הרשאה להפעלת מערך קורקינט חשמלי ,ללא תחנות עגינה,
ביהוד מונוסון
עיריית יהוד מונוסון מזמינה בזאת את החברות שעוסקות בפריסה
ותפעול מערכי מיקרומוביליטי (תחבורה זעירה) לפעול בתחומי
העיר וזאת בכפוף לחתימה על כתב ההרשאה לשימוש במרחב
הציבורי וכל התנאים המוזכרים בו יחד עם נספח הביטוחים .בכל
שאלה יש לפנות בדוא"ל service-asakim@ye-mo.org.il
את כתב ההרשאה החתום ,הערבות הנדרשת והנספח הביטוחי יש
להעביר בדוא"ל  . service-asakim@ye-mo.org.ilרק אם
קבלת אישור כתוב של העירייה כי מאושרת לכם הצבה של כלים
בעיר ,תתואם פגישת תיאום עם הגורמים העירוניים שבסיומה
תבוצע הפריסה בפועל.

תאריך___________ :
לכבוד
___________________
הנדון :הרשאה להפעלת מערך קורקינט חשמלי ,ללא תחנות עגינה ,ביהוד מונוסון
עיריית יהוד מונוסון מעוניינת בהפעלת מערך קורקינט חשמלי ,ללא תחנות עגינה ,ברחבי
העיר יהוד מונוסון וזאת מתוך רצון וכוונה להגביר את השימוש בקורקינט חשמלי בעיר
ולכן ניתנת לכם ,חברת __________________ (להלן" :המפעילה") ,בזה הרשאה
להפעלת מערך קורקינט חשמלי בעיר ,בהתאם לתנאים הבאים:
 .1כללי
הפעלת מערך הקורקינט חשמלי כאמור תיעשה באמצעות הפעלת יישומון ,שיהא נגיש לכל
תושבי העיר ,המאפשר את ביטול נעילת הקורקינט חשמלי ונעילתו לאחר השימוש בו.
בתום השימוש ,ישאיר המשתמש את הקורקינט חשמלי במקום שיקבע או יאושר על ידי
העירייה ו/או במקום הולם שאין בו משום הפרעה כלשהי לציבור הרחב ,כשהוא זמין
למשתמש שיבוא אחריו.
 .2אזורי פריסה מועדפים
המפעילה תפרוס  30%מהכלים באזורים מועדפים שתגדיר העירייה כמפורט בנספח א'.
המפעילה תידרש לפרוס את הכלים ברחבי האזור המועדף ולא לרכזם בנקודות בודדות .על
המפעילה לצרף התחייבות בכתב אודות העמידה בדרישה ע"פ נתונים שיועברו באופן שוטף,
כמפורט בנספח ד החל ממועד תחילת ההפעלה .הצבת הכלים תיבדק על ידי העירייה בכל
בוקר בין השעות 07:00-09:00
 .3צי כלים מירבי
3.1

המפעילה תוגבל בכל זמן נתון לצי כלים זעירים שיתופיים להשכרה המונה עד 100
כלים במרחב השירות  ,יודגש כי הצבת הכלים תוגבל בחודש הראשון להפעלה ל-
 50כלים לצורך בדיקה ורק בסיום תקופה זו ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של
העירייה ובאישורה בכתב תותר הצבה של עד  50כלים נוספים.

3.2

במהלך תקופת ההפעלה ,ולאחר בחינה סטטיסטית של נתוני השימוש בכלים,
העירייה תשקול להגדיל את צי הכלים שתותר הצבתם במרחב הציבורי  .על
המפעילה לצרף תצהיר אודות יכולתה לעמוד בדרישה ,לרבות הוכחת אמצעים

לאיזון חדש של צי הכלים במרחב השירות על מנת לעמוד במכסה שנקבעה .ע"פ
נתונים שיועברו באופן שוטף ,כמפורט בנספח ד'.
3.3

יודגש בזאת כי אין בכתב הרשאה זה משום מתן בלעדיות למפעילה להפעלת מערך
קורקינט חשמלי כאמור והעירייה תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לתת
הרשאות לגורמים אחרים לצורך מתן השירות כאמור בכתב הרשאה זה.

 .4איזורי חנייה ומגבלות חניה
4.1

ממועד תחילת ההפעלה העירייה תהא רשאית ,בתיאום עם המפעילה ,לקבוע
ולסמן מקומות לחניית הקורקינטים החשמליים ותהא רשאית לשנות את
המיקומים ו/או הסימונים שייקבעו כאמור ,ו/או להוסיף עליהם ו/או לגרוע מהם,
הכל כפי שיידרש ועל פי הצורך.

4.2

יודגש כי באזורים מוגבלי חנייה ,כפי שיוגדרו במערכת ה GIS -של העירייה
בשכבה ייעודית ,תדאג המפעילה כי לא תתאפשר נעילת כלים החונים מחוץ לתאי
החנייה .על המפעילה להתעדכן אחת לחודש באתר האינטרנט של העירייה ,אודות
האזורים מוגבלי החניה בעיר ותאי החנייה הזמינים בתוך כל אזור מוגבל חנייה.
העירייה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האזורים מוגבלי החניה על פי שיקול
דעתה הבלעדי .על המפעילה לצרף מסמך המפרט את אופן עמידתה בתנאי זה,
לרבות אך לא רק ,צילום מתוך היישומון המראה פוליגון אזור מוגבל חנייה
ומיקום תאי חנייה מותרים ע"פ המידע העדכני שבאתר העירייה.
החל ממועד תחילת ההפעלה כל עדכון של מפת האזורים מוגבלי החניה ,יכנס
לתוקף בתוך שבועיים מפרסומו באתר העירייה.

4.3

איסור חנייה בסמוך למוסדות חינוך וקהילה המשרתים בעיקר קטינים
תיאסר חניית כלים זעירים שיתופיים להשכרה במרחק של  50מטרים משער
הכניסה של כלל מוסדות החינוך העירוניים כמפורט בנספח ג' .על המפעילה להציג
את אופן העמידה בתנאי זה באמצעות המערכת הטכנולוגית כתנאי בסיס טרם
קבלת אישור ההפעלה.

 .5התחייבויות המפעילה
תפעול שוטף
5.1

המפעילה מתחייבת בזה לפנות כל קורקינט חשמלי המהווה מטרד וזאת תוך 4
שעות מדרישת העירייה .מבלי לפגוע באמור לעיל ,המפעילה תפנה כל קורקינט
חשמלי לא תקין ,חלקי קורקינט חשמלי וכיו"ב שיתגלו ע"י הצוות התפעולי ו/או
עובדי המפעילה ו/או נציגי העירייה וזאת תוך  4שעות מהמועד בו יידעה העירייה
את המפעילה על הצורך בפינוי האמור.

5.2

מוסכם בזה כי במידה והמפעילה לא תפנה את הקורקינט החשמלי כאמור לעיל,
תהא העירייה רשאית לפנותו בעצמה ועל חשבון המפעילה ,למקום שיוסכם
מראש על ידי הצדדים וזאת מבלי שהעירייה תהא אחראית לכל נזק ו/או אובדן
שייגרמו לקורקינט חשמלי .מובהר כי פינוי קורקינטים ע"י העירייה ככל שלא
יעמדו בתנאים המוגדרים בכתב ההרשאה יהיה בהתאם לחוק עזר ליהוד מונוסון
(שמירה על איכות הסביבה ומניעת מפגעים התשע"ח  )2018שהקנס בגינו בסך
של  ₪ 320וכן דמי פינוי בסך .₪ 69

5.3

יודגש כי הצבת הקורקינטים החשמליים תהיה כשהם תקינים וראויים לשימוש,
ובהתאם למיקומים ו/או הסימונים כאמור לעיל.

5.4

המפעילה מתחייבת להפעיל מנגנון איסוף של הקורקינטים החשמליים אשר
באחריותה בסוף כל יום לצורך הטענתם וכן היא מתחייבת להציבם בכל בוקר
מחדש אחרי הטענה במקומות שהוגדרו לכך.

הנחיית המשתמשים
5.5

המפעילה תסביר ותנחה את ציבור המשתמשים בשירות אותו היא מציעה
להקפיד על ההנחיות כדלקמן:








יש להקפיד על השארת מעבר חופשי במדרכה ברוחב של  2מטר לפחות.
העמדה /השארה של קורקינט חשמלי על המדרכה תתאפשר אך ורק
בסמוך לאבני השפה או בצמוד לבניין ולאורכו.
אין לחסום תחנות אוטובוס (לרבות רחבת תמרון לכיסא גלגלים הצמודה
לתחנה) ,כניסות לבתים ולמבנים.
אין להשאיר /להעמיד קורקינט חשמלי בסמוך או בקדמת חזיתות של בתי
עסק מול חלונות ראווה.
אין להעמיד /להשאיר קורקינט חשמלי בשטח גינות ציבוריות ,אשר אין
בהן שבילי אופניים כמפורט בנספח ב' .כמו כן ,אין להעמיד /להשאיר
קורקינט חשמלי בתחום השטח המגונן.
אין להעמיד /להשאיר קורקינט חשמלי בתחום שבילי אופניים ,בכביש
ובתחום שטח חניה מוסדרת.
אין להשאיר /להעמיד מעל ל 3-קורקינטים חשמליים יחדיו במקבץ במרחב
הציבורי.
ככל שיאותרו על ידי המפעילה ו/או על ידי העירייה משתמשים בעלי דפוס
שימוש הגורם למטרד ,המפעילה לא תאפשר להם שימוש נוסף בקורקינט
חשמלי אשר ברשותה ו/או בישומון.

דרישות בטיחותיות
 5.6המפעילה מצהירה ומתחייבת בזה כי הקורקינטים החשמליים שתעמיד לשימוש,
על פי כתב הרשאה זה ,יעמדו בכל הדרישות הבטיחותיות ועל פי התקן של מכון
התקנים הישראלי.
מוקד שירות
5.7

.6

המפעילה מתחייבת להפעיל מוקד שירות בעברית ,פעיל בכל עת  ,24/7שייתן
מענה לבעיות ו/או לשאלות המשתמשים וכן להחזיק צוות תפעולי לפינוי
הקורקינט חשמלי כאמור לעיל.

אחריות וביטוח
 6.1המפעילה תהיה אחראית אחריות מלאה ומוחלטת לכל נזק ו/או פגיעה ו/או תאונה
ו/או אבדן ,שיגרמו לאדם ו/או לרכוש כלשהו כתוצאה מפעילותה על פי כתב
הרשאה זה ,לרבות כתוצאה מהצבת הקורקינטים החשמליים או השימוש בהם,
במישרין או בעקיפין ,לרבות על נזק העלול להגרם לעירייה ו/או למפעילה ו/או
לעובדיהן ו/או שלוחיהן ו/או מי מטעמן ו/או לאדם או רכוש כלשהו .המפעילה
תהיה אחראית כלפי כל צד שלישי לפי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או לפי כל
חוק אחר ,ותהיה חייבת לפצות ולשפות את העירייה ו/או הניזוקים בגין כל דרישה
וו/או תביעה שיוגשו נגדה בקשר לכך.
6.2

המפעילה פוטרת את העירייה ,עובדיה ,שלוחיה ,וכל מי שבא מטעמה ,מכל
אחריות וחבות לכל נזק העלול להגרם לגוף ו/או לרכוש כתוצאה מן האמור בכתב
הרשאה זה .המפעילה תפצה ותשפה את העירייה בגין כל תשלום שהעירייה
תחויב לשלם כתוצאה מאי קיום התחייבות המפעילה כאמור.

6.3

מבלי לגרוע מאחריות המפעילה על פי דין ו/או על פי כתב הרשאה זה ,המפעילה
מתחייבת לרכוש ביטוח מתאים לכיסוי כל הסיכונים הנובעים מן הפעילות נשוא
כתב הרשאה זה וזאת על פי נספח ה' ,ולמוסרו לעירייה במעמד החתימה על
כתב הרשאה זה.

 .7סודיות והעברת מידע
הצדדים מתחייבים בזאת שלא להעביר לשום גורם שהוא מידע חסוי שיגיע אליהם
והנוגע לצד האחר ולמעט:
 7.1קבלת הסכמת הצד השני להעברת המידע.
 7.2העברת המידע הינה לעובדיו ו/או ליועציו ,להם נדרש המידע למטרות
שיתוף הפעולה בין הצדדים.
 7.3העברת המידע הינה בהתאם להוראות כל דין.

7.4

אם המידע הינו נחלת הציבור (שלא כתוצאה מהפרת האמור בסעיף
זה).

יודגש בזאת כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתה של העירייה על פי הוראות כל
דין ,לרבות חוק חופש המידע.
כל נתון ,מידע או מסמכים אחרים אשר יסופקו על ידי המפעילה לעירייה יישארו בבעלותה
של המפעילה והעירייה תוכל להשתמש בהם לצרכיה הפנימים בלבד .עוד מוסכם כי
העירייה לא תעביר את המידע ו/או המסמכים לצד ג' כלשהו ללא הסכמת המפעילה.
 .8אי קיום יחסי עובד-מעביד
המפעילה מצהירה בזאת כי הינה קבלן עצמאי וכי אין בכתב הרשאה זו או בתנאי
מתנאיו כדי ליצור יחסי עובד-מעביד בין המפעילה ו/או מי מעובדיה לבין העירייה.
 .9תקופת ההרשאה
תקופת ההרשאה הניתנת למפעילה להפעלת מערך הקורקינט החשמלי ,על פי כתב הרשאה
זה ,הינו לתקופה של  12חודשים  ,החל מיום___________ .העירייה רשאית ,על פי שיקול
דעתה הבלעדי ,להאריך את תקופת ההרשאה לתקופות נוספות של שנה כל אחת.
על אף האמור בסעיף זה לעיל ,כל צד רשאי לסיים את ההרשאה ,בכל עת על פי שיקול דעתו
הבלעדי וללא צורך בהנמקה ו/או בפיצוי כלשהו ,על ידי מתן הודעה מוקדמת של  45יום
מראש לצד השני.
המפעילה תפנה את כל הקורקינטים החשמליים מהשטח הציבורי בעיר וזאת עד לתום
תקופת ההרשאה או ביטולה של ההרשאה כאמור לעיל ולא יאוחר מתום שבעה ימים
ממועד סיום ההרשאה.
 .10ערבות בנקאית
להבטחת מילוי התחייבויות המפעילה על פי כתב הרשאה זה תפקיד המפעילה בידי
העירייה ,במעמד החתימה על כתב הרשאה זה ,ערבות בנקאית על סך של .₪ 50,000
העירייה תהא רשאית לחלט את הערבות ,כולה או חלקה ,במידה והמפעילה הפרה את
הוראות כתב הרשאה זה ולדעת העירייה לא תיקנה את ההפרה תוך  3ימי עבודה מיום
שנדרשה לעשות כן בכתב על ידי העירייה.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,העירייה רשאית לחלט את הערבות ,כולה או חלקה,
במידה ולאחר תום תקופת ההרשאה המפעילה לא תפנה את הקורקינטים החשמליים
מהעיר ,וזאת תוך  7ימים מיום סיום ההרשאה.

 .11הצדדים מתחייבים לפעול במשותף ובתום לב וזאת על מנת לפתור כל בעיה ו/או מחלוקת
שתתגלע בין הצדדים.
לשם כך ממנים הצדדים את נציגיהם כדלקמן:
העירייה____________:
המפעילה___________:

 .12בכל מחלוקת שתתעורר בין הצדדים על פי כתב הרשאה זה תהא סמכות השפוט
הבלעדית לבתי המשפט בתל אביב – יפו.
________________
עיריית יהוד מונוסון
אנו הח"מ ,נציגיה של _________(המפעילה) ,המוסמכים לחתום בשמה ,מקבלים עלינו
את כל האמור בכתב הרשאה זה ומתחייבים לפעול על פיו
________________
המפעילה
ע"י__________

נספח א' נקודות מועדפות להצבה קבועה

מס'
נקודה

מיקום

נק'
לשימור

1

רחבת מנהלת מונוסון

כן

2

מרכז מסחרי מונוסון

כן

3

דרך משה דיין – קניון צד מערבי

כן

4

דרך העצמאות  /צומת יהוד מערב– תחנה 31334

כן

5

דרך העצמאות  /סעדיה חתוכה – תחנה 31336

כן

6

צומת יהוד מרכז – רחוב ויצמן מדרכה מערבית

כן

7

שבזי  /מוהליבר – חניון עירוני

כן

8

אלטלף/שבזי – רחבה מול מוסך יונדאי

כן

9

אלטלף  /מתחם ביג

כן

10

צהל  /רמז

כן

11

מוצקין מנחם בגין

כן

נספח ב' הגבלת חניה בגינות

נספח ג' הגבלת חניה במוסדות חינוך
שם בית הספר וכתובת
סמל מוסד
הרצל
410605
רח` הרצל 31
רמז
410621
סירקין 8
היובל
415299
משה דיין 20
אורנים
411181
שוהם  ,1נווה מונוסון
ממ"ד במעלה
410639
נורדאו 9א
נר ישראל אגודה (מוכר שאינו רשמי)
412486
קדושי מצרים 25
תיכון מדעי תורני
444943
יגאל אלון בן צבי 12
חט"ב פסגות
444695
משה דיין 5
חט"ב סביונים
444752
משה דיין 5
תיכון מקיף
440289
יהוד רם כהן 1
 440305מכון ש.פ.י (מוכר שאינו רשמי  -אקסטרני)
הרצל 24
בי"ס יהודה הלוי
430470
קדושי מצרים 23

נספח ד' העברת נתונים
נספח זה מכיל את דרישות העברת הנתונים (דאטה) ,כתנאי לקבלת הרשאה לשימוש במרחב
הציבורי
המידע מתחלק ל  -5סוגים:
API 1.העברת נתונים בזמן אמת דרך
2.העברת נתונים פרטניים על נסיעות (נתוני תכנון)
3.העברת נתונים אודות פרופיל המשתמשים (אנונימי ,אגרגטיבי(
4.דיווח על אירועים חריגים
5.דיווח  on lineשל מיקום הכלים ליישומים עירוניים (עתידי)
API 1.העברת נתונים בזמן אמת דרך
המפעילה תמסור לעירייה נתונים על כלים זעירים שיתופיים להשכרה הנמצאים במרחב
השירות ,לרבות כלים זמינים ,כלים במהלך נסיעה ,כלים תקולים /ללא סוללה וכלים
הנמצאים בטעינה.
להלן מבנה נתונים להערה זמן אמת
שם שדה סוג תאור דוגמה
dd/mm/yyyy 24:00:00תאריך ושעהDATE timestamp
קו רוחב Double Latitude34.78059
קו אורך Double Longitude32.08147
קוד מצב קודים יועברוLong k_status
תאור מצב בהמתנה ,בנסיעה ,בטעינה ,תקול, String t_status
חסר טעינה
קוד ספק קודים יועברוLong k_vendor
תאור ספק תאור יועברString t_vendor
מזהה כלי מספר ייחודי של כלי רכיבהLong vehicle_id
קוד סוג כלי קוד סוג כליLong k_Vehicle_type

תאור סוג כלי תאור סוג כליString t_Vehicle _type
הקמת שירות תוכנה על בסיס מבנה נתונים המוגדל לעיל .העירייה תתזמן קריאות אשר ישלפו
יש לבנות את השירות שבכל קריאה לשירות ישלפו  .ONLINEהנתונים ממאגר הנתונים של
הספק
כל נתוני הכלים בעיר.
ב .העירייה תבצע בקרה מעת לעת על איכות המידע על מנת לבדוק התאמה ועמידה בתנאי
ההיתר.
העברת נתונים פרטניים על נסיעות (אחת לחודש(
המפעילה תעביר לעירייה אחת לחודש בסיס נתונים אנונימי אודות הנסיעות שבוצעו בכלים
הזעירים השיתופיים להשכרה שהוצבו על ידה במרחב השירות .לרבות:
תאריך שעה מדויקים של התחלת הנסיעה
משך זמן הנסיעה בדקות
אורך הנסיעה
נקודת התחלה
נקודת סיום
הנתונים יועברו בפורמט טבלאי )כגון אקסל( .כמות השורות בטבלה תהיה זהה לכמות
הנסיעות
החודשית שבוצעו בכלים נשוא היתר ההצבה הזמני.
פרטים נוספים בדבר אופן העברת המידע מבחינה טכנית ,ימסרו למפעילה בסמוך למועד
תחילת ההפעלה.
3.העברת נתונים אודות פרופיל המשתמשים (אנונימי ,אחת לחודש(
פילוח משתמשים ברמה חודשית לפי קבוצת גיל ,מגדר ,עיר וארץ מגורים ,וכן תדירות שימוש
וכן כל מידע נוסף אודות פרופיל המשתמש.
דיווח על אירועים חריגים
בכוונת העיריה לעודד את השימוש בקורקינטים חשמליים ,תוך יצירת סביבה בטוחה
למשתמשי הדרך .במקרים הבאים תידרש המפעילה לדווח לעירייה באופן מסודר על אירועים
חריגים וזאת בתוך  48שעות ממועד האירוע.

אירוע חריג יוגדר כאחד משלושת המקרים הבאים:
תאונה ,בין אם היה מעורב בה רק משתמש הכלי ובין אם היו מעורבים בה משתמשי דרך
אחרים
אירוע בו משתמש הכלי פגע במתכוון או שלא במתכוון ברכוש פרטי או ציבורי
אירוע בו נתפס משתמש קטין מתחת לגיל  16נוהג בכלי.
הדיווח יכלול לכל הפחות את הנתונים הבאים:
מיקום האירוע
שעת האירוע
גיל המשתמש שהיה מעורב באירוע
פירוט האירוע ככל שידוע למפעילה
האם היו נפגעים בנפש או ברכוש
אמצעים למיגור עתידי של אירועים חריגים מסוג זה
בנוסף יעביר המפעילה אחת לחודש דו"ח מרוכז של כל האירועים החריגים כאמור לעיל ,וכן
דיווח מסודר בכל הנוגע להשחתת הכלים שברשותו או גניבתם ,לרבות מידע בנוגע למיקום
התרחשות האירוע.

.1

.2

.3

.4
.5

.6

.7

.8
.9

.10

נספח ה' – נספח הביטוח
מבלי לגרוע מאחריות ______ על פי חוזה זה או על פי כל דין ,על הספק לערוך ולקיים ,על חשבון _____,
למשך כל תקופת החוזה (ולעניין ביטוח חבות מוצר ,למשך  3שנים נוספות לאחר תום תקופת החוזה למעט
במקרה של ביטוח חבות מוצר על בסיס אירוע ( ,))occurrenceאת הביטוחים המפורטים באישור עריכת
הביטוח המצורף לחוזה זה כנספח  ,1'Xוהמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן" :ביטוחי _______" ו"אישור
עריכת הביטוח" ,לפי העניין) ,אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל.
ללא צורך בכל דרישה מצד העירייה ,על _______ להמציא לידי העירייה ,לפני תחילת הפעילות על פי חוזה
זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון תמורה מהעירייה ,את אישור עריכת הביטוח,
כשהוא חתום בידי מבטח ?????? .כמו כן ,מיד בתום תקופת הביטוח ,על _______להמציא לידי העירייה
אישור עריכת ביטוח מעודכן ,בגין חידוש תוקף ביטוחי ________ לתקופת ביטוח נוספת ,ומידי תקופת
ביטוח ,כל עוד חוזה זה בתוקף ו/או לתקופה נוספת כמפורט בסעיף  1לעיל.
בכל פעם שמבטח _______יודיע לעירייה ,כי מי מביטוחי _______ עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו
שינוי לרעה ,כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח ,על _______ לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא
אישור עריכת ביטוח חדש ,לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.
מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי ______ הינם בבחינת דרישה מזערית ,המוטלת על
_______ ,שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של _______ לפי החוזה ו/או על פי כל דין ,ואין בה כדי
לשחרר את ________ ממלוא החבות על פי חוזה זה ו/או על פי דין ,לא ________ לא תהיה כל טענה כלפי
העירייה או מי מטעם העירייה ,בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
לעירייה תהא הזכות ,אך לא החובה ,לבדוק את אישור עריכת הביטוח ,שיומצא על ידי _______כאמור
לעיל ,ועל _________ לבצע כל שינוי ,תיקון ,התאמה או הרחבה ,שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי
________ להתחייבויות __________ על פי חוזה זה.
מוצהר ומוסכם כי זכויות העירייה לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל ,אינן מטילות על
העירייה או על מי מטעם העירייה כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי _________ ,טיבם ,היקפם,
ותוקפם ,או לגבי העדרם ,ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא ,המוטלת על _________ על פי חוזה זה או
על פי כל דין ,וזאת בין אם דרש עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו ,בין אם בדק את אישור עריכת
הביטוח ובין אם לאו.
_______ פוטר את העירייה ואת הבאים מטעם העירייה מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש ,לקורקינט
חשמלי או ציוד כלשהו ,המובא על ידי _______ או מי מטעם ________ לחצרי העירייה ו/או המשמש
לצורך הפעילות על פי חוזה זה ,ולא תהיה ל ________כל טענה ,דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין
אובדן ו/או נזק כאמור .פטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
בנוסף ,על _______ לערוך את הביטוחים הבאים :ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב
השימוש בכלי רכב ,ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב ,ביטוח מקיף לכלי הרכב
וביטוח במתכונת "כל הסיכונים" לעניין ציוד מכני הנדסי כמקובל וככל שרלוונטי .בנוסף ,על ________
לערוך כל ביטוח הנדרש או שיידרש במשך תקופת ההתקשרות על פי דין בקשר עם שימוש בקורקינט חשמלי.
על אף האמור לעיל ,ל __________הזכות ,שלא לערוך את ביטוחי הרכוש (למעט צד ג') המפורטים בסעיף
זה ,במלואם או בחלקם ,אך הפטור המפורט בסעיף  6לעיל יחול ,כאילו נערכו הביטוחים במלואם.
בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים ,שייערך על ידי __________ ,ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות
התחלוף כלפי העירייה וכלפי הבאים מטעם העירייה; הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם,
שגרם לנזק בזדון.
מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת החוזה ,ובמקרה בו השירותים או חלק מהם יינתנו
על ידי קבלני משנה מטעם ________ ,על __________ לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח
בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי חוזה זה.
מובהר בזאת ,כי על ___________ מוטלת האחריות כלפי העירייה ביחס לשירותים במלואם ,לרבות
שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה .
תנאי הביטוח הנדרשים במכרז ונוסח אישור עריכת הביטוח הינם הבסיס לכל נושא הביטוח .יחד עם זאת,
העירייה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,רשאית לאשר שינויים בתנאים אלו בכפוף לאישור יועץ הביטוח
מטעמה .יובהר כי ככל שהעירייה לא מאשרת שינוי כלשהו ,הזוכה/הקבלן מחויב לתנאי הביטוח כפי שנקבעו
בתנאי המכרז.

נספח ה' -1אישור עריכת הביטוח
תאריך __________:
הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בכפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן ,עד כמה שלא
שונו
באישור זה ,ובלבד שאין בשינויים אלו כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.
מקבל האישור
שם :עיריית יהוד מונוסון
ו/או גופים עירוניים

המבוטח  /בעל
הפוליסה

מעמדו
☐ משכיר

שם:

☐שוכר

☐ חברת ניהול

______________
בע''מ

☐משכיר

☐ בעל מקרקעין

ח.פ ___________ .

☐חברת ניהול

☐ שוכר

(להלן)"_______" :

☐ספק מוצרים

☒ עירייה שירותים /עבודות
כתובת:

מעמדו

☐ עירייה מוצרים

☒נותן שירותים

כתובת:
_______________

☐ אחר______ :

☐קבלן
☐אחר______ :

תיאור הפעילות  /השירותים  /העבודות  /המוצרים נשוא אישור הביטוח
הפעלת מיזם להשכרת קורקינט חשמלי שיתופיים בעיר יהוד מונוסון
בקשר ל☒ -חוזה ☐מכרז ☐הזמנת עבודה מס'

מיום

פירוט נוסף:

הכיסויים
סוג
1

רכוש

מספר פוליסה
לחץ להשלמת
טקסט

גבול האחריות  /סכום
ביטוח תקופת הביטוח
☒$☐ ₪
לחץ להשלמת
טקסט

לחץ להשלמת
טקסט

סעיפים מיוחדים
לטובת מקבל
האישור
☐מבוטח נוסף

☐ רכוש

☐ מוטב לתגמולי ביטוח

☐ א.
תוצאתי

☐ סעיף שיעבוד
☒ ויתור על תחלוף

2

צד ג'
משולב עם
אחריות
המוצר

לחץ להשלמת
טקסט

1,000,000$
למקרה
ולתקופה

לחץ להשלמת
טקסט

3

מעבידים

לחץ להשלמת
טקסט

₪ 6,000,000
לנפגע ו-
₪ 20,000,000
למקרה
ולתקופה

לחץ להשלמת
טקסט

4

אחריות
מקצועית

לחץ להשלמת
טקסט

☐ מבוטח נוסף
☒ הרחב שיפוי
☒ אחריות צולבת
☐ מבוטח נוסף
☒ הרחב שיפוי
☒ אחריות צולבת

לחץ להשלמת טקסט☐ מבוטח נוסף
☐ הרחב שיפוי
ת.רטרו:

5

לחץ להשלמת
טקסט

☐ אחריות צולבת
☐ מבוטח נוסף

ת.רטרו:

☒ הרחב שיפוי
☒ אחריות צולבת

 הפוליסה לא תבוטל ולא יחול בה שינוי לרעה בטרם משלוח הודעה מראש בת  30יום בכתב ובדואר
רשום
למקבל האישור.
 ביחס לפעילות נשוא אישור זה ,הפוליסה ראשונית וקודמת לכל פוליסה אחרת של מקבל האישור
ומבטחיו
ולא יחול סעיף השתתפות  /כפל ביטוח.
חתימת האישור:

המבטח
______________________

