לכבוד
עיריית הוד השרון
יהושע בן גמלא  , 28הוד השרון
(להלן" :העירייה")

הנדון :כתב התחייבות בלתי חוזרת לקבלת אישור לצילומים בעיר הוד השרון
אנו החתומים מטה ____________ ,ת.ז/ח.פ ________________ כתובת(_____________________ :להלן:
"המשתמשים") מצהירים ומתחייבים בזה באופן לבלתי חוזר כדלקמן:
.1
.2
.3
.4

אנו מבקשים לערוך צילומים ברחבי הוד השרון באתרים (שטח ציבורי פתוח/מבנה ציבורי) הבאים:
_____________________ כתובת( __________________ :להלן" השטח העירוני") ,בימים ובשעות
כמפורט להלן( _____________________________ :להלן" :אתר הצילומים"/הפעילות"").
ידוע לנו שהשימוש בשטח העירוני הוא רק לפי אישור שינתן על ידי העירייה בנוגע לצילומים ברחבי העיר.
ידוע לנו ומוסכם כי עיריית הוד השרון איננה שותפה ואינה אחראית על התכנים המועברים בכל ההפקות
המצטלמות במרחב הציבורי בעיר הוד השרון.
ידוע לנו כי אין לנו כל זכות שהיא בשטח העירוני ,למעט זכות שימוש במועדים המפורטים לעיל.

 .5אנ ו מתחייבים לפנות את השטח העירוני בתום השימוש מכל אדם וחפץ השייכים לנו ,להשאיר את השטח העירוני
כשהוא תקין ,נקי ומסודר.
 .6אנו מתחייבים להשתמש בשטח העירוני שימוש רגיל וסביר ותואם את מטרת השימוש ולנהל את הצילומים רק
בתחום השטח העירוני שאושר לנו באופן שלא יהווה מפגע או מטרד לשכנים ולסביבה.
 .7בנוסף ,אנו מתחייבים לתקן לאלתר כל פגם או נזק או קלקול שייגרמו לשטח העירוני או למערכותיו הנובעים
מהשימוש שלנו בשטח העירוני ,למעט נזק או פגם הנובע מבלאי סביר ורגיל .ידוע לי ואני מסכים שעיריית הוד
השרון תהיה רשאית לתקן בעצמה כל נזק שייגרם כאמור לעיל ואנו מתחייבים לשאת בכל ההוצאות הכרוכות
בתיקון.
 .8אנו מצהירים כי יש בידינו את כל ההיתרים הנדרשים על פי כל דין מכל הרשויות המוסמכות לבצע את הצילומים
המבוקשים ומתחייבים לנהל את הצילומים בהתאם לאישורים וההיתרים הדרושים על פי דין מרשויות וגופים
ממשלתיים ,עירוניים ואחרים ,לשאת באחריות בתשלום בגין כל רשיון ואישור בטרם תחילת הצילומים.
 .9אנו מתחייבים לקיים את הוראות עיריית הוד השרון והרשויות המוסמכות בנוגע להסדרים ,לרבות נהלים של
כיבוי אש ,הג"א ,בטיחות וביטחון.
 .10אנו מתחייבים שנדאג לנקיטת כל האמצעים הדרושים להבטחת בטיחותם של המשתתפים בפעילות וכל מי שיהיו
באתר הצילום.
 .11אנו מצהירים בזאת כי אין בצילומים פגיעה בתדמית העיר ו/או תושביה.
 .12בטרם נתחיל בביצוע הצילומים ברחבי העיר ,אנו מתחייבים לערוך ולהמציא לעירייה את כתב התחייבות זה חתום
על ידנו ומאושר כדין וכן אישור ביטוחים הרצ"ב כנספח א ,חתום על ידי המבטח.
 .13אנו נהיה אחראים לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או פגיעה בפרטיות ו/או הפרת זכויות
יוצרים העלולים להיגרם לעירייה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או למי מהמשתתפים בפעילות באתר הצילום
ו/או לצד שלישי כלשהו ,כתוצאה ממעשה או מחדל של החברה ו/או הפועלים מטעמה ועובדיהם הנוטלים חלק
בביצוע הפעילות באתר הצילום ,בקשר עם הפעילות ו/או ההכנות לקראתה ו/או מהלכה ו/או הפעילויות
המתבצעות בקשר אליה.
 .14אנו פוטרים את העירייה מכל אחריות בגין ו/או בקשר עם הפעילות ,לרבות כל נזק למשתתפים בפעילות ,עובדים
מטעמנו וכל מי מטעמנו או עבורנו.

 .15אנו בלבד נהיה אחראים בלעדית לאבדן ,נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותיאור ו/או האביזרים שנמצאים ו/או
שיובאו על ידיה ו/או על יד מי מטעמה לצורך הפעילות לאתר הצילום לרבות ציוד ואביזרי צילום ופוטרים את
העירייה מכל אחריות לציוד הנ"ל.
 .16אנו מתחייבים לשפות ו/או לפצות את העירייה בגין כל אחריות שתוטל עליה ו/או כל תביעה שתוגש נגדה ו/או כל
סכום שתחויב לשלם ו/או כל נזק שיגרם לעירייה בגין מקרה שהאחריות לגביו מוטלת עלינו ו/או על מי מטעמנו
מכוח האמור לעיל ו/או על-פי הדין לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד .העירייה תמסור למשתמשים הודעה על כל
אירוע ו/או תביעה כאמור ותאפשר להם להתגונן מפניה.
 .17ידוע לנו כי מכתבנו זה ובי צוע ההתחייבויות הכלולות בו היו והינם תנאי להסכמת העירייה לביצוע הפעילות באתר
הצילומים וחתימתנו מטה מאשרת את אחריותנו והסכמתנו לנאמר לעיל.
 .18ידוע לנו שאם נפר תנאי מתנאי התחייבות זו ,תהיה עיריית הוד השרון רשאית לבטל את הסכמתה למתן רשות
שימוש בשטח העירוני וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר ובנוסף לכל זכות נוספת של העירייה.

בכבוד רב,

_______________
תאריך

____________________________
__________________ ______________
חתימה  +חותמת אישור עו"ד לחתימת מורשי החתימה
שם החותם
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נספח' א
אישור ביטוחים
תאריך הנפקת האישור:

אישור קיום ביטוחים

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע
המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים
באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה
מיטיב עם מבקש האישור.
מעמד מבקש האישור
אופי העסקה
המבוטח
מבקש האישור
שם
ֹֹֹֹעיריית הוד השרון ו/או
תאגידים עירוניים ו/או
☒מזמין שירותים
☒שירותים
של
חברות בנות ועובדים
☒מזמין מוצרים
☒אספקת מוצרים
הנ"ל
☒זכיין
☒אחזקה
ת.ז/.ח.פ.
ת.ז/.ח.פ.
☒קבלני משנה
____________
☒אחר  :ביצוע צילומים
מען
מען
ברחבי העיר.
☒אחר נותן ההרשאה
יהושע בן גמלא  ,28הוד
השרון .
כיסויים
סוג הביטוח
חלוקה לפי גבולות
אחריות או סכומי
ביטוח
אחריות כלפי צד
שלישי

כיסויים נוספים בתוקף וביטול
תאריך גבול האחריות /סכום
תאריך
נוסח
מספר
חריגים
ביטוח
סיום
תחילה
הפוליס ומהדורת
מטבע יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספ
הפוליסה
ה
סכום
ד'
 302אחריות צולבת
₪
2,000,000
ביט
 304הרחב שיפוי
______
 307קבלנים וקבלני משנה
 309ויתור על תחלוף לטובת מבק
האישור
 315תביעות המל"ל
 318מבקש האישור מבוטח נוסף
 328ראשוניות
 329רכוש מבקש האישור יחשב
כצד ג
 309ויתור על תחלוף מבקש
₪
6,000,000
ביט
אחריות מעבידים
האישור
20,000,000
______
 319מבוטח נוסף היה ויחשב
כמעבידם
 328ראשוניות
פירוט השירותים (בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה
המפורטת בנספח ג')*:
 066צילום/שידורי רדיו /טלויזיה
ביטול/שינוי הפוליסה *
 שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  60יום לאחר משלוח הודעה למבקש
האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
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