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פרק א' -  כללי

1. כללי  

)להלן:  "הרשות"(, מעוניינת לקבל הצעות  להפעלת   1.1 הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב  -  יפו בע"מ 

מערך שיתוף רכבים  בשיטת  A2A  בעיר תל אביב  -  יפו  לנסיעות ארוכות ובינוניות, הכל כמפורט  

"החוזה"  או  "חוזה   של  המכרז  )להלן:  ב'  כחלק  המצ"ב  נספחיו,  על  ההתקשרות  בחוזה 

ההתקשרות"(.  

וחוזה   תנאי  המכרז  פי  על  תהיה  )להלן:  "הזוכה"(  במכרז  שיזכה  המשתתף  עם  1.2 ההתקשרות 

ההתקשרות.  

כאחד.   לנשים  וגברים  מכוונת  הפניה  בלבד.  נוחות  מטעמי  זכר  בלשון  מנוסחים  המכרז  1.3 מסמכי 

ביטויים המופיעים בלשון זכר משמעם גם בלשון נקבה ולהיפך.   

1.4 מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל ו/או מהאמור בחוזה ההתקשרות:   

העירייה  ידי  הרכבים  יסומנו  ויוסדרו  על  שיתוף  למערך  הייעודיים  1.4.1 מקומות   החנייה 

והרשות  לצורך ייעודם למערך שיתוף הרכבים, כמפורט בסעיף 9  לחוזה ההתקשרות.   

1.4.2 הזוכה במכרז  )לה לן: "הזוכה"(  יפעיל  מערך שיתוף רכבי ם למנויים, אשר יאפשר למנויי  

ייעודי  וחזרה  למקום  להשכיר את רכב המערך לפרק זמן  לפי   שעה, מכל מקום  חנייה 

החניה  ה ייעודי בו החלה ההשכרה, תמורת תשלום דמי  השימוש  על  ידי  המנוי, למטרת 

נסיעות ארוכות ו/או בינוניות. 

1.4.3 שירות מערך שיתוף הרכבים יפעל 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, למעט יום כיפור.  

1.4.4 מערך שיתוף הרכבים יכלול  100  רכבים כאמור בסעיף  8.2  לחוזה ההתקשרות  ו הזוכה 

של  נוספים, לשיקול דעתה הבלעדי  לבקש מהרשות להוסיף רכבים  יהא  רשאי  במכרז 

הרשות, כמפורט ובכפוף לאמור בסעיף 8.3  לחוזה ההתקשרות. 

1.4.5 מובהר בזאת כי  דמי השימוש אותם יהיה רשאי הזוכה  במכרז  לגבות מהמנויים במערך 

שיתוף הרכבים הינם כמפורט בנספח מס' 4 למכרז.   

1.4.6 בכפוף בסעיפים  3.3  עד  3.4  לחוזה  ההתקשרות, תקופת ההתקשרות הינה למשך  ארבעים 

)40(  חודשים,  וכוללת  את שלב ההכנה ושלב ההפעלה של מערך שיתוף הרכבים כאמור  

ההתקשרות,  תקופת  את  רשאית  להאריך  תהא  הרשות  ההתקשרות.  בסעיף  4  לחוזה 

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי,  לשתי  תקופות נוספות בנות שנים עשר )12( חודשים כל 

אחת, כולן או חלקן )"תקופות ההארכה" ( ובלבד  כי  סך כל תקופת ההתקשרות לא תעלה  

על שישים וארבעה )64( חודשים.  

באמצעות   הרשות,  ידי  הייעודיים  שיבוצעו  על  החניה  מקומות  1.4.7 למעט  סימון   והסדרת 

העירייה   כמפורט בחוזה ההתקשרות , מערך שיתוף הרכבים, תפעולו, תחזוקתו, השירות  

הינם  הדין,  במסגרת  המכרז,  חוזה  ההתקשרות  ו/או  הנדרש  וכל  במסגרתו  הניתן 

באחריות מלאה ובלעדית ש ל הזוכה  במכרז ועל חשבונו הבלעדי,  תוך שהוא  נוטל על עצמ ו  

והנובעים  מחוזה  הקשורים  הכרוכים,  ואחרים(  כספיים  )כולל  הסיכונים  כל  את 

ההתקשרות.  
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מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בז את כ י הרשות ו/או העירייה ו/או מי מטעמן, 

ידי   אינן אחראיות לרכבים ו/או לתקינותם לרבות לשימוש ברכבים ו/או לתשלום על 

המנויים;  וכי   במכרז  לבין  בין  הזוכה  שייחתם  המשתמש  בהסכם  צד  המנויים;  אינן 

לרשות ו/או לעירייה ו/או למי מטעמן אין ולא תהיה כל אחריות, לכל נזק מכל מין או  

סוג שהם, שייגרמו  לצד ג' כלשהו, הנובע או קשור, במישרין או עקיפין, למערך שיתוף  

שיתוף  ו/או תחזוקת מערך  לתפעול  לרבות  בהם,  לשימוש  ו/או  לרכבים  ו/או  הרכבים 

הרכבים.  

1.4.8 יודגש, כי ההתקשרות  בחוזה  מכוח מכרז זה  מותנית  בקבלת  כל  האישורים וההיתרים 

תקציב  רשות  מוסמכת,  וכמו   כן  באישורו  ובקיומו  של  כל  הנדרשים  מ העירייה  ו /או 

מתאים בהתאם להוראות כל דין.   

2. רכישת מסמכי המכרז  

בע"מ,  קריית   אביב  –  יפו  תל  כלכלי  לפיתוח  הרשות  במשרדי  לרכוש  ניתן  המכרז  מסמכי  2.1 את 

כניסה  A, קומה  2, תל אביב, החל מיום  10/02/2022   תמורת  3,500   ₪    בניין מס'  2,  עתידים, 

)שלושת   אלפים וחמש מאות  שקלים חדשים(   כולל מע"מ, שישולמו באמצעות המחאה, שזמן  

פירעונה יום רכישת מסמכי המכרז,  לפקודת הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב  -  יפו בע"מ  ושלא  

יוחזרו בכל מקרה. מובהר, כי התשלום עבור מסמכי המכרז יהיה כנגד קבלה )ולא חשבונית(.  

בדואר   בטלפון  03-6497888,  או  רון  לטל  לפנות  המכרז  ניתן  מסמכי  בקשר  לרכישת  2.2 לברורים 

 tal@ta-eda.co.il.  אלקטרוני

2.3 ניתן לרכוש את מסמכי המכרז, בימים א'- ה' בין השעות  9:00 עד 15:00. 

3. עיון במסמכי המכרז  

3.1 ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום באתר האינטרנט של הרשות שכתובתו  

 www.ta-eda.co.il בטלפון רון  טל  עם  מראש  בתיאום  שלעיל  בכתובת  הרשות  במשרדי   או 

03-6497888. עם זאת, מובהר כי רכישת מסמכי המכרז נדרשת לצורך השתתפות במכרז. 

3.2 לאחר שעיין בכל המסמכים וקיבל את כל המידע הדרוש לו ואשר יכול להשפיע על הצעתו במכרז  

זה ועל מילוי ההתחייבויות על פיו, ורכש את מסמכי המכרז, מתבקש המשתתף להגיש את הצעתו  

ידי   על  חתומים  כשהם  למכרז,  ב'  בסעיף  12  לפרק  המפורטים  המסמכים  כל  את  שתכלול 

המוסמכים כדין מטעם המשתתף במכרז, הכל כמפורט בפרק ב' למכרז.  

4. שאלות הבהרה והבהרות 

4.1 שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז, לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות או ספק  

כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, תתקבלנה  

בכתב בלבד, וזאת,  לא יאוחר מיום 01/03/2022 בשעה 12:00. 

4.2 את השאלות וההבהרות יש להפנות לטל רון, עד המועד הנזכר בסע יף 4.1  לעיל, הן באמצע ות מסמך  

האלקטרוני  הדואר  לכתובת  פתוח,  וורד  קובץ  באמצעות  והן   )PDF  בפורמט( חתום 

.tal@ta-eda.co.il  על גבי הפניות יש לציין  כי הפנייה הינה בקשר עם מכרז מ ס' 1/2022 . באחריות  

המשתתף לוודא את הגעת הפנייה. 
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4.3 תשובות הרשות תינתנה בכתב בלבד למגישי שאלות ההבהרה ו/או לכל  רוכשי המכרז  בצירוף כל  

השאלות שנשאלו, ו/או תמציתן )וללא פירוט בדבר זהות הפונה( והן יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי  

המכרז.   

4.4 הרשות רשאית, בכל עת, להכניס שינויים ו/או תיקונים במסמכי המכרז, מכל מין וסוג שהוא, ו/או  

לשלוח למשתתפים מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים  

הבהרה.   לשאלות  בתשובה  ובין  ביוזמתה  בין  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  וזאת  המכרז  במסמכי 

של   לידיעתם  בכתב  ויובאו  המכרז  מתנאי  נפרד  בלתי  חלק  יהיו  כאמור,  והתיקונים  השינויים 

משתתפי המכרז. 

4.5 מבלי לפגוע באמור לעיל, הרשות שומרת לעצמה את הזכות לדחות ו/או להאריך את המועדים  

הנקובים במכרז זה, לרבות את המועד האחרון להגשת ההצעות.  

4.6 הרשות תמסור את התשובות ו/או ההבהרות  ו/או השינויים ו/או התיקונים בכתב באמצעות דואר  

אלקטרוני  שפרטיו  יימסרו לרשות על ידי רוכשי מסמכי המכרז ו/או מגישי שאלות ההבהרה. לא  

תישמע כל טענה ממשתתף אם לא נמסר על ידי הנציג מטעמו דואר אלקטרוני נכון.  

4.7 על המשתתפים במכרז לצרף להצעותיהם את הודעות והבהרות הרשות  ו/או תשובותיה לשאלות  

ההבהרה כשהן חתומות על ידי מורשי החתימה של המשתתף. 

4.8 מובהר בזאת כי רק שינויים ותיקונים שימסרו בכתב על ידי הרשות, יחייבו את הרשות. משתתף 

לא יהיה רשאי לטעון כי הסתמך בהצעתו על תשובות שניתנו לו, אלא אם התשובות ניתנו כאמור,  

בכתב ועל ידי הרשות. הרשות ו/או מי מטעמה אינם אחראיים למידע ו/או פירושים ו/או הסברים  

שינתנו למשתתפים במכרז )לרבות ע"י עובדי הרשות ו/או מי מטעמה( שלא במסגרת המתוארת  

לעיל של מתן מענה בכתב לשאלות הבהרה ו/או הבהרות בכתב. 

5. מועד ומקום הגשת ההצעות 

)להלן:  "המועד   להגשת  ההצעות  הוא  ביום  31/03/2022  בשעה  12:00  בדיוק  האחרון  5.1 המועד 

הקובע"(. 

5.2 את כל מסמכי המכרז הנקובים בסע יף 12  לפרק ב' למכרז, יש להכניס למעטפה סגורה אשר תימסר  

יחד עם מסמכי המכרז.   

את המעטפה יש להגיש ידנית , לתיבת המכרזים  מס' 1, הנמצאת במשרדי הרש ות, קריית עתידים  

בניין  מס' 2, כנ יסה A,  קו מה 2, תל  אביב, לא  יאוחר מהמועד הקובע.  על גבי המעטפה הסגורה יש  

לציין מכרז מס'  1/2022 בלבד, ללא שם המשתתף או כל ציון נוסף.    

5.3 הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים במועד הקובע ו/או תוגש לאחר המועד הקובע לא תתקבל.  

משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת לא יתקבל ויגרום לפסילת ההצעה.  
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פרק ב' - תנאי המ כרז
6. תנאים כלליים  

6.1 אין הרשות מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר, או הצעה כלשהי.  

ומבלי   כן,  זה משום התחייבות כלשהי של הרשות לביצוע ההתקשרות. כמו  לראות במכרז  6.2 אין 

לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לה לפי מסמכי מכרז זה ו/או הדין, תהיה הרשות רשאית לבטל  

 את המכרז, מכל סיבה שהיא, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולזוכה ו/או למשתתפים האחרים  

במכרז לא תהיה כל טענה, או תביעה בעניין זה.   

6.3 ביצוע ההתקשרות מותנה בקבלת כל האישורים וההיתרים הנדרשים על פי כל דין.  

למכרז   ההצעה  בהגשת  המכרז,  מסמכי  ברכישת  הכרוכות  שהוא,  וסוג  מין  מכל  ההוצאות  6.4 כל 

ובהכנת מסמכי המכרז יחולו על המשתתף במכרז ולא יוחזרו לו בשום מקרה.  

המכרז   במסמכי  שהוא  וסוג  מין  מכל  האחרות  הזכויות  וכל  היוצרים  זכויות  הבעלות,  6.5 זכויות 

אלא   כלשהו  שימוש  המכרז  במסמכי  לעשות  רשאים  אינם  במכרז  המשתתפים  לרשות.  שייכות 

לצורך הגשת  ההצעה או לצורך ביצוע ההתקשרות עם הרשות. 

6.6 על המשתתף במכרז, להגיש את כל האישורים ו/או המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאים  

המקדמיים המפורטים להלן ובתנאים המפורטים במכרז להלן.   

6.7  מבלי לפגוע בסע יף 6.6  לעיל, על המשתתף במכרז להגיש תצהיר להוכחת ניסיון המשתתף המצ"ב  

כנספח מס'  5  למכרז, להוכחת עמידותו בתנאים המקדמיים המפורטים בסעיף  7  להלן וכן לצרף  

אישורים נוספים והמלצות.   

ב-   5  השנים   שביצע  השירותים  כל  את  הניסיון  תצהיר  במסגרת  לציין  המשתתף  על  בנוסף 

תל   עיריית  של  מקומיים  תאגידים  עבור  או  אביב- יפו  תל  עיריית  עבור  שביצע,  ככל  האחרונות, 

אביב-יפו.  

6.8 במקרה שהמשתתף הוא ת אגיד )למעט שותפות(:   

6.8.1 על התאגיד לעמוד בתנאים המקדמיים כמפורט בסעיף 7 להלן.  

להמציא  יש  ההצעה  עם  ההצעה.  על  לחתום  המשתתף  של  המוסמכים  מנהליו  6.8.2 על 

מסמכי   פי  על  הנדרש  אחר  מסמך  כל  או  עו"ד,  או  רו"ח  על- ידי  מאושר  פרוטוקול 

וההצעה  מסמכי המכרז  על  החותמים  כי  המאשר  הדין,  ו/או  של התאגיד  ההתאגדות 

מוסמכים לחייב את התאגיד ולהגיש הצעות מחייבות בשמו. 

6.8.3 להצעה תצורף תעודת התאגדות של המשתתף וכן, יצורף תדפיס מרשם חברות, המפרט 

מהו הון המניות המונפק והנפרע של המשתתף והבעלויות בו, נכון למועד הסמוך למועד 

הקובע.   

6.9 במקרה שהמשתתף הוא שותפות רשומה:  

6.9.1 על השותפות, או על כל אחד מהשותפים בשותפות לעמוד בתנאים המקדמיים כמפורט 

בסעיף 7  להלן.  
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6.9.2 על מנהליו המוסמכים של המשתתף לחתום על ההצעה וכן נדרשת חתימה של כל אחד 

מהשותפים במשתתף על ההצעה. עם ההצעה יש להמציא פרוטוקול כאמור בסע יף 6.8.2 

לעיל.  

השותפויות,  מרשם  תדפיס  יצורף  וכן,  השותפות  של  התאגדות  תעודת  תצורף  6.9.3 להצעה 

המפרט מיהם השותפים בשותפות נכון למועד הסמוך למועד הקובע.  

6.10 הגשת הצעות במשותף לא תותר, לרבות הגשת הצעות על -ידי שותפות שאינה רשומה.  

6.11 הרשות לא תקבל כל הצעה ממשתתף במכרז שהינו "תאגיד בהליכי יסוד".  

7. תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז: 

על מנת להבטיח כי הזוכה  יהא בעל איתנות פיננסית ופעילות עסקית רחבה דיה, אשר יוכל לעמוד בכל  

התחייבויותיו על פי חוזה ההתקשרות כנדרש, לרבות  הפעלה הולמת של  מערך שיתוף הרכבים,  רשאים 

להשתתף במכרז זה תאגידים רשומים כדין העומדים, במועד הקובע, בכל התנאים המפורטים להלן: 

לגבות   יהיה  ניתן  אותה  לשעה,  השימוש  המשתתף  בעבור  דמי  המחיר  המקסימלית  של  7.1 הצעת 

הרכבים  החל  מהשעה  הרביעית  להזמנה  ואילך,  הינה  עשרים  )20(  ₪    שיתוף  במערך  מהמנויים 

לשעה,  כולל מע"מ    )להלן:  "הצעת מחיר  המקסימום"(. מציע אשר הצעת המחיר שלו  תעלה על  

הצעת מחיר המקסימום, הצעתו תיפסל.  

7.2 המש תתף בעל רישיון בתוקף להשכרת רכבים בהתאם לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הסעות  

סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב( תשמ"ה- 1995.   

7.3 המשתתף  בעל ניסיון של   שנתיים  לפחות  שקדמו  למועד הקוב ע בהפעלת  מערך  השכרת  ו/או  החכרת   

רכבים, הכולל צי של  200 רכבים לכל  הפחות.   

7.4 המחזור הכספי של המשתתף, הנובע  מהשכרת /החכרת   רכבים, הינו  לפחות  3,000,000  ₪  )שלושה  

מיליון שקלים חדשים(, לא כולל מע"מ, בכל אחת מהשנים  2019,  ו-2020.  

של   קיומו  המשך  לגבי  ממשיים  ספקות  בדבר  הערה  המשתתף  כנגד  תלויה  לא  הקובע,  7.5 במועד 

המשתתף "כעסק חי", או כל הערה דומה המעלה ספק בדבר יכולת המשתתף להמשיך ולהתקיים  

"כעסק חי".   

לפקודת   של  100,000  ₪  )מאה   אלף שקלים חדשים(,  סך  על  בנקאית  ערבות  7.6 המשתתף המציא 

יום  31/07/2022,   עד  ההצעה,  בתוקף  בע"מ,  להבטחת  אביב  –  יפו  תל  כלכלי  לפיתוח  הרשות 

בהתאם לאמור בסעיף 11 להלן ובנוסח המצ"ב כנספח מס' 2 למסמכי המכרז.   

לחוק   בהתאם  כדין  אישורים  בעל  והינו  כדין  בישראל  הרשום  תאגיד  הינו  במכרז  7.7 המשתתף 

עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו -  1976.   

8. ההצעה הכספית במכרז  

את  המחיר  השעתי   מס'  4  למכרז,  הכספית,  נספח  ההצעה  בטופס  לציין  במכרז  המשתתף  8.1 על 

שישולם על ידי המנויים במע רך שיתוף הרכבים  החל מהשעה הרביעית להזמנה, אשר לא יעלה על  

הצעת מחיר המקסימום )לעי ל ולהלן: "דמי השימוש לשעה"(.  
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ואת דמי השימוש   לגבות  מהמנויים  אך   ורק את דמי השימוש לשעה  8.2 הזוכה במכרז   יהיה  רשא י 

למרחק,  כמפורט  בנספח   מס'  4  )להלן יחד:  "דמי השימוש"(,  לרבות דמי השימוש המינימליים.   

הזוכה לא יהיה רשאי לגבות כל סכום נוסף מהמנויים, לרבות דמי מנוי ו/או דמי גישה  ו/או דמי  

שריון ו/או דמי טיפול ו/או ביטוחים וכיו"ב.   

8.3 על  אף האמור  בסעיף  8.2  לעיל,  הזוכה  יהא  רשאי, לדרוש תשלום/ים נוסף/ים  ממנויים  שהם  נהג  

צעיר  ו/או נהג  חדש כמפורט   בסע יף 14.2.1  לחוזה ההתקשרות  וקנסות  בגין השימוש במערך שיתוף  

הרכבים יגבו מהמנויים אך ורק בכפוף לאמור בסעיף 16  לחוזה ההתקשרות.   

8.4 מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כ י במהל ך ארבעת   חודש י ההפעלה הראשונים  של  

מערך שיתוף הרכבים, אשר יחלו  ממועד תחילת שלב ההפעלה   )כהגדרתו בחוזה(,  הזוכה במכרז  

יהא חייב  להציע למנויים הטבת הצטרפות התקפה לארבעה חודשים בלבד ממועד הצטרפות המנוי  

לשירות, כמפורט ב נספח מס ' 4.   

8.5 מובהר בזאת כי במהלך כל תקופת ההתקשרות, הזוכה לא יהא רשאי לערוך מבצעים ו/או הטבות  

נוספות במערך שיתוף הרכבים, ללא קבלת אישור הרשות מראש ובכתב, אשר יינתן לפי שיקול  

דעתה הבלעדי.   

9. תוקף ההצעה 

9.1 הצעת המשתתף תהיה בתוקף עד יום  31/07/2022.  

9.2 הרשות תהיה רשאית לדרוש את הארכת התוקף עד ליום  29/09/2022  לרבות בדרך של הארכת  

תוקף הערבות בהתאם לאמור בסעיף 11.3 להלן.  

10. מחויבות להצעה  

10.1 כל משתתף במכרז יגיש, יחד עם מסמכי המכרז, טופס הצהרה בו הוא מאשר כי קרא ובחן בחינה  

זהירה את כל מסמכי המכרז וכי הגיש את הצעתו בהתאם לכך. 

10.2 ההצהרה תינתן על גבי טופס הצהרת המשתתף המצורף  כנספח מס' 1 למכרז.  

11. ערבות למכרז   

11.1 כל משתתף במכרז חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית, אוטונומית, ובלתי חוזרת של  

בנק ישראלי, כמפורט בסעיף  7.6  לעיל להבטחת הצעתו במכרז וחתימתו על החוזה במועד שיקבע  

לכך על ידי הרשות.  

11.2 נוסח ערבות המכרז, תנאיה וסכומה יהיו על פי נוסח טופס כתב ערבות המכרז, המצורף  כנספח  

מס' 2 למכרז.  

11.3 תוקף ערבות המכרז יהיה עד  יום  31/07/2022. המשתתף יהיה חייב להאריך את תוקפה עד יום  

29/09/2022,  על פי דרישת הרשות. ניתנה דרישה כאמור, יוארך תוקף ערבות המכרז בהתאם. 

11.4 משתתף במכרז שלא יצרף את ערבות המכרז כנדרש לעיל, לא תדון ועדת המכרזים בהצעתו כלל  

והיא תיפסל.  

11.5 מובהר בזאת כי, בכפוף לכל דין, ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לקבל הצעה על אף  

לפי  מיטב שיקול דעתה, כי הפגם שנפל בנוסח הערבות   פגם בנוסח הערבות, וזאת אם שוכנעה, 

נעשה בתום לב וכי אין בו כדי להקנות יתרון בלתי הוגן או לפגוע בעקרון השוויון בין המשתתפים.  



 55מתוך  9עמוד 
 

   בינוניות וארוכות  לנסיעות בעיר תל אביב יפו  A2Aהפעלת מערך שיתוף רכבים בשיטת 

11.6 מבלי לגרוע מכל זכות ש ל הרשות לפי מכרז זה ו/או כל דין, הרשות תהא רשאית להציג את הערבות  

שבו   מקום  בכל  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  בה,  הנקוב  הסכום  את  ולחלט  לפירעון  הבנקאית 

המשתתף נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים ו/או מסר לרשות מידע  

להגשת   האחרון  המועד  חלוף  לאחר  מהצעתו  בו  חזר  ו/או  מדויק  בלתי  מהותי  מידע  או  מטעה 

ההצעות ו/או שלא עמד במלוא התחייבויותיו בהתאם להצעה ולהוראות מסמכי המכרז. 

11.7 משתתף במכרז שהצעתו לא זכתה  –  תוחזר לו ערבות המכרז שצירף תוך ארבעה עשר )14( יום 

ממועד חתימת הרשות על החוזה ההתקשרות עם הזוכה.  

ערבות המכרז של הזוכה תוחזר לו כנגד המצאת חוזה ההתקשרות החתום וכל המסמכים אותם  

יש להמציא יחד עם חוזה ההתקשרות החתום כנדרש, לרבות המחאות, ערבות ואישורי ביטוח.  

11.8 מבלי לגרוע מזכויות הרשות לפי המכרז ו/או הדין, מ ובהר בזאת כי אם לא  ימציא הזוכה לרשות  

יש   אותם  כל המסמכים  בצירוף  זה,  הוראות מכרז  פי  על  ההתקשרות, כשהוא חתום  חוזה  את 

במועד   ביטוח,  ואישורי  ערבות  המחאות,  לרבות  החתום,  ההתקשרות  חוזה  עם  יחד  להמציא 

שייקבע ע"י הרשות,  תהא הרשות רשאית, בין היתר, לחלט את ערבות המכרז שהפקיד לטובתה  

ולפעול כאמור בסעיפים 14.5 - 14.9  להלן.   

12. אופן הגשת ההצעות 

12.1 כל משתתף במכרז, יגיש את מסמכי המכרז על נספחי ו, בשפה העברית, על גבי הטפסים המיועדים  

לכך.  

12.2 המחיר בטופס ההצעה הכספית ינקב בשקלים חדשים, ללא צירוף מע"מ.  

12.3 המשתתף לא יציין על גבי המעטפה את שמו אלא רק את מספר המכרז.  

12.4 מובהר בזאת, כי כל אימת שעל המשתתף ב מכרז למלא פרטים כאלה ואחרים בנספחי המכרז ואין  

נספחי   בנוסח  ומאומת,  חתום  נילווה  מסמך  לצרף  הוא  רשאי  מספיק,  עבורם  שהוקצה  המקום 

המכרז, אשר יפרט את הפרטים הדרושים. 

12.5 המשתתף במכרז יגיש את הצעתו במסירה ידנית, עד המועד הקובע, לכתובת הבאה:  

תיבת המכרזים מס' 1 

הנמצאת במשרדי הרשות  

בניין מס' 2, כניסה A, קומה 2, קריית עתידים  

תל אביב  

12.6 הצעת המשתתף במכרז תכלול את כל המסמכים הבאים )להלן ולעיל:  "מסמכי המכרז"( כשכל  

פרטיהם ממולאים והם חתומים בכל עמוד ועמוד, על פי הוראות מכרז זה:  

12.6.1 הזמנה זו להציע הצעות;  

12.6.2 מסמך הצהרת  המשתתף במכרז, המצורף כנספח מס' 1  למכרז; 

12.6.3 ערבות בנקאית בנוסח טופס כתב ערבות המכרז, המצורף כנספח מס' 2 למכרז;  

12.6.4 מסמך הצהרה על מעמד משפטי, המצורף כנספח מס' 3  למכרז; 

12.6.5 טופס ההצעה הכספית, המצורף כנספח מס' 4 למכרז; 
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ניסיון המשתתף המצורף כנספח מס'  5  למכרז, לרבות כל המסמכים,  12.6.6 תצהיר להוכחת 

האישורים והאסמכתאות שיש לצרף לתצהיר לצורך הוכחת האמור בו;   

12.6.7 תצהיר להוכחת המחזור הכספי של  המשתתף המצורף כנספח מס' 6א'  למכרז וכן מכתב 

נלווה של רו"ח כנדרש בנספח זה.  

12.6.8 אישור רו"ח לגבי הערת "עסק חי" המצורף כנספח מס' 6ב' למכרז;  

12.6.9 אישורים כדין בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  –  1976  וכן תצהיר לפי  

חוק עסקאות גופים ציבוריים המצורף כנספח מס' 7  למכרז;  

12.6.10 החוזה ונספחיו המצורפים כ נספח מס' 8 למכרז;   

12.6.11 רישיון בתוקף להשכרת רכבים בהתאם לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הסעות סיור, 

הסעה מיוחד ת והשכרת רכב( תשמ"ה-1995.  

ידי   12.6.12 קובץ שאלות ותשובות חתום ע"י המשתתף ו/או מסמכי הבהרות, ככל שישלחו על 

הרשות;  

השותפויות   החברות/רשם  רשם  ותדפיס  התאגדות  ותעודת  חתימה  זכויות  12.6.13 פרוטוקול 

כמפורט בסעיפים 6.8 ו- 6.9  לעיל.   

12.6.14 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז;  

12.6.15 ככל שרלוונטי  –  אישור ותצהיר בקשר להיות עסק בשליטת אישה כמפורט בסעיף  13.12  

להלן;  

12.6.16 מעטפה עליה רשום "מכרז מס' 1/2022" –  בתוכה יש להגיש את כל מסמכי המכרז.   

מהחוזה   נפרד  בלתי  חלק  יהוו  המשתתף  הצעת  במסגרת  שהוגש  מסמך  וכל  המכרז  12.7 מסמכי 

שיחתם בין הזוכה במכרז לבין הרשות. 

13. בדיקת ההצעות  

13.1 על המשתתף במכרז לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במסמכי המכרז. אי מילוי אחת או  

יותר מהדרישות, עלול לגרום לפסילת ההצעה.  

13.2 אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמך  

כלשהו ממסמכי המכרז, לרבות בתנאי החוזה, ו/או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי תוספת  

בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה  וההחלטה  

בעניין זה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של הרשות.  

13.3 הצעה שתוגש לאחר המועד הקובע, לא תתקבל ולא תפתח. 

13.4 הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה, לא להתחשב כלל בהצעה בלתי סביר ה בשל תנאיה או בשל חוסר  

התייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת הרשות מונע הערכת ההצעה כדבעי ו/או אם המשתתף  

לכלול   עליו  שהיה  פרטים  השמיט  או  להטעות,  כדי  בהם  שיש  או  מטעים,  פרטים  בהצעתו  כלל 

בהצעתו.  

13.5 ההצעות תיבדקנה על ידי הרשות, אשר רשאית להיעזר לצורך כך ביועצים ומומחים כפי שתמצא  

לנכון. 
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השלמת   חלקם  ו/או  המשתתפ ים  אחד  מכל  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  לדרוש,  רשאית  13.6 הרשות 

מסמכים ו/או מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים ו/או פרטים נוספים ו/או מסמכים נוספים  

ו/או הבהרות, לרבות בכל הקשור לניסיונו וליכולתו ו/או להוכחת עמידתו בתנאים המקדמיים, 

פי  שיקול   על  והכל  המשתתף,  במשרדי  ו/או  הרשות  במשרדי  הבהרה  פגישות  באמצעות  לרבות 

דעתה ולשביעות רצונה המלא, ועל מנת לבחון את המשתתף במכרז ואת הצעתו, לרבות עמידתו  

בתנאים המקדמיים. כן רשאית הרשות לבקש הבהרות ו/או מידע כאמור מכל צד שלישי לרבות  

מן הגורמים שפורטו על ידי המשתתף במכרז. ההבהרות וההשלמות כאמור לעיל, תימסרנה על ידי  

נפרד מהצעת   בלתי  חלק  ויהוו  ידי הרשות  על  שייקבע  פרק הזמן  תוך  לרשות  במכרז  המשתתף 

המשתתף במכרז.  

13.7 המשתתפים מתחייבים בהגשת הצעותיהם לסייע ולשתף פעולה באופן מלא עם הרשות ו/או עם  

אם   לבחור הצעה  לעיל. הרשות תהא רשאית שלא  הבדיקות המצוינות  שיבצעו את  מי מטעמה 

לדעתה המשתתף אינו משתף פעולה באופן מלא.   

וטיב   היכולת הכספית  הידע המקצועי,  היתר, את  בין  שיקוליה,  לקחת בחשבון  13.8 הרשות רשאית 

העבודה/שירותים של המשתתף, את אמינותו וכושרו של המשתתף לבצע את החוזה המוצע, את  

של   ניסיונ ו  את  וכן  בעבר  המשתתף  עירוני  עם  תאגיד  ו/או  ו/או  העירייה  הרשות  של  ניסיונה 

המשתתף בעבודות/מתן שירותים קודמים דומים, כולם או חלקם. מבלי לגרוע מהאמור, הרשות  

תהייה רשאית שלא למסור את השירותים/עבודות נשוא מכרז זה למשתתף שהצעתו היא הטובה  

ביותר, וזאת, בין היתר, עקב ניסיונה הרע של הרשות עם המשתתף, או במידה שמדובר בתאגיד,  

עקב ניסיונה הרע עם היחידים והגופים השולטים בו והפועלים מטעמו.  

כן תהיה רשאית הרשות שלא למסור את השירותים/עבודות נשוא מכרז זה למשתתף שהצעתו  

היא הטובה ביותר, וזאת אם יתברר לה, על פי בדיקות שתערוך, ועל פי שיקול דעתה המקצועי, כי  

רע עם   ניסיון  יש  ציבוריים אחרים  גופים  ו/או  עירוניים  ו/או תאגידים  לעיריית תל אביב  –  יפו 

המשתתף ובמקרה שהמשתתף הנו תאגיד, עם היחידים והגופים השולטים בו והפועלים מטעמו.  

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הרשימה המפורטת לעיל מובאת כדוגמא לשיקולים אפשריים  

ו/או   אחרים  בשיקולים  כדי  לפגוע  זו  ברשימה  באמור  אין  סגורה.  רשימה  מהווה  ואינה  בלבד, 

נוספים שהרשות תהא רשאית להתחשב בהם. 

13.9 הרשות, ו/או מי מטעמה, אינה מתחייבת לברר פרטים אודות המשתתף והיא רשאית לעשות כן,  

במידה שתראה לנחוץ, לפי שיקול דעתה הבלעדי.  

13.10 בכפוף לכל דין, הרשות שומרת על הזכות למחול על קיום דרישה או תנאי מתנאי מכרז זה אשר  

אינם מהותיים ואשר אין בהם כדי לפגוע בעיקרון השוויון והכול לפי שיקול דעת הרשות. כמו כן,  

הרשות רשאית למחול או לתקן טעות סופר או טעות טכנית בהצעה, כלל שאין בהם לדעתה כדי  

לפגוע בעקרון השוויון, והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.  

13.11 הגשת הצעות כספיות זהות  

במקרה שבו הוגשו על ידי שני משתתפים או יותר הצעות מחיר זהות, המהוות את ההצעה הזולה  

ביותר, ובכפוף לכך שמדובר בהצעה סבירה לדעת הרשות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי אז תהא  

רשאית הרשות לבחור את ההצעה הזוכה במכרז על פי אחת מהדרכים הבאות, הכל לפי שיקול  

דעתה הבלעדי:  
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13.11.1 בחירה על פי ניסיון המשתתף  

הרשות רשאית, אך לא חייבת, לבחור את ההצעה הזוכה על פי ניסיון המשתתף ועל סמך 

לפגוע  מבלי  כי  מובהר,  ספק  הסר  למען  המשתתף.  אודות  הרשות  שקיבלה  המלצות 

בסעיף  13.8  לעיל, אין בהחלטת הרשות לבחור את ההצעה הזוכה בדרך זו כדי להביא 

ניסיון המשתתף  בדיקת  ההצעות.  כל  של  המחיר  לבין הצעות  איכותי  מרכיב  לשקלול 

והמלצותיו לצורך הכרעה בדבר זהות הזוכה תתבצע ביחס למשתתפים שהציעו הצעות  

מחיר זהות והצעות אלו מהוות את ההצעה הזולה ביותר. למען הסר ספק, הרשות אינה 

בדרך  לפעול  הבלעדי,  דעתה  שיקול  פי  על  רשאית,  והיא  זה  סעיף  לפי  לפעול  מחויבת 

האחרת המפורטת בסעיף זה.  

13.11.2 הגרלה  

הרשות רשאית, אך לא חייבת, לבחור את ההצעה הזוכה מבין המשתתפים בעלי ההצעות  

הכספיות השוות המהוות את ההצעה הזולה ביותר על פי הגרלה שתיערך על ידה.  

13.12 מובהר בזאת כי במקרה בו יש לבחור באותה מידה בשתי הצעות על פי הוראות מכרז זה, ואחת  

מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תבחר ההצעה של העסק בשליטת אישה ובלבד שצורף  

לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר; לעניין זה, "אישור", "אמצעי שליטה", "מחזיקה בשליטה",  

"נושא משרה", "עסק", "עסק בשליטת אישה", "קרוב" ו"תצהיר"  –  כהגדרתם בסעיף  2ב לחוק  

חובת המכרזים, התשנ"ב-1992. 

14. הודעה על הזכייה וההתקשרות 

14.1 ועדת המכרזים של הרשות תקבע את ההצעה הזוכה במכרז. 

14.2 הרשות תמסור לכל משתתף שהגיש הצעה במכרז הודעה בכתב על החלטת הועדה.  

14.3 בין הזוכה לבין הרשות ייחתם חוזה ההתקשרות, בשינויים המחויבים, אם יהיו כאלה כתוצאה  

מהליכי המכרז בהתאם לאמור במכרז זה ו/או הדין.  

14.4 תוך חמישה )5( ימי עסקים מקבלת חוזה ההתקשרות ונספחיו לחתימה, ימציא הזוכה לרשות את  

בצירוף כל המסמכים  שעליו להגיש לרשות, בעקבות   ידו,  על  על נספחיו כשהם חתומים  החוזה 

זכייתו במכרז, לרבות ערבות ואישורי ביטוח.  

14.5 לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו, תהא רשאית הרשות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את זכייתו  

או ליתן לו ארכה נוספת למלא אחר התחייבויותיו. ביטלה הרשות את זכיית המשתתף בשל אי 

עמידתו בהתחייבויותיו, תהא  הרשות רשאית לחלט כפיצוי מוסכם ומוערך מראש את הערבות  

הבנקאית שהגיש המשתתף במסגרת מכרז זה, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשותה.   

14.6 למשתתף שזכייתו בוטלה כאמור, לא תהיה כל טענה כלפי הרשות ובעצם הגשת הצעתו הוא מוותר  

על כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הרשות בקשר עם ביטול זכייתו ו/או חילוט הערבות כאמור. 

14.7 מבלי לגרוע מן האמור, ביטלה הרשות את זכיית המשתתף בשל אי עמידתו בתנאי הצעתו, תהא  

רשאית הרשות להכריז על המשתתף שהצעתו דורגה במקום שלאחר המשתתף שזכייתו בוטלה  

כעל המשתתף הזוכה או לבטל את המכרז, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ולמשתתף  

שהצעתו דורגה לאחר הצעת המשתתף שזכייתו בוטלה אין ולא תהייה כל טענה ו/או דרישה ו/או  

תביעה שעניינה ביטול המכרז תחת הכרזת הצעתו כהצעה הזוכה במכרז.  
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14.8 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא הרשות רשאית, לא לקבל הצעה של משתתף במכרז, או לבטל את  

ההכרזה על הצעה של משתתף במכרז כהצעה הזוכה במכרז, גם במקרים הבאים:   

הציע   נתן או  כי הזוכה או אדם אחר מטעמו  בידי הרשות הוכחות, להנחת דעתה,  14.8.1 יש 

מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז. 

14.8.2 תלוי כנגד הזוכה או כנגד מי מבעלי מניותיו כתב אישום בקשר למתן מענק,  דורון או  

טובת הנאה כלשהי מכל מין וסוג.  

14.8.3 התברר לרשות כי הצהרה כלשהי של הזוכה שניתנה במכרז אינה נכונה, או שהזוכה לא 

גילה לרשות עובדה מהותית אשר, לדעת הרשות, היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה 

במכרז, או שלאחר הגשת הצעתו ועד למועד חתימת החוזה על ידו, התרחש אירוע  אשר 

יש בקיומו משום חשש להיעדר אפשרות מצד המשתתף במכרז, לרבות הזוכה, למלא 

אחר כל התחייבויותיו על פי החוזה.  

כדי   בו/הם  יש  כולם או חלקם, אשר לדעת הרשות  נכסי הזוכה,  על  עיקול/ים  14.8.4 הוטל/ו 

להשפיע על יכולתו של הזוכה לבצע את השירותים/עבודות במסגרת המכרז, והעיקול/ים 

האמור/ים לא הוסר/ו לחלוטין תוך 14  ימים ממועד הטלתו/ם.  

14.8.5 מונה לנכסי הזוכה, כולם או חלקם, נאמן או מנהל מיוחד או כונס נכסים זמני או קבוע 

או מפרק זמני או קבוע והמינוי כאמור, לא בוטל תוך  14  יום ממועד קביעתו.  

14.8.6 התברר לרשות כי בוצעה העברת מניות של הזוכה ללא הסכמה מראש  ובכתב של הרשות  

ו/או הזוכה העביר את זכויותיו.  

14.9 במקרה שמשתתף, לרבות הזוכה, יחזור בו מהצעתו או מכל חלק ממנה ו/או יפר אחת, או יותר,  

במילוי   יעמוד  לא  או  למלא  יסרב  ו/או  החוזה  תנאי  ו/או  המכרז  תנאי  פי  על  מהתחייבויותיו 

דעתה   שיקול  פי  על  לפעול  זה  כגון  זכאית  במקרה  להצעה, הרשות תהא  התחייבויותיו בהתאם 

המוחלט, לרבות התקשרות עם כל משתתף אחר ככל שתמצא לנכון. כן תהא הרשות רשאית לחלט  

וסכום   מראש,  מוסכמים  כפיצויים  לטובתה,  כולה  החוזה,  ערבות  את  ו/או  המכרז  ערבות  את 

ערבות המכרז ו/או ערבות החוזה, יחשב לקניינה הגמור והמוחלט של הרשות. אין באמור לעיל,  

כדי לגרוע או לפגוע, בזכות מזכויותיה של הרשות, לרבות לקבלת כל סעד, על פי מכרז זה ו/או על  

פי כל דין.  

14.10 מובהר, כי בכל מקרה עד לחתימת מורשי החתימה מטעם הרשות על חוזה ההתקשרות לא יהיה  

כל חוזה בר תוקף בין הצדדים. 

15. תנאים כלליים  

15.1 הדין החל  

הליך ז ה כפוף לדיני מדינת ישראל, בנוסחם מעת לעת. ההצעות תערכנה ותוגשנה בהתאם לכל דין,  

והמשתתפים ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך השתתפות בהליך והגשת ההצעות. 

15.2 תניית שיפוט  

כל עניין הנוגע להליך זה יידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים של העיר תל אביב- יפו. 
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15.3 עיון  

הרשות מודיעה בזאת במפורש כי אינה רואה במידע הנדרש על ידיה במסגרת מכרז זה משום סוד  

המשתתפים   לעיון  להעמיד  בכוונתה  ובהתאם  במכרז,  המשתתפים  של  מקצועי  סוד  או  מסחרי 

על   תעלה  שלא  תקופה  במהלך  בכתב  הרשות  מן  זאת  יבקשו  ואשר  במכרז  זכתה  לא  שהצעתם 

שלושים )30( ימים ממועד ההודעה על תוצאות המכרז, את החלטת ועדת המכרזים ואת ההצעה  

של המשתתף אשר יוכרז כזוכה במכרז.  

יחד עם זאת, על המשתתף הסבור כי הצעתו מכילה סוד מסחרי ו/או סוד מקצועי שאין לגלותו  

לציין בהצעתו, בצורה מפורשת וברורה, מהם הנתונים והמסמכים הכלולים בה והמהווים, לדעתו,  

מידע סודי כאמור. מובהר כי בכל מקרה שיקול הדעת הבלעדי והסופי ביחס לנתונים ו/או מסמכים  

כאמור נתון לרשות.  

15.4 דרישות ביטוח  

תשומת לב המשתתפים מופנית לדרישות הרשות לקיום ביטוחים על ידי המשתתף שיזכה במכרז. 

כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך.  

לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות הביטוח.  

15.5 הצעה בודדת  

כל משתתף רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. האמור לעיל חל גם על מי ששולט במשתתף, או הנשלט  

על ידו, או הנשלט על ידי גורם שלישי השולט גם בו. לצורך כך מוגדר המונח "שליטה" כאחזקה  

של למעלה מ-50%  מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של חברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר  

או הזכות למנות יותר מ -50% מהדירקטורים בתאגיד.   

כאמור לעיל, לא תותר הגשת הצעה משותפת לשני גופים משפטיים.  

בכבוד רב, 

עידו שמיר, מנכ"ל  

הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב – יפו בע"מ 



 55מתוך   15עמוד 
 

   בינוניות וארוכות  לנסיעות בעיר תל אביב יפו  A2Aהפעלת מערך שיתוף רכבים בשיטת 

נספח מס' 1 

הצהרת המשתתף במכרז  
מכרז מס' 1/2022 

לכבוד 
הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב – יפו בע"מ 

פרטי המכרז: 

ארוכות שם המכרז: אביב  –  יפו  לנסיעות  תל  בשיטת  A2A  בעיר  רכבים  שיתוף  מערך   הפעלת 
ובינוניות. 

 1/2022 מספר המכרז: 

אנו החתומים מטה, לאחר  שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה 

כדלקמן:  

הבנו   כי למדנו,  והגשנו את הצעתנו בהתאם,  כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז  1. אנו מצהירים בזה, 

ובדקנו בקפידה את כל האמור במסמכי המכרז, את אתרי המתקנים, תנאי הסביבה שלהם,  בדקנו את כל  

ביצוע   על  או  הצעתנו  על  להשפיע  העשויים  והמשפטיים,  הפיזיים  והנסיבות,  התנאים  הדרישות, 

המכרז,   למסמכי  ביחס  הנדרש  המקצועי  הייעוץ  כל  את  קיבלנו  וכן  המכרז,  העבודה /השירותים  נשוא 

כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי   יעוץ משפטי להגשת הצעתנו,  והנסיבות לרבות  הדרישות התנאים 

המכרז ולא נציג תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, ואנו מוותרים מראש על טענות  

כאמור.  

כל   על  עונה  זו  הצעתנו  כי  במכרז,  מהמשתתפים  הנדרשים  התנאים  בכל  עומדים  אנו  כי  מצהירים,  2. אנו 

את   לבצע  הזוכה,  כהצעה  תבחר  שהצעתנו  ככל  עצמנו,  על  מקבלים  אנו  וכי  המכרז  שבמסמכי  הדרישות 

ההתקשרות, בהתאם לתנאים המפורטים במכרז ובחוזה ונספחיו. 

3. אנו מצהירים בזה, כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. 

4. אנו מצהירים בזה, כי   אנו מגישים למכרז הצעה אחת בלבד וכי האמור בסעיף זה חל גם על מי ששולט בתאגיד   

המשתתף במכרז שפרטיו מפורטות להלן, או הנשלט על ידו, או הנשלט על ידי גורם שלישי השולט גם בו.  

לצורך כך מוגדר המונח "שליטה" כאחזקה של למעלה מ -50%  מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית או בגוף  

מקביל של  המשתתף או הזכות למנות יותר מ -50% מהדירקטורים במשתתף.  

5. הצעתנו זו  היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה עד יום31/07/2022, או לתקופה  

נוספת, עד י ום 29/09/2022  על פי דרישת הרשות כאמור במסמכי המכרז. ידוע לנו, כי דרישה להארכת ערבות  

המכרז ובהתאם לאמור במכרז, תהווה דרישה להארכת תוקף הצעת המשתתף במכרז. 

6. להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות בנקאית בתוקף בנוסח ובסכום הנקובים במסמכי המכרז.  

7. אם תתקבל הצעתנו אנו מתחייבים, כי בתוך חמישה )5( ימי עסקים מיום קבלת החוזה על נספחיו, נמציא  

את חוזה ההתקשרות על נספחיו כשהם חתומים על ידינו, לרבות כל המסמכים אותם אנו נדרשים להמציא  

על פי המכרז, כולל ערבות החוזה, המחאות ואישורי ביטוח.  

8. אם מסיבה כל שהיא לא נעמוד בהתחייבויותינו, אנו מסכימים שאת הערבות הבנקאית שצרפנו למכרז, כולה  

או מקצתה, תחלטו כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש וזאת, מבלי לפגוע בכל סעד לו הינכם זכאים על פי  

המכרז ו/או הדין.  
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9. אנו מצהירים כי הצעתנו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה,  

כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה  

זו. 

10. אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז.  

פרטי המשתתף במכרז:  

 _________________________  שם המשתתף: 

 _________________________  מס' תאגיד:

 _________________________  כתובת:

 _________________________  טלפו ן:

 _________________________  דואר אלקטרוני: 

 _________________________  פקסימיליה: 

 _________________________  שם איש קשר: 

 _______________________________ 

חתימת וחותמת המשתתף במכרז  

אישור עו"ד בעל רשיון עריכת דין בישראל  

 ___________ ת.ז.   _________________ כי  בזאת  מאשר   ___________________ עו"ד  הח"מ,  אני 

____________ ת.ז. ______________ אשר חתמו על הצהרת המשתתף הינם מוסמכים לחתום מטעמו וכי  ו-

נתקבלה החלטה כדין על ידי המשתתף, בהתאם למסמכי ההתאגדות שלו, להשתתף במכרז ולהסמיך את הנ"ל 

לחתום על הצהרת המשתתף הנ"ל.  

_________ ______________________ 
, ע ו"ד 
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נספח מס' 2

 נוסח ערבות המכרז  
 1/2022מכרז מס' 

לכבוד

הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב – יפו בע"מ 

קריית עתידים, בניין מס' 2, תל אביב  - יפו 

 תאריך  __________

ג.א.נ ., 

כתב ערבות מס'___________ 

1. הננו ערבים בזאת כלפיכם באופן בלתי חוזר, לסילוק כל סכום עד לסך של  100,000  ₪    )מאה  אלף  שקלים  
 ______________  )להלן: "המשתתף  חדשים( )להלן: "סכום הערבות"(, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת

במכרז"( בקשר עם מכרז מס' 1/2022 של הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב –  יפו בע"מ.  

2. אנו נשלם לכם, תוך שבעה ימים ממועד קבלת דרישתכם, את סכום הערבות בצירוף הפרשי הצמדה למדד  
כמפורט בסעיף  3  להלן וזאת, מבלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום  
האמור מאת המשתתף במכרז, בתנאי שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבות זו, לא יעלה על סכום הערבות  

בצירוף הפרשי ההצמדה למדד הנקובים בסעיף 3  להלן.  

3. בערבות זו:  

המרכזית   הלשכה  ידי  על  חודש,  בכל  המתפרסם  לצרכן,  המחירים  "מדד המחירים לצרכן" -  מדד 
אחר   מדד  כל  או  במקומה,  שיבוא  אחר  גוף  כל  ו/או  לסטטיסטיקה 

שיתפרסם במקומו.  

"מדד הבסיס" - מדד המחירים  לצרכן אשר פורסם ביום  15  לחודש  ינואר  שנת  2022, בגין  
חודש דצמבר שנת  2021.   

סכום   תשלום  מועד  לפני  לאחרונה  יתפרסם  אשר  לצרכן  המחירים  "המדד החדש" -  מדד 
הערבות.  

"הפרשי הצמדה למדד" -  שיעור עליית או ירידת המדד החדש לעומת מדד הבסיס. אם יתברר, לפני  
מועד תשלום סכום  הערבות, כי המדד החדש שונה ממדד הבסיס, ישולם  
סכום הערבות כשהוא מוגדל או מוקטן בהתאם לעליית או ירידת המדד  

החדש לעומת מדד הבסיס.  

4. ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך ______________. 

הכתובת   פי  על  לסניפנו  בכתב  להימסר  צריכה  זו,  ערבות  מכוח  לתשלום  דרישה  5. כל 
פעילות  הרשומה בשעות 
הסניף.  

____________ יום  עד  זה  לסניף  להגיע  וצריכה   ,___________________

6.  דרישה בכתב כאמור בערבות זו, אין פירושה דרישה שתגיע לבנק באמצעות פקסימיליה, טלקס או  מברק או  
דואר אלקטרוני, ודרישה כזו לא תיחשב כדרישה בהתאם לכתב ערבות זה.  

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

בכבוד רב, 

בנק:

סניף:    
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נספח מס' 3 

 הצהרה על מעמד משפטי 

על המשתתף במכרז לציין במדויק את מעמדו המשפטי, בטבלאות שלהלן:  

 ב. פרטים כלליים  א. מעמד משפטי 

 
❑

ג. שמות בעלי זכות החתימה 

 )במקרה של שותפות רשומה(ד. שמות השותפים 

אנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת, כי הפרטים שמסרנו 

על מעמדנו המשפטי בטופס זה מדויקים ועדכניים.  

 _______________  _________________ 

 שם משפחה  שם פרטי

 _______________  _________________ 

 חותמת  חתימה תאריך 

חברה ❑

)יש למלא טבלאות ב, ג( 

עמותה ❑

)יש למלא טבלאות ב, ג( 

אגודה שיתופית 

)יש למלא טבלאות ב, ג( 

שותפות רשומה ❑

)יש למלא טבלאות ב, ג, ד(

 

 ______________________________________________  שם:
)יש לצרף תדפיס מרשם החברות/שותפויות/עמותות לשם המשתתף( 

 __________________________ כתובת

_________________ טלפון 

 _________________ מספר עוסק מורשה

 _________________ מספר החברה/מס' השותפות

 דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה מספר זהות

 דוגמת חתימה  שם פרטי שם משפחה מספר זהות
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נספח מס' 4 

 הצעה הכספית של המשתתף
 1/2022' מסמכרז 

הצעת  המחיר  עבור  הפעלת מערך שיתוף רכבים בשיטת  A2A  בעיר תל אביב יפו   לנסיעות בינוניות וארוכות  וביצוע  

כל התחייבויותינו על פי המכרז, חוזה ההתקשרות ונספחיו, הינה  כדלקמן:   

.1

א. המחיר  השעתי   שישולם  על  ידי  המנויים  במערך  שיתוף  הרכבים, כהגדרתם  בחוזה  ההתקשרות,  החל  

 _____________  לשעה   או   חלקה,  כולל  מע"מ  )לעיל  ₪מהשעה  הרביעית  להזמנה  ואילך,  הוא 

ולהלן: "דמי השימוש  לשעה"(. 

זה  הצעת  המחיר  המקסימלית  בעבור   דמי  השימוש  לשעה,  או   במכרז  כי  בזאת,  ב. מובהר  ומודגש 

חלקה,  אותה  ניתן יהיה לגבות מהמנויים במערך שיתוף הרכבים,  החל  מהשעה  הרביעית  להזמנה  

ואי לך, הי נה 20  ₪  )עשרים  שקלים  חדשים( , כולל מע"מ  )לעיל ולה לן: "הצעת מח יר המקסימום"(. 

מציע אשר הצעת המחיר שלו תעלה על  הצעת מחיר המקסימום, הצעתו תיפסל.   

שימוש   דמי  הרכבים,  שיתוף  במערך  יהא  חייב  לגבות  מהמנויים  במכרז  הזוכה  כי  ג. מובהר  בזאת 

מינימליים  עבור  שלוש  השעות  הראשונות   להזמנה במערך, בסכום מצטבר של  79  ₪  ) שבעים  ותשעה   

שקלים חדשים(,  כולל  מע"מ     אף אם המנוי יעשה שימוש  בפועל  ברכב  בזמן  קצר יותר  משלוש  שעות  

במהלך  ההזמנה  )לעיל ולהלן:  דמי  השימוש  המינימליים "(  והחל  מהשעה  הרביעית   ואילך  להזמנה  

יגבה הזוכה במכרז  מהמנויים את תעריף דמי השימוש לשעה המצוין בסעיף  1)א( לעיל.  

ד. על אף האמור לעיל,  אנו מתחייבים בזאת  להעניק למחזיקי כרטיס דיגיתל הנחה בשיעור של  10%  

מהתשלום עב ור דמי השימוש לשע ה המצוין בסע יף 1)א(לעיל  ומדמי השימוש המינימליים  בסע יף 1)ג(  

לעיל.  

2. בנוסף  לדמי  השימוש  לשעה,  המנויים   במערך  שיתוף  הרכבים  יחויבו  עבור  מרחק   נסיעתם  החל מהק"מ  

הראשון,   במחיר ים קבועים  כמפורט להלן:   

א. למרחק נסיעה של עד  25 ק "מ –  1 ₪ )שקל אחד( לק"מ נסיעה או חלקו, כולל מע"מ,   

ב. למרחק נסיעה מ-25 ק"מ מאילך – 80 אגורות  לק"מ  נסיעה, או  חלקו, כולל  מע"מ.  

)לעיל  ולהלן  יחד: "דמי השימוש למרחק"(.   

למען  הסר  ספק  מובהר  בזאת  כי  למרחק  נסיעה  של  עד  25  ק"מ ישולם בכל מקרה התעריף הנקוב בסעיף  

2)א( לעיל וכי התעריף הנקוב  בסעיף 2)ב( לעיל ישולם רק על הפרש המרחק, בין 25 ק "מ למרחק הנסיעה  

הכולל.   

3. דמי השימוש לשעה ודמי השימוש למרחק לעיל  ולהלן  יחד "דמי השימוש". 

מובהר בזאת כי בכפוף לסעיף  1)גג( לעיל,  "דמי  השימוש "  הם  סכום לתשלום עבור שעה או חלק ממנה  

וסכום לתשלום על פי יחידת מרחק, או חלק ממנה.    

למען הסר ספק מובהר בזאת כי  שימוש  חלקי  של  שעה  יחויב  לפי  שעה  מלאה  ו/או נסיעה חלקית של ק"מ,  

תחויב לפי ק"מ מלא.  
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4. המחיר  המוצע   על   ידינו   כולל  את  כל   ההוצאות  ו/או  העלויות,  השוטפות   ו/או  המיוחדות,  מכל   מין  וסוג   

שהוא,  הכרוכות  בהפעלת  מערך  שיתוף   רכבים  וביצוע  כל  התחייבויותינו  על  פי  תנאי  המכרז  וחוזה   

לא  נהיה  רשאים  לגבות  מהמנויים    כי  בזאת  מובהר  ספק  הסר  למען  ההתקשרות,  על  כל  הכרוך  בהם. 

במערך  שיתוף  הרכבים  כל תמורה  ו/או סכום  נוספים  מעבר לדמי השימוש כאמור לעיל, לרבות דמי מנוי  

ו/או דמי גישה ו/או דמי שריון ו/או דמי טיפול ו/או ביטוחים וכיו"ב.   

5. על  אף האמור בסעיף  4  לעיל,  הזוכה במכרז  תהא  רשאית, לדרוש תשלום/ים  נוסף/ ים  ממנויים  שהם  נהג  

שיתוף   במערך  השימוש  בגין  חדש  כמפורט  בסעיף  14.2.1  לחוזה  ההתקשרות  וקנסות  נהג  ו/או  צעיר 

הרכבים יגבו אך ורק בכפוף לאמור בסעיף 16 לחוזה ההתקשרות.   

את  התעריפים   לעדכן  במכרז   י הא  רשאי  כי  במקרה   של  עדכון  שיעור   המע"מ,  הזוכה  6. מובהר  בזאת 

המפורטים לעיל,  בהתאם לעדכון שיעור  המע"מ, תוך  עיגולו כלפי  מעלה/מטה למחצית השקל הקרוב.   

לפגוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי  על מנת לקדם את מער ך  שיתוף הרכבים,   במהלך   7. מבלי 

יחלו ממועד תחילת שלב ההפעלה   ארבעת  חודשי ההפעלה הראשונים של מערך שיתוף הרכבים, אשר 

)כהגדרתו בחוזה(,  הזוכה במכרז יהא חייב   להציע למנויים  הטבת   הצטרפות,   התק פה  לארבעה חודשים  

בלבד ממועד הצטרפות   המנוי  לשירות,   לפיה   הזוכה  במכרז  יגבה   מהמנוי  סכום  גלובלי של  100  ₪  עבור   

ארבע  שעות  הראשונות   להזמנה,  הכוללת  נסיעה של עד  60  ק"מ,  ובלבד   שעל   כל   שימוש  נוסף  בזמן   ו/או  

במרחק תגבה  החברה את התעריפים הנקובים  לעיל )לעיל ולהלן: "הטבת ההצטרפות"(.  

 _______________________________  שם המשתתף: 

_______________________________  כתובת המשתתף:

 _______________________________  טלפון של המשתתף:

 _______________________________  חתימת וחותמת המשתתף: 
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נספח מס' 5 
 תצהיר להוכחת ניסיון המשתתף  

_____________________,  לאחר שהוזהרתי, כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן,  אהיה צפוי/ה  אני הח"מ, ____________________________ מס' זיהוי 
לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה כדלקמן:  

  )להל ן: "המשתתף"( ומוסמך מטעם המשתתף ליתן תצהיר זה כחלק מהצעתו במסגרת מכרז מ ס' 1/2022.  1. אני מכהן בתפקיד ____________ ב _________________

2. המשתתף הינו בעל ניסיון של שנתיים לפחות שקדמו למועד הקובע בהפעלת מערך  השכרת ו/או  החכרת רכבים הכולל צי  של 200 רכבים  לכל  הפחות.   

להלן טבלה בה מפורטת צבירת הניסיון לעיל:   
הערות   תקופת ומועדי  

ביצוע שירות 
השכרת/החכרת  

הרכבים 

מספר רכבים 
במערך  

השכרת/ 
החכרת  

הרכבים 

תיאור שירותי השכרת/החכרת 
הרכבים  

פרטי נציג הגוף /לקוח  
)שם, תפקיד, טלפון, כתובת דוא" ל( 

שם הרשות המקומית  
ו/או מקום הפעלת    

מערך השכרת/החכרת   
הרכבים 

מספר 
סידור י

 1

 2

 3

 4

 5

* יש לצרף מסמכים והמלצות להוכחת הניסיון. 
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ניסיון קודם של המשתתף עם עיריית תל אביב- יפו ו/או תאגידים עירוניים של עיריית תל אביב -יפו:

שם  מזמין העבודה 
)עיריית ת"א- יפו/תאגיד עירוני( 

מועד סיוםשם ופרטי איש הקשר פרטים על העבודה

.1

.2

.3

.4

* יש לצרף מסמכים להוכחת הניסיון. 

3. הנני מאשר נכונות ומהימנות הנתונים לגבי הפרויקטים  והנתונים המפורטים בתצהיר זה וכן מסכים שהרשות ו/או מי מטעמה תפנה לבקשת המלצות מהלקוחות הנ"ל  

וכן תערוך בירור ביחס לכל פרויקט ונתון המפורט בתצהיר זה. 

זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל, אמת.  

 ________________________ 

חתימת המצהיר  
אישור עו"ד בעל רישיון עריכת דין בישראל:  

הופיע/ה בפני ___________________ מס' זיהוי ______________,  אשר הוכח לי כי  אני הח"מ _______________, עו"ד, מאשר/ת בזה, כי ביום ____________

 ולאחר שהזהרתי אותו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, הינו/הינה מורשה חתימה ב___________,

אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפני.   

 ________________________ 
חתימת וחותמת עו"ד  



 55מתוך   23עמוד 
 

   בינוניות וארוכות  לנסיעות בעיר תל אביב יפו  A2Aהפעלת מערך שיתוף רכבים בשיטת 

נספח מס' 6א' 

המשתתף   של  הכספיעל מחזור   אישור

 הכספי  המחזור  –המשתתף  הצהרת

    ____________________________ המשתתף כי  המחזור  הכספי  של  בזאת  ומאשרים  מצהירים  אנו  הח"מ 
______________________ הינו  לפחות  מספר  זיהוי  הנובע  מהשכרת/ החכרת  רכבים,  )להלן:  "המשתתף"(   

3,000,000 ₪ )שלושה מיליון  שקלים חדשים(, לא כולל מע"מ, בכל אחת מהשנים  2019 ו-2020.  

 ____________________ __________________________ 
 חתימה וחותמת המשתתף תאריך 

חותמת רו"ח )לשם  זיהוי בלבד(  __________________________ 

אישור רו" ח – המחזור  הכספי של המשת תף 
)יודפס על נייר  לוגו של רו"ח(  

 _________________ תאריך 
לכבוד 

הרשות לפיתוח כלכלי תל  אביב-יפו בע"מ 
הנדון: מחזור  הכספי של  _____________________  

______________________________  אנו  משרד  רו"ח _______________   מספר  , רואי  החשבון   המבקר  של

 )להלן:  "המשתתף "(, מאשרים בזאת כי ביקרנו את ההצהרה של המשתתף ______________________זיהוי 

כי  מחזור  הכספי  של  המשתתף  הנובע  מהשכרת /החכרת  רכבים, הינו  לפחות  3,000,000  ₪  )שלושה  מיליון  שקלים 

חדשים(, לא כולל מע"מ, בכל אחת מהשנים  2019 ו -2020. 

הצהרה  זו הינה באחריות ההנהלה של  המשתתף.  אחריותנו  היא  לחוות  דעה  על  ההצהרה  בהתבסס  על  ביקורתנו. 
ערכנו  את  ביקורתנו  בהתאם   לתקני  ביקורת  מקובלים  בישראל  ונקטנו  את  אותם  נהלי  ביקורת  אשר  ראינו  אותם   
כדרושים  לפי  הנסיבות . הביקורת  בוצעה  במטרה  להשיג  מידה  סבירה  של   בטחון  שאין   בהצהרה  הנ" ל הצגה   מוטעית 
מהותית.  ביקורת  כוללת  בדיקה  מדגמית  של  ראיות  התומכות  בסכומים  ובמידע  שבהצהרה.  ביקורת  כוללת  גם   
בחינה  של  כללי  החשבונאות שיושמו ושל  האומדנים המשמעותיים  שנעשו  על  ידי  ההנהלה  של  המשתתף וכן הערכת  

נאותות ההצגה בהצהרה בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. 
לדעתנו, ההצהרה  בדבר  מחזור  הכספי   המשתתף   כאמור  לעיל,  משקפת   באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את  

המפורט בה וזאת בהתאם לרשומות עליהם התבססה.   
שם רו"ח  ______________________ 

 _________________  חתימה  וחותמת
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נספח מס' 6ב' 

)יודפס על נייר לוגו של רו"ח(  
לכבוד   

הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב – יפו  

א.ג.נ.,

הנדון: דיווח רואה חשבון – "עסק חי" 

 )להלן: "המשתתף"( הנני מדווח כדלקמן:  א.  לבקשתכם וכרואי החשבון של ____________________

   ,_____ ליום הינם  המשתתף  של  האחרונים  המבוקרים  הכספיים  דעתי  הדוחות  וחוות  ידי  על  בוקרו 
נחתמה בתאריך  _____. 

לחילופין:  

רואי חשבון   ידי  על  ובוקרו  ליום ______ הינם  הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המשתתף 
אחרים וחוות הדעת של רואי החשבון האחרים נחתמה בתאריך  ______. 

מכן,   לאחר  שנערכו  המשתתף  של  הסקורים  הדוחות  הכספיים  וכל  הנ"ל  המבוקרים  הכספיים  ב.  הדוחות 
שנסקרו על ידי, אינם כוללים הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המשתתף "כעסק חי" )*(,  

או כל הערה דומה המעלה ספק בדבר יכולת המשתתף להמשיך ולהתקיים "כעסק חי".  

ג.  לצרכי דיווחי במכתב זה קיבלתי דיווח מהנהלת המשתתף לגבי תוצאות פעילויותיו מאז הדוחות הכספיים  
האחרונים המבוקרים/הסקורים וכן ערכתי דיון בנושא העסק החי עם הנהלת המשתתף )**(. 

לרבות   לידיעתי,  בא  לא  זה  מכתב  על  חתימתי  למועד  ועד  הנ"ל  הכספיים  הדוחות  על  החתימה  ד.  ממועד 
בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף ג' לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של המשתתף עד  

לכדי העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המשתתף "כעסק חי".  

)*(  לעניין מכתבי זה "עסק חי"  – כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר  58 של לשכת רו"ח בישראל. 

)**(  אם מאז מועד חתימת דוח המבקרים/דוח הסקירה האחרון חלפו פחות מ-3  חודשים כי אז אין דרישה  
לסעיפים ג', ד'.  

בכבוד רב,  

שם רו"ח  ______________________ 

חתימה וחותמת  _________________ 
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נספח מס' 7 

 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

 לאחר  שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת אני הח"מ, _____________, נושא ת.ז. ________________,
וכי אהיה צפוי/יה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב, כדלקמן: 

_____________________   )להלן:  "משתתף במכרז"(  1. הנני עושה תצהירי זה כתמיכה ל   להצעה שמגיש
במסגרת מכרז  מס'    1/2022  שפרסמה הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב יפו בע"מ  )להלן:  "המכרז"(  להפעלת  

מערך שיתוף רכבים בשיטת  A2A בעיר תל אביב -  יפו לנסיעות ארוכות ובינוניות .  

2. הנני מכהן במשתתף במכרז בתפקיד ________________________________________ ומוסמך ליתן  
תצהיר זה מטעם המשתתף  במכרז.

3. עד מועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו- 1976  )להלן:  "החוק"(, לא הורשעו  
במועד   עבירות  -  כי  משתי  ביותר  הורשעו  ואם  עבירות,  משתי  ביותר  אליו  זיקה  ובעל  במכרז  המשתתף 

ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.   

לעניין סעיף זה, כל המונחים יהיו כמשמעותם בסעיף 2ב)א( לחוק.  

4.  הוראות סעיף  9  לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח -1998  )להלן:  "חוק שוויון זכויות"(  לא 
חלות על המשתתף במכרז.   

או - 

הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף במכרז והוא מקיים אותן; וכן –   

אם המש תתף במכרז מעסי ק 100  עובדים לפחות, הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה 
והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9  לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  –  לשם 

קבלת הנחיות בקשר ליישומן; וכ ן –   

אם המשתתף במכרז התחייב בעבר כלפי המפעל לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים 
החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9  לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  –   לשם קבלת הנחיות 
בקשר ליישומן  –   ונעשתה אתו התקשרות שלגביה הוא מתחייב כאמור  -  הוא פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל 

הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  9  לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן; וכ ן –   

המשתתף במכרז מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים 
הזוכה  כהצעה  תיבחר  במכרז  המשתתף  שהצעת  וככל  )אם  ההתקשרות  ממועד  בתוך  30  ימים  החברתיים, 

בהליך(. 

5. זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  

 ____________________________________________ 
חתימת המוסמך מטעם המשתתף במכרז   

אישור עו"ד בעל רישיון עריכת דין בישראל  

ביום   כי  בזאת  _______________________מאשר  מרחוב   ___________________ עו"ד  הח"מ,  אני 

 _________________ מר/גב'  לפני  הופיע/ה  מס'  _________,  זהות  תעודת  לפי  עצמו/ה  שזיהה/תה   ,

לי אישית, וחתם/מה על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו/ה, כי עליו/ה להצהיר את  ___________/ המוכר/ת 

האמת, וכי יהא/תהא צפוי/יה לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן. 

     
, ע ו"ד 
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חוזה

 _________ _ ________ שנת _________ בחודש שנערך ונחתם בתל אביב ביום

בין: הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב – יפו בע"מ,  
ח.פ. 512853276 

פארק עתידים, בניין מס' 2, ת.ד. 58186 תל אביב 6158101 
)"הרשות"(  

- מצד אחד  -  

 _______________________________________  לבין:

ח.פ . ______________ 

 _______________________________________ מרחוב 

)"החברה"(  

- מצד שני  -  

הואיל  ועיריית תל אביב יפו הסמיכה את הרשות  לנהל עבורה  את  הפיקוח על  סימון וייעוד מקומת חנייה  
לצורך הפעלת מערך שיתוף רכבים לנסיעות בינוניות וארוכות בעיר תל אביב – יפו כמפורט בחוזה זה  

להלן;   

יפו    אביב  תל  בשיטת  A2A  בעיר  רכבים  שיתוף  הואיל  והרשות פרסמה מכרז  מס'  1/2022  ל הפעלת מערך 
לנסיעות בינוניות וארוכות  )"המכרז"(;   

והואיל והחברה  מצהירה כי הינה בעלת ידע, ניסיון ומיומנות בקשר לתפעול ותחזוקת מערך  השכרת/החכרת  
רכבים, כי היא מכירה את כל דרישות חוזה זה  והדין בנוגע להפעלת מערך שיתוף רכבים , וכ י יש  בידיה  
כל האמצעים, הכלים, הציוד וכוח אדם מיומן, הדרושים  להפעל ת מערך שיתוף רכבים, כאמור בחוזה  

זה להלן;   

הנובע   כל  על  רכבים  שיתוף  את  הפעלת  מערך  עצמה  על  לקבל  מוכנה  הינה  כי  והואיל  והחברה   מצהירה 
והמשתמע מכך, ויתר דרישות החוזה  ו/או הדין  והכל במועדים, בתנאים ובתמורה כמפורט בחוזה זה;  

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:  

1. מבוא, הגדרות, נספחים ופרשנות 

1.1. המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.   

1.2. הגדרות 

יהיו למונחים המפורטים להלן הפירוש המופיע לצידם,   בחוזה זה, לרבות במבוא לו  ובנספחיו, 
אלא אם תוכן הדברים והקשרם מחייב אחרת -   

)לרבות אתר מותאם סלולארי(  1.2.1. "אתר האינטרנט" -   אתר אינטרנט 
לרבות   הרכבים,  שיתוף  מערך  את  ישרת  אשר 

כמפורט בסעיף 11 להלן;   

מערך 1.2.2. "האפליקציה הסלולארית"  - את  אשר   תשרת  סלולארית   אפליקציה 
בסעיף  11   כמפורט  הרכבים,  לרבות  שיתוף 

להלן;    

 חוזה זה ונספחיו;  1.2.3. "החוזה", "חוזה זה" - 

על  1.2.4. "המנהל" -   מנכ"ל הרשות, או מי מטעמו אשר הוסמך 
על   זה  והודעה  חוזה  ביצוע  לצורכי  כמנהל  ידו 

הסמכתו ניתנה לחברה בכתב; 
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התוכנות,  1.2.5. "המערכת" - כל  את  אשר  יכללו,  המערכות,   כל 
אתר   הפונקציות,  החומרות,  הטכנולוגיות, 
הציוד,   האפליקציה   הסלולארית,  האינטרנט, 
הנדרש   וכל  המידע  היכולות,  הממשקים, 
לתפעול של מערך שיתוף הרכבים, לרבות  ניהול,  
שיתוף   מערך  של  ובקרה,  תחזוקה,  פיקוח 

רכבים ו/או בקשר אליו ו/או הנובע ממנו;  

 עיריית תל אביב יפו;  1.2.6. "העירייה" - 

 רכב אשר יופעל במסגרת מערך שיתוף הרכבים  1.2.7. "הרכב", או "הרכבים" -
העומד בכל דרישות חוזה זה ו/או הדין, לרבות  

כמפורט בסעיף 8 להלן;  

יאפשר  1.2.8. "השירות" או "שירות המע רך" - אשר  הרכבים  שיתוף  מערך   שירות 
שעתי,  לנסיעות   בסיס  למנוי  על  רכב  השכרת 
הרכב   וארוכות  ,   בשיטת  A2A  לפיה  בינוניות 
נלקח מ מקום  ה חניה  ייעודי ספציפי וקבוע של  
 הרכב ומוחזר   על ידי המנוי  א ל אותו מק ום חניה  
ההשכרה,  כולל   נלקח   בתום  ממנו  הייעודי 
שיתוף   מערך  של  ותחזוקה  ניהול  תפעול, 
וסיוע    תמיכה  מידע,  כל  מתן  הרכבים  ולרבות 
רלוונטי למערך שיתוף הרכבים והשימוש בו;   

מראש,   הרכבים  את  להזמין  יאפשר  השירות 
למועד מסוים ולמשך פרק זמן מסוים.   

הרכבים  יפעל  24  שעות   שיתוף  מערך  שירות 
ביממה, 7  ימים בשבוע, למעט יום כיפור.  

 מקום חני ה ייעוד י  אשר יסומן וייועד, מעת לעת,  1.2.9. "מקום חניה ייעודי"  - 
הבלעדי,   דעתה  שיקול  העירייה  לפי  ידי  על 
הציבורי,   בחניונים  עירוניים  ו/או  במרחב 
בפריסה  ברחבי העיר, לצורך העמדת ו/או חניית  
ספציפי   באופן  השירות  של  מהרכבים  אחד 

וכאמור בסעיף 9 להלן;   

שיתוף  1.2.10. "מוקד השירות" - מערך  של  הלקוחות   מוקד  שירות 
הרכבים; 

לשירות  1.2.11. "מנוי" -   משתמש  אשר  נרשם  ו/או  מנוי   כל 
המערך אצל החברה;   

הרכבים,  מקומות  1.2.12. "מערך שיתוף הרכבים" -  את  המערכת,  הכולל   מערך 
מערך   השירות,  מוקד  החניה  הייעודי ים, 
האינטרנט,   אתר  והתחזוקה,  התפעול 
אפליקציה סלולארית וכל הנדרש לצ ורך תפעול,  

ניהול ותחזוקה של מערך שיתוף הרכבים;  

לצורך  1.2.13. "מערך התפעול והתחזוקה " - הנדרש  אחר  דבר  וכל   כוח אדם,   הציוד 
תחזוקת מערך שיתוף הרכבים, תפעולו ותיקון  

תקלות בו;  

 ריבית פיגורים  בשיעור ריבית הפיגורים הנהוגה  1.2.14. "ריבית הפיגורים" - 
מדינת   של  האוצר  במשרד  הכללי  החשב  אצל 
ועד   לתשלום  הקבוע  המועד  מן  החל  ישראל, 

למועד ביצוע התשלום בפועל;  

 כהגדרתה בסעיף 3 דלהלן;   1.2.15. "תקופת החוזה" -
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1.3. נספחים 

חוזה זה כולל את הנספחים המפורטים להלן המהווים חלק בלתי נפרד הימנו, לרבות כל נספח  
אשר צורף או יצורף לחוזה זה בהסכמת הצדדים בכתב:  

1.3.1. נספח א' לחוזה -  נספח נסיבות/מקרים לסיום מוקדם של החוזה.   

1.3.2. נספח ב' לחוזה -  נספח מדדי הצלחה להגשת בקשה להרחבת המערך;   

1.3.3. נספח ג' לחוזה -  נספח חלוקה מוצעת של מיקומי מקומות החנייה הייעודיים;  

1.3.4. נספח ד' לחוזה -  נספח דמי השימוש;   

1.3.5. נספח ה' לחוזה -  נספח סודיות הגנת הפרטיות ואבטחת מידע;  

1.3.6. נספח ו' לחוזה -   נספח ביטוח; 

1.3.7. נספח ו'1 לחוזה -  אישור עריכת הביטוח; 

1.3.8. נספח ז' לחוזה -  נוסח ערבות בנקאית; 

1.4. מסמכי המכרז  וכל מסמך שהוגש במסגרת הצעת החברה מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה.  

1.5. פרשנות 

1.5.1. כל האמור בחוזה זה בלשון יחיד, אף רבים במשמע וכן להיפך, וכל האמור בו במין זכר, 
אף מין נקבה במשמע וכן להיפך.  

1.5.2. כותרות הסעיפים בחוזה זה מובאות לשם נוחות בלבד, הן אינן מהוות חלק הימנו ולא  
ישמשו לצורכי פירושו.  

1.5.3. המונחים "לרבות", "כולל", "בין היתר" ו"בפרט", בחוזה זה משמעותם, אך מבלי לגרוע  
מכלליות האמור לפניהם, ולא ייחשבו כהפניה לרשימה סגורה.  

או   לגרוע  באות  ואינן  בלבד  והנוחות  ההמחשה  לשם  מ ובאות  זה  בחוזה  הדוגמאות  1.5.4. כל 
לצמצם את האמור בחוזה זה. 

1.5.5. כל הוראות החוזה ונספחיו ייחשבו כמשלימים זה את זה וכבאים להוסיף זה על זה ובשום 
מקרה הוראה כלשהי בחוזה או בנספח אינה באה לגרוע או לצמצם הוראה אחרת בחוזה  

או בנספח.   

החוזה   הוראות  בין  אי-התאמה  או  סתירה  כל  הרשות  לידיעת  להביא  1.5.6. החברה   מחויבת 
לחוזה   נספח  בין  החוזה,  לנספחי  החוזה  הוראות  בין  בחוזה,  אחרות  להוראות  השונות 

לנספח אחר ובין הוראות החוזה ונספחיו, מיד לאחר שנודע לה עליה. 

2. ההתקשרות 

2.1. הרשות, באמצעות העירייה, תקצה ותסדיר  מקומות חניה  ייעודיים   לצורך   הפעלת מערך שיתוף  
הרכבים כמפורט בסעיף 9  להלן.  

2.2. החברה, על חשבונה,   תתכנן , תקים,  תנהל, תתפעל ותתחזק את מערך שיתוף הרכבים על כל הנובע  
והמשתמע מכך,  לרבות  תעניק את  השירות למנויים וכן את  כלל השירותים האמורים והנובעים  
מחוזה זה, כל זאת, במומחיות ובמקצועיות טובה, על פי סטנדרטים מקצועיים ברמה ובאיכות  

טובה, במועדים וביתר התנאים בהתאם לחוזה זה.   

2.3. השירות במערך שיתוף הרכבים יאפשר בעיקרו השכרת רכב, על ידי  החברה, למנוי לפרקי זמ ן לפי  
שעה,  מכל מקום חניה  ייעודי  וחזרה למקום  החניה  הייעודי  בו החלה ההשכרה, תמורת תשלום  
דמ י השימוש  )הכוללים דמ י השימוש  לשעה ודמי השימוש  למרחק(  כאמור בסע יף 15  להלן, למטרת  

נסיעות ארוכות ו/או בינוניות.  

2.4. באחריות  החברה  כי מערך שיתוף הרכבים, על כל רכיביו ופרטיו, השירות הניתן במסגרתו, ניהולו,  
תפעולו ותחזוקתו, יעמדו, בכל זמן נתון, בכל דרישות הדין לרבות דרישות רגולטוריות ואחרות  

וכפי שיעודכנו מעת לעת.  

2.5. מערך שיתוף הרכבים, תפעולו, תחזוקתו, השירות הניתן במסגרתו וכל הנדרש במסגרת חוזה זה   
ו/או הדין, הינם באחריות מלאה ובלעדית ש ל החברה, תוך שהיא נוטלת על עצמה את כל הסיכ ונים  

)כולל כספיים ואחרים( הכרוכים, הקשורים והנובעים מחוזה זה.  

2.6. מבלי לפגוע מכלליות האמור בסעיף 3.4 לעיל, מובהר בזאת כדלקמן:  

לרבות   לתקינותם  ו/או  לרכבים  אחראיות  מטעמן,  אינן  מי  העירייה  ו/או  ו/או  2.6.1. הרשות 
לשימוש ברכבים ו/או לתשלום על ידי המנויים; 
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המנויים  לבין  בין  החברה  שייחתם  המשתמש  בהסכם  צד  אינן  העירייה  ו/או  2.6.2. הרשות 
ו/או   המשתמש  להסכם  כצד  העירייה  ו/או  הרשות  את  להציג  שלא  מתחייבת  והחברה 

כאחראיות לכל עניין הנובע ו/או הקש ור בהפעלת מערך שיתוף הרכבים.   

2.6.3. לרשות ו/או לעירייה ו/או למי מטעמן אין ולא תהיה כל אחריות, לכל נזק מכל מין או סוג  
שהם, שייגרמ ו למנויים ו/או לחברה ו/או למי מטעם החברה ו/או לכל אדם אחר ורכושם, 
הנובע או קשור, במישרין או עקיפין, למערך שיתוף הרכבים ו/או לרכבים ו/או לשימוש 

בהם, לרבות לתפעול ו/או תחזוקת מערך שיתוף הרכבים  

והעירייה  כמפורט  בסעיף  9  להלן,   ידי הרשות  יעודיים  על  2.7. למעט  סימון  והסדרת  מקומות חנייה 
החברה   מתחייבת לבצע את כל התחייבויותיה על פי חוזה זה על חשבונה, והיא לא תהיה זכאית  

לכל תמורה אחרת.   

לבקש   רשאית  תהא  והחברה  בסעיף  8.2  להלן  כאמור  יכלול  100  רכבים  הרכבים  שיתוף  2.8. מערך 
מהרשות להוסיף רכבים נוספים, לשיקול דעתה הבלעדי של הרשות, כמפורט ובכפוף לאמור בסעיף  

8.3 להלן.   

3. תקופת החוזה  

3.1. תקופת תוקפו של  חוזה זה הינה למשך תקופה, שתחל  במועד  חתימת חוזה זה  ותסתיים בתום  
ארבעים  )40( חודשים  מ מועד חתימת חוזה זה  )להלן:  "תקופת החוזה"(, ואשר תכלול את  שלב  

ההכנה  ושלב  ההפעלה של מערך שיתוף הרכבים כאמור בסעיף 4  להלן.   

3.2. הארכת תקופת החוזה  

3.2.1. הרשות תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת החוזה לשתי תקופות  
נוספות בנו ת שנים עשר  )12( חודשים כל אחת, כולן או חלקן  )להלן:  "תקופות ההארכה"( 
של  הכולל  משכן  כי  נהליה  ובלבד  ו/או  דין  פי  על  הנדרשים  האישורים  לקבלת  בכפוף 
כי משכה  בזאת,  מוסכם  חודשים.   )24( עשרים  וארבעה  על  יעלה  לא  תקופות ההארכה 
הכולל של תקופת החוזה, כולל תקופות ההארכה, לא יעלה על תקופה כוללת של שישים 

וארבעה ) 64( חודשים.   

3.2.2. החליטה הרשות לממש את הזכות שניתנה לה להאריך את תקופת החוזה כאמור לעיל,  
משך  על  לרבות  ובכתב,  מראש  יום   )45( וחמישה  ארבעים  כך  לחברה  לפחות  על  תודיע 
תקופת ההארכה, ובתקופות ההארכה יחולו כל הוראות חוזה זה בשינויים המחויבים.  

3.2.3. הוארכה תקופת החוזה לתקופת הארכה ו/או לתקופת הארכה נוספת כאמור בסע יף 3.2.1  
הארכה  תקופות  כאילו  במלואן,  זה  חוזה  הוראות  ההארכה  תקופות  על  תחולנה  לעיל, 

נקבעו מלכתחילה כתקופת החוזה.  

3.2.4. מובהר בזאת כי ל חברה  לא תהא כל תביעה ו/או דרישה אם תחליט הרשות שלא לממש 
את הזכות שניתנה לה ולהאריך את ההתקשרות כאמור לעיל, בין אם לא תאריך כלל את 

תקופת החוזה ובין אם תאריך חלקית.  

3.3. סיום מוקדם 

3.3.1. על אף האמור בסעיף  3  זה לעיל ובחוזה זה, תהא הרשות רשאית, באופן חד צדדי ועל פי  
שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להביא חוזה זה לידי סיום מוקדם, בכל עת, הן בתקופת  
מראש  חודשים  בכתב  לחברה  של  שלושה   )3(  בהודעה  ההארכה,  בתקופות  והן  החוזה 
)להלן:  "הודעת סיום מוקדם"(  בכל אחת מהנסיבות ו/או בכל א חד מהמקרים המפורטים 
בנספח  א'  לחוזה,  זאת מבלי שתהיה  לחברה  ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או דרישה כלפי  
הרשות ו/או העירייה ו/או מי מטעמן, לרבות טענות בדבר היותם "גופים ציבוריים" ו/או  
מדובר   כי  בזאת  סבירות.  מובהר  חוסר  בדבר  טענות  ו/או  לב  תום  חוסר  בדבר  טענות 
בנסיבות ו/או במקרים נפרדים, אשר בגין כל אחד מהם, הרשות תהא רשאית לסיים את 

החוזה כאמור לעיל.   

3.3.2. ניתנה הודעת סיום מוקדם  כאמור בסעיף  3.3.1  לעיל, יבוא חוזה זה לידי סיום במועד  
הקבוע בהודעת הסיום המוקדם ותחולנה כל ההוראות המתאימות לכך בחוזה בקשר עם 

סיום החוזה, לרבות , סעיף 29 להלן.  

הינה   זה  חוזה  כי תקופת  העובדה,  בחשבון  ידה  על  נלקחה  כי  במפורש,  בזאת  3.4. החברה  מצהירה 
כמפורט בסעיף  3.1  לעיל, כי קיימת אפשרות סיום ההתקשרות בחוזה זה כמפורט בסעיף  3.3.1  
לעיל וכי תהיה מנועה מלטעון כל טענה שהיא, לרבות בגין הוצאות שהוציאה ו/או הפסד רווח, אם  
הרשות תחליט על סיום מוקדם של החוזה במהלך תקופת החוזה או במהלך תקופות הארכה ו/או  

אם לא תוארך תקופת החוזה ו/או אם לא תוארך תקופת הארכה לתקופת הארכה נוספת.  
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לעיל,  החברה  מצהירה בזאת כי עם תום תוקפו של חוזה זה או עם סיומו,   3.5. מבלי לגרוע באמור 
לרבות במקרה של מתן הודעת סיום מוקדם ו/או הקפאתו מסיבה כלשה י, החברה   ו/או מי מטעמה  
לא יהיו זכאים לפיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום אחר כלשהו בקשר עם כל עניין הקשור ו/או הנובע  
מחוזה זה ו/או מהפסקתו, וכן לא יהי ו זכאים לקבל תשלום כלשהו בגין פעולה שביצעו ו/או כספים  

שהוציאו בקשר עם חוזה זה ו/או הנובע ממנו.  

4. שלבי הפעלת המערך   

להלן  )להלן:  "שלבי   ובמועדים האמורים  בשלבים  שיתוף הרכבים  להפעיל את מערך  החברה מתחייבת 
הפעלת המערך"(:   

 שלב ההכנה   .4.1

4.1.1. הכנה והקמת מערך שיתוף הרכב ים )לה לן: " שלב ההכנה "(. מועד תחילתו של שלב ההכנה  
)4( חודשים  ממועד   יחול במועד  חתימת חוזה זה  ויסתיים לכל המאוחר, בתום ארבעה 

חתימת חוזה זה  )לה לן: "תקופת שלב ההכנה"  ו-  "תום תקופת שלב ההכנה", בהתאמה(. 

4.1.2. תקופת שלב ההכנה, כלולה בתקופת החוזה על פי חוזה זה וכל הארכת מועד, אם וככל 
שתהיה ומכל סיבה שהיא, לא יהיה בה כדי להאריך את תקופת החוזה.   

תפעול   לצורך  הנדרשות  ההכנות  כל  את  ולבצע  לפעול  מתחייבת  החברה  ההכנה,  4.1.3. בשלב 
מערך שיתוף הרכבים, לרבות לצורך עמידה בכל דרישות סעיף 4.2.4 להלן.  

 שלב ההפעלה  .4.2

4.2.1. לאחר תום תקופת שלב ההכנה כמפורט בסעיף  4.1.1   לעיל, יחול שלב ההפעלה כמפורט  
להלן.  

4.2.2. מועד תחילת שלב ההפעלה יחול ביום העסקים למחרת תום תקופת שלב ההכנה  ) להלן:  
"מועד תחילת ההפעלה"( ויסתיים בתום תקופת החוזה.  

כסדרו,   יפעל  הרכבים  שיתוף  מערך  ההפעלה,  תחילת  ממועד  החל  כי  מתחייבת  4.2.3. החברה 
באופן שוטף ובהתאם לאמור בחוזה זה.   

4.2.4. החברה מתחייבת כי במועד תחילת ההפעלה מערך שיתוף הרכבים יכלול:   

4.2.4.1. 100  רכבים, כשהם תקינים, מוצבים במקומות  ה חניה  הייעודיים  להם  ומוכנים  
לשימוש שוטף במסגרת מערך שיתוף הרכבים;   

4.2.4.2. הרכבים יהיו ממותגים בהתאם לאמור בסעיף   18  לחוזה זה; 

4.2.4.3. מערך שיתוף הרכבים, לרבות המערכת, אתר אינטרנט ואפליקציה סלולארית,  
במסגרת   וייעודם  תפקידם  פי  על  ושוטף  מלא  ותפעול  לשימוש  מוכנים  כשהם 
מערך שירות הרכבים, לרבות סיום ביצוע כל הפיתוחים הדרושים למערכת, אתר  

האינטרנט והאפליקציה הסלולארית.  

שיתוף   מערך  ותחזוקת  הפעלת  לצורך  הנדרשים  וההיתרים  האישורים  4.2.4.4. כל 
הרכבים במלואו.  

 הפעלת המערךהקדמת מועדים, אי עמידה במועדי שלבי  .4.3

4.3.1. החברה מתחייבת לעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו לשלבי הפעלת המערך כאמור בסעיף  4 
לעיל.   

4.3.2. החברה  תהא רשאית לפנות לרשות  בבקשה לקצר ו/או להאריך את  שלבי הפעלת המערך 
האמורים בסעיף 4 לעיל, הכל בכפוף לאמור בסעיף 4.3.6  להלן.   

מבלי לפגוע משיקול דעתה המלא של הרשות, מובהר בזאת כדלקמן:  

4.3.2.1. קיצור שלב ההכנה תלוי בהסדרת מקומות החנייה הייעודיים ולפיכך ייתכן  שלא   
יתאפשר או יתאפשר באופן  חלקי בלבד.  

בשל    רק  ההפעלה  תתאפשר  ההכנה  וקיצור  שלב  להארכת  שלב  בקשה  4.3.2.2.  הגשת 
סיבות שאינן תלויות בחברה ומנימוקים מיוחדים שיפורטו בבקשה.   

4.3.3. הרשות תהא רשאית, על פי שיקול דעתה  הבלעדי ומכל סיבה שהיא, להחליט אם להיענות  
לבקשת החברה ו/או לסרב לה, לרבות באופן מלא ו/או חלקי, וזאת מבלי שתהיה לחברה 
ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או דרישה כלפי הרשות ו/או העירייה ו/או מי מטעמן, אם 

הרשות תחליט לסרב לבקשה ו/או להיענות לה באופן חלקי כאמור בסעיף זה לעיל.   
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4.3.4. החברה תשלם לרשות פיצוי מוערך ומוסכם מראש, וללא צורך להוכיח נזק כלשהו  בסך 
)אלף  שקלים  חדשים(  בתוספת מע"מ כדין, בגין כל יום   של איחור  במועד  של  1,000  ₪ 

תחילת ההפעלה זאת מבלי לפגוע בזכות הרשות לכל סעד נוסף ו/או אחר.   

4.3.5. אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד לו זכאית הרשות על פי חוזה זה ו/או על פי הדין.   

4.3.6. מובהר כי שינוי )הקדמה או הארכה( במועדי שלבי הפעלת המערך כאמור בסעיף זה, ככל 
שינתנו, מכל סיבה שהיא, הינם במסגרת תקופת החוזה בלבד ואין באמור בכדי לגרום 

לקיצור תקופת החוזה ו/או להארכת תקופת החוזה ו/או למימוש תקופת הארכה כלשהי.   

4.4. התחייבויות החברה על פי סעיף  4  לחוזה, על תתי סעיפיו, מהוות התחייבויות עיקריות בחוזה,  
שהפרת איזה מהן מהווה הפרה יסודית של חוזה זה.  

5. הצהרות החברה  

5.1. החברה  מצהירה, כי בדקה היטב את חוזה זה ונספחיו וברורים לה היטב מהות ההתקשרות ויתר  
התחייבויותיה על פי חוזה זה. 

5.2. החברה  מצהירה בזאת, כי אין כל מניעה  בדין ו/או בחוזה, להתקשרות בחוזה זה ולבצע את האמור  
בו. 

5.3. החברה מצהירה בזאת כי היא קיבלה את כל האישורים הדרושים להתקשרותה בחוזה זה.  

כדי   פיו,  על  הודעה שתינתן  בכל  או  זה,  בחוזה  האמור  בכל  לה שאין  ידוע  כי  5.4. החברה  מצהירה, 
לשחררה מכל חובה או צורך לקבל כל רישיון, ה יתר או רשות או מן הצורך לשלם מס, היטל, אגרה,  

תשלומי חובה וכיו"ב, המוטלים עליה על פי כל דין.   

5.5. החברה  מצהירה, כי היא בקיאה בכל מגבלות הדין בנוג ע לתפעול  מערך שיתוף הרכבים ומתחייבת  
להתעדכן כל העת לגבי כל חידוש ו/או תיקון בדין הקשור אליהם.  

5.6. החברה  מצהירה, כי אין בהתקשרות על פי חוזה זה פגיעה בכל זכויות יוצרים, זכויות פטנטים או  
כל זכות אחרת של צד ג' כל שהוא.  

5.7. החברה  מצהירה, כי ידוע לה שאין ברשות השימוש הניתנת לה במקומות החנייה הייעודיים, על פי  
במקרקעין   עסקה  משום  זה  בחוזה  אין  וכי  במקרקעין  כלשהי  לזכות  הרשאה  משום  זה,  חוזה 

כהגדרתה בחוק במקרקעין, התשכ"ט - 1969.  

5.8. הצהרות החברה  על פי סעיף  4  לחוזה,  על תתי סעיפי ו, מהוות התחייבויות עיקריות, שהפרת איזה  
מהן מהווה הפרה יסודית של חוזה זה.  

6. התחייבויות החברה  

6.1. החברה  מתחייבת לתפעל, לנהל ולתחזק את מערך שיתוף הרכבים ולהעניק את השירות למנוי,  
בהתאם להוראות חוזה זה ונספחיו ולהוראות הדין, ברמה מקצועית נאותה, בנאמנות ובמומחיות  

הנדרשת.  

6.2. מבלי לגרוע מכלליות האמור, התחייבות  החברה  תכלול כל פעולה ו/או עבודה הנחוצה לשם עמידה  
בהתחייבויותיה בהתאם לחוזה זה או הנובעות ממנו וכן כל פעולה ו/או עבודה שאינן מוזכרות  

במפורש בחוזה זה ובנספחיו, אשר דרושה לשם מימוש של התחייבויות החברה על פי החוזה.   

להוראות   בהתאם  אחריותה  ועל  חשבונה  על  זה  חוזה  פי  על  התחייבויותיה  את  6.3. החברה  תבצע 
החוזה. אין בהוראות חוזה זה כדי להשית על הרשות ו/או העירייה חובה כלשהי לבצע פעולה ו/או  

להעניק סיוע, מכל סוג, אלא אם נאמר במפורש בחוזה זה.  

6.4. החברה  מתחייבת לכך כי הפועלים בשמה ו/או מטעמה ו/או כל גורם אשר תעסיק ו/או תתקשר  
עימו )לרבות ספקים וקבלני משנה(, לביצוע פעולות ו/או מטלות ו/או עבודות ו/או התחייבויות של  
)ככל   כדין  מוסמכים  רלוונטי,  בכל  תחום  מיומנים,  מקצוע  בעלי  יהיו  זה,  חוזה  פי  החברה  על 

שנדרשת הסמכה על פי הדין(. 

6.5. למען הסר ספק, מובהר כי רכישת רכיבי ופריטי מערך שיתוף הרכבים מספקים ו/או מסירת ביצוע  
התחייבות  החברה  לעובדים ו/או לכל גורם אחר )לרבות לקבלני משנה(, לא תגרע מאחריותה של  

החברה על פי חוזה זה ולא תשחרר אותה מאיזו מהתחייבויותיה על פי החוזה.    

בסעיף  9  להלן,  החברה  מתחייבת   כאמור  הנדרשים  האישורים  לקבלת  הרשות  אחריות  6.6. למעט 
ותהיה אחראית לקבלת כל האישורים, הרישיונות וההיתרים, מכל מין וסוג שהם, הדרושים על פי  

כל דין להקמה, תפעול ותחזוקה של מערך שיתוף הרכבים, בכל תקופת החוזה.  

6.7. החברה מתחייבת לבצע את הפעלת מערך שיתוף   הרכבים בתיאום, ותוך קשר מתמ יד ויעיל עם  
הרשות ו/או העירייה, לפעול בהתאם להוראותיהן ולמסור להם דין וחשבון  בכתב  לפי דרישתן על  

ביצוע ו/או התקדמות הפעלת מערך שיתוף הרכבים מעת לעת,.   
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6.8. התחייבויות  החברה  על פי סעיף  6  לחוזה,  על תתי סעיפיו,  מהוות התחייבויות עיקריות, שהפרת  
איזה מהן מהווה הפרה יסודית של חוזה זה.  

7. הוראות כלליות  

7.1. בכל מקום שנזכרת בחוזה זה התחייבות כלשהי של  החברה  או אחריות המוטלת על  החברה, הרי  
ידי  החברה    שגם אם הדבר לא נאמר במפורש, ייראו כאילו נאמר שאותה התחייבות תבוצע על 

באחריותה המלאה והבלעדית, ועל חשבונה בלבד.  

המשתמעת   או  החוזה  התחייבויות  החברה  לפי  ביצוע  לצורך  הדרושה  פעולה  ו/או  מטלה  7.2. כל 
מהחוזה או נובעת, במישרין או  בעקיפין, מהתחייבויותיה של  החברה, מוטלת על  החברה  בלבד  
ובכלל זה לביצוען באופן יעיל, בטיחותי, ברמה ואיכות טובה, בקפידה, במקצועיות, בדרך הולמת  
ובמומחיות, תוך השקעת מירב המאמצים, האמצעים והכישורים, ותוך ניצול כל הידע הרלוונטי  

לביצוע ההתחייבויות, גם אם אין הדבר  נזכר במפורש בחוזה.  

7.3. ביצוע התחייבויות  החברה  על פי החוזה ייעשה בהתאם ובכפוף להוראות החוזה, הוראות כל דין  
וכל הוראה מחייבת אחרת, כפי שיהיו מעת לעת ולפיכך:  

גורע   הדבר  אין  הדין,  מתוך  מובאות  שהן  הוראות  מפורטות  בו  זה  בחוזה  מקום  7.3.1. בכל 
מחובתה של החברה לעמוד בדרישות הדין כפי שתתעדכנה מעת לעת.  

7.3.2. בכל מקום בחוזה זה בו נזכרות הוראות ספציפיות של דבר חקיקה מסוים, אין הדבר גורע  
מחובתה של החברה לעמוד בכל דרישות דבר החקיקה אחר ובדרישות כל דין.  

7.4. החברה אחראית, על חשבונה, לקבל בכל תקופת החוזה, את כל האישורים, הרישיונות וההיתרים,  
מכ ל מין וסוג שהם, הדרושים על פי כל דין לביצוע התחייבויותיה על פי החוזה, לרבות לשם תפעול  

מערך שיתוף הרכבים, לרבות תחזוקתו, ומתן השירות למנוי.   

7.5. החברה  תשתף פעולה באופן מלא ובדרך מקצועית עם הרשות ו/או מי מטעמה, רשויות מוסמכות  
וכל גורם רלבנטי אחר, לצורך ביצוע הוראות החוזה.   

7.6. החברה לא תבצע כל שינוי מהאמור בחוזה זה ביחס למערך שיתוף הרכבים, אלא בכפוף לקבלת  
אישור הרשות מראש ובכתב, לפי שיקול דעתה הבלעדי.  

8. הרכבים  

8.1. הרכב ים, אמצעי המיגון, אבזור הרכבים, תוכנות, חומרות, טכנולוגיות והמערכת שיותקנו ברכבים  
החניה   במקומות  חשבונה  על  החברה  ויוצבו  ידי  על  הרכבים"(,  ירכשו  )להלן  ביחד  –  "אבזור 

הייעודי ים.   

8.2. מערך שיתוף הרכבים יכלול לפחות 100  רכבים וזאת החל מת ום שלב ההכנה כהגדרתו בסע יף   4.1  
לעיל,   ועד תום תקופת החוזה לרבות כל הארכה שלו, ) להלן: "כמות הרכבים המינימאלית"(.   

8.3. לאחר  8  חודשים מתחילת שלב ההפעלה כהגדרתה בסעיף  4.2  להלן, לכל הפחות,  ובכפוף לעמידה  
במדדי הצלחה המפורטים ב נספח  ב'  לחוזה זה,  החברה תהא רשאית לבקש  מ הרשות להוסיף  עד  
פי  שיקול   על  רשאית,  תהא  המינימאלית,  והרשות  הרכבים  לכמות  נוספים  מעבר  1,000  רכבים 
ו/או לסרב לה, לרבות   דעתה הבלעדי  ומכל סיבה שהיא, להחליט אם להיענות לבקשת החברה 
שתהיה   מבלי  וזאת  הרכבים,  שיתוף  מערך  להרחבת  תנאים  להציב  וכן  חלקי  ו/או  מלא  באופן 
ו/או מי מטעמן, אם   ו/או העירייה  ו/או דרישה כלפי הרשות  טענה  כל  ו/או מי מטעמה  לחברה 

הרשות תחליט לסרב לבקשה ו/או להיענות לה באופן חלקי כאמור בסעיף זה לעיל.   

למען הסר ספק מובהר בזאת כדלקמן:  

אם  נוספים,  רכבים  להוסיף  לבקש  יהיה  ניתן  ולא  מצטברים  הם  פעימה  לכל  8.3.1. המדדים 
החברה לא תעמוד בכל אחד ממדדי ההצלחה של אותה פעימה.  

8.3.2. על אף האמור לעיל, ככל שהחברה  תצליח לעמוד כמעט באופן מלא בכל אחד מהמדדים, 
היא תהא ראשית לבקש להוסיף את כמות הרכבים הרלוונטית לאותה פעימה והרשות, 
תיקח בחשבון את אי העמידה המלאה במדדים, במסגרת שיקול דעתה המלא אם להענות  

ו/או לסרב לבקשה, באופן מלא או חלקי כאמור  לעיל.   

8.4. מובהר  בזאת כי האמור בסעיף  8.1  ו-  8.2  לעיל, כפוף  לסמכות  הרשות  לשנות  ו/או  להפחית  את  
מקומות החניה  הייעודיים כמפורט בסעיף 9.5 להלן.   

8.5. הרכבים  ואבזור הרכבים, יעמדו במשך כל תקופת החוזה, בכל הדרישות הקבועות על פי כל דין  
הביטחון   התחבורה,  משרדי  אישורי  לעת,  לרבות  מעת  שיעודכנו  כפי  הרלוונטיים,  והתקנים 

והתקשורת.  
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מבחינה   לרבות  החוזה,  תקופת  כל  במהלך  החברה  ידי  על  יתוחזקו  הרכבים,  8.6. הרכבים  ואבזור 
ויהיו מוכנים לשימוש בכל עת   פונקציונאלית, טכנית, שימושית, תקינות ובטיחות כך שיתאימו 
במערך שיתוף הרכבים, באופן שוטף ותקין בהתאם לסטנדרטים מקובלים, בהתאם לדין.  מבלי  
לפגוע מכלליות האמור לעיל החברה מתחייבת להחזיק את הרכבים במצב טוב, תקין ובטיחותי.  

8.7. מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, החברה מתחייבת כדלקמן:  

   .B 8.7.1. הרכבים יהיו מותאמים לרישיון נהיגה מקבוצה

8.7.2. הרכבים יהיו בעלי גיר אוטומטי המאפשר החלפת הילוך באופן עצמאי על ידי הרכב.  

8.7.3. הרכבים יעמדו בכל התקנים והתקנות הבטיחותיים הנדרשים על פי חוק.  

8.7.4. גיל כלי הרכב לא יעלה במהלך כל תקופת החוזה  על 5 שנים. 

8.7.5. יוצב בוסטר לילדים בכל עת בכל אחד מרכבי מערך שיתוף הרכבים.  

8.7.6. הרכבים מצוידים בדלקן אוניברסלי.  

8.8. מבלי לפגוע מכלליות האמור בסעיף  23  להלן, החברה מתחייבת כי מערך שיתוף הרכבים, לרבות  
הרכבים ו/או חלקם, יעמדו בכל דרישות דיני הנגישות לאנשים עם מוגבלויות, תוך ציות לכל דין  
ובכלל זה חוקים, תקנות, הוראות, צווים וחוקי עזר שהוצאו או שיוצאו מטעם כל רשות מוסמכת  
בקשר לכך, לרבות ככל ביצוע התאמות נגישות לרכבים, לצורך נהיגה עצמית ו/או הסעה של אדם  

עם מוגבלות, בהתאם לדרישות הדין.   

8.9. מיתוג הרכבים יבוצע בהתאם לסעיף 18 להלן.   

8.10. התחייבויות ה חברה  על פי  סעיף  8  לחוזה, על תתי סעיפיו,  מהוות התחייבויות עיקריות בחוזה,  
שהפרת איזה מהן מהווה הפרה יסודית של חוזה זה.  

9. מקומות חניה ייעודיים   

בעיר   בפריסה  ייעודיים  חניה  וייעוד   100  מקומות  העירייה,  לסימון  תפעל,   באמצעות  9.1. הרשות 
ולהכנתם לשימוש במסגרת מערך שיתוף הרכב ים. סימון וייעוד  מקומות החניה הייעודיים  לטובת  
מערך שיתוף הרכבים,  יהיו  על פי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה, ובכפוף לקבלת האישורים  

הנדרשים על פי כל דין ובהתאם לאפיון ולעקרונות שיקבעו על ידי העירייה.   

9.2. מובהר בזאת כי כל מקום חניה ייעודי  יסומן וייועד   לטובת רכב אחד מהרכבים של מערך שיתוף  
הרכבים וכי  ניתן יהיה להתחיל את ההשכרה של הרכב הספציפי ממקום החניה ה ייעודי לו בלבד  
לא   כי  בזאת  מובהר  ספק,  הסר  למען  ייעודי.  חניה  מקום  באותו  חזרה  ההשכרה  את  ולסיים 
תתאפשר חניה ו/או שימוש במק ום החניה הי יעודי לרכב אחר במ ערך שיתוף  הרכבים ו/או לרכבים  

אחרים של החברה  ו/או לרכבים של צד ג' כלשהו.  

החנייה   ושילוט  מקומות  סימון  חשבונה,  על  על  אחראית,  העירייה,  תהיה  באמצעות  9.3.  הרשות, 
הייעודיים באופן שיקבע על ידי העירייה, לרבות, הצבת תמרורים וסימון על שפת המדרכה.  

9.4. החלוקה הראשונית המוצעת על ידי העירייה  בדבר מיקומם של  100  מקומות החנייה  הייעודיים  
כי   בזאת  זה.  מובהר  ופיזורם  הינה  כמפורט  בנספח  ג'  לחוזה  בחניונים(  הציבורי  ו/או  )במרחב 
ייתכנו שינויים בחלוקה הנ"ל.  החברה תהא רשאית לבקש לערוך שינויים במיקומם של מקומות  
החנייה הייעודיים והרשות ו/או העירייה תהיינה רשאיות להתחשב בבקשות החברה , או לדחותן,   
כולן או חלקן  ומיקומם של מקומות החנייה הייעודיים ייקבע על ידי הרשות ו/או העירייה לבדן  
ולמגבלות   לתנאים  ובהתאם  התושבים  צרכי  הנדרשים,  לדעתן, את השימושים  ובאופן שישקף, 

הקיימים.  

9.5. העירייה  ו/או הרשות  תהיינה  רשאיות לשנות, בכל עת ועל פי שיקול דעתן וחשבונן, את מיקום  
מקומות החנייה הייעודיים, והחברה  תתאים את מערך שיתוף הרכבים להחלטות העירייה ו/או  
הרשות כאמור במועדים שיקבעו על ידי הרשות ובלבד שניתנה  לחברה  הודעה בכתב לפחות  ארבע  

עשר )14( ימים מראש.   

הרשות  תהיינה    ו/או  להלן,  העירייה  לאמור  לעיל,  ובכפוף  האמור  מכלליות  ומבלי  לפגוע  בנוסף 
רשאיות, על פי שיקול דעתן הבלעדי,   לבטל   ולגרוע את מקום החנייה הייעודי  הרלוונטי  והחברה   
מתחייבת להפחית  בהתאם  את  מספר הרכבים  במערך  שיתוף  הרכבים.  למען הסר ספק מובהר  

בזאת כדלקמן:  



 55מתוך   36עמוד 
 

   בינוניות וארוכות  לנסיעות בעיר תל אביב יפו  A2Aהפעלת מערך שיתוף רכבים בשיטת 

ו /או   בסעיף  8.2  לעיל,  העירי יה  כהגדרתה  הרכבים  המינימאלית,  9.5.1. בכל  הקשור  לכמות 
ולגרוע  במצטבר  עד  10  מקומות חניה  ייעודיים  והחברה  הרשות  תהיינה  רשאיות לבטל 

תפחית בהתאם את מספר הרכבים במערך שיתוף הרכבים.  

9.5.2. ברם, אם וככל שיתווספו רכבים מעל כמות הרכבים המינימלית, כאמור בסע יף 8.3  לעיל,  
העירייה ו/או הרשות  תהיינה  רשאיות  לבטל ולגרוע כל מקום חנייה ייעודי שהתווסף מכוח  
סעיף  הרחבת המערך   בסעיף  8.3  לעיל,  בכל כמות שהיא ,  והחברה מ מתחייבת להפחית  

בהתאם את מספר הרכבים במערך שיתוף הרכבים.   

9.6. במקרים  של  אירועים   שונים ברחבי העיר, העירייה ו/או  הרשות  רשאיות , מעת  לעת, לאסור באופן  
זמני  את  השימוש  במקומות  החנייה  הייעודיים  באזור  האירוע.  החברה  מתחייבת  לפנות  את  רכבי   
רק   הרלוונטיים  החניה  למקומות  ולהשיבם  הרלוונטיים  הייעודיים  החנייה  המערך  ממקומות 

בתום האירוע, בהתאם להנחיות שיינתנו לה על ידי הרשות ו/או העירייה.   

9.7. לחברה ו/או מי מט עמה  לא ת הא כל טענה ו/או דרישה כלפי הרשות ו/או העירייה ו/או מי מטעמן,  
בנוגע לשינוי  מיקום מקומות החנייה הייעודיים  ו/או ביטול ו/או גרי עת מקומות  החנייה הייעודיים   
כאמור בסעיף  9.5  לעיל ו/או איסור זמני לשימוש במקומות החנייה הייעודיים כאמור בסעיף  9.6  

לעיל.   

לשימוש   הנדרשים  האישורים  לקבלת  אחראית  ותהיה  העירייה,  תפעל  באמצעות  9.8. הרשות, 
במקומות החנייה הייעודיים במסגרת מערך שיתוף הרכבים )כולל לצורך סימונם ושילוטם(, ככל  
שנדרש וכן לתחזוקת מקומות החנייה הייעודיים וזאת על פי מדיניות העירייה, כפי שתהיה מעת  

לעת.  

9.9. החברה מתחייבת שלא להת קין במקומות החנייה הייעודיים כל אביזר ו/או מתקן ו/או שלט ו/או  
מבנה, לרבות לא להדביק ו/או לצבוע את מקומות החניה הייעודיים ו/או כל אביזר נלווה להם,  

ככל שקיים, אלא אם כן ניתנה הסכמה מראש של הרשות.  

בסעיף  9.2  לעיל,  החברה מתחייבת לעשות שימוש במקומות החניה   ובנוסף לאמור  לפגוע  9.10. מבלי 
הייעודיים לטובת מערך שיתוף הרכבים בלבד, לרבות כמפורט בסעיף  9  זה, על תתי סעיפיו, וכן  
מתחייבת לא לאפשר לצד ג' כלשהו לעשות שימוש במקומות החניה הייעודיים, בין בתמורה ובין  

שלא בתמורה.  

הרשות   ו/או  העירייה  של  כלשהי  התחייבות  משום  בסעיף  10  זה  באמור  אין  כי  בזאת  9.11. מובהר 
לזמינות מקומות  החנייה הייעודיים.   

9.12. התחייבויות החברה על פי סעיפים 109.2, 9.9  ו- 9.10 לחוזה, מהוות התחייבויות עיקריות בחוזה,  
שהפרת איזה מהן מהווה הפרה יסודית של חוזה זה.  

10. המערכת  

של   תוקפו  משך  לכל  המערכת  לתקן,  ולשדרג  את  לתחזק,  10.1. החברה  מתחייבת  לתפעל,  לאבטח, 
החוזה,  לצורך תפעול המערך ושימוש המנויים במערך שיתוף הרכבים, לרבות עדכונה והתאמתה  

מעת ל עת על מנת לאפשר פעילות תקינה ורציפה של המערכת ומערך  שיתוף הרכבים ללא תקלות.  

התקנים   בכל  החוזה,  תקופת  כל  במשך  תעמוד,  המערכת  כי  ומתחייבת  10.2. החברה   מצהירה 
הרלוונטיים ובדרישות כל דין, כפי שיהיו מעת לעת, ובכלל זה בדרישות כל רשות רלוונטית, ולרבות  
הוראות הדין בקשר עם עסק אות בכרטיסי אשראי, השכרת רכב, תעבורה, דיני הגנת הצרכן, דיני  
הגנת הפרטיות, דינים כלליים, הוראות הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע ודיני הנגישות לאנשים  

עם מוגבלויות.   

10.3. החברה מצהירה, כי  היא בעלת כל הרישיונות ו/או ההיתרים הדרושים  לצורך  תפעולה,  ניהולה,  
ו/או תחזוקתה של המערכת.   

10.4. החברה מתחייבת כי ההרשמה לשירות מערך שיתוף הרכבים ותפעול ההזמנה  יהיו אוטומטיים   
דרך אתר האינטרנט ודרך האפליקציה.  

10.5. מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, החברה מתחייבת כי כל הפיתוחים הדרושים לתפעול המערכת,  
כהגדרתה   תקופת  ההכנה,  לתום  עד  הסלולארית,  יושלמו  והאפליקציה  האינטרנט  אתר  לרבות 

בסעיף 4.1 לעיל, לצורך תפעול מערך שיתוף הרכבים.   

10.6. התחייבויות  החברה  על פי סעיף  10  לחוזה, על תתי סעיפיו, מהוות התחייבויות עיקריות בחוזה,  
שהפרת איזה מהן מהווה הפרה יסודית של חוזה זה.  
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לרבות  תהא   עבור מערך שיתוף הרכבים,  11.1. החברה, תתפעל ותתחזק,  על חשבונה,  אתר אינטרנט 
אחרא ית לעיצוב, אבטחה, שדרוגים, עדכונים ושינויים של האתר  וכן תתפעל ותתחזק, על חשבונה,   
אבטחה,   לעיצוב,  אחראית  תהא  לרבות  הרכבים,  שיתוף  מערך  עבור  סלולארית  אפליקציה 

שדרוגים, עדכונים ושינויים של האפליקציה  הסלולארית .  

11.2. החברה  תהא  רשאית לעשות  שימוש  באתר האינטרנט ובאפליקציה הסלולארית  הקיימים  שלה,  
המשמשים  אותה  בשוטף  לשימושים   ו/או מערכים  אחרים,  ובלבד  כי  רכבי  מערך שיתוף הרכבים,  
יסומנו  ויופרדו  מבחינת  ויזואלית  בין רכבי מערך שיתוף הרכבים לבין רכבים   ו/או שירותים  אחרים  

של החברה.  

11.3. החברה  מצהירה ומתחייבת כי אתר האינטרנט והאפליקציה הסלולארית יעמדו, במשך כל תקופת  
החוזה, בכל התקנים הרלוונטיים ובכל דרישות הדין, כפי שיהיו מעת לעת, ובכלל זה בדרישות כל  
רשות רלוונטית, ולרבות הוראות הדין בקשר עם עסקאות בכרטיסי אשראי והשכרת רכבים, דיני  
הנגישות   ודיני  ומידע  טכנולוגיה  משפט  דיני  כלליים,  דינים  הפרטיות,  הגנת  דיני  הצרכן,  הגנת 
לתקנים   והאפליקציה  האינטרנט  אתר  להתאמת  האחריות  כי  מובהר  מוגבלויות.  עם  לאנשים 

הרלוונטיים והוראות הדין תחול באופן בלעדי על  החברה.  

ידי  החברה  במהלך כל תקופת   על  וישודרגו  11.4. אתר האינטרנט והאפליקציה הסלולארית  יתוחזקו 
התאמה   ושימושיות,  לרבות  תוכן  עיצובית,  פונקציונאלית,  טכנית,  מבחינה  לרבות  החוזה, 
מקובלים,   בסטנדרטים  העניין,  לפי  הסלולאריים,  הטלפונים  של  הפעלה  מערכות  לגרסאות 

ולדרישות הדין.   

11.5. התחייבויות  החברה  על פי  סעיף  11  לחוזה, על תתי סעיפיו,  מהוות התחייבויות עיקריות בחוזה,  
שהפרת איזה מהן מהווה הפרה יסודית של חוזה זה.  

12. מוקד שירות לקוחות   

12.1. החברה  מתחייבת להפעיל  מוקד שירות  לקוחות, אשר יהיה זמין בין השעות  7:00  ל-  23:00  עבור  
המנויים של מערך שיתוף הרכבים ועבור הרשות ו/או העירייה.   

12.2. בנוסף לאמור בסעיף  12.1  לעיל,  החברה מתחייבת  להפעיל מוקד שירות לקוחות למקרי חירום  
אשר יהיה זמין 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, למעט יום כיפור.  

12.3. מוקד שירות הלקוחות יעמו ד במשך כל תקופת החוזה בכל דרישות הדין, כפי שיעודכנ ו מעת לעת,  
כולל תנאים הנדרשים על ידי רשויות רגולטוריות.   

12.4. האחריות לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין, לצורך הקמת והפעלת מוקד שירות  לקוחות  
כאמור לעיל, על כל הכרוך והמשתמע מכך, מוטלת על החברה בלבד  ועל חשבונה.  

12.5. באמצעות מוקד השירות ניתן יהיה, בין היתר, לדווח על תקלות, להפנות תלונות בקשר למערך  
שיתוף הרכבים, לברר ולהסדיר נושאים כספיים, לקבל מידע על השימוש במערך, לקבל סיוע טכני  

למנויים על תפעול  הרכבים,  לקבל מענה למקרי חירום.    

12.6. החברה מתחייבת כי תיתן מענה לכל פניה שתתקבל, בין בעל פה ובין בכתב, ברשות ו/או  בעירייה  
ו/או אצל מי מטעמן בקשר עם מערך שיתוף הרכבים ואשר הועברו אל החברה, וזאת בתוך זמן  

סביר, לרבות מענה בכתב לפניות ציבור עירוניות בנושא הפעלת מערך שיתוף הרכבים.   

12.7. התחייבויות  החברה  על פי סעיף  12  לחוזה, על תתי סעיפיו,  מהוות התחייבויות עיקריות בחוזה,  
שהפרת איזה מהן מהווה הפרה יסודית של חוזה זה.  

13. תפעול ותחזוקה של מערך שיתוף הרכבים 

13.1. החברה   מתחייבת  במשך כל תקופת החוזה, על אחריותה ועל חשבונה  בלבד,    לבצע תפעול שוטף  
במקצועיות,   במיומנות,  בו,  תקלות  שוטפת  ותיקון  הרכבים,  לרבות  תחזוקה  שיתוף  מערך  של 
רכב,  כך   כלי  יבואן  ו/או  יצרן  הוראות  דין,  לרבות  כל  הוראות  פי  על  טובה,  וברמה  ביעילות 

שיתאפשר למנויים לעשות שימוש במערך שיתוף הרכבים באופן שוטף ויעיל.   

13.2. החברה  מתחייבת לדאוג לכוח אדם מספיק על מנת להעניק שירותי תפעול  ותחזוקה  של מערך 
שיתוף הרכבים וכי העוסקים מטעמה בתפעול המערך יהיו בעלי ידע ומיומנות מתאימים ובעלי  

רישיון, ככל שנדרש על פי הדין, לביצוע השירותים כאמור . 

מערך   של  התקינה  להפעלתו  הנדרשות  הפעולות  כל  את  תבצע  כי  ומתחייבת,  13.3. החברה  מצהירה 
התוכנות,   המסמכים,  הרכוש,  הציוד,  כל  מטעמה,  מי  ו/או  בידיה  ימצאו  וכי  הרכבים  שיתוף 
וכל נתון אחר הנדרש לצורך מתן שירותי התפעול   והתחזוקה   התוכניות, המפרטים, האישורים 

במערך שיתוף הרכבים.   
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13.4. למען הסר ספק מובהר כי האחריות המלאה, למערך  שיתוף הרכבים, תקינותו ובטיחותו הינה של  
החברה  בלבד, לרבות לרכבים  וכי במשך כל תקופת החוזה  החברה  בלבד אחראית  לטפל בתקלות  

ולבצע תיקונים במערך שיתוף הרכבים.   

13.5. מוסכם ומובהר בזאת, כי ביצוע עבודות התחזוקה ו/או ביצוע תיקון הליקויים, יהיה באופן כזה,  
שלא תיווצר הפרעה לתנועה ו/או לזרימתה ו/או לבטיחות הולכי רגל ו/או כלי רכב וכי  בכל מקרה  
בו ייגרם נזק על ידי החברה  ו/או מי מטעמה, בשל ביצוע עבודות תפעול ו/או תחזוקה, מתחייבת  

החברה לתקן את הנזק על חשבונה ולהשיב את המצב לקדמותו מיידית.  

13.6. התחייבויות החברה  על פי סעיף  13  לחוזה, על תתי סעיפיו,  מהוות התחייבויות עיקריות בחוזה,  
שהפרת איזה מהן מהווה הפרה יסודית של חוזה זה.  

14. שימוש בשירות מערך שיתוף הרכבים 

מבלי לגרוע מאחריותה הבלעדית של  החברה  על פי החוזה ו/או הדין:  

14.1. שימוש במערך שיתוף הרכבים יתאפשר רק למנוי, לאחר ביצוע הרשמה לשירות.   

להוראות   ובכפוף  הקריטריונים הבאים  על  שיענה  רק אדם  בשירות  כמנוי  להירשם  יהיה  14.2. רשאי 
הדין:  

14.2.1. בכל גיל המאפשר לנהוג על פי הדין, בכפוף לאמור להלן:

החברה מתחייבת לאפשר לכל מנוי  שהוא  "נהג צעיר"  כהגדרתו על פי הדין  )עד  גיל  24(  
להירשם כמנוי ולהשתמש במערך שיתוף הרכבים ברם,  על אף האמור  בסעיף  15.2  להלן,   
החבר ה תהיה רשאית,  על פי שיקול דעתה הבלעדי,  לדרוש תשלום נוסף ממנוי ים הנחשבים 
צעיר"  ובלבד  כי  התשלום  הנוסף  יהיה  סביר  ותואם  לתנאי  שוק  השכרות  הרכב   "נהג 

ויאושר  מראש ובכתב  על  ידי  הרשות, כתנאי לגבייתו מהמנויים בגילאים  הנ"ל.   

בנוסף, החברה, בהתאם לדין ולשיקול דעתה, תהא רשאית לאפשר לכל מנוי  שהוא "נהג  
ותהא   ולהשתמש במערך שיתוף הרכבים,  הדין,    להירשם כמנוי  פי  על  חדש" כהגדרתו 
רשא ית לדרוש תשלום נוסף ממנוי ים הנחשבים "נהג חדש " ובלבד כי התשלום הנוסף יהיה  
כתנאי   הרשות,  ידי  על  ובכתב  מראש  ויאושר  הרכב  השכרות  שוק  לתנאי  ותואם  סביר 

לגבייתו מהמנויים בגילאים הנ"ל.   

מובהר בזאת כי על מנוי שהוא גם נהג חדש וגם נהג צעיר לא יגבה כפל תשלומים, אלא  
אם כן החברה תוכיח כי התשלום המצטבר סביר ותואם את תנאי שוק השכרות הרכב 

והתשלום יאשור מראש ובכתב על ידי הרשות.   

לנהוג   הרשאי  תקף,  בינלאומי  נהיגה  רישיון  או  תקף,  ישראלי  נהיגה  ברישיון  14.2.2.  מחזיק 
בישראל בהתאם לדין כפי שיהיה באותה עת, או בעל רישיון נהיגה זר תקף הרשאי לנהוג  

בישראל בהתאם לדין בישראל, כפי שיהיה באותה העת,. 

14.3. ממשקי ההרשמה לשירות מערך שיתוף הרכבים יכלל ו הסכם  הצטרפות לשירות בנוסח שיקבע על  
ידי החברה, על אחריותה, אשר ינוס ח על ידה  בהתאם להוראות כל דין  והוראות חוזה זה, ויעודכן  
על ידי החברה מעת לעת בהתאם לצורך, הכל בכפוף, בין היתר,  להגבלות המפורשות לעניין גביית  

תשלומים ו/או קנסות מהמנויים כמפורט בחוזה זה.   

מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, החברה מתחייבת להבהיר בהסכם ההצטרפות כי  הרשות ו/או  
העירייה אינן צד להסכם ההצטרפות, וכי  לרשות ו/או לעירייה ו/או למי מטעמן אין ולא תהיה כל  
אחריות, לכל נזק מכל מין או סוג שהם, שייגרמו למנויים ו/או לכל אדם אחר ורכושם, הנובע או  
קשור, במישרין או עקיפין, למערך שיתוף הרכבים ו/או לרכבים ו/או לשימוש בהם, לרבות לתפעול  

ו/או תחזוקת מערך שיתוף הרכבים.  

14.4. התחייבויות  החברה  על פי סעיף  14  לחוזה,  על תתי סעיפיו,  מהוות התחייבויות עיקריות, שהפרת  
איזה מהן מהווה הפרה יסודית של חוזה זה.  

15. דמי השימוש במערך שיתוף הרכבים 

15.1. החברה  מתחייבת בזאת כי תהא רשאית  לגבות מהמנויים אך ורק את דמי השימוש המפורטים  
בנספח ד' לחוזה זה.  

15.2. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי דמ י השימוש שיחויבו על ידי החברה  מהמנויים יהיו רק בהתאם 
ו/או   לנספח  ד'  לחוזה זה  כאמור,   וה חברה   לא תהיה רשאית לחייב כל סכום ו/או תשלום אחר 
נ וסף, למ עט ה תשלום/ ים  הנוסף/ים  בגין מנוי ים שהם  נהג צעיר ו/או נהג  חדש כאמור בסע יף 14.2.1  

לעיל ולמעט קנסות השימוש שיאושרו על ידי הרשות כאמור בסעיף 16  להלן. 
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15.3. על אף האמור  לעיל, החברה מתחייבת  בזאת להעניק למחזיקי כרטיס דיגיתל הנחה בשיעור של  
10%  מהתשלום עב ור דמי השימוש לשעה המצוי ן בסעי ף 1)א(  לנספ ח ד'  לחוזה זה  ומדמי השימוש  
המינימליים בסעיף  1)ג( לעיל לנספח  ד'  לחוזה זה, שהינם חלק מדמי השימוש.  למען הסר ספק,   
מובהר בזאת כי לא תינתן הנחה לתשלום דמי השימוש ל מרחק המצוין בסעיף  2 לנספח ד' לחוזה  
זה.  לצורך  מתן ההנחה  החברה תתמשק למערכות העירייה בהתאם להנחיות העירייה  לבדוק את  

זכאות המשתמש להנחה.   

ההתקשרות,   ו כמפורט  בנספח  ד'  לחוזה  כי  למעט  הטבת  ההצטרפות,  כהגדרתה  15.4. מובהר  בזאת 
במהלך  כל  תקופת  ההתקשרות,  הזוכה  לא  יהא  רשאי  לערוך  מבצע/ ים  ו/או  הטבה/ות  נוספ/ ים  

במערך שיתוף  הרכבים,  ללא  קבלת אישור הרשות  מראש  ובכתב.   

הרשות תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא, להחליט  אם להיענות לבקשת  
החברה   לעריכת מבצע/ים ו/או הטבה/ות  ו/או לסרב לה, לרבות באופן מלא ו/או חלקי, וזאת מבלי  
שתהיה לחברה ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או דרישה כלפי הרשות ו/או העירייה ו/או מי מטעמן,  

אם הרשות תחליט לסרב לבקשה ו/או להיענות לה באופן חלקי כאמור בסעיף זה לעיל . 

15.5. התחייבויות ה חברה  על פי סעיף  15  לעיל,  על תתי סעיפיו,  מהוות התחייבויות עיקריות, שהפרת  
איזה מהן מהווה הפרה יסודית של חוזה זה.  

16. קנסות שימוש  

16.1. בחוזה זה "קנסות  השימוש", משמעם סנקציות כספיות שיוטלו על המנויים בגי ן השימוש במערך  
שיתוף הרכבים לרבות הפרת תנאי השימוש במערך הרכבים, מכל מין וסוג שהוא.  

16.2. החברה מתחייבת לאשר מראש ובכתב עם הרשות את מדיניות קנסות השימוש הכרוכות בשימוש  
בשירות מערך שיתוף הרכבים, הכוללת  את סוגי הקנס ות  ותמחורם,   בהתאם לסבירות ו/או הוכחת  
התמחור שלהם.  הרשות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית להחליט על אישור קנסות  

השימוש, כולם ו/או חלקם, לרבות שינוי ו/או ביטול סוגי הקנסות ותמחורם.   

16.3. כל  שינוי  במדיניות  קנסות השימוש  ידרוש אישור מראש ובכתב של הרשות  ויחולו עליו, בשינויים  
רשאית   לעיל,  הרשות תהיה  לפגוע מכלליות האמור  בסעיף  16.2  לעיל.  מבלי  המחויבים  כאמור 

להחליט על שינוי ו/או ביטול קנסות השימוש על פי שיקול דעתה  הבלעדי.  

16.4. החברה מתחייבת שלא לגבות כל קנס ו/או תשלום נוסף מעבר לקנסות השימוש, שאושרו  מראש 
ובכתב על ידי הרשות כאמור בסעיף 16 זה.   

16.5. התחייבויות החברה על פי סעיף  16לעיל, מהוות התחייבויות עיקריות, שהפרת איזה מהן מהווה  
הפרה יסודית של חוזה זה. 

17. דיווחים  

17.1. מבלי לגרוע באמור בחוזה זה, החברה  מתחייבת להעביר  לרשות  ו/או לעירייה  דיווחים בקשר עם 
תפעול  מערך שיתוף  הרכבים   במשך כל תקופת החוזה,  דוחות חודשיים הכוללים את כל המידע  

המפורט  להלן: 

17.1.1. כמות נסיעות במערך שיתוף הרכבים; 

17.1.2. כמות נסיעות פר רכב;  

17.1.3. זמני נסיעות;  

17.1.4. מסלולי נסיעה;  

17.1.5. מספר משתמשים בשירות;  

17.1.6. כמות נסיעות למשתמש;  

17.1.7. דוח תקלות ותלונות שירות;  

מתחייבת  החברה  הנ"ל  החודשיים  הדוחות  את  לסעיף  17.7  וסעיף  17.8  להלן,  17.1.8. בכפוף 
להעביר  את הדוחות בפורמט אקסל אשר ישלח  לחברה  לפני תחילת הפעלת  שירות מערך 

הרכבים.   

17.2. בנוסף לדוחות החודשיים כאמור בסעיף 17.1 לעיל,  החברה מתחייבת  להעביר למנויים של שירות  
ולכל   בשנה  פעם  יבוצע  לכל  הפחות  עירוני,  אשר  בסקר  שיתוף הרכבים  לינק  להשתתפות  מערך 
שאלות   להציע  והחברה  תהא  רשאית  השאלון  תוכן  את  תקבע  העירייה  בשנה.  פעמי ים  היותר 

למענה.  מובהר בזאת כי  החברה תהא רשאית לבצע סקרים נוספים מטעמה.  
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שיתוף   מערך  של  הרכבים  ומספרי  פרטי  לעירייה  את  ו/או  לרשות  להעביר  מתחייבת  17.3. החברה 
הרכבים  בהתאם להנחיות ה רשות  וכן מתחייבת  לעדכן על כל שינוי שיבוצע ברכבי שיתוף מערך  

הרכבים.   

17.4. מבלי  לפגוע  מכלליות   האמור  לעיל,  החברה אחראית  להתאים  את  הסכם  המשתמש  ולקבל  את  
בהתחייבויותיה   עמידה  הסכמתם  של  המנויים  מראש  להשתתפות  בסקרים  העירוניים  לצורך 

כאמור בסעיף 17.2 לעיל ו/או את הנתונים המפורטים בסעיף 17.1 לע יל  ובסעיף 17.3  לעיל.   

17.5. מבלי לגרוע באמור לעיל, מובהר כי הרשות  ו/או העירייה  זכאיות, מעת לעת, על פי שיקול דעת ן,  
לדרוש מן  החברה, דיווחים לגבי מערך שיתוף הרכבים כאמור  לעיל או אחרים, על פי פרמטרים  
ופורמט סבירים שתקבע הרשות  ו/או העירייה  ובמועדים שתקבע הרשות   ו/או העירייה   והחברה   
מתחייבת למסור לרשות דיווחים אשר יכללו את כל הפרמטרים הנ"ל בפורמט ובמועדים שיקבע ו  

הרשות ו/או העירייה.   

17.6. כל הדיווחים אשר יימסרו לרשות  ו/או לעירייה, יה יו מאושרים על ידי   הגורמ/ים מטעם החברה  
שיוגדר/ו על ידי הרשות ו/או העירייה.   

17.7. הדוחות יועברו לרשות ו/או לעירייה במדיה דיגיטלית בפורמט פתוח ובר -עיבוד, בהתאם לפורמט  
המבוקש על ידי הרשות ו/או העירייה.   

17.8. הרשות ו/או העירייה יהיו רשאיות מעת לעת לשנות את ההנחיות בדבר פורמט הדיווח והחברה  
מתחייבת לפעול בהתאם.   

17.9. התחייבויות החברה על פי סעיף  17  לעיל, מהוות התחייבויות עיקריות, שהפרת איזה מהן מהווה  
הפרה יסודית של חוזה זה. 

18. מיתוג, חסויות וכל פרסום אחר 

18.1. החברה  תהא רשאית  כי  מיתוג  הרכבים של מערך שיתוף הרכבים  יהא המיתוג  הקבוע  שלה  בכפוף  
למפורט להלן )לעיל ולהלן:  "מיתוג הרכבים"(: 

18.1.1. רכבי  מערך שיתוף הרכבים יסומנו בנפרד משאר רכב י החברה  ו/או ממערכים אחרים שלה   
הרכבים  וניתן  יהיה   מערך  שיתוף  למערך  כשייך  הרכב  את  לזהות  יהיה  שניתן  על  מנת 
להפריד   מבחינת   ויזואלית  בין  רכבי   מערך   שיתוף  הרכבים  לבין רכבים אחרים   של החברה. 
ידי   על  אחר,  שיאושרו  מראש  סימון  כל  ו/או  מדבקה  באמצעות  יעשה  הרכבים  סימון 

הרשות.    

על גבי רכבי   וסוג שהוא,  18.1.2. לא תתאפשר הצבת  חסויות   ו/או כל פרסום מסחרי, מכל מין 
ובכתב  ותכלול    מראש  הרשות  לאישור  בקשה  כן  תוגש  אם  הרכבים  אלא  שיתוף  מערך 

הצעה בדבר מתן הנחה  למנוי המערך בדמי השימוש כתוצאה מהצבת החסויות.   

הרשות תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא, להחליט אם להיענות  
וזאת  ו/או חלקי,  מלא  באופן  לרבות  לה,  לבקשת החברה   להצבת החסויות   ו/או לסרב 
מבלי שתהיה לחברה ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או דרישה כלפי הרשות ו/או העירייה  
ו/או מי מטעמן, אם הרשות תחליט לסרב לבקשה ו/או להיענות לה באופן חלקי כאמור  

בסעיף זה לעיל.  

18.2. תחזוקת מיתוג הרכבים  תבוצע על ידי ועל חשבון החברה ובאחריותה במשך כל תקופת החוזה.  

הדיגיטליים    כי בכל המוצרים  18.3. בנוסף לאמור  בסעיף  18.1.1  וסעיף  11.2  לעיל, החברה מתחייבת 
וכיו"ב,   משתמשים  מפות  אפליקציה,  האינטרנט,  אתר  לרבות  החברה,  של  הפרינט  ו/או  מוצרי 
תהיא הפרדה ויזואלית בין הרכבים של מערך שיתוף הרכבים לבין רכבים אחרים של החברה ו/או  

ו/או שירותים אחרים של החברה.  

18.4. החברה מתחייבת כי המיתוג ו/או כל פרסום אחר שיבוצע על ידה בקשר למערך שיתוף הרכבים  
אינם נוגדים הוראות חוזה זה ו/או הדין ו/או מסיתים לעבירה על פי כל דין   ואינם פוגעים ו/או  

עלולים לפגוע ברגשות הציבור. 

18.5. התחייבויות החברה על פי  סעיף  18  לעיל,  על תתי סעיפיו,  מהוות התחייבויות עיקריות, שהפרת  
איזה מהן מהווה הפרה יסודית של חוזה זה.  

19. קניין רוחני  

זכויות השימוש  במערך   כי  היא בעלת  זכויות הקניין הרוחני    ו/או  19.1. החברה  מצהירה ומתחייבת, 
הרכבים,   שיתוף  הנדרשים,  וכי  מערך  והרישיונות  ההרשאות  כל  בעלת  הרכבים,  לרבות  שיתוף 

השימוש ב ו ותפעולו לא יפרו זכויות צד שלישי.   
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19.2. ככל שהרשות ו/או העירייה יחליטו  ל העניק  שם למערך שיתוף הרכבים,  הרשות והעירייה  יהיו,  
יחד ולחוד, הבעלים היחיד בשם המתחם של אתר האינטרנט, השמות המסחריים וסי מני המסחר  
והשירות הקשורים בשם  מערך שיתוף הרכבים,  כל המוניטין הקשור בהם והקניין הרוחני הגלום  
בהם, לרבות זכויות היוצרים והחברה  לא תהא רשאית לעשות בהם כל שימוש, למעט לצורך ביצוע  

התחייבויותיה על פי  חוזה זה ובהתאם להוראותיו.   

19.3. התחייבויות החברה   על פי סעיף  19  זה, מהוות התחייבויות עיקריות, שהפרת איזה מהן מהווה  
הפרה יסודית של חוזה זה. 

20. סודיות הגנת הפרטיות ואבטחת מידע  

והנובע ממערך שיתוף הרכבים, בהתאם  לפעול, בכל הקשור  בזאת  ומתחייבת  20.1. החברה   מצהירה 
לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א  –  1981, התקנות לפיו וכל הוראה רגולטורית אחרת בנוגע להגנת  
הפרטיות  )להלן:  "דיני הגנת הפרטיות"(  לרבות בכל הקשור לנתוני מנויי ו/או משתמשי המערך,  
מנת   על  לרשותה  העומדים  האמצעים  בכל  תנקוט  והאפליקציה  וכי  האינטרנט  אתר  המערכת, 
לוודא כי דיני הגנת הפרטיות נשמרים, כולל בפעולות המבוצעות על ידי מי מטעמה כולל מנהליה,  

עובדיה, קבלנים, ספקים וכל גורם אחר איתו תתקשר בקשר עם חוזה זה.  

20.2. האחריות  לניהול רישומו, החזקתו והשימוש במאגר מידע בהתאם לדיני הגנת הפרטיות, מוטלת  
על החברה בלבד.  

20.3. החברה   מתחייבת לקבל את כל האישורים הנדרשים, כולל ממנויים, על מנת שהמידע שייאסף אצל  
החברה  ניתן יהיה להעברה   לרשות ולעירייה,  על פי הוראות חוזה זה  לרבות כמפורט בסעיף  17  

לעיל, מבלי שהרשות והעירייה ידרשו לקבל אישור נוסף כלשהו לשם כך.  

20.4. מובהר כי אין באמור בסעיף זה לעיל כדי להט יל על הרשות ו/או העירייה אחריות כלשהי לרבות  
החובה לבדוק האם החברה  פועלת לפי דיני הגנת הפרטיות ברישום מאגרי מידע והאם הם עומדים  

בדרישות הדין.  

לפעול בהתאם לאמור   ומתחייבת  בסעיף  20  זה,  ה חברה  מצהירה  האמור  לפגוע מכלליות  20.5. מבלי 
בנספח סודיות, הגנת הפרטיות ואבטחת מידע, נספח ה'  לחוזה זה.  

20.6. התחייבויות החברה   על פי סע יף 20  ז ה, על תתי סעיפיו,  מהוות התחייבויות עיקריות, שהפרת איזה  
מהן מהווה הפרה יסודית של חוזה זה.  

21. היעדר יחסי עובד -  מעביד

21.1. החברה מצהירה בזאת, כי בביצוע התחייבויותיה על פי חוזה זה היא פועלת כעצמאית. 

21.2. החברה  מצהירה בזאת, כי אין בחוזה זה, או בתנאי מתנאיו, כדי ליצור בינה או בין מי מטעמה,  
לרבות מי מבין עובדיה לבין הרשות ו/או מי מטעמה, יחסי עובד ומעביד וכי כל העובדים שיועסקו  
על ידה ו/או מט עמה במערך שיתוף הרכבים יהיו ויחשבו כעובדים של  החברה  בלבד וכן כי אין  
בחוזה זה או בתנאי מתנאיו, כדי ליצור יחסי שותפות ו/או יחסי שליחות ו/או נציגות ו/או סוכנות  

ו/או כל יחסים דומים אחרים.  

21.3. החברה  מתחייבת כי תישא בכל התשלומים, ההוצאות והמסים, בקשר עם העסקתם של עובדיה  
ו/או מי מטעמה, לרבות שכר עבודה, מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות וכל מס ו/או היטל  
בכל   עובדיה  את  לבטח  כן  החברה  מתחייבת  כמו  אחר.  סוציאלי  תשלום  כל  ו/או  מלווה  ו/או 

הביטוחים הנדרשים על פי הדין.  

21.4. אין לראות בכל זכות הניתנת על פי חוזה זה לרשות ו/או לעירייה ו/או למנהל ו/או למי מטעמם  
הרשות, לרבות לפקח, להדריך או להורות לחברה  ו/או לעובדים מטעמה ו/או למי מטעם החברה,  
אלא אמצעים להבטחת ביצוע הוראות חוזה זה במלואן בלבד, וכי כל זכות הניתנת  לחברה  ו/או  
ורק לצורך   ו/או העירייה, ככל שתינתן, הינה   אך  )לרבות לעובדיה( ברכוש הרשות  למי מטעמה 
ביצוע התחייבות  החברה   על פי חוזה זה, ולא תהיינה  לחברה  ו/או לעובדים מטעמה ו/או לכל מי  
מטעמה, כל זכויות של עובד המועסק על ידי הרשות ו/או העירייה ו/או מי מטעמן והם לא יהיו  
זכאים לכל תשלומים, פיצויים, או הטבות, או זכויות של עובד כלפי מעבידו מטעם הרשות ו/או  

העירייה ו/או מי מטעמן.   

21.5. החברה  מתחייבת כי תשלם לעובדיה את כל התשלומים, ההוצאות והמסים בקשר עם העסקתם,  
לרבות זכויות סוציאליות, בהתאם להוראות הדין.   

21.6. אם מכל סיבה שהיא, יקבע בית משפט ו/או בית דין, כי עובד או עובדים של  החברה  או כל מי  
מטעמה הנם עובדים של הרשות ו/או העירייה ו/או מי מטעמן, בין ביחד עם  החברה  ובין בנפרד  
ו/או כי עובדי  החברה  זכאים לתשלום כלשהו מהרשות ו/או מהעירייה, כי אז מתחייבת  החברה  
לפצות ולשפות את הרשות ו/או את העירייה ו/או את מי מטעמן, מייד לפי דרישתם  הראשונה,  
בגין כל סכום, ללא יוצא מן הכלל, שהרשות ו/או העירייה ו/או מי מטעמן, יידרשו לשלם לכל אדם  

ו/או גוף בקשר עם כל קביעה וקביעה כזו, לרבות כל ההוצאות המשפטיות הקשורות לנ"ל.   
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22. העברת זכויות 

22.1. החברה  מתחייבת לא להמחות ו/או להעב יר ו/או לשעבד חוזה זה ו/או כל חלק ממנו ו/או כל זכות  
הנובעת ממנו ו/או כל חבות הנובעת ממנו לאחר וכן לא למסור לאחר את רשות השימוש במערך  
שיתוף הרכבים, או חלק ממנו, לא להעניק לאחר כל זכות שהיא במערך שיתוף הרכבים א לא בכפוף  

להסכמת הרשות מראש ובכתב, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.  

שינוי בבעל ות בחבר ה בין באמצעות העברת מניות, הגדלת הו ן מניות ו/או הקצאת מניות ו/או בכל  
דרך אחרת תחשב כהעברת זכויות לענין סעיף זה.  

מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי החברה אינה רשאית לאפשר לצד ג' כלשהו  
לעשות שימוש במקומות החניה הייעודיים, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.  

22.2. אישור הרשות להמחאת ו/או העברת ו/או  שיעבוד זכויותיה של החברה לאחר, או מסירת ביצוע  
השירותים לאחר כאמור לעיל, לא יהיה בהם כדי לשחרר את  החברה  מההתחייבויות, האחריות  
והחובות המוטלות עליה  על פי חוזה זה ועל פי כל דין, אלא אם כן אישרה הרשות מראש ובכתב 

אחרת. 

ו/או   להחכיר  ו/או  להשכיר  ו/או  למכור  ו/או  להסב  ו/או  לשעבד  ו/או  למשכן  רשאית  22.3. הרשות, 
להעביר את זכויותיה ו/או להמחות את זכויותיה, כולן או מקצתן, על פי חוזה זה ו/או במערך  
שיתוף הרכבים, או חלק ממנו, והכל באופן שתמצא לנכון,  לרבות  לעירייה או לתאגיד עירוני של  
העיריה,  על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ובלי שיהיו לחברה   כל תביעות או טענות בקשר לכך  

והכל, ובלבד שזכויות החברה על פי חוזה זה לא תיפגענה.   

22.4. התחייבויות  החברה   על פי סעיף  22  זה, מהוות התחייבויות עיקריות, שהפרת איזה מהן מהווה  
הפרה יסודית של חוזה זה. 

23. סמכויות המנהל  

23.1. המנהל רשאי לפקח על תפעול המערך על ידי החברה לרבות ביצוע כל התחייבויותיה על פי חוזה  
זה. 

23.2. המנהל רשאי  לתת לחברה הוראות ו/או הנחיות, בכל הנוגע לתפעול מערך שיתוף הרכבים על ידי  
החברה לרבות ביצוע כל התחייבויותיה על פי חוזה זה.  

23.3. החברה מתחייבת למסור למנהל כל הסבר שיידרש על ידו ו/או מי מטעמו בנוגע לחוזה זה. 

23.4. למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין לראות בזכות הפיקוח שניתנת  לרשות ו/או למנהל כאמור  
בחוזה זה אלא כאמצעי מעקב אחר ביצוע החוזה ואין בכך כדי לשחרר את החברה מהתחייבויותיה  

ו/או אחריותה על פי חוזה זה ו/או הדין.  

24. שמירת דינים   

24.1. החברה  מתחייבת לפעול בהתאם לחוזה זה תוך ציות לכל דין ובכלל זה חוקים, תקנות, הוראות,  
צווים וחוקי עזר  שהוצאו או שיוצאו מטעם כל רשות מוסמכת וכן, לבצע כל הוראה חוקית שיצאה  
ו/או שתצא מכל רשות מוסמכת וכל הכרוך בכך ולמלא אחר הוראות כל דין לרבות בדבר מתן  
הודעות, קבלת רישיונות, השכרת רכבים, דיני הגנת הצרכן, דיני הגנת הפרטיות, דינים כלליים,  
וכל   אגרות  דיני הנגישות לאנשים עם מוגבלויות ותשלום מסים,  ומידע,  דיני משפט, טכנולוגיה 

תשלום אחר אשר חל ו/או יחול בקשר עם חוזה זה.   

של   שלומם  על  שמירה  לשם  והגהות  הבטיחות  תנאי  כל  של  קיומם  להבטיח  24.2. החברה  מתחייבת 
עובדיה ו/או של כל אדם אחר במהלך תקופת החוזה. ה חברה  תדאג כי יהיה לעובדיה ו/ או לשלוחיה  
ו/או לכל הפועלים מטעמה, על חשבונה והוצאותיה, כל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש בהתאם  

להוראות הדין לשם תפעול מערך שיתוף הרכבים.  

24.3. מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, כל מוצר שלגביו קיים תו תקן ישראלי, יסופק כשהוא עומד  
בדרישות התקן הרלבנטי ומאושר על  פיו.   

24.4. התחייבויות החברה   על פי סעיף  23  זה, מהוות התחייבויות עיקריות, שהפרת איזה מהן מהווה  
הפרה יסודית של חוזה זה. 

25. אחריות   

מוחלט   באופן  דין, תהא  החברה  אחראית  או מכל  זה,  חוזה  הוראה מהוראות  בכל  לפגוע  25.1. מבלי 
)לגוף ולרכוש(   ונזק  ובלעדי בהתאם לחבות המוטלת עליה על פי דין לכל פגיעה, הפסד, הוצאה 
זה   והנובע מחוזה  הקשור  בכל  למנוי,  לרבות  לכל אדם אחר  ו/או  לעירייה  ו/או  לרשות  שייגרם 
של  החברה    מחדל  ו/או  מעשה  כל  ו/או  חלקו  כולו  או  הרכבים,  שיתוף  מערך  עם  בקשר  לרבות 

והפועלים מטעמה בביצוע חוזה זה.  
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25.2. החברה  אחראית כלפי העירייה והרשות באחריות מלאה, בלעדית ומוחלטת כל מקרה של פגיעה,  
פציעה, נכות מוות, נזק או הפסד שיקרו או יגרמו לעובדיה ו/או למי מטעמה    ו/או לצד שלישי  

כלשהו, תוך כדי או עקב, ביצוע או מחדל מהתחייבויותיה של החברה על פי חוזה זה.  

25.3. למען הסר ספק,  החברה  מקבלת על עצמה אחריות לכל אבדן ו/או נזק  -  בין נזק לגוף ובין נזק  
לרכוש  -   ו/או הוצאות שהן, שייגרמו לרשות ו/או לעירייה ו/או לכל צד שלישי שהוא עקב מעשה  
או מחדל ש ל החברה   ו/או עובדיה ו/או הפועלים מטעמה תוך ו/או בעקבות ביצוע חוזה זה, במידה  

שאחריות כזאת מוטלת על אדם לפי פקודת הנזיקין )נוסח חדש(, או לפי כל דין אחר.  

שיתוף   למערך  שייגרמו  פגיעה  ו/או  נזק  ו/או  אובדן  לכל  הבלעדית  האחראית  25.4. החברה  תהיה 
למערכת,  וחלקיהם,  הרכבים,  לאבזור  לרכבים,  רק,  לא  אך  לרבות  ולפרטיו,  לרכיביו  הרכבים, 
למוקדי השירות, לאתר האינטרנט, לאפליקציה הסלולארית, ולכל רכיבי מערך שיתוף הרכבים  
ומובהר כי העירייה ו/או הרשות, הבאים מכוחן ו/או המועסקים על ידן לא יהיו חייבים לשאת  
בכל תשלום, הוצאה, דמי נזק ו/או פיצויים שייגרמו  לחברה  ו/או למי מטעמה  ו/או לצד ג' כלשהו  
תוך ו/או בקשר  למערך שיתוף הרכבים ו/או תפעולו  ולחברה  לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או  

תביעה בשל כך.  

25.5. החברה  הינה האחראית הבלעדית, לתשלום כל קנס, מס ו/או תשלום אחר שיוטלו בקשר עם מערך  
שיתוף הרכבים תפעולו, לרבות תחזוקתו ותיקון תקלות בו, ותישא באחריות המלאה בגין כך.   

25.6. לרשות ו/או לעירייה ו/או למי מטעמן אין ולא תהיה  כל אחריות, לכל נזק מכל מין או סוג שהם,  
או   הנובע  ורכושם,  ו/או  לכל אדם אחר  למי מטעם החברה  ו/או  ו/או  לחברה  למנויים  שייגרמו 
קשור, במישרין או עקיפין, למערך שיתוף הרכבים ו/או לרכבים ו/או לשימוש בהם, לרבות לתפעול  

ו/או תחזוקת מערך שיתוף הרכבים. 

25.7. אם הרשות ו/או העירי יה  ו/או מי מטעמן ידרש ו לשלם לצד כלשהו דמי נזק, פיצויים ו/או הוצאות  
כלשהם, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד, בקשר עם מערך שיתוף הרכבים  ו/או תפעולו  
ו/או תחזוקתו,  מתחייבת בזאת  החברה  לשפות את הרשות ו/או העירייה בשלמות בעד כל סכום  
או תשלום שתידרשנה לשלמו,  לרבות  שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות, ובלבד  שניתנה  לחברה   

הזמנות להתגונן מפני  הדרישה ו/או התביעה.  

25.8. למען הסר ספק, מוצהר ומוסכם בזאת בין הצדדים במפורש, כי העירייה או הרשות, הבאים מכוחן  
ו/או המועסקים על ידן לא יהיו חייבים לשאת בכל תשלום, הוצאה, דמי נזק ו/או חבות פיצויים  

מכל סוג או סיבה שהם שייגרמו לחברה ו/או שישולמו על ידה תוך ו/או בקשר עם חוזה זה.  

25.9. אין לראות בכל זכות הניתנת על פי חוזה זה לרשות ו/או למנהל, לרבות לפקח, להדריך או להורות  
ביצוע הוראות   למי מטעם  החברה, אלא אמצעים להבטחת  ו/או  לחברה  ו/או לעובדים מטעמה 
והם לא מטילים על הרשות ו/או העירייה ו/או המנהל ו/או מי מטעמם   חוזה זה במלואן בלבד 

אחריות כלשהי בקשר עם חוזה זה וביצועו והאחריות הבלעדית, הינה של החברה בלבד. 

25.10. החברה   אחראית לכל הליך משפטי ו/או מנהלי )בסעיף זה  –  "ההליך"( שיוגש בקשר עם חוזה זה  
גם אם  החברה   ו/או מי מטעמה אינם צד להליך ובין אם צורפו הרשות ו/או העירייה כצד להליך  
ובין אם לאו, והחברה  תטפל בעצמה ועל   חשבונה בכל הליך כאמור, לרבות תישא בכל התשלומים  
וההוצאות בגין הליך כאמור לרבות הוצאות משפטיות הנובעות מכך, שכר טרחת עורך דין, שכר  
שמאי וכדו' וכן תישא באחריות לכל החלטה ו/או פסק דין ו/או תשלום ו/או פיצוי ו/או הוצאות  

שייפסקו, בקשר לכל הליך כאמור.  

25.11. התחייבויות  החברה   על פי סעיף  25  זה, מהוות התחייבויות עיקריות, שהפרת איזה מהן מהווה  
הפרה יסודית של חוזה זה. 

26. ביטוח. 

26.1. במשך כל תקופת ההתקשרות תערוך ותקיים  החברה ביטוחים בהתאם למפורט בנספחי הביטוח  
המצורפים לחוזה זה כחלק בלתי נפרד הימנו ומסומנים כנספחים ו'-ו'1. 

26.2. התחייבויות החברה  על פי    סעיף  26  זה  מהוות  התחייבויות עיקריות, שהפרת איזה מהן  מהווה   
הפרה יסודית של חוזה זה.   

27. ערבות החוזה   

ובמועדן, תמציא  החברה  לרשות   פי החוזה, במלואן  27.1. להבטחת קיום כל התחייבויות  החברה  על 
במועד חתימת חוזה זה, ערבות בנקאית פיננסית, אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת למימוש על פי  

דרישה בלבד, בסך ש ל 150,000  ₪ )  מאה וחמישים א לף שקלים חדשים( )לה לן: "ערבות החוזה"(.  

27.2. על ערבות החוזה יחולו התנאים הבאים: 

27.2.1. כתב ערבות החוזה יהיה בנוסח המצורף כנספח ז' לחוזה זה. 

27.2.2. הסכום המופיע על גבי ערבות החוזה ינקב בשקלים חדשים בלבד.  
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27.2.3. לסכום ערבות החוזה יתווספו הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן, כאשר המדד הקובע 
יהיה המדד הידוע במועד חתימת חוזה זה.  

27.2.4. ערבות החוזה תהיה בתוקף עד תום שישים יום מתום תקופת החוזה, או לם החברה  תהיה  
חודשים.   )12( עשר  משנים  תפחת  שלא  לתקופה  חוזה  ער בות  לרשות  להמציא  רשאית 
החברה   תאריך את תוקף ערבות החוזה מעת לעת, לפחות  ארבעה עשר   )14( יום לפני מועד  

פקיעתה של ערבות החוזה.  

לרבות   בהארכתה,  ו/או  בעדכונה  ו/או  החוזה  ערבות  בהוצאת  הכרוכות  ההוצאות  27.2.5. כל 
עמלות, יחולו על החברה בלבד. 

27.2.6. אי המצאת ערבות חוזה במועד,  לרבות  אי הארכת תוקף ערבות מעת לעת כאמור לעיל,  
ויקנו לרשות, בנוסף ומבלי לגרוע מכל זכות העומדת  יהווה הפרה יסודית של חוזה זה 

לרשות על פי החוזה ו/או הדין, זכות לחלט כל ערבות חוזה המצויה בידה באותה עת.   

27.2.7. מבלי לפגוע בכל סעד או זכות, המוקנים לרשות  עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י כל דין, בגין הפרה 
יסודית של חוזה זה על יד י החברה, תהא הרשות זכאית לממש את ערבות החוזה, ולגבות  
מתוך הסכום שיתקבל ממימוש ערבות החוזה, כל סכום אותו חי יבת החברה  לרשות עפ"י  

חוזה זה ו/או עפ"י כל דין.   

27.2.8. מומשה ערבות החוזה כאמור לעיל, תהיה  החברה  חייבת להפקיד בידי הרשות, ערבות  
חוזה חדשה בתנאים ובסכום זהים לערבות החוזה  וזאת ת וך 7  )שבעה( ימים מיום חילוטה  
זה  סעיף  להוראות  בהתאם  שתופקד  החדשה  החוזה  ערבות  הבנקאית.  על  הערבות  של 

יחולו כל הוראות חוזה זה המתייחסות לערבות החוזה.   

לסעדים  זכותה  על  הרשות  מצד  ויתור  משום  מימושה,  ו/או  החוזה  ערבות  במתן  27.2.9. אין 
ובין אם אלה סעדים  בגוף החוזה  בין אם אלה סעדים מפורטים  כנגד  החברה,  אחרים 
במועד   קיים  שיהיה  דין  או  החוזה  חתימת  בעת  הקיים  דין  כל  מכוח  לרשות  העומדים 

ההפרה.  

27.2.10. החברה  מצהירה ומתחייבת כי ידוע לה שאין במתן ערבות החוזה ו/או במימושה על ידי  
הרשות משום ויתור ו/או פגיעה בכל זכות שהיא של הרשות, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות  

האמור, זכותה לכל סעד אחר המוקנה לה על פי חוזה זה ו/או על פי דין.  

27.2.11. מומשה ערבות החוזה, ייקבע סדר זקיפת חובו ת החברה  מתוך סכום ערבות החוזה, על פי  
שיקול דעתה הבלעדי של הרשות. 

27.3. התחייבויות  החברה   על פי סעיף  27  זה, מהוות התחייבויות עיקריות, שהפרת איזה מהן מהווה  
הפרה יסודית של חוזה זה. 

28. הפרות וסעדים  

28.1. על חוזה זה יחול חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א -  1970.  

28.2. כל הפרה של חוזה זה, שאינה הפרה יסודית, אשר לא תתוקן על ידי החברה תוך ארבעה עשר )14(  
ימים ממועד קבלת הודעה בדבר ההפרה, תיחשב כהפרה יסודית של חוזה זה.   

28.3. ביטול עקב הפרה  

מבלי לפגו ע בכל סעד לו זכאית הרשות על פי חוזה זה ו/או על פי הדין, הרשות תהיה רשאית לבטל  
חוזה זה באופן מיידי, בקרות אחד או יותר, מן המקרים המפורטים להלן:  

28.3.1. החברה הפרה חוזה זה בהפרה יסודית חוזה זה. 

את  תיקנה  ולא  יסודית,  הפרה  שאינה  מהוראותיו,  הוראה  או  זה  חוזה  28.3.2. החברה  הפרה 
ההפרה תוך ארבעה עשר ) 14( ימים ממועד קבלת הודעה בדבר ההפרה. 

28.3.3. הוגשה בקשה על יד י החברה  ו/או על ידי מ י מטעמה  ו/או בהסכ מת החברה  ו/או בהסכמת 
מי מטעמה להסדר נושים של החברה.  

לעמוד   באפשרותה  לפגוע  כדי  בעיקול  שיש  באופן  נכסי  החברה,  על  עיקול  28.3.4. הוטל 
בהתחייבויותיה על פי חוזה זה והכל במקרה שהעיקול לא בוטל תוך שלושים )30( ימים. 

28.3.5. החברה   תקבל החלטת פירוק ו/א ו תפעל  לפירו ק החברה   ו/או יינתן נגדה צו פירוק ו/או צו  
כינוס ו/או צו הקפאת הליכים ו/או צו לביצוע הסדר או פשרה עם נושיה ו/או צו אחר 
דומה במהותו לצווים אלה ו/או ימונה לחברה מפרק זמני או קבוע ו/או כונס נכסים זמני  
או קבוע ו/או מנהל מיוחד ו/או נאמן ו/או כל בעל תפקיד אחר הדומה במהותו לאלה ו/או  
-  אם תוגש בקשה על ידי  החברה  ו/או  מי מטעמה  למתן צו כאמור לעיל או למינוי בעל  

תפקיד כאמור לעיל.  



 55מתוך   45עמוד 
 

   בינוניות וארוכות  לנסיעות בעיר תל אביב יפו  A2Aהפעלת מערך שיתוף רכבים בשיטת 

28.3.6. ימחק שמה של  החברה  מרישום כלשהו המתנהל על פי דין ומחיקה זו יש בה כדי לפגוע  
באפשרותה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה על פי חוזה זה.  

28.3.7. תוגש נ גד החברה  בקשה למתן  צו ו/או למינוי בעל תפקיד, כאמור בסע יף 28.3.5  לעיל, אשר 
לא בוטלה, הוסרה או נמחקה בתוך שלושים )30( יום ממועד הגשתה.   

28.3.8. החברה  או מי  מטעמה  המחו ו/או הסבו ו/או שיעבדו את החוזה, כולו או מקצתו, ללא  
אישור הרשות כמפורט בחוזה זה;   

הרכבים  שיתוף  תפעול   מערך  את  מלבצע  ו/או  עסקים  מלנהל  28.3.9. החברה   או  חדלה  בפועל 
בהתאם לאמור בחוזה זה;  

29. אופן סיום ההתקשרות בין הצדדים 

למעט   תוקף,  להן  יהיה  ולא  מלחול  תחדלנה  החוזה  הוראות  סיבה,  מכל  זה  חוזה  סיום  29.1. במועד 
הוראות,   אשר על פי לשונן או מטבען,  ממשיכות לחול לאחר ביטול החוזה או סיומו,  אשר תמשכנה  

לחול, למשך התקופה הקבועה בהן, ככל שקבועה תקופה כזו. 

29.2. החברה  תחדל, להפעיל, לתחזק ולנהל את מערך שיתוף הרכבים וכל הקשור והנובע ממנו ובכלל  
זאת:  

29.2.1. החברה תפנה את הרכבים ו תחדל לעשות כל שימוש במקומות  החניה  הייעודיים.   

29.2.2. החברה  תחדל לעשות כל שימוש בשם  ו/או  סימני המסחר  ו/או לוגו  של  העירייה  ותחדל 
מיתוג המערך  להפעיל  את  האפליקציה הסלולארית, את אתר האינטרנט  הכוללים את 

ובכפוף לאמור בסעיף 19.2  לעיל , תחדל להשתמש בדומיין של אתר האינטרנט.  

29.2.3. החברה   מתחייבת לבטל בכל מערכותיה ו/או רכביה ו/או פרסומיה  כל אזכור עירוני  לרבות  
כל  ציון  ו/או אזכור ו/או מתן רושם כי  פועלת   בשטחי העירייה  ו/או מעניקה  את   שירות  

המערך בתל  אביב- יפו, לרבות הפסקת השימוש במיתוג העירוני.   

29.3. החברה מתחייבת לשתף פעולה עם הרשות ו/או מי מטעמה לצורך ביצוע האמור לעיל. 

30. ויתור על סעדים  

החברה  מצהירה ומתחייבת בזה, כי לעניין כל טענה, תביעה או דרישה, מכל סוג שהוא, שתהיינה לה לפי  
חוזה זה או מכוחו או בקשר אליו, במישרין או בעקיפין, הינה מוותרת ולא תהיה זכאית, לזכות עיכבון או  
לכל סעד או תרופה שתכליתם אכיפת החוזה, בין זמניים ובין קבועים, לרבות בדרך של צו עשה, צו אל  
תעשה, צו עיכוב, צו מניעה. במקרה של הבאת חוזה זה לידי סיום, מכל סיבה שהיא, לא תמנע  החברה  

תפעול  מערך שיתוף רכבים על ידי גוף ו/או תאגיד ו/או גורם אחר. 

31. שיפוי 

החברה  מתחייבת לשפות ו/או לפצות, באופן מלא, את הרשות ו/או העירייה ו/או את עובדיהן ו/או שלוחיהן  
ו/או מי מטעמן, בגין כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא שתוגש, אם ומיד כאשר תוגש, על  
ידי כל אדם, בלי יוצא מן הכלל, בגין כל מעשה ו/או מחדל לו אחראית  החברה   על  פי חוזה זה ו/או על פי  
הדין, לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו למי מהם במלואם ו/או בכל סכום אשר ייפסק  
על פי הדין ובתנאי,   בפסק דין לחובתם בקשר לנזקים, אשר  החברה  אחראית להם על פי חוזה זה ו/או 

ובלבד שתיתן לחברה הזדמנות להתגונן כנגד הדרישה ו/או התביעה כאמור.   

הפרה   מהווה  מהן  איזה  שהפרת  עיקריות,  התחייבויות  מהוות  סעיף  31  זה,  פי  התחייבויות  החברה  על 
יסודית של חוזה זה.  

32. ויתור או שינוי 

32.1. הסכמה של צד  לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה  
שווה למקרה אחר. לא השתמש מי מהצדדים בזכויות שניתנו לו על לפי החוזה במקרה מסוים,  
ויתור כלשהו על   ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו  אין לראות בכך 

זכויות וחובות לפי חוזה זה.  

32.2. שום ויתור, או הימנעות מפעולה במועדה, או ארכה שתינתן, לא יחשבו כויתור של צד על זכות  
מזכויותיו והוא יהיה רשאי להשתמש בזכויותיו, כולן או מקצתן בכל עת שימצא לנכון. 

33. עוסק מורשה 

החברה  מתחייבת, כי במשך כל תקופת החוזה תהא רשומה כעוסק מורשה לעניין חוק מס ערך מוסף וכן  
תנהל ספרי חשבונות כדין.  

34. תיקון לחוזה  

כל תיקון או תוספת לחוזה זה ייערכו בכתב וייחתמו על ידי שני הצדדים, שאם לא כן, לא יהא להם כל  
תוקף.  
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35. קיזוז 

   בינוניות וארוכות  לנסיעות בעיר תל אביב יפו  A2Aהפעלת מערך שיתוף רכבים בשיטת 

35.1. החברה מוותרת בזה על כל זכות קיזוז שהיא הנתונה לה על פי כל דין כנגד הרשות. 

ו/או לגבות כל סכום שמגיע ו/או שיגיע לה מן   ידה  35.2. הרשות תהיה זכאית לקזז ו/או לעכב תחת 
החברה, מתוך כספים שיגיעו ממנה  לחברה, מכל מין וסוג שהם, לרבות כל סכום שהיא עלולה  

לשאת בו ו/או תישא בו, בגי ן מעשי ו/או מחדלי החברה, בין שהסכום קצוב ובין שאינו קצוב.   

36. תשלום במקום החברה  

36.1. הרשות רשאית לשלם במקום  החברה, כל סכום שתשלומו חל על פי חוזה זה על  החברה, וזאת  
לאחר שניתנה על יד ה לחברה   התראה בכתב לשלמו, והחברה  לא שילמה, תוך שבעה )7( ימים מיום  

שנדרשה לעשות כן.  

36.2. שילמה הרשות סכום כלשהו החל על פי חוזה זה על  החברה, תשיב  החברה  לרשות כל סכום אשר  
שולם על ידה כאמור, מיד עם דרישתה הראשונה של הרשות, בתוספת ריבית פיגורים, מחושבת  

לתקופה שמיום תשלום הסכום על ידי הרשות ועד ליום השבתו בפועל והכל בתוספת מע"מ כחוק.  

37. סמכות שיפוט והדין החל 

37.1. הצדדים מסכימים כי הדין הישראלי יחול על חוזה זה, ללא כללי ברירת הדין שלו.   

37.2. הסמכות הייחודית לדון בכל עניין הנוגע לחוזה זה או הנובע ממנו מוקנית לבית המשפט, המוסמך  
מבחינה עניינית, בעיר תל אביב - יפו, ו לא תהיה סמכות לכל בית משפט אחר בעניין זה.  

38. מיצוי התנאים המוסכמים 

הבטחות,   כל  הצדדים.  בין  המוסכמים  התנאים  כל  את  ומבטא  ממזג  מגלם,  מכיל,  זה  חוזה  כי  מוסכם 
ערובות, הסכמים בכתב או בעל-פה, התחייבויות או מצגים בכל הקשור לחוזה זה שניתנו או נעשו על- ידי  
החיובים   על  להוסיף  כדי  בהם  אין  בו,  מפורש  ביטוי  לידי  באו  לא  ואשר  זה  חוזה  כר יתת  לפני  הצדדים 
והזכויות הקבועים בחוזה זה או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם  

החל מתאריך חוזה זה.  

39. הודעות 

39.1. כל הודעה שנמסרה ביד על ידי צד למשנהו  -  לנמען המצוין להלן  -  תחשב כמתקבלת בעת מסירתה.   

39.2. כל הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו בדואר רשום, על פי הכתובת המצוינת להלן ותוך ציון הנמען  
ממועד   עסקים  ימי   )5( חמישה  תוך  השני  הצד  ידי  על  התקבלה  כאילו  להלן  -  תחשב  המצוין 

השליחה, מבית דואר בישראל. 

40. כתובות הצדדים 

40.1. הרשות -הנמען:  הרשות  לפיתוח כלכלי תל אביב  –  יפו בע"מ,  פארק  עתידים, בניין מס'  2,  
תל אביב יפו;  

מרחוב  ; __________________, __________________ 40.2. החברה - הנמען:

ולראיה באו הצדדים על החתו ם:

 ______________________________  ______________________________

 החברה  הרשות

 ________________   על ידי: __________________ על ידי:  

 ________________   תואר:__________________  תואר:

אישור עו"ד 

המשמש כיועץ המשפטי של  החברה  מאשר בזאת כי _________________  אני הח"מ, עו"ד _____________, 

____________ _____________ __________________ _______________________ ___ ו-ת.ז. ת.ז. 

אשר חתמו על חוזה זה בפני,  בשם החברה,  הינם מוסמכים לחתום מטעמה,   וכי נתקבלה החלטה כדין על יד י החבר ה 

בהתאם למסמכי ההתאגדות שלה להתקשר בחוזה זה ולהסמיך את הנ"ל לחתום על החוזה ונספחיו.  

 ___________________ 

, ע ו"ד 
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   בינוניות וארוכות  לנסיעות בעיר תל אביב יפו  A2Aהפעלת מערך שיתוף רכבים בשיטת 

נספח א' ל חוזה 

 החוזה   של  מוקדם לסיום ים רמק/נסיבותנספח 

שנה 4 שנה 3 שנה 2שנה 1מדד 
13,000 10,000 6,000 3,000 כמות מנויים פעילים  )ומטה(  

200 200 200 200כמות תלונות על השירות  )ומעלה(  
30,000 30,000 20,000 20,000 מספר נסיעות )ומטה(  

מובהר בזאת כדלקמן:  

▪ "מנוי פעיל" – מנוי שביצע נסיעה בחצי שנה האחרונה.   

כמות   בדיקת  הקודמים  למועד  מצטבר  בתקופת  12  חודשים  השירות  –    תבחן  באופן  על  תלונות  ▪ כמות 

התלונות.   

▪ מספר נסיעות – יבחן באופן מצטבר בתקופת  12 חודשים הקודמים למועד בדיקת מספר הנסיעות.   

▪ מדדים/מקרים/נסיבות ליציאה מפרויקט אינם מצטברים ) נדרש קיומו של  תנאי אחד  לצורך סיום מוקדם  

של החוזה(  

מובהר בזאת כי אין באמור  בנספח זה כדי  לפגוע ו /או  לגרוע מכל  סעד על פי  החוזה ו / או הדין של  הרשות.  
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   בינוניות וארוכות  לנסיעות בעיר תל אביב יפו  A2Aהפעלת מערך שיתוף רכבים בשיטת 

נספח ב' ל חוזה 

 נספח מדדי הצלחה להגשת בקשה להרחבת המערך

פעימה  מדד 
 1

פעימה  
 2

פעימה  
 3

פעימה  
 4

פעימה  
 5

פעימה
 6

פעימה  
 7

פעימה  
 8

פעימה  
 9

פעימה  
 10

פעימה
 11

פעימה  
 12

פעימה  
 13

פעימה  
 14

פעימה  
 15

פעימה  
 16

פעימה  
 17

פעימה  
 18

כמות  
מנויים 
פעילים 

)מעל ל(  

 7,000 9,50012,000 15,500 18,000 23,000  20,500 25,500 27,00028,000 29,000 29,000 29,00030,00030,000   30,000 31,00032,000

ממוצע  
נסיעות יום 
חול  לרכב  

 1 1 1 1 1.5 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ממוצע  
נסיעות 

שישי-שבת  
לרכב 

 1.5 1.5 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

תוספת  
רכבים 

 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

סה''כ  
רכבים 

בשירות  

 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1,000

מובהר בזאת כדלקמן:  

▪ "מנוי פעיל" - מנוי שביצע נסיעה בחצי שנה האחרונה.   

▪ ממוצע נסיעות יבחן לתקופת 3 חודשים הקודמים להגשת הבקשה.  

▪ ניתן להגיש בקשה להגדלת הצי לאחר  8 חודשי פעילות )מתחילת שלב ההפעלה(. 

▪ המדדים להגדלת השירות הינם מצטברים.   
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   בינוניות וארוכות  לנסיעות בעיר תל אביב יפו  A2Aהפעלת מערך שיתוף רכבים בשיטת 

נספח ג' לחוז ה 

  הייעודיים החנייה מקומות  מיקומי מוצעת של   חלוקה

מבלי לפגוע  ובנוסף   לאמור  בסע יף 9.5  לחוזה,  מובהר  בזאת  כי ייתכנו שינויים במיקומי מקומות החנייה הייעודיים 
בחלוקה המוצעת.    



רובע 1

1

2

3

4
5

6

7

8

9

מ''ח 5 רדינג- חניתא -1

מ''ח סלודור-1 -2

מ''ח *  1 טאגור- -3

מ''ח 1 בן יוסף- -4

מ''ח *  1 אחימאיר- -5

מ''ח 1 רפואת שיניים- -6

מ''ח 1 מוזיאונים- -7

מ''ח 1 מעונות- -8

מ''ח 1 ברושים- -9

מ''ח 2 -חניות כחול לבן –

*חניון פתוח

כמות חניות  מיקום

6אחוזות חוף

אחוזות חוף\\

פתוח

2

5חנה וסע

0אתרים  

2כחול לבן  

15סה''כ



רובע 2

מ''ח נחושת 1 -1

מ''ח* מטודלה 1 -2

מ''ח פנחס רוזן 1 -3

מ''ח *  שלונסקי-1 -4

מ''ח *  1 בני אפריים -5

מ''ח *  תל ברוך -1 -6

מ''ח 4 חניות כחול לבן – -

1

3

4

5

6

2

* חניון פתוח

כמות חניות  מיקום

2אחוזות חוף

אחוזות חוף  

פתוח

3

0חנה וסע

0אתרים  

4כחול לבן  

9סה''כ



רובע 3

מ''ח נחושת 3 -1

מ''ח 3 ספיר- -2

מ''ח 3 ארלוזורוב 17- -3

מ''ח 2 התרבות – -6

מ''ח 2 שרתון- -7

מ''ח* 2 סלודור- -8

מ''ח 8 חניות כחול לבן –

1

2

3

4

6

7

א

א
5

8

א מ''ח 2 נמל תל אביב- -4

א מ''ח 10 כיכר אתרים – -5

* חניון פתוח

חניון אתרים   א

כמות חניות  מיקום

13אחוזות חוף

אחוזות חוף  

פתוח

2

0חנה וסע

12אתרים

8כחול לבן  

35סה''כ



רובע 4

מ''ח מרים החשמונאית 2 -1

מ''ח *  בית החייל 2 -2

מ''ח חנה וסע ארלוזורוב 5 -3

מ''ח גולדה 2 -4

מ''ח 1 חברה חדשה- -5

מ''ח 3 חניות כחול לבן – -
2

3

4

5

1

* חניון פתוח

כמות חניות  מיקום

5אחוזות חוף

אחוזות חוף  

פתוח

2

5חנה וסע

0אתרים  

3כחול לבן  

15סה''כ



רובע 5

מ''ח* הרב קוק 2 -1

מ''ח 1 מונטיפיורי -2

מ''ח הכובשים 2 -3

מ''ח עין יעקב 2 -4

מ''ח התחנה 4 -5

מ''ח 2 ליבר -6

מ''ח 3 החשמל- -7

מ''ח 3 הרכבת- -8

מ''ח 6 חניות כחול לבן – -

2

3

4
5

6

7

8

1

כמות חניות  מיקום

17אחוזות חוף

אחוזות חוף  

פתוח

2

0חנה וסע

0אתרים  

6כחול לבן  

25סה''כ



רובע 6

מ''ח 1 לסקוב -1

מ''ח מפעל הפיס 1 -2

מ''ח רבניצקי-1 -3

מ''ח הצפירה 1 -4

מ''ח 3 חניות כחול לבן – -

1
2

3

4

כמות חניות  מיקום

4אחוזות חוף

אחוזות חוף  

פתוח

0

0חנה וסע

0אתרים  

3כחול לבן  

7סה''כ



רובע 7

מ''ח 2 אלפילט -1

מ''ח* אלפסי 1 -2

מ''ח בלומפילד 1 -3

מ''ח* גלי צה''ל 1 -4

מ''ח* הבעש''ט 1 א5-

מ''ח 3 חניות כחול לבן – -

2

3
4

5

1

א

חניון אתרים   א

* חניון פתוח

כמות חניות  מיקום

2אחוזות חוף

אחוזות חוף  

פתוח

3

0חנה וסע

1אתרים  

3כחול לבן  

9סה''כ



רובע 8

מ''ח 8 חניות כחול לבן – -

כמות חניות  מיקום

0אחוזות חוף

אחוזות חוף

פתוח

0

0חנה וסע

0אתרים  

8כחול לבן

8סה''כ



רובע 9

מ''ח משה דיין 1 -1

מ''ח* אלוף 1 -2

* מ''ח 1 צבי נישרי -3

* מ''ח 1 וולפסון 2 -4

* מ''ח פליטי הספר 1 -5

* מ''ח טירת צבי 1 -6

מ''ח* המערכה  1 -7

מ''ח 2 חניות כחול לבן – -

1

2

3 4

5

6

7

כמות חניות  מיקום

1אחוזות חוף

אחוזות חוף  

פתוח

6

0חנה וסע

0אתרים  

2כחול לבן  

9סה''כ
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   בינוניות וארוכות  לנסיעות בעיר תל אביב יפו  A2Aהפעלת מערך שיתוף רכבים בשיטת 

נספח ד' ל חוזה 

 דמי השימוש נספח 

ההצעה במכרז של המציע הזוכה, נספח מס' 4 למכרז, תצורף כנספח ד' לחוזה ההתקשרות. 



 55מתוך   51עמוד 
 

   בינוניות וארוכות  לנסיעות בעיר תל אביב יפו  A2Aהפעלת מערך שיתוף רכבים בשיטת 

נספח ה' ל חוזה 

 סודיות הגנת הפרטיות ואבטחת מידענספח 
1. החברה מצהירה ומתחייבת כדלקמן:  

1.1 לשמור בסוד ולא להעביר, להראות, למסור, להודיע, לגלות או להביא לידיעת כל גורם, במישרין  
או בעקיפין, במהלך ההתקשרות או לאחריה, כל מידע, ידיעה, סוד מסחרי/עסקי, או נתונים מכל  
סוג שהוא שאינם נחלת הכלל, אשר יגיעו לידיה או יובאו לידיעתה, עובדיה ו/או מי מטעמה במהלך  

ההתקשרות  עם הרשות )להלן: "המידע"(, ללא אישור מראש ובכתב של הרשות.  

1.2 להחתים את עובדיה ומי מטעמה על טופס הצהרת שמירה על סודיות המצ"ב כנספח  ה'1. 

1.3 לפעול בכל הקשור והנובע במסגרת ההתקשרות, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ "א –  1981,  
התקנות לפיו וכל הוראה רגולטורית אחרת בנוגע להגנת הפרטיות לרבות בתקנות הגנת הפרטיות  
)אבטחת מידע(, תשע"ז - 2017 )להלן: "דיני הגנת הפרטיות"( כי תנקוט בכל האמצעים העומדים  
מי   ידי  על  בפעולות המבוצעות  כולל  נשמרים,  הגנת הפרטיות  שדיני  כי  לוודא  מנת  על  לרשותה 
מטעמה כולל מנהליה, עובדיה, קבלנים, ספקים וכל גורם אחר איתו תתקשר בנוגע להתקשרות.  

1.4 לנקוט  בכל האמצעים הדרושים לצורך הגנה על המידע ואבטחתו.  

במסגרת   לידיו  הועבר  שלשמה  המקורית  המטרה/הפעילות  לביצוע  ורק  אך  במידע  1.5 להשתמש 
ההתקשרות.  

1.6 לא לעשות כל שימוש ו/או עיבוד מידע אחר במידע מלבד מטרת השימוש. 

1.7 לוודא כי גישה למידע תהיה נתונה אך ורק לחברה ולמי מעובדיה אשר קיבלו הרשאה לכך לצורך  
ביצוע מטרת השימוש.  

הרשות   אישרה  ובכתב.  מראש  הרשות  אישור  ללא  כלשהו,  שלישי  לצד  המידע  את  להעביר  1.8 לא 
העברת המידע לצד שלישי, תכלול החברה בהסכם עם  הצד השלישי את כל החובות החלות עליה  

בקשר למידע במסגרת ההתקשרות. 

1.9 להפריד את הפעילות המבוצעת עבור הרשות בהתאם להתקשרות זו, מיתר הפעילויות המבוצעות  
על ידה.  

1.10 להחזיר לרשות כל מידע אשר הועבר אליה והסתיים השימוש בו לצורך ביצוע מטרת השימוש,  
ולמחוק/לבער אותו.  

1.11 להגן על שלמות המידע ומהימנותו.

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, ככל שבמסגרת ההתקשרות החברה, עובדיה ו/או מי מטעמה ייחשפו למידע  
בכל   לפעול  ומתחייבת  מצהירה  החברה  אישי"(,  "מידע  )להלן:  הרשות  של  המידע  במאגרי  המצוי  אישי 
הקשור אליו בהתאם לדין, בהתאם לקבוע בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א- 1981  ובתקנות הגנת הפרטיות  

)אבטחת מידע(, תשע"ז-  2017, וכדלקמן: 

ניהולו   1.12 לדווח לרשות באופן שוטף ולפחות אחת לשנה בכל הנוגע לאופן אבטחת המידע האישי, 
שמירתו ועיבודו.  

1.13 לדווח לרשות על כל חריגה בשימוש ו/או בגישה למידע האישי ו/או על כל מקרה של חשש לדליפת  
המידע האישי  ו/או אירוע אבטחה וזאת מיד עם התגלותם. 

ביצוע   על  הרשות  בפני  ולהצהיר  הרשות  לידי  האישי  המידע  את  ההתקשרות  סיום  עם  1.14 להחזיר 
פעולות מחיקה וביעור של כלל המידע האישי שהועבר לו מהרשות במסגרת ההתקשרות, או שנוצר  

על ידו או על ידי מי מטעמו כעיבוד של המידע האישי במהלך ההתקשרות.  

1.15 מוסכם על החברה כי לרשות שמורה הזכות לפקח על פעילותה בקשר עם המידע האישי לרבות  
עריכת ביקורת אצל החברה ובחינת אופן השימוש במידע האישי ניהולו שמירתו ואבטחתו.  

)להלן:   יפו  אביב  תל  עיריית  של  המידע  ממאגרי  מידע  מקבלת  שהחברה  ככל  כי  בזאת  1.16 מובהר 
"העירייה"(, על החברה לפנות לעירייה שהיא בעלת המאגר בהקשר זה.  
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נספח ה'1 

לכבוד  
הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב יפו בע"מ 

 סודיות על נותן השירותים/עובד נותן השירותים על שמירה הצהרת

באמצעות   שירותים  )להלן:  " הרשות"(  בע"מ  יפו  אביב  תל  כלכלי  לפיתוח  הואיל: ואני מעניק לרשות 
)להלן:  "החברה"(;  ______________ 

ו/או יובא לידיעתי מידע, לרבות   והואיל:  ובמהלך הענקת השירותים עבור הרשות יתכן ואקבל לחזקתי 
חוות דעת, מסמכים, נתונים, דו"חות, תכניות, שרטוטים, סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים, 
מידע אישי  ו/או כל ידיעה על  ענייניו הפרטיים של אדם   אשר אינם מצויים  בידיעת כלל הציבור,  
או כל מידע שהגיע לידיעתי עקב או בקשר לשירותים, בין במהלך ביצועם, לפניהם או  לאחריהם,  
בין בעל פה ובין בכתב, לרבות בכל מדיה דיגיטלית או בכל אמצעי העשוי לאצור מידע  ( להלן  –   

"המידע"(;  

הואיל: והוסבר לי כי גילוי ו/או מסירת המידע בכל צורה שהיא  לכל אדם או גוף כלשהם מלבד לנציגי  
הרשות המוסמכים לעניין השירותים, ללא קבלת אישור נציג הרשות המוסמך עלול לגרום לרשות 

או לצדדים שלישיים נזק, וכי הדבר עלול להוות עבירה פלילית; 

לפיכך, הריני מתחייב כלפי  הרשות כדלקמן: 

1. לשמור על  סודיות מוחלטת של המידע  או כל הקשור  או הנובע  ממתן השירותים.  

גוף,   בו לאף אדם או  נתון הקשור  כל  ו/או להעביר את המידע או  לפרסם  2. לא לגלות, להראות, למסור 
בתקופת החוזה ולאחר סיומו. 

3. להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן השירותים.  

מתן   לצורך  אלא  וכיוצ"ב  צילום  שכפול,  העתקה,  במידע  לבצע  לאחרים  להרשות  ו/או  להעתיק  4. לא 
השירותים בלבד.  

5. לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את התחייבות זאת, לרבות שמירה על  
הזהירות הנדרשים בהתאם   בכל  אמצעי  ונקיטה  בשלמותו,  פגיעה  ו/או  אובדנו  מניעת  סודיות המידע, 

להוראות הרשות ולפי כל דין. 

6. להגביל את הגישה למידע רק לגורמים מטעמי העוסקים בפועל בעבודה עם המידע לצורך מתן השירותים  
על   המידע,  עם  מטעמי  עובד  או  ידי  על  המועסק  אחר  אדם  כל  ו/או  שלוח  סוכן,  עובד,  כל  ולהחתים 

התחייבות לשמירת סודיות בקשר עם המידע.  

7. להחזיר לידי הרשות ולחזקתה, עם סיום השירותים ו/או מיד שאתבקש, כל חומר אשר בו מידע שקבלתי  
מהרשות, או השייך לה, או שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף  
עקב מתן השירותים כאמור, לרבות כל חומר או תוצרים או עיבודים אשר הכנתי  עבור הרשות. כמו כן,  

הנני מתחייב שלא לשמור אצלי עותק כלשהו של חומר כאמור אשר בו מידע.  

8. ידוע לי שהעברת מידע כאמור לעיל לכל מאן דהו, ללא אישור בכתב של הרשות, עלולה להסב לרשות נזק. 

9. מובהר כי בכל מקרה שאפר התחייבות זו, לרבות בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לרשות,  תהיה  
לרשות זכות תביעה נפרדת ועצמאית נגדי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל.  

10. מוסכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל סעד או זכות המוקנית לרשות על פי כל דין א ו חוזה. 

ולראיה באתי  על החתום: 

 ________________ ___ ____________ _____  __________ _____ _____ _______ 

 תאריך  חתימה  ת.ז.שם
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נספח ו'  לחוזה 
 ביטוח  נספח

1. מבלי לגרוע מאחריות החברה על פי חוזה זה או על פי כל דין, על החברה לערוך ולקיים, על חשבון החברה, למשך  
כל תקופת החוזה את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף לחוזה זה כנספח ז'1, והמהווה חלק 
בלתי נפרד ממנו )להלן : "ביטוחי החברה"  ו"אישור עריכת הביטוח", לפי העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין  

בישראל.  

הביטוח  עריכת  באישור  המפורטים  הרכב(  ביטוחי  )למעט  הרכוש  ביטוחי  את  לערוך  שלא  הזכות,  א. לחברה 
במלואם או בחלקם, אך הפטור המפורט בסעיף 6  לעיל יחול, כאילו נערכו הביטוחים האמורים במלואם.  

א. נוסחי הפוליסות-  על החברה לוודא כי חריג "רשלנות רבתי" יבוטל בכל ביטוחי החברה )אין באמור כדי לגרוע  
מזכויות המבטחים על פי הדין(.  

2. ללא צורך בכל דרישה מצד הרשות, על החברה להמציא לידי הרשות, לפני תחילת מתן השירותים וכתנאי מוקדם  
להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי המבטח. כמו כן,  
מיד בתום תקופת הביטוח, על החברה להמציא לידי הרשות אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי  
החברה לתקופת ביטוח נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד חוזה זה בתוקף ו/או לתקופה נוספת כמפורט בסעיף 1 

לעיל.  
3. בכל פעם שמבטח החברה יודיע לרשות, כי מי מביטוחי החברה עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, 
כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על החברה לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח  

חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור. 
4. מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי החברה הינם בבחינת דרישה מזערית, המוטלת על החברה,  
שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של החברה לפי החוזה ו/או על פי כל דין, ואין בה כדי לשחרר את החברה ממלוא  
החבות על פי חוזה זה ו/או על פי דין, ולחברה לא תהיה כל טענה כלפי הרשות או מי מטעם הרשות, בכל הקשור  

לגבולות האחריות כאמור. 
5. לרשות תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומצא על ידי החברה כאמור לעיל, ועל  
החברה לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי החברה להתחייבויות 

החברה על פי חוזה  זה. 
6. מוצהר ומוסכם כי זכויות הרשות לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על הרשות או  
על מי מטעם הרשות כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי החברה, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, 
ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על החברה על פי חוזה זה או על פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה  

עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדק  אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו. 
7. החברה פוטרת את הרשות ואת הבאים מטעם הרשות מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו, המובא  
על ידי החברה או מי מטעם החברה  לחצרי הרשות ו/או המשמש לצורך מתן השירותים )לרבות כלי הרכב(, ולא 
תהיה לחברה כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור, ובלבד שהפטור כאמור 

לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון. 
8. ביטוחי רכב  

בנוסף, על החברה לערוך את הביטוחים הבאים, בעצמו או באמצעות מי מטעמו: 

• ביטוח חובה כנדרש בהוראות פקודת ביטוח רכב מנועי  (נוסח חדש),  התש"ל-  1970  וחוק הפיצויים 
לנפגעי תאונת דרכים, התשל"ה- 1975. ללא הגבלה בקשר עם גיל הנהג, ותק רישיון הנהיגה . 

• ביטוח מקיף "נזק עצמי" לרכב.  

• ביטוח צד ג' בגבול אחריות בסך 1,000,000 ₪ למקרה .  
ויכסו כל נהג הנוהג ברכב שברשותו  א.  כל הביטוחים המפורטים בסעיף זה ייערכו על שם החברה והרשות, 

רישיון נהיגה תקף לסוג הרכב כאמור ובכלל זה נהג צעיר ונהג ח דש.  
ב. המפעיל יהא אחראי להארכת תוקפן של הפוליסות הנ"ל ועדכונן מדי פ עם.  

וידאג לגרירתו למוסך הקרוב לביתו של נהג כלי הרכב במקרה של  ג. המפעיל יחלץ כלי רכב במקרה הצורך 

תקלה טכנית ו/או מכנית ו/או בטיחותית שתמנע את המשך הנסיעה בכלי הרכב ,לרבות עקב תאונת דרכים.   
ד.  המפעיל ידאג לביטוח גרירה למקרה של נזק או תקלה כלשהיא לכלי הרכב, ככל שהיא מונעת מהרכב לנסוע  

או היוצרת חשש המונע מלהשתמש ברכב.  
9. בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי החברה, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות התחלוף כלפי 

הרשות וכלפי הבאים מטעם הרשות; הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.  
10. מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת החוזה, ובמקרה בו השירותים או חלק מהם יינתנו על ידי  
קבלני משנה מטעם החברה, על החברה לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף  
ההתקשרות עמם. מובהר בזאת, כי על החברה מוטלת האחריות כלפי הרשות  ביחס לשירותים במלואם, לרבות  

שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה 
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נספח ו'1 לחוזה
אישור עריכת ביטוח

הנפקתאישור קיום ביטוחים תאריך
)DD/MM/YYYY(האישור

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטו ח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את
כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת,  במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור

בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

מבקש האישור
שם: הרשות לפיתוח

כלכלי תל אביב יפו
בע"מ ו/או עיריית תל

אביב יפו ו/או תאגידים
עירוניי ם

ת.ז./ח.פ.
512853276

מען
קרית עתידים בנין 

מס' 2 ת.ד 58186
ת"א 

המבוטח
שם

ת.ז./ח.פ.

מען

אופי  העסקה

נדל"ן ☐

שירותים☒

אספקת מוצרים☐

רכב ☒ הפעלת  שירותי  אחר: 
שיתופי 

מעמד מבקש האישור

משכיר☐

שוכר☐

זכיין☐

קבלני משנה☐

מזמין  שירותים☒

מזמין מוצרים☐

______אחר:☐

כיסויים

סוג 
הביטוח
לפי  חלוקה

גבולות אחריות 
או סכומי

ביטוח

מספר
הפוליסה

נוסח
ומהדורת
הפוליסה

תאריך
תחילה

תאריך
סיום

גבול האחריות/
סכום ביטוח

מסכום
ט
ב 
ע

כיסויים נוספים בתוקף
וביטול חריגים

X יש לציין קוד  כיסוי בהתאם  לנספח

מבקש₪      רכוש   לטובת  תחלוף  על  309  –  ויתור 
האישור 

328 – ראשוניו ת  אובדן  
תוצאתי  

      

302 – אחריות צולבת ₪ 4,000,000    צד ג'  
מבקש   לטובת  תחלוף  על  309  –  ויתור 

האישור 
321  -  מבוטח נוסף בגין מעשי ומחדלי  

המבוטח  
315 – כיסוי לתביעות מל"ל 

328 – ראשוניו ת 
312 – כיסוי לנזק משימוש בצמ"ה  

329  –  רכוש מבקש האישור  ייחשב כצד 
שלישי ( 

חבות  
מעבידים 

מבקש  ₪ 20,000,000     לטובת  תחלוף  על  309  –  ויתור 
האישור 

וייחשב  נוסף  –   היה  319  –  מבוטח 
מעבידו של מי מעובדי המבוטח   

328 – ראשוניו ת 
מבקש   לטובת  תחלוף  על  309  -  ויתור 

האישור )רלוונטי רק בחברות כח אדם( 

 )בכפוף, לשירותים המפורטים בחוזה  בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות  מתוך הרשימה המפורטת  בנספח ג'(*: פירוט השירותים
072

ביטול/שינוי הפוליסה 
הודעה 30  יום  לאחר  משלוח  ייכנס לתוקף אלא  האישור  או  ביטול של  פוליסת  ביטוח,  לא  שינוי  לרעת  מבקש 

למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור 

המבטח: 
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   בינוניות וארוכות  לנסיעות בעיר תל אביב יפו  A2Aהפעלת מערך שיתוף רכבים בשיטת 

נספח ז' ל חוזה 
 נוסח ערבות החוזה  

לכבוד
הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב – יפו בע"מ 
פארק עתידים, בניין מס' 2, תל אביב –  יפו 

   תאריך

ג.א.נ ., 

כתב ערבות מס' ___________ 

   ₪  ________________ של  לסך  עד  סכום  כל  לסילוק  חוזר,  בלתי  באופן  בזאת  כלפיכם  ערבים  1. הננו 
לכם  ____________________ להגיע  עשוי  או  המגיע  הערבות"(,  חדשים(  )להלן:  "סכום   שקלים 

)לה לן: "הנערב"( בקשר עם חוזה להפעלת מערך שיתוף רכבים בשיטת  מאת_____________________
A2A, בעיר תל אביב -  יפו.  

)7( ימים ממועד קבלת דרישתכם, את סכום הערבות בצירוף הפרשי הצמדה   2.  אנו נשלם לכם, תוך שבעה 
למדד כמפורט בסעיף  3  להלן וזאת, מבלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק  
הסכום האמור מאת הנערב, בתנאי שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבות זו, לא יעלה  על סכום הערבות  

בצירוף הפרשי ההצמדה למדד הנקובים בסעיף 3  להלן.  

3. בערבות זו:  

המרכזית  "מדד המחירים לצרכן" -  הלשכה  ידי  על  חודש,  בכל  המתפרסם  לצרכן,  המחירים   מדד 
אחר   מדד  כל  או  במקומה,  שיבוא  אחר  גוף  כל  ו/או  לסטטיסטיקה 

שיתפרסם במקומו.  

 מדד המחירים לצרכן  אשר פורסם ביום  15  לחודש  ינואר  שנת  2022, בגין  "מדד הבסיס" -
חודש דצמבר שנת  2021.   

סכום  "המדד החדש" -  תשלום  מועד  לפני  לאחרונה  יתפרסם  אשר  לצרכן  המחירים   מדד 
הערבות.  

 שיעור עליית או ירידת המדד החדש לעומת מדד הבסיס. אם יתברר, לפני  "הפרשי הצמדה למדד" - 
מדד   לעומת  ירד,  או  עלה,  כי המדד החדש  מועד תשלום סכום  הערבות, 
הבסיס, ישולם סכום הערבות כשהוא מוגדל או מוקטן בהתאם לעליית או  

ירידת המדד החדש לעומת מדד הבסיס.  

ועד בכלל.  4. ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך ____________

הרשומה   הכתובת  פי  על  לסניפנו  בכתב  להימסר  צריכה  זו,  ערבות  מכוח  לתשלום  דרישה  5. כל 
וצריכה להגיע לסניף זה עד שעת סגירת הסניף.   _______________________________________,

6. דרישה בכתב כאמור בערבות זו, אין פירושה דרישה שתגיע לבנק באמצעות פקסימיליה, טלקס או  מברק או  
דואר אלקטרוני, ודרישה כזו לא תיחשב כדרישה בהתאם לכתב ערבות זה.  

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

בכבוד רב, 

בנק:     

סניף:    
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