כתב התחייבות בלתי חוזר בנוגע לקבלת היתר לצילום ברחבי העיר
אני הח"מ ,המורשה להתחייב בשם _________________________
ת .ז / .עוסק מורשה  /ח.פ _________________ .שכתובתו_______________________ :
(להלן" :המשתמש") מצהיר ומתחייב באופן בלתי חוזר:
 .1ידוע לח"מ כי אין למשתמש או כל מי מטעמו כל זכות שהיא בשטח העירוני ,למעט זכות השימוש
במועדים המפורטים בטופס הבקשה.
 .2השימוש בשטח העירוני הוא רק לפי ההיתר שתיתן עיריית כפר סבא בנוגע לצילומים ברחבי העיר.
 .3ידוע לח"מ ומוסכם כי עיריית כפר סבא אינה שותפה ואינה אחראית על התכנים המועברים בכל
ההפקות המצטלמות במרחב הציבורי בכפר סבא.
 .4הח"מ מתחייב לפנות את השטח העירוני בתום השימוש מכל אדם וחפץ השייכים למשתמש,
להשאיר את השטח תקין ,נקי ומסודר.
 .5בסיום השימוש בשטח העירוני יפנה המשתמש או מי מטעמו לחברה לקבלת אישורה כי השטח
העירוני אכן פנוי ,רק ונקי מכל אדם ו/או חפץ.
 .6הח"מ מתחייב כי המשתמש יחזיק את השטח העירוני במצב טוב ותקין ,ישתמש בשטח העירוני
שימוש רגיל וסביר התואם את מטרת השימוש וינהל את הצילומים רק בתחומי השטח העירוני
שהותר לו בצורה שלא תהווה מפגע או מטרד לשכנים ולסביבה .בנוסף ,הח"מ מתחייב כי המשתמש
יתקן לאלתר ועל חשבונו כל פגם ,נזק או קלקול שנגרמו לשטח העירוני ,למעט נזק או פגם הנובע
מבלאי סביר ורגיל .ידוע לי ואני מסכים כי עיריית כפר סבא תהיה רשאית לתקן בעצמה כל נזק
שייגרם כאמור לעיל ,ואני מתחייב כי המשתמש יישא בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון.
 .7ידוע לח"מ שאין באישור השימוש בשטח עירוני שיקבל המשתמש מהעירייה ו/או מהחברה כדי
לשחרר אותו מאחריותו לקבל כל אישור אחר הנדרש לפי כל דין לרבות מהמחזיק באתר או עושה
בו שימוש קבוע גם אם הוא פועל מטעם העירייה (ככל שישנו) ,ממשטרת ישראל או מכל גורם אחר
שהכניסה לאתר ו/או ביצוע הצילומים מחייבת את אישורו.
 .8ידוע לח"מ כי ככל שהמשתמש לא יקבל אישור מכל גורם אחר כאמור לעיל או לא יעמוד
בהתחייבותו כלפי מי מהמאשרים לרבות העירייה ועקב כך לא יוכל לבצע את הצילומים במקומות
ובמועדים שאושרו לו על ידי העירייה ו/או העירייה על פי בקשתו ,או הצילומים בהם יופסקו
במהלכם עקב כך ,יישא המשתמש בלבד באחריות לכך והוא מוותר מראש על כל תביעה ו/או טענה
כלפי העירייה ו/או החברה ו/או מי מטעמן.
 .9הח"מ מתחייב כי המשתמש ו/או מי מטעמו ינהל את הצילומים במרחב העירוני במסגרת מטרת
השימוש ,בהתאם לכל הרישיונות והאישורים הדרושים עפ"י כל דין מרשויות או גופים ממשלתיים,
עירוניים או אחרים ,ויישא בתשלום בגין כל רישיון ואישור כאמור טרם התחלת הצילומים.
 .10הח"מ מתחייב כי המשתמש ו/או מי מטעמו יקיים את הוראות עיריית כפר סבא ו/או החברה
והוראות הרשויות המוסמכות הנוגעות לסדרים ונהלים של כיבוי אש ומניעת שריפות ,של פקע"ר
ושל הבטיחות והביטחון.
 .11ידוע לח"מ שאין באישור השימוש בשטח עירוני שיקבל המשתמש מהעירייה ו/או החברה כדי
לפטור את המשתמש או מי מטעמו מתשלום דמי חניה במקומות בעיר בהן החניה היא בתשלום

ו/או כדי לאשר לו שימוש בחניה ציבורית בשעות בהן היא מיועדת אך ורק לשימוש תושבי העיר /
דיירי רחוב או שכונה.
 .12ידוע לח"מ שהמשתמש יהיה אחראי לכל הנזקים מכל מין וסוג שייגרמו לשטח העירוני או לעיריית
כפר סבא או לחברה או לכל צד שלישי שיימצא בשטח העירוני או לציוד שהוכנס על ידו לשטח
העירוני הנובעים ממעשיו או מחדליו ,לרבות המעשים והמחדלים של עובדיו ,מוזמניו ואנשים
מטעמו ו/או עקב ניהול יום הצילומים.
 .13ידוע לח"מ והוא מסכים בשם המשתמש שעיריית כפר סבא ,לא תישא בכל אחריות שהיא או חבות
כלשהי לגבי כל נזק גוף או אובדן או נזק רכוש מכל סוג שהוא ,שייגרם למשתמש או לעובדיו או
לכל אדם אחר שיימצא בשטח העירוני ,והמשתמש נוטל על עצמו כלפי עיריית כפר סבא ,את מלוא
האחריות בגין כל נזק מעין זה ומתחייב לפצות ולשפות את עיריית כפר סבא כנגד כל דמי נזק שהיא
עלולה להתחייב לשלם או שתיאלץ לשלם עקב נזק מעין זה וכנגד כל הוצאה שעיריית כפר סבא
תוציא בנוגע לכל נזק ככתוב.
 .14המשתמש מתחייב לפצות או לשפות את העירייה בגין כל תביעה ,חיוב ,נזק או הפסד שייגרמו לה
בנוגע לנזקים הכתובים לעיל ,לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין.
 .15הח"מ מתחייב שהמשתמש יערוך ויקיים במשך כל תקופת השימוש בשטח העירוני ,אצל חברת
ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין בישראל ביטוח צד ג' וביטוח חבות מעבידים בהיקף כנדרש על
ידי העירייה באישור ביטוחים להפקת צילומים במרחב הציבורי .הח"מ מתחייב שהמשתמש ימציא
לידי עיריית כפר סבא ,כתנאי לאישור השימוש ,את אישור עריכת הביטוח חתום בידי המבטח.
 .16ידוע לח"מ כי אם המשתמש יפר תנאי מתנאי התחייבות זה ,תהיה עיריית כפר סבא זכאית לבטל
את הסכמתה למתן רשות שימוש בשטח העירוני שניתן לו וזאת בלי לגרוע מכל סעד אחר ובנוסף
לכל זכות של עיריית כפר סבא ו/או החברה.
 .17ידוע למשתמש כי תמורת השימוש בשטח העירוני תהיינה רשאיות העירייה לגבות דמי שימוש לפי
השימוש המבוקש על ידו כמפורט בבקשתו לקבלת היתר צילומים בעיר כפר סבא וכן עבור שרותי
עובדי העירייה הנדרשים ו/או מהווים תנאי למתן אישור השימוש וזאת על פי דרישת העירייה.

שם מלא

תפקיד

תאריך

חתימה וחותמת

