לינה בחניון הלילה בגן לאומי/שמורת טבע ________________________

מוסד חינוכי ___________________________ שכתובתו ____________________________ באמצעות
מורשה החתימה המוסמך להתחייב בשמו  -שם __________________ ת.ז __________________ טל' נייד
__________________ כתובת דוא"ל _______________________ (להלן" :המזמין")
-

מבקש מהרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים (להלן" :הרשות") -

להלין בחניון הלילה _____________________________ באגף ה -צפוני  /דרומי  /חניון תחתון/עליון [הקף
בעיגול את הרלוונטי] (להלן" :חניון הלילה"):
כמות של _____ בני נוער ו _____ -מבוגרים ,ביום _______ ,החל מהשעה _________ ועד ליום_________,
עד השעה_______ (סה"כ מספר לילות________).
איש הקשר בשטח מטעם המזמין _____________ נייד _____________________.
כמות הלנים בפועל עפ"י ספירת הרשות( _______________________________:יעודכן במועד הכניסה
לחניון) .יובהר ,כי כמות זו כוללת את כל המשתתפים שנכנסו במסגרת הקבוצה לתחום חניון הלילה בין אם נשאר
ללינה ובין אם לא.
בחתימת המזמין על מסמך זה מסכים המזמין לתנאי ההרשאה ,כדלקמן:









במועד הכניסה אל חניון הלילה ,תערוך הרשות ספירה של כמות הלנים בפועל .ככל שכמות הלנים כאמור
תהיה גבוהה מהכמות המוזמנת ,המזמין יחויב בכמות זו .כמות הלנים כאמור תעודכן ע"י הרשות במבוא
להסכם זה.
באחריות המזמין לעדכן את הלנים בפרטי ההרשאה המפורטים במסמך זה ולוודא כי הם פועלים
בהתאם.
מובהר כי שטח הלינה בחניון הלילה עשוי להשתנות בשל אילוצים של הרשות ו/או הנחיות של כל רשות
מוסמכת .הרשות תודיע על כך למזמין במועד המוקדם האפשרי.
אין בלעדיות לקבוצה אחת בשטח חניון הלילה .הרשות רשאית להכניס עוד לינות בחניון בהתאם
לקיבולת המקום.
המזמין מתחייב לפנות את שטח חניון הלילה וכן לפנותו מכל ציוד שהובא על ידו ,לכלוך וכו' עד השעה
 11:00ביום הפינוי (שעת סיום פעילות חניון הלילה) .ככל שהמזמין לא יעמוד בכך ,ומבלי לגרוע מסעדים
האחרים העומדים לרשות ,תהיה הרשות רשאית לחייב את המזמין מתוך שיק הביטחון שהופקד בידיה,
לפי שיקול דעתה ,ולא יהיו למזמין כל טענות או תביעות בשל כך.
הרשות לא תהיה אחראית לתקינות או שלמות כל חפץ שהביא המזמין לחניון הלילה .אם לא יפונה החפץ
רשאית הרשות לעשות כן על חשבון המזמין או לאחסנו על חשבון המזמין.
היה ולא תקוימנה הוראות מסמך זה או חלק מהן לשביעות רצון נציג הרשות ,תהא הרשות רשאית
לדרוש מהקבוצה לעזוב המקום מידית או לנקוט בכל פעולה הנדרשת לדעתה לצורך זה.
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המזמין יהיה רשאי לבטל את ההזמנה בהתאם לתנאי הביטול כמפורט בנוהל ביטול הזמנות המפורט
באתר האינטרנט של הרשות בכתובת  www.parks.org.ilבחתימתו על מסמך זה ,מצהיר המזמין כי קרא
את הנוהל ,הבין את תנאיו וכי הוא מתחייב לפעול על פיו.
המזמין מתחייב לנהוג וכי כל מי מטעמו ינהג בהתאם לכללי התנהגות בחניון לילה המפורטים באתר
האינטרנט של הרשות בכתובת  . www.parks.org.ilבחתימתו על מסמך זה ,מצהיר המזמין כי קרא את
הנוהל ,הבין את תנאיו וכי הוא מתחייב לפעול וכי כל מי מטעמו יפעל על פיו.
המזמין מתחייב לנהוג וכי כל מי מטעמו ינהג בהתאם לנוהל חניונים שקטים המפורט באתר האינטרנט
של הרשות בכתובת  . www.parks.org.ilבחתימתו על מסמך זה ,מצהיר המזמין כי קרא את הנוהל,
הבין את תנאיו וכי הוא מתחייב לפעול וכי כל מי מטעמו יפעל על פיו -המזמין מאשר בחתימתו על מסמך
זה כי בדק את חניון הלילה ,סביבתו ודרכי הגישה אליו ומצא אותו מתאים ללינה במועדים הרלוונטיים
ועבור כמות המשתתפים כמפורט לעיל.
השימוש בחניון הלילה ייעשה לצרכי לינה במועדים המפורטים לעיל בלבד .כל שימוש נוסף בחניון הלילה
יהיה כפוף לאישור הרשות מראש ובכתב.
השימוש בחניון הלילה אינו מעניק כל זכות חזקה ,שכירות או כל זכות אחרת מכל סוג שהוא בחניון.
המזמין מאשר כי קיימים ברשותו כל האישורים ,ההיתרים והרישיונות הנדרשים בקשר עם התקשרות זו
ולינת המשתתפים מטעמו .המזמין מתחייב לשאת בכל הוצאה בקשר עם הוצאתם וכן מתחייב לשאת
באחריות בלעדית כלפי הרשות ו/או כל רשות או גורם רלוונטי אחר בכל הנוגע להשגתם .המזמין מתחייב
להציג לרשות את כלל האישורים כאמור מיד עם דרישתה הראשונה.
באחריות הבלעדית של המזמין הלינה והקשור בה ,והמזמין מתחייב למלא אחר כל דרישה הקבועה בדין
לשם כך.
המזמין וכל מי מטעמו ישתמשו רק בשטח שסוכם עם נציג הרשות.
לא יוצא מהשטח שסוכם עם נציג הרשות כל מתקן או ציוד שאינו בבעלות המזמין.
ידוע למזמין כי השימוש בחניון הלילה אינו בלעדי למזמין וכי הרשות רשאית לקיים בשאר חלקי חניון
הלילה או מסביב לו פעילויות אחרות במועדי הפעילות.
ידוע למזמין כי בשטח החניון הלילה ערכי טבע ומורשת והמזמין מתחייב לעשות הפעולות הנדרשות
לשמירתם ,לא לפגוע בהם ולהישמע להנחיות הרשות לעניין זה.
המזמין וכל מי מטעמו מתחייבים לשמור על הניקיון של חניון הלילה ומתקניו ,לעשות בו שימוש זהיר
ולהימנע מכל פעולה שתזיק לחניון הלילה או לחלק ממנו .המזמין מתחייב להודיע לרשות לגבי כל נזק
שייגרם לחניון הלילה או למתקנים ולציוד בו ,ובמקרה כאמור ,הרשות תהיה רשאית לעשות שימוש
בשיק הביטחון/כתב התחייבות/שיפוי מערבות הסוכן שנמסר לה ,לפי שיקול דעתה ,ולא יהיו למזמין
כל טענות או תביעות בשל כך.

בטחון ובטיחות:
 המזמין לבדו יהיה אחראי על נושא אבטחת הלנים ע"פ חוזר מנכ"ל ועל הרשות לא תחול כל אחריות על
כך.
 המזמין יהיה אחראי לפיקוח על הפעילות בחניון הלילה בכל תקופת ההתקשרות ולנוכחות מלווים
מטעמו בכמות מספקת ,ולרשות לא תהיה כל אחריות בקשר עם האמור.
 הבערת אש מותרת אך ורק במקומות שהוגדרו לכך בלבד.
השירותים הניתנים בחניוני הלילה
השירותים אשר יינתנו למזמין ע"י הרשות הינם כמפורט בנספח א'-
סיור מקדים
 ביום _______________ נערך/יערך סיור של המזמין עם נציג הרשות לצורך קבלת תדרוך בשטח.
התשלום בגין סיור זה יבוצע בהתאם למחיר דמי הכניסה לחניון הלילה כמפורט בתקנות האגרות .ככל
שהסיור יכלול לינת לילה ,יבוצע תשלום לפי מחירי חניון הלילה שבתקנות האגרות.
 חלוץ למחנה -ככל שיבקש המזמין לשלוח נציגים כחלוץ למחנה לפני הגעת הקבוצה ולפני שעת פתיחת
פעילות חניון הלילה ,יבוצע תשלום בהתאם למחיר הכניסה לחניון הלילה כמפורט בתקנות האגרות .ככל
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שנציגים אלו ילונו בחניון הלילה ,יבוצע תשלום נוסף בהתאם למחיר מחירי חניון הלילה שבתקנות
האגרות.
הגשת מזון/קיטרינג/הסעדה/קיום פעילות אירוע -יש לאשר לפני ההזמנה .הדבר הינו בהתאם לתיק
פעילות האתר הרלוונטי לחניון הלילה הספציפי.

אישורים (למשרד החינוך בלבד)
המזמין יציג לפני כניסת הלנים בפני מנהל החניון הלילה או מי מטעמו:
 אישור ללינה בחניון הלילה ממנהל המוסד או המקבילה לו במוסד
 אישור בטחוני ממוקד טבע.
 אישור ביצוע תדריך ע"י ממונה _________________.
מחירים ,אמצעי תשלום וביטחונות -נספח ראשון
מחיר ללינת לילה -_______________________-
מינימום לפתיחת חניון לילה  -קבוצה מעל  00תלמידים
מספר מלווים ללא תשלום____________________(מותנה בכמות הלנים)
חדר צוות (בחניונים הרלוונטיים) ללא תוספת תשלום___________ בתוספת תשלום_________
שימוש בגז לבישול____________
על כל התשלומים האמורים להתבצע במזומן ,אשראי ,המחאה לפקודת רשות הטבע והגנים (לתאריך שלא
יואחר מ 11-ימי עסקים ממועד הלינה) או שובר הסדר מול הרשות (וואצר סוכן) בקופת החניון הלילה ביום
הפעילות.




ככל שהמזמין יבקש להיכנס לחניון הלילה בשעה מוקדמת משעת הכניסה לחניון הלילה ,ו/או לצאת
בשעה מאוחרת משעת היציאה מחניון הלילה כמצוין לעיל ,המזמין יישא בעלויות הנוספות הנדרשות
בהתאם לתעריפי אגרות הכניסה כמפורט בתקנות גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי
הנצחה (אגרות כניסה לגנים ולשמורות) ,תשנ"ח( 1991-להלן" :תקנות האגרות").
בנוסף לתוספת התשלום שתידרש בהתאם לתקנות כאמור ,ככל שהמזמין יבקש לצאת בשעה מאוחרת
מהשעה המוסכמת ובשעה שהגן סגור למבקרים ,ישלם המזמין תוספת של  200ש"ח לשעת פיקוח נוספת
(לפי מספר הפקחים) וזאת בגין הוצאות הפיקוח של הרשות.
למילוי כל התחייבויותיי על פי מסמך זה ,הנני מפקיד בידי הרשות ,במעמד חתימת הסכם זה ,כתב
התחייבות ,לרבות – אך לא רק  -לצורך כיסוי הנזקים שייגרמו לחניון ו/או למתקניו ,ככל שייגרמו,
איחור בפינוי החניון ,אי פינוי לכלוך ואשפה .הרשות תהיה רשאית לצורך כך ,ומבלי לגרוע מסעדים
האחרים העומדים לרשותה ,לדרוש שיפוי מלא על כל האמור לפי שיקול דעתה ,ואנו מתחייבים לשפות
את הרשות במלוא דרישותיה וזאת כמפורט בהסכם ההתחייבות המהווה נספח בלתי נפרד מהסכם זה,
ולא יהיו לי כל טענות או תביעות בשל כך.

אחריות ביטוח
 המזמין יישא באחריות מלאה כלפי הרשות לכל נזק לגוף ו/או לרכוש ו/או הוצאה ו/או אובדן אשר
ייגרמו לחניון הלילה ,לציודו או מתקניו ,לרשות ו/או למזמין ו/או לעובדיו ו/או למי שבא מטעמם ו/או
לאדם אחר כלשהו ,לרבות נזקים לצדדים שלישיים ,בקשר ובכל הנובע ,במישרין ובעקיפין ,עקב כל
מעשה של המזמין ו/או כל מי מטעמו שייגרמו במסגרת או בעקבות הלינה בחניון הלילה.
 המזמין פוטר את הרשות מכל אחריות לנזקי גוף לו ו/או מי מטעמו וכן נזק שנגרם לרכושו ,והוא מצהיר
ומתחייב כי יישא במלוא האחריות הנובעת בקשר עם הלינה בחניון הלילה ולא תהיה למזמין כל טענה או
תביעה עקב כך.
 המזמין מצהיר ומתחייב בזה כי יפצה וישפה את הרשות ,מיד עם דרישתה הראשונה על כל נזק והוצאה
שיגרמו לרשות ,ו/או לרכושה ,ו/או לעובדיה ו/או למבקרים בחניון הלילה ,ו/או לעובדיו ו/או כל צד
שלישי במסגרת הלינה בחניון הלילה ,כולל הוצאות משפטיות שהוצאו על ידי הרשות בקשר להתגוננות
בפני כל תביעה כזו.
 מבלי לגרוע מאחריות המזמין על פי מסמך זה או על פי כל דין ,המזמין מתחייב לערוך ולקיים ,על
חשבונו ,למשך כל תקופת השהייה בחניון  ,את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף
כנספח ג' ,והמהווה חלק בלתי נפרד ממסמך זה (להלן" :אישור עריכת הביטוח") ,אצל חברת ביטוח
מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין.
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ללא צורך בכל דרישה מצד הרשות ,המזמין מתחייב להמציא לידי הרשות 3 ,ימי עסקים לפני הגעה
לשטח וכתנאי מתלה ומקדים לשהייתו בחניון ,את אישור עריכת הביטוח ,כשהוא חתום בידי מבטחו.
המזמין מתחייב כי בכל ביטוח רכוש שייערך על ידו ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף
כלפי הרשות והבאים מטעמה; הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
המזמין מאשר כי קביעת הביטוחים ו/או ציון סכומי הביטוח המינימליים שנכללו באישור מהווים תנאי
מינימום בלבד והוא מתחייב לערוך כל ביטוח אחר שיידרש לכיסוי הסיכון הקשור בפעילות בחניון
הלילה.

כללי
 המזמין אינו רשאי להעביר ,למסור ,להשכיר ,למכור ,לשעבד ו/או למשכן בכל דרך את זכויותיו על פי
הסכם זה.
 הסכם זה ממצה ומגבש כל הסכמה ואין ולא יהיה כל תוקף לכל הסכמה אחרת ,אם נעשתה בין הצדדים
ושלא באה לידי ביטוי בהסכם זה.
 כל שינוי ו/או ויתור ו/או תוספת ו/או ארכה ו/או דחייה ו/או הקלה ו/או פשרה ו/או הסכמה נוספת
כלשהי בהסכם זה על תנאי מתנאיו יהיו חסרי תוקף אלא אם כן יעשו במסמך חתום על ידי הצדדים.
 מעני הצדדים לצורך הסכם זה הם כמצוין בכותרת של הסכם זה .כל הודעה שתשלח מאחד הצדדים
למשנהו על פי הכתובות האמורות במבוא תחשב כאילו הגיעה לתעודתה  22שעות מעת מסירתה במשרד
הדואר למשלוח בדואר רשום.
 את המסמך החתום יש לשלוח בדוא"ל _____________ או בפקס ____________ .מובהר בזאת כי
אישור ההזמנה יינתן רק לאחר קבלת הרשות את חתימת המזמין על גבי מסמך זה .מובהר כי עד לקבלת
המסמך החתום כאמור ,הרשות אינה מתחייבת לשמור למזמין מקום בחניון הלילה.
רשות הטבע והגנים מעוניינת לשמור עם לקוחותיה בקשר ולעדכן בנוגע לחידושים ופעילויות בחניוני הלילה.
אנא סמן  Xבמידה ואינך מעוניין לקבל מידע ועדכונים בנושא חניוני הלילה מרשות הטבע והגנים.

ולראיה באנו על החתום :
שם ותפקיד

תאריך

חתימה
וחותמת
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