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 הסכם ייעוץ ומתן שירותים

 2020 בשנת יוליבחודש  _____ביום  תל אביבבשנערך ונחתם 

 בין:
 בע"מ החברה הלאומית לאספקת פחם

 520032111ח.פ. 

 20לינקולן מרחוב 
 6713412 אביב-תל

 ") מצד אחדהחברה(להלן: " 

 לבין:

 ") מצד שנייועץהלהלן: ("

(להלן:  בתחום עיסוקו של היועץוהחברה זקוקה, כשירות נלווה לעסקיה, לשירותי ייעוץ  הואיל
 "שירותי הייעוץ");

והיועץ הצהיר כי הינו בעל הכישורים, הידע, המיומנות והנסיון לתת לחברה שירותי ייעוץ  והואיל
 בתחום האמור;

היועץ על מנת לקבל ממנו את שירותי  ועל סמך האמור לעיל, מעונינת החברה להתקשר עם והואיל 
הייעוץ כאמור, והיועץ מעוניין להתקשר עם החברה על מנת ליתן את שירותי הייעוץ כיועץ 

עצמאי, והכל בהתאם למפורט בהסכם זה; 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא וכותרות .1

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.  .1.1

ת ההסכם מפורטות לנוחיות בלבד ואינן משמשות לפרשנות הסכם זה. כותרו .1.2

 תקופת ההסכם .2

 . 1.8.20יעניק את שירותיו לחברה החל מיום  יועץמוסכם בזאת כי ה .2.1

"). תקופת ההסכםמיום חתימתו (להלן: " שלוש שניםהסכם זה יהא למשך  .2.2

 .שנה נוספתהחברה תהא זכאית להאריך את תקופת ההסכם, ב .2.3

 ם מראש,מי) ישלושים( 30יסתיים בהודעה בכתב של אחד מן הצדדים לצד השני של הסכם זה  .2.4
 .יועץלהסכם זה להלן אשר ימשיכו לחול על ה  9 -ו 7למעט ההתחייבויות המפורטות בסעיף 
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פי -, עליועץלחברה, ייקבעו בתיאום בין החברה ל ותיואת שיר יועץהימים והשעות בהם יעניק ה .2.5
 צרכי החברה.  

 השירותים .3

לבקשת   בהתאם  ייעוץ, התקנה והטמעה בתחומי התקשורת והמחשוב  שירותייעניק לחברה    יועץה .3.1
  .20.7.20למסמכי הפנייה לקבלת הצעות מיום  החברה ובהתאם

 והתחיבויותיו יועץהצהרות ה .4

 לעיל.  3מצהיר כי ברשותו הידע, היכולת והכלים לביצוע שירותים מהסוג האמור בסעיף  יועץה .4.1

לפעול בכל מרצו, ביושר ובהגינות, על פי נהלי  יועץותים לחברה, מתחייב הבמסגרת הענקת השיר .4.2
 החברה כפי שיובאו לידיעתו, בכדי להעניק שירות נאמן ומסור לחברה. 

מצהיר ומתחייב כי הוא יישא בכל הוצאותיו, לרבות הוצאות רכב ונסיעה, וכל זאת לצורך  יועץה .4.3
 הענקת שירותיו לחברה.

 התמורה ותנאי התשלום .5

 ____________סך של  החברה  על פי הסכם זה, תשלם לו    יועץה לביצוע כל התחייבויות התמורב .5.1
 :")תמורההבתוספת מע"מ כשיעורו בדין (להלן: ", ש"ח לשעת עבודה

שלאחר חודש מתן השירותים, דו"ח המפרט את  10 -היועץ יגיש לחברה, לאישורה, עד ליום ה .5.2
בחודש האמור והחברה תשלם ליועץ את התמורה בגין אותו מספר שעות מתן השירותים בפועל 

ידי היועץ. החברה תהיה רשאית בכל עת לבדוק את דוחות היועץ, -חודש בהתאם לדו"ח שהוגש על
לקבל מהיועץ פרטים נוספים על נתוני כל דו"ח,  ולתקן ולאחר בירור עם היועץ ובהתאם לממצאי 

דו"ח ולערוך התחשבנות מתוקנת עם היועץ בדיקתה והערכתה, את כמות השעות שצוינה ב
  בהתאם.

) ימים מתום החודש בגינו משתלם התשלום 30שלושים ( -התמורה תשתלם ליועץ, לא יאוחר מ .5.3
 ובכפוף למסירת חשבונית מס כדין.

 יועץ, אלא אם ימציא היועץהחברה תנכה מס במקור על פי דין מסכומי התמורה המשתלמת ל .5.4
 מס במקור. לחברה אישור פטור מניכוי

למען הסר ספק מודגש כי התמורה האמורה לעיל הינה סופית ומוחלטת עבור ביצוע כל  .5.5
התחיבויותיו של היועץ על פי הסכם זה, והיא כוללת את כל התשלומים המגיעים לו, ולא תשולם 
לו כל תוספת בגין ההוצאות שיגרמו לו במישרין ו/או בעקיפין בגין ביצוע ו/או אי ביצוע 

ויותיו, ו/או לכל תשלום נוסף בגין תשלומים סוציאליים, כלכלה, מנהלה, ביטוח, ציוד, התחייב
 ., זולת אם נתקבלה לכך הסכמת החברה מראש ובכתברווח קבלני וכיוצ"ב

 עצמאי  יועץ .6

ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לבין   יועץעצמאי וכי בין ה יועץיתפקד כ  יועץמוסכם בין הצדדים כי ה .6.1
 מעביד בכל שלב של ההתקשרות ביניהם.-יחסי עובד החברה לא יהיו

מצהיר ומתחייב כי הנו ויישאר בכל הזמנים הרלוונטיים להסכם זה, המעביד הבלעדי של  יועץה .6.2
כל אחד מעובדיו ומנותני השירותים מטעמו ויחוב בכל חבות חוקית החלה על מעביד כלפיהם, 

 לפי כל דין.

בתשלום שכר, פיצויי פיטורים, הפרשות   יועץלעיל, יישא ה  6.2מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף   .6.3
פנסיוניות, חופשה, תשלום דמי מחלה ודמי הבראה וכיוצא בזאת, ויבצע את כל התשלומים 

 החלים עליו על פי כל דין במלואם ובמועדם. 
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מובהר ומוסכם בזאת על הצדדים כי במידה וייקבע על ידי בית הדין לעבודה ו/או רשות אחרת  .6.4
ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו,   יועץכלשהי בעקבות תביעה כלשהי ו/או טענה ו/או הליך שיזם ה

ו/או מי מטעמו ו/או מי מעובדיו, הרי  יועץמעביד בין החברה לבין ה-כי התקיימו יחסי עובד
לפצות את החברה בגין כל תשלום בו תישא החברה עקב ובגין  יועץשבמקרה זה מתחייב בזאת ה

  . לרבות כל העלויות שייגרמו לחברה במסגרת הטיפול בתביעה, זו תביעה

, יועציו יועץמשמעו כהגדרתו במבוא להסכם זה וכן מי מעובדיו של ה "יועץהלצורך הסכם זה, " .6.5
 ו/או כל אדם אחר מטעמו שיעסוק בביצוע הסכם זה.

ינים או במצב של ניגוד היועץ מצהיר כי הוא אינו נמצא במצב של חשש לניגוד עני: עניינים ניגוד .6.6
עניינים בין מילוי תפקידו במסגרת הסכם זה לבין ענייניו האישיים ו/או העסקיים האחרים, והוא 

 מתחייב להודיע לחברה על כל שינוי במצב דברים זה.

 

 ואבטחת מידע סודיות .7

לחברת ,  חברהוהנוגע ל  חברהרותים ליבמסגרת מתן הש  ומתחייב כי כל מידע אשר יגיע לידיהיועץ   .7.1
יהן, לרבות מידע על עובדי החברה, מועמדים, , פעילותהןעסקיהאם שלה או לחברות קשורות, 

מסר או יועבר לצד שלישי כלשהו ולא יוכיוב' ישמר בסוד ולא יגולה, יהסדרי שכר, תנאי עבודה 
היועץ מצהיר כי   בלבד.רותים ייעשה בו כל שימוש, במישרין או בעקיפין, אלא לצורך מתן הש

 ידוע לו כי: 

החברה, חברת האם שלה וחברות קשורות אליהן הן הבעלות של מידע וסודות עסקיים  .7.1.1
 יקרי ערך;

לסודות עסקיים  במהלך ביצוע העבודות עבור החברה, היועץ יחשף, ישירות או בעקיפין, .7.1.2
שיטות  של החברה או של החברה האם או חברות קשורות, לרבות תכניות עסקיות,

 עבודה ופיתוחים עתידיים;

גילוי שלא ברשות של כל מידע כאמור לעיל יסב לחברה, לחברת האם שלה ו/או לחברות  .7.1.3
 קשורות נזק בלתי הפיך.

בהגדרת מידע סודי לא יכללו: מידע שהוא נחלת הכלל (שלא עקב הפרת התחייבות  .7.1.4
או הגיע  סכם זהידי היועץ), ומידע שנמצא ברשות היועץ טרם חתימת ה-לסודיות על

 . לידיעתו לאחר מכן ללא חובת סודיות

חברה ושל הממונה על אבטחת מידע, היב למלא אחר הוראות ונהלי העבודה של יחתמ היועץ .7.2

 מעת לעת.לו בעניין בטחון המידע, כפי שיימסרו 

 העדר בלעדיות  .8

 חברה מלהזמין שירותים דומים מכל גורם אחר.האין בהסכם זה כדי למנוע מ .8.1

לסעיפי הסודיות וקניין רוחני הנ"ל, אין בהסכם זה כדי למנוע מהיועץ לתת שירותים  בכפוף .8.2
 דומים לכל גורם אחר. 

 ן רוחנייקני .9

בכל שלב משלבי ביצוע העבודות עבור החברה ו/או בקשר עם ביצוע התחייבויות היועץ על פי  .9.1
לל כזכויותיו של צד ג' כלשהו, ובהסכם זה, לא יעשה היועץ שימוש ו/או כל פעולה שיש בה להפר 

זה לא יעשה שימוש בחומר סודי ו/או קניינו הרוחני של צד ג' ולא יבצע עבור החברה כל עבודה 
 המבוססת  על ו/או אשר נעשה בה שימוש בחומר סודי ו/או קניינו הרוחני של צד ג'.
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דה פנימיים, ל תוצר של עבודת היועץ עבור החברה במסגרת הסכם זה, לרבות מסמכי עבוכ .9.2
טיוטות, בין אם מודפסים ובין אם שמורים דיגיטלית על גבי מחשב או בכל אופן אחר ("התוצר"), 
הוא קניינה הבלעדי של החברה, לשימוש לפי שיקול דעתה הבלעדי, וכל זכות בקשר אליו תהיה 

 בבעלות החברה.

שר עם התוצר. במידה היועץ מעביר בזאת לבעלותה הבלעדית של החברה כל זכות שיש ליועץ בק .9.3
ומכל סיבה שהיא לא יועברו מלוא הזכויות בתוצר לחברה, יחתום היועץ על כל מסמך שיידרש 
ויבצע כל פעולה נדרשת, על חשבון החברה, לצורך העברת מלוא הזכויות בקשר עם התוצר 

 לקניינה הבלעדי של החברה.

מסמך וכל חומר שיימצא ברשותו בקשר בגמר ההתקשרות בין הצדדים, היועץ יעביר לחברה כל  .9.4
עם התוצר. במידה ולא יוכל היועץ להעביר לידי החברה חלק כלשהו מהאמור, ישמיד היועץ את 

 שנותר בידו וישלח על כך הודעה כתובה לחברה.

 ביטוח .10

 היועץ יערוך עבור עצמו, ועל חשבונו, את כל הביטוחים הנדרשים עבורו על פי כל דין.

 ניכוי וקיזוז .11

החברה רשאית לנכות ו/או לחלט ו/או לקזז מכל סכום שיגיע ממנה ליועץ, בין  פוף להוראת כל דיןבכ
עפ"י הסכם זה ובין בדרך אחרת כלשהי, כל סכום, בין קצוב ובין בלתי קצוב, ששולם על ידה עבור ו/או 

א בשל הפרת במקום היועץ וכן כל סכום אחר המגיע ו/או שיגיע לה מאת היועץ ו/או מאת כל אדם שהו
 .כלשהיהתחייבות היועץ עפ"י חוזה זה ו/או בדרך אחרת 

 הסבת ההסכם איסור .12

פי הסכם זה, כולן או חלקן, ולא -על וו/או התחייבויותי וים את זכויותי/לאחרעביר יסב ולא ילא  היועץ
הסכמת  אתקבל יפי הסכם זה, אלא אם -נוסף, בכל עניין הקשור בשירותים המסופקים על צדשתף כל י

 לכך מראש ובכתב.  חברהה

 שיפוי .13

פי דרישה מנומקת, את חברת האם ו/או את החברות -היועץ מתחייב לשפות ולפצות את החברה, על
ההתחייבויות של היועץ   הפרתכתוצאה ממי מהם ישירות  ללהם או  רם  ייגש  כל נזק  בגיןהקשורות אליהם  

לרבות הפרה על ידי התנהגות או מחדל של היועץ אשר אינם עולים בקנה  14-ו 12, 9, 7, 3פי סעיפים -על
 אחד עם ההצהרות ו/או ההתחייבויות לעיל או מי מהן.

 שונות .14

על כל הסכם זה ב תקשרדין) לה או על פי חוזה לרבות מניעהמצהיר כי אין כל מניעה ( היועץ  .14.1
תיו, ובכלל זה אין על היועץ כל מניעה ליטול על עצמו את כל התחייבויותיו ולהעביר לחברה תניו

 החברהמודע כי  היועץ. זכויות באיזה מתוצרי העבודה, בשלמותן כשהן נקיות מכל זכות צד ג'
 בהחלטתה להתקשר עם היועץ בהסכם זה.על הצהרה זו  כתמסתמ

ות העיון בו בלבד ואין לייחס להן כל משמעות משפטית, כותרות סעיפי הסכם זה נועדו לצורך נוחי .14.2
 פרשנית או אחרת.

מחדל, השהייה או ויתור על ידי הצדדים במימוש זכות מזכויותיהם כלפי הוראות חוזה זה, לא  .14.3
יחשבו וויתור, מניעה, הסכמה או הודעה מצידם, והם יוכלו להפעיל זכויותיהם על פי הסכם זה 

 בכל עת שיחפצו מבלי שיהיה מנועים מלעשות כן.

ו ומבטלים כל התקשרויות, הבטחות, תנאי חוזה זה משקפים את המותנה בין הצדדים במלוא .14.4
 מצגים והתחייבויות קודמים שנעשו בין הצדדים לפני חתימת חוזה זה, באם נעשו.
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כל שינוי, תיקון או תוספת לחוזה זה לא יהיו בעלי תוקף מחייב אלא אם נעשו בכתב ונחתמו ע"י  .14.5
 הצדדים.

ומחייבים אף לאחר סיומו או ביטולו של להסכם זה ימשיכו להיות תקפים  13-ו 11, 9, 7סעיפים  .14.6
 הסכם זה, מכל סיבה שהיא.

לבתי המשפט תביעה הנוגעים להסכם זה תהיה  מוסכם כי סמכות השיפוט בכל דבר ועניין ו/או .14.7
 בת"א בלבד.  המוסמכים

למרות האמור בכל מקום אחר, למעט במקרה של נזק בזדון, היועץ לא יהיה אחראי לנזקים   14.8

כמו כן, למעט במקרה של נזק בזדון או הפרת סודיות (שאז אחריות היועץ   תוצאתיים.עקיפים או  

על פי השווה לכפל התמורה השנתית הינה בלתי מוגבלת), תהא אחריות היועץ מוגבלת לסכום 

 .הסכם זה

 ענים והודעותמ .15

 מען הצדדים הינו כמצוין במבוא להסכם זה. .15.1

מסרנה ביד או ישלחו בדואר רשום לפי יתההודעות במסגרת הסכם זה תהיינה בכתב ו כל .15.2
) שעות 72הכתובות המופיעות במבוא להסכם זה, ותחשבנה כנמסרות לנמען תוך שבעים ושתיים (

) שעות מהמסירה ביד או באמצעות פקסימיליה (ובלבד 4מהמשלוח בדואר רשום או כעבור ארבע (
 שלמסירה בפקסימיליה יהיה אישור מסירה).

 
 על החתום:  ולראיה באו הצדדים

 

_________________  _________________ 

 היועץ  החברה
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 נספח א' להסכם 
 תצהיר נותן השירות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

 

 אני הח"מ _____________ מס' ת.ז. _________________ מרח' ___________________

צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה 

 מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

 שמי, מס' תעודת הזהות שלי וכתובתי הם כאמור לעיל. .1

אני מגיש תצהיר בשמי / בשם חברת  _____________ מס' חברה _____________ לצורך    .2
 התקשרות עם החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ.

רה האמורה או כנגד כל בעל זיקה אלי / אל החברה האמורה פסק/י דין לא הוצאו כנגדי / כנגד החב .3
לפי חוק עובדים  2002באוקטובר  31חלוט/ים, המרשיע/ים ביותר משתי עבירות, שנעברו לאחר יום 

ו/או לפי חוק שכר מינימום,   1991  –זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א  
 ד ההתקשרות עם חברת החשמל.עד למוע 1987-התשמ"ז

 בתצהיר זה:     .4
 

) אם הספק הוא חבר בני 2) חבר בני אדם שנשלט על ידי הספק; (1כל אחד מאלה: ( -"בעל זיקה" 
אדם, אחד מאלה: (א) בעל השליטה בו; (ב) חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי 

מי פעילותו של חבר בני האדם דומים העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של הספק, ותחו
) 3במהותם לתחומי פעילותו של הספק; (ג) מי שאחראי מטעם הספק על תשלום שכר העבודה; (

חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית   -אם הספק הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  
 בידי מי ששולט בספק. 

 .1981 -התשמ"אכמשמעותה בחוק הבנקאות (רישוי),  –"שליטה" 
החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני  -"שליטה מהותית" 

 האדם.

 זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .5

 

             

_________________     ___________________ 

 חתימת המצהיר                          תאריך      

 

מאשר בזה כי ביום ________  הופיע בפני עו"ד ___________ , במשרדי ב_______________, הנני 

מר/גב' ___________, המוכר/ת לי באופן אישי / בעל תעודת זהות _________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי 

שר/ה עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אי

 את נכונות התצהיר הנ"ל וחתם/ה עליו.

 

 

___________________    ___________________ 

 חתימה               חותמת            
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