ביטוח וייזום עיסקי

היתר חד פעמי להצבת דוכן מסחרי
היתר זה ניתן ל_______________________ ת.ז/.ח.פ__________________ .
אשר כתובתו ______________________________ להלן" -המפעיל").
הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים (להלן" -הרשות") נותנת בזה היתר חד פעמי למפעיל ,להצבת דוכן נייד
שאינו מחובר חיבור של קבע למקרקעין (להלן "-הדוכן") ,בתחום גן לאומי/שמורת טבע ___________________
(להלן – "האתר") במקום עליו יורה מנהל הגן הלאומי/השמורה (להלן" -המנהל"),וזאת בהתאם ובכפוף למילוי
דווקני של כל התנאים המפורטים להלן:
 .1הדוכן ,וכל פריט ציוד אחר השייך למפעיל ,יוצבו במקום עליו יורה המנהל ובמקום האמור בלבד .ראה המנהל
צורך בכך ,יורה על שינו מיקומו של הדוכן ,והמפעיל יציב את הדוכן והציוד כאמור במקום החדש ,סמוך מיד
לאחר שנדרש לעשות כן ע"י המנהל .לא עשה המפעיל כן ,תהא הרשות רשאית ,לפי שיקול דעתה ,לשנות את
מיקום הדוכן ויתר חפצי המפעיל בעצמה ,או באמצעות אחר מטעמה.
 .2הדוכן ישמש לממכר בלבד של ____________________ ולא לשום מטרה אחרת .המפעיל מתחייב לא
למכור מוצרים דומים או זהים למוצרים הנמכרים על ידי הרשות במרכז השירות באתר.
 .3המפעיל לא יבצע כל שינוי ו/או התקנה ו/או תוספת בתחום האתר אלא אם קיבל היתר מפורש לכך מראש
ובכתב מאת הרשות.
 .4א) היתר זה תקף מיום____________ ועד יום__________ בשעות____________ .
ב) מבלי לגרוע מהאמור לעיל מודגש כי ,ההיתר עומד בתוקפו אך ורק בשעות פתיחת האתר למבקרים .המפעיל
מתחייב להפעיל את הדוכן בהתאם להוראות היתר זה לשירות המבקרים באתר ,במהלך כל השעות כאמור.
המפעיל יהיה רשאי להכנס לאתר שעה לפני תחילת תוקפו של ההיתר ולעזוב את שטח האתר שעה לאחר
סיומו ,וזאת על מנת לאפשר לו להיערך לקראת קבלת הקהל ,ולאסוף את הציוד בסוף יום הפעילות.
 .5המפעיל יהיה רשאי לעשות שימוש בדוכן אך ורק במסגרת השעות והמועדים המפורטים בסעיף (4א) להיתר
זה.
 .6המפעיל יקבע את מחיר השירותים הנמכרים על ידו בדוכן ,בהתאם ובכפוף להוראות כל דין .לאור אופיו
הציבורי של האתר ,המפעיל מתחייב לקבוע מחירי שירותים סבירים והוגנים.
 .7המפעיל ישלם לרשות ,כנגד קבלת היתר זה ,סך של ____________ אשר ישולם מראש ,בטרם תחילת הפעלת
הדוכן ,כתנאי לכניסת היתר זה לתוקפו .למען הסר ספק מאשר המפעיל כי אין בתשלום זה כדי להעביר את
נטל האחריות מהמפעיל לרשות בדרך כלשהי.
 .8המפעיל יפעיל את הדוכן בהתאם להוראות היתר זה ובהתאם להוראות כל דין.
 .9המפעיל ידאג לקבל על אחריותו ועל חשבונו כל היתר ,רישיון או אישור הנדרשים כדין לשם הפעלת הדוכן.
מודגש כי אין במתן היתר זה ע"י הרשות משום תחליף לקבלת כל היתר כאמור.
 .11ביקש המפעיל להעסיק עובדים בדוכן ,ו/או לבצע חלק מהעבודה הכרוכה בהפעלת הדוכן באמצעות אחרים
מטעמו ,יודיע לרשות את זהותם מראש בכתב .המפעיל יהיה אחראי לכל מעשי או מחדל שלו ושל הפועלים
מטעמו כאמור ,ויוודא כי הם שומרים אחר כל הוראות היתר זה בדווקנות.
המפעיל מאשר ,כי לא יתקיימו כל יחסי עובד ומעביד בין הרשות ובינו ו/או מי מטעמו .המפעיל לבדו יהיה
האחראי לתשלום כל הסכומים להם זכאים עובדיו ו/או כל הפועל מטעמו ,לרבות שכר ותנאים סוציאליים.
הפרת הוראות היתר זה ע"י מי מהם ,כמוה כהפרתו על ידי המפעיל.
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 .11המפעיל מצהיר ומתחייב כי יישא במלוא האחריות הנובעת כתוצאה מהפעילות באתר ללא כל חזרה לרשות.
 .12המפעיל מצהיר ומתחייב כי יפצה וישפה את הרשות ,מיד עם דרישתה הראשונה על כל נזק והוצאה שיגרמו
לרשות ,ו/או לרכושה ,ו/או לעובדיה ו/או למבקרים באתר ו/או כל צד שלישי עקב פעילותו על פי היתר זה.
 .13במהלך כל תקופת ההתקשרות ,מתחייב המפעיל לערוך ולקיים את הביטוחים המתחייבים מאופי
ההתקשרות והיקפה .,עריכת ביטוחים על ידי המפעיל או העדרם לא תיגרע בדרך כל שהיא מחבותו של
המפעיל על פי הסכם זה ו/או על פי דין.
 .14המפעיל פוטר את הרשות ,עובדי הרשות ואת הבאים מטעם הרשות מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד
כלשהו המובא על ידי המפעיל או מי מטעם המפעיל לאתר או המשמש לצורך מתן השירותים (לרבות כלים,
כלי רכב וכדומה) ,ולא תהיה למפעיל או מי מטעמו כל טענה ,דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן
ו/או נזק כאמור .פטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
 .15המפעיל מתחייב שלא לעשות בגן או לגרום או להרשות בפועל לעשות כל דבר העלול להיות מטרד ,ו/או עלול
בכל דרך שהיא לפגוע בחי ,בצומח או בדומם באתר ,או לפגום ביופי באטרקטיביות או בערך של האתר.
 .16המפעיל מתחייב לא לעשות או לגרום או להרשות בפועל לעשות כל דבר שהוא בניגוד לחוק  ,פקודה או תקנה.
 .17למפעיל אין ולא תהיה כל בלעדיות במשך תקופת תוקפו של היתר זה ,והרשות תהיה רשאית לקיים פעילות
דומה ,בעצמה ובין להתירה לאחרים.
 .18המפעיל וכל הפועלים מטעמו ,יקפידו על מילוי כל כללי ההתנהגות בגן לאומי/שמורת טבע ועל קיום הוראות
מנהל האתר כפי שימסרו להם מעת לעת.
 .19עם פקיעתו של היתר זה מכל סיבה שהיא ,יפנה מיידית המפעיל את שטח האתר מכל ציוד וחפץ השייכים לו,
וישיב את השטח שהוקצה לו לידי הרשות כשהוא במצב תקין ומסודר ,לשביעות רצון הרשות.
 .21בי קש המפעיל שלא לעשות שימוש בהיתר זה ,עליו להודיע על כך לרשות לא יאוחר מיום _____________ .
ביקש המפעיל להודיע על השבת ההיתר בתאריך מאוחר לזה ,ישלם המפעיל לרשות קנס בסך _______ ש"ח
וזאת לא יאוחר מהיום הראשון בו היה ההיתר אמור להיכנס לתוקפו.
הרשות תהיה רשאית לבטל היתר זה מיידית ,בגין הפרת מי מהוראותיו ע"י המפעיל ,ולמפעיל לא תהיה כל טענה
בקשר לכך.
אני הח"מ ________________ ת.ז _____________________.מתחייב בזה לקיים את התנאים
המפורטים בהיתר זה.
______________________
שם פרטי ומשפחה

_________________
חתימה

========================================================
_______________________
מנהל המרחב/סגן מנהל מחוז
הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים

________________________
מנהל גן לאומי/שמורה
הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים
2

רחוב עם ועולמו  ,3גבעת שאול ,ירושלים  ,36453טל'  / 07-6005772פקס sr@npa.org.il / www.parks.org.il 07-6005776

