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 נושא ההתקשרות

שירותי מדידות שונות ברחבי העיר הוד השרון, הכל בהתאם  המודדהמזמין מזמין בזה מאת  .2

   .בחוזה זה ונספחיו לפירוט השירותים המופיעלצרכי העירייה ובהתאם 

 

 המודדהצהרת 

כי הוא מכיר את מהות השירותים המוזמנים אצלו וכי הוא בעל ידע,  ,בזה מצהיר המודד .2

סיון, והכשרה מקצועית לביצוע התחייבויותיו המפורטות בהסכם, וכי יפעל במלוא כושרו ינ

 ומרצו במתן השירותים עפ"י הסכם זה.

  .המודד מצהיר, כי הינו בעל רישיון בתוקף של מודד מוסמך .2

לכל ישיבה ולכל להתייצב  שבמידה ויוזמנו ממנו עבודות עליו יהיה לומצהיר כי ידוע  המודד .6

 יזמינו אליו וזאת בהתאם לצורך ובהתאם לשיקול הדעת של המזמין.דיון שהמזמין 

 ו/אובעקיפין כתוצאה  ו/אוישא באחריות לפי כל דין, לכל נזק שייגרם למזמין במישרין  המודד .7

 בקשר עם העבודה. 

משרד פעיל בשעות עבודה מקובלות, עם טלפון וכן לשאת טלפון נייד, מתחייב להחזיק ב המודד .8

 על חשבונו באופן שניתן יהיה לאתרו בשעת הצורך ולעמוד עימו בקשר יומיומי מתמיד.

 ומוסכם עליו כי אין לו כל בלעדיות במתן שירותים כמפורט בהסכם זה למזמין. מודדידוע ל .9

ומדויק, לא לשנות ולא  באופן קפדני המזמיןנציג מתחייב בזה למלא אחר הנחיות  המודד .11

כל מקום שלדעתו קיימת אי בהירות, ליקוי לנציג המזמין ביפנה  המודדלהוסיף על ההנחיות. 

מקצועי, או עשויים להיווצר, לדעתו, סתירה בין ההנחיות ובין התוצאה הרצויה. באם יהיו 

 לפעול בהתאם. המודדשינויים בכתב בהנחיות, מתחייב 

 .או מי מטעמוהעיר  מהנדסהיה בהסכם זה י המזמין" "נציג

נציג להציג בפני כל מוסד או רשות עמדה הנוגדת את עמדתו של המזמין או של  מודדאסור ל .11

 או של צוות התכנון. המזמין

 

 התמורה

תעריף  -להסכם זה  'נספח אכמפורט ב תמורה מודדשולם לבגין ביצוע השירותים המוזמנים ת .12

 התאם להזמנת עבודה חתומה על ידי העירייה.והכל ב -מדידות 

כאמור לעיל, יחושב התעריף  נספח א'במידה ותוזמן מהמודד עבודה אשר איננה מתומחרת ב .12

 עפ"י תעריף חשכ"ל למתכננים בעבודות בינוי.

 דה בהיקף כלשהו וכי הזמנת יעבודות מד העירייה אינה מתחייבת להזמין מהמודדמובהר, כי  .12

שלום התמורה למודד כי  ו ובהתאם לשיקול דעתה ל פי צרכיה של העירייההעבודה תעשה רק ע

 . שהזומנה ובוצעה בפועל לשביעות רצון העירייהעבודה  יעשה רק בגין

 .ע"י הגורם המסומך בעירייה מיום אישור החשבון יום  22+ שוטףבתנאי תשלום יבוצע ה .12

 יום בתשלום, לא יהווה הפרת הסכם זה. 12איחור של 

מקדמיים לביצוע תשלום כלשהו ע"ח התמורה הינם המצאת אישור בדבר ניהול ספרים  תנאים .16

לא ימציא למזמין אישור תקף  המודדכדין, חתום ע"י רו"ח או רשויות המס, כנדרש. ככל ש
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בדבר פטור מניכוי מס במקור, קודם לביצוע כל תשלום, ינוכה מס במקור כדין, מכל סכום 

 שישולם ע"י המזמין.

כי התמורה על פי חוזה זה הינה סופית ומוחלטת וכוללת את כל התשלומים וההוצאות  ,מוסכם .17

הוצאות בגין צילומים למעט  מכל מין וסוג שהוא הכרוכים במתן שירותים על פי חוזה זה

 והדפסות.

 

 תקופת ההתקשרות

ה, פשרות להאריך הסכם זחודשים מיום חתימתו. לעירייה תהיה א 12 -תוקף הסכם זה הינו ל  .18

 . או חלק מהן ,חודשים 12נוספות בנות תקופות בשלוש ל דעתה הבלעדי, וקבהתאם לשי

מזמן לזמן, על התקדמותו בביצוע המזמין , לפי הוראות מזמיןיהיה חייב לדווח ל המודד .19

את הערותיו לגבי הנושאים התכנוניים השונים שיעלו במהלך  המזמיןהעבודה, ויביא בפני 

 עבודת התכנון.

 לבחון, בכל עת, את התקדמות העבודה.מזמין תחייב לאפשר למ המודד .21

 

 מעביד-תחולת יחסי עובד-אי

יהיו בינו ו/או עובדיו לבין  ולאאין , כי הינו בעל עסק עצמאי וכי  המודדהסר ספק, מצהיר  למען .21

ו/או עובדיו תבוצענה על ידו כקבלן  ידוענה על המזמין יחסי עובד ומעביד וכי העבודות שתבוצ

 כל/או לקבל מהמזמין שכר עבודה ו/או ו  לתבועו/או עובדיו לא יהיו זכאים  המודדאי וכי עצמ

 תשלום ו/או זכויות המגיעות לעובד מהמעביד בהתאם לכל דין ו/או נוהג.

/או עובדיו לא יהיו זכאים לתבוע ו  המודד כילפגוע בכלליות האמור דלעיל מוסכם בזאת  מבלי .22

ליים כלשהם, לרבות דמי מחלה, חופשה שנתית או דמי חופשה, מהמזמין תנאים סוציא ולקבל

 פיטורין וכל זכות או הטבה אחרות המוענקות לעובד על פי כל דין ו/או נוהג. פיצויי

כל יחסים שהם  יוצרתמתחייב להבהיר לעובדיו, כי העסקתם בביצוע העבודות אינה  המודד .22

 בינם לבין המזמין.

בעצמו ועל חשבונו בכל  ישאבלבד  המודדמודגש בזאת כי  לפגוע באמור לעיל, מבליו בנוסף .22

/או לכל רשות אחרת בגין ביצוע והתשלומים שיגיעו ממנו למוסד לביטוח לאומי, למס הכנסה 

 העבודות ו/או ביצוע ההסכם.

בכל התשלומים המוטלים  ישאבלבד  המודדומבלי לפגוע באמור לעיל, מודגש בזאת כי  בנוסף .22

לקרן ביטוח ו/או  תשלומיםדים לרבות שכר עבודה, תשלומי מס הכנסה, עליו כמעביד של עוב

 גמלאות וכל תשלום אחר.

התנאים הסוציאליים  עבורבלבד ישא באחריות כלפי עובדיו  המודדכן, מודגש בזאת כי  מוכ .26

 והאחרים להם יהיו זכאים על פי נוהג ו/או דין ו/או הסכם.

כל סכום  מודדלין רשאי לנכות מכל סכום שיגיע לפגוע באמור לעיל המזמ ומבליעם זאת  יחד .27

דעתה ולהעבירו לקרן ביטוח סוציאלי להבטחת זכויותיהם הסוציאליות של  שיקולדרש לפי ישי

 עובדיו.
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כי על אף כל האמור  ךממוסכי גם במקרה בו ייקבע בעתיד על ידי בית משפט  ,מתחייב המודד .28

לפצות  המודד, מתחייב המזמיןעובדיו לבין  בהסכם זה שררו יחסי עובד מעביד בינו ו/או בין

 ו/או לשפות את המזמין בסכומים אותם יחויב המזמין לשלם.

 

 איסור הסבת החוזה

בלבד והוא לא יהיה רשאי להעבירו ו/או להסיבו כולו או מקצתו  המודדהסכם זה נערך עם  .29

 אחר. לאדם אחר וכן לא יהיה רשאי למסור כל זכות או חובה על פי הסכם זה לאדם

לא יהא רשאי להמחות את זכותו לקבלת תשלום כלשהו מהמזמין לפי הסכם זה, לאחר,  המודד .21

 אלא אם קיבל לכך הסכמה בכתב של גזבר המזמין.

, או ננקטו נגדו הליכי פירוק, פשיטת רגל או הפך להיות פסול דין, המודדאם חס וחלילה נפטר  .21

 ייחשב ההסכם הזה כאילו בוטל.

ות מפעולה כלשהי ו/או מהפעלת זכות כלשהי ו/או מתן ארכה ע"י המזמין, לא אי הגבה או המנע .22

יחשבו ולא יתפרשו בשום פנים כויתור מצדו ו/או כעובדות היוצרות כנגד המזמין מניעה ו/או 

 השתק מחמת התנהגותו, ושום זכות ו/או יתרון שיש למזמין לא יגרעו מחמת כך.

כם בכתב ולהחתים כדין את הצדדים להסכם זה וכל כל שינוי ו/או תוספת להסכם זה יש לער .22

 שינוי ו/או תוספת שלא ייעשו בכתב לא יהיה להם כל ערך וכל תוקף מחייב.

 

 אחריות המודד

יהיה אחראי כלפי העירייה לכל ההוצאות, הנזקים וההפסדים, הישירים ו/או לבדו המודד  .22

ו/או כתוצאה ממעשים או  ויכתוצאה מהפרת התחייבויותיו כלפ עירייההעקיפים, שיגרמו ל

, במהלך ביצוע התחייבויותיו או בקשר עמם ממחדלים של המודד ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו

פי הסכם זה, לרבות כתוצאה מפיגור בלוח זמנים עליו הוסכם בהסכם זה או שעליו יוסכם -על

 בעתיד, ויפצה את העירייה בגין כל נזק או הפסד שיגרם כאמור.

לנזקי גוף ו/או לנזקי רכוש ו/או לנזקים   היה אחראי כלפי צד שלישי כל שהואילבדו המודד  .22

, שיגרמו במישרין ו/או בעקיפין על ידי המודד ו/או מי מעובדיו ו/או מי משלוחיו עקיפים

רותים יבקשר עם ביצוע השוהנובעים ממעשה ו/או ממחדל של המודד או של מי מהנ"ל 

תבע ע"י צד שלישי כל שהוא בגין נזקים תיה והעירייה בויותיו על פי הסכם זה. הייוהתחי

 וזה, יהיה המודד חייב בשיפוי העירייה מיד עם דרישת הסכםשהמודד אחראי להם כאמור ב

חויב בו כאמור, לרבות כל ההפסדים וההוצאות שיגרמו יהראשונה בגין כל סכום שהעירייה 

 ין זה.יבענ עירייהל

ה ולא תתפרש כדי לעשות את העירייה או כל אדם  או שום הוראה מהוראות הסכם זה אין ב .26

אחראים, או כדי לחייבם בפיצויים או אחרת, בגין כל אבדן ו/או  ואו מטעמ וגוף הפועלים בשמ

גרם לגופו או לרכושו של המודד ו/או של עובדיו או של כל אדם או ינזק ו/או הפסד העלולים לה

מעשה או מחדל או כל סיבה אחרת הקשורה או  גוף אחר הפועל מטעמו, מחמת פעולה, רשלנות,

המודד לבדו ישא באחריות לתוצאות כל במישרין ו/או בעקיפין מפעילותו של המודד. הנובעת 

 מקרה מהמקרים המפורטים לעיל.
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שא בו תהמודד מתחייב לשפות את העירייה בגין כל נזק, הוצאה, הפסד או תשלום שהעירייה  .27

או טענה שתועלה מצד עובד ו/או מודד ו/או כל אדם אחר כתוצאה מתביעה ו/או דרישה ו/

 מטעמו של המודד כאמור.

או אי ביצוע עקב ביצוע  עירייההמודד לבדו יהיה אחראי לכל אבדן ו/או נזק שייגרם ל .28

 והתחייבויותיו על פי הסכם זה.המוזמנים השירותים 

אומי לגבי  תאונות עבודה המודד מתחייב לבטח את כל עובדיו וכל מי שמועסק על ידו בביטוח ל .29

ומתחייב לתשלום דמי הביטוח למוסד לביטוח לאומי במועדים הקבועים בחוק. המודד יהיה 

 אחראי לכל תוצאה של אי מילוי התחייבות זו.

העירייה רשאית לנכות ו/או לקזז ו/או לגבות בכל דרך אחרת כל סכום אשר שילמה או      .21

 ם המגיעים למודד מהעירייה מסיבה כל שהיא.חוייבה בו כאמור, מכל סכום או סכומי

 

 ביטוח

מבלי לגרוע מאחריות המודד על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מתחייב המודד כי לפני תחילת  .21

ביצוע עבודתו ובמשך כל תקופת ההסכם יהיו בידיו פוליסות ביטוח תקפות שהוצאו על חשבונו, 

ת ביטוח המצורף להסכם זה ומהווה חלק על שמו ועל שם העירייה, הכל כמפורט באישור עריכ

 "(.ביטוחהאישור עריכת )להלן: " א'בלתי נפרד ממנו ומסומן כנספח 

ללא צורך בכל דרישה מצד העירייה, מתחייב המודד להמציא לידי העירייה, לפני תחילת  .22

 ביטוח  כשהוא חתום על ידי המבטח.העבודתו את אישור עריכת 

ביטוח כאמור הינה תנאי מתלה ומקדמי הת אישור עריכת המודד מצהיר כי ידוע לו שהמצא .22

למנוע ממנו להתחיל בביצוע ההסכם כל עוד  תזכאיתהא והעירייה  ביצוע עבודתולתחילת 

 .ו לפני מועד תחילת ביצוע העבודההאישור האמור לא הומצא ל

ביטוח במועד, כאמור בסעיף לעיל, לא תפגע בהתחייבויות המודד האי המצאת אישור עריכת  .22

 פי הסכם זה, לרבות בכל הנוגע לתשלום פיצויים בגין אי עמידה בתנאי ההסכם.-על

ביטוח שיומצא ע"י המודד כאמור לעיל והמודד עריכת האישור  לבדוק את תהעירייה רשאי .22

. המודד ונת להתאימו להתחייבויותימתחייב לפעול לביצוע כל שינוי או תיקון שיידרש על מ

של העירייה  הביטוח כאמור וזכותהמצהיר כי זכות הביקורת של העירייה ביחס לאישור 

כל  הכמפורט לעיל, אינה מטילה על העירייה או מי מטעמ מודדלהורות על תיקון ביטוחי ה

ו ואין בה ותוקפביטוח כאמור, טיבו, היקפו החובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לאישור 

 הסכם זה.לגרוע מכל חבות המוטלת על המודד על פי 

, לשלם את דמי הביטוח ומתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על יד המודד .26

יחודשו מעת לעת לפי הצורך ויהיו בתוקף במשך כל  ובמלואם ובמועדם, ולוודא כי ביטוחי

 תקופת ההסכם.

באישור  1שהפוליסה לביטוח אחריות מקצועית )סעיף למרות האמור לעיל, המודד מתחייב  .27

עריכת הביטוח( תחודש ברצף לכל התקופה בה המודד עלול להימצא אחראי עפ"י חוק ולא 

  שנים מיום סיום ההתקשרות. 7 -פחות מ

יום לפני מועד תום כל תקופת ביטוח מתחייב המודד להפקיד בידי העירייה  12-לא יאוחר מ

 מור בסעיפים לעיל בגין הארכת תוקפם לשנה נוספת.אישור ביטוח חדש כא



  - 6 -  

המודד מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור הביטוח במועדים הנקובים, מדי כל שנת ביטוח כל  .28

 עוד הסכם זה תקף וזאת אף אם תוקפו הפורמאלי פג אולם הוא ממשיך להתקיים בפועל.

לא המציא אישור ביטוח  בוטלו הביטוחים בטרם פג תוקף הסכם זה מסיבה כלשהיא והמודד .29

ת, אך לא העירייה רשאי תהאאחר, או לא חידש ביטוחים שהסתיימו בטרם פג הסכם זה, 

. העירייה ושלמם לדרישתיולשלם את דמי הביטוח אם לא  ולבצע את הביטוחים תחתי חייבת,

בכל זמן שהוא או לגבותם  מודדל ולנכות תשלומים אלו מכל סכום שיגיע ממנ תרשאי תהא

 ודד בכל דרך אחרת.מהמ

ו/או על ידי  מתחייב לקיים את נהלי הבטיחות אשר יקבעו מעת לעת על ידי העירייה המודד .21

. כן מתחייב המודד שלא לעשות ו/או לא להתיר המבטחים ו/או על ידי הרשויות המוסמכות

 לאחר לעשות כל מעשה או מחדל אשר יש בהם כדי לסכן חיי אדם ו/או לגרום נזק לרכוש.

 הביטוח המצ"ב,נספח  ן הסר ספק, מוסכם בזאת כי קביעת גבול האחריות כמפורט בסעיפילמע .21

הינה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על המודד שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם 

זה. על המודד לבחון את החשיפה לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. המודד מצהיר 

בכל  הע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי העירייה ו/או מי מטעמומאשר כי הוא יהיה מנו

   הקשור לגבולות האחריות המזעריים כאמור.

באישור אם לדעת המודד יש צורך בעריכת ביטוח נוסף ו/או משלים לביטוחי המודד המפורטים  .22

טוח מתחייב המודד לערוך ולקיים את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור. בכל בי הביטוח,

נוסף או משלים לביטוחי המודד כאמור, יכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי העירייה 

בכפוף )לעניין ביטוחי רכוש( ושם המבוטח יורחב לכלול את העירייה )לעניין ביטוחי חבויות( 

 לסעיף אחריות צולבת.

 

 על כל תנאיו מהווה הפרה יסודית של ההסכם. זההפרת סעיף 

 

 ות ומניעת ניגוד ענייניםשמירת סודי

או מי מטעמו מתחייבים לשמור על סודיות מלאה, לא להעביר, לא להודיע, לא למסור  המודד .22

ולא להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע אליהם בקשר עם ההתקשרות עם העירייה, בתוקף 

 ר מכן. או במהלך או אגב ביצוע ההתקשרות זו תוך תקופת ההתקשרות, לפני תחילתה או לאח

לא יהיה רשאי למסור מידע כלשהו, בכל נושא הנמצא במסגרת מתן השירותים לעירייה  המודד .22

ו/או שהגיע לידיעתו במסגרת מתן השירותים לעירייה, לכל אדם שאינו העירייה, ללא אישור 

לעירייה על מנת לקבל  המודדיפנה  –מפורש ובכתב מאת העירייה. בכל מקרה של ספק 

 לסודיות המידע. הוראותיו בקשר

מצהיר בחתימתו על הסכם זה, כי בעת מתן שירותיו לפי הסכם זה לא יפעל מתוך ניגוד  המודד .22

עניינים ויימנע מכל תפקיד או עיסוק אחר היוצר או עלול ליצור מצב של ניגוד עניינים בין 

 עבודתו עבור העירייה לבין יתר עיסוקיו. 

בין אם הן תמורת תשלום, או תמורת טובת  –גוד עניינים פעילויות שיש בהן משום ני -לעניין זה  .26

הנאה אחרת, ובין אם הן ללא תמורה כלל, לרבות חברות בהנהלת תאגיד, בין אם התאגיד הוא 

 למטרות רווח ובין אם הוא לא למטרות רווח.
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ה, מבלי לגרוע מכלליות האמור, ולעניין סעיף זה, כ"ניגוד עניינים" ייחשבו ייצוג בפני העיריי .27

תאגיד מקומי, ועדה מקומית לתכנון ולבנייה, איגוד ערים שהעירייה חבה בו, או רשות מקומית 

אחרת החברה באותו איגוד ערים ו/או ייצוג כל אדם כנגד הגופים האמורים. לעניין זה ייצוג 

 לרבות עשיית פעולה עבור אדם או גוף בכל נושא הנוגע לגופים האמורים.

להתקשר באופן פרטי עם ראש העירייה, או סגניו או עם מנכ"ל  המודד מובהר, כי חל איסור על .28

העירייה או מי מעובדיה הבכירים, או לבן הזוג של כל אחד מאלה או ילדיו הסמוכים על 

שולחנו, או לתאגיד שבשליטת כל אחד מאלה או בשליטת בן זוגם, או לחבר מחברי מועצת 

במשך תקופת העסקתו על ידי העירייה ושישה העירייה או לסיעה מהסיעות החברות במועצה 

 חודשים לאחר מכן.

 21מתחייב, כי לא ייצג אדם או גוף כנגד העירייה ו/או אחד הגופים המוזכרים בסעיף  המודד .29

 ( חודשים מסיום חוזה זה.6לעיל, למשך תקופה של שישה )

קשרויות שלו, פירוט מלא של מכלול העבודות וההת המודדטרם החתימה על חוזה זה, יעביר  .61

אל מול גורמי הרשות המקומית, נבחרי הציבור או עובדיה, ועדה מקומית לתכנון ובנייה או 

תאגיד מקומי, לצורך בדיקת ניגוד עניינים, וכן לפרט ולציין כל עניין אחר אשר יכול להוות 

 ולהקים חשש לניגוד עניינים.

ו עמד בקשר מסחרי או ביצע תכניות טיפל באיזו, תכנית או ייצג גורם כלשהו א המודדבמידה ו .61

 המודדעבור גורם כלשהו הכלול בתחום העירייה ובמסגרת מתן השירות לעירייה יהיה על 

להודיע על כך מיד לעירייה ולפרט את טיב העבודות והיקפן, והינו מתחייב להפסיק כל קשר 

העירייה כאמור, לחלוטין עם חתימת הסכם זה אלא אם יקבל הסכמה מפורשת בכתב מאת 

 "(.האישורלהמשיך הטיפול בפרוייקט המוגדר )להלן: "

לגורמים  המודדהעירייה תהיה רשאית במקרה כאמור לסרב לאשר המשך מתן שירותים על ידי  .62

 אחרים בעלי ענין או להתנות את מתן האישור בתנאים. 

בהתאם  הוא בחינת סוגיית ניגוד העניינים ומילוי שאלון המודדתנאי לתחילת עבודתו של  .62

המשפטי למזמין,  היועץ, במידת הצורך, על פי החלטה של 2/2111לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 

 עליו. המודדהכנת הסדר למניעת ניגוד עניינים וחתימת 

ובכלל זה מוטלת עליו  המודדיובהר כי האחריות להימנע ממצב של ניגוד עניינים מוטלת על  .62

ספק בדבר יישום הוראות ההסדר, או בכל  החובה להיוועץ ביועץ המשפטי בכל מקרה של

סוגייה אחרת העשויה להעמיד אותו במצב של חשש לניגוד עניינים. במידה שחל שינוי בתוכן 

 המודדלפנות אל  המודדבשאלון שמילא בדבר חשש לניגוד עניינים, חובתו של  המודדהצהרות 

 על פי הנחיותיו. המשפטי למזמין, למסור לו בכתב את מלוא המידע הרלבנטי ולפעול

 .עובדיווהן על צוות  המודדהוראות אלו יחולו הן על  .62

 

 יועצים

להעסיק על חשבונו מתכננים  המודדהמזמין רשאי לפי שיקולו הבלעדי ובלא להתייעץ עם  .66

 ויועצים בהתאם לצרכיו.

לעמוד בקשר שוטף עם אותו מתכנן,  המודדנשכרו שירותיו של מתכנן בתחום כלשהו מתחייב  .67

 עימו פעולה ולהיות מתואם לחלוטין עם כל גורמי התכנון והיועצים, המועסקים בתכנון. לשתף

 



  - 8 -  

 הפרות וסעדים

אחת או יותר מהתחייבויותיו  המודדמבלי לפגוע בזכויות המזמין לבטל הסכם זה, אם הפר  .68

ימים ממועד שפנה אליו המהנדס בכתב, יהיה המזמין  11שבהסכם זה, ולא תיקן ההפרה תוך 

 לבטל ההסכם .רשאי 

המזמין יהיה רשאי, בנוסף על כך ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, לתבוע ולקבל כל סעד ותרופה  .69

 משפטית אחרת ככל שייראו בנסיבות המקרה.

 

 ביטול ההסכם

הצדדים רשאים להפסיק את ההתקשרות על פי הסכם זה בכל עת מכל סיבה שהיא, ובלבד  .71

סור על כך הודעה למשנהו בהתראה שלא תפחת שהצד המבקש להביא הסכם זה לידי סיום ימ

 יום. 21 –מ 

זכאי לקבל את החלק היחסי בגין שכרו עד לשלב  המודדכאמור, יהיה  המודדהופסקו שירותי  .71

ימציא למזמין את כל המסמכים ו/או כל חומר  המודדביטול ההסכם, בהתאם להסכם ובלבד ש

 ותו שלב שבו נפסקו שירותיו.אחר אשר הוכנו על ידו בהתאם להוראות הסכם זה עד א

 

 ויתור על זכויות 

בסמכות כלשהי מהסמכויות, או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו  המודדהשתמש המזמין או  .72

להם בהסכם זה וביטל את ההסכם, כולו או מקצתו, או הפסיק את ביצועו, כולו או מקצתו, לא 

ביטול ההסכם, הפסקה בביצועו  או למזמין עילת תביעה כלשהי נגד משנהו בגלל מודדתהיה ל

או המזמין לא יהיו זכאים לתבוע פיצוי או תשלום כלשהו בעד נזק,  המודדאו סיבה אחרת ו

 פגיעה במוניטין או הפסד העלולים להגרם לו מסיבת הביטול, ההפסקה או הסיבה האחרת.

של ביטול  מבלי לגרוע מזכויות המזמין לפי הסכם זה יהיה רשאי המזמין, בכל אחד מהמקרים .72

ההסכם כאמור לעיל למסור את ביצוע המשך השירותים לאחר ולהשתמש ללא הגבלה 

 על הסכם זה מהווה הסכמה לכך. המודד, ועצם חתימתו של המודדבשירותים שנעשו על ידי 

 

 שונות

ההסכם ו/או  יעפ" לוהנתונות  מהזכויות כלשהי אכף מי מהצדדים, או אכף באיחור, זכות לא .72

האמורה ו/או על  על הזכות ויתוראו בסדרת מקרים, לא יראו בכך  מסוים מקרהדין, ב יעפ"

ו/או שינוי מתנאי ההסכם לא  זכויותזכויות אחרות כלשהן. ארכה ו/או דחייה ו/או ויתור על 

 הצדדים. י"עיהיו בני תוקף, אלא אם יינתנו מראש ובכתב 

יהיה חייב לפצות את הצד  זהוזה צד אשר יפר או לא יקיים איזה מהתחייבויותיו על פי ח כל .72

לגרוע מזכות הצד המקיים  מבליהמקיים על כל הנזקים וההפסדים שנגרמו לו עקב כך, וזאת 

 לכל סעד ותרופה אחרים ו/או נוספים.

פעולה ו/או הליך  בכלזכאי לנקוט  המודדמקרה של סכסוך בין שני הצדדים לא יהיה  בכל .76

בדרך של בקשה  לרבות, השירותים המוזמניםלקידום  משפטי שיש בהם כדי לעכב ו/או להפריע

 לצו מניעה.
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ו/או כלשהי הכרוכה בשירותי המזמין בחר שלא לבצע תוכנית והמזמין  יבזאת כי היה  ובהרי .77

, בכפוף המזמיןכל טענה ו/או תביעה כנגד  מודדלתהא  לאסיבה שהיא,   מכללעכב את ביצועה  

 הסכם זה.להוראות 

 

 כתובות והודעות

 ובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה.כת .78

 -כל הודעה שתשלח ע"י אחד הצדדים למשנהו, תחשב כאילו הגיעה לתעודתה, אם נמסרה ביד  .79

שעות מעת המסירה ואם נשלחה  72כעבור  -ביום המסירה, אם נשלחה בדואר רשום 

 .תוך יום עסקים אחד מקבלת אישור על העברתה התקינה -או בדוא"ל בפקסימיליה 

 

 

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

 

 

________________________    _______________________ 
 המודד             המזמין                  


