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 דברי מנהל הרשות לתחבורה תנועה וחנייה .א
יפו מעודדת שימוש בכלי רכב זעירים לרבות אופניים -אביב-המדיניות התחבורתית של העיר תל

וגלגלינועים. כלי רכב אלו מספקים מגוון יתרונות ציבוריים לרבות צמצום הגודש, הגברת 

 , שיפור איכות האויר ועוד. השוויוניותההתניידות, צמצום יוקר המחייה, הרחבת 

בכל הנוגע לתחבורה חשמלית מספקות אפשרויות התניידות נוספות בין ת והמתפתח ותהטכנולוגי

 היתר בכלים זעירים תוך הגדלת טווח השימוש לקהלים מסוימים. 

ת את הצורך מומצמצהלצד כל זה צמחו בשנים האחרונות פלטפורמות שונות לתחבורה שיתופית 

 .רבעימגדילות את מגוון האמצעים להתניידות בבעלות על כלי הרכב ו
 

תל אופן  –מיזמי רכב ואופניים שיתופיים דמה יקהעירייה זיהתה מגמות אלו זה לא מכבר ו

שיתופית -, ולצידם תמשיך לעודד פעילות ציבורית או פרטית של תחבורה זעירהואוטותל

 וחשמלית.
 

להשכרה חשמליים -שיתופיים-כלים זעיריםלהציב חברות ישראליות ובינלאומיות החלו לאחרונה 

אתגרים מורכבים  מציביםבמרחב הציבורי. הכלים מייצרים כאמור הזדמנויות התניידות מגוונות אך 

שמירה על ושמירה על הסדר במרחב הציבורי  כגון, בחודשים האחרונים ציבורמתמודד ה םאית

 .רגלההולכי בטיחות כלל משתמשי הדרך בדגש על 
 

 

כאמור, במרחב הציבורי של העיר, טעונה יודגש, כי הצבת כלים זעירים שיתופיים להשכרה, 

-התש"ם ,יפו )שמירת הסדר והניקיון(-היתר מאת ראש העירייה, מכוח חוק עזר לתל אביב

1980. 

עם האתגרים ראויה תוך התמודדות  את המשך הפעילות האמורה במרחב הציבורי,ע"מ לאפשר 

להצבת היתר זמני  לקבלתלהגיש בקשות במסגרת קול קורא זה,  ,מאפשרת העירייה ,האמורים

 ., כל זאת בכפוף לעמידה בתנאי ההיתר2019 עד לסוף השנההכלים במרחב הציבורי, 
 

בהובלה של סגנית ראש העיר  םרלוונטייגיבוש עקרונות ההסדרה התקיים בשיתוף עם בעלי עניין 

 .גברת מיטל להביהומחזיקת תיק התחבורה, 

מייצרת איזון נכון בין הצורך בשמירה על הסדר במרחב  המפורטת לעילאנו מאמינים כי ההסדרה 

הציבורי ושמירה על בטיחות כלל משתמשי הדרך מחד לבין הביקוש לאמצעי התחבורה החדשים 

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת את הכללים וההנחיות  ,ששתידרמאידך. ככל 

  נדרש. את אותו איזוןהנדרשות בנושא וזאת על מנת להבטיח 

 ,בברכה

 

 ,אופיר כהן

  

 יפו-אביב-מנהל הרשות לתחבורה תנועה וחנייה, עיריית תל
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 הגדרות .ב

כלי תחבורתי זעיר הפועל במודל ללא תחנות עגינה  – להשכרה כלים זעירים שיתופיים .1

, אופניים רגילים או (קורקינטגלגינוע )מוסדרות ונדרש להיתר הצבה במרחב הציבורי, לרבות 

 . 1961 -כהגדרתם בתקנות התעבורה, תשכ"א וכיוצ"ב )סגווי( רכינועחשמליים, 

 

כלים זעירים שיתופיים להשכרה במרחב הציבורי בעיר  בתלהצ גיש בקשהה גורם –מבקש  .2

  יפו-אביב-תל

 

 להלן.הצבה זמני, כהגדרתו אשר קיבל היתר  מבקש -בעל היתר .3

 

ואלה בלבד )לא יפו -אביב-מרחב גאוגרפי הכולל את כל תחומי העיר תל – מרחב השירות .4

 .(המבקשיפו בהם פועל -אביב-כולל אזורים מחוץ לעיר תל

 

 .17.6.2019מועד הפצת קול קורא זה,  –מועד פרסום ההסדרה  .5

 

בדרישות קול  ודשיעמ בקשלמן היתר הצבה זמני המועד בו יינת – תחילת ההסדרהמועד  .6

  .1.8.2019 כמפורט להלן. מועד זה צפוי להיות ,קורא זה

 

 

לשימוש הציבור  המבקשסך הכלים הזעירים השיתופיים שפרס  - צי כלים זעירים שיתופיים .7

 במרחב השירות בנקודת זמן, לרבות כלים תקולים וכלים ללא סוללה, למעט כלים בהטענה

 ו/או בא כוחו.  המבקשאצל 

 

תקופת פיילוט שראשיתה במועד תחילת ההסדרה ואשר מסתיימת ביום  –תקופת ההסדרה  .8

31.12.19 . 

 

 

להשכרה  שיתופייםלהצבת כלים זעירים  31.12.19היתר שתוקפו עד ליום  -היתר הצבה זמני .9

, 1980 -יפו )שמירת הסדר והניקיון(, התש"ם-לחוק עזר לתל אביב 39מכוח סעיף ברחוב 

  בהיתר.ים בכפוף לעמידתם בתנאים המפורטים למבקששיינתן 

 

 

גני ספר, -ביתלרבות רשמי כל מוסד חינוכי  -וקהילה המשרתים בעיקר קטינים מוסד חינוך .10

 מרכזים קהילתיים. , מבנים השייכים לתנועות נוער, ילדים

 

אזור בתוך מרחב השירות, שעשוי להתעדכן מעת לעת בו לא תותר  –אזור מוגבל חנייה  .11

 םיחנייה במרחב הציבורי למעט בתאי חנייה יעודי

 

חניית כלים  מותרת אשר רק בהםמקומות מסומנים בתוך אזור מוגבל חנייה,  –תא חנייה  .12

 .בנוסף לכלים זעירים פרטייםלהשכרה זעירים שיתופיים 

 עודי יבאתר י והם יפורסמו לידיעת הציבוראת מיקומי תאי החנייה  מעת לעתהעירייה תעדכן 

 

 .1980 –חוק עזר לתל אביב יפו )שמירת הסדר והניקיון(, תש"ם  -חוק עזר .13
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 רקע .ג
יפו פועלות מספר חברות מסחריות, אשר מנהלות מערך -במרחב הציבורי של העיר תל אביב

מוצבים על ידי החברות ברחבי העיר, ללא  כלים אלה להשכרה.שיתופיים  ם זעיריםלהשכרת כלי

צורך בתחנות עגינה, כאשר השכרתם ע"י הציבור הרחב נעשית באמצעות הפעלת יישומון 

 המאפשר את הפעלתם ונעילתם לאחר השימוש בהם. 

הצבת מערך הכלים הזעירים ע"י החברות במרחב הציבורי ללא היתר וכללים, כמתחייב מהוראות 

 פוגעת בסדר הציבורי ובזכות הציבור הרחב לשימוש ראוי ברחוב. ,עזרהלחוק  39סעיף 

בהתחשב בביקוש הרב שיש לכלים זעירים בציבור והחשיבות של קידום תחבורה חשמלית, זעירה 

כחמישה והוחלט על עריכת פיילוט לפרק זמן של  הוקם צוות חשיבה עירוני לנושאושיתופית, 

היתר להצבת כלים  למעוניינים(, במסגרתו יינתן 31.12.19ועד ליום  1.8.19)החל מיום  חודשים

תוקפו של  .להלן זאת בכפוף לעמידה בתנאיםברחוב מכוח חוק העזר, שיתופיים להשכרה זעירים 

 ההיתר יותנה בעמידה מלאה בתנאים שיכללו בו.

לא תתאפשר הצבת כלים זעירים במרחב ההסדרה,  תחילתמועד קרי , 1.8.19החל מיום 

שיוצבו בניגוד שיתופיים להשכרה , כאשר כלים זעירים הצבה זמני של העיר ללא היתרהציבורי 

בהוצאות , תוך חיוב לכך במרחב הציבורי, יסולקו בהתאם לסמכות העירייה בחוק העזר

 .הסילוק

להגיש את הבקשה להיתר נדרש  ,בעיר כלים זעירים שיתופיים להשכרה להציבהמעוניין גורם 

המפורטות  הדרישותבכל  עמידה להוכיח במסגרת הבקשה יש .15.7.19ליום , זאת עד זמניצבה ה

  הסדרההזמני לתקופת  צבהההיתר  יונפק בכפוף לכך,להלן. 

 

 כל כאשר, 15.7.19למען הסר ספק, אין מניעה להגיש בקשות למתן היתר הצבה זמני לאחר 

ואולם בכל מקרה לא יינתן  עבודה ימי 15 של זמן פרק תוך העירייה ידי על תבחן שתוגש בקשה

לא ניתן יהיה,  1.8.19היתר הצבה זמני לתקופה חורגת מתקופת ההסדרה, כאשר לאחר יום 

 כאמור, להציב ברחבי העיר כלים זעירים שיתופיים להשכרה ללא היתר הצבה זמני בתוקף.
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 הצבה זמני הבקשה למתן היתר .ד
 

 מועד הגשת הבקשות .1

  זמני שתוקפו החל ממועד תחילת ההסדרה, נדרש להגיש גורם המבקש היתר הצבה

לידי מר רמי ריחן, מתאם הפעילות של השרות  ,16:00שעה ב 15.7.2019  עד ליום בקשתו

או במסירה  aviv.gov.il-Reihan_R@mail.telתנועה וחניה, באמצעות מייל  ,לתחבורה

   6416201יפו -אביב-, תל69רחוב אבן גבירול אישית לכתובת 

  שאלות הבהרה יש להפנות בכתב בלבד למייל  –שאלות הבהרה-Reihan_R@mail.tel

aviv.gov.il  נה התשובות לשאלות תופצ 16:00 בשעה 27.6.2019לא יאוחר מתאריך

. התשובות תהוונה חלק מהוראות הקול הקורא. בקשיםהמבכתב, במרוכז, לידיעת כל 

במקרה של סתירה בין תנאי הקול הקורא לתשובות אלה, תהיה עדיפות להוראות והבהרות 

 .הכלולות בתשובות לשאלות

 

יעשו כן על גבי טופס הבקשה , הצבה זמני היתרלהגיש בקשה ל בקשיםמה .2

  ויצרפו את המסמכים הבאים :המצורף בנספח א 

  להלן כמפורט בסעיף ההתנאים אסמכתאות לעמידה בכל  

  ב נספחכמפורט בסעיף ח' וב –אישור קיום ביטוחים' . 

  לא תידון. ,יודגש כי בקשה שתוגש ללא כל המסמכים המפורטים לעיל

 בחינת הבקשות .3

 מנהל אשר תתקבלנה, כמפורט לעיל, תיבחנה על ידי  הצבה זמני הבקשות למתן היתר

  הרשות לתחבורה, תנועה וחניה, אשר הוסמך לעניין על ידי ראש העירייה.

  העירייה תהא רשאית לפנות למבקשים לקבלת הבהרות ו/או פרטים נוספים הנוגעים

 לבקשותיהם. 
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 זמני צבההלקבלת היתר תנאים  .ה
אופן בחינת  מסמכים נדרשים הערה פירוט תנאי  #

עמידה בתנאי 
 ההיתר בפועל 

 תחולת התנאי

זמינות  1
מרחב בכל 

 השירות

מחויב לאפשר ההיתר  מבקש
והחזרה של כלים זעירים  השכרה

שיתופיים בכל רחבי העיר לרבות, 
 אך לא רק, בפריסה הראשונית

  .בתחילת יום הפעילות
 

נחתמו מול סכמים שהלבכפוף 
  .החברות העירוניות

חניה למעט אזורים מוגבלי 
וכן  באתר העירייההמצוינים 

 למוסדות חינוךלמעט כניסות 
וקהילה המשרתים בעיקר 

 קטינים.
 

צילום מתוך לצרף  בקשהמ על
אשר  המבקששל  יישומוןה

מוכיח כי ניתן לשכור ולהחזיר 
כלים בכל רחבי העיר למעט 

חניה, כמפורט אזורים מוגבלי 
  לטבלה להלן. 5בסעיף 

 
 

נתונים  ל פיע
שיועברו באופן 
שוטף כמפורט 

 הבנספח 

חילת תהחל ממועד 
 ההסדרה

שמירה על  2
הסדר 

במרחב 
 הציבורי

בנושא,  העירייה כלליבעמידה 
  יעודכנו מעת לעתאשר 

הכללים המחייבים הם אלו 
שפורסמו במהלך חודש מרץ 

 ג והמצורפים בנספח
הסכמים שנעשו עם חברות 

  יעמדו בתקפם. עירונית

תצהיר בכתב  לצרף בקשהמעל 
העובדים אודות תדרוך כלל 

 ,הפועלים מטעמווהספקים 
בדבר הכללים המחייבים 

 .גבנספח 

הפיקוח  ל ידיע
 העירוני

 פרסוםממועד  החל
 ככלההסדרה. 

 ,יעודכנו הכלליםש
לבעל ההיתר  ןתינת

ימים  14שהות של 
ממועד פרסומם על 
מנת להיערך לעמידה 

אלא אם צוין  בהם.
 אחרת 

אזורי  3
פריסה 

 מועדפים

יפרוס אחוז מוגדר  ההיתר מבקש
מהכלים באזורים מועדפים 

נספח כמפורט בשתגדיר העירייה 
 .ד
 

את יידרש לפרוס  ההיתר מבקש
הכלים ברחבי האזור המועדף 

 ולא לרכזם בנקודות בודדות

התחייבות לצרף  בקשהמ על
 דרישה.עמידה בהבכתב אודות 

נתונים ע"פ 
שיועברו באופן 

 שוטף, כמפורט
 הבנספח 

 תחילתממועד החל 
הצבת  .ההסדרה

 ל ידיע הכלים תיבדק
בכל בוקר בין  העירייה

-07:00השעות 
09:00 
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  צי כלים 4
 ירבימ

 בכל זמן נתוןיוגבל  ההיתר מבקש
  לצי כלים זעירים שיתופיים

כלים  2,500המונה עד להשכרה 
 .במרחב השירות

ההסדרה, במהלך תקופת 
העירייה תשקול להגדיל את צי 
הכלים השיתופיים להשכרה 
שתותר הצבתם במרחב 

 .הציבורי

תצהיר אודות לצרף  בקשהמ על
לרבות  ,דרישהלעמוד ב וייכולות

הוכחת אמצעים לאיזון מחדש 
 במרחב השירותשל צי הכלים 

על מנת לעמוד במכסה 
 שנקבעה.

ע"פ נתונים 
שיועברו באופן 
שוטף, כמפורט 

 .הבנספח 

תחילת ממועד 
 ההסדרה

אזורים  5
מוגבלי 

 חנייה

שיוגדרו לקראת מועד באזורים 
האינטרנט של  אתרב ההסדרה
בשכבה ייעודית   העירייה

יידרש  ,(GISבמערכת המפות )
חניית את להגביל  מבקש ההיתר

 . בלבד תאי חנייהלהכלים 
 
 

מבקש ההיתר ידאג  באזורים אלה
נעילת כלים  כי לא תתאפשר

 תאי החנייה.החונים מחוץ ל
 
  

להתעדכן  ההיתר מבקשעל 
אינטרנט של באתר הליום אחת 

אזורים ה אודות ,עירייהה
ותאי  חניה בעירהמוגבלי 

אזור כל החנייה הזמינים בתוך 
 מוגבל חנייה.

לעצמה את  העירייה שומרת
לשנות את האזורים  הזכות

ואת תאי החניה  מוגבלי החניה
  בכל אזור מוגבל חניה.

צרף מסמך ל בקשהמעל 
המפרט את אופן עמידתו 
בתנאי זה, לרבות אך לא רק, 

 המראהצילום מתוך היישומון 
 אזור מוגבל חנייהפוליגון 

ע"פ  יםמותרמיקום תאי חנייה ו
 שבאתר העדכניהמידע 

 .העירייה
 
 
 

ע" הפיקוח 
 העירוני

 חילתת ממועדהחל  
 ההסדרה 

כל עדכון של מפת 
מוגבלי  האזורים

 החניה, יכנס לתוקף
שבועיים בתוך 

באתר  מפרסומו
 העירייה.

 

תוכנית  6
שמירה על 

חוקי 
 התעבורה

יידרש להכין וליישם  ההיתר מבקש
תוכנית להגברת השמירה על חוקי 
התעבורה לרבות חבישת קסדה, 

רכיבה על  סור, איאיסור הרכבה
 מדרכות, 

על הבלעדית הגם שהאחריות 
שמירת חוקי התעבורה נמצאת 

 המשתמש )הרוכב(,בידי 
 מבקשמ העירייה דורשת

ליישם תוכנית שתגביר  ההיתר
את העמידה על חוקי התעבורה 
תוך שימוש באמצעים 

 שיווקיים,חינוכיים,  טכנולוגיים,
 .סדרנים בשטח וכיוצ"ב הצבת

צרף לבקשתו ל בקשהמ על
תוכנית לשמירה על חוקי 

  התעבורה.

ע"י הפיקוח 
 .העירוני

 

החל ממועד תחילת 
ההסדרה ולאורך 

 תקופת ההסדרה.

העברת  7
 מידע

העברת מידע שוטף לעירייה ע"פ 
  'הבנספח המפורט 

העירייה תוכל להעביר חלק 
הפועל  מהמידע לגורם שלישי

לצורכי מחקר וניתוח  מטעמה
  בלבד. פנימיים

 API-להעביר גישה ל המציע על
ר איך בצרף הסוכן ל URLדרך 

לפרט איזו ו לגשת לנתונים

  ע"י אגף המחשוב
החל ממועד תחילת 
ההסדרה ולאורך 

 תקופת ההסדרה.
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לצורך  הרשאות נדרשות
 שליפת הנתונים

אי שימוש  8
בקרב 
 קטינים

יציג תוכנית מפורטת  בעל ההיתר
כלים זעירים בלמניעת שימוש 

אשר  ,קטינים שיתופיים ע"י
סריקה חיוב  ,לכל הפחות ,תכלול

של תעודה מזהה כתנאי להרשמה 
וכן הגבלת מספר  לשירות

המשתמשים לכל חשבון לתעודה 
  מזהה אחת.

 

וליישם להציג  בקשהמ על
למניעת שימוש בקרב תוכנית 
 קטינים 

 תכניתעל המבקש לצרף 
, שימוש בקרב קטינים מניעתל

 לרבות אך לא רק,
 

 מבקשצילום מתוך היישומון של 
דרישה  עיד עלהמ ,היתרה
סריקת תעודה מזהה כתנאי ל

  לשירות. להרשמה

שום התוכנית יי
 בפועל

הכולל לכל הפחות 
דרישה לסריקה 

 של תעודה מזהה

החל ממועד תחילת 
ההסדרה ולאורך 

 תקופת ההסדרה.
 
 
 
  

איסור  9
חנייה 
 בסמוך

מוסדות ל
 חינוך

וקהילה 
המשרתים 

בעיקר 
 קטינים

זעירים אסר חניית כלים ית
במרחק של ופיים להשכרה תשי
מטרים משער הכניסה  50

והקהילה  חינוך ותלמוסד
 המשרתים בעיקר קטינים.

 

להציג את  מבקש ההיתר על 
 זה. אופן העמידה בתנאי

 
 

ע"פ נתונים 
שיועברו באופן 
 שוטף, כמפורט

  הבנספח 

  1.9.19מיום החל 
 

הפעלת  10
מוקד 
 שירות

יעמיד מוקד שירות  בעל ההיתר
בין , אשר יהיה זמין לקוחות

עבור  23:00 -ל 7:00השעות 
משתמשי הכלים הזעירים ועבור 

 . העירייה
 

מענה בשפות: עברית,  ןתיהמוקד י
  .אנגלית וערבית

למוקד השירות עביר העירייה ת
מידע בדבר כלים זעירים של 

ההיתר שהוצבו בניגוד מבקש 
להיתר ההצבה הזמני, על מנת 

ההיתר  מבקשלתת בידי 
יש  ..הזדמנות לסלקם בעצמו

להדגיש, כי מסירת דיווח 
כאמור, אינה תנאי לסילוק כלי 
 .שיתופי ע"י הפיקוח העירוני

כי פקח אשר הגיע  ודגשכמו כן, 
למקום לא ימתין למבקש 

תכנית  לצרף מבקש ההיתר על
 טלפונילהפעלת מוקד 

המוקד קיום 
 בפעול 

 חילתתהחל ממועד 
 ההסדרה
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ההיתר ויסלק את הכלים 
 שהוצבו בניגוד להיתר ההצבה

הפעלת  11
אזעקה/ 

 צפצוף

על הפעלת אזעקה/ מוחלט איסור 
צפצוף מהכלים בין השעות 

23:00- 7:00. 

בשאר השעות הפעלת אזעקה 
צפצוף תתאפשר בהתאם /

לסייגים הקבועים בחוק עזר 
לתל אביב יפו )מניעת רעש(, 

 . 1982 –התשמ"ג 
 

ע''י הפיקוח  
 העירוני

תחילת החל ממועד 
 ההסדרה

אחריות  12
 וביטוח

עמידה בדרישות אחריות וביטוח 
לאורך כל תקופת ההסדרה, 

 ח' להלן. כמפורט בסעיף

חתימה על טופס הבקשה נספח  
א', כתמיכה בהתחייבויות 
מבקש ההיתר בהקשר זה וכן 
, המצאת אישור קיום ביטוחים

ידי החברה -חתום על נספח ב',
 המבטחת

ממועד תחילת החל  
 ההסדרה
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 נוספותהוראות כלליות  .ו
 

  אין באמור לעיל כדי לגרוע משיקול דעתה של העירייה בהתנהלותה ובקבלת החלטותיה בכל הנוגע

לקול קורא זה, כמפורט לעיל, והכל בכפוף לתקציבי העירייה, לאישור מוסדותיה המוסמכים, 

 לצרכיה, לבדיקות מקצועיות שתערוך העירייה, ולהוראות הדין. 

  לפי שיקול  קול הקורא, לשנות את הוראות הקול הקוראהעירייה רשאית להודיע על ביטולו של

לא תקום טענה או תביעה בקשר לכך. על ביטול כאמור תודיע העירייה  בקשיםולמדעתה הבלעדי, 

 באתר האינטרנט העירוני.

  יישא לבדו בכל  מבקשבלבד. כל  בקשיםהמההשתתפות בקול הקורא תהיה על חשבונם של

 כרוכים בהשתתפותו בקול הקורא.ההוצאות, העלויות והסיכונים ה

 כי הוא מקבל עליו את  בקשהממסכים מאשר ומצהיר  בהגשת בקשה למתן היתר הצבה זמני

 הוראות הקול הקורא ללא כל סייגים.

 לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לקול הקורא ובקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, ם בקשילמ

 עקב השתתפותם בקול הקורא. בקשיםלמו לרבות הוצאות ישירות או עקיפות שייגרמ

 

 הגבלת אחריות .ז
 

  העירייה אינה ולא תהיה אחראית לכל נזק, אובדן, פגיעה, הפרה, הפסד והוצאה, ישירים או

עסקית, כלכלית, כספית או  –או לכל החלטה ופעולה  בקשלמעקיפים, מכל מין וסוג שהוא שיגרמו 

 בהסתמך על השתתפותו בקול קורא.  בקשהמאחרת אשר יקבל או יעשה 

 יישא באחריות הבלעדית לתוצאות הגשת בקשתו וישפה את העירייה בגין כל נזק, אובדן,  בקשהמ

פגיעה, הפרה הפסד והוצאה ישירים או עקיפים שיגרמו לה בקשר עם הפרת איזו מהצהרותיו או 

 במסגרת הקול הקורא.  בקשהמהתחייבויותיו של 
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 ביטוח אחריות ו .ח
 

 התחייבויות המבקש ואישור עריכת הביטוח

 אחריות ושיפוי 
 

בין נזק לגוף ובין נזק לרכוש  –המבקש מקבל על עצמו אחריות בלעדית לכל אובדן ו/או נזק  .1
ובין נזק פיננסי אחר שייגרמו לעירייה ו/או לכל צד שלישי שהוא עקב מעשה או מחדל של 

 המבקש ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו הקשור בביצוע הפעילות במרחב הציבורי. 
 
פצות, באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב, את העירייה המבקש מתחייב לשפות ו/או ל .2

ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או דרישה ו/או תביעה שתוגש כנגדה בשל מעשה 
או מחדל של המבקש או מי מטעמו לו אחראי המבקש על פי דין, לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות 

   המשפטיות שייגרמו לעירייה.
 

העירייה ו/או את תאגידיה העירוניים ו/או את מי מהבאים מטעמה מאחריות המבקש פוטר את  .3
לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו, המשמש לפעילותו של המבקש או מי מטעם המבקש 
במרחב הציבורי ולא תהיה למבקש כל טענה, דרישה או תביעה מכל סוג שהוא כלפי הנזכרים 

שהוא. יצוין במפורש, כי למבקש לא תהיה כל טענה כלפי  לעיל בגין אובדן ו/או נזק מכל סוג
  העירייה ו/או מי מטעמה בגין פינוי הכלים מהמרחב הציבורי.

 ביטוח 

 
מבלי לגרוע מאחריות המבקש על פי כל דין, על המבקש לערוך ולקיים, על חשבונו, למשך כל  .4

ת הביטוח )להלן: תקופת הפעילות במרחב הציבורי את הביטוחים המפורטים באישור עריכ
, לפי העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין "אישור עריכת הביטוח"ו "ביטוחי המבקש"

 ייכלל בשם המבוטח בפוליסת צד ג'.  "עיריית תל אביב יפו "בישראל. שם העירייה 
 

ככל ובמסגרת הפעילות נעשה שימוש בכלי רכב, מתחייב המבקש לערוך בנוסף את הביטוחים  .5
ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, ביטוח הבאים: 

 בגין נזק אחד.₪  400,000אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך 
 

ללא צורך בכל דרישה מצד העירייה, על המבקש להמציא לידי העירייה, לפני תחילת הפעילות  .6
אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטח המבקש. כמו כן,  וכתנאי מוקדם להיתר, את

מיד בתום תקופת הביטוח, על המבקש להמציא לידי העירייה אישור עריכת ביטוח מעודכן, 
בגין חידוש תוקף ביטוחי המבקש לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד המבקש 

 הפעילות.  מבצע את הפעילות במרחב הציבורי ולכל תקופת
 

מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי המבקש הינם בבחינת דרישה מזערית,  .7
המוטלת על המבקש, שאין בה כדי לגרוע מכל חובותיו של המבקש על פי כל דין, ואין בה כדי 
לשחרר את המבקש ממלוא החבות על פי כל דין, ולמבקש לא תהיה כל טענה כלפי העירייה 

 ור לגבולות האחריות כאמור.בכל הקש
 

 בטיחות 

 המבקש מתחייב לקיים את פעילותו במרחב הציבורי על פי כל דין, לרבות דיני התעבורה. .8
המבקש מתחייב להפעיל ולתפעל את הכלים הממונעים במרחב הציבורי, כשהם תקינים  .9

 .על פי כל דין, לרבות דיני התעבורה וראויים לשימוש,
די לתיקון כל התקלות בכלים הממונעים באופן מידי ובאופן שלא יהיה אחראי הבלע המבקש .10

יסכן את ציבור המשתמשים בכלים וכן את ציבור המשתמשים במרחב הציבורי וככל שלא 
   ייעשה כן הרי יישא בכל נזק מכל סוג שהוא שייגרם כתוצאה מכך.
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טופס הבקשה להיתר להצבת כלים זעירים  –נספח א 

 במרחב הציבורישיתופיים זעירים 
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 אישור קיום ביטוחים –ב'  נספח

 

 Clickתאריך: _______          אישור עריכת הביטוח                        

here to enter text. 
הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בכפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן, עד כמה שלא 

 .ובלבד שאין בשינויים אלו כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריותשונו באישור זה, 

 מקבל האישור מעמדו המבוטח / בעל הפוליסה מעמדו

 שוכר☐

 משכיר ☐

 חברת ניהול ☐

 ספק מוצרים☐

 נותן שירותים ☐

 קבלן☐

מבקש אחר: ☒

 /להצבת ההיתר
 שיתופיים כלים

זעיריםבמרחב 
  הציבורי

  שם:
___________________ 

 

 משכיר ☐

 חברת ניהול ☐

 בעל מקרקעין  ☒

 שוכר  ☐

 /מזמין שירותים ☐

 עבודות

 מזמין מוצרים ☐

 ______אחר:  ☐

 שם: 
 -עיריית תל אביב 

ו/או תאגידים  יפו
 עירוניים

 כתובת: 
      

 :כתובת
תל  69אבן גבירול 

 אביב יפו

 תיאור הפעילות נשוא אישור הביטוח: 
 העיר תל אביב יפו שלבמרחב הציבורי  זעיריםשיתוף כלים 

                  מיום           הזמנת עבודה מס' ☐  חוזה / מכרז☐  -בקשר ל
                                                                 :פירוט נוסף

 הכיסויים     

סעיפים מיוחדים 
 לטובת מקבל האישור

 תקופת הביטוח

גבול האחריות / 
 סכום ביטוח

 ☒ ₪  ☐ $  

  סוג מספר פוליסה

 מבוטח נוסף☐

מוטב לתגמולי  ☐

 ביטוח

 סעיף שיעבוד ☐

 ויתור על תחלוף ☒

לחץ להשלמת 
  טקסט

לחץ להשלמת 
  טקסט

לחץ להשלמת 
  טקסט

 רכוש

 רכוש ☐

א.  ☐

 תוצאתי

1 

 מבוטח נוסף ☒

 הרחב שיפוי ☐

 אחריות צולבת ☒

לחץ להשלמת 
  טקסט

לחץ להשלמת  ₪  20,000,000
  טקסט

 צד ג'
 

2 

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☒

 אחריות צולבת ☒

לחץ להשלמת 
  טקסט

6,000,000 
לעובד, למקרה 

 20,000,000 -ו
לתקופת 
 הביטוח 

לחץ להשלמת 
  טקסט

 מעבידים
 

3 

 בכתב ובדואר  יום 30 הפוליסה לא תבוטל ולא יחול בה שינוי לרעה בטרם משלוח הודעה מראש בת
 רשום למקבל האישור.

  ביחס לפעילות נשוא אישור זה, הפוליסה ראשונית וקודמת לכל פוליסה אחרת של מקבל האישור
 סעיף השתתפות / כפל ביטוח. ולא יחולומבטחיו 

  המבטח     חתימת האישור: 

_______________________ 
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 לשמירה על הסדר במרחב הציבורי כללים – גנספח 
 

כללים להצבת כלים  2019לשמור על הסדר במרחב הציבורי גיבשה העירייה בחודש פברואר  על מנת

תנאי לקבלת היתר להצבת  יםמהוו, הכללים, כמפורט להלןבמרחב הציבורי. שיתופיים להשכרה זעירים 

 . כלים שיתופיים זעירים במרחב הציבורי

 הכללים לשמירה על הסדר במרחב הציבורי.העירייה שומרת לעצמה אפשרות לעדכן מעת לעת את 

 .ככל שיפורסם תנאי חדש, יפורסם גם המועד בו יכנס לתקפו

 

 להצבת הכלים השיתופים הזעירים להשכרה במרחב הציבורי :יפורטו הכללים המחייבים באשר להלן  

  אין לחסום או לגרום הפרעה במעברים ציבוריים 

  מטר לפחות  2יש להקפיד על השארת מעבר חופשי במדרכה של 

 במדרכה תתאפשר אך ורק בסמוך לאבני להשכרה שיתופיים זעירים ם העמדה/ השארה של כלי

 השפה או בצמוד לבניין ולאורכו. 

  אין לחסום תחנות אוטובוס )לרבות רחבת תמרון לכיסא גלגלים הצמודה לתחנה(, כניסות לבתים

בסמוך או בקדמת חזיתות להשכרה שיתופיים ם זעירים ולמבנים. כמו כן אין להשאיר/ להעמיד כלי

 מטר לפחות.  2של בתי עסק )חלונות ראווה(, לרבות תחנות תל אופן ברדיוס של 

 טח גינות ציבוריות, אשר אין בהם שבילי שבלהשכרה שיתופיים ם זעירים ר כליאין להעמיד/ להשאי

בתחום השטח המגונן  להשכרה שיתופייםם זעירים ן להעמיד/ להשאיר כלייאופניים. כמו כן, א

 בשדרות העירוניות. 

 בתחום שבילי אופניים, בכביש ובתחום ם זעירים שיתופיים להשכרה אין להעמיד/ להשאיר כלי

 ) ניה מוסדרתשטח ח

 יחדיו )כמקבץ( במרחב הציבורי, ם זעירים שיתופיים להשכרה כלי 3אין להשאיר/ להעמיד מעל ל

 למעט במקומות הבאים, ובתנאי שהדבר לא יגרום לחסימה, הפרעה או מכשול בדרך:

o .בכניסה לתחנות רכבת ישראל 

o וב, תחנה מרכזית ומסוף בכניסה למרכזי תחבורה, כגון: מסוף רידינג, מסוף ארלוזור

 כרמלית. 

o כניסה למרכזי ספורט כגון: אצטדיון בלומפילד, היכל מנורה מבטחים, אצטדיון הספורט ב

 . SIXTבהדר יוסף והיכל שלמה 

o באזורים מוגבלי חניהשהוגדרו  בתאי חניה 
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 אזורי פריסה מועדפים - דנספח 

 כלים באזורי פריסה מועדפים להלן:  ,7:00-9:00ן השעות יבלהעמיד בכל בוקר  המבקשעל 

  מביניהם( במרחב הכולל את מרכז ודרום יפו  בוההגכלים ) 40מצי הכלים או  3%לפחות  -7רובע

 ולפי המוגדר בפוליגון.

  מביניהם( לפי המוגדר בפוליגון. בוההגכלים ) 40מצי מהכלים או  3%לפחות  -8רובע 

  מביניהם( לפי המוגדר בפוליגון. בוההגכלים ) 80מצי הכלים או  6%לפחות  -9רובע 

 

 תכנס, ההסדרה מועד תחילת לאחר בעיר פעילותו החל אשר, זמני הצבה היתר מבקש של במקרה

  .שיינתן ככל, זמני הצבה היתר בידו יינתן בו מהמועד חודש בחלוף לתקפה זו דרישה

  ולהימנעברחבי האזור המועדף  את הכלים הזעירים השיתופיים להשכרהיידרש לפרוס  המבקש

 מסוימות. לרכזם בנקודות מ

 

 (7דרום ומרכז יפו )רובע  -אזור פריסה
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 (8)רובע  -אזור פריסה

 

 דרומית לרחוב לה גוארדיה  –( 9מזרח העיר )רובע  -אזור פריסה
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 העברת נתונים – הנספח 
 

 קבלת היתר הצבה זמני.ל כתנאי ,את דרישות העברת הנתונים )דאטה( נספח זה מכיל

 :סוגים 5-המידע מתחלק ל 

 APIהעברת נתונים בזמן אמת דרך  .1

 )נתוני תכנון( העברת נתונים פרטניים על נסיעות .2

 )אנונימי, אגרגטיבי( העברת נתונים אודות פרופיל המשתמשים .3

  דיווח על אירועים חריגים .4

 של מיקום הכלים ) עתידי ( ONLINEדיווח  .5

 

 APIדרך  העברת נתונים בזמן אמת .1
הנמצאים במרחב זעירים שיתופיים להשכרה ימסור לעירייה נתונים על כלים  מבקש ההיתר

, לרבות כלים זמינים, כלים במהלך נסיעה, כלים תקולים/ ללא סוללה וכלים הנמצאים שירותה

  .בטעינה

 להלן מבנה נתונים להערה זמן אמת

 דוגמה תאור סוג שם שדה

timestamp  DATE תאריך ושעה  dd/mm/yyyy 24:00:00 

Latitude Double  34.78059 קו רוחב 

Longitude Double 32.08147 קו אורך 

k_status Long קודים יועברו  קוד מצב 

t_status String  תקול,  ,בהמתנה, בנסיעה, בטעינה תאור מצב
 חסר טעינה 

k_vendor Long קודים יועברו קוד ספק 

t_vendor String תאור יועבר  תאור ספק 

vehicle_id Long  מספר ייחודי של כלי רכיבה מזהה כלי 

k_Vehicle_type Long קוד סוג כלי קוד סוג כלי 

t_Vehicle _type String תאור סוג כלי תאור סוג כלי 

 

העירייה תתזמן קריאות אשר ישלפו  .לעיל המוגדלמבנה נתונים  ל בסיסהקמת שירות תוכנה ע .א

יש לבנות את השירות שבכל קריאה לשירות ישלפו  .ONLINEהנתונים ממאגר הנתונים של הספק 

 כל נתוני הכלים בעיר.

 . תנאי ההיתרבהמידע על מנת לבדוק התאמה ועמידה בקרה מעת לעת על איכות העירייה תבצע  .ב
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 נסיעות )אחת לחודש(העברת נתונים פרטניים על  .2

אודות הנסיעות שבוצעו בכלים  יעביר לעירייה אחת לחודש בסיס נתונים אנונימי היתרמבקש ה

 לרבות: .הזעירים השיתופיים להשכרה שהוצבו על ידו במרחב השירות

 הנסיעה תהתחלשעה מדויקים של תאריך  .א

 משך זמן הנסיעה בדקות .ב

 אורך הנסיעה .ג

 נקודת התחלה .ד

 נקודת סיום .ה

הנתונים יועברו בפורמט טבלאי )כגון אקסל(. כמות השורות בטבלה תהיה זהה לכמות הנסיעות 

  נשוא היתר ההצבה הזמני.החודשית שבוצעו בכלים 

למועד בסמוך ההיתר  מבקשל וימסר פרטים נוספים בדבר אופן העברת המידע מבחינה טכנית,

 תחילת ההסדרה.

 

 )אנונימי, אחת לחודש(העברת נתונים אודות פרופיל המשתמשים  .3
 

וכן  וארץ מגורים, וכן תדירות שימוש פילוח משתמשים ברמה חודשית לפי קבוצת גיל, מגדר, עיר

  כל מידע נוסף אודות פרופיל המשתמש.

 

  דיווח על אירועים חריגים  .4
תוך יצירת סביבה בטוחה , להשכרהבכוונת העיריה לעודד את השימוש בכלי זעירים שיתופיים 

לדווח לעירייה באופן מסודר על אירועים ההיתר  מבקשדרש ילמשתמשי הדרך. במקרים הבאים י

 שעות ממועד האירוע.  24חריגים וזאת בתוך 

 המקרים הבאים: לושתאירוע חריג יוגדר כאחד מש

 היה מעורב בה רק משתמש הכלי ובין אם היו מעורבים בה משתמשי דרך אחרים בין אם  ,א. תאונה

 פגע במתכוון או שלא במתכוון ברכוש פרטי או ציבורי  הכלי ע בו משתמשב. אירו

 נוהג בכלי. 16מתחת לגיל ג. אירוע בו נתפס משתמש קטין 

 הדיווח יכלול לכל הפחות את הנתונים הבאים:

 אירועהמיקום  .1

 אירועהשעת  .2

 אירועבגיל המשתמש שהיה מעורב  .3

 ההיתר למבקש שידועככל  אירועהפירוט  .4

 נפגעים בנפש או ברכושהאם היו  .5

 מסוג זה האירועים החריגיםאמצעים למיגור  .6

וכן  ,כז של כל האירועים החריגים כאמור לעילואחת לחודש דו"ח מרההיתר בנוסף יעביר מבקש 

לרבות מידע בנוגע למיקום  ,דיווח מסודר בכל הנוגע להשחתת הכלים שברשותו או גניבתם

 התרחשות האירוע.

 של מיקום הכלים ) עתידי ( ONLINEדיווח  .5
 

  של מיקום הכלים, לפי  ONLINE -מבקש ההיתר מסכים מראש להעברת נתונים באופן קבוע ו

 דרישת העירייה.

 


