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  מ"חו� בעהאחוזות   :בי�

  51�026620�8. פ.ח

  67017תל אביב  6ש� רחוב גרשו� 

  03�7610333: פקס 03�7610300: טל

  )"אחוזות החו�"או  "החברה": שתיקרא להל�( 

  � מ צ ד   א ח ד   �

  מ"בע_____________________  :לבי�

  _____________________. פ.ח

  _____________________רחוב 

  ___________: פקס_______________ : טל

  )"רס�מפה": להל�(

  � מ צ ד    ש נ י   �

האחראית ") העירייה: "להל�(יפו �והחברה הנה חברה עירונית בבעלות ובשליטת עיריית תל אביב  הואיל

, ובי� היתר, תחומה המוניציפאלי של העירייהותחזוקת חניוני! ב ההפעל, בי� היתר על ניהול

: להל�(יפו  � תל אביבעיר ב 151יגאל אלו� המצוי ברחוב , ברוריהחניו� מנהלת ומפעילה את 

  ;")החניו�"

על הקיר אשר יוצב להענקת זכויות פרסו! על גבי שלט  9/2011' מס והחברה פרסמה את מכרז  והואיל

 "פרסו�הזכויות " ,"המכרז" :להל�(  )מדרו! לצפו�(הפונה לנתיבי איילו� , ו�חניהמערבי של ה

הכל כמפורט , במכרז זוכההוכרזה כהצעה ה מפרס!והצעת ה )"שלט"או ה" מתק% הפרסו�"ו

  ;בחוזה זה על נספחיו להל�

 בעל הידע המיומנות והניסיו� הדרושי! וכי הינ, כאמור במסמכי המכרז, מצהיר מפרס!וה  והואיל

הכלי! וכוח אד! , כל האמצעי! ווכי בידי פרסו! בחניו�הלרבות , חוזה זה במלואולביצוע 

פרסו! את ביצוע ה ולקבל על עצמ �מוכ וברמה גבוהה ביותר וכי הינ !הדרושי! לביצוע, מיומ�

  ;במועדי! ובתנאי! כמפורט בחוזה זה בחניו�

  ;הכל כאמור בתנאי חוזה זה להל�, !הפרסו זכויותאת  מפרס!ינת למסור ליוהחברה מעונ  :והואיל

  

  :הוצהר והותנה בי% הצדדי� כדלקמ%, לפיכ� הוסכ�

  נספחי� וכותרות, המבוא .1

  .גופו החוזהחלק בלתי נפרד מ המהוו זה חוזההמבוא ל .1.1
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 יכותרות הסעיפי! מובאות לש! נוחיות בלבד וה� אינ� מהוות חלק מהחוזה ולא ישמשו לצורכ .1.2

  .פירושו

  :הל� מהווי! חלק בלתי נפרד מ� החוזההנספחי! המפורטי! ל .1.3

  ;יתאהבנקערבות הנוסח   �   'אנספח  .1.3.1

 ;קיו! ביטוחי!נוסח אישור   �    'בנספח  .1.3.2

        .מסמכי המכרז מהווי! חלק בלתי נפרד מחוזה זה .1.4

  ההתקשרות .2

, שלט אשר יוצב על הקיר המערבי של החניו�את הזכות להציב , מפרס!החברה מעניקה בזאת ל .2.1

, הפרסו!בתקופת , )כהגדרת� לעיל, "זכויות הפרסו!(" )מדרו! לצפו�(ילו� הפונה לנתיבי אי

 . מפרס!בהתא! להוראות חוזה זה והתחייבויות ה

כי אי� בכ/ כדי להגביל את החברה באופ� כלשהו במת� רשות , מובהר בזאת, למע� הסר ספק

שילוט אחר ו א/או שלטי פרסו! אלקטרוניי! ו/ווהפעלת שלטי פרסו!  הקמה, הלאחרי! להצב

  .  או בכל חניו� אחר/ו בחניו�

, על הקיר המערבי של החניו�יוכל הזוכה להציב שלט , כהגדרתה בחוזה זה, בתקופת הפרסו! .2.2

אשר יוצב על גבי קונסטרוקציה שתיבנה על ידי המפרס! על , )מדרו! לצפו�(בפונה לנתיבי איילו� 

ולא , מכל סוג שהוא, י! נוספי! בחניו�לא יהיה רשאי להציב שלט מפרס!ה .גבי הקיר לצור/ כ/

אלא בהסכמה מראש ובכתב של החברה ולאחר קבלת  ,יהיה רשאי לשנות את מיקומו של השלט

 .כל האישורי! הנדרשי! על פי די� ובהתא! להוראות חוזה זה

  .מטרי! גובה X 5 רוחבמטרי!  48גודל השלט לא יעלה על  .2.3

 ").קחהמפ" :להל�(ג1 התפעול בחברה כנציג החברה לעני� חוזה זה ישמש מנהל א .2.4

, אחר בחניו�כל פרסו! פרס! זכאיות ל, או מי מטעמ�/או העירייה ו/והחברה עוד מובהר כי  .2.5

ללא צור/ בקבלת הסכמת , בכל עת שהיא, שאינו פרסו! על גבי הקיר המערבי של החניו�

  .לא תהא כל דרישה כספית או אחרת בגי� כ/ מפרס!ול מפרס!ה

ביצועו , הפרסו! והפעלת ההצב, ועל כ�, חניו�עולות הפרסו! הנ� משניות לפעילות הכי פ, יובהר .2.6

חניו� ובמקומות באופ� שלא יפגע בפעילות השוטפת של הככל הנית� ופעילות תחזוקתו יעשו 

 .החנייה בו

  מפרס�הצהרות ה .3

ב היט וחוזה זה ונספחיו וברורי! ל, מצהיר בזאת כי בדק היטב את מסמכי המכרז מפרס!ה .3.1

  .על פי חוזה זה ומהות ההתקשרות ויתר התחייבויותי

ל באופ� יסודי ומצא "את כל הנ �בח, וודרכי הגישה אלי תוסביב, בחניו�מצהיר כי ביקר  מפרס!ה .3.2

או /על כל טענת מו! ו, מוותר מראש מפרס!ה. ולצורכי חוזה זה ואת כל אלו מתאימי! לצרכי

  .את מימוש זכויות הפרסו! והמונע ממנאו פג! /או ברירה ו/אי התאמה ו

  .את מלוא הידע והכישורי! לביצוע הפרסו! בחניו� ומצהיר כי יש ל מפרס!ה .3.3
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כדי , או בכל הודעה שתינת� על פיו, שאי� בכל האמור בחוזה זה ומצהיר בזאת כי ידוע ל מפרס!ה .3.4

 ,היטל, או מ� הצור/ לשל! מס רשותהיתר או , שיו�יל רמכל חובה או צור/ לקבל כ ולשחרר

או על זכויות /ו או על ביצוע פרסו! בחניו�/ו והמוטלי! עלי, ב"תשלומי חובה וכיו, אגרה

  .על פי כל די�, הפרסו!

ומתחייב להתעדכ�  א בקיא בכל מגבלות הדי� בנוגע לפרסו! בחניו�ומצהיר בזאת כי ה מפרס!ה .3.5

 .באשר לכ/ �או תיקו� בדי/כל העת לגבי כל חידוש ו

  מפרס�התחייבויות ה .4

מתחייב לבצע את  מפרס!ה: על פי חוזה זה מפרס!לגרוע מהתחייבויותיו האחרות של המבלי  .4.1

  . להל� 8 הפרסו! בחניו� כמפורט בסעי1 

חוק עזר לרבות , כל די�יהא בהתא! להוראות  ועל ידפרסו! בחניו� ביצוע כי , מתחייב מפרס!ה .4.2

בקשה להיתר על , בקשר לכל פרסו! בחניו�, להגיש ווכי עלי ,2001 �א "התשס, )שילוט(לתל אביב 

 . ל"העזר הנלרבות חוק , כל די�פי 

והקמת מתק� הפרסו! תיעשה רק לאחר קבלת את כל האישורי! וההיתרי! הנדרשי!  ההצב .4.3

לאחר שנערכו את התיאומי! הנדרשי! לכ/ ע! כל רשות להל� ו 9  � ו 7 לש! כ/ כאמור בסעיפי!  

 .או גו1 רלבנטי/ו

במומחיות , בדייקנות, בנאמנות, מתחייב לבצע את הפרסו! ברמה מקצועית גבוהה מפרס!ה .4.4

או כל גור! אשר יעסוק בביצוע /עסיק בביצוע הפרסו! בחניו� ויומתחייב לכ/ שהצוות אשר 

  .על כל הכישורי! המתאימי! לביצועויהיה ב, הפרסו! בחניו� על פי חוזה זה

או המפקח בקשר /החברה ועבוד בשיתו1 פעולה מלא ותו/ תיאו! ע! מתחייב בזאת ל מפרס!ה .4.5

 .בחניו�ע! הפרסו! 

כל פעילות , המפרס! מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שהחניו� נשוא חוזה זה הנו חניו� פעיל ולפיכ/ .4.6

או התקנת מתק� הפרסו! בחניו� /ות הפרסו! ואו עבודה שתבוצע על ידו לצור/ מימוש זכוי/ו

 ,וקבלת אישור מראש מאג1 התפעול של החברה תבוצע תו/ תיאו! ע! החברהאו תחזוקתו /ו

או סכנה /או באופ� שיש בו כדי לגרו! נזק ו/באופ� שלא יפגע בפעילות השוטפת של החניו� וו

 .או להולכי רגל בחניו�/לנהגי! בחניו� ו

 ופרסו�הפעלה  הצבה, הוצאות התקנה .5

א ווה, מפרס!של ה וואחריות וחשבונעל , מפרס!ידי העל  יבוצע כל פרסו! בחניו� על פי חוזה זה .5.1

והצבת  הבהתקנהכרוכות  ,ללא יוצא מ� הכלל, מכל מי� וסוג, ישא בכל ההוצאות והעלויותי

לרבות תשלומי! בגי� היתרי! , מתק� הפרסו! תחזוקתביצוע הפרסו! ו, מתק� הפרסו!

לחשמל של מתק� הפרסו!  וחיבור, תשלומי! לעירייה על פי חוק עזר, אגרות פרסו!, שיונותורי

, או תיקונו הפרסו!מתק�   הפעלתשימוש בציוד החשמלי הנדרש ל ,או לכל תשתית כלשהי/ו

כי , יובהר, למע� הסר ספק .או הפעלת כל ציוד מכני או אחר הקשור בפרסו! בחניו�, 'החזקתו וכו

לחבר את מתק�  ולדאוג בעצמ מפרס!למערכת המאור העירונית ועל ה לא יחובר מתק� הפרסו!

ולשאת בכלל ההוצאות לש! כ/ וכאמור  במידה ויחפו� בכ/, או לכל תשתית/הפרסו! לחשמל ו

  .לעיל
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, ללא יוצא מ� הכלל, מכל מי� וסוג שהוא, או הוצאה/מודגש כי החברה לא תישא בכל תשלו! ו .5.2

השימוש בו , הפעלתו, תיקונו, החזקתו, הצבתו, למתק� הפרסו!, קיפי�במישרי� או בע, הקשורה

 .או הנובעות מכ//ו' וכו

  תקופת החוזה .6

שלושי! ( 36לתקופה בת הינה  )"תקופת הפרסו�": להל�לעיל ו(תקופת תוקפו של חוזה זה  .6.1

 .במועד החתימה על חוזה זהחודשי! שתחילת! ) וששה

הודעה בכתב כאמור יו! לפני תו! תקופת הפרסו!  )90(תשעי!  מפרס!אלא א! כ� התקבלה מה .6.2

תקופות נוספות ) 2(בשתי  ההתקשרותתהא רשאית להארי/ את תקופת  החברה, להל� 6.3 בסעי1 

לממש את  חברההחליטה ה). "תקופת ההארכה": להל�(או חלק ממנה , בנות שנה כל אחת

 לפחות ארבעה עשרתודיע על כ/ למפרס! , ההתקשרותופת הרשות שניתנה לה להארי/ את תק

תקופות ההארכה יחולו כל /בתקופת. לרבות על מש/ תקופת ההארכה, מראש ובכתב יו!) 14(

משמעו סיו! , יובהר כי אי הודעת החברה כאמור לעיל .בשינויי! המחויבי!, תנאי חוזה זה

 .החוזה ע! החברה

, לפי העני�, תקופת ההתקשרות או תקופת ההארכה במידה והמפרס! אינו מעוניי� בהארכת .6.3

יו! לפני תו! תקופת ההתקשרות או תקופת ) 90(יודיע על אי רצונו בהארכת ההתקשרות תשעי! 

 .בכתב לחברה, ההארכה

בנוס1 לכל האמור בחוזה זה ומבלי לגרוע מכל זכות וסעד העומדי! לחברה על פי חוזה זה או  .6.4

לבטל  ,מכל סיבה שהיא ומבלי צור/ לנמק, שיקול דעתה הבלעדילפי , החברה תהיה רשאית, הדי�

ניתנה הודעה כאמור יסתיי! תוקפו של .  מפרס!חוזה זה על ידי מת� הודעה בכתב ומראש ל

 .מפרס!יו! מיו! מסירת ההודעה ל 60  החוזה תו/

במידה ולא ישיג את , ל את החוזהלמפרס! תהא הזכות לבט, לעיל 6.1 על א1 האמור בסעי1  .6.5

או לא הצליח להתקשר ע! /או הרישיונות הנדרשי! בקשר ע! זכויות הפרסו! ו/האישורי! ו

חודשי! ממועד חתימת ) 6(ובתנאי שחלפו לפחות ששה , מפרסמי! בקשר ע! זכויות הפרסו!

 .חוזה זה

 ונלקחה על יד, במכרז וכי במסגרת התמורה שהוצעה על יד, מצהיר בזאת במפורש מפרס!ה .6.6

היה מנוע מלטעו� כל יוכי  לעיל 6.1 כי תקופת חוזה זה הינה כמפורט בסעי1 , בחשבו� העובדה

או /ו את תקופת תוקפו של חוזה זה חברהא! לא תארי/ ה, לרבות בגי� הפסד רווח, טענה שהיא

או א! /ו מכל סיבה שהיא, לעיל 6.2 1 לא תעשה שימוש בזכות הברירה הנתונה לה על פי סעי

 .ישונה היק1 החוזה
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  ואגרות שיונותיאישורי� ר   .7

על פי החלטת ועדת השילוט העירונית של , תעקרוניהצבת שלט הפרסו! נשוא חוזה זה אושר  .7.1

ר העקרוני של ועדת כי אי� באישו, מובהר, א/ למע� הסר ספק ,17.2.11עיריית תל אביב יפו מיו! 

 ההתקשרותלפי חוזה  מפרס!ההרשאה הניתנת לאו /ו, השילוט העליונה של עיריית תל אביב יפו

ה להשיג ולקבל חובהמ מפרס!בכדי לפטור את ה, זהאו חוזה /ומכרז האו לפי האמור במסמכי /ו

ויות לרבות פנייה באופ� ספציפי לרש, וההיתרי! הנדרשי! על פי כל די�האישורי! כל  את

, את חומרי השילוט, בי� היתר, בבקשה לפרס! המפרטת, ובי� היתר לועדת השילוט, המוסמכות

אישור מהנדס תנועה של , התיאומי! ההנדסיי! הנדרשי!, המפרטי! הטכניי!, הקונסטרוקציה

 . או כל דרישה אחרת/החברה ו

או האישורי! /שיונות ויהר ,לקבל את ההיתרי!, ווהוצאותי ועל חשבונ, אחראי מפרס!ה .7.2

לרבות תשלו! כל , ואחזקתו לביצועו ,�והפעלת הפרסו! בחניו הלהצב, הנדרשי! על פי כל די�

 .�או ההיטלי! החלי! בגי� הפרסו! בחניו/האגרות ו

  הפרסו� בחניו% .8

פרס! בחניו� על פי זכויות הפרסו! רשאי ל מפרס!היה הי, בכפו1 להוראות חוזה זה ותנאיו .8.1

  .בתקופת הפרסו!

  :יבוצע על פי כל התנאי! המפורטי! להל� בחניו� הפרסו! .8.2

  .די�כל או מסית לעבירה על הוראות , די�כל או /הפרסו! לא נוגד הוראות חוזה זה ו .8.2.1

ובכלל! פרסומת , כפי שיפורסמו מעת לעת, הפרסו! לא נוגד כללי אתיקה בפרסו! .8.2.2

, )זיה וברדיואתיקה בפרסומות בטלווי(השניה לטלוויזיה ורדיו  רשותאסורה לפי כללי ה

  .בשינויי! המחויבי!, 1994 �ד "התשנ

באינטרס , לרבות מלל הפרסו!, הפרסו! לא יפגע ואינו עלול לפגוע ברגשות הציבור .8.2.3

  .כולל תדמית� בפני הציבור, או תאגיד מתאגידיה/ושל העירייה או /ו של החברהכלשהו 

או /והרע כלפי העירייה או לא יפר את איסור לשו� /הפרסו! לא יפר זכויות קניי� רוחני ו .8.2.4

 .או כל צד שלישי שהוא/או החברה ו/ותאגיד מתאגידיה 

, להעביר לידה או למי שיוסמ/ לכ/ על ידה וכי החברה רשאית לדרוש ממנ מפרס!ידוע ל .8.3

עשרי! ( 24לפחות , או בקוב� על גבי דיסקט את הפרסו! ותוכנו/באמצעות דואר אלקטרוני ו

פרסו! אשר לא יאושר . הא חייב למלא אחר דרישה זוי אווה, שעות קוד! לפרסו!) וארבע

, 8.2 בשל היותו פוגע או עלול לפגוע כאמור בסעי1 , או מי מטעמה, לפרסו! על ידי החברה

כי הפרה של סעי1 זה מהווה הפרה יסודית  מפרס!ידוע ל. שלא לפרסמו מפרס!מתחייב בזה ה

 .של החוזה

, 8.2 חייב להפסיק כל פרסו! שאינו ממלא אחר כל התנאי! המפורטי! בסעי1  היהי מפרס!ה .8.4

 . קבל על כ/ את הודעת החברהי מפרס!שעות מרגע שה 6 �מיד ע! התגלותו ולא יאוחר מ
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לפסול פרסו! שבוצע או להתנות את המש/ הפרסו! , החברה שומרת לעצמה בזאת את הזכות .8.5

או להטיל מגבלות על הצגת הפרסו! או לדרוש , רבות בדבר עריכת שינויי! בול, בתנאי!

, והכל בכל עת במהל/ תקופת הפרסו!, או לחדול מהצגת פרסו!, שלא להציג פרסו! מפרס!מה

  .על פי שיקול דעתה הבלעדי

פעל על פי דרישות החברה י מפרס!וה מפרס!תודיע על כ/ בכתב ל, החליטה החברה כאמור .8.6

פסקת דרשה החברה ה. או טענה כנגד החברה/או תביעה ו/כל זכות ו מפרס!י להעניק לוזאת מבל

שעות מקבלת דרישת ) 6(תו/ שש , ועל חשבונ, מפרס!בצע זאת הילעיל  8.2 הפרסו! לפי סעי1 

 .החברה בכתב

בלת דרישת החברה שעות מק) 6(את הפרסו! תו/ שש פסיק ילא  מפרס!המובהר בזאת כי א!  .8.7

 ,הפסיק את פעולת מתק� הפרסו!או ל/תהא רשאית החברה לכסות את הפרסו! ו ,או העירייה/ו

או מי /או המפקח ו/או העירייה ו/מובהר בזאת כי החברה ו, למע� הסר ספק. מפרס!העל חשבו� 

וט השיל מתק�או ל/הפסד ונזק שייגרמו לפרסו! ו, ישאו באחריות כלשהי לפגיעהימטעמ! לא 

  .או הסרתו כאמור לעיל/כתוצאה מכיסוי הפרסו! ו, או לכל אד! אחר/ו מפרס!או ל/ו

,  או על המפקח/או של המפקח לא יטילו על החברה ו/פעולותיה של החברה ו, למע� הסר ספק .8.8

  .תצוגתו ותוכנו, בחניו� הפרסו!או /מתק� הפרסו! ואחריות כלשהי לגבי , או על מי מטעמ!/ו

 תיעוד מצול! של הפרסו!, בתקופת הפרסו!, מעת לעת, מפרס!ש מ� הרשאי לדרו, המפקח .8.9

 .הצילומי! יכללו תארי/ ושעה .בחניו�

על פי , בי� היתר, הינה פי זכויות הפרסו!על בחניו� לבצע פרסו!  מפרס!להניתנת  רשותה .8.10

  :התנאי! הבאי!

רת בכל זמ� סביר למט, החניו�וכל מי מטעמה להיכנס לשטח  מפרס!תאפשר ל חברהה .8.10.1

 .על פי חוזה זה וולמימוש זכויותי וביצוע התחייבויותי

או אחרות הנדרשות לביצוע /לש! ביצוע עבודות הנדסיות ו, במידה ויהיה בכ/ צור/ .8.10.2

אפשר למי מטע! החברה לבצע את העבודות י מפרס!ה, בחניו� בתקופת הפרסו!

  .וע העבודותאו להסירו בזמ� ביצ/לש! כ/ את הפרסו! ולהזיז א1 א! יאל� , הנדרשות

, ואו למי מטעמ/ו ואו למי מעובדי/ו מפרס!מוסכ! בזאת במפורש כי הרשות הניתנת ל .8.10.3

לצור/ ביצוע  בחניו�לביצוע הפרסו! בחניו� על פי חוזה זה הינה א/ ורק רשות לשהייה 

  .הפרסו! בחניו�

 או ביטול החוזה מכל סיבה שהיא/ו בכל מקרה של סיו! ההתקשרותבתו! תקופת הפרסו! או  .8.11

 .בסעי1 להל� 20.1.1 האמור יחול 

  חניו%ב הפרסו� הצבת .9

ויוצב , מתק� הפרסו! יוצב לאחר עריכת תיאו! הנדסי ע! העירייה וע! כל גור! הנדרש על פי די� .9.1

נדס תנועה המאישור בבתיאו! ו, אשר הוכשרו לכ/, על ידי עובדי! מקצועיי! מנוסי! ומיומני!

 .מטע! המפרס! בפיקוחו של מהנדס קונסטרוקטורשל החברה ו
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מתק� הפרסו! יתוכנ� על ידי מהנדס קונסטרוקציה מטע! המפרס! ויאושר על ידי אחוזות החו1   .9.2

לא תבוצע כל עבודה בקשר ע! מתק� הפרסו! ללא קבלת אישורה של אחוזות החו1  .ביצועו טר!

יוצג על ידי המפרס! ג! אישור יוע� , על ידי אחוזות החו1 לצור/ אישור התכנו�. מראש ובכתב

 .בטיחות לתכנו� מתק� הפרסו!

 אישור בכתב בחתימת מהנדס, שעות מעת הקמת מתק� הפרסו! 24עביר לחברה תו/ י מפרס!ה .9.3

המאשר כי בדק את מתק� הפרסו! וכי , אישור בכתב בחתימת יוע� בטיחות וכ%קונסטרוקטור 

 . ה ובטוחה ובהתא! לכל די�הוא הוצב בצורה תקינ

כל חיבור של מתק� הפרסו! לחשמל יבוצע על ידי המפרס! באמצעות חשמלאי מוסמ/ על פי די�  .9.4

 .בדבר ביצועו ובטיחותווכ� של יוע� בטיחות בלבד ויוצג לגביו אישור של מהנדס חשמל 

בלא  ,לאחר הצבתו, בכל מקרה לא יוצב על ידי המפרס! כל פרסו! על גבי מתק� הפרסו! .9.5

 .לעיל 9.4  �ו 9.3 המצאת כל האישורי! המפורטי! בסעיפי! 

 מפרס!ה. מתק� הפרסו! מרגע הצבת הפרסו!של  וולבטיחות והיה אחראי לתקינותי מפרס!ה .9.6

בדק את  ולפי, יחותאישור מעודכ� בחתימת מהנדס בט, חודשי!) 6(מציא לחברה מידי שישה י

 .תקי� ובטוח, ומצא אותו יציב, מתק� הפרסו! בתקופה של עד חודש לפני מת� האישור

על פי חוזה , בחניו� לביצוע הפרסו! והניתנת ל רשותשאי� ב וכי ידוע ל, מצהיר בזאת מפרס!ה .9.7

 משו! הרשאה לזכות כלשהי במקרקעי� וכי אי� בחוזה זה משו! עסקה במקרקעי� כהגדרתה, זה

 .1969 � ט "התשכ, בחוק במקרקעי�

 מפרס!י ה"והפעלת הפרסו! ע הוהצב, לחברה מפרס!מוסכ! ומודגש בזאת כי אי� בתשלו! ה .9.8

זכות לדיירות  מפרס!או תשלו! כלשהו היכול להקנות ל/משו! תשלו! דמי מפתח ו, וועל חשבונ

 .פ חוקי הגנת הדייר"מוגנת ע

וכל חוק הגנת הדייר , 1972 –ב ב "תשל) משולבנוסח (הצדדי! מסכימי! כי הגנת חוק הדייר  .9.9

 ומוותר על זכות מפרס!ה. לא יחול על חוזה זה, או שיותק� לאחר חתימת חוזה זה/שיחוקק ו

א מתחייב להימנע מלתבוע זכות ווה, היה זכאי להיאו /א זכאי וולדיירות מוגנת א1 א! ה

 .לדיירות מוגנת

  הפרסו� תחזוקת מתק% .10

מתק�  ה שוטפת שללתחזוק ,ועל חשבונ, אחראי מפרס!היה הי במש/ כל תקופת הפרסו! .10.1

לרבות על פי דרישות המפקח ולשביעות , תיקו� ושיפו�, צביעה, לרבות ניקוי, וסביבתו הפרסו!

   .רצונו

פריטי! החלפת  הפרסו! תכלול מתק�תחזוקת , נוס1 על האמור לעיל ומבלי לגרוע מהאמור לעיל .10.2

מתחייב כי התיקו� או ההחלפה  מפרס!ה. שימוש לדעת המפקחשנפגעו או נמצאו בלתי ראויי! ל

  .יבוצעו באופ� מיידי או על פי דרישת המפקח
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או ביצוע עבודות התחזוקה יבוצע באופ� כזה /ו בחניו�כי ביצוע הפרסו! , מוסכ! ומובהר בזאת .10.3

ותו/  ו�או לחוני! בחני/ו או לבטיחות הולכי רגל/או לזרימתה ו/שלא תיווצר כל הפרעה לתנועה ו

או ציוד /מודגש בזאת כי כל הכנסה של רכב ו, למע� הסר ספק .תיאו! מראש ע! אחוזות החו1

לצור/ החלפת הפרסו! על גבי , בי� היתר ,לצור/ מתק� הפרסו!, כלשהו מטע! המפרס! לחניו�

 .מחייב תיאו! מראש ע! אחוזות החו1 ,מתק� הפרסו!

או מי מטעמה רשאית /תהיה החברה ו, סו!תחזק כיאות את מתק� הפרילא  מפרס!במידה וה .10.4

, תקי� את מתק� הפרסו! כראויילא  מפרס!במידה וה. מפרס!של ה ולבצע את הדרוש על חשבונ

, או להתקינו מחדש/להסירו לאלתר ו מפרס!או מי מטעמה תהיה רשאית לדרוש מה/החברה ו

 מפרס!ה תסירו וההחבר  �  עשה כ� תו/ זמ� סבירילא  מפרס!וא! ה, מפרס!של ה ועל חשבונ

 .ישא בהוצאותיה שהוצאו לש! הסרתוי

  מעביד � היעדר יחסי עובד   .11

  .א פועל כעצמאיוכי בביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה ה, מצהיר בזאת מפרס!ה .11.1

לבי� , ואו בי� מי מטעמ ,ומצהיר כי אי� בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בינ מפרס!ה .11.2

 בפרסו! ואו מטעמ/ו ובד ומעביד וכי כל העובדי! שיועסקו על ידיחסי עואו העירייה /והחברה 

  .בלבד מפרס!יהיו ויחשבו כעובדי! של ה ,על פי חוזה זה וויתר התחייבויותי, בחניו�

 ובקשר ע! העסקת! של עובדי, ההוצאות והמסי!, ישא בכל התשלומי!ימתחייב כי  מפרס!ה .11.3

או היטל /מס בריאות וכל מס ו, טוח לאומיבי, מס הכנסה, לרבות שכר עבודה, ואו מי מטעמ/ו

לראות בכל זכות הניתנת על פי חוזה זה לחברה יש ו, או כל תשלו! סוציאלי אחר/או מלווה ו/ו

 ואו לעובדי! מטעמ/ו, מפרס!להדרי/ או להורות ל, לרבות לפקח, או לעירייה/או למפקח ו/ו

ולא תהיינה , זה במלוא� בלבד אמצעי! להבטחת ביצוע הוראות חוזה, מפרס!או למי מטע! ה/ו

כל זכויות של עובד המועסק על ידי החברה , ואו לכל מי מטעמ/ו ואו לעובדי! מטעמ/ו מפרס!ל

או זכויות של עובד כלפי , או הטבות, פיצויי!, וה! לא יהיו זכאי! לכל תשלומי!או העירייה /ו

  .או העירייה/ו מעבידו מטע! החברה

או כל מי , מפרס!או עובדי! של ה, כי עובד, או בית די�/משפט ויקבע בית , א! מכל סיבה שהיא .11.4

כי אז מתחייב , ובי� בנפרד מפרס!בי� ביחד ע! ה, או העירייה/ו הנ! עובדי! של החברה ומטעמ

, בגי� כל סכו!, מייד לפי דרישתה הראשונה, או העירייה/ו לפצות ולשפות את החברה מפרס!ה

או גו1 בקשר ע! כל קביעה /תידרש לשל! לכל אד! וירייה או הע/ושהחברה , ללא יוצא מ� הכלל

  .ל"לרבות כל ההוצאות המשפטיות הקשורות לנ, וקביעה כזו

  תמורה ה .12

 לחברה מפרס!של! הי, בתקופת הפרסו!, כמפורט בחוזה זה תמורת הענקת זכויות הפרסו! .12.1

3  ______________________________________של כולל ס/ ) חודשי! 12( לשנה

 בצירו1, )שקלי! חדשי! ___________________________________________: במילי!(

 .")התמורה"להל% (מ "מע

מתק� או הפעיל את /ו !פרס מפרס!א! ה בי�, כי התמורה תשול! במלואה, מובהר בזאת .12.2

 .בכל תקופת החוזה ובי� א! לאו הפרסו!
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או הפרסו! על גבי השלט שהותק� הצבת מיו! המפרס! יחל לשל! את התמורה על פי חוזה זה  .12.3

מועד תחילת : "להל�( ניי!המועד המוקד! מבי� הש, יו! מיו! חתימת חוזה זה) תשעי!( 90

הא בעבור התקופה שממועד תחילת תשלו! התמורה י תשלו! הראשו�ה ").תשלו� התמורה

 .סופה יהא סיו! אותו רבעו� קלנדריו

על  תשול!, בתוספת מס ער/ מוס1, )לעיל כמפורט, למעט התשלו! הראשו�( תהשנתי התמורה .12.4

וזאת באמצעות הוראת , י! שווי!רבעוניתשלומי! ) ארבעה( 4 �ב, לאחוזות החו1 פרס!ידי המ

מועד " –להל% (במועד הנקוב בתוספת , התמורהשתורה על העברה בנקאית של סכו! , קבע

  .פרס!י אחוזות החו1 למשפרטיו ימסרו על יד, ישירות לחשבו� הבנק של אחוזות החו1, )"החיוב

, לבנק שבו מתנהל חשבונו לחייב את חשבונו ולהעביר לאחוזות החו1 פרס!לצור/ כ/ יורה המ

 רבעו�בכל ) מ"בתוספת מע( התמורה השנתיתשל  הרבעוניי! את התשלומי! , במועד החיוב

   )."הוראת הקבע" –להל% (בדר/ של הוראת קבע , הפרסו! או תקופת ההארכהבמהל/ תקופת 

מאת , לשביעות רצונה, לאחוזות החו1 אישור בכתב רס!ימציא המפ במועד חתימת חוזה זה

  .הבנק שבו מתנהל חשבונו בדבר קבלת הוראת הקבע

או /ו התמורהבכל מקרה של שינוי בסכו! , מתחייב בזה לשנות את תנאי הוראת הקבע רס!המפ .12.5

א לאחוזות החו1 אישור בכתב ולהמצי, כאמור בחוזה זה, או במועד החיוב/ו הבאופ� תשלומ

וזאת מיד ע! דרישה ראשונה של , מאת הבנק שבו מתנהל חשבונו בדבר קבלת השינוי האמור

  . אחוזות החו1

בהודעה , בכל עת, פרס!להורות למ, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אחוזות החו1 תהא רשאית .12.6

 תשול! התמורה, בעכ/ שבמקו! באמצעות הוראת הק, התמורהעל שינוי שיטת תשלו! , בכתב

  .שתוסכ! בי� הצדדי!, בדר/ אחרת

אשר ישולמו על ידי , לתמורה בתקופת החוזה ובתקופות ההארכה יתווספו הפרשי הצמדה למדד .12.7

בתקופת החוזה ובתקופות  קלנדרירבעו�  מתחילתימי! ) 15( חמישה עשרתו/ , ברהלח מפרס!ה

  .זה זהכמדד הבסיס ישמש המדד הידוע במועד חתימת חו .ההארכה

בנוס1 , חברהלשל! ל מפרס!א חייב בתשלומו יחייב את הובתשלו! כלשהו שה מפרס!יגור הפ .12.8

מבלי לפגוע או לגרוע בכל סעד לו זכאית , ג! בתשלו! ריבית וזאת, להפרשי הצמדה למדד

  .הזכות לבטל חוזה זהלרבות , מפרס!בגי� הפרת חוזה זה על ידי ה חברהה

לעירייה אגרת פרסו! בהתא! להוראות חוק עזר  ירותיש מפרס!של! הי, בנוס1 לתמורה .12.9

אגרת השילוט תשול! . או על פי כל חוק אחר שיבוא במקומו, על פי שיעורה מעת לעת ,העירוני

  .במועד הקבוע בחוק

  העברת זכויות .13

באישור מראש ובכתב ' לצד ג זכויות הפרסו!הא רשאי להעביר את י מפרס!הבתקופת הפרסו!  .13.1

זכויות הפרסו! מותנית בכ/ שהנעבר יקבל על עצמו את כל מחויבויות העברת . של החברה

. לרבות שהפרסו! בחניו� יעמוד בתנאי חוזה זה, על פי חוזה זה בשינויי! המחויבי! מפרס!ה

דאג לקיו! מלא של יא ווה מפרס!המלאה של ה ותהיה באחריות' העברת הזכויות כאמור לצד ג

יובהר כי . 'בחניו� ובי� שהפרסו! בחניו� יבוצע על ידי צד גבצע את הפרסו! יא ובי� שה, חוזה זה

 .מפרס!הנעבר אלא רק ע! ה' לחברה לא יהיה די� ודברי! ע! צד ג
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או כל /או כל זכות הנובעת ממנו ו/או כל חלק ממנו ו/לא להעביר חוזה זה ו מתחייב מפרס!ה .13.2

  .לעיל 13.1 למעט בתנאי! הנקובי! בסעי1  חבות הנובעת ממנו לאחר

אסורות בשעבוד מסוג כלשהו או מדרגה , כול� או מקצת�, מכוח חוזה זה מפרס!של ה וזכויותי .13.3

  .כלשהי

או /או להשכיר ו/או למכור ו/או להסב ו/או לשעבד ו/רשאיות למשכ� ו, או העירייה/החברה ו .13.4

או /או בפרסו! בחניו� ו/זה זה ועל פי חו, כול� או מקצת�, או להעביר את זכויותיה�/להחכיר ו

על  מפרס!שזכויות ה, ובלבד ,�על פי שיקול דעת, הפרסו! והכל באופ� שתמצאנה לנכו�מתק� ב

  .פי חוזה זה לא תיפגענה

  שמירת דיני� .14

, הוראות, תקנות, מתחייב לבצע את הפרסו! בחניו� תו/ ציות לכל די� ובכלל זה חוקי! מפרס!ה .14.1

לבצע כל הוראה חוקית , שיוצאו מטע! כל רשות מוסמכת וכ� צווי! וחוקי עזר שהוצאו או

בנוגע לפרסו! וכל הכרו/ בו ולמלא אחר הוראות כל די� או שתצא מכל רשות מוסמכת /שיצאה ו

 וכל תשלו! אחר החל בגי� הפרסו! אגרות, שיונות ותשלו! מסי!יקבלת ר, בדבר מת� הודעות

  .בחניו�

תנאי הבטיחות והגהות לש! שמירה על שלומ! של מתחייב להבטיח קיומ! של כל  מפרס!ה .14.2

או /ו וספק לעובדיי מפרס!ה. בחניו� או של כל אד! אחר במהל/ ביצוע הפרסו!/עובדיה ו

כל ציוד מג� וציוד בטיחותי הדרוש , ווהוצאותי ועל חשבונ, ואו לכל הפועלי! מטעמ/ו ולשלוחי

  .בחניו� ע הפרסו!או אשר נהוג להשתמש בו לש! ביצו/בהתא! להוראות החוק ו

פקודת , 1954 �ג "א מכיר את חוק ארגו� הפקוח על העבודה תשיומצהיר בזה שה מפרס!ה .14.3

לנהוג על פיה!  וא מקבלת על עצמוהבטיחות בעבודה והתקנות והצווי! שפורסמו על פיה! וכי ה

 או נגד החברה או נגד העירייה עקב ואת כל האחריות לכל תביעה שתוגש נגד וולוקח על עצמ

  .הפרת!

 שיו� אשר יינת� בקשר לפרסו!יאו ר/מתחייב לשמור אחר כל תנאיו של כל היתר ו מפרס!ה .14.4

  .ולא לחרוג מה! בכל אופ� שהוא בחניו�

  אחריות .15

בי�  �או נזק /הפסד ואו /ו פגיעה או/ולכל אבד� ובלעדית אחריות מלאה  ומקבל על עצמ מפרס!ה .15.1

 ואו לכל מי מטעמ/ו ולשייגרמו , או הוצאות שה�/ו �, לרבות תשתיות ,ובי� נזק לרכושנזק לגו1 

או כתוצאה /או לצד שלישי כלשהו במהל/ ו/או לכל מי מטעמה ו/ואו לעירייה /ואו לחברה /ו

או עקב חוזה זה /או כתוצאה ו/ו ואו מי מטעמ ושל עובד מעובדי, מפרס!של ה ממעשה או מחדל

 .או הפרסו! בחניו�/ו

לרכוש או , לכל נזק ופגיעהבאופ� בלעדי היה אחראי י מפרס!ה, מבלי לגרוע מהוראות סעי1 זה .15.2

ולרבות צדדי! שלישיי! כתוצאה מהפרסו! או העירייה /וכולל מי מטע! החברה , אד! כלשהו

ותפצה , או המצא! בסביבת מתק� הפרסו!, ואו השימוש ב/קת מתק� הפרסו! ווחזתמ, בחניו�

  .גי� כל נזק כאמורבאו העירייה /ואו גור! לרבות החברה /כל אד! ו
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 וישא באחריות מלאה ומוחלטת לתוכ� הפרסו! ועליי מפרס!ה, מבלי לגרוע מהוראות סעי1 זה .15.3

 .פרסו! ולוודא כי הפרסו! עומד בדרישות חוזה זה והוראות הדי�את הלבדוק 

אינ! תחלי1 לבדיקת הפרסו! , בדיקת המפקח ואישורו לביצוע הפרסו! בחניו�, למע� הסר ספק .15.4

על פי  מפרס!או מת� הכשר או הסכמה לתוכנו ואי� בה! כדי לגרוע מאחריות ה, פרס!מעל ידי ה

 .לתוכ� הפרסו! או להכשיר את תצוגתו של הפרסו! בניגוד לתנאי חוזה זה, חוזה זה ועל פי הדי�

או תשלו! אחר שיוטלו בגי� ביצוע /מס ו, לתשלו! כל קנס, היה האחראי הבלעדיי מפרס!ה .15.5

  .ישא באחריות המלאה בגי� כ/יאו על פי הדי� ו/על פי חוזה זה והפרסו! בחניו� שלא 

באחריות מלאה ומוחלטת לעניי� הפרתה של  מפרס!ישא הי, מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובנוס1 .15.6

  .או מי מטעמו בביצוע הפרסו! בחניו� מפרס!בידי ה, לרבות זכות יוצרי!, כל זכות קניי� רוחני

, בכל האחריות לעניי� חוק איסור לשו� הרע מפרס!ישא הי, מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובנוס1 .15.7

  .בביצוע ותוכ� הפרסו! בחניו� 1965 �ה "התשכ

או /הבאי! מכוחה ו, כי החברה ,מוצהר ומוסכ! בזאת בי� הצדדי! במפורש, למע� הסר ספק .15.8

או פיצויי! מכל סוג /דמי נזק ו, הוצאה, המועסקי! על ידה לא יהיו חייבי! לשאת בכל תשלו!

או בקשר לכ/ ואשר לא נאמר /תו/ ו ואו שישולמו על יד/ו מפרס!סיבה שה! שייגרמו ל או

  .במפורש בחוזה זה כי על החברה לשאת בה!

בגי� מעשה  כלשהו' אחראי לכל תביעה שתוגש על ידי צד ג מפרס!כי ה, מובהר ומוסכ! בזאת .15.9

או /וא! צורפה לה החברה , או בגי� חוזה זה/ו  או בגי� הפרסו! בחניו�/ו מפרס!או מחדל של ה/ו

, או הוצאות שתיפסקנה/או פסק די� ו/ישא באחריות לכל החלטה ויא ווה ,כנתבעתהעירייה 

 .משפטית או אחרת, בקשר לכל תביעה

  שיפוי .16

או /ואו /את החברה ו, באופ� מלא ומיד ע! קבלת דרישה בכתב, או לפצות/מתחייב לשפות ו מפרס!ה

, מכל עילה שהיא שתוגש, בגי� כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, שלוחיה� או/או את עובדיה� ו/העירייה ו

שלוחיה� , או נגד כל מי מעובדיה�/נגד� ו, בלי יוצא מ� הכלל, על ידי כל אד!, א! ומיד כאשר תוגש

ט "לרבות שכ, או על פי  הדי�/על פי חוזה זה ו מפרס!או מחדל לו אחראי ה/בגי� כל מעשה ו, ושולחיה�

או בכל סכו! אשר ייפסק בפסק די� /לעירייה במלוא! ואו /ו ההוצאות המשפטיות שייגרמו לחברהד ו"עו

אחראי  מפרס!אשר ה, בקשר לנזקי!או העירייה /או על פי הסכ! פשרה עליו חתמה החברה ו/ולחובת� 

על , /מיד ע! קבלת הודעה על כ, מפרס!שהחברה תודיע ל, או על פי הדי� ובתנאי/לה! על פי חוזה זה ו

 .הזדמנות להתגונ� כנגד תביעה כאמור מפרס!ותת� ל, המקרי! המנויי! מעלה

     ביטוח .17

לפני מועד החתימה על  המפרס!י כל די� מתחייב "או עפ/י חוזה זה ו"עפ המפרס!מבלי לגרוע מאחריות 

י חוזה וכ� למש/ תקופה נוספת כנדרש על פ ,לערו/ ולקיי! למש/ כל תקופת תוקפו של חוזה זההסכ! זה 

 'בבנספח המפורטי! להל� ואת הביטוחי! , או על פי כל די� בחברת ביטוח מורשית כחוק בישראל/זה ו

   .והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו") המפרס!ביטוחי : "להל�(לחוזה זה 

 : ביטוחי המפרס� .17.1

 ) אש מורחב(רכוש ביטוח    .17.1.1
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   .טוח אחריות כלפי צד שלישיבי .17.1.2

  .ביטוח חבות מעבידי! .17.1.3

   .ריות מקצועיתביטוח אח .17.1.4

אישור בדבר עריכת החברה זה להמציא לידי  חוזהלפני מועד תחילת , המפרס! מתחייב .17.2

אישור ביטוחי : "להל�( 'נספח בל בהתא! לנוסח המצור1 להסכ! זה כ"הביטוחי! כנ

 .)נוסח מקורי(כשהוא חתו! כדי� על ידי המבטח , ")המפרס!

לא תפגע בהתחייבויות , כאמור מוסכ! בזה כי המצאת אישור בדבר עריכת הביטוח 17.2.1

 . המפרס! על פי חוזה זה

הינה תנאי ) "'ב "נספח (מוסכ! בזה על המפרס! כי המצאת אישורי ביטוחי המפרס!  17.2.2

 .יסודי בחוזה זה

, החברה, המפרס!יורחבו לשפות בי� היתר ג! קבלני! וקבלני משנה של  המפרס!ביטוחי  .17.3

: להל�( המפרס!או מחדל רשלני של /בגי� כל מעשה ו !או מנהליה/ו !לרבות עובדיה, העירייה

 .")יחידי המבוטח"

במש/ כל  התקופה , הנדרשי! בקשר ע! חוזה זהלהחזיק בתוק1 את כל הביטוחי!  המפרס!על  .17.4

בתוק1 כל להחזיק  המפרס!על , אחריות מקצועיתביטוח  את, ע! זאת. זה בתוק1 חוזהבה יהיה 

 .י די�עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פ

, )"'ב "נספח ( המפרס!לנספח אישור ביטוחי  1המפורט בסעי1  המפרס!ביטוח הרכוש של  .17.5

 או/ו, או העירייה/ו החברהכלפי  המפרס!של מבטחי ) שיבוב(ויתור על כל זכות תחלו1  יכלול

ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלו1 לא יחול לטובת אד!  !או מנהליה/ו !עובדיה

 .בזדו� שגר! לנזק

ייכלל סעי1 בדבר ויתור ) במידה וייער/(מתחייב כי בכל ביטוח רכוש נוס1 שהינו עור/  המפרס! .17.6

או /ו !עובדיה או/ו, או העירייה/ו החברהכלפי  המפרס!של מבטחי ) שיבוב(על כל זכות תחלו1 

 דו�ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלו1 לא יחול לטובת אד! שגר! לנזק בז !מנהליה

לנספח אישור ביטוחי  2על פי סעי1  המפרס!פוליסת האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי  .17.7

או /למעשה ו !בגי� אחריות או העירייה/ו החברהתורחב לשפות את ) "'ב "נספח ( המפרס!

על פיו יראו " אחריות צולבת"בכפיפות לסעי1  ואו עובדי/ו ואו מנהלי/ו המפרס!מחדל רשלני של 

 .טוחי! כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטחאת הבי

 המפרס!לנספח אישור ביטוחי  3על פי סעי1  המפרס!פוליסת חבות מעבידי! הנערכת על ידי  .17.8

, "מקרה ביטוח"היה ונטע� לעניי� קרות  או העירייה/ו החברהתורחב לשפות את ) "'ב "נספח (

 .המפרס!מעובדי בחובות מעביד כלשה� כלפי מי  נושא מי מה!כי 

 המפרס!לנספח אישור ביטוחי  4על פי סעי1  המפרס!הנערכת על ידי  אחריות מקצועיתפוליסת  .17.9

בגי� אחריות אשר עלולה להיות מוטלת  או העירייה/ו החברהתורחב לשפות את  )"'ב "נספח (

 המפרס!וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות  המפרס!עקב מעשה או מחדל רשלני מצד  על מי מה!

 .או העירייה/ו החברהכלפי 

תכלול , אחריות מקצועיתכי פוליסות ביטוח  המפרס!מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהל� מתחייב  .17.10

לאישור ביטוחי  4סעי1 (חודשי! לאחר תו! תקופת הביטוח  6בי� היתר תקופת גילוי של 

 .")'ב "נספח ( המפרס!
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מתחייב , ל"ו משלימי! לביטוחי! הנא/יש צור/ בעריכת ביטוחי! נוספי! ו המפרס!היה ולדעת  .17.11

 :כי או המשלימי! ולגרו! לכ//לערו/ ולקיי! את הביטוחי! הנוספי! ו המפרס!

סעי1 , ערו/ מעבר למצוי� לעיל ייכלל בהתאמהיבכל ביטוח רכוש נוס1 או משלי! אשר  17.11.1

או עובדיה� /מנהליה� ואו /ו העירייהאו /בדבר ויתור על זכות התחלו1 כלפי החברה ו

ד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלו1 לא יחול לטובת אד! שגר! לנזק ובלב

  .זדו�ב

כי הביטוח יורחב , לגרו! לכ/, המפרס!ערו/ יבביטוח אחריות נוס1 או משלי! ש 17.11.2

  .או העירייה בכפיפות לסעי1 אחריות צולבת/לשפות את החברה ו

 צמצ! את היקפ!או ל/ל! ויכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבט המפרס!ביטוחי  .17.12

מבטחי  .יו! מראש על כוונתו לעשות זאת 60אלא א! מסר לחברה הודעה בכתב בדואר רשו! 

א!  או העירייה/החברה ואו ביטול  שכאלו לגבי /לא יהיה תוק1 לצמצו! ויתחייבו כי  המפרס!

  .הימי! ממסירת ההודעה 60לא נמסרה הודעה כאמור ובטר! חלו1 

כללו תנאי מפורש על פיו ייקבע כי הינ! קודמי! לכל ביטוח הנער/ על ידי יי המפרס!ביטוחי  .17.13

על כל דרישה או טענה בדבר שיתו1 ביטוחי  י!מוותר המפרס! יוכי מבטח העירייהאו /החברה ו

לחוק חוזה ביטוח  59לרבות כל טענה או זכות המפורטי! בסעי1  .העירייהאו /החברה ו

 .1981 �א "התשמ

על פי הביטוחי! שנערכו  המפרס!כי מי מביטוחי  חברהיודיע ל המפרס!ל בכל פע! שמבטחו ש .17.14

, עומד להיות מצומצ! או משונה לרעה או מבוטל") 'נספח ב( המפרס!לפי נספח אישורי ביטוחי 

 חברהלערו/ את אותו הביטוח מחדש ולהמציא ל המפרס!מתחייב , לעיל 17.13כאמור בסעי1 

פני מועד הצמצו! או השינוי לרעה או הביטול של הביטוח יו! ל 30, אישור עריכת ביטוח חדש

 .כאמור, הקוד!

או תביעה /או דרישה ו/כל טענה ו וכי לא תהיה ל, מצהיר המפרס!, מבלי לגרוע מהאמור לעיל .17.15

על פי ביטוחי הרכוש כמפורט  לשיפוי עבורו יא זכאונזק שהכל בגי�  העירייהאו /החברה וכנגד 

ההשתתפות העצמית  או שהיה זכאי אלמלא, )'בנספח ( מפרס!הלאישור ביטוחי ' 1בסעי1 

ומתחייב  מכל אחריות לנזק כאמור העירייהאו /החברה וא פוטר בזאת את ווה, הנקובה בפוליסה

הפטור כאמור מוסכ! בזה אול! . י הפוליסות"עפשל החברה לפעול בכל דר/ למיצוי זכויותיה 

 .�לא יחול לטובת אד! שגר! למקרה הביטוח בזדו

זה ובאישור  חוזהמובהר בזאת כי גבולות האחריות המתחייבי! מ� האמור ב ספקלמע� הסר  .17.16

 המפרס!ועל , המפרס!המוטלת על  מינימאליתהינ! בדבר דרישה , המפרס!עריכת ביטוחי 

מצהיר ומאשר כי  המפרס!. לחבויות ולקבוע את גבולות האחריות בהתא! ולבחו� את חשיפת

בכל  �או מי מטעמ/ו או העירייה/ו חברהאו דרישה כלפי ה/כל טענה ו מנוע מלהעלות היהיא וה

 .כאמור המינימאליי!הקשור לגבולות האחריות 

מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה על פי ביטוחי  חברהמתחייב להודיע ל המפרס! .17.17

יב כ� מתחי. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי או ביטוח חבות מעבידי!, אחריות מקצועית

תחליט  חברהככל שיידרש לש! מימוש תביעת ביטוח אשר ה חברהלשת1 פעולה ע! ה המפרס!

 .להגישה למבטחי!

 המפרס!אחראי להשיב לקדמות! את גבולות האחריות המלאי! במסגרת ביטוחי  המפרס! .17.18

בכל מקרה בו תימסר למבטחי! הודעה על תביעה אשר תביא להפחתת גבולות האחריות או 

 .סכומי הביטוח
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אי קיו! בתו! לב של החובות נקבע כי , נוס1 לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמורב .17.19

ה בתו! לב של הפר, א/ לא מוגבללרבות  על פי הביטוחי! המפורטי! לעיל המפרס!המוטלות על 

או אי הגשת /אי מת� הודעה ו, ואו עובדי/ו ומנהלי המפרס!ת הביטוח על ידי ותנאי פוליסתנאי מ

או /ו החברהבזכויות  נהלא תפגע ואו עובדי/ו ומנהלי, המפרס!שו בתו! לב על ידי תביעה שנע

 .העירייה על פי ביטוחי! אלו

 תנאי מתלה והינ ,כאמור"  המפרס!י אישור ביטוח"שהמצאת  ומצהיר כי ידוע ל המפרס! .17.20

קרה במ לסיימו ותזכאי ו העירייה תהיינה/ו והחברה לתוקפו והמש/ תוקפו של חוזה זה י!ומקד

 .על פי חוזה זה המוסכ!מועד לחברה בלא הומצא  ,כאמור ,שהאישור

לחזור ולהפקיד את  המפרס!מתחייב , המפרס!ימי! ממועד תו! ביטוחי  7 �לא יאוחר מ  .17.21

 המפרס!, בגי� הארכת תוקפ! לתקופה נוספת, לעיל 17.2אישור עריכת הביטוח כאמור בסעי1 

מדי , במועדי! הנקובי!, )"'ב "נספח ( המפרס!מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי 

 .זה בתוק1 חוזהתקופת ביטוח וכל עוד 

העתקי! מפוליסות , חברהמתחייב להמציא לידי  המפרס! חברההמבכתב בכפו1 לקבלת דרישה  .17.22

לבי�  המפרס!בכל מקרה של אי התאמה בי� האמור בהעתקי פוליסות ביטוחי . המפרס!ביטוחי 

לגרו! לשינוי הביטוחי! האמורי! על מנת  המפרס!מתחייב , חברהת לדריש, זה חוזההאמור ב

, מוסכ! בזה במפורש כי אי� בעריכת הביטוחי! האמורי!. זה חוזהלהתאימ! להוראות 

או בשינויי! כדי להוות אישור בדבר התאמת! ולא תטיל אחריות כלשהי על /בהמצאת! ו

 .פי כל די��זה או על חוזהפי �על המפרס!של  וולא תצמצ! את אחריות חברהה

או /או אי המצאת! ו/והמצאת! , המפרס!מוסכ! בזה במפורש כי אי� בעריכת ביטוחי  .17.23

כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה , או בשינויי!/ו חברהאו אי בדיקת! על ידי /בבדיקת! ו

או /או להוות אישור בדבר התאמת! למוסכ! ו/ו או עובדיה�/ממנהליה� ואו על מי  העירייהאו /ו

 .זה או על פי כל די� חוזהעל פי  המפרס!של  ואחריותאת כדי לצמצ! 

או את פוליסות הביטוח /ו המפרס!י ביטוח לבדוק את אישור) א/ לא חייבת(החברה רשאית  .17.24

מתחייב לבצע כל שינוי או תיקו� שיידרש על  המפרס!כאמור לעיל ו המפרס!שיומצאו על ידי 

  .זה חוזהנשוא  ומנת להתאימ! להתחייבויותי

 פוליסות או/ומצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של החברה ביחס לאישורי הביטוח  המפרס! .17.25

או מנהליה� /או העירייה ו/ואינה מטילה על החברה , ולהורות על תיקונ� כמפורט לעיל הביטוח

הפוליסות או /כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי אישורי הביטוח ו או מי מטעמ�/או עובדיה� ו/ו

ואי� בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת , או לגבי היעדר!, ותוקפ!, היקפ!, טיב!, כאמור

 .זה חוזהעל פי  המפרס!על 

, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, ות כלשונ�פוליסוראות הה ולקיי! את כל מתחייב למלא המפרס! .17.26

פרמיות הביטוח  לשל! את, לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח

וכל תשלו! אחר שיידרש על ידי , )'נספח ב(המפרס! בגי� הפוליסות המפורטות באישור ביטוחי 

ל כלשונ� ומבלי לפגוע "חברת הביטוח בקשר לה� במועד ולמלא אחר כל הוראות הפוליסות הנ

 ולדאוג לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח, בכלליות האמור

 .חוזה זהבתוק1 במש/ כל תקופת  ינהתהי ותולוודא כי הפוליס

מוסכ! בזה במפורש כי האחריות לתשלו! פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית חלה על  .17.27

 .או העירייה/ו חברהובכל מקרה לא על ה, בלבד המפרס!
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או /יה אחראי לשפות את החברה ויה המפרס!, בנוס1 ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל .17.28

תנאי ירייה באופ� מלא בגי� כל נזק אשר ייגר! למי מה� עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרת הע

 .ואו עובדי/ו ומנהליאו על ידי /ו המפרס!הפוליסות על ידי מי ממתנאי 

א פוטר את ומצהיר בזאת כי ה המפרס!בנוס1 ומבלי לגרוע מכל האמור בחוזה זה לעיל ולהל�  .17.29

מכל אחריות לאבד� או נזק לרכוש כלשהו המשמש  �י! מטעמוהבאאו /או העירייה ו/ חברהה

 .ובלבד שהפטור כאמור לא יחול לטובת אד! שגר! לנזק בזדו�, חוזהבמסגרת ה ואות

למלא אחר כל  המפרס!מתחייב , בנוס1 ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקו! בהסכ! זה לעיל .17.30

, ל"שהותקנו לפי החוק הנ, ההתקנות וכדומ, דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וכל הצווי!

באופ� שכל העובדי! שיועסקו במת� השירותי! , א/ מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, ובעיקר

יהיו בכל עת , משמשיו ואלה שיועסקו באופ� מקרי או זמני, לרבות שליחיו, נשוא הסכ! זה

 .ל"זכאי! לכל הזכויות שעל פי החוק הנ, ובמש/ כל תקופת הסכ! זה

 חוזהה כי כל הוראה בסעי1 זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוח! של הוראות המוסכ! בז .17.31

זה  חוזהלנזקי! בא! יגרמו כאמור בסעיפי! אחרי! ב המפרס!הבלעדית של  ובדבר אחריות

  .או על פי הדי�/ו

  ערבות בנקאית .18

במועד  לחברה מפרס!ימציא ה, על פי חוזה זה במלוא� ובמועד� ולהבטחת מילוי כל התחייבויותי .18.1

על פי חוזה  השנתיתמ� התמורה  25% �בשקלי! השווה לערבות בנקאית בס/ חתימת חוזה זה 

  ").הערבות: "להל�(מ "לא כולל מע, לעיל 12.1 בהתא! לסעי1 , זה

אוטונומית , של אחד הבנקי! המסחריי! הגדולי! בישראל, הערבות תהא ערבות בנקאית צמודה .18.2

 .  לחוזה זה 'אבנספח בתנאי! ובנוסח הקבוע , בלתי מותניתו

, או תקופת ההארכה יו! מתו! תקופת הפרסו!) 90(ערבות תהיה בתוק1 עד תו! תשעי! ה .18.3

 . במידה והוארכה על ידי החברה

 .יו! לפני מועד פקיעתה 30לפחות , מתחייב להארי/ מפע! לפע! את תוק1 הערבות מפרס!ה .18.4

או בהגדלת היקפה /או בגבייתה ו/או בהארכת תוקפה ו/ערבות והמת� ההוצאות הקשורות בכל  .18.5

  .וישולמו על ידו מורשהיחולו על ה, לפי העניי�

 שהחברה, או לש! החזרת הוצאה/תהיה רשאית לגבות מהערבות כל סכו! כפיצוי והחברה  .18.6

 מבלי, מהוראות או תנאי החוזה כלשהונשאה בה בגי� או בקשר לאי קיו! הוראה או תנאי 

ומבלי לגרוע , משפטית או הוכחת תביעתה כלפי הבנק הערב אסמכתא, זקק לפסק די�ילה

. המוקני! לה על פי החוזה או על פי הדי�, להפעיל סעד או תרופה אחרי! החברהמזכותה של 

ימי! מיו! קבלת ) 14( ארבעה עשרתו/ ב ,מפרס!החייב , מהערבות כלשהוסכו!  החברהגבתה 

בתוספת הפרשי ) בטר! הגביה(י! את סכו! הערבות לסכו! המקורי להשל, הודעה על הגביה

 .הצמדה כאמור

או פיצוי /או נזק ו/לכיסוי כל הוצאה ו, כולה או חלקה, החברה תהא רשאית לחלט את הערבות .18.7

תהיינה טענות  מפרס!לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי של, הנובעי! מהפרת חוזה זה

  .כלשה� כנגד החברה בשל כ/או תביעות /או דרישות ו/ו
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על החברה כלפי  מפרס!כדי לגרוע מחיוביו של ההחברה או במימושה על ידי /ערבות והבמת� אי�  .18.8

או /לתבוע כל סעד המגיע והחברה או בכדי לגרוע מזכויות /או על פי הוראות כל די� ו/פי החוזה ו

  .או על פי כל די�/על פי החוזה ו השיגיע ל

תקבע החברה על פי שיקול דעתה , של חילוט הערבות על ידי החברה בזאת כי במקרהמובהר  .18.9

 .הבלעדי את סדר זקיפת הסכומי!

  הפרות וסעדי� .19

  .1970 –א "התשל, )תרופות בשל הפרת חוזה(על חוזה זה יחול חוק החוזי!  .19.1

הינ! סעיפי! יסודיי! ועיקריי!  18 , 17 , 15 , 13 , 12 , 10 , 9 , 8 , 7 , 4 מוסכ! בזאת כי סעיפי!  .19.2

  .שהפרת! תהווה הפרה יסודית של חוזה זה

לסיומו על פי הוראה אחרת בחוזה זה או או חלקו מבלי לגרוע מזכויות החברה להביא חוזה זה  .19.3

לסלק את ו לידי סיו!או חלקו להביא חוזה זה ) א/ לא חייבת(תהא החברה רשאית , על פי הדי�

בכל אחד , עשרי! ואחד יו! מראש מפרס!על ידי מת� הודעה ל, ו�החנימ מפרס!של ה ויד

 :מהמקרי! הבאי!

  .הפר תנאי יסודי של חוזה זה מפרס!ה .19.3.1

את  �ולא תיק, שאינה הפרה יסודית, הפר חוזה זה או הוראה מהוראותיו מפרס!ה .19.3.2

  .ימי עסקי! ממועד קבלת הודעה בדבר ההפרה 14ההפרה תו/ 

או צו הקפאת /או צו כינוס נכסי! ו/צו לפירוק ו מפרס!נגד ה', נית� לבקשת צד ג .19.3.3

או /כונס נכסי! ו ואו מונה ל/ו מפרס!או הוגשה בקשה להסדר נושי! של ה/ו, הליכי!

לעמוד  ובאופ� שיש בו כדי לפגוע באפשרות, מפרס!הוטל עיקול על נכסי ה

, הנתנ!יו! ממועד  45על פי חוזה זה והכל במקרה שהללו לא בוטלו תו/  ובהתחייבויותי

ל על ידי "ימי! ממועד הנתנ! א! הוגשה בקשה למת� אילו מהצווי! הנ 7או תו/ 

  .ועצמ מפרס!ה

, החברהללא אישור , כולו או מקצתו, או שיעבד את החוזה/או הסב ו/והמחה  מפרס!ה .19.3.4

  ; כמפורט בחוזה זה

  ;לש! הסדר חובות כללי מפאת אי יכולת פירעו� ובא בדברי! ע! נושי מפרס!ה .19.3.5

  ; א חוזה זהואו מלבצע את הפרסו! בחניו� נש וחדל בפועל מלנהל עסקי מפרס!ה .19.3.6

לדעת , הורשע בעבירה שיש עמה קלו� או עשה מעשה או מחדל כלשהו אשר מפרס!ה .19.3.7

 ;או באינטרסי! של החברה/עשוי לפגוע בשמה הטוב של החברה ו, החברה

ת יוזכו �הינ זה 19 המפורטות בסעי1  החברהשל יותיה לכ/ כי זכו !מודע ומסכי מפרס!ה .19.4

וכי , הא זכאי לפיצוי או דמי נזק כלשה!יא לא ווכי ה, על פי חוזה זה חברהת לות המוקנויסודי

או /יה ויהעיראו /ו החברהאו דרישה מכל מי� וסוג שהוא כנגד /או תביעה ו/כל טענה ו ולא תהא ל

 . ש באי אלו מזכויות אלותשתמש א! תשתמ החברהכ/ שמי מטעמ� בגי� 
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  הוראות כלליות .20

  אופ% הסרת מתק% הפרסו� והשבת מצב החניו% לקדמותו ע� סיו� ההתקשרות .20.1

, או ביטולו של חוזה זה/ובתו! תקופת הפרסו! או בכל מקרה של סיו! ההתקשרות  .20.1.1

וכל התשתיות שיב את מצב החניו� יאת מתק� הפרסו! ו מפרס!ה סירי, מכל סיבה שהיא

  )."מסירהמועד ה": להל�( !קדמותלבחניו� 

או מי , חברהיהיו ה, לא השיב את מצב החניו� לקדמותו כנדרש מפרס!במידה וה .20.1.2

ולש! כ/  מפרס!על חשבו� ה, הנדרשי! לש! כ/ רשאי! לבצע את התיקוני! ,מטעמה

 .ערבות הבנקאיתהתהא רשאית החברה לחלט את 

  ויתור על סעדי� .20.2

שתהיינה , מכל סוג שהוא, תביעה או דרישה, � כל טענהייכי לענ, מצהיר ומתחייב בזה מפרס!ה

על , בקשר להבאתו לידי סיו! או/ו במישרי� או בעקיפי�, לפי חוזה זה או מכוחו או בקשר אליו ול

או עיריית /כלפי החברה ו לזכות עכבו�, היה זכאיימוותר ולא  והינ, או הדי�/פי הוראות חוזה זה ו

  . וא ומכל סיבה שהיאתל אביב יפו מכל מי� וסוג שה

או /ו רשאי למנוע מסירת הפרסו! מפרס!היה הילא , במקרה של הבאת חוזה זה לידי סיו!

  .בחניו� לאחר זכויות הפרסו!

  ויתור או שינוי .20.3

הסכמה של צד  לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוי! לא תהווה תקדי! ולא ילמדו ממנה  .20.3.1

כויות שניתנו לו על פי החוזה לא השתמש מי מהצדדי! בז. גזירה שווה למקרה אחר

אי� לראות בכ/ ויתור על אות� זכויות במקרה אחר ואי� ללמוד , במקרה מסוי!

  .מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה זה

לא יחשבו כויתור של צד על , או ארכה שתינת�, או הימנעות מפעולה במועדה, שו! ויתור .20.3.2

כול� או מקצת� בכל עת שימצא , אי להשתמש בזכויותיוזכות מזכויותיו והוא יהיה רש

 .לנכו�

  עוסק מורשה .20.4

כעוסק מורשה לעניי� חוק מס ער/  !הא רשויכי במש/ כל תקופת הפרסו! , מתחייב מפרס!ה

  .נהל ספרי חשבונות כדי�ימוס1 וכ� 

  תיקו% לחוזה .20.5

לא יהא , א! לא כ�ש, כל תיקו� או תוספת לחוזה זה ייערכו בכתב וייחתמו על ידי שני הצדדי!

  .לה! כל תוק1

  קיזוז .20.6

או /ו מוותר בזה על כל זכות קיזוז שהיא הנתונה לו על פי כל די� כנגד החברה מפרס!ה .20.6.1

  .העירייה
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או שיגיע /או לגבות כל סכו! שמגיע ו/או לעכב תחת ידה ו/החברה תהיה  זכאית לקזז ו .20.6.2

לרבות כל , ג שה!מכל מי� וסו, מפרס!מתו/ כספי! שיגיעו ממנה ל, מפרס!לה מ� ה

בי� , מפרס!או מחדלי ה/בגי� מעשי ו, או תישא בו/סכו! שהיא עלולה לשאת בו ו

  .שהסכו! קצוב ובי� שאינו קצוב

  תשלו� במקו� הצד האחר .20.7

כל סכו! שתשלומו חל על פי חוזה זה על הצד , כל צד רשאי לשל! במקו! הצד האחר .20.7.1

, והצד האחר לא שילמו, ווזאת לאחר שהתרה בצד האחר בהודעה בכתב לשלמ, האחר

  .ימי! מיו! שנדרש לעשות כ� 7תו/ 

יהיה הצד המשל! רשאי , שיל! צד סכו! כלשהו החל על פי חוזה זה על הצד האחר .20.7.2

הצד המשל! . לדרוש את השבתו מהצד האחר או לקזזו מכל סכו! שהוא חייב לאותו צד 

כשסכו! זה , ונהמיד ע! דרישתו הראש, יהיה זכאי לקיזוז הסכו! או להחזר הסכו!

ריבית מקובלת למת� אשראי , החל מיו! תשלו! הסכו! ועד ליו! השבתו בפועל, ישא

 .מ"ד בבנק הפועלי! בע"בחשבונות חח

  סמכות שיפוט והדי% החל .20.8

  .ללא כללי ברירת הדי� שלו, הישראלי יחול על חוזה זה די�הצדדי! מסכימי! כי ה .20.8.1

, בית המשפטל מוקניתה זה או הנובע ממנו לדו� בכל עניי� הנוגע לחוזהסמכות הייחודית  .20.8.2

ולא תהיה סמכות לכל בית משפט אחר , יפו�תל אביבעיר ב, המוסמ/ מבחינה עניינית

 .זה �בעניי

  מיצוי התנאי� המוסכמי� .20.9

, כל הבטחות. ממזג ומבטא את כל התנאי! המוסכמי! בי� הצדדי!, מגל!, חוזה זה מכיל

בויות או מצגי! בדבר נשוא חוזה זה שניתנו או נעשו התחיי, פה�הסכמי! בכתב או בעל, ערובות

אי� בה! כדי להוסי1 , ידי הצדדי! לפני כריתת חוזה זה ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש בו�על

והצדדי! , לגרוע מה! או לשנות!, על החיובי! והזכויות הקבועי! בחוזה זה או הנובעי! הימנו

  .לא יהיו קשורי! בה! החל מתארי/ חוזה זה

  הודעות .21

 .כתובות הצדדי! תהיינה כמצוי� במבוא לחוזה זה .21.1

כל הודעה על ידי צד . כל הודעה שנמסרה ביד על ידי צד למשנהו תחשב כמתקבלת בעת מסירתה .21.2

א! ההודעה , שלחהיתחשב כמתקבלת על ידי הצד השני בעת ה מיליהלמשנהו שתשלח בפקס

יחשב כמתקבלת ביו! העסקי! ת �נשלחה ביו! עסקי! ובשעות העסקי! המקובלות וא! לא 

כל הודעה שתשלח על ידי  .קבלתהוהוא וידא והכל בתנאי שברשות השולח אישור בכתב , העוקב

 . שעות ממועד השלחה 48תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד השני תו/ , צד למשנהו בדואר רשו!
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  :ולראיה באו הצדדי� על החתו�

  

  

___________________        _____________________    

  מפרס�ה            מ"אחוזות החו� בע

  

  אישור

כבא כוחו של            מרחוב          ח "רו/ ד "עו, מ"אני הח

כי החתומי! על חוזה זה , לחתו! על חוזה זה נתקבלה כדי� מפרס!מצהיר בזאת כי ההחלטה של ה מפרס!ה

  .כאמור מחייבת אותו על פי כל די� מפרס!לחתו! עליו וכי חתימת ה) י!(מוסמ/

  
  

                            

  ד   "עו ,ח"רו
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  'אספח נ

  ערבותהנוסח 
      תארי�                     לכבוד

�  מ"בע אחוזות החו

  6גרשו% 

   תל אביב

  ,.נ.א.ג
  ' __________ערבות מס: הנדו%

  

  

אנו ערבי! כלפיכ! לסילוק כל סכו! עד ") המבקש: "להל�(________________________ לבקשת  .1
, ")סכו! הערבות: "להל�) (שקלי! חדשי! ..........................: במילי!( ח"ש .......................... לס/ של

למילוי  בקשרהמבקש שתדרשו מאת , להל� 2אשר יהא צמוד בהתא! לתנאי ההצמדה המפורטי! בסעי1 
יה להענקת זכויות פרסו! על גבי שלט בחניו� ברור 19/11' התחייבויות המבקש כלפיכ! על פי חוזה מס

  .בתל אביב יפו
  

כאשר המדד הבסיסי הוא  תשומות הבניה למגורי!לעיל יהיה צמוד למדד  1האמור בסעי1  סכו! הערבות .2
המדד : "להל�( ...............שנת ........ בגי� חודש  ..........שנת  .......לחודש  15המדד שפורס! ביו! 

") המדד החדש: "להל�(התשלו! לפי ערבות זו א! המדד שיפורס! לאחרונה לפני יו! ביצוע "). הבסיסי
כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית  סכו! הערבותנשל! לכ! את , יהיה גבוה מ� המדד הבסיסי

לא , א! יתברר כי המדד החדש שווה למדד הבסיסי או נמו/ הימנו. המדד החדש לעומת המדד הבסיסי
 .ערבותיחול כל שינוי בסכו! ה

  

ימי! מיו! קבלת  7תו/ ל "של! את סכו! הערבות הנל, באופ� מוחלט ובלתי חוזר, אתבזאנו מתחייבי!  .3
זו או לדרוש תחילה את סילוק סכו! מבלי להטיל עליכ! לנמק דרישתכ!  ,דרישתכ! הראשונה בכתב

  .הערבות האמור מאת המבקש
  

טלקס או מברק  ,אי� פרושה דרישה שתגיע אלינו באמצעות פקסמיליה, דרישה בכתב כאמור בערבות זו .4
  .ודרישה כזו לא תיחשב כדרישה בהתא! לערבות זו

  

  .ועד בכלל____________ ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליו!  .5
  

  .ערבות זו אינה ניתנת להעברה .6
  

  

  

  _____________________חתימה    _________________________תארי/
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  'בנספח 

  אישור עריכת ביטוחי המפרס�

  _________  :תארי�

  לכבוד            כבודל

�  תל אביבעיריית         מ"בע אחוזות החו

  ")העירייה: "להל�(        )"החברה": להל�( 

  

   ")ההסכ�": להל� ( __________אישור עריכת ביטוח על פי הסכ� מיו�   : הנדו� 

  ")המפרס�: "להל� (_________________ביניכ� לבי� 

  ").המפרס!: " �להל(______________________________   :  המבוטח ש!

  .______________________________  :    כתובת

  

" פרסו�הזכויות ", "המכרז: "להל�(והפעלת זכויות פרסו!  שלט על גבי קיר בחניו� להקמת  :    חוזה

 ")חוזהה ואו פעילותה: "להל�(א יפו "בחניו� ברוריה בת) "שלט"או ה" מתק% הפרסו�"ו

  

 הביטוחי! את המפרס! עבור ערכנו כי מאשרי!, מטה חתומי!ה, מ"בע לביטוח חברה_______  אנו

 נכללי! התאריכי! שני(__________  יו! ועד__________  שמיו! התקופה למש/, להל� המפורטי!

  ").הביטוח תקופת: "ולהל�

    ______________________: 'מס פוליסה    מורחב אש    .1

 המפרס!רכוש בבעלות כל ביטוח אש מורחב המבטח במלוא ערכו כחדש  : הפוליסה 

המשמש  המפרס!לרבות ציוד וכל רכוש אחר מכל מי� וסוג שהוא בבעלות 

 .שבנדו� חוזהבקשר ע! ה פעילותה ביצועאו בעקיפי� ב/במישרי� ו ואות

אש (ההרחבות והכיסויי! המקובלי! בפוליסת רכוש , על פי התנאי! הביטוחי הכיסוי 

, ברק, עש�, או נזק עקב אש/אובד� ו, לרבות א/ לא מוגבל, )מורחב

, נזקי סערה וסופה, נזק בזדו�, שביתות, פרעות, רעידת אדמה, התפוצצות

נזקי! מנוזלי! אחרי! , נזקי מי!, שיטפו�, בו! על קולי, נזקי כלי טיס

על (נזקי פריצה , נזק בזדו�, )אימפקט(נזקי התנגשות , והתבקעות צינורות

 .ושוד) בסיס נזק ראשו�

פוליסת הביטוח כוללת תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות  :דמיוח תנאי 

 �או עובדיה/ו �או מנהליה/ואו העירייה /ו חברהכלפי ) שיבוב(תחלו1 

ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלו1 לא יחול לטובת אד!  

 .שגר! לנזק בזדו�

    ______________________: 'מס פוליסה     שלישי צד    .2

פי די� בשל �על המפרס!ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את חבות  : הביטוחי סויהכי 

בכל  או גו1 שהוא/או לרכושו של כל אד! ו/אובד� פגיעה או נזק לגופו ו

 .חוזהבקשר ע! ההמפרס!  פעילותהקשור ל
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לתובע ובמצטבר לתקופת , לאירוע) ח"מיליו� ש ארבע(ח "ש 4,000,000 : האחריות גבול 

 .יטוח שנתיתב

, אש:  �אינו כפו1 לכל הגבלה בדבר חבות הקשורה או הנובעת מביטוח זה  : הגבלות ביטול 

הקמת , פריקה וטעינה של כלי רכב, מכשירי הרמה, בהלה, התפוצצות

בגי�  המפרס!חבות , או שלטי! מקובעי!/שלטי חוצות ו, מתקני פרסו!

, זיהו! תאונתי, ו בעומקא/עבודות בגובה ו, וכלפי קבלני! וקבלני משנה

למעט (שביתה והשבתה , פרעות, מהומות, מתקני! סניטאריי! פגומי!

נזק רכוש  בגי� חבות, הרעלה וכל דבר מזיק במאכל או משקה, )נזקי טרור

נזק גו1 שנגר! עקב שימוש ברכב מנועי שאי� חובה על , שנגר! על ידי רכב

, ד"חוק הפלת על פי המכוסה חבות למעט, פי די� לבטחו בביטוח חובה

מעבר (, ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח"ש 500,000מוגבל עד לס/ 

וכ� תביעות ) המקובלי! בפוליסת רכב סטנדרטית לגבולות האחריות

כלפי  המפרס!בגי� אחריות למעט (המוסד לביטוח לאומי  תחלו1 מצד

 .)חייב לשל! בגינ! דמי ביטוח לאומי שהמפרס!עובדי! 

או /או העירייה ו/החברה והביטוח כאמור הורחב לשפות את  .2.1 : די!מיוח תנאי! 

בגי� , החברהמנה או עובדיה לרבות מנהל שת/מנהליה ו

או מחדלי /אחריות שעלולה להיות מוטלת עליה! למעשי ו

וזאת בכפו1 לסעי1 אחריות צולבת לפיו נער/  המפרס!

 .הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח

או /ו חברהפוליסת הביטוח מצוי� במפורש כי רכוש הב .2.2  

 ואו פיקוח/ו והשגחת, ושימוש, ושאינו רכוש בבעלותהעירייה 

למעט (ייחשב לצור/ ביטוח זה כרכוש צד שלישי , המפרס!של 

פועלי! או פעלו בו  ואו כל איש בשירות, המפרס!אותו רכוש ש

 ).במישרי� בעת קרות מקרה הביטוח

    ______________________: 'מס פוליסה     מעבידי� חבות    .3

על פי פקודת  פי על המפרס!של  וביטוח חבות מעבידי! המבטח את חבות : הביטוחי הכיסוי 

! "התש, י חוק האחריות למוצרי! פגומי!"או עפ/ו) נוסח חדש(הנזיקי� 

בקשר ע!  פעילותהבביצוע  וכלפי כל העובדי! המועסקי! על יד 1980

למי ") מקרה ביטוח: "להל�(ה גופנית או מחלה מקצועית בגי� פגיע חוזהה

 .ההסכ!בקשר ע! במש/ תקופת הביטוח או עקב עבודת! /מה! תו/ כדי ו

 .לתובע $ 1,500,000 : האחריות גבולות 

 .לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית $ 5,000,000  

שעות עבודה  בעומק או בגובהעבודות ביטוח זה אינו כולל כל הגבלה בדבר  : הגבלות ביטול 

היה ( !או קבלני משנה ועובדיה/כלפי קבלני! ו המפרס!חבות , ומנוחה

פיתיונות ורעלי! וה� בדבר העסקת נוער המועסקי! על , )וייחשב כמעביד!

 .פי החוק
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 %מנהליהאו /העירייה ואו /ו חברההפוליסת הביטוח הורחבה לשפות את  : מיוחדי! תנאי! 

כי מי מה! נושא בחובות , ונטע� לעניי� קרות מקרה ביטוחהיה  ,%ועובדיה

כלפי  המפרס!או לעניי� חבות /ו המפרס!מעביד כלשה�  כלפי מי מעובדי 

 .ומועסקי! על ידעובדי! המי מה

    ______________________: 'מס פוליסה     אחריות מקצועית    .4

בשל  המפרס!ל פי די� של עחבות המבטח את הביטוח אחריות מקצועית  : הביטוחי הכיסוי 

בשל או דרישה אשר הוגשה לראשונה במש/ תקופת הביטוח /תביעה ו

או /ו המפרס!היפר חובה מקצועית שמקורה במעשה או מחדל רשלני של 

בגי� כל , החוזהנשוא  או לעבודות/בהתא! לזכויות ו ויעובדאו /ו ומנהלי

 רשלניי! של או מחדל/מעשה ואו נזק אשר נגרמו עקב /פגיעה גופנית ו

בקשר ע!  ובמסגרת הפעילות המבוצעת על יד מנהליו ועובדיו, המפרס!

או גו1 כלשהו ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות /לכל אד! ו ההסכ!

 .�לעובדיה או/ו �למנהליהאו /ואו לעירייה /ו חברהל

פת ביטוח לאירוע ובמצטבר לתקו, לתובע) ח"שני מיליו� ש(ח "ש 2,000,000 : האחריות גבול 

 .שנתית

 בגי% הרחבה הביטוחכוללת פוליסת , בנוס� לאמור לעיל .4.1 : מיוחדי! תנאי! 

, הפרת זכויות יוצרי�, רוחני קניי% בזכויות לב בתו� פגיעה

או פגיעה ברגשות /פגיעה בפרטיות ו, הרע לשו% פרסו�

 .הציבור

או העירייה /ו חברההלשפות את פוליסת הביטוח הורחבה  .4.2  

בגי� אחריות אשר עלולה להיות  %ועובדיה %או מנהליה/ו

 המפרס!מוטלת על מי מה! עקב מעשה או מחדל רשלני מצד 

או /ו חברההכלפי  המפרס!וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות 

 .%ועובדיה %או מנהליה/והעירייה 

פוליסת הביטוח כוללת בי� היתר מועד תחולה רטרואקטיבי  .4.3  

מועד תחילת שאינו מאוחר ממועד תחילת  __________מיו! 

 . פעילות המפרס! בקשר ע! החוזה

חודשי!  6כמו כ� מכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של  .4.4  

 המפרס!י "לאחר תו! תקופת הביטוח בתנאי כי לא נער/ ע

ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור 

וסכ! בזה כי הכיסוי הביטוחי מ. זה לעניי� ביטוח חבות המוצר

על פי הרחבה זו יחול א/ ורק על אירועי! שעילת! לפני תו! 

 .תקופת הביטוח ואשר נתגלו לראשונה בתקופת הגילוי

ל כוללות תנאי מפורש "הננו מאשרי! בזאת כי הפוליסות הנ .5.1    : כללי    .5

או /ו חברההלפיו הנ� קודמות לכל ביטוח הנער/ על ידי 

י אנו מוותרי! על כל דרישה או טענה בדבר שיתו1 וכהעירייה 

לרבות כל טענה או זכות  .או העירייה/ו חברההביטוחי 
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 1981 –א "לחוק חוזה הביטוח התשמ 59המפורטי!  בסעי1 

 או העירייה/ו חברההכלפי " ביטוח כפל"לרבות כל טענה של 

 .�וכלפי מבטחיה

לו! פרמיות הביטוח הננו מאשרי! כי ידוע לנו שהאחריות לתש .6.2  

ובכל מקרה לא , בלבד המפרס!וההשתתפות העצמית חלה על 

 .או העירייה/ו חברההעל 

הננו מאשרי! כי הפרה בתו! לב של תנאי  מתנאי פוליסות  .6.3  

או /ו חברההלא תפגע בזכויות , המפרס!הביטוח על ידי 

 .על פי ביטוחי! אלו %ועובדיה %או מנהליה/ו העירייה

ל לא יצומצמו "הננו מאשרי! בזאת כי הביטוחי! הנ, כמו כ�  .6.4  

במש/ תקופת , וג! או לא ישונו לרעה וג! או לא יבוטלו

הודעה כתובה בדואר רשו!  חברהלאלא א! תישלח , הביטוח

או לצמצו! שכאלו /יו! מראש וכי לא יהיה תוק1 לביטול ו 60

או /ו חברההא! לא נשלחה לידי  או העירייה/ו חברההלגבי 

הימי! ממועד שליחת  60הודעה כאמור ובטר! חלו1  העירייה

 .ההודעה

  

הביטוחי� המפורטי� באישור זה הינ� בהתא� לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש 
 .ובלבד שאי% בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות, באישור זה

 ,בכבוד רב

 )תפקיד החות!(  )ש! החות!(  )בטחחותמת המ(  )חתימת המבטח(

  

  

  

  

  

  

  

  


