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 מ"בע רכבת ישראל
 

 ___________חוזה מספר 
 
 

 _____________  בשנת_ __________בחודש _ ________אביב ביום -שנערך בתל
 " (  החוזה"או  " חוזה זה" -להלן )

 
 ב י ן 

 
 

 -: להלן ) 05580א "ת 58081. ד.ש סבידור ת"א מרכז ע"מתחנת ת, מ"רכבת ישראל בע
 " ( הרכבת"
 

 מצד אחד -
 

 ן ל ב י 
 

 _____________________:          שם 
 

 ___________________. : פ.ח
 

 _____________________________:      כתובת 
 

 " (המורשה" -: להלן ) 
 

 מצד שני -
 

להלן )להפצה  ללא בלעדיותהואיל והרכבת מעוניינת במסירת הרשאה  הואיל
להלן )נוסעי הרכבת או שבועי ל/של עיתון חינמון יומי ו"( הפעולות"
מכל )הקלדת כתבי יד , בין השאר, יודגש כי הפעולות כוללות. ""(העיתון"

בין שהחומר מגיע במרוכז ובין , מקצועיים ובלתי מקצועיים: המקורות
, סדר, גרפיקה, עיצוב, שילוב חומר מוקלד על גבי דיסקט, (שבמקוטע

, כריכה, הדפסה, עימוד, הגהה, הפרדת צבע לכל התמונות, צילומי ביניים
 ;והכל על חשבון המורשה רכבתי ה"הובלה לנקודת ההפצה כפי שתיקבע ע

 
קבלת הרשאה לביצוע הפעולות והוא מצהיר כי הוא ב והמורשה מעוניין  והואיל

המיומנות והניסיון הדרושים לביצוע הפעולות וכי בידיו כל , בעל הידע
גבוהה ביותר של  הכלים והעובדים הדרושים לביצוען ברמה, האמצעים

העיתון וכי הוא מוכן לקבל על עצמו את ביצוע הפעולות במועדים  הפצתפעולות 
 ;ובתנאים כמפורט בחוזה זה

 בכפוף לתניות חוזה , למסור למורשה את ביצוע הפעולות תמעוניינ רכבתוה  והואיל
 ; זה                         

 
 :לקמןהוצהר והותנה בין הצדדים כד, אי לכך הוסכם

 
 כללי .1
 .המבוא והנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו .א 
 
 הכותרות בחוזה זה נקבעו לשם נוחות בלבד ואין להם משמעות ביחס  .ב 

 .לפרשנותו של חוזה זה  
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 הצדדים מסכימים בזאת כי כל שינוי או תיקון לחוזה זה יתבצע בכתב  .ג 
 .ם לא כן לא יהיה לו תוקף שהואוישא עליו את חתימות הצדדים שא  
 
 מטרת ההרשאה .2
 

כפוף ב בתחנות הרכבת עיתון לנוסעי הרכבתאת המתירה למורשה להפיץ  רכבתה
מבלי שהמורשה יהיה  להלן וזאת  9 לתשלום דמי הרשאה לרכבת כמפורט בסעיף

 רכבתה. רכבתאו תשלומים כל שהם מה/או החזר הוצאות ו/זכאי לכל תמורה ו
 .למכור שטחי פרסום בעיתון, במסגרת הפעולות, רשהמתירה למו

 מורשהאין בכל האמור בחוזה זה בכדי להעניק למובהר כי , למען הסר ספק
והמורשה מצהיר מפורשות כי ידוע בתחנות הרכבת  הפקת והפצת עיתוןבלעדיות ב

 .לו כי בכוונת הרכבת להעניק הרשאה דומה לחלוקת עיתונים לגופים אחרים
  
  

 
 הרות המורשההצ .3
 
 המורשה מצהיר בזאת כי בדק היטב וברורים לו היטב מהות ההתקשרות  .א 

 .ויתר התחייבויותיו על פי חוזה זה  
 
 המורשה מצהיר כי יש לו את מלוא הידע והכישורים לביצוע הפעולות  .ב 

 .נשוא חוזה זה  
 

 להשתמש  רכבתהמורשה מצהיר כי ידוע לו וכי הוא מסכים לזכות ה .ג
בעיתון לשם הצגת דברי פרסום של רכבת ישראל או סוגי מידע 

כל זאת ללא נטילת רשות , 'כגון סגירות קווים וכיוצב שוניםאינפורמטיבי 
  .בלבד( 3)יג5כמפורט בסעיף  המורשה וללא תשלום כלשהו למורשה

 המורשה מצהיר בזאת כי ידוע לו שאין בכל האמור בחוזה זה או בכל  .ד
, פיו כדי לשחררו מכל חובה או צורך לקבל כל רשיון הודעה שתינתן על

תשלומי חובה , אגרה, היטל, היתר או רשות או מן הצורך לשלם מס
 .המוטלים עליו על פי כל דין, ב"וכיו

 
המורשה מצהיר בזאת כי הוא בקיא ומכיר במגבלות כל החוקים והדינים  .ה

ולמודעות הפקת והפצת עיתון ובנוגע לפרסום , הדפסת, בנוגע לעריכת
 .ומתחייב להתעדכן בחידושיהם, פרסומת

 

המורשה מצהיר כי הפעולות שיבוצע על ידו יהיו , למען הסר כל ספק .ו
בהתאם לכל דין וכי הינו לוקח על עצמו את האחריות הבלעדית כי 

או דרישה כנגד /הפעולות יהיו בהתאם לכל דין ומוותר בזאת על כל טענה ו
ת החוזה כי הפעולות הינן בניגוד לכל במהלך תקופ, באם יתברר רכבתה

מבלי , יהא עליו להפסיק את ביצוע הפעולות לאלתר, דין ובמקרה כזה
 . רכבתשיהא זכאי לכל פיצוי שהוא מה

 

המורשה מצהיר בזאת כי ידוע לו והוא מסכים לכך כי האחריות המלאה  .ז
לביצוע כל הפעולות במסגרת חוזה זה מוטלת עליו וכי ההתקשרות של 

וכי אין ולא יהיו לו כל טענות    TURN KEY PROJECTהיא בשיטת  תרכבה
 .בנוגע לכך רכבתכלפי ה

 
המורשה מצהיר בזאת כי ידוע לו כי אין בכל האמור בחוזה זה בכדי  .ח

וכי ידוע לו כי בכוונת בתחנות הרכבת בלעדיות בהפצת העיתון  ולהעניק ל
המתחרים בעיתון הרכבת לאפשר לצדדים נוספים להפיק ולהפיץ עיתונים 

 . המורשה
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 רכבתהצהרות ה .4
 

  1995 -ה "התשמ, מצהירה בזאת כי בהתאם לחוק יסודות התקציב רכבתה
  . נתקיימו בחוזה זה התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי כל דין

 
 התחייבויות המורשה .5
 
 :מבלי לגרוע מהתחייבויותיו האחרות של המורשה על פי חוזה זה 
 

 , המורשה מתחייב לבצע את הפעולות ברמה מקצועית גבוהה .א
טעמו לעניין מבמומחיות וכי הצוות שיעסיק וכל מי ש, בדייקנות, בנאמנות

בהתאם , ביצוע הפעולות יהיה בעל כל הכישורים המתאימים לביצועו
 .לאמור בחוזה זה במועדים ובתנאים שידרשו

 
 למעט  תחנת – נות הרכבתחלק את העיתון בכל תחהמורשה מתחייב ל .ב

עותקים  25,222 –לעמוד בתדירות הוצאה לאור של עיתון אחד ב ו  -ג "נתב
הצדדים רשאים בהסכמה , למרות האמור לעיל. לפחות בכל מהדורה

להגדיל את מספר העיתונים המוצאים לאור בין באורח קבוע ובין לצורך 
  .חד פעמי

 
לאור של מהדורה אחת המורשה מתחייב לעמוד בתדירות של הוצאה  .ג

או של מהדורה שבועית אחת בכל שבוע /ו ('ה –' א)בכל יום חול לפחות 
ובהסכמתו המורשה  בתאום עם הרכבת תהיה רשאית לבחון .('ה-'א)

להלן )או בימים נוספים בשבוע /הפקת עיתון בתדירות גבוהה יותר ו
תהיה , ככל שיוחלט על הפקה נוספת כאמור, כאשר( "הפקה נוספת"

רשאית הרכבת להתנות הסכמתה להפקה הנוספת בקבלת תמורה כספית 
 .להלן 9נוספת על האמור בסעיף 

 
הינו בעל  המורשה 'ג5ו ' ב5לצורך עמידתו בהתחייבות כאמור בסעיף  .ד

יכולת דפוס מוכחת הכוללת גיבוי למניעת כל מקרה של פגיעה אפשרית 
 .ביכולת הדפוס של העיתון

 
, לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בהכנת העיתוןהמורשה מתחייב בזאת  .ה

הפצת העיתון וכל פעולה אחרת הקשורה , מכירת הפרסום, הבאתו לדפוס
 .בהוצאת העיתון לאור ובחלוקתו לנוסעי הרכבת בתחנות

 
המורשה מתחייב בזאת שהפרסומות , מבלי לגרוע מכל האמור בחוזה זה .ו

או לא יפרו את /קניין רוחני ולא יפרו זכויות , או הכתבות שיופיעו בעיתון/ו
 .איסור לשון הרע כלפי צדדים אחרים

 
  או קרובי משפחה רכבתהמורשה מתחייב בזאת שלא יעסיק את עובדי ה .ז 

 .רכבתשל עובדי ה מקרבה ראשונה  
 

המורשה מתחייב בזאת לייצר על חשבונו ולהציב בתחנות הרכבת מעמדים  .ח
או לחלקם /ו "(המעמדים"להלן )לחלוקת העיתונים עבור הנוסעים 

של המעמדים בכל תחנה וכן  המדויקמיקומם . באמצעות דיילים מטעמו
הרכבת  .מראש רכבתמפרט החומרים והמבנה שלהם טעונים אישור ה

ובפרט החומרים והמבנה , נותנת את הסכמתה מראש למיקום המעמדים
 .כפי שהיו בתקופת החוזה הקודמת בין המורשה לרכבת, שלהם
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מתחייב לדאוג לאורך כל תקופת ההרשאה לתחזוקת המעמדים המורשה  .ט
פ "להחליף מעמדים שמצבם יצריך החלפתם ע, במצב תקין ובמידת הצורך

ולשמור על הניקיון בסביבת המעמדים ובכלל זה  רכבתראות עיניה של ה
בהוצאת המורשה ובמהדורה המיועדת לנוסעי הרכבת  פינוי עיתונים ישנים

 .בלבד
 

לא תחול כל חובת שמירה על  רכבתוהוא מסכים לכך כי על ה למורשה ידוע .י
 .המעמדים וכי האחריות המלאה לתקינותם ולמראם מוטלת עליו

 
לא תחול כל אחריות שהיא בגין חלוקת העיתון  רכבתלמורשה ידוע כי על ה .יא

 .לנוסעים ולמקרה בו כמות הנוסעים תפחת מכל סיבה שהיא
 

לעיל  ג5תאם לאמור בסעיף המורשה מתחייב להעביר במועדים בה .יב
כמו כן . מעמדים שהותקנו בשטחי תחנות הרכבתבעיתונים ולהפיצם 

להמצאות כמות מספקת ( פעם ביום)מתחייב המורשה לדאוג באופן שוטף 
 .מעמדיםבשל עיתונים 

 
פ הפרמטרים הבאים אלא אם קיבל "המורשה מתחייב כי העיתון יופק ע .יג

 הרכבת בקשר עם ההסכם בלבדשהוא נציגה של אישור בכתב מהמתאם 
  :או מי מטעמו כי ניתן לשנות אחד או יותר מהפרמטרים 

 

  .עמודים 11כל עיתון יכיל לפחות  (1)
 .חיבור הדפים יהיה באמצעות סיכות (2)
תסופק על ידי המתאם ברכבת או מי מטעמו , בכל שבוע קלנדארי (3)

( 1)על גבי עמוד מלא , מודעה לפרסום ללא העברת תמורה למורשה
מימי אותו שבוע קלנדארי שבמסגרתו מופצת ( 1)באחד , אחד

הרכבת תהיה רשאית לבחור שלא . מהדורת העיתון בתדירות יומית
לנצל את שטחי הדפוס האמורים לעיל העומדים לרשותה בכל שבוע 

ואז יהיה המורשה רשאי להדפיס בהם תכנים על פי שיקול , קלנדארי
 . דעתו

את , הלך חודש קלנדארי נתוןבמידה ורכבת ישראל לא ניצלה במ (4)
( 3.)יג.5זכותה להפצת המודעות לפרסום בפורמט האמור בסעיף 

שלא נוצל , תישמר לה הזכות לנצל את שטח הדפוס המצטבר, לעיל
( 2)לצורך פרסום מודעות על גבי שטח מאקסימלי של שני , על ידה

להסרת . עד סופו של אותו חודש קלנדארי בלבד, עמודים לכל היותר
במהלך , שטחי דפוס אשר לא נוצלו על ידי רכבת ישראל, ספק כל

לא יצטברו בכל , זה( 4.)יג.5חודש קלנדארי נתון וכמפורט בסעיף 
 .מקרה ומכל סיבה שהיא לאחר אותו חודש קלנדארי

 
הרכבת תהא רשאית כי ויודגש יובהר , לעיל. גי 5על אף האמור בסעיף  .יד

לעדי ובלבד שההקלות יהיו להקל בתנאים אלה בהתאם לשיקול דעתה הב
 .  שוויוניות כלפי שאר העיתונים המחולקים

 
מתחייב להתקשר עם חברה למחזור נייר ולהציב פחי מחזור נייר  מורשהה .וט

בתחנות על פי דרישת הרכבת ולוודא כי מעת לעת במהלך היום נאספים 
העיתונים מכל שטח התחנה לפחי המחזור וכן כי הפחים נאספים 

מובהר כי סעיף זה הינו סעיף יסודי  .על ידי חברת המחזור ומרוקנים
בחוזה והרכבת תהא רשאית לבטל החוזה באופן מיידי באם המורשה יפר 

  . סעיף זה
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והפצת המורשה יהא רשאי להיעזר בקבלני משנה בביצוע פעולות הפקת  .זט
יודגש כי המורשה הנו האחראי הבלעדי להפקת והפצת העיתון . העיתון

לרבות ובכלל  י קבלני המשנה"גם בגין הפעולות המבוצעות ע, הרכבת כלפי
להפצת העיתון בשטחי הרכבת , לאופן הפרסומים, זה לתוכן הפרסומים

ולביצוע כל התיאומים וקבלת האישורים הנדרשים לביצוע הוראות חוזה 
משנה כדי לפטור את המורשה קבלני אין בהסכמת הרכבת להעסקת . זה

 . ת בהתאם לחוזה זהמאחריותו הכולל
מוצהר בזאת כי המורשה והוא בלבד יהא אחראי בכל , למען הסר ספק 

דבר ועניין כלפי קבלני המשנה ואין לראות בחוזה זה הסכם לטובת צד 
 . שלישי ביחס לקבלני המשנה

 
שלא לחלק באמצעות העיתונים  בהתחייבות יסודית המורשה מתחייב .זי

יים מכל סוג שהוא וכי הפרסום היחידי אינסרטים או פרוספקטים פרסומ
 .אפשר בעיתון יהיה באמצעות מודעות פרסום מודפסות על דפי העיתוןתשי

 
 הכתבות והפרסומות בעיתון .1
 

 . האחראי הבלעדי לתכנים ולפרסומות אשר יפורסמו בעתוןיהיה המורשה  .א
 

או /אחריות כלשהי לגבי הפרסומות ו רכבתעל ה לא תוטל, למען הסר ספק .ב 
 .תצוגתן ותוכנן, הכתבות  

 
או /המורשה מתחייב לפעול בהתאם לכל דין ולהימנע מפרסום כתבות ו .ג
 :במקרים המפורטים להלן, בין השאר פרסומות   

 
או כתבה הנוגדות הוראות כל דין או /או פרסומת ו/פרסום ו (1)

 .מסיתות לעבירה על הוראות כל דין
 

, כללי אתיקה בפרסום יםוגדאו כתבה הנ/או פרסומת ו/פרסום ו (2)
ובכללם פרסומת אסורה לפי כללי , כפי שיפורסמו מעת לעת

אתיקה בפרסומות בטלוויזיה )השניה לטלוויזיה ורדיו  רכבתה
 .בשינויים המחוייבים, 1994 -ד "התשנ, (וברדיו

 
 .הפרת זכויות קניין רוחני של כל צד שלישי (3)

 

 .הפרת איסור לשון הרע (4)
 

 
או הוצאות /או פיצויים ו/בת לשלם לצד כלשהו דמי נזק והיה ותידרש הרכ .ד
או הנובעת מהפצת /האמור בסעיף זה ואו תשלומים כלשהם בגין /ו 
לשפות את הרכבת בשלמות בעד כל  מורשהמתחייב בזאת ה ,החינמון 
סכום או תשלום שתידרש לשלמו  ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע לרכבת  
מובהר . ד"ט עו"לרבות הוצאות משפט ושכ על פי חוזה זה מורשהמאת ה 
ישא בכל הוצאות ההגנה נגד תביעה כאמור ובכל סכום מורשה כי ה 
 .ש"י ביהמ"שייפסק ע 

יגן על הרכבת על חשבונו מפני אותה  מורשהלמען הסר ספק מובהר כי ה 
ט לעורכי הדין "הנזקים ושכ, תביעה וישלם את כל ההוצאות/דרישה 
י הרכבת "שפט או שייקבעו בהסדר שיאושר עי בתי המ"שייפסקו ע 
  . והמורשה 

מוסכם בין הצדדים כי האמור בסעיף זה יחול בכפוף לכך שהרכבת תמסור 
, או תביעה/למורשה הודעה בכתב מיד עם קבלתה של כל דרישה ו

או /או הוצאות ו/או פיצויים ו/שבמסגרתן תידרש הרכבת לשלם דמי נזק ו
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ומתן אפשרות למורשה להתגונן מפני , זה תשלומים כאמור ברישא סעיף
  . או תביעה כאמור/דרישה ו

  
, בכל אחת ממהדורות העיתון, ללא תמורה,המורשה מתחייב  לפרסם  .ה

או פרסום /לצורך פרסומה העצמי ו,  רכבתשל האו כתבות /ופרסומות 
או פרסום גופים /לרבות שירותי רכבת ישראל ו, בלבד שירותיה

רשות החברות , הקשורים לרכבת כגון משרד התחבורהממשלתיים אחרים 
בסדר גודל , צ והכל בנוגע לשירותים הקשורים לרכבת"מע, הממשלתיות

מועד השימוש בפרסומות כאמור יתואם . לעיל( 3)יג  5כמתואר בסעיף 
או תמורה שהם /מראש עם המורשה והוא לא יהיה זכאי לכל תשלום ו

 . מהרכבת בגין שימוש זה
 

 ה לשטחי תחנות הרכבתכניס .7
 

 המורשה יהיה רשאי להיכנס לשטחי הרכבת למטרות ביצועו של חוזה זה  .א
 :בתנאים הבאים

 
להיכנס לשטחי הרכבת בכל זמן סביר למורשה תאפשר  רכבתה (1)

 למטרת ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה 
של , זה בתנאי שהדבר אינו פוגע בתפעול השוטף של הרכבות

הייתה הכניסה לשטח כרוכה . ושל תנועת הרכבות תחנות הרכבת
כגון הפעלת כוח אדם או  רכבתבהוצאות מיוחדות מטעם ה

תודיע על כך הרכבת מראש למורשה הוצאות תפעוליות מיוחדות 
 .את הוצאותיה כאמור על פי דרישתה רכבתישלם המורשה לואז 

 
 או למי /מוסכם בזאת במפורש כי הרשות הניתנת למורשה ו (2)

להפצת העיתון על פי חוזה זה הינה אך , או למי מטעמו/מעובדיו ו
מבלי . ורק רשות לשהייה בשטחי הרכבת לצורך ביצוע הפעולות

המורשה מתחייב בזאת במפורש לבצע מייד , לגרוע מהאמור לעיל
ללא יוצא מן הכלל , או כל אחד מעובדיה/ו רכבתכל הוראה של ה

 .ביצוע הפעולותאו /בקשר עם השהייה בשטחי הרכבת ו
 

, המורשה מתחייב בזאת למסור את שמותיהם ופרטיהם של עובדיו (3)
לשם קבלת , ט הרכבת"לקבישום פלילי אישור רתדפיסי לרבות 

המורשה , כמו כן . אישור בטחוני להעסקתם בשטחי הרכבת
מתחייב בזאת כי הוא יהיה אחראי באחריות מוחלטת למהימנות 

בגין כל נזק שיגרם לה  רכבתצה את העובדיו וליושרם האישי ויפ
כתוצאה מגניבה או מחבלה או הפרת אמון שנגרמה על ידי אחד 

 .מעובדיו של המורשה
 

מוסכם בזאת במפורש כי לרכבת זכות לשלול את זכות הכניסה למי  (4)
 סבירהאו מי מטעמו מכל סיבה /ו של המורשהמעובדיו 

 המורשה מתחייב בזאת לבצע את הפעולות בהתאם  (5)
למען הסר כל ספק מתחייב המורשה שהפצת . להוראות הדין

 היה בהתאם להוראות תהעיתונים בשטחי תחנות הרכבת 
 .הדין

 

המורשה יהיה רשאי לחלק העיתונים לנוסעי הרכבת באמצעות  (1)
חיפה : דייל אחד בכל אחת מתחנות הרכבת למעט התחנות הבאות

, ביב סבידורתל א, תל אביב האוניברסיטה, בנימינה, חוף הכרמל
באר שבע מרכז בהן , רחובות, תל אביב ההגנה, תל אביב השלום

תהא רשאית הרכבת  .תתאפשר חלוקה באמצעות שני דיילים



 

 
 

C:\Users\roi-f\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet 

Files\Content.Outlook\0J0XPI24\חוזה לחלוקת חינמונים.doc 

7 

בהתאם לשנות את מספר הדיילים בתחנות לבקשת המורשה 
  . לשיקול דעתה הבלעדי

  .עיתון ברכבותהמובהר כי לא תותר חלוקת 

או מנהל המשמרת של /נה והדיילים יישמעו להנחיות מנהל התח (7)
התנהגותם כלפי , הרכבת בין השאר לגבי המיקום בתחנה בו יעמדו

 . איסוף עיתונים שהושלכו בשטח התחנה ועוד, הנוסעים

מובהר ומודגש כי הרכבת תהיה רשאית לסלק מכל תחנה דייל  (9)
או דיילים שלא ינהגו על פי הוראות הרכבת ואף לאסור את /ו

 .לפרק זמן שייקבע על ידה חלוקת העיתון בתחנה זו
או מי מטעמו יכנסו לשטחי הרכבת /או מי מעובדיו ו/המורשה ו (9)

 למטרת ביצוע התחייבויות המורשה על פי חוזה זה 
 :ולצורך

 .הצבת מעמדים וביצוע תחזוקה שוטפת של מעמדים .א   
 .הפצת עיתונים במעמדים .ב   
 .מילוי מעמדים ריקים בעיתונים .ג   

 .בסביבת המעמדים ככל שהמצב יצריךתחנה ובניקיון  .ד
 .פינוי עיתונים ישנים מהמעמדים וסביבתם .ה
 .חלוקת עיתונים לנוסעים .ו

 
 תקופת ההרשאה 9
 

 05.10115.5ועד יום  45.5.105תקופת ההרשאה תהיה החל מיום  .א
 . ה להלן9ובתהאם למנגנון המפורט בסעיף   "(תקופת ההרשאה:"להלן)

מסכים  לעיל המורשה מצהיר כי ידוע לו וכי הוא' א9על אף האמור בסעיף  .ב
בתוך תקופת , תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות בכל עת רכבתשה

קיבל המורשה . יבה שהיא ולהודיע על כך למורשהס מכל , ההרשאה
, העיתוניםויפנה את המעמדים , הודעה על הפסקת ההתקשרות כאמור

 .ום מקבלת ההודעה כאמורי 32 –לא יאוחר מ , להלן 19כמפורט בסעיף 
יתרת דמי , תוחזר למורשה, את האמור בסעיף זה רכבתבאם תממש ה

בניכוי הוצאות , עבור התקופה שלאחר הפינוי, רכבתההרשאה ששילם ל
 . בהחזרת המצב לקדמותו רכבתה

 
 תמורה .9
 

דמי הרשאה שנתיים  רכבתמורשה לשלם להמתחייב  ההרשאהתמורת   .א
נים המחולקים בו זמנית עיתובהתאם למספר ה ,כמפורט בטבלה הבאה

 :("דמי הרשאה"להלן . )מ כחוק"בתוספת מעו בכל עת
  

 וןעיתל שנתייםדמי הרשאה  המורשים' מס
1 2,229,273 ₪ 
2 1,719,119 ₪ 
3 1,472,715 ₪ 

 ₪ 1,227,213 ומעלה 4
 

ישלם דמי , ון הוא שבועון המחולק במהדורה אחת בכל שבועעיתהיה וה
. מדמי ההרשאה השנתיים הנקובים בטבלה לעיל 32%אה בשיעור של הרש

ון יומי עיתייחשבו , ונים המחולקים ברכבתעיתלצורך חישוב מספר ה
 .ון אחדעיתכל אחד מהם כ –ון שבועי עיתו

ישלם במועד העברת דמי ההרשאה כאמור ', ון יחולק גם ביום ועיתהיה וה
השנתיים הנקובים בטבלה מדמי ההרשאה  15%להלן תוספת בשיעור של 

 .לעיל
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 פ המתכונת "עישולמו  1.1.2215החל מיום  ,דמי ההרשאה השנתיים .ב 
 יוסיפו להתעדכן בהתאם לשיעור דמי ההרשאה כאשר  לעילהמפורטת   
 . עליית מדד המחירים לצרכן כאמור להלן  

 
כל הסכומים כאמור לעיל צמודים למדד המחירים לצרכן מדד הבסיס הוא  .ג

 ._ 1510מבר דצהמתפרסם בחודש  1510בר נובמחודש  מדד 
 

כנגד  מ כשעורו על פי דין"יתווסף מעהאמורים בסעיף זה לכל הסכומים  .ד
 . . חשבונית מס כדין

 

 אופן קביעת גובה דמי ההרשאה .ה
 

מורשה המעוניין בחלוקת חינמונים בהתאם לתנאי הסכם זה יודיע  .1ה
חרון הקודם לתחילת כל האלחודש  15 –על כך לרכבת עד ליום ה  
 "(. החודש הקובע: "להלן) קלנדרירבעון  
 

לחודש הקובע בגובה  22 –הרכבת תעדכן את המורשה עד ליום ה  . 2ה
דמי ההרשאה לרבעון העוקב בהתאם למספר המורשים ולאמור  
  . א9בסעיף  

   
למעט עם אלו שכבר יש להם )מורשים החוזים ייחתמו עם כל ה .3ה
ימים ממועד הודעת  4תוך ( לרבעון העוקבהסכם חתום  
 .  הרכבת למורשה 
 

בו מתבצעת  המורשה יעביר עד לא יאוחר ממועד תחילת הרבעון .4ה
דמי ההרשאה לרבעון בתוספת הפרשי ההצמדה   החלוקה את   
 .מ"לעיל ובתוספת מע' ב9וההפרשים האמורים בסעיף   

ייחשב כחודש  אהחודש האחרון בכל רבעון במהלך תקופת ההרשה .5ה
או גריעת חינמונים אחרים ויחולו בו /הקובע להצטרפות ו 
  . 3ה-1בהתאמה הוראות סעיפים ה 

מובהר כי מורשה המעוניין להתחיל בחלוקת חינמונים יהא רשאי  .1ה
חודש הקובע בהתאם לעשות זאת ובלבד שיעביר הודעה לרכבת ב 
 . להוראות סעיף זה 

בסופו של החודש הקובע מהחוזה היא  מובהר כי נקודת היציאה .7ה
המורשה  .  דמי ההרשאהגובה ימים מהודעת הרכבת על   4ותוך  
, בתוקף מתחייב בהתחייבות יסודית כי כל עוד יהיה חוזה זה  
יעביר עד מועד תחילת כל רבעון את דמי ההרשאה הרבעוניים  
איחר המורשה . בתוספת הפרשי ההצמדה ובתוספת המדד 
והצמדה  יחויב בריבית פיגורים , י ההרשאה לרבעוןבהעברת דמ 
חלוקת  להלן והרכבת תהיה רשאית למנוע  15כאמור בסעיף  
   .העיתונים החל מראשית אותו רבעון 

 
 

 ערבות בנקאית .12
 

לרבות פינוי שטחי הרכבת  -להבטחת ביצוע כל התחייבויותיו לפי החוזה  .א
ולרבות תשלום מדויק של  מהעיתונים בתום תקופת ההרשאה או לפני כן 

לפי  רכבתומבלי לפגוע בכל זכות אחרת של  ה -כל התשלומים לפי החוזה 
במעמד חתימת  רכבתמפקיד המורשה בידי ה,   החוזה או לפי כל דין

ערבות תהיה בתוקף עד ליום ה₪   5,110,000גובה החוזה ערבות בנקאית ב
י ההרשאה בהתאם תת דממובהר כי הפח" (.הערבות: "להלן ) 415.1.105

 .לעיל לא תביא לשינוי בגובה הערבות הבנקאית' ה9למנגנון הנקוב בסעיף 
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ערבות יפקיד בידי הרכבת ( עיתון פעם בשבוע)מורשה מחלק שבועון  .ב
ל ערבות זו יחולו ע .₪ 401,000לעיל בגובה ' בנקאית כאמור בסעיף א

 .במלואן 12הוראות סעיף 
 
 לצרכן מיום חתימת הסכם זה המחירים סכום הערבות יהיה צמוד למדד  .ג

  1051בר נובממדד הבסיס הוא מדד חודש . ועד למועד פרעונה בפועל
 . _1510מבר דצהמתפרסם בחודש 

 
המורשה ידאג להארכת תוקף הערבות הבנקאית או להמצאת ערבות  .ד

בכפוף להוראות הסכם , לעיל' ב-ו' ק א"בהתאם לתנאי ס, בנקאית חדשה
 .זה

 אית לגבות מהערבות כל סכום כפיצוי תהא רש רכבתה .ה
נשאה בה בגין או בקשר לאי קיום  רכבתאו לשם החזרת הוצאה שה/ו

, מהוראות או תנאי החוזה מבלי להיזקק לפסק דין כלשהוהוראה או תנאי 
אסמכתא משפטית או הוכחת תביעה כלפי הבנק הערב ומבלי לגרוע 

וקנים לה על פי להפעיל סעד או תרופה אחרים המ רכבתמזכותה של ה
 . החוזה או על פי דין

 
 ,  תודיע למורשה על כוונתה לגבות מהערבות סכום כלשהו רכבתה

 , סכום כלשהו מהערבות רכבתגבתה ה. ימים לפני מועד הגביה( עשרה) 12
 ימים מיום קבלת הודעה על הגביה להשלים ( שבעה) 7חייב המורשה תוך 

 בתוספת הפרשי הצמדה ( בטרם הגביה)את סכום הערבות לסכום המקורי 
 .כאמור

 
הארכתה , המורשה ישא על חשבונו בהוצאות הכרוכות בהוצאות הערבות .ו

 .ובכל הנוגע אליה

 

( 32)קאית עד לא יאוחר מתום שלושים הרכבת תשיב את הערבות הבנ .ז
 . ימים ממועד סיומו בפועל של ההסכם

 
 

 אישורים מרשויות .11
 

 ההרשאה הניתנת למורשה לפי חוזה זה אינה פוטרת את המורשה מלקבל את 
 לא  רכבתוה, האישורים הדרושים על פי חוק כלשהו מאת הרשויות המוסמכות

נגד המורשה או המפרסם בעיתון אם תהיה אחראית לפעולות כלשהן שתינקטנה 
אגרות כלשהן שתתבענה על ידי רשויות כלשהן בקשר . ל"לא יקבלו אישורים כנ

 .להצבת העיתונים בתחנות הרכבת תשולמנה על ידי המורשה במישרין
 

 אחריות .12
 נזק או הפסד שייגרמו    , הרכבת לא תישא באחריות כלשהי לפגיעה .א

, או של כל אדם שהוא/לרכוש של הרכבת ו במישרין או בעקיפין לגוף או
או /או לעובדי הרכבת ו/או למי מטעמו ו/או לעובדיו ו/ו, לרבות למורשה

לכל אדם אחר העלול להיפגע או להינזק כתוצאה ממעשה או ממחדל של 
או של הבאים מטעמו תוך כדי או עקב / או של עובד מעובדיו ו/המורשה ו

או החזקה במקומות בהם יוצבו / ואו עקב השימוש /ביצוע הפעולות ו
ל תחולנה על "לתוצאות מקרה כנככל שקיימת המעמדים וכל האחריות 

 .המורשה בלבד
 

מובהר כי האחריות המלאה והבלעדית לביצוע , מבלי לגרוע מהאמור לעיל .ב
כל הפעילויות לרבות  האחריות בגין איכותן במסגרת חוזה זה מוטלות על 

 .TURN KEY PROJECTבשיטת המורשה וכי ההתקשרות הינה 
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את הרכבת על בהתאם ומתחייב לפצות  על פי דיןהמורשה ישא באחריות  .ג
נזק או אובדן לגוף או לרכוש של הרכבת אשר נגרמו על ידי , כל הפסד

בגובה מלוא , או הבאים מכוחו/או סוכניו ו/או עובדי המורשה ו/המורשה ו
 . או האבדן/או ההפסד ו/ו, סכום הנזק

 
, לעיל( א)ק "מתחייב לתקן כל נזק או אובדן שנגרמו כאמור בס המורשה .ד

 .מיד או במועד קרוב ביותר לקרותם
 

כל נזק שיגרם לתחנות הרכבת , המורשה מתחייב לתקן באופן מיידי .ה
כתוצאה ממעשה או מחדל של , ולמקומות בהם יוצבו המעמדים בפרט

 .המורשה
 

אם  ה 12בסעיף  כאמורהרכבת תהיה רשאית אך לא חייבת לבצע תיקונים  .ו
המורשה לא יבצעם תוך זמן סביר מעת קרותם ולחייב את המורשה 

 .עלותםב
 

 מתחייב , ל"לשלם סכום כלשהו כתוצאה מעילות הנ תחויבאם הרכבת  .ז
. המורשה להחזיר לרכבת כל סכום שישולם על ידה מיד עם דרישתה

ן על הרכבת תודיע למורשה בהקדם על תביעתה כדי לאפשר למורשה להג
 .זכויותיו

 
 ל מן הכספים המגיעים למורשה "הרכבת תהא זכאית לנכות התשלומים הנ .ח

 או /על פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר שיחתם בין הרכבת למורשה ו
 כאמור בסעיף , כולה או חלקה, י המורשה"לחלט את הערבות שהופקדה ע

 . לעיל 12
 

 עיל המורשה ישא בכל ב ל 12 -א ו  12ק "מבלי לגרוע מהאמור בס .ט
, לרבות זכות יוצרים, האחריות לעניין הפרתה של כל זכות קניין רוחני

 .בידי המורשה או מי מטעמו בביצוע ותוכן הפרסומות בעיתון
 
 המורשה ישא בכל לעיל ב  12 -א ו  12ק "מבלי לגרוע מהאמור בס .י 

וע הפרסומות בביצ 1915 -ה "התשכ, האחריות לעניין חוק איסור לשון הרע  
 .או הכתבות בעיתון/ו  
 

המורשה ישא בכל האחריות לתוכן , מבלי לגרוע מהוראות סעיף זה .אי
או הפרסומות בעיתון ועליו לבדוק מראש כל דבר מראש כל /הכתבות ו

 פרסומת שהוא מקבל להדפסה בעיתון ולוודא כי היא  עומדת בדרישות 
 .הסכם זה והוראות כל דין

 
 ביטוח .13

 
או על פי דין מתחייב /על פי הסכם זה ו מורשהשל ה וי לגרוע מאחריותמבל .א

באמצעות , למשך כל תקופת ההסכם, ולערוך ולקיים על חשבונ מורשהה
את הביטוחים המפורטים באישור , חברת ביטוח מורשית ובעלת מוניטין

-ו" מורשהביטוחי ה: "להלן)' אעריכת הביטוח המצורף להסכם זה כנספח 
ולעניין ביטוח אחריות מקצועית המפורט בסעיף , "(יכת הביטוחאישור ער"
להמשיך ולערוך את הביטוח  מורשהמתחייב ה, לאישור עריכת הביטוח 3

  .כל התקופה בה מתקיימת אחריותו על פי דיןכאמור למשך 

מיום חתימת  ימים 7תוך , מורשהמתחייב ההרכבת ללא כל דרישה מצד  .ב
, פי ההסכם-על וי לתחילת פעילותובכל מקרה כתנאי מקדמ, ההסכם
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ידי -כשהוא חתום כדין על, ת אישור עריכת הביטוחהרכבת אלהמציא לידי 
מוסכם בזה במפורש כי לא יהיה בהמצאת אישור . מורשהשל ה ומבטח

בכדי להוות הרכבת ידי -בדיקתו על-או באי/בבדיקתו ו, עריכת הביטוח
, תוקפם, טיבם ,למוסכם מורשהאישור בדבר התאמתם של ביטוחי ה

הרכבת ולא יהיה בכך בכדי להטיל אחריות כלשהי על , דיותם או היעדרם
  .המורשהאו בכדי להסיר אחריות כלשהי מ/ו האו על מי מטעמ/ו

את הרכבת לבקשתה בידי  יפקיד המורשה, מורשהתום תוקף ביטוחי הב .ג
  . בגין הארכת תוקפם לתקופה נוספת מורשהאישור עריכת ביטוחי ה

 מורשה כי מי מביטוחי הרכבת יודיע למורשה של ה ועם שמבטחבכל פ .ד
כאמור בסיפא לאישור , או עומד לחול בו שינוי לרעה עומד להיות מבוטל

לערוך את אותו הביטוח מחדש  מורשהמתחייב ה, עריכת הביטוח
או השינוי יטול הביום לפני מועד  32, ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש

 . ביטוח כאמורלרעה ב
מאחריות בגין אבדן או  הואת הבאים מטעמהרכבת פוטר את  מורשהה .ה

 ואו עבור/ו מורשהנזק העלול להיגרם לרכוש כלשהו אשר הובא על ידי ה
במסגרת  ואו מי מטעמ/ו מורשהוכן לציוד המשמש את ה, הרכבתלחצרי 
אדם בן אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת , פי ההסכם-על ופעילות

 . שגרם לנזק בזדון
 

 שיפוי .14
 מייד לפי דרישתה הראשונה על כל נזק , רכבתהמורשה יפצה וישפה את ה .א 

 בקשר לחוזה זה או ביצוע הפעולות על פיו או כל סכום  רכבתשיגרם ל  
 או , בקשר עם החוזה, או גוף/לכל אדם ו, לשלם רכבתשתידרש הנזק   
 .או בקשר עם כל האמור לעיל, ביצועו  
 

 או הפרת זכויות יוצרים /או לשון הרע ו/הוגשה תביעה כספית ו ,יתרה מכך .ב
 או הכתבות  יהא המורשה אחראי/או אחרת בנוגע לתוכן הפרסומות ו/ו

על כל נזק והוצאה שיגרמו לה בגין התביעה כאמור  רכבתלפצות את ה
 .לפי העניין, ויהיה אחראי לכל עניין פלילי שיתעורר בגין תביעה

 
שהרכבת תמסור למורשה הודעה , יחול בכפוף לכך 14עיף האמור לעיל בס .ג

או קבלת כל /בכתב מיד עם ארוע שמזכה לכאורה בקבלת השיפוי כאמור ו
או /שבמסגרתן תידרש הרכבת לשלם דמי נזק ו, או תביעה/דרישה ו
או תשלומים בקשר עם התחייבויותיו של המורשה /או הוצאות ו/פיצויים ו

או תביעה /התגוננות למורשה מפני דרישה ועל פי הסכם זה ומתן זכות 
   .כאמור

 
 פיגור בתשלום .15

 נוסף ביחויב המורשה  ,פיגר המורשה בתשלום כלשהו שהוא חייב בתשלומו 
ריבית החשב הכללי בשיעור הנהוג פיגורים של בריבית גם להפרשי הצמדה למדד  
 .החל מן המועד הקבוע לתשלום ועד למועד ביצוע התשלום בפעול 
 על פי חוזה זה או על פי כל  רכבתהאמור בסעיף זה לא יגרע מכל זכות הנתונה ל 

 .דין            
 

 איסור הסבת זכויות .50
 

המורשה מתחייב לא למסור או להעביר את זכויותיו על פי חוזה זה  או כל  .א
לרבות  את זכותו להצבת מעמדים בשטחי תחנות הרכבת  או , חלק מהן

לא לשתף , למשכן כל זכות מזכויותיו על פי החוזה חלק מהם או לשעבד או
אחר או אחרים בזכויותיו על פי חוזה זה לרבות באחזקת המעמדים 

בין השימוש או ההנאה , בתחנות הרכבת  או בשימוש בהם וכל הנאה בהם
בין שהם תואמים את מטרת , החלקיים מוגדרים ובין שאינם מוגדרים

או /יב המורשה שלא להעניק לאחר וכמו כן מתחי. ההרשאה ובין אם לאו
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לאחרים זכות שימוש בזכויותיו על פי חוזה זה לרבות במעמדים בתחנות 
אלא אם קיבל לכך , בין בתמורה ובין שלא בתמורה, הרכבת כבר רשות

 .רכבתרשות בכתב ומראש מאת ה
 

המורשה מתחייב בזה שלא להעביר או לגרום או להסכים להעברת כל  .ב
או /או השליטה בחברה ו/בה משום העברת זכויות ו שיש, מניות בחברה

 רכבתמבלי לקבל לכך מראש את הסכמת ה, הבעלות לאחר או לאחרים
תוכל לסרב לתת את הסכמתה ללא צורך במתן הנמקה  רכבתה. בכתב

 .כלשהיא
 

המורשה מתחייב שלא להקים או לייסד חברה או כל גוף משפטי אחר  .ג
אלא , או כל זכות אחרת/ההרשאה ו ולהעביר לו בדרך כלשהי את זכויות

תוכל לסרב לתת  רכבתה.   בכתב רכבתאם קיבל לכך מראש את הסכמת ה
 .את הסכמתה ללא צורך במתן הנמקה כלשהי

 
מתן הרשות כאמור לא יגרע מתוקפה של כל הוראה אחרת מהוראות  .ד

החוזה ולא יפורש בשום פנים כאילו אין צורך עוד לבקש הסכמה לכל 
שיעבוד או שיתוף בשימוש או בהנאה או מתן , מישכון, ההרשא, העברה

 .רשות שימוש הנזכרים לעיל
 

 להעביר זכויותיה  רכבתאין האמור בחוזה זה בא להגביל את זכותה של ה .ה
למי שתמצא לנכון מבלי להיזקק , כולן או מקצתן, וחובותיה לפי החוזה

 .להסכמת המורשה
 

 העברת זכויות .17
 
או /י לבצע כל עיסקה בקשר לכל זכויותיו והמורשה לא יהיה רשא 
להמחות או לשעבד כל , התחייבויותיו בקשר עם חוזה זה לרבות להעביר 
או בקשר אליו ללא רשות . זכות מזכויות או מהתחייבויותיו לפי חוזה זה 
עם  לצורך סעיף זה תחשב כהעברה גם כניסה לשותפות . בכתב מטעם הרכבת 
שמשמעה העברת , או בלתי מאוגד, טי מאוגדאו כל גוף משפ, אדם אחר 
או הקמת חברה לצורך ביצוע ( כהגדרתה להלן)שליטה במורשה  
 .שאינה בשליטת המורשה, התחייבויותיו לפי חוזה זה 

מזכויות ההצבעה  52%-בסעיף זה משמעה החזקה של למעלה מ" שליטה"
 . במורשה
 

 ובטיחות רכבתה, הוראות הדין .19
 

 או מי מטעמו ימלאו /או מי מעובדיו ו/ב בזאת כי הוא והמורשה מתחיי .א
אחר הוראות כל חוק ודין ובכללם הוראות פקודות מסילות הברזל 

בנוגע  רכבתחוקי העזר למסילות הברזל והוראות ה 1972 -ב "התשל
לביצוע הפעולות והתחייבויותיו על פי חוזה זה ולקיומן ובמיוחד למלא 

 .בנוגע לבטיחות ורישויולפעול בהתאם להוראות הדין 
 

 המורשה ומי מעובדיו ומטעמו , לעיל( א) 19ק "מבלי לגרוע מהאמור בס .ב
 יבצעו את התחייבויות המורשה על פי חוזה זה בהתאם לנספח הבטיחות 

 .ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו" ב"המצורף לחוזה זה כנספח 
 

 העיתונים משטחי הרכבת המעמדים ופינוי  .59
 

משטחי תחנות הרכבת  והמעמדיםב לפנות את העיתונים המורשה מתחיי .א
ומשטחי הרכבת בהם השתמש לצורך ביצוע הפעולות ולהחזיר המקומות 
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או עם סיומה קודם לכן על פי הוראות ,בתום תקופת ההרשאה  רכבתל
כשהם במצב תקין וטוב כפי שנמסרו לו בתחילת תקופת ,  הסכם זה

כמו כן מתחייב המורשה . וחפץ עיתון, ההרשאה וכשהם פנויים מכל אדם
אם יידרשו על , אשר ידרשוהסבירים לבצע את כל התיקונים או השיפוצים 

בתום תקופת ההרשאה על מנת להחזיר את מקומות הצבת  רכבתידי ה
המעמדים ואת שטחי מקרקעי הרכבת בהם השתמש לצורך ביצוע 

 .במצב האמור רכבתהפעולות ל
 

תהיה , לעיל( א)19יו כאמור בסעיף לא מילא המורשה את התחייבויות .ב
להיכנס למקומות בהם , בין בעצמה ובין על ידי אחרים, רכבתרשאית ה

הוצבו המעמדים ולשטחי הרכבת בהם השתמש המורשה לצורך ביצוע 
או /על מנת לפנות את המורשה ו, בכל דרך שתמצא לנכון, הפעולות 

או את /ו, מדיםאו את המקומות בהם הוצבו המע/מיטלטלין של המורשה ו
או /לשלחם למשרדו הרשום ו, או כל חפץ אחר השייך למורשה/העיתונים ו
או לאחסנם בכל מקום שתמצא לנכון ולבצע כל תיקון /ו רכבתלמשרדי ה

י המורשה על חשבונו של המורשה ועל אחריותו והכל "של נזק שנגרם ע
. דיןעל פי החוזה או על פי כל  רכבתמבלי לגרוע מכל זכות הנתונה ל

לעשות כן ומאשר בזה מראש  רכבתהמורשה מייפה בזה את כוחה של ה
 . את כל פעולותיה

 

לפינוי  רכבתאו בסמכויותיה של ה/מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ו .ג
המעמדים ואת שטחי רכבת בהם השתמש המורשה המקומות בהם הוצבו 

תו לא מילא המורשה התחייבו, "(השטחים"להלן )לשם ביצוע הפעולות
פיצויים  רכבתישלם המורשה ל, לפינוי בהתאם להוראות הסכם זה
 שלוש מאות אלפים שבעת)₪  7,322מוסכמים ומוערכים מראש בסך של  

העיתונים המעמדים ועבור כל יום של פיגור בפינוי השטחים ופינוי   (₪
תהיה זכאית  רכבתשה, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד וזכות אחרת, מהם

תהיה זכאית לגבות פיצויים אלה  רכבתה. או לפי הדין/ולהם לפי החוזה 
 . מהערבות המוחזקת על ידה או בכל דרך אחרת

סכום הפיצויים הקבועים המוסכמים מראש יהיה צמוד למדד המחירים 
שהתפרסם   3122בר נובמכאשר מדד הבסיס הינו מדד חודש , לצרכן

 .  מועד התשלוםוהמדד החדש הינו המדד הידוע בעת   1222מבר דצבחודש 
פיצוי  כי רכבת ישראל לא תפנה דרישת, מוסכם בין הצדדים, על אף האמור

בטרם , או לא תפעל לגביית הפיצויים מהערבות כאמור/כספי אל המורשה ו
שמסרה למורשה הודעה בכתב בקשר לאי עמידתו בחובת הפינוי נשוא סעיף 

( 7)במהלך שבעה  זה ובמידה והמורשה לא פעל בהתאם לחובת הפינוי כאמור
 .ימי העבודה ממועד קבלתו את הודעתה כאמור של הרכבת

 
 העדר יחסי עבודה בין עובד למעביד .22

 
 מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המורשה משמש כקבלן עצמאי לביצוע  .22.1

 ההוצאות , התחייבויותיו על פי חוזה זה והוא בלבד ישא בכל התשלומים
 לרבות מס , או מי מטעמו/עובדים ובקשר עם העסקתם של ה, והמיסים

 הכנסה וביטוח לאומי ואין לראות בכל זכות הניתנת על פי חוזה זה 
לרבות לפקח להדריך או להורות למורשה או לעובדים מטעם , רכבתל

המורשה אלא אמצעים להבטחת ביצוע הוראות חוזה זה במלואן ולא 
המועסק על ידי  תהיינה למורשה או לעובדים מטעמו כל זכויות של עובד

או הטבות או זכויות , פיצויים, והם לא יהיו זכאים לכל תשלומים רכבתה
 .של עובד כלפי מעבידו

 
או עובדים  , או בית דין כי עובד/יקבע בית המשפט ו, היה ומכל סיבה שהיא 22.2

 בין ביחד עם המורשה ובין לבדם כי  רכבתשל המורשה הינם עובדים של ה
מייד לפי דרישתה  רכבתלפצות ולשפות את האז מתחייב המורשה 
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תידרש לשלם לכל אדם  רכבתעל כל סכום ללא יוצא מהכלל שה, הראשונה
לרבות כל ההוצאות המשפטיות , או גוף עם כל קביעה וקביעה כזו/ו

 .ל"הקשורות לנ
 

 ביטול החוזה .21
 

 מיידיבאופן תהיה רשאית לבטל חוזה זה  רכבתה .א
 :בכל אחד מהמקרים הבאים 

 
 אם יתברר בעת כלשהי שאין המורשה משתמש בזכות שהוענקה  21.1

או שהפסיק להשתמש בה , לעיל 2לו למטרה הקבועה בסעיף 
 .במידה המתקבלת על הדעת

 
 או /או ניתן צו כינוס נכסים נגדו ו/הוחל בהליכי פירוק המורשה ו 21.2

 או הוטל צו /עשה הסדר עם נושיו או כל פעולת פשיטת רגל אחרת ו
( שלושים) 32או מיטלטלין ולא הוסר תוך /עסקיו וכל עיקול על 

לרבות כל צו  -" צו)"יבוא החוזה לקצו מיד , יממות  משעת הטלתו
 (.וסעד זמני

 אם המורשה יפר התחייבות יסודית מהתחייבויותיו לפי חוזה זה  21.3  
 : התחייבויות המורשה לפי הסעיפים. או אחרת   

 הינן התחייבות אשר הפרתן תחשב , 19,17,11,13,11,12,9,1,5, 3
 .כהפרה יסודית

 
 רשאית לבטל את החוזה מכל  רכבתתהא ה, לעיל' ק א"על אף האמור בס .ב

 בלבד שתיתן למורשה הודעה בכתב , סיבה שהיא בשיקול דעתה המוחלט
על המורשה יהיה לפנות המקומות בהם הוצבו , יום( שישים) 12ומראש של 

 ת שטחי הרכבת בהם השתמש לביצוע הפעולות או א/המעמדים ו
 .לעיל 19כקבוע בסעיף 

 
 פיצויים מוסכמים .22

 לרכבת ישלם המורשה , מן המקרים המפורטים להלןמבקרות אחד או יותר  
 :מוסכמים כמפורט להלןפיצויים  

 
 

 ישלם המורשה , נקיה  אינהאו שסביבתם /נמצאו מעמדים מלוכלכים ו 22.1
 .לכל מעמד (₪ חמש מאות: במילים)₪  100ך פיצוי מוסכם בס

  
  

או לא נשמע להוראות /או לפעילות התחנה ו/הפריע דייל לנוסעי הרכבת ו 22.2
ישלם המורשה פיצוי , או המתאם/או מנהל המשמרת ו/מנהל התחנה ו

 (₪אלף : במילים) ₪ 5,000מוסכם בסך 
 

  למדד המחירים סכום הפיצויים הקבועים המוסכמים מראש יהיה צמוד  22.3
בחודש  שהתפרסם 3122 נובמברהבסיס הינו מדד חודש כאשר מדד , צרכןל

פיגר .  והמדד החדש הינו המדד הידוע בעת מועד התשלום 3122מבר דצ
 בנוסף להפרשי הצמדה ,  יחויב, במועדו  המורשה בתשלום כלשהו

 גם בריבית החשב הכללי שתחושב מיום הפיגור ועד , למדד כאמור
 ום המלא בפועל והיא תהיה בהתאם לשיעורים המתפרסמים מפעם לתשל

 י החשב הכללי וזאת מבלי לגרוע מזכותה של הרכבת להיזקק "לפעם ע
 או לפי הדין ולעשות בה /המוענקת לה לפי חוזה זה ו, לכל תרופה אחרת

 .שימוש
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 ארכות וויתורים .23

חוזה זה לא יפגעו  וקפו של במשך ת מי מהצדדיםארכה או וויתור שיינתנו על ידי  
 .ולא ישמשו תקדים למקרים אחרים, לפיו ומזכויותיבכל זכות  
 

 רכבתמילוי התחייבויות המורשה על ידי ה .24

 , כל מקום בחוזה זה בו הוטלה חובה על המורשה והמורשה אינו מקיים אותה
 לעשות את המוטל על המורשה בעצמה או על ידי אחרים ולחייב רכבתרשאית ה

 .הכרוכות בכךהסבירות את המורשה בכל ההוצאות 
 

 כתובות .25
 
 :כתובת הצדדים לצורך חוזה תהיינה כלהלן .א 
 

 מ"בע רכבת ישראל -" רכבתה"  
 11192א "ת, 19295. ד.ש סבידור ת"א מרכז ע"תחנת ת"         
 .כמפורט במבוא לחוזה זה -" המורשה"  
 

 תיחשב , ל בדואר רשום"הכתובות הנכל הודעה שתישלח לצד כלשהוא לפי  .ב
 שעות מזמן שההודעה נמסרה למשלוח  72כאילו הגיעה לתעודתה לאחר 

 או /על אף האמור לעיל ניתן למסור  הודעה על ידי מסירה ביד ו.     בדואר
  .ומועד המסירה הוא שיקבע, במסירתה בכתובת הצדדים או במשרדם

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום
 

 
 
 ______________________                     _______________________ 
 המורשה                הרכבת  
 
 
 
 
 
 

_____________________ מרחוב________________________ ד ''מ עו''אני הח
כבא כוחו של המורשה מצהיר בזאת כי ההחלטה של המורשה לחתום על חוזה זה נתקבלה 

ם על חוזה זה מוסמכים לחתום עליו וכי חתימת המורשה כאמור וכי החותמי, כדין
 .מחייבת אותו על פי כל דין

 
 
 

        _____________________   _________________________ 
 ד"עו       תאריך  
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 אישור עריכת ביטוח: 'אספח נ
 ____________________:תאריך

 
                כבודל

 "(הרכבת:"להלן)מ "ערכבת ישראל ב
 ש סבידור"א מרכז ע"תחנת ת

 19295ד .ת
 11192א "ת

 
 ,נ.ג.א
 

בכל הקשור  "(המורשה: "להלן) ________________אישור עריכת ביטוח  :נדוןה
: להלן) הרכבת הדפסה והפצה של עיתון יומי לנוסעי, עריכה הפקהרותי ימתן שב

 "(השירותים"
 

תקופת : "להלן) ..................ועד ליום ................. ..הננו מאשרים בזאת כי החל מיום 
 :בקשר עם השירותים, ערכנו על שם המורשה את הביטוחים המפורטים להלן, "(הביטוח

 
 .................................' פוליסה מס .1

נית בגין פגיעה גופ, פי דין-עלמורשה ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את חבות ה
או לרכושו של אדם או גוף כלשהו בכל הקשור /או נזק לרכוש העלול להיגרם לגופו ו/ו

. ח לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח"ש 2,222,222 בגבול אחריות בסך , רותיםילמתן הש
 הבגין אחריות אשר עלולה להיות מוטלת עליהרכבת הביטוח כאמור מורחב לשפות את 

וזאת בכפוף לסעיף , או של מי מהבאים מטעמו/ו שהמוראו מחדל של ה/עקב מעשה ו
 . לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח" אחריות צולבת"

 
 .................................' פוליסה מס .2

או /וכלפי עובדיו בגין פגיעה גופנית  מורשהביטוח חבות מעבידים המבטח את חבות ה
בגבול , רותיםיית העלולה להיגרם למי מהם תוך כדי ועקב עבודתם במתן השמחלה מקצוע
הביטוח כאמור . לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח, ח לתובע"ש 22,222,222אחריות של 

או מחלה מקצועית /ולעניין קרות תאונת עבודה , היה ונטען, הרכבתמורחב לשפות את 
 .מורשהכלפי מי מעובדי ה בחובות מעביד כלשהן תנושאהרכבת כי , כלשהי

  
 .................................' פוליסה מס .3

ח לאירוע ובמצטבר לתקופת "ש 2,222,222ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות של 
המבטח חבות בגין דרישה או תביעה שתוגש לראשונה במשך תקופת הביטוח , הביטוח

של מי מהבאים מטעמו בכל הקשור למתן  או/בשל מעשה או מחדל מקצועי של המורשה ו
, פגיעה בפרטיות, הביטוח כולל הרחבה בדבר ביטוח חבות בשל לשון הרע. השירותים

הביטוח מורחב לשפות את הרכבת בגין אחריות אשר עלולה . והפרת זכויות קנין רוחני
או מצד מי מהבאים מטעמו /או מחדל מצד המורשה ו/להיות מוטלת עליה עקב מעשה ו

. וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות המורשה כלפי הרכבת, כל הקשור למתן השירותיםב
 אך לא לפני) רותיםישאינו מאוחר ממועד תחילת מתן השהביטוח כולל מועד למפרע 

) ............................  

 
ואנו , הרכבתהננו מאשרים כי הפוליסות דלעיל קודמות לכל ביטוח הנערך על ידי 

הננו מאשרים . הרכבתאו תביעה בדבר שיתוף ביטוחי /או דרישה ו/רים על כל טענה ומוות
לעיל כולל סעיף על פיו אנו מוותרים על זכותנו לתחלוף  3בזאת כי הביטוח הנקוב בסעיף 

בתום לב או התנאותיהן /הננו מאשרים כי אי קיום תנאי הפוליסות ו, כמו כן. כלפי הרכבת
פי -לקבלת שיפוי עלה של הרכבת לא תגרע מזכות וידי מי מטעמאו על /והמורשה על ידי 

ולא הננו מאשרים כי הפוליסות דלעיל כוללות תנאי על פיו לא תבוטלנה , בנוסף. הפוליסות
הודעה על כך בדואר רשום רכבת אלא אם תימסר ל, במשך תקופת הביטוחתשונינה לרעה 
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אחראי לתשלום דמי הביטוח עבור בלבד  ורשההננו מאשרים כי המ. יום מראש 32לפחות 
 .ל "הפוליסות הנ

 
י "בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש ע

 . האמור לעיל
 
 

 ,בכבוד רב
 

 
........................................ .................................    ........................................           

                     (שם החותם)                 (חותמת המבטח)                     (חתימת המבטח)
 (תפקיד החותם)
 


