
 להנצחה הסכם תרומה

 2020שנת  ____בחודש  ____ ביום המקומית בנימינה גבעת עדהמועצה בשנערך ונחתם 

  

 ________________ שם:  בין:

 _________________כתובת:   

 מצד אחד     ("םהתור")להלן:   

            

 

 מקומית בנימינה גבעת עדהמועצה   בין:ו

 בנימינה 3קרן היסוד   

 "(מועצהה"  )להלן:

 שנימצד        

 

 

סכום כספי בסך ________________ וזאת לצורך  לתרום למועצה   הציעם התורו :הואיל

 ______________על פי פירוט בסעיף ______ לרשימת פריטי הנצחההקמת _____

 )להלן : "המתקן"( בתחום שיפוט המועצה.

כל דין ו 4/2016זר מנכ"ל משרד הפנים חוהמופיעים בהתרומה עומדת בקריטריונים ו :והואיל

ומופיעה ברשימת מתקני ההנצחה של המועצה המפורטת  החל על המועצהאחר 

 .בנספח א'

ל עהתרומה והצדדים מבקשים להסדיר את  םהתורלקבל את הצעת והמועצה הסכימה  :והואיל

 ;תנאי הסכם זה פי

 

 :לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 כללי .1

 חלק בלתי נפרד הימנו. הבוא להסכם זה מהווהמ 1.1

כותרות הסעיפים בהסכם נועדו לשם הנוחיות בלבד והן לא תשמשנה בפרשנות  1.2

 הסכם זה.

 

  מועצהההצהרות והתחייבויות  .2

 כדלקמן: םהתורכלפי  תומתחייב המצהיר מועצהה

 על הסכם זה מועצהלחותמים בשם הבהסכם זה נעשית כדין,  מועצהההתקשרות  2.1

על פיו  מועצהה הסכם זה ולבצע את כל התחייבויותמלאה להתקשר ב סמכות
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 ____________חתימת התורם :______

ובהתאם לו, והדבר אינו עומד בסתירה לכל דין ו/או מגבלה ו/או התחייבות ו/או 

 .של המועצה הסכם

 שנים. 10המועצה מתחייבת להקים את המתקן ולתחזק אותו למשך תקופה של  2.2

 ורי בלבד. למען הסר ספק יובהר בזאת שהמתקן יוצב בשטח ציב 2.3

 25.11.2020עקרוני זה אושר על ידי ועדת תרומות של המועצה מיום הסכם  2.4

 

 םהתורהצהרות  .3

 כדלקמן: מועצההכלפי   מצהירם התור

 .שהי מהמועצהכלתמורה קבלת וללא החופשי  וניתנת מרצונ וכי תרומת 3.1

 להתקשר בהסכם זה. םהתוראין כל מניעה חוקית או חוזית המונעת מכי  3.2

כלשהו עם המועצה ו/או גופי הסמך של המועצה למעט הסכם ב קשורהוא אינו כי  3.3

ואין כל  ,במכרז של המועצה שטרם הושלםאינו משתתף , תרומה דנןהסכם ה

 התלוי ועומד בפני החלטת המועצה שאינו נוגע לתרומה.בעניינו הליך 

נים ש 10כספי התרומה משמשים להתקנת המתקן ולתחזוקתו למשך תקופה של  3.4

 ממועד התקנתו. 

 התורם קרא את נספח א להסכם זה והוא מאשר את האמור בתנאי הנספח. 3.5

 

 תרומהה .4

 .ותחזוקתו סכום כספי בסך ___________ וזאת לצורך הקמת המתקן 4.1

 _____.___________התורם מבקש כי המתקן יותקן במקום ____________ 4.2

ובכל שינוי  תורםהמועצה תעשה מאמץ להקים את המתקן במקום בו ביקש ה  4.3

  .שעשוי להיות במיקום המדויק תבקש את אישורו

כספי תרומה שלא ישמשו חלק מכספי התרומה ישמשו לצורך אחזקת המתקן.  4.4

"תחזוקת מתקני הנצחה" להקמת המתקן )אלא לצורכי תחזוקה( יופקדו בקרן 

 של המועצה. 
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 ____________חתימת התורם :______

 כללי .5

הסכם זה מכיל, מגלם ומבטא את כל המותנה והמוסכם בין הצדדים לגבי האמור  5.1

בו, והוא גובר על כל התקשרות, הסכמה, מצג והתחייבות בעניין זה שקדמו 

 .ואשר נערכו בין בכתב ובין בעל פהלחתימה על הסכם זה, 

מסמך בכתב, כל שינוי ו/או ביטול של הוראה מהוראות הסכם זה ייעשו אך ורק ב 5.2

הצדדים. בהיעדר מסמך כאמור לא יהיה לשינוי ו/או שני אשר יהיה חתום על ידי 

 ביטול כל תוקף.

 

 

 

 

 לראיה באו הצדדים על החתום:ו

 

 

______________    ______________ 

 המועצה               םהתור            
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 ____________חתימת התורם :______

 נספח א' להסכם תרומה 

 ם התרומה הנספח מהווה חלק בלתי נפרד מהסכ

 

 תרומה  עבור לוחית אישית על מתקן ועץ שימוקמו לפי בחירתכם ברחבי היישוב. 

 אפשריים לתרומה: וסכום התרומה שלהם הרשימת מתקנים 

 שימת פריטי הנצחהר

   סה"כ תאור הפריט סוג מס'

ספסל  1
 רחוב

מ' תוצרת שחם  1.6ספסל עדן 
 אריכא

2800 

 

ספסל  2
 גינה

 4000 ספסל מסוג ברקת חלק אפור

 

ת ברקת עם שוקת לכלבים יברזי ברזיה 3
שלוש שנים אחריות  עם תו תקן,

 מתוצרת שחם אריכא

7500 

 

 2800 10מיש דרומי גודל  עץ 4
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 ____________חתימת התורם :______

מערכת  5
 ישיבה

 10000 מערכת ישיבה חורש

 

          

     
 המחיר כולל הקמה, שלט ותחזוקה.

    המחיר כולל מע"מ.

 

 על מנת שהמיקום ישמר על התשלום המלא להתקבל.

 ניתן לשלם במספר אמצעי תשלום המפורטים בהמשך.

שלום, המתקן ירכש, ניתן להגיש הצעה לכיתוב על לוחית בעזרת הטופס הבא. ברגע שיאושר הת
 הלוחית תבוצע ותותקן בתוך שניים עשר שבועות.

 הטבלה הבאה מייצגת את מספר התווים המירבי היכול להכנס ללוחית הזכרון:

 

 

 

 

 המיקום* שבו ברצוני להציב את המתקן:

            ______:________________2אפשרות   ___: ________________1אפשרות 

 :___________________3אפשרות 

 מיקום על פי מפה הנמצאת במחלקת הנדסה.*

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 - _ _ _ _ _ _  י " ע  ם ר ת נ  ה ז  ן ק ת מ 1
       _ _ _ _ _ _ _ _ _  ל ש  ו ר כ ז ל 2
  תווים 24עד  -משפט אודות המונצח 3

4                      

 

5                      
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 ____________חתימת התורם :______

 בנוגע לתרומה מחייבות הבהרות 

 :ניתן לשלם באמצעים הבאים 

o  שובר לתשלום בבנק הדואר 

o .העברה לחשבון הבנק של המועצה בתאום עם מחלקת הנהלת חשבונות 

o .המחאה לפקודת המועצה בתאום עם מחלקת הנהלת חשבונות 

 הלוחית היא שפת הכיתוב: שתהה הולמת, ראויה  ההגבלה היחידה שחלה על הכיתוב שעל

 ולא תפגע או תשמש כעלולה לפגוע בגורם כלשהו. ובכל מקרה תהה חייבת אישור מועצה.

  אם אין באפשרותכם לספק בידנו את ההקדשה ברגע זה, השאירו סעיף זה ריק וחזרו אלינו

 כאשר תהיו מוכנים עם ההקדשה.

 מיום קבלת התשלום. אם )ששה( חודשים  6שך מתקן שהתקבל תשלום עבורו, ישמר למ

בזמן הזה לא יתקבל מיקום והקדשה, המתקן ישוחרר לתורם אחר ובזמן שתוגש הקדשה, 

 נמציא לתורם מיקום אחר. או שיוחזר התשלום לתורם.

 .דגם המתקן ישתנה מעת לעת לשיקול המועצה. הדגם לא ניתן לשינוי על ידי התורם 

 ס"מ  14ומניום אנודייז בצבע כסף עם אותיות שחורות ברוחב לוחית הזיכרון תיוצר מאל

   ס"מ. 8.5וגובה 

  שנה. 10של המתקן למשך תקופה של ותחזוקתו המועצה מתחייבת  לקיומו 

 מחלקת  התורם רשאי לבחור את מיקום המתקן בהתאם למיקומים אפשריים שיוצגו ע"י

 הנדסה במועצה.

 היה בכפוף למיקום בו קיימת תשתית מערכת ידוע לתורם כי תרומה למתקן ועץ לידו ת

 השקיה במיקום המבוקש וכן אם אין מניעה אחרת לנטיעת עצים במקום.

 



- 7 - 

 ____________חתימת התורם :______

 הצהרה

אני מודע לכך שהמועצה המקומית רשאית לשנות באופן זמני או קבוע את מיקומו של המתקן 

יותי לעדכן את פרטי ולקבוע על פי תנאי הרחוב וסגנונו, את סוג העץ שיינטע. אני מודע לכך שבאחר

 הקשר שלי עם המועצה המקומית. 

 קראתי, הבנתי והסכמתי להבהרות בנוגע לתרומה: למטה מאשר כי אני החתום

 שמי___________________________________________תאריך___________________

כתובת__________________________________

 ישוב__________________________ 

דואר  מספר טלפון__________________

 אלקטרוני_______________________________

 חתימה___________________

   ______________________________לזכר

____________________________לכבוד 

  04-6186429מספר טלפון ליצירת קשר: 

 

 


