
  ח  ו  ז  ה
  
  

  200___________שנת   ______לחודש ___________ביום ונחתם ב שנערך
  
  

  ב   י   ן 
  

  ידי: -ממשלת ישראל, בשם מדינת ישראל, המיוצגת על
  
   התחבורה והבטיחות בדרכים, משרד תהכללי תהמנהל .1
  
   התחבורה והבטיחות בדרכיםחשב משרד  .2
  

  מצד אחד;     "הממשלה") -לן המורשים לחתום בשם המדינה (לה
  
  

  ל  ב  י  ן 
  

  ____________/ח.צ._______________ ח.פ.
  

  ע"י ב"כ _____________ ת.ז. ____________
  

  המורשה לחתום בשמה
  

  מצד שני;     "המבקש") -להלן (     
  
  
  

י בעל רישיון סוחר ברכב שאינו רכב מיבואן לפי הוראות חוק רישווהמבקש הוא   הואיל: 
  );החוק –(להלן  2016-שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו

  
- (ג) לתקנות התעבורה, התשכ"א284ורשות הרישוי אישרה למבקש לפי תקנה  הואיל:ו

רישום שינוי הבעלות בכלי רכב הרשומים  לבקשתקנות התעבורה),  –(להלן  1961
  ; על שמו, במקוון לקובץ הרכב במחשב הממשלה

  
  ;מבקש להתקשר בהסכם עם הממשלה לשם ביצוע האמור והמבקש והואיל:

  
  
  

  לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
  
  
  
  המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.   א. .1
  

אין בחוזה זה כדי לשנות מהוראות החוק ו/או הוראות תקנות התעבורה, ובכל   ב.  
ה לבין הוראות החוק ו/או מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות חוזה ז

  התקנות, יגברו החוק ו/או התקנות, לפי העניין.
  
  
  
המצ"ב תקשורת לפי פירוט  יוקוואמצעי אבטחה  ,המבקש ירכוש ציוד מחשוב, תוכנה .2

ועד שלא יוכיח להנחת דעת הממשלה כי  ,כתנאי לתחילת הפעילות לחוזה זה כנספח א'



כן יתחייב להחליף הציוד האמור  ;הפעילות השלים ביצוע הנדרש בסעיף זה, לא תתחיל
  .בכפוף לקבלת פירוט בהתאם לדרישות הממשלה

  
  
     –מבקש שבכוונתו למכור רכב הרשום על שמו לקונה   .3
  

לתקנות  (א)283אין הגבלה כמשמעותה בתקנה באמצעות המסוף המקוון כי  יוודא  )1(  
  ;לגבי רישום שינוי הבעלות התעבורה

, על מכירת רכב 2הרישוי באמצעות קו התקשורת האמור בסעיף ידווח לרשות   )2(  
  ;) לתקנות התעבורה3(ג)(284הרשום על שמו, לפי תקנה 

   על שם הקונה;יבקש לבצע שינוי רישום הבעלות ברכב   )3(  
  

ובהתאם לנוהל אגף הרישוי מס '___; הכל בכפוף להוראות החוק ותקנות התעבורה,   
  '.בימת חוזה זה מצורף אליו כנספח התקף במועד חתכנוסחו הנוהל 

  
  
 בקשתורישום בעלות ברכב לפי  ישינוידיווחים של המבקש והממשלה מתחייבת לרשום  .4

בכפוף ו, שבינו לבין הממשלה תקשורתהבאמצעות קו  שהועברו לה ,לעיל 3סעיף כאמור 
  ., ולתת לו אישור על כך במקוון באמצעות קו התקשורת האמורלהוראות כל דין

  
  
  

) הרשאת גישה -(להלן  הממשלהשל לקובץ הרכב רשאה לגישה ה ןהממשלה תית  א. .5
  נתקיימו בו שני אלה: אשרהמבקש לעובד של 

  
ערך תצהיר כדין בו הצהיר כי אין לגביו רישומים פליליים הנוגעים   .1    

  ; במישרין או בעקיפין לביצוע הפעילות
  

עובד מינהלי בכיר  –טחון קצין הביטחון של המבקש ובאין קצין בי  .2    
הממונה על העסקת עובדים במבקש, אישר לגביו כי למבקש אין מידע שיש 

  ;בו כדי להטיל ספק במהימנותו של העובד לגביו מבוקשת הרשאת הגישה
  
קיבל הדרכה מאת הממשלה, באופן ובמועד שתקבע, בדבר ביצוע הפעולות   .3    

  לעיל . 3כאמור בסעיף 
  

לפי  ר לפי סעיף זה ייערכו אחת לשנה וימסרו לנציג הממשלההתצהיר והאישו  ב.  
  , וכן יודיעו עורכיהם מיידית לממשלה על כל שינוי שחל באמור בהם.דרישתו

  
הממשלה שומרת לעצמה הזכות לקבוע אמצעי אבטחת מידע, להוסיף עליהם או   .ג  

 120-, והמבקש מתחייב להטמיעם לא יאוחר מלשנותם, לפי שיקול דעתה הבלעדי
  .יום מיום שניתנה לו הודעה על כך 

  
  
  לעיל,  3ביצוע האמור בסעיף בכל מקרה של מחלוקת בין המבקש לממשלה בדבר   א.  .6

תקבע האסמכתא שתוצג ע"י הממשלה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי אסמכתא     
  תכלול גם דוחו"ת בקרה של פעולות המחשב בקו התקשורת בין הממשלה למבקש. 

  
לפי  לה תהיה רשאית לערוך בקרה ו/או בדיקה על הפעילות של המבקשהממש  ב.

  , מכל סוג ובכל מועד לפי שיקול דעתה הבלעדי. חוזה זה והצו
  
  
על סמך נתוני הזכויות ברכב כפי שהם מופיעים  לעיל יבוצעו 4-ו 3הפעולות לפי סעיפים   .7

כונות הנתונים והיא הרכב של הממשלה. ידוע למבקש כי אין הממשלה אחראית לנ ץבובק
  עקב אי דיוק מסוג כלשהו בנתונים.  למבקשלא תהיה אחראית לנזק אשר יגרם 



  
  

כמפורט  לשם כיסוי הוצאותיה לביצוע חוזה זהמראש המבקש ישלם לממשלה   א.  .8
  להלן:

  
  ; ₪ 3000–ו/או התאמה של תוכניות מחשב הוצאות פיתוח   )1(    
ור תמיכה במערכת ובמשתמשים; עב ₪ 4,800בסך של  תשלום שנתי  )2(    

מבקש שהוא בעל רישיון להשכרת רכב, המקיים תקשורת ממוחשבת עם 
  הממשלה לצורך זה, יהיה פטור מתשלום לפי פסקה זו;

תשלום  –אם בוצעה שאילתא שלא במסגרת רישום שינוי בעלות ברכב   )3(    
הקבוע במחירון  עבור שאילתא במקוון עבור כל שאילתא כאמור, בסכום

  .האמור בסעיף קטן ב
  

לפי מחירון הממשלה התקף מבקש לפי חוזה זה ישלם המבקש ל השירותעבור   ב.  
חתימת חוזה זה המחירון); המחירון התקף במועד  –במועד הגשת החשבון (להלן 

  '.מצורף אליו כנספח ג
  

רך ביצוע המבקש ישא בעצמו בכל הוצאה הנדרשת על ידי צד שלישי כלשהו לצו  .ג  
אבטחת מידע וכל הוצאה נדרשת חוזה זה לרבות קו תקשורת נתונים, אמצעי 

  אחרת.
  

ישא הפרשי הצמדה  החשבוןיום מיום שהוגש  30תשלום שלא יפרע בשלמותו תוך   .ד
 וריבית לפי תעריף החשב הכללי מיום הגשת החשבון. 

  
החשבון,  ןפירעולאם ועד כמה שהשירות הוא מתמשך וטרם הושלם במועד הקבוע   .ה

יף החשבון במלואו, לרבות הפרשים כאמור בסע ןלפירעויופסק ביצוע השירות עד 
  . קטן ב'  דלעיל

  
  

המבקש ישלם לממשלה את אגרת רישום שינוי בעלות ברכב לפי תקנות התעבורה,   א.  .9
עבור כל פעולה של שינוי רישום בעלות ברכב שביקש, לפי סכום האגרה שהיה 

  שביקש את שינוי הרישום.בתוקף במועד 
  

חשבון עבור בדואר אלקטרוני ובדואר, הממשלה תשלח למבקש, אחת לחודש,   ב.
האגרות שהוא חב בתשלומן לפי סעיף קטן (א) לגבי החודש הקלנדרי שקדם למועד 

בדואר  ימים מקבלתו 7מבקש יפרע את החשבון בתוך משלוח החשבון, וה
הוא חייב לפי סעיף זה, בתשלום נפרד  המבקש ישלם את האגרות בהן .אלקטרוני

  לעיל. 8מן התשלום האמור בסעיף 
  

תשלום שלא יפרע (ה) לתקנות התעבורה, 284מבלי לגרוע מהוראות תקנה   ג.
יום מיום שהוגש החשבון ישא הפרשי הצמדה וריבית לפי תעריף  30בשלמותו תוך 

  .החשב הכללי מיום הגשת החשבון
  

  
ממשלה ערבות יד המבקש בידי היותיו לפי חוזה זה, יפקלשם הבטחת התחייבו  א.  .10

, בלתי מותנית ומתחדשת, בנוסח שיאושר על ידי ₪ 100,000בנקאית על סך 
שנה אחת אחרי תום בתוספת למשך תקופת החוזה היה בתוקף תהממשלה, ש

  .תקופתו
  

ערבות כאמור בסעיף קטן א' תוחזר למבקש שנה אחרי תום תוקפת החוזה לפי   ב.
להלן. 11ף סעי

  
  



ת של רך מאליו לתקופות נוספושנים, והוא יוא 3חוזה זה יהיה בתוקף לתקופה של   א.  .11
ימים לפני תום  60-שנים בכל פעם, אלא אם כן הודיע מי מהצדדים, לא יאוחר מ 3

וזה, כי אין הוא מעוניין בהארכתו; כניסתה לתוקף של הארכה תוקף תקופת הח
  תוקף הערבות הבנקאית.מותנית בהארכה מקבילה של 

  
כסוחר שיון המבקש יחוזה זה בטל מאליו, אם ר על אף האמור בסעיף קטן א,  ב.  

המנהל כמשמעותו לא יחודש על ידי ברכב שאינו רכב מיבואן יבוטל, יותלה או 
עשתה רשות הרישוי שימוש בסמכותה ; כן הוא יבוטל אם , מכל סיבה שהיאבחוק

  האמור במבוא לחוזה זה.ורה, לבטל את האישור (ה) לתקנות התעב284לפי תקנה 
  
   

  
דהוא עקב ביצוע -המבקש ישא באופן בלעדי באחריות לנזק כלשהו שיגרם למאן א.  .12

  הפעילות שלא בהתאם להוראות חוזה זה. 
  

המבקש ישפה את הממשלה על כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לה, ולרבות הוצאות  ב. 
  ל של המבקש בניגוד להוראות חוזה זה. הגנה משפטית, עקב מעשה או מחד

  
  

הצדדים ימנו כל אחד איש קשר מטעמו, וכל בירור בנוגע לבצוע חוזה זה יתבצע ביניהם.   .13
בשום מקרה לא תהיה פניה של מי מעובדי הממשלה אל מי מעובדי המבקש או של מי 

  מעובדי המבקש אל מי מעובדי הממשלה, אלא רק באמצעות אנשי הקשר. 
  

  .02-6663055פקס ; 02-6663050 'טל מנהל אגף הרישויש הקשר מטעם הממשלה הוא: אי 
    __________ טל' ________, פקס_________. איש הקשר מטעם המבקש הוא: 
   
  ודע לצד השני בכתב. יכל החלפתו של איש קשר ת  

  
  

  כתובות הצדדים לצורך חוזה זה הן:   .14
  

, 5, רחוב בנק ישראל A בנין ג'נרי , דרכיםהתחבורה והבטיחות בהממשלה: משרד 
  ירושלים.

  
  , _______________, כתובת_______________________המבקש:  

  כתובת דואר אלקטרוני _________
  
  

וכל הודעה, שתישלח בדואר רשום בישראל, לפי אחת מהכתובות הנ"ל, תחשב כאילו נתקבלה 
  . שעות לאחר משלוחה בדואר רשום כנ"ל 72כחוק 

  
  
  
  

  ולראיה באו הצדדים על החתום:
  
  
  
  

  המבקש        הממשלה
  
  

______________________        __________________  
  התחבורה והבטיחות בדרכים, משרד תהכללי תהמנהל



     (תאריך חתימה ___________)
  
  

______________________  
       התחבורה והבטיחות בדרכיםחשב משרד 
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