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 ה ס כ ם
 

 ______________ ביום  __________שנערך ונחתם ב
 

 הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים ין:ב

 95463ירושלים  3רחוב עם ועולמו מ

 02-5014825פקס:   02-5006238 טלפון:

 מצד אחד;     "הרשות" להלן:

 

 ______________________  לבין:

 __________ :/ דוא"ל פקס   ___________טלפון:                        

 ;מצד שני    "מבקש"ה להלן:                           

 

ביום __________ בין פרטי מסוג __________  טקסבזה לקבל מהרשות רישיון לקיים מעונין המבקש  .1

לא . מספר המשתתפים _______ איש )אך גן לאומי קיסריה רחבת העוגניםבהשעות: _____________, 

  ."(גן"ה-" וטקס)להלן: "ה ______ איש בתיאטרון( -____ ברחבת העוגנים ולא יותר מ -יותר מ

נגנים וזמר ולא יעלה על חצי  3הטקס יארך שעה וחצי לכל היותר ויתאפשר בו ליווי מוסיקלי ושירה )מוגבל עד  .2

  שעה ממשך הטקס(.

. המבקש מסר לידי והוא מסכים להםבאתר האינטרנט של הרשות המבקש קרא את התנאים המפורטים  .3

וכל התחייבות המוזכרת שם,  הרשות "טופס בקשה לעריכת טקסים בגן לאומי קיסריה", מלא וחתום על ידו

 .מהווה חלק מהסכם זה, אף אם לא הוזכרה בו במפורש

 וכן אינו רשאי להתקשר בשם הרשות מבקש אינו רשאי להעביר הרשאה זו כולה או מקצתה למישהו אחרה .4

 בכל חוזה ו/או התחייבות עם צדדים שלישיים. 

המבקש מתחייב להימנע מכל פעולה העלולה לגרום נזק כל שהוא לגן ו/או חלק ממנו ו/או למבקרים בו ו/או  .5

אך ורק  שהוקצה לו המבקש מתחייב להשתמש בשטח הגן. ו/או לערכי הטבע המוגנים בו המצויים בשטחו

 ות הגן.ובכפוף להוראות צו טקסלשם קיום ה

לכל  שעתייםקיום הטקס, בתוך ולהחזירו לרשות במצב בו היה לפני  ן הגןלשמור על ניקיוהמבקש מתחייב  .6

. הרשות תהיה פטורה מכל חבות על פי כל דין לתקינותם ו/או שלמותם של כל חפץ, היותר משעת סיום הטקס

  לעיל. כאמורכלי או מתקן שהביא המבקש לגן ו/או שלא פינה מהגן 

 קש מצהיר ומתחייב בזה כי לא יהיו לו או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה       המב .7

באופן ו/או בסמוך לגן וידוע לו, כי תותר כניסת מבקרים  גןבבגין מטרד כל שהוא הקשור בפעילות המתקיימת 

 . טקסלגן בשעות פעילות הגן, גם במהלך ה שוטף

יהיה המבקש רשאי לקבל היתר להתחיל  טקסהכנה ו/או חזרות לקראת ה היה והמבקש מעוניין לקיים פעולות .8

לפני הטקס. פעולות אלה לא יפריעו לפעילות השוטפת של הגן  לפרק זמן של עד שעה וחציאלה בביצוע פעולות 

 .וייעשו בתיאום עם מנהל הגן

למעט ₪,  500ור של שאושר )לרבות אי הגעה( יחויב בתשלום בשיע לפני מועד הטקס ימים 10ביטול: עד  .9

 במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה או טרור המונעים את קיום הטקס במועדו.
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 כערבון לקיום ₪  1,000על המבקש להפקיד בידי הרשות במועד החתימה על הסכם זה המחאת ביטחון בסך  .10

נהל הגן. הרשות . ההמחאה תוחזר למבקש לאחר פינוי הגן לשביעות רצון מ, ללא זמן פירעוןהתחייבויותיו

תהא רשאית לחלט את המחאת הביטחון, כולה או חלק ממנה, בגין נזקים שנגרמו לה בגין התנהלות המבקש 

 לעיל. 9או הוצאות שהוציאה עקב התנהלותו ו/או בגין ביטול הטקס כאמור בסעיף 

לא תוצב כל  ונפטי.בכל אפקט פירוטכני אחר, או בתותח ק ,כל שימוש בזיקוקי דינור טקסלא יבוצע במסגרת ה .11

 הצללה או מתקן כלשהו, למעט חופה.

     גן אסורה כל פעילות של תעמולת בחירות או כל פעילות פוליטית.הידוע למבקש והוא מסכים כי בשטח  .12

 הטקס לא יכלול כל אלמנט מסחרי.

 לאורחיוידו ו/או אחראי על פי דין לכל נזק גוף ו/או רכוש שייגרם לו ו/או לרכושו ו/או למועסקים על  המבקש .13

ו/או  המבקש ו/או לצד שלישי כלשהו, עקב כל מעשה או מחדל של גןו/או לרשות ו/או עובדיה ו/או מבקרים ב

על , ים ספקים חיצונייםטקס מעורבשבעריכת הככל  .להפקת וקיום הטקסמי הפועל מטעמו בעת ו/או בקשר 

כמפורט בנספח הביטוח המצורף קיום הטקס,  לערוך את פוליסות הביטוח הנדרשות עפ"י דין לצורך הספקים

  , ולהציגן בפני הרשות עם דרישתה.כנספח א' להסכם זה

באחריות המבקש לקבל כל היתר וכל רישיון הנדרש ע"י רשות מוסמכת לצורך קיום הטקס על פי כל דין,  .14

ניתן כרוך בכך. לרבות הסדרת כל זכויות היוצרים של המוזיקה שתושמע בטקס במסגרת אקו"ם וכל תשלום ה

להסדיר את התשלום גם באתר האינטרנט של אקו"ם 

(https://www.telemesser.co.il/NewAcum/main.aspx.)  

לפני קיום ימים  7באחריות המבקש להסדיר הנ"ל ישירות מול אקו"ם, ככל שנדרש, ולהמציא לידי הרשות עד 

  הטקס אישור מתאים מאקו"ם.

 :לפני קיום הטקסימים  51 , עדיוסדרו מראש – תשלומי המבקש .51

בכפוף לתנאי הסכם זה, ישלם על כל הכלול בהרשאה ו לצורך הטקס תמורת מתן ההרשאה לשימוש בשטח הגן

 סך זה מורכב מהפירוט כדלקמן:. + מע"מ ₪סך של ____________ המבקש לרשות 

 _________ ₪. , סה"כ:סאילכ ₪ X 10 כסאות פלסטיק__ _השכרת עבור  .א

  X______ פקחים  Xלשעה ₪  200: (החל משעת ההקמה ועד לשעת הפינוי) פקחעבור עבודת  .ב

 ₪._______ שעות עבודה, סה"כ _______ 

שעות עבודה, סה"כ  X__________ מאבטחים  Xלשעה ₪  200עבור עבודת מאבטח )ע"פ הצורך(:  .ג

_____.₪ _________ 

 .₪ 500מערכת ואיש הגברה:  השכרתעבור  .ד

עבור כל המשתתפים והאורחים ביום הטקס בקופת תעריף ה, על פי אתרכן ישולמו דמי כניסה ל .ה

 .האתר

 

 ולראייה באו הצדדים על החתום:

 
 ____ ______________הרשות _                          חתימת ___________________      חתימת המבקש

 
  __________________ ך יתאריך ____________________                                        תאר                    

https://www.telemesser.co.il/NewAcum/main.aspx


 3 

 אישור עריכת ביטוח -א'  נספח 

 במקרה שהמבקש הינו תאגיד

 

 תאריך: ____/___/___

 לכבוד

 (: "הרשות")להלןהרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים  

 ירושלים 3עם ועולמו  מרח'

 

 א.ג.נ.,

 ____________________________________ )"המפעיל"(הנדון: 

 

פעילות הננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו ערכה את הביטוחים המפורטים להלן על שם המפעיל בקשר עם 

_____________________________________  באתר _____________________  בתאריכים 

 "(, כמפורט להלן:הפעילות)להלן: " כולל ימי הקמה ופירוק___  __________

 

 פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום __________ עד ליום ________________ .א

במלוא שווי ובערך כינון מלא למתקנים, ציוד מכל סוג ו/או רכוש אחר  "ביטוח רכוש מסוג "כל הסיכונים

ל או מי מטעמו לחצרי הרשות ו/או לכל אתר אחר לרבות כיסוי לנזקים בזדון, גניבה, שיובא על ידי המפעי

 פריצה ושוד.

 פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום __________ עד ליום ________________ .ב

יקין המבטח את חבות המפעיל כלפי עובדים המועסקים על ידי המפעיל על פי פקודת הנז ביטוח חבות מעבידים

, בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי 1980 -)נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

)שישה מיליון ₪  6,000,000לעובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע הפעילות בגבול אחריות של 

חדשים( למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.  )עשרים מיליון שקלים₪  20,000,000 -שקלים חדשים( לעובד ו

הביטוח מורחב לשפות את הרשות היה וייקבע, לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית, כי על הרשות 

 מוטלות חובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי המפעיל.

 עד ליום ______________ ____________ פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום .ג

המבטח את חבות המפעיל על פי דין, בגין אובדן ו/או נזק שייגרמו לכל אדם  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

 4,000,000ו/או גוף בקשר עם או במסגרת מתן הפעילות, לרבות לרשות, עובדיה ומי מטעמה בגבול אחריות של  

ח זה אינו כפוף להגבלה בדבר חבות )ארבעה מיליון שקלים חדשים( למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.  ביטו₪  

בגין קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם ו/או כל המועסקים על ידי המפעיל, בעלי חיים ותביעות תחלוף מצד 

המוסד לביטוח לאומי. חריג אחריות מקצועית לא יחול ביחס לנזקי גוף. הביטוח מורחב לשפות את הרשות 

חדלי המפעיל ו/או מי מטעם המפעיל וזאת בכפוף לסעיף אחריות בגין אחריות שתוטל על הרשות למעשי ו/או מ

 צולבת.

 "הביטוח לא כולל כל חריג בדבר מוצרי מזון או משקה המסופקים במסגרת הפעילות"
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 כללי

הביטוחים דלעיל כוללים ויתור על זכות התחלוף כלפי הרשות ומי מטעמה ובלבד שהוויתור על זכות  .1

 אדם שגרם לנזק בזדון.  התחלוף כאמור לא יחול לטובת

על המפעיל האחריות הבלעדית לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח  .2

 המפורטות לעיל.

הביטוחים המפורטים לעיל הינם ראשוניים וקודמים לביטוח הנערך על ידי הרשות, ואנו מוותרים על כל  .3

 חי הרשות. טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטו

הננו מתחייבים כי הביטוחים המפורטים לעיל לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח המצוינת  .4

 יום לרשות, בכתב, בדואר רשום. 30בהם, אלא בהודעה מראש של 

 נוסח הפוליסות,  הינו בהתאם לנוסח הידוע כ"ביט", בכפוף לשינויים הנקובים לעיל. .5

 

זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו באישור זה,  הביטוחים המפורטים באישור

 ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

 

 

 

 

)חתימת 

 המבטח(

)חותמת  

 המבטח(

)תפקיד   )שם החותם( 

 החותם(
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