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למתן שירותי תכנון מפורט ופיקוח עליון להשלמת הקמת הקו הכחול של הרכבת הקלה הסכם 
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 בע"מ _____________ :ל ב י ן
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  _________מרח' 

____________________ 
 

 (""המתכנן )להלן

 

 

 

 

 

 מצד שני;

 
ירושלים מקדם מטעם עיריית  -הפועל במסגרת העמותה לתכנון, פיתוח ושימור אורבני והצוות  הואיל

ובמרכזם פרויקט מטרופולין ירושלים ובירושלים ומשרד התחבורה פרויקטים תחבורתיים ב
ים מתוכננים ווקושלוחות , הארכות, קו קיים - י רכבת קלהוקורשת , הכולל הרכבת הקלה

 ;"(רק"לקוי ה)להלן:"

ומקטעים שונים, בין  מסדרונותהכחול הכולל מספר ואחד מקווי הרק"ל המתוכננים הוא הקו  והואיל
"קו רוחב" שיחבר את שכונת ארמון הנציב אל בית החולים הדסה הסגול שיהווה מעין היתר, הקו 

. תוואי הקו חופף בחלקו ור התעשיה תלפיות ודרך מתחם מלחהעין כרם דרך ציר דרך חברון, אז
הקו וואי של הקו הירוק ולחלק מהארכה של הקו האדום לבית החולים הדסה עין כרם )להלן: "לת

  "(.הסגול

, קוח עלון לקו הסגולוהצוות מעוניין להתקשר עם המתכנן לצורך קבלת שירותי תכנון מפורט ופי והואיל
 הכול כמפורט להלן בהסכם זה ובנספחים לו )להלן: "העבודה" או "השירותים"(;

תכנון מפורט ופיקוח עליון להשלמת  לקבלת שירותי 03-2021 מס'המתכנן נבחר כזוכה במכרז ו והואיל
כמפורט  (, הכל"ההליך"" או המכרז)להלן: "הקמת הקו הכחול של הרכבת הקלה בירושלים 

  ;במסמכי המכרז

כחלק  הזרלשם ביצוע חלק ממטלות התכנון במכרז התקשר המתכנן הישראלי עם המתכנן ו והואיל
 מהצעתו במכרז; 

סמך הצהרותיו והתחייבויותיו כפי  על, המתכנןאת הצעתו של  אישרההמכרזים של הצוות  וועדת והואיל
 זוכה;  השהוגשו במסגרת המכרז ועל פי כל תנאיו, כהצעה 

הצוות הסכם זה משום התחייבות של אין בהתקשרות הצוות במודע לכך, כי ו מסכים והמתכנן והואיל 
, בין בכלל, ובין בהיקף התחלת תכנוןהמתכנן או להנפיק צו של עבודה כלשהי לביצוע להעביר 

 ;נוספיםיועצים ידי -יסופקו גם עליכול ו לצוותהנדרשים כי השירותים ו ,כלשהו
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התחלת  עשה זאת בדרך של צויעביר עבודות לביצוע המתכנן, הצוות יוידוע למתכנן, כי ככל שהצוות  והואיל
ובהתאם להוראות  ,כולה או חלקהלהסכם זה,  נספח א'המפורטת בלביצוע העבודה  ביחס תכנון

 ;הסכם זה

 ובכלל זה זכויותיו הכספיות, מצהיר בזה כי כל זכויותיו בקשר עם הפרוייקט בכללותווהמתכנן  והואיל
ו/או טענה נותן בזה ויתור מלא ומוחלט על כל דרישה והוא , על נספחיו תוגדרנה בהסכם זה בלבד

זה במועד לו  הידוע הלו במועד חתימתו על הסכם זה ובין אם אינ הידועהייתה  בין אם ו/או תביעה
ת כל טענה ו/או דרישה אמכל סיבה שהיא, ותיוודע בעתיד, ומצהיר בזה כי יהא מנוע ומושתק מהעל

הצהרת המתכנן מוסכם על הצדדים כי ל ו/או תביעה כאמור כנגד הצוות ו/או כנגד כל גורם שהוא;
 ולחובת המתכנן;  על פי סעיף זה יינתן הפירוש המרחיב ביותר לטובת הצוות

  

 אי לכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 , נספחים ופרשנותמבוא .1

תהא והתקשורת עם המתכנן ונציגיו במהלך מתן השירותים, בכתב ובע"פ,  עברית תהאשפת ההסכם  .1.1
מול המתכנן הזר  כי התקשורתיובהר  החליט הצוות אחרת לפי שיקול דעתו.אלא אם בשפה העברית 

 תהא על אחריותו של המתכנן הישראלי בלבד .

להלן  ויפורשו יחד עמו.  מנוהיוהנספחים המצורפים לו מהווים חלק בלתי נפרד  הסכםהמבוא ל .1.2
 רשימת הנספחים:

 :ספחיםנ

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תכנון מפורט ופיקוח עליון להשלמת הקמת הקו הכחול  - 'א נספח
 03-2021של הרכבת הקלה בירושלים הליך מס' 

 שירותים ושכר - 'ב נספח
 הצעת המתכנן  - 'ג נספח

 מסמך שאלות ותשובות ההבהרה -' נספח ד
 

 הסכםתהיה אותה המשמעות כמו ב הסכםכל אחד מהמושגים והמונחים בכל אחד מהנספחים לל .1.3
 אלא אם נקבע במפורש אחרת.

, הסכםתיחשבנה כחלק מה, במסגרת ההליך לצוות מתכנןידי ה-שניתנו על הצהרות או התחייבויות .1.4
זה, תגברנה ההוראות המפורטות  הסכםאולם בכל מקרה של סתירה בינן לבין הוראה מהוראות 

 זה. הסכםב

הנוחות והקלת ההתמצאות בלבד, ואין לעשות בהן שימוש לצורכי כותרות הסעיפים נועדו לשם  .1.5
 או לכל תכלית אחרת.  הסכםפרשנות ה

  :עולה אחרת מהקשר הדבריםזה יהיו למונחים המפורטים להלן הפירושים שבצדם, אלא אם  הסכםב .1.6

 תקן ,פסיקה משפטית ,צו ,פקודה ,חוק עזר ,תקנה ,הוראות חוק - דין"ה"הוראות 
דרישה שנקבעו על ידי או  הוראה ,הנחייה, פרסום ,מומלץ או רשמי

)לרבות כללי אתיקה ו/או תקנות אתיקה החלות  כל רשות מוסמכת
ובנספחיו  הסכם, בין שאוזכרו במפורש בכבעל מקצוע( מתכנןעל ה

וכפי  הסכםובין אם לאו, הכל כפי שקיים נכון למועד חתימת ה
ותקופת מתן  ותמעת לעת במהלך כל תקופת ההתקשר ןשיתעדכ

, ואשר תחולתם או יישומם רלוונטיים לטיבם, איכותם השירותים
 ומאפייניהם של השירותים.

לבצע  מתכנןהכל אחד מהגופים אשר בהתייחס לפעולותיהם יידרש  - "הגופים המעורבים"
להתחשב ולממשק  מתכנןהאת השירותים או אשר בהם יידרש 

לרבות ומבלי לגרוע: פעילותו בקשר ולצורך ביצוע השירותים, 
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יועצים, מפקחים, , מתכננים, קבלנים, אדריכלים, מהנדסים
אשר ( מודדים, שמאים וכל המומחים האחרים )חיצוניים ופנימיים

יועסקו )ככל שיועסקו(, בקשר ישיר או עקיף לפרויקט, כולו או 
הרשויות ; הצוותם ונציגים מטעם חלקו וכן בנוסף, גורמי

ובכללן רשויות התכנון, רמ"י, רשות העתיקות, הגיחון,  המוסמכות
גורמים נוספים אשר פעילותם  וכן עיריית ירושלים  משרדי ממשלה,

חופפת ומתממשקת )פיזית, מנהלתית, תפעולית, משפטית 
 ., לפרויקט או לשירותיםהצוותומקצועית(, לפעילות 

 או"הסכםה"
 "ההסכם"

וכל המסמכים זה וכל נספחיו )כפי שיעודכנו מעת לעת(,  הסכם -
 .המהווים חלק בלתי נפרד הימנו, ותנאי מתנאיושיצורפו לו 

 או "השירותים"
   "שירותי התכנון"

  בנספח א'. כהגדרת מונחים אלו -

בקשר עם  מתכנןה צברו או שיערכו על ידישיהמידע והמסמכים כל  - "תוצרי השירותים"
, עבודה, נתון, פרטכל  וכן הפרויקט והשירותים, בכל פורמט שהוא,

הנוגעים, מעצם טיבם וטבעם או על פי הנוהג  מידע, מסמך או תוצר
(, הסכם)אף שהפקתם אינה מצוינת במפורש ב םאו דין לשירותי

תרשימים, שרטוטים, , אומדניםתוכניות, אך מבלי לגרוע, לרבות 
, חישובים, רשימות, חלופות, סקיצות, תדיאגראמושומות, מפות, 

סקרים, נספחים, חוות דעת, דוחות )לרבות דוחות בקרה(, מצגות, 
נסחים, מפות גוש, העתקות אור פרוטוקולים, דיווחים, , תמופרוגר
במסגרת  מתכנןמידע ומסמכים שנאגרו או שנמסרו לוכן 

ו ובין אם או באמצעות מתכנןהבין אם הוכנו על ידי השירותים, 
, בין בכתב ובין בכל מדיה םוכן כל המסמכים הקשורים בה ,לאו

 .לרבות העתקים וטיוטותאחרת, 

 - ביחיד, ולהפך במשמע נקבה גם - זכר בלשון האמור כל, ההליך מסמכי ובכל זה הסכםב כי מובהר .1.7
  .משתמעת אחרת כוונה כשאין והכל -המילה "או" תיקרא "ו/או" , ולהיפך במשמע ברבים גם

אלא אם כן צוין אחרת, בכל מקום שתימצא סתירה בין מסמכי ההסכם  - עדיפות בין מסמכים .1.8
השונים, יגברו הוראותיהם של המסמכים הבאים, באופן שהוראותיו של מסמך קודם ברשימה שלהלן 

 יגברו על הוראותיו של כל מסמך הבא אחריו:

 שירותים ושכר; ולאחריו –נספח ב'  .1.8.1

 ולאחריו; מך שאלות ותשובות ההבהרהמס -נספח ד'  .1.8.2

 תנאי הסכם זה; ולאחריו .1.8.3

 הצעות; ולאחריוהציע הזמנה ל –נספח א'  .1.8.4

 .מתכנןהצעת ה -נספח ג'  .1.8.5

 ייצוג  .2

 הצוות נציג .2.1

מנהל  ו/אומנהל התכנון  וו/אבצוות הנדסה  יתלסמנכ" איה הסכםהלצרכי  הצוות נציג/ת .2.1.1
 "(.הצוות נציג)להלן: "זה בכתב  הסכםלעניין  שיוסמך על ידם מי הקו או

או בהתאם התחלת תכנון לצו ליתן את השירותים אך ורק בהתאם  מתחייב מתכנןה .2.1.2
 3סעיף )בכפוף להוראות  בכתב הצוות ע"י נציג לו, ככל שיינתנו, שיינתנולמשימות נוספות 

כל דיווח  ו, בכל עת ובכל עניין, ולהעמיד לרשותהצוות נציגלשתף פעולה עם  וכן, להלן(
. בהתאם יובהר, הצוות של נציג ווהנחיותי ועל פי דרישותי ך,מסמאו /ו ןנתוו/או  מידעאו ו/

, או מי שהוסמך מטעמו הצוות נציגלגורם שאינו  מתכנןל השה יכי לא יהיה כל תוקף לפני
 כאמור. הצוות שאינו נציגאו לאישוריו או הנחיותיו של גורם  ,לפי העניין
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, בהודעה נוספים נציגים ואו להוסיף עלי ונציגלהחליף, מעת לעת, את  רשאי האי הצוות .2.1.3
 . בכתב למתכנן

 , נציגו וצוותו מתכנןה .2.2

את השירותים באמצעות  מתכנן, יעניק הומתן השירותים ההתקשרותבמהלך כל תקופת  .2.2.1
אושרו ר שוא המפורטים בנספח ג' מתכנני המשנהו ]הישראלי והזר[ אנשי צוות הליבה
בהתאמה וכולם  "מתכנני המשנה" –ו  "צוות הליבה")להלן:  הצוותי "במסגרת המכרז ע
 "צוות המתכנן"(.ביחד יכונו להלן 

היכולת הכישורים, הידע,  יבעל םההמתכנן מצהיר בזאת כי כל אחד מאנשי צוות המתכנן  .2.2.2
והאישורים  , ההרשאות, ההסמכות, ההיתריםתבעל כל הרישיונו כן ו והניסיון המקצועי

 . לצורך ביצוע השירותים במלואם ובמועדםהנדרשים 

)להלן:  ן השירותיםלצורך מת ו בעלי תפקידים נוספיםמובהר ומודגש, כי ככל שיידרש .2.2.3
נציג אשר יאושרו על ידי , יבוצעו אלו על ידי בעלי תפקידים ("בעלי התפקידים הנוספים"

, החל לכל דבר ועניין מתכנןחלק מצוות הכייחשבו בעלי התפקידים הנוספים בכתב.  הצוות
 . הצוותנציג ממועד אישורם על ידי 

ו/או במצבת בעלי  מתכנני המשנהכל שינוי במצבת אנשי צוות הליבה ו/או במצבת  .2.2.4
זכות  לצוות, יקנה הצוות, מבלי ששינוי זה אושר מראש ובכתב על ידי התפקידים הנוספים

להלן, וזאת מבלי לגרוע  7.4לקבלת פיצוי מוסכם מיידי מאת המתכנן, כמפורט בסעיף 
  על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. צוותמסעדים נוספים ו/או אחרים המוקנים ל

מתאם כקשר והאיש כישמש "( המתכנןנציג )להלן: "ג' כהגדרתו בנספח  מנהל הפרויקט .2.2.5
אחראי הויהיה  ,בכל הקשור לביצוע השירותים הצוות לבין מתכנןבלעדי בין הההמוסמך ו

 פורט להלן. מכלביצוע השירותים  מתכנןמטעם ה

שעות העבודה בו העבודה בימי הצוות עבור דוא"ליהיה זמין טלפונית וב מתכנןהנציג  .2.2.6
בכל  מתכנןהויהיה הנציג הבלעדי והמוסמך להתחייב מטעמו של  ות על הצוותהמקובל

 מתכנןתחייב את ה הצוותכלפי  יו של נציג המתכנןהתחייבות זה. הסכםביצוע הקשור ל
 .לכל דבר ועניין

הדואר וכתובת  הטלפון הנייד ,הטלפון פרמס, לרבות מתכנןפרטי ההתקשרות עם נציג ה .2.2.7
ויתעדכנו בהודעה מראש ובכתב  הסכםבמועד החתימה על ה לצוות ויימסר, רוניהאלקט

 . הצוות לנציג

, ולא יהא ההתקשרות ישמש בתפקידו במהלך כל תקופת מתכנןנציג היוודא, כי  מתכנןה .2.2.8
 להלן.   6.3, בהתאם להוראות סעיףהצוותרשאי להחליפו, אלא באישור מראש ובכתב מ

יעניק בעצמו את כל השירותים, באופן  מתכנןשנציג הבאחריות המלאה לכך יישא  מתכנןה .2.2.9
 .ייצוג שיידרש במסגרת השירותים או יהיה נוכח בעצמו בכל ישיבה, מפגשו, בלתי אמצעי

בעצמו ירכז את המידע, המסמכים והפעילות, יבצע את השירותים וכן יפקח  מתכנןנציג ה .2.2.10
למילוי כל , ידאג מתכנןהעל ביצוע השירותים באמצעות גורמים נוספים בצוות 

או נוספת, ירותים, וכן יבצע כל פעולה אחרת בקשר עם הש הסכםההתחייבויות הנקובות ב
במלואם , , הכול ככל הדרוש לצורך השלמת השירותיםמתכנןהאחריותו ועל חשבונו של  על

 ובמועדם. 

 כללי להשלמת מלוא העבודותתכנון צו התחלת היקף העבודות,  – שום ההתקשרותייאופן  .3

הבלעדי והמוחלט של  שיקול דעתולאחר חתימת הסכם זה וכניסתו לתוקף, ובמועד שייקבע על פי  .3.1
ביחס  התחלת תכנוןדרך של צו ב אה בכתב לביצוע השירותיםהור מתכנןל הצוותמסור י, הצוות

 , כולן או חלקן.המוגדרות בנספח א' להסכם זה למטלות
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על ידו לא יהא זכאי לתמורה בגין שירותים שלא בוצעו  מתכנןהחרף הוראות הסכם זה מובהר, כי  .3.2
, לקזז ו/או וע מכל סעד אחר העומד לרשותוי לגרזכאי, מבל יהא הצוותבמסגרת נספח א' ו יםוהנכלל

, על פי קביעת להפחית מהתשלומים המגיעים למתכנן את ערכם של השירותים שלא בוצעו על ידו
 . הצוות

 םא חתווכשה לצוות התחלת התכנוןצו את  מתכנןישיב ה, התחלת תכנוןלמתכנן צו  הצוות מסר .3.3
ימים  (3שלושה ), באמצעות מורשי החתימה מטעמו, תוך מתכנןהבמקום הדרוש לשם כך על ידי 

  .וקבלתממועד 

 לצוותורק לאחר שימציא  התחלת התכנון בצו יחל בביצוע השירותים במועד הנקוב לשם כך  מתכנןה .3.4
  כנדרש. םא חתווכשה התכנוןצו תחילת את 

החזר הוצאות או זכאי לכל תשלום או  המתכנן, לא יהיה התחלת תכנון צו הוצאתמובהר, כי ללא  .3.5
 פיצוי מכל מין וסוג. 

 התחלת התכנוןצו באשר למועד הנפקת  הצוותאין בהסכם זה כדי להוות מצג או התחייבות מטעם  .3.6
 שיקול דעתוובהתאם ל הצוות)אם בכלל(, ולכל עניין הכרוך בכך, והכל ייעשה בהתאם לצרכי  מתכנןל

בקשר עם דרישה או תביעה  ,ומוחלט על כל טענהמוותר בזאת באופן סופי  מתכנןההבלעדי והמוחלט. 
  .כמפורט בסעיף זה הצוותזכויות 

ההתקשרות והיקף השירותים אותם יידרש  ,גוף מתוקצב. לפיכך הוא הצוות כי ,מתכנןידוע ל .3.7
תקציבי שיינתן  ועדת ההיגוי וכן באישור כפופים ומותנים באישור, הסכםלבצע על פי ה מתכנןה

וכן  ,או לעדכונו של אישור תקציבי כאמור ,לעת על ידי הרשויות המוסמכות עתמ)אם בכלל(  לצוות
 . צוותהגופים המוסמכים בבאישור תקציבי פנימי של 

 מתכנןהתחייבויות והצהרות ה .4

מטעמו מתחייבים לפעול על פי המפורט  יעובדיו, קבלניו, נציגיו ומכי מתחייב ומצהיר בזאת  מתכנןה .4.1
   :להלן

להתקשרותו  יסודואו מסמכי י הסכםכי אין כל איסור, הגבלה או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין או  .4.2
על פיו אושרו כדין על ידי  מתכנןהוהתחייבויות  הסכםביצוע הולביצוע התחייבויותיו על פיו;  הסכםב

תנית, אינו כפוף לכל התחייבות, לרבות התחייבות מו מתכנןה; מתכנןההאורגנים המוסמכים של 
זה או בביצוע התחייבויותיו על פיו,  הסכםזה ואין בחתימתו על  הסכםהמנוגדת להתחייבויותיו על פי 

 דין. -או התחייבות אחרת או הפרה של כל דין לרבות תקנה, צו ופסק הסכםמשום הפרה של 

י העתק של כל מסמך ממסמכ הצוות להעמיד לרשות מתכנןמתחייב ה ,בלי לגרוע מכלליות האמורמ
 .הצוות או ממסמכי התאגיד הרלוונטיים להצהרתו זו בכל עת שיידרש לעשות כן על ידיייסודו 

 .הסכםא התחייבויותיו על פי הובעל יכולת כלכלית מספקת לביצוע מל ואכי ה .4.3

בעל יכולת אופרטיבית למתן השירותים הנדרשים ממנו על פי הסכם זה, במועדם,  וכי יש  כי המתכנן .4.4
ברמה  –לו ויהיו לו לאורך חיי הפרוייקט, כל אנשי צוות המתכנן הנדרשים לשם מתן השירותים 

   וזאת בשים לב לפרוייקטים נוספים בהם הוא מעורב. -מקצועית גבוהה 

וכי  ,, עוסקים ומתמחים בתחומים הרלוונטיים לביצוע השירותיםןמתכנצוות הוכן אנשי  מתכנןהכי  .4.5
ם בעלי הידע, הניסיון, המיומנות המקצועית, הכישורים, המשאבים, האמצעים, ה מתכנןצוות האנשי 

הרישיונות הנדרשים לצורך ביצוע השירותים במלואם ובמועדם והאישורים, ההסמכות, ההיתרים 
 היכולת בעלי הם מתכנןצוות האנשי  בנוסף,. הסכםעל פי ה כנןמתהולביצוע כל יתר התחייבויות 

 .מסמכים כתיבת על אחריות לרבות שיידרש, בשפה האנגלית, ככל, השירותים כל את לתת הנדרשת

דרש וקיבל את כל המידע, ההסברים וההבהרות בקשר עם  קרא והבין את כל מסמכי ההסכם,כי  .4.6
עשויים להשפיע על אשר את כל הגורמים ובעל מקצוע מומחה ל וכי בחן ותמחר בקפידה כ ,השירותים

לרבות התנאים הכרוכים בביצוע השירותים ומאפייניהם וכן , הסכםביצוע התחייבויותיו על פי ה
כי ידוע לו שהחובה לבחינת המידע האמור לצורך ביצוע ; ההיבטים הייחודים הכרוכים ביישומם

ות הדין הכרוכות בביצוע ובהשלמת השירותים, מוטלת השירותים ובפרט בקשר עם יישומן של הורא
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וכי בכל מקרה לא יהיה במסירת המידע המתכנן אחריותו המלאה והבלעדית של ומצויה ב יועל
המתכנן או על מנת לגרוע או לפגוע בהתחייבויות  ,אחריות כלשהי האמור, על מנת להטיל על הצוות

 .הסכםכמפורט ב

אלו  , אך לא רק,לרבות ו,ודרישותי עד תום את מלוא צרכי הצוותכי הבין ויישא באחריות להבין  .4.7
לפי העניין, בחן ויבחן באופן , בעת מתן השירותיםאלו שיימסרו לו ו, ההליךשנמסרו לו במסגרת 

עצמאי ובעיני בעל מקצוע את כל היבטי השירותים ואת אפשרות הביצוע של כל אחת מהתחייבויותיו 
התחלת  בצווהמידע שיימסר לו  ההליךולרבות לעניין זה: המידע המפורט במסמכי  הסכםעל פי 
הוראות הדין המתייחסות לפרויקט ולשירותים וכן ההשלכות הנובעות מיישומן בקשר עם ; התכנון

השירותים; הגופים המעורבים וכן כל גורם נוסף אשר אליהם או ביחס אליהם או לפעילותם יידרש 
ו לבצע את השירותים, על אחריותו הבלעדית ועל חשבונו וכן מועדי ואופן שילובם להתאים אהמתכנן 

בשירותים; הפעילות הכרוכה בביצוע השירותים, היקפם הצפוי, מיקומם, איכותם, התנאים 
להשלמתם וכן בנוסף כל נתון פיזי, טכני, משפטי, ביצועי, תפעולי או עסקי הרלוונטי לצורך ביצוע 

ר שבדק את האמור וכל בדיקה ובחינה נוספת שראה לנכון, מצא כי ביצוע השירותים; כי לאח
, הינו אפשרי ומעשי וכי התמורה )כהגדרתה להלן(, משקפת הסכםהשירותים, בהתאם להוראות ה

בהתחשב בכל הנסיבות והמגבלות הקיימות  הסכםתשלום מלא, סופי והוגן לכל התחייבויותיו על פי ה
מוותר בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק  או הצפויות במסגרתו, והוא

 .מלהעלות כל טענה או תביעה מכל מין וסוג בקשר לכך

, תוך שמירה על יחסי בפרויקט יתר הגורמים המעורביםאום מירבי עם כי ישתף פעולה ויעבוד בתי .4.8
 עבודה תקינים, לאורך כל תקופת מתן השירותים. 

ותים לשביעות רצונו המלא של הצוות, במומחיות ובמקצועיות הדרושים ועל כי הוא יבצע את השיר .4.9
פי סטנדרטים מקצועיים גבוהים. כי הוא מתחייב לעשות את כל הדרוש לביצוע השירותים באופן 
מיטבי, להקדיש את מרצו, ניסיונו וכושר עבודתו לשם כך, לעשות את מיטב מאמציו ולהפעיל את 

 שאים שבטיפולו.מלוא כישוריו לקידום הנו

בהתאם  הסכםעל פי ה המתכנןיבצעו את התחייבויות צוות המתכנן שאנשי כי יישא באחריות לכך  .4.10
 או מי מטעמו. נציג הצוותלהוראות או להנחיות, כפי שינתנו לו מעת לעת על ידי 

מתחייב להעמיד את כל כח האדם והציוד הנדרשים לצורך ביצוע השירותים, בכל היקף  מתכנןה .4.11
לרבות העמדת כוח על פי הסכם זה,  מתכנןא התחייבויות הורש, וככל הנדרש לצורך ביצוע מלשייד
 . הסכם זה, ללא תמורה נוספתשאושר במסגרת ה מתכנןהמעבר לצוות  נוסףאדם 

ם כדין ומעביר דרך קבע לכל רשות רלוונטית את כל תשלומי יכי הוא מנהל את ספריו החשבונאי .4.12
המתכנן בין היתר,  .ל הקשור לעובדים המועסקים על ידולרבות בכ ,עסקיוהחובה הקשורים בניהול 

זה, אישורים בני תוקף על  הסכםמתחייב למסור לצוות, מעת לעת ובכל תקופת מתן השירותים לפי 
 .ניהול ספרים כחוק מאת שלטונות מס הכנסה או רואה חשבון, או מתכנן מס מוסמך

, וכי לא חל כל שינוי מהותי במצבו מאז הגשת מלא ונכון אהו ,לצוות מתכנןהכי כל המידע אותו מסר  .4.13
זה וכפי  הסכםהמפורטים בהצעתו בהליך, וכי כל ההתחייבויות, ההצהרות, הנתונים והמצגים 

 ,מתכנןידוע לכן ; מדויקים ונכונים למועד חתימת הסכם זה בהליך מתכנןשנמסרו במסגרת הצעת ה
כי הצהרותיו והתחייבויותיו כאמור מהוות תנאי להתקשרות עימו, כי אין בהן ובמסירת המידע 

באופן מידי על כל שינוי או עדכון  לצוותוכי יודיע  ,הסכםכדי לגרוע מאחריותו על פי הכמפורט לעיל ב
עמו  וותהצ או על כל מידע נוסף העלול להוות שיקול להתקשרותאו בהצהרותיו כאמור במידע כאמור 

  או לקבלת השירותים באמצעותו.

או כל  ,)אם בכלל(, במסגרת ביצוע השירותים ואו כל מי מטעמ הצוות בצעיכי ידוע לו שהפיקוח אותו  .4.14
ם, בין היתר, האו לכל מי מטעמו,  מתכנןל ואו כל מי מטעמ הצוות עניקיאו אישור ש הוראה, הנחיה

לעניין טיב השירותים  הצוות דעת או הצהרה מטעםאינם מהווים חוות ובכל מקרה אמצעי ביקורת, 
מהתחייבויותיו או מאחריותו  מתכנןהלגרוע או לשחרר את  כדילא יהיה בהם ו, או לכל עניין אחר

 הצוות או להטיל על, הסכםבקשר עם ה ואו כלפי כל מי מטעמ הצוות הישירה, המלאה והבלעדית כלפי
 או כלפי כל צד שלישי. מתכנןהאחריות כלשהי כלפי  ואו על מי מטעמ
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כל בסיס נתונים  ,או חוות דעת ,מתחייב בזאת לדאוג ליצירת עותקים וגיבוי נאות לכל מסמך כי הוא .4.15
במסגרת מתן השירותים, באופן שניתן יהיה  וידי-שהוכנו עלשנמסרו לו או או כל תוצר עבודה אחר, 

 במקרה הצורך לשחזרם במהירות ובאמינות.

, ולא לעשות ואו הקשורים עמ ו, עובדיהצוות יושר ובנאמנות כלפיתום לב, בבמתחייב לנהוג  כי הוא .4.16
 ולפרויקט. התנהלותוהטוב, ל ל מעשה או פעולה העלולים להזיק לו, לשמוכ

 ואכלפי צד שלישי כל מצג, לפיו ההמתכנן שלא ליצור בעצמו או באמצעות מי מצוות המתכנן מתחייב  .4.17
 הסכםלחייב את הצוות, אלא בכפוף לקבלת הסמכה מפורשת שניתנה לשם כך ב ךמוסמ ואו מי מטעמ

את המתכנן . הפר נציג הצוותהסמכה ספציפית, מראש ובכתב שניתנה לשם כך מאת בכפוף לקבלת או 
בטלה ומבוטלת מעיקרה ולא יהיה לה כל  הוראת סעיף זה לעיל, תהיה כל פעולה שבצע בשם הצוות

 .וכלפי כל צד שלישי, לכל פעולה כאמור חריות הבלעדית כלפי הצוותיישא בא מתכנןתוקף, וה

"חוק ) 1998-ות, התשנ"חלחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבל 9סעיף כי יפעל לקיים את הוראות  .4.18
, ותקופות השירותים הן חלות עליו או יחולו עליו במהלך תקופת ההתקשרותש(, במידה "זכויות שוויון

, יפנה למנהל השירותיםת ועובדים לפחות במהלך תקופ 100מעסיק או יעסיק הוא אם וכן בנוסף, 
לחוק  9הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 שוויון זכויות ויפעל ליישום הוראות והנחיות, ככל שיינתנו. 

 השירותים .5

מלוא את  לצוותאחריות כוללת להעניק  עצמו על בזה נוטל מתכנןהו, מתכנןל בזה מוסר הצוות .5.1
וזאת א'  כמפורט בנספח, סגולשל הקו המפורט ופיקוח עליון  הנדרשים לצורך תכנון השירותים

)להלן:  הצוותשיימסר למתכנן על ידי  התחלת תכנון י/למתן צוכפוף בבמהלך כל תקופת ההתקשרות, ו
 "(. השירותים"

כי השירותים כוללים את הביצוע המלא והמושלם  בהסכם זה מובהר ע מכל הוראה אחרתמבלי לגרו .5.2
 .נספח א'של כלל משימות התכנון המוגדרות ב

באופן בו  , במהלך כל תקופת ההתקשרותמתכנןצוות הבאמצעות אנשי  השירותיםאת  יעניק מתכנןה .5.3
במהלך שעות  הצוות יהיו זמינים עבור מתכנןצוות האנשי באחריות המלאה לפעילותם.  מתכנןהיישא 

ובמקרים מיוחדים בהם הדבר יידרש כתוצאה ממהות השירותים, גם  צוותבהמקובלות העבודה 
 . צוותבשעות שמעבר לשעות העבודה ב

בקרה ועדכון  ישיבות הצוות נציגבחבות לקיים עם  מתכנןה, יישא השירותים מביצוע נפרד בלתי כחלק .5.4
 מי כל וכן הצוות ישתתפו נציגי ן, במסגרת)אם בכלל( תהצוו שוטפים, בתדירות כפי שתיקבע על ידי

תיעוד ודיווח  לצוות וימסורינהל  מתכנןה .הצוות ידי על תתבקש נוכחותו אשר מתכנןה של מטעמו
היבטיו השונים, וכן דיווח על כל מידע בקשר עם השירותים  עלהשירותים  ביצועאודות  שוטף

כאמור, או בכל דרך אחרת עליה יורה נציג  ישיבת העדכון הלךבמ, והפעילות המתבצעת במסגרתם
 . הצוות

על מנת להבטיח את ביצוע הפרויקט באופן  לעיל, 5.1-5.4פים בסעימבלי לגרוע מכלליות האמור  .5.5
 לצוות, להשתתף ולהתלוות )ואם יידרש לכך( כחלק בלתי נפרד מהשירותיםמתחייב,  מתכנןמיטיבי, ה

לרבות לעניין זה: עם כל גורם או  ,השירותיםבקשר עם  הצוות קייםבכל ישיבה או פגישה אותה י
כל צד שלישי אחר, ככל ו/או רשות מוסמכת משרד התחבורה ו/או כל או עם  צוותאורגן מוסמך ב

או  ,, ובמסגרת האמור אף לבצע כל פעולההצוות נדרש בקשר עם השירותים ועל פי הוראות נציגה
 לעדכן את נציג מתכנןמובהר, כי על הח אשר יידרש לשם כך. "מסמך או דו ,לערוך ולהנפיק כל מידע

או בפני רשות מוסמכת כלשהי, ולקבל אישורו  לצוותהוזמן בפורום חיצוני  אליהעל כל ישיבה  הצוות
  בכתב להשתתפות בישיבה.מראש ו

יהיו  במתן השירותיםאשר ישתתפו בישיבות או  תכנן מצוות ההיקף הפעילות, מספר ודרג אנשי  .5.6
 .הצוות נתונים להחלטה הבלעדית של

חריות המלאה בא מתכנןה ישאי, מהםוכחלק בלתי נפרד  השירותים לביצוע התחייבויותיובמסגרת  .5.7
אדם  כוחאת כל  להעמיד וכן ,הדוחותו המסמכיםאת כל  להנפיקוכן  הפעולותוהבלעדית לבצע את כל 

, במלואן הסכםעמידה במלוא התחייבויותיו על פי ה לשם, בכל כמות שתידרש, ככל שנדרש הנדרש
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ברמה הנדרשת  ביצועם לשםאו  השירותיםבשל טבעם של  מתבקש שביצוען פעולותובמועדן וכן לבצע 
מצוינים האמורים אינם  פעולה, גם אם הביצוע או ההוראות הדיןאו ברמה הנדרשת בהתאם ל הסכםב

 במלואם, השירותים ביצוע את להבטיח מנת על והכול, או בנספחיו זה הסכםבנדרשים במפורש או 
  .הוראות הדיןל ובהתאם הסכםה הוראות פי-על, ובמועדם

, בכל עת, על פי יהא רשאי הצוות השירותים וכחלק בלתי נפרד מהםמובהר במפורש, כי במסגרת  .5.8
ליתן הוראות והנחיות למתכנן בקשר עם מתן השירותים ובקשר עם תוצרי הבלעדי,  שיקול דעתו

וכן  ,תוספות או השלמות לתוצרי השירותים ,הבהרות ,לדרוש את עריכתם של תיקונים, יםהשירות
על  ולחוות דעת או מסמך אחר שיוגש  ,, לרבות סקירהל תוצרמחדש של כ וביצועלדרוש  רשאי יהא
יהיה מחויב לבצע את כל האמור  מתכנןוה ככל ויזה לא בוצע לשביעות רצונו של הצוות, ,מתכנןהידי 

 .מבלי שיהיה זכאי בשל כך לכל תמורה, תשלום, פיצוי או שיפוי מכל מין וסוג

דיווחים, ביקורות, חוות דעת,  השירותים לבצע, לערוך ולהנפיק במסגרתיהא אחראי  מתכנןה .5.9
פרוטוקולים, ניתוחים, אומדנים, סטטוסים, תוצאות ובקרות תקציבים שוטפים וכל יתר תוצרי 

על אחריותו ועל חשבונו ומבלי שיהיה זכאי בשל כך לכל תמורה נוספת, תשלום, פיצוי או , השירותים
ובכל היקף,  ,מעת לעת הצוות ועל פי דרישת בהסכם זה ובנספחיוכל זאת במועדים הנקובים  שיפוי,

 .תכולה ותדירות שידרשו

. לא הצוותהבלעדית של  ולית )ביחד או לחוד( בהתאם להחלטתשפת התוצרים תהיה עברית ו/או אנג .5.10
, לרבות דוחות, מפרטים, כתבי כמויות התוצריםו/או הגשת תשולם כל תוספת למציע בגין הכנת 

 .שפותהבשתי  תוכניות וכיו"ב

ועל שיעור ביצוע  על התקדמות ביצוע שירותי התכנוןשוטף קבוע, המתכנן מתחייב למסור לצוות דיווח  .5.11
 לחודש. אחתולפחות ידרוש הצוות  האותובתדירות בפורמט מטלות התכנון, 

, באופן דוא"ל , טלפונית וכן באמצעותהצוות נציגבאחריות המלאה לדווח במישרין ליישא  מתכנןה .5.12
כם הרגיל של ביצוע אירוע חריג בקשר עם מתן השירותים או הנובע מהם או שאינו במהלעל כל , מיידי

אי התאמה, קיימים או צפויים, אשר עלולים  או כשל, ליקוי ,תקלה ,השירותים, לרבות אודות כל בעיה
להשפיע, במישרין או בעקיפין, על ביצוע והשלמת השירותים ועל היעדים שנקבעו בקשר עם ביצועם, 

לגרוע  לעיל כדיל כחלק בלתי נפרד מהשירותים ומבלי שיהיה זכאי לכל תמורה נוספת. אין באמור והכ
 .הסכםכל מי מטעמו במסגרת שאר הוראות העל ו מתכנןהמחובות הדיווח, כפי שהן מוטלות על 

 ידי על דרשישיהזמן  משך דרישה או תביעה בקשר עם ,לא תהיה כל טענה מתכנןלבזאת, כי  מובהר .5.13
 הצוות בפועל על ידו במסגרת מתן השירותים וכיכן עם משך הזמן שיושקע ולמתן השירותים  הצוות

הקטנה בהיקף  כי; יםלהקטין או להגדיל את היקף השירות הבלעדיו המלא ושיקול דעת לפי, הא זכאיי
, במתן השירותים הפסקה זמנית מעת לעתל ביאתשעשוי להיות עד כדי ביטולם המלא או  ירותיםהש

 מתכנןל יהאבשיפוי או בפיצוי כלשהו, ומבלי ש מתכנןהשיהא באמור על מנת לזכות את  מבלי והכל
, תהיה בהתאם לביצוע 'ב בנספח הנקובה. תשלום התמורה דרישה או תביעה בקשר לכך ,כל טענה

 . השירותים בפועל

רק בשל פעולה כלשהי כל טענה לפיה לא ביצע המתכנן מובהר בזאת במפורש כי לא תישמע מטעם עוד  .5.14
נציג הצוות,ככל שפעולה כאמור מהווה לפי טיבה מ הוראה או הנחיה מפורשת הכך שלא קיבל בגינ

נציג וכי העדר הוראה או הנחיה או אישור מאת  וטבעה או על פי נוהג חלק בלתי נפרד מהשירותים,
או יגרע מהם בשום  התכנוןהתחלת צו או /ו הסכםמאחריותו על פי ההמתכנן , לא ישחרר את הצוות

 .צורה ואופן, אלא אם נאמר במפורש אחרת ובכתב במסגרת ההנחיה או האישור

  מתכנןהפיקוח על  .5.15

ביצוע השירותים יהיה כפוף לפיקוח ובקרה הבלעדי,  ו, לפי שיקול דעתמבהיר כי הצוות .5.15.1
ת על ידי הצוות וכן גופי בקרה ות הבקרה המופעלונציג הצוות, חברבאמצעות  הצוות של

כל גורמי הבקרה המתכנן  לשתף פעולה עם כחלק מתכולת העבודה, על חיצוניים לצוות. 
וזאת ללא קבלת כל  בהתאם להנחיות הצוותוהביקורת השונים ולמלא אחר דרישותיהם 

 .תמורה נוספת

וכן בכל  ,מתכנןהלבקר במשרדי  רשאי ואו מי מטעמ הצוות האימבלי לגרוע מהאמור,  .5.15.2
מקום שבו מתבצעת פעילות במסגרת או לשם מתן השירותים, על מנת לקיים ביקורת על 
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וכל מי מטעמו ימסרו  מתכנןהולקיום הוראותיו.  הסכםבכל הקשור ל מתכנןה פעילות
כל הסבר שיידרש על ידם, ויעמידו לעיונם את כל החומר הנוגע  מטעמואו למי  לצוות

 .וע הביקורתלשירותים ויסייעו להם בביצ

 מסכים בזאת באופן מלא, סופי ובלתי חוזר, שזכויות וסמכויות מתכנןוה מתכנןלידוע  .5.15.3
 מטעמווכל מי  הצוות נציג, ובכלל האמור: פיקוח המופעל על ידי הסכםעל פי ה הצוות

 הצוותמאו מי  הצוות נציגוראה או אישור שיעניק , האו כל הנחיה ,בביצוע השירותים
ובכל מקרה  אמצעי ביקורתם בין היתר, ה, הסכםעל פי ה מתכנןהאו למי מצוות  מתכנןל

 הצוות , ואין בהם על מנת להטיל עלהצוות חוות דעת או הצהרה מטעםאין לראות בהם 
מהתחייבויותיו או מאחריותו  מתכנןהכל אחריות שהיא או על מנת לגרוע או לשחרר את 

, ובכלל האמור: ביצוע והשלמת הסכםהוראות הלביצוע כל  הצוות המלאה והבלעדית כלפי
 .השירותים במלואם

  מתכנןהצוות אנשי  .6

 . וכמפורט בנספח ג' לעיל 2.2 בסעיף כמוגדר, מתכנןהצוות יבצע את השירותים באמצעות  מתכנןה .6.1

, בכפוף לאישור מראש מובהר כי אנשי המקצוע הנוספים יעניקו שירותיהם על פי צרכי ודרישות הצוות .6.2
יצוע לב מבעלי התפקידים הנוספיםלהעמיד מי  מתכנן. במקרה בו יידרש הובכתב של נציג הצוות

השירותים, הרי שהוא יעביר את פרטי איש המקצוע הנוסף לאישור הצוות במועד המוקדם האפשרי 
. לצוות שיקול הדעת הבלעדי לאשר/לא לאשר את מי יום לכל היותר 21ותוך  לאחר דרישת הצוות

ימים. הצוות שומר לעצמו את הזכות לזמן את  14תוך  מתכנןמאנשי המקצוע הנוספים מטעם ה
ד המוצע לראיון, ככל ויידרש. במקרה בו לא יאשר הצוות את איש המקצוע הנוסף, בשל העדר המועמ

ימים ממועד הודעת  14יציע לצוות מועמד חלופי תוך  מתכנןניסיון מספק או מכל סיבה אחרת, הרי שה
 הצוות. 

   מתכנןצוות האנשי  החלפת .6.3

הנוספים לא יהיו לשביעות רצונו  בעלי התפקידים ו/או  תכנןמה ושירותיו של מי מאנשי צוות הבמיד .6.4
 להלן. 6.8ו כמפורט בסעיף החלפתאת של הצוות, הצוות רשאי לדרוש 

הנוספים בעלי התפקידים ו/או  אנשי צוות המתכנןלא יהיה רשאי להחליף את מי מ מתכנןהמובהר כי  .6.5
כך אישור מראש ובכתב אלא אם קיבל על ת הפרויקט, באופן זמני או קבוע, ו על ידו לטובשהוקצ

ככל והמתכנן יחליף את מי מאנשי צוות הליבה ללא תיאום מראש עם הצוות, רשאי מנציג הצוות. 
 הצוות להביא הסכם זה לידי סיום לפי שיקול דעתו הבלעדי.

עבודת להורות על הפסקת הזכות  לצוותמכח סעיף זה, שמורה  הצוותשל  וכמו כן, ובמקביל לזכויותי .6.6
 הבלעדי. שיקול דעתולפי  , וזאתהשעייתועל או  מתכנןאיש צוות ה

, יחולו מתכנןלגרוע איש צוות ה מתכנןאישר ל הצוותשאו  ,הצוות בשל דרישת מתכנןנגרע איש צוות ה .6.7
 ההוראות הבאות: 

 ימי עבודה.  14יציע המתכנן אישר צוות מתכנן חלופי תוך  .6.7.1

מסוג  בביצוע שירותיםסיון החלופי יהיה מיומן, מקצועי ובעל ני מתכנןצוות האיש  .6.7.2
שנקבעו ביחס הסטנדרטים דרישות החובה או וכן יעמוד בכל  הסכםנשוא ה שירותיםה

לצורך כך, או במסגרת הסכם זה.  ההליךמסמכי ב, כפי שהוגדרו לבעל התפקיד הרלוונטי
את כל המידע והמסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתו של  הצוות בפני מתכנןיציג ה

 . החלופי בדרישות כאמור מתכנןהצוות איש 

צוות איש יבצע חפיפה מלאה ל המוחלףהמתכנן צוות שאיש שא באחריות לכך יי מתכנןה .6.7.3
חלופי לבצע את תפקידו כנדרש ה מתכנןצוות האיש , באופן שבו יוכל החלופי מתכנןה

פגם  ,, מבלי שיהיה בתחלופה האמורה על מנת לגרום לכל עיכובהסכםבהתאם להוראות ה
ובמגבלת התקופה אותה  השירותים. החפיפה תבוצע תוך כדי ביצוע שירותיםאו ליקוי ב

  .בגין זמן החפיפה ישא בשום תשלום שהואלא י הצוות מובהר, כי. הצוות קצוב לשם כךי
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לבטל את רשאי  הצוות אהי, מתכנןצוות האיש החלפה של  מתכנןל הצוות לא אישר .6.7.4
ייתו עהשאו על  מתכנןצוות האיש שנחתם עמו או להורות על דחיית מועד החלפת  הסכםה

 הבלעדי.  , הכל לפי שיקול דעתולמועד האמורעד  מתכנןהאיש צוות של 

)מבלי שנערך תיאום מתכנני המשנה כי אי איוש של מי מאנשי צוות הליבה או  ,מובהר :פיצוי מוסכם .6.8
הפרה יסודית של  ה(, יהוולעילחלפת בעל תפקיד כמפורט , ומבלי שאושרה ההצוותמוקדם עם נציג 

לפי ההסכם או  לצוותומבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון  מבלי לגרוע מהוראות ההסכםהסכם זה. 
רשאי  הצוותהא י ,או מתכנני המשנה צוות הליבהמי מאנשי כאמור של הדין, במקרה של אי איוש 

)לא כולל מע"מ(, עבור כל שבוע של אי  ₪ 0,0002של בסך פיצוי מוסכם ב מתכנןאת הבכל עת לחייב 
)לא כולל מע"מ( בגין כל שבוע  ₪ 0,0001, ופיצוי מוסכם בסך של אחד מאנשי צוות הליבהאיוש של 

סכומים אלו יהיו ניתנים לקיזוז מכל סכום  .שאינו מצוות הליבהבעל תפקיד אחר כל של  של אי איוש
  שיהא זכאי המתכנן לקבל על פי הסכם זה.

לרבות החלפה שלא אושרה מראש ובכתב על ידי אי הצבה בתפקיד,  -" איוש אילצורך סעיף זה: "
תפקיד ללא אישור ני המשנה, ולרבות העדרות של בעל של מי מאנשי צוות הליבה או מתכנ הצוות
 .ימי עבודה 14העולה על תקופה , במשך הצוות

זכאי המתכנן בכפוף  הסכומים האמורים בסעיף זה ניתנים לקיזוז מסכום החשבון הסופי לו יהיה
 לשימוע.

 תקופת ההתקשרות  .7

בתום תקופת הפיקוח סיומה ו הצוותחתימת הסכם זה על ידי  ביום לתקופה שתחילתהיהיה בתוקף הסכם זה 
   .("ההתקשרות"תקופת להלן: ) העליון

 לוח זמנים לביצוע השירותים  .8

ימי עבודה ממועד כניסת  30המתכנן יגיש לאישור המזמין לוח זמנים מפורט לביצוע השירותים, תוך  .8.1
 הסכם זה לתוקף. יובהר כי לוח הזמנים המאושר יהווה לוח הזמנים המחייב לצורך מתן השירותים

 .("הזמנים"לוח להלן: )

בלוח הזמנים נכללים אף כל הזמנים הנדרשים לאישור יובהר כי  לעיל, 8.1בסעיף מבלי לגרוע מהאמור  .8.2
בכוח האדם בכל אותן שיטות עבודה וישתמש  מתכנןהלשם כך, ינקוט רשויות וגורמים חיצוניים. 

רבי את השלמת מלוא השירותים, באיכות הדרושה, בהתאם לתכולות יבציוד אשר יבטיחו באופן מו
שבהתאם להוראות במקרה מובהר, כי . ובלוח הזמנים הסכםשנקבעו עבורם ב השירותים ובמועדים

, מטעמואישור מי לאו  הצוות תהיה השלמתם של איזה מתכולות השירותים כפופה לאישור הסכםה
את בחנו  מטעמואו מי  הצוותשאזי תחשבנה כל אחת מתכולות השירותים ככזו שהושלמה, רק לאחר 

המעיד על השלמתה של  הצוות והתקבל אישור, בכתב, של הסכםה ביצועה ואת התאמתה להוראות
, תכולת השירותים הרלוונטית, במועד, בצירוף אישור להמשך ביצועה של תכולת השירותים העוקבת

 .יהאאם 

סיים את ביצוע איזה ואת קצב ביצוע התחייבויותיו  מתכנןהמובהר במפורש, כי בנסיבות בהן החיש  .8.3
זכאי בשל כך לכל  מתכנןהמתכולות השירותים קודם המועד שנקבע לשם כך בלוח הזמנים, לא יהיה 

 של איזה מתכולות לוח הזמנים מענק או תשלום מכל מין וסוג כמו גם שלא יהיה זכאי להארכת
 .עדי והמוחלטהבל שיקול דעתואחרת, בכתב, ועל פי  הצוות השירותים העוקבות, למעט אם אישר

פי  יישא באחריות המלאה והבלעדית לכל עיכוב בביצוע והשלמת תכולות השירותים על מתכנןה .8.4
זה, ביחס למועדים שנקבעו לשם כך בלוח הזמנים, למעט בנסיבות המפורטות להלן, ובנסיבות  הסכם

 אלה בלבד: 

תקופת מתן ו/או ב שינויים בהיקף ובתכולת השירותיםלבצע בכתב  מתכנןהורה ל הצוות .8.4.1
 להלן. 11.1.2 11.1.1 פים, בהתאם להוראות המפורטות בסעיהשירותים

לא  מתכנןהבשליטתו וכן ש ושאינן מתכנןעיכובים שנגרמו בשל נסיבות שאינן תלויות ב .8.4.2
שהמתכנן התריע  ובכפוף לכך ,צפה ולא היה יכול לצפות או למנוע באמצעים סבירים

אישר בכתב את  הצוותשאמור וביקש אורכה ובתנאי מבעוד מועד ובכתב בגין עיכוב כ
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להשלמת להאריך איזה מהמועדים  מתכנןהלבקשת ה וכן נענ קיומן של נסיבות כאמור,
אחריות  מתכנן)לרבות תנאים המסירים מה , בתנאים שיקבעו על ידותכולות השירותים

הבלעדי והמוחלט  שיקול דעתו)באופן מלא או חלקי( וכל זאת, על פי  הסכםלעיכוב על פי ה
 . (מחויבת לעשות כן יהאומבלי ש

 ולאישור מתכנןהימציא זה לעיל,  8.4.2אירעו עיכובים בשל נסיבות המתוארות בסעיף 
מסמך המתאר את תקופת העיכוב בצירוף פירוט הנסיבות והנימוקים  הצוות שלהמוקדם 

  המצדיקים את תקופת העיכוב כפי שנגרמה בפועל.

פנייתו להארכת לדחות את  ואם ברצונ , בכתב,מתכנןשמורה הזכות להודיע ל הצוות בידי
 ואת הסתייגויותי מתכנןל ופרט בהודעתי הצוות או לאשרה, במלואה או בסייגים. מועדים

השלמת את תקופת העיכוב, יוארך לוח הזמנים ל הצוות אישר .פנייתול ואו את הערותי
או  תקופה הזהה באורכה לתקופת העיכוב המאושרתתכולת השירותים הרלוונטית ל

. הארכת תקופת העיכוב כאמור, תהווה סעד יחיד הצוות אשרילתקופה אחרת אותה 
 .כאמורבגין עיכוב  מתכנןהובלעדי לו יהיה זכאי 

מובהר במפורש, למען הסר כל ספק, כי גם בנסיבות בהן התעכבה תקופת השירותים או 
 השירותיםא את מלו לבצע באחריות מתכנןיישא ה איזה מאבני הדרך שנקבעו להשלמתם,

 ברציפות וללא כל עיכובים. הנדרשת, , בתדירות העיכובבמהלך כל תקופת  הסכםעל פי ה

עשויים לארוך זמן המצריכים אישורי רשויות שונות בזה כי ידוע לו כי הליכי התכנון המתכנן מצהיר  .8.5
ישה כל טענה או דר האתהתחשבו באמור וכל אלה נלקחו בחשבון. למתכנן לא וכי לוח הזמנים 

בשל עיכוב שחל  במתכנן, למעט בגין םייתלו םשאינ יםלעיכובלהארכת משך הזמנים בשל טענה 
ים מתן השירותים, ובלבד בכם שאינם נובעים ממעשה או מחדל של המתכנן, ואשר מעהליכים משפטיי

 לעמוד בלוחות זמנים. ובמקצועיות על מנת שפעל בשקידה ראויה 

המנגנון  ואלעיל, הזה  8כי מנגנון אישור העיכובים הנקוב בסעיף מוסכם בזאת על הצדדים במפורש,  .8.6
בביצוע התחייבויותיו על פי  מתכנןהיחיד והבלעדי לאישור הארכת לוח הזמנים בשל עיכובים של ה

ישא באחריות לכל עיכוב בביצוע התחייבויותיו, ככל שתקופת העיכוב כאמור )כולה  מתכנןה. הסכםה
 .הצוות או חלקה( לא אושרה בכתב על ידי

על קיומן של מראש, , לצוותאחראי להודיע  מתכנןהיהיה  ,מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל .8.7
, וזאת בהשלמת איזה מתכולות השירותיםלהתעכב  מתכנןהאשר בעטיין עלול נסיבות, מכל מין וסוג, 

באחריות לעיכוב  מתכנן, יישא הכאמור מתכנןהלא הודיע  הנסיבות כאמור. מתכנןמיד לאחר שנודעו ל
 תביעה או טענה בקשר עם תוצאותיו או השלכותיו. ,מנוע ומושתק מלהעלות כל דרישה אכאמור ויה

  :השירותים מתןיכוב בהשלמת עבגין פיצוי מוסכם  .8.8

מעבר למועד הנקוב לשם כך בלוח איזה מתכולות השירותים בהשלמת  מתכנןההתעכב  .8.8.1
 8.4 והעיכוב לא נגרם בשל הנסיבות המפורטות בסעיףו/או בלוח הזמנים המפורט הזמנים 

לתקופת העיכוב כאמור, כולה או חלקה,  הצוות של ובל את אישורילא ק מתכנןהו ,לעיל
 5%בשיעור של   בפיצוי מוסכם מתכנןרשאי לחייב את ה הצוותהא י ,14מיום האיחור ה 

ועד למקסימום של  שהמתכנן אחר בהשלמתהלכל שבוע איחור בגין שכר אותה אבן דרך 
המזמין יהיה רשאי לקזז את הפיצוי  "(.פיצוי מוסכם)" גין אותה אבן דרך.ב ₪ 200,000

   המוסכם מתוך התשלומים השוטפים המגיעים למתכנן.

מהווה פיצוי הולם וסביר הפיצוי המוסכם )ככל שנקבע(, הצדדים מצהירים בזאת, כי סך  .8.8.2
בנסיבות האמורות, אולם אין בפיצוי המוסכם על מנת לגרוע  צוותללנזקים אשר נגרמו 

מנת לגרוע מכל ם או על ובמועד םבמלואהשירותים לבצע ולהשלים את  מתכנןמאחריות ה
זה או על פי דין, לרבות ומבלי לגרוע, מכל זכות  הסכםעל פי  לצוותזכות אחרת העומדת 

בגין נזקים נוספים  ומזכותיאו  מתכנןהזה בגין הפרתו על ידי  הסכםלבטל  לצוותהמוקנית 
 מעבר לסכום הפיצוי המוסכם. מטעמואו למי  וגרמו ליש
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   כקבלן עצמאי מתכנןה .9

ייחשב כקבלן עצמאי במערכת יחסיו עם הצוות. אין לפרש כל זכות של הצוות להורות, לפקח  מתכנןה .9.1
סקים על ידו בביצוע הסכם זה, כמקנה להם מעמד של ו/או עובדיו ו/או המוע מתכנןאו להדריך את ה

 .עובדי הצוות

ו/או לעובדיו ו/או למועסקים על ידו בביצוע הסכם  מתכנןכל ספק מצהירים הצדדים, כי ל להסרת  .9.2
זה, לא תהיינה כל זכויות של עובדים אצל הצוות, והם לא יהיו זכאים לכל זכויות המגיעות לעובדים 

ם ו/או הטבות כל שהן בקשר לביצוע הסכם זה ו/או ביטולו, או סיומו ו/או בצוות, ולא לכל פיצויי
 .הפסקת ביצוע העבודה, מכל סיבות שהן

הצוות לא ישלם כל תשלום לביטוח לאומי, מס מקביל ויתר הזכויות הסוציאליות בקשר לאנשים   .9.3
לה סכומים משכר פי כל דין, לנכות למשרות א-. במידה שקיימת חובה, עלמתכנןידי ה-המועסקים על
 ועל חשבונו בלבד. מתכנןידי ה-, ייעשה הדבר עלמתכנןידי ה-המועסקים על

 מתחייב להעסיק את עובדיו בהתאם להוראות הדין ולפעול בהתאם לחוקי העבודה.המתכנן   .9.4

-התשע"ב , אכיפה של דיני העבודהאחת או יותר מהוראות החוק להגברת ה מתכנןהפר ה .9.4.1
 .התראה שלפיה עליו לפעול לתיקון ההפרהמתכנן לשלוח ל, יהיה רשאי הצוות 2011

 .התראה כאמור, יתקן את ההפרה תוך זמן סביר מתכנןנמסרה ל .9.4.2

לבטל את ההסכם עמו את ההפרה תוך זמן סביר, יהיה רשאי הצוות  מתכנןלא תיקן ה .9.4.3
 לא יהיה רשאי לדרוש פיצוי כלשהו בגין ביטול ההסכם.מתכנן לאלתר, וה

מכתב דרישה במקרה של קבלת , לרבות על ידי המתכנן או מי מעובדיו של המתכנן ככל והצוות ייתבע .9.5
לשפות את הצוות בכל סכום שיידרש וזאת מאחר והסכם זה  המתכנןטרם נקיטת הליכים, מתחייב 

דרישה ו/או תביעה  כל אודות  למתכנןודיע י. הצוות ובו את מלוא התמורה לה זכאי המתכנןכולל בח
 ייתן למתכנן הזדמנות סבירה להתגונן בנוסף. ה ובהזדמנות הראשונ

 מתכנן, יסכים המתכנןהצוות על ידי מי מעובדיו של המוסכם בין הצדדים כי בכל מקרה בו ייתבע  .9.6
 .לצירופו כנתבע נוסף בתביעה, ככל שהצוות יבקש לצרפו

ו על ידו, שהועסקמתכנן ותר מעובדי החויב הצוות לשלם בפסק דין סופי סכום כלשהו, לאחד או י .9.7
חויב הצוות על פי פסק הדין ובהוצאותיו  ולשפות את הצוות במלוא הסכום ב מתכנןמתחייב ה

 .המשפטיות הסבירות

   התמורה .10

 .בהתאם לנספח ג'ולהסכם זה, בנספח ב' עפ"י הסכם זה מפורטת  מתכנןשתשולם ל התמורה .10.1

. ככל ויוחלט נכון למועד פרסום ההליך התכנון המוקדם של הקויובהר כי נספח התמורה מבוסס על  .10.2
על שינוי התוואי ו/או מאפייניו )כגון: הוספת חניון חנה וסע, הארכת או קיצור הקו וכיו"ב(, אזי 

 .תאם ועל פי הצעתו הכספית של המתכנן בנספח ג'תתעדכן התמורה בה

פורטות בנספח על עבודות נוספות תשולם תמורה עפ"י טבלת מחירי תשומות לעבודות מיוחדות המ .10.3
 א'.

 יובהר כי התמורה תשתלם רק עבור עבודה שתבוצע בפועל, ובהתאם להוראות הצוות. .10.4

ועל פי  , על פי אבני הדרך המפורטות בנספח ב'התמורה תשתלם בהתאם להתקדמות העבודהכאמור,    .10.5
לעצמו את הזכות לשנות את מתכונת  הצוות שומר, האמור בנספח ב' למרותהחלטת הצוות. 

 .ובהתאם לנסיבות שיווצרו ומים, על  פי שיקול דעתוהתשל

 ישולם באופן הבא : 1פיקוח עליון על עבודות אינפרה  .10.1
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התשלום עבור הפיקוח העליון לכל מקטע יחושב באופן יחסי לאורך כל מקטע שיאושר   .10.1.1
 לביצוע.

 תשלום הפיקוח העליון יחולק לשני רכיבים: .10.1.2

מהתמורה עבור הפיקוח למקטע תשולם בריטיינר חודשי. מספר  90% .10.1.2.1
התשלומים יקבע בהתאם לתקופת הביצוע של כל מקטע בהתאם לדוח 
המוכנות למכרז,  החל מתאריך צ.ה.ע.. יובהר, כי סך התמורה לה יהיה 

זכאי היועץ לא תשתנה במקרה של קיצור לוחות הזמנים או במקרה של  
 חודשים מהתקופה שנקבעה.  10%ע עד ל התארכות תקופת הביצו

בכל מקטע  1הנותרים, ישולמו לאחר השלמת ביצוע עבודות אינפרה  10% .10.1.2.2
ובחינת תכניות עדות שהוכנו על ידי הקבלן ונחתמו על ידי מודד מוסמך, 
כמפורט להלן: ככל שנמסרו תכניות העדות לבקרת המתכנן בתוך חודשיים 

רה לאחר ביצוע הבקרה. היה ולא מסיום ביצוע העבודות, תשולם התמו
נמסרו תכניות העדות עד למועד זה,  ישולם הסכום למתכנן במלואו. 

 12המתכנן מתחייב לבצע בקרה על תוכניות העדות ככל ואלו ימסרו לו תוך 
 חודשים ממועד סיום הביצוע ללא תמורה נוספת.

10.2.   

 וחשבון ובכפוף לאישורהגשת היום לאחר  60 במועד שוטף + ישולמו מתכנןהתשלומים המגיעים ל  .10.3
בחשבון, ייחשב המועד בו הוגש שינויים לשה יהערות או דרבמקרה בו הועברו למתכנן  ע"י נציג הצוות.

 החשבון המתוקן או המעודכן כמועד הגשת החשבון.

, יתווסף מס ערך מוסף בשיעורו החוקי במועד ביצוע למתכנןלכל סכום שישולם על חשבון התמורה  .10.4
 כל תשלום.

על פי הוראות הסכם זה ינוכו סכומי המס במקור כדין ותשלומים  מתכנןל הצוות שלםימכל סכום ש .10.5
אישור בדבר פטור מניכוי במקור כאמור.  מתכנןהאחרים המתחייבים על פי חוק אלא אם כן ימציא 

 האמור בסעיף זה מתייחס לניכויים המתחייבים מתשלומים לקבלןלמען הסר ספק מוצהר ומובהר, כי 
  עצמאי בלבד.

 מדדים:  .10.6

 .10/2020מדד המחירים לצרכן של חודש  מדד המחירים לצרכן .10.6.1

10.6.2. European Union HICP  -  10/2020מדד המחירים של חודש . 

HICP  יהיה לפי המדד המתפרסם  באתרhttp://appsso.eurostat.ec.europa.eu לפי .
EU-28countrries  . 

   :חשבונות .10.7

 . bills@jtmt.gov.il, לכתובת המייל: להעביר את החשבונות מתכנןעל ה .10.7.1

החשבונות יהיו מפורטים ויכללו את כל הנתונים והמסמכים הרלבנטיים הנדרשים לרבות  .10.7.2
לגבי עבודות בעבורן  את המטלות והנושאים שטופלו ושעות העבודה שבוצעודו"ח המפרט 

הגורמים שייקבעו לצורך . הדו"ח כאמור והחשבונות יאושרו ע"י תשולם תמורה שעתית
  רד התחבורה ועיריית ירושלים.שבקרת החשבונות לרבות מטעם מ

 יובהר כי חשבונות אשר לא יוגשו כראוי עלולים לגרום לעיכוב בביצוע התשלום. .10.7.3

 נציג צוע העבודה, לאישורלהגיש את החשבונות באופן שוטף ובסמוך למועד בי מתכנןעל ה .10.7.4
הצוות. במקרה בו יוגש חשבון באיחור של שלושה חודשים ממועד ביצוע העבודה, יהא 

 10%, לקזז סך של מתכנןהצוות רשאי, על פי שיקול דעתו, לאחר ששלח התראה ל



14 
 

מהתמורה בעבור כל חודש איחור, החל מהחודש הרביעי לאיחור. הקנס יוטל באופן 
 .  מתכנןהתמורה של המצטבר )בעבור כל חודש איחור( ויקוזז מ

, על ידי לצוותיערכו ויוגשו יופקו, ם אליו יח וכל הדוחות הנלוו"הדויודגש ויובהר, כי  .10.7.5
, יהיה זכאי לכל פיצוי מתכנןהועל חשבונו, כחלק בלתי נפרד מהשירותים, מבלי ש מתכנןה

 או תמורה בשל כך. שיפוי 

  בוצע בפועל. אותו חלק אשרלרק  זכאי מתכנןההיה , יגובה התמורהעל  הצוות נציגחלק  .10.8

כתנאי לתשלום יתרת התמורה בגין , מתכנןיחוייב ה, הסכםבשירותים הכלולים את ה מתכנןהסיים  .10.9
סופי ובלתי חוזר, בנוסח המקובל , כתב ויתור וסילוק מלא הצוות השירותים כאמור, גם להנפיק עבור

שה מכל מין וסוג בקשר עם השירותים לא עומדת כל טענה, תביעה ודרי מתכנן, לפיו בין היתר, לצוותב
את כל תוצרי  לצוותבגינם, וכן תצהיר לפיו מסר  הצוות םלישהעניק במסגרתה והתמורה שש

  .השירותים על כל נספחים ועותקיהם בכל מדיה שהיא

לא יהיה נספח ב', ב כמפורט מתכנןהמובהר בזאת, כי מלבד תשלום לו יהיה זכאי  :התמורה סופיות .10.10
ממצה את כל סופית, מלאה והמפורטת בהסכם זה התמורה וכי  ,זכאי לכל תמורה נוספת מתכנןה

עבור ביצועם המלא והמושלם  הצוותמ מתכנןה התשלומים וטובות ההנאה מכל מין וסוג להם זכאי
 מתכנןה בהתאם להוראות ההסכם במלואם ובמועדם. מתכנןהשל כל השירותים וכל יתר התחייבויות 

, לרבות, אך לא רק בעבור שירותים הצוותמדרוש כל תשלום או טובת הנאה ילא ו יהיה זכאילא 
אלא אם פורטו מפורשות שניתנו בעבר או בעבור שירותים שנכללו בהסכם המקורי ו/או התוספות לו, 

היה י אוהכי  ,הצוות באישור מורשי החתימה כדין של בהסכם זה או אם סוכם בין הצדדים בכתב
  .זכאי להם

, כוללת את כל מתכנן, על תת סעיפיו, והמשולמת ל10התמורה המפורטת בסעיף עוד מודגש, כי 
ולא  מתכנןו/או לכל גורם אחר מטעמו של ה מתכנןו/או לאנשי צוות ה מתכנןהתשלומים המגיעים ל

 תעמוד למי מהם כל טענה לקבלת כל תמורה נוספת בגין מתן השירותים, נשוא הסכם זה.

 לרבות ,מתכנןההוצאות והעלויות הכרוכות במתן השירותים יחולו באופן בלעדי על הכן מודגש, כי כל 
הוצאות משרדיות כגון בגין צילומים, טלפונים, , לצוות דוחות והנפקת דיווחים: , אך לא רקזה לעניין

פקסים, דואר, משלוחי דוא"ל, שליחויות, שירותי משרד, מחשוב ואינטרנט, תוכנות, רישיונות, 
 ציוד, הוצאות נסיעה, מוניות וחניות, הוצאות עבור מתכנןשכר טרחה של צוות ה, האדם כוחהוצאות 

 כל קבלתטיסות, עלויות שהיה, לינה, אש"ל, הוצאות ל אבטחה, ,ביטוח עלויות, טכנולוגיים ואמצעים
, רכישה ואספקה של ציוד או השירותים לביצוע הדרושים"ב וכיו ההיתרים, האישורים, הרישיונות

או  תשומה כל וכן או אספקת תשתיות ושירותים נלווים כגון שירותי משרד, מזכירות וכיו"ב, ןמתק
או  במישרין, בביצוע, יישום והשלמת השירותים רוכותהכ, שהוא וסוג מין מכל, הוצאהאו  עלות

 יתר כל של וביצוען, הצוות לבעלותי השירותים רבזכויות בתוצלרבות העברת קניין רוחני , בעקיפין
 . ובמועדן במלואן, הסכםב המפורטות ההוראות

לבדו בכל תשלומי החובה החלים עליו בקשר עם  יישא מתכנןההסר ספק מובהר בזאת, כי  למען .10.11
השירותים, לרבות לעניין זה: מס הכנסה, ביטוח לאומי, וכל תשלומים אחרים החלים על ספק עצמאי 

 הן לפי דין והן המיועדים להגן על זכויות סוציאליות ושהברירה בתשלומים היא בידיו. 

ן וסוג ובכל סיבה שהיא, אלא אם כן נקבע ריבית מכל מי א תשוערך ולא תישאמובהר, כי התמורה ל .10.12
 בנספח התמורה. אחרת במפורש 

  השירותים ובתכולת בהיקף שינוייםאו  הסכם ביטול .10.13

 מתכנן, ובמסגרת האמור הורה להסכםעל פי ה ושימוש באיזה מהזכויות המוקנות ל הצוות עשה
יחולו , השלמת ביצועם או לפניההתקשרות לפני תום תקופת  או חלקם להפסיק את ביצוע השירותים

 : ההוראות הבאות

יהיה זכאי לתשלום המשקף רק את ההיקף החלקי של השירותים שהוענקו על ידו  מתכנןה .10.13.1
כנגד וזאת , בפועל, מתוך סה"כ השירותים אשר אמורים היו להיות מוענקים על ידו

 ובכפוף לכל זכות )לרבות זכות, נספח ב'הוראות לבהתאם ו השלמת והגשת התוצרים
 . מתכנןמה הצוות זכאי יהאפיצוי או שיפוי להם , קיזוז(, סעד
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לא יהיה זכאי לכל סעד, תשלום, פיצוי או שיפוי מכל מין וסוג,  מתכנןהמעבר לאמור, 
מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה או תביעה  מתכנןוה

פגיעה בעבודות עתידיות , אבדן רווח צפויבקשר לכך לרבות דרישות בשל אבדן מוניטין, 
לתמורה, תיקבע על  מתכנןהוכיו"ב. מובהר במפורש, כי חלקיות הביצוע בגינה יהיה זכאי 

 .הבלעדי שיקול דעתוועל פי  הצוות ידי

הכולל ניתוח דו"ח שירותים מסכם  מתכנןמה, אך לא חייב, לדרוש רשאי וות יהאצה .10.13.2
תייחס לחלקיות הביצוע ותוצרי השירותים אותן מפורט, בצירוף אסמכתאות בכתב, המ

עד למועד  מתכנןהעד למועד הביטול, כבסיס לבחינת יתרת התמורה לה זכאי  מתכנןהערך 
 .הביטול האמור

מוטלת האחריות המלאה והבלעדית  מתכנןהלמען הסר כל ספק מובהר בזאת, כי על  .10.13.3
ל במסגרתו כל דרישה, , וכן לכלולצוותח השירותים האמור, במישרין "להגיש את דו

זכאי לטענתו, תוך תביעה וטענה בקשר עם חלקיות הביצוע ויתרת התמורה לה הוא 
 45-לא יאוחר מ -בתקופה כאמור  הצוות וככל שלא נקב הצוות קצוב לשם כךיהתקופה ש

התייחסות כנדרש  מתכנןה(. לא הגיש "תקופת הבירור")להלן:  הסכםלאחר ביטול הימים 
כמי שוויתר על כל טענה, דרישה ותביעה בקשר עם  מתכנןהבמהלך תקופת הבירור, יחשב 

פיצוי או שיפוי מעבר  ,ובהתאם הוא לא יהיה זכאי לכל תמורה, תשלום ההתמורה או יתרת
מוותר בזאת באופן סופי מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע  מתכנןה .הצוות לזו שקבע

 . ת כל טענה, דרישה ותביעה בקשר לכךומושתק מלהעלו

זה, לרבות  10תשלום התמורה בנסיבות המתוארות, יהיה כפוף ליתר הוראות סעיף  .10.13.4
וכן ביצוע חפיפה , לצוותויתור וסילוק , עריכת כתב לצוותמסירת כל תוצרי השירותים 

 . הצוות ספק חילופי ככל שיבחר על ידיאו  מתכנןלכל 

 שינויים בתכולת השירותים ובתקופת השירותים .11

בכל עת במהלך תקופת השירותים, מכל סיבה  הבלעדי והמוחלט, שיקול דעתו, על פי רשאי יהא צוותה .11.1
 , לבצע את כל אלהבפרויקט מהגורמים המעורבים או במיו/ בצוותשהיא, לרבות נסיבות התלויות 

 : "(שינוייםה: "להלן)

לדרוש מהמתכנן לבצע שירותים נוספים ו/או אחרים מהשירותים המופיעים בנספח  .11.1.1
 .'(נספח אהשירותים )תכולת 

 קצובתוך תקופה אותה ילערוך ולהגיש, , מתכנן(, לדרוש מה)אך לא חייב רשאי יהא צוותה
המתייחס לשינויים בהיקף ובתכולת השירותים וכן ניתוח שכר מפורט לשם כך,  הצוות

הללו, כמו גם לביצוע השירותים  להשפעת השינויים על לוחות הזמנים לביצוע השירותים
 יישא באחריות להתריע בפני מתכנןה .המפורטים בנספח תכולת השירותים )נספח א'(

ייבים שינויים בתכולת השירותים המחעל ימים מן היום שנודע לו על כך,  7בתוך  ,הצוות
מלוח הזמנים שנקבע להשלמת צפויה או על חריגה עדכון לסכום התקציב המאושר 

לא נמסרה הודעה במועד כאמור, לא יהא זכאי המתכנן לכל תוספת תשלום השירותים. 
 בגין עדכון השירותים.

לשם כך עבור  הצוות נפיקשינויים בהיקף ותכולת השירותים, יעל ביצועם של  הצוות ההור
יהא זכאי לתמורה בגין שירותים אלו המשקף את המתכנן ו ,נספח ב' מעודכן מתכנןה

תכולת השינויים, היקפם, התמורה הסופית והמלאה בגינם )אם רלוונטית( ומועדי 
 ביצועם. 

 למימושבקשר  הצוות נציגייערך ככל הדרוש ויתאים עצמו להוראות ולהנחיות  מתכנןה
שיקבעו על ידי ובמגבלת התמורה ואומדן התקציב המאושר תוך התקופה  ,השינויים

במלואם במתכונתם המעודכנת, באמצעות צוות , לשם כך, וכן יעניק את השירותים הצוות
. הצוות על פי הוראות)ככל שעודכנה(  נהבמהלך כל תקופת השירותים, כפי שעודכ, מתכנןה

ויחולו  הסכםיחשבו כחלק בלתי נפרד מה וביצועם כאמורמובהר במפורש, כי השירותים 
  , בהתאמות המחויבות.הסכםלגביהם שאר הוראות ה
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המתכנן יהיה זכאי לתשלום כי ככל והשינוי יוביל להקטנת השירותים, אזי מודגש,  .11.1.2
המשקף רק את ההיקף של השירותים שהוענקו על ידו בפועל, מתוך סה"כ השירותים אשר 

ידו, וזאת בהתאם לתכולות השירותים ולתעריפים/רכיבי אמורים היו להיות מוענקים על 
, על נספחיו. מעבר לאמור, המתכנן לא הסכםהתמורה ואבני הדרך הנקובים לשם כך ב

מוותר בזאת באופן בלתי יהיה זכאי לכל סעד, תשלום, פיצוי או שיפוי מכל מין וסוג, והוא 
 . בקשר לכךחוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה או תביעה 

מובהר במפורש, כי חלקיות הביצוע בגינה יהיה זכאי המתכנן לתמורה, תיקבע על ידי  .11.1.3
 .הצוות ועל פי שיקול דעתו הבלעדי

זכות  יאלעיל, ה 11.1ף יישום הנסיבות המתוארות בסעיהמתכנן מצהיר בזאת, כי  .11.1.4
בעל הסמכות  הצוות יהא הבלעדי. שיקול דעתוהכול על פי ולצוות בלבד,  לצוותהמוקנית 

כמו גם  האמורות )אם בכלל( וכי זכויות אלה ואיזה מזכויותיליישם הבלעדית והיחידה 
יהיה מתכנן . היךהמתכנן בהלהנסיבות שבעטיין תמומשנה והשלכותיהן, שוקללו בהצעת 

 הצוות מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה, דרישה ותביעה שעילתן במימוש איזה מזכויות
לרבות טענה, דרישה או שעילתן אי מימוש זכויות הצוות כאמור,  על פי סעיף זה לעיל

, הדרושים בקשר עם הפרויקטהשירותים כל למתן המתכנן  ותביעה בדבר הסתמכות
ר עם השירותים או בקשהמתכנן או בדבר השקעות אותן השקיע  בהיקף או באופן מסוים

 .םתבקשר עם היתכנו

, לרבות התאמה, תיקון, תוספת או בלוחות הזמנים לביצועם בשירותים ,כל שינוי בפרויקט .11.1.5
או מתכנן ה ידיעל  הסכםה תאו הפחתה, מכל מין וסוג, שמקורם במעשה, מחדל או הפר

או לצורך המתכנן א התחייבויות ולצורך קיום מלאו שידרשו המתכנן, של מי מצוות 
, לא יחשבו בשום מקרה הסכםהשלמת השירותים במלואם ובמועדם על פי הוראות ה

שיפוי או פיצוי, מכל מין  ,ללא כל תמורההמתכנן כשינויים, והם יבוצעו במלואם על ידי 
 זכאי הצוותוסוג, להם פיצוי או שיפוי, מכל מין  ,זכות ,וסוג, וכל זאת מבלי לגרוע מכל סעד

 או על פי דין.  הסכםעל פי ה

  תקופת השירותיםיחס לשינויים ב .11.1.6

שלא בשל מעשה או מחדל שינויים בתקופת השירותים,  לווחעל אף האמור לעיל, ככל וי
 : יחולו ההוראות הבאות, מתכנןהשל 

 . השהייה/הפסקה זמנית .11.1.6.1

לא יהיה זכאי לכל במקרה של הפסקה או השהיה זמנית של העבודות המתכנן 
 סעד, תשלום, פיצוי או שיפוי למעט המפורט להלן:

  קבועות בהן נושא המתכנן לצורך ישירות עלויות הקשורות להוצאות
 ותקורות קבועות. ביצוע העבודות לרבות עלויות בגין הוצאות ביטוח

  באופן מעשי  –עלויות הכרוכות בתשלום למתכננים ולעובדים שלא ניתן
פן זמני את ההתקשרות עמם או להעבירם לביצוע להפסיק באו -

פרוייקטים אחרים. במסגרת עלויות אלו יכללו גם העלויות הכרוכות 
  במתן תנאי מגורים ומחייה למתכננים הזרים.

 מזמין תחשיב עלויות.ה אישורלבגין העלויות האמורות יגיש המתכנן 

 הפסקת השירותים לצמיתות  .11.1.6.2

)מבלי שאלה במהלך תקופת השירותים על הפסקת השירותים  הצוות ההור
זכאי לתשלום  מתכנןהבכל שלב שהוא ומכל סיבה שהיא, יהיה חודשו(, 

המשקף רק את ההיקף החלקי של השירותים שהוענקו על ידו בפועל, מתוך 
כנגד הגשת סה"כ השירותים אשר אמורים היו להיות מוענקים על ידו, וזאת 

בהתאם לתכולות השירותים ולתעריפים/רכיבי התמורה ו התוצרים ואישורם
לא  מתכנןה. מעבר לאמור, , על נספחיוהסכםבואבני הדרך הנקובים לשם כך 

מוותר בזאת והוא יהיה זכאי לכל סעד, תשלום, פיצוי או שיפוי מכל מין וסוג, 
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באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה או תביעה בקשר 
 . לכך

לתמורה, תיקבע  מתכנןהמובהר במפורש, כי חלקיות הביצוע בגינה יהיה זכאי 
סעיף הבלעדי ויחולו בעניין זה יתר הוראות  שיקול דעתוועל פי  הצוות על ידי
  עיל.ל 10.13

מובהר בזאת כי לצוות שמורה הזכות הבלעדית לקבוע את משך  .11.1.6.3
ההפסקה הזמנית בגינה יהיה המתכנן זכאי לפיצוי וכן את המועד \ההשהייה

 בו יוכרז על הפסקת השירותים לצמיתות. 

לעיל, מהוות חלק בלתי  10 המפורטות בסעיף מתכנןהמובהר בזאת, למען הסר ספק, כי התחייבויות  .11.2
זה לעיל, מהווים הסדר  11 בסעיףמנגנונים המפורטים הנפרד מביצוע השירותים. כמו כן מובהר, כי 

 11.1ף בנסיבות בהן חלו ההוראות המתוארות בסעי מתכנןהסופי, בלעדי, מלא ויחיד בקשר עם זכויות 
מוותר וא פיצוי או שיפוי נוספים מכל מין וסוג, וה ,תמורה ,לא יהיה זכאי לכל סעד מתכנןה לעיל.

בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה או תביעה מכל מין 
 ך.וסוג שהן בקשר לכ

 בנזיקיןושיפוי אחריות  .12

זה ובנספחיו תחול  הסכםכמפורט ב ביצוע השירותיםמוסכם בזה בין הצדדים, כי האחריות הבלעדית  .12.1
למסמכים הקשורים בשירותים לתכניות ו/או  הצוות לשירותים ו/אוו של ולפיכך אישור המתכנןעל 

 ומאחריות המתכנןעל פי הסכם זה, לא ישחררו את המתכנן ו/או מי מטעמו ו/או אשר הוכנו על ידי 
אחריות כלשהי לטיב או  והמקצועית המלאה הנ"ל ואין בכך כדי להטיל על הצוות ו/או מי מטעמ

 כשרות או איכות השירותים ו/או המסמכים האמורים.

ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו  , לגוף ו/או רכוש נזק אובדן ו/או  לכל כלפי הצוות אחראי המתכנן .12.2
לצד שלישי לעובדיו ו/או למי מטעמו ו/או למתכנן ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו ו/או ו/או  לצוות

שהשירותים בשלמותם או בחלקם ו/או עקב כך ים בגין השירותכתוצאה ו/או הנובע ו/או בקשר ו/או 
 משמשים בצורה הולמת את המטרות שלשמן יועדו . אינם

מכל אחריות לכל אבדן או נזק על  וו/או כל אדם הנמצא בשירות ופוטר את הצוות ו/או עובדי כנןהמת .12.3
 או על פי דין./לעיל, ו 1.12 – 2.12השאר בס"ק פי הגדרת האחריות שבהסכם זה, ובין 

 םהמי מכל נזק שיגרם ל בגין ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו הצוותמתחייב לשפות ולפצות את  המתכנן .12.4
, לרבות, הוצאות משפטיות ואחרות בקשר לכך וזאת על מי מהם דרישה ו/או תביעה שתוגש נגדו/או 

על נזק, דרישה ו/או תביעה  למתכנןודיע יהצוות פסק דין של בית משפט מוסמך. ו/או על פי  ודרישתפי 
 של המתכנן. על חשבונו ,מפניה הצוותהגן על במידת הצורך לאפשר לו להתגונן ויכאמור ו

)כולל עובדי נותן  וו/או לרכוש והצוות בכל תשלום ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או הפסד שנגרמו לנשא  .12.5
השירותים ושלוחיו( בגין ו/או עקב ו/או כתוצאה )ישירה או עקיפה( מביצוע השירותים, יהיה על 

על כל הנזקים ו/או ההפסדים כאמור  ולהחזיר לצוות כל תשלום ו/או הוצאה כנ"ל ולשפות המתכנן
 לעיל. 

או חויב לשלמו בגין תביעה ו/או דרישה כאמור, מכל סכום ם א שילוהצוות רשאי לנכות כל סכום שה .12.6
זכאי לעכב כל סכום כזה להבטחת תשלום כנ"ל, בכל מקרה בו הצוות יהיה , וגם וממנ למתכנןשיגיע 
של הצוות כאמור תהיה מותנית בכך שהצוות  וצפוי לשלם דמי נזק לצד שלישי כלשהו. זכותיהיה 

 אפשר לו להתגונן מפניה.יעל כל תביעה ו/או דרישה כאמור עם קבלתה ו למתכנןודיע י

ו/או מדינת ישראל    JTMT   - ורבני ירושליםאהעמותה לתכנון פיתוח ושימור האמור יחול גם לטובת  .12.7
ות ותאגידים עירוניים ו/או עובדים חברות בנחבורה ו/או עיריית ירושלים ו/או ו/או משרד הת

 בהתאמה. ומנהלים של הנ"ל

זה ו/או על פי דין לעניין הוראות האחריות, השיפוי  הסכםעל פי  המתכנןמבלי לגרוע מאחריות  .12.8
 ו/או מדינת ישראל  ו/או משרד התחבורה ו/או עירייתלבין בין הצוות והביטוח הכלולים בהסכם 

 BACK TOמצהיר כי ההוראות הנ"ל יחולו עליו " ' , המתכנןירושלים ו/או גופים מממנים וכד
BACK  " בהתאמההצוות יעמוד בהתחייבויות והמתכנן. 
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  ביטוח .13

לבטח על חשבונו, לטובתו  המתכנןאו לפי כל דין, מתחייב  הסכםלפי ה המתכנןמבלי לגרוע מאחריות  .13.1
ובמשך כל  זה ועד לגמר תקופתו הסכםולקיים במשך כל עת רלוונטית לולטובת הצוות, ביחד ולחוד, 

תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות שבדין, ביטוחים מתאימים להבטחת אחריותו בהתאם 
ים בטופס האישור על לשיקול דעתו הבלעדי ובלבד שלא יפחתו מגבולות האחריות והתנאים המפורט

 קיום ביטוחים ובסעיפים שלהלן:

המצורף , אישור על קיום ביטוחיםטופס ד הודעת הזכיה, תוך שבעה ימי עבודה ממוע, ימציאהמתכנן  .13.2
, "(, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זהטופס האישור על קיום ביטוחים)להלן: "לנספח א'  9כטופס 

המורשית בישראל. המצאת טופס האישור על קיום מטעמו ידי חברת הביטוח -כשהוא חתום על
ישוב ויציג, מידי תום תקופת  המתכנןהותי בהסכם. ביטוחים בהתאם לאמור בסעיף זה מהווה תנאי מ

ביטוח, במשך חלותו של הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים, וזאת ללא צורך בקבלת 
 דרישה  כלשהי מהצוות.

לצוות טופס אישור על   המתכנןימסור  -בגין השירותים  וכתנאי לו  המתכנןעם עריכת גמר חשבון עם  .13.3
חודשים שלאחר מועד ביצוע  12 -תקף וחתום על ידי מבטחיו שיהיה בתוקף ל קיום ביטוחים תקין,

 חודשים לפחות. 6ההתחשבנות הסופית בין הצדדים ויכלול בין היתר תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת 

  :פוליסות יכללו התנאים הבאים .13.4

 . הצוותו/או  המתכנן –שם "המבוטח" יהיה  .א

תכנית אב לתחבורה הפועל במסגרת העמותה לתכנון פיתוח  צוות: פרק הביטוח " לעניין הצוות"
ו/או   JTMT    -ו/או העמותה לתכנון ופיתוח ושימור אורבני ירושלים   ושימור אורבני ירושלים 

מדינת ישראל  ו/או משרד התחבורה ו/או עיריית ירושלים ו/או חברות בנות ו/או תאגידים 
 .עירוניים ו/או עובדים ומנהלים של הנ"ל

מכסה את אחריות הצוות בגין ו/או בקשר עם מעשה או מחדל של ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  .ב
 .קשר עם השירותיםומי מטעמו ב המתכנן

אחריות כמעביד לנזקים בגין  ווטל עלייהיה ו את הצוות שפותמורחב לביטוח חבות מעבידים  .ג
 השירותים. בקשר עם המתכנןתאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי 

מכסה את אחריות הצוות בגין ו/או בקשר עם הפרת חובה מקצועית של ביטוח אחריות מקצועית  .ד
 .השירותיםבקשר עם ומי מטעמו  המתכנן

 .ההתקשרותממועד התחלת לא יאוחר תאריך רטרואקטיבי יכלול  –ביטוח אחריות מקצועית  .ה

בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח הנובעים בפוליסות, סכום השתתפות עצמית  .ו
 ₪ . 50,000מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 

 , למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.הצוותביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי  .ז

הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא לאחר הודעה בכתב, במכתב  .ח
 ום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש על ידי המבטחים.י 60רשום, 

הפוליסות תהינה בהיקף כיסוי שלא יפחת מתנאי הכיסוי על פי פוליסות "ביט" התקפות במועד  .ט
פוליסת ביטוח אחריות לא יפחת מ ביטוח אחריות מקצועית הכיסוי  ולעניין התחלת הביטוח

ו/או    2018מהדורת שפי ב.ר  –חברת הביטוח איילון  מקצועית לענפי ההנדסה והאדריכלות של
של חברת הביטוח כלל בצרוף נספח  2017פוליסה לביטוח אחריות מקצועית מהדורת ינואר 

אחריות מקצועית למהנדסים  2017לפוליסה לביטוח אחריות מקצועית מהדורת ינואר 
 .   ואדריכלים

 ביטוח כפל. ולא יחול  הצוותהפוליסות יהיו קודמות לביטוחי  .י
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 שא בכל ההשתתפויות העצמות ובפרמיות הביטוח.יבלבד י המתכנן .יא

 חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות ככול וקיים. .יב

 ימציא אישור בדבר עריכת הביטוחים כנדרש בהסכם זה. המתכנן ,עם דרישת הצוות 13.5

 המתכנןלהמציא את פוליסות הביטוח לבחינת הצוות ו המתכנןהצוות רשאי, אך לא חייב, לדרוש מ 13.6
 מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה שידרוש הצוות. 

ציוד מכל סוג ותאור הנמצא או לרכוש ו/או לאבדן, נזק או קלקול הצוות אחראי כלפי  ולבד המתכנן 13.7
שירותים ו/או לכל רך הלצוו/או שבאחריותו ו/או המשמש  וו/או על ידי מי מטעמ ושהובא על יד

 אובדן תוצאתי בקשר עם ההתקשרות. 

ו/או  נמתכנןלבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של  המתכנן 13.8
הפועלים מטעמו, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו להפחתה מלאה 

יהיה אחראי  המתכנןמובהר, כי  למים בגין אותם נזקים.או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משו
לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות. 

פוטר את הצוות ו/או הפועלים מטעמו מאחריות לכל נזק ו/או אובדן כאמור למעט אם גרמו  המתכנן
 לנזק בזדון.

את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות לשמור ולקיים  מתחייב המתכנן 13.9
ולדרישת הצוות   האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח.

 לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.  

 נותן השירותים אחראי יהיה הצוותאת הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות  המתכנןהפר  13.10
על כל נזק כספי ו/או אחר צוות טענה כלשהי כלפי ה ולנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה ל

 עקב זאת. ושיגרם ל

כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל חוק אחר  ולשאת בתשלומים המוטלים עלי המתכנןעל  13.11
 .הדן בביטוח עובדים על ידי מעבידים

ו/או מדינת ו/או   JTMT   - ורבני ירושליםאהעמותה לתכנון פיתוח ושימור בת האמור יחול גם לטו 13.12
חברות בנות ותאגידים עירוניים ו/או חבורה ו/או עיריית ירושלים ו/או ו/או משרד הת ישראל

 עובדים ומנהלים של הנ"ל בהתאמה.

על פי חוזה זה ו/או על פי דין לעניין הוראות האחריות, השיפוי  המתכנןמבלי לגרוע מאחריות  13.13
 ו/או מדינת ישראל  ו/או משרד התחבורה ו/או עירייתלבין בין הצוות והביטוח הכלולים בהסכם 

 BACK TOמצהיר כי ההוראות הנ"ל יחולו עליו "   המתכנןנים וכד' , מו/או גופים ממ ירושלים
BACK  "בהתאמההצוות ויות יעמוד בהתחייב והמתכנן. 

, תהיינה בתוקף במשך כל תקופת ריות לוודא כי פוליסות הביטוחיםמוטלת האח מתכנןעל ה 13.14
 ההתקשרות. 

 הוראות הדיןרישיונות, הרשאות, היתרים ו .14

, הוא, נציג ותקופות השירותים שבכל תקופת ההתקשרותלכך יישא באחריות הבלעדית  מתכנןה 14.1
, שיונותיהר, ההיתרים, האישורים מי מטעמו, יהיו בעלי כלכל ו מתכנןצוות ה, אנשי מתכנןה

כל חובה או התחייבות מילוי לצורך  דרושיםה , התקנים והתעודות, מכל מין וסוג שהם,ההסכמות
לרבות כל  הוראות הדיןאו על פי  הסכםעל פי ה מתכנןהועל כל מי מצוות  מתכנןההמוטלת על 

 ים. מתן השירותרשות מוסמכת, לשם 
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יישא באחריות המלאה והבלעדית לכך שפעילותו במסגרת מתן השירותים, תתבצע  ןמתכנה 14.2
, ובכלל האמור יבצע הוראות הדיןבהתאם לותקופות השירותים במהלך כל תקופת ההתקשרות 

, הוראות הדיןו שירות, על מנת שביצוע השירותים יעמוד בכל עת בדרישות אעבודה  ,כל פעולה
ה זכאי לשם כך לכל תמורה. מבלי לגרוע בשום צורה ואופן מאחריותו והכל על חשבונו ומבלי שיהי

באחריות המלאה והבלעדית,  מתכנןהזה, יישא  14.2על פי סעיף  מתכנןההמלאה והבלעדית של 
 ,ליקוי ,בגין כל אי התאמה הצוות , ליידע אתותקופת השירותים כל תקופת ההתקשרות במהלך

  .הוראות הדיןפגם או חוסר שנתגלעו בקשר עם השירותים ביחס ל

      התקשרותסיום ה .15

  ההסכםסיום  .15.1

בלבד  הצוות כי ,מוסכם או במסמכי ההליך בהסכם זהעל אף האמור בכל מקום אחר  .15.1.1
להביא הסכם זה , ומכל סיבה שהיאהבלעדי  שיקול דעתוצדדי ועל פי -, באופן חדרשאי

או להקפיא  בכל שלב של ביצוע השירותים יום לפחות, 30לסיומו בהודעה בכתב ומראש של 
 או דרישה כלפי כל טענה מתכנןאת ההתקשרות לתקופה מסוימת, וזאת מבלי שתהיה ל

 , והכל בכפוף להוראות הסכם זה.הצוות

 הפסקתאו  הסכםה ביטול כי, חוזר בלתי באופן בזאת ומתחייב מצהיר מתכנןה .15.1.2
 מוותר הוא האמורים מהמקרים איזה בקרות וכי, לצוות תוהמוקנ תיוזכו ןה ההתקשרות

 טענה לרבות, כך בשל טענה כל מלטעון ומושתק מנוע יהיה וכן חוזר בלתי באופן בזאת
 שעניינן טענות ובפרט ההתקשרות תקופת כל למשך שירותים למתן הסתמכותו בדבר

 .היתכנותם עם בקשראו  השירותים עם בקשר מתכנןה השקיע אותן השקעות

  הסכם הפרת בגין הסכםה ביטול .15.2

הבלעדי,  שיקול דעתו, על פי יהא רשאיבלבד  הצוות .יסודית שאיננה הפרה בגין ביטול .15.2.1
, הפרה שאיננה הסכםאיזה מהוראות ה מתכנןהבכל מקרה בו הפר  הסכםלבטל את ה

לא תיקן את  מתכנןימים וה 30מראש ובכתב, של , הודעה מתכנןיסודית, ובלבד שניתנה ל
 .ההפרה תוך התקופה כאמור

בכל מקרה בו  הסכםלבטל את ה יהא רשאיבלבד  הצוות בנוסף, .יסודית הפרה בגין ביטול .15.2.2
כל הודעה  מתכנןליתן ל הצוותדרש וזאת מבלי שי , הפרה יסודית,הסכםאת ה מתכנןההפר 

שקול יהניתנת לתיקון, יסודית במקרה בו מדובר בהפרה על כך מראש. חרף האמור, ו
לצורך תיקון ההפרה ימים  7הודעה, מראש ובכתב, של  מתכנןלאת האפשרות ליתן  הצוות

יסודית תוך את ההפרה ה מתכנןלא תיקן הו רניתנה אפשרות כאמוהיסודית כאמור. 
 כאמור לעיל. הסכםאת ה הצוותבטל לעיל, יהתקופה הנקובה 

לערוך ישיבת  הצוות כאמור, לא יחייב את הסכםלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי ביטול ה .15.2.3
בנסיבות שלא יחייב הצוות , לרבות הסכם, כתנאי לביטול המתכנןשימוע או בירור נוסף ל

או ספק  נןמתכבאמצעות  הסכםבלבצע את יתרת השירותים הכלולים  הצוות יחליטבהן 
 אחר. 

  :לעניין הסכם זה .15.2.4

, 6, 5, 4, 3, 2.2 הפרה של כלל ההתחייבויות הכלולות בסעיפים הבאים: -" יסודית הפרה"
 .20, 16.1, 16, 16, 13, 12, 10, שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.

 " כל הפרה של ההסכם שאיננה הפרה יסודית.שאיננה יסודיתהפרה "

או  הוראות הדיןעל פי  הצוות מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של .נוספות עילות בגין ביטול .15.2.5
יותר מן בקרות אחד או לעיל,  15.2.3עד  15.2.1ועל אף האמור בסעיפים זה,  הסכם

התראה מוקדמת, ללא אף  זה הסכםלבטל, לאלתר,  רשאי הצוות יהאהמקרים הבאים, 
כתנאי  מתכנןמבלי שתידרש לערוך כל ישיבת שימוע או בירור ל -למען הסר ספק  -ואף 

 : הסכםלביטול ה
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או  הליכים לפירוקו ננקטו כנגדשדבר פירוק מרצון, או החלטה ב קיבל מתכנןה .15.2.5.1
למינוי קדם מפרק זמני, מפרק זמני, לכינוס נכסים, למינוי כונס נכסים, כונס 

הליכים נכסים זמני, הליכי פשיטת רגל, הליכי שיקום או הקפאת הליכים, 
הוגשה בקשה להטלת עיקול זמני או , ניתן צו קבלת נכסיםלהסדר עם נושיו, 

צאה לפועל כלשהי או קבוע או הוטל עיקול זמני או קבוע או ננקטה פעולת הו
 איזה, ובלבד שמתכנןפשיטת רגל )לפי העניין( על או נגד רכוש כלשהו של ה

מבין הפעולות המנויות בסעיף זה לעיל לא בוטלו או הוסרו )לפי העניין( בתוך 
 ( ימים ממועד הגשתם או ממועד הטלתם;עשרים ואחת) 21

פעולה כלשהי לגבי , כולו או מקצתו או בוצעה מתכנןההוטל עיקול על רכוש  .15.2.5.2
למנוע להקשות או עלול שהמונע או המקשה או הרכוש כאמור, באופן 

או הפעולה (, והעיקולים םאו חלק ם)כול שירותיםאת ביצוע ה מתכנןמה
 ימים ממועד נקיטתם.  30כאמור לא בוטלו בתוך 

המתכנן מסר בידי הצוות ביודעין מצג אשר הייתה לו השפעה על זכויות מי  .15.2.5.3
 מהצדדים ואשר הוא יודע שאינו נכון. 

צוות או מי מאנשי  מתכנןה, נציג , או מי מנושאי המשרה הבכירים בומתכנןה .15.2.5.4
 מהם מי נגד מתנהלים בו במקרה או הורשע בביצוע עבירה פלילית מתכנןה

  .פלילית עבירה עם בקשר חקירות או פליליים הליכים

, קיבלו/או  נתןו/או  כל מי מטעמו הציעו מתכנןהתעורר חשד סביר, כי ה .15.2.5.5
 במטרה ערך בעל דבר כל או כסף או הנאה טובת כל, בעקיפין או במישרין
או  הצוותכל החלטה, מעשה או מחדל של  , על בעקיפין או במישרין, להשפיע

או )לרבות צוותי הבקרה(  מטעמואו מי  הצוותאו עובד  בצוותשל נושא משרה 
 כל גורם אחר, בקשר למכרז ו/או להסכם. 

, פעולהשיתף ו/או  וכל מי מטעמו שידל מתכנןהתעורר חשד סביר, כי ה .15.2.5.6
מטעם  מי או הצוות עובד או בצוות משרהנושאי  עם, בעקיפין או במישרין

אחר על מנת לקבל מידע חסוי או סודי הקשור למכרז  גורם עם כל או הצוות
בצורה מלאכותית או או תשלומים ו/או להסכם ו/או במטרה לקבוע מחירים 

 לא תחרותית. 

החל את ביצוע השירותים או הפסיק את ביצועם לתקופה העולה  לא מתכנןה .15.2.5.7
 . יום 30או אחר בהשלמת אבן דרך בתקופה העולה על  ,יום 30על 

 .יום 30 על העולה רצופה לתקופה עסקיו את לנהל קהפסי מתכנןה .15.2.5.8

עובד ו/או את ההסכם, כולו או מקצתו, לאחר או העסיק  הסב מתכנןה אם .15.2.5.9
 הצוותמראש את הסכמת  לקבלשנה בביצוע התחייבויות כלשהי מבלי מ קבלן
 . בכתב

 .משפטיות לפעולות כשיר בלתי הפך מתכנןה אם .15.2.5.10

כמפורט  לניגוד ענייניםממשי נמצא במצב של ניגוד עניינים ו/או חשש  מתכנןה .15.2.5.11
 .להלן 18בסעיף 

 עהורש מתכנןה -תקנות או כללי אתיקה מקצועית  מתכנןבמקרה שחלות על ה .15.2.5.12
שנפתחו כנגדו הליכים שעלולים או  בעבירת משמעת על פי הדין הרלוונטי

 . להוביל להרשעה כאמור

או מעין שיפוטית המתכנן חדל מלפעול על פי החלטה מחייבת של ערכאה  .15.2.5.13
   שיפוטית מוסמכת, בסכסוך בין הצדדים.

יהיה המתכנן מחוייב  15.2.5 -ו 15.2.2, 15.2.1בעת ביטול ההסכם על ידי הצוות כאמור בסעיפים  .15.3
בשיפוי הצוות ובפיצויו בשל כל נזק ו/או הוצאה שתיגרם לו שהיא תוצאה מסתברת של ההפרה ו/או 
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ביטול ההסכם, כולו או מקצתו, לרבות אך לא רק, בגין נזקים הנובעים מן העיכוב בהשלמת 
עוד. אין באמור כדי מהצורך בהחלפת המתכנן והנובעות בגין הוצאות לרבות התייקרויות, הפרוייקט, 

לגרוע מזכויות הצוות לתבוע בגין נזקים שייגרמו לו ו/או הוצאות בהן יישא הנובעים  הביטול או 
  ההפרה כאמור על פי כל דין.

כל לעכב אף , הצוות יהא רשאי בכל הנסיבות האמורות לעילבמקרה של ביטול ההסכם ו/או הפרתו 
יהא רשאי הצוות מו כן, למתכנן מאת הצוות וזאת עד להתגבשות נזקיו והוצאותיו. כהמגיע  תשלום

מכל תשלום, שיפוי או פיצוי בו יהא חב המתכנן בגין כל נזק או  לקזז כל סכום המגיע ממנו למתכנן
 הוצאה שייגרמו לצוות, בשל ביטול ההסכם ו/או בשל ההפרה כאמור.  

זכאי לפיצוי,  מתכנןומו או הקפאתו מסיבה כלשהי, לא יהיה העם תום תוקפו של הסכם זה או עם סי .15.4
או  שיפוי, או תשלום אחר כלשהו בקשר עם כל עניין הקשור או הנובע מהסכם זה או מהפסקתו

מוניטין או בגין פעולה שעשה או כספים פגיעה ב, וכן לא יהיה זכאי לקבל תשלום כלשהו בגין השהייתו
למעט יתרת התמורה  בגין אובדן רווחים או בגין הסתמכות,לרבות שהוציא בקשר עם הסכם זה,

המגיעה לו בגין העבודות שבוצעו על ידו בפועל עד למועד תום ההתקשרות, לרבות בגין שירותים 
 לעיל. 15.1.1שיבצע בתקופת ההודעה כמפורט בסעיף 

בשל הפרה בהתאם להוראות סעיף זה,  הסכםאת ה הצוות זה, ביטל הסכםלגרוע משאר הוראות מבלי  .15.5
על פי כל דין, להמשיך את  ו, מבלי לגרוע מיתר הזכויות המוקנות להצוות רשאי, יסודית של המתכנן

, ובכלל זה להמשיך הבלעדי שיקול דעתובשיתוף פעולה עם כל גורם אחר על פי  השירותיםביצוע 
 מתכנןמומחה אחר או עם מי מצוות ה/מתכנןמי מיחידי המתכנן, עם בביצוע השירותים במישרין עם 

מוותר בזאת  מתכנן, והמתכנןאו מועסקים אחרים או נוספים של ה מתכנןאו מקבלני המשנה של ה
לתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה או תביעה מכל מין וסוג בקשר באופן סופי מלא וב

מי בין התחייבות זו של המתכנן תגבר על כל הוראה סותרת בחוזי ההתקשרות שבין המתכנן ל .לכך
קבלני משנה ו/או למועסקים אחרים או נוספים של המתכנן, והמתכנן מוותר לבין מצוות המתכנן ו/או 

טענה ו/או תביעה כנגד הצוות ו/או כנגד הגורמים האמורים אף במישור ההתקשרות שבין  בזה על כל
לטובת צד ג',  הסכםהוראת תהווה של המתכנן מובהר כי התחייבות זו  –המתכנן לבין אותם גורמים 

 .1973 -לחוק החוזים )חלק כללי(, התשל"ג  38 -34על פי סעיפים 

, יהיה הקשור בביצוע העבודות ,המתכנן או עם כל גורם אחר מטעמויחידי מי מתנאי להתקשרות עם 
 תשלום שכרו של המתכנן בגין אבני הדרך שהושלמו עד לביטול ההסכם.

זה,  15.5התקשר המזמין עם יחידי המתכנן או או גורמים אחרים הקשורים במתכנן והנזכרים בסעיף 
מכל  10%לקבל כפיצוי מוסכם סך של  זכאייהיה המתכנן שלא בנסיבות המותרות מכח סעיף זה, 

 תשלום שישולם על ידי הצוות לגורמים הנזכרים בסעיף זה.

באחריות, כחלק בלתי נפרד מהשירותים,  מתכנןה, מכל סיבה שהיא, יישא הסכםאת ה הצוות ביטל .15.6
נציג הצוות לערוך על אחריותו ועל חשבונו, חפיפה מסודרת ורציפה וכן לשתף פעולה באופן מלא עם 

יעביר : , לביצוע השירותים, ובכלל האמורהצוות חלופי אשר ימונה, ככל שימונה, על ידי מתכנןועם 
או  לצוות בוצעו על ידו בקשר עם הפרויקט והשירותיםאת כל המסמכים, המידע ותוצרי השירותים ש

, וזאת מבלי שיהיה זכאי בשל כך לכל תמורה, פיצוי או שיפוי ובמסגרת לוחות הזמנים מטעמולכל מי 
 15.6על פי סעיף  מתכנןה. מובהר במפורש, כי עריכת החפיפה ויתר התחייבויות הצוות שיוגדרו על ידי

בגין שירותים שביצע עד למועד ביטול  מתכנןזה לעיל, יהוו תנאי לתשלום יתרת התמורה המגיעה ל
 .הסכםה

לעיל, לא יגרע מכל זכות אחרת העומדת  15.2להוראות סעיף  בהתאם הסכםמובהר בזאת, כי ביטול ה .15.7
 .הוראות הדיןזה או בהתאם ל הסכםבהתאם להוראות  לצוות

  ינקניין רוחזכויות יוצרים ו .16

בקשר לעבודה על פי הסכם זה וכן כל תוצר כתוב  מתכנןמובהר בזה שכל חומר שיאסף ו/או יוכן ע"י ה .16.1
או בלתי כתוב של עבודתו בקשר לפרוייקט, ובכלל אלה דו"חות, תוכניות, שרטוטים, ניתוחים, 

לא  מתכנן(, יהיו שייכים לצוות בלבד, ול"חומר הפרוייקט"רעיונות תכנוניים וכל רעיון אחר )להלן: 
יאת שמו על עבודותיו. כמו כן יהא הצוות רשאי לדרוש תהא בהם כל זכות יוצרים, למעט הזכות לקר

כי על חומר הפרוייקט ו/או על מסמכים הקשורים בעבודה יצויין מזמין העבודה ו/או מממן העבודה 
, עמותה לתכנון"הו/או הצוות ו/או כי יצויין שמם של עירית ירושלים ו/או משרד התחבורה ו/או 

 ירושלים". -פיתוח ושימור אורבני 



23 
 

סכם בזה כי לצוות תהא הזכות לעשות כל שימוש בחומר הפרוייקט, ובכלל זה ליישמו או לשנותו מו .16.2
לשם שינוי ו/או לשם ביצוע ו/או למשרד התחבורה או /לרבות לעיריית ירושלים ואו למוסרו לאחרים 

י יש לא יהא רשאי להעלות טענה כלשהי ביחס לכך, ובמיוחד לא יוכל לטעון כ מתכנןלכל צורך אחר. ה
לבצע את השינויים באמצעותו ו/או כי השינויים פוגעים בזכויות היוצרים שלו ו/או בזכותו המוסרית 

 בחומר הפרוייקט.

זה, בחומרים )לרבות תוכנות ופיתוחים  הסכםהמתכנן לא יוכל לעשות שימוש, שלא במסגרת  .16.3
ציע את המוצרים אשר מקצועיים( אשר נעשו ושולמו על ידי הצוות. המתכנן לא יוכל למכור או לה

 פותחו עבור הצוות ללקוחות נוספים שלו.

המסמכים והדוחות שהכין עבור הצוות לרבות לא תהא זכות עיכבון בקשר לחומר הפרוייקט  מתכנןל .16.4
. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתו של וכל תוצרי השירותים הקשורים בביצוע השירותים

 מסמך, כמתחייב על פי כל דין.  להחזיק בידו העתקים של כל  מתכנןה

סעיף זכויות היוצרים שבהסכם זה לעיל יחול בכל מקרה, בין אם יבוצע הסכם זה עד תומו, בין אם  .16.5
יופסק ביצועו ובין אם יבוטל מכל סיבה שהיא, ומבלי תלות בזהות מפר ההסכם ו/או באשמה תורמת 

 הסכם.כלשהי של מי מן הצדדים להפסקת ביצועו ו/או לביטולו של ה

 מהווה תמורה נאותה אף בהתחשב באמור בסעיף זה. מתכנןהצדדים מצהירים בזה כי שכרו של ה .16.6

 סודיות  .17

כל מידע ו/או  מתחייב לשמור בסוד ולא להודיע, למסור, או להביא לידיעת כל אדם או גוף מתכנןה .17.1
ם ביצוע הסכם זה לו בכל דרך שהיא בקשר ע וייוודענתונים ו/או תוכניות מכל סוג שהוא שיימסרו או 

ו/או בקשר לצוות, וכן לגרום לכך שעובדיו ישמרו אף הם על סודיות כאמור, בתקופת ההסכם וגם 
לאחריה. גילוי פרטים מכוח הדין לא יחשב כהפרת הוראה זו, ובלבד שניתנה לצוות הודעה מראש על 

 .כך

או פרטים ממנה, אלא לא יפרסם כל מידע בנוגע לעבודתו ובכלל זה את תוצאות העבודה  מתכנןה .17.2
 באישור מוקדם בכתב מאת הצוות.

, בידע המקצועי מתחייב שלא להשתמש במישרין ו/או בעקיפין, מחוץ לעבודתו עבור הצוות מתכנןה .17.3
רק כזה יותר המשמש ו/או שישמש אותו בהכנת העבודה. כל שימוש  ין הרוחנייבקנובידע המסחרי 

 .הצוות כ"לבאישור בכתב ממנ

 ענייניםאיסור ניגוד  .18

 הצוות, ובכלל האמור לא ימצא כלפי הצוותיבצע את השירותים באופן התואם את אינטרס  מתכנןה .18.1
מין וסוג לרבות קשרים עסקיים ו/או אישיים ו/או קשרים אחרים ו/או  מכלבמצב של ניגוד עניינים 

; עניינים ניגוד של לקיומו חשש או עניינים ניגוד שלבמצב  מתכנןכל עניין אחר שעלולים להעמיד את ה
 להימצאות, הצוות לדעת, ממשי חשש, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי, ייחשבו עניינים כניגוד

 שאינו שלו עניין כל עם להתנגש עלול, זה הסכם לפי מתכנןה מופקד עליו אשר עניין בו במצב מתכנןה
 שממלא תפקיד או משפחתי, רכושי, מקצועי, עסקי, אישי עניין לרבות, ההסכם לפי מחובותיו חלק

 עניינו או(, 1968-"חתשכ, ערך ניירות בחוק זה מונח)כהגדרת  משפחה בן של עניינו ולרבות, מתכנןה
 ניגוד)להלן: "  מתכנןה קשור עמו צד כל או מתכנןה של משרדו או שותפו או מתכנןה של לקוח של

 "(.עניינים

מתחייב בזאת להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים או עשוי להיות בה פוטנציאל לניגוד  מתכנןה .18.2
ו/או  מתכנןעניינים בין מילוי תפקידיו על פי הסכם זה לבין מילוי תפקיד ו/או התחייבות אחרת של ה

גוד עניינים על כל חשש לקיום ני לצוותשל עובדיו, במישרין ו/או בעקיפין, והוא מתחייב בזאת להודיע 
בין התחייבויותיו ו/או התחייבויות מי מעובדיו על פי הסכם זה לבין פעילות אחרת שלו ו/או של 

 למניעת ניגוד עניינים כאמור.  הצוותעובדיו, והוא מתחייב לפעול בהתאם להוראות 

משפחתי  בכתב ובאופן מיידי על כל עניין אישי עסקי, מקצועי, רכושי, לצוותמתחייב להודיע  מתכנןה .18.3
או  , בין פעילותו, פעילות משרדו או פעילות כל צד שבו או עימו הוא קשורמתכנןאו תפקיד שממלא ה

את השרות מטעמו,  לצוות, במישרין או בעקיפין, לרבות כל אדם או גורם אשר נותן יתקשר בעתיד
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המפורטים באתר הצוות בכתובת  הגופים הבאים, לבין לצוותבקשר עם מתן השירותים 
www.jet.gov.il יובהר כי רשימה זו תתעדכן מעת לעת וכי באחריות המתכנן לבדוק את העדכונים .

 התחייבות זו תחול לאורך כל תקופת ההתקשרות על הארכותיה ככל ויהיו.מעת לעת. 

זה, כי לא יהיה רשאי  כנוןתכי הובהר לו וכי ידוע לו, בטרם נחתם הסכם  ,מצהיר בזאת מתכנןה .18.4
או בכל דרך אחרת, עם כל גוף אשר  מתכנןלהשתתף, במישרין ו/או בעקיפין, בעצמו ו/או כשותף ו/או כ

 ובין בתמורה בין, בנוגע לקו הסגול הצוות פרסםישישתתף ו/או יתמודד בקשר עם מכרזים עתידיים 
"( אלא בתנאי שתוגש בקשה מתאימה ויתקבל, בגינה, המכרזים)להלן: " שייערכו ככל, בתמורה שלא

 הבלעדי.  שיקול דעתושיינתן לפי  הצוותמאישור מראש ובכתב 

או למישהו  הצוותלכל צד שלישי, לרבות ליועצים אחרים של  לספקמתחייב בזאת לא  מתכנןה .18.5
עילות הצוות בקשר לפו/או  לפרוייקטו/או בקשר  תכנוןמטעמם, כל שירות או מידע בקשר לשירותי ה

או לתוצרי  תכנוןכל שירות אחר בקשר לכל פעולה אחרת הנוגעת במישרין או בעקיפין לשירותי ה
 תכנון, בין שהשירות או המידע כאמור מוגש בתמורה ובין שלא בתמורה, פרט לשירותי ההתכנון
ה לכך החלים עליו במפורש מתוקף התקשרות זו, ועל פי הסכם זה, אלא אם כן ניתנ הצוותמטעם 

 הבלעדי. שיקול דעתומראש ובכתב, שתינתן לפי  הצוותשל  והסכמת

 מתכנןה של אם חברותאו /ו בו קשורות חברות על, גם מתכנןיחולו, בנוסף על ה זה 18 סעיף הוראות .18.6
 (.1968-"חהתשכניירות ערך,  בחוק)כהגדרתם  בה פועל מתכנןב העניין מבעלי שמי אחרת חברהאו /ו

 מתכנןהביצוע על חשבון  .19

אינו ממלא את  מתכנןה הצוותועל פי שיקול דעת , מתכנןהמוטלת חובה על  הסכםלפי הכל מקום ש .19.1
 .מתכנןהעל חשבון , כל זה מטעמו, או באמצעות אחרים ובעצמ ולמלא הצוות רשאיהחובה האמורה, 

לעיל ועודפות על  19.1 בגין האמור בסעיף שהוציאאת כל הוצאות  לצוותמתחייב לשלם  מתכנןה .19.2
-בתוספת סכום השווה ל הסכום שהיה צריך להיות משולם למתכנן בעבור מילוי החובה האמורה,

, מבלי לערער על הצורך בהוצאות הצוותלו גיש ימסך ההוצאות כאמור, בהתאם לחשבון ש 10%
ימים מיום הדרישה. הצדדים מצהירים בזאת, כי בכפוף ( 7)האמורות ועל גובהן, וזאת, תוך שבעה 

בנסיבות  לצוותלהלן, הסך האמור מהווה פיצוי הולם וסביר לנזקים אשר נגרמו  19.5 להוראות סעיף
 האמורות. 

לעיל, יהווה ראיה חותכת בין הצדדים לעניין  19.2 , כאמור בסעיףהצוותעל ידי  מתכנןחשבון שיוגש ל .19.3
 .הצוותההוצאות שהוצאו על ידי 

תמורה המגיעים או /הסכם, כאמור בסעיף זה, משכר לקזז את סכומי ההוצאות שהוציא רשאי הצוות .19.4
 . הסכםהעל פי  מתכנןשיגיעו ל

לעיל, על מנת לגרוע  19.2 בזאת, כי לא יהיה בתשלום הסכום האמור בסעיףלמען הסר ספק מובהר  .19.5
העומד  לכל סעד אחר או נוסף הצוותשל  ואו על מנת לגרוע מזכות הסכםעל פי ה מתכנןהמאחריות 

 הסכםבשל הפרת ה ולפיצויים בגין נזקים שנגרמו ל ואו על פי דין, לרבות זכות הסכםעל פי ה ולזכות
 .הסכםלביטול ה ואו זכות

 העברת זכויות והתחייבויות .20

מתחייב  לא להסב לאחר הסכם זה, או חלק ממנו, ולא להעביר או למסור לאחר כל זכות, או  מתכנןה .20.1
אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת הצוות מראש ובכתב. ניתנה הסכמת הצוות חובה, הנובעים מהסכם זה, 

פי כל דין ולפי -מהתחייבות ואחריות או חובה כלשהי על מתכנןכאמור, לא יהיה בכך כדי לשחרר את ה
 .הסכם זה

הצוות רשאי להסב, להעביר, לשעבד או למסור לצד שלישי את זכויותיו וחובותיו לפי הסכם זה, כולן  .20.2
 .מתכנןמקצתן, ללא צורך בהסכמת האו 

http://www.jet.gov.il/
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 תוצרי העבודה איסור שימוש ב .21

במידע, חומרים,  , שלא לצורך ביצוע השירותים במסגרת הסכם זהשימוש כל לעשות רשאי ואינ מתכנןה
 ביאמתחייב להי מתכנןה. הצוות של מראש באישור מסמכים ובתוצרי העבודה במסגרת מתן השירותים, אלא

 . ומטעמ מי כלו יועובד לידיעת זו הוראה

 עדר בלעדיותיה .22

 בלעדיות מתכנןלזה כדי ליתן  הסכםאין בהתקשרות על פי , כי מתכנןבחתימתו על הסכם זה, מצהיר ה .22.1
, )אם בכלל( השירותים שיוזמנו ממנוהיקפם של בקשר ל הצוות לחייב את, בקשר עם ביצוע השירותים

מושא השירותים , לרבות בתחום וספיםנים ציועמלהזמנת שירותים  הצוותזכות להגביל את או 
נוספים או להתקשר  יועצים להוסיףהמוחלט,  שיקול דעתוי פ לבכל עת, וע רשאי הצוות .התקשרות זו

בחר לנכון )לרבות יאו אחרים לביצוע השירותים או לביצוע שירותים דומים, וזאת בכל דרך ש אחרם ע
או תקופות  התקשרותתוך כדי תקופת ה ( גםהדין להוראות בהתאםים, /אחרים /מכרז באמצעות

 .השירותים, לפי העניין

 לצוותלשירותים מושא הסכם זה יינתנו או דומים שירותים זהים שייתכן , כי מתכנןלפיכך מובהר ל .22.2
או במקביל על ידי יועצים אחרים )בין אם נבחרו באותו הליך התקשרות ובין אם בהליכים אחרים( 

 או עתידיים(. על ידי ספקים אחרים )קיימים 

ייתכנו פערים משמעותיים בהיקפי השירותים, , הצוותהפנימיים של  ושיקולי, כי בשל מתכנןידוע ל .22.3
התמורה שתשולם בגינם וכיו"ב, , תנאי השירותים, תחומי הפעילות הכלולים בשירותים, עיתויים

לבין אלה שיוענקו  ,במהלך תקופת ההתקשרות( )אם בכלל מתכנןוזאת בין הזמנות שירותים שיוענקו ל
להיווצר נסיבות  ותוכי בהתאם להוראות סעיף זה, אף עלול, הצוות יועצים או לספקים אחרים שלל
 .הזמנת/ות שירות/ים בכל היקף שהוא מתכנןל הצוות עניקימסגרתן לא ב

  השירותיםעל ביצוע  כסוךהשפעת ס .23

נתגלעה מחלוקת או אי הסכמה מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי בכל מקרה בו  מתכנןה .23.1
, לרבות מחלוקת או אי הסכמה אשר נדונה במותב שיפוטי כל שהוא, ואבין הצדדים, מכל מין וסוג שה

, ללא הסכםאו בביצוע שאר התחייבויותיו על פי ה השירותיםבאחריות להמשיך בביצוע  מתכנןהשא יי
 .הסכםכל עיכוב או השהייה, בהתאם לכל הוראות ה

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי על אף האמור בכל דין, לרבות הוראות חוק החוזים )תרופות בשל  .23.2
, וזאת מכל סיבה הסכםלא יהיה רשאי בשום מקרה לבטל את ה מתכנןה, 1970-"אתשל(, הסכםהפרת 

 סעד ממוני בלבד.  היהי הסכםעל פי ה מתכנןלשהיא, וכי הסעד היחיד אשר יעמוד 

 קיזוז ועיכבון .24

, הצוות , בשל מחלוקת או דרישה כספית שלו כלפיכלשהי לא יהיה רשאי להפסיק עבודה תכנןמה .24.1
מחלוקות בקשר  במקרה של אובביצוע תשלום, גם אם אינו שנוי במחלוקת, לרבות במקרה של עיכוב 

או הגיע לסיומו לפי  הצוות , או מכל סיבה אחרת, כל עוד לא בוטל הסכם זה על ידיעם תשלומים
 .יוהוראות

זה מכל תשלום המגיע או  הסכםעל פי  וו פיצוי שיגיעו לאאו לעכב כל תשלום לקזז  יהא רשאי הצוות .24.2
מסמך  ,מתקן ,ציוד ,לעכב כל נכס רשאי יהאזה או על פי חוזים אחרים וכן  הסכםעל פי  מתכנןלשיגיע 

על פי הסכמים וכן  הסכם זהעל פי  וכלפי מתכנןה, מכל מין וסוג שהם להבטחת חובות או תכנית
  ., ככל ויהיואחרים שבין הצדדים

 שונות .25

ייחתם על ידי לרבות נספח ב' מעודכן, ש הסכםנפרד של ה עדכוןייעשה באמצעות  הסכםי בשינו כל .25.1
 .כל אחד מן הצדדיםהחתימה מטעם  מורשישני הצדדים באמצעות 

במקרה מסוים לא תשמש תקדים ולא  הסכםלסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ה הצוות הסכמת .25.2
 ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.
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אלה,  זכויותיו, לא ייחשב הדבר כויתור על הסכםלפי ה זכויותיובמקרה מסוים ב הצוות לא השתמש .25.3
 לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים שלאחר מכן.

ה לבתי המשפט המוסמכים בעיר מסור האתסמכות השיפוט בכל דבר ועניין הנובעים מהסכם זה  .25.4
 , ולהם בלבד. ירושלים

כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הן כמפורט במבוא לו, וכל הודעה אשר תשלח בדואר רשום מצד  .25.5
שעות מעת מסירתה  72אחד למשנהו, לפי הכתובת האמורה, תחשב כאילו התקבלה אצל הנמען 

תה. הודעה אשר תישלח באמצעות למשלוח בבית דואר בישראל, ואם נמסרה ביד, מעת מסיר
תיחשב כאילו התקבלה רק אם נתקבל אישור טלפוני לכך. בלבד(  הצוותאו בדוא"ל )לנציג פקסימיליה 

 השולח ישמור אישורים בדבר משלוח ההודעות.

 קבלה, אישור נגדכ ביד תימסר במסירה ,צוותכי כל הודעה בעלת אופי משפטי אשר תישלח ל ,מובהר .25.6
ולא תותר שליחתה בפקסימיליה. ככל וישנו ספק באשר להיות המסמך , רשום בדואר במשלוח או

 פעל בהתאם להוראות סעיף זה. י מתכנןהמסמך משפטי, 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

העמותה לתכנון, פיתוח ושימור 
 ירושלים  -אורבני 
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 ירושלים -לתחבורה 

 מתכנןה 
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