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  לחוזה ההקמה" ו"נספח  

  

  לכבוד

______  

______  

  נוסח צו התחלת ביצוע העבודות

  

  

הנכ� מתבקשי� להתחיל בביצוע הפרוייקט כהגדרתו בחוזה ההקמה על נספחיו וצרופותיו ובביצוע יתר   .1

  .התחייבויותיכ� על פיו

2.   �וביצוע הפרויקט , )מועד מסירת רשות השימוש(________ מועד התחלת ביצוע הפרויקט יהיה ביו

 ).שלושי� חודשי� ממועד מסירת רשות השימוש(_______יו� יסתיי� לא יאוחר מ

להתחיל בביצוע הפרוייקט וביתר התחייבויותיכ� על פי חוזה ההקמה תהווה לכל דבר , ההוראה דלעיל  .3

 .כהגדרתו בחוזה ההקמה" צו התחלת עבודה", ועניי' הקשור בחוזה ההקמה

לתנאי כל די' , נספחיו וצרופותיו, על כל מסמכיו, וזהביצוע הפרוייקט לפי צו זה יהיה כפו( לכל תנאי הח  .4

  .ולהוראות של כל רשות מוסמכת

  

  

  ,בכבוד רב                      

  

                          
                    __________________  

   אביב יפו –עיריית תל   

  : ת מסמ* זה לנני מאשר קבה
  
  
  ____________________        :" המקי"ש
  
  
  ____________________    :תימה וחותמת של המקי"ח
  
  
  ____________________    :החותמי"/שמות החות"/"ש
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  לחוזה ההקמה" ט"נספח 
  
  

  לכבוד
________  

________  
                      

  תעודת השלמה
  
  
  

למעט אות' , בהתא� להוראות חוזה ההקמה ונספחיו, הושל� ביצוע הפרויקט_______ הננו לאשר כי בתארי, 
לרבות ליקויי� שיתגלו בפרויקט ועבודות שהמקי� , או התחייבויות בקשר לתקופת החכירה של החניו'/עבודות ו

  .התחייב לבצע' לאחר תעודת ההשלמה
  
  
  

  ._________________: תארי, בדיקת הפרויקט ובדיקת תנאי ההשלמה בהתא� לחוזה ההקמה ונספחיו 
  
  

  .___________: חתימה       _________  המנהל באמצעות מר
  

 .___________: חתימה               _______מנהל הבטחת איכות  באמצעות מר

  
  
  
  

  

  ,בכבוד רב

  

  

___________    _______________  

  הבטחת איכות  מנהל    המנהל    
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  לחוזה ההקמה" י"נספח 
  

  ערבות הביצוענוסח 

      תארי*                     לכבוד
  עיריית תל אביב
  69רחוב אב� גבירול 

  תל אביב
  ,.נ.א.ג

  

  ' ____________כתב ערבות מס: הנדו�
  
  

  -  ___________כל סכו� עד לס, שללסילוק , הננו ערבי� בזאת כלפיכ� באופ' בלתי חוזר .1
המגיע או עשוי להגיע לכ� מאת , )"סכו" הערבות": להל'(מ "כולל מע)  שקלי" חדשי"___________(
  . יפו–בינו לבי' עיריית תל אביב _____  חוזה מיו� בקשר ע�) "נערבה": להל' (      

את סכו� הערבות בצירו( הפרשי , ימי עסקי� ממועד קבלת דרישתכ�) 5(תו, חמישה ,  נשל� לכ�אנו .2
י שיהיה עליכ� לבסס את דרישתכ� או לדרוש תחילה את מבל,  להל' וזאת3הצמדה למדד כמפורט בסעי( 
לא יעלה על סכו� , בתנאי שהסכו� הכולל שנשל� על פי ערבות זו, הנערבסילוק הסכו� האמור מאת 

  . להל'3הערבות בצירו( הפרשי ההצמדה למדד הנקובי� בסעי( 

  : זובערבות .3

על ידי , המתפרס� בכל חודש, �תשומות הבניה למגורימשמעו מדד � "תשומות הבניה למגורי"מדד "
או , או כל גו( אחר שיבוא במקומה/הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ו

  .כל מדד אחר שיתפרס� במקומו

............  לחודש 15אשר פורס� ביו� למגורי�  תשומות הבניהמדד   � "מדד הבסיס"
  ...........  שנת................. בגי' חודש ..........שנת 

אשר יתפרס� לאחרונה לפני מועד למגורי�  תשומות הבניהמדד   � "דשהמדד הח"
  .תשלו� סכו� הערבות

כי המדד החדש שונה , לפני מועד תשלו� סכו� הערבות, א� יתברר  � "הפרשי הצמדה למדד"
ישול� סכו� הערבות כשהוא מוגדל או מוקט' בהתא� , ממדד הבסיס

  .לעליית או ירידת המדד החדש לעומת מדד הבסיס

 . ועד בכלל_________ערבות זו תישאר בתוקפה מתארי, כתב ערבות זה עד לתארי,  .4

אנו מתחייבי� לפעול על פיה ולא נהיה זכאי� לבטלה בדר, כל . ערבותנו זאת הינה מוחלטת ובלתי תלויה .5
  . שהיא

צריכה להימסר בכתב לסניפנו על פי הכתובת הרשומה , כל דרישה לתשלו� מכוח ערבות זו .6
_______________________________________ .  

  .התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה .7

  ,בכבוד רב                    
        : בנק                    

        : סני%
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  לחוזה ההקמה" יא"נספח 
  

  ערבות הבדקנוסח 

  

      תארי*                     לכבוד
  עיריית תל אביב
  69רחוב אב� גבירול 

  תל אביב
  ,.נ.א.ג

  

  _' ___________כתב ערבות מס: הנדו�
  
  

 -   __________לסילוק כל סכו� עד לס, של,  ערבי� בזאת כלפיכ� באופ' בלתי חוזרהננו .1
המגיע או עשוי להגיע לכ� , )"סכו" הערבות": להל'(מ "כולל מע)  שקלי" חדשי"______________(

   . יפו–בינו לבי' עיריית תל אביב ____  חוזה מיו� בקשר ע�) "נערבה": להל' (      מאת 

את סכו� הערבות בצירו( הפרשי , ימי עסקי� ממועד קבלת דרישתכ�) 5(תו, חמישה , � לכ�אנו נשל .2
מבלי שיהיה עליכ� לבסס את דרישתכ� או לדרוש תחילה ,  להל' וזאת3הצמדה למדד כמפורט בסעי( 

לא יעלה על סכו� , בתנאי שהסכו� הכולל שנשל� על פי ערבות זו, הנערבאת סילוק הסכו� האמור מאת 
  . להל'3בות בצירו( הפרשי ההצמדה למדד הנקובי� בסעי( הער

  :בערבות זו .3

על ידי ,  המתפרס� בכל חודש,תשומות הבניה למגורי�משמעו מדד   � "תשומות הבניהמדד "
או , או כל גו( אחר שיבוא במקומה/הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ו

  .כל מדד אחר שיתפרס� במקומו

.................  לחודש15אשר פורס� ביו� למגורי�  תשומות הבניהמדד   � "מדד הבסיס"
  ..........  שנת.................... בגי' חודש,.........שנת 

אשר יתפרס� לאחרונה לפני מועד למגורי�  תשומות הבניהמדד   � "המדד החדש"
  .תשלו� סכו� הערבות

כי המדד החדש שונה , לפני מועד תשלו� סכו� הערבות, א� יתברר  � "הפרשי הצמדה למדד"
ישול� סכו� הערבות כשהוא מוגדל או מוקט' בהתא� , ממדד הבסיס

  .לעליית או ירידת המדד החדש לעומת מדד הבסיס

 . ועד בכלל_________ערבות זו תישאר בתוקפה מתארי, כתב ערבות זה עד לתארי,  .4

 נהיה זכאי� לבטלה בדר, כל אנו מתחייבי� לפעול על פיה ולא. ערבותנו זאת הינה מוחלטת ובלתי תלויה .5
  . שהיא

צריכה להימסר בכתב לסניפנו על פי הכתובת הרשומה , כל דרישה לתשלו� מכוח ערבות זו .6
_______________________________________ .  

  .התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה .7

  

  ,בכבוד רב                    
        : בנק                    

       : סני%
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  ה ההקמהלחוז" יב"נספח 
  
  

  ביטוחי ביצוע הפרוייקטאישור 
  

  
  _______________ :תארי*            לכבוד

   יפו –עיריית תל אביב 
  מ"או אחוזות החו% בע/ו
  
  ,.נ.א.ג

  
   _________מיו"חוזה  ביטוחי" בקשר ע"  עריכתאישור  :הנדו�
  ")העבודות" :להל�  ( פרויקט כמפורט בחוזהלביצוע    

  ב עיריית תל אבישנחת"  בי�
  ")המקי"" :להל� ( ______________ לבי�

  
  

 �על ש�  ערכנו) כולל (____________ועד ליו� ____________ הננו מאשרי� כי החל מיו
את הביטוחי� ) "החוזה": להל'(________ בקשר ע� חוזה מיו�  )"המקי""להל' (____________________ 

  :המפורטי� להל'
  
  : לביטוח עבודות קבלניות  � '___________   פוליסה מס  .1 

    

 �  .ובכלל__________ ועד יו� __________ תקופת הביטוח מיו

  :ביטוח העבודות' פרק א

,  המקי�ידי�המבוצעות עלנשוא חוזה זה  את כל העבודות ' המבטח במלוא ערכ,כל הסיכוני�במתכונת בטוח 

, כלי רכב, ציוד כבד, נזק לציוד ,לרבות א, לא מוגבל, חומרי� וציוד המהווי� חלק מהפרויקט, לרבות

�או הבאי� /או באחריות המקי� ו/או כל רכוש אחר מכל מי' וסוג בבעלות ו/חומרי� ו, כלי עזר, מתקני

או בעקיפי' לביצוע הפרויקט המבוצע על ידי המקי� /או משמשי� במישרי' ו/מטעמו אשר הובאו לאתר ו

כאשר היק( הכיסוי אינו נופל מהכיסוי הנית' ,  הפרויקטלמש, כל תקופת ביצוע, כמפורט להל', או מטעמו/ו

  .הנהוג במועד תחילת תקופת הביטוח, "2008ביט מהדורה  "–על פי נוסח הפוליסה הידוע כ 

  

  _______________________: שווי העבודות 

  

  :הביטוח לפי פרק זה יכלול את ההרחבות כדלקמ� 

  

  . 1,000,000$בול אחריות של או רכוש סמו, בג/רכוש שעליו עובדי� ו   .1

2.  �מתקני� וציוד קל וכדומה אשר אינ� חלק מהפרויקט א, מובאי� למגרש לצור, ביצוע , תבניות, פיגומי

 .הפרויקט

 . 1,000,000$    �  משווי העבודות א, לא פחות מ 10%הוצאות פינוי הריסות בגבול אחריות של   .3

4.  �  . 250,000$י� בגבול אחריות בגבול אחריות בס, של אדריכלי� ומומחי� אחר, הוצאות מהנדסי

 .250,000$הוצאות בגי' עבודות ותיקוני� זמניי� לאחר נזק בגבול אחריות של   .5

 משווי 10%או חומרי� לקויי� בגבול אחריות שלא יפחת של /או עבודה ו/נזק ישיר הנובע מתכנו' ו  .6

 . 500,000$ �העבודות ולא פחות מ 

 . או חומרי� לקויי�/או עבודה ו/ובע מתכנו' ונזק עקי( הנ  .7

 .נזקי טבע, סיכוני רעידת אדמה  .8

 . חודש24תקופת תחזוקה מורחבת של   .9
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או /או שיבוב כלפי עיריית תל אביב ו/לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלו( ו, פרק זה כולל תנאי מפורש

אמור בדבר הוויתור על זכות התחלו( לא יחול או עובדיה' ובלבד שה/או מנהליה' ו/מ ו"אחוזות החו( בע

  . לגבי מי שגר� לנזק מתו, כוונת זדו'

  

  :אחריות כלפי צד שלישיביטוח ' פרק ב

או שלוחיו /או עובדיו ו/המבטח את אחריות� החוקית על פי די' של המקי� וטוח אחריות כלפי צד שלישי יב

, ")העבודות"להל' (בודות בקשר ע� ההסכ� שבנדו' או קבלני� וקבלני משנה המועסקי� על ידו בביצוע הע/ו

או לרכושו של /פגיעה או נזק לגופו ו, של כל מעשה או מחדל רשלני בקשר ע� כל העבודות אשר גרמו לאובד'ב

או אחוזות /עיריית תל אביב ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות פגיעה או נזק  גו( שהואכל או /כל אד� ו

) ב"דולר ארה חמישה מיליו': במילי� ($ 5,000,000 של אחריות ות בגבולה'לעובדי למנהליה' ומ"החו( בע

  .הביטוחמצטבר לתקופת בלתובע ו, לאירוע

  

, מכשירי הרמה, בהלה, התפוצצות, אש : �פרק זה אינו כפו( לכל הגבלה בדבר חבות הקשורה או הנובעת מ

או /עבודות בגובה ו, וכלפי קבלני� וקבלני משנהחבות המקי� בגי' , פריקה וטעינה של כלי רכב, ציוד חפירה

, )למעט נזקי טרור(שביתה והשבתה , פרעות, מהומות, מתקני� סניטאריי� פגומי�, זיהו� תאונתי, בעומק

, או מתקני� תת קרקעיי�/נזק לכבלי� ו, רעידות והיחלשות משע', הרעלה וכל דבר מזיק במאכל או משקה

נזק גו( ,  נזק רכוש שנגר� על ידי רכבבגי' חבות,  מתקני� תת קרקעיי�או/נזק תוצאתי מפגיעה בכבלי� ו

 חוק  על פיהמכוסה חבות למעט, שנגר� עקב שימוש ברכב מנועי שאי' חובה על פי די' לבטחו בביטוח חובה

 מעבר לגבולות האחריות(, ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח"ש 500,000מוגבל עד לס, , ד"הפלת

בגי' אחריות למעט (המוסד לביטוח לאומי  וכ' תביעות תחלו( מצד) סת רכב סטנדרטיתהמקובלי� בפולי

   ). חייב לשל� בגינ� דמי ביטוח לאומישהמקי�עובדי� המקי� כלפי 

  
  :הכיסוי הביטוחי יכלול הרחבות מפורשות בדבר 

ל אחריות בס, בגבו או ציוד מכני הנדסי לרבות עגורני�/חבות לנזקי גו( הנובעת משימוש ברכב ו )1(
  .למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח $ 1,000,000

למקרה ובמצטבר לתקופת  $ 250,000או כבלי� תת קרקעיי� בגבול אחריות של /נזק עקי( למתקני� ו )2(
  .הביטוח

  .למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח $ 500,000רעידות והחלשות משע' בגבול אחריות של  )3(

  

 למעט , שבו פועל המקי�מ"או אחוזות החו( בע/עיריית תל אביב וי רכוש כרש במפו צוי'פוליסת הביטוח ב

 ייחשב לצור, ביטוח ,נמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של המקי�שבו פועל המקי� האותו חלק של רכוש 

  . זה כרכוש צד שלישי

  

או עובדיה' /' ואו מנהליה/מ ו"או אחוזות החו( בע/הביטוח כאמור הורחב לשפות את עיריית תל אביב ו

בגי' אחריות שעלולה להיות מוטלת , מ"או אחוזות החו( בע/לרבות מפקח שיתמנה על ידי עיריית תל אביב ו

או מחדלי המקי� וזאת בכפו( לסעי( אחריות צולבת לפיו נער, הביטוח בנפרד עבור כל אחד /עליה� למעשי ו

 .מיחידי המבוטח

  

  : מעבידי"חבות' פרק ג

 י חוק האחריות למוצרי�"או עפ/ו) נוסח חדש(הנזיקי'  פקודתעל פי  המקי�חבות בגי' �  מעבידיחבותבטוח 

�בביצוע או בעקיפי' /במישרי' ומטעמו או /המועסקי� על ידו ו העובדי� כלפי כל ,1980 �"התש, פגומי

או / ואו נזק גופני כתוצאה מתאונה/בגי' מקרה מוות ו, קבלני משנה ועובדיה�, לרבות קבלני�העבודות 

או עקב ביצוע עבודת� ובמש, תקופת ביצוע העבודות /מחלה מקצועית העלולי� להיגר� למי מה� תו, כדי ו

לאירוע ) ב"חמישה מיליו' דולר של ארה( $ 5,000,000  אחריות שלותבגבול, בכל הקשור בביצוע הפרויקט

  .ביטוחהבמצטבר לתקופת ו

  

חבות המקי� כלפי , שעות עבודה ומנוחה, ומק או בגובהביטוח זה אינו כולל כל הגבלה בדבר עבודות בע

�  . ורעלי� וכ' בדבר העסקת בני נוער המועסקי� על פי החוקתפיתיונו, קבלני משנה ועובדיה�, קבלני
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או עובדיה' לרבות /ואו מנהליה' /מ ו"או אחוזות החו( בע/ביטוח זה הורחב לשפות את עיריית תל אביב ו

או /לעניי' קרות תאונת עבודה ו, מ היה וייטע'"או אחוזות החו( בע/מפקח שיתמנה על ידי עיריית תל אביב ו

כי מי מה� נושא בחובות מעביד כלשה' כלפי מי מהעובדי� המועסקי� על ידי , מחלה מקצועית כלשהי

� על ידואו לעניי' חבות המקי� כלפי מי מהעובדי� המועסקי/המקי� ו .  

  
  :  לביטוח אחריות מקצועית � '___________   פוליסה מס  .2

    

 �  .ובכלל__________ ועד יו� __________ תקופת הביטוח מיו

או דרישה שהוגשה במש, תקופת /תביעה ופי די' בשל  עלאחריות מקצועית המבטח את חבות המקי� ביטוח 

בגי' העבודות בקשר ע�  להיגר� עקב מעשה או מחדל רשלני או נזק העלול/בגי' כל פגיעה גופנית ו, הביטוח

מבלי  גו( שהואכל או /או לרכושו של כל אד� ו/פגיעה או נזק לגופו ו, אשר גרמו לאובד', החוזה שבנדו'

 ה'לעובדילמנהליה' ומ "או אחוזות החו( בע/עיריית תל אביב וללגרוע מכלליות האמור לרבות פגיעה או נזק 

  .לתובע ומצטבר לתקופת ביטוח שנתית, לאירוע $ 1,000,000ל בגבול אחריות ש

 כוללתכמו כ' הפוליסה , שהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוחהינו כפו( לכל הגבלה בדבר איטוח זה ב

� עובדימי מהל שרשלנות או אי יושר , ותעטמחבות הנובעת , גי' אובד' מסמכי�ב המקי�הרחבות בגי' חבות 

  .מקי� בקשר ע� העבודות נשוא חוזה זההמועסקי� על ידי ה

בגי' או עובדיה' /או מנהליה' ו/מ ו"או אחוזות החו( בע/ עיריית תל אביב ו לשפות אתהורחבביטוח זה 

או הבאי� מטעמו / והמקי� עקב מעשה או מחדל רשלני מצד �מי מה להיות מוטלת על אחריות אשר עלולה

  .מ"או אחוזות החו( בע/יריית תל אביב וע כלפי המקי�חבות ביטוח וזאת מבלי לגרוע מ

__________ מיו� טרואקטיבי ר בי' היתר מועד תחולה כוללתמוסכ� בזה כי פוליסת הביטוח האמורה 

  ). ביצוע העבודותתחילת שאינו מאוחר ממועד (

לא בתנאי כי ,  לאחר תו� תקופת הביטוח, לפחות חודשי�12פת גילוי של וקתכמו כ' תכסה פוליסת הביטוח 

 'עריכת הביטוח לעניי ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור המקי�נער, על ידי 

  .אחריות מקצועיתביטוח 

  
  :  לביטוח חבות המוצר � '___________   פוליסה מס  .3

 �  .ובכלל__________ ועד יו� __________ תקופת הביטוח מיו

בשל  ,1980 �"התש, פגומי� פי חוק האחריות למוצרי� עלי� חבות המוצר המבטח את חבות המקביטוח 

או נזק אשר נגרמו עקב פג� /בגי' כל פגיעה גופנית ו, או דרישה שהוגשה במש, תקופת הביטוח/תביעה ו

או טופל בכל דר, אחרת על ידי /או נמכר ו/או סופק ו/ ו'או תוק/או הורכב ו/ ו'או הוכ/ שיוצר ובמוצר

�או גו( כלשהו /לכל אד� ו, במסגרת העבודות המבוצעות על ידו בקשר ע� חוזה זה או מי מטעמו/ והמקי

בגבול  ה'לעובדילמנהליה' ומ "או אחוזות החו( בע/לעיריית תל אביב ולרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור 

  .לתובע ומצטבר לתקופת ביטוח שנתית, לאירוע $ 1,000,000אחריות שלא יפחת מס, של 

ממועד מסירת העבודות או חלק' לעיריית תל , את אחריותו של המקי� בגי' האמור לעילהפוליסה מכסה 

  .מ ולמש, כל התקופה שבה קיימת אחריות זו לפי חוזה זה או לפי כל די'"או אחוזות החו( בע/אביב ו

  .חלמקרה ולתקופת הביטו $ 100,000הפוליסה כוללת הרחבה לכיסוי הוצאות הגנה בהלי, פלילי עד לס, של 

בגי' או עובדיה' /או מנהליה' ו/מ ו"או אחוזות החו( בע/ עיריית תל אביב ו לשפות אתהורחבביטוח זה 

או הבאי� מטעמו / והמקי� עקב מעשה או מחדל רשלני מצד �מי מה להיות מוטלת על אחריות אשר עלולה

  .מ"עאו אחוזות החו( ב/עיריית תל אביב ו כלפי המקי�חבות ביטוח וזאת מבלי לגרוע מ

__________ מיו� טרואקטיבי ר בי' היתר מועד תחולה כוללתמוסכ� בזה כי פוליסת הביטוח האמורה 

  ). ביצוע העבודותתחילת שאינו מאוחר ממועד (

בתנאי כי לא ,  לאחר תו� תקופת הביטוח, לפחות חודשי�12פת גילוי של וקתכסה פוליסת הביטוח מכמו כ' 

 'עריכת הביטוח לעניי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור  ביטוח חלופיהמקי�נער, על ידי 

  .חבות המוצרביטוח 
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ידי  � לכל בטוח אשר נער, עלמי� קודהינ� על פיו תנאי מפורש ל כוללי�"הננו מאשרי� כי הביטוחי� הנ  .4

שיתו( ביטוחי או דרישה בדבר /מ וכי אנו מוותרי� על כל טענה ו"או אחוזות החו( בע/עיריית תל אביב ו

 לחוק חוזה ביטוח 59לרבות כל טענה או זכות המפורטי�  בסעי( , מ"או אחוזות החו( בע/עיריית תל אביב ו

  .1981 �א "תשמ'ה

במש, תקופת ביצוע , ל לא יצומצמו וג� או לא יבוטלו”הננו מאשרי� בזאת כי הביטוחי� הנ, כמו כ'  .5

 הודעה כתובה מ"או אחוזות החו( בע/יריית תל אביב ולעהחוזה שבנדו' אלא א� תימסר נשוא העבודות 

 �או /עיריית תל אביב ואו ביטול  שכאלו לגבי / יו� מראש וכי לא יהיה תוק( לצמצו� ו60בדואר רשו

  . הימי� ממסירת ההודעה60א� לא נמסרה הודעה כאמור ובטר� חלו( מ "אחוזות החו( בע

6.  �,  פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית חלה על המקי� בלבדהננו מאשרי� כי ידוע לנו שהאחריות לתשלו

   .מ"או אחוזות החו( בע/ובכל מקרה לא על עיריית תל אביב ו

 לא או עובדיו/מנהליו ואו כל / והמקי�ת הביטוח על ידי ופוליסת תנאי� בתו� לב בהפרהננו מאשרי� כי   .7

 .י ביטוחי� אלומ על פ"או אחוזות החו( בע/עיריית תל אביב ותפגע בזכויות 

  

  .האמור לעיל ידי אישור זה כפו% לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיה� עד כמה שלא שונו במפורש על

  

  ,בכבוד  רב

               

______________________      _____________________  

            תארי, החתימה      חתימה וחותמת חברת הביטוח
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  הקמהלחוזה ה" 1יב "נספח 

  

  __________: תארי, 

              לכבוד
   יפו –עיריית תל אביב 

  מ"או אחוזות החו% בע/ו
  

   הצהרה�פטור מאחריות :  הנדו�

  __________________פרויקט 

מ בציוד "או אחוזות החו( בע/הריני להצהיר בזאת כי הנני משתמש בעבודתי עבור עיריית תל אביב ו  .א

או מתקני� המשמשי� אותי /מושי לרבות וללא הגבלה כל ציוד אחר ואו בשי/מכני הנדסי אשר בבעלותי ו

 .בביצוע העבודות בפרויקט שבנדו'

 :הריני להתחייב כדלקמ', על א( האמור בהצהרה זאת  .ב

מ מכל חבות בגי' אובד' או נזק לציוד "או אחוזות החו( בע/הנני פוטר את עיריית תל אביב ו .1

כל זאת , או מי מטעמי או עבורי או לש� פעילותי/י והאמור לעיל אשר מובא לאתר העבודה על יד

 .מתכנני� ויועצי�, למעט במקרי נזק מתו, כוונת זדו' ולמעט כנגד חברות שמירה

או גניבה של /מ מכל אחריות לגבי פריצה ו"או אחוזות החו( בע/הנני פוטר את עיריית תל אביב ו .2

מ או מי "או אחוזות החו( בע/ביב והציוד המוזכר לעיל ומוותר על שיבוב כלפי עיריית תל א

, מטעמ' במקרה שכזה כל זאת למעט במקרי נזק מתו, כוונת זדו' ולמעט כנגד חברות שמירה

� .מתכנני� ויועצי

מ מכל חבות בגי' נזק לגו( ולרכוש שלי "או אחוזות החו( בע/הנני פוטר את עיריית תל אביב ו .3

עקב שימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא או צד שלישי /או קבלני משנה ו/או מי מטעמי ו/ו

או מי מטעמי או עבורי או לש� פעילותי כל זאת למעט במקרי נזק מתו, כוונת /לאתר על ידי ו

 .מתכנני� ויועצי�, זדו' ולמעט כנגד חברות שמירה

בניגוד , או קבלני משנה המועסקי� על ידי/או תביעה מצדי ו/או דרישה ו/היה ותעלה טענה ו .4

או אחוזות החו( /הנני מתחייב לשפות את עיריית תל אביב ו, או צד שלישי כלשהו/ו, ללאמור לעי

 .או הוצאה שישאו בה� לרבות הוצאות משפטיות/או מי מטעמו בכל תשלו� ו/מ ו"בע

כאמור באישור עריכת , הריני להצהיר בזה כי אערו, ואחזיק פוליסה לביטוח חבות המוצר .5

__________ מת אחריות על פי החוזה שנחת� בינינו ביו� במש, כל התקופה בה קיי, הביטוח

 .לביצוע הפרויקט ועל פי כל די'

  

_________________________              

                                     חתימה וש�  המצהיר
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   לחוזה ההקמה"יג"נספח 

  חכירהחוזה 

  ______שנת _ ________בחודש _____ ביו" , שנער* ונחת" בתל אביב

  

  יפו�ית תל אביביעיר  :�בי

  )"היהעירי" :להל'(

                  
  ;מצד אחד                

                ____________________  :לבי�

  )"החוכר" :להל'(

                  
  ;מצד שני                

  

  ;או זכאית להירש� כבעלי� של המוחכר, להל'כהגדרתו , והעירייה היא הבעלי� של המוחכר  :הואיל 

  ;כהגדרתו להל', והעירייה פרסמה את המכרז  :והואיל 

בהתא� ,  למכרז7 נספח כהגדרתו בחוזה ההקמה, ר זכה במכרז והשלי� את הפרויקטוהחוכ  :והואיל 
  ;למסמכי המכרז

זכאי החוכר לחכור את המוחכר ולהפעילו כחניו' ציבורי בהתא� , ובתמורה להשלמת הפרויקט  :והואיל 
  ;להוראות חוזה זה

� מתאימי� למטרותיווהחוכר מכיר את המוחכר ואת תנאי החכירה על פי חוזה זה ומצא  :והואיל ;  

וברצו' החוכר לחכור מהעירייה את המוחכר ולהפעילו כחניו' ציבורי והעירייה מסכימה להחכיר את   :והואיל 
  ;הכל בתנאי� ולמטרות הנקובי� בחוזה זה, לצור, הפעלתו כחניו' ציבורי, לחוכר, המוחכר

ת וניסיו' בהפעלה וניהול של חניו' דוגמת מומחיו, הוא בעל ידע, או המפעיל כהגדרתו להל', והחוכר  :והואיל 
  ;המוחכר

  ;וברצו' הצדדי� להגדיר ולקבוע את מערכת היחסי� שביניה� במסגרת חוזה זה  :והואיל 

  

  :כדלקמ� , הוסכ" והותנה בי� הצדדי", לפיכ* הוצהר

 מבוא ונספחי" .1

 .המבוא לחוזה זה הינו חלק בלתי נפרד מהחוזה 1.1

� חלק בלתי נפרד הימנוהנספחי� המצורפי� לחוזה זה הינ 1.2. 

 .מסמכי המכרז מהווי� חלק בלתי נפרד מחוזה זה 1.3

 . להל'4 יחול ג� האמור בסעי( , ככל שהמוחכר יופעל על ידי המפעיל ולא על ידי החוכר 1.4

אמר במפורש אחרת אלא א� נ, תהא המשמעות שניתנה לה� בחוזה ההקמה, לכל המונחי� בחוזה זה 1.5

 .בחוזה זה

יגבר האמור בחוזה זה בכל , בכל מקרה וקיימת סתירה בי' האמור בחוזה זה לבי' יתר מסמכי המכרז 1.6

 .הנוגע לתנאי החכירה

1.7 � : כדלקמ', הנספחי� לחוזה זה הינ
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 ;תשריט המוחכר    �  "א"נספח  1.7.1

 ;נסחי רישו� מקרקעי'    � "ב"נספח  1.7.2

   ;כרנוסח אישור ביטוחי החו    � "ג"נספח  1.7.3

   ;נוסח ערבות החכירה    � "ד"נספח  1.7.4

 ;ייפוי כוח בלתי חוזר    � "ה"נספח  1.7.5

 ;שטר שכירות    � "ו"נספח  1.7.6

 ;תקופת החכירה בגמר המקי�מ המתקני� קבלת     �  "ז"נספח  1.7.7

  ;או מי מטעמה/ והעירייהתשריט זיקות הנאה לטובת     � "ח"נספח  1.7.8

 

 הגדרות .2

כל ,  בלבדהסר ספק ולמע' בותלר, על כל נספחיו, מסמ, זה  �" חוזה זה/החוזה" 2.1
  ;יתר מסמכי המכרז

הידועי� כחלקות , 32' מקרקעי' המצויי� ברחוב גבעו' מס  �" המגרש" 2.2
והתחומי� בקו בצבע ,  אביב יפו� בתל 7459 בגוש 34,35,36

 ; למכרז9' נספח מסירוק על גבי התשריט 

תחת מ, ) קומות4.5(חניו' תת קרקעי ב' ארבע קומות וחצי    �" המוחכר" 2.3
 לחוזה זה אשר "א"נספח כמפורט בתשריט , למפלס הקרקע

בהתא� למסמכי , בתחו� המגרש, הוק� על ידי החוכר
 ;לרבות חוזה ההקמה, המכרז

 ;ת ההצעות למכרזהמועד האחרו' להגש  � "המועד הקובע" 2.4

לרבות מסמכי� ונספחי� ,  על נספחיו60/2010מכרז מספר   � " המכרז" 2.5
 ;פוככל שיצור, תידשיצורפו בע

אשר תנהל את הפרויקט כנות' , מ"ל אחוזות החו( בע"מנכ  �" המנהל" 2.6
 ;או מי מטעמו, שירותי� לעירייה

 מי שישמש כמפעיל של החניו' מטע� החוכר כמפורט בסעי(  � " המפעיל" 2.7
 ;לחוזה ההקמה 57.3

בהתא� להוראות , מי שיאושר בכתב על ידי העירייה כמפעיל  �" המפעיל החלופי" 2.8
 ; לחוזה זה4 סעי( 

 ; יפו–עיריית תל אביב    �" העירייה" 2.9

אשר נחת� , ) למכרז7' נספח מס(חוזה לביצוע הפרויקט   �" חוזה ההקמה" 2.10
 � ;בי' העירייה לבי' החוכר על נספחיו_____ ביו

אשר , בהמיועד לשימוש הציבור הרח, חניו' או חלק מחניו'  �" חניו� ציבורי" 2.11
 ;אינ� מוצמדי�, מקומות החנייה שבו

 ;או מי מטעמו/ יפו ו�מנהל אג( נכסי עיריית תל אביב   � "מנהל אג% נכסי העירייה" 2.12

כל המסמכי� והתוכניות המהווי� את המכרז והמצורפי�    �" מסמכי המכרז" 2.13
לרבות , בקשר ע� המכרז, או שנמסרו לרוכשי המכרז, אליו

 הבהרה בכתב שנמסרו על ידי או/או תיקו' ו/כל תוספת ו
או מי מטעמה לרוכשי /המוסמכי� לכ, מטע� העירייה ו

 ;מסמכי המכרז

במסגרת , התקופה שהוצעה על ידי החוכר לחכירת המגרש  �  "תקופת החכירה" 2.14
שתחילתה במועד אישור שר הפני� ושר , הצעתו במכרז

 ;המאוחר מבי' השניי�, האוצר את חוזה ההקמה
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, כפי שאושרו על ידי העירייה,  של המוחכר as madeוכניותת  � "תשריט המוחכר" 2.15
, לרבות המפרט הטכני המיוחד, בהתא� להוראות המכרז

 ; למכרז10' נספח מס

 הצהרות החוכר .3

  :כדלקמ' , החוכר מצהיר בזאת

ווידא שהותקנו במוחכר , בדק את אופ' ההפעלה של המוחכר, כי הוא מכיר את המוחכר וסביבתו 3.1
 .שי� להפעלת המוחכרכל המתקני� הדרו

כלפי העירייה או מי מטעמה בגי' כל שינוי בהסדרי , מכל מי' וסוג, כי לא תהיה לו כל טענה 3.2
משיפוצי� ותיקוני� בסביבת , התנועה והחניה בסביבות המוחכר לרבות שינויי� הנובעי� מבניה

 .כל שינוי אחראו המנהל ובי' מדובר ב/בי' א� מדובר בשינוי עליו החליטה העירייה ו, המוחכר

3.3 �, כי ידוע לו שבסביבת המוחכר קיימי� חניוני� רבי� וא( עתידי� להיות מוקמי� חניוני� נוספי
ואשר לעירייה ולמנהל אי' כל שליטה על מחירי החניה אשר נגבי� בה� ולא יהיו בחניוני� אשר 

 על חוזה בכדי להשפיע, אלה שקיימי� ואלה שעתידי� להיות מוקמי�, מצויי� בסביבת המוחכר
 .זה

או העדר יכולת לעשות שימוש במוחכר /או פג� ו/כי הוא מוותר על כל טענה בדבר אי התאמה ו 3.4
 .ב"או מיקומו וכיו/או בנוגע לשטח המוחכר ו/או בחלק ממנו ו/ו

 –א "תשל,  לחוק השכירות והשאילה25 �ו) 1(22, 11,9,7,6סעיפי� כי ידוע לו ומוסכ� עליו ש 3.5
  .ח חוזה זהוסי הצדדי� מכלא יחולו על יח, 1971

כל שימוש בהתא� לשיקול , כי ידוע לו שהעירייה רשאית לעשות במפלס הקרקע שמעל המוחכר 3.6
ניצול זכויות הבנייה בהתא� לכל תוכנית בניי' עיר הנמצאת בתוק( , דעתה הבלעדי ובכלל זה
לכל שימוש החוכר מתחייב שלא להתנגד . או שיינת' לה תוק( בעתיד/במועד חתימת חוזה זה ו

או לכל תוכנית בניי' עיר אשר תוגש על ידי /או לניצול זכויות הבנייה בקשר לכ, ו/כאמור ו
 .ל"לרשויות התכנו' המוסמכות בקשר ע� השטח הנ, או מי מטעמה/העירייה ו

או מי מטעמה /או תביעה כנגד העירייה ו/או דרישה ו/כי לא תהיה לו כל טענה ו, כ' מצהיר החוכר
 .בגי' כ,

, במש, כל התקופה שממועד חתימת חוזה זה על ידי העירייה ועד לתו� תקופת החכירהיחזיק י כ 3.7
ההיתרי� והאישורי� הנדרשי� על פי כל די' לצור, הפעלת המוחכר ולצור, , שיונותיבכל הר

 . ביצוע כל התחייבויותיו על פי חוזה זה

וע שיקוע באיזור הכניסה והיציאה כי ברחוב ארניה מתוכנ' לביצדוע לו וכי הוא לקח בחשבו' כי י 3.8
בשונה מהמתוכנ' , שינויי� בכניסות והיציאות בפניות ימניות בלבדשל החניו' וכ'  ידוע כי יתכנו 

 מצהיר כי הדברי� ידועי� לו וכי לקח שינויי� אלו חוכרה. י תוכניות שתאושרנה"והכל עפ
  .בעת הגשת הצעתו למכרז, בי' היתר, בחשבו'

ופרויקטי�  גבעו' מתח�או /אתר הפרויקט וכניות עתידיות בסביבות  בחשבו' תוכי לקח 3.9
�הרכבת התחתית הקו , פרוייקטי� בדרו� הקריה , פרויקט השוק סיטונאי : כגו', מתוכנני

 ולא יעלה  במכרז לקח בחשבו' את המשמעויות הישירות והעקיפות במת' הצעתו וכי'האדו� וכד
או מי מטעמה ולא יוכל להלי' על העיריה ומי /העיריה ואו דרישות כלפי /או טענות ו/תביעות ו

 .מטעמה בעניי' זה

תהווה הפרה , או הפרת איזה מתתי סעיפיו,  זה על תתי סעיפיו הינו סעי( עיקרי שהפרתו3 סעי(  3.10
 .יסודית של חוזה זה

 תפעול המוחכר באמצעות המפעיל .4

ב כי המוחכר יופעל במש, כל התקופה שממועד חתימת חוזה זה ועד לתו� תקופת החוכר מתחיי 4.1
 .החכירה על ידי המפעיל בלבד

עקב כל מעשה או ,  לחוזה ההקמה57.8כהגדרתו בסעי( , החוכר מתחייב לבטל את הסכ� המפעיל 4.2
בטל זכות ל, אילו היו מבוצעי� על ידי החוכר, המקני� לעירייה, של המפעיל, או הפרה, מחדל

ממחה בזאת , מבלי לגרוע מ' האמור לעיל. על פי התנאי� הקבועי� לכ, בחוזה זה, חוזה זה
 57.8לעירייה את זכותו לבטל את הסכ� המפעיל כהגדרתו בסעי( , בהמחאה בלתי חוזרת, החוכר

 .בקשר ע� ביטול הסכ� המפעיל, א� לא ימלא אחר התחייבותו לעיל, לחוזה ההקמה וזאת
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יהיה עליו לקבל את הסכמת , ש להפעיל את המוחכר באמצעות מפעיל חלופיככל שהחוכר יבק 4.3
בעמידתו , תותנה בי' היתר, הסכמת העירייה לאישור המפעיל החלופי. העירייה לכ, מראש ובכתב

 . לחוזה ההקמה57.4בכל התנאי� המפורטי� בסעי( 

תהווה הפרה , או הפרת איזה מתתי סעיפיו, עיפיו הינו סעי( עיקרי שהפרתו זה על תתי ס4 סעי(  4.4
 . יסודית של חוזה זה

 מטרת החכירה .5

 .החוכר חוכר בזאת את המוחכר על מנת לנהל ולהפעיל בו חניו' ציבורי על פי האמור בחוזה זה 5.1

ל חניו' החוכר לא יהיה רשאי לעשות במוחכר כל פעילות אחרת זולת הפעלה ש, למע' הסר ספק 5.2
 .ציבורי

או /או תיוו, של כלי רכב ו/או מכירה ו/עסק של קניה ו, בי' היתר,  משמעה–" פעילות אחרת"
או /או חשמלאות רכב ו/או תיקוני תקרי� ו/או תדלוק ו/או שירותי רחצה ו/אביזרי� לרכב ו

ל מוצרי� או מכירה ש/מכל מי' וסוג שהוא ו, או תיקוני� אחרי�/או תיקוני רכב ו/פחחות רכב ו
  .מכל מי' וסוג

יהיה עליו לקבל את הסכמת , א� יהיה החוכר מעוניי' לבצע במוחכר פעילות אחרת, בכל מקרה
ייתכ' שהסכמת העירייה לביצוע והוא מסכי� לכ, כי ידוע לחוכר . לכ,, מראש ובכתב, המנהל

 .פעילות אחרת תהיה כרוכה בתשלו� דמי חכירה לעירייה

אלא לצורכי , בי' בתמורה ובי' שלא בתמורה, עשות שימוש במוחכרהחוכר לא יתיר לאחרי� ל 5.3
 .החניית רכב� ולזמ' קצוב בהתא� לאמור בחוזה זה

תהווה הפרה , או הפרת איזה מתתי סעיפיו,  זה על תתי סעיפיו הינו סעי( עיקרי שהפרתו5 סעי(  5.4
 .יסודית של חוזה זה

 רת החזקה במוחכרמסי .6

  ;)"מועד מסירת החזקה": להל'(תימסר החזקה במוחכר לחוכר , במעמד חתימת העירייה על חוזה זה

 תקופת החכירה והפעלת המוחכר .7

7.1  �, ממועד אישור שר הפני" ואישור שר האוצר(_______תקופת החכירה הינה החל מיו
: להל') (ת החוכר במכרזלפי הצע(____ ועד יו� )  את חוזה ההקמההמאוחר מבי� השניי"

  )*."תקופת החכירה"

 ,התקופה שיש למלאה הינה בהתא" להצעת החוכר במכרז  *

בהתא� להוראות חוזה , או באמצעות המפעיל, בעצמו, החוכר יהיה רשאי להפעיל את המוחכר 7.2
א, ורק החל ממועד חתימת העירייה על חוזה זה ומתחייב להתחיל בהפעלת המוחכר בהתא� , זה

 . יו� ממועד מסירת החזקה) 14(החכירה לא יאוחר מתו� ארבעה עשר למטרת 

יגבר סעי( , סעי( אשר לפיו תתקצר תקופת החכירה, או בחוזה זה/ככל שקיי� בחוזה ההקמה ו 7.3
 .ותקופת החכירה תתקצר בהתא�, זה

 רישו" זיקת הנאה .8

ירשו� החוכר זיקת ,  להל'9 כמפורט בסעי( , במעמד רישו� זכות החכירה במוחכר על ש� החוכר 8.1
החוכר יית' יפוי כח . ללא תמורה, ע והתוכניות"הנאה לטובת הציבור בהתא� להוראות התב

 .לחוזה זה" ה"נספח , במעמד החתימה על חוזה זה, בלתי חוזר בידי העירייה

 . יבוצעו על ידי החוכר ועל חשבונו, לעילכאמור , כל הפעולות הדרושות לצור, רישו� זיקת ההנאה 8.2

 רישו" החכירה .9

החוכר לרשו� את זכויות החכירה רשאי , חתימת חוזה זהחודשי� מיו� ) 12(תו, שני� עשר  9.1
כל הפעולות הדרושות לצור, רישו� זכות החכירה על . במוחכר על שמו בהתא� לתנאי חוזה זה

  .יבוצעו על ידי החוכר ועל חשבונו, ש�  החוכר

לא ,  וזאתוייחת� על ידי העירייהלחוזה החכירה  "ו"כנספח שכירות יהיה בנוסח המצור( הטר ש 9.2
חוזה זה יצור( לשטר השכירות ויהווה חלק בלתי .  החתימה של העירייה על חוזה זהלפני מועד

   .נפרד הימנו

  לחתו� במידת הצור, על המסמכי� הדרושי� לצור, רישו� החכירה על ש�תמתחייבעירייה ה 9.3
 .בתנאי שהחוכר יקיי� את כל התחייבויותיו על פי חוזה זה, החוכר
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כי לא יאוחר , אזי מתחייב החוכר,  לעיל9.1 ככל שהחוכר רש� את זכות החכירה כמפורט בסעי(  9.4
תקי� של שטר שישה עו, יגיש החוכר לעירייה, חודשי� לפני תו� תקופת החכירה) 6(מששה 

בצירו( פרוטוקול , חתומי� על ידו ומאומתי� כדי', ביטול רישו� השכירות במוחכר על שמו
 ). "שטרי ביטול רישו" השכירות": להל'(מורשי חתימה של החוכר 

את שטרי ביטול רישו� השכירות לצור, ביטול רישו� , העירייה תגיש ללשכת רישו� המקרקעי'
  .רהשכירות במוחכר על ש� החוכ

 לחוזה 'נספח התהיה העירייה זכאית לעשות שימוש בייפוי הכוח , לא פעל החוכר כאמור לעיל
לחתו� על שטרי ביטול רישו� השכירות בשמו של החוכר ולהגיש� ללשכת רישו� המקרקעי' , זה

או בגי' /או תביעה בגי' ביטול השכירות כאמור ו/או דרישה ו/ולחוכר לא תהיה כל טענה ו
 . שה העירייה בייפוי הכוחהשימוש שתע

  1972 –ב "תשל, )נוסח משולב(אי תחולת חוק הגנת הדייר  .10

חוק הגנת " –להל'  (1972 �ב "תשל, )נוסח משולב(כי חוק הגנת הדייר , הצדדי� מצהירי� בזה 10.1
כי ; ח חוזה זהולא יחולו על היחסי� ביניה� מכ, כפי שיהיו מעת לעת, והתקנות על פיו, )"הדייר

הפעיל את שכור ולאו כל תשלו� אחר תמורת ההרשאה ל/מי מפתח ועירייה דיל� ל לא שחוכרה
כי כוונת� , הצדדי� מצהירי�;  לא ייחשב כדייר מוג' על פי חוק הגנת הדיירחוכרוכי ה; המוחכר
  .  בהתא� לתנאי חוזה זה, מוחכרבלבד בחכירה נת' זכות י תחוכרהיא של

 לא תחשב כדמי , א� וככל שתהיה כזו, במוחכררחוככי כל השקעה של ה, מוצהר ומוסכ� בזה 10.2
בשל הפעלת המוחכר או , וכי הוא לא יהיה זכאי לשו� תשלו� בשל השקעותיו במוחכר, מפתח

בי' כנזקי� , בי' כהחזר הוצאות, בי' כדמי מפתח, בי' כשיפוי, בי' כפיצוי, בשל פינויו מהמוחכר
  . ובי' מכל סיבה אחרת

 תפעול המוחכר .11

בהתא� להוראות , לתפעל את המוחכר בהתא� לדי' ולהוראות חוזה זה ובפרטהחוכר מתחייב  11.1
 . זה ולתנאי רישיו' העסק של המוחכר11 סעי( 

 .כל ההכנסות מהפעלת המוחכר יהיו של החוכר 11.2

ארנונה או ,  אגרה,או הפעלתו וכל מס/בקשר ע� המוחכר ו, כל ההוצאות מכל מי' וסוג שהוא 11.3
 .תשלו�  כרוכי� בכל אלה יחולו על החוכר

 .החוכר יתחזק על חשבונו את כל שטחי המוחכר 11.4

11.5 �התוספות והשדרוגי� של המוחכר והמערכות שבו ככל , החוכר יבצע על חשבונו את כל השינויי
 . שאלו ידרשו על ידי הרשויות

  אופ� הפעלת המוחכר 11.6

ל ממועד חתימת חוזה זה על ידי העירייה ועד הח מתחייב להפעיל את המוחכר החוכר 11.6.1
לטובת הציבור , רבי של מקומות החניה במוחכריתו, ניצול מ, תו� תקופת החכירה

 להפעיל את חוכרבכפו( לחובתו של ה. הכל בהתא� ובכפו( להוראות חוזה זה, הרחב
  יהיה אחראי בלעדית לאופ' הפעלת המוחכרחוכרה, המוחכר בהתא� להוראות חוזה זה

והכל בכפו( ובהתא� , על פי מיטב מומחיותו המקצועית, ויקבע את נוהלי החניה בו
ו על קבעיישוהחניה לתנאי� ולהסדרי התנועה , שיו' העסק שלפיו פועל המוחכרילתנאי ר

  .ולהוראות כל די', מעת לעתאו העירייה /המנהל ו ידי

ולא יתיר , י� לכ,כי החניה במוחכר תתבצע א, ורק במקומות המיועד,  יוודאהחוכר 11.6.2
 .שלא במקומות המיועדי� לכ,, חניה במוחכר

 לא יאפשר חנית רכב במעברי� חוכרה,  לעיל11.6.2 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעי(  11.6.3
חניית ": להל�(או מי מטעמו / וחוכרבמוחכר או בשיטת השארת מפתח הרכב בידי ה

, מראש ובכתב, צוע השיטה המבוקשת במפורשי את בהמנהלתיר יאלא א� , )"מפתח
מבלי לגרוע .  ימצאו כל הביטוחי� המתאימי� לשיטה המבוקשתחוכרובתנאי שברשות ה

הוא ישא באחריות ,  חניית מפתח במוחכרחוכרבכל מקרה בו יאפשר ה, מ' האמור לעיל
' או לצד ג/בי' החוני� במוחכר ולמי מ) א� וככל שיגרמו(הבלעדית לכל הנזקי� שיגרמו 

 המנהלוהוא ישפה את , בגי' חניית מפתח כאמור, או לרכוש�/או לרכב� ו/לה� ו, כלשהו
או /או הוצאה שנשאו ו/או נזק ו/בגי' כל תביעה ו, או מי מטעמ'/יה ויאו את העיר/ו

  .מיד ע� דרישת� הראשונה לכ,, שידרשו לשאת בגי' כ,
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 לכל די' להפסקת חניה של רכב החונה במקו� שאינו מיועד  יפעל בנחישות ובכפו(החוכר 11.6.4
 .לרבות באמצעות הזמנת גרר או מגבה הידראולי על גלגלי� לפינוי�, לכ, ושל רכב נטוש

 שעות פתיחה וסגירה 11.7

 : כדלקמ' , החוכר מתחייב כי המוחכר יהיה פתוח לכניסה לציבור הרחב 11.7.1

,  בלילה24:00 בבוקר עד 06:00 – שעות הפתיחה תהיינה מ – רביעי –ימי� ראשו'  11.7.2
 .לפחות

 .שעות ביממה) 24( עשרי� וארבע – שבת –ימי� חמישי  11.7.3

) 24(ימי� בשבוע עשרי� וארבע ) 7(יציאת כלי רכב מהמוחכר תתאפשר במש, שבעה  11.7.4
 .שעות ביממה

   :חדרי" טכניי" המשרתי" את הכיכר העירונית 11.8

השטחי� הבאי� כפי שיפורטו  כולל את אינוהמוחכר שהחוכר מצהיר בזאת כי ידוע לו  11.8.1
יקות הנאה לטובת זתשריט   , לחוזה זה"ח"נספח  וכ' ללהל' ובהתא� לתשריט המוחכר

 : או מי מטעמה/א ו"עת

�כולל מתקני� למזרקה וארונות חשמל ה, חלל השטח הטכני מתחת לפני בימת האירועי
�  .ומרכזיות לכיכר האירועי

משמש חדר למרכזיית תאורה וראש ליד מדרגות החרו� ה, י�"חלל שטח מעל הממד
  .מערכת השקיה 

�  .כולל הצוברי� בצמוד לארובת האוורור, חדר אידוי צובר הגז על מתקניו השוני

  .גג מעליות להתקנת מקר' וציוד עיריית תל אביב

�  .חדרי דחסנית גישה ויציאות חירו

 .בריכה ביולוגית

ציג העירייה המוסמ, מפע� כי יאפשר כניסה לנ, בנוס( מצהיר ומתחייב בזאת החוכר 11.8.2
� שעות ביממה וכי השטחי� הללו יהיו בבעלות של העירייה ולא יוחכרו במסגרת 24, לפע

א( תהא לעירייה זיקת הנאה  במעברי� בשטחי , לצור, כ,. הסכ� חכירה זה לחוכר
 . כהגדרת� בחוזה ההקמהבשטחי" הציבוריי"כמסומ' בתשריט המוחכר  וכ' , המוחכר

בגי' ההקמה ובגי' , י חוזה ההקמה"עפ, ינו פוטר את אחריותו של החוכרהאמור לעיל א 11.8.3
 . תקופת אחריות הבדק על פי חוזה ההקמה

 זכויות הקרנה על ארובת האוורור 11.9

עוד מצהיר ומתחייב החוכר כי ידוע לו שלעירייה או למי מטעמה תהיינה זכויות הקרנה על 
  . ארובת האוורור

 : י" לחברות התקשורת והגזי" טכני וחדרי"הקצאת חדר השנאי"  לחח 11.10

הקצאת חדר לשנאי� עבור חברת חשמל וחדרי� טכניי� אחרי� עבור חברות התקשורת כולל 
כל . י אישור וחוזה חכירה של מנהל אג( נכסי העירייה מול אות� גורמי�"יהיה רק עפ, בזק' חב

 �או קרקע אלו יגיעו /ותשלומי� המגיעי� בגי' הקמת מבני השנאי� בבניה / תמורה בגי' החזרי
חדרי� אלו ייבנו בהתא� . והחוכר יהיה מנוע מלקבל את אות� החזרי�, א"א, ורק לעיריית ת

. א תחתו� עליו"או הסכ� שעיריית ת/לדרישות אות� גורמי� ולשביעות רצונ� בהתא� לחוזה 
 א התחייבה בגינ�"החוכר מתחייב לשאת בכל התשלומי� השוטפי� ובכל ההתחייבויות שעת

לרבות , א בגי' כל המתחייב מהסכמי� אילו"מול אות� גורמי� והחוכר מתחייב לשפות את עת
  .' ביטוח וכד, מיסי�, תחזוקה, בטיחות, אחריות בדק, בגי' תחזוקה

העיריה שומרת לה את הזכות , בנוס(. האמור בסעי( זה לעיל נכו' ג� לגבי חדרי� ומתקני הגז
או כל הסכ� אחר את השימוש במתקני� /למסור בזיכיו' ואו /להחכיר ו, מיד ע� סיו� ההקמה

� .וזאת מפע� לפע� , והספקת גז לכל הצרכני� שבסביבת המתח

11.11  �האמור לעיל אינו פוטר את החוכר מאחריותו במסגרת חוזה ההקמה להקי� את המתקני
י העירייה "ל ולפעול בהתא� להסכמי� הנחיות והוראות שתינתנה מפע� לפע� ע"והחדרי� הנ

לרבות התשלומי� השוני� המגיעי� לאות� גורמי� במהל, ההקמה , והגורמי� השוני� לעיל
 .ולאחריה

  צובר גז 11.12
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, המקי� יערו, מכרז בי' חברות הגז השונות,  לחוזה ההקמה5.5בהתא� להוראות סעי(  11.12.1
לצור, הקמת צובר הגז לבתי העסק , על פי המחיר הנמו, ביותר, לפיו תיבחר חברה אחת

 .או הפרויקט/או הכיכר ו/או המבני� הגובלי� ע� החניו' ו/י� ואו המשרד/ו

או נציגו / ואג( הנכסי� בעירייה מנהלהמכרז ייער, בכפו( ובהתא� לדיני המכרזי� ו 11.12.2
. טר� פרסומו, לרבות הקריטריוני� והתנאי� שייקבעו בו, יאשרו את מסמכי המכרז

 . במכרז( בועדה לבחירת הזוכהיהיה משקיאו נציגו /מנהל אג( הנכסי� בעירייה ו, בנוס(

' נוסח חוזה ההתקשרות בי' המקי� ובי' חברת הגז שתיבחר יהיה בהתא� לנספח כ 11.12.3
 ).תנאי� להתקשרות מול חברת הגז להספקת שירותי� עתידיי� לעסקי�(לחוזה ההקמה 

בהתא� לתנאי� האמורי� , אחת לחמש שני� יערו, החוכר מכרז נוס( בי' חברות הגז 11.12.4
 . בשינויי� המחויבי�, בסעי( זה לעיל

 חניית מנויי" 11.13

 על בסיס מנוי מוחכראו מסחריי� קלי� ב/ רשאי לאפשר חניית רכבי� פרטיי� וחוכרה 11.13.1
ממספר ) חמישי� אחוזי� (50%בהיק( כולל שלא יעלה על , )"המנויי"":להל'  (חודשי

  .כפי שיהיה מעת לעת, מוחכרמקומות החניה ב

 לא תהא שוכרתקופת המנויי� שינתנו על ידי ה. תקופת המנויי� תהא על בסיס חודשי 11.13.2
כי ,  יבהיר מראש ובמפורש לכל רוכש מנויחוכרוה, חכירהבשו� מקרה מעבר לתקופת ה

יבוטל המנוי ,  תקוצר מסיבה כלשהי בהתא� להוראות חוזה זהחכירההיה ותקופת ה
יחסי  לרוכש המנוי חלק חוכרישיב ה, ובמקרה כזה,  בפועל החכירהבמועד סיו� תקופת

השווה ליחס שבי' התקופה שנותרה ממועד ביטול , מתו, דמי המנוי ששולמו על ידיו
המנוי ועד לתו� התקופה שבגינה שולמו דמי המנוי לבי' התקופה הכוללת שבגינה שולמו 

 ישא באחריות הבלעדית חוכרכי ה, מובהר בזאת מפורשות, למע' הסר ספק. דמי המנוי
�, מיד ע� דרישה ראשונהאו מי מטעמה /העירייה ו את והוא ישפה, לכל נושא המנויי

 .לשל� בגי' נושא זה, א� וככל שיחוייב,  יחוייבהמטעמאו מי /העירייה ובגי' כל סכו� ש

 לא חוכרוה,  תהא על בסיס מקו� פנוי בלבדמוחכרכי חניית המנויי� ב, מובהר בזאת 11.13.3
או מסחרי קל /כב פרטי ואו למנוע מר/יהא רשאי לשמור מקומות חניה בחניו' למנויי� ו

� .מזדמ' כלשהו חניה בחניו' לטובת חניית מנויי

 הצבת לוחות תעריפי" 11.14

יוצב בכל כניסה למוחכר לוח תעריפי� אשר בו יהיה ,  לחוזה זה"ב"בנספח בהתא� למפורט 
 .פירוט של מחיר החניה במוחכר

 איסור סגירת המוחכר לציבור 11.15

חלק ממנו לציבור הרחב בשעות אשר עליו להיות או /החוכר מתחייב שלא לסגור את המוחכר ו
קיבל לכ, את אישורו של המנהל ושל מנהל אג( נכסי , פתוח לציבור הרחב וזאת אלא א� כ'

  .הציבור הרחב יהיה רשאי לחנות בכל חלק וחלק במוחכר ללא כל הגבלה. מראש ובכתב, העירייה

תהווה , או הפרת איזה מתתי סעיפיו,  זה על תתי סעיפיו הינו סעי( עיקרי שהפרתו11 סעי(  11.16
 .הפרה יסודית של חוזה זה

 או במספר מקומות החניה במוחכר/שינויי" בשטח המוחכר ו .12

או /לעשות כל שינוי שהוא במוחכר ו, בי' בעצמו ובי' באמצעות אחרי�, החוכר אינו רשאי 12.1
, ללא הסכמתו, או שיוקמו בו/ מתקני� הקיימי� במוחכר ואו/או לשנות מבני� ו/להקי� ו

של מנהל אג( נכסי העיריה או מי מטעמו והמנהל וללא קבלת כל הרישיונות , מראש ובכתב
� .הנדרשי� לצור, ביצוע השינויי

  .סעי( זה הינו סעי( עיקרי שהפרתו תהווה הפרה יסודית של חוזה זה 12.2

 במוחכרעל ידי העירייה ביצוע עבודות  לצור* התפיסת מקומות חניה במוחכר לתקופה קצוב .13

 יוהי או מנהל אג( נכסי העירייה/או המנהל ו/העירייה ו, חכירהבמהל, תקופת ה, בכל עת 13.1
מוחכר לפרק זמ' כנס לשטח הילה, ימי� לפחות) שני (2 של חוכרבהודעה מוקדמת ל, �רשאי
   .ו, למוחכרלצור, ביצוע עבודות הנערכות בסמ, לפי המפורט בהודעת�, קצוב

או /או לשיפוי מכל סוג שהוא בגי' כניסת העירייה ו/או לפיצוי ו/החוכר לא יהיה זכאי לתמורה ו 13.2
 .  או מי מטעמ� למוחכר/או מנהל אג( נכסי העירייה ו/המנהל ו
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  הסדרי בטחו� .14

על ידי , מעת לעת, טחוניות כפי שיקבעוי כל הדרישות בנושאי בטחו' ובדיקות בחר ימלא אהחוכר 14.1
כי זאת אחריותו , מובהר בזה.  וכמתחייב על פי די'או המנהל/ העירייה ואו/רת ישראל ומשט

טחו' החלי� על י להתעדכ' באשר להוראות החוק הרלוונטיות להסדרי הבחוכרהבלעדית של ה
 חוכרוכל טענה להעדר ידיעת החוק לא תשחרר את ה, חניוני� בכלל ועל המוחכר בפרט

  .מאחריותו לפי סעי( זה

או להפחית מהנחיות מחלקת רישוי עסקי� בעירייה /כדי לפגוע ו, ' בהוראות המפורטות לעילאי 14.2
 .אלא רק להוסי( לה', כפי שינתנו מעת לעת, והנחיות משטרת ישראל

תהווה , פיואו הפרת איזה מתתי סעי,  זה על תתי סעיפיו הינו סעי( עיקרי שהפרתו14 סעי(  14.3
 .הפרה יסודית של חוזה זה

  תחזוקת המוחכר .15

ברמה מעולה ובהתא� להוראות חוזה זה , על מערכותיו, החוכר מתחייב לתחזק את המוחכר 15.1
 .במהל, כל תקופת החכירה, או הדי' וזאת/או חוזה ההקמה ו/ונספחיו ו

בי' , תק' במוחכראו מו/כי ככל שהחוכר יידרש להחלי( פריט כלשהו אשר קיי� ו, יובהר בזאת 15.2
או מהמנהל /א� בשל כ, שאותו פריט נפג� ובי' א� בשל כ, שהחוכר קיבל הוראה מהעירייה ו

יחלי( החוכר את אותו , או מכל רשות אחרת אשר יש לה סמכות פיקוח בקשר ע� המוחכר/ו
בהתא� לפריטי� המופיעי� במפרט המיוחד אשר צור( כנספח לחוזה , חדש, פריט בפריט זהה

יותק' שווה ער, רק לאחר , במידה ואי' להשיג את הפריט הנדרש להחלפה.  של החניו'ההקמה
 )קבלת אישור המנהל בכתב

ככל שהחוכר קיבל הוראה להוסי( פריט אשר איננו מופיע במפרט המיוחד אשר צור( לחוזה  15.3
 .יתקי' החוכר את הפריט בהתא� להנחיות הבלעדיות והסופיות של המנהל, ההקמה של החניו'

במבנה העילי של המעלית ובחדר , יבצע החוכר ג� עבודות תחזוקה במעלית המוחכר, בנוס( 15.4
הוראות האחזקה של המוחכר הקבועות , המדרגות המוביל למוחכר ותחולנה על מתקני� אלו

 .בחוזה זה על נספחיו

, שלטי�, בורות בטחו', גדר, שערי�, אספלט, לרבות השירותי�, החוכר יחזיק את המוחכר 15.5
, מערכות מחשוב, מחסומי� חד כיווניי� מתקני כיבוי אש, מחסומי� חשמליי�, סטלציהאינ
או אובד' שיגר� /או נזק ו/במצב תקי' ונקי ויתק' על חשבונו כל קלקול ו, ב"כריזה וכיו, ס"טמ

  .או היגרמ�/מיד לאחר התהוות� ו, או למחוברי� שבו/או למערכותיו ו/או למתקניו ו/למוחכר ו

, יקיי� החוכר, או מי מטעמה/או מהוראות העירייה ו/ מהאמור בחוק רישוי עסקי� ומבלי לגרוע 15.6
 :ג� את ההנחיות הבאות , בי' היתר

 ניקיו� 15.6.1

החוכר מתחייב להחזיר את המוחכר במצב נקי ומסודר בכל עת ולשמור על ניקיו' 
 יבוצע, בנוס(. המוחכר ינוקה על ידי החוכר לפחות פע� ביו�, ובי' היתר, המוחכר

 .כולל הדברה ותפיסת מזיקי�, ניקיו' יסודי תקופתי

 שילוט 15.6.2

15.6.2.1 �" ג"נספח , בהתא� להוראות השילוט במפרט, החוכר יציב במוחכר שלטי
 . לחוזה ההקמה

או כל תשלו� חובה אחר אשר יחולו בקשר ע� /או המסי� ו/כל האגרות ו 15.6.2.2
 .השילוט ישולמו על ידי החוכר

או /כל שלט אשר נתלה במוחכר ו, יידיבאופ' מ, על חשבונו, החוכר ידאג להסיר 15.6.2.3
שלא על פי אישור , או כתיבה באמצעות תרסיס צבע על קירות המוחכר/צביעה ו

לחוזה " ג"נספח בכתב של המנהל או שבניגוד להוראות השילוט במפרט 
 .ההקמה

 כיבוי אש 15.6.3

 .במוחכר יהיו עמדות כיבוי אש כדרישת מכבי אש ועל פי כל די' 15.6.3.1

או /בדיקה תקופתית וככל שיידרש ירענ' ו,  כיבוי האשהחוכר יבדוק את עמדות 15.6.3.2
� .יחלי( אות
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החוכר יהיה אחראי לתדר, את עובדיו בשימוש בכיבוי האש ויקבל הנחיות  15.6.3.3
 .מקצי' כיבוי אש בתל אביב לצור, תדרו, עובדיו

  .לא יחל עובד של החוכר בעבודתו במוחכר בטר� עבר הדרכה בשימוש בכיבוי אש 15.6.3.4

יחולו על , בקשר ע� בדיקת עמדות כיבוי האש, יחולואגרות וקנסות ככל ש 15.6.3.5
 .החוכר

על , מעת לעת,  כפי שיקבעוכיבוי אשכל הדרישות בנושאי החוכר מתחייב למלא  15.6.3.6
כי , מובהר בזה.  וכמתחייב על פי די'או המנהל/ העירייה ואו/ ומכבי האשידי 

יות  להתעדכ' באשר להוראות החוק הרלוונטחוכרזאת אחריותו הבלעדית של ה
וכל טענה להעדר ,  החלי� על חניוני� בכלל ועל המוחכר בפרטכיבוי אשלהסדרי 

 . מאחריותו לפי סעי( זהחוכרידיעת החוק לא תשחרר את ה
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 אשפה 15.6.4

 .האשפה תפונה מהמוחכר אחת ליו� לפחות 15.6.4.1

העירייה תהיה רשאית להציב במוחכר מכולת אשפה גדולה או כל מתק' אחר  15.6.4.2
במקו� שיקבע על ידי , "טמוני�" מיכלי אשפה לרבות, לריכוז ואיסו( אשפה

 .העירייה

החוכר יהיה אחראי לאפשר פינוי האשפה ושמירת הניקיו' מסביב למכולת  15.6.4.3
 �האשפה לרבות הפעלת מתקני אשפה דחסניות על מתקניה� השוני� מפע� לפע

 שעות ביממה כולל התשלומי� 24המערכות יופעלו , לשביעות אג( התברואה 
 � . יטוח אחזקה וחלפי�ב, לחשמל מי

  דו גלגלירכב מתק� ל 15.6.5

יה או כל יעל פי דרישות אג( רישוי עסקי� בעיר, יוצב, או בסמו, אליו, במוחכר 15.6.5.1
  . בהתא� למפורט במפרט, מתק' לחניית דו גלגלי, רשות מוסמכת אחרת

 לא יגבה תשלו� כלשהו בגי' חוכרהשימוש במתק' האמור יהא ללא תמורה וה 15.6.5.2
וכי , כי המתק' יהא נגיש לקהל המשתמשי� בו, ודא יוחוכרה. השימוש בו

 לתקינות המתק' חוכרידאג ה, כמו כ'. יתאפשר שימוש בו בהתא� לייעודו
 .האמור לרבות השילוט הצמוד אליו

 תקשורת 15.6.6

החוכר ידאג להתקנה וקיו� קשר אלחוטי בי' כל הכניסות והיציאות במוחכר  15.6.6.1
 .ובי' משרדי החוכר אשר נמצאי� במוחכר

טלפוני� ניידי� וקו טלפו' נייח , חזיק ברשותו באופ' קבוע מכשירי קשרהחוכר י 15.6.6.2
 .במשרדו במוחכר

החוכר יחזיק במשרדו במוחכר מכשיר פקסימיליה פעיל ותקי' , בנוס( לעיל
המחובר לקו טלפו' נפרד או בעל מיתוג אוטומטי היודע לזהות באופ' אוטומטי 

  .קבלת הודעת פקסימיליה
  

תהווה , או הפרת איזה מתתי סעיפיו,  זה על תתי סעיפיו הינו סעי( עיקרי שהפרתו15 סעי(  15.7
 .הפרה יסודית של חוזה זה

 שירות .16

החוכר יברר . החוכר מתחייב כי הוא ועובדיו יתנו את מיטב השירות לבאי המוחכר וללקוחותיו 16.1
 .רוש תיקו'כל תלונה אשר תופנה אליו ויתק' את הד

 .החוכר ידאג כי עובדיו יהיו לבושי� באופ' הול� ונאות 16.2

 .מטעמי בטיחות, יענדו העובדי� על תלבושת� פסי� זוהרי�, בשעות החשיכה 16.3

 העסקת עובדי" .17

החוכר יעסיק עובדי� מנוסי� ומיומני� לביצוע הוראותיו של חוזה זה ובלבד שיהיו אזרחי  17.1
 .ו' עבודה כדי'מדינת ישראל או עובדי� זרי� בעלי רשי

או /בעבודות ו, או מעובדי העירייה/מי מעובדי המנהל ו, במישרי' או בעקיפי', החוכר לא יעסיק 17.2
או לשירותי� כלשה� בקשר ע� /או לתחזוקה ו/בשירותי� הקשורי� באופ' כלשהו להפעלה ו

 . המוחכר

לבי' מי ,  מטעמ�או מי/או המנהל  ו/מובהר כי אי' ולא יהיו יחסי עובד מעביד בי' העירייה ו 17.3
 .או המפעיל/או קבלני המשנה מטעמו ו/מעובדי החוכר ו

או של /ייתבעו על ידי עובד של החוכר ו, או מי מטעמ�/או המנהל ו/בכל מקרה שהעירייה ו 17.4
או מי /או את המנהל ו/ישפה החוכר את העירייה ו, או של המפעיל/קבלני משנה מטעמו ו

� .  או סכו� אותו ה' יחויבו לשל�/ובגי' כל סכו� שישול� על יד� , מטעמ

 שעבודי" .18
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לרבות את זכות החכירה למוסד פיננסי על פי , החוכר יהיה רשאי לשעבד את זכויותיו על פי חוזה זה
העירייה . או מי מטעמה לא תפגענה/ובלבד שזכויותיה של העירייה ו, הנהלי� הנהוגי� בעירייה לעניי' זה

  .כפי שתמצא לנכו', שעבוד כאמור ולהתנותו בתנאי�תהיה רשאית לסרב לית' את הסכמתה ל

   איסור העברת זכויות .19

או כל חבות הנובעת ממנו /או כל זכות הנובעת ממנו ו/או כל חלק ממנו ו/לא להעביר חוזה זה ו 19.1
  .לאחר

  . או בכל חלק ממנומוחכרלא למסור לאחר את החזקה ב 19.2

  . במוחכרלמעט הזכות לחנות, מוחכרלא להעניק לאחר כל זכות שהיא ב 19.3

  : א( את הפעולות או האירועי� הבאי�מוחכריראו כהעברת זכויות ב 19.4

לעניי' . ' העברת הזכויות המקנות שליטה בתאגיד לצד ג�א� החוכר הוא תאגיד  19.4.1
  . לרבות שותפות בלתי רשומה� זה תאגיד 

, בי' מכוח הסכ� שותפות בכתב, ובהפעלת המוחכררו( שות( לחוכר בניהול יצ 19.4.2
 �להפעיל את , ככל שינת', למעט אישור שינת' לחוכר, בעל פהובי' מכוח הסכ

  .כאמור בחוזה זה , המוחכר באמצעות מפעיל

  .העברת זכויות בי' יחידי החוכר א� החוכר הוא יותר מיחיד אחד 19.4.3

  .אי' באמור לעיל לפגוע בזכותו של החוכר להעסיק עובדי� מטעמו במושכר 19.5

 .ה זה מבלי לקבל את אישור החוכר לכ,העירייה רשאית לשעבד את זכויותיה על פי חוז 19.6

תהווה , או הפרת איזה מתתי סעיפיו,  זה על תתי סעיפיו הינו סעי( עיקרי שהפרתו19 סעי(  19.7
 .הפרה יסודית של חוזה זה

 המחאת זכויות וחיובי" .20

ת תוק( זולת א� התקבלה על כ, תהא חסר, או חיוב שנעשתה על ידי החוכר/המחאת זכות ו 20.1
אי מת' הסכמה כאמור לא יהווה בסיס לכל תביעה . מראש ובכתב, או המנהל/הסכמת העירייה ו

 .או המנהל/או טענה מכל מי' וסוג שה� כלפי העירייה ו/ו

לכל גור� , או חלק'/כול' ו, או חובותיה על פי חוזה זה/העירייה רשאית להמחות את זכויותיה ו 20.2
 .לקבל את הסכמת החוכר לכ,אחר מבלי 

על פי , כול' או חלק', או התחייבויותיו על פי חוזה זה/המנהל יהיה רשאי להמחות את זכויותיו ו 20.3
שיקול דעתו הבלעדי ללא כל צור, בהסכמה מאת החוכר ובלבד שלא יהא בהמחאה כאמור כדי 

 .לפגוע בזכויות החוכר על פי חוזה זה

, כאמור, או חובות העירייה והמנהל/ו להמחאת זכויות ומראש את הסכמת, החוכר נות' בזאת 20.4
יהיה זה אשר , או כנגד הנמחה/או מושתק מלטעו' נגד העירייה והמנהל ו/והחוכר יהיה מנוע ו

 .ובלבד שאי' בהמחאה כאמור כדי לפגוע בזכויות החוכר על פי חוזה זה, יהיה

 או המנהל/פיקוח מטע" העירייה ו .21

כנס בכל עת למוחכר כדי לבדוק את ילה, או למי מטעמ�/ירייה ואו הע/ו למנהל יתיר חוכרה 21.5
, הקפדת החוכר על תחזוקת המוחכר, ובי' היתר, או לכל מטרה אחרת/קיו� הוראות החוזה ו

  . מתקניו ומערכותיו

כול' ,  אינו מקיי� את הוראות החוזהחוכרבמוחכר ומצא כי האו העירייה /ו המנהלביקר נציג  21.6
 חוכראשר יבוצעו על ידי ה, לרבות בעל פה,  הוראות ביצועחוכרית' ליהא רשאי ל, או חלק'

  .או על ידי העירייה/ המנהל ובמועד שיידרש על ידי

הינו סעי( יסודי שהפרתו או הפרת איזה מתתי סעיפיו תהווה הפרה , על תתי סעיפיו,  זה21 סעי(  21.7
 . זהיסודית של חוזה 

 הצבת פרסו" .22
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החוכר יהיה רשאי להציב שלטי פרסו� , בכפו( להוראות כל די' ומבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה 22.1
�לא תפריע לשילוט ולהוראות , על גבי הקירות והעמודי� במוחכר ובלבד שהצבת שלטי הפרסו

, הדי'או ההיתרי� הנדרשי� על פי /על החוכר יהיה לקבל את כל האישורי� ו. ההכוונה במוחכר
כולל אישור הגורמי� הרלבנטיי� בעירייה ותשלו� כל האגרות הרלבנטיות , להצבת השילוט

 . לעניי'

, מהצבת שלטי הפרסו�, ככל שתתקבל, החוכר יהיה זכאי לקבל את מלוא התמורה שתתקבל
 .כאמור

לרבות כל הקשור לדרישות השילוט , אי' באמור בסעי( זה כדי לגרוע מהוראות חוזה זה
 .ונה במסמכי המכרזוההכו

להסיר כל , על כל הכרו, והקשור בכ, ומתחייב , החוכר יהיה האחראי הבלעדי לפרסו� ולתכניו 22.2
�או /העירייה ובאינטרס כלשהו של , עלול לפגוע ברגשות הציבור, אשר לדעת העירייה, פרסו

  . בפני הציבור�כולל תדמית, או תאגיד מתאגידי העירייה/המנהל ו

יהיה רשאי , או מי מטעמ� כי החוכר אינו מקיי� את תנאי חוזה זה/ העירייה ואו/מצא המנהל ו 22.3
או על /או מי מטעמ� להורות לחוכר על הפסקת הפרסו� במוחכר ו/או העירייה ו/המנהל ו

 .או על איסור לבצע פרסו� במקומות מסוימי� במוחכר/הפסקת חלק מהפרסו� ו

להסיר את , כאמור לעיל,  שקיבל הוראהימי� מיו�) 10(החוכר מתחייב להסיר תו, עשרה 
 . הפרסו� בהתא� להוראה שתינת' לו

. או לצד שלישי כלשהו בקשר ע� הסרת הפרסו�/החוכר ישא באופ' בלעדי בכל נזק שיגר� לו ו
מיד ע� דרישה , או מי מטעמ�/או המנהל ו/החוכר מתחייב לשפות את העירייה ו, כמו כ'

�או תשלו� כלשהו אשר יידרש מה� בקשר /או תביעה ו/ ועל כל דרישה, ראשונית שתתקבל מה
  .ע� הסרת הפרסו� כאמור

תהווה , או הפרת איזה מתתי סעיפיו,  זה על תתי סעיפיו הינו סעי( עיקרי שהפרתו22 סעי(  22.4
 .הפרה יסודית של חוזה זה

 רישיונות .23

ה שממועד חתימת חוזה זה על ידי העירייה ועד תקופההל, כל כי במ,  מצהיר ומתחייבחוכרה 23.1
ההיתרי� והאישורי� הדרושי� לש� הפעלת , שיונותי יהיה בעל כל הר,חכירהת הלתו� תקופ

ה שיו' עסק למוחכר לתקופיובכלל זה ר, המוחכר כאמור בחוזה זה ולש� ההתקשרות בחוזה זה
�לפי , חוכרעל שמו של ה, חכירהת ה תקופשממועד חתימת חוזה זה על ידי העירייה ועד לתו

� כל יהיו בידי החוכר, או כל צו מכוחו וכ'/או כל תקנה ו/ ו1968 –ח "תשכ, חוק רישוי עסקי
 �אכיפת ניהול חשבונות ותשלו� חובות (האישורי� הנדרשי� לפי חוק עסקאות גופי� ציבוריי

 .1976 –ו "תשל, )מס

 וההיתרי� והתעודות הדרושי� להפעלת המוחכר החוכר ישא באחריות לקבלת כל הרישיונות 23.2
ולתחזוקתו לאור, כל התקופה שממועד חתימת חוזה זה על ידי העירייה ועד לתו� תקופת 

 .ובכלל זה רישיו' עסק על שמו, החכירה

החוכר לא יפעיל וינהל את המוחכר מבלי לקבל את הרישיונות וההיתרי� הדרושי� על פי די'  23.3
 .או בסטייה מה�/ כול� או מקצת� ו,לניהול והפעלת המוחכר

הפעלת המוחכר בהתא� למטרת שיו' ליבמקרה ורשות מוסמכת כלשהי התנתה את הוצאת הר 23.4
מראש עירייה הסכמת האת  לבקש חוכריהיה על ה, מוחכרבביצוע שינויי� בתו, ה, החכירה

  . ביצוע השינוי יהיה על ידי החוכר ועל חשבונו.לביצוע כל שינוי כזה

חלה על החוכר , שיו' כאמורימודגש במפורש כי האחריות לקבלת כל אישור ור, ספקלמע' הסר  23.5
 שיו' כאמור או שלילת� ממנו לא יקנו לחוכר כל זכות לבטליאו ר/בלבד וכי אי קבלת אישור ו

  . של המוחכרלפני תו� תקופת החכירהחוזה זה 

ת ירייה ועד לתו� תקופה שממועד חתימת חוזה זה על ידי העתקופהעל החוכר לדאוג במש, כל  23.6
 והעבודה מוחכרכ, שהפעלת ה, שיונות והאישורי� הדרושי�י הר של המוחכר לחידושהחכירה

או /או הוראות ו/ ו'שיויבו תתנהל בהתא� להוראות כל די' הנוגע לכ, ובהתא� לתנאי כל ר
 .רמוחכביחס או בקשר לעסק המתנהל ב, י רשות מוסמכת כלשהי"תקנות שתוצאנה מזמ' לזמ' ע

 והוראות הרשויות המוסמכות הקשורות לסדרי עירייההחוכר מתחייב לקיי� את הוראות ה 23.7
על פי הוראות , וירכוש על חשבונו, א בטיחות ובטחו'"הג, ונוהלי כיבוי אש ומניעת שריפות

 . את כל ציוד המניעה והבטיחות הדרוש לש� יישו� ושמירת ההוראות דלעיל, הגופי� דלעיל
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ההיתרי� , או בעדכונ� של הרישיונות/או בחידוש� ו/כות בהשגת� וכל ההוצאות הכרו 23.8
  .והאישורי� האמורי� תחולנה על החוכר והוא ישלמ' במלוא' ובמועד'

הינו סעי( יסודי שהפרתו או הפרת איזה מתתי סעיפיו תהווה הפרה , על תתי סעיפיו,  זה23 סעי(  23.9
 .ית של חוזה זהיסוד

 טלפו� ומי", חשמל, תשלומי חובה .24

24.1 �הטלפו' וכל , החשמל, תשלומי המי�, ההיטלי�, את כל האגרות, כסדר� ובמועד�, החוכר ישל
�במישרי' ובעקיפי' בהחזקת ובהפעלת המוחכר ומתקניו לרבות ומבלי , תשלו� אחר הקשורי

אגרות שילוט ופרסו� וכל קנס , קי�מס רישוי עס, היטלי�, אגרות, ארנונה, לפגוע באמור לעיל
 .או קבלני משנה מטעמו/או על מי מטעמו של החוכר לרבות על עובדיו ו/אשר יוטל על המוחכר ו

, ההיטלי� ומוני המי�, ארנונה, החוכר מתחייב לרשו� על שמו בעירייה את חשבונות האגרות 24.2
לאכלוס " 4טופס "וצאת או ממועד ה, ימי� ממועד קבלת תעודת השלמה למוחכר) 7(תו, שבעה 

מונה החשמל יועבר בחברת החשמל על שמו של החוכר וזאת . המוקד� מבי' השניי�, המוחכר
 . לתקופה שתחל במועד חתימת חוזה זה על ידי העירייה ועד לתו� תקופת החכירה בלבד

החוכר יהיה רשאי לחבר את המוחכר לקווי טלפו' , מראש ובכתב, בכפו( לאישורו של המנהל 24.3
יהיו בבעלות החוכר ויילקחו עמו בתו� תקופת , כאמור, קווי הטלפו'. את על חשבונו ואחריותווז

 .החכירה

לפני תו� תקופת , במידה והחוכר יפסיק להחזיק במוחכר ולהפעילו וזאת מכל סיבה שהיא 24.4
לא יהיה רשאי החוכר להודיע לעירייה על כ, שהפסיק לשמש כמחזיק , החכירה של המוחכר

 . לי לקבל את אישור העירייה מראש ובכתב לכ,מב, במוחכר

, "נכס פנוי"החוכר לא יהיה רשאי לפנות לעירייה בבקשה לקבלת פטור מארנונה בשל , כמו כ' 24.5
 .כהגדרת מונח זה בפקודת העיריות

או /עירייה ו של ההעל פי דרישת,  מפע� לפע�או המנהל/עירייה והחוכר מתחייב להציג בפני ה 24.6
התשלומי� החלי� עליו , ת או האישורי� המעידי� כי אכ' שולמו על ידואת כל הקבלו, המנהל

  .לפי חוזה זה

א, לא חייבת לשל� במקו� החוכר תשלו� מבי' התשלומי� המפורטי� בסעי( , העירייה רשאית 24.7
, ששילמה בתוספת הצמדה יחזיר החוכר לעירייה את הס, שילמה העירייה כאמור.  לעיל24 

 . ימי� מיו� התשלו�7וריבית וזאת בתו, 

תהווה , או הפרת איזה מתתי סעיפיו,  זה על תתי סעיפיו הינו סעי( עיקרי שהפרתו24 סעי(  24.8
 .הפרה יסודית של חוזה זה

 מסי" והיטלי" .25

25.1 �מועד חתימת  יחולו מואו על בעלי/ ומוחכרשיוטלו על ההאגרות וההיטלי� השוני� , כל המסי
 . וישולמו על ידוחוכר על ה, למכרז7' נספח מסחוזה ההקמה 

על החוכר , כתוצאה מחוזה זה ובקשר ע� השבת המוחכר לידי העירייה, ככל שיחול כדי', מ"מע 25.2
או תו, , ע בחוקמיד בסמו, למועד הקבו, יחול על החוכר וישול� על ידו כדי', או על העירייה/ו

החוכר לא יהיה רשאי להטיל . או העירייה, מ"יו� ממועד דרישת רשויות מע) 14(ארבעה עשר 
 .מ כלשהו"או להשית על העירייה תשלו� מע/ו

 :יטל השבחהה 25.3

חוכר ישל� לעירייה ה, כהגדרתה במסמכי המכרז, במש, כל תקופת החכירה 25.3.1
מכוח , או היתר שימוש/ה וקוד� להוצאת היתר בניי, )כבעלת הזכויות במוחכר(

, או קוד� למועד רישו� זכויות החכירה במוחכר על ש� החוכר, השינוי התכנוני
: להל'(את מלוא שווי ההשבחה שתתווס( למוחכר , המוקד� מבי' השלושה

או בגי' כל , בגי' כל תוכנית בניי' עיר בקשר ע� המוחכר) "תשלו� השבחה מלאה"
או בגי' כל הקלה , כהגדרת' בחוזה ההקמהשינוי של תוכניות בניי' העיר 
: להל' ולעיל(או בגי' כל שינוי תכנוני אחר , כהגדרתה בחוק התכנו' והבניה

שווי ההשבחה שתתווס( . שיאושרו כדי' לאחר המועד הקובע, )"השינוי התכנוני"
י' לראות א. בגי' השינוי התכנוני ייקבע על ידי שמאי מקרקעי' מטע� העירייה

, או של הועדה המקומית לתכנו' ולבנייה/ התחייבות של העירייה ובאמור לעיל
 .או לשינוי תכנוני אחר, או להקלה, להסכמה לשינוי כלשהו בתוכנית בניי' העיר
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מהודעת ) 7(תו, שבעה , חוכר יהיה רשאי להגיש למנהל אג( נכסי העירייהה 25.3.2
אי כתב טיעוני� המופני� לשמ, העירייה כי מונה שמאי מקרקעי' מטעמה

יועבר על ידי מנהל , כתב טיעוני� זה יחד ע� התייחסות העירייה אליו. המקרקעי'
קביעת שמאי המקרקעי' תהיה סופית . אג( נכסי העירייה לשמאי המקרקעי'

 .או ערעור/ומכרעת ותחייב את הצדדי� ללא אפשרות השגה ו

ינוי יחול היטל ההשבחה בגי' הש, כפו( לתשלו� ההשבחה המלאה על ידי החוכרב 25.3.3
  ).כבעל הזכויות בחלקה(התכנוני נשוא תשלו� ההשבחה המלאה על העירייה 

  

במידה ויחול , מע' הסר ספק כל מס חדש שיקבע מעת לעת לאחר חתימת הצדדי� על חוזה זהל 25.4
מיד ע� דרישת העירייה , י החוכר"ישול� ע, או החוכר על פי די'/או המוחכר ו/על העירייה ו

 .בכתב לכ,

: להל'(ע חדשה המגדילה את זכויות הבניה במוחכר " במידה ותאושר תבמובהר בזאת כי 25.5
אלו שנוצלו בפועל במוחכר בעת חתימת זכויות הבניה הנוספות מעבר ל") זכויות בניה נוספות"

ולחוכר לא תהא כל זכות בה' ולא ,  וככל שיאושרו הינ' בבעלות העירייה בלבדחוזה חכירה זה 
אלא ובכפו( להסכמת העירייה בכתב ומראש ובמילוי כל , יהיה רשאי לעשות שימוש בה'

אי' באמירה זו . התנאי� החוזיי� והכספיי� שייקבעו על ידי העירייה על מוסדותיה במועד זה
העירייה שומרת לעצמה את הזכות , בכדי להבטיח העברת זכויות נוספות ככל שתאושרנה

  .ככל שכאלו יאושרו, להחזיק בזכויות נוספות

תהווה הפרה , או הפרת אחד מתתי סעיפיו,  זה על תתי סעיפיו הינו יסודי והפרתו25 עי( ס 25.6
 .יסודית של חוזה זה

 שלילת אחריות כלפי צד שלישי .26

לחוזה " ג"נספח בהתא� להוראות השילוט במפרט , החוכר מתחייב לדאוג להצבת שלטי� במוחכר
כי השירותי� הניתני� במוחכר הינ� שירותי חניה בלבד וכי שירותי� אלה , בי' היתר, קבעבה� י, ההקמה

או הכוונת תנועה וכיוצא באלה וכי אי' הנהלת /או השגחה ו/אינ� כוללי� כל שירות אחר כגו' שמירה ו
� או חבות כלפי המשתמשי/או מי מטעמ' נושאות בכל אחריות ו/או העירייה ו/או המנהל ו/המוחכר ו
או לרכוש העשוי להיגר� /או נזק לגו( ו/או אבד' ו/או בקשר לכל נזק ו/או באי המוחכר בגי' ו/במוחכר ו

או התחשמלות /או תאונה ו/או שריפה ו/או פריצה לרכבי� ו/למשתמשי� במוחכר לרבות גניבת רכבי� ו
ת כל אחריות הקשורה ובי' בגי' כל סיבה אחרת לרבו, או דריסה העלולי� להיגר� בעת השימוש במוחכר/ו
  . 1967 –ז "התשכ, או נובעת מחוק השומרי�/ו

  אחריות .27

ה שממועד חתימת חוזה זה על ידי תקופהמש, כל ב,  על פי כל די'חוכרמבלי לגרוע מאחריות ה 27.1
מכל , אובד' או נזק,  ישא באחריות בלעדית לכל פגיעהחוכר ההחכירהת העירייה ועד לתו� תקופ

�שלוחיו וכל הפועלי� בשמו , עובדיו, חוכרלרבות ל, לגו( או לרכוש, ד�שיגרמו לא, סוג ומי' שה
בקשר , � ומטעמ� וכל הפועלי� בשמה�שלוחי, ה�עובדי, העירייה והמנהלולרבות , ומטעמו

או כתוצאה /או במתקניו ו/מ' השימוש במוחכר ו, או כתוצאה ישירה או עקיפה/למוחכר ו
האובד' או הנזק נגרמו בתחומי המוחכר , א� הפגיעהוזאת בי' , חוכרמהפעלת המוחכר על ידי ה

או מי /העירייה ושנגרמו עקב מעשה או מחדל של , אובד' או נזק, למעט פגיעה, ובי' א� לאו
 . מטעמה

די' בקשר לשמירת  או על פי/מבלי לגרוע מכל התחייבויות החוכר על פי חוזה זה ו 27.2
או /פ די' בגי' פגיעה גופנית ו"החוכר ישא בחבות המוטלת עליו ע, המוחכר ולאחזקתו

העירייה במפורש לרבות (או לרכושו של אד� כלשהו /נזק לרכוש שעלול להיגר� לגופו ו
לרבות ,  הבאי� בשערי המוחכרלרבות לכל) או הבאי� מטעמ'/ ומ"או אחוזות החו( בע/ו

 או כתוצאה משימוש החוכר/בקשר ו, או לקוחותיו/או מוזמניו ו/או ספקיו ו/עובדיו ו
תהיינה  מ"או אחוזות החו( בע/באופ' העירייה ו, או החכירה/במוחכר בתקופת ההחזקה ו

פטורות מכל אחריות לתשלו� בקשר לנזק או הפסד שנגר� עקב מעשה או מחדל של החוכר 
  .וכ' יהיה האחראי הבלעדי להגנת המוחכר ותכולתוכאמור 

 כדי לגרוע באופ' כלשהו מאחריותו של 27  �  ו26 כי אי' בסעיפי� , מובהר בזאת, למע' הסר ספק 27.3
 . לחוזה28  � ו27 על פי סעיפי� המנהל והעירייה  כלפי חוכרה

תהווה , או הפרת איזה מתתי סעיפיו,  זה על תתי סעיפיו הינו סעי( עיקרי שהפרתו27 סעי(  27.4
 .הפרה יסודית של חוזה זה

 שיפוי .28
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או הפסד /בגי' כל נזק ו, מיד ע� דרישת� הראשונה ,או מי מטעמה/ את העירייה והחוכר ישפה 28.1
 כתוצאה מכל מעשה ,או למי מטעמה/עירייה ושייגר� ל, או אחר/או אבד' כספי ו/או הוצאה ו/ו
ושעילתה וא מי מטעמה / העירייה ובקשר לכל תביעה שתוגש נגד,  וזאתשל החוכראו מחדל /ו

. חוזה זהבהתא� לתנאי , החוכרטענה בדבר נזק שנגר� לתובע ואשר האחריות לו חלה על 
, או נגד מי מטעמה/וכל תביעה שתוגש נגדה , החוכריבת למסור לידי מתחי, העירייה מצדה

 .  להתגונ' בפניהחוכרבסמו, לקבלתה ולאפשר ל

חזיר י או ,או מי מטעמה/ ושל� תחת העירייההחוכר ימשמעו ש,  לעיל28.1 בשיפוי הנזכר בסעי(  28.2
 כדי ,ישלמואו , לשל�או מי מטעמה יצטרכו /ו כל סכו� שהעירייה ,או למי מטעמה/ ולעירייה

 כולל שכר טרחת עור, די' שייצג את העירייה,  לעיל28.1 להתגונ' כנגד תביעה כאמור בסעי( 
 או ,פי פסק די' על ,� לשלודרשייאו מי מטעמה /ואו כל סכו� אחר שהעירייה , או מי מטעמה/ו

 . ר טרחת עור, די'כבי' כקנס ובי' כש, בי' כפיצויי� ובי' כהוצאות, פסק בורר מאושר

ישול� מייד לדרישת העירייה , כאמור  לעיל, או למי מטעמה/החוכר לשל� לעירייה וסכו� שעל  28.3
יו� ועד , או מי מטעמה/ובצירו( ריבית מיו� ביצוע התשלו� על ידי העירייה , או מי מטעמה/ו

 .החוכרקבלת ההחזר מאת 

 לקיי� שמירה ות מתחייב'אינמ "או אחוזות החו( בע/העירייה ו כי ,כי ידוע לו, חוכר מצהירה 28.4
 אחריות מכל מ"או לאחוזות החו( בע/לעירייה ואו הגנה כלשהי על המוחכר וכי ידוע לו כי אי' /ו

לא , כר ולמע' הסר ספקאו הגנה של המוח/מי' וסוג שהוא כלפי החוכר בכל הקשור לשמירה ו
 �1967 ז"התשכ,  אחריות לפי חוק השומרי�מ"או אחוזות החו( בע/העירייה ותחול על 

 ביטוח .29

ממועד תחילת החכירה , או על פי די'/ זה וחוזהי "מבלי לגרוע מאחריות והתחייבויות החוכר עפ 29.1
ההפעלה של או ממועד תחילת /ו, או רכוש למוחכר/הכנסת נכסי� וממועד זה או  על פי חוזה

במש, כל , ולקיי� על חשבונו לערו,מתחייב החוכר ,  המועדי�שלושתהמוקד� מבי' המוחכר 
המצור( לחוזה זה " אישור ביטוחי החוכר"את הביטוחי� המפורטי� ב, תקופת החכירה

לא יאוחר ממועד , מ"או אחוזות החו( בע/העירייה ו אשר יומצא , לחוזה'ג  כנספח'והמסומ
או ממועד תחילת / ואו רכוש למוחכר/הכנסת נכסי� וממועד ל פי חוזה זה או תחילת החכירה ע

החוכר . י המבטח"כשהוא חתו� כדי' ע,  המועדי�שלושתהמוקד� מבי' , ההפעלה של המוחכר
כאמור הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת " אישור ביטוחי החוכר"כי ידוע לו שהמצאת , מצהיר

או /העירייה ו, כנסת נכסי� כלשה� למוחכר כאמור לעילאו ה/פעילות של החוכר במוחכר ו
או הכנסת נכסי� / למנוע מ' החוכר את פעילותו במוחכר וות זכאיתהיינהמ "אחוזות החו( בע

כי א� החוכר ,  מובהר. לפני המועד שצוי' לעילה'אמור לא הומצא להכאמור במקרה שהאישור 
או /העירייה ו תהיינה,  המפורט לעיללא ימציא את אישור עריכת ביטוחי החוכר עד למועד

להתייחס למוחכר כאילו נמסר לידי , ה'מבלי לפגוע ביתר תרופותי, ותזכאימ "אחוזות החו( בע
י די' "חייב בכל התשלומי� שעפיהיה והחוכר , החוכר וממועד זה ואיל, תחל תקופת החכירה

 . חל תשלומ� ממועד מסירת החזקה ואיל, על החוכרחוזהאו שלפי ה/ו

העירייה , מטעמ�קבלני� וקבלני משנה , את אחריות החוכרבי' היתר ג�  ו יכסי החוכרטוחיב 29.2
המפורטי� ל ביטוחי החוכר ע יחידי המבוטח": להל'(מי מטעמ' או /ומ "או אחוזות החו( בע/ו

 :תחולנה ההוראות הבאות") ביטוחי החוכר: "להל'(לעיל  29.1בסעי( 

שבונו בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת י החוכר ועל ח"הביטוחי� ייערכו ע 29.2.1
 .ביטוחי� בישראל

ביטוחי  המפורטי� באישור להחזיק בתוק( את כל הביטוחי� החוכר מתחייב 29.2.2
 . זה בתוק(חכירה  חוזהבמש, כל  התקופה בה יהיה , החוכר

החוכר  והמפורטי� בנספח אישור ביטוחי החוכרביטוחי הרכוש הנערכי� על ידי  29.2.3
או /של מבטחי החוכר כלפי העירייה ו) בובשי( זכות תחלו( יכללו ויתור על כל

  של'או כל אד� אחר הבא בשמ/ועובדיה' או /או מנהליה' ו/מ ו"אחוזות החו( בע
ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלו( לא  או אחוזות החו(/העירייה ו

 .יחול לטובת אד� שגר� לנזק מתו, כוונת זדו'

לא , במועדי� שהוסכמו ע� המבטחבמלוא' הפרמיות החוכר מתחייב לשל� את  29.2.4
. או להפקיע את תוק( הביטוחי�/לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצ� ו

 אישורי� על תשלומי ,מ"או אחוזות החו( בע/העירייה ו לבקשת ,להמציאו
לא תישאנה בכל מקרה מ "או אחוזות החו( בע/העירייה וכי  ,  יודגש.ההפרמי

  .עצמיות הנקובי� בביטוחי החוכרבסכומי ההשתתפויות ה
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י "על פיו הינ� קודמי� לכל ביטוח אשר נער, ע, ביטוחי החוכר יכללו תנאי מפורש 29.2.5
 על כל דרישה או י� מוותרמבטחי החוכר וכי ,מ"או אחוזות החו( בע/העירייה ו

לרבות כל טענה או . מ"או אחוזות החו( בע/העירייה וטענה בדבר שיתו( ביטוחי 
 . 1981 –א "תשמ' לחוק חוזה הביטוח ה59י� בסעי( זכות המפורט

�צמצל או/אינו רשאי לבטל� ו ביטוחי החוכר יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח 29.2.6 
 � לעירייה ולאחוזות החו(אלא א� כ' תימסר , הביטוחבמש, תקופת את היקפ

 על  יו� מראש)60(שישי�  לפחות,  דואר רשו�באמצעות, בכתבהודעה , מ"בע
  .עשות זאתכוונתו ל

מתחייב החוכר , מ"בע ללא צור, בכל דרישה או פניה מצד העירייה ואחוזות החו( 29.2.7
, לפני מועד תחילת תקופת החכירה ,מ"בע העירייה ואחוזות החו(להמציא לידי 

, "ביטוחי החוכראישור עריכת "אישור בדבר עריכת הביטוחי� על פי נוסח 
חתו� כדי' על ידי החברה כשהוא  , 'כנספח גהמצור( לחוזה זה ומסומ' 

  .המבטחת

 ו הינ,כאמור" עריכת ביטוחי החוכראישור " מצהיר כי ידוע לו שהמצאת החוכר 29.2.8
או הכנסת נכסי� כלשה� / ולתחילת תקופת החכירה י�ומקד תנאי מתלה

תחילת  החוכר למנוע מ' ות זכאי תהיינהמ"בע והעירייה ואחוזות החו( למוחכר
 לא , כאמור,כאמור במקרה שהאישורוחכר למהכנסת נכסי� או /ו החכירה
  .המוסכ�מועד בהומצא 

 במועד  עריכת ביטוחי החוכרכי אי המצאת אישור, מובהר, למע' הסר ספק 29.2.9
, לרבות,  זהחוזהי "לא תפגע בהתחייבויות החוכר עפ, לעיל 29.2.7 בסעי(  כאמור 

והחוכר מתחייב , לביצוע כל תשלו� שחל על החוכר, יות האמורומבלי לפגוע בכלל
 כחוכרמנע ממנו קבלת המוחכר ת ג� א� החוזהי "לקיי� את כל התחייבויותיו עפ

 בשל אי הצגת אישור, או פתיחת עסקו במוחכר/או הכנסת נכסי� למוחכר ו/ו
  . במועדעריכת ביטוחי החוכר

 � כדי לצמצ� או החוכרל על ידי "הנבהקשר זה מובהר כי אי' בעריכת הביטוחי
 . בהתא� לחוזה זההחוכרת יובצורה כלשהי מהתחייבו לגרוע

 לבדוק את ,א, לא חייבות, ות רשאי תהיינהמ"או אחוזות החו( בע/העירייה ו 29.2.10
והחוכר מתחייב לבצע כל שינוי , י החוכר כאמור לעיל"אישורי הביטוח שיומצאו ע

את  ככל שיידרשו על מנת להתאי� ,או הרחבה/או התאמה ו/ ואו תיקו'/ו
כי זכויות , החוכר מצהיר ומתחייב. להתחייבויותיוהביטוחי� נושא האישור 

 לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויי� כמפורט מ"או אחוזות החו( בע/העירייה ו
 כל חובה 'או מי מטעמ/ו מ"או אחוזות החו( בע/העירייה ולעיל אינ' מטילות על 
או לגבי , ותוקפ�, היקפ�, טיב�, י אישורי הביטוח כאמורוכל אחריות שהיא לגב

�,  זהחוזהי "ואי' בה' כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על החוכר עפ, העדר
בי' א� נבדקו ביטוחי , וזאת בי' א� נדרשו שינויי� בביטוחי החוכר ובי' א� לאו

  .החוכר ובי' א� לאו

או /או בבדיקת� ו/חי החוכר ומוסכ� בזה במפורש כי אי' בהמצאת אישור ביטו 29.2.11
�, כדי להוות אישור בדבר התאמת� של ביטוחי החוכר למוסכ�, אי בדיקת

�או כדי לגרוע מאחריותו של החוכר או כדי /היקפ� או היעדר� ו,תוקפ�, טיב
או /או מנהליה' ו/ו מ"או אחוזות החו( בע/להטיל אחריות  כלשהי על העירייה ו

  .עובדיה'

י החוכר כדי לצמצ� או "ל ע"י אי' בעריכת הביטוחי� הנכ, בהקשר זה מובהר 29.2.12
 �עריכת הביטוחי� ו,  זהלחוזהלגרוע בצורה כלשהי מהתחייבויות החוכר בהתא

או / ומ"או אחוזות החו( בע/העירייה ולא תשחרר אותו מחובתו לפצות את ל "הנ
  .'י כל די"או עפ/ זה וחוזהי "כל אד� שהוא בגי' כל נזק שהחוכר אחראי לו עפ

תשלו� תגמולי ביטוח כלשה� לא יהיה בה� אלא כדי להפחית מסכו� השיפוי  29.2.13
מי מטעמ' או / ומ"או אחוזות החו( בע/העירייה ו ות זכאיתהיינהאו הפיצוי לו /ו
  .גי' נזק או הפסדב

מתחייב החוכר להפקיד בידי ,  תו� תקופת ביטוחי החוכרממועדלא יאוחר  29.2.14
 החוכר י של ביטוח�ישור בגי' הארכת תוקפ אמ"או אחוזות החו( בע/העירייה ו

, י החוכרטוחי מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור עריכת בהחוכר, לשנה נוספת
�  . בתוק(חכירה זה חוזהמדי שנת בטוח וכל עוד , במועדי� הנקובי
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כי מי  מ"או אחוזות החו( בע/בכל פע� שמבטחו של החוכר יודיע העירייה ו 29.2.15

,  לעיל29.2.6 כאמור בסעי(,  מצומצ� או מבוטלמביטוחי החוכר עומד להיות
או אחוזות /מתחייב החוכר לערו, את אותו הביטוח מחדש ולהמציא לעירייה ו

 יו� לפני מועד צמצו� או ביטול 30, אישור עריכת ביטוח חדש מ"החו( בע
  .הביטוח כאמור

העירייה  תהיינה, ' או מקצת'ה כולו לפי סעי( זיתיולא עמד החוכר בהתחייבו 29.2.16
לערו, את הביטוחי� או חלק , ותא, לא חייב,  רשאיותמ"או אחוזות החו( בע/ו

או לשל� במקומו של החוכר כל /מה� במקומו של החוכר ועל חשבונו של החוכר ו
 לכל מ"או אחוזות החו( בע/העירייה ו של 'וזאת מבלי לגרוע מזכות, סכו� שהוא

  .סעד אחר

29.2.17 �כי קביעת גבולות האחריות כמפורט באישור עריכת ביטוחי� הנה ,  בזאתמוסכ
בבחינת דרישת מינימו� המוטלת על החוכר שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו 

על החוכר לבחו' את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות . לפי חוזה זה
�או / וכי הוא מנוע מלהעלות כל טענה, החוכר מצהיר ומאשר בזאת. בהתא

או מי מטעמ' בכל הקשור / ומ"או אחוזות החו( בע/העירייה ודרישה כלפי 
או היק( הכיסוי /או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/לגבולות האחריות האמורי� ו

  .הביטוחי שהוצא על ידו

, או נוספי� לביטוחי החוכר/כי יש צור, בעריכת ביטוחי� משלימי� ו, סבר החוכר 29.2.18
או נוספי� /ו, ולקיי� על חשבונו ביטוחי� משלימי� ומתחייב בזה החוכר לער

ייכלל סעי( בדבר ויתור על זכות , או משלי� כאמור/בכל ביטוח נוס( ו. אלה
לעניי' ביטוחי ( מנהליה' ועובדיה' מ"או אחוזות החו( בע/העירייה ותחלו( כלפי 

ו(  בכפמ"או אחוזות החו( בע/העירייה ואו הביטוח יורחב לשפות את /ו) הרכוש
  ).לעניי' ביטוחי חבויות(לסעי( אחריות צולבת 

או דרישה /כי לא תהיה לו כל טענה ו, מצהיר החוכר, מבלי לגרוע מהאמור לעיל 29.2.19
או בשמ' /ו מי מטעמ'או / ומ"או אחוזות החו( בע/העירייה ואו תביעה כנגד /ו

 או , לעילכמפורט שהתחייב לערו, י�י הביטוח"בגי' כל נזק שהוא זכאי לשיפוי עפ
 והוא ,שהיה זכאי לשיפוי אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות

מכל או בשמ' /או מי מטעמ' ו/ ומ"או אחוזות החו( בע/העירייה ופוטר בזאת את 
  .י הפוליסות"אחריות לנזק כאמור ומתחייב לפעול בכל דר, למיצוי זכויותיו עפ

 לאישור עריכת 2י סעי( החוכר רשאי שלא לערו, ביטוח אובד' רווחי� על פ 29.2.20
לעיל  29.2.19  ביטוחי החוכר במלואו או בחלקו ובלבד שהפטור הנזכר בסעי(

  .יחול כאילו נער, הביטוח במלואו בגינו

29.2.21  �החוכר מתחייב לעדכ' את סכומי הביטוח בגי' הביטוחי� הנערכי� על פי  סעיפי
כ, שישקפו את מלוא ער, כינונו , מעת לעת, ור עריכת ביטוחי החוכר לאיש2 � ו 1

�  .של הרכוש ומלוא ערכ� של הרווחי� המבוטחי� על פיה

לשל� את דמי , החוכר מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו 29.2.22
�לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי החוכר תחודשנה , הביטוח במלוא� ובמועד

  . לפי הצור, ותהיינה בתוק( במש, כל תקופת החכירהמעת לעת

ה בתו� לב של נקבע כי הפר, נוס( לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמורב 29.2.23
או /מנהליו ואו / והחוכר בפוליסת הביטוח על ידי  המפורטי�תנאי�תנאי מה

העירייה לא תפגע בזכויות , או אי הגשת תביעה/לרבות אי מת' הודעה ו עובדיו
  .או עובדיה' לקבלת שיפוי על פי ביטוחי� אלו/מ מנהליה' ו"בעו אחוזות החו( א/ו

באופ' מ "או אחוזות החו( בע/ו העירייה יהיה אחראי לשפות את החוכר, כמו כ' 29.2.24
 �תנאי  עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרת למי מה'מלא בגי' כל נזק אשר ייגר

 .או עובדיו/מנהליו ו או על ידי/ והחוכרהפוליסות על ידי מי ממתנאי 

כי נוסחי פוליסות ביטוחי החוכר לא יהיו נחותי� מהנוסח הידוע , מוסכ� בזאת 29.2.25
על כל ההרחבות הניתנות לביטוח ,  או כל נוסח אחר שיחלי( אות�2008כביט 

  .י הנוסח כאמור"עפ
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 מתחייב ,החכירה על פי חוזה זהבכל שלבי , וס( ומבלי לגרוע מהאמור לעילבנ 29.2.26
 אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח  למלאהחוכר

�, ל"שהותקנו לפי החוקי� הנ, תקנות וכדומה, בריאות ממלכתי וכל הצווי
ובעיקר א, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופ' שכל עובדיו שליחיו ומשמשיו 

 ירההחכמש, כל תקופת ביהיו בכל עת ו, באופ' מקרי או זמניעל ידו שיועסקו 
  .ל"זכאי� לכל הזכויות שעל פי החוקי� הנ

לקיי� את כל החוכר מתחייב , וע מהאמור בכל מקו� בחוזה זהבנוס( ומבלי לגר 29.2.27
 הרשות הוראות החוקי� והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכ' את כל הוראות

נקיטת או כל רשות אחרת בדבר /מכבי האש ואו /ו או משטרת ישראל/המקומית ו
  .במוחכר ומניעת נזקי� אות� יש לקיי� אמצעי זהירות

על פי מ "בעאו אחוזות החו( /והעירייה  של ' יכללו סעי( לפיו זכותהחוכריטוחי ב 29.2.28
או /לא תיפגע עקב העדר רישוי ואו פיצוי /ול לקבלת שיפוי "הביטוחי� הנ

�  .אישורי� מתאימי� מאת הרשויות או הגופי� המתאימי

או /מ ו"בעאו אחוזות החו( /ות העירייה החוכר מתחייב לקיי� את כל דרישו 29.2.29
מבטחיו בכל הקשור להגנה על המוחכר וזאת לרבות ובעיקר בכל הנוגע להתקנת 

 .או לנקיטת אמצעי הגנה כנגד נזקי� לצד שלישי/ו

כל הוראה בסעי( זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוח� של הוראות החוזה  29.2.30
� יגרמו כאמור בסעיפי� אחרי�  לנזקי� באהחוכרבדבר אחריותו הבלעדית של 

  .או על פי הדי'/בחוזה זה ו

תהווה , או הפרת איזה מתתי סעיפיו,  זה על תתי סעיפיו הינו סעי( עיקרי שהפרתו29 סעי(  29.3
 .הפרה יסודית של חוזה זה

 החוכר קבל� עצמאי .30

או המנהל הוא של קבל' / העירייה ואו עובדיו כלפי/הצדדי� מצהירי� בזאת כי מעמד החוכר ו 30.1
 .או יחסי שליחות כלשה�/עצמאי ואי' ביניה� כל יחסי עובד מעביד ו

ובכל , יחשבו כעובדיו של החוכר בלבד, כל מי שיועסקו על ידי החוכר בקשר להפעלת המוחכר 30.2
או כמי שמועסקי� על ידי מי /או מי מטעמ' ו/או העירייה ו/מקרה לא יחשבו כעובדי המנהל ו

 .מה'

החוכר מתחייב להבהיר לעובדיו כי אי' בהעסקת� על ידיו לצור, הפעלת המוחכר משו� יצירת  30.3
 .או מי מטעמ�/או העירייה ו/ מעביד בינ� לבי' המנהל ו–יחסי עובד 

מיד ע� דרישה , או את המנהל/החוכר מתחייב לשפות את העירייה ו, מבלי לגרוע מהאמור לעיל 30.4
או עלולה /או כל הוצאה כספית אחרת אשר נגרמה ו/או נזק ו/ועל כל הוצאה כספית , ראשונה

או על ידי /או לעירייה א� יפסק כי מי שהועסק בכל דר, שהיא על ידי החוכר ו/להיגר� למנהל ו
 .או המנהל/הינו עובד העירייה ו, המפעיל

ו א/או לעירייה להנחות את החוכר ו/אי' לראות בכל זכות הניתנת על פי חוזה זה למנהל ו 30.5
אלא אמצעי להבטחת ביצוע הוראות החוזה על ידי , להורות לו בכל עניי' הקשור ע� עובדיו

 .החוכר ותו לא

  1996 –ו "תשנ, אי תחולת חוק העסקת עובדי" על ידי קבלני כח אד" .31

כהגדרת המונח בחוק העסקת עובדי� על ידי , "קבל' כח אד�"כי הוא אינו ,  מצהיר בזאתהחוכר 31.1
וכי אי' , או בדיני� אחרי�/ו) "ח אד"וחוק קבלני כ "–להל�  (1996 –ו "נתש, ח אד�וקבלני כ

  . רכי חוזה זהולהתייחס אליו ככזה לצ

כהגדרתו , "ח אד�וקבל' כ" הינו חוכרכי ה, ערכאה מוסמכת תקבע, במידה ועל א( האמור לעיל 31.2
על , ה�חייב לשל� לעובדיו או למי מחוכר מתה, או בדיני� אחרי�/ח אד� וובחוק קבלני כ

או על פי כל /ח אד� ווכל סכו� שיגיע לה� עקב קביעה כאמור על פי חוק קבלני כ, חשבונו בלבד
יה יאו מהעיר/ומהמנהל או תביעות כלשה' /ומצהיר ומתחייב כי לא תהיינה לו דרישות ו, די'

  .  בגי' תשלו� סכומי� כאמור�או ממי מטעמ/ו

 חוכרזה כדי לגרוע מהתחייבויות ה 31 י( כי אי' באמור בסע, למע' הסר ספק מובהר בזאת 31.3
 בשל סכו� שידרשו לשל� עקב קביעה �או מי מטעמ/יה ויאו העיר/ והמנהללשיפוי ולפיצוי 

המבוססת על טענה כי , רבות עקב תביעהל,  לעיל30 בדבר קיו� יחסי עובד ומעביד כאמור בסעי( 
  . ח אד�ו הינו קבל' כחוכרה
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  ופיצוי בגי� אי פינוי במועדמוחכרפינוי ה .32

 או בכל מקרה של ביטול או סיו� החכירה,  של המוחכרהחוכר מתחייב בתו� תקופת החכירה 32.1
ה  ללא כל השהייה או מניעעירייה לידי המוחכרלהחזיר את ה, מכל סיבה שהיא, של המוחכר

בהתא� למטרת , מוחכר הנובע משימוש רגיל וסביר ב, במצב טוב ובהתחשב בבלאי סביר,וזאת
כ' . כאשר המוחכר פנוי מכל אד� ומכל חפ6 השיי, לחוכר, כאמור בחוזה זה וכ', החכירה

ככל , וציאת עירייהאת כל ההוצאות ודמי התיקוני� אשר העירייה מתחייב החוכר לשל� ל
 המוחכר יוחזר לעירייה ביחד ע� כל . והציוד למצב טוב כאמורחכרהמו לש� הבאת ,שתוציא

לחוזה " ג" נספח ,המתקני� והציוד המחוברי� חיבור של קבע והמפורטי� במפרט המיוחד
  .ההקמה

, או המנהל/רייה ובמידה והחוכר ביצע במוחכר שינויי� באישור העי, 32.1 על א( האמור בסעי(  32.2
יחזיר החוכר את המוחכר , לחוזה ההקמה" ג"נספח , באופ' אשר משנה את המפרט המיוחד

� .שבוצעו על ידו, המאושרי�, לעירייה לרבות כל השינויי

או השקעה אשר בוצעה /או פיצוי בגי' כל שינוי ו/החוכר לא יהיה זכאי לשיפוי ו, למע' הסר ספק
, או המנהל/ידה ומדובר בשינויי� אשר לא אושרו על ידי העירייה ובמ, כמו כ'. על ידו במוחכר

תהיה העירייה זכאית לדרוש מהחוכר להשיב את המצב לקדמותו כאמור בחוזה , מראש ובכתב
  .על חשבונו של החוכר, הקמת המוחכר

 תיער, בדיקה, לעירייה החוכר י והחזרתו על ידמוחכר יו� לפני מועד פינוי ה)90(תשעי� לפחות  32.3
או /או המנהל ו/עירייה וה. נציג החוכרו או מי מטעמ�/או המנהל ו/עירייה ו על ידי המוחכרשל ה

א� , י הוראות חוזה זה" רשימת תיקוני� שהחוכר חייב בה� עפמי מטעמ� ונציג החוכר יערכו
: להל' ( לקדמותומוחכרהקשורי� בהחזרת ה, לרבות תיקוני נזקי� וקלקולי�, הוא חייב

 .)"וני"רשימת התיק"

 �תיער, , יו� לפני מועד פינוי המוחכר והחזרתו על ידי החוכר לעירייה) 20(עד ולא יאוחר מעשרי
אכ' , על מנת לוודא כי כל התיקוני� הכלולי� ברשימת התיקוני�, בדיקה חוזרת של המוחכר

 .תוקנו על ידי החוכר

 של ו� תקופת החכירה ימי� מת)7 (שבעה עד תו�, ל על ידי החוכר"לא תוקנו התיקוני� הנ 32.4
מש, הזמ' אשר יידרש .  על חשבו' החוכרמוחכר לתק' את הת רשאיעירייההא הת, המוחכר

�יחשב לתקופה שבה פיגר ,  של המוחכרהחל ממועד תו� תקופת החכירה, לביצוע התיקוני
התיקוני� בפועל עלות את ,  הראשונההע� דרישת, עירייההחוכר ישל� ל. מוחכרהחוכר בפינוי ה

מעלות התיקוני� בפועל ) חמישה עשר אחוזי� (�15%וספת הוצאות תקורה בס, השווה לבת
 .או על פי הדי'/בנוס( לכל סעד המגיע לעירייה על פי חוזה זה ו, וזאת

או /או המנהל ו/במעמד השבת המוחכר לידי העירייה תיער, ספירה משותפת על ידי העירייה ו 32.5
ד אשר אמור להיות במוחכר בהתא� לאמור במפרט מי מטעמ� ונציג החוכר של כל מלאי הציו

 .לחוזה ההקמה" ג"נספח , המיוחד

במועדי� , העירייה הבלעדית של האו לא יחזירהו לחזקת/ ומוחכרא� לא יפנה החוכר את ה 32.6
 דלעיל הוא יהיה חייב לשל� 32.1 במצב טוב כמפורט בסעי( ,  לעיל32.1 האמורי� בסעי( 

 בפועל מוחכר ועד לפינוי המוחכר בשל התקופה מהמועד בו היה עליו לפנות את הלעירייה
. בגי' כל יו� איחור) חמישה עשר אל( שקלי� חדשי�( 7 �15,000ס, השווה ל, והחזרתו כאמור

קבועי� , או פיצויי� מוסכמי�/או דמי נזק ו/� ול יהווה דמי שימוש ראויי"התשלו� הנ
י סעי( "אי' ולא יהיה בתשלו� עפ, ומוערכי� מראש על יד הצדדי� בהתחשב בכל נסיבות העניי'

 האחרות של האו לפגוע בכל זכויותי/ ומוחכרזה כדי להעניק לחוכר זכות להוסי( ולהחזיק ב
 .והחזרתו כאמורמוחכר לתבוע את פינוי ה ה כל די' ובזכותל פיאו ע/ חוזה זה ול פי עעירייהה

או חפ6 /במידה והחוכר לא פינה את המוחכר מכל אד� ו,  לעיל32.6 מבלי לגרוע באמור בסעי(  32.7
להוציא , לפי שיקול דעת� הבלעדי, או העירייה יהיו רשאי�/המנהל ו,או מתק' השייכי� לו/ו

או לשלח� לחוכר או להעמיד� לרשותו במקו� , ל חפ6 ומתק' כאמור ולאחסנ�מהמוחכר כ
  .הכל על חשבו' החוכר ועל אחריותו, שיבחר על יד� מחו6 למוחכר

 לרבות א, מבלי לפגוע מוחכר לצור, פינוי העירייהשא התהוצאות שבה' המוסכ� כי כל  32.8
יחולו על החוכר ויהוו , ו בפועלכפי שיוצא, הוצאות משפט ושכר טרחת עור, די', בכלליות האמור

   . עירייהחוב מצדו ל

ימציא החוכר למנהל אישורי� בכתב מאת כל , יו� ממועד פינוי המוחכר) שלושי� (30תו,  32.9
המוסדות הרלבנטיי� בדבר סילוק כל החובות כלפיה� המוטלי� על החוכר בהתא� להוראות 

יובהר כי המצאת האישורי� האמורי� על ידי החוכר תהווה , למע' הסר ספק.  לעיל24 סעי( 
, על פי חוזה זה בידי העירייה, תנאי מוקד� להשבת� של הבטחונות אשר הופקדו על ידי החוכר

  .לחוכר
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תהווה , או הפרת איזה מתתי סעיפיו, ו זה על תתי סעיפיו הינו סעי( עיקרי שהפרת32 סעי(  32.10
 .הפרה יסודית של חוזה זה

 הפרות .33

 עירייהה,  על פי חוזה זה ועל פי כל די'עירייהמבלי לגרוע מכל סעד אחר ובנוס( לכל זכות של ה 33.1
 והחוכר  של המוחכרלמרות כל הוראה בדבר תקופת החכירה,  לבטל את החוזהת זכאיתהא

 ולהחזיר את עירייה לאלתר או במועד שיקבע על ידי המוחכרהיהיה חייב במקרה כזה לפנות את 
  : בכל אחד מהמקרי� הבאי�,  כאמור בהוראות חוזה זהמוחכר לידי העירייההחזקה ב

  . הפר את החוזה בהפרה יסודיתחוכרה 33.1.1

) 10(ידו תו, עשרה � הפר הוראה מהוראות חוזה זה והפרה זו לא תתוק' עלחוכרה 33.1.2
 או תו, מועד אחר שנקבע ידי העירייה�עשות כ' עלימי� מהמועד בו נדרש הוא ל

  .לתיקונה על ידי העירייה

, חוכראו מונה נאמ' ל, חוכרפשיטת רגל נגד ההסדר נושי� או , פירוקהחלו הליכי  33.1.3
�או , חוכרעל רכושו של ה, זמני או קבוע, או מפרק, זמני או קבוע, או כונס נכסי
 אמ' או כונס נכסי� או מפרק כאמוראו הוגשה בקשה למינויו של נ, על חלק הימנו

 �  ;יו� ממועד בו החלו ההליכי�) 30(ולא הוסרו תו, שלושי

  בא בדברי� ע� נושיו לש� הסדר חובות כללי מפאת אי יכולת פירעו'חוכרה 33.1.4
  ;ימי� ממועד תחילת�) 7(והליכי� אלו לא הופסקו תו, שבעה 

מוחכר  מ' החוכרהק ידו של סילוהרי ש, כל עוד לא הודיעה זאת העירייה במפורש בכתב 33.2
חוכר יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו חוזה זה והאי' בו משו� ביטול , כאמור לעיל, וסביבתו

  .מנע ממנו לקיימ'העירייה תפרט להתחייבויות ש,  זהעל פי חוזה

מוחכר ובסביבתו תקבל העירייה את החזקה ב, כאמור לעיל, א� יבוטל חוזה זה על ידי העירייה 33.3
   . אד� וחפ6, משכו', כשהוא נקי מכל שיעבוד, כל הבנוי עליו כאמור לעילעל 

בקרות  תהיה העירייה רשאית, או על פי הדי'/בנוס( לכל סעד לו זכאית העירייה על פי חוזה זה ו 33.4
 . לפי ראות עיניה, ירהערבות החכלחלט את , לעיל 33.1 אחד מ' המקרי� המנויי� בסעי( 

  : יו� מתארי, הודעת הביטול)60(שישי� תו, , חייבחוכר יהיה ה, על ידי העירייה, בוטל חוזה זה 33.5

עירייה כשה� לידי ה  את המוחכרולהחזיר,  והמוחכרלפנות מיד את המגרש 33.5.1
  .בהתא� לאמור בחוזה זה ובחוזה הקמת המוחכר, חופשיי� מכל אד� וחפ6

תו, לפנות ב, חוכררייה לעשות שימוש בציוד וחומרי� של המבלי לפגוע בזכות העי 33.5.2
, מיו� קבלת דרישה בכתב מאת העירייה את כל החומרי�,  יו�)14 (ארבעה עשר

 .  ולמוחכראו עבורו למגרש/והציוד שהובאו על ידו ו

 .למחוק את החכירה אשר נרשמה לטובתו בגי' חוזה זה 33.5.3

או לכל גור� אחר בשו� תביעה /ומו לעירייה או מי מטע/ו חוכרלא יבוא ה, ע� ביטול החוזה 33.6
או /ו הפסדיו או/ והוצאותיואו הנובעת מ/הקשורה ולרבות תביעה , או אחרת/וכספית 

  .השקעותיו בקשר ע� חוזה זה

או לעשות כל שימוש אחר ע� / וחכיראו לה/השכיר והעירייה תהיה זכאית ל,  זהע� ביטול חוזה 33.7
 ולחוכר לא תהא כל שתמצא לנכו'כפי לנכו' ובתנאי�  שתמצא לכל מי, או המגרש/המוחכר ו

  .או מי מטעמה/או תביעה בקשר לכ, כנגד העירייה ו/או טענה ו/דרישה ו

תחולנה על ההפרה חוק החוזי� , בכל מקרה שהעירייה תפר את התחייבויותיה על פי חוזה זה 33.8
ניעה זמני או קבוע  למעט זכות החוכר לסעד של צו מ1970 –א "תשל, )תרופות בשל הפרת חוזה(

 .בכל הקשור לחוזה, ככל שזכותו לסעד מעי' זה אכ' קיימת, או מי מטעמה/כנגד העירייה ו

 .יובהר כי החוכר יהיה זכאי לתבוע סעד כספי בלבד, למניעת ספק 33.9

ככל , או צו עשה/החוכר מצהיר בזאת כי הוא מוותר על כל זכות לסעד של צו מניעה כאמור ו 33.10
 .בי' כסעד זמני ובי' כסעד קבוע, שזכות זו קיימת לו

והחוכר יהיה , בגי' הפרת החוזה, הצדדי� קובעי� ומעריכי� סכומי� אלה כנזק שנגר� לעירייה 33.11
 .מנוע מלטעו' בכל הלי, להפחתת� של הסכומי� הללו
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או /למע' הסר ספק יובהר כי אי' הפיצוי המוסכ� מונע מהעירייה לתבוע מהחוכר הפסדי� ו 33.12
 .רמו לה בקשר ע� הפרת חוזה זה על ידי החוכרנזקי� אחרי� אשר נג

 ש" המוחכר .34

תקבע העירייה את ש� המוחכר ותודיע על כ, , בסמו, לחתימת העירייה על חוזה החכירה 34.1
 .לחוכר

או שלט בקשר ע� /או מודעה ו/החוכר מתחייב לעשות שימוש בש� המוחכר בכל פרסו� ו 34.2
 .המוחכר

 עכבו� וקיזוז .35

והחוכר מוותר על כל זכות עכבו' ככל , קשר ע� המוחכר ומתקניולחוכר לא תהיה זכות עכבו' ב 35.1
 .שהיא מוקנית לו על פי די'

בי' א� , לחוכר לא תהיה זכות קיזוז כלפי העירייה בקשר ע� חוזה זה ובקשר ע� חוזה ההקמה 35.2
מדובר על חיובי� הנובעי� מחוזה זה ומחוזה ההקמה ובי' א� מדובר בחיובי� של החוכר כלפי 

 .שר אינ� נובעי� מהפרוייקטהעירייה א

 לרבות הפרשי הצמדה וריבית על ,או לגבות כל סכו�/או לעכב ו/ לקזז ותהא זכאיתהעירייה  35.3
 הבי' על פי כל חוזה אחר שנער, בינ,  זהבי' על פי חוזה, חוכר מאת הההמגיע ל, הסכו� האמור

בי' על פי מסמכי , ייה מאת העירחוכרוזאת מכל סכו� שיגיע ל,  ובי' על פי כל די'חוכרלבי' ה
  . ובי' על פי הדי' לבי' המקי�הבי' על פי כל חוזה אחר שנער, בינ,  זהחוזה

 ערבות החכירה .36

 חוכרימציא ה, במלוא' ובמועד',  על פי חוזה זההחוכרלהבטחת ביצוע התחייבויותיו של   36.1
, לתי מותניתב, ערבות בנקאית אוטונומית שקלית, חתימתו על חוזה זהמועד לעד , עירייהל

 ועל פי הסכומי� הבאי� "ד"כנספח בנוסח המצור( לחוזה זה ,  המחירי� לצרכ'צמודה למדד
 ): "הערבות החכירה":להל' (

 . 200,0007          �ע� חתימת חוזה זה על ידי החוכר  35.3.1

 . 400,0007        � שני� ממועד חתימת חוזה זה )5(חמש  35.3.2

 . 600,0007      �י� לאחר מועד חתימת חוזה זה שנ) 10(עשר  35.3.3

 . 800,0007      �שני� לאחר מועד חתימת חוזה זה ) 15(חמש עשרה  35.3.4

חודשי� לפני תו� תקופת ) 24(עשרי� וארבעה , בכל מקרה, על א( האמור 35.3.5
במקו� ערבות החכירה המצויה באותה עת בידי , ימציא החוכר לעירייה, החכירה
 ).לי� חדשי�מליו' שקשני ( 7 2,000,000על ס, של , ערבות חכירה, העירייה

  :דוגמא להמחשה בלבד

  ;שני�) 18(שמונה עשרה    � במסגרת הצעתו במכרז  , תקופת החכירה שהוצעה על ידי החוכר

  ;שני�) 2(שתי           �תקופת ההקמה של הפרויקט 

  ; שני�) 16(שש עשרה   �התקופה שנותרה ממועד חתימת חוזה זה ועד תו� תקופת החכירה 

שני� לאחר מועד חתימת חוזה זה ערבות חכירה על ס, של ) 10(שר החוכר המציא לעירייה בתו� ע
600,0007 .  

במקו� ערבות בס, , ימציא החוכר לעירייה, שני� לאחר מועד חתימת חוזה זה) 14(ארבע עשרה 
החודשי� שנותרו עד ) 24(לתקופת עשרי� וארבעה  7 2,000,000ערבות בס, של ,  600,0007של 

 . תו� תקופת החכירה

ייה תשיב למקי� את הערבות המוחזקת בידיה רק לאחר הפקדת ערבות חלופית בידי העיר 36.2
  .בהתא� לשלבי� המתוארי� בסעי( לעיל, העירייה

ערבות הביצוע ,  לא ימציא לעירייה את ערבות החכירה במועד חתימתו על חוזה זהככל שהחוכר 36.3
 . לצורכי חוזה זהתשמש כערבות החכירה, אשר הופקדה על ידי החוכר על פי חוזה ההקמה

  . חוכר יהא זהה לש� החכירהש� המבקש בנוסח הערבות ה 36.4
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בכל מקרה בו הפר , כולה או חלקה, חכירהרשאית לחלט את ערבות האו מי מטעמה /העירייה ו 36.5
, ובכלל זה לא שיל� במלואו תשלו� כלשהו החל עליו לפי חוזה זה,  תנאי מתנאי החוזהחוכרה

, מיסי�, חובות ארנונה, לרבות חוב בלתי קצוב, עד לתשלומוימי� מהמועד שנו) שבעה (7תו, 
כל תשלו� בקשר ע� אחזקת או /פיצויי� מוסכמי� ו, חשמל טלפו' ומי�, תשלומי חובה, אגרות

  .המוחכר

 לסכו� שהיה נקוב בה עד חכירה את סכו� ערבות החוכרישלי� ה, חכירהחולט חלק מערבות ה 36.6
  . מי� מיו� החילוטי) שבעה (7וזאת בתו, , לחילוט האמור

כדי לפגוע בזכויות ובסעדי� המוקני� , כאמור בסעי( זה,  או בחילוטה,חכירהאי' במת' ערבות ה 36.7
והאמור בסעי( זה בא א, ורק להוסי( על האמור בכל , או על פי כל די'/ על פי חוזה זה ועירייהל

 .די' ולא לגרוע ממנו

36.8  �בכפו( . יו� מתו� תקופת החכירה) 90(ערבות החכירה תהיה בתוק( עד תו� תקופה של תשעי
ערבות העירייה לחוכר את תשיב , במלוא' ובמועד', על פי חוזה זהחוכר לקיו� כל התחייבויות ה

 . חכירה יו� מתו� תקופת ה)90 ( בחלו( תשעי�חכירהה

36.9 �על פי שיקול , במקרה של חילוט ערבות החכירה, העירייה תהא רשאית לזקו( את סדר הסכומי
 .עדידעתה הבל

תהווה , או הפרת איזה מתתי סעיפיו,  זה על תתי סעיפיו הינו סעי( עיקרי שהפרתו36 סעי(  36.10
 .הפרה יסודית של חוזה זה

  ויתורי" וארכות .37

לא תהווה תקדי� , לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוי�או המנהל /העירייה והסכמה מצד  37.1
  . למקרה אחרגזרה שווה ולא ילמדו ממנה

לא תהווה ויתור על אותה , של זכות כלשהי הנתונה לה במקרה מסוי�העירייה אי מימוש מצד  37.2
לפי , כול' או חלק', העירייהואי' ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויותיה של , זכות

  .או לפי כל די'/החוזה ו

או /העירייה וידי � פיו עלאו להוראות שניתנו על, או ארכה בקשר לתנאי החוזה/כל ויתור ו 37.3
 צידוק או הגנה חוכרולא ישמשו ל, או של המנהל/העירייה ולא יפגעו בזכויותיה של , המנהל

 על זכות או המנהל/העירייה וולא ייחשבו כויתור מצד , חוכרבקשר ע� הפרה או אי קיו� מצד ה
�מזכויותיה. 

 שינויי" בחוזה .38

לא יהיו בני תוק( אלא א� פורטו במסמ, , מתייחסי� לחוזה זהויתור או ביטול ה, ארכה, תוספת, כל שינוי
  .בכתב אשר נחת� על ידי הצדדי� לחוזה זה

 סמכות שיפוט והדי� החל .39

יתברר בפני בית המשפט , אשר תתעורר לגביו מחלוקת בי' הצדדי�, כל עניי' הכרו, בחוזה זה 39.1
  .ללא כללי ברירת הדי' שלוהדי' החל על חוזה זה הינו הדי' בישראל . המוסמ, בתל אביב בלבד

או חילוקי /קיו� סכסו, ו, או על פי כל די'/מבלי לגרוע מזכויותיה של העירייה על פי חוזה זה ו 39.2
לא ישמשו כשלעצמ� עילה להפסקת הפעלת המוחכר על , או נקיטה בהליכי� משפטיי�/דעות ו

 . מור בחוזה זהידי החוכר ויהיה על החוכר להמשי, בחכירה ובהפעלה של המוחכר בהתא� לא

 הודעות .40

 : כדלקמ', י' מת' הודעות הינ'יכתובות הצדדי� לענ 40.1

  64162, תל אביב, 69 אב' גבירול רחוב, יפו�עירית תל אביב�  העירייה 40.1.1

  _____________;: פקסימיליה' סמ

  ________________________________________;�  חוכרה 40.1.2

   ____________;:פקסימיליה' מס

  ; ובמספר הפקסימיליה שנמסרו לעירייה על ידי החוכרבמע'  �חוכרנציג ה 40.1.3

או תשוגרנה , דואר רשו� ע� אישור מסירהבאו תשלחנה , מסרנה בידיהודעות על פי חוזה זה ת 40.2
 . בפקסימיליה
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 בעת –א� נמסרה ביד : יראוה כאילו הגיעה לתעודתה, כל הודעה שתשלח מצד למשנהו 40.3
שעות מעת ) 72 ( כעבור שבעי� ושתיי�–ירה א� נשלחה בדואר רשו� ע� אישור מס; מסירתה

  ביו� העבודה שלאחר יו� משלוחה–א� נשלחה בפקסימיליה ;  בישראלמסירתה במשרד דואר
 . ובלבד שאושרה טלפונית על ידי המקבל

  
  :ולראיה באו הצדדי" על החתו"

  
  
  

                          
  החוכר                      העירייה        
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  אביב יפו�עיריית תל
  
  
  
  
  
  

  201060/ 'מס  פומבי  מכרז
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  להקמה והפעלה
  של חניו� ציבורי תת קרקעי

  כולל פיתוח הכיכר, )BOTבשיטת (
   יפו�במתח" גבעו� בתל  אביב 

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  תשריט המגרש  �  לחוזה החכירה " א"נספח 
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  לחוזה החכירה" א"נספח 
  

  תשריט המגרש
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  אביב יפו�עיריית תל
  
  
  
  
  
  

  201060/ 'מס  יפומב  מכרז
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  להקמה והפעלה
  של חניו� ציבורי תת קרקעי

   כולל פיתוח הכיכר,)BOTבשיטת (
   יפו�במתח" גבעו� בתל  אביב 

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  נסחי רישו" מקרקעי�  �  לחוזה החכירה " ב"נספח 
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  לחוזה החכירה" ב"נספח 

  
  

  נסחי רישו" מקרקעי�
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  אביב יפו�עיריית תל
  
  
  
  
  
  

  201060/ 'מס  פומבי  מכרז
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  להקמה והפעלה
  של חניו� ציבורי תת קרקעי

   כולל פיתוח הכיכר,)BOTבשיטת (
   יפו�במתח" גבעו� בתל  אביב 

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  נוסח אישור ביטוח החוכר  �  לחוזה החכירה " ג"נספח 
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  לחוזה החכירה" ג"פח נס
  

  _______________ :תארי*
  

   החוכרנוסח אישור ביטוחי
  

              לכבוד
  ")העירייה: "להל�  ( יפו –עיריית תל אביב 

  מ"או אחוזות החו% בע/ו

  

   _________מיו"חוזה חכירה אישור על קיו" ביטוחי" בקשר ע"    :הנדו'

   _______________לבי�מ "בעואחוזות החו%  עירייהשנחת"  בי�  ה

  

בגי' ") החוכר: "להל'(_______________ ש " עלהל'כי ערכנו את הביטוחי� המפורטי� , הננו מאשרי� בזאת

וזאת לתקופה מיו� ") המוחכר: "להל'(הידוע בש" פרויקט גבעו� הנכס אשר הוחכר על ידי החוכר 

 __________ �  ").תקופת הביטוח: "להל'(ובכלל _____________ ועד יו

  

   _______________: פוליסה מספר  ביטוח רכוש  .1

או המשרת את /המצוי בו ורכוש אחר או /ציוד ותכולת המוחכר וכל מבנה וביטוח  ל"אש מורחב"ביטוח 

, מתקני�, לרבות ציוד, או בסביבתו/במוחכר ו, או באחריות החוכר/בבעלות ואו המצוי /המוחכר ו

או בוצעו במוחכר /שיפור ותוספת שהובאו למוחכר ו, שינויוכ' כל , מלאי מכל סוג שהוא, ריהוט, תכולה

ער, שווי� ובבמלוא ) מ"או אחוזות החו( בע/במפורש שלא על ידי העירייה ו(י החוכר או עבורו על יד

,  המקובלי� בביטוח אש מורחב ומבלי גרוע מכלליות האמור כנגד אובד' או נזק עקב הסיכוני�' מלאכינו

, )קי טרורלמעט נז(השבתה , שביתות, פרעות, מהומות, רעידת אדמה, התפוצצות, ברק, עש', אש לרבות

פגיעה תאונתית , נזקי נוזלי� והתבקעות צינורות, שיטפו', סופה, סערה , נזקי טבע, נזק בזדו'

  . ושודפריצה וכ' נזקי  כלי טיספגיעה על ידי, פגיעה על ידי כלי רכב, ")אימפקט("

  _______________:  פוליסה מספר ביטוח אובד� רווחי"  .2

�או / לחוכר בעקבות נזק שנגר� למוחכר ות ניהול שייגרמוהכנסות והוצאו, ביטוח אבד' רווחי

למש, ,  לעיל'בסעי( אאו עקב מניעת גישה אליה� מחמת הסיכוני� המבוטחי� /לתכולתו ו

     . חודשי��12 תקופת שיפוי שאינה נופלת מ

3.   � כלפי כוללי� תנאי מפורש על פיו אנו מוותרי� על זכות תחלו(,  לעיל2 �  ו1הביטוחי� כאמור בסעיפי

האמור בדבר הויתור על זכות התחלו( לא יחול לטובת אד� ובלבד ש מ"או אחוזות החו( בע/העירייה ו

  .שגר� לנזק מתו, כוונת זדו'

   ________________: פוליסה מספר  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  .4

בגי' כל פגיעה ,  די'או עובדיו ומנהליו על פי/ וחבות החוכראחריות כלפי צד שלישי המבטח את ביטוח   

אחוזות או / והעירייהלרבות , או גו( כלשהו/ואו לרכושו של כל אד� ו/שיגרמו לגופו או נזק /או אובד' ו/ו

 מיליו' חמישה( $  5,000,000 של מס, שלא יפחת בגבול אחריות ,או עובדיה'/מנהליה' ואו / ומ"החו( בע

   .תכ לתקופת ביטוח שנתי"למקרה אחד ובסה) ב"דולר ארה
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, מכשירי הרמה ,התפוצצות, בהלה, הביטוח כאמור אינו כפו( לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש  

שביתה , כל דבר מזיק במאכל ובמשקה, הרעלה, ריי� פגומי�אמתקני� סניט,  של כלי רכבפריקה וטעינה

 לביטוח לאומימצד המוסד תחלו( וכ' תביעות  קבלני משנה ועובדיה�, חבות בגי' וכלפי קבלני�והשבתה 

  .)למעט לגבי עובדי� שהחוכר חייב על פי די' לשל� בגינ� ביטוח לאומי(

בפוליסה צוי' במפורש כי החריג לאחריות מקצועית לא יחול על נזק לכלי רכב ורכוש אחר הנמצא 

או בהשגחתו של החוכר אינו חל על כלי /או בשליטתו ו/במוחכר וכמו כ' החריג לנזק לרכוש בפיקוחו ו

  . ורכוש אחר הנמצא כמוחכררכב

 ,החוכר שבו פועל מ"או אחוזות החו( בע/עיריית תל אביב וי רכוש כבמפורש  צוי'פוליסת הביטוח ב

 ייחשב ,החוכרנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של שבו פועל החוכר הלמעט אותו חלק של רכוש 

  .לצור, ביטוח זה כרכוש צד שלישי

או /מ ו"אחוזות החו( בעלאו /לעירייה ו נזק שיגר�י כ, סת הביטוח במפורשבפולי צוי', בנוס( לאמור לעיל  

  .צד שלישיכנזק לייחשב לצור, ביטוח זה או לעובדיה' /למנהליה' ו

שאינו עובד ישיר של , כמו כ' צוי' בפוליסה כי כל המועסק על ידי החוכר בקשר ע� ההפעלה של המוחכר  

ייחשב כצד , או לתקנות/� דמי ביטוח לאומי בהתא� לחוקי� והחוכר ואשר בגינו אי' החוכר חייב בתשלו

  .שלישי על פי פוליסה זו

או אחוזות /או לעירייה ו/למע' הסר כל ספק אי' בפוליסה זו כדי לשלול מת' כיסוי ביטוחי על פיה לחוכר ו  

 מ במקרה של גניבת רכב מהמוחכר וכ' את אחריות החוכר בקשר ע� הזזת כלי רכב בשטח"החו( בע

  .המוחכר

 בגי' אחריותאו עובדיה' /מ מנהליה' ו"או אחוזות החו( בע/העירייה וורחב לשפות את כאמור ההביטוח   

�או חוכרי� וכ' בגי' אחריות העלולה להיות /או מנהלי� ו/� ו כבעלישעלולה להיות מוטלת על מי מה

או מחדל /גי' מעשה ומוטלת עליה� בי' א� אחריות ישירה ובי' א� אחריות שילוחית על מי מה� ב

וזאת בכפו( לסעי( אחריות צולבת לפיו יחשב הבטוח כאילו נער, , או עובדיו/רשלני של המחכיר מנהליו ו

  .בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח

  _____________ :  פוליסה מספר ביטוח חבות מעבידי"  .5

י חוק "או עפ/ו) נוסח חדש( הנזיקי' י פקודתעל פ � המועסקי� על ידועובדיכל הביטוח חבות החוכר כלפי 

�או נזק גו( לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה /בגי' מוות ו, �1980�"התש, האחריות למוצרי� פגומי

כ לכל "למקרה ובסה, לנפגע) חמישה מליו' דולר($ 5,000,000  של בגבול אחריות , תו, כדי ועקב עבודתו

  .תקופת ביטוח שנתית

, קבלני�חבות כלפי , עבודות בגובה ובעומק, ו( לכל הגבלה בדבר שעות עבודההביטוח כאמור אינו כפ

�  . על פי החוק ורעלי� וכ' בדבר העסקת נוערתפיתיונו, קבלני משנה ועובדיה

, או עובדיה' היה וייטע'/או מנהליה' ו/מ ו"או אחוזות החו( בע/ביטוח זה הורחב לשפות את העירייה ו

כי מי מה�  נושא בחובות מעביד כלשה' כלפי , או מחלה מקצועית כלשהי/לעניי' קרות תאונת עבודה ו

  .או לעניי' חבות החוכר כלפי מי מהעובדי� המועסקי� על ידו/מי מהעובדי� המועסקי� על ידי החוכר ו

  

 החוכרהאחריות לתשלו� פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית חלה על כי הננו מאשרי� כי ידוע לנו   .6

 .מ"או אחוזות החו( בע/קרה לא על עיריית תל אביב וובכל מ, בלבד
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ידי  � לכל בטוח אשר נער, עלמי� קודהינ� על פיו תנאי מפורש ל כוללי�"הננו מאשרי� כי הביטוחי� הנ  .7

או דרישה בדבר שיתו( ביטוחי /מ וכי אנו מוותרי� על כל טענה ו"או אחוזות החו( בע/עיריית תל אביב ו

 לחוק חוזה 59לרבות כל טענה או זכות המפורטי�  בסעי( , מ"אחוזות החו( בעאו /עיריית תל אביב ו

 .  1981 �א "תשמ'ביטוח ה

 הביטוחבמש, תקופת , ל לא יצומצמו וג� או לא יבוטלו”הננו מאשרי� בזאת כי הביטוחי� הנ, כמו כ'  .8

 יו� מראש וכי 60ו�  הודעה כתובה בדואר רשמ"או אחוזות החו( בע/לעיריית תל אביב ואלא א� תימסר 

א� לא נמסרה מ "או אחוזות החו( בע/עיריית תל אביב ואו ביטול  שכאלו לגבי /לא יהיה תוק( לצמצו� ו

 . הימי� ממסירת ההודעה60הודעה כאמור ובטר� חלו( 

 לא או עובדיו/מנהליו ואו / והחוכרת הביטוח על ידי ופוליסת תנאי� בתו� לב בהפרהננו מאשרי� כי   .9

  .מ על פי ביטוחי� אלו"או אחוזות החו( בע/עיריית תל אביב ובזכויות תפגע 

 או כל נוסח אחר 2008ביט מהנוסח הידוע כלא יפחתו , תנאי הפוליסות הנערכות על פי אישור זה  .10

 _________� .י הנוסח כאמור"על כל ההרחבות הניתנות לביטוח עפ, המחלי( אות

  

  .פ האמור לעיל"ליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש עבכפו% לתנאי" ולהסתייגויות של הפו

  

  

___________________      ____________________  

  חתימת המבטח          חותמת המבטח  

  

__________________      ____________________  

  �    תפקיד החות�          ש� החות
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  אביב יפו�עיריית תל
  
  
  
  
  
  

  201060/ 'מס  פומבי  מכרז
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  להקמה והפעלה
  של חניו� ציבורי תת קרקעי

  כולל פיתוח הכיכר, )BOTבשיטת (
   יפו�במתח" גבעו� בתל  אביב 

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  נוסח ערבות החכירה  �  לחוזה החכירה " ד"נספח 
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  לחוזה החכירה" ד"נספח 
  

  נוסח ערבות החכירה

  
      תארי*                     לכבוד

  עיריית תל אביב
  69ב� גבירול רחוב א

  תל אביב
  ,.נ.א.ג
  

  ' ____________כתב ערבות מס: הנדו�
  
  
 - _________ לסילוק כל סכו� עד לס, של , הננו ערבי� בזאת כלפיכ� באופ' בלתי חוזר  .1

המגיע או עשוי , )"סכו" הערבות": להל'(מ "כולל מע) שקלי" חדשי"_________ _____________(
בינו ____  חוזה חכירה מיו� בקשר ע�) "נערבה": להל' (      להגיע לכ� מאת 

  . יפו–לבי' עיריית תל אביב 

2.  �את סכו� הערבות בצירו( הפרשי , ימי עסקי� ממועד קבלת דרישתכ�) 5(תו, חמישה , אנו נשל� לכ
מבלי שיהיה עליכ� לבסס את דרישתכ� או ,  להל' וזאת3כמפורט בסעי( המחירי� לצרכ' הצמדה למדד 

לא , בתנאי שהסכו� הכולל שנשל� על פי ערבות זו, הנערבלה את סילוק הסכו� האמור מאת לדרוש תחי
 . להל'3יעלה על סכו� הערבות בצירו( הפרשי ההצמדה למדד הנקובי� בסעי( 

  :בערבות זו  .3

על ידי הלשכה המרכזית , המתפרס� בכל חודש, משמעו מדד המחירי� לצרכ'  � "מדד המחירי" לצרכ�"
או כל מדד אחר שיתפרס� , או כל גו( אחר שיבוא במקומה/ ולסטטיסטיקה

  .במקומו

 ....בגי' חודש , .....שנת .....  לחודש 15מדד המחירי� לצרכ' אשר פורס� ביו�   � "מדד הבסיס"
  . ....שנת

  .מדד המחירי� לצרכ' אשר יתפרס� לאחרונה לפני מועד תשלו� סכו� הערבות    � "המדד החדש"

כי המדד החדש שונה ממדד , לפני מועד תשלו� סכו� הערבות, א� יתברר  � "דהפרשי הצמדה למד"
ישול� סכו� הערבות כשהוא מוגדל או מוקט' בהתא� לעליית או , הבסיס

  .ירידת המדד החדש לעומת מדד הבסיס

 . ועד בכלל_________ערבות זו תישאר בתוקפה מתארי, כתב ערבות זה עד לתארי,   .4

אנו מתחייבי� לפעול על פיה ולא נהיה זכאי� לבטלה בדר, כל . וחלטת ובלתי תלויהערבות זאת הינה מ  .5
  . שהיא

צריכה להימסר בכתב לסניפנו על פי הכתובת הרשומה , כל דרישה לתשלו� מכוח ערבות זו  .6
_______________________________________ .  

  .התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה  .7

  

  

  

  ,בכבוד רב                    
        : בנק                    

       : סני%
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  לחוזה החכירה" ה"נספח 

  
  נוסח ייפוי הכוח הבלתי חוזר

  

, לבינינו חוזה חכירה שעותק ממנו) "העירייה": להל'( יפו �נחת� בי' עיריית תל אביב _______ וביו�   :הואיל
למוחכר כהגדרתו  בקשר, )"חוזה החכירה": להל'( לייפוי כוח בלתי חוזר זה 'כנספח אב "ללא נספחיו מצ

  ;)"המקרקעי�": להל' (_________בחוזה החכירה והמהווה את חלקות 
  

את כוח� של , באופ' בלתי חוזר, התחייבנו לייפות, ולהבטחת מילוי התחייבויותינו על פי חוזה החכירה :והואיל
על מנת , הלבצע את כל המפורט בייפוי כוח ז, כול� ביחד וכל אחד לחוד, מיופי הכוח הנזכרי� להל'

  ;להשיג את המטרות הנזכרות בחוזה החכירה
  

. ד ע"עוממני� ומייפי� בזה את כוח� של , _________________________________, מ"אנו הח  ,לכ�
או /לוי ו. או ש/ואשכנזי . או ש/ פרלוק ו�אחרק . ד א"או עו/בהרב ו. ד ר"או עו/פריאל ו. ד ג"עואו /סלמ' ו

את , ד אחר מהשירות המשפטי בעירייה"או כל עו/ו_____________________ ___או /נוע� ליובי' ו
עבורנו , לעשות בשמנו, כ החוקיי� והמורשי� מטעמנו"להיות לב, או את כל אחד מה� לחוד/כול� ביחד ו

  : וכל אחת מה' בנפרד בקשר למקרקעי', ובמקומנו את כל הפעולות הבאות להל'
  

, הכל על פי חוזה החכירה ולש� כ,, או לתיקו' זכות חכירה/לרישו� ואו /לפעול לביטול זכות חכירה ו .1
או אחר /או ציבורי ו/או עירוני ו/או מוסד ממשלתי ו/או גו( ו/בפני כל רשות ו, להופיע בשמנו ובמקומנו

או כל /או המפקח על רישו� מקרקעי' ו/לעיל בפני רש� המקרקעי' ו, כלשהו ומבלי לגרוע מכלליות האמור
או מחלקת /או הסדר קרקעות ו/או בלשכות של רישו� המקרקעי' ו/קיד אחר במשרדי� ונושא תפ

או משרדי מס רכוש ולעשות /או משרדי מס שבח מקרקעי' ו/או ועדות בניי' ערי� למיניה' ו/המדידות ו
, הסכמי�, חוזי�, התחייבויות, בקשות, תעודות, או לחתו� בשמנו ובמקומנו על הצהרות/או לפעול ו/ו

או העברה מכל מי' וסוג שהוא  ולעשות /שטרות עסקה ו, עסקות, מפות, תכניות, קבלות, ויתורי�, יעותתב
  .ל ימצאו לנחו6 ולמועיל"הכל כפי שבאי כוחנו הנ, כל פעולה ולחתו� על כל מסמ, שנדרש

� או לגרו� לרישו� זיקות הנאה על המקרקעי' ועל שייבנה עליה� ומתחתיה� בהתא, או להסכי�, לבקש .2
וכ' להסכי� לרישו� ולגרו� לרישו� של זיקות הנאה , או תנאי היתר בניה שאושרו כדי'/לתכנית בני' עיר ו

לרבות א, מבלי לגרוע מכלליות האמור , או לטובת מי שהעירייה תורה, לטובת הציבור ולטובת העירייה
  .במקרקעי') הולכי רגל וכלי רכב(בשל זכויות דר, ומעבר של הציבור , לעיל

או ביטול של זיקות ההנאה שיירשמו כאמור , תוספת, מעת לעת של כל תיקו', או לגרו� לרישו�/הסכי� ול
  .לעיל

לחתו� בשמנו על כל מסמ, , לרבות הערת אזהרה, למחוק כל הערה שנרשמה לטובתנו על המקרקעי' .3
 .כ,או כל רשות מוסמכת אחרת בקשר ל/שיידרש לצור, ולהופיע בשמנו בפני רש� המקרקעי' ו

4. �או /הארנונות וההיטלי� ו, האגרות, המיסי�, לשל� בשמנו ובמקומנו ועל חשבוננו את כל התשלומי
או על המקרקעי' ושידרשו לצור, /תשלומי חובה למיניה� וכל הוצאה מכל מי' וסוג שהוא החלי� עלינו ו

 1 הנזכרות בסעיפי� או רישו� כל הפעולות/או מסמ, שיידרש לצור, ביצוע ו/או תעודה ו/השגת כל אשור ו
  .א� במישרי' וא� בעקיפי', או שיידרשו לצור, כ,/ לעיל ו�2 ו

  

המועיל והנדרש לש� ביצוע כל הפעולות , להצהיר ולחתו� בכל עת ובכל מקו� ולפעול ככל הנחו6, להתחייב .5
  .בייפוי כוח זההנזכרות 

ות בשמנו ובמקומנו את כל אשר אנו ייפוי כוח זה יפורש באופ' המרחיב ביותר כדי שמיופי כוחנו יוכלו לעש .6
  . בייפוי כוח זהאו באמצעות אחרי� לש� ביצוע כל הפעולות הנזכרות /רשאי� לעשות בעצמנו ו

אנו מסכימי� לכל הפעולות שיבצעו מיופי כוחנו לפי ייפוי כוח זה ופוטרי� אות� מכל אחריות אישית  .7
  . נת�שיבוצעו על יד� לפי מיטב הב, כלפינו בקשר לפעולות אלו

כל פעולה שיבצעו מיופי כוחנו על פי ייפוי כוח זה יחייב אותנו ואת הבאי� במקומנו ואנו נותני� את  .8
י מיופי כוחנו כאילו נעשתה על "ל ומאשרי� מראש כל פעולה שתתבצע ע"הסכמתנו מראש לכל פעולות הנ

  .ידינו
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אנו . סמכויותיה� לפי ייפוי כוח זהל להפעיל את "אנו נותני� בזה הוראות בלתי חוזרות למיופי כוחנו הנ .9
ל להפעיל את סמכויותיה� לפי חוזה "או תמנע ממיופי כוחנו הנ/מצהירי� כי לא נעשה כל פעולה שתסכל ו

  .החכירה

, כול' או מקצת', י� את ביצוע כל הפעולות הנזכרות בייפוי כוח זה/ל רשאי� להעביר לאחר"מיופי כוחנו הנ .10
, ל"או אצילה שנעשו כנ/כויותיה� הנזכרות בו ולבטל כל העברה וי� כל סמכות מסמ/ולאצול לאחר

  .או להאציל' מחדש/ולהעביר' ו

זכאי� , או מי שיבוא במקומנו, ל הינ� החלטיי� ובלתי חוזרי� ואי' אנו"ייפוי כוח זה והוראותינו הנ .11
�  .או לשנות� והוא יחייב אותנו ואת הבאי� במקומנו, לבטל

 לשחררנו מ' החובה למלא בעצמנו את כל הפעולות או איזה מה' הנזכרות אי' במת' ייפוי כוח זה כדי .12
במקרי� , ל"אול� כל אחד ממיופי כוחנו רשאי למנוע בעדנו מלבצע בעצמנו כל פעולה כנ, בייפוי כוח זה

  .לפי שיקול דעתו הבלעדי, שימצא זאת לנכו'

  
  _________;: היו" ולראיה באנו על החתו"

  
____________________  

  
  

  ד"אישור עו
  

______ מאשר בזה כי ביו� ___________________ ד מרחוב "עו____________________ מ "אנו הח
 �ו_____________ . ז.ת____________ : על ידי מורשי החתימה, _______________________� חת

, ל"ודות הזהות הני תע"שזהות� הוכחה לי לנחת בעיני עפ_______________ . ז.ת_______________ 
נחתמה  בפני , ___________________אני מאשר בזה שחתימת , כמו כ'. ל"מרצונ� החופשי על יפוי הכח הנ

  .תקנונה והחלטותיה, ונעשתה באורח מחייב על פי תזכירה
  

    ___________________      ________________________  
 ד"עו,               תארי*      
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  לחוזה החכירה" ו"נספח 

  
  נוסח שטר שכירות

  שראלמדינת י
  אג% המרש" והסדר המקרקעי�/משרד המשפטי"

  לשכת רישו" המקרקעי� בתל אביב
  

 מספר השטר 

  שטר שכירות

  ;)"המקרקעי� "�להל� ( הינה הבעלי� הרשו� של המקרקעי' המפורטי� ברשימה דלהל' עיריית תל אביב

   מצד אחד)"העירייה": להל'(
  
בהתא� לחוזה חכירה מיו� , ת במקרקעי' על שמוזכאי לרישו� זכויות השכירו __________________ו

_____________;  

   מצד שני)"שוכרה": להל'(
  

ב לשטר זה כחלק בלתי "המצ________ זכויות שכירות כמפורט בחוזה מיו� , בזאת לחוכר  מעבירההעירייה
 בהתא� תנאי השכירות יהיו. ____________ותסתיי� ביו� ________ לתקופה שתחל ביו� , נפרד הימנו

 �  .__________למפורט בחוזה מיו

  .יפו�תל אביב  :הישוב
  הרשימה

  
 השטח החלק או /תאור המקרקעי� ו

 ר"מ דונ"  גבולותיה" והשעבודי"

הד% ' מס
 או החלקה

הספר ' מס
 או הגוש

 �לעירייה קיימת זיקת הנאה במעברי
� .בשטחי החניו' ובשטחי� הציבוריי

     

  :חתימת העירייה
  

 שמות נציגי העירייה חתימות 

 חותמת         

         

  
  :שוכרחתימת ה

 שמות נציגי העירייה חתימות 

 חותמת         
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  חתימת השטר לפני עור* די�

 �ה ולאחר שזיהיתי אות� והסברתי לה� את מהות נציגי העיריי, התייצבו לפני_________ אני מעיד כי היו
, העסקה שה� עומדי� לבצע ואת התוצאות המשפטיות הנובעות ממנה ולאחר ששוכנעתי שהדבר הוב' לה כראוי

�  .חתמו לפני מרצונ
  .1969 �ל "תש) ניהול ורישו�(לתקנות המקרקעי' ) א (16אני מאמת את החתימות על שטר זה לפי הוראות תקנה 

               

 ש� עור, הדי'  כתובת  חתימה

     

  

  חתימת השטר לפני עור* די�

 �נציגי המעבירה ולאחר שזיהיתי אות� והסברתי לה� את מהות , התייצבו לפני_________ אני מעיד כי היו
, נעתי שהדבר הוב' לה כראויהעסקה שה� עומדי� לבצע ואת התוצאות המשפטיות הנובעות ממנה ולאחר ששוכ

�  .חתמו לפני מרצונ
  .1969 �ל "תש) ניהול ורישו�(לתקנות המקרקעי' ) א (16אני מאמת את החתימות על שטר זה לפי הוראות תקנה 

               

 ש� עור, הדי'  כתובת  חתימה

     

  חתימת השטר לפני עור* די�

 ולאחר שזיהיתי אות� והסברתי לה� את מהות השוכרנציגי , התייצבו לפני_________ היו� אני מעיד כי 
, העסקה שה� עומדי� לבצע ואת התוצאות המשפטיות הנובעות ממנה ולאחר ששוכנעתי שהדבר הוב' לה כראוי

�  .חתמו לפני מרצונ
  .1969 �ל "תש) ניהול ורישו�(י' לתקנות המקרקע) א (16אני מאמת את החתימות על שטר זה לפי הוראות תקנה 

               

 ש� עור, הדי'  כתובת  חתימה

     

  
  

  1969 –ל "ניהול ורישו" התש(לתקנות המקרקעי� ) 1א (16אישור עור* די� לפי סעי% 
 9כאמור בתקנה , זה והמסמכי� שצורפו לו בדקתי את הפרטי� המופיעי� בשטר       אני מאשר כי בתארי, 

  . ומצאתי� מתאימי� וראויי� לעסקה המבוקשת1969 �ל "התש, )ניהול ורישו�(לתקנות המקרקעי' 

                 

 ש� עור, הדי'  כתובת  חתימה

     

  
  

  לשימוש רש" המקרקעי�
  אישור

  .1969 �ט "תשכ, לחוק המקרקעי') א (7עי( העסקה אושרה לרישו� בהתא� לס

  

 רש" המקרקעי�

 

 תארי*

 

   

  חות" הלשכה 
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  תקופת החכירה בגמר המקי" המתקני" מקבלת   

יתקיי� סיור קבלה בכל המתקני� שהוקמו ,  זהנספחפי � יו� לפני תו� מועד תקופת הבדק עלתשעי�      .א
  .קי�המנציגי ובסיור ישתתפו נציגי המזמי' .  הבדקתקופות במהל, המקי�ידי �ותוחזקו על

ידי הפעלת �על,  וזאתמלאי� ימי עבודה 5 לסייע למזמי' לסקור את כל המתקני� במש, המקי� חובת  
�  . וכדומהפתיחת דלתות , הצגת יומני עבודה, הצגת פעולת�, מתקני

  . מתוצאות הבדיקההמקי�לא תפטור את , המקי� השתתפות בסיור הקבלה של אי  
  
. למקי� המתקני� ממצביגיש בכתב את הסתייגויותיו , �לאחר בחינת המבנה והמתקני, המזמי'  .ב

 כחלק ממטלות המקי� י" מטופל עלהיותההסתייגויות יכללו כל כשל במבנה ובמערכות ואשר אמור היה 
� האמצעי� הפעלת כל י" וזאת עחכירה יידרש לבצע את כל המפורט עד לסיו� תקופת ההמקי�. ההסכ
  .שידרשו

רשאי המזמי' להורות לבצע את ,  הביקורת כאמור לעילח" הוראות דוריאח לא ימלא המקי� ובמידה  .ג
 עלההוצאות האמורות יחולו . ידי קבל' או בכל דר, אחרת� באמצעות עובדיו או עלהאמורההעבודה 

�שייחשבו כהוצאות  (17% והמזמי' יהיה רשאי לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות בתוספת המקי
 בכל זמ' שהוא לרבות חילוט הערבות וכ' יהיה המזמי' רשאי למקי� שיגיעו� מכל סכ)  ותקורהמשרדיות

  . בכל דר, אחרתהמקי�מלגבות' 

 להמשי, לפעול מעבר המקי�ג� במקרי� בה� יהיה על , ח" הנאמר בדווביצוע בסיורי הקבלה ההשתתפות  .     ד
  . כלשהיכספית לדרוש תוספת מקי�ל לא יוכלו לשמש עילה, חכירהלתקופת ה

על פי נתוני  בה� תקלות מרובות מעבר למותר היואו \ בה� יתגלו במתקני� ליקויי� חמורי� ובמקרי�  .ה
� לשרת בעצמו את המתק' המקי�ימשי, , ל" את ההסתייגויות הנהמקי� שכל עוד לא סילק הרי  ,היצרני

  . ללא תשלו� נוס(, על חשבונו, כנדרש בחוזה

� מימושלותוכניות עדות  במסירה של תיק מתק' מותניתתהיה , לידי המזמי'ת ו סופית של המערכמסירה  .ו
ובהדרכה של עובדי המזמי' ) החכירה תקופת במהל,כולל עדכו' שינויי� שבוצעו ( לעת המסירה ני�ומעודכ

  .בתפעול ותחזוקה של כל המערכות
  



� 155 �  

 

  201060/ 'מס  פומבי  מכרז
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  להקמה והפעלה
  של חניו� ציבורי תת קרקעי

  כולל פיתוח הכיכר, )BOTבשיטת (
   יפו�במתח" גבעו� בתל  אביב 

  
  
  

  
  
  

  או מי מטעמה/א ו"תשריט זיקות הנאה לטובת עת �לחוזה החכירה  " ח"נספח 
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  להקמה והפעלה
  של חניו� ציבורי תת קרקעי

  הכיכר כולל פיתוח ,)BOTבשיטת (
   יפו�במתח" גבעו� בתל  אביב 

  
  

  
  
  
  
  
  

  טופס פקודת שינויי"  �   לחוזה ההקמה "יד"נספח 
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  לחוזה ההקמה" יד"נספח 
  טופס פקודת שינויי"

  ______________ :תארי,
 

  לכבוד          לכבוד
  המפקח      _________________

 

  
   חניו� גבעו�– פקודת שינויי"    :הנדו'

 

  ________________________;_______________        :נושא
  
  

�  ____________________________;___________  פקודת שינויי� בתחו
 

 

  _______________________________________;      :ש" החריג
 

 

  ___________;      :חריג' מס
 

 

  ___________;    :סעי% תקציבי' מס
  
  
  

  ___________;  :התמורה בגי� השינוי
 

 

  :פירוט
  

_______________________________________________________________________________
_____________________________.  

 

 :הערות

  
_______________________________________________________________________________

____________________________. 

 

  ,בכבוד רב
  

_______________________  
  מנהל אג% נכסי העירייה

  
 ________________________  :לוט

  
  :אישור

  
 .מאשר קבלת פקודת השינויי� ומסכי� לתמורה בגינה

  
                    _________________  
          _______________________  
  חתימה וחותמת      תארי*              
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  של חניו� ציבורי תת קרקעי
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   יפו�במתח" גבעו� בתל  אביב 

  
  

  
  
  
  
  
  

  ;נוסח הצהרה בדבר היעדר תביעות  �   לחוזה ההקמה "טו"נספח 
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  לחוזה ההקמה" טו"נספח 
  

  תביעותבדבר היעדר נוסח הצהרה 

  לכבוד

  עיריית תל אביב יפו

  )כיכר רבי� (69בירול רחוב אב� ג

  תל אביב

   חיסול תביעותבדברהצהרה : הנדו�

  

  :מצהירי� ומאשרי� בזה כדלהל' _____________________________________מ "אנו הח/הנני
  

חוזה ": להל'(______ זכות החכירה שתוענק לנו בהתא� לחוזה ההקמה שנחת� בינינו לביניכ� ביו� כי  .1

 התמורה המלאה והסופית המגיעה לנו מאת ה הינ,כהגדרתו בחוזה ההקמה קטהפרוי ביצוע בגי') "ההקמה

 .פרויקטביצוע  הבגי' , עיריית תל אביב יפו

או דרישות מכל /או טענות ו/אי' לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות ו, כי פרט לתמורה הסופית כמפורט לעיל .2

בקשר לביצוע , או מטעמה/� מכוחה ואו כלפי כל הבאי/ ועיריית תל אביב יפוסוג ומי' כלשה� כלפי 

על ,  ההקמהחוזה מאו/ ו60/2010' מסמכרז או מ/ וממנואו הנובע מ/ וואו כל הכרו, ב/ ופרויקטה

�  .נספחיה

  

  

  :ולראיה באנו על החתו"

  

  ____________________: וחותמתומקי"חתימת ה  _________________:תארי*
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  ;י"נוסח חוזה להקמה ותנאי" להקמת מבנה שנאי" ומסירה לחח  �   לחוזה ההקמה "טז"נספח 
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  להקמה והפעלה
  של חניו� ציבורי תת קרקעי

   כולל פיתוח הכיכר,)BOTבשיטת (
   יפו�במתח" גבעו� בתל  אביב 

  
  

  
  
  
  
  
  

 להתקשרות מול חברת הגז להספקת שירותי" מתווה עקרונות  �   לחוזה ההקמה "יז"נספח 
  ;עתידיי" לעסקי"
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 :כללי  .1

 .או החוכר לבי' החברה להספקת גז\חתימת הסכ� בי'  המקי� והכנה ותווה עקרונות למסמ, זה  הינו  מ

י המקי� "ועבר עת ,טיוטת ההסכ� בי' המקי� והחברה להספקת הגז שתוכ' על פי בסיס מתווה עקרונות זה

באחריות  .א באמצעות אחוזות החו(  בטר� אישור וחתימתו בי' המקי� והחברה להספקת הגז"לאישור עת

  .או חתימתו/ לפני ביצועו וא" יועבר לאישור עתלהסכ� או התאמה /כל שינוי ומקי� לדאוג לכ, כי ה

 

  :תאור תכולת  העבודות  בהסכ"  .2

2.1.  �במסגרת  ")הציוד המושאל" :יקרא להל�( המקי� יבצע את כל מערכת הספקת הגז על מתקניו השוני

, הספקה, צנרת התת קרקעית חפירההת  תשתיו: הכוללי�  ,הקמת החניו' על פי המכרז וחוזה ההקמה

 אידויחדר ה, כולל חיבור� הפיסי ,  כולל ארונות מוני� עד לחיבור ישיר לעסקי�,כיסוי ,הגנה, הנחה

� .הארקה וכל הדרוש לביצוע מושל� ,תשתית חשמל, צוברי גז מכסי� ותאי� ,ברזי�, גלאי� ,והציודי

 המפרט הטכני המיוחד ואומד' ,ת ביצוע היתר הבניההביצוע והציוד כאמור לעיל יהיה בהתא� לתוכניו

למע' הסר ספק כל מערכת  .ההקמהלחוזה ההקמה המצור( למכרז וחוזה '  ה�ו' ד, נספחי�  ג ,הכמויות

 �י תנאי " הכל עפ,א בסיו� תקופת החכירה" יימסר לעת)"הציוד המושאל"(הגז על מתקניו השוני

 .א"ירה של  המקי� מול עתהחכתנאי חוזה חוזה ההקמה ותנאי , המכרז

  :תאור מחויבות  החברה להספקת הגז  .3

 בהספקה, בשירות, שיו' ספק גז מורשה על פי די' ועוסקת בשיווקי בעלת רתהיההחברה להספקת הגז  .3.1

�י "חקלאיי� ותעשייתיי� ללקוחותיה בתחו� מדינת ישראל עפ, עסקי� , ובמכירת גז לצרכני� ביתיי

 .די'

מ תת "מאגר גפ" לרכז את הספקת הגז למתח� גבעו' באמצעות צובר מרכזי ייבתתחהחברה להספקת גז  .3.2

 .בעלי עסקי� במבני� סביב הכיכר וחניו' גבעו'ל  שיספק גז ,כמסומ' בהיתר הבניה והתוכניות" קרקעי

  לחניו� 4כתנאי להספקת הגז  במתח" וכתנאי לקבלת טופס , החברה להספקת גז תתחייב,  כמו כ� .3.3

זי כמסומ� כולספק גז רק באמצעות צובר הגז המר  לא לספק גז בבלוני גז במתח",ופיתוח הכיכר

   . תנאי יסודי להסכ" ע" המקי" תנאי זה יהווה.בהיתר

הציוד ("אידוי חדר ו לרשות כל הצרכני� במתח� גבעו' צוברי גז תעמידהחברה להספקת הגז  .3.4

או /וכ' צנרת על כל מרכיביה ו, ה לחוזה ההקמה של המקי�� ו’ד� ’כמפורט בנספחי� ג,")המושאל

כל הציוד מהווה רכוש המקי� (או כל ציוד אחר /או מוני גז ו/או ווסתי� ו/או מבערי� ו/מאיידי� ו

 ).א כחלק מהחניו'"מפעיל החניו'  אשר בסיו� תקופת הפעלת החניו' יהיה רכושה של עת/

 חלק בלתי יהוו) י� ומפרט מיוחד הכולל תוכניות היתר( ה לחוזה ההקמה של המקי� �  ו’ד� ’נספחי� ג .3.5

 .נפרד מהחוזה בי' המקי� והחברה להספקת הגז ובחזקת תנאי מתנאיו

 :תשתיות מערכת הגזתכנו� וביצוע  .4

 .א כחלק ממסמכי המכרז המפרט הטכני המיוחד והתוכניות"י עת" התכנו' בוצע ע .4.1

תאו� (קדמיי� שהתקבלו כולל האישורי� המ, כי קראה את מסמכי התוכניותלהספקת גז תאשר החברה  .4.2

כי כל השלמה פרט וצור, בהשלמת תצהיר החברה להספקת הגז ).  'משרד העבודה וכד, א"הנדסי עת

יהיו באחריותה , או לתכנו' המקורי/ ו מעבר למסמכי�יידרשואו התאמה בתכנו' ש/חיבור לצרכ' נוס( ו

   �לחוזה ההקמה" יז"נספח 

 להספקת שירותי" ,מתווה עקרונות להתקשרות ע" חברת הגז

 .עתידיי" לעסקי"



� 163 �  

 

לא ישול� בגינו כל ו י די'הכל על פ לרבות כל הנדרש לקבלת האישורי� הדרושי� ו,ובאישור מראש

האמור בחשבו' במסגרת שרותיה לצרכני�  רואי� את החברה להספקת הגז שלקחה .תשלו� בנפרד

 � כל יהיו, ביצועה בסיו� התכנו' ו. ובאופ' שוט( לכל התקופהובמסגרת חתימתה על ההסכ� מול המקי

 ובסיו� תקופת החכירה ותקופת המפעיל /  המקי� רכושו של, א� בוצעו, לרבות תוספות שבוצעו, הציוד

 .א"הפעלת החניו' רכוש עת

שינויי� במערכת הגז /דרשות החברה להספקת הגז תתכנ' את השלמות במקרה של אות' השלמות נ .4.3

לכל בעל עסק וצרכ' במתח� וכל דר,  באופ' מקצועי ובאישור מראש של העיריה ובלבד שתינת' הספקה

והכל בשיתו( ובהתייעצות ע� הצרכ' , מצעות צוברי הגזשתידרש לכ, במסגרת תשתית תת קרקעית בא

 �במתח� וזאת בתנאי שהצרכ' יעביר לחברה מידע מלא באשר לצרכיו הנוכחיי� והעתידיי� בתחו

ההתקנה והתחזוקה  כוללי�  את כל  מערכת הגז  ,הספקה ה,הביצוע ,התכנו' .מערכת הגז והשימוש בה

, ציוד חדר האידוי, ברזי�, גלאי�, צינורות,  הארקות, לי�צוברי� ומיכ:  ומלוא הציוד הנדרש כגו' 

כי חיבור הגז יהיה עד לנקודת החיבור הישירה לבתי העסק כמפורט  ,מובהר בזאת. ב"ארונות מוני� וכיו

 .או העתידי� להיות במתח� גבעו' /בתוכניות  והצרכני� הקיימי� ו

הגז יעשו על פי כל די' הספקת י חברת "� עהתקנתיתר הציודי� ו, י המקי�"ע" הציוד המושאל"הספקת  .4.4

להשיג חוות דעת של משרד העבודה לצור, להספקת גז תתחייב החברה . ובהתא� לתק' הישראלי

י "ע, ככל שתידרש, וזאת מפע� לפע� וכ' לסייע" הציוד המושאל"התקנה התאמה ותחזוקה של  כל 

� במידה וידרשוהמקי� בהכנת המסמכי� הנחוצי� על מנת לקבל רשיונות נוספי. 

או בעל העסק /להחתי� בחוזיה תנאי התחייבויות והצהרה שהצרכ' ותתחייב הגז להספקת החברה   .4.5

המפורט " הציוד המושאל"את כל , הגז בהשאלה וללא תמורהלהספקת  כי קיבל מהחברה יאשר

' המקי� אשר יצורפו לחוזה בי, ה לחוזה ההקמה של המקי"� ו’ד� ’נספחי" גברשימת הציוד המהווה 

והציוד המושאל הינו רכושו הבלעדי  של המקי� לתקופת החכירה של , ,ובי' החברה להספקת הגז

 .א "החניו' ולאחר תו� מועד החכירה יהיה  רכושה הבלעדי של עת

או בעלי צרכני�  המבקשי� להתחבר למערכת / לקבל ולחבר כל צרכ' חדש ותתחייבהחברה להספקת הגז  .5

 .גז באמצעות הצובר והמאייד המרכזיהספקת י� שחוז� הואר, במתח� לקבל הגז המרכזית וכ' צרכנ

6.  �החברה להספקת הגז תתקשר ישירות מול בתי העסק השוני� במתח� ותתא� מול� את התנאי� הסופיי

או אחוזות /או למפעיל ו/וחשבונות יעשו מול הצרכני�  ולא תהיה למקי� ו, כל נושא תנאי תשלו�. לכל צרכ' 

לרבות תשלומי� עבור זיכוי אות� צרכני� בעלי , א  יפו כל אחריות בגי' תשלומי� אלה" עירית תאו/החו( ו

העסקי� בגי' ציוד נילווה בתו, העסק שבוצע מתוק( הסכמי� חוזיי� אחרי� בי' ספקי גז קודמי� שסיפקו 

 .באמצעות בלוני גז 

א� לקבוע בהוראות תק' ישראלי החברה להספקת הגז תדאג לחיבור בתי העסק לתשתית גז המרכזית בהת .7

החברה להספקת הגז תישא בעלויות החיבור של כל עסק  .י התקנות והחוק" וכל  תק'  משלי� נוס( עפ158

האמור יכלול ג� הזזת מכלי גז וצנרת באופ'  .ועסק למערכת  הגז המרכזית בהתא� לתוכניות והיתר הבניה

�, עד לחיבור סופי לצוברי הגז, � ביצוע הכיכר והחניו'וזאת לש, זמני מפע� לפע� בתאו� ע� בעלי העסקי

 קיימי� וארונות זמניי� שבוצעו אידוימתקני , צנרת ,ציוד�, כמו כ' פירוק סופי של אות� בלוני הגז מכל סוג

 .י די'"או יבוצעו או יועברו הממוקמי� במתח� וכיכר גבעו'  הכל עפ

בדיקתה ורישויה על כל , חיבורה, קנת המערכת לשאת בעלות התתתחייבהחברה להספקת הגז מתחייבת  .8

 .או הנובע מכ, מכל סוג ומי' שהוא/הקשור ו
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  שני"5תקופה של יהיה  למש, לחלק של הספקת הגז תוקפו של החוזה בי' המקי� והחברה להספקת הגז  .9

להל' (� לפי המאוחר מבי' השניי,  לחניו' והכיכר 4או מיו� מת' טופס /מיו� שסיפקה החברה גז לראשונה ו

�  ).תקופת ההסכ

לא  ,גזחברה להספקת י אותה " עיבוצעו במידה ו,"הציוד המושאל"תקופת ביצוע החניו' והקמת מתק' הגז 

 .אלא תתווס( לתקופה זו ,  השני� דלעיל5תיכלל במניי' 

עלי יהיו צד לתמורה ותשלומי� בי' החברה להספקת הגז לבלא תערבו  ויא לא "או עת/או המפעיל ו/המקי� ו .10

 . י המוסכ� בי' החברה להספקת הגז והצרכני�"העסקי� הכל עפ

 :סיו" ההסכ"  .11

כולל הארונות וציוד חיבורי� לצרכני� שבוצעו במש, כל , וכל התשתיות" הציוד המושאל" .11.1

 .או תשלו� ללא כל פיצוי/חזקת המקי� ללא כל חבות וההתקופה יעברו לבעלות ו

11.2.  � .יהיה תקי' כל הציוד שיוחזר למקי

וכל התשתיות כולל " הציוד המושאל"ד ע� סיו� תקופת ההפעלה והחכירה של המקי� מי .11.3

או /א ו"הארונות וציוד חיבורי� לצרכני� שבוצעו במש, כל התקופה יעברו לבעלות ואחזקת עת

 .הציוד יהיה תקי', או תשלו� ללא כל פיצוי /מי מטעמה ללא כל חבות ו

" הציוד המושאל "וקול קבלה ואישור העברת בכל מקרה בהתא� לסעיפי� לעיל  יער, פרוט .11.4

� 3 �קבלה יער, לא יאוחר מה פרוטוקול .ויתר התשתיות והציוד האחרי� לחתימת הצדדי

 . חודשי� לפני סיו� התקופה

11.5. �ערבויות ,  קנסות,לרבות, המקי� יבטיח מול החברה להספקת הגז קיו� החוזה באמצעי� שוני

א "לעת .י גז במתח� גבעו' לכל הצרכני� ובעלי העסקי�וכל דבר אשר יביא לרציפות מת' שירות

השטחי� יהיו רשומי� בזיקת הנאה לטובת (שמורה הזכות להיכנס להשתמש במתק' על ציודיו 

מצעי אחר העומד לרשותה לקיו� ולהפעיל כל א) א כמפורט בהסכ� ההקמה והחכירה "עת

 . יבות המקי� מחו

הגז תהיה אחראית לפעולה תקינה של הציוד למלוא תקופת  החברה להספקת � אחריות על ציוד ושירות .12

� .ההסכ

או /או אובד' שייגרמו עקב ו/או הפסד ו/ החברה להספקת גז תהיה אחראית בגי' כל נזק ו– אחריות ושיפוי .13

או ביצוע השירותי� על פי ההסכ� בינה ובי' המקי� ותפטור את עיריית תל אביב /כתוצאה מהספקת הגז ו

החברה להספקת גז . מכל סוג שהוא, או כל מי מטעמ' מכל אחריות/או עובדיה' ו/ת החו( ואו אחוזו/יפו ו

או כל מי מטעמ' בגי' כל הוצאה /או אחוזות החו( ו/או לפצות את עיריית תל אביב יפו ו/תתחייב לשפות ו

 .מיד ע� דרישה ראשונה, שתידרשנה לשאת בה על פי סעי( זה

בינה ובי'  על פי האמור בחוזהאו /על פי כל די' וגז להספקת החברה  ה של לגרוע מאחריותמבלי �ביטוח .14

�או על /על ידה ואו ביצוע השירותי� /הספקת הגז ולפני מועד תחילת , גזלהספקת  החברה תתחייב, המקי

או על /על ידה ו, או במתח� גבעו'/ ואו לפני מועד הצבת ציוד כלשהו באתר ביצוע העבודות/ידי מי מטעמה ו

 השירותי�ביצוע או /הספקת הגז ולמש, כל זמ' ו ,המוקד� מבי' שני המועדי�, או עבורה/ מטעמה וידי מי

או המפעיל /על ש� קבלני המשנה ועל ש� המקי� ו, על שמה, על חשבונה , לערו, ולקיי�לרכוש, ומי מטעמ'

את הביטוחי�  ,י�או ביצוע השירות/הספקת הגז וכל תקופת מש, מ ב"או אחוזות החו( בע/או העירייה ו/ו

 .בישראל מורשית כדי'  אצל חברת בטוח,")המקי� החברה להספקת גזביטוחי  ":להל' (המפורטי� להל'

 או ביצוע השירותי�/הספקת הגז וגז תבטח על חשבונה למש, כל זמ' להספקת החברה , בנוס( לאמור לעיל

קני� וכל רכוש אחר שהובא למגרש המת, הציוד, החומרי�, לרבות א, לא רק, את  מתק' הגז על תשתיותיו
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גז אחראית  או אבד' אשר החברה /במלוא ערכ� מעת לעת בפני כל נזק ו, לצור, ביצוע  העבודה בפרוייקט 

 . או על פי כל די'/ והחוזה בינה ובי' המקי�לה� לפי תנאי 

ביצוע או /הספקת הגז והנדרשי� בקשר ע� להחזיק בתוק( את כל הביטוחי� גז להספקת החברה על 

� ביטוח את, ע� זאת.  בתוק(חוזההבמש, כל  התקופה בה יהיה , השירותי� על פי החוזה בינה ובי' המקי

בתוק( כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות גז להחזיק להספקת על החברה , אחריות מקצועית וחבות המוצר

   .על פי די'

קבלני� וקבלני משנה של , הגזלהספקת החברה את אחריות בי' היתר ג�  ויכסגז להספקת י החברה טוחיב

או כל /ומ "בע או את אחוזות החו(/ יפו ו�או עיריית תל אביב /או המפעיל ו/המקי� ו, גזלהספק החברה 

 �") יחידי המבוטח: "להל'(או מי מטעמ� /לרבות המנהל ומנהל הבטחת האיכות ו, 'אחר מטעמאו גו( אד

 .י די' "ט בחוזה ההקמה של המקי� המפעיל הכל עפעל פי התנאי� כמפורויכלול את פרקי הבטוח 

, ואי',  קבל' עצמאיההינתצהיר כי הגז להספקת החברה  : קבל� עצמאי– הגז להספקת מעמדה של החברה  .15

לרבות קבלני , האו מכוח/ והאו כל הבא בשמ/ והאו שלוחי/ והאו עובדי/והגז להספקת החברה בי' , ולא יהיו

, מעביד�יחסי עובד, האו מי מטעמ/ואו חברת אחזות החו( / והעירייהאו /עיל ואו המפ/המקי� ולבי' , משנה

 . או יחסי שותפות כלשה�, שולח�או יחסי שליח, מרשה�או יחסי מורשה

   שינוי בדי� .16

חברת או /העיריה ואו /או המפעיל ו/המקי� ולא תהא עילת תביעה כלשהי כלפי הגז להספקת לחברה 

לרבות שינוי (בנוגע להשלכות של כל שינוי בהוראות כל די' , ו תשלו� כלשהוזכות לפיצוי אאחוזות החו( 

חוזה בי' המקי� והחברה להספקת הגז  ביצועו העל שיחול הדי'    .)בהלכה פסוקה או במצב המשפטי

 .ללא כללי ברירת הדי' שלו, ופרשנותו הוא הדי' בישראל

רשימת הציוד (מיוחד תוכניות אומד� כמויות   הכוללי" מפרט –  לחוזה ההקמה'  ה� ו' ד ,'נספחי" ג .17

 .יצורפו כחלק מהחוזה בי� המקי" ובי� החברה להספקת גז) והתשתית המושאלי"

  


