הסכם

שנערך ונחתם בתל אביב  ,ביום _____________ חודש __________ שנת 2021

בין:

הקרן לשיקום מחצבות
שכתובתה לצרכי הסכם זה:
רחוב מנחם בגין  125תל  -אביב
(להלן " -הקרן")

לבין:

______________________
שכתובתו לצרכי הסכם זה:
______________________
דוא"ל _________________
פקס _________________
(להלן " -נותן השירותים")

מצד אחד;

מצד שני;
הואיל

והקרן מעוניינת בקבלת שירותים של יועץ ______ כהגדרתם וכתיאורם בנספח א'
להסכם זה (להלן " -השירותים");

והואיל

ונותן השירותים מצהיר ומתחייב כי ,הוא בעל ההכשרה ,הידע ,הניסיון ,המיומנות
והיכולת המעשית לביצוע השירותים ,על כל חלק מהם ,בצורה מקצועית ,טובה ,מסורה
העונה על כל דרישות הקרן על פי הסכם זה ,על פי המקובל במתן שירותים מסוג זה ועל
פי כל דין;

והואיל

והצדדים מעוניינים להתקשר בינהם בכפוף להוראות הסכם זה על נספחיו;

והואיל

והואיל וההתקשרות על פי הסכם זה אושרה על ידי מוסדותיה המוסמכים של הקרן;

אשר על כך מוסכם ,מוצהר ומותנה בזה בין הצדדים כלהלן:
מבוא ונספחים
.1

המבוא להסכם זה וכל נספחיו ,מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

.2

נספחי ההסכם הם:
נספח א' – תיאור השירותים
נספח ב' – נספח התמורה
נספח ג -נספח הביטוח

.3

יש לראות הסכם זה ונספחיו כמסמך אחד אשר כל חלקיו משלימים זה את זה.

.4

בכל מקרה של סתירה בין ההסכם ובין נספחיו או מי מהם ,יעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים.
בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסחה הסכם ובין נוסח מי מנספחיו ,יגבר נוסח ההסכם על נוסח
הנספח ויראו נוסח זה כנוסח המחייב ,למעט דרישות פרטניות הכלולות בנספח א' ,אשר תגברנה על
הוראות כלליות הקבועות בהסכם זה.

הצהרות נותן השירותים והתחייבויותיו
.5

נותן השירותים יבצע עבור הקרן את השירותים במשך כל תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה.
השירותים יינתנו כשהם כוללים כל פעולה אחרת הנדרשת לשם ביצועם ברמה הנדרשת בהסכם זה
ולשביעות רצון הקרן ,אף אם אינה נזכרת במפורש בהסכם זה ונספחיו.

.6

נותן השירותים מתחייב לבצע אישית את השירותים בהתאם להסכם זה על כל פרטיו ונספחיו
במלואם בנאמנות ,במיומנות וברמה מקצועית נאותה .ככל שיבקש נותן השירותים להיעזר באחרים
לשם ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ,או כל חלק מהן ,יהיה רשאי לעשות כן רק בתנאי כי קיבל
לכך את אי שורה של הקרן במפורש ובכתב ,קודם לביצוע השירותים בפועל ועמד בתנאים שהציבה
הקרן לצורך כך ,ככל שהציבה .בכל מקרה אין באמור בסעיף זה כדי להקטין ו/או לשנות באופן כלשהו
את אחריותו ומחויבותו של נותן השירותים לביצוע מכלול השירותים על פי הסכם זה על כל הקשור
בכך ,לרבות ביחס לשירותים או חלק שירותים שבוצעו על ידי מי מטעמו.

.7

נותן השירותים מצהיר כי אינו מחויב בהתחייבויות אחרות אשר מונעות ממנו להעמיד את הזמן
הדרוש לשם ביצוע מלוא ההתחייבויות שנטל על עצמו על פי הסכם זה ,במהירות ,ביעילות ולפי צרכיה
של הקרן .נותן השירותים מוסיף ומתחייב כי ,במשך כל תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה ,יפנה
את הזמן הדרוש לשם ביצוע כל התחייבותיו כלפי הקרן במועדן.

.8

נותן השירותים לא יהיה רשאי להעביר לאחר את חובותיו או זכויותיו על פי הסכם זה ,כולן או
מקצתן.

.9

מובהר ומוסכם כי הקרן מצידה אינה מתחייבת להזמנת שירותים בהיקף מינימאלי כלשהו.

 .10נותן השירותים מסכים ומתחייב לבצע את השירותים בכפוף למדיניות ולהנחיות של הנהלת הקרן
כפי שימסרו לו באמצעות מנהל הקרן.
 .11השירותים שינתנו יכללו ,במידת הצורך הכנה והשתתפות בישיבות עם הקרן ועם כל גורם שהקרן
תורה עליו ,הכנה הגשת מסמכים במספר עותקים מספיק ,גיבוש הנתונים לקראת הישיבה ,מסירת
נתונים במדיה אלקטרונית על פי דרישת הקרן ,וכדומה.
 .12נותן השירותים מתחייב בזאת להגיש לקרן בכל עת שיידרש לכך כל נתון ,מידע ו/או מסמך המצוי
בידו והקשור לעניין ביצוע הסכם זה.
 .13ידוע לנותן השירותים והוא מסכים כי ,אין בהתקשרותה של הקרן על פי הסכם זה כדי להגביל את
הקרן ברכישת שירותים ,מסוג השירותים נשוא הסכם זה ,מצד שלישי ,לפי שיקול דעתה ,ואין הקרן
מתחייבת לרכוש מאת נותן השירותים מכסה מזערית בהיקף כלשהו ,של שירותים.
 .14לשם ביצוע השירותים כאמור בהסכם זה מתחייבת הקרן לשתף פעולה עם נותן השירותים ולמסור
לו נתונים ומידע וכל חומר אחר שברשותה הדרוש באופן ענייני לשם ביצוע השירותים.
תקופת ההתקשרות
 .15תחילתה של ההתקשרות על פי הסכם זה היא במועד חתימת הקרן על הסכם זה וסיומה בתום 18
חודשים מאותו המועד.
 .16מוסכם בזאת כי הקרן תהיה רשאית לסיים תוקף הסכם זה ,מבלי שתידרש לנמק את הסיבות לביטול
ההסכם ,בהודעה של  30יום מראש שתינתן לנותן השירותים .במקרה כזה יבוא ההסכם לסיומו בתום

 30יום ממתן ההודעה כאמור ,והקרן תשלם לנותן השירותים ,רק את התשלומים המתייחסים לביצוע
השירותים שביצע נותן השירותים עד לתאריך הביטול ,הקרן לא תהיה חייבת בכל פיצוי או תשלום
שהוא ,עבור או בקשר עם אותו חלק שהביטול מתייחס אליו או בשל ביטול ההסכם כאמור בסעיף
זה.
 .17על אף האמור בסעיף  16לעיל ,הקרן תהיה רשאית לסיים תוקף הסכם זה במקרה בו הפר נותן
השירותים חובה מ התחייבויות שנטל על עצמו על פי הסכם זה ,ובמקרה והמדובר בהפרה הניתנת
לדעת הקרן לתיקון – נתנה לו הודעה בכתב על ידי הקרן ובה דרישה לתיקון ההפרה ,והוא לא תיקן
את ההפרה לשביעות רצונה של הקרן .מובהר כי ,במקרה בו ההפרה פגעה ביחסי האמון המקצועי
ו/או האישי שבין הקרן ובין נותן השירותים ,תהיה הקרן רשאית לפי שיקול דעתה ,שלא לאפשר לנותן
את השירותים את תיקון ההפרה .בהתקיים מי מהמקרים המפורטים לעיל ,תמסור הקרן לנותן
השירותים הודעה בדבר סיום ההסכם בתוך תקופת שתקבע הקרן וההסכם יבוא לידי סיומו במועד
הנקוב בהודעת הקרן.
 .18נתונה לקרן זכות ברירה (אופציה) להארכת תקופת ההתקשרות לתקופה נוספת או תקופות נוספות,
ובלבד שו ועדת המכרזים של הקרן אשרה את הארכת תקופת ההתקשרות בהתאם לדין .האריכה
ועדת המכרזים את ההתקשרות ,יחולו כל תנאי ההתקשרות הקבועים בהסכם זה גם בתקופה
הנוספת  ,אלא אם הורתה ועדת המכרזים אחרת .על אף האמור לעיל ,מסר נותן השירותים כי אין
ברצונו להאריך את תקופת ההתקשרות מעבר לתקופה השוטפת – לא תמומש זכות הברירה של הקרן.
 .19מוסכם ומותנה בזה כי הפסקה בביצוע השוטף של מתן השירותים כאמור בהסכם זה לתקופה של
שבועיים ,מכל סיבה שהיא ,חייבת לקבל את אישורו של מנהל הקרן וכי אי מתן שירותים על ידי נותן
השירותים לתקופה העולה על שבועיים ללא הסכמת מנהל הקרן תזכה את הקרן בביטול הסכם זה
והפסקת ביצוע התשלומים המגיעים לנותן השירותים מכוחו .בכל מקרה של ביטול ההסכם והפסקת
פעילותו של נותן השירותים ,לא יהיה בכך כדי לפטור את נותן השירותים מהתחייבותו להמשיך
ולערוך את ביטוח האחריות המקצועית הנדרש ממנו אף לאחר תום תקופת ההתקשרות בינו ובין
הקרן וכמפורט בסעיף אחריות וביטוח להלן.
 .20בוטל ההסכם או הגיע לידי סיום ,תהיה הקרן רשאית להשתמש בכל מסמך ,מידע או חוות דעת
שהוכנו על-ידי נותן השירותים או עובדיו או הפועלים מטעמו עבור הקרן ,במסגרת מתן השירותים
או לעניין ביצוע הסכם זה.
התמורה
 .21תמורת ביצוע השירותים ועמידה בכל התחייבויות נותן השירותים על פי הסכם זה ,תשלם הקרן לנותן
השירותים תמורה חודשית ,על פי המפורט בנספח התמורה המצורף כנספח ב' להסכם זה (להלן –
"התמורה") .התמורה תשולם בגין כל חודש או כל חלק ממנו ,אשר בו בוצעו השירותים על פי הסכם
זה ,בפועל ,לבקשתה של הקרן.
 .22בנוסף על התמורה יהיה זכאי נותן השירותים לתשלום בגין החזר הוצאות נסיעה בתעריף של ₪ 1.5
לק"מ בתוספת מע"מ ולהחזר דמי חנייה עד לתקרה של  ₪ 50לפגישה .למעט תשלומים אלה לא יהיה
נותן השירותים זכאי להחזר הוצאות מכל סוג שהוא אלא אם אושר לו הדבר מראש ובכתב על ידי
מנהל הקרן .למען הסר ספק ,נותן השירותים לא יהיה זכאי לתשלום בגין ביטול זמן בעבור זמן
הנסיעה אל פגישות ו/או סיורי הקרן ו/או מהם.
 .23התמורה תשולם לאחר קבלת התוצרים והגשת חשבוניות וחשבונות מפורטים באישור מנהל הקרן
בתוך  30ימים ממועד אישור התשלום.
 .24למען הסר ספק שום תשלום אחר או נוסף פרט לנקוב לעיל ,לא ישולם על ידי הקרן לנותן השירותים
לא במהלך מתן השירותים ולא לאחר פקיעת הקשר על פי הסכם זה.
 .25מוסכם ומוצהר בזה כי ,אין לנותן השירותים זכות קיזוז ו/או עכבון מכל סוג שהוא ,לרבות על
מסמכים או מידע מכל סוג שהוא.

חובת סודיות
 .26כל חומר ,מסמך או מידע הקשור במתן השירותים או שנמסר עקב או אגב נתינתם ,הנו רכושה הבלעדי
של הקרן ,ונותן השירותים ,עובדיו וכל הפועל מטעמו אינם רשאים למסור לאדם אחר ,פרט לנציגי
הקרן המוסמכים לכך ,כל חומר ,מסמך או מידע הקשור במתן השירותים ,וכן אינם רשאים לשמור
לעצמם העתקים של כל חומר או מסמך כאמור אלא בכפוף לאישור בכתב מאת מנהל הקרן.
 .27האמור לעיל אינו חל לגבי מסירת מסמכים או חומר למי מעובדי נותן השירותים לצורך ביצוע
התחייבויות נותן השירותים על פי הסכם זה.
 .28נותן השירותים אינו רשאי להשתמש בכל חומר שהגיע אליו עקב ביצוע הסכם זה לצורך עבודות
אחרות או לצורך אחר כלשהו .נותן השירותים אחראי לכך כי אף אחד מעובדיו או מי הפועל מטעמו
לא ישתמשו בכל מסמך או חומר כאמור.
 .29נותן השירותים אינו רשאי לפרסם ,בין בעצמו ובין על ידי אחרים ,מידע ,מסמך או חומר כלשהם
שהגיעו לידיעתם בקשר עם ביצוע הסכם זה או אגב ביצועו ,אלא בכפוף לאישור בכתב מאת בא כוח
הקרן.
 .30נותן השירותים מתחייב להחזיר לקרן או למי שיורה לו מנהל הקרן כל חומר או מסמך שקיבל לצורך
מתן השירותים ,וזאת לא יאוחר משבועיים ימים מיום סיום ההסכם.
 .31על הוראות הסכם זה ועל נותן השירותים ,עובדיו וכל והפועלים מטעמו יחולו הוראות סעיף 118
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ניגוד עניינים
 .32נותן השירותים מצהיר כי נכון למועד התקשרותו בהסכם זה ,אין הוא יודע על כל מניעה חוקית שהיא,
שיש בה כדי להפריע למתן השירותים ע"פ הסכם זה ,וכי אין הוא קשור ו/או מעורב ,באופן ישיר או
עקיף בכל עניין אחר שיש בו חשש לניגוד עניינים ביחס להתחייבויותיו מכוח הסכם זה .נותן
השירותים מתחייב להימנע במשך כל תקופת הסכם זה ,מלקחת חלק ו/או להיות מעורב בכל עסקה
ו/או עניין אחר שיש בו ו/או העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים עם הסכם זה.
 .33נותן השירותים מתחייב להביא לידיעת הקרן כל מידע העשוי להיות רלבנטי לקביעת הקרן אם קיים
ניגוד או חשש לניגוד עניינים אצל נותן השירותים .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,על נותן השירותים
להודיע לקרן על הצעה שהוצעה לו ואשר יש בה משום חשש לניגוד עניינים כאמור .נותן השירותים
יקבל על עצמו ביצוע אותה עבודה רק אם הקרן תאשר ,מראש ובכתב ,כי אין לו התנגדות לכך.
 .34נותן השירותים מצהיר כי ידועה לו אחריותו לפעול בתום לב כלפי הקרן בכל פעולותיו בקשר עם
הסכם זה ,וכי כל המלצה וכל יעוץ יינתנו אך ורק משיקולי טובת הקרן ולא מתוך שיקולי רווח או
טובתו האישית ו/או המקצועית של נותן השירותים ו/או שיקולים אחרים.
 .35בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים האם בעניין פלוני יש משום חשש לניגוד עניינים ,תכריע דעת
הקרן.

נותן השירותים  -קבלן עצמאי
 .36בין הקרן ובין נותן השירותים ו/או מי מטעמו ,לא יתקיימו יחסי עובד ומעביד במשך כל תקופת
ההתקשרות על פי הסכם זה.
 .37נותן השירותים מתחייב בזאת לשלם את כל תשלומי המסים ,לרבות תשלומי מס הכנסה ומע"מ ,וכן
תשלומי הביטוח הלאומי וביטוח בריאות ממלכתי ושאר תשלומי החובה המגיעים ,ככל שיגיעו ממנו על-
פי דין בקשר עם התמורה שתשולם לו בגין פעילותו לפי הסכם זה.

 .38לאור האמור ,מוסכם בזאת כי אם נותן השירותים יפעל בעתיד בדרך הסותרת את התחייבויותיו
והצהרותיו בפרק זה לעיל ,לרבות ,גם אך לא רק ,בדרך של הגשת דרישה ו/או תביעה שעילתה קיומם,
כביכול ,של יחסי עובד-מעביד בינו ובין הקרן ,יראו בכך התנהגות שאינה בתום לב והפרה יסודית של
הסכם זה.
 .39מוסכם בזאת בין הצדדים כי הקרן אינה אחראית לגבי נותן השירותים ,עובדיו או הפועלים מטעמו -
באחריות כלשהי בגין מחלה ,תאונת עבודה או כל נזק העלול להיגרם למי מהם תוך כדי מתן
השירותים לפי הסכם זה או בקשר אליהם או כתוצאה מביצועם.
 .40מוסכם בזה כי נותן השירותים ,עובדיו או הפועלים מטעמו לא ישמשו כסוכנים ,כשליחים או כנציגי
הקרן אלא רק כמתחייב ממתן השירותים ואופיים ,ועל פי הסמכה שנתנה לו על ידי הקרן לעניין
מסוים ובכפוף להנחיותיה.
קניין רוחני
 .41מוסכם ומוצהר בזאת במפורש שכל הזכויות בתוצרי השירותים ,וכל קניין רוחני הקשור עם
השירותים ,בין אם רשומים ובין אם לאו ,לרבות שינויים בהם ,שיבוצעו על ידי נותן השירותים,
כתוצאה מביצוע השירותים ,יהיו ויישארו בכל עת קניינה הבלעדי והמלא של הקרן ואין בהסכם זה
כדי להעניק לנותן השירותים כל זכות בעלות שהיא ,ולא תהא לו כל טענה או תביעה במישרין ו/או
בעקיפין בכל הקשור לשירותים ולתוצריהם .הקרן תהיה רשאית להשתמש בתוצרים כאמור ללא
מגבלה מסוג כלשהו.
 .42נותן השירותים מצהיר כי אין בשירותים ו/או בביצועם משום הפרת פטנט או זכות יוצרים או קניין
רוחני מכל סוג שהוא ,וכי הוא רשאי להקנות לקרן את כל הזכויות המוקנות לקרן כאמור בסעיף 41
לעיל.

הפרות ותרופות
 .43הפר נותן השירותים אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ,תהיה הקרן רשאית להביא הסכם
זה לידי גמר ,בתנאים המפורטים בסעיף  16לעיל ,ולמסור את ביצוע השירותים לאחר .מובהר כי,
במקרה בו ראתה הקרן צורך למסור את ביצוע השירותים כולם או חלקם לאחר ,בטרם ביצוע
ההתקשרות ,תהא רשאית לעשות כן ללא כל מניעה שהיא.
 .44האמור בסעיף זה אינו גורע מזכויות הצדדים לפי חוק החוזים (חלק כללי) תשל"ג 1973-וחוק החוזים
(תרופות בשל הפרת הסכם) ,תשל"א ,1970-או כל דין.

אחריות שיפוי וביטוח
 .45מוסכם בין הצדדים כי האחריות הבלעדית לביצוע השירותים כמפורט בחוזה זה ובנספחיו תחול על נותן
השירות ולפיכך אישוריה של הקרן לשירותים ו/או לתכניות ו/או למסמכים הקשורים בשירותים ו/או
אשר הוכנו על ידי נותן השירות ו/או מי מטעמו על פי הסכם זה ,לא ישחררו את נותן השירות מאחריותו
המקצועית המלאה הנ"ל ואין בכך כדי להטיל על הקרן ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי לטיב או כשרות
או איכות השירותים ו/או המסמכים האמורים .נותן השירות יהיה אחראי באופן מלא לאבדן ו/או נזק
לגוף או לרכוש ,שייגרמו במישרין או בעקיפין לאדם ו/או גוף כלשהו לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור
לעיל לקרן ו/או לנותן השירות ו/או למי מטעמם ו/או לצד ג' כלשהו בכל הנובע ו/או קשור לשירותים ו/או
מעשה או מחדל ו/או טעות ו/או השמטה של נותן השירות ו/או של מי מהפועלים מטעמו תוך כדי ו/או
עקב מתן השירות ו/או בקשר אליו.
 .46מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,אחריות נותן השירות תחול גם לגבי הקרן ו/או רכושה ו/או עובדיה
ו/או מי מן הפועלים מטעמה ו/או נותן השירות ו/או רכושו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמם ו/או לגבי צד
שלישי כלשהו.

 .47נותן השירות מתחייב לשפות ולפצות את הקרן ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שיגרם למי מהן
ו/או דרישה ו/או תביעה שתוגש נגד מי מהן ,לרבות ,הוצאות משפטיות ואחרות בקשר לכך ,ואשר הוא
אחראי בגינו על פי האמור לעיל ו/או על פי הסכם זה ו/או על פי הדין ,וזאת על פי דרישת הקרן ו/או על
פי פסק דין של בית משפט מוסמך .הקרן תודיע לנותן השירות על נזק ,דרישה ו/או תביעה כאמור
ותאפשר לו להתגונן בפניהם (ובמידת הצורך להגן על הקרן מפניהם) ,על חשבונו של נותן השירות.
 .48נשאה הקרן בכל תשלום ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או הפסד שנגרמו לה ו/או לרכושה (כולל נזק שנגרם
לעובדי נותן השירות ו/או שלוחיו) בגין ו/או עקב ו/או כתוצאה (ישירה או עקיפה) מביצוע השירותים,
יהיה על נותן השירות להחזיר לקרן כל תשלום ו/או הוצאה כנ"ל ולשפותה על כל הנזקים ו/או ההפסדים
שייגרמו לה עקב כך .הקרן תהא רשאית לקזז ו/או לעכב תשלומים לנותן השירות בגובה הסכומים אשר
יתבעו על ידה מאת נותן השירות בגין נזק או אובדן אשר נותן השירות אחראי בגינם כאמור לעיל ,עד
אשר תיושבנה תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון הקרן.
 .49נותן השירות מאשר בזאת כי הוא פוטר את הקרן ו/או הבאים מטעמה מכל אחריות לנזק לרכוש מכל
מין וסוג שהוא אשר משמש את נותן השירות במסגרת פעילותו ,ובלבד שפטור זה לא יחול לטובת אדם
שגרם לנזק בזדון.
 .50מבלי לגרוע מאחריות נותן השירות על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין נותן השירות מתחייב לערוך
בחברת ביטוח מורשית כדין לפעול בישראל ,על חשבונו ,בשמו ובשם הקרן את הביטוחים המפורטים
בנוסח "אישור קיום ביטוחים" המצורף כנספח ג' להסכם זה ,וזאת לפחות בתנאים ,בסכומי הביטוח
ובגבולות האחריות המפורטים בנספח ג' לגבי כל ביטוח ,ולהמציא לקרן כתנאי מוקדם לחתימתה של
הקרן על הסכם זה ,את אשור קיום הביטוחים כשהוא חתום כדין ע"י המבטח אשר ערך את הביטוחים.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,כיסויי הביטוח אשר ייערכו על ידי נותן השירותים ייערכו כמפורט
להלן לגבי כל פוליסה ופוליסה:
א .ביטוח חבות מעבידים לכיסוי חבותו ע"פ פקודת הנזיקין (נוסח חדש) וחוק האחריות
למוצרים פגומים התש"מ  ,1980עקב פגיעה גופנית (כולל מחלת מקצוע) שנגרמה לעובדיו תוך
כדי ו/או עקב עבודתם ,בגבול אחריות של  ₪ 6,000,000לעובד ו 20,000,000₪ -לאירוע ובסה"כ
לתקופת הביטוח.
ב .ביטוח חבות כלפי צד שלישי לכיסוי חבותו על פי הדין בישראל עקב נזק גוף או רכוש כתוצאה
מפעילותו ,כולל בעת מתן השירות ,בגבול אחריות של  ₪ 6,000,000לאירוע ולתקופת הביטוח.
ג .ביטוח אחריות מקצועית לכיסוי חבותו המקצועית לפי הדין בישראל עקב היפר חובה
מקצועית על ידי ו/או על ידי מי מן הפועלים מטעמו ו/או בשמו בעת מתן ו/או בקשר עם
השירותים ,בגבול אחריות של  ₪ 4,000,000לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח .התאריך
הרטרואקטיבי בפוליסה לא יהיה מאוחר ממועד תחילת מתן השירות.
בכפוף לתנאי וסייגי כל פוליסה (עד כמה שלא שונו על ידי סעיף זה) כל אחד מהביטוחים
המפורטים בס"ק א' עד ג' לעיל יהיה כפוף לתנאים הבאים:
( )1רק נותן השירותים יהיה אחראי לתשלום הפרמיה וההשתתפות העצמית ,ולמילוי החובות
המוטלות על המבוטח בהתאם לתנאי הפוליסה.
( )2היקף הכיסוי (למעט בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית) אינו נופל מהיקף הכיסוי בפוליסת
"ביט" מהדורת ____ בענף המתאים ,ובלבד שחריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות.
 .51נותן השירות ישוב וימציא ,מידי תום תקופת ביטוח ,במשך חלותו של הסכם זה את טופס אישור קיום
הביטוחים החתום על ידי המבטח ,וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מהקרן.
הקרן תהיה רשאית לבדוק את אישור קיום הביטוחים ונותן השירותים מתחייב לערוך ללא דיחוי כל
שינוי שיידרש על מנת להתאים את הביטוח לנדרש ממנו בהתאם להסכם זה .נותן השירותים מתחייב
להמציא לקרן לפי בקשתה עותק מאושר של פוליסות הביטוח ,כולן או חלקן.
 .52נותן השירותים מתחייב להחזיק את כיסויי הביטוח הנ"ל בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות לפי
ההסכם (ולגבי ביטוח האחריות המקצועית נותן השירותים מתחייב להחזיקו בתוקף במשך תקופה של
 60חודש לאחר תום תקופת ההתקשרות בין הקרן לבין נותן השירותים) ,לחדשם לפי הצורך ,ולהמציא
לקרן מידי תום כל תקופת ביטוח אישור קיום ביטוחים מחודש חתום כדין על ידי המבטח אשר ערך את
הכיסוי וזאת לשביעות רצונה המלאה של הקרן .התחייבות נותן השירותים לגבי המשך עריכת ביטוח

האחריות המקצועית תמשיך לעמוד בתוקפה ותחול אף לאחר תום תקופת ההתקשרות בין הקרן לבין
נותן השירותים על פי הסכם זה או אחרת ,לרבות במקרה של הפסקת פעילותו של נותן השירותים כאמור
בסעיף  16לעיל.
 .53נותן השירותים מתחייב לעמוד בכל תנאי הביטוחים כנדרש על ידי המבטח ,לשלם בדייקנות את
הפרמיה ,ולפעול בהתאם לדרישות הקרן ו/או המבטח.
 .54ככל שלדעת נותן השירותים ,קיים צורך להרחיב את היקף הביטוחים הנדרשים מאתו לפי האמור לעיל
ו/או לערוך ביטוחים נוספים להם ,מתחייב נותן השירותים לעשות כן ללא דיחוי ,על חשבונו .נותן
השירותים מאשר בזה כי קביעת היקף או תנאי הביטוחים בהתאם לאמור לעיל (לרבות גבולות האחריות)
ו/או בדיקת אישור קיום הביטוחים על ידי הקרן או מטעמה לא תטיל על הקרן או על מי מטעמה חובה
או אחריות כלשהן ,והדבר לא יגרע מחובה שהיא המוטלת על נותן השירותים על פי הסכם זה או על פי
דין .בכל ביטוח רכוש נוסף שייערך על ידי נותן השירותים תבוטל זכות השיבוב כנגד הקרן וכל הפועל
מטעמה ,וכל ביטוח חבות שייערך על ידי נותן השירותים יורחב על מנת לשפות את הקרן וכל הפועל
מטעמה בגין אחריות מי מהם למעשה או מחדל של נותן השירותים ועובדיו ,ובכפוף לסעיף אחריות
צולבת.
 .55עריכת הביטוחים המפורטים באישור קיום הביטוחים והמצאת אישור קיום הביטוחים החתום כאמור
הינם תנאי יסודי להסכם .הקרן תהיה רשאית למנוע מן נותן השירותים את תחילת ו/או המשך ביצוע
פעילותו במידה והביטוחים לא נערכו ו/או אישור קיום הביטוחים החתום לא הומצא לה כנדרש .למען
הסר ספק ,עריכת פוליסת הביטוח לא תגרע מאחריותו המלאה של נותן השירותים לפי הסכם זה ולא
יהיה בה לפטור את נותן השירותים מאחריותו זו כאמור בסעיף זה לעיל.
 .56נותן השירותים מתחייב להודיע מיד בכתב למבטח ולקרן אודות אבדן או נזק לעבודות הפרויקט ו/או
וצד ג' כלשהו ו/או למי מעובדיו ,או אירוע העלול לגרום למי מאלו ,ו/או אודות נסיבות העלולות לגרום
להגשת תביעה ו/או דרישה כלשהם נגד נותן השירותים ו/או נגד הקרן ,לפעול לשם חקירת האירוע
ונסיבותיו ,ולשם שמירת ומימוש זכויות הקרן.
 .57למען הסר ספק תשלום הפרמיה ודמי ההשתתפות העצמית בגין הביטוחים אשר ייערכו על ידי נותן
השירותים יהיו באחריותו בלבד.
 .58מובהר כי לצורך האמור בסעיפים  45-57בהסכם זה תורחב הגדרת "הקרן" כאמור במבוא להסכם זה
כדי לכלול בה כל גורם השותף עם הקרן בייזום ו/או מימון ו/או ניהול ו/או ביצוע הפרויקט (להלן בסעיף
זה "גורם שותף") .אחריותו של נותן השירותים ,והתחייבויותיו כלפי הקרן בגין עריכת הביטוחים
כמפורט בסעיף זה יחולו ביחד ולחוד כלפי הקרן וכלפי כל גורם שותף כזה ,ובלבד שהקרן מסרה לנותן
השירותים מראש מידע בדבר קיומו של הגורם השותף או גורמים שותפים בפרויקט.

כללי
 .59שום ויתור ,הנחה ,הימנעות או שיהוי של מי מהצדדים במימוש זכויותיו על פי הסכם זה לא יתפרשו
כויתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב.
 .60נותן השירותים מתחייב למסור לקרן ו/או לחתום עבור הקרן על כל מסמך שיידרש לו ו/או על ידו
לשם מימוש זכויותיו לפי הסכם זה ,לרבות כתבי ויתור ,כתבי העברה ,ייפויי כח ,הצהרה על העדר
ניגוד עניינים ושמירה על סודיות וכיוב' ,בכל עת שהקרן תדרוש ממנו .כמו כן מתחייב נותן השירותים
לגרום לכך ,והוא מצהיר כי הוא אחראי לכך שהבאים מכוחו ו/או המועסקים על ידו ,המטפלים
בעניינים הקשורים להסכם זה ,יימסרו לקרן ו/או יחתמו עבורה על כל מסמך כאמור ,בכל עת שהקרן
תדרוש זאת.
 .61מוסכם בזה כי כל הודעה לפי הסכם זה תימסר מאת צד אחד למשנהו באופן אישי ותחשב כנתקבלה
במועד מסירתה .הודעה שתמסר באמצעות דואר אלקטרוני או פקס ,יראו אותה כנתקבלה בעת שניתן
אישורו של הנמען בדבר קבלתה ,באמצעות "אישור מסירה" ממוחשב או בטלפון או בדוא"ל חוזר.

 .62כתובת הצדדים לעניין הסכם זה הינן כמפורט במבוא להסכם.

ולראייה באו הצדדים על החתום

___________________________
הקרן לשיקום מחצבות

_____________________
נותן השירותים

תאריך הנפקת האישור

אישור קיום ביטוחים

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף  ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור זה אינו
כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת
הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

המבוטח

מבקש האישור*

שם :הקרן לשיקום מחצבות

שם

מס' רישום :הקרן לשיקום
מחצבות500501010 :

ת.ז/.ח.פ.

מען :הקרן לשיקום מחצבות,
דרך מנחם בגין  125תל אביב

מען

אופי העסקה*

☐נדל"ן
☒שירותים
☐אספקת מוצרים
☐אחר,______ :

מעמד מבקש האישור*

☐משכיר
☐שוכר
☐זכיין
☐קבלני משנה
☒מזמין שירותים
☐מזמין מוצרים
☐אחר______ :

כיסויים
סוג הביטוח
חלוקה לפי
גבולות
אחריות או
סכומי
ביטוח
צד ג'

מספר
הפוליסה

נוסח
ומהדורת
הפוליסה

ביט
______

אחריות
מעבידים

אחריות
מקצועית

ביט
______

תאריך תחילה

תאריך סיום

גבול האחריות /סכום
ביטוח
מטב
סכום
ע

לאירוע
ובסה"כ:
2,000,000

6,000,000
לעובד,
20,000,000
לאירוע
ובסה"כ
2,000,000

₪

₪

₪

כיסויים נוספים בתוקף
וביטול חריגים
יש לציין קוד כיסוי
בהתאם לנספח ד'

 302אחריות צולבת,
 309ויתור על תחלוף
לטובת מבקש האישור,
 315כיסוי לתביעות
המל"ל,
 321מבקש האישור
מבוטח נוסף בגין מעשי
או מחדלי המבוטח
 322מבקש האישור
מוגדר כצד ג,
 328ראשוניות
 329רכוש מבקש האישור
ייחשב כצד ג'.
 309ויתור על תחלוף
לטובת מבקש האישור,
 319מבוטח נוסף  -היה
וייחשב כמעבידם של מי
מעובדי המבוטח,
 328ראשוניות.
 301אבדן מסמכים
 302אחריות צולבת,
 321מבוטח נוסף בגין
מעשה ומחדלי המבוטח
– מבקש האישור
 322מבקש האישור
מוגדר כצד ג,
 325מרמה ואי יושר
עובדים,
 327עיכוב ושיהוי,
 328ראשוניות,
 332תקופת גילוי 6
חדשים.

פירוט השירותים (בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה
המפורטת בנספח ג')*:
 038יועצים/מתכננים
 084שירותי פיקוח ובקרה (בניה)
ביטול/שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא _ _60יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר
השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:

