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  יועץהזמנה לאיתור 
 

(ע"ר  –לביא  . 1 (להלן 58-0014983העמותה העירונית לפיתוח החינוך בירושלים   (
, העמותה" – הערכה עוץ בתחום מתכבדת בזה להזמין הצעות למתן שירותי י")

בהתאם למפרט , יית ירושליםבמנהל החינוך בעיר ומדידה ליעדי האגף הכללי
" כנספח א'השירותים המצורף    .")השירותים(להלן: 

יידרש  . 2 ההערכה והמדידה ליעדי נהל את כל מערך לו להקיםהמציע שייבחר 
 החינוך שייקבעו באגף הכללי במנהל החינוך בעיריית ירושלים. 

 :דרישות הבאותהבין היתר את  יכלולהיועץ תפקיד  . 3

ע  בניית . 1 והערכת תכניות חינוכיות  ילמערך מיפו  בודהתפיסה ותכנית 
י  –הפועלות בבתי ספר עם מינהל חינוך ירושלים (להלן  מנח"י) ונציג

 המזמין.
למדידה והערכה של תכניות, ליווי צוותים ומתן   כלי עבודה  בניית . 2

 ליווי שוטף.
הערכת תכניות ב  כל הקשורב  מנח"יב  להוות את הסמכות המקצועית . 3

 חינוכיות.
 בעיר ירושלים.  כי עבודה מותאמים לאוכלוסיות השונותמער  לבנות . 4

 
ו את על המציע להכיר . 4 בהובלת תהליכי ניסיון בעל להיות מערכת החינוך 

ניסיון בפיתוח כלי הערכה  הערכה ומדידה במערכות גדולות ומורכבות. 
וניהול מערך ומדידה חדשניים.  ברמה ארצית הערכה ומדידה ניסיון בהקמה 

עבודה מול תקציב שנתי, , בניסיון בפיתוח שיטות עבודה , בעלעירוניתאו ו
וותוכניבגיבוש יעדים, הצבת ב . דרישת התפקיד על הביצוע בקרהבת עבודה 

וידע בתהליכי שיתוף ציבור ועבודה בעל גם מחייבות את המציע להיות  ניסיון 
גורמים מקצועיים והנהגה  .מול קהילה עירונית בשיתוף 

לחודש לא כולל מע"מ ₪  17,000נחה מסך של המתן המכרז הינו בשיטת  . 5
. המחיר שיצוין על ידי המשתתף בהצעתו לא יעלה להלן: "המחיר המירבי"( (

לחודש ₪  14,000מירבי ולא יפחת, לאחר מתן ההנחה, מסך של העל המחיר 
.להלן: "המחיר המינימאלי"לא כולל מע"מ ( מובהר בזאת כי ככל שהצעת  )

ה מן המחיר המירבי כי אז תחשב ההצעה כאילו המחיר של המציע תהה גבוה
הינה שווה למחיר המירבי. הצעת מחיר שתפחת מהמחיר המינימאלי עלולה 

 להיפסל.

יינתנו  . 6 ו/או בעלי  בלבד עצמאיים מיועציםהצעות המחיר למתן השירותים 
יינתנוחברת יעוץ על פי התנאים, הדרישות וההנחיות המפורטים  . השירותים 

 .הדיןוהוראות להלן 

ייעוץ לקבלת ו הינה /שיבחר ים/יועץההתקשרות עם  . 7 הערכה בתחום שירותי 
והדרישות  ומדידה ליעדי האגף הכללי במנהל החינוך בעיריית ירושלים

 ,ים/הזוכה ים/ביועץ הבחירהוכאמור לעיל  ובנספח א'זה  מכרזבהמפורטות 
על שבחירתה תבסס  עמותהשל ה עפ"י שיקול דעתה הבלעדיאך ורק תעשה 

) . לאור העובדה כי ההתקשרות )75%) ואיכות ההצעה (25%הצעת המחיר 
כפופה בין היתר לתקציבים ע"י עיריית ירושלים ולכן כולה ממומנת 

 ההתקשרותאינה מתחייבת כי  עמותהמתאימים ולהיתכנות טכנית, אזי ה
וקיימת ולא מתחייבת לתקופת התקשרות, אל הפועל  תצאכולה או חלקה 

 כלל לא תתקיימנה ו/שייבחר היועציםאו  היועץההתקשרות עם אפשרות כי 
וכן כי תשלום התמורה כפוף לקבלת  ו שתתקיים למשך מספר חודשים בלבדא

הכספים מעיריית ירושלים ולכן יחולו הכללים וההוראות הקבועות בחוק 
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   . 2017 –מוסר התשלומים לספקים, תשע"ז 

בכל מכל סיבה שהיא ההתקשרות את  לבטלשמורה הזכות  עמותהל ,כמו כן . 8
בהודעה מראש ומכל סיבה שהיא ובכל עת גם לאחר תחילת ההתקשרות שלב 

יגיש הצעת מחיר מבלי הצורך לנמק את החלטתה. יום  30של  המציע אשר 
למתן השירותים מצהיר בעצם הגשת הצעתו כי הנ"ל ידוע לו היטב וכי הוא 

ו/או תביעה מ ו/או דרישה   .בגין ובקשר לכך עמותההמוותר על כל טענה 

וייבחרו/שהצעת יועציםאו  יועץ . 9 ים /ו כפופה/יהי עמותהו ע"י ה/ם תתקבל 
 ולכל גורם אחר מטעמה. עמותהלהנחיות ה

במתן השירותים  היועץאת  ואשר ישמשוהאמצעים הציוד הידע, ההכשרה,  . 10
ויהיה באחריותו   מהיועץקבלת השירותים הבלעדית. ככל שלצורך היחידה 

יטוח אזי קבלת ההיתר ועריכת הביטוח כאמור יעשו או בבלת היתר יידרש ק
  . 'כנספח ב היועץ בנוסח המצ"בבאחריותו ועל חשבונו של 

 תנאי סף
יובאו תנאי הסף לשם הגשת ההצעות ובחינתן: . 11  להלן 

על המציע להיות בעל תואר ראשון ממוסד אקדמאי מוכר על ידי   .א
סמכי המכרז יש לצרף למ המועצה להשכלה גבוהה בישראל.

 אסמכתא המעידה על עמידתו בתנאי סף זה.

בהובלת תהליכי שנים לפחות  5של ניסיון להיות בעל מציע ה לע  .ב
ן הנ"ל.רוט של יההצעה צריכה לכלול פ. הערכה ומדידה  הניסיו

 5בעבודה ברשות מקומית של לפחות ניסיון להיות בעל מציע ה לע  .ג
רוט יצריכה לכלול פההצעה  ..הובלת תהליכים חוצי ארגוןבשנים, 

 .הניסיון הנ"לשל 

עוסק מורשה בתוקף התאגדות חברה או בעל תעודת  להיותהמציע על  . 12
 כדין/עוסק פטור.

  אישור  – 1סעיף הביטוח ונספח ב' – 'נספח בעל המציע לצרף להצעה את
 .ח של המציעטבשהוא חתום ע"י מכ יועץעריכת ביטוחי ה

 ג שהוא ככם התקשרות עם היועץ הס – 'על המציע לצרף להצעה את נספח 
 חתום ע"י המציע.

  מציע להגיש את כל המסמכים הדרושים לצורך הוכחת תנאי הסףהעל ,
 .ך נפרדמבמס יש להגיש חייםהקורות כאשר את 

 
 לכל הצעה יצורפו גם המסמכים הבאים: . 13

ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות   .א אישור תקף על 
(אכיפת  , על שם המציע. 1976- ניהול חשבונות) תשל"ו גופים ציבוריים 

ניכוי מס במקור, על שם המציע.  .ב    אישור תקף על 

  .אי צירוף מסמכים אלה כולם או חלקם עלול להביא לפסילת ההצעה  

ניסיון, הכשרה יועץה . 14  ח האדםוכו הציוד הדרוש ,מצהיר כי הוא בעל ידע, 
מנו במסגרת מתן הדרוש לצורך ביצוע כל השירותים הנדרשים מ המקצועי

מצהיר שידוע לו ואת כל השירותים בעצמו  לבצעמתחייב  יועץה השירותים.
מלאה את  והובא לידיעתו כי יש לשמור בסודיות מוחלטת תוך אבטחת מידע

ויכולת לשמירה  המסמכים שיגיעו לידו ואת תוכנם וכי הוא בעל אמצעים 
 .לום ילדיםמלאה של סודיות המסמכים והאמור בהם ולרבות איסור צי
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האחריות  ידרש.ימראש ככל ש את כל הבדיקותלבצע  דרשיישייבחר  יועץה . 15
 בלבד.  יועץתהא על ה השירותים מתןבמסגרת 

 לשירותיםהמוצע על ידו את המחיר  יועץבמסגרת הצעת המחיר יפרט ה . 16
. כמפורט    בנספח א'

 ההליך

, 1930.12. ,ב' , עד ליוםעותקים )3( בשלושה תוגשנה הצעות למתן השירותים . 1
 .12:00בשעה 

ימים  )90( ההצעות תהיינה בלתי חוזרות והן תעמודנה בתוקף למשך תשעים . 2
(באמצעות דואר או על ידי שליח)  במקורממועד הגשתן. ההצעות תוגשנה 

 האסמכתאות הנדרשות ,השירות המוצעבהן יפורט ועותקים  )3( בשלושה
 . כוללת מע"מלא כשהיא והצעת המחיר לגביו 

כולל ביצוע  בהצעת המציעומוסכם בזאת כי המחיר המוצע והנקוב  מובהר . 3
ושירותי  מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על פי ההצעה

 השירות המוצע וההפעלה, לרבות ההוצאות הכרוכות בביצוע  המוצעים יועץה
(ועל דרך הדוגמא) הוצאות הדרושות לייצור, רכש, העמסה, הובלה  :ולמשל 

המציע לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף . ככל שתידרש וכל הוצאה נוספת שהיא
 .שהגיש בהצעתומעבר למחיר 

המציע מתחייב לשאת בכל המיסים ותשלומי החובה שיוטלו עליו (מס הכנסה,  . 4
, ושיהיו כרוכים בביצוע החוזה וקבלת תמורתו  ( ' , וכו מע"מ, ביטוח לאומי

 (אם יזכה במכרז).

ו/או שירותים  יםיועצמספר ב וררשאית לבח עמותהה . 5 לכל שירות בנפרד 
לפי שיקול דעתה הבלעדי ותבסס את כלל וזאת  יועץאו לא לבחור ב שונים

ניסיון קודם עם המציע השירות המוצע ותוכנו, החלטתה בין היתר על סמך 
שמורה הזכות  עמותהניסיון של המציע במתן השירותים הנדרשים. לו

או חלקם במהלך תקופת ההתקשרות מבלי  יק את השירותים כולםסלהפ
והמציע בהגשת הצעתו מצהיר שהנ"ל ידוע  שתהיה מחויבת לנימוקים כלשהם

בגין  עמותהלו וכי לא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ה
  .כך

אינה מחויבת במכרז לשם קבלת  עמותה, כי הספקמודגש בזה, למען הסר כל  . 6
זו לקבלת הצעות אינה כפופה לדיני המכרזים. השירותים האמורים והזמ נה 

, לנהל מו"מ עם כל  עמותהה שומרת על זכותה, על פי שיקול דעתה הבלעדי
גורם אחר, בכל זמן שהוא, בכל הקשור והכרוך בשירותים  מציע ועם כל 

ונסיבות: עמותהכן, אין ה האמורים. כמו  מתחייבת, בשום מקרה 

 ;וגשו ו/אולקבל הצעה כלשהי מבין ההצעות שה  .א

ו/או; .ב ו/או התמחרות בנוגע קבלת השירותים   לערוך תחרות 

ו/או "מעין מכרזי" בקשר לשירותי המבוקש.  .ג  לנקוט כל הליך מכרזי 

כל פעולה שתינקט כאמור (אם תינקט) תהייה על פי שיקול דעתה הבלעדי של  . 7
 ומבלי שתחול עליה חובה לנמק את החלטותיה. עמותהה

את ההצעה הזולה ביותר או  קבלינה מתחייבת לא עמותהמובהר בזאת כי ה . 8
שומרת לעצמה את הזכות לחזור בה מהזמנתה להציע  עמותההו הצעה כלשהי

הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הגבלה של זמן או בכלל.  .הצעות
מבלי לגרוע מכלליות שומרת על זכותה לנהל מו"מ מול המציעים.  עמותהה
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תהא רשאית להאריך את  עמותהורש כי ההאמור לעיל, מובהר בזה במפ
המועד הנ"ל, בין לצורך קבלת הצעה נוספת ובין לפי בקשה של אחד 
המציעים, והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתחול עליה החובה לנמק 

 את החלטתה.

, רק כאשר ייחתם הסכם בפועל עמותההצעה תחשב כזו שנתקבלה על ידי ה . 9
עצם הגשת הצעותיהם, ייחשבו כמי שהסכימו . המציעים, בעמותהעל ידי ה

ו/או  זו להצעת הצעות וכמי שוויתרו מראש על כל טענה  לכל תנאי הזמנה 
ו/או תביעה כלפי ה ו/או מי מטעמה בכל הקשור והכרוך  עמותהדרישה 

זו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ייחשבו  בשירותים נשוא הזמנה 
הליך ההזמנה להציע הצעות הוא הליך המציעים כמי שהסכימו, במפורש, כי 

, מיוזמתה של ה גמישות  עמותה, אשר תכליתו לאפשר לעמותהוולונטרי
ביותר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולפיכך מוותרים  ותהטוב ותבבחירת ההצע

ו/או כי יש  המציעים, מראש, על כל טענה לפיה הליך זה כפוף לדיני מכרזים 
ו/או הלכות מדיני המכרזים להחיל על הליך זה, על דרך של ה יקש, כללים 

 ו/או מדיני המינהל הציבורי.

ניתן להפנות  . 10  למר הראל רחמני מיילכתב בבשאלות הבהרה 

Harel@lavy.org.ilתשובות  .12:00בשעה , 1912.19. ,ה' , וזאת עד יום
 'געד ליום  העמותה יפורסמו באתר האינטרנט שללשאלות ההבהרה 

ן - כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .0016:בשעה , 1912.23. פה, אי
 שיפורסמו באתר העמותה ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב

עד רשאית, בכל עת, עד למו עמותהובכל מקרה ה עמותהתחייבנה את ה –
סמכי ההזמנה, האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים במ

 .ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים

בהתאם  ימציא אישור על עריכת ביטוחים עמותהשייבחר ע"י ה יועץכל  . 11
 .יועץאישור עריכת ביטוח ה -  1ב'למפורט בנספח 

לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט לעיל, תוך התקופה האמורה  . 12
מכים, אשר עליו להמציא שם ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמס
זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו, תהא רשאית ה לבטל את זכייתו של  עמותהנוכח 

הזוכה בהצעה וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים 
זו של התחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית ה נוכח הפרה   עמותהלזכותה 

מבלי לגרוע מכל סעד במקרה זה להזמין את העבודה מכל מציע אחר, והכל 
ו/או עלפ- על עמותהאו תרופה אחרים להם זכאית ה   י כל דין. פ- י הליך זה 

  
     ,   בכבוד רב 

  
  ארנון איקן

העמותה  –מנכ"ל לביא 
העירונית לפיתוח החינוך 

  בירושלים
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  נספח א'
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 ביטוח  - ' ב נספח
  

הסכם ו/או על פי כל דין, מתחייב העל פי  יועץחריותו של המבלי לגרוע מהתחייבויות ו/או א .1

לערוך ולקיים, בידיו ועל חשבונו, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, ביטוחים  יועץה

, בסכומים עיריית ירושלים וגופים עירוניים של עיריית ירושלים, עמותהלטובתו ולטובת ה

, ובלבד שלא יפחתו יועץדעתו של ה ובגבולות אחריות שיקבעו על ידו על פי שיקול

מהביטוחים ומהתנאים הקבועים בטופס אישור על קיום ביטוחים המצורף להסכם זה 

"ביטוחי  -" ויועץ, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "אישור קיום ביטוחי ה1ב'כנספח 

חריות "). הביטוחים יהיו בתוקף במשך כל תקופת מתן השירותים ולעניין ביטוח איועץה

 .  לאחר תום תקופת ההסכםנים נוספות ש 3-מקצועית ל

 יועץהמתחייב  ,הסכםהו/או  על פי כל דיןו/או מאחריותו  יועץה מהתחייבויותמבלי לגרוע  .2

עבור כל כלי הרכב  ביטוח מתן השירותים, לערוך ולקיים בידיו ועל חשבונו במשך כל תקופת

 במסגרת השירותים, כמפורט להלן: 

 פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב. -ה כנדרש עלביטוח חוב .2.1

 1,000,000ביטוח אחריות בגין רכוש צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב שלא יפחת מסך של  .2.2

 וביטוח מקיף לכלי הרכב.₪ 

רשאי שלא לערוך ביטוח מקיף (למעט צד ג'), במלואו  יועץלמרות האמור לעיל, מוסכם כי ה . 2.3

 .להלן במלואו 3גם במקרה כזה יחול הפטור בסעיף או בחלקו, אולם 

מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  יועץה .3

של עיריית ירושלים והבאים מטעמם של  גופים עירוניים, עיריית ירושלים, עמותהכנגד ה

קול הקורא ו/או לות נשוא הנ"ל וכן כלפי עובדים ומנהלים של הנ"ל וכלפי משתתפי הפעי

 מטעמו מי או/ו יועץידי ה על יובא אשר רכוש לכל שייגרם אובדן או/ו נזק כל סכם , בגיןהה

מתן  עם בקשר סביבתם ו/או כל רכוש אשר ישמש או/מקום מתן השירותים ולו/או עבורו 

וכי , ילולרבות כל נזק ו/או אובדן תוצאתי עקב נזק ו/או אבדן לרכוש כאמור לע השירותים

  .בזדון לנזק שגרם אדם כלפי יחול לא הוא פוטר את הנ"ל מאחריות לנזק כאמור, הפטור

את טופס האישור על  עמותהמתחייב להמציא ל יועץ, העמותהללא צורך בכל דרישה מצד ה .4

 - עם חתימת הסכם זה ובכל מקרה לא יאוחר מ,', חתום על ידי מבטחובקיום ביטוחים נספח 

ד תחילת מתן השירותים ולהמציאו מידי תום תקופת הביטוח וכל עוד ימים לפני מוע 7

לעיל), ולא יאוחר ממועד תום  1ההסכם בתוקף (או לתקופה מאוחרת יותר כאמור בסעיף 

 תקופת הביטוח כמצוין על האישור, וכתנאי מוקדם לכל תשלום על חשבון התמורה. 

ריכת הביטוח, שיומצא על ידי הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור ע יהתה עמותהל .5

שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת כל לבצע  יועץכאמור לעיל, ועל ה  יועץה

בכל מקרה של אי התאמה  על פי הסכם זה. יועץלהתחייבויות ה יועץלהתאים את ביטוחי ה

 יועץיב הלבין האמור בהסכם זה, מתחי יועץבגין האמור באישור קיום הביטוחים שהמציא ה

, על מנת עמותהימים מדרישת ה 3 -לגרום לשינויי הביטוחים באופן מיידי ולא יאוחר מ

 להתאימם להוראות הסכם זה. 

עומד להיות מבוטל או עומד  יועץ, כי מי מביטוחי העמותהיודיע ל יועץבכל פעם שמבטח ה .6

אותו הביטוח  לערוך את יועץלחול בו שינוי לרעה, כאמור באישור קיום הביטוחים, על ה

מחדש ולהמציא אישור קיום ביטוחים חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח 

 כאמור. 
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עיריית ירושלים וגופים ו/או  עמותהיהיו קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי ה יועץביטוחי ה .7

 של עיריית ירושלים. עירוניים

  .יועץי הוליסות ביטוחאת כל הוראות פבדייקנות מתחייב לשמור ולקיים  יועץה .8

קשר לביטוחי אחראי לתשלום דמי הביטוח, וכן לתשלום השתתפויות עצמיות ב יועץה .9

  .יועץה

מובהר כי הביטוחים הנדרשים וכן גבולות האחריות המפורטים באישור קיום הביטוחים,  . 10

 לפי חבותו ממלוא אותו פוטרת שאינה יועץהינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על ה

 עמותהה כנגד דרישה או/ו תביעה או/ו טענה כל לא תהיה יועץול כל דין פי על או/ו םסכהה

 למהות של עיריית ירושלים בקשר עיריית ירושלים וגופים עירונייםוכן כלפי  מטעמו מי או/ו

 . האמורים האחריות לרבות גבולות .והיקפם הנדרשים הביטוחים

או /ו עמותהעל ידי ה וישור ו/או בדרישתאין בעריכת הביטוחים כאמור ו/או בהמצאת הא . 11

ו/או על הסכם העל פי  יועץכדי לגרוע מאחריותו של ה ו/או בדרישה לשינויוהבאים מטעמו 

 . מטעמו הבאיםו/או על  עמותהעל האחריות כלשהי טיל הפי כל דין ו/או ל

ים הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותהמבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות  . 12

ו/או  יועץ, ומבלי לגרוע מאחריות היועץאו חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם ה

מתחייב להביא לידיעת כל קבלני המשנה  יועץהסכם ו/או על פי דין, הההתחייבויותיו על פי 

מטעמו בקשר לשירותים, את האמור בכל סעיפי הביטוח להסכם זה, ולקבל בכתב את 

אלו ואת התחייבותם לפעול על פי הוראות סעיפים אלו (לרבות הסכמתם לאמור בסעיפים 

לעיל והמצאת אישור עריכת ביטוח).  3במפורש ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הפטור בסעיף 

 משנה חלקי לקבלני באופן יוסבו זה הסכם נשוא שהשירותים ככל, לעיל האמור אף על

 קבלני עם ההתקשרות וסוג להיקף בהתאםיהיו ביטוחי קבלני המשנה , יועץה מטעם

ו/או צד ג' בקשר לשירותים  עמותהיהא אחראי כלפי ה יועץ, היועץהמשנה. למען הסר 

  משנה מטעמו. יועץבמלואם, בין אם השירותים ניתנו על ידו ו/או 

אלה כי לגבי מקומות לוודא  יועץהככל שמקום מתן השירותים יעשה בחצרי צד שלישי על  . 13

ש"ח  10,000,000פי צד שלישי בגבול אחריות שאינו פחות מסך יהיה ביטוח אחריות כל

למקרה ולתקופה, וכן ביטוח רכוש למבנים ותכולתם, הביטוחים יורחבו לכלול סעיף בדבר 

של עיריית ירושלים  ופים עירוניים, געיריית ירושלים, עמותהויתור על זכות התחלוף כלפי ה

של הנ"ל ו/או משתתפי הפעילות נשוא  והבאים מטעמם של הנ"ל ו/או עובדים ומנהלים

 .הסכם זה

זה, לרבות לא הציג את אישור נספח אחת ו/או יותר מהתחייבותו בקשר ל יועץלא מילא ה . 14

, הסכםהקיום הביטוחים המצ"ב המקורי בחתימת המבטח, יהווה הדבר הפרה יסודית של 

 ות הביטוח הנ"ל.   מהתחייבות כלשהי בקשר עם פוליס יועץאולם לא  יהיה בכך לפטור את ה

_____________________        __________________  

  תאריך                         יועץהחתימה+ חותמת  
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יועץאישור עריכת ביטוחי ה - 1ספח ב'נ  
 

      תאריך:

  לכבוד
  ) 580014983העמותה העירונית לפיתוח החינוך בירושלים (ע"ר  –לביא 

 , ירושלים 42מרח' אגריפס 
  " )העמותההלן : "(ל

  אישור עריכת ביטוחהנדון: 

  

חברה לביטוח בע"מ מצהירים, כי ערכנו עבור     אנו החתומים מטה 

 מכרז״) את הביטוחים המפורטים להלן, בקשר עם יועץה(להלן: ״ ______________________

 שירות נלווה וכל בתחום החינוך הערה ומדידהיעוץ בתחום ניהול מערך למתן שירותי שפרסמה העמותה 

        ועד ליום      "), וזאת לתקופה המתחילה ביום השירותים(להלן : " במוסדות חינוך

  "):תקופת הביטוחשני התאריכים נכללים (להלן: "

 וליסה מספר _________________. פ –ביטוח אחריות מעבידים  .1

אחריות למוצרים פגומים , על פי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] ו/או חוק היועץביטוח אחריותו של ה

ל עובדיו, בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק שכלי ו/או נזק נפשי ו/או מחלה , כלפי כ1980-תש"ם

אשר לא יפחתו מסך מקצועית תוך כדי ו/או עקב עבודתם, לרבות בקשר לשירותים, בגבולות אחריות 

לול חריג ו/או הגבלה בקשר למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח לא יכ₪  20,000,000של 

ל: העסקת נוער, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, היה וייחשב המבוטח למעבידם. 

של עיריית ירושלים  ופים עירונייםו/או ג עיריית ירושליםהעמותה ו/או הביטוח מורחב לשפות את 

 ו/או יועץמעביד כלפי מי מעובדי ה אם נטען כי מי מהם נושא בחבותו/או עובדים ומנהלים של הנ"ל, 

 עובדיו.  כלפי יועץה חבות לעניין שילוחית נושא באחריות כי מי מהם נטען

 וליסה מספר _________________. פ -אחריות כלפי צד שלישי  ביטוח .2

 רם לצד, על פי דין, בגין כל נזק ו/או אובדן לגוף ו/או רכוש, שנגרם ו/או ייגיועץביטוח אחריותו של ה

אשר לא יפחתו מסך בקשר ו/או תוך כדי ו/או עקב ביצוע השירותים, בגבולות אחריות  שלישי כלשהו

למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח אינו כפוף להגבלה בדבר חבות ₪  4,000,000של 

הנובעת מ: אש, עשן, התפוצצות, כל דבר מזיק במזון או במשקה, חבות בגין וכלפי קבלנים קבלני 

רכוש שנה ועובדיהם, בעלי חיים, שביתות והשבתות, תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. מ

מובהר כי אובדן ו/או נזק ***( חלופה לביטוח אחריות מקצועית) העמותה יחשב לרכוש צד שלישי. 

לא יבוא בגדר החריג בדבר אחריות  ו/או בקשר אליהם לגוף ו/או רכוש שייגרמו עקב השירותים

עיריית הביטוח מורחב לשפות את העמותה ו/או  .כמו כן הביטוח כולל הרחבת פגיעה אישית עיתמקצו

ל של עיריית ירושלים והבאים מטעמם של הנ"ל ו/או עובדים ומנהלים ש ופים עירונייםו/או ג ירושלים

מו. ו/או מי מטע יועץהנ"ל בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב מעשי ו/או מחדלי ה

הביטוח יכלול סעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי 

  המבוטח. 

 וליסה מספר ________________. פ -ביטוח אחריות מקצועית  .3

ו/או מי מטעמו  יועץ, על פי דין, בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד היועץלכיסוי אחריותו של ה

אשר טעות ו/או השמטה לרבות בכל הקשור למתן השירותים, בגבולות אחריות  לרבות רשלנות ו/או

אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח אינו כפוף להגבלה  למקרה ₪ 4,000,000לא יפחתו מסך של 

בדבר חבות הנובעת מ: מרמה ואי יושר עובדים, חריגה מסמכות בתום לב, אובדן השימוש, השהייה 

ביטוח, פגיעה בפרטיות, דיבה, השמצה ו/או לשון הרע, אובדן ו/או נזק לגוף  או עיכוב בעקבות מקרה

של עיריית  ופים עירונייםו/או ג עיריית ירושליםאו רכוש. הביטוח מורחב לשפות את העמותה ו/או 

ירושלים והבאים מטעמם של הנ"ל ו/או עובדים ומנהלים של הנ"ל בגין חבות אשר עלולה להיות 

ו/או של הבאים מטעמו ו/או ככל שיועלו טענות   יועץעקב מעשה ו/או מחדל של ה מוטלת על מי מהם

ו/או של הבאים מטעמו, הביטוח יכלול סעיף  יועץכנגד הנ"ל לעניין אחריותם למעשה ו/או מחדל של ה
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אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח, מבלי לגרוע 

חודשים. התאריך  6כלפי העמותה. הביטוח כולל תקופת גילוי בת  יועץותו של המביטוח חב

הרטרואקטיבי בפוליסה יהיה לא מאוחר מהמועד בו החל בביצוע השירותים אך לא לפני 

 ._______________  

 

 כל הביטוחים כוללים תנאים מפורשים כדלקמן:
  

היקף הכיסוי בביטוחים, למעט בביטוח אחריות מקצועית, אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח  .1

הפוליסות הידוע כפוליסת "ביט" מהדורה ___________ על כל ההרחבות הכלולות בפוליסות, 

 .בהתאמה לכיסוי הביטוח המפורט לעיל

לם אין בביטול החריג כאמור או, לא קיים/מבוטל חריג רשלנות רבתי ותאנו מאשרים כי בפוליס .2

   .על פי הדין יועץהבכדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות 

 מספר משתתפים. בדבר חריג כוללים אינם, לעיל הביטוחים .3

לא תפגע בזכויות  יועץהפרה ו/או אי קיום בתום לב של תנאי הפוליסות ו/או החבות המוטלות על ה .4

 העמותה לקבלת שיפוי על פי הפוליסות. 

ו/או עיריית ירושלים ו/או  חים הינם קודמים וראשוניים לכל ביטוח הנערך על ידי העמותההביטו .5

בר מוותר על הזכות ו/או טענה ו/או דרישה בד יועץ, ומבטחו של הגופים עירוניים של עיריית ירושלים

 . ו/או עיריית ירושלים ו/או גופים עירוניים של עיריית ירושלים שיתוף בביטוחי העמותה

לבדו יהיה אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחים  עץיוה .6

 המפורטים לעיל. 

ו/או  עיריית ירושליםהביטוחים כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור זכות התחלוף כלפי העמותה ו/או  .7

ו/או של עיריית ירושלים והבאים מטעמם של הנ"ל ו/או עובדים ומנהלים של הנ"ל  ופים עירונייםג

משתתפי הפעילות נשוא השירותים של אישור זה , ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא 

 יחול לטובת מי שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

המבטח אינו רשאי לבטל את הביטוחים ו/או לשנות לרעה, אלא אם כן שלח המבטח לעמותה  .8

ל י כניסתו של ביטול הביטוח ו/או שינוי לרעה שיום לפנ 60הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות כן 

 הכיסוי הביטוחי.

  

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו באישור 

 זה, ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

 

__________________________________________________________________  

  אריךת  שם החותם             תפקיד החותם           חתימת המבטח               חותמת המבטח            
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  נספח ג'

 יעוץ הסכם למתן שירותי 
  

  2019שנת  ___שנערך ונחתם בירושלים, ביום __ לחודש 
  
  

  )58-0014983(ע"ר  החינוך בירושלים העמותה העירונית לפיתוח –לביא           בין:

  )המזמין" –(להלן   
    מצד אחד    

  
:   ע.ר. ____________ _________  לבין

                                                      )או "הספק" "היועץ" - (להלן 
  מצד שני  

  
  

ניהול א' לקבלת 4/2019והעמותה פרסמה מכרז מס'   הואיל יעוץ בתחום 
  ;(להלן: "המכרז") בתחום החינוך הערכה ומדידהמערך 

  
והספק הגיש הצעה במסגרת המכרז והצעתו נבחרה כהצעה הזוכה   והואיל

  במכרז;
  

ניהול ייעוץ והמזמין מעוניין לקבל מאת היועץ את שירותי   והואיל בתחום 
בהסכם כרז ובמסמכי המ, כהגדרתם בתחום החינוך הערכה ומדידה

(להלן  ובנספח א'זה    ");ץשירותי הייעו" –להלן 
   

והיועץ מצהיר כי הוא מוכן לקבל על עצמו את מתן שירותי הייעוץ,   והואיל
וכן בעל סיוןיכאמור, והוא  בעל היכולת, הידע, הנ , כוח אדם קבוע 

  האמצעים הכלכליים והמקצועיים הדרושים לשם כך;
  

ר את כל תנאי התקשרותם, לצורך מתן והצדדים רוצים להסדי  והואיל
כאמור בהסכם זה ובנספחיו ותוך התחייבות מוחלטת שירותי הייעוץ, 

למילוי כל דרישות הסודיות מצד המזמין לפי הסכם זה והוראות 
זה כנספח ב'הדין וכן ובהתאם לנספח הסודיות המצ"ב    ;להסכם 

  
  

  :והוסכם בין הצדדים כדלקמן הוצהר הותנה לפיכך
  מבוא

  
.  א.  .1   המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו
  

נוחות, והן לא תשמשנה   ב. כותרות הסכם זה נועדו אך ורק לצרכי 
  לפרשנותו של הסכם זה.

  
. יגברו הוראות   ג  , במקרה של סתירה בין הסכם זה לאחד מנספחיו

  הסכם זה.
     

  ההתקשרות
  
 3ותי הייעוץ, כהגדרתם בסעיף היועץ מתחייב בזה להעניק למזמין את שיר  .2

  להלן, ובהתאם לתנאי הסכם זה. 
  

  שירותי הייעוץ
  
זה   א.  .3 (בהסכם  ) "שירותי הייעוץ" - שירותי הייעוץ על פי הסכם זה 

ניהול מערך ייעוץ יכללו שירותי  בתחום  הערכה ומדידהבתחום 
המצורף להסכם א' נספח את ביצוע כל הפעולות המפורטות בו החינוך

.העבודה תכולתנספח " –לן (לה זה ("   
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בנוסף לאמור בסעיף קטן א' לעיל, יהא המזמין רשאי להטיל על היועץ   ב.  
נוספות, כגון הצגת תוצרי העבודה, מפעם לפעם,  משימות פרטניות 
, לרבות  גורמים מקצועיים במזמין בפני גורמים מקבלי החלטות או 

, ם, חוות דעת, המלצות הכנת חומר, תקצירי ובלבד שאלה וכיוב'
נגזרות מן האמור בנספח פירוט העבודה ואינן חורגות ממהותם של 
שירותי הייעוץ, כהגדרתם בהסכם זה. היועץ ימלא משימות נוספות 

ן י דרישותפ- ועלובמקצועיות שיוטלו עליו, כאמור, בדייקנות  , המזמי
  ללא תמורה נוספת. 

  
תוכן "פתוח" שאין מובהר ומוסכם כי שירותי הייעוץ יכללו אך ורק   ג.   

יוצרים ו/או זכויות של צדדים שלישיים או לחלופין יכללו  בו זכויות 
אך ורק שירותים אשר היועץ מתחייב כי הוא מחזיק בכל ההיתרים 
וכן לרבות  והרישיונות לעשות בהם שימוש במסגרת שירותי הייעוץ 

  הטמעת התוכן והעיצוב נשוא שירותי היועץ. 
כי      שילם את כל התשלומים לכל צד שלישי רלוונטי עוד מצהיר היועץ 

ו/או כל פרט אחר במסגרת  בגין השימוש בכל פונט ו/או תמונה 
  שירותי הייעוץ שיינתן למזמין כאמור בהסכם זה.

  
  התחייבויות היועץ

  
, על  א.  .4 זה, - היועץ מצהיר כי אופי השירותים הנדרשים ממנו פי הסכם 

  העניק שירותים אלה.ידוע לו היטב, והוא מקבל על עצמו ל
  

, כוח אדם קבוע, היועץ מצהיר כי הוא בעל היכולת, הידע, הניסיון  ב.  
האישורים וההיתרים והאמצעים הכלכליים והמקצועיים הדרושים 

לשם מתן שירותי הייעוץ באופן הטוב ביותר ובהתאם לסטנדרטים 
המקצועיים הגבוהים ביותר; והוא מתחייב כלפי המזמין להעניק את 

רותי הייעוץ באופן המקצועי הטוב ביותר כאמור לעיל, ולשביעות שי
  רצונו המלאה של המזמין.

  
5.   , יעניק את שירותי הייעוץ על פי הנחיותיו והוראותיו של המזמין היועץ 

, כפי שיקבע (ובהיעדר קביעה  אשר יינתנו על ידי נציג מוסמך מטעמו
המזמין הסמיך  אחרת יהיה נציג המזמין לצורך הסכם זה מי שמנכ"ל

  . היועץ ישמע להוראות המזמין באופן קפדני.מטעמו)
    

  
  :הימנעות מניגוד עניינים  .6
  

יימנע בקפדנות מכל   א.   ניגוד עניינים בכל הקשור למתן חשש של היועץ 
  שירותיו המקצועיים על פי הסכם זה.

  
יודיע בכתב למזמין על כל עיסוק או עבודה שהוא עוסק בהם   ב. היועץ 

נותן למזמין ושיש נגיעה לשירותים המקצועיים שהוא  ועל כל  להם 
ניגוד עניינים כלפי המזמין  חשש שעלול להעמיד את היועץ במצב של 

  .ולרבות בקשר לייעוץ שניתן על ידו
  

  : היעדר בלעדיות  .7
  

מובהר, למען הסר כל ספק, כי במשך תקופת תוקפו של הסכם זה ולאחריה 
ם שהוא את ביצועם של כל השירותים רשאי המזמין להזמין מכל אד

הכלולים במסגרת "שירותי הייעוץ", או חלק מהשירותים הנ"ל, וזאת 
מבלי לגרוע מזכותו של היועץ לקבל את שכרו, בהתאם לתנאי הסכם זה. 
ו/או תביעות כלפי  ולו יהיו לו כל טענות  היועץ מצהיר בזה שאין לו 

ו/או צד שלישי בגין מסירת העבודה כ אמור לאדם אחר, וכמו כן המזמין 
  מתחייב היועץ לשתף פעולה עם אותו אדם אחר.

  שכר טרחת היועץ  .8
  

שירותי היועץ על פי הסכם זה לשביעות רצון המזמין, כל בתמורה לביצוע   
בהתאם להצעת המחיר הכלולה בהצעת המציע ישולם ליועץ שכר טרחה 

זה. כנספח א'המצ"ב    :)"שכר הטרחהנספח " –(להלן  להסכם 
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מובהר כי שכר הטרחה המפורט בנספח א' הנו סופי ומוחלט וכולל את כל   
המיסים וההוצאות מכל מן וסוג שהוא בגין שירותי היועץ ולא יתווספו לו 

  סכומים נוספים כלשהם. 
  

שכר הטרחה ישולם בכפוף לדיווח שעתי מפורט של היועץ, אשר ימולא על   
יומי ואשר יומצא בתום כל שבוע  ידי היועץ בחתימתו.בסיס    עבודה על 

ידוע ליועץ כי שכר הטרחה האמור ישולם לו בכפוף לקבלת הכספים   
יידחה  יידחה מועד קבלת הכספי כאמור,  מעיריית ירושלים אצל המזמין. 
בהתאם מועד התשלום ליועץ וליועץ לא תהיה כל טענה כנגד המזמין בגין 

  כך.
     
    

  מועדי תשלום
  

ל  .9 יועץ כנגד חשבוניות מס שיגיש היועץ לנציג המוסמך שכר הטרחה ישולם 
דיווח מפורט של שעות העבודה בסוף כל חודש קלנדרי של המזמין ועל פי 

(לרבות היקף השעות, מהות העבודה שבוצעה במסגרת  בגין החודש שחלף 
השעות שחויבו, ומה חלקו של כל בעל תפקיד בחישוב השעות כאמור) 

(באמצעות המזמין ית ירושלים בעמותה. ובכפוף לקבלת הכספים מעירי
 ( יבדוק את החשבון, על פי הנוהל המקובל אצלו, ויאשרו לתשלום, נציגו

או יחזירו ליועץ לשם תיקונו. אושר החשבון לתשלום על המזמין, בהתאם 
לנהלים, ישלם המזמין ליועץ את הסכום הנקוב בו בתוך שלושים ימים מן 

ניתן האישור לקבלת הכספים מעיריית ירושלים  , ובכפוףהמועד שבו 
  .בעמותה

  
במעמד חתימת ההסכם זה, וכתנאי מוקדם לבצוע תשלומים ליועץ לפי   .10

  הסכם זה, ימציא היועץ למזמין העתק מאומת של כל אלה:
  

 1975 - תעודת עוסק מורשה בתוקף על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו   א.
.החוק" - (בסעיף זה  ("  

(כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים  האישור מפקיד מורש  ב.
ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו  ) או 1976 - (אכיפת 

מרואה חשבון או מיועץ מס, לפיו היועץ מנהל או פטור מלנהל את 
פנקסי החשבונות והרישומים שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה 

נוהג לדווח לפקיד הש ומה על הכנסותיו ולפי החוק, וכמו כן שהיועץ 
  ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי כל דין.

  
מובהר כי תעריף שכר הטרחה כולל ומגלם בתוכו תשלום ו/א החזר   .11

הוצאות, מכל מין וסוג שהם, אשר הוציא היועץ במסגרת ביצוע עבודת 
הייעוץ; לפיכך היועץ לא יהיה רשאי לקבל מן המזמין כל החזר הוצאות 

   תשלום נוסף מעבר לשכר הטרחה.ו/או 
    

כן מובהר, למען הסר כל ספק, כי שכר הטרחה הוא התמורה הכוללת, - כמו  .12
ובגין כל שירותיו על פי  הסופית והמוחלטת של היועץ בגין שירותי הייעוץ 
הסכם זה ובקשר אליו, והמזמין לא יהיה חייב לשלם ליועץ, בשום מקרה, 

למען הסר ספק דרישה  מור בסעיף זה.כל תשלום כספי נוסף מעבר לא
לא תחייב  –להוצאה כלשהי שלא הוסכמה מראש ובכתב על ידי המזמין 

  את המזמין בתשלום כלשהו. 
  
  
  
  

וביטוח     אחריות 
     

היועץ אחראי כלפי המזמין וכלפי כל צד שלישי לכל נזק שהיועץ   א.  .13
, וכן לכל נזק ו/או הפסד מכל מי ן וסוג אחראי לו על פי כל דין

שייגרמו למזמין ו/או לכל אדם ו/או רכוש כתוצאה מהפרת התחייבות 
ו/או כתוצאה ממחדלו של היועץ ו/או של כל  של היועץ לפי הסכם זה 

  הבא מטעמו של היועץ.
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מבלי לגרוע מהוראות ס"ק א' לעיל, מתחייב היועץ לשפות את   ב.
נגד המזמין, בפסק דין סופ י, בקשר המזמין בגין כל סכום שייפסק 

לנזק כאמור בסעיף קטן א' לעיל, וזאת מיד לפי דרישתו הראשונה של 
המזמין, ובלבד שניתנה ליועץ ההזדמנות הנאותה להתגונן בפני 

  התביעה, ככל שהדבר אפשרי מבחינת סדרי הדין.
  
. שצורף להוראות נספח ב' היועץ יערוך פוליסות ביטוח בהתאם   ג

, וזאת בכל וחנספח הביט" –(להלן  למסמכי המכרז קופת ת")
ההסכם, ולעניין ביטוח "אחריות מקצועית", גם כל תקופה נוספת בה 
עלול היועץ להימצא אחראי על פי הוראות הסכם זה ו/או על פי כל 
יוער, כי עריכת פוליסות הביטוח, כנדרש על פי נספח הביטוח  דין. 

, והחזקתן בתוקף היא תנאי יסודי להסכם. היועץ ימציא לידי המז מין
במעמד החתימה על הסכם זה, העתק של אישור מבטח, בנוסח 
המפורט בנספח הביטוח, בדבר קיומם של הביטוחים הנדרשים. בכל 

ובהתאם לדרישות  מקרה בו לא יערוך היועץ את הביטוחים, כנדרש
, או לא יחזיק ביטוחים אלה בתוקף, יהא המזמין רשאי, לפי המזמין

, להמשיך  ולשלם את הפרמיות עבור הביטוחים שיקול דעתו הבלעדי
הנ"ל ולחייב את היועץ (לרבות בדרך של קיזוז מחשבונות שכר טרחה) 
בפרמיות אלה, וכל זאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת שיש למזמין 
במקרה כאמור, לרבות הזכות לבטל את ההסכם בשל הפרתו בהפרה 

  יסודית בידי היועץ.
  
  

  קבלן עצמאי - היועץ 
  

ו  .14 מוסכם כי אין ולא יהיו בין המזמין לבין היועץ ו/או עובדי היועץ מוצהר 
ו/או ש- ו/או כל הבא מטעמו של היועץ יחסי עובד ו/או - ולחמעביד  שלוח 

וכי בכל הקשור לביצוע עבודת הייעוץ  שותפות, במישרין או בעקיפין, 
ועניין. מבלי לגרוע מכלליות הנ"ל,  יחשב היועץ לקבלן עצמאי לכל דבר 

ועץ בכל החיובים והתשלומים החלים על קבלן עצמאי במקרים ישא הי
וכן דומים, לרבות כל חיוביו של היועץ כ ובכלל זה  של עובדי היועץעצמאי 

' וכן כל ניכוי  בגין שכר עבודה, הפרשות ותנאים סוציאליים, נסיעות וכו
  .בגין מס בהתאם להוראות הדין כמעביד

  
ינתן פסק דין סופי הקובע מבלי לגרוע מן האמור לעיל, כי ב  .15 כל מקרה בו 

סכומי כסף כלשהם המגיעים ו/או למי מטעמו כי על המזמין לשלם ליועץ 
, מיד עם מתן מעביד, הרי ש- ליועץ בגין יחסי עובד היועץ ישיב למזמין

ו על פי הסכם זה  בצירוף למהתשלומים ששולמו  60%הדין כאמור, - פסק
היום בו שולם התשלום העודף , מ4%הפרשי הצמדה וריבית שנתית של 

כי  ליועץ בפועל ועד ליום החזרתו למזמין. למען הסר ספק, מובהר בזה 
אין לראות באמור בסעיף זה משום הסכמה של הצדדים בדבר קיומם של 

  יחסי עובד ומעביד ביניהם. 
  

זכויותאיסור    העברת 
  

ל  א.  .16 ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או  העביר היועץ לא יהיה רשאי להסב 
זה, - בכל דרך אחרת את זכויותיו על ולן או מקצתן, מבלי כפי הסכם 

.   לקבל על כך רשות מפורשת, מראש ובכתב, מאת המזמין
     

ו/או למסור את מתן   ב. היועץ לא יהיה רשאי לאצול מחובותיו וזכויותיו 
ג' שהוא, מבלי לקבל את  שירותי הייעוץ, כולם או מקצתם, לכל צד 

בכל מקרה חל על של המזמין, מראש ובכתב. הסכמתו המפורשת 
כלשהם, לצד שלישי, ו/או פרטים מסמכים  העברתהיועץ איסור על 

ייעזר בשירותיהם, על  ככל שיאושרו לרבות קבלני משנה אשר היועץ 
  ., מראש ובכתב, על ידי המזמיןפי תנאי הסכם זה
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  מסמכים ותוצרים
  

"  א.  .17 זה,  ו/או  סוגיכל  - " המסמכיםבסעיף  החוזים ו/או המכרז 
המסמכים ו/או חומר כתוב אחר הקשורים, במישרין או בעקיפין, 

כל חומר אשר הוכן על ידי היועץ,  – "התוצרים"לשירותי הייעוץ; 
  במסגרת שירותי הייעוץ.

  
יוכנו   ב. יועברו כל זכויות היוצרים במסמכים ו/או בתוצרים אשר  ו/או 

הייעוץ נשוא הסכם זה, תהיינה  על ידי היועץ, לצורך מתן שירותי
, והמזמין יהיה רשאי לנהוג בהם מזמין בלבדבבעלות ובשימוש ה

מנהג בעלים, ללא כל סייג, כפוף לשמירה על זכותו המוסרית של 
בעל היועץ בתוצרים ו/או במסמכים, בהתאם לדין. היועץ לא יהיה 

רשאי לעשות כל שימוש זכויות במסמכים ובתוצרים ולא יהיה 
ו/או במסמכים, כאמור, למעט לצורך מתן שירותי הייעוץ בתו צרים 

  נשוא הסכם זה.
  

  . ליועץ לא תהיה זכות עכבון במסמכים ו/או בתוצרים, כולם או חלקם   ג
והיועץ יעביר למזמין, מיד עם דרישתו הראשונה, את כל המסמכים 

, ללא כל עיכוב, מכל סיבה שהיא.   ו/או התוצרים שיידרשו על ידו
  

יהיה משוחרר מכל אחריות לגבי כל תביעה  מזמיןמוסכם במפורש, שה  ד.   
זכובגין שירותי הייעוץ לזכות כלשהי יוצרים יו, לרבות  מכל סוג ת 

(הן של היועץ והן של כל צד שלישי) י, והשהוא  היה האחראי יועץ 
יוצרים היחיד לגבי כל תביעה שבאה כתוצאה  מהפרה של זכויות 

ו/או במסגרת מתן ה שירותים והשימוש בתוצרים על ידי כתוצאה 
י .המזמין בגין כל סכום שיחויב בו, כולל מזמין פצה את ההיועץ 

, אם יחויב כתוצאה מאי קיום מזמיןהוצאותיו המשפטיות של ה
  הוראות סעיפים אלה.

  
  הפסקת ההתקשרות

  
, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, וללא צורך   א.  .18 המזמין יהא רשאי

, להפסיק את שירותיו של היועץ, על פי הסכם זה, וזאת במתן הנמקה
ו/או  ימים מראש 15לאחר מתן הודעה של  ומבלי שליועץ תהיה טענה 

. במקרה של הפסקת זכות כלשהי בגין הפסקת ההתקשרות כאמור
ההתקשרות, כאמור, יהיה היועץ זכאי לתשלום שכר טרחה בגין 

עביר לידי המזמין מיד השירותים אשר הוענקו על ידו בפועל, והוא י
  לעיל.  17את כל המסמכים והתוצרים, כמפורט בסעיף 

  
וויתור, הנחה או הימנעות מפעולה במועדה, או מתן ארכה, לא   .ב   שום 

ייחשבו כוויתור של המזמין על זכות מזכויותיו לפי הסכם זה ולא 
ויתור כזה במפורש י- ישמשו מניעה לתביעה על דיו, אלא אם כן נעשה 

  .ובכתב
  
  

וחובת סודיות   שימוש במידע 
     

(וכל הבא   .19 היועץ מתחייב כי במהלך תקופת תוקפו של הסכם זה, הוא 
ו/או ידיעה ו/או מסמך שיגיעו  ) יעשה שימוש בכל מידע  ו/או מטעמו בשמו 
אליו בקשר לעבודת הייעוץ, אך ורק במסגרת ובקשר לביצוע עבודת הייעוץ 

. כמו כן מתחייב הי ועץ לא לעשות כל שימוש במידע ולטובת המזמין
כאמור לעיל לאחר תקופת תוקפו של הסכם זה. היועץ ישמור בסוד על כל 
ו/או חפץ שהגיעו לידו, במסגרת מתן שירותי הייעוץ,  ו/או מסמך  מידע 

זה, - על גורם, אלא ופי הסכם  ו/או ממסירתם לכל  ימנע מפרסומם ברבים 
כתב. היועץ ידאג לאחר שקיבל לכך אישור מאת המזמין, מראש וב

להחתים כל עובד או אדם הבא מטעמו על התחייבות מפורשת, כאמור 
לעיל. היועץ יחתום על נוסח התחייבות לשמירה על סודיות המקובל 

. ב' , בנוסח המצורף להסכם זה כנספח    במזמין
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  תקופת ההסכם
  

ת תקופת קבלת שירותי היועץ ע"י המזמין ע"פ הסכם זה תהיה עד להשלמ  .20
ביצוע מלוא התחייבויותיו של היועץ למתן שירותים, כמפורט בנספח 

  פירוט העבודה. 
  

  שונות
  

ידי שני - אין לשנות תנאי מתנאי הסכם זה אלא במסמך החתום על  א.  .21
  כוחם.- הצדדים או באי

  
מקום השיפוט לצורך הסכם זה יהיה אך ורק בבית המשפט המוסמך   ב.

  בירושלים.
  
. סכם זה תשוגר בדואר רשום או תימסר ביד לכתובות כל הודעה לפי ה  ג

הצדדים, כמפורט במבוא להסכם זה. כל הודעה כאמור תיחשב כאילו 
ימים מיום מסירתה במשרד הדואר, או עם מסירתה ביד,  3התקבלה 

  לפי העניין.
  

זה   ד. מוסכם על הצדדים כי הסכם זה ממצה את מלוא  זכויותיהם, 
ו/או הבטחה אשר קדמו לו.כלפי זה, והוא מבטל כל הסכ ו/או מצג  ם 

    
  

  ולראיה באו הצדדים על החתום:
  
  

_____________________                                   ________________  
ן                                                                        יועץה     המזמי



16 
 

 

  נספח א' 

  מפרט שירותי הייעוץ
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  נספח ב'

  התחייבות ספק לשמירה על סודיות 
 תאריך _________

  לכבוד
  )58-0014983(ע"ר  העמותה העירונית לפיתוח החינוך בירושלים –לביא 

) –(להלן    המזמין
, . .נ   א.ג

  התחייבות לשמירת סודיותהנדון: 
  _ שנחתם בינינו ביום _________סימוכין: הסכם למתן שירותים בנושא _____

  
ו  אנו החתומים מטה, ______________, ת"ז __________ 
______________, ת"ז __________, מורשי חתימה ומוסמכים מטעם 

  - תאגיד), מצהירים בזה כלהלן:ה –_______________ (להלן 
  

עסקיו,  הננו מאשרים נגישות ו/או קבלת מידע ונתונים בקשר עם המזמין, לרבות . 1
  לקוחותיו ופעילותו, וזאת לצורך מתן השירותים נשוא ההסכם שבסימוכין. 

כל נתון, ידע, מסמכים ונתונים מכל סוג שהוא אודות המזמין,  –"מידע" לעניין זה 
סקי ו/או נכסי ו/או ע - ומבלי למעט עניין אחר  –עובדיו ולקוחותיו, לרבות 

מידע שהגיע אגב, במהלך או בקשר עם פעילויות ו/או התקשרויות מי מהם; לרבות 
  הגשת הצעה ו/או ניהול משא ומתן עמכם, טרם חתימת ההסכם שבסימוכין.

הננו מתחייבים, בשמנו אנו ובשם התאגיד, לא לגלות, לא להעביר, לא למסור  . 2
לאחרים ולא לעשות שימוש כלשהו במידע האמור, למעט שימוש לשם מתן 

נו מתחייבים לשמור בסודיות מלאה את לעיל. הנ 1השירותים כאמור בסעיף 
המידע, לנקוט בכל האמצעים הדרושים לשם כך ולגרום כי כל המועסקים על ידי 

 התאגיד ו/או מטעמו יעשו כן. 
המידע האמור מיד לאחר  כלכמו כן הננו מתחייבים להשמיד או להשיב אליכם את  . 3

או מי מעובדיו עריכת השימוש הנדרש לשם מתן השירותים, כך שבידי התאגיד ו/
 לא יהיה ולא ייוותר המידע האמור, כולו ו/או חלקו, מיד עם סיום השימוש.  

, מכוח היותו מידע חסוי מכוח דין ו/או הסכמיםידוע לנו, כי המידע דלעיל הינו  . 4
לקוח, וכי הנכם  –כולל סודות עסקיים ו/או נתונים שחל עליהם חיסיון מזמין 

ותכם עמנו, ואלמלא הייתה התחייבות זו מסתמכים על התחייבות זו בהתקשר
  ניתנת, לא הייתם מסכימים להתקשר עמנו בהסכם האמור שבסימוכין.

מובהר, כי אנו נהיה אחראים באופן מלא ובלעדי בגין כל הפרה של חובת הסודיות  . 5
האמורה לעיל, בין מצידנו ובין מצד מי מעובדינו, ובכל מקרה נדאג לפיצוי המזמין 

ל נזק מכל מין וסוג שהוא, שינבע כתוצאה ו/או בקשר עם הפרה ושיפויו בגין כ
  כאמור, הכול על פי דרישתו הראשונה ולפיה.

האמור בהתחייבות זו לא יחול לגבי מידע אשר היה ברשותנו טרם תחילת  . 6
ההתקשרות עמכם ולא נמסר לנו על ידכם או לגבי מידע אשר מעצם טיבו 

ייחודי להתקשרות  בינינו לבינכם. הוא נחלת הכלל ואינו 
זו תעמוד בתוקף הן במהלך ההתקשרות בינינו והן לאחריה,  . 7 התחייבות 

  ללא הגבלת מועד.
  

  היום,
 _________________    ________________  

  
  אישור

  
אני הח"מ_______________ עו"ד/רו"ח מרחוב__________________ מאשר 

, על ידי בזאת כי ההסכם דלעיל נחתם בפני היום ___________
 , ז. _____________, לאחר שקראו ז. ו___________ ת. ______________ ת.
בו, וכי חותמת התאגיד_______________ בצירוף  הבינו והסכימו לכל האמור 

ועניין   .חתימותיהם של ה"ה האמורים מחייבת את התאגיד לכל דבר 
  

                                            ____________      _____________                               
_________  

                                 כתובת וטלפון                                           חותמת עו"ד/רו"ח     
 החתימ

  


