
 

 שימוש העלאה/ הורדה כלי שייט –קול קורא 
 בתאריך ____________. נהריהנערך ונחתם ב

 
 החברה הכלכלית לנהריה בע"מ  בין:

 נהריה. ,75רח' הרצל   
   "(החכ"ל)להלן: "  
 מצד אחד         

 ___________ ח.פת.ז/ , __________  לבין:
 רח' ______________
 טל' ______________

 "(המשתמש)להלן:  "  

 מצד שני         

 (."הממשה")להלן:  בחניון הסירות בנהריה מפעילה את הממשהוהחכ"ל  :הואיל

בממשה לצורך  באחריותו המלאהועצמאי  מבקש לעשות שימוש והמשתמש :הואיל

 ;יםכלי השייט שבבעלותו ל והורדה של העלאה

 .להקפיד על הוראות ונהלים כמפורט בהסכם זה והמשתמש מתחייב והואיל:

 בין הצדדים כדלקמן:והותנה הוסכם 

עפ"י  תהמשתמש מצהיר כי במועד חתימת הסכם זה הוא מחזיק בכל האישורים והרישיונו .1

 להלן:  החוק כמפורט 

 תעודת זהות + ספח ובו כתובת מגורים עדכנית.  .1.1

 . עבור הרכב בתוקףוביטוח רישיון  .1.2

 . חובה וצד ג' – וביטוח בתוקף עבור הנגרר רישוי .1.3

 וביטוח בתוקף עבור כלי השייט.  רישוי .1.4

 יעמדומתחייב להקפיד כי תוקף מוגבל, המשתמש ככל שמסמכים כמפורט לעיל הם בעלי 
 זמן השימוש בממשה. כל בתוקף ב

 בממשה התחייבויות המשתמש .2

בהתאם לכל כללי הבטיחות  ההמשתמש מתחייב לעשות שימוש אחראי וזהיר בממש .2.1
ובהתאם  ו/או שינתנו בעל פה מטעם החכ"ל והוראות החכ"ל המפורטים בהסכם זה

 להוראות כל דין. 

וכי אין החכ"ל  הבלעדית והמלאה המשתמש מצהיר כי השימוש בממשה הוא באחריותו .2.2
לגופו או ו/אחריות לכל נזק שיגרם לגופו או לרכושו של המשתמש יהיו ו/או עיריית נהריה 

ו/או בקשר  הבממששיעשה המשתמש או לרכושו של כל אדם אחר כתוצאה מהשימוש 
 על המשתמש בלבד.  תהיהוכי האחריות  לשימוש הממשה

מטעם המשתמש בממשה מתחייב לעבור תדריך פרטני לגבי השימוש בממשה מאחראי  .2.3

 החכ"ל וזאת לפני הפעם הראשונה שישתמש בממשה. 



 

כלי השייט בלבד הרשום במשרדי החכ"ל ובנוכחותו. למען השימוש בממשה הינו לבעל  .2.4

 הסר ספק, לא ניתן להכניס כלי שייט של אדם אחר לרבות משתמשים בעלי סירות נוספות.

שיכנס לתחום הממשה ויכניס אחריו כלי שייט נוסף על ידי חסימת עינית משתמש  .2.5
הבעלים של  כלי בממשה וכך גם יסולק לצמיתות מהשימוש המחסום או בכל דרך אחרת, 

 לממשה.אחריו השייט שנכנס 

של המשתמש ותתבצע אך ורק העלאה והורדה של כלי השייט תהיה באחריותו המלאה  .2.6

 . ועגלה מתאימיםבאמצעות רכב 

תעבורה בזמן הנהיגה בתחום החניון, בדגש על כל המשתמש יקפיד על כל חוקי ותקנות ה .2.7
 החוקים, התקנות והנהלים המחייבים בגרירת עגלה על פי חוק. 

את העגלה במקום שהוקצה לכך בתחומי המשתמש לאחר הורדת כלי השייט למים, יחנה  .2.8
חל איסור מוחלט על השארת החניון ואת הרכב מחוץ לחניון בחניה מסודרת על פי כל דין. 

 כב ו/או עגלות בסמוך לממשה. כלי ר

אחד לפחות בעת חציית  (17המשתמש מתחייב להציב מכווין קרקעי אחורי )מעל גיל  .2.9

 החצייה. הטיילת אשר יוודא שאין הולכי רגל בזמן 

איטית מאוד זהירה ושל כלי השיט בנסיעה  המשתמש מתחייב לבצע את ההורדה והעלאה .2.10
  קמ"ש.  5 יותר משל לא 

המשתמש מתחייב לוודא שכלי השייט רתום לנגרר ומאובטח בצורה חזקה, לרבות  .2.11
 באמצעות שרשראות אבטחה. 

 בשעות הערב השימוש בממשה יתבצע עם אורות דלוקים ברכב בלבד.  .2.12

 שקט ולהימנע מצפצופים בתחום החניון. ניקיון והמשתמש מתחייב לשמור על  .2.13

 המשתמש ישתמש אך ורק בירידה הצפונית. .2.14

. השטיפה מותרת למשתמשים בעלי המשתמש לא ישטוף את כלי השייט בתחום החניון .2.15

 . זכות אחסנה בחניון הסירות בלבד

 תשלום  .3

  דמי שימוש מראש. תשלוםיהיה על בסיס השימוש בממשה  .3.1

 עבור כל הורדה והעלאה של כלי שייט באמצעות הממשה. ₪  30 סך של תושב נהריה ישלם .3.2

 עבור כל הורדה והעלאה של כלי שייט באמצעות הממשה. ₪  110תושב חוץ ישלם סך של  .3.3

 .תינתן אפשרות לרכישת כמות מראש )כרטיסיה( אשר תזכה את הרוכש בהפחתת מחיר .3.4

 , תחסם האפשרות שלו להשתמש בממשה. דמי שימוש מראש משתמש אשר לא ישלם .3.5

 

 

 



 

 שעות פעילות הממשה .4

 , מלבד ביום הכיפורים, יום הזיכרון לחללי צה"ל ויום השואה. 24/7יהיה פעיל  הממשה .4.1

הודעת ווטסאפ לטלפון שליחת השימוש בממשה מותנה בתיאום מראש באמצעות  .4.2

 וקבלת אישור בחוזר.  0522143712

 19:00יש לשלוח הודעת תיאום עד השעה  - 12:00-ל 22:00השעות  להורדת כלי שייט בין
 ביום הקודם. 

 שעות מראש 4יש לשלוח הודעת תיאום  - 22:00-ל 12:00כלי שייט בין השעות  להורדת
 . לפחות

 יש לעדכן את המפעיל חצי מראש לפני העליה מהמים.

 ערבות .5

שיק  /ערבות בנקאית החכ"לבידי  המשתמשלהבטחת התחייבויותיו עפ"י הסכם זה יפקיד  .5.1
 (.""ערבות)להלן:  שקלים חדשים אלפיים חמש מאות)ובמילים ₪   2,500בסך ביטחון 

לשם כיסוי  תהיה רשאית לחלט את הערבות בהודעה חד צדדית שתימסר לבנק,  החכ"ל .5.2

בכל הקשור להסכם  המשתמשנזקים שנגרמו לה כתוצאה ממעשה ו/או מחדל כלשהו של 
כלל  שלבמקרה של הפרה ום דמי שימוש חודשיים ו/או במקרה של אי תשלו/או  זה

  הסכם זה.  כמפורטבטיחות 

את המסמכים הנ"ל יש להגיש חתומים למשרדי החברה הכלכלית לידי אביבית בוזנח  .5.3
לשאלות בנושא ניתן  avivitb@nahariya.muni.ilאו במייל  2קומה  75בכתובת הרצל 

 .04-8600678לפנות גם לטלפון 

 

 

 

 106במקרה חרום או בעיה בתפעול החניון המוקד העירוני זמין במספר 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 

______________  ______________ 

 המשתמש  החכ"ל

mailto:avivitb@nahariya.muni.il

