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 16914 :סימוכין

  מתן שירותים התקשרותהסכם 

 2019ביום ___________ לחודש ___________  בקריית ביאליקשנערך ונחתם 
 

   בע"מ ביאליק תיקרי הכלכלית החברהה  בין:
 515451151ח.פ. 
 קריית ביאליק א.ת. 1339ת.ד. 

 (" נהמזמי"הלהלן: ) 
 

 -מ צ ד   א ח ד   -
 

 __________ ח.פ./.ז._____________, ת  לבין:

 מרח' ___________________________  

     ("הספק")להלן:    
 -מ צ ד    ש נ י   -

 
 

 .(, "העירייה")להלן:  קריית ביאליקעיריית בשם  פועלת מזמינהוה הואיל :

מתן ניסיון בו יןיטונמלי בע ניםספקים/מתכנ/יםיועצ ה למספרתפנ מזמינהוה       :והואיל
( "העיסוק תחוםלהלן: ")                            ______________________שירותי 

 "(;ההזמנהבתחום העיסוק  )להלן: " מזמינהלם להגיש הצעות למתן שירותי
                    

 תןמ רךמתאימים לצוישורים הוהכ סיוןיבעל הידע, הנהנו מצהיר כי  ספקוה והואיל
 חום העיסוק;בת השירות

 

בתחום העיסוק והצעתו הועדפה ע"י  םלמתן שירותי מזמינההגיש הצעה ל ספקוה לוהואי
 על פני ההצעות האחרות; מזמינהה

 

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

 

 ן:ם כדלקמדיצדה הותנה ביןהר וסכם, הוצך הולפיכ   

 

 מבוא .1
 נפרד הימנו ומחייב כיתר תנאיו. מהווה חלק בלתי המבוא להסכם זה .1.1

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

 

 הגדרות ופרשנות.2

 וונה אחרת:נת כבהסכם זה יהיו למונחים שלהלן הפירושים שלצידם, אלא אם מצוי

 עיר ______________________________________   פרויקטה

בהתאם לתכולת העבודה כמפורט בנוסח ו ביאליק קריית

  "(;הפרויקטלהלן ")הפניה בנספח א' 

יועץ ו/או מתכנן ו/או נותן שירותים מקצועיים ו/או  הספק

במקצועות ובתחומים השונים עמם התקשר ו/או מהנדס 
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 ץוייע אוו/ לשם מתן שירותי תכנון מזמין העבודה תקשרי

 .ח הפנייהודה בנוסת העבבתכולוכאמור  בפרויקט

מסור ת  מזמינהשונים שהקבלנים ו/או ספקים ו/או קבלן  הקבלנים הקבלן או

להם את עבודות ביצוע הפרויקט ו/או כל חלק מהן ו/או 

 .אספקת ציוד ו/או חומרים לשם כך

הליכי הזמנות להציע הצעות לביצוע עבודות הקמה ו/או  המכרזים

הספקת חומרים  אווד ו/או גימור ו/או אספקת צי/ו בניה

 .פרויקטבקשר ל דה אחרתו/או ביצוע כל עבו

המושלם או  הפרויקטתקופה בת שנה מיום מסירת  דקתקופת הב

תקופת אחריותו של הקבלן הראשי לפי ההסכם שיערך 

ו/או  לתיקון ליקויים ובדק בפרויקט מזמינהבינו לבין ה

 ותר החלה על עבודות מסוגיכה בלתקופת האחריות הארו

 ., לפי המאוחר ביניהןפי כל דין-לזה ע

 נספחים.3

 ספקמסמכי הפנייה ל – 'פח אסנ.3.1

  ספקמסמכי הצעת ה –נספח ב' .3.2

 ספקהודעת הבחירה ב – 'גנספח .3.3

 )יבוצע לאחר הזכייה( .פירוט התמורה )כללי( ושלבי תשלום התמורה –  ד'פח סנ.3.4

 אחריות והעבודותף ההיק לפי אישור עריכת ביטוח – ה'נספח .3.5

 ניגוד ענייניםשאלון לאיתור  –' ו נספח.3.6

 

 ספקההצהרות .4

 יב בזאת כדלקמן:מצהיר ומתחי ספקה 

לקיים את כל תנאי הסכם זה ואין כל מניעה והכספית כי יש באפשרותו הטכנית והמקצועית  .4.1

 על פי כל דין ו/או הסכם ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה.

  דרושים לביצוע האמור בהסכם זה.ה הניסיון והמומחיות צועי,ע המקדל היכי הינו בע .4.2

 מזמינהספק את הייעוץ לישורים הנדרשים על פי דין כדי לרישיונות ו/או האאת כל הבל יכי ק.4.3

 .קריית ביאליקת יולעירי

כי לא תלויה נגדו כל תביעה משפטית שהיא ולא נעשו פעולות ו/או קיימות התחייבויות  .4.4

כל כי אין לו התחייבויותיו על פי הסכם זה ור חיות למנוע ממנו למלא אשוע וו/א אשר ימנעו

 שירותי ייעוץ כאמור בהסכם זה.ינטרסים ליתן ניגוד א
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 ספקהתחייבויות ה.5

המצורפים להסכם זה ניה מסמכי הפכמפורט ב מזמינהל ם מקצועייםשירותיייתן  ספקה .5.1

י מכסמלרבות  'ב נספחכה סכם זהים להמצורפ ספקהצעה של המסמכי הוב כנספח א',

התיאורים, המדידות,  גות,מצה כל התכניות, החישובים,, לפי העניין, ספקשל ההצעה העדכון ל

ורים מסמכים הקשוכל יתר ה ,כתבי הכמויות ,התרשימים, הדיאגרמות, השרטוטים, המפרטים 

"שירותי : יחד  קראוכל השירותים המפורטים במסמכים דלעיל יי) פרויקט,תחום עיסוקו בל

 .("מקצועיים

 ו.כמתחייב מתפקידובמלוא זמנו,  במקצועיות, ימלא את תפקידו בנאמנות, במסירות קספה.5.2

 ____________________גב' מר/ אהיהא/תכי במשך כל תקופת ההסכם מתחייב  ספקה .5.3

שירותי לביצוע עבודות  ה/מטעמו ה/הישיר ת/האחראיו מזמינהר מול הקשה אשת/איש

י על פ ה/למילוי כל התחייבויותיו ספקהשל  האמלה ה/ריותוע מאחא יגרלבכך , אולם הייעוץ

היועצים והמומחים  המתכננים, השרטטים, ,ספקהר בזאת, כי עובדי ם זה. כמו כן, מובההסכ

ישולם על ידו בלבד וכי כל אחריות שמטיל החוק בדיו ושכרם ייחשבו כעו , לפי העניין שיעסיק

 .בלבד ספקה לע תחול דים אלהחס לעוביומתיעל מעביד בקשר לעובדיו 

למטרות ים דרושים שר קבלת אישורשיאפ באופןדות עבוכל הכי יבצע את מתחייב  ספקה.5.4

שכל האביזרים, הציוד, דאג כי י, ואלו יםהפרויקט ויבצע את כל הדרוש לצורך קבלת אישור

מו יותא ורך,צדת הלפי מי לשירותים המסופקיםבהתאם  הכלים, המתקנים שיתוכננו

  את אישורן.לקבל רך מידת הצווב, ות העירייהרבוסמכות להמשויות רישות הרלד

, יועצים, מומחים, ה, על פי שיקול דעתתעסיק מזמינהמצהיר בזאת כי ידוע לו שה ספקה.5.5

 .לפרויקטירותי אחרים קבלנים ונותני ש

בתאום  ויעבודותאת  לבצעמתחייב בזאת למלא אחר התחייבויותיו על פי הסכם זה ו  ספקה.5.6

ועם  ,מזמינהמטעם ה רויקטפה מנהל, מזמינההעולה עם מגע הדוק ושיתוף פ וםמלא ותוך קי

, מתאם ינהמזמם המנהל הפיקוח ההנדסי מטעלרבות  לפרויקטכל יתר הגורמים הקשורים 

 לקידום טויקהפראו מנהל ו/ מזמינההיועצים, הקבלן, ככל שיידרש על ידי ה, המתכנןהתכנון, 

  . ויקטת הפרעבודו

אם ללו"ז שיקבע ע"י התב ככל שיידרש ות לעבודתוישיבות הנוגעלגיע להמתחייב  ספקה.5.7

 .ינהמזמה

ות ועבודות של גורמים מצהיר כי ידוע לו שבמסגרת לוח הזמנים צריכות להתבצע פעול ספקה.5.8

נים או לוח הזמב דתועמי-הגעתו לישיבות עבודה ו/או איאחרים המשתתפים בפרויקט וכי אי 

ו ההוצאות או ת אחרות וכי כל הנזקים אלעכב ביצוע עבודוו שלב בו עשויה למנוע אב כל

 בלבד. ספקהיחולו על יהיו באחריות וההפסדים שיגרמו כתוצאה מכך 

 הספקיםשאר עם כל  עבודתואחראי באופן מלא לתאום  ספקהבזאת כי להסרת ספק מובהר .5.9

הסכם העל פי  דועל י השירות שיינתן לרבות  ודתועבת תאם אויהיה עליו להתאים ולבפרויקט 

 לעבודתותתאמנה גם  הספקים שאר כי עבודותחריותו לדאוג לכך ובא הספקים לשאר עבודות

 הוא.
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ו/או ניהול ממוחשבת )להלן  ופעל בפרויקט מערכת שיתוף קבציםתמודע לכך כי יתכן ו ספקה.5.10

, מזמינה, התעתקולבין מכוני ה ספקת"( באמצעותה מתבצעת התקשורת ביו הכר"המע

לעשות  ספקהרכת כאמור, מתחייב ים האחרים.  במידה ויעשה שימוש במעועצהיו המנהל

שימוש במערכת לפי הנחיות המנהל ולבצע את כל הזמנת ההעתקות באמצעות המערכת. ידוע 

המערכת והן תחולנה על  מנות שבוצעו שלא דרךישא בהוצאות בגין הזתלא  מזמינהכי ה ספקל

 המתכנן.

  .הםאת שירותיו ותוצריכל מסמך התומך ף רובצו יתויגיש את עבוד ספקה.5.11

לא יהא  ספקיחסי סוכנות ו/או שליחות וכי הקיימו לא ית מזמינהל ספקבין המובהר בזאת כי .5.12

כדי לחייב את  או מחדל שיש בהםרשאי ו/או מוסמך ו/או מורשה לעשות כל מעשה ו/

 .דבבל במראש ובכת מזמינהכלפי צדדים שלישיים ללא אישורו של ה מזמינהה

ו/או להעביר  ו חובותיו על פי הסכם זהאי להסב ו/או להמחות זכויותיו ו/אא יהא רשל ספקה .5.13

 כלשהו. יאת ביצוע ההתחייבויות הנובעות ממנו לצד שליש

עם ובכפוף למנהל מלא אום כם זה בתיפעילותו על פי הס מתחייב לפעול בביצוע ספקה .5.14

 .מי מטעמו וו/א מזמינהו/או למנהל הפרויקט מטעם ה מזמינהה

 התחייבות למתן השירותים באופן אישי.6

בדבר  ה/בהסכם זה על סמך הצהרותיו ה/תקשר עמובחרה לה המזמינהמזמינהיודע כי  ספקה
, אישית, את ה/לבדו  ןתת/יאשר  _____________________ מר/גב' של ה/ונסיונו ה/כישוריו

 ה/ויותיוביתחיוה ה/יותיוכומחה לאחר את זת/עביר ו/או ית/השירותים שבהסכם זה ולא י
 מזמינהת ההסכמאת  ה/, אלא אם קיבלה/מושבהסכם זה, לרבות לעובדים ו/או יועצים מטע

 בכתב מראש.

  קבלן עצמאי –   ספקהמעמדו של .7

לא יווצרו כקבלן עצמאי, וכי  מזמינהל השירותיםיספק את   ספקהמוצהר ומוסכם בזאת כי .7.1

 מתחייב הספק. קרהם מבשו רייהין העו/או לבי ינהמזמהלבין   ספקהיחסי עובד מעביד בין 

ן שהוא לקיומם של יחסי עובד מעביד בינו לבי כל סוגצורה שהיא, טענה משלא להעלות, בכל 

על כל גורם מטעמו או במקומו אם הן ו ספקהעל הוראה זו תחול הן  או העירייה./ מזמינהה

 יהיה כזה.

בד מעביד, בין יחסי עומקיום  תנוצרזכות ה אוזכאי לכל תשלום  יהאלא  ספקהלהסרת ספק, .7.2

 הסכם אחר.סכמים קיבוציים ו/או כל מכח החוק ובין מכח ה

וכן כי הוא רשום מ בע"או /ו עוסק מורשהפטור ו/או עוסק  ככי הוא רשום  ,מצהיר ספקה.7.3

יטוח הלאומי וכי כל החובות והתשלומים הנובעים ממעמד זה שולמו נסה ובבכעצמאי במס הכ

מי, דמי , רשיונות , ביטוחים, דמי ביטוח לאות מסים, לרבומזמינה על ידו בלבדם מיומשול

 יו"ב .ביטוח בריאות וכ

בד של מתחייב להימנע מכל מעשה ו/או מחדל, העלול ליצור את הרושם כי הינו עו ספקה.7.4

הינם שונים באופן כלשהו מאלו מזמינההאו של העירייה, או שהיחסים בינו לבין מזמינהה

 ם בהסכם זה.ידרהמוג
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ית ם זה יקבע ע"י במור בהסכלמרות האכי אם  ,מוסכם בין הצדדים ור לעילרוע באמגל לימב.7.5

ובין על פי פנית גורם  ספקל פי פנית האחרת , בין עערכאה משפטית מוסמכת הדין לעבודה או 

 ינהלמזמשירותים  ספקבתקופה בה הגיש הלמרות כוונת הצדדים המפורשת, כי , כלשהו אחר

  כי, או ספק" של המעסיקהיה " מזמינהד הומעמ מזמינהשל ה "שכירמעמדו כ"עובד ה הי

  ספקאו העירייה לשלם ל מזמינההוכי על ה, ל העירייה, או ש מזמינההעובד של ההנו  ספקה

להחזיר  ספק, אזי מתחייב ה מעביד-ל על יחסי עובדים על פי כל דין החשכר ותנאים המתחייב

הממוצע במשק שהוא השכר שהיה  ין השכרה לו לבמששולן התמורה ביאת ההפרש  מזמינהל

בתקופה האמורה,  מזמינההובד שכיר של השירותים כע לו אילו היה מועסק במתן משולם

גין מתן השירותים על יסוד הסכמתו ב ספקל מזמינהשלום העודף ששילמה ההמשקף את הת

 להיות מועסק כקבלן עצמאי .  ספקשל ה

כתמורה על פי הסכם זה, ייחשבו   ספקה ם שקיבלישלומם כי התדימוסכם בין הצד

הן שכר ברוטו והן את כל הזכויות והתוספות  ללכוום המשקף "עלות מעביד" הכסכ

מחלה, הפרשות סוציאליות, דמי  בגין יחסי עובד מעביד )לרבות: חופשה,המתחייבות 

נסיעה  תוצאוהחזר ה, הבראה, פיצויי פיטורים, שעות נוספות, תשלומי ביטוח לאומי

לשלם  נהמימזל הסכומים שהיה על ה(.   באופן זה, ייערך חישוב מחדש שוכיוצ"ב

שחל בתקופת ההסכם, וכל סכום עודף ממוצע במשק כעובד, על פי שכר ה  ספקהל

עולה על שכר המינימום והזכויות הנלוות בגין תקופת השירותים, ר אש  ספקהשקיבל 

מחירים לצרכן ונושא למדד ה וא צמודה, כשהדרישהת יוחזר על ידו מיד עם קבל

או את העירייה  מזמינהאת ה ספקה פהשיכמו כן  לשנה 5%יעור ריבית שנתית בש

מיד בות שכ"ט עו"ד, )לפי העניין( על כל הוצאה ו/או נזק שייגרמו למי מהן עקב כך, לר

 עם קבלת דרישה לכך . 

 סודיותשמירה על וניגוד עניינים הימנעות מ .8

 ואק, ה, ימנע מלעסועל פי הסכם ז מזמינהשל ה ספקינו כל עוד הבזאת כי  חייבמת ספקה .8.1

בין במישרין ובין בעקיפין, בין בעצמו ובין באמצעות תאגיד משפטי אחר, בין  ת מעורבלהיו

ו/או להיות במצב של ניגוד אינטרסים  עצמאי, בכל משלח יד או עסק אחריםכשכיר ובין כ

 , אלא אם יקבל את הסכמתו המפורשת שלביאליקקריית  יריתעם עאו ו/ מזמינהכלשהו עם ה

 .תבמראש ובכ מזמינהה

על פי הסכם  מזמינהמצהיר ומתחייב בזאת כי כל מידע שיגיע לידיו עקב קשריו עם ה ספקה .8.2

לרבות נוסחאות  מזמינהייחס לתחום העיסוק של הידע שיוכן על ידו אשר מתזה, לרבות מ

מידע ו עלויות מוצרים ו/או תמחירים ו/או כל ו/אים מרישונים ו/או תוו/או דוחו"ת ו/או נ

ל בלקוחות קיימים ו/או פוטנציאליים ו/או כל מידע הקשור במכירות שו/או הקשור בספקים 

, הינו ויהיה סודי והינו ויהיה תמיד הו/או בפעילות הלו/או בשיטות השיווק ש מזמינהה

ורק בקשר לקשריו עם  ךא ספקידיעתו של הל והוא ניתן מזמינההבלעדי של ה הרכוש

א לעשות שימוש כלשהו ו/או לגלות את ת לחייב בזאמת ספקזה. העל פי הסכם  מזמינהה

 .מראש ובכתב מזמינהמידע האמור לצד שלישי כלשהו ללא הסכמת הה

מצהיר כי המידע הסודי הנ"ל כולל מידע סודי השייך ללקוחות ו/או לספקים של  ספקה .8.3

ולא לגלות ו/או לשומרו בסוד והינו מתחייב לשמור בסוד  בתיחומ מזמינההשר וא מזמינהה

 מוש כלשהו במידע הנ"ל.שילעשות 
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 עימו בהסכם זה בהסתמך על תמתקשר מזמינהמצהיר בזאת כי ידוע לו שה ספקה .8.4

 הרותיו כפי שהן מפורטות בהסכם זה.התחייבויותיו ונכונות הצ

ל המסמכים ו/או הנספחים ו/או כזה  ל, ובכלהחוזה אינהירים לו מלוא תנמצהיר כי  ספקה.8.5

  הימנו.חלק בלתי נפרד המצורפים אליו והמהווים אחרים 

 ספקהתמורה ל.9

 ספקה יהאעפ"י חוזה זה,  של הפרויקט ספקהתמורת מילוי מלא ושלם של כל התחייבויות .9.1

  (."התמורה"זה )להלן: הסכם ל ד' נספחב מפורטכסופית ומוחלטת  זכאי לתמורה

 ייווסף מע"מ כחוק.זה זה וחפי  עלל הסכומים שישולמו כל.9.2

הניהול ו/או פרויקט )חברת המנהל על ידי  התחיל ייבדק ספקהי יוגש על ידש חשבוןכל .9.3

" -)להלן מזמינהע"י השימונה  ויקטהפר מנהלעל ידי  (, ולאחר מכןמזמינההפיקוח מטעם ה

 ר אתיחזיאת החשבון האמור,  ינהמזממי מהמנהלים מטעם הלא אישר .  "(הפרויקטמנהל 

 הסכום ישולם -את החשבוןהפרויקט נו. אישר מנהל קתישזה על מנת  ספקההחשבון לידי 

ממועד  06 שוטף + בתנאי, ספקה, כנגד חשבונית מס כדין מאת מזמינהההמאושר על ידי 

 ראישיחול מניין הימים מיום בו  - ספקל ן. הוחזר החשבומזמינההידי  עלהחשבון  אישור

 .קןותהמ ןומנהל את החשבה

כספית לסכום  כל הצמדהלא תחול למועד תשלומו,  יובהר כי מיום הגשת החשבון ועד.9.4

  החשבון שהוגש.

. זה בחוזה האמורויקט על פי שירותי ניהול הפר כלביצוע  בגיןוסופית  קבועה הנההתמורה .9.5

בודה ועליה ר עהתמורה לא תשתנה בגין כל סיבה שהיא לרבות עליית מדד, עלית שכ

 לשהן. כרות מות אחבתשו

אגרות וההיטלים החלים עליו ו/או על לומים, הוא המסים, התשלממתחייב לשלם את   ספקה.9.6

ת פעילותו בפוליסת ביטוח ותו, בכל הקשור למתן השירותים לפי הסכם זה, וכן לבטח אפעיל

 אחריות מקצועית.

מהווה  ,והימננובע הזה וזה לו בחובע שנקשכר ה ,יועל יסוד בדיקותמצהיר ומאשר כי  ספקה.9.7

זה וכי אין, ולא יהיו לו בעתיד, כל חוזה י ל התחייבויותיו על פכלם תמורה הוגנת בעבור קיו

, הנובעות מאי כלפי מי מטעמם ו/או כלפי העירייה ו/או מזמינהטענה ו/או תביעה כלפי ה

 זה.חוזה ידיעה של דבר כלשהו או תנאי מתנאי 

או ו/ פרויקטההעירייה להפסיק את  וו/א מזמינהה בזאת, אם תחליט בהרלמען הסר ספק מו.9.8

 מזמינה, תהיה העצמו ספקב הנעוצה סיבה בשל שלא, כלשהו בשלב, השירותיםאת מתן 

עד לביטול  ובעד אותו חלק מהשרות שבוצע על יד ואת השכר המגיע ל ספקלחייבת לשלם 

 . נוסףיצוי אי לתשלום ו/או פזכ היהי לא ספקוה בלבד, עד לשלב הפסקת עבודתווהחוזה 

 זכות קיזוז או עכבון כלשהי. ספקין ולא תהא לר בזאת כי אמוסכם ומוצה.9.9

הפרויקט יעשה בשלבים לפי מאשר כי ידוע לו שיתכן ורישוי במקרה של ספק "מתכנן", .9.10

ו על יד וכי לא תשולם לו תמורה נוספת בגין עבודה ו/או שירותים שיינתנו מזמינהה קביעת

 זה. רהקשב
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השירות כפי שיידרש ע"י בא  בכל שלב שהוא של תוצרי עבודתובמתחייב לבצע שינויים  ספקה.9.11

שויות ו/או הרשויות המוסמכות. מובהר כי באם נדרש השינוי ע"י הר מזמינהכח ה

 עבור שינויים אלה. מזמינהשלם הת,  לא מזמינההמוסמכות, לאחר אישור התוכניות ע"י ה

הגרסה הגשת לאחר  לבצע שינוי מהותי ויסודי מזמינהא כח הבדי על י ספקהבאם נדרש .9.12

אישור לאחר  אוו/בניה  קבלת היתר ובמקרה של "מתכנן" לאחר דתו ותוצר עבהסופית של 

עבור שינוי כאמור,  ספקל מזמינהשלם התאזי , התכנית בוועדות ההנדסיות הרלוונטיות

רציונאלי מבוסס באופן פרופויה מראש ובכתב ויהדים הצד ום נוסף אשר יסוכם ביןתשל

ם או של שינויים שאינם מהותיי קריםזה, אולם במ להיקף העבודה ולתמורה על פי חוזה

להוראות חוזה  שינויים מחמת ליקוי או פגם בתכנון, או שלא בהתאםבמקרים בהם נדרשו ה

 סף.ללא כל תשלום נו ספקהזה יבצעם 

 ספקהכאילו קיבל זה יחשב הדבר זה כמפורט בחו ספקלרו עם קבלת כל הכספים שאוש.9.13

תהינה לו כל  לאו ,רותיו על פי חוזה זהיין שה הוא זכאי בגאת מלוא התמורה ל מזמינהמה

 ספים ו/או תמורה נוספת.או תביעות לתשלום כספים נוטענות ו/

 ספקהגבלת סעדי ה.10

כל ית הפרויקט ובו בנין ו/או מניעה אשר יעצור את תכנומתחייב שלא להוציא צ ספקה

ר כאמו מזמינה"י השהוא זכאי לבקש במקרה של הפרת ההסכם עמקרה הסעד היחיד 

 .דכם זה הוא סעד כספי בלבסבה

 הוצאות .11

 .בכל הוצאותיו הקשורות עם ביצוע הסכם זה שאיי ספקכי המוסכם בזאת  

  תקופת ההסכם וסיומו.12

הצדדים  שניחתימתו ע"י החל מיום  כל תקופת הפרויקטקפו למשך הסכם זה יעמוד בתו .12.1

( רים את אכלוסו שהמאפ)ו/או  רושיםההיתרים הד כלקבלת מועד ועד למועד סיומו שיחול ב

 "(.תקופת ההסכם" )להלן: של הפרויקטו ומסיעל  בכתב מזמינהשל ה האישורול

להביא הסכם  תרשאי נהמזמיהא התבתקופת של שלושה חודשים ממועד תחילת הסכם זה .12.2

, בלא צורך לנמק ועל פי  ספקב לת  ע"י מתן הודעה בכתקדממיד וללא הודעה מויצו זה לק

תשלום  עטבתשלום כלשהו למ ספקהשיהא חייבת לפצות את  ימבל ול דעתו המוחלטשיק

 .בגין המגיע לו עד למועד הפסקת השירותים

 לסיים את דדים יהא רשאיד מהצכל אחעל אף האמור לעיל, מוסכם ומוצהר בזאת כי .12.3

, וללא תשלום פיצוי דעתו הבלעדיבכל עת, לפי שיקול  ם כסההם תום תקופת ההסכם טר

בכל  ולא יבוא והצדדיםיום,  30בכתב בת ידי מתן הודעה מוקדמת  , עללצד השניכלשהו 

 עקב סיום ההסכם באופן כאמור.  האחד כלפי השניטענה ו/או דרישה 

ם ובמועד בו ם אא לידי סיוהסכם זה יבוים בזאת כי יל, הצדדים מסכימעל אף האמור לע  .12.4

 אהת מזמינהאת כי הזים בן הצדדים מסכימאו הוכרז פסול דין. כמו כ ספקו"ח נפטר הח

 מזמינהבאמון ה ספקמעל ה ו/או תקופת האופציה אםלקצר את תקופת ההסכם  תירשא

רכושו  רז פושט רגל ו/או מונה נאמן עלו/או עבר עבירה פלילית שיש עימה קלון ו/או הוכ

 ודהעב ימי 5זה וההפרה לא תוקנה ו/או לא הוסרה תוך אי הסכם מתנתנאי ו/או הפר 

 בכתב על ההפרה הנ"ל.  המו/או ממי מטע מזמינהת מהמקבלת הודע
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מיום מסירת  ימי עבודה 5מתחייב לתקן כל הפרה של תנאי מתנאי הסכם זה תוך  ספקה .12.5

 .מזמינהה על ידי ההודעה על ההפר

את כל  הוימסור ל מזמינהל  ספקהיחזיר  יא,, מכל סיבה שהםשירותיהעם סיום מתן .12.6

ים ברשותו ו/או ות והרשימות המצוייהתכנוד, הציהסרטונים, , המסמכים, החומרים

יעביר   ספק. במידת הצורך, ה ואשר הגיעו אליו במסגרת מתן שירותי היעוץ ליטתו,בש

 . מזמינהה הרותי שע לנתוני הפרויקט ולמצבו, למחפיפה מסודרת בכל הנוג

 םזמני תחולו.13

במהירות המרבית  יעוץל עבודות התכנון וייפעל למתן שירותי התכנון וייעוץ ולביצוע כ ספקה.13.1

בדבר ביצוע כל שלב משלבי התכנון  םוהמנהל ולאישור זמינהמראות הרציפות ובכפוף להווב

ת הזמנים התכנון וייעוץ בהתאם ללוחו ן שירותייפעל למת ספקהוייעוץ המפורטים לעיל. 

 . מזמינהי הע" שיקבעו

 לא נקבעאו כל שלב הכלול בשירותים אלו, וש יבצע כל חלק משירותי התכנון וייעוץ ספקה.13.2

דרוש לשם קידום ביצוע הפרויקט ובמשך זמן סביר,  אשהדבר יההשלמתם, כל אימת מועד ל

יצוע תוך הבטחת ביצוע שלבים אחרים ו/או שלבים תלויים של תכנון וייעוץ, הקמת וב

 הפרויקט.

  ספקה יותאחר .14

הכרוכים בתחום והאישורים היתרים כל הלקבלת בכל הנוגע  מזמינהסייע לייספק ו/או  ספקה.14.1

כן ו םביבין אם בשלב אחד ובין אם במספר של והכל על פי הצורך ודרישות ההסכם, ,עיסוקו

הצדדים השלישיים, והתקשרות עם  יםביצוע מכרזלהמתאימים המסמכים החוזים ובהכנת 

 .ים/לןלרבות הקב

בדיקות מקדימות של ולבצע  לרכז, לתאם לתחום העיסוק, נוגע ככל שיהא אחראי  ספקה.14.2

, תנאים ותהתכניטכניים, המפרטים ה את נאיה ובמקרה של "מתכנן"בת העבודה ותסבי

וכן כל מסמך  ,יו"בכתבי כמויות וכהאומדנים, ומים, זמנים, סדרי תשלהחדים, לוחות מיו

ו/או מי  והכל בתיאום עם מנהל הפרויקט י בו הוא מתמחהצועהקשור לתחום הייעוץ המק

  .וצוות התכנון מטעמו

ל הכספים ו/או למנה ,הפרויקט מסור למנהלל ספקה, חייב ולאחריו במהלך ביצוע הפרויקט.14.3

, לתוכניותאו השלמות של כל מסמך ו/פירוט  מינהמזשל ה ה, ו/או מי מטעמזמינהמשל ה

 עם  הכנתם.ד מי, ויו או מטעמיד שהוכנו עלולחשבונות למסמכים 

 ה, ו/או מי מטעממזמינהו/או למנהל הכספים של ההפרויקט  למסור למנהלמתחייב  ספקה .14.4

ת ו/או חשבוניות אשר הגיש בהתייחס לחשבונושיתבקש להמציא, פירוט כל  מזמינהשל ה

ידה, רכי החישוב, כמויות, יחידות עבודה, עלות יחד , בין היתר: מרכיבי החשבון,מזמינהל

וכיו"ב, וכן פירוט של רים, אישורי ביצוע, הזמנות עבודה, הסכמים ו/או נספחים כתובות, אביז

מיד עם , ומטעמ וכנו על ידיו אושהולחשבונות למסמכים , ותאו השלמות לתוכניכל מסמך ו/

 הכנתם.
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 הפרויקט, או מנהלו/ מזמינהאו לפי דרישות ה/וחוזה זה לידי גמר בנסיבות כלשהן,  הובא.14.5

מנהל ו/או ל מזמינהלמסור ל ספקהמכל סיבה שהיא, בכל אחד מהמקרים האלה, חייב 

ם של כל ואת ההעתקיכים המקוריים מסמהכל את הפרויקט לכל המאוחר בתוך שבוע ימים, 

נים ות נתלרבו ומסמכים האחרים אשר ברשותוכניות, החישובים, התרשימים או ההת

( "הנתונים"טית או אופטית וכיוצא באלה )להלן: הנמצאים בזיכרון של מחשב או במדיה מגנ

או ברשות אדם אחר את הנתונים או חלקם  ובתוספת הצהרה בכתב שלא השאיר ברשות

 .ומכוח הדין לשמור ברשות ספקהשחובה על  למעט חומר -ור או בהעתק במק

התרשימים, החישובים וכל המסמכים  התכנון,בצי ק בעלות על כל המפות, התוכניות,ה.14.6

 אהת מזמינההו, מזמינההינה של הלהכינם,  וקיבל על עצמ ספקהנתונים האחרים אשר וה

 כךבל עבור קי ספקשהלשהן ומבלי , ללא הגבלות כעיניהלהשתמש בהם לפי ראות  תרשאי

 .כלשהוצוי פי

, בין לתביעות מזמינההשל  זו ומראש על כל טענה ותובענה בגין זכותמוותר בזאת  ספקה.14.7

 עות של זכות יוצרים ובין תביעות מכל סוג שהוא.כספיות ובין לתבי

אשר  הפרויקטהייעוץ של או מסמכים אחרים הקשורים בשירותי  תכניות מזמינהה האישר.14.8

נם בהתאם לחוזה זה, להכי ספקמה הדרש מזמינהאו שההתאם לחוזה זה, ב ספקההוכנו ע"י 

צועית המלאה, ואין המק ומאחריות ספקהכאמור את  מזמינהדרישת ה או אישורלא ישחררו 

 אחריות כלשהי לטיב התוכניות או המסמכים האמורים.  מזמינהבהם כדי להטיל על ה

ים כלשהם לכל נזק, רכוש צדדים שלישי ו/או כלפי מזמינהאחראי בלעדית כלפי ה אהי ספקה.14.9

ו/או לצד שלישי כלשהו   מזמינהיקט ו/או ללפרו רמו, ו/או לכל אובדן ו/או הפסד שייגאו גוף

או פרויקט יעוץ לשירותי ו/או לכל אדם או איגוד, כתוצאה מביצוע  וו/או לעובדי ספקאו ו/

, לרבות על ומרותכל מי שנתון ל ו/או ומי מטעמו/או  וו/או עובדי ספקהבקשר אליהם על ידי 

 או הפועל מטעמם. למרותם ןמשנה ועובדיהם או על ידי כל מי שנתידי קבלני ה

ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה מכל סוג שיוטלו ו/או יחולו  שא בתשלום כל קנסיי ספקה .14.10

כל תביעה על  ספקיע לודת מזמינהה בגין איזה מהאירועים המפורטים לעיל או כתוצאה מהם.

  .ניהפעל חשבונו מ להתגונן בכך באם ירצה  ויאפשר לוישה שהוגשה נגדו ו/או דר

 וק ו/או אובדן ו/או הפסד שייגרם לבגין כל נז מזמינהפצה את הי של הפרויקט ספקה .14.11

אלץ לשלם ת מזמינהכתוצאה מכל תביעה בגין מעשה או מחדל כאמור, ובכל מקרה שה

לם כל סכום לש של הפרויקט ספקה חייבשר לתביעה כזו, מתלום אחר בקפיצויים או כל תש

בהן בקשר לכל  העמד מזמינהת כל ההוצאות שהנה, לרבואשו, עם דרישה רמזמינהכזה ל

ודיע ת מזמינהה ביעה כזו, אזרחית או פלילית, ובשל הצורך להתגונן מפני תביעה כזאת.ת

ל חשבונו ע ירצה בכך להתגונן ו באם אפשר לתעל כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו ספקל

 .מפניה

וכל אדם הפועל  מזמינהאת ה די לעשותרש כראה מהוראות חוזה זה אין בה ולא תתפשום הו.14.12

, אחראים או כדי לחייבם בפיצויים או אחר בעד כל אובדן, נזק, האו מטעמ המזמן לזמן בשמ

של  ספקהות , לרבהפסד או הוצאה העלולים להיגרם לגופו או לרכושו של אדם כלשהו

קרה מחדל, מ לנית,פועל מטעמם או צד ג', מחמת פעולה רשוכל אדם אחר ה ועובדי ,הפרויקט

, ייעוץ לפרויקטיום החוזה או ביצוע שירותי אסון או סיבה אחרת הקשורה או הנובעת מק

 שא באחריות לתוצאות בכל מקרה מהמקרים המפורטים לעיל.יי ולבד של הפרויקט ספקהו
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 (3.4.2019)עדכון סעיף זה לפי המלצת אריה לאובר מיום ים  ביטוח.15

זה ו/או עפ"י כל דין,  הסכםעפ"י  "היועץ"ו/או  "ספקהמבלי לגרוע מאחריות " 15.1
רט , כמפואת הביטוחים הבאים על חשבונו, מתחייב לבצע "היועץ"או הספק" ו/"

ולהשאירם בתוקף במשך כל  ',הבנספח "אישור עריכת הביטוח" המצ"ב כנספח 
 וכל הארכה שלו. הסכםת התקופ

גם במשך ביטוח אחריות מקצועית יחודש ע"י "היועץ" ועל חשבונו ובאופן רצוף 

 ין הצדדים.לפחות שנתיים לאחר סיום ההתקשרות ב

 

 ות של לפחות :ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחרי 15.1.1 

 לתקופה. ש"ח 2,000,000 –למקרה ו  ש"ח  2,000,000

 

 מעבידים, בגבולות אחריות של לפחות :ביטוח אחריות  15.1.2

 למקרה ולתקופה.  "חש  20,000,000  - לעובד  ו  ש"ח  6,000,000

למוסד לביטוח לאומי את כל התשלומים  " לשלםיועץ]מובן שעל "ה

 [.ודיעוב בגיןהמגיעים כחוק, 

רשאי שלא לבצע ביטוח זה כל עוד אינו מעסיק עובדים ומתחייב  "היועץ"

 הוא יבצע ביטוח זה. –לכשיעסיק עובדים  בזאת כי מייד

 

 ריות של לפחות :ביטוח אחריות מקצועית בגבול אח 15.1.3 

 לתקופה.  ש"ח  2,000,000 – למקרה  ו ש"ח  2,000,000

 על חשבונו סה זומתחייב להמשיך ולחדש פולי "היועץ"הספק" ו/או "

ובאופן רצוף גם במשך לפחות שנתיים לאחר סיום ההתקשרות בין 

 הצדדים.

 

קרית עיריית "המזמינה" ו/או ו/או   …לכל הפוליסות יתווסף לשם המבוטח : "  15.2
 .ביאליק

 (.אחריות כלפי צד שלישי ואחריות מקצועית בביטוחי )+ סעיף אחריות צולבת

 ה תביעות של המבוטח כנגד גורמים אלו.ביטוח אחריות מקצועית אינו מכס

 

 

אישור מחברת הביטוח, עפ"י  "מזמינה"" ימציא להיועץ", הסכםבמעמד חתימת ה 15.3
 .'הכנספח  המצ"ב נוסחה
יום  15ת מתחייב להמציא ל"מזמינה" אישור חדש, לפחו "היועץ"הספק" ו/או "

, כל עוד נמשכת ההתקשרות בין הצדדים ובגין לפני תום תוקפו של כל אישור

אחריות מקצועית גם במשך לפחות שנתיים לאחר סיום ההתקשרות בין  ביטוח

 .הצדדים

 

 

ע " רשאי לבצהיועץהביטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד ו" 15.4
 .אחריותומלוא ת את ניו, על מנת לכסויביטוחים נוספים כראות ע
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מתחייב למלא בקפדנות אחר כל דרישות והתנאות  "היועץ"הספק" ו/או " 15.5
כן בעקבות מקרה ביטוח להודיע על כך מיידית ל"מזמינה" וכן לפעול הפוליסות ו

 למימושן של הפוליסות.
 

 

 הסכםהרכוש שבשימושו לצורך ביצוע יבטח את כל הציוד ו "היועץ"הספק" ו/או " 15.6
 ים זה בביטוח

 עיריית קרית ביאליקמינה" , המתאימים , הכוללים ויתור על זכות השיבוב נגד "המז

ם על ידם בזדון. "היועץ" רשאי שלא לבצע ביטוח עבור ועובדיהם, למעט אם הנזק יגר

 ביאליק עיריית קריתציוד ורכוש זה אולם הוא פוטר מאחריות את "המזמינה", 

 סה לו ביצע ביטוחים אלו. ועובדיהם  בגין כל נזק אשר היה מכו

 

 

15.7 "
י ההשתתפות העצמית בכל הביטוחים ישא לבדו בכל סכומ "היועץ"הספק" ו/או 

 הנערכים על ידו.
 

יוודא שלכל יועצי המשנה שלו ולכל נותני השירותים שלו בכל הקשור  "היועץ"הספק" ו/או ".15.1

השיבוב כנגד  טוחים הנדרשים והכוללים סעיף ויתור על זכותלהסכם זה, יש את כל הבי

 "המזמינה", עיריית קרית ביאליק ועובדיהם

 המנהל ההנדסי של הפרויקטאו /ו, מנהל הפרויקט מזמינההשימוש בסמכויות .16

רד וכן, השימוש או אי השימוש , ביחד או בנפיקטהפרו ולמנהל מזמינהלוענקו סמכויות שהה.16.1

לפי  ספקהו/או מאחריות ם, לא יפגעו ולא יגרעו במאומה מהתחייבויות ולם או מקצתבהם, כ

 .מזמינההחוזה זה ו/או על פי כל דין ו/או מזכויות 

משפטית ו/או ת ייבובכל התח האו לחייב אות מזמינההרשאי להתחייב בשם  ספקהאין .16.2

 ג שהוא.או אחרת מכל מין וסו/כספית ו

 סמכות שיפוטית והדין החל.17

ופרשנותו הינו הדין הישראלי  ם ומסכימים כי הדין החל על חוזה זה, ביצועודדים מצהיריהצ.17.1

ללא כללי ברירת הדין שלו. הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל הקשור ונובע מחוזה זה, 

 בלבד. בחיפה מךהמוסהינה לבית המשפט 

 ההסכםהיקף  .18

 ספקרותי ייעוץ על ידי הניין מתן שימפרט את כל אשר הוסכם בין הצדדים בעהסכם זה מקיף ו

ובא במקום כל הסדר, מסמך או הבנה אחרים בין הצדדים, שקדמו להסכם והוא מבטל  מזמינהל

 זה.

 שינויים.19

 ם זה.סכובחתימת כל הצדדים להבכתב קף רק אם נעשו כל שינוי ו/או תוספת להסכם זה יהיו בתו

 הודעות.20

שתישלח בדואר רשום, לפי אחת מן  ה הן כקבוע במבוא לו. כל הודעהות הצדדים להסכם זכתוב

לאחר מסירתה למשרד  ימי עסקים 3"ל, תחשב כאילו התקבלה על ידי הנמען בתום הכתובות הנ

 בעת מסירתה. -דואר בישראל ואם נמסרה ביד 
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 נקובים לעיל:הל החתום במקום ובמועד ים עולראיה באו הצדד

 

_________________ __________________ 

 ספקה מזמינהה

  :אישור עו"ד

 
 _______________מרח'  _______________:_מ.ר     אני הח"מ, עו"ד 

 _____________ ./ ח.פ ת.ז בזה את חתימת ______________________________מאשר/ת 

____ __ ו______________ ת.ז ___________ה"ה ___________ מצעותבא"התאגיד"(, )

 לחתום בשמו ולחייבו. ת.ז_______________ המוסמכים 

גיד קיים ופועל וכי בהתאם למסמכי ההתאגדות מוסמך התאגיד לקיים את כן הנני לאשר, כי התא

 .ניבפחתמו על חוזה זה י כאשר מהמפורטות בהסכם זה, והנני  והתחייבויותי

 __________________    ______________________ 

 עו"ד        יךתאר  
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 'ו חנספ

 עניינים לניגוד חשש לאיתור שאלון

 

 ית ביאליק בע"מירהכלכלית קהחברה ה

 

 : ______________________לתפקיד ת/מועמד

 

 

 וכהונות תפקידים –' א חלק

 

 _______: ________משפחה  ______: _______שם.  1

  

 ______________: לידה שנת _____________.: ____ז.ת' מס 

 

 _____________________________________: ______כתובת 

 

 : __________________נייד טלפון מספר _______________: __טלפון מספר 

 

 

 ועיסוקים תפקידים. 2

    לרבות) אחרוה ניםש 4 של לתקופה ודמיםק וקיםועיס ותפקידים נוכחיים םועיסוקי התפקידים פירוט    

 '(וכו ת/ספקכ, ית/כקבלן, בתאגיד המשר ת/כנושא, ת/כעצמאי, ה/ירשכ     

 (.בזה וכיוצא עמותה, שותפות, חברה) שהוא סוג מכל בתאגיד פקידיםלת גם להתייחס נא     

 .(תבהתנדבו ידיםתפק סוגי רשבמפו לציין יש) בותבהתנד או בשכר לתפקידים להתייחס נא     

  

    

 של הפעילות מיתחו וכתובתו המעסיק שם

 המעסיק

 ומיותח התפקיד

 האחריות

 העסקה תאריכי
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 ציבוריים תפקידים. 3

  יםלתפקיד להתייחס נא. לעיל 2 בסעיף צוינו שלא ציבוריות וכהונות הציבורי בשירות התפקידים פירוט     

 .רהאחו שנים 4 של לתקופה קודמים םיולתפקיד יםנוכחי     

 

 

 התפקיד מילוי תאריכי התפקיד הגוף

   

   

   

   

   

 

 

 מקבילים גופיםה או בדירקטורים חברות. 4

  בין, אחרים גופים או רשויות, תאגידים של מקבילים בגופים או בדירקטוריונים חברות פירוט    

 .ייםציבור שאינם יםוב ציבוריים    

 .ורהאח שנים 4 של לתקופה קודמות ונותולכה נוכחיות לכהונות להתייחס אנ    

 

 /רשות /התאגיד שם

 עיסוקו ותחום גוף

 התחלת תאריך

 ותאריך הונההכ

 סיומה

 הכהונה סוג

 או חיצוני דירקטור)

 (.מניות בעל מטעם

 מיוחדת פעילות

 כגון) בדירקטוריון

 או בוועדות ותחבר

 (אחרים קידיםבתפ
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 המקומית הרשות לפעילות קשר .5

 

 המקבל כאזרח שלא, קשר או זיקה, בו עניין בעל שאתה לגוף או, לך היו או, יש האם

 ובכלל) אליו הקשורים לגופים או, לעבוד ת/מועמד ה/את שבה המקומית הרשות לפעילות, שירות

 ת/דמועמ ה/את שבה המקומית הרשות תטשבשלי םסטטוטוריי תאגידיםל קשר או זיקה זה

 (?אליהם קשור שהוא אחרים לגופים או, לעבוד

 

 .אחורה שנים 4 של פהולתקו נוכחיים ולקשרים לזיקות להתייחס נא

 

 .מפורט באופן קשר או זיקה כל לציין נא

 

 ופיםבג או, כדירקטור ןמכב או/ו בגוף קותאחז לו שיש מי כל לרבות – בגוף" עניין בעל"

 כבעל שלא אחזקה לפרט צורך אין) לו חיצוני ספק או/ו ותוא צגמיי או/ו בו עובד או/ו בו יליםבמק

 (.1בבורסה הנסחרים בתאגידים, 1968-ח"התשכ, ערך רותניי בחוק כמשמעו בתאגיד עניין

 

 לא/  כן

 י/פרט, כן אם

 

 

 

 

 

 

 משפחה רוביק לגבי 5-2 בשאלות כאמור תפקידים פירוט. 6

 

 .משפחתך רוביק בילג לעיל 2-5 בסעיפים, כאמור, יםתפקיד טפירו

 .בלבד בהווה ולכהונות ידיםלתפק להתייחס יש

 

 לעיל בשאלות שנדרשו הרלבנטיים והפרטים המשפחתית רבההק סוג, הקרוב שם את לפרט נא

 תאריך, עיסוקו םותחו התאגיד שם לפרט יש, בדירקטוריון חברהמ זוגך בת/בן אם, למשל)

 (.ריוןרקטובדי מיוחדת ופעילות הכהונה סוג ;ונההכה התחלת

 

 .שולחנך על שסמוך ומי צאצא, הורה ,זוג בת/בן –" קרוב"

                                                      
 1968-חוק ניירות ערך, תשכ"ח 1

 -"בעל עניין", בתאגיד
צבעה בו, מי שרשאי ד או מכוח ההוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגי( מי שמחזיק בחמישה אח1)

מי שמכהן כדירקטור של התאגיד ת מנהלו הכללי, יד או אשל התאגור אחד או יותר מהדירקטורים ירקטלמנות ד
לו או או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק ש

 -ענין פסקה זוו, לים או יותר מהדירקטורים שלוחמישה אחוז מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים
 כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן; משותפות בנאמנותהשקעות ל קרן ל)א( יראו מנה 
האמורים; )ב( החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך  

תפקידו כנאמן להסדר  מכוחמי שמחזיק בניירות ערך רק שומים ולמעט למעט חברת רי –לענין זה, "נאמן" 
לפקודת מס  102מן, להקצאת מניות לעובדים, בהגדרתו בסעיף ()ו( או כנא2א())46עיף ו לפי סכמשמעות

 הכנסה;
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 בתפקיד לממונים או לכפופים זיקות. 7

 

  לך יםהכפופ או(, בעקיפין או במישרין) עליך ממונים להיות שאמורים ומי ה/את האם    

 ?םאחרי בארגונים משותפת בכהונה יםמכהנ ת/מועמד ה/את שאליו תפקידב    

 

  או משפחה קשרי, עסקיים קשרים, אחרות במסגרות כפיפות ייחס ביניכם מתקיימים האם    

 ?אחרות זיקות    

 

 לא /כן    

 

 : י/פרט כן אם    

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

  לניגוד שחש של במצב אותך להעמיד העלולים קרובך של או שלך ענייניםו תפקידים. 8

 עניינים    

  של במצב אותך להעמיד שעלולים, קרוביך של או שלך לעיל פורטו שלא ועניינים תפקידים על לך ידוע האם     

 ?ת/מועמד ה/את שאליו בתפקיד יניםעני לניגוד חשש      

 

 .שולחנך על שסמוך ומי צאצא, רההו, זוג בת /בן –" קרוב"     

 

 לא /כן      

    

                                                                                                                                                        
 בת של תאגיד, למעט חברת רישומים. מזמינה( 2)
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: י/פרט, כן אם     

____________________________________________________________________ 

     

____________________________________________________________________ 

     

____________________________________________________________________ 

 

  שעלולים, מקורביך ושל האחרים קרוביך של ועניינים נותכהו, עיסוקים, תפקידים. 9

 עניינים לניגוד חשש של במצב להעמידך    

  להתייחס בקשתהת לא שאליהם, האחרים קרוביך של ריםאח ועניינים כהונות, קידיםתפ על לך דועי האם    

  במצב אותך להעמיד לוליםשע(, עסקיים ושותפים קרובים חברים ובכללם) מקורביך של או, לעיל בשאלות    

 ?ת/מועמד ה/תא שאליו בתפקיד עניינים לניגוד חשש של    

 

 .הראשונ מדרגה שאינם לקרוביםו זוגם ולבני לאחים גם להתייחס נא  

 

  של ועיסוקים תפקידים הלדוגמ) ללעי 1-8 בשאלות שאלתנ הםשעלי לנושאים במיוחד להתייחס נא

  הרשות לפעילות להם שיש וקשר, מקבילים בגופים או יםבדירקטוריונ חברויות, אלה קרובים

  (.   המקומית

 

 לא /כן    

    

: י/פרט כן אם    

____________________________________________________________________ 

   

____________________________________________________________________ 

   

____________________________________________________________________ 

 

 ועיסוקים חיים קורות רוטפי. 10

 

 עיסוקים ופירוט השכלה כוללותה, ןהשאלו מילוי ליום מעודכנות חיים קורות בנפרד י/צרף נא

 .תאריכים כולל, בהווהו ברבע

 

 ואחזקות נכסים –' ב חלק

 

 במניות אחזקות. 11

 

 שלך, כלשהם עסקיים בגופים שותפות או, בעקיפין או במישרין, בתאגידים תמניו החזקת פירוט

 .קרוביך של או
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 1968-ח"התשכ, ערך ותנייר בחוק כמשמעו בתאגיד עניין כבעל שלא קהאחז לפרט צורך אין)

 (.2בבורסה יםנסחרה בתאגידים

 

 .שולחנך על שסמוך ומי צאצא, הורה, זוג תב/בן –" קרוב"

 

 לא/  כן

 

 :י/פרט, כן אם

 

 

 יםעניינ לניגוד חשש של המצב דךהעמיל עשויים בהם שימוש או מכירתם, זקתםשאח נכסים. 12

 בהם שימוש או מכירתם, חזקתםשא, קרוביך בבעלות או בבעלותך אחרים נכסים קיימים האם

 ?מועמד אתה שאליו התפקיד עם ייניםענ ניגוד של במצב להעמידך עשויים

 

 .ךולחנש על שסמוך ומי צאצא, הורה, זוג בת/בן –" קרוב"

 

 לא/  כן

 

 י/פרט, כן אם

 

 

 

                                                      
 1968-תשכ"ח חוק ניירות ערך, 2

 -"בעל עניין", בתאגיד
שרשאי , מי צבעה בוהמונפק של התאגיד או מכוח ההון המניות בחמישה אחוזים או יותר מה שמחזיק( מי 1)

קטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד למנות דיר
ת המונפק שלו או המניו ר מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהוןאו כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמו

 -לענין פסקה זו הדירקטורים שלו,ותר מים או ישאי למנות עשרים וחמישה אחוזעה בו או רמכוח ההצב
 )א( יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן; 
ירות הערך האמורים; יק בניערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחז )ב( החזיק אדם בניירות 

וח תפקידו כנאמן להסדר יירות ערך רק מכיק בנמי שמחזלמעט חברת רישומים ולמעט  – זה, "נאמן"לענין 
לפקודת מס  102()ו( או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, בהגדרתו בסעיף 2)א()46כמשמעותו לפי סעיף 

 הכנסה;
 בת של תאגיד, למעט חברת רישומים. מזמינה( 2)

שם המחזיק )אם  שם התאגיד/הגוף

המחזיק אינו 

 המועמד(

 תחום עיסוק החזקות% 

 התאגיד/ הגוף
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 משמעותי בהיקף כספים חבות. 13

 

 או לחובות ערב או כספים חייב, ישנם אם, העסקיים משותפיך מישהו או, קרוביך, ה/את האם

 ?כלשהם להתחייבויות

 

 .שולחנך על שסמוך ומי צאצא, הורה, זוג בת/ןב –" קרוב"

 

 לא/  כן

 

 י/פרט, כן אם

 

 

 

 

 

 

 עניינים יגודלנ שחש של במצב להעמידך העלולים ריםאח םנכסי. 14

 לניגוד חשש של במצב אותך להעמיד שעשויים, לעיל פורטו שלא, אחרים נכסים על לך ידוע האם

 ?ת/מועמד ה/את שאליו בתפקיד עניינים

 

(, עסקיים ושותפים קרובים חברים זה ללובכ) מקורביך של, קרוביך של, שלך לנכסים יחסלהתי נא

 .בהם נייןע בעלי הם מקורביך או קרוביךש יםגופ ושל בהם עניין בעל שאתה פיםגו לש

 

 .ראשונה מדרגה נםשאי ולקרובים זוגם ולבני לאחים גם להתייחס נא

 

 במישרין בין, בו הצבעה זכויות או/ו בגוף תאחזקו לו שיש מי לרבות – בגוף" עניין בעל"

 או/ו אותו ייצגמ או/ו בו עובד או/ו בו מקבילים פיםבגו או בדירקטוריון מכהן או/ו ,בעקיפין ביןו

 .ול חיצוני ספק

 

 לא/  כן

 י/פרט, כן אם
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 הצהרה –' ג חלק

 

 ____________. __________ז.ת' מס_______  ___________  מטה ה/תוםהח אני

 

 :כי בזאת ה/מצהיר

 

, מלאים הם רביולמקו לקרובי, לעצמי בקשר ,זה בשאלון ישמסרת והפרטים המידע כל .1
 ;ואמיתיים נכונים

 

 מידיעה הם, ולמקורבי לקרובי, לעצמי בקשר, זה בשאלון מסרתי והפרטים דעהמי לכ .2
 שבו במקרה וזאת הידיעה למיטב היא ההצהרה כי במפורש נאמר כן אם אלא, אישית

 ;אישית מידיעה לי םידועי אינם וא/ו בחלקם או/ו במלואם לי ידועים אינם טיםהפר
 

 להיות יל לגרום שעלול אחר עניין כל לע לי ידוע לא בשאלון שמסרתי יםלפרט מעבר .3
 ;התפקיד עם עניינים לניגוד חשש של במצב

 

 יגודלנ חשש של במצב להיות לי לגרום שעלול עניין בכל מלטפל להימנע ת/מתחייב אני .4
 המקומית הרשות של המשפטי ספקה של ייתוהנח לקבלת עד, התפקיד במילוי עניינים

 ;שאבנו
 

 במהלך יתעוררו או, שאלוןב הצהרותיי בתוכן שינויים חולושי שבמקרה לכך מתחייב אני .5
 לניגוד חשש של במצב אותי להעמיד העלולות, מראש נצפו שלא סוגיות, הרגיל הדברים
 הרלבנטי המידע את לו אמסור, המקומית הרשות של המשפטי ספקב איוועץ, עניינים

 ;הנחיותיו לפי ואפעל בכתב
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________    ______________________ 

 חתימה                         תאריך               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


