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 התראה לפני תביעה -נכס עירוני בחוף השקט  פינוי דרישה ל –עמותת שייט חיפה  הנדון:

 

 הריני לפנות אליך בנושא שבנדון ולדרוש כדלקמן:

 

במרכז השייט  חוגי ספורט ימי מזה זמן רב,  מפעילה, )להלן: "שייט חיפה"( מרשתך, עמותת שייט חיפה .1

-וזאת מבלי שחתמה עם עיריית חיפה על הסכם בר )להלן: "הנכס"(,  והספורט העירוני בחוף השקט 

 בנכס.רשות להסדרת מעמדה 

פועלים ללא לאות להסדרת הייעוץ המשפטי בעירייה ו ארוכה רשות הים ידוע לך כי מזה תקופה להווי .2

 15.02.2022, כאשר פגישה אחרונה )מיני רבות( התקיימה ביום נכסמעמדה החוקי והחוזי של שייט חיפה ב

   .15.03.2022וטיוטת חוזה מתוקנת ברוח ההבנות אליהן הגענו בפגישה הנ"ל, נשלחה למשרדך עוד ביום 

כי  ,בו ציינת 15.03.22להסכם למעט מייל מיום  ענייניתמאז ועד היום טרם התקבלה כל התייחסות  .3

 ים אשר הושגו ביננו עובר לשליחתה ואף לאחריה.הטיוטה "אינה רלוונטית" כדבריך, וזאת חרף הסיכומ

הגיע שייט חיפה ל האם ישנה נכונות מצד ,באופן סופי במייל חוזר, להבהירבנסיבות אלה התבקשת  .4

ששייט חיפה ביקשו כי את הסעיפים ה ללואשר כ ע"י העירייהשנשלחה להבנות על בסיס טיוטת ההסכם 

דון על סעיף ן שייט חיפה לככל שברצוכי בפניך יתווספו להסכם, כאשר לפנים משורת הדין אף ציינתי 

בו  4.4.22מיום  במייל היתה ואולם התייחסותך היחידה  ןכאשמח לעשות זאת , כזה או אחר בהסכם

לא התקבלה עד היום כל התייחסות עניינית לחוזה מעבר לכך ו מבקש לתאם פגישה נוספתכי אתה ציינת 

 . עצמו

מיותר לציין, כי בשלב זה של התהליך לאחר אין ספור פגישות, שיחות, התכתבויות ודיונים ולאחר שהגענו  .5

משותפת מאומצת וכוללת  לשלב בו נתבקשתם להבהיר באופן סופי את נכונותכם לחתימה לאחר עבודה

ו/או בחינה חוזרת של לפגישה נוספת דכם, בקשה אשר נענתה בהיעדר תגובה עניינית מצעל הטיוטה, 

דנו, אשר לה לא נוכל לתת הינה בגדר משיכת זמן והפניית עורף לכלל המאמצים שנעשו מצסעיפי ההסכם 

 עוד יד. 



 

 נושאים נוספים( כן העירייה במהלך השנה שחלפה בעניין ההסכם )ולאור התנהלות שייט חיפה אל מול  .6

ות ולהגיע לנוסח מוסכם על מנת לנס לשווארבים והשעות הרבות אשר הושקעו וכן בשים לב למאמצים ה

אין כל כוונה לחתום לעמותת שייט חיפה כי  נראה בברוררשות בין העירייה לשייט חיפה, -של הסכם בר

 בגדר מצג שווא לשם "משיכת זמן".הינו העמותה  וכל אשר נעשה מצד רשות עם העירייה-על הסכם בר

שלא ייחתם הסכם אשר מסדיר את במכתבי אליך התרעתי בפניכם כי ככל  7/2/2022יצוין, כי ביום  .7

 את ולבחון לשוב, עיריית חיפה שומרת על זכותה 6/4/2022ה עד ליום היחסים בין העירייה לשייט חיפ

 על כל המשתמע מכך.ה של שייט חיפה בנכס והשימוש ברכוש העירייה, פעילות המשך

שייט חיפה הרינו להודיעך כי עמותת חתום ותקף,  בהיעדר הסכם בר רשותבנסיבות אלה, לאור האמור ו .8

פועלת בנכס ללא הסכמה מעיריית חיפה, ללא חוזה וללא הרשאה כדין, תוך חשש ממשי להפקת רווחים 

 והתעשרות שלא כדין, ע"ח הקופה הציבורית.

, עמותת שייט חיפה נדרשת לפנות את הנכס לאלתר וזאת ם, וטרם נקיטת הליכים משפטייאשר על כן .9

 ולהחזירו לחזקת העירייה כשהוא ריק ופנוי מכל חי וחפץ. 05.202210.יאוחר מיום לא 

התקופה בה עשתה כל יובהר כי העירייה שומרת על זכותה לתבוע, בין היתר, דמי שימוש ראויים בעד  .10

הסכם וללא הרשאה לרבות השתתפות בעלויות החזקה שוטפת עמותת שייט חיפה שימוש בנכס ללא 

ירת השימוש בנכס לצדדי ג' ממסתקופות בהן התעשרה העמותה  בגיןוכן בכל התקופה  של הנכס

 .נעשהשהדבר ככל אחרים, 

אין באמור במכתב זה או במה שלא נאמר בו כדי להוות משום מיצוי כל טענות הרשות ו/או ויתור על  .11

 והשמורים עמה.איזה מטענות ו/או זכויות ו/או אמצעים נוספים העומדים לרשותה על פי כל דין 

 מכתב התראה נוסף לא יישלח. .12

 

 

 

 בברכה,

 

 טופז קלר,  עו"ד 

 יועצת משפטית לרשות הים
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 ראש העיר חיפה –ד"ר עינת קליש רותם 

 מ"מ וסגן ראש העיר חיפה –מר נחשון צוק 

 מנכ"ל העירייה –מר אוהד שגב 

 חיפה משפטית לעירייתהיועצת ה –עו"ד ימית קליין 

 ראש מנהל תקס"י –הגב' יעל השביט 


