
 

 

 תאגיד המים "מי ברק"  של   יועצים מאגר צטרפות ל הקול קורא ל 

 תאגיד המים והביוב של העיר בני ברק  

 

 הזמנה להצטרף למאגר יועצים 

אלה,   .1 )להלןבימים  ברק  בני  העיר  של  והביוב  המים  תאגיד  ברק"  "מי  המים  תאגיד    : נערך 

לצורך    מומחיםו, בעלי מקצוע  , מהנדסיםספקים  מאגר)  להקמת  "(,החברה" ו/או "התאגיד"

 ."(עיסוק תחומי"  )להלן:, מפקחים,  מתכננים, מודדים: בתחומיםביצוע עבודות מקצועיות 

כאמור, הינו כי מבצע העבודה יהיה    בפטור ממכרז לביצוע עבודות   החברהתנאי להתקשרות   .2

 .("המאגרלהלן: ")כלול במאגר רשימת היועצים והמתכננים 

 ויעודכן לפחות אחת לשלש שנים.   החברההמאגר יפורסם באתר האינטרנט של  .3

  בתחומים הנ"ל, המבקשים להיכלל במאגר, יגישו טופס בקשת הצטרפות   ספקים ואנשי מקצוע .4

עד ולא יאוחר    co.ilbarak-michrazim@mei. לתיבת המייל:  בצירוף כל המסמכים הנלווים  

   לפנה"צ 12:00בשעה  31.12.2021מיום 

. למען  ברהחבאתר ה  לשאלות ההבהרה  תאגידה  לעקוב אחר פרסום   באחריות מגישי הבקשה  .5

 לשאלות הבהרה מהוות חלק בלתי נפרד מההזמנה.  הסר ספק התשובות

ה  חברה ה  –יובהר   .6 ובעלי המקצוע  תצרף למאגר את  דעתה  ספקים  שיקול  פי  על  המתאימים 

הבהרות ו/או השלמות מסמכים ו/או כל דבר שהוא    המציעיםרשאית לדרוש מן    הבלעדי, ותהא

 דעתה הבלעדי לרבות אלו המתייחסים לתנאי הסף. לפי שיקול

  כי ההצטרפות למאגר אינה מבטיחה מסירת עבודה כלשהי, או בהיקף כלשהו, לכל   -כן יובהר   .7

בהתאם    יחתום על הסכם התקשרות  לחברהשיבחר לספק שירות    מציע ם או חלקם.  מציעיה

   ויתחייב להימנע מכל ניגוד עניינים.חברה  ת הלדרישו

 

 כללי:  

  ספקי ונותני שירות מקצועיים מעונין להקים מאגר    ,"(החברהלהלן: "מי ברק )  תאגיד המים .8

להזמנה זו    1בתחומי העיסוק המפורטים בסעיף    "(המציעים " ו/או "השירות   ספקי"  להלן:)

שירותים מקצועיים בתחומים אלו, בהתאם לצרכי  , זאת לצורך מתן  ("עיסוק  תחומי להלן: ")

שיעלו חברהה כפי  לעת    ,  ")מעת  נוספים  התאגיד,    ("המאגרלהלן:  תחומים  להוסיף  רשאי 

 . החברהלנכון בהתאם לצורכי  ראהילרשימה, בכל זמן ש 

להיכלל    העונה על התנאים המפורטים בהזמנה זו, מוזמן לפנות בבקשה  מציע בהתאם לזאת,   .9

 פורטת בהזמנה זו, תוך צירוף המסמכים הנדרשים לשם כך. במאגר בדרך המ 
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כזה, על    מציעיובהר כי כל   .10 רשאי לבקש להיכלל במאגר ביותר מתחום עיסוק אחד. במקרה 

בקשה  מציע  ה כזונפרדת  להגיש  בקשה  לכל  ולצרף  עיסוק  תחום  המסמכים    לכל  כל  את 

 תחום עיסוק. הרלוונטיים לגבי אותו 

  למאגר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אם  מציעשמורה הזכות שלא לאשר הצטרפות    לחברה .11

 היא תמצא אותו כלא מתאים להיכלל במאגר מכל סיבה שהיא. 

למתן שירות מסוים,    מהמציעיםיודגש, כי אין בפרסום הזמנה זו, בכדי לחייב התקשרות עם מי   .12

הרשום במאגר,   מציעבנושא. התקשרות עם  החברהל להגביל את סמכותה ושיקול דעתה ש או

תראה לנכון בהתאם להוראות הדין    שהחברה   מציעים  לאחר פנייה תחרותית למספר  תיערך

 . החברהדעתה הבלעדי של ל ולשיקו

  המציעים ונותני השירותים תהא רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה, לרענן את מאגר    החברה .13

כלשהו מתוך המאגר, בכל   מציעמהמאגר ו/או להתקשר עם    ספקי שירות  מחדש ו/או לגרוע

בכל עת ו/או להחליט כי   המציעיםהפסקת ההתקשרות עם מי מן   שלב שהוא, ו/או להחליט על 

לקבלת הצעות ו/או לערוך התקשרויות נוספות, וזאת ללא מתן    בכוונתה לצאת לכל הליך שהוא

 הודעה מוקדמת לכל גורם שהוא. 

הנדרשים לה בכל תחום    ספקי השירותים, על פי צרכיה, את סוגי  ולעדכן  רשאית לקבוע  החברה .14

 ל לפי שיקול דעתה הבלעדי. ולהרחיב את היקף פעילות העבודה הנדרשת, הכ וכן לצמצם או

  עדכון המאגר ייעשה לפחות אחת לשלש שנים. רשימת היועצים תפורסם ותהיה פתוחה לעיון  .15

 . החברההציבור באתר האינטרנט של 

  הזוכה יחתום על חוזה עבודה בדבר ביצוע השירותים בהתאם להזמנה זו ולפרטי   המציע/הספק .16

ידי    הצעתו על  ידי    החברהשיאושרו  על  יידרשו  אשר  נוספים  לתנאים  ככל  החברהובכפוף   ,

בלבד רשאית    החברהלמען הסר ספק  בהתאם לצרכי ההתקשרות הרלוונטית.    לושיידרשו, הכ 

 לרבות עדכון נספח הביטוח. בחוזה הרצ"ב  לערוך שינויים

ל בהתאם  ובכל תנאי שהוא, הכ   ספק השירותתהא רשאית להתנות את ההתקשרות עם  חברה  ה .17

 ולצרכי אותה התקשרות, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.   לדרישות

 , לעצמה את הזכות לערוך חקירות ובדיקות לפי ראות עיניה אודות המבקשים  שומרת  החברה .18

המציעים  כולם או מקצתם, ובכלל זה אודות עברם וניסיונם. בהגשת הבקשה להיכלל במאגר  

כאמור.  וחקירות  בדיקות  לעריכת  והחופשי  הטוב  מרצונו  שהסכים  כמי  המבקש  את    רואים 

היה  ישלא ישתף פעולה בעריכת החקירות והבדיקות כאמור ו/או ימסור מידע לא נכון,    מבקש

 .החברהי  רבקשתו להיכלל במאגרשאי לדחות את  תאגידה

  שלב ב' לאחר אישור )חור  מבמסגרת הליך התי  החברהלהעסקה בפרויקט ספציפי עליו תחליט   .19

חור לפי מחיר בלבד או לפי אמות מידה של  מ לבצע הליך תי  החברהרשאית    (רשימת המאגר

 .  בלבד או הליך משולב איכות ומחיר והכל לפי שיקול דעתה איכות

 

 :  תנאי סף

תנאי הסף הנדרשים להתקיים במציע בכל אחד מהתחומים ומסמכים שיש לצרף לצורך  להלן   .20

 הוכחת תנאי הסף:  

   בעל תואר אקדמאי רלוונטיהמציע הינו  20.1



 רשיון לעסוק במקצוע ע"פ דין בעל המציע הינו  20.2

   המציע רשום בפנקס המקצועי הרלוונטי 20.3

 . שנים 5ות  ון מקצועי מוכח של לפחהמציע בעל נסי 20.4

   המציע עוסק מורשה רשום כדין 20.5

   המציע פטור מניכוי מס במקור 20.6

 המציע עומד בתנאים של העסקה בגופים ציבוריים 20.7

 

לדרוש מה  חברהה .21 פרט  מציעיםתהא רשאית  וכל  ליתן הבהרות,  כל מסמך שהוא,  , להשלים 

 . שהוא

 

 מסמכים נוספים שהיועץ נדרש לצרף להצעתו    -תנאים כלליים 

  וצוות העובדים שברשותו ככל שישנם לרבות פרטי השכלתו וניסיונו   מציעקורות חיים של ה .22

המקצועי במתן שירותים בהתאם לתחום העיסוק הרלוונטי אליו מוגשת הבקשה, תוך תיאור  

ואישור העדר עבר פלילי    עד ביצוע הפרויקטיםפרויקטים בו עסק בתחום העיסוק הנ"ל, מו  של

 בהתאם לדרישת החברה.

 רשימת ממליצים, לרבות מספרי טלפון בהם ניתן ליצור עימם קשר. .23

  - אישור בתוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .24

1976  . 

 . אישור ניהול ספרים ואישור ניכוי מס במקור .25

החברות,   והמציעהיה   .26 מרשם  כדין  התאגדות  תעודת  להצעתו  לצרף  עליו  תאגיד,    הינו 

היה    העמותות/השותפויות/האגודות/ בהתאמה.  לצרף    והמציעהשיתופיות  עליו  תאגיד  אינו 

 עוסק מורשה.  תעודת

על אף האמור  (,  להזמנה זו  מצורף  )  המציע, חתום על ידי  המציעיםטופס בקשה להיכלל במאגר   .27

הבהרות,    , להשלים כל מסמך שהוא, ליתן מהמציעיםתהא רשאית לדרוש    החברהבהזמנה זו  

 וכל פרט שהוא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

 

 אופן הרישום למאגר וניהולו:

יצרף לה    להזמנה, המבקש להיכלל במאגר, ימלא את הבקשה להצטרפות למאגר המצ"ב מציע  .28

הנדרשים   המסמכים  כל  באת  לכתובת  וישגרה  אלקטרוני  דואר  azim@meimicr-אמצעות 

 barak.co.il    שם העסק והתחום בו מוגשת  /עובדהמציע את שם ה  יכתוב  כאשר בתוכן המייל

 ההצעה.  

יציין .29 המייל  מועמדות בנושא  "הגשת  הצעתו בתחו  מציעים למאגר    :  מיום  "  ם  יאוחר  ולא  עד 

 .  12:00 שעהב 31.12.2021

 למאגר מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתה   מציעשמורה הזכות שלא לאשר רישום  לחברה   .30

   הבלעדי.
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בהתאם להזמנה זו יהיה בתוקף בהתאם לדין ולשיקול דעתה הבלעדי    המציעיםהרישום במאגר   .31

 . החברה של

יופיע באתר האינטרנט של    המציעיםרשימת   .32 שייכלל במאגר    מציע  .החברההכלולים במאגר 

לתנאי הסף כמפורט    הודעה בכתב על כל שינוי שחל אצלו ביחס  לחברהמחויב למסור    המציעים

יום    14וזאת תוך    לעיל כולל ביטול ו/או התלייה ו/או אי חידוש של רישיון או היתר או רשום,

 על השינוי.  למציע ו/או לעובד מטעמוממועד הנודע 

פי סבב שוויוני והוגן, תוך שקילת שיקולים נוספים כגון:    יעשו ככל הניתן עלי  ורחהתמהליכי   .33

ניס י  אופ הנדרשת,  המציעהעבודה  של  עבודות  יונו  היקף  העבודה,  של  הגיאוגרפי  המיקום   ,

המציע ו/או מי  , רמת הזמינות של המציע, יתרונות יחסיים של  המציעבעבר ע"י    דומות שבוצעו

ל על  ומסוים וכיו"ב הכ  למציעיתרון מיוחד    עבודה המשכית,  לביצוע העבודה הנדרשת,  מטעמו

 פי שיקול דעתה הבלעדי. 

 היקף ההתקשרות עם היועצים:

   כלשהו הרשום במאגר או בהיקף כלשהו. מציעמחויב להתקשר עם  ואינ  תאגידה .34

  , כתנאי התאגידלקבלת הזמנת עבודה חתומה מראש, מטעם מורשי החתימה של  המציע  על   .35

 השירותים על ידו.לתחילת מתן  

  אינו רשאי לשנות את מסמכי ההליך קול קורא ו/או כל מסמך שהוא הנוגע להליך הקול המציע   .36

  קורא, להוסיף להם או למחוק בהם, להסתייג מהם או להתנות עליהם בדרך כלשהי. כל שינוי,

  הוספה, מחיקה או התניה כאמור שיש בהם משום הסתייגות ממסמכי ההליך קול קורא או 

 מתנאיו עלולים להביא לפסילת הבקשה ובכל מקרה לא יהיה להם תוקף.  

כמי שוויתר מראש על כל טענה בקשר למי    המציע קול קורא ייחשב    בהגשת הבקשה להליך  .37

 נספחיו והוא מאשר בכך כי הם ברורים ומובנים לו.  מהתניות הקול קורא על

 איסור ניגוד עניינים ושמירה על סודיות:

בזאת,   .38 ידרשו    המציעכי  מובהר  מטעמו,  הפועלים  כל  או  עובדיו  העבודה,  לביצוע  שייבחר 

כתנאי סף לקבלת העבודה, שלא לעסוק ולא לטפל במישרין ו/או בעקיפין בכל עניין    להתחייב

ייבחרו; ולחתום על שאלון איתור  העלול ליצור ניגוד עניינים עם העבודה שלביצועה    היוצר או

   מצורף לחוזה.  עניינים וכן לחתום על הצהרה בדבר שמירה על סודיות שהעתקם  חשש לניגוד

  החברה זכויות    הנ"ל, מהווה הסכמה לכל תנאי ההזמנה.  המציעיםלהיכלל במאגר    מציעבקשת   .39

 . חורמלמסירת עבודות במסגרת הליך הת וועדת המכרזים בתאגידוזכויות 

   המזמין שומר לעצמו את הזכויות שלהלן: .40

 להזמין את המציעים או מי מהם לשם הצגת הצעתם ויכולתם המקצועית.  .א

 לקיים מו"מ עם המציעים ו/או עם מי מהם.  .ב

ל  שומרת על זכותה להתקשר עם מספר זוכים לפי הכמות שתבחר לפי שיקו  החברה .ג

 דעתה ולא עם כל הזוכים בהליך זה. 

 לדחות כל הצעה או את כל ההצעות.  .ד

הבהרות .ה ו/או  נוסף  מידע  ההצעות  לבקש  לעניין  המציעים  מכל  ו/או  מציע    מכל 

 שהוצעו. 



ו/או  . ו   לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן את הדרישות המפורטות במסמך זה, לצמצם 

,  לבטל את העבודה ו/או חלקה בשל סיבות תקציביות ו/או מנהליות ו/או ארגוניות

 להזמין רק חלק מהעבודה והשירותים המפורטים במסמך זה.

 ל סיבה שהיא. לבטל את ההליך מכ .ז

 לקבל את כל ההצעה או חלק ממנה.  .ח

 לפצל את ההצעות ולהכריז על יותר מזוכה אחד על פי שיקול דעתה.  .ט

 לסיים בכל עת התקשרות עם מציע בהתאם לשיקול דעתה. .י

  למציעים לא תהיה כל טענה/דרישה או תביעה בשל שימוש שעשה המזמין בזכות .יא

 מזכויותיו אלו. 

 המועד הנ"ל לא תיבדקנה ותוחזרנה למציע כמות שהן.הצעות שיוגשו לאחר   .41

לגב'   .42 בלבד  בכתב  לפנות  יש  דנן  ההליך  לגבי  הבהרות  ו/או  נוספים  פרטים  וולך לקבלת    רחל 

 .  12:00בשעה   .202115.12וזאת עד ליום   barak.co.il-michrazim@mei באמצעות דוא"ל 

לעקוב אחר פרסום    באחריות מגישי הבקשה ,    חברה ת לשאלות הבהרה יפורסמו באתר ה תשובו .43

 .  החברהלשאלות ההבהרה באתר   התאגידתשובת 

כי רק   למען הסר ספק התשובות .44 יובהר  נפרד מההזמנה.  לשאלות הבהרה מהוות חלק בלתי 

 המזמין.  הבהרות שניתנו בכתב יחייבו את

                                                                      

                                                                 

 בכבוד רב,                                                             

 דוד צלניק, מנכ"ל                                                                                                   
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 בקשת הצטרפות למאגר יועצים/ות 

 

 : ________________________ המציע/הספקשם 

 מספר ת.ז./ ח.פ.: _______________________ 

המוקם על ידכם, אני מאשר כי    מאגר מציעים/ספקי שירות/מהנדסיםב אני הח"מ, מבקש להיכלל  

כל מסמכי ההזמנה להגשת מועמדות כפי שפורסמו על ידכם ואני מסכים ומקבל את כל    קראתי את 

 בהם.  האמור

תאגיד המים "מי ברק  לצורך אפשרות לקבלת עבודות מאת    המציעיםאני מעונין להיכלל במאגר  

ו/או "החברה"(,    להלן:) לי מעת  "התאגיד  לעמוד לרשות  לפי הזמנה שתינתן  והנני מתחייב  לעת 

 אלו.  לביצוע עבודותהחברה 

  המועסק על ידו/ה דרך קבע ככל שישנם, לרבות  המציע/הפרטים אודות צוות הייעוץ המקצועי של  

 :(יש לצרף קו"ח ותעודות)שמות, תפקידים, השכלה פורמאלית וניסיון 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

סיפק המציע/ה    יש לפרט את הפרויקטים שבהםהמציע/ה.  ם אודות הניסיון המקצועי של  פרטי

ולצרף    המציעהשנים שבו ניתן השירות, היקפם הכספי של הפרויקטים שבוצעו על ידי  שירות דומה,  

 : המלצות

 

1 _______________________________________________________________ . 

2________________ . _______________________________________________ 

3 _______________________________________________________________ . 

4 _______________________________________________________________ . 

5 _______________________________________________________________ . 

 מעסיקה שלי ו/או של  החברהכי העבודה המבוקשת הינה על בסיס קבלני בלבד וכי אין   ידוע לי

 העובדים המועסקים על ידי. 

 

 חתימה + חותמת____________________________



 הסכם למתן שירותי ייעוץ וליווי

 2021ביום ______ בחודש _______  ב____שנערך ונחתם 

: בין   

 מי ברק חברת 

 ח.פ. 

 בני ברק.   168רחוב ז'בוטינסקי 

 ("המזמינהו/או " "החברה)להלן "

 מצד אחד

 : לבין 

 _____________________ חברה/ עוסק

 _______________________ ח.פ./ ע.מ. 

 : _באמצעות המורשה מטעמה מר/גב' 

 כתובת: ________________________ 

 טלפון: ___________; פקס': ____________ 

 " או השירותים מבצע" או "היועץ: "להלן )

 ( "השירותים נותן "

 מצד שני 

" או  העבודה" או "השירותים להלן: ") מעוניינת בקבלת שירותי ליווי יעוץ    וחברת מי ברק :  הואיל

 .("העבודות"

המקצועיות,    ומצהיר כי הוא בעל הניסיון,  החברהוהיועץ מעוניין בביצוע השירותים עבור   : והואיל

וביכולתו לבצע את    המומחיות, הכישורים והמיומנות הנדרשים לצורך ביצוע השירותים

 קשים במסגרת חוזה זה בצורה הטובה ביותר.השירותים המבו

כי   : והואיל ליועץ  הליכי   לחברהוידוע  נבחרו במסגרת  לביצוע השירותים, אשר  נוספים   יועץ/ים 

לפי שיקול  בין היועצים  יתחלק  וכי היקף השירותים  לביצוע השירותים    הצעות המחיר 

 וכאמור בחוזה זה.  וועדת המכרזיםדעת 

שפרסמה   : והואיל קורא  קול  במסגרת  בקשה  הגיש  היועצים   להיכלל  החברהוהיועץ  במאגר 

בישיבתה מיום _________ אישרה את  וועדת המכרזים  למסירת עבודות מס' _____  

 . של החברההיועצים  הכללתו במאגר

 מעוניינת בקבלת השירותים מאת היועץ כיועץ עצמאי;  והחברה  : והואיל

לבצ  :והואיל זהוהיועץ מסכים  כיועץ עצמאי, את השירותים שיפורטו להלן בהסכם  בהתאם    ע, 

 סכם.הלתנאי ה

 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: 



 מבוא .1

 המבוא להסכם זה יחשב כחלק בלתי נפרד ממנו.

 לחוזה:  נספחים .1

 שאלון והצהרה בדבר מניעת ניגוד עניינים  – ' אנספח  (א)

 הצהרת סודיות – ' בנספח  (ב)

 נספח אחריות ושיפוי בנזיקין וביטוח  – ' גנספח  (ג)

 אישור על קיום ביטוחים – ' דנספח  (ד)

 כל הנספחים המצורפים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

 : הגדרות .2

 בהסכם זה יהיו למונחים הבאים הפרוש כדלקמן: 

לעניין הסכם זה או כל חלק   ידי החברהאו כל מי שהורשה על  /ועדת המכרזים ו  –"  החברה" (א)

 ממנו.

לו  -"השירותים  מבצע " או "השירותים  נותן " או "היועץ" (ב) ביצוע   החברהמטעם    מי שנמסר 

עובדיו, מנהליו, לרבות  חלק ממנה,  כל  או  נוספים    עבודה  ואנשי מקצוע  יועצים  וכן  שלוחיו 

 . לצורך ביצוע העבודות שיהיה צורך בקבלת שירותיהם 

 וליווי. שירותי ייעוץ  -" השירותים" ו/או "העבודה" ( ג)

 : ביצוע השירותים.  2

את  החברה .א לבצע  עצמו  על  בזאת  מקבל  והיועץ  ליועץ  בזאת  המפורטים   מוסרת  השירותים 

 . חברהשתקבע ה בחוזה זה בהתאם להיקף

לחלוקת העבודה בין  איננה מחויבת חברה במידה ויבחרו יועצים נוספים לביצוע השירותים, ה .ב

באופן כלשהו והיא רשאית להחליט על   וה אוהיועצים שזכו בהליך הצעות המחיר באופן שו

בכל אופן שתמצא לנכון בהתאם לשיקוליה המקצועיים   חלוקת ביצוע העבודה בין היועצים,

 להחליט שלא להיעזר בשירותיו של יועץ מסוים כלל.  והתקציביים ואף

 

 שעשתה בזכותה   בשל שימוש  החברהליועץ לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  

 זו.

 

 :הצהרות והתחייבויות היועץ .2

 

 :היועץ מצהיר כדלקמן 

האמצעים (א) המקצועי,  הידע  הכישורים,  הניסיון,  את  לו  יש  כי  מצהיר  למתן    היועץ  הדרושים 

 הטובה ביותר ובכפוף לאמור בהסכם זה. בצורה חברההשירותים, וכי הוא ייתן את השירותים ל

 

השקידה   וישקיע את מיטב   כוחותיו, כושרו, ידיעותיו ואמצעיוהיועץ מצהיר כי הוא ישתמש במיטב   (ב)

 . פי חוזה זה- התחייבויותיו על ומיטב המסירות והנאמנות לשם ביצוע

 

ה ( ג) כי  לו  ידוע  כי  מצהיר  נוספים  חברההיועץ  יועץ/ים  עם  להתקשר  השירותים   רשאית  לביצוע 

יקף השירותים יתחלק בין  השירותים וכי ה  שנבחרו/שיבחרו במסגרת הליכי הצעות המחיר לביצוע

 וכאמור בחוזה זה. החברההיועצים לפי שיקול דעת 



 

 היועץ מתחייב כדלקמן:

 שלהן.  לפעול בהתאם לחוקי המדינה והרשויות המקומיות, כלליהן והוראות הקבע (ד)

 

להשתמש במיטב    לבצע את השירותים באופן שוטף, בחריצות וברמה מקצועית מעולה, ולשם כך ( ה)

 והידיעה המקצועית. הכושר 

 

עפ"י (ו) ההתקשרות  תקופת  כל  במשך  היועץ  של  מטעמו  בפועל  השירותים  זה  מבצע  לרבות  )  חוזה 

 _.  ______גב'/היה מרתהיה/י (האופציות, ככל שיופעלו בהתאם להוראות חוזה זה

 

השירותים מטעמו במשך    לעיל בעניין זהות מבצע  (ו)5ידוע ליועץ כי על בסיס התחייבותו בסעיף   (ז)

התחייבותו הנ"ל,    בחוזה זה. יפר היועץ את  להתקשר עמו  חברהופת ההתקשרות, הסכימה התק

זכות אחרת העומדת לה עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י הדין, לבטל את   , בנוסף לכלחברהתהיה רשאית ה

 בעניין זה.  חברההיועץ וליועץ לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי ה החוזה עם

 

להלן:  )ה  חברכדין מה  להתחיל בביצוע השירותים על סמך הזמנה לוגיסטית חתומה היועץ מתחייב   ( ח)

 .("עבודה הזמנת"

 

 חברה מובהר ומוסכם כי ה   היועץ מתחייב שלא לחרוג מהיקף העבודה שאושר לו לביצוע אותו שלב. (ט)

ביצע עבודות מעבר למכסת העבודות שאושרה/הצעת   תהיה פטורה מכל תשלום ליועץ אף אם בפועל

 חברהכל עבודה ועבודה וליועץ לא תהיינה כל טענות ו/או דרישות כנגד ה   יר הספציפית בגיןהמח

 כך. בשל

 

החוקיות שתינתנה   היועץ מתחייב לבצע את השירותים בהתאם לכל דין ולמלא אחר כל ההוראות (י)

 לו מעת לעת על ידי הרשויות המוסמכות. 

 

 פעולה.  זה, תוך מגע הדוק ושיתוףלבצע את השירותים וכל המוטל עליו על פי הסכם  (יא)

 

להלן ולמלא   (א)6בסעיף    לבצע ביקורת שוטפת בדבר אופן ביצוע השירותים כאמור   לחברהלאפשר   (יב)

 להלן.  (ב)6כאמור בסעיף  החברה אחר כל ההוראות וההנחיות שיינתנו לו על ידי

 

, החברהעפ"י דרישת    דיווח שוטף ו/או דו"ח תקופתי עפ"י הוראות חוזה זה ו/או  לחברהלהעביר   ( יג)

 בדבר התקדמות העבודה.

 

 : החברהסמכויות  .3

 

השירותים ואת אופן   מפעם לפעם, ועד לסיום מתן השירותים, לבדוק את טיב   תרשאי  תהיה  החברה (א)

 ביצועם ואם היועץ מבצעם בהתאם להוראות הסכם זה.

 



  הוראות והנחיות, בכל  ו/או מי מטעמו  לתת ליועץ  תרשאי  החברה תהיהסכם  במשך כל תקופת הה (ב)

בסתירה לאמור בהסכם   הנוגע לביצוע השירותים ובלבד שההוראות וההנחיות שיינתנו, לא יעמדו

 זה.

 

היועץ לצורך ביצוע    לפסול כל עוזר או עובד או נותן שירות שהתמנה על ידי  תרשאי  חברה תהיהה ( ג)

 . של החברה בלעדי ההסכם זה, לפי שיקול דעת

 

בדבר התקדמות   , דו"ח תקופתילחודשיים, ולכל הפחות אחת ה, על פי דרישתלחברההיועץ ימסור  (ד)

טעמו העוסק בעבודה במשרדי היועץ וכל מי מ  לבקר  האו מי מטעמ  חברהה   תהשירותים וכן רשאי

ביצועם. היועץ וכל מי מטעמו ימסרו    עפ"י חוזה זה, לעיון בהתקדמות ביצוע השירותים ובאופן 

 או מטעמו. העל יד ווכל מסמך שיידרש כל הסבר חברהל

 

שיתר בעלי המקצוע  ך  והוא אחראי לכ  האו מטעמ  הכל הסבר שיידרש על יד   חברההיועץ ימסור ל ( ה)

 כאמור. כל הסבר האו לכל מי שיבוא מטעמ חברהימסרו גם הם ל

 

 

 :צוות עבודה ויועצים .4

 

שיהיה צורך בקבלת   לצורך ביצוע העבודות יעסיק היועץ, על חשבונו, יועצים ואנשי מקצוע שונים (א)

 ."חתימה על הצהרת שמירת הסודיות"  לחוזה  ' ב  . כמפורט בנספחשירותיהם לצורך ביצוע העבודות

 

של יועץ זה או   יועץ, מטעמים שינומקו על ידו, להפסיק העסקתולדרוש מה  תהא רשאית  החברה (ב)

 .חברהאחר והיועץ מתחייב לקיים את דרישת ה

 

על ( ג) גם  המחויבים,  בשינויים  יקוימו,  זה  חוזה  הוראות  שכל  לכך  אחראי  היועצים    היועץ  ידי 

 המועסקים על ידו. 

 

ועל חשבונו בלבד   ישירות ע"י היועץשכר היועצים שהיועץ יעסיק לצורך ביצוע העבודות, ישולם   (ד)

 כחלק מהתמורה עפ"י חוזה זה. 

 

 

 : תקופת ההתקשרות .5

 

ל  (א) הינה  זה  חוזה  עפ"י  ההתקשרות  ההסכם  3-תקופת  על  חתימה  מיום    תקופת"  –להלן  )  שנים 

 . ("ההתקשרות

 

להארכת (ב) הועדה  לאישור  כפופה  כאמור  החוזה  הארכת  כי  ומוסכם  ו/או   בחברהחוזים    מובהר 

על חוזה   ברה חהגורמים הרלוונטיים ב  הוועדה למסירת עבודת ומבלעדי אישור כאמור וחתימת

 .תוקף הארכה מתאים, אין להארכה כל

 

לעיל שומרת   ( ג) לפי שיקול  החברהעל אף האמור  ומכל   לעצמה את הזכות להביא,  דעתה הבלעדי 

 חברה שתשלח ליועץ. בכל מקרה בו תשתמש ה  סיבה שהיא, חוזה זה לסיומו בהודעה בכתב ומראש



נקוב בהודעה דלעיל וליועץ לא יהיו טענות החוזה לידי סיום במועד ה   בזכותה, על פי סעיף זה, יובא

 זו. בזכותה החברהבשל שימוש  החברהתלונות ו/או תביעות מכל סוג שהוא כלפי  ו/או

 

 

 

 : לוח זמנים .6

 

ויבצע את השירותים   וקבלת הזמנה לוגיסטית  החברה היועץ יחל בביצוע השירותים מיד עם דרישת   (א)

והאמור בחוזה החברה  בהתאם לדרישות    להשלמתםעל כל שלביהם באופן רציף וללא הפסקה עד  

 . החברהמהמועדים שידרשו ע"י  זה. היועץ מתחייב לא לחרוג

 

עקב  (ב) או  עליון,  כוח  של  מסיבה  העבודה  משלבי  כלשהו  שלב  בביצוע  עיכוב  אחרים   נגרם  תנאים 

ץ  להעניק ליוע  חברהה תלמנען, רשאי אין ליועץ שליטה עליהם ולא היה באפשרותו החברהשלדעת 

הזמנים אשר תהא זהה לתקופת העיכוב, ובלבד שהיועץ פנה    ארכה במועדי הביצוע שנקבעו בלוח

בעניין  חברהשל ה  המיד עם קרות המאורע בגינו הוא מבקש את הארכה. החלטת  בבקשה לאורכה

 זה תהא סופית ותחייב את היועץ. 

 

 :התמורה .7

 

בהתאם להצעת המחיר שהגיש    ליועץ  חברהתמורת ביצוע כל התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, תשלם ה .א

בהתאם לביצוע העבודה בפועל, בכפוף לאישור תקציבי,   היועץ במסגרת הליך ההצעות הספציפי,

 להעברת התשלום ולכל יתר הוראות חוזה זה. החברהובכפוף לאישור  הזמנת העבודה,

 

וליועץ לא    החברהלביצוע, נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של   מובהר כי היקף העבודות והשירותים .ב

השירותים או   ה לבצע רק חלק מןחברטענות ו/או תביעות ו/או דרישות בשל החלטת ה  תהיינה כל

 חלקים מתוך שירות ספציפי או כלל לא.

 

שלב.  . ג אותו  לביצוע  לו  שאושרו  העבודות  מהיקף  לחרוג  שלא  מתחייב  כי   היועץ  ומוסכם  מובהר 

עבודות מעבר למכסה שאושרה וליועץ לא   ה תהיה פטורה מכל תשלום ליועץ אם בפועל ביצעחברה

 ה בשל כך. חברכנגד ה תהיינה כל טענות ו/או דרישות

 

לשנות   החברהרשאית    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת, כי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, .ד

מבקשת היא  אותם  העבודה/השירותים  היקף  בכל  את  את    לקבל  ו/או  העבודה  משלבי  אחד 

יינתן כי  מבקשת  היא  בהן  את  התחומים  להקטין  ו/או  העבודות  מפרט  עפ"י  היקף   השירות 

תהינה כל דרישות ו/או טענות  השירותים ולנצל רק חלק משעות העבודה/היקף העבודה. ליועץ לא

  בשל כך. חברהכנגד ה

 

על פי    מבצע השירותים  תחייבויותיו שלהתמורה הנ"ל מהווה תשלום מלא וסופי עבור ביצוע כל ה .ה

הצמדה ו/או ריבית ו/או שום תוספת אחרת בין   חוזה זה, ולא תשולם ליועץ או לכל מי מטעמו כל

 במהלך תקופת ההתקשרות. 

 



תשלום עבור שכר   בין לאחר תום תקופת ההתקשרות. עוד מובהר כי התמורה כוללת בין היתר,ו

השירותים והיועצים וכן הוצאות ככל הדרוש   ואש"ל של מבצעעבודה, שעות נסיעה, הוצאות נסיעה  

לצורך לצורך מתן השירותים    למבצע השירותים  ו/או  נובע לחברהעבודתו  בין אם הצורך בהם   ,

 חברה נגד ה  ולא תתקבל כל דרישה ו/או טענה  חברהשל מבצע השירותים או מיוזמת ה  מיוזמתו

 תשולם כל תוספת על התמורה הנ"ל.  לתשלום סכום כלשהו נוסף על התמורה הנקובה לעיל. לא

 

 

 :אופן תשלום התמורה .8

 

באבני הדרך .א כל שלב הקבוע  מראש,  בסוף  היועץ    שיקבעו  יפורטו    חשבון  לחברהיגיש  בו  מפורט 

להזמנה ו  החברהבפועל בהתאם להנחיות    העבודה שבוצעה, התאריכים והשירותים שביצע היועץ

 שאמור להשתלם לו עפ"י חוזה זה ועפ"י הצעת המחיר שהגיש.  הלוגיסטית וכן את פירוט התשלום

 

להליך וההנחיות שניתנו על  בדוק את החשבון המפורט אל מול שלבי העבודה האמורים  ת  החברה .ב

לאחר קבלת    . רקהלתיקונים בעבודה בהתאם לשיקול דעתויעביר ליועץ הערות או בקשות    ידו ליועץ

היועץ חשבוניות מס התואמת את    , ימסורחברה כי העבודה בוצעה לשביעות רצון ה  חברהאישור ה

 .החברההשירותים שאושרו על ידי 

 

התשלום ליועץ יהיה כנגד ביצוע בפועל והשלמה של שלבי העבודה ובהזמנת העבודה לשביעות רצון  . ג

 . החברה

 

בגין הסכום   חברהל  או חלק ממנו, יגיש היועץ חשבונית מס כדין/חברה עם אישור החשבון ע"י ה .ד

בונית מיום מסירת החש  ,יום  45שאושר שוטף +  תשלם ליועץ את סכום החשבונית  חברהשאושר. ה

 . לחברה

 

העבודה שביצועה הושלם   דו"ח שיפרט את היקף   לחברהמבלי לגרוע מן האמור לעיל, היועץ יגיש   .ה

 .חברהעד אותו מועד, עפ"י דרישת ה

 

 לחוק מע"מ  42תיקון  .ו

 

I.   להלן:  )  1975  -התשל"ו  לחוק מס ערך מוסף,  42במידה שהיועץ סבור שהוא עומד בתנאי תיקון

על  ("מ"המע  חוק" ל,  למסור  טרםחברהיועץ  ה  ה,  רו"ח   חברהחתימת  אישור  זה,  חוזה  על 

 לחוק המע"מ.  42תיקון  מטעמו לפיו הוא עומד בתנאי

 

II. מסר היועץ אישור כאמור בסעיף ו-  I  התמורה הגיעה לו עפ"י    ה ליועץ אתחברלעיל, תשלם ה

את דרישת התשלום וחשבון   החברהממועד אישור    יום  45הוראות חוזה זה, לפי תנאי שוטף +  

מס בתוך   ה חשבוניתחברהיועץ. עם תשלום התמורה מתחייב היועץ להמציא ל מפורט שהגיש

 המועד הקבוע בחוק המע"מ. 

 

 

 :שמירת סודיות .9



לשמור בסוד כל מידע שיגיע לידיעתו  היועץ לשמור על חובת הסודיות לפי כל דין,בביצוע הסכם זה מתחייב 

יחתים על הצהרת שמירת סודיות את עובדיו ואת הפועלים מטעמו    תוך כדי ו/או עקב ביצוע הסכם זה וכן

 '.במצ"ב נספח ההצהרה על שמירת סודיות בטופס 

 

 : מניעת ניגוד עניינים הגבלה .10

פי הסכם זה ובלבד שלא יהיה    השירותים מנוע מלעסוק במקצועו מחוץ למתן שירותיו עלאין מבצע   .א

הסכם זה ולא ייעשה דבר שיש בו משום ניגוד אינטרסים   בכך כדי לפגוע בתנאי מתן שירותיו לפי

 לפי הסכם זה.   עם פעולתו

 

ם או גוף אחר  עבודה עבור כל גור  עם קבלת העבודה יהיה מבצע השירותים מנוע מלקבל על עצמו .ב

 עלול להעמידו במצב של ניגוד עניינים.  אם הדבר בחברהובכלל 

 

ה . ג עם  ההתקשרות  תקופת  כל  במשך  כי  זה  חברהמובהר  חוזה  מתקופות )  עפ"י  אחת  כל  לרבות 

, מבצע השירותים אינו רשאי לבצע (בהתאם להוראות החוזה האופציה, ככל שאלו יופעלו ויאושרו

 החברה. עבור  ו תכנון על פרויקטים מטעם חברות הפועלותניהול ו/או בקרה ו/א עבודות

 

עולה חשש לניגוד עניינים   אם בשלב כלשהו נמצאים בטיפולו של מבצע השירותים נושאים מהם .ד

 . חברהוליועץ המשפטי ל לחברהכך בכתב מייד -יודיע על 

 

מלטפל .ה מנוע  יהיה  השירותים  מבצע  לעיל,  האמור  מן  לגרוע  ב  מבלי  עבודתו  ה חברבתקופת 

 החברהו/או בתיקים של גופים להם התקשרויות עם    בהתקשרויות ו/או בנושאים ו/או במשרדים

 להעמידו במצב של ניגוד עניינים.  ואשר עלולים

 

ה מראש ובכתב על כל חברה  למניעת מקרה של ניגוד עניינים, מבצע השירותים מתחייב ליידע את  .ו

יפין מיזם פרטי או ציבורי, לרבות ייעוץ שוטף במישרין או בעק  עבודה שהוא שוקל לקבל לביצוע,

או מי   של החברההמשפטי    התקשרות מהם עולה חשש לניגוד עניינים ולקבל את הסכמת היועץ  או

 מטעמו, לכך בכתב. 

 

להם אינטרס /חלק כלשהו,   מבצע השירותים וכל היועצים שיועסקו על ידו ו/או כל תאגיד בו יש .ז

   פי חוזה זה.- ה על חברלעיל מול ה ם כאמורלא ימצאו במצב של ניגוד ענייני 

 

פיו,  - ובפעולותיו לבצוע העבודות על   ,החברהמבצע השירותים מצהיר כי בחתימתו על ההסכם עם   .ח

צדדים   בהתחייבויות אחרות שלו ו/או של מי מעובדיו ו/או מי משותפיו כלפי  אין כל סתירה ופגיעה

טענה ו/או  תביעה  לכל  צפוי  הוא  אין  וכי  שלישי  שלישיים,  מילוי   מצד  עם  בקשר  כלשהו, 

 התחייבויותיו על פי הסכם זה. 

 

שותפיו וכל העובדים מטעמו, ימנעו   כל עובדי מבצע השירותים ו/או מנהליו ו/או בעלי מניותיו ו/או .ט

עניינים, באופן ישיר או עקיף עם יזמים/גורמים פרטיים, לרבות    מלהתקשר באופן שמהווה ניגוד

מהגופים ו/או היועצים העובדים   פין למי מהגופים המרכיבים את היזם ולמיבמישרין או בעקי  יעוץ

שלבי עבודת יזמים והגורמים הפרטיים ובכל שלבי ההתקשרות   עבורם, האמור לעיל יחול על כל

 עמם.



 

ו/או .י מניותיו  בעלי  ו/או  מנהליו  ו/או  השירותים  מבצע  עובדי  תקופת   כל  במהלך  ימנעו  שותפיו 

 , בתביעות החברהמלהתקשר עם תובעים ו/או טוענים כנגד    חוזה זה וגם בסיומהההתקשרות עפ"י  

 שנמסרו לטיפולו של מבצע השירותים.  ע"פ כל דין בכל הקשור בעניינים נשוא העבודות  החברהכנגד  

 

'. מובהר אהמצורפת כנספח    מבצע השירותים יחתום וימלא את הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים .יא

 מהתחייבויות כלשהי של מבצע השירותים.  באמור בהצהרה זו כדי לגרועכי אין 

 

 :העדר יחסי עובד מעביד .11

 היועץ ו/או כל מי מטעמו.   לבין  החברהלמען הסר ספק מובהר בזה כי לא יהיו יחסי עובד מעביד בין    .א

 

ו כל עובד ועובדי היועץ א  החברהכמו כן מובהר כי לא תיווצר כל זיקה ו/או יחסי עובד מעביד בין   .ב

, יישארו העובדים בחברהישהו עובדי היועץ    מטעמו. אף אם ייווצר מצב בו לצורך ביצוע ההסכם

 בגדר עובדי היועץ בלבד. 

 

ו/או לגרוע ו/או להחליף ת  למען הסר ספק מובהר כי אין בהעסקת העובדים מטעם היועץ כדי להפחי . ג

   ההסכם. תפקידיו ע"פלביצוע  החבראת התחייבויות היועץ ואחריותו כלפי ה

 

כי   .ד מצהירים  לפקח,חברלזכות  ההצדדים  אחר   ה  אחד  כל  היועץ  את  להנחות  או  להדריך 

יחסי עובד מעביד עם היועץ או עם העובדים   מהמועסקים על ידו, ולא יהיה בכך באמור כדי ליצור

ה ידו.  על  לאחברהמועסקים  הפע  ה  לעניין  לעיל  כאמור  פעולתה  בגין  אחריות  בכל  ולה  נושאת 

 הראויה של היועץ.  המקצועית

 

 :איסור העברת זכויות .12

מזכויותיו או התחייבות   היועץ מתחייב לא להעביר לאחר הסכם זה כולו או חלק ממנו, או כל זכות .א

 מראש ובכתב על כך. החברה מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, אלא על פי הסכמת

 

עבור התחייבויותיו החברה לעיל, יישאר היועץ אחראי כלפי    (א)ניתנה הסכמה כאמור בסעיף קטן   .ב

 כאמור. לפי הסכם זה ביחד ולחוד עם מי שהועברה אליו התחייבות

 

 : ושיפוי בנזיקין  וביטוח אחריות  .13

כנספח   המצ"ב  וביטוח  בנזיקין  ושיפוי  אחריות  נספח  הוראות  יחולו  הצדדים  זה   ג'על  להסכם 

 והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

 

 : קיזוז  .14

חרים א הסכמים    ולא ישולם על ידו במועד עפ"י הסכם זה ו/או  לחברהכל סכום שהיועץ יהיה חייב  

עליה לשלם ליועץ על פי הסכם זה   יהיהרשאית לקזז מכל סכום ש  חברה ו/או עפ"י כל דין, תהא ה

 בשום דרך. חברהלבצע קיזוז מול ה או על פי הסכמים אחרים ומוסכם כי ליועץ אסור

 

 : זכויות יוצרים .15

 



ו/או .א מן  הנובעות  יוצרים  וזכות  מקורית  יצירה/יצירה  העבודה,  תפוקת  יהיו   כל  השירותים  עקב 

לנהוג בכל תוצרי העבודות מנהג בעלים לכל דבר    והיא תהיה רשאית  חברהבבעלותה הבלעדית של ה

; מבצע השירותים חברהלהעבירם לאחר, לכל מטרה אחרת שנראית ל  ועניין לרבות לפרסמם ו/או

 מקורית וזכות יוצרים.  אחר בשמו או במקומו, לא יהיו זכאים לכל תשלום נוסף עבור כל יצירה  או

 

האמ .ב והזכויות  השירותים  קטן  העברת  בסעיף  אינה  ( א)ורות  לאחר,  מבצע   לעיל  הסכמת  טעונה 

 השירותים. 

 

 

 

 

 :הפסקת שירותיו של היועץ ללא אשמת היועץ וחידושו  .16

 

לבטל הסכם זה בכל עת   רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי,   חברהלעיל, ה  ()א8על אף האמור בסעיף   .א

הסכם זה ע"י מתן הודעה בכתב ליועץ. בכל מקרה   ו/או להפסיק את המשך ביצוע השירותים עפ"י

שתשלח    בזכותה, על פי סעיף זה, יובא החוזה לידי סיום במועד הנקוב בהודעההחברה  בו תשתמש  

 . החברה

 

 החברהשימוש שעשתה    ליועץ לא תהיינה כל טענות, מענות, תביעות או דרישות מכל סוג שהוא בשל .ב

  בזכותה לפי סעיף זה.

 

בכתב למבצע השירותים   ש כעבור זמן את ביצוע השירותים, תשלח על כך הודעהלחד  החברהתרצה   . ג

הסכמתו להמשך ביצוע השירותים, לא יאוחר -אי  בכתב הסכמתו או  לחברהומבצע השירותים יודיע  

 . החברהההודעה מטעם  יום ממועד משלוח 14-מ

 

 

 :קיום התחייבויות היועץ-ביטול ההסכם בשל אי  .17

 

להודיע לו על   רשאיתחברה  או יותר מהתחייבויותיו עפ"י הסכם זה, תהיה הלא ביצע היועץ אחת   .א

 בכתב. ימים ממועד משלוח הודעה (חמישה) 5סיום הסכם זה בתוך 

 

 חברהשימוש שעשתה ה  ליועץ לא תהיינה כל טענות, מענות, תביעות או דרישות מכל סוג שהוא בשל .ב

 בזכותה לפי סעיף זה. 

 

עם היועץ ויוכנס   יבה שהיא, ע"י אחד מבעלי המקצוע העובדיםבמידה שהעבודה תופסק, מכל ס . ג

הידע את  להשלים  היועץ  על  במקומו,  חדש  מקצוע  מניעת   בעל  לשם  חשבונו  על  החסר/העבודה 

 עיכובים. 

 

 חברהזה ויזכו את ה  מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, האירועים הבאים ייחשבו כהפרה של הסכם .ד

 במקרה של הפרה יסודית.  הסכם זה ועל פי כל דין בכל הזכויות המוקנות לה על פי

לפועל לגבי נכסי היועץ, או חלק   הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה .1

 ביצועם.   יום ממועד  14האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך    מהם, והעיקול או הפעולה



צו הקפאת הליכים, ו/או צו    כינוס נכסים, ו/אוניתן נגד היועץ ו/או עסקיו ו/או חלק מהם צו   .2

פשיטת רגל או שהוכרז כחייב מוגבל באמצעים, או נעשה   פירוק או הוגשה נגד היועץ התראת

 כשיר לפעולה משפטית או תכנונית. בלתי

 החברה. היועץ מסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר ללא הסכמת .3

 היועץ סטה מההנחיות שניתנו לו.  .4

 .חברהמראש ובכתב מה מהתקציב או מלוח הזמנים מבלי שקיבל אישור לכךהיועץ סטה  .5

לא יקיים הוראה מהוראותיו    היועץ התרשל בביצוע התפקיד ו/או הסתלק מביצוע החוזה, או .6

 . (בשל כך חברהאחראי לכל נזק ו/או הפסד שיגרמו ל במקרה כזה היועץ יהיה)ותנאיו 

 היועץ הפר התחייבות יסודית לפי חוזה זה.  .7

 ביצע עבירה שיש עמן קלון.  שהיועץ ו/או מי ממנהליו  ההוכחות להנחת דעת  החברהכשיש ביד   .8

 

 :תוצאות ביטול ההסכם .18

 

 מבלי לגרוע מן האמור לעיל: 

 

, ללא כל תנאי, כל חומר לחברההיועץ למסור    מתחייב  ,לפי חוזה זהבכל מקרה של ביטול ההסכם,    .א

תהיה רשאית להשתמש בכל חומר כנ"ל    והחברהחוזה זה    שהוכן על ידו במסגרת ההתקשרות עפ"י

 למסרו לגורם שלישי כלשהו.  לפי ראות עיניה בלבד וכן

 

חלק .ב אותו  לגבי  החוזה  פי  על  מהתחייבויותיו  היועץ  את  משחרר  אינו  ההסכם  מהעבודה   ביטול 

 שבוצע עד למועד כניסת הביטול לתוקף.

 

להמשיך בעבודה או    ת החברהשאיר  ,חוזה זה  לפי  בכל מקרה בו בוטל ההסכם או הופסקה העבודה . ג

 העבודה או כל חלק ממנה לכל גורם אחר.  או למסור את המשך ביצוע הכל חלק ממנה בעצמ

 

 

כתוצאה מכך, יחולו    לחברה נגרמו  ש  בוטל ההסכם, כל ההפסדים או ההוצאות הנוספות הכרוכות .ד

אלו מהכספים המגיעים ממנה ליועץ בגין חוזה זה   תהיה רשאית לנכות כספים  והחברהעל היועץ  

כנגד היועץ בגין הפרת   חברהבנוסף לכל תרופה אחרת שתעמוד ל  או בגין כל עבודה אחרת וזאת

 התחייבויותיו. 

 

ה ליועץ את התשלומים חברבוטל ההסכם או הופסק המשך ביצוע השירותים כאמור לעיל, תשלם ה .ה

. פרט לתשלום על פי סעיף על ידי החברהביטול ההסכם כפי שייקבע    השירותים עד ליום  בגין ביצוע

 בקשר להסכם זה וליועץ לא תהיינה כל   חברההיועץ זכאי לכל תשלום נוסף מאת ה  זה, לא יהא

הנ"ל ובלבד   בשל שימוש בזכותה  חברהטענות, דרישות, תביעות או מענות מכל סוג שהוא כלפי ה

 לו כאמור בסעיף זה.  ששילמה את המגיע

 

 : תשלומים סוציאליים .19

 



רוכשים זכויות סוציאליות הקיימות בין עובד ומעביד מכוח   אין היועץ או מי מטעמו או מי המועסק על ידו,

הסוציאליות חלים   הסכם קיבוצי. כל התשלומים לביטוח לאומי, מס מקביל ויתר הזכויות  דין ו/או נוהג ו/או

 ו בהתאם.על היועץ וישולמו על יד

 :אחריות מקצועית .20

היועץ מהאחריות המקצועית   ה לשירותים של היועץ, אינם משחררים אתחברהסכמתה ו/או אישורה של ה 

 הבלעדית להם. 

 : אספקת אמצעי עזר .21

הדרושים לצורך ביצוע השירותים    מוצהר ומוסכם בזה כי כל הציוד, המתקנים, החומרים ויתר אמצעי העזר

 חשבונו בלבד.  אליהם, יסופקו על ידי היועץ ועלו/או הקשורים 

 : הפרות ותרופות .22

,  9,  7,  6,  5,  4הוראות סעיפים    לפי יתר הוראות החוזה מסכימים הצדדים כי  החברהמבלי לגרוע בזכותה של  

הינם יסודיים ועיקריים אשר הפרת אחד מהן מהווה הפרה יסודית של    25  ,22,  19,  17,  16,  15  ,14  ,13,  12,  10

עפ"י החוזה ו/או עפ"י   לפיצוי בסכום גבוה יותר  חברהמבלי לגרוע מזכותה של ה חברה )ותזכה את ה  זההחו

ה בפיצוי מוסכם חברימים מראש וכן תזכה את ה  7לביטול החוזה תוך משלוח הודעה בכתב ליועץ    (כל דין

מכל סכום שיגיע ה תהא זכאית לקזז את סכום הפיצוי הנ"ל  חברוהפרה, וה  ₪ בגין כל הפרה  ___בסך של  

או הניכויים אין   בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותו מהיועץ בכל דרך אחרת. תשלום הפיצויים  ליועץ

לסיים את העבודה במועד או מכל התחייבות   ולא יהיה בהם כדי לשחרר את נותן השירותים מהתחייבויותיו

 אחרת על פי חוזה. 

 :ויתור .23

ה על זכויותיה  חברמצד ה   ליועץ, לא יחשבו כויתור  החברהשום ויתור, הנחה, אי פעולה או מתן הארכה מצד  

 כמפורט ובכתב מראש. ה על זכויותחברולא ישמשו לתביעה אא"כ תוותר ה

 :כתובות .24

  כתובות הצדדים לצורך ביצוע הסכם זה הם כברישא להסכם.

 

דין, תיחשב כאילו הגיעה   ורות לעיל לרבות המצאת כתבי ביתכל הודעה שתישלח לצדדים לפי הכתובות האמ

 ובמידה ונמסרה אישית ממועד מסירתה בפועל.  שעות ממועד המשלוח בדואר רשום, 72לתעודתה תוך 

 : סמכות שיפוט ייחודית  .25

מסורה לבתי המשפט   סמכות השיפוט בכל הנוגע למחלוקות הנובעות מכוח הסכם זה ו/או כפועל יוצא ממנו

 ולהם בלבד. בתל אביב יפוכים המוסמ

 ולראייה באו הצדדים על החתום: 

    _____    _______   ___________ 
 חתימה וחותמת  שם מלא      תאריך   - מבצע השירותים

 
    _____    _______   ___________ 
 חתימה וחותמת  שם מלא      תאריך    -החברה 

 

 

 

 



 

 ' אנספח 

 הצהרה בדבר אי ניגוד עניינים 

 כאשר מדובר בחברה )אני הח"מ ____________________ ת"ז_________________/ 

 ימולא הנוסח הבא: אנו הח"מ__________________ ת"ז__________________ 

 ו__________________ ת"ז___________________ המורשים לחתום ולהתחייב בשם 

 ( חברת_________________________________ ח.פ._________________

 מצהיר/ים בזאת כי: 

לבין   .1 שבינו  ההסכם  פי  על  בהם  מחויב  השירותים  שמבצע  העבודות  בביצוע  בעניין  החברה  אין 

" או ההסכם הלן: ")ל  נספח ב'    שירותי ____________________ והכל כמפורט מפרט העבודות

ההסכם בכדי להעמיד אותי ו/או את מבצע   אין בחשיפתי/נו למידע מתוקף ביצוע, וכן  ("החוזה"

ו/או את מי מבעלי המניות בחברה הינו חברה)  השירותים  ו/או את מי    (ככל שמבצע השירותים 

מעובדי מבצע השירותים ו/או את כל מי שיעסוק מטעם מי    ממנהלי מבצע השירותים ו/או את מי

לעיל המנויים  עיסוקים בב  מהגורמים  לבין  זו  עבודה  בין  עניינים  ניגוד  של  במצב  ההסכם,  יצוע 

אין ולא יהיה לי ו/או למי מהעובדים מטעם מבצע השירותים כל נגיעה אישית   אחרים שלהם וכי,

 לניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא בביצוע העבודות, בין ביצוע העבודה לבין עיסוקים  ו/או חשש

 אחרים או עניינים אישיים. 

 

כל שכר ו/או   מבלי לפגוע באמור לעיל, מודגש כי מי מהגורמים המנויים לעיל לא קיבל/ו ולא יקבל/ו  .2

ל לספק  המסוגלות  ו/או  המספקות  מהחברות  ממי  הנוגע  חברה  תשלומים  בתחום  שירותים 

 ה לבין מבצע השירותים. חברלהסכמים שבין ה

 

הרי שהואיל   אינו נכון,  2במידה והאמור בסעיף  למען הסר ספק, ידוע לנו כי קיום ניגוד עניינים, ו/או   .3

יסודי בהסכם וכי, ממילא,   וידוע לנו כי בחתימתי/נו על נספח זה אני/ו מאשר/ים כי מדובר בתנאי

ו/או בכל אופן אחר, הרי שמדובר בהפרה   במידה שיתברר כי קיים ניגוד עניינים באופן האמור לעיל

 על כל המשתמע מכך.  יסודית של ההסכם מצד של מבצע השירותים,

 
הקשורות או    במסגרת החוזה,  חברהמבצע השירותים מתחייב שלא לאשר מסירה של עבודות ל .4

של מבצע השירותים, או  נמצאות בממשק ישיר או עקיף עם מי שהוא בהווה, או שהיה בעבר לקוח

השירותים, במסגרת הגיע לידי מבצע  מצוי בקשר עסקי או אחר עם מבצע השירותים. במקרה שבו

בהווה, או שהיה בעבר, לקוח, או מצוי בקשר עסקי    החוזה, בקשה לאישור פרויקט מגורם שהוא

בכתב ולא יטפל באישור מסירת הפרויקט    לחברהעל כך מיידית    או אחר עם מבצע השירותים, יודיע

   .חברהאישור מראש ובכתב מה אלא אם קיבל לכך

 ולראיה באתי על החתום:

 
 _______  __________    ____________________ 

 תאריך       חתימה 
  



 הצהרה על שמירה סודיות –' בנספח 

אדם, כל   מבצע השירותים מתחייב בזה לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע או להביא לידיעת כל .1

אחרי והן לפני או    ידיעה שתגיע אליו בקשר עם השירותים ו/או ביצועם, הן תוך ביצוע השירותים

התחייבות עפ"י סעיף זה מהווה    מילוי-ביצועם. מבצע השירותים מצהיר בזאת כי ידוע לו כי אי

 עבירה לפי דיני המדינה. 

 

על נספח   מבצע השירותים מתחייב להחתים את עובדיו או כל מי שמועסק על ידו בקשר לשירותים .2

כל אדם כל ידיעה  א לידיעת"הצהרת סודיות" לפיה התחייבו לא להעביר, להודיע, למסור או להבי

ביצוע בעת  הן  ביצועם,  או  השירותים  עם  בקשר  אליהם  אחרי   שתגיע  או  לפני  והן  השירותים 

מילוי התחייבויות עפ"י סעיף זה מהווה  -ביצועם; העובד או המועסק כאמור יצהיר כי ידוע לו כי אי

 עבירה לפי דיני המדינה. 

 

הפרטיות .3 והגנת  במידע  שימוש  סודיות,  את    שמירת  בסודיות  לשמור  מתחייב  השירותים  מבצע 

מידע אחר שעליהם, וכן את תנאי הסכם זה, ולא לעשות   שמות הלקוחות, מספרי הכרטיסים או כל

לצורכי קיום של מבצע השירותים   בהם שימוש אלא  לגרוע מהתחייבותו  וזאת מבלי  זה,  הסכם 

 .חברהכלפי ה  לעניין זה על פי כל דין

 

 החברה תעמוד בתוקפה גם לאחר שההסכם בין    שירותים על פי סעיף זהתחייבותו של מבצע הה .4

 לקצו. לבין מבצע השירותים יגיע

 

 האמור בנספח זה יחול לא רק על מבצע השירותים אלא גם על עובדיו, שלוחיו ונציגיו.  .5

 

לו ה .6 הנתונים שמסרה  להעתיק את  ולא  לשכפל  לשם מתן  חברה  מבצע השירותים מתחייב שלא 

 מייד עם בקשתה ו/או תום תקופת ההתקשרות. חברההשירותים ו להשיבם ל 

 אני החתום מטה

שם ומשפחה: / מורשי החתימה 

 מטעם מבצע השירותים

 

 

 ח.פ. 

 

 

 טלפון נוסף:  טלפון:  כתובת פרטית: 

 

 בית :כתובת מקום עבודה

 מס':

 קומה:

 עמדה: 

 טלפון: 

 

 



 עובדי מבצע השירותים 

 שם ומשפחה: 

 

 

 מספר זהות

 

 תפקיד:

 טלפון:  : יישוב כתובת פרטית: 

 

 בית :כתובת מקום עבודה

 מס':

 קומה:

 עמדה: 

 טלפון: 

 

-120  מצהיר/ה כי קראתי את ההוראות בדבר שמירה על סודיות כמפורט להלן, לרבות הסעיפים .1

המפורט   – הפרטיות, התשמ"אבחוק הגנת  16וכן סעיף  ,1977 –לחוק העונשין, תשל"ז  267 -ו 117

 1981להלן 

 

 "סודיות"

בתוקף    הפרטיות קובע: "לא יגלה אדם מידע שהגיע אליו,  1981  –לחוק הגנת התשמ"א    16סעיף   .1

לביצוע חוק זה או    תפקידו כעובד, כמנהל או כמחזיק של מאגר מידע, אלא לצורך ביצוע עבודתו או

 מאסר חמש שנים".  משפטי", "המפר הוראת סעיף זה דינועל פי צו בית משפט בקשר להליך 

 

 מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן: .2

 ; חברהולצורך ביצוע תפקידי הנ"ל ברצוני להעניק שירותים ל הואיל

חלה עלי   והתקנות שהותקנו לפיו  1981  - וידוע לי כי עפ"י חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א    והואיל

לידיעתי,חובה של סודיות הן באשר למתן השירותי לנתונים שיגיעו  והן באשר  הכול כמפורט    ם 

 בחוק הגנת הפרטיות. 

 אשר על כן הנני מצהיר בזה ומתחייב כדלקמן: 

 המבוא להצהרה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממנה. .1

 

 השירותים. הריני מתחייב בזאת לשמור ולא להעבירו לאף אדם את המידע שימסר לי לצורך מתן .2

 

 כלשהי. להשתמש במידע אך ורק לצורך תפקידי ולא לכל מטרה אחרתריני מתחייב בזאת ה .3

 

יעברו, ו/או   כל הנתונים שיגיעו לידיעתי במהלך עבודתי, תוך ניצול המידע יישמרו על ידי בסוד, לא .4

וישמשו עבודתי,  זולת  כלשהי  ידי למטרה  על  יפורסמו  ו/או  יוענקו  ו/או  לצורכי    ימסרו  ורק  אך 

 עבודתי.

 



הפרטיות    פרה אחת או יותר מהוראת הסעיפים הנ"ל מהווה עבירה על פי חוק הגנתידוע לי כי ה .5

 . 1981 –התשמ"א 

 

לאחר ולא   אני מתחייב בזאת לשמור על הסודות המקצועיים ו/ או זכויות היוצרים ולא להעבירה .6

 לעשות בה כל שימוש מעבר למוסכם.

 

 המתאים. האישוראני מתחייב בזאת לא להתקין כל חומרה או תוכנה ללא  .7

 

תוכנו וכי    אני מצהיר בזאת כי חתמתי על הצהרה וכתב התחייבות זה לאחר שקראתי והבנתי את  .8

 החתימה שלמטה היא חתימתי.

 

 ולראיה באתי על החתום:

 
 _________________      ____________________ 

 תאריך     חתימה 
 

 אישור 

 ___________מאשר כי ה"ה ___________ אני הח"מ עו"ד/רו"ח 

 ת"ז__________________ ו____________________ ת"ז_____________ 

 מוסמכים לחתום בשם מבצע השירותים וחתימתם בצירוף חותמת מבצע השירותים, מחייבת את 

 מבצע השירותים. 
 

 ________________      ___________ 
 אחריות  חתימה חותמת      תאריך 

  



 

 נספח אחריות ושיפוי בנזיקין וביטוח  -  נספח ג

 אחריות ושיפוי בנזיקין 

מוסכם בזה בין הצדדים, כי האחריות הבלעדית ביצוע השירותים  כמפורט בחוזה זה ובנספחיו   .1

ו/או    לתכניות  ו/או  לשירותים  המזמינה  של  אישוריה  ולפיכך  השירותים  נותן  על  תחול 

אשר הוכנו על ידי נותן השירותים ו/או מי מטעמו  על פי למסמכים הקשורים בשירותים ו/או 

הסכם זה, לא ישחררו את נותן השירותים מאחריות המקצועית המלאה הנ"ל ואין בכך כדי 

להטיל על המזמינה ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי לטיב או כשרות או איכות השירותים ו/או 

 המסמכים האמורים.

המזמינה  לכל אובדן ו/או  נזק, לגוף ו/או רכוש  ו/או הפסד ו/או  נותן השירותים אחראי כלפי  .2

הוצאה שייגרמו למזמינה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לנותן השירותים  ו/או לעובדיו 

ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כתוצאה ו/או הנובע ו/או בקשר ו/או בגין השירותים  ו/או 

בחלקם אינם משמשים בצורה הולמת את המטרות שלשמן  עקב כך שהשירותים בשלמותם או  

 יועדו . 

נותן השירותים פוטר את המזמינה ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה מכל אחריות  .3

לעיל, ו/או על   2  –.1לכל אבדן או נזק על פי הגדרת האחריות שבהסכם זה, ובין השאר בס"ק  

 פי דין. 

את המזמינה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה  בגין כל   נותן השירותים מתחייב לשפות ולפצות .4

נזק שיגרם למי מהן ו/או דרישה ו/או תביעה שתוגש נגד מי מהן , לרבות, הוצאות משפטיות  

ואחרות בקשר לכך וזאת על פי דרישתה ו/או על פי פסק דין של בית משפט מוסמך. המזמינה 

מור ותאפשר לו להתגונן ובמידת הצורך תודיע לנותן השירותים על נזק, דרישה ו/או תביעה כא

 להגן על המזמינה מפניה, על חשבונו של נותן השירותים . 

נשאה המזמינה בכל תשלום ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או הפסד שנגרמו לה ו/או לרכושה )כולל  .5

מביצוע   עקיפה(  או  )ישירה  כתוצאה  ו/או  עקב  ו/או  בגין  ושלוחיו(  השירותים  נותן  עובדי 

השירותים, יהיה על נותן השירותים להחזיר למזמינה כל תשלום ו/או הוצאה כנ"ל ולשפותה  

 ו ההפסדים כאמור לעיל. על כל הנזקים ו/א

דרישה  .6 ו/או  תביעה  בגין  לשלמו  חויבה  או  שילמה  שהיא  סכום  כל  לנכות  רשאית  המזמינה 

כזה  סכום  כל  לעכב  זכאית  תהא  וגם  ממנה,  השירותים  לנותן  שיגיע  סכום  מכל  כאמור, 

להבטחת תשלום כנ"ל, בכל מקרה בו המזמינה תהא צפויה לשלם דמי נזק לצד שלישי כלשהו. 

כל זכות על  השירותים  לנותן  תודיע  שהמזמינה  בכך  מותנית  תהיה  כאמור  המזמינה  של  ה 

 תביעה ו/או דרישה כאמור עם קבלתה ותאפשר לו להתגונן מפניה. 

 האמור יחול גם לטובת עיריית בני ברק   .7

 ביטוח 

מבלי לגרוע מאחריות נותן השירותים לפי החוזה או לפי כל דין, מתחייב נותן השירותים לבטח  .8

ל חשבונו, לטובתו ולטובת המזמינה, ביחד ולחוד, ולקיים במשך כל עת רלוונטית לחוזה זה ע

תקופתו לגמר  ביטוחים   ועד  שבדין,  אחריות  קיימת  עוד  וכל  ההסכם  תקופת  כל  ובמשך 



מגבולות  יפחתו  שלא  ובלבד  הבלעדי  דעתו  לשיקול  בהתאם  אחריותו  להבטחת  מתאימים 

 האישור על קיום ביטוחים ובסעיפים שלהלן:  האחריות והתנאים המפורטים בטופס

ביטוחים, מסומן  .9 קיום  על  נותן השירותים את טופס האישור  ימציא  זה  עם חתימת הסכם 

"(, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה, טופס האישור על קיום ביטוחים)להלן: "  ד' כנספח  

על  חתום  טופס-כשהוא  המצאת  בישראל.  המורשית  מטעמו  הביטוח  חברת  על   ידי  האישור 

קיום ביטוחים בהתאם לאמור בסעיף זה מהווה תנאי מהותי בהסכם. נותן השירותים ישוב 

קיום  על  האישור  טופס  את  זה  הסכם  של  חלותו  במשך  ביטוח,  תקופת  תום  מידי  ויציג, 

 ביטוחים, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה  כלשהי מהמזמינה.

בגין פעילותם רישיון על פי דין /  ויועצים נוספים   יובהר כי בהתקשרות עם יועצים כללים שלא נדרש

 כדוג המפורטים כדלקמן  לא יידרש נספח ביטוחים. 

יועץ מיתוג,  יועץ תוכן,  יועץ אמנותי, יועץ חינוכי,  יועץ קשרי קהילה,  יועץ אירגוני,  מתכנן תב"ע, 

 ה רשימה סגורה(. מעצב פנים, יועץ כוח אדם, יועץ בניה ירוקה, יועץ יחסי ציבור. )הרשימה אינ

ימסור נותן השירותים   -עם עריכת גמר חשבון עם נותן השירותים בגין השירותים  וכתנאי לו  .10

 -למזמינה טופס אישור על קיום ביטוחים תקין, תקף וחתום על ידי מבטחיו שיהיה בתוקף ל

ויכלול בין היתר תקופת   12  חודשים שלאחר מועד ביצוע ההתחשבנות הסופית בין הצדדים 

 חודשים לפחות.  6גילוי ודיווח מוארכת בת 

 :בכל הפוליסות הנזכרות מתחייב נותן השירותים לכלול את הסעיפים הבאים .11

 נותן השירותים ו/או המזמינה:  –שם "המבוטח" בפוליסות הינו  .א

"המזמינה" לעניין הכיסוי הביטוחי: המזמינה ו/או עיריית בני ברק ו/או חברות בת ו/או עובדים  .ב
 של הנ"ל 

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי מכסה את אחריות המזמינה ועובדיה בגין ו/או בקשר עם מעשה  .ג
 ומי מטעמו בקשר עם השירותים.  או מחדל של נותן השירותים

לשפות את המזמינה היה ותוטל עליה אחריות כמעבידה לנזקים ביטוח חבות מעבידים מורחב   .ד
 בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי נותן השירותים בקשר עם השירותים.

ביטוח אחריות מקצועית מכסה את אחריות המזמינה ועובדיה בגין ו/או בקשר עם הפרת חובה  .ה
 השירותים. מקצועית של נותן השירותים ומי מטעמו בקשר עם

 

יכלול תאריך רטרואקטיבי לא יאוחר ממועד התחלת מתן שירותים   – ביטוח אחריות מקצועית   .ו
 מקצועיים למזמינה. 

סכום השתתפות עצמית בפוליסות, בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח הנובעים  .ז
 ₪ .  50,000מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 

 .לוף כלפי המזמינה, למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדוןביטול זכות השיבוב ו/או התח .ח

ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא לאחר שתימסר למזמינה  .ט ניתנים לביטול  הביטוחים לא יהיו 
יום לפחות    60הודעה בכתב, ע"י נותן השירותים ו/או חברת הביטוח מטעמו, במכתב רשום,  

 .לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש

 בתי לא יחול בפוליסות.חריג רשלנות ר .י

כל סעיף בפוליסות נותן השירותים )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את   .יא
וכלפי  המזמינה  כלפי  יופעל  לא  אחר  ביטוח  קיים  כאשר  השירותים  נותן  מבטחי  אחריות 
פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה את על  ולגבי המזמינה הביטוח    מבטחיה, 
מבלי  המזמינה  בביטוחי  השתתפות  זכות  ללא  תנאיו,  לפי  המגיע  השיפוי  במלוא  המזמינה 

לחוק חוזה   59שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי המזמינה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף  
. למען הסר ספק, נותן השירותים מוותר על טענה של ביטוח כפל כלפי 1981-הביטוח תשמ"א

   המזמינה וכלפי מבטחיה.



הביטוח  .12 פוליסות  את  להמציא  השירותים  מנותן  לדרוש  חייבת,  לא  אך  רשאית,  המזמינה 

למזמינה ונותן השירותים מתחייב היה ויתבקש להמציא את הפוליסות כאמור ולבצע כל שינוי 

 ו/או תיקון ו/או התאמה שתדרוש המזמינה.

עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים  .13

למזמינה לא יהוו אישור כלשהו מהמזמינה על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליה אחריות 

פי הסכם  -כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של נותן השירותים על 

 פי כל דין.  -זה או על

נותן השירותים יישא, בכל מקרה, בסכום ההשתתפות העצמית החל בביטוח  וכן ישא בכל נזק   .14

שיגרם למזמינה עקב מעשה ו/או מחדל של נותן השירותים, קבלני המשנה, עובדיהם וכל מי 

שבא מטעמם שאינו מכוסה על ידי פוליסות הביטוח של נותן השירותים, לרבות נזקים מתחת  

 צמית הקבועה בפוליסות. לסכום ההשתתפות הע

הפר נותן השירותים את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות המזמינה  .15

לו   תהיינה  ולא  ובלעדי  מלא  באופן  למזמינה  שיגרמו  לנזקים  אחראי  השירותים  נותן  יהא 

כאמור,   תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפיה והוא יהיה  מנוע מלהעלות כל טענה,

 כלפיה. 

המוקנים   .16 תרופה  ו/או  סעד  ו/או  זכות  מכל  לגרוע  כדי  לעיל  כאמור  הביטוחים  בעריכת  אין 

למזמינה כנגד נותן השירותים על פי ההסכם ועל פי כל דין, ואין בהם כדי לשחרר את נותן  

 השירותים מהתחייבויותיו לפי הסכם זה.

 האמור יחול גם לטובת עיריית בני ברק   .17

  



 דרישות ביטוח אחריות מקצועית מיועצים, מתכננים, מפקחים, שמאים וכיוב'טבלת 

 המתכננים / יועצים ידרשו להמציא אישור ביטוח: 

 

 ₪.  1,000,000ביטוח אחריות כלפי הציבור בגבול אחריות בסך  .1

₪   לתובע למקרה ולכל תקופת ביטוח     20,000,000ביטוח חבות מעבידים בגבול אחריות בסך   .2

 שנתית.

 ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות כמפורט בטבלה:  .3

 
היקף הפרויקט )העבודה( נשוא  סוג העבודות  סוג היועץ  מס' 

 התכנון / הייעוץ
 דרישת הביטוח 

מתכנן, מפקח,   1
 מנהל פרויקט 

תכנון, פיקוח, ניהול  
 פרויקט

1 – 2,000,000    ₪ 1,000,000   ₪ 
2,000,001 – 5,000,000   ₪ 2,000,000   ₪ 

5,000,001 – 10,000,000   ₪ 4,000,000   ₪ 

10,000,001 – 20,000,000  ₪ 6,000,000   ₪ 

 ₪  10,000,000 ₪ ומעלה  20,000,001

 ₪   4,000,000 ₪    2,000,000 – 1  יועץ קרקע  2

 ₪   8,000,000 ומעלה  – 2,000,001

כלכלי, ארגוני, נגישות,   יועץ 3
תכנון סביבתי ונוף ,  

זאולוג, אגרונום, עצים  
 וכיוב'

 ₪   1,000,000 כל היקף

תכנון   4
קונסטרוקציה,  

 גיאומטריה 

תכנון, פיקוח, בדיקת  
 פרויקטים

1 – 2,000,000    ₪ 2,000,000   ₪ 
2,000,001 – 5,000,000   ₪ 4,000,000   ₪ 

5,000,001 – 10,000,000   ₪ 6,000,000   ₪ 

10,000,001 – 20,000,000  ₪ 8,000,000   ₪ 

 ₪  10,000,000 ₪ ומעלה  20,000,001

 ₪  2,000,000 ₪    2,000,000 – 1 מדידה מודד  5

 ₪  4,000,000 ומעלה  – 2,000,001

יועץ/ממונה   6
 בטיחות

 

 1 – 2,000,000    ₪ 
 

 ומעלה  – 2,000,0001

2,000,000   ₪ 
 

4,000,000   ₪ 

 

 
 

 

  



 נותן שירותים מקצועיים הדורשים ידע מקצועי ומומחיות    –נספח ד' 

 תאריך הנפקת האישור:  אישור קיום ביטוחים  

המפורט באישור  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע 
זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים  

 הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 
 מעמד מבקש האישור  אופי העסקה  מבוטח ה מבקש האישור 

מי ברק בע"מ ו/או עיריית  
 ראשון לציון  

)המזמינה ו/או  חברות בנות   
 ועובדים של הנ"ל(  

 שם 
 
 

 

 שירותים ☒ 

 אדריכל ☐ 

 מפקח ☐ 

 מנהל פרויקט ☐ 

 יועץ קרקע ☐ 

 קונסטרוקטור ☐ 

 מודד ☐ 

 יועץ בטיחות ☐ 

שירותי  _______ ו/או  אחר: ☐ 
 שירותים נלווים 

חוזה )מזמינת שירותים /  בעל ☒ 
 מוצרים(

 

אחר  ☐ 
______________________ 

 ת.ז./ח.פ. 
  

 ת.ז./ח.פ. 
 

 מען 
  
  

 מען 
 

 כיסויים 

סוג  
 הביטוח 

 
חלוקה  

לפי  
גבולות  
אחריות  

או סכומי  
 ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

כיסויים נוספים בתוקף וביטול   גבול האחריות/ סכום ביטוח 
 חריגים  

יש לציין קוד כיסוי בהתאם  
 לנספח ד' 

 מטבע  סכום   

אחריות  
כלפי צד  

 שלישי

 אחריות צולבת   302 ₪   1,000,000    
 הרחב שיפוי  304
 קבלנים וקבלני משנה   307
ויתור על תחלוף לטובת   309

 מבקש האישור  
 תביעות המל"ל  315
מבקש האישור מבוטח   318

 נוסף 
 ראשוניות  328
רכוש מבקש האישור   329

 יחשב כצד ג  
אחריות  
 מעבידים 

 הרחב שיפוי  304 ₪        20,000,000    
ויתור על תחלוף מבקש   309

 האישור  
מבוטח נוסף היה ויחשב   319

 כמעבידם  
 ראשוניות   328

אחריות  
 מקצועית 

 ת. רטרו:          
 

_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 )*(
 _____________________ 

  ₪ 
 
 

 אובדן מסמכים  301
 אחריות צולבת   302
 הרחב שיפוי  304
ויתור על תחלוף לטובת   309

 מבקש האישור  
 מרמה ואי יושר  עובדים  325
שיהוי עקב מקרה  /עיכוב  327

 ביטוח 
 ראשוניות  328
 חודשים.     6תקופת גילוי  332

פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה  
 המפורטת בנספח ג'(*: 

 יועצים/מתכננים  038
 שירותי פיקוח ובקרה )בניה(  084

 ביטול/שינוי הפוליסה * 



 תאריך הנפקת האישור:  אישור קיום ביטוחים  

יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר    60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 
 השינוי או הביטול. 

 חתימת האישור 
 המבטח: 

 

 

 


