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 חיפה המועצה הדתית 
 

 מכרז לרכישת ספרי קודש
 2022/05מכרז מספר  

 
 

 

למשרדי    םאספקתו  ,ספרי קודש בהתאם למפרטת  מזמינה בזה הצעות לרכיש  חיפה  המועצה הדתית .1
 . המועצה הדתית

 
פרטי   .2 ניתן  ותנאיו  המכרז,  את  המכרז,  הדתית  מסמכי  המועצה  מאתר  להוריד 

 . 25/08/2022ועד ליום   14/08/2022מיום החל  www.mdhaifa.org  בכתובת

  60הרצל  את ההצעות יש להפקיד ידנית בלבד בתיבת המכרזים שבמשרדי המועצה הדתית ברחוב   .3
, בהתאם  "05/2022מס'  ספרי קודש  "מכרז לרכישה ואספקת  , במעטפות סגורות, נושאות ציון  חיפה

מעטפה    12:00שעה    ,08/09/2022לתנאי המכרז. המועד האחרון להגשת הצעות ומסמכי המכרז: יום  
 שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד האמור לא תתקבל ולא תובא לדיון. 

 
שיבות שבמשרדי המועצה  באולם הי  13:00שעה    12/09/2022פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום   .4

 . מציע רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז. חיפההדתית  
 

אינה מתחיבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. המועצה    חיפההמועצה הדתית   .5
 רשאית, לפי שיקול דעתה, לפצל את ההזמנה בין מספר מציעים.  חיפה הדתית 

 
 

 בכבוד רב,  
  

 משה דגן 
 ממונה  

 חיפה מועצה הדתית ה 
 
 
 

http://www.mdhaifa.org/
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 חיפה המועצה הדתית 
 05/2022 מס'מכרז 

 תנאים כלליים - ספרי קודשה אספקו ישה רכ - נספח "א"

 
 

 מידע כללי  .1
לרכישה,    05/2022 מס'  למכרזמחיר  "המועצה"( מזמינה בזה הצעות  -)להלן  חיפה המועצה הדתית  1.1

 . ואספקה ספרי קודש בהתאם למפרט
 

או התחייבות    להתקשרות עם הזוכהאין לראות בתוצאות מכרז זה משום התחייבות של המועצה   1.2
להזמנות עבודה שהמועצה תוציא  . ההתקשרות עם הזוכה תעשה בהתאם  למינימום הזמנה מהזוכה

המועצה    .ואישור תקציבי  הוועדה הממונה למועצה הדתיתבכפוף לאישור ההצעה על ידי  ו  מעת לעת
 ה.  רשאית להתקשר עם כל מציע אחר בהתאם לזמינות האספקה ודחיפות האספק

 
המועצה הדתית תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות בכל עת מכל סיבה שהיא בהודעה מראש   1.3

 ימים.   30של 
 

יספק   1.4 במכרז  הדתיתאת  הזוכה  המועצה  למשרדי  קודש  המועצה    ספרי  עם  שיקבע  מען  לכל  או 
 .הדתית בחיפה

 
 יום.  15זמן של לעיל, תוך פרק  1.2כאמור בסעיף   ,הזוכה במכרז מתחייב לספק את ההזמנה 1.5

 
 

 ההצעה  .2
נספח  )כתב הצעה חתום בידי המציע, בשלושה עותקים, על גבי טופס הצעה    -המציע יצרף להצעתו 2.1

 יכללו מס ערך מוסף.   לאבשקלים חדשים אשר  הסכומיםיציין  ולמכרז(,  "ה"
 

להזמנות  שעליו לבצע בהתאם  חייבויות  ההזמנות וההתכל  המציע שיזכה במכרז יהיה חייב בביצוע   2.2
 שיוצאו לו על ידי המועצה. 

 
 

 ערבות ואישורים  .3
 המציע יצרף להצעתו גם את המסמכים והאישורים הבאים: 

 
אכיפת ניהול  אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ) 3.1

 .  1976חשבונות(, התשל"ו 
 

 וי מס הכנסה במקור. קף על ניכאישור ת 3.2
 
ההזמנה   3.3 היקף  קשר,  ליצירת  טלפון  המזמין,  שם  פירוט:  ובהם  מזמינים  של  המלצה   –מכתבי 

 יתרון. 
 
מובהר בזאת כי ועדת המכרזים תהיה רשאית לדרוש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ממציעים   3.4

 שונים להוסיף פרטים במידה ויהיו חסרים. 
 
 

 הגשת הצעה  .4
 במקומות המיועדים לכך. המציע יחתום על כל מסמכי ההצעה בשולי כל דף  4.1

 

במסירה אישית בתיבת המכרזים    להפקידהצעות מפורטות בהתאם לדרישות ותנאי המכרז יש   4.2
  08/09/22מיום  לא יאוחר  לשכת היו"ר קומה ג'  חיפה    60הרצל  הדתית רח'    שבמשרדי המועצה

 רז.משלוח הצעה בדואר או בכל דרך אחרת אין בו כדי לענות על דרישות המכ .12:00 שעה
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הבהרה   4.3 בשאלות  לפנות  יוכלו  יועברו    Yonatand@mdhaifa.org.ilלמייל  המציעים  התשובות 

 לכלל הפונים. 
 

 
 הצעה  תוקף  .5

כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה ותחייב את המציע לאורך כל תקופת   ההצעה תעמוד בתוקפה על 
 בהסכם )נספח ו'(. 5בסעיף  ההתקשרות כמוגדר 

 
 הוצאות המכרז  .6

מין מכל  ההוצאות  הכרוך  כל  שהוא  על    וסוג  יחולו  במכרז  ובהשתתפות  למכרז  ההצעה  בהכנת 
 המשתתף.

 
 
 הבהרות ושינויים   .7

המועצה רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת המכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי   7.1
המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי  

ובפרסום באתר  אלקטרוני  המכרז בדואר    משתתפינפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב, לידיעתם של  
לצרף   המציע  על  האינטרנט.  באתר  המועצה  בפרסומי  להתעדכן  החובה  המציע  על  המועצה. 

 להצעתו את הודעות המועצה כשהן חתומות על ידו. 
 

 הזכות לנהל מ"מ עם המציעים השונים.   אתהמועצה שומרת לעצמה  7.2
 

קים  או חלו/לבטל את המכרז   ו/או  לשלב בין מספר זוכיםו/או   ה הזכייהמועצה רשאית לפצל את   7.3
 . בהתאם לשיקול דעתה הבלעדיוהכל   ממנו

 
 

 בחינת ההצעות  .8
המועצה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה או תנאיה, או משום   8.1

 שאינה מתייחסת לתנאי המכרז באופן שלדעת המועצה מונע הערכת ההצעה כדבעי. 

 

ניסיונו כישוריו, מיומנותו והמוניטין  ,  והמועצה תהא רשאית להתחשב בבחינת ההצעות באמינות 8.2
ני אחר אותו היא מוצאת  ישל המשתתף, מילוי התחייבויותיו כלפי אחרים וכן כל  קריטריון עני

 לנכון לשקול לצורך החלטתה על הזוכה. 
 

המועצה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כהצעת הזוכה, כמו   8.3
 הזכייה בין מספר משתתפים.    כן רשאית המועצה לפצל

 
 

 הודעה לזוכה והתקשרות .9
 ה במכרז.יעל הזכי   ע"י הודעה בדואר האלקטרוני ,  ים/המועצה תודיע לזוכה 9.1

 

   .על אי זכייתם ליתר המשתתפים במכרז  בדואר האלקטרוניהמועצה תיתן הודעה  9.2
 
 
 
 

 בכבוד רב,  
 משה דגן 

 ממונה  
 מועצה הדתית חיפה ה 

mailto:Yonatand@mdhaifa.org.il
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 המפרט לרכישה ואספקת ספרי קודש  – "נספח "ב
 
 כדלקמן:  ואספקה ספרי קודש בהתאם למפרטלרכישה, מזמינה בזה הצעות מחיר  חיפההמועצה הדתית  .1

 

 : הרכישהאור  ית .2
 

 שנתית  כמות מעורכת סוג הספר סיווג 

סידור לימות החול עבודת השם  סידור תפילה 

 או ש"ע 
 יחידות  2000-כ

כלילת  סידור לימות החול ושבת 

 יופי אשכנז או אור חדש 

 יחידות  2000-כ

סידור לימות החול כלילת יופי  

 ספרד או אור חדש 

 יחידות  2000-כ

 יחידות   2,000-כ סידור לימות החול ושבת קורן

סטנדרטי חמישה חומשי תורה  חמישה חומשי תורה 

 בכרך אחד ברוכמן 
 יחידות   2000-כ

 יחידות   2000-כ סטנדרטי  תהילים

 סטים  1000-כ ראש השנה עדות מזרח  מחזורים 

 סטים  1000-כ ראש השנה ספרד 

 סטים  1000-כ ראש השנה אשכנז 

 סטים  1000-כ כיפור עדות המזרח 

 סטים  1000-כ כיפור ספרד 

 סטים  1000-כ כיפור אשכנז 

 סטים  1000-כ שלוש רגלים עדות מזרח 

 סטים  1000-כ שלוש רגלים אשכנז 

 סטים  1000-כ שלוש רגלים ספרד 

עוז והדר קטן ותלמודו בידו   גמרא

 כריכה קשה 
 סטים  200-כ

 סטים  200-כ הוצאת פרידמן / צורת הדף/   טור שולחן ערוך 

 סטים  200-כ קיצור שולחן ערוך ילקוט יוסף ספרי הלכה 

 סטים  200-כ הרב טשזנר 

 סטים  200-כ אורחות שבת 

 סטים  200-כ המפתח ספר 
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 סטים  200-כ ש"ס משניות קהתי או ש"ע  

ספרים שאינם כלולים ברשימה  

 לעיל 
  כללי 

  בהתאם להנחיית המזמין  גלופה 

  בהתאם להנחיית המזמין  הטבעה 

  בהתאם להנחיית המזמין  הובלה  
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 הצהרת המציע - "נספח "ג
 
 

 תאריך ___________ 
 

 וד לכב
 חיפה המועצה הדתית 

 
 

 .2022/05מכרז  - ספרי קודשלרכישה, ואספקה הצהרת המציע במכרז הנדון:  
 

מכרז בין הכלולים בתיק המכרז  ה אנו החתומים מטה לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי
 ם בזאת כדלקמן:ובין שאינם כלולים בו אך מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבי

 
 

ונ המכרז והגשנו את הצעתכי הבנו את כל האמור במסמכי    ,אנו מצהירים בזאת .1 כי אנו  ו בהתאם 
מכרז וכי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה  לכל האמור במסמכי המסכימים  

 ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.
 
,  חיפהאנו מצהירים בזאת כי בדקנו, לפני הגשת הצעתנו זו, את הנתונים המתייחסים למועצה הדתית   .2

בחנו את התנאים והנסיבות הקשורים  אנו מצהירים כי  ,  הההזמנה והאמצעים הדרושים לביצועהיקף  
מים אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על  ר, את כל הגואספקת ההזמנות ככול שנקבלבביצוע  

התחייבותנו וכי אין ולא יהיו לנו כל תביעות או דרישות או טענות בעניין ואנו מוותרים  צעתנו ו/או  ה
 בזאת מראש על כל טענה או תביעה או דרישה כאמור. 

 
אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במרכז, כי הצעתנו זו עונה על כל   .3

מ אנו  וכי  המכרז  שבמסמכי  ההזמנהדרישות  את  לבצע  עצמנו  על  לתנאים    ות קבלים  בהתאם 
 שבמסמכי המכרז. 

 
 אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.  .4

 
 הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או שינוי והכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז.  .5

 
לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב  אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים,   .6

 בינינו לבינכם. 
 

אנו מצהירים כי יש לנו את היכולת, הידע והמיומנות, הכישורים המקצועיים, כוח העבודה המיומן,   .7
 . ולספק את ספרי הקודש והציוד הנדרש בכדי למכור

 
י התאגיד בשמו מוגשת  אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכ .8

ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם  
לחתימתנו על הצהרה זו. עוד אנו מצהירים כי בחתימה על חוזה ההתקשרות ובביצוע ההתחייבויות  

 על פיו לא יהא משום פגיעה בזכויות צדדים שלישיים כלשהם.
 

במשך  או חלקם  זה  הכלולים במכרז    ספרי קודשעסקנו במכירה ו/או אספקה של  אנו מצהירים כי   .9
 לפחות. רצופות  שנתיים 

 
למען הסר ספק, הרינו מצהירים, כי ידוע לנו שאינכם מחויבים לקבל כל הצעה שהיא, לרבות ההצעה   .10

 הזולה ביותר ו/או כל הצעה אחרת, אם בכלל, והדבר נתון לשיקול דעתכם הבלעדי והמוחלט.  
 

אנו מצהירים, כי ידוע לנו שהמועצה רשאית לנהל משא ומתן, בכל עת, עם המציעים השונים ו/או   .11
קם ו/או אחד מהם. אנו מתחייבים לשתף פעולה עם המועצה, בכל מקרה בו ינוהל משא ומתן,  חל

 כאמור. 
 

 אנו מצהירים כי ידוע לנו שהמועצה רשאית לפצל הזכייה בין מספר משתתפים.   .12
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 ליד המסמכים המצורפים(: Xאנו מצרפים בזה להצעתנו את המסמכים הבאים )סמן  .13

 
 )לשימוש הבודק בלבד: יש/אין(   )חתימה בשולי כל דף( התנאים הכלליים  __ 

 
 )לשימוש הבודק בלבד: יש/אין(   ממולא וחתום בשלושה עותקים  מחירכתב הצעת  __ 

 
 הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד המועצה או   __ 

 )לשימוש הבודק בלבד: יש/אין(   ( 4)נספח ג'לחבר המועצה    

 )לשימוש הבודק בלבד: יש/אין(   חשבונות ורשומות אישור תקף על ניהול פנקסי   __ 
 

 )לשימוש הבודק בלבד: יש/אין(   אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור  __ 
 

 )לשימוש הבודק בלבד: יש/אין(  )לגבי תאגיד(תמצית רישום מן המרשם בו רשום התאגיד __ 
 

 יש/אין( )לשימוש הבודק בלבד:    אישור זכויות חתימה בתאגיד )לגבי תאגיד(  __ 
 

 )לשימוש הבודק בלבד: יש/אין(   מומלץ  - מכתבי המלצה __ 
 

לפסול  למועצה קיימת הסמכות  ידוע לנו כי במידה ולא נצרף את כל המסמכים המפורטים לעיל, אזי   .17
 ולנו לא תהא כל טענה ו/או תביעה כנגד המועצה בגין כך.הצעתנו את 

 
 

 מציע פרטי: 
 
 _______________  פקס _____________    טלפון:ם המציע: ______________________     ש
 
 

 _______ מספר עוסק מורשה: _________כתובת פרטית: _____________________________  
 

    
    

 
 ______________   תאריך: ______________ 

 חתימת המציע     
    
              

 
 תאגיד:מציע שהוא 

 
 

 פקס: _______________  טלפון: _____________  שם התאגיד:  __________________ 
 

 
  כתובת התאגיד: __________________________ 

 
 

 מספר תאגיד: ____________  מספר עוסק מורשה: _________________ 
 
 
 

 החתימה של המציע: _____________  ______________ _____________  שמות מורשי
 
 
 

 חתימת מורשי החתימה של המציע: ____________  ______________  _____________ 
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 תאריך: ______________ 
 
 
 

 אישור 
 
 

וכן    ___________ ה"ה  חתימות  כי  בזה  מאשר  עו"ד   _______________ מטה  החתום  אני 
חתמו  _________   המכרזבפני  אשר  מסמכי  התאגיד    ,על  את  מחייבות  התאגיד,  חותמת  בצירוף 

, וכי החברה רשאית להתקשר בהסכם זה בהתאם  לכל דבר ועניין  חיפהבהתקשרות עם המועצה הדתית  
 של החברה. ההתאגדותלמסמכי  

 
 
 

 חותמת וחתימת עו"ד: ________________  תאריך: _______________
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 הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד המועצה או לחבר המועצה  -" 4"גנספח 
 

 אני הח"מ מבקש להודיע ולהצהיר בשם המציע כי: 
 

 : אינני נמנה על אחד מאלה .1

 . ממונה/ המועצה הדתית ת/של חבר (בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות)קרוב משפחה  .1.1

 . ממונה/המועצה הדתית ת /סוכנו או שותפו של חבר .1.2

 המועצה הדתית  /ת   זוגו של עובדבת /בן  .1.3

 . ממונה/המועצה הדתית / ת  סוכנו או שותפו של עובד .1.4

לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו  (  2) -(1)אגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה  ת .1.5
 .  לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד(  2)–(1)או ברווחיו ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה 

 

אין לי קשר עסקי ו/או משפחתי מקרבה ראשונה או קשר קבוע אחר כלשהו עם מי מחברי המועצה   .2
 . ממונה/המועצהו/או עובדיה של מועצה דתית לרבות לראש 

 

לא מתקיים כל ניגוד עניינים בן התחייבויותיי על פי מכרז זה לבין כל התחייבות ו/או פעילות אחרת   .3
 שלי בין בשכר ובין שלא בשכר.

 
העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה בין העירייה    ת לי הוראות פקוד  ות ני מצהיר כי ידוע הנ .4

לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות הקבועות בפקודה לגבי איסור על התקשרות  
לית הצפויה  לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף לסנקציה הפלי  1בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים בסעיף  

למי שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד להוראות פקודת העירייה כאמור  
חייבת   המועצהומשבוטל לא תהיה   ,על פי החלטתה המועצה הדתיתלעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי 

 .  להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלה

 

ב להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים ביני לבין המועצה במישרין או בעקיפין ואני  אני מתחיי .5
 מתחייב בזאת להודיע למועצה על כל חשש לקיום ניגוד עניינים או קרבה כאמור עם היוודע לי הדבר. 

 
 הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו אמת.  .6

 
של המועצה תהיה רשאית לשקול פסילת הצעת מציע אם יש קרבה כאמור  ידוע לי כי ועדת מכרזים   .7

 לעיל, או אם נמסרה הצהרה שאינה נכונה מטעם המציע.
 
 
 

 חתימה: _________________   שם המציע: ________ 
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 הצעת מחיר – "נספח "ה
 
 

 לכבוד 
 המועצה הדתית  

   חיפה
 

   .כוללים מע"מ לאהסכומים לרכישת ספרי קודש להלן המחיר המוצע על ידינו 
 

  הספרים ת הובלת למען הסר ספק יובהר, כי המחירים הנ"ל כוללים את כל השירותים הניתנים על ידינו )לרבו
מעבר  (, רווח קבלני וכד'  , , מיסים ואגרותשירות ,ו/או ליעד שתקבע המועצה בתוך העיר חיפה המועצה  מבנהל

תוספת מחיר כלשהי    לדרוש מהמועצה ו/או מי מטעמה מכל סיבה שהיאלא  אנו מתחייבים שלמחירים הנ"ל  
 .במשך כל תקופת ההתקשרות

 
 , אלא בהתאם להזמנות שתנפיק לזוכה מעת לעת.ספרי הקודשידוע לנו כי המועצה אינה מתחייבת לרכוש את  

 
 סיווג 

 סוג הספר

 מעורכתכמות 

שתוזמן בסך כלל  

ההזמנות שהמועצה  

צפויה להוציא  

 בהתקשרות זו

מחיר יחידה  

 ללא מע"מ 

סידור לימות החול עבודת השם או   סידור תפילה 

 ש"ע
 יחידות  2000-כ

 

סידור לימות החול ושבת כלילת יופי  

 אשכנז או אור חדש 

  יחידות  2000-כ

סידור לימות החול כלילת יופי ספרד  

 חדש או אור  

  יחידות  2000-כ

  יחידות   2,000-כ סידור לימות החול ושבת קורן

חמישה חומשי  

 תורה 

סטנדרטי חמישה חומשי תורה בכרך  

 אחד ברוכמן 
 יחידות   2000-כ

 

  יחידות   2000-כ סטנדרטי  תהילים

  סטים  1000-כ ראש השנה עדות מזרח  מחזורים 

  סטים  1000-כ ראש השנה ספרד 

  סטים  1000-כ אשכנז ראש השנה 

  סטים  1000-כ כיפור עדות המזרח 

  סטים  1000-כ כיפור ספרד 

  סטים  1000-כ כיפור אשכנז 

  סטים  1000-כ שלוש רגלים עדות מזרח 

  סטים  1000-כ שלוש רגלים אשכנז 

  סטים  1000-כ שלוש רגלים ספרד 
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עוז והדר קטן ותלמודו בידו כריכה   גמרא

 קשה
 סטים  200-כ

 

  סטים  200-כ הוצאת פרידמן / צורת הדף/   טור שולחן ערוך 

  סטים  200-כ קיצור שולחן ערוך ילקוט יוסף ספרי הלכה 

  סטים  200-כ הרב טשזנר 

  סטים  200-כ אורחות שבת 

  סטים  200-כ ספר המפתח 

  סטים  200-כ ש"ס משניות קהתי או ש"ע  

ספרים שאינם  

כלולים ברשימה  

 לעיל 

   1ראה הערה  כללי 

 

   בהתאם להנחיית המזמין  גלופה 

   בהתאם להנחיית המזמין  הטבעה 

   בהתאם להנחיית המזמין  הובלה  

 
בסעיף זה על המציע לצרף את קטלוג הספרים שנמכרים על ידו כשהוא כולל את המחיר הרשמי של   .1

 שבכוונתו לתת על מחיר הקטלוג. המציע. בהצעת המחיר על המציע לציין את אחוז ההנחה 
 

 
 חתימת מורשי החתימה של המציע:    שמות מורשי החתימה של המציע: 

 
 

 ______   __________________    _________________________ 
 
 

________________________      _________________________   
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 לאספקת ספרי קודש    הסכם-נספח "ו" 
 

 ( 2022ונחתם בס"ד בחיפה ביום ____________________ תשפ"ב ) _____________ שנערך 
 
 

     חיפההמועצה הדתית   : בין
   חיפה 60הרצל  ' מרח
 " המועצה: " להלן

 אחד  מצד
 
 

 ___________   :  לבין

 ____________   ._צ.ח./פ.ח./ז.ת

 ____________________ ' מרח

 _________  מיקוד__ ____________  ישוב

 _ __________  פקס__ ________ _ טלפון

 : מטעמו החתימה מורשי י"ע

 ____ ________ .:_ז.ת__  ________  :_שם. 1

 ___ ___________ .:__ז.ת_ ______ :__שם. 2

 " ספקהמציע ו/או ה: " להלן

 שני  מצד
 
 

וחלוקתם      ספרי קודשלביצוע אספקת  "    05/2022  "    שמספרו  פומבי  מכרז  פרסמה  והמועצה : הואיל
 ; ("השירותים: ")להלן

  הגיש , מסמכי המכרז  שאר ושל , נספחיו כל  על , ההסכם  של זהירה  ובחינה   עיון  אחרי, ספקוה :  והואיל
המפורטים  בהתאם,  במכרז  האמור  כל  ומילוי  לביצוע ,  הצעה  למועצה   במסמכי   לתנאים 
 ;המכרז

  את   קיבלה  והמועצה ספקה שלו/או חלק מהצעתו    הצעתו  קבלת על  המליצה המכרזים וועדת :  והואיל
 ; ההצעה כדין

 ; האמור במכרז זכה ספקוה :  והואיל

 ;ההדדיות  וזכויותיהם מחויבויותיהם את  לעגן מעוניינים והצדדים :  והואיל

 
 : כדלקמן הצדדים בין והותנה הוסכם, הוצהר לכך אי

 
 בואמ .1

 מתנאי ההסכם.  םבלתי נפרד הימנו וייחשבו כתנאילהסכם זה מהווים חלק והנספחים  המבוא   .1.1

לבד, ולא  בכותרות להסכם זה נועדו לשימוש מראי מקומות ונעשו למען הסדר הטוב והנוחיות  ה .1.2
 ישמשו כלי עזר לכוונות הצדדים ולפרשנות ההסכם. 

מסמכי ההסכם השונים יפורשו בהתאמה אלא עם צוין אחרת. היה ועל אף האמור לעיל תתגלה   .1.3
 . התאמה בין מסמכי ההסכם יפורשו המסמכים באופן המטיב עם המזמין-ו/או איסתירה  

הצדדים מסכימים בזאת כי כל שינוי ו/או תיקון להסכם זה יתבצע בכתב וישא עליו את חתימות   .1.4
 הצדדים שאם לא כן לא יהיה לו תוקף כלשהו. 
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 ספקה והתחייבויות הצהרות .2

 : כלפי המזמינה כדלקמן מצהיר ומתחייב בזאת ספקה

ן  י עצמאי לכל דבר ועני  ספקמעמד של  לפי בחירתו, מרצונו,  הינו    נהכלפי המזמי  ספקהמעמדו של   .2.1
לבין    ו/או מי מטעמו  ספקה מעביד בין  - או בהסכם אחר כדי ליצור יחסי עובד  הואין בהסכם ז

 . נההמזמי

ומחיות וכוח האדם הדרוש בכל הקשור למכירת  הספק מצהיר כי הינו בעל הידע, הניסיון, המ  .2.2
 והובלת ספרי קודש נשוא הסכם זה.

הקודש  ספקה .2.3 ספרי  את  עובדיו,  יספק  באמצעות  ו/או  בעצמו  לב,  ולדרישות    היקפים התאם 
 המזמינה.  לשביעות רצון באיכות, בטיב ובמקצועיות בצע את השירותים המזמינה, וי

יפעל בהתאם להוראת המזמינה, וידווח למזמינה אודות פעילותו מעת לעת לפי דרישתה,    ספקה .2.4
 והכל תוך תאום פעולה מלא עמה ועם כל אדם ו/או גוף מטעמה. 

המפורטים בהסכם זה וכי בידיו כל האישורים    במכירה ואספקת ספרי קודשעוסק כדין    ספקה .2.5
ימציא למזמינה כל רישיון ו/או היתר    ספקה  לקיום עסקו.  , על פי כל דיןוההיתרים הנדרשים,  

ימים ממועד חתימת    7  -, וזאת לא יאוחר מ מכירה ואספקת ספרי קודשהנדרשים על פי דין לצורך  
 הסכם זה. 

או חלקם   .2.6 זה  במכרז  קודש הכלולים  ו/או אספקת ספרי  במכירה  עוסק  הוא  כי  הספק מצהיר 
 במשך שנתיים רצופות לפחות.

מ .2.7 את  להקדיש  מתחייב  זה הספק  הסכם  פי  על  התחייבויותיו  מילוי  לשם  ומרצו  כישוריו  יטב 
 לב. -ולמלא אחר הוראות הסכם זה במיומנות, במסירות בנאמנות ובתום

כל התחייבות ולא מוטלת עליו הגבלה כלשהי ו/או מניעה כלשהי, לרבות על פי הסכם   ספק אין ל .2.8
הפר זכויות צד שלישי כלשהן.  ו/או דין לביצוע הסכם זה, וכי אין בהתקשרותו בהסכם זה כדי ל

או לא להתיישב  ו/ התחייבות או הגבלה העלולים בצורה כלשהי לפגוע    ו לא יקבל על עצמ  ספקה
התחייבויות ו/ עם  אינטרסים  ניגוד  ליצור  קודש  יו או  ספרי  ו/או  ל   לאספקת  זה  הסכם  פי 

 וכל הקשור והנובע מכך.  , לרבות לזכות השימוש בהםלתוצאותיהם

דה והינו תאגיד, כי הצעתו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי  הספק מצהיר, במי .2.9
 התאגיד. 

ה .2.10 של  וחובותיו  זכויותיו  כל  את  וממצה  מעגן  חתימתו,  ממועד  החל  זה,  בקשר   ספקהסכם 
להתקשרותו עם המזמינה ויהווה תחליף ממצה לכל סיכום ו/או הסכם לרבות כל הסכם ו/או  

 ן המזמינה למועסקיה. הסדר שהוא החל, במידה וחל, בי

כל מס, היטל או תשלום חובה, מכל סוג שהוא, יהא כינויים אשר יהא, החלים או אשר יחולו   .2.11
ו/או    ספקו/או כל תשלום ו/או הטבה שישולמו ל תקבולים ו/או התמורה  לבעתיד על ו/או בקשר  

  , על ידו  בלבד וישולמו  ספק הסכם, יחולו על הו/או בקשר לעל פי  יהיה זכאי לתשלומם    ספקשה
המזמינה תנכה מכל תשלום    לא תחול כל חבות ו/או אחריות כלשהי בקשר לכך.  מזמינהועל ה

ימציא למזמינה אישור   ספקמס במקור כפי שמתחייב מהוראות הדין אלא אם כן ה ספקשיגיע ל
 תקף בדבר פטור מניכוי מס במקור. 

ו/או לגבות כל סכום שמגיע ו/או    הלקזז ו/או לנכות ו/או לעכב תחת יד  תזכאי  אהת  המזמינה .2.12
אין ולא תהיה זכות קיזוז ו/או    ספקל  .מהמזמינה  ספקמכל סכום שיגיע לוזאת    ספקמה  השיגיע ל 

 כבון כלפי המזמינה ו/או מי מטעמה. ילע
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ו/או מי מבעלי    הספק מצהיר כי דואג לשמירת זכויותיהם של העובדים עפ"י דיני העבודה, כי הוא .2.13
השליטה בספק לא הורשעו בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות בשל הפרת דיני  

- ידי מפקח עבודה בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות ביותר מ-עבודה ולא נקנסו על 
 .1993- א לתקנות חובת מכרזים, התשנ"ג6קנסות, והכל כמפורט בתקנה  2

זכויותיהם של העובדים על פי האמור לעיל מהווה תנאי סף ותנאי    הספק מודע לכך ששמירת .2.14
המועצה   תורשה  זו  בהתחייבותו  הספק  יעמוד  שלא  ככל  הצדדים.  בין  להתקשרות  יסודי 
להשתחרר מהסכם זה, לאחר מתן התראה בכתב לספק, וככל שהספק לא יתקן את ההפרה, וזאת  

, ומבלי לפגוע בזכות המועצה לפיצוי על  מבלי שלספק תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי המועצה
 נזקיו בגין הפרת התחייבות זו. 

הספק מתחייב להיות אחראי כלפי המועצה לכך שכל עובד ו/או גורם אחר שיפעל מטעמו בביצוע   .2.15
 ההסכם יפעל בהתאם להוראות ההסכם. 

 סעיף זה על סעיפיו הקטנים הוא סעיף יסודי בהסכם.  .2.16

 

 העבודה ואופן ביצועה .3

, על פי  "נספח ב', בהתאם למפרט "בהתאם להזמנה שתוצא לו בכתב  ספרי קודשפק  הספק יס .3.1
צרכי המועצה, במשך כל תקופת ההתקשרות. המועצה רשאית להחליט, בהתאם לשיקול דעתה  
הבלעדי, על הקטנתה או על הפסקת הרכישה לחלוטין ולספק לא תהיה כל טענה ו/או דרישה  

 כלפי המועצה בגין כך. 

או בכל מקום  יסופקו במשרדי המזמינה    ספרי הקודש  ,חו לספק בקובץ אלקטרוניההזמנות ישל  .3.2
 .  ה מעת לעתלפי דרישות המזמינאחר 

את   .3.3 יספק  הקודשהספק  המועצה  ספרי  עובד  עם  ימסר  בתאום  הזכיה  ששמו  לאחר  ,  לזוכים 
המועצה  במהלך השעות אשר ייקבעו על ידי המועצה ואשר במהלכן מצוי הגורם המוסמך מטעם  

.  המוסמך באותו אתר  באתר כנגד תעודת משלוח אשר חייבת להיות חתומה ע"י עובד המועצה
 תעודה לא חתומה לא מחייבת את המועצה ולא תשולם תמורתה ע"י המועצה. 

 יום.    15לעיל, תוך פרק זמן של    3.1הספק מתחייב לספק את ההזמנה, כאמור בסעיף  .3.4

 תעודת המשלוח חייבת להיות תואמת לטופס ההזמנה.  .3.5

 בנוסף, מתחייב הספק לשאת בכל התשלומים שלהלן:  .3.6

 כל תשלום הנובע ו/או הקשור למילוי התחייבויות הספק על פי הסכם זה.  .3.6.1

 ירת ספרי קודש והובלתם התקינים. כל תשלום הנובע ו/או הקשור למכ .3.6.2

על   .3.7 כוללת  אחריות  הספק  ידי  על  למועצה  תינתן  מהספק,  יוזמנו  אשר  הקודש  ספרי  כל  בגין 
הגבוהים    והתאמתם  םתקינות והסטנדרטים  המועצה  הוראות  ההצעה,  המפרט,  דרישות  לכל 

 ביותר הנדרשים ע"פ דין. 

יהיה חייב לקבל את    הספק כן    על   ספרי הקודש שסופקו,מועצה רשאי שלא לקבל את  ה   עובד .3.8
 הספרים חזרה ולהוציא ביטול של חשבון העסקה תוך ציון שהספרים הוחזרו אליו.  

מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים למועצה מכוח הסכם זה ו/או כל דין, הספק ישלם   .3.9
בגין   שללמועצה  הקודשבאספקת    עסקיםימי    7  איחור  של    ספרי  מוסכם  ממחיר    10%פיצוי 

מוסכם  הספרים פיצוי  לגבות  רשאית  תהיה  המועצה  באיחור.  דרך   שסופק  בכל  הספק  מן  זה 
 של קיזוז מכל סכום המגיע לספק מהמועצה. שתמצא לנכון, לרבות בדרך  
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מ .3.10 דבר  שום  כי  מוסכם  ספק  הסר  כמונע  למען  יפורש  לא  זה  בהסכם    לבצע   מהמזמינה האמור 
  ספק אין ולא תהיה לנשוא ההסכם, וכי    את רכישת ספרי הקודשבאמצעות אחרים  ו/או    בעצמה

לאחר תקופת    לשהובהיקף כ  ספרי קודש  ספק הלרכוש מ   ת מתחייבנה  אין המזמי.  זכות לבלעדיות
 . ההתקשרות נשוא הסכם זה

 

 העברת זכויות  .4

לספק ללא    ספקה .4.1 אלא באישור    קבלני משנהבאמצעות    ספרי הקודשאת    מזמינהיהיה רשאי 
 מראש ובכתב. 

את זכויותיו לפי  ו/או להמחות  אינו רשאי לוותר ו/או להעביר ו/או למשכן ו/או לשעבד    הספק .4.2
או מקצתן כולן  זה,  גופים  ל  , הסכם  ו/או  למעט אם קיבל את אישור המועצה    , אחריםאנשים 

מראש ובכתב אשר תהיה רשאית להתנגד מכל סיבה שהיא. איסור זה יחול על הספק בין אם  
 נעשה הדבר בתמורה ובין שלא בתמורה. 

מאוגד כחברה בעירבון מוגבל, תהא אסורה כל העברת מניות ו/או הקצאת מניות ו/או    הספקאם   .4.3
 יות המניות, אלא אם נתקבלה הסכמתה המפורשת של המועצה מראש ובכתב.שינוי בזכו 

תהיה רשאית להעביר ו/או להסב לאחרים, את ההסכם או חלק ממנו, ו/או את זכויותיה    המועצה  .4.4
 הנובעות מההסכם, כולן או מקצתן, מבלי שיהיה צורך בהסכמת הספק לכך. 

 

 תקופת ההסכם .5

או עד לתום תקופת    31.12.2023החתימה על הסכם זה ועד ליום  תקופת ההתקשרות תהיה מיום   .5.1
 "(.תקופת ההתקשרותתוקפו של הסכם זה, לפי המוקדם )להלן: "

 תקופת ההתקשרות תחל מיידית מתאריך החתימה על הסכם זה. .5.2

בסעיף   .5.3 האמור  אף  והמוחלט,    5.1על  הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי  בלבד,  המועצה  רשאית  לעיל, 
ההתקשרות, תמסור   להאריך את תקופת  המועצה  להאריך את תקופת ההתקשרות. החליטה 

   הודעה לספק מראש, קודם לתום תקופת ההתקשרות.

זה תהא ניתנת להארכה, בכל פעם לשנה אחת נוספת ולא יותר מחמש    ההתקשרות על פי הסכם .5.4
 שנים במצטבר.  

 יחולו הוראות הסכם זה במלואן.   5.3על תקופת ההתקשרות הנוספת כאמור בסעיף  .5.5

 

 סיום ההסכם .6

וע מהוראות כל דין תהא המועצה רשאית בכל אחד מן המקרים הבאים לבטל הסכם  מבלי לגר .6.1
 זה:

 הספק הפר הפרה יסודית של הוראה כלשהי מהוראות הסכם זה. .6.1.1

הספק לא מילא אחר הוראה כלשהי של המועצה בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו   .6.1.2
 למרות התראה בכתב שנשלחה אליו. 
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פושט רגל ו/או נתמנה לו מפרק ו/או נאמן ו/או נתמנה לו הספק הוכרז פסול דין ו/או   .6.1.3
 כונס נכסים זמני או קבוע. 

נתקבלה החלטה על  פירוק מרצון ו/או ניתן צו פירוק כנגד   -אם הספק מאוגד כחברה   .6.1.4
 החברה ו/או כונס נכסים זמני או קבוע. 

א,  על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, רשאית המועצה בכל עת ומכל סיבה שהי .6.1.5
יום לספק. נתנה המועצה    30להביא הסכם זה, כולו או חלקו לסיומו, בהודעה בכתב של  

תשלם   והמועצה  כאמור  בהודעה  שנקבע  ביום  ההסכם  יבוטל  כאמור,  הודעה  לספק 
לספק רק עבור ספרי הקודש שסופקו בפועל עד למועד מתן ההודעה. לספק לא תהיה 

מטעמה בגין סיום ההסכם כאמור בסעיף  כל טענה ו/או תביעה כנגד המועצה ו/או מי  
 זה.

תקופת   .6.2 בכל  מניעה  צו  ו/או  עיכוב  צו  לכל  זכאי  יהיה  לא  כי  ומתחייב  מאשר  מצהיר,  הספק 
ההתקשרות או אחריה, לרבות במקרה בו תורה לו המועצה ו/או מי מטעמה על הפסקת ביצוע  

אמור באופן מוחלט  העבודות ו/או סיום ההסכם, מכל סיבה שהיא, והספק מוותר על זכותו כ
 וסופי. 

 

 תנאי תשלום .7

והנובעות   .7.1 המפורטות  הספק  התחייבויות  מלוא  מילוי  ותמורת  הקודש  ספרי  אספקת  תמורת 
למסמכי המכרז    בנספח "ה"מהסכם זה, תשלם המועצה לספק תשלומים כמפורט בהצעת הספק  

 "(. התשלומיםהמצורף להסכם זה )להלן: " 

ספקת ספרי הקודש  ולא לפני א  מיום הגשת חשבון עסקהיום  30התשלומים ישולמו שוטף פלוס  .7.2
 שהוזמנו, ולאחר שנציג המועצה ערך בדיקה מדגמית של הספרים ולא נמצא בהם פגם.

 על ידי הספק מיד עם קבלת התשלום.  וקבלה יומצאו חשבונית מס כחוק   .7.3

לעיל, נקבעו לאחר    7.1הספק מצהיר ומתחייב בזה, כי התשלומים המוסכמים כאמור בסעיף   .7.4
שבדק היטב את ההיקף, המהות והתנאים לביצוע כל הפעולות העבודות, ההתחייבויות שעליו  

 לבצע ולאחר שבדק היטב את תנאי ההתקשרות שבהסכם זה.

לפי   .7.5 הזכות,  שמורה  תשלום  למועצה  אמצעי  בכל  התמורה  את  לשלם  הבלעדי,  דעתה  שיקול 
 שתבחר.

כל   .7.6 את  הכוללים  סופיים  סכומים  הינם  זה  בסעיף  הנקובים  הסכומים  כי  הצדדים  על  מוסכם 
התמורה המגיעה לספק מאת המועצה בקשר עם אספקת ספרי קודש כמפורט ובהתאם להסכם  

ום נוסף מעבר לתמורה המפורטת  זה. והספק מתחייב בכל מקרה, שלא לדרוש מהמועצה תשל
 לעיל.  7.1בסעיף 

של   .7.7 במקרה  רק  לא  אך  לרבות  נוסף,  תשלום  ו/או  פיצוי  לכל  זכאי  יהיה  לא  הספק  כי  מוסכם 
ו/או   הסוציאליים  בתשלומים  ו/או  העבודה  בשכר  תנודות  ו/או  באגרות  ו/או  במסים  שינויים 

 ק לפי הסכם זה. בדמי הביטוח אשר על הספק לספ

 סעיף זה על סעיפיו הקטנים הוא סעיף יסודי בהסכם.  .7.8

 

 תכולת המחירים  .8
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מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה זה על נספחיו יראו את המחירים הנקובים בסעיפי כתב   .8.1
( של העבודה  נספח "ה"הגשת ההצעה  כל ההוצאות הכרוכות בביצוע המושלם  ( ככוללים את 

 ולרבות המפורט להלן: 

 מוש במכשירים, מכונות, חומרים מתכלים, וחומרי עזר.השי .8.1.1

 הוצאות הסעת העובדים וכל מי שמבצע את העבודה עבור הספק.  .8.1.2

עובדי הספק לרבות שכר עבודה, תוספות שכר שונות, תנאים סוציאליים, מס  .8.1.3 עלות 
 הכנסה, ביטוח לאומי וכו'. 

השתתפות בדיונים בהתאם הוצאות הקשורות בתיאום העבודה עם המועצה לרבות   .8.1.4
 לדרישות המועצה.

 הוצאות ניהול והוצאות משרדיות.  .8.1.5

 הוצאות ביטוח.  .8.1.6

 הוצאותיו הכלליות של הספק, לרבות הוצאות מימון.  .8.1.7

הוצאות לערבויות, ביול וכדומה הדרושים למילוי כל התנאים הנדרשים במסמכי חוזה  .8.1.8
 זה.

 רווח הספק.   .8.1.9

 פי הסכם זה. -הספק על   כל הוצאה אחרת הכרוכה בביצוע התחייבויות .8.1.10

 סעיף זה על סעיפיו הקטנים הוא סעיף יסודי בהסכם.   .8.2

 

 אי תחולת יחסי עובד מעביד  -הות יחסי הצדדים  מ .9

מזמין ואין ולא יהיו יחסי    -מובהר כי היחסים בין הצדדים להסכם זה הם יחסי ספק עצמאי   .9.1
 בביצוע הסכם זה. מעביד בין המזמין לבין הספק ו/או העובדים מטעם הספק  -עובד 

הספק מצהיר כי הינו בעל עסק עצמאי לכל דבר וענין, בעל עסק עצמאי הנותן שירותים לגופים   .9.2
נוספים, ובעל תיקים עצמאיים במס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי, וכי אין בהתקשרות זו כדי  

ן עמו  ליצור יחסי עובד מעביד בינו לבין המזמין. הספק מצהיר כי ידוע לו שהתקשרות המזמי
מבוססת על הצהרתו זו, וכי המזמין משלם לו סכומים גבוהים מאלו שהייתה משלמת לו, אם  
מעמדו היה שונה. מוסכם ומוצהר ע"י הצדדים, לשם הזהירות, כי במידה וייקבע בניגוד לדעתם  
כי קיימים יחסי עבודה בין הצדדים, יקבעו זכויות הספק למפרע לפי השכר שהיה מקבל לו היה  

שעות עבודה לחודש, והוא יהא חייב    186שכיר, היינו שכר מינימום ברוטו לשעת עבודה, לפי  עובד  
 להשיב למזמין לאלתר את מלוא התמורה העודפת שקיבל.

של   .9.3 והביקורת  ההתערבות  זכות  כי  הצדדים,  בין  היא    המועצהמוסכם  זה  בהסכם  המפורטת 
ההסכם, ואין בה כדי להטיל חבות    לצורך טכני מקצועי בלבד, וכדי לוודא עמידה בכל דרישות

   או כדי ליצור יחסי עובד מעביד. המועצהמשפטית או חבות אחרת כלשהי על  

הספק יישא בכל האחריות המוטלת עליו לפי כל דין ו/או הסכם ו/או נוהג לתשלום שכרם ו/או   .9.4
 תקבוליהם של המועסקים על ידו בביצוע הסכם זה. 

מי   .9.5 ו/או  הספק  כי  בזאת  ותנאים  מובהר  הטבות  לתשלום  מהמזמין  זכאים  אינם  מטעמו 
 סוציאליים כלשהם הקבועים בכל דין ו/או נוהג ו/או הסכם קיבוצי, לרבות פיצויי פיטורין. 
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מובהר כי הספק ו/או מי מטעמו אינם זכאים להטבות כלשהן, מלבד התמורה, עבור ביצוע הסכם   .9.6
 זה והוראות שניתנו על פיו. 

לעיל בלבד ולמען הסר ספק, מוסכם בין הצדדים    7תמורה על פי סעיף  המזמין ישלם לספק את ה .9.7
כי לספק ו/או למי מטעמו לא יהיו כל זכויות לפיצויים, פנסיה, תגמולים וזכויות אחרות כלשהן  

 המוענקות לעובדי המזמין. 

הספק מתחייב בזאת כי לא יטען ולא יעלה טענות בפורום ובמועד כלשהם שיהא בהם כדי לשנות   .9.8
 מעביד בינו לבין המזמין.  -מעמדו כבעל עסק עצמאי כלפי המזמין ואת העדר יחסי עובד את 

הספק מתחייב לשפות ולפצות את המזמין בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו למזמין עקב תביעה   .9.9
  - ו/או דרישה המתבססת על כי בין המזמין לבין הספק ו/או מי מעובדי הספק שררו יחסי עובד  

 ובעת מביצוע השירותים וזאת מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין. מעביד ו/או הנ

מובהר כי בין הספק לבין המזמין אין ולא יהיו יחסי סוכנות ו/או שליחות וכי הספק אינו ולא   .9.10
 יהא סוכן של המזמין.  

פציעה,   .9.11 של  מקרה  בכל  עליו  תחול  והמוחלטת  הבלעדית  המלאה,  האחריות  כי  מצהיר  הספק 
ת או נזק אחר שיגרמו לספק ו/או למי מטעמו תוך כדי ביצוע ו/או בעקבות ביצוע  פגיעה, נכות, מוו

 השירותים.

כל הוצאותיו של הספק בקשר לביצוע השירותים, לרבות תשלום לעובדי הספק, תשלומי מיסים   .9.12
וכל הוצאה אחרת בקשר לביצוע השירותים יחולו על הספק ועליו בלבד, ישולמו על ידו והמזמין  

 ל דרך שהיא בגינם.לא יחוב בכ

 סעיף זה על סעיפיו הקטנים הוא סעיף יסודי בהסכם.  .9.13

 

 נאמנות, אי תחרות ושמירת סודיות .10

ו/או  פעילות אשר יש בה משום    מתחייב כי ימנע מכל   ספקה .10.1 ניגוד  הפרת אמון כלפי המזמינה 
עם   אישיתנה  המזמיאינטרסים  הנאה  הפקת  לטובת  המכוונת  עליו  ו/או    גילוי חובת    וחלה 

 . נהלמזמי בכל עניין הקשור   מי מטעמוללו ו/או מוחלטת לגבי נגיעה אישית שתהא 

לא  ספקה .10.2 כי  שלא  ,  ובעקיפין  במישרין,  שהיא  צורה  בכליתחרה,    מתחייב  ובין  בתמורה  בין 
  לפגוע   העלול  מעשה  כל,  אחרים  באמצעות  או/ו  בעצמו,  בתמורה, בפעילות המזמינה, וכן לא יגרום

לרבותהמזמינה  בפעילות מהמזמינה    להעברת  להביא  העלולות  פעולות  ,  השירות    או /ומקבלי 
ה י  ספקה.  תורמים של המזמינהלפגיעה במערך  זכויות  לא  רווח נסתר לרבות עמלות,  כל  קבל 

לרבות ממקבלי השירות  ,  הובעקבותי  ינההמזמ  התקשרותו עם  בקשר עםוטובות הנאה כלשהן,  
ו/או מי מטעמם,   לגרוע  לב כי אין פסול כלשהו בקבלתן- אף אם סבר בתוםמהמזמינה  . מבלי 

  ת הא זכאי ת   נההמזמי, וספקהפרת סעיף זה תפטור את המזמינה מתשלום התמורה למהאמור,  
ל  והכל למעט אם קיב,  כאמורלכל רווח או טובות הנאה או זכויות שנוצרו או הופקו בנסיבות  

   את אישור המזמינה מראש ובכתב. ספקה

  בסודיות הוא ישמור  ,  וכן לאחריה ללא הגבלת זמןהתקשרות  במשך תקופת המתחייב כי    ספקה .10.3
מקבלי השרות  לצנעת הפרט של  מוחלטת כל מידע או ידיעות הקשורים, במישרין או בעקיפין,  

נה, ו/או  המזמיפעילות  ל ו/או    המזמינה, מערך התורמים של  ל  ו/או   מהמזמינה ו/או מי מטעמם, 
, וכן פרטים אודות פיתוח פרויקטים  כל מידע הקשור אליהםאו  /, ולגופים הקשורים למזמינה

,  טכנימידע או ידע    שיווק, דרכי גיוס ופיתוח משאבים וכן כל  רעיונות ויוזמות, דרכי  ייחודיים, 
לרשות ו/או  אליו  הגיע  אשר  אחר,  או  מסחרי  כלכלי,  התקשרותו  עסקי,  עקב  או  במהלך    עם ו 

 ."(סודיהידע המ ואינו בגדר נחלת הכלל )להלן: " נההמזמי

ו/או  יגלה    ,קליטי,  שכפלי,  םליצ ,  ימסורר,  ומכיהסודי ולא    מידעשימוש עצמי ב  יעשה לא    ספקה .10.4
לגורם כלשהו, בתמורה או שלא    בעקיפיןהסודי בכל צורה שהיא, במישרין ו/או    מידעעביר את הי
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ובכתב, אלא לצורכי מתן    הסכמתבתמורה, ללא   פי     נהלמזמי  םשירותיההמזמינה מראש  על 
 הסכם זה. 

 

 אחריות נזיקין וביטוח .11

ו/ .11.1 יגרם ל  או המזמינה  ,  ספקמי מטעמה לא תישא בכל אחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר 
, עובדיו ו/או  ספקעובדיו ו/או כל צד שלישי, בכל הנוגע להסכם זה. היה והמזמינה תתבע על ידי ה

כל צד שלישי בגין כל נזק, ולרבות נזקי גוף ו/או רכוש ו/או נזק כספי אשר יסודם במתן השירותים  
השי טיב  הו/או  בלבד,  לא  אך  ולרבות  אדם  כל  ידי  על  זה,  הסכם  ביצוע  ו/או  מי  ספקרותים   ,

ה שלישיים,  וצדדים  המזמינה  ספקמעובדיו  את  לה    ישפה  שיגרמו  ההוצאות  במלוא  מיידית, 
 .  דין-לרבות הוצאות ותשלומים בהם תחויב וכן הוצאות משפט ושכ"ט עורך

או מי מטעמה לשאת באחריות ו/או בעלות  מתחייב ומצהיר, כי ככל ויהיה על המזמינה ו/ ספקה .11.2
ולרבות בגין    ספקכלשהי ו/או תביעה הנוגעת לביצוע הסכם זה על ידי ה  מדרישה כלשהי כתוצאה  

ה  בין  העבודה  מיחסי  כתוצאה  ו/או  ג',  לצד  של    ספקנזק  עמידתו  כתוצאה מאי  ו/או  לעובדיו, 
ה  ספקה מתחייב  המזמינה,  כלפי  הוצאה    ספקבהתחייבויותיו  כל  בגין  המזמינה  את  לשפות 

 שתיגרם לה כאמור מיד עם דרישתה הראשונה.  

ברשותו  ספקה .11.3 כי  ומתחייב  הדרושים    מצהיר  הביטוחים  חברת  כל  עם  השירותים  מתן  לצורך 
ישור על עריכת  מתחייב להעביר למזמינה א  ספקביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין. ה

 הביטוחים כאמור, מיד עם דרישתה.  

 מהווים תנאי יסודי בהסכם זה.  דלעילהסעיפים  .11.4

 

 סכסוכים .12

סמכות השיפוט בכל הנוגע להסכם זה ובכל עניין הקשור והנוגע בהסכם והנובע ממנו, מסורה   .12.1
 לבית המשפט המוסמך בעיר חיפה בלבד. 

ידי הספק לא יקנו  - ופניה לבית משפט על  למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי שום חילוקי דעות .12.2
לספק זכות להפסיק את ביצוע העבודה או חלק ממנה וכל הפסקה כזאת תיחשב כהפרת חוזה,  

 אלא אם כן תורה לו המועצה להפסיקה. 

 

 הפרות .13

מוסכם במפורש בין הצדדים, כי כל אחד מהסעיפים המפורטים להלן הוא בגדר תניה יסודית של   .13.1
 . 11, 9,  8, 7, 2: 1973 -חוזים )חלק כללי(, התשל"גכמשמעותה בחוק ההסכם זה, 

על אף האמור בהסכם זה לעיל, בגין כל הפרה שהיא, לרבות כזו המוגדרת כיסודית, תינתן לצד   .13.2
( ימים ממועד משלוח ההתראה  10המפר התראה מראש ואפשרות לתיקון ההפרה תוך עשרה )

 ליסודית ותקום עילה לביטול ההסכם ולכל סעד אחר.בדואר רשום, טרם שתהפוך ההפרה  

הסכם  מבלי לפגוע באמור בהסכם זה כל השהיה או ארכה הנוגעת למימוש זכויות הצדדים על פי   .13.3
 לכל דבר ועניין.  מצדם  רכוויתוזה ו/או על פי כל דין, לא יחשבו 

 

 שונות .14
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תחייבות, הסכמה, זיכרון  , על נספחיו, כולל את כל המסוכם בין הצדדים. כל הבטחה, הזההסכם   .14.1
דברים או מצג שנעשו בין הצדדים, אם נעשו קודם לחתימתו, בין בכתב ובין בעל פה, הנם בטלים  

כל שינוי או תוספת להסכם לא יהיו ברי תוקף אלא  ש. ומבוטלים בזה ואין לעשות בהם כל שימו
   אם נערכו בכתב ונחתמו ע"י הצדדים.

ו/או בדרישת קיום    המימוש זכויותי מ  המזמינה  שלמנעות  ויתור ארכה איחור או הי  שיהוי   לכ .14.2
דחייה כלשהי לא    ספקלתנאי מתנאי הסכם זה ו/או הסכמתו לסטות מתנאי ההסכם או לתת  

ואין להסיק מהן  ה  לויתור על זכויותי  של המזמינהיהוו תקדים, לא יחשבו לויתור או הסכמה  
 גזירה שווה למקרה אחר. 

כל הודעה, דרישה, כתב או  הצדדים לצורך הסכם זה הינן כמפורט במבוא להסכם זה.    כתובות .14.3
בדואר   תשלח  אליו,  בקשר  או  זה  הסכם  להוראות  בהתאם  למסור  שיש  אלקטרוני  מסמך 

(MAIL)תחשב כי הגיעה לנמען עם קבלת    אלקטרוני הודעה שנשלחה בדואר  ,  , או תימסר ביד
ופרטי    המיילהאישור הטלפוני יכלול פרטים על שעת קבלת  אישור טלפוני על קבלתה אצל הנמען.  

 . הודעה שנמסרה ביד תיחשב כי הגיעה לנמען ביום המסירה בפועל. המיילמקבל 

 
           

 ולראיה באו הצדדים על החתום:  
 
 
 

                                                                               ____________                        _____________ 
 ספקה         המזמינה 

 
 
 
 
 


