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וביום ______________ פרסמה המזמינה מכרז פומבי מס'  25/2018בו הזמינה
קבלת הצעות למתן השירותים (להלן" :המכרז");

והואיל

והיועץ ,לאחר שבדק את כל תנאי המכרז הגיש למזמינה הצעה למכרז הנ"ל ,המהווה
חלק בלתי נפרד מהסכם זה;

והואיל

והיועץ מצהיר כי הוא בעל היכולות ,הכישורים והניסיון הדרושים בכדי לספק את
השירותים המבוקשים על ידי המזמינה;

והואיל

והמזמינה מעוניינת לקבל את שירותיו של היועץ כמפורט בהסכם זה ,על כל נספחיו,
כקבלן עצמאי שלא במסגרת יחסי עבודה;

והואיל
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לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
.1

מבוא וכותרות
המבוא להסכם זה והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
.1.1
מוסכם על הצדדים כי הוראות הסכם זה ונספחיו ,הוראות ההזמנה להציע הצעות
.1.2
ונספחיה ,הבהרות המזמינה בשלב שקדם להגשת ההצעות ,והצעת היועץ ,נועדו
להשלים זה את זה ויתפרשו בכפיפה אחת .במקרה של סתירה בין המסמכים
האמורים (כאמור לעיל) ,יהיה היועץ מחויב להוראה המחמירה מבניהן ,לפי קביעת
המזמינה .היועץ יביא לידיעת המזמינה כל סתירה כאמור ,מיד לאחר שנודע לו
עליה.

.1.3

.1.1
.1.5

.1.1
.2

הוראה תיחשב למחמירה אם ,לדעת המזמינה ולפי שיקול דעתה ,היא מיטיבה או
משפרת את התועלות למזמינה ,בכל הנוגע לאיכות ,טיב ,כמות ,התאמת ואמינות
השירותים הניתנים על ידי היועץ .היועץ לא זכאי לכל פיצוי או שיפוי או כל סעד
אחר בנסיבות בהן המזמינה קבעה כי הוראה מסוימת תחול על היועץ אף אם
הוראה כאמור מחמירה יותר או מגדילה הוצאותיו ואף בנסיבות בהן הוראה
כאמור כלולה בהזמנה ולא בהסכם זה.
מובהר ומודגש בזאת ,מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,כי בכל מקרה כל האמור בהצעת
היועץ תחייב אותו אף אם הוא כולל מחויבויות מחמירות יותר מהנדרש במכרז.
ביטוי שהוגדר או שהוסבר באחד המסמכים המהווים חלק מהסכם זה לרבות
ההזמנה להציע הצעות ,תהא לו אותה משמעות בכל מסמך אחר המהווה חלק
מהסכם זה.
כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו.

מסמכי ההסכם
מסמכי המכרז ,הצעת היועץ על כלל נספחיה ,והנספחים המפורטים להלן מהווים חלק
בלתי נפרד מהסכם זה:
נספח א' אישור עריכת הביטוחים
נספח ב' כתב התחייבות לשמירת סודיות

.3

נציג המזמינה
נציג המזמינה לצורך הסכם זה הוא גב' חן אמיר (להלן" :נציג המזמינה").

.4

מהות ההסכם
.1.1
.1.2

.1.3

.5

הסכם זה הינו למתן שירותי דוברות ויחסי ציבור למזמינה וכל העבודות הכרוכות
בכך ,והכל כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם זה על נספחיו.
כל תוספת או שינוי בשירותים ו/או מתן שירותים נוספים ,הדרושים להשלמת מתן
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 תוספת לשירותים המזכים את היועץ בכל תמורה נוספת כלשהי.
מובהר בזאת למען הסר ספק ,כי ליועץ 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
ההסכם.

הצהרת היועץ
בחתימתו על הסכם זה ומבלי לגרוע מכל הצהרה או מחויבת שקיבל על עצמו היועץ בקשר
עם מכרז זה ,מצהיר היועץ כדלקמן:

5.1

כי במסגרת ההליך המכרזי הוא בחן את כל המסמכים ,הדרישות והתנאים ,ניתנה
לו ההזדמנות להשיג ,להעיר גם על נוסח הסכם זה וכי הוא הגיש הצעתו מתוך
ידיעה ומחויבות כי הוא מסוגל לבצע את המטלות בהסכם זה.

5.2

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

5.3

עומדים לרשותו עובדים מתאימים ו/או ספקי שירות שונים מנוסים ובעלי כישורים
בכמות וברמה מספקת על מנת לספק למזמינה את השירותים על פי הוראות
ההסכם.

5.1

היו עץ יהיה אחראי לכך שכל ההצהרות וההתחייבויות שמסר במסגרת מסמכי
המכרז ימשיכו להיות בתוקף לאורך כל תקופת ההתקשרות ,ועליו להודיע באופן
מידי למזמינה על כל שינוי שיחול בנוגע לכך.

5.5

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

5.1

היועץ מצהיר בזאת ,כי ידוע לו שהנו נציגה ושליחה של המזמינה לעניין האמור
בהסכם זה ,וכי הינו חייב כלפיה חובת נאמנות כמתחייב ממעמדו זה.

5.5

כי לא תלויה נגדו כל תביעה משפטית שהיא ,ולא נעשו פעולות או קיימות
התחייבויות אשר ימנעו או עשויות למנוע ממנו למלא אחר התחייבויותיו על פי
ההסכם.

5.8

היועץ מצהיר כי אין לו כל ניגוד עניינים ,ישיר או עקיף ,בביצוע האמור בהסכם זה.
נותן השירותים יודיע למזמין לאלתר על כל חשש לניגוד עניינים שלו או של כל מי
מטעמו – לרבות גורם מקצועי כלשהו העובד עמו או מטעמו.

5.5

היועץ מתחייב כי בתקופת ההסכם ולאחריה להימנע מעשיית שימוש במידע
שיימסר לו במסגרת ביצוע השירותים למטרה שאינה מתן השירותים על פי המכרז
והסכם זה.

5.10

היועץ מתחייב להישמע להוראות המזמינה בכל העניינים הקשורים במתן
השירותים.

5.11

היועץ מצהיר ומאשר כי שימוש המזמינה בכל זכות שניתנה לו על פי הסכם זה
לפקח ,להדריך או להורות ליועץ לבצע מטלות כלשהן הינה בבחינת פררוגטיבה של
המזמינה ואין בה לגרוע בדרך כלשהי מחובתו המוחלטת של היועץ לבצע את
האמור בהסכם זה ובמסמכי המכרז.

5.12

היועץ מתחייב לבצע את השירותים בעצמו ולא להעביר או למסור את ביצוע
השירותים ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בין במלואם ובין בחלקם ,לצד שלישי
כלשהוא ,אלא אם הותר הדבר בכתב מראש על ידי המזמינה.

5.13

היועץ יבצע את השירותים באמצעות המועמד שהציג במסגרת הצעתו במכרז
(להלן" :נציג היועץ") ולא יחליפו ללא אישור מראש ובכתב של המזמינה.

5.11

מובהר כי כל הצהרות היועץ מצטברות ומצטרפות האחת לרעותה ואין לפרש
מחויבות כלשהי בדרך המצמצמת מחויבות היועץ.

5.15

מובהר כי נכונותן של הצהרות היועץ על פי סעיף  5זה ,על סעיפיו הקטנים ,מהווה
תנאי מהותי בהסכם זה .אי נכונות הצהרות אלה ,כולן או חלקן ,בין בעת חתימת
הסכם זה ובין לאחר מכן ,תיחשב כהפרה יסודית של הסכם זה מצד נותן
השירותים באופן המזכה את המזמין בביטול ההסכם לאלתר ,כמפורט בהסכם זה.

.6

השירותים
.1.1

המזמינה מזמינה אצל היועץ והיועץ מתחייב לספק למזמינה שירותי דוברות ויחסי
ציבור כמפורט במסמך ב' המצורף למסמכי המכרז.
השירותים יינתנו תוך פרק זמן סביר בהתאם לנסיבות ולדחיפות.

.1.3
.1.1

היועץ ישתתף בפגישות ובדיונים במשרדי המזמינה בהתאם לצורך.
הצדדים קובעים כי היקף הייעוץ שיינתן במסגרת הסכם זה לא יוגבל במספר שעות
נקוב מראש ,ויינתן בהתאם לצרכי המזמינה.
היועץ יעמיד לרשות המזמינה את נציג היועץ (רפרנט) לעניין ההתקשרות עם
המזמינה ,אשר ימשיך וישמש בתפקיד זה לאורך כל תקופת ההתקשרות ,ולא
יוחלף על ידי היועץ אלא באישור בכתב מאת המזמינה.
היועץ ימלא כל דרישה מטעם המזמינה בדבר הפסקת עבודתו עם המזמינה של כל
אחד מאנשי הצוות המקצועי אותו הוא מעמיד לטובת המזמינה ,אם לדעת
המזמינה התנהג אותו איש צוות מקצועי שלא כשורה ,או שאינו מוכשר למלא

.1.2

.1.5

.1.1

.1.5

.1.8

.1.5

תפקידיו ,או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידיו .איש צוות מקצועי
שהורחק לפי דרישה כאמור ,לא יחזור היועץ להעסיקו ,בין במישרין ובין בעקיפין,
במסגרת עבודת היועץ עם המזמינה.
היועץ מתחייב לספק את השירותים במסירות ,בנאמנות ,בחריצות וברמה
המקצועית הגבוהה ביותר ,באמצעות מספר מספיק של עובדים מיומנים ומוכשרים
בכמות שתידרש בהתאם להיקפי העבודה ,לרבות צוות מנהלי ,ובאמצעים העומדים
לרשותו ועל חשבונו והכל לשביעות רצונה המלא של המזמינה ו/או מי מטעמה.
היועץ מצהיר ומאשר בזאת ,שידוע לו כי רמתם ,איכותם וטיבם של השירותים על
פי הסכם זה ,הינם עיקרו ,בסיסו ויסודו של הסכם זה וכי המזמינה לא הייתה
מתקשרת עמו בהסכם זה אלמלא התחייבותו האמורה דלעיל.
היועץ מצהיר בזאת כי האחריות לטיב העבודה ולשאר התחייבויותיו בהסכם זה,
חלות עליו בלבד .לעניין זה ,אישורו של נציג המזמינה למתן השירותים או חלק
מהם ,לרבות מסמכים אשר הוכנו על ידי היועץ וכל מטלה שהיא מכוח הסכם זה,
לא ישחרר את היועץ מחובתו ואחריותו האמורה על פי ההסכם ועל פי כל דין לטיב
השירותים והמסמכים שיכין היועץ במסגרתם.
אם השירותים לא יבוצעו לשביעות רצונו של נציג המזמינה – תהיה רשאית
המזמינה למסור את ביצוע השירותים ,או כל חלק מהם ,לנותן שירותים אחר
ולנכות כל נזק כספי או אחר עקב כך מכספים כלשהם שיגיעו ליועץ לפי הסכם זה.
היועץ יהיה מנוע מלהפריע או להתערב בכל העברה בנסיבות אלה ,ויהיה חייב
למסור את כל החומר שבידו למזמינה או לגורם אחר שימונה על ידה.

.1.10
.1.11

.7

אם יחול שיבוש ,טעות ,פגם ,ליקוי או כל דבר שלא כהלכה ,יישא היועץ בכל נזק
הנגרם או העלול להיגרם למזמינה בגין הליקוי.
היועץ מתחייב לשמירה הולמת של חומרים שהינם רכוש המזמינה ,וכן להחזרתם
למזמינה אחרי השימוש בהם על ידו בכל עת ,לפי דרישת המזמינה ,גם אם טרם
הגיע הסכם זה לקצו.

יחסי הצדדים
.5.1

היועץ מצהיר כי הוא נותן שירותים עצמאי וידוע לו כי אין כל יחסי עובד ומעביד
בינו ו/או בין מי מעובדיו לבין המזמינה.

.5.2

היועץ מתחייב לקיים ,בכל תקופת ההסכם לגבי העובדים שיועסקו על ידו על מנת
לבצע את העבודה לפי הסכם זה ,אחר האמור בהוראות חוק כלשהו החל על
המעבידים בגין עובדיהם ,וכן את האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים
הכלליים ,שבין לשכת התאום 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.
היועץ חייב לשלם עבורו ועבור עובדיו את כל תשלומי החובה בהם הוא חב לרבות
תשלומי ביטוח לאומי ולנהל חשבונות כחוק לצורך תשלום מס הכנסה ומע"מ.
היועץ ו /או עובדיו לא יהיו זכאים לפיצויי פיטורין ,חופשה ,דמי מחלה ,דמי

.5.3
.5.1

.5.5

.5.1

הבראה ,גמלאות ו/או תשלומים ו/או כל זכויות סוציאליות אחרות ו/או השתלמות
לעובדים.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם בזאת ,כי אם ייקבע על ידי גורם מוסמך
כלשהו ,שלמרות האמור בסעיף  7.1לעיל בכל זאת התקיימו בין היועץ ו/או מי
מעובדיו למזמינה יחסי עובד -מעביד ,תחשב התמורה שיקבל היועץ מהמזמינה
ככוללת כל תשלום ,מכל מין וסוג שהוא המתחייב על פי דין בין עובד ומעביד ובכלל
זה ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,הפרשות בגין פיצויים ותגמולים ,דמי הבראה,
נסיעות ,דמי חופשה שנתית וכיו"ב ,ומזמינה לא תישא בכל תשלום נוסף בגין אלו.
בנוסף לאמור לעיל מוסכם ,כי היועץ ישפה את המזמינה בגין כל הוצאה ו/או נזק
שיגרמו לה כתוצאה מתביעה שתוגש על ידי מי מעובדי היועץ ,לרבות שכר טרחת
עורכי דין והוצאות ,שיוצאו על ידי המזמינה בהקשר ולצורך תביעה כאמור .למען
הסר ספק ,מובהר בזאת כי המזמינה תהא זכאית לקזז כל סכום כאמור מהתמורה
המגיעה ליועץ על פי הסכם זה.

.8

תקופת ההתקשרות וסיומה
תקופת ההתקשרות לצורך מתן השירותים הינה לתקופה של שנתיים החל מיום
.8.1
חתימת ההסכם (להלן" :תקופת ההתקשרות הראשונה") .למזמינה נתונה זכות
הברירה ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,להאריך את תקופת ההתקשרות
הראשונה לשלוש תקופות נוספות של עד שנה כל אחת (תקופת האופציה) עד
לתקופה כוללת של  5שנים ,כולל תקופת ההתקשרות הראשונה (להלן" :תקופת

ההתקשרות").
.8.2

.8.3

החליטה המזמינה להאריך את תקופת ההתקשרות ,תודיע ליועץ על החלטתה
בכתב ,לפחות  30יום לפני תום תקופת ההסכם .במקרה כאמור ,יחולו כל תנאי
ההסכם על נספחיו והתחייבויות היועץ כמפורט בהסכם זה ,בשינויים המתחייבים
ובהתאם לסיכום בין הצדדים ,גם על התקופה המוארכת .הקבלן מתחייב להמציא
למזמינה תוך  30ימים לפני תחילת התקופה המוארכת אישור על קיום הביטוחים
למשך התקופה המוארכת.
למרות האמור לעיל ,תהא רשאית המזמינה בכל עת להביא את ההסכם לידי סיומו
על ידי הודעה בכתב 10 ,יום מראש .ניתנה הודעה כאמור יסתיים ההסכם בתאריך
שיהיה נקוב בהודעה וליועץ לא תהיה כל טענה על כך (בכפוף לתשלום התמורה
המגיעה לו בגין ביצוע השירותים על ידו עד להפסקת ההסכם).

.9

היקף ההתקשרות
.5.1

.5.2

.5.3

המזמינה מעריכה כי היקף ההתקשרות בכל שנה הינו בין  300ל  100 -שעות.
מובהר כי נתונים אלו מובאים כהערכה בלבד ואין המזמינה מתחייבת בהזמנת
היקף שעות עבודה כלשהו או מגבילה את עצמה להיקף כאמור .ליועץ לא תהיה כל
טענה ו/או דרישה בעניין זה.
המזמינה תהיה רשאית להפעיל את היועץ בהיקף הדרוש לה ,בין אם עולה על 100
שעות בשנה ובין אם לאו ,ורשאית שלא להפעיל את היועץ כלל ,הכל בהתאם
לצרכיה ולשיקול דעתה הבלעדי.
בכל מקרה מובהר כי התמורה למציע הזוכה תשולם בהתאם לביצוע שעות עבודה
בפועל ,בכפוף לדרישת המזמינה.

 .10התמורה
 .10.1תמורת מתן השירותים ומילוי כל התחייבויותיו של היועץ לפי הסכם זה ,מתחייבת
המזמינה לשלם לו את השכר השעתי המקסימאלי בניכוי אחוז ההנחה ,הנקוב
בטופס  1להזמנה להציע הצעות ,בהתאם להצעתו של היועץ במסגרת המכרז,

.10.2

.10.3

בתוספת מע"מ כחוק ,על פי חשבון שיוגש על ידו בכל חודש ובכפוף לביצוע השעות
בפועל (להלן" :התמורה").
לחשבון שיוגש על ידי היועץ יצורף דיווח מפורט של שעות העבודה שהושקעו על ידי
היועץ למתן השירותים ושל הפעולות שבוצעו על ידו בחודש בגינו הוצא החשבון,
בפורמט המקובל על המזמינה .היועץ מתחייב למסור לנציג המזמינה כל רישום
רלוונטי ביחס לשעות העבודה וכל הסבר שיידרש על ידו בקשר לכך.
כל חשבון יאושר על ידי נציג המזמינה בתוך  11ימים מיום קבלתו וישולם ליועץ
תוך  15יום מתום החודש בו התקבל החשבון ,כנגד הצגת חשבונית מס וטפסי ניכוי
מס במקור כדין .בתקופה זו לא יישא החשבון כל הפרשי הצמדה או ריבית.

.10.1

.10.5

.10.1
.10.5

.10.8

יובהר כי לא ישולם ליועץ כל תשלום טרם אישור הדיווח המפורט על השירותים
ועל הפעולות שביצע ,במסגרת אישור החשבון ,כמפורט בסעיפים  10.3 , 10.2ו5.1 -
לעיל.
מודגש ומובהר כי התמורה מהווה תמורה סופית וכוללת עבור כל השירותים
שיסופקו במסגרת הסכם זה ,וכן עבור ביצוע כלל המטלות והעבודות הכרוכות
והנלוות למתן השירותים בהתאם לכל הדרישות והתנאים המפורטים בהסכם,
לרבות אך לא רק מלוא העלויות הישירות והעקיפות לעבודת הייעוץ ,לרבות בגין
רישיונות ,ביטוחים ועוד .שום תשלום אחר או נוסף פרט לתמורה לא ישולמו על
ידי המזמינה בהקשר להסכם זה ,לא במהלך תקופת ההסכם ולא אחריה עבור מתן
השירותים או בקשר ישיר או עקיף למתן השירותים ,לא ליועץ ולא לאדם אחר,
אלא בהתאם להסכם בכתב שיחתם מראש .בין היתר ,מובהר כי לא ישולם כל
תשלום נוסף מעבר להצעתו של המציע ,לרבות לא בגין הוצאות ,ביטול זמן ,אש"ל,
טלפון ,הוצאות משרדיות ,הוצאות כלליות ואחרות.
למען הסר ספק מובהר כי המזמינה לא תשלם ליועץ כל תשלום בגינו לא ניתן
אישור המזמינה מראש ובכתב.
המחיר השעתי בניכוי אחוז ההנחה כפי שנקב בו היועץ בהצעתו במכרז ,יהיה קבוע
וסופי עד תום תקופת ההתקשרות הראשונה ולא יחול כל שינוי במחיר ולא יתווספו
לו הצמדות וריביות כלשהן .בכל פעם שהמזמינה תחליט לממש תקופת אופציה
(בת עד שנה) ,כמפורט לעיל ,יעודכן המחיר המוצע בהתאם למדד המחירים לצרכן,
מהמדד הידוע במועד חתימת ההסכם ועד למדד שיהא ידוע בעת מועד תחילת
תקופת האופציה (להלן" :המחיר המעודכן") .למען הסר ספק ,המחיר המעודכן
יהיה קבוע וסופי עד לתום תקופת האופציה.
מובהר כי "שעת עבודה" הינה לפי  10דקות בפועל .במקרה של מתן שירותים בחלק
מן השעה ישולם שיעור יחסי מן התעריף לשעה .למען הסר ספק ומבלי לגרוע
מהאמור לעיל ,מובהר כי שעת עבודה אינה כוללת זמן נסיעה.

 .11זכויות יוצרים ותוצרי עבודת היועץ
 .11.1למען הסר ספק ,מוצהר ומוסכם כי כל תוצר עבודת היועץ מושא הסכם זה ,לרבות
.11.2
.11.3

אך לא רק זכויות היוצרים וזכות מחברים ,הינו רכושה הבלעדי של המזמינה.
המזמינה רשאית לעשות שימוש בכל תוצר העבודה ,לרבות אך לא רק על דרך
העברתו לידי צדדים שלישיים וביצוע שינויים בתוצר העבודה.
עם הבאתו של הסכם זה לידי גמר ,תהא הסיבה אשר תהא ,מתחייב היועץ למסור
למזמינה את כל תוצר העבודה המצוי אצלו וברשותו.

 .12איסור הסבה ושעבוד
 .12.1היועץ אינו רשאי להסב ו/או להמחות לאחר את ההסכם או כל חלק הימנו וכן אין
הוא רשאי להעביר ,להמחות או למסור לאחר כל זכות מזכויותיו על פי ההסכם,
אלא בהסכמת המזמינה מראש ובכתב .כמו כן אין היועץ רשאי למסור לאחר את
ביצוע העבודות ,כולן או מקצתן ,אלא בהסכמת המזמינה מראש ובכתב .המזמינה

תהא רשאית לסרב ליתן את הסכמתה כאמור מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק את

.12.2

.12.3

החלטתה ,או להסכים בתנאים שתמצא לנכון .כל הסבה ו/או המחאה שתבוצע שלא
על פי האמור לעיל לא תחייב את המזמינה.
ככל שהיועץ מעסיק צוות או גורם אחר מטעמו לצורך ביצוע חלק כלשהו של
השירותים ,אין ההסכמה האמורה פוטרת את היועץ מאחריותו ומהתחייבויותיו על
פי ההסכם והיועץ יישא באחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחדל של מי מטעמו
כאמור.
המזמינה תהא רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה המוחלט להעביר את זכויותיה
ו/או חובותיה על פי הסכם זה לאחר ובלבד שמי שהועברו לו הזכויות והחובות
כאמור ,ישא בכל התחייבויות המזמינה כלפי היועץ על פי הסכם זה.

 .13אחריות ושיפוי בנזיקין
.13.1

.13.2

.13.3

.13.1

.13.5

מוסכם בין הצדדים כי האחריות הבלעדית בכל הקשור לביצוע השירותים תחול על
היועץ ולפיכך אישור של המזמינה לתוכניות ו/או למסמכים אחרים הקשורים
בביצוע השירותים ו/או אשר הוכנו על ידי היועץ על פי הסכם זה לא ישחררו את
היועץ מהאחריות המקצועית המלאה הנ"ל ואין בכך כדי להטיל על המזמינה ו/או
על מי מטעמה אחריות כלשהי לטיב ו/או לכשרות ו/או לאיכות השירותים כאמור.
היועץ אחראי כלפי המזמינה לכל נזק ו/או אבדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו
למזמינה ו/או לצד ג' כלשהו ו/או ליועץ ו/או לעובדיו ו/או לכל הבאים בשמו
ומטעמו ,תוך כדי ו/או בקשר עם ביצוע הסכם זה.
היועץ אחראי כלפי המזמינה לכל נזק שייגרם על ידו ו/או על ידי מי מטעמו
כתוצאה מפרסום הנוגד הוראות כל דין ,לרבות בגין תוכן הפרסום ,צורתו ,עיצובו
וכן בגין נזקים הנגרמים על ידי פרסום פוגע ו/או פרסום בלתי ראוי ,פגיעה
בפרטיות ,הפרת זכויות יוצרים ולשון הרע.
היועץ פוטר את המזמינה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה מכל אחריות לכל אובדן
ו/או נזק הנמצא באחריותו של היועץ כאמור בהסכם זה ,ומתחייב לשפות ולפצות
את המזמינה על כל נזק שיגרם לה ו/או דרישה ו/או תביעה שתוגש נגדה לרבות,
הוצאות משפטיות ואחרות בקשר לכך וזאת על פי דרישתה הראשונה של המזמינה
ו/או על פי פסק דין של בית משפט מוסמך .המזמינה תודיע ליועץ על נזק ,דרישה
ו/או תביעה כאמור ותאפשר לו להתגונן ולהגן על המזמינה מפניה על חשבונו.
המזמינה רשאית לקזז מן התשלומים אשר היועץ זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או
מכל סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מהמזמינה על ידי צד שלישי כלשהו בגין
מעשה או מחדל שהם באחריותו של היועץ כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו
למזמינה מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של היועץ כאמור לעיל.

 .14ביטוח
 .11.1מבלי לגרוע מהתחייבויות היועץ על פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא
אחראי על פי כל דין מתחייב היועץ לבטח ,לפני תחילת מתן השירותים ,את
אחריותו בגין ו/או בקשר עם השירותים נשוא הסכם זה הניתנים על ידי היועץ

בביטוחים לפי שיקול דעתו ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים ,גבולות האחריות

.11.2

.11.3

.11.1

.11.5

.11.1

.11.5

.11.8

.11.5

והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים המצורף בנספח א' (להלן:
"טופס האישור על קיום ביטוחים").
לא יאוחר ממועד חתימת ההסכם ימסור היועץ למזמינה את טופס האישור על
קיום ביטוחים כנדרש ,תקין ,תקף וחתום על ידי מבטחיו ,חברת ביטוח מורשית
בישראל.
היועץ מתחייב כי במשך כל תקופת חלותו של הסכם זה ,אם תוקף האישור על
קיום ביטוחים עומד לפוג ,או אם תקופת הביטוח של אחת או יותר מפוליסות
הביטוח הנכללות באישור על קיום ביטוחים עומדת להסתיים מכל סיבה שהיא,
היועץ ימסור למזמינה אישור על קיום ביטוחים תקין ,תקף וחתום על ידי מבטחיו
שיחליף את האישור הקודם וזאת לא יאוחר מאשר  5ימים לפני שיפוג תוקפו של
האישור הקודם ו/או תוקף אחת או יותר מן הפוליסות הנכללות בו ,ללא צורך
בקבלת דרישה כלשהי מצד המזמינה .מסירתו במועד וקיומו של אישור על קיום
ביטוחים תקין ,תקף וחתום על ידי מבטחי היועץ במשך כל תקופת חלותו של
הסכם זה ,מהווה תנאי יסודי בהסכם.
עם עריכת גמר חשבון עם היועץ בגין השירותים וכתנאי לו  -ימסור היועץ למזמינה
טופס אישור על קיום ביטוחים תקין ,תקף וחתום על ידי מבטחיו שיהיה בתוקף ל-
 12חודשים שלאחר מועד ביצוע ההתחשבנות הסופית בין הצדדים.
היועץ יישא ,בכל מקרה ,בסכום ההשתתפות העצמית החל בפוליסות הביטוח וכן
יישא בכל אבדן ו/או נזק ו/או אחריות שאינם מכוסים על ידי פוליסות הביטוח של
היועץ שיגרם עקב מעשה ו/או מחדל טעות או השמטה של היועץ ומי מטעמו .היועץ
יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים שהם באחריותו על פי הסכם זה לרבות נזקים
שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.
פוליסות הביטוח תורחבנה לכסות את אחריות המזמינה ועובדיה היה ותוטל
עליהם אחריות בגין השירותים על פי הסכם זה ו/או בגין מעשה או מחדל טעות או
השמטה מצד היועץ והפועלים מטעמו.
היועץ מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ,ומבלי
לפגוע בכלליות האמור ,לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות
בפוליסות הביטוח.
הפר היועץ את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו על פי הפוליסות
יהא היועץ אחראי לנזקים שיגרמו למזמינה באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו
תביעות ו/או טענות ,כספיות או אחרות ,כלפי המזמינה והוא יהא מנוע מלהעלות
כל טענה ,כאמור ,כלפי המזמינה.
מוסכם בזאת כי הביטוחים הנדרשים על פי הסכם זה ,תנאי הביטוחים ,גבולות
האחריות ופרטים אחרים הקבועים באישור על קיום ביטוחים הינן דרישות
מזעריות בלבד והיועץ יפעל על פי שיקול דעתו להרחבת גבולות האחריות ,להגדלת
סכומי הביטוח ,להרחבת היקף הכיסוי ורכישת ביטוחים נוספים ו/או משלימים,
ובלבד שאלה לא יפחתו מהנדרש באישור על קיום ביטוחים.

 .15סודיות ואבטחת מידע
 .15.1מבלי לגרוע מכתב ההתחייבות לשמירות סודיות שבנספח ב' ,היועץ מתחייב
לשמור בסוד ולא להעביר ,להודיע ,למסור או להביא לידיעת כל גורם ,במישרין,
בעקיפין או בכל דרך שהיא ,כל מידע ,ידיעה ,סוד מסחרי ,נתונים ,חפץ ,מסמך מכל
סוג שהוא או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל (להלן" :מידע סודי")
שיגיעו לידי היועץ ,עובדיו או מי מטעמו עקב או בקשר להסכם זה ,בתוקף או
בקשר עם ביצועו או בקשר עם המזמינה ,וזאת במהלך ביצוע ההסכם ,לפניו או
לאחר מכן – ללא אישור המזמינה מראש ובכתב.
 .15.2היועץ מתחייב לשמור בתנאים בטוחים כל מידע סודי או מסמך רשמי שנמסר לו

.15.3
.15.1
.15.5

.15.1

או שיגיעו אליו עקב ביצוע הסכם זה ,בתוקף או בקשר עם ביצועו או בקשר עם
המזמינה .המזמינה רשאית להורות ליועץ הוראות בדבר הסדרים מיוחדים לעניין
שמירת סודיות ,לרבות קביעת הסדרי בטחון מיוחדים ,הסדרי מידור או נהלי
עבודה מיוחדים והיועץ מתחייב למלא אחר דרישות המזמינה.
היועץ מתחייב שלא להשתמש במידע סודי למטרה כלשהי מלבד לביצוע הסכם זה,
אלא באישור מראש ובכתב מאת נציג המזמינה.
היועץ מצהיר כי ידוע לו שמסירת מידע בניגוד לאמור לעיל ,מהווה עבירה על חוק
העונשין ,התשל"ז.1555-
עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא היועץ יעמיד לרשות המזמינה בצורה מלאה,
מסודרת ועניינית את כל הידע והמידע הנמצאים ברשותו בקשר לשירות ולביצוע
הסכם זה (להלן" :המידע") .כל המידע יועבר למזמינה ו/או למי מטעמה ,בכל
אופן שבו הוא קיים בכתב ,בקבצי מחשב ,בעל פה ו/או כל אופן אחר ובהתאם
ללוח זמנים שייקבע על ידי המזמינה ,וללא כל תמורה נוספת .למען הסר ספק,
מובהר בזאת כי כל המידע הינו קניינה הבלעדי של המזמינה.
אם היועץ יפר את האמור בסעיף זה ,ישלם למזמינה פיצויים מוסכמים ללא צורך
בהוכחת נזק בגובה של  ,₪ 25,000ולא יהא באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מכל סעד
או תרופה להם זכאית המזמינה על פי כל דין או הסכם.

 .16קיזוז ועכבון
 .11.1המזמינה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנה על פי הסכם זה ,כל חוב המגיע
לה על פי הסכם זה או על פי הסכם אחר שבינה לבין היועץ .הוראות סעיף זה אינן
גורעות מזכותה של המזמינה לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת ומזכויות
אחרות של המזמינה המוקנות לה בהסכם זה.
 .11.2ליועץ לא תהיה זכות עכבון על כל חומר הקשור לשירותים ,לרבות המסמכים
שהכין עבור המזמינה ,וכל מסמך הקשור לשירותי הייעוץ ,גם אם התקבל
מהמזמינה או מצד שלישי כלשהו.

 .17ניגוד עניינים
 .15.1היועץ 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.
 .15.2היועץ 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 ,היועץ מתחייב להודיע על כך באופן מיידי ליועץ
המשפטי של המזמינה.
 .15.3היועץ ועובדיו יחתמו על שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים ותצהיר בדבר היעדר
ניגוד עניינים לפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים  2/11בנוסח המצורף בטופס  6למסמכי
המכרז.
 .18הבאת ההסכם לידי גמר מוקדם
 .18.1על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה ,רשאית המזמינה לפי שיקול דעתה

.18.2

.18.3

.18.1

.18.5

הבלעדי ומכל סיבה שהיא (לרבות מטעמי נוחות ,טעמים ניהוליים וטעמים
הנוגעים להחלטות המזמינה) לסיים את ההסכם (קרי – לקצר את תקופת
ההתקשרות) בכל עת על-ידי הודעה בכתב על כך ליועץ ,חתומה על-ידי המזמינה.
ניתנה הודעה כאמור ,יסתיים ההסכם בתום  30ימים ממועד מסירת ההודעה
ליועץ או במועד הנקוב בהודעה ,לפי המוקדם מבניהם וזאת ומבלי שליועץ תקום
כל טענה ו/או תביעה או עילה לתביעה (כספית או אחרת) נגד המזמינה או כל מי
מטעמה בשל כך.
הובא ההסכם לידי גמר בהתאם לאמור לעיל ושלא בשל הפרת ההסכם על ידי
היועץ ,ישלם המזמין לנותן השירותים את התמורה בעד אותו חלק ממתן
השירותים שהוא ביצע בפועל (ואשר ביצועו אושר על-ידי המזמינה ובוצע לשביעת
רצון המזמינה) עד להבאת ההסכם לידי גמר.
התשלומים ליועץ כאמור לעיל ייחשבו כסילוק מלא של כל שכר העבודה ,הנזקים,
ההפסדים וההוצאות שנגרמו (אם נגרמו) ליועץ עקב הבאת ההסכם לידי גמר
כאמור ,ויבוצעו אך ורק כנגד סילוק מלא וסופי של כל תביעה ו/או דרישה מכל סוג
של הנותן השירותים כלפי המזמינה בין היתר בקשר עם סיומו המוקדם של הסכם
זה.
הובא ההסכם לידי גמר בהתאם לסעיף זה ,תהיה המזמינה רשאית למסור את
ביצוע מתן השירותים ,המשכה ,כולה או מקצתה לאחר ,להשתמש לצורך זה
במסמכים שהוכנו על ידי היועץ ולעשות במסמכים כל שינוי מכל סוג ,והכל ללא כל
תמורה ו/או כל פיצוי ליועץ למעט כל הסכומים המגיעים ליועץ בהתאם לסעיף
 18.3 15.1לעיל במידה ואכן מגיעים .למען הסר ספק מובהר כי עם הבאת ההסכם
לידי גמר בהתאם לסעיף זה ,מתחייב היועץ להמציא לידי המזמינה תוך  3ימים
את כל המסמכים שברשותו.

 .19הפרות ותרופות
 .15.1המזמינה רשאית ,בכל מקרה של הפרת ההסכם ע"י היועץ ,למסור השלמת ביצוע
השירותים לנותן שירותים אחר ,והמזמינה תהיה רשאית לתבוע מהיועץ מלוא
הוצאות שישולמו ליועץ האחר ,והכל בתוספת ריבית חשכ"ל ככל שהתשלום שולם
עד  30יום מיום הדרישה על ידי המזמינה .ככל שהתשלום שולם לאחר  30יום
מיום הודעת המזמינה תתווסף לסכום הנדרש ריבית חשכ"ל פיגורים החל מיום
הודעת המזמינה.
 .15.2אין באמור כדי לגרוע מזכות המזמינה לקבל מהיועץ פיצויים בגין כל נזק אחר
ו/או נוסף שנגרם לו עקב ההפרה ו/או מכל סעד אחר שהמזמינה זכאית לו עפ"י דין
.15.3

ו/או עפ"י ההסכם.
סעיפים  3ו  5 -לחוק חוזה קבלנות ,התשל"ד 1551 -לא יחולו על היחסים בין
הצדדים מכוח הסכם זה.

 .20ביטול ההסכם עקב הפרתו
 .20.1בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בהסכם זה ,רשאי
המזמין ,באמצעות הודעה בכתב ,לבטל את ההסכם גם בכל אחד מהמקרים
הבאים:
 .20.1.1היועץ הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו לפי הסכם זה ולא תיקן את ההפרה
תוך  5ימים לאחר שקיבל על כך התראה בכתב מאת המזמינה.
 .20.1.2היועץ הפר הפרה יסודית של הסכם זה ולא תיקן את ההפרה תוך  5ימים לאחר
שקיבל התראה על כך בכתב מהמזמינה .הפרה יסודית לעניין זה ,לרבות אך לא
רק ,הפרה של אחד או יותר מסעיפים 11 ,13 ,12 ,11 ,10 ,1 ,ו 11-על תתי
סעיפיהם להסכם זה.
 .20.1.3המזמינה התרתה בכתב ליועץ ,שביצוע מתן השירותים אינו מתקדם בקצב
לשביעות רצון המזמינ ,והיועץ לא נקט ,תוך  5ימים מתאריך ההתראה ,צעדים
המבטיחים ,לדעת המזמינה את סיום השירותים במועד שנקבע.
 .20.1.1היועץ הפסיק לקיים שגרת עבודה סבירה במשרדו וסגר את עסקיו לתקופה
העולה על  15ימי עבודה ו/או כאשר היועץ הפך לחדל פירעון ו/או כאשר הוצא צו
כינוס נכסים כנגד היועץ ו/או כאשר היועץ נהיה בלתי כשיר לפעולה משפטית
ו/או כאשר היועץ אינו מסוגל לבצע את השירותים כאמור בהסכם זה או חלקים
ממנו (בין אם הודיע על כך מפורשות ובין אם התקיימו נסיבות המעידות על כך).
 .20.1.5ביטול ההסכם ייעשה בהודעה מטעם המזמינה בכתב ,כאשר הביטול ייכנס
לתוקפו בתום  3ימים ממועד משלוח המכתב.
 .20.2מובהר בזאת כי אין במקרים המנויים לעיל כעילות ביטול ההסכם בבחינת רשימה
סגורה ,וכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכותה של המזמינה לבטל את ההסכם מכוח
עילה אחרת על פי כל דין.
.20.3

בכל מקרה של סיום ההתקשרות על פי הסכם זה יפעל היועץ להעברה מסודרת של
השירותים שניתנו על ידו ,לנציגי המזמינה או ליועץ אחר שיבוא במקומו.

.20.1

.20.5

בוטל ההסכם כאמור לעיל ,רשאית המזמינה לשלם ליועץ את התמורה בעד אותו
חלק של השירותים ביצע עד למועד ביטול ההסכם ,בקיזוז הוצאות שנגרמו
למזמינה בקשר עם ביטולו של ההסכם ובקשר עם הנסיבות שהביאו לביטולו
ובקיזוז פיצויים למזמינה בגין נזקים שנגרמו לו כתוצאה מהפרת ההסכם ע"י
היועץ ו/או כתוצאה מאי ביצוע התחייבויות היועץ .אין באמור לעיל כדי לגרוע
מזכויות המזמינה לכל סעד אחר או נוסף בגין האמור לעיל ו/או כדי לגרוע
מזכויותיה של המזמיהב בקשר עם כל הפרה של הסכם זה על ידי היועץ ,וזאת בין
אם הופסקה עבודת היועץ כתוצאה מהפרה זו ובין אם לאו.
אין באמור בפרק זה כדי לפגוע בכל סעד או תרופה להם זכאית המזמינה מכוח כל
דין או ההסכם.

 .21קנין והעדר זכות עכבון לנותן השירותים
 .21.1מבלי לגרוע משאר הוראות ההסכם ,המזמינה הינה הבעלים הבלעדי במידע ובכל
נתון או ממצא הנוגע לשירותים בין אם הועברו ליועץ בידי המזמינה או כל גורם

.21.2
.21.3

.21.1

אחר ובין אם הם תוצר עבודתו של היועץ .מובהר בזאת כי היועץ לא יעשה כל
שימוש במידע שלא לצורך מתן השירותים ללא אישור של המזמינה בכתב ומראש.
בסיום מתן השירותים ימסור היועץ למזמינה את כל המידע הנמצא ברשותו
והנוגע לשירותים.
היועץ מוותר בזה על כל טענה ותביעה בגין זכותה של המזמינה כאמור ,לרבות
תביעות כספיות ותביעות לזכויות יוצרים .מובהר כי המזמינה תהא רשאית
להעביר את תוצרי העבודה לצדדים שלישיים.
ליועץ אין ולא תהיה כל זכות עכבון ,עיכוב ,חילוט ,עיקול על חומרים ומסמכים
ונתונים (בכל מדיה) הנוגעים במישרין או בעקיפין למזמינה .היועץ מודע לכך
שפעולה בניגוד לסעיף זה עלולה לגרום למזמינה נזק בלתי הפיך והוא יישא בכל
ההוצאות והתוצאות שינבעו מהתנהלותו זאת.

 .22תנאים כלליים
.22.1

.22.2

.22.3

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.
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
באותו מקרה ו/או במקרה אחר דומה או שאינו דומה ואין להסיק מכך ויתור
כלשהו על זכות כלשהי של אותו צד.
כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה הן כנקוב בכותרת להסכם זה ,וכל הודעה
שתשלח מצד למשנהו בדואר רשום לפי הכתובות לעיל ,אלא אם כן הודיע בכתב צד
למשנהו על שינוי בה ,תחשב כאילו הגיעה לתעודתה ולידיעת הצד הנשגר בתוך 5

ימים מעת מסירתה למשלוח בדואר בבית דואר ,ובמקרה של מסירה ביד או
.22.1

במשלוח בפקסימיליה ,ביום המסירה בפועל.
לבית המשפט בחיפה ,ולו בלבד ,תהיה סמכות השיפוט המקומית היחידה
והבלעדית לדיון בכל מחלוקת שתתעורר בקשר עם הסכם זה ו/או עם מתן
השירותים.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

___________________
המזמינה

_____________________
היועץ

אישור רו"ח/עו"ד (לתאגיד בלבד)
אני הח"מ ____________________ עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי הסכם נחתם על ידי:
___________________.2 ___________________ .1
וכי הם מוסמכים לחייב את התאגיד בחתימתם.
_______________________
תאריך

_____________________
עו"ד/רו"ח

נספח א'
אישור קיום ביטוחים
הנדון :אישור על קיום ביטוחים של _________________ (להלן" :היועץ")
בגין ו/או בקשר עם שירותי דוברות יחסי ציבור ומתן שירותים
נלווים למזמינה
כמפורט במכרז פומבי מס'  25/2018להלן" :השירותים")
אנו הח"מ_________________ חברה לביטוח בע"מ מאשרים בזאת כדלהלן:
אנו ערכנו ליועץ פוליסות לביטוח בגין השירותים ו/או כללנו את השירותים בפוליסות
.1
קיימות של היועץ  ,כמפורט להלן:
א .ביטוח אחריות חוקית
לכיסוי אחריות על פי דין של היועץ ו/או עובדיו בגין אבדן ו/או נזק
כלפי הציבור ("ביטוח צד
לגוף ו/או לרכוש שיגרמו לצד שלישי כלשהו לרבות למזמינה,
שלישי")
לעובדיה ולמי מטעמה ,בגין ו/או בקשר עם ביצוע השירותים.
פוליסה מספר ________
סך  ₪ 1,000,000למקרה ולתקופת הביטוח.
גבולות אחריות:
תנאים מיוחדים:

ב .ביטוח חבות מעבידים

 .1הביטוח מכסה את אחריות המזמינה ועובדיה בגין ו/או
בקשר עם מעשה ו/או מחדל של היועץ ומי מטעמו בביצוע
השירותים.
 .2הפוליסה כוללת סעיף אחריות צולבת.
 .3הביטוח מכסה תביעות תחלוף של המל"ל כלפי המזמין
לפי סעיף  328לחוק הביטוח הלאומי.

פוליסה מספר _______

לכיסוי אחריות היועץ על פי פקודת הנזיקין ו/או חוק האחריות
למוצרים פגומים בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו
לעובדים המועסקים על ידו בביצוע השירותים.

גבולות אחריות:

סך  ₪ 6,000,000למקרה ו ₪ 20,000,000 -ולתקופת הביטוח.

תנאים מיוחדים:

הביטוח מורחב לכסות את אחריות המזמינה ועובדיה היה ותוטל
עליהם אחריות כמעביד לנזקים בגין תאונת עבודה ו/או מחלות
מקצוע שיגרמו לעובדי היועץ בקשר עם ביצוע השירותים.

ג .ביטוח אחריות מקצועית
פוליסה מספר _______

לכיסוי אחריות על פי דין של היועץ ו/או עובדיו בגין אבדן ו/או נזק
כספי או אחר שיגרמו לצד שלישי כלשהו לרבות למזמינה ולעובדיה
ולמי מטעמו ,בגין מעשה או מחדל טעות או השמטה המהווים
הפרת חובה מקצועית במהלך ו/או בקשר עם ביצוע השירותים
כולל עיכוב ושיהוי הנובעים מכך.

גבולות אחריות:

סך  ₪ 1,000,000למקרה ולתקופת הביטוח.

תנאים מיוחדים:

 .1הביטוח מורחב לכסות נזקים בגין:
(א) אי יושר עובדים( ,ב) חריגה בתום לב מסמכות( ,ג) אבדן
מסמכים ומידע.
 .2הביטוח כולל תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת  1חודשים.
 .3הביטוח מכסה את אחריות המזמינה ועובדיה בגין ו/או בקשר
עם הפרת חובה מקצועית של היועץ ומי מטעמו בביצוע
השירותים.
 .1הפוליסה כוללת תאריך רטרואקטיבי שאינו יאוחר ממועד
התחלת מתן שירותים מקצועיים למזמינה.
סכום השתתפות עצמית בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי
ביטוח הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך של 50,000
.₪

השתתפות עצמית:

 .2תקופת הביטוח היא החל מ __________ -ועד______________(כולל).
בפוליסות הנ"ל שם "המבוטח" יהיה – היועץ ו/או המזמינה כמפורט בסעיפים .1א.1 ,ב.
.3
.1ג.
"המזמינה" לעניין אישור זה – עיריית מודיעין עילית ו/או חברות בת ו/או עובדים ומנהלים של
הנ"ל.
.1

בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים:
א.
ב.
ג.

ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי המזמינה ו/או עובדיה ,למעט כלפי מי
שגרם לנזק בזדון.
הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת היועץ ו/או ביזמתנו ו/או לשנוי
תנאיהם לרעה ,אלא לאחר שנמסור ליועץ ולמזמינה הודעה בכתב ,במכתב רשום,
 10יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש.
היקף הכיסוי בפוליסות הביטוח לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט"
של קבוצת כלל ביטוח התקופות במועד עריכת הביטוחים .חריג רשלנות רבתי
ככל וקיים – מבוטל.

.5

היועץ לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות ולתשלום ההשתתפויות
העצמיות הקבועות בהן.

.1

כל סעיף בפוליסות (אם יש כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו
כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי המזמינה ,ולגבי המזמינה הפוליסות הנ"ל הוא
"ביטוח ראשוני" ,המזכה אותה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ,ללא זכות השתתפות
בביטוחיה מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי המזמינה להשתתף בנטל החיוב כאמור
בסעיף  55לחוק חוזה הביטוח תשמ"א –  ,1581ולמען הסר ספק אנו מוותרים על טענה
של ביטוח כפל כלפי הנ"ל.

.5

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות ובכפוף
לשינויים ההרחבות והתנאים המיוחדים המפורטים באישור זה ,ובלבד שאין באמור כדי
לצמצם מהיקף הפוליסות המקוריות.
_____________

___________________

_______________

נספח ב'
כתב התחייבות לשמירת סודיות
אני ,החתום מטה ,______________ ,ת.ז ,_______________ .מתחייב בזאת בשם היועץ
כלפי המזמינה כדלקמן:
 .1לשמור בסוד ,ולא להעביר בכל דרך שהיא ,ולא להעניק בתמורה או שלא בתמורה ,ולא
להודיע ,למסור ,לפרסם ,לגלות ,להעתיק ,או להשתמש ,שלא בקשר להסכם למתן שירותי
דוברות ויחסי ציבור למזמינה (להלן" :ההסכם") ,או להביא לידיעת כל אדם ,למעט
המזמינה ,עובדיה ומי מטעמה ,עובדיי ו/או מי מטעמי אשר מושא סעיף זה דרוש להם לצורך
ביצוע ההסכם ,כל ידיעה מידע ,נתון ,מסמך וכל חומר אחר שיגיע אלי ו/או אל המועסקים על
ידי ,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
ההסכם ,לפני תחילתה ולאחריה (להלן" :המידע הסודי").
 .2שלא לשמור ברשותי או ברשות מי מטעמי תיעוד של המידע הסודי ,אלא אם אקבל לכך את
אישור המזמינה בכתב ,ולהחזיר למזמינה ,בתום תקופת ההסכם ,או מיד עם קבלת דרישה
מאת המזמינה לעשות כן ,לפי המוקדם ,כל תיעוד של המידע הסודי שהתקבל על ידי או על
ידי המועסקים על ידי.
 .3להגביל את הגישה למידע הסודי אך ורק למועסקים מטעמי 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 ,עובדיה ומי מטעמה ,עובדיי ו/או מי מטעמי אשר מושא סעיף זה דרוש להם
לצורך ביצוע ההסכם ,את המידע הסודי כולו או חלק ממנו ,ככל שיגיע אליהם.
 .1שלא לפרסם בכל צורה שהיא כל מידע הנוגע לנתוני המזמינה הקשורים להסכם או לענייניה
האחרים של המזמינה.
 .5להביא את תוכנו של כתב התחייבות זה לידיעת כל אחד מהמועסקים מטעמי בביצוע ההסכם.
 .1לדאוג שכל המועסקים מטעמי בביצוע ההסכם יתחייבו אישית לפעול על פי הוראות כתב
התחייבות זה באמצעות חתימה עליו.
 .5אהיה אחראי לביצוע מלוא ההתחייבויות האמורות בכתב התחייבות זה על ידי כל אחד
מהמועסקים מטעמי בביצוע ההסכם ,על פי הוראות הדין לגבי אחריות שילוחית.
התחייבויותיי כאמור יחולו ויהיו בתוקף במהלך תקופת ההסכם ולאחריה ,ללא כל הגבלה
בזמן.
 .8ההתחייבויות כאמור לא יחולו ביחס למידע:
 .8.1שהינו נחלת הכלל או אשר יהפוך בזמן כלשהו לנחלת הכלל ,שלא כתוצאה מהפרת כל
התחייבות אשר בה הנני מחויב כלפי המזמינה;
 .8.2שמסירתו תידרש בהתאם לדין ו/או לצו של רשות שיפוטית או רשות מוסמכת ,ובלבד
שאעדכן את המזמינה באופן מידי בדבר הדרישה למסירת המידע ,אאפשר לה להתגונן
כנגדה ואסייע לה בכך כמידת האפשר.
 .5מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ידועות לי הוראות חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א 1581-ואני
מתחייב שלא למסור או לעשות שימוש בנתונים ובמידע שיגיעו אלי תוך כדי ביצוע ההסכם,
אלא בהתאם להוראות החוק הנ"ל.
 .10ידוע לי כי לא תהיה לי 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 לרשותי המידע הסודי הינם ויהיו בכל עת ולכל צורך ועניין בבעלות המזמינה בלבד.

 .11ידוע לי 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 אני מתחייב להודיע למזמינה בכתב ,מיד לאחר שהתגלה לי 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.
 .12כמו כן אני מתחייב לפצות את המזמינה בגין כל נזק או הוצאה שייגרמו לה ,בין במישרין ובין
בעקיפין ,ובכלל זה שכר טרחת עורך דין ,עקב הפרת התחייבות מהתחייבויותיי כאמור בכתב
התחייבות זה.
ולראיה באתי על החתום ,היום _______ לחודש ___________ בשנת ___________

אישור עו"ד
אני הח"מ ,______________ ,עו"ד ,מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב'
__________________ ,אשר זיהיתיו/ה באמצעות ת.ז .מס' ___________  /המוכר/ת לי
באופן אישי ,וכי לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן
י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה בפני.
_______________
תאריך

_________________
חתימה וחותמת

