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שוטפים בתחום הליטיגציה, עריכת משפטיים  םשירותי למתן ______________מס'חוזה  
  עבור רשות שדות התעופה ומשפט מנהלי,  BOTמכרזים והסכמים, 

  2018שנערך ונחתם ב________, בחודש ______ יום ______, שנת 

  
  

  בישראל שדות התעופה רשות    :ב י ן
  ,1977-פי חוק רשות שדות התעופה, התשל"ז- עלשהוקם תאגיד     
  7015001גוריון -, נמל התעופה בן137ת.ד.     
  ")הרשות(להלן: "    

  

  ______________  :ל ב י ן

  
    ______________   

  
    ______________  

  ")המשרד(להלן: "
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  נספחים 

      

  נספח סודיות.   -  'אנספח 

  ספח כתב התחייבות בדבר היעדר ניגוד עניינים.נ  -  נספח ב'

  כתב התחייבות מטעם מועסק המשרד.  -  'גנספח 

  החזר נסיעות.  -  'דנספח 

  כולל הצעת המשרד והמענה לשלב האיכות. מכרזמסמכי ה  -  ה'נספח 
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 BOTלמתן שירותים משפטיים שוטפים בתחום הליטיגציה, עריכת מכרזים והסכמים, חוזה  
  עבור רשות שדות התעופה ומשפט מנהלי, 

  
  בישראל רשות שדות התעופה    :ב י ן

  ,1977-פי חוק רשות שדות התעופה, התשל"ז- עלשהוקם תאגיד     
  7015001גוריון -, נמל התעופה בן137ת.ד.     
  ")הרשות(להלן: "    

  ________________  :ל ב י ן

  
    ________________  

  
    ________________  

  ")המשרד(להלן: "

  

פי חוק רשות שדות - המנהלת והמפעילה של שדות ונמלי התעופה בישראל על, והרשות הנה המחזיקה  הואיל
  ; ")נתב"גגוריון (להלן: "- , לרבות נמל התעופה בן1977 -התעופה תשל"ז 

בתחום משרד לרשות שירותים משפטיים תן הייבחוזה לפיו  המשרדוהרשות מעוניינת להתקשר עם   והואיל
וכל שירות משפטי אחר בתחום משפט מנהלי ,  BOT הסכמי הליטיגציה, עריכת מכרזים והסכמים,

 המשרדשא י, וכן ילמכרז נשוא החוזה (כהגדרת מונחים אלו להלן)כפי שהצהיר בהצעתו המשפט האזרחי 
הכול בהיקף, באופן להלן),  אלה יםבאחריות המלאה להעניק לרשות את השירותים (כהגדרת מונח

  ;נתנו מעת לעתי, כפי שירשותלהוראות ה בכפוףו חוזהתנאים המפורטים לשם כך בוב

, מכרז (כהגדרת מונח זה להלן)במסגרת ה משרדשל ה הצעתו זכייתעל הכריזה המכרזים ברשות ועדת ו  והואיל:
וכן על ההצהרות  מכרזוזאת בהסתמך, בין היתר, על הצהרותיו והתחייבויותיו כפי שהוגשו במסגרת ה

י עורכי משרד ובמסגרת המכרז האמור נבחרכי  המשרד מצהיר כי ידוע לוו ולהלן בחוזההמפורטות לעיל 
בטופס הזמנת כפי שצויינו לעיל ולמתן שירותים משפטיים ") פיםהנוס יםהמשרד(להלן: " דין נוספים

וזאת  לרשות את השירותים המשפטיים השוטפים בתחום זה אף הם וספקיאשר , נשוא המכרז הצעותה
בהתאם להליך חלוקת העבודה המוגדר בחוזה זה להלן ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של מנהל החוזה 

  .מטעם הרשות

 לצד המשרדים הנוספיםיספק לרשות את השירותים נשוא חוזה זה כי , ומתחייב בזאת מצהיר המשרדו  לוהואי
על ידו  /מועסקות המועסקיםעורכי דין באמצעות יבצע את השירותים בהתאם לשיקול דעת מנהל החוזה ו

 המקצועית,הידע, הניסיון, המיומנות הרקע המקצועי,  יבעלהנם שושהוצעו במסגרת המכרז נשוא זכייתו ו
, ההסמכות, האישורים, ההיתרים והרישיונות הנדרשים, לצורך ביצוע האמצעים ,הכישוריםהמומחיות, 

   ;השירותים במלואם ובמועדם

  

  לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

  , נספחים ופרשנותמבוא .1

 .ותנאי מתנאיו מנוהיוהנספחים המצורפים לו מהווים חלק בלתי נפרד  חוזההמבוא ל .1.1

כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות והקלת ההתמצאות בלבד, ואין לעשות בהן שימוש לצורכי  .1.2
 או לכל תכלית אחרת.  חוזהפרשנות ה

ה הוראות החוזה, מובהר בזה, כי הפניה בחוזה לנספח כלשהו משמעה הפניישאר מבלי לגרוע מ .1.3
לנוסח המעודכן ביותר של הנספח כפי שיהיה קיים באותו מועד. כל שינוי ועדכון לנספחים יהא כפוף 

  לאישורה של הרשות מראש ובכתב, אלא אם נאמר אחרת בחוזה זה או בנספח הרלבנטי.
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המופיעה מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין הוראות החוזה לבין הוראה בכל  .1.4 
זה ברישא, ב להוראה הנקובה בחוזה. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן מחוי משרדיהיה הבנספחיו, 

התאמה ו/או -ו/או היה צריך לגלות כבעל מקצוע סביר, סתירה ו/או אי משרדבכל מקרה שבו גילה ה
- משמעות בין הוראה מהוראות החוזה לבין הוראה אחרת מהוראותיו (לרבות סתירה ו/או אי-דו

חוזה, לבין עצמם), או משמעות בין הוראות החוזה לבין נספחיו ו/או בין נספחי ה-התאמה ו/או דו
התאמה שבין הוראות החוזה להוראות כל -סֵפק בפירושם הנכון ו/או סתירה ו/או אי משרדשהיה ל
באחריות הבלעדית לפנות לרשות, באופן מיידי ובכתב, על מנת לקבל הוראות  משרדישא הדין, י

 משרדלקבלת הוראות כאמור, לא יעכב הוש שיש לנהוג לפיו. מובהר בזאת, כי עד בכתב, בדבר הפיר
הוראה ו/או מהמנהל (כהגדרתו להלן) את ביצועו של כל חלק מהשירותים אלא אם קיבל מהרשות 

 לשם כך.

 בחוזה זה יהיו למונחים המפורטים להלן הפירושים שבצדם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר: .1.5

  "אתרי הרשות"

  

  "החוזה"

כל אחד ממתקני הרשות ע"פ ו/או גוריון  - משרדי הרשות בנמל התעופה בן -
ו/או חוק רשות שדות התעופה  1977- חוק רשות שדות התעופה תזל"ז

, ובכלל זה שדות התעופה הפנים ארציים ומסופי 1980- (הוראת שעה) תש"ם
  .הגבול הבינלאומיים

  . הימנו, ותנאי מתנאיו חוזה זה וכל נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד

לקבלת השירותים נשוא חוזה  2017/070/0490/00 מס'מכרז מסגרת פומבי  -  "המכרז"
   זה.

  ו/או מי מטעמו. היועץ המשפטי לרשות -  "המנהל"

 –כללי רשות שדות התעופה שנחקקו על פי חוק רשות שדות התעופה תשל"ז  -  "הכללים"
1977.  

הידוע ביום שהינו מדד  .מכרזבהמדד הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות  -  "מדד הבסיס"
  .________בגין חודש_____

  "מדד"

  

  "מסמכי המכרז"

  

  

"נותני 
  השירותים"

  

  

"תכולת 
  השירותים"

-  

  

-  

  

  

- 

, כפי שהוא מתפרסם על ידי הלשכה המרכזית כלליהמדד המחירים לצרכן 
  לסטטיסטיקה.

טופס הזמנת ההצעות על נספחיו, לרבות ומבלי לגרוע, טופס ההצעה  (א)
מתן ציון האיכות, (ב) החוזה, (ג) מסמכים, הבהרות להכספית וטופס המענה 

  ותוספות למכרז שפורסמו כדין ושקיבלו תוקף של חלק ממסמכי המכרז.

  .נשוא החוזה והכל כפי שפרסמה הרשות במסגרת המכרז

, עורך הדין המוגדר כראש שרות מטעם המשרדמנהל ההתק -השותף הבכיר
, עורך הדין המוגדר כראש תחום ליטיגציה וכן ומכרזיםתחום הסכמים 

עורכי הדין הנוספים מטעם המשרד אשר הוצג במסגרת מסמכי המכרז 
 נשוא זכיית המשרד.

בהתאם  -השירותים יבוצעו במשרד עורכי הדין ו/או במשרדי הרשות
 ה מעת לעת.להחלטת הרשות ולדרישותי

ייצוג לחוזה זה להלן ויכללו, בין היתר:  3השירותים יהיו כהגדרתם בסעיף 
לרבות תביעות ייצוגיות וכן  משפטי בערכאות השונות של בתי המשפט

עתירות לבג"צ וכל ערכאה אחרת משפטית ו/או מנהלית למעט בתחומים: 
ות, עריכת התקשרויות חוזי - פלילי, משפחה, עבודה ותעבורה. בנוסף

וכן  PFIו/או  BOT, ליווי פרויקטים בשיטת וכל הליך אחר ע"פ דין מכרזים
ליווי פרויקטים הדורשים מימון חיצוני, מתן חוות דעת, מתן שירות משפטי 
קבוע באמצעות עורכי דין בעלי הידע והמקצועיות בתחום הטיפול הרלוונטי 
הנדרש, השתתפות בדיונים, ועדות שונות, ועדות הפועלות מכוח חוק רשות 

בתחום  , השתתפות וליווי הרשות בכל דיון1977-שדות התעופה תשל"ז
התמחות המשרד וכמו כן כל ערכאה משפטית ו/או מעין משפטית (בוררות 

  וכד'), הכנת חוזים ומסמכי מכרז בשפה העברית והאנגלית.
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יובהר, כי מהות השירותים והיקפם יקבע על פי צרכי הרשות ודרישת נציג  
 הרשות מעת לעת. 

  

  ייצוג  .2

 נציג הרשות .2.1

 .")נציג הרשות(להלן: " או מי שיוסמך מטעמו המנהל הוא בא כוח הרשות לצרכי החוזה .2.1.1

, בכל עת ובכל עניין, נציג הרשותמתחייב לשתף פעולה עם  המשרדבאמצעות נציג  המשרד .2.1.2
. בהתאם ווהנחיותי ואת כל המידע, הנתונים והמסמכים על פי דרישותי וולהעמיד לרשות

או לאישוריו או הנחיותיו של נציג הרשות יובהר, כי לא יהיה כל תוקף לפניה לגורם שאינו 
  גורם כאמור.

הרשות רשאית להחליף, מעת לעת, את באי כוחה כאמור ו/או להוסיף עליהם באי כוח נוספים.  .2.1.3
 .באי כוח הרשות רשאים לפעול על ידי אחרים שיימצאו מתאימים לאותו עניין

 המשרדנציג  .2.2

שימונה על ידו לצורך עניין  או אחר מטעמו המשרד מנהללעניין החוזה הינו  המשרדא כוח ב  2.2.1
  ובלבד שיודיע על כך מראש ובכתב למנהל. זה

  :המשרדאלו פרטי בא כוח 

  _______ ______שם מלא : ______

  _________ ______טלפון:_______

  _________ ______סלולארי: _____   
  

   __________ ______דוא"ל: ______
  

בכל הקשור לחוזה  המשרדיהיה הנציג הבלעדי והמוסמך להתחייב מטעמו של  המשרדנציג   2.2.2
איש הקשר ויהיה  את השירותיםצע יבובין היתר, ירכז את המידע, המסמכים והפעילות, 

וככל הדרוש  שירותיםהמתאם הבלעדי בין הצדדים ו/או מי מטעמם בכל הקשור לביצוע הו
   .על פי החוזה, במלואן ובמועדן המשרדיישום וביצוע כל התחייבויות לצורך 

  פרטי ההתקשרות עם נציג המשרד, יתעדכנו בהודעה מראש ובכתב לנציג הרשות.  2.2.3

יתייצב, בכל אחד מאתרי הרשות ו/או בכל מקום אחר עליו יורה נציג הרשות,  המשרדנציג   2.2.4
הנוגע ו/או עניין  כלימים לצורך עדכון ו/או דיווח ו/או ביצוע של  10בהודעה מוקדמת של  

 או/ו במסגרת יגרמו אשר תקלה או/ו אירוע כל, לגרוע ומבלי לרבות, רותיםיהנובע ממתן הש
 יהיה שהמשרד מבלי וזאת, טיפולו את ידרשו ואשר השירותים מתן עם בקשר או/ו במהלך
  .שהיא וסוג מין מכל, תמורה לכל האמור בשל זכאי

בכל הקשור לחוזה  המשרדיהיה הנציג הבלעדי והמוסמך להתחייב מטעמו של  המשרדנציג   2.2.5
איש הקשר ויהיה  את השירותיםצע יבובין היתר, ירכז את המידע, המסמכים והפעילות, 

וככל הדרוש  שירותיםהמתאם הבלעדי בין הצדדים ו/או מי מטעמם בכל הקשור לביצוע הו
   .על פי החוזה, במלואן ובמועדן המשרדיישום וביצוע כל התחייבויות לצורך 

  , יתעדכנו בהודעה מראש ובכתב לנציג הרשות.המשרדפרטי ההתקשרות עם נציג   2.2.6
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שומרת לעצמה את הזכות לדרוש, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומטעמים  הרשות  2.2.7 
להחליף  מתחייב המשרדיום.  14, בהודעה מוקדמת של המשרדנציג סבירים, את החלפתו של 

מטעמו באחר שיאושר על ידי הרשות בכתב ולשביעות רצונה, בסמוך לאחר  המשרדנציג את 
קבלת הדרישה כאמור, וזאת מבלי שתהיה לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך ומבלי שיהיה 

 המשרדמובהר , כי נציג . ע ו/או לפגוע במתן השירותים, בטיבם ובמועדםבאמור על מנת לגרו
ישא באחריות  המשרד. נשוא החוזהמתן השירותים החלופי יהיה מיומן, מקצועי ובעל ניסיון ב

החלופי, באופן שבו  המשרדנציג חפיפה מלאה ל המשרדבנסיבות האמורות יבצע נציג לכך ש
החלופי לבצע את תפקידו כנדרש בהתאם להוראות החוזה, מבלי שיהיה  המשרדנציג יוכל 

. החפיפה תבוצע שירותיםנת לגרום לכל עיכוב ו/או פגם ו/או ליקוי בבתחלופה האמורה על מ
 . ובמגבלת התקופה אותה תקצוב לשם כך הרשות השירותיםתוך כדי ביצוע 

  

החלופי, על ידי  המשרדנציג ו/או  המשרדנציג למען הסר ספר מובהר בזאת, כי אין באישור   2.2.8
לביצוע מלא  המשרדאחריותו המלאה של הרשות ו/או על ידי מי מטעמה, על מנת לגרוע מ

התחייבויותיו על פי חוזה זה ו/או להטיל על רשות אחריות בקשר עם מתן האישור כאמור 
החלופי ו/או על  המשרדנציג ו/או על ידי  המשרדנציג ו/או בקשר עם כל פעולה שבוצעה על ידי 

  ידי מי מטעמם.  

וכל הכרוך בהחלפה כאמור,  המשרדנציג מובהר ומוסכם בזאת באופן בלתי חוזר, כי החלפת   2.2.9
, תתבצע על אחריותו הבלעדית ועל חשבונו לעיל 2.2.7 לרבות ביצוע החפיפה הנקובה בסעיף

  .שרדהמשל 

  השירותים .3

להעניק לרשות, באמצעות אחריות כוללת  עצמו על בזה נוטל המשרדו, למשרד בזה מוסרת הרשות .3.1
מענה לאיכות לרבות אלה אשר הוצגו במסגרת ה בהליךהצעתו נותני השירות, אשר פורטו במסגרת 

נותני (להלן: " המשרדהמועסקים אצל ו/או מתמחים , שהם עורכי הדין המשרדהצעתו של 
 :")השירותים: "(להלן להלןאת השירותים המפורטים , ")השירות

  שירותים משפטיים שוטפים הכוללת בין השאר ובלי למעט: ייצוג משפטי ומתן

לרבות תביעות ייצוגיות וכן עתירות לבג"צ וכל  ייצוג משפטי בערכאות השונות של בתי המשפט
 - . בנוסףערכאה אחרת משפטית ו/או מנהלית למעט בתחומים: פלילי, משפחה, עבודה ותעבורה

, PFI, ו/או BOT, ליווי פרויקטים בשיטת ר ע"פ דיןוכל הליך אח עריכת התקשרויות חוזיות, מכרזים
וכן ליווי פרויקטים הדורשים מימון חיצוני. מתן חוות דעת, מתן שירות משפטי קבוע באמצעות 
עורכי דין בעלי הידע ומקצועיות בתחום הטיפול הרלוונטי הנדרש, השתתפות בדיונים, ועדות שונות, 

פה, השתתפות וליווי הרשות בכל דיון בתחום התמחות ועדות הפועלות מכח חוק רשות שדות התעו
המשרד, הן בישיבות המתנהלות במשרדי הרשות ובין אם הישיבות מתקיימות בגופים חיצוניים 
כגון כנסת ישראל, ו/או משרדי ממשלה, ו/או גופים אשר לרשות יש עניין ו/או צורך לפעול מולם, 

גישור בוררות וכד'), הכנת חוזים ומסמכי מכרז כמו כן כל ערכאה משפטית ו/או מעין משפטית (
בשפה העברית והאנגלית תוך גילוי ידע וניסיון במכרזים בינלאומיים, השתתפות בישיבות מו"מ עם 

 גורמים חיצוניים לרבות גורמים בינלאומיים. 

 וכחלק בלתי נפרד מהן, לביצוע השירותים והתחייבויותי, כי במסגרת בזאת למען הסר ספק יובהר .3.2
לנותני השירות האמורים הפעולות וכן לספק כל באחריות המלאה והבלעדית לבצע את  המשרדישא 

מסמכים ו/או דוחות ו/או כוח אדם הנדרשים לשם עמידה במלוא הכל את  לעיל 3.1בסעיף 
התחייבויותיו על פי החוזה, במלואן ובמועדן וכן לבצע ו/או לספק שירותים ו/או אמצעים כאמור, 

ו/או אספקתם מתבקשים בשל טבעם של השירותים ו/או לשם ביצועם ברמה הנדרשת שביצועם 
נדרש במפורש  ובחוזה ו/או ברמה הנדרשת בהתאם להוראות כל דין, גם אם הביצוע האמור אינ

בחוזה, והכול על מנת להבטיח את ביצוע והשלמת השירותים, במלואם ובמועדם, על פי הוראות 
 . דיןהחוזה ובהתאם להוראות כל 

נותני באמצעות  המשרדישא וכחלק בלתי נפרד מביצוע השירותים, ההתקשרות במהלך כל תקופת  .3.3
, תוך תיאום ושיתוף פעולה מלא עם הרשות ו/או כל השירותיםבאחריות המלאה לבצע את  השירות

 . ובהתאם להנחיות נציג הרשות גוף אחר הפועל מטעמה באתרי הרשות
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, כחלק בלתי נפרד מהשירותים, המשרדיידרש לעיל,  3.3 בסעיףמבלי לגרוע מכלליות האמור  .3.4 
, להשתתף ולהתלוות לרשות בכל ישיבה או לחילופין באמצעות נותני השירות המשרדבאמצעות נציג 

כל עם ו/או פגישה אותה תקיים הרשות במסגרת השירותים עם צדדים שלישיים לרבות לעניין זה 
 , להציגובמסגרת האמור אף לבצע כל פעולה ו/או לערוךערכאה שיפוטית ו/או  רשות מוסמכת, 

 ולהנפיק כל מידע ו/או מסמך אשר יידרש לשם כך, ללא כל תמורה נוספת. 

ו/או  רשותלחייב את הבשום צורה ואופן  כיםמוסמ םאינ המשרדונציג  המשרדכי  מובהר בזאת, .3.5
אלא אם ערכאה משפטית, מעין משפטית ו/או אחרת, להגיע לפשרה של שהיא בבימ"ש ו/או בכל 

תהיה תקפה לעניין  כאמורהסמכה כל  כאשר, רשותלכך במפורש מראש ובכתב על ידי ה כוהוסמ
לא  המשרדוכן ישא באחריות שנציג  המשרדספציפי אחד הנקוב בה ולשמו בלבד. בנוסף, מתחייב 

 רשותאת הלחייב  כיםמוסמ םו/או מי מטעמ םכלשהו, לפיו הכלפי צד שלישי כלשהו כל מצג  ויצרי
את הוראת  המשרדו/או נציג  המשרדהפר . , מראש ובכתבאלא בכפוף לקבלת הסמכה ספציפית

תהיה כל פעולה שבצע בשם הרשות בטלה ומבוטלת מעיקרה ולא יהיה לה כל תוקף, סעיף זה לעיל, 
  לכל פעולה כאמור.  כלפי הרשות וכלפי כל צד שלישי, הבלעדית באחריות ישא המשרדו

 -והתקשרות מסגרת ים הנוספיםהמשרדחלוקת עבודה עם הליך  .3.6

 :כדלקמן, חוזר ובלתי מלא, סופי באופן, בזאת ומתחייב מצהיר משרדה

כי ההתקשרות נשוא החוזה הנה התקשרות מסגרת לאספקת השירותים אשר יבוצעו בכפוף  .3.6.1
השירותים, מועדם ומאפייניהם, להלן. היקף זה  המתואר בסעיףחלוקת העבודה להליך 

  הרשות, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.  ייקבעו מעת לעת על פי צורכי

 תהיה הרשות וכי ים נוספיםמשרדידוע לו שבמסגרת המכרז התקשרה הרשות בחוזה עם  כי .3.6.2
התאם להליך (כמפורט להלן), וזאת ב שירותים הזמנות משרדיםמה אחד לכל להנפיק רשאית

אופן, בהיקף, במספר, בתנאים ובמועדים בב מחזורי והוגן ככל שניתן ובחלוקת עבודה בס
  הבלעדי והמוחלט.  והרשות, על פי שיקול דעתמנהל החוזה מטעם שייקבעו על ידי 

חתימת החוזה עם הרשות לא תהווה בשום מקרה כל התחייבות ו/או הצהרה מטעם הרשות  כי .3.6.3
כלשהו ו/או ת את מתן השירותים בהיקף זכות מוקנית לדרוש מהרשו משרדו/או לא תעניק ל

ו/או  דמיוןלתקופה כלשהי, אם בכלל. הרשות אינה מתחייבת בשום צורה ואופן לזהות ו/או 
להעניק לרשות (אם בכלל),  פיםהנוס יםמשרדהמי מו משרדשיווין בין השירותים שיידרשו ה

לרבות זהות ו/או דמיון ו/או שוויון בין הזמנות השירות, היקפם, מספרם ומאפייניהם. מבלי 
לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה לעיל ומשאר זכויות הרשות על פי החוזה, מובהר בזאת 

ביעה, מכל מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או ת משרדבמפורש, כי ה
הם של הזמנות השירות , מספרם ומאפיינימהיקפםמין וסוג שהם, שמקורם בפערים הנובעים 

   . משרד ו/או למי מהמשרדים הנוספיםשהונפקו ל

לעיל,  זה מודע ומסכים לסמכויות ולזכויות הרשות כפי שהן נקובות בהוראות סעיף משרדה .3.6.4
ן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה והוא מוותר בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, וכ

ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג שהן, בקשר עם הפעלת סמכויותיה של הרשות ו/או 
 כתוצאה מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור. 

  

  המשרדההתקשרות ונותני השירות מטעם  .4

לעיל וכי נותני השירות  3הינה למתן השירותים כהגדרתם בסעיף ההתקשרות נושא חוזה זה   . 4.1  
לצורך מתן השירותים יספקו את השירותים, וזאת במשך כל  המשרדאשר יועסקו על ידי 

  :כדלקמן תקופת ההתקשרות נשוא חוזה זה
  

   נותני השירות  4.1.1    

המצ"ב ואותם הציע  'הבנספח  המפורטיםהשירות נותני עורכי הדין שהם ל לכ      
, במסגרת המענה לאיכות הצעתו, נשוא חוזה זה מכרזלהמשרד במסגרת הצעתו 

הזמנת  לטופס 6.1.3בדרישות המפורטות בסעיף אשר נבחנו ואשר עמדו ואלה 
ואלה אשר נבחנו במסגרת בדיקת איכות הצעת  מכרזשל מסמכי הההצעות 

  . לטופס הזמנת ההצעות 7.6המשרד, בשלב בדיקת האיכות כמפורט בסעיף 
  

לעיל יהיו עובדי  4.1.1מובהר בזאת כי נותני השירות האמורים בסעיף משנה   4.1.2    
  .המשרד המועסקים אצלו בדרך קבע ושייכים למצבת עובדיו
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נותני השירות, האמורים לעיל יספקו את השירות כהגדרתם לעיל במשך כל תקופת   4.1.3    
ממשרדו של ההתקשרות נשוא החוזה. לעניין זה יודגש כי, השירותים יסופקו 

מי מנותני השירות להשתתף ידרש ימבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה היה ו .המשרד
בישיבות ו/או דיונים אצל גורמי הרשות ו/או גורמי חוץ שונים, הכל בהתאם ועל פי 
דרישת והנחיית מנהל החוזה, כי אז יסופקו השירותים כאמור כחלק בלתי נפרד 

  ממתן השירותים.

 4.1.1-4.1.3לגרוע מהוראות וממחויבות המשרד, המפורטים בסעיפי משנה מבלי   4.1.4    
לעיל, הרשות תהיה רשאית לאשר למשרד להעניק את השירותים גם באמצעות 

לעיל ובלבד שיאושרו  4.1.1נותני שירותים אחרים בנוסף לאלה האמורים בסעיף 
יון, המיומנות ידי המנהל וכן שיהיו בעלי  הרקע המקצועי, הידע, הניס-מראש על

המקצועיות, המומחיות, הכישורים, האמצעיים, ההסמכות, האישורים, ההיתרים 
  והרישיונות הנדרשים, לצורך ביצוע השירותים במלואם ובמועדם.

  התקשרותהתקופת  .5

  5.1.  
  
  

5.2  

וזאת החל מיום בגין השירותים שנים  5 -תקופת התקשרות הרשות עם המשרד, תהא ל
  .ידי הרשותעל חתימת החוזה 

  
 תקופת את יךרלהא, והבלעדי המלא דעתה שיקול"י עפ, רשאית תהא, הרשות בלבד
 תקופות,  (להלן: "חודשים) וארבעה(עשרים  24 עד של/ות נוספת/ות בתקופה, ההתקשרות
 לפחות, בכתב למשרד זו כוונתה על שתודיע ובלבדבכל תמהיל שתקבע הרשות, "), ההארכה

או תום איזה מתקופות ההארכה, אותם  ההתקשרותת ופסיום תק ילפנ, ימים(שישים)  60
  קצבה הרשות, לפי העניין.

  
בנושא ו/או תיק מסוים במסגרת מתן מוסכם ומוצהר בזה, כי היה והמשרד החל עבודתו   5.3  

השירותים נשוא חוזה זה וטרם הושלם גמר הטיפול בנושא ו/או בתיק זה, ותקופת 
, הגיעה לסיומה, רשאי יהיה מנהל החוזה לעיל 5.2ו/או  5.1יף על פי הנקוב בסע ,ההתקשרות

להורות למשרד להמשיך את מתן השירותים עד לגמר טיפול והתמורה תשלום למשרד 
, עפ"י שכה"ט לשעת עבודה בהתאם לשעות שבוצעו בפועל לצורך גמר הטיפול בתיק האמור

   אשר נקבע בין הצדדים בחוזה זה. 

  5.4.  
  
  
  
  
  

5.5   

הרשות רשאית , לעיל 5.2ו/או  לעיל 5.1כי למרות האמור בסעיף מוסכם ומוצהר בזה, 
, ולבטלו בכל עת מכל סיבה ההתקשרותחוזה לפני תום תקופת הלהפסיק את תוקפו של 

 30 משרדבכתב, שתימסר ל ,הודעה מוקדמת באמצעותשיקול דעתה הבלעדי,  ל פישהיא, ע
 12.2בהתאם להוראות סעיף של הרשות לביטול החוזה , וזאת מבלי לגרוע מזכותה יום מראש

   להלן.
  

לעיל, והודיעה הרשות  5.4במקרה ובו השתמשה הרשות בהתאם לזכותה כאמור בסעיף 
למשרד על הפסקת תוקפו של החוזה, ולא בשל נסיבות של הפרה יסודית מצד המשרד, כי אז 

ה בפועל, כפי שאלה בוצעו עד תשולם למשרד התמורה לה יהא זכאי בגין ביצוע שעות העבוד
  למועד סיום תקופת החוזה, עליו הודיעה הרשות והכול בכפוף לאישורו של מנהל החוזה.

  
   למתן השירותים המשרדהצהרות והתחייבויות  .6

  מצהיר ומתחייב בזאת, כדלקמן: המשרד          

פי צרכיה של הרשות,  כי ישא, על, באחריות כוללת לספק לרשות את מלוא השירותים, על  .6.1  
מעת לעת, במלואם ובמועדם, במהלך כל תקופת ההתקשרות, והכול באופן ובמועדים, כפי 

  . ו/או מי מטעמו שיורה המנהל
  

לצורך מתן השירותים מתחייב המשרד לספק את השירותים באמצעות כל נותני השירות כי   .6.2  
 4.1.1בסעיף  והמפורטים, כפי שהוכרז בו כזוכה, מכרזבאשר אותם הציע במסגרת הצעתו 

לעיל. מובהר בזאת כי, טרם תחילת מתן השירותים על ידי המשרד יעביר ויציג המשרד בפני 
, ובין אם בהליךמנהל החוזה את רשימת כל נותני השירות מטעמו, בין אם שהוצעו על ידו 

מכים אשר יכללו קורות חיים של ויצרף את כל הנתונים, המס נוספים על אלה שהוצעו על ידו
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  .נותני השירות, תעודות הסמכה והעתקי רישוי מקצועי 
  

כי במהלך כל תקופת ההתקשרות יבצע את השירותים ביעילות ובמקצועיות המרבית,   . 6.3  
. ו/או מי מטעמו ובהתאם ללוחות הזמנים כפי שיורו למשרד המנהלבתיאום ובכפוף להנחיות 

בזאת, כי אין בפיקוח ו/או בהנחיית הרשות ו/או כל מי מטעמה בקשר למען הסר ספק מובהר 
עם מתן השירותים על מנת להטיל על הרשות ו/או כל מי מטעמה אחריות כלשהי, בין היתר, 

  בקשר לכך.  המשרדבקשר עם טיבם ואיכותם של השירותים ו/או על מנת לגרוע מאחריות 
  

העונים על כל הקריטריונים  השירות נותניאת  המשרדבמהלך כל תקופת ההתקשרות, יעסיק   .6.4  
לטופס  6.1.3ואלה אשר פורטו במסגרת סעיף   לעיל 4.1.1בסעיף והאפיונים המפורטים 
היה ובמהלך תקופת ההתקשרות יחפוץ המשרד להחליף את מי , הזמנת ההצעות המצ"ב

נותן שירות בנותן אז עליו להחליף את אותו לעיל, כי  4.1.1מנותני השירות האמורים בסעיף 
שירות אשר עומד בכל הקריטריונים אשר נקבעו לגביו, ולאחר שמנהל החוזה אישר כי נותן 
השירות עומד בקריטריונים אלה. בכל אופן החלפה של מי מנותני שירות בנותן שירות אחר 

  כפופה לאישורו של מנהל החוזה.
   

באחריות הבלעדית  המשרדכי מבלי לגרוע מהוראות חוזה זה והאמור על פי כל דין, ישא   . 6.5  
בעצמו ו/או באמצעות כל מי מטעמו, וכן יטמיע אצל עובדיו ו/או אצל כל אחר לקיים, 

 – 'אבנספח המפורטים  הכלליםמטעמו, במהלך כל תקופת ההתקשרות את הוראות 
  סודיות.התחייבות לשמירת 

  
במשך כל תקופת ההתקשרות מתחייב המשרד להעביר לידי מנהל החוזה, על פי דרישתו מעת   6.6  

שהועברו לטיפולו על ידי בנושאים ותיקים לעת, דיווח באשר למעמדם וסטטוס טיפול 
הרשות, הדיווח כאמור יועבר למנהל החוזה בהתאם ללוחות הזמנים שיורה עליהם מנהל 

  החוזה.
  

  
  שיתוף פעולה .7

 המשרדבמהלך כל תקופת החוזה, וכחלק בלתי נפרד מביצוע השירותים, ישא   .7.1   
 באחריות המלאה לבצע את השירותים, תוך תיאום ושיתוף פעולה מלא עם הרשות

  ו/או כל גוף אחר הפועל מטעמה באתרי הרשות. 
  

   7.2.  
, כחלק בלתי נפרד המשרדזה לעיל, יידרש  7.1 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף

מהשירותים, להשתתף ולהתלוות לרשות בכל ישיבה ו/או פגישה אותה תקיים הרשות 
ככל הנדרש על מנת לבצע ולהשלים את מסגרת השירותים עם צדדים שלישיים, ב

השירותים, במלואם ובמועדם, ובמסגרת האמור אף לבצע כל פעולה ו/או לערוך 
  תמורה נוספת.  ולהנפיק כל מידע ו/או מסמך אשר יידרש לשם כך, ללא כל

  עצמאי כקבלן המשרד .8

ו/או אשר יועסקו על ידו במהלך  המשרדכי העובדים המועסקים ע"י  ,מוסכם בזה בין הצדדים  
  : ובדי הרשות לפיכךעהם עובדיו בלבד ויהיו כאלה ואינם  ההתקשרותתקופת 

  
עפ"י  התחייבויותיועצמאי בביצוע  כקבלןמשמש  המשרדכי מוסכם בין הצדדים,   . 8.1  

מנהל ו/או למי שיתמנה להחוזה ואין לראות כל זכות שניתנה עפ"י החוזה לרשות ו/או 
או לכל אחד מהמועסקים על ידו בביצוע ו/ משרדלעל ידם לפקח, להדריך או להורות 

, אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות החוזה במלואן, ולא תהיינה המשרדהתחייבויות 
המועסק על ידו כל זכויות של עובד הרשות והוא לא יהיה זכאי ולכל עובד  משרדל

מהרשות לכל תשלומים, פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם ביטול או סיום החוזה, 
  .מכל סיבה שהיא

 

  8.2 .  
  

לגבי העובדים שיועסקו על ידו לפי  ההתקשרותמתחייב לקיים בכל תקופת  המשרד
ולא לרבות בכל דין לעניין יחסי עובד ומעביד וזכויות עובדים, החוזה, אחר האמור 

  למעט כל חוקי העבודה הרלבנטיים הקיימים במשק.
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מעביד -אי קיום יחסי עובד   .8.3 
  

 עצמאי ואינו משרדלבין  הרשות מובהר בזאת כי הסכם זה הינו הסכם בין 8.3.1
או בין הרשות לבינו ו/עצמאי וכי בין הרשות הינו משרד חוזה עבודה, כי המהווה 

 -לא מתקיימים יחסי עובד  משרדו/או אחר מטעמו של ה משרדלבין מי מנציגי ה
  מעביד, יחסי הרשאה, יחסי סוכנות או יחסי שותפות, לצורך כל דבר ועניין.

      

, ימנעו מכל מעשה המשרדמתחייב כי הוא וכל מי מטעמו, לרבות נציגי משרד ה  8.3.2
ו בין מי מטעמו, לרבות צור ו/או לגרום לרושם כי בינו ו/או/או מחדל העלולים לי

יחסי עבודה ו/או , לבין הרשות התקיימו ו/או מתקיימים משרדנציגי ה
, ובין הרשות, משרדו בין מי מטעמו, לרבות נציגי הו/א משרדשהיחסים בין ה

  שונים באופן כלשהו מהמוגדר בהסכם זה.
 

מול כל טענה ו/או תביעה של רשויות מוסמכות  הרשותיהיה אחראי כלפי  המשרד  . 8.4  
  .הוראות כל דין בקשר לביצוע מתן השירותים עפ"י החוזהבכל הנוגע ל

  
  הפרתו של סעיף זה תהווה הפרה יסודית של החוזה.  . 8.5  

 
  שמירת סודיות .9

להביא לידיעת כל אדם כל  מתחייב לשמור בסוד, לא להעביר, לא למסור ולא המשרד  . 9.1  
חוזה או בתוקף, או במהלך, או אגב ביצוע הביצוע  ידיעה שתגיע אליו בקשר עם

  .האו לאחר סיומ הלפני תחילתההתקשרות, החוזה במשך תקופת 
  

התחייבויותיו שיבצעו מטעמו ובשמו את  נותני השירותמתחייב להחתים את  המשרד  . 9.2  
עפ"י החוזה על הצהרת סודיות לפיה יתחייבו לא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא 
להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע אליהם בקשר עם ביצוע החוזה או בתוקף, או 

  .האו לאחר סיומ הלפני תחילתההתקשרות, במהלך, או אגב ביצוע החוזה תוך תקופת 
  

 9.2-ו 9.1ם עפ"י סעיפי י ידוע להם כי אי מילוי התחייבותוכן עובדיו יצהירו כ המשרד  . 9.3  
  .1977 -  תשל"ז ,מהווה עבירה לפי חלק ב', פרק ז', סימן ה' לחוק העונשיןלעיל 

  
  זה תהווה הפרה יסודית של החוזה. 9הפרתו של סעיף   .9.4  

    

  ביטוח .10

   
  
  

  

$ 5,000,000מצהיר בזאת כי ברשותו פוליסת ביטוח חבות מעבידים שלא תפחת מסך של המשרד 
$ כשהן תקפות לכל אורך 2,000,000וכן פוליסת ביטוח אחריות מקצועית שלא תפחת מסך של 

תקופת ההתקשרות (ו/או תקופות ההארכה ככל שתחולנה).. הרשות לא תהא אחראית בגין כל 
   ות של המשרד כתוצאה ממתן השירות נשוא חוזה זה.נזק שיגרם למי מנותני השיר

  
  התמורה .11

על פי חוזה זה,  המשרדתמורת השירותים ובכפוף לביצוע שאר התחייבויותיו של   . 11.1  
עבור השירותים שסופקו על ידו בפועל  משרדבמלואן ובמועדן, תשלם הרשות ל

כפי , לשעת עבודה התעריףשהינו  , שכ"ט, התמורהאת סך באמצעות נותני השירות, 
כמפורט בטופס ההצעה הכספית, ובכפוף מכוחו הוכרז המשרד כזוכה ו מכרזבשהוצע 

  ").  התמורהלשאר ההוראות המפורטות בחוזה (להלן: "
  

מובהר בזאת, כי התמורה, כוללת כל תשומה ו/או עלות ו/או הוצאה, מכל מין וסוג   .11.2  
הכרוכות, במישרין ו/או בעקיפין, בביצוע להלן,  11.6למעט האמור בסעיף שהן, 

לבצע לצורך ו/או במסגרת מתן  המשרדהשירותים וכן כל פעולה אותה יידרש 
לבצע  המשרדומבלי לגרוע, כל הפעילות אותה מחויב  לרבותבכל עת השירותים, 

אחריות לנזקים, ביטוח, וכן ביצוען של כל יתר ההוראות חוזה זה, בהתאם להוראות 
  , במלואן ובמועדן. ההליךבמסמכי המפורטות 
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למשרד בהתאם לביצוע שעות עבודה בפועל  תשולםלעיל  11.1התמורה האמורה בסעיף   .11.3  
  .לביצוע שעות אלהמנהל החוזה באשר ולאחר אישור 

  
לעיל תשולם למשרד בהתאם למנגנון ניכוי  11.1תשלום התמורה האמורה בסעיף   .11.4  

 ההנחה כמפורט להלן:
 

תשלום התמורה למשרד  –שעות בחודש  500היה ובוצעו על ידי המשרד עד  11.4.1
בהתאם לבעל התפקיד אשר ביצע בפועל  בהתאם לתעריפי התמורה לשעת עבודה

ראש מחלקת הסכמים ו/או  שותף בכיר/מנהל ההתקשרותאת השירותים (
 שוטפים עורכי דין נוספים לשירותיםו/או  ראש מחלקת ליטיגציהומכרזים ו/או 

בהם נקב בהצעתו  או מתמחה)עורכי דין נוספים בתחום הליטיגציה ו/או 
 '.הכנספח המצורפת 

 
תשלום התמורה  – ומעלה שעות בחודש 501 -היה ובוצעו על ידי המשרד החל מ 11.4.2

בהתאם לבעל התפקיד אשר למשרד בהתאם לתעריפי התמורה לשעת עבודה 
ראש מחלקת ו/או  ר/מנהל ההתקשרותשותף בכיביצע בפועל את השירותים (

עורכי דין נוספים לשירותים ו/או  ראש מחלקת ליטיגציההסכמים ומכרזים ו/או 
בהם נקב ) או מתמחהעורכי דין נוספים בתחום הליטיגציה ו/או  שוטפים

מסך התמורה  6%הנחה בגובה  שיעור בניכויו, ה'כנספח בהצעתו המצורפת 
שעות  500של בפועל ביצוע שמעל  בלבדעבור החלק היחסי הכולל שיגיע למשרד 

  בגין החודש האמור.שביצע המשרד עבודה 
  

ותוך יבוצעו כנגד קבלת חשבונית מס כדין,  ,והמע"מ בגינה מהתמורהכל חלק  תשלום  11.5  
רלוונטית כמפורט בסעיף  תשלום התמורהימים ממועד בו אישרה הרשות בכתב את  30

  לעיל. 11.1
  

לעיל, המשרד יהא זכאי להחזר הוצאות חיצוניות  11.1בנוסף לתמורה הנקובה בסעיף   .11.6  
  בלבד ואשר הינן כמפורט להלן:

  

החזר הוצאות בגין תשלומי אגרות בית משפט, ו/או אגרות אחרות שיחולו על   11.6.1
  לות הרשות על פי דין, ובלבד שאלה אושרו על ידי הרשות מראש כנגד הצגת קב

  על ידי המשרד.           
  

  ד'בנספח בהתאם לתנאים הקבועים ברשות והכל כמפורט הוצאות נסיעה החזר  11.6.2
על   לעיל 4.1המפורטים בסעיף  נותני השירותלחוזה ובכפוף להגשת הצהרה של 

 יובהר כי לעניין החזר הוצאות נסיעות לא יחשבו נסיעות נסיעה בתפקיד. 
  חזרה.בובנתב"ג של נותני השירות למשרדי הרשות מהמשרד 

  
בתיקים שהועברו  ייצוג הרשותבבתי משפט בעת החזר הוצאות בגין חנייה  11.6.3

  .לטיפולו של המשרד
  

  לבתי משפט ו/או לבאי כח של הצד שכנגדהחזר הוצאות בגין צילומי מסמכים  11.6.4
  במסגרת מתן השירותים.          

  
  העברת מסמכים לבתי משפט ברחבי הארץ ו/או  –החזר הוצאות בגין שליחויות  11.6.5
  .למשרדי עו"ד אחרים של הצד שכנגד בתיקים שהועברו לטיפולו של המשרד          

  
זה לעיל הינו  11.6יודגש כי התשלום בגין החזרי ההוצאות החיצוניות כמפורט בסעיף 

  ידי המשרד. -כנגד הצגת קבלות עלבכפוף לאישור מנהל החוזה מראש ו
  

המע"מ בגין התמורה, ישולם ע"י . התמורה הנקובה לעיל איננה כוללת מע"ממובהר, כי   . 11.7  
לשלטונות מע"מ, וכנגד  המשרדבמועד החוקי שנקבע לתשלומו ע"י  משרדהרשות ל

  . חשבונית מס ערוכה כדין
  



 
 

13  

  

את התמורה בשיק או בהעברה בנקאית לפי בחירתה  משרדתהא רשאית לשלם ל הרשות  . 11.8   
בהעברה בנקאית מתחייב  משרדדעתה הבלעדי מעת לעת. היה ותבחר לשלם ל ושיקול
את  המשרדולא מסר  היה .לרשות את פרטי חשבונו לצורך התשלום להמציא המשרד
 כי ידוע לו שבמקרה זה לא המשרדחשבונו לצורך העברת התשלום כאמור, מצהיר  פרטי
התמורה שתגיע לו עד אשר ימציא את פרטי חשבונו כאמור וכי  אתהרשות  לו תשלם

התשלום יבוצע לידיו אך ורק לאחר קבלת הרשות כל הפרטים האמורים,  כזהבמקרה 
  קרן התמורה בלבד, ללא כל הצמדה בגין העיכוב בתשלום. תשלום יוזאת ע"

 לעיל ותעודכן 1.5כהגדרתו בסעיף לעיל תהא צמודה למדד  11.1התמורה האמורה בסעיף   11.9  
אחת לשנה, בראשון לינואר בכל שנה קלנדארית, בהתאם לשיעור השינוי במדד במועד 

 .01.01.2019- העדכון הראשון יתבצע בביצוע כל עדכון, ביחס למדד הבסיס. 
  

י בתנאו כנגד קבלת חשבונית מס כדין יבוצע ,נהכל חלק מהתמורה והמע"מ בגיתשלום   11.10  
(ט)  3את דו"ח השירותים  עפ"י הוראות  סעיף  מהיום שבו המציא המשרד 45שוטף + 

. יובהר כי יתר ההוראות החלות על 2017 -לחוק למוסר תשלומים לספקים התשע"ז
 חוקזה יחולו  על תשלומי התמורה והכל בכפוף לכל שינוי ב חוקהרשות והקבועות ב

כאמור, ככל שיחול על התקשרות זו. יובהר כי התשלום יבוצע בכפוף לאישור החשבון 
 עליו יהיה חתום מנהל החוזה המאשר את לתשלום היקף השעות וביצוע השירותים

 . נותני השירותים מטעם המשרדבפועל ע"י 
מס  חשבוניתלכל חודש לאחר הגשת  30 –, וה 22 –, ה 15- בפועל יעשה בימים ה תשלום ה

הרשות תהא רשאית . לעיל) 11.4כדין ע"י המשרד (ובכפוף לאישור ההליך האמור בסעיף 
את התמורה בשיק או בהעברה בנקאית לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי  משרדלשלם ל

, משרדו לחשבון הבנק של המעת לעת. תשלומי התמורה באמצעות העברה בנקאית יבוצע
. היה נשוא החוזה בטופס ההצעה הכספית במכרז משרדר הלפי פרטי חשבון הבנק שמס

, משרדל שינוי בפרטי חשבון הבנק של הוחלה שגיאה במסירת הפרטים כנ"ל, או היה וח
לא תשלם לו הרשות את התמורה שתגיע לו עד אשר ימציא את הפרטים הנדרשים וכי 

טים האמורים, במקרה כזה התשלום יבוצע לידיו אך ורק לאחר קבלת הרשות את כל הפר
וזאת על ידי תשלום קרן התמורה בלבד, ללא כל הצמדה ו/או ריבית בגין העיכוב 

  בתשלום.
  וסיום החוזה הפרת החוזה .12

  סיום מטעמי נוחות.12.1    

מבלי לגרוע מהוראות החוזה, ועל אף האמור בחוזה בכלל  12.1.1    
בפרט, הרשות בלבד תהא רשאית, על פי שיקול  5 ובסעיף

דעתה הבלעדי, לבטל את החוזה ו/או להפסיק את 
ההתקשרות לפי החוזה, כולה או חלקה, לפני מועד תחילת 
תקופת ההתקשרות או במהלך תקופת ההתקשרות, וזאת 

 משרדימים שתמסור בכתב ל 30בהודעה מוקדמת של 
  ").הודעת סיום החוזה(להלן: "

הרשות את ביטול החוזה, שלא כתוצאה מהפרת דרשה  .12.1.2
זכאי לקבל  משרד, יהיה המשרדהתחייבויותיו של ה

מהרשות אך ורק את התמורה המגיעה לו בגין השירותים 
התמורה שתשולם לפי . אותם ביצע בפועל, עד לאותו מועד

סעיף קטן זה, הינה סעד סופי, מלא וגמור בגין ביטול 
ביטול החוזה בכדי להטיל על החוזה. מובהר, כי לא יהיה ב

הרשות כל אחריות נוספת ו/או כדי לגרוע מאחריות 
לביצוע כל יתר התחייבויותיו על פי חוזה זה,  משרדה
מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל  משרדוה

טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהם וכן לא יהיה זכאי 
מכל מין וסוג  לכל פיצוי ו/או תשלום ו/או שיפוי נוספים

  שהם בקשר לכך. 

  סיום בגין הפרת חוזה  .12.2

הרשות בלבד תהא רשאית להביא חוזה זה לסיומו בכל  .12.2.1
את החוזה, הפרה שאיננה יסודית,  משרדמקרה בו הפר ה
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 משרדיום וה 15הודעה מוקדמת של  משרדובלבד שנתנה ל 
  לא תיקן את ההפרה, תוך התקופה כאמור.

וזה זה לסיומו בכל הרשות בלבד תהא רשאית להביא ח .12.2.2
את החוזה, הפרה יסודית, ובלבד  משרדמקרה בו הפר ה

ימים והספק לא  3שנתנה לספק הודעה מוקדמת של 
וזאת בגין  תיקן את ההפרה, תוך התקופה כאמור

 המקרים שלהלן:
המשרד הפר הוראה מהוראות הסעיפים אשר  .12.2.2.1

 מהוות הפרה יסודית בחוזה זה. 
המשרד פעל בניגוד עניינים בייצוג גופים להם  .12.2.2.2

יריבות משפטית מול הרשות וללא שקיבל 
 הסכמת הרשות לכך בכתב. 

ניתן צו לפירוק עסקי המשרד או להקפאת  .12.2.2.3
 נכסים על ידי בית משפט מוסמך.

דרשה הרשות את ביטול החוזה, כתוצאה מהפרה יסודית  .12.2.3
 , יהיהמשרדאו שאיננה יסודית של החוזה על ידי ה

זכאי לקבל מהרשות התמורה אך ורק בגין  משרדה
השלים וביצע בפועל , וזאת מבלי לפגוע  םאות השירותים

  להלן. 13הוראות החוזה ובכללן סעיף בזכותה בהתאם ל
מבלי לגרוע משאר הוראות חוזה זה, ביטלה הרשות את החוזה  .12.3

בהתאם להוראות סעיף זה, רשאית הרשות, מבלי לגרוע מיתר 
הזכויות המוקנות לה על פי כל דין, להמשיך את ביצוע השירותים 

  בשיתוף פעולה עם כל גורם אחר על פי שיקול דעתה הבלעדי. 
, זה לעיל  ת סעיף מובהר בזאת, כי ביטול החוזה בהתאם להוראו .12.4

לא יגרע מכל זכות אחרת העומדת לרשות בהתאם להוראות חוזה 
  זה ו/או בהתאם להוראות כל דין.

        

  המשרדביצוע על חשבון  .13

 הוא אינו ממלאעל פי שיקול דעת הרשות ו המשרדכל מקום שלפי החוזה מוטלת חובה על  .13.1  
, ולגבות המשרדשבון חהרשות רשאית למלאה בעצמה, או ע"י אחרים על  - כנדרש אותה

  ממנו את ההוצאות הכרוכות בדבר.
  

 לעיל 13.1בסעיף משנה  מתחייב לשלם לרשות את כל הוצאות שהוציאה, כאמור המשרד .13.2  
  תוך שבעה ימים מיום הדרישה. בהתאם לחשבון שתגיש לו הרשות, וזאת

  
  

  החוזה ואיסור העסקת קבלני משנהאיסור הסבת  .14

אינו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות את זכויותיו על פי החוזה או  המשרד .14.1  
  ., אלא באישור הרשות מראש ובכתבאת החובות הנובעות ממנו

  
לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה  המשרדכל מסירה או העברה שיתיימר  .14.2  

  .ומבוטלת וחסרת כל תוקף
  

  לפי החוזה או מכוחו, כולן או חלקן, אסורות בשעבוד כלשהו.  המשרדזכויותיו של  .14.3  

באמצעות גוף משפטי אחר מלבדו,  את השירותים ליתן לא יהא רשאי  המשרדיודגש כי  .14.4  
ואסור יהיה לו להפעיל  במלואה או בחלקה המשרדבבעלות  נהלרבות חברת שותפות שהי

בכתב ומראש אלא באשור  , למעט העסקת נותני השירות המשניים,קבלני משנה מטעמו
  של המנהל ובהתאם לתנאי חוזה זה.

  
  .הפרתו של סעיף זה תהווה הפרה יסודית של החוזה .14.5  
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 המשרד /שותפותאיסור הכנסת שינויים בתאגיד .15

על ידי  ,שותפותאו /ו דבתאגי שינוימתחייב להודיע לרשות במידה וייעשה  המשרד .15.1  
מבין  40%וזאת במקרה בו השינוי עולה על  חלוקתן מחדש או הוספתן, זכויותהעברת 

ידווח המשרד באופן מידי לרשות על פרישה מהשותפות של השותף  -כמו כן .שותפי ההון
  הבכיר מנהל ההתקשרות ו/או אחד מראשי הצוותים (ככל שהינם שותפים בשותפות).

 , בלעדידעת סופי שקול, יהיה לרשות לעיל 15.1לרשות כאמור בסעיף  המשרד הודיע .15.2  
  משרדלעל כך  שתודיענוסף, ובלבד  בנימוקבלא צורך  מכאן ואילך אף החוזהומלא לבטל 
 .לפני מועד הביטול ימים 60 שלמוקדמת  בהתראה

  
 אי שימוש בזכות הרשות .16

הסכמת הרשות לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תשמש  .16.1  
  תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

 
מסוים בזכויותיה לפי החוזה, לא ייחשב הדבר כויתור על משה הרשות במקרה שתלא ה .16.2  

  זכויותיה אלה, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים שלאחר מכן.
  

  העדר בלעדיות .17

והרשות  במתן השירותיםבלעדיות כלשהי  למשרדאין בהתקשרות עפ"י חוזה זה כדי ליתן   17.1  
למתן ם אחר ו/או אחרים ע רשאית בכל עת, ועפ"י שקול דעתה המוחלט, להתקשר

  .ההתקשרותגם תוך כדי תקופת שירותים זהים ו/או דומים 
  

למתן שירותים  נוספיםעורכי דין  יידוע למשרד כי, לרשות קיימת התקשרות עם משרד  17.2  
  .מים נשוא חוזה זהמשפטיים שוטפים בתחו

  
לתקנות  16מאגר של משרדי עו"ד שונים בהתאם לתקנה  קימההידוע למשרד כי הרשות   17.3  

חוק חובת המכרזים והיא רשאית לפנות, בכל נקודת זמן היא, לעו"ד כזה או אחר מתוך 
כאמור לקבלת שירותים משפטיים בכל תחום אשר ידרש ולמשרד לא תהיה כל המאגר 

ות ו/או בקשר לקבלת השירותים על ידי משרד טענה ו/או דרישה בקשר לפעולה זו של הרש
  .אחרעו"ד 

  
 דין העתק כדין מקור .18

  חוזה זה נערך ונחתם בהעתקים שדינם כדין המקור.  

 מתן הודעות .19

כל ההודעות לפי החוזה יכול שתימסרנה ביד ויכול שתישלחנה בדואר רשום, ובהישלחן כך תיחשבנה   
שעות מעת מסירתן בדואר ישראל כיאות, כל עוד לא הוכח היפוכו של  72כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף 

  דבר.
  

  ויתור הרשות בכתב .20

  בכתב. אין שינוי בחוזה ואין ויתור על זכות מזכויות הרשות לפיו, אלא  

  שמירה על טוהר המידות .21

  המשרד מצהיר כדלקמן:  

כי הוא ו/או כל מי מטעמו לא הציע ו/או נתן ו/או קיבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת   .21.1  
הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע, במישרין ו/או בעקיפין, על התקשרות 
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הרשות עימו בחוזה זה, לרבות כל החלטה של המשרד ו/או נושאי המשרה שלו ו/או עובדיו  
  עניינו של חוזה זה, עם חתימתו ובמהלך תקופתו.ו/או מי מטעמו ב

לעיל, תהיה  21.1הכלולות בהצהרותיו  תידוע למשרד, כי אם יפר התחייבות מההתחייבויו  21.2  
הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל שלב שהוא, לבטל חוזה  זה מעיקרו, והמשרד 

  שעניינה ביטול החוזה.מוותר על כל תביעה ו/או דרישה, ישירה או עקיפה, 
  

  

  העדר ניגוד עניינים .22

 ימטעמו על כתב נותני השירותיםת כל אלצורך קיום תנאי זה מתחייב המשרד להחתים   22.1  
בדבר העדר ניגוד אינטרסים/עניינים ולהציגו לפי דרישה  1וב'  'בכנספח  המצורפיםיבות יהתח

  לידי הרשות. 
  

לא יעמידו עצמם בכל עת, במצב בו קיים ניגוד  ו מטעמוו/או מנהלי ומי מעובדי או המשרד  22.2  
רשות, לבין עבודתם עבור גופים, ארגונים או פרטים אשר עבור המתן השירות  בין עניינים

 המשרד. או ששוקל לעבוד עימם עבודה קשרייש עמם   למשרד ו/או לנותני השירות מטעמו
 אינטרסים. לניגודרוע או מקרה בו קיים חשש יעל כל אובכתב מתחייב להודיע לרשות מראש 

ינים יהימנעות המשרד מלקבל הסכמת הרשות בכתב בכל מקרה של חשש לניגוד עניובהר כי 
נה לרשות הזכות לבטל את נותן בידי הרשות הסמכות לראות בהפרה זאת הפרה יסודית המק

  . ההתקשרות והחוזה
  

  זכויות קניין .23

כל המסמכים וחוות הדעת אשר יערכו לבקשת הרשות כחלק ממתן מצהיר בזאת כי המשרד   23.1  
השירותים יהיו לאחר הכנתן בבעלות הרשות ולא תטען הטענה כי הרשות אינה יכולה לעשות 

  דרש לכך הסכמת המשרד. יבמי מהם שימוש לצרכיה מבלי שת

ישרין ו/או זה: כל זכויות הקניין הרוחני שמקורן, במ 23.1לצורך סעיף  –" הקניין הרוחני"
בעקיפין, בביצוע השירותים ו/או מתוצריהם ו/או שמקורם בכל מחקר, מידע ומסמכים 

חוו"ד, שהוכנו ו/או שהוגשו במסגרתם, בכל מדיה שהיא, לרבות העתקם של כל אלה ולרבות: 
, אמצאות שירות, זכויות מסמכי מכרז, חוזים, מכתבים, כתבי תביעה ו/או הגנה, תצהירים

רשומות ו/או שאינן רשומות, וכן כל נתוני בדיקה וביקורת,  -יות יוצרים, כולן מוסריות וזכו
 ").זכויות הקניין הרוחניצילומים וחשבונות (להלן, יחדיו: "

  
  מעני הצדדים .24

  מעני הצדדים לחוזה זה לצורך מתן הודעות יהיו כדלקמן:  

  כמפורט ברישא לחוזה. –הרשות   .24.1  

כמפורט ברישא לחוזה. היה ויחול שינוי בכתובת המשרד מתחייב המשרד  –המשרד   .24.2  
  ימים מיום שינוי הכתובת. 3להודיע על כך למנהל בתוך 

  
  

 סמכות שיפוט והדין החל על החוזה .25

יפו, תהא סמכות שיפוט ייחודית לדון בכל עניין הקשור  –לבית המשפט המוסמך בת"א   .25.1  
  ו/או הנובע מהחוזה ו/או בקשר אליו.

  
והוא יתפרש על פי חוקים  ,, בנוסחם מעת לעתבלבד זה כפוף לדיני מדינת ישראלחוזה   .25.2  

  .אשר יגברו על כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר אלה
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  חוזה ממצה .26

כל הבטחה, הצהרה, חוזה  החוזה מכיל, מבטא וממצה את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים.  
בכתב או בעל פה, התחייבות או מצג שניתנו או נעשו על ידי הצדדים לפני כריתת החוזה, ואשר לא 
באו לידי ביטוי בחוזה, מבוטלים בזה ואין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים 

    הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם. בחוזה או

  
  

_______________  
  

  הרשות
  

_______________  
  

  המשרד
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  התחייבות לשמירת סודיות – 'אנספח 

  תאריך: _______________

  לכבוד
  רשות שדות התעופה
  נמל תעופה בן גוריון

  

 BOTהליטיגציה, עריכת מכרזים והסכמים, בתחום  שוטפיםמשפטיים  םשירותי  שם העבודה:
  עבור רשות שדות התעופה  ומשפט מנהלי

  

  מס' חוזה: __________

  התחייבות לשמירת סודיות

  

אני הח"מ ___________________, מצהיר בזאת מפורשות, ומתחייב, שאני וכל אדם מטעמי ו/או בשליחותי 
לרבות כל אדם ו/או גוף המועסק על ידי ישירות ו/או כקבלן משנה  המועסק בביצוע החוזה עם רשות שדות התעופה,

ו/או מי מעובדיו, לא אגלה ו/או אעביר, לא באופן מלא ולא באופן חלקי, כל מידע סודי אשר יגיע לידינו במסגרת 
ב ו/או החוזה וביצועו ברשות שדות התעופה, לרבות מידע שנקבל או שיגיע לידינו באמצעות מדיה מגנטית ו/או בכת

  בע"פ ו/או בכל דרך אחרת.

) מידע שהינו נחלת הכלל ו/או שהפך לנחלת הכלל שלא עקב הפרת התחייבות 1" לעניין זה לא יכלול: (מידע סודי"
) מידע שנדרש 4(-) מידע שהתקבל על ידי מאת צד ג' כדין  ו3) מידע שהיה ידוע לי קודם לקבלתו מהרשות;  (2זו;  (

  צו מאת רשות מוסמכת. גילויו עפ"י דין לרבות

אני יודע ומסכים שמידע זה ישמש אך ורק לצרכי החוזה הנ"ל ולא ייחשף לכל גורם אחר, אלא אם התקבל על כך 
  אישור מראש ובכתב, מנציג רשות שדות התעופה, כפי שמוגדר בחוזה הנ"ל.

  

  

.............................  ..............................  .........................  
  חתימה              ת.ז.              שם מלא         

  

  

  כל עובד המועסק מטעמו על כתב התחייבות זה.וכן  המשרדאת נציג יחתום בעצמו וכן יחתים  המשרד: הערה
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  המשרד - כתב התחייבות בדבר היעדר ניגוד עניינים – 'בנספח 

  
 לכבוד

  רשות שדות התעופה
  כתב התחייבותהנדון: 

  
: משרד") מצהיר ומתחייב בזאת בשם המשרדנציג האני, הח"מ, _____________, ת.ז __________ (להלן: "

"), בקשר עם הרשות___________, באופן סופי, מלא, מוחלט ובלתי חוזר, כלפי רשות שדות התעופה (להלן: "
שוטפים בתחום  משפטיים שירותים ןלמת דין עורכי משרד עם מסגרת בחוזהלהתקשרות  __________חוזה מס' 

  , כדלקמן:")החוזה(להלן: " התעופה שדות רשות ומשפט מנהלי עבור BOTהליטיגציה, עריכת מכרזים והסכמים, 

 על פי החוזה. ")"השירותים(להלן:  את השירותיםנבחר לבצע עבור הרשות  משרדכי ה .1
ניגוד (וניתן להסיק באופן סביר שגם לא יתקיים) כי במועד חתימתי על גבי כתב התחייבות זה, לא קיים  .2

האחרים לבין מתן  משרד, במישרין ו/או בעקיפין, בין עיסוקי הכלשהם עניינים ו/או ניגוד אינטרסים
מעניק עבור גופים,  המשרדהשירותים (לרבות בגין מתן השירותים עבור הרשות ובהתייחס לשירותים אותם 

 שוקל לעבוד). משרדקשרי עבודה ו/או עימם הלספק ארגונים או פרטים אשר עמם קיימים 
כי אינו מנהל קשר עסקי ו/או קשר כלשהו, בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו, עם גורם  המשרדבגדר האמור, 

 וכמפורט שם. לחוזה 22בעל אינטרס כהגדרתו בסעיף 
אינו מעניק שירותים הזהים או דומים לשירותים המפורטים במכרז זה, בנוסף ועדיין בגדר האמור, המשרד 

  .וכמפורט שם לחוזה זה 22בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו, לצד בסכסוך כהגדרתו בסעיף 

יים במהלך כל תקופת החוזה לא יתקגם מתחייב לנקוט בכל האמצעים שיידרשו על מנת לוודא כי  משרדה .3
בקשר עסקי  כאמור, לרבות לגבי כל צד שלישי עמו קשורה הרשות ניגוד עניינים ו/או ניגוד אינטרסיםמצב של 

  .או משפטי, או מצוי בהליך כלשהו הקשור לרשות

בכל מקרה שבו מתקיים או עלול להתקיים איזה , ובכתב לרשות ללא דיחויהמשרד מתחייב להודיע  .4
בהתאם לכל הוראות הרשות לעניין זה, וככל שיידרש ה זה יפעל הספק במקר מהנסיבות המפורטות לעיל.

ו/או להפסקת הקשר עם גורם בעל אינטרס  להסרת ניגוד העניינים האמוריימנע מלכתחילה, או יפעל מיידית 
  ו/או הקשר עם צד בסכסוך. 

י השירות מטעמו של מנותנלמען הסר ספק, כל הוראות כתב התחייבות זה יחולו במלואן וכלשונן על כל אחד  .5
מתחייב כי  , וכל אחד מהם מבעלי התפקיד ומחליפיהם (ככל שיהיו)ו/או  )משרד בעצמו(לרבות נציג ההמשרד 

האישיים  והאחרים ו/או ענייני יובין עיסוקאין כעת ולא יהיה בעתיד כל ניגוד עניינים, במישרין ו/או בעקיפין, 
 .לבין מתן השירותים

 . החוזהות זה ו/או באיזה מהוראותיו, על מנת לגרוע מכל הוראות אין באמור בכתב התחייב .6
אלא אם הקשרם  מסמכי החוזהלמונחים המופיעים בכתב התחייבות זה תהא אותה משמעות שיש להם ב .7

  מחייב אחרת.
  

  ולראיה בא נציג הספק על החתום:
  
  

  _____________שם: ___________________ תאריך: ________________ חתימה: 
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  1' בנספח                     
  נותן השירותים מטעם המשרד - כתב התחייבות בדבר העדר ניגוד עניינים

  
 לכבוד

  רשות שדות התעופה
  כתב התחייבותהנדון: 

  
  כדלקמן: מצהיר ומתחייב באופן סופי, מלא, מוחלט ובלתי חוזר ,אני, הח"מ, _____________, ת.ז __________

  

רשות שדות התעופה (להלן: ") עם משרדה(להלן: " _____כתב התחייבות זה נעשה במסגרת התקשרות  .1
 למתן דין עורכי משרד עם מסגרת להתקשרות בחוזהבקשר עם חוזה מס' __________  "),הרשות"

 רשות עבור ומשפט מנהלי BOTשוטפים בתחום הליטיגציה, עריכת מכרזים והסכמים,  משפטיים שירותים
ואשר  ")השירותים(להלן: ", והשירותים שניתנים במסגרת החוזה ")החוזה(להלן: " התעופה שדות

 .במסגרתם אני נותן שירותים בפועל מטעם המשרד לרשות
ניגוד (וניתן להסיק באופן סביר שגם לא יתקיים) כי במועד חתימתי על גבי כתב התחייבות זה, לא קיים  .2

האחרים לבין מתן השירותים  י, במישרין ו/או בעקיפין, בין עיסוקיכלשהם עניינים ו/או ניגוד אינטרסים
מעניק עבור גופים, ארגונים או אני (לרבות בגין מתן השירותים עבור הרשות ובהתייחס לשירותים אותם 

 לעבוד). יםהספק שוקלאני ו/או קשרי עבודה ו/או עימם לי פרטים אשר עמם קיימים 
עסקי ו/או קשר כלשהו, בעצמי ו/או באמצעות מי מטעמי, עם גורם בעל אינטרס  איני מנהל קשר בגדר האמור

  .לחוזה וכמפורט שם 22כהגדרתו בסעיף 
 ימעניק שירותים הזהים או דומים לשירותים המפורטים במכרז זה, בעצמאיני בנוסף ועדיין בגדר האמור, 

 .כמפורט שםו לחוזה 22, לצד בסכסוך כהגדרתו בסעיף יו/או באמצעות מי מטעמ
במהלך כל תקופת החוזה לא יתקיים מצב גם מתחייב לנקוט בכל האמצעים שיידרשו על מנת לוודא כי אני  .3

בקשר עסקי או  כאמור, לרבות לגבי כל צד שלישי עמו קשורה הרשות ניגוד עניינים ו/או ניגוד אינטרסיםשל 
 משפטי, או מצוי בהליך כלשהו הקשור לרשות.

בכל מקרה שבו מתקיים או עלול להתקיים איזה לספק ולרשות ללא דיחוי ובכתב, אני מתחייב להודיע  .4
בהתאם לכל הוראות הרשות לעניין זה, וככל שיידרש אמנע פעל אבמקרה זה  מהנסיבות המפורטות לעיל.

ו/או להפסקת הקשר עם גורם בעל אינטרס ו/או  להסרת ניגוד העניינים האמורמלכתחילה, או אפעל מיידית 
 הקשר עם צד בסכסוך.

אלא אם הקשרם  מסמכי החוזהלמונחים המופיעים בכתב התחייבות זה תהא אותה משמעות שיש להם ב .5
  מחייב אחרת.

  
  על החתום: תיולראיה בא

  
  

  שם: ___________________ תאריך: ________________ חתימה: _____________
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 כתב התחייבות מטעם מועסק המשרד –' גנספח  

  _________תאריך: 

  לכבוד
                      רשות שדות התעופה

  א.ג.נ.,

  מועסק המשרדהתחייבות הנדון: 

, מרחוב ")מועסק המשרד(להלן: " . ___________ת.זח.פ./_____________________, הח"מ,  יאנ
ם ימצהיר, מסכ, ")המשרד" (להלן: ___________________מטעם  משמש כעובד , _________________

  , כדלקמן:המשרדוכלפי  ")הרשותכלפי רשות שדות התעופה (להלן: "באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, ומתחייב בזה 

וכן את זכויות הרשות בקשר עם הקניין  משרדקרא והבין היטב את חובות והתחייבות ה המשרדמועסק  .1
(להלן, בהתאמה:  משרדנקובות בחוזה מס' ______________, שנחתם בין הרשות לבין ההרוחני, כפי שהן 

 "). החוזה" - " ו סעיף הקניין הרוחני"

חוק , ")חוק זכויות יוצרים(להלן: " 2007-על אף האמור בכל דין, לרבות בחוק זכות יוצרים, התשס"ח .2
קנות המהנדסים והאדריכלים (כללים וכן בהוראות ת") חוק הפטנטים(להלן: " 1967- הפטנטים, תשכ"ז

מועסק , ")תקנות האדריכלים(להלן: " 1994-בדבר התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע), התשנ"ה
כלפי הרשות  משרדאת כל חובות והתחייבויות המלא ובלתי חוזר, , באופן סופי, ומקבל על עצמהמשרד 

הקניין הרוחני, וזאת הוראות הנקובות לשם כך בסעיף ה, לרבות כל הקניין רוחני והזכויות נשואובקשר עם 
 בין היתר, כדלקמן: 

קניין הרוחני (כהגדרת מונח זה בסעיף הקניין הרוחני), , המלא והבלעדי בהיחידהרשות תהיה הבעלים  .2.1
ם, גם אם מקורו בשירותים שהוענקו על ידי נשוא /המוצר/המערכתבמבנהוכן  הנובעות ממנוזכויות ב

מועסק המשרד יבצע כל פעולה וכן יחתום על כל מסמך . ו/או על ידי כל מי מטעמומועסק המשרד 
(לרבות כתב הסבה וכיו"ב) וכן ישא באחריות שכל מי מטעמו, לרבות עובדיו ושאר מועסקיו ומי 
מטעמם, יבצעו כל פעולה וכן יחתמו על כל מסמך ככל שיידרש להעברת/רישום הבעלות בקניין הרוחני 

  וזאת בהתאם לדרישת הרשות ומבלי שיהיה זכאי לשם כך לכל תמורה ו/או תשלום.  על שם הרשות,

לרבות באמצעות בעלי מקצוע  ,הרשות תהיה רשאית לבצע, בעצמה ו/או באמצעות כל מי מטעמה .2.2
קניין הרוחני ו/או ב , כל שימוש המשרד ו/או מועסק המשרד ו/או מי מטעמוומומחים אחרים שאינם 

קניין הרוחני ו/או (כולן או חלקן), לרבות שינוי ו/או התאמה ו/או תיקון במנו הנובעות מזכויות ב
, והכל בכל עת, ועל םנשוא /המוצר/המערכתזכויות כאמור וכן שינוי ו/או התאמה ו/או תיקון במבנהב

במסגרת האמור, וככל שלא ניתן יהיה על פי . , ללא תנאי ו/או מגבלהפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט
להעביר את הזכויות המוסריות נשוא הקניין הרוחני לרשות, מעניק בזאת מועסקת המשרד לרשות, דין 

לרבות שינוי ו/או התאמה הרשאה בלתי חוזרת, ייחודית, בלעדית ושאינה מוגבלת לבצע כל שימוש 
  .  נשואן /המוצר/המערכתבמבנהו/או  בזכויות המוסריות (כולן או חלקן) ו/או תיקון

קניין תבצע הרשות לצרכיה ב םשימוש ו/או שינוי ו/או התאמה ו/או תיקון אותכי  ,מובהר בזאת
, לרבות באמצעות בעלי מקצוע ומומחים אחרים שאינם (כולן או חלקן) הרוחני ו/או בזכויות נשואו

ויות זכה ת, לא יחשבו בכל מקרה כפגיעה ו/או כהפרהמשרד ו/או מועסק המשרד ו/או מי מטעמו
גם שהם לא זכות כאמור), כמו משרד ו/או מועסק המשרד ו/או מי מטעמם שקיימת לת (ככל והמוסרי

ו/או ב/של  שינוי צורה ו/או פגיעה בכבודם ב/של הזכויות המוסריותו/או  יחשבו כהטלת פגם, סילוף
 . מועסק המשרד ו/או מי מטעמו

בכתב התחייבות טות זכויות הרשות כפי שהן מפורמועסק המשרד מצהיר ומתחייב בזאת, כדלקמן: כי  .2.3
כי מועסק ; עם המשרד ללא סייג, טרם התקשרותו בחוזהמועסק המשרד, על  ותומקובל ותידועהיו  זה

כי סך התמורה, את זכויות הרשות האמורות;  המשרד שיקלל ותמחר קודם להתקשרותו עם המשרד
ומלא בגין היקפה, שיעורה ותנאיה כמפורט בהסכם שבינו לבין המשרד, מהווים תשלום הגון 

מסדירים באופן מלא ומפורט את שכר הטרחה וכן כל התחייבויותיו הנקובות בכתב התחייבות זה וכן 
הקניית הזכויות לרשות על פי כתב התחייבות זה; כי החזר הוצאות מכל מין וסוג, להם יהיה זכאי בגין 
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ל תמורה ו/או תשלום מעבר לתמורה כאמור מועסק המשרד מוותר בזאת, מפורשות, ולא יהיה זכאי לכ 
מובהר, כי אין באמור בסעיף זה לעיל, על מנת לגרוע מאחריותו . ו/או תמלוג נוסף, מכל מין וסוג שהם

המלאה והבלעדית של המשרד לתשלום התמורה למועסק המשרד ו/או על מנת להטיל על הרשות חבות 
ובותיו של המשרד כלשהי בקשר עם תשלומה בפועל של התמורה כאמור ו/או בקשר עם הפרת ח

       לשלמה למועסק במשרד.

שבוצע בעצמו ו/או  מועסק המשרד, ישא באחריות לכל מעשה ו/או מחדל בקשר עם השירותים .2.4
, לרבות לעניין זה לכל ליקוי ו/או פגם ו/או השמטה ו/או טעות ו/או אי התאמה באמצעות כל מי מטעמו

כם שבין המשרד למועסק המשרד. מובהר, כי לא וזאת בהיקף, באופן ובתנאים הנקובים בהס ,שנתגלעו
יהיה בזכויות הרשות בנשוא השירותים ו/או קניין הרוחני ו/או בזכויות הנובעות הימנו ו/או בשימוש 

 על מנת לגרוע מאחריותו האמורה של מועסק המשרד.  אותו תבצע הרשות במי מהם

לעיל, מהווים לכל דבר ועניין, הסכם בכתב במסגרתו הוסדרו  2.2 -2.4 עוד מובהר בזאת, כי הוראות סעיפים  .3
כל אלה: תשלום שכר טרחת מועסק המשרד, הזכות להשתמש בקניין הרוחני ובזכויות הנובעות הימנו 

המקנה לרשות את הזכות ה מלאה ובלתי חוזרת , לכל דבר ועניין, הסכמולפיכך הוא מהווה כתב התחייבות
נשואו (ככל שעל פי דין, אינם זכויות קניין הרוחני ו/או בלבצע כל שימוש בהמלאה, הבלעדית והיחידה 

  .   לחוק זכויות יוצרים 46סעיף וזאת בין היתר בהתאם להוראות ללא הגבלה, , בבעלות הרשות)

והתחייבויותיו הנקובות כתב התחייבות זה, לרבות בקשר עם מועסק המשרד יישא באחריות לכך שחובותיו  .4
 .זכויות הרשות, ייושמו במלואן גם על ידי כל המועסקים מטעמו בביצוע השירותים

באחריות המלאה, ביחד ולחוד עם המשרד,  מבלי לגרוע מאחריות המשרד על פי החוזה, ישא מועסק המשרד .5
ו/או שבהם  רשותהפסד ו/או אובדן ו/או תשלום, שייגרמו ל בגין כל נזק,וכן יפצה ו/או ישפה את הרשות 

   .על פי כתב התחייבות זה ובקשר ישיר ו/או עקיף עם הפרת התחייבויותי ,יידרש לשאת רשותה

 

  על החתום: באתיולראיה 

 

תאריך  ]מועסק המשרד[
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  יועצים/מפקחים/מתכננים החזר הוצאות נסיעה -נספח  ד'  

נסיעה של נותן השירותים החיצוני לשדות התעופה הפנים ארציים, ליחידות הבקרה  ולמסופי תשלום עבור  .1
 הגבול היבשתיים ברשות שדות התעופה, יינתן במקרים שבהם התקיימו כל התנאים הבאים:

 50מרחק הנסיעה של נותן השירותים החיצוני למקום מתן השירות המצוין לעיל עולה על  .1.1
 .51-וישולם החל מהק"מ הקילומטרים מנתב"ג 

 הנסיעה כרוכה בהוצאה כספית מצדו של נותן השירותים החיצוני. .1.2

הגשת טופס "הצהרה על נסיעה בתפקיד של נותן שירותים חיצוני" המצורף לנספח זה, חתום ע"י  .1.3
 נותן השירותים ומנהל החוזה.

 הנסיעה אושרה מראש על ידי מנהל החוזה.   .1.4

פועל על ידי הספק, נמוך ממספר הק"מ המצוין בטבלה, יהיה היה ומרחק הנסיעה אשר בוצע ב .1.5
התשלום ע"פ מכפלת מס' הק"מ אשר בוצעו בפועל בתעריף חשכ"ל לק"מ המצוין בטבלת החזר 

 הוצאות הנסיעה.

"החזר  -התשלום לנותן השירותים ישולם עבור מספר הקילומטרים שביצע במכפלת תעריף החשב הכללי ל .2
ברוטו לקילומטר נסיעה ₪  1.40רותים חיצוניים", אשר עומד כיום על סכום של הוצאות נסיעה לנותני שי

בתוספת מע"מ, וכפי שיתעדכן אחת לשנה ע"י הרשות בהתאם לעדכון חשכ"ל ולא יכלול את המרחק בין 
 . נתב"ג/מלאהיועץ  /משרדימקום מגורי

ת הרצ"ב), ייקבעו המרחק במקרים שבהם לא קיים מידע לגבי יעד מסוים (בהתאם לטבלת החזר ההוצאו .3
וזמן הנסיעה ליעד בו מבוצעת העבודה על ידי מנהל החוזה בהתאם לעקרונות נספח זה. בכל מקרה לא 

 יחושב המרחק וזמן הנסיעה בין יעדי הנסיעה על סמך שיקול דעתו של נותן השירותים.

להלן,  עבור  6כמפורט בסעיף נותן שירותים חיצוני לא יהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעה, למעט זמן הנסיעה  .4
נסיעה ברכב רש"ת או הצטרפות לנסיעה ברכב אחר, וכן לא יהיה זכאי לכפל תשלום, כאשר מספר נותני 

 שירותים נוסעים ברכב אחד.

הוצאות טיסה לאתרי עבודה תוחזרנה רק במידה וניתן אישור לטיסה מראש מהגורם המקצועי ברש"ת,  .5
 250סה במחלקת תיירים. בכל מקרה לא יעלה החזר ההוצאות על סך של וכנגד קבלה על הוצאת כרטיס הטי

כולל מע"מ לכיוון. במידת הצורך,  הרשות תסדיר על אחריותה ועל חשבונה את הוצאות הלינה באזור ₪ 
 אילת. 

מודגש, כי זמן הנסיעה בפועל לא יחושב כשעות עבודה של נותן השירותים לכל דבר ועניין. עם זאת,  בגין  .6
נסיעות למסופים, לשתפ"א וליחידות הבקרה וזמן הנסיעה חזרה,  ישולם לנותן השירותים תשלום  זמן

משווי  התמורה לשעת  עבודה נשוא הצעתו  במכפלת זמן הנסיעה לאתר הרלוונטי כנקוב   50%בגובה של 
 בטבלת החזר ההוצאות הרצ"ב.  7בעמודה 

ו אך ורק לגבי נותני שירותים לרשות, אשר השירותים לעיל  יחול 1-6מובהר, כי ההוראות  נשוא סעיפים  .7
ניתנים על ידם מכוח חוזה זה במשרדם ו/או במתחם נתב"ג והם נדרשים מעת לעת לנסיעות למסופים, 

  לשתפ"א  וליחידות הבקרה, בהתאם לתכולת עבודתם המוגדרת בחוזה למתן השירותים. 

פי תכולת עבודתם המוגדרת בחוזה זה, ניתנים על תשלום עבור נסיעות נותני שירותים, אשר השירותים ל .8
"),  יבוצע בהתאם להוראות מקום השירותידם במסוף, שתפ"א או יחידת בקרה ספציפיים (להלן:" 

 הבאות:

קילומטרים מביתו  50מרחק הנסיעה של נותן השירותים למקום מתן השירות המצוין לעיל עולה על  .8.1
 .51-השל נותן השירותים  וישולם החל מהק"מ 

 הנסיעה כרוכה בהוצאה כספית מצדו של נותן השירותים החיצוני. .8.2
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הגשת טופס "הצהרה על נסיעה בתפקיד של נותן שירותים חיצוני" המצורף לנספח זה, חתום ע"י  .8.3 
 נותן השירותים ומנהל החוזה.

 הנסיעה אושרה מראש על ידי מנהל החוזה.   .8.4

 -הקילומטרים שביצע במכפלת תעריף החשב הכללי להתשלום לנותן השירותים ישולם עבור מספר  8.5
ברוטו ₪  1.40"החזר הוצאות נסיעה לנותני שירותים חיצוניים", אשר עומד כיום על סכום של 

לקילומטר נסיעה בתוספת מע"מ, וכפי שיתעדכן אחת לשנה ע"י הרשות בהתאם לעדכון חשכ"ל ולא 
 מתן השירות. יכלול את זמן הנסיעה בין מקום מגורי היועץ למקום

במקרים בהם נדרש נותן השירותים במסגרת תכולת עבודתו ובהתאם להוראות מנהל החוזה להגיע  8.6
לאתר אחר, שאיננו האתר הרגיל בו ניתנים על ידו השירותים, לצורך מתן שירותים ( כגון: פגישה 

י מנהל החוזה, במשרדי ועדות תכנון, וכיוצ"ב) ייקבע מרחק הנסיעה ליעד בו מבוצעת הנסיעה על יד
 בהתאם לעקרונות נספח זה ובהתאם לכך ישולמו לנותן השירותים דמי נסיעתו. 

נותן שירותים חיצוני לא יהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעה, עבור נסיעה ברכב רש"ת או הצטרפות     8.7
 כב אחד.לנסיעה ברכב  אחר, וכן לא יהיה זכאי לכפל תשלום, כאשר מספר נותני שירותים נוסעים בר

הוצאות טיסה לאתרי עבודה תוחזרנה רק במידה וניתן אישור לטיסה מראש מהגורם המקצועי ברש"ת,  .9
 250וכנגד קבלה על הוצאת כרטיס הטיסה במחלקת תיירים. בכל מקרה לא יעלה החזר ההוצאות על סך של 

צאות הלינה באזור כולל מע"מ לכיוון. במידת הצורך, הרשות תסדיר על אחריותה ועל חשבונה את הו₪ 
 אילת. 

לעיל, ואשר משמשים במתן השירותים ביותר ממקום  8לגבי נותני שירותים, אשר נכנסים לגדרו של סעיף  .10
, עבודה באותו יוםשירות אחד עפ"י הגדרת תכולת עבודתם, ובלבד שהם נוסעים ליותר ממקום שירות אחד 

ום העבודה בהתאם לתחשיב הנקוב בסעיף תשולם להם גם נסיעתם ממקום שירות אחד למשנהו במהלך י
 לעיל.     8.6
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  טבלת החזר ההוצאות 

  

תעריפי חשכ"ל לנושא החזר הוצאות נסיעה פעם בשנה בראשון לינואר התעריפים בטבלה יעודכנו עפ"י הערה: 
  בכל שנה.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.1 2. 3.4.5. 6. 7. 

ק"מ אתר הרשות 
לכיוון

סה"כ ק"מ 
הלוך/חזור 

 ק"מ) 50(בניכוי 

עלות לק"מ 
בש"ח ע"פ 

 תעריפי חשכ"ל

סה"כ בש"ח החזר 
 מקסימלי הלוך/חזור

זמן נסיעה 
 הלוך חזור

 אזור אילת
 אילתנמל תעופה 

- - - 
 5בהתאם לסעיף 

 בנספח.
- 

 אזור אילת
נמל תעופה עובדה 

- - - 
 5בהתאם לסעיף 

 בנספח.
- 

 אזור אילת
 מסוף טאבה

- - - 
 5בהתאם לסעיף 

 בנספח.
- 

 אזור אילת
 מסוף יצחק רבין

- - - 
 5בהתאם לסעיף 

 בנספח.
- 

שעות 3 224 1.4 160 105 נמל תעופה חיפה    

שעות 4 367 1.4 262 156פינהשדה תעופה ראש     

שעות 4.5 398 1.4 284 167 מסוף ניצנה    

שעות 3.2 193 1.4 138 94 מסוף אלנבי    

שעות 4 263 1.4 188 119 מסוף נהר הירדן    

שעות 4 420 1.4 300 175 בקרה דרום    

שעות 4 406 1.4 290 170 בקרה צפון    
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  הצהרה על נסיעה בתפקיד של נותן שירותים חיצוני 

  
  
  

  אל: מזמין השירות
  

  הריני מצהיר בזאת כי:
  

  ").הנסיעות" :ביצעתי את הנסיעות המפורטות בתצהיר זה (להלן  .א

 כספיות מצידי.הנסיעות היו כרוכות בהוצאות   .ב

הנסיעות בוצעו לטובת מתן שירות במסגרת הסכם ההתקשרות עם ___________ מיום__________,   .ג
 בהתאם למפורט להלן:

 
תאריך  
ביצוע 
 השירות

שעות  ביצוע 
(שעת תחילת 
העבודה ושעת 

 סיומה)

 50ביצוע נסיעה מעל 
 ק"מ (ציון יעד הגעה)

 חתימת המבצע שם המבצע

      
 

   
 

    
 

   
 

   

  
  

 לא נתקבלו אצלי החזרי הוצאות בגין כל אחת מהנסיעות המפורטת בתצהיר זה.  .ד

לא דרשתי ולא אדרוש "כפל תשלום" בגין כל אחת מהנסיעות, כאשר מספר נותני שירותים נוסעים   .ה
 ברכב אחד.

 לא כולל את המרחק ממקום מגורי לנתב"ג.ידוע לי כי המרחק   .ו
  

  
       

  
  על החתום:      

  מבצע/י השירות   
  

        _____________________  
  

  
  אגף תשלומיםאל: 

  הנני מאשר החזר נסיעות בהתאם למפורט לעיל,

  מנהל החוזה:__________

  חתימת מנהל החוזה:____________

  _________________ הערות:
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  לשלב האיכותכולל הצעת המשרד והמענה  ההליךמסמכי  –' הנספח  
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