
 
 שנחתם ביום _______.הסכם     

 לצורך השכרה קצרת מועד של כלי רכב  למתן זכות שימוש במקומות חניה עירוניים
 לרווחת תושבי העיר 

 
 בין 
 

 עיריית דימונה 
 )העירייה(     באמצעות מורשי החתימה מטעמה

 
 יןלב

_________________ 
 (החברה_______________  )    

 
 מבוא

הואיל ועיריית דימונה פרסמה קול קורא בו הזמינה גופים העוסקים בהשכרת כלי רכב להגיש 
את מועמדותם  לקבל מהעירייה רשות שימוש במקומות חניה בתחום העיר לצורך השכרה 

 קצרת מועד של רכבים לרווחת תושבי העיר והמבקרים בה. 
 

 בחניות כאמור . והואיל והחברה הגישה את מועמדותה  לקבלת רשות שימוש
 

 והואיל והצדדים מעוניינים להסדיר את התחייבויותיהם ההדדיות למתן רשות השימוש .
                            

 :לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם כדלקמן                        

 

  
 כלליים תנאים               

והצהרות החברה  העירייה בקול הקוראהתנאים למתן רשות השימוש כפי שפורסמו ע"י  .1
 הינם חלק בלתי נפרד מהסכם זה. והתחייבויותיה שניתנו במסגרת הגשת המועמדות 

 
 התחייבויות העירייה        

שיקול דעתה בחירת העירייה והעירייה תקצה לחברה עד שלוש חניות במיקומים לפי  .2
תקופת ההסכם לצורך במשך בהן תוענק לחברה זכות שימוש, ללא תשלום,  הבלעדי

הפעלת מערך השכרת  רכב לתקופה קצרת מועד על בסיס שעתי או יומי לרווחת תושבי 
 העיר ומבקריה.

 

את מקומות החניה שיוקצו לחברה בדרך שתמצא לנכון לפי שקול דעתה תסמן העירייה  .3
  כאמור. הבלעדי וכן תציב שלט  שיאסור חניית כלי אחרים במקומות החניה שהוקצו

 
העירייה תהיה רשאית, אך לא חייבת, להציע לחברה זכות שימוש במקומות חניה נוספים  .4

 בתנאים כפי שיקבעו על ידה. 

 
העירייה תוכל להורות על שינוי של מיקומי חניה לפי צרכיה, מעת לעת, גם אם ניתנה זכות  .5

 שימוש לגבי חניה נקודתית וכן להפחית את מקומות החניה לפי שיקוליה. 

 
 בויות החברההתחיי

. מספר כלי הרכב שתציב כלי רכב שיוצעו להשכרהבחניות שהוקצו לה,  ,החברה תציב .6
 החברה יהיה לפי מספר החניות שהוקצו כלי רכב אחד לכל חניה. 

 



מובהר ומוסכם, כי העירייה אינה ולא תהיה צד בהסכמים שבין החברה  לבין שוכרי כלי   .7
העירייה כצד בהסכמים אלו והאחריות הכוללת הרכב והחברה מתחייבת שלא תציג את 

 על תפעול המערך כאמור חלה על החברה בלבד.
 

החברה  תהיה האחראית הבלעדית  לרכבים המושכרים, לביטוחים הנדרשים, לשימוש  .8
 בהם  ולטיב השירות וכל כיוצ"ב. 

 

   .מחירי השכירות יהיו בהתאם למחירי החברה כפי שיהיו מעת לעת .9
 

כי כלי הרכב שאינם מושכרים לא יחנו במקומות אחרים ברחבי העיר  ,מתחייבתהחברה  .10
. החברה תכלול תנאי  בהסכם עם וללא חריגה מהן שהוקצו לה חניותתוך אלא אך ורק ב

ממנו יו בסיום תקופת השכירות יחנה השוכר את הרכב במקום החניה שוכרי כלי הרכב לפ
 .נלקח 

 
ימים, לבטל  14של  בכתב  אך בהתראה ומכל סיבה שהיא  החברה תהיה רשאית, בכל עת .11

ואולם  אם בטלה החברה או לצמצם את מספר מקומות החניה שהוקצו לה.  את ההסכם, 
 24)בטרם חלפה תקופת ההסכם הראשונה או צמצמה את מספר החניות את ההסכם 

בסימון  תהיה חייבת לשלם לעירייה את הוצאותיה , להלן  13כאמור בסעיף  חודשים(
כי הוצאות העירייה עומדות החניות ומחיקתן, הצבת השלטים והורדתם  וכיוצ"ב. מוסכם 

 לכל חניה.₪  2000על 
 

חדלה החברה להציב את כלי הרכב בחניות שהוקצו לה, יראו בכך הפרת ההסכם ו/או  .12
ויחול האמור בסעיף  ו/או צמצום מספר החניות, לפי העניין,  ביטול ההסכם ע"י החברה

 הנ"ל.  11

 
 תקופת ההסכם

כאשר העירייה תוכל להאריך את תקופת ההסכם חודשים  24 -תקופת ההסכם הינה ל .13
 שנים.   5עד לתקופה כוללת של  ,חודשים בכל פעם( 12תקופות ) שלושב

 
העירייה תוכל לבטל את ההתקשרות ללא כל צורך במתן נימוק, מכל סיבה על אף האמור,   .14

ימים. העירייה תוכל לבטל את ההתקשרות ללא התראה  30שהיא, בהתראה בכתב של 
 בכל מקרה בו חדל הזוכה מלעשות שימוש במקום החניה למטרה עבורה הוא הוקצה לו.

 
 שונות

זה מסורה לבית המשפט השלום בדימונה  הסכםסמכות השיפוט הייחודית ביחס ל .15
 ולמחוזי בבאר שבע.

 

 

 
______________      _____________ 

 החברה             עיריית דימונה   
 


