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 לכתב ההזמנה' נספח ד

 

 

 חוזה ייעוץ
 ____שנה ___, בחודש ___ שנערך ונחתם בכפר ורדים ביום 

 

 

 המועצה המקומית כפר ורדים  :ב י ן 

 

 ("המועצה": להלן)        

 

 . פ.ח, ____________  :ל ב י ן 

 מ 

 ("יועץה": להלן)        

 

״השירות״  :להלן)______________  מעוניינת לקבל שירותי ייעוץ מועצההו :הואיל

 ;(ייעוץ״ה או ״שירותי/ו

 ;אישרה ועדת היועצים את ההתקשרות עם היועץ____  וביום :והואיל

למעט במקרים שבהם ניתנה , באופן אישי וצמוד_______  ידי-שירות יינתן עלוה :והואיל

 ;ידי אחר-מראש ובכתב כי שירות כלשהו יינתן על מועצהה הסכמת

 

 

 :אי לכך באו הצדדים לידי חוזה כדלקמן

 המבוא .1

 .המבוא לחוזה זה וכל הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה 1.1

כותרות הסעיפים מצויינות לנוחיות בלבד ואין לעשות בהם כל שימוש בפרשנותו של  1.1

 .חוזה זה

 :הגדרות 1.1

וכן כל , המועצה של מועצה מקומית כפר ורדים ל"מנכ   -"ל המועצה"מנכ"  1.1.1

מי שנתמנה על ידו לייצגו לצורך פקוח על ביצועו של חוזה 

, י המועצה"או כל אדם שנקבע ע/או באופן כללי ו, זה

בדבר פקוח על ביצוע העבודה ' לשם מתן הוראות וכד

 .ל"הנ



וכן כל , המועצה של מועצה מקומית כפר ורדיםמהנדס   - "מהנדס המועצה" 1.1.1

מי שנתמנה על ידו לייצגו לצורך פקוח על ביצועו של חוזה 

, י המועצה"או כל אדם שנקבע ע/או באופן כללי ו, זה

בדבר פקוח על ביצוע העבודה ' לשם מתן הוראות וכד

 .ל"הנ

ות וההתייחס, "נציגי המועצה"ל המועצה יקראו להלן "מהנדס המועצה ומנכ

 .למי מהם תהיה לפי מהות ההתקשרות

 

 

 העסקה .1

לבצע ולספק למועצה את כל , מקבל בזאת על עצמו יועץוה יועץהמועצה מוסרת בזאת ל

לרבות כל , ("ייעוץשירותי ה: "להלן)ב לחוזה זה "המצ' נספח אכמפורט ב הייעוץשירותי 

 .או הנובע ממנו וזאת בהתאם לכל הוראות חוזה זה/ו ייעוץהכרוך ב

 

 יועץהצהרות והתחייבויות ה .1

 :מאשר ומתחייב בזאת כדלקמן, מצהיר יועץה 1.1

 .ייעוץהיכולת והניסיון בביצוע שירותי ה, כי הינו בעל הידע 1.1.1

כי עומד לרשותו צוות עובדים בעל הכישורים הנדרשים לביצוע שירותי  1.1.1

 .ייעוץוכל זאת במספר הדרוש לביצוע שירותי ה, ייעוץה

, ייעוץלביצוע שירותי ה, לרבות אמצעים כספיים, כי ברשותו כל האמצעים 1.1.1

 .בהתאם לכל הוראות חוזה זה

על כל קשר עסקי או , לפני כל התקשרות, כי ידווח למהנדס המועצה מראש 1.1.3

או בין מי מנהליו לבין מי /או בין מי מבעלי מניותיו ו/אחר שבינו  ו

או מי /או מי מבעלי מניותיהם ו/מהגורמים אשר יספקו שירותים למועצה ו

 .ממנהליהם

אחרים לא יפגע בביצוע ( ים)כי מתן שירותים כלשהם על ידו לפרויקט 1.1.3

 .התחייבויותיו כאמור בחוזה זה

, י חוזה זה"לרבות כל המטלות אשר הוטלו עליו עפ, ייעוץיבצע את שירותי ה יועץה 1.1

 .כל תקן וכל הוראה של הרשויות המוסמכות, בהתאם לכל דין

, י המועצה"עדוע לו שגורמים רבים אחרים יפעלו ויעסקו כי י, מצהיר ומאשר יועץה 1.1

מתחייב  יועץוה, ב"קבלני משנה וכיו, קבלנים, יועצים, מפקחים, לרבות מתכננים

או /לרבות מתן כל הסבר ו, ככל שיידרש, ל"לשתף פעולה עם כל אחד מהגורמים הנ

 .ככל שיידרש, או פירוט/באור ו

לרבות לענין מספור , לסביר והמקובל בהתאם ייעוץיבצע את שירותי ה יועץה 1.3

 .הוצאת מכרזים, סטנדרטיים הנדסיים, שרטוטים, העברת מסמכים, מסמכים

, ייעוץכי בדק ובחן את הפרטים הנדרשים לביצוע שירותי ה, מצהיר ומאשר יועץה 1.3

או /לרבות צורת ואופן הביצוע וכל הדרישות לענין זה ולא תהיינה לו כל טענות ו

 .יעות לענין זהאו תב/דרישות ו
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והכל , בהתאם לדרישות הטכניות המקצועיות המקובלות ייעוץיבצע את שירותי ה 1.3

 .מדויקת ומסודרת, בצורה יעילה

כי בהתאם לאמור לעיל הוא האחראי הבלעדי לאומדנים , מצהיר בזאת יועץה 1.3

ולכן עליו להתריע בגין כל חריגה , ולכמויות אשר יעביר במסגרת העבודות למועצה

 .מהדרישות הטכניות המקצועיות

 

 כפיפות .3

בהתאם להנחיות וההוראות כפי שיינתנו מעת לעת  ייעוץמתחייב לבצע את שירותי ה יועץה

 \".המועצהנציג י "ע

 

 שלבי ומועדי הביצוע .3

: להלן)ב לחוזה זה "המצ' נספח ביבוצעו בהתאם לשלבים המפורטים ב ייעוץשירותי ה 3.1

 "(.שלבי הביצוע"

או /כוללים גם את כל אותן מטלות הקשורות ו ייעוץשירותי ה, למען הסר כל ספק 3.1

 .'נספח באשר נובעות מביצוע אותם שלבי ביצוע המפורטים ב

בהתאם למועד בו יורה לו , ממועד חתימת הסכם זה ייעוץיחל בביצוע שירותי ה יועץה 3.1

לרבות כל  ייעוץויסיימם במועד בו יסתיימו כל שרותי ה, המועצה על תחילת ביצועם נציג

 .ככל שתהיה תיקוני שנת הבדק

יסיים את ביצועו של כל אחד משלבי הביצוע לא יאוחר מתום פרק הזמן שנקבע  יועץה 3.3

 .'נספח בשל אותו שלב כאמור ב לביצוע

במועד שייקבע על , המועצה נציגיערוך ויגיש לאישור  יועץה, מבלי לגרוע מהאמור לעיל

הנכללים בכל אחד משלבי הביצוע  ייעוץלוח זמנים מפורט לגבי שירותי ה, ידו

 .'נספח בהמפורטים ב

במקרה כאמור יתאמו . המועצה יהא רשאי שלא לאשר את לוח הזמנים האמור נציג

 .לוח זמנים מוסכם יועץהמועצה וה נציג

עבודות ישפיע על  ייעוץכי מכיוון שה, מצהיר כי ברור לו יועץוה, מובהר בזאת

ייגזר מלוח  ייעוץלוח הזמנים לביצוע עבודות ה, והתחייבויות נוספות של המועצה

 .של המועצה יהזמנים הכלל

יעבור משלב ביצוע אחד למשנהו רק לאחר שקיבל על כך  יועץכי ה, מובהר בזאת

 .המועצה נציגאישור בכתב מ

, אשר לא נקבע משך לביצועה, יבצע כל אחת מהתחייבויותיו נשוא חוזה זה יועץה 3.3

 .לביצוע אותה התחייבות, המועצה נציגי "כפי שיקבע ע, בפרק הזמן הסביר והמקובל

וימלא את התחייבויותיו נשוא חוזה זה באופן שלא  ייעוץיבצע את שירותי ה יועץה 3.3

ככל , פ לוח הזמנים שנקבעו לביצועו"ע, של הפרויקט ייעוץיגרמו עיכובים כלשהם ב

 .או במי מהפועלים מטעמו/שהדבר תלוי בו ו



תי דין וחשבון על התקדמות ביצועם של שירו, המועצה נציגימסור לפי דרישת  יועץה 3.3

 .ייעוץה

 ייעוץאת שירותי ה יועץהמועצה לבקר במקומות בהם מבצע ה נציגיאפשר ל יועץה 3.5

 ייעוץעל מנת לבדוק את אופן ביצועם של שירותי ה, המבוצעים מחוץ לאתר הפרויקט

 .המועצה כל הסבר או תאור כפי שיידרש נציגהאמורים והתקדמותם וכן ימסור ל

 .קשורים לפרויקטהאמור לעיל יחול רק לגבי עניינים ה

 נציגי "המועצה וזאת במועדים שיתואמו ע נציגישתתף בישיבה שיקיים  יועץה 3.5

 .המועצה נציגובמקום כפי שיקבע , המועצה

 

 התמורה .3

 יועץישולמו ל, י חוזה זה"עפ יועץותמורת כל התחייבויותיו של ה ייעוץתמורת שירותי ה 3.1

 .לחוזה זה' נספח גהתשלומים המפורטים ב

יהיו , לעיל 3.1כאמור בסעיף , התשלומים וסכומי התשלומים של התמורהמועדי  3.1

 .'נספח גכמפורט ב

איננו זכאי בגין כל התחייבויותיו נשוא חוזה זה לתשלום  יועץה, למען הסר כל ספק 3.1

גם אם ביצוע הפרויקט , לעיל 3.1נוסף כלשהו מעבר לתשלום התמורה כנקבע בסעיף 

 .בע לעניין זהוהשלמתו יימשכו מעבר למועד שנק

 

 :חשבונות .3

את החשבון ', ונספח א' עם השלמת כל שלב כאמור בנספח ב המועצה נציגיגיש ל יועץה 3.1

נוהל הגשת ": להלן)כפי שיינתנו מעת לעת  ועצהבגין אותו שלב בהתאם להנחיות המ

 .בכל חשבון יצוינו הפרטים הקבועים בנוהל הגשת החשבון(. "החשבון

יבדוק את החשבון ויקבע את המלצתו לגבי החשבון והוא יהא רשאי בין  המועצה נציג 3.1

 .או להמליץ לאשרו בסייגים, כולו או חלקו, היתר להמליץ לאשר את החשבון

 נציגוהמלצה לאישור חשבון על ידי  ועצהכי עצם אישור חשבון על ידי המ, מובהר בזה 3.1

העבודה שצוינה בו אכן בוצעה דהיינו לכך ש, לא יהוו ראיה לנכונות האמור בו המועצה

 .בהתאם להסכם או לחישוב התמורה לפיו

לנכות או  תרשאי ועצההא המתמתוך הסכום שאושר לתשלום בגין חשבון ביניים  3.3

 .יועץוההפרש ישולם ל יועץלקזז כל המגיע למזמין מה

 .ייראה כמקדמה על חשבון התשלום הסופי בלבד יועץכל תשלום שישולם ל 3.3

יום  36-חשבון סופי לא יאוחר מ יועץיגיש ה, מכל סיבה וטעם שהם, עם סיום ההסכם 3.3

 .מיום שבו הודיע המזמין על סיום ההסכם ובין הצדדים תיערך התחשבנות מסכמת

 

 סיום החוזה .5

וזאת לאחר מתן הודעה , למועצה הזכות לסיים ולבטל חוזה זה בכל מועד שהוא 5.1

 .לא הפר חוזה זה יועץוזאת גם במקרה בו ה, יום 36מוקדמת בכתב של 

 נציגי "שירותים לפרויקט כפי שיידרש ע, יספק בתקופת ההודעה המוקדמת יועץה 5.1

 .המועצה
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לעיל לא יהווה הפרה של חוזה ולא יזכה את  3.1סיום וביטול החוזה כאמור בפסקה  5.1

או בתשלום כלשהו למעט /או את המועצה בהתאם למקרה בפיצוי כלשהו ו/ו יועץה

 .להלן 3.3התשלום כאמור בפסקה 

לעיל במקרה בו  5.1סיימה וביטלה המועצה חוזה זה בהתאם לזכותה כאמור בפסקה  5.3

אשר בוצעו בפועל  ייעוץעבור שירותי ה יועץיהיה עליה לשלם ל, חוזה זה יועץלא הפר ה

 המועצה נציגובלבד אם קיבל הוראה מפורשת מ, 'נספח גפ הנקבע ב"עד לאותו מועד ע

 .לבצען

שלא  ייעוץתשלומים כלשהם עבור שרותי ה יועץל, כאמור לעילבמקרה , אם שולמו

יום ממועד מתן הודעת הסיום  16-לא יאוחר מ, להשיבם למועצה יועץיהא על ה, בוצעו

 .והביטול

לתקופה שלא תעלה  ייעוץהמועצה תהא זכאית להורות על הפסקה בביצוע שירותי ה 5.3

יהא בהודעה מוקדמת  ייעוץחידוש אספקת שירותי ה. חודשים מכל סיבה שהיא 11על 

עבור  יועץתשלם המועצה ל, ייעוץניתנה הוראה להפסקת שירותי ה. יועץימים ל 16של 

אשר בוצעו בפועל עד למועד בו הורתה המועצה על הפסקת שירותי  ייעוץשירותי ה

 .'נספח גפ הנקבע ב"וזאת ע, ייעוץה

שלא  ייעוץשרותי התשלומים כלשהם עבור  יועץל, במקרה כאמור לעיל, אם שולמו

יום ממועד מתן הודעת הסיום  16-לא יאוחר מ, להשיבם למועצה יועץיהא על ה, בוצעו

 .והביטול

לתקופה  ייעוץבו הופסקה אספקת שרותי ה, לעיל( 5.3)במקרה כאמור בסעיף זה 

 יועץאו מחדל של ה/אשר אינה עקב מעשה ו, מכל סיבה שהיא, חודשים 11העולה על 

שלא לחדש את , פ שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט"ע, יועץיהא זכאי ה ,או מי מטעמו/ו

 .ולבטל חוזה זה בהודעה בכתב למועצה ייעוץאספקת שרותי ה

 .י מי מהצדדים"ביטול חוזה זה במקרה כאמור לעיל לא יהווה הפרה של חוזה זה ע

לערוך חפיפה  יועץיהא על ה, כאמור לעיל, או ביטול חוזה זה/במקרה של סיום ו 5.3

י המועצה ויעביר אליו את כל התיקים "מסודרת עם הגורם החלופי שימונה ע

 .'נספח אוהמסמכים כאמור הנזכרים ב

לא , שאינם בשליטת המועצה, או מחדל/או מעשה ו/עקב כוח עליון ו, בכל מקרה בו 5.3

 עד למועד בו ניתן לחדש את ייעוץיעוכב ביצוע שירותי ה, ניתן לבצע את העבודות

 .ביצוע העבודות

וההפרה לא תוקנה תוך , יועץי ה"במקרה של הפרת חוזה זה ע, למרות כל האמור לעיל 5.5

תעמוד למועצה הזכות לבטל חוזה לאלתר בהודעה , יועץיום ממועד מתן הודעה ל 13

או הוגשה /ו יועץהאמור לעיל יחול גם במקרה בו הוגשה בקשה לפירוק ה. יועץבכתב ל

ובקשות , יועץאו הוטלו עיקולים על נכסי וזכויות ה/ו יועץסים לבקשה למינוי כונס נכ

ידי -על, יועץיום ממתן ההודעה ל 13או עיקולים כאמור לא בוטלו תוך /כאמור ו

 .המועצה

 



 ייעוץשירותי ה .5

 .המועצה נציגוכל חלק מהם כפופים לאישורו של  ייעוץביצוע שירותי ה 5.1

, י דרישתו הראשונה"עפ, המועצה נציגלהמציא ל יועץעל ה, בנוסף לכל האמור לעיל 5.1

או ערך כפועל יוצא מהתחייבויותיו נשוא /הכין ו יועץאשר ה, או מסמכים/ו ביאורים

 .חוזה זה

בכל , המועצה יהיה רשאי נציגכי ידוע לו ש, מאשר בזאת יועץה, למען הסר כל ספק 5.1

אשר ייעצו או גורמים אחרים /מתכננים ו, יועץבנוסף ל, להעסיק, מועד שימצא לנכון

 .לבצע בהתאם לחוזה זה יועץלמזמין בכל הנוגע לשירותים אשר על ה

 נציגאו /או לעכב בכל דרך שהיא את המועצה ו/מתחייב להימנע מלהפריע ו יועץה 5.3

או /או להשלים ו/י המועצה לתכנן ו"גורמים אחרים כלשהם אשר מונו עאו /המועצה ו

אשר יערכו בכל , או המסמכים/טים ואו המפר/או התוכניות ו/ו לשנות את התכנונים

 .הנוגע לפרויקט ולהקמתו

וזאת בכל , כוח אדם איכותי, כאמור בחוזה זה, ייעוץימנה לביצוע שירותי ה יועץה 5.3

 .הדרגים

/ של מי מעובדיו ייעוץהמועצה הזכות לדרוש את השעייתם מביצוע שירותי ה נציגל

 ייעוץשירותי ה המועצה בלבד אינו מתאים לביצוע נציגאשר לדעת , יועץמטעמו של ה

, לאלתר את אותו אדם יהיה עליו להשעות, דרישה כאמור יועץהופנתה ל. נשוא חוזה זה

ומקצועיות כנדרש ולהעמיד לאלתר עובד חלופי בעל מיומנות , אשר השעייתו נדרשה

המועצה  נציגאשר העמדתו כפופה לאישור , פ הנקבע בחוזה זה"לאותו תפקיד גם ע

 "(.העובד החלופי: "להלן)

או עקב /להיות נוכח באתר הפרויקט עקב סיבות שאינן תלויות בו ו יועץהיה ונבצר מה 5.3

ממלא : "להלן)ממלא מקום  יועץיבחר ה, יציאה לחופשה מאושרת כמפורט לעיל

 .המועצה נציגאשר יובא לאישור בכתב של "( המקום

ביצוע המטלות בחוזה זה על ידי ממלא המקום מותנה באישורו , למען הסר כל ספק

 .המועצה נציגהמוקדם בכתב של 

יחליף את כל אותם הפועלים מטעמו בביצוע שירותי , המועצה נציגפ דרישת "ע, יועץה 5.3

. אינם מבוצעים כראוי ייעוץהמועצה שירותי ה נציגוזאת במקרים בהם לדעת , ייעוץה

 .יועץוח אדם כאמור לעיל תהא על חשבון ההחלפת כ

נשוא חוזה זה  ייעוץהמועצה בלבד כוח האדם המבצע את שירותי ה נציגאם לדעת  5.5

המועצה דרש את  נציגו, כאמור בחוזה זה, ייעוץאינו מיומן דיו לביצוע שרותי ה

יהא רשאי , לא ביצע לאלתר את ההחלפה יועץוה, לעיל 5.3כנקבע בסעיף , החלפתו

, יועץהמועצה לשכור אדם מתאים ועלות כוח אדם זה תנוכה מתשלומי התמורה ל נציג

 .כאמור בחוזה זה

אין , בכל הנוגע לפרויקט, לבצע החלפה של מי מהפועלים מטעמו יועץהתחייבותו של ה

 .ללוחות זמנים כנקבע בחוזה זה יועץבה כדי לגרוע מהתחייבות ה

אם מי מהפועלים . של כל הפועלים מטעמו בכל הנוגע לפרויקט סיקיהא המע יועץה 5.5

או /או מי מעובדי ו/יתבע את המועצה ו, ייעוץבכל הנוגע לשירותי ה, יועץמטעמו של ה

 יועץיהא על ה, סיקלרבות בעילה של יחסי עובד מע, המועצה בכל עילה שהיא נציג
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מועצה בגין כל תביעה ה נציגאו את /או מי מעובדי המועצה ו/לשפות את המועצה ו

 .כאמור

או להתקשר /וכל הפועלים מטעמו אינם מוסמכים ואינם רשאים להתחייב ו יועץה 5.16

 .או לסכם עם גורם כלשהו בשם המועצה/ו

 

 זכויות .16

או /או בתוכניות ו/אין כל זכויות יוצרים בתכנונים ו יועץכי ל, מוסכם על הצדדים 16.1

, וכנו בכל הנוגע להקמת הפרויקטאשר ה, על כל סוגיהם, או במסמכים/במפרטים ו

 .או תוקנה למועצה בלבד/והבעלות בהם מוקנית ו

ביחס לכל שירותי , עד כמה שקיימת לו כזאת, מוותר בזאת על זכות העיכבון יועץה 16.1

המסמכים האחרים אשר , המפרטים, או כל חלק מהם וביחס לכל התוכניות/ו ייעוץה

 .יעוץיכפועל יוצא מביצוע שירותי ה יועץנמסרו ל

מותנה בכך ששולמו לו כל התשלומים אשר אינם , יועץשל ה, הויתור כאמור לעיל 16.1

 .שנויים במחלוקת בין הצדדים

 

 ביטוח/אחריות .11

בנאמנות , ללא שיקולים זרים, במסירות ייעוץמתחייב לבצע את שירותי ה יועץה 11.1

י מי "או ע/שבוצעו על ידו ו ייעוץוברמה מקצועית נאותה והוא אחראי לטיב שירותי ה

 .מטעמו

או ביצוע פעולה /או מסמכים אחרים ו/או מפרטים ו/המועצה תוכניות ו נציגאישר  11.1

לא יפטור הדבר את , והקמת הפרויקט ייעוץוהכל בכל הנוגע לשירותי ה, כלשהיא

ואין באישור כאמור כדי להטיל על המועצה , מאחריותו המקצועית המלאה יועץה

או /או המסמכים ו/מהפועלים מטעמה אחריות כלשהי לטיב התוכניות ואו על מי /ו

 .ייעוץאו שירותי ה/המפרטים ו

יהיה פטור מאחריותו המקצועית כאמור לעיל  יועץה, למרות האמור לעיל בסעיף זה

 ייעוץאו מי מהפועלים מטעמה דרש לבצע את שירותי ה/במקרים בהם המועצה ו

ב למועצה כי לפי דעתו המקצועית אין לבצע את הודיע בכת יועץוה, באופן מסוים

י המועצה "ע יועץולמרות הודעתו נדרש ה, י המועצה"באופן שנדרש ע ייעוץשירותי ה

 .באותו אופן מסוים אשר נדרש ייעוץלבצע שירותי הניהול וה

או /שיגרמו הוא ו"( נזק: "להלן)נזק או הפסד , פגיעה, יהיה אחראי לכל אובדן יועץה 11.1

תוך כדי , פ דין"במעשה או במחדל לו הינו אחראי ע, או כל הפועל מטעמו/ו ומי מעובדי

לגופו ורכושו של כל אדם או גוף , נשוא הסכם זה ייעוץאו עקב ביצוע שירותי ה/ו

. לרבות למועצה ולפועלים מטעמה של המועצה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, שהוא

או מי מטעמה אם חיוב של /ובדיה ואו מי מע/יהיה חייב לפצות את המועצה ו יועץה

דין חלוט של בית -ל ייקבע בפסק"או מי מטעמה בגין הנ/או עובדיה ו/המועצה ו

או מי /או עובדיה ו/הודעה על תביעה כאמור והמועצה ו יועץובתנאי שניתנה ל, משפט



אם  –להתגונן בשמם כנגד תביעה כאמור על כל נזק שייגרם  יועץמטעמה לא מנעו מה

והוא מתחייב לשפות את , ל"כל אדם או גוף שהוא בעקבות איזה מהמעשים הנייגרם ל

, מיד עם דרישתם הראשונה לעשות כן, או את מי מטעמה/או את עובדיה ו/המועצה ו

או מי מטעמה בקשר לנזק וכן על כל /או עובדיה ו/במלוא הסכום ששילמו המועצה ו

בהן בקשר לתביעה בגין הנזק  או מי מטעמה נשאו/או עובדיה ו/ההוצאות שהמועצה ו

או /או מי מטעמה על פי הסכם זה ו/או עובדיה ו/והכל מבלי לגרוע מזכויות המועצה ו

 .לכל תרופה או סעד אחרים, על פי כל דין

( באישור עריכת הביטוח 1סעיף )היועץ מתחייב שהפוליסה לביטוח אחריות מקצועית  11.3

 3 -י חוק ולא פחות מ"אחראי עפ תחודש ברצף לכל התקופה בה היועץ עלול להימצא

  .שנים

או את מי מהפועלים מטעמו בגין כל /מתחייב בזאת לפצות את מי מעובדיו ו יועץה 11.3

או עקב ביצוע שירותי /אחר שייגרמו להם תוך כדי ו( או גופני/רכושי ו)פגיעה או נזק 

או בשעה שהם שוהים באתר הפרויקט לצורך מילוי תפקידם /נשוא הסכם זה ו ייעוץה

, מיד עם דרישתה הראשונה לעשות כן, והוא מתחייב לשפות את המועצה, כאמור

וכן בכל ההוצאות , במלוא הסכום ששילמה המועצה בקשר לפגיעה או נזק כאמור

והכל מבלי לגרוע , שהמועצה נשאה בהם בקשר לתביעה בגין פגיעה או נזק כאמור

. או על פי כל דין לכל תרופה או סעד אחרים/מזכויות המועצה על פי הסכם זה ו

להתגונן כנגד תביעות כאמור אשר  יועץהאמור לעיל אינו פוגע או גורע מזכותו של ה

 .הוגשו כנגד המועצה גם בשמה של המועצה

בביטוחים  לבטח את כל עובדיו יועץמתחייב ה, מבלי לגרוע מכל האמור לעיל

 .מתאימים כנגד כל הסיכונים המקובלים

כתוצאה , במישרין או בעקיפין, יהיה אחראי לכל נזק אשר ייגרם למועצה יועץה 11.3

, פ חוזה זה"אשר עליו לספק ע ייעוץפ דין של שירותי ה"או רשלני ע/מביצוע לקוי ו

 .רבהתאם ללוח הזמנים שהוגד ייעוץלרבות אי ביצועם או ביצועם של שירותי ה

לעיכובים  יועץהאמור בסעיף זה אין בו כדי להטיל אחריות על ה, למען הסר כל ספק

או הקבלנים /או היועצים ו/או מחדל של מי מהמתכננים ו/אשר ייגרמו עקב מעשה ו

 .י המועצה או עבור המועצה"ע או הספקים אשר יעסקו/ו

תוגש כנגד או תביעה ש/על כל דרישה ו, בהקדם האפשרי, יועץהמועצה תודיע ל 11.3

לטפל  יועץהמועצה תאפשר ל. פ הנקבע בחוזה זה"אחראי לה ע יועץאשר ה, המועצה

או בדרישה /בתביעה ו, ד שימונה על ידו"לרבות באמצעות עו, בעצמו ועל חשבונו

 .כאמור

 .כאמור בחוזה זה יועץהאמור לעיל אינו בא לגרוע מאחריות ה

לערוך , יועץמתחייב ה, ועל פי כל דין על פי הסכם זה יועץמבלי לגרוע מאחריותו של ה 11.5

באמצעות חברת ביטוח מורשית ובעלת , במשך תוקפו של הסכם זה, ולקיים על חשבונו

כמפורט באישור  ייעוץביטוחים המבטחים את חבותו בשל מתן שירותי ה, מוניטין

על כל , להסכם 'נספח דב כ"המצ, "(אישור עריכת הביטוח: "להלן)עריכת הביטוח 

 "(. יועץביטוחי ה: "להלן)תנאיו 

עריכת ביטוח הינו תנאי מקדמי לביצוע תשלום כלשהוא ליועץ כאמור הצגת אישור 

 . בחוזה זה
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הצגת אישור עריכת ביטוח הינו תנאי מקדמי לביצוע תשלום כלשהוא ליועץ כאמור  11.5

 . בחוזה זה

 

, יום מיום חתימת ההסכם 13תוך , יועץמתחייב ה, המועצה נציגללא כל דרישה מצד  11.16

. להמציא לידי המועצה את אישור עריכת הביטוח כשהוא חתום כדין בידי מבטחו

כדי , בדיקתו-או אי/או בבדיקתו ו/מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת האישור ו

היקפם או , תוקפם, טיבם, למוסכם יועץלהוות אישור בדבר התאמתם של ביטוחי ה

או כדי להטיל אחריות כלשהי על /ו יועץרוע מאחריותו של האו כדי לג/העדרם ו

 .המועצה

, עומד להיות מצומצם יועץכי מי מביטוחי ה, יודיע למועצה יועץבכל פעם שמבטח ה

לערוך את אותו  יועץמתחייב ה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, מבוטל או לפוג

ום לפני מועד צמצום או י 16, הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש

 .ביטול או תפוגת האישור כאמור

( 1)מובהר בזאת כי גבולות האחריות המתחייבים מן האמור בסעיפים , למען הסר ספק 11.11

, יועץהינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על ה, באישור עריכת הביטוח( 1)וכולל  עד

 .ת בהתאםלבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריו יועץועל ה

 

 או יחסי שליחות/אי תחולת יחסי עובד מעביד ו

וכי אין , כי בהתקשרותו עם המועצה הוא פועל כקבלן עצמאי, מצהיר ומתחייב בזאת יועץה .11

וכן כי אינו , סיקמע-או מי מטעמו לבין המועצה יחסי עובד/או עובדיו ו/ולא ייווצרו בינו ו

או פיצוי מלבד התמורה /או הטבה סוציאלית ו/ואו תשלום /ולא יהיה זכאי לכל זכות ו, זכאי

 .הנקובה בהסכם זה

-מתקיימים יחסי עובד, לעיל יועץי ערכאה משפטית כי בניגוד להצהרת ה"היה וייקבע ע .11

 : אזי מוסכם כדלקמן, או מי מטעמו/או מי מעובדיו ו/ו יועץבין המועצה לבין ה סיקמע

עלות המעביד להעסקת עובד פי הסכם זה מהווה את -התמורה ששולמה ליועץ על 11.1

מיסי , גמל, חופשה מחלה, ידי הקבלן כולל רכיבי פיצויים-לביצוע התפקיד המבוצע על

 .החובה ותשלומים לביטוח לאומי

יום מהמועד בו ייקבע כי מי מטעמו היה או הינו עובד  16היועץ ישיב למועצה תוך  11.1

משך כל התקופה שכיר של המועצה את כל התשלומים העודפים שקיבל מהמועצה ב

 .שעד לאותו מועד מעבר למשכורת שהייתה משולמת לו כעובד שכיר

י כל דין בגין כל סכום בו "לשפות את המועצה עפ יועץמתחייב ה, מבלי לגרוע מהאמור לעיל .13

, תחויב לכל גורם כתוצאה מהקביעה כי הגיש את שירותיו למועצה כעובד ולא כקבלן עצמאי

וכן יפצה את המועצה בגין כל , ב"מס הכנסה וכיו, ח לאומילרבות תשלומים למוסד לביטו

או במי /או תביעה להכרה בו ו/לרבות הוצאה משפטית שתהיה כרוכה בדרישה ו, הוצאה

יהא חייב  יועץכל סכום עודף שה. או הוצאה הנובעת ממנה/מטעמו כעובדי המועצה ו



י חוק פסיקת ריבית "עפיישא הפרשי הצמדה וריבית חודשית צמודה , בהשבתו כאמור לעיל

 .וזאת החל מהמועד בו שולם ועד למועד השבתו למזמין, והצמדה

י "מהמועצה עפ יועץהמועצה תהא זכאית לקזז סכומים עודפים אלו כנגד כל סכום שיגיע ל .13

 .י החלטת ערכאה שיפוטית"תנאי ההתקשרות או עפ

יחות וכי אינו מוסמך כי ידוע לו שאין בינו לבין המועצה יחסי של, מצהיר בזאת יועץה .13

אלא אם כן יקבל לשם כך הרשאה מראש ובכתב בכל , להתקשר ולהתחייב בשם המועצה

 .עניין ועניין בנפרד

 

 שונות .13

בכל הנוגע לסמכויות אשר הוקנו לה כאמור , המועצה נציגכי , מוסכם על הצדדים 13.1

 .יועץהמועצה לא יישא באחריות כלשהי כלפי ה נציגו, פועל מטעם המועצה, בחוזה זה

רשאי להעביר או  אינו רשאי להסב לאחר חוזה זה או כל חלק ממנו וכן אין הוא יועץה 13.1

המועצה בכתב  נציגאלא בהסכמת , למסור לאחר כל זכות או חובה לפי חוזה זה

 .ומראש

אלא  ,כולם או מקצם ייעוץאינו רשאי למסור לאחר את ביצוע שירותי ה יועץה 13.1

 .בהסכמת מהנדס המועצה בכתב ומראש

או חילוקי דעות אשר יתגלעו בין /הסמכות המקומית הבלעדית בנוגע לכל סכסוך ו 13.3

 .תהא נתונה לבתי המשפט בעיר חיפה, בכפוף לבוררות כאמור לעיל, הצדדים

כל הודעה לענין חוזה זה אשר תשלח בדואר רשום תיחשב לכל דבר וענין כאילו  13.3

 .באם נשלח בדואר רשום, ימים ממועד משלוח 1ד האחר נתקבלה אצל הצ

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום 

 

 __________________ __________________ 

 יועץה המועצה 

 

 יועץאישור חתימת ה

 

. ז.ת_________, ו_______ . ז.ת___________, ה  "כי ה, ד מאשר בזה"עו____, מ "אני הח

_______ ה "וכי חתימת ה, ("יועץה": להלן)___________  בשםרשאים לחתום ________, 

וכי , לכל דבר ועניין יועץמחייבת את ה, יועץבצירוף חותמת ה, ל על ההסכם"הנ___________ ו

ובהתאם להחלטת , כאמור בהסכם זה תואמות את מסמכי היסוד של החברה יועץהתחייבויות ה

 .דירקטוריון החברה שהתקבלה כדין

      :חתימה   ___ :תאריך
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 'נספח ב

 שלבי ומועדי ביצוע

 

 

 

  

 

 

 

 

 המועצה
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