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 : הזמנה להציע הצעות  1מסמך 

 
 כללי  .1

 

מזמינה בזאת מציעים העומדים בתנאי הסף, להגיש   "(חברהה)להלן: " הכלכלית לערד בע"מ חברהה .1.1
   .להפעלת תכנית להאצה עסקית לבעלי עסקים וחברותהצעות 

עסקית ולהאיץ את העסק  לעשות קפיצת מדרגה  : סיוע לעסקים הפעילים מעל שנה  מטרת התכנית .1.2
 שלהם קדימה.

בתוכנית אימונים והכשרה  תכנית אימונית במסגרתה משתתפים בעלי עסקים ויזמים    :תיאור התכנית .1.3
תוך מתן הזדמנות ליהנות מכוחה של קהילה עסקית    וממשית של ביצועי העסק שלהם,  עקבית  להגדלה 

  הם   וב   מרחבשאיבת ידע ממומחים בתחומים מגוונים, ונגישות קלה למידע בעל ערך רב מה  ,חזקה
 . בנוסף, בניית קהילה עסקית חזקה ומגובשת. פועלים

 שים. חוד 10: משך התכנית .1.4

 . ידע ומומחיות מיוחדיםי מתן השירות מחייב יובהר כ  .1.5

 "(, הנם כדלקמן:  הקול הקוראמסמכי )להלן: "  הקול הקוראהמסמכים המהווים את מסמכי  .1.6

 הזמנה זו להגיש הצעות להליך דנן, על כל צרופותיה ונספחיה.  :1מסמך  .1.6.1

 . טופס ההצעה  :2מסמך  .1.6.2

לבין המציע שהצעתו תזכה בהליך, לרבות צרופותיו    חברה הסכם התקשרות בין ה :3 מסמך .1.6.3
 ונספחיו.  

הקוראמסמכי   .1.7 שלבי    הקול  את  הקוראמפרטים  הגשת  הקול  אופן  את  ההצעה,  להגשת  התנאים   ,
ההצעה ואת אופן בחירת ההצעה הזוכה. על המציע לצרף את כל המסמכים הדרושים והמפורטים  

 על ידו.  כשהם חתומים חברה ולהשיבם ל  הקול הקוראבמסמכי 

 

 תקופת ההתקשרות .2

 

על הסכם זההחל  תקופת ההתקשרות הינה   .2.1 נותן    ממועד החתימה  ע"י  ועד לסיום הפעלת התכנית 
ת נוספות,  כניו ת 2-ההסכם ל  הגדלת/. לחכ"ל תהיה אופציה להודיע לנותן השירות על הארכתהשירות

הזוכה יהא מחויב  .  סיומן  לאחר  הקודמות או  כולות להתקיים במקביל לתכניותהתכניות הנוספות י
 להמשיך במתן השירותים בכל תקופות האופציה לפי תנאי ההסכם.  

ל  .2.2 כי  ההתקשרות    חברהמובהר  תקופת  הארכת  על  לקביעה  הנוגע  בכל  ומוחלט,  בלעדי  דעת  שיקול 
 כאמור לעיל. 

עבור מועמד אישי ועל  גם תאגיד שמגיש הצעה צריך להגישה  כי  מובהר כי הגשת ההצעה הינה אישית ו .2.3
 בסיס המועמד עצמו ועמידתו בתנאי הסף, תיבחן ההצעה.

לקבלן  הפעלתה  , והוא לא יהיה רשאי להעביר את  בעצמוהפעיל את התכנית  ל  זוכהמובהר כי יהיה על ה .2.4
 משנה או מי מטעמו.  
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 לוחות זמנים  .3

 

 הגשת ההצעות   .3.1

 

מיום   .3.1.1 יאוחר  לא  תוגשנה,  "  13:00השעה    עד    09.03.2021ההצעות  הגשת  )להלן:  מועד 
 . arad.co.il-nina@kalkalit באמצעות משלוח דוא"ל לכתובת וזאת  ,"(ההצעות

  .הצעות שתתקבלנה לאחר מועד הגשת ההצעות, לא תיבדקנה .3.1.2

רשאית להאריך מעת לעת את מועד הגשת ההצעות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי,    חברהה .3.1.3
  באתר האינטרנט של החברה. ובלבד שפרסמה הודעה על כך

 

 הוראות כלליות    .4

 

   הקול הקוראמסמכי  .4.1

 הנה תנאי להשתתפות בהליך.   הקול הקוראהגשת מסמכי  .4.1.1

ומסמכי   .4.1.2 היוצרים  הקוראזכויות  ה  הקול  של  רכושה  לשם    חברההם  למציע  נמסרים  והם 
 כל שימוש אלא למטרה זו.     הקול הקוראהשתתפותו במכרז בלבד. אין לעשות במסמכי 

ה .4.1.3 כל ספק,  הסר  ומין שהוא במסמכי    חברה למען  סוג  שימוש מכל  על  הקוראאוסרת  ,  הקול 
 זה.חלקם או כולם, בין בשלמות ובין לשיעורין, אלא למטרות ההשתתפות במכרז 

 

 או ביטולו  הקול הקוראשינוי תנאי  .4.2

 

הקול  שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי, לבטל את    חברההו ההצעות,  כל עוד לא נפתח  .4.2.1
, לשנות, לעדכן, או לסייג כל תנאי מתנאי ההזמנה, במידה שהיא סבורה כי שינוי, עדכון  הקורא

 . חברהאו סייג כאמור נדרשים לצרכי ה

. הודעות  פורסם באתר האינטרנט של החברה ייעשה בהודעה בכתב שת  הקוראהקול  שינוי תנאי   .4.2.2
. למען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה כל תוקף  הקול הקוראאלה תהוונה חלק בלתי נפרד מתנאי  

. המציע יחתום בחתימת מורשה  חברהלשינוי אלא אם ניתנה על כך בהודעה בכתב מטעם ה 
המוגשים במסגרת   הקול הקוראכחלק ממסמכי    החתימה שלו על הודעה כאמור ויצרף אותה

 הצעתו. 

 

 :הגשת ההצעות .5

 

 הצעה כספית  .5.1

 .  2צעה הכספית של המציע תוגש על גבי מסמך מס' הה .5.1.1

 : פירוט התכנית .5.2

 לצרף להצעתו פירוט של כל האמור להלן, לצורך בחינת איכות הצעתו:על המציע 

 תיאור התכנית  .5.2.1

 מתודולוגיה ושיטות עבודה  .5.2.2

 הפעולה תכנית   .5.2.3

 המציע נותן השירות המוצע מטעם קורות חיים של  .5.2.4

 פרופיל עסקי של המציע  .5.2.5
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 הקול הקורא התאמה לתנאי  .5.3

 
. על המציע להתייחס בהצעתו לכל  הקול הקוראההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות לפי תנאי   .5.3.1

ולצרף לה את כל המסמכים הנדרשים. חובה על המציע    הקול הקורא הפרטים הנדרשים בתנאי  
 למלא את כל הסעיפים המופיעים בהצעתו בשלמותם ואין להותיר סעיפים ללא מילוי. 

 
 סודיות ההצעה ושמירה על הליך הוגן  .5.4

 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי המציע אינו רשאי לגלות טרם הגשת הצעתו, את פרטי   .5.4.1
משתתפים אחרים בהליך זה בפרט ו/או לבצע כל פעולה שיש בה משום  הצעתו לאחרים בכלל ול

 .הקול הקוראתכסיסנות בהליך 

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין ו/או החלטות של בית המשפט בדבר חובת   .5.4.2
הגילוי של פרטי ההצעות המשתתפות בהליך וכל מציע מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה  

 עניין גילוי תוכן מסמכי ההצעה שלו.  ב חברהכנגד ה

 

 הצעה חתומה  .5.5

 

ההצעה על כל נספחיה, תהיה חתומה בחתימה מלאה של המציע או של מורשי החתימה של   .5.5.1
 המציע )כאשר המציע הנו תאגיד(, והיא תוגש בהתאם לתנאי הזמנה זו להציע הצעות.

החתימה מטעמו )אם הוא תאגיד(    המציע ימציא אישור של עו"ד או רו"ח בדבר זהות מורשי .5.5.2
 (. א'טופס ידי מורשה החתימה כאמור )-נחתמו על   הקול הקוראוכי ההצעה וכל יתר מסמכי  

 

  אופן הגשת מסמכי ההצעה  .5.6

 

 על המציע לצרף להצעתו בעת ההגשה את המסמכים הבאים:  .5.6.1

שבוצע   .5.6.1.1 שינוי  וכל  הבהרה  לשאלות  תשובות  להצעתו,  והצרופות  הנספחים  כל 
כאמור במסמך זה, והכל, כשאלו חתומים    חברהידי ה- על  הקול הקוראבמסמכי  
 ומלאים. 

 כל המסמכים והאסמכתאות הדרושים להוכחת עמידה בתנאי הסף.  .5.6.1.2

 

 המציע יחתום בתחתית כל אחד מעמודי הצעתו.   .5.6.2

מציע שהנו תאגיד יחתום באמצעות חותמת התאגיד ובצירוף חתימת מורשי החתימה מטעם    .5.6.3
 התאגיד בלבד.  

 

 תוקף ההצעה  .5.7

 

( ימים מן המועד האחרון להגשת  90תשעים ) ההצעה תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, למשך  .5.7.1
 ההצעות. 

ה .5.7.2 בתוקפה    חברההחליטה  ההצעה  תעמוד  לעיל,  כאמור  ההצעות  להגשת  המועד  הארכת  על 
 ( ימים מכל מועד נדחה שנקבע להגשת ההצעות. 90למשך תשעים )

רשאית להאריך תוקף של כל הצעה שלא זכתה, וזאת עד לאחר חתימת חוזה עם המציע    חברהה .5.7.3
 שהצעתו הוכרזה כהצעה הזוכה. 
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 בדיקת ההצעות  .5.8

 

 תבדוק את ההצעות שהוגשו.   חברהה .5.8.1

על  חברהה .5.8.2 רשאית,  ביועצים  -תהא  ההצעות  בדיקת  לצורך  להיעזר  הבלעדי,  דעתה  שיקול  פי 
 ומומחים כפי שתמצא לנכון. 

 

 בקשת הבהרות להצעות שהוגשו  .5.9

 

רשאית על פי שיקול דעתה לפנות למציעים    חברה, תהא ה הקול הקוראלאחר פתיחת מעטפות   .5.9.1
ומסמכים   נתונים  לקבלת  בבקשה  או  להצעות  בנוגע  הבהרות  לקבלת  בבקשה  מהם(  מי  )או 

  נוספים, לצורך בדיקת ההצעות והערכתן.

מהמציעים    חברהה .5.9.2 אחד  מכל  לדרוש  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  הזכות,  את  לעצמה  שומרת 
מיד  להשלים  למכרז  ההצעות  הגשת  הקשור  לאחר  בכל  אישורים  ו/או  המלצות  ו/או  חסר  ע 

לניסיונו ויכולתו של המציע לצורך בחינת עמידתו של המציע בתנאי הסף המפורטים בהזמנה  
 זו.

 

 תנאי הסף להשתתפות בהליך .6

 

 : רשאים להשתתף בהליך רק מציעים העונים על כל התנאים הבאים

שנים לפחות באחד   7להיות בעל ניסיון וותק של  אדם המוצע להעניק את השירות מטעם המציע על ה .6.1
 .או יותר מהתחומים הבאים: ייעוץ עסקי, אימון עסקי ו/או ניהול עסקי

זה, על המציע לצרף להצעתו תצהיר ניסיון עבר    של האדם הנ"ל  לשם הוכחת האמור בסעיף  בדבר 
 .ב'טופס בהתאם לנוסח האמור ב

ועסקים עימם עבדהמלצות לפחות    3המציע צירף   .6.2 )תוכן ההמלצות וכן צירוף    מגופים ו/או חברות 
 .מספר גדול יותר של המלצות יילקחו בחשבון במסגרת הערכת איכות ההצעה(

ציבוריים, התשל"ו .6.3 גופים  חוק עסקאות  בתנאי  עומד  זה    1976-המציע  לחוק  וצירף תצהיר בהתאם 
 (. ג'ס טופ) הקול הקורא בנוסח המצורף למסמכי  

היעדר ניגוד עניינים והיעדר קירבה בנוסח המצורף למסמכי הקול הקורא  המציע צירף תצהיר בדבר   .6.4
 (. ד'טופס )

המציע הינו בעל אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות פקודת   .6.5
 אישור זה להצעתו. , וצירף 1975-מס הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו

המציע הינו בעל אישור תקף על ניכוי מס במקור בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ ,   .6.6
 וצירף אישור זה להצעתו.

 המציע הינו עוסק מורשה לעניין מע"מ וצירף אישור מאת רשויות המס המעיד על כך.  .6.7

כי ה על   חברהמובהר  על  פי שיקול דעתה הבלעדי, לאמת- תהיה רשאית,  ידי  - את הנתונים שהוצגו 
 המציע כאמור )בין באופן מלא ובין באופן מדגמי(. 

הרשות המקומית,  החברה, עם  תהיה רשאית לפסול מציע שהתברר כי היה לו ניסיון רע עם    חברהה
 )כולל(.    2020ועד   2013. ניסיון רע בסעיף זה הינו בין השנים עם לקוחות אחריםאו 
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 מסמכים ונתונים נוספים שעל המציע לצרף להצעתו  .7

 

מבלי לגרוע מחובתו של המציע לצרף את המסמכים ו/או האישורים המפורטים במסמך זה, עליו לצרף   .7.1
 וחתומים. להצעתו את כל הנספחים המצורפים להזמנה זו, כשהם מלאים 

  תעודת האגד של התאגידפי דין, לצרף להצעתו העתק של  - בנוסף על כל מציע שהוא תאגיד רשום על .7.2
ידי עו"ד או רו"ח(, וכל העתק של כל תעודת שינוי שם של התאגיד )ככל ששונה(,  - )העתק מאומת על

מעודכןוכן,   תדפ  תדפיס  להצעתה,  לצרף  חברה  על  )קרי,  הרלבנטי  הרשם  אצל  התאגיד  של  של  יס 
 התאגיד מרשם החברות(.   

נוספים הדרושים לדעתה לצורך הבהרת    חברהה .7.3 שומרת על שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מסמכים 
 ההצעה, וכן, לפסול הצעות שהחומר לא צורף במלואו ובהתאם לאמור לעיל. 

 .  הקול הקוראכלל המסמכים הנדרשים על פי מסמכי  .7.4

 

 :   השלמת מסמכים .8

 

לגרוע   .8.1 המבלי  לעיל,  האמור  הבלעדי,    חברהמכלליות  דעתה  שיקול  לפי  הזכות,  את  לעצמה  שומרת 
להשלים מידע חסר לצורך בחינת עמידתו    -לאחר הגשת ההצעות להליך    -לדרוש מכל אחד מהמציעים  

 של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו, בתנאי סף שפורטו לעיל.  

 בדרישתה להשלמת המסמכים.   תקצוב מועדים לשם עמדתו של כל מציע כאמור  חברהה .8.2

 

 : הבחירה בין ההצעות .9

 

 החברה: שיקול הדעת של   .9.1

 זה. קול קוראהבחירה בהצעה הזוכה תהיה בהתאם להוראות  .9.1.1

 לפי שיקול דעתה.      -תמליץ על ההצעה הכשרה המיטבית ביותר העומדת בפניה החברהככלל,  .9.1.2

 תבחר בהצעה הזוכה על פי המשקולות הבאות:   החברה .9.1.3

 . אחוז 20מחיר: רכיב ה   

    אחוז. 80 איכות:רכיב ה   

,  לצורך כך  החברהאו ע"י ועדה מקצועית שתמונה על ידי    החברהייעשה על ידי  האיכות    דירוג .9.1.4
 .   וייקבע בהתאם לניסיונו של המציע, לכישוריו, ולהתרשמות החברה ו/או הוועדה ממנו

 שומרת על שיקול דעתה הבלעדי שלא להתקשר עם בעל הצעה כלשהי.  החברהבכל מקרה,  .9.1.5

בהליכי   .9.1.6 שיקוליה  הקוראבמסגרת  הזוכה,    הקול  ההצעה  ה ובבחירת  להביא    חברהרשאית 
בחשבון, בין היתר, את השיקולים שיפורטו להלן, ולדרוש מן המציע ראיות לשביעות רצונה  

 להוכחתם, וזאת, גם לאחר פתיחת ההצעות: 

מומחיותו   .9.1.6.1 כישוריו,  אמינותו,  בעבר,  דומות  עבודות  בביצוע  המציע  של  ניסיונו  
 והן לשלילה. ותחומי מומחיותו, וכן המלצות אודות המציע, הן לחיוב  

 איכות העבודה לרבות ניסיון עבר בעבודה עם המציע )לחיוב או לשלילה(.   .9.1.6.2

 . ינת  מידת יכולתו לבצע את העבודהבח .9.1.6.3

ביצוע עבודות  כל  שיקול אחר או אמת מידה, לרבות ניסיון עבר של מציע מסוים ב .9.1.6.4
 )לחיוב או לשלילה(. חברה ו/או עבור גופים אחריםקודמות עבור ה
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 טעויות תיקון  .9.2

 

 רשאית לתקן טעויות סופר שנתגלו בהצעות שהוגשו לה.   החברה .9.2.1

 תיקון הטעות ייעשה במהלך בדיקת ההצעות בידי הוועדה )או מי מטעמה( ויירשם בפרוטוקול.   .9.2.2

 ההודעה על התיקון תימסר למציע.   .9.2.3

 

 פסילת הצעות  .9.3

 

חסרות,    החברה .9.3.1 הן  אם  הצעות  ו/או  הסף  בתנאי  עומדות  אינן  אשר  הצעות  לפסול  רשאית 
, זולת  הקול הקוראמוטעות, או מבוססות על הנחות בלתי נכונות או על הבנה מוטעית של נושא  

 אחרת.   חברהאם החליטה ה 

 למחול על פגמים טכניים שייפלו בהצעה בתום לב.  חברהאין באמור כדי לגרוע מזכותה של ה .9.3.2

 פי כל דין. -על חברהאין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סעד העומד לטובת ה .9.3.3

 

 סייגים .9.4

 

רשאית שלא להכריז על    החברה על אף האמור לעיל, ומבלי לגרוע מסמכויותיה על פי כל דין,   .9.4.1
 מציע כלשהו כזוכה בהליך. 

, לרבות, בגין רכישת  חברהבמקרה כזה, המציעים לא יהיו זכאים לכל פיצוי או שיפוי מאת ה .9.4.2
 .  הקול הקוראמסמכי 

 

 חובת הזוכה  .9.5

 

ההודעה על זכייתו את אישור הביטוחים  ימים ממועד   7על הזוכה בהליך להמציא לידי החברה בתוך 
המצורף כנספח א' להסכם ההתקשרות, כשהוא חתום ע"י חברת הביטוח, וכן העתק של הפוליסה  

 עצמה.

 

 ההסכם  .9.6

 

- בר  למען הסר ספק מובהר, כי עד לחתימת ההסכם וקבלת צו התחלת עבודה לא יהא קיים הסכם
 תוקף בין הצדדים.  

 

 זכות עיון בהצעה הזוכה  .9.7

 

, בנימוקיה ובהצעת הזוכה  החברהכל משתתף במכרז יהא רשאי לעיין בהחלטה הסופית של   .9.7.1
. הגשת הצעה על ידי  הקול הקוראיום מקבלת ההודעה על תוצאות    30במכרז, זאת בתוך  

 מציע תהווה הסכמה לגילוי הצעתו, בכפוף לכל דין. 

, או בחלקים של ההצעה הזוכה, אשר החברהלא יהא רשאי לעיין בחלקים של החלטת    משתתף .9.7.2
לחשוף סוד מסחרי, או סוד מקצועי, או לפגוע בביטחון    החברההעיון בהם עלול לדעת  

 המדינה, ביחסי החוץ שלה, בכלכלתה או בביטחון הציבור.

לוח בקשה בכתב לעיון,  בלבד, בכפוף למש  חברהניתן יהיה לעיין במסמכים כאמור במשרדי ה  .9.7.3
ה נציג  עם  העיון  מועד  של  מראש  לכיסוי  חברהולתיאום  הוצאות  לתשלום  ובכפוף   ,

 העלויות הכרוכות בעיון. 
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 תנאים כלליים: .10

 

 המציעים ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך השתתפות בהליך והגשת ההצעות.  .10.1

 תניית שיפוט ייחודית  .10.2

כל עניין הנוגע להליך זה ו/או להסכם הנכרת מכוחו, יידון אך ורק בבית המשפט המוסמך מבחינה  
   בעיר באר שבע, או בהליך בוררות ככל שיוסכם ע"י הצדדים.עניינית לדון בתביעה 

 הוצאות ההשתתפות בהליך  .10.3

 כל מציע יישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך.   .10.3.1

  בגין הוצאות אלה. חברההמציע לא יהא זכאי לכל שיפוי מאת ה .10.3.2

 או דחיית תחילת ביצוע הפרויקט  חברהביטול על ידי ה  .10.4

דנא, אם   הקול הקורארשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את    חברהה .10.4.1
 .  חברהאינו מביא תועלת ל  הקול הקוראראתה כי  

הקוראבוטל   .10.4.2 ה-על  הקול  החברהידי  את  לבצע  רשאית  תהא  היא  או    עבודות,  בעצמה 
 באמצעות צדדים שלישיים, מבלי שתהא למציעים כל טענה או תביעה בקשר לכך.  

 

 החברה קביעת בית משפט מוסמך הנוגדת את החלטת  .10.5

 

בעבודתו, ובעקבות "(, והוא יחל  הזוכה המקוריזוכה )להלן: "  החברההיה וייקבע על ידי   .10.5.1
הליך משפטי ייקבע על ידי בית משפט מוסמך כי זכייתו של הזוכה המקורי בטלה וכי  

"( ו/או ככל שיינתן צו מניעה, מתחייב  הזוכה האחרתחתיו מוכרז זוכה אחר )להלן: " 
את כל המידע המצוי אצלו    חברההזוכה המקורי להפסיק את ביצוע העבודות ולהעביר ל

ידו, ולאפשר כניסת הזוכה האחר בצירוף דו"ח עדכנ  י באשר לפעולות שכבר בוצעו על 
 לעבודה באופן בטוח ומסודר.

זכייתו   .10.5.2 ביטול  בגין  פיצוי  לשום  זכאי  יהיה  זכייתו של הזוכה המקורי, הוא לא  בוטלה 
 ידיו בפועל, עד למועד הפסקתה בפועל. -כאמור, אלא לתשלום עבור העבודה שבוצעה על 

 

 ואופן משלוח הודעות כתובות הצדדים  .10.6

 

 כתובתם של המשתתפים תיראה ככתובת שנקבעה במסמכיהם.  .10.6.1

 

 

 הילה צחי 

 מנכ"לית החברה הכלכלית לערד בע"מ 
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 'אטופס 

 
 אישור זכויות חתימה מטעם תאגיד 

 

 תאריך: ________  

 לכבוד: 

 החברה הכלכלית לערד בע"מ 

 א.ג.נ. 

 אישור זכויות חתימה בשם תאגיד הנדון: 

 

הנני, עו"ד/רו"ח ____________________ מאשר בזאת, כי ____________________, החתום/ים על מסמכי ההצעה  
)מוסמך/ים לחייב את המציע    00/2021קול קורא מס'  "( במסגרת  המציעשהוגשה על ידי ____________________ )להלן: "

 בחתימתו/ם, והיא מחייבת את המציע לכל דבר ועניין. 

 

 רב, בכבוד 

                                                            _______________ 

 ___ ____________  מ.ר. 
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 ' בטופס 
 תצהיר המציע בדבר ניסיון עבר

 לכבוד 

 החברה הכלכלית לערד בע"מ

האמת וכי אני הח"מ, _____________ בעל/ת ת.ז. _______________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את  
 אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן:

עסקית אני   .1 להאצה  התכנית  מפעיל  לתפקיד  קורא    מוצע  קול  חברת  מטעם    01/2021במסגרת 
   / אני המציע ]מחק את המיותר[. "( המציע_________________ בע"מ  )להלן: "

 

שפורסם ע"י    01/2021לתנאי קול קורא מס'    6.1בתנאי הסף האמור בסעיף    יעמידתתצהירי זה ניתן להוכחת   .2
 . החכ"ל

 

שנים לפחות באחד או יותר מהתחומים הבאים: ייעוץ עסקי, אימון    7בעל ניסיון וותק של    כי אניהנני מצהיר,   .3
 . עסקי ו/או ניהול עסקי

 

 פירוט הניסיון האמור:  .4

 

 

 

 

 

 

 

 שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.אני מצהיר/ה כי זהו  .5

 

 _____________ 

 חתימת המצהיר/ה 

 אישור

אני הח"מ, עו"ד _______ מ.ר. ____, מאשר/ת בזה כי ביום _______ התייצב/ה בפניי מר/גב' ________ אשר  
את    זיהה/תה עצמו/ה בת.ז. מס' _________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר

נכונות תצהירו/ה   צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את  כן יהא/תהא  יעשה/תעשה  וכי אם לא  האמת 
 וחתם/ה עליו בפניי.

 ________________ 

 עו"ד )חתימה +חותמת( 
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 ג'  טופס
 

 1976 –עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  בדבר קיום הוראות חוק תצהיר

 

 לכבוד 

 בע"מהחברה הכלכלית לערד 

 

אני הח"מ, ____________ , נושא/ת תעודת זהות מס' ___________ מכתובת _________, לאחר שהוזהרתי 
 כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן: 

 

הלן: "חוק עסקאות גופים  )ל   1976  –הנני עושה תצהיר זה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו   .1
גופים   עסקאות  בחוק  להם  הנתונה  המשמעות  תהיה  זה  בתצהיר  המפורטים  למונחים  ציבוריים"(. 

 ציבוריים.

 

ה .2 אצל   ________________ בתפקיד  משמש  מטעמ   __________מציע  אני  להצהיר  אני    /וומוסמך 
 ]מחק את המיותר[.  מציעה

 

, כהגדרתם בחוק עסקאות גופים  וובעלי זיקה אלי  מציעה  00/2021גשת ההצעה לקול קורא מס'  עד למועד ה .3
חוק שכר  )להלן: "  1987  –ציבוריים, לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  

  1991  –"( ו/או לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א  מינימום
 "(. חוק עובדים זרים)להלן: " 

 

הורשעו ביותר משתי עבירות על חוק שכר מינימום ו/או חוק עובדים    וובעלי זיקה אלי   מציעלחילופין, אם ה .4
 במועד הגשת ההצעה חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.   -זרים 

 

 עובדים.   25- איננו מעסיק יותר מ מציעכן, ה  כמו .5

 

הוראות סעיף  מקיים את   הואעובדים,  100-עובדים אך פחות מ  25-מעסיק יותר מ מציע, ככל שהלחילופין .6
 (."זכויות שוויון"חוק )להלן:  1998-לאנשים עם מוגבלויות, תשנ"ח  תלחוק שוויון זכויו 9

 

פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה    הוא,  ומעלהעובדים    100מעסיק    מציע, אם הלחילופין .7
לשם   –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

לחוק שוויון זכויות,    9הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף    מציעהקבלת הנחיות בקשר ליישומן. אם קיבל  
להעביר העתק    מציע ; כן מתחייב הכאמור  פנייה  לבצע  מציע ה  מתחייב,  פנה  אשל  ככל הוא גם פעל ליישומן;  

בתוך    זה מתצהיר   החברתיים,  והשירותים  הרווחה  העבודה  משרד  של  הכללי  ממועד    30למנהל  ימים 
 ההתקשרות. 

 

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .8

 

     _____________        ____________________ 

 חתימת המצהיר                          תאריך   
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 אישור

ברחוב  במשרדי  בפני  הופיע/ה   ____________________ ביום  כי  בזאת  מאשר/ת  עו"ד________  הח"מ  אני 
ת.ז.   באמצעות  עצמו/עצמה  זיהה/זיהתה  אשר   ____________ מר/גב'   _________________________
מס'_________, ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק  

 אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני. 

 

           ___________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד                                   
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 '  ד פסטו
 : לכבוד

 החברה הכלכלית לערד בע"מ

 

 א.ג.נ.,

 

  עדר קרבה לעובד הרשות ו/או החכ"ל ו/או לחבריעדר ניגוד עניינים ובדבר קירבה/היבדבר ה תצהירהנדון: 
 המועצה ו/או לחבר דירקטוריון החכ"ל

 

 זה תצהירנא להקפיד על מחיקת האפשרויות המיותרות ב

 

ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי  / גב' _______________, נושא / אני החתום מטה, מר 
 לומר את האמת וכי אהיה צפוי  לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בכתב כדלקמן:  עלי

 

קול  הצעתי למסגרת  לחתום על תצהיר זה ב  (להלן: "המציע") אני הוסמכתי כדין על ידי __________________
 .(להלן: "ההליך")  00/2021קורא מס'  

 

 הנני מצהיר בזאת כי החברה הכלכלית לערד בע"מ הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: .1
 הקובע כדלקמן:   {נוסח חדש}לפקודת העיריות א' )א(   122סעיף  .1.1

 האמורים חלק העולה על עשרה חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד "
 אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות."  -עם העירייה; לעניין זה, "קרוב" 
 של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות  )א( 12 כלל .1.2

 הקובע: 
 "חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה, "חבר מועצה"

 ראה הגדרות "בעל שליטה" )חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו 
 ( )ב((."1)5 -( )ב( ו1) 1 בסעיף ו"קרוב"  

 )א( לפקודות העיריות }נוסח חדש{ הקובע כי: 174סעיף  .1.3
 פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי "

 ".זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה-בן
 

 לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי: בהתאם  .2
 או שותף.  לי: בן זוג, הורה, בן או בת, סוכן (מחק את המיותר)יש / אין בין חברי מועצת העירייה  .2.1
/ אין  דירקטוריון החכ"ל  בין חברי   .2.2 זוג, הורה, בן או בת, סוכן  (מחק את המיותר)יש  או    לי: בן 

 שותף.
על    ו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולהחבר מועצה, קרוב   (מחק את המיותר)יש / אין   .2.3

או    עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל
 עובד אחראי בו. 

, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם  דירקטוריון החכ"לחבר    (מחק את המיותר )יש / אין   .2.4
בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד  על עשרה אחוזים    חלק העולה 
 או עובד אחראי בו. מהם מנהל

 זוג, שותף או סוכן העובד ברשות.  –בן  (מחק את המיותר)יש/ אין לי   .2.5
 . חכ"לזוג, שותף או סוכן העובד ב –בן  (מחק את המיותר)יש/ אין לי   .2.6

 
מסרתי הצהרה לא    אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם ידוע לי כי החכ"ל תהיה רשאית לפסול את הצעתי   .3

 נכונה. 
  הנני מצהיר שלא אעסוק בכל דרך שהיא במישרין או בעקיפין שתגרום לי להיות במצב של ניגוד עניינים  .4

 מול החכ"ל. 
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  כמו כן, הנני מתחייב להודיע לחכ"ל בלא דיחוי על כל עניין אשר נמצא בטיפולי אשר עלול להעמידני במצב  .5
 . ניגוד ענייניםשל 

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .6
 ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  יזה שמי, זו חתימת  .7

 
  __________________ :שם המשתתף 

  _________________ :שם נותן התצהיר 

  _________________ .מספר ח.פ 

   :מס' תעודת זהות __________________ 

  ________________ :חתימת המשתתף 

  _______________ :חתימת נותן התצהיר 

 

 

 אישור עו"ד

 . (להלן: "המשתתף")אני משמש כעורך הדין של _______________________, ח.פ. _______________ 

 או בעל המניות /ו  הנני מאשר בזאת כי _________________ ת.ז. ______________ הינו בעל השליטה

 או מנהל התאגיד המשתתף בהליך הצעות המחיר והינו מוסמך ליתן הצהרה זו בשם התאגיד / העיקרי ו 

 ______________ ח.פ. _______________. 

 הנני מאשר בזאת כי _______________________ נושא ת.ז. _______________ , לאחר שהזהרתיו כי עליו 

 יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה הנ"ל להצהיר את האמת וכי  

 וחתם עליה. 

 _________________ 

 חתימה + חותמת עוה"ד
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 2 מסמך
 

 לכבוד: 

 הכלכלית לערד בע"מהחברה 

 ג.א.נ,

   2021/10מס' קול קורא טופס הצעה כספית להנדון:  

 

 שם המציע: _______________.  

 מספר זיהוי: _______________.  

 לגבי תאגיד: שם מורשה החתימה בשם התאגיד: _______________.  

 עסקים  15עד   9קבוצה של  עסקים 8קבוצה של עד  

   התכנית עלות קבועה של 

   עלות למשתתף 

   תמורה כוללת 

 

משתתפים בעמודה האמצעית   8תפוסה מקסימאלית, כלומר  תחושב לפי  הכוללת התמורה   •
משתתפים בעמודה בשמאלית, בתוספת העלות הקבועה. במקרה של סתירה, העלות   15-ו

 למשתתף תגבר. 

ות מכל סוג  ביצוע העבודות וכל ההוצאידוע לי כי התמורה בהתייחס להצעתי כוללת  בתוכה את  
לרבות אגרות,    שהוא  כל המיסים,  במתן  את  הוצאה אחרת הכרוכה  וכל  עובדים  ביטוחים, שכר 

 השירות. 

 ידוע לי כי המחירים לא יהיו צמודים למדד מחירים כלשהוא ואו לתנודת מחיר אחר.  .1

 ידוע לי, כי התשלום יבוצע בתנאים המפורטים בחוזה.  .2

 לכל תשלום יתווסף מע"מ בשיעור החוקי התקף במועד ביצוע התשלום.   .3

 נספח זה יהווה את נספח התמורה של החוזה.  .4

 

 בכבוד רב ובברכה,  

   

 שם המציע והשם החותם   תאריך 
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 3מסמך 

להפעלת תכנית להאצה עסקית לבעלי  התקשרות למתן שירותי   הסכם
 עסקים וחברות 

 

 2021___________ לחודש _____ בשנת שנערך ונחתם ביום 

         

 בין

 

 511288730החברה הכלכלית לערד בע"מ, ח.פ. 

 , ערד 34בנין שיא, שדרות חן  

 ("המזמין" )להלן:   

 מצד אחד                       

      

 לבין

 

    ____________ 

 כתובת: ______    

 מצד שני     ("המפעיל")להלן:     

 

 והמזמין מעוניין ברכישת שירותי אימון ופיתוח עסקי עבור עסקים הפעילים בערד; הואיל 

 

השירות   והואיל מתן  לצורך  המתאימים  והכישורים  הניסיון  הידע,  בעל  הינו  והמפעיל 
)להלן:   לעסקים  שוטפת  מקצועית  ותמיכה  אישי  אימון  קבוצתי,  אימון  הכולל 

 (;"השירות"

 

ל והואיל הצעתו  את  הגיש  קורא  והמפעיל  קול  במסגרת  השירות  שפרסם    00/2021מתן 
 ;המזמין, והמזמין הכריז על הצעתו של המפעיל כהצעה הזוכה

 

והצדדים חפצים להגדיר את מערכת היחסים המשפטיים ביניהם במסגרת הוראות   והואיל
  הסכם זה; 

 

 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:    

 מבוא .1

 מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ומחייב כיתר תנאיו. המבוא להסכם זה  .1.1

כותרות הסעיפים באות לצורך הנוחות בלבד ואין לפרש תנאי מתנאי הסכם זה   .1.2
 לפיהן. 
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 הצהרות המפעיל  .2

 המפעיל מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן: 

כי יש באפשרותו הטכנית והמקצועית לקיים את כל תנאי הסכם זה ואין כל   .2.1
 ו/או הסכם ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה. מניעה על פי כל דין 

 כי יפעל על פי כל דין, בשיקול דעת וסבירות ראויה בקיום הסכם זה.  .2.2

האמור   .2.3 לביצוע  הדרושים  והמומחיות  הניסיון  המקצועי,  הידע  בעל  הינו  כי 
 בהסכם זה. 

קיימות   .2.4 ו/או  פעולות  נעשו  ולא  כל תביעה משפטית שהיא  נגדו  תלויה  לא  כי 
ר ימנעו ו/או עשויות למנוע ממנו למלא אחר התחייבויותיו על  התחייבויות אש

פי הסכם זה וכי אין לו כל ניגוד אינטרסים ליתן שירותי ייעוץ כאמור בהסכם  
 זה.

להיאסף   .2.5 שעשוי  אליהם  הקשור  ו/או  האימון  משתתפי  אודות  המידע  כל  כי 
במסגרת מתן השירות הינו מידע של המשתתפים והמפעיל אינו רשאי לעשות  

 בו כל שימוש, למעט לצורך מתן השירות.  

 

 ההתקשרות .3

יפעיל את השירות, ימלא את תפקידו בנאמנות ובמסירות כמתחייב   .3.1 המפעיל 
 מתפקידו. 

מוסכם ומובהר בזאת כי המפעיל פועל לביצוע הוראות הסכם זה כקבלן עצמאי   .3.2
 מעביד.  -ואין ולא יהיו בינו, או בין מי מעובדיו, לבין המזמין, כל יחסי עובד 

על .3.3 המוטלים  חובה  תשלומי  כל  לשלם  מתחייב  עם  -המפעיל  בקשר  דין  פי 
פי הסכם זה, לרבות למס הכנסה, למס ערך מוסף  - התשלומים שישולמו לו על

המשולמת   לביטוח לאומי וכיו"ב   התמורה  עצמאי.  כקבלן  עליו  המוטלים 
שלום  למפעיל כוללת את כל התשלומים המגיעים לו והוא לא יהיו זכאי לכל ת

אחר נוסף. מוסכם בזה בין הצדדים, כי אם למרות האמור לעיל יפסק בעתיד  
על ידי ערכאה משפטית מוסמכת או כל פורום מסמך אחר, כי על המזמין לשלם  
נשוא   ההתקשרות  בגין  שכיר  עובד  של  זכויות  בגין  מטעמו  מי  ו/או  למפעיל 

ינימום הקבוע  הסכם זה, מוסכם מראש כי שכרו של המפעיל יעמוד על שכר המ
 בדין, והמפעיל יהא מחויב להשיב למזמין כל סכום שקיבל מעבר לכך. 

אם על אף האמור לעיל, ייקבע בין במסגרת ערכאה משפטית ובין בכל מסגרת   .3.4
מעביד בין המזמין לבין מי מעובדיו של המפעיל,  - אחרת, כי נוצרו יחסי עובד

ממנה, חלק  בכל  או  ההסכם  תקופת  בכל  מטעמו,  מי  המפעיל    ו/או  מתחייב 
ו/או חיוב, לרבות תשלומים   בגין כל תשלום  לשפות את המזמין  ו/או  לפצות 
ו/או חיובים עתידיים, שהמזמין ו/או מי מטעמה יחויבו לשלם על פי קביעה זו,  

 לרבות הוצאות משפט אם תהיינה. 

מובהר בזאת כי בין המפעיל למזמין לא יתקיימו יחסי סוכנות ו/או שליחות וכי   .3.5
יל לא יהא רשאי ו/או מוסמך ו/או מורשה לעשות כל מעשה ו/או מחדל  המפע

שיש בהם כדי לחייב את המזמין כלפי צדדים שלישיים ללא אישורו של המזמין  
 מראש ובכתב. 

 

 פעילות המפעיל  .4

הצעה  המפעיל יקיים את פעילותו וייתן למזמין את השירות בהתאם למפורט ב .4.1
 הסכם זה. מהווה חלק בלתי נפרד מ, השהוגשה על ידו במסגרת הקול הקורא

זכויותיו ו/או חובותיו על פי הסכם   המפעיל לא יהא רשאי להסב ו/או להמחות .4.2
 זה ו/או להעביר את ביצוע ההתחייבויות הנובעות ממנו לצד שלישי כלשהו. 

פי הסכם זה בתיאום עם ובכפוף   .4.3 על  המפעיל מתחייב לפעול בביצוע פעילותו 
 למנהל המזמין או למי שימונה מטעמו כנציגו לעניין הסכם זה.
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או  /יאום מראש, המפעיל יגיע לפגישות ובמידה ויידרש לכך על ידי המזמין ובת .4.4
 ישיבות עבודה במשרדי המזמין. 

עובדי המפעיל שיתנו את השירות מטעמו יאושרו מראש בידי המזמין. המזמין   .4.5
יהיה רשאי שלא לאשר עובדים לפי שיקול דעתו הבלעדי ומכל סיבה שהיא. כמו  

ה מעובדי  מי  של  החלפתו  את  לדרוש  עת  בכל  רשאי  המזמין  יהא  מפעיל  כן, 
 שבאמצעותם ניתן השירות. 

המזמין מתחייב שלא להתקשר בהתקשרות ישירה עם עובדי המפעיל ו/או כל   .4.6
אדם אחר שבאמצעותו יינתן השירות נשוא הסכם זה, אלא בהסכמת המפעיל.  

 זאת, עד לתום תקופת הסכם זה.

 

 הימנעות מתחרות וסודיות .5

ל ניגוד עניינים ו/או  המפעיל מצהיר כי החל ממועד חתימת ההסכם לא קיים כ .5.1
ובין   זה  הסכם  עפ"י  התחייבויותיו  בין  העסק  לבין  בינו  עניינים  לניגוד  חשש 
קשריו העסקיים, המקצועיים או האישיים, בין בשכר או תמורת טובות הנאה  
עניינים,   ניגוד  כלשהם ובין אם לאו, לרבות כל עסקה או התחייבות שיש בה 

ביצ  ולצורך  השירות  מתן  במסגרת  שלא  זולת  מתחייב  המפעיל  זה.  הסכם  וע 
נוצר   זאת  ובכל  עניינים בכל תקופת חלותו של ההסכם. היה  בניגוד  להימצא 
מצב של ניגוד עניינים )לרבות ספק לניגוד עניינים( המפעיל ידווח על כך מייד  

 למזמין.  

המפעיל מצהיר ומתחייב בזאת כי כל מידע שיגיע לידיו עקב מתן השירות לפי   .5.2
בי זה,  המשתתפים  הסכם  העסקים  לגבי  מידע  ובין  המזמין  לגבי  מידע  אם  ן 

(, לרבות מידע שיוכן על ידו אשר מתייחס לנ"ל,  "המשתתפים"באימון )להלן: 
לרבות נוסחאות ו/או דוחו"ת ו/או נתונים ו/או רישומים ו/או עלויות מוצרים  
ו/או   קיימים  בלקוחות  ו/או  בספקים  הקשור  מידע  כל  ו/או  תמחירים  ו/או 

ו/או  פ השיווק  בשיטות  ו/או  במכירות  הקשור  מידע  כל  ו/או  וטנציאליים 
בפעילות של המזמין או של מי מהמשתתפים, הינו ויהיה סודי והינו ויהיה תמיד  
רכושם הבלעדי של המזמין או המשתתפים, והוא ניתן לידיעתו של המפעיל אך  

א לעשות  ורק בקשר למתן השירות על פי הסכם זה. המפעיל מתחייב בזאת ל
שימוש כלשהו ו/או לגלות את המידע האמור לצד שלישי כלשהו ללא הסכמת  

 המזמין, או המשתתף הרלוונטי, מראש ובכתב. 

המפעיל יהיה אחראי לקיום ההתחייבויות לסודיות כאמור על ידי עובדיו, או   .5.3
ע"י צדדים שלישיים שהוא מעסיק במסגרת הסכם זה ויחתים צדדים שלישיים  

ו קבלני משנה שהוא מעסיק במסגרת הסכם זה על כתב סודיות  מרכזיים ו/א
 הכולל סעיפי סודיות עם התחייבויות זהות למפורט בהסכם זה. 

המפעיל מצהיר כי המידע הסודי הנ"ל כולל מידע סודי השייך ללקוחות ו/או   .5.4
ולא   והמפעיל מתחייב לשמור בסוד  לספקים של המזמין או של המשתתפים 

 ימוש כלשהו במידע הנ"ל. לגלות ו/או לעשות ש

המפעיל מצהיר בזאת כי ידוע לו שהמזמין מתקשר עימו בהסכם זה בהסתמך   .5.5
 על התחייבויותיו ונכונות הצהרותיו כפי שהן מפורטות בהסכם זה. 

המידע   .5.6 כל  את  מיד  להחזיר  מהמזמין  ראשונה  דרישה  עם  מתחייב  המפעיל 
הסודי ו/או כל מידע אחר הנמצא  הסודי וכן כל מסמך ו/או חומר בנוגע למידע  

 בחזקתו. 

חובת הסודיות הנ"ל תחול במשך תקופת השירות והן לאחר סיומה ללא הגבלת   .5.7
זמן או מקום וכל עוד המידע לא הפך לנחלת הכלל שלא כתוצאה מהפרת הסכם  

 זה.

 

 היקף הפעילות והתמורה למפעיל .6

המפעיל, .6.1 בידי  השירות  מתן  היקף  את  לקבוע  רשאי  יהיה  בהתאם    המזמין 
 וזאת בתיאום עם המפעיל.    בהצעת המפעיללצרכים ובהתאם לאמור 
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המפורטים   .6.2 לשיעורים  בהתאם  תמורה  למפעיל  תשולם  השירות  מתן  תמורת 
 הסכם זה. בהצעתו הכספית של המפעיל המהווה חלק בלתי נפרד מ 

לכל חודש, יעביר המפעיל למזמין חשבון הכולל את פירוט כל    5-לא יאוחר מה .6.3
החשבון   את  יבדוק  המזמין  הקודם.  בחודש  השירות  מתן  במסגרת  פעילותו 
ולאחר אישור ישלם למפעיל את הסכום שאושר לתשלום, בתנאי תשלום של  

 יום, כנגד חשבונית מס ערוכה כדין.    30שוטף + 

  6.2-6.3כי התמורה שתשולם למפעיל על פי סעיפים  הצדדים מסכימים בזאת   .6.4
לעיל הינה התמורה המלאה והסופית בגין ביצוע הוראות הסכם זה והמפעיל  
לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף לרבות לא לכיסוי הוצאותיו, וכל תשלום של  
על   יחולו  ניהול עסקיו,  בגין  ו/או  זה  פי הסכם  על  מס או היטל על הכנסותיו 

 ד. המפעיל בלב

המזמין הינו האחראי להעברת התמורה למפעיל גם אם היא מועברת בפועל על   .6.5
ידי צדדים שלישיים. ידוע למפעיל כי עליו לנהל את ההתחשבנות מול הגופים  

 עמם. עימם יגיע המזמין להסדר, וזאת בהתאם לתנאים אשר סוכמו

עיכ .6.6 זכות  או  קיזוז  זכות  למפעיל  תהא  ולא  אין  כי  בזאת  ומוצהר  בון  מוסכם 
 כלשהי. 

 

 הוצאות .7

 מוסכם בזאת כי המפעיל יישא בכל הוצאותיו הקשורות עם ביצוע הסכם זה.  .7.1

 

   תקופת ההסכם וסיומו .8

ועד לסיום הפעלת    ממועד החתימה על הסכם זההחל  תקופת ההתקשרות הינה   .8.1
השירות נותן  ע"י  על  התכנית  השירות  לנותן  להודיע  אופציה  תהיה  לחכ"ל   .

ל  הגדלת/הארכת נוספות,  כניות  2- ההסכם  יכולות  ת  הנוספות  התכניות 
סיומן.   לאחר  או  הקודמות  לתכניות  במקביל  מחויב  להתקיים  יהא  הזוכה 

 . להמשיך במתן השירותים בכל תקופות האופציה לפי תנאי ההסכם

לעיל או בהסכם זה, המזמין יהיה רשאי להביא את    8.1למרות האמור בסעיף   .8.2
 ההסכם לסיומו:

של   .8.2.1 דעתו  יום    30בהתראה  לשיקול  סיבה שהיא, בהתאם  מראש, מכל 
 הבלעדי של המזמין. 

של   .8.2.2 בהודעה  עת  הפר    14בכל  בו  במקרה  לספק  ובכתב  מראש  ימים 
המפעיל הוראה יסודית מהוראות הסכם זה ולא תיקן את ההפרה תוך  

 המועד הנ"ל;

לאלתר במקרה בו הוכרז המפעיל כפושט רגל ו/או מונה למפעיל מפרק   .8.2.3
ו/או נאמן וכל אלה במינוי זמני, או קבוע, ולא בוטל    ו/או כונס נכסים

 יום;  30המינוי תוך 

לאלתר במקרה בו הוטלו עיקולים על נכסי המפעיל אשר עלולים לשבש   .8.2.4
את יכולתו לקיים את התחייבויותיו על פי הוראות הסכם זה, ולא בוטלו  

 יום;    30תוך 

 לאלתר במקרה בו המפעיל הפסיק לנהל עסקים;  .8.2.5

לידי סיום מכל סיבה ימציא המפעיל למזמין לפי דרישתו את כל    הובא ההסכם .8.3
וכל   המידע, המסמכים והחומר שקיבל בקשר עם ההסכם ו/או קיימים בידו 
הזכויות במידע כאמור יהיו של המזמין או של המשתתפים בלבד. המפעיל לא  

 יהיה רשאי לעכב כל מידע ו/או בחומר בידו.
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י טבען או על פי האמור בהן חלות לאחר  מובהר כי הוראות ההסכם אשר על פ .8.4
סיום ההסכם מכל סיבה, לרבות, מבלי למעט מכלליות האמור לעיל, התחייבות  
המפעיל וכל הפועלים מטעמו לעניין הסודיות, ימשיכו לחול על אף סיום תוקף  

 ההסכם או אי ביצועו מכל סיבה שהיא, לרבות ביטולו.  

 

 קין יביטוח ונז .9

פת ההתקשרות בביטוחים הנדרשים לביצוע העבודה,  המפעיל יחזיק בכל תקו .9.1
  'אהמצ"ב להסכם זה כנספח ולכל הפחות בהתאם למפורט בנספח הביטוחים 

 ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

למי   .9.2 ו/או  למפעיל  שייגרם  נזק  לכל  אחריות  מכל  המזמין  את  פוטר  המפעיל 
על   המפעיל  של  באחריותו  שהוא  נזק  מכל  וכן  מטעמו  למי  ו/או  פי  - מעובדיו 

 פי הדין.    -הסכם זה ו/או על 

המפעיל יהיה אחראי כלפי החברה וכלפי המשתתפים לכל נזק לגוף ולרכוש,   .9.3
כל אבדן שייגרמו למזמין או לעובדיו או  ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ול

או   שלישי  צד  לכל  או  אלה  של  לרכושם  או  כתוצאה  לרכושולמשתתפים   ,
ממעשה או מחדל במסגרת מתן השירות או בקשר אליו על ידי המפעיל או על  

 ידי מי שנתון למרותו 

המפעיל  מתחייב בזה לפצות ולשפות את המזמין, מיד עם דרישה ראשונה, בגין   .9.4
לעיל ו/או כתוצאה מהפרת    9.3  ק ו/או אובדן ו/או מחדל כאמור בפסקהכל נז

התחייבות כלשהי של המפעיל שבהסכם זה ו/או הקשורה ו/או הנובעת מהסכם  
זה וביצועו, ובכל מקרה שהחברה תאלץ לשלם פיצויים, קנסות וכול תשלום  

לצד  אחר, בקשר לתביעה כזו מתחייב הוא לשלם כל סכום כזה למזמין עצמו או  
שלישי לפי הוראותיו וזאת מיד עם דרישה ראשונה, כל זאת בתוספת הפרשי  
הצמדה ו/או ריבית  והוצאות שהמזמין עמד בהן בקשר לכל תביעה כזו ומבלי  
לגרוע מהאמור לעיל יהא המזמין רשאי לנכות כל סכום כזה מכל תשלום או  

 סכום שיגיע ממנו למפעיל בכל עת שהיא לפי ההסכם.  

מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל  המפעיל    .9.5
אדם אחר הנמצא בשירותו של  המפעיל כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם תוך  
כדי ו/או עקב מתן השירות. המפעיל מתחייב לפצות ולשפות את המזמין מיד  

ל  עם דרישתו הראשונה בכל סכום שיהא על המזמין לשלם עקב כל חיוב שיוט
המזמין   עמד  בהן  הוצאות  בתוספת  כאמור  לפיצוי  או  לנזק  תביעה  בגין  עליו 

 כתוצאה מתביעה כאמור. 

עפ"י   .9.6 עליו  נזק המוטל  כל  בגין  שלישי  צד  כל  ו/או  את המזמין  יפצה  המפעיל 
  7הסכם זה ו/או עפ"י דין ו/או שהמזמין נדרשה לשלם במקומו, וזאת בתוך  

 ין. ימים מיום שיידרש לכך בכתב ע"י המזמ

 

 זכויות יוצרים .10

 מפעיל.הידוע למזמין כי התכנים הינם רכושו הבלעדי של  .10.1

ו/או    המזמין .10.2 ימסור  לא  זה  הסכם  קיום  במשך  כי  בזאת  ומתחייב  מצהיר 
)להלן:   יפיץ  ו/או המסמכים  ו/או המצגות  העזר  ללא   ("התכנים" את חומרי 

 אישורו והסכמתו של המפעיל בכתב. 

לאחר סיום תוקף הסכם זה, במידה והמזמין יהיה מעוניין לבצע שימוש הוגן   .10.3
 תשלום שיוסכם בין הצדדים . ל  וסביר בתכנים, יוכל לעשות זאת בתמורה

  

 היקף ההסכם  .11

הסכם זה מקיף ומפרט את כל אשר הוסכם בין הצדדים בעניין מתן השירות על   .11.1
ידי המפעיל למזמין והוא מבטל ובא במקום כל הסדר, מסמך או הבנה אחרים  

 בין הצדדים, שקדמו להסכם זה.
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יסודיות להסכם, אשר הפרתן    2-6הוראות סעיפים   .11.2 יהוו הוראות  זה  להסכם 
 תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 

 שינויים  .12

כל שינוי ו/או תוספת להסכם זה יהיו בתוקף רק אם נעשו בכתב ובחתימת כל   .12.1
 הצדדים להסכם זה. 

 

 הודעות .13

  הצדדים להסכם זה הן כקבוע במבוא לו. כל הודעה שתישלח בדואר   כתובות .13.1
רשום, לפי אחת מן הכתובות הנ"ל, תיחשב כאילו התקבלה על ידי הנמען בתום  

ימים לאחר שהנמען קיבל הזמנה לאסוף את דבר הדואר; הודעה שנמסרה    3
ובלבד   שליחתה,  לאחר  מיד  שהתקבלה  כמי  תיחשב  אלקטרוני  באמצעי 

 בעת מסירתה.   -שהשולח וידא טלפונית את הגעתה; הודעה שנמסרה ביד 

 

 סמכות שיפוט .14

הסמכות המקומית לדון בכל עניין הקשור להסכם זה או נובע ממנו תהיה נתונה   .14.1
 לבתי המשפט בעיר באר שבע בלבד.

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובמועד הנקובים לעיל: 

 

   _______________        ________________ 

 המפעיל                     המזמין  
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 אחריות וביטוח -'אנספח 

 

המזמינה לעניין סעיפי האחריות השיפוי והביטוח בחוזה זה משמעותם : החברה הכלכלית  
לערד בע"מ ו/או עיריית ערד ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך 

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

 

היועץ יהיה אחראי באופן בלעדי לכל נזק )בין לגוף ובין לרכוש( ו/או הפסד ו/או הוצאה   .1
והוא   מביצועו,  כתוצאה  או  ידו  על  השירות  ביצוע  במהלך  שהוא  גורם  לכל  שיגרמו 
מתחייב לפצות ללא דיחוי את המזמינה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה מכל מין  

ש לצד  ו/או  למזמינה  שיגרמו  פוליסת  וסוג  חשבונות  על  יוציא  היועץ  כך.  עקב  לישי 
 ביטוח להבטחת אחריותו האמורה. 

 

היועץ פוטר את המזמינה ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה מכל אחריות  .2
 לכל אבדן או נזק כאמור לעיל.

 

או   .3 הוצאה  כל  בגין  המזמינה  את  היועץ  ישפה  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי 
שתידרש המזמינה לשלם בקשר עם או בגין כל נזק שיגרם למאן דהוא בקשר  תשלום  

מעביד עם המזמינה,  -עם פעולות ו/או מחדלי היועץ  ו/או עקב טענה בקשר ליחסי עובד 
 והנובעים באופן ישיר או עקיף ממתן השירות. 

 

המזמינה רשאית לנכות כל סכום שהיא שילמה או חויבה לשלמו בגין תביעה כאמור,  .4
ל סכם שיגיע ליועץ ממנה, וכן תהא המזמינה זכאית לעכב כל סכום כזה להבטחת  מכ

 תשלום כנ"ל, בכל מקרה בו המזמינה תהא צפויה לשלם דמי נזק לצד שלישי כלשהו.

 

להבטחת אחריותו על פי הסכם זה יערוך היועץ ויחזיק בידיו במשך כל תקופת חלותו   .5
הנחוצי הביטוחים  את  הפחות  לכל  זה  הסכם  התחייבויותיו  של  אבטחת  לצורך  ם 

השתתפויות   ישלם  וכן   בעלותם  יישא  והוא  זה,  בהסכם  לנקוב  בהתאם  וחובותיו 
 עצמיות במקרה נזק.

 

ימים ממועד חתימת הסכם זה אישור על קיום ביטוחים    7היועץ ימציא למזמינה תוך   .6
ת  לשביעות רצונה של המזמינה כשהוא חתום על ידי מבטחיו ואינו מסויג התואם א 

וימציא את אישור קיום הביטוחים   יחזור  זה. היועץ  התחייבותו החוזית ע"פ חוזה 
 יום לפני מועד פקיעת הביטוחים הנקובים בו.  14האמור, לכל הפחות  

 

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

 עבודה מידית.

 

אם תבקש זאת המזמינה יהיה היועץ חייב להמציא למזמינה, לפי דרישתה הראשונה,   .7
גם את פוליסת הביטוח ואת קבלות התשלום בגין פרמיות הביטוח המשולמות על ידו  

 בגין הפוליסות.

 

הנד .8 התשלומים  כל  את  כסדרם  לשלם  בזאת  מתחייב  שפוליסת היועץ  כדי  רשים 
הביטוח הנ"ל תהיה בתקופה המלא, אם לא יעשה כן תהיה המזמינה רשאית )אך לא  
חייבת( לשלם את כל הסכומים הנ"ל במקום היועץ ולנכותם מכל סכום כסף אשר יגיע  

 ממנה ליועץ. 
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תרופה   .9 ו/או  סעד  ו/או  זכות  מכל  לגרוע  כדי  לעיל  כאמור  הביטוחים  בעריכת  אין 
המוקנים למזמינה כנגד היועץ על פי ההסכם ועל פי כל דין, או להגביל את אחריותו 

 ואין בהם כדי לשחרר את היועץ מהתחייבויותיו לפי הסכם זה.

 

בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי היועץ כדי לצמצם ו/או לגרוע 
 בצורה כלשהי מהתחייבויותיו על פי הסכם זה. 

 

פע .10 להיות בכל  עומד  היועץ  מביטוחי  מי  כי  המזמינה  יודיע  היועץ  של  שמבטחו  ם 
לעיל, מתחייב   8מצומצם או משונה לרעה או מבוטל בתקופת הביטוח, כאמור בסעיף  

היועץ לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד  
 הצמצום ו/או השינוי לרעה ו/או ביטול הביטוח כאמור. 

להמציא   .11 היועץ  מתחייב  המזמינה  בכתב  דרישה  לקבלת  בכפוף  לעיל,  לאמור  בנוסף 
בתוך   עשר)  14מזמינה  מפוליסות  ארבעה  העתקים  הדרישה,  קבלת  ממועד  ימים   )

הביטוח לגבי אותם הביטוחים שהתחייב לקיימם ו/או החלים עליו על פי הסכם זה 
ואשר אינם נכללים במסגרת    ו/או על פי דין ו/או על פי החלטתו בקשר עם העבודות

כמו כן מתחייב היועץ לתקן את פוליסות הביטוח על נספח "אישור ביטוחי היועץ",  
 פי דרישות המזמינה, כדי להתאימן להוראות הסכם זה. 

למען הסר היועץ מובהר בזאת, כי גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המתחייבים  .12
ביטוחי עריכת  ובאישור  זה  בהסכם  האמור  מינימאלית  היועץ,    מן  דרישה  הינם 

ועל היועץ לבחון את חשיפתו לנזקים ולחבויות ולקבוע את גבולות    המוטלת על היועץ,
האחריות ותנאי הביטוח בהתאם. היועץ מצהיר ומאשר, כי הוא יהיה מנוע מלהעלות  
כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמינה ו/או מי מטעמם בכל הקשור לגבולות  

 יות המינימאליים כאמור.האחר

ו/או אי קיום של   .13 ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע כי הפרה  בנוסף לאמור לעיל 
מי   ו/או  ומנהליו  עובדיו  ו/או  היועץ  ידי  על  הביטוח  מפוליסות  איזו  מתנאי  תנאי 

 מהבאים מטעמו לא יפגעו בזכויות המזמינה, על פי ביטוחים אלו. 

ל ולהלן, היועץ יהיה אחראי לשפות את המזמינה  כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעי  .14
באופן מלא, בגין כל נזק, אשר ייגרם להם )או למי מהם( עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע  
מהפרה ו/או אי קיום תנאי מתנאי איזו מהפוליסות על ידי היועץ ו/או מנהליו ו/או  

 ו/או עבורו. העובדים המועסקים על ידו ו/או על ידי הפועלים מטעמו ו/או בשמו 

המזמינה רשאית )אך לא חייבת( לבדוק את אישורי הביטוח ו/או פוליסות הביטוח   .15
של   הביקורת  זכות  כי  ומתחייב  מצהיר  היועץ  לעיל.  כאמור  היועץ  ידי  על  שיומצאו 
המזמינה ביחס לאישורי הביטוח, אין באמור לעיל כדי להטיל על המזמינה ו/או על  

ו/או   כל חובה  אחריות שהיא בכל הקשור לאישורי הביטוח כאמור,  כל מי מטעמם 
שהיא,  חובה  מכל  לגרוע  כדי  בה  ואין  היעדרם,  לגבי  או  ותוקפם,  היקפם  טיבם, 

 המוטלת על היועץ על פי הסכם זה ועל פי הוראות כל דין.

היועץ מתחייב לשלם את פרמיות הביטוח בגין הפוליסות המפורטות באישור ביטוחי   .16
ר שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר להן במועד ולמלא אחר היועץ, וכל תשלום אח 

כל הוראות הפוליסות הנ"ל כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור על הוראות  
במלואם   הביטוח  דמי  את  לשלם  הביטוח,  בפוליסות  הנכללות  והזהירות  הבטיחות 

תקופת   כל  במשך  בתוקף  תהיינה  הפוליסות  כי  ולוודא  ולדאוג  ביצוע ובמועדם 
 העבודות. 

לא ביצע ו/או לא קיים היועץ את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי הסכם זה או   .17
מי מהם, תהיה המזמינה רשאית אך לא חייב ומבלי לפגוע בזכויותיה לפי הסכם זה 
או על פי דין, לערוך את הביטוחים כולם או חלקם )בהתאם להחלטת המזמינה( תחתיו 

חשבונו של היועץ. כל סכום המזמינה שילמה או התחייבה  ולשלם את דמי הביטוח על  
תקורה  בתוספת  הראשונה  דרישתה  פי  על  למזמינה  מיד  יוחזר  כאמור  בתשלומו 

. לחלופין ומבלי לפגוע בזכויות המזמינה על פי הוראות סעיף 20%מוסכמת בשיעור של  
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ץ בכל זמן  זה, המזמינה תהיה רשאית לנכות סכומים אלו מכל סכום שיגיע ממנה ליוע 
 שהוא, וכן תהיה המזמינה רשאית לגבותם מהיועץ בכל דרך אחרת. 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע העבודות   .18
מתחייב היועץ למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח  

ו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנ 
ושלוחיו שיועסקו בביצוע  עובדיו  לפגוע בכלליות האמור לעיל באופן שכל  אך מבלי 
העבודות, באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים  

 לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל. 

ם של הוראות ההסכם בדבר  כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוח  .19
אחריותו הבלעדית של היועץ לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בהסכם זה  

 ו/או על פי הדין. 

ופרויקט היועץ מצהיר בזאת כי פוליסות הביטוח שתופקנה על ידו עבור פרויקט זה,   .20
בלבד, הפוליסות   זה  מפרקי  לכ"א  המתייחסות  המצ"ב,  ההרחבות  את  יכללו 
 . ע"פ חוזה זההנדרשות 

 

  : העבודות  ותמיכה מהות  אישי  אימון  קבוצתי,  אימון  הכולל  כלכלי,  ייעוץ  שירותי 
 מקצועית שוטפת לעסקים 

 

, היועץ, קבלני  כמפורט ברישא למסמך זה  המזמינההפוליסות כוללות כיסוי אחריותם של  
נזק   וכל אלה הבאים מכוחם, מפני אובדן,  היועץ בכל דרגה שהיא  ואחריות  המשנה של 

 הקשורים ו/או הנובעים מביצוע העבודות. 

 

דרישות הביטוח כוללות את פוליסות הביטוח כדלקמן וכן את תוכן הסעיפים המצויינים  
 במסמך זה: 

 

- היועץ מבוטח בביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות שלא יפחת מסך של   .1
 ₪ לאירוע ולתקופה.  2,000,000.

ש"ח לתובע ובסך   6,000,000.- חבות מעבידים בגבול אחריות של  היועץ מבוטח בביטוח   .2
מתן   20,000,000.-של   במסגרת  עובדים  מעסיק  והינו  במידה  הביטוח,  לתקופת   ₪

 השירות. 

של   .3 מסך  יפחת  שלא  אחריות  בגבול  מקצועית  אחריות  בביטוח  מבוטח  - היועץ 
 ₪ לאירוע ולתקופת הביטוח כולל הרחבות סייבר. 1,000,000.

 1,000,000. -מבוטח בביטוח נאמנות עובדים בגבול אחריות שלא יפחת מסך של    היועץ .4
 . ₪ לאירוע ולתקופת הביטוח

היועץ מבוטח בביטוח רכוש, לרבות רכוש מעוקלים, בערך כינון בסכום שלא יפחת מ   .5
 ₪ על בסיס נזק ראשון, שישועבד לטובת המזמינה  1,000,000 -

 הבאים: בפוליסות הביטוח יחולו התנאים  .6

לעיל לא יפחתו מתנאי ביט הרלוונטיים     4-5   -ו   2,    1תנאי הביטוח בסעיפים   .6.1
 למועד תחילת הביטוחים.

בכל הפוליסות יורחב שם המבוטח לכלול את המזמינה כמפורט ברישא למסמך   .6.2
 זה וכל הבאים מטעמם, בגין אחריותם למעשי או מחדלי היועץ ו/או מי מטעמו.

יתוו  .6.3 לעיל  הפוליסות  כנגד  בכל  היועץ  תביעת  לא  אך  צולבת  חבות  סעיף  סף 
 המזמינה. 

.  6.2בכל הפוליסות לעיל, יתווסף סעיף ויתור על זכות השיבוב המצוינים בסעיף   .6.4
 אולם סעיף זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון. 
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יום לגבי צמצום הכיסוי    60בכל הפוליסות לעיל יחול סעיף הודעה מוקדמת של   .6.5
 פוליסות, בין אם ביזמת המבטח ובין אם ביזמת היועץ. הבטוחי או ביטול ה

וכן למילוי כל חובות  היועץ לבדו אחראי לתשלומי הפרמיות וההשתתפויות העצמיות,   .7
 ה"מבוטח " ע"פ תנאי והתניות הפוליסות.

כל הוראה בביטוחים שערך היועץ בהתאם להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה   .8
אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ו/או מגבילה בדרך כלשהי את  

הביטוח   לפיה  הוראה  כוללים  האמורים  הביטוחים  כל  המזמינה.  כלפי  תופעל  ולא 
ו/או  הפיצוי  במלוא  המזמינה  את   המזכה  ראשוני",  "ביטוח  הינו  למזמינה  ביחס 
להשתתף   יחויבו  האחרים  המזמינה  שמבטחי  מבלי  תנאיו,  לפי  המגיעים  השיפוי 

 י הנזק או החבות המכוסים בפוליסה הנערכת לפי החוזה. בכיסו

כל הביטוחים שערך היועץ בהתאם להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו   .9
זכויות המזמינה   מחמת אי מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה, וכיוצ"ב,  

המזמינה   ראש  מוגדר  זה  שלעניין   , למזמינה   ידוע  היה  המקרה  אם  גזבר  אלא  או 
 המזמינה או הממונה על הביטוחים במזמינה. 

למעט תביעות    – בפוליסה צד שלישי, בטלים ומבוטלים: כל חריג או הוראה בפוליסה   .10
לבדו היועץ  נגד  התביעה    –   המוגשות  כאשר  הכיסוי,  את  המגבילים  או  המפקיעים 

ת, מכשירי ליסודות, בניינים, דרכים, כל חריג המתייחס למנופים, מעליו מעוגנת בנזק  
טעינה ופריקה מכלי רכב, חפירות, אש, התפוצצות, אדים, גז, שיטפון, בהלה,  ,  הרמה

מזיקים, או  רעילים  ותאור  חומרים  סוג  מכל  זיהום  פגומים,  סניטריים  ,  מכשירים 
 . בעלי חייםקבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, עבודות נוער כחוק, 

לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי  בפוליסה צד שלישי, הפוליסה תכלול כיסוי   .11
 . לעיל. 6.2כנגד המצוינים בסעיף 

ולשון   .12 דיבה  להוצאת  הרחבה  תכלול  הפוליסה  מקצועית,  אחריות  לביטוח  בפוליסה 
 הרע. 

או   .13 וגם  מידע  לאבדן  הרחבה  תכלול  הפוליסה  מקצועית,  אחריות  לביטוח  בפוליסה 
 מסמכים, למעט מחמת עיכוב.

גילוי מורחבת של לא    בפוליסה לביטוח אחריות  .14 מקצועית, הפוליסה תכלול תקופת 
יום, לאחר סיומה אם המבטח יביא את הפוליסה לידי סיום או אי   180פחות מאשר  

ישיר  פוליסה אחרת המכסה את אותה חבות כהמשך  נערכה  כי לא  ובתנאי  חידוש, 
 לפוליסה הקיימת ע"י החברה.

ל .15 שיפוי  תשלומי  לעיל,  המצוינות  הפוליסות  מתן  בכל  בזמן  שאירע  נזק  בגין  מבוטח 
 השירות למזמינה, באם יגיעו, יוסבו לטובת המזמינה  .

על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק  חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים.   .16
 או מקרה ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח. 

 

 

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