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 הסכם הרשאה
 

 ______ שנתב ________ חודשל__ביום  אביב-תלשנערך ונחתם ב
 
 

 שותפות מוגבלת –משאיות מכשירי תנועה ו  :בין
 ראשון לציון , 11אריה שנקר מרחוב   
 ("שותפותה" :להלן)  

 ;מצד אחד          
 

  _____________  :לבין
   

 
 המוסמכים לחתום בשמו באמצעות מנהליו  
  ____________________ 
  ____________________  
 ("הסוכן" או "סוכן השרות" :להלן)  

 ;מצד שני          
 
 

כהגדרתם ) MAN מתוצרתכלי רכב ומוצרי תעבורה של לישראל הישיר הנה היבואן השותפות ו הואיל
 ;(להלן  

 
כהגדרתו בחוק , ולשמש כמוסך שירות של יבואן במתן שרות לרכבוסוכן השרות מעוניין לעסוק  והואיל

 ;הרישוי
 

אמצעים , כישורים, מומחיות ,ניסיון, יכולת, וסוכן השרות מצהיר כי הוא בעל ידע מקצועי והואיל
מקורות כספיים וכח אדם הדרושים כדי לתת , ציוד, הסמכה ממשרד התחבורהתעודת , טכניים

  ;שרות לרכב
 

שרות לעמוד בהם כדי  סוכןוסוכן השרות מצהיר כי הוא עומד בכל אמות המידה והתנאים שעל  והואיל
  ;'א נספחהמפורטים ב, שותפותידי ה-אשר נקבעו מראש על, שותפותשל הסוכן שרות להיות 

 
  
 

 :הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן, לפיכך הוסכם
 

 המבוא להסכם .1
 

בלתי נפרד  חלק מהווים, אליו המצורפים והנספחיםהצהרות הצדדים בו , זה המבוא להסכם
 .הימנו

 
 פרשנות .2
 

 .לשון זכר כוללת נקבה ולהפך; בהסכם זה לשון יחיד כולל רבים ולהפך 2.1

 

 לצרכי שימוש בהן לעשות ואין בלבד והתמצאות נוחיות לשם הן זה בהסכם הסעיפיםכותרות  2.2
 .ההסכם פרשנות

 
 :המשמעות הכתובה בצידם ,למונחים הבאים על הטיותיהם 2.2

 
 וכשאו  הר/או המשתמש ו/ואו המחזיק /כל אדם שהוא הבעלים ו - "לקוח"או " בעל רכב" 2.2.1

 . מתוצרת היצרןושהם  תעבורה או של מוצרי/של רכב ו
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 . .MAN" - Maschienen Augsburg Nurnberg Ltd"או  "היצרן" 2.2.2

   
 _____ כחלקה הידועים השרות סוכן ופועל נמצא בו ופיזי והמבנה המקרקעין -" המוסך" 2.2.2

   ברחובר "מ ______ בשטח מבנה עליהם אשר, ר"מ___ של בשטח _________ בגוש
     .______בעיר  ____ מספר _________

 
והתקנות  2112 –ו "התשע, רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב חוק -" חוק הרישוי" 2.2.2

 .שיותקנו מכוחו
 

 .היצרןושהוא מתוצרת  בחוק הרישוירכב כהגדרת  - "כלי רכב"או " רכב" 2.2.2
 

 בחוק כמשמעותה ואחריות היצרן אחריות - "לרכב האחריות כתב"או " האחריות" 2.2.2
 הרכב לבעל ונמסר הרכב לבעלהשותפות  בין הנכרת אחריות שירותי למתן הסכם, הרישוי
 למוצר ואחריות השרות סוכןמ רותהש הזמנת במועד בתוקף והוא הרכב רכישת במועד

 לאחר, ניתנה אם, שניתנה מועד בכלהשותפות  ידי על שניתנה נוספת ואחריות תעבורה
 .ללקוח הרכב מסירת

 
 

בשל פגם השותפות צרי תיקון עליו חלה האחריות שניתנה לרכב או למו -" תיקון באחריות" 2.2.2
 .RECALLלרבות תיקון בעקבות  ,או בחומר שמקורו בייצור

 
2.2.2 "RECALL "-  פעולה יזומה על ידי  סדרתית כהגדרתה בחוק הרישוי וכלתקלת בטיחות

, הרכבבמסגרתה נקראים כלי רכב הנמנים על קבוצה שהוגדרה על ידי יצרן , יצרן הרכב
  .על חשבון יצרן הרכב ,תיקון או החלפה של מוצר תעבורה ברכב לצורך ביצוע בדיקה

 
כן התקנת מוצר רכב ושרותי אחזקה ותיקונים הניתנים ל - "שרות לרכב"או  "שרות" 2.2.2

 .כמתחייב מהוראות חוק הרישויברכב  תעבורה
 

, מידתית, מבנית, מכאנית-לקטרוא, מכאנית ,מליתחש איכותית התאמה -" התאמה" 2.2.11
 .ותקןופונקציונאלית של מוצר תעבורה לסוג הרכב ולדגם הרכב בו הוא עתיד להיות מ

 
 גורם כל ידי על שיוצר תעבורה מוצר - "מוצר תעבורה העומד בדרישת איכות והתאמה" 2.2.11

 מקבילה והתאמה איכות בדרגת נמצא התעבורה שמוצר עת בכל ולאשר להצהיר שיכול
 .הרכב הרכבת בעת הרכב יצרן את ששימש תעבורה מוצר של והתאמה איכות לדרגת

 
למעט מכשיר שהוא כלי עבודה  מכשיר, חלקים מערכת, חלק, אבזר - "מוצר תעבורה"  23.312

או  המשמשים גז או מוצק, נוזלי חומראו  מיתקן, או יצרן בלבד שרותסוכן המשמש 
 להבטחת או רכב של התקינה לפעולתו או לתחזוקתו, להרכבתוהמיועדים לשמש 

 עליומהם אם  אחד כל וכן, או לנוחיותו בו המשתמשבטיחות  להבטחת או בטיחותו
 .דין פי על ברכב להימצא

 

 הרכב יצרן שקבע והוראות תנאים לפי המיוצר תעבורה מוצר -" מקורי תעבורה מוצר" .23.31
 .הרישוי בחוק זה מונח כמשמעות הרכב ייצור לשם

    
 .מקורימוצר תעבורה שאינו מוצר תעבורה  - "מוצר תעבורה חליפי" 2.2.12

 
 .שותפותמוצרי תעבורה שנרכשו מה -" שותפותמוצרי ה" 2.2.12

 
ללקוח למתן שירותי תחזוקה שוטפים לכלי הרכב השותפות הסכם בין  -" הסכם תחזוקה" 23.312

 . או מוצרי תעבורה/ו
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 ןשרות כדי שישמש כסוכהעם סוכן השותפות להתקשרות  התנאים -" מידהה מותא" 2.2.12
זה  להסכם 'נספח אכ יםהמצורפ, לחוק הרישוי( א)22בהתאם לסעיף השותפות שרות של 

  .מעת לעת, היצרןאו /והשותפות על ידי או יפורסמו /ווכפי שיעודכנו 
 

, הנחיות, הוראות ,סטנדרטים, נהלים -" שותפותה הנחיות" או" שותפותה נהלי" 23.312
או /והשותפות בכתב על ידי  שיינתנו ותמסחרי, אדמיניסטרטיביות, טכניות, מקצועיות

 סוכןבכל הקשור למתן שרות לכלי הרכב ואופן קיום התחייבויות , היצרן מעת לעת
 .באופן מיוחד השרות סוכןאו להשותפות של  הסוכנים לרשת, בהסכם זה השרות

 

רישום וניהול מידע וקיום , חומרה ותוכנות שמטרתן איסוף –" ממוחשבת מערכת" 23.312
על פי המפרטים והדרישות , אחרים קבלני משנה וספקים סוכנים, שותפותתקשורת עם ה

 .שותפותאו הנחיות ה/שבאמות המידה ו
 

 השרות סוכן אורית .2
 

לתקופה  [מחק את המיותר] בשכירות מוגנת /השוכר /מצהיר כי הוא הבעלים סוכן השרות 2.1
מתחייב  השרות סוכן. של המקרקעין המתוארים בהגדרת המוסך ,שנים ___________ שיתרתה

 . זה הסכם להוראות בניגוד, לא לערוך שינויים במוסך
 
בשטח המוסך  השרות יינתן, היצרן מתוצרת שאינםרכב  לכליסוכן השרות נותן שרות גם  אם 2.2

עם  יתאםהשירות  סוכן. שותפותה להנחיות בהתאם ,הפרדה מותגית תוך בנפרד שיוקצה
מאמות  לגרוע כדי בכךיהיה  לאמנת להבטיח כי  על, מראש את ההפרדה המותגיתהשותפות 

 . שותפותהמידה והתנאים בהם נדרש סוכן השרות לעמוד בהתאם לדרישות ה
 

 המינוי .2
 

 סוכן שרותלשמש כ ,וסוכן השרות מקבל בזה את המינויסוכן השרות את ממנה בזה השותפות  2.1
  .מורשה מטעמה למתן השרות

 

 .בשמו ומטעמו, סוכן השרות יבצע את כל התחייבויותיו על פי הסכם זה כקבלן עצמאי 2.2
 
, יתמתדב, אמוןב פגעי לאו הז סכםה יפ לע ליוע הוטלוש חובותה לכ תא בצעהשרות י סוכן 2.2

, חברות אחרות מקבוצת מכשירי תנועהב או/ביצרן ו או/ו שותפותב חרתא ורהצ כלב וא מוניטיןב
 . יומוס לאחרו הז סכםה קופתת לכ משךב
 
לרבות , סוכן השרות ייתן מענה לכל תחומי מקצועות הרכב הנדרשים לטיפול בכלי הרכב 2.2

 .(One Stop Shop)צבע וכיווני פרונט , פחחות, דיאגנוסטיקה ,אויר מיזוג ,חשמל, מכונאות
 
סוכן השרות יהיה רשאי להתקשר עם קבלן משנה לביצוע חלק מהשירותים הניתנים על ידו  2.2

מותנה בין היתר בבדיקת , אישור כאמור. שותפותובלבד שניתן אישור לכך מראש בכתב מאת ה
אם . המשנה באמות המידה ובעמידתו של קבלן, קבלן המשנה וההסכם של סוכן השרות עימו

כי קבלן משנה כלשהו אינו עומד בדרישות בכל שלב בתקופת ההסכם  תגיע למסקנההשותפות 
וסוכן השרות לעשות שימוש בשירותי קבלן המשנה לא  לסוכן השרותהשותפות תורה  ,האמורות

 .שותפותמה ד עם קבלת דרישהמתחייב לעשות כן מי

 

וכן לעבודות שיבוצעו על , לאיכות השירות הניתן לכלי הרכבסוכן השרות יהיה האחראי הבלעדי  2.2
או /כמתחייב מהוראות הסכם זה ו, ב"היסטוריה וכיו, תיעוד, ידי קבלני משנה מטעמו לרבות

סוכן השירות אחראי לשירות שניתן על ידי קבלן המשנה הקשור עימו גם , למען הסר ספק. הדין
 . אם בעל הרכב פנה ישירות לאותו קבלן

 
, באמות המידה, בהוראות הסכם זה, בכל זמן נתון, וכן השירות מתחייב לפעול לפי ולעמודס 2.2

 .שותפותבהנחיות ובנהלי ה
 
 .לרבות תקנות וחוקי עזר, סוכן השרות מתחייב להפעיל את המוסך בהתאם לכל דין 2.2
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הודיעה למעט מקרים בהם , (2.2.2כהגדרתו בסעיף ) סוכן השרות מתחייב לתת שרות לכל רכב 2.2

ניתנה הודעה . לסוכן השרות כי אינו חייב לשרת את אותו בעל רכב, מראש ובכתב, שותפותה
השותפות לא תוטל על , וסוכן השרות נתן שרות לרכב למרות ההודעה, שותפותכאמור מצד ה

 .או אחריות מכל סוג שהוא לסוכן השרות/חבות ו
 
 הסוכן תאגיד .2
 

 'נספח במפורטים ב ומנהליו החברים בסוכן השרות תפקידיהם ואחוזי הבעלות של, שמותיהם 2.1
 .המאושר על ידי עורך דין או רואה חשבון, להסכם זה

 
הנפקת מניות בתאגיד או /העברת ולרבות , להסכם זה 'ב נספחב המפורטים בנתוניםכל שינוי  2.2

 העברה עקב השרות וכןסב הבעלות עברה .שותפותהסוכן יחייב את הסכמתה מראש ובכתב של ה
 המידה אמותב החדשים הבעלים שלעמידתם  תיבחן, ('וכו גירושין, ירושהכגון ) רצונית לא

ימים ממועד העברת  21בתוך  בכתבהשותפות  אישור טעונים יהיו והם ,ובתנאי הסכם זה
 3 הבעלות

 
 תיקוני רכב .2
     

 רישתד לכ עבורב, ללא חיוב בעל הרכב בתשלום, באחריות תיקון בצעל מתחייבהשרות  סוכן 2.1
זאת , לרכב האחריות כתבמהנובעות  לדרישותוהשותפות לנהלי  ל בהתאםופעלו וצדקתמ חריותא

 ובכתב מראש הודעה ניתנהאו במקרים בהם /למעט במקרים בהם האחריות אינה בתוקף ו
 . םכי אינו חייב לשרת כלי רכב מסוי השירות לסוכן המורההשותפות מ

 

וזאת טרם ביצוע תיקון  לרכב יש אחריות בתוקף סוכן השרות מתחייב לבדוק ולוודא כי 2.2
 . באחריות

 

ויפעל  שותפותהשרות ל סוכןהוא תיקון באחריות יפנה  הנדרשתיקון ה אם ספקבכל מקרה של  .23
יבצע אותו , אחריותבהשרות לבצע תיקון  סוכןתורה להשותפות  אם. שותפותהבהתאם לנהלי 

ללא  ,שותפותלהשרות יודיע  סוכן. השרות אף אם אינו סבור כי התיקון הוא תיקון באחריות סוכן
או הדיינות /ו דעות לחילוקי סיבה להוותאשר עלולה , אחריותבעל כל דרישה לתיקון , כל דיחוי
 .משפטית

 

ישא י, שותפותה לנהליאו בניגוד /והשותפות אחריות ללא אישור בהשרות יבצע תיקון  סוכן אם 234
 . שותפותהמאו שיפוי /השרות בעצמו בעלויות התיקון ולא יהיה זכאי לכל תשלום ו סוכן

 
תיקון שה ספק קיים בוכל אחד מהמקרים הבאים ייחשב כמקרה , מבלי לגרוע מכלליות האמור 236

 :אחריותב תיקון הוא המתבקש

 ;לא ביצע בדיקות דיאגנוסטיקה לרכב כמתחייב מהאחריות לרכב הלקוח אם 23631

מהתקנה ברכב של מוצר תעבורה שאינו מוצר תעבורה העומד בדרישות  מהנגר התקלה אם 23632
 ;איכות והתאמה

תוצאה משירות לרכב שלא על פי הוראות כלל עולמיות או אזוריות של כ נגרמה התקלה אם .2363
 ;לפי העניין, היצרן

, ייןלפי הענ, הוראות כלל עולמיות או אזוריות של היצרן קיוםהתקלה היא תוצאה מאי  אם 23634
 . או מועדם/וקיומם , באשר לטיפולים תקופתיים ברכב

 
 התיקון סיום לאחר יום 12-מ יאוחר לא האחריות תביעות פרטי את שותפותל יספקהשרות  סוכן 232

 .שותפותה לנהלי בהתאםו
 

תיקון  במסגרתידו  עלכל מוצר תעבורה אשר הוחלף  שותפותל למסור מתחייב השרות סוכן 2.2
 הסוכן. שותפותה הנחיות פי ועל לעת מעת תבוצע שותפותלמסירת מוצרי התעבורה . אחריותב
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 התקלה מהות לענייןעל ידי יצרן הרכב  יידרש אשרח "דו כל במילוי שותפותל לסייע מתחייב
 .לעיל כאמור התעבורה מוצר הוחלף שבגינה

 
 היצרן לביצוע הוראות כל את, ללא חיוב בעל רכב בתשלום, השרות מתחייב לבצע סוכן 2.2

RECALL ,מתחייב, למוסך רכב של כניסה בכל. לבצע השרות לסוכןהשותפות  שתורהוכפי  אם 
 בקפדנות  RECALL-ולבצע את ה, שטרם בוצע RECALLלבדוק אם חל על הרכב  השרות סוכן

 .שותפותה להנחיות בהתאם
 

ישתמש סוכן השרות , אם יקבעו, או במקרים אחרים שיקבעו בחוק הרישוי ,באחריות תיקון בכל 2.2
 . אחרת בכתב לסוכן הורתההשותפות  כןאלא אם , שותפותבמוצרי ה

 
מתחייב סוכן השרות  , בכל מקרה בו תתקבל תלונה מבעל רכב בגין שרות שקיבל מסוכן השרות 2.11

והכל בכפוף לחוק , געים לאירועאת כל הפרטים והמידע הנו ,באופן מיידי, שותפותלהמציא ל
בעל  בעניין תלונתהשותפות ידי -על, אם תיקבע, בכל ישיבת בירור שתקבע להשתתף וכן, הרישוי
 .והחלטתה תחייב את סוכן השרות תברר את התלונה, קול דעתה הבלעדילפי שי, שותפותה .הרכב

 
תהיה רשאית השותפות , שותפותהאו /כנגד הסוכן ו, תביעה על ידי לקוח של סוכן השרות הוגשה 2.11

לנהל את התביעה בהתאם לשיקול דעתה ולייעוץ משפטי שתקבל לרבות הגעה לפשרה עם הלקוח 
 סוכן מאחריות לגרוע כדי באמור אין. להתגונן הוגנת הזדמנותהשירות  לסוכן שניתנה ובלבד

 .להלן 14.3 -ו 14.2  ,.מקור ההפניה לא נמצא! שגיאה פיםבסעי כמפורט לנזקיםהשירות 

 

בדיקת חורף על פי , באוקטובר בכל שנה קלנדרית 1-יבצע סוכן השירות החל מ, לבקשת בעל רכב 2.12
, מפרט והוראות אחרות של מנהל אגף הרכבובהתאם ל לתקנות התעבורה 'ד 222 סעיף וראתה

 . קדים לעיון הציבור במשרד התחבורההמופ
 
 ותיקוני חילוץמתחייב להחזיק ולהפעיל לפחות ניידת שרות אחת לצורך מתן שרותי  השרות סוכן 2.12

השרות יפעיל את ניידת השירות  סוכן. בשבוע ימים 2 ביממה שעות 22, השרות סוכןל מחוץ דרך
 . כך לשם דרושיםבהתאם לחוק הרישוי ויחזיק בכל הרישיונות 

 דרך ותיקוני חילוץניידת השרות תהיה מצוידת בכלי עבודה ומכשור אשר יאפשרו מתן שרותי  2.12
 . שותפותהמתחייב לשלט את ניידת השרות לפי הנחיות  השרות סוכן. שותפותה להנחיות בהתאם

  יהלקוחותמפעילה לטובת השותפות ש טלפוניה מוקדה להיענות לקריאות מתחייב השרות סוכן 2.12
  .שותפותה להנחיות בהתאם, , בשבוע ימים 2, ביממה שעות 22 הפועל במשך

 
 :שתכלול את המפורט להלןכדין השרות ייתן ללקוח הצעת מחיר  סוכן 2.12

 ;ברכב לבצעהשרות מציע  סוכןשהפעולות  2.12.1

 ; מספר שעות העבודה הצפוי 2.12.2

 ;הרישוי מחוק כמתחייבמוצרי התעבורה המוצעים  2.12.2

 ;היקף האחריות למוצר התעבורה ולפעולה שתבוצע ברכב 2.12.2

 . פירוט התשלומים בגין השירות 2.12.2

הצעת ": להלן)מחיר תינתן לראשונה ללקוח במסמך מודפס או בהודעת דואר אלקטרוני ההצעת  2.12
לעדכן את הצעת המחיר שנתן גם , בהסכמת הלקוח ,השרות רשאי סוכן"(. מחיר ראשונה

את , בהקדם האפשרי, ובלבד שיעדכן בהתאם לכך, באמצעים אלקטרוניים או טכנולוגיים אחרים
 .הצעת המחיר הראשונה שנתן

השרות לא  סוכן אם .ללקוח שניתנה הראשונה המחיר הצעתהשרות יחתים את הלקוח על  סוכן 2.12
הראשונה כאמור ותתעורר מחלוקת בקשר עם השירות שניתן  יחתים את הלקוח על הצעת המחיר

 .כתוצאה מהמחלוקת, אם ייגרם, השרות יישא באחריות לנזק שייגרם סוכן, לרכב
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לפחות במשך שנה מיום , לרבות את עדכונן, השרות ישמור הצעות מחיר שנתן ללקוח סוכן 2.12
השרות במשך  סוכןישמור , הצעות מחיר שעל בסיסן ניתן שירות לרכב הלקוח. שהוצעו ללקוח

 . שבע שנים לפחות

ויציין בה את כל הפרטים כמפורט להלן , השרות מתחייב להמציא ללקוח חשבונית כדין סוכן 2.21
 :וכפוף לשינויים בדין

 ; השרות סוכן שם 2.21.1

 ;השרות סוכןרישיון  מספר 2.21.2
 ;ותאריך יציאתו ממנו מוסךל הרכב קבלת תאריך 2.21.2
 ;זה העבודה שבוצעהובכלל , פירוט הפעולות שבוצעו ברכב 2.21.2

 ; הקטלוגימחירם ומספרם , ירוט מוצרי התעבורה שהותקנו ברכב לרבות סוגםפ 2.21.2
 ;העבודה שעות פירוט 2.21.2

 ; מוסךמחיר הכולל של השירות שניתן ללקוח בה 2.21.2
 שהותקנו התעבורה למוצריאו /ו שבוצעו לפעולות האחריות ותנאי האחריות תקופות 2.21.2

 ; ברכב

-6.20.4 פירוט כאמור בסעיפים , השרות סוכןשאיננו עובד  בוצעה פעולה ברכב באמצעות מי אם 2.21
השרות ישמור את האסמכתא על ביצוע פעולה זו במשך שבע  סוכןו בנפרד ייעשה עילל 6.20.8 

 .  שנים לפחות
 

 רי תעבורהמוצ .2
 

  .והתאמה איכות בדרישת סוכן השרות ירכוש ויעשה שימוש אך ורק במוצרי תעבורה העומדים 2.1
לאיכותם ולהתאמתם של מוצרי התעבורה בהם , תקינותםל בלעדיה אחראיה היהי סוכן השרות

לפני שהוא עושה , על הסוכן לוודא. הוא עושה שימוש וכן לעמידתם בדרישות איכות והתאמה
סוכן השרות לא יתקין ברכב מוצר . שמוצר התעבורה מתאים לרכב, שימוש במוצר תעבורה חליפי

 . רכבדגם התעבורה שאינו מתאים ל

 

בטרם יחל בביצוע  ,ללקוח סוכן השרות יציע, ברכב שאינה תיקון באחריות לשם ביצוע פעולה 2.2
יותר מסוג אחד של מוצרי תעבורה ויסביר ללקוח את ההבדלים בין סוגי , טיפול כלשהו ברכבו

אלא אם כן לא יכול היה להשיג יותר מסוג אחד כאמור במאמץ סביר כאמור בחוק , המוצרים
ת ומוצר תעבורה העומד בדרישאך ורק לקוח יהיה ל עשיוצ מוצר התעבורהבכל מקרה . הרישוי

עובדה זאת  תרשם, היצרן מתוצרת שאינור תעבורה בחר הלקוח במוצ אם. איכות והתאמה
 . התיקון ביצועטרם , בהוראת התיקון ותיחתם על ידי הלקוח

 
 

ין באשר הלקוחות ודרישות הד אשר תענה על צורכי, וצרי תעבורהעל מנת להבטיח אספקה של מ  2.2
לקיים התחייבויותיו על פי הסכם זה ולתת  השרות אספקת מוצרי תעבורה ותאפשר לסוכןל

באופן קבוע  יחזיק סוכן השרות, שותפותמוסכי ה שירות ללקוחות ברמה הגבוהה הנהוגה ברשת
מוצרי תעבורה העומדים בדרישת איכות והתאמה בכמות מינימלית ההולמת את צרכיו מלאי של 

 ,שותפותובכל מקרה לא פחות מהכמות המתחייבת מנהלי ה ,הסטנדרטים המקובלים בשוקואת 
 .דיןכל ובכפוף להוראות  בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, מידי פעם בפעםהשותפות כפי שתקבע 

 
יזמין אותו , אשר אינו נמצא במלאי של סוכן השרותהשותפות במקרה שיידרש על ידי לקוח מוצר  2.2

תוכל לעמוד בדרישות המוטלות עליה מכוח הוראות כל השותפות מיידי כך ש סוכן השרות באופן
 .חוק הרישוילרבות , דין

 
הפיקוח על רמת המלאי הכוללת של סוכן השרות יעשה מעת , מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן 2.2

 סוכןבאמצעות מערכת ממוחשבת וביקור במחסני לרבות , באמצעים שוניםהשותפות לעת על ידי 
את מוצרי התעבורה , שותפותבאופן מוסכם עם ה, לצורך כך מתחייב סוכן השרות לקטלג. השרות

את כל הנתונים הנוגעים למוצרי התעבורה   הממוחשבתהשונים המצויים במלאי ולהזין למערכת 
ובלבד שנתונים כאמור לא , תעבורה לרבות שם היצרן ומספרו הקטלוגי של כל מוצר, שבמלאי

מחיריהם והשימוש שנעשה , קים מהם רכש סוכן השרות מוצרי תעבורהיכללו את פרטי הספ
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יקטלג סוכן השרות כל מוצר תעבורה כאמור , לגבי מוצרי תעבורה חליפיים שבמלאי .בהם
 . ..."ט"מקהשותפות למוצר  חליפי"כ

 
או רמת המלאי לגבי מוצר תעבורה מסוים /אם בזמן נתון רמת המלאי הכוללת של סוכן השרות ו 2.2

אזי מתחייב סוכן השרות להשלים באופן , לעיל 7.3הדרושה כאמור בסעיף  מהרמהנמוכה הנה 
 .מידי את רמות המלאי כנדרש

 
על מנת להבטיח את , שותפותהנוגעות לאחסון מוצרי ההשותפות  הנחיותסוכן השרות יקיים את  2.2

 .שמירתם בצורה נאותה
 

 או לכלי הרכב/והשותפות מוצרי או יבצע התאמה ל/או יוסיף תוספות ו/וסוכן השרות לא ישנה  2.2
רשאית לדרוש מסוכן השרות להכניס השותפות  .בניגוד להוראות היצרן מוצרי תעבורהלאו /ו

תמורת החזר הוצאות סבירות שאושרו מראש ובכתב על ידי , שותפותשינויים מסוימים במוצרי ה
  .שותפותה
 
 מוצרי של והחזרות הזמנות שיגור לאופן הנוגעיםהשותפות לעמוד בכל נהלי  מתחייבהשרות  סוכן 732

 . אחריות במסגרת תעבורה מוצרי לרבות, תעבורה

 

  תעבורה מוצרי מחסן .2
 

 .סוכן השרות יקצה מקום נפרד למחסן מוצרי תעבורה 2.1
 

ית גישה מיד תהיה אליוכך שמחסן מוצרי תעבורה ימוקם במקרקעין המתוארים בהגדרת המוסך  2.2
 .וישירה של עובדי סוכן השרות

 
מוצרי  וקבלה שיפנה לתוך המוסך דרכו יסופקו למחסן מוצרי התעבורה יהיה דלפק שרות 2.2

 .התעבורה
 

מחסן מוצרי התעבורה יהיה בגודל שיאפשר אחסנה של מלאי שוטף של מוצרי תעבורה העומדים  2.2
, שותפותהמתחייבת מהוראות הרמת המלאי המינימאלית בדרישות איכות והתאמה לצריכה של 

 . 2.2כאמור בסעיף 
 
סוכן השרות יקצה במחסן החלפים מקום לשמירת מוצרי תעבורה שהוחלפו במסגרת אחריות  2.2

 . ר לפחות"מ 12בגודל , היצרן לרכב
 

נקי ומסודר ויאפשר אחסון מוצרי תעבורה באופן שלא יגרם , מחסן מוצרי התעבורה יהיה מרווח 2.2
ללא גרימת נזק או אי , ממקומו טחון כל מוצר תעבורהילאחוז ולהוציא בב להם נזק וניתן יהיה

 .    סדר לסביבתו הקרובה
                                                  

ונוח של מוצרי  המרחק בין המדפים יאפשר תנועה חופשית ובטוחה עם אפשרות לאיתור מהיר 2.2
 .התעבורה המאוחסנים

 
וסך את כל כללי הבטיחות בעבודה כמתחייב על פי הדין וכן במלקיים  מתחייבסוכן השרות  2.2

 .וברכוש בצדדים שלישיים, שימנעו פגיעה בעובדי סוכן השרות, להנהיג נהלי אחסון ובטיחות
 

תעבורה ואשר  ידי מחסנאי בעל ידע ושליטה בכל תחום מוצרי-מחסן מוצרי התעבורה ינוהל על 2.2
יהיה זמין להנפקת מוצרי תעבורה ממחסן מוצרי התעבורה המחסנאי . שותפותהוכשר והשתלם ב

 .בשעות פעילות המוסך, בכל עת
 
שתחובר למערכת הממוחשבת של סוכן  במחסן מוצרי התעבורה עמדת מחשבסוכן השרות יתקין  2.11

 . שותפותקטלוג היצרן ומערכת הזמנת מוצרי תעבורה מה, השרות
 

  מחירים .2
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ידי סוכן -על וסוכן השרות מבעל הרכב בתמורה למוצרי התעבורה יקבע המחירים אותם יגבה 2.1
-כי מחירים אלו לא יהיו גבוהים ממחירי המקסימום אשר יקבעו על מוצע, פי כל דין-השרות על

 .דין כלפי -על מותר הדבר אם, מעת לעתהשותפות ידי 
 

 פעםמהשותפות  דיי לע קבעוי שרא מחיריםבהשותפות מהשותפות את מוצרי  רכושי השרות סוכן 2.2
, על פי שיקול דעתה תרשאיהשותפות  .מזומןתנאי בייעשה השותפות תשלום עבור מוצרי ה .פעםל

למכור לסוכן השרות , ובכפוף למתן בטחונות להנחת דעתה ומוסר התשלומים של סוכן השרות
 .לעתמעת השותפות שהיקפו והתנאים לנתינתו יקבעו על ידי , את מוצרי התעבורה באשראי

 
ידי סוכן השרות -יקבע על, המבוצע על חשבון הלקוח, שאינו תיקון באחריות, ללקוחמחיר השרות  2.2

ובלבד שסוכן השרות לא יחייב את בעל רכב בגין שעות עבודה החורגות מזמן , פי כל דין-על
 . פי כל דין-הדבר מותר עלאם והכל , העבודה הקבוע בשעתון היצרן

 
 בעלמבלי לחייב את  והיצרןהשותפות  לנהלי םבהתאהשרות ידי סוכן -על יבוצעבאחריות  תיקון 2.2

ידי -על ייקבע, כאמור ןתיקו בעבור השרות לסוכןהשותפות  שתשלםהתשלום . בתשלום הרכב
  .מעת לעתהשותפות 

 
, ועל חשבונההשותפות השרות לבקשת  סוכןתיקון באחריות המבוצע על ידי  שאינו שרות בגין 2.2

כפי , שותפותה של התשלום ותנאי לשעתוןבהתאם  בתשלוםהשותפות השרות את  סוכןיחייב 
  .לעת מעתהשותפות שייקבע על ידי 

 
 מידע ודיווח .11
 

כדי להבטיח שהנתונים , שותפותמערכת ממוחשבת בהתאם לנהלי הסוכן השרות ידאג להקמת  11.1
 שרות אחרים סוכניוהשותפות , או קבלני המשנה המופעלים על ידו/ו שיועברו בין סוכן השרות

אופטימלית  יועברו בצורה ,בהתאם להסכם זה ובכפוף לדין, שותפותשל ה סוכניםברשת ה
 .שותפותושהמערכות שלו תתאמנה למערכות המשמשות את ה, ומהימנה

 
השרות  סוכן שהעניק שרותתהא זכאית לבקש ולקבל מסוכן השרות מידע שעניינו השותפות  11.2

 מוצרי חירמ ,לרכב השירות מחיר שעניינו שימסר לא יכלול מידעבכפוף לכך שהמידע , לכלי רכב
למעט אם מוצרי התעבורה  ,בהם שנעשה השימושמידע על והשותפות מ ונרכש שלא התעבורה

כמו . אם יקבעו, או במקרים אחרים שיקבעו בחוק הרישוי, באחריות מתיקון חלק הם השרותו
  .מוצרי התעבורההם נרכשו מכיל את פרטי הספקים י לא מידעה, כן

 
 במוסך תהא זכאית לבקש ולקבל מסוכן השרות מידע לגבי כמות המלאי הכוללתהשותפות  11.2

 :לגבי מידע שנמסרו בפרטים יהא שלא ובלבד, השוק דרישות לגבי והערכות

 ;נתון זמן בפרק שימוש השרות סוכן עשה בה תעבורה מוצרי כמות 11.2.1

   ;שותפותשאינו ה ממקור השרות סוכן רכש אותו תעבורה מוצרהשימוש ב לגבי מידע 11.2.2

   ;סוכן השרותאו מוצרי תעבורה שנרכשו על ידי /ו לרכב שניתן שירות מחיר לגבי מידע 11.2.2

 .תעבורה מוצרי השרות סוכן רכש מהם הספקים לגבי מידע 11.2.2

 
מידע בדבר סוג מוצרי  שותפותל השרות סוכן יעביר, ובכפוף להוראות כל דיןהשותפות לבקשת  11.2

ובלבד שלא יהא , ושם היצרן של מוצרי התעבורה הקטלוגימספרם , תעבורה שנרכשו על ידו
את כמות מוצרי , מוצרי התעבורה את השרות סוכן רכש מהם הספקים אתבמידע כדי לזהות 

  .והשימוש שנעשה בהם מחירם ,התעבורה שרכש סוכן השרות
 

  מבוקרים שנתיים כספיים דוחות השרות מסוכן ולקבל לבקש זכאית תהאהשותפות  11.2
 מתחייב וסוכן השרות, כדין על ידי רואה חשבון וכן דוחות כספיים תקופתיים אחרים

רות הש סוכן. הדוחות מתייחסים שאליה התקופה מתום חודשים 2 תוך שותפותל להמציאם
מידע לגבי  ובלבד שלא יהא בפרטים שנמסרו, יאפשר גישה לספריו ושובריו לשם בדיקה

 המידע את להעביר רשאית תהיההשותפות  .11.2.2עד  11.2.1ק "בסהנושאים המפורטים 
 . שותפותל השרות סוכן של הכספי החוב את שמבטח שלישי לגוף הרלוונטי
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 ,RECALLומבצעי רצון לקוחות -סקרי שביעות, לנהל סקרי שווקים שותפותעל מנת לאפשר ל 11.2

 או שותפותנתונים על לקוחותיו ל, מותר על פי הדין הישראליהדבר אם , השרותיעמיד סוכן 
סוכן . הממוחשבתולצורך זה יעשה שימוש במערכת השותפות לצד שלישי אשר ימונה על ידי 
סוכן השרות עורך  אם. ויקבל את הסכמתם, בהתאם לדין, השרות יודיע על כך ללקוחותיו
 .לקבל את תוצאותיהםות השותפכאית ז תהיה, סקרי שביעות רצון של לקוחותיו

 
, למכירות, חות הנוגעים למצב השוק"תהא זכאית לבקש ולקבל מן הסוכן השרות דוהשותפות  11.2

או פרסום של /לפעילות לקידום מכירות ו, כניסות כלי רכב למוסך בתקופה מסוימתלמספר 
לסטטיסטיקות הנוגעות לשירות הניתן במסגרת סוכן השרות ולהערכת דרישות , סוכן השרות

עד  11.2.1ק "ובלבד שלא יהא בפרטים שנמסרו מידע לגבי הנושאים המפורטים בס, הלקוחות
11.2.2. 

 
, הסכם זה התאם להוראותמידע אשר יסופק לה על ידי סוכן השרות ב תנהג בכלהשותפות  11.2

 .שלה עצמה על פי אותן אמות מידה בהן היא נוהגת לגבי  מידע סודי, כבמידע סודי
 

כדי להתרשם מסוכן , או נציגיה יהיו רשאים לבקר במוסך ואת סוכן השרות בכל עת/והשותפות  11.2
 ציודו ומחסן מוצרי התעבורה שבו ולוודא את עמידת סוכן, עובדיו, דרך עבודתו ,השרות
באמות , ציודו ומחסן מוצרי התעבורה שבו  בתנאי הסכם זה, עובדיו, דרך עבודתו, השרות

 .שותפותהמידה ובנהלי ה
 

זה  10 בהתאם לסעיף  שותפותלהשרות מתחייב כי כל המידע והנתונים אשר יועברו על ידו  סוכן 11.11
 .מלאים ומדויקים, יהיו אמינים

 
 התחייבויות סוכן השרות .11

 

 :סוכן השרות מתחייב בזה 11.1
 

 . אדיב ומהיר, מהימן, שרות מקצועי לקוחלהעניק לרכב ול 11.1.1
 

העומדים בדרישות איכות  תעבורה אך ורק במוצרי שם מתן השרותלהשתמש ל 11.1.2
 .ומתאימים לרכב והתאמה

 
טיפול , למתן שרות הדרושיםלהשתמש לשם מתן השרות בכלי העבודה וציוד הספציפי  11.1.2

אלא אם אישרה , שותפותנהלי הבהתאם לולבצע את השרות ותיקונים לרכב 
  .סטייה מהוראה זאת, בכתב, שותפותה

 
 שותפותולהודיע ל ,שותפותובנהלי ההמידה  באמות במשך כל תקופת ההסכם לעמוד 11.1.2

סוכן אשר בעקבותיו לא עומד או שקיים חשש כי לא יעמוד , על כל שינויבאופן מידי 
תהיה רשאית לסיים את השותפות והשותפות נהלי ו באמות המידה השרות

  .פי הסכם זה בגין שינוי כאמור-על ההתקשרות

 

 . שותפותהלתת שירות לכלי רכב בהסכם תחזוקה בהתאם לנהלי  11.1.2
 

 ומבלי זאת בכלל. כפי שיהיו מעת לעת, שותפותאת השירות בהתאם להנחיות ה לבצע 11.1.2
 ההנחיות לעלון בהתאם התיקונים את לבצע מתחייב הסוכן, האמור מכלליות לגרוע

 התיקונים את ולהשלים הממוחשבת במערכתאשר יימסר לסוכן השירות  הטכניות
לסוכן השירות  שיימסרו ,שותפותלפי נהלי ה, הסטנדרטיים התיקון זמני בתוך

  .הממוחשבת המערכתבאמצעות 
  

לפחות מיום מתן השרות  לכל רכב לתקופה של שבע שנים מפורט כרטיס טיפוליםלנהל  11.1.2
 .האחרון
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במתן  פי דין לעסוק-על ישיונות הדרושיםוהר האישורים לקבל את כל ההיתרים 11.1.2
 .וכל שירות אחר הניתן על פי הסכם זה השירות לרכב

 
בתמורה או ללא , בכל צורה שהיא, או למכור/ואו לשעבד /או להמחות ו/לא להעביר ו 11.1.2

או בקשר הסכם זה או חובותיו או חלק מהן על פי /ו את זכויותיו, לצד שלישי, תמורה
 .בכתב ומראשהשותפות אלא אם ניתנה לכך הסכמה של אליו 

 
או במספר מנהלי /ו או בזהות/לגבי כל שינוי בהרכב ו, מראש ובכתב, שותפותלהודיע ל 11.1.11

בהרכב בעלי , ןיאו בעקיפ/במישרין ו ,מנהל סוכן השרות לגבי כל שינוי או/העסקים ו
תהיה רשאית לסיים את השותפות  ,המנהלים בו או/או בעלי המניות ו/הזכויות ו

 .הסכם זה בגין שינוי כאמור פי-ההתקשרות על
 

, הקשור למבנה המוסך משרד התחבורה בכלדרישות לרבות , לעמוד בדרישות כל דין 11.1.11
 .'והלי העבודה בו וכונ, ציודו

 
 .שותפותאלא באישור מראש ובכתב מה, לא לשנות את מיקום המוסך  11.1.12

 
בשעות העבודה  ,רכב לפחות חמישה ימים בשבוע ילהחזיק את המוסך פתוח לבעל 11.1.12

 .למעט שבתות וחגים, המקובלות בענף
 

  שיתאים לצורכי מיומן ומאומן במספר, להחזיק במוסך צוות עובדים וטכנאים מקצועי 11.1.12
 .לרכב עבודה במוסך ויאפשר מתן שרות הולם ומהיר

 
, אמות המידהלהחזיק את המוסך ואת כל המתקנים והציוד שבו במצב תקין בהתאם ל 11.1.12

 .שותפותה ולהנחיות
 

בשטחים ובמתקנים  במיוחד ,לשמור על חזות נאה של המוסך ולהקפיד על ניקיונו 11.1.12
 .שותפותהנחיות הבאופן שיהלום את אמות המידה ו, לקוחותההמשרתים את 

 

בהתאם לתנאי , שותפותאו של ה/לפעול בהתאם למדיניות האחריות של יצרן הרכב ו 11.1.12
 . האחריות המפורטים בכתב האחריות לרכב

 
קבלני המשנה מטעמו פועלים בהתאם לאמות המידה והנחיות , להבטיח כי בכל עת 11.1.12

ומקיימים את התחייבויותיו של סוכן השירות כמפורט בהסכם זה ובסעיף השותפות 
 .בפרט 11.1.2 -ו 11.1 

 
שעות הפעילות וכל , שילוט בדבר עלות שעת עבודה, במקום בולט לעין, להציב במוסך 11.1.12

 .שילוט אחר כמתחייב מהוראות משרד התחבורה
 

השותפות או השתלמויות שמקיימות /לוודא השתתפות עובדי סוכן השירות בהדרכות ו 11.1.21
 .או היצרן/ו

 
להעסיק רק קבלני משנה מיומנים הפועלים על בסיס רישיונות והיתרים מתאימים  11.1.21

אישור  רק לאחר קבלת, או כל רשות כנדרש על פי דין/מטעם משרד התחבורה ו
 .לגבי העסקתם כקבלני משנההשותפות 

 
את מרב המאמצים לבנות ולשמור יחסים טובים ותקינים עם רשויות המדינה  לעשות 11.1.22

 . רשות המסים ורשויות המסחר, לרבות גורמים במשרד התחבורה
 

 :סוכן השרות מאשר בזאת כי 11.2
 

או /ההסכם ו בסיומו של או/והשותפות סוכן שרות ברשת  ואו בהיות/אין בהסכם זה ו 11.2.1
כל זכות  סוכן השרותכדי להקנות ל, שהיא לות סוכן השרות מכל סיבהיהפסקת פע

אין ולא , כמו כן. או אדם הקשורים עמה/או תאגיד ו/והשותפות או תביעה כלפי /ו
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 סוכןלבין השותפות או נציגות בין /או סוכנות ו/כל יחסי שותפות ו ווצרויאו י/נוצרו ו
 .בכל צורה שהיא שותפותאינו רשאי להתחייב ולפעול בשם ב השרות ולכן סוכן השרות

 
פעולות מעשים ומחדלים של סוכן השרות או , ולפיכך, קבלן עצמאי סוכן השרות הינו 11.2.2

בשום  ויחייבולא , הם על אחריותו בלבד, או הפועלים מטעמו/או שליחיו ו/עובדיו ו
מכל , אחראית לכל נזקלא תהא השותפות  .או מי מטעמה/והשותפות  תצורה שהיא א

או לכל גורם שהוא /או לעובדי סוכן השרות ו/או למוסך ו/ו שייגרם במוסך, סוג ומין
מיד עם , שותפותסוכן השירות ישפה את ה .או ממנו/או בדרך אליו ו/במוסך ו הנמצא

 שותפותשיגרמו ל, או הוצאה מכל סוג שהוא/הפסד ו, בגין כל נזק, דרישתה הראשונה
 .לרבות הוצאות משפטיות, כאמור ברישא לסעיף זהבקשר עם נזק 

 
אין ולא נוצרו או יווצרו יחסי עובד ומעביד בין ולפיכך , קבלן עצמאי סוכן השרות הינו 11.2.2

, יקבע בית המשפט, אם מכל סיבה שהיא. לבין עובדיו של סוכן השרותהשותפות 
לבין מי השותפות שהתקיימו יחסי עובד מעביד בין , בניגוד לאמור בסעיף קטן זה

בגין כל סכום ששילמה בעקבות השותפות ישפה סוכן השרות את , מעובדי סוכן השרות
 .לרבות הוצאות ההליך המשפטי, קביעה כאמור

 
לבדוק במוסך את קיום הוראות ההסכם השותפות סוכן השרות מסכים לאפשר לנציגי  11.2.2

פי -הדבר מותר עלככל ש, ידי סוכן השרות ולשתף עימם פעולה בביצוע הבדיקה-על
  .הדין

 
פרטים  ,מחירוני תעבורה והוראות יצרן לרבות, שותפותמידע או נתונים הקשורים ל 11.2.2

רשימות , תהליכי הפצה ושיווק, שיטות עבודה, מקצועיים ועסקיים, ונתונים טכניים
, תנאי תשלום, היקף מכירות, בפועל ולקוחות פוטנציאליםהשותפות ופרטי לקוחות 

בין קיימים ובין , שותפותוידע אחרים הקשורים לתחומי פעילותה של המידע , עלויות
או מי /אשר יגיעו במהלך ניהול עסקי סוכן השרות לידיעת סוכן השרות ו , עתידיים

בכתב או בכל דרך , בעל פה ,או בעלי מניותיו/ולידיעת מי ממנהליו ו, ממנהלי עסקיו
במשך תקופת ההסכם  ישי כלשהוישמרו בסודיות ולא יימסרו על ידו לצד של ,שהיא

סוכן השרות מתחייב לנקוט את כל האמצעים הדרושים על  .ובכל מועד לאחר סיומו
או צד /לרבות על ידי מי מטעמו ו, מנת למנוע את גילויו הבלתי מורשה של המידע

שא במלוא הנזק העלול להיגרם יסוכן השרות י. בין במישרין ובין בעקיפין, שלישי אחר
האמור לעיל לא יחול על מידע שגילויו נדרש  .של אי שמירת סודיות כאמורב שותפותל

 .על פי דין או על מידע שהוא נחלת הכלל
 

 צורךל עתידב ןכ עשהי לאו חרתא נאהה ובתט וא/ו תנהמ עניקה אל סוכן השרות 113232
 .  הז הסכםב תקשרותוה

 
 

 השרות סוכן ניהול .12
 

מנהל  ביעילות ובצורה מסודרת ותקינה באמצעות, סוכן השרות ינהל את פעילותו בנאמנות 12.1
 .אמות המידה ועל פי כל דין, שותפותלהנחיות הבהתאם , שימונה על ידיו

 
ונוהג והסכם  פי כל דין -סוכן השרות יהיה אחראי לכל התשלומים והניכויים בהם יהיה חייב על 12.2

 .שותפותואחריות זו לא תחול בשום מקרה על ה, על ידועובדים בגין העסקת 
 

ובאופן המפורט באמות השותפות  על פי הנחיות, לשילוט בשטח המוסךסוכן השרות ידאג  12.2
ייעשה הדבר אך ורק לאחר תאום , (לרבות שילוט)ליזום פרסום  השרותואם ירצה סוכן , המידה

 .מראש ובכתב הואישורהשותפות מראש עם 
 
, מסחרי או בכל סימןתפות השוופן כלשהו בשם סוכן השרות מתחייב לא לעשות שימוש בא 12.2

המיובאים על  לכלי רכבליצרן או לאו  שותפותימן אחר הקשור לאו ס ,לוגו, סמל, סימן שרות
פ או בכל "בכתב או בע, בנייר מכתבים, במודעה, בשלט, לרבות, וזאת בכל אמצעי שהוא, ידה

 .ידהובאופן המפורט באמות המ מראש ובכתבהשותפות י אישור של "אלא עפ, דרך אחרת
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יציג במוסך ובאולם ההמתנה חומר , שותפותסוכן השרות ישתף פעולה עם יוזמות שיווק של ה 12.2
לבצע פעולות שיווק במוסך השותפות ויתיר לאנשי השיווק של השותפות פרסומי ושיווקי של 

 .ובלבד שפעולות שיווק כאמור לא תפרענה לפעילותו של סוכן השרות
 

 סוכן השרות  תשלומי .12
 
 :שא וישלם את כליהשרות יסוכן  12.1

 
או /במישרין ו, הקשורים, מכל סוג ומין, האגרות ותשלומי חובה אחרים, המיסים 12.1.1

בין שיוטלו על סוכן השרות ובין שיוטלו , או לתפעולו/או להחזקתו ו/למוסך ו, בעקיפין
 .שותפותעל ה

 
אך מבלי לגרוע מכלליות , לרבות ,מכל סוג שהוא, פעלת והחזקת המוסךהוצאות ה 12.1.2

כגון משכורות וכל  עובדי סוכן השרותכל התשלומים הקשורים עם העסקת , האמור לעיל
 .תשלום בו חייב מעסיק על פי דין

 
 אחריות וביטוחים , היתרים, רישיונות .12

יש ויהיו , נכון למועד חתימת הסכם זה ולמשך כל תקופת ההסכםסוכן השרות מצהיר בזאת כי  12.1
פי דין להפעלתו והחזקתו של המוסך -וההיתרים הדרושים על התעודות, שיונותיברשותו כל הר

כן מתחייב  .לרבות תעודת הסמכה למנהל מקצועי על פי חוק הרישוי, י דין"כמוסך מורשה עפ
שיונות יכל תנאי והוראות הר, ולגרום כי ימולאו במדויק ובמלואם, סוכן השרות למלא
 .וההיתרים האמורים

 
או /במעשה ו שיגרמואו הפסד /או פגיעה ו/או אובדן ו/ו אחראי לכל נזק לבדוהשירות  סוכן 12.2

או מתקינים /או שליחיו ו/לרבות עובדיו ו ,או מטעמו/או כל הפועלים בשמו ו/הוא ו מחדל
של כל  ,לרבות נזק תוצאתי מכל סוג, או לעסקו/או לרכושו ו/לגופו ו או קבלני משנה/חיצוניים ו

או לצד /ו, או לבעלי הרכבים/ואו למי מטעמה /או לעובדיה ו/ו שותפותלרבות ל, ו גוףא/אדם ו
. שירות על פי ההסכםסוכן פעולותיו כאו בקשר עם /או עקב ו/תוך כדי ו, שלישי כלשהו

 תא זהב שחררהשרות מ סוכן .לא תפחת מאחריות שומר שכר בחוקהשירות אחריותו של סוכן 
 לא יבובש/זרהח כותז לכ לע וותרמ הואו אמורכ הפסדיםו נזקיםל קשרב בותח כלמהשותפות 

 .שותפותה

 

בגין כל נזק , מיד עם דרישתה הראשונה, שותפותהאו לשפות את /מתחייב לפצות ו סוכן השרות 12.2
שהינו באחריות , כתוצאה מאירוע, משפטיותלרבות הוצאות , שותפותלשייגרמו אובדן או /ו

לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור בגין כל נזק , על פי כל דיןאו /על פי ההסכם ו, סוכן השרות
השותפות והכל מבלי לגרוע מזכויות כתוצאה ממתן שרות שלא על פי ההסכם  שותפותשייגרם ל

 סוכןובלבד שנמסרה הודעה ל, או סעד אחרים/או על פי כל דין לכל תרופה ו/על פי הסכם זה ו
או תביעה /או הוצאה ו/להתגונן בפני כל דרישה וסבירה הזדמנות השרות  סוכןוניתנה להשרות 
 .כאמור

 
 (.ביטוח)' נספח  דהוראות  הביטוח  להסכם  זה הינן  כמפורט  ב  12.2

 

 

 בטחונות .12
 

לכל הפעולות של , שותפותבעלי המניות של סוכן השרות אחראים באופן אישי וערבים כלפי ה 12.1
 להסכם 'ג כנספח המצורף לשיפוי והתחייבות ערבות כתב על יחתמו המניות בעלי. סוכן השרות

 .  זה
 תקופת ההסכם ופקיעתו .12
 

                         __________ ועד ליום _________תוקף הסכם זה הוא לשנה אחת החל מיום  12.1
 "(.תקופת ההסכם המקורית: "להלן)
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תקופות ההסכם " :להלן)לשנה נוספת  ,הסכם זה מדי שנה, אם ירצו בכך, הצדדים יחדשו 12.2
או כל תקופה מתקופות /ארבעה חודשים לפני סיום תקופת ההסכם המקורית ו. "(המוארכות

הסכימו הצדדים על . ידונו הצדדים על הארכת תוקף ההסכם בשנה נוספת, ההסכם המוארכות
 . 'הנספח תחתם על ידם הסכמה בנוסח המצורף כ, הארכת תוקף ההסכם בשנה נוספת

 
, שלב במהלך תקופת ההסכם לבכ, צד זכות לכל, לעיל 16.2 -ו 16.1 פים האמור בסעי למרות .123

ובלבד , הבלעדי וללא חובת הנמקה ובהתאם לשיקול דעת, על סיום ההסכם למשנהולהודיע 
 ההודעה: "להלן)חודשים מראש ( שלושה) 2לעשות כן  ולצד השני הודעה בכתב על כוונת שנתן

והיא , מאשרים כי תקופת ההודעה המוקדמת נשקלה על ידם היטב הצדדים"(. המוקדמת
ויוצרת איזון  הסכםמביאה בחשבון את כל הגורמים המשפיעים הרלוונטיים על משך תקופת ה

 . העסקיים והמשפטיים של הצדדים, מתאים בין האינטרסים והשיקולים המסחריים

או למי מהם , עלול לגרום נזק לצדדים 16.3 הביאו בחשבון שסיום ההסכם על פי סעיף  הצדדים 1234
 16.3 ולמרות זאת הצדדים מוכנים לקבל את הסיכון העסקי הכרוך בסיום הסכם על פי סעיף 

כדי לשמור על חופש ההתקשרות בהסכם והגמישות העסקית ולכן הם מסכימים שאם מי 
אין ולא תהיה למי מהצדדים כל , לעיל 16.3 מהצדדים יסיים את ההסכם על פי הוראת סעיף 

או תביעה שהיא כלפי משנהו וממילא לא תהיה למי מהצדדים זכות לסעד כלשהוא /טענה ו
אף אם נזק כאמור , לרבות סעד של אכיפה או פיצויים מכל סוג שהוא בגין נזק ישיר או עקיף

 .נגרם

 לרבות שהיא סיבה מכלהשותפות  מוצרי אתאו /ו הרכב כלי אתלהפיץ  תחדלהשותפות  אם 12.2
, על סיום הסכם השרות לסוכןלהודיע השותפות רשאית  תהיה, היצרן עם ההפצה הסכם ביטול

יסתיים במועד בו יסתיים הסכם ההפצה שבין היצרן לבין  וההסכם מוקדמת התראה ללא גם
בשינויים , ל פי סעיף זהיחול גם על סיום ההסכם ע 16.4  -ו 16.3 האמור בסעיפים . שותפותה

התראה מוקדמת על  שותפותבמקרה בו היצרן ייתן ל, מבלי לגרוע מן האמור לעיל .המחויבים
 סיום על השירות לסוכן להודיע המאמציםתעשה את מירב השותפות , סיום ההסכם עמה

 .כאמור היצרן התראת קבלת לאחר בסמוך מיד זה הסכם
 
 

יחולו ההוראות "( מועד סיום ההסכם: "להלן)או ביטולו מכל סיבה שהיא /הסכם זה ו בסיום 12.2
  :הבאות

 
השותפות  דיי להשרות ע סוכןל סופקהש חורהס וא עבורהת וצרימ בורע תשלומיםה לכ 12.2.1

 . יידמ רעוןפ ריב הפכוי

 
השותפות מ לשהוכ ספיכ שלוםת וא/ו פיצויל כאיז היהי לאו דרושי אהשרות ל סוכן 12.2.2

, תקניםמ, יודצ גיןב חזרה וא/ו מוניטיןב גיעהפ וא פסדה גיןב וא/ו ווחיםר פסדה גיןב
 . וסיומו הז סכםה ביצועמ נובעיםהשרות ה סוכן לש חרתא שקעהה לכ וא רסוםפ

 
 םע שורק דייןהשרות ע סוכןכי  סבורל לשהוכ גורםל גרוםי וא/ו טעהי אהשרות ל סוכן 12.2.2

לציין בכל צורה , סיום ההסכם ואילך ממועדסוכן השרות יפסיק  .היצרן וא/והשותפות 
סוכן השרות  או בפרסום וכל דרך שהיא את עובדת היותו/לרבות בכתב ו, ואופן שהם

נים ך לתת שרות טיפולים ותיקומאו מוס/או היותו מורשה ו/והשותפות מטעם 
או /ותו מורשה ואו הי/שרות טיפולים ותיקונים לרכבים ו או היותו סוכן/לרכבים ו

 .מוצרי תעבורה מקוריים לכלי רכב למכורהשותפות מוסמך מטעם 

 
, הקטלוגים, החוברות, הטפסים ,הפרסומת את כל אמצעי סוכן השרות יסיר לאלתר 12.2.2

השותפות ידי -שנמסר לו על, הספרות המקצועית וכן כל חומר וציוד אחר, המחירונים
 כי הוא מוסמך להעניק, לול להשתמעלהתקין שלטים אשר מהם ע והינו  מתחייב שלא

 . שרות כאמור לכלי רכב
 
  
 

השותפות או בעקיפין בסמני המסחר של /סוכן השירות יחדל לעשות שימוש במישרין ו 12.2.2
שלטים וסמלים . או בכל סימן אחר הדומה לסימני מסחר אלה/או ו/או היצרן ו/ו
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שאית להסירם על רהשותפות תהא , ואם לא יוסרו שותפותכאמור יוסרו ויוחזרו ל
 . חשבון סוכן השירות

 
 שותפותהשרות ל סוכן עבירי, הז סכםה לש יומוס אחרל מיםי( 2) שבעהמ אוחרי אל 12.2.2

מוצרי תעבורה והאבזרים שנמכרו לו , מלאי הציוד ודותא כתבב לאמ פירוטו שימותר
"( יתרת המלאי" :להלן)ברשותו במועד סיום ההסכם  וואשר ימצאהשותפות  ידי-על

ידרש לעשות אם י, את יתרת מלאי מוצרי התעבורה שותפותהשרות ימכור חזרה ל סוכן
( אך לא חייבת) זכאיתהשותפות . בספרי סוכן השרות המלאי יתרת במחיר ,כן בכתב

או , כולה, שותפותה ידי-למוסך על ואשר נמכר, מוצרי התעבורה לרכוש את יתרת מלאי
 .שותפותהכל לפי שיקול דעתה של ה, חלקה בלבד

 
 חרא ומרח כלו סמכיםמ, ידעמ ערכותמ, פריטיםה לכ תא שותפותל עבירי השרות סוכן 12.2.2

 פרותס, שהושאלו בודהע ליכ גוןכ מיוחדיםה פריטיםה לכ תא בפרטו, רשותול הועמדש
 .השרות סוכן לש שבונוח לע ,רסומיפ חומרו קצועיתמ

 
אחרת שתמצא  בכל דרךאו /רשאית לפרסם בעיתונות והשותפות במועד סיום ההסכם תהיה  12.2

לרבות למכירת , את דבר סיום ההסכם ואת העובדה כי סוכן השרות חדל מלשמש כמוסך, לנכון
 .לכלי רכבהשותפות  מוצרי תעבורה ואביזרים מטעם

    
אך לא השותפות רשאית , פי כל דין-על פי הסכם זה או-עלהשותפות מזכויות  מבלי לגרוע 12.2

ללא צורך בהודעה מוקדמת בין אם במהלך , בהודעה בכתב לבטל לאלתר הסכם זה, חייבת
באם תתקיים אחת מהנסיבות  ,תקופת ההסכם ובין אם בתקופות ההסכם המוארכות

 :המפורטות להלן
 

 מרותלהשותפות  לש וקדמתמ סכמהה לאל צעדיםב קטנ וא עולותפ יצעב השרות סוכן 12.2.1
 .הסכםה וראותה יפ לע דרשתנ וז הסכמהש

 
מסוג עוון או פשע  או בעלי מניותיו יורשעו בעבירה פלילית/ו מנהליו וא/סוכן השרות ו 12.2.2

 .המעלה חשש ליכולת ניהול תקין של עסקי סוכן השירות או עבירה/ו
 

או יוצא כנגדו צו כינוס /ו או כתוצאה מחדלות פירעון/ו וטל עיקול על נכסי סוכן השרותי 12.2.2
תוגש בקשה לפרוק  -מ "בע שותפותובמקרה של שותפות או  או צו לפשיטת רגל/ונכסים 

 סוכןל מונהי וא/ו הטלתם מיום יום 21 תוך יוסרו לא הבקשותוהשותפות השותפות או 
 סדרה יהיהש מקרהב וא/השרות ו סוכןב חדשמ רגוןא ליכיה חלוי וא/ו אמןהשרות נ

 חדלותמ תוצאההשרות כ סוכן לש מחאותה וא/ו טרותש יחוללוו מידהב וא/ו ושיםנ
 .ירעוןפ

 
 יבהס לאל רציפותב מיםי( שרהע) 11 לש תקופההשרות ל סוכן עילותפ ושהתהה 12.2.2

 . שותפותה לע מקובלתה
 

 וא בנייםמ קשייםל וא דםא כוחל נוגעיםה שייםק וא/ו בעיותל נקלעהשרות  סוכן 12.2.2
קיום  את סכלל שוייםע להא קשייםו בירס מןז תוךב הוסדרו אל שרא ספייםכ

 .הסכםהשרות ב סוכן של הותיותהתחייבויות מ
 

אף אם לא בחר , מכל סיבה שהיא, או לא קיים או חדל מלקיים/עמד וסוכן השרות לא  12.2.2
 .מידההת ואמ או /והשותפות לעשות כן את נהלי 

 
 סוכן לש ניותמ נפקתה רבותל, הז הסכםל 'ב נספחב מפורטיםה נתוניםב ינוייםש נעשו 12.2.2

 . שותפותה לב שבכתו ראשמ ישורא לאהשרות ל
 

 או חובה מהתחייבויותיו/או ימחה זכות מזכויותיו ו/או ישעבד ו/השרות יעביר וסוכן  12.2.2
 .מראש ובכתבהשותפות פי  הסכם זה לאחר מבלי לקבל הסכמת -על

 
עלול לפגוע במוניטין היצרן או השותפות אשר לדעת , סוכן השרות יעשה מעשה או מחדל 12.2.2

 .שותפותה
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ו במידה והגיעו אליה תלונות הולם א שרותסוכן השרות אינו נותן השותפות אם לדעת  12.2.11
  .סוכן השרותוהשרות שניתן על ידי פקוד על הת

  
 12הפרה שאינה יסודית ולא תיקן את דבר ההפרה בתוך אם סוכן השרות הפר הסכם זה  12.2.11

 . לעשות כןהשותפות יום מיום שנתקבלה אצלו דרישת 
 

 12והפרה זו לא תוקנה תוך השותפות לבין  בינוהשרות הסכמים אחרים  סוכןהפר  אם  12.2.12
 .  המוקדםלפי , או במועד שנדרש לעשות כן ההפרהיום מיום 

 

 שונות .12
 

לרבות בלעדיות כמוסך , אין באמור בהסכם זה כדי להעניק לסוכן השרות בלעדיות כל שהיא 12.1
השותפות . גיאוגרפי או אחר, שרות בתחום הרשות המקומית בו הוא נמצא ובתחום כלשהו

בכל , מוסכיםהשרות וכן להפעיל בעצמה  סוכןלרבות בסמוך ל, מוסכים נוספיםרשאית למנות 
 כל ללא זאת כל, שותפותהאו באמצעות מפיצים שתבחר את מוצרי /למכור בעצמה ו, מקום
 .הגבלה

 
השרות נותן שרות גם לכלי רכב ומוצרי תעבורה שאינם  סוכןמאשרת כי ידוע לה שהשותפות  12.2

השרות ימסור  סוכן. מתוצרת היצרן ורשאי להמשיך לעשות כן גם לאחר חתימת הסכם זה
 .נוסף יבואןשל  מורשה מוסךהודעה מראש ובכתב בכל מקרה שישמש  שותפותל

 
תהיה רשאית לקזז השותפות . שותפותלסוכן השרות לא נתונה ולא תהא כל זכות קיזוז כלפי ה 12.2

י "עפאם הגיעו לידה בין  ,כל הסכומים שימצאו בידיה בכל עת לזכותו של סוכן השרות כנגד
כל סכום , לביטחון או באופן אחר, הסכם זה ובין בכל דרך אחרת לרבות אלו שנמסרו לגביה

דובר בין אם מ, או על פי כל דין/או כל הסכם אחר ו/אשר סוכן השרות חב לה על פי הסכם זה ו
 .בסכום קצוב ובין אם לאו

 
לכל , כולן או חלקן, התחייבויותיה לפי הסכם זהאו /ו רשאית להמחות את זכויותיההשותפות  12.2

 השרות סוכןובלבד שזכויות  וזאת מבלי לקבל את הסכמת הסוכן ולאחר הודעה בכתב, תאגיד
 . י ההסכם לא תפגענהל פע

 
 

 
סיכומים , בויותיכל התחי. הוראות הסכם זה מגבשות את כל הסכמות הצדדים להסכם 12.2

בין בכתב ובין בעל , מי מטעמםאו /ו דדיםצשנעשו בין ה, והבטחות קודמות מכל מין וסוג שהם
או /כל תוספת ו .ומבוטלים בזאת ליםטב, למינוי הסוכן כסוכן שרותר והנוגע בכל הקשו, פה

ו עדכון להסכם זה יחייבו רק אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי הצדדים א/או תיקון ו/שינוי ו
 .להסכם

 
על זכות זו ולא ימנע  ראי מימוש זכות המוענקת לאחד הצדדים על פי הסכם זה לא יחשב כוויתו 12.2

 .מן הצד הזכאי להפעיל זכות זו במועד מאוחר יותר
 
פי כתובות -דואר רשום עלוכל הודעה שתשלח ב ,צדדים הן כמפורט במבוא להסכם זהכתובת ה 12.2

 .התחישלשעות ממועד  22ידי הצד השני תוך -תחשב כאילו התקבלה על , ל"הנ
 
בין  סכסוך ותביעה בכללדון אביב תהא סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית -לבתי המשפט בעיר תל 12.2

 .והנובע הימנו זה הקשור להסכםהצדדים 
 

 
 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 

__________________________                                 __________________________ 
 

 שותפותה                                                                                   סוכן השרות                   
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 ד"אישור עו

 
 
 

 _______מרחוב ________________  רשיון' מס_____  ________________ד "עו, מ"הח, אני
 ________________________חתמו בשם סוכן השרות __________________ ה "מאשר כי ה

 .על הסכם זה וכי חתימתם מחייבת את סוכן השרות לכל דבר ועניין
 

                                                                                                       _________________ 
 
 
 
 

 :נספחים
 אמות מידה –' נספח א
 פרטי סוכן השירות –' נספח ב
 כתב ערבות –' נספח ג
 ביטוח –' ד נספח

 אישור עריכת ביטוחים -1' נספח ד
  הארכת תוקף ההסכם –' ה נספח
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 'אנספח 
 

 –ומשאיות תנועה  מטעם מכשיריסוכן שרות כת מוסך כאמות מידה ותנאים להסמ
 שותפות מוגבלת
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 'בנספח 
 

 _______________________________________________:שם תאגיד סוכן השרות

 ________________________________________:בעלי המניות בתאגיד סוכן השרות

 ____________________________:בתאגיד סוכן השרותאחוז הבעלות של בעלי המניות 

 ________________________________________:הדירקטורים בתאגיד סוכן השרות

 _________________________________________________:ל סוכן השרות"מנכ

 ______________________________________:בעלי תפקידים בכירים בסוכן השרות

 

 ד"אישור עו

 

עורך הדין של תאגיד סוכן השרות המתואר לעיל מאשר ____________________, מ"הח, אני

הפרטים לעיל ביחס לבעלי , כי  בהתאם למסמכי ההתאגדות של התאגיד והחלטות התאגיד

 .נכונים, ל"הדירקטורים וזהות המנכ, אחוזי הבעלות, המניות

 

 

___________________ 

 ד"עו                               

 _____________________רשיון' מס

 _______________________ כתובת
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  לשיפוי והתחייבות כתב ערבות - 'ג נספח
 

 :לכבוד
 שותפות מוגבלת –משאיות מכשירי תנועה ו

 ראשון לציון, 11אריה שנקר מרחוב 
 ("שותפותה" :להלן)

 
 , מ"אנו הח

 
 _______________________מרחוב__________________ .ז.בעל ת_________________

 
 _______________________מרחוב__________________ .ז.בעל ת_________________

 
 _______________________מרחוב__________________ .ז.בעל ת_________________

        
 _______________________מרחוב__________________ .ז.תבעל _________________

 
אישית לקיום כל התחייבויות וחיובי , ביחד ולחוד, באופן מוחלט וללא כל תנאי אחראים וערבים

  .בהתאם להסכם זה, סוכן השרות
 

אנו מתחייבים בזאת , כולן או מקצתן, שותפותאם סוכן השרות יפר את התחייבויותיו כלפי ה
או /בגין כל נזק ו, מיד עם דרישתה הראשונה, שותפותמוחלט ובלתי מותנה לשפות את הבאופן 
, עקב הפרה כאמור שותפותשיגרמו ל, ישירים או עקיפים, או אובדן רווחים/או הוצאות ו/הפסד ו
מומחים , ד"ט עו"שכ, הוצאות משפטיות מלאות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לרבות

 .לקבל כל תרופה על פי דיןהשותפות י לפגוע בזכות ויועצים וזאת מבל
 

 .  ושיפוי זה הינו בלתי חוזר ויעמוד בתוקפו מיום חתימתו וללא הגבלת זמןכתב ערבות 
 

את כל  נועל עצמשל כתב ערבות והתחייבות לשיפוי זה ומקבלים  את תוכנוו כי הבנ יםמצהיר אנו
 .הוראותיו

 
 
 

 ,בכבוד רב
 
 

        __________                                   _________                               _____________ 
  
 
 

 ד"אישור עו
-ו___________________________________________________    ה "מאשר כי ה,מ"הח, אני

ערבות זה לאחר שזיהיתי אותם באמצעות תעודות  חתמו על כתב___________________________ 
 .זהות

 
________________ 

 ד"עו                          
 _________רשיון' מס

 __________________כתובת
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 ביטוח'  נספח ד
 

, מוסךעל חשבון ה, לערוך ולקיים מוסךעל ה, על פי הסכם זה או על פי כל דין מוסךמבלי לגרוע מאחריות ה .1

שנים  2למשך  בעל מוסכיםולעניין ביטוח אחריות )קיימת  מוסךלמשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות ה

את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה , (נוספות לאחר תום תקופת ההסכם

לפי , "עריכת הביטוחאישור "ו" ביטוחי המוסך: "להלן)והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו  ,1' דכנספח 

 . אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ,(העניין

ניתן יהיה למחוק סעיף ביטוח ,  מוסךמוסכם כי ככל ולא מועסקים עובדים על ידי ה -חבות מעבידים .א

 . מתוך אישור הביטוח" חבות מעבידים"

אין באמור כדי ) מוסךה יבוטל בכל ביטוחי" רשלנות רבתי"לוודא כי חריג  מוסךעל ה -נוסחי הפוליסות .ב

 (. לגרוע מזכויות המבטחים על פי הדין

לפני תחילת מתן השירותים , השותפותעל המוסך להמציא לידי , השותפות ללא צורך בכל דרישה מצד  .2

כשהוא חתום , את אישור עריכת הביטוח, וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה

אישור עריכת  השותפות על המוסך להמציא לידי , פת הביטוחמיד בתום תקו, כמו כן. מוסךבידי מבטח ה

כל עוד הסכם , ומדי תקופת ביטוח, לתקופת ביטוח נוספת מוסךבגין חידוש תוקף ביטוחי ה, ביטוח מעודכן

 . לעיל 1או לתקופה נוספת כמפורט בסעיף /זה בתוקף ו

עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי  מוסךי הכי מי מביטוח, שותפות יודיע ל מוסךבכל פעם שמבטח ה 

לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור  מוסךעל ה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, לרעה

 .לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור, עריכת ביטוח חדש

המוטלת על , בחינת דרישה מזעריתהינם ב מוסךמובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי ה .2

ואין בה כדי לשחרר , או על פי כל דין/לפי ההסכם ו מוסךשאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של ה, מוסךה

או מי  השותפותלפי לא תהיה כל טענה כ מוסךול, או על פי דין/ממלוא החבות על פי הסכם זה ו מוסךאת ה

 .ת כאמורבכל הקשור לגבולות האחריו, השותפות מטעם 

כאמור  מוסךשיומצא על ידי ה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, אך לא החובה, תהא הזכותשותפות ל .2

 מוסךשיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי ה, התאמה או הרחבה, תיקון, לבצע כל שינוי מוסךועל ה, לעיל

 .על פי הסכם זה מוסךלהתחייבויות ה

אינן מטילות על , ים כמפורט לעיללעריכת הבדיקה ולדרישת השינוי השותפות מוצהר ומוסכם כי זכויות  .2

, היקפם, טיבם, מוסךכל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי ה השותפות או על מי מטעם  השותפות 

על פי הסכם זה או על פי  מוסךהמוטלת על ה, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, או לגבי העדרם, ותוקפם

בין אם נבדק  אישור עריכת הביטוח , את בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאווז, כל דין

 .ובין אם לאו

מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד  השותפות ואת הבאים מטעם  השותפות המוסך פוטר את  .2

צורך מתן השירותים או המשמש ל/ו השותפות מוסך לחצרי או מי מטעם ה מוסךהמובא על ידי ה, כלשהו

או /דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו, כל טענה מוסךולא תהיה ל, (ה"לרבות כלי רכב וצמ)

 .ובלבד שהפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון, נזק כאמור

בה כנדרש על ביטוח חו: בעצמו או באמצעות הבאים מטעמו, לערוך את הביטוחים הבאים מוסךעל ה, בנוסף .2

ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי , פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב
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לעניין " כל הסיכונים"לכלי הרכב וביטוח במתכונת " מקיף"ביטוח , בגין נזק אחד₪  211,111רכב עד לסך 

 .ציוד מכני הנדסי

( למעט ביטוח אחריות צד שלישי)ערוך את ביטוחי הרכוש שלא ל, הזכות מוסךל, על אף האמור לעיל .2

כאילו נערכו הביטוחים , לעיל יחול 2.2אך הפטור המפורט בסעיף , במלואם או בחלקם, המפורטים בסעיף זה

 . האמורים במלואם

המבטח על זכות התחלוף  ייכלל סעיף בדבר ויתור, מוסךבכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי ה .2

הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם ; השותפות וכלפי הבאים מטעם  השותפות פי כל

 . שגרם לנזק בזדון

הכולל כיסוי בגין נזקי גוף ורכוש לנוהג  ,לפי העניין, רכב במבחן/ ביטוח סחר רכב לערוך מוסךעל ה, בנוסף .11

 .(ח"ש 2,111,111 -בסכום שלא יפחת מ 'וצד ג, הכולל ביטוח חובה)' ולצד ג

ובמקרה בו השירותים או חלק מהם , מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם .11

לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות  מוסךעל ה, מוסךיינתנו על ידי קבלני משנה מטעם ה

 . בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם

לרבות שירותים , ביחס לשירותים במלואם השותפות כי על המוסך מוטלת האחריות כלפי  ,מובהר בזאת .12

 .שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה 

אי המצאת , על אף האמור לעיל. הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם נספח הביטוח .12

מאת  השותפותימים ממועד בקשת  11אלא אם חלפו , אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית

 .להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור, בכתב מוסךה
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 אישור קיום ביטוחים – 1' ח דנספ                                          

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

המידע המפורט . בהתאם למידע המפורט בה, אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף
ין התנאים שמפורטים באישור זה במקרה של סתירה ב, יחד עם זאת. באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה

לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש 
 .האישור

 מעמד מבקש האישור אופי העסקה המבוטח מבקש האישור
 –מכשירי  תנועה ומשאיות : שם

 תנועה מכשיריאו /ו  שותפות
מוגבלת  מ"בע( 2112) ומכוניות
 קשורות חברותאו /ו בנות חברות

 שלובות חברותאו /ו

   שם
 ן"נדל☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

מתן : אחר☒
 שירותי מוסך  

 

 
 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מכשירי תנועה שירותים☒

 מכשירי תנועה מוצרים☐

 ______: אחר☐
 

 553340055.פ.ח./ז.ת
 

  .פ.ח./ז.ת

 :  מען  צ"ראשל, 11אריה שנקר  : מען
 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

חלוקה לפי גבולות 
אחריות או סכומי 

 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

סכום / גבול האחריות
 ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף וביטול 
 חריגים 

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח 
X  

 מטבע סכום

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור ₪       רכוש 
(033) 
  כיסוי אובדן תוצאתי עבור מבקש

 (011)ור האיש
(010) כיסוי בגין נזקי טבע 
(014) כיסוי גניבה פריצה ושוד 
(015) אדמה רעידת כיסוי 
 
מבקש האישור - מוטב לתגמולי ביטוח 
(034) 
 המבטח מוותר על כל דרישה )ראשוניות

 (האישור    מבקשמבטח של  מכלאו טענה 
(033) 

 

רכוש מקבל 
לרבות כלי )האישור

על בסיס נזק ( רכב
ראשון שאינו כפוף 

 לביטוח חסר

      

       אובדן תוצאתי

 (033)אחריות צולבת  ₪  2,111,111     'צד ג
קבלנים וקבלני משנה -' ג הרחבת צד 

(033) 
ה"כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ 

(013) 
(015) ל"כיסוי לתביעות המל 
 מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי

 (031) מבקש האישור -המבוטח 
בפרק זה' מבקש האישור מוגדר כצד ג 

(033) 
המבטח מוותר על כל דרישה ) ראשוניות

 (האישור מבקשמבטח של  מכלאו טענה 
(033) 
רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' 

(033) 
 

 של כמעבידם וייחשב היה - נוסף מבוטח ₪  21,111,111     אחריות מעבידים

 (013) המבוטח מעובדי מי
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 (DD/MM/YYYY)תאריך הנפקת האישור אישור קיום ביטוחים

ראשוניות 
 מכלהמבטח מוותר על כל דרישה או טענה ) 

 (033) (האישור מבקששל  מבטח
 

חבות בעלי  –אחר 
 מוסכים

כולל אחריות המוצר 
בגין מוצרים 

 שסופקו 

    2,111,111   (031)  אובדן מסמכים 
 (034) הרחב שיפוי 
 מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי

 (031) מבקש האישור -המבוטח 
 (035) מרמה ואי יושר עובדים 
  פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי

 (035) אחריות מקצועית
 (033)ביטוחשיהוי עקב מקרה /עיכוב 
המבטח מוותר על כל דרישה ) ראשוניות

 (האישור מבקשמבטח של  מכלאו טענה 
(033) 
  (יש להוסיף תאריכים)תקופת גילוי 

(003) 
 

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

 שירותי תחזוקה ותפעול 122, הסעות/חנייה/מוסכים/רכב – 122

 שינוי הפוליסה /ביטול
לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי  יום 03לא ייכנס לתוקף אלא ,  שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח

 .או הביטול
 חתימת האישור

 :המבטח
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 'הנספח 
 

 הארכת תוקף ההסכםנספח 
 

 _____שנת_____ חודש  __בתל אביב ביום שנערך ונחתם 
 

 שותפות מוגבלת –משאיות מכשירי תנועה ו  :בין
 ראשון לציון, 11אריה שנקר  מרחוב   
 ("שותפותה" :להלן)  

 ;מצד אחד          
 ____________________  :לבין

  ____________________ 
 המוסמכים לחתום בשמו באמצעות מנהליו  
  ____________________ 
  ____________________  
 ("סוכן השרות" :להלן)  

 ;מצד שני          
 

נחתם בין הצדדים הסכם הרשאה לפיו סוכן השרות ישמש כמוסך  ______וביום  :הואיל
  ;"(הסכםה: "ןלהל) MAN מתוצרת רכבל למתן שרותהשותפות מורשה מטעם 

  
ברצון הצדדים להאריך את תקופת ההסכם על פי תנאיו  ,להסכם __ובהתאם לסעיף  : והואיל

 ; של ההסכם ובכפוף למפורט להלן
 

 :אי לכך הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן

 .זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו לנספחהמבוא  .1

 .שניתנה בהסכםלהגדרות שבהסכם תהיינה בנספח זה אותה המשמעות  .2

_______ שתחילתה ביום , חודשים 12תקופת ההסכם מוארכת לתקופה נוספת בת  .2
 "(.מוארכתה ההסכםתקופת : "להלן)_________ וסיומה ביום 

 . בתקופת ההסכם המוארכת ינהגו הצדדים בהתאם לתנאי ההסכם .2

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
 

 
_________________                        ____________________ 

 שותפותה                            סוכן השרות                                 
 

      
  

   


