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 ("החברה" או "אחוזות החוף")להלן: 

צד אחד,מ  

 ביןל

 "תנאי ההתקשרות" –ים בנספח א' להסכם זה היועץ אשר פרטיו מופיע

 "(יועץהן: "ללה)

צד שני,מ  

 

 – חוזה זהל בנספח א'אשר פרטיו מופיעים  יפו, פרויקט-והחברה מנהלת בעבור עיריית תל אביב הואיל:

 ".תנאי ההתקשרות"

 .א'פח בנסבתחומים המפורטים פרויקט, לנת בקבלת שירותי ייעוץ ולווי שוטף יוהחברה מעוני ואיל:הו

והוא מצהיר כי הנו בעל  ,נשוא חוזה זה והיועץ הציע לחברה לקבל על עצמו את ביצוע השירותים הואיל:ו

ידע, ניסיון ומומחיות בתחום השירותים וכן הנו בעל כוח אדם מקצועי מתאים, הידע והאמצעים 

ים כמפורט הדרושים לביצוע השירותים ומוכן לקבל על עצמו ביצוע השירותים, במועדים ובתנא

 ; בחוזה זה

 כמפורט בהוראות חוזה זה ; החברה הסכימה להצעת היועץ, הכלו והואיל:

שני הצדדים החליטו לבצע העבודה שלא במסגרת של יחסי עבודה הנהוגים בין עובד ומעביד, ו הואיל:ו

אלא כאשר היועץ פועל כבעל מקצוע עצמאי המעניק את שירותיו לחברה על בסיס קבלני ומקבל 

 ;מורת ביצוע העבודה כמתחייב ממעמד זה, בהתאם לאמור בחוזה זה ת

והחברה הסכימה להתקשרות עם היועץ על בסיס קבלני על כל המתחייב והמשתמע מכך הן  והואיל:

לעניין תעריפי התשלומים והן לעניין הזכויות והחובות ההדדיות וזאת בהתחשב באופי העבודה 

התקשרות  ים בביצועו לפי חוזה זה ההולמים העסקה עפ"יעל פי חוזה זה ויתר התנאים הכרוכ

 לביצוע העבודה ואינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד ומעביד;

וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את היחסים המשפטיים בינם, הכל כמפורט לעיל ולהלן בחוזה  והואיל:

 זה ;

 

 הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: לאור זאת
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 לילכ .1

 י נפרד מחוזה זה ויפורשו יחד עמו.תמבוא והנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלה 1.1

 ות בלבד והן לא יפורשו יחד עם חוזה זה.ותרות הסעיפים משמשות לנוחכ 1.1

צדדים מסכימים בזאת כי כל שינוי או תיקון לחוזה זה יתבצע בכתב ויישא עליו את חתימות ה 1.1

 א.הצדדים שאם לא כן לא יהיה לו תוקף שהו

מוסכם בין הצדדים, ואין להתחשב בכל משא ומתן הכתוב בחוזה זה ממצה בלעדית את כל ה 1.1

שקדם לחתימתו או שהתקיים בד בבד עם חתימתו ו/או במצגים ו/או בהתחייבויות ו/או בחוזים 

שקדמו או שהיו תנאי לחתימתו וחוזה זה יבוא במקום כל החוזים הקודמים בכתב או בעל פה בין 

 היועץ, אם היו. החברה לבין

 שירותיםה .1

סרת  בזאת  ליועץ  והיועץ מתחייב ליתן שירותי ייעוץ ולווי שוטף, בקשר עם וחברה  מה 1.1

בהתאם להוראות והנחיות נוספות  ,בנספח תנאי ההתקשרותבתחומים המפורטים  ,הפרויקט

דה, בחוזה זה, וזאת בשקי ם, כהגדרתו/או מנהל הפרויקט מנהלהשתינתנה מידי פעם על ידי 

 (.השירותים""בהקפדה וברמה מקצועית גבוהה  )להלן: 

השירותים יבוצעו על ידי היועץ על בסיס האמור בהצעת המחיר מטעמו, שאושרה על ידי החברה,  1.1

של סתירה בין הצעת המחיר לבין חוזה זה, יגברו . בכל מקרה כנספח ד'ואשר העתקה מצורף 

  הוראות חוזה זה.

ירותים, לרבות לביצוע העבודות ו/או )לפי העניין( הפעולות התחייבויות היועץ למתן הש 1.1

המפורטות בסעיף זה לעיל, באות להוסיף על כל חובה של היועץ לפעול על פי כל דין ו/או נוהג 

ו/או כללים מקצועיים הקיימים ומוחלים במסגרת מתן שירותים מסוג השירותים אותם הוא 

 מעניק לאחוזות החוף.

י אין בהוראות חוזה זה בכדי למנוע מהחברה מלהתקשר עם יועץ אחר ו/או וסכם בין הצדדים כמ 1.1

 ה ולאחריו, לשם קבלת שירותי ייעוץ בתחום השירותים.זנוסף, במהלך תקופת חוזה 

 קופת החוזהת .1

חודשים  32 לתוםמוסכם בין הצדדים כי חוזה זה יעמוד בתוקפו החל  מיום חתימת החוזה ועד  1.1

 מבין השניים. המאוחר ם ביצוע השירותים בפועל, או עד למועד סיו קלאנדרים

( לעיל תהיה החברה רשאית להביא החוזה לידי גמר לפני תום תקופת 3ל אף האמור בס"ק )ע 1.1

יום מראש וזאת, מבלי  03החוזה או להפסיקו במהלך התקופה בהודעה מראש בכתב ליועץ 

 שתצטרך לתת נימוקים לצעד זה.

זכאי לתשלום רק בגין השירותים שביצע בפועל עד למועד כאמור יהא היועץ  הופסק החוזה

 הנקוב בהודעת החברה, כמועד סיום החוזה.
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כאמור החוזה לקצר את תקופת  אחוזות החוףכי זכותה של במפורש, , םומסכילכך  מודעהיועץ  1.1

זה, כי  חוזהעל פי  אחוזות החוףהמוקנית לומוחלטת יסודית מהותית, זכות  הנהבסעיף זה לעיל, 

על ידי חוזה או דמי נזק כלשהם בגין קיצור תקופת הו/ , החזר הוצאותהא זכאי לפיצויילא  ואה

כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג שהם, נגד  וכאמור, וכי לא תהא ל אחוזות החוף

 .חוזה זהבגין ביטול  אחוזות החוף

 צהרות היועץה .1

 היועץ מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

לו מהות השירותים הנדרשים על פי חוזה זה וכי הנו בעל ניסיון מקצועי, ידע, מומחיות,  כי ידועה 1.1

יצוע השירותים בהתאם לחוזה זה.  כן מצהיר היועץ כי קיימים בציוד, וכוח אדם מיומן ומוסמך ל

שיונות הנדרשים על פי דין וכי יבצע את השירותים במירב הקפדנות, היעילות והידע יבידו כל הר

צועי במועדים ובמקומות שידרשו בנסיבות המקרה ו/או כפי שיקבע על ידי החברה, הכל לפי המק

 העניין. היועץ מצהיר כי ימשיך להיות בעל היכולת הדרושה כאמור משך כל תקופת חוזה זה.

, באיכות ובמועדים הנדרשים. היועץ השירותיםעסיק עובדים במספר הדרוש לשם ביצוע כי י 1.1

שיון מתאים )אם נדרש סיווג או ימנים ומקצועיים, בסיווג מתאים ובעלי ריעסיק עובדים מיו

 רשיון על פי דין(.

 חרות על פי חוזה זה חלות עליו בלבד.אכי ידוע לו כי האחריות לטיב השירותים והתחייבויותיו ה 1.1

 .על ידו לביצוע יםמתאימהשירותים נשואי חוזה זה מצא את כי  1.1

ין על פי דין, בין על פי חוזה ובין אחרת, והוא ו/או מי מטעמו לא כי אין כל מניעה ו/או הגבלה, ב 1.4

מצויים בניגוד אינטרסים, בקשר להתקשרותו בחוזה זה ו/או בקשר לביצוע כל התחייבויותיו על 

פיו; והוא לא קיבל על עצמו ולא יקבל על עצמו בעתיד כל התחייבות, שיש בה כדי להטיל עליו 

 ו בניגוד אינטרסים כאמור.תו לגרום להימצאומניעה ו/או מגבלה כאמור ו/א

פי חוזה זה במלואן, במועדן, בצורה מקצועית -כי הוא מסוגל לבצע, ויבצע, את התחייבויותיו על 1.4

שתמש במיטב ומיטבית, לפי מיטב כללי המקצוע, ובמרב השקידה, המסירות והנאמנות, והוא י

המסירות מן, המרץ, תשומת הלב, את כל הזשקיע י, ווואמצעי ו, ידיעותיוכושר ו,כוחותי

מתחייב שלא לעסוק במשך , ובכלל זה הוא זה חוזהפי -על והתחייבויותיכל והנאמנות לביצוע 

אשר יש להם נגיעה ו/או קשר, במישרין ו/או בעקיפין,  בכל עבודה או עיסוק אחרהחוזה תקופת 

לאחר בכפוף ו, אלא חוףלשירותים נשואי חוזה זה ו/או לפרויקט ו/או למכרז ו/או לאחוזות ה

)אם וככל שיתקבל, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של  אחוזות החוףמקבלת אישור לכך 

אין באמור בסעיף זה כדי  , בכתב ומראש.אחוזות החוף, אשר לא תהא חייבת לנמק את החלטתה(

 להלן, אלא רק להוסיף עליו. 0לגרוע מהתחייבות היועץ על פי סעיף 

צד שלישי כלשהו בין בתמורה ובין שלא בתמורה, בכל עבודה ו/או מטלה ו/או כי לא יעסיק  1.4

משימה ו/או בתפקיד כלשהו הקשורים בין במישרין ובין בעקיפין לפרויקט, למשימות ולכל 

 התחייבויותיו על פי חוזה זה ללא אישור מראש ובכתב של אחוזות החוף. 

 ו, הצהרותיו, בין היתר, בהסתמך על מצגיבחוזה זה ועימ תמתקשר אחוזות החוףלו שידוע כי  1.4

 .חוזה זההמפורטים ב ווהתחייבויותי
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כי יהיה זמין ונגיש לצורך ביצוע השירותים ו/או כנובע מכך, ובכלל זה יהא ניתן להשיגו בכל עת  1.4

 במהלך שעות העבודה המקובלות, במשך כל תקופת החוזה. 

אחוזות החוף הנוגעות לחוזה זה ו/או כי ישתף פעולה עם אחוזות החוף וישתתף בישיבות של  1.14

 , בהתאם לדרישת אחוזות החוף.פרויקטלמתן השירותים ו/או ל

כי ידוע לו שאין בכל האמור בחוזה זה או בכל הודעה שתינתן על פיו כדי לשחררו מכל חובה או  1.11

צורך לקבל כל רישיון, היתר או רשות או מן הצורך לשלם מס, היטל, אגרה, תשלומי חובה 

 "ב, המוטלים עליו על פי כל דיןוכיו

 ום ופיקוחאית .4

)להלן:  כנציג החברה לביצוע השירותים, ישמש מנכ"ל אחוזות החוף או מי שהוסמך מטעמו 4.1

 "(. המנהל"

ולקבל  המנהליועץ מתחייב לפעול בביצוע השירותים בהתאם לחוזה זה תוך שיתוף פעולה עם ה 4.1

 ו על פי חוזה זה, או על פי כל דין.יעץ ומחובותוזאת מבלי לגרוע מאחריות היו המנהלאת הנחיות 

לא יטילו על החברה אחריות כלשהי לגבי טיב השירותים  המנהלמען הסר ספק, פעולותיו של ל 4.1

 והאחריות הבלעדית לביצוע השירותים ובגינם תחול על היועץ.

שירותים , דין וחשבון ו/או הסברים לעניין ביצוע ההמנהליועץ ימסור למתאם, ועל פי בקשת ה 4.1

 כל הסבר שיידרש על ידו. מנהלידי פעם בפעם וכן ימסור למ

 תמורהה .4

תמורת ביצוע כל השירותים ויתר התחייבויותיו של היועץ בהתאם להוראות חוזה זה, לשביעות  4.1

על פי ( FIX PRICEרצונה המלאה של אחוזות החוף, יהא היועץ זכאי לשכר טרחה קבוע וסופי )

 לחוזה. בנספח א'הקבוע 

והיא  היועץסכם כי התמורה מהווה תשלום מלא וסופי עבור ביצוע כל התחייבויותיו של מו 4.1

כוללת, בין היתר, תשלום עבור שכר עבודה, הוצאות נסיעה, אש"ל, הדפסות וכל הוצאות 

ו/או מי מעובדיו ו/או נותני שירותים ויועצים אחרים בהם הוא   היועץמשרדיות ו/או אחרות של 

למען הסר ספק,  היא כוללת ההוצאות בגין העתקות אור, שכפולים וכיוצ"ב.נעזר, ואולם אין 

לא יהיה זכאי לשכר טרחה נוסף בגין ייעוץ שוטף ו/או השתתפות בישיבות ו/או בגין כל  היועץ

  לייעוץ.אשר נמסר לו  פרויקטפעולה הנעשית על ידו בקשר עם ה

של העבודה  דו"ח מפורטאליו יצרף היועץ יגיש לחברה חשבונות לתשלום, על פי השירותים,  4.1

 בפועל. השבוצע

  .מנהלהייבדק תחילה על ידי  יועץ,כל חשבון ודו"ח מפורט )כאמור לעיל(, אשר יוגש על ידי ה 4.1

, על מנת שיתקנו יועץאת החשבון לידי ה מנהלהאת החשבון האמור, יחזיר  מנהלהלא אישר  4.4

לם הסכום הנקוב בו במועדים הנקובים ישו -את החשבון  מנהלה. אישר מנהלהבהתאם להנחיות 

 אישר, מיום בו 6.6 יחול מניין הימים כאמור בסעיף - יועץלהלן. הוחזר החשבון ל 6.6 בסעיף

 את החשבון המתוקן. מנהלה
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 בו אושרימים מהיום  63תנאי שוטף + ב יועץישולם לידי ה מנהלהכל סכום אשר אושר על ידי  4.4

 כנגד חשבונית מס כדין., מנהלה על ידיהחשבון )או החשבון המתוקן( 

לאחוזות החוף במועד הבנק אשר פרטיו ימסרו ץ בהעברה בנקאית לחשבון עתמורה תשולם ליוה 4.4

לחברה שמורה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשלם את התמורה באמצעי   חתימת הסכם זה.

 תשלום אחרים. 

במועד תשלומו של כל תשלום וסף שישולם על ידי החברה ליועץ מתמורה יתווסף מס ערך ל 4.4

 ותשלום על פי חוזה זה.

חולו בעתיד על השירותים ו/או על יל מס או היטל או תשלום חובה מכל סוג החלים או אשר כ 4.4

 העסקה שעל פי חוזה זה יחולו על היועץ וישולמו על ידו.

עבור כל תמורה הנה סופית, קבועה ומוחלטת וכוללת תמורה נאותה והוגנת ליועץ, לרבות רווח ה 4.14

ההוצאות הכרוכות והנובעות מהשירותים הנדרשים וכן יתר התחייבויותיו של היועץ על פי חוזה 

ו על פי כל דין והיועץ לא יתבע ולא יהיה רשאית לתבוע מהחברה העלאות או שינויים אזה 

בתמורה, בהתאם לתנאי חוזה זה וכאמור להלן, בין מחמת עלויות שכר עבודה, שינויים בשערי 

בעות, הטלתם או העלאתם של מסים, היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג, בין מט

 ישירים ובין עקיפים או מחמת כל גורם נוסף אחר.

היועץ ימסור לאחוזות החוף אישור תקף מאת פקיד השומה על שיעור פטור מניכוי מס במקור או  4.11

ר כאמור, כל עוד הינו בתוקף. לא אישור לניכוי מס מופחת, ואחוזות החוף תפעל על פי אישו

יומצא לאחוזות החוף אישור מפקיד שומה כאמור, תנכה אחוזות החוף מהתשלומים המגיעים 

 ליועץ על פי חוזה זה את סכומי מס הכנסה על פי דין.

 יגוד עניינים ואיסור מתן שירותים לצד שלישינ .4

ם אחרים ו/או בהתקשרויות בחוזי קשורו אינה ז וזהחמצהיר כי נכון למועד חתימת  ועץהי 4.1

עבור החברה  הזוזה חירותים על פי שינים בין ביצוע היאחרות אשר יש בהם כדי לגרום לניגוד ענ

תחייב כי בכל מירותים זהים ו/או דומים ו/או אחרים, ושועץ יה ובין גורמים אחרים עבורם מבצע

שירותים אשר יהיה בהם צע יבקשר בחוזה ו/או התקשרות אחרת ו/או לא יתתקופת חוזה זה לא 

דיע לחברה בדבר כל חוזה ו/או התקשרות ו/או ביצוע יו ועץיכדי לגרום לניגוד עניינים כאמור. ה

 שירותים אשר יש ו/או יהיה בהם כדי לגרום לניגוד עניינים כאמור.

מתחייב לא להגיש לכל צד שלישי, לרבות המתכננים, הקבלנים או למי מטעמם, כל שירות  יועץה 4.1

, יעוץ, חישוב כמויות, עריכת או בדיקת חשבונות, פיקוח יםלמכרז ותלהכנת התכנון וההצע בקשר

או פיקוח עליון או כל שירות אחר בקשר לכל פעולה אחרת בכל הנוגע במישרין או בעקיפין 

פרט  -, בין שהשירות כאמור מוגש בתמורה ובין שלא בתמורה פרויקטשירותים ו/או לל

 התחייבות זו אינה מוגבלת בזמן. זה. חוזההחלים עליו במפורש בתוקף  חברהמטעם ה שירותיםל

 

 

 

 עדר יחסי עובד למעבידה .4
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יועץ מצהיר בזאת כי בביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה הוא פועל כיועץ עצמאי וכי עליו בלבד ה 4.1

ו לטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות מוות, נזק אחתחול האחריות המלאה, הבלעדית והמו

הפסד שיקרו או יגרמו לעובדיו ו/או מי מטעמו תוך כדי או עקב ביצוע או מחדל מהתחייבויותיו 

 של היועץ על פי חוזה זה.

יועץ מצהיר כי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין היועץ או מישהו מטעמו לבין ה 4.1

צוע השירותים, ויתר ד ומעביד, וכי כל העובדים שיועסקו מטעם היועץ בביבהחברה יחסי עו

התחייבויותיו של היועץ על פי חוזה זה יהיו ויחשבו כעובדים של היועץ בלבד ולא יווצרו בינם 

 ובין החברה כל יחסי עובד ומעביד.

עובדי היועץ ו/או מי שאחד או יותר מ הסבור אחוזות החוףהיה תבכל עת ובכל מקרה שבו  4.1

השירותים אינו ממלא את תפקידיו שבגדר  ה,מטעמו, העוסקים במתן השירותים על פי חוזה ז

, ללא צורך בהסבר כלשהו, בהודעה בכתב, לדרוש מאת היועץ תרשאי אחוזות החוףהיה תכראוי, 

כי אותו עובד יוחלף בעובד אחר. היועץ יהיה חייב למלא דרישה, כאמור, ללא דיחוי מבלי 

 מכך. שא באחריות או בחובות כלשהן בקשר או כתוצאהת אחוזות החוףש

דיו ו/או ביועץ מתחייב כי ישא בכל התשלומים, ההוצאות והמסים, בקשר עם העסקתם של עוה 4.1

מי מטעמו, לרבות שכר עבודה, מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות וכל מס ו/או היטל ו/או 

מלווה ו/או כל תשלום סוציאלי אחר, ואין לראות בכל זכות הניתנת על פי חוזה זה לחברה ו/או 

, לרבות לפקח, להדריך או להורות ליועץ, ו/או לעובדים מטעם היועץ, ו/או למי מטעם הלמנל

היועץ אלא אמצעים להבטחת ביצוע הוראות חוזה זה במלואן, ולא תהיינה ליועץ ו/או לעובדים 

מטעמו ו/או לכל מי מטעמו, כל זכויות של עובד המועסק על ידי החברה והם לא יהיו זכאים לכל 

 פיצויים, או הטבות, או זכויות של עובד כלפי מעבידו מטעם החברה.תשלומים, 

היא, יקבע בית משפט ו/או בית דין, כי עובד, או עובדים של היועץ, או כל מי שיה ומכל סיבה ה 4.4

מטעם היועץ הנם עובדים של החברה, בין ביחד עם היועץ ובין בנפרד, כי אז מתחייב היועץ לפצות 

לפי דרישתה הראשונה, על כל סכום, ללא יוצא מן הכלל, שהחברה ולשפות את החברה, מייד 

תידרש לשלם לכל אדם ו/או גוף בקשר עם כל קביעה וקביעה כזו, לרבות כל ההוצאות 

 המשפטיות הקשורות לנ"ל.

 סמכויות היועץ ואיסור שימוש בלוגו אחוזות החוף .4

 .כאמור בחוזה זה השירותים לחברההינה אך ורק מתן  יועץסמכות ה 4.1

בכל התחייבות משפטית ו/או כספית ו/או אחרת  אחוזות החוףרשאי להתחייב בשם  יועץאין ה 4.1

שלא על פי האמור בחוזה זה ו/או שלא עפ"י  יועץהתחייבות כלשהי של ה מכל מין וסוג שהוא.

הא אחראי אישית ובלעדית י יועץעל ידי החברה, לא תחייב את החברה, וה וההנחיות שניתנו ל

ות כאמור כלפי צד ג'. לחברה תהא הזכות לקזז כל הוצאה ו/או נזק שנגרמו לה ו/או לכל התחייב

על פי  יועץאת האמור בסעיף זה, מכל תשלום אשר יגיע ל יועץייגרמו לה כתוצאה מאי ביצוע ה

 חוזה זה.

 חברהאינו רשאי לעשות כל שימוש )להדפיס, להשתמש( במסמך הנושא את הלוגו של ה היועץ 4.1

 .עובדיו ו/או כל מי מטעמויביא הוראה זו לידיעת  היועץ. מנכ"ל החברהמראש של אלא באישור 

 .חברהסמל, סימן, המזהה את ה -"לוגו" בסעיף זה משמעותו
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 חריותא .14

בלי לפגוע בכל הוראה מהוראות חוזה זה, או מכל דין, יהא היועץ אחראי לכל פגיעה, הפסד מ 14.1

יו דממעשה או מחדל של היועץ של עובד מעוב ונזק שייגרם לחברה ו/או לכל אדם אחר, כתוצאה

 או מי מטעמו, או עקב ביצוע פגום של השירותים המפורטים בחוזה זה.

מען הסר ספק, היועץ מקבל על עצמו אחריות מלאה לרבות אחריות מקצועית לכל אבדן ו/או ל 14.1

ל צד שלישי שהוא ו/או הוצאות שהן, שייגרמו לחברה ו/או לכ -בין נזק לגוף ובין נזק לרכוש  -נזק 

ו/או בעקבות ביצוע חוזה זה, במידה שאחריות כזאת מוטלת על אדם  ךעקב מעשה או מחדל תו

לפי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[, או לפי כל דין אחר, למעט נזק שנגרם אך ורק עקב רשלנותה של 

 ץ.החברה שליחיה ו/או עובדיה, ולמעט נזק שנגרם מפאת נסיבות אשר אינן תלויות ביוע

י נזק, פיצויים ו/או הוצאות כלשהם בגין העילות מם החברה תידרש לשלם לצד כלשהו דא 14.1

האמורות, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד, מתחייב בזאת היועץ לשפות את החברה 

בשלמות בעד כל סכום או תשלום שתידרש לשלמו, ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע לחברה מאת 

 .היועץ על פי חוזה זה

בין הצדדים במפורש כי החברה, הבאים מכוחה ו/או  מען הסר ספק, מוצהר ומוסכם בזאתל 14.1

המועסקים על ידה לא יהיו חייבים לשאת בכל תשלום, הוצאה, דמי נזק ו/או פיצויים מכל סוג או 

סיבה שהם שייגרמו ליועץ ו/או שישולמו על ידו תוך ו/או בקשר לכך ואשר לא נאמר במפורש 

 י על החברה לשאת בהם.בחוזה זה כ

 ביטוח .11

 היועץזה ו/או על פי כל דין, מתחייב  חוזהעל פי  היועץשל ו יתיווהתחייבומבלי לגרוע מאחריותו  .33.3
זה על ידו ו/או  חוזהתחילת מתן השירותים נשוא זה ו/או לפני מועד  חוזההחתימה על לפני מועד 

מתן ת במשך כל תקופונו על חשב, לערוך ולקיים )המוקדם משניהם( מטעמו ו/או עבורו
אחריות תקופה אחרת כמפורט בחוזה זה לעניין ביטוחי ו/או כל זה  חוזההשירותים נשוא 

לפעול מורשית כדין ה, באמצעות חברת ביטוח המפורטים להלןאת הביטוחים , מקצועית
 :  "(היועץ ביטוחי)להלן: " .בישראל

 .אחריות כלפי צד שלישי 33.3.3

 חבות מעבידים. 33.3.2

 .יתאחריות מקצוע 33.3.0

זה על ידו ו/או מטעמו, להמציא  חוזהמתחייב, לפני מועד תחילת מתן השירותים נשוא  היועץ .33.2
 'בנספח כזה  חוזהאישור בדבר עריכת הביטוחים כנ"ל בהתאם לנוסח המצורף ל החברהלידי 

כשהוא חתום כדין על ידי  ,ממנו"(, המהווה חלק בלתי נפרד אישור ביטוחי היועץ)להלן: "
 .מקורי(ה וחנוסב) המבטח

 תגרעו/או לא המצאת אישור בדבר עריכת הביטוח כאמור, לא תפגע מוסכם בזה כי  33.2.3
 .על נספחיו התחייבויות היועץ על פי חוזה זהמ

הינה תנאי יסודי ( 'בנספח ) בזה על היועץ כי המצאת אישור ביטוחי היועץמוסכם  33.2.2
להתחיל בביצוע לא יוכל  '(בנספח ) היועץהמצאת אישור ביטוחי  וללאבחוזה זה 

 .העבודות ו/או מתן השירותים

 קבלנים וקבלניבין היתר גם את אחריותו של היועץ בגין ו/או כלפי  יורחבו לכסות י היועץטוחיב .33.0
ם(, ובנוסף )ומבלי לגרוע מהאמור( יורחבו הביטוחים ביד)היה והיועץ ייחשב למע משנה של היועץ

 ן אחריותם למעשה ו/או מחדל רשלני של היועץ.לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה בגי
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במשך חוזה זה,  נשואהנדרשים בקשר עם השירותים חזיק בתוקף את כל הביטוחים לה היועץעל  .33.4
אחריות מקצועית, על היועץ להחזיק ביטוח  . עם זאת, אתזה בתוקף חוזהכל  התקופה בה יהיה 

פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם לכל  בתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי דין
 . על נספחיו חוזה זה

)במידה וייערכו( יכללו ויתור על כל זכות תחלוף  היועץמתחייב כי ביטוחי הרכוש של  היועץ .33.5
ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על כלפי החברה ו/או מנהליה ועובדיה  היועץ)שיבוב( של מבטחי 

 .זדוןבק זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנז

לנספח אישור  3על פי סעיף  הנערכת על ידי היועץהאחריות כלפי צד שלישי ביטוח פוליסת  .33.6
ו/או מנהליה ו/או עובדיה )להלן: "יחידי  החברהתורחב לשפות את  ('בנספח ) יועץביטוחי ה

ו/או מנהליו ו/או  רשלני של היועץאחריות למעשה ו/או מחדל  על מי מהםהיה ותוטל המבוטח"( 
לסעיף "אחריות צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל  בכפוףובדיו ע

 .אחד מיחידי המבוטח

לנספח אישור עריכת ביטוחי היועץ  2על פי סעיף  פוליסת חבות מעבידים הנערכת על ידי היועץ .33.0
קרות תאונת ין לעני וייקבעהיה ו/או מנהליה ו/או עובדיה תורחב לשפות את החברה  ('בנספח )

למי מהעובדים המועסקים על ידי "( מקרה ביטוח)להלן: " עבודה ו/או מחלה מקצועית כלשהי
, כי הינם נושאים בחובות מעביד כלשהן כלפי מי בקשר עם חוזה זה תוך כדי ועקב עבודתםהיועץ 

ים על כלפי מי מהעובדים המועסקהיועץ ו/או לעניין חבות היועץ מהעובדים המועסקים על ידי 
 ידו.

אינו מעסיק עובדים ו/או אינו חברה היועץ במידה ו, לעיל מוסכם כי 33.0למרות האמור בסעיף  .33.8
( לאישור 0)לעיל ובסעיף  33.0רשאי שלא לערוך ביטוח חבות מעבידים כאמור בסעיף בע"מ, 

 00.02הפטור כאמור בסעיף מוסכם בזה כי (, במלואו או בחלקו, אולם 'בנספח עריכת הביטוח )
. היועץ מתחייב כי במידה ויעסיק עובדים לצורך מתן להלן יחול כאילו נערך הביטוח במלואו

 –ו  00.0.0בסעיפים השירותים נשוא החוזה, לחברה, יערוך היועץ את הביטוח כמתחייב מן האמור 
ה ( וימציא לחברה אישור כנדרש על פי חוז'בנספח ( לאישור עריכת הביטוח )0ובסעיף ), לעיל 00.1

 זה.

ובמידה והיועץ אינו עורך ביטוח חבות מעבידים, לעיל  00.5בסעיף נוסף ומבלי לגרוע מהאמור ב .33.1
זה,  חוזה נשוא מתן השירותיםמועד תחילת מ, לא יאוחר החברהלהמציא לידי  היועץמתחייב 

 .היועץכדין על ידי  מהא חתויכשה( 0נספח ב' ) בגין אי העסקת עובדיםצהרה ה

לנספח אישור ביטוחי  0על פי סעיף  חריות המקצועית הנערכת על ידי היועץפוליסת ביטוח הא .33.33
ו/או מנהליה ו/או עובדיה היה ותוטל על מי מהם החברה ( תורחב לשפות את 'ב)נספח  היועץ

במעשה ו/או מחדל  ןחובה מקצועית שמקור הפרתבשל אחריות בגין רשלנות מקצועית ו/או 
החברה כלפי  היועץחבות ביטוח וזאת מבלי לגרוע מעובדיו  ו/או מנהליו ו/או רשלני של היועץ

בנוסף לאמור לעיל מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר, ו/או מנהליה ו/או עובדיה. 
 .חודשים לאחר תום תקופת הביטוח)שישה(  6תקופת גילוי של 

חים הנ"ל, מתחייב היה ולדעת היועץ יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטו .33.33
 כי: היועץ לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים ו/או המשלימים ולגרום לכך

מעבר למצוין לעיל ייכלל סעיף בדבר היועץ בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים אשר יערוך  33.33.3
ובלבד שהאמור מנהליה ו/או עובדיה כלפי החברה ו/או )שיבוב( ויתור על זכות התחלוף 

 . זדוןבלא יחול לטובת אדם שגרם לנזק )שיבוב( זכות התחלוף בדבר הוויתור על 

בביטוחי אחריות נוספים או משלימים שיערוך היועץ, לגרום לכך, כי הביטוח יורחב  33.33.2
לסעיף אחריות  בכפוףלשפות את החברה בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי היועץ, 

 .אחד מיחידי המבוטח על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל צולבת

גבולות האחריות המתחייבים מן האמור /או למען הסר ספק מובהר בזאת כי תנאי הביטוח ו .33.32
בחוזה זה ובאישור עריכת ביטוחי היועץ, הינם דרישה מינימאלית המוטלת על היועץ, ועל היועץ 

ץ מצהיר לבחון את חשיפתו לחבויות ולקבוע את תנאי הביטוח וגבולות האחריות בהתאם. היוע
ו/או מנהליה כלפי החברה ו/או תביעה ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה 

 .לעיל ולהלן בכל הקשור לתנאי הביטוח וגבולות האחריות המינימאליים כאמורו/או עובדיה 
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ו/או לשנותם לרעה בתקופת ביטוחי היועץ יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם  .33.30
יום מראש על ( שלושים) 03הודעה בכתב בדואר רשום יועץ ולחברה ל שלחאלא אם הביטוח, 

שכאלו ו/או שינוי לרעה לא יהיה תוקף לביטול  יתחייבו כי  מבטחי היועץ כוונתו לעשות זאת.
ממועד הימים ( שלושים) 03ובטרם חלוף  לעיל כאמורבכתב הודעה  נשלחהאם לא החברה לגבי 

 .ההודעה משלוח

חברה כי מי מביטוחי היועץ על פי הביטוחים שנערכו ול בכל פעם שמבטחו של היועץ יודיע ליועץ .33.34
או משונה לרעה, כאמור בסעיף  מבוטל( עומד להיות 'בלפי נספח אישורי ביטוח היועץ )נספח 

לעיל, מתחייב היועץ לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא לחברה אישור עריכת ביטוח  00.01
 .לעיל או השינוי לרעה של הביטוח הקודם, כאמור הביטולפני מועד חדש, ל

ביטוחי היועץ ייכללו תנאי מפורש על פיו ייקבע כי הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי החברה  .33.35
 בדבר שיתוף ביטוחי החברה.ו/או תביעה או טענה ו/על כל דרישה  יםהיועץ מוותר יוכי מבטח

ולרבות כל  3183 –לחוק חוזה הביטוח התשמ"א  51בסעיף   מורכאאו זכות ו/לרבות כל טענה 
 יה.וכלפי מבטח החברהכלפי  "ביטוח כפל" תטענ

היועץ מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן,  .33.36
פח אישורי ביטוח כנגד החברה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו, על פי הביטוחים שנערכו לפי נס

)לרבות בגין  (, והוא פוטר בזאת את החברה מכל אחריות לנזק כאמור'בנספח היועץ )
אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם . ההשתתפות העצמית המוטלת על היועץ(

 .למקרה הביטוח בזדון

( לרבות ביטוחזה ) 33לשלם את פרמיות הביטוח בגין הפוליסות המפורטות בסעיף מתחייב  היועץ .33.30
(, וכל תשלום אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר להן 'בנספח ) היועץבאישור ביטוחי 

ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור על , ות כלשונןפוליסוראות הה ולקיים את כל למלאבמועד ו
ולדאוג ולוודא כי הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח, ככל שקיימות 

. בנוסף לאמור מתן השירותים בקשר עם חוזה זהה בתוקף במשך כל תקופת ינתהי ותהפוליס
בתוקף כל עוד אחריות מקצועית יחזיק  ביטוח לעיל ומבלי לגרוע ממנו, מתחייב היועץ כי את

 .על נספחיו זה בקשר עם חוזהעל ידו נעשתה  אשר מתקיימת אחריותו על פי דין לכל פעילות

אחריות על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה על פי ביטוח  חברהמתחייב להודיע ל היועץ .33.38
החברה לשתף פעולה עם  היועץמעבידים. כן מתחייב  חבותאחריות כלפי צד שלישי או מקצועית, 

החברה ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר  , היועץככל שהדבר אינו נוגד את אינטרס 
 היועץ.על פי ביטוחי החברה ו/או מימוש זכויות  טחיםחליט להגישה למבת

יהיה אחראי לשפות את החברה ו/או מנהליה היועץ כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן,  .33.31
מאי קיום ו/או עובדיה באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע 

מנהליו ו/או מי מהעובדים ו/או היועץ ידי  על הפוליסותאיזו מתנאי מתנאי ו/או הפרת 
בכפוף לכך כי האחריות ו/או חובת השיפוי מוטלות על היועץ על פי חוזה זה  .המועסקים על ידו

 ו/או על פי דין.

אי קיום ו/או הפרה בתום לב יקבע בפוליסות כי  בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור .33.23
היועץ, לרבות, אך לא מוגבל, אי מתן הודעה ו/או על ידי  הביטוחת ופוליסאיזו מתנאי מ של תנאי 

 החברה על פי ביטוחים אלו. בזכויות  נהלא תפגעאי הגשת תביעה שנעשו בתום לב על ידי היועץ, 

היועץ לחזור ולהפקיד ביטוחי היועץ, מתחייב תקופת ימים ממועד תום )שבעה(  0 -לא יאוחר מ  .33.23
בגין הארכת תוקפם לתקופה נוספת, היועץ , לעיל 00.0בסעיף  כאמוראת אישור עריכת הביטוח 

במועדים הנקובים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי היועץ, 
 .על נספחיו חוזה זההינו מחויב בעריכת הביטוחים בהתאם לאמור ב

 תנאי מתלה נההי ,כאמור ('בנספח י היועץ )מצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישור ביטוח היועץ .33.22
תחילת את  היועץלמנוע מ תזכאי תהיה והחברה מתן השירותיםו/או המשך לתחילת  יםומקד

 ,(0 'נספח ב) ו/או ההצהרה ('נספח ב) כאמור במקרה שהאישור ו/או המשך מתן השירותים
 המוסכם כנדרש.מועד ב ולא הומצא ,לעיל 00.1בסעיף  כאמור

על ו/או אי בדיקתם בבדיקתם בעריכת ביטוחי היועץ, המצאתם ו/או מוסכם בזה במפורש כי אין  .33.20
ו/או להוות  הבשינויים, כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה או על מי מטעמידי החברה ו/או 
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אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם אחריותו של היועץ על פי חוזה זה או על פי כל 
 על החברה ו/או על מי מהבאים מטעמה. או כדי להטיל אחריות כלשהיו/ דין

 –ו  00.0י היועץ כאמור בסעיפים טוחיאי המצאת אישור בהמצאת או הסר ספק מובהר כי למען  .33.24
 .על נספחיו פי חוזה זה - על היועץבמועד, לא תפגע בהתחייבויות לעיל  00.00

טוח שיומצאו על לבדוק את אישורי הביטוח ו/או את פוליסות הבי)אך לא חייבת( החברה רשאית  .33.25
ידי היועץ כאמור לעיל והיועץ מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימם 

 .(ביטוחזה ) 00על פי סעיף להתחייבויותיו 

ביחס לאישורי הביטוח ולפוליסות וזכותה  החברהמצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של  היועץ .33.26
או מי מטעמה כל  החברהורט לעיל, אינה מטילה על לבדוק את הפוליסות ולהורות על תיקונן כמפ

חובה וכל אחריות שהיא לגבי אישורי הביטוח והפוליסות כאמור, טיבם, היקפם, ותוקפם, או 
ו/או על פי כל  זה חוזהעל פי  היועץלגבי היעדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על 

 דין.

 אכל סכום לו הילעכב  תרשאי היהת החברהבזה כי  בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם .33.20
בקשר עם  היועץדת לזכות מוהע( מהתמורה ביטוחה סעיףזה ) 00על פי תנאי סעיף  תזכאי

 .ימים מראש ()שבעה 0לפחות בכתב  ליועץובתנאי שהודיעה על כך  ההתקשרות נשוא חוזה זה

ישוב התביעה בהתאם למוסכם מוסכם בזה על החברה כי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם וי .33.28
לעיל( בניכוי הוצאות שנגרמו  00.01על ידי החברה, יושב ליועץ הסכום המעוכב )כאמור בס"ק 

 לחברה )באם נגרמו( בקשר עם התביעה לתגמולי הביטוח, כאמור.

 היועץמוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית חלה על  .33.21
 .החברה ו/או על מי מטעמהרה לא על בלבד, ובכל מק

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה זה לעיל, מתחייב היועץ למלא אחר כל דרישות  .33.03
והוראות החוק לביטוח לאומי, חוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, התקנות וכדומה, 

ל, באופן שכל העובדים הנ"ל, ובעיקר, אך מבלי לפגוע מכלליות האמור לעי יםשהותקנו לפי החוק
שיועסקו במתן השירותים נשוא חוזה זה, לרבות שליחיו ואלה שיועסקו באופן מקרי או זמני, 

 הנ"ל. יםיהיו בכל עת ובמשך כל תקופת חוזה זה, זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק

זה מובהר בזאת, כי כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות החו .33.03
בדבר אחריותו הבלעדית של היועץ לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בחוזה זה ו/או על 

 פי הדין.

( הנן מעיקרי החוזה, והפרתן מהווה הפרה יסודית של ביטוחזה ) 00ובהר, כי הוראות סעיף מ .33.02
 החוזה.

 עברת זכויותה .11

יבויותיו, הנובעות בין יועץ לא יהיה רשאי לבצע כל עסקה בקשר עם זכויותיו ו/או התחיה 11.1

מפורשות מחוזה זה, לרבות, להעביר, להמחות או לשעבד כל זכות מזכויותיו, או בבמשתמע ובין 

מהתחייבויותיו על פי חוזה זה, או בקשר אליו וזאת ללא אישורה מראש ובכתב של החברה.  

אחריות או הסכימה החברה לבקשת היועץ כאמור לא יהיה בכך לשחרר את היועץ מהתחייבות, מ

 מחובה כלשהי על פי חוזה זה או על פי כל דין.

לצורך סעיף זה, תחשב כהעברה גם כניסה לשותפות עם אדם אחר, או כל גוף משפטי מאוגד, או 

 בלתי מאוגד, או הקמת חברה לצורך ביצוע התחייבויותיו של היועץ על פי חוזה זה.
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זה ו/או את התחייבויותיה ו/או אחוזות החוף תהא רשאית להעביר ו/או להמחות את החו 11.1

זכויותיה על פיו, כולן או חלקן, על פי שיקול דעתה, לכל גורם אחר, לרבות לעיריית תל אביב, 

ללא צורך בהסכמה נוספת מאת היועץ. היועץ נותן בזאת, מראש, את הסכמתו להעברת זכויות 

תום היועץ על כל ו/או התחייבויות אחוזות החוף כאמור לעיל. לבקשת אחוזות החוף, יח

 המסמכים הדרושים לצורך העברת זכויות ו/או התחייבויות אחוזות החוף כאמור לעיל.

 יטול החוזה והפרתוב .11

לעיל ומכל זכות וסעד העומדים לחברה על פי חוזה זה או הדין,  0.2 וע מהאמור בס"קרבלי לגמ 11.1

ץ.  ניתנה הודעה החברה תהיה רשאית לבטל חוזה זה על ידי מתן הודעה בכתב ומראש ליוע

יום מיום מסירת ההודעה ליועץ או מועד ארוך יותר, אם  03כאמור יסתיים תוקפו של חוזה זה 

 יפורט בהודעת החברה כאמור.

ופסק החוזה כאמור יהא היועץ זכאי לתשלום רק בגין השירותים שביצע בפועל עד למועד ה

 הנקוב בהודעת החברה, כמועד סיום החוזה.

(, לא תהיה לצד מהצדדים כל תביעה או טענה לפיצויים, או 3ר לעיל בס"ק )וטל החוזה כאמוב 11.1

את התחייבויותיהם ההדדיות לפי חוזה  וטענה למניעת רווח בגין הביטול, ובלבד שהצדדים מילא

 זה עד למועד סיומו של החוזה.

יה של מבלי לגרוע מזכויות אחוזות החוף על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, לרבות מזכויות 11.1

לעיל )להוציא את תקופת ההודעה המוקדמת הנדרשת  30.3-ו 0.2 אחוזות החוף על פי סעיפים

בסעיפים האמורים(, אחוזות החוף תהא רשאית להביא חוזה זה לידי סיום באופן מיידי, במתן 

 מקרים המפורטים להלן:ב הודעה בכתב של ליועץ,

ו בקשה לפירוק ו/או בקשה לכינוס לפשיטת רגל ו/אבקשה נגד היועץ או על ידו הוגשה  11.1.1

בלבד ו, או נעשה בלתי כשיר לפעולה משפטיתנכסים ו/או להגנה מפני נושים ו/

מיום  ( ימיםשלושים) 03לא הוסרו או בוטלו תוך  ויםאו הצו ות, ההחלטותהבקשש

 ו/או קבלתם;

כסים או על נ היועץכל פעולת הוצאה לפועל אחרת( על רוב נכסי  הצעועיקול )או בהוטל  11.1.1

בלבד , והיועץ ו/או נכסים הדרושים ליועץ לצורך ביצוע השירותיםמהותיים של 

 מיום הטלתו; ו/או ( ימיםשלושים) 03אמור לא הוסר תוך ההעיקול ש

ו/או חוק מס ערך  בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה על פקודת מס הכנסההיועץ הורשע  11.1.1

 מוסף; ו/או

ו על פי חוזה זה, ולא תיקן את ההפרה גם לאחר אחת או יותר מהתחייבויותי הפרהיועץ  11.1.1

ו/או מאחוזות החוף, תוך פרק הזמן שנקבע  המנהלשקיבל התראה בכתב על כך מ

 בהתראה האמורה ו/או היועץ הפר את חוזה זה בהפרה יסודית; ו/או

ו/או אחוזות החוף התרו ביועץ בכתב, כי השירותים המבוצעים על ידו, כולם או  המנהל 11.1.4

ם מבוצעים לשביעות רצונה של אחוזות החוף, והיועץ לא נקט מיד עם קבלת חלקם, אינ

התראה זו צעדים נאותים לשיפור ביצוע השירותים לשביעות רצונה של אחוזות החוף; 

 ו/או
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אחוזות החוף תקבע, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי היועץ אינו יכול לבצע את  11.1.4

 סיבה שהיא; ו/או  השירותים על פי חוזה זה, כולם או חלקם, מכל

עליון או כתוצאה  חיימנע הביצוע של השירותים של היועץ מסיבה חוקית או מסיבת כו 11.1.4

 0מנסיבות שאינן תלויות באחוזות החוף, ובלבד שהמניעה האמורה לא הוסרה תוך 

 )שבעה( ימים ממועד היווצרה.

 הוראות לסיום חוזה זה .11

 א, תחולנה ההוראות הבאות:במקרה של סיום מוקדם של חוזה זה, מכל סיבה שהי

היועץ לא יהא זכאי לכל פיצוי בגין כל נזקים, הפסדים ו/או הוצאות שיגרמו לו, אם ייגרמו, עקב  11.1

סיום חוזה זה, לרבות תביעת פיצוי על השקעותיו, אם וככל שיהיו השקעות כאמור, ו/או תביעה 

גבשה זכותו של היועץ בגין אובדן רווחים ו/או הכנסה, למעט זכותו לקבלת התשלומים שהת

לעיל, ואשר טרם  30.3 לקבלם בגין השירותים שבוצעו בפועל על ידו, בהתאם להוראות סעיף

 שולמו לו על ידי אחוזות החוף.

היועץ יעביר לחברה את כל החומר, התוכניות והמסמכים, בליווי אישור בכתב חתום על ידו, לפיו  11.1

יות והמסמכים, ואלה לא נותרו בידו או בידי מי הוא העביר לאחוזות החוף את כל החומר, התוכנ

 מטעמו, במקור או בהעתק.

אחוזות החוף תהא רשאית למסור את המשך ביצוע השירותים לכל מי שתמצא לנכון, וכן להעביר  11.1

 .פרויקטלגורם האמור ו/או לכל גורם אחר את כל החומר והמסמכים בקשר ל

 קיזוז ועכבון .14

בכל סעיף המתייחס לקיזוז, ניכוי ו/או עיכוב הכלול בכל בשום מקרה, ועל אף האמור אחרת  14.1

חוזה או חוק שהוא, לא יהא היועץ זכאי לקזז, לנכות ו/או לעכב סכום כלשהו שעליו לשלם )אם 

 וככל שעליה לשלם( על פי הוראות חוזה זה. 

ליועץ אין ולא תהא זכות עכבון כלשהי, ומכל סיבה שהיא, לרבות עכבון על מסמכים ו/או  14.1

 וכניות ו/או כל חומר אחר, כלפי אחוזות החוף ו/או עיריית תל אביב.ת

 חוזהפי -בין על ליועץ לקזז מכל סכום אשר יגיעו/או לעכב ו/או לחלט  ו/או רשאית לנכות החברה 14.1

בדרך אחרת כלשהי, בין שהוא קצוב ובין שאינו קצוב, על פי חוזה אחר בין הצדדים ובין זה בין 

זה ובין בדרך אחרת כלשהי, בין  חוזהפי -בין על ,יועץ מאת החברהיע לכל סכום המגיע או שיג

החילוט  ו/או בגין ביצוע הניכוי מוקדמתשהוא קצוב ובין שאינו קצוב, ללא צורך במתן הודעה 

 ו/או הקיזוז.ו/או העיכוב 

 מירת סודיותש .14

א יעבירו,  לא יועץ מתחייב זה כי הוא עצמו, לרבות עובדיו ו/או מי מטעמו, ישמרו בסוד ולה 14.1

יודיעו, לא ימסרו, ולא יביאו לידיעת כל אדם, כל ידיעה שתגיע אליהם בקשר עם ביצוע חוזה זה 

 ים על פיו.תוהשירו
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לרבות ידיעה שאינה נכונה וכל תיאור, תכנית, שרטוט, רשימה,  - ידיעה""צורכי סעיף זה ל 14.1

ידיעה, או עשויים לשמש מפרט, חשבון, סיסמה, סמל, נוסחה, חפץ, או חלק מהם, המכילים 

 מקור לידיעה.

לחוק העונשין,  338יועץ מצהיר בזה כי ידוע לו ולעובדיו ו/או למי מטעמו כי הוראות סעיף ה 14.1

 חלים על חוזה זה. -3100התשל"ז 

 ג'נספח בנוסח המצורף כ עיף זהמתחייב לחתום על הצהרת סודיות למילוי אחר הוראות ס היועץ 14.1

יו וכל הבא מטעמו לצורכי ביצוע השירותים על התחייבות בנוסח , להחתים את עובדלחוזה זה

 שנחתמה כאמור. צהרה, כל הם, לפי דרישתמנהלאחוזות החוף ו/או לדומה ולמסור ל

את כל  -הכל לפי המוקדם יותר  -יועץ ימסור לחברה מיד עם דרישתה או עם תום חוזה זה ה 14.4

דו, או הוכן על ידו בקשר לביצוע המידע, המסמכים או חומר אחר שנמסר לו, התקבל על י

 השירותים.

או שיעמוד, לזכות החברה, על פי חוזה זה או על  בלי לגרוע מכל האמור לעיל ומכל סעד שעומד,מ 14.4

פי דין, מוסכם בזאת כי ליועץ אין ולא תהיה בשום מקרה כל זכות עכבון ו/או שיעבוד ו/או כל 

לחברה או לעיריית תל אביב או שיגיעו לידי  זכות שהיא, לגבי מסמכים, מידע או ציוד השייכים

 היועץ בשל כל דבר ועניין הקשור לחוזה זה.

 עדר ויתורה .14

החברה לא תשתמש במקרה מסוים או במקרים מסוימים בזכויותיה לפי חוזה זה, לא יחשב ובמקרה 

לגבי המקרה  הדבר כויתור, ארכה, הנחה, או הימנעות מזכויות אלה על פי חוזה זה או על פי כל דין, לא

המסוים ולא לגבי מקרים לאחר מכן, ולא ישמשו מניעה לכל תביעה, והחברה תוכל תמיד להשתמש 

 בזכויותיה בכל עת.

 ובות היועץח .14

חוזה זה כל החובות החלים על היועץ חלים גם על עובדיו, שליחיו או מי מטעמו של היועץ וכל האמור ב

 כשאין כוונה אחרת משתמעת. בלשון יחיד אף הרבים במשמע וכן להפך, וזאת

 ישור ניהול פנקסי חשבונותא .14

עם חתימה על חוזה זה, מתחייב היועץ להעביר לחברה אישור תקף בהתאם לחוק עסקאות גופים 

 .3106 -ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( התשל"ו

 מכות שיפוטס .14

ניינים הקשורים ו/או הנובעים מחוזה זה, ות השיפוט המקומית בעכצדדים מצהירים ומסכימים כי סמה

 תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו.
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 ודעותה .11

הצדדים לחוזה זה מסכימים בזאת שכל הודעה או התראה, בקשר לעניין מענייני החוזה, שתישלח בדואר 

עם תום אילו נמסרה לתעודתה כרשום וממוענת כיאות על פי כתובות הצדדים על ידי צד למשנהו, תחשב 

שעות משעת משלוחה בדואר רשום ממשרד הדואר.  על אף האמור לעיל ניתן למסור הודעה על ידי  02

מסירה ביד ו/או במסירה בכתובת הצדדים או במשרדם ו/או במכשיר פקסימיליה ומועד המסירה או 

 מועד שיגור הפקסימיליה, לפי העניין, הוא זה שיקבע.

 דדיםצתובות הכ .11

 ורך משלוח הודעות בקשר עם חוזה זה הן כמפורט במבוא לחוזה זה.תובות הצדדים לצכ

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

             

 היועץ       אחוזות החוף בע"מ       

 

 

 

 : ישורא

כבא                                      מרח'                 ני הח"מ, עו"ד / רו"ח א

זאת כי ההחלטה של היועץ לחתום על חוזה זה נתקבלה כדין, כי החתומים על חוזה זה כוחו של היועץ מצהיר/ה ב

 מוסמך)ים( לחתום עליו וכי חתימת היועץ כאמור מחייבת אותו על פי כל דין.

 

________________      ____________________ 

 עו"ד / רו"ח        תאריך
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 'אנספח 

 תנאי ההתקשרות
 

 היועץפרטי  .0

 שם: 

  :ח.פ.

  כתובת:

  דואר אלקטרוני: פקס: טלפון:

 

 הפרויקט .0

 

 תחום שירותי היעוץ .1

 

 התמורה .4
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 נספח ב'
  ביטוחי היועץאישור 

 __________תאריך :          

 לכבוד
 "(אחוזות החוף )להלן: " אחוזות החוף בע"מ

 6רח' גרשון 
 תל אביב

 א.ג.נ.,

 .יםביטוחעריכת הנדון: אישור 

 ."(היועץלהלן : ") ___________ח.פ.  _____________________________ : שם המבוטח

 ._____________________________________ __________ חוזה מס' :

   

 החוזים המפורטים לעיל . פרויקטים :

 ."("החוזה" ו/או "השירותיםלהלן: ") ________________________ תאור העבודות :

הביטוחים את  היועץערכנו עבור מאשרים כי __ חברה לביטוח בע"מ החתומים מטה אנו ________
)שני התאריכים נכללים  __________ועד יום  __________מיום שלמשך התקופה  ,המפורטים להלן

 ."(תקופת הביטוחולהלן: "

 פוליסה מס': ______________________ צד שלישי  .0

כל פי דין בשל -על היועץהמבטח את חבות  ,כלפי צד שלישי ותביטוח אחרי הכיסוי הביטוחי : 
פגיעה אובדן ל מעשה או מחדל רשלני בקשר עם מתן השירותים אשר גרמו

בכל הקשור  ו/או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא
 .לשירותים בקשר עם החוזה

ובמצטבר לתקופת ביטוח לאירוע  במילים : מיליון ש"ח(ש"ח ) 3,333,333 : גבולות האחריות 
 שנתית.

זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מ: אש, התפוצצות,  ביטוח ביטול הגבלות : 
זיהום תאונתי קבלנים ו/או קבלני משנה ועובדיהם, כלפי  היועץבהלה, חבות 

שביתה והשבתה, וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח מקרי ובלתי צפוי, 
 .חייב לשלם בגינם דמי ביטוח לאומי( שהיועץלמעט לגבי עובדים לאומי )

ו/או מנהליה ו/או אחוזות החוף פוליסת הביטוח הורחבה לשפות את  3.3 תנאים מיוחדים : 
שעלולה להיות  אחריות בגין"( יחידי המבוטח)להלן: " עובדיה

 וזאתו/או עובדיו  היועץמחדלי ל למעשי ו/אומוטלת על מי מהם 
אחד  צולבת לפיו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחריות לסעיף בכפוף

 .המבוטח מיחידי

עיריית אחוזות החוף ו/או בפוליסת הביטוח מצוין במפורש כי רכוש  3.2  
שאינו רכוש בבעלותו, שימושו, השגחתו ו/או פיקוחו של  תל אביב

 ., ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישיהיועץ

 פוליסה מס': ______________________ חבות מעבידים  .0

 הנזיקין פקודתעל פי  היועץשל  אחריותומעבידים המבטח את חבות ביטוח  הכיסוי הביטוחי : 
כלפי  3183 - פגומים, התש"ם פי חוק האחריות למוצריםל )נוסח חדש( ו/או ע

בגין  בקשר עם החוזהבמתן השירותים כל העובדים המועסקים על ידו 
תוך למי מהם "(, מקרה ביטוחאו מחלה מקצועית )להלן: " ודהתאונת עב

בכל הקשור במתן השירותים במשך תקופת הביטוח  כדי ו/או עקב עבודתם
 .בקשר עם החוזה

 ש"ח לאירוע. 6,333,333 האחריות : ותגבול 

 במצטבר לתקופת ביטוח שנתית.ש"ח  23,333,333  

כלפי  היועץומנוחה, חבות  עבודהת שעו, בדבר ותלביטוח זה אינו כולל הגב ביטול הגבלות : 
, והן ייחשב כמעבידם(היועץ )היה ו קבלנים ו/או קבלני משנה ועובדיהם

 .בדבר העסקת נוער המועסקים על פי החוק
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מנהליה ו/או אחוזות החוף ו/או לשפות את  הורחבה פוליסת הביטוח תנאים מיוחדים : 
נושא בחובות מי מהם כי  ה ביטוח,מקר קרות לעניין ונקבעהיה  ,עובדיה

כלפי מי  היועץו/או לעניין חבות  היועץמי מעובדי כלפי  מעביד כלשהן 
 .מהעובדים המועסקים על ידו

 פוליסה מס': ______________________ אחריות מקצועית  .1

 על פי דין בשל היועץ אחריותו שלהמבטח את ביטוח אחריות מקצועית  הכיסוי הביטוחי : 
חובה מקצועית  הפרת בגיןתביעה ו/או דרישה בגין רשלנות מקצועית ו/או 

מתן  במסגרתו/או עובדיו  היועץבמעשה או מחדל רשלני של  ןשמקור
 .החוזה בקשר עם השירותים

ובמצטבר לתקופת ביטוח במילים : מיליון ש"ח( לאירוע ש"ח ) 3,333,333 גבול האחריות : 
 שנתית.

אובדן שימוש, איחור, מטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת בי ביטול הגבלות : 
 כוללת, כמו כן הפוליסה מכוסה השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח

חבות הנובעת מטעות, ו אובדן מסמכיםעקב  היועץחבות הרחבות בגין 
 .היועץ עובדימי מרשלנות או אי יושר של 

ו/או מנהליה ו/או אחוזות החוף לשפות את  הורחבה יטוחפוליסת הב 0.3 תנאים מיוחדים : 
אשר עלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב  בגין אחריות עובדיה
חבות ביטוח וזאת מבלי לגרוע מ היועץאו מחדל רשלני מצד ו/מעשה 
 .ו/או מנהליה ו/או עובדיהאחוזות החוף כלפי  היועץ

מיום לה רטרואקטיבי פוליסת הביטוח כוללת בין היתר מועד תחו 0.2  
____________. 

חודשים ( )שישה 6כמו כן מכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של  0.0  
ביטוח  היועץ, בתנאי כי לא נערך על ידי לאחר תום תקופת הביטוח

שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי חלופי המעניק כיסוי מקביל 
הרחבה זו יחול אך מוסכם בזה, כי הכיסוי הביטוחי על פי . פוליסה זו

ורק על אירועים שעילתם לפני תום תקופת הביטוח ואשר נתגלו 
 .לראשונה בתקופת הגילוי

הננו מאשרים בזאת כי הפוליסות הנ"ל כוללות תנאי מפורש לפיו הנן  4.3 : כללי .4
וכי אנו מוותרים על אחוזות החוף י ביטוח הנערך על יד קודמות לכל

 ,אחוזות החוף בדבר שיתוף ביטוחיתביעה ו/או או טענה ו/כל דרישה 
לחוק חוזה הביטוח,  51בסעיף  כאמורלרבות, כל טענה ו/או זכות 

אחוזות החוף כלפי  "ביטוח כפל" תטענ, לרבות כל 3183 -התשמ"א 
 .יהםוכלפי מבטח

הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח  4.2  
בלבד, ובכל מקרה לא על  עץהיווההשתתפות העצמית חלה על 

 .מנהליה ו/או עובדיהאחוזות החוף ו/או 

איזו תנאי מ בתום לב של תנאי או אי קיום ה הפרהננו מאשרים כי  4.0  
אחוזות החוף בזכויות  יפגעולא , היועץת הביטוח על ידי ופוליסמ

 .על פי ביטוחים אלו ו/או מנהליה ו/או עובדיה

וגם או  יבוטלובזאת כי הביטוחים הנ"ל לא  הננו מאשרים, כמו כן 4.4  
יועץ ל תישלח, במשך תקופת הביטוח, אלא אם לא ישונו לרעה

 יום מראש( שלושים) 03הודעה כתובה בדואר רשום אחוזות החוף ול
אחוזות שכאלו לגבי  לשינוי לרעהלביטול ו/או וכי לא יהיה תוקף 

 כאמורבכתב  הודעהאחוזות החוף היועץ ולידי  נשלחהאם לא החוף 
 .ההודעהממועד משלוח הימים ( שלושים) 03ובטרם חלוף  לעיל

הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו וסייגי לתנאי  בכפוףהביטוחים המפורטים באישור זה הינם 
 במפורש באישור זה, ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

 

 בכבוד רב,
 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח( 
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 " 0' בנספח " 

 הצהרת אי העסקת עובדים
 

 תאריך : __________

 לכבוד
 "(החברה )להלן: " בע"מ אחוזות החוף

 6רח' גרשון 
 תל אביב

 א.ג.נ.,

 הצהרת אי העסקת עובדיםהנדון:  
  

 ________________חוזה  

 ______________________________________________עבודות/שירותים 

 )להלן: "העבודות" ו/או "השירותים" ו/או החוזה, "בהתאמה"(.

 

הריני מצהיר בזאת כי במסגרת השירותים הניתנים לכם על פי האמור בחוזה שבנדון אינני מעסיק  .א

 עובדים.

בסידורי הביטוח מאחר וכאמור בסעיף א' לעיל אינני מעסיק עובדים, לא נכלל ביטוח חבות מעבידים  .ב

 שערכתי.

הנני מתחייב כלפיכם כי במידה ואעסיק עובדים כלשהם במסגרת השירותים שבנדון, אערוך את ביטוח  .ג

 )חבות מעבידים( לחוזה. 0חבות מעבידים כמתחייב על פי החוזה שבנדון  ובנספח אישור הביטוח סעיף 

מידה ואעסיק עובדים אמציא לכם נספח בהמשך ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף ג' לעיל, הנני מתחייב כי ב .ד

 ביטוח מתוקן כמתחייב מהחוזה שבנדון.

 

 

 ולראיה באתי על החתום

 

 בכבוד רב

 

 (תאריך)  (חתימת המצהיר)  (המצהיר שם)
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 'גנספח 
 התחייבות לשמירת סודיות

 

חלק בביצוע  מתחייב בזאת לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות לאף אדם או גורם, זולת הנוטלים אני .3

חברת אשר יגיע לידיעת היועץ או מי מטעמו על  -ניהולי, כספי או כל מידע אחר   -, כל מידע השירותים

, במשך ביצוע השירותים, בין במישרין ובין בעקיפין; בין ןאו בקשר אליה אחוזות החוף ו/או עיריית תל אביב

 .קשר עם ביצוע השירותים אם המידע הגיע בקשר עם ביצוע השירותים ובין אם הגיע ללא

לרבות מידע מסחרי, פיננסי, טכני, עסקי, כלכלי ו/או מקצועי אחר, נתונים, שמות,  -לענין סעיף זה  "מידע"

כתובות, מסמכים, מחקרים, בדיקות, תרשימים, דו"חות, מאזנים, מסמכי ניהול חשבונות, שיטות עבודה, 

נוגע לכמויות ו/או איכויות ו/או מחירים ו/או תמחירים רשימות לקוחות, רשימת ספקים, פרטים ונתונים ב

אחוזות החוף ו/או עיריית תל אביב של  ןשל מוצרי ייצור, חומרי גלם ו/או חומרים ומוצרים אחרים שבשימוש

אחוזות החוף ו/או עיריית תל  פה ובין בכל דרך אחרת, בקשר עם-כל אינפורמציה אחרת, בין בכתב, בין בעלו

 .אביב

או  , אני מתחייב בזאת לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות לאף אדם3רוע מכלליות האמור בפסקה מבלי לג .2

 .חוזהה ינשוא שירותיםגורם, זולת הנוטלים חלק בביצוע ה

 האו על היקפ ה, על תוכנאחוזות החוףעבור  השירותיםאני מתחייב בזאת לא למסור פרטים כלשהם על ביצוע  .0

 .אחוזות החוףאש ובכתב לקבל פרטים אלה על ידי המנהל הכללי של לאדם או גורם שלא הוסמך מר

אני מתחייב בזאת לא לעשות כל שימוש במידע בין בעצמו ובין באמצעות אחרים אלא למטרת ביצוע  .4

 .חוזהה ינשוא השירותים

י מתחייב בזאת לשמור בהקפדה את המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת הגעתו ליד אני .5

שירותים להגביל את הגישה למידע אך ורק לנוטלים חלק בביצוע ה בתוך כך מתחייב אני לרבות תאגיד, אחר

 .ימטעמ

 השירותיםבבצוע  יאני מתחייב בזאת להביא תוכן התחייבות זאת לידיעת כל אחד מאנשים שיעסקו מטעמ .6

 י שפורטו לעיל. , כפיולהחתים כל אחד מהם על התחייבות אישית לקיים את ההתחייבויות של

 אלא אם כן חתם על התחייבות אישית לסודיות בנוסח הנ"ל. שירותיםעסיק אדם בביצוע האאני לא  .0

מיד אודות כל חשש לגילוי של מידע ו/או דרישה לגלותו. במידה ויינקטו  אחוזות החוףלהודיע לאני מתחייב  .8

באופן  אחוזות החוףחייב להודיע על כך לנגדי הליכים אשר על פי דין יאלצו אותי לחשוף את המידע, אני מת

לנקוט בכל האמצעים כדי להגן על סודיות המידע, ובכל מקרה לא  אחוזות החוףמיידי על מנת לאפשר ל

 אחשוף או אגלה אלא את החלק הנדרש במפורש מכוח הדין ולאחר שאנקוט בכל הפעולות האמורות לעיל. 

אני מחויב  אחוזות החוףדין ועל פי הכללים הנוהגים אצל ידוע לי שאני עשוי להיחשף למידע אשר על פי  .1

לשמור על סודיותו המלאה, וכי אם תופר החובה האמורה אהיה חשוף לתביעות אישיות הן במישור האזרחי 

 הן במישור הפלילי. 
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אחוזות החוף ו/או , מיד עם דרישתה הראשונה, את כל המידע שהצטבר אצלי בקשר לאחוזות החוףלמסור ל .33

, יהא מקורו אשר יהא, לרבות, אך לא רק, כל מסמך, רשומה, דיסקט, העתק, פרויקט ו/או עיריית תל אביבה

כמו כן, הנני מתחייב  צילום, פלט או מידע הנמצאים על גבי מדיה מגנטית, ולא אשאיר בידי שום מידע כאמור.

-לחשיפת מידע אשר לא הותרה עלידי אחוזות החוף, בקשר -להשתתף בכל הליך בירור ו/או בדיקה שיערכו על

 ידי אחוזות החוף, וזאת בכל עת ובכל מקום שבו אתבקש לעשות כן.

מכל סיבה שהיא, ותעמוד בתוקפה עד  אחוזות החוףהתחייבותי זו כאמור זה תחול גם לאחר סיום קשרי עם  .33

 .הפצת המידעתאשר בכתב כי אינה מתנגדת ל אחוזות החוףלהפיכת המידע לנחלת הכלל או עד למועד בו 

 

 בכבוד רב,

 

 

_________________ 

 היועץ                               

 _________________ שם החותם:

 

 _________________  תפקיד:

 

 _________________  תאריך:
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 'דנספח 

 הצעת מחיר היועץ 

 


