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    וליווי  למתן שירותי ייעוץהסכם        

 2021שנערך ונחתם בירושלים ביום ______ בחודש _______ 

 

 

 : בין

  

 לים עיריית ירוש               

                                                       ______________ 

    ____קומה ____מכיכר ספרא  

 ירושלים 

 "( העירייה)להלן "

 

 אחד מצד                     

 

 

  :לבין

 

 חברה/ עוסק_____________________     

 ח.פ./ ע.מ._______________________ 

 באמצעות המורשה מטעמה מר/גב': __________________  

 כתובת: ________________________ 

 טלפון: ___________; פקס': ____________ 

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

 שני מצד           

 מצד שני            

 

בקבלת   הואיל :   מעוניינת  ירושלים  יעוץ  שירותי  ועיריית  כמפורט  ליווי  העבודות והכל    מפרט 

 (."העבודות"או  "העבודה"" או השירותים )להלן: " לחוזה' ד חנספ והצעת המחיר  

 

עבו  והיועץ :והואיל השירותים  בביצוע  בעלמעוניין  הוא  כי  ומצהיר  העירייה    הניסיון,   ר 

והמיומנותהמומחיות  ,המקצועיות הכישורים  ה  יםהנדרש  ,  ביצוע    שירותים לצורך 

    השירותים המבוקשים במסגרת חוזה זה בצורה הטובה ביותר.וביכולתו לבצע את 

 

כי   : והואיל ליועץ  נוספים  וידוע  יועץ/ים  אלבילעירייה  השירותים,  במסגר  שצוע  הליכי נבחרו    רת 

ל המחיר  היועציםו  השירותים  ביצוע הצעות  בין  יתחלק  השירותים  היקף  שיקול  לפי    כי 

   דעת המנהל וכאמור בחוזה זה.
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העיריה  במסגרת    בקשה הגיש  היועץ  ו :והואיל שפרסמה  קורא  היועצים  ילה קול  במאגר  כלל 

מס'   עבודות  מיום  בבישי_____  והוועדה למסירת  הכללתו  אישרה את    _________תה 

  . גר היועצים העירונייםבמא

   

 עצמאי;  יועץמאת היועץ כם שירותיה קבלת  בוהעירייה מעוניינת  הואילו

 

כ והואיל לבצע,  מסכים  להלן    יועץ והיועץ  שיפורטו  השירותים  את  זה  עצמאי,  ובמפרט בהסכם 

     .בהתאם לתנאי הסכם זה  לחוזה נספח ד'כהעבודות המצ"ב 

 

 

 ים כדלקמן:הוסכם בין הצדדהוצהר, הותנה ולפיכך  

 

  מבוא .1

 

 המבוא להסכם זה יחשב כחלק בלתי נפרד ממנו. 

 

   :לחוזה נספחים .2

 

 הנספח הביטוחי   – נספח א' (א)

 בדבר מניעת ניגוד עניינים   שאלון והצהרה  –  'בנספח  (ב)

 הצהרת סודיות  –' גנספח  (ג)

 והצעת המחיר  מפרט העבודות -נספח ד'  (ד)
 

 

 

 מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. הנספחים המצורפים להסכם זה  לכ

 

  :הגדרות .3

 

 בהסכם זה יהיו למונחים הבאים הפרוש כדלקמן:  

  

ידו  _____  מנהל    –  "המנהל" (א) על  שהורשה  מי  כל  ו/או  ירושלים  בעיריית 

    לעניין הסכם זה או כל חלק ממנו.

 

השיבמ"או  "היועץ"   (ב) ביצוע      -ותים"רצע  העירייה  מטעם  לו  שנמסר  מי 

ואנשי    ק ממנה, לרבות עובדיו, מנהליו, שלוחיו וכן יועציםהעבודה או כל חל

העבודות   ביצוע  לצורך  שירותיהם  בקבלת  צורך  שיהיה  נוספים  מקצוע 

  .חוזהל  'דנספח כב כמפורט במפרט העבודות המצ"
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"השירותיםהעבודה" (ג) ו/או  מפרט  ט  כמפורוהכל    יוליו ו יעוץ  י שירותי    -"" 

    .חוזהל  'דנספח  העבודות

 

 

 :רותיםשיה ביצוע .4

ל  .א בזאת  מוסרת  את    יועץ העירייה  לבצע  עצמו  על  בזאת  מקבל  והיועץ 

המפורטים   זה  השירותים  זה  'דנספח  בובחוזה  להיקף  בהתאם    לחוזה 

    שתקבע העירייה.

 

השירותים .ב לביצוע  נוספים  יועצים  ויבחרו  איננה    ,במידה  חויבת  מ העירייה 

הל המחחלוקת  הצעות  בהליך  שזכו  היועצים  בין  או    ירעבודה  שווה  באופן 

חליט על חלוקת ביצוע העבודה בין היועצים,  באופן כלשהו והיא רשאית לה

לנכון   שתמצא  אופן  והתקציביים  בכל  המקצועיים  לשיקוליה  ואף  בהתאם 

  להחליט שלא להיעזר בשירותיו של יועץ מסוים כלל.  

 

  וש דרישה ו/או תביעה כנגד העירייה בשל שימ  נה ו/אוה כל טע יליועץ לא תה 

 שעשתה בזכותה זו. 

 

  :הצהרות  והתחייבויות היועץ .5

 

 : היועץ מצהיר כדלקמן

 

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

השירות למתן  וים הדרושים  הוא  ,  השירותכי  את  בצורה    יםייתן  לעירייה 

  אמור בהסכם זה. בכפוף לביותר ו הטובה

 

הוא (ב) כי  מצהיר  במיתמיש  היועץ  ואמצעיו  ש  ידיעותיו  כושרו,  כוחותיו,  טב 

השקידה   מיטב  את  ביצוע  ווישקיע  לשם  והנאמנות  המסירות  מיטב 

  חוזה זה. פי -לבויותיו ע יהתחי 

 

כי   (ג) מצהיר  להיועץ  עם  כי    וידוע  להתקשר  רשאית  נוספים  העירייה  יועץ/ים 

השי שנר לביצוע  הליכי   שיבחרו   / בחרוותים  ל  במסגרת  המחיר    ביצועהצעות 

היועצים  ותיםירהש בין  יתחלק  השירותים  היקף  המנהל  לפי    וכי  דעת  שיקול 

  וכאמור בחוזה זה. 
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 :מתחייב כדלקמןהיועץ   

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

 . שלהן

 

רמה מקצועית מעולה, ולשם כך  יצות ובטף, בחרולבצע את השירותים באופן ש (ה)

  הכושר והידיעה המקצועית.  ב טלהשתמש במי

 

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

)לרבות האופציות זה  זה(    , חוזה  חוזה  להוראות  שיופעלו בהתאם  תהיה/  ככל 

  _____________________. מר  /יהיה גב'

 

ליוע  (ז) על    ץידוע  התכי  בסעיף  בסיס  מו) 5חייבותו  זהות  בעניין  לעיל    ע בצ( 

ופת ההתקשרות, הסכימה העירייה להתקשר עמו  השירותים מטעמו במשך תק

יפר היועץ את התחייבותו הנ"ל, תהיה רשאית העירייה, בנוסף לכל    בחוזה זה.

הדין, לבטל את החוזה עם   ו/או עפ"י  זה  חוזה  עפ"י  זכות אחרת העומדת לה 

וליועע היו תה ץ  לא  בעניץ  העירייה  כלפי  דרישה  או  טענה  כל   זה.   יןיה 

 

מתחייב   (ח) סמך  היועץ  על  השירותים  בביצוע  חתומה  להתחיל  לוגיסטית  הזמנה 

  (."הזמנת עבודה" כדין מהעירייה )להלן:

 

מהיקף   (ט) לחרוג  שלא  מתחייב  שלב.  העבודה  היועץ  אותו  לביצוע  לו  שאושר 

פט תהיה  העירייה  כי  ומוסכם  מכל  ומובהר  לרה  בפועל  תשלום  אם  אף  יועץ 

בגין  הצעת המחיר הספציפית    / שאושרה    בודותהע  ת סמעבר למכ  עבודות ביצע  

כל עבודה ועבודה וליועץ לא תהיינה כל  טענות ו/או דרישות כנגד העירייה בשל  

  כך.

 

  לבצע את השירותים בהתאם לכל דין ולמלא אחר כל ההוראותהיועץ מתחייב   (י)

  ידי הרשויות המוסמכות.לעת על לו מעת    נתנהישת  החוקיות 

 

  על פי הסכם זה, תוך מגע הדוק ושיתוף וכל המוטל עליו    םתילבצע את השירו (יא)

 פעולה עם המנהל ושאר גורמי העירייה הנוגעים בדבר. 
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לבצע   (יב) למנהל  אופן  לאפשר  בדבר  שוטפת  ביקורת 

בסעיף   כאמור  השירותים  ההוראות    6ביצוע  כל  אחר  ולמלא  להלן  )א( 

  . ןהלל  ()ב 6נתנו לו על ידי המנהל כאמור בסעיף  ישי וההנחיות 

 

שוטף  (יג) דיווח  למנהל  תקופתי  ו/או    להעביר  ו/או  דו"ח  זה  חוזה  הוראות  עפ"י 

 בדבר התקדמות העבודה. עפ"י דרישת המנהל, 

 

 :סמכויות המנהל .6

 

טיב   (א) את  לבדוק  השירותים,  מתן  לסיום  ועד  לפעם,  מפעם  רשאי  יהיה  המנהל 

  ה. ז מבצעם בהתאם להוראות הסכם  יועץ הצועם ואם השירותים ואת אופן בי

 

הוראות והנחיות, בכל    יועץ ההסכם המנהל יהיה רשאי לתת ל  כל תקופת  שךמב (ב)

שי וההנחיות  שההוראות  ובלבד  השירותים  לביצוע  יעמדו    , נתנוי הנוגע  לא 

  בסתירה לאמור בהסכם זה. 

 

עובד   (ג) או  עוזר  כל  לפסול  רשאי  יהיה  שירות  המנהל  נותן  ידי    מנה שהתאו  על 

  די של המנהל. דעת בלע לו יקש  ילפ, לצורך ביצוע הסכם זה יועץה

 

דו"ח תקופתי  ולכל הפחות אחת לרבעון,  ימסור למנהל, על פי דרישתו,    יועץה (ד)

וכן  השירותים  התקדמות  לבקר    בדבר  מטעמו  שיבוא  מי  או  המנהל  רשאי 

דמות  בהתק  לעיוןוכל מי מטעמו העוסק בעבודה עפ"י חוזה זה,    יועץה במשרדי  

י מטעמו ימסרו למנהל כל הסבר  ל מכו  עץ יוה  השירותים ובאופן ביצועם.ביצוע  

  וכל מסמך שיידרש על ידו או מטעמו. 

 

לכך    יועץה (ה) אחראי  והוא  מטעמו  או  ידו  על  שיידרש  הסבר  כל  למנהל  ימסור 

גם הם למנהל או לכל מי שיבוא מטעמו כל הסבר  ו  ימסר   יתר בעלי המקצועש

 כאמור. 

 

 : ויועצים עבודהצוות  .7

 

י (א) ביצוע העבודות  שונים  על חשבונו  ,ץיוע סיק העלצורך  ואנשי מקצוע  יועצים   ,

ב כמפורט  העבודות,  ביצוע  לצורך  שירותיהם  בקבלת  צורך    'דנספח  שיהיה 

  .  חוזהל
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, מטעמים שינומקו על ידו, להפסיק העסקתו  היועץהמנהל יהא רשאי לדרוש מ  (ב)

  דרישת המנהל.  לקיים אתמתחייב   היועץשל יועץ זה או אחר ו

 

 

זר וכל הכך של אחראי    היועץ (ג) יקוימו, בשינויים המחויבים, גם על  אות חוזה  ה 

  ידי היועצים המועסקים על ידו.

 

  היועץ יעסיק לצורך ביצוע העבודות, ישולם ישירות ע"י    היועץשכר היועצים ש (ד)

  ועל חשבונו בלבד כחלק מהתמורה עפ"י חוזה זה.

 

  :התקשרותתקופת ה .8

_________    יוםמ   לחה   םודשיח   12-הינה ל  ההתקשרות עפ"י חוזה זה   תופקת (א)

  (." התקשרותתקופת ה" :)להלן ___________עד ליום ו

 

העיריה (ב) כי  מסכימים  את    הצדדים  להאריך  חייבת  אינה  אך  רשאית,  בלבד 

ובלבד   פעם  בכל  יותר  קצר  זמן  לפרק  או  נוספת  בשנה  ההתקשרות  תקופת 

התקופה הנקובה    כולל  שנים  חמשלא תעלה על    תל התקשרות הכול ה   תשתקופ

לעיר  . א( לעיל) עיףבס פרויקט מסוים,  עבור  הינה  בהם העבודה  יה  יבמקרים 

     הזכות הבלעדית להאריך את תקופת ההסכם עד להשלמת הפרויקט. 

 

ומוסכם (ג) כפופה    מובהר  כאמור  החוזה  הארכת  להארכת  כי  הועדה  לאישור 

וחתימת    ומבלעדי אישור כאמור  ת עבודתריסו/או הוועדה למ  חוזים בעירייה

הרהגורמי חוול ם  על  בעירייה  מתאים,ונטיים  הארכה  כל    זה  להארכה  אין 

   תוקף. 

 

שיקול   (ד) לפי  להביא,  הזכות  את  לעצמה  העיריה  שומרת  לעיל  האמור  אף  על 

ומראש   בכתב  בהודעה  לסיומו  זה  חוזה  שהיא,  סיבה  ומכל  הבלעדי  דעתה 

יובא  שתמש  בו ת  היועץ. בכל מקר שתשלח ל העיריה בזכותה, על פי סעיף זה, 

טענות ילוזה  הח יהיו  לא  וליועץ  דלעיל  בהודעה  הנקוב  במועד  סיום  ו/או    די 

תלונות ו/או תביעות מכל סוג שהוא כלפי העיריה בשל שימוש העיריה בזכותה  

 זו.
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  : לוח זמנים .9

ת  גיסטיוהשירותים מיד עם דרישת המנהל וקבלת הזמנה ליחל בביצוע    היועץ (א)

ד להשלמתם  הפסקה ע  אליף ול ן רצבאופ ויבצע את השירותים על כל שלביהם  

זהבהתאם   בחוזה  והאמור  המנהל  לחרוג    יועץ ה .  לדרישות  לא  מתחייב 

  שידרשו ע"י המנהל.  מהמועדים 

 

ח עליון, או עקב  ומסיבה של כ   העבודהכלשהו משלבי    ב נגרם עיכוב בביצוע של (ב)

איןאתנ המנהל  שלדעת  אחרים  באפשרותו    יועץ ל  ים  היה  ולא  עליהם  שליטה 

המנהלמנען,   ל   ל רשאי  בלוח    יועץלהעניק  שנקבעו  הביצוע  במועדי  ארכה 

פנה בבקשה לאורכה    יועץה תהא זהה לתקופת העיכוב, ובלבד שר  שאהזמנים  

הארכה את  מבקש  הוא  בגינו  המאורע  קרות  עם  המנהל    . מיד  של  החלטתו 

   .ץיועבעניין זה תהא סופית ותחייב את ה

 

  התמורה .10

 

התחייבויותיו   .א כל  ביצוע  הסכםתמורת  ליועץ  ז  עפ"י  העירייה  תשלם  ה, 

המחיר להצעת  ה  בהתאם  הליך  במסגרת  היועץ  ההשהגיש  ,  ספציפיצעות 

בפועל, העבודה  לביצוע  העבודה,    בהתאם  הזמנת  תקציבי,  לאישור  בכפוף 

  ובכפוף לאישור המנהל להעברת התשלום ולכל יתר הוראות חוזה זה. 

 

חוזה כולו  ה  רת התקציבעיריה רשאית לבצע את העבודות במסגכי ה  מובהר .ב

העב היקף  התקציב,  ממסגרת  כלום  לא  ואף  חלקו  והשירותים  או  ודות 

כל   תהיינה  לא  וליועץ  העירייה  של  הבלעדי  דעתה  לשיקול  נתונים  לביצוע, 

מן   חלק  רק  לבצע  העירייה  החלטת  בשל  דרישות  ו/או  תביעות  ו/או  טענות 

  מתוך שירות ספציפי או כלל לא.   חלקיםם או  יהשירות 

 

מת  .ג לחר י חהיועץ  שלא  היב  מהיקף  שלב.    ו שאושר  עבודות וג  אותו  לביצוע  לו 

מובהר ומוסכם כי העירייה תהיה פטורה מכל תשלום ליועץ אם בפועל ביצע  

דרישות    עבודות ו/או  טענות  כל   תהיינה  לא  וליועץ  שאושרה  למכסה  מעבר 

 כך.  לכנגד העירייה בש

 

  , דעתה הבלעדי  לולשיקהתאם  כי ב  ,גרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאתי למבל .ד

היקף   לשנות את  העירייה  היא מבקשת    / השירותים  העבודהרשאית  אותם 

לקבל בכל אחד משלבי העבודה ו/או את התחומים בהן היא מבקשת כי יינתן  

 את    ןו/או להקטי "ד "כנספח עפ"י מפרט העבודות המצ"ב ומסומן   השירות
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משעותהשירותים  היקף   חלק  רק  לא    .העבודה  ה/היקף העבוד   ולנצל  ליועץ 

 תהינה כל דרישות ו/או טענות כנגד העירייה בשל כך. 

 

של   .ה התחייבויותיו  כל  ביצוע  עבור  וסופי  מלא  תשלום  מהווה  הנ"ל  התמורה 

ליועץ   תשולם  ולא  זה,  חוזה  פי  על  השירותים  מטעמו  מבצע  מי  לכל  כל  או 

   . תקשרותתקופת ההבמהלך   בין אחרת שום תוספתבית ו/או יו/או ר הצמדה

 

  , בין היתרעוד מובהר כי התמורה כוללת  .ההתקשרותלאחר תום תקופת  ן ביו

עבודה,   שכר  עבור  נסיעה,תשלום  ואש  שעות  נסיעה  מבצע  "הוצאות  של  ל 

לצורך    והיועציםהשירותים   השירותים  למבצע  הדרוש  ככל  הוצאות  וכן 

מיוזמתו   ל, בין אם הצורך בהם נובע ותים למנהמתן השיר ך עבודתו ו/או לצור

מ טענה  צבשל  ו/או  דרישה  כל  תתקבל  ולא  המנהל  מיוזמת  או  השירותים  ע 

לא  נ לעיל.  הנקובה   התמורה  על  נוסף  כלשהו  סכום  לתשלום  העירייה  גד 

     תשולם כל תוספת על התמורה הנ"ל.

 

 

 :אופן תשלום התמורה .11

 

ן  למנהל חשבו   היועץיגיש  (,  ד' לחוזה  דרך )נספחהבסוף כל שלב הקבוע באבני   .א

י מפורט   היועץ  שבוצעה  העבודה  וט רופבו  שביצע  והשירותים  התאריכים   ,

וכן את פירוט התשלום  ולהזמנה הלוגיסטית  בפועל בהתאם להנחיות המנהל  

 שאמור להשתלם לו עפ"י חוזה זה ועפ"י הצעת המחיר שהגיש.  

 

  נספח בהאמורים    ודההעב  שלבימול    להמפורט אהמנהל יבדוק את החשבון   .ב

  וההנחיות שניתנו על ידו ליועץ להליך  פציפית  ס  עבודה ם הזמנת  שיצורף ע  ד'

בעבודה בהתאם לשיקול דעתו. רק    הערות או בקשות לתיקונים  יועץויעביר ל 

ימסור    , לאחר קבלת אישור המנהל כי העבודה בוצעה לשביעות רצון העירייה

 שאושרו על ידי המנהל. יםשירותאת ה חשבוניות מס התואמת היועץ

 
 

שלבי העבודה האמורים  פועל והשלמה של  ד ביצוע בגניהיה כ   ליועץהתשלום   .ג

 לשביעות רצון המנהל.  העבודה   ובהזמנתד' נספח ב

 

יגיש היועץ חשבונית מס כדין    ,ו/או חלק ממנוע"י המנהל  עם אישור החשבון   .ד

שאושר הסכום  בגין  לי  .לעירייה  תשלם  סכווהעיריה  את  החשבוני עץ  ת  ם 

  ית לעירייה.  נ ום מסירת החשביום מיו 30שאושר שוטף +  
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לעיל, .ה האמור  מן  לגרוע  היקף    היועץ  מבלי  את  שיפרט  דו"ח  למנהל  יגיש 

  העבודה שביצועה הושלם עד אותו מועד, עפ"י דרישת המנהל. 

 

 לחוק מע"מ  42תיקון  .ו

I. סף,  מס ערך מו   לחוק  42סבור שהוא עומד בתנאי תיקון    היועץבמידה ש

ור לעירייה, טרם  מס ל  היועץעל    (,מע"מ""חוק ה)להלן:    1975  -ו התשל"

חתימת העיריה על חוזה זה, אישור רו"ח מטעמו לפיו הוא עומד בתנאי  

 לחוק המע"מ.    42תיקון 

 

II.   בסעיף כאמור  אישור  היועץ  את     I-ומסר  ליועץ  העיריה  תשלם  לעיל, 

זה חוזה  הוראות  עפ"י  לו  הגיעה  תנ  ,התמורה  +    אילפי  יום    30שוטף 

המנ  אישור  התממועד  דרישת  את  שהגיש    לוםשהל  מפורט  וחשבון 

ל המציא לעירייה חשבונית  היועץ. עם תשלום התמורה מתחייב היועץ 

 מס בתוך המועד הקבוע בחוק המע"מ.    

 

 :שמירת סודיות .12

 

מתחייב יבב זה  הסכם  דין,  היועץ    צוע  כל  לפי  הסודיות  חובת  על  לשמור 

וכן    ה זם  כו עקב ביצוע הסע לידיעתו תוך כדי ו/אמידע שיגיל  בסוד כ  רלשמו 

בדרך  ייחת מטעמו  הפועלים  ואת  עובדיו  את  סודיות  שמירת  הצהרת  על  ם 

 '. גנספח כרת סודיות מצ"ב יעל שמ הצהרה כלשהי.

 

 

 :מניעת ניגוד עניינים הגבלה  .13

 

   ל אין מבצע השירותים מנוע מלעסוק במקצועו מחוץ למתן שירותיו ע .א

יו לפי  רותיוע בתנאי מתן שבד שלא יהיה בכך כדי לפגזה ובל  כםפי הס

עם פעולתו    הסכם זה ולא ייעשה דבר שיש בו משום ניגוד אינטרסים

  לפי הסכם זה.  

 

עצמו   .ב על  מלקבל  מנוע  השירותים  מבצע  יהיה  העבודה  קבלת  עם 

עבודה עבור כל גורם או גוף אחר ובכלל כך עירית ירושלים אם הדבר  

  ניגוד עניינים. במצב של  דול להעמיועל

 

כל  כי  הר  מוב .ג עקופתבמשך  ההתקשרות  זה  ת  חוזה  עפ"י  העירייה  ם 

ויאושרו   יופעלו  שאלו  ככל  האופציה,  מתקופות  אחת  כל  )לרבות 
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החוזה(,   להוראות  בהתאם  

ל רשאי  אינו  השירותים  עבודות  מבצע  ו/או  בקרה    או /וניהול  בצע 

מטעם  תכנון   פרויקטים   פועלות החברות  על 

מ  ורעב )אך  לרבות  ירושלים,  מכללעיריית  לגרוע  האמור(  ות  יבלי 

החברה למשק ולכלכלה  ו  פרויקטים של חברת "מוריה" וחברת "עדן"

 . של השלטון המקומי

 

נושאים מהם    מבצע השירותיםשל    נמצאים בטיפולוכלשהו  אם בשלב   .ד

על יודיע  עניינים  לניגוד  חשש  למנה כך  -עולה  לעירייה  מייד    ל בכתב 

  . רייהמשפטי לעיה  וליועץ

 

 

מ  .ה לגרוע  לעילמבלי  האמור    לטפל ממנוע  יהיה  תים  השירומבצע    ,ן 

בנושאים ו/או במשרדים    בתקופת עבודתו בעירייה בהתקשרויות ו/או

ואשר עלולים    יה יהעיר   גופים להם התקשרויות עםבתיקים של    או /ו

  . להעמידו במצב של ניגוד עניינים

 

מתחייב ליידע את  שירותים  ע המבצ  ינים,י למניעת מקרה של ניגוד ענ .ו

מראשהע עבוד  על תב  כ וב  ירייה  לביצוע,  כל  לקבל  שוקל  שהוא  ה 

בעקיפין או  או    במישרין  שוטף  ייעוץ  לרבות  ציבורי,  או  פרטי  מיזם 

היועץ  לקבל את הסכמת  ו לניגוד עניינים    התקשרות מהם עולה חשש 

  . לכך בכתב או מי מטעמו, יה יעיר המשפטי ל

 

  ד בו יש ל תאגיו/או כצים שיועסקו על ידו  היועוכל  ותים  רשיהמבצע   .ז

עניינים כאמור    , לא ימצאו במצב של ניגודכלשהו  קחלנטרס /יא  הםל

 .   פי חוזה זה-עללעיל מול העיריה  

 

מ .ח השירותים  על  מבצע  בחתימתו  כי  העירייה  הסכםהצהיר  ,  עם 

על  לבצוע  ובפעולותיו ופגיעה  -העבודות  סתירה  כל  אין  פיו, 

כלפי    מי משותפיואו  ו/   מעובדיו  ו/או של מי  רות שלות אחיבויוי בהתח

ו/או טענה מצד שלישי    צפוי לכל תביעה  שלישיים, וכי אין הואצדדים  

  . התחייבויותיו על פי הסכם זה  כלשהו, בקשר עם מילוי

 

עובדי   .ט השירותים  כל  מניותיו  מבצע  בעלי  ו/או  מנהליו  ו/או  ו/או 

ניגוד  שר בלהתקמ   ימנעו,  ווכל העובדים מטעמ   תפיושו אופן שמהווה 

יעוץ    , לרבות גורמים פרטיים /יזמים  ף עםו עקי א , באופן ישיר  עניינים

היזם את  המרכיבים  מהגופים  למי  בעקיפין  או  ולמי    במישרין 

ו/או  כל    מהגופים  על  יחול  לעיל  האמור  עבורם,  העובדים  היועצים 

 . קשרות עמםת הה   שלביוהגורמים הפרטיים ובכל  עבודת יזמים    שלבי
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מנ  לכ .י ו/או  השירותים  מבצע  בעל עובדי  ו/או  ו/או  מניו  יהליו  תיו 

וגם בסיומה    ההתקשרות עפ"י חוזה זהשותפיו ימנעו במהלך תקופת  

ירושלים, בתביעות   עיריית  כנגד  ו/או טוענים  מלהתקשר עם תובעים 

העבודות   נשוא  בעניינים  הקשור  בכל  דין  כל  ע"פ  העירייה  כנגד 

 שירותים.  צע ה ולו של מבפ שנמסרו לטי

 

עניינים  ניגוד    דבר העדרב  הר ההצ  את  וימלא  יחתום  מבצע השירותים   .יא

לגרוע    .'בנספח  כמצורפת  ה כדי  זו  בהצהרה  באמור  אין  כי  מובהר 

 מהתחייבויות כלשהי של מבצע השירותים. 

 
 

 העדר יחסי עובד מעביד:  .14

 

ן  העירייה לבי   למען הסר ספק מובהר בזה כי לא יהיו יחסי עובד מעביד בין .א

 . ו/או כל מי מטעמו היועץ

 

כן  .ב לא    מובהר  כמו  העירייה  יתכי  בין  מעביד  עובד  יחסי  ו/או  זיקה  כל  ווצר 

מצב בו לצורך ביצוע ההסכם    רייווצ. אף אם  או כל עובד מטעמו  היועץועובדי  

 בלבד.  היועץהעובדים בגדר עובדי   ויישאר,  בעירייה היועץישהו עובדי  

 

ת  כדי להפחי  היועץם מטעם  עסקת העובדיר כי אין בה הלמען הסר ספק מוב  .ג

לגר  התחייבויות  /ווע  ו/או  את  להחליף  העירייה    ו ואחריות  היועץאו  כלפי 

  ע"פ ההסכם.  יולביצוע תפקיד 

 

הצדדים מצהירים כי אין בכל זכות הניתנת מכוח הסכם זה לעירייה לפקח,   .ד

י  ם על ידו, אלא אמצעימהמועסק  כל אחד אחרהיועץ  להנחות את    להדריך או

בכך באמור כדי ליצור    הם זה, ולא יהיביצוע יעיל של הוראות הסכ  להבטיח

לא  העירייה  על ידו.    היועץ או עם העובדים המועסקים  יחסי עובד מעביד עם

אחריות   בכל  המקצועית  נושאת  הפעולה  לעניין  לעיל  כאמור  פעולתה  בגין 

 הראויה של היועץ. 

 

 

  :איסור העברת זכויות .15

 

ל   יועץה .א לא  המתחייב  לאחר  ממ העביר  חלק  או  כולו  זה  זכוסכם  כל  או    ת נו, 

ה פי  על  אלא  זה,  חוזה  לפי  מהתחייבויותיו  התחייבות  או  סכמת  מזכויותיו 

 העירייה מראש ובכתב על כך.
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כאמור   .ב הסכמה  יניתנה  לעיל,  )א(  קטן  שאר י בסעיף 

ביחד ולחוד עם מי    אחראי כלפי העירייה עבור התחייבויותיו לפי הסכם זה  יועץה

 ות כאמור. הועברה אליו התחייב ש

 

 :נזקיםות לאחרי .16

 

עץ תחול אחריות לכל נזק או אובדן שייגרמו לעירייה בשל מעשה או  היו  לע .א

שלו את  מחדל  ולפצות  לשפות  מתחייב  והריהו  זה,  הסכם  ביצוע  כדי    תוך 

דרישתה   עם  מייד  האמור  האובדן  ו/או  הנזק  בגין   דרישתה  לפי  העירייה 

 אשונה.  רה

 

 

אה מן ו/או  צושייגרם לו כת אחראי כלפי צד שלישי לכל נזק  רותים מבצע השי .ב

על ידי בית המשפט לשלם לצד שלישי    עקב השירותים, ואם העירייה תחויב

ש הנזקים  בעד  כלשהוא  השירותיםסכום  כאמור  מבצע  להם  או  אחראי   ,

כאמור    במקרה  שהעירייה תמצא לנכון להתפשר עם תובע/דורש בגין נזקים

יב בו  ו חה בכל סכום שתחייב לפצות את העיריי  צע השירותים במיהא    לעיל,

כל ההפסדים וההוצאות שייגרמו    לרבותו,  )לרבות במקרה של פשרה(  כאמור

 עפ"י סעיף זה הוא    מבצע השירותיםמוסכם כי תנאי לחיוב  .בקשר לכך לה

 

הודעה   השירותיםמתן  אפשרות    למבצע  ומתן  תביעה  מבצע  לסבירה  בדבר 

  .מפניה גונןלהת  השירותים

 

 :ביטוח .17

ו/או על פי דין, הוראות הביטוח  זה  הסכם    "יפע  יועץ אחריות המבלי לגרוע מ .א

    .לחוזה 'אכנספח יהיו בהתאם לנספח הביטוח המצ"ב   יועץשיחולו על ה

 

עריכת ביטוח השירותים כאמור בסעיף זה, לא תגרע ולא תשחרר את מבצע   .ב

  לעיל.   16או חובתו לפי סעיף /שירותים מאחריותו ו

 

רשאית   .ג להעיריה  או  היקףהקטין  להגדיל  ה ה  את  בכל  ביטוחים  נדרשים 

עבודה ספציפית שנמסרה ליועץ, בשים לב למהות העבודות, מהות הפרויקט,  

    ההיקף הכספי של העבודות, מהות הסיכונים ועוד. 
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 :קיזוז .18

ש  ע   יועץהכל סכום  ישולם  ולא  ו/א  עפ"י הסכם   ידו במועד  ליהיה חייב לעירייה  ו זה 

עפ" ו/או  אחרים  דיןהסכמים  כל  העי  תהא  רשאית  ר י,  שיהיה ייה  סכום  מכל  לקזז 

אסור   יועץ ומוסכם כי ל  על פי הסכם זה או על פי הסכמים אחרים  יועץ עליה לשלם ל

 .לבצע קיזוז מול העיריה בשום דרך

 

 

 :זכויות יוצרים .19

יצירה   א. מ  / כל תפוקת העבודה,  יוצרים הנורית  ק יצירה  ו/או  וזכות  ובעות מן 

יהי ע השירותים  הבלעד קב  בבעלותה  רשאית    תיו  תהיה  והיא  העירייה  של 

פרסמם ו/או  נהוג בכל תוצרי העבודות מנהג בעלים לכל דבר ועניין לרבות ל ל

או   השירותים  מבצע  לעירייה;  שנראית  אחרת  מטרה  לכל  לאחר,  להעבירם 

זכא יהיו  לא  במקומו,  או  בשמו  עבויאחר  נוסף  תשלום  לכל  יצירה  ם  כל  ר 

 . כות יוצריםמקורית וז

 

ה ב.   והזישהעברת  אינה  רותים  לאחר,  לעיל  )א(  קטן  בסעיף  האמורות  כויות 

 מבצע השירותים.   טעונה הסכמת

 

 

  :וחידושו ללא אשמת היועץ  יועץהפסקת שירותיו של ה .20

    

לפי שיקול דעתה הבלעדי,    )א( לעיל, העירייה רשאית,8על אף האמור בסעיף   .א

ה את  לבטל  להפסיק  ו/או  עת  בכל  זה  השירותמהסכם  ביצוע  עפ"י    םישך 

העיריה   תשתמש  בו  מקרה  בכל  ליועץ.  בכתב  הודעה  מתן  ע"י  זה  הסכם 

פ על  בהודעה  בזכותה,  הנקוב  במועד  סיום  לידי  החוזה  יובא  זה,  סעיף  י 

  שתשלח העירייה.  

 

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

  לפי סעיף זה.  התשימוש שעשתה העירייה בזכו

 

צה העירייה לחדש כעבור זמן את ביצוע השירותים, תשלח על כך הודעה  רת .ג

בכתב למבצע השירותים ומבצע השירותים יודיע לעירייה בכתב הסכמתו או  

מ-אי יאוחר  לא  השירותים,  ביצוע  להמשך  מ  14-הסכמתו  משלוח  מיום  ועד 

 . ההודעה מטעם העירייה

 

   :חייבויות היועץקיום הת-ביטול ההסכם  בשל אי .21

העירייה    אל .א תהיה  זה,  הסכם  עפ"י  מהתחייבויותיו  יותר  או  אחת  היועץ  ביצע 

ממועד משלוח הודעה    )שבעה( ימים  7רשאית להודיע לו על סיום הסכם זה בתוך  

 בכתב. 
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תב .ב מענות,  טענות,  כל  תהיינה  לא  בשיליועץ  שהוא  סוג  מכל  דרישות  או  ל  עות 

    י סעיף זה.פל שימוש שעשתה העירייה בזכותה 

 

העובדים  דה  ימב .ג המקצוע  מבעלי  אחד  ע"י  שהיא,  סיבה  מכל  תופסק,  שהעבודה 

הידע   את  להשלים  היועץ  על  במקומו,  חדש  מקצוע  בעל  ויוכנס  היועץ  עם 

  החסר/העבודה על חשבונו לשם מניעת עיכובים. 

 

לפגוע   .ד לעיל,  במבלי  ייחשבהאירועים הכלליות האמור  של הסכם  באים  ו כהפרה 

ו ל ל  כבהעירייה  יזכו את  זה  דין    ההזכויות המוקנות  כל  פי  ועל  זה  פי הסכם  על 

   .במקרה של הפרה יסודית

 

 

הוצאה   . 1ד.                של  כלשהי  פעולה  נעשתה  או  קבוע  או  זמני  עיקול  הוטל 

הפעולה   או  והעיקול  מהם,  חלק  או  היועץ,  נכסי  לגבי  לפועל 

תוך   לחלוטין  הוסרו  או  הופסקו  לא  ממועד   14האמורה    יום 

 ביצועם. 

ו/או   .    2ד.  צו כינוס נכסים,  ו/או חלק מהם  נגד היועץ ו/או עסקיו  ניתן 

ו/או  הליכים,  הקפאת  התראת    צו  היועץ  נגד  הוגשה  או  פירוק  צו 

בלתי   נעשה  או  באמצעים,  מוגבל  כחייב  שהוכרז  או  רגל  פשיטת 

 .  כשיר לפעולה משפטית או תכנונית 

מקצת   .  3ד  או  כולו  החוזה,  את  מסב  הסכמת  היועץ  ללא  לאחר  ו, 

 . העירייה 

  סטה מההנחיות שניתנו לו.   היועץ    . 4ד 

 

        מנים מבלי שקיבל אישור לכך  סטה מהתקציב או מלוח הז   היועץ    . 5ד  

  מראש ובכתב מהעירייה. 

 

או  היועץ   . 6ד   החוזה,  מביצוע  הסתלק  ו/או  התפקיד  בביצוע  התרשל 

ותנאיו    לא   מהוראותיו  הוראה  כזה  יקיים  יהיה    יועץ ה )במקרה 

  . בשל כך(   ו/או הפסד שיגרמו לעירייה   אחראי לכל נזק 

 

  זה זה. פר התחייבות יסודית לפי חו ה   היועץ    . 7ד 

  

כשיש ביד המנהל הוכחות להנחת דעתו שהיועץ ו/או מי ממנהליו     . 8ד 

 ביצעה עבירה שיש עמן קלון. 
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  :תוצאות ביטול ההסכם .22

 

 מבלי לגרוע מן האמור לעיל:   

ביטול ההסכם,  בכל מקרה   .א ביטול  של  , מתחייב 21לפי סעיף  או    20לפי סעיף  לרבות 

חומר שהוכן על ידו במסגרת ההתקשרות עפ"י  כל    , ללא כל תנאי,למסור למנהל  היועץ

תהיה רשאית להשתמש בכל חומר כנ"ל לפי ראות עיניה בלבד וכן   החוזה זה והעיריי

  למסרו לגורם שלישי כלשהו. 

 

לגבי אותו חלק   היועץמשחרר את    ביטול ההסכם אינו .ב על פי החוזה  מהתחייבויותיו 

  צע עד למועד כניסת הביטול לתוקף. מהעבודה שבו

 

,  21ובין לפי סעיף     20בכל מקרה בו בוטל ההסכם או הופסקה העבודה, בין לפי סעיף   .ג

רשאי המנהל להמשיך בעבודה או כל חלק ממנה בעצמו או למסור את המשך ביצוע 

  כל חלק ממנה לכל גורם אחר.  העבודה או 

 

סעיף   .ד לפי  ההסכם  הכרוכות   21בוטל  הנוספות  ההוצאות  או  ההפסדים  כל  לעיל, 

והעירייה תהיה רשאית לנכות כספים   היועץו לעירייה כתוצאה מכך, יחולו על  רמגשנ

ל ממנה  המגיעים  מהכספים  וזאת   יועץ אלו  אחרת  עבודה  כל  בגין  או  זה  חוזה  בגין 

תרופה לכל  כנגד    בנוסף  לעירייה  שתעמוד  התחייבויותיו.  היועץ אחרת  הפרת    בגין 

 

ובין    20ור לעיל, בין לפי סעיף  אמ כבוטל ההסכם או הופסק המשך ביצוע השירותים   .ה

סעיף   ל 21לפי  העירייה  תשלם  ליום   יועץ,  עד  השירותים  ביצוע  בגין  התשלומים  את 

 על פי סעיף זה, לא יהא  ביטול ההסכם כפי שייקבע בלעדית ע"י המנהל. פרט לתשלום 

לא תהיינה כל   ליועץזכאי לכל תשלום נוסף מאת העירייה בקשר להסכם זה ו  היועץ

דרישות, תביעות או מענות מכל סוג שהוא כלפי העירייה בשל שימוש בזכותה   ת,וטענ

 הנ"ל ובלבד ששילמה את המגיע לו כאמור בסעיף זה.  

 

  : סוציאליים תשלומים .23

  יועץ או מי מטעמו או מי המועסק על ידו, להסכם זה, אין ה 14 לאור האמור בסעיף    

עובד    יםרוכש בין  הקיימות  סוציאליות  מכמעוזכויות  ו/או  וביד  נוהג  ו/או  דין  ח 

הזכויות   ויתר  מקביל  מס  לאומי,  לביטוח  התשלומים  כל  קיבוצי.  הסכם 

 ם. וישולמו על ידו בהתאיועץ  הסוציאליות חלים על ה
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 : אחריות מקצועית .24

 

לש   העירייה  של  אישורה  ו/או  היהסכמתה  של  את  יועץרותים  משחררים  אינם   ,

 ם. הלמהאחריות המקצועית הבלעדית  יועץה

 

 

 

 : אספקת אמצעי עזר .25

 

העזר     אמצעי  ויתר  החומרים  המתקנים,  הציוד,  כל  כי  בזה  ומוסכם  מוצהר 

ועל    יועץי ההדרושים לצורך ביצוע השירותים ו/או הקשורים אליהם, יסופקו על יד

 חשבונו בלבד. 

 

  : הפרות ותרופות .26

 

העיריי  של  בזכותה  לגרוע  מסכימ  המבלי  החוזה  הוראות  יתר  הצדדיילפי  כי  ם  ם 

)א(,  22,  19,  18,  17,  16,  15,  13,  12(,  ג)10,  9,  7)ה(,  6)ד(,  6,  5)א(,  4הוראות סעיפים  

ל החוזה  יסודיים ועיקריים אשר הפרת אחד מהן מהווה הפרה יסודית ש  הינם  25,

העיריי  את  מ  הותזכה  לגרוע  העיריי )מבלי  של  יותר    ה זכותה  גבוה  בסכום  לפיצוי 

עפ"י ו/או  החוזה  דין(  עפ"י  ליועץ    כל  בכתב  הודעה  משלוח  תוך  החוזה    7לביטול 

כל    בגין ₪    ________ מוסכם בסך של  ימים מראש וכן תזכה את העירייה בפיצוי  

כום הפיצוי הנ"ל מכל סכום שיגיע  ס  תהא זכאית לקזז את  ההפרה והפרה, והעיריי 

אחרת. דרך  בכל  מהיועץ  לגבותו  רשאית  תהא  וכן  שהוא  זמן  בכל  ם  תשלו  ליועץ 

יהיהפיצויה ולא  אין  הניכויים  או  את    ים  לשחרר  כדי    השירותים  מבצעבהם 

  מהתחייבויותיו לסיים את העבודה במועד או מכל התחייבות אחרת על פי חוזה. 

 

 : ויתור .27

 

לא יחשבו כויתור    ,יועץה, אי פעולה או מתן הארכה מצד העירייה לנחשום ויתור, ה

לת  עירייהה  מצד ישמשו  ולא  זכויותיה  אא" עבי על  העיר ה  תוותר  זכויות כ  על  ייה 

  בחתימת ראש העיריה וגזבר העיריה גם יחד.  כמפורט ובכתב מראש
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   :כתובות .28

 

 

 הם כברישא להסכם.   כתובות הצדדים לצורך ביצוע הסכם זה

לרבות המצאת כתבי בית   עה שתישלח לצדדים לפי הכתובות האמורות לעילוד כל ה

ת דין   לתעודתה  הגיעה  כאילו  תיחשב  ממועד    72  וך,  רשום, שעות  בדואר  המשלוח 

    ובמידה ונמסרה אישית ממועד מסירתה בפועל.

 

 

 

  :סמכות שיפוט ייחודית .29

 

  כפועל יוצא ממנו   אוהסכם זה ו/  מכוחסמכות השיפוט בכל הנוגע למחלוקות הנובעות  

 .מסורה לבתי המשפט המוסמכים בירושלים ולהם בלבד

 

 

 

 ה באו הצדדים על החתוםולראי

 

         

 חתימה וחותמת   שם מלא    תאריך  -מבצע השירותים 

         

 חתימה וחותמת   שם מלא    תאריך  -מנהל האגף  

         

 ת תמוחוחתימה   שם מלא    תאריך  -גזבר העירייה  

         

 וחותמת חתימה   שם מלא    תאריך    -ראש העירייה 
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 ביטוח  -' א נספח

 

 ביטוח

דין,  לגרוע    ילמב 1.1 כל  פי  על  או  זה  הסכם  פי  על  היועץ  לערוך    עלמאחריות  היועץ 
חשבו על  היועץולקיים,  למשך  ן  היועץ תקופת    כל,  אחריות  עוד  כל  ו/או  ההסכם 

זה א פי הסכם  על  דיןו  קיימת  פי  להלן, את הביטוחים  על  , אצל חברת המפורטים 
 : ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין

 
על המבטח את חבות היועץ כלפי עובדים המועסקים על ידי היועץ  יםמעביד ותבביטוח ח .א

התש פגומים,  למוצרים  האחריות  חוק  פי  על  ו/או  חדש(  )נוסח  הנזיקין  פקודת   -ם  "פי 
ובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי עלו/או נזק נפשי  או נזק גוף  /ו  , בגין מוות1980

השירותים  ועקב   אחריות  ביצוע  חדשים(   ₪  6,000,000  לשבגבול  שקלים  מיליון  )שישה 
ו ובסה"כ  ₪  20,000,000  -לעובד  למקרה  חדשים(  שקלים  מיליון  לתקופת   )עשרים 

עניין קרות תאונת עבודה ו/או ל   היה וייקבע, עירייה  הורחב לשפות את  יביטוח. הביטוח  ה
 ועץ. יה כלפי מי מעובדיכלשהן חובות מעביד מוטלות  עירייהעל המחלה מקצועית, כי 

מעבידים ה חבות  ביטוח  לערוך  שלא  הזכות  ליועץ  היועץ,  על  עובדים  מועסקים  ולא  יה 
 כמפורט בסעיף זה. 

ו/או נזק אובדן    יןבגהמבטח את חבות היועץ על פי דין,    ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .ב
גוףלכל  שייגרמו   ו/או  השירותים    אדם  מתן  במסגרת  או  עם  של בקשר  אחריות   בגבול 

חדשים  מיליון)  500,000₪ לשקלים  ובסה"כ(  י  ביטוח.  הלתקופת    מקרה  ורחב  הביטוח 
ו/או מי   היועץלמעשי ו/או מחדלי    עירייהאחריות שתוטל על ה בגין  המזמין  את    שפותל

 . ף לסעיף אחריות צולבתפווזאת בכמטעם היועץ 

 ת בגבול אחריו,  השירותיםחבות היועץ על פי דין בשל  המבטח    ביטוח אחריות מקצועית .ג
. הביטוח כולל ביטוחהלתקופת    מקרה ובסה"כ( לשקלים חדשים  )מיליון  1,000,000  לש

חודשים לאחר תום תוקף הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי היועץ    6תקופת גילוי של  
פי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור בסעיף זה. הביטוח כאמור יכלול לוביטוח ח

השי מתן  ממועד  החל  למפרע  הבותרתאריך  ה ים.  את  לשפות  יורחב  בגין   עירייהיטוח 
עקב מעשה או מחדל של היועץ או של מי מהבאים מטעם   עירייהחבות אשר תוטל על ה

 .  ירייהעההיועץ וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות היועץ כלפי 

היועץ    מובהר 1.2 ביטוחי  במסגרת  הנדרשים  האחריות  גבולות  הינם לעיל    כמפורטכי 
,  שאינה פוטרת את היועץ ממלוא החבות  על היועץ  המוטלתת  יבבחינת דרישה מזער

זה הסכם  פי  ל.  על  כי  בזאת  תהיה  יועץ  מוסכם  כלפי  לא  טענה  מי    המזמיןכל  או 
 . כאמור ותהאחרי לגבולותבכל הקשור עירייה מטעם ה

ידי    היועץ  ביטוחי 1.3 על  הנערך  ביטוח  לכל  קודמים  לפיו    עירייההיהיו  סעיף  ויכללו 
  . עירייהדרישה או תביעה בדבר שיתוף בביטוחי ה  ,ענהכל ט   לע  םמוותרים המבטחי

  יצומצמו   ולא  יבוטלו  לא  לעיל  המפורטים  ביטוחי היועץ יכללו סעיף לפיו הביטוחים
  בדואר ,  בכתב ,  עירייהל  יום  30  של   מראש  הבהודע  אלא ,  הביטוח  תקופת   במשך
 רשום. 

ה  פוטר  היועץ 1.4 המזמין    עירייהאת  מטעם  הבאים  נזק  אובדן    לכלמאחריות  ואת  או 
המשמש את עירייה  לרכוש המובא על ידי היועץ או על ידי מי מטעם היועץ לחצרי ה

השירותים,   מתן  לצורך  להיועץ  תהיה  טענה  יועץולא  כלפי   , כל  תביעה  או  דרישה 
פטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק   בגין אובדן או נזק כאמור.כרים לעיל  נזה

 בזדון. 
מכל    מבלי 1.5 מהוורהלגרוע  זה  אה  הסכם  בו    לענייןראות  ובמקרה  ההסכם,  הסבת 

על  משנה מטעם היועץ,    ניקבלעל ידי    ינתנוי  םנשוא הסכם זה או חלק מההשירותים  
בידי   כי  לדאוג  פול  קבלני היועץ  בהתאם  יסהמשנה  ביטוח  ולסכומים   לתנאיםות 

זה.   הסכם  פי  על  את קבלניהנדרשים  לכלול  הרשות  נתונה  ליועץ  שנה  המ  לחלופין, 
   ם המבוטח מסגרת הביטוחים הנערכים על ידי היועץ כמפורט לעיל.בש

היועץ ימציא לעירייה את אישור הביטוח המצורף כנספח _____ להסכם זה כשהוא  1.6
 חתום על ידי מבטחיו.



 

19 
 

 
 

 אישור עריכת הביטוח -'1א ספחנ
 תאריך: ____/___/___ 

 לכבוד 
 "( עירייה"ה   :)להלןעיריית ירושלים 

 ירושלים  1ספרא ר כמרחוב כ
 

 א.ג.נ.,
 אישור קיום ביטוחים הנדון:

על שם   , הננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו ערכה את הביטוחים המפורטים להלן
מתן ייעוץ וליווי לעיריית ירושלים לצורך  שירותי ם ע"( בקשר יועץה__________________ )" 
הסכם שנערך  בקשר עם  ל הכ"(, יםתהשירו)"כן כל השירותים הנלווים ___________________ 

 "( כמפורט להלן:הסכםה)" יועץביניכם לבין ה

 

מס' .א מיום  __________________  פוליסה  ליום  ____________  לתקופה    עד 
 ____________ 

על פי  המבטח את חבות היועץ כלפי עובדים המועסקים על ידי היועץ    בידיםמעביטוח חבות  
לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב  שי  נזק נפו  א, בגין מוות או נזק גוף  כל דין

השירותים   אחריות  ביצוע  חדשיםמיליון  עשרים  )  ₪  20,000,000  שלבסך  בגבול  (  שקלים 
 טוח.  בילנפגע, לאירוע ובסה"כ לתקופת 

לעניין קרות תאונת  יטען, י היה ו עירייהמטעם ה מי  את ו  עירייהה ורחב לשפות את  מהביטוח 
נושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי   ,םעית כלשהי, כי מי מהה מקצו חלמעבודה או 

 . יועץה

מס' .ב מיום  __________________  פוליסה  ליום  ____________  לתקופה    עד 
 ____________ 

אובדן    , בגין כל פגיעהעל פי כל דין,    יועץהמבטח את חבות ה   ריות כלפי צד שלישיאחביטוח  
  העירייה   , עובדיעירייה, לרבות ה של כל אדם או גוף כלשהו  לרכושוו  אאו נזק שייגרמו לגופו  

וכל הפועלים    י היועץבקשר עם או במסגרת מתן השירותים על יד  מטעם העירייה,מי  כל  או  
היועץ, חדשים)  ₪  500,000של  בסך  חריות  א  בגבול  מטעם  שקלים  אלף  מאות  לאירוע  (חמש 

   ובסה"כ לתקופת ביטוח. 

העירייה  בקשר  אחריות שעלולה להיות מוטלת עלבגין  רייהעיה את  ת ושפ ורחב למהביטוח 
, לפיו ייחשב  "אחריות צולבת"וזאת בכפוף לסעיף   מטעם היועץאו מי  יועץה למעשי או מחדלי 
    בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. רךהביטוח כאילו נע

מס' .ג מיום  __________________  פוליסה    םיולעד    ____________  לתקופה 
____ ________ 

מקצועית אחריות  ה המבטח    ביטוח  שתוגש   יועץחבות  דרישה  או  תביעה  בשל  דין  פי  על 
  היועץ   דיעוב של  או    יועץלראשונה במשך תקופת הביטוח בשל מעשה או מחדל מקצועי של ה 

מהבאים   מי  כל  של  היועץאו  השירותים,    מטעם  מתן  עם  בעקיפין  או  במישרין  הקשור  בכל 
 ( למקרה ולתקופת הביטוח. )מליון שקלים חדשים₪    1,000,000ך בס בגבול אחריות

 . עקב מקרה ביטוח עובדים, אבדן השימוש ועיכוב  יושר -הביטוח לא יכלול הגבלה בדבר אי

עקב    העירייה בגין חבות אשר עלולה להיות מוטלת על העירייה  אתהביטוח מורחב לשפות 
וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות   היועץ עםט מאו של מי מהבאים   יועץמעשה או מחדל של ה

 .   עירייהכלפי ה  יועץה

חודשים לאחר תום תוקף הביטוח, בתנאי כי לא   12של  מורחבת הביטוח כולל תקופת גילוי 
 חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור זה.  וחביט יועץנערך על ידי ה

)תחילת ביצוע מתן   ______________הביטוח כאמור יכלול תאריך למפרע שאינו לפני _
 . השירותים(
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 כללי 

והבאים    העירייה  , עובדיעירייההביטוחים דלעיל כוללים ויתור על זכות התחלוף כלפי ה .1
לא יחול לטובת אדם שגרם   ,על זכות התחלוף כאמורר  ויתוו ובלבד שה  עירייה, מטעם ה 

 לנזק בזדון.  

הבלעדית    יועץהעל   .2 הפרמי האחריות  העצמיותוההשתתת  ולתשלום  הנקובות    ,פויות 
 .בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל

,  עירייההינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי ה   המפורטים לעילהביטוחים   .3
 .  עירייהדרישה או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי ה  ,נהטעואנו מוותרים על כל 

הביטוחים   .4 כי  מתחייבים  לעילהננו  יבוטל  המפורטים  יצוו  ולא  תקופת  לא  במשך  מצמו 
 , בכתב, בדואר רשום.עירייהןיום ל  30, אלא בהודעה מראש של  המצוינת בהם הביטוח

 

ת עד כמה שלא שונו  יוהביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקור
 באישור זה, ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

 
 

 
 

  מתי)חת

 ( המבטח

)חותמת   

 המבטח( 

)תפקיד    )שם החותם(  

 החותם( 
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 ' בנספח 

 הצהרה בדבר אי ניגוד עניינים

מדוברהח"מ    אני )כאשר  ת"ז_________________/  חברה  ב  ____________________ 

ת"ז_________  הח"מ__________________  אנו  הבא:  הנוסח  _________  ימולא 

ת" בשם  _________  ______ ___ ז_ו__________________  ולהתחייב  לחתום  המורשים 

 ______________________ ח.פ._________________( ___________חברת

 

   :ים בזאת כי/מצהיר

בביצו .1 שמבצע השירותיאין  עיריית  ם  ע העבודות  לבין  שבינו  פי ההסכם  על  בהם  מחויב 

בעניין   כמפורט  ____________________  שירותי  ירושלים  העבו פרמוהכל    דותט 

ב וכן  (החוזה""או    "ההסכם")להלן:    'נספח  ביצוע  י/ בחשיפתאין    ,  מתוקף  למידע  נו 

 רה את מבצע השירותים ו/או את מי מבעלי המניות בחבאותי ו/או  ההסכם בכדי להעמיד  

ו/או את מי ממנהלי מבצע השירותים ו/או את מי    )ככל שמבצע השירותים הינו חברה( 

השירותים  מבצע  את  ו/   מעובדי  לעיל  או  המנויים  מהגורמים  מי  מטעם  שיעסוק  מי  כל 

,  זו לבין עיסוקים אחרים שלהם וכי  בודהבביצוע ההסכם, במצב של ניגוד עניינים בין ע

כל נגיעה אישית ו/או חשש ים מטעם מבצע השירותים  בד י ו/או למי מהעואין ולא יהיה ל

וסוג שהוא   מין  עניינים מכל  עיסוקים    העבודה  ביצוע  יןב בביצוע העבודות,  לניגוד  לבין 

   אחרים או עניינים אישיים. 

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

ממי   תשלומים  ו/או  שכר  לעירייה  מהכל  לספק  המסוגלות  ו/או  המספקות  חברות 

 . יםות רשירותים בתחום הנוגע להסכמים שבין העירייה לבין מבצע השי

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

בחתימת  כי  לנו  וידוע  שהואיל  אנ י/הרי  זה  נספח  על  מאשרי/נו  מדובר  /ו  כי    נאיבתים 

ש במידה  ממילא,  וכי,  בהסכם  לעיל  יסודי  האמור  באופן  עניינים  ניגוד  קיים  כי  יתברר 

של מבצע השירותים,   דובר בהפרה יסודית של ההסכם מצדמ הרי ש  ר,חו/או בכל אופן א

   .מכך על כל המשתמע
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ש .4 מתחייב  השירותים  החוזה,  לא  מבצע  במסגרת  לעירייה  עבודות  של  מסירה  לאשר 

מי שהוא בהווה, או שהיה בעבר לקוח  עם  או עקיף  בממשק ישיר  ורות או נמצאות  קשה

קרה שבו  עסקי או אחר עם מבצע השירותים. במ שר  בק  של מבצע השירותים, או מצוי

החוזה,   במסגרת  השירותים,  מבצע  לידי  מגורםהגיע  פרוייקט  לאישור  שהוא    בקשה 

 יודיע    ,או אחר עם מבצע השירותיםי  או מצוי בקשר עסק  ,לקוח  ,או שהיה בעבר  ,בהווה

 

 

כך אם  בכתב  למנהל    מיידית  על  אלא  הפרויקט  מסירת  באישור  יטפל  ליב קולא  כך ל 

  .אישור מראש ובכתב מהמנהל

ו/או מי  של כל הפרויקטים בעיר ירושלים בהם מבצע השירותים    מלאההה  רשימ  מצ"ב .5

דס/ יועץ/מפקח עליון  הנמשמש כמנהל פרוייקט  / מ  מהעובדים מטעם מבצע השירותים,

או   / צמוד/מתכנן,  עני   מפקח  השירותים  למבצע  כלשהו  שיש  קשר  או  כלשהוא  ין 

 . לפרויקט
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 הצהרה על שמירה סודיות  –' ג נספח

 

 

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

ע אליו בקשר עם השירותים ו/או ביצועם, הן תוך ביצוע השירותים  גיאדם, כל ידיעה שת 

השירות מבצע  ביצועם.  אחרי  או  לפני  אימצהם  יוהן  כי  לו  ידוע  כי  בזאת  מילוי  -יר 

  התחייבות עפ"י סעיף זה מהווה עבירה לפי דיני המדינה. 

 

תים רומבצע השירותים מתחייב להחתים את עובדיו או כל מי שמועסק על ידו בקשר לשי .2

לפיה התחייבו לא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת    "הצהרת סודיותנספח "על 

ידיע כל  אדם  ביצוע  תגיש  הכל  בעת  הן  ביצועם,  או  השירותים  עם  בקשר  אליהם  ע 

-השירותים והן לפני או אחרי ביצועם; העובד או המועסק כאמור יצהיר כי ידוע לו כי אי

 זה מהווה עבירה לפי דיני המדינה. ף מילוי התחייבויות עפ"י סעי 

 

 שמירת סודיות, שימוש במידע והגנת הפרטיות  .3

בסודיות את שמות הלקוחות, מספרי הכרטיסים או כל    מורלש  מבצע השירותים מתחייב   

מידע אחר שעליהם, וכן את תנאי הסכם זה, ולא לעשות בהם שימוש אלא לצורכי קיום 

וזאת מבלי לגרוע מהתחייב  זה,  דין  ותהסכם  כל  פי  על  זה  לעניין  ו של מבצע השירותים 

ים על פי סעיף זה  רותשיה. התחייבותו של מבצע  עיריית ירושליםכלפי הלקוחות וכלפי  

בין   שההסכם  לאחר  גם  בתוקפה  ירושליםתעמוד  יגיע    עיריית  השירותים  מבצע  לבין 

 לקצו. 

 שלוחיו ונציגיו., זה יחול לא רק על מבצע השירותים אלא גם על עובדיו נספחהאמור ב  .4

 

העירייה   .5 לו  שמסרה  הנתונים  את  להעתיק  ולא  לשכפל  שלא  מתחייב  השירותים  מבצע 

 ים ו להשיבם לעירייה מייד עם בקשתה ו/או תום תקופת ההתקשרות.רות שיהלשם מתן 
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 אני החתום מטה 

/ מורשי החתימה מטעם מבצע   שם ומשפחה:

 השירותים 

 

  ח.פ.  

 כתובת פרטית:

 

 טלפון נוסף: :וןטלפ ישוב:

 כתובת מקום עבודה:

 

בית  

 מס':

 פקס: טלפון: עמדה: קומה: 

  משתמש עירוני 

 

 ים  רותשיהעובדי מבצע 

 שם ומשפחה: 

 

 תפקיד:  מספר זהות 

 כתובת פרטית:

 

 טלפון נוסף: טלפון: ישוב:

 כתובת מקום עבודה:

 

בית  

 מס':

 פקס: טלפון: עמדה: קומה: 

 משתמש חיצוני   משתמש עירוני 

 שם האגף:

 

 שם המוסד / משרד / חברה: * שם יחידת המשנה:  שם היחידה:

 

 

שמירה על סודיות כמפורט להלן, לרבות הסעיפים   דברב  תמצהיר/ה כי קראתי את ההוראו .1

בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א    16, וכן סעיף  1977  –לחוק העונשין, תשל"ז    267  -ו  117-120

 1981המפורט להלן   –

  

 כללי  

קובע בין היתר הוראות בדבר חובות הקשורות בשמירת ידיעות    1977  -חוק העונשין, תשל"ז   .1

 אזרח בכלל ושל עובד הציבור בפרט. ל הש והמגיעות לידיעת

או    117-120לסעיפים   .2 משרה  נושא  מי  לרבות  הציבור,  עובד  לגבי  מיוחדת  משמעות  לחוק 

וב בן בבחירה  בן במינוי,  חיקוק,  פי  על  קובע הוראות בדבר  ן  תפקיד  בהסכם, מאחר שהוא 

התרש ועל  תפקידו,  בתוקף  לעובד  שהגיעו  רשמיות  ידיעות  מסירת  מירתן  בש   ות לאיסור 

 ובהחזקתן, והוא מטיל עונשים חמורים על העוברים על הוראות אלו.  

אליו    117סעיף   .3 שהגיעה  ידיעה  כדין,  סמכות  ללא  שמסר,  הציבור  "עובד  קובע:  לחוק  )א( 

קידו, לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, וכן מי שהגיעה אליו ידיעה בתוקף תפקידו  תפ בתוקף  

עובד הציבור מסרה ללא סמכות כדין לאדם שלא היה  ות  הי מכעובד הציבור, ולאחר שחדל  

  מאסר שלוש שנים".   -מוסמך לקבלה דינו  
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 שמירת ידיעה  

י  117סעיף   .4 בשמירת  שהתרשל  הציבור  "עובד  קובע:  לחוק  בתוקף  די)ב(  אליו  שהגיעה  עה 

ה  נמאסר ש  -תפקידו, או שעשה מעשה שיש בו כדי לסכן בטיחותה של ידיעה כאמור, דינו  

בכל אחת אם  כי  בלבד  חשובה  בידיעה  או  סודית  בידיעה  רק  המדובר  אין  זה  בסעיף  גם   ."

ידיעה שהגיעה למבצע בתוקף תפקידו. על כן אין להשאיר תיקים ומסמכים במקום אשר לא 

 לכך על ידי מנהל האגף או מי שהוסמך מטעמו.  ר אוש

ובד הציבור, והוא החזיקה,  כע   דו י)ג( לחוק קובע: "הגיע לאדם ידיעה בתוקף תפק  117סעיף   .5

עובד   לו בדבר החזקתה, או לאחר שחדל להיות  להוראות שניתנו  בניגוד  כדין,  ללא סמכות 

 מאסר שנה אחת".   -הציבור, דינו  

 העירייה ללא רשות    רת הוצאות מסמכים ממשמו 

 לחוק העונשין:   267עפ"י סעיף   .6

או מרשות מקומית,   ינהמדההמוציא, ללא רשות, מסמך ממשמורת מוסד ממוסדות   .א

 מאסר שלוש שנים.  -דינו  

כדין   .ב שלא  אותו  המוסר  שמירתו,  על  או  במסמך  הטיפול  על  המופקד  הציבור  עובד 

 מאסר חמש שנים.   -(, דינו  )אלאחר שהמסמך מוצא מהמשמורת כאמור בסעיף קטן 

 בסעיף זה "מסמך" בכתב או בכל אמצעי אחר שבו נרשם דבר.  .ג

 סודיות"  " 

, הפרטיות קובע: "לא יגלה אדם מידע שהגיע אליו  1981  –לחוק הגנת התשמ"א    16  יףע.   ס 7

או   עבודתו  ביצוע  לצורך  אלא  מידע,  מאגר  של  כמחזיק  או  כמנהל  כעובד,  תפקידו  בתוקף 

זה או על פי צו בית משפט בקשר להליך משפטי", "המפר הוראת סעיף זה דינו    וקלביצוע ח

 מאסר חמש שנים". 

 בזה כדלקמן:  ייבתחממצהיר ו .2

 עירייה; להעניק שירותים לולצורך ביצוע תפקידי הנ"ל ברצוני  הואיל

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

והן באשר לנתונים שיגיעו לידיעתי,  למתן השירותים  ה עלי חובה של סודיות הן באשר  חל

 אשר על כן הנני מצהיר בזה ומתחייב כדלקמן:  טיות.הפרת  נהכול כמפורט בחוק הג

 המבוא להצהרה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממנה.  .1

את   .2 אדם  לאף  להעבירו  ולא  לשמור  בזאת  מתחייב  לצ   המידע הריני  לי  מתן  ך  ורשימסר 

 .  השירותים

להשתמש   .3 בזאת  מתחייב  אחרת    במידעהריני  מטרה  לכל  ולא  תפקידי  לצורך  ורק  אך 

 כלשהי. 

ניצול  תונ הנ  כל .4 יישמרו על ידי בסוד, לא    המידעים שיגיעו לידיעתי במהלך עבודתי, תוך 

יעברו, ו/או ימסרו ו/או יוענקו ו/או יפורסמו על ידי למטרה כלשהי זולת עבודתי, וישמשו  

 ורק לצורכי עבודתי.  אך

על פי חוק הגנת   .5 ידוע לי כי הפרה אחת או יותר מהוראת הסעיפים הנ"ל מהווה עבירה 

 . 1981 –ת התשמ"א טיופרה

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

 לאחר ולא לעשות בה כל שימוש מעבר למוסכם. 
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לה .7 לא  בזאת  מתחייב  כל  תקאני  האישור  ין  ללא  תוכנה  או  חומרה 

 המתאים. 

והבנתי את   אתיקרשאני מצהיר בזאת כי חתמתי על הצהרה וכתב התחייבות זה לאחר   .8

 תוכנו וכי החתימה שלמטה היא חתימתי. 

                           

 

 ולראיה באתי על החתום:     

 

                ____________________              _______ __________ 

 תאריך                 חתימה                                                                               

          

    

                                                                 

             שוריא

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

 ת"ז__________________ ו____________________ ת"ז_____________  

ת  אצירוף חותמת מבצע השירותים, מחייבת ב ותים וחתימתםשיר ה עלחתום בשם מבצ   מוסמכים

 . מבצע השירותים

   

 

 ___________  ________________   

 חותמת    חתימה  תאריך 

 ומספר רישיון   
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 'ח דספנ

 והצעת המחיר  מפרט העבודות


