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עיריית הרצליה

בין:
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,
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(להלן" :השותף")

מצד שני

הואיל

והעירייה מפעילה את מרכז היזמות הטכנולוגית (להלן ,)"HAC" :במסגרתו מקודמים
יזמים  /חברות הזנק ("סטרטאפים") ,מכל רחבי הארץ ,הנמצאים בתחילת דרכם ,בפיתוח
טכנולוגי ועסקי ועד להגעה לשלב הוכחת היתכנות ( )POC - Proof of Conceptו/או תכנית הרצה
("פיילוט") ,וזאת תוך פיתוח פתרונות טכנולוגיים ואחרים לשיפור ולייעול השירותים
הניתנים על ידי הרשות המקומית לציבור התושבים במרחב האורבני בפרט וכן לשיפור החיים
במרחב האורבני בכלל (להלן" :היזמים" ו" -התוכנית" ,בהתאמה);

והואיל

ובכוונת העירייה לקיים את מחזור הפעילות החמישי של  ,HACאשר עתיד להימשך בין  3ל5 -
חודשים ומיועד לעסוק בנושא "ערים חכמות" (להלן" :מחזור הפעילות");

והואיל

והעירייה מבקשת להתקשר עם גוף שהינו בעל ידע ,ניסיון ופעילות ממשית בתחום הטכנולוגי
בקשר לנושא פעילותו של ( HACדהיינו ,תחום "ערים חכמות") (להלן" :השותף הטכנולוגי")
ובנוסף עם גוף/ים עסקי/ים ובעל/י יכולת ממשית למימון מחזור הפעילות ו/או תכניות הרצה
("פיילוטים") שתבוצענה על ידי המשתתפים בתום מחזור הפעילות (להלן" :השותף העסקי"),
והכל בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה;

והואיל

והשותף הגיש לעירייה הצעה ,במסגרת קול קורא שפרסמה העירייה (להלן" :הקול הקורא"),
המצורף כנספח א' להסכם זה ,לשמש כשותף הטכנולוגי  /כשותף העסקי [* מחק את המיותר]
בפעילות מחזור הפעילות;

והואיל

והעירייה אישרה את הצעת השותף ,אשר מצורפת כנספח ב' להסכם זה;

והואיל

והצדדים חפצים לפרט ,להבהיר ולהסדיר את מערכת היחסים המשפטיים ביניהם;

לפיכך הוסכם ,הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:
.1

המבוא להסכם ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

.2

כותרות סעיפי הסכם זה משמשות לנוחות בלבד ולא תשמשנה לפרשנותו.

.3

מחזור הפעילות יבוצע בהתאם לעקרונות המפורטים להלן:
.3.1

ניהול התכנית בכלל ומחזור הפעילות בפרט יבוצעו על ידי  ,HACובכלל זה ,ניהול התוכן
וקבלת מלוא ההחלטות המנהלתיות והמקצועיות ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של .HAC
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.3.2

במסגרת זו תטפל  HACבכל הסוגיות הניהוליות הקשורות בביצוע התכנית ומחזור הפעילות,
לרבות הנגשת מידע עירוני ,יצירת שיתופי פעולה מקצועיים וניהול פעילות גיבושית ,מעת לעת,
עבור היזמים המשתתפים במחזור הפעילות.

.3.3

מחזור הפעילות יבוצע הן במשרדי  HACבהרצליה והן  -בהתאם לצורך ועל פי תיאום מראש -
במתקני וביכולות השותף הטכנולוגי ובמשרדי השותף/ים העסקי/ים.

.3.3

 HACתפרסם "קול קורא " ליזמים המעוניינים ליטול חלק בתכנית ובמחזור הפעילות,
תוך קביעת הקריטריונים המקצועיים ("תנאי סף") להשתתפות יזמים מתאימים בתכנית,
אגב היוועצות בשותף בקשר לכך (להלן" :הפנייה ליזמים").

.3.5

במחזור הפעילות ישתתפו עד ( 10עשרה) יזמים  /מיזמים ,אשר ייבחרו מתוך כלל המיזמים
אשר יגישו מועמדות במסגרת הפנייה ליזמים.
בחירת המיזמים כאמור תבוצע על ידי צוות מייעץ ,אשר יכלול את נציגי העירייה ,נציגי
ונציגי השותף/ים ,ויהיה אמון על קביעת מדיניות מחזור הפעילות וכן על תהליך הסינון של
המועמדים להתקבל לתכנית (ובין היתר קיום שלב דיגיטאלי ושלב ראיונות פרונטאליים)
(להלן" :הצוות המייעץ") .מספר חברי הצוות המייעץ ייקבע מראש ,על ידי הצדדים ,ובלבד
שמספר נציגי העירייה ו( HAC -ביחד) יהיה רוב חברי הצוות המייעץ .מובהר ,כי לכל אחד
מבין השותף הטכנולוגי והשותף/ים העסקי/ים יהיה לכל הפחות חבר ( 1אחד) בצוות המייעץ.
לכל חבר צוות מייעץ יהיה קול ( 1אחד).
HAC

.3.3

מחזור הפעילות יימשך בין ( 3שלושה) ל( 5 -חמישה) חודשים (להלן" :תקופת האקסלרטור"),
מתוכם ( 3ארבעה) חודשים באופן מלא ,כש Demo Day -יתקיים בסוף החודש הרביעי.

.3.3

השותף ייטול חלק ,בצוותא עם גורמי  HACויתר השותפים ,אם וככל שיהיו ,בישיבות סטטוס
תקופתיות ,המתקיימות לאורך כל מחזור הפעילות ,ויהיה חשוף להתקדמותם של המיזמים
בתהליך הפיתוח .

.3.3

כל יזם אשר ישתתף במחזור הפעילות יידרש לחתום על תקנון בנוסח שיסוכם בין העירייה
לבין כלל השותפים במחזור הפעילות (להלן" :התקנון").
בנוסף ,יידרש כל יזם אשר ישתתף במחזור הפעילות לחתום על התחייבות לשמירה על סודיות
והתחייבות לשמירה על אבטחת מידע ,וזאת בנוסחים שיוכנו על ידי העירייה והשותף (להלן:
"כתב ההתחייבות").
חתימת היזמים על התקנון וכתב ההתחייבות יהיו תנאי להשתתפות במחזור הפעילות.

.3.3

העירייה תגייס מנטורים ,אשר ייתמכו מקצועית במשתתפים במחזור הפעילות.

.3.10

העירייה (באמצעות  )HACתתאם ותפעל לקיום שיתופי פעולה בין היזמים המשתתפים
במחזור הפעילות לבין השותף הטכנולוגי והשותף/ים העסקי/ים.

.3.11

העירייה מתחייבת שלא לקיים בו זמנית מספר מחזורי פעילות ,אשר במסגרתם ישתתפו
גורמים המתחרים עסקית בשותף הטכנולוגי ו/או בשותף/ים העסקי/ים.

.3.12

השותף  -בצוותא עם גורמי  HACויתר השותפים ,אם וככל שיהיו  -יהיה חשוף ליזמים
ולמיזמים המועמדים לתכנית ולכל אלה אשר ישתתפו במחזור הפעילות (יזמים המצויים,
על פי רוב ,בתחילת דרכם).
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.3.13

כמו כן ,תהא לשותף  -בצוותא עם גורמי  HACויתר השותפים ,אם וככל שיהיו  -גישה לנתוני
המשתתפים במחזור הפעילות ולדו"חות הפעילות במהלכו ,כפי שיועברו לידיו במישרין על ידי
מנהל/ת התכנית ,הכל בכפוף להוראות ולמגבלות הדין בעניין מאגרי מידע וכן בכפיפות
למסמכי  HACבדבר חובת שמירת סודיות ביחס למידע עסקי חסוי השייך לצדדים שלישיים.
מודגש ,כי השותף אינו זכאי והוא מוותר במפורש ובאופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה
ו/או תביעה בעניין זכויות הקניין הרוחני הטמונות ו/או הקשורות במיזמים.
בנוסף ,השותף מצהיר ומתחייב ,כי לא יפר כל זכות קניין רוחני ו/או זכות מוסרית ו/או
זכויות אחרות של כל צד שלישי ,לרבות היזמים ,ובכל מקרה של הפרה כאמור ישפה ויפצה
השותף את העירייה ו/או  HACו/או מי מטעמו בגין כל הוצאה ו/או הפסד ו/או עלויות,
מכל מין וסוג שהם ,מייד עם קבלת דרישה ראשונה מאת העירייה.
מובהר ,כי בכל מקרה של שימוש בלתי ראוי ו/או בלתי חוקי ו/או אסור של מי מבין היזמים
ו/או המיזמים נשוא הפרויקט ,מצהיר השותף כי לא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה כלפי העירייה ו/או  HACו/או מי מטעמם ,וכי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור
תהא אך ורק כלפי היזמים.

.3.13

השותף ייקח חלק באירוע הפתיחה של מחזור הפעילות ובאירוע הסיום של מחזור הפעילות,
הכוללים גם את כל יתר הגורמים המעורבים בתוכנית ,ובכלל זה ,גורמי העירייה,
מנהל/ת  ,HACחברי הועד המייעץ של  ,HACהיזמים ,המנטורים ,שותפים אחרים וכדומה.
במסגרת אירועי הפתיחה והסיום של מחזור הפעילות יהיה זכאי השותף לשאת דברים,
בכפוף למסגרת לוח הזמנים של האירועים הנ"ל.

.3.15

השותף יהיה זכאי לאזכור פרטיו לצד שם התוכנית ופרטי העירייה ( )HACופרטי שותפים
אחרים במחזור הפעילות (אם יהיו).
בנוסף ,ישולבו הלוגו והסלוגן של השותפים לצד לוגו העירייה ,בכל הפרסומים ו/או
תכתובות רשמיות ,הקשורים במחזור הפעילות ,כולל בכנסים ובביקורי משלחות (אם יהיו).
השותף נותן בזאת את הסכמתו הבלתי חוזרת לשימוש העירייה בלוגו ובסלוגן השותף וזאת
ללא צורך בקבלת אישורו הנוסף.

.3.13

פעילות יחסי הציבור של מחזור הפעילות תבוצע תוך סנכרון ותיאום בין הצדדים ,בכפוף
לאישור מראש של כל אחד מבין הצדדים בדבר הפרסום ,לרבות אופיו ,תוכנו ,צורתו וכדומה.

.3.13

למען הסר ספק מובהר בזה ,כי לא תהא כל מגבלה על ביצוע התקשרות עסקית במישרין בין
מי מבין היזמים במחזור הפעילות לבין מי מבין השותפים במחזור הפעילות ,ככל שהנושא
יהיה רלוונטי הצדדים הנ"ל ויסוכם על ידי הצדדים הנ"ל במישרין.
עם זאת מובהר ,כי ליזמים אין כל מחויבות ,חוקית ו/או חוזית ו/או אחרת ,להתקשר עם
העירייה ו/או מי מבין השותפים במחזור הפעילות (כולל השותף) ולהיפך לעירייה ו/או
למי מבין השותפים הנ"ל אין כל מחויבות כאמור כלפי מי מבין היזמים במחזור הפעילות.

.3.13

להסרת ספק מובהר ,כי לעירייה עומדת הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לגבות מאת
היזמים דמי השתתפות במחזור הפעילות (כולל הזכות לקבוע את גובה דמי ההשתתפות),
ובהתאם ככל שיהא צורך  -לפי הוראות סעיף  3לתקנון  -להשיב לידי מי מבין היזמים
את דמי ההשתתפות ,תעשה זאת העירייה בלבד ועל חשבונה .מובהר ,כי הזכות האמורה הינה
בגדר זכותה הבלעדית של העירייה ולשותפים לא יהיה כל חלק בדמי ההשתתפות האמורים
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וכן לא תהא להם כל זכות לגבות תשלומים ו/או החזרי הוצאות ו/או עלויות מכל מין וסוג
שהם מאת היזמים.

.3

.3.13

העירייה מסמיכה בזאת את מנהל/ת  HACלשמש כאיש/אשת הקשר מטעם העירייה בנוגע
להסכם זה ובנוסף להוציא אל הפועל בשמה של העירייה את כל הסמכויות המוקנות לעירייה
על פי הסכם זה ולבצע את כל הפעולות שהעירייה רשאית או חייבת לבצען על פי הסכם זה,
אלא אם נאמר אחרת בהסכם זה.

.3.20

כל אחד מבין הצדדים מצהיר ומתחייב ,כי אין כל איסור ו/או הגבלה ו/או מניעה כלשהי,
לרבות מכוח דין ו/או הסכם ,להתקשרותו בהסכם זה (לרבות השתתפותו במסגרת התכנית
ובמחזור הפעילות) ולביצוע כל התחייבויותיו על פיו.

בנוסף למתואר בסעיף  3לעיל ,מצהיר ומתחייב השותף כדלהלן:
.3.1

השותף מצהיר כי הוא עומד בעצמו  -במלוא תנאי הסף המקצועיים ,אשר קבועים בסעיף 5
לקול הקורא (ביחס לשותף הטכנולוגי בלבד) ו/או אשר קבועים בסעיף  3לקול הקורא
(ביחס לשותף העסקי בלבד) ,ובנוסף במלוא תנאי הסף המנהלתיים ,אשר קבועים בסעיף 3
לקול הקורא.

.3.2

השותף יעמיד לטובת התוכנית נציג מטעמו ,אשר הינו מנהל בדרגה בכירה בארגון השותף,
ואשר לנציג הנ"ל ראיה נרחבת של ארגון השותף ,גישה אל הנהלת ארגון השותף ובנוסף
היכרות עם כלל המחלקות והפעילויות הקיימות אצל השותף (להלן" :נציג השותף").
העמדת נציג השותף תהא על ידי ועל חשבון השותף ,אשר לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או
תמורה ו/או החזר הוצאות מכל מין וסוג שהוא.
נציג השותף ישמש איש קשר מטעמו של השותף מול העירייה ( )HACובנוסף לכך ירכז את
פעילות היזמים מול מחלקות ארגון השותף.
נציג השותף יהיה מחויב לקידום הצרכים אשר יעלו מצד יזמים במהלך מחזור הפעילות,
בהתאם להתחייבויות השותף ,על פי הסכם זה ובכפוף לתיאום מראש.

.3.3

השותף יעניק ליזמים תמיכה טכנולוגית (רלונטי לשותף הטכנולוגי בלבד) או תמיכה עסקית
(רלונטי לשותף העסקי בלבד) ,אשר הינה יישומית ליזמים ,וזאת בין היתר ,באמצעות
המחלקות השונות הקיימות אצל השותף.

.3.3

השותף יסייע בפרסום ובשיווק התוכנית ,ככל שיידרש.

.3.5

ביחס לשותף הטכנולוגי בלבד  -השותף יידרש להעמיד את מתקניו ויכולותיו לטובת היזמים
המשתתפים במחזור הפעילות ,בהתאם לתנאים אשר יסוכמו ,מראש ובכתב ,בין העירייה
לבין השותף.
מובהר ,כי בכל מקרה ,במסגרת השימוש במתקנים וביכולות הנ"ל ,לא יורשו היזמים לעשות
שימוש בנתונים שבגינם קמה חובה על פי דין לרשום מאגר מידע.
במסגרת השימוש במתקני וביכולות השותף ,יאפשר השותף ליזמים חיבור לתשתיות
ולטכנולוגיות רלוונטיות ,הקיימות ברשות השותף ,לפי שיקול דעתו של השותף.
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.3.3

ביחס לשותף הטכנולוגי בלבד  -השותף יעניק ליזמים ידע טכני ,באמצעות עובדי השותף
המומחים בתחומים הרלוונטיים השונים ,אשר זהותם תיקבע על ידי השותף בהתאם לשיקול
דעתו הבלעדי .עובדי השותף הנ"ל ילוו את היזמים במחזור הפעילות בתחום "עיר חכמה",
על כל התחומים והפעילויות הקשורים בכך ובנושא הקונקרטי שנבחר במחזור הפעילות,
ובנוסף ישולבו בצוות המנטורים של התכנית ,על פי הצורך ,למטרת סיוע ליזמים בתהליך
הפיתוח במהלך תקופת האקסלרטור ,והכל בתיאום מראש בין העירייה ( )HACלבין השותף.

.3.3

ביחס לשותף הטכנולוגי בלבד  -השותף יקיים תכנית הרצה ("פיילוט") על ידי היזמים,
וזאת הן על בסיס המידע ו/או הידע הקיים אצל השותף בתחום "עיר חכמה" והן בהתבסס על
שירותים המוענקים על ידי השותף לרשויות מקומיות (כולל ביצוע תכנית ההרצה כאמור
במסגרת אחת הרשויות המקומיות להן מעניק השותף שירותים).

.3.3

ביחס לשותף העסקי בלבד  -השותף יעביר לידי העירייה את הסכום שהוצע על ידו במסגרת
סעיף  3.3.2לקול הקורא (סכום שלא יפחת מסך של ( ₪30,000שבעים אלף שקלים חדשים))
(להלן" :השתתפות השותף העסקי בתקציב השוטף") בתוך עד ( 30שלושים) ימים לאחר
קבלת דרישת תשלום בכתב מאת העירייה.
סכום השתתפות השותף העסקי בתקציב השוטף יועבר אל העירייה באמצעות העברה בנקאית
לחשבון מספר  ,213533סניף  ,315בבנק מזרחי (סימול בנק .)20 -
העירייה תעביר לידי השותף דיווח חודשי בכתב ,המפרט את ההוצאות אשר הוצאו מתוך
"השתתפות השותף העסקי בתקציב השוטף" במסגרת מחזור הפעילות.
מובהר ,כי העירייה תעשה שימוש בסכום "השתתפות השותף העסקי בתקציב השוטף"
למטרת ביצוע מחזור הפעילות בלבד.
ביחס לשותף העסקי בלבד  -השותף יעביר לידי העירייה את הסכום הקבוע בסעיף 3.3
ובסעיף  3.3.3לקול הקורא  -סכום (נוסף) של ( ₪35,000שבעים וחמישה אלף שקלים חדשים),
על בסיס סך של ( ₪25,000עשרים וחמישה אלף שקלים חדשים) לכל תכנית הרצה (להלן:
"השתתפות השותף העסקי במימון תכניות ההרצה")  -בתוך עד ( 30שלושים) ימים לאחר
קבלת דרישת תשלום בכתב מאת העירייה ,זולת אם הוסכם ,מראש ובכתב ,בין  HACלבין
השותף העסקי על דרך העברת כספים אחרת.

.3.3

מודגש ,כי סכום השתתפות השותף העסקי במימון תכניות ההרצה הינו מותנה במפורש בכך,
שהמיזמים הנ"ל יציגו מוכנות ליישום תכנית ההרצה ובנוסף יאושרו על ידי הצוות המייעץ וכן
על ידי השותף עצמו.
סכום "השתתפות השותף העסקי במימון תכניות ההרצה" יועבר אל העירייה באמצעות
העברה בנקאית לחשבון מספר  ,213533סניף  ,315בבנק מזרחי (סימול בנק .)20 -
מובהר ,כי העירייה תעשה שימוש בסכום "השתתפות השותף העסקי במימון תכניות ההרצה"
למטרת ביצוע יישום תכניות ההרצה בלבד.
.3.10

השותף מצהיר ,כי הינו פועל כדין בישראל והינו מנהל ספרים כחוק.

.3.11

בנוסף מצהיר השותף ,כי הינו מחזיק באישור "עוסק מורשה" ,או באישור ניהול תקין
מרשם העמותות או רשם ההקדשות (לפי המקרה) ,אשר העתקי אישורים אלה שהינם
ברי תוקף מצורפים להסכם זה כנספח ג' ,והשותף מצהיר כי אישורים כאמור יהיו בידיו
במשך כל תקופת ההתקשרות בהסכם זה.

העירייה

השותף

3

.3.12

למען הסר ספק מובהר ומודגש ,כי השותף לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או תמורה ו/או החזר
הוצאות מכל מין וסוג שהוא..

.3.13

השותף מתחייב שלא לקיים בו זמנית ,במהלך תקופת האקסלרטור ו/או כל תקופה מוארכת
של הסכם זה ,פעילות זהה ו/או דומה לפעילות נשוא הסכם זה עם כל רשות מקומית אחרת.

.5

מוסכם ,כי התקשרות הצדדים בהסכם זה תסתיים בתום תקופת יישום תכניות ההרצה
("הפיילוטים").

.3

חרף האמור בסעיף  5לעיל ומבלי לגרוע מזכויותיה בהתאם להוראות כל דין ,תהא העירייה רשאית
לבטל הסכם זה ,באורח מיידי ,בכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף  5זה להלן:
3.1

השותף הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו בהסכם זה ,ואותה התחייבות היא מעיקרי ההסכם
ו/או שהשותף הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו בהסכם זה ולא תיקן את ההפרה בתוך עד 3
(שבעה) ימים מהמועד שקיבל התראה על כך מאת העירייה.

3.2

אם החלו כנגד השותף בפעולות לפירוק (כולל פירוק מרצון) ו/או לכינוס נכסים ו/או
להקפאת הליכים ו/או למינוי מנהל לרוב נכסיו ,ולרבות במסגרת צווים זמניים כאמור לעיל.

3.3

במקרה שבו השותף חייב חוב ו/או תשלום כלשהו לעירייה בקשר עם הסכם זה ו/או
התקשרויות אחרות (כולל בהתאם להתקשרויות קודמות עם העירייה).

3.3

במקרה שבו יווצר חשש לניגוד עניינים בין השותף לבין העירייה.

3.5

במקרה שבו יתברר שאיזו מבין הצהרות השותף במסגרת הליך הקול הקורא ,לרבות
הצהרתו בדבר היעדר ניגוד עניינים בין השותף לבין העירייה ,אינה נכונה.

3.3

במקרה שהשותף הפר את הוראות סעיף  4לעיל ,ולא פעל לפי הוראות שקיבל מאת העירייה.

מודגש ,כי במקרה של התקיימות אחד או יותר מהמקרים המפורטים בסעיפי המשנה של סעיף  5זה
תבוטל ההתקשרות ,ברם ,העירייה לא תידרש להשבת הסכומים האמורים בסעיפים  4.8ו 4.9 -לעיל.
.3

ככל ובתום תקופת האקסלרטור תחליט העירייה להמשיך את הפעילות נשוא הסכם זה ,בין במסגרת
המשך התוכנית ובין אחרת ,לא יהיה בכך כדי לחייב את השותף בהמשך הפעילות כאמור ,והדבר מסור
לשיקול דעת הצדדים ולהסכמה ,מראש ובכתב ,בקשר להמשך הפעילות המשותפת ולתנאי המשך
ההתקשרות האמורה.

.3

מודגש ,כי העירייה במפורש אינה אחראית כלפי השותף לכל אובדן ו/או נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה,
אשר ייגרמו לשותף ,מכל סיבה שהיא ,בקשר ו/או כתוצאה מהתקשרות השותף בהסכם זה ו/או
מעורבותו בתכנית ו/או במחזור הפעילות ,והשותף פוטר במפורש את העירייה וכל מי מטעמה
מאחריות לכל הוצאה ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או נזק כאמור.

.3

מוסכם ,כי היה ויגיע לשותף מאת העירייה בקשר להתקשרויות אחרות (אם וככל שקיימות) סכום
כלשהוא ,רשאית העירייה לקזז ולנכות ממנו כל סכום המגיע לעירייה מאת השותף לפי הסכם זה.
מוצהר ומוסכם ,כי לשותף לא תהא כל זכות קיזוז ו/או עיכבון.

.10

מוסכם בזאת ,כי ביצוע כל התחייבות מהתחייבויות העירייה על פי הסכם זה מותנה בכך שהשותף
יקיים תחילה את התחייבויותיו והעירייה תהא זכאית ,מבלי לפגוע בכל זכות בהתאם להוראות הדין
ו/או בהתאם להסכם זה ,לעכב ביצוע איזו מבין התחייבויותיה שמועד ביצועה חל עד למועד ביצוע
התחייבויות השותף כאמור.

.11

היעדר יחסי עובד ומעביד.

העירייה

השותף

3

השותף מצהיר ומאשר ,כי:
11.1

הוא התקשרותו עם העירייה נעשית על בסיס הצהרתו כי הינו בעל עסק עצמאי וכי בין השותף
ו/או בין כל מי מטעמו לבין העירייה (ו/או  )HACלא מתקיימים יחסי עובד  -מעביד,
יחסי הרשאה ,יחסי סוכנות או יחסי שותפות ,לצורך כל דבר ועניין והשותף יישא באופן בלעדי
בכל החובות כלפי כל מי מטעמו ,בגין העסקתם על ידו בהתאם להוראות הסכם זה ,ובככל זה,
כל תשלום לביטוח לאומי ויתר הזכויות הסוציאליות ,שיפוי בגין נזק ו/או פיצויים.

11.2

בין השותף ו/או מי מטעמו ,לרבות נציג השותף וכל יתר עובדי השותף המועסקים על ידי
השותף בקשר עם ביצוע הסכם זה (בין בדרך קבע ובין באופן זמני) ,שלוחי השותף
ואחרים מטעמו ,לבין העירייה (ו/או  ,)HACלא מתקיימים יחסי עובד-מעביד ,ולא יתקיימו
ו/או ייווצרו ביניהם יחסי עובד-מעביד כתוצאה מההתקשרות בהסכם זה.

11.3

העובדים המועסקים על ידי השותף בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה (בין בדרך קבע
ובין באופן זמני) ,ייחשבו כעובדים של השותף בלבד ,המועסקים על ידי השותף בהתאם לתנאי
עבודה ושכר שיסוכמו בינם לבין השותף  .למניעת ספק ,מובהר בזאת ,כי אין לראות בכל זכות
הניתנת על פי מסמכי הקול הקורא ו/או הסכם זה לעירייה (ו/או ל ,)HAC -להנחות את השותף
ו/או את עובדיו ו/או להורות לו בכל עניין הקשור עם ביצוע הסכם זה ,אלא אמצעי להבטיח
את ביצוע הוראות הסכם זה על ידי השותף.

11.3

למניעת ספק ,מובהר בזאת ,כי העירייה לא תחויב בתשלום כלשהו לעובדים המועסקים
על ידי השותף בקשר עם ביצוע הסכם זה (בין בדרך קבע ובין באופן זמני) ו/או לשלוחי השותף
ו/או לאחרים מטעמו ,וכל תשלום שיגיע למי מהם ,יחול וישולם על ידי השותף ועל חשבונו
של השותף בלבד ,וכי כל אלה יהיו נתונים להוראותיו ,פיקוחו והשגחתו המלאים של השותף.

11.5

השותף מתחייב להבהיר ולהסביר לכל העובדים המועסקים על ידו בקשר עם הסכם זה
(בין בדרך קבע ובין באופן זמני) ,שלוחיו ואחרים מטעמו ,כי אין בהתקשרות השותף עם
העירייה בהסכם זה ,כדי ליצור יחסי עובד-מעביד בין מי מהם לבין העירייה.

11.3

היה ועל אף האמור בסעיף  11זה לעיל ,ייטענו יחסי עובד ומעביד כאמור על ידי השותף ו/או
מי מטעמו ,לרבות מי מבין העובדים המועסקים על ידי השותף בקשר עם ביצוע הסכם זה
(בין בדרך קבע ובין באופן זמני) ,שלוחי השותף ואחרים מטעמו ו/או במקרה של טענה
שתועלה על ידי רשות מוסמכת כלשהי ,כי העירייה חייבת באופן כלשהו בחיוב המוטל לפי
מסמכי הסכם זה על השותף ו/או מי מטעמו כאמור ,וכתוצאה מכך ייגרמו לעירייה
הפסדים ו/או הוצאות כספיות ו/או נזקים אחרים ,מתחייב השותף לשפות את העירייה,
מייד עם דרישתה הראשונה ,בגין כל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק ,אשר יגרמו לעירייה כאמור,
ובכלל זה ,בגין כל סכום שתשלם ו/או תחויב העירייה בתשלומו ,ובגין כל הוצאה שתוציא
ו/או תחויב להוציא העירייה בקשר עם טענת יחסי עובד מעביד כאמור ,לרבות
הוצאות משפט ,שכר טרחת עורך דין ושכר עדים.

11.3

מבלי לגרוע מהאמור ,השותף ו/או מי מטעמו ,לא יהיו זכאים לקבל מהעירייה בשום מקרה,
כל תשלומים ו/או פיצויים ו/או הטבות אחרות בקשר עם כל תקופה הקודמת לחתימה
על הסכם זה ו/או עם ביצועו ו/או אף לאחר סיומו של הסכם זה.

11.3

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,יישא השותף באחריות לקיים כלפי עובדיו את כל
חוקי ודיני העבודה החלים עליו ,לרבות ,חוק הגנת השכר ,חוק שעות עבודה ומנוחה,
תשלום שעות נוספות וימי חג ושבת על פי חוק וההסכמים הקיבוציים החלים עליו.
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11.3

.12

השותף מתחייב כי יישא באחריות לכך שהוא וכל מי מטעמו יימנעו מכל מעשה ו/או מחדל
העלולים ליצור ו/או לגרום לרושם כי בין השותף ו/או בין מי מטעמו לבין העירייה
התקיימו ו/או מתקיימים יחסי עבודה.

ניגוד עניינים.
12.1

השותף מצהיר ,כי אין הוא יודע על כל מניעה חוקית שהיא ,אשר יש בה כדי להפריע לביצוע
הסכם זה ,וכי אין הוא קשור בקשר ישיר ו/או עקיף בכל עניין אחר שיש בו משום חשש
לניגוד עניינים ביחס להתחייבויותיו מכוח הסכם זה .השותף מתחייב להימנע מלקחת חלק
ו/או להיות מעורב בכל עסקה ו/או עניין אשר יש בהם ו/או עלולים ליצור מצב של
ניגוד עניינים.

12.2

השותף מצהיר ומתחייב ,כי בחן ובדק ומצא שאין לו ו/או למי מבין עובדיו ו/או מי מטעמו כל
עניין העלול לעמוד בניגוד עניינים ו/או בחשש לניגוד עניינים עם ביצוע הוראות הסכם זה,
וכן ,השותף מתחייב להביא לידיעת העירייה ן -מנהל/ת  HACבכתב ובאופן מיידי כל שינוי
בנסיבות ,אשר עלולות להעמיד את השותף בניגוד עניינים ו/או בחשש לניגוד עניינים.

12.3

השותף ו/או מי מטעמו במהלך כל תקופת ההתקשרות מחויב למלא אחר הוראות נוהל
משרד הפנים " : 2/2011נוהל לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד עניינים בהעסקת יועצים חיצוניים
ברשויות מקומיות" (להלן" :הנוהל") ,בשינויים המחויבים .מילוי הנוהל הוא תנאי מהותי
להתקשרות העירייה עם השותף והפרתו תהווה הפרה מהותית של הסכם זה .השותף מצהיר
ומתחייב ,כי בעת החתימה על הסכם זה אין הוא ו/או מי מטעמו נמצאים במצב של
ניגוד עניינים בין התחייבויות השותף על פי הסכם זה לבין עיסוקיו האחרים של השותף.
שאלון בדבר ניגוד עניינים בהתאם לנוהל מצורף כנספח ד' להסכם זה

.13

סודיות.
השותף ו/או מי מטעמו מתחייבים כדלקמן:
13.1

לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות ולא לפרסם ולא להראות לכל אדם ו/או תאגיד כלשהו,
ו/או כל גוף כלשהוא ,כל "מידע סודי" בכל צורה שהיא שיש בה כדי לגלות מידע סודי.

13.2

בהסכם זה" ,מידע סודי" משמעו  -כל ידע ו/או מידע הנוגע לעירייה ו/או ל HAC -ו/או לגופים
קשורים לעירייה ,בכתב ו/או בעל פה ,לרבות רישום ,שרטוט ,מפרט ,מסמך ,תכנית ,חומר,
תעודה ,רשימה ,מסמך עיוני או מדעי או מעשי ו/או העתק מהם.

13.3

לא לעשות כל שימוש במידע סודי ,למעט לצרכי קיום התחייבויותיו על פי הסכם זה ,וזאת
ללא רשות מפורשת של העירייה ,מראש ובכתב.

13.3

להקפיד ולשמור את המידע הסודי תוך נקיטת כל אמצעי הזהירות הנדרשים בכדי למנוע את
אובדנו ו/או הגעתו לידי מי שאינו רשאי לקבלו.

13.5

עם סיום ו/או ביטול ההסכם ,מכל סיבה שהיא ,להעביר לעירייה כל חומר שהגיע לידיו ו/או
שיצר במהלך תקופת ההתקשרות ו/או בקשר להתקשרות מושא הסכם זה.

העירייה

השותף
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13.3

להיות אחראי לכך ,כי גם עובדיו וכל מי שיועסק מטעמו בקשר להסכם זה ,יקיימו אחר
התחייבויותיו דלעיל.

.13

השותף אינו ז כאי להעביר ו/או להמחות ו/או למכור ו/או לשתף ו/או לבצע כל פעולה דומה אחרת
את הסכם זה ו/או זכויותיו ו/או חובותיו בהתאם אליו לצד שלישי כלשהוא ,וזאת בין בתמורה
ובין שלא בתמורה.

.15

הסכם זה מסכם ומגבש כל הסכמה בין הצדדים ועם חתימתו אין ולא יהיה כל תוקף לכל הסכם ו/או
הסכמה אחרים ו/או מצג ו/או הצהרה ו/או התחייבות שנעשו בין הצדדים ,בין בכתב ובין בעל פה,
בטרם חתימת הסכם זה ואשר אינם נכללים בהסכם זה.

.13

לא יהיה תוקף לכל שינוי ו/או הסכמה ו/או תיקון ו/או תוספת ו/או גריעה ו/או הארכה ו/או ויתור
בקשר לכל דבר ו/או עניין הקשור ו/או הכרוך בהסכם זה ,אלא אם ייעשו בכתב ,אשר ייחתם על ידי
שני הצדדים.

.13

כל ויתור ו/או ארכה ו/או הנחה מצד העירייה בקשר להפרה כלשהי ו/או אי קיום ו/או אי מילוי
כל הוראה ו/או תנאי בהסכם זה או כל חלק מהם ,לא ייגרע ולא ייפגע בזכות כלשהי מזכויות העירייה,
ולא ישמש הצדקה ו/או הגנה לגבי הפרה ו/או אי מילוי ו/או אי קיום כזה של השותף ו/או כויתור
של העירייה על זכות מזכויותיה על פי הסכם זה.

.13

לבית המשפט המוסמך בתל-אביב בלבד תהא סמכות השיפוט הבלעדית ביחס לכל סכסוך הנובע
מהסכם זה ו/או פרשנות של הוראות הסכם זה ו/או כל דבר הקשור בהסכם זה.

.13

כתובות הצדדים תהיינה הכתובות כמפורט במבוא להסכם זה ,או כל כתובת אחרת שתימסר על ידי
אותו צד לצד האחר להסכם זה ,מראש ובכתב .כל הודעה על ידי צד למשנהו תיחשב כאילו נמסרה
לתעודתה לאחר ( 3שלושה) ימי עסקים מעת שיגורה כשהיא ממוענת כהלכה אם נשלחה בדואר רשום,
ואם נמסרה ביד  -לאחר ( 23עשרים וארבע) שעות מרגע מסירתה ובלבד שנתקבל אישור מסירה.

ולראייה באו הצדדים על החתום במקום ובמועד הנקובים לעיל:
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נספח א'
מסמכי הקול הקורא

מצורפים.

העירייה

השותף

11

נספח ב'
הצעת השותף

מצורפים.

העירייה

השותף

12

נספח ג'
אישור ניהול ספרים כחוק וכן אישור "עוסק מורשה" או אישור ניהול תקין מרשם העמותות

מצורפים.

העירייה

השותף

13

נספח ד'
נוהל משרד הפנים " :2/2011נוהל לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד עניינים בהעסקת
יועצים חיצוניים ברשויות מקומיות"

מצורפים.
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