עיריית תל-אביב-יפו
לשכת דובר העירייה

כתב התחייבות בלתי חוזר בנוגע לקבלת היתר לצילום ברחבי העיר
אני הח"מ,

כתובת

מספר זהות/ח"פ

(להלן " :המשתמש") מצהיר ומתחייב בזה באופן בלתי חוזר:

 .1ידוע לי כי אין לי כל זכות שהיא בשטח העירוני ,למעט זכות
השימוש במועדים המפורטים בטופס הבקשה.
 .2השימוש בשטח העירוני הוא רק לפי ההיתר שתיתן
העירייה בנוגע לצילומים ברחבי העיר .
 .3ידוע לי ומוסכם כי עיריית תל-אביב אינה שותפה ואינה
אחראית על התכנים המועברים בכל ההפקות הצטלמות
במרחב הציבורי בתל-אביב-יפו.
 .4אני מתחייב לפנות את השטח העירוני בתום השימוש מכל
אדם וחפץ השייכים לי ,להשאיר את השטח תקין ,נקי
ומסודר ,וכן את הרהיטים והציוד שבו במצב תקין ,
נקי ומסודר.
 .5אני מתחייב להחזיק את השטח העירוני במצב טוב ותקין ,
להשתמש בשטח העירוני שימוש רגיל וסביר התואם את
מטרת השימוש ולנהל את הצילומים רק בתחומי השטח
העירוני בצורה שלא תהווה מפגע או מטרד לשכנים
ולסביבה .בנוסף אני מתחייב לתקן לאלתר כל פגם ,נזק או
קלקול שנגרמו לשטח העירוני או למערכותיו הנובע
מהשימוש בשטח העירוני ,למעט נזק או פגם הנובע מבלאי
סביר ורגיל ידוע לי ,ואני מסכים כי עיריית תל אביב יפו
תהיה רשאית לתקן בעצמה כל נזק שייגרם כאמור לעיל ,
ואני מתחייב לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון.
 .6אני מתחייב לנהל את הצילומים בשטח העירוני במסגרת
מטרת השימוש בהתאם לכל הרישיונות והאישורים
הדרושים עפ"י כל דין מרשויות או גופים ממשלתיים,
עירוניים או אחרים ,ולשאת באחריות בתשלום בגין כל
רישיון ואישור כאמור טרם התחלת הצילומים.
 .7אני מתחייב לקיים את הוראות עיריית תל אביב יפו
והוראות הרשויות המוסמכות הנוגעות לסדרים ונהלים של
כיבוי אש ומניעת שרפות ,של הג"א ושל הבטיחות
והביטחון.

שם פרטי ושם משפחה
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תאריך

 .8ידוע לי שאהיה אחראי לכל הנזקים מכל מין וסוג שייגרמו
לשטח העירוני או לעיריית תל אביב יפו או לכל צד שלישי
שיימצא בשטח העירוני או לציוד שהוכנס על ידינו לשטח
העירוני הנובעים ממעשיי או מחדלי לרבות המעשים
והמחדלים של עובדי ,מוזמני ,ואנשים מטעמי או עקב
ניהול יום הצילומים.
 .9ידוע לי ואני מסכים שעיריית תל אביב יפו או מי מטעמה ,
לא יישאו בכל אחריות שהיא או חבות כלשהי לגבי כל נזק
גוף או אבדן או נזק רכוש מכל סוג שהוא ,שייגרם לנו או
לעובדינו או לכל אדם אחר שיימצא בשטח העירוני ,ואנו
נוטלים על עצמנו כלפי עיריית תל אביב יפו ,את מלוא
האחריות בגין כל נזק מעין זה ומתחייבים לפצות ולשפות
את עיריית תל אביב יפו כנגד כל דמי נזק שהיא עלולה
להתחייב לשלם או שתיאלץ לשלם עקב נזק מעין זה וכנגד
כל הוצאה שעיריית תל אביב יפו תוציא בנוגע לכל נזק
ככתוב.
 .10אני מתחייב לפצות או לשפות את העירייה בגין כל תביעה ,
חיוב ,הוצאה ,נזק או הפסד שייגרמו לה בנוגע לנזקים
הכתובים לעיל ,לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת
עורך דין.
 .11אני מתחייב לערוך ולקיים במשך כל תקופת השימוש
בשטח העירוני ביטוח צד ג' אצל חברת ביטוח מורשית כדין
ובעלת מוניטין בישראל .אני מתחייב להמציא לידי עיריית
תל אביב יפו כתנאי לאישור השימוש את אישור עריכת
הביטוח ,ובו פירוט מועדי הצילום חתום בידי המבטח.
 .12ידוע לי כי אם אפר תנאי מתנאי התחייבות זה ,תהיה
עיריית תל אביב יפו זכאית לבטל את הסכמתה למתן
רשות שימוש בשטח העירוני בלי לגרוע מכל סעד אחר
ובנוסף לכל זכות של עיריית תל אביב

חתימה

