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מס' 
 שאלה

/ סעיף / עמוד
 תשובה שאלה סיווג מסמך

1.  2.2 
 משפטי

 ".CORONAVIRUS11מגיפות, לרבות תחת ההגדרה של כח עליון להוסיף "
 הסע' יוותר כפי שהוא

 ".ובכפוף להוראות הסכם זה"להוסיף בסוף הסעיף  משפטי 5.3  .2
 הסע' יוותר כפי שהוא

הסתירה, כל ההוצאות הכרוכות בהסדרת  למחוק את המשפט בסוף הסעיף " משפטי 6.3  .3
משמעות, האפשרות לפירוש שונה וכיו"ב יחולו על הספק -אי ההתאמה, דו

 הסע' יוותר כפי שהוא ".וישולמו על ידו
 ".יום 60 30"הודעה בכתב ומראש של  משפטי 9.8  .4

 הסע' יוותר כפי שהוא
ובלבד שהרחבת צוות העבודה מתחייבת לצורך עמידת להוסיף בסוף הסעיף " משפטי 10.2  .5

 ".הספק בתנאי ההסכם
 הסע' יוותר כפי שהוא

, הספק כאמור בסעיף זה במקרה של דרישת החלפהלהוסיף בסוף הסעיף " משפטי 10.3  .6
 הסע' יוותר כפי שהוא ".האפשרי ובתוך זמן סביריעשה מאמץ להחליף את איש הצוות בהקדם 

יא חוזה בקרות אחד מן המקרים המפורטים להלן, יהא המזמין רשאי להב" משפטי 14.2  .7
צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי והספק לא יהא  זה לידי סיום מיידי, ללא

עבור  שקיבלזכאי לכל תשלום נוסף מאת המזמין, מעבר לתשלומים 
, וזאת מבלי לגרוע מזכויותיו של שסופקו עד לסיום ההתקשרותהשירותים 

 מקובל ."המזמין על פי כל דין/או הסכם
, כי על פי שיקול דעתו הבלעדיעל פי מהלך הדברים סבור המזמין, " משפטי 14.4  .8

השירותים מתבצעים באופן שאינו מבטיח עמידה ברמה המקצועית הנדרשת 
ו/או בלוחות הזמנים ו/או התקציבים ו/או באופן רשלני, ובלבד שהספק לא 

שנקבע בהתראה בכתב שקיבל מאת המזמין  סביר זמןהנקט בתוך פרק 
 הסע' יוותר כפי שהוא .", לתיקון הליקוילפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמיןבצעדים הדרושים, 

 ימים מראש". 60 30"הודעה בכתב  משפטי 14.7  .9
 

 הסע' יוותר כפי שהוא



 

 30"נוסף על האמור לעיל מתחייב הספק לפצות ו/או לשפות את המזמין בתוך  משפטי 15.3  .10
בהם המזמין לספק ו/או  תשלום ו/או הוצאה שישא ימים מדרישה, בגין כל

בין המזמין לבין מי מאלו לעובדיו ו/או למי מטעמו הנובעים מקביעה כי 
לרבות כל תשלום כאמור שישולם במסגרת פשרה מעביד,  -נקשרו יחסי עובד 

ללא הודאה בחבות כתוצאה מטענה בדבר קיומם של יחסי עובד מעביד 
 ".בכפוף לקביעת ביהמ"ש במסגרת פס"ד חלוט כאמור

הסע' יוותר כפי שהוא, אולם בסוף הסע' 
המזמין לא יסכים לפשרה ללא יתווסף: "

 אישור הספק"
שייגרמו  ישירים הספק יהיה אחראי כלפי המזמין לכל נזק, הפסד והוצאה" משפטי 16.1  .11

למזמין ו/או מפקח ו/או צד ג'  כתוצאה מהפרת התחייבויות הספק לפי הסכם 
זה או כתוצאה מפעולה רשלנית או בזדון של הספק בקשר לשירותים או כל 

, למעט בגין נזק, הפסד או הוצאה שנגרמו פעולה או מחדל שגרם למזמין נזק
בין  של הספקבשל מעשה או מחדל שאינו בתחום אחריותו ו/או שליטתו 

. אחריותו של הספק תחול גם לגבי כל צד שלישי שייפגע במישרין ובין בעקיפין
או יינזק עקב השירותים. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייב הספק לפצות 

ששילם  בגין נזק ישירו/או לשפות את המזמין בגין כל תשלום או הוצאה 
ים לרבות כל תשלום או המזמין לצד שלישי שייפגע או יינזק עקב השירות

בכפוף לקביעת ביהמ"ש , הוצאה שהוציא המזמין בקשר לכל הוצאה כאמור
. למען הסר ספק מובהר כי אין במתן אישור המזמין או במסגרת פס"ד חלוט

דגם, מפרט, תשריט, מסמך מעשה או  המפקח לכל פעולה, תכנית, מפה,
הוראות הסכם חישוב של הספק כדי לשחרר את הספק מאחריותו בהתאם ל

 ."זה ומאחריותו על פי כל דין

הסע' יוותר כפי שהוא, אולם בסוף הסע' 
המזמין לא יסכים לפשרה ללא יתווסף: "

 אישור הספק"

למעט בגין נזקים שנגרמו עקב מעשה או מחדל של להוסיף בסוף הסעיף " משפטי 16.2  .12
 ".המזמין או מי מטעמו

 הסע' יוותר כפי שהוא

הספק יפצה את המועצה ו/או את הניזוק לפי המקרה, בכל דמי הנזק שיגיעו " משפטי 16.3  .13
. הספק משחרר לחלוטין ובהתאם להוראות הסכם זה, להם על פי כל דין

ומראש את המועצה, עובדיה, שליחיה וכל מי שבא מטעמה מכל אחריות 
וחבות בגין כל תאונה, חבלה ליקוי ו/או נזק אשר באחריותו על פי הסכם זה 

למעט בגין נזקים שנגרמו עקב מעשה או  ,על פי כל דין, בכל עילה שהיאו
 ."שאינן בתחום אחריותו ו/או שליטתו של הספקמחדל 

 הסע' יוותר כפי שהוא

ובלבד שמדובר בנזק שנגרם עקב מעשה או מחדל של להוסיף בסוף הסעיף " משפטי 16.6  .14
 ".הספק ובכפוף לקביעת ביהמ"ש במסגרת פס"ד חלוט

יוותר כפי שהוא, אולם בסוף הסע'  הסע'
המזמין לא יסכים לפשרה ללא יתווסף: "

 אישור הספק"
הספק יהיה אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, ולכל נזק " משפטי 16.7  .15

אחר שייגרם למועצה ו/או  לכל צד שלישי ו/או לכל עובד, כתוצאה ממעשה 
מביצוע השירותים  ובין בעקיפיןבמישרין  ביןאו מחדל מצד הספק, הנובע, 

 הסע' יוותר כפי שהוא



 

ו/או בקשר אליהם, בין במהלך ביצוע השירותים ובין לאחר מכן, בין אם נגרם 
 ."על ידו ובין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו

סעיף חדש   .16
16.8 

על אף האמור בהסכם זה, ובכל מקרה, הספק לא יהיה אחראי בגין נזקים  משפטי
עקיפים או תוצאתיים, וגבול האחריות שתחול על הספק מכח הסכם זה, לא 

 תעלה על שווי התמורה שתשולם לספק מכח ההסכם. 

 לא מקובל

ביטוחי כל שאר בהסכם הינו סעיף  17.1סעיף  יועץ הביטוח לבדיקה ואישור של משפטי ביטוח - 17  .17
הינם סעיפי אחריות  17.2-17.7הסעיפים בין 

 הקבלן.
כן זכאי המזמין לעכב תחת ידו סכומים המגיעים לספק בשל דרישות -כמו" משפטי 19.3  .18

, בשל מעשה או מחדל בלעדי של או תביעות משפטיות שהוגשו כנגד המזמין
 "בקשר עם התכנון ואשר עלול המזמין להתחייב בהם הספק

, יתווספו המילים יוותר כפי שהוא הסע'
 בהתאם להוראות הסכם זה.

המצאת ערבות ביצוע כאמור לעיל הינו תנאי עיקרי ויסודי בחוזה זה ואי " משפטי 21  .19
המצאת ערבות כאמור, תחשב כהפרה יסודית של החוזה המזכה את המועצה 

עיכוב. לכל יום  ₪ 2,000 10,000של  בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך
כמו כן, ובנוסף תהא  המועצה זכאית לבטל את החוזה לאלתר ולתבוע 

 ."פיצויים על הפרת החוזה ₪מהספק 

 הסע' יוותר כפי שהוא

, הספק מתחייב להאריך, מפעם לפעם, את ערבות הביצוע. לא עשה כן הספק" משפטי 21.3  .20
רשאית המועצה לממש את  ,לאחר שקיבל התראה מראש ובכתב מהמזמין

הערבות ולהחזיק בידה את סכום הערבות כבטחון לקיום ומילוי מדויק של 
 ."כל הוראות החוזה

 הסע' יוותר כפי שהוא

 הסע' יוותר כפי שהוא ".ובהתאם לפסיקה חלוטה של ביהמ"ש בענייןלהוסיף בסוף הסעיף " משפטי 23.8  .21

 הסע' יוותר כפי שהוא "זמן סביר ובתוךלאחר המילה מיד להוסיף " משפטי 25.3  .22

 הסע' יוותר כפי שהוא 10% - 17%במקום  משפטי 26.2  .23

מוסכם בין הצדדים, כי כלל הסעיפים שעניינם התחייבויות הספק לבצע את " משפטי 29  .24
השירותים בהתאם למפרטים המצורפים להסכם זה הינם תנאים עיקריים 

יסודית של החוזה  תחשב כהפרהויסודיים של חוזה זה והפרת כל אחד מהם 
 50,000המזכה את המועצה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך של 

צמודים למדד, מהמדד הידוע ביום החתימה על הסכם זה כשהם  ₪ 20,000

 הסע' יוותר כפי שהוא



 

ועד למדד שיהא בעת התשלום בפועל, וזאת מבלי לגרוע ו/או לפגוע מכל סעד 
 פי חוזה זה או על פי כל דין.  או תרופה אחרים המוקנים לרשות המזמינה על 

  
ימים רצופים  14 7אי מילוי התחייבות של הספק במשך מבלי לגרוע מהאמור, 

 .זה" תחשב כהפרה יסודית של הסכם
 הסע' יוותר כפי שהוא "למעט במצבים של כח עליון כהגדרתו בהסכם זהלהוסיף בסוף הסעיף " משפטי 30.1  .25

נספח   .26
התחייבות ה'

לשמירת 
סודיות מידע 

 (8)סעיף 

לפצות את המועצה מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל הנזקים ו/או " משפטי
שיגרמו לה כתוצאה מהפרת ההתחייבות דלעיל, וזאת הישירות ההוצאות 

מבלי לפגוע בכל תרופות ו/או זכויות ו/או סעדים להם היא זכאית על פי 
 "במסגרת פס"ד חלוטובכפוף לקביעת ביהמ"ש , ההסכם

 הסע' יוותר כפי שהוא

 


