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 ן  י  ב ל

 _________________ -שם החברה/יועץ

 ______________________ -ח.פ. 

 באמצעות מנהלה ______________

 ____________________ -כתובת 

 _______________ -טל:  _____________ פקס 

 ) להלן "היועץ" ו/או "החברה" ו/או "מבצע השירותים"(

 מצד שני

 

 והחברה עוסקת, בין השאר, במתן שירותי ייעוץ. הואיל

והעירייה פנתה לחברה וביקשה כי החברה תיתן את שירותיה והכל כמפורט בהצעת  והואיל

   נפרד ממנו )להלן: "השירותים"(;החברה המצורפת לחוזה כחלק בלתי 

והחברה הציגה עצמה כבעלת הידע, הניסיון והכישורים המתאימים לצורך מתן   והואיל

 שירותי הייעוץ.

 והחברה הסכימה לתת לעירייה את השירותים, כמוסכם בין הצדדים כדלקמן; והואיל

 ולעיריה מונה חשב מלווה בעל זכות חתימה מחייבת; והואיל

מספר  ת .........והעירייה אישרה את מסירת העבודות לחברה במסגרת ועד   והואיל   

 .________מיום  _________ 

  

 



 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

  המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ויפורש בכפיפה אחת עמו. .1

 

הן כדי לשמש לפרשנות ההסכם כותרות הסעיפים הינן לשם נוחות הצדדים בלבד ואין ב .2

 בשום צורה ואופן.

 

 הגדרות: .3

או כל מי שהורשה בכתב על ידו _________________   מחלקתמנהל  –" המנהל" 3.1

 לעניין הסכם זה, או כל חלק ממנו בין מראש ובין בדיעבד.

" השירותים" 3.2

________________________________________________________

________________________________________________________

לפי המטרות, _____________________________________________ 

אור העבודה שיטות העבודה, ההמלצות ושאר כל הפרטים והדרישות ית

 . להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו המפורטים בנספח/ים המצורף/ים

הנותן שירותי ייעוץ בהתאם לחוזה זה וכל מי שבא מטעמו ו/או  –"  נותן השירות" 3.3

 מכוחו.

 נספחים 3.4

 הצהרה לשמירה על סודיות -א נספח  3.4.1

 תצהיר בדבר אי קיום ניגוד עניינים  -נספח ב 3.4.2

 הצעת מחיר מיום ________  –נספח ג  3.4.3

 ור הוועדה  מיום __________פרוטוקול ואיש -נספח ד  3.4.4

 אישור ביטוחי היועץ   -נספח  ה  3.4.3

 

  



 

 תקופת ההסכם .4

  - ועד יום __________ -, החל מיום חודשים 12הסכם זה נקשר לתקופה של   4.1

 )להלן: "תקופת ההסכם"(.  או עד לגמר תקציב לפי המוקדם מבניהם________ 

)שלושים(  30לעירייה בלבד עומדת הזכות להאריך תוקפו של הסכם זה בהודעה  4.2

יום לפני תוך תום תקופת ההסכם, על רצונה להאריך הסכם זה, הודיעה העירייה 

כאמור יוארך תוקפו של הסכם זה לתקופה של שנה נוספת, באופן שתקופת 

הוראות  מתאריך תחילתה. שנים 2לא תעלה בשום מקרה על ההסכם הכוללת 

 הסכם זה תחולנה על תקופת ההסכם הנוספת. 

 וועדת ........מובהר כי הארכת תוקפו של הסכם זה מותנית בבקשה מראש מ 4.3

 לתקופות האופציה וכן אישור הוועדה להארכת חוזים לצורך מימוש האופציה.

 

  תפקיד החברה .3

 העירייה מקנה בזאת לחברה את הזכות לייעץ לעירייה. 3.1

  ' להלן.גרייה את השירותים, כפי שיפורט בנספח החברה תיתן לעי 3.2

החברה מקבלת בזאת על עצמה לבצע את תפקיד הייעוץ, הכל על פי ובהתאם  3.3

  למפורט בהסכם זה.

 

 התחייבויות החברה .6

לשם ביצוע התחייבויותיה על פי הסכם זה, מתחייב היועץ למתן השירותים 

  והתחייבויות החברה, כמפורט בהסכם זה.

בהליך כמפורט במסגרת העבודה נדרשת החברה לבצע את השירותים הנדרשים  

 , ובין השאר:הצעות המחיר

מתחייבת החברה כי אין מניעה כלשהי להענקת הייעוץ על ידה לעירייה, וכי  6.1

בהענקת הייעוץ אין היא מפרה כל התחייבות קודמת כלשהי בגין שמירת סודיות 

 אמנות ו/או העדר תחרות לצד שלישי כלשהו.ו/או ניגוד אינטרסים ו/או חובת נ

עוד מתחייבת החברה כי אם תתעורר בעתיד איזו שהיא הפרה של כל התחייבות  6.2

קודמת של החברה לכל גורם שהוא, כולל שמירת סודיות ו/או נושא אשר לגביו 

יש לה עניין אישי ו/או ניגוד אינטרסים ו/או חובת נאמנות לצד ג' כלשהו, תודיע 

ד וללא כל דיחוי לעירייה וכן תפסיק מיד את מתן שירותיה לעירייה, על כך מי

  ותהא אחראית לכל נזק שיגרם עקב כך, לכל גורם, לרבות ובמיוחד לעירייה.

החברה מתחייבת להפעיל את כל יכולותיה וכישורי עובדיה על מנת לבצע את  6.3

ת ברמה התפקיד לשביעות רצונו המלאה של העירייה, לתועלתה ולקידומה, וזא

 גבוהה ויעילה וכפי שיקבע על ידי העירייה.

החברה מתחייבת בזה שלא לקבל כל החלטות הכרוכות בהטלת התחייבויות  6.4

חוקיות ו/או כספיות על העירייה, אלא אם כן תקבל הסכמת העירייה לכך מראש 

  ובכתב.



  הצהרות החברה .7

ה וכי היא החברה מצהירה כי בדקה את התפקיד שהוטל עליה ואת תנאי העסקת

 מסכימה לבצע את השירותים בתנאים אלו.

 

 העדר יחסי עובד מעביד .8

למען הסר ספק מובהר בזה כי לא יהיו יחסי עובד מעביד בין העירייה לבין  8.1

 החברה.

כמו כן מובהר כי לא תיווצר כל זיקה ו/או יחסי עובד מעביד בין העירייה ועובדי  8.2

לצורך ביצוע ההסכם ישהו עובדי החברה הנזכרים לעיל. אף אם ייווצר מצב בו 

 החברה בעירייה, יישארו העובדים בגדר עובדי החברה בלבד.

למען הסר ספק מובהר כי אין בהעסקת העובדים מטעם החברה כדי להפחית  8.3

ו/או לגרוע ו/או להחליף את התחייבויות החברה לקיבוץ ואחריותה כלפי 

 העירייה לביצוע תפקידה ע"פ ההסכם.

 

  עפ"י ההסכםהמחאת זכויות  .9

החברה לא תהא זכאית להמחות ו/או להסב ו/או להעביר זכויותיה ו/או  9.1

התחייבויותיה על פי הסכם זה, כולם או חלקם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, 

ללא הסכמה בכתב ומראש של העירייה. גם במקרה והחברה עשתה כן, בניגוד 

ל הקשור לאמור לעיל, תישאר החברה אחראית כלפי העירייה, בכ

 להתחייבויותיה ע"פ ההסכם.

העירייה תהא זכאית בכל עת, ומבלי לקבל את הסכמת החברה, להעביר ו/או  9.2

להמחות ו/או להסב לאחר/ים את זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פי הסכם זה, 

 כולן או חלקן, ובלבד שזכויות החברה עפ"י ההסכם לא תיפגענה.

תעמוד לרשות  אותם הציעהרשימת העובדים כי  תתחייבהחברה מיובהר כי עוד   9.3

, אחד מהעובדים יבקש לעזובבמידה ו .לאורך כל תקופת ההתקשרות המנהל

לפחות טרם יום  60מראש ובכתב  באישור המנהל מטעם העירייההדבר  יותנה

באיתור מועמד חלופי שיעמוד בדרישות המפורטות בהזמנה זו ויהיה העזיבה, 

  העירייה. תנאי זה הינו תנאי יסודי להסכם.המנהל מטעם מקובל על 

 

  תשלום .10

תמורת ביצוע  התחייבויותיה של החברה ע"פ הסכם זה, תשלם העירייה לחברה  10.1

הסכום הנ"ל ישולם לחברה . בתוספת מע"מ כדין ₪   ................. -סך של עד 

 וזאת בהתאם לנספח הצעת חות ביצוע כפי שיאושרו על ידי המנהל"בהתאם לדו

 המחיר מיום ___________.

וזאת לאחר שהחברה תגיש  יום 30שוטף + הסכום ישולם ע"י העירייה לחברה  10.2

אישורו לובכפוף  ג'חשבון המפרט את השירותים שניתנו בהתאם לאמור בנספח 



ע"י המנהל מטעם העירייה ולאחר מסירת חשבונית מס כדין לעירייה בגין 

 החשבון שאושר.

בביצוע השירותים ע"י החברה. היה והחברה לא תבצע  התשלומים הנ"ל מותנים 10.3

את התפקידים המוטלים עליה, חלקם ו/או כולם, עקב חופשות ומחלות של 

עובדיה ו/או מכל סיבה אחרת, תהא החברה זכאית לקבל תמורה רק בגין 

 העבודה אותה ביצעה.

 

  הפסקת ההסכם וביטולו .11

ים תהא לעירייה הזכות מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם כי במקרים הבא 11.1

מצא לנכון, בתנאי שייתן תה ולהביאו לידי סיום בכל עת אשר לבטל הסכם ז

להביא  הם לפני המועד בו בכוונתמיי 3לחברה הודעה מוקדמת בכתב מראש בת 

 את ההסכם לידי סיום:

 ההחברה ו/או מי מעובדי החברה לא ביצעו את התפקיד לשביעות רצונ 11.1.1

 של העירייה.

החברה ו/או מי מעובדיה הפר הסכם זה הפרה יסודית ו/או הפרה שאינה  11.1.2

ם מיום שקיבלה ימי 3יסודית, אשר לא תוקנה על ידי החברה תוך 

 התראה לעשות כן. 

לעיל ומבלי לפגוע בכלליותו, במקרים הבאים תהא  11.1למרות האמור בסעיף  11.2

 רשאית העירייה להביא הסכם זה לידי סיום מיידי:

או מי מבין בעלי מניותיה ו/או השולטים בה הפכה חדלת החברה ו/ 11.2.1

פירעון ו/או נפתחו כנגדה הליכי פירוק ו/או מחיקה ו/או הוגשה בקשה 

למינוי כונס נכסים על רכושה ו/או החברה הגיעה לפשרה או הסדר עם 

נושיה ו/או הוטל עיקול על רכושה והחברה לא הסירה ו/או גרמה 

 ימים ממועד נקיטתם. 7נ"ל תוך לביטול או הפסקת ההליכים ה

 חלו שינויים בהנהלת החברה ו/או בשליטה בה. 11.2.2

. לא תהא לחברה זכות ערעור ו/או השגה על הודעה 11.1במקרה כאמור בסעיף  11.3

כאמור לסיום ההסכם, וההסכם ייפסק לאחר חלוף תקופת ההודעה, וזאת מבלי 

 ה תקופה. לפגוע בהתחייבויות הצדדים לקיום הוראות חוזה זה גם באות

למען הסר ספק מוסכם כי סיום ההסכם כאמור לא ייחשב להפרתו על ידי  11.4

  העירייה, והחברה לא תהא זכאית לסעד מכל מין וסוג שהוא.

 כל ביטול ע"פ הוראות הסכם זה יעשה בכתב לכתובות הצדדים ו/או בפקס. 11.3

 

  סיום התפקיד .12

רה להעביר בצורה עם הגעת הסכם זה לסיומו, ובכל תקופת ההסכם מתחייבת החב

מסודרת ומלאה, וכן למסור לעירייה את כל המסמכים המידע וכל חומר אחר שיגיע אליה 

או הוכן על ידה בקשר לתפקידה, עד למועד הפסקת ההסכם ומוסכם כי כל המסמכים ו/או 

 המידע הינם רכושה של העירייה והיא זכאית לעשות בו כמנהג בעלים.



 

 הפרות וסעדים .13

אמור בהסכם זה, יחולו על הפרת הסכם זה הוראות חוק החוזים מבלי לגרוע מה 13.1

 .1970-)תרופות בגין הפרת חוזה(, תשל"א 

להסכם זה הינן מעיקרו של ההסכם ולפיכך  3,4,3,7,8.1,9,11,13הוראות סעיפים  13.2

הפרתן תחשב כהפרה יסודית כמשמעה על פי חוק החוזים )תרופות בשל הפרת 

 .1970 -התשל"א  ,חוזה(

 

 ביטוח .14

לערוך  מתחייבלפי דין, היועץ  או/וזה  הסכםלגרוע מאחריות היועץ לפי  מבלי 14.1

ולקיים על חשבונו, במשך תוקפו של הסכם זה ולמשך כל תקופה נוספת בה 

מוניטין, את הביטוחים  בעלתו מורשיתביטוח  בחברתיימצא אחראי על פי דין, 

חלק בלתי נפרד הימנו המפורטים באישור עריכת הביטוח, המצורף להסכם זה כ

 ."אישור ביטוחי היועץ"(-על כל תנאיו )להלן: "אישור עריכת הביטוח" ו

 עד, העירייה, היועץ מתחייב להמציא לידי העירייהצורך בדרישה מצד  ללא 14.2

חתום ע"י מבטחו.  כשהוא, ולמועד חתימת ההסכם, אישור בדבר עריכת ביטוחי

כי אין בהמצאת אישור עריכת הביטוח ו/או בבדיקתו ו/או באי בדיקתו  מוסכם

בכדי להוות אישור בדבר התאמתו לנדרש ו/או בכדי לגרוע מאחריותו של היועץ 

על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ו/או בכדי להטיל אחריות כלשהי על העירייה 

אי התאמה בין  מקרה של בכלו/או על גופים עירוניים ו/או על מי מטעמם. 

האמור בחוזה זה, מתחייב היועץ  לבין עריכת ביטוחי היועץ באישורהאמור 

האמורים על מנת להתאימם להוראות חוזה זה. מוסכם  הביטוחים לגרום לשינוי

אין בעריכת הביטוחים האמורים, בהמצאתם ו/או בשינויים כדי  כי בזה במפורש

ו/או על  העירייהכלשהי על  בדבר התאמתם ולא תטיל אחריות אישור להוות

פי  -פי הסכם זה או על-היועץ  על של אחריותו תצמצם את ולאגופים עירוניים 

 דין.

יום לפני תום מועד תקופת ביטוחי היועץ, מתחייב היועץ   14-יאוחר מ לא 14.3

להפקיד בידי העירייה, אישור עריכת ביטוח כאמור לעיל בגין הארכת תוקפו 

יב לחזור ולהפקיד את אישור עריכת ביטוחי היועץ  לשנה נוספת. היועץ מתחי

  במועדים הנקובים, מדי שנת ביטוח וכל עוד הסכם זה בתוקף.

 ימתחייב לקיים בדייקנות את כל תנאי פוליסות הביטוח, לשלם את דמ היועץ 14.4

הביטוח במועדם, לדאוג לכך שהפוליסות תהיינה בתוקפן במשך כל תקופת 

ת בה יימצא אחראי על פי דין, ולדרישת העירייה ההסכם ולמשך כל תקופה נוספ

 לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך. 

פעם שמבטחו של היועץ יודיע לעירייה, כי מי מביטוחי היועץ עומד להיות  בכל 14.3

מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, 



אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח  מתחייב היועץ לערוך את

 חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.

מן האמור  המתחייביםגבולות האחריות  כי בזאתהסר ספק, מובהר  למען 14.6

, היועץבבחינת דרישה מזערית המוטלת על  הינם היועץעריכת ביטוחי  באישור

 היועץולקבוע את גבולות האחריות בהתאם.  ועל היועץ לבחון את חשיפתו לחבות

ו/או גופים עירוניים  העירייהמנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי  יהיה

 בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור. ם/או מי מטעמו

מצהיר בזאת כי הוא פוטר את העירייה ו/או גופים עירוניים והבאים  היועץ 14.7

 היועץ מין וסוג שהוא, אשר משמש את מטעמם, מכל אחריות לנזק לרכוש, מכל

 במסגרת פעילותו, ובלבד שהפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

והתקבלה הסכמת העירייה בכתב ומראש להסבה לאחרים את זכויותיו  במידה 14.8

לגרוע מכל הוראה  מבליו/או את חובותיו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן, ו

ו/או השירותים  העבודותהסבת ההסכם, ובמקרה בו  מהוראות הסכם זה לעניין

, מתחייב היועץמטעם  משנה קבלןידי  על יתבצעוהסכם זה ו/או חלק מהם  נשוא

פוליסות ביטוח בהתאם לתנאים ולסכומים  המשנה קבלןלדאוג כי בידי  היועץ

הוא הנושא  היועץהנדרשים על פי הסכם זה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי 

 ו/או לשירותים. לעבודות ביחס העירייהבאחריות כלפי 

בסעיפי הוראות חוזה זה, כדי לשחרר את היועץ מאחריות כלשהי בגין נזק  אין 14.9

 כלשהו המבוטח או שאינו מבוטח בפוליסת הביטוח.

פי  עלכאמור בסעיף זה, לא יגרע ולא ישחרר את היועץ מאחריותו  היועץ ביטוחי 14.10

 על פי דין. הסכם זה ו/או

 

 אחריות לנזקים .13

אחראי לכל נזק או הפסד שייגרם לעירייה או לעובדיה כתוצאה מן ו/או  היועץ 13.1

עקב השירותים, אם אלה בוצעו תוך כדי רשלנות ו/או עילה אזרחית אחרת, והוא 

  מתחייב לפצות את העירייה בעד כל נזק או הפסד שייגרם כאמור.

 

זק שייגרם לו כתוצאה מן ו/או עקב אחראי כלפי צד שלישי לכל נ היועץ 13.2

השירותים, ואם העירייה תחויב ע"י בית המשפט לשלם לצד שלישי סכום 

כלשהוא בעד נזקים שמבצע השירותים אחראי להם כאמור, יהא מבצע 

השירותים חייב לפצות את העירייה בכל סכום שהיא תחויב בו כאמור, לרבות כל 

 כך. ההפסדים וההוצאות שייגרמו לה בקשר ל

 

 סודיות .16

החברה מתחייבת לשמור בסודיות גמורה כל מידע שהגיע אליה תוך עבודתה עם  16.1

העירייה. כן מתחייבת החברה לדאוג כי כל עובדיה ו/או כל צד שלישי שלו גישה 



למאגרי המידע של העירייה ו/או של החברה ישמרו סעיף הסודיות 

 וההתחייבויות שבחוזה זה. 

החברה ו/או מי מעובדיה ו/או משלוחיה ו/או מי מטעמה מתחייבת לשמור בסוד  16.2

ו/או סוד מסחרי ו/או סוד עירייה כל מסמך, תוכנית, שרטוט, תוכנה, הוראות 

עבודה, נוהלי ביצוע וכל מידע אחר אשר הגיעו לידיעתה, במהלך ו/או בהקשר עם 

 ביצוע הפרוייקט, במישרין ובעקיפין. 

ו/או מי מעובדיה ו/או מי שנמצא בשרותה ו/או שליחי החברה ו/או מי   החברה 16.3

מטעמה מתחייבים לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור, ולא להביא 

לידיעת כל אדם, כל ידיעה שתגיע אליה בקשר עם ביצוע חוזה זה או בתוקף או 

או לאחר מכן,  במהלך או אגב ביצוע חוזה זה תוך תקופת החוזה, לפני תחילתו

וכן מתחייב לשמור על סודיות התוכניות, השרטוטים, הרשימות, המפרטים, 

 כתבי האישום על נספחיהם וכל יתר הניירות והמסמכים שיועברו אליה. 

פי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה ובפרט בכל -החברה או מי מטעמה תפעל על 16.4

, ותחתום על "ש לממשלההנחיה שתוצא ע"י היועמ וכל -הקשור לניגוד עניינים 

  טופס ליועצים לאיתור חשש לניגוד עניינים.

 ניגוד עניינים .17

שירותים מתחייב כי הוא וגם/או כל מי שמועסק על ידו לצורכי מתן המבצע  17.1

השירותים וגם/או כל תאגיד בו יש לו חלק, לא ימצאו במצב של ניגוד אינטרסים 

 פי חוזה זה.-את השירותים על ספקכל עוד הוא מ

, ובפעולותיו לבצוע עם העירייה הסכםהצהיר כי בחתימתו על מבצע השירותים י 17.2

פיו, אין כל סתירה ופגיעה בהתחייבויות אחרות שלו ו/או של מי -העבודות על

כלפי צדדים שלישיים, וכי אין הוא צפוי לכל תביעה   ו/או מי משותפיו מעובדיו

  .בויותיו על פי הסכם זהו/או טענה מצד שלישי כלשהו, בקשר עם מילוי התחיי

פי הזמנת העירייה יהיה מבצע השירותים מנוע מלקבל על -עם קבלת העבודה על 17.3

, אם הדבר עלול בית שאןעצמו עבודה עבור גורם או גוף אחר ובכלל כך עיריית 

 להעמידו במצב של ניגוד עניינים וזאת עד לסיום העבודה כמפורט לעיל ולהלן. 

ודבר אשר  ןעניילעירייה על כל בכתב תחייבים לדווח ועובדיו ממבצע השירותים  17.4

או חשש למצב כזה. הדיווח יתבצע בכל עת  םענייניעלול ליצור מצב של ניגוד 

 במהלך ביצוע העבודה ומיד עם היוודע הדבר.

ימנעו ו/או שותפיו ו/או מנהליו ו/או בעלי מניותיו מבצע השירותים כל עובדי  17.3

עניינים, באופן ישיר או עקיף, לרבות יעוץ להתקשר באופן שמהווה ניגוד מ

במישרין או בעקיפין למי מהגופים ו/או היועצים העובדים עבורם, האמור לעיל 

  יחול על כל שלבי ההתקשרות.

לשם הסר כל חשש לניגוד עניינים ולמען הסדר הטוב, יצהיר מבצע השירותים  17.6

ם עם גופים בחתימתו על הסכם זה על כל קשריו המקצועיים ו/או העסקיי

 הנוגעים באופן ישיר או עקיף לפרויקט כאמור.

 שירותים כדלקמן:הבנוסף, מתחייב מבצע  17.7



להמציא למזמין במעמד החתימה על חוזה זה רשימה של עבודות  17.7.1

ידי כל תאגיד -ידי מי משותפיו וגם/או על-המתבצעות על ידו וגם/או על

 נשוא ההסכם.הנמצא בשליטתו, בתחום 

תר, למזמין על כל חשש להיווצרות  ניגוד אינטרסים להודיע בכתב ולאל 17.7.2

 כמוגדר לעיל, ולפעול בעניין זה בהתאם להוראות המזמין.

 

 זכויות יוצרים .18

כל תפוקת העבודה וכל חומר גלמי שישמש לצורך מתן השירותים וכל יצירה  18.1

יהיו בבעלותה הבלעדית מקורית וזכות יוצרים הנובעות מן או עקב השירותים 

לכל מטרה אחרת  והיא תהיה רשאית לפרסמם או להעבירם לאחר העירייהשל 

 ללא תמורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. הנראית לעירייה בתמורה או

 

 שונות  .19

לא תיחשב כויתור על  העירייההימנעות מפעולה כלשהי או מתן ארכה ע"י  19.1

 או למתן הסכמה להפרת תנאי כלשהו מתנאי הסכם זה. הזכויותי

בטל כל מו"מ או הסכמה קודמת בין הצדדים, וכל שינוי ו/או הוספה הסכם זה מ 19.2

היועמ"ש לעירייה ו/או מי על הוראות הסכם זה לא יעשה אלא במפורש, בכתב 

 .מטעמו

ולה בית שאן לכך ב כיםהמשפט המוסמ ינתונה לבית תהייחודיסמכות השיפוט  19.3

 .בלבד

 כתובות .20

 כברישא להסכם זה. הצדדים לצרכיי הסכם זה יהיו פרטי

כל הודעה שתשלח ע"י צד אחד למשנהו על פי הכתובת הנ"ל, תראה כאילו הגיעה לתעודתה כעבור 

 שעות מתאריך המשלוח בבית הדואר. 72
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 הצהרה לשמירה על סודיות -א'  נספח

תחייב כי כל נותני השירות מ והינומבצע השירותים יחתום על הצהרה והסכם לשמירה על סודיות 

השירות, לאמור, הספק וכל מי מטעמו, שיש לו נגיעה כל שהיא  על נוסח זה. נותני חתמוימטעמו 

 למתן השירות לעירייה.

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

אדם, כל ידיעה שתגיע אליו בקשר עם השירותים ו/או ביצועם, הן תוך ביצוע השירותים 

מילוי -ע השירותים מצהיר בזאת כי ידוע לו כי איוהן לפני או אחרי ביצועם. מבצ

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

 

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

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

כל ידיעה שתגיע אליהם בקשר עם השירותים או ביצועם, הן בעת ביצוע  כל אדם

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

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

 

 שמירת סודיות, שימוש במידע והגנת הפרטיות .3

i.  מבצע השירותים מתחייב לשמור בסודיות את שמות הלקוחות, מספרי

הכרטיסים או כל מידע אחר שעליהם, וכן את תנאי הסכם זה, ולא 

לעשות בהם שימוש אלא לצורכי קיום הסכם זה, וזאת מבלי לגרוע 

מהתחייבותו של מבצע השירותים לעניין זה על פי כל דין כלפי הלקוחות 

. התחייבותו של מבצע השירותים על פי סעיף זה עיריית ירושליםוכלפי 

לבין מבצע  עיריית ירושליםתעמוד בתוקפה גם לאחר שההסכם בין 

 השירותים יגיע לקצו.

 האמור בסעיף זה יחול לא רק על מבצע השירותים אלא גם על עובדיו, שלוחיו ונציגיו. .4

 

לו העירייה  מבצע השירותים מתחייב שלא לשכפל ולא להעתיק את הנתונים שמסרה .3

 לשם מתן השירותים ו להשיבם לעירייה מייד עם בקשתה ו/או תום תקופת ההתקשרות.

 

 

 

  



 אני החתום מטה

 שם ומשפחה:

 

 תפקיד: מספר זהות:

 כתובת פרטית:

 

 טלפון נוסף: טלפון: ישוב:

 כתובת מקום עבודה:

 

בית 

 מס':

 פקס: טלפון: עמדה: קומה:

 

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

 המגיעות לידיעתו של האזרח בכלל ושל עובד הציבור בפרט. 

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

הסכם, מאחר שהוא קובע הוראות בדבר תפקיד על פי חיקוק, בן במינוי, בן בבחירה ובן ב

איסור מסירת ידיעות רשמיות שהגיעו לעובד בתוקף תפקידו, ועל התרשלות בשמירתן 

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

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

ידו, לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, וכן מי שהגיעה אליו ידיעה בתוקף תפקידו בתוקף תפק

כעובד הציבור, ולאחר שחדל מהיות עובד הציבור מסרה ללא סמכות כדין לאדם שלא היה 

 מאסר שלוש שנים".  -מוסמך לקבלה דינו 

 שמירת ידיעה 

הגיעה אליו בתוקף )ב( לחוק קובע: "עובד הציבור שהתרשל בשמירת ידיעה ש 117סעיף  .4

מאסר שנה  -תפקידו, או שעשה מעשה שיש בו כדי לסכן בטיחותה של ידיעה כאמור, דינו 

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

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

 על ידי מנהל האגף או מי שהוסמך מטעמו. אושר לכך 

)ג( לחוק קובע: "הגיע לאדם ידיעה בתוקף תפקידו כעובד הציבור, והוא החזיקה,  117סעיף  .3

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

 מאסר שנה אחת".  -הציבור, דינו 

 רייה ללא רשות הוצאות מסמכים ממשמורת העי

 לחוק העונשין:  267עפ"י סעיף  .6

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

 מאסר שלוש שנים.  -דינו 

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

 מאסר חמש שנים.  -ינו לאחר שהמסמך מוצא מהמשמורת כאמור בסעיף קטן )א(, ד



 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.   סעיף 7

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

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

 מאסר חמש שנים".

 מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן: .2

 עירייה;להעניק שירותים להואיל ולצורך ביצוע תפקידי הנ"ל ברצוני 

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

והן באשר לנתונים שיגיעו לידיעתי, למתן השירותים י חובה של סודיות הן באשר חלה על

 אשר על כן הנני מצהיר בזה ומתחייב כדלקמן: הכול כמפורט בחוק הגנת הפרטיות.

 המבוא להצהרה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממנה. .1

שימסר לי  המידעהריני מתחייב בזאת לשמור ולא להעבירו לאף אדם את  .2

 . מתן השירותיםלצורך 

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

 אחרת כלשהי.

יישמרו על ידי  המידעכל הנתונים שיגיעו לידיעתי במהלך עבודתי, תוך ניצול  .4

בסוד, לא יעברו, ו/או ימסרו ו/או יוענקו ו/או יפורסמו על ידי למטרה כלשהי 

 רק לצורכי עבודתי.זולת עבודתי, וישמשו אך ו

ידוע לי כי הפרה אחת או יותר מהוראת הסעיפים הנ"ל מהווה עבירה על פי  .3

 .1981 –חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 

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

 להעבירה לאחר ולא לעשות בה כל שימוש מעבר למוסכם.

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

אני מצהיר בזאת כי חתמתי על הצהרה וכתב התחייבות זה לאחר שקראתי  .8

 והבנתי את תוכנו וכי החתימה שלמטה היא חתימתי.

 ולראיה באתי על החתום:                              

 

 
               ____________________            _________________ 

 חתימה                                                             תאריך                                
 

             שוריא         
 
 

לחתום בשם  אני הח"מ עו"ד/רו"ח ___________מאשר כי ה"ה ___________ מוסמכים
 ותה.אצירוף חותמת החברה, מחייבת ב  החברה וחתימתם

 
 

    _____________ 
 חתימה    

  



 

 תצהיר בדבר אי קיום ניגוד עניינים  -נספח ב'

 

אנו הח"מ המורשים לחתום ולהתחייב בשם ___________ מצהירים בזאת כי אין  .1

בביצוע העבודות שהחברה מחויבת בהם על פי ההסכם שבינה לבין העירייה, וכן 

למידע מתוקף ביצוע ההסכם בכדי להעמיד את החברה ו/או את מי מבעלי בחשיפתנו 

המניות בחברה ו/או את מי ממנהלי החברה ו/או את מי מעובדי החברה ו/או את כל 

מי שיעסוק מטעם מי מהגורמים המנויים לעיל בביצוע ההסכם, במצב של ניגוד 

 עניינים בין עבודה זו לבין עיסוקים אחרים שלהם.

וע באמור לעיל, מודגש כי מי מהגורמים המנויים לעיל לא קיבל ולא יקבל מבלי לפג .2

כל שכר ו/או תשלומים ממי מהחברות המספקות ו/או המסוגלות לספק לעירייה 

 שירותים בתחום הנוגע להסכמים שבין העירייה לבין החברה.

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

נכון, הרי שהואיל וידוע לנו כי בחתימתנו על נספח זה אנו מאשרים כי מדובר בתנאי 

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

ו/או בכל אופן אחר, הרי שמדובר בהפרה יסודית של ההסכם מצידה של החברה, על 

 כל המשתמע.

לא טופס והצהרה בענין איתור חשש לניגוד עניינים כקובע בחוזר אנו מתחייבים למ .4

ולהמציא ליועמ"ש של העיריה כל מידע הדרוש לו על  2/2011מנכ"ל משרד הפנים 

 מנת לבחון האם קיים חשש לניגוד עניינים.

 .2/2011אנו מתחייבים לעמוד בכל התנאים הקבועים בחוזר מנכ"ל משרד הפנים  .3

 

 חתימת המורשים לחתום מטעם 

 חברה:__________________________________________ה

 

 אישור עורך דין

 

אני הח"מ, עו"ד __________, מאשר כי החותמים שלעיל, ____________________, 

 מורשים לחתום בשם החברה וכי חתימתם מחייבת את החברה.

 

 חתמו על תצהיר זה בפניי לאחר שהוזהרו כדין.כמו כן, הריני לאשר בזאת כי החותמים לעיל 

 

 חתימת עורך דין:_________________      



 
      

 הצעת מחיר מיום ________  –נספח ג 



 פרוטוקול ואישור הוועדה  מיום ________________________ -נספח ד' 

 

  



 אישור ביטוחי היועץ   -נספח ה'

 

 

 ____________ תאריך           לכבוד

 בית שאן עיריית

 )להלן ביחד ולחוד : "העירייה" ו/או "המזמין"(

 

 .,נ.ג.א

 

 ביניכם לבין ____________________________  חוזהביטוח בקשר ל אישור: הנדון

 " ו/או "הספק"( היועץ)להלן ביחד ולחוד: "          

 _______של ___________________________________שירותים  למתן

 )להלן ביחד ולחוד : "השירותים" ו/או "העבודות"(   

 
 

הננו מאשרים בזאת כי היועץ מקיים באמצעותנו את הביטוח/ים המפורט/ים להלן למשך תקופת/ות 
 הביטוח שצוינה/נו ליד הביטוח/ים כאמור )להלן: "תקופת הביטוח"(:

 
 
 .................  עד ליום .......................פוליסה מס'........................... לתקופה מיום  .1

 
פי דין בגין פגיעה גופנית או נזק -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את חבות היועץ על

לרכוש העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של אדם או גוף כלשהו, בגבול אחריות כמפורט 
אש, התפוצצות, בהלה,  -נובעת מ להלן. הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות ה

מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטרים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או 
משקה, שביתה והשבתה, חבות בגין וכלפי קבלנים קבלני משנה ועובדיהם, בעלי חיים, וכן 

או גופים תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח מורחב לשפות את העירייה ו/
עירוניים ו/או הבאים מטעמם בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב מעשה 
ו/או מחדל של היועץ והפועלים מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב 

 הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
 

  פי הפוליסה.-ר על$  לאירוע ובמצטב230,000גבול האחריות בסך של: 
 
 
 
 פוליסה מס'........................... לתקופה מיום ................  עד ליום ...................... .2

 
ביטוח אחריות מעבידים המבטח את חבות היועץ כלפי המועסקים בגין פגיעה גופנית ו/או 

גבול אחריות של מחלה מקצועית העלולה להיגרם למי מהם תוך כדי ועקב עבודתם, ב
פי הפוליסה. הביטוח אינו כולל כל הגבלה בדבר -$ לתובע לאירוע ובמצטבר על 3,000,000

עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער כחוק. 
הביטוח מורחב לשפות את העירייה ו/או גופים עירוניים היה ונטען, לעניין קרות תאונת 

או מחלה מקצועית כלשהי, כי מי מהם נושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי עבודה ו/
 מעובדי היועץ.

 
 
 
 
 

 



 פוליסה מס'..........................  לתקופה מיום ....................  עד ליום ...................... .4
 

לתקופת הביטוח, $ לאירוע ובמצטבר 230,000ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות של 
המבטח את חבות היועץ  על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה לראשונה במשך 
תקופת הביטוח בגין כל מעשה או מחדל מקצועי מצד היועץ ו/או מצד הפועלים מטעמו, 

יושר עובדים, אבדן מסמכים, -במסגרת מתן השירותים. הביטוח לא יכלול הגבלה בדבר אי
ואובדן שימוש / עיכוב. הביטוח מורחב לשפות את העירייה ו/או גופים  הפרת חובת סודיות,

עירוניים בגין אחריות העלולה להיות מוטלת עליו מי מהם עקב מעשה או מחדל של היועץ  
ו/או של הפועלים מטעמו, וזאת מבלי לגרוע מהכיסוי לעניין חבות היועץ  ו/או מי מטעמו 

הביטוח כאמור כולל תאריך למפרע שאינו מאוחר  כלפי העירייה ו/או גופים עירוניים.
מתאריך תחילת פעילותו של היועץ ו/או מי מטעמו על פי ההסכם )אך לא לפני 
____________(, אף אם הפעילות כאמור החלה לפני חתימת ההסכם. הביטוח כולל 

ניק חודשים מתום תקופת הביטוח, בתנאי כי לא נערך ביטוח חלופי המע 6תקופת גילוי בת 
 כיסוי מקביל כמתחייב מהאמור בסעיף זה.

 
 

 
 

הננו מאשרים כי הפוליסה/ות הנ"ל קודמת/ות וראשוני/ות לכל ביטוח הנערך על ידי העירייה ו/או 
גופים עירוניים וכי אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי העירייה ו/או גופים 

פוליסה/ות לא תבוטל/נה ולא יחול בה/ן שינוי לרעה במשך עירוניים. בנוסף, אנו מתחייבים כי ה
יום מראש. למען  60תקופת הביטוח, אלא אם תימסר לעירייה הודעה על כך בדואר רשום, לפחות 

הסר ספק, מובהר כי על היועץ בלבד חלה חובת תשלום דמי הביטוח בגין הפוליסה/ות וחובת 
 פיה/ן.-הנשיאה בהשתתפות העצמית על

 
 

לתנאי הפוליסה המקורית וסייגיה עד כמה שלא שונו במפורש ע"י אישור זה, ובלבד שאין בכפוף 

 בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

 
 

 בכבוד רב,
 
 

)תפקיד   )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח(
 החותם(

       
 

  



 נוסח ערבות -ו'   נ ס פ ח 

 
 )דוגמא בלבד(

 _____________תאריך 
 לכבוד

 בית שאןעיריית 
 1ירושלים הבירה 

 בית שאן 1ת"ד 
 

 הנדון ערבות לביצוע חוזה ל_____________________________________
 ערבות בנקאית מס' ______________________

 __________ ובמילים ______________ -על סך 
 _________ -_________ עד ליום  -בתוקף מיום 

 ___חודש ________________  שנת המדד בגין 

___________סכום במילים :  אנו ערבים בזאת כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של
 ____________________  )להלן: "הנערב"(. -___________)להלן: "סכום הערבות"(, שתדרשו מ____

 ____________  -לביצוע  חוזה

ד המחירים לצרכן )הכולל פירות וירקות( כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה סכום זה יהיה צמוד למד

 13 -שהתפרסם בחודש ______  שנת ______  המרכזית לסטטיסטיקה. לעניין ערבות זו, יהא המדד בגין 

 לחודש שלאחריו )או בסמוך למועד זה(, "המדד היסודי".

 שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו."המדד החדש" לעניין ערבות זו, הוא המדד 

 הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן:

הסכום השווה למכפלת ההפרש  -אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה  

ש יהיה נמוך מהמדד בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הערבות, מחולק במדד היסודי. אם המדד החד

 היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה.

מיום קבלת דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו המצוינת לעיל,  ימים 3לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר 
תוספת הפרשי הצמדה, מבלי אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות ב

להטיל עליכם חובה לנמק או להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת 
 הנערב.

)כולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה   ליום ___  לחודש ___  שנת ____ערבות זו תישאר בתוקפה עד 
 ומבוטלת.

התקבל על ידינו בכתב לפי כתובתנו המצוינת לעיל, לא יאוחר מהתאריך כל דרישה על פי כתב ערבות זה צריכה ל

 הנ"ל ועד שעת הסגירה לקבלת קהל של סניפנו.

דרישה בכתב כאמור בערבות זו, אין פירושה דרישה שתגיע לבנק באמצעות פקסימיליה, טלפקס, או מברק, 
 ודרישה זו לא תיחשב כדרישה בהתאם לערבות זו.

 ת להעברה או להסבה.ערבות זו אינה ניתנ

 בכבוד רב,__________________________________
 חותמת וחתימת הבנק הערב
 טופס זה דוגמא לבנק בלבד

 לתשומת לב
 חודשים מהיום שנקבע כמועד סיום החוזה. 3מובהר בזאת, תוקף הערבות יהיה  

 

 


