

נספח  -2הסכם יועץ/מתכנן לדוגמא
הסכם מנהל פרויקט ינתן במעמד הבקשה להצעת מחיר ספציפית.

הסכם התקשרות (מתכנן/יועץ)
שנערך ונחתם בנתניה ,ביום ______ לחודש _________ שנת 2021
בין:

ח.ל.ת – החברה לפיתוח ולתיירות נתניה בע"מ
הצורן  4א' אזה"ת פולג
ת.ד  8419נתניה
(להלן" :המזמינה")

מצד אחד;
לבין:

______________ ת.ז/.ח.פ__________.
כתובת ;_________________ :נייד___________ :
(להלן" :המתכנן /יועץ")

מצד שני;
הואיל

והמזמינה מעוניינת בקבלת שירותים בתחום _______________________________ ,ב-
____________________________________ בנתניה ,כמפורט להלן בהסכם זה ובנספח ד'
(להלן" :השירותים");

והואיל

והמזמינה פרסמה הזמנה להציע להצעות ,במסגרתה הזמינה קבלת הצעות למתן השירותים (להלן:
"ההזמנה" ו/או "ההליך" בהתאמה);

והואיל

והמתכנן/יועץ ,לאחר שבדק את כל תנאי ההזמנה ,הגיש למזמינה הצעה בהליך הנ"ל ,המהווה חלק
בלתי-נפרד מהסכם זה ,ונבחר כזוכה;

והואיל

והמתכנן/יועץ מצהיר כי הוא בעל היכולות ,הכישורים והניסיון הדרושים בכדי לספק את השירותים
המבוקשים על ידי המזמינה.

והואיל

וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את היחסים המשפטיים ביניהם ,הכול כמפורט לעיל ולהלן בהסכם
זה.

לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
.1

.2

מבוא וכותרות
.1.1

המבוא להסכם זה והנספחים לו מהווים חלק בלתי-נפרד ממנו.

.1.2

כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו.

מסמכי ההסכם
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מסמכי ההזמנה ,הצעת המתכנן/יועץ על כלל נספחיה ,והנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי-
נפרד מהסכם זה:

.3

.4

נספח א'

הזמנת עבודה הכוללת בין היתר את התמורה ,שלביות התשלום
ותנאי תשלום;

נספח ב'

הוראות ביטוח;

נספח ב'1

אישור קיום ביטוחים;

נספח ב'2

טבלת גבולות אחריות לביטוח אחריות מקצועית;

נספח ב'3

הצהרת אי העסקת עובדים (ככל הנדרש) ;

נספח ג'

כתב התחייבות לשמירת סודיות;

נספח ד'

מפרט שירותים (ככל הנדרש);

הגדרות
הגדרה

פירושה

"המזמינה"

ח.ל.ת – החברה לפיתוח ולתיירות נתניה בע"מ.

"העירייה"

עיריית נתניה ומוסדותיה ,לרבות כל מי שהוסמך לפעול בשמה.

"ההסכם"

הסכם זה על כל נספחיו.

"הזמנה להציע הצעות "

הזמנה להציע הצעות מס'________ למתן שירותים כמפורט לעיל
עבור המזמינה.

"הזמנת עבודה"

צו התחלת עבודה שיוצא למתכנן/יועץ וכולל בין היתר את רכיבי
התמורה ,תנאי התשלום ,שלביות התשלום ,לו"ז ,תכולת העבודה
ומפרט שירותים ככל שיידרש.

"השירותים"

כלל השירותים הנדרשים כאמור בהזמנה להציע הצעות ,בהסכם זה
וכמפורט בהזמנת העבודה (נספח א') ו/או במפרט השירותים
המצורף כנספח ד' להסכם.

"נציג המזמינה"

כל מי שיוסמך לעניין זה ,על ידי המזמינה.

מהות ההסכם
.4.1

הסכם זה הוא למתן השירותים כהגדרתם לעיל ,על כל המשתמע מכך וכל השירותים והעבודות
הכרוכות בכך.

.4.2

כל תוספת או שינוי בשירותים ו/או מתן שירותים נוספים ,הדרושים להשלמת ומתן השירותים
בהתאם לכל דרישה על פי דין ו/או דרישה הנחוצה לפי מיטב הנוהג המקצועי ,מהווים חלק בלתי-
נפרד מהשירותים על פי הסכם זה  -ולא יחשבו כשינוי או הגדלה/הרחבה של השירותים ,המזכים
את המתכנן/יועץ בתמורה נוספת כלשהי.
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.4.3

.5

.6

למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי ,למתכנן/יועץ לא מוקנית מכוח הסכם זה כל בלעדיות ביחס
לתחום מומחיותו ,והמזמינה רשאית לפנות לקבלת שירותים דומים ,על פי שיקול דעתה הבלעדי,
ליועצים אחרים בתחום מושא ההסכם במהלך תקופת ההתקשרות.

הצהרת מתכנן/יועץ
בחתימתו על הסכם זה מצהיר המתכנן/יועץ כדלקמן:
5.1

הוא בעל הכישורים ,הידע והניסיון המתאימים על מנת לספק למזמינה את השירותים ברמה
נאותה.

5.2

עומדים לרשותו עובדים מתאימים ו/או אנשי הצוות המקצועי הנדרשים בעלי כישורים בכמות
וברמה מספקת על מנת לספק למזמינה את השירותים על פי הוראות ההסכם.

5.3

המתכנן/יועץ יהיה אחראי לכך שכל ההצהרות וההתחייבויות שמסר במסגרת מסמכי ההזמנה
להציע הצעות ימשיכו להיות בתוקף לאורך כל תקופת ההתקשרות ,ועליו להודיע באופן מידי
למזמינה על כל שינוי שיחול בנוגע לכך.

5.4

המתכנן/יועץ מתחייב לקיים ,לנהוג ולפעול בהתאם להנחיות המזמינה ו/או מי מטעמה ,כפי
שיינתנו מעת לעת ,ובכלל זאת הנחיות בכל הנוגע לשירותים ואופן ביצועם.

5.5

המתכנן/יועץ מצהיר בזאת כי ,ידוע לו שהוא נציגה ושליחה של המזמינה לעניין האמור בהסכם
זה ,והוא חייב כלפיה חובת נאמנות כמתחייב ממעמדו זה.

5.6

המתכנן/יועץ מתחייב לספק את השירותים במסירות ,בנאמנות ,בחריצות וברמה המקצועית
הגבוהה ביותר ,באמצעות יועצים מקצועיים מיומנים ומוכשרים ,בכמות שתידרש בהתאם
להיקפי העבודה ,על חשבונו ,והכל לשביעות רצונה המלא של המזמינה ו/או מי מטעמה.

5.7

המתכנן/יועץ מצהיר ומאשר בזאת שידוע לו כי ,רמתם ,איכותם וטיבם של השירותים על פי
הסכם זה ,הם עיקרו ,בסיסו ויסודו של הסכם זה  -והמזמינה לא הייתה מתקשרת עמו בהסכם
זה ,אלמלא התחייבותו האמורה דלעיל.

5.8

המתכנן/יועץ מצהיר בזאת כי ,האחריות לטיב השירותים ו/או עבודות ולשאר התחייבויותיו
בהסכם זה חלות עליו בלבד .לעניין זה ,אישורו של נציג המזמינה למתן השירותים או חלק מהם,
לרבות מסמכים אשר הוכנו על ידי המתכנן/יועץ וכל מטלה שהיא מכוח הסכם זה ,לא ישחרר את
המתכנן/יועץ מחובתו ואחריותו האמורה על פי ההסכם ועל פי כל דין לטיב השירותים ו/או
העבודות והמסמכים שיכין המתכנן/יועץ במסגרתם.

5.9

אם יחול שיבוש ,טעות ,פגם ,ליקוי או כל דבר שלא כהלכה ,יישא המתכנן/יועץ בכל נזק הנגרם
או העלול להיגרם למזמינה בגין הליקוי.

5.10

המתכנן/יועץ מתחייב לשמירה הולמת של חומרים שהם רכוש המזמינה ,וכן להחזרתם למזמינה
אחרי השימוש בהם על ידו בכל עת ,לפי דרישת המזמינה ,גם אם טרם הגיע הסכם זה לקצו.

החוזה ,תקופת ההתקשרות והפסקתו
.6.1

תחילת תקופת ההתקשרות לצורך מתן השירותים היא כמפורט בהזמנת העבודה – נספח א',
ועד לגמר ביצוע השירותים על ידי המתכנן/יועץ ,לשביעות רצונה המלא של המזמינה (לעיל
ולהלן" :תקופת ההתקשרות").
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.7

.6.2

חוזה זה יהא בתוקף עד לביצוען המלא והמושלם של כל הזמנות העבודה שתימסרנה
למתכנן/יועץ בפועל במסגרת חוזה זה.

.6.3

המזמינה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להביא חוזה זה ,כולו או מקצתו ,ו/או כל הזמנת
עבודה במסגרתו לידי סיום בהודעה בכתב על סיום מתן השירותים ,שתינתן בתוך זמן סביר
ובהתאם לאופי ההתקשרות על פי שיקול דעת המזמינה בלבד .נתנה המזמינה הודעה כאמור,
יסתיים ההסכם בתאריך שיהיה נקוב בהודעה  -ולמתכנן/יועץ לא תהיה כל טענה על כך .המתכנן
/יועץ יהא זכאי אך ורק לשכר טרחה בגין הפעולות שבוצעו על ידו בפועל עד למתן ההודעה,
כאמור ,והחברה רשאית למסור את המשך עבודות הניהול למנהל אחר שנבחר על ידה והכל על
פי שיקול דעתה הבלעדי של המזמינה וליועץ לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין
זה ו/או בכל עניין אחר הקשור בסיום ההתקשרות.

.6.4

מוסכם בין הצדדים כי בכל מקרה בו הסתיים או בוטל חוזה זה ,מכל סיבה שהיא ,יעביר
המתכנן /יועץ לחברה באופן מיידי כל מסמך או חומר שנמסר לו על ידי המזמינה ו/או מי מטעמה
ו/או שהוכן על ידו במסגרת חוזה זה .מובהר כי המתכנן לא יהא רשאי לעכב בידו כל מסמך או
חומר כאמור מכל סיבה שהיא.

יחסי הצדדים
.7.1

המתכנן/יועץ מצהיר כי הוא נותן שירותים עצמאי  -וידוע לו כי ,אין כל יחסי עובד ומעביד בין
המתכנן/יועץ ו/או בין מי מעובדיו לבין המזמינה.

.7.2

המתכנן/יועץ מתחייב לקיים ,בכל תקופת ההתקשרות ,לגבי העובדים שיועסקו על ידו על מנת
לבצע את השירותים ו/או העבודות לפי הסכם זה ,אחר האמור בהוראות חוק כלשהו החל על
המעבידים בגין עובדיהם ,וכן את האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים ,שבין לשכת
התיאום של הארגונים הכלליים לבין ההסתדרות ו/או כל הסכם קיבוצי שנערך והוא בר-תוקף
בענף המתאים ,או כפי שהסכמים אלו יוארכו ,או יתוקנו בעתיד ,לרבות צווי ההרחבה שהוצאו
על פי הסכמים אלה.

.7.3

המתכנן/יועץ חייב לשלם עבורו ועבור עובדיו את כל תשלומי החובה בהם הוא חב כעצמאי
וכמעביד ,לרבות תשלומי ביטוח לאומי ,ולנהל חשבונות כחוק לצורך תשלום מס הכנסה ומע"מ.

.7.4

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם בזאת כי ,אם ייקבע על ידי גורם מוסמך כלשהו,
שלמרות האמור בסעיף זה לעיל ,בכל זאת התקיימו בין המתכנן/יועץ ו/או מי מעובדיו למזמינה
יחסי עובד-מעביד ,תיחשב התמורה שיקבל המתכנן/יועץ מהמזמינה ככוללת כל תשלום ,מכל מין
וסוג שהוא ,המתחייב על פי דין בין עובד ומעביד.

.7.5

בנוסף לאמור לעיל מוסכם כי ,המתכנן/יועץ ישפה את העירייה ו/או את המזמינה בגין כל הוצאה
ו/או נזק שיגרמו לה כתוצאה מתביעה שתוגש על ידי מי מעובדי המתכנן/יועץ ,לרבות שכר טרחת
עורכי דין והוצאות ,שיוצאו על ידי העירייה ו/או המזמינה בהקשר ולצורך התגוננות בתביעה
כאמור .למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי ,המזמינה תהא זכאית לקזז כל סכום כאמור מהתמורה
המגיעה למתכנן/יועץ על פי הסכם זה.

עמוד  4מתוך 19

.8

התמורה ואופן תשלומה
כנגד ביצוע השירותים ו/או העבודות בפועל ,וכנגד מילוי מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה על
.8.1
נספחיו לשביעות רצון המזמינה ,תשלם המזמינה למתכנן/יועץ את הסך הכולל בהתאם לסכום
שירשם בהזמנת העבודה – נספח א' להסכם זה (להלן" :התמורה").
.8.2
.8.3
.8.4

.9

נציג המזמינה יבדוק את החשבון שיוגש על ידי המתכנן/יועץ ,יאשרו כולו או מקצתו או שלא
יאשרו כלל ויעבירו לתשלום למזמינה.
התמורה היא סופית וכוללת את כל ההוצאות ,בין מיוחדות ובין כלליות ,מכל מין וסוג שהוא,
הכרוכות במתן השירותים.
במהלך תקופת ההתקשרות לא יהיה זכאי המתכנן/יועץ לכל תוספת כלשהי בגין הפרשי הצמדה
למדד ,מכל מין וסוג שהוא.

זכויות יוצרים ותוצרי עבודת המתכנן/יועץ
למען הסר ספק ,מוצהר ומוסכם כי ,כל תוצר עבודת המתכנן/יועץ מושא הסכם זה ,לרבות  -אך
.9.1
לא רק  -זכויות יוצרים וזכויות מחברים ,הוא רכושה הבלעדי של המזמינה.
המזמינה רשאית לעשות שימוש בכל תוצרי העבודה ,לרבות  -אך לא רק  -על דרך העברתו לידי
.9.2
צדדים שלישיים וביצוע שינויים בתוצרי העבודה.
עם הבאתו של הסכם זה לידי גמר ,תהא הסיבה אשר תהא ,מתחייב המתכנן/יועץ למסור
.9.3
למזמינה את כל תוצרי העבודה המצויים ברשותו ו/או ברשות מי מטעמו.

 .10איסור הסבה ושעבוד
 .10.1המתכנן/יועץ אינו רשאי להסב ו/או להמחות לאחר את ההסכם או כל חלק ממנו ,וכן אין
המתכנן/יועץ רשאי להעביר ,להמחות או למסור לאחר כל זכות מזכויותיו על פי ההסכם  -אלא
בהסכמת המזמינה ,מראש ובכתב .כמו כן ,אין המתכנן/יועץ רשאי למסור לאחר את ביצוע
השירותים ו/או העבודות ,כולן או מקצתן ,אלא בהסכמת המזמינה מראש ובכתב .המזמינה תהא
רשאית לסרב לתת את הסכמתה כאמור ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לנמק את החלטתה ,או
להסכים בתנאים שתמצא לנכון .כל הסבה ו/או המחאה שתבוצע שלא על פי האמור לעיל לא
תחייב את המזמינה.
 .10.2ככל שהמתכנן/יועץ מעסיק גורמים אחרים מטעמו לצורך ביצוע חלק כלשהו של השירותים ו/או
העבודות ,אין ההסכמה האמורה פוטרת את המתכנן/יועץ מאחריותו ומהתחייבויותיו על פי
ההסכם -והמתכנן/יועץ יישא באחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחדל של מי מטעמו כאמור.
 .10.3המזמינה תהא רשאית ,בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ,להעביר את זכויותיה ו/או חובותיה
על פי הסכם זה לאחר  -ובלבד שמי שהועברו לו הזכויות והחובות ,כאמור ,יישא בכל התחייבויות
המזמינה כלפי המתכנן/יועץ על פי הסכם זה.
 .11אחריות ושיפוי בנזיקין
.11.1

מוסכם בזה בין הצדדים כי ,האחריות הבלעדית בביצוע השירותים כמפורט בהסכם זה
ובנספחיו תחול על המתכנן/יועץ ,בלבד .לפיכך ,אישוריה של המזמינה לשירותים ו/או לעבודות
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ו/או לתכניות ו/או למסמכים הקשורים בשירותים ו/או אשר הוכנו על ידי המתכנן/יועץ ו/או
מי מטעמו על פי הסכם זה ,לא ישחררו את המתכנן/יועץ מאחריותו המקצועית המלאה הנ"ל
 ואין בכך כדי להטיל על המזמינה ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי לטיב או כשרות או איכותהשירותים ו/או העבודות ו/או המסמכים האמורים.
.11.2

המתכנן/יועץ אחראי כלפי העירייה ו/או המזמינה לכל אובדן ו/או נזק ,לגוף ו/או רכוש ,ו/או
הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למזמינה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או למתכנן/יועץ ו/או
לעובדיו ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כתוצאה ו/או הנובע ו/או בקשר ו/או בגין השירותים
ו/או העבודות ו/או עקב כך שהשירותים ו/או העבודות בשלמותם או בחלקם אינם משמשים
בצורה הולמת את המטרות שלשמן יועדו.

.11.3

המתכנן/יועץ פוטר את העירייה ו/או המזמינה ו/או עובדיהן ו/או כל אדם הנמצא בשירותן מכל
אחריות לכל אובדן או נזק ,על פי הגדרת האחריות שבהסכם זה ,ובין השאר בסעיף זה לעיל,
ו/או על פי דין.

.11.4

המתכנן/יועץ מתחייב לשפות ולפצות את העירייה ו/או המזמינה ו/או עובדיהן ו/או מי מטעמן
בגין כל נזק שיגרם למי מהן ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או טענה שתוגש נגד מי מהן ,לרבות
הוצאות משפטיות ואחרות בקשר לכך  -וזאת על פי דרישת המזמינה ו/או על פי פסק דין של
בית משפט מוסמך .המזמינה תודיע למתכנן/יועץ על תביעה כאמור ,ותאפשר לו להתגונן -
ובמידת הצורך להגן על העירייה ו/או המזמינה  -מפניה ,על חשבונו של המתכנן/יועץ.

.11.5

נשאה העירייה ו/או המזמינה בכל תשלום ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או הפסד שנגרמו לה ו/או
לרכושה (בגין ו/או עקב ו/או כתוצאה (ישירה או עקיפה) מביצוע השירותים ,יהיה על
המתכנן/יועץ להחזיר למזמינה כל תשלום ו/או הוצאה כנ"ל  -ולשפותה על כל הנזקים ו/או
ההפסדים כאמור לעיל.

.11.6

המזמינה רשאית לנכות כל סכום שהיא שילמה או חויבה לשלמו בגין תביעה ו/או דרישה,
כאמור ,מכל סכום שיגיע למתכנן/יועץ ממנה ,וגם תהא זכאית לעכב כל סכום כזה להבטחת
תשלום כנ"ל ,בכל מקרה בו המזמינה תהא צפויה לשלם דמי נזק לצד שלישי כלשהו .זכותה של
המזמינה ,כאמור ,תהיה מותנית בכך שהמזמינה תודיע למתכנן/יועץ על תביעה כאמור
ותאפשר לו להתגונן מפניה.

 .12ביטוח
מבלי לגרוע מהתחייבות ואחריות המתכנן/יועץ על פי הסכם זה ו/או על פי דין ,הוראות הביטוח אשר
יחולו על הצדדים הינן בהתאם להוראות הביטוח המצורפות להסכם זה כנספח ב' ,לרבות אישור בדבר
קיום ביטוחים המצורף כנספחים ב'  1וב'  ,2ובמידת הצורך נספח ב' 3הצהרה על אי העסקת עובדים
ומהווים חלק בלתי-נפרד מהסכם זה.
 .13סודיות ואבטחת מידע
 .13.1המתכנן/יועץ מתחייב לשמור בסוד כל מידע שיגיע לידיו ו/או ,עובדיו ו/או מי מטעמו ,עקב הסכם
זה והכל כמתחייב מכתב ההתחייבות לשמירת הסודיות שבנספח ג' להסכם.
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.13.2

.13.3

המתכנן/יועץ מתחייב לשמור בתנאים בטוחים כל מידע סודי או מסמך רשמי שנמסר לו או
שיגיעו אליו עקב ביצוע הסכם זה ,בתוקף או בקשר עם ביצועו או בקשר עם המזמינה .המזמינה
רשאית להורות למתכנן/יועץ הוראות בדבר הסדרים מיוחדים לעניין שמירת סודיות ,לרבות
קביעת הסדרי בטחון מיוחדים ,הסדרי מידור או נהלי עבודה מיוחדים  -והמתכנן/יועץ מתחייב
למלא אחר דרישות המזמינה.
המתכנן/יועץ מצהיר כי ידוע לו שמסירת מידע בניגוד לאמור לעיל מהווה עבירה על חוק העונשין,
תשל"ז.1977-

 .14קיזוזים
בהתאם לסעיף  53לחוק החוזים (חלק כללי) ,תשל"ג  1973ובכפוף למתן הודעה מוקדמת ,החברה תהא
רשאית לקזז ולנכות מסכום כלשהו המגיע למתכנן/יועץ לפי חוזה זה ,ותאפשר ליועץ להגיש השגתו בקשר
עם הודעת הקיזוז וזאת עד  7ימי עבודה ממועד הודעת הקיזוז כאמור.
 .15ניגוד עניינים
 .15.1המתכנן/יועץ מתחייב כי בעת מתן השירותים עבור המזמינה לא יפעל מתוך ניגוד עניינים ויימנע
מכל תפקיד או עיסוק אחר היוצר או עלול ליצור מצב של ניגוד עניינים בין עבודתו עבור המזמינה
לבין יתר עיסוקיו.
 .15.2המתכנן/יועץ מצהיר כי בהתקשרותו עם המזמינה לצורך מתן השירותים אין משום חשש לניגוד
עניינים בין תפקידיו הקודמים לבין השירותים עבור המזמינה .ככל שיתעורר חשש לניגוד
עניינים ,המתכנן/יועץ מתחייב להודיע על כך באופן מידי למזמינה.
 .15.3המתכנן/יועץ מצהיר כי הינו מודע ומכיר את חוזר מנכ"ל משרד הפנים  2/2011בדבר "נוהל
לבדיקה ומניעת חשש לניגוד עניינים בהעסקת יועצים חיצוניים ברשויות המקומיות" וכי לאחר
שבחן את הוראותיו של חוזר זה אין כל מניעה מבחינתו למלא את שאלון ניגוד העניינים המופיע
כנספח א' לנוהל האמור ולחתום על ההצהרה הנלווית לשאלון.
 .16הפרות וסעדים
.16.1

סעיפים  15 ,11-13 ,5-9להסכם זה מהווים תנאים יסודיים היורדים לשורשו של הסכם זה .אי
קיום ,על ניגזרותיו לרבות איחור ,של מי מתנאי ו/או סעיפי ההסכם האמורים בסעיף זה ,מהווה
הפרה יסודית של הסכם זה.

.16.2

מבלי לגרוע מהאמור ,המקרים הבאים יחשבו כהפרה יסודית באופן המזכה את המזמינה לפי
שיקול דעתה בכל הסעדים והתרופות המוקנים לה לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין :התראת
המזמינה כי השירותים אינם לשביעות רצונו והמתכנן /יועץ לא נקט לשיפור השירות באופן נאות
; הטלת עיקול זמני  /קבוע על נכסי המתכנן/יועץ ולא הוסר תוך זמן סביר; מינוי כונס נכסים
לנכסי המתכנן/יועץ; המתכנן/יועץ נכנס להליכי חדלות פירעון; גילוי כי מסירת מי מהצהרות
המתכנן/יועץ אינה נכונה; המתכנן/יועץ הסתלק מביצוע ההסכם; המתכנן/יועץ ו/או מי מטעמו
קיבלו כל טובת הנאה על נגזרותיה בקשר להסכם זה או ביצועו; נגד המתכנן/יועץ ו/או מי מטעמו
נפתחה חקירה פלילית.

.16.3

מוב הר בזאת כי אין ברשימה משום רשימה ממצה וזכותה של המזמינה לבטל הסכם זה מכוח
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כל עילה העומדת לה בדין.

 .17תנאים כלליים
.17.1

כל שינוי בנוסח ההסכם צריך שיהיה בכתב על מנת שיהיה לו תוקף משפטי מחייב .כל טענה כי
הצדדים שינו הסכם זה בהתנהגותם  -לא תישמע ,לא תובא ולא תתקבל כל ראיה בקשר לכך.

.17.2

הסכמה מטעם צד מהצדדים לסטייה מתנאי הסכם זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא
ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר .לא השתמש צד בזכות הניתנת לו על פי הסכם זה
במקרה מסוים ,אין לראות בכך ויתור על אותה זכות ,ואין להסיק מכך ויתור כלשהו על זכות
כלשהי של אותו צד.

.17.3

כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה הן כנקוב בכותרת להסכם זה ,וכל הודעה שתישלח מצד
למשנהו בדואר רשום לפי הכתובות לעיל ,אלא אם כן הודיע בכתב צד למשנהו על שינוי בה,
תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה ולידיעת הצד הנשגר בתוך חמשה ( )5ימים מעת מסירתה למשלוח
בדואר בבית דואר בישראל  -ובמקרה של מסירה ביד או במשלוח בפקסימיליה ,ביום המסירה
בפועל.

.17.4

לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז ,ולהם בלבד ,תהיה סמכות השיפוט המקומית היחידה
והבלעדית לדיון בכל מחלוקת שתתעורר בקשר עם הסכם זה ו/או עם מתן השירותים ו/או
העבודות.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
_____________________
המתכנן/יועץ

___________________
המזמינה

אישור רו"ח/עו"ד (לתאגיד בלבד)

אני הח"מ ____________________ עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי ההסכם נחתם על ידי:
 _____________________.2 _______________________ .1המוסמכים לחייב את התאגיד בחתימתם.
_______________________
תאריך

_____________________
עו"ד/רו"ח
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נספח א'
הזמנת עבודה
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נספח ב'  -ביטוח
לצורך נספח זה בלבד:
הגדרת "החברה" או "המזמינה" ,הכוונה ל :ח.ל.ת החברה לפיתוח ולתיירות נתניה בע"מ ו/או עובדיה ו/או
מנהליה.
הגדרת "העירייה" ,הכוונה ל :עיריית נתניה ו/או חברות בנות ו/או החברות העירוניות ו/או עובדים ו/או
מנהלים של הנ"ל.
הגדרת "רמ"י" ,הכוונה ל :רשות מקרקעי ישראל ו/או מדינת ישראל ו/או עובדים ו/או מנהלים של הנ"ל.
מובהר בזה כי אישורי הביטוח שיוצגו ע"י היועץ אינם באים לצמצם את התחייבויותיו על פי מפרט ביטוחי
היועץ והמתכון התמציתי של אישורי הביטוח הינו אך ורק כדי לאפשר למבטחי היועץ לעמוד בהנחיות הפיקוח
על הביטוח לגבי נוסח אישורי ביטוח .הוראות הביטוח המחייבות הן אלו המופיעות במפרטי הביטוח של היועץ
כמפורט בנספח זה .על היועץ יהיה ללמוד דרישות אלו ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו על מנת
להבין את הדרישות וליישמן בביטוחיו ללא הסתייגות.
 .1מבלי לגרוע מאחריות היועץ על-פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ,מתחייב היועץ לערוך ולקיים ,על חשבונו,
וזאת במשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם ,החל מיום תחילתה כולל עד גמר תקופת הפעילות ו/או
השירותים ,את הביטוחים המפורטים בסעיף  2להלן וכן בנספח ב' ,1אישור קיום ביטוחים  -המצורף
ומסומן ,המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן" :אישור קיום ביטוחי היועץ") ,על כל תנאיהם ,בחברת
ביטוח מורשית כדין ,ובתנאים אשר לא יפחתו מן המפורט להלן (להלן בהתאמה" :ביטוחי היועץ"):
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,בהתייחס לביטוח אחריות מקצועית ,יחזיק היועץ בביטוח כל עוד קיימת
אחריותו על פי כל דין ולא פחות מ 7 -שנים ממועד סיום ההתקשרות.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,לבקשת החברה ,היועץ מתחייב להמציא עותק פוליסות הכוללות את
ההתחייבויות החוזיות.
 .2ביטוחי היועץ:
 2.1ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
המבטח את חבות היועץ על פי דין בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שייגרם לגופו ו/או לרכושו של
אדם ו/או ישות כלשהי בכל הקשור בביצוע הפעילות ו/או במתן השירותים.
הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר :אש ,התפוצצות ,בהלה ,מכשירי הרמה ,פריקה וטעינה ,חבות
בגין וכלפי קבלנים וקבלני משנה ,מתקנים סניטריים פגומים ,הרעלה ,כל דבר מזיק במאכל או משקה,
וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי.
 2.2ביטוח חבות מעבידים
המבטח את חבות היועץ על-פי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים,
התש"ם  ,1980 -כלפי עובדי היועץ בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה מקצועית העלולה להיגרם למי מהם
תוך כדי ו/או עקב עבודתם .הביטוח לא יכלול סייג בדבר עבודות בגובה ובעומק ,שעות עבודה ומנוחה
וכן בדבר העסקת נוער.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ככל והיועץ אינו מעסיק עובדים ,היועץ רשאי שלא לערוך ביטוח חבות
מעבידים כמפורט לעיל וכן באישור קיום ביטוחי היועץ ,ובמקרה כזה היועץ מתחייב להמציא לידי
החברה הצהרת אי העסקת עובדים חתומה בנוסח המצורף להסכם זה ומסומן כנספח ב' 3המהווה
חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
 2.3ביטוח אחריות מקצועית
המבטח את חבות היועץ על פי דין בשל תביעה או דרישה שהוגשה לראשונה במשך תקופת הביטוח
בגין הפרת חובה מקצועית ו/או טעות ו/או השמטה ו/או רשלנות מצד היועץ ו/או עובדיו ו/או מנהליו
ו/או בגין מי מהבאים מטעמו ,בכל הקשור בביצוע הפעילות ו/או במתן השירותים.
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למען הסר ספק ,הביטוח מכסה גם אובדן שימוש ,חריגה מסמכות בתום לב ,וכן נזקים פיננסיים שאינם
עקב נזק פיזי לגוף או לרכוש.
הביטוח יכלול תקופת גילוי בת  6חודשים מתום תוקף הביטוח.
התאריך הרטרואקטיבי על פי הביטוח לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע הפעילות ו/או מתן השירותים.
 .3ביטוחי היועץ יכללו ,בין היתר ,את ההוראות הבאות:
 3.1ביטוחי היועץ (למעט ביטוח אחריות מקצועית) ייערכו לפי נוסח שלא יפחת מתנאי "ביט" ו/או כל
נוסח מקביל לביט.
 3.2המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי החברה ו/או העירייה ו/או רמ"י ו/או מי מהבאים מטעמן ,וכן
כלפי כל אדם או גוף שהמבוטח ו/או החברה התחייבו בכתב לשפותו טרם קרות מקרה הביטוח ,אולם
הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
 3.3הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי החברה ו/או העירייה ו/או רמ"י
ו/או לטובת מי מהן והמבטח מוותר על כל זכות ו/או דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחים אלה.
 3.4חריג רשלנות רבתי מבוטל בזאת ,אך אין בכך מכדי לגרוע מזכויות והחובות של המבטח והמבוטח
ע"פ דין.
 3.5היועץ לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחי היועץ.
 3.6הפרה בתום לב של תנאי מתנאי הפוליסות לא תפגע בזכויות החברה ו/או העירייה ו/או רמ"י ו/או מי
מהבאים מטעמן לקבלת שיפוי.
 .4היועץ מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה ,והוא מתחייב ,בין היתר ,לשלם את דמי
הביטוח במלואם ובמועדם ,לדאוג ולוודא ,כי פוליסות ביטוחי היועץ תחודשנה מעת לעת ,לפי הצורך,
ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות ו/או השירותים על פי ההסכם ,ולעניין ביטוח אחריות
מקצועית כאמור בסעיף  1לעיל ,ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים.
 .5ללא צורך בכל דרישה מצד החברה ,מתחייב היועץ להמציא לחברה ,לא יאוחר מ 14 -יום לפני מועד תחילת
הפעילות ו/או מתן השירותים עפ"י הסכם זה את אישור קיום ביטוחי היועץ ,כשהוא חתום כדין על ידי
המבטח ,וכן להמשיך ולהמציא את אישור קיום ביטוחי היועץ המעודכן בגין הארכת תוקפו לשנה נוספת,
מדי שנת ביטוח ,למשך כל תקופת ההתקשרות ו/או השירותים על פי ההסכם (לעניין ביטוח אחריות
מקצועית ,מתחייב היועץ להמשיך ולהמציא את אישור הביטוח לתקופות נוספות בהתאם להתחייבות
בסעיף  1לעיל).
היועץ מצהיר ,כי ידוע לו ,כי המצאת אישור עריכת הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינה תנאי
מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על ידו ,ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של היועץ על
פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.
 .6מובהר ,כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי היועץ כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו
בהתאם להסכם ,ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את היועץ מחובתו לשפות ו/או לפצות את החברה
ו/או העירייה ו/או רמ"י ו/או מי מהבאים מטעמן בגין כל נזק ו/או אובדן שהיועץ אחראי לו על פי הסכם זה
ו/או על פי כל דין.
 .7החברה תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,לבדוק את אישור קיום ביטוחי היועץ כאמור לעיל ,והיועץ מתחייב
לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נושא האישור
להתחייבויותיו על פי הסכם זה .היועץ מצהיר ומתחייב ,כי זכויות החברה לעריכת הבדיקה ולדרישת
השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על החברה ו/או העירייה ו/או רמ"י ו/או מי מהבאים מטעמן כל חובה
ו/או כל אחריות שהיא לגבי הביטוחי ם נושא אישור עריכת הביטוחים ,טיבם ,היקפם ,ותוקפם ,או לגבי
העדרם ,ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה ו/או אחריות שהיא המוטלת על היועץ על פי הסכם זה ו/או על פי כל
דין ,וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו ,בין אם בדקה החברה את אישור עריכת
הביטוחים ובין אם לאו.
 .8מוסכם בזאת ,כי קביעת טיב הביטוחים וגבולות האחריות כמפורט באישור קיום ביטוחי היועץ הינה

עמוד  11מתוך 19

בבחינת דרישת מינימום המוטלת על היועץ שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה .היועץ מצהיר
ומאשר בזאת כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או העירייה ו/או רמ"י ו/או מי
מהבאים מטעמן בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף
הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו.
 .9בכל פעם שמבטח היועץ יודיע ליועץ ו/או לחברה כי מי מביטוחי היועץ עומד להיות מבוטל או עומד לחול
בו שינוי לרעה ,כאמור בסיפא לאישור קיום ביטוחי היועץ ,מתחייב היועץ לערוך את אותו הביטוח מחדש
ולהמציא לידי החברה אישור עריכת ביטוח חדש 30 ,יום לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.
 .10היועץ פוטר בזה את החברה ו/או העירייה ו/או רמ"י ו/או את מי מהבאים מטעמן של הנ"ל מכל אחריות
לאובדן ו/או נזק שייגרם לרכושו מכל סוג שהוא ו/או לרכוש אחרים הנמצא בפיקוחו ו/או באחריותו של
היועץ ו/או לרכוש כלשהו המשמש את היועץ לצורך ביצוע הפעילות ו/או מתן השירותים ו/או בגין נזק
תוצאתי ,בין אם נערך ביטוח ובין אם לא נערך (ואם נערך גם אלמלא ההשתתפויות העצמיות ו/או ביטוח
חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסות) ,והוא פוטר בזאת את מי מהגורמים הנ"ל מכל אחריות לנזק כאמור .פטור
זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.
 .11היועץ מתחייב ,כי בהתקשרותו עם יועצים ו/או מתכננים ו/או נותני שירותים אחרים ,לרבות קבלני משנה
במסגרת ו/או בקשר עם ביצוע הפעילות ו/או השירותים נשוא הסכם זה ,הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי
ההתקשרות עמם סעיף פטור בנוסח כאמור בסעיף  10לעיל ,וכן סעיף לפיו היועצים ו/או המתכננים ו/או
נותני השירותים האחרים ו/או קבלני המשנה יתחייבו לאחוז בביטוחים נאותים בהתאם לאופי פעילותם,
וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם היועץ .למען הסר ספק ,האחריות הבלעדית לקיום ו/או היעדר כיסוי
ביטוחי לקבלני המשנה כאמור לעיל ,מוטלת על היועץ.
 .12סעיפים  1-11לעיל הינם מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו ע"י היועץ תהווה הפרה יסודית
של ההסכם.
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נספח ב' – 1אישור קיום ביטוחי היועץ
אישור קיום ביטוחים
תאריך הנפקת האישור )(DD/MM/YYYY
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור 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 *
המבוטח
מבקש האישור *
שם
שם
☐ משכיר
☐ נדל"ן
ח.ל.ת החברה לפיתוח ולתיירות נתניה בע"מ ו/או
☐ שוכר
☒ שירותים
עיריית נתניה ו/או חברות בנות ו/או החברות
☐ זכיין
☐ אספקת מוצרים
העירוניות ו/או רשות מקרקעי ישראל ו/או מדינת
☐ קבלני משנה
☐ אחר....... :
ישראל ו/או עובדים ו/או מנהלים של כל הנ"ל.
☒ מזמין שירותים
ת.ז /.ח.פ.
ת.ז /.ח.פ / .ח.צ עיריית נתניה /רמ"י
500101761 /500274006 /520032723
☐ מזמין מוצרים
מען
מען ח.ל.ת
☐ אחר:
רח' הצורן 4א' ,אזה"ת פולג נתניה
עירייה -רח' הצורן  6אזה"ת פולג נתניה
רמ"י -רח' הצבי  15ירושלים
כיסויים
סוג הביטוח
חלוקה לפי גבולות
אחריות או סכומי
ביטוח

מספר
הפוליסה

נוסח ומהדורת
הפוליסה

תאריך תחילה

גבול האחריות /סכום
הביטוח

תאריך
סיום

מטבע

סכום

כיסויים נוספים בתוקף וביטול
חריגים
יש לציין קוד כיסוי בהתאם
לנספח ד'

צד ג'

ביט______:

2,000,000

₪

 302אחריות צולבת
 307הרחבת צד ג' – קבלנים
וקבלני משנה
 309ויתור על תחלוף לטובת
מבקש האישור
 315כיסוי לתביעות המל"ל
 321מבוטח נוסף בגין מעשי או
מחדלי המבוטח – מבקש
האישור
 322מבקש האישור מוגדר כצד
ג' בפרק זה
 328ראשוניות
 329רכוש מבקש האישור
ייחשב כצד ג'

חבות מעבידים

ביט______:

20,000,000

₪

 309ויתור על תחלוף לטובת
מבקש האישור
 319מבוטח נוסף -היה וייחשב
כמעבידם של מי מעובדי
המבוטח
 328ראשוניות

1

₪

 301אובדן מסמכים
 302אחריות צולבת
 309ויתור על תחלוף לטובת
מבקש האישור
 321מבוטח נוסף בגין מעשי או
מחדלי המבוטח – מבקש
האישור

אחריות מקצועית

תאריך
רטרו______:

 1גבולות האחריות ייקבעו על פי הטבלה המצורפת לנספח הביטוח ,המהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומסומנת כנספח ב'.2

עמוד  13מתוך 19

 325מרמה ואי יושר עובדים
 326פגיעה בפרטיות
 327עיכוב/שיהוי עקב מקרה
ביטוח
 328ראשוניות
 332תקופת גילוי ( 6חודשים)
פירוט השירותים (בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:
 – 038יועצים  /מתכננים – 040 ,מהנדס ,אדריכל ,הנדסאי – 086 ,שירותי פיקוח ,תכנון ובקרה (כללי) – 082 ,שירותי ניהול – 024 ,הכנת מכרזים נהלים והנחיות,
יש למחוק את המיותר- – 084שירותי פיקוח ובקרה
ביטול  /שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  60יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:

* הערה :מוצהר ומוסכם בזאת ,כי החברה שומרת לעצמה את הזכות להחליט במסגרת כל חוזה התקשרות ,לשנות את גבולות
האחריות לביטוח אחריות מקצועית מאלה הנקובים בטבלה ,וכל זאת בהתייחס לסוג ו/או להיקף מסוים של העבודה/השירותים
הנדרשים ,בהתאם לנסיבות ,תכולות ו/או חשיפות שמקורן בכ ל חוזה התקשרות ,והכל לפי שיקול דעתה הבלעדית והמוחלטת.
מובהר במפורש ,כי האמור משקף את זכותה של החברה בלבד ,והמנהל מוותר בזאת על כל טענה ,תביעה או דרישה שמקורה
במימוש זכויות חברה על פי סעיף זה לעיל ,בהעדרה ,או בשל הנסיבות הכרוכות במימוש ו/או אי מימוש זכויות אלה.
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נספח ב'- 2טבלת עזר לגבולות אחריות לביטוח אחריות מקצועית

רשימת
המקצועות

סיווג א

סיווג ב

סיווג ג

סיווג ד

₪ 1,000,000

₪ 2,000,000

₪ 4,000,000

₪ 6,000,000

גבולות אחריות
למקרה ולתקופה

גבולות אחריות למקרה
ולתקופה

גבולות אחריות למקרה
ולתקופה

גבולות אחריות למקרה
ולתקופה

אדריכל נוף
יועץ קרינה
תנועה
יועץ אקוסטיקה
יועץ נגישות
יועץ בטיחות /
בטיחות אש
תאורה דקורטיבית

חשמל
יועץ אלומיניום
אינסטלציה
מיזוג אויר
איטום
יועץ מעליות

מנהל פרויקט
מפקח
אדריכלות
יועץ ימי

קונסטרוקציה
יועץ קרקע
מתכנן כבישים

אגרונום
מיגון
בנייה ירוקה
יועץ תרמי
יועץ השקיה
כללי
עיצוב ומיתוג
הדמיות
תאורה לרבות
דקורטיבית
יועץ סביבתי

יועץ מחשוב  /מערכות
מידע  /תקשורת
יועץ חירום
יועץ GIS
יועץ מערכות בקרה /
בקרת אגרה
יועץ תנועה עירוני
יועץ פיננסי  /כלכלי /
מיסוי
כמאי
לוחות זמנים
מודד
תשתיות
תיאום מערכות
וסופרפוזיציה
הידרולוגיה

מקלוט והגנה
אזרחית
מפרטים וכתבי כמויות
קשרי קהילה
(דרישה לעריכת
ביטוח אחריות
מקצועית נתונה
לשיקול דעת החברה)
בריכות אקולוגיות
תפעול ואחזקת
מבנים
תברואה
יועץ משפטי
הפקעות
שמאות
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נספח ב'3
(יש למלא רק במידה והיועץ אינו מעסיק עובדים)

הצהרת אי העסקת עובדים
תאריך _____________

לכבוד
ח.ל.ת החברה לפיתוח ולתיירות נתניה בע"מ
ו/או עובדיה ו/או מנהליה (להלן יחדיו" :החברה").
עיריית נתניה
ו/או חברות בנות ו/או החברות העירוניות
ו/או עובדים ו/או מנהלים של הנ"ל (להלן יחדיו" :העירייה").
רשות מקרקעי ישראל
ו/או מדינת ישראל ו/או עובדים ו/או מנהלים של הנ"ל.
כתובת (ח.ל.ת) :רח' הצורן 4א' ,אזה"ת פולג נתניה
א.ג.נ,.

הנדון :הצהרת אי העסקת עובדים
התקשרות למתן שירותי ייעוץ ו/או ניהול ו/או תכנון ו/או תיאום ו/או פיקוח ו/או פיקוח עליון ו/או ליווי
ובקרה ו/או הסדרה ו/או ניהול פרויקט ו/או עריכת ובדיקות אומדנים ו/או סיוע מקצועי בהכנת מכרזים ו/או
 ,וכן כל עבודה קשורה או נלווית כמפורט בהסכם ,על כל
שירותים בתחום
נספחיו (להלן" :העבודות" ו/או "השירותים" ו/או ההסכם" ,בהתאמה")
א .הריני מצהיר בזאת כי במסגרת השירותים הניתנים לכם על פי האמור בהסכם שבנדון אינני מעסיק
עובדים.
ב .מאחר וכאמור בסעיף א' לעיל אינני מעסיק עובדים ,לא נכלל ביטוח חבות מעבידים בסידורי הביטוח
שערכתי.
ג .הנני מתחייב כלפיכם כי במידה ואעסיק עובדים כלשהם במסגרת השירותים שבנדון ,אערוך את ביטוח
חבות מעבידים.
ד .בהמשך ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף ג' לעיל ,הנני מתחייב כי במידה ואעסיק הגורמים הנ"ל אמציא לכם
נספח ביטוח מתוקן כמתחייב מההסכם שבנדון.
ולראיה באתי על החתום:
בכבוד רב
.................................
(שם המצהיר)

.............................................
(חתימת המצהיר)

...............................
(תאריך)
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נספח ג'
כתב התחייבות לשמירת סודיות
.1

אנחנו הח"מ,______________________________ ,______________________________ ,
ת.ז ____________________________ ,___________________________ .מורשי חתימה
מטעם __________________________________ מס' זיהוי/ח.פ_________________ .
(להלן" :המתכנן/יועץ") ,מתחייב/ים בזאת בשם המתכנן/יועץ כלפי ח.ל.ת – החברה לפיתוח ולתיירות
נתניה בע"מ (להלן" :המזמינה") כדלקמן:

.2

אנחנו משמשים כ[ ______________________-תפקיד] ,כ______________________-
[תפקיד] ,ב[ __________________________-שם המתכנן/יועץ].

.3

אנחנו מוסמכים לתת תצהיר זה מטעם המתכנן/יועץ.

.4

אנחנו מצהירים ומתחייבים לשמור בסוד ,ולא להעביר בכל דרך שהיא ,ולא להעניק בתמורה או שלא
בתמורה ,ולא להודיע ,למסור ,לפרסם ,לגלות ,להעתיק ,או להשתמש ,שלא בקשר להסכם למתן
שירותים בתחום יעוץ וליווי בנושא __________________________ (להלן" :ההסכם") או להביא
לידיעת כל אדם ,למעט המזמינה ,עובדיה ומי מטעמה ,עובדינו ו/או מי מטעמנו אשר נשוא סעיף זה
דרוש להם לצורך ביצוע ההסכם ,כל ידיעה ,מידע ,נתון ,מסמך וכל חומר אחר שיגיע אלינו ו/או אל
המועסקים על ידינו ,בכתב ו/או בעל פה ו/או באופן חזותי ו/או במדיה מגנטית ו/או בכל דרך אחרת,
במלואם או בחלקם ,במהלך ביצוע ההסכם ,או מתוקף ביצוע ההסכם ,וכל זאת במהלך תקופת
ההתקשרות ,לפני תחילתה ולאחריה (להלן" :המידע הסודי");

.5

שלא לשמור ברשותנו או ברשות מי מטעמנו תיעוד של המידע הסודי ,אלא אם אקבל לכך את אישור
המזמינה בכתב ,ולהחזיר למזמינה ,בתום תקופת ההתקשרות ,או מיד עם קבלת דרישה מאת המזמינה
לעשות כן ,לפני המוקדם ,כל תיעוד של המידע הסודי שהתקבל על ידי או על ידי המועסקים על ידי;

.6

להגביל את הגישה למידע הסודי אך ורק למועסקים מטעמנו בביצוע ההסכם .לשמור בהקפדה את
המידע הסודי ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הסבירים הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי
אחר .להיות אחראי ולוודא כי כל המועסקים מטעמי בביצוע ההסכם ישמרו על סודיות ,ולא יעבירו
בכל דרך שהיא ,ולא יעניקו בתמורה או שלא בתמורה ,יודיעו ,ימסרו ,יפרסמו ,יגלו ,יעתיקו או ישתמשו,
שלא בקשר לביצוע ההסכם ,או יביאו לידיעת כל אדם ,למעט המזמינה ,עובדיו ומי מטעמו ,עובדינו
ו/או מי מטעמנו אשר נשוא סעיף זה דרוש להם לצורך ביצוע ההסכם ,את המידע הסודי כולו או חלק
ממנו ,ככל שיגיע אליהם;

.7

שלא לפרסם בכל צורה שהיא כל מידע הנוגע לנתוני המזמינה הקשורים להסכם או לעניינים האחרים
של המזמינה;

.8

להביא את תוכנו של כתב התחייבות זה לידיעת כל אחד מהמועסקים מטעמנו בביצוע ההסכם;

.9

לדאוג שכל המועסקים מטעמנו בביצוע ההסכם יתחייבו אישית לפעול לפי הוראות כתב התחייבות זה
באמצעות חתימה עליו;

.10

נהיה אחראים לביצוע מלוא ההתחייבויות האמורות בכתב התחייבות זה על ידי כל אחד מהמועסקים
מטעמנו בביצוע ההסכם ,לפי הוראות הדין לגבי אחריות שילוחית .התחייבויותינו כאמור יחולו ויהיו
בתוקף במהלך תקופת ההתקשרות ולאחריה ,ללא כל הגבלה בזמן.

.11

ההתחייבויות כאמור לא יחולו ביחס למידע:
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א.

שהוא נחלת הכלל או אשר יהפוך בזמן כלשהו לנחלת הכלל ,שלא כתוצאה מהפרת כל התחייבות אשר
אנחנו מחויבים בה כלפי המזמינה;

ב.

שמסירתו תידרש בהתאם לדין ו/או לצו של רשות שיפוטית או רשות מוסמכת ,ובלבד שאעדכן את
המזמינה באופן מידי בדבר הדרישה למסירת המידע ,אאפשר לו להתגונן כנגדה ואסייע לו בכך כמידת
האפשר.

.12

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ידועות לנו הוראות חוק הגנת הפרטיות ,תשמ"א ,1981-ואנחנו מתחייבים שלא
למסור או לעשות שימוש בנתונים ובמידע שיגיעו אלינו תוך כדי ביצוע ההסכם ,אלא בהתאם להוראות
החוק הנ"ל.

.13

ידוע לנו כי לא תהיה לנו כל זכות במידע הסודי ,למעט הזכות להשתמש בו לצורך ביצוע ההסכם כמפורט
לעיל ,וכי כל המסמכים ו/או המדיה המגנטית ו/או יתר האמצעים שבהם יועבר לרשותנו המידע הסודי הם
ויהיו בכל עת ולכל צורך ועניין בבעלות המזמינה בלבד.

.14

ידוע לנו כי פרסום או גילוי של המידע הסודי או שימוש בו ,בניגוד להוראות כתב התחייבות זה ,עלול לפגוע
בשמה הטוב של המזמינה ולהסב לה נזקים ,ו/או להטיל עליה אחריות פלילית ו/או אזרחית .לפיכך אנחנו
מתחייבים להודיע למזמינה בכתב ,מיד לאחר שהתגלה לנו כי נעשה שימוש במידע הסודי ו/או כי נחשף
מידע סודי בניגוד להוראות כתב התחייבות זה ,לרבות מהו המידע הסודי שנחשף ,זהות הגורם או הגורמים
שנחשפו למידע הסודי ומועד החשיפה.

.15

כמו כן אנחנו מתחייבים לפצות את המזמינה בגין כל נזק או הוצאה שייגרמו לה ,בין במישרין ובין בעקיפין,
ובכלל זה שכר טרחת עורכי דין ,עקב הפרת התחייבות מהתחייבויותינו כאמור בכתב התחייבות זה.

.16

אנחנו מצהירים כי זהו שמנו ,זו חתימתנו ותוכן תצהיר זה אמת.

_________________
(חתימת המצהיר/ים)
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נספח ד'
מפרט השירותים (לפי הצורך)
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