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 לקבלת שירותי יחסי ציבור ויעוץ תקשורתי; 2/2018החברה פרסמה את מכרז ו :הואיל

והיועץ הגיש הצעה למכרז, ובהתאם להחלטת ועדת המכרזים של החברה הצעתו נבחרה כהצעה  והואיל:

 הזוכה במכרז;

זה מעונינת בקבלת שירותי יחסי ציבור, בניית תדמית ודוברות מאת היועץ, כמפורט בחוחברה וה הואיל:

 זה להלן )להלן: "השירותים"(;

והיועץ מצהיר כי הנו בעל ידע, ניסיון, קשרים ומומחיות בתחום מתן השירותים על פי חוזה זה,  :והואיל

השירותים בעלת כוח אדם מקצועי מתאים, בעל הידע והאמצעים הדרושים לביצוע  ווכן, הנ

 בחוזה זה;את ביצועם, במועדים ובתנאים כמפורט  ולקבל על עצמ ןמוכו

ושני הצדדים החליטו להתקשר ביניהם על פי חוזה זה, שלא במסגרת של יחסי עבודה הנהוגים  והואיל:

על  חברהל השירותיםפועל כבעל מקצוע עצמאי המעניק את  יועץבין עובד ומעביד, אלא כאשר ה

 בסיס קבלני ומקבל תמורה עבור ביצועם כמתחייב ממעמד זה, בהתאם לאמור בחוזה זה;

 וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את היחסים ביניהם, הכל כמפורט לעיל ולהלן בחוזה זה. והואיל:

 

 לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא וכותרות .1

זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו והצדדים מתקשרים בהסכם על סמך האמור  חוזההמבוא ל .1.1

 במבוא.

 התמצאות בלבד ולא ישמשו לצרכי פרשנותו של הסכם זה.יות ונוחלשם  ןכותרות הסעיפים הנ .1.2
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 םשירותיה .2

בהתאם להוראות והנחיות שתינתנה השירותים על פי חוזה זה מתחייב בזאת לבצע את יועץ ה .2.1

וזאת בשקידה, בהקפדה וברמה מקצועית מנכ"ל החברה או מי שמונה מטעמו, מידי פעם על ידי 

תוך שיתוף פעולה מלא עם החברה ועם כל יתר הגורמים ם שירותיהבצע את י יועץגבוהה. ה

 .שיפעלו מטעם החברה, ככל שיידרש

 השירותים שיינתנו על ידי היועץ לחברה על פי חוזה זה יכללו, בין היתר, כדלקמן: .2.2

הכנת תגובות בשם החברה לעיתונות ולאמצעי תקשורת אלקטרוניים, בכל נושא ובכל  .2.2.1

 ל פי בקשת החברה.מועד בו יידרש היועץ לעשות כן ע

פניה לעיתונות ולאמצעי המדיה השונים לשם עריכת כתבות מקצועיות אודות פעילות  .2.2.2

 החברה.

 תיאום והשתתפות בפגישות עם עיתונאים. .2.2.2

הכנת תגובות בשם החברה לדובר עיריית תל אביב ולמחלקת פניות ציבור בעיריית תל  .2.2.2

 אביב, לפניות שהועברו על ידם.

 ים, בעת הצורךניהול משברים תקשורתי .2.2.2

השתתפות בישיבות דירקטוריון החברה, לפי הצורך, לשם קבלת מידע אודות פעילות  .2.2.6

 החברה.

 .עם נציגי הנהלת החברהעיתיות פגישות  .2.2.2

 פעילות יזומה והצעות שוטפות בנוגע למינוף פעילות החברה בתקשורת. .2.2.8

 ברתיותניהול קמפיינים, על פי צורך, באמצעי התקשורת האלקטרוניים וברשתות הח .2.2.2

עדכון נציגי החברה על כנסים/ אירועים/ מפגשים ציבוריים רלבנטיים, הצעה  .2.2.10

 להשתתפות ולמיצוב תקשורתי.

נציג היועץ ייפגש עם נציגי החברה באופן קבוע, מעת לעת, כפי שייקבע מראש, לפגישות עבודה.  .2.2

זמנים, הכוונה בפגישות אלו ייקבעו, בין היתר, הנושאים הספציפיים בהם יטפל היועץ, לוחות 

 מקצועית, תיאום פגישות עיתונאים ובניית תשתית למבצעים ואירועים של החברה.

 תקופת החוזה .2

חודשים, אשר תחל במועד חתימת חוזה זה על ידי  26לתקופה בת חוזה זה יעמוד בתוקפו  .2.1

 .החברה

 תקופה נוספתבהחברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות  .2.2

 יום לפני תום תקופת החוזה. 20, בהודעה מראש ובכתב חודשים 22אשר לא תעלה על 

 יום. 20להביא חוזה זה לכלל סיום בהודעה מראש ובכתב של ת החברה על אף האמור, רשאי .2.2

 יועץהוהתחייבויות הצהרות  .2
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דע א מכיר ויוווההשירותים מכיר ויודע את הנדרש למטרת ביצוע  ואמצהיר ומאשר כי ה יועץה .2.1

בעל ניסיון מקצועי, ידע,  ובהתאם לכך וכי הינ השירותיםבצע את יא ואת כל פרטי חוזה זה, וה

בהתאם לחוזה זה. כן  השירותיםוכוח אדם מיומן ומוסמך לביצוע קשרים, מומחיות, ציוד, 

במירב הקפדנות, היעילות והידע המקצועי במועדים  השירותיםבצע את יכי  יועץמצהיר ה

 , הכל לפי העניין.חברהרשו בנסיבות המקרה ו/או כפי שיקבע על ידי הובמקומות שיד

בצע בהתאם להוראות חוזה זה ייעשו אך יש השירותיםמצהיר ומאשר בזאת במפורש, כי  יועץה .2.2

 ורק במסגרת החוק ובהתאם לחוק.

בצע ומאשר ילכל סוגי הפעילויות והפעולות אותן  חברהמתחייב לקבל אישור מראש של ה יועץה .2.2

 .חברהיהיו מתואמות ומפוקחות באופן מלא ורצוף ע"י ה וכל פעולותי כי

, השירותיםאת כל הציוד, המכשירים וכוח האדם שיידרש לצורך מתן  וספק על חשבוני יועץה .2.2

היה זכאי בגין איזה מהאמורים לעיל, לתמורה נוספת על האמור בחוזה יולמען הסר ספק, לא 

 זה.

 התמורה .2

בהתאם  יועץשל ה ובכפוף לקיומן המלא והמדויק של כל התחייבויותיו השירותיםבתמורה למתן  .2.1

, לחודש₪  ___________________חברה ליועץ סך של לחוזה זה במלואן ובמועדן, תשלם ה

 "(.התמורה)להלן: " בתוספת מע"מ כדין

 החברה תנכה מהתמורה מס במקור כדין, אלא אם יציג היועץ פטור מניכוי כאמור.  .2.2

, לרבות כל ההוצאות יועץופית, קבועה ומוחלטת וכוללת תמורה נאותה והוגנת להתמורה הנה ס .2.2

וכן קיום יתר להלן,  2.2, בכפוף לאמור בסעיף הנדרשיםהשירותים הכרוכות והנובעות ממתן 

היה רשאי לתבוע יתבע ולא ילא היועץ על פי חוזה זה או על פי כל דין.  יועץשל ה והתחייבויותי

ינויים בתמורה, בין מחמת עלויות שכר עבודה, שינויים בשערי מטבעות, העלאות או ש חברהמה

הטלתם או העלאתם של מסים, היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג, בין ישירים ובין 

עקיפים או מחמת כל גורם נוסף אחר, לרבות הערכה שגויה של היקף העבודה, אשר נעשתה 

 זה. כחלק מהשלבים המקדימים לחתימת החו

מוסכם על הצדדים כי התמורה אינה כוללת את ההוצאות הכרוכות באירועים והמשולמות  .2.2

"(. הוצאות הוצאות אירועיםלגורמי חוץ, כגון: הפקת תמונות, שליחויות וכיוב' )להלן: "

האירועים תאושרנה בכתב על ידי מנכ"ל החברה או מי שמונה מטעמו טרם הוצאתן על ידי 

 היועץ.

 ועל יד הוצאואשר חברה, מדי חודש בחודשו, דו"ח מפורט של הוצאות האירועים, היועץ יגיש ל .2.2

דו"ח הוצאות האירועים ייבדק ויאושר לתשלום על ידי . כן חשבונית מס כדיןובחודש שעבר, 

 מנכ"ל החברה או מינה שמונה מטעמו.

 .22תשלום הוצאות האירועים ישולם ליועץ בתנאי שוטף +  .2.6



- 2 - 
 

 

י אין ולא תהא מוטלת על החברה שום התחייבות ושום אחריות, מכל מוסכם ומובהר בזאת, כ .2.2

מין וסוג שהם, כלפי הספקים ו/או קבלני משנה של היועץ. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, 

מובהר בזאת, כי החברה לא תהא אחראית כלפי הספקים ו/או קבלני המשנה, בשום מקרה 

היועץ, לרבות הוצאות האירועים, והיועץ מתחייב  ובשום אופן, לתשלום כספים המגיעים להם מן

להביא לידיעתם של הספקים ו/או קבלני המשנה את הוראות סעיף זה, לפני ביצוע הזמנה ו/או 

 התקשרות עמם.

ו/או על  השירותיםכל מס או היטל או תשלום חובה מכל סוג החלים או אשר יחולו בעתיד על  .2.8

 .ווישולמו על יד יועץיחולו על ה יועץה

 העדר יחסי עובד למעביד .6

ולא יווצרו  עצמאיקבלן א פועל כועל פי חוזה זה ה ומצהיר בזאת כי בביצוע התחייבויותי יועץה .6.1

 .מעביד-בינו ו/או מי מטעמו ובין החברה כל יחסי עובד

קבלן, ולפיכך אין -הם יחסי מזמין יועץוה חברהלמען הסר ספק מובהר בזאת כי )א( יחסי ה .6.2

, יחסי שליחות לכל דבר ועניין, )ב( יועץלבין מי מטעם ה חברהביניהם ו/או בין הביניהם ולא יהיו 

)אם יועסקו כאלה על ידו בהתאם להוראות חוזה זה(  יועץקבלני המשנה של ה יועץ,עובדי ה

ישא בכל ההוצאות והסיכונים הקשורים יא והבלעדית, וה ויהיו באחריותוספקי היועץ 

לא תישא באחריות כלשהי, במישרין או  חברה, והים להםו/או בתשלומים המגיע בהעסקתם

ו/או למעשי מי מהם. במידה, ו/או לספקים אלו בעקיפין, לעובדים אלו ו/או לקבלני משנה אלו 

יוכרו כיחסי  וו/או מי מטעמ יועץלבין עובדי ה חברהוחרף האמור בסעיף זה לעיל, היחסים בין ה

 יועץזכות ובהתאמה, ל חברהכלשהו, תעמוד ל בתשלום חברהמעביד ובשל כך תחויב ה-עובד

 כאמור. חברהחובה, לקיזוז ו/או פיצוי ושיפוי בגין כל התשלומים בהם תחויב ה

, או כל מי יועץהיה ומכל סיבה שהיא, יקבע בית משפט ו/או בית דין, כי עובד או עובדים של ה .6.2

 יועץד, כי אז מתחייב הובין בנפר חברה, בין ביחד עם החברה, הנם עובדים של היועץמטעם ה

, מייד לפי דרישתה הראשונה, על כל סכום, ללא יוצא מן הכלל, חברהלפצות ולשפות את ה

תידרש לשלם לכל אדם ו/או גוף בקשר עם כל קביעה וקביעה כזו, לרבות כל ההוצאות  חברהשה

 המשפטיות הקשורות לנאמר לעיל.

 יועץאחריות ה .2

ומוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות מוות, נזק אחראי באחריות מלאה, בלעדית  יועץה .2.1

תוך כדי או עקב ביצוע או מחדל  וו/או למי מטעמ ועובדיו ו/או לאו הפסד שיקרו או יגרמו ל

 על פי חוזה זה. יועץשל ה ומביצוע התחייבויותי

ו היה אחראי בלעדי כלפי החברה ו/או כלפי צדדים שלישיים כלשהם  לכל נזק, רכוש אי יועץה .2.2

גוף, ו/או לכל אובדן ו/או הפסד שייגרמו לחברה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או לעצמו ו/או 

 יועץ, או בקשר אליהם על ידי ההשירותיםלעובדיו ו/או לכל אדם או איגוד, כתוצאה מביצוע 

, לרבות על ידי קבלני המשנה ועובדיהם או וו/או כל מי שנתון למרות וו/או מי מטעמ וו/או עובדי

 ידי כל מי שנתון למרותם או הפועל מטעמם.על 
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אחראי לכל פגיעה, הפסד  יועץהא הימבלי לפגוע בכל הוראה מהוראות חוזה זה או מכל דין,  .2.2

ונזק, כולל נזק גופני ו/או הוצאה כלשהי שייגרמו לחברה ו/או למי מטעמה ו/או לכל אדם אחר, 

, או בקשר עם ביצועם את וי מטעמאו מ ושל עובד מעובדי יועץ,כתוצאה ממעשה או מחדל של ה

השירותים המפורטים בחוזה זה, במידה שאחריות כזאת מוטלת על אדם לפי פקודת הנזיקין 

)נוסח חדש(, או לפי כל דין אחר, למעט אם סיבת הנזק ו/או ההוצאה אינה תלויה במעשה זדון או 

 הלא יכול הי ואו מי מטעמ יועץוה ואו מי מטעמ יועץרשלנות )הן במעשה והן במחדל( של ה

הודיע לחברה על  יועץלצפות את הסיבה האמורה ו/או למנוע נזק ו/או הוצאה כאמור, ובלבד שה

להקטין את נזקה של  ועליה ועשה ככל יכולת וסיבת הנזק ו/או ההוצאה מייד עם היוודע ל

 החברה, כאמור.

צוע, או בהוראה או הנחיה למען הסר ספק, אין בכל דבר האמור בחוזה זה ו/או בחוזה הבי .2.2

, כדי להטיל על החברה אחריות, לכל אבדן ו/או פגיעה ו/או חברהעל ידי ה יועץשתינתן על פיהם ל

הפסד ו/או נזק ו/או הוצאות, כאמור, שייגרמו לחברה ו/או לכל צד שלישי שהוא כתוצאה 

ועם את , או בקשר עם ביצואו מי מטעמ ו, של עובד מעובדייועץממעשה או מחדל של ה

השירותים המפורטים בחוזה זה. אם ייגרמו לחברה ו/או למי מטעמה ו/או לאדם אחר כלשהו 

נזק, הפסד, אבדן ו/או תאלץ החברה ו/או מי מטעמה לשלם פיצויים ו/או הוצאות כלשהם בגין 

העילות האמורות לעיל, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות נוספות בקשר עם הליכים כלשהם, 

לשפות את החברה ו/או מי מטעמה ו/או אדם אחר כלשהו אשר נגרם להם  יועץת המתחייב בזא

נזק או הוצאה כאמור, במלוא הסכום, מייד עם קבלת הודעתם הכתובה, בעד כל סכום או 

על פי חוזה  יועץתשלום שתידרש החברה לשלמו, ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע לחברה מאת ה

רוע מזכותה של החברה או מי מטעמה על פי כל דין ו/או על פי זה. אין באמור בסעיף זה כדי לג

 חוזה זה לכל תרופה ו/או סעד אחרים.

ישא בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה מכל סוג שיוטלו ו/ואו יחולו  יועץה .2.2

שפה את החברה, יפצה ו/או י יועץהבגין איזה מהאירועים המפורטים לעיל או כתוצאה מהם. 

בגין כל נזק, הוצאה או הפסד שהנם י פסק דין או פסק בוררות או על פי הסדר פשרה, לפ

 על פי חוזה זה ועל פי דין. יועץבאחריות ה

  ביטוח .8

לערוך ולקיים למשך  יועץעפ"י חוזה זה ו/או עפ"י כל דין מתחייב ה יועץמבלי לגרוע מאחריות ה .8.1

ולעניין ביטוח  רשומה כדין בישראל,, בחברת ביטוח בעלת מוניטין הכל תוקפו של חוזה זה

ובכל מקרה במשך "אחריות מקצועית", גם לתקופה נוספת של שבע שנים ממועד סיום חוזה זה 

הבאים: פוליסת ביטוח אחריות עפ"י חוזה זה את הביטוחים  השירותיםכל תקופת ביצוע 

 ות מעבידים.ופוליסת חב ביטוח אחריות חוקית כלפי הצבור )צד שלישי(מקצועית, פוליסת 

בכל עת למלא אחר כל דרישות והוראות החוק  יועץמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב ה .8.2

לביטוח  לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים 

כל  , יהיו בכל עת ובמשךהשירותיםהנ"ל, על מנת שכל העובדים, השליחים והמשמשים בביצוע 

 תקופת ביצוע השירותים זכאים לכל הזכויות על פי החוקים המצוינים לעיל. 
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 בעלות במסמכים .2

בקשר עם חוזה זה )בכל צורה  יועץכל המסמכים הקשורים לחוזה זה ו/או אשר ייערכו על ידי ה .2.1

ואופן שהם, לרבות מסמכים אלקטרוניים ו/או מסמכים במדיה מגנטית(, כולל תרשימים, מפות, 

חייב להכינם או לבצעם או לספקם או לנהלם  יועץיות, צילומים, חשבונות, חישובים אשר התכנ

, התכתבויות עם גורמים חיצוניים, סיכומי ישיבות וכל השירותיםאו להשתמש בהם לצורך מתן 

, או על ידי ואו מי מטעמ יועץחומר דומה אחר הנם רכוש החברה, בין אם הם מוחזקים בידי ה

 "(.המסמכים)להלן: " ההו, ובין אם הם מוחזקים על ידי החברה או מי מטעמגורם אחר כלש

או עם הבאת החוזה לידי סיום או עם ביטולו של חוזה זה, מכל סיבה  השירותיםעם גמר בצוע  .2.2

לחברה את כל המסמכים האמורים אשר  יועץמסור הישהיא, או בכל עת לפי דרישת החברה, 

, והחברה רכשה בעלות עליהם כאמור, מבלי להעתיקם וידאו אשר הוכנו על  ונמסרו לשימוש

 ומבלי לעשות שימוש כלשהו בהם, והחברה רשאית לעשות בהם שימוש שייראה לה.

מוותר בזה מראש על כל טענה ותביעה בגין זכותה זו של החברה, בין לתביעות כספיות  יועץה .2.2

 ביעה מכול סוג שהוא.ובין לתביעות של קניין רוחני, לרבות זכויות יוצרים ובין לת

לרבות בעלות בכל זכויות יוצרים ו/או סודות מסחריים ו/או מדגם  -"בעלות" בסעיף זה משמע 

 ו/או מוניטין ו/או כל זכות קניינית אחרת, רשומים או לאו, המתייחסים למסמכים האמורים.

חוזה זה או על  מבלי לגרוע מכל האמור לעיל ומכל סעד שעומד, או שיעמוד, לזכות החברה, על פי .2.2

אין ולא תהיה בשום מקרה כל זכות עיכבון ו/או שיעבוד ו/או כל  יועץפי דין, מוסכם בזאת כי ל

בשל כל דבר  יועץזכות שהיא, לגבי מסמכים, מידע או ציוד השייכים לחברה או שיגיעו לידי ה

 ועניין הקשור לחוזה זה.

 ליועץ העדר בלעדיות .10

האמור בחוזה זה, כדי להגביל את החברה בביצוע התקשרויות  הצדדים מסכימים בזאת כי אין בכל

אחרות, הן בתקופת חוזה זה הן לאחר הפסקתו והן לאחר סיומו, לאותה מטרה, או לחלק מאותה מטרה, 

לא תהיינה כל טענות, דרישות או  יועץאו לכל מטרה דומה, או למטרות נלוות, עם גורמים אחרים וכי ל

 תביעות בקשר לכך.

 זכויותעברת ה .11

, הנובעות בין וו/או התחייבויותי והיה רשאי לבצע כל עסקה בקשר עם זכויותיילא  היועץ .11.1

, או ומחוזה זה, לרבות, להעביר, להמחות או לשעבד כל זכות מזכויותי רשותבמשתמע ובין במפו

 ורשה להעסיק קבלני משנה ו/או שליחיםיעל פי חוזה זה, או בקשר אליו, וכן לא  ומהתחייבויותי

על פי חוזה זה, ללא אישורה מראש ובכתב של החברה. הסכימה  וכלשהם בביצוע התחייבויותי

מהתחייבות, מאחריות או מחובה  יועץכאמור לא יהיה בכך לשחרר את ה יועץהחברה לבקשת ה

 כלשהי על פי חוזה זה או על פי כל דין.

חר, או כל גוף משפטי לצורך סעיף זה, תחשב כהעברת זכויות גם כניסה לשותפות עם אדם א .11.2

 על פי חוזה זה. יועץשל ה ומאוגד, או בלתי מאוגד, או הקמת חברה לצורך ביצוע התחייבויותי

 שמירת סודיות .12
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, ישמרו בסוד ולא יעבירו, לא יודיעו, לא ו, ו/או מי מטעמו, שלוחיוא וכל עובדיובזה כי ה מתחייב יועץה

גיע אליהם בקשר עם ביצוע חוזה זה והשירותים על פיו, ימסרו, ולא יביאו לידיעת כל אדם, כל ידיעה שת

 כולל כל מסמך, פלט מחשב, וכל מידע בכל צורה שהיא.

 החברהאיסור שימוש בלוגו של  .12
 

אלא  חברהאינו רשאי לעשות כל שימוש )להדפיס, להשתמש( במסמך הנושא את הלוגו של ה היועץ

"לוגו" בסעיף  .עובדיו ו/או כל מי מטעמולידיעת יביא הוראה זו  היועץ. מנכ"ל החברהבאישור מראש של 

 .חברהסמל, סימן, המזהה את ה -זה משמעותו

 ניגוד עניינים .12
 

קשור בחוזים אחרים ו/או בהתקשרויות אחרות אשר  ואינ הז חוזהמצהיר כי נכון למועד חתימת  היועץ

ובין גורמים אחרים  חברהר העבו חוזה זהעל פי  השירותיםיש בהם כדי לגרום לניגוד עניינים בין ביצוע 

תקשר יזה לא חוזה זהים ו/או דומים ו/או אחרים, ומתחייב כי בכל תקופת היועץ שירותים עבורם מבצע 

בצע שירותים אשר יהיה בהם כדי לגרום לניגוד עניינים כאמור. יו/או התקשרות אחרת ו/או לא  חוזהב

ביצוע שירותים אשר יש ו/או יהיה בהם כדי בדבר כל חוזה ו/או התקשרות ו/או  חברהודיע לי היועץ

 לגרום לניגוד עניינים כאמור.

 :כללי .12

 הנה אך ורק למתן שירותים לחברה כאמור בחוזה זה. יועץסמכות ה .12.1

רשאי להתחייב בשם החברה בכל התחייבות משפטית ו/או כספית ו/או אחרת מכל מין  יועץאין ה .12.2

 וסוג שהוא.

על  וי האמור בחוזה זה ו/או שלא עפ"י ההנחיות שניתנו לשלא על פ יועץהתחייבות כלשהי של ה .12.2

הא אחראי אישית ובלעדית לכל התחייבות כאמור י יועץידי החברה, לא תחייב את החברה, וה

כלפי צד ג'. לחברה תהא הזכות לקזז כל הוצאה ו/או נזק שנגרמו לה ו/או ייגרמו לה כתוצאה 

 על פי חוזה זה.   יועץלום אשר יגיע לאת האמור בסעיף זה, מכל תש יועץמאי ביצוע ה

חוזה זה מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים. כל הבטחות,  .12.2

פה, התחייבויות או מצגים בדבר נשוא חוזה זה שניתנו או נעשו -ערובות, הסכמים בכתב או בעל

ש בו, אין בהם כדי להוסיף ידי הצדדים לפני כריתת חוזה זה ואשר לא באו לידי ביטוי מפור-על

על החיובים והזכויות הקבועים בחוזה זה או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים 

 לא יהיו קשורים בהם החל מתאריך חוזה זה.

הצדדים מסכימים בזאת כי כל שינוי או תיקון לחוזה זה יתבצע בכתב וייחתם על ידי שני  .12.2

 שינוי או תיקון כזה תוקף מחייב כלשהו.הצדדים שאם לא כן לא יהיה לכל 

פי כל -פי חוזה זה או על-שום התנהגות מצד מי מהצדדים לא תחשב כויתור על איזו מזכויותיו על .12.6

דין, או כויתור או הסכמה מצדו לאיזה הפרה או אי קיום תנאי שהוא, אלא אם הויתור, 

 כתב.וב רשותההסכמה, הדחייה, השינוי, הביטול או התוספת נעשו מפו

וכל  יועץשל ה ואו מי מטעמ ו, שלוחיוחלים גם על עובדי יועץבחוזה זה כל החובות החלים על ה .12.2

 האמור בלשון יחיד אף הרבים במשמע וכן להפך, וזאת כשאין כוונה אחרת משתמעת.
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 :כתובות והודעות .16

 כתובות הצדדים הנן כמפורט בכותרת חוזה זה. .16.1

ה למשנהו, בדואר רשום לפי הכתובת הרשומה דלעיל, ידי צד לחוזה ז-כל הודעה אשר תשלח על .16.2

שעות מעת מסירתה למשלוח בדואר. במקרה של  22תחשב כהודעה שנמסרה לתעודתה בתום 

 ידי הצד השני עם מסירתה.-מסירה אישית, תיראה ההודעה כאילו נתקבלה על

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 __________________      ___________________ 

 יועץה         החברה  

 

 

 :ישור א

כבא                                      מרח'                 ני הח"מ, עו"ד / רו"ח א

כוחו של היועץ מצהיר/ה בזאת כי ההחלטה של היועץ לחתום על חוזה זה נתקבלה כדין, כי החתומים על חוזה זה 

 ץ כאמור מחייבת אותו על פי כל דין.מוסמך)ים( לחתום עליו וכי חתימת היוע

 

________________      ____________________ 

 עו"ד / רו"ח        תאריך

 


