
   
 19/21קול קורא                                 

 השכרת רכבים שיתופיים על בסיס יומי /חודשי  הפעלת מערך ל
 בחניה ציבורית בשטח השיפוט של עיריית כפר סבא         

 
  

1 

 

 
   

 19/21קול קורא     
   להפעלת מערך השכרת רכבים שיתופיים על בסיס יומי /חודשי 

 בחניה ציבורית בשטח השיפוט של עיריית כפר סבא 
 

( בשיתוף עיריית כפר סבא )להלן:  "החכ"להחברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ )להלן: 
  B( מבקשת לקבל הצעות להפעלת מערך השכרת רכבים שיתופיים )העונים לקטגוריית "העירייה"

 (."רכבים"בקטגורית כלי הרכב( על בסיס יומי/ חודשי )להלן: 
 

 מטרות הפנייה: .1

מטרת פניה זו הינה קבלת הצעות מנותני שירותים, הכשירים להשכיר ולהפעיל מערך של  .1.1
דיגיטלית, המופעלת בעזרת יישומון )אפליקציה(,  רכבים שיתופיים, באמצעות מערכת 

המאפשרת ביצוע הזמנה בכל שעה )על בסיס כל הקודם זוכה(, על ידי הלקוח, לשימוש 
ברכב על בסיס יומי/ חודשי, ללא צורך בהגעה למשרדי המציע או חיוג למוקד אנושי  

 (.שירותים")להלן: " 

 

מקומות  6 לפחות  דעתה הבלעדילצורך אספקת השירותים, החברה תעמיד לפי שיקול  .1.2
החברה תהא רשאית בכל עת להפחית    .חניה ציבוריים ייעודיים ברחבי העיר בחלוקה

ו/או להגדיל את כמות מקומות החניה ו/או לשנות מיקומם. לא תהיה למציע הזוכה  
זכות קניינית מכל סוג שהוא בשטח החניה ו/או בלעדיות בעיר במתן השירותים. מובהר 

המקומות החניה מותנת באישור העירייה ובכפוף לכלל חוקי העזר והוראות כי הקצאת 
בדבר שילוט וחניה ולזוכה לא יהיו כל טענות בקשר לכך לרבות במקרה  בו לא יתקבל 

אישור כאמור או יתקבל אישור רק לחלק מהחניות. עוד מודגש ומובהר כי כלל העלויות  
:  ממצה רשימה  הוותכלל זאת ומבלי ל בלסידור עמדות החניה כאמור יהיו על הזוכה 

 .  שילוט וסימון, רישיונות וכולי
 

 תנאי סף:  .2
 על המשתתפים בקול קורא זה, לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים להלן במועד הגשת הצעתם:

 המציע הינו חברה או שותפות רשומים כדין.  .2.1

 

יומי/   רכבים, לפחות, על בסיס 100המציע הינו בעל ניסיון בהפעלת שירות השכרת  .2.2
 רשויות מקומיות ו/או חברות כלכליות לפחות.  3 -ואילך לפחות ב 2019שנתי משנת 

להוכחת סעיף זה על המציע לצרף תצהיר המאמת את האמור, חתום ומאומת בפני  
 .המצ"ב כנספח א'עו"ד בנוסף 

 
 על המציע להיות בעל רישיון עסק בתוקף נכון למועד הגשת הצעתו.  .2.3

יע לצרף העתק נאמן למקור חתום ומאושר על ידי עו"ד של  להוכחת סעיף זה על המצ
 רישיון העסק להשכרת כלי רכב.

 
,  24/7המציע בעל יכולות טכנולוגיות באמצעות מערכת און ליין ואפליקציה הזמינות   .2.4

המאפשרות ביצוע הזמנה על ידי הלקוח לשימוש ברכבים על בסיס יומי, ללא צורך  
 קד אנושי. בהגעה למשרדי המציע או חיוב למו

להוכחת סעיף זה על המציע לצרף להצעתו מסמך המציג את פרופיל החברה ופירוט  
שיטות העבודה. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לזמן את המציע בפניה  

  להצגת השירותים המוצעים והאופן בו יינתנו. 
 

 מסמכים נוספים שיש לצרפם להצעת המציע:   .3

 אישור על היות המציע עוסק מורשה מאת שלטונות מס ערך מוסף.  .3.1

 אישור רו"ח / פקיד שומה על ניהול ספרי מס הכנסה.  .3.2
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 (  1976 -אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות התשל"ו .3.3
 מצ"ב כנספח ב'.

 המצ"ב כנספח ג'.הצעת מחיר בנוסח  .3.4
בנוסח   ו/או לחבר מועצה  ו/או עובד החברה עירייהתצהיר בדבר העדר קרבה לעובד  .3.5

 כנספח ד'. המצורף 
 

אישור עו"ד בדבר מורשה  העתק תעודת התאגדות, נסח מעודכן מהרשם הרלוונטי ו .3.6
חתימה בתאגיד. אם מדובר במציע שהוא שותפות, יש לצרף נסח שותפות עדכני  

 מרשם השותפויות ואישור עו"ד בדבר מורשה החתימה. 

 

פרופיל חברה, פירוט השירות המוצע וסוגי רכבים בבעלותו או בהחזקתו, המיועדים   .3.7
צור, מספר נוסעים כפי  לצורך הפעלת השירותים בעיר כפר סבא, לרבות שנת יי

 שמופיע ברישיון הרכב. 
 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבקש מהמציעים כל מסמך אחר או נוסף, שיידרש  .3.8
לה על פי שיקול דעתה לצורך קבלת החלטה. בנוסף, שומרת החברה לעצמה את  

הזכות לברר בכל דרך נוספת אחרת את איכות ההצעה והמציע, לרבות קבלת חוות  
ים, לקוחות, מעסיקים קודמים, בקשת הבהרה ו/או השלמת כל מסמך  דעת ממליצ 

 ו/או נתון הדרוש לצורך קבלת ההחלטה. 
 
 השירותים .4

 הצעת המציע תכלול את השירותים כמפורט להלן: 
הכולל, בין היתר קבלת הזמנה ואספקה של כלי הרכב    24/7מתן שירות רציף  .4.1

ות בשישי שבת וחגים ולמעט  באמצעות שימוש באפליקציה סלולרית, בכל שעה, לרב 
 יום כיפור. 

 

הצבת הרכבים המיועדים להשכרה יומית בתאי החניה המיועדים לכך, אשר סומנו   .4.2
 על ידי החברה ו/או העירייה. 

 
תחזוקה רציפה של הרכבים הכוללת, בין היתר, החלפת כלי רכב תקול ברכב תקין   .4.3

 במידת הצורך. 
 

 דים לשרות הלקוח. מתן מענה רציף לנושא ניקיון הרכבים העומ .4.4
 

כלי רכב לפחות לפי ההצעה בקול קורא. חובה על המציע לוודא שכל   6העמדת  .4.5
 ומעלה.  18לכל נהג מגיל  הרכבים בעלי רישיון רכב, ביטוח חובה ומקיף בתוקף  

 
 ומעלה.  18מתן השירותים למחזיקים ברישיון נהיגה כדין, לכל נהג החל מגיל   .4.6

 
 בתשלומים קבועים אחרים.הלקוח לא יחויב בדמי מינוי או  .4.7

 שאלות הבהרה  .5

במידה וימצאו סתירות ו/או אי התאמות בין מסמכים ו/או יתעורר ספק כלשהו   .5.1
בנוגע לפרטים מסוימים, על המציע לפנות בכתב אל עו"ד אביב רוקח באמצעות  

על הפונה לציין   10:00בשעה   12/2021/1עד ליום  Ronid@ksaba.co.ilדוא"ל: 
כתובת, מספר טלפון וכתובת דוא"ל למתן תשובה. על המציעים לצרף להצעתם  

 כחלק בלתי נפרד מההצעה את ההודעות ו/או התשובות שנתקבלו. 

 

מבלי לפגוע באמור, החברה רשאית ליתן מיוזמתה או כאמור בתשובה לשאלות   .5.2
לתקן טעויות שנפלו במסמכי קול קורא  המציעים, הבהרות לאמור בפניה ו/או 

 ו/או לשנות תנאי מתנאיו. 
 

mailto:Ronid@ksaba.co.il
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לא תישמע טענה מפי המציע כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או   .5.3
תיקונים שניתנו או נעשו על ידי החברה, אלא אם ניתנו על ידה בכתב וצורפו  

 להצעה כחלק בלתי נפרד ממנה. 
 

ליך ו/או להוסיף עליהם ו/או למחוק  המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי הה .5.4
מהם )למעט ככל שנדרש( ו/או להוציא עמוד מהמסמכים ו/או להסתייג מהם ו/או  
להתנות עליהם, בין בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי ו/או בכל דרך אחרת. בכל  

מקרה של שינוי ו/או הסתייגות ו/או השמטה ו/או תוספת בכל דרך ו/או צורה  
 ( שנעשו על ידי המציע, רשאית החברה: סתייגויות""הכלשהי )להלן: 

 
 לפסול את הצעת המציע;  .5.4.1

 לראות בהסתייגות הנ"ל כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהם; .5.4.2

 לראות בהסתייגויות הנ"ל כאילו הן מהוות פגם טכני בלבד; .5.4.3

לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות הנ"ל, ובלבד שבתיקון כאמור   .5.4.4
 המוצע ו/או פרט מהותי בהצעה. אין בכדי לשנות את המחיר  

 

אם תחליט    נתונה לשיקול דעת החברה בלבד.ההחלטה בין האפשרויות הנ"ל,  .5.5
.( לעיל, והמציע יסרב להסכים  6.4) – ( 6.1החברה לנהוג לפי אחת האפשרויות בס"ק )

 להחלטתה, רשאית החברה לפסול את הצעת המציע. 

 

 החברה תהא רשאית:  .6

 מי מהם לשם הצגת הצעתם ויכולתם המקצועית. להזמין את המציעים ו/או  .6.1

 

 לדחות כל הצעה או את כל ההצעות.  .6.2
 

לבקש מידע נוסף ו/או הבהרות מכל מציע ו/או מכל המציעים לעניין ההצעות   .6.3
 שהוצעו. 

 
לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן את הדרישות המפורטות במסמך זה, לצמצם ו/או   .6.4

ארגוניות.   ביות ו/או מנהליות ו/או  לבטל את העבודה ו/או חלקה בשל סיבות תקצי
להזמין רק חלק מהעבודה והשירותים המפורטים במסמך זה. לבטל את ההליך מכל 

 סיבה שהיא. 
 

 לקבל כל הצעה או חלק ממנה. .6.5
 

 לפצל את ההצעות ולהכריז על יותר מזוכה אחד, על פי שיקול דעתה.  .6.6
 

מכל סיבה שהיא   -הזוכהלרבות לאחר הכרזה על  -החברה רשאית לבטל הליך זה .6.7
הנוגעת לצרכי החברה ו/או העירייה, לרבות חוסר תקציבי לנושא או העדר תקציב  
 בכלל, והכל מבלי לזכות את מי מהמציעים ו/או את הזוכים בפיצוי כלשהו בגין כך. 

למציעים לא תהייה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בשל שימוש שתעשה החברה   .6.8
 בזכות מזכויותיה אלו. 

 

 אופן הגשת ההצעה  .7

 את ההצעות בצירוף כלל המסמכים המפורטים לעיל, יש להגיש לכתובת המייל   .7.1

Roni@ksaba.co.il , 14:00בשעה  5/12/2021עד ליום. 
 

 לא ידונו במסגרת קול קורא זה. בקשות שיוגשו לאחר המועד הנקוב  .7.2
 
 

mailto:Roni@ksaba.co.il
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 שונות .8

פנייה זו אינה מהווה מכרז כמשמעותו על פי דיני המכרזים ואלו לא  מובהר בזאת כי  .8.1
יחולו על פנייה זו. עוד מובהר כי החברה אינה מתחייבת להתקשר עם פונה כלשהו  

ואין בפנייה זו כדי להטיל עליה כל חובה שהיא, ובכלל זאת התחייבות ו/או מצג  
לפנייה זו. כמו כן,  כלשהו של החברה בנוגע להתקשרות או ביצוע פעולות המשך 

 החברה לא תשא בעלות כלשהי שתגרם לפונה בעקבות פנייה זו. 

 

החברה רשאית לבחור להתקשר עם מציע אחד בלבד והיא רשאית גם שלא לבחור   .8.2
 באף הצעה שתוגש במסגרת ההליך, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

 
מקרה לא יהיה  כל ההוצאות הכרוכות בהגשת הצעה תחולנה על המציע בלבד ובשום  .8.3

המציע זכאי להחזר ו/או לפיצוי ו/או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזקים שנגרמו לו בקשר 
 להצעה ו/או להכנתה ו/או הגשתה.

 
 
 

 
 בברכה,

 עדי גולדשטיין מ"מ מנכ"ל                                                                                               
 הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מהחברה 
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 נספח א' 
 פירוט ניסיון המציע 

 
לצורך בחינת עמידה בתנאי הסף, יש למלא בטבלה מטה שמות רשויות מקומיות ו/או מועצות  

מקומיות בהן המציע נתן את השירותים מושא הקול קורא, פירוט הניסיון ) מס' כלי רכב 
 ואנשי קשר ממליצים. שהושכרו בכל שנה(  

 
 ניתן להוסיף דפי טבלה נוספים במידה ודף אחד אינו מספק. 

שם הרשות המקומית/ מועצה  מס"ד
 מקומית

 פרטי איש קשר  מס' הרכבים שהושכרו בכל שנה 
 שם מלא + טלפון 

2019 2020 2021 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 
 מצורף אישור רו"ח המאשר את ביצוע העבודות המצוינות בטבלה מעלה. 

 
 ________________ שם: 

 
 תפקיד: _____________ 

 
 חתימה:_____________ 

 עו"ד אישור

ברחוב   במשרדי  בפני  הופיע/ה   ____________________ ביום  כי  בזאת  מאשר/ת  עו"ד________  הח"מ  אני 
ת.ז.   באמצעות  עצמו/עצמה  זיהה/זיהתה  אשר   ____________ מר/גב'   _________________________
במציע   בתפקיד________________  המשמש  רשומה:  שותפות  או  תאגיד  הינו  והמציע  ]במידה  מס'_________ 

אמת   להצהיר  עליו/עליה  כי  שהזהרתיו/יה  ולאחר  ומטעמה[,  בשמה  זה  תצהיר  לעשות  יהיה/תהיה  והמוסמך/כת  וכי 
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.

         ___________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד                     
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 נספח ב'   
 תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים                  

 
מ ______________,ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי  "אני הח

 :ה בזאת כדלקמן/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/אהיה צפוי 
 
 . הנני משמש כ ________________ )תפקיד( ב_______________________ )שם המציע(. 1
 
 ם המציע. . הנני מוסמך לתת תצהיר זה מטע2
 
 :. יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן 3
 

 ; ***ביותר משתי עבירות **אליו לא הורשעו *המציע או בעל זיקה 
 

, אך במועד האחרון להגשת ההצעות ***ביותר משתי עבירות **אליו הורשעו *המציע או בעל זיקה 
 למכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

 
 . 1976-ו "ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל2כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה" * 

 . 31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –** "הורשע" 
או עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור    1987-ז"עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ " –"עבירה ***

. ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו 1991- א"העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ 
, גם עבירה על הוראות החיקוקים -2011ב"לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע 2בסעיף 

 פת השלישית לאותו חוק.המנויות בתוס
 
 :יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן . 4
 

חוק )להלן: " 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף  –חלופה א'  
 "( אינן חלות על המציע. שוויון זכויות

 
 לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן. 9הוראות סעיף  –חלופה ב'   

 
 :יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות להלן  –לעיל  4. למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף 5
 

 עובדים.  100-המציע מעסיק פחות מ –( 1חלופה ) 
 

בודה הרווחה  ל משרד הע"עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ 100המציע מעסיק  –( 2חלופה ) 
לשם  –לחוק שווין זכויות, ובמידת הצורך  9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  

ל משרד העבודה הרווחה "קבלת הנחיות בקשר ליישומן. במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ
יה הוא התחייב כאמור  ( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגב2והשירותים החברתיים לפי הוראות חלופה )

לחוק  9( הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 2באותה חלופה )
 שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן.

 
המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד  –לעיל  5( בסעיף 2. למציע שסימן את החלופה )6

ימים ממועד התקשרותו עם החברה )ככל שתהיה  30שירותים החברתיים בתוך העבודה והרווחה וה
 התקשרות כאמור(. 

 
 . הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. 7

     
 ____________ 

 )חתימת המצהיר(
 אישור 

מר/גב'  אני הח"מ, ______________, עו"ד, מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני 
__________________, אשר זיהיתיהו/ה באמצעות ת.ז. מס' ___________/המוכר/ת לי באופן אישי, 

וכי לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפוי/ה  
 לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה בפני. 

 
 _______     ________     _________________ 

     חתימה וחותמת              תאריך                
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 נספח ג'
 הצעת מחיר                        

 
 לכבוד

 ("החברה"החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ )להלן: 
 

 ג.א.נ,
 

 קול קורא להפעלת מערך השכרת רכבים שיתופיים הנידון:  
 
אני הח"מ קראתי בעיון את מסמכי הקול קורא, לרבות החוזה ונספחיו; הנני מגיש בזאת  .1

הצעתי להפעלת מערך השכרת רכבים שיתופיים על בסיס יומי / חודשי בחניה ציבורית ברחבי  
 (."השירותים"העיר כפר סבא )להלן: 

ים המשפיעים  הנני מצהיר כי עיינתי בכל מסמכי הקול קורא ובחנתי את כל הגורמים האחר .2
 על מתן השירותים, בהתחשב בדרישות הקול קורא ובהתאם לכך קבעתי את הצעתי. 

 אני מצהיר בזאת כי: .3

 הנני בעל הידע, הניסיון, המומחיות הדרושים למתן השירותים.  .3.1

ברשותי כל הציוד וכוח האדם הדרושים על מנת לתת את השירותים מושא הקול קורא,  .3.2
 קורא. בהתאם לדרישות ולתנאים בקול 

הנני מסוגל ובעל יכולת, מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או התחייבויות על פי   .3.3
 דרישת החברה. 

הנני בעל ניסיון מוכח ברשויות ו/או מועצות מקומיות במתן השירותים מושא קול קורא  .3.4
 זה.

אם אזכה בקול קורא הנדון, הנני מתחייב ליתן את השירותים, לשביעות רצונה המלא של  .4
 החברה, במחירי הצעתי, כמפורט בטבלה מטה: 

 (. נא לא לציין ספרות אחרי הנקודה העשרונית)יש לנקוב במחירים כולל מע"מ )
 

המחיר המוצע   אמת מידה 
במספרים )כולל  

 מע"מ(

המחיר המוצע במילים )כולל 
 מע"מ(

ק"מ( )כולל    150תעריף שימוש יומי )עד 
   נהג חדש/ צעיר( 

יומי עבור כל ק"מ נוסף  תעריף שימוש 
 ק"מ  150מעל 

  

   תעריף שימוש לפי שעה 

   תעריף בגין נהג נוסף 

תעריף דמי טיפול בעבור שירותים  
מיוחדים )הסבת דו"חות, שליחת  

 וכו'(  6חיובים לכביש  
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 ולראיה באתי על החתום:  
 

 ______________________ שם המציע ___________________, ח.פ 
 

 כתובת ________________________________________________ 
 

 טלפון __________________ פקס ______________________ 
 

 תאריך __________________ חתימה + חותמת ________________________ 
 
 
 
 
 
 

 אשור עו"ד/רו"ח

 

  
 ______________ עו"ד / רו"ח, מאשר בזאת כי המסמך דלעיל, נחתם על ידי: אני הח"מ  

 ה"ה __________________ ת.ז ___________________  

 ה"ה __________________ ת.ז ___________________ 

 וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד _________________ ולחייב את התאגיד.

 
 

  _____________           ___________________ 
 עו"ד     חתימה וחותמת           תאריך         
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 נספח ד' 
 מועצה הרשות / ו/או לחבר החברה/בדבר העדר קרבה לעובד  תצהיר

 
 לכבוד 

  החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ

הביאה לידיעתי את הוראות    בע"מ החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא  הנני מצהיר בזאת כי   .1
 הסעיפים הבאים: 

 א )א(לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן:  122סעיף 

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה  

להסכם או  אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד  

 לעסקה עם העירייה; לעניין  זה ,

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות".   - "קרוב "

ברשויות    (א)12כלל   הציבור  נבחרי  של  עניינים  ניגוד  למניעת  כללים  בדבר  ההודעה  של 
 הקובע:   "( כללים ()להלן: "3114, י"פ, תשמ"ד המקומיות

הרשות המקומית; לענין זה, "חבר מועצה  "חבר המועצה לא יהיה צד להסכם או לעסקה עם  
"בעל    -" הגדרות   )ראה  בו  שליטה  בעלי  קרובו  או  שהוא  תאגיד  או  קרובו  או  מועצה  חבר 

 .  לכללים "()ב(5)1-ו ()ב(1) 1 שליטה" ו"קרוב" בסעיף

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:    174סעיף 

ניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על  "פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעו

בן המבוצעת  -ידי  עבודה  ובשום  העירייה  עם  שנעשה  הסכם  בשום  סוכנו,  או  שותפו  או  זוגו 

 למענה".  

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:    .2
 ף. בין חברי מועצת העירייה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא סוכן או שות

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו  

 או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.  

 זוג, שותף או סוכן העובד ברשות.   – אין לי בן 

פסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור  תהיה רשאית ל  חברהידוע לי כי ועדת המכרזים של ה
 לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.  

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו  
 אמת. 

) לפקודת  3א (ב()122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף 

ברוב   העירייה  מועצת  לפיהן  להתיר    3/2העיריות,  רשאית  הפנים  שר  ובאישור  מחבריה 

 א)א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.  122התקשרות לפי סעיף  

  
 _                             חתימ:____________ __________החותם שם 

 

 בשנת _________   שנערכה ונחתמה ב______ ביום ____ בחודש _____

 על ידי:____________________ 

 ת.ז. ________________ 

 מרח' _______________ 
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 הפעלת מערך השכרת רכבים שיתופיים הסכם 
 ציבורית בעיר כפר סבא על בסיס יומי/ חודשי בחניה  

 
 2021בחודש ______ שנת  ____ ביום כפר סבאשנערך ונחתם ב

 
 
 

    511638462החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ, ח.פ  בין: 
       כפר סבא 10מרחוב יד חרוצים  
 מצד אחד;        ( "החברה")להלן:  

 
 

    ____________________ ________________, ח.פ   לבין: 

      מרחוב __________________________  

 טלפון: __________________  

 איש קשר: _______________  

 מצד שני      ("נותן השירות"ו/או "המפעיל"  )להלן:  
 
 
 
 
 

 והחברה הינה תאגיד עירוני הפועל מכוח הסמכתו על ידי עיריית כפר סבא )להלן: הואיל:
 (;ה""העיריי

 
והחברה פרסמה קול קורא להשכרת רכבים שיתופיים על בסיס יומי ו/או חודשי   והואיל:

או  "קול קורא" בחניה ציבורית ברחבי העיר כפר סבא )להלן בהתאמה: 
 (;"השירותים"

 
והמפעיל מספק שירותי השכרת רכבים על בסיס יומי ו/או חודשי והוא הגיש   והואיל:

 הצעתו לקול הקורא וזכה בו;
 

השירותים   והואיל: אספקת  לצורך  למפעיל,  והפעלה  שימוש  רשות  לתת  מוכנה  והחברה 
דעתה   שיקול  פי  על  העיר  ברחבי  שייקבעו  כפי  ייעודיים  חניה  במקומות  לציבור, 
בשטח   כלשהן  קנייניות  זכויות  למפעיל  להעניק  מבלי  זאת  החברה,  של  הבלעדי 

יה ובכפוף לכלל  מובהר כי הקצאת המקומות החניה מותנת באישור העיריהחניות.  
חוקי העזר והוראות בדבר שילוט וחניה ולמפעיל לא יהיו כל טענות בקשר לכך לרבות  
כלל שלא יתקבל אישור כאמור או יתקבל אישור רק לחלק מהחניות. עוד מודגש  

  זאת   בכללומובהר כי כלל העלויות לסידור עמדות החניה כאמור יהיו על המפעיל  
 ;שילוט וסימון, רישיונות וכולי  : ממצה רשימה הוותומבלי ל

 
והצדדים מעוניינים כי יופעלו השירותים בתחום העיר כפר סבא, והכל כמפורט   והואיל:

 בהסכם זה להלן. 
 
 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:   
 

 מבוא .1
 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. .1.1
 לצרכי נוחות, והן לא תשמשנה לפרשנותו של הסכם זה. כותרות הסכם זה נועדו אך ורק .1.2
 הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה: .1.3

 מסמכי המכרז לרבות הצעת המציע במכרז; -נספח א'
 אישור קיום ביטוח; -נספח ב'
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 בהסכם ובנספחיו יהיה לכל הגדרה המפורטת להלן, הפרוש שבצידה:  .1.4

 
ומעלה, בעל וותק נהיגה של שנה,   18בעל רישיון נהיגה בתוקף, מגיל  כל אדם  -"הלקוח/ות"

 לרבות נהג צעיר וחדש.
 

שעות   24השכרת רכבים שיתופיים על בסיס יומי ו/או חודשי במתכונת של  -"השירותים"
ימים בשבוע, לא כולל יום כיפור, בחניה ציבורית ברחבי העיר כפר סבא, כפי   7ביממה, 

 עבור הלקוחות. שתקבע החברה, 
 

מגוון כלי רכב בהתאם להזמנות מוקדמות ובהתאם להצעת    -הרכבים"או " "כלי רכב" 
 הזוכה. 

 
מערכת אינטרנטית הכוללת אפליקציה סלולרית של החברה  -"יישומון"או "מערכת" 

 המאפשרת שימוש במערך שיתוף הרכבים ואשר תעמוד בדרישות כמפורט בהסכם זה.
ן היתר קבלה והזמנה של רכבים, מענה בפתרון בעיות ואופציה  המערכת כאמור תאפשר בי

 לתשלום עבור השירות. 
 

 מהות ההסכם .2
המפעיל יציב ויפעיל ____ רכבים כפי שתהחייב בקול קורא זה, לצורך מתן   .2.1

 השירותים בתחומי העיר כפר סבא.
החברה תעמיד לטובת אספקת השירותים לציבור _____ מקומות חניה ייעודיים   .2.2

 ים. ומסומנ
מובהר כי לחברה האפשרות להגדיל או להקטין את כמות הרכבים ו/או את מקומות   .2.3

החניה המפורטים לעיל בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. שינוי סוגי הרכבים יהיה  
 בהסכמת החברה. 

מובהר כי למפעיל אין בלעדיות באספקת השירותים וכי החברה תהא רשאית לתת   .2.4
או בחניות נוספות ו/או אחרות גם לנותני שירותים  /רשות שימוש דומה בחניות ו 

 אחרים למטרות דומות לשם אספקת השירותים.
מובהר כי הקצאת המקומות החניה מותנת באישור העירייה ובכפוף לכלל חוקי העזר   .2.5

והוראות בדבר שילוט וחניה ולמפעיל לא יהיו כל טענות בקשר לכך לרבות כלל שלא  
 ל אישור רק לחלק מהחניות.  יתקבל אישור כאמור או יתקב

עוד מודגש ומובהר כי כלל העלויות לסידור עמדות החניה כאמור יהיו על המפעיל   .2.6
 . שילוט וסימון, רישיונות וכולי  :ממצה רשימה הוות ומבלי ל   זאת  בכלל

 
 הצהרות והתחייבות המפעיל .3

 בנפרד בזאת כדלקמן: נותן השירות ו/או מי מטעמו מצהיר/ים, מאשר/ים ומתחייב/ים כל אחד 
כי קראו את כלל מסמכי ההסכם, מהות השירותים, מסכימים לבצעם ובאפשרותם   .3.1

 לבצע את כל התנאים המפורטים בהסכם זה. 
כי הינם בעלי מומחיות וכישורים לאספקת השירותים נשוא ההסכם וכי ברשותם   .3.2

בצעו האמצעים, המשאבים וכוח האדם מקצועי ומיומן לאספקת השירותים וכי הם י
את ההסכם בדייקנות, באמינות ובמיומנות מרביים תוך הישמעות לכל הוראות  

 החברה ו/או העירייה. 
כל השירותים והפעולות המוטלות על החברה והשירות אותו עליה להעניק ללקוחות,   .3.3

בהתאם להוראות הסכם זה, לרבות העמדת הרכבים, הפעלת כוח האדם, אספקה,  
י וכל פעולה אחרת, מכל מין וסוג שהוא, הנדרשים  הובלה, תחזוקה, שדרוג, שינו

לביצוע ההסכם, יבוצעו על ידי נותן השירות על הצד הטוב ביותר. למען הסר ספק  
 מובהר כי ההתקשרות בין המפעיל ללקוח תהא על חשבון הלקוח. 

המפעיל הנו הבעלים של המערכת לרבות זכויות יוצרים ו/או זכויות פטנטים )במידה   .3.4
(, וכל הזכויות הקנייניות או האחרות הגלומות במערכת על כלל  ורשום פטנט

מרכיביה וכמו כן בעלת רישיון להשתמש במערכת ובמרכיביה וכי אין בהתקשרות  
עמה בהסכם זה, פגיעה בזכויות יוצרים ו/או בסודות מסחריים ו/או בפטנט ו/או  

השימוש בה אינם  בזכויות קניין רוחני אחרות של צד שלישי כלשהו וכי המערכת ו/או
מפרים בדרך כלשהי זכות של צד שלישי כלשהו. המפעיל מתחייב לפצות ולשפות את  
החברה ו/או העירייה על כל נזק שייגרם להן ו/או למי מטעמן כתוצאה מהפרת סעיף  
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זה על ידי החברה ובגין וכנגד כל תביעה שתוגש ו/או בגין כל נזק שיגרם לחברה ו/או  
 עמן בגין הפרה של זכויות המערכת. לעירייה ו/או למי מט

קיימים ברשות המפעיל ובחזקתו כל הציוד, הכלים והאמצעים הדרושים לצורך   .3.5
ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה כדין במשך כל תקופת ההסכם, כולל חומרה  

ו/או תוכנה, כשכולם תקינים, כשירים וזמינים לביצוע מידי של השירותים וכי הוא  
האדם המתאים לצורך תפעול המערכת כמפורט במסמכי ההסכם,  מעסיק את כוח  

 במלואם ובמועדים הקבועים.
 המפעיל ו/או מי מטעמו יספקו את השירותים בהתאם להוראות כל דין.  .3.6
החברה מתחייבת להחזיק רישיונות רכב בתוקף, ביטוח חובה וביטוח מקיף, רישיון   .3.7

עסק וכל אישור ו/או רישיון נוסף הנדרש על פי כל דין, בתוקף לאורך כל תקופת  
 ההתקשורת. 

במידה ורכב שאינו אחד מרכבי המפעיל יחנה במקום חניה השמור למפעיל ו/או   .3.8
כך מיד שהתגלה לו הדבר למוקד העירוני,  למפעיל נוסף, ידאג המפעיל לדווח על 

והעירייה ו/או החברה ו/או מי מטעמן יפעלו כמיטב יכולתן במסגרת הסמכויות  
המוקנות, על מנת לאכוף את חוקי ודיני החניה במקום ואולם החברה ו/או העירייה  

ו/או מי מטעמן, לא יישאו בכל האחריות בנסיבות כאמור, ולא תהיה כל טענה,  
 תביעה כלפיהן בגין האמור.  דרישה או

 המפעיל מתחייב לבצע את השירותים ו/או לספקם בהתאם להוראות הדין.  .3.9
המפעיל ימציא מעת לעת לבקשת החברה העתקים מצולמים מתעודות ביטוח   .3.10

 החובה אשר הוצאו בגין הרכבים. 
כל הרכבים מטעם המפעיל יהיו בעלי רישיון בתוקף ויהיו תקניים לנסיעה   .3.11

יל השירות מצהיר כי אין לחברה ו/או למי מטעמה כל אחריות  בטוחה. מפע 
בקשר לרכבים ואי עמידה בהוראות האמורות הקבועות בדין תהווה הפרה   
 יסודית של ההסכם.  

 השירותים .4
 מפעיל השירות יספק את השירותים כמפורט להלן: 

יד  שירותי השכרת רכבים על בסיס יומי ו/או חודשי. מובהר כי מפעיל השירות יעמ  .4.1
 ____ כלי רכב לצורך אספקת השירותים בעיר כפר סבא, על בסיס כל הקודם זוכה. 

מפעיל השירות מתחייב לספק את השירותים בכל תקופת ההסכם באמצעות יישומון  .4.2
 המאפשר ללקוח להזמין רכב להשכרה. 

מפעיל השירות מתחייב כי רכבי החברה יסומנו כך שיתאפשר זיהוי של כלי הרכב   .4.3
 ל השירות על מנת שהלקוח יוכל להחנות בחניות. כשייך למפעי 

מפעיל השירות יספק דו"ח נתונים, מעת לעת, בהתאם לדרישות החברה כגון: כמות   .4.4
הנסיעות, לפי סוגי הרכבים, כמות הרכבים שהוזמנו לאורך תקופה מסוימת, מספר  

מגורים  הלקוחות, אירועים חריגים ואופן טיפולם, השימוש בשירותים לפי אזורי 
 וכיו"ב. 

מפעיל השירות יהא האחראי הבלעדי לרכבים המושכרים, לביטוחם, ניקיונם,   .4.5
תחזוקתם ולטיב השירותים. החברה לא תהיה אחראית בשום מקרה ואופן לרכבים  
 ו/או לתיקונים ו/או לנזקים להם ו/או למשתמשים בהם ו/או לכל נושא הקשור בהם. 

קבלת הזמנה ואספקה של כלי הרכב   הכולל בין היתר, 24/7מתן שרות רציף  .4.6
 באמצעות שימוש באפליקציה סלולרית, לרבות שישי שבת, חגים ולמעט יום כיפור. 

הצבת הרכבים המיועדים להשכרה יומית/ חודשית בתאי החניה המיועדים לכך אשר   .4.7
 סומנו על ידי החברה ו/או העירייה ו/או מי מטעמן. 

ר, החלפת כלי רכב תקול ברכב תקין  תחזוקה רציפה של הרכבים הכוללת בין הית .4.8
 במידת הצורך וזאת בתוך _______. 

 מתן מענה רציף לנושא ניקיון הרכבים העומדים לשירות הלקוח.  .4.9
 העמדת מגוון כלי רכב על בסיס כל הקודם זוכה וההצעה בקול קורא.  .4.10
 ומעלה.  18מתן השירותים למחזיקים ברישיון נהיגה כדין, לכל נהג החל מגיל   .4.11
 יחויב בדמי מנוי או בתשלומים קבועים אחרים.  הלקוח לא .4.12
מחיר השימוש ברכבים הינו כולל כיסוי ביטוח חובה, ביטוח מקיף ודמי ביטול   .4.13

 השתתפות עצמית מלא.  
חזור" באופן בו הלקוח יחויב לאסוף את הרכב   –המחיר הינו עבור שירות "הלוך  .4.14

 ולהשיבו למקום החניה המיועד. 
ללוות לקדם ולממן את שיווק ומיתוג הרכבים בכפר  בנוסף יהיה המפעיל אחראי   .4.15

סבא. אופן המיתוג והשיווק יוחלט על ידי החברה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.  
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המפעיל יהיה רשאי להביע את דעתו והחברה תתחשב בה אך החלטת החברה תהיה  
 סופית. לפעיל לא יהיו כל טענות בקשר לכך.

 
 
 

 התקשרות עם הלקוח  .5
 

הצדדים כי החברה ו/או העירייה ו/או מי מטעמן אינן מהוות צד  מוסכם בין  .5.1
 להתקשרות בין המפעיל לבין הלקוחות והן לא יישאו בכל אחריות כלשהי בעניין זה. 

לצורך השימוש בשירות, על המפעיל לחייב את הלקוח להמציא לו את כל הפרטים   .5.2
 לרי. הנדרשים לרבות שם, מספר תעודת זהות, כתובת ומספר טלפון סלו 

 פרסום   .6
החברה תהא רשאית לפרסם, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי המלא, בערוצי התקשורת בה היא  
עושה שימוש שוטף את דבר מתן השירות. כל פרסום כאמור וכלל שישא עלויות יהיה על חשבון  

 המפעיל. 
 

 תקופת ההסכם .7
  24תקופת ההתקשרות תחל החל ממועד חתימת הצדדים על הסכם זה ולמשך  .7.1

 (."תקופת ההתקשרות"ים )להלן: חודש
לחברה נתונה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי   .7.2

( ובסה"כ  "תקופת אופציה"חודשים בכל פעם )להלן:  12תקופות נוספות של   3-ב
 חודשים.  59תקופת ההתקשרות לא תעלה על 

מכוח ההסכם   על אף אמור, החברה תהא רשאית בכל עת, להביא את ההתקשרות .7.3
יום למפעיל השירות, ללא צורך בנימוק מיוחד   30לסיומה בהודעה מוקדמת בת 

והמפעיל לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או תשלום עקב כך והוא מוותר מראש על כל  
 טענה ו/או דרישה בעניין תקופת ההתקשרות כלפי החברה.

לכה רשאית  ( החודשים הראשונים להסכם זה יהוו תקופת ניסיון במה6ששת ) .7.4
יום בלבד )להלן:   14החברה לסיים את ההתקשרות בהודעה מראש ובכתב בת 

 (. "תקופת הניסיון"
עוד מובהר כי בכל תקופת ההתקשרות לרבות תקופת האופציה )ככל שמומשה( למעט  .7.5

)חצי אחוז( מסך ההכנסות שיתקבלו   0.5%תקופת  הניסיון ישלם המפעיל לחברה 
 המסופקים בכפר סבא מכוח התקשרות זו.בגין השירותים 

 
 יחסי הצדדים  .8

ארגון וביצוע העבודות על פי חוזה זה יהא בסמכותו ובאחריותו המלאה והבלעדית   .8.1
 מפעיל. של ה

 
מתחייב לספק על חשבונו את כל כוח האדם הדרוש לביצוע העבודות, את   המפעיל .8.2

 .ההשגחה עליו ואמצעי התחבורה וכל דבר אחר הכרוך בכך
 

דה שלצורך ביצועה קיימת חובת רישום, רישיון או היתר לפי כל דין או הוראה  בעבו .8.3
של רשות מוסמכת, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום, בעל רישיון או בעל היתר  

 . כאמור
 

ימצאו תחת פיקוחו, השגחתו, ביקורתו   מפעילמוסכם בין הצדדים כי עובדי ה .8.4
בלבד יישא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות   מפעילבלבד. ה מפעיל ואחריותו של ה

בעבודות על פי מסמכי החוזה על ידי עובדיו ו/או קבלני המשנה שיועסקו על ידו  
וכל מי שבא מטעמו, לרבות תשלום   (לאחר קבלת הסכמת המזמינה בכתב ומראש)

ת סוציאליות ותשלומים והפרשות אחרים, כנדרש על פי דין וכמקובל  שכרם, זכויו
 . בתחום זה

 
מתחייב כי לעובדים שיועסקו על ידו ישולם לפחות שכר המינימום שייקבע,   המפעיל .8.5

  מפעילימציא לו אישור רו"ח בעניין. ה  חברהמפעם לפעם בחוק, וכי לדרישת ה
ר העסקה שלא כדין והבטחת  איסו) מתחייב לקיים את הוראות חוק עובדים זרים

 . 1954-וחוק עבודת הנוער, תשי"ג   ,(1991-תנאים הוגנים, תשנ"א
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 . , תהווה הפרה של תנאי החוזהמפעילהפרת הוראות החוקים הנ"ל על ידי ה .8.6

 
מתחייב למלא אחר כל הוראות כל דין ולמלא אחר האמור בכל חוקי   המפעיל .8.7

 ם. יהעבודה, הבטיחות והבריאות ביחס להעסקת עובד 
 

 קיום יחסי עובד מעביד -אי .9
עצמאי וידוע לו כי אין כל יחסי עובד ומעביד בינו   נותן שירותמצהיר כי הוא   המפעיל .9.1

 .ו/או בין מי מעובדיו לבין החברה
 

מתחייב לקיים, בכל תקופת ההסכם לגבי העובדים שיועסקו על ידו, על מנת   המפעיל .9.2
ת כל חוק החל על המעבידים  לבצע את העבודה לפי הסכם זה, אחר האמור בהוראו 

האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים, שבין לשכת   את בגין עובדיהם, וכן 
התיאום של הארגונים הכלליים לבין ההסתדרות ו/או כל הסכם קיבוצי שנערך והוא  

בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלו יוארכו, או יתוקנו בעתיד, לרבות  
 . או על פי הסכמים אלהצווי ההרחבה שהוצ

 
חייב לשלם עבורו ועבור עובדיו את כל תשלומי החובה בהם הוא חב, לרבות   המפעיל .9.3

  .תשלומי ביטוח לאומי, ולנהל חשבונות כחוק לצורך תשלום מס הכנסה ומע"מ
 

פיצויי פיטורין, חופשה, דמי   חברהו/או עובדיו לא יהיו זכאים לקבל מה מפעילה .9.4
יות סוציאליות אחרות ו/או  מחלה, דמי הבראה, גמלאות ו/או תשלומים ו/או כל זכו

 . השתלמות לעובדים
 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם בזאת, כי אם ייקבע על ידי גורם מוסמך   .9.5
ו/או מי   המפעילשלמרות האמור בסעיף זה לעיל, בכל זאת התקיימו בין  ,כלשהו

מהחברה ככוללת  מפעילמעובדיו לחברה יחסי עובד מעביד, תחשב התמורה שיקבל ה
ל תשלום, מכל מין וסוג שהוא המתחייב על פי דין בין עובד ומעביד ובכלל זה, ומבלי  כ

לגרוע מכלליות האמור, הפרשות בגין פיצויים ותגמולים, דמי הבראה, נסיעות, דמי  
 . חופשה שנתית וכיו"ב, והחברה לא תישא בכל תשלום נוסף בגין אלו

 
ברה בגין כל הוצאה ו/או נזק  ישפה את הח  מפעילבנוסף לאמור לעיל מוסכם, כי ה .9.6

, לרבות שכר טרחת  מפעילשיגרמו לה כתוצאה מתביעה שתוגש על ידי מי מעובדי ה 
עורכי דין והוצאות, שיוצאו על ידי החברה בהקשר ולצורך תביעה כאמור. למען הסר  
ספק, מובהר בזאת כי החברה תהא זכאית לקזז כל סכום כאמור מהתמורה המגיעה 

 . ם זהעל פי הסכ מפעילל
 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוצהר ומוסכם בזה כי אם יקבע על ידי ערכאה מוסמכת   .9.7
מעביד בין החברה או מי מטעמה לבין  -שעל אף האמור לעיל התקיימו יחסי עובד

יראו את הצדדים כאילו הסכימו מלכתחילה על תמורה   ,ו/או מי מטעמו מפעילה
להלן: )  הקבועה בהסכם זה מהתמורה (%55)בגובה חמישים וחמישה אחוזים 

מצהיר בזאת, כי התמורה המופחתת הנה מלאה    מפעיל, וה("התמורה המופחתת"
והוגנת עבור ביצוע מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה אם יקבע כי התקיימו יחסי  

 .מעביד כאמור -עובד
 

 אחריות וביטוח  .10
מבלי לגרוע מאחריותו של המפעיל על פי הסכם זה ועל פי כל דין ולהבטחת   .10.1

אחריותו כאמור, ומבלי לגרוע מהתחייבותו וחובותיו, מתחייב המפעיל לערוך   
ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת ההסכם ועל עוד קיימת אחריות שבדין כלפיו   
זה כחלק בלתי   ביטוחים בהתאם למפורט בנספחי הביטוח מהצורפים להסכם 
 . 1'ב -ב' ספחיםנפרד הימנו ומסומנים כנ 

 
המפעיל ימציא במעמד חתימת הסכם זה וכתנאי לביצוע ההתקשרות את טופס   .10.2

ביטוחים חתום כדין בידי מבטחי המפעיל על קיום ועריכת   האישור על קיום 
ידי מבטחי המפעיל  -חתום על  חברהל  הביטוחים הנזכרים לעיל. מסירת האישור 
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הפרתו מזכה את   רשים בישראל במועדים הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשרהמו 
בתרופות בגין הפרת ההסכם. המפעיל ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום   
הביטוח, במשך כל זמן חלותו של הסכם זה, וזאת ללא צורך בקבלת   תקופת 
 מהחברה. דרישה כלשהי  

 
 משנה  מפעיליאיסור הסבת זכויות והעסקת  .11

לא יהיה זכאי למסור, להסב או להעביר לאחר או לאחרים כל חלק מזכויותיו   מפעילה .11.1

לכך אישור החברה  שיינתן  ובמידה  בתנאים  זה, אלא  חוזה  לפי  ו/או מהתחייבויותיו 

 בכתב ומראש בלבד. 

 

אם   המפעילאין   .11.2 אלא  מקצתן,  או  כולן  העבודות  של  ביצוען  את  לאחר  למסור  רשאי 

ומראש  ובמידה שהחברה הסכימה   בכתב  ששכרם   -לכך  בין  עובדים,  העסקת  ואולם 

משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה כשלעצמה 

 משום מסירת ביצוען של העבודות או חלק מהן לאחר. 

 

האמורה  .11.3 ההסכמה  אין  זה,  בסעיף  לעיל  לאמור  בהתאם  הסכמתה  את  החברה  נתנה 

את   החוזה,  מאחריותו    המפעילפוטרת  לפי  באחריות   והמפעילוהתחייבויותיו  יישא 

 מלאה לכל מעשה או מחדל של מבצעי העבודות, באי כוחם ועובדיהם. 

 
 הפרות ופיצויים .12

ולאחר    המפעילאם   .12.1 דין,  ו/או בכל  זה  יפר תנאי או התחייבות הכלולים בהסכם 

של    לפגוע    7התראה  מבלי  רשאית,  החברה  תהיה  ההפרה,  את  תיקן  לא  ימים 

כולו או  בז  זה,  כל סעד או תרופה אחרים, לבטל הסכם  כותה של החברה לקבל 

חלקו; כל זאת מבלי לפגוע בכל זכות מזכויותיה האחרות של החברה לפי הסכם    

 זה ו/או על פי הדין ולרבות זכות לפיצויים מן הקבלן.  

 

הקבלן   .12.2 מהתחייבויות  התחייבות  שתופר  במקרה  לעיל,  האמור  אף  המפורטות  על 

  להסכם זה, יחשב  הדבר להפרה יסודית של   ,11,  10,  9,  8,  7,  5,  4,  3  ,2  בסעיפים

הסכם זה, והחברה תהיה רשאית לבטל לאלתר הסכם זה, כולו או חלקו, כל זאת  

  על פי הדין ולרבות   פיה הסכם זה ו/או   - לגרוע בכל זכות מזכויותיה האחרות על  מבלי

 . מפעילזכות לפיצויים מן ה

 

  30בהודעה בכתב    מפעיל וסף לכל האמור לעיל, החברה תהיה רשאית להודיע ל בנ .12.3

יום מראש לפחות, מבלי צורך לנמק ולפי שיקול דעתה המוחלט, כי אין בכוונתה   

להיזקק עוד לשירותיו וכי ברצונה להביא הסכם זה לידי גמר. במקרה של הודעה   

חלוף    עם  גמר  לידי  ההסכם  יבוא  זה,  לס"ק  משלוח  י  30בהתאם  ממועד  מים 

 ההודעה האמורה.   

 

בוטל ההסכם ו/או הובא לידי גמר כאמור לעיל, כי אז תהיה החברה רשאית למסור   .12.4

אחר,    לאדם  העבודות  ביצוע  זה    והמפעילאת  לצורך  שיידרש  ככל  פעולה  ישתף 
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לשביעות רצונו המלאה של המנהל, והדבר יהווה תנאי לביצוע כל תשלום המגיע   

ה בגין העבודות שבוצעו על ידו טרם  ביטול ההסכם או הבאתו  מהחבר   מפעילל 

 לידי גמר.  

 
בנוסף לאמור בכל מקום בהסכם זה, התרחשות כל אחד מן במקרים שלהלן תחשב   .12.5

 : מפעיללהפרה יסודית של ההסכם של ידי ה 

 
הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי   .12.5.1

, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו  המפעיל

 יום ממועד ביצועם.  14לחלוטין תוך 

 

צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או חלקים, או נתקבלה על    המפעילניתן נגד   .12.5.2

ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדו צו  

פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם, או חלקם, או שהוא  

סעיף   פי  על  איתם  הסדר  למען  פשרה  או  ארכה  קבל  למען  לנושיו    233פנה 

 . 1983-ודת החברות )נוסח חדש( תשמ"גלפק

 
, כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני  המפעילמונה לנכסי   .12.5.3

 או קבוע.

 
 הסתלק מביצוע החוזה.  המפעילהוכח להנחת דעתה של החברה כי  .12.5.4

 
או אדם אחר מטעמו נתן   המפעילכשיש בידי החברה הוכחה, להנחת דעתה, כי  .12.5.5

מענק, שוחד,  הציע  או    או  זה  חוזה  עם  כלשהי בקשר  הנאה  טובת  או  דורון 

 ביצועו. 

 
שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה אינה    המפעילהתברר כי הצהרה כלשהי של   .12.5.6

לא גילה לחברה עובדה מהותית אשר, לדעת החברה, היה    שהמפעילנכונה, או  

 בה כדי להשפיע על ההתקשרות עמו. 

 
לחברה על פי חוזה זה ועל פי כל    מבלי לגרוע מכל תרופה וסעד אחרים המוקנים .12.6

לא ביצע את העבודה במועדים ו/או באופן הקבוע    המפעילדין, מובהר כי בכל מקרה בו  

פי שיקול דעתה הבלעדי, להתקשר באופן    על  במסמכי החוזה תהא החברה רשאית, 

בתוספת   ות, והוצאות השלמת העבוד ותאחר לשם ביצוע העבוד   מפעילמיידי עם כל  

וינוכו מכל תשלום המגיע לו או יגבו ממנו בכל   מפעילותקורה יחולו על ה  הוצאות   25%

 דרך חוקית אחרת. 

 
ספרי החברה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו   .12.7

 ומועדיהם, לשיעור הוצאות ההשלמה ומועדי הוצאתן. מפעילל

 



   
 19/21קול קורא                                 

 השכרת רכבים שיתופיים על בסיס יומי /חודשי  הפעלת מערך ל
 בחניה ציבורית בשטח השיפוט של עיריית כפר סבא         

 
  

17 

 

החוזה על ידי החברה  לא יראו בשימוש החברה בזכויותיה על פי חוזה זה כביטול   .12.8

יהיה חייב לעמוד    מפעיל , והמפעילאלא אם החברה הודיעה על כך במפורש ובכתב ל

 בכל התחייבויותיו על פי החוזה, כל עוד לא ניתנה לו הודעה על ביטול החוזה. 

 
 שונות .13

 

על זכויות העירייה    שום ויתור, ארכה, הנחה או המנעות מפעולה, לא ייחשבו כויתור  .13.1

 על פי הסכם זה או על פי דין ולא ישמשו מניעה לכל פעולה משפטית מצד החברה. 

 

הסכם זה הינו הסכם ממצה, והוא כולל את כל ההסכמות שבין הצדדים. מבלי לגרוע   .13.2

ו/או הסכמה אחרת   דברים  זכרון  ו/או  כל הסכם  כי  מוסכם,  לעיל  מכלליות האמור 

 בטלים   -בין הצדדים ושאינם כלולים בהסכם זה  בכתב או בעל פה, שהוסכמו

 

ביד לכתובות הצדדים   .13.3 זה תשוגר בדואר רשום אות תימסר  לפי הסכם  כל הודעה 

ימים מיום מסירתה במשרד   3כמפורט להלן. כל הודעה כאמור תיחשב כאילו התקבלה  

 הדואר, או עם מסירתה ביד, לפי הענין. 

 

 חוזה זה. כל צד יישא בהוצאותיו המשפטיות בקשר ל .13.4

 

 

מוסכם בזאת כי חתימת מורשי החתימה של החברה על הסכם זה נעשית מתוקף   .13.5

 תפקידם ואינה מטילה עליהם כל אחריות אישית ליישום הסכם זה. 

 

הסכם זה יכנס לתוקפו במועד חתימתו ע"י אחרון מורשי החתימה של שני הצדדים   .13.6

 ה.ובכפוף לצירוף כל האישורים הנדרשים כפי שפורטו בהסכם ז

 

   כתובות הצדדים:

 . כפר סבא 10יד חרוצים , כתובת הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ:   החברה החברה

 

 :      ____________________________________________. מפעילה
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 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 
 
 

                      __________________       __________________ 
                      המפעילחתימה וחותמת                חותמת החברה                                         

 
 

 

 אישור עו"ד מטעם הקבלן:

אני הח"מ ____________ עו"ד מ.ר. __________, בכתובת: ___________, מאשר בזאת כי  

ביום _______ התייצב/ו בפני: _____________________ ת.ז. ___________________  

 המוסמכים לחתום בשם המפעיל __________________ וחתמו על הסכם זה בפני. 

        תאריך ______________ 

 

            ______________  

 חתימת עו"ד    
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 נספח א' 
 מסמכי הקול הקורא לרבות הצעת המחיר 

 
 

המחיר המוצע   אמת מידה 
במספרים )כולל  

 מע"מ(

המחיר המוצע במילים )כולל 
 מע"מ(

ק"מ( )כולל    150תעריף שימוש יומי )עד 
  נהג חדש/ צעיר( 

 

נוסף  תעריף שימוש יומי עבור כל ק"מ 
 ק"מ  150מעל 

  

   תעריף שימוש לפי שעה 

   תעריף בגין נהג נוסף 

תעריף דמי טיפול בעבור שירותים  
מיוחדים )הסבת דו"חות, שליחת חיובים  

 וכו'(   6לכביש 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 _______________ 
 חתימת המפעיל           
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 נספח ב'       

 נספח  ביטוח                
 

המפעיל לערוך ולקיים,   עללגרוע מאחריות המפעיל על פי הסכם זה או על פי כל דין,    מבלי .1
חשבו המפעילעל  למשך  ן  קיימת   תקופת    כל ,  המפעיל  אחריות  עוד  וכל  את ההסכם 

והמהווה    ,1כנספח ב'  זה  להסכםבאישור עריכת הביטוח המצורף  המפורטים  הביטוחים  
העניין(,   לפי,  עריכת הביטוח"  אישור"ו  המפעיל"  ביטוחי"חלק בלתי נפרד ממנו )להלן:  

 אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל. 

  למחוק  יהיה  ניתן,   המפעיל  ידי  על  עובדים  מועסקים  ולא  ככל  כי   מוסכם  -חבות מעבידים .א
 . ידי המבטחיםהביטוח החתום על  אישור מתוך" מעבידים חבות" ביטוח סעיף

  המפעיל   ביטוחי  בכל  יבוטל"  רבתי  רשלנות"  חריג  כי  לוודא  המפעיל  על  -הפוליסות  נוסחי .ב
 (.  הדין פי על המבטחים מזכויות לגרוע כדי באמור אין)

מתן  להמציא לידי המזמין, לפני תחילת  המפעיל עלצורך בכל דרישה מצד המזמין,    ללא .2
או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור  התקשרות  וכתנאי מוקדם ל השירותים  

בידי   חתום  כשהוא  הביטוח,  כן,  מבטחהעריכת  כמו  הביטוח,    מיד.  תקופת  על בתום 
בגין חידוש תוקף ביטוחי    ,אישור עריכת ביטוח מעודכןידי המזמין  ל  להמציאהמפעיל  

לתקופת   בתו  ביטוחהמפעיל  זה  הסכם  עוד  כל  ביטוח,  תקופת  ומדי  ו/או    קףנוספת, 
 לעיל.   1לתקופה נוספת כמפורט בסעיף 

בכל פעם שמבטח המפעיל יודיע למזמין, כי מי מביטוחי המפעיל עומד להיות מבוטל או 
עומד לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על המפעיל לערוך את  

יטול או השינוי  אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הב
 לרעה בביטוח כאמור. 

דרישה    מובהר .3 בבחינת  הינם  המפעיל  ביטוחי  במסגרת  הנדרשים  האחריות  גבולות  כי 
המפעיל  ,מזערית  על  כדי  המוטלת  בה  שאין  של  ,  התחייבות  מכל  לפי  המפעיל  לגרוע 

ואין בה כדי לשחרר את המפעיל ממלוא החבות על פי הסכם  ו/או על פי כל דין,  ההסכם 
בכל    ,או מי מטעם המזמין  המזמיןכל טענה כלפי  לא תהיה    ולמפעיל  או על פי דין,/זה ו

 האחריות כאמור. לגבולותהקשור 

שיומצא על ידי   ,הביטוחעריכת  לבדוק את אישור    למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, .4
 ושיידרש, התאמה או הרחבה,  תיקון  ,לבצע כל שינוי  ועל המפעילכאמור לעיל,  המפעיל  

 . המפעיל על פי הסכם זה להתחייבויותאת ביטוחי המפעיל על מנת להתאים 

  , לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל המזמין  זכויות  מוצהר ומוסכם כי   .5
כל אחריות שהיא לגבי או  מי מטעם המזמין כל חובה  על  או  המזמין  אינן מטילות על  

בם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה , טיביטוחי המפעיל 
  עריכת   דרשהנוזאת בין אם    או על פי כל דין,זה    הסכםעל פי  המפעיל  המוטלת על    ,שהיא

 . ובין אם לאואישור עריכת הביטוח  בדק נובין אם לאו, בין אם שינויים כמפורט לעיל 

לרכוש  אובדן או נזק    לכלמאחריות  מזמין  ואת הבאים מטעם הפוטר את המזמין    המפעיל .6
או ציוד כלשהו, המובא על ידי המפעיל או מי מטעם המפעיל לחצרי המזמין ו/או המשמש 

דרישה או תביעה   ,כל טענה  למפעילולא תהיה    רכב(  כלי  לרבות)לצורך מתן השירותים  
כאמור לא יחול כלפי מי  , ובלבד שהפטור  בגין אובדן ו/או נזק כאמורנזכרים לעיל  הכלפי  

 שגרם לנזק בזדון.

: , בעצמו או באמצעות הבאים מטעמו את הביטוחים הבאים  לערוך  המפעילבנוסף, על   .7
פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, ביטוח אחריות   ביטוח חובה כנדרש על

וביטוח ק אחד  ₪ בגין נז  500,000בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך  
 . "מקיף" לכלי הרכב
ביטוח אחריות  )למעט  שלא לערוך את ביטוחי הרכוש  הזכות,    למפעילעל אף האמור לעיל,  

לעיל   6סעיף  המפורטים בסעיף זה, במלואם או בחלקם, אך הפטור המפורט ב (  צד שלישי
 ם. במלואהאמורים  יםהביטוחכו כאילו נער ,יחול
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רכוש  ב .8 ביטוח  המפעיל,  כל  ידי  על  זכות שייערך  על  המבטח  ויתור  בדבר  סעיף  ייכלל 
על זכות התחלוף כאמור    ויתורוה  וכלפי הבאים מטעם המזמין;התחלוף כלפי המזמין  

 לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.  

זה    מבלי .9 הסכם  מהוראות  הוראה  מכל  בו   לענייןלגרוע  ובמקרה  ההסכם,  הסבת 
המפעיל לדאוג כי על  משנה מטעם המפעיל,    ני קבלעל ידי    תנויני  ם או חלק מההשירותים  

 . נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמםהמשנה פוליסות ביטוח  קבלניבידי 
שירותים במלואם,  ביחס ל אחריות כלפי המזמיןמוטלת ההמפעיל  על כי  ,מובהר בזאת

 . משנה  קבלנישירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי לרבות 
על אף האמור לעיל, אי   נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם.

ימים ממועד בקשת   10המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו 
 המזמין מאת המפעיל בכתב, להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור
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 אישור עריכת הביטוח  1ב' נספח

 

הנפקת  תאריך  אישור קיום ביטוחים 
 (DD/MM/YYYY)האישור

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל  בתוקף פוליסת ביטוח אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור  תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת,  

 בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 
 האישור  מבקש מעמד העסקה  אופי מבוטחה מבקש האישור

שם: החברה הכלכלית  
כפר סבא ו/או עיריית כפר  

סבא ו/או תאגידים  
 עירונים קשורים 

ו/או חברות האם ו/או  
חברות בנות ו/או חברות  

 קשורות  

  שם 

 נדל"ן ☐

 שירותים  ☒

 אספקת מוצרים ☐

להפעלת מערך אחר: הסכם  ☒
שיתופיים על  השכרת רכבים 

 בסיס שעתי / יומי/ חודשי 
 

 

 משכיר ☐

 שוכר☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה ☐

 מזמין שירותים ☒

 מזמין מוצרים ☐

 אחר:  ☐
 

 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ. 

 מען מען

 כיסויים

 סוג הביטוח 
חלוקה לפי  

גבולות  
אחריות או  
 סכומי ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח 
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תא 
ריך 
סיו

 ם

גבול האחריות/ סכום  
 ביטוח

 כיסויים נוספים בתוקף
 

 סכום 
 

 X לנספח  בהתאם כיסוי קוד  לציין יש מטבע 

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור – 309 ₪       רכוש
 ראשוניות  – 328

 
 4,000,000     צד ג'

 
 
 

 אחריות צולבת – 302 ₪ 
 מבקש האישורויתור על תחלוף לטובת  – 309
 כיסוי לתביעות מל"ל – 315
 מבוטח נוסף בגין מעשי ומחדלי המבוטח  - 321
 ראשוניות  – 328
 רכוש מבקש האישור ייחשב כצד שלישי   – 329

 
חבות 

 מעבידים
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור – 309 ₪  20,000,000    

היה וייחשב מעבידו של   –מבוטח נוסף   – 319
 מי מעובדי המבוטח  

 ראשוניות  – 328
 

        אחר

 (*: ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח השירותים פירוט 

 )רכב(  072

 ביטול/שינוי הפוליסה  
 האישור למבקשהודעה   משלוח  לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול   או האישור מבקש לרעת שינוי

 בדבר השינוי או הביטול.
 חתימת האישור

 המבטח:


