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  הסכם
  

  , ביום__________ תאריך__________ שת ________רחובותשערך ותחם ב
  

   רחובותהמועצה הדתית   בין: 
   2אברהם גולדברג   
  "המועצה") מצד אחד; –(להלן           רחובות  

  
  שם____________________   לבין: 

  ת"ז/ח.פ/ע.מ________________   
  כתובת____________________   
  ___________ טלפון_________  
  פקס_____________________   
  "ותן השירותים") מצד שי; –(להלן               

  
לאספקת שירותים הדסיים הכוללים  הזמיה הצעות       6/21והמועצה במסגרת מכרז מס'    הואיל

יועץ   ואישור  בדיקה  סיטרי,  ספח  והכת  תכון  אדריכלות,  שירותי  מדידה,  שרותי 
  ; קבלת אישור משרד הבריאות והשגת רישיון עסק בתוקף בטיחות וכל הדרש לצורך

  
והספק, אחרי עיון ובחיה זהירה של מסמכי המכרז וההסכם על כל ספחיו הגיש למועצה    והואיל 

זה  ולהסכם  למכרז  בהתאם  ה"ל,  העבודות  את  ולבצע  השירותים  את  לספק  הצעה 
  ותאיו;

  
בחרה  והואיל  מיום_______________  בהחלטה  המסגרת    והמועצה  כקבלן  השירותים  בותן 

במכרז במקוואות                                     הזוכה  או  המיותר)  את  למחוק  (יש  המקוואות  בכלל 
הבאים_____________;_________________;_______________;_________;

.___________  
  

ב  והואיל  ההסכם  מושא  השירותים  את  לספק  מתחייב  השירותים  לסטדרטים וותן  התאם 
הגבוהים ביותר, ובכפוף להוראות כל דין, לרבות חוקים, תקות, צווים, ותקים מחייבים 

  ובהתאם להחיות והוראות כל הגורמים המוסכמים;
  

  וברצון הצדדים לעגן בהסכם את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות;   והואיל 
  

  אי לכך הותה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: 
  

  מבוא
  בוא להסכם זה והספחים המצורפים אליו יחד עם מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי פרד המ

  הימו. 
  

  מהות ההסכם
  הספק מקבל על עצמו לספק שירותים הדסיים הכוללים בין היתר שרותי מדידה, שירותי 

  אדריכלות, תכון והכת ספח סיטרי, בדיקה ואישור יועץ בטיחות, הכל בהתאם לתאי הסכם 
  זה ובהתאם למסמכי המכרז.

 השירותים הדרשים מותן השירותים  .1

  שלב התכון ויהול התכון: 
 

 השירותים כוללים:  1.1
 תכון מוקדם ותכון מפורט סופי (כולל הכת אומדן עלויות).  .א

 
 טיפול בהשגת רישיוות/היתרים דרשים מהרשויות.   .ב

  
פרסום מכרזים    .ג לצורך  עבודה מפורטות ומפרטים  לביצוע הכת תכיות  הסכמים  ועירכת 

 העבודות באתר.
  

תיאום ושיתוף פעולה בין היועצים לרבות תאום פגישות בייהם לבין המזמין, המהל או    .ד
 כל גורם רלבטי אחר ככל שיידרש. 
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((כולל    . ה הקבלים  עם  ולהתקשרות  המכרזים  מסמכי  להכת  הוגע  בכל  וסיוע  ייעוץ  תאום 
 פגישות ותיאומים). 

  
בודות התכון ועל עבודות הקבלים, לרבות בדיקה לשם אישור החשבון  פיקוח עליון על ע  .ו

 הסופי שיגישו הקבלים למזמין.
  

מהרשויות   .ז הדרש  אחר  אישור  וכל  גמר  תעודת  קבלת  לצורך  והתכיות  המסמכים  הגשת 
 (כהגדרתן להלן) הרלבטיות. 

  
התכ  . ח אגף  הוצאת  תכון  לעבודות  החיות  במסמכי  המצויים  עבודה/מסמך  ון כל 

האחרו במהדורתו  והשיכון  הביוי  במשרד  (להלן    הוההדסה  ביותר  "קובץ   –והעדכית 
 החיות התכון") שיהווה חלק בלתי פרד מההסכם על אף שאיו מצורף .

  
הדרש    .ט התכון  צוות  כל  את  יגבש  השירותים  ממשרד ותן  ואישור  עסק  רישיון  לקבלת 

לצורך    הבריאות הדרשות  העלויות  בכל  היועצים ויישא  כאשר  השירותים  קבלת 
הדרשים לעבודות הם: אדריכלות, קוסטרוקציה, מערכות חשמל ותקשורת, מיזוג אויר, 
יועץ קרקע, איסטלציה, יועץ מעליות, יועץ פיתוח, יועץ אקוסטיקה, יועץ תחבורה, יועץ  

 איוורור, יועץ בטיחות, יועץ גידות, עיצום פים וריהוט, מהל פרויקט צמוד. 
  

 עריכת ביקורים באתר על מת לעמוד על תאיו המיוחדים וסביבתו.  .י
  
הדרשים   .יא והמסמכים  הרישיוות  ההיתרים,  האישורים,  כלל  קבל   / בהשגת  סיוע 

 מהרשויות בקשר עם תכון פרויקט, לרבות היתרי ביה דרשים, בדיקתם ואישורם. 
  
 יועצים. ביית אומדן תקציבי ראשוי לכל הפרויקט יחד עם המתכים וה  .יב

  
המקומית,   .יג הועדה  הישוב,  מול  הפרוגרמה  בברור   , בלעדיו  בהשתתפותו או  המזמין,  ייצוג 

 הועד המתכים והיועצים השוים. 
  
של   .יד התכן  התקדמות  שלבי  אחר  מעקב  התכיות.  ולמסירת  לתכון  זמים  לוחות  הכת 

ם להחיות  היועצים, לרבות הקפדה על עמידת היועצים בלוחות הזמים ה"ל ו/או בהתא
 המזמין, כפי שתיתה מעת לעת. 

  
קצב   .טו אחר  מעקב  השוים,  היועצים  בין  התכון  עבודות  תאום  לרבות  התכון,  יהול 

התכון, יהול התכון, ריכוז תוכיות ובקרה על השלמת הליכי התכון, עד לקבלת היתר 
 ביה. 

  
בי  .טז מעקב  לרבות  לפרויקט,  הדרשים  המסמכים  כלל  בהשגת/קבלת  לקצב סיוע  חס 

 התקדמות הליכי התכון. 
  

היועצים    .יז תוכיות  בחית  השוות.  התכיות  הכת  במהלך  וסיוע  תיאום  היועצים,  ליווי 
הפרויק  לדרישות  הן  והתאמתם  השלמתן  התכון,  מסמכי  והן    טויתר  לשי  אחד  הן 

 להוראות כל דין, להלים ולסטדרטים הגבוהים בתחום התכון והביה. 
  
ליוע  . יח וסיוע  לשיטה,  ייעוץ  הקשור  ובכל  לביצוע  והתאמתו  התכון  לאפיון  הוגע  בכל  צים, 

לתאים  בהתאם  וסטדרטים  מיוחדים  מפרטים  הכמויות,  וכתבי  המפרטים  צורת 
 המיוחדים של הפרויקט. 

  
ליווי הליכי התכון ואישור פרוגרמה מול משרדי הממשלה ו/או גורמי מימון אחרים, ככל   .יט

 וקיימים. 
  

אדר  .כ תכון  השירותים בעבודות  את  התכון/השירותים  עבודות  יכללו  מבים  של  יכלי 
 המפורטים להלן:

  
 סיורים וערכית סקר לגבי הצרכים השוים, לרבות בדירה ואפיון של הצרכים.  -
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ליישום  - דין  פי  על  הדרשים  והרישוי  התכון  הבטי  כל  והסדרת  טיפול  ליווי, 
שיוי תב"ע ככל שדרשת, התכון המוצע, לרבות הכת מסמכי תכון וליווי הליך  

 בקשה להיתר ביה וכיו"ב. 

לפרוגרמה   - הקשור  בכל  ייעוץ  כולל  (קוספט)  לתכון  רעיוי  ותהליך  פרוגרמה 
ידי   על  תאושר  שזהותו  השירותים  ותן  מטעם  פרוגרמטור  כולל  (ה"ל  התכוית 

אין     המועצה. למען הסר ספק עלויות הפרוגרמטור הן על חשבון ותן השירותים)
תכוית מ שפרוגרמה  ו/או  השירות  ותן  משרד  עובד  יהיה  שהפרוגמטור  יעה 

 תוכן על ידי ותן השירותים או מי מטעמו.

ה - עם  פרוגרמה מופרטת  התואמות לפרוגרמה   מועצההכת  חלופות תכון  והגשת 
התייחסות  תוך  החללים  חלוקת  את  יכללו  החלופות  והחתומה.  המאושרת 

לסידור תוכיות  אוש  אביזרים   להדסת  קיים,  באם  מטבח  אביזרי  הריהוט, 
 סיטריים ואופן יצול השטחים. 

מימדית   - תלת  הדמיה  כולל  ראשוי  תכון  של   –הכת  מרחבית  הבה  מאפשרת 
הרמויקה  תוכית  סיום  ועם  ראשוה  תכון  חלופת  עם  תופק  ההדמיה  המבה. 

 להגשה. 

ככ - בתב"ע  דרש  תכוי  לשיוי  מתאימה  בקשה  והגשת  וכן עריכת  שדרש,  ל 
 עריכה והגשת בקשה להיתר לועדה לתו"ב עד לקבלת היתר.

 תאום בין היועצים השוים (קוסטרוקטור, מים וביוב, וכיו"ב).  -

השתתפות בפגישות ובדיוים עם המוסדות המאשרים לצורך קידום קבלת היתר  -
 ביה וחתמת הגופים הרלבטים.

ם על גבי סקיצות וחלופות לתכון,  פגישות עם ציגי המזמין ויעוץ לפתרון הצרכי -
יועצים   עם  פגישות  הפרויקט,  ומהל  מרכז  עם  מצב  להערכות  שבועיות  פגישות 

 וקבלים. 

ומסמכים   - מחיר/מכרזים  להצעות  הכה  פגישות,  סיכומי  סטטוס,  מסמכי  הפקת 
 למפרטים טכיים וכיו"ב. 

 תכון ועיצוב פים של המבה והחללים השוים.  -

ושי - לתכון  מעברים, חלופות  ספייס,  אופן  חדרים,  חלוקה,  פוקציות  כולל  בוץ 
 אזורי המתה, עמדות קפה, מודיעין וכיו"ב.

פוקציות   - ריהוט,  ביה,  תוכיות  הריסה,  תוכיות  הכולל  למכרז  תוכיות  סט 
 ייחודיות ושיבוץ. 

השירות   - למרחבי  עבודה  ,    –סביבת  ריהוט  כולל  המפרטים  כל  של  פרטי  תכון 
דלפ לצורך שולחות,  וכיו"ב,  כמויות  סוג,  מידות,  כולל  וכיו"ב,  מחיצות  קים, 

 מכרז/הליך הצעות הזמת ריהוט, גרות לפי הצורך. 

 תיק מפרטי גרות כללית וייחודית.  -

חומרי גמר כלליים   - חללים    –בחירת  פריסות  צבעים, כולל  ריצוף/חיפויים/מיפת 
 רטובים.

ול  - הביה  להיתר  (תואמות  ביצוע  תוכיות  תוכיות עריכת  הכוללת  חריגות)  לא 
ותאורה,  תקשורת  חשמל,  קודות  מיקום  תכית  מפורטות,  אדרכליות  עבודה 

 פיתוח השטח. 

ורצפת  - תקרות  יציקת  לפי  באתר  ביקורים  בלבד:  רישוי  לצרכי  עליון  פיקוח 
גמר  חלוות,  ספי  לגובה  בהגעה  ראשוה,  אבן  שורת  בית  עם  וידרש,  ככל  מרתף, 

ב ראשוה  שורה  של  בית  התערבותו  דרושה  בהם  במקרים  וכן  פימית  חלוקה 
 ותן השירותים לפתרון בעיות העומדות על הפרק. 

 חתימה על מסמכי "אחראי ביקורת" על פי תחום ההתמחות של כל יועץ.  -

בתחום   - ויועצים  עובדים  לדרש,  בהתאם  חשבוו  על  יעסיק  השירותים  ותן 
ה  מילוי  לשם  הדרושה  ובהכשרה  במספר  יאושרו השירותים  אשר  תחייבויותיו 

מראש על ידי המזמין. צוות התכון ייתן מעה מלא לכל היבטי הפרויקט/תכית  
 ויכלול את היבטים/יועצים הדרשים לצורך תכון וביצוע הפרויקט. 

ליווי היבטים משפטיים/מקצועיים וספים הדרשים לצורך ליווי הפרויקט (ככל  -
ל שיתן  ליעוץ  מעבר  על וע/מועצהשיידרש  שירות  ספק,  הסר  למען  מקומית).  דה 

 פי סעיף זה יהיה כגד תשלום וסף לותן השירותים, כמפורט בהסכם.
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כל שרות וסף הדרש לפי הגיום של דברים, סיבות העיין או שמקובל לספקו במסגרת    .כא
בתחומי  יועצים  ידי  על  כלל  בדרך  היתים  הדסיים  שירותים  לרבות  זה,  מסוג  עבודות 

ה הרלבטים לפרויקט, ותן השירותים יישא בשכר טרחתם גם אם אים מפורטים ההדס
  במפורש במסגרת ההסכם.

  
 הזמת השירותים .2

 
הסכם המסגרת המצורף מהווה הזמת עבודה לשירותים מושא המכרז, הרשות תכין רשימת  2.1

חתימת  לאחר  שירותים  יעיק  שבגים  הזוכה  של  המקצועי  לטיפולו  שמועברים   פרויקטים 
פרד  בלתי  חלק  מהווה  והיא  הרשות  מהדס  ידי  על  לעת  מעת  תתעדכן  הרשימה  ההסכם, 

 ממסמכי הסכם ההתקשרות.
  

ה  2.2 שתבצע  העבודות  כל  על  יחולו  זה  הסכם  הוראות  ספק,  הסר  ההסכם   מועצהלמען  בתקופת 
 לרבות על פרויקטים אשר יתעדכו ויתווספו לרשימה על ידי מהדס הרשות. 

  
 או מי מטעמה. מועצהוד בשיתוף פעולה עם הגורמים השוים בותן השירותים יעב 2.3

  
 כמפורט בהסכם.  מועצהותן השירותים מתחייב לבצע את כל דרישות ה 2.4

  
למען הסר ספק, המועצה תהיה בעלת זכויות היוצרים היחידה ובעלת מלוא הזכויות האחרות  2.5

ע  מוקים  אשר  וכיו"ב  שימוש  ובין  קיין  זכויות  בין  שהוא,  סוג  המסמכים מכל  בכל  דין  פי  ל 
 שעשו או יוצרו בהתאם להסכם זה, אם השתמשו בהם ואם לאו.

  
למתן   2.6 המועצה  של  כלשהי  התחייבות  להוות  כדי  זה  בהסכם  אין  כי  ומסכום  ידוע 

 שירותים/עבודות לותן השירותים בהיקף כספי כלשהו.
  

המועצה   2.7 מטעם  אליו  שתופה  עבודה  בכל  יטפל  כי  מתחייב  השירותים  בשקידה  ותן 
 ובמסירות.

  
האישורים   2.8 לקבלת  כפופות  זה  מסגרת  הסכם  להוראות  בהתאם  מטלות  מסירת  כי  מובהר 

 התקציביים המתאימים לביצוען. 
 

 הצהרות ותן השירותים  .3
  

  ותן השירותים מצהיר בזאת כדלקמן: 
  

מושא   3.1 העבודות  לביצוע  הדרושה  ברמה  והמיומות  המומחיות  היסיון,  הידע,  בעל  הוא  כי 
 וההסכם וכי הוא רשאי על פי כל דין לקבל על עצמו את ביצוע העבודות.  המכרז

 
והאדריכלים   3.2 המהדסים  בפקס  כחוק  רשום  עבודות  בביצוע  מטעמו  שיעסוק  מי  על  כי 

 . 1958 -המתהל על פי חוק המהדסים והאדריכלים, התשי"ח
  

מתחייב לפעול על כי הוא בקיא בהוראות קובץ החיות התכון והדיים הרלבטיים וכי הוא   3.3
ובכל   עליו  מוסיפות  אלא  ההסכם,  מהוראות  גורעות  אין  התכון  החיות  קובץ  הוראות  פיו. 

התכון   החיות  קובץ  להוראות  ההסכם  הוראות  בין  סתירה  של  הוראות    –מקרה  תגברה 
 ההסכם. 

  
כי הוא בדק את כל הטעון בדיקה וכי הוא קיבל מהמזמין את כל המידע שביקש לקבל בקשר  3.4

את  וילמד  מכיר  הוא  כי  התכון,  ברשויות  והן  באתר  הן  וההסכם,  המכרז  מושא  לעבודות 
התאים הפיזיים, הטופוגרפיים, האקלימיים והאקולוגיים באתר הדרושים למתן השירותים, 

 לרבות טיב הקרקע וקיום קוי מים, חשמל, טלפון, תקשורת ואחרים מכל סוג.
  

מורכבות 3.5 והעבודות  שיכול  לו  ידוע  שלבי    כי  כל  כי  ודאות  כל  אין  וכי  פרדים  עבודה  משלבי 
כך,   בגין  טעה/דרישה  כל  תהיה  לא  השירותים  לותן  השירותים.  ותן  ידי  על  העבודה יבוצעו 
ידו  על  ובוצעו  שהוזמו  העבודות  שלבי  בגין  יגיעו)  (אם  לו  שיגיעו  לתשלומים  ביחס  למעט 

 בפועל. 
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לב למסגרת התקציבית המאושרת על ידי המועצה כי ידוע לו שעליו לבצע את העבודות בשים   3.6
ראש  וכן  המועצה  גזבר  לאישור  ובכפוף  לעת,  מעת  שתעודכן  כפי  באתר,  העבודות  לביצוע 

 המועצה. 
  

 כי אי מבחית ותן השירותים מיעה חוקית/חוזית להתקשרות בהסכם זה.  3.7
  

התח 3.8 קיימות  או  פעולות  עשו  ולא  משפטי  הליך  כל  גדו  ועומד  תלוי  לא  העלולים כי  ייבויות 
 למוע ממו למלא אחר ההסכם.

  
פקסי   3.9 יהול  על  תקפים  באישורים  ההתקשרות  תקופת  כל  לאורך  ויחזיק  מחזיק  הוא  כי 

חובות  תשלום  חשבוות  יהול  (אכיפה,  ציבוריים  גופים  עסקאות  חוק  לפי  ורשימות  חשבוות 
 . 1976-מס הכסה), התשל"ו

  
גו 3.10 עסקאות  חוק  בהוראות  עומד  הוא  התשל"וכי  ציבוריים,  שכר  1976- פים  ובעין   ,

 מיימום ובדבר עובדים זרים.
  

כי יעמוד בהצהרותיו אלו לאורך כל תקופת ההתקשרות וביחס לכל השירותים והוא יודע  3.11
שיוי   יחול  אם  שיחול  וככל  אלו,  הצהרותיו  בסיס  על  זה  בהסכם  עימו  מתקשרת  שהמועצה 

 להודיע על כך מיד למועצה. כלשהו בכוות הצהרותיו אלו הוא מתחייב 
  

 לוח זמים  .4
 

לעיכובים   4.1 לגרום  מבלי  ושוטף,  מרץ  באופן  העבודות  את  לבצע  מתחייב  השירותים  ותן 
 ובהתאם ללוח הזמים הכללי שייקבע על ידי המזמין.

  
כך   4.2 על  יודיעו  מספיק,  סביר/איו  איי  העבודות  לביצוע  הזמים  לוח  כי  השירותים,  ותן  סבר 

ימים לאחר המועד בו   10-מפורט, בטרם תחילת ביצוע העבודות ולא יאוחר מ למהדס במכתב  
בהתאם   בדבר  יכריע  והמהדס  הדרש  הזמים  לוח  על  לראשוה  השירותים  לותן  ודע 
אותו  יראו  שקבע,  הזמים  לוח  על  השירותים  ותן  השיג  לא  ודרישותיו.  הפרויקט  לסיבות 

 כמי שהסכים לו. 
  

קבע מועד 4.3 לא  לבצע    במקרה בו  המועד,  למרות אי קביעת  השירותים,  על ותן  לפעולה, יהיה 
 את הפעולה התוה בזמן סביר, ברציפות ובהתחשב בלוח הזמים הכללי להשלמת הפרויקט. 

  
ב 4.4 העוצות  סיבות  עקב  העבודות  בביצוע  עיכוב  המועצה    מועצהגרם  תורה  עליון,  כח  עקב  או 

שייקב אחר  למועד  העבודות  ביצוע  דחיית  חופשה, על  מחלה,  זה,  עיין  לצרכי  ידו.  על  ע 
מילואים או כל סיבה אישית הקשורה בותן השירותים או מי מעובדיו לא תחשב ככח עליון. 

 במסכות המועצה לקבוע איזה ארוע מוגדר כדי כח עליון והחלטתה תהיה מחייבת וסופית. 
  

 עמידה בלוחו הזמים לביצוע הפרויקט מהווה תאי יסודי בהסכם. 4.5
  

 התמורה לותן השירותים .5
 

  התמורה בגין עבודות התכון
  

ותן   5.1 יהיה   , וכפי  בהסכם  כמפורט  השירותים,  ותן  התחייבויות  כל  של  מלא  למילוי  בתמורה 
 ותן השירותים זכאי לקבל מהמזמין את התמורה כדלקמן: 

  
____  בגין ביצוע עבודות תכון ופיקוח עליון לפרויקטים תשולם תמורה בשיעור של %_____ 5.2

 מעלות הפרויקט בפועל, כהגדרתו בהסכם זה.
  

 בכל תשלום בייים או שלב תשלום ייערכו התחשבות/קיזוז מתאימים. 5.3
  

יששולמו   5.4 התשלומים  היה  זה  והסכם  הטרחה  שכר  חישוב  לעיין  בפועל"  הפרויקט  "עלות 
על ידי בפועל על ידי המזמין לקבלים הקשורים באופן ישיר לעבודות הפרויקט ואשר אושרו  

 המועצה. אולם "עלות הפרויקט בפועל" איה כוללת את המפורט להלן:
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 מחיר הקרקע מושא הפרויקט והמיסים הדרשים ביחס לקרקע.   .א
 

 אגרות והוצאות בגין היתרי ביה ורישיוות.  .ב
  

 תשלומי חובה מויציפאליים ותשלומי חובה ממשלתיים.  .ג
  

החברה  .ד לבזק  בע"מ,  לישראל  החשמל  לחברת  בע"מ   תשלומים  לתקשורת  הישראלית 
 ולגופים מוסדיים אחרים. 

  
 תשלומים לרשות מקרקעי ישראל.   . ה

  
 הוצאות מיהלה.   .ו

  
שלא רכש או תוכן במסגרת עבודות  –עלות ציוד, בין אם הוא מחובר למבה ובין אם לא   .ז

 ותן השירותים ולא טופל על ידו. 
  

 ריבית עמלה וכל עלות אחרת של הון.   . ח
  

המצטרף    .ט מוסף  ערך  על  מס  מע"מ  לקבל  זכאי  יהיה  השירותים  (ותן  כלשהו  לתשלום 
 התמורה המגיעה לו והגזרת מחשבוות הקבלן לפי מע"מ). 

 
 התמורה איה כוללת תשלומים ו/או הוצאות בגין:  5.5

 
 העתקות, צילומים, מודלים, שכפולים ושרטוטי תוויין.  .א

 
 ומי חובה אחרים.אגרות שתידרשה על ידי הרשויות לצורך הוצאת היתר בייה ותשל  .ב

  
 מודד.  .ג

הוצאות אלה תשולמה על ידי המזמין בכפוף לקבלת אישורם מראש ובכתב של ראש המועצה  
וגזבר המועצה ובכפוף להמצאת אסמכתאות ברורות. הוצאות שלא תקבלה את אישור ראש 

  המועצה וגזבר המועצה מראש ובכתב לא תחייבה את המזמין.
 מ כשיעורו על פי חוק כגד חשבוית מס.יחד עם התמורה ה"ל ישולם מע" 5.6

 
התמורה היה תמורה הכוללת, הסופית והמרבית לה יהא זכאי ותן השירותים בגין ביצוע כל  5.7

העבודות לרבות ביצוע שיויים בתכון שאים מהותיים עם יועצים אחרים מטעמו כפי החוץ  
לאישור   כפופה  משה  התקשרות  כי  מהדרישה  למעט  מבלי  (וזאת  של לו  ובכתב  מראש 

 המועצה, ראש המועצה וגזבר המועצה). 
  

 סדר ותאי תשלומי התמורה 5.8
  

מעלות  הגזרת  התמורה  מן  לתשלומים  העבודות  ביצוע  במהלך  זכאי  יהיה  השירותים  ותן 
העבודות  של  שלב  כל  לביצוע  בכפוף  להלן,  המפורטים  ובשלבים  בשיעורים  בפועל,  הפרויקט 

המזמי של  המלאה  רצוו  ותן שלביעות  שיגיש  חשבון  כל  בכתב  אישר  שהמזמין  ובתאי  ן 
לפרויקט  המימון  וקבלת  תקציבי  אישור  בתאי  בהסכם  כדרש  שלב  כל  בסיום  השירותים 
עם  ההתקשרות  לביצוע הפרויקטים מושא  ואחרים  לרבות משרדי ממשלה  ממשרדים ממים 

  המתכן:
  

  שיעור התמורה  פירוט הדרישה  שלב 
(אי  א התכון  השלמת  אדריכלית התום  תוכית  שור 

  על ידי הגוף המממן)
35%  

  סיום הכת חומר למכרז ותכיות עבודה   ב
ו א'  ככל -*שלבים  מאושר,  אומדן  פי  על  יחושבו  ב' 

תערך   לביצוע  האומדן  בין  הפרשים  שיהיו 
יהיה  השירותים  וותן  מאוחר  בשלב  התחשבות 

  זכאי לקבלת ההפרשים המגיעים לו בשלב מאוחר.

35%  

להשלמת  בחתימ  ג ועד  במכרז  הזוכה  עם  חוזה  ת 
בפרויקט   העבודות  בגין   –ביצוע  תמורה  תשולם 

25%  
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  שירותי יהול ופיקוח על הביצוע. 
לחשבוות   בהתאם  יהא  זה  ס'  בגין  *התשלום 

  הקבלן החלקיים המאושרים.
טופס    ד וקבלת  הפרויקט  השלמת  אישורי  4לאחר   ,

  כיבוי איש ותיק מסירה ואישורים סופיים 
5%  

  
  

וותן   5.9 הפרויקט  ביצוע  לשם  המזמין  ידי  על  שיידרש  שיוי  כל  גם  יכלול  העליון  הפיקוח 
בהסכם   הקובה  לתמורה  מעבר  כך,  בגין  וסף  טרחה  לשכר  זכאי  יהא  לא  וזאת   –השירותים 

 בין אם הפרויקט יבוצע ברציפות או בשלבים. 
 
י 5.10 על  ויאושר  לעיל  לאמור  בהתאם  שיוגש  השירותים  ותן  של  חשבון  ראש כל  המועצה,  די 

המועצה וגזבר המועצה, ישולם בתאים של "שוטף +__________" ימים מיום אישורו ללא  
הצמדה בגין התקופה שמיום הגשתו ועד למועד שקבע לתשלומו. השלים ותן השירותים רק 
עבודתו  היקף  לפי  לו  המגיעה  מהתמורה  בלבד  יחסי  לחלק  זכאי  יהיה  הוא  מהעבודות,  חלק 

 ן אותו שלב ולפי איכות העבודות ובכפוף ליתר הוראות ההסכם.בפועל בגי
  

להיקף  5.11 או  העבודות  היקף  להגדלת  לתמורה,  הקשור  כספי  ושא  בכל  ספק,  הסר  למען 
גזבר  המועצה,  ראש  אם  אלא  המזמין,  מצד  הוראה/הסכמה  לכל  תוקף  כל  היה  לא  התמורה, 

 המועצה והחשב המלווה תו לך אישור מראש ובכתב.
  

 והתחייבויות כלליות של ותן השירותים   הודעות .6
 

  ותן השירותים מתחייב בזאת כדלקמן: 
 

  ,להלים  ,דין  לכל  ובהתאם  המקצועי  הוהל  מיטב  לפי   ,ביעילות  ,באמות  העבודות  אתלבצע   6.1
התכון   החיות  ולקובץ  )והביה   התכון  חוק  לרבות(  לחוקים  ,לתקים ושא  על  התכון 

 .הרלבטיות  הרשויותדרישות  וכן  וביה  לתכון  מקומיתה  הועדה  של  לדרישותובהתאם 
  באמצעות  העבודות  את  לבצע יבקש   השירותים שותן  ככל .אישי  באופן  העבודות אתלבצע   6.2

  כלל  כי  לכך  ובכפוף  ,המזמין  של  בכתב  המוקדם  אישורו  את  הדבר  יחייב  ,אחר  גורם
 . כאמור   שקבע  רםגו   אותו  של  המלאים  ויהולו  פיקוחו  ,באחריותו  תבוצעה   העבודות

 
  העיר  מהדס  ידי-על  שאושר  ,ביותר  המעודכן  הכספי  לאומדן  לב  בשים  העבודות  אתלבצע   6.3

 .המזמין   וגזבר
  

לעבור   6.4   וקבלת   הקודם  התכון  שלב  השלמת  לאחר  אלא  ,יותר  מתקדם  תכון  לשלבלא 
 .מטעמו  מי  או  ,המזמין  אישור
  

ומצויד 6.5 מאויש  משרד  במסגרת  ההסכם  תקופת  כל  במשך  לציגי  .לפעול   ותן   במשרד  לבקר  הרשות  לאפשר 
 השירותים.ביצוע   ואופן  בהתקדמות  השירותים ולעיין

  
 לדווח למועצה בכתב על כל תקלה ופגם בעבודות הקבלים/היועצים מיד עם גילויים על ידו.  6.6

  
 זאת. מועצהלמסור באופן מתמיד עדכון על התקדמות העבודות וכן בכל עת שידרוש ציג ה 6.7

  
 המזמין במגעים עם הרשויות בכל הוגע לאישור התכיות בעבודות.  לפעול כב"כ 6.8

  
לשתף פעולה באופן מלא בוגע לכל בירור, תביעה וטעה של כל גורם בקשר לעבודות, לרבות  6.9

לפי   לכך,  בקשר  למזמין  והמלצות  ייעוץ  ומתן  השוים  היבטיהן  על  הטעות  ביתוח  סיוע 
שיי סיוע  כל  זה  ובכלל  ולאחריו,  משפטיים הבירור  מעין  או  משפטיים  להליכים  בקשר  דרש 

 שיתהלו בקשר לעבודות, ובכלל זה השתתפות בדיוים ,מתן עדות, הכת חוות דעת וכיו"ב. 
  

השלמתו  6.10 לאחר  ההסכם או במהלך ביצועו או  עקב  לידיעתו  שהובא  לשמור בסוד כל דבר 
בשרו שיעבדו  או  העובדים  אדם  שבי  להבטיח  כדי  האמצעים  בכל  מטעמו,  ולקוט  ו/או  תו 

לאחר   ביצועו  במהלך  ו/או  ההסכם  עקב  לידיעתם  המגיע  סודי  מידע  סודיות  על  ישמרו 
 השלמתו. 
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להימע מקיומו של יגוד עייים הקשור לביצוע העבודות, בין עבודתו עבור המזמין לבין   6.11
חשש כלש לגביו  שיש  על כל ושא  למזמין  לדווח  השירותים מתחייב  האחרים. ותן  הו עיייו 

את   מכיר  הוא  כי  מצהיר  השירותים  ותן  כאמור.  עייים  משרד ליגוד  מכ"ל  חוזר  הוראות 
מס' על  ,11/2  הפים  להוג  מתחייב  הוא  לרבות -כי  הוראותיו,  כלל  את  ולקיים  זה  והל  פי 

על ובחיתו  עייים  ליגוד  חשש  לאיתור  שאלון  טופס  מילוי  הרלבטיים.  -חובת  הגורמים  ידי 
 ה תאי יסודי בחוזה. הוראה זו הי

  
 מהדס העיר רשאי לבקר במשרד ותן השירותים ולקבל מידע ומסמכים ביחס לפרויקט. 6.12

  
ומקצועיים  6.13 מוסמכים  ואדריכלים  מהדסים  ע"י  יבצעו  ההסכם  שוא  העבודות  את  כי 

 ממשרד ותן השירותים. 
  

וח עליון גם שירותי פיק  מועצהכי כחלק בלתי פרד מהתחייבויותיו ע"פ הסכם זה, יתן ל 6.14
 במהלך תקופת הבדק בעבודות הרלבטיות, לרבות אישור ביצוע העבודות בתקופת הבדק.

 
 ביצוע שיויים בתכון לבקשת המזמין  .7

 
או   7.1 בתכון,  ליקוי  בטעות,  שמקורו  תכון  משיוי  כתוצאה  בתכיות  שיויים  עת,  בכל  דרשו 

 לה ללא תמורה. יבוצעו שיויים א -מחדל של ותן השירותים או מי מטעמו 
  

וה 7.2 בתמורה  כלול  איו  אדריכלית  תכית  אישור  קבלת  לאחר  אחר(  או  )מהותי    מועצהשיוי 
תחילת   לאחר  שיבוצע  בתכון  מהותי  שיוי  כך.  בגין  פרדת  תמורה  השירותים  לותן  תשלם 

על השיוי תשולם  שעבודת  הקבלים והמזמין יסכים  עבודות  העבודה בפועל,  -ביצוע  פי שעות 
תכון מחירה   לעבודות  והשיכון  הביוי  משרד  לתעריפי  בהתאם  יהיה  עבודה  שעת  של 

 מתמשכות.
  

 
אף האמור, ותן השירותים יבצע שיויים שאים מהותיים ואת כל הפעולות המתחייבות -על 7.3

 מכך, בכל שלב של העבודות, מבלי שותן השירותים יהיה זכאי לתשלום וסף כלשהו.
 

הצעות 7.4 מקבלת  שכתוצאה  שמחיר   במידה  יתברר  עצמו,  השירותים  ותן  אומדן  קבלים, 
מ ביותר  עולה  על  %25 -העבודות  ואושר  שקבע  המוקדם  העיר  - מהאומדן  מהדס  רשאי    -ידי 

ידו ללא תשלום, ובלבד  -זה האחרון לדרוש מותן השירותים לבצע תכון מעודכן ,שיבוצע על 
 העבודה המפורטות. שיודיע על כך לותן השירותים בכתב בטרם ביצוע תוכיות

  
 על ותן השירותים לסמן את כל השיויים שיערוך בתכיות. דרישה זו היה מעיקרי ההסכם.  7.5

  
 העסקת יועצים וספים .8

 
על 8.1 להעסיק  רשאי  דעתו  - המזמין  לשיקול  בהתאם  שוים,  במקצועות  וספים  יועצים  חשבוו 

כל שיידרש, לצורך השלמת הבלעדי, ועל ותן השירותים לשתף עימהם פעולה ולסייע בידם, כ 
 העבודות. 

  
בעבודת   8.2 פיגור  לעבודות.   הרלבטיים  היועצים  שאר  עם  עבודתו  את  יתאם  השירותים  ותן 

בהם  התרה  אם  אלא  העבודות,  בביצוע  לפיגור  השירותים  לותן  הצדקה  ישמש  לא  יועצים 
הדרבכתב   במועד  עבודתם  את  ביצעו  לא  והם  מועד  מבעוד  העיר(,  למהדס  העתק  וש,  )עם 

 אף העיכוב. -ובלבד שותן השירותים עשה מצידו כל מאמץ להשלים את עבודתו במועד על
 

ותן  8.3 עם  מלא  פעולה  בשיתוף  ויפעל  והמזמין  העיר  מהדס  להוראות  יישמע  השירותים  ותן 
על תיקבע  שזהותו  הראשי,  כלל  -השירותים  את  לתאם  השירותים  ותן  על  המזמין.  ידי 

התכ עבודות  ואת  התכון פעולותיו  עבודות  את  לבצע  וכן  הראשי,  השירותים  ותן  עם  ון 
 פי החיות ותן השירותים הראשי.-בתיאום ועל
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 אחריות ותן השירותים  .9
 

זק   9.1 לכל  אחראי  יהא  השירותים  העבודות    -ותן  ביצוע  במהלך  בין  אחר,  או  ממון  רכוש,  גוף, 
לכל צד ג 'ו/או לכל עובד, כתוצאה  ובין לאחר מכן ,אשר ייגרם למזמין ו/או למי מטעמו ו/או  

 ממעשה או מחדל של ותן השירותים או מי מטעמו בביצוע העבודות. 
  

ידו. אישר המזמין תכיות או  -פי דין לטיב העבודות המבוצעות על-ותן השירותים אחראי על 9.2
על בוצעו  שתוכו/  אחרים  ותן -מסמכים  את  זה  אישור  ישחרר  לא  השירותים,  ותן  ידי 

על השירות להטיל  כדי  המזמין  באישור  אין  מקום,  מכל  המלאה.  המקצועית  מאחריותו  ים 
 המזמין או מי מטעמו אחריות כלשהי לטיב עבודות התכון ולכל הובע מיישומם.

 
על    1965  -ביצע  ותן השירותים את העבודות בסטייה מהוראות חוק התכון והבייה תשכ"ה 9.3

צו, תקן הסכם   תקותיו או בסטייה מכל תקה,  התכון ו/או מהוראות  החיות  מחייב, קובץ 
פי ההסכם והדין ,לקבל מותן השירותים פיצוי  -זה, זכאי המזמין, בוסף לכל זכות אחרת על

 מלא על הפסדים וזקים שייגרמו למזמין כתוצאה מכך.
 

ידי בית המשפט לשלם לצד ג' תשלומים בגין זק שותן השירותים אחראי  -יחויב המזמין על 9.4
על סכום  -לו  כל  על  המזמין  לטובת  מלא  בשפוי  חייב  השירותים  ותן  יהיה  ההסכם,  פי 

ידי בית המשפט, ובלבד שלותן השירותים יתה הודעה  -שהמזמין או מי מטעמו יחויב בו על
ביחס לכך ויתה לו הזדמות להתגון. אין באמור כדי לגרוע מזכות המזמין לקבל פיצוי בגין  

 ייגרמו בשל הפרת ההסכם. הפסדים והוצאות ש
 

 ביטוח .10
 

על  10.1 השירותים  ותן  מאחריות  לגרוע  על-מבלי  או  ההסכם  השירותים -פי  ותן  דין,  כל  פי 
 מתחייב לבצע את כל הביטוחים המפורטים בהסכם זה. 

 
בפוליסה   10.2 ולהחזיק  להמשיך  השירותים  ותן  מתחייב  מקצועית,  אחריות  ביטוח  בעיין 

 שים מתום ההתקשרות עם המזמין. 5המכרז לפחות  לאחריות מקצועית בהתאם לדרישות
  

אישור  10.3 המזמין  לידי  להמציא  השירותים  ותן  מתחייב  ההסכם,  חתימת  מיום  יאוחר  לא 
 בדבר עריכת הביטוח כאמור )בוסח ספח ג להסכם(, כשהוא מלא וחתום. 

  
ל 10.4 להמציא  מתחייב  השירותים  לפחות    מועצהותן  חדש,  ביטוח  תום   15אישור  לפי   יום 

 לפי המוקדם מביהם, כל עוד ההסכם תקף. -תוקפו של כל אישור ו/או פוליסה דרשת 
  

ביטוחים  10.5 לבצע  רשאי  השירותים  וותן  בלבד  מיימום  דרישות  הים  ה"ל  הביטוחים 
 ,כדי לכסות את אחריותו בהתאם להסכם או בהתאם להוראות כל דין.וספים 

  
 תקופת ההסכם .11

 
עד 11.1 בתוקף  יהיה  זה  מסגרת  של    הסכם  )להלן:"    חודשים  60לתקופה  החוזה  חתימת  מיום 

ההתקשרות   ההסכם  או תקופת  ליום תקופת  ועד   ______________ מיום  קרי   )"
לפות לותן השירותים    מועצה_______________. במהלך התקופה כאמור תהיה רשאית ה

תקופת במהלך  לרשימה  פרויקטים  ,התווספו  ספק  הסר  למען  עבודות.  ביצוע  ההסכם,   לצורך 
לתום/   עד  ההסכם  יוארך  הצורך  ובמידת  הרלבטית  העבודה  את  השירותים  ותן  ישלים 

 השלמת הפרויקט הספציפי. 
  

 ביטול ההסכם עקב הפרה  .12
 

תאפשר  12.1 אשר  ההסכם,  של  יסודית  כהפרה  תחשב  שלהלן  ההוראות  הפרת  כי  מוסכם, 
מזכויות המזמין לקבל וזאת מבלי לגרוע    -למזמין, בין השאר ,להביא הסכם זה לקיצו לאלתר  

 כל סעד וסף בגין הפרת ההסכם.
 
ההפרה,   12.2 את  תיקן  ולא  בהסכם  מהתחייבויותיו  מהותית  התחייבות  הפר  השירותים  ותן 

 ימים. 30וזאת תוך  -, לאחר שהוזהר מועצהלהחת דעת ה 
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 ותן השירותים היה בלתי כשיר לפעולה משפטית. 12.3
  

ו צו כיוס כסים או צו פירוק או הוגשה גדו ותן השירותים פשט את הרגל או הוצא גד 12.4
 ימים. 30בקשה בקשר לכך שלא הוסרה תוך 

  
האמור מכל דין, מוסכם  12.5 ההסכם, ו/או מבלי לגרוע מן  האמור ביתר חלקי  לגרוע מן  מבלי 

מראש  הודעה  מתן  תוך  ימוק  כל  ללא  זה  הסכם  את  לבטל  רשאית  המזמיה  כי  הצדדים  בין 
 ימים.   90שלך 
  

 תכיות ומידע למזמין מסירת  .13
 

למזמין  13.1 לאפשר  השירותים  ותן  חייב  הבדק,  ובתקופת  הפרויקט  ביצוע  במהלך 
 לעיין/לקבל כל מסמך הקשור לפרויקט בהתאם לדרישותיו.

 
תוך   13.2 השירותים,  ותן  ימסור  העבודות/ההסכם,  גמר  )באופן    15עם  למזמין  ימים 

על המסמכים-שיידרש  כל  של  מלא  העתק  המזמין(  ציג  את  ידי  ומציגים  מעודכים  כשהם   ,
המצא   מועצהכל ציוד/כס של ה  מועצהכן, ותן השירותים יחזיר ל-העבודה שתוכה. כמו

 ברשותו. 
  

המסמכים  13.3 בכל  להשתמש  המזמין  רשאי  ההסכם,  וביטול  העבודה  הפסקת  של  במקרה 
אחר   באמצעות  התכון  עבודות  את  להמשיך  וכן  השירותים  ותן  ששולמה  –שערך    ובלבד 

 לותן השירותים התמורה בגין השירותים שביצע בפועל. 
  

ההסכם   13.4 כלל    -בוטל  של  ואותה  מלאה  מסודרת,  להעברה  השירותים  ותן  ידאג 
, תוך מתן הסברים והדרכה,   מועצההמסמכים למזמין ו/או לותן השירותים אחר מטעם ה

 ככל שיידרש.   
  

 שמירה על סודיות והימעות מיגוד עייים  .14
 

הש 14.1 במהלך, ותן  לידיעתו  שיובאו  והמסמכים  המידע  על  בסוד  לשמור  מתחייב  ירותים 
 ( ולקוט בכל האמצעים להבטחתם. המידע הסודי -אחרי ועקב  תקופת השירותים )להלן 

  

ותן השירותים מצהיר כי אין בהסכם העיקרי כדי ליצור יגוד עייים כלשהו עם עיין  14.2
ב  ובין  במישרין  בין  בו,  עוסק  שהוא  האחר  עם  להתקשר  מיעה  כל  אין  וכי    מועצה עקיפין, 

 בהסכם העיקרי.
  

מס'   14.3 הפים  משרד  מכ"ל  חוזר  הוראות  את  מכיר  הוא  כי  מצהיר  השירותים   2/11ותן 
פי והל זה וכי הוא מתחייב לקיים את כלל הוראות הוהל, לרבות -כי הוא מתחייב להוג על

עיי ליגוד  חשש  לאיתור  שאלון  טופס  מילוי  עלחובת  ובחיתו  הבחיה  -ים  גורמי  ידי 
 הרלווטיים. הוראה זו היה תאי יסודי ומהותי בהסכם.

  
עייים  14.4 ליגוד  חשש  ממו  שעולה  עיין  כל  על  למזמין  להודיע  מתחייב  השירותים  ותן 

זה.  בעיין  המזמין  להוראות  בהתאם  לפעול  מתחייב  והוא  אחרים  לעייים  השירותים  בין 
מצה השירותים  שהותן  לו  ידוע  כי  על  מועצהיר  השאר,  בין  בהסכם,  עמו  בסיס -התקשרה 

 התחייבויותיו אלה לעיל וכי הפרתן תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 
  

 ותן השירותים מודיע ומצהיר כי: 14.5
  
 .א

ה מליאת  חברי  מי   מועצה ין  לא  ואף  אחות  או  אח  בת,  או  בן  הורה,  זוג,  בן  לו:  אין 
 ף.שותן השירותים לו  סוכן או שות
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 .ב
חבר  א עשרה מועצהין  על  העולה  חלק  מהם  לאחד  שיש  שותפו,  או  סוכו  קרובו,   ,

בהסכם  השירותים  ותן  התקשר  באמצעותו  התאגיד  של  ברווחיו  או  בהוו  אחוזים 
 או שאחד מהם מהל או עובד אחראי בו.   מועצהעם ה

  
 .ג

 ין לותן השירותים בן זוג, שותף או מי שהוא סוכו, העובד ברשות.א
  
 .ד

וי בפרטים או בהצהרות כמפורט   מועצהותן השירותים מתחייב להודיע לעל כל שי
על  לחתימה  במקביל  ידו  על  שימולא  עייים  יגוד  לשאלון  בתשובותיו  או  לעיל 

 הסכם זה. 
  
 . ה

העוסקים ה הפועלים  כל  על  וכן  השירותים  ותן  על  יחול  לחוזה  זה  בפרק  אמור 
להדריך מתחייב  השירותים  וותן  מטעמו   מטעמו  והעסוקים  עובדיו  את  זה  בעיין 

 בביצוע השירותים.
  

 העברת זכויות  .15
 

ואיו  15.1 לפיו  זכות/חבות  כל  או  ההסכם  את  להסב/להעביר  רשאי  איו  השירותים  ותן 
 רשאי למסור לאחר את ביצוע העבודות, אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב.

 

ר את ביצוע העבודות ,כולן  העביר ותן השירותים זכויות או חובות לפי ההסכם או מס 15.2
 פי ההסכם. -או מקצתן, לאחר, יישאר הוא אחראי למילוי כל התחייבויותיו על

  
 ותן השירותים קבלן עצמאי .16

 
ותן השירותים מצהיר, כי הוא בעל עסק עצמאי במסגרתו הוא יבצע את העבודות וכי  16.1

טעמו יחסי עובד ומעביד אין בהסכם, או בתאי מתאיו, כדי ליצור ביו לבין המזמין או מי מ
על שיועסקו  העובדים  וכל  הוא  וכי  שותפות,  יחסי  בלבד -או  השירותים  ותן  עובדי  יהיו  ידו 

 ולא יהיו בים לבין המזמין יחסי עובד ומעביד, מכל מין וסוג שהוא.
 
זכויות  16.2 עבודה,  שכר  לרבות  מטעמו,  למי  או  השירותים  ותן  לעובדי  התשלומים  כל 

ם ותשלומים למס הכסה וביטוח לאומי, הוצאות סיעה לעבודה וממה סוציאליות , יכויי
וכל תשלום סוציאלי אחר, כל המיסים וההיטלים החלים על ותן השירותים כמעביד וכן כל  
על   יחולו  השירותים  ותן  התחייבויות  ביצוע  עם  בקשר  והאחריות  הסיכוים  ההוצאות  יתר 

 מזמין לא יהא אחראי לכך בכל אופן וצורה. ותן השירותים וישלומו על ידו במלואם וה
  

איוקבלן  16.3 הוא  וכי  כ"א  תיווך  שרותי  למתן  עסק  איו  עסקו  כי  מאשר,  השירותים  ותן 
 ידי קבלי כ"א איו חל עליו . -כ"א וכי חוק העסקת עובדים על

  
-ותן השירותים מצהיר, כי מוסכם עליו כי התמורה המגיעה לו, קבעה, בין השאר ,על 16.4

הצ כלפי  בסיס  שיצר  והמצג  בהסכם  זה  לפרק  בהתאם  לרבות  והתחייבויותיו,  הרותיו 
 המזמין.

  
ותן השירותים מתחייב לשפות את המזמין בגין כל תובעה שתוגש כגד המזמין או מי  16.5

בחוק  שעילתה  או  למזמין  השירותים  ותן  בין  ומעביד  עובד  יחסי  בקיום  שעילתה  מטעמו, 
כ"א קבלי  באמצעות  עובדים  לבין   העסקת  ג'  צד  בין  התקשרות  בשל  חוזית  עילה  בגין  או 

 ותן השירותים.
  

בהתאם  16.6 זכויות  מהמזמין  מחליפיהם  מי  או  מעובדיו  מי  או  הוא  יתבע,  בו  מקרה  בכל 
על וייקבע  אלו  עובד -לעילות  יחסי  קיימים  המזמין  לבין  ביו  כי  שיפוטית,  ערכאה  ידי 

כע השירותים  ותן  של  הראוי  שכרו  יחושב  בסיס % ומעביד,  על  שקבעה,   60ובד    מהתמורה 
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עם  מיד  למזמין,  ישיב  השירותים  וותן  מלכתחילה  כך  סוכמה  כאילו  התמורה  את  יראו 
% בשיעור  ההפרש  את  הראשוה,  וריבית   40דרישתו  הצמדה  הפרשי  בתוספת  מהתמורה, 

התשלום בפועל   התמורה ועד ליום  העומד    -,מיום תשלום  לגרוע מכל סעד אחר  וזאת מבלי 
 פי דין.-זמין עללמ

  
על 16.7 המזמין  כלפי  הדרישה  תעלה  אם  בין  יחול,  להסכם  זה  בפרק  ותן -האמור  ידי 

על ובין  'אחר,  -השירותים  ג  צד  או  יורשם  עיזבום,  חליפם,  השירותים,  ותן  של  עובד  ידי 
כלשהו   תשלום  ביצוע  לפי  דלעיל  בהשבה  כמחויב  השירותים  ותן  את  יראו  זה  ובהקשר 

 לותן השירותים. 
  

 שיויים בכתב –קיזוז עכבון ויתור  .17
 

ותוקף  17.1 ערך  כל  לו  יהיה  לא  כדין,  וייחתם  בכתב  ייעשה  שלא  להסכם  שיוי/תוספת 
  מחייבים. 

המגיע  17.2 סכום  מכל  השירותים  מותן  לו  המגיע  סכום  כל  לקזז  רשאי  יהיה  בלבד  המזמין 
 ת עיכבון.או שיגיע לותן השירותים. לותן השירותים לא תהיה כל זכות קיזוז או זכו

 

 שמירת סמכויות המועצה  .18
 

של  18.1 שלטויות/ציבוריות  מסמכויות/חובות  לפגוע/לגרוע  כדי  בהסכם,  באמור  אין 
 . המועצה 

 

של   18.2 החשבוות  ספרי  ישמשו  הצדדים  בין  כלשהי  להתחשבות  הקשור     המועצה בכל 
 ככון.  -ופקסיה כראיה מכרעת וחלה חזקה חלוטה על תוכם 

  
 הודעות ומעים .19

 

 הצדדים לצורך הסכם זה הן כמופיע במבוא של ההסכם. כתובות  19.1
 

על 19.2 שתישלח  הודעה  או -כל  רשום  בדואר  תישלח  להסכם,  בהתאם  למשהו  צד  ידי 
  ימים מיום משלוחה או מיום מסירתה ביד. 3תימסר ביד ותיחשב כמסרת תוך 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

_______________________                             __________________________ 
    המועצה           ותן השירותים 

  
   

 
החתו   _______________ של  עו"ד  הח"מ,  ___    םאי  יום____________  כי  מאשר  לעיל, 

 _______________ כמהלי   המשמשים   ________________________ ה"ה  בפי  הופיעו 
י מאשר כי תקבלו אצל חברתי כל ההחלטות , וחתמו בפי על הסכם זה וכן, ה)להלן: "החברה"(

והאישורים הדרושים על פי דין לחתימתו של הסכם זה, וכי חתימתם של ה"ה המפורטים דלעיל  
 מחייבת את החברה . 

 

  עו"ד ___________________________  


