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 מסגרת למתן שירותי ייעוץ  הסכם  

 

 2021_____  ___ לחודש    ביום   השרון   ברמת שנערך ונחתם  

 

 ב י ן  

 

 בע"מ   שרונים תשתיות מים וביוב 

 רמת השרון   5אוסישקין  רחוב  

 (  "החברה"   )להלן: 

 

 מצד אחד;  

 ל ב י ן  

 

 בע"מ ח.פ. _____  ______________

 ______________________ רח'  

 טל': _____________; פקס: ______________ 

   ( " היועץ "   )להלן: 

 ; שני   מצד          

 

 המתכננים והיועצים של החברה;והיועץ נמנה על מאגר  הואיל 

וברצון החברה למסור ליועץ, מעת לעת, עבודות ייעוץ בתחום _______  וזאת בהתאם להזמנות   והואיל
 "(;הזמנות העבודהעבודה ספציפיות שיימסרו לו מאת החברה )להלן: "

ן, כוח האדם והציוד  הצהיר בפני החברה כי הנו בעל כל הרישיונות, האישורים, הידע, הניסיו   והיועץ והואיל
המתכננים  , וידוע לו כי החברה מתקשרת איתו וכוללת אותו במאגר  הזמנות העבודההנדרש לביצוע  

 שלה על בסיס הצהרות אלה; והיועצים

מושא   והואיל השירותים  ביצוע  לצורך  הגיעו  אליהם  ההסכמות  את  ביניהם  להסדיר  הצדדים  וברצון 

 ההסכם;

 

 

 דים כדלקמן: לפיכך הוסכם והותנה בין הצד 

 
 מבוא  .1

 

 המבוא של הסכם זה נמנה על תנאיו היסודיים של ההסכם ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.  .1.1

 

 הנספחים להסכם זה מהווים חלק עיקרי ובלתי נפרד מהסכם זה ויפורשו ביחד עמו.  .1.2
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 היועץ הצהרות והתחייבות   .2

 

 מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:  היועץ

 

 למתן השירותים. המתאימים    הכישורים , הניסיון ו מקצועי ומנוסה, בידיו הידע   יועץ הינו   .2.1

 

ותשלום   .2.2 חשבונות  ניהול  )אכיפת  ציבוריים  גופים  עסקאות  חוק  פי  על  כנדרש  ספרים  מנהל  הוא 
. הוא רשום במע"מ כעוסק מורשה, וכי אין ולא ידוע לו כי צפויה נגדו  1976  -   חובות מס(, התשל"ו 
 שלטונות מס הכנסה ו/או מע"מ. תביעה כלשהי מצד  

 

את   .2.3 היטב  מכיר  הייעוץ,  הוראות  כל  הוא  לשירותי  הקשור  בכל  יקפיד  הדין  מעת  והוא  להתעדכן 
 . ביצוע שירותי הייעוץ ב   ן על קיומ לעת לגבי כל העדכונים להוראות הנ"ל וכן יקפיד  

 

 שתורה לו החברה. המתכננים, הקבלנים ועם כל מי  מתחייב לנהוג שיתוף פעולה מלא עם    הוא  .2.4

 

מבצעים  .2.5 קבלנים  עם  להתקשר  שלא  מתחייב  כל    היועץ  או  החברה,  התקשרה    לו   שנמסר  מיעימם 
היועץ  ממנו  חלק  כל  או  מסוים,  פרויקט  ביצוע מעניק  זה  פרויקט  בעניין  ואשר  החברה,  מטעם   ,

 אלא באישור מראש ובכתב מאת החברה.   שירותים לחברה, וזאת 

 

מטלה   .2.6 בכל  שיקבע  הזמנים  ללוח  ובהתאם  ובחריצות  בשקידה  הייעוץ  שירותי  את  יבצע  היועץ 
 ספציפית שתועבר לו. 

   

היועץ מתחייב לבצע את שירותי הייעוץ בתיאום מלא, בשיתוף פעולה ותוך קיום קשר מתמיד עם   .2.7
 לנים, והגורמים שיעסקו בתכנון ובביצוע העבודות. המנהל ועם כל יתר המתכננים, היועצים, הקב 

 

כי הוא אחראי לאופן וטיב השירותים שינתנו על ידו. כל סמכויות החברה ו/או מי מטעמו הנזכרות   .2.8
 מאחריותו ומהתחייבויותיו על פי הסכם זה.   היועץ בהסכם זה, לא ישחררו את  

 

זה,   .2.9 הסכם  פי  על  התחייבויותיו  במכלול  לעמוד,  ביכולתו  ואיכות  כי  וברמה  במועדן  במלואן, 
 מעולות. 

 

כי העבודות השירותים הסכם זה יבוצעו על ידי היועץ ובמקרה בו היועץ מעסיק קבלן משנה   .2.10
כפופה   תהא  השירותים  בביצוע  והעסקתו  ובכתב,  מראש  למזמין  יועבר  הקבלן  של  שמו  מטעמו, 

 לקבלת אישור המזמין. 
 

רה על הוראות כל דין לרבות תוך שמירה על דיני הבטיחות  תוך שמי  השירותים   מתחייב לבצע אתכי הינו   .2.11
מובהר כי האמור בסעיף זה יהא נכון גם במקרה בו יעסיק היועץ קבלן משנה לביצוע    והתקנות הרלוונטיות.

 השירותים מטעמו. 

 

 מתן השירותים .3

 
בכתבי המטלה שתוציא החברה   .3.1 לאמור  יהא בהתאם  השירותים  )להלן:    ליועץ מתן  לעת  מעת 

 . "( כתב המטלה " 
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על פי כל דין, בנאמנות, בחריצות וברמה    היועץהשירותים המפורטים בהסכם זה יבוצעו על ידי   .3.2
 הגבוהה ביותר כמקובל במקצוע. 

 

בקשר עם השירותים האמורים    ץ ליוע מובהר ומודגש, כי החברה אינה מתחייבת למתן בלעדיות   .3.3
עם   בקשר  אחרים  אנשים  ו/או  גופים  עם  להתקשר  עת  בכל  רשאית  תהיה  והיא  זה,  בהסכם 

  היועץ ולרבות ביחס לכתבי מטלה אשר    ליועץ השירותים האמורים בהסכם זה, לרבות במקביל  
 מספק לחברה שירותים בגינם.  

 
של   .3.4 המקצועית  מאחריותו  לגרוע  ימלא  היועץמבלי  ידי    ץ היוע ,  על  לו  שתינתן  הוראה  כל  אחר 

מטעם    מהנדס  אישור  החברה החברה.  אחרים,    מהנדס  עניינים  או  מסמכים,  תוכניות,  לגבי 
שעל   בשירותים  את    היועץהקשורים  ישחרר  לא  זה,  הסכם  פי  על  מאחריותו    היועץליתן 

 .צורה שהיא המקצועית המלאה לביצוע השירותים האמורים, ולא יפגע בזכויות החברה באיזו  

 

 
 התמורה .4

 

על פי הסכם זה ועל פי כתבי מטלה אשר יוצאו לו מעת לעת,    היועץתמורת מתן השירותים של   .4.1
החברה   תמורה  תשלם  במאגר  ליועץ  להיכלל  ההזמנה  במסמכי  שנקבעו  לתעריפים  בהתאם 

 "(.  שכר הטרחה להלן: " )   היועצים של החברה, וכפי שיסוכם עם היועץ 

 

זכאי לכל    היועץ מובהר ומוסכם בזאת, כי פרט לשכר הטרחה המצוין במפורש לעיל, לא יהא   .4.2
י  " ליתן על עפ   היועץ תשלום נוסף והוא מהווה תשלום מלא וסופי בגין מתן כל השירותים שעל  

 הסכם זה וכתבי המטלה שיוצאו מכוחו.  

 

ורטות להלן, ובלבד שיאושרו מראש  למרות האמור לעיל, היועץ יהיה זכאי להחזר ההוצאות הממשיות המפ  .4.3

 ובכתב על ידי החברה: 

במכון  אורהעתקות   .4.3.1 וכו'  אור  העתקות  שיזמין  ליועץ  להורות  רשאית  החברה   .

 העתקות מסוים. 

מראש  והכפלות מסמכים שכמותם מחייבת ביצוע על ידי צד ג', לפי אישור    הדפסות .4.3.2

 ובכתב של החברה. 

 שליחויות.  .4.3.3

 אחרות שיאושרו מראש ובכתב על ידי החברה.   הכרחיותהוצאות   .4.3.4

 
 שיפורטו בהזמנת העבודה/כתב המטלה. בהתאם לתנאי התשלום    ליועץ שכר הטרחה ישולם   .4.4

 לשכר הטרחה הנ"ל יתווסף מע"מ כחוק.  .4.5

 

 ממועד אישור החשבון בחברה.   45תנאי התשלום ליועץ יהיו שוטף +   .4.6

 

 
 לוחות זמנים  .5

 

 השירותים ייקבעו במסגרת כתבי המטלה. וחות הזמנים למתן  ל .5.1

 

שליטה עליהם, עיכוב    ליועץ אין    מהנדס החברה נגרם עקב כח עליון או תנאים אחרים שלדעת   .5.2
ידי   על  לבקשת    היועץ בביצוע השירותים המבוצעים  זה, רשאית החברה,  פי הסכם  ,  היועץ על 
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לוחות  ולקבוע  המטלה  בכתב  שנקבעו  כפי  הזמנים  לוחות  את  בכתב  חדשים    לדחות  זמנים 
 . היועץ . החלטת החברה בעניין זה תהיה סופית ותחייב את  היועץ בהתייעצות עם  

 

 
 שיתוף פעולה עם גורמים מטעם החברה  .6

 

כל    היועץ  .6.1 עם  פעולה  ושיתוף  הדוק  מגע  תוך  זה  בהסכם  המפורטים  השירותים  את  יספק 
תכננים, יועצים,  הגורמים השונים הפועלים במתן השירותים עבור החברה ומטעמה, לרבות: מ 

מובהר   לעיל,  מהאמור  לגרוע  מבלי  ועוד.  בטיחות  ממונה  פרויקט,  מנהלי  מפקחים,  קבלנים, 
 הוראות בכל הנוגע לפרויקט.    ליועץ לתת    ך יהיו מוסמ החברה  ומודגש, כי רק מהנדס  

 

ידי   .6.2 על  תינתנה  לא  לעיל  האמור  מכלליות  לגרוע  במסמכים    היועץ מבלי  שינוי  בדבר  הוראות 
ובאמצעותו    מהנדס החברה מאושרים או בתוכניות המאושרות אלא באישור מוקדם בכתב של  

התחייבויות   החברה  על  להטיל  העשויות  אחרות  והוראות  החלטות  לגבי  הדין  הוא  בלבד. 
   משפטיות ו/או כספיות כלשהן. 

 
 ביטוח  .7

 
לפני  היועץ מתחייב , זה ו/או על פי כל דין הסכםעל פי היועץ והתחייבויותיו של  ומבלי לגרוע מאחריות  7.1

  וו/או מטעמ  ידוזה על  הסכםתחילת מתן השירותים נשוא החתימה על הסכם זה ו/או לפני מועד מועד 
  הסכםבמשך כל תקופת מתן השירותים נשוא  על חשבונו  , לערוך ולקיים  ו )המוקדם מביניהם(ו/או עבור 

מקצועית, זה   אחריות  ביטוח  לעניין  זה  בהסכם  כמפורט  אחרת  תקופה  כל  הפחות    ו/או  את  לכל 
ביטוחי    )להלן: "  לפעול בישראל מורשית כדין  ה הביטוחים המפורטים להלן, באמצעות חברת ביטוח  

 : או "הביטוחים" "היועץ
 
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי; (א)
 ביטוח חבות מעבידים ; (ב)

 ;  אחריות מקצועית (ג)

 
, להמציא לידי  וו/או מטעמ   ונשוא הסכם זה על ידמתן השירותים  מועד תחילת    לפנימתחייב,  היועץ   7.2

)להלן:  '    2ב  כנספח  זה    הסכםאישור בדבר עריכת הביטוחים כנ"ל בהתאם לנוסח המצורף ל  החברה
)בנוסחו    כשהוא חתום כדין על ידי המבטח  ,נפרד ממנו זה"(, והמהווה חלק בלתי  אישור ביטוחי היועץ "

 . המקורי(

 

התחייבויות  ו/או לא תגרע מ המצאת אישור בדבר עריכת הביטוח כאמור, לא תפגע  מוסכם בזה כי   (א)
 . , על נספחיוהיועץ על פי הסכם זה

  כם זההינה תנאי יסודי בהס  ('2ב'  נספח  המצאת אישורי ביטוחי היועץ )   מוסכם בזה על היועץ כי (ב)
לא יוכל היועץ להתחיל בביצוע העבודות ו/או מתן    נספח א() היועץ  המצאת אישור ביטוחי    וללא

 .  השירותים

 
לרבות חבות  משנה    קבלנים וקבלניבין היתר גם את חבות היועץ כלפי    יורחבו לשפות,  י היועץטוח יב 7.3

מעשה ו/או מחדל רשלני של היועץ  היועץ כלפי החברה ו/או עובדיה ו/או מנהליה, בגין אחריותם לכל  
 . "(יחידי המבוטח)להלן: " 

 
במשך כל   הנדרשים בקשר עם השירותים נשוא הסכם זה,  חזיק בתוקף את כל הביטוחים  לה  היועץעל   7.4

אחריות מקצועית,  ביטוח    . בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, אתזה בתוקף  הסכםהתקופה בה יהיה  
בקשר  על ידו  נעשתה    אשרעל פי דין לכל פעילות    מתקיימת אחריותו  בתוקף כל עוד  על היועץ להחזיק  

 . זה על נספחיו עם הסכם
 

ביטוחי הרכוש של היועץ )אם וככל שייערכו( יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על כל זכות תחלוף )שיבוב(   7.5
מנהל  ו/או  החברה  כלפי  היועץ  מבטחי  עובדיה  של  ו/או  זכות  יה  על  הוויתור  בדבר  שהאמור  ובלבד 

 . זדוןבהתחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק 
 

לנספח אישור ביטוחי היועץ    1סעיף  פוליסת ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, הנערכת על ידי היועץ על פי   7.6
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כמבוטחים  את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה )להלן: "יחידי המבוטח"(    כלוללתורחב    ( 'נספח א)
  היה ותוטל על מי מהם אחריות למעשה ו/או למחדל רשלני של היועץ ו/או מנהליו ו/או עובדיו נוספים  

, בכפוף לסעיף "אחריות צולבת", על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור  והבאים מטעמו
   י המבוטח.כל אחד מיחיד 

 
היועץ  7.7 ידי  על  הנערכת  ביטוח חבות מעבידים,  ו/או    פוליסת  מנהליה  ו/או  לשפות את החברה  תורחב 

  "(מקרה ביטוח)להלן: "  וייקבע לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית כלשהיהיה  עובדיה,  
, כי הינם  ב עבודתםתוך כדי ועקשייגרמו למי מהעובדים המועסקים על ידי היועץ בקשר עם הסכם זה, 

נושאים בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידי היועץ ו/או לעניין חבות היועץ  
 כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידה. 

 
  את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה   לכלוללתורחב    פוליסת אחריות מקצועית, הנערכת על ידי היועץ 7.8

חובה    הפרתבשל  רשלנות מקצועית ו/או  הנובעת מ  אחריות  היה ותוטל על מי מהםכמבוטחים נוספים  
וזאת  והבאים מטעמה    ו/או מנהליה ו/או עובדיה  היועץ  שלאו מחדל רשלני  ו/ מעשה  ן, במקצועית שמקור 

מוסכם  החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה. בנוסף לאמור לעיל  חבות היועץ כלפי  ביטוח  מבלי לגרוע מ
   )ששה( חודשים לאחר תום תקופת הביטוח.   6בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר, תקופת גילוי של  

 
היועץ לערוך    רשאיהיה ולדעת היועץ יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחים הנ"ל,   7.9

וש נוסף או משלים אשר  בכל ביטוח רככי    ולקיים את הביטוחים הנוספים ו/או המשלימים ולגרום לכך
כלפי החברה ו/או    )שיבוב(  מעבר למצוין לעיל ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוףהיועץ  ערוך  י

עובדיה ו/או  זכות התחלוף    מנהליה  על  יחול לטובת אדם  )שיבוב(  ובלבד שהאמור בדבר הוויתור  לא 
 . זדוןבשגרם לנזק 

 
או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המתחייבים  / למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו 7.10

, הינם דרישה מינימאלית המוטלת על  (1  'בנספח  )מן האמור בהסכם זה ובאישור עריכת ביטוחי היועץ  
גבולות   ו/או  הביטוח  סכומי  את  ולקבוע  לחבויות  ו/או  לנזקים  חשיפתו  את  לבחון  היועץ  ועל  היועץ, 

בהתאם. היועץ מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או  האחריות ו/או תנאי הביטוח 
דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לסכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות  

   ו/או תנאי הביטוח המינימאליים כאמור לעיל ולהלן.
 

לבטלם  7.11 רשאי  אינו  המבטח  פיו  על  מפורש  תנאי  יכללו  היועץ  בתקופת    ביטוחי  לרעה  לשנותם  ו/או 
יום מראש על כוונתו  (  שיםיש)  60  הודעה בכתב בדואר רשום    חברהל ליועץ ו  שלח אלא אם  הביטוח,  

החברה  שכאלו לגבי  ו/או שינוי לרעה  ביטול   ל לא יהיה תוקף  יתחייבו, כי    מבטחי היועץ  לעשות זאת.
הימים  (  שיםיש)  06ובטרם חלוף  לעיל  כאמור    בכתב  הודעה  נשלחהאם לא  ו/או מנהליה ו/או עובדיה  

 .  ההודעה  ממועד משלוח
 

הביטוחים   7.12 פי  על  היועץ  ביטוחי  מבין  איזה  כי  ולחברה,  ליועץ  יודיעו  היועץ  של  שמבטחיה  פעם  בכל 
בסעיף  עומד להיות מבוטל או משונה לרעה, כאמור  ( '1ב נספח )שנערכו לפי נספח אישור ביטוח היועץ 

לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא לחברה אישור עריכת ביטוח חדש, לעיל, מתחייב היועץ    7.11
   לפני מועד הביטול או השינוי לרעה של הביטוח הקודם, כאמור לעיל.

 
קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי  ראשוניים וביטוחי היועץ ייכללו תנאי מפורש על פיו ייקבע כי הינם   7.13

החברה.  בדבר שיתוף ביטוחי  ו/או תביעה  או טענה  ו/על כל דרישה    יםהיועץ מוותר  יוכי מבטח   החברה
  ת טענולרבות כל    1981  - לחוק חוזה הביטוח התשמ"א    59לרבות כל טענה ו/או זכות, כאמור  בסעיף  

 יה.  וכלפי מבטח החברהכלפי  "ביטוח כפל "
 

כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, היועץ מצהיר, כי לא תהיה לו  7.14
החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו על פי הביטוחים שנערכו לפי נספח  

, והוא פוטר בזאת את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה מכל אחריות  ('1ב'  נספח  )אישור ביטוחי היועץ  
אולם מוסכם בזה כי הפטור כאמור    ית המוטלת על היועץ(.)לרבות בגין ההשתתפות העצמ  לנזק כאמור

   .לא יחול לטובת אדם שגרם למקרה הביטוח בזדון
 

לרבות באישור    זה )ביטוח(  7בסעיף  לשלם את דמי הביטוח בגין הפוליסות המפורטות  מתחייב    היועץ 7.15
  למלא בקשר להן במועד ו, וכל תשלום אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח  (1  'בנספח  )ביטוחי היועץ  
ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור על הוראות הבטיחות  ,  ות כלשונןפוליסוראות הה   ולקיים את כל

כי    ,לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ולדאוג ולוודאוהזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח,  
. בנוסף לאמור לעיל ומבלי  מתן השירותים נשוא הסכם זהה בתוקף במשך כל תקופת  ינתהי   ותהפוליס

  מתקיימת אחריותובתוקף כל עוד  אחריות מקצועית, יחזיק  ביטוח    לגרוע ממנו, מתחייב היועץ כי את 
   הסכם זה, על נספחיו.בקשר עם על ידו נעשתה   אשר על פי דין לכל פעילות

 
,  חריות מקצועיתא על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה על פי ביטוח    לחברההיועץ מתחייב להודיע   7.16
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ככל שהדבר אינו    החברהמעבידים. כן מתחייב היועץ לשתף פעולה עם    חבותאחריות כלפי צד שלישי או  
  חליט להגישה למבטחים ת  החברהככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר    נוגד את אינטרס היועץ,

 ו/או מימוש זכויות החברה על פי ביטוחי היועץ. 
 

ו/או   7.17 יהיה אחראי לשפות את החברה ו/או מנהליה  כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, היועץ 
עובדיה באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום  

המועסקים על  מנהליו ו/או מי מהעובדים  ו/או    היועץ על ידי    הביטוח   פוליסותאיזו מתנאי מתנאי  של  
 . ידו, בכפוף לכך כי האחריות ו/או חובת השיפוי מוטלת על היועץ על פי הסכם זה ו/או על פי דין
 

ה ו/או אי קיום בתום לב של  הפרייקבע בפוליסות, כי   בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור 7.18
ל, אי מתן הודעה ו/או אי הגשת  היועץ, לרבות, אך לא מוגבת הביטוח על ידי  ופוליס איזו מתנאי  מ  תנאי  

מי מטעמו,   ו/או  היועץ  ידי  על  לב  בתום  שנעשו  ו/או  בזכויות    יפגעו לא  תביעה  מנהליה  ו/או  החברה 
 עובדיה לקבלת שיפוי ו/או פיצוי על פי ביטוחים אלו.  

 
  היועץ לחזור ולהפקיד( ימים ממועד תום תקופת ביטוחי היועץ, מתחייב  ארבע עשר  )  14  -לא יאוחר מ  7.19

בגין הארכת תוקפם לתקופה  ,  לסעיף הביטוח  7.2בסעיף  כאמור    (1ב'  נספח  )  את אישור עריכת הביטוח
במועדים הנקובים, מדי  ,  (1  'בנספח  )נוספת, היועץ מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי היועץ  

 הינו מחויב בעריכת הביטוחים בהתאם לאמור בהסכם זה על נספחיו.  תקופת ביטוח וכל עוד  
 

ידוע    ,מצהיר  היועץ 7.20 ביטוח  לוכי  "אישור  היועץשהמצאת    ים ומקד   תנאי מתלה  והינ  ,(1  'בנספח  )"  י 
את תחילת ו/או המשך מתן השירותים   היועץלמנוע מ  רשאית  תהייה  לתחילת מתן השירותים והחברה

   המוסכם כנדרש.מועד בלא הומצא  ,כאמור ,כאמור במקרה שהאישור
 

ו/או בבדיקתם ו/או אי בדיקתם, על ידי  כי אין בעריכת ביטוחי היועץ, המצאתם    ,מוסכם בזה במפורש 7.21
הוות אישור  ו/או ל  האו על מי מטעמו/   החברהבשינויים, כדי להטיל אחריות כלשהי על  החברה ו/או  

ו/או מהתחייבויותיו    ואחריות מ  ו/או לגרוע בצורה כלשהיבדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם  
ו/או כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או על מי    או על פי כל דיןו/של היועץ על פי הסכם זה  

 .  המהבאים מטעמ
 

, 7.19  -ו  7.2בסעיפים   ועץ כאמור  י היטוח יאי המצאת אישור בהמצאת או  הסר ספק מובהר כי  למען   7.22
   על נספחיו. פי הסכם זה על  היועץבמועד, לא תפגע בהתחייבויות  ( זה, לעיל 7סעיף לסעיף הביטוח )

 
לבדוק את אישורי הביטוח שיומצאו על ידי היועץ כאמור לעיל והיועץ  )אך לא חייבת(    תרשאי   החברה 7.23

 זה )ביטוח(.    7על פי סעיף    ואו תיקון שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויותי ו/מתחייב לבצע כל שינוי  
 

לבדוק    הביחס לאישורי הביטוח ולפוליסות וזכות  החברהכי זכות הביקורת של    ,מצהיר ומתחייב  היועץ 7.24
כל  ה  מי מטעמ ו/או על    החברה כמפורט לעיל, אינה מטילה על  ו  ולהורות על תיקונ  ביטוחאישור האת  

חובה וכל אחריות שהיא לגבי אישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין  
   ו/או על פי כל דין. זה הסכםעל פי   היועץבה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על  

 
  תזכאי  הינהכל סכום לו    לעכב   ת רשאי  תהייה  לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי החברהבנוסף ומבלי   7.25

בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם    היועץדת לזכות  מוהעזה )סעיף ביטוח( מהתמורה    7  על פי תנאי סעיף 
 )שבעה( ימים מראש.  7זה ובתנאי שהודיעה על כך ליועץ, בכתב, 

 
מוסכם בזה על החברה כי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישוב התביעה בהתאם למוסכם על ידי   7.26

ה  החברה, יושב ליועץ הסכום המעוכב בניכוי הוצאות שנגרמו לחברה )באם נגרמו( בקשר עם התביע
 . לתגמולי הביטוח, כאמור

 
מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום דמי הביטוח וההשתתפות העצמית חלה על היועץ בלבד,   7.27

 . ובכל מקרה לא על החברה ו/או על מי מטעמה
 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם זה לעיל, מתחייב היועץ למלא אחר כל דרישות והוראות   7.28
חוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, התקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים    החוק לביטוח לאומי,

הנ"ל, ובעיקר, אך מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, באופן שכל העובדים שיועסקו במתן השירותים  
נשוא הסכם זה, לרבות שליחיו ואלה שיועסקו באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת  

   כאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.הסכם זה, ז
 

זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות ההסכם      7מובהר בזאת, כי כל הוראה בסעיף   7.29
בדבר אחריותו הבלעדית של היועץ לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בהסכם זה ו/או על פי  

 הדין. 
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 )ביטוח( הנן מעיקרי ההסכם, והפרתן מהווה הפרה יסודית של ההסכם.  זה 7ובהר, כי הוראות סעיף מ 7.30

 

 
 אחריות  .8

יהיה אחראי לכל הוצאה, הפסד, תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק שהוא, ישיר או    היועץ  .8.1
למי   ו/או  לעובדיה  ו/או  לחברה  ו/או  כלשהו  שלישי  לצד  שייגרם  אחר,  או  רכוש  לגוף,  עקיף, 

לעובדי   ו/או  מטעמו(  מי  ו/או  המפקח  )לרבות  מי    היועץ מטעמה  ולכל  המשנה  לקבלני  ו/או 
ו/   שהיועץ  לגופו  מהפרת  אחראי  כתוצאה  מטעמו,  או  בשמו  שבא  מי  לכל  ו/או  לרכושו  או 

, עובדיו,  היועץ כלפי החברה ו/או כלפי צד שלישי ו/או ממעשה או מחדל של    היועץ התחייבויות  
 שלוחיו, אלה הנתונים למרותו, קבלני המשנה שלו ועובדיהם, שלוחיהם ומי שנתון למרותם. 

אחראי    היועץ רים ו/או ציוד של מי מעובדיו כן יהא  אחראי לכל גניבה של חומ   היועץ בנוסף יהא  .8.2
לא תהא כל טענה ו/או תביעה    ליועץ על ציודו שלו ויבטחו מפני גניבה ו/או נזק אחר. מובהר, כי  

 כנגד החברה בעניין האמור. 

מכל    היועץ  .8.3 המפקח(,  )לרבות  מטעמה  מי  ו/או  מעובדיה  מי  ו/או  החברה  את  בזאת  משחרר 
שר לכל הוצאה, הפסד, תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק שהוא,  אחריות או חובה שהיא בק 

ישיר או עקיף, לגוף, רכוש או אחר, שייגרם לצד שלישי כלשהו ו/או לחברה ו/או לעובדיה ו/או  
ו/או לקבלני המשנה ולכל מי    היועץ למי מטעמה )לרבות המפקח ו/או מי מטעמו( ו/או לעובדי  

ו/או לכל מי שבא בשמו או מטעמו, לרבות אחריות כלשהי    אחראי לגופו ו/או לרכושו   שהיועץ 
נגרמו כתוצאה מהפרת   נגרמו באקראי, בין אם  כלפי קבלני המשנה ו/או מי מטעמם, בין אם 

של   תאונה  היועץ התחייבות  מחמת  נגרמו  אם  ובין  מחדל  או  פעולה  של  תוצאה  היו  אם  בין   ,
תתפרש כדי לעשות את החברה ו/או    בלתי נמנעת. שום הוראה מהוראות הסכם זה אין בה ולא 

אחרת,   או  בפיצויים  לחייבם  כדי  או  אחראים,  מטעמה  או  בשמה  הפועלים  גוף  ו/או  אדם  כל 
 בגין כל הוצאה, הפסד, תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק כנ"ל. 

נזק    היועץ  .8.4 כל  בגין  הראשונה,  דרישתה  עם  מיד  החברה,  את  לשפות  ו/או  לפצות  חייב  יהיה 
מור לעיל, ישיר או עקיף, או כל הפסד וכל תשלום שיהיה עליה לשלם בשל כל דרישה  שייגרם כא 

ו/או תביעה שתוגש נגד החברה ו/או פסק דין שייפסק כנגדה, לרבות הוצאות, קנס או תשלום  
עליה,   שיוטל  אחר  שיפוטי  או  מנהלי  במקום    והיועץ חובה  כאמור,  סכום  כל  לשלם  מתחייב 

ת בכל ההוצאות שנגרמו לחברה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורך  החברה או לחברה, וכן, לשא 
 דין. 

 ינקוט בכל האמצעים למניעת נזק או אובדן לאדם או לרכוש, במהלך ביצוע העבודה.   היועץ  .8.5

מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא    היועץ  .8.6
של   או   היועץ בשירותו  מתאונה  נזק    כתוצאה  לרבות  השירותים,  מתן  כדי   תוך  כלשהם  נזק 

שנגרם לעובד החברה, לאדם המספק שירותים, חומרים או מוצרים, קבלני משנה ועובדיהם,  
של   הן  עצמאיים  ועובדים  לעכב    היועץ ספקים  רשאית  תהא  החברה  המשנה.  קבלני  של  והן 

כנגד    ליועץ תשלומים   לתביעה  נשוא  יהיו  אשר  הסכומים  תאונה,    היועץ בגובה  או  נזק  בגין 
 כאמור, עד אשר תביעות אלה ייושבו באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון החברה.  

 

 אי תחולת יחסי עובד מעביד  .9

 

ו/או של כל מי שיועסק בשמו ומטעמו    היועץ מוצהר בזאת, כי החברה לא תחשב כמעבידה של   .9.1
לבין החברה יחסים של עובד ומעביד ואין    היועץ במתן השירותים וכי הסכם זה לא ייצור בין  

דין,   לעובד מכוח  המגיעות  זכויות  להם  לרכוש  או רשאים  זכאים  או העוסקים מטעמו,  הוא, 
 נוהל, או הסכם קיבוצי.  

 

את תשלומי מס ההכ   היועץ  .9.2 עצמו  עבור  שיגיע ממנו  ישלם  תשלום  ו/או  מס  וכל  והביטוח  נסה 
כל   הטרחה  משכר  לנכות  רשאית  תהא  והחברה  ההכנסות,  עקב  או  ההתחייבויות  ביצוע  עקב 

 ניכוי חובה על פי דין.  

 
 יהיה אחראי לעובדיו בעצמו ובכלל זה לפרטים הבאים:    היועץ  .9.3
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או נוסף שחל ו/או  לתשלומי מס הכנסה וביטוח לאומי, קרנות עובדים וכל תשלום אחר   .9.3.1

 יחול על המודד בגין עובדיו. תנאי עבודתם, העסקתם וביטחונם הסוציאלי. 

 

 לכל החובות בגין הוראות חוק ו/או הסכם כלשהו החל על מעבידים בגין עובדיהם.   .9.3.2

 
ובכל אחריות אחרת שהחוק    היועץ  .9.4 יהיה אחראי לכל מעשה או מחדל של העובדים האמורים 

מטיל על מעביד בקשר לעובדיו, והכל מבלי לגרוע מההוראות האחרות בהסכם זה או בכל דין  
 .  היועץ הדנות באחריות  

 

יחזיק   .9.5 לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  השירותים,    היועץ מבלי  מתן  תקופת  כל  במשך  בתוקף 
ת וביטוח אחריות צד שלישי ופוליסת ביטוח כנגד חבות מעבידים. במידה ויידרש ימציא  פוליס 
 לחברה קבלות על תשלום דמי הביטוח.    היועץ 

 
 תקופת ההסכם וסיומו  .10

 

 עד לתקופה של חמש שנים. הינו   תוקפו של הסכם זה .10.1

 
רשאית החברה בכל עת ומכל סיבה שתראה בעיניה להביא    על אף האמור בכל מקום בהסכם זה,  .10.2

. ניתנה הודעה כאמור, יסתיים הסכם זה  ליועץ הסכם זה לידי גמר, על ידי הודעה בכתב על כך  
 בתאריך שיהיה נקוב בהודעה האמורה.  

 
זה   .10.3 לבטל הסכם  בכתב    לאלתר החברה רשאית  הודעה  ידי מתן  בכל אחד מהמקרים    ליועץ על 

 ף לאמור לעיל, ואלה המקרים:  הבאים וזאת בנוס 

 

לו    היועץ  .10.3.1 כתבי המטלה שהוצאו  הוראות  ו/או  זה  יותר מהוראות הסכם  הפר אחת או 
לא תיקן את ההפרה לאחר שקיבל התראה על כך מאת החברה תוך    והיועץ מעת לעת  

 זמן סביר שנקבע בהתראה. 

, כי השירותים, כולם או מקצתם, אינם מבוצעים לשביעות רצונה  ביועץ החברה התרתה   .10.3.2
תוך    והיועץ  נקט  השירותים    14לא  מתן  המבטיחים  צעדים  ההתראה  מתאריך  יום 

 לשביעות רצון החברה. 

ל החברה שלא בתום לב ו/או במטרה להונותה ו/או התנהל בצורה  התנהל אל מו   היועץ  .10.3.3
 שאינה ראויה אל מול החברה ו/או נציגיה. 

 כיום ביטול ההסכם.    ליועץ לצורך סעיף זה יחשב יום משלוח ההודעה על ביטול ההסכם   .10.3.4

 
את שכר הטרחה המגיע לו בעד אותו   ליועץ הובא ההסכם לידי גמר כאמור לעיל, תשלם החברה  .10.4

ידי   על  שיקבע  כפי  ביטולו  או  ההסכם  גמר  ליום  עד  ביצע  שהוא  מהשירותים  מהנדס  חלק 
לא ידרוש ולא יהיה זכאי לקבל מהחברה כל פיצוי ו/או תשלום נוסף מכל סוג    היועץ .  החברה 

 לידי גמר כאמור. שהוא עקב הבאת ההסכם  

 

בנוסף על האמור בסעיפים אחרים בהסכם זה וכדי להסיר כל ספק, מוצהר בזאת, כי עם סיום   .10.5
ההסכם מכל סיבה תהיה החברה רשאית למסור בכל עת לאחר או לאחרים את מתן השירותים  

 לא תהיה זכות להתנגד לזכותה זו של החברה.   וליועץ היה ליתן על פי הסכם זה    היועץ שעל  

 
ימסור  בכ  .10.6 שהיא,  סיבה  מכל  ההסכם  הסתיים  בו  מקרה  התוכניות    היועץ ל  כל  את  לחברה 

ו/או   לצורך  שהכין  לאחר  חומר  וכל  תרשימים  נתונים,  עם  דיסקטים  החישובים,  המסמכים, 
המסמכים   יתר  ובכל  בתוכניות  להשתמש  רשאית  תהיה  והחברה  השירותים  ממתן  כתוצאה 

 כאמור.    האמורים לעיל לצורך המשך מתן השירותים 
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 הסבת ההסכם  .11

 

החברה רשאית להסב, להעביר, לשעבד או למסור לצד שלישי את זכויותיה וחובותיה לפי הסכם   .11.1
 .  היועץ זה, כולן או מקצתן, ללא צורך בהסכמת  

 

לא יהיה רשאי להסב, להעביר, לשעבד או למסור לצד שלישי את זכויותיו וחובותיו לפי    היועץ  .11.2
 הסכם זה, כולן או מקצתן, ללא הסכמת החברה לכך מראש ובכתב.  

 

 
 שמירה על סודיות  .12

 

מתחייב ואחראי לכך, שהוא ועובדיו לא יגלו לכל צד שלישי כל מידע הקשור לפרויקט    היועץ 
מכל  לידיעתכם  הגיע  מתן    אשר  כדי  תוך  לידיעתכם  שהגיע  במידע  ישתמשו  ולא  שהוא  מקור 

 השירותים לכל למטרה שהיא, למעט לצרכי הסכם זה. 

 

 
 זכויות במסמכים וזכויות קנין רוחני   .13

 

מסמך    וכל   החישובים ,  החשבונות ,  התרשימים , התוכניות,  המסמכים על הצדדים, כי כל    מוסכם  .13.1
כל חומר    כן אחר מכל סוג, ובכלל זה כל ההגשות הקשורות במתן השירותים על פי הסכם זה, ו 

שי  ידי    יערך אחר  בבעלות   היועץ על  יהיו  השירותים,    והיועץ ,  החברה   של   הבלעדית   ה במסגרת 
קיום   לצרכי  אלא  לאחר,  למוסרם  או  להעתיקם  או  כלשהו  שימוש  בהם  לעשות  רשאי  אינו 

מראש    ו בויותי י התחי  החברה  אישור  קבלת  ולאחר  זה  הסכם  פי  בהתאם  ובכתב על  ורק  ואך   ,
 לאישור.  

 

מתחייב לשמור את המסמכים המצוינים בסעיף    היועץ לעיל,    13.1לגרוע מהאמור בסעיף    מבלי  .13.2
  על   ובכתב   מראש   באישור   אלא   להשמידם   ולא ,  וממוינת   מעודכנת ,  מסודרת   ה בצור ,  לעיל   13.1

 . החברה   ידי 

 

בזה, כי החברה תהא זכאית לקבל את כל המסמכים או חלק מהם בכל עת שהיא, בין    מוסכם  .13.3
סיומו,   לאחר  ובין  זה  הסכם  ביצוע  דרישתה,    והיועץ במשך  עם  מיד  לחברה  למוסרם  מתחייב 

 ו, לשביעות רצונה המלאה של החברה.    בצירוף כל הביאורים שיידרש 

 

לא תהא, מכל סיבה שהיא, זכות עיכבון או שיעבוד על המסמכים ו/או חלקם, והוא לא    ליועץ  .13.4
ושימוש של החברה   לנציג החברה  ו/או  לחברה  למנוע מסירתם  זכאי, מכל סיבה שהיא,  יהיה 

 .  אחרים   באמצעות בהם כפי שתמצא לנכון, בין בעצמה ובין  

 

  והיועץ בלבד,    החברה זכויות היוצרים בכל הקשור בעבודות, בתכנון ובתוצרי הסכם זה יהיו של  .13.5
המוסרית.   הזכות  לרבות  כאמור,  זכות  כל  על  שינויים    החברה מוותר  לבצע  רשאית  תהא 

תהא רשאית לעשות שימוש    החברה בתוכניות, במסמכים ובעבודות לפי שיקול דעתה המוחלט.  
וב  לפי שיקול  החברה עבודות לכל צורך, לרבות בפרויקטים אחרים של  בתוכניות, במסמכים   ,

לא תהיה   וליועץ  החברה  של  הבלעדי  לקניינה   יהיו   העבודה  מסמכי דעתה. מוצהר ומוסכם כי כל 
 לגביהם כל זכות יוצרים, זכות מוסרית, זכות קניינית או כל זכות אחרת.  

 

היתר כלשהו לעשות שימוש באיזה שהוא מהנתונים שהגיעו   ליועץ מוסכם ומוצהר בזאת כי אין   .13.6
 . אליו כתוצאה מהעבודה, כולם ו/או בכל חלק מהם, במישרין או בעקיפין 

 

 



 שרונים תשתיות מים וביוב 
 

 2021מאגר יועצים ומתכננים 

68 
 

 
 בלעדיות   היעדר  .14

 

עדיות ביחס למתן השירותים. החברה תהיה רשאית, אם תמצא לנכון לעשות  לא תהיה בל   ליועץ  .14.1
זאת, להזמין על חשבונה או להעסיק מבין עובדיה מומחה או מומחים לשם ייעוץ לחברה, בכל  

 עניין הקשור ו/או הכרוך במתן השירותים.  

 

בידי    יועץ ה מומחה כאמור, בין אם לפני חתימת ההסכם ובין לאחר אותו מועד, יסייע    הוזמן  .14.2
המומחה בביצוע תפקידו, ישתף עמו פעולה וימציא לו כל מידע, נתון ומסמך המצויים ברשותו  

 ואשר יידרשו על ידי המומחה או על ידי החברה.    

 

לא תהיה איזו זכות קדימה ו/או עדיפות ו/או זכות אחרת כלשהי למתן שירותים ו/או    ליועץ  .14.3
נותן בזה את הסכמתו הבלתי מסויגת    היועץ בביצוע שירותים, אשר אינם כלולים בהסכם זה.  

לעשות כל שימוש שהחברה תמצא לנכון בשירותים שניתנו על פי הסכם זה, לרבות לצורך קבלת  
 ר.  שירותים נוספים כאמו 

 

 

 תחרות - ואי   עניינים   ניגוד  .15

 

מתחייב שלא להימצא במצב שעלול להעמידו בניגוד עניינים עם חובותיו לחברה, לרבות  היועץ   .15.1
מתחייב   מקרה  ובכל  והאמון,  הנאמנות  כל    היועץ חובות  על  דיחוי,  וללא  מיד  לחברה,  לדווח 

כאמור   עניינים  ניגוד  ליצור  עלולים  ואשר  עניין  לגביהם  יש  אשר  התפתות  או  נושא  או  עניין 
 מתן השירותים ו/או שלחברה יש עניין בהם.    לעיל ו/או קשורים ל 

עם  לע מתחייב שלא    היועץ  .15.2 ובין בעקיפין, בכל דבר הקשור  בין במישרין    השירותים   מתן סוק, 
 . לכך   החברה   הסכמת   את   שקיבל   במידה   אלא אלא באמצעות החברה,  

ר  תעמוד בתוקפה גם לאח   לעיל   15.2  יף כאמור בסע   היועץ של    יו ת יו מובהר ומוסכם כי התחייבו  .15.3
 תום תקופת הסכם זה ו/או לאחר ביטולו על ידי מי מהצדדים, תהא עילת הביטול אשר תהא. 

 

 קיזוז  .16

 

לפי הסכם זה מהחברה תהא זו רשאית לקזזם כנגד כל סכום המגיע לחברה    ליועץ סכומים המגיעים   
 .  היועץ מן  

 

 כללי  .17

ויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה, לא יחשב הוויתור כוויתור   .17.1
על כל הפרה שלאחר מכן של אותה הוראה או הוראה אחרת הדומה לה, או שונה ממנה בטיבה.  
כל ויתור ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא יהיו בני תוקף אלא אם נעשו בכתב ונחתמו  

 על ידי אותו צד.  

 

ליתן שירותים לגורמים אחרים או להיות    היועץ ן באמור בהסכם זה כדי לגרוע מזכותו של  אי  .17.2
ידי   על  העסקתו  בעצם  או  כאמור  השירותים  במתן  אם  אלא  גורמים,  אותם  ידי  על  מועסק 
גורמים אחרים, עלול, לדעת החברה, להיווצר מצב של ניגוד עניינים בין השירותים על פי הסכם  

 לפנות לחברה ולקבל עמדתה.    היועץ בכל מקרה של ספק על    זה לעבודה הנוספת. 

 
ורק לבתי   .17.3 וביחסי החברה אל מול המודד נתונה אך  הסמכות הייחודית לדון בענייני חוזה זה 

   . יפו - בתל אביב המשפט המוסמכים  

 
תוך   .17.4 לתעודתה  הגיעה  כאילו  תחשב  למשנהו  אחד  מצד  שתשלח  הודעה  מיום    48כל  שעות 

 רשום, לפי הכתובת במבוא להסכם של הצד הנמען.    משלוחה בדואר, במכתב 
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 ולראיה באו הצדדים על החתום 

 

 

 

 

 

                          ____________________________________________________    

   היועץ      החברה                              
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 נספח א'
 יועץ  -אחריות וביטוח 

 
סעיפי האחריות השיפוי והביטוח בחוזה זה משמעותם : שרונים תאגיד מים וביוב בע"מ ו/או המזמין לעניין 

עיריית רמת השרון ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או  
 מנהליהם ו/או עובדיהם 

 
רכוש( ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לכל גורם  יהיה אחראי באופן בלעדי לכל נזק )בין לגוף ובין ל היועץ  .19

שהוא במהלך ביצוע השירות על ידו או כתוצאה מביצועו, והוא מתחייב לפצות ללא דיחוי את המועצה בגין כל  
נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה מכל מין וסוג שיגרמו לתאגיד ו/או עירייה ו/או לצד שלישי עקב כך. המתכנן /  

 פוליסת ביטוח להבטחת אחריותו האמורה. מפקח יוציא על חשבונו 
 

פוטר את התאגיד ו/או התאגיד ו/או עירייה ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה מכל אחריות   היועץ .20
 לכל אבדן או נזק כאמור לעיל.

 
את התאגיד ו/או עירייה בגין כל הוצאה או תשלום שיידרש   היועץמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ישפה   .21

התאגיד ו/או עירייה לשלם בקשר עם או בגין כל נזק שיגרם למאן דהוא בקשר עם פעולות ו/או מחדלי המתכנן  
מעביד עם התאגיד ו/או עירייה, והנובעים באופן ישיר או עקיף  -מפקח  ו/או עקב טענה בקשר ליחסי עובד  /

 ממתן השירות. 
 

התאגיד ו/או עירייה רשאית לנכות כל סכום שהיא שילמה או חויבה לשלמו בגין תביעה כאמור, מכל סכום   .22
שיגיע למתכנן / מפקח ממנה, וכן תהא התאגיד ו/או עירייה זכאית לעכב כל סכום כזה להבטחת תשלום כנ"ל,  

 הו.בכל מקרה בו התאגיד ו/או עירייה תהא צפויה לשלם דמי נזק לצד שלישי כלש
 

ויחזיק בידיו במשך כל תקופת חלותו של הסכם זה לכל הפחות   היועץלהבטחת אחריותו על פי הסכם זה יערוך  .23
את הביטוחים הנחוצים לצורך אבטחת התחייבויותיו וחובותיו בהתאם לנקוב בהסכם זה, והוא יישא בעלותם  

 וכן  ישלם השתתפויות עצמיות במקרה נזק. 
 

ימים ממועד חתימת הסכם זה אישור על קיום ביטוחים לשביעות    7לעירייה תוך ימציא לתאגיד ו/או   היועץ .24
רצונה של התאגיד ו/או עירייה כשהוא חתום על ידי מבטחיו ואינו מסויג. המתכנן / מפקח יחזור וימציא את  

 יום לפני מועד פקיעת הביטוחים הנקובים בו.  14אישור קיו הביטוחים האמור, לכל הפחות  
 

לכך כי בהינתן שאישור קיום הביטוחים הנדרש לא הוגש ו/או לא חודש במועד, יתאיין   מודע היועץ
 הסכם זה, על כל המשמעויות הנובעות מהפרת הסכם התקשרות, ויוצא צו הפסקת עבודה מידית.

 
חייב להמציא לתאגיד ו/או לעירייה, לפי דרישתה הראשונה,   היועץ אם יבקש זאת התאגיד ו/או עירייה יהיה  .25

 את פוליסת הביטוח ואת קבלות התשלום בגין פרמיות הביטוח המשולמות על ידו בגין הפוליסות.  גם
 

מתחייב בזאת לשלם כסדרם את כל התשלומים הנדרשים כדי שפוליסת הביטוח הנ"ל תהיה בתקופה   היעץ   .26
ם הנ"ל  המלא, אם לא יעשה כן יהיה התאגיד ו/או עירייה רשאים )אך לא חייבים( לשלם את כל הסכומי

 במקום המתכנן / מפקח ולנכותם מכל סכום כסף אשר יגיע ממנה למתכנן / מפקח. 
 

אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוקעים לתאגיד ו/או עירייה   .27
לשחרר את המתכנן /  כנגד המתכנן / מפקח על פי ההסכם ועל פי כל דין, או להגביל את אחריותו  ואין בהם כדי 

 מפקח מהתחייבויותיו לפי הסכם זה.
 

 .הכיסוי הבטוחי הנדרש בכין הפעילות נשואת הסכם זה הינו כדלקמן : 10

ו/או תנאי    09/2016ו/או תנאי הראל למקצועות ההנדסה  2018תנאי הכיסוי לא יפחתו מתנאי שפי ב.ר   

 . 2017ו/או נספח כלל למקצועות ההנדסה ינואר    2013מנורה מבטחים ל עמותת האדריכלים העצמאיים 

 ______________________________________מהות העבודות : 

 למלא ע"פ הגדרות הסכם ההתקשרות בפועל( )   

 

 הביטוח כולל את פוליסות הביטוח כדלקמן:
 
 ביטוח אחריות מקצועית :   .1
 

ש"ח למקרה ולתקופת ביטוח   מהות הפעילות ייקבע על פי-ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות של   
₪ (, המכסה את רשלנותו המקצועית של המבוטח    ייקבע על פי מהות הפעילות. -שנתית )אך לא פחות מ 
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בגין עיסוקו כמפורט מעלה ,בגין פגיעה ברכוש או בגוף של אדם כל שהוא או כל גוף או ישות משפטית שהיא,  
 ועית.לרבות המזמינה והנובעת מרשלנות מקצ 

 
 

 הפוליסה תכלול את ההרחבות הבאות: 
שם המבוטח יכלול כ"מבוטחים נוספים" את שמו של המזמין ו/או חברות שלובות ו/או חברות   .1.13

מעשי ומחדלי  מ אחריותם הנובעת בנות בכל דרגה שהיא וכן את  עובדיהן ו/או מנהליהן בגין
 הבאים מטעמו  והמבוטח  

בין המבוטחים אך לא תביעת המהנדס כנגד המזמין בגין  הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת  .1.14
 ההתקשרות נשואת אישור זה.

הפוליסה תכלול סעיף האומר כי פוליסה זו תהווה פוליסה ראשונית לכל פוליסה אחרת המבטחת   .1.15
 את המזמין כנגד אותה חבות.

תנאי  הפוליסה תכלול סעיף האומר כי אי עמידתו של המהנדס, וגם או כל מי שבא מטעמו, ב .1.16
הפוליסה או בהתניותיה, לא יפגע בזכותו של המזמין להיפרע או להיות מבוטח ע"פ פוליסה זו  

 ובלבד שנעשו בתום לב, בתנאי הפוליסה או בהתניותיה, ולא מחמת אי תשלום פרמיה .
יום, לאחר סיומה אם המבטח    180הפוליסה תכלול תקופת גילוי מורחבת של לא פחות מאשר  .1.17

לידי סיום או אי חידוש, ובתנאי כי לא נערכה פוליסה אחרת המכסה את אותה   יביא את הפוליסה
 חבות כהמשך ישיר לפוליסה הקיימת ע"י המהנדס. 

יום בגין ביטול הפוליסה או שינוי לרעה   60הפוליסה תכלול סעיף הודעה מוקדמת של לפחות  .1.18
 . בתנאיה

 
  ביטוח צד שלישי: .2
 

₪    2,000,000ש"ח   )אך לא פחות מ    2,000,000.- בול האחריות של ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. ג
 (לאירוע  ולתקופת הבטוח. 

 
 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

 
יצוין במפורש בפוליסה כי המזמין, כל הבאים מכוחה, נבחריה ועובדיה ייחשבו לצורך פוליסה זו כצד   .2.11

 שלישי. 
ובתנאי כי יש חבות  כל נזק שלא ישופה בפועל ע"י פוליסת ביטוח חבות מעבידים ייחשב כנזק לצד ג'  .2.12

 של המבוטח כלפי הניזוק שאינה חבות כלפי עובדו.
. )רשלנות רבתי ( תתווסף הסיפא כדלקמן : " על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או 3.12בסעיף  .2.13

 ור חלקי לקרות מקרה הבטוח ".מקרה ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיע

 הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי כנגד המזמין.  .2.14

הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המזמין ולמעט כלפי מי   .2.15
 . בגין ההתקשרות נשואת אישור זהשגרם לנזק בזדון, 

 
  מעבידים: ביטוח חבות  .3
 

ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, כלפי קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודות,  
 ( לאירוע אחד ולתקופת הביטוח.   ₪20,000,000    )אך לא פחות מ   20,000,000. -בגבולות אחריות שלא של  

 
 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

 
 בקשר עם העסקת נוער כחוק. לא תחול כל מגבלה  .3.1

 
הפוליסה תורחב לכסות את  המזמין כמבוטח נוסף בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי המהנדס ו/או הבאים מטעמו   3.2

. 
 

על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או  . )רשלנות רבתי ( תתווסף הסיפא כדלקמן : " 3.11בסעיף  .3.3
 ".  עור חלקי לקרות מקרה הבטוחמקרה ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשי

 
 

 . הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המזמין ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.  3.4
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 הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח: .4
 

 
 אצל מבטח אחד בלבד )הח"מ(. יועץכל הכיסויים הביטוחיים המצוינים לעיל, נרכשו ע"י ה  .4.1

 
 

בקשר להוראות החוזה, הורחב כך שהוא כולל גם את המזמין,   יועץהכיסוי בכל הביטוחים שערך ה .4.2
עובדיו, נבחריו, המפקח, קבלנים וקבלני משנה של המהנדס בגין אחריותם השילוחית והשיורית  

 .והבאים מטעמו מעשי או מחדלי המהנדס ו/או מי מעובדיוהנובעת מ
 
 

וחים בכפוף לקבלת הודעה  במקרה של הארכת ההתקשרות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביט   .4.3
הודיע המזמין על הבקשה להארכה, יחוב הוא בגין הפרמיות הנדרשות,  וגם או המזמין. מהמהנדס 

הודיע המבטח  למזמין על כוונתו שלא לחדש  . אלא אם שילם המבוטח את הפרמיה בגין ההארכה
יה למזמין העבודה  )שלושים( יום לפני כניסת הביטול, תהי 30את הביטוחים במכתב רשום, לפחות 

יום , ללא שינוי בתנאים ובתעריפים, כנגד התחייבות   60אופציה צד צדדית לדרוש הארכה של עד  
 המזמין לתלום הפרמיה היחסית שנדרשת לתקופה זו . 

 
 

כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם היקפם, אלא   יועץהביטוחים שערך ה  .4.4
)שישים( יום   60מין הודעה, במכתב בדואר רשום, על כוונתו לעשות כן, לפחות ח למזאם כן שלח המבט 

 מראש.
 
 

למעט   –בקשר לחוזה זה בטלים ומבוטלים: כל חריג או הוראה בפוליסה   יועץבכל הביטוחים שערך ה   .4.5
המפקיעים או המגבילים את הכיסוי, כאשר התביעה נובעת מ: אש,   – לבדו יועץ תביעות המוגשות נגד ה

התפוצצות, אדים, גז, שיטפון, בהלה, חומרים רעילים או מזיקים או כימיים, מכשירים סניטריים  
פגומים, זיהום תאונתי מכל סוג ותאור שאינו חלק מתהליך מתמשך, עבודות נוער כחוק, הוצאת דיבה  

 ומידע אך לא מסמכים כספיים. ולשון הרע, אבדן מסמכים
 
 

בהתאם להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של המבטח על   יועץכל הביטוחים שערך ה   .4.6
( נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף שלמזמין זיקה אליו , או  SUBROGATIONזכותו לתחלוף )

 שירותים למזמין ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. הקשור לעבודות מלבד קבלני משנה ונותני 
 

 

בקשר עם החוזה, כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות המזמין מחמת אי   יועץכל הביטוחים שערך ה   .4.7
מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה, וכיוצ"ב, אלא אם המקרה היה ידוע למזמין, שלעניין זה  

 ין או האחראי על הביטוח כמזמין. מוגדר כמנכ"ל המזמין, גזבר המזמ

 

 

בקשר להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה ו/או מגבילה בדרך   יועץכל הוראה בביטוחים שערך ה  .4.8
כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל כלפי המזמין. כל  

נו "ביטוח ראשוני", המזכה את  הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס למזמין הי 
המזמין במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו, מבלי שמבטחי המזמין האחרים יחויבו  

 להשתתף בכיסוי הנזק או החבות המכוסים בפוליסה הנערכת לפי החוזה. 
 
 

  התחייב לשלם במועד את כל הפרמיות לצורך שמירת הביטוחים בתוקפם וכן השתתפויות יועץה  .4.9
 עצמיות במידה ותחולנה. 
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מוצהר ומוסכם בזה כי כל האמור באישור זה , הינו בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המצויינות לעיל,   .4.10
כמו כן תחולנה חובות "המבוטח" על המהנדס/אדריכל  עד כמה שלא תוקנו על פי האמור באישור זה. 

 בלבד, על פי תנאי והתניות הפוליסה.
 
 

אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה    על חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים. .4.11
 . ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח

 
 

הנני מצהיר כי יידעתי את מבטחי לגבי התנאים הנדרשים וכי קיבלתי את אישורם  
להפיק עבור פרויקט זה פוליסת ביטוח התואמת את התחייבותי החוזית ע"פ חוזה זה  

  1'  בוכן כי התחייבתי להמציא את אישור קיום הביטוחים המצורף כנספח  ונספחיו
 כשהוא חתום ובלתי מסויג.

 
 
 
 

 
 

 יועץ חתימת + חותמת ה  יועץ שם ה  תאריך 
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 1נספח ב' 
 

 הנפקת האישור תאריך  אישור קיום ביטוחים

                              /                              / 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה בתוקף  פוליסת ביטוח אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה  
טים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה  במקרה של סתירה בין התנאים שמפורוחריגיה. יחד עם זאת,  

 שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

 האישור  מבקש   מעמד העסקה   אופי מבוטח ה מבקש האישור 

שם : שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ בע"מ  

תאגידים   ו/או  רמה"ש  עיריית  עירוניים  ו/או 

גופי סמך רשותיים   ו/או חברות עירוניות ו/או 

 ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם

 שם 

 

 ו/או הבאים מטעמו 

 נדל"ן ☐ 

 שירותים  ☒ 

 אספקת מוצרים☐ 

לציין כאן את  אחר:  ☒ 

 .  הפעילותמהות 

 משכיר ☐ 

 שוכר ☐ 

 זכיין ☐ 

 קבלני משנה ☐ 

 מזמין שירותים ☒ 

 מוצריםמזמין ☐ 

 ______ אחר: ☐ 

 ת.ז./ח.פ.  514203983ת.ז./ח.פ. : 

 מען  , רמה"ש  5מען : אושיסקין 

 סוג הביטוח 
 

  גבולותלפי  חלוקה 
  סכומיאחריות או 
 ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

האחריות/   גבול 
 סכום ביטוח 

 בתוקף  נוספים כיסויים

מטב סכום
 ע

יש לציין קוד כיסוי בהתאם  
 לנספח ד' 

       מבוטל  רכוש 
       
       
       

 , 302,307,309 ש"ח  2,000,000.-     צד ג'
315,318,321,322 ,328,329 

-     אחריות מעבידים 
.20,000,000 

,  302,307,309 ש"ח 
318,319,321 ,328, 

       מבוטל  אחריות המוצר 

אחריות  
 מקצועית 

פי       על  ייקבע 
מהות  

 הפעילות 

 301,302,303 ש"ח 
307  ,309,311  ,318  ,321  ,
322  ,325  ,326  ,327  ,328  ,
 חודשים (  6)   332, 329

 (: ג'פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח 

038,040,047,085 , 

 
 

 ביטול/שינוי הפוליסה  

בדבר    האישור  למבקשהודעה    משלוח   לאחר  יום  60ייכנס לתוקף אלא    לא  , למעט שינוי לטובת מבקש האישור,ביטוח   פוליסת   שלביטול    או   שינוי
 השינוי או הביטול. 

 

 חתימת האישור 

 המבטח: 
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   'גנספח 

 יועץ -  הצהרת סודיות

 
 תאריך: ________ 

 

 

 לכבוד

 שרונים בע"מ

 

 כתב התחייבות לשמירת סודיות

 

 ________________    , מורשה חתימה של______________, ת.ז. _________אני, הח"מ  

)להלן:    מעניקה ה    _________________ח.פ.    בע"מ  שרונים  ( "היועץ   ")להלן:    םשירותי(  "התאגיד"לתאגיד 

 , כדלקמן: המתכנן מתחייב בזאת, בשם 

לתאגיד והן  ידו  - על  הייעוץ  חלות הן בתקופת מתן שירותי  מתכנןהלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי התחייבויות  

 לאחריה.

לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות ו/או להעביר, במישרין או בעקיפין, לכל אדם ו/או גוף כלשהו, כל מידע   .12

ו/או בתכניותיה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור כל רישום, שרטוט,    התאגידו/או ידע הקשור בפעילות  

תכנית, מפרט, סודות מקצועיים, סודות מסחריים, פרטים על לקוחות, שיטות שיווק, הפצה, פרסום, מחירים,  

, כוונותיה  בתאגידתחשיבים, הנחות, פרטי עסקאות, שיטות עבודה, תנאי שכר ו/או העסקה, הסדרי האבטחה  

ו/או ממי    משרוניםו/או עובדיה או כל מידע אחר שהגיע אליו    התאגיד, פרטים על מנהלי  התאגידסקיות של  הע

 )להלן: "המידע המסווג"(.  לתאגידמטעמה, בקשר 

לא למסור ו/או להעביר, במישרין או בעקיפין, לכל אדם ו/או גוף כלשהו, כל חומר ו/או חומר גלם ו/או מוצר   .13

דגם ו/או מסמך ו/או דיסקט ו/או מדיה אחרת לאגירת מידע ו/או חפץ מצולם ו/או  ו/או חלק ממוצר ו/או מ

ו/או העברה   והכל למעט מסירה  כולו או מקצתו,  וכיוצ"ב המכיל את המידע המסווג  ו/או משוכפל  מודפס 

ואך ורק לצורך מתן    לתאגידכאמור לידי מועסקי המפקח לגביהם נחוץ המידע המסווג לצורך מתן השירותים  

 ירותים כאמור. ש

לא לעשות כל שימוש, לרבות שיכפול, ייצור, מכירה, העברה, חיקוי והפצה, במידע המסווג כולו או מקצתו,   .14

 שתינתן בכתב ומראש.   התאגידאלא בהסכמת  

, בין באופן ארעי ובין  התאגידמשרדי  מ  כי הוא אינו רשאי להוציאו  ליועץ, אשר נמסר  לא להוציא מידע מסווג .15

 . התאגידללא אישור בכתב ומראש של    –באופן קבוע 

 . בכתב ומראש התאגיד, אלא בהסכמת  למטרות פרסום ו/או שיווק  התאגידשל   ומלא לעשות שימוש בש .16

ולגרום לכך    התאגידכפי שינתנו מעת לעת על ידי    התאגידשל  סבירות  לפעול על פי דרישות ביטחון ובטיחות   .17

 יפעל על פיהן.  היועץשכל מועסק על ידי  

ידי   .18 על  סיום מתן השירותים  עם  דרישת   לתאגיד  היועץמיד  לפי  מועד אחר  בכל  או  סיבה שהיא,  של    ומכל 

  היועץ או מי מטעמו כמפורט לעיל, ולא להשאיר בידי  ו/  היועץכל דבר אשר הגיע לידי  ידיו  , להחזיר להתאגיד
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ו/או המכיל את המידע   בתאגיד ו/או העתק ו/או צילום ו/או מסמך ו/או חומר הקשור או מי מטעמו כל דבר  ו/

 . המסווג, כולו או מקצתו

של   .19 מטעמו  מועסק  לכל  השירותים,    היועץלהבהיר  עם  המסווג  בקשר  המידע  סודיות  על  לשמור  חובתו  על 

 .    , בנוסח זהה להצהרה זוולהחתים כל מועסק כאמור על הצהרה לשמירת סודיות

חייב  לפצות בגין כל הנזקים   היועץאו מי מטעמו יפרו התחייבות מהתחייבויות לעיל, יהא    שהיועץבכל מקרה   .20

שיגרמו   ההוצאות  ושכר טרחת    לתאגידו/או  הוצאות משפט  לרבות  דלעיל,  התחייבויותיו  כתוצאה מהפרת 

 ח כל דין.  ורשותכם מכעורכי דין ומע"מ כדין, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה העומדים ל

 : מידע, או חלק ממידע, לא ייחשבו כמידע מסווג אם המידע, או חלקו, הוא .21

21.1. ( הכלל  נחלת  פרטיו  (PUBLIC DOMAINבגדר  כל  את  הכולל  מוכר  בפרסום  שפורסם  ובלבד   ,

 .ובכפוף לכך שלא הפך לנחלת הכלל בגלל הפרת כתב התחייבות זה המהותיים של המידע

בידיעתמידע   .21.2 או  ברשות  ו   ,היועץ  המצוי  מטעמו,  מי  ידיעת או  או  לרשות  הגיע  מי  היועץ  אשר  או   ,

זכות חוקית    צד ג' כאמור, ובלבד שיש להתאגיד, אשר אינו מי מטעמה של  מצד ג' כלשהוא  מטעמו,

 לגלות את המידע. 

 . הסכםמובהר כי כתב התחייבות זה בא בנוסף להוראות כל דין או  ק להסרת ספ .22

 

 

 ולראיה באתי על החתום

 

 

 ____________________  ____________________ 

 חתימה  תאריך 
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 ' דנספח 

 יועץ - על סילוק תביעותהצהרה ספח נ

הח"מא ה _____________________________    נו  את  להגיש  בזה  )להלן: מתכבדים  והסופי  הכולל  חשבון 
הסופי" לשרונים "החשבון  "  בע"מ  (  ביצוע  "(  החברה)להלן:  ___________________________ בגין  עבודות 

 (."ההסכם")להלן :  בינינו מיום ___________  הסכם( בהתאם ל"העבודות"ביצענו )להלן: ש

 ננו מצהירים ומאשרים בזאת כדלקמן : ה

בחשבון הסופי ומסתכם    כמפורטתמורת העבודות הינו    חברהכי הסכום הכולל והסופי המאושר על ידי ה .7
 (. "התמורה הסופית": בסך ש"ח )להלן 

כי פרט לתביעות כמפורט בחשבון הסופי אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות ו/או טענות מכל סוג שהוא כלפי   .8

 הנ"ל ו/או כל הכרוך בו ו/או הנובע ממנו.  הסכםכוחם או מטעמם, בקשר להחברה ו/או כלפי אלה הבאים מ

יתרה המגיעה לנו  ה  קבלתש"ח   וב______________    התמורה הסופית קבלנו עד כה סך של  חשבוןכי על   .9
 לביצוע ההסכם. בלנו את מלוא התמורה  יש"ח ק___________  בסך של

 

 ולראיה באו על החתום

 2021היום_____ לחודש _____ שנת 

 ______________ 

   היועץ

 תאריך: ________________ 

 

 

 

 

 


