
 סיוע במטלות לוגיסטיות במרתון ירושלים הבינלאומיחוזה אספקת שירותי 

 קראתי והבנתי, חתימה______________ חותמת___________________

 תאריך התחלת העבודה___ _____________________  _____________

 תאריך סיום  העבודה____  ____________________  ______________

 היקף החוזה ___________  __________________  ________________

 המנהל _______________  _________________   ________________

   

 ב  י  ן

 עיריית ירושלים

 באמצעות אגף ________

 מספר ___________מכיכר ספרא 

 ___________,פקס:  ___________טל" 

 ירושלים )להלן "העירייה"(

 מצד אחד          

 

 ל ב  י  ן

 _________________ -שם החברה/עמותה 

 ח.פ /ע.ר. ________________________

 באמצעות מנהלה ______________

 ____________________ -כתובת 

 _______________ -טל:  _____________ פקס 

 ) להלן "מבצע השירותים"(

 מצד שני          

השירותים כקבלן  ינת בקבלת השירותים, שיפורטו להלן, מאת מבצעיוהעירייה מעונ הואיל

 עצמאי;

את השירותים שיפורטו  לבצעמצהיר בזה כי הוא מוסמך ומסכים ומבצע השירותים  והואיל

 :ולפי כל דין להלן בהתאם לתנאי ההסכם הזה

 ;קול קוראבמסגרת הליך  זכה במתן השירותיםומבצע השירותים  והואיל
 

 לזאת הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:-אי
 מבוא .1

  המבוא להסכם זה יחשב כחלק בלתי נפרד ממנו. .א

 כל הנספחים המצורפים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. .ב

גילה מבצע השירותים סתירה או אי התאמה במסמכים,  יפנה מבצע השירותים  .ג

 לו הוראות בכתב כיצד עליו לנהוג. ןבכתב למנהל שיית

  הגדרות .2

 כדלקמן: בהסכם זה יהיו למונחים הבאים הפרוש 

או כל מי שהורשה בכתב על ידו  האגףאו סגן מנהל הספורט  מנהל אגף –" המנהל" .א

 לעניין הסכם זה, או כל חלק ממנו בין מראש ובין בדיעבד.



 

  2~ ___________חותמת ______________קראתי והבנתי, חתימה -מבצע השירותים 

לפי המטרות, בהתאם למפורט בנספח הטכני המצורף כנספח א', "השירותים"  .ב

המפורטים תאור העבודה שיטות העבודה, ההמלצות ושאר כל הפרטים והדרישות 

 . בנספח/ים המצורף/ים להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו

הנותן שירותים בהתאם לחוזה זה וכל מי שבא מטעמו ו/או  –"  נותן השירות" .ג

 מכוחו.

 

  ביצוע השירותים .3

העירייה מוסרת בזאת למבצע השירותים ומבצע השירותים מקבל בזאת על עצמו 

 הטכני, המצורף כנספח א'.לבצע את השירותים במפורטים בנספח 

 

 מבצע השירותים מתחייב כדלקמן: .4

לבצע את השירותים באופן שוטף, בחריצות וברמה מקצועית מעולה, ולשם כך  .א

 להשתמש במיטב הכושר והידיעה המקצועית.

להתחיל בביצוע השירותים על סמך הוראה בכתב מאת המנהל. עם מתן ההוראה  .ב

לביצוע השירותים יקבל מבצע השירותים פירוט השטחים ו/או התכניות לגביהם 

 יינתנו השירותים על ידו כאמור.

לבצע את השירותים בהתאם לכל דין ולמלא אחר כל ההוראות שתינתנה לו מעת  .ג

 ות.לעת על ידי הרשויות המוסמכ

לבצע את השירותים וכל המוטל עליו על פי הסכם זה, תוך מגע הדוק ושיתוף  .ד

 פעולה עם המנהל ושאר גורמי העירייה הנוגעים בדבר.

למלא אחר כל ההוראות וההנחיות שינתנו לו על ידי המנהל ולאפשר למנהל לבצע  .ה

 .שוטפת בדבר אופן ביצוע השירותים ביקורת

דו"ח תקופתי בדבר התקדמות העבודה וזאת  ו/או להעביר למנהל דיווח שוטף .ו

 .ועפ"י הוראת המנהל בטופס מיוחד שיומצא לו ע"י המנהל

להעסיק לצורך ביצוע השירותים אנשי מקצוע בעלי ידע, רמה ומומחיות ולדאוג  .ז

 לכך שהוראות הסכם זה יקוימו על ידם.

 

 סמכויות המנהל .5

השירותים, לבדוק את טיב המנהל יהיה רשאי מפעם לפעם, ועד לסיום מתן  .א

השירותים ואת אופן ביצועם ואם מבצע השירותים מבצעם בהתאם להוראות 

 הסכם זה.

במשך כל תקופת ההסכם המנהל יהיה רשאי לתת למבצע השירותים הוראות  .ב

והנחיות, בכל הנוגע לביצוע השירותים ובלבד שההוראות וההנחיות שינתנו לא 

 יעמדו בסתירה לאמור בהסכם זה.

פסול כל עוזר או עובד שהתמנה על ידי מבצע השירותים לצורך ביצוע הסכם זה ל .ג

 וזאת מכל נימוק סביר לפי שיקול דעת בלעדי של המנהל.



 

  3~ ___________חותמת ______________קראתי והבנתי, חתימה -מבצע השירותים 

מבצע השירותים ימסור למנהל, על פי דרישתו, דו"ח בדבר התקדמות השירותים  .ד

וכן רשאי המנהל או מי שיבוא מטעמו לבקר במשרדי מבצע השירותים לעיון 

 דמות השירותים ובאופן ביצועם.בהתק

מבצע השירותים ימסור למנהל כל הסבר שיידרש על ידו או מטעמו והוא אחראי  .ה

 לכך שהיועצים גם הם ימסרו למנהל או לכל מי שיבוא מטעמו כל הסבר כאמור.

 

 התמורה .6

מפורטים בנספח ב' ותנאי תשלום התמורה אבני דרך לתשלום התמורה והתמורה,  .א

 .המצורף לחוזה זה

יום  וזאת לאחר  33התמורה תשולם ע"י העירייה לחברה בתנאי שוטף +  .ב

שהחברה תגיש חשבון המפרט את השירותים שניתנו על ידה בהתאם לאמור 

( ובכפוף לאישור  המנהל ולאחר מסירת חשבונית "החשבון" )להלן: ב'-ו בנספח א'

 מס כדין לעירייה בגין החשבון שאושר.

החשבון כפי שהוגש ע"י מבצע השירותים, ישולם החלק אם לא יאשר המנהל את  .ג

שאינו שנוי במחלוקת במועד הנ"ל וכל חלק מהחשבון שלא יאושר ייערך לגביו רור 

 בין הצדדים. החלטת המנהל היא זו שתקבע.

ביצע מבצע השירותים רק חלק מהעבודה שהוזמנה לעיל, תשלם העירייה למבצע  .ד

ור אותו חלק שבוצע בפועל ובכפוף לאישור השירותים רק את הסכום המגיע לו עב

  המנהל כאמור לעיל.

התמורה הנ"ל מהווה תשלום מלא וסופי עבור ביצוע כל התחייבויותיו של מבצע  .ה

השירותים על פי חוזה זה, והיא כוללת את כל ההוצאות מכל סוג ומן שהוא 

ספק לא לרבות שכר עבודה, הוצאות נסיעה ואשל של מבצע השירותים. למען הסר 

 תשולם כל תוספת לרבות הצמדה או אחר.

התשלום בגין הסכם זה  9102יובהר כי מאחר וטרם אושר תקציב העירייה לשנת  .ו
מסכום הסעיף התקציבי הרלוונטי שהיה בספר  0109 של עד יהיה בגובה

. אם יאושר 9102, זאת לכל חודש עד לסוף חודש מרץ 9102התקציב בשנת 
 עד לתאריך זה תשולם התמורה בהתאם להסכם. 9102תקציב העירייה לשנת 

 
חוזה זה  לעצמה את הזכות להביאשומרת העיריה  ,האמור לעילמבלי לגרוע מ

וזאת יום מראש  01לסיומו בהודעה בכתב ומראש שתשלח למבצע השירותים 
לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא. בכל מקרה בו תשתמש העיריה 

יובא החוזה לידי סיום במועד הנקוב בהודעה דלעיל  בזכותה, על פי סעיף זה,
ולחברה לא יהיו טענות ו1או תלונות ו1או תביעות מכל סוג שהוא כלפי העיריה 

 בשל שימוש העיריה בזכותה זו .
 לחוק מע"מ 29תיקון  .ז

לחוק  42: במידה ומבצע השירותים סבור שהוא עומד בתנאי תיקון הבהרה
עליו למסור לעירייה טרם חתימת העיריה על החוזה אישור רו"ח מטעמו  המע"מ,

לחוק המע"מ. מסר מבצע השירותים  42לפיו מבצע השירותים עומד בתנאי תיקון 
יום  33אישור כאמור תשלם העיריה למבצע השירותים את התמורה שוטף + 

רה מיום אישור המנהל את החשבון שיוגש כאמור בחוזה זה. עם תשלום התמו
מתחייב מבצע השירותים להמציא לעירייה חשבונית מס בתוך המועד הקבוע 

  בחוק המע"מ.   

 



 

  4~ ___________חותמת ______________קראתי והבנתי, חתימה -מבצע השירותים 

 שינוי היקף העבודה .7

העירייה רשאית להזמין את ביצוע העבודה כמפורט בחוזה זה ובנספחיו כולה או  .א

במקצתה ואף להגדיל או להקטין את הכמויות המצוינות בהם בכל עת לאחר 

התאם לצרכים ולפי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה חתימת חוזה זה והכל ב

 בעניין ולפי התקציב המאושר העומד לרשותה.

כל שינוי בפרטי ההזמנה ובהיקף העבודה כאמור בס"ק א' לעיל, מותנה באישור  .ב

 מראש ובכתב של כל הגורמים/ הוועדות בעיריית ירושלים.

יחולו  ב' לעיל, -ו כל שינוי בפרטי ההזמנה ובהיקף העבודה כאמור בס"ק א'  .ג

 הוראות חוזה זה.

 

 תקופת חוזה .8

חוזה הינו לתקופה של ______ החל מיום _______________ ועד ליום  .א

  _________________ )להלן : "תקופת ההתקשרות"(.

על אף האמור לעיל שומרת העיריה לעצמה את הזכות להביא, לפי שיקול דעתה  .ב

הבלעדי ומכל סיבה שהיא, חוזה זה לסיומו בהודעה בכתב ומראש שתשלח למבצע 

ימים מראש. בכל מקרה בו תשתמש העיריה בזכותה, על פי סעיף  14השירותים 

לא  צע השירותיםמבזה, יובא החוזה לידי סיום במועד הנקוב בהודעה דלעיל ול

יהיו טענות ו/או תלונות ו/או תביעות מכל סוג שהוא כלפי העיריה בשל שימוש 

 העיריה בזכותה זו.

 

 ביטול ההסכם שלא באשמת מבצע השירותים וחידושו .9

העיריה רשאית לפי שיקול דעתה לבטל הסכם זה ו/או להפסיק את ביצועו בכל עת  .א

ום מראש וזאת ללא כל סיבה וללא י 33ע"י מתן הודעה בכתב למבצע השירותים 

 כל צורך בנימוק.

ביטול החוזה אינו משחרר את מבצע השירותים מהתחייבויותיו על פי החוזה לגבי  .ב

 אותו חלק מהעבודה שבוצע עד למועד כניסת הביטול לתוקף.

 13-9פים בוטל ההסכם או הופסק המשך ביצוע השירותים כאמור לעיל בסעי .ג

השירותים את התשלומים בגין ביצוע השירותים תשלם העירייה למבצע 

פרט לתשלום  .שהושלמו עד ליום ביטול ההסכם כפי שייקבע בלעדית ע"י המנהל

על פי סעיף זה לא יהא מבצע השירותים זכאי לכל תשלום נוסף מאת העירייה 

בקשר להסכם זה ולמבצע השירותים לא תהיינה כל טענות, דרישות, תביעות או 

ג שהוא כלפי העירייה בשל שימוש בזכותה הנ"ל ובלבד ששילמה מענות מכל סו

  את המגיע לו כאמור.

, ובכל תקופת ההסכם מתחייב מבצע מכל סיבה שהיא עם הגעת הסכם זה לסיומו .ד

השירותים להעביר בצורה מסודרת ומלאה, וכן למסור לעירייה את כל המסמכים 

/או ע"י מי מטעמו ו/או ע"י ו ואו הוכן על יד והמידע וכל חומר אחר שיגיע אלי



 

  5~ ___________חותמת ______________קראתי והבנתי, חתימה -מבצע השירותים 

ו/או המידע ו/או , עד למועד הפסקת ההסכם ומוסכם כי כל המסמכים היועצים

 הינם רכושה של העירייה והיא זכאית לעשות בו כמנהג בעלים.כל תוצר אחר 

 

  הפסקת ההסכם וביטולו .13

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם כי במקרים הבאים תהא לעירייה הזכות לבטל  .א

מבצע לתמסור שלנכון, בתנאי  מצאתהסכם זה ולהביאו לידי סיום בכל עת אשר 

 הבכוונתלפני המועד בו  ימים 7הודעה מוקדמת בכתב מראש בת  השירותים

  להביא את ההסכם לידי סיום:

 

i. לא ביצעו את התפקיד  מבצע השירותיםו/או מי מעובדי  מבצע השירותים

  של העירייה. הרצונלשביעות 

 

ii. הפר הסכם זה הפרה יסודית  ו/יועציומעובדיו/או מי  מבצע השירותים

תוך  מבצע השירותיםו/או הפרה שאינה יסודית, אשר לא תוקנה על ידי 

 התראה לעשות כן.  שקיבלמיום  חמישה ימים

 

לעיל ומבלי לפגוע בכלליותו, במקרים הבאים תהא  א'13ף למרות האמור בסעי .ב

 רשאית העירייה להביא הסכם זה לידי סיום מיידי:

 

i. מי ממנהליו ו/או מי  ו/או ומניותיו/או מי מבין בעלי  מבצע השירותים

הליכי פירוק ו/או  וכנגדפירעון ו/או נפתחו  יחדל והפכ ובהשולטים  מבין

מבצע ו/או  ורכושמחיקה ו/או הוגשה בקשה למינוי כונס נכסים על 

 ורכושו/או הוטל עיקול על  ונושילפשרה או הסדר עם  השירותים הגיע

לביטול או הפסקת ההליכים הנ"ל  םגרו/או  והסירלא  ומבצע השירותים

ים הוכרז ו/או מי ממנהליו ו/או אחד מהיועצ ימים ממועד נקיטתם 7תוך 

  .כמוגבל באמצעים

 

ii.  ובו/או בשליטה  מבצע השירותיםחלו שינויים בהנהלת.  

זכות ערעור ו/או השגה על  למבצע השירותיםלא תהא  13 כאמור בסעיף יםבמקר .ג

הודעה כאמור לסיום ההסכם, וההסכם ייפסק לאחר חלוף תקופת ההודעה, וזאת 

מבלי לפגוע בהתחייבויות הצדדים לקיום הוראות חוזה זה גם באותה תקופה. 

  

למען הסר ספק מוסכם כי סיום ההסכם כאמור לא ייחשב להפרתו על ידי  .ד

 לסעד מכל מין וסוג שהוא. איהא זכילא  ומבצע השירותיםהעירייה, 

  

 כל ביטול ע"פ הוראות הסכם זה יעשה בכתב לכתובות הצדדים ו/או בפקס. .ה

 



 

  6~ ___________חותמת ______________קראתי והבנתי, חתימה -מבצע השירותים 

 מעמד מבצע השירותים .11

הצדדים מצהירים כי מבצע השירותים פועל על פי הסכם זה כקבלן עצמאי וכי אין  .א

מבצע יועסק על ידי בין מי מטעמו של מבצע השירותים ו/או שו/או נו לא יהיו ביו

כל יחסי עובד ומעביד או יחסי שליחות מכל סוג ומין השירותים לבין העירייה, 

 שהם. 

כי אין לראות בזכות העירייה לתת למבצע השירותים הוראות  הצדדים מצהירים .ב

ולפקח על שירותיו, אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה במלואן ולא 

 ידו כל זכויות של עובדי העירייה.תהיינה למבצע השירותים ולכל המועסקים על 

ו של מבצע מי מטעמ המתנדבים ו/או ו/או וו/או עובדי מבצע השירותים .ג

פיצוי, הטבה או תגמול כלשהם  מהעירייהלא יהיו זכאים לקבל  השירותים,

המגיעים לעובד, לא במשך תקופת הסכם זה ולא עם סיומו מכל סיבה שהיא. 

ק בביצוע ועסשימי מטעמו מצהיר בזה, כי הודיע והבהיר לכל  מבצע השירותים

 לא יתקיימו יחסי עובד ומעביד. העירייה כי בינם לבין הסכם זה, 

חייב לשאת בכל התשלומים ו/או ההוצאות  יהיה ולבד בצע השירותיםמ .ד

לרבות  ,בביצוע הסכם זהפעל מטעמו של מבצע השירותים יכל מי שלמועסקים ול

ככל שהוא חב בהם על פי דין או וכל תשלום אחר, , לעירייה וממנההוצאות נסיעה 

האחראי היחיד והבלעדי כלפי  יהיה מבצע השירותים. על פי הסכם בינו לבינם

 מבצע השירותיםבגין כל חובה או חבות, שעובדיו ו/או המתנדבים ו/או מי מטעמו 

תוקף,  ריבוצי במעביד חב או עשוי לחוב בהם על פי כל דין או על פי הסכם קאו 

תשלומים והפרשות לקופות גמל או , לרבות, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל

קרנות ביטוח כלשהן, תשלומים והטבות סוציאליות מכל מין וסוג שהוא על פי כל 

 .הסכם קיבוצידין, חוזה ו

נותן שירות הפועל מטעמו מוצהר ומותנה כי מבצע השירותים וכל קבלן משנה או  .ה

עצמאי ואינו עובד העירייה ואין על העירייה שום אחריות למחלה,  קבלןהינו 

 תאונת עבודה או כל נזק אחר שייגרם למבצע השירותים או לקבלן המשנה מטעמו

, תוך כדי או כתוצאה מביצוע השירותים האמורים בנספח או נותן השירות מטעמו

 א' להסכם זה.

 

 תשלומים סוציאליים .12

רוכש זכויות סוציאליות הקיימות בין עובד ומעביד מכוח אין מבצע השירותים   

דין ו/או נוהג ו/או הסכם קיבוצי. כל התשלומים לביטוח לאומי, מס מקביל 

 ויתר הזכויות הסוציאליות חלים על מבצע השירותים וישולמו על ידו בהתאם.

 

 הגבלה .13

סכם זה אין מבצע השירותים מנוע מלעסוק במקצועו מחוץ למתן שירותיו על פי ה

ובלבד שלא יהיה בכך כדי לפגוע בתנאי מתן שירותיו לפי הסכם זה ולא ייעשה דבר 

   שיש בו משום ניגוד אינטרסים עם פעולתו לפי הסכם זה. 

 



 

  7~ ___________חותמת ______________קראתי והבנתי, חתימה -מבצע השירותים 

 אחריות לנזקים .14

מבצע השירותים אחראי לכל נזק או הפסד שייגרם לעירייה או לעובדיה כתוצאה  .א

כדי רשלנות ו/או עילה אזרחית מן ו/או עקב השירותים, אם אלה בוצעו תוך 

 אחרת, והוא מתחייב לפצות את העירייה בעד כל נזק או הפסד שייגרם כאמור.

מבצע השירותים אחראי כלפי צד שלישי לכל נזק שייגרם לו כתוצאה מן ו/או עקב  .ב

השירותים, ואם העירייה תחויב ע"י בית המשפט לשלם לצד שלישי סכום 

 ותים אחראי להם כאמור, יהא מבצע השירותים כלשהוא בעד נזקים שמבצע השיר

חייב לפצות את העירייה בכל סכום שהיא תחויב בו כאמור, לרבות כל ההפסדים 

 וההוצאות שייגרמו לה בקשר לכך. 

 

 שיפוי .15

מתחייב לשפות ו/או לפצות, באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה  מבצע השירותים

בכתב, את העירייה ו/או את עובדיה ו/או שלוחיה, בגין כל נזק וכנגד כל תביעה או 

/ גוף לרבות דרישה, מכל עילה שהיא שתוגש, אם ומיד כאשר תוגש, על ידי כל אדם

כל מי מעובדיה, שלוחיה , בלי יוצא מן הכלל, נגדן ו/או נגד ארגוני זכויות יוצרים

על פי חוזה זה ו/או  מבצע השירותיםושולחיה, בגין כל מעשה ו/או מחדל לו אחראי 

על פי  הדין, לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו לעירייה במלואם 

מבצע בקשר לנזקים, אשר  הו/או בכל סכום אשר ייפסק בפסק דין לחובת

ה זה ו/או על פי הדין ובתנאי, שהעירייה תודיע אחראי להם על פי חוז השירותים

תן ינ, מיד עם קבלת הודעה על כך, על המקרים המנויים מעלה, ותמבצע השירותיםל

 הזדמנות להתגונן כנגד תביעה כאמור. מבצע השירותיםל

 ביטוח .16

מבצע לפי הסכם זה ו/או לפי דין,  מבצע השירותיםמבלי לגרוע מאחריות  .א

ולמשך מתחייב לערוך ולקיים על חשבונו, במשך תוקפו של הסכם זה   השירותים

, בחברת ביטוח מורשית ובעלת כל תקופה נוספת בה יימצא אחראי על פי דין

 שלהלן: מוניטין, את הביטוחים

 

ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי לכיסוי אחריותו של מבצע השירותים בגין  .ב

ר עם ביצוע השירותים. הפוליסה לא תכלול נזק שייגרם לגוף ו/או לרכוש בקש

סייג בגין אחריותו של נותן השירותים בגין הפועלים בשמו ומטעמו בגבולות 

 למקרה ולתקופה. ₪ 533,333אחריות בסך של 

הביטוח יורחב לשפות את העירייה בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי נותן 

 השירותים ו/או מי מטעמו. 

 

 ביטוח חבות מעבידים על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( וחוק האחריות למוצרים  .ג

מועסקים ( בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה אשר תגרם למי מה1983-פגומים _תש"ם

 -לתובע ו ₪ 6,333,333על ידו בקשר עם מתן השירותים, בגבולות אחריות בסך 

 למקרה ולתקופה. ₪ 23,333,333



 

  8~ ___________חותמת ______________קראתי והבנתי, חתימה -מבצע השירותים 

 

כי היא נושאת בחבות  פות את העירייה היה וייקבע כלפיהפוליסה תורחב לש

  מעבידים כלשהי  כלפי מי מעובדי נותן השירותים.

  

והתקבלה הסכמת העירייה בכתב ומראש להסבה לאחרים את זכויותיו  במידה .ד

לגרוע מכל הוראה  מבליו/או את חובותיו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן, ו

ו/או השירותים  העבודותההסכם, ובמקרה בו מהוראות הסכם זה לעניין הסבת 

, מבצע השירותיםמטעם  משנהידי  על יתבצעוהסכם זה ו/או חלק מהם  נשוא

פוליסות ביטוח  המשנה מבצע השירותיםלדאוג כי בידי  מבצע השירותיםמתחייב 

בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה. למען הסר ספק מובהר 

ו/או  לעבודות ביחס העירייההוא הנושא באחריות כלפי  השירותיםמבצע בזאת כי 

  לשירותים.

 

מאחריות כלשהי  מבצע השירותיםבסעיפי הוראות חוזה זה, כדי לשחרר את  אין .ה

  בגין נזק כלשהו המבוטח או שאינו מבוטח בפוליסת הביטוח.

 

מבצע כאמור בסעיף זה, לא יגרע ולא ישחרר את  מבצע השירותים ביטוחי .ו

 פי הסכם זה ו/או על פי דין. עלמאחריותו  השירותים

 

 אחריות מקצועית .17

הסכמתה ו/או אישורה של העירייה לשירותים של מבצע השירותים, אינם משחררים 

 את מבצע השירותים מהאחריות המקצועית הבלעדית להם.

 

 שיונותיאישורים ור .18

 

, מכל מין וסוג וההיתריםכל האישורים, הרישיונות אחראי לקבל את  מבצע השירותים

עירייה לא תהיה אחראית לפעולות הדרושים על פי כל דין לביצוע השירותים ה שהם,

 אם לא יקבלו אישורים כנ"לכל צד שלישי או  מבצע השירותיםכלשהן שתינקטנה נגד 

 .והאחריות המלאה לכך תחול על מבצע השירותים

 

 הפרות ותרופות .19

לפי יתר הוראות החוזה מסכימים הצדדים כי הוראות  המבלי לגרוע בזכותה של העיריי

הינם יסודיים ועיקריים אשר הפרת אחד מהן מהווה הפרה יסודית של ד 5, 4, 3סעיפים 

לפיצוי בסכום גבוה יותר עפ"י  ה)מבלי לגרוע בזכותה של העיריי ההחוזה ותזכה את העיריי

 7בכתב למבצע השירותים  החוזה ו/או עפ"י כל דין( לביטול החוזה תוך משלוח הודעה

בגין כל הפרה והפרה,  ₪ 5,333ימים מראש וכן תזכה את העירייה בפיצוי מוסכם בסך של 

תהא זכאית לקזז את סכום הפיצוי הנ"ל מכל סכום שיגיע למבצע השירותים  הוהעיריי



 

  9~ ___________חותמת ______________קראתי והבנתי, חתימה -מבצע השירותים 

בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותו ממבצע השירותים בכל דרך אחרת. תשלום 

הניכויים אין ולא יהיה בהם כדי לשחרר את נותן השירותים מהתחייבויותיו הפיצויים או 

  לסיים את העבודה במועד או מכל התחייבות אחרת על פי חוזה.

 

 קיזוז .23

בין לפי חוזה זה ו/או חוזה אחר  מגיע לעירייה מאת מבצע השירותים סכום כלשהו

כל סכום המגיע לעירייה מאת מ וולנכות ו, תהא רשאית העירייה לקזזו/או לפי דין

חוזה אחר עימו, ומוסכם כי חל איסור מוחלט מבצע השירותים לפי חוזה זה או לפי כל 

 על מבצע השירותים לבצע קיזוז מול העיריה בשום דרך.

 

 ויתור או שינוי .21

שימוש בזכות כלשהיא העומדת לעירייה על פי הסכם זה, לא יראה כויתור -אי .א

 העירייה על אותה זכות.

הסכמה של צד לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו  .ב

 ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

לא השתמש מי מהצדדים בזכויות שניתנו לו על פי החוזה במקרה מסוים, אין  .ג

לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור 

 י חוזה זה.כלשהו על זכויות וחובות לפ

שום ויתור, או הימנעות מפעולה במועדה, או ארכה שתינתן, לא יחשבו כויתור של  .ד

צד על זכות מזכויותיו והוא יהיה רשאי להשתמש בזכויותיו, כולן או מקצתן בכל 

 עת שימצא לנכון.

 

 איסור העברת זכויות .22

כל מבצע השירותים מתחייב לא להעביר לאחר הסכם זה כולו או חלק ממנו, או  .א

זכות מזכויותיו או התחייבות מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, אלא על פי הסכמת 

 העירייה מראש ובכתב על כך.

ניתנה הסכמה כאמור בסעיף קטן )א( לעיל, יישאר מבצע השירותים אחראי כלפי  .ב

העירייה עבור התחייבויותיו לפי הסכם זה ביחד ולחוד עם מי שהועברה אליו 

 התחייבות כאמור.

  

 הבהרה .23

הספק מצהיר כי קרא את מסמכי החוזה ואת תנאי חוזה זה ונספחיו, כי ידועים 

וברורים לו לאשורם התנאים והדרישות שבחוזה זה ובנספחיו וכי יש ביכולתו לקיימם 

ולבצע את כל הדרוש למתן השירותים על פי הדרישות, התנאים והמועדים המפורטים 

 בהם.

 

 



 

  01~ ___________חותמת ______________קראתי והבנתי, חתימה -מבצע השירותים 

 מקום שיפוט .24

המשפט  יתבתהא מסורה לבכל הנוגע והכרוך בהסכם  הייחודיתסמכות השיפוט 

 בלבד.ולהם ירושלים  כים בעירהמוסמ

 

 כתובות .25

 הצדדים לצרכיי הסכם זה יהיו: פרטי

 

  –ה ע י ר י י ה 

o  כתובת- ___________________________________________________ 

o   פקס  -טלפון _______________________________________________ 

 מבצע השירותים 

o  כתובת- ___________________________________________________ 

o   פקס  ________________________-טלפון _______________________ 

o  

 

כל הודעה שתשלח ע"י צד אחד למשנהו על פי הכתובת הנ"ל, תראה כאילו הגיעה לתעודתה כעבור 

 .תאריך המשלוח בבית הדוארשעות מ 72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 חתימה וחותמת  שם מלא   תאריך -מבצע השירותים / קבלן 

       

  

 

 חתימה וחותמת  שם מלא   תאריך -מנהל האגף 

    

  

    

 חתימה וחותמת  שם מלא   תאריך -גזבר העירייה 

      

 

   

 חתימה וחותמת  שם מלא   תאריך  -ראש העירייה 



 

  00~ ___________חותמת ______________קראתי והבנתי, חתימה -מבצע השירותים 

 

 

 

 

 מפרט טכני -נספח א'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  02~ ___________חותמת ______________קראתי והבנתי, חתימה -מבצע השירותים 

 

 

 

 

 התמורה, אבני דרך לתשלום התמורה ותנאי תשלום התמורה -נספח ב'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


