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חוזה הזמנת עבודה
תנאי חוזה העבודה – כמבצע החקירה יחשב החוקר נתן קיין או מי שימונה על ידו .המזמין יחשב האדם או הישות שצוין בדף זה כמזמין.
בכל מקרה האדם החתום על הזמנה זו מתחייב אישית בכל האחריות הנובעת מהזמנה זו .המזמין מתחייב למסור לחוקר את כל המידע
שברשותו הנוגע לנושא החקירה ולעצם ביצועה כולל כל מידע שנאסף על ידי משרד חקירות אחר או כל גוף אחר .המזמין מתחייב לעדכן
את החוקר בכל פרט נוסף שייוודע לו במהלך החקירה .החוקר לא יבצע חקירה לגבי מידע שהשגתו או חשיפתו כרוכה בעבירה על החוק.
במידה ויתברר לחוקר במהלך החקירה כי הפרטים אשר מסר המזמין אינם נכונים או שהזמנת החקירה מיועדת למטרה בלתי חוקית ,הרי
שמבלי לפגוע בכל זכות אחרת העומדת לו ,יהא החוקר זכאי להפסיק את ביצוע החקירה ויהא זכאי למלוא השכר המוסכם .המזמין מתחייב
למסור לחוקר את כל הידוע לו בדבר כל סיכון אפשרי לחוקר עקב ביצוע החקירה כולל סיכון שבהליכים משפטיים .המזמין מצהיר כי
החקירה מוזמנת לשימושו האישי הבלעדי והוא מתחייב שלא להעביר ל פרט מפרטי החקירה לכל אדם או גוף אחר הלא הרשאה כתובה
מהחוקר .המזמין מתחייב לפצות את החוקר בגין כל נזק או הפסד או הוצאה שיגרמו לחוקר במישרין או בעקיפין כתוצאה מגילוי פרט
מפרטי החקירה לכל אדם או גוף זולתו .המזמין מצהיר בזאת כי הוא מקנה לחוקר את הסמכות המלאה להחליט בדבר שיטת ניהול החקירה
והוא מוותר מראש על כל טעות לפיה ניתן היה להשיג בניהול אחר של החקירה מידע אחר מזה שהשיג החוקר בפועל .המזמין לא יבצע
במקביל לחקירה כל פעולה בנושא ביוזמתו שלא בהרשאת החוקר ועד סיום עבודתו של החוקר .החוקר לא ידווח למזמין על הדרכים,
האמצעים ,או המקורות ששימשו להשגת המידע .מוסכם כי על החוקר לספק את המידע כפי שמצא בעת שביצע את החקירה ואין לחוקר כל
מחויבות לספק למזמין מידע כפי ציפיותיו .בחילוקי דעות שבין הצדדים לנכונות הדו"ח תקבע גרסת החוקר אלא אם המזמין המציא השגות
מוכחות על ידי מקור ראשון בלבד .החתום על הזמנה זו מטעם המזמין יהא אחראי באופן אישי וערב באופן אישי לתשלום עבור ביצוע
חקירה זו .מחיר שנקבע על פי דולר ארה"ב יחושב על פי ערכו ביום התשלום לפי שער יציג שפורסם באותו היום .מחירים שנקבעו
בשקלים ושולמו בחלקם ,תחושב יתרתם לפי הצמדה למדד המחירים לצרכן מיום ההזמנה .חיוב במיסים יחושב על פי קביעת השלטונות
באותו הזמן .סמכות השיפוט בכל הקשור להזמנה זו תוגש לבית המשפט באשדוד בלבד .המזמין מוותר מראש על כל תביעה לפיצויים מעבר
למחיר ביצוע החקירה כפי שנקבע בגוף ההזמנה .במידה ויתברר לחוקר כי המזמין אינו עומד בהתחייבויותיו הכספיות ,יהא זכאי להפסיק
את ביצוע החקירה ובמקרה זה יהא זכאי לתשלום יחסי בהתאם לקביעת החוקר .הפסקת מעקב אחרי אובייקט בגלל ניתוק קשר איתו או
בגלל קושי טכני או לפי שיקול דעת החוקר יהא על המזמין לשאת בהוצאות עד לשלב ההפסקה ועד להחזרת החוקר למשרד .רישומי החוקר
בכל הנוגע להוצאותיו או לשעות העבודה יחייבו את המזמין לכל דבר ועניין .תחילת העבודה וסיומה וכן חישובי מרחקי הנסיעה יקבעו
מכתובת המשרד וחזרה אליו .יציאה למעקב תחשב לפי מינימום של  4שעות עבודה או לפי מספר השעות בפועל לפי הגבוה מביניהם אלא
עם החוקר הסכים ונתן הסכמתו בכתב לשינוי בנושא זה.
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