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מהדורה
1

.1

הגדרות ,פרשנות ותחולה
במסמך הסכם זה שיקרא להלן "ההסכם" תהיה למונחים שלהלן הפרשנות שבצידם:
"החברה""/נתג"ז" -
"היועץ"
"אתר"
"בקשה להצעות" -
"ההצעה"
"ההסכם"

-

"השירותים"

.2

"הממונה"

-

"יום" " /ימים"

-

חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ.
מי שנבחר על ידי החברה לביצוע השירותים וחתם כצד על הסכם זה.
כל אתר בו מבוצעים השירותים או חלק מהם.
מסמכי המכרז הפומבי שפרסמה החברה לצורך קבלת שירותי ייעוץ פיננסי ,על
נספחיו ,לרבות הסכם זה וכל מסמך אחר שהבקשה מפנה אליהם במפורש גם
בהעדר צירופם.
הצעת היועץ במסגרת הבקשה להצעות.
מסמך זה על כל נספחיו חתומים על ידי החברה והיועץ ,וכל מסמך אחר
שההסכם מפנה אליהם במפורש אף אם לא צורף.
שירותי ייעוץ פיננסי ,בהתאם למפורט בבקשה לקבלת הצעות וכן לפי כל תנאי
ההסכם.
דניאל סובל או נציג מוסמך אחר מטעם החברה כפי שתודיע החברה ליועץ בכתב.
החברה תהא רשאית להחליף את הממונה בכל עת בהודעה בכתב שתשלח ליועץ.
ימים קלנדאריים (כולל ימי ו' ,שבת ,ערבי חג וחג וימי שבתון).

1.1

כותרות הסעיפים הן לנוחות בלבד ולא ישמשו לצרכי פרשנות.

1.2

התייחסות מפורשת בנספח חתום על ידי הצדדים שבו תנאים מיוחדים שצורפו להסכם ,המשנה
מההסכם לעניין מסויים ,גוברת על ההסכם לגבי אותו עניין מסויים בלבד.

1.3

הוראות ההסכם שמטבען או על פי האמור בהן חלות לאחר סיום ביצוע השירותים או סיום
ההתקשרות מכל סיבה שהיא (אף טרם סיום השירותים) ,לרבות ומבלי למעט ,התחייבות לעניין
סודיות ,ימשיכו לחול על אף סיום ההסכם או אי ביצועו מכל סיבה שהיא.

1.4

אין בהוראות ההסכם כדי לגרוע מחובות היועץ לפי הדין ,אלא להוסיף עליהן בלבד .כל תנאי
ו/או הוראה המופיעים במסמך אחר לא יגרעו ו/או ישנו מההסכם ,זכויות החברה והתחייבויות
היועץ לפיו ,אלא אם הסכימה להם החברה במפורש ובכתב.

1.5

מקום שנקבע בהסכם כי הוראה היא מעיקריו ,אין בכך לגרוע מעצם יסודיותן של הוראות
אחרות בהסכם ,לפי נסיבות העניין.

הצהרות כלליות של היועץ ובדיקות מוקדמות
היועץ מצהיר ומתחייב כלהלן:
2.1

כי אין לו ולא ידוע לו על כל מניעה או חשש למניעה מסוג כלשהו לביצוע ההסכם על ידו והוא
מקיים את כל התנאים שלהלן כנדרש לפי כל דין (כדרישת מינימום) ו/או לפי ההסכם ,וימשיך
למלאם בכל תקופת ההסכם על הארכותיו אם יהיו ובכל תקופה נוספת הנדרשת לפי כל דין ו/או
ההסכם (גם לאחר השלמת ביצוע השירותים).

2.2

הוא יב צע את כל השירותים על פי הוראות ההסכם וכל דין והוא נוטל אחריות בלעדית כלפי
החברה לשירותים ולתוצרתם;

2.3

הוא בעל הידע המקצועי ,הניסיון ורמת מומחיות גבוהה בתחום השירותים ,כל הרישיונות,
האישורים ,ההיתרים התקפים הנדרשים לפי חוק ,לרבות בקשר עם קניין רוחני (זכויות יוצרים,
פטנטים ,מדגמים ,סימני מסחר וזכויות דומות אחרות);

2.4

לרשותו כל כח האדם והחומרים המתאימים לביצוע ההסכם;

2.5

באם תיווצר מניעה כלשהי בקשר לביצוע השירותים הקשורה ביועץ ו/או מי מטעמו בקשר
לאמור בסעיף  2.1לעיל מתחייב היועץ לנקוט בכל האמצעים הסבירים להסרתה מוקדם ככל
הניתן ,וכן יישא בכל תשלום והוצאה שיגרמו בשל האמור בסעיף קטן זה;

2.6

כי לפני הגשת ההצעה בדק כל מידע רלוונטי הקשור לביצוע ההסכם ,הבין היטב את כל דרישות
ההסכם על נספחיו ,ו כי יש בידו למלא אחר מלוא התחייבויותיו על פי ההסכם ,ולוחות הזמנים
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שבו ,ברמה מקצועית גבוהה ,והכל כמפורט בהסכם ובהצעה ובבקשה להצעות ,וכי ההסכם
והתמורה על פיו הוגנים ומניחים את הדעת והוא מוותר על כל טענה שיש ,או שתהיה לו ,כלפי
החברה בגין כל גורם המשפיע על כדאיות הצעתו;
2.7
.3

.4

גילה היועץ או נודע לו על אי התאמה ו/או סתירה בין מסמכי ההסכם ו/או חוסר בהם ,ימסור על
כך מיד הודעה לממונה .בהעדר קביעה מפורשת בהסכם יחול האמור בסעיף  5.2להלן.

טיב השירותים וביצועם ומידת מעורבות החברה
3.1

היועץ יבצע את כל ההכנות הדרושות והסידורים הדרושים למתן השירותים בהתאם להסכם זה.

3.2

היועץ יבצע את השירותים ברמה מקצועית גבוהה כמקובל מיועץ מומחה בתחומו ,תוך מילוי
הוראות כל דין ותקינה החלים על מתן השירותים ,וישקיע ממיטב זמנו ,מרצו ,ניסיונו ,אמצעיו
ומיומנויותיו לצורך אספקת השירותים בהתאם להסכם ,להצעה ולבקשה להצעות ,לשביעות
רצונה המלא של החברה.

3.3

ידוע ליועץ כי מתן השירותים עשוי להיות כרוך ,לעיתים ,בעבודה בלוח זמנים קצר ואינטנסיבי.

כוח אדם ומקום לביצוע השירותים
4.1

תנאי להסכם זה ,כי במשך תקופת ההסכם היועץ הינו בעל יכולת ומקבל על עצמו לבצע את
מלוא השירותים לחברה על ידי צוות מומחים קבוע ,כהגדרתו בבקשה להצעות .היועץ אינו רשאי
להעסיק כח אדם אחר ו/או קבלן/י משנה לצורך ביצוע השירותים ,אלא אם קיבל את אישור
החברה מראש ובכתב ובתנאים שתקבע ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ומבלי שיהיה
בכך משום מצג ו/או התחייבות על ידי החברה למתן אישורה כאמור.

4.2

היועץ מתחייב כי זהותו של ראש הצוות וזהותם של אנשי הצוות מטעמו ,כפי שפורטו בהצעה ,לא
תשתנה ,אלא בהסכמת החברה מראש ובכתב או לפי דרישתה.

4.3

היועץ מתחייב לספק ,על חשבונו ,את כל כח האדם הדרוש לביצוע השירותים וההשגחה עליו,
ביעילות ,באיכות ובלוחות הזמנים שנקבעו לשירותים .היועץ יעסיק בביצוע השירותים רק כח
אדם מהימן ,בעל ניסיון ,מומחיות ומיומנות גבוהה בעל ידע ואמצעים טכניים המתאימים
לשירותים ,ובכלל זה בעל כל הרישיונות וההסמכות ,ככל שנדרש לביצוע השירותים.

4.4

היועץ מתחייב לנהוג בכל תקופת ההסכם ,לגבי המועסקים מטעמו בביצוע השירותים לפי הסכם
זה ,בהתאם לאמור בכל דין בתחום יחסי העבודה בין מעסיק לבין עובדיו ,לרבות כלל החוקים
הקשורים בעבודה והעסקה החלים במדינת ישראל ,תקנות וצווים ,כפי שיהיו מעת לעת ,ומבלי
לגרוע מכלליות האמור לעיל ,לרבות ומבלי למעט :חוק שירות התעסוקה ,תשי"ט ,1959-חוק
שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א ,1951-חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א ,1951-חוק דמי מחלה,
תשל"ו ,1976-חוק חופשה שנתית ,תשי"א ,1950-חוק עבודת נשים ,תשי"ד ,1954-חוק שכר שווה
לעובד ולעובדת ,תשכ"ו ,1965-חוק עבודת הנוער ,תשי"נ ,1953-חוק החניכות ,תשי"נ ,1953-חוק
חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) ,תשי"א ,1951-חוק הגנת השכר ,תשי"ח ,1958-חוק פיצויי
פטורין ,תשכ"נ ,1963-חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) ,תשנ"ח ,1995-חוק שכר מינימום,
התשמ"ו ,1987-חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) ,התשס"ב ,2002-וכן את האמור בהוראות
ההסכמים הקיבוציים הכלליים ו/או המיוחדים ,שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלליים
לבין ההסתדרות ו/או כל הסכם קיבוצי אחר שנערך והוא בר תוקף בענף המתאים הרלבנטי
למתן השירותים והשירותים ,או כפי שהסכמים אלה יוארכו ,או יתוקנו בעתיד ,לרבות צווי
ההרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלה.

4.5

היועץ מצהיר ,כי הוא מקיים את כל ביטוחי עובדיו כנדרש מעת לעת על פי חוק ,לרבות ביטוח
חבות מעבידים ,ביטוח צד ג' וכיוצא בזאת ,ויישאר כזה במשך כל תקופת ההסכם.

4.6

מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של החברה ,היועץ מתחייב ,כי כל העסקה של אנשים מטעמו בקשר
עם השירותים ,החלפתם או הוספה עליהם מותנית בקבלת הסכמה מפורשת מראש של החברה
לפי שיקול דעתה הבלעדי ,בדבר עצם העסקתם וזהותם ("המועסקים") לרבות עמידה בדרישות
המנויות בסעיף  4.1לעיל .אין באמור משום מצג ו/או התחייבות כלשהם למתן הסכמת החברה
אם בכלל להעסקת קבלני משנה לפי שיקול דעתה הבלעדי .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל זכות
אחרת של החברה ,החברה תהא רשאית לדרוש מהיועץ להפסיק העסקתו של מועסק בקשר
לביצוע השירותים לפי ההסכם ,לרבות ראש הצוות מטעמו ,או להחליפו באחר ,אף אם אושר על
ידי החברה בעבר ,ולפי שיקול דעתה המקצועי הבלעדי ובלבד שיעשה מטעמים סבירים שימסרו
ליועץ ,והיועץ נדרש להפסיק העסקה כאמור או לבצע החלפה כאמור ,לפי העניין ,מיד עם קבלת
הדרישה .אדם שהופסקה העסקתו בקשר למתן השירותים לחברה לא יחזור היועץ להעסיקו
בקשר לשירותים ,במישרין או בעקיפין .אין באמור להשתמע או להעניק ליועץ זכות להחליף
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מועסקים ו/או בעלי מקצוע ששמם ננקב כמי שיעסקו בביצוע השירותים או התחייבו בהן ביחד
עם היועץ.
4.7
.5

.6

.7

ביצוע השירותים יעשה במשרדי היועץ ,וכן בכל אתר ככל שנדרש באופן סביר לביצוע השירותים
כפי שיוסכם בין הצדדים.

סמכויות הממונה – נציג החברה
5.1

היועץ יבצע את השירותים עבור החברה ועל פי הנחיותיה ו/או הנחיות הממונה אם וככל שינתנו
ו/או כל גורם אחר אשר הוסמך על ידי החברה לצורך כך על פי הודעה שתימסר ליועץ ,בשיתוף
פעולה עמם.

5.2

הוראות והחלטות הממונה יינתנו לפי שיקול דעתו המקצועי הבלעדי לפי עקרונות מקצועיים
מקובלים בתחום השירותים .אין באמור כדי לגרוע מכל התחייבויות היועץ במסגרת ההצעה
אשר ימשיכו לחול במלואן כלפי החברה ,לרבות התחייבות היועץ לפי סעיף  3.2לעיל .בכל
מקרה של סתירה בין הוראות שונות בהסכם ובנספחיו ,תיושב הסתירה על ידי הממונה .הוראות
והחלטות ה ממונה הן סופיות ומחייבות את היועץ ממועד מסירתן ליועץ ו/או מי מטעמו והיועץ
ימלא אחריהן ללא דיחוי אף אם הוא חולק עליהן .היועץ לא ישא באחריות להשלכות כל הוראות
והחלטות כאמור במידה ומסר על כך הסתייגות בכתב לממונה מיד לאחר קבלתן מהממונה.

5.3

הסמכות למתן ההנחיות שלעיל נועדה רק כאמצעי להבטיח כי היועץ יקיים את ההסכם במלואו.
אין במתן ההנחיות או בהעדרן לרבות על ידי גוף מטעם החברה ,לגרוע ו/או לשנות בדרך כלשהי
מהתחייבויות ואחריות היועץ לפי ההסכם והדין .לממונה אין סמכות לשחרר או להקל
מהתחייבויות ואחריות היועץ לפי ההסכם והדין בקשר עם ביצוע השירותים .למען הסר ספק,
לממונה נתונות רק הסמכויות כמפורט בהסכם זה ו/או שהוסמך להן במפורש על ידי החברה,
למעט הוראות בהן נקבע כי סמכות כלשהי תופעל על ידי החברה בלבד.

5.4

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל היועץ מתחייב לבצע את השירותים בשיתוף פעולה עם
הממונה וכל גורם אחר מטעם החברה ו/או אחר שתקבע החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי
ובהתאם לכל הוראותיהם ,אם וככל שיינתנו מעת לעת.

5.5

היועץ לא יציג כל מצג ,לא יעלה כל הצעה ,לא יתחייב בכל חיוב ,לא יעניק כל זכות ,ולא יתקשר
בכל התקשרות או חוזה עם או כלפי צד שלישי כלשהו ,בשמה של החברה ,מטעמה או במקומה,
ללא קבלת אישורה של החברה מראש ובכתב.

5.6

החברה לא תהיה חייבת בתשלום כלשהו ליועץ או בכיסוי הוצאותיו או בקיום התחייבות שהיועץ
נתן בשמה של החברה לצד שלישי ,אם היועץ פעל ללא קבלת אישורה המוקדם בכתב ,כאמור
בהסכם זה.

5.7

היועץ יהיה אחראי מלא ובלעדי לכל פעולה שתבוצע ללא אישור כאמור או תוך חריגה מאישור,
וישפה את החברה בגין כל הוצאה ,תשלום ,עלות או נזק שייגרמו לחברה בקשר עם פעולה זו.

לוחות זמנים ודו"ח על ביצוע עבודה
6.1

היועץ יבצע את השירותים לפי לוחות הזמנים שיקבעו על ידי הממונה ,באופן סביר ,בהתאם
להיקף השירות/העבודה האמורה ולמידת שביעות רצון הממונה ,ומתחייב כי לרשותו כח האדם,
החומרים וכיו"ב המתאימים לשם כך .היועץ ידווח לממונה בכתב על כל עניין הקשור בשירותים
שיש חשש כי ישפיע על התקדמות ביצועם או חריגה מלוחות הזמנים להשלמתם (לרבות מסירת
מועד מעודכן ליישום).

6.2

אחת לחודש ,יגיש היועץ לממונה דו"ח על ביצוע השירותים מההיבט המקצועי אשר יכלול פירוט
השירותים שניתנו ושעות העבודה שהושקעו על ידי צוות המומחים הקבוע (בחלוקה לפי עובדים
וסך שעות העבודה שהושקעו) (להלן" :דוח העבודה") .דו"ח העבודה ייבדק ויאושר על ידי
הממונה .היועץ מסכים ומאשר ,כי אישור הממונה מהווה תנאי מוקדם לביצוע כל תשלום בגין
התמורה.

התמורה ,תנאי התשלום והגשת חשבונית
7.1

בתמורה למתן השירותים ומילוי יתר התחייבויות היועץ על פי הסכם זה ,תשלם החברה ליועץ
תמורה לפי שעות העבודה שהושקעו על ידי היועץ ,בהתאם לתעריפים המפורטים בהצעת המחיר
שהוגשה על ידו במסגרת ההליך התחרותי בהתאם לנספח ח' למכרז הפומבי למתן שירותי ייעוץ
פיננסי לחברה (להלן" :הצעת המחיר").

7.2

היועץ יגיש חשבון חודשי לתשלום בגין מתן שירותי הייעוץ כשקלול של מספר השעות כפול
4

התעריף הרלוונטי לכל מדרג יועצים כפי שנקבע בהצעת המחיר אליו יצרף דו"ח עבודה אודות
מהות העבודה ופירוט השעות שהושקעו ,כמפורט בסעיף  6.2לעיל .החברה תבצע את התשלום
בשיטת שוטף  60 +ממועד קבלת החשבון על רצופיו בחברה ,ובלבד שניתן אישור הממונה לדו"ח
העבודה שעל בסיסו הוצא החשבון .עם קבלת התשלום יעביר היועץ לחברה חשבונית מס.
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7.3

התמורה לעיל היא ממצה וסופית ,בלתי צמודה למדד ו/או ריבית אלא אם נקבע אחרת בהסכם,
אינה ניתנת לשינוי ו"כוללת הכל" בגין הגשת הצעת היועץ וביצוע השירותים על פי ההסכם,
במישרין ובעקיפין ,לרבות ומבלי למעט ,כל העלויות הקשורות בבדיקות ,אחריות ,מסים,
היטלים  ,היתרים ,רישיונות ,אגרות ,רכב ונסיעות ,לינה ,אש"ל ,טלפון ,ביטוחים ותשלום פרמיות
והשתתפויות עצמיות ,הוצאות משפטיות ,הוצאות ניהוליות ומשרדיות ,עלויות חד פעמיות
ושוטפות וכל תשלום והוצאה אחרים ,ללא קשר למספר השעות שהושקעו במתן השירותים,
למעט מס ערך מוסף .היועץ מוותר בזה ויתור סופי ומוחלט על כל טענה ו/או תביעה מעבר
לסכום התמורה.

7.4

היועץ מצהיר ,כי התמורה כוללת גם את שכרם של עובדיו או של כל גורם אחר הנותן שירותים
או ייעוץ ליועץ ,וכי למעט התמורה הקבועה בהסכם זה אין הוא זכאי לכל תשלום ,החזר או
תמורה נוספים מכל סוג שהוא בעבור השירותים ,במישרין או בעקיפין ,אלא אם נקבע במפורש
אחרת.

7.5

כל תשלום יבוצע על ידי החברה בכפוף לכך שהיועץ המציא לחברה את כל המסמכים הקשורים
בשירותים לפי ההסכם ,לרבות כל האישורים הנדרשים על פי הקבוע בחוק מרשויות המס
והמע"מ ,שאם לא יומצאו עלול ביצוע התשלום להתעכב באחריותו הבלעדית של היועץ .מכל
חשבון יופחתו כל סכום ששולם ליועץ לפי ההסכם ו/או המגיע לחברה מהיועץ עד למועד
התשלום ו/או שהחברה רשאית לקזזו.

7.6

במידה ותמצא החברה ,כי שולם ליועץ סכום לפי ההסכם בטעות או שהיא רשאית לקזזו לפי
ההסכם או הדין ,או שתלויה וקיימת דרישה או תביעה כלפי החברה בקשר למעשה או מחדל
שבאחריות היועץ לפי ההסכם ,תהא החברה רשאית לעכבו או לקזזו מכל תשלום המגיע ליועץ,
מבלי לגרוע מכל סעד המגיע לה לפי ההסכם והדין.

תקופת ההתקשרות ושירותים לפי דרישה לאחריה
ההתקשרות עם הזוכה מתוכננת להימשך  12חודשים מיום חתימת ההסכם על ידי החברה (מבלי שיהיה
בכך משום התחייבות או מצג על ידי החברה) (להלן "תקופת ההתקשרות") .לחברה שמורה האופציה
להאריך את ההתקשרות בשלוש שנים נוספות ,שנה בכל פעם בנפרד (להלן" :שנת ההתקשרות
הנוספת") ,על ידי מתן הודעה מוקדמת על כך ליועץ  30ימים לפני תום תקופת ההתקשרות או שנת
ההתקשרות הנוספת ,לפי העניין.
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התקשרות מסגרת והעדר בלעדיות
מובהר בזאת ,כי ההתקשרות נשוא החוזה הינה התקשרות מסגרת לאספקת שירותים .היקף השירותים,
מועדם ומאפייניהם ,ייקבעו מעת לעת על פי צורכי החברה ,ועל פי שיקול דעתה הבלעדי .מובהר ,כי
החברה אינה מתחייבת להזמין מהיועץ שירותים בהיקף כלשהו או במועדים מסוימים ,והיא רשאית
לבצע את השירותים ,כולם או חלקם ,בעצמה או באמצעות גורם אחר ,והיא רשאית להורות ליועץ על
הפסקת ביצועם בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות ,וזאת מבלי שהיועץ יהיה זכאי לכל פיצוי או שיפוי,
מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך.
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ביטול ההתקשרות או השירותים על ידי החברה וביצוע על ידי אחר
10.1

החברה רשאית בכל שלב ,על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי ,לבטל את ההתקשרות עם היועץ
ולהפסיק את תוקפו של ההסכם ו/או לבטלו ,כולו או חלקו ,או להוציא חלק מהשירותים
מביצועם על ידי היועץ ,מכל סיבה שהיא (בין שקשורה ביועץ ובין אם לאו) לרבות ומבלי לגרוע,
ביטול הפרויקט או המשימה שבגינה ו/או בקשר אליה ,התקשרה החברה עם היועץ ,כולה או
חלקה ,או להוציא חלק מהשירותים מביצועם על ידי היועץ וזאת על ידי מתן הודעה בכתב ליועץ
 14ימים מראש.

10.2

בכל אחד מהמקרים שלהלן החברה רשאית לבטל את ההתקשרות בכתב וללא כל הודעה
מוקדמת :פשיטת רגל של היועץ; פירוק היועץ או כניסה להליכי פשיטת רגל או החלטה על
פשיטת רגל; עם הגשת בקשה למינוי כונס נכסים ליועץ; אי ביצוע פסק דין כנגד היועץ לפי הדין;
פטירת היועץ; שינוי בשליטה על מניות היועץ .אין באמור לעיל לגרוע מזכות החברה לביטול
מיידי של ההסכם בשל הפרתו היסודית שלא תוקנה במלואה לשביעות רצונה של החברה בתוך 7
5

ימים מקבלת התראה בכתב.
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10.3

שימוש בזכות החברה לפי סעיף  10.1להסכם לא יגרע מחובת היועץ להשלים כל התחייבות
שהוא חב בה כלפי החברה לפי הוראות הסכם זה ,לרבות השלמת שירותים שנמסרו לטיפולו,
במועדם.

10.4

במקרה של ביטול ההסכם כולו ו/או חלקו ,לרבות גריעה מתכולת העבודה של היועץ בשל חשש
לניגוד עניינים ,החברה תהיה רשאית אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתחשב בין
היתר בהיקף העבודה הצפוי ,לוחות זמנים ועוד ,לפנות ליועצים אחרים בין שהגישו את
הצעותיהם לביצוע השירותים ובין אם לאו ,בכל הליך שתמצא לנכון ו/או מבלי לקיים הליך
כלשהו קודם לכן ,או לפצל את ביצוע השירותים בין יועצים שונים ,הכול מבלי שתהיה ליועץ
עילת תביעה כלשהי נגד החברה כתוצאה מכל החלטה או החלטות כאמור.

10.5

מימשה החברה את זכותה לפי סעיף  10.2לעיל או בשל אי קיום התחייבות כלשהי מהתחייבות
היועץ לפי הסכם זה ,שמורה לה הזכות להשלים את ביצוע השירותים בכל דרך שתראה לנכון
ומועדים הנדרשים לחברה לפי שיקול דעתה הבלעדי בקיזוז הסכומים המגיעים ליועץ בגין כך.

10.6

בכל מקרה של סיום ההתקשרות ו/או עבודה כלשהי מכל סיבה ,ליועץ לא תהיה כל זכות לטענה
או תביעה כספית או אחרת כנגד החברה בגין הפסקת ביצוע השירותים על ידו ,למעט זכותו
לקבל אך ורק את חלק התמורה אשר על החברה לשלם ליועץ על פי ההסכם בגין השירותים
שביצע עד מועד הפסקת ההתקשרות ו/או העבודה ו/או שהשלימן לאחר מכן בהוראת החברה.
זכות היועץ לקבל תשלום לפי תנאי התשלום בסעיף  7לעיל בשינויים המחויבים כפופה לאישור
הממונה את חלק השירותים שביצע בפועל.

10.7

במקרה של סיום השירותים ו/או ההתקשרות מכל סיבה ,ימציא היועץ לחברה תוך שלושה ()3
ימים כל מידע שהוא ו/או מי מטעמו קיבל או הפיק בקשר עם השירותים ,באופן שלא יגרום
לעיכוב המשך השירותים בכפוף לקבלת התמורה בגינו לפי ההסכם .היועץ לא יתנגד בדרך כלשהי
להעסקת יועץ אחר במקומו וישתף עם החברה והיועץ האחר פעולה באופן מלא כדי להבטיח
העברה יעילה ,מלאה ,תקינה ומסודרת של השירותים .לאחר קבלת אישור החברה כי כל המידע
נמסר לה בהתאם להתחייבות היועץ שלעיל ,ישמיד היועץ כל עותק של המידע אם נשאר בידיו,
לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,עותקים על אמצעי אחסון מכל סוג ,בכפוף לכל דין.

10.8

היועץ מתחייב לגרום לכך כי לדרישת החברה יעביר לחברה את כל זכויותיו והתחייבויותיו כלפי
קבלני משנה שלו בקשר לביצוע השירותים .היועץ יבטיח בהתקשרויותיו עם קבלני המשנה את
זכותו לביצוע העברה כאמור לחברה.

10.9

אין באמור בסעיף  10זה כדי לגרוע מכל זכות וסעד המוקנים לחברה לפי ההסכם ו/או הדין.

העדר ניגוד עניינים ואי קבלת טובות הנאה
11.1

היועץ מצהיר ומתחייב כי אין בביצוע הסכם זה על ידו כדי ליצור ניגוד אינטרסים כלשהו ,בין
במישרין ובין בעקיפין ,בין מקצועי ובין עסקי ,בינו ובין החברה.

11.2

היועץ מתחייב שלא לקבל כל טובת הנאה ,במישרין או בעקיפין ,מגורמים מולם עובדת החברה
בשיתוף עם היועץ .היועץ מתחייב לפעול בשקיפות כלפי החברה ,תוך גילוי כל טובת הנאה
העשויה לצמוח לו מגורמים כאמור.

11.3

היועץ מתחייב ליידע את החברה מיד עם היוודע לו על קיום מצב של חשש לניגוד אינטרסים
אפשרי .היועץ ינקוט את כל האמצעים הסבירים והמקובלים בנסיבות העניין וידאג מיידית
להסרת ניגוד האינטרסים במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה ,ויפעל בהתאם להנחיות
החברה.

11.4

בין היתר ומבלי שיהיה בכך לגרוע מהאמור בסעיף  11.3לעיל ,ימסור היועץ לחברה ,בכל עת
לקראת חתימת הסכם זה או במהלך ביצועו ,כל מידע הקשור בהיותו בעל
מניות/ני"ע/דירקטורים בתאגיד/בגוף העוסק בתחום משק הגז הטבעי ו/או האנרגיה ו/או
התשתיות ,המתחרה בעסקי החברה.

11.5

במועד החתימה על הסכם זה יחתום היועץ על הצהרה על העדר ניגוד עניינים בנוסח נספח א'
להסכם.

11.6

למרות האמור לעיל מוסכם על הצדדים ,כי אם יגיע לידיעת החברה כי קיימות נסיבות ,בין
שנוצרו במהלך ביצוע השירותים ובין שהתקיימו במועד חתימת הסכם זה ,אשר לפי שיקול דעתה
הבלעדי מקימות מצב של ניגוד עניינים או חשש לכך בין היועץ ו/או ראש הצוות מטעם היועץ
ו/או המועסקים מטעם היועץ בקשר למתן השירותים לפי הסכם זה ,אשר לא ניתן לשיקול דעתה
6

הבלעדי של החברה להימנע ממנו באמצעים סבירים ומקובלים ,תהא החברה רשאית לפי שיקול
דעתה הבלעדי לבטל את ההסכם ו/או חלק ממנו לאלתר ו/או לגרוע מתכולת העבודה של היועץ
את אותו חלק שבגינו מתקיים חשש לניגוד עניינים ,ללא תשלום תמורה ו/או שיפוי מכל סוג
ליועץ  ,ומבלי לגרוע מכל זכות המוקנית לחברה מכוח הדין והסכם זה .היועץ מוותר על כל טענה
ו/או דרישה כלפי החברה בגין האמור בסעיף  11.6זה בכפוף לתשלום עבור עבודה שבוצעה ו/או
הושלמה על ידו כמפורט בסעיפים  10.3ו 10.6 -לעיל.
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סודיות ואבטחת מידע
היועץ מתחייב לפעול בהתאם להנחיות החברה בנושא בטחון ואבטחת מידע במסגרת ביצוע השירותים
כפי שימסרו ליועץ מעת לעת .כמו כן ,היועץ והחברה מתחייבים לשמור בסוד ולא להעביר ,להודיע,
למסור או להביא לידיעת כל אדם ,במישרין או בעקיפין כל מידע לרבות חומר מקצועי שיגיעו אליהם
בקשר עם ההסכם ו/או ביצועו ,ללא הגבלת זמן ,אף אם בוטל ההסכם ,אלא אם על פי הדין הם מידע
שבנחלת הכלל או אם נמסרו ליועץ כדי שיימסרו על ידו לצד ג' לצורך ביצוע השירותים .היועץ ימסור
לחברה נוסח התחייבות לסודיות ואי שימוש (נספח ב' להסכם) ואחראי לנקוט בכל האמצעים הדרושים
לוודא את קיומה של התחייבות זו על ידו וכל הבא מטעמו ואכיפתה.
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זכויות קניין והעדר עיכבון
13.1

כל המסמכים והמידע מכל סוג שימסרו ליועץ ו/או למי מטעמו ,בין במישרין ו/או בעקיפין,
במהלך ביצוע ההסכם והעתקיהם ,הנם רכוש החברה וימסרו לצורך מטרת ביצוע השירותים
בלבד .היועץ יחזיר לחברה כל מסמך ,וכן כל דבר וחומר שרכש היועץ לצורך ביצוע השירותים
ושבגינו שילמה החברה ,מיד בגמר השירותים ו/או עם מסירת דרישתה ומכל סיבה.

13.2

זכות קניין ,לרבות קניין רוחני ,בכל מסמך ו/או מידע מכל סוג הקשור לביצוע ההסכם ו/או
השירותים לרבות תוצריהם ו/או הנובע מהם בין שיוצר על ידי היועץ ו/או מי מטעמו ובאין אם
לאו ,תהיינה נתונות לחברה ו/או למדינת ישראל בלבד .היועץ מוותר בזאת על כל זכות בקשר
לאמור בסעיף זה ובכלל זה זכות עיכבון לפי הדין על רכוש ו/או טובין של החברה ו/או מדינת
ישראל ,לרבות ומבלי למעט מסמכים ,מידע וכל תוצרי השירותים בין שיוצרו על ידי היועץ ו/או
מטעמו ובין אם לאו .אין באמור כדי לגרוע מחובת החברה לשלם את התמורה ליועץ ובמועדה
בכפוף למילוי כל התחייבות היועץ לפי ההסכם.

13.3

הופרו זכויות קניין כאמור בהתאם לפס"ד סופי וחלוט ,יהיה היועץ האחראי בגין הפרה זו וישפה
את החברה מיד עם קבלת החלטה או פס"ד שביצועם לא עוכב כדין ,בגין כל ההוצאות והנזקים
הישירים שייגרמו לה עקב תביעה או דרישה בגין הפרה כאמור ,בכפוף לאמור בסעיף 15.5
להלן ,אין באמור כדי לגרוע מחובת היועץ לנקוט בפעולות כאמור בסעיף  2.5לעיל.

13.4

סעיף זה להסכם יהיה בתוקף אף לאחר תום תקופת הסכם זה וימשיך לחול ללא הגבלת זמן.

העדר יחסי עובד – מעביד ושליחות
14.1

החברה מתקשרת עם היועץ על בסיס ראייה ומצג מצד היועץ והצהרתו :כי הוא מבצע את
ההסכם הנדון כחוזה קבלנות לעשיית מלאכה ו/או למתן שירות בשכר כשהיועץ אינו עובד של
החברה וכי לפי מצב הדברים בפועל היועץ הוא ספק עצמאי ובלתי תלוי המנהל עסק עצמאי
משלו ,על כל המתחייב והמשתמע מכך ,כי לא ביקש לשמש כעובד של החברה וכי הוא מתחייב
להישאר כך בכל תקופת ההסכם.

14.2

על בסיס האמור מסכימים הצדדים כי אין ביניהם והסכם זה לא ייצור בשלב כלשהו יחסים של
עובד-מעביד בין החברה ו/או מדינת ישראל ליועץ ו/או כל המועסק על ידו ו/או כל הבא מטעמו
לרבות בקשר עם תשלום התמורה וכל הזכויות והחובות ההדדיות .לכן מוסכם בין הצדדים כי
התמורה לפי הסכם זה מותאמת והולמת למעמד היועץ כספק עצמאי כאמור לעיל ועל כן נקבעת
לפי תעריף מיוחד הגבוה באופן ניכ ר מהשכר שהיה מקבל בגין המלאכה ו/או השירות אילו היה
מקבלה כ"עובד".

14.3

היועץ מצהיר כי הינו המעביד של כל המועסקים על ידו ו/או מטעמו בקשר עם הסכם זה וכי הוא
בלבד נושא באחריות הבלעדית כלפיהם ,לכל זכות נזק ופיצוי הנתונה להם על פי כל דין ,ובכל
החובות המוטלות על מעב יד על פי חוק ו/או הסכמים קיבוציים ו/או הסכם מיוחד ו/או צווי
הרחבה וכיו"ב וכמפורט בהסכם זה ,החלים על העובדים בענף בו הם מועסקים וכפי שיחולו מעת
לעת ויבצע כל תשלום המתחייב על פיהם במלואו ובמועדו.

14.4

אין ולא יתקיימו בין החברה ו/או מדינת ישראל ליועץ ו/או כל המועסק ו/או הבא מטעמו יחסי
שליחות ו/או שותפות והיועץ ו/או מי מטעמו אינם נציגי ו/או שלוחי החברה בכל עניין ולכל
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מטרה ,במישרין או בעקיפין .אף הוראה בהסכם לא תתפרש כמסמיכה את היועץ ו/או מי מטעמו
להופיע בשם החברה ו/או מי מטעמה ו/או להקנות לו מעמד של נציג החברה בעניין כלשהו או
למטרה כלשהי.
14.5

למען הסר ספק ,מובהר כי אין לראות בכל זכות הניתנת על ידי הסכם זה לחברה ו/או מי מטעמה
להורות ,לפקח או להדריך את היועץ ו/או מי מטעמו כדי ליצור יחסים של עובד-מעביד בין
החברה ליועץ ו/או כל הבא מטעמו של היועץ ,אלא אך אמצעים להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה
במלואן על ידי היועץ ו/או מי מטעמו.

14.6

היועץ פוטר בזאת מראש את החברה ו/או מדינת ישראל מכל אחריות הנובעת מיחסי עובד-
ומעביד כלפיו וכלפי מי המועסק על ידו ו/או מטעמו.

14.7

אם יינתן להסכם או לפעולות שבוצעו מכוחו פירוש היוצר מערכת יחסי עובד–מעביד בין החברה
ו/או מדינת ישראל ליועץ ו/או מי מהמועסקים על ידו ו/או מטעמו ,בכל עת ,לרבות לאחר סיום
הסכם זה ,ומכל סיבה (להלן" :יום הקביעה") ,מוסכם כי היועץ יפצה את החברה ו/או מדינת
ישראל ,לפי העניין ,לפי הגבוה מבין הבאים להלן( :א) כל סכום ו/או הוצאה שהחברה ו/או
מדינת ישראל ,לפי העניין ,יחויבו לשלם בגין כך ,או (ב) בסכום ההפרש שבין התמורה המיוחדת
המשולמת ליועץ בגין ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה לבין שכרו של "עובד" שחלים בגינו
יחסי עובד-מעביד ויחושב כלהלן:
השכר שהיה משולם ל"עובד" מתוך הסך הכולל של התמורה המיוחדת המשולמת ליועץ כיועץ
עצמאי לפי הסכם זה הוא בסך של  60%בתוספת מע"מ כשיעורו בדין במועד כל תשלום וכולל
בתוכו את כל ההטבות והתשלומים הסוציאליים (לרבות לצרכי פרישה) וכל התשלומים הנלווים
מכל סוג (לרבות נסיעות ,הבראה ,ביגוד וכיו"ב) .היתרה שבין תשלומי החברה בפועל ליועץ לבין
שכר "העובד" שלעיל ,מהווה הלוואה צמודה למלוא מדד המחירים לצרכן ונושאת ריבית כדין,
אשר מועד פירעונה חל ביום הקביעה שלעיל ועד להשבתו המלאה מהיועץ לחברה.

14.8
.15

אין באמור לעיל לגרוע מכל זכות מוקנית אחרת לחברה בהתאם להסכם זה ו/או הדין .היועץ
אחראי בלעדית לכל זכות ,נזק ופיצוי המגיעים על פי כל דין למועסקים על ידו ו/או מטעמו.

אחריות ,נזיקין ושיפוי
15.1

מבלי לגרוע מהתחייבויות היועץ בקשר עם אספקת השירותים לפי ההסכם ,היועץ יהיה אחראי
לפי כל דין לכל האמור להלן אם נגרם על ידו ו/או מי מטעמו ,במעשה או במחדל ,בקשר עם
ביצוע השירותים ו/או במהלכם ו/או כתוצאה מהם ו/או כנובע מהם:
15.1.1

לכל נזק שיגרם לחברה ו/או למי מטעמה ,ליועץ ו/או למי מטעמו ,לרבות קבלני המשנה
מטעמו ו/או לכל צד ג' אחר כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של היועץ או מי מטעמו במהלך
ביצוע השירותים; וכן,

15.1.2

לכל נזק שיגרם לרכוש ,בין של החברה ו/או של צד ג' אחר כתוצאה ממעשה ו/או מחדל
של היועץ או מי מטעמו במהלך ביצוע השירותים.

15.1.3

לכל נזק אחר לפי הדין ובכלל זה באחריות מקצועית ,במידה שאחריות כזו מוטלת על
אדם לפי פקודת הנזיקין ו/או לפי כל חוק אחר ושמקורה במעשה ו/או מחדל של היועץ
ו/או בהפרת הסכם זה ,ולנזקים שיגרמו כאמור לחברה במהלך מתן שירותי היועץ.

15.2

היועץ אחראי לתיקון כל נזק כאמור בסעיף  15.1.2לעיל ,באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונה
המלאה והסבירה של החברה ושל כל מי שנגרם לו נזק כאמור ושל אדם או רשות המוסמכים
לפקח על ה תיקון .במקרה של נזק לרכוש ו/או לתשתיות של החברה ו/או של צד ג' אשר מפאת
טיבם וסוגם לפי שיקול דעתם הבלעדי של החברה ו/או צד ג' ומכל סיבה עליהם לתקנו בעצמם
ו/או על ידי מי מטעמם ,לא יתוקנו על ידי היועץ אך על חשבון היועץ.

15.3

הצדדים מסכימים ומצהירים בזאת במפורש ,כי החברה ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעמן לא
יהיו אחראיות ולא יישאו בשום תשלום ,הוצאה ,הפסד ,אובדן או נזק מכל סוג או סיבה שייגרמו
ליועץ ,לעובדיו ,לבאים מכוחו ו/או מועסקים על ידו ו/או לעובדים ו/או באים מכוחה של החברה
ו/או לצד ג' תוך כדי ועקב ביצוע ההתקשרות ו/או הוראות היועץ שניתנו על פיה והיועץ משחרר
בזה את החברה ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעמן מכל אחריות שהיא בקשר לכך.

15.4

היועץ מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעמן מיד עם קבלת
החלטה או פס"ד של עוכב ביצועם ,בגין כל נזק ו/או הפסד ,הוצאה או תביעה שייגרמו ,במישרין,
לחברה ו/או למדינת ישראל ו/או לעובדיהן ו/או למי מטעמן ו/או למערכת ו/או לצד ג' כלשהו,
לרבות עובדי היועץ ו/או מי מטעמו ,בשל מעשה או מחדל של היועץ ,של עובדיו ו/או של מי שפועל
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בשמו ו /או מטעמו שהיועץ אחראי להם לפי ההסכם ו/או כל דין ובכלל זה עקב מילוי ו/או אי
מילוי התחייבויות היועץ על פי הסכם ו/או הדין ,והכל אם יגרמו עקב מעשה ו/או מחדל של
היועץ ו/או הפרת התחייבויותיו לפי הסכם זה.

.16

15.5

השיפוי הנזכר לעיל ,משמעו שהיועץ ישלם במקום החברה ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעמן
ו/או צד ג' כל סכום מכל סוג שמי מהן יחויב לשלמו ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בין
כפיצויים ,בין כהוצאות לרבות שכ"ט סביר בנסיבות העניין לרבות של מומחים ו/או יחזיר למי
מהם כל סכום שנדרשו לשלם כתוצאה מהחלטה ו/או מפס"ד שביצועם לא עוכב ,ובלבד שהחברה
הודיעה ליועץ מיד עם קבלת תביעה כאמור אצלה ומסירת מסמכי התביעה ליועץ ,על מנת
לאפשר ליועץ אפשרות סבירה להתגונן מפניה .הצדדים ישתפו פעולה כלל שניתן וסביר בנסיבות
העניין.

15.6

אף אחד מהצדדים לא יסכים להסכם כלשהו שיש בו כדי להטיל חובת שיפוי ו/או פיצוי על הצד
האחר להסכם מבלי לקבל את הסכמת הצד החייב בתשלום מראש ובכתב.

15.7

סעיפי האחריות הנם מעיקרי ההסכם והפרתם ו/או הפרת תנאי מתנאיהם תהווה הפרה יסודית
של ההסכם.

ביטוח
16.1

מבלי לגרוע מאחריות היועץ לפי ההסכם והדין ,היועץ מבוטח בחברת ביטוח מוכרת ובעלת
מוניטין ,החל ממועד ההתקשרות וכל משך תקופתה וכל עוד קיימת לו חבות על פי הדין
בפוליסות הנקובות בנספח אישור עריכת הביטוחים בנספח ג' להסכם (להלן" :אישור הביטוח")
ובהתאם לתנאים המפורטים בו ,על חשבונו וללא תוספת תמורה ,ובכלל זה היועץ אחראי
בלעדית לקיים את כל תנאי הביטוחים שעליו לערוך לפי ההסכם ,לשלם את פרמיות הביטוח
וההשתתפויות העצמיות במועדן ולוודא כי פוליסות הביטוח תחודשנה מעת לעת כך שיהיו
בתוקף כל משך תקופת השירותים.

16.2

למען הסר ספק הביטוחים שלעיל הם חלק בלתי נפרד מההסכם וקביעת גבולות האחריות
כמפורט באישור הביטוח הנם בגדר דרישה מינימאלית המוטלת על היועץ שאינה פוטרת אותו
ממלוא חבותו לפי ההסכם ו/או הדין .על היועץ לבחון את חשיפתו לחבות ולערוך ולקיים על
חשבונו כל ביטוח נוסף ו/או משלים שלדעתו נדרש בקשר עם ביצוע השירותים מטעמו ולקבוע
את גבולות האחריות בהתאם .בכל ביטוח נוסף ו/או משלים שיערוך היועץ ייכלל סעיף בדבר
ויתור המבטח על זכות תחלוף כלפי החברה ו/או מדינת ישראל ו/או הבאים מטעמן .לעניין
ביטוח חבויות משלים ו/או נוסף יורחב שם המבוטח לכלול את החברה ומדינת ישראל ,בכפוף
לסעיף אחריות צולבת.

16.3

מובהר ,כי לא יערך שינוי בנוסח אישור הביטוח שבנספח ג' להסכם אלא אם הנוסח הוסכם
בכתב על ידי החברה ולפי שיקול דעתה הבלעדי ,מבלי שיהיה בכך להוות מצג ו/או התחייבות
להסכמה לשינוי בנוסח כאמור.

16.4

היועץ מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מדינת ישראל
ו/או מי מטעמן בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו על פי הביטוחים שיערכו על ידו (או שהיה זכאי
לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסה) ,והוא פוטר בזאת את החברה ו/או
מדינת ישראל מכל אחריות לנזק כאמור.

16.5

היועץ מתחייב למסור לחברה ,לפי בקשתה ,את אישור הביטוח שבנספח ג' להסכם ,תקף מאת
מבטחיו .אם אישור ביטוח חתום על ידי המבטח אינו מתאים לניסוח שבנספח ג' להלן מתחייב
היועץ להמציא אישור ביטוח חדש שיתאים לנוסח נספח ג' להלן .אי המצאת אישור הביטוח
במועד שלעיל אינו פוטר את היועץ מהתחייבות כלשהי לפי ההסכם ,לרבות ומבלי למעט ,לוחות
הזמנים וכל חובת תשלום החלה על היועץ גם אם ימנע ממנו ביצוע השירותים .החברה תהא
רשאית למנוע את תחילת השירותים ו/או המשכם אם היועץ לא מסר לה את אישור הביטוח
כנדרש והיועץ מוותר על כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בגין כך .היועץ מתחייב לשוב
ולהמציא אישור ממבטחיו על חידוש הביטוחים בהתאם לנספח זה ,וזאת לא יאוחר ממועד תום
תקופת הביטוח וכל עוד הסכם זה בתוקף.

16.6

היועץ מתחייב לשתף פעולה עם החברה ו/או מדינת ישראל לשם שמירה ומימוש של זכויות
החברה ו/א ו מדינת ישראל על פי הביטוחים ,ובכלל זה להודיע בכתב למבטח ,מיד עם היוודע לו
על קרות אירוע העשוי לשמש בסיס לתביעה על פי ביטוחי היועץ.

16.7

בכל מקרה של אירוע בעקבותיו ישתלמו תגמולי ביטוח על ידי מבטחי היועץ לרבות בגין נזק
לרכוש החברה ו/או מדינת ישראל ,יפוצו קודם כל החברה ומדינת ישראל על כל נזק ו/או אובדן
שייגרם למי מהן על פי פסק דין או החלטה של ערכאה מוסמכת אחרת .במידה שהדבר יידרש
9

להבטחת זכויות החברה ומדינת ישראל לגבי שיפויין לעניין כל נזק שלגביו הוצא ביטוח כאמור,
מתחייב היועץ מיד עם דרישה ראשונה של החברה ו/או מדינת ישראל ,למסור לחברת הביטוח
הודעה להנחת דעתה של החברה ו/או מדינת ישראל לשם הבטחת זכויותיהן לפי סעיף זה.

.17

.18

.19

.20

16.8

היועץ משחרר את החברה ו/או מדינת ישראל מכל אחריות לגבי טיב והיקף הביטוחים וגבולות
האחריות האמורים לעיל ומאשר בזאת כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי נתג"ז
ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא סוג ו/או
גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו ,וכן מצהיר כי בהמצאת אישור הביטוח ו/או
בדיקת הביטוחים על ידי החברה ו/או מדינת ישראל ,במידה ויעשו כן ,אין כדי להטיל אחריות
כלשהי על החברה ו/או מדינת ישראל ולגרוע מכל חובה המוטלת על היועץ ,על פי ההסכם ו/או
על פי דין.

16.9

היועץ מתחייב לגרום לכך כי הוראות פרק זה יובאו לידיעת מנהליו ,עובדיו וקבלני המשנה
הפועלים מטעמו ,ואחראי לוודא כי הסידורים הנדרשים למימוש הוראות פרק זה יבוצעו
במסגרת ביטוחיו וביטוחי קבלני המשנה שיועסקו מטעמו (אם יועסקו).

קיזוז ועיכבון
17.1

החברה תהיה רשאית לקזז כל סכום ,קצוב ושאינו קצוב ,המגיע ליועץ לפי הסכם זה ו/או שהיא
רשאית לקזזו לפי הדין ,לרבות סכום אם שולם בטעות כנגד כל סכום המגיע לחברה מאת היועץ
ובלבד שתיתן על כך הודעה בכתב ומראש ליועץ.

17.2

החברה תהיה רשאית לעכב כל סכום המגיע ליועץ בגובה כל דרישה ו/או תביעה ככל שתלויה
ועומדת כלפי החברה בקשר למעשה ו/או מחדל שבאחריות היועץ לפי ההסכם ובלבד שתיתן על
כך הודעה בכתב ומראש ליועץ ,מבלי לגרוע מכל סעד המגיע לחברה לפי ההסכם והדין.

17.3

במקרה בו היועץ לא עמד בהתחייבויותיו על פי ההסכם ,כולן או חלקן ,זכאית החברה לפי שיקול
דעתה הבלעדי לנקוט בכל זכות המוקנית לה לפי הסכם זה ו/או הדין לרבות ומבלי למעט ,חילוט
ערבות הביצוע ,עיכבון וקיזוז כאמור לעיל ,ומבלי שיהיה באמור כדי לשחרר את היועץ מכל
התחייבויותיו לפי ההסכם לרבות השלמת ביצוע השירותים שלא הוצאו מידיו ו/או שביצע קודם
לכן.

איסור העברה והודעה על שינוי בשליטה או בעלות
18.1

אלא אם נקבע אחרת במפורש ובכתב על ידי החברה ,היועץ לא יהיה רשאי להעביר בכל דרך,
לרבות בהמחאה ,הסבה או שעבוד ,חיוב ו/או זכות כלשהם הכלולים בהסכם ,כולם או חלקם,
במישרין או בעקיפין .החברה רשאית לבצע כל אחת מהפעולות שבסעיף זה כלפי מדינת ישראל
ו/או חליפה על פי דין.

18.2

היועץ יודיע לחברה על כל שינוי מהותי בבעלי חברת היועץ.

יישוב מחלוקות
19.1

בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם הסכם זה ,ינסו הצדדים ליישבה במשא ומתן בתום לב בתוך
עשרה ( ) 10ימי עבודה מיום שהודיע צד להסכם למשנהו בכתב על קיומה של מחלוקת כאמור,
פרטיה ודרישתו .על ההסכם יחול הדין הישראלי ,ולבתי המשפט בתל אביב הסמכות הבלעדית
והייחודית לדון בכל מחלוקת בקשר אליו.

19.2

היועץ מתחייב למלא אחר כל התחייבויותיו על פי ההסכם באופן רצוף ומלא ללא כל הפסקה
ו/או עיכוב ו/או האטה ו/או השהייה ו/או דחייה וכיו"ב מיוזמתו גם במקרה של מחלוקת בין
הצדדים וקיומה לרבות נקיטת הליך אחר על ידי מי מהצדדים ,ואלה לא יהוו בשום מקרה עילה
לעיכוב ביצוע התחייבויות היועץ לפי ההסכם ו/או לעיכבון על נכס שמגיע לחברה ו/או למדינת
ישראל מהיועץ אף אם נמסר על ידי מי מהם לצורך ביצוע ההסכם .מוסכם כי הצדדים יפעלו
באופן סביר על מנת לפתור כל מחלוקת באם התעוררה בלוחות זמנים קצרים הסבירים לנסיבות
כל מקרה .אין באמור כדי לגרוע מזכות היועץ לקבל הפרשי הצמדה וריבית כדין בגין תמורה
שלא שולמה לפי הסכם זה בשל מחלוקת כאמור לעיל ,החל מיום שבו זכאי היועץ לקבלן לפי
הוראות הסכם זה.

שונות
20.1

הוראות הבטיחות ,הביטחון ונהלי החברה עומדים תמיד לרשותו ולעיונו של היועץ ו/או מי
מטעמו אצל הממונה בחברה .מובהר כי הוראות ונהלים אלה ניתנים לשינוי על ידי החברה בכל
עת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרה של שינוי כאמור תינתן הודעה ליועץ והיועץ מתחייב
להתעדכן בשינוי כאמור כחלק בלתי נפרד מהתחייבויותיו בהסכם.
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20.2

לא השתמשו הצדדים בזכויות המוקנות להם בהסכם ו/או בדין למקרה מסוים ,אין בכך תקדים,
השתק או ויתור על זכויות אלה ועל התחייבויות על פי ההסכם ו/או הדין וכנובע מהם למקרה
המסוים או למקרה אחר.

20.3

ההסכם על נספחיו מגלם וממצה את כל המוסכם בין הצדדים להם והם מבטלים כל מצג ,הבנה
או הסכמה שנעשו אם בכלל ,קודם למועד הסכם .כל שינוי ו/או תוספת להסכם ולתנאים
המצורפים לו יהיו חסרי תוקף אלא אם יערכו בכתב וייחתמו על ידי כל הצדדים להסכם.

20.4

הודעה שתשלח על ידי צד אחד למשנהו תשלח בכתב ע"פ הכתובות המפורטות להלן (אלא אם
ניתנה הודעה בכתב על שינוי כתובת) ותחשב כמתקבלת :אם נשלחה בדואר – תוך שלושה ()3
ימים מהמשלוח ,בפקס' – עם קבלת אישור קבלה אצל השולח ,במסירה אישית – בעת המסירה.
מסירת הודעה במשרדי היועץ ו/או לנציג מוסמך מטעמו תחשב כמסירת הודעה ליועץ.

החברה

היועץ

נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
מקריית עתידים ,מגדל עתידים,
תל אביב ,6158101 ,ת.ד 58117
טלפון 03-6270400 :פקס03-5611320 :

_______________________
מרח' ___________________
טלפון ______________ :פקס_____________ :

היועץ מצהיר ומאשר כי קרא את כל מסמכי ההסכם ,המהווים חלק בלתי נפרד מהתחייבויותיו כלפי
החברה ,הבין את תכנם ומסכים להם.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
בשם היועץ

בשם חברת נתיבי הגז הטבעי בע"מ

_______________________ _______________

_______________________ _______________

שם מלא ותפקיד

שם מלא ותפקיד

חתימה

_______________________ _______________
שם מלא ותפקיד

חתימה

_______________________ _______________
שם מלא ותפקיד

חתימה

חותמת התאגיד_______________ :

חותמת התאגיד_______________ :

תאריך______________ :

תאריך______________ :
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חתימה

נספח א' -הצהרה על היעדר ניגוד עניינים
לכבוד
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ ("החברה" " /נתג"ז")
אנו הח"מ מצהירים בזה בכתב בשם _________________ [שם מלא] ______________ [ח.פ /.שותפות /ת"ז] (להלן:
"היועץ") מצהירים בזה בכתב כדלקמן:
הננו נותנים תצהיר זה כיועץ/נותן שירותים __________ [הגדרת התפקיד] בנתג"ז ובתוקף תפקידנו זה.
 .1הרינו מתחייבים בזאת להימנע מכל ניגוד עניינים שהוא בכל הקשור לתפקידנו כיועץ/נותן שירותים לחברה ו/או
להימנע מכל קשר העלול ליצור חשש לניגוד עניינים.
 .2בין היתר ומבלי שיהיה בכך לגרוע מהאמור לעיל ,אנו נמסור לחברה ,בכל עת לקראת חתימת ההסכם או במהלך
ביצועו ,כל מידע הקשור בהיותו בעל מניות/ני"ע/דירקטורים בתאגיד/בגוף העוסק בתחום משק הגז הטבעי ו/או
האנרגיה ו/או התשתיות ,המתחרה בעסקי החברה.
 .3תפקידינו ו/או עיסוקינו האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים כלשהו ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בין
מקצועי ובין עסקי ,עם תפקידנו כיועץ/נותן שירותים לחברה ואין בתפקידינו או עיסוקינו האחרים כדי לפגוע ביכולתנו
לבצע את תפקידנו כיועץ/נותן שירותים חברה .במקרה של היווצרות ניגוד עניינים תוך כדי תפקידנו כיועץ/נותן
שירותים לחברה ,לרבות במהלך השתתפותנו בישיבות ,הננו מתחייבים להודיע על כך למנכ"ל ,מיד כשיוודע לנו על
ניגוד עניינים אפשרי .כן אנו מתחייבים לנקוט את כל האמצעים הסבירים והמקובלים בנסיבות העניין ,לדאוג מיידית
להסרת ניגוד העניינים ולפעול בהתאם להוראות החברה וכמתחייב בחוק.
 .4בנוסף לחובות והאיסורים החלים עלינו מכח הדין ,לרבות חוק העונשין ,התשל"ז ,1977-לא נציע ו/או לא ניתן ו/או
נקבל ו/או נבקש ,במישרין ו/או בעקיפין ,בכל עת לרבות בעת ביצוע הסכם זה ו/או לאחר סיומו מכל סיבה ,עבורנו ו/או
עבור אדם ו/או עסקינו ו/או עסקו של אחר ,כל טובת הנאה לרבות המלצה ו/או החלטה ו/או זכות ו/או כסף ו/או כל
דבר בעל ערך ,בין בהסכם ובין כמעשה של רשות ובין בדרך אחרת ,במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על ביצוע
השירותים לפי ההסכם ו/או על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של החברה או של נושא משרה בחברה ו/או עובד
החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר ,בקשר להליך התקשרות ו/או כל חוזה ו/או הזמנה הנובעים ממנו.
 .5אנו ,לרבות מי שביצע מטעמנו שירותים לפי ההסכם לא נייצג מבקש בקשה לתאום כלפי החברה ו/או בהליך מכל סוג
שהחברה שותפה לו בעניין המסוים שבו טיפלנו ו/או מי מטעמנו עבור החברה במסגרת ביצוע ההסכם ,אלא אם קיבל
את אישורה מראש ובכתב של החברה לכך אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי תוכל להחליט האם אין בכך ניגוד עניינים.
התחייבות זו תמשיך בתוקפה ללא הגבלת זמן גם לאחר סיום ההסכם מכל סיבה.
 .6לא שידלנו ו/או שיתפנו פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או מי מטעמה ו/או
כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך התקשרות ו/או כל חוזה ו/או הזמנה הנובעים ממנו וכן לא
נעשה כן לאחר מועד חתימת ההסכם.
 .7לא שידלנו ו/או שיתפנו פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או מי מטעמה
ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או לא תחרותית וכן לא נעשה כן לאחר מועד חתימת
ההסכם.
 .8אנו נהיה אחראים להביא תוכן סעיף זה לידיעת ראש הצוות ,עובדינו ,קבלני המשנה שלנו ,נציגינו ,סוכנינו ומי
מטעמנו שיהיו מעורבים בכל דרך שהיא בהליך ההתקשרות עם החברה ו/או בביצוע ההסכם לרבות השירותים על פיו
ו/או הזמנה הנובעים ממנו.
 .9הננו מתחייבים להודיע מיידית לחברה על כל שינוי בפרט ו/או בעניין כלשהו הכלול בהצהרה זו.
 .10אין באמור בהצהרתנו זו כדי לגרוע מחובותינו על פי הוראות כל דין או הסכם החלות עלינו בתוקף תפקידנו כנותן
שירותים לחברה.
 .11הננו מצהירים כי קראנו היטב הצהרה זו על כל חלקיה ,הבנו את תוכנה ,והננו מתחייבים לקיים את כל הוראותיה.
ולראיה באנו על החתום בשם היועץ:
שם מלא

חתימה

תפקיד
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חותמת

תאריך

נספח ב' -התחייבות לשמירת סודיות ואי שימוש
לכבוד
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ ("החברה" " /נתג"ז")
הנדון :התחייבות לשמירת סודיות ואי שימוש
אנו הח"מ ,מצהירים בזה בכתב בשם _________________ [שם מלא] ______________ [ח.פ /.שותפות /
ת"ז] (להלן" :היועץ") ,כדלקמן:
מתחייבים בזה ,ללא הגבלת זמן ,לשמור בסודיות גמורה ,לא לגלות ולא למסור לאחרים ולא לעשות כל שימוש,
לצורך עצמי או לצורך אחרים ,בעצמנו ו/או באמצעות אחר ,במעשה ו/או במחדל ,בכל מידע הנוגע ו/או הקשור
לחברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ בשם ועבור חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן" :החברה"),
לרבות ,מבלי למעט ,פעילותה ,עסקיה ,בעלי מניותיה ,לקוחותיה ,ספקיה ,עובדיה ונושאי המשרה בה ,כל גוף או
אדם הבא עם מי מהחברה במגע עסקי או אחר או כל עניין אחר של החברה ,אשר יגיע ,יימסר לנו על ידי החברה
ו/או באמצעותה ו/או בהנחייתה ו/או בהרשאתה ,במישרין ו/או בעקיפין ,ו/או יגיע לידינו בכל אופן אחר מכל
מקור אחר והנוגע לעניינים האמורים לעיל ,מתוך שמיעה ,ראיה או עיון (להלן" :המידע הסודי").
"מידע סודי"  -לצורך כתב התחייבות זה כולל ,לשם הדגמה בלבד ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,בין השאר ,גם
ידיעות ונתונים (בכתב ,בקבצי מחשב או בכל אופן אחר ,לרבות בע"פ) נוסחאות ,רישומים ,תרשימים ,מסמכים,
תי אורים ,תוכניות ,תהליכים ,שיטות ,שיטות עבודה ,אסטרטגיה ,מפרטים ,מודלים ,דגמים ,שכלולים ,מחקרים,
דיווחי מכירות ,מחקרי ישימות ,מחקרים ארגוניים ,מדיניות קצרת טווח וארוכת טווח של החברה ,מכשירים,
מתקנים ,מוצרים ושירותים ,תכונות מוצרים ושירותים ,שיטות שיווק ,רשימת לקוחות החברה ,מחירונים,
הנחות ,רשימת ספקים וכל גוף אחר המצוי בקשר עסקי עם החברה ותנאי התקשרות עם החברה ,קשרי מסחר,
חישובים כלכליים ,ניתוחים פיננסים ,ניתוחיים כלכלים וחשבונאים ,לרבות ,מבלי למעט ,ניתוחים של תוצאות
עסקיות ,עלויות הפעילות והמוצרים ,נכסי החברה ,רכישות ומכירות המבוצעות או מתוכננות על ידי החברה,
מערכת ההפעלה של המחשבים ,המסופים ,והתקני התקשורת של החברה וארכיבי החברה ,ליקויים וכשלים מכל
מין וסוג שהוא ,כל מידע מקצועי מכל סוג שהוא הקשור במישרין ו/או בעקיפין לחברה ,וכן כל דבר ועניין
המכילים מידע סודי או העשויים לשמש מקור למידע סודי והכל בקשר עם נושא הקשור בעיסוקיה של החברה
או הקשור בכך בכל צורה שהיא ,למעט  ,כל מידע אשר נוכיח כי בעת גילויו היה או הפך להיות ,שלא עקב הפרת
התחייבות זו או כל התחייבות אחרת ,מידע בנחלת הכלל .
התחייבותנו זו כוללת התחייבות להי מנע ממסירת כל מידע ונתונים כאמור לכל אדם אחר (למעט עובדים
הצריכים לדעת את המידע לצורך עבודתם בקשר עם המטרה אשר לשמה נמסר לנו המידע ואשר חתמו על
התחייבות לשמירת סודיות ואי שימוש)  ,אלא באישור מפורש מראש ובכתב מאת החברה.
אנו מצהירים בזה ומאשרים כי המידע הסודי מהוה רכושה הבלעדי וקניינה של החברה ,ומתחייבים לא לעשות
העתקים מן המידע באופן כלשהוא ,אלא אם ניתן לנו היתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי ההיתר האמור.
אנו מצהירים בזה כי ידוע לנו כי התרשלותנו בשמירתו של כל מידע סודי ו/או עשיית מעשה מצידנו שיש בו כדי
לסכן את בטח ונו של המידע הסודי ו/או מסירת המידע או כל חלק ממנו לצד ג' כלשהוא ,עלול לגרום לחברה
נזקים חמורים ודינם כדין מסירת מידע סודי ומשמעותם הפרת התחייבותנו לשמירת סודיות כאמור לעיל והפרה
יסודית של ההסכם אשר ביחס אליו נחתמה התחייבותנו זאת.
הננו מודעים לכך שאי עמידתנו (ו/או אי עמידת עובדינו) בהתחייבותנו כאמור בכתב התחייבות זה ,כולן או
מקצתן ,עלול לגרום לחברה נזק ,ואנו מתחייבים לפצות ולשפות את החברה ,מיד עם קבלת דרישה הראשונה,
בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם עקב הפרת התחייבויות כאמור ,וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה
אחרת העומדת להן על פי דין ו/או כל הסכם ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת לפיצוי או שיפוי שתהא לחברה כנגד
כל צד ג' אחר בקשר עם נזק כאמור.
אנו מצהירים בזה שמילוי התחייבויותינו על פי מסמך זה אינו מפר ולא יפר כל הסכם או התחייבות אחרים
שאנו צד לו או שהיינו צד לו ו כי לא התקשרנו ו/או נתקשר בכל הסכם בעל פה או בכתב הסותר האמור בהסכם
זה.
ידוע לנו ומוסכם עלינו כי האמור בכתב זה אינו בא לגרוע מכל התחייבות שלנו לחברה מכוח חוזה או מכוח הדין.
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אנו מתחייבים כי עם סיום ההתקשרות בינינו ,מכל סיבה שהיא או מיד עם דרישה ראשונה מהחברה ,בכל עת,
להחזיר לה כל מידע ו/או כל חומר ו/או כל מסמך כמפורט לעיל ,המצוי בידינו ו/או ברשותנו ו/או בשליטתו של
כל אדם אחר מטעמנו  ,בין אם נעשה החומר ו/או המסמך על ידי החברה ו/או גורם מטעמה ו/או גוף הקשור עמה
ובין אם נעשה ו/או נערך ו/או הוכן החומר ו/או המסמך על ידינו .כן אנו מתחייבים שלא להוציא מחוץ לחצרי
החברה כל מסמך ו/או מידע כאמור ,אלא אם ניתן לנו אישור מראש ובכתב של החברה ובכפוף לתנאי האישור
האמור.
התחייבותנו על פי מסמך זה יחייבו אותנו על אף כל שינוי בבעלות ,בניהול או שליטה בחברה ,שינוי מבנה ארגוני,
שינוי שם ,שינוי תחומי פעילות ,ו/או כל שינוי אחר בחברה .לפיכך ,הננו נותנים בזה את הסכמתנו לקיום כלל
התחייבויותי נו על פי מסמך זה כלפי כל גוף ו/או חברה ,אשר במסגרת שינוי כאמור ,יועברו אליו כלל
התחייבויותינו על פי הסכם זה.
אנו נהיה אחראים לכל הפרה מצד עובדינו או כל מאן דהוא אחר מטעמנו של האמור בכתב התחייבות זה ,ואנו
מתחייבים להחתים כל אדם ו/או גוף שיעבדו מטעמנו בכל הקשור במישרין ו/או עקיפין בביצוע ההסכם אשר
ביחס אליו נחתמה התחייבות זאת ,בין כעובדים ובין כקבלנים עצמאים ,על מסמך "התחייבות לשמירת סודיות"
בנוסח אשר תמציאו לנו.
מובהר כי אין באמור בהתחייבות זו כדי לחייב את החברה לגלות מידע כלשהו ,וכל גילוי ומסירה לנו יהיו בשקול
דעתה המוחלט של החברה.
עוד מובהר למען הסר ספק ,כי אין בגילוי על ידי החברה של כל מידע ,בין שהינו סודי ובין אם לאו ,משום מצג
ו/או הודאה לגבי נכונותו ,מהימנותו ו/או שלמותו של מידע כאמור ואנו מתחייבים לבדוק ולוודא כל מידע בטרם
ייעשה בו שימוש.
אנו מתחייבים כי עובדנו או מי מטעמנו שיהיה בידיהם המידע לא יעבירו את המידע שבידם לאדם ו/או לגוף
ו/או לחברה אשר הם יודעים ,או שיש יסוד סביר להניח ,כי יעשו בו שימוש בניגוד לכתב התחייבות זה.
אנו מתחייבים כי עובדנו או מי מטעמנו שיהיה בידיהם המידע לא יעבירו את המידע שבידם לכל אדם אחר אלא
אם הננו מצהירים כי קראנו היטב כתב זה על כל חלקיו ,והבנו את תוכנו ,והננו מתחייבים לקיים כל הוראותיו
ללא הגבלת זמן.
ולראיה באנו על החתום בשם היועץ:
שם מלא

חתימה

תפקיד
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חותמת

תאריך

נספח ג' -אישור על עריכת ביטוחים
לכבוד
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
(להלן" :המזמין")

תאריך___________ :

(להלן" :השירותים")
הנדון :אישור עריכת ביטוחים בקשר עם הסכם
מיום____________ (להלן" :ההסכם") שנחתם בין המזמין לבין _________________
(להלן" :היועץ").
הננו מאשרים בזאת כי ערכנו על שם היועץ את הביטוחים המפורטים להלן בקשר עם השירותים:
 .1ביטוח אחריות מעבידים :
א .תקופת הביטוח :מיום…………… .ועד ליום……………….
ב.

גבולות האחריות :לא יפחתו מסך של  $2,000,000למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.

ג.

ההשתתפות העצמית בפוליסה זו לא תעלה על סך של.$2,500 :

ד.

הפוליסה מכסה את חבותו של היועץ וכל הבאים מטעמו בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה כלשהי
למי מעובדיו תוך כדי או עקב עבודתם במתן השרותים בחצרי המזמין ומחוצה להם.

ה.

תנאי הפוליסה לא יפחתו מתנאי ה"פוליסה לביטוח אחריות מעבידים מהדורת ביט".

ו.

הפוליסה תורחב לכסות את המזמין ,חברת בנות/אחיות/אם/מסונפות כולל עובדיהם ,בעלי
מניותיהן וחברי הדירקטוריון היה ויחשבו כמעסיקים או מעבידים של הנפגע.

 .2ביטוח אחריות מקצועית:
א .תקופת הביטוח :מיום…………… .ועד ליום……………….
ב.

גבולות האחריות :לא יפחתו מסך של  $ 5,000,000למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.

ג.

הפוליסה מכסה את אחריותו המקצועית של היועץ על פי כל דין בגין מעשה או מחדל מקצועי
שלו או של מי מטעמו בכל הקשור במתן השירותים.

ד.

תאריך רטרואקטיבי :לא יפחת ממועד תחילת הפעילות בקשר עם מתן השירותים.

ה.

הפוליסה לא כוללת כל הגבלה בקשר עם:
 .1אי יושר ו/או מעילה מצד עובדי היועץ.
.2

השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח.

.3

אבדן מסמכים.

.4

הוצאת דיבה.

.5

אחריות כנושא משרה למעט אחריות המוטלת על מי מנושאי המשרה של היועץ
הניתנת לביטוח בפוליסה סטנדרטית לביטוח חבות נושאי משרה.

.6

זיהום למעט זיהום סביבתי מצטבר.

.7

נזק כספי או פיננסי.

ו.

הפוליסה כוללת סעיף תקופת גילוי של  12חודשים לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא
נערך על ידי היועץ ביטוח חלופי המעני ק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף ביטוח זה ,אשר ייכנס
לתוקפו של ביטול פוליסה זו או שינוי לרעה בתנאיה או אי חידושה.

ז.

לשם מניעת ספק ,הודעה במשך תקופת הביטוח של פוליסה זו על נסיבות שעלולות להביא
לתביעה ,תחשב ככלולה על פי פוליסה זו גם אם התביעה בגין נסיבות אלו תוגש לאחר תום
תקופת הביטוח של הפוליסה.

ח.

הפוליסה מורחבת לכלול את אחריותה של החברה ,חברות בנות/אחיות/אם/מסונפות כולל
עובדיהם ,בעלי מניותיהן וחברי הדירקטוריון בגין מעשי או מחדלי היועץ והפועלים מטעמו.

כללי:
הפוליסות המפורטות לעיל תהיינה כפופות להוראות הבאות:
 .1אנו מוותרים על הזכות לתחלוף כנגד המזמין ,חברות בנות/אחיות/אם/מסונפות כולל
עובדיהם ,מנהליהם ,בעלי מניותיהן וחברי הדירקטוריון או שהמבוטחים התחייבו בכתב
לשפותו או לוותר על זכות השיבוב כלפיו לפני קרות מקרה הביטוח.
 .2הפוליסות כוללות תנאי מפורש על פיו הן קודמות לכל בטוח אשר נערך על ידי המזמין והן
מהוות ביטוח ראשוני ללא קשר לפוליסות בטוח של המזמין ולענין זה אנו מוותרים על כל
טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחיכם.
 .3כל סעיף בפוליסות (אם קיים כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו,
כאשר קיים ביטוח אחר ,לא יופעל כלפיכם.
 .4הפוליסות הנ"ל לא תצומצמנה ,לא תבוטלנה או לא יחול בהן שינוי לרעה ,אלא אם כן תימסר
לכם הודעה בדואר רשום על כוונתנו לעשות כן לפחות  60יום מראש.
 .5אי קיום תנאי הפוליסות על ידי היועץ ו/או הבאים מטעמו בתום לב לא יגרעו מזכותו של
המזמין לקבלת שיפוי על פי הפוליסות הנ"ל.
 .6מוסכם כי היועץ ישא בתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות בגין הביטוחים הנ"ל.
אישורנו כפוף לתנאים ולהסתייגויות של פוליסות הביטוח המקוריות עד כמה שלא שונו על פי
האמור באישור זה,

בכבוד רב,
__________________
חתימת המבטח וחותמת

__________________
שם החותם

__________________
תפקיד החותם

נספח ד'  -אישור זכויות חתימה
אישור זכויות חתימה בשם היועץ
אני ,עו"ד  /רו"ח __________________ ,מ.ר _____________ .מאשר בזאת כי ה"ה:
_________________ ת.ז .מס' __________________
ו _________________-ת.ז .מס' _________________
אשר חתמו לעיל בשם חברת _____________________ ,ח.פ( ___________ .להלן" :היועץ")
מוסמכים לחייב את היועץ בכל דבר ועניין בקשר עם הסכם זה.
_______________
עו"ד  /רו"ח

