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  הסכ�

  שנער ונחת� ביו� .......................

    

  עיריית כפר סבא    בי�:

  44100 , כפר סבא135מרח' ויצמ�     

  אחדמצד         )להל�: "העירייה"(     

  

  לינק בע"מ)(איסטרא טרייד ISTRA TradeLink Ltd    לבי�:

  51�192662�8ח.פ.     

  304409329גידו גוט ת.ז מורשה החתימה מר באמצעות     

  44376, כפר סבא  22מרח' השחר 

    09�7677221(בית),  09�7657326טל:    

  guido.guth@istra.co.ilדוא"ל:                         

  נימצד ש        )להל�: "החברה"( 

  

המוק* על פי בפארק  ,הקמת מסלול כושר גופנילש* פנתה לעירייה החברה ו  הואיל

המבוסס על קונספט ויטה פארקורס , בכפר סבא 80/1כס/בניי� עיר תכנית 

או " המסלול"להל�: ( סטב� קרגר המנוח זכרו של תהנצחל, וזאת בשוויי-)

  ;)"יקט"הפרו

 ,שווי- ,מבאזל Dr. h.c. Thomas Karger �ו Yvetteהחברה, בשיתו/ ע*   והואיל

0,  300,000 �בשווי של ככפי שיפורט להל�, , פרויקטהעלות מבקשי* לממ� חלק מ

  בכפו/ להתחייבויות העירייה על פי הסכ* זה;

והצדדי* מעונייני* להסדיר את זכויותיה* והתחייבויותיה* זה כלפי זה, בקשר   והואיל

  ;כדלקמ� לתרומה, במסגרת הסכ* זה

  הוסכ� בי� הצדדי� כלהל�:הוצהר, הותנה ואשר על כ�, 

 חלק בלתי נפרד הימנו. י*מהוווהנספח לו, המבוא להסכ* זה  .1

 הצהרות והתחייבויות החברה

 החברה מצהירה ומתחייבת כדלקמ�:

לרבות כמפורט בנספח א', , ומתקני הספורט ההכוונה ,המידע שלטי ייצורעלות שאת בל .2

, ולספק חלקי חילו/ לשלטי* 300,0000בס1 כולל של , סבא�משווי- לכפרעלות הבאת* 

 . )"התרומה"(להל�:  להל� 4בסעי/  פגומי* כמפורט
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 .1.10.2013עד ולא יאוחר מיו* נשוא נספח א' לישראל מתקני* שלטי* והה ייבאל .3

 הוצאות שייגרמו בשל כ1 על ידיה, בכפו/ לתשלו* לספק חלקי חילו/ לשלטי* פגומי* .4

 .הפעלת המסלולמועד תקופה של שבע שני* לכל הפחות מוזאת למש1 העירייה, 

 מצהירה בזאת, כי ידוע לה שאי� בתרומה נשוא הסכ* זה כדי להקנות לה או להחברה  .5

Yvette ו� Dr. h.c. Thomas Karger  זכויות במקרקעי� ו/או כל זכות אחרת מעבר למפורט

 בהסכ* זה, בקשר לפרויקט.

בזאת, כי ידוע לה שקיו* התחייבויות החברה והעירייה בהסכ* זה,  המצהיר חברהה .6

כל טענה ו/או עילת  חברהמותנה בקבלת כל האישורי* הדרושי* על פי די�, וכי לא תהא ל

אי קבלת האישורי* או בשל במקרה בו הפרויקט לא ייצא לפועל תביעה כנגד העירייה 

 . חלק*

  

 הצהרות והתחייבויות העירייה

 צהירה ומתחייבת כדלקמ�:העירייה מ

, לישראל *לאחר הגעת, מתקני*אש) לוגניבה, נזק סיכוני ספק מקו* אחסו� בטוח (מפני ל .7

 .טר* התקנת המסלול

, )2013ספר הוראות התקנה מעודכ� (מהדורת מר- לידיה העירייה מאשרת כי קיבלה  .8

ואת  , והיא מתחייבת להתקי� את המסלול, השילוט'אשהעתקו מצ"ב מסומ� כנספח 

, וזאת עד ולא תחנות המסלול, בהתא* לספר הוראות ההתקנה 15 �מתקני הספורט ב

 .יו* לאחר קבלת המתקני* מהחברה 45 � לא יאוחר מיאוחר מיו* 

ביצוע  ש*ל אלאלעשות כל שימוש בספר הוראות ההתקנה, לא העירייה מתחייבת ש

 יקט.הפרו

מתקני* והמסלול ויקט, כי הבכל שלב של הפר, מעת לעת, בדוקתהא רשאית להחברה  .9

שת/ פעולה ע* החברה , והעירייה מתחייבת לבהתא* לספר הוראות ההתקנההותקנו 

 .בהיבט זה

, באופ� עליו יוחלט על ידי של המסלולהשוטפת  ההעירייה תהא אחראית לתחזוקכמו כ�,  .10

למש1  בהתא* להוראות ספר ההתקנה, וזאת וככל שנית�, הגורמי* המקצועיי* בעירייה, 

 .החל ממועד הפעלת המסלולפחת משבע שני* תתקופה שלא 

ביוזמתה ועל  ,*גרי, ככל שילמתקני* *נזק שייגרכל תק� ל העירייהבתקופה זו מתחייבת 

זמ� סביר מעת וזאת תו1 , באופ� עליו יוחלט על ידי הגורמי* המקצועיי* בעירייהחשבונה, 

  .כאמור היוודע לעירייה על נזק

 קיו* הפרויקט.אלא לצור1  ,מתחייבת כי לא תשנה או תשכפל את השלטי*העירייה  .11

 .Dr. h.c -ו Yvetteהעירייה מסכימה כי חלק מהשלטי* ישאו כתוביות לעניי� הנצחת 

Thomas Karger והכל בתאו* בי� הצדדי*או סטב� קרגר המנוח ,. 
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על גבי השלטי* כי העירייה תהא רשאית להטביע את לוגו העירייה  מוסכ* על הצדדי*,

 ו/או חלק*, על פי שיקול דעתה.

מאת הרשויות  הנדרשי* לביצוע הפרויקטהאישורי*  קבלתהעירייה תהא אחראית ל .12

מתקני הספורט. כמו כ�, העירייה תפעל לקבלת מסלול ולהמוסמכות, לרבות תו תק� ל

 .ולהמתבצעת במסלבכל הקשור לפעילות  , לרבות ביצוע צד שלישי,כיסוי ביטוחי מקי/

לנזק היו אחראי* לא י Dr. h.c. Thomas Karger -ו Yvetteמובהר בזאת, כי החברה ו/או  .13

 ה אתשפהעירייה ת ., המסלול ו/או מתקני הספורטכלשהו כתוצאה מקיו* הפרויקט

של צד  הכל תביע בגי� בשלמות Dr. h.c. Thomas Karger -ו Yvetteהחברה ו/או את 

בכפו/ לכ1 שכל תביעה או דרישה כאמור, די� חלוט, ו מיד לאחר קבלת פסק, וזאת שלישי

 Dr. h.c. Thomas -ו Yvetteיועברו לידיעת העירייה מיד ע* קבלת* בידי החברה ו/או 

Karger. 

לרבות לצור1 ביצוע עבודות כספי* ע"י העירייה לפרויקט,  * שליובהר בזאת, כי הקצאת .14

מאושר שנתי מותנית בקיומו של תקציב כמפורט לעיל,  ת המתקני* ו/או הפרויקט,אחזק

  . שיידרשו לש* כ1על פי די� י* אישורהלקבלת ובכפו/ לכ1, 

אורחי כבוד משוויי-, נציגי העירייה  במעמדטקס חנוכה  *מתחייבת לפעול לקיוהעירייה  .15

 .תיאו* ע* החברה, ב2014מהל1 שנת , וזאת בונציגי החברה

 .ת ציבור תושבי העיר כפר סבאהביא את הפרויקט לידיעמתחייבת להעירייה  .16

 

  

  ולראיה באו הצדדי� על החתו�:   

  

  _______________                                                          _______________  

  סבא�עיריית כפר                                                    החברה          

 


