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  חוזה
  
  

  _________שנת ________ בחודש ____ אביב בתארי� �שנער� ונחת� בתל

  
  

�  מ"אחוזות החו  בע    :בי
     510266208 פ.ח    
     �  אביב�תל, 6מרחוב גרשו
    �  03�7610333:   פקס03�7610300: טלפו
  ;מצד אחד                )"אחוזות החו  "�להל� (    

  
  
  

�    )____________. פ.ח./ז.ת(_______________________     :לבי

  _________________________________________מרחוב       

            �  _______________: פקס______________  : טלפו

;מצד שני                )"המפעיל" �להל� (    
    

  
  

או בעלת /או המחזיקה ו/או השוכרת ו/או החוכרת ו/הינה הבעלי* ו") העיריה" �להל� (יפו �ועיריית תל אביב  :הואיל

שימוש ארעי במגרשי* (הרשויות המקומיות או אישרה שימוש מכח חוק /או מי שהורתה ו/זכות השימוש ו

לחוזה /" 1ג"המצורפת כנספח , שפרטיה* מפורטי* בתוספת לחוזה זה, במקרקעי�, 1987 –ז "התשמ, )ריקי*

  ; ")התוספת" �להל� (זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו 

ה* /אשר גבולותיו ,]ורימונטיפי[י* /י* כחניו�/י* הידוע/י* חניו�/ובתחו* המקרקעי� האמורי* פועל  :והואיל

  ; )"החניו� "�להל� (מפורטי* בתוספת 

על הכשרת* ופיתוח* של חניוני* בתחומה , בי� היתר, מטעמה של העיריה, ואחוזות החו� מופקדת  :והואיל

  ;תפעול* וניהול*, וכ� על החזקת*, המוניציפלי של העיריה

זכות שימוש בחניוני* , בי� היתר, חוזות החו�העיריה הקנתה לא, ולצור2 מילוי תפקידיה האמורי*   :והואיל

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

בי� , וזאת, ובכלל זה בחניו�, 1987 �ז "התשמ, )שימוש ארעי במגרשי* ריקי*(מכח חוק הרשויות המקומיות 

באמצעות מפעילי* , על ידי אחוזות החו�, תפעול* וניהול*, זקת*הח, פיתוח*, לצור2 הכשרת*, היתר

  ;עצמאיי*

לצור2 הפעלתו וניהולו כחניו� ציבורי , ואחוזות החו� מעוניינת למסור את הפעלת החניו� לידי מפעיל עצמאי  :והואיל

וק הגנת וזאת בתנאי שהמפעיל העצמאי לא יהיה דייר מוג� על פי ח, לשירותו ולרווחתו של הציבור הרחב

ושמעמדו בחניו� יהיה של , או כל חוק אחר שיבוא במקומו או יתקנו/ ו1972 �ב "התשל, )נוסח משולב(הדייר 

  ;ובהתא* ובכפיפות לכל יתר התנאי* וההוראות המפורטי* בחוזה זה, בר רשות בלבד

די מפעיל עצמאי כאמור בעני� הפעלתו של החניו� על י) 12/2009 מכרז מספר(ואחוזות החו� פרסמה מכרז   :והואיל

  ; )"המכרז "–להל� (
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  ; הוכרזה כהצעה הזוכה במכרז, שהוגשה במסגרת המכרז, והצעתו של המפעיל  :והואיל

בתמורה ובהתא* ובכפיפות לכל יתר , למטרה, והמפעיל הסכי* לקבל על עצמו את הפעלת החניו� לתקופה  :והואיל

  ;התנאי* וההוראות המפורטי* בחוזה זה

  :כדלקמ�, הותנה והוסכ� בי� הצדדי�, הרהוצ, לפיכ�

1 .   המבוא ומסמכי החוזה  

  .המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו  1.1 

  . מהווי* חלק בלתי נפרד מחוזה זה) כהגדרת* להל�(הנספחי* המצורפי* לחוזה זה וכ� מסמכי המכרז   1.2

  :רשימת הנספחי*

  ;התוספת � /"1ג"נספח   1.2.1

  ;  ביטוחי*עריכתכתב אישור על  – /"2ג"נספח   1.2.2

  ;כתב ערבות בנקאית אוטונומית � /"3ג"נספח   1.2.3

  .כתב ערבות אישית – /"4ג"נספח   1.2.4

2 .   הגדרות  

  :אלא א* כ� נאמר במפורש אחרת, תהיה למונחי* הבאי* המשמעות המפורטת לציד*, בחוזה זה

;  "אחוזות החו�"

; "העיריה"; "המפעיל"

; "החניו�"; "התוספת"

  ; "המכרז"

  .בראש חוזה זה או במבוא לחוזה זה, כסדר*, כהגדרת מונחי* אלה

ב "כפי ערכו על פי השער היציג של דולר ארה, ב"שווה ער2 בשקלי* של דולר ארה  �" דולר"

  . והידוע בעת התשלו* בפועל, המפורס* על ידי בנק ישראל

ביחד ע* ההודעה על , תמסר למפעילהמועד שתקבע אחוזות החו� ושהודעה לגביו    �" המועד הקובע"

להשלמת ביצוע� על ידיו של כל  ההתחייבויות המקדימות לתחילת , זכייתו במכרז

ימי* לפחות לאחר המועד שבו תמסר למפעיל ההודעה ) שבעה (7ואשר יהא  , ההפעלה

  . על זכייתו במכרז

  . 1970 –א "תשל, )תרופות בשל הפרת חוזה(כמשמעותה בחוק החוזי*   "הפרה יסודית"

התחייבויות מקדימות "

�" לתחילת ההפעלה  

ואשר ביצוע� ,  פעולות שעל המפעיל לבצע קוד* לתחילת ההפעלה של החניו� על ידיו

מהווה תנאי מקדמי לחתימתה של אחוזות החו� על חוזה זה , במלוא� ובמועד� על ידיו

והכל , על ידיוולהעמדת החניו� לרשותו על ידי אחוזות החו� לש* תחילת הפעלתו 

  .  לחוזה זה להל�38כאמור בסעי� 
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וכל מסמ2 אחר שהוסכ* בחוזה זה או שהצדדי* , לרבות כל נספחיו,  מסמ2 זה   �" חוזה זה"

  . הסכימו בכתב כי יהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה

�" המדד"  �ובהעדר , ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה�המתפרס* על, מדד המחירי* לצרכ

  .כל מדד רשמי אחר שיבוא תחתיו, אמורפרסו* כ

  ). כהגדרת מונח זה בתנאי המכרז(המדד האחרו� הידוע במועד האחרו� להגשת הצעות   �" מדד בסיסי"

  .המדד הידוע ביו* ביצוע תשלו* כלשהו בפועל  �" המדד החדש"

,  על אחוזות החו�או מכשיר אלחוטי המקובל/או טלפו� סלולרי ו/י טלפו� קווי ו/מספר  �" מוקד חירו�"

באופ� , י* איתור של אותו צד או נציגו/המאפשר, שיימסר על ידי צד לחוזה למשנהו

כהגדרת מונח זה (מש2 כל תקופת ההפעלה , שעות ביממה) עשרי* וארבע (24, רצו�

  ). לחוזה זה להל�4בסעי� 

  .  לחוזה זה להל�6.1כהגדרתה בסעי�    �" מטרת ההפעלה"

א2 מבלי לגרוע מכלליות , לרבות, ל מטרה שאינה עולה בקנה אחד ע* מטרת ההפעלהכ    �" מטרה אחרת"

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

, תיקוני תקרי*, סיכה, תדלוק, או לימודי נהיגה/ו, שירותי רחיצה, תיוו2 ביחס אליה*

החזקת , אחסו� רכב,  אחרי* מכל סוג שהואתיקוני*, פחחות רכב, חשמלאות רכב

או /לרבות פרסו* באמצעות הצבת שלטי* ו, או פרסו* בכל דר2 שהיא/ו, גרוטאות

 �  .כרזות על גבי רכבי* החוני* בחניו

לרבות כל , המהווי* את חוברת המכרז, המסמכי* המפורטי* בתנאי המכרז  �" מסמכי המכרז"

או /ולרבות כל תוספת ו,  בקשר ע* המכרזהמסמכי* שנמסרו לרוכשי חוברת המכרז

א� א* , תיקו� בכתב למסמכי המכרז שתמסור אחוזות החו� לרוכשי חוברת המכרז

  . לא צורפו לחוברת המכרז

   . כהגדרת מונחי* אלה להל�, רכב מסחרי קל ורכב מסחרי כבד, רכב פרטי  �"  רכב"

) ארבעת אלפי* (4,000שמשקל* עולה על , יוליותוט, מיניבוסי*, אוטובוסי*, משאיות  �" רכב מסחרי כבד"

  .ג"ק) ארבעת אלפי* (4,000וכ� כל כלי רכב אחר אשר משקלו עולה על , ג"ק

כלי רכב להובלות , טרנספורטרי*, כלי רכב ע* ארגז פתוח, משאיות קלות, טנדרי*  �" רכב מסחרי קל"

 4,000לה על ובלבד שמשקל* אינו עו, מקומות) שבעה (7 �נוסעי* שבה* מעל ל

  .ג"ק) ארבעת אלפי*(

ימי* רצופי* ואשר בעליו לא ) ארבעה עשר (14רכב שנמצא בחניו� לתקופה העולה על   �"  רכב נטוש"

�  .הסדיר ע* המפעיל את התשלו* בגי� חנייתו בחניו

  .כהגדרת* בחוזה זה, שאינו רכב מסחרי קל ורכב מסחרי כבד, כל כלי רכב    �" רכב פרטי"

  .  לחוזה זה להל�4.1כהגדרתה בסעי�   �" פעלהתקופת הה"
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  .  לחוזה זה להל�4.3כהגדרתה בסעי�    �" תקופת ההארכה"

  

3 .   הצהרות והתחייבויות המפעיל  

  :כי, מתחייב כלפי אחוזות החו�) לפי העניי�(וכ� , המפעיל מצהיר ומאשר

או בהפעלתו של /ורי* בהכשרתו והגורמי* והשיקולי* הקש, ובדק את כל הנתוני*, ביקר בחניו� ובסביבתו  3.1

מספר מקומות החניה , מיקומו, ובכלל זה בדק את שטח החניו�, או העשויי* להשפיע עליה*/החניו� ו

דרכי הגישה , המצב התכנוני של החניו� וסביבתו, תנאיו הפיזיי*, אפשרויות השימוש בחניו�, הכלולי* בו

�לרבות הסדרי חניה מיוחדי* ( והחניה בחניו� ובסביבתו הסדרי התנועה, קיומ* של חניוני* סמוכי*, לחניו

ומצא את כל אלה , )יפו�או חניה חינ* לתושבי תל אביב/כגו� הנחות ו, או בסביבתו/המונהגי* בחניו� ו

  . מתאימי* למטרותיו ולשביעות רצונו

או החנייה /ה ועל שינויי* בהסדרי התנוע, כי יתכ� ויוחלט על ידי הגורמי* המוסמכי* לכ2, ידוע לו  3.2

וכי אי� ולא תהיה לו כל טענה כלפי אחוזות החו� , ובסביבת החניו� בפרט, יפו בכלל�העירוניי* בתל אביב

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

שקיימת אפשרות שיתווספו חניוני* בסביבת , החניו� ועל כ2ידוע לו על קיומ* של חניוני* נוספי* בסביבת   3.3

י* /י* אחר/או גריעה של חניו�/כי כל הוספה ו, והוא מסכי*, או יגרעו ממנה חניוני* קיימי*/החניו� ו

, או העיריה/כנגד אחוזות החו� ו, מכל מי� וסוג, או תביעה/בסביבת החניו� לא תהווה עילה להעלאת דרישה ו

  . או לביטול חוזה זה על ידי המפעיל/ו) כהגדרת מונח זה להל�(ה להפחתת דמי ההפעלה ובכלל זה תביע

באופ� סופי , המפעיל מוותר בזאת, לעיל) כולל (3.3 עד 3.1מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפי* קטני*   3.4

או זכות ברירה /ואו פג* /התאמה ו�על כל טענת אי, או מי מטעמ�/או העיריה ו/כלפי אחוזות החו� ו, ומוחלט

�ועל כל , לעיל) כולל (3.3 עד 3.1בקשר לעני� מהענייני* המפורטי* בסעיפי* קטני* , המוקנית לו על פי כל די

,  לחוק השכירות והשאילה15 � ו7,6 לרבות על פי סעיפי*, על פי כל די�, סעד המוקנה לו בגי� טענות אלו

  .1971 �א "תשל

. הינ* כמפורט במסמכי המכרז, לפי העני�, במפעיל, או השותפי*, לי המניות בע–לגבי מפעיל שהינו תאגיד   3.5

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

מראש , בלא שניתנה לכ2 הסכמתה של אחוזות החו�, ועד לתו* תקופת ההפעלה לא תועבר השליטה במפעיל

  . 1968 –ח "תשכ,  כמשמעה בחוק ניירות ער2– לעני� סעי� זה "שליטה". ובכתב

לא יחולו על יחסי הצדדי* מכח , 1971 –א "תשל,  לחוק השכירות והשאילה25 �ו) 1(22, 11,9,7,6סעיפי*   3.6

  .חוזה זה

 ביצוע כל ההיתרי* והאישורי* הנדרשי* על פי כל די� לצור2 הפעלת החניו� ולצור2, יחזיק בכל הרשיונות  3.7

  . התחייבויותיו על פי חוזה זה

ומתחייב להפעיל , הינו בעל יכולת מקצועית להפעלת החניו� בהתא* להוראות ולתנאי* המפורטי* בחוזה זה  3.8

במומחיות וברמה מקצועית גבוהה ולשביעות רצונה המלא של אחוזות החו� במש2 כל , את החניו� במיומנות

  . ות חוזה זה וההוראות שתנתנה לו על ידי אחוזות החו� מעת לעתתו2 מילוי הורא, תקופת ההפעלה
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3.9  �או מגבילה אותו מלהתקשר בחוזה /המונעת ו, די� או כל סיבה אחרת,  שו* מניעה או הגבלה מכח חוזהאי

  . או מלבצעו בהתא* לתנאיו/זה ו

בי� , נעשו, ו� עימו בחוזה זהשבחירתו כזוכה במכרז ובעקבות כ2 התקשרותה של אחוזות הח, הוא מודע לכ2  3.10

  . על סמ2 הצהרותיו והתחייבויותיו הכלולות בחוזה זה ובמסמכי המכרז, היתר

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

 ,) קלנדרי* חודשי*24( ימי* יי*התקופה שבמהלכה יפעיל המפעיל את החניו� על פי חוזה זה תהא בת שנת  4.1

לעיל (וסיומ* במועד הנקוב בתוספת ) "מועד תחילת ההפעלה "–להל� (חילת* במועד הנקוב בתוספת שת

  ). "תקופת ההפעלה"  �ולהל� 

4.2  �במועד , של כל ההתחייבויות המקדימות לתחילת ההפעלה על ידי המפעיל, במלוא� ובמועד�, בכפו� לביצוע

לצור2 , במעמד של בר רשות בלבד,  החניו� לרשותו של המפעילתחילת ההפעלה תעמיד אחוזות החו� את

והמפעיל מתחייב בזה לקבל מאחוזות החו� את החניו� במועד תחילת , הפעלתו בהתא* להוראות חוזה זה

  . החל מאותו מועד, ההפעלה ולהתחיל להפעיל את החניו� בהתא* להוראות חוזה זה

לדחות או להקדי* את מועד תחילת , פי שיקול דעתה הבלעדיעל , אחוזות החו� זכאית, על א� האמור לעיל

ארבעי*  (48לפחות , וזאת בהודעה מראש שתמסר למפעיל בכתב, ביחס לכל החניו� או לחלק ממנו, ההפעלה

הדחייה לא תעלה על פרק זמ� של , ובלבד שבמקרה של דחיית מועד תחילת ההפעלה, שעות מראש) ושמונה

  .קוב בתוספת כמועד תחילת ההפעלהיו* מהיו* הנ) שלושי* (30

ישתנו בהתא* כל המועדי* הרלוונטיי* , כאמור, במקרה שבו אחוזות החו� תשנה את מועד תחילת ההפעלה

והמפעיל יער2 , בהתייחס לאותו חלק מהחניו� שנמסר למפעיל באיחור או בהקדמה, הנקובי* בחוזה זה

  .זה זה בהתייחס לאות* מועדי*בהתא* על מנת לעמוד בהתחייבויות המוטלות עליו בחו

על פי שיקול , אחוזות החו� רשאית,  להל�4.4אלא א* כ� התקבלה מהמפעיל הודעה בכתב כאמור בסעי�   4.3

שתחילתה בתו* , ) חודשי* קלנדרי*12 (ה נוספת של שנהתקופללהארי2 את תקופת ההפעלה , דעתה הבלעדי

 30 �לא יאוחר מ, ובלבד שתודיע על כ2 בכתב למפעיל, )"תקופת ההארכה"  �לעיל ולהל� ( תקופת ההפעלה

בכפו� להוראות , אחוזות החו� תהא רשאית,  במסגרת זכותה זו.יו* לפני תו* תקופת ההפעלה) שלושי*(

�, לנהל משא ומת� ע* המפעיל על התנאי* שבה* יופעל החניו� על ידיו במהל2 תקופת ההארכה, הדי

  . ה זה שיחולו בתקופת ההארכהולהסכי* עימו על שינויי* בתנאי חוז

כי הארכת תקופת ההפעלה למש2 תקופת ההארכה הינה זכותה הבלעדית של , למע� הסר ספק מובהר בזה

מכל , בקיו* כל התחייבויות המפעיל, בי� השאר, והיא מותנית, אחוזות החו� ועל פי שיקול דעתה הבלעדי

  . בהתא* לחוזה זה ולהוראות כל די�, סוג או מי� שה*

4.4  �, כי אחוזות החו� תשקול את הארכת תקופת ההפעלה למש2 תקופת ההארכה, היה והמפעיל לא יהיה מעוניי

  . יו* לפחות לפני תו* תקופת ההפעלה) תשעי* (90בהודעה בכתב של , יהא עליו להודיע על כ2 לאחוזות החו�

   .קופת ההפעלהיבוא חוזה זה לקיצו בתו* ת, התקבלה באחוזות החו� הודעת המפעיל כאמור

 והכל ,אי� באמור בסעי� זה כדי לגרוע מהתחייבותו של המפעיל להפעיל את החניו� במש2 כל תקופת ההפעלה

  .על פי תנאי חוזה זה
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יחולו בתקופת ,  לעיל4.3מימשה אחוזות החו� את זכותה להארי2 את תקופת ההפעלה כאמור בסעי�   4.5

בכפו� להוראות כל , וזאת אלא א* כ�,  לעיל4.3למעט סעי� , בשינויי* המחוייבי*, ההארכה תנאי חוזה זה

�שאז יחולו בתקופת ההארכה תנאי חוזה זה בכפו� לשינויי* , הסכימו הצדדי* על שינוי מתנאי החוזה, די

, הוארכה תקופת ההפעלה למש2 תקופת ההארכה, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל. שהוסכמו בי� הצדדי*

תקופת "בכל מקו* בחוזה זה שבו נאמר , אלא א* כ� נאמר אחרת במפורש, ארכהאזי לעני� תקופת הה

  ". תקופת ההארכה"יבוא בהתאמה " ההפעלה

תהא אחוזות ,  לעיל4.3לא מימשה אחוזות החו� את זכותה להארי2 את תקופת ההפעלה כאמור בסעי�   4.6

 להארי2 את תקופת ההפעלה ,וללא צור2 בהסכמת המפעיל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, החו� רשאית

ובלבד שתודיע על כ2 , )"תקופת ההארכה הקצובה "–להל� (חודשי* ) שישה (6בתקופה נוספת שלא תעלה על 

מימשה אחוזות החו� את זכותה זו . יו* לפני תו* תקופת ההפעלה) שלושי* (30 �לא יאוחר מ, בכתב למפעיל

תנאי , יחולו בתקופת ההארכה הקצובה, בהוהאריכה את תקופת ההארכה למש2 תקופת ההארכה הקצו

  ). כולל (4.6 עד 4.3למעט סעיפי* , בשינויי* המחויבי*, חוזה זה

או הוראות /קבלת הנחיות ו: מ� הנסיבות הבאות, או יותר, בקרות אחת, על א� כל האמור בחוזה זה  4.7

או צור2 /ו, אשר חניו� ציבוריאו ייעוד החניו� למטרות שונות מ/ו, או מגורמי* מוסמכי* אחרי*/מהעיריה ו

או / ואו קבלת החלטה בדבר מחשוב החניו�/ ואו תשתית בשטח החניו�/או פיתוח ו/לבצע עבודות בניה ו

תהא  אחוזות החו� , אשר יחייבו הפסקת פעילותו של החניו�, או העיריה/צרכי* אחרי* של אחוזות החו� ו

להביא לידי גמר חוזה זה ואת , ל דעתה הבלעדיועל פי שיקו, בכל עת במהל2 תקופת ההפעלה, רשאית

יו* מיו* ) שלושי* (30בחלו� . יו*) שלושי* (30וזאת בהודעה בכתב ומראש של , היחסי* בי� הצדדי* מכוחו

על כל המשתמע , יבוא לקיצו חוזה זה ותסתיי* תקופת ההפעלה על פיו, מסירת ההודעה האמורה למפעיל

  . מכ2

הינה , כותה של אחוזות החו� לקצר את תקופת ההפעלה כאמור בסעי� זה לעילכי ז, המפעיל מודע ומסכי*

כי הוא לא יהא זכאי לפיצוי או דמי נזק כלשה* בגי� , זכות יסודית המוקנית לאחוזות החו� על פי חוזה זה

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

או /או מי מטעמ� בגי� ביטול חוזה זה ו/או העיריה ו/כנגד אחוזות החו� ו, מכל מי� וסוג שה*, או דרישה/ו

  . בגי� קיצור תקופת ההפעלה כאמור

5 . �ב "תשל, )נוסח משולב(אי תחולת חוק הגנת הדייר    1972  

, )"חוק הגנת הדייר" –להל�  (1972 �ב "תשל, )נוסח משולב(כי חוק הגנת הדייר , הצדדי* מצהירי* בזה  5.1

כי המפעיל לא שיל* ; לא יחולו על היחסי* ביניה* מכח חוזה זה, כפי שיהיו מעת לעת, והתקנות על פיו

פרט לתשלומי* החלי* , או כל תשלו* אחר תמורת ההרשאה להפעיל את החניו�/לאחוזות החו� דמי מפתח ו

כי כוונת* , הצדדי* מצהירי*; י חוק הגנת הדיירוכי המפעיל לא ייחשב כדייר מוג� על פ; עליו על פי חוזה זה

�  .  במעמד של בר רשות בלבד, היא שלמפעיל תנת� זכות שימוש בלבד בחניו

וכי הוא , לא תחשב כדמי מפתח) א* וככל שתהיה כזו(כי כל השקעה של המפעיל בחניו� , מוצהר ומוסכ* בזה  5.2

�, בי� כפיצוי,  הפעלת החניו� או בשל פינויו מהחניו�בשל, לא יהיה זכאי לשו* תשלו* בשל השקעותיו בחניו

  . בי� כנזקי* ובי� מכל סיבה אחרת, בי� כהחזר הוצאות, בי� כדמי מפתח, בי� כשיפוי

  .שלהל�") שינויי* בחניו� ("22 זה כדי לגרוע מהאמור בסעי� 5.2אי� באמור בסעי� 
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6 .   מטרת ההפעלה   

 ההפעלה לצור2 הפעלתו וניהולו כחניו� ציבורי לרכבי* פרטיי* החניו� יועמד לרשות המפעיל למש2 תקופת  6.1

והכל , )"מטרת ההפעלה "–להל� (לשירותו ולרווחתו של הציבור הרחב , ולרכבי* מסחריי* קלי* בלבד

  . בהתא* ובכפו� להוראות ולתנאי* המפורטי* בחוזה זה

 ובלבד שאינו מפריע לסדרי התנועה המפעיל יתיר חניה בחניו� א2 ורק לרכב פרטי וכ� לרכב מסחרי קל  6.2

  . המפעיל לא יתיר חניה בחניו� לרכב מסחרי כבד. והחניה בחניו� מפאת ממדיו

וכ� לא יתיר וימנע מאחרי* כל שימוש בחניו� למטרה , המפעיל לא יעשה כל שימוש בחניו� למטרה אחרת  6.3

  . בי� בתמורה ובי� שלא בתמורה, אחרת

או לאשר הפעלה על ידי /המפעיל לא יהא רשאי להפעיל ו, ולמע� הסר ספק, לעילמבלי לגרוע מכלליות האמור 

או כל מתק� אחר דוגמת , של מתק� לרחיצת מכוניות או מתק� לתידלוק רכבי*, בשטח החניו�, אחרי*

בכפו� לתנאי* , אלא בהסכמת אחוזות החו� מראש ובכתב, או רחיצה ידנית של רכבי*/האמורי* לעיל ו

  .לקבלת רשיו� עסק כדי� ובכפו� להוראות כל די�, ת החו�שתקבע אחוזו

7 .   ש� החניו�; או ציבוריות בחניו� על ידי אחוזות החו /פעילויות מסחריות ו  

או במתקניו לצור2 /לעשות שימוש בחניו� ו, בי� בעצמה ובי� על ידי מת� היתר לאחרי*, אחוזות החו� רשאית  7.1

התקנת , או על גדרותיו/לרבות הצבת שלטי פרסו* בשטח החניו� ו, או ציבוריות שונות/פעילויות מסחריות ו

�, אנטנות שידור וקליטה של טלפוני* סלולריי*, לרבות מתקני קשר אלחוטי, מתקני* שוני* בשטח החניו

חטיפי* וכיוצא באלה מתקני* לשירות , כריכי*, משקאות, סיגריות, מכונות אוטומטיות לממכר עיתוני*

המפעיל לא יהא זכאי לתמורה ,  להל�7.2בכפו� לאמור בסעי� . * לשיקול דעתה הבלעדיהכל בהתא, הציבור

  . או לפיצוי כלשה* בגי� פעילויות כלשה� שתעשנה בחניו� כאמור לעיל/ו

יגרעו ,  לעיל7.1או ציבורית כלשהי שתעשה בשטח החניו� כאמור בסעי� /היה וכתוצאה מפעילות מסחרית ו  7.2

או במספר מקומות /שינויי* בשטח החניו� ו ("12יחול האמור  בסעי� , יה מסומני*מ� החניו� מקומות חנ

�  .להל�") החניה בחניו

 לעיל יחוברו למערכת 7.1שקיימת אפשרות שמתקני* שיוצבו בחניו� כאמור בסעי� , המפעיל מודע לכ2  7.3

�שאו בעלות צריכת מפעיליה* של מתקני* כאמור י/ובלבד שבעליה*, והוא מסכי* לכ2, החשמל בחניו

  . לפי הסדר  מוסכ* אשר יאושר מראש על ידי אחוזות החו�, החשמל של מתקני* אלו

והיא תהא רשאית לשנותו בכל עת וככל שתמצא לנכו� , ש* החניו� יקבע באופ� בלעדי על ידי אחוזות החו�  7.4

פעיל יהא זכאי לתמורה בלא שהמ, לכל מי שתמצא לנכו�, או להשכיר את הזכות למת� ש* מסחרי לחניו�/ו

  .   או לפיצוי כלשה* בגי� כ2/ו
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8 .   מתקני� ומערכות בחניו�, מבני�  

  מבני משרד ומבני קופה  8.1

מבני , למש2 תקופת ההפעלה, כחלק בלתי נפרד מ� החניו� תעמיד אחוזות החו� לרשות המפעיל  8.1.1

  . הקבועי* בסעי� זהבמספר הנקוב בתוספת ובתנאי*, )"המבני� "–להל�  (משרד ומבני קופה 

ישל* המפעיל לאחוזות החו� דמי שימוש בס2 , בגי� השימוש במבני* במהל2 תקופת ההפעלה  8.1.2

  ). "דמי השימוש בגי� המבני� "–להל� (המפורט בתוספת 

 לעיל ותארי2 את 4.3כי היה ואחוזות החו� תממש את זכותה לפי סעי� , למע� הסר ספק מובהר בזה

, ג* בגי� תקופת ההארכה, * המפעיל לאחוזות החו� דמי שימוש בגי� המבני*ישל, תקופת ההפעלה

  . בסכו* זהה לזה ששול* על ידיו בגי� תקופת ההפעלה

במועד , בתשלו* אחד, דמי השימוש בגי� המבני* ישולמו על ידי המפעיל לאחוזות החו� מראש  8.1.3

ישולמו דמי השימוש בגי� המבני* , היה ותואר2 תקופת ההפעלה בהתא* להוראות חוזה זה. הקובע

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

, לא יושבו למפעיל במקרה שהמפעיל יפסיק מיוזמתו, כול* או חלק*, דמי השימוש בגי� המבני*  8.1.4

ביא חוזה זה היה ואחוזות החו� ת. לפני תו* תקופת ההפעלה, את הפעלת החניו�, מכל סיבה שהיא

למעט מפאת הפרה של חוזה זה על , מכל סיבה שהיא, לידי סיו* מוקד* לפני תו* תקופת ההפעלה

יו* ממועד ביטול החוזה על ידיה כאמור ) שלושי* (30אחוזות החו� תשיב למפעיל תו2 , ידי המפעיל

,לעיל
 

קבלת מחלוקת השווה למנה המת, חלק יחסי מתו2 דמי השימוש בגי� המבני* ששולמו על ידיו

מספר הימי* שנותרו ממועד ביטול החוזה על ידי אחוזות החו� ועד למועד המקורי של תו* תקופת 

  .ההפעלה במספר הימי* הכלולי* בתקופת ההפעלה המקורית

בי� כתוצאה משינויי* שנעשו בחניו� ובי� , בכל עת במהל2 תקופת ההפעלה, אחוזות החו� רשאית  8.1.5

להגדיל את מספר המבני* , או השירות הנית� בחניו� לקהל המשתמשי*/ ולצור2 שיפור הבטיחות

ובמקרה כזה יחוב המפעיל בתשלו* דמי שימוש בגי� , )"המבני� הנוספי� "–להל� (הנקוב בתוספת 

 זה יחול ג* על המבני* 8.1והאמור בסעי� , המבני* הנוספי* על פי אותו תערי� הנקוב בתוספת

  .בי*בשינויי* המחויי, הנוספי*

המפעיל לא יהא רשאי לעשות כל שינוי . של אחוזות החו�, בכל עת, הינה ותשאר הבעלות במבני*  8.1.6

בלא שניתנה לכ2 , או ציוד מכל סוג שהוא למבני*/או מתקני* ו/או להוסי� ריהוט ו/במבני* ו

יב המפעיל מתחי, ע* פקיעת חוזה זה מכל סיבה שהיא. מראש ובכתב, הסכמתה של אחוזות החו�

תקיני* ופנויי* מכל , שלמי*, כשה* נקיי*, את החזקה במבני*, מיידית, למסור לאחוזות החו�

  .אד* וחפ4 השיי2 למפעיל

  קופות רושמות ושעוני החתמה  8.2

קופות , על חשבונו, המפעיל יתקי� בחניו�, מיד ע* העמדת החניו� לרשותו במועד תחילת ההפעלה  8.2.1

מסוג ובמספר שתורה לו אחוזות החו� ובמקומות על פי , יסי חניהרושמות ושעוני החתמה של כרט

  .בחירתה
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קופות , על חשבונו, להורות למפעיל להתקי�, בכל עת במהל2 תקופת ההפעלה, אחוזות החו� רשאית  8.2.2

.  לחוזה זה להל�8.5זאת בנוס� על המערכות הנזכרות בסעי� , רושמות ושעוני החתמה נוספי*

  . נות להוראות כאמור של אחוזות החו� ולבצע� במלוא� ובמועד�המפעיל מתחייב להע

 .ישארו בבעלות המפעיל, כאמור לעיל, הקופות הרושמות ושעוני ההחתמה שיותקנו על ידי המפעיל  8.2.3

  

  מערכת החשמל  8.3 

8.3.1  �, תהיה רכושה הבלעדי של אחוזות החו� והיא תימסר למפעיל, באשר היא, מערכת החשמל בחניו

או מערכת /מכשיר ו, וימנע אחרי* מלחבר, המפעיל לא יחבר. מושו לש* הפעלת החניו� בלבדלשי

ה� , מראש ובכתב, וזאת אלא א* כ� קיבל לכ2 אישור, או מתק� כלשהו למערכת החשמל שבחניו�/ו

אי� ולא יהא בעצ* תשלו* עבור צריכת החשמל על . מאת אחוזות החו�, לחיבור וה� לסוג המכשיר

ולא יהא למפעיל שיקול דעת או השגה לגבי איזה , משו* מת� זכות כלשהי למפעיל, ילידי המפע

�, למע� הסר ספק. מהחלטות אחוזות החו� באשר לשימוש במקור החשמל לכל מטרה שתמצא לנכו

כי אחוזות החו� תהא רשאית לעשות שימוש במקור החשמל בחניו� לכל מטרה שתמצא , מובהר בזה

�אשר אינ* קשורי* , ל לא ידרש לשאת בעלות החשמל בגי� שימושי* כאמורובלבד שהמפעי, לנכו

  . או אחזקתו/ע* הפעלת החניו� ו

בהודעה טלפונית למוקד החירו* של אחוזות החו� שתגובה , המפעיל מתחייב להודיע באופ� מיידי  8.3.2

 הנובעת או/על כל תקלה במערכת החשמל בחניו� ו, בהודעה בכתב לאחוזות החו� באמצעות פקס

  . ממנה

  מחסומי� חשמליי� ומחסומי� חד כיווני�  8.4

8.4.1  �או /י* ו/י* חשמל/להתקי� בחניו� מחסו*, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מצאה אחוזות החו� לנכו

תעשה זאת על חשבונה והמחסומי* יועמדו , )"המחסומי� "–להל� ( י*/י* חד כיווני/מחסו*

  .צור2 הפעלת החניו� בלבדל, כחלק מ� החניו�, לרשות המפעיל

או אשר /הבעלי* של כל המחסומי* הקיימי* ו, ותשאר בכל עת, כי אחוזות החו� הינה, מובהר בזה  8.4.2

אול* המפעיל בלבד יישא באחריות הבלעדית לשלמות* , יותקנו בחניו� כאמור בסעי� זה

הנזקי* אשר ולתקינות* של כל המחסומי* האמורי* במהל2 תקופת ההפעלה והוא ישא בכל 

לרבות לנזקי* אשר יגרמו לצמיגי , או לרכוש עקב השימוש בה*/לגו� ו) א* וככל שייגרמו(יגרמו 

המפעיל יודיע לאחוזות החו� באופ� מיידי על . רכבי* אשר יושחתו עקב מגע ע* מחסו* חד כיווני

  .אול* לא יפעל לתיקונ* בעצמו, כל נזק או תקלה שארעו למחסומי*

או על ידי מי /קה השוטפת של המחסומי* יבוצעו על ידי אחוזות החו� בלבד והתיקוני* והאחז

או מתחזוקת* השוטפת /והמפעיל ישא בכל ההוצאות הנובעות מתיקו� המחסומי* ו, מטעמה

  . א2 למעט תיקוני* בגי� בלאי סביר, )לרבות בגי� עלות השירות השנתי הנית� לגביה*(

 לעיל כדי לגרוע מאחריותו הבלעדית של 8.4.2 � ו8.4.1פי* קטני* אי� באמור בסעי, למע� הסר ספק  8.4.3

  .המפעיל לתקינות* ולשלמות* של המחסומי*
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  מיחשוב ומיכו� בחניו�  8.5

על חשבונ� של (או להורות למפעיל להתקי� , או העיריה רשאיות להתקי� בעצמ�/אחוזות החו� ו  8.5.1

 מיחשוב או מיכו� מדג* ומתוצרת שיקבעו על ידי מערכת, בחניו�, )או של העיריה/אחוזות החו� ו

או ארגו� החניה בחניו� /או איסו� נתוני* ו/שתאפשר ביצוע חיובי* ו, או העיריה/אחוזות החו� ו

של , מראש ובכתב, בכפו� לאישורה. או הציבור/או המפעיל ו/או העיריה ו/לנוחות אחוזות החו� ו

  . מערכות מיחשוב או מיכו� בחניו�)  חשבונו ואחריותועל(יהא המפעיל רשאי להתקי� , אחוזות החו�

א2 לא , או העיריה תהינה רשאיות/אחוזות החו� ו,  לעיל8.5.1מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעי�   8.5.2

אשר תדווח לציבור , או ברחבי העיר מערכת שלטי הכוונה אלקטרוניי*/להקי* בחניו� ו, חייבות

�או /לאחוזות החו� ו. או להתחבר למערכת כאמור/מפעיל להתקי� וולהורות ל, אודות תפוסת החניו

  .מיקומ* וגודל*, לעיריה יהיה שיקול דעת מוחלט באשר לסוג* של שלטי ההכוונה

או /או יתחבר המפעיל למיתק� ו/יתקי� ו, או העיריה למפעיל כאמור לעיל/הורו אחוזות החו� ו  8.5.3

או ימסור לאחוזות /המפעיל יציג ו. הפעלת* במלוא�למערכת האמורי* כנדרש וימלא אחר הוראות 

את כל הנתוני* המופקי* או הניתני* להפקה באמצעות המערכת , לפי דרישה, או לעיריה/החו� ו

, המפעיל ישא במלוא עלות ההפעלה. או העיריה/הכל לפי הוראות אחוזות החו� ו, או המתק�/ו

או של ההתחברות /וקמו כאמור בחניו� ואו המערכת שי/התחזוקה והפקת הנתוני* של המתק� ו

הכל , ויפעל להטמעת השימוש בה* בקרב עובדיו, או למערכת כאמור שיוקמו מחו4 לחניו�/למתק� ו

  .או העיריה והוראות היצר�/על פי הוראות אחוזות החו� ו

9 .   דמי הפעלה  

 9.1  

דמי  "–להל� (תמורת הזכות להפעיל את החניו� ישל* המפעיל לאחוזות החו� דמי הפעלה   9.1.1

במהל2 תקופת , ) חודשי* קלנדרי*12(סכו* דמי ההפעלה עבור כל שנה ). "ההפעלה

  ). "דמי ההפעלה השנתיי� "–להל� (יהא כנקוב בתוספת , ההפעלה

 �ב, ישולמו על ידי המפעיל לאחוזות החו�, בתוספת מס ער2 מוס�, דמי ההפעלה השנתיי*  9.1.2

שתורה על העברה , וזאת באמצעות הוראת קבע, ווי*תשלומי* חודשיי* ש) שני* עשר (12

ישירות , )"מועד החיוב "–להל� (במועד הנקוב בתוספת , בנקאית של סכו* דמי ההפעלה

  .שפרטיו ימסרו על ידי אחוזות החו� למפעיל, לחשבו� הבנק של אחוזות החו�

לאחוזות לצור2 כ2 יורה המפעיל לבנק שבו מתנהל חשבונו לחייב את חשבונו ולהעביר 

בתוספת (את התשלומי* החודשיי* של  דמי ההפעלה השנתיי* , במועד החיוב, החו�

הוראת  "–להל� (בדר2 של הוראת קבע , בכל חודש קלנדרי במהל2 תקופת ההפעלה) מ"מע

  ). "הקבע

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

  . ו בדבר קבלת הוראת הקבעהבנק שבו מתנהל חשבונ
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בכל מקרה של שינוי בסכו* דמי , המפעיל מתחייב בזה לשנות את תנאי הוראת הקבע  9.1.3

ולהמציא לאחוזות , כאמור בחוזה זה, או במועד החיוב/או באופ� תשלומ* ו/ההפעלה ו

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

  . * דרישה ראשונה של אחוזות החו�ע

בהודעה , בכל עת, להורות למפעיל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אחוזות החו� תהא רשאית  9.1.4

ישולמו , כ2 שבמקו* באמצעות הוראת הקבע, על שינוי שיטת תשלו* דמי ההפעלה, בכתב

  .שתוסכ* בי� הצדדי*, דמי ההפעלה בדר2 אחרת

    מ החל לגביה* "בתוספת המע, ישל* לאחוזות החו�  את דמי ההפעלההמפעיל , במועד החיוב  9.2

�אחוזות החו� . ואחוזות החו� תמציא למפעיל קבלה בגי� התשלו* האמור, בשיעור הקבוע בדי

המתייחס לתשלו* , )8356טופס (מ "תמציא למפעיל העתק של טופס דיווח עסקת אקראי של מע

  . מ"עיל לאחוזות החו� והעברתו על ידיה למשרדי מעמ על ידי המפ"לאחר תשלו* המע, האמור

מ החל בגי� דמי "שהמע, כי ידוע לו והוא מסכי* לכ2, למע� הסר ספק, המפעיל מצהיר בזאת

והוא מוותר בזאת באופ� סופי ומוחלט על כל טענה , ההפעלה ישול* לאחוזות החו� במועד החיוב

, מ"ובכלל זה בנוגע להסדרי תשלו* המע, מ" למעאו העיריה בנוגע/או דרישה כנגד אחוזות החו� ו/ו

  .הדיווח בגינו ומועד תשלומו לאחוזות החו�

 כי המפעיל ישל* לאחוזות החו� את דמי ההפעלה, מובהר בזה, מבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה           9.3 

, פעילובי� א* יפעיל את החניו� בפועל ובי� א* לא י, כאמור בחוזה זה במש2 כל תקופת ההפעלה

לרבות א* טר* התחיל בהפעלה בגי� אי ביצוע� על ידיו של כל ההתחייבויות , מכל סיבה שהיא

א2 למעט מקו* שבו הובא חוזה זה לידי סיו* מוקד* על ידי אחוזות , המקדימות לתחילת ההפעלה

  . שלא בגי� הפרתו על ידי המפעיל, החו�

או לתוצאות העסקיות הנובעות /ר יחנו בחניו� וכי למספר הרכבי* אש, למע� הסר ספק מובהר בזה  9.4 

או לשינויי* /ו) לרבות הקמת* של חניוני* חדשי*(או לשינויי* בהסדרי החניה /מהפעלת החניו� ו

�, או מי מטעמה/שיתבצעו על ידי העיריה ו, או בכל מקו* אחר, בהסדרי התנועה בסביבת החניו

�או ביצוע הסדרי חניה כלשה* על ידי /לב� ואו אדו* /לב� ו, לרבות סימו� מדרכות בכחול לב

לרבות , שיחול בכל עת, וכ� לכל שינוי נסיבות אחר, או שינוי כלשהו בתמרור/הגורמי* המוסמכי* ו

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

וה* לא יהוו עילה להפחתת דמי , ומ*תהא השפעה על דמי ההפעלה ועל חבותו של המפעיל בתשל

  .או מי מטעמ�/או העיריה ו/או לתביעה כלשהי כנגד אחוזות החו� ו/ההפעלה ו

10 .   דמי החניה ותעריפי החניה  

10.1  �דמי החניה שיגבו על ידי , של כל התחייבויותיו על פי חוזה זה, במלוא� ובמועד�, בכפו� למילויי

יהיו שייכי* ) "דמי החניה "–להל� (שי* בחניו� המפעיל במהל2 תקופת ההפעלה מקהל המשתמ

ההיטלי* ותשלומי , לכל המיסי*, באופ� בלעדי, המפעיל יהיה אחראי. במלוא* למפעיל בלבד

ומס ער2 , לרבות מס הכנסה, או שיחולו בגי� דמי החניה/החלי* ו, מכל סוג ומי� שה*, החובה

  .מוס�



  
  
  
  

  
  
  
  
  

- 14 -

  

  

המלאה , ה כאמור תהווה את התמורה היחידהכי קבלת דמי החני, מובהר בזה, למע� הסר ספק

�ובכלל זה בגי� כל העלויות וההוצאות הישירות , והסופית לה יהא זכאי המפעיל בגי� הפעלת החניו

, שיהיו למפעיל בגי� הפעלת החניו�) לרבות הוצאות קבועות ומשתנות מכל מי� וסוג שה*(והעקיפות 

או להשתתפות בעלויות /או אחרת ו/וספת ווכי פרט לכ2 לא יהא המפעיל זכאי לכל תמורה נ

  . או העקיפות שלו מכל מי� וסוג שה*/הישירות ו

     יהיו בהתא* לשיקול דעתו של , שיגבו על ידי המפעיל מאת קהל המשתמשי* בחניו�, דמי החניה  10.2

 על ,שיקבעו מפע* לפע* על ידי אחוזות החו�, ובלבד שה* לא יעלו על התעריפי* המירביי*, למפעי

  )."תעריפי החניה המירביי� "–להל� (פי שיקול דעתה הבלעדי 

הינ* תעריפי* , מפע* לפע*, כי תעריפי החניה שאחוזות החו� תקבע, למע� הסר ספק מובהר בזה

לקבוע בחניו� תעריפי חניה שה* נמוכי* , על פי שיקול דעתו, וכי המפעיל יהא רשאי, מירביי* בלבד  

  .החניה המירביי*מתעריפי ) א2 לא גבוהי*(  

המפעיל יודיע . הינ* כמפורט בתוספת, נכו� למועד חתימת חוזה זה, תעריפי החניה המירביי*

וכ� על כל שינוי , על תעריפי החניה המונהגי* על ידיו בפועל בחניו�, מראש ובכתב, לאחוזות החו�

  . ל שינוי בה*או כ/ימי* לפני הנהגת  תעריפי החניה ו) שבעה (7וזאת לא יאוחר מאשר , בה*

, ל"ביו* הזכרו� לשואה ולגבורה וביו* הזכרו� לחללי צה, אלא א* אחוזות החו� תורה אחרת בכתב  10.3

ויאפשר שימוש , המפעיל לא ייגבה דמי חניה עבור השימוש בחניו�, החל בערב ימי* אלו ועד צאת*

  .ללא תמורה, חופשי בחניו� לקהל הרחב

אלא א* כ� יוחלט אחרת על ידי אחוזות (ישונה בהתא* , מירביי*היה וישונו תעריפי החניה ה  10.4

, גובה דמי ההפעלה שישולמו על ידי המפעיל החל ממועד שינוי תעריפי החניה המירביי*) החו�

  . וזאת על פי הנוסחה המפורטת בתוספת

ור או לפט/או קהל משתמשי* הזכאי* להנחה ו/בכפו� להוראות חוזה זה בדבר סוגי רכבי* ו  10.5

או קהל /דמי החניה שיגבו על ידי המפעיל יהיו זהי* לגבי כל סוגי הרכבי* ו, מתשלו* דמי חניה

�תהא , או קהל המשתמשי* בחניו�/לפי סוגי הרכבי* ו, וכל אבחנה בדמי החניה, המשתמשי* בחניו

חה ובלבד שכל הנ, כדי למנוע מ� המפעיל לית� הנחות בדמי החניה, אי� באמור בסעי� זה. אסורה

  . לקהל הרחב, באופ� שוויוני, כאמור תוצע

תערי� שעתי או תערי� יומי או תערי� אחר (רכב שנכנס לחניו� על פי שיטת תערי� מסויימת   10.6

  . ישל* בצאתו על בסיס אותה שיטה, )שייקבע

  חניית רכב נכה  10.7

�בעל תו עגלה , האו רכב מסחרי קל של נכ/לרכב פרטי ו, ללא תמורה, המפעיל יתיר חניה בחניו

או רכב מסחרי /כמו כ� יקצה המפעיל לרכב פרטי ו).  נקודות3 �המסומ� ב, להבדיל מתו נכה רגיל(

�  .על פי הוראות אחוזות החו� ולפי כל די�, קל של נכה כאמור מקומות חניה שמורי* בחניו
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  חניית מנויי�  10.8 

, * בחניו� על בסיס מנוי חודשיאו מסחריי* קלי/המפעיל רשאי לאפשר חניית רכבי* פרטיי* ו

כפי שיהיה מעת , ממספר מקומות החניה בחניו�) חמישי* אחוז (50%בהיק� כולל שלא יעלה על 

  . לעת

והמפעיל , תקופת המנויי* שינתנו על ידי המפעיל לא תהא בשו* מקרה מעבר לתקופת ההפעלה

ר מסיבה כלשהי בהתא* כי היה ותקופת ההפעלה תקוצ, יבהיר מראש ובמפורש לכל רוכש מנוי

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

השווה ליחס שבי� התקופה שנותרה , לרוכש המנוי חלק יחסי מתו2 דמי המנוי ששולמו על ידיו

כוללת שבגינה ממועד ביטול המנוי ועד לתו* התקופה שבגינה שולמו דמי המנוי לבי� התקופה ה

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

בגי� כל סכו* שאחוזות החו� , והוא ישפה את אחוזות החו� מיד ע* דרישה ראשונה, נושא המנויי*

  . לשל* בגי� נושא זה, א* וככל שיחוייבו, או מי מטעמה יחוייבו/ו

  .י חנית המנויי* תהיה בשיקול דעתו הבלעדי של המפעילקביעת תעריפ

והמפעיל לא יהא רשאי , כי חניית המנויי* בחניו� תהא על בסיס מקו* פנוי בלבד, מובהר בזאת

או מסחרי קל מזדמ� כלשהו חניה /או למנוע מרכב פרטי ו/לשמור מקומות חניה בחניו� למנויי* ו

  .בחניו� לטובת חניית מנויי*

   התעריפי�לוחות  10.9 

המציג את תעריפי החניה שיונהגו בפועל , אחד אחוזות החו� תציב בחניו� לפחות לוח  10.9.1

�בהתא* להוראות סעי� , כפי שיקבעו על ידי המפעיל וידווחו על ידיו לאחוזות החו�, בחניו

  .  לעיל10.2

את לוחות התעריפי* או יחלי� /או יכסה ו/או יוסי� ו/לא ישנה ו, או מי מעובדיו, המפעיל  10.9.2

 10.10כאמור בסעי� , אלא א* נדרש לעשות כ� על ידי אחוזות החו�, וכל האמור בה*

�  .להל

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

  .לוחות התעריפי*

  שיטת התערי  בחניו�  10.10 

תערי� שעתי או תערי� יומי או (בות דמי חניה בחניו� שיטת התערי� לפיה יוכל המפעיל לג  10.10.1

שיטת התערי� החלה לגבי החניו� נכו� למועד . תקבע על ידי אחוזות החו�) תערי� אחר

  . הינה כמפורט בתוספת, חתימת חוזה זה

לשנות את שיטת התערי� , על פי שיקול דעתה הבלעדי, זות החו� תהא רשאיתאחו  10.10.2

ימי* ) שבעה (7שתמסר לו לכל הפחות , את בהודעה בכתב למפעילוז, המפורטת בתוספת

שישולמו על , שינוי שיטת התערי� כאמור עשוי להוביל לשינוי בגובה דמי ההפעלה. מראש

והכל בהתא* ובכפו� לנוסחאות המפורטות , ידי המפעיל החל ממועד שינוי שיטת התערי�

  . בתוספת



  
  
  
  

  
  
  
  
  

- 16 -

  

   מהחניו�גבית דמי החניה בכניסה או ביציאה  10.11 

הכל , המפעיל יגבה את דמי החניה בגי� החניה בחניו� בעת היציאה מהחניו� או בעת הכניסה אליו

או בתנאי רשיו� /או על ידי העיריה ו/או על ידי משטרת ישראל ו/כפי שידרש על ידי אחוזות החו� ו

  . העסק

 –ח "התשס, )89' מס(רה המפעיל מצהיר כי ידוע לו שהתקבל בכנסת חוק לתיקו� פקודת התעבו  10.12 

2008) �וכי הוא מקבל על ,  אשר יחול ג* על הפעלת חניו� באמצעות מפעיל, ")התיקו� לחוק: "להל

, או כל חוק רלוונטי אחר/או כל תיקו� אחר לחוק ו/עצמו לפעול על פי הוראות התיקו� לחוק ו

וכי לא , וד המתאי*כולל  רכישת הצי, או הציוד בו/לרבות התאמת החניו� ו, במידה ויחוקק

או העיריה בגי� התיקו� לחוק /או תביעות כלפי אחוזות החו� ו/או דרישות ו/תעמודנה לו כל טענות ו

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

11 .   הוראות העיריה בנוגע להפעלת חניוני�; יפו בעלי תו חניה אזורי�הסדרי חניה לתושבי תל אביב  

�או הנחות לתושבי תל אביב/עיל יכבד את הוראות העיריה ואחוזות החו� בדבר מת� זכויות והמפ  11.1

, ה� לגבי הנחות לתושבי* בתעריפי החניה וה� לגבי זכות לחניה חופשית, יפו בעלי תו חניה אזורי

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

להנחה של , בכל עת, יפו יהיו זכאי*�תושבי תל אביב,  לעיל11.1י� מבלי לגרוע מכלליות האמור בסע  11.2

להבדיל (מתערי� החניה המונהג בפועל על ידי המפעיל באותה עת בחניו� ) חמישי* אחוז (50%

המודבק , כנגד הצגת תעודת תושב ותו חניה אזורי כלשהו של העיריה, )מתעריפי החניה המירביי*

  . וי אחר שייקבע על ידי העיריה מעת לעתאו כל סימ� זיה, על חלו� הרכב

או עשוי להיות /החניו� הינו ו, כי הוא מודע לכ2 שבהתא* להנחיות העיריה, המפעיל מצהיר בזה  11.3

 �החניו� יהיה פתוח לחניה חינ* על בסיס מקו* פנוי לתושבי העיר תל , היינו, "קרוב לבית"חניו

 –' וזאת בימי* א, י שיקבע מעת לעת על ידי העיריהכפ, אשר יציגו אישור בדבר זכאות*, יפו�אביב

או החג ועד ליו* /וערבי חג מכניסת השבת ו' ובימי ו,  למחרת בבוקר08:00 ועד 19:00בי� השעות ' ה

  . בבוקר08:00או היו* שלמחרת החג בשעה ' א

 זכות לחניה או מת�/מת� הנחות ו, ולמע� הסר ספק,  לעיל9.4מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעי�   11.4

או תביעה כלשהי /או לדרישה ו/לא יהוו עילה להפחתת דמי ההפעלה ו,  זה11כאמור בסעי� , חינ*

  .או מי מטעמ�/או העיריה ו/כנגד אחוזות החו� ו

. יחולו על המפעיל כחלק בלתי נפרד מחוזה זה, הוראות העיריה בכל עניי� הנוגע להפעלת חניוני*  11.5

לרבות זכותה לפיצוי מוסכ* , או על פי כל די�/ות החו� על פי חוזה זה ומבלי לפגוע בזכויות אחוז

או /סירוב המפעיל לקיי* במלוא� ובמועד� את ההוראות שיקבל מהעיריה ו,  להל�35כאמור בסעי� 

יקנה לאחוזות החו� את הזכות , או החניו� בפרט/בנוגע  להפעלת חניוני* בכלל ו, מאחוזות החו�

, יו* מ� היו* שנועד לקיו* הוראה כאמור) ארבעה עשר (14 לידי סיו* תו2 המלאה להביא חוזה זה

ומבלי שתהא מחוייבת בהנמקת , לפי המוקד*, או מיו* הסירוב של המפעיל לקיי* את ההוראה

  .פעולתה
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12 .    או במספר מקומות החניה בחניו�/שינויי� בשטח החניו� ו  

או להוסי� לחניו� שטחי* / את שטח החניו� ולהרחיב, א2 לא חייבת, אחוזות החו� תהא רשאית  12.1

ובלבד שמספר , )"ההרחבה "–להל� (או מקומות חניה נוספי* /נוספי* בסמיכות גיאוגרפית ו

בי� א* בוצעה בשלב אחד ובי� א* בוצעה במספר (מקומות החניה שיהיו בחניו� בעקבות ההרחבה 

ה הקיימי* בחניו� נכו� למועד ממספר מקומות החני) חמישי* אחוז (50%לא יעלה על ) שלבי*

  . חתימת חוזה זה

 30שתנת� לו , תודיע על כ2 למפעיל בהודעה בכתב,  ביקשה אחוזות החו� לבצע הרחבה כאמור

  :ותחולנה לעניי� זה ההוראות הבאות, יו* לפחות מראש) שלושי*(

ל עד היה ומדובר בהרחבה שבעקבותיה יגדל מספר מקומות החניה בחניו� בשיעור ש  12.1.1

ממספר מקומות החניה הקיימי* בחניו� נכו� ) עשרי* וחמישה אחוזי* (25%) וכולל(

מקומות החניה / מתחייב המפעיל לקבל את כל השטחי*�למועד חתימת חוזה זה 

והוראות חוזה , ואלו יהוו חלק בלתי נפרד מ� החניו�, שיתווספו לחניו� בעקבות ההרחבה

  .יחולו עליה* לכל דבר ועניי�, זה

היה ומדובר בהרחבה שבעקבותיה יגדל מספר מקומות החניה בחניו� בשיעור העולה על   12.1.2

ממספר מקומות החניה הקיימי* בחניו� נכו� למועד ) עשרי* וחמישה אחוזי* (25%

ימי* מיו* ) שבעה (7תו2 , בהודעה בכתב,  יודיע המפעיל לאחוזות החו�–חתימת חוזה זה 

בא* הוא מעוניי� , � בדבר כוונתה לבצע את ההרחבהקבלת הודעתה של אחוזות החו

  . א* לאו, להמשי2 ולהפעיל את החניו� לאחר ביצוע ההרחבה

הודיע המפעיל לאחוזות החו� על רצונו להמשי2 ולהפעיל את החניו� לאחר ביצוע ההרחבה 

חלק בלתי , מקומות החניה שיתווספו לחניו� בעקבות ההרחבה/יהוו כל השטחי*, האמורה

  . יחולו עליה* לכל דבר ועניי�, ד מ� החניו�  והוראות חוזה זהנפר

הודיע המפעיל לאחוזות החו� על אי רצונו להמשי2 ולהפעיל את החניו� לאחר ביצוע 

הימי* ) שבעת (7או לא נת� הודעה כלשהי לאחוזות החו� תו2 תקופת , ההרחבה האמורה

ו לידי סיו* במועד שיקבע על ידי יבואו חוזה זה וההתקשרות בי� הצדדי* מכוח, האמורי*

 30 �ובלבד שמועד זה לא יהא מוקד* מ, אחוזות החו� והודעה לגביו תמסר בכתב למפעיל

לפי , הימי* האמורה) שבעת (7יו* מיו* הודעתו של המפעיל או מחלו� תקופת ) שלושי*(

החו� או תביעה מכל מי� וסוג שה* כנגד אחוזות /ולמפעיל לא תהא כל טענה ו, המוקד*

  . או מי מטעמ� בגי� כ2/או העיריה  ו/ו

או מגורמי* /או הוראות מהעיריה ו/קבלת הנחיות ו: מ� הנסיבות הבאות, או יותר, בקרות אחת  12.2

או צור2 לבצע עבודות /ו, או  ייעוד החניו� למטרות שונות מאשר חניו� ציבורי/ו, מוסמכי* אחרי*

או העיריה /או צרכי* אחרי* של אחוזות החו� ו/ו, או תשתית בשטח החניו�/או פיתוח ו/בניה ו

�אחוזות החו� תהא זכאית לצמצ* את שטח החניו� , כולו או חלקו, שיחייבו הפסקת פעילות בחניו

חמישה  (15וזאת בהודעה מוקדמת ובכתב למפעיל של , או את מספר מקומות החניה הכלולי* בו/ו

בי� (ניה שיהיו בחניו� בעקבות הצמצו* האמור והכל ובלבד שמספר מקומות הח, יו* לפחות) עשר

ממספר ) חמישי* אחוז (50% �לא יפחת מ, )א* הוא יתבצע בשלב אחד ובי� א* במספר שלבי*
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או /ולמפעיל לא תהא כל טענה ו, מקומות החניה הקיימי* בחניו� נכו� למועד חתימת חוזה זה

  . או מי מטעמ� בגי� צמצו* כאמור/ואו העיריה  /תביעה מכל מי� וסוג שה* כנגד אחוזות החו� ו

לעומת (כ2 שהשתנה מספר מקומות החניה בחניו� ,  זה12בוצע בחניו� שינוי בהתא* להוראות סעי�   12.3

ישונו דמי ההפעלה שישתלמו על ידי המפעיל החל ממועד השינוי , )מספר* במועד חתימת חוזה זה

, כאמור במספר מקומות החניה בחניו�בשיעור יחסי לשינוי , האמור ועד לתו* תקופת ההפעלה

   . להל�13.2וזאת על בסיס הנוסחה המפורטת בסעי� 

המפעיל ימציא לאחוזות החו� בטחונות חלופיי* ,  זה12מייד ע* שינוי דמי ההפעלה כאמור בסעי�   12.4

אשר הסכומי* שיהיו נקובי* בה* יותאמו לשינוי , לאלו שהומצאו לה בהתא* להוראות חוזה זה

ויגרו* לשינויה של הוראת הקבע ,  להל�37ויחושבו בהתא* להוראות סעי� , ר בדמי ההפעלההאמו

כ2 שתתאי* לשינוי האמור , )בהתא* להוראות חוזה זה, או של אמצעי תשלו* שיבואו במקומה(

  .בדמי ההפעלה

 זה לעיל כדי לגרוע מחובתו של המפעיל 12כי אי� באמור בסעי� , למע� הסר ספק מובהר בזאת

כפי שיעודכנו בעקבות שינוי מספר מקומות החניה , לשל* לאחוזות החו� את דמי ההפעלה המלאי*

�  .במועדי* הקבועי* לתשלומ* בהתא* להוראות חוזה זה, בחניו

12.5   �על פי (של מקומות חניה מלאי* בחניו� ) ככל שיהא כזה(אחוזות החו� תזכה את המפעיל בגי� אובד

זיכוי המפעיל בגי� אובד� . בגי� ההרחבה במהל2 תקופת ההרחבה) לבדרישומיה של אחוזות החו� ב

 להל� 14.2יהא בסכו* שיחושב על פי הנוסחה המפורטת בסעי� , של מקומות חניה כאמור לעיל

  . להל�14.3ויתבצע באופ� המפורט בסעי� 

13 .   התקנת מתק� כפל חניה בחניו� והפעלתו  

כפל "ני /ו� תהא רשאית להתקי� בשטח החניו� מתק�אחוזות הח, במהל2 תקופת ההפעלה, בכל עת  13.1

והכל על פי שיקול , בי� בעצמה ובי� באמצעות קבל� מטעמה, )"מתקני כפל החניה "–להל� " (חניה

  .דעתה המוחלט

תודיע על כ2 למפעיל בהודעה , ביקשה אחוזות החו� להתקי� בשטח החניו� מתקני כפל החניה  13.2

 12.1.2 – 12.1.1ויחולו לעניי� זה הוראות סעיפי* , יו* לפחות מראש) שלושי* (30שתנת� לו , בכתב

  .בשינויי* המחוייבי*, לעיל

יגדל סכו* דמי ההפעלה השנתיי* שישתלמו על ידי , הותקנו בחניו� מתקני כפל החניה כאמור  13.3

  :מ�כדלק, ויעמוד על סכו* שיחושב על פי  הנוסחה, המפעיל החל ממועד התקנת מתקני כפל החניה

  B    X  A = Z 

  C 

 

  :כאשר

A=   ביותר, )ח"בש(הסכו* , משמעו �של דמי ההפעלה השנתיי* , המעודכ
שצריכי* היו להשתל* על ידי המפעיל כאמור בחוזה ) מ"לא כולל מע(

  .לפני מועד השלמת התקנת* של מתקני כפל החניה, או על פיו, זה

B=   משמעו ,� התקנת מתקני כפל לאחר, מספר כלל מקומות החניה בחניו
  .החניה
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C=   משמעו ,�עובר להתקנת מתקני כפל , מספר כלל מקומות החניה בחניו
  .החניה

Z �לא כולל (של דמי ההפעלה השנתיי* ) ח"בש(הסכו* המעודכ� , משמעו   
שישתלמו על ידי המפעיל החל ממועד התקנת מתקני כפל ) מ"מע

  . החניה

  

על פי (של מקומות חניה מלאי* בחניו� ) ככל שיהא כזה(� אובד� אחוזות החו� תזכה את המפעיל בגי  13.4

. בגי� התקנת מתקני כפל החניה בחניו� במהל2 תקופת התקנת*) רישומיה של אחוזות החו� בלבד

יהא בסכו* שיחושב על פי הנוסחה , זיכוי המפעיל בגי� אובד� של מקומות חניה כאמור לעיל

  . להל�14.3פ� המפורט בסעי�  להל� ויתבצע באו14.2המפורטת בסעי� 

13.5  �יהיו באחריותו , במהל2 תקופת ההפעלה, הפעלת* ואחזקת* של מתקני כפל החניה שיותקנו בחניו

המפעיל ישא בכל ההוצאות הכרוכות בהפעלת* ובאחזקת* של . הבלעדית של המפעיל ועל חשבונו

או שירות שנתיי* בגי� / ולרבות תשלו* דמי תחזוקה, במהל2 תקופת ההפעלה, מתקני כפל החניה

  . מתקני כפל החניה

והוראות חוזה זה , כי ע* התקנת* יהוו מתקני כפל החניה חלק בלתי נפרד מ� החניו�, מובהר בזה  13.6

�  .בשינויי* המחוייבי*, תחולנה עליה* במלוא

ב כי ע* התקנת מתקני כפל החניה בחניו� ימציא לאחוזות החו� אישור בכת, המפעיל מתחייב בזה

מאת חברת הביטוח הרלוונטית בדבר קיו* פוליסות ביטוח לכיסוי כל נזק העלול להגר* כתוצאה 

, אישור בכתב של חברת הביטוח הרלוונטית, או לחלופי�, מהפעלה ומשימוש במתקני כפל החניה

  . לפיו פוליסות הביטוח הקיימות מכסות ג* נזקי* כאמור במלוא*

ו יבוא� מתקני כפל החניה הנחיות בכתב ותדרו2 באשר לאופ� א/המפעיל ידאג לקבל מיצר� ו  13.7

השימוש והתחזוקה של מתקני כפל החניה ובאשר לשמירת כללי בטיחות למשתמשי* , ההפעלה

או גורמי* מקצועיי* רלוונטיי* /וכ� כל הנחיה אחרת של הרשויות המוסמכות ו, ולמפעילי*

כל כללי הבטיחות , בכל עת, ידאג כי ישמרוו, המפעיל ייש* את ההנחיות שיקבל במלוא�. אחרי*

המפעיל ידווח מיידית לאחוזות החו� ולגור* המקצועי . הנחוצי* להפעלת מתקני כפל החניה

המטפל באחזקת מתקני כפל החניה על כל תקלה או חשש מפני תקלה או בעיות טכניות ובטיחותיות 

  .שיתקל בה� במהל2 תקופת ההפעלה, במתקני כפל החניה

14 .   ביצוע עבודות בחניו�;  מקומות חניה בחניו� לתקופה קצובהתפיסת  

ימי* ) שני (2בהודעה מוקדמת למפעיל של , אחוזות החו� תהא רשאית, במהל2 תקופת ההפעלה, בכל עת  14.1

וזאת בי� , או לשנות את סדרי הפעלתו/ו, כולו או חלקו, להכנס לשטח החניו� ולתפוס את החניו�, לפחות

בי� בגי� אירועי* ציבוריי* , בי� לצור2 עריכת ביקורת, רכות בשטח החניו� או בסמו2 לולצור2 עבודות הנע

תפיסת  "–להל� (או גור* מוסמ2 אחר /או המשטרה ו/או הוראות של העיריה ו/ובי� בעקבות הנחיות ו

  ). "החניו�

14.2  �צל* לצור2 חניה כאמור כ2 שלא נית� יהא לנ, היה ובמסגרת תפיסת החניו� יתפסו ג* מקומות חניה בחניו

יזוכה המפעיל בגי� ,  להל�14.4ובכפו� להוראות סעי� , )"מקומות החניה התפוסי� "–להל� (בחוזה זה 

�לימי* ולשעות שבה* , א2 ורק, ובהתייחס, אובד� מקומות החניה התפוסי* במהל2 תקופת תפיסת החניו

�  ): "סכו� הזיכוי "–להל� (פי הנוסחה הבאה בסכו* שיחושב על , החניו� היה  מופעל  אלמלא תפיסת החניו



  
  
  
  

  
  
  
  
  

- 20 -

  

 

 A X B X D = Z  

      365                 C     

 

  :כאשר

A          ביותר, )ח"בש(הסכו* , משמעו �    לא (של דמי ההפעלה השנתיי* , המעודכ

  . שהיו אמורי* להשתל* על ידי המפעיל עובר לתפיסת החניו�) מ"כולל מע             

B           מספר מקומות החניה התפוסי*, משמעו .  

        Cמשמעו ,�  . מספר מקומות החניה הכולל בחניו� במועד תפיסת החניו

        Dשבה* היו מקומות חניה תפוסי*, או חלקי ימי*, מספר הימי*, משמעו ,
           �      בניכוי מספר , ואשר החניו� היה מופעל בה* אלמלא תפיסת החניו

    הימי* המכסימלי שבה* זכאית אחוזות החו� לתפוס את החניו� מכח  

  .  להל�14.4הוראות סעי�                

Z �  ). ח"בש(סכו* הזיכוי , משמעו   

  

על ידי , מ כדי�"בתוספת מע,  לעיל יתבצע באמצעות תשלו* סכו* הזיכוי14.2זיכוי המפעיל כאמור בסעי�   14.3

ללא , או בדר2 של קיזוז סכו* הזיכוי/ו,  כנגד חשבונית מס כדי� מאת המפעילוזאת, אחוזות החו� למפעיל

או מכל חוב אחר של /מדמי ההפעלה שעל המפעיל לשל* לאחוזות החו� על פי חוזה זה ו, מ"תוספת מע

, הכל לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי של אחוזות החו�, ל"או בשילוב של הדרכי* הנ/ו, המפעיל כלפיה

יו* מ� היו* שבו קמה למפעיל הזכות לזיכוי ) שלושי* (30הזיכוי יתבצע לא יאוחר מאשר תו2 ובלבד ש

  . כאמור בסעי� זה

חודשי* ) שניי* עשר (12במהל2 כל , מעת לעת, אחוזות החו� תהא רשאית,  לעיל14.2על א� האמור בסעי�   14.4

ר מי מטעמה לתקופה כוללת של עד או עבו/קלנדרי* של תקופת ההפעלה לבצע תפיסה של החניו� עבורה ו

) שבעי* ושתיי* (72שעות ובלבד שהחניו� לא יתפס על ידיה ליותר מאשר ) ארבע מאות שלושי* ושתיי* (432

לרבות לא , או פיצוי כלשהו/וזאת בלא שהמפעיל יהא זכאי לקבל בגי� כ2 תמורה ו, שעות ברציפות בכל פע*

  .  לעיל14.2על ידי זיכויו כאמור בסעי� 

כי המפעיל יהיה זכאי לזיכוי בגי� מקומות חניה תפוסי* שיתפסו במסגרת , למע� הסר ספק מובהר בזאת

א2 ורק בגי� פרק הזמ� שבו יהיו מקומות חניה ,  זה14תפיסת החניו� על ידי אחוזות החו� כאמור בסעי� 

חוזות החו� כאמור שעות בכל פע* שנתפס החניו� על ידי א) שבעי* ושתיי* (72 �תפוסי* כאמור מעבר ל

ארבע  (432לתקופה כוללת העולה על , וכ� בגי� פרק הזמ� שבו יהיו מקומות חניה תפוסי* כאמור, בסעי� זה

על הזיכוי . חודשי* קלנדריי* של תקופת ההפעלה) שני* עשר (12שעות במהל2 כל ) מאות שלושי* ושתיי*

  . לעיל) כולל (14.3 עד 14.1 סעיפי* יחולו הוראות, במידה ויהיה זכאי לו, למפעיל לפי סעי� זה

ביקשה ,  לעיל4.7מבלי לגרוע מזכותה של אחוזות החו� להביא חוזה זה לידי סיו* מוקד* כאמור בסעי�   14.5

�לרבות הפיכתו של החניו� לחניו� , אחוזות החו� לבצע במהל2 תקופת ההפעלה עבודות לייעול החניה בחניו

חמישי*  (50% �על שטח הכולל למעלה מ, יכת החניו� לחניו� תת קרקעיאו הפ/או בניית רמפה ו/אוטומטי ו

ולפרק זמ� העולה על חודש , ממספר מקומות החניה הקיימי* בחניו� נכו� למועד חתימת חוזה זה) אחוז

היה ולא הודיעה אחוזות החו� למפעיל על . יו* לפחות מראש) שלושי* (30תודיע על כ2 בכתב למפעיל , ימי*

ימי* מיו* קבלת הודעתה האמורה של ) שבעה (7תו2 , יודיע המפעיל לאחוזות החו� בכתב,  זהסיו* חוזה

א* לאור הודעת אחוזות החו� ברצונו להמשי2 ולהפעיל את החניו� למש2 יתרת תקופת , אחוזות החו�

  . וא* לא, כאשר ע* השלמת העבודות יתווס� לשטח החניו� ג*  שטח החניו� בו בוצעו העבודות, ההפעלה
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כי ברצונו להמשי2 ולהפעיל את החניו� למש2 יתרת תקופת , הודיע המפעיל לאחוזות החו� כאמור לעיל

כל הוראות חוזה זה , אזי יחולו על הפעלת החניו� כאמור במהל2 תקופת ביצוע העבודות ולאחריה�, ההפעלה

  . לפי העני�, 14.2 � ו12.4 ,12.3בשינויי* המתחייבי* מהוראות סעיפי* , ובכלל זה, בשינויי* המתחייבי*

או שלא התקבלה כל הודעה ממנו , כי אי� ברצונו להמשי2 ולהפעיל את החניו�,  הודיע המפעיל לאחוזות החו�

יו* מיו* ) שלושי* (30יבוא חוזה זה לידי סיו* מוקד* תו2 , הימי* האמורי*) שבעה (7במהל2 תקופת 

ולמפעיל לא , לפי המוקד*, הימי* האמורה) שבעה (7 הודעתה האמורה של אחוזות החו� או מחלו� תקופת

  . או מי מטעמ� בגי� כ2/או העיריה ו/או תביעה מכל מי� וסוג שהוא כנגד אחוזות החו� ו/תהא כל טענה ו

  .לרבות העיריה ולרבות קבל� או גור* אחר מטעמ�,  זה14לעניי� סעי� , "אחוזות החו "  14.6

15 .   או כניסה חופשית לחניו�/ אחוזות החו  ושימוש במקומות חניה בחניו� על ידי  

המפעיל יאפשר כניסה לחניו� וחניה בו ללא תשלו* בכל שעה משעות היממה לרכב אשר נושא אישור כניסה   15.1

המספר הסידורי (כשהוא מודבק על שמשת הרכב ונושא את מספר הרכב ומספר סידורי , של אחוזות החו�

לרשימה , אישורי הכניסה יונפקו על ידי אחוזות החו�). " הכניסהאישורי "–להל� ) (נועד לצרכי ביקורת

אזרחי כבוד שלה וחברי מועצת , יפו�את יקירי העיר תל אביב, בי� היתר, הכוללת, מצומצמת של אנשי*

  .לרבות כל עדכו� שיחול בה, הרשימה האמורה תומצא על ידי אחוזות החו� למפעיל. העיר

  .ואופ� כיבוד*, דבר אישורי הכניסההמפעיל יתדר2 את עובדיו ב  15.2

  .שלוח ע* פרוט אישורי הכניסה יימצא בקופות החניו� ובמבנה המשרד שבחניו�, המפעיל יהא אחראי לכ2  15.3

יבדקו את אישורי הכניסה ואת התעודות האישיות של , המוצבי* בקופות החניו�, המפעיל ידאג כי עובדיו  15.4

על המפעיל לדאוג שירשמו פרטי , במקרה של אי התאמה. בי� הנוהג ברכבהאוחזי* בה* וישוו בי� התמונה ל

המפעיל ידאג כי עובדיו ידווחו . התעודה ומספרה ומספר הרכב שנהגו מבקש להיכנס לחניו� ללא תשלו*

או אישורי כניסה שפרטיה* אינ* זהי* לנושאיה* וכ� על תעודות /לאחוזות החו� באופ� מיידי על תעודות ו

  .רי כניסה שדווח על גניבת* או אובדנ* ומוצגי* על ידי מי שאינ* מורשי* לכ2או אישו/ו

16 .   הסדרי בטחו�  

על ביצוע סריקות בטחוניות בשטח , בי� היתר, שיהיה אחראי, מבי� עובדיו, המפעיל ימנה בודק בטחוני  16.1

�  .ת החו�או מאחוזו/ממשטרת ישראל ו, מעת לעת, שייערכו על פי הוראות  שהמפעיל יקבל, החניו

כי הבודק הבטחוני יעמוד בכל דרישות מחלקת רישוי עסקי* במשטרת ישראל  , באחריות המפעיל לוודא

  .ובעיריה לגבי בטחו� בחניוני*

והכל , שבו ירשמו פרטי הבדיקות, הבודק הבטחוני יערו2 סריקות ברכבי* הנכנסי* לחניו� וינהל יומ� מפורט  16.2

  .או אחוזות החו�/ ידי משטרת ישראל ועל פי הוראות שינתנו מעת לעת על

לאיתור חפצי* חשודי* , המפעיל יסרוק את שטח החניו� לפחות פעמיי* ביו*, מבלי לגרוע מהאמור לעיל  16.3

  .או אחוזות החו�/הכל על פי הנחיות משטרת ישראל ו, ורכבי* נטושי*

�. כב הנטוש יסולק משטח החניו�כי הר, בכפו� להוראות לכל די�, יוודא המפעיל, נמצא רכב נטוש בחניו

או מי מטעמ� בגי� עלות /או העיריה ו/או דרישה כלפי אחוזות החו� ו/המפעיל מוותר בזה על כל טענה ו

או למפעיל /לצדדי* שלישיי* ו, ככל שיגרמו, סילוק הרכב הנטוש משטח החניו� ובגי� כל הנזקי* שיגרמו
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  .כתוצאה מסילוקו

על ידי משטרת , מעת לעת, ות בנושאי בטחו� ובדיקות בטחוניות כפי שיקבעוהמפעיל ימלא את כל הדריש  16.4

כי זאת אחריותו הבלעדית של המפעיל להתעדכ� , מובהר בזה. או אחוזות החו� וכמתחייב על פי די�/ישראל ו

וכל טענה , באשר להוראות החוק הרלוונטיות להסדרי הבטחו� החלי* על חניוני* בכלל ועל החניו� בפרט

  .דר ידיעת החוק לא תשחרר את המפעיל מאחריותו לפי סעי� זהלהע

17 .   תחזוקת החניו�  

  נקיו�; כללי  17.1

17.1.1  �לרבות המבני* והמתקני* הקיימי* בחניו� במועד חתימת , המפעיל יהא אחראי לתחזוקת החניו

בורות , גדר, שערי*, לרבות אספלט(במהל2 תקופת ההפעלה ) א* יוקמו(החוזה ואלה שיוקמו 

והוא מתחייב לשמור אות* , )צנרת מי* ומתקני כבוי אש, אינסטלציה חשמלית, שלטי*, טחו�ב

�  . ואת סביבת* בכל עת במצב נקי ותקי

במידה וידרש לעשות כ� על ידי אחוזות , או יותר(החניו� ינוקה על ידי המפעיל לפחות פע* ביו* 

  :את הפעולות הבאות, בי� היתר, ניקיו� החניו� יכלול). החו�

 - �  .ניקוי משטח האספלט או הכורכר הנכלל בשטח החניו

  .'סח� אדמה וכו, לרבות שלכת עצי*, ניקוי לאור2 ובי� גדרות החניו� מכל פסולת - 

  .*/ות הבטחו� מפסולת שהושלכה לתוכו/ניקוי בור - 

  .ניקוי אדניות הפרחי* והעצי* מפסולת שהושלכה לתוכ* - 

 - �  .ניקוי המדרכות המקיפות את החניו

  .שטח שבי� גבול שטח החניה לגדרות החניו�ניקוי המ - 

  .שמשות וקירות פני*, ניקוי מבני המשרד ומבני הקופה כולל רצפות - 

  .ניקוי עונתי של קוצי* וצמחיית בר לאור2 גדרות החניו� ובתוכו - 

או של כל /ריכוז הפסולת בשקיות אשפה תקניות ופינויה לאתר ריכוז אשפה של העיריה ו - 

   .שבתחומה מצוי החניו�רשות מוניציפלית אחרת 

17.1.2   �המפעיל יעסיק מספר מתאי* של עובדי נקיו� על מנת לעמוד בהתחייבויותיו באשר לניקיו� החניו

  . כאמור בחוזה זה

או אבד� /או נזק ו/על כל קלקול ו, ללא דיחוי, המפעיל יודיע למוקד החירו* של אחוזות החו�  17.1.3

 –להל� (או היגרמ* /מיד ע* התהוות* ו, חוברי* שבואו למ/או למתקני* ו/שיגר* לחניו� ו

  )."הליקויי�"

יפעל המפעיל , או להוות סיכו� כלשהו לציבור/למכשול ו, או עלולי* היו לגרו*/גרמו הליקויי* ו
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  .או גרימת נזק כלשהו לציבור/או לסימונו של מקו* הליקוי באופ� שימנע סיכו� ו/לסילוק* ו

או באמצעות /בעצמה ו, י* ותבצע את העבודות הדרושות לש* כ2אחוזות החו� תתק� את הליקוי

. אשר יחוייב בכל ההוצאות והעלויות הכרוכות בתיקו� הליקויי*, על חשבו� המפעיל, מי מטעמה

המפעיל לא יהא , או הנחיה בכתב מאת אחוזות החו�/בהעדר הוראה מפורשת הקובעת אחרת ו

  .רשאי לבצע עבודות כאמור לעיל בעצמו

, כמפורט לעיל, או אבד� /או נזק ו/או במחוברי* קלקול ו/או במתקני* ו/ה ויתגלה בחניוני* ובמיד

  . 5,0007ייקנס המפעיל בסכו* של , אשר לא דווח במועד על ידי המפעיל לאחוזות החו�

או להחלפת /או לתיקו� ו/קיבל המפעיל מאחוזות החו� הוראות בהתא* לחוזה זה לניקוי החניו� ו 17.1.4

, על פי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית אחוזות החו�, ולא ביצע�, או לתחזוקת החניו�/וק ופריט שניז

או באמצעות מי /בעצמה ו, או התחזוקה/או החלפת הפריט ו/או התיקו� ו/לבצע את הניקוי ו

מבלי . או למי מטעמה בגי� כ2/והמפעיל יחוייב בכל ההוצאות שתהיינה לאחוזות החו� ו, מטעמה

, בכל עת שתמצא לנכו�, אחוזות החו� רשאית לפעול לניקוי החניו�,  האמור לעיללגרוע מכלליות

וזאת מבלי לשחררו מאחריותו לניקוי החניו� כאמור בחוזה , ולחייב את המפעיל בהוצאות הניקוי

  .זה

  אשפה  17.2

תק� לתליית פחי אשפה ומ, על ידי אחוזות החו� ועל פי דרישות האג� לרישוי עסקי* בעיריה, לחניו� יסופקו

  .שהמפעיל יהיה אחראי על ריקונ* ותחזוקת*, שקית אשפה מדג* עירוני

או כל מתק� , מכולת אשפה גדולה, או בסמו2 לו, או אחוזות החו� רשאיות להציב בשטח החניו�/העיריה ו

במקו* אשר יאפשר את פינוי מתק� , כפי שיבחרו, )"מתק� האשפה "–להל� (אחר לריכוז ואיסו� אשפה 

  .פה והחזרתו למקו* שבו הוצבהאש

 �המפעיל יהיה אחראי לאפשר את פינוי מתק� האשפה והחזרתו ולשמור על נקיו� החניו� בסביבת מתק

  .לרבות איסו� פסולת אשר תישפ2 ממתק� האשפה, האשפה

  

  אדניות  17.3

ני* שנשתלו בה* או אדניות בטו� בגדלי* שו/שטחי גינו� ו, או יוצבו על ידי אחוזות החו�/בחניו� הוצבו ו

או תחובר מערכת השקייה /לשטחי גינו� אלו חוברה ו). "שטחי גינו�  "�להל� (פרחי* וצמחיה עונתית , עצי*

,  היקפית וטפטפותP.V.Cמערכת צנורות , קוצב מי* אוטומטי בארגז בטחו�, אוטומטית הכוללת מד מי*

  .לשימוש שטחי הגינו� בלבד

לרבות שטחי הגינו� וקוצב המי* ,  זה17.3המפורטי* בסעי� המפעיל אחראי לשלמות כל המתקני* 

גניבה או כל , רשלנות המפעיל, כתוצאה מפגיעת רכב, א* יגר*, שיגר* לה*, ובכלל זה לכל נזק, האוטומטי

  .לכל מטרה אחרת, והוא ימנע שימוש במערכת ההשקייה המחוברת לשטחי הגינו�, סיבה אחרת
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  שילוט  17.4

את , באופ� בלעדי, בחניו� את השילוט שתמצא לנכו� כדרוש להפעלתו ותקבעחוזות החו� תציב א 17.4.1

אסור ,  להל�17.4.2בכפו� לאמור בסעי� כי , למע� הסר ספק מובהר בזאת. צורתו ותוכנו, היקפו

וכי הוא לא יהא זכאי לתמורה , או מחוצה לו/למפעיל להציב שלטי* כלשה* בתחו* החניו� ו

בי� א* מדובר (או מי מטעמה /וצב בחניו� על ידי אחוזות החו� וכלשהי בגי� כל שילוט אשר י

  ).בשילוט הרלוונטי להפעלת החניו� ובי� א* מדובר בשילוט אחר

מ " ס30שלט בגודל  ,  יו* ממועד תחילת הפעלת החניו�14 �לא יאוחר מ, המפעיל מתחייב להציב 17.4.2

 המפעיל  ואשר יצוינו בו ש*, י�במקו* נראה לע, אשר יוצמד למבנה הקופה, מ אור2" ס20רוחב על 

מספר טלפו� לשעת . __________החניו� מופעל על ידי : "בנוסח הבא, ומספר טלפו� חירו*

השלט ומיקומו המיועד על מבנה הקופה יאושרו על ידי אחוזות החו� טר* ". __________:חירו*

  .הצבתו

17.4.3  �כמתחייב על פי חוקי העזר , המפעיל ישא באגרת שילוט בגי� השילוט הרלוונטי להפעלת החניו

�  .העירוניי* ולפי כל די

  רשימת הציוד והמתקני� בחניו�  17.5

שתפרט את תכולת , המפעיל יחתו* במשרדי אחוזות החו� על רשימה, במועד תחילת ההפעלה  17.5.1

  )."רשימת הציוד": להל�(בחניו� המצויי* , לסוגיה*, הציוד והמתקני*

באופ� שהיא , את רשימת הציוד, במהל2 תקופת ההפעלה, תעדכ� אחוזות החו�, במידת הצור2  17.5.2

עדכו� רשימת . המצויי* בחניו�, את הציוד והמתקני* של אחוזות החו�, מעת לעת, תשק� נכונה

�  .הציוד על ידי אחוזות החו� יחייב את המפעיל לכל דבר ועניי

  כיבוי אש  17.6

ציוד , בכל אחד ממבני המשרד ומבני הקופה שבחניו� יציב המפעיל מיד ע* תחילת תקופת ההפעלה  17.6.1

ציוד כיבוי  "–להל�  (מחלקת רישוי עסקי* במשטרת ישראל ובעיריהכיבוי אש בהתא* לדרישות 

  .על חשבונו, ציוד כיבוי האש ירכש על ידי המפעיל). "האש

  .לפי הצור2, או יחלי� אותו/דוק את ציוד כיבוי האש מעת לעת וככל שיידרש וירענ� והמפעיל יב  17.6.2

המפעיל יהיה אחראי על תדרו2 כל עובדיו לגבי השימוש בציוד כיבוי האש והוא ידאג לקבל הנחיות   17.6.3

  .יפו לתדרו2 העובדי* בנושא זה�מקצי� כיבוי האש בתל אביב

  .כאמור לעיל, דרכה בשימוש בציוד כיבוי האשהמפעיל לא יעסיק עובד שלא קיבל ה

  .כפי שיעודכנו מעת לעת, יפו�המפעיל יפעל בהתא* להנחיות כבאי האש בתל אביב  17.6.4

או /א* בביקורת שלה ו, את ציוד כיבוי האש, על חשבו� המפעיל, או תרענ�/אחוזות החו� תרכוש ו  17.6.5

וזאת מבלי , או יימצא ציוד שפג תוקפו, דרששל כבאי האש לא יימצא ציוד כזה בכמות ובסוג הנ

  .לגרוע מאחריותו של המפעיל לדאוג לכ2
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או בבדיקה חוזרת של ציוד כיבוי האש /הכרו2 בבדיקה ו) לרבות אגרות(המפעיל ישא בכל תשלו*   17.6.6

�וישלמו במלואו , הנערכות על ידי המחלקה לכיבוי אש בעיריה מספר פעמי* בשנה, המותק� בחניו

  . עדוובמו

  מתק� לדו גלגלי  17.7

�על פי דרישות אג� רישוי עסקי* בעיריה או כל רשות מוסמכת , או יוצב/הוצב ו, או בסמו2 אליו, בחניו

או שילוט ע* /ואשר יותקנו עליו מדבקה ו, על פי דג* שיאושר על ידי העיריה, מתק� לחניית דו גלגלי, אחרת

  .סימו� חנייה לדו גלגלי

, המפעיל יוודא. ר יהא ללא תמורה והמפעיל לא יגבה תשלו* כלשהו בגי� השימוש בוהשימוש במתק� האמו

ידאג המפעיל , כמו כ�. וכי יתאפשר שימוש בו בהתא* לייעודו, כי המתק� יהא נגיש לקהל המשתמשי* בו

  .או השילוט שעליו/לתקינות המתק� האמור ולשלמות המדבקות ו

18 .   הסדרי� בנוגע להפעלת החניו�  

   הפעלת החניו�אופ�  18.1

המפעיל מתחייב להפעיל את החניו� במש2 כל תקופת ההפעלה תו2 ניצול מרבי של מקומות החניה   18.1.1

�בכפו� לחובתו של המפעיל . הכל בהתא* ובכפו� להוראות חוזה זה, לטובת הציבור הרחב, בחניו

פ� הפעלת החניו� המפעיל יהיה אחראי בלעדית לאו, להפעיל את החניו� בהתא* להוראות חוזה זה

והכל בכפו� ובהתא* לתנאי רשיו� , על פי מיטב מומחיותו המקצועית, ויקבע את נוהלי החניה בו

�ולהוראות כל , לתנאי* ולהסדרי התנועה שתקבע אחוזות החו� מעת לעת, העסק שלפיו פועל החניו

�  .די

 את אופ� הכניסה והיציאה מ� אחוזות החו� תהא רשאית לקבוע,  לעיל18.1.1על א� האמור בסעי�   18.1.2

  .או יציאות חדשות בחניו�/או להורות על פתיחת� או סגירת� של כניסות ו/החניו� ו

או ביציאה /יציב המפעיל בכניסה ו, או יציאה נוספת/כי יש לפתוח כניסה ו, קבעה אחוזות החו�

או /חוזות החו� ואו א/כמתחייב על  פי הנחיות המשטרה ו, האמורה קופאי ובודק בטחוני נוספי*

  .תנאי רשיו� העסק

, ולא יתיר חניה בחניו�, כי החניה בחניו� תתבצע א2 ורק במקומות המיועדי* לכ2, המפעיל יוודא  18.1.3

  .שלא במקומות המיועדי* לכ2

המפעיל לא יאפשר חנית רכב במעברי* בחניו� או ,  לעיל18.1.3מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעי�   18.1.4

אלא א* תתיר , )"חניית מפתח "�להל� (או מי מטעמו /רת מפתח הרכב בידי המפעיל ובשיטת השא

ובתנאי שברשות המפעיל ימצאו , מראש ובכתב, אחוזות החו� את בצוע השיטה המבוקשת במפורש

בכל מקרה בו יאפשר , מבלי לגרוע מ� האמור לעיל. כל הביטוחי* המתאימי* לשיטה המבוקשת

) א* וככל שיגרמו(הוא ישא באחריות הבלעדית לכל הנזקי* שיגרמו , יו�המפעיל חניית מפתח בחנ

בגי� חניית מפתח , או לרכוש*/או לרכב* ו/לה* ו, כלשהו' או לצד ג/למי מבי� החוני* בחניו� ו

או /או נזק ו/בגי� כל תביעה ו, או מי מטעמ�/או את העיריה ו/והוא ישפה את אחוזות החו� ו, כאמור

  .מיד ע* דרישת* הראשונה לכ2,  שידרשו לשאת בגי� כ2או/הוצאה שנשאו ו

המפעיל יפעל בנחישות ובכפו� לכל די� להפסקת חניה של רכב החונה במקו* שאינו מיועד לכ2 ושל   18.1.5
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  .לרבות באמצעות הזמנת גרר או מגבה הידראולי על גלגלי* לפינוי*, רכב נטוש

  שעות הפעלת החניו�  18.2

המפעיל . לפי שיקול דעתו ובכפו� להוראות כל די�, יו� תקבענה על ידי המפעילשעות הפעלת החנ  18.2.1

ימי* לפחות לפני ) שבעה (7וזאת , על שעות הפעלת החניו�, בהודעה בכתב, יודיע לאחוזות החו�

ימי* לפחות לפני מועד ) שבעה (7 �וכ� בהחליטו על כל שינוי בשעות ההפעלה , מועד תחילת ההפעלה

. של שינוי כאמורכניסתו לתוק�
 

  

שילוט המורה על מועדי הפעלת החניו� יוצב בחניו� על ידי אחוזות החו� ויציי� את מוקד החירו*   18.2.2

  .לפניות לאחר שעות ההפעלה, של המפעיל

בנסיבות שבה� יתקיי* באיזור החניו� אירוע ציבורי רב ,  לעיל18.2.1על א� האמור בסעי�   18.2.3

החו� רשאית להורות למפעיל להפעיל את החניו� עד תו* הפעילות תהא אחוזות , משתתפי*

  . והמפעיל יהא מחויב לעשות כ�, האמורה

של אחוזות , מראש ובכתב, או חג כפופה לאישור/מודגש כי הפעלת החניו� לאחר כניסת השבת ו

  .להל�") רשיונות ("25בהתא* להוראות סעי� , החו� ולקיו* רשיו� כדי� לכ2

  גירת החניו� לציבוראיסור ס  18.3

. אשר יוכל לחנות בו ללא תשלו*, שאר החניו� פתוח לציבוריי, כל אימת שהחניו� אינו מופעל על ידי המפעיל

  ממנואו יציאת*/ולחניו� כניסת רכבי* בשו* אופ� שלא לנעול את שערי החניו� ולא למנוע , המפעיל מתחייב

, סינדול הרכבי* או בכל  אופ� אחר, הקמת מכשול, ואלרבות באמצעות נעילה מכל סוג שה, בכל דר2 אחרת

, וזאת אלא א* כ� קיבל לכ2 את אישורה של אחוזות החו� ,בכל השעות שבה� החניו� אינו מופעל על ידיו

  . מראש ובכתב

  איסור סגירת החניו� בלעדית עבור גו  מסחרי או פרטי; חניה לכל דורש  18.4

  .על בסיס מקו* פנוי, החניה בחניו� תהיה מותרת לכל דורש

, לפרק זמ� כלשהו, סגירת החניו�, או על פי כל די�/מבלי לגרוע מזכויותיה של אחוזות החו� על פי חוזה זה ו

  . אסורה�תו2 שלילת זכות החניה מכלל הציבור , לצרכי חניה בלעדית של גו� מסחרי או פרטי כלשהו

  ישיבות תאו�  18.5

 במשרדי אחוזות החו� במועדי* שיקבעו על ידי אחוזות החו� וימסרו ישיבות תאו* בנושאי החניו� יתקיימו

  .על המפעיל להופיע לישיבות אלו, ואלא א* כ� הורתה לו אחוזות החו� אחרת, מראש למפעיל

19 .   שירות  

  שירות לבאי החניו�  19.1

  .כי הוא ועובדיו יתנו את מיטב השירות לבאי החניו� ולקוחותיו, המפעיל מתחייב

או של /שלו ו, או התנהגות לא נאותה/ב לברר כל תלונה שתופנה אליו בדבר שירות לא מספק והמפעיל מתחיי

  .ולטפל בכל תלונה במלוא הרצינות והחומרה, עובדיו
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  תלבושת עובדי החניו�  19.2

, או אימונית/הכוללת מכנסיי* כהי* וחולצה ו, כי עובדיו יהיו לבושי* בתלבושת אחידה, המפעיל ידאג

  . כפי שתהיינה מעת לעת, על פי הנחיות אחוזות החו�, כפי שיהיה מעת לעת,  של אחוזות החו�נושאות לוגו

  .מטעמי בטיחות, בשעות החשכה יענדו העובדי* על תלבושת* פסי* זוהרי*

שונה מזו , המפעיל ידאג כי סדר� התנועה בחניו� יצוייד ויעשה שימוש בתלבושת מיוחדת, למרות האמור לעיל

  .כפי שתהיינה מעת לעת,  לפי הנחיות אחוזות החו�,האמורה לעיל

  תגי זיהוי לעובדי�  19.3

תגי זיהוי הכוללי* את ש* , על לבוש* העליו�, כי בכל שעות הפעילות בחניו� יענדו עובדיו, המפעיל ידאג

  .ו�על פי הנחיות אחוזות הח, תגי זיהוי אלו יונפקו על ידי המפעיל ועל חשבונו. אחוזות החו� וש* העובד

20 .   קשר  

  קשר אלחוטי  20.1

לצור2 פתרו� בעיות שאי� , או טלפוני בי� מבני הקופה בחניו� ובינו/המפעיל ידאג להתקנת קשר אלחוטי ו

כמו כ� ידאג המפעיל . קבלת הנחיות ולכל צור2 אחר, הקופאי יכול לפתור בכוחות עצמו במהל2 ההפעלה

  .מש2 כל תקופת ההפעלה, זמינות ועדכניות מוקד החירו* של המפעיל, לתקינות

  אחזקת מכשיר פקסימיליה  20.2

 �המחובר לקו טלפו� נפרד או בעל מיתוג ) לרבות נייר(המפעיל יחזיק ברשותו מכשיר פקסימיליה פעיל ותקי

או לחלופי� ימסור , אוטומטי היודע לזהות קבלת הודעת פקסימיליה ללא נוכחות אישית על יד המכשיר

לצרכי העברת תכתובת על פי , ל"בעלת מאפייני* כנ, ליה העומדת לרשותולאחוזות החו� מספר פקסימי

�  .החוזה ובנושאי הפעלת החניו

  .המפעיל יודיע מיידית לאחוזות החו� על כל שינוי במספר הפקסימיליה

  .המפעיל ידאג לתקינות מכשיר הפקסימיליה בכל עת ולמניעת הפרעות בהעברת הודעות

21 .   העסקת עובדי�  

במספר מספיק , המפעיל יעסיק עובדי* מנוסי* ומיומני*, בהתא* להוראות חוזה זה, לת החניו�לצור2 הפע  21.1

  .ובלבד שיהיו בעלי רשיונות עבודה כדי�, לצור2 ביצוע הוראותיו של חוזה זה

  :בנוס� לקופאי*, המפעיל יעסיק  21.2

21.2.1  �ושיעמוד בתנאי* , החניו�שיימצא בו כל שעות הפעלת , עובד שיהיה אחראי על הפעלתו של החניו

�כפי , על פי הוראות והנחיות משטרת ישראל ואחוזות החו�, ובכישורי* הנדרשי* מקציני בטחו

  .שתהיינה מעת לעת

פרטי כל אירוע חריג וכל פניה של , בו ירשמו, העובד האחראי על הפעלת החניו� ינהל יומ� אירועי*

�דיווחי* . ונזקי* שנגרמו לציוד החניו�,  באירועלרבות תאור דר2 הטיפול, ציבור המשתמשי* בחניו
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  .מייד לאחר היוודע אודותיה* לעובד האחראי כאמור, אלו יועברו לאחוזות החו� באופ� שוט�

  .כנדרש לצור2 הכוונת התנועה בחניו�, במספר מתאי*, סדרני*  21.2.2

או בשירותי* הקשורי* באופ� /בודות ובע, מי מעובדי אחוזות החו�, במישרי� או בעקיפי�, המפעיל לא יעסיק  21.3

או שירותי* הקשורי* באופ� כלשהו לחניוני* או /או בעבודות ו/ו, או תחזוקה של החניו�/כלשהו להפעלה ו

  .מראש ובכתב, אל א א* התקבלה לכ2 הסכמת אחוזות החו�, עסקי* אחרי* המופעלי* על ידיו

כי מספר עובדי המפעיל המועסקי* על ידיו , ופעל על ידיהלפי שיקול דעת סביר שי, בא* אחוזות החו� תמצא  21.4

אחוזות החו� תהא , בחניו� נמו2 מזה הדרוש על מנת לאפשר למפעיל למלא את התחייבויותיו על פי חוזה זה

�, והמפעיל ייענה לדרישה זו, רשאית לדרוש מהמפעיל להגדיל את מספר העובדי* המועסקי* על ידיו בחניו

  . או בהיענות לה בכדי לזכות את המפעיל בתשלו* כלשהו/ זו וומבלי שיהא בדרישה

22 .   שינויי� בחניו�  

או לשנות מבני* /או להקי* ו/לעשות כל שינוי שהוא בחניו� ו, בי� בעצמו ובי� באמצעות אחרי*, המפעיל אינו רשאי

וללא הרשיונות של אחוזות החו� , מראש ובכתב, ללא הסכמתה, או שיוקמו בו/או מתקני* הקיימי* בחניו� ו/ו

�  .הדרושי* לכ2 על פי די

23 .   ביקורת על ידי אחוזות החו   

23.1  �לרבות מבני המשרד ומבני , ולכל המבני* שבו, המפעיל יתיר לנציגי אחוזות החו� להכנס בכל עת לחניו

  . או לכל מטרה אחרת/או כדי לבדוק את קיו* הוראות החוזה ו/כדי לבדוק את תפוסת החניו� ו, הקופה

יהא רשאי , כול� או חלק�, יקר נציג אחוזות החו� בחניו� ומצא כי המפעיל אינו מקיי* את הוראות החוזהב  23.2

  .אשר יבוצעו על ידי המפעיל במועד שיידרש על ידי אחוזות החו�, לרבות בעל פה, לית� למפעיל הוראות ביצוע

או להתקנת כל מכשיר /בת פוקדי* וכי המפעיל נות� בזאת את הסכמתו להצ, מובהר בזאת, למע� הסר ספק  23.3

או כל מידע אחר אשר /לצור2 איסו� מידע סטאטיסטי על תפוסת החניו� ו, או אמצעי שאחוזות החו� תבחר/ו

המפעיל מתחייב לשת� פעולה ע* אחוזות החו� לצור2 איסו� המידע . אחוזות החו� תזדקק לו לצרכיה

  .האמור

24 .   המחאת זכויות וחיובי�  

או התחייבויותיו על פי /או להעביר בדר2 כלשהי את זכויותיו ו/או להסב ו/א רשאי להמחות והמפעיל לא יה  24.1

אי מת� הסכמה . מראש ובכתב, זולת א* התקבלה לכ2 הסכמת אחוזות החו�, או חלק�/כול� ו, חוזה זה

  . או טענה מכל מי� וסוג שה* כלפי אחוזות החו�/כאמור לא יהווה בסיס לכל תביעה ו

24.2  

על פי , או חלק�/כול� ו, או התחייבויותיה על פי חוזה זה/אחוזות החו� תהא רשאית להמחות את זכויותיה ו  24.2.1

מעבר לזו הניתנת על ידיו , ללא כל צור2 בהסכמה נוספת מאת המפעיל, לכל גור* אחר, שיקול דעתה המוחלט

  . המפעיל על פי חוזה זהובלבד שלא יהא בהמחאה כאמור כדי לפגוע בזכויות,  להל�24.2.2בסעי� 
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, או התחייבויותיה של אחוזות החו� על פי חוזה זה/המפעיל נות� בזאת את הסכמתו להמחאת זכויותיה ו  24.2.2

או /ו, או כנגד אחוזות החו�/או מושתק מלטעו� כנגד ההמחאה ו/ לעיל והוא יהיה מנוע ו24.2.1כאמור בסעי� 

  .שאי� בהמחאה כאמור כדי לפגוע בזכויות המפעיל על פי חוזה זהובלבד , יהיה זה אשר יהיה, כנגד הנמחה

25 .   רשיונות  

ההיתרי* והאישורי* , כי במהל2 כל תקופת ההפעלה יהיה בעל כל הרשיונות, המפעיל מצהיר ומתחייב  25.1

ובכלל זה רשיו� עסק לחניו� , הדרושי* לש* הפעלת החניו� כאמור בחוזה זה ולש* ההתקשרות בחוזה זה

וכל האישורי* הנדרשי* לפי , 1968 –ח "תשכ, לפי חוק רישוי עסקי*, על שמו של המפעיל, הפעלהלתקופת ה

המפעיל ידאג . 1976 –ו "תשל, )אכיפת ניהול חשבונות ותשלו* חובות מס(חוק עסקאות גופי* ציבוריי* 

דיה* לש* את כל המסמכי* הנדרשי* על י, לרבות אג� רישוי עסקי* במשטרה, להעביר לכל רשות מוסמכת

או /כל ההוצאות הכרוכות בהשגת* ו. מיד ע* קבלת דרישת*, היתרי* ואישורי* כאמור, הוצאת רשיונות

והוא ישלמ� , ההיתרי* והאישורי* האמורי* תחולנה על המפעיל, או בעדכונ* של הרשיונות/בחידוש* ו

� מועדימי* מ) שבעה (7 תו2 כי, המפעיל מתחייב בזאת, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל. במלוא� ובמועד

וימציא העתק של , יגיש בקשה כדי� לקבלת רשיו� עסק על שמו לחניו�, על ידו החניו� ה שלהפעלהתחילת 

  .הבקשה שהוגשה על ידיו כאמור לאחוזות החו�

חודשי* ממועד התחלת הפעלת החניו� ימציא לאחוזות החו� ) ששה (6המפעיל מתחייב כי לא יאוחר מתו*   25.2

מתחייב המפעיל , כמו כ� . לעיל25.1בהתא* להוראות סעי� , ק מרשיו� עסק תק� שיוצא על שמוהעת

העתק מחידוש רשיו� , או בכל מועד אחר שנקבע לחידוש רשיו� העסק, להמציא לאחוזות החו� אחת לשנה

  .העסק

די� ולבצע את הפעלת המפעיל מתחייב לקיי* ולמלא בנוגע להפעלת החניו� כל חובה המוטלת עליו לפי כל   25.3

והכל ברמה מקצועית , ההיתרי* והאישורי* הדרושי* על פי כל די�, החניו� בהתא* ובכפיפות לכל הרשיונות

  .  גבוהה ולשביעות רצונה המלאה של אחוזות החו�

על , המצאת רשיו� עסק תק� וחידוש רשיו� עסק, ובי� היתר,  זה25אי קיו* התחייבויות המפעיל על פי סעי�   25.4

  .יהווה הפרה יסודית של חוזה זה,  לעיל25.2פי סעי� 

26 .   מיסי� והוצאות , תשלומי�  

בי� במישרי� , הכרוכי*, ההוצאות והתשלומי* האחרי*, ההיטלי*, האגרות, המפעיל בלבד ישא בכל המיסי*  26.1

�, ארנונה, יללרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לע, בהפעלה ובתחזוקה של החניו� ומתקניו, ובי� בעקיפי

או / כפי שיהיו ו,טלפו� וכיוצא באלה, חשמל, תשלומי מי*, מס שלטי*, מס רישוי עסקי*, היטלי*, אגרות

  .  וישלמ* במלוא* ובמועד*, או יעודכנו מעת לעת/ייקבעו ו

את , למש2 תקופת ההפעלה, כי לא יאוחר ממועד תחילת ההפעלה יעביר על שמו בעיריה, המפעיל מתחייב  26.2

וכ� יעביר על שמו כאמור בחברת , המתייחסי* לחניו�, ההיטלי* ומוני המי*, הארנונה, ונות האגרותחשב

 �של אחוזות , מראש ובכתב, בכפו� לאישורה). במידה ויהיה(החשמל את מונה החשמל המתייחס לחניו

ו� האמור יהא קו הטלפ. וזאת על חשבונו ואחריותו, המפעיל יהא רשאי לחבר את החניו� לקו טלפו�, החו�

  . בבעלות המפעיל וילקח עמו בתו* תקופת ההפעלה
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, ימי* לפחות מראש) שבעה (7של , לאחר משלוח התראה בכתב, א2 לא חייבת, אחוזות החו� תהיה רשאית  26.3

ואשר לא ,  לעיל26.1לשל* במקו* המפעיל כל תשלו* מבי� התשלומי* החלי* עליו כאמור בסעי� , למפעיל

ישיב לה , שילמה אחוזות החו� תשלו* כאמור לעיל במקו* המפעיל. המפעיל במלואו ובמועדושול* על ידי 

  . להל�35.2.10בצרו� פיצוי מוסכ* כאמור בסעי� , המפעיל את סכו* התשלו* מיד ע* דרישה ראשונה

27 .   'שלילת אחריות כלפי צד ג  

�וכי , ניתני* בחניו� הינ* שירותי חניה בלבדכי השירותי* ה, בי� היתר, אחוזות החו� תציב שלטי* בחניו� בה* יצויי

וכי אי� הנהלת , או הכוונת תנועה וכיוצא באלו/או השגחה ו/שירותי* אלה אינ*  כוללי* כל שירות אחר כגו� שמירה ו

או /או חבות כלפי המשתמשי* בחניו� ו/או מי מטעמ� נושאות בכל אחריות ו/או העיריה ו/או אחוזות החו� ו/החניו� ו

או /או פריצה ו/בי� בגי� גניבה ו, או לרכוש אשר יגרמו בחניו�/או אובד� לגו� ו/או בקשר לכל נזק ו/ניו� בגי� ובאי הח

, ובי� בגי� כל סיבה אחרת, העלולי* להגר* בעת השימוש בחניו�, או דריסה/או התחשמלות ו/או תאונה ו/שריפה ו

  .1967 –ז "התשכ, או נובעת מחוק השומרי*/לרבות כל אחריות הקשורה ו

  .לפי שיקול דעתה, צורת* ותוכנ* המדויק יקבעו על ידי אחוזות החו�, גודל השלטי* האמורי*

שאותו נוסח המופיע על השלטי* שיוצבו בחניו� על ידי אחוזות החו� יכלל ג* בכרטיסי* , המפעיל מתחייב לגרו* לכ2

�  . המונפקי* על ידיו למשתמשי* בחניו

28 .   ביטוחי�  

כל תקופת לערו2 ולקיי* למש2 מתחייב המפעיל , חוזה זהעל פי או / המפעיל על פי כל די� וו שלותמבלי לגרוע מאחרי

מורשית  אצל חברת בטוח") המפעילביטוחי  "אשר יקראו להל� (את הביטוחי* המפורטי* להל�, על חשבונו, חוזה זה

�  : בישראל לפעול כדי

  

או עיריית /אחוזות החו� ו, קבלני* וקבלני משנה של המפעיל, את אחריות המפעילבי� היתר ג*  ו יכסי המפעילטוחיב

על  הבטוח פוליסות את וויכלל, ")יחידי המבוטח: "להל�(לרבות מפקח מטעמ* , או כל אד* אחר מטעמ*/ותל אביב 

�  :פי התנאי* כדלקמ

  

  :פוליסות הביטוח 28.1

  

  :ביטוח אש מורחב 28.1.1

תכולת , תשתיות, מבני*, � מלא את החניו� על צמודותיוהמבטח במלוא השווי ובער2 כינו) אש מורחב(רכוש בטוח 

� המפעיל בבעלותלרבות תכולה או בהשגחתו של המפעיל /ואו באחריותו /בבעלותו ואו רכוש /וכל ציוד ו החניו

או / והמפעילידי  � עשו עליאו י/ שנעשו ולחניו�שיפו4 ותוספת , שיפור, שינוי, וכ� כל תיקו�, החניו�הנמצאת בתחו* 

שילוט וציוד תפעולי , לרבות מבני קופה ומבני* אחרי*, מתקני* מכל מי� וסוג שהוא, ציוד, ריהוט, תכולהוכ� , ורועב

, עמודי חשמל ותאורה, אינסטלציה חשמלית, מחסומי* חד כיווניי* ומחסומי* אחרי*, מחסומי* חשמליי* ,אחר

צמחיה ומערכת השקיה כולל מערכת בקרת , אדניות, או אופנועי*/מתקני* לחניית אופניי* ו, צנרת מי* וכיבוי אש

, הסיכוני* המקובלי* בביטוח אש מורחב ומבלי לגרוע מכלליות האמור אובד� או נזק עקב כנגד, השקיה וקוצבי מי*

, נזק בזדו�, )למעט נזקי טרור(השבתה , שביתות, פרעות, מהומות, רעידת אדמה, התפוצצות, ברק, עש�, אשלרבות 
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פגיעה על , פגיעה על ידי כלי רכב, ")אימפקט("פגיעה תאונתית , נזקי נוזלי* והתבקעות צינורות,  שיטפו�,סופה, סערה 

  . ושודפריצה וכ� נזקי  כלי טיסידי

או עיריית תל /כלפי אחוזות החו� ו) שיבוב(יכלול תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלו� , כאמורהבטוח   

ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלו� לא יחול לטובת ,  בגי� נזק שנגר* על יד*מ*או כל הבאי* מטע/אביב ו

�  .אד*  שגר* לנזק מתו2 כוונת זדו

  :ביטוח אובד� הכנסות 28.1.2

,  לעיל28.1.1 ביטוח אובד� הכנסות והוצאות ניהול בשל נזק שנגר* לרכוש המבוטח עקב הסיכוני* כאמור בסעי� 

  . חודשי*12וזאת למש2 תקופת שיפוי של 

או עיריית תל /כלפי אחוזות החו� ו) שיבוב(יכלול תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלו� , כאמורהבטוח 

ל לטובת ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלו� לא יחו,  בגי� נזק שנגר* על יד*או כל הבאי* מטעמ*/אביב ו

�  .אד*  שגר* לנזק מתו2 כוונת זדו

ובלבד שהפטור כאמור , מוסכ* בזאת כי המפעיל רשאי שלא לערו2 את הביטוח כאמור בסעי� זה, למרות האמור לעיל

  . לעיל יחול כאילו נער2 הביטוח28.1.1 בסעי� זה 

  .ביטוח צד שלישי 28.1.3

של כל מעשה או באו שלוחיו על פי כל די� /או עובדיו ו/המבטח את חבות המפעיל וות כלפי צד שלישי טוח אחרייב

�גו� כל או /או לרכושו של כל אד* ו/פגיעה או נזק לגופו ו, אשר גרמו לאובד�, מחדל רשלני בתקופת ההפעלה של החניו

, עיריית תל אביב, אחוזות החו� או נזק למבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות פגיעהלרבות נזק תוצאתי ו, אשהו

) ב" דולר של ארהמיליו�:  במילי* ( $ 1,000,000  של מס2ו אחריות שלא יפחתות בגבולולכל הבאי* מטעמ* ה�לעובדי

  .ביטוח שנתיתמצטבר לתקופת בלתובע ו, לאירוע

מנופי* , מכשירי הרמה, בהלה, התפוצצות, אש : �ביטוח זה אינו כפו� לכל הגבלה בדבר חבות הקשורה או הנובעת מ

חבות המפעיל בגי� וכלפי קבלני* וקבלני , שימוש בכלי נשק המוחזק ברישיו�, פריקה וטעינה של כלי רכב, או מעליות/ו

הרעלה וכל דבר מזיק , )למעט נזקי טרור(שביתה והשבתה , פרעות, מהומות, מתקני* סניטאריי* פגומי*, משנה

נזק בקשר ע* מחסומי* , )מי* או קרקע(זיהו* תאונתי ,  המפעיל בחניו� ובסביבתובמאכל או משקה הנית� על ידי

נזק גו� , נזק רכוש שנגר* על ידי רכבחבות בגי� , )כולל מחסומי* חשמליי* ומחסומי* חד כיווניי*(ושערי* מכל סוג 

מוגבל עד לס2 , ד"וק הפלתלמעט חבות המכוסה על פי ח, עקב שימוש ברכב שאי� חובה על פי די� לבטחו בביטוח חובה

) מעבר לגבולות האחריות המקובלי* בפוליסת רכב סטנדרטית(, למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית $ 250,000

   ). חייב לשל* בגינ* דמי ביטוח לאומישהמפעיללמעט לגבי עובדי* (וכ� תביעות תחלו� מצד המוסד לביטוח לאומי 

  

ריות מקצועית לא יחול על נזק לכלי רכב ורכוש אחר הנמצא בחניו� וכמו כ� בפוליסה יצוי� במפורש כי החריג לאח

  .או בהשגחתו של המפעיל לא יחול על כלי רכב ורכוש אחר הנמצא בחניו�/או בשליטתו ו/החריג לנזק לרכוש בפיקוחו ו

  .ח זה כרכוש צד שלישיייחשב לצור2 ביטואו עיריית תל אביב /אחוזות החו� וי רכוש כבמפורש פוליסת הביטוח יצוי� ב

�שאינו עובד ישיר של המפעיל , כמו כ� יצוי� בפוליסה כי כל המועסק על ידי המפעיל בקשר ע* ההפעלה של החניו

ייחשב כצד שלישי על פי , או לתקנות/ואשר בגינו אי� המפעיל חייב בתשלו* דמי ביטוח לאומי בהתא* לחוקי* ו

  .פוליסה זו

או /או לאחוזות החו� ו/וליסה זו כדי לשלול מת� כיסוי ביטוחי על פיה למפעיל ולמע� הסר כל ספק לא יהיה בפ

�  .לעיריית תל אביב במקרה של גניבת רכב מהחניו

*  כבעלי שעלולה להיות מוטלת על מי מה�או עיריית תל אביב בגי� אחריות/הבטוח יורחב לשפות את אחוזות החו� ו

או מי מטעמ* בי� א* אחריות ישירה ובי� /ת העלולה להיות מוטלת עליה� ואו חוכרי* וכ� בגי� אחריו/או מנהלי* ו/ו
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וזאת בכפו� לסעי� אחריות צולבת לפיו , או מחדל רשלני של המפעיל ומי מטעמו/א* אחריות שילוחית בגי� מעשה ו

  .יחשב הבטוח כאילו נער2 בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח

  .ביטוח חבות מעבידי� 28.1.4

או בעקיפי� בקשר /ומטעמו או /המועסקי* על ידו והעובדי* חבות המפעיל כלפי כל המבטח את י*  מעבידחבותבטוח 

�או מחלה /או פגיעה גופנית ו/בגי� מוות ו, קבלני משנה ועובדיה*, לרבות קבלני* על פי חוזה זה ע* הפעלת החניו

 ותבגבול,  החניו� על פי חוזה זהאו עקב עבודת* בקשר ע* הפעלת/מקצועית העלולי* להיגר* למי מה* תו2 כדי ו

  . שנתיתבמצטבר לתקופת ביטוחלאירוע ו $ 5,000,000  מס2 שלואחריות שלא יפחת

, חבות המפעיל בגי� וכלפי קבלני*, שעות עבודה ומנוחה, ביטוח זה לא יכלול כל הגבלה בדבר עבודות בעומק או בגובה

 ורעלי* תפיתיונו, שעות עבודה ומנוחה, )למעט נזקי טרור(שביתה והשבתה , פרעות, מהומות, קבלני משנה ועובדיה*

  .וכ� בדבר העסקת נוער המועסקי* על פי החוק

הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכסות את אחריותו האישית של כל אד* המועסק על ידי המפעיל בגי� מקרה ביטוח 

  .המכוסה על פי פוליסה זו

לעניי� קרות תאונת , או הבאי* מטעמ* היה וייטע�/ו עיריית תל אביבאו /ביטוח זה יורחב לשפות את אחוזות החו� ו

כי מי מה*  נושא בחובות מעביד כלשה� כלפי מי מהעובדי* המועסקי* על ידי , או מחלה מקצועית כלשהי/עבודה ו

  . או לעניי� חבות המפעיל כלפי מי מהעובדי* המועסקי* על ידו/המפעיל ו

  

מתחייב המפעיל , או משלימי* כלשה* לביטוחי המפעיל/יכת ביטוחי* נוספי* והיה ולדעת המפעיל יש צור2 בער 28.2

או משלי* כאמור ייכלל /בכל ביטוח רכוש נוס� ו. או הביטוח הנוס� כאמור/לערו2 ולקיי* את הביטוח המשלי* ו

הויתור כאמור אול* , או עיריית תל אביב וכל הבאי* מטעמ*/סעי� בדבר ויתור על זכות התחלו� כלפי אחוזות החו� ו

�  . לא יחול לטובת אד* שגר* לנזק בזדו

או עיריית תל אביב בגי� אחריות* /לעניי� ביטוח חבויות נוס� או משלי* יורחב ש* המבוטח לכלול את אחוזות החו� ו

  .או הבאי* מטעמו וזאת בכפו� לסעי� אחריות צולבת/או מחדלי המפעיל ו/למעשי ו

או עיריית תל /ידי אחוזות החו� ו� לכל בטוח אשר נער2 עלמי* קודהינ*על פיו  תנאי מפורש ו יכללהמפעיל יטוחיב 28.3

  .1981 �א "תשמ' לחוק חוזה ביטוח ה59 לרבות כל טענה או זכות המפורטי*  בסעי� .אביב

  

ההפעלה במש2 תקופת את היקפ*  *צמצל או/אינו רשאי לבטל* ו ביטוחי המפעיל יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח 28.4

 על כוונתו לעשות  יו* מראש60  לפחותהודעה כתובה בדואר רשו*לאחוזות החו� אלא א* כ� תימסר , וזה זהעל פי ח

  .זאת

  

מתחייב המפעיל להמציא לידי אחוזות החו� לפני מועד תחילת , ללא צור2 בכל דרישה או פניה מצד אחוזות החו� 28.5

המצור� לחוזה זה ומסומ� , "על עריכת ביטוחי*אישור "אישור בדבר עריכת הביטוחי* על פי נוסח , תקופת ההפעלה

  .כשהוא חתו* על ידי החברה המבטחת, 2'כנספח ג

לתחילת תקופת  י*ומקד  תנאי מתלהו הינ,כאמור" על עריכת ביטוחי*אישור "המפעיל מצהיר כי ידוע לו שהמצאת   

 למנוע מ� המפעיל ות זכאייינהתהאו עיריית תל אביב / ואחוזות החו� ולחניו�או הכנסת נכסי* כלשה* / וההפעלה

  .המוסכ*מועד ב לא הומצא , כאמור,כאמור במקרה שהאישורלחניו� הכנסת נכסי* או /ו תחילת ההפעלה

  

כדי להוות אישור בדבר , או אי בדיקת*/או בבדיקת* ו/מוסכ* בזה במפורש כי אי� בהמצאת אישור ביטוחי המפעיל ו 28.6

או כדי לגרוע מאחריותו של המפעיל או /היקפ* או היעדר* ו, תוקפ*, טיב*, התאמת* של ביטוחי המפעיל למוסכ*

  .או על מי מהבאי* מטעמ*/או עיריית תל אביב ו/כדי להטיל אחריות כלשהי על אחוזות החו� ו
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לא תפגע בהתחייבויות המפעיל , לעיל  528. �למע� הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישורי הבטוח במועד כאמור בסעי 28.7

והמפעיל מתחייב לקיי* , לביצוע כל תשלו* שחל על המפעיל, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לרבות, פי חוזה זה � על

 בשל אי הצגת לחניו�או הכנסת נכסי* / ותפעול החניו� ממנו ומנעיאת כל התחייבויותיו על פי החוזה ג* א* י

  . האישורי* במועד

בצורה כלשהי מהתחייבות  ל על ידי המפעיל כדי לצמצ* או לגרוע"ר זה מובהר כי אי� בעריכת הביטוחי* הנבהקש

  . זהחוזההמפעיל בהתא* ל

  

אישור , מתחייב המפעיל להפקיד בידי אחוזות החו�, המפעיל יו* לפני מועד תו* תקופת ביטוחי 14 �לא מאוחר מ 28.8

            . לשנה נוספת* לעיל בגי� הארכת תוקפ28.5  כאמור בסעי� י המפעילטוחיעריכת ב

 הפעלה זה חוזהמדי שנת בטוח וכל עוד , במועדי* הנקובי*, המפעיל מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור עריכת הבטוח

  .בתוק�

  

כדי שישק� תמיד את , מעת לעת, לעיל  1.128. פי סעי��המפעיל מתחייב לעדכ� את סכו* הבטוח בגי� הבטוח הנער2 על 28.9

  . על פיוי*המבוטחהתכולה הציוד , הרכוששל השווי מלוא 

  

כאמור , בכל פע* שמבטחו של המפעיל יודיע לאחוזות החו� כי מי מביטוחי המפעיל עומד להיות מצומצ* או מבוטל 28.10

 יו* לפני 30, מתחייב המפעיל לערו2 את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש,  לעיל28.4 בסעי� 

  .מועד צמצו* או ביטול הביטוח כאמור

  

, עיללמע� הסר ספק מובהר בזאת כי גבולות האחריות המתחייבי* מ� האמור בחוזה זה ובאישור עריכת ביטוחי המפ 28.11

ועל המפעיל לבחו� את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות , הינ* בדבר דרישה מזערית המוטלת על המפעיל

או עיריית תל /או דרישה כלפי אחוזות החו� ו/המפעיל מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו. בהתא*

  .יי* כאמוראו מי מטעמ* בכל הקשור לגבולות האחריות המזער/אביב ו

  

  528. שיומצאו על ידי המפעיל כאמור בסעי� לבדוק את אישורי הבטוח ותאו עיריית תל אביב רשאי/אחוזות החו� ו 28.12

 כאמור בסעי�  והמפעיל מתחייב לבצע כל שינוי או תיקו� שיידרש על מנת להתאימ* להתחייבויות המפעיללעיל

  .יטוח לחוזה זההב

�או עיריית תל אביב ביחס לאישורי הבטוח וזכות/המפעיל מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של אחוזות החו� ו 

או עיריית תל אביב או מי /אינה מטילה על אחוזות החו� ו,  כמפורט לעיל� ביטוחי המפעיללבדוק ולהורות על תיקו

 של או לגבי העדר*, ותוקפ*, היקפ*, טיב*, אישורי הבטוח כאמורל בכל הקשור כל חובה וכל אחריות שהיא *מטעמ

  . ועל פי כל די� זהחוזה שהיא המוטלת על המפעיל על פי חבות ואי� בה כדי לגרוע מכל ביטוחי המפעיל

אחוזות כדי להטיל אחריות כלשהי על , או בשינויי*/המצאת* ו, סכ* בזה במפורש כי אי� בעריכת ביטוחי המפעילמו

 ואו כדי לצמצ* אחריות/או להוות אישור בדבר התאמת* למוסכ* ו/או על מי מטעמ* ואו עיריית תל אביב /החו� ו

 .ל די� זה או על פי כחוזהשל המפעיל על פי 

  

לדאוג , לשל* את דמי הביטוח במלוא* ובמועד*, המפעיל מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו 28.13

  .ולוודא כי פוליסות ביטוחי המפעיל תחודשנה מעת לעת לפי הצור2 ותהיינה בתוק� במש2 כל תקופת ההפעלה
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או כל הבא /ידי המפעיל ו פרת תנאי* בפוליסת הביטוח עלנקבע כי ה, וס� לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמורבנ 28.14

 .או הבאי* מטעמ* על פי ביטוחי* אלו/או עיריית תל אביב ו/אחוזות החו� ואו מטעמו לא תפגע בזכויות /בשמו ו

  

 תרשאיאחוזות החו� היה ת,  זהחוזה לעשותו ולקיימו על פי ו המפעיל ביטוח כלשהו שעלי*או לא קיי/א ביצע ול 28.15

או /שאחוזות החו� וכל סכו* .  של המפעילו ולשל* את דמי הביטוח על חשבונו ולקיי* את אותו הביטוח תחתילעשות

�על פי דרישתאו עיריית תל אביב /לאחוזות החו� ו בתשלומו כאמור יוחזר מיד ו או התחייבמושילעיריית תל אביב  

 .הראשונה

אחוזות החו� תהיה רשאית לנכות , יית תל אביב על פי סעי� זהאו עיר/לחילופי� ומבלי לפגוע בזכויות אחוזות החו� ו

וכ� תהיה אחוזות החו� רשאית לגבות* מהמפעיל בכל , סכומי* אלו מכל סכו* שיגיע ממנה למפעיל בכל זמ� שהוא

  .דר2 אחרת

  

 למלא אחר מתחייב המפעילהפעלה זה  חוזהבכל שלבי ביצוע , וס� ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקו* בסעי� זה לעילבנ 28.16

שהותקנו לפי , תקנות וכדומה, כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווי*

על ידו ובעיקר א2 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופ� שכל עובדיו שליחיו ומשמשיו שיועסקו , ל"החוקי* הנ

� זכאי* לכל הזכויות שעל פי ההפעלהמש2 כל תקופת בו בכל עת ויהי, באופ� מקרי או זמני, על פי חוזה זה בחניו

 .ל"החוקי* הנ

  

לקיי* את כל הוראות החוקי* והתקנות בדבר המפעיל מתחייב , בנוס� ומבלי לגדוע מהאמור בכל מקו* בחוזה זה 28.17

אחרת בדבר או כל רשות /מכבי האש ואו /ו או משטרת ישראל/ הרשות המקומית ובטיחות בעבודה וכ� את כל הוראות

  .בחניו�אמצעי זהירות ומניעת נזקי* אות* יש לקיי* נקיטת 

  

או המבטחי* בכל הקשור להגנה על /או עיריית תל אביב ו/המפעיל מתחייב לקיי* את כל דרישות אחוזות החו� ו 28.18

   .או לנקיטת אמצעי הגנה כנגד נזקי טבע/החניו� וזאת בעיקר בכל הנוגע להתקנת ו

  

ת הביטוח על ידי ותנאי פוליסמ ה בתו* לב של תנאי נקבע כי הפר, בלי לפגוע בכלליות האמורבנוס� לאמור לעיל ומ 28.19

 .או עיריית תל אביב על פי ביטוחי* אלו/אחוזות החו� ואו מטעמו לא תפגע בזכויות /או כל הבא בשמו ו/ והמפעיל

 

מהווה הפרה יסודית של חוזה ,  חלק�כול� או, מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכ* ומוצהר בזה כי הפרת הוראות סעי� זה 28.20

 .זה

  

29 .   אחריות  

29.1  �מש2 כל תקופת ההפעלה המפעיל ישא באחריות בלעדית לכל , מבלי לגרוע מאחריות המפעיל על פי כל די

שלוחיו וכל , עובדיו, לרבות למפעיל, לגו� או לרכוש, שיגרמו לאד*, מכל סוג ומי� שה*, אובד� או נזק, פגיעה

בקשר לחניו� , שלוחיה וכל הפועלי* בשמה ומטעמה, עובדיה, ולרבות אחוזות החו�, עמוהפועלי* בשמו ומט

או כתוצאה מהפעלת החניו� על ידי /או במתקניו ו/מ� השימוש בחניו� ו, או כתוצאה ישירה או עקיפה/ו

אובד� או , למעט פגיעה, האובד� או הנזק נגרמו בתחומי החניו� ובי� א* לאו, וזאת בי� א* הפגיעה, המפעיל

  . שנגרמו עקב מעשה או מחדל של אחוזות החו� או מי מטעמה, נזק

 כדי לגרוע באופ� כלשהו מאחריותו של המפעיל כלפי 28 � ו27כי אי� בסעיפי* , מובהר בזאת, למע� הסר ספק  29.2

  . לחוזה30 � ו29אחוזות החו� על פי סעיפי* 
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30 .   שיפוי  

המפעיל ישפה את אחוזות החו� , ייבות כלשהי על פי חוזה זהאו לשחרר את המפעיל מהתח/מבלי לגרוע ו  30.1

או העיריה תשלמנה /בגי� כל סכו* שאחוזות החו� ו, מיד ע* דרישה ראשונה, את העיריה) לפי העניי�(או /ו

, או העיריה הסכימו לה/על פי פסק די� או פסק בורר או על פי פשרה שאחוזות החו� ו(או שתחוייבנה לשל* /ו

או תביעה שתוגש כנגד /בקשר לכל דרישה ו, )צו ע* המפעיל בטר* הסכמת� לפשרה כאמורובלבד שנוע

וכ� בגי� כל הוצאה ,  לעיל29.1ואשר המפעיל אחראי לה� בהתא* להוראות סעי� , או העיריה/אחוזות החו� ו

, ת משפטלרבות הוצאו(או תביעה כאמור /או העיריה תוצאנה במסגרת הגנת� מפני דרישה ו/שאחוזות החו� ו

  ).שכר טרחת עור2 די� ושכר עדי*

לפי בחירת� (או העיריה או /השיפוי האמור משמעו שמהפעיל ישל* לצד השלישי התובע תחת אחוזות החו� ו

או /או לעיריה כל סכו* ששילמו ו/ישל* לאחוזות החו� ו) או לפי העניי� העיריה/של אחוזות החו� ו

או העיריה תודענה למפעיל ללא /ובלבד שאחוזות החו� ו, עילאו שנשאו בו כאמור ל/שתחוייבנה לשלמו ו

א* על ידי צירופו , או תביעה כאמור ותאפשרנה למפעיל להתגונ� בפניה/על כל דרישה ו, לאחר קבלתה, דיחוי

ויהא , אשר יקבע על ידי המפעיל(כצד שלישי בתביעה האמורה וא* על ידי מת� יפוי כח לבא כוחו של המפעיל 

הכל לפי ברירת , או העיריה בתביעה האמורה/לייצג את אחוזות החו� ו)  מאת אחוזות החו�טעו� אישור

  ). א* בכלל(וא* בדר2 אחרת כלשהי שתוסכ* בי� הצדדי* , או העיריה/אחוזות החו� ו

ייחשב לכל דבר ועניי� כתשלו* המגיע לאחוזות החו� מאת ,  זה30 שעל המפעיל לשל* כאמור בסעי� תשלו*  30.2

  .יל על פי חוזה זההמפע

31 .   מעביד�אי קיו� יחסי עובד  

, כמובנו בכל די�" קבל� עצמאי"כי המפעיל יפעיל את החניו� כ, מוסכ* ומוצהר בזה במפורש, למע� הסר ספק  31.1

או מטעמו /או מי שיועסק על ידיו ו/או מי מעובדי המפעיל ו/וכי אי� ולא יהיו יחסי עובד ומעביד בי� המפעיל ו

, ידי המפעיל בקשר להפעלת החניו��כל מי שיועסקו על. או מי מטעמ�/או העיריה ו/חו� ולבי� אחוזות ה

, או מי מטעמ�/או העיריה ו/ובכל מקרה לא ייחשבו כעובדי אחוזות החו� ו, ייחשבו כעובדיו של המפעיל בלבד

ידיו לצור2 המפעיל מתחייב להבהיר לעובדיו כי אי� בהעסקת* על . או כמי שמועסקי* על ידי מי מה�/ו

היה . או מי מטעמ�/או העיריה ו/הפעלת החניו� משו* יצירת יחסי עובד ומעביד בינ* לבי� אחוזות החו� ו

ויגרמו , או מי שיועסק על ידיו/או מי מעובדיו ו/ונטענו בכל זאת יחסי עובד ומעביד כאמור על ידי המפעיל ו

מתחייב המפעיל לשפות , או נזקי* בשל כ2/ת ואו למי מטעמ� הוצאות כספיו/או לעיריה ו/לאחוזות החו� ו

בגי� כל סכו* , מיד ע* דרישה ראשונה, או את מי מטעמ�/או את העיריה ו/ולפצות את אחוזות החו� ו

  . כתוצאה מכ2, או שה� עלולות לסבול/או בגי� כל נזק שסבלו ו/או שידרשו לשל* ו/ששילמו ו

או להורות לו בכל עני� /ה לאחוזות החו� להנחות את המפעיל ואי� לראות בכל זכות הניתנת על פי חוזה ז  31.2

  . אלא אמצעי להבטחת ביצוע הוראות החוזה על ידי המפעיל ותו לא, הקשור ע* עובדיו

ייחשב לכל דבר ועני� כתשלו* המגיע לאחוזות החו� ,  זה31תשלו* שעל המפעיל לשל* כאמור בסעי�   31.3

  .בשינויי* המחוייבי*, לעיל") שיפוי ("30הוראות סעי� , בי� היתר, יוויחולו על, מהמפעיל על פי חוזה זה

32 .   1996 –ו "תשנ, אי תחולת חוק העסקת עובדי� על ידי קבלני כח אד�  

כהגדרת המונח בחוק העסקת עובדי* על ידי קבלני כח , "קבל� כח אד*"כי הוא אינו , המפעיל מצהיר בזאת  32.1

וכי אי� להתייחס אליו ככזה לצרכי , או בדיני* אחרי*/ו) "לני כח אד�חוק קב "–להל�  (1996 –ו "תשנ, אד*
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  . חוזה זה

כהגדרתו בחוק קבלני , "קבל� כח אד*"כי המפעיל הינו , ערכאה מוסמכת תקבע, במידה ועל א� האמור לעיל  32.2

סכו* שיגיע כל , על חשבונו בלבד, המפעיל מתחייב לשל* לעובדיו או למי מה*, או בדיני* אחרי*/כח אד* ו

ומצהיר ומתחייב כי לא תהיינה לו , או על פי כל די�/לה* עקב קביעה כאמור על פי חוק קבלני כח אד* ו

  . או ממי מטעמ� בגי� תשלו* סכומי* כאמור/או מהעיריה ו/או תביעות כלשה� מאחוזות החו� ו/דרישות ו

גרוע מהתחייבויות המפעיל לשיפוי ולפיצוי  זה כדי ל32כי אי� באמור בסעי� , למע� הסר ספק מובהר בזאת  32.3

או מי מטעמ� בשל סכו* שידרשו לשל* עקב קביעה בדבר קיו* יחסי עובד /או העיריה ו/אחוזות החו� ו

  . המבוססת על טענה כי המפעיל הינו קבל� כח אד*, לרבות עקב תביעה,  לעיל31ומעביד כאמור בסעי� 

33 .   פינוי  

 ביו* הקבוע בתוספת כיו* 24:00ניו� ולפנותו עד ולא יאוחר מהשעה המפעיל מתחייב לסלק ידיו מהח  33.1

לפני , היה וחוזה זה יובא לידי סיו* מוקד*). "מועד הפינוי המקורי "–להל� (האחרו� של תקופת ההפעלה 

המפעיל יסלק את ידיו ויפנה את החניו� ביו* הסיו* המוקד* של , מכל סיבה שהיא, מועד הפינוי המקורי

, יקראו להל�, מועד הפינוי המקורי ומועד הפינוי המוקד�) ("מועד הפינוי המוקד� "–להל� (ור החוזה כאמ

  ). "מועד הפינוי "–ביחד 

, כשה* נקיי*, במועד הפינוי יחזיר המפעיל לאחוזות החו� את החניו� וכל המחובר אליו חיבור של קבע  33.2

וכ� את המתקני* ,  אד* ומכל חפ4 השיי2 למפעילמוכני* להפעלה ופנויי* מכל, )למעט בלאי סביר(תקיני* 

�) למעט בלאי סביר(כשה* תקיני* , והציוד אשר הועמדו לרשותו על ידי אחוזות החו� לצור2 הפעלת החניו

  .ומוכני* להפעלה

המתקני* והציוד האמורי* יוחזרו לאחוזות החו� במצב שבו הועמדו , כי החניו�, למע� הסר ספק מובהר בזה

או תיקוני* שבוצעו /לשינויי* ו, בכפו� לבלאי סביר, במועד תחילת ההפעלה, ידי אחוזות החו�לרשותו על 

וניתנה לה* , או שינויי* שבוצעו בה* על ידי המפעיל/או מי מטעמה ולתיקוני* ו/בה* על ידי אחוזות החו� ו

  .הסכמתה של אחוזות החו� בהתא* להוראות חוזה זה

לפי , אחוזות החו� תהא רשאית, או מתק� השייכי* לו/או מכל חפ4 ו/ד* ולא פינה המפעיל את החניו� מכל א

או להעמיד* לרשותו , או לשלח* למפעיל, להוציא מהחניו� כל חפ4 ומתק� כאמור ולאחסנ*, שיקול דעתה

�  .הכל על חשבו� המפעיל ועל אחריותו, במקו* שתבחר מחו4 לחניו

תער2 ספירה משותפת של אחוזות החו� ושל , ל ידי אחוזות החו�כפי שיקבע ע, במועד הפינוי או בסמו2 לכ2  33.3

, מיד ע* דרישתה הראשונה, המפעיל ישפה את אחוזות החו�. של הציוד והמתקני* המצויי* בחניו�, המפעיל

וזאת בשיעור העלויות , או במתקני* שימצא בספירה האמורה לעומת רשימת הציוד/בגי� כל חוסר בציוד ו

לא קיי* המפעיל את התחייבותו לשפות את אחוזות החו� .  בהשלמת כל חוסר כאמורוההוצאות הכרוכות

תהא אחוזות החו� רשאית להפרע כדי סכו* השיפוי מ� הבטחונות שהופקדו על ידי המפעיל במסגרת , כאמור

  .כולה או חלקה, )כהגדרתה להל�(לרבות באמצעות חילוט הערבות הבנקאית , חוזה זה

ימציא המפעיל  לאחוזות החו� אישורי* בכתב מאת כל המוסדות , יו* ממועד הפינוי) *שלושי (30תו2   33.4

בדבר סילוק כל החובות כלפיה* המוטלי* עליו בהתא* , )העיריה וחברת החשמל, לרבות(הרלוונטיי* 

כי המצאת האישורי* האמורי* על ידי , מובהר בזאת מפורשות, למע� הסר ספק.  לעיל26.1להוראות סעי� 

תהווה תנאי מוקד* להשבת* אליו של הבטחונות שהופקדו על ידיו בידי אחוזות , פעיל לאחוזות החו�המ
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מודגש בזאת מפורשות כי ,  למע� הסר ספק ומבלי לגרוע מ� האמור לעיל.בהתא* להוראות חוזה זה, החו�

תא* לחוזה אחוזות החו� תהא רשאית לדרוש מאת הזכיי� הארכת הערבות הבנקאית שהופקדה על ידו בה

בגי� כל חוב שלא סולק על ידו כלפי אחוזות החו� , או לאחר מועד הפינוי/ג* לאחר תו* תקופת החוזה ו, זה

עד להמצאת האישורי* כי , או מסי* אחרי*/לרבות חוב ארנונה ו, או חברת החשמל/או העירייה ו/ו

, א* לדרישת אחוזות החו�והזכיי� מתחייב בזאת להארי2 את הערבות הבנקאית בהת, ו/ות סולק/החוב

�בהתא* להוראות , כולה או חלקה, תקו* לאחוזות החו� הזכות לחלט את הערבות הבנקאית, שא* לא כ

  . להל�37סעי� 

  

33.5  �או על /בנוס� לכל זכות אחרת המוקנית לה בחוזה זה ו, תהיה אחוזות החו� זכאית, בגי� איחור בפינוי החניו

�כי אי� בתביעת הפיצוי , מובהר בזאת, למע� הסר ספק.  להל�35.2.11ר בסעי� לפיצוי מוסכ* כאמו, פי כל די

כאמור , כדי למנוע מאחוזות החו� לממש בנוס� ג* את הסעד של סילוק יד, או בתשלומו/המוסכ* האמור ו

  . להל�35.4בסעי� 

34 .   הפרות יסודיות  

: ל� תחשב כהפרה יסודית של החוזההפרה של התחייבויות המפעיל על פי כל אחד מ� הסעיפי* המנויי* לה  34.1

3.5 4.2 ,6 ,9 ,10.2 ,10.3 ,10.9.2 ,10.10.1 ,15 ,16 ,17.1.1 ,17.6 ,18 ,21 ,22 ,23 ,25 ,26 ,28 ,33 ,36 ,37.1.6 ,

  . 38.1 � ו37.4,  37.3.4, 37.1.8

 על ידי המפעיל הגשת בקשה, הגשת בקשה לפשיטת רגל של המפעיל, הכרזתו כפסול די�, מות המפעיל, בנוס�  34.2

או כונס נכסי* /או הגשת בקשה למינוי כונס נכסי* ו/או הגשת בקשה לפירוקו של המפעיל ו/לפירוקו מרצו� ו

 כמוה* �יו* ממועד הגשתה ) תשעי* (90שלא הוסרה תו2 , או מנהל מיוחד למפעיל/או מפרק זמני ו/זמני ו

  .לעניי� ביטולו, כהפרה יסודית של החוזה

  סעדי�  .35

  קיזוז ועכבו�  35.1

רשאית אחוזות החו� לקזז מכל סכו* , בנוס� ומבלי לפגוע בכל הוראה אחרת בחוזה זה בעני� קיזוז  35.1.1

או חוב המגיע /כל סכו* ו, בי� על פי חוזה זה ובי� על פי כל חוזה אחר ביניה*, שעליה לשל* למפעיל

לרבות , או על פי כל די�/ ביניה* ואו על פי כל חוזה אחר/לאחוזות החו� מהמפעיל על פי חוזה זה ו

או /האמור לעיל אינו פוגע בכל זכות נוספת ו. או לחוב המקוזזי*/הפרשי הצמדה וריבית לסכו* ו

  .או על פי כל די�/אחרת המוקנית לאחוזות החו� על פי חוזה זה ו

35.1.2  �* כלשה* או לעכב סכומי/או לנכות ו/המפעיל לא יהא רשאי לקזז ו, על א� האמור בכל די

או כנובע /או למי מטעמ� על פי חוזה זה ו/או לעיריה ו/מהסכומי* אשר יגיעו ממנו לאחוזות החו� ו

או מכל סכו* אחר שהוא שעליו לשל* בהתא* להוראות /ו, או מכל חוזה אחר שביניה*/ממנו ו

  .חוזה זה

35.1.3  �� ומכל סיבה שהיא כלפי למפעיל אי� ולא תהיה זכות עכבו� מכל סוג ומי, על א� האמור בכל די

  .או מי מטעמ�/או העיריה ו/אחוזות החו� ו
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  פיצויי� מוסכמי� ספציפיי�  35.2

או לפנות /או לפי כל די� ו/מבלי לפגוע בזכותה של אחוזות החו� לתבוע מהמפעיל כל סעד לפי חוזה זה ו

מיד , ב לשל* לאחוזות החו�יהיה המפעיל חיי, או מעי� שיפוטית/או צו מערכאה שיפוטית ו/לקבלת כל סעד ו

, מ כדי�"בתוספת מע, את הס2 הנקוב בכל אחד מהסעיפי* הקטני* המפורטי* להל�, ע* דרישה ראשונה

זאת מבלי שתחול על אחוזות , בגי� ההפרות המפורטות להל�, כפיצוי וכדמי נזק מוסכמי* ומוערכי* מראש

  :גרמו לאחוזות החו� בגי� ההפרות האמורותאו שי/או הערכת הנזקי* שנגרמו ו/החו� חובת הוכחת נזק ו

.ח"ש) מאה אל� (�.100,000ס2 של  � לעיל 3.5בגי� הפרת התחייבות המפעיל כאמור בסעי    35.2.1
 

  

ח לכל יו* פיגור "ש) אל� (1,000ס2 של  – לעיל 4.2בגי� הפרת התחייבות המפעיל כאמור בסעי    35.2.2

  . בתחילת הפעלת החניו� על ידיו

ח "ש) אל� (1,000 ס2 של � לעיל 6בניגוד לסעי   בגי� שימוש או התרת שימוש בחניו� למטרה אחרת  35.2.3

בנוס� לפיצוי ). לגבי כל פעולה בנפרד( לעיל 6לכל יו* בו תתבצע פעולה המוגדרת כאסורה בסעי� 

לחייב את המפעיל בקנס בסכו* הרווחי* שינבעו , א2 לא חייבת, תהא אחוזות החו� רשאית, זה

  .והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, מהמטרה האחרת, או שהיו יכולי* לנבוע למפעיל, למפעיל

ח "ש) אל� (1,000 ס2 של –  לעיל10או חבלה בלוח התעריפי� בניגוד לסעי  /או שינוי ו/בגי� כיסוי ו  35.2.4

  .למקרה

די אחוזות החו  כאמור בגי� גביית תעריפי חניה הגבוהי� מתעריפי החניה המירביי� שאושרו על י  35.2.5

לתעריפי ) התערי� הגבוה( סכו* השווה ליחס שבי� התערי� שגבה המפעיל בפועל � לעיל 10.9בסעי  

כפול סכו* דמי ההפעלה הצריכי* להשתל* , החניה המירביי* שאושרו על ידי אחוזות החו�

, למע� הסר ספק, זאתו, יו*) שישי* (60לאחוזות החו� על ידי המפעיל בגי� הפעלה של החניו� במש2 

  .בנוס� לתשלו* דמי ההפעלה השוטפי* כסדר*

 500  ס2 של �  לעיל11או העיריה לגבי חניוני� כאמור בסעי  /בגי� הפרת הוראות אחוזות החו  ו 35.2.6

  .ח בגי� כל רכב לגביו הופרו ההוראות האמורות"ש) חמש מאות(

או /או אבד� בחניוני� ו/או נזק ו/ל ו אי דיווח במועד לגבי קלקו– 17.1.3בגי� הפרת הוראות סעי   35.2.7

  .בגי� כל מקרה של אי דיווח 7 5,000 ס2 של – או במחוברי�/במתקני� ו

שבו חנה , לכל יו* או חלקו, ח"ש) חמש מאות (500 ס2 של –  לעיל18בגי� חניית רכב בניגוד לסעי    35.2.8

  .רכב כאמור

ח "ש) אל� ושמונה מאות (1,800 ס2 של – לעיל 18.3בגי� סגירת החניו� לציבור הרחב בניגוד לסעי    35.2.9

  . ליו*

ח ליו* בגי� כל "ש) שלוש מאות (300ס2 של   �לעיל  19.2בגי� לבוש שאינו תוא� את הוראות סעי    35.2.10

  .עובד שלא היה לבוש כנדרש
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פל התשלו*  ס2 השווה לכ–  לעיל26.1בגי� אי תשלו� חיובי� המוטלי� על המפעיל על פי סעי    35.2.11

  . שלא שול*

דמי , היינו( כפל דמי הפעלה יומיי* –  לעיל33.1כמפורט בסעי   בגי� אי פינוי של החניו� במועד  35.2.12

  .לכל יו* פיגור, )הפעלה שנתיי* מחולקי* במספר ימי הפעלת החניו� בשנה

אל� וחמש  (1,500של  ס2 � או מתק� מחשוב/בגי� אי קיו� הוראות בקשר להתקנת שלטי הכוונה ו  35.2.13

  .ח לכל הפרה"ש) מאות

ח לכל "ש) אל� (1,000 ס2 של � בגי� אי ניקוי החניו� בהתא� להתחייבויות המפעיל על פי חוזה זה  35.2.14

  .יו* שבו החניו� לא עמד בדרישות אחוזות החו�

 ס2 של � � בחניו�כלפי ציבור החוני בגי� התנהגות בלתי הולמת של מפעיל החניו� או מי מעובדיו  35.2.15

  .ח למקרה"ש) אל� (1,000

ח לכל יו* פיגור בקיו* "ש) אל� (1,000 ס2 של – 38.1בגי� אי מילוי ההתחייבויות האמורות בסעי    35.2.16

  . ההתחייבויות

,  זה לעיל משקפי* פיצוי נאות35.2כי סכומי הפיצויי* המוסכמי* המפורטי* בסעי� , מוצהר ומוסכ* בזאת

וכי , בגי� הנזקי* הצפויי* לאחוזות החו� כתוצאה מ� ההפרות המפורטות לעיל, ל ידי הצדדי*כפי שמוער2 ע

�  . להפחתת הסכומי* האמורי*, בכל הלי2, המפעיל יהא מנוע מלטעו

אינה גורעת מחובת המפעיל לשל* את , חובת תשלו* הפיצויי* המוסכמי* המפורטי* לעיל, למע� הסר ספק

  . והיא באה בנוס� לה,  חוזה זה כסדר*דמי ההפעלה השוטפי* על פי

  הפרשי הצמדה וריבית  35.3

 10.4אשר לגביה* יחולו הוראות סעי� (ולמעט דמי ההפעלה , למעט הסכומי* הנקובי* בדולרי*  35.3.1

כ2 , כל הסכומי* הצריכי* להשתל* מצד למשנהו על פי חוזה זה יהיו צמודי* למדד הבסיסי, )לעיל

  .יפחת המדד החדש ביחס למדד הבסיסי/ שבו יעלהשה* יעודכנו באותו יחס

כל סכו* המגיע מצד למשנהו על פי חוזה זה או כנובע ממנו אשר לא ישול* על ידי הצד החייב לצד   35.3.2

בנוס� לעדכונו כאמור בסעי� (ישא , האחר במועד שנועד לתשלומו על פי חוזה זה או כנובע ממנו

מ "השיעור המקסימלי הנהוג אותה עת בבנק הפועלי* בע: י�ריבית בשיעור הגבוה מב)  לעיל35.3.1

וזאת החל מ� , לשנה) עשרה אחוז (10%או שיעור של , בגי� חריגה לא מאושרת ממסגרת האשראי

  .המועד שנועד לביצוע התשלו* ועד למועד תשלומו בפועל

  יד סילוק  35.4

כי אחוזות החו� , מוסכ* בזאת, פי כל די�או על /מבלי לפגוע בכל זכות אחרת המוקנית לה על פי חוזה זה ו

לעלות ,  לעיל33במקרה של אי פינוי החניו� במועד על ידי המפעיל כאמור בסעי� , או מי מטעמה יהיו זכאי*/ו

�כל מתק� וחפ4 שימצאו בו ואשר ) על חשבו� המפעיל(ולאחס� , ליטול את החזקה בו בפועל, על שטח החניו

. זאת ללא צור2 במת� הודעה מוקדמת כלשהי מצידה של אחוזות החו�ו, אינ* שייכי* לאחוזות החו�

או /או הוצאה שנשאו ו/או מי מטעמ� בגי� כל תשלו* ו/או העיריה ו/המפעיל ישפה את אחוזות החו� ו

ואחוזות החו� תהא רשאית להפרע כדי סכו* , שידרשו לשאת בה* בגי� ביצוע הפעולות האמורות לעיל



  
  
  
  

  
  
  
  
  

- 40 -

  

לרבות באמצעות חילוט הערבות , ופקדו בידיה על ידי המפעיל במסגרת חוזה זההשיפוי מ� הבטחונות שה

  .כולה או חלקה, )כהגדרתה להל�(הבנקאית 

  ביטול החוזה בשל הפרה   35.5

או /הפר המפעיל חוזה זה בהפרה יסודית ו,  לעיל4.7מבלי לגרוע מזכותה של אחוזות החו� על פי סעי� 

תהא אחוזות , י* מיו* קבלת דרישה בכתב מצידה של אחוזות החו�ימ) שבעה (7בהפרה שלא תוקנה תו2 

לבטל מיידית חוזה זה , או על פי כל די�/בנוס� לכל הסעדי* העומדי* לרשותה על פי חוזה זה ו, החו� רשאית

  .וכ� כל חוזה אחר שבינה לבי� המפעיל

  מעבר לגביית דמי הפעלה על בסיס יומי  .36

ובנוס� לכל , או על פי כל די�/מוקנית לאחוזות החו� על פי חוזה זה ומבלי לפגוע בכל זכות אחרת ה  36.1

במקרה של אי , בהודעה חד צדדית למפעיל, רשאית אחוזות החו�,  לעיל35המפורטי* בסעי�  הסעדי* 

לעבור לגבות את דמי ההפעלה על בסיס יומי , קבלת דמי ההפעלה במלוא* במועד* וכסדר* מ� המפעיל

  .והכל כמפורט בסעי� זה להל�, )"יתגבייה יומ "�להל� (

36.2  

יפקיד המפעיל במשרדי , בדבר מעבר לשיטה של גבייה יומית, ע* קבלת הודעה בכתב מאחוזות החו�  36.2.1

מ� הפדיו� היומי המתקבל מדמי החניה הנגבי* ) שישי* אחוז (60%, מדי יו* ביומו, אחוזות החו�

�  .בחניו

או מי מטעמו / ס2 כל ההכנסות שנתקבלו על ידי המפעיל ו�עו  משמ"פדיו� יומי"המונח , בסעי� זה

או שנזקפו לזכות* באותו יו* בגי� כל שרות שנית� על ידיה* במסגרת הפעלת /ביו* הרלוונטי ו

�  .לרבות בגי� הסדרי חניית מנויי* בחניו�, החניו

  . ס2 ההפקדהיקבל המפעיל מאחוזות החו� אישור על, כנגד הפקדת הפדיו� היומי כאמור  36.2.2

, והמפעיל מתחייב להעביר, בתו* כל חודש קלנדרי תער2 בי� המפעיל לבי� אחוזות החו� התחשבנות  36.2.3

את יתרת חובו בגי� דמי ההפעלה בעבור התקופה שלגביה , ימי* ממועד ההתחשבנות) שלושה (3תו2 

  .נערכה ההתחשבנות

יקוזז סכו* ההחזר , חזר מאחוזות החו�כי המפעיל זכאי לה, היה ולאחר התחשבנות כאמור יתברר

  .בהתא* לשיקול דעתה הבלעדי של אחוזות החו�, מסכו* חובו או ישול* לו על ידי אחוזות החו�

או למי /מתחייב המפעיל לאפשר לאחוזות החו� ו,  לעיל23מבלי לגרוע ובנוס� לאמור בסעי�   36.2.4

  .י לעמוד על גובה הפדיו� היומיכד, לעיי� בספרי המפעיל, בכל עת ולפי דרישתה, מטעמה

סרטי , קבלות, חשבוניות מס,  לרבות ספר תקבולי*� משמעו "ספרי המפעיל"המונח , בסעי� זה

  .קופה רושמת וכל מסמ2 אחר העשוי להצביע על גובה הפדיו� היומי של המפעיל
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  בטחונות .37

  ערבות בנקאית  37.1

לרבות תשלו* דמי , במלוא� ובמועד�, פי חוזה זהלהבטחת ביצוע התחייבויותיו של המפעיל על   37.1.1

 ימציא המפעיל לאחוזות, כולל לעירייה,  ,וכל יתר התשלומי* החלי* עליו על פי חוזה זה, ההפעלה

בנוסח , צמודה למדד, בלתי מותנית, ערבות בנקאית אוטונומית שקלית, עד המועד הקובע, החו�

מסכו* דמי ההפעלה ) שרי* וחמישה אחוזע (%25על ס2 , /"3ג"נספח המצור� לחוזה זה כ

הערבות הבנקאית תעמוד בתוקפה החל מ� המועד ). "הערבות הבנקאית "–להל� (השנתיי* 

בכפו� לקיו* כל התחייבויות המפעיל על . יו* לאחר תו* תקופת ההפעלה) תשעי* (90הקובע ועד 

 90 הבנקאית בחלו� תשיב אחוזות החו� למפעיל את הערבות, במלוא� ובמועד�, פי חוזה זה

  . יו* מתו* תקופת ההפעלה) תשעי*(

  . ש* המבקש בנוסח הערבות הבנקאית יהא זהה לש* המפעיל    37.1.2

, לפיו הערבות הבנקאית אינה ניתנת להסבה או להעברה, הוספת תנאי לנוסח הערבות הבנקאית    37.1.3

  .נתונה לשיקול דעתו של המפעיל

לפיו דרישה שתגיע לבנק באמצעות פקסימיליה לא תחשב , הערבות הבנקאיתהוספת תנאי לנוסח      37.1.4

  .נתונה לשיקול דעתו של המפעיל, כדרישה על פי תנאי הערבות הבנקאית

מבלי שאחוזות החו� תצטר2 להציג , הערבות הבנקאית תהא ניתנת לחילוט על ידי הצגתה לבנק    37.1.5

ומבלי שאחוזות החו� תצטר2 לנמק , דרישת החילוטאו ראיה כלשה* נוספי* על /לבנק כל מסמ2 ו

  . את דרישת החילוט

, מיד לאחר קבלת הודעה על העלאת דמי ההפעלה, חלה העלאה של דמי ההפעלה כאמור בחוזה זה    37.1.6

בס2 , במקו* הערבות הבנקאית המקורית, ימציא המפעיל לאחוזות החו� ערבות בנקאית חלופית

באות* תנאי* , מסכומ* המעודכ� של דמי ההפעלה השנתיי*) וזעשרי* וחמישה אח (25%של 

  .ובאותו נוסח של הערבות הבנקאית המקורית

 ,או(החליטה אחוזות החו� לממש את זכותה להארי2 את תקופת ההפעלה למש2 תקופת ההארכה     37.1.7

�ו� על אזי מיד לאחר קבלת הודעתה של אחוזות הח, )למש2 תקופת ההארכה הקצובה, לפי העני

מציא י,  וכתנאי מקדמי לתחילת ההפעלה במהל2 תקופת ההארכה,הארכת תקופת ההפעלה

אשר , באות* תנאי* ובאותו נוסח של הערבות הבנקאית, המפעיל לאחוזות החו� ערבות בנקאית

 90ועד ) תקופת ההארכה הקצובה, לפי העני�, או(תעמוד בתוקפה מתחילת תקופת ההארכה 

  ).תקופת ההארכה הקצובה, לפי העני�, או(* תקופת ההארכה יו* לאחר תו) תשעי*(

אחוזות החו� רשאית לחלט את הערבות ,  לעיל37.1.1מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעי�     37.1.8

ובכלל זה לא שיל* , בכל מקרה בו הפר המפעיל תנאי מתנאי החוזה, כולה או חלקה, הבנקאית

, ימי* מהמועד שנועד לתשלומו) שבעה (7תו2 ,  זהבמלואו תשלו* כלשהו החל עליו לפי חוזה

ולרבות , חשמל טלפו� ומי*, תשלומי חובה, אגרות, מיסי*, חובות ארנונה, לרבות חוב בלתי קצוב

  .או הפסד רווחי* שנגר* לאחוזות החו� בגי� הפרת החוזה על ידי המפעיל/פיצויי* מוסכמי* ו
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כולה או , שאית לחלט את הערבות הבנקאיתמודגש בזאת כי אחוזות החו� ר, למע� הסר ספק

או מסי* אחרי* והזכיי� /לרבות חוב ארנונה ו, בגי� חובות לעירייה, כאמור בסעי� זה, חלקה

או דרישות בקשר ע* חילוט הערבות /או טענות ו/מצהיר כי אי� ולא תהיינה לו כל תביעות ו

  .הבנקאית מסיבה זו

ל את סכו* הערבות הבנקאית לסכו* שהיה נקוב ישלי* המפעי, חולט חלק מהערבות הבנקאית

  . ימי* מיו* החילוט) שבעה (7וזאת בתו2 , בה עד לחילוט האמור

כדי לפגוע בזכויות ובסעדי* , כאמור בסעי� זה, אי� במת� הערבות הבנקאית או בחילוטה     37.1.9

 בא א2 ורק להוסי� והאמור בסעי� זה, או על פי כל די�/המוקני* לאחוזות החו� על פי חוזה זה ו

  .על האמור בכל די� ולא לגרוע ממנו

  ערבות אישית  37.2

, במלוא� ובמועד�, ולהבטחת ביצוע כל התחייבויותיו של המפעיל על פי חוזה זה, נוס� על הערבות הבנקאית

,  לחוזה זה/"4ג""כנספח בנוסח המצור� , ימציא המפעיל לאחוזות החו� עד המועד הקובע ערבות אישית

היה המפעיל . במידה והמפעיל הינו יחיד ולא תאגיד(שני ערבי* שהינ* תושבי ישראל ) 2 (מה כדי� על ידיחתו

לביצוע , ביחד ולחוד,  תחת* הערבות האישית על ידי מנהלי המפעיל ובעלי השליטה בו כערבי*–תאגיד 

תחת* הערבות , ידאו מבעלי השליטה של המפעיל תאג/היה מי מהמנהלי* ו. התחייבויות המפעיל כאמור

או /או כבעלי השליטה במנהלי* ו/כמנהלי* ו, במישרי� או בעקיפי�, האישית על ידי היחידי* המשמשי*

  . בבעלי השליטה במפעיל

  .1968 –ח "תשכ,  כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ער�2 משמעו"שליטה"המונח , בסעי� זה

  המחאות בטחו�  37.3

, במלוא� ובמועד�, תחייבויותיו של המפעיל על פי חוזה זהולהבטחת ביצוע כל ה, בנוס�  37.3.1  

המחאות חתומות על ידי ) עשר (10, לא יאוחר מ� המועד הקובע, המפעיל בידי אחוזות החו� יפקיד

לפקודת אחת מ� ההמחאות תירש*  )."המחאות הבטחו� "–להל� (המפעיל ומשוכות על החלק 

 7 יתר ".בזק "והשלישית לפקודת" יפו� תל אביבעירית"השניה לפקודת  ," לישראלחברת החשמל"

  )."המחאות הבטחו� "–להל� (על החלק ההמחאות תימשכנה ) שבע(

וחתימת , על ידי אחוזות החו�, בעת הצור2, סכומי המחאות הבטחו� ומועדי פרעונ� ימולאו    37.3.2

בהר בזאת כי  למע� הסר ספק מו.המפעיל על חוזה זה ועל המחאות הבטחו� מהווה הסכמה לכ2

או /תשלומי החשמל ואו לא עומד בהתחייבויותיו לתשלו* /המפעיל לא עמד ובמידה שיתברר כי 

 למלא ת רשאיתהא אחוזות החו� ,כול* או חלק*, חניו�או הארנונה בה* הוא חב בגי� ה/הטלפו� ו

 וחתימת המפעיל על חוזה זה ועל  לבעל החובהולהעבירבהמחאת הבטחו� את סכו* החוב 

  .חאות הבטחו� מהווה הסכמה לכ2המ
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את כוחה של אחוזות החו� לשל* באמצעות המחאות , באופ� בלתי חוזר, המפעיל מייפה בזה    37.3.3

או כל תשלו* אחר החל על המפעיל על פי חוזה /הבטחו� ולפעול  לפרעונ� לצור2 גביית דמי הפעלה ו

.  א* חל עליו בגי� הפרתו של חוזה זהלרבות או ארנונה/או טלפו� ו/כולל תשלומי חשמל ו, זה

למע� הסר . המפעיל מוותר בזה על קבלת הודעה מראש בדבר שימוש בהמחאות הבטחו� כאמור

כי יפוי הכח האמור יעמוד בתוקפו ג* במקרה של ביטול החוזה על ידי מי , מובהר בזאת, ספק

  .וזאת מכל סיבה שהיא, מהצדדי* לו

תודיע על כ2 , בהתא* לחוזה זה, מהמחאות הבטחו�, או יותר, וש באחתעשתה אחוזות החו� שימ    .37.3.4

, ימי*) שלושה (3תו2 , להפקיד בידי אחוזות החו�, והמפעיל מתחייב בזאת, למפעיל בהודעה בכתב

, במקו* אות� המחאות בטחו�, חתומות על ידיו ומשוכות על החלק, המחאות בטחו� חלופיות

  . אמורשבה� עשתה אחוזות החו� שימוש כ

כנגד ביצוע� , יו* מסיו* תקופת ההפעלה) תשעי* (90המחאות הבטחו� תוחזרנה למפעיל תו2     37.3.5

�  . של כל התחייבויותיו על פי חוזה זה, על ידי המפעיל, במלוא

  החלפת הערבויות עקב המחאת זכויות  37.4

) עשרה (10בתו2 , תחייב המפעילמ, או את התחייבויותיה לפי חוזה זה/המחתה אחוזות החו� את זכויותיה ו

שבשמו תנקוב אחוזות , להמציא לנמחה, ימי* מיו* קבלת הודעתה של אחוזות החו� על ביצוע ההמחאה

ולשלוח ,  לעיל37.2 לעיל וערבות אישית כאמור בסעי� 37.1ערבות בנקאית כאמור בסעי� , החו� בהודעתה

, עיל לנמחה ערבות בנקאית וערבות אישית כאמורהמציא המפ. העתק של הערבויות האמורות לאחוזות החו�

תשיב אחוזות החו� למפעיל את הערבות , במלוא� ובמועד�, ובכפו� למילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה זה

  . הבנקאית והערבות האישית שהמציא המפעיל לאחוזות החו� בהתא* לחוזה זה

או /הסעדי* העומדי* לרשותה על פי חוזה זה ובנוס� לכל , תהא אחוזות החו� רשאית, לא עשה כ� המפעיל

�  .לחלט את הערבות הבנקאית ואת הערבות האישית, על פי כל די

  התחייבויות מקדימות לתחילת ההפעלה .38

  :וזאת עד ולא יאוחר מ� המועד הקובע, המפעיל מתחייב לבצע  את כל הפעולות הבאות    38.1

  .  לתנאי המכרז12.3.1לבצע את כל הפעולות המנויות בסעי�   38.1.1

38.1.2  �  .  לעיל8.1.2כאמור בסעי� , לשל* לאחוזות החו� את דמי השימוש בגי� המבני* שבחניו

כאמור , להמציא לאחוזות החו� אישור בכתב מאת הבנק הרלוונטי בדבר קבלת הוראת הקבע  38.1.3

  . לעיל9.1.2בסעי� 

38.1.4  �  .  לעיל37.3אמור בסעי� כ,  להפקיד בידי אחוזות החו� את המחאות הבטחו

 28.4כאמור בסעי� , לחוזה זה/" 2ג"נספח , להמציא לאחוזות החו� את האישור על קיו* ביטוחי*  38.1.5

  . לעיל

  .  לעיל37.1כאמור בסעי� , לחוזה זה/" 3ג"נספח , להפקיד בידי אחוזות החו� את הערבות הבנקאית  38.1.6

  .  לעיל37.2כאמור בסעי� , לחוזה זה/" 4ג"נספח , ת האישיתלהפקיד בידי אחוזות החו� את הערבו  38.1.7
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לדחות את המועד הקובע ובלבד שהמועד החדש , על פי שיקול דעתה הבלעדי, אחוזות החו� תהא רשאית  38.2

דחתה אחוזות החו� את המועד הקובע . שיקבע על ידיה לא יהיה מאוחר ממועד תחילת תקופת ההפעלה

  .כמועד הקובע, לכל דבר ועני�,  החדש שנקבע על ידי אחוזות החו�ייחשב המועד, כאמור לעיל

  שינויי� בחוזה .39

, אלא א* נעשו במסמ2 בכתב, ארכה ויתור או הנחה המתייחסי* לחוזה זה לא יהיו בני תוק�, תוספת, כל שינוי

  .שנחת* כדי� על ידי שני הצדדי*

  ויתורי� וארכות .40

   לא תהווה תקדי* ולא ילמדו ממנה ,  חוזה זה במקרה מסויי*לסטות מתנאי, הסכמה מצד אחוזות החו�    40.1

  .גזרה שווה למקרה אחר

, לא תהווה ויתור על אותה זכות, אי מימוש מצד אחוזות החו� של זכות כלשהי הנתונה לה במקרה מסויי*  40.2

או לפי כל /חוזה ולפי ה, כול� או חלק�, ואי� ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויותיה של אחוזות החו�

�  .די

לא יפגעו , ידי אחוזות החו��או להוראות שניתנו על פיו על, או ארכה בקשר לתנאי החוזה/כל ויתור ו  40.3

, ולא ישמשו למפעיל צידוק או הגנה בקשר ע* הפרה או אי קיו* מצד המפעיל, בזכויותיה של אחוזות החו�

  .ויותיהולא ייחשבו כויתור מצד אחוזות החו� על זכות מזכ

  ביול .41

א* , לרבות מסמכי* שיתווספו אליו, על כל נספחיו, כל ההוצאות הכרוכות בביול חוזה זה, ככל שתחול חובת הביול

  . תחולנה במלוא� על המפעיל בלבד–בעתיד , יתווספו

  פירוש .42

א� , ו� יחידכל האמור בחוזה בלש. ואי� להזדקק לה� בפירוש הוראותיו, כותרות הסעיפי* אינ� מהוות חלק מהחוזה

  .א� במי� נקבה במשמע וכ� להיפ2, וכל האמור בו במי� זכר, ברבי* במשמע וכ� להיפ2

  סמכות שיפוט .43

, פרשנותו, לרבות בקשר לכריתתו, או חילוקי דעות בקשר לחוזה זה/מוסכ* כי הסמכות הבלעדית לדו� בכל סכסו2 ו

  . לפי סמכות* העניינית, בדיפו בל�המשפט בתל אביב�תהיה נתונה לבתי, או הפרתו/ביצועו ו

או נקיטה /או חילוקי דעות ו/קיו* סכסו2 ו, או על פי כל די�/מבלי לגרוע מזכויותיה של אחוזות החו� על פי חוזה זה ו

ויהיה על המפעיל להמשי2 , ידי המפעיל�לא ישמשו כשלעצמ* עילה להפסקת הפעלת החניו� על, בהליכי* משפטיי*

  .הבהפעלה בהתא* לתנאי חוזה ז
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  הודעות .44

כפו� לכל ( מצד למשנהו לכתובתו המפורטת לעיל שתשלחכל הודעה .  הצדדי* הינ� כמפורט במבוא לחוזה זהכתובות

 א*:  יראוה כאילו הגיעה לתעודתה)  לצד האחר בדר2 האמורה בסעי� זהנמסרהשינוי בה שהודעה בכתב לגביו 

 במשרד דואר למשלוחשעות מעת מסירתה ) * ושתיי*שבעי (72 כעבור  �נשלחה בדואר רשו* ע* אישור מסירה 

 – בכתובתו של הצד הרלוונטי ביד  נמסרהא* ; א* נשלחה בפקסמיליה ביו* העסקי* שלאחר יו* משלוחה; בישראל 

 . כאמורמסירתהבעת 

  
  

  :ולראיה באו הצדדי� על החתו�
  
  

  המפעיל    מ"אחוזות החו  בע
  
  

  

  אישור
  

  :יחיד
' ____________ גב/החוזה דלעיל נחת* בפני על ידי מר_______ ת בזה כי ביו* /מאשר, ד"עו_ , ____________מ"אני הח

  .' ___________ז מס.ת ת/נושא
  

_______________  
  ד"עו,                   

  
  :תאגיד
  ________________החוזה דלעיל נחת* כדי� על ידי _______ כי ביו* , ת בזה/מאשר, ד"עו, _____________ מ"אני הח

וכי חתימת* מחייבת את , שהינ* מורשי החתימה שלו_____________, ו _____________ ה "באמצעות ה, )"התאגיד"(
�כי התאגיד קיבל את כל ההחלטות הדרושות על פי מסמכי היסוד שלו ועל פי כל די� על , כ� הנני לאשר. התאגיד לכל דבר ועני

  .* להוראותיומנת להסמיכו להתקשר בחוזה דלעיל ולבצעו בהתא
  

_______________  
  ד"עו,                     

  


