
  הסכם ליסיג תפעולי
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  המועצה הדתית רחובות    

  
  אלצורך הסכם זה הי האשר כתובת

  
  7628311, רחובות 2גולדברג     
      

  
  ")המועצה"  -(להלן                  

  
  

   מצד אחד              
  
  
  ל ב י ן 

  
  

                                                     
  
  

  לצורך הסכם זה היא  ואשר כתובת    
  

                                                    
                  

  
  ")הסוכן"  -(להלן                  

  
  

  מצד שי              
  
  
  
  
   

  ;זקקת לשימוש בכלי רכב והמועצה  הואיל       
  
  

דהייו  ,קבל שירותי ליסיג תפעוליל תהמועצה מעוייו  הואיל       
כי הסוכן ישכיר לה כלי רכב בתמורה  תמעויי המועצה

וכמו כן, תיתן למועצה  לתשלום חודשי לתקופה קצובה,
ההזדמות לרכוש הרכב בסוף תקופת החכירה, תוך התחשבות 

  במועד ותקופת ההחכרה.
  
  

 עסקה בה הוא מתקשרואופי ה מצהיר כי ידוע לו טיב סוכןוה  והואיל
וכי הוא בעל  הסיון, היכולת הפיסית, הידע והמיומות, 
הכישורים המקצועיים והטכיים, כוח העבודה המיומן, 

 אספקת כלי הרכב ולמתן שירות הליסיגוהציוד הדרש ל
   .בהתאם להוראות החוזה

  



  
,  וספיםשכור כלי רכב ולקבל שירותים ל תמעויי והמועצה  והואיל 

    ;מזמין  -בהתקשרות במעמד של יחסי קבלן  
  
  

  מבקשים להסדיר את היחסים ביהם;  סוכןוה והמועצה    והואיל
  
  

  
  

  לפיכך הוצהר, הותה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
  

  
  

  המבוא, יתר חלקי ההסכם ופרשות
    
  
  . המבוא ויתר חלקי הסכם זה מהווים חלק בלתי  פרד ממו.1
  
  
לפרש הסכם זה כאילו הוא מטיל חיובים, מעיק זכויות, פוטר מחיובים,  . אין2

  וכיוצא באלה, אלא אם אמר בו הדבר במפורש.
  
  
. כותרות חלקי ההסכם וסעיפיו, במקום שישן, הין לוחיות הקריאה בלבד, ואין ליחס להן 3

  משמעות פרשית או כל משמעות אחרת.  
  
  
  

  תאי  השירות
   

  
 ,חודשים ______של למשך תקופה המועצה, רשותה של להעמיד ב בזאת לימתחי הסוכן .4

כלי ) תקופת הליסיג"   -(להלן                    ומסתימת ביום                 המתחילה ביום 
  וכן לספק שירותים וספים כפי שיפורט להלן.    )1אחד ( רכב

  
  

  הליסיג התפעולי
  
  
  :התפעולי יכללו את אלההליסיג .  שירותי 5
  

ללא כל מגבלה במשך כך  המועצה הדתית רחובותכלי הרכב המפורט להלן לרשות  עמדתא. ה
  :תקופת הליסיג

  
 מטעית (טדר) בעל המאפייים הבאים: רכב מסוג   . 1
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ותן בהתאם למקובל אצל  – איו מבצע ביטוח מקיף
 .השירותים

 התקן תדלוק.  .יט
  ).ברכבהגלגלים המותקים  4-זהה ל(גלגל רזרבי תקין ושמיש   .כ

  
  .תשלום כל אגרה מס או כל תשלום אחר הדרשים על פי כל דין ביחס לכלי הרכב ה"לב. 

  
מתן שירותי תחזוקה מלאים לכלי הרכב שבמסגרת ההסכם ובכלל זה טיפולים תקופתיים, כל ב. 

תיקון דרש במוסך וכל טיפול או שירות אחרים הדרשים לצורך שמירת כלי הרכב במצב שמיש 
  שעות ביום, למעט ביום הכיפורים. 24ימים בשה,  365ותקין 

  
  

) 30ג. מוסך השירות אשר יבצע את התיקוים בכלי הרכב שוא הסכם זה יהיה מרחק שלושים (
  .מרחובותקילומטרים לכל היותר 

  
) או יותר מן התיקוים בכלי הרכב תוך יום עבודה 90%ד. הסוכן מתחייב לסיים תשעים אחוזים (

ובלבד שהודע עליהם יום אחד לפחות לפי כן לסוכן בשעות העבודה המקובלות (שמוה אחד, 
  בבוקר עד ארבע אחר הצהריים).

  
  

ה. הסוכן מתחייב לבטח את כל כלי הרכב שוא הסכם זה בביטוח חובה, בביטוח צד שלישי וכן 
  בביטוח מקיף.

  
  

חובת תשלום כלשהי  המועצהל על כדי להטי סוכןהחלה על ה ליסיגשירותי המתן ו. אין בחובת 
בגין שירות או טובין כלשהם,  וכל שירות או טובין שאים כלולים ברשימת השירותים בעבורם 

  .סוכןתן תשלום, כמפורט להלן,  תחול עלותם במלואה על היי
  
  

, לא לוותר ולא להעביר את מהמועצה רשות בכתב ומראש לב, כל עוד לא קביהסוכן מתחיז. 
בתמורה הדבר  הבין אם עש סוכןהיחול על  .  איסור זהלפי  הסכם זה, כולן או מקצתן וזכויותי

  ובין שלא בתמורה.
  

  
  

  סוכןההצהרות 
  
  
באספקת המוצרים, אספקת השירותים וביצוע העבודות  ןיסיובעל  ומצהיר כי הי סוכן.  ה6

  ושא חוזה זה.
  
  
ו/או לחברה אשר  לגוף ציבורי אחד לפחותסיפק שירותי ליסיג תפעולי מצהיר כי   הסוכן. 7

ומתן שירותים כאמור סתיים, אם סתיים,  לפחות ) כלי רכב7( שבעה המפעילהתאגדה כדין ו
  לא לפי שלוש השים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז

  
  



מצהיר, במידה והיו תאגיד, כי הצעתו היה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות סוכן . ה8
  במסמכי התאגיד. 

  
  
מצהיר כי אין כל מיעה על פי כל דין או הסכם לחתימתו על הסכם זה. עוד  מצהיר  סוכן. ה9
על פיו לא יהא משום פגיעה  תההתחייבויוכי בחתימה על חוזה ההתקשרות ובביצוע  סוכןה

 צדדים שלישיים כלשהם. בזכויות
  
  

במלואם ובפרוטרוט,   התחייבויותיו לפי הסכם זה,יעדי ומהות הסוכן מצהיר כי בדק את דרכי . 10
ו ובאופן המאפשר לו לעמוד ומצא את כל אלה לשביעות רצו במועצהוכן את התאים המצויים 

  .על פיה הסכם זה במלואם ובהתחייבויותי
  

  
באיכות יהיו במסגרת מתן שירותי הליסיג שיתו על ידו כל השירותים כי  מצהיר סוכןה  11

  ועל פי דין בלבד. מעולה
  
  

שירות המיועד את כל ההסברים, הביאורים והידיעות לגבי ה למועצהן הסוכן מצהיר כי ת.  12
ואשר היו דרושים התשלומים במסגרתו ועל ההסכם והאפשרויות האחרות העלולות להשפיע על 

  בהסכם.י להתקשר כד הל
  

  
  המועצההצהרות 

  
  

ליסיג וערוכות למתן שירותי ה ותמוכהמתאימות  המועצהמחלקות כי  המצהיר המועצה .  13
  סוכן.על ידי ה התפעולי

  
  
  יצוע ההסכםב
  
  

 ומקבל על עצמוהסוכן  הליסיג התפעולישירותי ביצוע את  סוכןלבזה  תמוסר המועצה.  14
ולהשלימן בצורה  ,הרכב, לספק את השירותים לבצע את העבודותלספק את כלי  יביומתח

  הסכם זה.הוראות על פי מקצועית 
  
  

חומרים ואמצעי העזר הדרושים לצורך הציוד, , הסוכן. המקום הדרש לצורך עבודתו של ה15
  סוכן.,  ככל שיהיו דרושים, תחול עלותם המלאה על הליסיג התפעולישירותי ה ביצוע

  
 ואת כל ההוצאות הכרוכות באספקת כוח האדם אשר יועסק על יד ולם על חשבושיסוכן . ה16

אמצעי תחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך,  ,  אם יועסק,ליסיג התפעולישירותי ה בביצוע
סים והתשלומים לקרות ביטוח סוציאלי, לשירות מלרבות שכר עובדים, קבלי משה, כל ה

  .וכיוצא באלה ס הכסהלמ, התעסוקה, לביטוח לאומי
  
  

  .כל דין יועסק לפי הוראות וסוכן מתחיב להקפיד כי כוח האדם הפועל בשירות.  ה17
  
  

  
  ושיפויםזקים 

  
  

הליסיג משירותי  , זק, אובדן או פגם כלשהו כתוצאהלמועצה כי במידה ויגרםמתחייב סוכן ה. 18
יב לשאת יחויהיה יב לתקם מיד באמצעות בעל מקצוע בקי ומיומן יח סוכןיהיה ההתפעולי, 

    .בהוצאות התיקון ו/או ההחלפה
  



  
מיד לאחר  ,על כל זק, פגם, אובדן או קלקול כאמורלמועצה להודיע  סוכןהב י. בוסף, מתחי19

  מועד גילויו.
  
  

לתקן את  תרשאיהמועצה תהיה כראוי ובאופן מידי זק כאמור לעיל,  לא יתקן סוכןוה. במידה 20
בגין אובדן  הקבלה או חשבון עבור כל ההוצאות שהוציא סוכןלכל הטעון תיקון או החלפה ולהגיש 

ן יסביר בהתחשב בסיבות העימיד כל סכום למועצה לשלם ב ימתחי סוכןוהאו זק כאמור לעיל, 
  שיפורט בחשבון או בקבלה כאמור.

  
  

זה וכן להתקשרות שתתבצע עם הזוכה  להליךסמכות השיפוט המקומית הייחודית בכל הוגע . 21
  .ולו בלבדתל אביב  תהיה תוה לבית המשפט המוסמך בעיר

  
  

  תאי התשלום
  

  
בתשלום קבוע מדי חודש  המועצההתשלום עבור מלוא שירותי הליסיג התפעולי יעשה על ידי . 22
, כפי שהוצע על ידי הסוכן בכתב הצעת המחיר                    סך גובה התשלום יהיה ב ;חודשוב

  שצרפה להצעתו במסגרת המכרז שוא חוזה זה.
  
  

תיתן דשים, וח _________ו בתום ידהי ,. מובהר בזאת כי בתום תקופת הליסיג התפעולי23
  למועצה ההזדמות לרכוש הרכב, תוך התחשבות במועד ותקופת ההחכרה.

  
  

בזה, כי העמלות המוצעות לעיל קבעו לאחר שבדק היטב את ההיקף,  בומתחיימצהיר  סוכןה. 24
ביצוע כל השירותים, הפעולות, העבודות, אספקת כל המוצרים, להמהות והתאים ל

שעליו לבצע  ולאחר שבדק היטב את תאי ההתקשרות שבהסכם זה לרבות תאי  תההתחייבויו
אי לכל תשלום מכל מין וסוג שהוא מעבר למחושב לפי התשלום, התמורה וכי לא יהיה זכ

ביצוע כל השירותים, הפעולות, אספקת כל המוצרים, לעיל כגד  24בסעיף הקובים  מחירים ה
  שיהיה עליו לבצע לפי חוזה ההתקשרות. תוההתחייבויוהעבודות 

  
  

, בשקלים אחת לחודש, בגין החודש הקודם דמי השכירות ישולמו על פי התחשיב דלעיל. 25
התשלומים יועברו לחשבון הבק  שלאחר החודש בגיו דרש התשלום;לחודש  עשריםחדשים,  ב

  .מעת לעת סוכןעל ידי הסוכן, כפי שימסרו פרטיו השל 
  
  

עובר להעברת דרישת  למועצה סוכן. התשלומים ישולמו כגד חשבוית מס כחוק שימציא ה26
  התשלום.

  
  

לעיל, כל מס, היטל או אגרה אחרים שיוטלו לאחר חתימת הסכם זה על  . בלי לגרוע מן האמור 27
  .ועל יד םסוכן וישולהעל  וליסיג תפעולי, יחול במלואשירותי 

  
  

יב את הצד י, פיגור בתשלום כלשהו על פי הסכם זה יחבהסכם זהבוסף ומבלי לפגוע באמור . 28
ריבית בשיעור הגבוה ביותר שיהיה  ) לאחר מועד התשלום בתשלום7המפגר החל מהיום השביעי (

מקובל באותה עת בבק לאומי לישראל בגין משיכת יתר מעבר לאשראי המוסכם; למען הסר 
, כל תשלום שיעוכב יחויב בהצמדה למדד המחירים לצרכן, בהסכם זה הספק ומבלי לפגוע באמור

  בוסף לריבית.
  
  
  
  



  הבטחת תשלומים
  
  

בא בידי או  המועצהבידי  סוכןהופקד מטעם תעל פי הסכם זה,  והתחייבויותיבטחת מילוי . לה29
לפקודתה של המועצה  ,(שלושת אלפים שקלים חדשים)₪  3,000המחאה בקאית על סך , הכוח

להבטחת ביצוע , ")הערבות(להלן: " מועד פירעוה יום הגשת ההצעה, שהדתית רחובות
  התחייבויותיו על פי הסכם זה.

  
  

אותו שירות אותו , בשל כל האו חלק ה, כולרעוןילהעמיד את הערבות לפ תרשאי ההית המועצה. 30
, וכן בגין כל תשלום שישלמו לצד שלישי צע במועדובואשר לא י על פי הסכם זה סוכןהב לה יחי

; כל מימוש על פי האמור בסעיף זה יעשה רק לאחר מתן לשלם סוכןהאשר על פי ההסכם היה על 
 סוכןה יהיה חייב, ןלפירעוהועמדה הערבות )  יום במכתב רשום;  14של ארבעה עשר ( סוכןלהתראה 

  )  ימים.7בתוך שבעה ( התחתי תאחר המחאה בקאית למועצהלהמציא 
  
  

 תרשאי ההית המועצה, וכי הערבות את ממשל תיביחהמועצה מוסכם בזה בין הצדדים כי אין . 31
ים המשפטיים ולהזדקק לכל הסעדים והתרופות במקרה של הפרת הסכם זה לקוט בכל האמצע

  .הובין בוסף להערבות שהחוק והסכם זה מעיקים לה, בין בפרד ממימוש 
  
  

בין הצדדים  ם החוזייםיחסיה, סיום ה, ככל שיהיסכם זהשלושה חודשים לאחר תום תקופת ה. 32
  .הערבותאת  סוכןלהמועצה שיב ת, המועצה כלפיזה לפי הסכם  סוכןשל ה והתחייבויותיומילוי כל 

  
  

  ביטוח
  

  
ואת תכולתו בביטוח  הליסיגהעובדים מטעמו ואת פעילות שירותי את  ובטח על חשבוי סוכן. ה33

;  פוליסת , למשך תקופת השירות ותקופות ההארכה, ככל שיהיולעבודות מעין אלה ההוג בשוק
) ימים 7בתוך שבעה  ( סוכןעל ידי ה  למועצהן,  יועברו יהביטוח או פוליסות הביטוח,  לפי העי

  ממועד חתימת הסכם זה.
  
  

יבטח בכל מקרה, על חשבוו, את פעילותו על פי הסכם זה בביטוח אחריות מקצועית,   סוכןה. 34
  ) ימים ממועד חתימת הסכם זה. 7בתוך שבעה ( המועצהוימציא את פוליסת הביטוח לידי 

  
  

  בה, צד שלישי ומקיף את כל כלי הרכב שוא הסכם זה.. הסוכן יבטח על חשבוו בביטוח חו35
  
  
  

  הפרות
  
  

כי כל אחד מן הסעיפים המפורטים להלן הוא בגדר תיה יסודית  ,וסכם במפורש בין הצדדים. מ36
,  17,  7,  6,  5,  4 : 1973  -של הסכם שכירות זה, כמשמעותה בחוק החוזים (חלק כללי),  התשל"ג  

אין באמור בסעיף זה כדי למוע או להגביל את היותם של   ;45, 39, 38, 37, 33, 29, , 25,  23, 22
  יב ממהותם על פי דיי החוזים.יסעיפים אחרים בהסכם זה בגדר תיות יסודיות, אם הדבר מתח

  
  

תן יכזו המוגדרת כיסודית, ת אף כל האמור בהסכם זה לעיל, בגין כל הפרה שהיא, לרבות. על 37
)  ימים ממועד משלוח ההתראה 10התראה  מראש ואפשרות לתיקון ההפרה תוך עשרה ( צד המפרל

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

צדדים על פי לי לפגוע באמור בהסכם זה, כל השהיה או ארכה הוגעת למימוש זכויות ה. מב38
  הסכם זה  ו/או על פי כל דין, לא יחשבו כויתור מצדם לכל דבר ועין.



  
, וזאת ש"ח 30,000ביצוע הפרה יסודית תחייב את הצד המפר בפיצויים לצד האחר בסך של . 39

  .מבלי לגרוע מזכותם של הצדדים לכל סעד או תרופה אחרים, לפי כל דין
  
  

  יחסי הצדדים
  
  

מעביד מכל סוג   -מזמין,  ולא יחסי עובד     -יחסי הצדדים יהיו יחסי קבלן   . מוסכם בזאת כי40
,  המועצהמעביד ביו לבין   -מתחיב,  כי אם יקבע בעתיד כי התקימו יחסי עובד   סוכןומין שהוא;  ה

בגין כל תשלום או חיוב בהם תחויב בגין קביעה כאמור או בקשר אליה,  המועצה את  סוכןישפה ה
  .המועצהלרבות בגין הוצאות ובגין שכר טרחת עורך דין,  והכל לפי דרישתה הראשוה של 

  
  

  שיפוי
  
  

ב לקוט בכל צעד שיהיה דרוש לשם ביטול כל דרישה או תביעה שתוגש גד יהסוכן מתחי. 41
באורח מידי עם דרישה המועצה מתחיב לשפות את  סוכןה  .בגין כל זק מכל מן וסוג שהוא המועצה

,  לרבות לשלם בשל תביעה או דרישה כאמורהמועצה דרש תלעשות כן בגין כל תשלום או פיצוי ש
  .המועצהבגין הוצאות ובגין שכר טרחת עורך דין,  והכל לפי דרישתה הראשוה של 

  
  
  

  שוות
  
  

ת שישלחו על ידי צד אחד לצד האחר בדואר רשום לפי הכתובות המצויות בראש ודעו. ה42
ההסכם, או במקרה שצד כלשהו שיה את כתובתו, והודיע לצד האחר על השיוי בכתב, לכתובת 

שעות מן  96החדשה שעליה מסרה הודעה כאמור, יחשבו כאילו מסרו לצד אליו שלחו כעבור 
  .המועד שמסרו לדואר למשלוח

  
  

כל שיוי בהסכם זה יהיה בכתב בלבד; התהגות הצדדים להסכם או פעולתם שלא בהתאם . 43
ויתור על זכות או על סעד הובעים ולתאי ההסכם, לא תחשב כהסכמה לשיוי תאי ההסכם או כ

  ממו.
  
  

המפורטים בו, ואין, לא היה  ולא  םלעיייהסכם זה משקף את מלוא הסכמות הצדדים באשר . 44
יהיה  כל תוקף להסכמה ו/או להתחיבות, בין בעל פה ובין בכתב, שעשו, אם עשו, לפי חתימתו;  
כל שיוי, תוספת או ביטול  של הסכם זה או של הוראה מהוראותיו, יעשו בכתב בלבד ויחתמו על 

  ידי כל הצדדים.
  
  

45 .ין הוגע להסכם זה תהיה הסמכות לבתי המשפט המוסמכים בתל מוסכם על הצדדים כי בכל ע
  אביב.

  
  
  

  :ולראיה באו הצדדים על החתום
  
  
  
  

                                                                                            
            

 הסוכן            המועצה הדתית רחובות          


