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 .1הגדרות ופרשנות
בחוזה זה יהיו למונחים המפורטים בטור הימני דלהלן הפירוש או המשמעות המפורטים בטור
השמאלי דלהלן ,אלא אם כן מחייב הקשר הדברים אחרת:
המונחים

המשמעות

"קק"ל/המזמין"

קרן קימת לישראל באמצעות הגורם האחראי לנהל את החוזה
או כל גורם אחר שהוסמך לכך על ידי הנהלת קק"ל.

"נותן השירות"

כהגדרתו בחוזה ולרבות עובדיו ,מועסקיו ,מנהליו ,קבלני
המשנה שיועסקו על ידו וכל הבאים בשמו ומטעמו.

"החוזה"

פירושו החוזה בין קק"ל לבין נותן השרות  ,על כל נספחיו ,כולל
תנאים כללים אלו המהווים נספח לו ,בין שצורפו ובין שאינם
מצורפים ,לרבות המפרטים ,התוכניות ,ו/או כל מסמך נוסף,
מכל מין וסוג שהוא ,שיצורף בהסכמה לחוזה בעתיד לרבות
פרטים נוספים ו/או תוכניות נוספות או תוכניות משנות
שהוסכם שיצורפו לו.

"השירותים /העבודה"

פירושה כל השירותים בין היתר כמפורט בהליך ,העבודות,
והפעולות וההתחייבויות וכל חלק של העבודות ,שעל נותן
השירותים ו/או מי מטעמו לבצע ,בהתאם לחוזה ונספחיו ,לפי
העניין ,בין אם היא מפורשת ובין אם לאו ,לרבות כל עבודה
שתוטל על נותן השירותים בהתאם לחוזה ולרבות עבודות
ארעיות הנדרשות לביצועו או בקשר לביצועו של החוזה.

"שכר החוזה  /התמורה" התמורה הנקובה בחוזה לרבות אבני הדרך לתשלום בתמורה
לקיום הוראות החוזה לרבות כל תוספת שתיווסף ולמעט כל
הפחתה מהסכום הנקוב כנ"ל ,בהתאם להוראות חוזה זה.
 .2כללי
 .2.1דין הוראות אלה וכל מסמכי ההצעה כדין הוראות החוזה.
 .2.2חוק הפרשנות יחול על החוזה .לצורך פרשנות רואים את החוזה כחקוק כמשמעותו
בחוק הנ"ל.
 .2.3החוזה ,על נספחיו השונים הקיימים ואשר יובאו בעתיד לא יפורש במקרה של סתירה,
ספק ,אי וודאות ,או דו משמעות כנגד מנסחו אלא לפי הכוונה העולה ממנו ,וללא כל
הזדקקות לכותרות ,לכותרות שוליים ולחלוקת החוזה לסעיפים ולסעיפי משנה.
 .2.4למניעת כל ספק ,מצהיר בזאת נותן השירותים כי ברשותו המסמכים המהווים חלק בלתי
נפרד מחוזה זה ,לרבות אלה שלא צרפו ,כי קרא אותם ,הבין את תוכנם ,קיבל את כל
ההסברים אשר ביקש ומתחייב לבצע את העבודה על פי כל האמור בהם.
 .2.5אי הבנת תנאי כלשהו מתנאי החוזה על ידי נותן השירותים או אי התחשבות בו על ידו
לא תקנה לנותן השירותים זכות כלשהי לקבלת תשלום נוסף מכל סוג שהוא ,ולא יהיו
לו כל תביעות או דרישות בענין זה.
 .3הצהרות והתחייבויות כלליות
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 .3.1נותן השירות מצהיר בזה כי הבין את צרכי המזמין ודרישותיו ,כי הנו בעל הידע ,הניסיון
והמיומנות הדרושים לשם מתן השירותים ,וכי בידיו כל האמצעים הדרושים לביצוע
השירותים בהתאם לדרישות המזמין ,והם ימשיכו להיות בידיו במשך כל תקופת החוזה.
 .3.2נותן השירות מצהיר ומתחייב בזה:
כי הינו קבלן עצמאי ואין הוא משתלב בקק"ל והוא גורם חיצוני לקק"ל.
.3.2.1
כי אין לו כל מניעה מקצועית ,עסקית ,חוקית ,חוזית או אחרת להתקשרותו
.3.2.2
בחוזה זה ולקבל על עצמו את ההתחייבויות המפורטות בו ולא ידוע לו על כל
נזק העלול להיגרם לצד שלישי כלשהו בעקבות התקשרותו בחוזה זה.
.3.2.3

להעמיד לרשות המזמין כוח אדם מיומן במידה מספקת ,ככל שיזדקק לכך
לביצוע המטלות המוטלות עליו בביצוע עבודתו.

.3.2.4

נותן השירות מתחייב לכך ,כי השירותים ,כהגדרתם בהזמנה ,במידה ויבוצעו
על ידי כוח אדם מטעם נותן השירות יבוצעו על ידי עובדים מיומנים ומנוסים
המסוגלים לספק את השירותים בצורה המהירה והטובה ביותר על פי דרישות
המזמין.

.3.2.5

נותן השירות ישמש כקבלן עצמאי ובלתי תלוי בקק"ל בכל הקשור בביצוע
התחייבויותיו על פי חוזה זה ויישא בכל העלויות הכרוכות בביצוע
התחייבויותיו על פי חוזה זה לרבות תשלומים לעובדיו ולקבלני משנה מטעמו
וכיו"ב וללא כל תוספת תשלום מאת המזמין.

.3.2.6

נותן השירות מצהיר בזה ,כי הודיע והבהיר לכל מי מהמועסקים על ידו בביצוע
החוזה ,כי בינם ובין קק"ל לא יתקיימו כל יחסי עובד מעביד.

.3.2.7

לעשות את כל ההכנות הדרושות והסידורים שיהיו נחוצים למתן השירותים
באופן יעיל ,מעולה ולשביעות רצונו של המזמין.

.3.2.8

לתת את השירותים ברמה מעולה ומקובלת ,ולעשות כל דבר נדרש וסביר
שנותן השירות היה עושה לצורך מתן השירותים בהתאם לחוזה זה.

.3.2.9

להגיש למזמין כל עזרה שתהיה קשורה או כרוכה בהפעלת מסקנות הנובעת
ממתן השירותים או יישומם ,גם לאחר תום תקופת החוזה.

.3.2.10

סעיף משנה זה הינו תנאי עיקרי ויסודי בחוזה זה.

 .4אי תחולת יחסי עובד מעביד
 .4.1נותן השירות מצהיר כי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור יחסי עובד ומעביד
בין קק"ל לנותן השירות .למניעת ספק מובהר בזאת כי ,עם סיום החוזה ,לא יהיה נותן
השירות זכאי לפיצוי וכי הוא ו/או שאיריו לא יצברו בגין חוזה זה זכויות לגמלאות,
הטבות סוציאליות או הפרשות מקופות פנסיה המשולמות ע"י מעביד לעובד.
 .4.2מוצהר ומוסכם בזאת במפורש ,כי אין באמור בחוזה זה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד
בין קק"ל למי מעובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הבא בשמו ו/או מכוחו של נותן השירות בכל
הנוגע למתן השירותים למזמין בהתאם לחוזה זה.
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 .4.3עוד מוצהר ,כי נותן השירות הינו קבלן עצמאי לצורך ביצוע השירותים ,והוא בלבד יהיה
אחראי לכל אבדן ,פיצוי ,תשלום או נזק מכל סיבה שהיא שיגרמו לו ,לעובדיו ו/או מי
מטעמו ו/או כל צד שלישי בעקבות ביצוע השירותים ,והמזמין לא ישא בכל אחריות ו/או
תשלום בגין הנ"ל.
 .4.4למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בין הצדדים:
.4.4.1

אין לראות בכל זכות הניתנת על פי חוזה זה לקק"ל לפקח ,להדריך ,או להורות
לנותן השירות ,אלא אמצעי להבטיח קיום הוראות חוזה זה במלואו ,ולנותן
השירות ו/או למי מטעמו לא תהיינה זכויות כלשהן של עובד קק"ל והם לא
יהיו זכאים לכל פיצוי ו/או הטבות כלשהן בקשר לביצוע חוזה זה ו/או ביטולו
ו/או סיומו ו/או הפסקתו מכל סיבה שהיא.

.4.4.2

נותן השירות יהיה אחראי לבדו לכל תביעה של עובד מעובדיו הנוגעת ליחסי
העבודה שבינו ובינם או להעסקתם במתן השירותים.

.4.4.3

במידה והמזמין ,ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או מי מטעמו יתבעו על ידי עובד
נותן השירות או מי מטעמו בכל עילה שהיא הקשורה לחוזה זה ,ישלם נותן
השירות כל תשלום ,פיצוי ,הוצאה ,שכר טרחה או תשלום אחר הנדרשים או
הכרוכים בתביעה ובצורך להתגונן בפניה ,וישפה אותם בגין כל סכום או
תשלום שנשאו בו.

.4.4.4

היה ומכל סיבה שהיא ,יקבע בית משפט ו/או בית דין ,כי עובד ,או עובדים של
נותן השירות ,או כל מי מטעמו הנם עובדים של המזמין ,בין ביחד עם נותן
השירות ובין בנפרד ,כי אז מתחייב נותן השירות לפצות ולשפות את המזמין,
מייד לפי דרישתו הראשונה ,על כל סכום ,ללא יוצא מן הכלל ,שהמזמין ידרש
לשלם לכל אדם ו/או גוף בקשר עם כל קביעה וקביעה כזו ,לרבות כל ההוצאות
המשפטיות הקשורות לנ"ל

.4.4.5

מוסכם על הצדדים כי אם יקבע מסיבה כלשהי ,במועד כלשהו אחרי תחילתו
של חוזה זה ,כי למרות כוונת הצדדים ,שבאה לידי ביטוי בחוזה זה ,רואים
את נותן השירותים כעובד המזמין ,וכי חלים עליה הדינים והתנאים החלים
על עובד ,הרי מוסכם ומותנה בזה בין הצדדים כי שכרו של נותן השירותים
כעובד יחושב בהתאם לקבוע לעניין זה לגבי עובדי המזמין בתפקיד ודרגה
דומים ככל האפשר ,ובאין תפקיד זהה או דומה כאמור לפי עובד בתפקיד זהה
או דומה ברשות המקומית ,ובאין תפקיד זהה או דומה כאמור לפי חוזה
העבודה הקיבוצי הקרוב לעניין .חישוב השכר ייעשה למפרע מיום תחילתו של
חוזה זה וכל החיובים והזיכויים על פי חוזה זה מחד גיסא ,והחישוב החדש
כאמור מאידך גיסא ,יקוזזו הדדית.

 .4.5תשלומים בגין המועסקים  -נותן השירות מתחייב בזאת למלא אחר כל התחייבויותיו
כמעביד כלפי עובדיו ולרבות על פי כל דין ו/או חוזה קיבוצי ו/או צו הרחבה שחל ו/או
יחול על היחסים שבינו לבין עובדיו ,ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,נותן השירות מתחייב
לשלם על חשבונו ובמועדם את כל התשלומים שחובת תשלומם מוטלת עליו על פי כל דין
או על פי הוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים או כל הסכם קיבוצי שהוא בר תוקף
בענף המתאים ,או כפי שהסכמים אלה יתוקנו לרבות צווי הרחבה שיוצאו על פי הסכמים
אלה מכל מין וסוג שהוא שעל נותן השירות לשלם לעובדיו ו/או לקופות גמל ו/או קרנות
פנסיה ו/או גופים שלישיים בגינם ולטובתם ולרבות את כל התשלומים והניכויים
ותשלומי מעביד למוסדות ולרשויות בגין מס הכנסה ,בטוח לאומי ,מס בריאות תשלומים
על פי חוק שעות עבודה ומנוחה ,דמי מחלה ,דמי חופשה שנתית ,שכר מינימום ,קרנות
עובדים ,תשלומי פנסיה תנאים סוציאליים וכיוצא בזה.
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 .4.6חויבה קק"ל לשלם סכום כלשהו מהסכומים האמורים לעיל ,בגין מי מהמועסקים על
ידי נותן השירותים ו/או מי מטעמו בביצוע החוזה ,ישפה נותן השירותים את קק"ל עם
דרישה ראשונה ,בגין כל סכום ,שחויבה לשלם כאמור.
 .5זכות קיזוז
 .5.1המזמין יהא רשאי לקזז כל חוב שנותן השירות חייב או יהיה חייב למזמין מאיזו סיבה
שהיא ,חוזית ,נזיקית או אחרת ,כולל סיבה הנובעת מכל חוזה שהוא עם המזמין ,כנגד
כל חוב שהמזמין יהיה חייב לנותן השירות לפי כל חוזה כאמור.
 .5.2במידה ועם סיום מתן השירות יתברר כי שולמו לנותן השירות סכומים ביתר ,יוחזרו
הסכומים הנ״ל למזמין מיד עם דרישתו ,כשהם צמודים למדד המחירים לצרכן ונושאים
ריבית על פי כל דין ,החל מן המועד בו שולמו לנותן השירות ,ועד לסיום השבתם בפועל,
וזאת מבלי לגרוע מזכויותיו האחרות של המזמין ,אם יתברר כי סכומים אלו הוצאו
במרמה.
 .6אחריות וביטוח
 .6.1נותן השירות יהיה אחראי לבדו לכל אובדן ,פגיעה ונזק מכל סוג שהוא (לרבות מוות ,נזק
גוף ונזק רכוש) שיגרמו לכל אדם (לרבות חבר בני אדם מאוגד או בלתי מאוגד) ,לרבות
למזמין ,לעובדים ולמועסקים מטעמו ,לעובדים ולמועסקים מטעם נותן השירות ו/או
לכל צד שלישי ,כתוצאה ו/או עקב מתן השירותים לפי חוזה זה ו/או כל הכרוך בשירותים
אלו ,בין שהשירותים נעשו כדבעי ובין שנעשו ברשלנות.
 .6.2אחריות נותן השירות לפי סעיף זה היא מוחלטת ותעמוד גם אם המזמין יחויב בתשלום
כמחזיק במקרקעין.
 .6.3סיומו/ביטולו של חוזה זה ,מכל סיבה שהיא ,לא יהיה בו כדי לגרוע מאחריות נותן
השירות לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מחוזה זה או קשורה אליהם לרבות
אחריות מקצועית.
 .6.4מבלי לגרוע מאחריותו ומהתחייבויותיו של נותן השירות על פי כל דין ועל פי יתר הוראות
חוזה זה ,נותן השירות מתחייב לקיים על חשבונו  -לטובתו ולטובת המזמין  -במשך כל
תקופת השירותים בהתאם לחוזה ,וכל עוד אחריותו קיימת בהתאם לחוזה ו/או על פי
כל דין ,פוליסות ביטוח ככול שנדרש בהליך.
 .6.5המזמין יהא זכאי בכל שלב לדרוש העתק מפוליסות הביטוח של נותן השירות ,ולדרוש
ממנו להרחיב ו/או להוסיף ביטוחים על ביטוחיו .אין באמור כדי להטיל כל חובה על
המזמין .נותן השירות יהא רשאי להוסיף ביטוחים התואמים את השירות הניתן למזמין.
 .7איסור הסבת החוזה
 .7.1נותן השירות אינו רשאי להמחות כל זכות או חובה על פי חוזה זה ו/או למסור ו/או
להעביר לאחר את זכויותיו או חובותיו או חלק מהן ללא אישור מהמזמין מראש ובכתב.
 .7.2כל מסירה או העברה שיתיימר נותן השירות לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה
ומבוטלת וחסרת כל תוקף.
 .7.3זכויותיו של נותן השירות לפי החוזה ומכוחו ,כולן או מקצתן ,אסורות בשעבוד כלשהו.

בהגשת הצעתנו אנו מאשרים כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי ההזמנה והדרש בו ואנו מסכימים לכל האמור בו
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 .8ניגוד עניינים
 .8.1נותן השירות מצהיר בזה כי אין במועד חתימת חוזה זה כל חשש לניגוד עניינים ביחס עם
ביצוע השירותים נושא חוזה זה ומתחייב להימנע מלהימצא במצב של חשש לניגוד עניינים
וכן כל הבאים מטעמו .עוד הוא מתחייב להודיע למזמין באופן מיידי על כל שינוי שיחול
באמור לאורך כל תקופת ההתקשרות.
 .8.2להבטחת קיום התחייבות זו ,יחתום נותן השירות על כתב הצהרה גילוי נאות שיצורף
לחוזה .המזמין יהיה רשאי בכל שלב במהלך ההתקשרות לבקש לחתום ו/או להשלים ו/או
לחדש חתימה על כתב הצהרה גילוי נאות.
 .8.3ככול שיתברר בכל שלב במהלך ההתקשרות כי קיים חשש לניגוד עניינים ו/או זיקה אישית
יפעל נותן השירות בהתאם להנחיית הלשכה המשפטית של המזמין ,לרבות קביעת סייגים
להתקשרות ,התניות וכיו"ב.
 .8.4במידה וימצא כי קיימות זיקות המעלות חשש לניגוד עניינים שלא ניתן להסירן או אם לא
התקבלו כלל האישורים הדרושים להתקשרות יחליט המזמין עפ"י שיקול דעתו הבלעדי
כיצד לנהוג .ככול שיוחלט על הפסקת ההתקשרות תופסק ההתקשרות ולנותן השירות לא
תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה עקב כך .בוטל החוזה כאמור ישלם המזמין לנותן
השירות את התמורה היחסית של התשלומים המגיעים לנותן השירות בהתאם לעבודה
אותה ביצע הנותן השירות בפועל.

 .8.5סעיף זה על כל תתי סעיפיו הינו תנאי עיקרי ויסודי בחוזה.
 .9סודיות זכויות יוצרים והעברת החומר לקק"ל
 .9.1נותן השירות מצהיר בזאת כי הוא אינו קשור במישרין או בעקיפין עם מי מהדירקטורים
בקק״ל או עם מי מעובדיה הבכירים; וכי הוא אינו נותן שירות כל נותן השירות פעילות
פוליטית או מפלגתית ולא יקיים פעילות כאמור בכל תקופת חוזה זה; ומתחייב להודיע
למזמין באופן מיידי על כל נתון או שינוי מהאמור ,מיד עם היוודע לו על קשר כלשהו או
שינוי מהמצב האמור.
 .9.2נותן השירות מצהיר בזה כי ידוע לו כי כל מידע ו/או מסמכים אשר בידיו ו/או אשר יגיעו
לידיו ו/או לידיעתו ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו תוך כדי ביצוע התחייבויותיו לפי חוזה
זה ו/או בקשר עמו הינם סודיים והנותן השירות מתחייב לשמור על כל מידע ומסמך
כאמור בסוד ולהביא סעיף זה לידיעת עובדיו המועסקים על ידו בעבודות הקשורות
בביצוע חוזה זה.
 .9.3כל מידע וכל מסמך שיתקבל ו/או יופק ,בקשר לביצוע חוזה זה ,יהיו רכוש קק"ל בלבד
(להלן" :המידע  /החומרים").
 .9.4מוסכם בזאת כי כל הזכויות ,לרבות זכויות היוצרים וזכויות מוסריות ככל שקיימות
כאלה ,בכל חומר אשר יוכן על ידי נותן השירותים ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו במסגרת
מתן השירותים לפי חוזה זה ,יהיו שייכות לקק"ל בלבד .קק"ל תהא רשאית לעשות בכל
חומר כאמור כל שימוש שיימצא לנכון ,תוך כדי תקופת השירות ולאחריה ,לרבות
פרסומו ,או העברתו לאחר ,בתמורה או ללא תמורה.
 .9.5חתימת נותן השירותים על חוזה זה מהווה אישור לכל שימוש שיעשה המזמין בחומר
כאמור.
בהגשת הצעתנו אנו מאשרים כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי ההזמנה והדרש בו ואנו מסכימים לכל האמור בו
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 .9.6מובהר בזאת כי נותן השירותים לא יפרסם ,בכל דרך שהיא ,בין באמצעותו ובין
באמצעות אחרים ,כל מידע שיגיע אליו בנוגע לשירותים ו/או כל מידע אחר שיגיע אליו
בקשר לחוזה זה ,אלא אם כן נציג המזמין נתן לכך את הסכמתו המפורשת ,מראש ובכתב
וכן לא יעשה כל שימוש במידע לצרכים אחרים.
 .9.7מודגש בזה כי המידע כאמור הינו רכושה של קק"ל ונותן השירותים לא יהיה רשאי
לעכבו תחת ידיו אף במידה ויגיעו לו ,לטענתו ,תשלומים מאת קק"ל.
 .9.8מבלי לגרוע מהוראות האמור לעיל ,קק"ל רשאית להשתמש בכל עת כראות עיניו לרבות
העברה לצד ג' ,בחומר ובכל ידיעה ,מסמך או פרטים אחרים שנמסרו לו תוך כדי מתן
השירותים ,הכל לפי שיקול דעתה וללא צורך בקבלת הסכמת נותן השירותים לכך.
 .9.9נותן השירותים מצהיר ומאשר כי הוא היוצר היחיד של המסמכים (בהשתתפות
מועסקיו) אשר יידרשו לצורך ביצוע העבודות ,וכי אם נטלו חלק ביצירת המסמכים
גורמים אחרים (לרבות מועסקיו) הוא מתחייב בזאת לדאוג לכך שהם או בעלי זכויות
היוצרים יעניקו לקק"ל את זכויות היוצרים המשותפות בהם ,כאמור לעיל ,ללא כל
תמורה נוספת מהתמורה שנקבעה בנספח התמורה.
 .9.10מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מתחייב בזה נותן השירותים להעמיד לרשות קק"ל
ולהעביר לחזקתה ,בכל עת לפי דרישה ,ולדאוג שכל מי מטעמו יעביר אל קק"ל ,את הידע
ותוצרי השירותים ,וכי מיד עם סיום ההתקשרות ,מכל סיבה שהיא ,הוא יעביר לקק"ל
את כל הידע ותוצרי השירותים ,וזאת גם במדיה מגנטית ,ויעמיד לרשות קק"ל סיוע ,ככל
שיידרש ,כדי שיוכל להשתמש בהם באופן עצמאי.
 .9.11מוסכם בין הצדדים ,כי במידה ותתבע קק"ל בגין הפרת זכויות היוצרים בקשר לתוצרי
השירותים וביצוע חוזה זה ,ישא נותן השירותים בכל תשלום ,פיצוי ,הוצאה ,שכר טרחה
או תשלום אחר הנדרשים או הכרוכים בתביעה ובצורך להתגונן בפניה ,וישפה את קק"ל
בגין כל סכום או תשלום שקק"ל נשאה בו.
 .9.12סעיף זה הינו תנאי עיקרי ויסודי בחוזה זה.
 .10ביצוע על ידי קק"ל או מי מטעמה
 .10.1כל התחייבות ,לרבות נשיאה בהוצאות ,אשר היה על נותן השירותים לבצע על פי החוזה
והוא נמנע מלבצעה ,והוראות אשר קיבל מאת קק"ל ו/או מי מטעמה ואשר נמנע מלציית
להן על אף שהתחייב לכך בחוזה ,תהיה קק"ל רשאית לבצען ,בעצמה או באמצעות
אחרים.
 .10.2קק"ל תהיה רשאית לחייב את נותן השירותים במקרים כאמור לעיל בהוצאות אשר
נגרמו לה בביצוע כל אותן התחייבויות או הוראות ,בתוספת  17%שייחשבו כהוצאות
כלליות ,מימון ותקורה .בחישוב החיוב או הקיזוז כאמור יוצמדו ההוצאות למדד
האחרון אשר היה ידוע ביום התשלום ההוצאה הכרוכה בביצוע כל התחייבות או הוראה
שניתנה לנותן השירותים כאמור לעיל על ידי קק"ל.
 .10.3קק"ל לא תתחיל בביצוע ההתחייבות או ההוראות האמורות לעיל לפני מתן התראה של
 7ימים לנותן השירותים.
 .10.4אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות נותן השירותים על פי החוזה או מזכות קק"ל
לגבות את הסכומים האמורים מן נותן השירותים בכל דרך אחרת.
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שימוש או אי -שימוש בזכויות ,סטיות וארכות
 .11.1הימנעות קק"ל מלעשות שימוש בזכויות המוקנות לה על פי החוזה במקרה מסוים ו/או
בכלל -אין בה ולא תפורש בשום אופן כויתור על אותה זכות באותו מקרה או בכלל ,ואין
ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות לפי חוזה זה.
 .11.2הסכמה מצד קק"ל ו /או מי מטעמה לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהיה
תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקום אחר.
 .11.3כל ויתור וארכה לתנאי החוזה או להוראות שניתנו על פיו על ידי קק"ל או מטעמה לא
יפגעו בזכויותיה של קק"ל ולא ישמשו לנותן השירותים צידוק או הגנה בקשר אם הפרה
או אי קיום מצד נותן השירותים ,ולא יחשבו כויתור מצד קק"ל על זכות מזכויותיה.

 .12שינוי החוזה
 .12.1כל שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני
הצדדים ונותן השירותים יהא מנוע מלהעלות כל טענה לשינוי אלא אם נעשה בדרך
האמורה.
 .13הפרות
 .13.1הפר נותן השירות חוזה זה או הוראה מהוראותיו ,רשאי המזמין ,בנוסף לזכויות
העומדות לו על פי כל דין ,לנקוט באחד או יותר מהצעדים הבאים:
.13.1.1

לחייב את הנותן השירות בהוצאות שנגרמו לו בגין הפרת החוזה כאמור;

.13.1.2

לראות את החוזה כבטל ,לאחר שנשלחה לנותן השירות דרישה לתקן את
המעוות והוא לא תיקנה תוך המועד שנקבע בדרישה ,ולחייב את נותן השירות
בכל ההוצאות והתשלומים הנובעים מהפרה זו.

 .13.2הפר נותן השירות חוזה זה הפרה לא יסודית ולא תיקן את ההפרה בתקופת הארכה
שתינתן לו על ידי נציגי המזמין בכתב או הפר חוזה זה הפרה יסודית ,רשאי יהיה המזמין
לבטל חוזה זה ,ולמסור את ביצוע השירותים לכל אדם או גוף אחר ,וזאת בנוסף
לזכויותיו על פי על דין ועל פי ההוראות האחרות בחוזה זה.
 .13.3לצרכי חוזה זה "הפרה יסודית"  -כאמור בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה),
התשל"א  .1971 -בנוסף לכך ,מוסכם כי כל אחד מן המעשים הבאים הינו הפרה יסודית
של החוזה:
 .13.4נותן השירות הפר הוראה מהוראות הסעיפים שמצוין בהם כי הם עיקריים ויסודיים
בחוזה.
.13.4.1

הוחל בהליכים משפטיים כנגד נותן השירות או הליכים שיש בהם נגיעה
לכינוס נכסים ,הסדר עם או לטובת נושים ,פירוק מסוג כלשהו ו/או חיסול
עסקים באופן אחר.

.13.4.2

נותן השירות סיפק לדעתו של המזמין שרות ירוד בטיבו או במועדו או נותן
השירות הסתלק מביצוע החוזה או נבצר ממנו לקיים את החוזה מכל סיבה.
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.13.4.3

ניתנה החלטה של גורם מוסמך לפיו אין המזמין רשאי להתקשר עם נותן
השירות בחוזה זה.

.13.4.4

נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פלילים נגד נותן השירות ו/או נגד מי
מבעלי מניותיו ו/או מי ממנהליו.

.13.4.5

התברר כי נותן השירות העביר לקק"ל הצהרות ו/או נתונים ו/או דוחות
שאינם מדויקים במסגרת ביצוע תפקידיו עפ"י חוזה זה.

 .13.5למען הסר ספק מודגש ,כי רשימה זו אינה מבחינת רשימה סגורה ,וכי ישנם מקרים
נוספים אשר יזכו את המזמין בסעדיו בגין הפרה יסודית .כמו כן מובהר ,כי ביטול החוזה
בנסיבות כאמור לעיל ,לא יזכה את נותן השירות בכל פיצוי ו/או תוספת סכום והוא לא
יהיה רשאי לתבעו.
 .13.6איחור או אי קיום הוראה מהוראות חוזה זה לא יחשב כהפרתו רק אם נגרם על ידי כוח
עליון שלנותן השירות לא הייתה השליטה עליו ,וללא אשמת נותן השירות ובתנאי שנותן
השירות ינקוט בכל צעד סביר כדי למנוע אי קיום הוראות החוזה וכן יודיע למזמין מיד
על קרות האירוע של כוח עליון .יובהר ,כי במקרה של כח עליון כאמור תעודכן התמורה
בהתאם.
כח עליון לצורך חוזה זה ,הינו כל אירוע שאינו בשליטה סבירה של נותן השירות או של
המזמין ,המקים נסיבות חריגות ובלתי צפויות ,לרבות מלחמה ופעולות טרור ,אשר,
למרות שננקטה שקידה ראויה ,הצד הנפגע אינו יכול למנען ,להגבילן או להקטינן.
 .13.7קבעו נציגי המזמין כי השירותים ,כולם או חלקם ,אינם מבוצעים עפ"י הוראות חוזה
זה ,תהא קביעתם סופית ועל נותן השירות לשוב מיד ולבצע את השירותים כפי שיידרש
על-ידי נציגי המזמין ,על חשבונו ,ובלא כל תמורה נוספת.
 .13.8קבעו נציגי המזמין כי ביצוע השירותים על ידי נותן השירות אינו לשביעות רצונם ,יזהירו
נציגי המזמין את נותן השירות בכתב ,ואם לא שופר המצב תוך חמישה ימים לאחר מתן
אזהרה זו ,רשאי יהיה המזמין להעסיק נותן שירות אחר שיבצע את השירותים ולשלם
עבור עבודתו מתוך הכספים המגיעים לנותן השירות ,וזאת מבלי לגרוע מכל הוראה
אחרת בחוזה זה או מכל סעד או תרופה המגיעים למזמין בגין כך.
 .14מיצוי ההתקשרות
 .14.1מוסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם
במלואו ,וכי קק"ל לא תהיה קשורה בכל הבטחות ,פרסומים ,הצהרות ,מצגים ,הסכמים
ו התחייבויות ,בכתב או בעל פה ,שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו ,אם נעשו ,קודם
לחתימתו או לאחריו.
 .15סמכות שיפוט
 .15.1סמכות השיפוט לגבי כל דבר ועניין הנובעים מחוזה זה תהא לבתי המשפט המוסכמים
בעיר ירושלים בלבד.
 .16הודעות
 .16.1הודעות הצדדים תהיינה בפקס או במייל (לפי הנתונים שציין נותן השירותים בהצעתו
ואם עדכן לפי העדכון) או במסירה ביד או במכתב רשום לפי כתובות הצדדים במבוא
בהגשת הצעתנו אנו מאשרים כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי ההזמנה והדרש בו ואנו מסכימים לכל האמור בו
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לחוזה או בהליך .כל הודעה שתישלח לפי האמור תיחשב כאילו הגיעה לנמען לאחר מועד
שליחתה ואם נשלחה בדואר בתוך  72שעות ממסירתה למשרד הדואר.

תנאים כלליים אלה מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה בין הצדדים
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