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 הזמנה להציע הצעות
 

 
 מבוא .א

 
 כרכרות 3 כרכרות או 1 כרכרה אחת או להפעלתמזמינה בזה הצעות ( "העירייה": להלן) עיריית עכו 1

בעכו  מסלולעל  "(הכרכרות: "להלן)מבקרים ותיירים , רתומות לסוסים לצורך הסעת תושבים
בהתאם לתנאים  ("מסלולה": להלן) 94'גנספח ב ומסומן "המצ בתשריט ןהמצוי פאתיהבהעתיקה ו

בכל מסלול יהא רשאי הזוכה להפעיל  יובהר בזאת כי ."(ההליך:" להלן) המכרז המפורטים במסמכי 
  . כרכרה אחת בלבד

 
לזוכה בהליך יהיו על פי תנאי חוזה ההתקשרות על נספחיו  העירייהתנאי ההתקשרות בין  2.1 2

 .המצורף לתנאים אלה

להכניס שינויים , קודם למועד האחרון להגשת ההצעות להליך, בכל עת, רשאית העירייה 2.1
 . במסמכי ההליךותיקונים 

לידיעתם של , בכתב, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ההליך ויובאו, כאמור, השינויים והתיקונים
 .או בפקסימיליה/הליך בדואר רשום וב המשתתפים כל 

 
  בשעות העבודה הרגילות , השירות הווטרינריאצל מזכירת ניתן לרכוש  הליךאת מסמכי ה     3.1 3

 . הלכל מעטפ, מכל טעם שהוא שלא יוחזר, (ח"ששלוש מאות  )₪  333 תמורת תשלום בסך           

בעיריית  השירות הווטרינריבמשרדי  , ללא תשלום, ניתן לעיין במסמכי ההליך קודם לרכישתם 3.2
 .יק'נה אקלצאיר' אצל גב, 34-0026233עכו בתאום מראש בטלפון  

 
 

 "הפעלת כרכרות בעכו העתיקה" 23/2310מכרז פומבי "במעטפה סגורה נושאת ציון , את ההצעות 4
אצל ) העירייהמזכירות שבמשרדי יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים וללא כל כיתוב נוסף 

לאחר שהוחתמה בחותמת , עכו 32בבניין העירייה ברחוב ויצמן  שנייהה האשר בקומ, (משה סעדה
ין השעה שהמעטפה נתקבלה ווכן תצהמעטפה תחתם על ידי מקבלה יש לוודא כי . העירייה שלנתקבל 

 . על גבי המעטפה
הצעות אשר לא . 23:00עד לשעה , /5.2./1 עד ליום במסירה ידנית בלבדאת המסירה יש לבצע 

שעה למועד ולעד מכל טעם שהוא העירייה  מזכירותמשרדי תיבת המכרזים אשר בתתקבלנה ב
  .ולא תידונה לא תתקבלנה - הנקובים לעיל

 
 

בקומת  מנהל תפעול ואכיפההמפגש יתקיים במשרדי  ./25.5.2', ד ביום יתקייםמציעים מפגש  2
  .21:00בשעה  בתאריך האמורעכו  32אשר ברחוב ויצמן , הכניסה בבניין העירייה

  .חובה איננההשתתפות במפגש           
ניתן או להליך זה ותנאיו /או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או בקשות הבהרה ו/הערות ו, שאלות 6

השירות למנהל  eitank@akko.muni.il-dr למיילאו , 0026236-34: להפנות בכתב בלבד לפקס
. 0023:שעה עד ל /11.5.2עד לא יאוחר מיום ( "מנהל הפרויקט": להלן) ר איתן קליגלר"הווטרינרי ד
 34-0026233: בטלפון לוודא טלפונית קבלת הפקסמשתתף באחריות ה

  תשובות תימסרנה על ידי מנהל הפרויקט למשתתף הפונה בכתב ותועברנה במקביל בכתב גם לשאר          
 .המשתתפים בהליך בצירוף עותק ממכתבו של המשתתף הפונה         
 למעט מנהל  האו על ידי כל גורם אחר בעיריי/בעל פה ו ההעירייה איננה אחראית לתשובות שתימסרנ         
 .והן לא יחייבוה, בכתבהפרויקט          

mailto:dr-eitank@akko.muni.il
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 תקופת ההתקשרות  .ב
 

החל מיום חתימת , חודשים 12ההסכם שייחתם עם הזוכה בהליך יהא בתוקף לתקופה בת    7.1   7
 .העירייהההסכם על ידי 

רשאית להאריך תקופת ההתקשרות לתקופות  העירייהתהא , לעיל 1ק "על אף האמור בס 7.1
 . שנים 2התקשרות נוספות ובלבד שאורך ההתקשרות כולה לא יעלה 

ימים וזאת בהתאם לשיקול  7בהתראה מראש של  את ההתקשרות העירייה רשאית להפסיק 7.2
  .דעתה הבלעדי

אף אם הזוכה יעמוד בכל , מחויבת להאריך את ההסכםאינה  העירייה, למען הסר ספק 7.3
תבחר אם להאריך את תקופת ההתקשרות לפי שיקול  העירייה. התחייבויותיו לפי הסכם זה

 . דעתה הבלעדי מבלי שלזוכה תהיה כל זכות ערעור או השגה בעניין
 
 
 

 תנאים להשתתפות בהליך .ג

 
או תאגידים הרשומים כדין ות רשומות שותפוי, בהליך זה רשאים להשתתף יחידים תושבי ישראל 8

 בכלבמועד הקבוע כמועד האחרון להגשת ההצעות להליך , העומדים( "המשתתף": להלן)בישראל 
 :התנאים המפורטים להלן

 הרתומ כרכרה אחת לפחותמוסדרת של לפחות  הבהפעל ,קודם על המשתתף להיות בעל ניסיון 8.1
  .במרחב עירוני מוגדרלהסעת תיירים ומבקרים  השימשלסוסים אשר 
  .ק זה"אודות ניסיון קודם כדרישת ס, ד"תצהיר חתום על ידי עוצרף להצעתו לעל המשתתף 

 מורשים ובריאים, מאושרים, מחוסנים, סוסים כשירים 2על המשתתף להיות בעלים של לפחות  8.2
טרינר מורשה ביחס לסוסים המיועדים ומו כל האישורים הדרושים גביהם יש למשתתף אתל

 (. "הסוסים": להלן)להובלת הכרכרות 
 : על המשתתף לצרף להצעתו , ק זה"לצורך ס

 
שלא  החזקה( )הגנה על בעלי חיים)מהתוספת הראשונה לתקנות צער בעלי חיים  4טופס  8.2.1

, בתקנה" אישור תקף"המתייחס להגדרת , 2330-ט"התשס, (לצרכים חקלאיים
ביחס לכל , כשהוא מלא וחתום על ידי וטרינר מורשה, "ישור רופא וטרינרא"שכותרתו 

  .למסמכי הליך זה  92'בומסומן כנספח מצורף  4נוסח טופס . אחד מהסוסים

 .על התקנת שבב וביצוע חיסון כנדרש לגבי כל אחד מהסוסיםעדכני אישור  8.2.2

טרינר ווהוראות הוות הדין רפואי וטרינרי נוסף הנדרש בהתאם לדרישכל אישור  8.2.3
 . העירוני

וכן תצלומים צבעוניים ברורים של , תצלומים צבעוניים ברורים של הסוסים שבבעלותו 8.2.4
 0 עיףבסלרבות אלה המצוינים , כל האמצעים שישמשו את המשתתף להפעלת הכרכרות

או /מובהר בזאת כי כל שינוי במראה ובאופי הסוסים ו, למען הסר ספק .להלן
תהווה , העירייהמבלי שקדמה לו הסכמת נציג , משתתף להצעתוהאמצעים שיצרף ה

 . לביטול זכיית המשתתף בהליך זהעילה 
 

על כל הציוד הדרוש לשם , בו זמנית לפחות כרכרות שתילהפעיל על המשתתף להיות בעל יכולת  8.3
מדים , מזון לסוסים, סוסים, רתמות :נוספותהכרכרות ה כל הציוד הנלווה להפעלתלרבות , כך

 שקי צרכים לסוסיםשבב תת עורי ו רפואיים טיפוליםחיסונים ואישור על ביצוע , , לנהגים
 . אודות יכולתו כאמור, ד"י עו"תצהיר חתום עעל המשתתף לצרף להצעתו     
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, חוק עסקאות גופים ציבורייםהמשתתף להיות מי שמנהל פנקסי חשבונות ורשומות על פי על  8.4

 . 1076-ו"תשל
 

-ו"התשל, לחוק עסקאות גופים ציבוריים' ב2מי שמתקיים בו תנאי סעיף על המשתתף להיות  8.2
על המשתתף לצרף  .1ב2ותנאי סעיף  בדבר תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין 1076

כנספח בנוסח המצורף  קטן זהד בדבר קיומם של תנאי סעיף "להצעתו תצהיר מאושר על ידי עו
 .זה למסמכי הליך 1'ב

 
לעיריית עכו חוב הפיקוח והאכיפה העירוני כי אינו חב כל אגף על המשתתף להציג אישור עדכני מ 8.6

 .בשל הפרת חוק מחוקי העזר העירונייםאו לעובדיו /ו קנסות שניתנו לו בגין
 

 העירייהן דירקטוריואו חבר /ו העירייהקירבה לעובד העדר על המשתתף לחתום על הצהרה בדבר  0
  .זה למסמכי הליך 3 'בכנספח בנוסח המצורף 

  .בחינת ההצעותל במהלך המכרז והליך "לבקש הבהרות ותיקונים למסמכים הנ תזכאי העירייה      
 
 ההצעה  .ד

 
  . 'אך ורק על גבי מסמך ב ועל המשתתף ליתן הצעת 13

 
 . תידון לא –משפטית אחת  הצעה שתוגש על שם יותר מישות. ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת 11

 
 .כל המסמכים המצורפים למסמכי ההליך יהיו על שם המשתתף בלבד 12

 
, חתימה על מסמכי ההליך והגשת ההצעה מהווה אישור של המשתתף כי קרא את מסמכי ההליך כולםה 13

 . בהם לרבות הסכם ההתקשרות והוא מסכים לתנאים המופיעים, על נספחיהם
 

יום מהמועד האחרון  03ההצעה תהא בתוקף החל ממועד הכנסתה לתיבת המכרזים ועד לתקופה של  14
 .להגשת ההצעות בהליך זה

 
  

בחותמתו , לרבות חוזה ההתקשרות על נספחיו, על המשתתף לחתם על כל עמוד מעמודי מסמכי ההליך 12
 . ובחתימת מורשי החתימה בשמו

 
 .יון שמו המלא ויצרף את חותמתוהיה המשתתף יחיד יחתום הוא תוך צ    12.1

                                                                   היה המשתתף תאגיד יחתמו על כל מסמכי ההליך מורשי החתימה בשם התאגיד בצירוף  12.2
 . חותמת התאגיד            

ד התאגיד על זכות החתימה בשם התאגיד בנוסח המופיע "המשתתף יצרף הצהרה של עו
 . בסיומו של מסמך הצעת המשתתף ויצרף הוכחה על רישומו על שם התאגיד

משתתף שהינו חברה יצרף תדפיס עדכני מרשם החברות המפרט את בעלי המניות או 
 . השותפים בתאגיד

 . עת המשתתף את כתובתו ופרטיו כנדרש שםעל המשתתף לציין בסיומו של טופס הצ 12.3

 
או /או הערה ו/או מחיקה ו/או תוספת ו/או כל שינוי ו/ו, אי השלמת מקום הטוען מילוי במסמכי ההליך 16

במכתב לוואי או בכל  בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין, הליךשיעשו במסמכי ההסתייגות 
ההצעה הכוללת אותם וזאת  רשאית להתעלם מהם או לפסול את העירייהלא יהיו קבילים ודרך אחרת 
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 . העירייהפי שיקול דעתה הבלעדי של "ע
 

 .הצעת המשתתף תוגש במטבע ישראלי בלבד  17
 

 . הצעת המשתתף תכלול את כל ההוצאות הדרושות לביצוע העבודות בהתאם לאמור במסמכי ההליך 18
 

ההצעה  סבירה מבחינת מחירה לעומת מהותרשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי  העירייה 10
 .בהליך בחן ביחס לאומדן ולהצעות האחרות שיוגשו על ידי המשתתפיםיסבירות ההצעה ת .ותנאיה

 
, כל הנספחים המצורפים למסמכי ההליךלרבות , מסמכי ההליך כולם חתומים על ידי המשתתףבנוסף ל 23

 : גם את המסמכים המפורטים להלן  על המשתתף לצרף להצעתו, כשהם ממולאים וחתומים כנדרש
 

 החזקה שלא( )הגנה על בעלי חיים)מהתוספת הראשונה לתקנות צער בעלי חיים  4ופס ט 23.1
 .2'בנספח  2330-ט"התשס, (לצרכים חקלאיים

 . ובעלות לרבות שטר רכישה, על כל אחד מהסוסים משתתףהמוכיחה את בעלות התעודה  23.2

 . מהסוסים על התקנת שבב וביצוע חיסון כנדרש לגבי כל אחד עדכני אישור 23.3

וכן תצלומים צבעונים ברורים , תצלומים צבעוניים ברורים של הסוסים שבבעלות המשתתף 23.4
 . של כל אמצעי ששימשו את המשתתף להפעלת הכרכרות

 ,פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבורייםאישור תקף על ניהול  23.2
 .1'ב כנספחעל שם המשתתף בנוסח המצורף , 1076 -ו"תשל

בנוסח המצורף  העירייה ןאו חבר דירקטוריו/ו העירייההצהרה בדבר העדר קירבה לעובד  23.6
 . למסמכי ההליך 3'כנספח ב

 . לעיל  8.1כדרישת סעיף , יסיון קודם של המשתתףד על נ"תצהיר מאושר מעו 23.7

 . לעיל 8.3כדרישת סעיף  ד"תצהיר מאושר מעו 23.8

   אישור בכתב של חברת ביטוח בישראל כי היה ויזכה המשתתף  23.0
של עיריית עכו תהא היא מוכנה לבטח את המשתתף בכל פוליסות  23/2310במכרז פומבי  

: להלן)להסכם ההתקשרות  93'כנספח גהביטוח כמפורט באישור הביטוחים המצורף 
 . ובהתאם לתנאים המפורטים באותו אישור( "אישור הביטוחים"

נוסח אישור , כחלק בלתי נפרד ממנו, האישור יהא חתום על ידי חברת הביטוח ויצורף אליו
 .הביטוחים

 .על ידי חברת הביטוח לחילופין ניתן לצרף את אישור הביטוחים עצמו חתום      
ל "או בנוסח הנ, 93'בנספח גמובהר בזאת כי על אישור הביטוחים להיות בנוסח הנדרש 

 "(. הסתייגות ביטוחית" להלן) בלתי מהותיותבצירוף הסתייגויות 
, אשר לא אושרה מראש ובכתב על ידי העירייה, הסתייגות מהותית מאישור הביטוחים

 .תביא לפסילת אישור הביטוחים
בין , משתתף המבקש להכניס באישור הביטוחים הסתייגות ביטוחית ומבקש לאשרה מראש       

רשאי , ובין כהסתייגות מהותית( שאינה חייבת אישור מראש)כהסתייגות שאיננה מהותית 
לעיל ויפרט את מהותה והנוסח  6בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף , כתובה לפנות בבקשה 

  .החדש המבוקש על ידו
לא תביא לפסילת  6סתייגות ביטוחית שאושרה בכתב בתשובת העירייה כקבוע בסעיף ה        

הסתייגות ביטוחית שאושרה כאמור הינה אופציונאלית ולא תחייב את . אישור הביטוחים
 .המשתתפים האחרים לכלול את אותה הסתייגות באישור הביטוח שלהם

כאמור לעיל עלולה להביא לפסילת הסתייגות ביטוחית אשר לא אושרה מראש ובכתב         
כי , בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אישור הביטוחים והעירייה תהיה רשאית להחליט

 .מדובר בהסתייגות מהותית אשר מחייבת את פסילת הצעת המשתתף
 .החלטת העירייה בעניין זה סופית והיא איננה ניתנת לערעור        
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על פי ההנחיות המופיעות בתקנות צער ,משרד החקלאותי "מאושרת עעם אורווה הסכם   23.13

יש שו 2330 -ט"תשס, (החזקה שלא לצרכים חקלאיים( )הגנה על בעלי חיים)בעלי חיים 
ההסכם בין  םבו מצוין כי היה ויזכה המשתתף במכרז ייחת, רישיון עסק בתוקףברשותה 

להסכם . שעות הפעילותבאותן אורוות לאחר הסוסים ישהו לפיו  אורווה למשתתף הזוכהה
  .יצורף רישיון עסק בתוקף לאורוות ואישור משרד החקלאות

  ,עסקאות גופים ציבורייםאישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק  23.11
 .על שם המשתתף, 1076 -ו"תשל            

 . על שם המשתתף, אישור ניכוי מס במקור 23.12

מרשם    ותדפיס עדכני תו תאגיד הרשום בישראל כדיןאישור על היו -שהינו תאגיד משתתף  23.13
  .לעיל 18שת סעיף כדרי, החברות המפרט את בעלי המניות או השותפים בתאגיד

 . קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז על ידי המשתתף 23.14

 חתומות -ככל שתהיינה כאלה , או לבקשות ההבהרה/להסתייגויות ו העירייהכל תשובות  23.12
 . ידי המשתתף על

 -ככל שהועברו כאלה למשתתפים, במסמכי המכרז העירייהתיקונים שהוכנסו על ידי  23.16
 . חתומים על ידי המשתתף

 . חתום על ידי המשתתף -משתתפיםמפגש סיכום  23.17

או מי מעובדיו אינם חבים /אישור מאגף הפיקוח והאכיפה העירוני המאשר כי  המשתתף ו 23.18
 .בגין קנסות שניתנו להם בשל הפרת חוק מחוקי העזר העירוניים עיריית עכוכל חוב ל

את  יצרף , להלן 28כמפורט בסעיף   ,משתתף המבקש ליהנות מהעדפת משתתף מקומי 23.10
 .למסמכי הליך זה  94'בכנספח בנוסח ההצהרה המצורף המסמכים הנדרשים 

 
 . ם לעילאת המסמכים הנדרשים יש להגיש כשהם מאוגדים יחידיו ולפי הסדר הרשו 21

, המשתתף תחולנה עלבהליך הכרוכות בהכנת ההצעה ובהשתתפות , וסוג שהואכל ההוצאות מכל מין  22
 . או לשיפוי בגינן בכל מקרה שהוא ומכל טעם שהוא/אשר לא יהא זכאי להחזרן ו

 
 

  :דיפות תינתן למשתתף מקומי כמפורט להלןע 23
תהא העירייה רשאית  4%היה וההצעה הזולה תהא נמוכה מהצעת המשתתף המקומי בשיעור של עד 

היא ההצעה הזולה והזוכה וזאת בתנאי שהמשתתף המקומי יסכים , לקבוע כי הצעת המשתתף המקומי
היה והמשתתף המקומי לא יסכים . לבצע את העבודה או לספק את השירות במחיר ההצעה הזולה

 .תחשב ההצעה הזולה  כהצעה הזוכה בהליך, צעתו כאמור לעיללהוזיל את ה

 : מי שהתקיים בו אחד מן התנאים שלהלןהינו , לעיל 1ק "לעניין ס"  משתתף  מקומי"  23.1

עסק פעיל ומשלם עכו או מי שמנהל בעיר עכו באם אותו יחיד הינו תושב העיר  –" ביחיד" 13.1
ככל שמועסקים )ו מעובדי 33%פחות ול ארנונה לעירייה אלה וקדירתו או מקום עסבגין 

 .תושבי העירהינם ( עובדים

והוא משלם בגין משרד זה ארנונה  לעירייה  עיר עכומשרד בלתאגיד באם  –" תאגידב" 13.3
 .הם תושבי העיר תאגידמעובדי ה 33%ולפחות 
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 בחינת ההצעות והודעה על הזוכה בהליך  .ה

 
לאחר , שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מכל אחד מהמשתתפים העירייה 24

או /או לתקן בהתאם לדרישות המכרז כל מסמך ו/להשלים ו, המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז
לצורך עמידתו , בין היתר, או האישורים אותם נדרש המשתתף לצרף להצעתו/אישור מהמסמכים ו
 .זבתנאי הסף של המכר

הקצוב  תוך הזמן, או האישורים/או השלמת המסמכים ו/תאפשר תיקון ו, היה ותינתן, דרישה כאמור 
 .אך לא מעבר לכך, שיקבע בה

 
 .כזוכה ,או כל הצעה שהיא, ה ביותרגבוהמתחייבת לקבוע את ההצעה ה  העירייהאין  22

 
מספר זוכים ולכל  בהליך ביןלפצל את הזכייה  ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ולא חייבת העירייה רשאית 26

יובהר בזאת כי  .כרכרה אחת בלבד יםמסלולכל אחד משלושת העל  אשר יפעילו, היותר שלושה זוכים
 . כרכרות כאשר בכל מסלול תופעל כרכרה אחת בלבד 3כ יופעלו "סה

 
י במסמכ או במכתב שישלח לכתובת שנמסרה על ידו/בהליך תימסר על כך הודעה בפקסימיליה ולזוכה  27

 .ההליך
 

 . משתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב 28
 

 
 מחויבויות הזוכה  .ו

 
העתקים חתומים  6, ימים מקבלת ההודעה אודות זכייתו 14 תוך, עירייהעל הזוכה יהא להמציא ל 20

  .'כמסמך גבחתימות מקוריות ומאושרים כנדרש של הסכם ההתקשרות המצורף להליך זה 
 

 13%בסך , להבטחת קיום תנאי חוזה ההתקשרות, ביצועערבות עירייה על הזוכה יהא להגיש ל 33
למשך שתוקפה ( "הביצוע ערבות": להלן) ההתקשרותהסכם ל  1'גכנספח בנוסח המצורף  מהתמורה

וניתנת , בלתי מותנית, ערבות זו תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן. חודשים ממועד חתימת הסכם 12
  .למימוש בכל תקופת תוקפה

 
לחוזה  3'גכנספח בנוסח המצורף , אישור על קיום ביטוחים עירייהעל הזוכה יהא להמציא ל 31

 . כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מטעמו,  ההתקשרות
 

יש ברשותה שו י משרד החקלאות"הסכם חתום עם אורווה מאושרת ע עירייהעל הזוכה להמציא ל 32
בנוסף הזוכה ימציא . באותן אורוות הסוסים לאחר שעות הפעילות לפיו ישהו, רישיון עסק בתוקף

 .  העתק מרישיון עסק בתוקף לאורווה
 

את  רשאית לבטל לאלתר העירייהתהא , בהתחייבויותיו על פי מסמכי ההליךמשתתף שלא יעמוד  33
להכריז על  העירייהמכל סיבה שהיא רשאית בוטלה הזכייה בהליך . זכייתו בהליך בהודעה בכתב

 . על כל הפסד שיגרם לה בגין כך העירייהמשתתף אחר כזוכה בהליך והמשתתף יפצה את 
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 מסמכי ההליך .ז
 

והם נמסרים למשתתפים למטרת הגשת הצעות , וקניינה הבלעדירכוש העירייה  םהינמסמכי ההליך  34
, שימוש כלשהו הםלכל אדם אחר רשות לעשות באו /משתתף וואין ללעירייה במסגרת ההליך בלבד 

 . מלבד שימוש לצורך הגשת הצעה במסגרת ההליך
 . לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתוהליך מקבל מסמכי ה       
 
 
 

 _________________________ 
 עיריית עכו      
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 צעת המשתתףה
 
 

 ________________________. פ.ח /ז.ת           __________________________מ "אני הח

 ____________________________________________________________אשר כתובתי 

 
 :ומתחייב בזה כדלקמן, מסכים, מצהיר

 
: להלן) עיריית עכושל  23/2310פומבי  מכרזהנני מצהיר בזאת כי קראתי בעיון את כל מסמכי  1

, רתומות לסוסים לצורך הסעת תושבים כרכרות 3כרכרות או  1כרכרה אחת או  להפעלת ("העירייה"
ב "המצ המצויין בתשריט על מסלול בעכו העתיקה ובפאתיה "(הכרכרות: "להלן)מבקרים ותיירים 

 ,"(ההליך:" להלן) המכרז בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי  ("המסלול": להלן) 94'נספח גומסומן 
משתתפים כי הבנתי את כל התנאים הנדרשים מאת הו, חתם עם הזוכה ונספחיוילרבות החוזה שי

 .וכי בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתי, בהליך זה
 
 .הנני מצהיר בזאת כי בדקתי את כל התנאים שיש בהם חשיבות לביצוע התחייבויות הזוכה בהליך 2
 
בחוזה ובכל מסמכי , הנני מתחייב למלא אחר כל ההוראות המפורטות בהוראות למשתתפים בהליך 3

 .החוזה
 
  : ההצעה כשהם חתומים על ידי וכן את המסמכים שלהלן מסמכיכל הנני מצרף להצעתי זו את  4

או על ידי /לרבות חוזה ההתקשרות ממולאים וחתומים על ידי ו, מסמכי ההליך על כל נספחיהם 4.1
 .כדרישות ההליך' צדדי ג

 -ו "תשל, ישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבורייםא 4.2
 .על שם המשתתף, 1076

 .על שם המשתתף, אישור על ניכוי במקור 4.3

 .הזמנה להציע הצעותל 8.1אודות ניסיון קודם כדרישת סעיף ד "י עו"מאושר ע תצהיר  4.4

על התקנת שבב וביצוע חיסון עדכני אישור , למסמכי הליך זה 'א 1/'המצורף כנספח ב 4טופס  4.4
ות הדין בהתאם לדרישרפואי וטרינרי נוסף הנדרש כל אישור , וסיםכנדרש לגבי כל אחד מהס
וכן תצלומים , תצלומים צבעוניים ברורים של הסוסים שבבעלותו, והוראות הוטרינר העירוני

צבעוניים ברורים של כל האמצעים שישמשו את המשתתף להפעלת הכרכרות והכל כדרישת סעיף 
 . להזמנה להציע הצעות 8.2

 . להזמנה להציע הצעות 8.3 ד כדרישת סעיף"י עו"תצהיר מאושר ע 4.4

כשהוא חתום על ידי חברת , לתנאי ההליך 23.13ביטוחים העומד במדויק בדרישות סעיף אישור  4.4
   .ביטוח בעלת מונטין בישראל

ד או "אישור על היות המשתתף תאגיד הרשום בישראל כדין ואישור עו -למשתתף שהינו תאגיד  4.4
 .לחייבו בחתימתםח על זכויות החותמים בשם המשתתף וסמכותם "רו

 .קבלה המעידה על רכישת מסמכי ההליך 4.4

 . הזמנה להציע הצעותל 27ערבות  משתתף כדרישת סעיף  4.14

 . חתומות על ידנו -או לבקשות ככל שהיו כאלה/להסתייגויות ו העירייהכל תשובות  4.11

 . נוחתומים על יד -ככל שהועברו כאלה אלינו , במסמכי המכרז  העירייהתיקונים שהוכנסו על ידי  4.12

 .חתום על ידי -סיכום סיור משתתפים 4.13

מאגף הפיקוח והאכיפה העירוני המאשר כי אינני חב לעיריית עכו חוב בגין קנסות שניתנו אישור  4.14
 . לי בשל הפרת חוק מחוקי העזר העירוניים
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חתום על האסמכתאות הנדרשות  94'נספח ב –למשתתף המבקש ליהנות מהעדפת משתתף מקומי  4.14
 .בו

לפיו אם אזכה במכרז , י משרד החקלאות ובעלת רישיון עסק בתוקף"הסכם עם אורווה מאושרת ע 4.14
להסכם . הסוסים המשתתפים בהובלת הכרכרות ישהו באותן אורוות לאחר שעות הפעילותל "הנ

 . מצורף אישור משרד החקלאות המאשר כי האורווה מאושרת על ידו וכן רישיון עסק בתוקף
  

 
 הלעצמ תשומר העירייהכי ו, ההצעהאין הרשימה דלעיל מהווה רשימה סגורה של מסמכי ידוע לנו כי  4

או לשנות את /ו הצעהלהוסיף מסמכים נוספים למסמכי ה, המוחלט והבלעדיה לפי שיקול דעת, הזכות
 .המסמכים הקיימים

 
ם השוררים למדנו להכיר את התנאי, למעבר הכרכרות המיועד מסלולבפני הגשת הצעתנו זו ביקרנו ל  4

המבנים הקיימים והפעילות , ובדקנו היטב את דרכי הגישה אלי, ובסביבתו יומתחת ,ומעלי, וב
  .הפעלת הכרכרותוכל יתר התנאים והגורמים העשויים להשפיע על , והמתנהלת ב

 
לקבלת כל האישורים מכל הרשויות המוסמכות להפעלת  יועל חשבונמי כי עלי לדאוג בעצ יידוע ל  4

וכן כל אישור , הסעת נוסעים -א8.4 פריט על פי רישיון עסק, וטרינר העירוניואישור ה: כגון, הכרכרות
 . אחר דרוש

 
 . ומכל יתר הגורמים את כל ההסברים אשר ביקשנו לדעת העירייההריני להצהיר כי קיבלנו מנציגי  4

 
 2 או את המתחייב להפעיל את הכרכר הנני, יבחשבון את כל האמור לעיל למתן הצעתי תלאחר שלקח 4

 שנתיתמורת סכום בהתאם לדרישות מסמכי הצעה זו  ,ים השוניםבמסלולהכרכרות  3או את  הכרכרות
 :כדלהלן

 
 

 
 

ההצטלבות נסיעה צפונה על ציר ההגנה עד , בחניון המגדלורהעמסת נוסעים . ציר ההגנה - 2מסלול מספר 
 . וחזרה דרומה לנקודת העמסת הנוסעים עם רחוב נור אלדין אלישרוטי

 
 
 . לשנה ₪__   ____________( בספרות)
 
מ "בצירוף מע₪  ___________________________________________________ ( במילים)

 . כדין
 
 
 

  - 1מסלול מספר 
 

-אעד לחאן  ניקנורנסיעה צפונה על רחוב תלמי שהופך לרחוב שערי , בכיכר הדייגים העמסת נוסעים
 . לנקודת העמסת הנוסעים וחזרה דרומה שווארדה

 
  .לשנה ₪__   ____________( בספרות)
 
מ "בצירוף מע₪  ___________________________________________________ ( במילים)
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 . כדין
 

 3מסלול מספר 
 

פניה , נסיעה מזרחה ברחוב סלאח א דין. מזרחית לשוק הלבן ברחוב סלאח א דיןה כניסההעמסת נוסעים ב
התחברות לרחוב סלאח א דין וחזרה , פניה שמאלה לרחוב וייצמן. א"אנעד אכסניית " עכו תל"צפונה ב

 . לנקודת העמסת הנוסעים
 
 
  .לשנה ₪__   ____________( בספרות)
 
מ "בצירוף מע₪  _______________________________ ____________________( במילים)

  .כדין
 
 
 

 להפעלת כרכרה אחתכל מסלול ל₪  /000,יובהר בזאת כי המחיר המינימאלי להגשת ההצעה הינו 
  .לשנה

 
 

, זוכים 3לפצל את הזכייה בהליך בין שיקול דעתה הבלעדי העירייה רשאית לפי ידוע לי והנני מאשר כי  14
או /כרכרה אחת בלבד וכי לא אבוא לעירייה בשל כך בכל טענה ו על המסלול אשר יפעילו כל אחד מהם

 .או תביעה/דרישה ו

 הסעת נוסעים -א8.4 פריטעל פי  קבלת רישיון עסקמיד עם  בהפעלת הכרכרותלהתחיל  ב מתחיי הנני  11
 .כאמור במסמכי ההליך תההתחייבויוובתנאי שעמדתי בכל  העירייהעל ידי  אחר שיקבעאו בתאריך 

 
 

ימים את המסמכים  14תוך  עירייההריני מתחייב למסור ל, על זכייתי בהליך העירייהעם קבלת הודעת   12
 : הבאים

 ,ל כל המסמכים המצורפים אליושוב "בנוסחו המצההתקשרות ל הסכם חתומים שהעתקים  6 12.1
 . כמפורט לעיל

בנוסח , "(ערבות ביצוע" :להלן) ההסכםלהבטחת קיום תנאי , מהתמורה 13%בסך ערבות בנקאית  12.2
 .להסכם ההתקשרות 92'כנספח גהמצורף 

כשהוא חתום בחתימות מקוריות על ידי , להסכם 93'כנספח גאישור ביטוחים בנוסח המצורף  12.3
 .חברת ביטוח ישראלית

הרשימה תכלול שמו המלא ומספר תעודת הזהות של כל  .רשימת העובדים שיפעילו את הכרכרות 12.4
 . ויצורף לה עותק מצולם של תעודת הזהות של כל עובד עובד

שניתנו בגין קנסות  עירייהל ותלעובדיו אין חובאו /אישור מאגף הפיקוח והאכיפה העירוני כי לו ו 12.4
 . בשל הפרת חוקי העזר העירונייםלו 
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או ( יאם שמותיהם פורטו על יד) יובשם שותפי ימוגשת אך ורק בשמזו י הצעת את כימצהיר בזהנני  13
כמפורט באישור )רשאי לחתום כדין על גבי הצעה זו  יושהננ, אשר בבעלותנו תאגידשותפות או בשם 

 (. תאגיד  במקרה של שותפות או -ח "ד או רו"הרשום מטה של עו
 

 _________________: נחתם ביום ________________________: שתתף המ
 __________________________________: חתימה
 _____________תפקיד _____________, : על ידי

 _____________תפקיד ____________, : ועל ידי
 
  

 

 

 

 

 1ח"רו9 ד"אישור עו

 

מאשר בזה כי  התאגידשל  ח"רו/ד"עו, __________________________________מ  "אני הח

 ________________  -ו __________________. ז.ת_________ __________של ם /חתימתו

, מסמכי התאגידעל פי  התאגידהמופיעה דלעיל היא החתימה המחייבת של ___________________ . ז.ת

 .על טופס הצעה זו בפני מו/חתםל "הנוכי 

 
 
 

              חתימתו +  ח"רו/ד"עוותמת ח_____________      : תאריך
 

 
 

                                            
1
 ד ימולא רק על ידי משתתף שהינו תאגיד"אישור עו 
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 _____________: תאריך
 

          לכבוד
  העירייה

 עכו, 32ויצמן 
 ,.נ.ג.א

  2/91-ו"התשל, לחוק עסקאות גופים ציבוריים 2'ב1+ 'ב1' הצהרה בדבר קיום הוראות סע: הנדון
 

, בעל זיקה לתאגיד אותו אני מייצגאו כל /או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/הנני מצהיר בזאת כי אני ו
ב לחוק עסקאות גופים ' או הורשעו ביותר משתי עבירות על פי סע/לא הורשע ו, המשתתף בהליך זה

במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה או כי /ו 1076-ו"ציבוריים התשל
 .האחרונה

או מנהל התאגיד והנני מוסמך /או בעל המניות העיקרי ו/הנני מצהיר בזאת כי אני בעל השליטה ו
 . ליתן הצהרה זו בשם התאגיד

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

 
 

 __________________: המשתתף שם
 

  
 _________________: שם נותן התצהיר*

 
 ________________. פ.ח. / ז.פר תמס

 

  
 _________________: תעודת זהות' מס*
 

 
 _______________: חתימת המשתתף

 

  
 ______________: ימת נותן התצהירחת*
 

 

 ד"אישור עו

I.  להלן)_______________ . פ.ח.9 ז.ת_______________, אני משמש כעורך הדין של :
 . ("המשתתף"

II.  או בעל 9הינו בעל השליטה ו______________ . ז.ת_________________ הנני מאשר בזאת כי
או מנהל התאגיד המשתתף בהליך הצעות המחיר והינו מוסמך ליתן הצהרה זו בשם 9המניות העיקרי ו

 *._______________. פ.ח______________ התאגיד 
III.  במשרדי  , ד"עו, ______________________ הופיע בפני___ __________הנני מאשר בזה כי ביום

. ז.נושא ת' _______________________ גב9מר' _________________________, ברח
ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים ______________, 

 .ל וחתם עליה"אישר את נכונות ההצהרה הנ, אם לא יעשה כן, בחוק
     

  ד"חותמת עוה+ חתימה      
 

 

                                            
 ד ימולא רק על ידי משתתף שהינו תאגיד"לאישור עוה IIסעיף   *
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 תצהיר
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי _______________ . ז.ת_______________ מ "אני הח

 :ה בזה כדלקמן/מצהיר, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן
______ בהליך ( "המציע":  להלן)שהוא המציע ___________________ הנני נותן תצהיר זה בשם  .1

 .של עיריית עכו
חוק שוויון לאחר שבדקתי את הוראות  ת לתת תצהיר זה בשם המציע/ה כי הנני מוסמך/אני מצהיר .2

 . ("חוק שוויון זכויות": להלן) 1008-ח"התשנ, זכויות לאנשים עם מוגבלות
 

 (:ותת המתאימובמשבצ Xסמן ) 

  לחוק שוויון זכויות לא חלות על המציע 0הוראות סעיף. 

  לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן 0הוראות סעיף  . 
 

 :במשבצת המתאימה xחלות על המציע נדרש לסמן ת לחוק שוויון זכויו 0במקרה שהוראות סעיף 

 עובדים 133-המציע מעסיק פחות מ. 

  עובדים או יותר 133המציע מעסיק. 
 

 :במשבצת המתאימה  Xעובדים או יותר על המציע נדרש לסמן  133המציע מעסיק ש במקרה

 יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה  הליךהמציע מתחייב כי ככל שיזכה ב
,  כויותלחוק שוויון ז 0והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 .לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן, ובמקרה הצורך

  המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים
הוא פנה כאמור , לחוק שוויון זכויות 0החברתיים לשם בחינת  יישום חובותיו לפי סעיף 
התחייב בעבר לבצע  במקרה שהמציע)ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן 

 (.פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו
 
להעביר העתק  בשם המציע מתחייבלחוק שוויון זכויות חלות על המציע הנני  0ככל שהוראות סעיף  .3

ימים ממועד  33בתוך , הרווחה והשירותים החברתיים, למנהל הכללי של משרד העבודה המתצהיר ז
 .ההתקשרות

        _______________ 
 חתימת המצהיר                       

 אישור עורך הדין
 

ה בפני במשרדי /הופיע____________ ת כי ביום /ד מאשר"עו_____________________, מ "אני הח
ה /תה עצמו/שזיהה' ______________ גב/מר____________ עיר /בישוב____________ אשר ברחוב 

וכי ה להצהיר אמת /ה כי עליו/ואחרי שהזהרתיו, ת לי באופן אישי/המוכר/____________ . ז.על ידי ת
 . ה בפני על התצהיר דלעיל/חתם, תעשה כן/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תהיה צפוי/יהיה

____________________ ____________________    __________________ 
 חתימה  חותמת ומספר רישיון                   תאריך
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 _________: תאריך        לכבוד
 עיריית עכו

 עכו, 32ויצמן 
 

 ,.נ.ג.א
 

 או לחבר המועצה9לעובד הרשות ו העדר קרבההצהרה בדבר : הנדון
 

 :הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים ת עכוהנני מצהיר בזאת כי עיריי 1
 

 :הקובע כדלקמן( נוסח חדש)לפקודת העיריות ( א)'א122סעיף  1.1
 
     העולה  או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק, סוכנו או שותפו, קרובו, חבר מועצה"

     לא , על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו                   
   , בן או בת, הורה, בן זוג -" קרוב", זה ןלעניי; יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה               

 ."אח או אחות
 

של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  ( א)12כלל  1.2
 :המקומיות הקובע

 
חבר ", זה ןלעניי; עם הרשות המקומית לעסקהחבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או "

ראה הגדרות )חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו  –" מועצה
 ((."ב()1)2-ו( ב()1)1בסעיף " קרוב"ו" בעל שליטה"
 

 : הקובע כי( נוסח חדש)לפקודת העיריות ( א)174סעיף  1.3
 
על ידי עצמו או על ידי , במישרין או בעקיפין, ןפקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניי"

 ."בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה, זוגו או שותפו או סוכנו-בן
 

 : בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי 2
 .ואף לא סוכן או שותףאח או אחות , בן או בת, הורה, בן זוג: בין חברי מועצת העירייה אין לי 2.1
שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או , סוכנו או שותפו, קרובו, אין חבר מועצה 2.2

 .ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו
 .העובד ברשות ,מי שאני סוכנושותף או , אין לי בן זוג 2.3

 

או אם מסרתי , תי אם יש לי קרבה כאמור לעילידוע לי כי העירייה תהיה רשאית לפסול את הצע 3
 .הצהרה לא נכונה

 
 .והאמור בהצהרה זו הינו אמת, אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים 4

 

, לפקודת העיריות( 3)'א 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  2
מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  2/3 של לפיהן מועצת העירייה ברוב

 .לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות( א)'א122
 

__________________  : חתימת המשתתף____________________________: שם המשתתף
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          לכבוד
 עכועיריית 
 עכו, 32ויצמן 

 
 ,.נ.ג.א

 
 2מקומי הצהרת משתתף: הנדון

 
 :על מנת ליהנות מהעדפת משתתף מקומי הנני מצהיר בזאת כי .1

 
ה אל יעסקמקום מגורי או או מנהל בעיר עסק פעיל ומשלם בגין עכו הנני תושב העיר   –ליחיד  □

 .הינם תושבי העיר( ככל שיש לי כאלה)מעובדי  33%ולפחות  ארנונה לעירייה
 

ולפחות ואני משלם בגין הנכס בו מנוהל המשרד ארנונה לעירייה  עכומשרדי מצוי בעיר   -לתאגיד  □
 .ירמעובדי הינם תושבי הע 33%

 
 : ב"לשם הוכחת הצהרתי זו מצ .2

 
 .עסקי בעירמגורי או שובר ארנונה משולם המעיד על מקום . א  –ליחיד  □
 (ככל שמועסקים עובדים)אישור רואה חשבון בדבר העסקת עובדים תושבי העיר . ב  
 
 .שובר תשלום ארנונה משולם המעיד על מקום משרדי בעיר. א  –לתאגיד  □
 .בדבר העסקת עובדים תושבי העיראישור רואה חשבון . ב  

 
 

      _________________________________________  __________________ 
 חותמת וחתימה          שם המשתתף                          תאריך    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 ימולא רק על ידי משתתף המבקש ליהנות מהעדפת משתתף מקומי 2
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  עכו, להפעלת כרכרות בעכו העתיקההסכם 
 ______ביום  עכושנערך ונחתם ב

 
 

 
 

 עיריית עכו  :בין
 עכו  32 ויצמן  
 __________: פקס_________ : 'טל  
 ("העירייה": להלן )  

 מצד אחד          
 

 __________________פ .ח.9ז.ת______________________   :לבין
 __________________________________________מרחוב   
 ___________________: פקס,   _________________: טלפון  
       ("המפעיל": להלן )   

 מצד שני          
 
 
 

 בעכו תיירותי מסלוללסוסים להסעת נוסעים ברתומות  כרכרות הפעילמעוניינת ל העירייהו  :והואיל
 ;לאורך כל השנה( "ההפעלה": להלן)העתיקה ובפאתיה 

 
 ;והמפעיל זכה בהפעלת כרכרה אחת או שתי כרכרות או שלוש כרכרות לאורך כל השנה :והואיל

 
למשך ה הפעלהאת  העירייהמעוניינת למסור למפעיל והמפעיל מעוניין לקבל מאת  העירייהו  :והואיל

 ;בתמורה ובתנאים המפורטים להלן, התקופה הקצובה הנזכרת להלן ולאותה תקופה בלבד
  

 .והצדדים מבקשים להסדיר תנאי ההתקשרות ביניהם בהסכם זה  :הואיל
 
 

 :הותנה והוסכם בין הצדדים, ולפיכך הוצהר
 

 מבוא ופרשנות .א
 
 .הימנו המבוא להסכם זה וכל הנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד 1.1 1

, באם קיימת סתירה או אי התאמה בין הוראה שבנספח כלשהו לחוזה לבין הוראה שבחוזה
 .תחייב ההוראה שבנספח

 .כותרות הסכם זה הינן לנוחות המשתמש בלבד ולא ישמשו כלי לפרשנותו 1.1
 
 
 
 
 



 
                        

 
 

       
  /109102מכרז פומבי 

 עכו, הפעלת כרכרות בעכו העתיקה
 

 'מסמך ג
 

 
 

 :בחוזה זה 2
 .עכואשר הינה בבעלות מלאה של עיריית , עיריית עכו    ":העירייה"
ברחבי עכו העתיקה ( כפירושן להלן)לנסיעת הכרכרות  תיירותי מסלול             :"מסלולה"

כמצוין בתשריט , הכולל נקודות להעלאת והורדת נוסעים, ופתאיה
  .4/'המצורף כנספח ג

 שבבעלות המפעיל ובאחריותו אשר  בריאים, מחוסנים, סוסים כשירים    ": סוסים"
כמות הסוסים . לת הכרכרותלת והפעי וטרינר מורשה להוב"ע אושרו

 . תקבע בהתאם לתנאי הסכם זה
אשר ות לסוסים /התומהרות /תות ומאושר/תמעוצב 3כרכרותכרכרה או              ":הכרכרות "

למען הסר ספק מובהר כי הכרכרות מהוות . העירייהי "ע ו/האושר
 . כלל וכלל עירייהבאחריות הואינן זוכה ההבלעדי של רכושו 

 . הפרשי הצמדה ממדד הבסיס עד למדד הידוע בעת התשלום בפועל   ":הצמדההפרשי "
 .להסכם 2/'מפרט השירותים הנדרש מהמפעיל כמפורט בנספח ג                   "המפרט הטכני"
 . כהגדרתו בפקודת הכלבת 'הרופא הווטרינר העירוני'":                   וטרינר רשותי"
המפורסם על ידי הלשכה המרכזית  (כללי) לצרכןמדד המחירים      ":מדד"

 .מדד רשמי אחר אשר יחליפולסטטיסטיקה או כל 
  . 2310 מרץמדד חודש     ":מדד בסיס"
 .ר איתן קליגלר"ד, השירות הווטרינרי בעירייהמנהל         :"העירייהנציג "

  .כנציגה בהודעה בכתב מפעילעליו הודיעה העירייה לאו כל אדם אחר                                                  
לעת בהודעה בכתב שתשלח אל  תהא רשאית לשנות נציגה מעת העירייה
 .המפעיל

הכרכרות  להלן במהלכה יפעיל המפעיל את  6התקופה הנקובה בסעיף  ": תקופת ההתקשרות"
 .במשך כל השנה הקלנדרית

 
 מטרת ההסכם .  ב

 
 .מסלולהכרכרות במוסרת בזאת למפעיל והמפעיל מקבל בזאת את זכות הפעלת  העירייה 3
 
אינם  ,לפי חוזה זה ,מסלולהפעלת הכרכרות ב כי , כי ידוע לו, המפעיל מצהיר ומאשר בזה במפורש 4

או מהגנת כל חוק , ("החוק": להלן) 1072 –ב "תשל, (נוסח משולב)נהנים מהגנת חוק הגנת הדייר 
י הוראות החוק אינן חלות ולא יחולו על המפעיל וגם לא על ההפעלה לפי הסכם זה שיבוא במקומו וכ

 .למעט אותן הוראות הפוטרות מתחולת החוק
 
 .בוטל 4
 תקופת ומועדי ההפעלה .ג

 
: להלן)___________ועד ליום __________ חודשים החל מ 12תקופת ההפעלה הינה למשך  6.1 4

 "(.  ההפעלה הבסיסית  תקופת"

, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אך לא חייבת ,תהא רשאית העירייה, לעיל 6.1על אף האמור בסעיף  6.2
: להלן) שנים 2הבסיסית לתקופות נוספות שאורכן המצטבר לא יעלה על  להאריך ההתקשרות

סיום בטרם לפחות  חודש מפעילל הודעה כאמור תינתן"(. תוהנוספ הפעלהה תותקופ"
  .ההתקשרות בין הצדדים

את  להארכת תקופת ההתקשרות יראו ולא הודיע על סירובמפעיל והכאמור ניתנה הודעת הארכה  6.3
יחולו על  ההתקשרות כמוארכת לתקופה נוספת כקבוע בהודעת ההארכה וכל הוראות הסכם זה

 לסיומו יבוא החוזה כאמור הארכה הודעת ניתנה ולא במקרה .תקופת ההתקשרות הנוספת
יובהר , למען הסר ספק. עניין לפי הנוספת ההפעלה תקופת בתוםאו /ו זה בחוזה לקבוע בהתאם

על המפעיל לשלם לעירייה את דמי ההפעלה השנתיים  יהא, נתן הארכה כאמוריבזאת כי ככל שת

                                            
3
 מחק את המיותר 
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  .להלן 36-38 פיםבסעי כמפורט
 

ההתקשרות את , לפי שיקול דעתה הבלעדי, ירייה להפסיקעל אף כל האמור בהסכם זה רשאית הע 1.4
או /ה כל טענות ומפעיל לא תהיול, מפעיליום ל 7בהודעה מראש של , כולה או חלקה, לפי הסכם זה

קבל את התמורה בגין ללמעט זכותה , בגין ההפסקה האמורה, תביעות כספיות או אחרות
 .כאמור, למועד סיום ההתקשרותעד , אם בוצעו, שבוצעו על ידה בפועלם שירותיה

 
 

 ההפעלהאופן  . ד
  . השנה חודשי כל לאורך במסלול נוסעים הסעת לצורךבהתאם למפורט כרכרות  יפעיל המפעיל   7.1  7

   דעתה לשיקול בהתאםוזאת , מסלולאת אורך ה שנותתהא רשאית להאריך או ל העירייה      
 .   הודעה מראש ובכתב למפעיל למתן ובכפוף הבלעדי      

לפרקי זמן מוגדרים לרבות בחגים עיד אל פיטר ועיד , מפעילים נוספיםוסיף העירייה רשאית לה 7.2
 . אל אדחא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי

 . מפעיל ובאחריותו הבלעדיתהשל  ומובהר כי הכרכרות הינן רכוש 7.3

, מורשים  ובריאים, מאושרים, מחוסנים, אחת לכרכרה סוסים כשירים 2המפעיל יספק לפחות  7.4
כל האישורים הדרושים מוטרינר מורשה ביחס לסוסים להובלת  את גביהם יש למפעיללאשר 

 .  הכרכרות

הסוסים וכל האמצעים הדרושים להפעלתם ולהפעלת הכרכרות יסופקו על ידי המפעיל ועל  7.2
 .חשבונו

 
 

  עד היינו מחודש נובמבר ד)בכל חודשי השנה כאשר שעות ההפעלה בחודשי החורף  תופעלנההכרכרות  8
 הקיץ בחודשי הפעלה שעות. . 0:33-17:33 ושבת שישי ובימים 13:33-17:33 השבוע ימיב( חודש מרץ

 .0:33-10:33ובימים שישי ושבת  13:33-10:33השבוע  ימיב(  אוקטובר חודשמחודש אפריל ועד    דהיינו)
. ולא לחרוג מהן כלל לעיל שנקבעו ההפעלה שעות במשך הכרכרות את להפעיל מתחייב המפעיל 8.1

תשקול את  העירייהבבקשה להאריך את שעות הפעילות ו לעירייהלפנות  רשאיה המפעיל יהי
כי הפעלת הכרכרות מחוץ  מוסכם. ותיתן תשובתה בכתב, הבקשה לפי שיקול דעתה הבלעדי

רשאית  העירייה תהיה, העירייהללא אישור מראש ובכתב של , לעיללשעות ההפעלה הנקובות 
 הקנס את לשלם מתחייב והמפעיל, זו הוראה הפרת של מקרה כל בגין₪  2,333 שללהטיל קנס 

 בכלכי בהתאם להנחיות המשטרה ואגף הפיקוח העירוני , בזאת מובהר. הדרישה קבלת עם מיד
ולאחר השעה , בכל חודשי השנה, בבוקר 8:33 השעה לפניתותר הפעלת הכרכרות  לאמקרה 
 . בחודשי הקיץ 10:33והשעה , בחודשי החורף 17:33

נוסע לעלות ולרדת מהכרכרה אך ורק בעמדות ההעלאה וההורדה שסומנו  לכליאפשר  המפעיל 8.2
 .  4/'ג כנספח המצורף בתשריט

 :לסוסים יהיו כדלקמן המותריםהעבדה  זמני 8.3
שעות  וזמן העבדה הכולל לא יעלה על שבע וחצי, מנוחה' דק 33 -ב ילוושעתיים של עבודה כל 

בשעה  .ספק הגעה וחזרה לאורווה יחשבו כזמן עבודהלמען הסר . כולל זמני המנוחה ביממה
שבה יתאפשר לסוס , הנוסעים העמסת באזור' דק 33תבוצע הפסקה יזומה של  13:33-14:33

  .תתאפשר לו גישה חופשית למים כןלנוח מתחת לאזור מוצל ו
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0  

לפני תחילת  . הכרכרותהמפעיל מתחייב להחזיק צוות עובדים מיומן ואחראי כנדרש לשם הפעלת  0.1
את שמו המלא  עירייהעל המפעיל להעביר ל, י המפעיל להפעלת הכרכרות"העסקתו של כל עובד ע

. ט העירייה"לאישור המשטרה וקב העירייהי "של העובד ומספר תעודת הזהות שלו להעברתם ע
לא העסקת עובד ל.  י המפעיל"מראש לא יועסק ע העירייהי "מובהר בזאת כי עובד שלא יאושר ע

, לגרוע מכלליות האמור מבלי. יסודית של הסכם זה כהפרהמראש ובכתב תחשב  העירייהאישור 
והמפעיל , בגין כל מקרה של הפרת הוראה זו₪  2,333רשאית להטיל קנס של  העירייהתהיה 

 . מתחייב לשלם את הקנס מיד עם קבלת הדרישה

 אשר, ההפעלהבכל שעות  כרכרותהלעובדיו ולכל העוסקים בהפעלת  אחידהמפעיל ידאג ללבוש  0.2
שחורות  נעליים, כובע רוכב, הלבוש יכלול בגדי רוכב מהודרים .העירייהי "ע ובכתב מראש יאושר

עובדי , למען ההבהרה. מעת לעת העירייהוכל פריט אחר שתדרוש  חולצת פולו לבנה, סגורות
  .ואסתטימסורקים ובמראה ייצוגי , נקיים, המפעיל מחויבים להגיע לעבודתם כשהם מגולחים

 
לרבות חוק רישוי , שיונות הדרושים על פי כל דיןיאו הר/מתחייב להשיג את מלוא ההיתרים ו המפעיל 13

ימים מיום  63בתוך  עירייהה נציגולהעביר עותק מהם להכרכרות להפעלת  1068-ח"התשכ, עסקים
י "ע הסעת נוסעים -א8.4פריט  לפי ללא קבלת רישיון עסקמוסכם כי . קבלת הודעה על זכייתו בהליך

תבוטל זכייתו של הזוכה ולזוכה לא תהא  כל טענה , ימים לכל המאוחר ממועד זכייתו 63תוך , העירייה
 . או דרישה כלשהיא כלפי העירייה/ ו

 
ללא יוצא מן  תוהרישיונולרבות הוצאת וקבלת כל ההיתרים , קיים כל דין החל עליוהמפעיל מתחייב ל 11

, לא תהיה למפעיל כל טענה, למען הסר ספק. כאמור בחוזה זה הכרכרותהדרושים לצורך הפעלת , הכלל
כתוצאה מאי קבלת ההיתרים או הכרכרות אם לא תותר לו הפעלת , העירייהמענה או תביעה כנגד 

 .עקב כך כרכרות או כתוצאה מהאיסור להפעיל  תהרישיונו
 

וכן  ,הכרכרותהפעלת  ךאו הכלים הדרושים לצור/באחריותו הבלעדית של המפעיל לדאוג למלוא הציוד ו 12
בסוסים לרבות  חיסונים וכל פרט אחר הדרוש לצורך טיפול ראוי ותקין, תרופות, מים, לדאוג למזון

 . םטיפול בבריאותם וניקיונ
וכן על הציוד הנלווה הדרוש  הקרובה םוסביבתהכרכרות והסוסים חייב להקפיד על ניקיון המפעיל מת  13

בסביבת  או כל פסולת/ואחר  או כל חפץ /ושקי צרכים או /ולא להשאיר אשפה ו להפעלת הכרכרות
 .העירייהנציג אלא בכפוף להנחיות , הכרכרות והסוסים

 
מסלול ה בסיום. לרחובהסוס  צרכי נפילתפשר לכל סוס שק צרכים שלא מא לחברמתחייב  המפעיל  14

 המפגע חשיפת מאפשר שלאבאופן  הגדולים העירייה לפחיעל המפעיל לפנות את שקי הצרכים 
 בצד ונחויש לשקיות או לאשפתון הצרכים שקי את לפנות למפעיל אסור כי מובהר. הרחב לציבור

 .  הדרך
 

 
סוס  -'לדוג -מכל סיבה שהיא שאין הסוס מסוגל לבצע את עבודתו העירוני נציג העירייהאם יוחלט על ידי  .12

של הסוס תופסק באופן מידי  עבודתו', מנעלים וכו ללא פעילות, הכרכרה מרתמות פצוע, צולע, תשוש
של  סופיואישור , ח טיפולים של הווטרינר הקליני המטפל"דו, ותחודש רק לאחר קבלת אישור רפואי

 העייריהנציג / הרשותיהווטרינר 
 

 הצהרות והתחייבויות המפעיל. ה
 

, הפעלת הכרכרות היכולת והאמצעים הכלכליים והאחרים, הניסיון, המפעיל מצהיר כי הינו בעל הידע 16
 .בהתאם להוראות הסכם זה 
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 .בכל עת הא במצב תקין וכשר לפעולהן תכך שהאת הכרכרות באופן שוטף  לתחזקהמפעיל מתחייב  17
 

דרך וכי לא יבצע את ההפעלה ב המסלול תחומייחרוג מ לאהמפעיל מתחייב כי במסגרת ההפעלה הוא  18
למעט לצורך קיום התחייבותו כאמור  או כביש בתחום העיר עכו שאינם נמנים על המסלול/או שביל ו/ו

יפעיל בו זמנית על המסלול מספר כרכרות הגבוה ממספר הכרכרות שהותר לו  לאוכי  שלהלן 27סעיף 
 . להפעיל על המסלול על פי הסכם זה

 
המפעיל מתחייב למלא אחר כל הוראות והנחיות מינהל הפיקוח והאכיפה העירוני בכל הקשור להפעלת  10

אותו ואת  מחייבות נהל הפיקוח והאכיפה העירוניימובהר למפעיל כי הוראות והנחיות מ. הכרכרות
 . עובדיו

 
 

  בתקנות צער בעלי חיים  מופיעותעל פי ההנחיות המאושר על ידי משרד החקלאות ו הסוסים יאוחסנו במתקן 23
ביקורות במתקן יבוצעו על ידי . 2330 -ט"תשס, (החזקה שלא לצרכים חקלאיים( )הגנה על בעלי חיים)

תוך  רשותיבכל שינוי במיקום ובאופי המתקן יש לעדכן את הווטרינר ה. בתיאום מראש רשותיהווטרינר ה
  .שבעה ימים

 
 

כל אישור רפואי וטרינרי הנדרש בהתאם בפעלה המפעיל מתחייב להחזיק במהלך כל תקופת הה 21
במהלך בכל עת , בהישג ידכי על המפעיל להחזיק  ,מובהר.  ות הדין והוראות הוטרינר העירונילדריש

והוטרינר העירוני  העירייה .לצורך ההפעלההנדרשים  םכל האישורים הרפואייאת  ,הפעלת הכרכרות
או כל רשות אחרת מוסמכת רשאים בכל עת לדרוש לבדוק את האישורים ואת הסוסים ולוודא את /ו

 .ובריאותםחיסונם 
 

בהתאם  ,וביצוע חיסוןאישור על התקנת שבב  הפעלה המפעיל מתחייב להחזיק במהלך כל תקופת ה 22
כנדרש לגבי כל אחד , או חוקי העזר העירוניים/ו משרד החקלאותאו /לנהלי הוטרינר העירוני ו

 .מהסוסים
 

בכל הקשור להפעלת הסוסים יפעלו הפועל מטעמו אחר או כל אחד /עובדיו ו, הואהמפעיל מתחייב כי  23
-ד "התשנ( הגנה על בעלי חיים)חיים ראות ותקנות חוק צער בעלי להובלת הכרכרות בהתאם לכל הו

 . תקנו בעתידוותקנות שיוכן להוראות , 1004
 

מרכיבה  או הפועלים מטעמו/או עובדיו ו/ו הוא ויימנע ,ומכל סיבה שהיא כל מקרההמפעיל מתחייב כי ב 24
המפעיל מעוניין בהובלת סוס אשר אינו במקרה בו יהיה  .הםדהירה עליבפרט מו יםהסוסגבם של על 

יהיה עליו להובילו באמצעות חבל כשהוא הולך לפני הסוס ובכל מקרה לא להובילו , לכרכרה רתום
 .כשהוא רכוב על גבו

 
מעת  סוסים הפועלים להובלת הכרכרותרשימה עדכנית של כל ה העירייההמפעיל מתחייב להעביר לידי  22

ברורים שלכל אחד  מהסוסים  תצלומים  צבעונים  אשר תכלול , העירייהנציג מיד על פי דרישת , לעת
הפעלת סוס לצורך הובלת הכרכרות ללא  .וכן של כל האמצעים שמשמשים אותו להפעלת הכרכרות

הפרה כ תחשבועמידה בכל הדרישות המפורטות בהסכם זה  העירייהאישורו מראש ובכתב על ידי 
בגין כל מקרה של הפרת הוראה ₪  2,333תהיה רשאית להטיל קנס של  העירייה. זה יסודית של ההסכם

  .והמפעיל מתחייב לשלם את הקנס מיד עם קבלת הדרישה, זו
 

, ובאופן מיידי לאחר דרישתו העירייהדרישת נציג התאם לב, מעת לעת ביר לעירייההמפעיל מתחייב להע 26
בגין  לעירייהם כל חוב יעובדים אינם חייבאו /אישור עדכני מאגף הפיקוח והאכיפה העירוני כי הוא ו

 . קנסות שנתנו להם בשל הפרת חוק מחוקי העזר העירוניים
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 הבאורוו מסלולהסוסים בשעות בהן אינם פעילים בהובלת הכרכרות באת  ןלאחסהמפעיל מתחייב  27
מובהר כי אחסנת הסוסים  .רישיון עסק בתוקף היש ברשותואשר , י משרד החקלאות"מאושרת ע

בפיצויים  העירייהאת אשר תזכה , ומהווה הפרה יסודית של הסכם זה אסורה מאולתרותבאורוות 
 תפנה, זה סעיף הוראות המפעיל הפרמבלי לגרוע מכלליות האמור . ₪ 2333מוסכמים על סך של 

החזקת בעלי ) כו בהתאם להוראות חוק עזר לע החרמת הסוסצורך אכיפה בעיר להלגורמי  העירייה
הפרה תהליך האכיפה וההחרמה יהווה  אי שיתוף פעולה מצד המפעיל לאורך כל .1088-ח"התשמ( חיים

 .רישא של סעיף זהבהתאם ל, יסודית של הסכם זה
 

מוסכם בין  כדרישת פרק ט להלןפוליסת ביטוח להחזיק במהלך כל תקופת ההפעלה פעיל מתחייב המ 28
לי לגרוע מכלליות במ .זה הסכם של יסודית כהפרהתחשב  27-28פים ת סעיוהצדדים כי הפרת הורא

הסעיפים  תובגין הפרת הורא₪  2,333רשאית להטיל  על המפעיל קנס של עד  העירייהתהיה  , האמור
 .  ל"הנ

 
לא , לא לשעבד, לא להשכיר, לא למכור, לא למסור, לא להסב, לא להעביר, המפעיל מתחייב לא למסור 20

או /לאחר ו, להעביר את זכויותיו על פי הסכם זה כולן או מקצתן בתמורה או שלא בתמורהלמשכן ולא 
 .לאחרים בכל אופן שהוא

 
ולא להעניק לכל אדם או גוף אחר חזקה הכרכרות  המפעיל מתחייב לא לשתף אחר או אחרים בהפעלת  33

ובין בכל , שלא בתמורה  בין בתמורה ובין, רשות-בין כבר, הןאו כל חלק מ בכרכרותאו רשות שימוש /ו
 .אופן אחר

 
 

אלא אם ולאחר שיקבל , צבען של הכרכרות, צורתן, בעיצובןהמפעיל מתחייב לא לערוך שינויים כלשהם  31
  .מראש ובכתב העירייהאת אישור 

 
בעת הפעלת  על כל אירוע חריג שיתרחש ,לא כל דיחויול דיבאופן מי, מתחייב להודיע לעירייההמפעיל   32

 . בסמוך לכך הכרכרות או
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 קניין . ה
 

והאחריות לכרכרות , א הסכם זהובכרכרות נש זכויות הקנייןמלוא בעל ו הינמפעיל המוסכם בזאת כי  33
 . מפעילה לעבלעדי  מוטלות באופן, ןלהוכל הנלווה 

 
 . בוטל 34

 . בוטל 32
 

  התמורה .ו
 

 : כדלקמן (חודשים 12למשך ) שנתיים הפעלה דמי עירייהישלם למפעיל ה 36
 

נסיעה צפונה על ציר ההגנה עד ההצטלבות , בחניון המגדלורהעמסת נוסעים . ציר ההגנה - 2מסלול מספר 
 . וחזרה דרומה לנקודת העמסת הנוסעים עם רחוב נור אלדין אלישרוטי

 
 
 . לשנה ₪__   ____________( בספרות)
 
מ "בצירוף מע₪  ___________________________________________________ ( במילים)

 . כדין
 
 
 

  - 1מסלול מספר 
 

-אעד לחאן  ניקנורנסיעה צפונה על רחוב תלמי שהופך לרחוב שערי , בכיכר הדייגים העמסת נוסעים
 . לנקודת העמסת הנוסעים וחזרה דרומה שווארדה

 
  .לשנה ₪__   ____________( בספרות)
 
מ "בצירוף מע₪  ___________________________________________________ ( במילים)

 . כדין
 

 3מסלול מספר 
 

פניה , נסיעה מזרחה ברחוב סלאח א דין. מזרחית לשוק הלבן ברחוב סלאח א דיןה כניסההעמסת נוסעים ב
התחברות לרחוב סלאח א דין וחזרה , פניה שמאלה לרחוב וייצמן. א"אנעד אכסניית " עכו תל"צפונה ב

 . לנקודת העמסת הנוסעים
 
 
  .לשנה₪ __   ____________( בספרות)
 
מ "בצירוף מע₪  ___________________________________________________ ( במילים)

  .כדין
 
 "(.דמי ההפעלה  השנתיים:" להלן 
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באמצעות  במועד חתימת ההסכם ישולםלפי הסכם זה  מפעיל ידי העל  שנתייםדמי ההפעלה  ה תשלום 37

 . תשלום חד פעמי/ המחאות 12
 

יהיו צמודים למדד בהתאם לשיעור עלית המדד האחרון הידוע במועד בו אמור  שנתייםדמי ההפעלה ה 38
 . 2310מרץ להתבצע החישוב לעומת מדד המחירים לצרכן לחודש 

 
שלא מכוח שלום כלשהו בגין שירותים שניתנו לת יהא זכאיכי לא  ומצהיר כי ידוע וברור ל המפעיל  30

 .הזמנת עבודה חתומה כדין על ידי שני מורשי חתימה מטעם העירייה ובליווי חותמת העירייה
 

יצוי או פ/ו, או תשלום/או זכות תביעה לקבלת תמורה ו/או דרישה ו/מוותר בזאת על כל טענה ו מפעילה
לרבות עשיית , בכל עילה שהיא, או שיפוי כלשהו בגין שירותים אשר ניתנו ללא הזמנת עבודה כאמור/ו

 .עושר ולא במשפט
 

                                                                                                          _________________ 
 מפעילחתימת ה              

 
 בטחונות .ז

 
 

 שהינהערבות בנקאית אוטונומית  עירייההמפעיל ל ימסורלהבטחת התחייבויותיו על פי הסכם זה  43
 13%בסך ערוכה על ידי בנק מוכר בישראל  זה הסכם חתימת ממועד חודשים 12 למשךבתוקף 

 מנוזה וכל חלק מ הסכםוזאת לצורך הבטחת קיום התחייבויות המפעיל על פי   מ"מהתמורה כולל מע
 .להסכם זה 1'ג כנספחערבות הביצוע מצורפת (. "הביצועערבות ": להלן)

 
ימציא , לעיל 6.2בסעיף  כאמור, נוספת הפעלהעל הארכת ההתקשרות בתקופה  מפעילהודיעה העירייה ל 41

קפה עד לשלושה הארכה של כתב הערבות שתו, יום ממועד הודעת העירייה 14תוך , עירייהל מפעילה
תהא , לא הוארכה הערבות כנדרש .העירייהההתקשרות כנקוב בהודעת חודשים לאחר תום תקופת 

 . רשאית לדרוש את פירעון הערבות בטרם פקיעתה העירייה
 

ולשם ביצוע כל , תהיה זכאית לממש את הערבות הבנקאית לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי העירייה 42
או לשיפוי /או לפיצוי ו/לרבות לצדדים שלישיים ו, תשלום שהמפעיל התחייב לשלם על פי הסכם זה

או כל התחייבות אחרת /בגין כל נזק שייגרם עקב הפרת ההסכם ו' או צד ג/או מי מטעמה ו/ו העירייה
 .לרבות גביית פיצויים מן המפעיל כאמור בהסכם ועל פי כל דין, העירייהל המפעיל כלפי ש

 
עם תום שלושה חודשים מתום תקופת ההפעלה ולאחר שהמפעיל עמד בכל חיוביו לפי הסכם זה ולאחר  43

ככל , תשלום מלוא הסכומים המתחייבים על פי הסכם זה תוחזר למפעיל הערבות הבנקאית כאמור לעיל
 .העירייהנעשה בה שימוש על ידי  שלא

 
 והיתרים תרישיונו .ח

 
וההיתרים לעסקו והוא  תהרישיונוהמפעיל מצהיר כי הוא בקיא בתנאים הנדרשים לצורך קבלת כל  44

או שידרשו על פי כל דין לניהול עסקו על פי /או היתר הדרושים ו/שיון וילבדו יהיה אחראי להשיג כל ר
 . מטרת הסכם זה 
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או חיוב כספי /או קנס ו/או חיוב ו/או תביעה ו/בגין כל נזק ו העירייההמפעיל מתחייב לשפות את  42
או בחריגה מתנאי היתר אשר המפעיל אחראי /שיון וישתידרשנה לשלם בקשר עם ניהול העסק ללא ר

 .הכל מיד עם קבלת דרישתן הראשונה ובכתב, בגינם כאמור
 

 או להפעיל את /תר שעל המפעיל להשיג על מנת לבצע חוזה זה והי, רישוי עסקים, רשות, שיוןיכל ר 46
 .יושג על ידי המפעיל ועל חשבונו בלבדהכרכרות 

 
 
 
 

וביטוח .ט  אחריות 
 
בהתאם למפורט בנספח המפעיל מתחייב להחזיק במשך כל תקופת ההפעלה בפוליסות ביטוח  47

  . 93'ג כנספחהביטוחים המצורף להסכם זה 
 

ימים  7 – מלהמציא לידי העירייה לא יאוחר  מתחייב המפעיל , לא צורך בכל דרישה מצד העירייהל 48
כשהוא חתום על ידי המבטח , 93'ג נספח - הביטוחים קיום אישור טופסאת , החתימה על ההסכם מיום

או תקופת /במשך כל תקופת ההתקשרות  ו, מידי תום תקופת ביטוח, וימציא  המפעיל ישוב . מטעמו 
כשהוא חתום על ידי מבטח , הביטוחים קיום אישוראת טופס , לפי המאוחר, (ככול ותהיה)הארכה 

 . מהעירייה כלשהי דרישה בקבלת צורך ללא וזאת, המפעיל מורשה בישראל  מטעם 
 

 ומבלי לפגוע בכלליות האמור, פוליסות הביטוח כלשונןלשמור ולקיים את כל הוראות  המפעיל מתחייב  40
 .לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח

 
 יהיה המפעיל  , את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות העירייה על פי הפוליסות הפר המפעיל   23

או /טענה כלשהי כלפי העירייה על כל נזק כספי ו  ולמבלי שתהיה , אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי
 .עקב זאת לה אחר שיגרם 

 
מכוח  הובמלואם לנזקים בלתי מבוטחים אשר האחריות עליהם מוטלת עלי המפעיל יהיה כי , מובהר 21

 בהתאם הכל, ההשתתפות העצמית לסכוםלרבות נזקים שהם מתחת , או על פי דין/ו סעיפי הסכם זה
 .זה שבהסכם יפויוהש האחריות לסעיפי

 
או /או סעד ו/כדי לגרוע מכל זכות וידי העירייה -או בבדיקתם על/ואין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל  22

  המפעילואין בהם כדי לשחרר את , על פי ההסכם ועל פי כל דין המפעיל כנגד לעירייה תרופה המוקנים 
 . לפי הסכם זה ומהתחייבויותי

 
אולם אי המצאת אישורי  ביטוחים מהווה תנאי יסודי בהסכם זהההמצאת טופס אישור על קיום  23

 . יואת המפעיל מהתחייבויות י העירייה אינם משחררים"או אי בדיקת האישורים ע/הביטוח ו
 

וכן לוודא כי , לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, המפעיל מתחייב למלא את תנאי הפוליסות 24
הצורך ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההפעלה לרבות  פוליסות הביטוח תחודשנה מעת לעת לפי

 .ת האופציהותקופ
 

לא יהיו אחראים בכל  האו כל מי שבא מטעמ/או מי מעובדיה ו/ו העירייהלמען הסר ספק מובהר בזה כי  22
לרבות )  או לרכושו/או לעסקו ו/שיגרמו למפעיל ו, הן לרכוש והן לגוף, או פגיעה/אופן שהוא לכל נזק ו

כתוצאה ובקשר עם הפעלת הכרכרות  לרבות עובדי המפעיל, כלשהו' או לצד ג/ו, ( ולכרכרות לסוסים 
 .או בעקיפין/במישרין ו, או קיום הוראות הסכם זה/ו
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נזק או פגיעה או מי מטעמה אחראיים ל/עובדיה ו, העירייהלא יהיו , לעילמבלי לגרוע בכלליות האמור 
לרבות ,ובסוסים  ו בכרכרותאו מי מטעמ/ו ומי מעובדי או/והמפעיל  השימוש שעושהשנגרמו עקב 

או בעיטת /אשר יגרמו כתוצאה מנשיכה ו(  לרבות לסוסים ולבעלי חיים אחרים) נזקים לגוף או לרכוש 
המפעיל מוותר בזאת על כל . או כתוצאה מנזקים לגוף או לרכוש שיגרמו על ידי הכרכרות /סוס ו
 .או מי מטעמה/עובדיה ו, ירייההעטענה ודרישה כאמור כלפי , תביעה

 
או /או לכל אדם ו/ו או לכרכרות  /ו לסוסיםאו נזק שייגרמו /המפעיל לבדו יישא באחריות לכל אובדן ו 26

או לכל אדם אחר /או לציבור הלקוחות ו/ו האו למי מטעמ/או מי מעובדיה  ו/ו העירייהתאגיד לרבות 
 .או כל פעולה אחרת של המפעיל/ו בכרכרות או השימוש /ו מהפעלת הכרכרותאשר ינבעו 

 
בגין נזק שהמפעיל אחראי לו ' תביעה על ידי צד ג םאו מי מטעמ/או מי מעובדיה ו/ו העירייההוגשה נגד  27

בצירוף כל ' י הסכם זה יהיה המפעיל חייב לשפות אותם בגין כל סכום שיחויבו לשלמו לצד ג"עפ
או מי מעובדיה  יודיעו למפעיל על הגשת תביעה /ו  העירייה. 'הוצאותיהם בגין ניהול המשפט עם צד ג

 .להתגונן מפניהלמפעיל  יאפשרוו, מיד עם קבלת התביעה, כאמור לעיל
 

 .פרק זה על כל סעיפיו הינו יסודי להסכם והפרתו תחשב להפרת ההסכם כולו בהפרה יסודית 28
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 הפסקת ההתקשרות .י
 

הסכם  לבטל, הבלעדי לפי שיקול דעתה, רשאית העירייהאו יותר מהמקרים הבאים תהיה בקרות אחד  20
 : זה באופן מיידי

ימים ממועד  3הפרות יסודיות ולא תיקן את ההפרות תוך  3המפעיל הפר את הוראות הסכם זה  24.1
 ,18 ,12, 14, 13, 12, 13, 0, 8, 7, 6.3, 3מוסכם בין הצדדים כי סעיפים  .קבלת ההתראה על כך

הינם תנאים עיקריים ויסודיים  63, 47-23, 42, 43, 36, 32, 34, 32, 31, 28, 27, 22, 24, 23, 23, 10
 .של הסכם זה והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של ההסכם

 או תוגש כנגדו בקשה/או יוצא נגדו צו כינוס נכסים ו/יעשה מעשה של פשיטת רגל והמפעיל  24.2
 .יום 33תוך  ואלה לא בוטלו, לפירוק

בכתב בדבר  לאחר שקיבל הודעה, אי כל תשלום החל על המפעיל על פי הסכם זה כמפורט להלן  24.3
 . ימים ממועד קבלתה 3ההפרה ולא תיקן אותה בחלוף 

 
לרבות , את כל התרופות על פי כל דין עירייההפר המפעיל תניה יסודית בהסכם זה תקנה ההפרה ל 22

לרבות הזכות לתפוס חזקה , 1060 –ט "תשכ, לחוק המקרקעין' סימן ב', הזכויות המפורטות בפרק ג
 .על ידי המפעיל בכרכרות לנקוט בכל אמצעי לשם הפסקת הרשות והשימוש ו, בכוח בכרכרות

 
 . בוטל 26

 עובדי ושלוחי המפעיל .יא
 

-יחסי עובד העירייהאו בין עובדי ומועסקי המפעיל לבין /מוסכם בזה בין הצדדים כי לא יהיו ביניהם ו 27
או בקיום התחייבויות המפעיל /ו הכרכרותמעביד וכי כל מי שיעסוק עבור המפעיל בכל צורה בהפעלת 

 .יראוהו לכל דבר ועניין כעובד של המפעיל בלבד, לפי הסכם זה
 

לרבות ההסכמים הקיבוציים , דיני העבודהלכל עובדיו שכר העומד בהוראות  מתחייב לשלם מפעילה 28
 . החלים על העסקתם

 
לרבות , או מעובדיו עקב ובקשר עם קיום הסכם זה/או מס שיגיעו ממנו ו/ישלם כל תשלום ו מפעילה 20

 .קרנות וביטוחים, ביטוח לאומי, מס הכנסה, מ"תשלומי מע
 

 
 

 שונות    .יב
 

 .לאחר שנתקבלו לחתימתו כל האישורים הנדרשים על פי כל דין העירייההסכם זה נחתם על ידי  63

 
כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות הסכם  זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת  61

המשתתף יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך . העירייהשני מורשי החתימה מטעם 
 . אמורהה

לא יחשבו כויתור על כל הפרה , ויתור אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה 62
ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים , כל ויתור. שלאחר אותה הפרה או כל הפרה אחרת של הסכם זה

 .אלא אם נעשה בכתב ונחתם על ידי אותו צד, לא יהא בר תוקף
 

על אף חילוקי  הכרכרות לא יאט את קצב עבודתו ולא יפגע בכל צורה אחרת בהמשך הפעלת  פעילהמ 63
 .דעות או מחלוקות העשויות להתקיים במהלך ביצוע הסכם זה
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תהא רשאית להעביר בכל עת את זכויותיה על פי חוזה זה וכל הנובע הימנו לאחר או לאחרים  העירייה 64
 .פיוובלבד שלא תפגענה זכויות המפעיל על 

 
 . 1260/703הינו  המאושר התקציבי הסעיף 62
וכי הוא רשאי להתייעץ  העירייהנערך על ידי עורך דין מטעם המפעיל מצהיר כי ידוע לו שחוזה זה  66

 .בקשר לכך עם עורך דין אחר וכי חתם על חוזה זה  לאחר שקרא את תוכנו
 

תהיה סמכות ייחודית לבית , הכללבכל העניינים הנוגעים לחוזה זה או הנובעים הימנו ללא יוצא מן  67
 .או לבית המשפט המחוזי בחיפה בלבד עכומשפט השלום ב

 
אישור טלפוני  בליוויבדואר רשום או באמצעות הפקסימיליה  ומסמך או הודעה לעניין הסכם זה ישלח 68

 . או במסירה אישית לפי כתובת הצדדים כמצוין במבוא להסכם זה
ימי עסקים  3יראו אותו כאילו נתקבל על ידי הנמען עם תום , כל מסמך שנשלח בדואר רשום כאמור 

מסמך שנשלח במסירה אישית או בפקסימיליה יראו אותו כאילו נתקבל על ידי . מתאריך המשלוח
או במועד קבלת אישור  טלפוני לקבלת הפקס על , הנמען במועד מסירתו על ידי השליח בכתובת הנמען

 .לפי העניין, ידי הנמען
 :באו הצדדים על החתוםולראיה 

 
 

  ______________     _________________ 
 המפעיל                העירייה          
 
 

 ח"רו9ד"אישור עו
____________________ פעיל סכם זה נחתם מטעם הממאשר כי הח "רו/ד"עו, __________מ "אני הח

, (ז.שם מלא ות)____________________________________________________ ה "על ידי ה מ"בע
או /ולאחר שנתקבלו לשם כך כל ההחלטות ו פעילהינם המוסמכים לחתום על ההסכם בשם המ/אשר הינו

 . האישורים הנדרשים על פי דין
 
 

________________               ______________ 
 תאריך                                                      חתימה        

 
 

מ בהיותו "החהסכם זה אושר לחתימת העירייה על ידי 
 .ואם את הוראות הדין

 .כדין מכרז פומבילהסכם קדם 
 .ההסכם מעגן כראוי את זכויות העירייה

 
______________ ______________ 

 חתימה             תאריך 
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 _________: תאריך         לכבוד
 עיריית עכו

 עכו, 32ויצמן 
 

 ,.נ.ג.א
 ערבות בנקאית: הנדון

 
 

אנו ערבים בזה "( המפעיל": להלן)_____________ . פ.ח./ז.ת_________________ על פי בקשת 
וזאת בקשר עם ביצוע  (שקלים ________: במילים)₪ __________כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

ניכם בי ,בעכו העתיקה ופאתיה תיירותיה מסלולכרכרות רתומות לסוסים להסעת נוסעים בהסכם להפעלת 
 .לבין המפעיל

 
יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב  7ל תוך "אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ

או לדרוש , מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, שתגיע אלינו
ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה  ,את הסכום תחילה מאת המפעיל בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת

 .כלשהי שיכולה לעמוד למפעיל בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם
 

שכל אחת , ל בפעם אחת או במספר דרישות"אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ
 .ל"בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ, ל בלבד"מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ

 
 .זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטולערבות 

 
 .ועד בכלל_________ ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 
 .לא תענה__________ דרישה שתגיע אלינו אחרי  

 
 .ערבותינו זו בטלה ומבוטלת__________ לאחר יום 

 
 .ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא

 
 
 
 
 
 

______________ 
 בנקה                                                                                                     
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 מיוחד להפעלת כרכרות מפרט
 

 :עכו העיר של השיפוט בתחומי סוס עם כרכרה להפעלת היתר מתן לצורך( מצטברים) תנאים להלן
 

תאריך חיסון כלבת : ל את הדברים הבאיםוכלוי בכרכרה שימצאכל סוס מחויב בתיק רפואי  .1
 . (4טופס ) הנוכחי מהחודשתאריך טילוף ואישור בריאות וטרינרי , וחיסוני חובה אחרים

פרסות הסוסים מנעלים יעודים למשיכת כרכרות על כבישים שיפחיתו סיכון של  כליש להרכיב על  .2
 .החלקת הסוס

 או בתחילת תתבצע הבדיקה. הרשותיי הווטרינר "לחודש יבדקו כל הסוסים ללא ציוד ע אחת .3
בדיקה יהיה ה מיקום. במועד שיקבע ויפורסם מראש על ידי העירייה קלנדריבאמצע כל חודש 

ים /באחריות המבקש להביא את הסוס. העירייה ידי על שיפורסםהספנים או במקום אחר  במתחם
 עםים /הסוס את להציג יש הבדיקה במהלך. ים להפעלת הכרכרה לנקודת הבדיקה/המשמש
. נציג מטעמו או הרשותיובמהלכה הסוס יעבור בדיקה גופנית על ידי הווטרינר  בלבד בית ראשיית

הימים  33היתר עבודה ל  יינתןתנאי הכרחי לעבודה עם הסוס ורק לאחר ביצועה  הינהה זו בדיק
 . הסמוכים
ים המשמשים /שומר לעצמו את הזכות לזמן את מפעיל הכרכרה יחד עם הסוס הרשותי הווטרינר

בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי וללא כל , (שנייה במספר)להפעלת הכרכרה לבדיקה חודשית נוספת 
 .בנימוק צורך

 .  להקפיד על חוקי התעבורה ולהישמע להוראות הפקחים העירוניים בכל נושא הפעלת הכרכרות יש .4
 .הכרכרה מפעיל באחריות ההמתנה נקודות כולל אורכו לכל המסלול ניקיון .2
 פציעתולשפשופים או  יגרוםשלא  וכזה לסוס מותאם ההציוד לרתימתו של הסוס לכרכרה יהי כל .6

 . של הסוס
 :להעביד בעל חיים במצבים הבאים המפעיל על מוחלט איסור חל .7

 .החיים חולה או חשוד כחולה בעל .א
 .יונק עדיין שהוא או יום 123 מ פחות שגילונקבה עם צאצא  .ב
 . גיל הסוס פחות משלוש שנים .ג
 .נקבה במחצית השנייה של הריונה .ד
. מעלות צלזיוס 32 על העולה קיצוני חוםאו לחלופין , הכוללים גשם המזג אוויר קש בתנאי .ה

לגשת לאזור המוצל או , יש להפסיק את הפעילות באופן מידי, עולה על ערך זה' אם הטמפ
 .לחזור לאורווה עד לשינוי מזג האוויר

 הרכיבה המותר הינו הליכה בלבד  מקצב .ו
 

  לכרכרה מותר משקל
 
 . ג לסוס"ק 1,333 מ יחרוג לא, עם המשא הכרכרהמשקל הכולל של ה .1
 .צריכה לכלול מעצור שמאפשר בלימה של הגלגלים בזמן נסיעה בשיפוע יורד כרכרהה .2
 .הסוס את פוצעות או משפשפותלוודא ולהקפיד כי הכרכרה והרתמות לא  יש .3
 . לעין ונראה בולט במקום עליה רשום יהיה תקני מכון ידי על שיישקל הכרכרה משקל .4
בצבע לבן ותכלול גגון לכל אורכה לטובת היא תהיה . תהיה במצב תחזוקתי מעולה וייצוגי הכרכרה .2

 .  הצללה לנוסעים
 

  -נוספות הוראות
 

 .  שנים ועליו להחזיק אתו רישיון נהיגה בתוקף בכל זמן הפעלת הכרכרה 23העגלון לא יפחת מ  גיל .1
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 .חל איסור להשמיע מוסיקה בעת הפעלת הכרכרה .2

 

 תיירותיה מסלולב, תושבים ומבקריםלצורך הסעת , מכרז בנושא הפעלת כרכרות רתומות לסוסים .3

 .המצוינים בהמשך המסמך מסלוללפי ה,בעכו עתיקה ובפאתיה

 (1מפרט  .)23הגיל של נוהג הכרכרה יהיה מעל גיל  .4

 .ביטוח בתוקף להסעת נוסעים .2

י "ציות לתמרורים ורמזורים עפ, י כיווני תנועה"נסיעה עפ, שנקבעו במכרז בלבד מסלולנסיעה ב .6

 .עההנחיית קצין תנו

 (4מפרט . )עמידה בתנאי וטרינר של הרשות .7

 (2מפרט . )ובצבע אחיד לבן( עמידה בתנאי הביטוח)כרכרה שמתאימה להובלת נוסעים  .8

 .ביגוד הולם –הופעה נאותה  –הופעה אישית של הנוהג  .0

 (שק האכלה+שקי קקי.  )בנקודת העצירה ובמסלול הנסיעה –שמירה על הניקיון  .13

 .קודות העצירה והן בזמן הנסיעההן בנ, ללא מוזיקה בכלל .11

 (.כמות נוסעים על פי היתר הביטוח)בלבד הובלת נוסעים בישיבה  .12

 .אלה אך ורק בנקודות שנקבעו במכרז, אין לעלות נוסעים ולהוריד נוסעים .13

 תושב חוץ, (עשרה שקלים)  ₪ 20 -תושב עכו: עבור כל נוסע הינו תשלוםלגביית מחיר מקסימאלי  .24

 (. עשרים שקלים) שקלים  10 -לרבות תיירים

 
 
 
 
 
 
 
___________________ 

 חתימת המפעיל                                                                                                                           
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 מתן היתר:  2 מפרט 

 
 .לא ינהג אדם עגלה בתחום הרשות המקומית אלא אם יש לו עליה היתר בר תוקף מאת מנהל אגף הביטחון )א(. 2

 .שנים 23לא יינתן היתר אלא למי שמלאו לו  )ב(

 בקשה להיתר

בצירוף אישור , ימסור פרטים מלאים ונכונים, תושב הרוצה בהיתר על עגלתו יגיש בקשה בכתב לראש הרשות המקומית. 1
 מאת רופא וטרינרי 

   

ומסמכים כפי שידרוש ראש , על מצבה הגופני התקין של הבהמה או הבהמות, שאושר על ידי ראש הרשות המקומית              
   הרשות המקומית 

 .וישיב נכונה על כל שאלה שיישאל על ידיו              

 תנאים מיוחדים בהיתר

 :בהיתר רשאי ראש הרשות המקומית להתנות בין השאר בעניינים אלה. 3

 .מקומות חניה לעגלה בין קבועים ובין ארעיים בתחום הרשות המקומית )1(

 .ם בעגלההחובות המוטלות על בעל ההיתר בקשר לביטחון הנוסעים והמשתמשי )2(

 .כל עניין אחר הכרוך בהפעלת העגלה והבא להבטיח את העבודה הסדירה בדרכים והסדר הציבורי )3(

 פקיעת ההיתר

(.י התאריך בחוזה"או עפ. )בדצמבר שלאחר תאריך נתינתו 31היתר יפקע ביום . 4

   

 

 מבנה העגלה: 1 מפרט

 מצב העגלה והפיקוח על תקינותה

 תקינות העגלה

ובמצב שאין בו כדי , האבזרים והציוד המורכבים עליה או המותקנים בה יהיו בכל עת במצב תקין, וכל החלקיםעגלה . 2
 .או לעוברי דרך או לרכוש, בתוכה או על ידה, נזק או סכנה לנמצאים עליה, הפרעה, לגרום רעש

 ג"ק 500בלמים בעגלה שמשקל מטענה עולה על 

ג תותקן לפחות מערכת בלמים אחת המופעלת על שני גלגלי העגלה המורכבים על "ק 233בעגלה שמשקל מטענה עולה על . 1
 .סרן אחד והמאפשרת האטה והחזקת העגלה במצב בלימה בכל דרך

 רוחב כולל

 .מטר 2.33הרוחב הכולל של העגלה לא יעלה על . 3

 גובה כולל

 .מטר 1.23פני הקרקע ועד לתחתית העגלה לא יעלה על  ובלבד שהגובה מן, מטר 3.33הגובה הכולל של העגלה לא יעלה על . 4

 אורך כולל

 -אורך כולל של עגלה לא יעלה . 5

 ;מטר 3.33על  -בעגלה בעלת סרן אחד  )1(

 .מטר 2.33על  -סרנים  2בעגלה בעלת  )2(
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 מרחק

 -המרחק בין מרכז הסרן עד לקצה האחורי של מרכב העגלה . 1

 ;מהאורך הכולל של המרכב או המשטח או השטח המיועד למטען 42%יה יה -בעגלה בעלת ציר אחד  )1(

 .מהמרחק בין הצירים של העגלה 23%לא יעלה על  -צירים  2בעגלה בעלת  )2(

 מערכת היגוי

מהירות , לפחות והחזרתה המיידית בקלות º42בעגלה תותקן מערכת היגוי תקינה המאפשרת הפנייתה בזווית של . 9
 .ובטיחות

 חיבור

הדחיפה והטלטולים של , בעגלה הרתומה לבהמה אחת יותקן יצול חיבור אחד ושני יצולי היגוי שיעמדו בעומס הסחיבה. 8
 .בעגלה הרתומה לשתי בהמות יותקנו שני יצולי חיבור ויצול היגוי אחד. בכל תנאי הדרך, העגלה

 יצול חיבור

 .שמוט העץ לא יהיה מורכב משני חלקים או יותר ובלבד, יצול החיבור יהא עשוי ממוט ברזל או עץ חלק. /

 גלגלים

 .בעגלה יותקנו גלגלים תקינים אשר יוכלו לשאת את משקלה הכולל המותר. 20

 אופנים בגלגלים

בעלי נקבים המותאמים בקטרם לברגים ולאומים המשמשים , מברזל או מפלדה, בגלגלי העגלה יותקנו אופנים מעץ. 22
על אופני ברזל יורכבו צמיגים מגומי מוקשה או ; פלדה או גומי מוקשה, אופני עץ יהיו בעלי חישוקי ברזל; לסרןלחיבור האופנים 

 .פנאומטיים

 הרתימה

חלקי הרתימה והמושכות הבאים במגע עם עור הבהמה לא . המושכות ייעשו מחומר אשר יעמוד בפני עומס הסחיבה. 21
 .יחבלו בה

 מחזירורים

כל מחזירור במרחק שווה מדופן העגלה שבצידה ושלא יעלו , יותקנו בחלק האחורי שני מחזירורים בצבע אדום בעגלה )א(. 23
83מ מן פני הקרקע ולא יותר מ"ס 43מ ובגובה של לפחות "ס 43על 

-        

מ "ס 23יהיה שטחו , הותקן בעגלה מחזירור מלבני; מ"ס 
 .שני המחזירורים יהיו במצב תקין ונקי בכל עת. פחותמ ל"ס 2הותקן מחזירור עגול יהא קוטרו ; מרובעים לפחות

דלם יהיו בהתאם לאמור וצבעם וג, ובלבד שהמרחקים, בעגלה שאין לה דפנות יותקנו המחזירורים על הסרן האחורי )ב(
 .בסעיף זה

 .לא יותקן בעגלה מחזירור אלא מסוג שאושר על ידי ראש הרשות המקומית )ג(

 נעלי בטחון

במצב , כשהיא עמוסה, ג יימצאו שתי נעלי בטחון המאפשרות השארתה של העגלה"ק 233קל מטענה עולה על בעגלה שמש. 24
 .בלימה בכל תנאי הדרך כשהבלמים אינם מופעלים

 משקל כולל מותר

 :לא יעלה משקל המטען של עגלה על המשקל שצוין לצידה דלהלן. 25

 ;ג"ק 233 -בעגלה בעלת סרן אחד הרתומה לסוס  )1(

 ;ג"ק 233 -בעגלה בעלת שני סרנים הרתומה לסוס  )23

 .ג"ק 1333 -בעגלה בעלת שני סרנים הרתומה לשני סוסים  )3(

 הובלת מטען

21 .

   

 -לא יוביל אדם מטען בעגלה ולא יניח לאחר להובילו כאמור אלא אם  . א

 (חל איסור להסיע נוסעים בעמידה, נוסעים בישיבה מלאה)המטען מסודר באופן המאפשר הובלתו בבטיחות  )1(

 .לא יגביל את שדה ראייתו ותנועותיו של הנהג ויאפשר לו נהיגה בנוחות, מושב הנהג יהיה יציב. ב          
 .בזמן ירידה ועלייה ובזמן הנסיעה בכרכרה –יעה בנוסעים כדי למנוע פג –יציבים עם ריפוד מתאים  –מושבי הנוסעים 
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 החזקת היתר ושינויים בו: 3מפרט 

 חובת החזקת היתר

 .לא ינהג אדם עגלה אלא אם יימצא אתו היתר. 2

 הצגת היתר

 .או שוטר לפי דרישתו פקחהנוהג בעגלה יציג את ההיתר לכל . 1

 חובה למילוי תנאי ההיתר

למלא אחרי התנאים או ההגבלות הכלולים בו ולא ישתמש אדם בעגלה אלא בהתאם להיתר חייב , מי שניתן לו היתר. 3
 .ולתנאים כאמור

 איסור שינוי בהיתר

הוספה או בכל אופן אחר ולא , טשטוש, מחיקה, שרטוט, לא ישנה אדם שאינו מוסמך לכך פרט בהיתר על ידי כתב יד. 4
.יחזיק היתר שיש בו שינוי כאמור

     

 
 
 
 

 וטרינר – 4מפרט 
 
 

 פרטי בעלי הסוס
 .מספר טלפון וטלפון נייד, כתובת,תאריך לידה, מספר תעודת זהות, שם משפחה, שם

 
 :פרטי הסוס

, (פעם בשנה)תאריך חיסון כנגד כלבת בתוקף , מעוקרת/ה מסורס/גיל האם הסוס/תאריך לידה, מין, גזע,שם

 מספר 

 .שבב זיהוי אלקטרוני

 
 :רופא וטרינר

שם ,שם. )פרטי רופא וטרינר מטעם בעלי הסוס אשר יאשר את פרטי הבעלים והסוס ותוקף החיסונים

 מספר ,משפחה

 .או בהחלטת הרופא הווטרינר של הסוס/ חיסונים נוספים הניתנים לעיתים לסוסים באחריות  (טלפון נייד

 
 :משרד החקלאות

 .של הסוסיש צורך באישור של משרד החקלאות לתנאי אחזקת מגורים 

נציג משרד החקלאות האחראי על , י השירות הווטרינרי של העירייה"נתנו לאחר שיוזמן עיהאישורים י

 .הסוסים

 .ל"הפעלת הסוסים תעשה רק לאחר קבלת האישורים הנ

 :ובפעילות שאינה חורגת מ

 .2331א "מופעים של בעלי חיים תשס( הגנה על בעלי חיים), תקנות צער בעלי חיים .א

 .2330ט "תשס, החזקה שלא לצרכים חקלאיים, הגנה על בעלי חיים. ער בעלי חייםתקנות צ .ב
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 לכבוד

 עיריית עכו  
 עכו 35ויצמן ' רח

 ( "העירייה": להלן)
 

 , .נ.ג.א
אישור על קיום ביטוחים של   :הנדון

__________________________________________________  
רתומות לסוסים לצורך הסעת   כרכרות9כרכרה בקשר להפעלת ( " המפעיל" :להלן) 

 "( . השרותים " –להלן )   בעיר עכו ותיירים מבקרים, תושבים
  

מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים , מ"חברה לביטוח בע___________________ אנו החתומים מטה 
 . השרותים תהמפורטים להלן בגין הפעל

 
   

 ' _________________פוליסה מס, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דין .1
 

 .עכו בעיר נוסעים כרכרות שרותיבקשר עם הפעלה , או העירייה/המפעיל ו :שם המבוטח
 

 כרכרות שרותיהפעלה של לבגין או בקשר   דיןי "עפאו העירייה /של המפעיל ו חבותם  :נושא הבטוח
או לרכוש /בגין נזקים לגוף ו, על ידי המפעיל כלפי צד שלישי כלשהו, עכו בעיר נוסעים

, ועובדי, בקשר למעשה או מחדל של המפעיל,  השרותים תשייגרמו בקשר עם הפעל
 חיים ולבעלי לסוסים לרבות)  לרכוש או לגוף נזקים לרבות  .קבלני משנה מטעמו ו

 או לגוף מנזקים כתוצאהאו /ו סוס בעיטתאו /ו מנשיכה כתוצאה יגרמו אשר(  אחרים
 הכרכרות ידי על שיגרמו לרכוש

 
 . ח לאירוע ולתקופה"ש 2,333,333 :גבולות אחריות

 
כלים , מנופים וכלי הרמה, וטעינהפריקה , כלי הרמה, בהלה, התפוצצות, אש :ביטול הגבלות

שביתות והשבתות ותביעות תחלוף של , בהלה, מהומות אזרחיות, סניטאריים פגומים
 .נזק הקשור לבעלי חיים, המוסד לביטוח לאומי

 
 . נזק לעירייה ייחשב כנזק לצד שלישי, ספקלמען הסר  

 
 :תנאים מיוחדים

 .טחהביטוח כולל סעיף אחריות צולבת בין יחידי המבו .א
או מי /או מחדלי המפעיל ו/מעשי ואו בקשר לבגין או בקשר את העירייה בגין  לשפות הביטוח מורחב  .ב

 .ומטעמ
 
 ( ככל שהמפעיל מעסיק עובדים )  ' ______________________פוליסה מס, ביטוח חבות מעבידים .2
 

 או העירייה/המפעיל ו :שם המבוטח
 

  לתובע  ח "ש  6,333,333 :גבולות אחריות
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 .למקרה ולתקופה ח"ש 23,333,333
  

מי מעובדי  של  למעבידי שתחשב ככל  נוספת  כמבוטחת הביטוח כולל את העירייה : תנאים מיוחדים
 . המפעיל

 
לרבות מנהלים ועובדים של , לרבות חברות בתעיריית עכו הינה " העירייה" –ל "למטרות הפוליסות הנ .3

 .ל"הנ
 
 :הסעיפים הבאיםכל הפוליסות הנזכרות נכללים ב .4
 

 .למעט כלפי מי שגרם לנזק במתכוון, או התחלוף כלפי העירייה /ביטול זכות השיבוב  ו .א
אלא לאחר , תנאיהן לרעהלשינוי או /או ביזמתנו ו/הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת המפעיל ו .ב

 .וי המבוקשאו השינ/יום לפחות לפני מועד הביטול ו 63, במכתב רשום, שנשלח  הודעה בכתב
התקפות במועד התחלת " ביט"היקף הכיסוי בפוליסות אינו פחות מהיקף הכיסוי על פי פוליסות  .ג

 וחובות המבטחת מזכויות לגרוע כדי בכך אין אולם, חריג רשלנות רבתי ככל וקיים מבוטל, הביטוח
 .דין פי על המבוטח

 
וי תנאי הביטוח לפי תנאי ומיל, השתתפויות עצמיות, אחראי לתשלום הפרמיות והמפעיל לבד .2

 .הפוליסות
 

המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ( אם יש כזה)כל סעיף בפוליסות  .6
ל הוא "ולגבי העירייה הביטוח על פי הפוליסות הנ, ביטוח אחר לא יופעל כלפי העירייה  ומבטחיה

נו ללא זכות השתתפות של, המזכה את העירייה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, "ביטוח ראשוני"
לחוק חוזה  20וללא זכות לתבוע ממבטחי העירייה לשאת בנטל החיוב כקבוע בסעיף , בבטוחי העירייה

כלפי העירייה וכלפי " ביטוח כפל"ואנו מוותרים בזאת במפורש על טענת , 1081 –א "התשמ, הביטוח
 .מבטחיהם

 
כמה שלא שונו הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד  .7

 .באישור זה ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לצמצם מהיקף הפוליסות המקוריות
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