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 תנאי המכרז
 

 הזמנה להציע הצעות .  0

חודשים(, עם  22)אחת  שנהאחוזות החוף בע"מ מזמינה בזאת הצעות להפעלת חניון, משך תקופה של 

אחת כל  שנהשתי תקופות נוספות בנות החוף בע"מ בלבד להאריך תקופה זו ל אופציה השמורה לאחוזות

 (, והכל כמפורט במסמכי המכרז )כהגדרת מונח זה להלן(.חודשים 22-ו חודשים 22) אחת

 הגדרות; פרשנות .  3

אי המכרז ובטופס ההצעה למכרז )כהגדרת מונחים אלה להלן( יהיה פירושם של המונחים בתנ  2.2

 ום לצידם, אלא אם כן מתחייב אחרת מהקשר הדברים ומהדבקם:הבאים כפי הרש

 אחוזות החוף בע"מ.  -"אחוזות החוף" 

 . 2691 –לחוק ניירות ערך, תשכ"ח  2כהגדרת מונח זה בסעיף   -"בעל שליטה" 

הסכום )לא כולל מע"מ( שישתלם לאחוזות החוף על ידי הזוכה תמורת   -"דמי ההפעלה השנתיים" 

 חודשים( במהלך תקופת ההפעלה.   22ן בגין כל שנה )הפעלת החניו

 מי שהצעתו זכתה במכרז.  -"הזוכה"

בתל  91נחלת בנימין ברחוב , 12-12חלקה:  9626חניון המצוי בגוש:  -"החניון" 

 אביב, ואשר גבולותיו הם:

 ;רח' נחלת בנימין: במזרח

 ;רח' הרצלבמערב: 

 ;בנייני משרדיםבדרום: 

 ; שרדים/מגוריםבנייני מ בצפון:

 חניה מסומנים. מקומות 202 -כמ"ר, ובו  2,161 -של כבשטח ברוטו 

"המועד האחרון להגשת 

  –הצעות" 

 

לתנאי המכרז להלן, המהווה את המועד  9.9.2המועד הנקוב בסעיף 

האחרון שבו ניתן להגיש הצעות למכרז, או כל מועד אחר שיקבע על ידי 

 ז.אחוזות החוף בהתאם לתנאי המכר

המועד שתקבע אחוזות החוף ושהודעה לגביו תמסר לזוכה, ביחד עם   -"המועד הקובע" 

ההודעה על זכייתו במכרז, להשלמת ביצוען על ידיו של כל ההתחייבויות 

)שבעה( ימים לפחות לאחר  1המקדימות לתחילת ההפעלה, ואשר יהא 

 המועד שבו תמסר למפעיל הודעת הזכיה )כהגדרתה להלן(. 
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 .1/2021 מכרז זה, מספר  -כרז" "המ

 יפו. –עירית תל אביב  -"העיריה" 

 הצעה המוגשת למכרז בהתאם לאמור במסמכי המכרז. -"הצעה" 

הצעה  אחת המוגשת על ידי ומטעם יותר ממציע אחד, אך לא יותר   -"הצעה משותפת" 

 מאשר שני מציעים בהצעה אחת.

"התחייבויות מקדימות 

  -לתחילת ההפעלה" 

פעולות שעל הזוכה לבצע קודם לתחילת הפעלת החניון על ידיו, ואשר 

ביצוען במלואן ובמועדן על ידיו, מהווה תנאי מקדמי לחתימתה של 

אחוזות החוף על חוזה ההפעלה ולהעמדת החניון לרשותו על ידי אחוזות 

לתנאי  22.1החוף לשם תחילת הפעלתו על ידיו, והכל כאמור בסעיף 

 המכרז להלן. 

 ועדת המכרזים של אחוזות החוף.   -"ועדת המכרזים" 

 לתנאי המכרז. כנספח "ג"חוזה להפעלת החניון, על נספחיו, המצורף   -"חוזה ההפעלה" 

 לתנאי המכרז. כנספח "א"טופס ההצעה למכרז, על נספחיו, המצורף  -"טופס הצעה למכרז" 

"יחידי המציע בהצעה 

  -משותפת" 

 ם מטעמם מוגשת ההצעה המשותפת.כל אחד מן המציעי

 ימים שבהם הבנקים בישראל פתוחים למסחר.  -"ימי עסקים" 

מי שועדת המכרזים הכריזה עליו )אם הכריזה( כעל כשיר שני לזכיה   -"כשיר שני" 

 במכרז.

מי שועדת המכרזים הכריזה עליו )אם הכריזה( כעל כשיר שלישי לזכיה   -"כשיר שלישי" 

 במכרז.

ידי הלשכה המרכזית -מדד המחירים לצרכן המתפרסם על -" "מדד

לסטטיסטיקה, ובהעדר פרסום כאמור, כל מדד רשמי אחר שיבוא 

 תחתיו.

לתנאי המכרז להלן, המהווה מחיר מינימום  6.2הסכום הנקוב בסעיף   -"מחיר המינימום" 

לדמי ההפעלה השנתיים שמציע רשאי להציע במסגרת הצעה, כמפורט 

 להלן. 6בסעיף 

לתנאי המכרז להלן המהווים את חוברת  1המסמכים המפורטים בסעיף   -"מסמכי המכרז" 

המכרז, לרבות כל המסמכים שנמסרו לרוכשי חוברת המכרז בקשר עם 

המכרז, ולרבות כל תוספת ו/או תיקון בכתב למסמכי המכרז שתמסור 

 מכרז.אחוזות החוף לרוכשי חוברת המכרז, אף אם לא צורפו לחוברת ה

 מי שהגיש הצעתו למכרז. -"מציע" 
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 אביב.-, תל9משרדי אחוזות החוף ברחוב גרשון   -"משרדי אחוזות החוף" 

ערבות בנקאית אוטונומית, צמודה למדד )כהגדרת מונח זה לעיל(, בלתי   -"ערבות המכרז" 

לתנאי המכרז, להבטחת קיום  כנספח "ב"מותנית, ובנוסח המצורף 

 ידיו. הצעת המציע על 

 מסמך זה.  -"תנאי המכרז" 

, וסיומה 02.01.2024חודשים(, שתחילתה ביום  22) אחת שנהתקופה בת   -"תקופת ההפעלה" 

, כפוף לכל שינוי במועדים אלה, שאחוזות החוף תורה 21.02.2026ביום 

 עליו בהתאם ובכפוף להוראות חוזה ההפעלה. 

סמכי המכרז יפורשו כמתן רשות לאחוזות החוף לפעול על במ "אחוזות החוף תהא רשאית"המילים   2.2

 פי שיקול דעתה הבלעדי.  

כותרות הסעיפים אינן מהוות חלק מתנאי המכרז, ואין להזדקק להן בפירוש הוראותיו. כל האמור   2.1

בתנאי המכרז בלשון יחיד, אף ברבים במשמע וכן להיפך, וכל האמור בו במין זכר, אף במין נקבה 

 וכן להיפך.במשמע 

 חוברת המכרז  .  2

 המסמכים המפורטים להלן כלולים בחוברת המכרז, ומהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז:

 תנאי המכרז )מסמך זה(.   1.2 

 טופס הצעה למכרז, על נספחיו.   1.2 

 נוסח ערבות המכרז.   1.1 

 חוזה ההפעלה, על נספחיו.   1.4 

 (. "מעטפת המכרז" –להלן ל המכרז )מעטפת המכרז, שעליה יצוין מספרו ש  1.6 

 רכישת חוברת המכרז .  4

מע"מ  כוללש"ח,  3,511עותק ממסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי אחוזות החוף תמורת סך של   4.2

 (."דמי רכישת חוברת המכרז" -להלן כדין )

וף , למעט במקרה של ביטול המכרז על ידי אחוזות החדמי רכישת חוברת המכרז לא יוחזרו  4.2

 לתנאי המכרז להלן. 24.2.1 – 24.2.2בנסיבות המפורטות בסעיפים 

אי הגשת הצעה על ידי רוכש חוברת המכרז מכל סיבה שהיא או אי זכיית מציע במכרז לא יזכו את   4.1

 רוכש חוברת המכרז בהחזר דמי רכישת חוברת המכרז.

החוף, היא נמסרת לרוכשים אותה   מובהר בזאת, כי חוברת המכרז הינה קניינה הפרטי של אחוזות 4.4

לצורך הגשת הצעה למכרז בלבד, ולא לכל מטרה אחרת, והרוכשים אותה לא יהיו רשאים לעשות 

 בה שימוש למטרה אחרת, זולת הגשת הצעה למכרז. 
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בד בבד עם רכישת חוברת המכרז, ימסור רוכש חוברת המכרז לאחוזות החוף מען למסירת הודעות  4.6

 שר לאחוזות החוף בכתב, כי קיבל את חוברת המכרז.עבורו, וכן יא

 תיקונים ו/או תוספות ו/או הבהרות למסמכי המכרז .  5

       שאלות הבהרה לגבי המכרז ניתן לשלוח בכתב למשרדי אחוזות החוף, ובלבד שהן תמסרנה לאחוזות  6.2

. שאלות הבהרה )שלושה( ימי עסקים לפני המועד האחרון להגשת הצעות 1 -החוף עד ולא יאוחר מ

 שתמסרנה לאחוזות החוף לאחר מועד זה לא תענינה.

אחוזות החוף תהא רשאית ליתן תשובות לשאלות ההבהרה ו/או לתקן את מסמכי המכרז ו/או   6.2

 להוסיף להם ו/או לעדכנם עד ולא יאוחר מיום עסקים אחד לפני המועד האחרון להגשת הצעות.

ספת ו/או עדכון שיעשו כאמור, אם יעשו, על ידי אחוזות החוף יהוו כל הבהרה ו/או תיקון ו/או תו  6.1

חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ויובאו לידיעתם של כל רוכשי חוברת המכרז בדרך הקבועה למתן 

 הודעות על ידי אחוזות החוף בתנאי המכרז. 

 הגשת הצעה למכרז  .  6

סכמה מצידו של המציע לכל ההוראות, הגשת הצעה למכרז על ידי מציע, תהווה לכל דבר וענין ה 9.2

 התנאים והתניות המופיעים במסמכי המכרז. 

 אופן הגשת הצעה  9.2

על המציע להגיש הצעה הכוללת את מסמכי המכרז ואת כל יתר המסמכים שיש לצרף   9.2.2

 לתנאי המכרז להלן.  9.4להצעה בהתאם לאמור בסעיף 

ך ורק בחוברת המכרז המקורית בשלמותה, מבלי המציע יגיש את הצעתו כאמור לעיל, א  9.2.2

לבצע בניסוחה המודפס כל תיקון ו/או שינוי ו/או השמטה ו/או הסתייגות ו/או התניה ו/או 

 תוספת. 

 הצעה תוגש בעותק אחד בלבד.  9.2.1

הצעה תוגש, אך ורק, ועל ידי מי שרכש את חוברת המכרז ושעל שמו הוצאה הקבלה   9.2.4

ם של דמי רכישת חוברת המכרז, ולא על ידי כל גורם אחר מטעמו המאשרת את תשלומ

 ו/או הקשור אליו. 

 על המציע למלא את הצעתו בכתב יד ברור או בהדפסה.   9.2.6               

לתנאי  9.4מסמכי המכרז, וכן כל יתר המסמכים שיש לצרף להצעה בהתאם לאמור בסעיף  9.2.9

י המציע )ו/או על ידי אחר מטעמו, כגון עורך המכרז להלן, חייבים להיות חתומים על יד

דין או רואה חשבון, הכל כנדרש על פי תנאי המכרז(. דפים בהם יועד מקום לחתימה 

ייחתמו בשם מלא ובהתאם לנוהלי החתימה של המציע. דפים בהם לא יועד מקום 

 לחתימה ייחתמו בראשי תיבות בלבד.

תוגש בהתאם לאמור בתנאי המכרז, אחוזות החוף תהא רשאית לפסול כל הצעה שלא  9.2.1

לרבות הצעה הכוללת תיקון ו/או שינוי ו/או השמטה ו/או הסתייגות ו/או התניה ו/או 
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תוספת בנוסח מסמכי המכרז, או לחלופין להתנות את שקילת ההצעה בהסרת התיקון 

ו/או השינוי ו/או ההשמטה ו/או ההסתייגות ו/או ההתניה ו/או התוספת האמורים, תוך 

 זמן שיקבע לכך על ידי אחוזות החוף. פרק

כדי לקבל פרטים נוספים  , כולם או חלקם,תהא רשאית לזמן אליה מציעים אחוזות החוף    9.2.1

ו/או השלמת מסמכים או לבצע הליך הבהרות ו/או בירור פרטים  ו/או הבהרות על הצעתם

 .הם, על מנת לבחון את המציעים ואת הצעותיבכל דרך אחרת שתמצא לנכון

 הצעה משותפת  9.1

 הצעה למכרז יכול שתוגש כהצעה משותפת.  9.1.2

ייחתמו מסמכי המכרז, באופן הנדרש במסמכי המכרז, על ידי כל אחד  –בהצעה משותפת   9.1.2

 מיחידי המציע בהצעה המשותפת.

ימנו יחידי המציע בהצעה המשותפת נציג אחד מביניהם )אדם ולא  –בהצעה משותפת   9.1.1

יד(, אשר יחייב בפעולותיו את יחידי המציע בהצעה משותפת, ביחד ולחוד. מינוי, תאג

/" 2כאמור, יעשה באמצעות חתימה על כתב הסמכה, בנוסח זהה לנוסח המצורף כנספח "א

 לטופס ההצעה.

הוגשה הצעה משותפת, יהיו יחידי המציע בהצעה משותפת אחראים, ביחד לחוד, לקיומן,   9.1.4

דן, של כל התחייבויותיהם על פי מסמכי המכרז, אולם זכויותיהם של יחידי במלואן ובמוע

 המציע בהצעה המשותפת, כולן או חלקן, על פי מסמכי המכרז, תהיינה ביחד בלבד.

הוכרזה ההצעה המשותפת כהצעה הזוכה במכרז, יהיו יחידי המציע בהצעה משותפת  9.1.6

, של כל התחייבויותיהם הנובעות מהכרזתם אחראים, ביחד לחוד, לקיומן, במלואן ובמועדן

כזוכים במכרז, על פי מסמכי המכרז, אולם זכויותיהם של יחידי המציע בהצעה המשותפת, 

כולן או חלקן, הנובעות מהכרזתם כזוכים במכרז, על פי מסמכי המכרז, תהיינה ביחד 

 בלבד.

 מסמכים שיש לצרף להצעה   9.4

, וכחלק בלתי נפרד הימנה את המסמכים בנוסף למסמכי המכרזצעתו, על כל מציע לצרף ולהגיש יחד עם ה

 המפורטים להלן:

אישור מפקיד מורשה, מרואה חשבון או מיועץ מס, או העתק נאמן למקור של אישור כנ"ל,   9.4.2

כל אחד מיחידי המציע בהצעה המשותפת(  –המעיד שהמציע )ובמקרה של הצעה משותפת 

ות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס מנהל פנקסי חשבונות ורשומ

, או שהוא פטור מלנהלם, וכן כי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על 2616 -ערך מוסף, תשל"ו 

 -הכנסותיו, ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו 

2616 . 

כל אחד מיחידי המציע בהצעה המשותפת(  –תפת היה המציע )ובמקרה של הצעה משו  9.4.2

 יצורפו להצעה בנוסף גם המסמכים הבאים: –תאגיד 
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אישור עורך דין או רואה חשבון בדבר שם התאגיד, שמות, מספרי זהות וכתובות   9.4.2.2

של בעלי המניות או השותפים ושיעור אחזקותיהם בתאגיד, שמות, מספרי זהות 

ושמות ומספרי זהות של כל מורשי החתימה של  וכתובות של מנהלי התאגיד

התאגיד, וכן אישור על כך שהחתום/ים על מסמכי המכרז בשם התאגיד חתם/ו 

בפניו, וכי הוא/הם מוסמך/ים על פי מסמכי היסוד של התאגיד ועל פי כל דין לחייב 

 בחתימתו/ם את התאגיד לכל דבר ועניין, כנדרש בשולי טופס ההצעה למכרז. 

יצויין באישור האמור לעיל, בנוסף על כל האמור בסעיף  -גיד שותפות היה התא

 קטן זה לעיל, מי הם השותפים בשותפות, ומיהו השותף הכללי בשותפות. 9.4.2.2

העתקים נאמנים למקור, מאושרים על ידי עורך דין או רואה חשבון, של תעודת   9.4.2.2

 ההאגד של התאגיד ושל מסמכי ההתאגדות שלו.

ובמקרה  –מסמכים המעידים על ניסיון קודם של המציע  )או של מנהליו, אם הינו תאגיד(   9.4.1

בהפעלת חניונים,  -של הצעה משותפת, של כל אחד מיחידי המציע בהצעה המשותפת 

, לרבות המלצות שקיבל לגבי ניהול חניונים כאמור שאינם מנוהלים על ידי אחוזות החוף

רוט גודלם של החניונים והתפקיד שנטל בניהולם. למען הסר על ידו בעבר ובהווה, תוך פ

ספק, מובהר בזה, כי צירוף מסמכים בדבר נסיון קודם בהפעלת חניונים המנוהלים על ידי 

 אחוזות החוף נתון לשיקול דעתו של המציע, ואינו הכרחי. 

 המען להגשת הצעות  9.6

האחרון להגשת הצעות, במעטפת על המציעים להגיש את מסמכי המכרז, לא יאוחר מהמועד 

במסירה אישית או על המכרז, כשהיא סגורה עליה רשום מספר המכרז בלבד, ולמסור את המעטפה 

 בלבד .  29:00 – 1:00ה' בין השעות -, במשרדי אחוזות החוף, בימים א'כח-ידי בא

 המעטפה תושם אך ורק בתיבת המכרזים המתייחסת למכרז זה. 

 גשת הצעותהמועד האחרון לה  9.9

  .00:11שעה:  עד 36.0.3104 -ה א' יוםלמכרז הינו המועד האחרון להגשת הצעות   9.9.2

הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד לתאריך ולשעה הנקובים לעיל,   9.9.2

 לא תישקלנה. 

ת את המועד בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות, אחוזות החוף תהא רשאית לדחו  9.9.1

האחרון להגשת הצעות, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת על כך לרוכשי חוברת המכרז. 

דחתה אחוזות החוף כאמור את המועד האחרון להגשת הצעות, תודיע על כך לכל רוכשי 

 חוברת המכרז, והמועד החדש ייחשב לכל דבר ועניין כמועד האחרון להגשת הצעות. 

היה כל חובה לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות על פי בקשת לאחוזות החוף לא ת  9.9.4

 מציע זה או אחר, מכל סיבה שהיא.
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 תוקפה של הצעה .  7

עד ליום כל הצעה תעמוד בתוקפה, על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה, ותחייב את מגישה, ללא זכות חזרה, 

35.4.3104. 

 ערבות המכרז .  8

לצרף להצעתו את ערבות המכרז )בנוסח זהה לנוסח הכלול כתנאי להשתתפותו במכרז, על המציע   1.2

 במסמכי המכרז(. 

)עשרים אחוז( מסכום דמי ההפעלה השנתיים  20% - ערבות המכרז תהיה על סך בש"ח, השווה ל  1.2

 )לא כולל מע"מ( המוצעים על ידי המציע בהצעתו.

יצוין בשם שת הצעה משותפת, במידה ומוגשם המבקש בכתב ערבות המכרז יהא זהה לשם המציע.   1.1

 המציעים בלבד.מן שם אחד  די בציוןשני המציעים במשותף ולא של  המבקש שמם

 יש לצרף להצעה את הערבות המקורית.  ,ערבות המכרז  1.4

לתנאי המכרז להלן, ערבות המכרז תעמוד בתוקף החל מלא יאוחר מיום  22.9בכפוף לאמור בסעיף   1.6

אלא אם כן הוחזרה למציע קודם למועד זה על ידי  35.4.3104ליום ציע ועד הגשת ההצעה על ידי המ

  לתנאי המכרז להלן. 1.1אחוזות החוף, כאמור בסעיף 

הוספת תנאי לנוסח ערבות המכרז, לפיו ערבות המכרז אינה ניתנת להסבה או להעברה, נתונה        1.9

 לשיקול דעתו של המציע.

המכרז, לפיו דרישה שתגיע לבנק באמצעות פקסימיליה לא תחשב הוספת תנאי לנוסח ערבות   1.1

 כדרישה על פי תנאי ערבות המכרז, נתונה לשיקול דעתו של המציע.

 החזרת ערבות המכרז  1.1

אחוזות החוף תחזיר את ערבות המכרז למציע שהצעתו לא זכתה )למעט הכשיר השני   1.1.2

 שבעה( ימים מן המועד בו הוכרז על הזוכה. ) 1והכשיר השלישי, אם וככל שהוכרזו(, בתוך 

ערבות המכרז של הזוכה תוחזר לו על ידי אחוזות החוף במועד הקובע, כנגד ביצוען במלואן,   1.1.2

 על ידי הזוכה, של כל ההתחייבויות המקדימות לתחילת ההפעלה. 

יחולו על מי לתנאי המכרז להלן )שאז  22אלא אם הוכרז מי מהם כזוכה כאמור בסעיף   1.1.1

מהם שהוכרז כזוכה כאמור כל ההוראות החלות על הזוכה(, תוחזרנה ערבויות המכרז של 

)עשרים ואחד(  22הכשיר השני ושל הכשיר השלישי על ידי אחוזות החוף, לפי דרישה, תוך 

 ימים ממועד תחילת תקופת ההפעלה. 
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 חילוט ערבות המכרז  1.6

וקנה לה על פי כל דין, אחוזות החוף תהא רשאית לחלט את מבלי לגרוע מכל סעד אחר המ  1.6.2

ערבות המכרז, כולה או חלקה, ו/או להציג דרישת תשלום על פי ו/או מכח ערבות המכרז, 

בכל מקרה בו חזר בו המציע מהצעתו, כולה או חלקה ו/או לא מילא את התחייבויותיו, 

אם לא קיים במלואן  –כזוכה  כולן או חלקן, על פי מסמכי המכרז, ו/או במידה והוכרז

ובמועדן את כל התחייבויותיו, כולן או חלקן, על פי מסמכי המכרז הנובעות מהכרזתו 

 כזוכה, לרבות, למען הסר ספק, ההתחייבות המקדימות לתחילת ההפעלה. 

ערבות המכרז תהא ניתנת לחילוט על פי דרישה בכתב שתמסר לבנק שהוציא את ערבות   1.6.2

אחוזות החוף, ומבלי שאחוזות החוף תצטרך להציג לבנק כל מסמך ו/או ראיה המכרז מאת 

 כלשהם נוספים על דרישת החילוט ו/או לנמק את דרישתה.

 מחיר מינימום .  9

אלף  שש מאות) ₪ 611,111בסך של:  לשנת הפעלה אחת,  נקבע בזה מחיר מינימום לדמי ההפעלה השנתיים, 

 . (שקלים חדשים

 . כולל מס ערך מוסף אינויל מחיר המינימום דלע  

 הצעה שדמי ההפעלה השנתיים שיוצעו בה יהיו נמוכים ממחיר המינימום, תיפסל ולא תידון.  6.2

מחיר המינימום נקבע על פי שיקול דעתה של אחוזות החוף, וזאת, בין היתר, על פי אומדנה   6.1

חוזות החוף טענות כלשהן בדבר והערכותיה. המציע מסכים ומתחייב, כי יהיה מנוע מלטעון כנגד א

אי נכונות ו/או הפרזה ו/או אי התאמה ו/או ליקוי כלשהו בקביעת מחיר המינימום ו/או באופן 

 קביעתו.

 שיקולים לבחירת ההצעה הזוכה .  01

אחוזות החוף תהא רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה לה ביותר במטרה להבטיח   20.2

 לעצמה את מירב היתרונות.

 אחוזות החוף תהא רשאית שלא לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.  20.2

בבחינת ההצעות, אחוזות החוף תהא רשאית, אך לא חייבת, לשקול, בין היתר, את השיקולים   20.1

 המפורטים להלן, כולם או חלקם:

 ניסיונו של המציע בהפעלת חניונים בעבר.  20.1.2

חוזות החוף ו/או העיריה ו/או כל חברה עירונית שהיא בהתקשרות עם ניסיון העבר של א  20.1.2

המציע, ובמידה ומדובר בתאגיד, גם עם מי מבעלי המניות בו, מנהליו, חברות בנות ו/או 

(, 2691 –קשורות ו/או מסונפות אליו )כהגדרת מונחים אלה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח 

 ור גם בהתייחס לכל אחד מיחידיו.לרבות מי מהפועלים דרך כלל מטעמו, וכל האמ

זה לעיל, מובהר בזה, כי הפרה יסודית של  20.1.2מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף קטן 

חוזה להפעלת חניון בעבר, בכלל, ו/או אי פינוי חניון במועד ו/או אי תשלום בהתאם 
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די מציע, להוראות חוזה כאמור ו/או נקיטת הליכים משפטיים בקשר עם הפרות כאמור על י

 בפרט, יהוו גורם מכריע בשיקולי אחוזות החוף לפסילת הצעה.

 סבירות הצעתו של המציע ויכולתו לעמוד בה במהלך כל תקופת ההפעלה.  20.1.1

 סכום דמי ההפעלה השנתיים שהוצע על ידי המציע בהשוואה למחיר המינימום.  20.1.4

ה תאגיד, גם מידע הנוגע למנהליו ו/או לבעלי מידע מן המרשם הפלילי לגבי המציע )ואם הי  20.1.6

/" 2מניותיו(, וכן מידע המובא לידיעתה של אחוזות החוף בתצהיר המצורף כנספח "א

 לטופס ההצעה למכרז. 

 העובדה שההצעה לוקה בשגיאות.  20.1.9

 התרשמות כי ההצעה מבוססת על אי הבנה או הנחות שגויות.  20.1.1

נקב בסכום המוצע על ידו כדמי הפעלה שנתיים ו/או לא השלים מקום  העובדה שהמציע לא  20.1.1

 הטעון מלוי או חתימה במסמכי המכרז. 

קיומם של תיקון ו/או שינוי ו/או השמטה ו/או הסתייגות ו/או התניה ו/או תוספת בנוסח   20.1.6

 מסמכי המכרז.

 יכולתו של המציע למלא אחר תנאי המכרז.  20.1.20

מפורטת לעיל מובאת כדוגמא לשיקולים אפשריים בלבד, ואינה מהווה רשימה סגורה הרשימה ה  20.4

כלל וכלל. אין באמור ברשימה זו כדי לפגוע בשיקולים אחרים ו/או נוספים שאחוזות החוף תהא 

 רשאית להתחשב בהם.

יום מ 2/3118בישיבה מס' בהתאם להחלטת דירקטוריון אחוזות החוף, מובהר ומודגש בזאת כי  20.6

בכפוף לשימוע בכתב, יימנע ממפעילים אשר הוגשו נגדם כתבי אישום ב"פרשת , 39.7.18

 .החניונים" לגשת למכרזים של אחוזות החוף

 בחירת הזוכה והודעה על תוצאות המכרז .  22

ההחלטה בדבר ההצעה הזוכה במכרז תעשה על ידי ועדת המכרזים. ועדת המכרזים תהיה רשאית   22.2

לבדיקת ההצעות והמציעים. במקרים מסויימים, הקבועים בנוהלים הפנימיים  למנות צוות מטעמה

של אחוזות החוף, עשוי דירקטוריון אחוזות החוף להתערב, בין היתר, גם בקבלת ההחלטה באשר 

 לזוכה במכרז.

נבחרה הצעה זוכה, אחוזות החוף תהא רשאית, אך לא חייבת, לבחור, בנוסף, גם הצעה אחת או   22.2

 נוספות, אשר תוכרזנה ככשיר שני וככשיר שלישי. שתיים

)שבעה( ימים ממועד ההחלטה על הזוכה, תודיע אחוזות החוף לכלל המציעים על ההחלטה  1תוך   22.1

 ."ההודעה על תוצאות המכרז"( -)להלן האמורה 
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 תוצאות הזכיה; התחייבויות הזוכה  .  03

(, יווצרו החל ממועד מתן "הודעת הזכיה" –להלן )הודיעה אחוזות החוף לזוכה על זכייתו במכרז   22.2

הודעת הזכיה יחסים חוזיים בין אחוזות החוף לבין הזוכה, שעיקריהם כלולים במסמכי המכרז 

ובהצעת הזוכה, והכל בכפוף לזכותה של אחוזות החוף לבטל את הליך המכרז או את זכיית הזוכה, 

 כאמור במסמכי המכרז. 

אחוזות החוף את העותק המקורי של חוזה ההפעלה )לרבות נספחיו(, אשר  להודעת הזכיה תצרף  22.2

הוגש על ידי הזוכה במסגרת הצעתו לתיבת המכרזים וכן שני עותקים מצולמים של חוזה ההפעלה 

)לרבות נספחיו(, ותנקוב בהודעת הזכיה במועד הקובע. אחוזות החוף תהא רשאית לדחות את 

שיקבע על ידיה לא יהיה מאוחר ממועד תחילת תקופת  המועד הקובע ובלבד שהמועד החדש

ההפעלה. דחתה אחוזות החוף את המועד הקובע כאמור לעיל, ייחשב המועד החדש שנקבע על ידי 

 אחוזות החוף, לכל דבר וענין, כמועד הקובע. 

 עד למועד הקובע, ישלים הזוכה את ביצוען במלואן של כל הפעולות הבאות:  22.1

לאחוזות החוף את העותק המקורי ואת שני העותקים של חוזה ההפעלה, על  ימציא  22.1.2

וזאת ככל שתחול   ,נספחיהם, שנמסרו לו במצורף להודעת הזכיה, כשהם מבויילים כדין

 . חובת הביול

דמי והוצאות הביול יחולו על הזוכה בלבד, והוא ישלמם במלואם ככל שתחול חובת הביול, 

 ובמועדם.

אחוזות החוף את דמי השימוש בגין המבנים שבחניון )כהגדרת מונחים אלה בחוזה ישלם ל  22.1.2

 לחוזה ההפעלה.  1.2.2ההפעלה(, כאמור בסעיף 

ימציא לאחוזות החוף אישור בכתב מאת הבנק הרלוונטי בדבר קבלת הוראת הקבע   22.1.1

 לחוזה ההפעלה.  6.2.2)כהגדרת מונח זה בחוזה ההפעלה(, כאמור בסעיף 

בחוזה ההפעלה(, כאמור יפקיד בידי אחוזות החוף את המחאות הבטחון )כהגדרת מונח זה   22.1.4

 לחוזה ההפעלה.  11.1בסעיף 

/" לחוזה ההפעלה, כאמור 2ימציא לאחוזות החוף את האישור על קיום ביטוחים, נספח "ג  22.1.6

 לחוזה ההפעלה.  21.4בסעיף 

/" לחוזה ההפעלה, כאמור 1רבות הבנקאית, נספח "גיפקיד בידי אחוזות החוף את הע  22.1.9

 לחוזה ההפעלה.  11.2בסעיף 

/" לחוזה ההפעלה, כאמור 4יפקיד בידי האחוזות החוף את הערבות האישית, נספח "ג  22.1.1

 לחוזה ההפעלה.  11.2בסעיף 
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לה על ידי הזוכה, בכפוף לביצוען, במלואן ובמועדן, של כל ההתחייבויות המקדימות לתחילת ההפע  22.4

תחתום אחוזות החוף על חוזה ההפעלה ותמציא לזוכה עותק חתום על ידה של חוזה ההפעלה, על 

 נספחיו. 

אי ביצוען, במלואן ובמועדן, של כל ההתחייבויות המקדימות לתחילת ההפעלה, יהווה הפרה יסודית   22.6

חוזות החוף זכות לבטל את הודעת של הזוכה את התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, אשר תקנה לא

הזכיה ואת זכייתו של הזוכה. בנוסף, תהא אחוזות החוף זכאית במקרה זה, מבלי לגרוע מכל סעד 

 אחר המוקנה לה על פי כל דין, לחלט את ערבות המכרז של הזוכה, כולה או חלקה. 

וכה להאריך את תוקף נוצר צורך להאריך את תוקף ערבות המכרז עד למועד הקובע, מתחייב הז  22.9

)חמישה( ימים לפני פקיעת  6 -ערבות המכרז כאמור, מעת לעת, כפי שידרש, וזאת עד לא יאוחר מ

 תוקפה של ערבות המכרז. הזוכה ישא בכל ההוצאות הכרוכות בהארכת תוקפה של ערבות המכרז. 

זה בלבד, לבטל לא האריך הזוכה את ערבות המכרז כנדרש לעיל, תהא אחוזות החוף רשאית, מטעם 

את הודעת הזכיה ואת זכייתו של הזוכה, ומבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לה על פי כל דין, לחלט 

 את ערבות המכרז של הזוכה, כולה או חלקה. 

אחוזות החוף תהא רשאית לבטל את זכיית הזוכה במכרז באם קיבלה מידע על הזוכה, אשר לו היה   22.1

 החלטה על זכיית הזוכה, היה משפיע על החלטתה בדבר זכיית הזוכה. מצוי בידיה קודם לקבלת ה

בוטלה זכיית הזוכה כאמור בתנאי המכרז, לא יהא הזוכה זכאי לתשלום כלשהו, לרבות לא בדרך של   22.1

 פיצוי ו/או דמי נזק, בגין ביטול זה, ולא תחול על אחוזות החוף כל חובה לתשלום כאמור.  

 לכשיר השלישי פניה לכשיר השני ו/או .  02

בוטלה זכיית הזוכה כאמור בתנאי המכרז ו/או בוטל חוזה ההפעלה, אחוזות החוף תהא רשאית   21.2

 להכריז על הכשיר השני כעל הזוכה. 

בוטלה גם זכיית הכשיר השני כאמור בתנאי המכרז, אחוזות החוף תהא רשאית להכריז על הכשיר   21.2

 השלישי כעל הזוכה. 

יר השני או הכשיר השלישי, לפי העניין, כזוכה, יחולו עליו כל ההוראות במסמכי המכרז הוכרז הכש 21.1

 החלות על הזוכה. 

 ביטול המכרז  .  04

בנוסף לכל מקרה אחר בו רשאית אחוזות החוף לבטל את המכרז על פי כל דין, אחוזות החוף תהא   24.2

 רשאית לבטל את המכרז, גם בכל אחד מהמקרים הבאים:

בסעיף זה,   - "הצעה אחת"הוגשה כל הצעה למכרז או הוגשה הצעה אחת בלבד.  לא  24.2.2

משמעה, הגשתה של הצעה אחת בלבד למכרז, או שנותרה הצעה כשרה אחת לאחר שכל 

 ההצעות האחרות שהוגשו למכרז נפסלו. 

אחוזות החוף מצאה שהתקיים פגם בהליך המכרז ו/או בניהולו ו/או בבחירת ההצעה   24.2.2

 וכה.הז
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חל שינוי נסיבות מהותי ו/או השתנו צרכי אחוזות החוף באופן מהותי המצדיק, לדעת   24.2.1

 אחוזות החוף, את ביטול הליך המכרז.

יש בסיס סביר להניח שהמציעים, או חלקם, תיאמו הצעות ו/או מחירים ו/או פעלו באופן   24.2.4

 המהווה הגבל עסקי ו/או עבירה על חוק כלשהו.

בוטל המכרז כאמור על ידי אחוזות החוף, לא יהא מי מן המציעים זכאי לתשלום כלשהו, לרבות לא   24.2

בדרך של פיצוי ו/או דמי נזק, בגין ביטול זה, ולא תחול על אחוזות החוף כל חובה לתשלום כאמור, 

עיל, ל 24.2.1 – 24.2.2למעט זאת שבמקרה של ביטול המכרז על ידי אחוזות החוף כאמור בסעיפים 

תשיב אחוזות החוף למציע שהצעתו נמצאה כשרה )במקרה של ביטול המכרז בנסיבות האמורות 

או  24.2.2לעיל( או למציעים )במקרה של ביטול המכרז בנסיבות האמורות בסעיפים  24.2.2בסעיף 

 לעיל( את דמי רכישת חוברת המכרז.  24.2.1

 עיון במסמכים .  05

רש כי אינה רואה במידע הנדרש על ידה על פי מכרז זה משום סוד מודיעה בזה במפו אחוזות החוף  26.2

מסחרי או סוד מקצועי של המציעים במכרז, ולפיכך תעמיד לעיון המשתתפים במכרז, אם תידרש לכך, 

)שלושים( יום  10וזאת במהלך תקופה שלא תעלה על בכתב, על ידי המציעים שהצעתם לא זכתה במכרז, 

שהחליטו על בחירת  אחוזות החוף, את החלטת המוסדות המוסמכים בהמכרזממועד ההודעה על תוצאות 

 הזוכה וכן את הצעת המציע שיזכה במכרז במלואה.

אותם מציע הסבור שהצעתו כוללת נושאים שיש בהם סוד מסחרי ו/או מקצועי רשאי לציין את  

דתו אם וכאשר תשקול את עמ אחוזות החוף. במפורטבהצעתו וינמק את טענתו  הנושאים במפורש

 . יתעורר הצורך בכך

לתנאי המכרז לעיל, יתבצע במקום ובמועדים שתורה אחוזות  26.2העיון במסמכים כאמור בסעיף   26.2

 החוף.

 כללי .  06

כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז, לרבות הכנת הצעה והגשתה, יחולו על המציעים בלבד.   29.2

 פיצוי בגין הוצאותיהם כאמור.המציעים לא יהיו זכאים לכל השבה ו/או 

מפה מצבית של שטח החניון וסביבתו עומדת לעיונם של רוכשי מסמכי המכרז, בתאום מראש,  29.2

 במשרדי אחוזות החוף.

 הכתוב במסמכי המכרז ממצה בלעדית את כל המוסכם בין הצדדים לגבי כל הנושאים נשוא המכרז. 29.1

ח לרוכשי מסמכי המכרז ו/או למציעים על פי תנאי המכרז, הודעות שתידרש אחוזות החוף לשלו  29.4

תשלחנה לכתובות שנמסרו לאחוזות החוף על ידי רוכשי מסמכי המכרז ו/או המציעים, וזאת 

 בפקסימיליה או בדואר רשום עם אישור מסירה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של אחוזות החוף.  

ר לעיל, יראוה כאילו הגיעה לתעודתה: אם כל הודעה שתשלח כאמור על ידי אחוזות החוף כאמו

)שבעים ושתיים( שעות מעת מסירתה במשרד  12כעבור  –נשלחה בדואר רשום עם אישור מסירה 

 ביום העסקים שלאחר יום משלוחה.  –דואר בישראל; אם נשלחה בפקסימיליה 
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, וכן לדרוש תהא רשאית לראיין את המציעים, כולם או חלקם, יחד או בנפרד אחוזות החוף 29.6

מהמציעים פרטים, הבהרות, הסברים ו/או מסמכים נוספים, על פי שיקול דעתה, לשביעות רצונה 

, לרבות השלמת מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים המלא, על מנת לבחון את המציעים והצעתם

 דקלרטיביים.

 

 

 
 
 
 

 , מנכ"לכרירוני א
 

 אחוזות החוף בע"מ
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 8/3102 מכרז מס' 
 8/02חוזה מס' 
 המסילהלהפעלת חניון 

 
 נספח "א"

 לתנאי המכרז
 

 טופס הצעה למכרז
 

 כללי .  07

אני הח"מ, לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בקפידה את כל מסמכי המכרז, מסכים בזאת לתנאי המכרז, על כל 

 נספחיהם, וכולל אותם כחלק בלתי נפרד מתנאי הצעתי זו.

 ותהגדר .  08

בטופס ההצעה למכרז תהיה הגדרתם של המונחים המופיעים בו כהגדרתם בתנאי המכרז, אלא אם כן 

 הקשר הדברים והדבקם מחייב אחרת.

 הצהרות והתחייבויות המציע .  09

הנני מצהיר, כי הבנתי ואני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם; כי הצעתי זו מוגשת  1.2 

אציג כל תביעה ו/או דרישה שהיא המבוססת על אי ידיעה ו/או אי  בהתאם למסמכי המכרז; כי לא

הבנה של מסמכי המכרז, כולם או חלקם; וכי הנני מוותר בזאת מראש באופן סופי ומוחלט על כל 

 תביעה ו/או דרישה, כאמור.

  אני מודע ומסכים לכך, כי כל מידע ו/או מצג כלשהם אשר נמסרו ו/או ימסרו לי על ידי אחוזות 1.2

החוף ו/או מי מטעמה לא יחשבו כמצג ו/או מידע המחייבים את אחוזות החוף ו/או כחלק ממסמכי 

 המכרז, אלא אם כן נערכו בכתב ונחתמו כדין על ידי אחוזות החוף כאמור בתנאי המכרז. 

הנני מצהיר ומתחייב, כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים ממשתתפים במכרז; כי הצעתי זו עונה על  1.1

כל הדרישות שבמסמכי המכרז; וכי הנני מקבל על עצמי לקיים, במלואה ובמועדה, אחר כל 

 התחייבות המוטלת עלי בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

הנני מצהיר ומתחייב, כי אין כל מניעה או הגבלה מכח חוזה, דין או כל סיבה אחרת, המונעת ו/או  1.4

 ו/או לקיימה במלואה.  מגבילה אותי מלהגיש את הצעתי זו

בבחינת ההצעות המוגשות למכרז, אחוזות החוף תהא רשאית לשקול, בין היתר, את ידוע לי, כי  1.6

להביא במניין שיקוליה את המידע המובא לתנאי המכרז, וכן  20השיקולים המפורטים בסעיף 

בהתאם להחלטת כי  בנוסף, ידוע לי /" לטופס ההצעה למכרז.2לידיעתה בתצהיר המצורף כנספח "א

בכפוף לשימוע בכתב, יימנע , 26.1.01מיום  1/2001בישיבה מס' דירקטוריון אחוזות החוף, 

 .ממפעילים אשר הוגשו נגדם כתבי אישום ב"פרשת החניונים" לגשת למכרזים של אחוזות החוף

 עה שהיא.שלא לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצידוע לי, כי אחוזות החוף תהא רשאית  1.9
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 24ידוע לי, כי אחוזות החוף תהא רשאית לבטל את המכרז בכל אחד מן המקרים הנקובים בסעיף  1.1

לתנאי המכרז, וזאת בנוסף לכל מקרה אחר שבו רשאית אחוזות החוף לבטל את המכרז על פי כל 

 דין. 

ם חוזיים בין אחוזות החל ממועד מתן הודעת הזכיה על ידי אחוזות החוף יווצרו יחסיידוע לי, כי  1.1

החוף לבין הזוכה, שעיקריהם כלולים במסמכי המכרז ובהצעת הזוכה, והכל בכפוף לזכותה של 

 אחוזות החוף לבטל את הליך המכרז או את זכיית הזוכה, כאמור במסמכי המכרז.

 לטופס ההצעה 1.2הנני מצהיר, כי קביעת דמי ההפעלה שנתיים המוצעים על ידי כאמור בסעיף  1.6

/"(, נעשתה על ידי לאחר שבדקתי היטב 2לתוספת לחוזה ההפעלה )נספח "ג 6.2למכרז להלן ובסעיף 

 את המהות, ההיקף, והתנאים לביצוע כל התחייבויותיי, בהתאם למסמכי המכרז.

לתנאי המכרז נקבע על פי שיקול דעתה של אחוזות  6ידוע לי כי מחיר המינימום הנקוב בסעיף  1.20

בין היתר, על פי אומדנה והערכותיה, ואני מסכים ומתחייב, כי אהיה מנוע מלטעון החוף, וזאת, 

כנגד אחוזות החוף טענות כלשהן בדבר אי נכונות ו/או הפרזה ו/או אי התאמה ו/או ליקוי כלשהו 

 בקביעת מחיר המינימום ו/או באופן קביעתו. 

חזרו לי בכל מקרה, לרבות במקרים של אי ידוע לי ואני מסכים, כי דמי רכישת חוברת המכרז לא יו 1.22

הגשת הצעה על ידי מכל סיבה שהיא ו/או אי זכייה במכרז, אך למעט במקרה של ביטול המכרז על 

 לתנאי המכרז.  24.2.1 – 24.2.2ידי אחוזות החוף בנסיבות המפורטות בסעיפים 

זות החוף, היא נמסרת לרוכשים ידוע לי ואני מסכים, כי חוברת המכרז הינה קניינה הפרטי של אחו 1.22

אותה  לצורך הגשת הצעה למכרז בלבד, ולא לכל מטרה אחרת, וכי לא אהיה רשאי לעשות בה 

 שימוש למטרה אחרת, זולת הגשת הצעה למכרז. 

ידוע לי, כי כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז, לרבות הכנת הצעתי זו והגשתה, יחולו עלי  1.21

 זכאי לכל השבה ו/או פיצוי בגין ההוצאות שהוצאו על ידי כאמור. בלבד, וכי לא אהיה 

הנני מתחייב שלא לגלות את פרטי הצעתי ולפעול למניעת גילוי הצעתי לאחרים בכלל, ולמשתתפים  1.24

 אחרים במכרז, בפרט.

 1ידוע לי שהפרת הצהרה ו/או התחייבות כלשהי מההצהרות ו/או ההתחייבויות המפורטות בסעיף  1.26

זה לעיל, כולה או חלקה, תהווה הפרה יסודית של מסמכי המכרז, אשר תזכה את אחוזות החוף, בין 

 היתר, בסעדים הנקובים במסמכי המכרז.

זה לעיל, תשקול אחוזות  1ידוע לי, כי, בין היתר, על סמך הצהרותי והתחייבויותי המפורטות בסעיף  1.29

 החוף את הצעתי. 

 תצהיר  .  31

 /"0כנספח "אופס ההצעה למכרז, כחלק בלתי נפרד הימנו, תצהיר, בנוסח המצורף הנני מצרף לט 4.2

 "התצהיר"(. -)להלן לטופס ההצעה למכרז 

היה מי אזי יתן תצהיר כאמור כל אחד ממנהלי ומבעלי השליטה בתאגיד.  -היה המציע תאגיד  4.2

ל ידי היחידים מהמנהלים ו/או מבעלי השליטה של המציע תאגיד, ייחתם התצהיר האמור ע
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המשמשים, במישרין או בעקיפין, כמנהלים ו/או כבעלי השליטה במנהלים ו/או בבעלי השליטה 

 בזוכה.

זה לעיל, אינם עומדים  4.2והמציע ו/או מנהליו ו/או בעלי השליטה בו, המנויים בסעיף היה 

בתצהיר, את בהצהרות המפורטות בתצהיר, כולן או חלקן, עליהם לפרט, בשורות המיועדות לכך 

 פרטי ההרשעות ו/או כתבי האישום העומדים נגדם ו/או את החקירות המתנהלות נגדם.

יתן תצהיר כאמור כל אחד מיחידי המציע בהצעה המשותפת,  –היתה ההצעה הצעה משותפת  4.1

 לעיל יחול על כל אחד מיחידי המציע בהצעה המשותפת.  4.2והאמור בסעיף 

 כתב הסמכה .  30

הננו מצרפים לטופס ההצעה למכרז, כחלק בלתי נפרד הימנו, כתב  –דינו הצעה משותפת היה ומוגשת על י

 לטופס ההצעה למכרז. /"3אכנספח "הסמכה, בנוסח המצורף 

 סכום ההצעה .  33

סכום דמי ההפעלה המוצעים לאחר שעיינתי במסמכי המכרז ובהסתמך על בדיקות שבוצעו על ידי,  .22.2

חודשים( במהלך תקופת ההפעלה, הינו  03ה של כל שנה )על ידי תמורת הפעלת החניון עבור תקופ

"דמי ההפעלה  -_______________________( )להלן  -סך של _______ )במילים 

 .השנתיים"(, בתוספת מס ערך מוסף כדין

לתוספת לחוזה ההפעלה )נספח  5.0את דמי ההפעלה השנתיים המוצעים יש למלא גם בסעיף 

 /"(.0"ג

 לתנאי המכרז, תיפסל ולא תידון.  6.2הנמוכה ממחיר המינימום הנקוב בסעיף ידוע לי, כי הצעה  .22.2

 ידוע לי, כי דמי ההפעלה השנתיים ישולמו באופן ובתנאים המפורטים בחוזה ההפעלה.   .22.1

 ערבות המכרז .  32

כביטחון לקיומה על ידי של הצעתי למכרז, על כל סעיפיה ונספחיה, הנני מצרף להצעתי זו ערבות  .21.2

)עשרים אחוז( מסכום  20%-זהה לנוסח הכלול בתנאי המכרז, ובסך בש"ח, השווה למכרז, בנוסח 

 דמי ההפעלה השנתיים )לא כולל מע"מ( המוצעים על ידי.

בהתאם לזאת, סכום ערבות המכרז להפעלת החניון המצורפת להצעתי זו הינו סך  של__________  .21.2

 ים._______________________________( שקלים חדש -)במילים 

אלא אם כן  26.4.2024ועד ליום  מלא יאוחר מיום הגשת ההצעהערבות המכרז תעמוד בתוקף החל  .21.1

 לתנאי המכרז.  1.1הוחזרה לי קודם למועד זה על ידי אחוזות החוף, כאמור בסעיף 

ידוע לי ואני מתחייב, כי באם אוכרז כזוכה ויתגלה צורך להאריך את תוקף ערבות המכרז עד למועד  .21.4

 6 -אאריך את תוקף ערבות המכרז כאמור, מעת לעת, כפי שידרש, וזאת עד לא יאוחר מהקובע, 

)חמישה( ימים לפני פקיעת תוקפה של ערבות המכרז. ידוע לי כי כל ההוצאות הכרוכות בהארכת 

תוקפה של ערבות המכרז כאמור לעיל תחולנה עלי בלבד. כן ידוע לי, כי באם לא אאריך את ערבות 
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תהא אחוזות החוף רשאית, מטעם זה בלבד, לבטל את הודעת הזכיה ואת זכיית  המכרז כנדרש,

הזוכה, ומבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לה על פי כל דין, לחלט את ערבות המכרז, כולה או 

 חלקה. 

ידוע לי, כי מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לה על פי כל דין, אחוזות החוף תהא רשאית לחלט  .21.6

כרז, כולה או חלקה, ו/או להציג דרישת תשלום על פי ו/או מכח ערבות המכרז בכל את ערבות המ

מקרה בו אחזור בי מהצעתי, כולה או חלקה, לפני מועד פקיעתה, ו/או לא אמלא את התחייבויותיי, 

אם לא אקיים במלואן ובמועדן  –כולן או חלקן, על פי מסמכי המכרז, ו/או במידה ואוכרז כזוכה 

יבויותיי, כולן או חלקן, על פי מסמכי המכרז הנובעות מהכרזתי כזוכה, לרבות, למען את כל התחי

 הסר ספק, ההתחייבויות המקדימות לתחילת ההפעלה. 

ערבות המכרז תהא ניתנת לחילוט על ידי דרישה בכתב שתימסר לבנק מאת ידוע לי ומוסכם עלי, כי  .21.9

ק כל מסמך ו/או ראיה כלשהם נוספים על אחוזות החוף, ומבלי שאחוזות החוף תצטרך להציג לבנ

 דרישת החילוט ו/או לנמק את דרישתה.

 הודעה על קבלת ההצעה .  34

במידה ואחוזות החוף תמסור לי הודעת זכיה הנני מתחייב להשלים עד המועד הקובע את ביצוען,  .24.2

לתנאי המכרז  22.1במלואן, של כל ההתחייבויות המקדימות לתחילת ההפעלה, המפורטות בסעיף 

 לחוזה ההפעלה.  11ובסעיף 

יחולו ככל שחובת הביול תחול, ידוע לי, כי דמי והוצאות הביול של חוזה ההפעלה, על נספחיו,  .24.2

 במלואם עלי בלבד. 

ידוע לי, כי אי ביצוען במלואן על ידי של כל ההתחייבויות המקדימות לתחילת ההפעלה עד למועד  .24.1

ל פי מסמכי המכרז, אשר תקנה לאחוזות החוף הקובע, יהווה הפרה יסודית של התחייבויותיי ע

זכות לבטל את הודעת הזכיה ואת זכייתי במכרז, וכי במקרה זה, אחוזות החוף תהא זכאית, מבלי 

לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לה על פי כל דין, לחלט את ערבות המכרז שהוגשה על ידי, כולה או 

 חלקה. 

 תוקף ההצעה .  35

עד ליום פרטיה, מרכיביה ונספחיה, ותחייב אותי, ללא זכות חזרה, הצעתי זו תעמוד בתוקפה על כל 

 הכל בהתאם לאמור בתנאי המכרז. 26.4.2024

 פירוש .  36

כותרות הסעיפים אינן מהוות חלק מטופס ההצעה למכרז, ואין להזדקק להן בפירוש הוראותיו. כל האמור 

האמור בו במין זכר, אף במין נקבה בטופס ההצעה למכרז בלשון יחיד, אף ברבים במשמע וכן להיפך, וכל 

 במשמע וכן להיפך.
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 המסמכים המצורפים להצעה .  37

 להצעתי זו מצורפים המסמכים הבאים ומהווים חלק בלתי נפרד הימנה:

 )חתומים בראשי תיבות בלבד(.  כנספח "א"שטופס הצעה זו מצורף אליו  –תנאי המכרז  .21.2

 למכרז )חתום באופן מלא(. לטופס ההצעה  /"0כנספח "אבנוסח המצורף  -תצהיר  .21.2

לטופס ההצעה למכרז  /"3אכנספח "כתב הסמכה, בנוסח המצורף  -למגישי הצעה משותפת בלבד  .21.1

 )חתום באופן מלא(.

חתומה באופן מלא על ידי הבנק נותן )לתנאי המכרז  כנספח "ב"בנוסח המצורף  –ערבות המכרז  .21.4

 הערבות(.

 י המכרז )חתום באופן מלא(.לתנא כנספח "ג"בנוסח המצורף  –חוזה ההפעלה  .21.6

 לחוזה ההפעלה )חתומה באופן מלא(. /"0כנספח "גבנוסח המצורף  –התוספת לחוזה ההפעלה   .21.9

לחוזה ההפעלה )חתום על ידי המציע  /"3כנספח "גבנוסח המצורף  –אישור על קיום ביטוחים  .21.1

 בראשי תיבות בלבד(. 

הפעלה )חתומה על ידי המציע בראשי לחוזה ה /"2כנספח "גבנוסח המצורף  –הערבות הבנקאית  .21.1

 תיבות בלבד(. 

לחוזה ההפעלה )חתומה על ידי המציע בראשי  /"4כנספח "גבנוסח המצורף  –הערבות האישית  .21.6

 תיבות בלבד(.

 לתנאי המכרז.  9.4כל המסמכים המנויים בסעיף  .21.20

ה(, של הערבות /" לחוזה ההפעל3למען הסר ספק, מובהר בזה, כי האישור על קיום ביטוחים )נספח "ג

 אינם/" לחוזה ההפעלה( 4/" לחוזה ההפעלה( ושל הערבות האישית )נספח "ג2הבנקאית )נספח "ג

צריכים להחתם באופן מלא על ידי המציע בשלב הגשת ההצעה, אלא בראשי תיבות בלבד. נוסחים מלאים 

מסגרת קיום וחתומים באופן מלא של המסמכים האמורים יוגשו לאחוזות החוף על ידי הזוכה, ב

 ההתחייבויות המקדימות לתחילת ההפעלה.

  פרטי מגיש ההצעה .  38

 ימולאו הפרטים על ידי כל אחד מיחידי המציע בהצעה המשותפת( –)בהצעה משותפת 

 ________________________.   שם המציע: .21.2

 ________________________. מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ )לתאגיד(: .21.2

 ________________________. כתובת/משרד רשום )לרבות ת.ד(: .21.1

 בעלי השליטה בתאגיד/שותפים )כללים ומוגבלים( בשותפות: .21.4
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 ______________, ת.ז. ___________, .21.4.2

 כתובת מגורים ___________________.

 ______________, ת.ז. ___________, .21.4.2

 כתובת מגורים ___________________.

 ______________, ת.ז. ___________, .21.4.1

 גורים ___________________.כתובת מ

 ______________, ת.ז. ___________, .21.4.4

 כתובת מגורים ___________________.

 מנהלי המציע )באם המציע הוא תאגיד(: .21.6

 ______________, ת.ז. ___________, .21.6.2

 תפקיד ________________________,

 כתובת מגורים ___________________.

 ______,______________, ת.ז. _____ .21.6.2

 תפקיד ________________________,

 כתובת מגורים ___________________.

 _____________, ת.ז. ___________, .21.6.1

 תפקיד ________________________,

 כתובת מגורים ___________________.

 ______________, ת.ז. ___________, .21.6.4

 תפקיד ________________________,

 _______________.כתובת מגורים ____

 הנציג המוסמך מטעם המציע לצורך דיון ו/או פניה בנושא מכרז זה הינו: .21.9

 שם )פרטי + משפחה( ______________. .21.9.2

 טלפון בבית: ____________________. .21.9.2
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 טלפון במשרד: __________________. .21.9.1

 פקסימיליה:____________________. .21.9.4

 איתורית: _____________________, .21.9.6

 מספר איתורית: _________________.             

 טלפון נייד: ____________________. .21.9.9

 כתובת למסירת הודעה דחופה ו/או משלוח מברק: .21.1

.___________________________________  

 מספר טלפון למקרי חירום: _______________. .21.1

 )על מספר טלפון זה להיות זמין במשך כל שעות היממה(.

ודיע בכתב לאחוזות החוף על כל שינוי שיתהווה בפרט מהפרטים האמורים, מיד לאחר הנני מתחייב לה

 קרות שינוי כאמור. 

 

 חתימת וחותמת המציע  תאריך
 

 אישור
 

 יחיד:

אני הח"מ, _____________ עו"ד )מ.ר. _______( מרחוב ___________, _______, מאשר/ת בזה כי ביום ____ 
הופיע בפני מר/גב' _____________ נושא/ת ת.ז. מס' _______________  בחודש _______ שנת _______

 וחתם/מה בפני על טופס ההצעה למכרז דלעיל.

__________________ 
 , עו"ד

 
 תאגיד:

אני הח"מ, _____________ עו"ד )מ.ר. ______(, מרחוב __________, ________, מאשר/ת בזה כי ביום 
)להלן ______ נחתם בפני טופס ההצעה למכרז דלעיל המוגש בשם __________ ______ בחודש _______ שנת _

על ידי מר/גברת ___________ נושא/ת ת.ז. ___________ ומר/גברת ___________ נושא/ת ת.ז. "התאגיד"(  -
ל ______________, המוסמכים על פי מסמכי היסוד של התאגיד ועל פי כל דין לחייב בחתימתם את התאגיד לכ

 דבר ועניין.

 

__________________ 
 , עו"ד 
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 8/3102מכרז מס' 
 8/02חוזה מס' 
 המסילהלהפעלת חניון 

 
 /" 0נספח "א

 לטופס ההצעה למכרז
 

 תצהיר

אני הח"מ, _______, נושא ת.ז. _______, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל 

 אעשה כן, מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן:העונשים הקבועים בחוק אם לא 

 מחק את המיותר * 
 

הנני המציע בעצמו/בעל מניות במציע/מנהל במציע/בעל מניות/מנהל בחברת__________, שהינה  .2

בעלת מניות/מנהל במציע/שותף במציע
*

ועורך תצהירי זה כחלק מהצעה להשתתף במכרז להפעלת  

 .חוזות החוף"("א -)להלן חניון שפרסמה אחוזות החוף בע"מ 

 אביב.  -בתל  המסילהלהפעלת חניון  1/2021הנני מגיש לאחוזות החוף הצעה למכרז מס'  .2

)עשר( השנים שקדמו לתצהירי זה, לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג פשע /  20 -הנני מאשר, כי ב .1

)או לחלופין( הורשעתי בעבירה מסוג פשע
*

 , הכל כמפורט להלן: 

_____________________._______________________________________ 

השנים שקדמו לתצהירי זה, לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג עוון / )או  20 -הנני מאשר, כי ב  .4

לחלופין( הורשעתי בעבירה מסוג עוון
*

 , הכל כמפורט להלן: 

.____________________________________________________________ 

לא תלוי ועומד נגדי כתב אישום בגין עבירה מסוג פשע ו/או עוון / )או לחלופין( תלוי  הנני מאשר, כי .6

ועומד נגדי כתב אישום בגין עבירה מסוג פשע ו/או עוון
*

 , הכל כמפורט להלן:

.____________________________________________________________ 

מדינה ו/או בעבירות שיש עימן קלון, ו/או הנני מאשר, כי לא הורשעתי בעבירות נגד בטחון ה .9

בעבירות רכוש ו/או בעבירות מוסר, או אם הורשעתי, חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם 

/ )או לחלופין( הורשעתי בעבירות נגד בטחון המדינה ו/או  2612 –הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א 

בירות מוסר, וטרם חלפה תקופת ההתיישנות בעבירות שיש עימן קלון, ו/או בעבירות רכוש ו/או בע

2612 –לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א 
*

 , הכל כמפורט להלן:

.____________________________________________________________ 
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ו/או  2661 -הנני מאשר, כי לא הורשעתי בעבירות על חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח  .1

תקנות ו/או על צוים שניתנו על פיו, המתייחסים לתחום הפעלת חניונים, או אם הורשעתי חלפה  על

/ )או לחלופין(  2612 –תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א 

ו/או על תקנות ו/או על  2661 -הורשעתי בעבירות על חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח 

ניתנו על פיו, המתייחסים לתחום הפעלת חניונים, וטרם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק צוים ש

2612 –המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א 
*

 , הכל כמפורט להלן:

.____________________________________________________________ 

 1-ו 9ירות המנויות בסעיפים הנני מאשר, כי לא תלוי ועומד נגדי כתב אישום על עבירה מהעב .1

לתצהירי זה לעיל, ולא ידוע לי שמתנהלת נגדי חקירה במשטרת ישראל בעניינים אלו, / )או לחלופין( 

לתצהירי זה לעיל, ו/או  -1ו 9תלוי ועומד נגדי כתב אישום על עבירה מהעבירות המנויות בסעיפים 

מתנהלת נגדי חקירה במשטרת ישראל בעניינים אלו
*

 מפורט להלן:, הכל כ

.____________________________________________________________ 

 מחק את המיותר. * 
 ימולא רק בתצהיר הנחתם על ידי המציע בעצמו. **
 
 
 
 

 חתימת המצהיר                                            
 

 
 

 אישור
 

אשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני  מר/גב' אני הח"מ __________ עו"ד, מרחוב _____________ מ

_____________ ת.ז.____________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי י/תהא צפוי/ה 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא י/תעשה כן, הצהיר/ה כי זהו שמו/ה, זוהי חתימתו/ה ותוכן תצהירו/ה אמת.

 
 

 , עו"ד                                             
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 8/3102מכרז מס' 
 8/02חוזה מס' 
 המסילהלהפעלת חניון 

 /" 3נספח "א
 לטופס ההצעה למכרז

 כתב הסמכה
 

 המסילהלהפעלת חניון  1/2021פרסמה מכרז מס'  "אחוזות החוף"( –)להלן ואחוזות החוף בע"מ  הואיל:

 ;"המכרז"( –)להלן 

ואנו הח"מ, שנינו יחד וכל אחד מאיתנו לחוד, מבקשים להגיש הצעה משותפת )כהגדרת מונח זה  והואיל:

 ;"ההצעה המשותפת"( –)להלן בתנאי המכרז( למכרז 

אשר ייצג  ,לתנאי המכרז, עלינו להסמיך נציג אחד מטעמנו )אדם, ולא תאגיד( 9.1.1ובהתאם לסעיף  והואיל:

אחוזות החוף וכל מי מטעמה לצורך קיום התחייבויותינו אותנו ויפעל בשמנו ובמקומנו כלפי 

 ומימוש זכויותינו מכח ובהתאם למסמכי המכרז;

 ת.ז. / ח.פ. ______________________  לפיכך, אנו הח"מ _________________________

 ת.ז. / ח.פ. ______________________  _________________________ 

 "הנציג המוסמך"( –)להלן ______________ ת.ז. ___________________ מסמיכים בזאת את  ______

להיות נציגנו המוסמך ולייצג אותנו ולפעול בשמנו ובמקומנו, כלפי אחוזות החוף וכל מי מטעמה, בכל הנוגע לקיום 

ות כולה, התחייבויותינו ולמימוש זכויותינו, מכח ובהתאם למסמכי המכרז, הן בשלב המכרז והן בתקופת ההתקשר

 ."תחומי ההסמכה"( –)להלן אם וככל שנזכה במכרז ויחתם עימנו חוזה ההפעלה, המצורף כנספח "ג" לתנאי המכרז 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יהיה הנציג המוסמך רשאי לעשות בשמנו, עבורנו ובמקומנו את  .2

 כל הפעולות שלהלן, כולן או מקצתן:

 כם, בקשה או אישור הנחוצים בקשר עם תחומי ההסמכה.לחתום על כל מסמך, התחייבות, הס .א

 לקבל כל הנחיה ו/או הודעה מנציגי אחוזות החוף בקשר עם תחומי ההסמכה. .ב

 לשלם ולקבל לידיו כל סכום ו/או תשלום בקשר עם ו/או לצורך תחומי ההסמכה. .ג

 לבצע כל פעולה הנובעת ו/או הקשורה עם תחומי ההסמכה. .ד

מסמך ו/או התחייבות ו/או הודעה ו/או הנחיה ו/או תשלום שיבצע ו/או  כל פעולה ו/או מחדל ו/או .2

יקבל הנציג המוסמך, תחייב את כולנו יחד וכל אחד מאיתנו לחוד לכל דבר ועניין, ויראו אותה 

 כאילו בוצעה במישרין על ידי כל אחד ואחד מאיתנו.
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ה בר תוקף, אלא אם הוא פיו לא יהי-כל שינוי ו/או תיקון במסמך זה ו/או בהיקף ההסמכה על .1

 אושר, מראש ובכתב, על ידי אחוזות החוף.

 

 ולראיה באנו על החתום:

 _  ________________ שם:    _________________  שם:

   חתימה:  _______________    ________________ חתימה:

   תאריך:   _______________     ________________  תאריך:

 אישור 
 ימות המציעים[]של חת

 

 יחיד:

אני הח"מ, _____________ עו"ד )מ.ר. _______( מרחוב ___________, _______, מאשר/ת בזה כי ביום ____ 
בחודש _______ שנת _______ הופיע בפני מר/גב' _____________ נושא/ת ת.ז. מס' _______________ 

 וחתם/מה בפני על כתב ההסמכה דלעיל.

 
__________________ 

 , עו"ד
 

 תאגיד:

אני הח"מ, _____________ עו"ד )מ.ר. ______(, מרחוב __________, ________, מאשר/ת בזה כי ביום 
 -)להלן ______ בחודש _______ שנת _______ נחתם בפני כתב ההסמכה דלעיל המוגש בשם __________ 

____ ומר/גברת ___________ נושא/ת ת.ז. על ידי מר/גברת ___________ נושא/ת ת.ז. _______"התאגיד"( 
______________, המוסמכים על פי מסמכי היסוד של התאגיד ועל פי כל דין לחייב בחתימתם את התאגיד לכל 

 דבר ועניין.

__________________ 
 , עו"ד 

 
 הנציג המוסמך:

 _________________ שם:

 חתימה: _________________ 

 ___תאריך: ______________

 אישור 
 ]של חתימת הנציג המוסמך[

 

אני הח"מ, _____________ עו"ד )מ.ר. _______( מרחוב ___________, _______, מאשר/ת בזה כי ביום ____ 
בחודש _______ שנת _______ הופיע בפני מר/גב' _____________ נושא/ת ת.ז. מס' _______________ 

 וחתם/מה בפני על כתב ההסמכה דלעיל.

 
__________________ 

 , עו"ד
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 8/3102מכרז מס' 
 8/02חוזה מס' 
 המסילהלהפעלת חניון 

 נספח "ב"
 לתנאי המכרז 

 נוסח של ערבות המכרז
 

 בנק_____________
 כתובת הסניף__________________

 
 תאריך: ____________     

 לכבוד
 אחוזות החוף בע"מ

 9רח' גרשון 
 תל אביב

 בנקאית מספר ________ערבות הנדון:  
 
(, אנו ערבים בזה כלפיכם, באופן בלתי מותנה, להלן  "המבקש"פי בקשת ____________________ )-על .2

 -לסילוק כל סכום עד לסך כולל של ___________ )_______________________( שקלים חדשים )להלן 
)כהגדרתו להלן(, על פי החישוב המפורט "(, בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן סכום הערבות"

 ."המסילהלהפעלת חניון " 1/2021שלהלן, שתדרשו מאת המבקש בקשר עם מכרז מספר 
 

)שבעה(  1אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום, או סכומים, עד לסכום הערבות, בתוספת הפרשי הצמדה, תוך  .2
לעיל, זאת מבלי שיהא עליכם להציג לנו כל ימים מיום דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע למעננו כמצויין 

מסמך ו/או ראיה כלשהם נוספים על דרישתכם האמורה ו/או לנמק לנו את דרישתכם, ומבלי שיהא עליכם 
לבסס את דרישתכם או לדרוש את הסכום, מראש או בדיעבד, מאת המבקש, או לפתוח בהליך משפטי כלשהו 

 נגד המבקש.
 
 אופן חישוב הפרשי ההצמדה: .1

משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  – דד המחירים לצרכן""מ 1.2

 לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, ובהעדר פרסום כאמור, כל מדד רשמי אחר שיבוא תחתיו. 

 

 מדד המחירים לצרכן שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה.  – "המדד החדש" 1.2

 

, 2021, שנת נובמברבגין חודש  26.22.2021המחירים לצרכן שפורסם ביום מדד  – "המדד הבסיסי" 1.1

 נקודות.  202.2דהיינו 

 
אם במועד ביצוע תשלום כלשהו על פי כתב ערבות זה יתברר, כי המדד החדש עלה על המדד הבסיסי, יהיו 

שלום על פי הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד הבסיסי בסכום הנדרש לת

אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד הבסיסי או נמוך הימנו, לא כתב ערבות זה, ומחולק במדד הבסיסי. 

 .יחול כל שינוי בסכום הערבות

 

ד בכלל, אחריו תהא הערבות בטלה ומבוטלת. דרישה וע 26.4.2024ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .4

 שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל תידחה.

      
 בכבוד רב,                 

________________ 
 ]שם הבנק הערב[      



 
 

 
 - 21 - 

 

 
 
 

 המסילה חוזה להפעלת חניון
 
 

 8/02חוזה מספר: 
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 תוכן עניינים
 המבוא ומסמכי החוזה.  -    2סעיף 

 הגדרות.  -    2סעיף 

 הצהרות והתחייבויות המפעיל.  -    1סעיף 

 ניון לרשות המפעיל; הארכה ו/או קיצור של תקופת ההפעלה.תקופת ההפעלה; העמדת הח  -    4סעיף 

 .2612 -אי תחולת חוק הגנת הדייר )נוסח משולב(, תשל"ב   -    6סעיף 

 מטרת ההפעלה.  -    9סעיף 

 פעילויות מסחריות ו/או ציבוריות בחניון על ידי אחוזות החוף; שם החניון.  -    1סעיף 

 רכות בחניון.מבנים, מתקנים ומע  -    1סעיף 

 דמי הפעלה.  -    6סעיף 

 דמי החניה ותעריפי החניה.  -  20סעיף 

 יפו בעלי תו חניה אזורי; הוראות העיריה בנוגע להפעלת חניונים. -הסדרי חניה לתושבי תל אביב -  22סעיף 

 שינויים בשטח החניון ו/או במספר מקומות החניה בחניון. - 22סעיף 

 כפל חניה בחניון והפעלתו. התקנת מתקן  -  21סעיף 

 תפיסת מקומות חניה בחניון לתקופה קצובה; ביצוע עבודות בחניון  -  24סעיף 

 שימוש במקומות חניה בחניון על ידי אחוזות החוף ו/או כניסה חופשית לחניון.  -  26סעיף 

 הסדרי בטחון.  -  29סעיף 

 תחזוקת החניון.  -  21סעיף 

 להפעלת החניון. הסדרים בנוגע  -  21סעיף 

 שירות.  -  26סעיף 

 קשר.  -  20סעיף 

 העסקת עובדים.  -  22סעיף 

 שינויים בחניון.  -  22סעיף 

 ביקורת על ידי אחוזות החוף.  -  21סעיף 

 המחאת זכויות וחיובים.  -  24סעיף 

 רשיונות.  -  26סעיף 

 תשלומים, מיסים והוצאות.  -  29סעיף 

 ריות כלפי צד ג'.שלילת אח  -  21סעיף 

 ביטוחים.  -  21סעיף 

 אחריות.  -  26סעיף 

 שיפוי.  -  10סעיף 

 מעביד.-אי קיום יחסי עובד  -  12סעיף 

 .2669 –אי תחולת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם, תשנ"ו   – 12סעיף 

 פינוי.  -  11סעיף 

 הפרות ותרופות.  -  14סעיף 

 סעדים.  -  16סעיף 

 מעבר לגביית דמי הפעלה על בסיס יומי.  -  19סעיף 

 בטחונות.  -  11סעיף 

 התחייבויות מקדימות לתחילת ההפעלה.  – 18סעיף 

 שינויים בחוזה.  -  16סעיף 

 ויתורים וארכות.  -  40סעיף 

 ביול.  -  42סעיף 

 פירוש.  -  42סעיף 

 סמכות שיפוט.  -  41סעיף 

 הודעות.  -  44סעיף 
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 חוזה
 
 

 אביב בתאריך ____ בחודש ________ שנת _________-שנערך ונחתם בתל

 אחוזות החוף בע"מ  בין:
    501366318 ח.פ  
 אביב-, תל9מרחוב גרשון   
 01-1920111פקס:   01-1920100טלפון:   
 ;מצד אחד        ("אחוזות החוף" -להלן )  

 
 
 

  ________(_______________________ )ת.ז./ח.פ. ____  לבין:

 מרחוב _________________________________________    

 טלפון: ______________  פקס: _______________          

;מצד שני        ("המפעיל" -להלן )  
  

 
 

"( הינה הבעלים ו/או החוכרת ו/או השוכרת ו/או המחזיקה ו/או העיריה" -להלן יפו )-ועיריית תל אביב הואיל:

עלת זכות השימוש ו/או מי שהורתה ו/או אישרה שימוש מכח חוק הרשויות המקומיות )שימוש ארעי ב

, במקרקעין, שפרטיהם מפורטים בתוספת לחוזה זה, המצורפת כנספח 2611 –במגרשים ריקים(, התשמ"ז 

 "(; התוספת" -להלן /" לחוזה זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו )2"ג

 -להלן מפורטים בתוספת ) ואשר גבולותי [,המסילהעין האמורים פועל חניון הידוע כחניון ]ובתחום המקרק והואיל:

 (; "החניון"

ואחוזות החוף מופקדת, מטעמה של העיריה, בין היתר, על הכשרתם ופיתוחם של חניונים בתחומה  והואיל:

 המוניציפלי של העיריה, וכן על החזקתם, תפעולם וניהולם;

ילוי תפקידיה האמורים, העיריה הקנתה לאחוזות החוף, בין היתר, זכות שימוש בחניונים ולצורך מ  והואיל:

שבתחומה המוניציפלי ואשר לעיריה מוקנות בהם זכויות ו/או שהעיריה הורתה ו/או אישרה שימוש בהם 

ת, בין , ובכלל זה בחניון, וזא2611 -מכח חוק הרשויות המקומיות )שימוש ארעי במגרשים ריקים(, התשמ"ז 

היתר, לצורך הכשרתם, פיתוחם, החזקתם, תפעולם וניהולם, על ידי אחוזות החוף, באמצעות מפעילים 

 עצמאיים;

ואחוזות החוף מעוניינת למסור את הפעלת החניון לידי מפעיל עצמאי, לצורך הפעלתו וניהולו כחניון ציבורי  והואיל:

פעיל העצמאי לא יהיה דייר מוגן על פי חוק הגנת לשירותו ולרווחתו של הציבור הרחב, וזאת בתנאי שהמ

ו/או כל חוק אחר שיבוא במקומו או יתקנו, ושמעמדו בחניון יהיה של  2612 -הדייר )נוסח משולב(, התשל"ב 

 בר רשות בלבד, ובהתאם ובכפיפות לכל יתר התנאים וההוראות המפורטים בחוזה זה;

ין הפעלתו של החניון על ידי מפעיל עצמאי כאמור י( בענ1/2021 ואחוזות החוף פרסמה מכרז )מכרז מספר והואיל:

 (; "המכרז" –להלן )

 והצעתו של המפעיל, שהוגשה במסגרת המכרז, הוכרזה כהצעה הזוכה במכרז;  והואיל:

והמפעיל הסכים לקבל על עצמו את הפעלת החניון לתקופה, למטרה, בתמורה ובהתאם ובכפיפות לכל יתר  והואיל:

 ההוראות המפורטים בחוזה זה;התנאים ו
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 לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים, כדלקמן:

 המבוא ומסמכי החוזה. 0

 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 2.2
 הנספחים המצורפים לחוזה זה וכן מסמכי המכרז )כהגדרתם להלן( מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה.  2.2

 רשימת הנספחים:

 התוספת; - /"0נספח "ג 2.2.2

 ביטוחים;  עריכתכתב אישור על  – /"3נספח "ג 2.2.2

 כתב ערבות בנקאית אוטונומית; - /"2נספח "ג 2.2.1

 כתב ערבות אישית. – /"4נספח "ג 2.2.4

 הגדרות. 3

 בחוזה זה, תהיה למונחים הבאים המשמעות המפורטת לצידם, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת:

"אחוזות החוף";  

עיל"; "העיריה"; "המפ

"התוספת"; "החניון"; 

 "המכרז"; 

 כהגדרת מונחים אלה, כסדרם, בראש חוזה זה או במבוא לחוזה זה.

שווה ערך בשקלים של דולר ארה"ב, כפי ערכו על פי השער היציג של דולר ארה"ב  -"דולר" 

 המפורסם על ידי בנק ישראל, והידוע בעת התשלום בפועל. 

מועד שתקבע אחוזות החוף ושהודעה לגביו תמסר למפעיל, ביחד עם ההודעה על ה  -"המועד הקובע" 

זכייתו במכרז, להשלמת ביצוען על ידיו של כל  ההתחייבויות המקדימות לתחילת 

)שבעה( ימים לפחות לאחר המועד שבו תמסר למפעיל ההודעה  1ההפעלה, ואשר יהא  

 על זכייתו במכרז. 

 . 2610 –ק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א כמשמעותה בחו "הפרה יסודית"

"התחייבויות מקדימות 

 -לתחילת ההפעלה" 

פעולות שעל המפעיל לבצע קודם לתחילת ההפעלה של החניון על ידיו, ואשר ביצוען  

במלואן ובמועדן על ידיו, מהווה תנאי מקדמי לחתימתה של אחוזות החוף על חוזה זה 

על ידי אחוזות החוף לשם תחילת הפעלתו על ידיו, והכל  ולהעמדת החניון לרשותו

 לחוזה זה להלן.  11כאמור בסעיף 

מסמך זה, לרבות כל נספחיו, וכל מסמך אחר שהוסכם בחוזה זה או שהצדדים    -"חוזה זה" 

 הסכימו בכתב כי יהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה. 

כה המרכזית לסטטיסטיקה, ובהעדר ידי הלש-מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על -"המדד" 

 פרסום כאמור, כל מדד רשמי אחר שיבוא תחתיו.

 המדד האחרון הידוע במועד האחרון להגשת הצעות )כהגדרת מונח זה בתנאי המכרז(.  -"מדד בסיסי" 
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 המדד הידוע ביום ביצוע תשלום כלשהו בפועל. -"המדד החדש" 

טלפון סלולרי ו/או מכשיר אלחוטי המקובל על אחוזות החוף, מספר/י טלפון קווי ו/או  -"מוקד חירום" 

שיימסר על ידי צד לחוזה למשנהו, המאפשר/ים איתור של אותו צד או נציגו, באופן 

)עשרים וארבע( שעות ביממה, משך כל תקופת ההפעלה )כהגדרת מונח זה  24רצוף, 

 לחוזה זה להלן(. 4בסעיף 

 לחוזה זה להלן.  9.2כהגדרתה בסעיף   -"מטרת ההפעלה" 

כל מטרה שאינה עולה בקנה אחד עם מטרת ההפעלה, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות    -"מטרה אחרת" 

האמור לעיל, קניה ו/או מכירה של כלי רכב ו/או אביזרים לרכב מכל סוג שהוא ו/או 

קרים, תיווך ביחס אליהם, שירותי רחיצה, ו/או לימודי נהיגה, תדלוק, סיכה, תיקוני ת

חשמלאות רכב, פחחות רכב, תיקונים אחרים מכל סוג שהוא, אחסון רכב, החזקת 

גרוטאות, ו/או פרסום בכל דרך שהיא, לרבות פרסום באמצעות הצבת שלטים ו/או 

 כרזות על גבי רכבים החונים בחניון .

כל  המסמכים המפורטים בתנאי המכרז, המהווים את חוברת המכרז, לרבות -"מסמכי המכרז" 

המסמכים שנמסרו לרוכשי חוברת המכרז בקשר עם המכרז, ולרבות כל תוספת ו/או 

תיקון בכתב למסמכי המכרז שתמסור אחוזות החוף לרוכשי חוברת המכרז, אף אם 

 לא צורפו לחוברת המכרז. 

  רכב פרטי, רכב מסחרי קל ורכב מסחרי כבד, כהגדרת מונחים אלה להלן.  -"רכב"  

)ארבעת אלפים(  4,000משאיות, אוטובוסים, מיניבוסים, וטיוליות, שמשקלם עולה על  -ד" "רכב מסחרי כב

 )ארבעת אלפים( ק"ג. 4,000ק"ג, וכן כל כלי רכב אחר אשר משקלו עולה על 

טנדרים, משאיות קלות, כלי רכב עם ארגז פתוח, טרנספורטרים, כלי רכב להובלות  -"רכב מסחרי קל" 

 4,000)שבעה( מקומות, ובלבד שמשקלם אינו עולה על  1 -נוסעים שבהם מעל ל

 )ארבעת אלפים( ק"ג.

)ארבעה עשר( ימים רצופים ואשר בעליו לא  24רכב שנמצא בחניון לתקופה העולה על  -"רכב נטוש"  

 הסדיר עם המפעיל את התשלום בגין חנייתו בחניון.

 חרי כבד, כהגדרתם בחוזה זה.כל כלי רכב, שאינו רכב מסחרי קל ורכב מס  -"רכב פרטי" 

 לחוזה זה להלן.  4.2כהגדרתה בסעיף  -"תקופת ההפעלה" 

 לחוזה זה להלן.  4.1כהגדרתה בסעיף   -"תקופת ההארכה" 

 הצהרות והתחייבויות המפעיל .2

 המפעיל מצהיר ומאשר, וכן )לפי העניין( מתחייב כלפי אחוזות החוף, כי:

את כל הנתונים, הגורמים והשיקולים הקשורים בהכשרתו ו/או בהפעלתו של ביקר בחניון ובסביבתו, ובדק  1.2

החניון ו/או העשויים להשפיע עליהם, ובכלל זה בדק את שטח החניון, מיקומו, מספר מקומות החניה 

הכלולים בו, אפשרויות השימוש בחניון, תנאיו הפיזיים, המצב התכנוני של החניון וסביבתו, דרכי הגישה 

יומם של חניונים סמוכים, הסדרי התנועה והחניה בחניון ובסביבתו )לרבות הסדרי חניה מיוחדים לחניון, ק

יפו(, ומצא את כל אלה -המונהגים בחניון ו/או בסביבתו, כגון הנחות ו/או חניה חינם לתושבי תל אביב

 מתאימים למטרותיו ולשביעות רצונו. 
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מוסמכים לכך, על שינויים בהסדרי התנועה ו/או החנייה ידוע לו, כי יתכן ויוחלט על ידי הגורמים ה 1.2

יפו בכלל, ובסביבת החניון בפרט, וכי אין ולא תהיה לו כל טענה כלפי אחוזות החוף -העירוניים בתל אביב

 ו/או העיריה בנוגע לתוקפו של חוזה זה ו/או חיוביו על פיו בגין כל שינוי כאמור בהסדרי התנועה ו/או החניה.

ו על קיומם של חניונים נוספים בסביבת החניון ועל כך, שקיימת אפשרות שיתווספו חניונים בסביבת ידוע ל 1.1

החניון ו/או יגרעו ממנה חניונים קיימים, והוא מסכים, כי כל הוספה ו/או גריעה של חניון/ים אחר/ים 

וזות החוף ו/או העיריה, בסביבת החניון לא תהווה עילה להעלאת דרישה ו/או תביעה, מכל מין וסוג, כנגד אח

 ובכלל זה תביעה להפחתת דמי ההפעלה )כהגדרת מונח זה להלן( ו/או לביטול חוזה זה על ידי המפעיל. 

)כולל( לעיל, המפעיל מוותר בזאת, באופן סופי  1.1עד  1.2מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים קטנים  1.4

התאמה ו/או פגם ו/או זכות ברירה -מטעמן, על כל טענת איומוחלט, כלפי אחוזות החוף ו/או העיריה ו/או מי 

)כולל( לעיל, ועל כל  1.1עד  1.2המוקנית לו על פי כל דין, בקשר לענין מהעניינים המפורטים בסעיפים קטנים 

לחוק השכירות והשאילה,  26 -ו 1,9 סעד המוקנה לו בגין טענות אלו, על פי כל דין, לרבות על פי סעיפים

 .2612 -תשל"א 

בעלי המניות, או השותפים, במפעיל, לפי הענין, הינם כמפורט במסמכי המכרז.  –לגבי מפעיל שהינו תאגיד  1.6

המפעיל מתחייב בזאת, כי החל ממתן הודעת הזכייה )כהגדרתה במסמכי המכרז( למפעיל על זכייתו במכרז 

הסכמתה של אחוזות החוף, מראש ועד לתום תקופת ההפעלה לא תועבר השליטה במפעיל, בלא שניתנה לכך 

 . 2691 –כמשמעה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח  –לענין סעיף זה  "שליטה"ובכתב. 

, לא יחולו על יחסי הצדדים מכח 2612 –לחוק השכירות והשאילה, תשל"א  26 -( ו2)22, 22,6,1,9סעיפים  1.9

 חוזה זה.

פי כל דין לצורך הפעלת החניון ולצורך ביצוע כל  יחזיק בכל הרשיונות, ההיתרים והאישורים הנדרשים על 1.1

 התחייבויותיו על פי חוזה זה. 

הינו בעל יכולת מקצועית להפעלת החניון בהתאם להוראות ולתנאים המפורטים בחוזה זה, ומתחייב להפעיל  1.1

במשך כל את החניון במיומנות, במומחיות וברמה מקצועית גבוהה ולשביעות רצונה המלא של אחוזות החוף 

 תקופת ההפעלה, תוך מילוי הוראות חוזה זה וההוראות שתנתנה לו על ידי אחוזות החוף מעת לעת. 

שום מניעה או הגבלה מכח חוזה, דין או כל סיבה אחרת, המונעת ו/או מגבילה אותו מלהתקשר בחוזה  אין 1.6

 זה ו/או מלבצעו בהתאם לתנאיו. 

כרז ובעקבות כך התקשרותה של אחוזות החוף עימו בחוזה זה, נעשו, בין הוא מודע לכך, שבחירתו כזוכה במ 1.20

 היתר, על סמך הצהרותיו והתחייבויותיו הכלולות בחוזה זה ובמסמכי המכרז. 

 תקופת ההפעלה; העמדת החניון לרשות המפעיל; הארכה ו/או קיצור של תקופת ההפעלה .4

חילתם שת חודשים(, 22) שנה אחתוזה זה תהא בת התקופה שבמהלכה יפעיל המפעיל את החניון על פי ח 4.2

  -לעיל ולהלן ( וסיומם במועד הנקוב בתוספת )"מועד תחילת ההפעלה" –להלן במועד הנקוב בתוספת )

 (. "תקופת ההפעלה"

בכפוף לביצוען, במלואן ובמועדן, של כל ההתחייבויות המקדימות לתחילת ההפעלה על ידי המפעיל, במועד  4.2

עלה תעמיד אחוזות החוף את החניון לרשותו של המפעיל, במעמד של בר רשות בלבד, לצורך תחילת ההפ

הפעלתו בהתאם להוראות חוזה זה, והמפעיל מתחייב בזה לקבל מאחוזות החוף את החניון במועד תחילת 

 ההפעלה ולהתחיל להפעיל את החניון בהתאם להוראות חוזה זה, החל מאותו מועד. 
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ל, אחוזות החוף זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות או להקדים את מועד תחילת על אף האמור לעי

)ארבעים  41ההפעלה, ביחס לכל החניון או לחלק ממנו, וזאת בהודעה מראש שתמסר למפעיל בכתב, לפחות 

 ושמונה( שעות מראש, ובלבד שבמקרה של דחיית מועד תחילת ההפעלה, הדחייה לא תעלה על פרק זמן של

 )שלושים( יום מהיום הנקוב בתוספת כמועד תחילת ההפעלה. 10

במקרה שבו אחוזות החוף תשנה את מועד תחילת ההפעלה, כאמור, ישתנו בהתאם כל המועדים הרלוונטיים 

הנקובים בחוזה זה, בהתייחס לאותו חלק מהחניון שנמסר למפעיל באיחור או בהקדמה, והמפעיל יערך 

 חייבויות המוטלות עליו בחוזה זה בהתייחס לאותם מועדים.בהתאם על מנת לעמוד בהת

להלן, אחוזות החוף רשאית, על פי שיקול  4.4אלא אם כן התקבלה מהמפעיל הודעה בכתב כאמור בסעיף  4.1

ים(, חודש 22)שתי תקופות נוספות בנות שנה אחת כל אחת לדעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההפעלה 

(, ובלבד שתודיע על כך "תקופת ההארכה"  -לעיל ולהלן ) ם תקופת ההפעלהבתו הראשונה מהן שתחילת

 .ו/או תקופת ההארכה, לפי העניין )שלושים( יום לפני תום תקופת ההפעלה 10 -בכתב למפעיל, לא יאוחר מ

במסגרת זכותה זו, אחוזות החוף תהא רשאית, בכפוף להוראות הדין, לנהל משא ומתן עם המפעיל על 

תקופת ההארכה, ולהסכים עימו על שינויים בתנאי חוזה איזו מהם יופעל החניון על ידיו במהלך התנאים שב

 זה שיחולו בתקופת ההארכה. 

הינה זכותה או איזו מהן למען הסר ספק מובהר בזה, כי הארכת תקופת ההפעלה למשך תקופת ההארכה 

ית, בין השאר, בקיום כל התחייבויות הבלעדית של אחוזות החוף ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, והיא מותנ

 המפעיל, מכל סוג או מין שהם, בהתאם לחוזה זה ולהוראות כל דין. 

תקופת איזו היה והמפעיל לא יהיה מעוניין, כי אחוזות החוף תשקול את הארכת תקופת ההפעלה למשך  4.4

יום לפחות לפני תום תקופת  )תשעים( 60ההארכה, יהא עליו להודיע על כך לאחוזות החוף, בהודעה בכתב של 

 . או תקופת ההארכה ההפעלה

או תקופת  התקבלה באחוזות החוף הודעת המפעיל כאמור, יבוא חוזה זה לקיצו בתום תקופת ההפעלה

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבותו של המפעיל להפעיל את החניון במשך כל  .ההארכה, לפי העניין

 והכל על פי תנאי חוזה זה. ,ההארכהו/או תקופת  תקופת ההפעלה

לעיל, יחולו בתקופת  4.1מימשה אחוזות החוף את זכותה להאריך את תקופת ההפעלה כאמור בסעיף  4.6

לעיל, וזאת אלא אם כן, בכפוף להוראות כל  4.1ההארכה תנאי חוזה זה, בשינויים המחוייבים, למעט סעיף 

שאז יחולו בתקופת ההארכה תנאי חוזה זה בכפוף לשינויים  דין, הסכימו הצדדים על שינוי מתנאי החוזה,

שהוסכמו בין הצדדים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הוארכה תקופת ההפעלה למשך תקופת ההארכה, 

אזי לענין תקופת ההארכה, אלא אם כן נאמר אחרת במפורש, בכל מקום בחוזה זה שבו נאמר "תקופת 

 ההארכה". ההפעלה" יבוא בהתאמה "תקופת 

לעיל, תהא אחוזות  4.1לא מימשה אחוזות החוף את זכותה להאריך את תקופת ההפעלה כאמור בסעיף  4.9

החוף רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך בהסכמת המפעיל, להאריך את תקופת ההפעלה 

, ובלבד שתודיע על כך ("תקופת ההארכה הקצובה" –להלן )שישה( חודשים ) 9בתקופה נוספת שלא תעלה על 

)שלושים( יום לפני תום תקופת ההפעלה. מימשה אחוזות החוף את זכותה זו  10 -בכתב למפעיל, לא יאוחר מ

והאריכה את תקופת ההארכה למשך תקופת ההארכה הקצובה, יחולו בתקופת ההארכה הקצובה, תנאי 

  )כולל(. 4.9עד  4.1חוזה זה, בשינויים המחויבים, למעט סעיפים 

על אף כל האמור בחוזה זה, בקרות אחת, או יותר, מן הנסיבות הבאות: קבלת הנחיות ו/או הוראות  4.7

מהעיריה ו/או מגורמים מוסמכים אחרים, ו/או ייעוד החניון למטרות שונות מאשר חניון ציבורי, ו/או צורך 

ו/או  בדבר מחשוב החניוןו/או קבלת החלטה  לבצע עבודות בניה ו/או פיתוח ו/או תשתית בשטח החניון

צרכים אחרים של אחוזות החוף ו/או העיריה, אשר יחייבו הפסקת פעילותו של החניון, תהא  אחוזות החוף 

רשאית, בכל עת במהלך תקופת ההפעלה, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, להביא לידי גמר חוזה זה ואת 
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)שלושים( יום  21)שלושים( יום. בחלוף  21היחסים בין הצדדים מכוחו, וזאת בהודעה בכתב ומראש של 

מיום מסירת ההודעה האמורה למפעיל, יבוא לקיצו חוזה זה ותסתיים תקופת ההפעלה על פיו, על כל 

 המשתמע מכך. 

המפעיל מודע ומסכים, כי זכותה של אחוזות החוף לקצר את תקופת ההפעלה כאמור בסעיף זה לעיל, הינה 

החוף על פי חוזה זה, כי הוא לא יהא זכאי לפיצוי או דמי נזק כלשהם בגין זכות יסודית המוקנית לאחוזות 

קיצור תקופת ההפעלה על ידי אחוזות החוף כאמור בסעיף זה לעיל, וכי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה 

 ו/או דרישה, מכל מין וסוג שהם, כנגד אחוזות החוף ו/או העיריה ו/או מי מטעמן בגין ביטול חוזה זה ו/או

 בגין קיצור תקופת ההפעלה כאמור. 

 0973 -אי תחולת חוק הגנת הדייר )נוסח משולב(, תשל"ב  .5

(, "חוק הגנת הדייר" –להלן ) 2612 -הצדדים מצהירים בזה, כי חוק הגנת הדייר )נוסח משולב(, תשל"ב  6.2

המפעיל לא שילם  והתקנות על פיו, כפי שיהיו מעת לעת, לא יחולו על היחסים ביניהם מכח חוזה זה; כי

לאחוזות החוף דמי מפתח ו/או כל תשלום אחר תמורת ההרשאה להפעיל את החניון, פרט לתשלומים החלים 

עליו על פי חוזה זה; וכי המפעיל לא ייחשב כדייר מוגן על פי חוק הגנת הדייר; הצדדים מצהירים, כי כוונתם 

 ר רשות בלבד.  היא שלמפעיל תנתן זכות שימוש בלבד בחניון, במעמד של ב

מוצהר ומוסכם בזה, כי כל השקעה של המפעיל בחניון )אם וככל שתהיה כזו( לא תחשב כדמי מפתח, וכי הוא  6.2

לא יהיה זכאי לשום תשלום בשל השקעותיו בחניון, בשל הפעלת החניון או בשל פינויו מהחניון, בין כפיצוי, 

 ין כנזקים ובין מכל סיבה אחרת. בין כשיפוי, בין כדמי מפתח, בין כהחזר הוצאות, ב

 )"שינויים בחניון"( שלהלן. 22זה כדי לגרוע מהאמור בסעיף  6.2אין באמור בסעיף 

 מטרת ההפעלה  .6

החניון יועמד לרשות המפעיל למשך תקופת ההפעלה לצורך הפעלתו וניהולו כחניון ציבורי לרכבים פרטיים  9.2

(, והכל "מטרת ההפעלה" –להלן חתו של הציבור הרחב )ולרכבים מסחריים קלים בלבד, לשירותו ולרוו

 בהתאם ובכפוף להוראות ולתנאים המפורטים בחוזה זה. 

המפעיל יתיר חניה בחניון אך ורק לרכב פרטי וכן לרכב מסחרי קל ובלבד שאינו מפריע לסדרי התנועה  9.2

 בד. והחניה בחניון מפאת ממדיו. המפעיל לא יתיר חניה בחניון לרכב מסחרי כ

המפעיל לא יעשה כל שימוש בחניון למטרה אחרת, וכן לא יתיר וימנע מאחרים כל שימוש בחניון למטרה  9.1

 אחרת, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ולמען הסר ספק, המפעיל לא יהא רשאי להפעיל ו/או לאשר הפעלה על ידי 

לרחיצת מכוניות או מתקן לתידלוק רכבים, או כל מתקן אחר דוגמת  אחרים, בשטח החניון, של מתקן

האמורים לעיל ו/או רחיצה ידנית של רכבים, אלא בהסכמת אחוזות החוף מראש ובכתב, בכפוף לתנאים 

 שתקבע אחוזות החוף, לקבלת רשיון עסק כדין ובכפוף להוראות כל דין.

 אחוזות החוף; שם החניוןפעילויות מסחריות ו/או ציבוריות בחניון על ידי  .7

אחוזות החוף רשאית, בין בעצמה ובין על ידי מתן היתר לאחרים, לעשות שימוש בחניון ו/או במתקניו לצורך  1.2

פעילויות מסחריות ו/או ציבוריות שונות, לרבות הצבת שלטי פרסום בשטח החניון ו/או על גדרותיו, התקנת 

קשר אלחוטי, אנטנות שידור וקליטה של טלפונים סלולריים, מתקנים שונים בשטח החניון, לרבות מתקני 

מכונות אוטומטיות לממכר עיתונים, סיגריות, משקאות, כריכים, חטיפים וכיוצא באלה מתקנים לשירות 

להלן, המפעיל לא יהא זכאי לתמורה  1.2הציבור, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. בכפוף לאמור בסעיף 
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 ן פעילויות כלשהן שתעשנה בחניון כאמור לעיל. ו/או לפיצוי כלשהם בגי

לעיל, יגרעו  1.2היה וכתוצאה מפעילות מסחרית ו/או ציבורית כלשהי שתעשה בשטח החניון כאמור בסעיף  1.2

)"שינויים בשטח החניון ו/או במספר מקומות  22מן החניון מקומות חניה מסומנים, יחול האמור  בסעיף 

 החניה בחניון"( להלן.

לעיל יחוברו למערכת  1.2המפעיל מודע לכך, שקיימת אפשרות שמתקנים שיוצבו בחניון כאמור בסעיף  1.1

החשמל בחניון, והוא מסכים לכך, ובלבד שבעליהם/מפעיליהם של מתקנים כאמור ישאו בעלות צריכת 

 החשמל של מתקנים אלו, לפי הסדר  מוסכם אשר יאושר מראש על ידי אחוזות החוף. 

חניון יקבע באופן בלעדי על ידי אחוזות החוף, והיא תהא רשאית לשנותו בכל עת וככל שתמצא לנכון שם ה 1.4

ו/או להשכיר את הזכות למתן שם מסחרי לחניון, לכל מי שתמצא לנכון, בלא שהמפעיל יהא זכאי לתמורה 

 ו/או לפיצוי כלשהם בגין כך.   

 מבנים, מתקנים ומערכות בחניון .8

 ני קופהמבני משרד ומב 8.0

כחלק בלתי נפרד מן החניון תעמיד אחוזות החוף לרשות המפעיל, למשך תקופת ההפעלה, מבני  1.2.2

 (, במספר הנקוב בתוספת ובתנאים הקבועים בסעיף זה."המבנים" –להלן  משרד ומבני קופה )

בסך בגין השימוש במבנים במהלך תקופת ההפעלה, ישלם המפעיל לאחוזות החוף דמי שימוש  1.2.2

 (. "דמי השימוש בגין המבנים" –להלן המפורט בתוספת )

לעיל ותאריך את  4.1למען הסר ספק מובהר בזה, כי היה ואחוזות החוף תממש את זכותה לפי סעיף 

תקופת ההפעלה, ישלם המפעיל לאחוזות החוף דמי שימוש בגין המבנים, גם בגין תקופת ההארכה, 

 תקופת ההפעלה.  בסכום זהה לזה ששולם על ידיו בגין

דמי השימוש בגין המבנים ישולמו על ידי המפעיל לאחוזות החוף מראש, בתשלום אחד, במועד  1.2.1

הקובע. היה ותוארך תקופת ההפעלה בהתאם להוראות חוזה זה, ישולמו דמי השימוש בגין המבנים 

 על ידי המפעיל מראש, בתשלום אחד, במועד תחילתה של תקופת ההארכה.  

דמי השימוש בגין המבנים, כולם או חלקם, לא יושבו למפעיל במקרה שהמפעיל יפסיק מיוזמתו,  1.2.4

מכל סיבה שהיא, את הפעלת החניון, לפני תום תקופת ההפעלה. היה ואחוזות החוף תביא חוזה זה 

לידי סיום מוקדם לפני תום תקופת ההפעלה, מכל סיבה שהיא, למעט מפאת הפרה של חוזה זה על 

)שלושים( יום ממועד ביטול החוזה על ידיה כאמור  10המפעיל, אחוזות החוף תשיב למפעיל תוך ידי 

חלק יחסי מתוך דמי השימוש בגין המבנים ששולמו על ידיו, השווה למנה המתקבלת מחלוקת  לעיל,

מספר הימים שנותרו ממועד ביטול החוזה על ידי אחוזות החוף ועד למועד המקורי של תום תקופת 

 פעלה במספר הימים הכלולים בתקופת ההפעלה המקורית.הה

אחוזות החוף רשאית, בכל עת במהלך תקופת ההפעלה, בין כתוצאה משינויים שנעשו בחניון ובין  1.2.6

לצורך שיפור הבטיחות ו/או השירות הניתן בחניון לקהל המשתמשים, להגדיל את מספר המבנים 

(, ובמקרה כזה יחוב המפעיל בתשלום דמי שימוש בגין ""המבנים הנוספים –להלן הנקוב בתוספת )

זה יחול גם על המבנים  1.2המבנים הנוספים על פי אותו תעריף הנקוב בתוספת, והאמור בסעיף 

 הנוספים, בשינויים המחוייבים.

הינה ותשאר, בכל עת, של אחוזות החוף. המפעיל לא יהא רשאי לעשות כל שינוי  הבעלות במבנים 1.2.9

ים ו/או להוסיף ריהוט ו/או מתקנים ו/או ציוד מכל סוג שהוא למבנים, בלא שניתנה לכך במבנ
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הסכמתה של אחוזות החוף, מראש ובכתב. עם פקיעת חוזה זה מכל סיבה שהיא, המפעיל מתחייב 

למסור לאחוזות החוף, מיידית, את החזקה במבנים, כשהם נקיים, שלמים, תקינים ופנויים מכל 

 ך למפעיל.אדם וחפץ השיי

 קופות רושמות ושעוני החתמה 8.3

מיד עם העמדת החניון לרשותו במועד תחילת ההפעלה, המפעיל יתקין בחניון, על חשבונו, קופות  1.2.2

רושמות ושעוני החתמה של כרטיסי חניה, מסוג ובמספר שתורה לו אחוזות החוף ובמקומות על פי 

 בחירתה.

מהלך תקופת ההפעלה, להורות למפעיל להתקין, על חשבונו, קופות אחוזות החוף רשאית, בכל עת ב 1.2.2

לחוזה זה להלן.  1.6רושמות ושעוני החתמה נוספים, זאת בנוסף על המערכות הנזכרות בסעיף 

 המפעיל מתחייב להענות להוראות כאמור של אחוזות החוף ולבצען במלואן ובמועדן. 

 על ידי המפעיל, כאמור לעיל, ישארו בבעלות המפעיל. הקופות הרושמות ושעוני ההחתמה שיותקנו 1.2.1

 מערכת החשמל 8.2
מערכת החשמל בחניון, באשר היא, תהיה רכושה הבלעדי של אחוזות החוף והיא תימסר למפעיל,  1.1.2

לשימושו לשם הפעלת החניון בלבד. המפעיל לא יחבר, וימנע אחרים מלחבר, מכשיר ו/או מערכת 

כת החשמל שבחניון, וזאת אלא אם כן קיבל לכך אישור, מראש ובכתב, הן ו/או מתקן כלשהו למער

לחיבור והן לסוג המכשיר, מאת אחוזות החוף. אין ולא יהא בעצם תשלום עבור צריכת החשמל על 

ידי המפעיל, משום מתן זכות כלשהי למפעיל, ולא יהא למפעיל שיקול דעת או השגה לגבי איזה 

לשימוש במקור החשמל לכל מטרה שתמצא לנכון. למען הסר ספק, מהחלטות אחוזות החוף באשר 

מובהר בזה, כי אחוזות החוף תהא רשאית לעשות שימוש במקור החשמל בחניון לכל מטרה שתמצא 

לנכון, ובלבד שהמפעיל לא ידרש לשאת בעלות החשמל בגין שימושים כאמור, אשר אינם קשורים 

 עם הפעלת החניון ו/או אחזקתו. 

מפעיל מתחייב להודיע באופן מיידי, בהודעה טלפונית למוקד החירום של אחוזות החוף שתגובה ה 1.1.2

בהודעה בכתב לאחוזות החוף באמצעות פקס, על כל תקלה במערכת החשמל בחניון ו/או הנובעת 

 ממנה. 

 מחסומים חשמליים ומחסומים חד כיוונים 8.4

ה הבלעדי, להתקין בחניון מחסום/ים חשמל/ים ו/או מצאה אחוזות החוף לנכון, על פי שיקול דעת 1.4.2

תעשה זאת על חשבונה והמחסומים יועמדו , ("המחסומים" –להלן ) מחסום/ים חד כיווני/ים

 לרשות המפעיל, כחלק מן החניון, לצורך הפעלת החניון בלבד.

יימים ו/או אשר מובהר בזה, כי אחוזות החוף הינה, ותשאר בכל עת, הבעלים של כל המחסומים הק 1.4.2

יותקנו בחניון כאמור בסעיף זה, אולם המפעיל בלבד יישא באחריות הבלעדית לשלמותם 

ולתקינותם של כל המחסומים האמורים במהלך תקופת ההפעלה והוא ישא בכל הנזקים אשר 

יגרמו )אם וככל שייגרמו( לגוף ו/או לרכוש עקב השימוש בהם, לרבות לנזקים אשר יגרמו לצמיגי 

ים אשר יושחתו עקב מגע עם מחסום חד כיווני. המפעיל יודיע לאחוזות החוף באופן מיידי על רכב

 כל נזק או תקלה שארעו למחסומים, אולם לא יפעל לתיקונם בעצמו.

התיקונים והאחזקה השוטפת של המחסומים יבוצעו על ידי אחוזות החוף בלבד ו/או על ידי מי 

נובעות מתיקון המחסומים ו/או מתחזוקתם השוטפת מטעמה, והמפעיל ישא בכל ההוצאות ה

 )לרבות בגין עלות השירות השנתי הניתן לגביהם(, אך למעט תיקונים בגין בלאי סביר. 

לעיל כדי לגרוע מאחריותו הבלעדית של  1.4.2 -ו 1.4.2למען הסר ספק, אין באמור בסעיפים קטנים  1.4.1
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 המפעיל לתקינותם ולשלמותם של המחסומים.

 מיחשוב ומיכון בחניון 8.5

אחוזות החוף ו/או העיריה רשאיות להתקין בעצמן, או להורות למפעיל להתקין )על חשבונן של  1.6.2

אחוזות החוף ו/או של העיריה(, בחניון, מערכת מיחשוב או מיכון מדגם ומתוצרת שיקבעו על ידי 

ונים ו/או ארגון החניה בחניון אחוזות החוף ו/או העיריה, שתאפשר ביצוע חיובים ו/או איסוף נת

לנוחות אחוזות החוף ו/או העיריה ו/או המפעיל ו/או הציבור. בכפוף לאישורה, מראש ובכתב, של 

 אחוזות החוף, יהא המפעיל רשאי להתקין )על חשבונו ואחריותו( מערכות מיחשוב או מיכון בחניון. 

זות החוף ו/או העיריה תהינה רשאיות, אך לא לעיל, אחו 1.6.2מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  1.6.2

חייבות, להקים בחניון ו/או ברחבי העיר מערכת שלטי הכוונה אלקטרוניים, אשר תדווח לציבור 

אודות תפוסת החניון, ולהורות למפעיל להתקין ו/או להתחבר למערכת כאמור. לאחוזות החוף ו/או 

 י ההכוונה, מיקומם וגודלם.לעיריה יהיה שיקול דעת מוחלט באשר לסוגם של שלט

הורו אחוזות החוף ו/או העיריה למפעיל כאמור לעיל, יתקין ו/או יתחבר המפעיל למיתקן ו/או  1.6.1

למערכת האמורים כנדרש וימלא אחר הוראות הפעלתם במלואן. המפעיל יציג ו/או ימסור לאחוזות 

יתנים להפקה באמצעות המערכת החוף ו/או לעיריה, לפי דרישה, את כל הנתונים המופקים או הנ

ו/או המתקן, הכל לפי הוראות אחוזות החוף ו/או העיריה. המפעיל ישא במלוא עלות ההפעלה, 

התחזוקה והפקת הנתונים של המתקן ו/או המערכת שיוקמו כאמור בחניון ו/או של ההתחברות 

בקרב עובדיו, הכל  למתקן ו/או למערכת כאמור שיוקמו מחוץ לחניון, ויפעל להטמעת השימוש בהם

 על פי הוראות אחוזות החוף ו/או העיריה והוראות היצרן.

 דמי הפעלה .9

6.2 
"דמי  –להלן תמורת הזכות להפעיל את החניון ישלם המפעיל לאחוזות החוף דמי הפעלה ) 6.2.2

חודשים(, במהלך תקופת ההפעלה, יהא  22(. סכום דמי ההפעלה עבור כל שנה )ההפעלה"

 (. "דמי ההפעלה השנתיים" –להלן כנקוב בתוספת )

 -דמי ההפעלה השנתיים, בתוספת מס ערך מוסף, ישולמו על ידי המפעיל לאחוזות החוף, ב 6.2.2

)שנים עשר( תשלומים חודשיים שווים, וזאת באמצעות הוראת קבע, שתורה על העברה  22

(, ישירות ""מועד החיוב –להלן בנקאית של סכום דמי ההפעלה, במועד הנקוב בתוספת )

 לחשבון הבנק של אחוזות החוף, שפרטיו ימסרו על ידי אחוזות החוף למפעיל.

לצורך כך יורה המפעיל לבנק שבו מתנהל חשבונו לחייב את חשבונו ולהעביר לאחוזות 

החוף, במועד החיוב, את התשלומים החודשיים של  דמי ההפעלה השנתיים )בתוספת 

"הוראת  –להלן לה, בדרך של הוראת קבע )במהלך תקופת ההפע מע"מ( בכל חודש

 (. הקבע"

עד למועד הקובע, ימציא המפעיל לאחוזות החוף אישור בכתב, לשביעות רצונה, מאת 

 הבנק שבו מתנהל חשבונו בדבר קבלת הוראת הקבע. 

המפעיל מתחייב בזה לשנות את תנאי הוראת הקבע, בכל מקרה של שינוי בסכום דמי  6.2.1

ופן תשלומם ו/או במועד החיוב, כאמור בחוזה זה, ולהמציא לאחוזות ההפעלה ו/או בא

החוף אישור בכתב מאת הבנק שבו מתנהל חשבונו בדבר קבלת השינוי האמור, וזאת מיד 

 עם דרישה ראשונה של אחוזות החוף. 
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אחוזות החוף תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להורות למפעיל, בכל עת, בהודעה  6.2.4

ב, על שינוי שיטת תשלום דמי ההפעלה, כך שבמקום באמצעות הוראת הקבע, ישולמו בכת

 דמי ההפעלה בדרך אחרת, שתוסכם בין הצדדים.

    במועד החיוב, המפעיל ישלם לאחוזות החוף  את דמי ההפעלה, בתוספת המע"מ החל לגביהם  6.2

שלום האמור. אחוזות החוף בשיעור הקבוע בדין, ואחוזות החוף תמציא למפעיל קבלה בגין הת

(, המתייחס לתשלום 1169תמציא למפעיל העתק של טופס דיווח עסקת אקראי של מע"מ )טופס 

 האמור, לאחר תשלום המע"מ על ידי המפעיל לאחוזות החוף והעברתו על ידיה למשרדי מע"מ. 

גין דמי המפעיל מצהיר בזאת, למען הסר ספק, כי ידוע לו והוא מסכים לכך, שהמע"מ החל ב

ההפעלה ישולם לאחוזות החוף במועד החיוב, והוא מוותר בזאת באופן סופי ומוחלט על כל טענה 

ו/או דרישה כנגד אחוזות החוף ו/או העיריה בנוגע למע"מ, ובכלל זה בנוגע להסדרי תשלום המע"מ, 

 הדיווח בגינו ומועד תשלומו לאחוזות החוף.

 הר בזה, כי המפעיל ישלם לאחוזות החוף את דמי ההפעלהמבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה, מוב  6.1

כאמור בחוזה זה במשך כל תקופת ההפעלה, בין אם יפעיל את החניון בפועל ובין אם לא יפעילו, 

מכל סיבה שהיא, לרבות אם טרם התחיל בהפעלה בגין אי ביצוען על ידיו של כל ההתחייבויות 

ו הובא חוזה זה לידי סיום מוקדם על ידי אחוזות המקדימות לתחילת ההפעלה, אך למעט מקום שב

 החוף, שלא בגין הפרתו על ידי המפעיל. 

למען הסר ספק מובהר בזה, כי למספר הרכבים אשר יחנו בחניון ו/או לתוצאות העסקיות הנובעות  6.4

 מהפעלת החניון ו/או לשינויים בהסדרי החניה )לרבות הקמתם של חניונים חדשים( ו/או לשינויים

בהסדרי התנועה בסביבת החניון, או בכל מקום אחר, שיתבצעו על ידי העיריה ו/או מי מטעמה, 

לרבות סימון מדרכות בכחול לבן, לבן ו/או אדום לבן ו/או ביצוע הסדרי חניה כלשהם על ידי 

הגורמים המוסמכים ו/או שינוי כלשהו בתמרור, וכן לכל שינוי נסיבות אחר, שיחול בכל עת, לרבות 

אחר מועד הגשת ההצעה נשוא המכרז על ידי המפעיל, ולרבות לאחר מועד תחילת ההפעלה, לא ל

תהא השפעה על דמי ההפעלה ועל חבותו של המפעיל בתשלומם, והם לא יהוו עילה להפחתת דמי 

 ההפעלה ו/או לתביעה כלשהי כנגד אחוזות החוף ו/או העיריה ו/או מי מטעמן.

 דמי החניה ותעריפי החניה .01

בכפוף למילויין, במלואן ובמועדן, של כל התחייבויותיו על פי חוזה זה, דמי החניה שיגבו על ידי  20.2

( יהיו שייכים "דמי החניה" –להלן המפעיל במהלך תקופת ההפעלה מקהל המשתמשים בחניון )

במלואם למפעיל בלבד. המפעיל יהיה אחראי, באופן בלעדי, לכל המיסים, ההיטלים ותשלומי 

ה, מכל סוג ומין שהם, החלים ו/או שיחולו בגין דמי החניה, לרבות מס הכנסה, ומס ערך החוב

 מוסף.

למען הסר ספק, מובהר בזה, כי קבלת דמי החניה כאמור תהווה את התמורה היחידה, המלאה 

והסופית לה יהא זכאי המפעיל בגין הפעלת החניון, ובכלל זה בגין כל העלויות וההוצאות הישירות 

יפות )לרבות הוצאות קבועות ומשתנות מכל מין וסוג שהם( שיהיו למפעיל בגין הפעלת החניון, והעק

וכי פרט לכך לא יהא המפעיל זכאי לכל תמורה נוספת ו/או אחרת ו/או להשתתפות בעלויות 

 הישירות ו/או העקיפות שלו מכל מין וסוג שהם. 

     שים בחניון, יהיו בהתאם לשיקול דעתו של דמי החניה, שיגבו על ידי המפעיל מאת קהל המשתמ 20.2

ל, ובלבד שהם לא יעלו על התעריפים המירביים, שיקבעו מפעם לפעם על ידי אחוזות החוף, על מפעי

 (."תעריפי החניה המירביים" –להלן פי שיקול דעתה הבלעדי )

ינם תעריפים למען הסר ספק מובהר בזה, כי תעריפי החניה שאחוזות החוף תקבע, מפעם לפעם, ה
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מירביים בלבד, וכי המפעיל יהא רשאי, על פי שיקול דעתו, לקבוע בחניון תעריפי חניה שהם נמוכים  

 )אך לא גבוהים( מתעריפי החניה המירביים. 

תעריפי החניה המירביים, נכון למועד חתימת חוזה זה, הינם כמפורט בתוספת. המפעיל יודיע 

יפי החניה המונהגים על ידיו בפועל בחניון, וכן על כל שינוי לאחוזות החוף, מראש ובכתב, על תער

 )שבעה( ימים לפני הנהגת  תעריפי החניה ו/או כל שינוי בהם.  1בהם, וזאת לא יאוחר מאשר 

אלא אם אחוזות החוף תורה אחרת בכתב, ביום הזכרון לשואה ולגבורה וביום הזכרון לחללי צה"ל,  20.1

ם, המפעיל לא ייגבה דמי חניה עבור השימוש בחניון, ויאפשר שימוש החל בערב ימים אלו ועד צאת

 חופשי בחניון לקהל הרחב, ללא תמורה.

היה וישונו תעריפי החניה המירביים, ישונה בהתאם )אלא אם כן יוחלט אחרת על ידי אחוזות  20.4

המירביים, החוף( גובה דמי ההפעלה שישולמו על ידי המפעיל החל ממועד שינוי תעריפי החניה 

 וזאת על פי הנוסחה המפורטת בתוספת. 

בכפוף להוראות חוזה זה בדבר סוגי רכבים ו/או קהל משתמשים הזכאים להנחה ו/או לפטור  20.6

מתשלום דמי חניה, דמי החניה שיגבו על ידי המפעיל יהיו זהים לגבי כל סוגי הרכבים ו/או קהל 

י סוגי הרכבים ו/או קהל המשתמשים בחניון, תהא המשתמשים בחניון, וכל אבחנה בדמי החניה, לפ

אסורה. אין באמור בסעיף זה, כדי למנוע מן המפעיל ליתן הנחות בדמי החניה, ובלבד שכל הנחה 

 כאמור תוצע, באופן שוויוני, לקהל הרחב. 

רכב שנכנס לחניון על פי שיטת תעריף מסויימת )תעריף שעתי או תעריף יומי או תעריף אחר  20.9

 יקבע(, ישלם בצאתו על בסיס אותה שיטה. שי

 חניית רכב נכה 20.1

המפעיל יתיר חניה בחניון, ללא תמורה, לרכב פרטי ו/או רכב מסחרי קל של נכה, בעל תו עגלה 

נקודות(. כמו כן יקצה המפעיל לרכב פרטי ו/או רכב מסחרי  1 -)להבדיל מתו נכה רגיל, המסומן ב

 שמורים בחניון, על פי הוראות אחוזות החוף ולפי כל דין.קל של נכה כאמור מקומות חניה 

 חניית מנויים 20.1
המפעיל רשאי לאפשר חניית רכבים פרטיים ו/או מסחריים קלים בחניון על בסיס מנוי חודשי, 

)חמישים אחוז( ממספר מקומות החניה בחניון, כפי שיהיה מעת  60%בהיקף כולל שלא יעלה על 

 לעת. 

ינתנו על ידי המפעיל לא תהא בשום מקרה מעבר לתקופת ההפעלה, והמפעיל תקופת המנויים ש

יבהיר מראש ובמפורש לכל רוכש מנוי, כי היה ותקופת ההפעלה תקוצר מסיבה כלשהי בהתאם 

להוראות חוזה זה, יבוטל המנוי במועד סיום תקופת ההפעלה בפועל, ובמקרה כזה, ישיב המפעיל 

י המנוי ששולמו על ידיו, השווה ליחס שבין התקופה שנותרה לרוכש המנוי חלק יחסי מתוך דמ

ממועד ביטול המנוי ועד לתום התקופה שבגינה שולמו דמי המנוי לבין התקופה הכוללת שבגינה 

שולמו דמי המנוי. למען הסר ספק, מובהר בזאת מפורשות, כי המפעיל ישא באחריות הבלעדית לכל 

החוף מיד עם דרישה ראשונה, בגין כל סכום שאחוזות החוף נושא המנויים, והוא ישפה את אחוזות 

 ו/או מי מטעמה יחוייבו, אם וככל שיחוייבו, לשלם בגין נושא זה. 

 קביעת תעריפי חנית המנויים תהיה בשיקול דעתו הבלעדי של המפעיל.

י מובהר בזאת, כי חניית המנויים בחניון תהא על בסיס מקום פנוי בלבד, והמפעיל לא יהא רשא

לשמור מקומות חניה בחניון למנויים ו/או למנוע מרכב פרטי ו/או מסחרי קל מזדמן כלשהו חניה 

 בחניון לטובת חניית מנויים.
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 לוחות התעריפים 20.6

אחד, המציג את תעריפי החניה שיונהגו בפועל  אחוזות החוף תציב בחניון לפחות לוח 20.6.2

על ידיו לאחוזות החוף, בהתאם להוראות סעיף  בחניון, כפי שיקבעו על ידי המפעיל וידווחו

 לעיל.  20.2

המפעיל, או מי מעובדיו, לא ישנה ו/או יוסיף ו/או יכסה ו/או יחליף את לוחות התעריפים  20.6.2

 20.20וכל האמור בהם, אלא אם נדרש לעשות כן על ידי אחוזות החוף, כאמור בסעיף 

 להלן.

דיחוי, אודות כל נזק ו/או חבלה ו/או כיסוי של המפעיל ידווח לאחוזות החוף, ללא כל 

 לוחות התעריפים.

 שיטת התעריף בחניון 20.20

שיטת התעריף לפיה יוכל המפעיל לגבות דמי חניה בחניון )תעריף שעתי או תעריף יומי או  20.20.2

תעריף אחר( תקבע על ידי אחוזות החוף. שיטת התעריף החלה לגבי החניון נכון למועד 

 וזה זה, הינה כמפורט בתוספת. חתימת ח

זות החוף תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את שיטת התעריף אחו 20.20.2

)שבעה( ימים  1המפורטת בתוספת, וזאת בהודעה בכתב למפעיל, שתמסר לו לכל הפחות 

ל מראש. שינוי שיטת התעריף כאמור עשוי להוביל לשינוי בגובה דמי ההפעלה, שישולמו ע

ידי המפעיל החל ממועד שינוי שיטת התעריף, והכל בהתאם ובכפוף לנוסחאות המפורטות 

 בתוספת. 

 גבית דמי החניה בכניסה או ביציאה מהחניון 01.00

המפעיל יגבה את דמי החניה בגין החניה בחניון בעת היציאה מהחניון או בעת הכניסה אליו, הכל 

ידי משטרת ישראל ו/או על ידי העיריה ו/או בתנאי רשיון כפי שידרש על ידי אחוזות החוף ו/או על 

 העסק. 

 –(, התשס"ח 16המפעיל מצהיר כי ידוע לו שהתקבל בכנסת חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס'  20.22

)להלן: "התיקון לחוק"(, אשר יחול גם על הפעלת חניון באמצעות מפעיל,  וכי הוא מקבל על  2001

התיקון לחוק ו/או כל תיקון אחר לחוק ו/או כל חוק רלוונטי אחר,  עצמו לפעול על פי הוראות

במידה ויחוקק, לרבות התאמת החניון ו/או הציוד בו, כולל  רכישת הציוד המתאים, וכי לא 

תעמודנה לו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי אחוזות החוף ו/או העיריה בגין התיקון לחוק 

 לרבות בנוגע להקטנת דמי ההרשאה.ו/או כל תיקון אחר לחוק, 

 יפו בעלי תו חניה אזורי; הוראות העיריה בנוגע להפעלת חניונים-הסדרי חניה לתושבי תל אביב .00

-המפעיל יכבד את הוראות העיריה ואחוזות החוף בדבר מתן זכויות ו/או הנחות לתושבי תל אביב 22.2

פי החניה והן לגבי זכות לחניה חופשית, יפו בעלי תו חניה אזורי, הן לגבי הנחות לתושבים בתערי

 ללא תמורה, בשעות הלילה ו/או בסופי שבוע ו/או בימי חג. 

יפו יהיו זכאים, בכל עת, להנחה של -לעיל, תושבי תל אביב 22.2מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  22.2

ת בחניון אחוז( מתעריף החניה המונהג בפועל על ידי המפעיל באותה ע שבעים וחמישה) 16%

)להבדיל מתעריפי החניה המירביים(, כנגד הצגת תעודת תושב ותו חניה אזורי כלשהו של העיריה, 

 המודבק על חלון הרכב, או כל סימן זיהוי אחר שייקבע על ידי העיריה מעת לעת. 
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ת המפעיל מצהיר בזה, כי הוא מודע לכך שבהתאם להנחיות העיריה, החניון הינו ו/או עשוי להיו 22.1

חניון "קרוב לבית", היינו, החניון יהיה פתוח לחניה חינם על בסיס מקום פנוי לתושבי העיר תל 

 –יפו, אשר יציגו אישור בדבר זכאותם, כפי שיקבע מעת לעת על ידי העיריה, וזאת בימים א' -אביב

ג ועד ליום למחרת בבוקר, ובימי ו' וערבי חג מכניסת השבת ו/או הח 01:00ועד  26:00ה' בין השעות 

 בבוקר. 01:00א' או היום שלמחרת החג בשעה 

לעיל, ולמען הסר ספק, מתן הנחות ו/או מתן זכות לחניה  6.4מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  22.4

זה, לא יהוו עילה להפחתת דמי ההפעלה ו/או לדרישה ו/או תביעה כלשהי  22חינם, כאמור בסעיף 

 ו/או מי מטעמן.כנגד אחוזות החוף ו/או העיריה 

הוראות העיריה בכל עניין הנוגע להפעלת חניונים, יחולו על המפעיל כחלק בלתי נפרד מחוזה זה.  22.6

מבלי לפגוע בזכויות אחוזות החוף על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, לרבות זכותה לפיצוי מוסכם 

וראות שיקבל מהעיריה ו/או להלן, סירוב המפעיל לקיים במלואן ובמועדן את הה 16כאמור בסעיף 

מאחוזות החוף, בנוגע  להפעלת חניונים בכלל ו/או החניון בפרט, יקנה לאחוזות החוף את הזכות 

)ארבעה עשר( יום מן היום שנועד לקיום הוראה כאמור,  24המלאה להביא חוזה זה לידי סיום תוך 

שתהא מחוייבת בהנמקת  או מיום הסירוב של המפעיל לקיים את ההוראה, לפי המוקדם, ומבלי

 פעולתה.

  שינויים בשטח החניון ו/או במספר מקומות החניה בחניון .03

אחוזות החוף תהא רשאית, אך לא חייבת, להרחיב את שטח החניון ו/או להוסיף לחניון שטחים  22.2

(, ובלבד שמספר "ההרחבה" –להלן נוספים בסמיכות גיאוגרפית ו/או מקומות חניה נוספים )

חניה שיהיו בחניון בעקבות ההרחבה )בין אם בוצעה בשלב אחד ובין אם בוצעה במספר מקומות ה

)חמישים אחוז( ממספר מקומות החניה הקיימים בחניון נכון למועד  60%שלבים( לא יעלה על 

 חתימת חוזה זה. 

 10ביקשה אחוזות החוף לבצע הרחבה כאמור,  תודיע על כך למפעיל בהודעה בכתב, שתנתן לו 

 ושים( יום לפחות מראש, ותחולנה לעניין זה ההוראות הבאות:)של

היה ומדובר בהרחבה שבעקבותיה יגדל מספר מקומות החניה בחניון בשיעור של עד  22.2.2

)עשרים וחמישה אחוזים( ממספר מקומות החניה הקיימים בחניון נכון  26%)וכולל( 

חים/מקומות החניה מתחייב המפעיל לקבל את כל השט -למועד חתימת חוזה זה 

שיתווספו לחניון בעקבות ההרחבה, ואלו יהוו חלק בלתי נפרד מן החניון, והוראות חוזה 

 זה, יחולו עליהם לכל דבר ועניין.

היה ומדובר בהרחבה שבעקבותיה יגדל מספר מקומות החניה בחניון בשיעור העולה על  22.2.2

יימים בחניון נכון למועד )עשרים וחמישה אחוזים( ממספר מקומות החניה הק 26%

)שבעה( ימים מיום  1יודיע המפעיל לאחוזות החוף, בהודעה בכתב, תוך  –חתימת חוזה זה 

קבלת הודעתה של אחוזות החוף בדבר כוונתה לבצע את ההרחבה, באם הוא מעוניין 

 להמשיך ולהפעיל את החניון לאחר ביצוע ההרחבה, אם לאו. 

רצונו להמשיך ולהפעיל את החניון לאחר ביצוע ההרחבה הודיע המפעיל לאחוזות החוף על 

האמורה, יהוו כל השטחים/מקומות החניה שיתווספו לחניון בעקבות ההרחבה, חלק בלתי 

 נפרד מן החניון  והוראות חוזה זה, יחולו עליהם לכל דבר ועניין. 

יצוע הודיע המפעיל לאחוזות החוף על אי רצונו להמשיך ולהפעיל את החניון לאחר ב

)שבעת( הימים  1ההרחבה האמורה, או לא נתן הודעה כלשהי לאחוזות החוף תוך תקופת 
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האמורים, יבואו חוזה זה וההתקשרות בין הצדדים מכוחו לידי סיום במועד שיקבע על ידי 

 10 -אחוזות החוף והודעה לגביו תמסר בכתב למפעיל, ובלבד שמועד זה לא יהא מוקדם מ

)שבעת( הימים האמורה, לפי  1דעתו של המפעיל או מחלוף תקופת )שלושים( יום מיום הו

המוקדם, ולמפעיל לא תהא כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהם כנגד אחוזות החוף 

 ו/או העיריה  ו/או מי מטעמן בגין כך. 

ם בקרות אחת, או יותר, מן הנסיבות הבאות: קבלת הנחיות ו/או הוראות מהעיריה ו/או מגורמי 22.2

מוסמכים אחרים, ו/או  ייעוד החניון למטרות שונות מאשר חניון ציבורי, ו/או צורך לבצע עבודות 

בניה ו/או פיתוח ו/או תשתית בשטח החניון, ו/או צרכים אחרים של אחוזות החוף ו/או העיריה 

ון שיחייבו הפסקת פעילות בחניון, כולו או חלקו, אחוזות החוף תהא זכאית לצמצם את שטח החני

)חמישה  26ו/או את מספר מקומות החניה הכלולים בו, וזאת בהודעה מוקדמת ובכתב למפעיל של 

עשר( יום לפחות, והכל ובלבד שמספר מקומות החניה שיהיו בחניון בעקבות הצמצום האמור )בין 

)חמישים אחוז( ממספר  60% -אם הוא יתבצע בשלב אחד ובין אם במספר שלבים(, לא יפחת מ

החניה הקיימים בחניון נכון למועד חתימת חוזה זה, ולמפעיל לא תהא כל טענה ו/או מקומות 

 תביעה מכל מין וסוג שהם כנגד אחוזות החוף ו/או העיריה  ו/או מי מטעמן בגין צמצום כאמור. 

זה, כך שהשתנה מספר מקומות החניה בחניון )לעומת  22בוצע בחניון שינוי בהתאם להוראות סעיף  22.1

ם במועד חתימת חוזה זה(, ישונו דמי ההפעלה שישתלמו על ידי המפעיל החל ממועד השינוי מספר

האמור ועד לתום תקופת ההפעלה, בשיעור יחסי לשינוי כאמור במספר מקומות החניה בחניון, 

  להלן. 21.2וזאת על בסיס הנוסחה המפורטת בסעיף 

המפעיל ימציא לאחוזות החוף בטחונות חלופיים זה,  22מייד עם שינוי דמי ההפעלה כאמור בסעיף  22.4

לאלו שהומצאו לה בהתאם להוראות חוזה זה, אשר הסכומים שיהיו נקובים בהם יותאמו לשינוי 

להלן, ויגרום לשינויה של הוראת הקבע  11האמור בדמי ההפעלה, ויחושבו בהתאם להוראות סעיף 

חוזה זה(, כך שתתאים לשינוי האמור )או של אמצעי תשלום שיבואו במקומה, בהתאם להוראות 

 בדמי ההפעלה.

זה לעיל כדי לגרוע מחובתו של המפעיל  22למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור בסעיף 

לשלם לאחוזות החוף את דמי ההפעלה המלאים, כפי שיעודכנו בעקבות שינוי מספר מקומות החניה 

 ת חוזה זה.בחניון, במועדים הקבועים לתשלומם בהתאם להוראו

אחוזות החוף תזכה את המפעיל בגין אובדן )ככל שיהא כזה( של מקומות חניה מלאים בחניון )על פי  22.6

רישומיה של אחוזות החוף בלבד( בגין ההרחבה במהלך תקופת ההרחבה. זיכוי המפעיל בגין אובדן 

להלן  24.2עיף של מקומות חניה כאמור לעיל, יהא בסכום שיחושב על פי הנוסחה המפורטת בס

 להלן. 24.1ויתבצע באופן המפורט בסעיף 

 התקנת מתקן כפל חניה בחניון והפעלתו .02

בכל עת, במהלך תקופת ההפעלה, אחוזות החוף תהא רשאית להתקין בשטח החניון מתקן/ני "כפל  21.2

ול (, בין בעצמה ובין באמצעות קבלן מטעמה, והכל על פי שיק"מתקני כפל החניה" –להלן חניה" )

 דעתה המוחלט.

ביקשה אחוזות החוף להתקין בשטח החניון מתקני כפל החניה, תודיע על כך למפעיל בהודעה  21.2

 22.2.2 – 22.2.2)שלושים( יום לפחות מראש, ויחולו לעניין זה הוראות סעיפים  10בכתב, שתנתן לו 

 לעיל, בשינויים המחוייבים.

ר, יגדל סכום דמי ההפעלה השנתיים שישתלמו על ידי הותקנו בחניון מתקני כפל החניה כאמו 21.1

 המפעיל החל ממועד התקנת מתקני כפל החניה, ויעמוד על סכום שיחושב על פי  הנוסחה, כדלקמן:
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  B    X  A = Z 
  C 

 

 כאשר:

A =  משמעו, הסכום )בש"ח(, המעודכן ביותר, של דמי ההפעלה השנתיים )לא
ל ידי המפעיל כאמור בחוזה זה, או על פיו, כולל מע"מ( שצריכים היו להשתלם ע

 לפני מועד השלמת התקנתם של מתקני כפל החניה.

B =  משמעו, מספר כלל מקומות החניה בחניון, לאחר התקנת מתקני כפל
 החניה.

C =  משמעו, מספר כלל מקומות החניה בחניון, עובר להתקנת מתקני כפל
 החניה.

Z -  ל דמי ההפעלה השנתיים )לא כולל משמעו, הסכום המעודכן )בש"ח( ש
 מע"מ( שישתלמו על ידי המפעיל החל ממועד התקנת מתקני כפל החניה. 

 
אחוזות החוף תזכה את המפעיל בגין אובדן )ככל שיהא כזה( של מקומות חניה מלאים בחניון )על פי  21.4

קופת התקנתם. רישומיה של אחוזות החוף בלבד( בגין התקנת מתקני כפל החניה בחניון במהלך ת

זיכוי המפעיל בגין אובדן של מקומות חניה כאמור לעיל, יהא בסכום שיחושב על פי הנוסחה 

 להלן. 24.1להלן ויתבצע באופן המפורט בסעיף  24.2המפורטת בסעיף 

הפעלתם ואחזקתם של מתקני כפל החניה שיותקנו בחניון, במהלך תקופת ההפעלה, יהיו באחריותו  21.6

מפעיל ועל חשבונו. המפעיל ישא בכל ההוצאות הכרוכות בהפעלתם ובאחזקתם של הבלעדית של ה

מתקני כפל החניה, במהלך תקופת ההפעלה, לרבות תשלום דמי תחזוקה ו/או שירות שנתיים בגין 

 מתקני כפל החניה. 

מובהר בזה, כי עם התקנתם יהוו מתקני כפל החניה חלק בלתי נפרד מן החניון, והוראות חוזה זה  21.9

 תחולנה עליהם במלואן, בשינויים המחוייבים.

המפעיל מתחייב בזה, כי עם התקנת מתקני כפל החניה בחניון ימציא לאחוזות החוף אישור בכתב 

יטוח לכיסוי כל נזק העלול להגרם כתוצאה מאת חברת הביטוח הרלוונטית בדבר קיום פוליסות ב

מהפעלה ומשימוש במתקני כפל החניה, או לחלופין, אישור בכתב של חברת הביטוח הרלוונטית, 

 לפיו פוליסות הביטוח הקיימות מכסות גם נזקים כאמור במלואם. 

לאופן  המפעיל ידאג לקבל מיצרן ו/או יבואן מתקני כפל החניה הנחיות בכתב ותדרוך באשר 21.1

ההפעלה, השימוש והתחזוקה של מתקני כפל החניה ובאשר לשמירת כללי בטיחות למשתמשים 

ולמפעילים, וכן כל הנחיה אחרת של הרשויות המוסמכות ו/או גורמים מקצועיים רלוונטיים 

אחרים. המפעיל יישם את ההנחיות שיקבל במלואן, וידאג כי ישמרו, בכל עת, כל כללי הבטיחות 

להפעלת מתקני כפל החניה. המפעיל ידווח מיידית לאחוזות החוף ולגורם המקצועי הנחוצים 

המטפל באחזקת מתקני כפל החניה על כל תקלה או חשש מפני תקלה או בעיות טכניות ובטיחותיות 

 במתקני כפל החניה, שיתקל בהן במהלך תקופת ההפעלה.

 בחניוןתפיסת מקומות חניה בחניון לתקופה קצובה; ביצוע עבודות  .04

)שני( ימים  2בכל עת, במהלך תקופת ההפעלה, אחוזות החוף תהא רשאית, בהודעה מוקדמת למפעיל של  24.2

לפחות, להכנס לשטח החניון ולתפוס את החניון, כולו או חלקו, ו/או לשנות את סדרי הפעלתו, וזאת בין 

יקורת, בין בגין אירועים ציבוריים לצורך עבודות הנערכות בשטח החניון או בסמוך לו, בין לצורך עריכת ב

"תפיסת  –להלן ובין בעקבות הנחיות ו/או הוראות של העיריה ו/או המשטרה ו/או גורם מוסמך אחר )

 (. החניון"

היה ובמסגרת תפיסת החניון יתפסו גם מקומות חניה בחניון, כך שלא ניתן יהא לנצלם לצורך חניה כאמור  24.2
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להלן, יזוכה המפעיל בגין  24.4(, ובכפוף להוראות סעיף חניה התפוסים""מקומות ה –להלן בחוזה זה )

אובדן מקומות החניה התפוסים במהלך תקופת תפיסת החניון, ובהתייחס, אך ורק, לימים ולשעות שבהם 

 (: "סכום הזיכוי" –להלן החניון היה  מופעל  אלמלא תפיסת החניון, בסכום שיחושב על פי הנוסחה הבאה )

 

 A X B X D = Z  

      365                 C     

 

 כאשר:

A           משמעו, הסכום )בש"ח(, המעודכן ביותר, של דמי ההפעלה השנתיים )לא   
 כולל מע"מ( שהיו אמורים להשתלם על ידי המפעיל עובר לתפיסת החניון.              

B            .משמעו, מספר מקומות החניה התפוסים 

        C .משמעו, מספר מקומות החניה הכולל בחניון במועד תפיסת החניון 

        D ,משמעו, מספר הימים, או חלקי ימים, שבהם היו מקומות חניה תפוסים   
      ואשר החניון היה מופעל בהם אלמלא תפיסת החניון, בניכוי מספר         

   החניון מכח הימים המכסימלי שבהם זכאית אחוזות החוף לתפוס את  
 להלן.  24.4הוראות סעיף                

Z -   .)משמעו, סכום הזיכוי )בש"ח 
 

לעיל יתבצע באמצעות תשלום סכום הזיכוי, בתוספת מע"מ כדין, על ידי  24.2זיכוי המפעיל כאמור בסעיף  24.1

קיזוז סכום הזיכוי, ללא אחוזות החוף למפעיל, וזאת כנגד חשבונית מס כדין מאת המפעיל, ו/או בדרך של 

תוספת מע"מ, מדמי ההפעלה שעל המפעיל לשלם לאחוזות החוף על פי חוזה זה ו/או מכל חוב אחר של 

המפעיל כלפיה, ו/או בשילוב של הדרכים הנ"ל, הכל לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי של אחוזות החוף, 

מן היום שבו קמה למפעיל הזכות לזיכוי )שלושים( יום  10ובלבד שהזיכוי יתבצע לא יאוחר מאשר תוך 

 כאמור בסעיף זה. 

)שניים עשר( חודשים  22לעיל, אחוזות החוף תהא רשאית, מעת לעת, במהלך כל  24.2על אף האמור בסעיף  24.4

)ארבע  412של תקופת ההפעלה לבצע תפיסה של החניון עבורה ו/או עבור מי מטעמה לתקופה כוללת של עד 

)שבעים ושתיים( שעות  12יים( שעות ובלבד שהחניון לא יתפס על ידיה ליותר מאשר מאות שלושים ושת

ברציפות בכל פעם, וזאת בלא שהמפעיל יהא זכאי לקבל בגין כך תמורה ו/או פיצוי כלשהו, לרבות לא על ידי 

 לעיל.  24.2זיכויו כאמור בסעיף 

ן מקומות חניה תפוסים שיתפסו במסגרת למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המפעיל יהיה זכאי לזיכוי בגי

זה, אך ורק בגין פרק הזמן שבו יהיו מקומות חניה  24תפיסת החניון על ידי אחוזות החוף כאמור בסעיף 

)שבעים ושתיים( שעות בכל פעם שנתפס החניון על ידי אחוזות החוף כאמור  12 -תפוסים כאמור מעבר ל

)ארבע  412קומות חניה תפוסים כאמור, לתקופה כוללת העולה על בסעיף זה, וכן בגין פרק הזמן שבו יהיו מ

)שנים עשר( חודשים של תקופת ההפעלה. על הזיכוי למפעיל לפי  22מאות שלושים ושתיים( שעות במהלך כל 

 )כולל( לעיל.  24.1עד  24.2סעיף זה, במידה ויהיה זכאי לו, יחולו הוראות סעיפים 

לעיל, ביקשה  4.1זות החוף להביא חוזה זה לידי סיום מוקדם כאמור בסעיף מבלי לגרוע מזכותה של אחו 24.6

אחוזות החוף לבצע במהלך תקופת ההפעלה עבודות לייעול החניה בחניון, לרבות הפיכתו של החניון לחניון 

)חמישים  60% -אוטומטי ו/או בניית רמפה ו/או הפיכת החניון לחניון תת קרקעי, על שטח הכולל למעלה מ

וז( ממספר מקומות החניה הקיימים בחניון נכון למועד חתימת חוזה זה, ולפרק זמן העולה על חודש אח

)שלושים( יום לפחות מראש. היה ולא הודיעה אחוזות החוף למפעיל על  10ימים, תודיע על כך בכתב למפעיל 

הודעתה האמורה של  )שבעה( ימים מיום קבלת 1סיום חוזה זה, יודיע המפעיל לאחוזות החוף בכתב, תוך 

אחוזות החוף, אם לאור הודעת אחוזות החוף ברצונו להמשיך ולהפעיל את החניון למשך יתרת תקופת 

 ההפעלה, כאשר עם השלמת העבודות יתווסף לשטח החניון גם  שטח החניון בו בוצעו העבודות, אם לאו. 
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יל את החניון למשך יתרת תקופת הודיע המפעיל לאחוזות החוף כאמור לעיל, כי ברצונו להמשיך ולהפע

ההפעלה, אזי יחולו על הפעלת החניון כאמור במהלך תקופת ביצוע העבודות ולאחריהן, כל הוראות חוזה זה 

 , לפי הענין. 24.2 -ו 22.4, 22.1בשינויים המתחייבים, ובכלל זה, בשינויים המתחייבים מהוראות סעיפים 

צונו להמשיך ולהפעיל את החניון, או שלא התקבלה כל הודעה ממנו הודיע המפעיל לאחוזות החוף, כי אין בר 

)שלושים( יום מיום  10)שבעה( הימים האמורים, יבוא חוזה זה לידי סיום מוקדם תוך  1במהלך תקופת 

)שבעה( הימים האמורה, לפי המוקדם, ולמפעיל לא  1הודעתה האמורה של אחוזות החוף או מחלוף תקופת 

 תביעה מכל מין וסוג שהוא כנגד אחוזות החוף ו/או העיריה ו/או מי מטעמן בגין כך. תהא כל טענה ו/או 

 זה, לרבות העיריה ולרבות קבלן או גורם אחר מטעמן. 24, לעניין סעיף "אחוזות החוף" 24.9

 שימוש במקומות חניה בחניון על ידי אחוזות החוף ו/או כניסה חופשית לחניון .05

ניון וחניה בו ללא תשלום בכל שעה משעות היממה לרכב אשר נושא אישור כניסה המפעיל יאפשר כניסה לח 26.2

של אחוזות החוף, כשהוא מודבק על שמשת הרכב ונושא את מספר הרכב ומספר סידורי )המספר הסידורי 

(. אישורי הכניסה יונפקו על ידי אחוזות החוף, לרשימה "אישורי הכניסה" –להלן נועד לצרכי ביקורת( )

יפו, אזרחי כבוד שלה וחברי מועצת -מת של אנשים, הכוללת, בין היתר, את יקירי העיר תל אביבמצומצ

 העיר. הרשימה האמורה תומצא על ידי אחוזות החוף למפעיל, לרבות כל עדכון שיחול בה.

 המפעיל יתדרך את עובדיו בדבר אישורי הכניסה, ואופן כיבודם. 26.2

 עם פרוט אישורי הכניסה יימצא בקופות החניון ובמבנה המשרד שבחניון. המפעיל יהא אחראי לכך, שלוח 26.1

המפעיל ידאג כי עובדיו, המוצבים בקופות החניון, יבדקו את אישורי הכניסה ואת התעודות האישיות של  26.4

האוחזים בהם וישוו בין התמונה לבין הנוהג ברכב. במקרה של אי התאמה, על המפעיל לדאוג שירשמו פרטי 

תעודה ומספרה ומספר הרכב שנהגו מבקש להיכנס לחניון ללא תשלום. המפעיל ידאג כי עובדיו ידווחו ה

לאחוזות החוף באופן מיידי על תעודות ו/או אישורי כניסה שפרטיהם אינם זהים לנושאיהם וכן על תעודות 

 ם לכך.ו/או אישורי כניסה שדווח על גניבתם או אובדנם ומוצגים על ידי מי שאינם מורשי

 הסדרי בטחון .06

המפעיל ימנה בודק בטחוני, מבין עובדיו, שיהיה אחראי, בין היתר, על ביצוע סריקות בטחוניות בשטח  29.2

 החניון, שייערכו על פי הוראות  שהמפעיל יקבל, מעת לעת, ממשטרת ישראל ו/או מאחוזות החוף.

מחלקת רישוי עסקים במשטרת ישראל  באחריות המפעיל לוודא, כי הבודק הבטחוני יעמוד בכל דרישות 

 ובעיריה לגבי בטחון בחניונים.

הבודק הבטחוני יערוך סריקות ברכבים הנכנסים לחניון וינהל יומן מפורט, שבו ירשמו פרטי הבדיקות, והכל  29.2

 על פי הוראות שינתנו מעת לעת על ידי משטרת ישראל ו/או אחוזות החוף.

המפעיל יסרוק את שטח החניון לפחות פעמיים ביום, לאיתור חפצים חשודים מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  29.1

 ורכבים נטושים, הכל על פי הנחיות משטרת ישראל ו/או אחוזות החוף.

נמצא רכב נטוש בחניון, יוודא המפעיל, בכפוף להוראות לכל דין, כי הרכב הנטוש יסולק משטח החניון. 

שה כלפי אחוזות החוף ו/או העיריה ו/או מי מטעמן בגין עלות המפעיל מוותר בזה על כל טענה ו/או דרי

סילוק הרכב הנטוש משטח החניון ובגין כל הנזקים שיגרמו, ככל שיגרמו, לצדדים שלישיים ו/או למפעיל 

 כתוצאה מסילוקו.

רת המפעיל ימלא את כל הדרישות בנושאי בטחון ובדיקות בטחוניות כפי שיקבעו, מעת לעת, על ידי משט 29.4
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ישראל ו/או אחוזות החוף וכמתחייב על פי דין. מובהר בזה, כי זאת אחריותו הבלעדית של המפעיל להתעדכן 

באשר להוראות החוק הרלוונטיות להסדרי הבטחון החלים על חניונים בכלל ועל החניון בפרט, וכל טענה 

 להעדר ידיעת החוק לא תשחרר את המפעיל מאחריותו לפי סעיף זה.

 ניוןתחזוקת הח .07

 כללי; נקיון 07.0

המפעיל יהא אחראי לתחזוקת החניון, לרבות המבנים והמתקנים הקיימים בחניון במועד חתימת  21.2.2

החוזה ואלה שיוקמו )אם יוקמו( במהלך תקופת ההפעלה )לרבות אספלט, שערים, גדר, בורות 

חייב לשמור אותם בטחון, שלטים, אינסטלציה חשמלית, צנרת מים ומתקני כבוי אש(, והוא מת

 ואת סביבתם בכל עת במצב נקי ותקין. 

החניון ינוקה על ידי המפעיל לפחות פעם ביום )או יותר, במידה וידרש לעשות כן על ידי אחוזות 

 החוף(. ניקיון החניון יכלול, בין היתר, את הפעולות הבאות:

 ניקוי משטח האספלט או הכורכר הנכלל בשטח החניון. -

 ן גדרות החניון מכל פסולת, לרבות שלכת עצים, סחף אדמה וכו'.ניקוי לאורך ובי -

 ניקוי בור/ות הבטחון מפסולת שהושלכה לתוכו/ם. -

 ניקוי אדניות הפרחים והעצים מפסולת שהושלכה לתוכם. -

 ניקוי המדרכות המקיפות את החניון. -

 ניקוי המשטח שבין גבול שטח החניה לגדרות החניון. -

 ופה כולל רצפות, שמשות וקירות פנים.ניקוי מבני המשרד ומבני הק -

 ניקוי עונתי של קוצים וצמחיית בר לאורך גדרות החניון ובתוכו. -

ריכוז הפסולת בשקיות אשפה תקניות ופינויה לאתר ריכוז אשפה של העיריה ו/או של כל  -

  רשות מוניציפלית אחרת שבתחומה מצוי החניון.

יון על מנת לעמוד בהתחייבויותיו באשר לניקיון החניון המפעיל יעסיק מספר מתאים של עובדי נק 21.2.2

 כאמור בחוזה זה. 

המפעיל יודיע למוקד החירום של אחוזות החוף, ללא דיחוי, על כל קלקול ו/או נזק ו/או אבדן  21.2.1

 –להלן שיגרם לחניון ו/או למתקנים ו/או למחוברים שבו, מיד עם התהוותם ו/או היגרמם )

 (."הליקויים"

הליקויים ו/או עלולים היו לגרום, למכשול ו/או להוות סיכון כלשהו לציבור, יפעל המפעיל  גרמו

 לסילוקם ו/או לסימונו של מקום הליקוי באופן שימנע סיכון ו/או גרימת נזק כלשהו לציבור.

אחוזות החוף תתקן את הליקויים ותבצע את העבודות הדרושות לשם כך, בעצמה ו/או באמצעות 

על חשבון המפעיל, אשר יחוייב בכל ההוצאות והעלויות הכרוכות בתיקון הליקויים.  מי מטעמה,

בהעדר הוראה מפורשת הקובעת אחרת ו/או הנחיה בכתב מאת אחוזות החוף, המפעיל לא יהא 

 רשאי לבצע עבודות כאמור לעיל בעצמו.
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אבדן , כמפורט לעיל,  במידה ויתגלה בחניונים ו/או במתקנים ו/או במחוברים קלקול ו/או נזק ו/או

 ₪. 6,000אשר לא דווח במועד על ידי המפעיל לאחוזות החוף, ייקנס המפעיל בסכום של 

קיבל המפעיל מאחוזות החוף הוראות בהתאם לחוזה זה לניקוי החניון ו/או לתיקון ו/או להחלפת  21.2.4

ל דעתה הבלעדי, פריט שניזוק ו/או לתחזוקת החניון, ולא ביצען, רשאית אחוזות החוף, על פי שיקו

לבצע את הניקוי ו/או התיקון ו/או החלפת הפריט ו/או התחזוקה, בעצמה ו/או באמצעות מי 

מטעמה, והמפעיל יחוייב בכל ההוצאות שתהיינה לאחוזות החוף ו/או למי מטעמה בגין כך. מבלי 

לנכון,  לגרוע מכלליות האמור לעיל, אחוזות החוף רשאית לפעול לניקוי החניון, בכל עת שתמצא

ולחייב את המפעיל בהוצאות הניקוי, וזאת מבלי לשחררו מאחריותו לניקוי החניון כאמור בחוזה 

 זה.

 אשפה 21.2

לחניון יסופקו, על ידי אחוזות החוף ועל פי דרישות האגף לרישוי עסקים בעיריה, פחי אשפה ומתקן לתליית 

 תחזוקתם.שקית אשפה מדגם עירוני, שהמפעיל יהיה אחראי על ריקונם ו

העיריה ו/או אחוזות החוף רשאיות להציב בשטח החניון, או בסמוך לו, מכולת אשפה גדולה, או כל מתקן 

(, כפי שיבחרו, במקום אשר יאפשר את פינוי מתקן "מתקן האשפה" –להלן אחר לריכוז ואיסוף אשפה )

 האשפה והחזרתו למקום שבו הוצב.

האשפה והחזרתו ולשמור על נקיון החניון בסביבת מתקן  המפעיל יהיה אחראי לאפשר את פינוי מתקן

 האשפה, לרבות איסוף פסולת אשר תישפך ממתקן האשפה.

 אדניות 21.1

בחניון הוצבו ו/או יוצבו על ידי אחוזות החוף, שטחי גינון ו/או אדניות בטון בגדלים שונים שנשתלו בהם 

לשטחי גינון אלו חוברה ו/או תחובר מערכת השקייה (. "שטחי גינון"  -להלן עצים, פרחים וצמחיה עונתית )

היקפית וטפטפות,  P.V.Cאוטומטית הכוללת מד מים, קוצב מים אוטומטי בארגז בטחון, מערכת צנורות 

 לשימוש שטחי הגינון בלבד.

זה, לרבות שטחי הגינון וקוצב המים  21.1המפעיל אחראי לשלמות כל המתקנים המפורטים בסעיף 

כלל זה לכל נזק, שיגרם להם, אם יגרם, כתוצאה מפגיעת רכב, רשלנות המפעיל, גניבה או כל האוטומטי, וב

 סיבה אחרת, והוא ימנע שימוש במערכת ההשקייה המחוברת לשטחי הגינון, לכל מטרה אחרת.

 שילוט 21.4

חוזות החוף תציב בחניון את השילוט שתמצא לנכון כדרוש להפעלתו ותקבע, באופן בלעדי, את א 21.4.2

אסור להלן,  21.4.2בכפוף לאמור בסעיף יקפו, צורתו ותוכנו. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי ה

למפעיל להציב שלטים כלשהם בתחום החניון ו/או מחוצה לו, וכי הוא לא יהא זכאי לתמורה 

כלשהי בגין כל שילוט אשר יוצב בחניון על ידי אחוזות החוף ו/או מי מטעמה )בין אם מדובר 

 לוונטי להפעלת החניון ובין אם מדובר בשילוט אחר(.בשילוט הר

ס"מ  10יום ממועד תחילת הפעלת החניון, שלט בגודל   24 -המפעיל מתחייב להציב, לא יאוחר מ 21.4.2

ס"מ אורך, אשר יוצמד למבנה הקופה, במקום נראה לעין, ואשר יצוינו בו שם  המפעיל  20רוחב על 

מופעל על ידי __________. מספר טלפון לשעת  ומספר טלפון חירום, בנוסח הבא: "החניון

חירום:__________". השלט ומיקומו המיועד על מבנה הקופה יאושרו על ידי אחוזות החוף טרם 

 הצבתו.
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המפעיל ישא באגרת שילוט בגין השילוט הרלוונטי להפעלת החניון, כמתחייב על פי חוקי העזר  21.4.1

 העירוניים ולפי כל דין.

 הציוד והמתקנים בחניוןרשימת  21.6

במועד תחילת ההפעלה, המפעיל יחתום במשרדי אחוזות החוף על רשימה, שתפרט את תכולת  21.6.2

 (."רשימת הציוד"הציוד והמתקנים, לסוגיהם, המצויים בחניון )להלן: 

במידת הצורך, תעדכן אחוזות החוף, במהלך תקופת ההפעלה, את רשימת הציוד, באופן שהיא  21.6.2

שקף נכונה, מעת לעת, את הציוד והמתקנים של אחוזות החוף, המצויים בחניון. עדכון רשימת ת

 הציוד על ידי אחוזות החוף יחייב את המפעיל לכל דבר ועניין.

 כיבוי אש 21.9

בכל אחד ממבני המשרד ומבני הקופה שבחניון יציב המפעיל מיד עם תחילת תקופת ההפעלה, ציוד  21.9.2

"ציוד כיבוי  –להלן ) מחלקת רישוי עסקים במשטרת ישראל ובעיריהאם לדרישות כיבוי אש בהת

 (. ציוד כיבוי האש ירכש על ידי המפעיל, על חשבונו.האש"

 המפעיל יבדוק את ציוד כיבוי האש מעת לעת וככל שיידרש וירענן ו/או יחליף אותו, לפי הצורך. 21.9.2

דיו לגבי השימוש בציוד כיבוי האש והוא ידאג לקבל הנחיות המפעיל יהיה אחראי על תדרוך כל עוב 21.9.1

 יפו לתדרוך העובדים בנושא זה.-מקצין כיבוי האש בתל אביב

 המפעיל לא יעסיק עובד שלא קיבל הדרכה בשימוש בציוד כיבוי האש, כאמור לעיל.

 .יפו, כפי שיעודכנו מעת לעת-המפעיל יפעל בהתאם להנחיות כבאי האש בתל אביב 21.9.4

אחוזות החוף תרכוש ו/או תרענן, על חשבון המפעיל, את ציוד כיבוי האש, אם בביקורת שלה ו/או  21.9.6

של כבאי האש לא יימצא ציוד כזה בכמות ובסוג הנדרש, או יימצא ציוד שפג תוקפו, וזאת מבלי 

 לגרוע מאחריותו של המפעיל לדאוג לכך.

הכרוך בבדיקה ו/או בבדיקה חוזרת של ציוד כיבוי האש  המפעיל ישא בכל תשלום )לרבות אגרות( 21.9.9

המותקן בחניון, הנערכות על ידי המחלקה לכיבוי אש בעיריה מספר פעמים בשנה, וישלמו במלואו 

 ובמועדו. 

 מתקן לדו גלגלי 21.1

ת בחניון, או בסמוך אליו, הוצב ו/או יוצב, על פי דרישות אגף רישוי עסקים בעיריה או כל רשות מוסמכ

אחרת, מתקן לחניית דו גלגלי, על פי דגם שיאושר על ידי העיריה, ואשר יותקנו עליו מדבקה ו/או שילוט עם 

 סימון חנייה לדו גלגלי.

השימוש במתקן האמור יהא ללא תמורה והמפעיל לא יגבה תשלום כלשהו בגין השימוש בו. המפעיל יוודא, 

פשר שימוש בו בהתאם לייעודו. כמו כן, ידאג המפעיל כי המתקן יהא נגיש לקהל המשתמשים בו, וכי יתא

 לתקינות המתקן האמור ולשלמות המדבקות ו/או השילוט שעליו.

 הסדרים בנוגע להפעלת החניון .08

 אופן הפעלת החניון 21.2

המפעיל מתחייב להפעיל את החניון במשך כל תקופת ההפעלה תוך ניצול מרבי של מקומות החניה  21.2.2
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הציבור הרחב, הכל בהתאם ובכפוף להוראות חוזה זה. בכפוף לחובתו של המפעיל  בחניון, לטובת

להפעיל את החניון בהתאם להוראות חוזה זה, המפעיל יהיה אחראי בלעדית לאופן הפעלת החניון 

ויקבע את נוהלי החניה בו, על פי מיטב מומחיותו המקצועית, והכל בכפוף ובהתאם לתנאי רשיון 

החניון, לתנאים ולהסדרי התנועה שתקבע אחוזות החוף מעת לעת, ולהוראות כל העסק שלפיו פועל 

 דין.

לעיל, אחוזות החוף תהא רשאית לקבוע את אופן הכניסה והיציאה מן  21.2.2על אף האמור בסעיף  21.2.2

 החניון ו/או להורות על פתיחתן או סגירתן של כניסות ו/או יציאות חדשות בחניון.

ף, כי יש לפתוח כניסה ו/או יציאה נוספת, יציב המפעיל בכניסה ו/או ביציאה קבעה אחוזות החו

האמורה קופאי ובודק בטחוני נוספים, כמתחייב על  פי הנחיות המשטרה ו/או אחוזות החוף ו/או 

 תנאי רשיון העסק.

ה בחניון, המפעיל יוודא, כי החניה בחניון תתבצע אך ורק במקומות המיועדים לכך, ולא יתיר חני 21.2.1

 שלא במקומות המיועדים לכך.

לעיל, המפעיל לא יאפשר חנית רכב במעברים בחניון או  21.2.1מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  21.2.4

(, אלא אם תתיר "חניית מפתח" -להלן בשיטת השארת מפתח הרכב בידי המפעיל ו/או מי מטעמו )

ראש ובכתב, ובתנאי שברשות המפעיל ימצאו אחוזות החוף את בצוע השיטה המבוקשת במפורש, מ

כל הביטוחים המתאימים לשיטה המבוקשת. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, בכל מקרה בו יאפשר 

המפעיל חניית מפתח בחניון, הוא ישא באחריות הבלעדית לכל הנזקים שיגרמו )אם וככל שיגרמו( 

כבם ו/או לרכושם, בגין חניית מפתח למי מבין החונים בחניון ו/או לצד ג' כלשהו, להם ו/או לר

כאמור, והוא ישפה את אחוזות החוף ו/או את העיריה ו/או מי מטעמן, בגין כל תביעה ו/או נזק ו/או 

 הוצאה שנשאו ו/או שידרשו לשאת בגין כך, מיד עם דרישתם הראשונה לכך.

מקום שאינו מיועד לכך ושל המפעיל יפעל בנחישות ובכפוף לכל דין להפסקת חניה של רכב החונה ב 21.2.6

 רכב נטוש, לרבות באמצעות הזמנת גרר או מגבה הידראולי על גלגלים לפינוים.

 שעות הפעלת החניון 21.2

שעות הפעלת החניון תקבענה על ידי המפעיל, לפי שיקול דעתו ובכפוף להוראות כל דין. המפעיל  21.2.2

)שבעה( ימים לפחות לפני  1החניון, וזאת  יודיע לאחוזות החוף, בהודעה בכתב, על שעות הפעלת

)שבעה( ימים לפחות לפני מועד  1 -מועד תחילת ההפעלה, וכן בהחליטו על כל שינוי בשעות ההפעלה 

  כניסתו לתוקף של שינוי כאמור.

שילוט המורה על מועדי הפעלת החניון יוצב בחניון על ידי אחוזות החוף ויציין את מוקד החירום  21.2.2

 פעיל, לפניות לאחר שעות ההפעלה.של המ

לעיל, בנסיבות שבהן יתקיים באיזור החניון אירוע ציבורי רב  21.2.2על אף האמור בסעיף  21.2.1

משתתפים, תהא אחוזות החוף רשאית להורות למפעיל להפעיל את החניון עד תום הפעילות 

 האמורה, והמפעיל יהא מחויב לעשות כן. 

אחר כניסת השבת ו/או חג כפופה לאישור, מראש ובכתב, של אחוזות מודגש כי הפעלת החניון ל

 )"רשיונות"( להלן. 26החוף ולקיום רשיון כדין לכך, בהתאם להוראות סעיף 

 איסור סגירת החניון לציבור 21.1

שאר החניון פתוח לציבור, אשר יוכל לחנות בו ללא תשלום. יכל אימת שהחניון אינו מופעל על ידי המפעיל, י

 ממנו ו/או יציאתםלחניון כניסת רכבים בשום אופן מפעיל מתחייב, שלא לנעול את שערי החניון ולא למנוע ה
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לרבות באמצעות נעילה מכל סוג שהוא, הקמת מכשול, סינדול הרכבים או בכל  אופן אחר, בכל דרך אחרת, 

אישורה של אחוזות החוף, וזאת אלא אם כן קיבל לכך את  בכל השעות שבהן החניון אינו מופעל על ידיו,

 מראש ובכתב. 

 חניה לכל דורש; איסור סגירת החניון בלעדית עבור גוף מסחרי או פרטי 21.4

 החניה בחניון תהיה מותרת לכל דורש, על בסיס מקום פנוי.

 מבלי לגרוע מזכויותיה של אחוזות החוף על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, סגירת החניון, לפרק זמן כלשהו,

 אסורה. -לצרכי חניה בלעדית של גוף מסחרי או פרטי כלשהו, תוך שלילת זכות החניה מכלל הציבור 

 ישיבות תאום 21.6

ישיבות תאום בנושאי החניון יתקיימו במשרדי אחוזות החוף במועדים שיקבעו על ידי אחוזות החוף וימסרו 

 פעיל להופיע לישיבות אלו.מראש למפעיל, ואלא אם כן הורתה לו אחוזות החוף אחרת, על המ

 שירות .09

 שירות לבאי החניון 26.2

 המפעיל מתחייב, כי הוא ועובדיו יתנו את מיטב השירות לבאי החניון ולקוחותיו.

המפעיל מתחייב לברר כל תלונה שתופנה אליו בדבר שירות לא מספק ו/או התנהגות לא נאותה, שלו ו/או של 

 ות והחומרה.עובדיו, ולטפל בכל תלונה במלוא הרצינ

 תלבושת עובדי החניון 26.2

המפעיל ידאג, כי עובדיו יהיו לבושים בתלבושת אחידה, הכוללת מכנסיים כהים וחולצה ו/או אימונית, 

 נושאות לוגו של אחוזות החוף, כפי שיהיה מעת לעת, על פי הנחיות אחוזות החוף, כפי שתהיינה מעת לעת. 

 שתם פסים זוהרים, מטעמי בטיחות.בשעות החשכה יענדו העובדים על תלבו

למרות האמור לעיל, המפעיל ידאג כי סדרן התנועה בחניון יצוייד ויעשה שימוש בתלבושת מיוחדת, שונה מזו 

 האמורה לעיל, לפי הנחיות אחוזות החוף, כפי שתהיינה מעת לעת.

 תגי זיהוי לעובדים 26.1

בדיו, על לבושם העליון, תגי זיהוי הכוללים את שם המפעיל ידאג, כי בכל שעות הפעילות בחניון יענדו עו

 אחוזות החוף ושם העובד. תגי זיהוי אלו יונפקו על ידי המפעיל ועל חשבונו, על פי הנחיות אחוזות החוף.

 קשר .31

 קשר אלחוטי 20.2

 המפעיל ידאג להתקנת קשר אלחוטי ו/או טלפוני בין מבני הקופה בחניון ובינו, לצורך פתרון בעיות שאין

הקופאי יכול לפתור בכוחות עצמו במהלך ההפעלה, קבלת הנחיות ולכל צורך אחר. כמו כן ידאג המפעיל 

 לתקינות, זמינות ועדכניות מוקד החירום של המפעיל, משך כל תקופת ההפעלה.

 אחזקת מכשיר פקסימיליה 20.2

ו טלפון נפרד או בעל מיתוג המפעיל יחזיק ברשותו מכשיר פקסימיליה פעיל ותקין )לרבות נייר( המחובר לק
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אוטומטי היודע לזהות קבלת הודעת פקסימיליה ללא נוכחות אישית על יד המכשיר, או לחלופין ימסור 

לאחוזות החוף מספר פקסימיליה העומדת לרשותו, בעלת מאפיינים כנ"ל, לצרכי העברת תכתובת על פי 

 החוזה ובנושאי הפעלת החניון.

 ות החוף על כל שינוי במספר הפקסימיליה.המפעיל יודיע מיידית לאחוז

 המפעיל ידאג לתקינות מכשיר הפקסימיליה בכל עת ולמניעת הפרעות בהעברת הודעות.

 העסקת עובדים .30

לצורך הפעלת החניון, בהתאם להוראות חוזה זה, המפעיל יעסיק עובדים מנוסים ומיומנים, במספר מספיק  22.2

 בלבד שיהיו בעלי רשיונות עבודה כדין.לצורך ביצוע הוראותיו של חוזה זה, ו

 המפעיל יעסיק, בנוסף לקופאים: 22.2

עובד שיהיה אחראי על הפעלתו של החניון, שיימצא בו כל שעות הפעלת החניון, ושיעמוד בתנאים  22.2.2

ובכישורים הנדרשים מקציני בטחון, על פי הוראות והנחיות משטרת ישראל ואחוזות החוף, כפי 

 לעת. שתהיינה מעת

העובד האחראי על הפעלת החניון ינהל יומן אירועים, בו ירשמו, פרטי כל אירוע חריג וכל פניה של 

ציבור המשתמשים בחניון, לרבות תאור דרך הטיפול באירוע, ונזקים שנגרמו לציוד החניון. דיווחים 

 אי כאמור.אלו יועברו לאחוזות החוף באופן שוטף, מייד לאחר היוודע אודותיהם לעובד האחר

 סדרנים, במספר מתאים, כנדרש לצורך הכוונת התנועה בחניון. 22.2.2

המפעיל לא יעסיק, במישרין או בעקיפין, מי מעובדי אחוזות החוף, בעבודות ו/או בשירותים הקשורים באופן  22.1

חניונים או כלשהו להפעלה ו/או תחזוקה של החניון, ו/או בעבודות ו/או שירותים הקשורים באופן כלשהו ל

 עסקים אחרים המופעלים על ידיו, אל א אם התקבלה לכך הסכמת אחוזות החוף, מראש ובכתב.

באם אחוזות החוף תמצא, לפי שיקול דעת סביר שיופעל על ידיה, כי מספר עובדי המפעיל המועסקים על ידיו  22.4

פי חוזה זה, אחוזות החוף תהא  בחניון נמוך מזה הדרוש על מנת לאפשר למפעיל למלא את התחייבויותיו על

רשאית לדרוש מהמפעיל להגדיל את מספר העובדים המועסקים על ידיו בחניון, והמפעיל ייענה לדרישה זו, 

 ומבלי שיהא בדרישה זו ו/או בהיענות לה בכדי לזכות את המפעיל בתשלום כלשהו. 

 שינויים בחניון .33

, לעשות כל שינוי שהוא בחניון ו/או להקים ו/או לשנות מבנים המפעיל אינו רשאי, בין בעצמו ובין באמצעות אחרים

ו/או מתקנים הקיימים בחניון ו/או שיוקמו בו, ללא הסכמתה, מראש ובכתב, של אחוזות החוף וללא הרשיונות 

 הדרושים לכך על פי דין.

 ביקורת על ידי אחוזות החוף .32

ן, ולכל המבנים שבו, לרבות מבני המשרד ומבני המפעיל יתיר לנציגי אחוזות החוף להכנס בכל עת לחניו 21.2

 הקופה, כדי לבדוק את תפוסת החניון ו/או כדי לבדוק את קיום הוראות החוזה ו/או לכל מטרה אחרת. 

ביקר נציג אחוזות החוף בחניון ומצא כי המפעיל אינו מקיים את הוראות החוזה, כולן או חלקן, יהא רשאי  21.2

 ע, לרבות בעל פה, אשר יבוצעו על ידי המפעיל במועד שיידרש על ידי אחוזות החוף.ליתן למפעיל הוראות ביצו

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי המפעיל נותן בזאת את הסכמתו להצבת פוקדים ו/או להתקנת כל מכשיר  21.1

חר אשר ו/או אמצעי שאחוזות החוף תבחר, לצורך איסוף מידע סטאטיסטי על תפוסת החניון ו/או כל מידע א
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אחוזות החוף תזדקק לו לצרכיה. המפעיל מתחייב לשתף פעולה עם אחוזות החוף לצורך איסוף המידע 

 האמור.

 המחאת זכויות וחיובים .34

המפעיל לא יהא רשאי להמחות ו/או להסב ו/או להעביר בדרך כלשהי את זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פי  24.2

תקבלה לכך הסכמת אחוזות החוף, מראש ובכתב. אי מתן הסכמה חוזה זה, כולן ו/או חלקן, זולת אם ה

 כאמור לא יהווה בסיס לכל תביעה ו/או טענה מכל מין וסוג שהם כלפי אחוזות החוף. 

24.2 

אחוזות החוף תהא רשאית להמחות את זכויותיה ו/או התחייבויותיה על פי חוזה זה, כולן ו/או חלקן, על פי  24.2.2

לכל גורם אחר, ללא כל צורך בהסכמה נוספת מאת המפעיל, מעבר לזו הניתנת על ידיו  שיקול דעתה המוחלט,

 להלן, ובלבד שלא יהא בהמחאה כאמור כדי לפגוע בזכויות המפעיל על פי חוזה זה. 24.2.2בסעיף 

זה, המפעיל נותן בזאת את הסכמתו להמחאת זכויותיה ו/או התחייבויותיה של אחוזות החוף על פי חוזה  24.2.2

לעיל והוא יהיה מנוע ו/או מושתק מלטעון כנגד ההמחאה ו/או כנגד אחוזות החוף, ו/או  24.2.2כאמור בסעיף 

 כנגד הנמחה, יהיה זה אשר יהיה, ובלבד שאין בהמחאה כאמור כדי לפגוע בזכויות המפעיל על פי חוזה זה.

 רשיונות .35

היה בעל כל הרשיונות, ההיתרים והאישורים המפעיל מצהיר ומתחייב, כי במהלך כל תקופת ההפעלה י 26.2

הדרושים לשם הפעלת החניון כאמור בחוזה זה ולשם ההתקשרות בחוזה זה, ובכלל זה רשיון עסק לחניון 

, וכל האישורים הנדרשים לפי 2691 –לתקופת ההפעלה, על שמו של המפעיל, לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח 

. המפעיל ידאג 2619 –יהול חשבונות ותשלום חובות מס(, תשל"ו חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת נ

להעביר לכל רשות מוסמכת, לרבות אגף רישוי עסקים במשטרה, את כל המסמכים הנדרשים על ידיהם לשם 

הוצאת רשיונות, היתרים ואישורים כאמור, מיד עם קבלת דרישתם. כל ההוצאות הכרוכות בהשגתם ו/או 

של הרשיונות, ההיתרים והאישורים האמורים תחולנה על המפעיל, והוא ישלמן בחידושם ו/או בעדכונם 

 מועד)שבעה( ימים מ 1במלואן ובמועדן. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המפעיל מתחייב בזאת, כי תוך 

, יגיש בקשה כדין לקבלת רשיון עסק על שמו לחניון, וימציא העתק של תחילת ההפעלה של החניון על ידו

 קשה שהוגשה על ידיו כאמור לאחוזות החוף.הב

)ששה( חודשים ממועד התחלת הפעלת החניון ימציא לאחוזות החוף  9המפעיל מתחייב כי לא יאוחר מתום  26.2

כמו כן, מתחייב המפעיל  לעיל. 26.2העתק מרשיון עסק תקף שיוצא על שמו, בהתאם להוראות סעיף 

מועד אחר שנקבע לחידוש רשיון העסק, העתק מחידוש רשיון  להמציא לאחוזות החוף אחת לשנה, או בכל

 העסק.

המפעיל מתחייב לקיים ולמלא בנוגע להפעלת החניון כל חובה המוטלת עליו לפי כל דין ולבצע את הפעלת  26.1

החניון בהתאם ובכפיפות לכל הרשיונות, ההיתרים והאישורים הדרושים על פי כל דין, והכל ברמה מקצועית 

 ולשביעות רצונה המלאה של אחוזות החוף.  גבוהה 

זה, ובין היתר, המצאת רשיון עסק תקף וחידוש רשיון עסק, על  26אי קיום התחייבויות המפעיל על פי סעיף  26.4

 לעיל, יהווה הפרה יסודית של חוזה זה. 26.2פי סעיף 

 תשלומים, מיסים והוצאות  .36

יטלים, ההוצאות והתשלומים האחרים, הכרוכים, בין במישרין המפעיל בלבד ישא בכל המיסים, האגרות, הה 29.2

ובין בעקיפין, בהפעלה ובתחזוקה של החניון ומתקניו, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ארנונה, 
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כפי שיהיו ו/או  אגרות, היטלים, מס רישוי עסקים, מס שלטים, תשלומי מים, חשמל, טלפון וכיוצא באלה,

 וישלמם במלואם ובמועדם.  ודכנו מעת לעת, ייקבעו ו/או יע

המפעיל מתחייב, כי לא יאוחר ממועד תחילת ההפעלה יעביר על שמו בעיריה, למשך תקופת ההפעלה, את  29.2

חשבונות האגרות, הארנונה, ההיטלים ומוני המים, המתייחסים לחניון, וכן יעביר על שמו כאמור בחברת 

ניון )במידה ויהיה(. בכפוף לאישורה, מראש ובכתב, של אחוזות החשמל את מונה החשמל המתייחס לח

החוף, המפעיל יהא רשאי לחבר את החניון לקו טלפון, וזאת על חשבונו ואחריותו. קו הטלפון האמור יהא 

 בבעלות המפעיל וילקח עמו בתום תקופת ההפעלה. 

)שבעה( ימים לפחות מראש,  1ב, של אחוזות החוף תהיה רשאית, אך לא חייבת, לאחר משלוח התראה בכת 29.1

לעיל, ואשר לא  29.2למפעיל, לשלם במקום המפעיל כל תשלום מבין התשלומים החלים עליו כאמור בסעיף 

שולם על ידי המפעיל במלואו ובמועדו. שילמה אחוזות החוף תשלום כאמור לעיל במקום המפעיל, ישיב לה 

 להלן. 16.2.20, בצרוף פיצוי מוסכם כאמור בסעיף המפעיל את סכום התשלום מיד עם דרישה ראשונה

 שלילת אחריות כלפי צד ג' .37

אחוזות החוף תציב שלטים בחניון בהם יצויין, בין היתר, כי השירותים הניתנים בחניון הינם שירותי חניה בלבד, וכי 

יוצא באלו, וכי אין הנהלת שירותים אלה אינם  כוללים כל שירות אחר כגון שמירה ו/או השגחה ו/או הכוונת תנועה וכ

החניון ו/או אחוזות החוף ו/או העיריה ו/או מי מטעמן נושאות בכל אחריות ו/או חבות כלפי המשתמשים בחניון ו/או 

באי החניון בגין ו/או בקשר לכל נזק ו/או אובדן לגוף ו/או לרכוש אשר יגרמו בחניון, בין בגין גניבה ו/או פריצה ו/או 

ו/או התחשמלות ו/או דריסה, העלולים להגרם בעת השימוש בחניון, ובין בגין כל סיבה אחרת, שריפה ו/או תאונה 

 .2691 –לרבות כל אחריות הקשורה ו/או נובעת מחוק השומרים, התשכ"ז 

 גודל השלטים האמורים, צורתם ותוכנם המדויק יקבעו על ידי אחוזות החוף, לפי שיקול דעתה.

ותו נוסח המופיע על השלטים שיוצבו בחניון על ידי אחוזות החוף יכלל גם בכרטיסים המפעיל מתחייב לגרום לכך, שא

 המונפקים על ידיו למשתמשים בחניון. 

 ביטוחים .38

כל תקופת לערוך ולקיים למשך מתחייב המפעיל חוזה זה, על פי המפעיל על פי כל דין ו/או  ו שלמבלי לגרוע מאחריות

מורשית  "( אצל חברת בטוחהמפעיל"ביטוחי  אשר יקראו להלן) מפורטים להלןאת הביטוחים ה, על חשבונו, חוזה זה

 : בישראללפעול  כדין

 

אחוזות החוף ו/או עיריית את אחריות המפעיל, קבלנים וקבלני משנה של המפעיל, בין היתר גם  ויכס י המפעילטוחיב

על הבטוח  פוליסותאת  ווטח"(, ויכלל)להלן: "יחידי המב, לרבות מפקח מטעמם ו/או כל אדם אחר מטעמםתל אביב 

 :פי התנאים כדלקמן

 

 :פוליסות הביטוח 21.2

 

 :ביטוח אש מורחב 21.2.2

תכולת רכוש )אש מורחב( המבטח במלוא השווי ובערך כינון מלא את החניון על צמודותיו, מבנים, תשתיות, בטוח 

 המפעיל בבעלותלרבות תכולה ו/או בהשגחתו של המפעיל בבעלותו ו/או באחריותו וכל ציוד ו/או רכוש  החניון

ו/או  המפעילידי  - עשו עלישנעשו ו/או י לחניון, וכן כל תיקון, שינוי, שיפור, שיפוץ ותוספת החניוןהנמצאת בתחום 

, לרבות מבני קופה ומבנים אחרים, שילוט וציוד תפעולי ריהוט, ציוד, מתקנים מכל מין וסוג שהואתכולה, עבורו, וכן 

יים, מחסומים חד כיווניים ומחסומים אחרים, אינסטלציה חשמלית, עמודי חשמל ותאורה, מחסומים חשמל אחר,

צנרת מים וכיבוי אש, מתקנים לחניית אופניים ו/או אופנועים, אדניות, צמחיה ומערכת השקיה כולל מערכת בקרת 
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י לגרוע מכלליות האמור, הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב ומבלאובדן או נזק עקב  השקיה וקוצבי מים, כנגד

נזק בזדון, השבתה )למעט נזקי טרור(, פרעות, שביתות, מהומות, אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, לרבות 

סערה , סופה, שיטפון, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה תאונתית )"אימפקט"(, פגיעה על ידי כלי רכב, פגיעה על 

 .ושוד הפריצוכן נזקי  כלי טיס ידי

יכלול תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף )שיבוב( כלפי אחוזות החוף ו/או עיריית תל כאמור, הבטוח  

, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת בגין נזק שנגרם על ידם אביב ו/או כל הבאים מטעמם

 אדם  שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

 

 :ובדן הכנסותביטוח א 21.2.2

לעיל,  28.1.1 ביטוח אובדן הכנסות והוצאות ניהול בשל נזק שנגרם לרכוש המבוטח עקב הסיכונים כאמור בסעיף 

 חודשים. 22וזאת למשך תקופת שיפוי של 

)שיבוב( כלפי אחוזות החוף ו/או עיריית תל  יכלול תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוףכאמור, הבטוח 

, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת בגין נזק שנגרם על ידם אביב ו/או כל הבאים מטעמם

 אדם  שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

ובלבד שהפטור כאמור למרות האמור לעיל, מוסכם בזאת כי המפעיל רשאי שלא לערוך את הביטוח כאמור בסעיף זה, 

 לעיל יחול כאילו נערך הביטוח. 28.1.1 בסעיף זה 

 .ביטוח צד שלישי 21.2.1

של כל מעשה או בהמבטח את חבות המפעיל ו/או עובדיו ו/או שלוחיו על פי כל דין טוח אחריות כלפי צד שלישי יב

גוף כל פגיעה או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או ניון, אשר גרמו לאובדן, מחדל רשלני בתקופת ההפעלה של הח

, אחוזות החוף, עיריית תל אביבמבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות פגיעה או נזק ללרבות נזק תוצאתי ו, אשהו

דולר של ארה"ב(  יליוןבמילים : מ $ ) 2,000,000 של מסך ואחריות שלא יפחת ותבגבול ולכל הבאים מטעמם הןלעובדי

 .ביטוח שנתיתמצטבר לתקופת בלאירוע, לתובע ו

: אש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, מנופים  -ביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הקשורה או הנובעת מ

קבלנים וקבלני ו/או מעליות, פריקה וטעינה של כלי רכב, שימוש בכלי נשק המוחזק ברישיון, חבות המפעיל בגין וכלפי 

משנה, מתקנים סניטאריים פגומים, מהומות, פרעות, שביתה והשבתה )למעט נזקי טרור(, הרעלה וכל דבר מזיק 

במאכל או משקה הניתן על ידי המפעיל בחניון ובסביבתו, זיהום תאונתי )מים או קרקע(, נזק בקשר עם מחסומים 

נזק רכוש שנגרם על ידי רכב, נזק גוף חבות בגין ד כיווניים(, ושערים מכל סוג )כולל מחסומים חשמליים ומחסומים ח

למעט חבות המכוסה על פי חוק הפלת"ד, מוגבל עד לסך עקב שימוש ברכב שאין חובה על פי דין לבטחו בביטוח חובה, 

 מעבר לגבולות האחריות המקובלים בפוליסת רכב סטנדרטית(למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית, )$  260,000

  חייב לשלם בגינם דמי ביטוח לאומי(. שהמפעילוכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי )למעט לגבי עובדים 

 

בפוליסה יצוין במפורש כי החריג לאחריות מקצועית לא יחול על נזק לכלי רכב ורכוש אחר הנמצא בחניון וכמו כן 

 ל המפעיל לא יחול על כלי רכב ורכוש אחר הנמצא בחניון.החריג לנזק לרכוש בפיקוחו ו/או בשליטתו ו/או בהשגחתו ש

 ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישי.אחוזות החוף ו/או עיריית תל אביב י רכוש כבמפורש פוליסת הביטוח יצוין ב

 כמו כן יצוין בפוליסה כי כל המועסק על ידי המפעיל בקשר עם ההפעלה של החניון, שאינו עובד ישיר של המפעיל

ואשר בגינו אין המפעיל חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי בהתאם לחוקים ו/או לתקנות, ייחשב כצד שלישי על פי 

 פוליסה זו.

למען הסר כל ספק לא יהיה בפוליסה זו כדי לשלול מתן כיסוי ביטוחי על פיה למפעיל ו/או לאחוזות החוף ו/או 

 לעיריית תל אביב במקרה של גניבת רכב מהחניון.

ם כבעלי שעלולה להיות מוטלת על מי מהן וח יורחב לשפות את אחוזות החוף ו/או עיריית תל אביב בגין אחריותהבט

ו/או מנהלים ו/או חוכרים וכן בגין אחריות העלולה להיות מוטלת עליהן ו/או מי מטעמם בין אם אחריות ישירה ובין 
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, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ומי מטעמואם אחריות שילוחית בגין מעשה ו/או מחדל רשלני של המפעיל 

 יחשב הבטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

 ביטוח חבות מעבידים. 21.2.4

ו/או בעקיפין בקשר מטעמו /או המועסקים על ידו והעובדים חבות המפעיל כלפי כל המבטח את מעבידים  חבותבטוח 

קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, בגין מוות ו/או פגיעה גופנית ו/או מחלה  לרבותעל פי חוזה זה  עם הפעלת החניון

 ותבגבולמקצועית העלולים להיגרם למי מהם תוך כדי ו/או עקב עבודתם בקשר עם הפעלת החניון על פי חוזה זה, 

 .שנתית במצטבר לתקופת ביטוח$ לאירוע ו 6,000,000 מסך של ואחריות שלא יפחת

כל הגבלה בדבר עבודות בעומק או בגובה, שעות עבודה ומנוחה, חבות המפעיל בגין וכלפי קבלנים, ביטוח זה לא יכלול 

ורעלים  תקבלני משנה ועובדיהם, מהומות, פרעות, שביתה והשבתה )למעט נזקי טרור(, שעות עבודה ומנוחה, פיתיונו

 וכן בדבר העסקת נוער המועסקים על פי החוק.

לכסות את אחריותו האישית של כל אדם המועסק על ידי המפעיל בגין מקרה הכיסוי על פי פרק זה יורחב 

 ביטוח המכוסה על פי פוליסה זו.

ו/או הבאים מטעמם היה וייטען, לעניין קרות תאונת  ביטוח זה יורחב לשפות את אחוזות החוף ו/או עיריית תל אביב

ד כלשהן כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידי עבודה ו/או מחלה מקצועית כלשהי, כי מי מהם  נושא בחובות מעבי

 המפעיל ו/או לעניין חבות המפעיל כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידו. 

 

היה ולדעת המפעיל יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחי המפעיל, מתחייב המפעיל  21.2

ר. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים כאמור ייכלל לערוך ולקיים את הביטוח המשלים ו/או הביטוח הנוסף כאמו

סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי אחוזות החוף ו/או עיריית תל אביב וכל הבאים מטעמם, אולם הויתור כאמור 

 לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

ו/או עיריית תל אביב בגין לעניין ביטוח חבויות נוסף או משלים יורחב שם המבוטח לכלול את אחוזות החוף 

 אחריותם למעשי ו/או מחדלי המפעיל ו/או הבאים מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

ידי אחוזות החוף ו/או עיריית תל -לכל בטוח אשר נערך על מיםקוד הינםתנאי מפורש על פיו  ויכלל המפעיל יטוחיב 21.1

 .2612 -וק חוזה ביטוח ה'תשמ"א לח 66לרבות כל טענה או זכות המפורטים  בסעיף  אביב.

 

ההפעלה במשך תקופת את היקפם  םצמצל אינו רשאי לבטלם ו/או ביטוחי המפעיל יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח 21.4

על כוונתו לעשות  יום מראש 90 לפחות הודעה כתובה בדואר רשוםלאחוזות החוף , אלא אם כן תימסר על פי חוזה זה

 זאת.

 

ו פניה מצד אחוזות החוף, מתחייב המפעיל להמציא לידי אחוזות החוף לפני מועד תחילת ללא צורך בכל דרישה א 21.6

תקופת ההפעלה, אישור בדבר עריכת הביטוחים על פי נוסח "אישור על עריכת ביטוחים", המצורף לחוזה זה ומסומן 

 , כשהוא חתום על ידי החברה המבטחת.2כנספח ג'

לתחילת תקופת  יםומקד תנאי מתלה והינ ," כאמורעל עריכת ביטוחיםשור המפעיל מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אי 

למנוע מן המפעיל  ותזכאי תהיינהואחוזות החוף ו/או עיריית תל אביב  לחניוןו/או הכנסת נכסים כלשהם  ההפעלה

 .המוסכםמועד בלא הומצא  ,כאמור ,כאמור במקרה שהאישורלחניון הכנסת נכסים ו/או  תחילת ההפעלה

 

כם בזה במפורש כי אין בהמצאת אישור ביטוחי המפעיל ו/או בבדיקתם ו/או אי בדיקתם, כדי להוות אישור בדבר מוס 21.9

התאמתם של ביטוחי המפעיל למוסכם, טיבם, תוקפם, היקפם או היעדרם ו/או כדי לגרוע מאחריותו של המפעיל או 

 או על מי מהבאים מטעמם.כדי להטיל אחריות כלשהי על אחוזות החוף ו/או עיריית תל אביב ו/

 

לעיל, לא תפגע בהתחייבויות המפעיל   28.5 ףלמען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישורי הבטוח במועד כאמור בסעי 21.1

עיל מתחייב לקיים פי חוזה זה, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לביצוע כל תשלום שחל על המפעיל, והמפ - על
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בשל אי הצגת  לחניוןו/או הכנסת נכסים  תפעול החניוןממנו  ומנעיאת כל התחייבויותיו על פי החוזה גם אם י

 האישורים במועד. 

בצורה כלשהי מהתחייבות  בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי המפעיל כדי לצמצם או לגרוע

 זה. חוזההמפעיל בהתאם ל

 

, מתחייב המפעיל להפקיד בידי אחוזות החוף, אישור המפעיליום לפני מועד תום תקופת ביטוחי  24 -מאוחר מ לא 21.1

       לשנה נוספת. םלעיל בגין הארכת תוקפ 28.5 כאמור בסעיף  י המפעילטוחיעריכת ב

הפעלה  חוזהעריכת הבטוח, במועדים הנקובים, מדי שנת בטוח וכל עוד  המפעיל מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור

 בתוקף. זה

 

לעיל, מעת לעת, כדי שישקף תמיד את   28.1.1 פי סעיף-המפעיל מתחייב לעדכן את סכום הבטוח בגין הבטוח הנערך על 21.6

 על פיו. יםהמבוטחהרכוש, התכולה הציוד של השווי מלוא 

 

בכל פעם שמבטחו של המפעיל יודיע לאחוזות החוף כי מי מביטוחי המפעיל עומד להיות מצומצם או מבוטל, כאמור  21.20

ם לפני יו 10לעיל, מתחייב המפעיל לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש,  28.4 בסעיף 

 מועד צמצום או ביטול הביטוח כאמור.

 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי גבולות האחריות המתחייבים מן האמור בחוזה זה ובאישור עריכת ביטוחי המפעיל,  21.22

הינם בדבר דרישה מזערית המוטלת על המפעיל, ועל המפעיל לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות 

היר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי אחוזות החוף ו/או עיריית תל בהתאם. המפעיל מצ

 אביב ו/או מי מטעמם בכל הקשור לגבולות האחריות המזעריים כאמור.

 

  28.5 שיומצאו על ידי המפעיל כאמור בסעיףלבדוק את אישורי הבטוח  ותאחוזות החוף ו/או עיריית תל אביב רשאי 21.22

כאמור בסעיף  והמפעיל מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויות המפעיל לעיל

 .הביטוח לחוזה זה

 ןהמפעיל מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של אחוזות החוף ו/או עיריית תל אביב ביחס לאישורי הבטוח וזכות

כמפורט לעיל, אינה מטילה על אחוזות החוף ו/או עיריית תל אביב או מי  ן ביטוחי המפעיללהורות על תיקולבדוק ו

של  אישורי הבטוח כאמור, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרםל בכל הקשורכל חובה וכל אחריות שהיא  םמטעמ

 .ועל פי כל דין זה חוזהעל פי  שהיא המוטלת על המפעיל חבותואין בה כדי לגרוע מכל  ביטוחי המפעיל

ות אחוזסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי המפעיל, המצאתם ו/או בשינויים, כדי להטיל אחריות כלשהי על מו

 ואו על מי מטעמם ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם אחריותהחוף ו/או עיריית תל אביב 

 זה או על פי כל דין. חוזהשל המפעיל על פי 

 

המפעיל מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג  21.21

 ליסות ביטוחי המפעיל תחודשנה מעת לעת לפי הצורך ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההפעלה.ולוודא כי פו

 

ידי המפעיל ו/או כל הבא  וסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע כי הפרת תנאים בפוליסת הביטוח עלבנ 21.24

 הבאים מטעמם על פי ביטוחים אלו.אחוזות החוף ו/או עיריית תל אביב ו/או בשמו ו/או מטעמו לא תפגע בזכויות 

 

 תרשאיאחוזות החוף היה תזה,  חוזהלעשותו ולקיימו על פי  והמפעיל ביטוח כלשהו שעלי םא ביצע ו/או לא קייל 21.26

שאחוזות החוף ו/או של המפעיל. כל סכום  וולשלם את דמי הביטוח על חשבונ ולעשות ולקיים את אותו הביטוח תחתי

 ןעל פי דרישתלאחוזות החוף ו/או עיריית תל אביב בתשלומו כאמור יוחזר מיד  והתחייבאו  מושילעיריית תל אביב 

 הראשונה.
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לחילופין ומבלי לפגוע בזכויות אחוזות החוף ו/או עיריית תל אביב על פי סעיף זה, אחוזות החוף תהיה רשאית לנכות 

זות החוף רשאית לגבותם מהמפעיל בכל סכומים אלו מכל סכום שיגיע ממנה למפעיל בכל זמן שהוא, וכן תהיה אחו

 דרך אחרת.

 

מתחייב המפעיל למלא אחר הפעלה זה  חוזהוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע בנ 21.29

כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי 

על ידו "ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופן שכל עובדיו שליחיו ומשמשיו שיועסקו החוקים הנ

זכאים לכל הזכויות שעל פי  ההפעלהמשך כל תקופת בבאופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ועל פי חוזה זה,  בחניון

 החוקים הנ"ל.

 

לקיים את כל הוראות החוקים והתקנות בדבר המפעיל  מתחייבבנוסף ומבלי לגדוע מהאמור בכל מקום בחוזה זה,  21.21

מכבי האש ו/או כל רשות אחרת בדבר ו/או  הרשות המקומית ו/או משטרת ישראל בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות

 בחניון.אמצעי זהירות ומניעת נזקים אותם יש לקיים נקיטת 

 

ת תל אביב ו/או המבטחים בכל הקשור להגנה על המפעיל מתחייב לקיים את כל דרישות אחוזות החוף ו/או עיריי 21.21

  החניון וזאת בעיקר בכל הנוגע להתקנת ו/או לנקיטת אמצעי הגנה כנגד נזקי טבע.

 

ת הביטוח על ידי ותנאי פוליסמ ה בתום לב של תנאי בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע כי הפר 21.26

 אחוזות החוף ו/או עיריית תל אביב על פי ביטוחים אלו.תפגע בזכויות  ו/או כל הבא בשמו ו/או מטעמו לא המפעיל

 

מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת הוראות סעיף זה, כולן או חלקן, מהווה הפרה יסודית של חוזה  21.20

 זה.

 
 אחריות .26

באחריות בלעדית לכל  מבלי לגרוע מאחריות המפעיל על פי כל דין, משך כל תקופת ההפעלה המפעיל ישא 26.2

פגיעה, אובדן או נזק, מכל סוג ומין שהם, שיגרמו לאדם, לגוף או לרכוש, לרבות למפעיל, עובדיו, שלוחיו וכל 

הפועלים בשמו ומטעמו, ולרבות אחוזות החוף, עובדיה, שלוחיה וכל הפועלים בשמה ומטעמה, בקשר לחניון 

ן ו/או במתקניו ו/או כתוצאה מהפעלת החניון על ידי ו/או כתוצאה ישירה או עקיפה, מן השימוש בחניו

המפעיל, וזאת בין אם הפגיעה, האובדן או הנזק נגרמו בתחומי החניון ובין אם לאו, למעט פגיעה, אובדן או 

 נזק, שנגרמו עקב מעשה או מחדל של אחוזות החוף או מי מטעמה. 

כדי לגרוע באופן כלשהו מאחריותו של המפעיל כלפי  21 -ו 21למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי אין בסעיפים  26.2

 לחוזה. 10 -ו 26אחוזות החוף על פי סעיפים 

 שיפוי .21

מבלי לגרוע ו/או לשחרר את המפעיל מהתחייבות כלשהי על פי חוזה זה, המפעיל ישפה את אחוזות החוף  10.2

וזות החוף ו/או העיריה תשלמנה ו/או )לפי העניין( את העיריה, מיד עם דרישה ראשונה, בגין כל סכום שאח

ו/או שתחוייבנה לשלם )על פי פסק דין או פסק בורר או על פי פשרה שאחוזות החוף ו/או העיריה הסכימו לה, 

ובלבד שנועצו עם המפעיל בטרם הסכמתן לפשרה כאמור(, בקשר לכל דרישה ו/או תביעה שתוגש כנגד 

לעיל, וכן בגין כל הוצאה  26.2הן בהתאם להוראות סעיף אחוזות החוף ו/או העיריה, ואשר המפעיל אחראי ל

שאחוזות החוף ו/או העיריה תוצאנה במסגרת הגנתן מפני דרישה ו/או תביעה כאמור )לרבות הוצאות משפט, 

 שכר טרחת עורך דין ושכר עדים(.

פי בחירתן השיפוי האמור משמעו שמהפעיל ישלם לצד השלישי התובע תחת אחוזות החוף ו/או העיריה או )ל
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של אחוזות החוף ו/או לפי העניין העיריה( ישלם לאחוזות החוף ו/או לעיריה כל סכום ששילמו ו/או 

שתחוייבנה לשלמו ו/או שנשאו בו כאמור לעיל, ובלבד שאחוזות החוף ו/או העיריה תודענה למפעיל ללא 

תגונן בפניה, אם על ידי צירופו דיחוי, לאחר קבלתה, על כל דרישה ו/או תביעה כאמור ותאפשרנה למפעיל לה

כצד שלישי בתביעה האמורה ואם על ידי מתן יפוי כח לבא כוחו של המפעיל )אשר יקבע על ידי המפעיל, ויהא 

טעון אישור מאת אחוזות החוף( לייצג את אחוזות החוף ו/או העיריה בתביעה האמורה, הכל לפי ברירת 

 לשהי שתוסכם בין הצדדים )אם בכלל(. אחוזות החוף ו/או העיריה, ואם בדרך אחרת כ

זה, ייחשב לכל דבר ועניין כתשלום המגיע לאחוזות החוף מאת  10שעל המפעיל לשלם כאמור בסעיף  תשלום 10.2

 המפעיל על פי חוזה זה.

 מעביד-אי קיום יחסי עובד .20

צמאי" כמובנו בכל דין, למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר בזה במפורש, כי המפעיל יפעיל את החניון כ"קבלן ע 12.2

וכי אין ולא יהיו יחסי עובד ומעביד בין המפעיל ו/או מי מעובדי המפעיל ו/או מי שיועסק על ידיו ו/או מטעמו 

ידי המפעיל בקשר להפעלת החניון, -לבין אחוזות החוף ו/או העיריה ו/או מי מטעמן. כל מי שיועסקו על

לא ייחשבו כעובדי אחוזות החוף ו/או העיריה ו/או מי מטעמן, ייחשבו כעובדיו של המפעיל בלבד, ובכל מקרה 

ו/או כמי שמועסקים על ידי מי מהן. המפעיל מתחייב להבהיר לעובדיו כי אין בהעסקתם על ידיו לצורך 

הפעלת החניון משום יצירת יחסי עובד ומעביד בינם לבין אחוזות החוף ו/או העיריה ו/או מי מטעמן. היה 

יחסי עובד ומעביד כאמור על ידי המפעיל ו/או מי מעובדיו ו/או מי שיועסק על ידיו, ויגרמו ונטענו בכל זאת 

לאחוזות החוף ו/או לעיריה ו/או למי מטעמן הוצאות כספיות ו/או נזקים בשל כך, מתחייב המפעיל לשפות 

ן כל סכום ולפצות את אחוזות החוף ו/או את העיריה ו/או את מי מטעמן, מיד עם דרישה ראשונה, בגי

 ששילמו ו/או שידרשו לשלם ו/או בגין כל נזק שסבלו ו/או שהן עלולות לסבול, כתוצאה מכך. 

אין לראות בכל זכות הניתנת על פי חוזה זה לאחוזות החוף להנחות את המפעיל ו/או להורות לו בכל ענין  12.2

 יל ותו לא. הקשור עם עובדיו, אלא אמצעי להבטחת ביצוע הוראות החוזה על ידי המפע

זה, ייחשב לכל דבר וענין כתשלום המגיע לאחוזות החוף  12תשלום שעל המפעיל לשלם כאמור בסעיף  12.1

 )"שיפוי"( לעיל, בשינויים המחוייבים. 10מהמפעיל על פי חוזה זה, ויחולו עליו, בין היתר, הוראות סעיף 

 0996 –אי תחולת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם, תשנ"ו  .23

המפעיל מצהיר בזאת, כי הוא אינו "קבלן כח אדם", כהגדרת המונח בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח  12.2

( ו/או בדינים אחרים, וכי אין להתייחס אליו ככזה לצרכי "חוק קבלני כח אדם" –להלן ) 2669 –אדם, תשנ"ו 

 חוזה זה. 

ע, כי המפעיל הינו "קבלן כח אדם", כהגדרתו בחוק קבלני במידה ועל אף האמור לעיל, ערכאה מוסמכת תקב 12.2

כח אדם ו/או בדינים אחרים, המפעיל מתחייב לשלם לעובדיו או למי מהם, על חשבונו בלבד, כל סכום שיגיע 

להם עקב קביעה כאמור על פי חוק קבלני כח אדם ו/או על פי כל דין, ומצהיר ומתחייב כי לא תהיינה לו 

 ות כלשהן מאחוזות החוף ו/או מהעיריה ו/או ממי מטעמן בגין תשלום סכומים כאמור. דרישות ו/או תביע

זה כדי לגרוע מהתחייבויות המפעיל לשיפוי ולפיצוי  12למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור בסעיף  12.1

סי עובד אחוזות החוף ו/או העיריה ו/או מי מטעמן בשל סכום שידרשו לשלם עקב קביעה בדבר קיום יח

 לעיל, לרבות עקב תביעה, המבוססת על טענה כי המפעיל הינו קבלן כח אדם.  12ומעביד כאמור בסעיף 

 פינוי .22

ביום הקבוע בתוספת כיום  24:00המפעיל מתחייב לסלק ידיו מהחניון ולפנותו עד ולא יאוחר מהשעה  11.2

חוזה זה יובא לידי סיום מוקדם, לפני (. היה ו"מועד הפינוי המקורי" –להלן האחרון של תקופת ההפעלה )
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מועד הפינוי המקורי, מכל סיבה שהיא, המפעיל יסלק את ידיו ויפנה את החניון ביום הסיום המוקדם של 

מועד הפינוי המקורי ומועד הפינוי המוקדם, יקראו להלן, ( )"מועד הפינוי המוקדם" –להלן החוזה כאמור )

 (. "מועד הפינוי" –ביחד 

הפינוי יחזיר המפעיל לאחוזות החוף את החניון וכל המחובר אליו חיבור של קבע, כשהם נקיים,  במועד 11.2

תקינים )למעט בלאי סביר(, מוכנים להפעלה ופנויים מכל אדם ומכל חפץ השייך למפעיל, וכן את המתקנים 

למעט בלאי סביר( והציוד אשר הועמדו לרשותו על ידי אחוזות החוף לצורך הפעלת החניון, כשהם תקינים )

 ומוכנים להפעלה.

למען הסר ספק מובהר בזה, כי החניון, המתקנים והציוד האמורים יוחזרו לאחוזות החוף במצב שבו הועמדו 

לרשותו על ידי אחוזות החוף, במועד תחילת ההפעלה, בכפוף לבלאי סביר, לשינויים ו/או תיקונים שבוצעו 

ולתיקונים ו/או שינויים שבוצעו בהם על ידי המפעיל, וניתנה להם  בהם על ידי אחוזות החוף ו/או מי מטעמה

 הסכמתה של אחוזות החוף בהתאם להוראות חוזה זה.

לא פינה המפעיל את החניון מכל אדם ו/או מכל חפץ ו/או מתקן השייכים לו, אחוזות החוף תהא רשאית, לפי 

או לשלחם למפעיל, או להעמידם לרשותו שיקול דעתה, להוציא מהחניון כל חפץ ומתקן כאמור ולאחסנם, 

 במקום שתבחר מחוץ לחניון, הכל על חשבון המפעיל ועל אחריותו.

במועד הפינוי או בסמוך לכך, כפי שיקבע על ידי אחוזות החוף, תערך ספירה משותפת של אחוזות החוף ושל  11.1

החוף, מיד עם דרישתה הראשונה, המפעיל, של הציוד והמתקנים המצויים בחניון. המפעיל ישפה את אחוזות 

בגין כל חוסר בציוד ו/או במתקנים שימצא בספירה האמורה לעומת רשימת הציוד, וזאת בשיעור העלויות 

וההוצאות הכרוכות בהשלמת כל חוסר כאמור. לא קיים המפעיל את התחייבותו לשפות את אחוזות החוף 

וי מן הבטחונות שהופקדו על ידי המפעיל במסגרת כאמור, תהא אחוזות החוף רשאית להפרע כדי סכום השיפ

 חוזה זה, לרבות באמצעות חילוט הערבות הבנקאית )כהגדרתה להלן(, כולה או חלקה.

)שלושים( יום ממועד הפינוי, ימציא המפעיל  לאחוזות החוף אישורים בכתב מאת כל המוסדות  10תוך  11.4

סילוק כל החובות כלפיהם המוטלים עליו בהתאם  הרלוונטיים )לרבות, העיריה וחברת החשמל(, בדבר

לעיל. למען הסר ספק, מובהר בזאת מפורשות, כי המצאת האישורים האמורים על ידי  29.2להוראות סעיף 

המפעיל לאחוזות החוף, תהווה תנאי מוקדם להשבתם אליו של הבטחונות שהופקדו על ידיו בידי אחוזות 

ן הסר ספק ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, מודגש בזאת מפורשות כי למע החוף, בהתאם להוראות חוזה זה.

אחוזות החוף תהא רשאית לדרוש מאת הזכיין הארכת הערבות הבנקאית שהופקדה על ידו בהתאם לחוזה 

זה, גם לאחר תום תקופת החוזה ו/או לאחר מועד הפינוי, בגין כל חוב שלא סולק על ידו כלפי אחוזות החוף 

/או חברת החשמל, לרבות חוב ארנונה ו/או מסים אחרים, עד להמצאת האישורים כי ו/או העירייה ו

החוב/ות סולק/ו, והזכיין מתחייב בזאת להאריך את הערבות הבנקאית בהתאם לדרישת אחוזות החוף, 

שאם לא כן, תקום לאחוזות החוף הזכות לחלט את הערבות הבנקאית, כולה או חלקה, בהתאם להוראות 

 לן.לה 11סעיף 

בגין איחור בפינוי החניון, תהיה אחוזות החוף זכאית, בנוסף לכל זכות אחרת המוקנית לה בחוזה זה ו/או על  11.6

להלן. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי אין בתביעת הפיצוי  16.2.22פי כל דין, לפיצוי מוסכם כאמור בסעיף 

מש בנוסף גם את הסעד של סילוק יד, כאמור המוסכם האמור ו/או בתשלומו, כדי למנוע מאחוזות החוף למ

 להלן. 16.4בסעיף 

 הפרות יסודיות .24

הפרה של התחייבויות המפעיל על פי כל אחד מן הסעיפים המנויים להלן תחשב כהפרה יסודית של החוזה:  14.2

1.6 4.2 ,9 ,6 ,20.2 ,20.1 ,20.6.2 ,20.20.2 ,26 ,29 ,21.2.2 ,21.9 ,21 ,22 ,22 ,21 ,26 ,29 ,21 ,11 ,19 ,11.2.9 ,

 . 11.2 -ו 11.4,  11.1.4, 11.2.1
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בנוסף, מות המפעיל, הכרזתו כפסול דין, הגשת בקשה לפשיטת רגל של המפעיל, הגשת בקשה על ידי המפעיל  14.2

לפירוקו מרצון ו/או הגשת בקשה לפירוקו של המפעיל ו/או הגשת בקשה למינוי כונס נכסים ו/או כונס נכסים 

כמוהם  -)תשעים( יום ממועד הגשתה  60מפרק זמני ו/או מנהל מיוחד למפעיל, שלא הוסרה תוך זמני ו/או 

 כהפרה יסודית של החוזה, לעניין ביטולו.

 סעדים .25

 קיזוז ועכבון 16.2

בנוסף ומבלי לפגוע בכל הוראה אחרת בחוזה זה בענין קיזוז, רשאית אחוזות החוף לקזז מכל סכום  16.2.2

, בין על פי חוזה זה ובין על פי כל חוזה אחר ביניהם, כל סכום ו/או חוב המגיע שעליה לשלם למפעיל

לאחוזות החוף מהמפעיל על פי חוזה זה ו/או על פי כל חוזה אחר ביניהם ו/או על פי כל דין, לרבות 

הפרשי הצמדה וריבית לסכום ו/או לחוב המקוזזים. האמור לעיל אינו פוגע בכל זכות נוספת ו/או 

 מוקנית לאחוזות החוף על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין.אחרת ה

על אף האמור בכל דין, המפעיל לא יהא רשאי לקזז ו/או לנכות ו/או לעכב סכומים כלשהם  16.2.2

מהסכומים אשר יגיעו ממנו לאחוזות החוף ו/או לעיריה ו/או למי מטעמן על פי חוזה זה ו/או כנובע 

הם, ו/או מכל סכום אחר שהוא שעליו לשלם בהתאם להוראות ממנו ו/או מכל חוזה אחר שביני

 חוזה זה.

על אף האמור בכל דין, למפעיל אין ולא תהיה זכות עכבון מכל סוג ומין ומכל סיבה שהיא כלפי  16.2.1

 אחוזות החוף ו/או העיריה ו/או מי מטעמן.

 פיצויים מוסכמים ספציפיים 25.3

תבוע מהמפעיל כל סעד לפי חוזה זה ו/או לפי כל דין ו/או לפנות מבלי לפגוע בזכותה של אחוזות החוף ל

לקבלת כל סעד ו/או צו מערכאה שיפוטית ו/או מעין שיפוטית, יהיה המפעיל חייב לשלם לאחוזות החוף, מיד 

עם דרישה ראשונה, את הסך הנקוב בכל אחד מהסעיפים הקטנים המפורטים להלן, בתוספת מע"מ כדין, 

ק מוסכמים ומוערכים מראש, בגין ההפרות המפורטות להלן, זאת מבלי שתחול על אחוזות כפיצוי וכדמי נז

 החוף חובת הוכחת נזק ו/או הערכת הנזקים שנגרמו ו/או שיגרמו לאחוזות החוף בגין ההפרות האמורות:

  )מאה אלף( ש"ח. -.200,000סך של  -לעיל  2.5בגין הפרת התחייבות המפעיל כאמור בסעיף  16.2.2

)אלף( ש"ח לכל יום פיגור  2,000סך של  –לעיל  4.3בגין הפרת התחייבות המפעיל כאמור בסעיף  16.2.2

 בתחילת הפעלת החניון על ידיו. 

)אלף( ש"ח  2,000סך של  -לעיל  6בניגוד לסעיף  בגין שימוש או התרת שימוש בחניון למטרה אחרת 16.2.1

לעיל )לגבי כל פעולה בנפרד(. בנוסף לפיצוי  9עיף לכל יום בו תתבצע פעולה המוגדרת כאסורה בס

זה, תהא אחוזות החוף רשאית, אך לא חייבת, לחייב את המפעיל בקנס בסכום הרווחים שינבעו 

 למפעיל, או שהיו יכולים לנבוע למפעיל, מהמטרה האחרת, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

)אלף( ש"ח  2,000סך של  – לעיל 01יפים בניגוד לסעיף בגין כיסוי ו/או שינוי ו/או חבלה בלוח התער 16.2.4

 למקרה.

בגין גביית תעריפי חניה הגבוהים מתעריפי החניה המירביים שאושרו על ידי אחוזות החוף כאמור  16.2.6

סכום השווה ליחס שבין התעריף שגבה המפעיל בפועל )התעריף הגבוה( לתעריפי  -לעיל  01.9בסעיף 

רו על ידי אחוזות החוף, כפול סכום דמי ההפעלה הצריכים להשתלם החניה המירביים שאוש

)שישים( יום, וזאת, למען הסר ספק,  90לאחוזות החוף על ידי המפעיל בגין הפעלה של החניון במשך 
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 בנוסף לתשלום דמי ההפעלה השוטפים כסדרם.

 600סך של   - לעיל 00בגין הפרת הוראות אחוזות החוף ו/או העיריה לגבי חניונים כאמור בסעיף  16.2.9

 )חמש מאות( ש"ח בגין כל רכב לגביו הופרו ההוראות האמורות.

אי דיווח במועד לגבי קלקול ו/או נזק ו/או אבדן בחניונים ו/או  – 07.0.2בגין הפרת הוראות סעיף  16.2.1

 בגין כל מקרה של אי דיווח.₪  6,000סך של  – במתקנים ו/או במחוברים

)חמש מאות( ש"ח, לכל יום או חלקו, שבו חנה  600סך של  – לעיל 08לסעיף  בגין חניית רכב בניגוד 16.2.1

 רכב כאמור.

)אלף ושמונה מאות( ש"ח  2,100סך של  –לעיל  08.2בגין סגירת החניון לציבור הרחב בניגוד לסעיף  16.2.6

 ליום. 

אות( ש"ח ליום בגין כל )שלוש מ 100סך של   -לעיל  09.3בגין לבוש שאינו תואם את הוראות סעיף  16.2.20

 עובד שלא היה לבוש כנדרש.

סך השווה לכפל התשלום  – לעיל 36.0בגין אי תשלום חיובים המוטלים על המפעיל על פי סעיף  16.2.22

 שלא שולם. 

כפל דמי הפעלה יומיים )היינו, דמי  – לעיל 22.0כמפורט בסעיף  בגין אי פינוי של החניון במועד 16.2.22

 ם מחולקים במספר ימי הפעלת החניון בשנה(, לכל יום פיגור.הפעלה שנתיי

)אלף וחמש  2,600סך של  - בגין אי קיום הוראות בקשר להתקנת שלטי הכוונה ו/או מתקן מחשוב 16.2.21

 מאות( ש"ח לכל הפרה.

"ח לכל )אלף( ש 2,000סך של  - בגין אי ניקוי החניון בהתאם להתחייבויות המפעיל על פי חוזה זה 16.2.24

 יום שבו החניון לא עמד בדרישות אחוזות החוף.

סך של  - כלפי ציבור החונים בחניון בגין התנהגות בלתי הולמת של מפעיל החניון או מי מעובדיו 16.2.26

 )אלף( ש"ח למקרה. 2,000

ור בקיום )אלף( ש"ח לכל יום פיג 2,000סך של  – 28.0בגין אי מילוי ההתחייבויות האמורות בסעיף  16.2.29

 ההתחייבויות. 

זה לעיל משקפים פיצוי נאות,  16.2מוצהר ומוסכם בזאת, כי סכומי הפיצויים המוסכמים המפורטים בסעיף 

כפי שמוערך על ידי הצדדים, בגין הנזקים הצפויים לאחוזות החוף כתוצאה מן ההפרות המפורטות לעיל, וכי 

 מים האמורים. המפעיל יהא מנוע מלטעון, בכל הליך, להפחתת הסכו

למען הסר ספק, חובת תשלום הפיצויים המוסכמים המפורטים לעיל, אינה גורעת מחובת המפעיל לשלם את 

 דמי ההפעלה השוטפים על פי חוזה זה כסדרם, והיא באה בנוסף לה. 

 הפרשי הצמדה וריבית 16.1

 20.4ולו הוראות סעיף למעט הסכומים הנקובים בדולרים, ולמעט דמי ההפעלה )אשר לגביהם יח 16.1.2

לעיל(, כל הסכומים הצריכים להשתלם מצד למשנהו על פי חוזה זה יהיו צמודים למדד הבסיסי, כך 

 שהם יעודכנו באותו יחס שבו יעלה/יפחת המדד החדש ביחס למדד הבסיסי.

חייב לצד כל סכום המגיע מצד למשנהו על פי חוזה זה או כנובע ממנו אשר לא ישולם על ידי הצד ה 16.1.2
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האחר במועד שנועד לתשלומו על פי חוזה זה או כנובע ממנו, ישא )בנוסף לעדכונו כאמור בסעיף 

לעיל( ריבית בשיעור הגבוה מבין: השיעור המקסימלי הנהוג אותה עת בבנק הפועלים בע"מ  16.1.2

חל מן )עשרה אחוז( לשנה, וזאת ה 20%בגין חריגה לא מאושרת ממסגרת האשראי, או שיעור של 

 המועד שנועד לביצוע התשלום ועד למועד תשלומו בפועל.

 יד סילוק 16.4

מבלי לפגוע בכל זכות אחרת המוקנית לה על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, מוסכם בזאת, כי אחוזות החוף 

, לעלות לעיל 11ו/או מי מטעמה יהיו זכאים, במקרה של אי פינוי החניון במועד על ידי המפעיל כאמור בסעיף 

על שטח החניון, ליטול את החזקה בו בפועל, ולאחסן )על חשבון המפעיל( כל מתקן וחפץ שימצאו בו ואשר 

אינם שייכים לאחוזות החוף, וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי מצידה של אחוזות החוף. 

או הוצאה שנשאו ו/או המפעיל ישפה את אחוזות החוף ו/או העיריה ו/או מי מטעמן בגין כל תשלום ו/

שידרשו לשאת בהם בגין ביצוע הפעולות האמורות לעיל, ואחוזות החוף תהא רשאית להפרע כדי סכום 

השיפוי מן הבטחונות שהופקדו בידיה על ידי המפעיל במסגרת חוזה זה, לרבות באמצעות חילוט הערבות 

 הבנקאית )כהגדרתה להלן(, כולה או חלקה.

 הפרה ביטול החוזה בשל  16.6

לעיל, הפר המפעיל חוזה זה בהפרה יסודית ו/או  4.1מבלי לגרוע מזכותה של אחוזות החוף על פי סעיף 

)שבעה( ימים מיום קבלת דרישה בכתב מצידה של אחוזות החוף, תהא אחוזות  1בהפרה שלא תוקנה תוך 

דין, לבטל מיידית חוזה זה  החוף רשאית, בנוסף לכל הסעדים העומדים לרשותה על פי חוזה זה ו/או על פי כל

 וכן כל חוזה אחר שבינה לבין המפעיל.

 מעבר לגביית דמי הפעלה על בסיס יומי  .26

מבלי לפגוע בכל זכות אחרת המוקנית לאחוזות החוף על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, ובנוסף לכל  19.2

ית למפעיל, במקרה של אי לעיל, רשאית אחוזות החוף, בהודעה חד צדד 16המפורטים בסעיף  הסעדים 

קבלת דמי ההפעלה במלואם במועדם וכסדרם מן המפעיל, לעבור לגבות את דמי ההפעלה על בסיס יומי 

 (, והכל כמפורט בסעיף זה להלן."גבייה יומית" -להלן )

19.2 

י עם קבלת הודעה בכתב מאחוזות החוף, בדבר מעבר לשיטה של גבייה יומית, יפקיד המפעיל במשרד 19.2.2

)שישים אחוז( מן הפדיון היומי המתקבל מדמי החניה הנגבים  90%אחוזות החוף, מדי יום ביומו, 

 בחניון.

סך כל ההכנסות שנתקבלו על ידי המפעיל ו/או מי מטעמו  -משמעו  "פדיון יומי"בסעיף זה, המונח 

סגרת הפעלת ביום הרלוונטי ו/או שנזקפו לזכותם באותו יום בגין כל שרות שניתן על ידיהם במ

 החניון, לרבות בגין הסדרי חניית מנויים בחניון.

 כנגד הפקדת הפדיון היומי כאמור, יקבל המפעיל מאחוזות החוף אישור על סך ההפקדה. 19.2.2

 1בתום כל חודש תערך בין המפעיל לבין אחוזות החוף התחשבנות, והמפעיל מתחייב להעביר, תוך  19.2.1

בנות, את יתרת חובו בגין דמי ההפעלה בעבור התקופה שלגביה נערכה )שלושה( ימים ממועד ההתחש

 ההתחשבנות.

היה ולאחר התחשבנות כאמור יתברר, כי המפעיל זכאי להחזר מאחוזות החוף, יקוזז סכום ההחזר 

 מסכום חובו או ישולם לו על ידי אחוזות החוף, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של אחוזות החוף.
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לעיל, מתחייב המפעיל לאפשר לאחוזות החוף ו/או למי  21ע ובנוסף לאמור בסעיף מבלי לגרו 19.2.4

 מטעמה, בכל עת ולפי דרישתה, לעיין בספרי המפעיל, כדי לעמוד על גובה הפדיון היומי.

לרבות ספר תקבולים, חשבוניות מס, קבלות, סרטי  -משמעו  "ספרי המפעיל"בסעיף זה, המונח 

 העשוי להצביע על גובה הפדיון היומי של המפעיל. קופה רושמת וכל מסמך אחר

 בטחונות .27

 ערבות בנקאית 11.2

להבטחת ביצוע התחייבויותיו של המפעיל על פי חוזה זה, במלואן ובמועדן, לרבות תשלום דמי  11.2.2

ימציא המפעיל כולל לעירייה, ,  ההפעלה, וכל יתר התשלומים החלים עליו על פי חוזה זה,

עד המועד הקובע, ערבות בנקאית אוטונומית שקלית, בלתי מותנית, צמודה החוף,  לאחוזות

)עשרים וחמישה אחוז( מסכום דמי  %26, על סך /"2נספח "גלמדד, בנוסח המצורף לחוזה זה כ

(. הערבות הבנקאית תעמוד בתוקפה החל מן "הערבות הבנקאית" –להלן ההפעלה השנתיים )

חר תום תקופת ההפעלה. בכפוף לקיום כל התחייבויות )תשעים( יום לא 60המועד הקובע ועד 

המפעיל על פי חוזה זה, במלואן ובמועדן, תשיב אחוזות החוף למפעיל את הערבות הבנקאית 

 )תשעים( יום מתום תקופת ההפעלה.  60בחלוף 

 שם המבקש בנוסח הערבות הבנקאית יהא זהה לשם המפעיל.    11.2.2

רבות הבנקאית, לפיו הערבות הבנקאית אינה ניתנת להסבה או להעברה, הוספת תנאי לנוסח הע   11.2.1

 נתונה לשיקול דעתו של המפעיל.

הוספת תנאי לנוסח הערבות הבנקאית, לפיו דרישה שתגיע לבנק באמצעות פקסימיליה לא תחשב     11.2.4

 כדרישה על פי תנאי הערבות הבנקאית, נתונה לשיקול דעתו של המפעיל.

רבות הבנקאית תהא ניתנת לחילוט על ידי הצגתה לבנק, מבלי שאחוזות החוף תצטרך להציג הע   11.2.6

לבנק כל מסמך ו/או ראיה כלשהם נוספים על דרישת החילוט, ומבלי שאחוזות החוף תצטרך 

 לנמק את דרישת החילוט. 

ת דמי ההפעלה, חלה העלאה של דמי ההפעלה כאמור בחוזה זה, מיד לאחר קבלת הודעה על העלא   11.2.9

ימציא המפעיל לאחוזות החוף ערבות בנקאית חלופית, במקום הערבות הבנקאית המקורית, בסך 

)עשרים וחמישה אחוז( מסכומם המעודכן של דמי ההפעלה השנתיים, באותם תנאים  26%של 

 ובאותו נוסח של הערבות הבנקאית המקורית.

 ריך את תקופת ההפעלה למשך תקופת ההארכה )או,החליטה אחוזות החוף לממש את זכותה להא   11.2.1

לפי הענין, למשך תקופת ההארכה הקצובה(, אזי מיד לאחר קבלת הודעתה של אחוזות החוף על 

מציא יוכתנאי מקדמי לתחילת ההפעלה במהלך תקופת ההארכה,  ,הארכת תקופת ההפעלה

ל הערבות הבנקאית, אשר המפעיל לאחוזות החוף ערבות בנקאית, באותם תנאים ובאותו נוסח ש

 60תעמוד בתוקפה מתחילת תקופת ההארכה )או, לפי הענין, תקופת ההארכה הקצובה( ועד 

 )תשעים( יום לאחר תום תקופת ההארכה )או, לפי הענין, תקופת ההארכה הקצובה(.

 לעיל, אחוזות החוף רשאית לחלט את הערבות 11.2.2מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף    11.2.1

הבנקאית, כולה או חלקה, בכל מקרה בו הפר המפעיל תנאי מתנאי החוזה, ובכלל זה לא שילם 

)שבעה( ימים מהמועד שנועד לתשלומו,  1במלואו תשלום כלשהו החל עליו לפי חוזה זה, תוך 

לרבות חוב בלתי קצוב, חובות ארנונה, מיסים, אגרות, תשלומי חובה, חשמל טלפון ומים, ולרבות 

 מוסכמים ו/או הפסד רווחים שנגרם לאחוזות החוף בגין הפרת החוזה על ידי המפעיל. פיצויים
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למען הסר ספק, מודגש בזאת כי אחוזות החוף רשאית לחלט את הערבות הבנקאית, כולה או 

חלקה, כאמור בסעיף זה, בגין חובות לעירייה, לרבות חוב ארנונה ו/או מסים אחרים והזכיין 

יינה לו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות בקשר עם חילוט הערבות מצהיר כי אין ולא תה

 הבנקאית מסיבה זו.

חולט חלק מהערבות הבנקאית, ישלים המפעיל את סכום הערבות הבנקאית לסכום שהיה נקוב 

 )שבעה( ימים מיום החילוט.  1בה עד לחילוט האמור, וזאת בתוך 

לוטה, כאמור בסעיף זה, כדי לפגוע בזכויות ובסעדים אין במתן הערבות הבנקאית או בחי    11.2.6

המוקנים לאחוזות החוף על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, והאמור בסעיף זה בא אך ורק להוסיף 

 על האמור בכל דין ולא לגרוע ממנו.

 ערבות אישית 11.2

וזה זה, במלואן ובמועדן, נוסף על הערבות הבנקאית, ולהבטחת ביצוע כל התחייבויותיו של המפעיל על פי ח

לחוזה זה,  /"4"גכנספח "ימציא המפעיל לאחוזות החוף עד המועד הקובע ערבות אישית, בנוסח המצורף 

. היה המפעיל ( שני ערבים שהינם תושבי ישראל )במידה והמפעיל הינו יחיד ולא תאגיד2) חתומה כדין על ידי

ל ובעלי השליטה בו כערבים, ביחד ולחוד, לביצוע תחתם הערבות האישית על ידי מנהלי המפעי –תאגיד 

התחייבויות המפעיל כאמור. היה מי מהמנהלים ו/או מבעלי השליטה של המפעיל תאגיד, תחתם הערבות 

האישית על ידי היחידים המשמשים, במישרין או בעקיפין, כמנהלים ו/או כבעלי השליטה במנהלים ו/או 

 בבעלי השליטה במפעיל. 

 .2691 –כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח  -משמעו "שליטה"מונח בסעיף זה, ה

 המחאות בטחון 11.1

בנוסף, ולהבטחת ביצוע כל התחייבויותיו של המפעיל על פי חוזה זה, במלואן ובמועדן,  11.1.2 

)עשר( המחאות חתומות על ידי  20המפעיל בידי אחוזות החוף, לא יאוחר מן המועד הקובע,  יפקיד

לפקודת אחת מן ההמחאות תירשם  (."המחאות הבטחון" –להלן המפעיל ומשוכות על החלק )

 1יתר  "בזק". והשלישית לפקודתיפו" -"עירית תל אביבהשניה לפקודת  ,"לישראל "חברת החשמל

 (."המחאות הבטחון" –להלן על החלק ))שבע( ההמחאות תימשכנה 

נן ימולאו, בעת הצורך, על ידי אחוזות החוף, וחתימת סכומי המחאות הבטחון ומועדי פרעו   11.1.2

למען הסר ספק מובהר בזאת כי  .המפעיל על חוזה זה ועל המחאות הבטחון מהווה הסכמה לכך

תשלומי החשמל ו/או המפעיל לא עמד ו/או לא עומד בהתחייבויותיו לתשלום במידה שיתברר כי 

למלא  תרשאי תהא אחוזות החוף ולם או חלקם,, כחניוןהטלפון ו/או הארנונה בהם הוא חב בגין ה

וחתימת המפעיל על חוזה זה ועל  לבעל החוב הולהעבירבהמחאת הבטחון את סכום החוב 

 המחאות הבטחון מהווה הסכמה לכך.

המפעיל מייפה בזה, באופן בלתי חוזר, את כוחה של אחוזות החוף לשלם באמצעות המחאות    11.1.1

לצורך גביית דמי הפעלה ו/או כל תשלום אחר החל על המפעיל על פי הבטחון ולפעול  לפרעונן 

לרבות אם חל עליו בגין הפרתו של חוזה זה.  כולל תשלומי חשמל ו/או טלפון ו/או ארנונהחוזה זה, 

המפעיל מוותר בזה על קבלת הודעה מראש בדבר שימוש בהמחאות הבטחון כאמור. למען הסר 

האמור יעמוד בתוקפו גם במקרה של ביטול החוזה על ידי מי ספק, מובהר בזאת, כי יפוי הכח 

 מהצדדים לו, וזאת מכל סיבה שהיא.

עשתה אחוזות החוף שימוש באחת, או יותר, מהמחאות הבטחון, בהתאם לחוזה זה, תודיע על כך   .11.1.4

ימים, )שלושה(  1למפעיל בהודעה בכתב, והמפעיל מתחייב בזאת, להפקיד בידי אחוזות החוף, תוך 



 
 

 
 - 96 - 

 

המחאות בטחון חלופיות, חתומות על ידיו ומשוכות על החלק, במקום אותן המחאות בטחון, 

 שבהן עשתה אחוזות החוף שימוש כאמור. 

)תשעים( יום מסיום תקופת ההפעלה, כנגד ביצוען  60המחאות הבטחון תוחזרנה למפעיל תוך    11.1.6

 י חוזה זה. במלואן, על ידי המפעיל, של כל התחייבויותיו על פ

 החלפת הערבויות עקב המחאת זכויות 11.4

)עשרה(  20המחתה אחוזות החוף את זכויותיה ו/או את התחייבויותיה לפי חוזה זה, מתחייב המפעיל, בתוך 

ימים מיום קבלת הודעתה של אחוזות החוף על ביצוע ההמחאה, להמציא לנמחה, שבשמו תנקוב אחוזות 

לעיל, ולשלוח  11.2לעיל וערבות אישית כאמור בסעיף  11.2כאמור בסעיף  החוף בהודעתה, ערבות בנקאית

העתק של הערבויות האמורות לאחוזות החוף. המציא המפעיל לנמחה ערבות בנקאית וערבות אישית 

כאמור, ובכפוף למילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה זה, במלואן ובמועדן, תשיב אחוזות החוף למפעיל את 

 אית והערבות האישית שהמציא המפעיל לאחוזות החוף בהתאם לחוזה זה. הערבות הבנק

לא עשה כן המפעיל, תהא אחוזות החוף רשאית, בנוסף לכל הסעדים העומדים לרשותה על פי חוזה זה ו/או 

 על פי כל דין, לחלט את הערבות הבנקאית ואת הערבות האישית.

 התחייבויות מקדימות לתחילת ההפעלה .28

 יל מתחייב לבצע  את כל הפעולות הבאות, וזאת עד ולא יאוחר מן המועד הקובע:המפע    11.2

 לתנאי המכרז.  22.1.2לבצע את כל הפעולות המנויות בסעיף  11.2.2

 לעיל.  1.2.2לשלם לאחוזות החוף את דמי השימוש בגין המבנים שבחניון, כאמור בסעיף  11.2.2

את הבנק הרלוונטי בדבר קבלת הוראת הקבע, כאמור להמציא לאחוזות החוף אישור בכתב מ 11.2.1

 לעיל. 6.2.2בסעיף 

 לעיל.  11.1להפקיד בידי אחוזות החוף את המחאות הבטחון,  כאמור בסעיף  11.2.4

 21.4/" לחוזה זה, כאמור בסעיף 2להמציא לאחוזות החוף את האישור על קיום ביטוחים, נספח "ג 11.2.6

 לעיל. 

 לעיל.  11.2/" לחוזה זה, כאמור בסעיף 1חוזות החוף את הערבות הבנקאית, נספח "גלהפקיד בידי א 11.2.9

 לעיל.  11.2/" לחוזה זה, כאמור בסעיף 4להפקיד בידי אחוזות החוף את הערבות האישית, נספח "ג 11.2.1

החדש אחוזות החוף תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות את המועד הקובע ובלבד שהמועד  11.2

שיקבע על ידיה לא יהיה מאוחר ממועד תחילת תקופת ההפעלה. דחתה אחוזות החוף את המועד הקובע 

 כאמור לעיל, ייחשב המועד החדש שנקבע על ידי אחוזות החוף, לכל דבר וענין, כמועד הקובע.

 שינויים בחוזה .29

וקף, אלא אם נעשו במסמך בכתב, כל שינוי, תוספת, ארכה ויתור או הנחה המתייחסים לחוזה זה לא יהיו בני ת

 שנחתם כדין על ידי שני הצדדים.

 ויתורים וארכות .41

   הסכמה מצד אחוזות החוף, לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסויים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה  40.2
 גזרה שווה למקרה אחר.
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, לא תהווה ויתור על אותה זכות, אי מימוש מצד אחוזות החוף של זכות כלשהי הנתונה לה במקרה מסויים 40.2

ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויותיה של אחוזות החוף, כולן או חלקן, לפי החוזה ו/או לפי כל 

 דין.

ידי אחוזות החוף, לא יפגעו -כל ויתור ו/או ארכה בקשר לתנאי החוזה, או להוראות שניתנו על פיו על 40.1

ולא ישמשו למפעיל צידוק או הגנה בקשר עם הפרה או אי קיום מצד המפעיל,  בזכויותיה של אחוזות החוף,

 ולא ייחשבו כויתור מצד אחוזות החוף על זכות מזכויותיה.

 ביול .40

כל ההוצאות הכרוכות בביול חוזה זה, על כל נספחיו, לרבות מסמכים שיתווספו אליו, אם ככל שתחול חובת הביול, 

 ן על המפעיל בלבד.תחולנה במלוא –יתווספו, בעתיד 

 פירוש .43

כותרות הסעיפים אינן מהוות חלק מהחוזה, ואין להזדקק להן בפירוש הוראותיו. כל האמור בחוזה בלשון יחיד, אף 

 ברבים במשמע וכן להיפך, וכל האמור בו במין זכר, אף במין נקבה במשמע וכן להיפך.

 סמכות שיפוט .42

חילוקי דעות בקשר לחוזה זה, לרבות בקשר לכריתתו, פרשנותו,  מוסכם כי הסמכות הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או

 יפו בלבד, לפי סמכותם העניינית. -המשפט בתל אביב-ביצועו ו/או הפרתו, תהיה נתונה לבתי

מבלי לגרוע מזכויותיה של אחוזות החוף על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, קיום סכסוך ו/או חילוקי דעות ו/או נקיטה 

ידי המפעיל, ויהיה על המפעיל להמשיך -שפטיים, לא ישמשו כשלעצמם עילה להפסקת הפעלת החניון עלבהליכים מ

 בהפעלה בהתאם לתנאי חוזה זה.

 הודעות .44

מצד למשנהו לכתובתו המפורטת לעיל )כפוף לכל  שתשלחהצדדים הינן כמפורט במבוא לחוזה זה. כל הודעה  כתובות

 אםצד האחר בדרך האמורה בסעיף זה( יראוה כאילו הגיעה לתעודתה:  ל נמסרהשינוי בה שהודעה בכתב לגביו 

במשרד דואר  למשלוח)שבעים ושתיים( שעות מעת מסירתה  12 כעבור  -נשלחה בדואר רשום עם אישור מסירה 

 –בכתובתו של הצד הרלוונטי ביד   נמסרהבישראל ; אם נשלחה בפקסמיליה ביום העסקים שלאחר יום משלוחה; אם 

 כאמור. מסירתהבעת 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 

 
 

 המפעיל  אחוזות החוף בע"מ
 

 אישור
 יחיד:

אני הח"מ, _____________ עו"ד, מאשר/ת בזה כי ביום _______ החוזה דלעיל נחתם בפני על ידי מר/גב' ____________ 
 נושא/ת ת.ז מס' ___________.

_______________ 
 , עו"ד         

 תאגיד:
אני הח"מ, _____________ עו"ד, מאשר/ת בזה, כי ביום _______ החוזה דלעיל נחתם כדין על ידי ________________  

(, באמצעות ה"ה _____________ ו _____________, שהינם מורשי החתימה שלו, וכי חתימתם מחייבת את "התאגיד")
את כל ההחלטות הדרושות על פי מסמכי היסוד שלו ועל פי כל דין על  התאגיד לכל דבר וענין. כן הנני לאשר, כי התאגיד קיבל

 מנת להסמיכו להתקשר בחוזה דלעיל ולבצעו בהתאם להוראותיו.
_______________ 

 , עו"ד          
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 8/3102מכרז מס' 

 חניון המסילהלהפעלת 

 /" 0נספח "ג
 8/02לחוזה להפעלת חניונים מס' 

 "חוזה ההפעלה"( –)להלן 
 

 "המסילהספת לחניון "תו
 

 ההוראות המובאות בתוספת זו באות להוסיף על חוזה ההפעלה ולהשלימו, ולא לגרוע הימנו.

לכל המונחים המופיעים בתוספת זו והמוגדרים בחוזה ההפעלה, יהא הפירוש הניתן להם בחוזה ההפעלה, וזאת 

 אלא אם כן נאמר במפורש אחרת. 

 פרטי החניון

 הם, כדלקמן: "המסילהפרטי חניון "
 .12, 12; חלקה: 9626גוש: 

 תל אביב 91: נחלת בנימין כתובת
 אשר גבולותיו הם:

 רח' נחלת בנימין  - במזרח 
 רח' הרצל  - במערב
 בנייני משרדים - בדרום 
 בנייני משרדים/מגורים -  בצפון 

 מקומות חניה מסומנים.  010 -כמ"ר, ובו  2,161 -כבשטח ברוטו של 
 

 בתוכניות המצויות בידי אחוזות החוף והעומדות לעיון המפעיל.  הכל, כמפורט
 

 תקופת ההפעלה

 .02.01.2024מועד תחילת תקופת ההפעלה: יום 

 .21.02.2026 מועד סיום תקופת ההפעלה: יום

 דמי ההפעלה

חודשים( של תקופת ההפעלה, הינם,  22", לכל שנה )המסילהסכום דמי ההפעלה בגין חניון "

 _(, בתוספת מע"מ כדין._____ש"ח )__________________________

דמי ההפעלה )לרבות המע"מ בגינם( ישולמו על ידי המפעיל לאחוזות החוף באופן הקבוע בחוזה ההפעלה, 

 )הראשון( לכל חודש, במהלך תקופת ההפעלה.  2 -וזאת ביום ה

 מבנים ומחסומים; דמי שימוש

( מבני קופה שני)  2 -מבני משרד  ו XXX" המסילהבחניון "נכון למועד חתימת חוזה ההפעלה, מוצבים 

)שבעת אלפים ושמונה מאות( ש"ח,  1,100הינם סך של  בגין כל מבנה(. דמי השימוש "המבנים" –להלן )

 בתוספת מע"מ כדין. 

( שישה)  9, חשמלי ם( מחסואחד) 2" המסילהנכון למועד חתימת חוזה ההפעלה, מותקנים בחניון "

 )אחד( מחסום פנאומטי. 2 -ו ד כיוונייםמחסומים ח

 

 שיטת תעריף לגביית דמי החניה
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בכל יום )למעט יום ו',  " לגביית דמי החניה הינההמסילהשיטת התעריף שתונהג על ידי המפעיל בחניון "
 –להלן תעריף שעתי, היינו תשלום לכל שעת חניה, לפי מספר שעות החניה בפועל ) –מוצאי שבת וערבי חג( 

 (.ריף שעתי""תע
    
 תעריפי החניה המירביים   

 

ש"ח לכל  )שמונה( 1"  הינם המסילהנכון למועד חתימת חוזה ההפעלה, תעריפי החניה המירביים בחניון "

 ( ש"ח לכניסה יומית, חד פעמית.שניים עשר) 22 -שעת חניה, ו

 למען הסר ספק, תעריפי החניה המירביים הנקובים לעיל, כוללים מע"מ. 

 

" בגין שינוי בתעריפי החניה המירביים ו/או המסילהתאמת גובה דמי הההפעלה המשתלמים בגין חניון "ה

 "המסילהבשיטת התעריף המונהגים בחניון "

(, ישונה גובה דמי ההפעלה באותו יחס ללא שינוי בשיטת התעריףשונו תעריפי החניה המירביים )

וגמא בלבד, באם הועלה התעריף המירבי של דמי )באחוזים( בו שונו תעריפי החניה המירביים. לד

גם כן, ולהיפך. 20% -, יגדל סכום דמי ההפעלה ב20% -החניה ב
 

 

 

שונתה שיטת התעריף הנוהגת בחניון )מתעריף שעתי בלבד לתעריף יומי בלבד, או להיפך(, ישונה גובה 

 דמי ההפעלה, כדלקמן: 

ש"ח לשעת חניה לפי תעריף  1, יהיה תעריף מירבי של לצורך השינוי בגובה דמי ההפעלה כאמור בסעיף זה

כל אחד מן ש"ח לכניסה יומית חד פעמית לפי תעריף יומי, ולהיפך ) 22שעתי שקול כנגד תעריף מירבי של 

 (. "התעריף הקובע" - התעריפים האמורים יקרא להלן

 

על ידי אחוזות החוף בשיטת היה ושונתה שיטת התעריף, כך שלאחר השינוי האמור, התעריף המירבי שנקבע 

התעריף החדשה )תעריף שעתי בלבד או תעריף יומי בלבד, לפי הענין(, שונה )גבוה או נמוך( מהתעריף הקובע 

הרלוונטי, ישונה )יגדל או יקטן, לפי הענין( גובה דמי ההפעלה, באותו יחס )באחוזים( בו התעריף המירבי 

 נמוך( מהתעריף הקובע הרלוונטי. שנקבע בשיטת התעריף החדשה שונה )גבוה או 

 

 כדוגמא בלבד, תונחנה הנחות היסוד הבאות:

  ש"ח לשעת חניה לפי תעריף שעתי שקול כנגד  6התעריפים הקובעים הינם, כדלקמן: תעריף מירבי של

 ש"ח לכניסה יומית חד פעמית לפי תעריף יומי.  20תעריף מירבי של 

 ש"ח לשעה. 6עריף שעתי בלבד והתעריף המירבי הינו שיטת התעריף הנוהגת בחניון הינה שיטת ת 

  אחוזות החוף הורתה על שינוי שיטת התעריף כך שבמקום שיטת תעריף שעתי, תונהג שיטת תעריף

במקרה כאמור לעיל, יגדל סכום דמי  ש"ח לכניסה חד פעמית. 26יומי, שבה התעריף המירבי יהיה 

 . 26% -ההפעלה ב

 
בחניון שיטה משולבת )היינו, תעריף שעתי בחלקו של היום ותעריף יומי בחלקו  היתה שיטת התעריף הנוהגת 

(, ושונו התעריפים המירביים ו/או שיטת התעריף, ישונה "השיטה המשולבת" –להלן האחר של אותו יום( )

 גובה דמי ההפעלה, על פי ההוראות הבאות: 

( מסכום דמי ההפעלה יםאחוז שמונים) 10%לצורך שינוי גובה דמי ההפעלה כאמור בסעיף זה, יראו 

( מסכום דמי יםאחוז עשרים) %20 -כמתייחס לדמי החניה הנגבים לפי התעריף השעתי הנוהג בחניון, ו

 ההפעלה כמתייחס לדמי החניה הנגבים לפי התעריף היומי הנוהג בחניון. 

 

מי שבשיטה המשולבת היה ושונו אך ורק התעריפים המירביים של התעריף השעתי ו/או של התעריף היו

אחוזים(  שמונים) 10(, אזי ישונה גובה דמי ההפעלה באופן הבא: %ללא שינוי בשיטת התעריף עצמה)
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מסכום דמי ההפעלה ישונה באותו יחס )באחוזים( בו שונה התעריף המירבי של התעריף השעתי 

ס )באחוזים( בו אחוזים( מסכום דמי ההפעלה ישונה באותו יח עשרים) %20 -שבשיטה המשולבת, ו

 שונה התעריף המירבי של התעריף היומי שבשיטה המשולבת. 

 

 כדוגמא בלבד, תונחנה הנחות היסוד הבאות:

  .שיטת התעריף הנוהגת בחניון הינה השיטה המשולבת 

  מסכום דמי ההפעלה כמתייחס לדמי החניה הנגבים לפי התעריף השעתי הנוהג בחניון,  10%יראו

 פעלה כמתייחס לדמי החניה הנגבים לפי התעריף היומי הנוהג בחניון. מסכום דמי הה 10% -ו

  התעריפים המירביים הנוהגים בחניון הינם, כדלקמן: התעריף השעתי במסגרת השיטה

ש"ח לכניסה  20ש"ח לשעה, והתעריף היומי במסגרת השיטה המשולבת הינו  6המשולבת הינו 

 יומית חד פעמית. 

 וי תעריפי החניה המירביים, כך שהתעריף השעתי המירבי במסגרת אחוזות החוף הורתה על שינ

 26ש"ח לשעה, והתעריף היומי המירבי במסגרת השיטה המשולבת יהא  9השיטה המשולבת יהא 

 ש"ח לכניסה יומית חד פעמית.

 

 20%מדמי ההפעלה יגדלו בשיעור של  10%במקרה כאמור לעיל, יגדל סכום דמי ההפעלה, כדלקמן: 

)בגין העליה בתעריף  26%מדמי ההפעלה יגדל בשיעור של  10% -ליה בתעריף המירבי השעתי(, ו)בגין הע

 . 22.6%המירבי היומי(. בסך הכל, יגדלו דמי ההפעלה, בדוגמא דלעיל, בשיעור של 

 

היה ובנוסף לשינוי בתעריפים המירביים תשונה גם שיטת התעריף, כך שבמקום השיטה המשולבת, 

ף של תעריף שעתי בלבד או תעריף יומי בלבד )או להיפך(, ישונו דמי ההפעלה בהתאם תונהג שיטת תערי

 , לפי הענין.  בתוספות זולנוסחאות הקבועות 

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
 

_______________        _______________ 
 המפעיל                      בע"מ  אחוזות החוף  

 
 אישור

 יחיד:
, _____________ עו"ד, מאשר/ת בזה כי ביום _______ התוספת דלעיל נחתמה בפני על ידי מר/גב' אני הח"מ

 ____________ נושא/ת ת.ז מס' ___________.
 

_______________ 
 , עו"ד

 תאגיד:
אני הח"מ, _____________ עו"ד, מאשר/ת בזה כי ביום _______ התוספת דלעיל נחתמה כדין ע"י 

___________, שהינם מורשי החתימה שלו, וכי  -(, באמצעות ה"ה __________ו"התאגיד"___ )____________
 חתימתם מחייבת את התאגיד לכל דבר וענין. 

_______________ 
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 8/3102מכרז מס' 
 המסילהלהפעלת חניון 

 
 /"3נספח "ג

 8/02לחוזה להפעלת חניון מס' 
 "חוזה ההפעלה"( –)להלן 

       
 ביטוחים עריכת אישור על

 
 לכבוד

 אחוזות החוף בע"מ
 9רח' גרשון 

 תל אביב
 

 א.ג.נ.,
 .יםאישור עריכת ביטוח -"החניון"( –)להלן  המסילה הפעלת חניוןהנדון: 

 
בזה כי על פי בקשת ____________________________ ת.ז./ח.פ ____________________ הננו מאשרים 

, ערכנו על 1/21ניון המסילה )להלן : "החניון"( ובקשר עם הוראות חוזה מס' )להלן : "המפעיל"( אשר מפעיל את ח
 : להלן ותמפורטהביטוח שם המפעיל ובקשר להפעלת החניון, את פוליסות ה

 
 פוליסה מספר ____________________ לביטוח אש מורחב א.

 בחצות.  21.02.2026ועד יום   02.01.2024 למשך התקופה מיום
תכולת ש מורחב( המבטח במלוא השווי ובערך כינון מלא את החניון על צמודותיו, מבנים, תשתיות, רכוש )אבטוח 
 המפעיל בבעלותלרבות תכולה ו/או בהשגחתו של המפעיל בבעלותו ו/או באחריותו וכל ציוד ו/או רכוש  החניון

 המפעילידי  - עשו עלישו ו/או ישנע לחניון, וכן כל תיקון, שינוי, שיפור, שיפוץ ותוספת החניוןהנמצאת בתחום 
, לרבות מבני קופה ומבנים אחרים, שילוט ריהוט, ציוד, מתקנים מכל מין וסוג שהואתכולה, ו/או עבורו, וכן 

מחסומים חשמליים, מחסומים חד כיווניים ומחסומים אחרים, אינסטלציה חשמלית, עמודי  וציוד תפעולי אחר,
מתקנים לחניית אופניים ו/או אופנועים, אדניות, צמחיה ומערכת השקיה חשמל ותאורה, צנרת מים וכיבוי אש, 

הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב ומבלי אובדן או נזק עקב  כולל מערכת בקרת השקיה וקוצבי מים, כנגד
השבתה פרעות, שביתות, מהומות, אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, גרוע מכלליות האמור, לרבות 

סערה , סופה, שיטפון, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה תאונתית נזק בזדון, נזקי טרור(,  )למעט
 .ושוד פריצהוכן נזקי  כלי טיס )"אימפקט"(, פגיעה על ידי כלי רכב, פגיעה על ידי

 
/או עיריית תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף )שיבוב( כלפי אחוזות החוף ו כאמור, כוללהבטוח  

, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא בגין נזק שנגרם על ידם תל אביב ו/או כל הבאים מטעמם
 יחול לטובת אדם  שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

 
 .פוליסה מספר ____________________  לביטוח אובדן הכנסות ב.

 בחצות.  21.02.2026ועד יום   02.01.2024 למשך התקופה מיום
ביטוח אובדן הכנסות והוצאות ניהול בשל נזק שנגרם המפורט בסעיף א' אש מורחב לעיל עקב הסיכונים כאמור  

 חודשים. 22בסעיף א' ביטוח אש מורחב לעיל, וזאת למשך תקופת שיפוי של 
  
החוף ו/או עיריית  תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף )שיבוב( כלפי אחוזות כאמור, כוללהבטוח  

, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא בגין נזק שנגרם על ידם תל אביב ו/או כל הבאים מטעמם
 יחול לטובת אדם  שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

 
 .פוליסה מספר ____________________  אחריות כלפי צד שלישי ג.

 בחצות.  21.02.2026ועד יום   02.01.2024 למשך התקופה מיום
של כל מעשה או בהמבטח את חבות המפעיל ו/או עובדיו ו/או שלוחיו על פי כל דין טוח אחריות כלפי צד שלישי יב

פגיעה או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או מחדל רשלני בתקופת ההפעלה של החניון, אשר גרמו לאובדן, 
אחוזות החוף, עיריית תל מכלליות האמור לרבות פגיעה או נזק ל מבלי לגרועלרבות נזק תוצאתי ו, אגוף שהוכל 

דולר של ארה"ב(  במילים : מיליון $ ) 2,000,000 של סךבאחריות  ותבגבול ולכל הבאים מטעמם הן, לעובדיאביב
 .ביטוח שנתיתמצטבר לתקופת בלאירוע, לתובע ו

 
: אש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה,  -עת מביטוח זה לא אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הקשורה או הנוב

מנופים ו/או מעליות, פריקה וטעינה של כלי רכב, חבות המפעיל בגין וכלפי קבלנים וקבלני משנה, מתקנים 
סניטאריים פגומים, מהומות, פרעות, שביתה והשבתה )למעט נזקי טרור(, הרעלה וכל דבר מזיק במאכל או 

יון ובסביבתו, זיהום תאונתי )מים או קרקע(, נזק בקשר עם מחסומים ושערים משקה הניתן על ידי המפעיל בחנ
חבות בגין מכל סוג )כולל מחסומים חשמליים ומחסומים חד כיווניים(, שימוש בכלי נשק המוחזק ברישיון כחוק, 
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יטוח חובה, נזק רכוש שנגרם על ידי רכב, חבות בגין נזק גוף עקב שימוש ברכב שאין חובה על פי דין לבטחו בב
למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית, $  260,000למעט חבות המכוסה על פי חוק הפלת"ד, מוגבל עד לסך 

מעבר לגבולות האחריות המקובלים בפוליסת רכב סטנדרטית( וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי )
  חייב לשלם בגינם דמי ביטוח לאומי(. שהמפעיל)למעט לגבי עובדים 

 
בפוליסה צוין במפורש כי החריג לאחריות מקצועית לא יחול על נזק לכלי רכב ורכוש אחר הנמצא בחניון וכמו כן 
החריג לנזק לרכוש בפיקוחו ו/או בשליטתו ו/או בהשגחתו של המפעיל אינו חל על כלי רכב ורכוש אחר הנמצא 

 בחניון.
ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד ו עיריית תל אביב אחוזות החוף ו/אי רכוש כבמפורש פוליסת הביטוח צוין ב

 שלישי.
כמו כן צוין בפוליסה כי כל המועסק על ידי המפעיל בקשר עם ההפעלה של החניון, שאינו עובד ישיר של המפעיל 
ואשר בגינו אין המפעיל חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי בהתאם לחוקים ו/או לתקנות, ייחשב כצד שלישי על פי 

 ה זו.פוליס
מוצהר ומוסכם בזה כי לא יהיה בפוליסה זו כדי לשלול מתן כיסוי ביטוחי על פיה למפעיל ו/או לאחוזות החוף 

 ו/או לעיריית תל אביב במקרה של גניבת רכב מהחניון.

 שעלולה להיות מוטלת על מי מהם ורחב לשפות את אחוזות החוף ו/או עיריית תל אביב בגין אחריותההבטוח 
או מנהלים ו/או חוכרים וכן בגין אחריות העלולה להיות מוטלת עליהם ו/או מי מטעמם בין אם ם ו/כבעלי

, וזאת אחריות ישירה ובין אם אחריות שילוחית על מי מהם בגין מעשה ו/או מחדל רשלני של המפעיל ומי מטעמו
 די המבוטח.בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הבטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחי

 
 פוליסה מספר ____________________  חבות מעבידים. ד.

 בחצות.  21.02.2026ועד יום   02.01.2024 למשך התקופה מיום
ו/או מטעמו /או המועסקים על ידו והעובדים כלפי כל על פי דין חבות המפעיל המבטח את מעבידים  חבותבטוח 

לרבות קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, בגין מוות ו/או פגיעה זה על פי הסכם  בעקיפין בקשר עם הפעלת החניון
גופנית ו/או מחלה מקצועית העלולים להיגרם למי מהם תוך כדי ו/או עקב עבודתם בקשר עם הפעלת החניון על 

 .שנתית במצטבר לתקופת ביטוח$ לאירוע ו 6,000,000 סך שלבאחריות  ותבגבולפי הסכם זה, 
 

כל הגבלה בדבר עבודות בעומק או בגובה, שעות עבודה ומנוחה, חבות המפעיל בגין וכלפי ביטוח זה אינו כולל 
קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, מהומות, פרעות, שביתה והשבתה )למעט נזקי טרור(, שעות עבודה ומנוחה, 

 ורעלים וכן בדבר העסקת נוער המועסקים על פי החוק. תפיתיונו
 

לכסות את אחריותו האישית של כל אדם המועסק על ידי המפעיל בגין מקרה ביטוח  הכיסוי על פי פרק זה הורחב
 המכוסה על פי פוליסה זו.

 
ביטוח זה הורחב לשפות את אחוזות החוף ו/או עיריית תל אביב ו/או הבאים מטעמם היה וייטען, לעניין קרות 

ביד כלשהן כלפי מי מהעובדים תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית כלשהי, כי מי מהם  נושא בחובות מע
 המועסקים על ידי המפעיל ו/או לעניין חבות המפעיל כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידו. 

 
)באם אחוזות החוף ו/או עיריית תל אביב ל קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי ”הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ

לרבות כל  אחוזות החוף ו/או עיריית תל אביבבר שיתוף ביטוחי ייערך( וכי אנו מוותרים על כל דרישה או טענה בד
 .2612 -לחוק חוזה ביטוח ה'תשמ"א  66טענה או זכות המפורטים  בסעיף 

 
ההסכם נשוא  ההפעלהל לא יצומצמו וגם או לא יבוטלו, במשך תקופת ”כמו כן, הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ

יום מראש וכי לא יהיה תוקף לצמצום ו/או  90ודעה כתובה בדואר רשום חוזות החוף האלשבנדון אלא אם תימסר 
הימים  90אם לא נמסרה הודעה כאמור ובטרם חלוף אחוזות החוף ו/או עיריית תל אביב ביטול  שכאלו לגבי 

 ממסירת ההודעה.
 

בשמו ו/או מטעמו  ו/או כל הבא המפעילת הביטוח על ידי ותנאי פוליסמ ה בתום לב של תנאי הפרהננו מאשרים כי 
 אחוזות החוף ו/או עיריית תל אביב על פי ביטוחים אלו.לא תפגע בזכויות 

 
כמו כן הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית חלה על המפעיל בלבד,  

 ובכל מקרה לא על אחוזות החוף ו/או עיריית תל אביב.
 

 וליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור לעיל.אישור זה כפוף לתנאי הפ
 

 בכבוד  רב
_______________       _____________________ 

 תאריך החתימה         חברת הביטוח
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 8/3102 מכרז מס' 
 המסילהלהפעלת חניון 

 
 /" 2נספח "ג

 8/02לחוזה להפעלת חניון מס' 
 וטונומיתנוסח של ערבות בנקאית א

 
 

 בנק_____________
 כתובת הסניף__________________

 
 תאריך: ____________     

 לכבוד
 אחוזות החוף בע"מ

 9רח' גרשון 
 תל אביב

 ערבות בנקאית מספר ________הנדון:  
 
(, אנו ערבים בזה כלפיכם, באופן בלתי מותנה, להלן  "המבקש"פי בקשת ____________________ )-על .2

 -סילוק כל סכום עד לסך כולל של ___________ )_______________________( שקלים חדשים )להלן ל

"(, בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן )כהגדרתו להלן(, על פי החישוב המפורט סכום הערבות"

 ין המבקש.  " שביניכם לבהמסילהלהפעלת חניון " 1/21שלהלן, שתדרשו מאת המבקש בקשר עם חוזה מספר 

 

)שבעה(  1אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום, או סכומים, עד לסכום הערבות, בתוספת הפרשי הצמדה, תוך  .2

ימים מיום דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע למעננו כמצויין לעיל, זאת מבלי שיהא עליכם להציג לנו כל 

נו את דרישתכם, ומבלי שיהא עליכם מסמך ו/או ראיה כלשהם נוספים על דרישתכם האמורה ו/או לנמק ל

לבסס את דרישתכם או לדרוש את הסכום, מראש או בדיעבד, מאת המבקש, או לפתוח בהליך משפטי כלשהו 

 נגד המבקש.

 

 אופן חישוב הפרשי ההצמדה: .1

משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  – "מדד המחירים לצרכן" 1.2

 , ובהעדר פרסום כאמור, כל מדד רשמי אחר שיבוא תחתיו. לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי

 מדד המחירים לצרכן שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה.  – "המדד החדש" 1.2

, דהיינו 2021, שנת נובמברבגין חודש  26.22.2021מדד המחירים לצרכן שפורסם ביום  – "המדד הבסיסי" 1.1

 נקודות.  202.2

 

יצוע תשלום כלשהו על פי כתב ערבות זה יתברר, כי המדד החדש עלה על המדד הבסיסי, יהיו אם במועד ב

הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד הבסיסי בסכום הנדרש לתשלום על פי 

לא  אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד הבסיסי או נמוך הימנו,כתב ערבות זה, ומחולק במדד הבסיסי. 

 .יחול כל שינוי בסכום הערבות

 

ועד בכלל, אחריו תהא הערבות בטלה ומבוטלת. דרישה  12.6.2024ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .4

 שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל תידחה.

 בכבוד רב, 
________________ 

 ]שם הבנק הערב[      
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 8/3102מכרז מס' 
 המסילהלהפעלת חניון 

 
 /"4נספח "ג

 8/02לחוזה להפעלת חניון מס' 
 

 נוסח של ערבות אישית
             
       

 לכבוד
 אחוזות החוף בע"מ

 9רח' גרשון 
 תל אביב

 ערבות אישיתהנדון: 

 אנו הח"מ:. 2

 __________________ -א.  _______________ )ת.ז.____________( מ 

 __________________ -ב. _______________ )ת.ז.____________( מ 

 __________________ -ג. _______________ )ת.ז.____________( מ 

(, לקיומן במלואן ובמועדן, "אחוזות החוף" –להלן ערבים בזה אישית, ביחד ולחוד, כלפי אחוזות החוף בע"מ )

עלת חניון (, של כל  התחייבויותיו של המפעיל על פי חוזה להפ"המפעיל" –להלן על ידי ________________)

(, או הנובעות "חוזה ההפעלה" –להלן ( בין אחוזות החוף לבין המפעיל )1/21)חוזה מספר _________מיום 

מחוזה ההפעלה, כולל אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, התחייבויות המפעיל לשלם במלואם ובמועדם כל 

פי חוזה ההפעלה, או כנובע ממנו, כאילו סכומים המגיעים או אשר יגיעו לאחוזות החוף מכל סיבה שהיא על 

היינו החייב העיקרי על פי חוזה ההפעלה; והננו מתחייבים בזאת כלפי אחוזות החוף, כי בכל מקרה שהמפעיל 

לא ישלם, במועדו או במלואו, סכום כלשהו המגיע ממנו על פי חוזה ההפעלה, או כנובע ממנו, או לא יקיים, 

כלשהי המוטלת עליו על פי חוזה ההפעלה, או כנובע ממנו, אנו נשלם לאחוזות במלואה או במועדה, התחייבות 

)שבעה( ימים, לפי דרישתה הראשונה, כל סכום כאמור ונשפה את אחוזות החוף, לפי דרישתה  1החוף, תוך 

הראשונה, על כל הפסדים ו/או נזקים ו/או הוצאות שיגרמו לאחוזות החוף כתוצאה מאי קיומה של 

 האמורה של המפעיל במלואה או במועדה. ההתחייבות 

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אנו מסכימים ומתחייבים בזאת, כדלקמן:. 2

ערבותנו זו תעמוד בתוקפה המלא גם במקרה שאחוזות החוף תעניק למפעיל ארכה או הקלה אחרת   2.2

או במקרה של שינויים בקשר להתחייבויותיו של המפעיל על פי חוזה ההפעלה, או כנובע ממנו, 

כלשהם, לרבות שינויים לרעת המפעיל, בתנאי חוזה ההפעלה, או במקרה של המנעות מצד אחוזות 

החוף מנקיטת צעדים נגד המפעיל לגביית סכומים שלא שולמו על ידיו כאמור או לאכיפת 

וחרר התחייבויות שלא קויימו כאמור או במקרה של שיהוי בנקיטת צעדים כאמור, ואנו לא נש

מאחריותנו על פי ערבות זו במקרה של ארכה, הקלה, שינויים, המנעות או שיהוי כאמור. מבלי 

לגרוע מכלליות האמור לעיל, אנו מסכימים בזאת, מראש ובדיעבד, לכל שינוי ו/או תיקון ו/או 

תוספת  שנחתמו ו/או שייחתמו בין אחוזות החוף ובין המפעיל בקשר לחוזה ההפעלה, לרבות 

יים ו/או תיקונים ו/או תוספות הפוגעים בזכויותינו ו/או המגדילים את חבות המפעיל, והכל בין שינו

 אם נעשו בידיעתנו ובין אם לאו, בין אם אנו מסכימים להם ובין אם לאו.
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עוד מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ערבותנו זו תעמוד בתוקפה המלא גם במקרה של שינוי  2.2

ו של המפעיל ו/או שינוי של זכויותיהם בו. כן תעמוד ערבותנו זו בתוקפה המלא, בהרכב בעלי מניותי

 בין אם נחזיק מניות בהונו של המפעיל ובין אם לאו, וללא כל קשר לחלקנו היחסי בהונו של המפעיל.

עוד מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ערבותנו זו תעמוד בתוקפה המלא גם מקום שבו שונתה ו/או  2.1

עה ערובה אחרת כלשהי שניתנה על ידי המפעיל ו/או מי מטעמו להבטחת התחייבויות המפעיל, פק

כולן או חלקן, על פי חוזה ההפעלה, ואנו מסכימים בזאת, כי כל שינוי ו/או פקיעת ערובה אחרת 

כאמור, לא יפגעו באופן כלשהו בערבותנו זו, וכי נהיה מנועים מהעלאת כל טענה לפיה השינוי ו/או 

פקיעת הערובה האחרת כאמור פוגע בזכויותינו ו/או מפקיע ו/או מקטין באופן כלשהו את ערבותנו 

 זו.

אחוזות החוף תהא רשאית לדרוש מאתנו את מילוי ערבותנו זו, כולה או חלקה, מבלי שיהא עליה  2.4

שתה, להציג לנו כל מסמך ו/או ראיה כלשהם נוספים על דרישתה האמורה ו/או לנמק לנו את דרי

ומבלי שתצטרך לדרוש תחילה מהמפעיל את תשלום הסכום שלא שולם על ידיו כאמור או את קיום 

 החיוב שלא קויים על ידיו כאמור ו/או לממש תחילה בטחונות אחרים שהומצאו לה על ידי המפעיל. 

ימים לקבל ערבותנו ידוע לנו, כי רק על סמך הצהרותינו והתחייבויותינו האמורות בכתב ערבות זה, הנכם מסכ .1

 זו.

ערבותנו זו הינה מוחלטת, בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול ו/או לצמצום )אלא בהסכמתה של אחוזות החוף,  . 4

 מראש ובכתב(, והיא תחייב אותנו ואת הבאים במקומנו ו/או מכוחנו.

 ולראיה באנו על החתום היום ________ בחודש ________ בשנת _____

 
 

 ג._______________         ב._____________        ____א._________
 

 
 אישור

אני הח"מ, __________ עו"ד, מאשר/ת בזה כי ביום ______ נחתמה הערבות דלעיל בפני על ידי מר/גב' 

______ נושא/ת ת.ז מס' ____________, מר/גב' _____________ נושא/ת ת.ז מס' _______________

 ___.____________ נושא/ת ת.ז מס'_____________מר/גב' __ _,______________

 

 

_______________ 

 , עו"ד          

 
 
 
 

 
 


