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 הוסכם והותנה כדלקמן:הוצהר ועל כך 

 ההתקשרות .1

מתחייב בזה לספק  קבלןכמפורט בהסכם זה, והקידוחי ניסיון שירותי  קבלןמזמין בזה אצל ההצוות 

  בהסכם זה ובנספחיו: ול בהתאם ובכפוף לאמורלצוות שירותים ועבודות אלה, הכ

  . 027-2019, מס' מטרופוליןהבירושלים וקידוחי ניסיון לביצוע  הצעות להציעהזמנה  -' אנספח  .1.1

 .]יצורף לאחר בחירת הזוכה[ שירותים ושכר -נספח ב'  .1.2

 .קבלןהצעת ה – נספח ג' .1.3

גבי טופס תקציבי ממוחשב, שום שינויים ו/או -שנספח ב' להסכם מודפס על ןמכיוויובהר בזאת, כי 

 תוספות שייעשו בכתב יד על גבי הטופס, לא יוכרו כחלק מהסכם זה. 

 כותרות  .2

 הכותרות לסעיפים בהסכם זה ישמשו לצורך נוחות הקריאה בלבד ולא לפרשנות ההסכם.

 עדיפות בין מסמכים .3

כן צוין אחרת, בכל מקום שתימצא סתירה בין מסמכי ההסכם השונים, יגברו הוראותיהם של אלא אם 

המסמכים הבאים, באופן שהוראותיו של מסמך קודם ברשימה שלהלן יגברו על הוראותיו של כל מסמך 

 הבא אחריו:

 שירותים ושכר; ולאחריו -נספח ב'  .3.1

 ולאחריו ישנן(;ככל ו)שאלות ההבהרה והתשובות מסמך  .3.2

 תנאי הסכם זה; ולאחריו .3.3

 ; ולאחריוהזמנה להציע הצעות )לרבות נספחי ההזמנה( -נספח א'  .3.4

 .קבלןהצעת ה -נספח ג'  .3.5

 הגדרות  .4

עיריית המשמש כפלטפורמה המקצועית מטעם הוא גוף ירושלים  –ת אב לתחבורה צוות תכני הצוות:

, פיתוח "לתכנון –פועל במסגרת העמותה הולקידום פרויקטים תחבורתיים משרד התחבורה וירושלים 

 .ירושלים" -ושימור אורבני 

 . על נספחיו השירותים אשר יינתנו בהתאם להסכם זה תכולת העבודה:

מי שימונה מעת לעת על ידי הצוות לנהל ולפקח על ביצוע ומתן השירותים המפורטים בהסכם  נציג הצוות:

אחרת, יהיה  קבלןבכתב לתפקיד זה. כל עוד לא הודיע הצוות לזה ו/או כל אדם אשר יוסמך על ידי הצוות 

 . תשתיות או מי מטעמו מנהל תחום



 קבלןהמטלות שעל ה יכלול את הפרטים הבאים: הפרויקט,העבודה  תהזמנטופס  :הזמנת עבודהטופס 

לבצע במסגרת הפרויקט, פירוט התמורה הכספית, לוח זמנים להשלמת העבודה וכל הבהרה/הוראה 

  אחרת הרלוונטית לעבודה המבוקשת.

 העבודה .5

וכמפורט הצוות  במטרופולין ירושלים, בהתאם להזמנות עבודה מאתיבצע קידוחי ניסיון  הקבלן .5.1

 . לנספח א'המצורף  SOW –בנספח תכולת העבודה 

 באמצעות כוח אדם מיומן ובהתאם למפרט, את העבודה בעזרת ציוד וחומרים תקיניםיבצע  הקבלן .5.2

A.S.T.M .לקידוחי ניסיון 

בהתאם לדרישות ולהנחיות המפורטות,  בנספח א'יבצע את כל שלבי העבודה המפורטים  הקבלן .5.3

 ובהתאם להנחיות הצוות.

את הקידוחים והכלונסאות יהיה רשום בפנקס  בפועלמתחייב כי הקבלן אשר יבצע הקבלן  .5.4

 הקבלנים בסיווג קידוחים וכלונסאות.

 :פיקוח על העבודהה .5.5

 ("המפקח")להלן:  הקידוחים והבדיקות באתר יבוצעו תחת פיקוח עליון של מהנדס הביסוס .5.5.1

 .שיועסק לשם כך על ידי הצוות

 .העבודהלוח הזמנים לביצוע את פקח מה תאם מוללהקבלן באחריות  .5.5.2

ו/או נציגו, ולהקפיד על ביצוע המפקח מתחייב להישמע ולפעול בהתאם להוראות הקבלן  .5.5.3

 העבודה ברמה המיטבית והמקצועית ביותר.

 הסכם מסגרת .6

הכוללת לביצוע השירותים כמפורט  כם מסגרת הכולל את המסגרת הכספיתהווה הסמ הסכם זה .6.1

 כפי שאישר הצוות. ו להלן

ביצוע מינימום כלשהו של עבודות ו/או לספק  קבלןמהמובהר בזאת כי הצוות אינו מתחייב להזמין  .6.2

עבודה ו/או תמורה בהיקף מלא ו/או חלקי של המסגרת הכספית הכללית של ההסכם  קבלןל

מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנושא זה. כמו כן, הצוות שומר לעצמו  קבלןוה

פי שיקול  בהתאם לצרכיו ועל ,קבלןהלהגדיל/להקטין את סכום ההסכם שייחתם עם  את הזכות

 דעתו הבלעדי.  

לק את הצעה לאותה עבודה ולח ישלהג ד,אח קבלןמהצוות שומר לעצמו את הזכות לפנות ליותר  .6.3

  על פי צרכיו ושיקול דעתו הבלעדי., העבודה בין היועצים השונים

 התחייבויותיהםוהצהרות הצדדים  .7

מקצועי המאפשרים לו לבצע את הרקע היכולת והכישורים, הבעל  הוא כי מצהיר בזה קבלןה .7.1

 העבודה בהתאם לדין ולהסכם זה, באיכות המקצועית הטובה ביותר, על פי הוראות הצוות

 . ישא באחריות הבלעדית לביצועה כאמוריולשביעות רצונו המלאה, וכי הוא 

להתקשרותו  הסכםלרבות מכוח דין או  ,ה ו/או מניעה כלשהיכי אין כל איסור, הגבלמצהיר  קבלןה .7.2

לא כפוף לכל התחייבות, לרבות הוא  כי קבלןהעוד מצהיר בהסכם ולביצוע התחייבויותיו על פיו. 



ואין בחתימתו עליו או בביצוע  ,התחייבות מותנית, המנוגדת להתחייבויותיו על פי ההסכם

 או התחייבות אחרת ו/או הפרה של כל דין. הסכםהתחייבויותיו על פיו, משום הפרה של 

מתחייב לנהוג ביושר ובנאמנות כלפי הצוות, עובדיו ו/או הקשורים עימו ולא לעשות כל  קבלןה .7.3

 מעשה או פעולה העלולים להזיק לו.

בכל להסכם זה,  א'כפי שפורטו בנספח ד בכל תנאי הסף לביצוע ההתקשרות מתחייב לעמו קבלןה .7.4

 .ההסכםיסודית של . סטייה מתנאים אלה תהווה הפרה ההסכםתקופת 

, רישיוןבכל עבודה ו/או עיסוק שביצועם מצריך כי ימלא אחר הוראות הדין  קבלןכן מתחייב ה .7.5

 רישום או היתר לפי כל דין, כפי שיחולו ו/או ישונו מעת לעת.  

על פי הסכם זה, לעשות כל פעולה שמומחה היה עושה לשם ביצוע העבודה  קבלןבנוסף מתחייב ה .7.6

פי הוראות כל דין החל על -בהתאם לכללי המקצוע, לסטנדרט הגבוה ביותר הנוהג במקצוע, ועל

 לעשות את כל הסידורים לביצוע יעיל וטוב של העבודה. קבלןהעבודה. כן מתחייב ה

לשם  קבלןאת כל המידע והנתונים שברשותו אשר נחוצים ורלבנטיים ל קבלןהצוות יעמיד לרשות ה .7.7

להשיג כל חומר הנדרש לשם ביצוע  קבלןלגרוע מחובת הכדי ביצוע העבודה. אין באמור בסעיף זה 

 העבודה על פי הסכם זה.

 נהלי עבודה .8

הזמנת עבודה טופס רק לאחר קבלת  קבלןהתתבצע על ידי המפורטת בהסכם זה על נספחיו העבודה  .8.1

יתבקש לחתום על טופס הזמנת העבודה, על  קבלןה. מאת נציג הצוות בכתב ומאושר םחתו

התחייבותו לעמוד במטלות ובלוח הזמנים הקבועים שם, ובחתימתו הוא מאשר את זמינותו לביצוע 

 העבודה ואת התמורה הכספית הנקובה בטופס, לרבות אופן חישובה. 

 להלן. 15להזמנת העבודה החתומה יצרף הקבלן ערבות כאמור בסעיף  .8.2

א הוזמנו ו שינויים ו/או תוספות להזמנת העבודה במהלך ביצוע העבודה אם אלה ליובהר כי לא יוכר .8.3

עבודה  יובהר כי לעיל. 8.1, כאמור בסעיף ומאושר םהזמנת עבודה חתו טופסמאת הצוות ועוגנו ב

קרי, שינויים כל שהם . בכל תמורה קבלןהלא תזכה את  הזמנת עבודהטופס שתבוצע ללא קבלת 

 בהזמנת העבודה ייעשו אך ורק בכתב ובאישור הצוות.

ידרש יישתתף בישיבות של הצוות ו/או של היועצים והמומחים ו/או של כל גורם אחר, כפי ש קבלןה .8.4

 ועל פי דרישת הצוות מעת לעת. לצורך ביצוע העבודה

עם כל גורם  יעבוד תוך שיתוף פעולה עם היועצים והמומחים האחרים של הפרויקט ו/או קבלןה .8.5

ו/או המפקח ודה. יובהר בזאת כי נציג הצוות וככל שיידרש לשם ביצוע העב כפי שיורה הצוות, אחר

הוראות בכל הנוגע לפרויקט ולביצוע עבודתו ובכל הנוגע  קבלןבלעדית לתת לכים מוסמ ויהי

 לשיתוף הפעולה האמור. 

מתחייב למסור לצוות תכנית עבודה מפורטת, דו"ח על התקדמות העבודה וכן מסמכים,  קבלןה .8.6

דרש לכך על ידי הצוות,  ובין השאר בדחיפות יבכל עת שיהסברים ו/או כל מידע בקשר לעבודה 

 ידי הצוות. ותכיפות כפי שיידרש על

בכל הנוגע לעבודה ולאופן ביצועה, וכן בנוגע ו/או מהמפקח יקבל הנחיות מנציג הצוות  קבלןה .8.7

היעדר אין בלצוות בקשר אליה. מוסכם כי  קבלןהתוכניות והמסמכים שיגיש ה למתכונת הדו"חות, 

באמור לעיל אין פי ההסכם, וכי  מאיזו מהתחייבויותיו על קבלןהנחיות כאמור כדי לפטור את ה

 . קבלןכדי לחייב את הצוות להוציא הנחיות מכל מין וסוג שהוא ל



לערוך רישום של שעות העבודה  קבלןעל הככל והזמנת עבודה תנקוב בתמורה ע"פ שעות עבודה,  .8.8

 ש לצוות על פי בקשתו. שיבוצעו במסגרת הסכם זה, אשר יוג

 באמצעים, יוכן קבלןמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מוסכם בזאת כי כל מסמך אשר יוגש ע"י ה .8.9

בפורמט המתאימים למערכת המחשב של באופן וויוגש לצוות במדיה אלקטרונית  ממוחשבים

החומר יוגש  ,וותהנחיית הצבכפוף ל .ובקשתו פי קביעתו-עלמערכת אחרת  אופן ו/או כן בכלהצוות ו

מתחייב לאפשר קבלה ו/או העברה של חומר אליו ו/או ממנו  קבלןהלה. בליווי תדפיס של התכו

 במדיה אלקטרונית, תוך שימוש בתוכנות כפי דרישת הצוות.

הצוות יהא רשאי לבקש תיקונים ו/או הבהרות ו/או תוספות וכן יהיה רשאי לדרוש ביצועם מחדש  .8.10

מתחייב להכניס בכל  קבלן. הקבלןמסמך אחר שיוגש לו על ידי העבודה ו/או של כל חוות דעת ו/או 

מהווה  קבלןשלב של עבודתו שינויים ותיקונים, כפי שידרשו על ידי הצוות. מוסכם כי שכרו של ה

 .תמורה נאותה גם עבור ביצוע שינויים אלה

ים, תתבצע בהתאם יישא באחריות המלאה והבלעדית לכך שפעילותו במסגרת מתן השירות קבלןה .8.11

מתחייב לבצע כל פעולה ו/או עבודה ו/או שירות, על מנת שביצוע  קבלןלהוראות כל דין. ה

השירותים יעמוד בכל עת בהוראות כל דין, והכל על חשבונו ומבלי שיהיה זכאי לכל תמורה נוספת. 

ר שנתגלעו כל אי התאמה ו/או ליקוי ו/או פגם ו/או חוס דברמתחייב ליידע את הצוות ב קבלןה

 בקשר עם השירותים ביחס להוראות כל דין.

, והגורמים ים המקודמים על ידי הצוותכי לאור מורכבות הפרויקט קבלןם על המובהר בזה ומוסכ .8.12

ף חלופי הרבים המעורבים, וכן בשל היות הצוות גוף העשוי להמחות התחייבויותיו וזכויותיו לגו

 קבלןלחול בפרויקט ובעבודה שינויים המצריכים היענות הקט, עשויים ויאשר יוביל את ביצוע הפר

  פי שיקול דעתו אות העשויות להשתנות מעת לעת, עלהורפי  לא עם הצוות עלושיתוף פעולה מ

  .ובהתאם לצרכיו של הצוותהבלעדי 

בלעדיות בקשר עם ביצוע השירותים ו/או להשפיע  קבלןאין בהתקשרות זו כדי ליתן לעוד מובהר כי  .8.13

יקפי העבודה של יועצים נוספים. הצוות רשאי בכל עת, ועל פי שיקול דעתו המוחלט, להוסיף על ה

יועצים נוספים לביצוע השירותים ו/או לביצוע שירותים דומים, להחליף יועצים או לבצע את 

השירותים בעצמו וזאת בכל דרך שיבחר לנכון גם במהלך תקופת ההתקשרות. כך גם אין הצוות 

 .הסכם זה ובנספחיו ולת העבודה כפי שזו מפורטת בכף ולתמתחייב להיק

 בטיחות בעבודה .9

 1970 –לנהוג בהתאם להוראות הקבועות בפקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל  הקבלןעל  .9.1

בהתאם לתקנות בדבר שימוש בחומרי נפץ ואחסנתם,  הקבלןוהתקנות שהוצאו לפיה. כן ינהג 

ימנה אחראי להצבת צופים הקבלן . 1954 –בהתאם להוראות הקבועות בחוק חמרי נפץ, התשי"ד 

 לצרכי בטיחות ביצוע הפיצוצים.

והתקנות  1970 -מתחייב לקיים את כל הוראות פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל  קבלןה .9.2

ולפי כל דין אחר העוסק בבטיחות בעבודה,  1954גון הפיקוח על העבודה תשי"ד  שלפיה, וכן חוק אר

לרבות כל התקנות, ההוראות והצווים שפורסמו ו/או יפורסמו מכוחם וכל הוראות מפקחי 

קבלן  ואמצהיר ומאשר כי ה הקבלןהבטיחות והמורשים על פי דין ליתן הוראות בנושאי בטיחות. 

 .של דבר בפקודה הנ"ל ובתקנותיה יה כמשמעויראשי ומבצע הבנ

(  לרבות 1988 -יקיים במועד ובמדויק את תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה התשמ"ח הקבלן  .9.3

ידווח למפקח העבודה  הקבלןאת כל החובות המוטלות על מבצע בנייה כמפורט בתקנות אלה. 



  .ודותעל היותו קבלן ראשי לביצוע העב זורי שבאזורו מתבצעות העבודותהא

מתחייב להעסיק באתר ממונה בטיחות מטעמו, שיהא אחראי על שמירת מכלול כללי ו/או הקבלן  .9.4

 .הוראות הבטיחות לסוגיהם, תוך תיאום עם הצוות וביצוע הוראות ונוהלי הצוות, כפי שיימסרו לו

 הקבועות ההוראות את הבטיחות בנושא למלא הקבלן מתחייב האמור מכלליות לגרוע מבלי .9.5

 והמקובל לנהוג בהתאם והן הדין להוראות בהתאם הן בעבודה לבטיחות הנוגע בכל והמפורטות

 .בענף

נספח  - להזמנה להציע הצעות )נספח א'( 'ההקבלן מתחייב לנהוג בהתאם לאמור בהוראות נספח  .9.6

 הבטיחות.

 פיקוח .10

המפקח רשאי לבדוק את העבודה ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים  .10.1

במסגרת התחייבויותיו. כמו כן רשאי המפקח לבדוק את  הקבלןבהם ואת טיב העבודה שעושה 

אופן ביצוע הוראות הזמנה זו על ידי הקבלן. לצורך מילוי תפקידו, רשאי ומוסמך המפקח לתת 

ובין אם מדובר בהוראות אשר ניתנות על ידי  המנהלין אם מדובר בהוראות לקבלן הוראות, ב

 המפקח ישירות. 

לרשות המפקח את כל הפועלים, הכלים והמכשירים הדרושים  ,על חשבונו ,חייב להעמיד הקבלן .10.2

או  הקבלןלבחינת העבודות. למפקח תהיה תמיד רשות להיכנס לאתר או למקום העבודה של 

 ים בהם נעשית עבודה. למקומות עבודה אחר

 .כל הנוגע לביצוע העבודהיהיה הקובע היחיד ב נציג הצוות .10.3

אין לראות בזכות הפיקוח, שניתנה למנהל או למפקח על ביצוע העבודה, אלא אמצעי להבטיח כי  .10.4

יקיים את התחייבויותיו על פי הוראות החוזה שייחתם, בכל שלביהן ובמלואן, ואולם אין  קבלןה

, בין קבלןזכות הפיקוח, כאמור, כמטילה על הצוות אחריות כלשהי למעשיו ו/או למחדליו של ה

 כלפי הצוות ובין כלפי צד שלישי כלשהוא.

 אחריות הקבלן לפגיעה בתשתיות .11

לוודא ולברר, טרם ביצוע העבודה, קיומם ומיקומם של תשתיות ובניהם קווי  הקבלןבאחריות  .11.1

 ., מים, גז וכיוצ"בצנרת חשמל ותקשורת

להוציא לפועל רישיונות מרשויות לביצוע העבודות )המחיר כלול במחירי היחידה  קבלןבאחריות ה .11.2

נזקים כלשהם ללא תוספת תשלום( לפעול לקיומם של אמצעי בטיחות אשר ימנעו פגיעה ו/או 

 בעקבות ביצוע העבודה על ידו.

זקי לתשתיות הבאות: ניהיה אחראי יחיד לכל נזק ו/או פגיעה אשר ייגרמו עקב עבודתו,  קבלןה .11.3

והוא מתחייב וכיו"ב תשתיות נוספות, קווי מים וביוב , תקשורת, , גזפגיעה בקווי חשמל

תקבע  וקן או ישולם על ידי הקבלןהנזק יתיובהר, כי ההחלטה באם  נזקים אלה.ה לתקן את/לשלם

 על ידי הצוות ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. 

או בגין לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי בגין תשלום עבור נזקים שנגרמו על ידו  קבלןה .11.4

 ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה בגין כך.התיקונים אשר יבוצעו על ידו 

בגין כל תביעה ו/או טענה שתועלה נגדו, בעקבות נזקים  תהצוומתחייב לפצות ולשפות את  קבלןה .11.5

 , לרבות כל נזק לצדדים שלישיים.או מי מטעמו הקבלןאשר ייגרמו כתוצאה מביצוע העבודה על ידי 



 השירותיםהחלפת נותני  .12

להפסיק את עבודתו של כל אדם המועסק על ידו בביצוע הסכם זה  קבלןלצוות הזכות לדרוש מה .12.1

 קבלןמטעמי ביטחון ו/או מטעמים מקצועיים ו/או מטעמים סבירים אחרים. במקרה כאמור, על ה

וכן לבצע חפיפה  ימים ממועד דרישת הצוות 14מוטלת האחריות להעסיק אדם אחר במקומו, בתוך 

  מלאה ומסודרת על חשבונו.

החלפה או הפסקת עבודה של מי מנותני השירותים כאמור לעיל לא תהווה עילה לדחייה יובהר כי  .12.2

יהא  קבלןעל פי הסכם זה. ה קבלןו/או איחור ו/או גריעה ו/או פגיעה אחרת בביצוע התחייבויות ה

 מנוע ומושתק מלטעון כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך.

 והיקפה תקופת ההתקשרות .13

לפי לתום המסגרת הכספית, שנים בסך הכול או עד  5לתקופה של  תהיה קבלןההתקשרות עם ה .13.1

 .מביניהם המוקדם

קופת ההתקשרות, בביצוע הזמנת עבודה, אשר במהלכה הסתיימה ת קבלןובהר כי ככל והחל הי .13.2

 .הצוותן לשביעות רצו ,ת בהזמנת העבודהולסיים את המטלות הנדרש קבלןאזי יהיה על ה

להשתנות בהתאם לצרכי הצוות וללוח הזמנים  יםיובהר כי תקופת ההתקשרות והיקפה עשויעוד  .13.3

 יום.  30שלו, בהודעה מוקדמת של 

 התמורה .14

 העבודה בהזמנת שתפורט לקבלן בגין העבודה שתבוצע בפועל, כפי תשתלם התמורה .14.1

לאה, בניכוי המ רצונו לשביעות בהתאם הינו העבודה ביצוע הצוות כי לאישור ובכפוף המאושרת

   בנספח ב'.וכמפורט  בנספח ג'שיעור ההנחה המוצע ע"י הקבלן כאמור 

 .19אוקטובר חודש מדד תשומות הבניה של התמורה תוצמד ל .14.2

 לתמורה כאמור לעיל יתווסף מע"מ כחוק. .14.3

 יום ממועד אישור החשבון ע"י הצוות. 60התמורה תשולם במועד שוטף + .14.4

 העבודה הזמנות פי על בפועל שבוצעו העבודות בגין חשבונות הצגת כנגד ישולמו התשלומים .14.5

 המאושרות.

ישירות  סופית וכוללת את כל הוצאות הקבלן, התמורה על פי הסכם זה הינהיובהר כי  .14.6

 על אף האמור בסעיף זה יהיה הקבלן כולל שכר, הוצאות משרדיות, נסיעות, חניה וכד'. ,ועקיפות

מראש,  אוםירשאי להשתמש בשירותי מכון ההעתקות של הצוות לטובת מתן השירותים, בת

 והצוות יישא בהוצאות אלה.

 חשבונות: .14.7

, באופן שוטף ובסמוך bills@jtmt.gov.ilלכתובת המייל:  החשבוןלהעביר את  על הקבלן .14.7.1

 למועד ביצוע העבודה. 

 הקבלן יצרף .ע, לפי העניין"ש/ע"י/א"מ/'יח פי על שביצע העבודה את הקבלן יפרט בחשבון .14.7.2

 השירות, מספר השירות, תיאור ביצוע תאריך את המציין ח"דו לחשבונות

יובהר כי חשבונות  .המבצע וחתימת ,המבצע שם ,שבוצעו שטחים/אורכים/מדידות/השעות



 אשר לא יוגשו כראוי עלולים לגרום לעיכוב בביצוע התשלום. 

שלושה חודשים ממועד ביצוע העבודה, יהא הצוות רשאי במקרה בו חשבון יוגש באיחור של  .14.7.3

מהתמורה בעבור כל חודש  10%, לקזז סך של יקול דעתו, לאחר ששלח התראה לקבלןעל פי ש

ש איחור( איחור, החל מהחודש הרביעי לאיחור. הקנס יוטל באופן מצטבר )בעבור כל חוד

 .  ויקוזז מהתמורה של הקבלן

 ערבות לביצוע ההסכם .15

מילוי התחייבויותיו על פי ההסכם, יצרף הזוכה ערבות בנקאית צמודה בסכום להבטחת  .15.1

ההזמנה ' למסמכי ובנוסח מסמך "( הערבותמגובה הזמנת העבודה )להלן: " 10%השווה ל

הערבות  לכל הזמנת עבודה וזאת במועד מסירת הזמנת העבודה החתומה על ידו. להציע הצעות.

 תהא בתוקף עד לסיום העבודה האמורה בטופס הזמנת העבודה. 

יובהר, כי הזמנת עבודה )ואפילו חתומה( אליה לא תצורף ערבות חתומה ומאושרת, תיחשב  .15.2

הערבות האמורה תשמש גם  כאילו לא נחתמה, והקבלן לא יוכל להתחיל בביצוע השירותים.

את ההפרשים והסכומים הנובעים מטעויות  כערבות להתחייבות הקבלן להשיב לידי החברה

 בחשבונותיו.

מובהר בזאת כי מתן הערבות כדלעיל אינו פוטר את הקבלן ממילוי כל חובותיו  .15.3

בות, עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין, ואילו גבייתה ומימושה של הערהצוות והתחייבויותיו כלפי 

ע מהקבלן כל נזקים והפסדים נוספים לתבו ודי, לא יהוו מניעה מצצוותכולה או חלקה, על ידי ה

 וכן כל סעדים נוספים ואחרים עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י דין. 

רשאי  צוות יהאסכם מראש והישמש כפיצוי קבוע ומוהצוות סכום הערבות שנגבה על ידי  .15.4

 וניויהפוך לקני לחלט את הערבות במלואה וללא קשר לכך שנגרם לה נזק ו/או למידת הנזק שייגרם,

בטענות ומענות הצוות ר והמוחלט של החברה מבלי שתהא לקבלן זכות כלשהי לבוא כלפי הגמו

בגין על פי החוזה ו/או על פי כל דין הצוות של  ויגרע מזכויותיכלשהן בקשר לכך, ומבלי שדבר זה 

 הפרת ההסכם.

הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן, כפי שהוא מפורסם על ידי הלשכה המרכזית  .15.5

הוא מדד תשומות הבניה של חודש לעיל לסטטיסטיקה. המדד הבסיסי בכל אחד מהמדדים 

 .2019אוקטובר 

הערבות תהא בלתי מותנית וניתן יהא לממשה מידית בלא צורך בהנמקה, לפי פנייה חד  .15.6

בכל מקרה שלפי קביעתם לא ביצע הקבלן הצוות או סמנכ"ל הכספים של הצוות צדדית של מנכ"ל 

את העבודות ו/או חלקן או הפר או לא מילא אחר התחייבותו/התחייבויותיו עפ"י הסכם זה או 

במקרה של סכומים המגיעים לחברה בגין הפרשים הנובעים מטעויות בחשבונות הקבלן. היה 

חוזה לא יבוטל, ימציא הקבלן ערבות חדשה בתנאים זהים וההצוות והערבות תחולט על ידי 

 לערבות שחולטה. 

. הקבלן מצהיר הזמנת עבודה נפרדתלמען הסר ספק, הקבלן יגיש ערבות נפרדת בעבור כל  .15.7

בידי כי הוא מודע לעניין זה, לרבות האפשרות, כי הוא ידרש להפקיד במקביל מספר ערבויות שונות 

 זמנות העבודה שקיבל. הוהכול בהתאם למספר הצוות 

 לוח זמנים .16



לוח הזמנים שייקבע באופן ספציפי בכל הזמנת העבודה בהתאם לבצע את מתחייב ל הקבלן .16.1

 .עבודה כהגדרתה להלן

מן  5%יום בביצוע כל שלב משלבי העבודה, יקנה לצוות זכות לקזז  14 -עיכוב של יותר מ .16.2

חור או חלק ממנו, החל מן היום יעבור אותו שלב, בעבור כל שבוע א קבלןהתמורה המגיעה ל

 לעיכוב ואילך. 15 -ה

כי אין ביכולתו לעמוד בלוחות הזמנים, מסיבות שאינן  הקבלןבכל מקרה בו יובא לידיעתו של  .16.3

 כרוכות בו, הוא מתחייב להודיע על כך לנציג הצוות באופן מיידי וללא כל עיכוב. 

ל באחריותו וכתוצאה מהתנהלותו בלוח הזמנים אשר ח עיכוביישא באחריות על כל  הקבלן .16.4

 ו/או אם לא יידע את נציג הצוות בדבר קיומם של גורמים מעכבים.

 ביטוחשיפוי בנזיקין וו אחריות .17

בלבד ולפיכך אישור  הקבלןבין הצדדים כי האחריות הבלעדית עבור העבודה תחול על  מוסכם .17.1

ו/או אשר הוכנו על ידי הקבלן  בעבודהו/או למסמכים אחרים הקשורים  לתוכניות הצוותשל 

על פי חוזה זה לא ישחררו את הקבלן מאחריות המקצועית המלאה הנ"ל ואין בכך כדי להטיל 

על הצוות ו/או על מי מטעמו אחריות כלשהי לטיב ו/או לכשרות ו/או לאיכות העבודה ו/או 

 התוכניות ו/או מסמכים, כאמור.

 בגין שלישי לצדאו /ו לצוות שיגרמו הוצאהו א/ו הפסדאו /ו נזק לכל אחראי יהיה הקבלן .17.2

 את הולמת בצורה משמש אינו בחלקה אן בשלמותה העבודה שנשוא כך עקבאו /ו העבודה

 .תוכננהאו /ו יועדה שלשמן המטרות

לכל נזק ו/או אבדן אשר יגרמו לגוף ו/או לרכוש ו/או  הצוותאחראי כלפי  לבדוהיה י הקבלן .17.3

לעבודה ו/או מעשה  בקשרו/או של צד ג' כלשהו אשר נגרם  וו/או של עובדי הצוותלציוד של 

או בקשר  העבודה, תוך כדי ביצוע ושל הקבלן ו/או מי מטעמ השמטה או טעותו/או מחדל, 

 .לעבודה

 המועסקים העובדים כלפיאו /ו הצוות כלפי אחראי הקבלן, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי .17.4

 לרכוש או לגוף נזק לכל, כלשהו שלישי צד כלפיאו /ו מטעמו הפועל םאד כל כלפיאו /ו ידו על

 או מעשהאו /ו העבודה בקשר לרכושם או להם שיגרם שהוא סוג מכל אחר נזק או אובדן או

 .מטעמו מי או הקבלן של השמטה או טעות או מחדל

 אחריות מכל  העבודה עם בקשר הנמצא אחר אדם כלאו /ו עובדיואו /ו הצוות את פוטר הקבלן .17.5

 לעיל.  1-4קטנים  בסעיפים כאמור הקבלן באחריות הנמצא נזק או אובדן לכל

 שתוגש תביעהאו /ו דרישהאו /ו לו שיגרם נזק כל על הצוות את ולפצות לשפות מתחייב הקבלן .17.6

 פסק פי עלאו /ו הצוות דרישת על וזאת לכך בקשר ואחרות משפטיות הוצאות, לרבות, נגדו

 לו ויאפשר כאמור תביעהאו /ו דרישה, נזק על לקבלן יודיע הצוות. מוסמך משפט בית של דין

 .חשבונו על מפניו הצוות על ולהגן להתגונן

ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או הפסד שנגרמו לו ו/או לרכושו ו/או לצד שלישי,  בתשלום הצוות נשא .17.7

בלן להחזיר לצוות, לרבות הקבלן ועובדיו, בגין ו/או עקב ו/או כתוצאה מהעבודה יהיה על הק

ו/או הוצאה, כאמור, ולשפותו על כל הנזקים ו/או ההפסדים כאמור  שלוםבאופן מידי, כל ת

 לעיל.

זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה  הקבלןרשאי לקזז מן התשלומים אשר  הצוות .17.8



על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם  מהצוותאחרת סכומים אשר נתבעים 

מחמת מעשה או מחדל שהם  צוותבאחריותו של הקבלן כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו ל

 כאמור לעיל. הקבלןבאחריותו של 

 ומבליישראל  ו/או משרד התחבורה ו/או עיריית ירושלים,  מדינתלעיל יחול גם לטובת  האמור .17.9

פי חוזה זה ו/או על פי דין לעניין הוראות האחריות, השיפוי  על ןהקבללגרוע מאחריות 

מדינת ישראל  ו/או משרד התחבורה ו/או עיריית  לביןוהביטוח הכלולים בהסכם בין המזמין 

 כיהקבלן מצהיר  .ירושלים ו/או גופים נוספים למימון העבודות ו/או הרשאת העבודות וכד'

 .   בהתאמהצוות בהתחייבויות ה יעמוד והקבלן" BACK TO BACK "  עליו יחולו"ל הנ ההוראות

 ביטוח

על חשבונו,  לבטח הקבלן מתחייב, דין כל לפי או החוזה לפי הקבלן מאחריות לגרוע מבלי .17.10

לטובתו ולטובת הצוות, ביחד ולחוד, ולקיים במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות 

' זהמצורף כנספח ופס האישור על קיום ביטוחים , את הביטוחים המפורטים בטכלפיושבדין 

 .להזמנה להציע הצעות )נספח א'("(, טופס האישור על קיום ביטוחים)להלן: "

 ציא הקבלן את טופס האישור על קיום ביטוחיםימ קבלת הודעת הזכיה,ימים מיום  7בתוך  .17.11

ופס ידי חברת הביטוח מטעמו המורשית בישראל. המצאת ט-, כשהוא חתום עלבתוקף

האישור על קיום ביטוחים בהתאם לאמור בסעיף זה מהווה תנאי מהותי בהסכם. הקבלן ישוב 

ויציג, מידי תום תקופת ביטוח, במשך חלותו של הסכם זה את טופס האישור על קיום 

  .מהצוות כלשהי, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה  התקף והעדכני ביטוחים

 או במישרין המשמש רכב כלי כל ביטוח, שנערךיערוך ו/או יוודא  הקבלן -כלי רכב ביטוח .17.12

ולכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה על פי  העבודה לביצוע בעקיפין

דין לרבות ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים )ביטוח חובה( וכן 

לנזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה בסכום מפני חבות בגין נזק לרכוש הכולל כיסוי 

למען ספק מוסכם כי המונח "כלי רכב" כולל מחפרים, ₪.  600,000 -גבול אחריות שלא יפחת מ

 גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג.

"כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור, אשר אין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה יערך עבורו  .17.13

 .למקרה  ₪ 2,000,000-חריות מפני נזקי גוף מיוחד בגבולות אחריות שלא יפחתו מגם ביטוח א

ריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים ע .17.14

אחריות כלשהי  ועל התאמת הביטוחים ולא יטילו עלי מהצוותלא יהוו אישור כלשהו  לצוות

פי -פי הסכם זה או על-על הקבלןכדי לצמצם את אחריותו של בקשר לכך ו/או לא יהא בכך 

 כל דין. 

הקבלן ישא, בכל מקרה, בסכום ההשתתפות העצמית החל בביטוח  וכן ישא בכל נזק שיגרם  .17.15

עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן, קבלני המשנה, עובדיהם וכל מי שבא מטעמם שאינו  צוותל

 העצמית ההשתתפות לסכום מתחת נזקים לרבותמכוסה על ידי פוליסות הביטוח של הקבלן, 

 .בפוליסות הקבועה

הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות הצוות יהא הקבלן  .17.16

באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו  תביעות ו/או טענות, כספיות  צוותאחראי לנזקים שיגרמו ל

 .ואו אחרות, כלפיה והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור, כלפי



 הסבת ההסכם .18

מתחייב לא להסב לאחר הסכם זה, או חלק ממנו, ולא להעביר או למסור לאחר כל זכות  קבלןה .18.1

ך הסכמת הצוות מראש ובכתב. ניתנה הסכמת או חובה הנובעים מהסכם זה, אלא אם כן ניתנה לכ

מהתחייבות ו/או מאחריות ו/או מחובה כלשהי  קבלןהצוות כאמור, לא יהיה בכך כדי לשחרר את ה

 על פי כל דין ולפי הסכם זה.

הצוות רשאי להסב, להעביר, לשעבד או למסור לצד שלישי את זכויותיו וחובותיו לפי הסכם זה,  .18.2

 . קבלןבהסכמת ה כולן או מקצתן, ללא צורך

 היחסים בין הצדדים .19

יהיה אחראי כלפי הצוות לעבודתם של עובדיו ו/או המועסקים על ידו בביצוע הסכם זה,  קבלןה .19.1

לא תהיה כל טענה המבוססת על ביצוע העבודות בידי מי  קבלןכאילו בוצעו במישרין על ידו, ול

 מהם. 

ייחשב כקבלן עצמאי במערכת יחסיו עם הצוות. אין לפרש כל זכות של הצוות להורות, לפקח  קבלןה .19.2

ו/או עובדיו ו/או המועסקים על ידו בביצוע הסכם זה, כמקנה להם מעמד  קבלןאו להדריך את ה

 של עובדי הצוות. 

וע הסכם ו/או לעובדיו ו/או למועסקים על ידו בביצ קבלןל להסרת כל ספק מצהירים הצדדים כי .19.3

לא תהיינה כל זכויות של עובדים אצל הצוות, והם לא יהיו זכאים לכל זכויות המגיעות לעובדים  זה

בצוות, ולא לכל פיצויים ו/או הטבות כלשהן בקשר לביצוע הסכם זה ו/או ביטולו ו/או סיומו ו/או 

 . פסקת ביצוע העבודה, מכל סיבה שהיאה

 עובדים, מס מקביל ויתר הזכויות הסוציאליות בקשר להצוות לא ישלם כל תשלום לביטוח לאומי .19.4

. במידה שקיימת חובה, על פי כל דין, לנכות למשרות אלה סכומים משכר קבלןהמועסקים על ידי ה

 ועל חשבונו בלבד.  קבלן, ייעשה הדבר על ידי הקבלןהמועסקים על ידי ה

 תאם לחוקי העבודה.מתחייב להעסיק את עובדיו בהתאם להוראות הדין ולפעול בה קבלןה .19.5

, 2011-רת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב אחת או יותר מהוראות החוק להגב קבלןהפר ה .19.5.1

 לפיה עליו לפעול לתיקון ההפרה. התראה  קבלןה רשאי הצוות לשלוח ליהי

 את ההפרה תוך זמן סביר.  קבלןה לעיל, יתקן 19.5.1כאמור בסעיף  קבלןנמסרה התראה ל .19.5.2

      מו לאלתר, יהיה רשאי הצוות לבטל את ההסכם עאת ההפרה תוך זמן סביר,  קבלןלא תיקן ה .19.5.3

 לא יהיה רשאי לדרוש פיצוי כלשהו בגין ביטול ההסכם. קבלןוה

, לרבות במקרה בו יישלח לצוות מכתב קבלןאו מי מעובדיו של ה קבלןככל שהצוות ייתבע ע"י ה .19.6

מיד עם דרישת  הצוות בכל סכום שיידרשלשפות את  קבלןדרישה טרם נקיטת הליכים, מתחייב ה

, קבלןאודות כל דרישה ו/או תביעה, אשר תוגש מטעם עובדיו של ה קבלןל. הצוות יודיע הצוות

 הזדמנות סבירה להתגונן בנוסף.  קבלןוייתן ל, בהזדמנות הראשונה

 קבלןה, יסכים קבלןמוסכם בין הצדדים כי בכל מקרה בו ייתבע הצוות על ידי מי מעובדיו של ה .19.7

 לצירופו כנתבע נוסף בתביעה, ככל שהצוות יבקש לצרפו. 



שהועסקו על ידו,  קבלןחויב הצוות לשלם בפסק דין סופי סכום כלשהו, לאחד או יותר מעובדי ה .19.8

סק הדין, בתוספת הוצאות לשפות את הצוות במלוא הסכום בו חויב הצוות על פי פ קבלןמתחייב ה

 . צוות, מיד עם דרישת המשפטיות הסבירות

 זכויות יוצרים .20

בקשר לעבודה על פי הסכם זה וכן כל תוצר  קבלןאסף ו/או יוכן ע"י הימובהר בזה כי כל חומר שי .20.1

כניות, שרטוטים, ניתוחים שר לפרויקט, ובכלל אלה דו"חות, תכתוב או בלתי כתוב של עבודתו בק

לא  קבלןם לצוות בלבד, ול( יהיו שייכי"חומר הפרויקט"רעיונות תכנוניים וכל רעיון אחר )להלן: 

תהא בהם כל זכות יוצרים, למעט הזכות לקריאת שמו על עבודותיו. כמו כן יהא הצוות רשאי 

לדרוש כי על חומר הפרויקט ו/או על מסמכים הקשורים בעבודה יצוין מזמין העבודה ו/או מממן 

"העמותה לתכנון,  של עיריית ירושלים ו/או משרד התחבורה ו/אוהעבודה ו/או הצוות ו/או שמה 

 ירושלים".  –פיתוח ושימור אורבני 

ישמו או לשנותו מוסכם בזה כי לצוות תהא הזכות לעשות כל שימוש בחומר הפרויקט, ובכלל זה לי .20.2

לשם שינוי ו/או , , לרבות אך לא רק לעיריית ירושלים ו/או משרד התחבורהאו למוסרו לאחרים

לא יהא רשאי להעלות טענה כלשהי ביחס לכך, ובמיוחד  קבלןלכל צורך אחר. ה ולשם ביצוע ו/א

לא יוכל לטעון כי יש לבצע את השינויים באמצעותו ו/או כי השינויים פוגעים בזכויות היוצרים שלו 

 ו/או בזכותו המוסרית בחומר הפרויקט. 

מו אשר נעשו ושול, בחומרים )לרבות תוכנות ופיתוחים מקצועיים(וכל לעשות שימוש לא י קבלןה .20.3

לא יוכל למכור או להציע את המוצרים אשר פותחו עבור הצוות  קבלןהבנוסף, על ידי הצוות. 

 . , מבלי לקבל אישור בכתב ומראש מאת נציג הצוותללקוחות נוספים שלו

כל מסמך הקשור בביצוע העבודה לגבי לא תהא זכות עיכבון בקשר לחומר הפרויקט, לרבות  קבלןל .20.4

להחזיק  קבלןכם זה. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתו של האו שהגיע אליו במסגרת הס

 בידו העתקים של כל מסמך, כמתחייב על פי הדין. 

ו בהתאם להוראות החוק והדין באשר לזכויות יוכנלוודא כי כל מוצריו ו/או עבודתו  קבלןעל ה .20.5

לעשות שימוש רק בחומרים אשר זכויות היוצרים לגביהם הוסדרו עם  קבלןיוצרים. קרי, על ה

בעליהם. מבלי לגרוע מן האמור יובהר, כי בכל מקרה של שימוש לא חוקי בתמונות, תוכנות, 

במלוא האחריות המשפטית ובכל  קבלןהיישא סמלים, סלוגנים, פונטים, מפות, רעיונות ועוד 

בגין כל הוצאה  צוותמתחייב לשפות את ה קבלןיות. ההנזקים אשר יגרמו כתוצאה מהפרת הזכו

מתחייב לשאת בכל  קבלן. כמו כן, ההפרת הזכויות כאמורו/או תשלום אשר יבוצע על ידו בשל 

 העלויות הכרוכות בהליך משפטי, ככל שיהיה.

סעיף זכויות היוצרים שבהסכם זה לעיל יחול בכל מקרה, בין אם יבוצע הסכם זה עד תומו, בין אם  .20.6

יופסק ביצועו ובין אם יבוטל מכל סיבה שהיא, ומבלי תלות בזהות מפר ההסכם ו/או באשמה 

 תורמת כלשהי של מי מן הצדדים להפסקת ביצועו ו/או לביטולו של ההסכם.

 מהווה תמורה נאותה אף בהתחשב באמור בסעיף זה.  קבלןהצדדים מצהירים כי שכרו של ה .20.7

 סודיות .21



למסור, או להביא לידיעת כל אדם או גוף, כל לפרסם, להודיע,  מתחייב לשמור בסוד ולא קבלןה .21.1

מידע ו/או נתונים ו/או תכניות מכל סוג שהוא שיימסרו או ייוודעו לו בכל דרך שהיא בקשר עם 

ביצוע הסכם זה ו/או בקשר לצוות, וכן לגרום לכך שעובדיו ישמרו אף הם על סודיות כאמור, 

יובהר כי גילוי  .מראש ובכתב לכך קבלת אישור הצוותאלא לאחר , בתקופת ההסכם וגם לאחריה

 פרטים מכוח הדין לא יחשב כהפרת הוראה זו, ובלבד שניתנה לצוות הודעה מראש על כך. 

מחוץ לעבודתו עבור הצוות, בידע המקצועי, לא להשתמש במישרין ו/או בעקיפין, מתחייב ש קבלןה .21.2

, ללא קבלת אישור או שישמש אותו בהכנת העבודהבידע המסחרי, ובקניין הרוחני המשמש ו/

 . מראש ובכתב לכך הצוות

 ניגוד עניינים .22

מצהיר בזה כי בחתימתו על הסכם זה ובפעולותיו לביצוע העבודות על פיו אין כל סתירה  קבלןה .22.1

ופגיעה בהתחייבויות אחרות שלו ו/או של מי מעובדיו כלפי צדדים שלישיים וכי אין הוא צפוי לכל 

 ה ו/או טענה מצד שלישי כלשהו, בקשר עם מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה. תביע

וככל שיתברר לצוות כי הוא עומד בפני טענה ו/או תביעה כאמור לעיל, יהא הצוות רשאי לנקוט  אם .22.2

כל צעד שימצא לנכון, על מנת לאפשר את התקדמות הפרויקט בדרך הטובה והמהירה ביותר. בין 

היתר יהיה הצוות רשאי להגיע לכל הסדר עם כל צד שלישי בנוגע לעניינים אלה, לאחר שיעדכן 

 ישפה את הצוות במלוא הוצאותיו ו/או הנזקים שייגרמו לו כתוצאה מכן.  קבלן, והקבלןת הבדבר א

בין מילוי תפקידיהם על פי  ,מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים ועובדיו מתחייבים להימנע קבלןה .22.3

הסכם זה ובין מילוי תפקיד אחר שלהם ו/או של תאגידים, שבשליטתם הישירה ו/או העקיפה,  לבין 

 ייניהם האישיים. טובת הפרויקט והצוות הם שיגברו על כל עניין אחר. ענ

ו/או מנהליו ו/או בעל מניותיו יימנעו מכל פעולה שיש בה משום ניצול הזדמנויות  קבלןכל עובדי ה .22.4

עסקיות, במטרה להשיג טובת הנאה לעצמם ו/או לתאגידים שבשליטתם הישירה ו/או העקיפה, כל 

 לאחר הפסקת ההתקשרות. ששנתיים ה במשךעוד הסכם זה תקף ו

ביצוע מסכים ומתחייב בזה שלא לקבל כספים או כל תמורה אחרת שהיא בגין כל הקשור ל קבלןה .22.5

 ובהתאם להוראות הסכם זה. העבודה, אלא מן הצוות בלבד 

מתחייב לעדכן את הצוות  קבלן'(, הד)נספח  קבלןהבהתאם לתצהיר ניגוד העניינים המצורף להצעת  .22.6

שיש בה ניגוד עניינים או חשש לכך. או אפשרות להתקשרות של גוף ו/בכל פנייה באופן מיידי 

יהיה רשאי  קבלןהתחייבות זו תחול לאורך כל תקופת ההתקשרות על הארכותיה, ככל ויהיו. ה

או פרטי להתקשר עם גוף כאמור רק בכפוף לאישור הצוות בכתב והנחיותיו לגבי תנאי ו/

 ההתקשרות.

 ,מתחייב להודיע לצוות בכתב ובאופן מיידי על כל עניין אישי קבלןמבלי לגרוע מהאמור לעיל, ה .22.7

, בין פעילותו, פעילות משרדו או פעילות קבלןעסקי, מקצועי, רכושי, משפחתי או תפקיד שממלא ה

ם אשר נותן לצוות את כל צד שבו או עמו הוא קשור, במישרין או בעקיפין, לרבות כל אדם או גור

הגופים הבאים המפורטים באתר הצוות רות מטעמו, בקשר עם מתן השירותים לצוות, לבין יהש
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 העדכונים מעת לעת. 

ו/או מנהליו ו/או בעליו מניותיו ימנעו מלהתקשר באופן שמהווה ניגוד עניינים,  קבלןכל עובדי ה .22.8

 . לעיל או מי מטעמם 22.7בסעיף  כאמורבאופן ישיר או עקיף, עם הגורמים 

 ביטול ההסכם .23

הצוות רשאי, בכל עת, לבטל את ביצוע העבודה על פי הסכם זה, או חלק ממנה, וזאת בהתאם  .23.1

 קבלןוהסופי. הביטול יבוצע על ידי מתן הודעה בכתב מאת נציג הצוות ללשיקול דעתו הבלעדי 

 יום, וללא צורך במתן נימוקים.  30בהודעה מוקדמת של 

ה נקובהתמורה מתוך ה קבלןלעיל, ישלם הצוות ל 23.1בסעיף של ביטול ההסכם כאמור במקרה  .23.2

והעביר  ביצע כבר בפועל קבלן, רק את התשלומים המתייחסים לביצוע העבודה שהלעיל 14בסעיף 

והצוות לא יהא חייב בכל פיצוי, תמורה, או תשלום אחר עבור או עד תאריך הביטול,  את תוצריה

 בקשר לביטול ביצוע העבודה או חלק ממנה, לפי העניין. 

על אף האמור לעיל, הסכם זה יבוטל לאלתר וללא שהצוות יהיה חייב בהמשך ההתקשרות וזאת  .23.3

כפושט רגל )במקרה של עוסק מורשה( או ככל ויחולו נגדו בהליכי חדלות פירעון יוכרז  קבלןככל וה

צו הקפאת הליכים או ימונה מנהל  ו)במקרה של תאגיד רשום לרבות, אך לא רק, ככל שיינתן נגד

עבור העבודה  קבלןמיוחד על ידי בית המשפט המוסמך(. יובהר כי במקרה כאמור הצוות ישלם ל

עד למועד הפסקת ההתקשרות בשל פשיטת רגל או חדלות ועברה לצוות והאשר בוצעה על ידו 

, לפי העניין. יודגש כי הצוות שומר לעצמו את זכות הקיזוז בגין כל נזק אשר ייגרם קבלןפירעון של ה

מתחייב להביא  קבלן. הקבלןלו כתוצאה מהפסקה פתאומית של העבודה בשל מצבו הכלכלי של ה

 לידיעת הצוות כל שינוי במעמדו המשפטי כאמור בסעיף זה. 

לידי הצוות, באופן מרוכז ומסודר, את כל  קבלןיחזיר ה סיום ההתקשרות, מכל סיבה שהיא,עם  .23.4

ו/או נמסרו לו על ידי כל  אשר הועברו לו ו/או הוכנו על ידוכל החומרים את המסמכים והתוצרים ו

  גורם בקשר לפרויקט.

 תרופות והפרות .24

ימים מיום  7הוראה מהוראות הסכם זה, יהיה הצוות רשאי לדרוש תיקונה בתוך  קבלןהפר ה .24.1

ימים כאמור, תהא זו הפרה יסודית של ההסכם והצוות  7את ההפרה בתוך  קבלןההפרה. לא תיקן ה

ם זה. יהיה רשאי לבטל את ההסכם, וכן יהיה זכאי לכל התרופות העומדות לו על פי הדין והסכ

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהא הצוות רשאי לנקוט בעצמו ו/או באמצעות אחרים פעולות לתיקון 

במלוא עלותן לצוות וכן במלוא ההוצאות ו/או הנזקים שייגרמו לצוות  קבלןההפרה ולחייב את ה

 .  בגין ההפרה ותוצאותיה

חייב לשלם לצוות פיצויים  אחת או יותר מהתחייבויותיו האמורות בהסכם זה, יהיה קבלןהפר ה .24.2

שנגרמו לו כתוצאה מההפרה כאמור, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהא  בגין הנזקים וההפסדים

עשה, צווי ביניים במעמד  כל סעד משפטי אחר, לרבות צו מניעה, צו קבלןהצוות זכאי לקבל נגד ה

 . צד אחד
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או הוראה מהוראות הסכם זה, כל מחדל או שתיקה של הצוות לא ייחשב כוויתור על כל הפרה  .24.3

יהיה מושתק מלטעון טענת ויתור כאמור לעיל, למעט ויתור שניתן בכתב לגבי אירוע או  קבלןוה

הפרה או הוראה מסוימת בהסכם. כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם הצוות, לא יהיה בר תוקף אלא 

 אם כן נעשה בכתב ונחתם על ידי נציג הצוות. 

 קיזוז ושונות .25

, כל סכום אשר יגיע לצוות בין כתשלום בין כהחזר, בין קבלןיה רשאי לקזז מכל תשלום להצוות יה .25.1

, בין לפי הסכם זה ובין מכוח הסכמים אחרים ו/או עסקאות אחרות קבלןכפיצוי או שיפוי מאת ה

 לבין הצוות.  קבלןשבין ה

מצג,  הסכם זה ממצה את המוסכם בין הצדדים ולא תהיה כל נפקות למשא ומתן, הצהרה, .25.2

הסכמה, אשר נעשו, אם נעשו, בין בכתב ובין בעל פה, בין במפורש ובין משתמע, בין התחייבות או 

 הצדדים עובר לחתימת הסכם זה. 

התנהגות מי מהצדדים לא תחשב כוויתור על זכות מזכויותיו על פי הסכם זה או על פי כל דין ו/או  .25.3

נאי שהוא, אלא אם הוויתור, ההסכמה, כוויתור או הסכמה מצידו לאיזו הפרה או אי קיום ת

 הדחייה, השינוי, הביטול או התוספת, נעשו במפורש ובכתב. 

לא יהיה כל תוקף לכל שינוי בהסכם זה, ולא ניתן לשנות תנאי כלשהו מתנאיו אלא על ידי מסמך  .25.4

בכתב הנושא את חתימות הצדדים ואשר יצורף כנספח להסכם זה. למען הסר ספק מובהר בזאת 

 א ניתן לשנות תנאי מתנאי הסכם זה בדרך של התנהגות, נוהג וכו'. כי ל

 סמכות שיפוט .26

סמכות השיפוט בכל ענין ודבר הנובע מהסכם זה תהא מסורה לבית המשפט המוסמך בירושלים, ולו 

 בלבד.

 כתובות והודעות .27

הצדדים לצורך הסכם זה הן כאמור במבוא להסכם. כל הודעה, שתישלח בדואר רשום בישראל,  כתובות

 שעות לאחר משלוחה בדואר רשום.  72לפי אחת מהכתובות הנ"ל, תחשב כאילו נתקבלה כחוק 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
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