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 הסכם התקשרות - 'דנספח 

 2018שנערך ונחתם ביום _____ בחודש _________ בשנת 

 
 בין
 

 הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
,4מרח' הירדן   

 קרית שדה התעופה
"(רשות החדשנות" או "רשותה" :)להלן      

;מצד אחד
  
   

 לבין
 

______________________ 
 

________________ :)עוסק מורשה, מס' ת.ז., מספר רישום( מספר מזהה  
________________ כתובת:  
_______________טל: __  

באמצעות ___________, נושא/ת ת.ז. __________ ו- _____________, נושא/ת  ת.ז. 
  _____________, המוסמכים לחתום בשמו

 "(נותן השירותים)להלן: "
 ;מצד שני

 
 

שירותי יעוץ לקידום  מתןל 01/2018 פומבי מספר מכרז מהפרס החדשנות רשותו הואיל:

 ;("המכרז: ")להלן מול התקשורת הזרהשיווק ויחסי ציבור עבור 

זה ומהווה חלק בלתי  הסכםמצורפת גם היא לה ,במכרז נותן השירותיםהצעת ו והואיל:

, בהתאם להחלטת ועדת במכרז ההזוכ הכהצע רשותנבחרה על ידי ה, מנומנפרד 

 ;המכרזים של הרשות מיום ________

 זה הסכםב נותן השירותיםעל יסוד הצהרותיו והתחייבויותיו של  ,רשותוברצון ה :והואיל

 נותן השירותים, וברצון נותן השירותיםלמסור ל ,במכרז נותן השירותיםוהצעת 

ואת כל ההתחייבויות  להלן(ם )כהגדרת שירותיםהלקבל על עצמו, את ביצוע 

במכרז הכרוכות בכך, והכל בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות המפורטים 

 זה; הסכםבו
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שלא במסגרת  יהיה להלן(ם )כהגדרת שירותיםה ומוסכם בין הצדדים, כי ביצוע והואיל:

פועל כבעל  נותן השירותיםיחסי עבודה הנהוגים בין עובד למעביד, אלא כאשר 

 ה בגיןעל בסיס קבלני ומקבל תמור רשותמקצוע עצמאי המעניק את שירותיו ל

 זה; הסכםב מפורט, כמתחייב ממעמד זה, בהתאם לשירותיםביצוע ה

טיים ביניהם, הכל כמפורט וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את היחסים המשפ והואיל:

 זה; הסכםלעיל ולהלן ב

 

 אי לכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 כללי .1

 זה ויפורשו יחד עמו. הסכםזה מהווים חלק בלתי נפרד מ הסכםהמבוא והנספחים ל .1.1

יחולו  - מוגדרים בו , ואשר אינםזה הסכםשירותים המופיעים בב הקשוריםמונחים  .1.2

 .שבמכרזהגדרותיהם 

 .הסכםה שמשו לצורך פרשנותוהן לא י ,כותרות הסעיפים משמשות לנוחיות בלבד .1.1

לבין הוראה באיזה זה  הסכםבמקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראה מהוראות  .1.4

  .הסכםמנספחיו, יגבר האמור ב

או מי  רשותב תשמש מנהלת אגף שיווק ודוברותזה  הסכםלצורך  רשותכנציג ה .1.1

 ."(תהמנהל: ")להלן השימונה על ידי

  3.3 , כהגדרתו בסעיף מנהל התיקישמש זה  הסכםלצורך כנציגו של נותן השירותים  .1.1

  להלן.

 הסכםנספחים ל .2

 נם:יזה ה הסכםהנספחים ל

 .מכרזל נותן השירותים של מחירההצעת  - 1נספח  2.1

 .ולמניעת ניגוד עניינים סודיותלשמירת ת תחייבוה - 2נספח  2.2

 .)למעט הצעת המחיר( במכרז נותן השירותיםמסמכי המכרז, כולל הצעת  - 1נספח  2.1
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 ; היקף השירותיםהסכםמהות ה .1

יעוץ לקידום שיווק ויחסי ציבור עבור רשות הספקת שירותי להנו  זה הסכם 1.1

 "(.השירותים)לעיל ולהלן: "על נספחיו  זה, הסכםבלמפורט בהתאם  ,החדשנות

 בין היתר, יסופקו על ידי נותן השירותים השירותים הבאים: 1.2

 .כתבים זרים וסוכנויות ידיעות מכל העולם סוף פניות שליא 1.2.1

 .אסטרטגית יחסי ציבור לתקשורת הזרה 1.2.2

 האקדמיה, הרשות שבתמיכת התוכניות וחשיפת ליידוע מכוונת פעילות 1.2.1

 .בישראל, ברחבי העולם המחקר ומכוני

 .באנגלית ומאמרים לעיתונות הודעות כתיבת 1.2.4

 .רלוונטיים בנושאים לעיתונות הזרה טורים כתיבת 1.2.1

 .האינטרנט וברשת מקצועית, יומית בעיתונות הודעות ם פרסומן שלקידו 1.2.1

פעילות מול הכתבים העוסקים בתחומים הרלוונטיים בעיתונות היומית  1.2.3

 ובכתבי עת ברחבי העולם )מדיה כתובה ואלקטרונית( וברשת האינטרנט.

 מיפוי כנסים, אירועים ויזמויות רלוונטיות לפעילות הרשות בחו"ל. 1.2.8

 שיווקית ותקשורתית מול המדיה העולמית.יזום פעילות  1.2.3

ליווי הגורמים הרלוונטיים ברשות בעת קיום ראיונות, מסיבות עיתונאים  1.2.10

 או אירועים תקשורתיים.

 נוכחות בכנסי הרשות ועבודה מהשטח מול עיתונאים. 1.2.11

 סיוע בטיפול בניהול משברים תקשורתיים. 1.2.12

 .ל במשלחות וכתבים זרים כשהם מגיעים לארץופיט 1.2.11

יושבים בארץ ונציגים של הקשר קבוע ורציף עם עיתונאים זרים  רומיש 1.2.14

 .מכסה את האזורהעיתונות זרה 

ר כתבות רוחב, קשר עם גופים רשמיים ויצ -עבודה יזומה  1.2.11

 .שעובדים/מגיעים לארץ

 .כתיבת בלוגים וטורים באנגלית ותרגומים לפי הנדרש 1.2.11
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מנהל למכרז )להלן: "מנהל התיק אשר הוצע במסגרת הצעתו של נותן השירותים  1.1

נותן השירותים, מטעם  , באופן אישי,בפועל השירותים את יספק אשר הוא -"( התיק

במהלך תקופת ההתקשרות אם . ויהיה נוכח בעצמו בפגישות ברשות או בקשר לרשות

יידרש , מנהל התיק כאמור, מכל סיבה שהיאלהחליף את  נותן השירותיםיבקש 

לזהותו של מנהל התיק החלופי. מנהל התיק החלופי אישור מראש של הרשות בנוגע 

יידרש לעמוד בתנאי הסף שהוגדרו במכרז למנהל התיק, ולקבל ניקוד איכות שלא 

יפחת מניקוד האיכות שקיבל מנהל התיק הפורש, במסגרת המענה של נותן 

השירותים למכרז. אי העמדת מנהל תיק העונה על האמור לעיל, יהווה הפרה יסודית 

 סכם, והרשות תהא רשאית לבטל את ההסכם עם נותן השירותים.של הה

נותן השירותים יעמיד, בנוסף למנהל התיק, אנשי מקצוע בכמות ובכישורים  1.4

 הדרושים לשם קיום התחייבויותיו לפי הסכם זה.

השירותים המבוקשים יסופקו לפי אבני הדרך ולוחות הזמנים שתיקבע הרשות, מעת  1.1

 לעת.

לא יתפרש כבא למעט מן הסמכויות הנתונות לרשות ולבעלי שום דבר בהסכם זה  1.1

 התפקידים שבו.

עשוי להשתנות מחודש היקף השעות החודשי למתן השירותים  מובהר בזאת, כי 1.3

 ספקיידרש ל תיםוונותן השיררועים בלתי צפויים, ילחודש, בהתאם לצרכי הרשות וא

כמפורט בהסכם  סכמתללא כל שינוי בתמורה המו, בכל היקף שיידרש יםאת השירות

לא תהא כל טענה ו/או דרישה  מניעת ספק מובהר בזאת, כי לנותן השירותים. לזה

והוא לא יישמע בכל טענה הנוגעת  ,בהיקף השעות החודשי כלשהו בקשר לשינוי

 .שפורט במסמכי המכרזלחריגה כזו או אחרת מאומדן השעות 

בות במשך תקופת מובהר, כי הרשות שומרת על זכותה לרכוש בכל עת, לר 1.8

ההתקשרות בהסכם זה, שירותים מנותן השירותים ו/או מנותני שירות אחרים, על פי 

 צרכיה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף להוראות כל דין והסכם.

כי האמור בסעיף זה הוא לידיעה בלבד, ואין בו כדי לחייב את הרשות. המידע  יודגש, 1.3

 ובהסכם המצורף לו.המחייב הוא זה המפורט בגוף המכרז 
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 נותן השירותיםהתחייבויות הצהרות ו .4

 מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן: נותן השירותים

ההסמכות,  ,ברשותו הניסיון, המיומנות, הידע, האמצעים, הכלים, המכשור 4.1

 את השירותים ספקוכי ילביצוע השירותים,  יםדרשנכוח האדם הוהרישיונות 

 רשותבדייקנות, ביעילות, במומחיות ובמיומנות, לשביעות רצון ה רשותל

 זה. הסכם, והכל בכפוף להוראות יוובמועדים אשר ייקבעו על יד

זה בהירים לו, והוא מתחייב לבצעם במרב  הסכםהנדרשים ב םשירותיה 4.2

 .רשותהמלא של ה והקפדנות, היעילות והידע המקצועי ולשביעות רצונ

על פי הוראות כל רשות ובכפוף זה  הסכםויפעל במסגרת ביצוע הוא פועל  4.1

 מתןו/או בידי כל מי שיפעל מטעמו בבידיו , וותקן ישים מחייב להוראות כל דין

כל האישורים ו/או ההיתרים  ,הסכםתקופת ביצוע ה במשך כל ,יהיו השירותים

ות ועל ידי ו/או הרישיונות ו/או הזיכיונות הנדרשים על פי דין ו/או מאת כל רש

 .זה הסכםכל גוף, לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי 

עוד מתחייב  .באופן שיבטיח שמירה על הוראות כל דין ביצוע השירותים יהיה 4.4

ימלאו אחר  השירותים בהספקתוכל מי שיפעל מטעמו כי הוא , נותן השירותים

נותן  והתחייבויות םשירותיהבנוגע לביצוע  רשותהוראות כל דין והוראות ה

 .זה ולקיומן הסכםעל פי  השירותים

לקיים את חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים, לפי דיני העבודה, ובכלל זה  4.1

צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים עליו כמעסיק לעניין מתן 

בהתאם לחוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין השירותים, לרבות 

, 1383-בהתאם לחוק שכר מינימום, תשמ"זו 1331-והבטחת תנאים(, תשנ"א

 למועסקים מטעמו במתן השירותיםשכר עבודה  ו/או לוודא כי ישולם שלםלו

בקביעות כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים 

 .הרלוונטייםוההסכמים האישיים 

 לבצע את השירותים בהתאם להוראות והנחיות נוספות שתינתנה מידי פעם על 4.1

זה, וזאת בשקידה, בהקפדה וברמה מקצועית  הסכםב ה, כהגדרתתידי המנהל

 .גבוהה

לשתף פעולה עם הרשות בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על פי הוראות המכרז  4.3

והסכם זה, ולעמוד לרשות הרשות, באופן שוטף וברמת זמינות גבוהה, וזאת 

 בהתאם לצרכי הרשות כפי שיהיו מעת לעת.
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ובין אחרת,  הסכם, מניעה ו/או הגבלה, בין על פי דין, בין על פי אין כל איסור 4.8

זה ו/או לביצוע כל התחייבויותיו על פיו, ובכלל זה  הסכםבקשר להתקשרותו ב

זה, והוא  הסכםהשירותים על פי  למתןהנו בעל הזכות החוקית  נותן השירותים

נו בתוקף, כל זה הי הסכםלא קיבל על עצמו ולא יקבל על עצמו בעתיד, כל עוד 

 התחייבות, שיש בה כדי להטיל עליו איסור, מניעה ו/או מגבלה כאמור.

מתן השירותים על ידיו לרשות בהתאם להסכם זה לא יפגע בזכויות צד ג' כלשהו,  4.3

 לרבות בכל הקשור לזכויות קניין רוחני של צד ג' כלשהו.

זה או בכל הודעה שתינתן על פיו כדי לשחררו  הסכםשאין בכל האמור ב ידוע לו 4.10

שיון, היתר או רשות או מן הצורך לשלם מס, ימכל חובה או צורך לקבל כל ר

זה ו/או  הסכם, המוטלים עליו על פי אלהבצא היטל, אגרה, תשלומי חובה וכיו

 .כל דין

 .הסכםה זה, והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של הסכםזה הינו מעיקרי  4  סעיף

נותן השירותים מתחייב להודיע לרשות מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו, לרבות על 

ה, על כל צו שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו לספק את השירותים בהתאם להסכם ז

  נספחיו.

 ולוח זמנים הסכםתקופת ה .1

מיום ______ החל )שנים עשר( חודשים,  12למשך תקופה של  היה בתוקףזה י הסכם 1.1

 (."יתהראשונ "תקופת ההתקשרות להלן:) ועד ליום _______

שלושת חודשי ההתקשרות הראשונים יהוו תקופת לעיל,  5.1 על אף האמור בסעיף  1.2

ניסיון, אשר בסופם תעריך הרשות את איכות שירותיו של נותן השירותים, והיא תהא 

בתום תקופת הניסיון כאמור, אם איכות  רשאית לסיים את ההתקשרות עימו

 השירותים שיינתנו לרשות לא יהיו לשביעות רצונה.

 הבלעדי,ה , לפי שיקול דעתתשאיר רשותה תהא יתבתום תקופת ההתקשרות הראשונ 1.1

תקופות  )ארבע( 4 עדב לעיל 5.1  עיףלהאריך את תקופת ההתקשרות הנזכרת בס

 48חודשים כל אחת, ובסך הכל, במצטבר, עד )שנים עשר(  12 עד נוספות, בנות

בכפוף  הכל, ("הארכהת הו"תקופ להלן:) סך הכל חודשים נוספים (ארבעים ושמונה)

 -לצרכי הרשות, לאישור התקציב מדי שנה בשנה, למגבלות התקציב, להוראות כל דין 

לרבות הוראות חוק התקציב, חוק חובת המכרזים והתקנות שהותקנו מכוחו, 

לבצע את ההארכות כאמור לתקופות של  תרשאי תהא רשותה. והוראות הסכם זה

 רת.חודשים, בכפוף למגבלת התקופה המצטב 12-למעלה מ
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מובהר בזאת, כי הארכת ההתקשרות ו/או הרחבת השירותים שיינתנו במסגרת  1.4

ההסכם ו/או הגדלת ההיקף הכספי של ההסכם ו/או עריכת כל שינוי מהותי בתנאי 

ההסכם ייעשו רק באישור מוקדם של ועדת המכרזים, ולאחר חתימה על מסמך 

 ידי מורשי החתימה של הרשות.-מתאים על

 .זה, בשינויים המחויבים הסכםחולו הוראות י הארכהת הובתקופ 1.1

 ודההיעדר יחסי עב .1

את השירותים ואת יתר  ספק( הוא י1נותן השירותים מצהיר ומאשר, כי: ) 1.1

( בין נותן השירותים ו/או מי 2התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז כקבלן עצמאי; )

מטעמו, יתר העובדים המועסקים על ידיו בקשר עם מתן השירותים )בין בדרך קבע 

-ובין באופן זמני(, שלוחיו ואחרים מטעמו, לבין הרשות, לא מתקיימים יחסי עובד

מעביד כתוצאה ממסמכי המכרז -ו ו/או ייווצרו ביניהם יחסי עובדמעביד, ולא יתקיימ

( העובדים המועסקים על ידי נותן השירותים 1ו/או במסגרת מתן השירותים; וכן )

בקשר עם השירותים )בין בדרך קבע ובין באופן זמני(, ייחשבו כעובדים של נותן 

שיסוכמו בינם לבין  השירותים בלבד, המועסקים על ידיו בהתאם לתנאי עבודה ושכר

נותן השירותים. למניעת ספק, מובהר בזאת, כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי 

מסמכי המכרז לרשות, להנחות את נותן השירותים ו/או את עובדיו ו/או להורות לו 

בכל עניין הקשור עם מתן השירותים ו/או עובדים ו/או גורמים אחרים המועסקים על 

ם, אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות מסמכי המכרז על ידי נותן ידי נותן השירותי

 השירותים.

למניעת ספק, מובהר בזאת, כי הרשות לא תחויב בתשלום כלשהו לעובדים  1.2

המועסקים על ידי נותן השירותים בקשר עם מתן השירותים )בין בדרך קבע ובין 

, וכל תשלום שיגיע באופן זמני(, ו/או לשלוחי נותן השירותים ו/או לאחרים מטעמו

למי מהם, יחול וישולם על ידי נותן השירותים ועל חשבונו בלבד, וכי כל אלה יהיו 

 נתונים להוראותיו, פיקוחו והשגחתו המלאים של נותן השירותים.

ידוע לנותן השירותים, והוא מסכים לכך, כי הרשות תהא רשאית בכל עת, לדרוש את  1.1

, והחלפתו באדם אחר, אשר יאושר מראש הרחקתו של כל אדם הנמנה על עובדיו

ובכתב על ידי הרשות, במקרה שיסתבר, כי נתוניו וכישוריו של אותו אדם אינם 

ו/או כי  ,והתחייבויות נותן השירותים והסכם זה תואמים את דרישות מסמכי המכרז

אותו אדם איננו מבצע את תפקידו כראוי ו/או איננו ממלא אחר הנחיות והוראות 

/או מכל סיבה סבירה אחרת, ונותן השירותים יהיה חייב למלא אחר דרישת הנציג ו

)שבעים ושתיים( שעות ממועד הדרישה, ובלי שיהא בהחלפה  32הרשות כאמור תוך 

באמור כדי להשית על הרשות כל תשלום, אחריות, ו/או הוצאות בקשר לכך, מכל מין 

 וסוג שהם.
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כפי  ,כי למרות כוונת הצדדים ,היייקבע מסיבה כלשאם כי  ,מוסכם על הצדדים 1.4

שבאה לידי ביטוי בהסכם זה, רואים את נותן השירותים כעובד הרשות, הרי ששכרו 

בהתאם לדרגה  ,של נותן השירותים יחושב למפרע למשך כל תקופת הסכם זה

על פי  - במקרה שלא נקבעו בהסכם דרגה ודירוג - ולדירוג הקבועים בהסכם, או

בד הרשות שמאפייני העסקתו הם הדומים ביותר לאלה של השכר שהיה משולם לעו

ועל נותן השירותים יהיה להשיב לרשות את ההפרש בין התמורה  ,נותן השירותים

 ששולמה לו לפי הסכם זה לבין השכר המגיע לו כעובד הרשות.

ייקבע כי עובד של נותן השירותים או מי מטעמו סיפק את השירותים כעובד  אם 1.1

 בגין הראשונה, התנותן השירותים לשפות את הרשות, מיד עם דריש הרשות, יהיה על

 כל ההוצאות שיהיו לרשות בשל קביעה כאמור.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם הרשות תחויב בתשלומים כלשהם כאמור  1.1

בסעיף זה, רשאית תהיה הרשות לקזז סכומים אלו מכל סכום שיגיע לנותן 

 השירותים מהרשות.

 ופן תשלומהוא תמורהה .3

, רשותכלפי ה נותן השירותיםהתחייבויותיו של יתר וכל  םשירותיביצוע הבתמורה ל 3.1

בסך של  זכאי לתשלום מחיר חודשי )ריטיינר( נותן השירותיםבמלואן ובמועדן, יהיה 

המשקף הנחה בשיעור )במילים: _____________ שקלים חדשים(, _________ ₪ 

חלק בלתי נפרד זה, כ הסכםל 1נספח המצורפת כ שנקב בהצעת המחיר שלו למכרז,

 ."(התמורה)להלן: "ביחס למחיר החודשי המרבי שהוגדר במכרז , מנומ

במועד  נותן השירותיםל רשותשישולם על ידי הכדין, לתמורה יתווסף מס ערך מוסף  3.2

 .הסכםהתשלומו של כל תשלום על פי 

ם לרשות חשבונית, אחת לחודש במהלך תקופת הסכם זה יעביר נותן השירותי 3.1

   "(. דרישת )ה(תשלוםבצירוף דין וחשבון על מתן השירותים על ידיו )להלן: "

או בחלקה, תודיע לנותן השירותים, הרשות תאשר את דרישת התשלום במלואה  3.4

בתוך שלושים ימים מיום קבלת דרישת התשלום, איזה חלק מדרישת התשלום 

 .)אם לא אישרה( התשלום אושר, ותנמק מדוע לא אישרה את יתר דרישת

 חלק התמורה המאושר ישולם בהתאם למועדים שלהלן:  3.1

 דרישת תשלום שתוגש לרשות במחצית הראשונה של כל חודש )בימים     3.1.1

לחודש  11-שון הבא לאחר הלחודש(, תשולם ביום העסקים הרא 11-1 

  העוקב.
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לכל חודש )כולל(  24-11דרישת תשלום שתוגש לרשות בין התאריכים  3.1.2

  של החודש העוקב. 24-11תשולם בין התאריכים 

לכל חודש )כולל(   21-11דרישת תשלום שתוגש לרשות בין התאריכים  3.1.1

 לחודש העוקב. 24-תשולם ביום ה

לנותן השירותים לא תהיינה כל דרישות וטענות לרשות בגלל עיכובים בתשלום  3.1

תשלום או מכך מנה, אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת המהתמורה כולה או חלק 

 שדרישת התשלום או הדו"ח לא אושרו.

  נותן השירותים מתחייב להחזיר לרשות מיד כל סכום עודף שקיבל מהרשות. 3.3

זה הוא שבתחילתה של כל שנת התקשרות או  הסכםתנאי לביצוע תשלום כלשהו לפי  3.8

העתקים של אישור  רשותלנציג ה נותן השירותים)לפי העניין( שנה קלנדרית, ימציא 

עוסק מורשה, אישור בדבר גובה ניכוי מס במקור, אישור בדבר ניהול פנקסי חשבונות 

. על כל האישורים להיות רשותכדין וכל אישור או רישיון אחר שיידרש על ידי ה

יהיה מחויב לדאוג להארכת תוקפם, מעת  נותן השירותיםו ,תקפים למועד המצאתם

 לעת. 

נכה ת רשותזה לעניין קיזוזים וניכויים, ה הסכםת אחרות במבלי לגרוע מהוראו 3.3

את כל המיסים, ההיטלים, האגרות  נותן השירותיםבמקור מכל תשלום שישולם ל

 והתשלומים האחרים או הנוספים שחלה עליהם חובת ניכוי מס במקור על פי הדין.

כל לא יחולו בה כי  ,כי התמורה הינה קבועה ומוחלטת בזאת, מוצהר ומוסכם 3.10

, לרבות רווח עבור כל נותן השירותיםוכי היא כוללת תמורה נאותה והוגנת ל ,שינויים

על פי  נותן השירותיםיתר התחייבויותיו של ו םשירותיהביצוע בההוצאות הכרוכות 

לא יתבע ולא יהיה  נותן השירותיםכי ו ו/או הנובעות מהן, זה או על פי כל דין הסכם

זה, בין  הסכםו שינויים בתמורה, בהתאם לתנאי העלאות א רשותרשאי לתבוע מה

, שינויים בשער החליפין של המטבע, וזכויות סוציאליות מחמת עלויות שכר עבודה

תשלום תוספת הוצאות משרדיות, נסיעות, חניה, ביטול זמן, מדדים, הוצאות ייצור, 

תשלומי הטלתם או העלאתם של מיסים, היטלים או יוקר, עליה במחירי חומרים, 

, או מחמת כל גורם נוסף אחר ,חובה אחרים מכל מין וסוג, בין ישירים ובין עקיפים

 זה. הסכםב ותנקוב מפורשכלמעט 

, בהתאם נותן השירותיםבהעברה בנקאית לחשבון  נותן השירותיםהתמורה תשולם ל 3.11

הבלעדי,  השמורה הזכות, לפי שיקול דעת רשותל. רשותלו ילפרטים שיועברו על יד

כלפי מאן דהוא  תבמתחיי אינה רשותם את התמורה באמצעי תשלום אחרים. הלשל

 עשה בדרך זו או אחרת ו/או לחשבון בנק זה או אחר.יכי תשלום התמורה י
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 תוצרי השירותים .8

ידי נותן השירותים ו/או מי מטעמו במסגרת הסכם זה -כל השירותים שיינתנו על 8.1

ותוצאותיהם, והתוצרים שהוכנו במסגרת הסכם זה, ללא יוצא מן הכלל, ייחשבו 

 כקניינה  המוחלט של הרשות. 

נותן השירותים ימסור ליד הרשות, מיד עם דרישתה, כל מידע המצוי ברשותו בקשר  8.2

רבות מידע, נתונים, ידע, תכניות, חוות דעת, דוחות, או ל ,עם מתן השירותים

 מסמכים שהתקבלו.

נותן השירותים לא ישתמש במסמך כלשהו או בכל חלק מהשירותים ו/או  8.1

 תוצאותיהם ו/או התוצרים שיוכנו במסגרתם, ללא אישור מראש ובכתב של הרשות. 

מהסכם זה זכויות היוצרים בכל השירותים והתוצרים שיסופקו לרשות כחלק  8.4

דעת, דוחות, מחקרים וכל היוצא -ושהוכנו במסגרת הסכם זה, לרבות מאמרים, חוות

 יהיו שייכים לרשות, והתמורה דלעיל תהווה תמורה גם עבור זכויות אלה. ,באלה

ידי נותן השירותים בקשר -עלת לבצע כל שימוש בתוצרים שהוכנו הרשות תהיה רשאי 8.1

והכנסת תוספות, השלמות או עריכה מחדש או עם הסכם זה, לרבות ביצוע שינויים 

העברתם לאחר בתמורה או ללא תמורה. הרשות תהיה רשאית לפרסם כל חומר 

 ידי נותן השירותים כחלק מהסכם זה, בציון שמו.-שיימסר לה על

 ושיפוי אחריות .3

נותן השירותים ישא באחריות בגין כל פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שייגרמו, מכל  3.1

, לגופו או רכושו שלו או של מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של מי סיבה שהיא

מטעמו, או לרכוש הרשות או לגופו או רכושו של כל אדם אחר, כתוצאה ישירה או 

 עקיפה מהפעלתו של הסכם זה.

מוסכם בין הצדדים, כי הרשות לא תישא בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה  3.2

כושו של נותן השירותים או מי מטעמו, או לגוף או רכוש שהיא שייגרמו לגופו או ר

עובדיו או של מי מטעמו או לרכוש הרשות או לגופו או רכושו של כל אדם אחר, 

כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה, וכי אחריות זו תחול על נותן 

 השירותים בלבד.

ם או הוצאה שייגרמו נותן השירותים מתחייב לשפות את הרשות על כל נזק, תשלו 3.1

לה מכל סיבה שהיא, הנובעים ממעשיו או מחדליו של נותן השירותים, כתוצאה 

 ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה, מיד עם קבלת הודעה על כך מאת הרשות.

 .זה הסכםזה, והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של  הסכםזה הינו מעיקרי  9 סעיף 
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 העדר זכות ייצוג    .10

מוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים, כי נותן השירותים איננו סוכן, שלוח או נציג  10.1

של הרשות, ואינו רשאי או מוסמך לייצג או לחייב את הרשות בעניין כלשהו, 

-וזאת בהתחשב במהות השירותים מושא הסכם זה, למעט אם הוסמך לכך על

/או ההסכם ידי הרשות, מראש ובכתב. אין לפרש כל סעיף מסעיפי המכרז ו

 כהסמכה כאמור. 

נותן השירותים מתחייב שלא להציג עצמו כרשאי לייצג או לחייב את הרשות,  10.2

למעט אם הוסמך לכך כאמור לעיל, והוא ישא באחריות הבלעדית לכל נזק 

 לרשות או לצד שלישי, הנובע ממצג בניגוד לאמור בסעיף זה. 

 .זה הסכםזה, והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של  הסכםזה הינו מעיקרי  10 סעיף  

 

 קיזוז, עכבון וויתור   .11

נותן ל הלקזז מהתמורה ו/או מכל סכום אחר שיגיע ממנ תהא רשאית רשותה 11.1

ן אחר בי הסכםזה,  הסכםעל פי הוראות  רשותגיע לשי, כל סכום השירותים

ו/או על פי כל דין, לרבות בגין פיצוי ושיפוי וכן בגין כל נזק, הפסד,  הצדדים

עקב ו/או מחמת מעשה או מחדל של  רשותהוצאה ו/או מניעת רווח שנגרמו ל

זה. מובהר בזאת במפורש,  הסכםו/או עקב ו/או מחמת ביטול  נותן השירותים

על פי  רשותינו פוגע בכל זכות נוספת ו/או אחרת המוקנית לכי האמור לעיל א

 זה ו/או על פי כל דין.  הסכם

בשום מקרה, ועל אף האמור אחרת בכל סעיף המתייחס לקיזוז, ניכוי ו/או  11.2

לא יהא רשאי לעכב,  נותן השירותיםאו חוק שהוא,  הסכםעיכוב הכלול בכל 

עליו לשלם( על פי הוראות לקזז, לנכות סכום כלשהו מאלה שעליו לשלם )אם 

 .זה הסכם

 .הסכםה של יסודית הפרה תהווה והפרתו ,הסכםה מעיקרי הוא זה 11  סעיף

 פיקוח הרשות   .12

או מי  , ובכלל זה המנהלת,נותן השירותים מתחייב לאפשר לנציג הרשות 12.1

ויות לפקח על ביצוע השירותים וההתחייבופעולותיו, את לבקר  ן,מטעמ

 המפורטים במכרז, בהצעה ובהסכם. 

נותן השירותים מתחייב להישמע להוראות הרשות בכל העניינים הקשורים  12.2

 במתן השירותים. 
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הרשות רשאית, בכל עת, לבדוק את המערכת התקציבית והנהלת החשבונות של  12.1

נותן השירותים, בסעיפים הנוגעים למכרז זה. על נותן השירותים להעמיד 

ולעיונה של הרשות ו/או נציג מטעמה את כל החומר והמידע שידרשו לרשותה 

פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות ו/או -ידי הרשות ו/או נציג מטעמה, על-על

 נציג מטעמה.

פי דרישה, גישה למערכת הממוחשבת, למאגר -הרשות תהיה רשאית לקבל, על 12.4

 המידע ולארכיב של נותן השירותים. 

וש הפסקת קבלת השירותים ממי מטעמו של נותן הרשות תהיה רשאית לדר 12.1

וזאת מטעמים סבירים וענייניים. במקרה כזה, מתחייב נותן  ,השירותים

יעמוד בדרישות שבהן השירותים להעמיד לרשות הרשות מבצע אחר מטעמו, ש

ימים מיום הדרישה להפסקת  14-לא יאוחר מ ,מבצע המקוריה נדרש לעמוד

 קבלת השירותים.  

וח מטעם הרשות כדי לשחרר את נותן השירותים מהתחייבויותיו אין בפיק 12.1

 .ההסכםואחריותו כלפי הרשות למילוי כל תנאי 

כי כל זכות הניתנת על פי הסכם זה לרשות לפקח, להדריך  ,מוסכם ומוצהר בזה 12.3

או להורות לנותן השירותים, הנם אמצעי להבטיח ביצוע הוראות ההסכם 

 במלואו.

 ביקורת    .11

הרשות, המבקר הפנימי של הרשות או מי שמונה לכך, יהיו רשאי לקיים חשב  11.1

בכל עת, בין בתקופת ההסכם ובין לאחריה, ביקורת ובדיקה אצל נותן 

 השירותים בכל הקשור במתן השירות, או בתמורה הכספית מושא הסכם זה.

ביקורת ובדיקה כמתואר לעיל יכללו עיון בספרי החשבונות ובמסמכים של נותן  11.2

והעתקתם. בכלל זה תהיה  ,שירותים, לרבות אלה השמורים במדיה מגנטיתה

 הביקורת רשאית לדרוש הוכחות לתשלום שכר כנדרש.

מיד  ,ולמסור למבצעי הביקורת ,נותן השירותים מתחייב לאפשר ביצוע האמור 11.1

-כל מידע או מסמך כמתואר לעיל, וכן דוחות כספים מבוקרים על ,עם דרישתם

ו. נותן השירותים מוותר בזאת על כל טענה יישנם ביד אם, ידי רואה חשבון

-בדבר סודיות או חיסיון או הגנת פרטיות בנוגע למידע או לרשומות שיידרשו על

 ידי הרשות.
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נותן השירותים מתחייב לקיים את האמור לעיל גם בכל הקשור למידע הקשור  11.4

 לביצוע ההסכם ומצוי בידי צד שלישי.

 ביטולוו הסכםהפרת ה   .14

מבלי  -, אזי רשותבנסיבות שאינן בשליטת ה םשירותיה מנע ביצועיבמקרה שבו י 14.1

זה ו/או על פי כל  הסכםעל פי  רשותלגרוע מכל זכות ו/או סעד אחרים הנתונים ל

 .נותן השירותיםזה לאלתר, בהודעה בכתב ל הסכםזכאי לבטל  רשותהא הדין, ת

או  הסכםעל פי ה רשותדו למבלי לגרוע מן האמור לעיל ומכל זכות או סעד שיעמ 14.2

הא תהדין, מוסכם במפורש כי בקרות אחד או יותר מהמקרים שיפורטו להלן, 

 :ימידבאופן  הסכםלבטל את ה תזכאי רשותה

 .הפרה יסודית הסכםהפר את ה נותן השירותים 14.2.1

ולא תיקן אותה  ,הפרה שאינה יסודית הסכםהפר את ה נותן השירותים 14.2.2

 .בכתב לעשות כןה דרישימים לאחר קבלת  3תוך 

 ו/או העביר בדרך אחרת או הסב ו/או שיעבדו/המחה  נותן השירותים 14.2.1

, ללא במלואן או בחלקן, הסכםזכויותיו על פי הו/או את  הסכםהאת 

 ; מראש ובכתב רשותהאישור 

בא בדברים עם נושיו לשם הסדר חובות כללי מפאת אי  נותן השירותים 14.2.4

 יכולת פירעון;

שירותים כדוגמת חדל בפועל מלנהל עסקיו ו/או מלבצע  נותן השירותים 14.2.1

 ; זה הסכםושא מהשירותים 

צו כינוס נכסים ו/או צו פירוק ו/או הוכרז  נותן השירותיםהוצא נגד  14.2.1

 ;ם( ימיםשלושי) 10ואלו לא בוטלו תוך  פסול דין נותן השירותים

 ;התפרק מרצון, או על פי צו של בית משפט נותן השירותים 14.2.3

כל פעולת הוצאה לפועל אחרת( על רוב נכסי  הצעועיקול )או בהוטל  14.2.8

ו/או נכסים  נותן השירותיםמהותיים של  או על נכסים נותן השירותים

העיקול בלבד ש, וםשירותיהלצורך ביצוע  נותן השירותיםהדרושים ל

 .מיום הטלתו ( ימיםיםלושש) 10אמור לא הוסר תוך ה
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זה כאמור  הסכםלבטל  רשותשל ה המודע ומסכים לכך, כי זכות נותן השירותים 14.1

, ולא תהא לו כל טענה, רשותלעיל, הינה זכות יסודית ובסיסית של ה זה 0 בסעיף 

בגין ביטול  ו/או מי מטעמה רשותדרישה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהם, כנגד ה

 זה כאמור. הסכם

על פי  רשותזכות וסעד העומדים ל זה ומבלי לגרוע מכל הסכםבנוסף לכל האמור ב 14.4

בכל עת ומכל סיבה  הסכםה את לבטל תרשאי רשותה תהאזה או הדין,  הסכם

 .מראש לפחותיום  )שלושים( 10, נותן השירותיםעל ידי מתן הודעה בכתב ל שהיא,

זכאי לתשלום רק  נותן השירותיםיהא  ,כאמור לידי סיום הסכםה באובמקרה שי 14.1

כמועד סיום  רשותבפועל עד למועד הנקוב בהודעת ה שסיפקחלק השירותים בגין 

 .הסכםה

מהצדדים כל  מיכאמור, לא תהיה ל לידי סיום הסכםה באומובהר, כי במקרה שי

תביעה או טענה לפיצויים, או טענה למניעת רווח בגין הביטול, ובלבד שהצדדים 

 .הסכםל הזה עד למועד סיומו ש הסכםמילאו את התחייבויותיהם ההדדיות לפי 

 והעדר ניגוד עניינים סודיות   .11

 או להביא      נותן השירותים מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור 11.1

לידיעת כל גורם, במישרין, בעקיפין ו/או בכל דרך שהיא, כל מידע, ידיעה, סוד 

מסחרי, נתונים, חפץ, מסמך מכל סוג שהוא או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם 

די נותן השירותים, עובדיו או מי "( שיגיעו לימידע סודי" :לל )להלןנכסי הכ

מטעמו עקב או בקשר להסכם זה, בתוקף או בקשר עם ביצועו ו/או בקשר עם 

ללא אישור הרשות  ,הרשות, וזאת במהלך ביצוע ההסכם, לפניו ו/או לאחר מכן

 מראש ובכתב.

סודי או מסמך רשמי  נותן השירותים מתחייב לשמור בתנאים בטוחים כל מידע 11.2

שנמסר לו או שיגיעו אליו עקב ביצוע הסכם זה, בתוקף או בקשר עם ביצועו או 

 בקשר עם הרשות.

הרשות רשאית לתת הוראות לנותן השירותים ו/או מי מטעמו בדבר הסדרים  11.1

מיוחדים לעניין שמירת סודיות, לרבות קביעת הסדרי בטחון מיוחדים, הסדרי 

מיוחדים ונותן השירותים מתחייב למלא אחר דרישות  מידור או נוהלי עבודה

 הרשות בנדון.

נותן השירותים מתחייב שלא להשתמש במידע סודי למטרה כלשהי מלבד לצורך  11.4

 הסכם זה, אלא באישור מראש ובכתב מאת נציג הרשות המוסמך.
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 עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא נותן השירותים יעמיד לרשות הרשות  11.1

סודרת ועניינית את כל הידע והמידע הנמצאים ברשותו בקשר בצורה מלאה, מ

 :לשירות ולביצוע הסכם זה ו/או במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה )להלן

"(. כל המידע יועבר לרשות ו/או לצד שלישי שתמנה הרשות, בכל אופן המידע"

ם ו/או כל אופן אחר( בלוח זמני ל פהשבו הוא קיים )בכתב, בקבצי מחשב, בע

ידי הרשות, וללא כל תמורה נוספת. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי -שייקבע על

 כל המידע הינו קניינה הבלעדי של הרשות.

מצהיר בזה, כי ידוע לו ולעובדיו ו/או למי מטעמו כי הוראות  נותן השירותים 11.1

 חלות על הסכם זה. 1333-לחוק העונשין, התשל"ז 118סעיף 

, כי ידועות לו ולעובדיו ו/או למי מטעמו שיועסק יםנותן השירותכמו כן מצהיר  11.3

, מתחייב הואו ,1381-התשמ"א, הוראות חוק הגנת הפרטיות השירותים במתן

שלא למסור או השירותים, מתן בשמו ובשם עובדיו ו/או מי מטעמו שיועסק ב

סכם, אלא התוך כדי ביצוע ה הםלעשות שימוש בנתונים ובמידע שיגיעו אלי

 הנ"ל. חוקהת ובהתאם להורא

נותן השירותים רשאי ליתן שירותים לאחרים זולת הרשות, ובלבד שלא יהיה  11.8

בכך משום פגיעה בחובותיו שלפי הסכם זה. ההחלטה האם מתן שירותים לאחר 

נתונה לשיקול דעתה  -יוצרת או עלולה ליצור פגיעה במתן השירותים לרשות

 הבלעדית של הרשות.

כי במועד חתימת ההסכם ובמהלך תקופת  נותן השירותים מצהיר ומתחייב 11.3

ההתקשרות עם הרשות, לא יתקיים )ולא צפוי להתקיים( כל ניגוד עניינים לפי כל 

פי הסכם זה ובין קשריו -דין, לרבות ניגוד עניינים בין התחייבויותיו על

"(. "ניגוד עניינים" ניגוד עניינים" :העסקיים, המקצועיים או האישיים )להלן

 חשש לניגוד עניינים כאמור.משמעו אף 

וצרו מצבים ביחס לנותן השירותים ו/או מי ויאם כי  ,נותן השירותים מתחייב 11.10

מטעמו, העלולים להעמידו/ם במצב של ניגוד עניינים או במצב של חשש לניגוד 

עניינים או במראית עין של חשש כאמור, יהיה עליו להודיע על כך באופן מידי 

 ולפעול על פי ההנחיות שיקבל. ,פטית של הרשותלנציג הרשות והלשכה המש

 ,להחתים כל מי שעתיד ליתן שירותים מטעמוו לחתום נותן השירותים מתחייב 11.11

בנוסח המצורף להסכם  ,על "התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים"

 .2נספח כוהמסומן 

 .זה הסכםזה, והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של  הסכםזה, הינו מעיקרי  15 סעיף 
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 העברת זכויות   .11

או להעביר בדרך אחרת  המחותללשעבד,  להסב, לא יהא רשאי נותן השירותים 11.1

או  במלואןזה ו/או את זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פיו,  הסכם, את כלשהי

, מראש ובכתב, רשותתקבל לכך הסכמת התאלא אם  לכל גורם אחר, חלקן,ב

. לעניין סעיף זה, שינוי בבעלות או הרשות קבעו על ידייובכפוף לתנאים שי

ויות. כדין העברת זכ ודינ - , בין במישרין ובין בעקיפיןבנותן השירותים בשליטה

הסכמת הרשות כאמור, לא יהיה בכך כדי לשחרר את נותן  אף אם תינתן

השירותים מהתחייבות, אחריות ו/או חובה כלשהן, אשר בהן הוא חב, על פי 

 הסכם זה ו/או על פי כל דין.

זה  הסכםאת  או להעביר בדרך אחרת המחותללשעבד,  להסב,הא רשאי ת רשותה 11.2

, על פי שיקול חלקןבאו  במלואןעל פיו,  הו/או זכויותי הו/או את התחייבויותי

נותן . נותן השירותים, לכל גורם אחר, ללא צורך בהסכמה נוספת מאת הדעת

נותן בזאת, מראש, את הסכמתו להעברת זכויות ו/או התחייבויות  השירותים

על כל המסמכים  נותן השירותים, יחתום רשותכאמור לעיל. לבקשת ה רשותה

 כאמור לעיל. רשותלצורך העברת זכויות ו/או התחייבויות ה הדרושים

 .זה הסכםזה, והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של  הסכםזה, הינו מעיקרי  16 סעיף 

 שונות   .13

ו/או  רשותו/או למי מטעמו אין, ולא תהא, כל זכות עכבון כלפי ה נותן השירותיםל 13.1

, לגבי מסמכים ו/או כל מיטלטלין ו/או נכסים אחרים, מכל מין וסוג המי מטעמ

נותן . הו/או למי מטעמ רשותו/או השייכים ל םשהם, הקשורים לשירותי

ם )א ערך בינו לבין כל קבלן משנהימתחייב, כי בכל התקשרות שת השירותים

כלל תנאי מפורש, לפיו לא תהא לקבלן המשנה האמור כל זכות עכבון י, יתיערך(

 כאמור. 

במקרה מסוים, לא זה למשנהו  הסכםלויתור, ארכה או הקלה שניתנו על ידי צד  13.2

יהוו תקדים למקרה אחר, ולא יהיה תוקף לשום ויתור, ארכה או הקלה שנעשו 

על ידי הנציגים המוסמכים של  אלא אם נעשו בכתב ונחתמו, זה הסכםבקשר עם 

 הצדדים. 

עיכוב ו/או בכפוף להוראות הדין לעניין התיישנות ו/או פקיעת זכויות כלשהן,  13.1

על השהיה במימוש ו/או בהפעלת זכות של צד כלשהו לא יחשבו כוויתור מצדו 

והוא יהיה רשאי זה ו/או על פי כל דין,  הסכם, על פי חלקןבאו  במלואןזכויותיו, 

 בכל עת שימצא לנכון.  ןו/או להפעיל ןלממש
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 הסכםהתרופות והסעדים על פי  -זה  הסכםאחרת ב מפורשות אלא אם כן נאמר 13.4

 בלי לגרוע, מכל סעד או תרופה אחרים על פי כל דין.מזה הינם בנוסף, ו

זה הינה בלתי חוקית או אינה ניתנת  הסכםאם ייקבע, כי הוראה כלשהי ב 13.1

האכיפה יורדים לשורשו של וקיות או העדר יכולת אלא אם אי הח - לאכיפה, אזי

זה, אשר תמשכנה לעמוד  הסכםלא יהא בכך כדי לפגוע ביתר הוראות  -זה  הסכם

 בתוקפן.

אלא אם  ,לא יהא להם תוקף -זה  הסכםכל תוספת, שינוי, תיקון ו/או עדכון של  13.1

 נעשו בכתב ונחתמו על ידי הנציגים המוסמכים של הצדדים. 

לדון בכל והייחודית הסמכות הבלעדית יחולו דיני מדינת ישראל. זה  הסכםעל  13.3

 הסכםסכסוך ו/או חילוקי דעות שיתעוררו בין הצדדים בכל הקשור ו/או הנובע מ

לבתי המשפט נתונה , תהא לתוקפו, פרשנותו, ביצועו ו/או הפרתוזה, לרבות בקשר 

 בלבד, לפי סמכותם העניינית.  במחוז המרכז, ולהם

. כל הודעה שתשלח מצד אחד זה הסכםראש דים הינן כמפורט בכתובות הצד 13.8

)כפוף לכל שינוי בה, שהודעה בכתב עליו זה  הסכםראש למשנהו לכתובתו ב

: אם יעדה( יראוה כאילו הגיעה לזה הסכםבדרך המפורטת ב נמסרה לצד האחר

)שבעים ושתיים( שעות מעת מסירתה במשרד  32כעבור  -נשלחה בדואר רשום 

 ביום העסקים - או בדואר האלקטרוני דואר בישראל; אם נשלחה בפקסימיליה

, באם קיים בידי השולח אישור על העברה תקינה של משלוחהשלאחר יום 

בעת מסירתה  -; אם נמסרה בכתובתו של הצד הרלוונטי ביד ההודעה במלואה

 כאמור. 

ממצה את מלוא המוסכם בין הצדדים בעניינים הכלולים בו, והוא זה  הסכם 13.3

הסכמה, התכתבות, או הצהרה, מצג, , הסכםמחליף בעניינים הכלולים בו, כל 

, בין בכתב ובין בעל פה, שניתנו )ככל שניתנו( או שנערכו )ככל שנערכו(, התחייבות

א כל תוקף זה, ולא יה הסכםקודם למועד החתימה, ושאינם כלולים במפורש ב

 , מצג, הצהרה, הסכמה, התכתבות, או התחייבות כאמור.הסכםלכל 
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 עליו. רשותזה ייכנס לתוקף רק עם חתימת ה הסכם 13.10

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
 
 
 

            

 נותן השירותים          רשותה 
 
 
 
 

 אישור

      מרחוב      אני הח"מ, עו"ד / רו"ח 

נותן כי ההחלטה של  ,"(נותן השירותים)להלן: " ........................של  וכוחכבא  ,מצהיר בזאת

 ,זה מוסמך)ים( לחתום עליו הסכםזה נתקבלה כדין, כי החתומים על  הסכםלחתום על  השירותים

 כאמור מחייבת אותו על פי כל דין. נותן השירותיםוכי חתימת 

 

            

 /רו"חעו"ד                  תאריך 
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 1נספח 

  במכרז נותן השירותים של מחירההצעת 
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 2נספח 

 ולמניעת ניגוד עניינים סודיות תחייבות לשמירתה

 

 מבוא 

 

 "(הרשותלבין הרשות )להלן: "  "(נותן השירותים"  להלן:)ונחתם בין  ____________  הואיל

מול יעוץ לקידום שיווק ויחסי ציבור לקבלת שירותי  01/2018הסכם לפי מכרז 

מיום _______בחודש_______ שנת  ,עבור רשות החדשנותהתקשורת הזרה, 

  "(;השירותים"  -)להלן )להלן: "ההסכם"( _______ 

 

ר, לשם מתן יתידי נותן השירותים, בין ה-ואני נותן השירותים לפי הסכם זה/ מועסק על והואיל

 השירותים לרשות;

 

 לרבות עובדיו ,בתנאי שנותן השירותים ,והרשות הסכימה להתקשר עם נותן השירותים והואיל

וכל אדם אחר מטעמו ישמור על סודיות כל המידע כהגדרתו להלן בהתאם להוראות 

התחייבות זו, וכן על סמך התחייבות נותן השירותים לעשות את כל הדרוש לשמירת 

  סודיות המידע כהגדרתו להלן;

 

כי עקב או בקשר להסכם יתכן כי אקבל לחזקתי או יבוא לידיעתי  ,בר לי וידוע ליוהוס והואיל

( כלשהם לרבות תכתובת, חוות דעת, חומר,  (Know- How(, או ידעInformationמידע )

לחוק  31תוכנית, מסמך, רישום, שרטוט, סוד מסחרי/עסקי או ידיעה כהגדרתה בסעיף 

שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור או מידע שידיעתו  מסוגים שונים, 1333 -העונשין, תשל"ז

"קיצור דרך" לשם הגעה למידע שהכלל אינו יכול להגיע אליו, בין בעל פה ובין  -תשמש ל 

בכתב, לרבות בתעתיק, באמצעי אחסון אלקטרוני או בכל כלי ואמצעי אחר העשוי לאצור 

האמור, נתונים, מסמכים מידע בין ישיר ובין עקיף, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות 

  "(;"המידע -ודו"חות )להלן 

 

והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע בכל צורה שהיא לכל  והואיל

אדם או גוף כלשהם מלבד לנציגי הרשות המוסמכים לעניין ההסכם, ללא קבלת אישור 

לצדדים נזק מרובה ומהווה  נציג הרשות המוסמך מראש ובכתב עלול לגרום לרשות או

 ;1333 -לחוק העונשין, תשל"ז 118עבירה פלילית לפי סעיף 
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 :אי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפי רשות החדשנות כדלקמן

 

 המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.  .1

 לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור או הנובע ממנו.  .2

להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן השירותים,  .1

ובכפוף לאמור לעיל, לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי או לכל שימוש עצמי אחר שלא 

בהתאם לאמור לעיל, וכן לא לגרום או לאפשר לאחרים לנצל, בכל דרך או אופן שהם, את 

 המידע. 

ידי נותן -אמור לעיל, הנני מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי עלבלי לפגוע בכלליות ה .4

לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם לקבל את המידע,  ,השירותים או לאחר מכן

בין במישרין ובין בעקיפין, לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת אדם או 

ומר כתוב אחר או כל חפץ או דבר, בין ישיר גוף וכן לא להוציא מחזקתי את המידע או כל ח

 ובין עקיף, לצד כל שהוא. 

 

לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את התחייבויותיי על פי  .1

כתב התחייבות זה ובין השאר, לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים מבחינה בטיחותית, 

 ביטחונית, נוהלית או אחרת.

עת עובדי או מי מטעמי, ככל שישנם, את האמור בהתחייבות זו לרבות חובה זו להביא לידי .1

 של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה. 

להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר  .3

את בין אם אהיה ייגרמו לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וז

 אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים. 

להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי  .8

מכם או השייך לכם או שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם 

ר שהכנתי עבור הרשות. כמו כן, הנני מתחייב לא לשמור או גוף עקב מתן השירותים או חומ

 אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של המידע. 

 שלא לעסוק או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיש בו משום פגיעה בחובותיי שלפי    .3

כתב התחייבות זה ו/או שמכוח מתן השירותים לרשות או שבעטיו אני עשוי להימצא, 

עקיפין, במצב של ניגוד עניינים, בין מילוי תפקידי או עיסוקי במסגרת מתן במישרין או ב

השירותים לרשות לבין עניין אחר. בכלל "עניין אחר" ייחשבו ענייני, לרבות עניינו של קרובי 

או של גוף שאני או קרוב שלי חבר בו, מנהל אותו או עובד אחראי בו, או גוף בשליטתי אשר 

בהון מניות, ו/או בזכות לקבלת רווחים, ו/או בזכות למנות מנהל ו/או  לי או לקרובי חלק בו,

בזכות הצבעה, וכן גם ענינו של לקוח, שאני או מעסיקי או שותפי, או עובד העובד עימי או 

 "(.עניין אחר": בפיקוחי, מיצגים/מייעצים/מבקרים )להלן
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עמוד בו בין מילוי תפקידי או בכלל זה לא ידוע לי על ניגוד עניינים קיים או שאני עשוי ל .10

עיסוקי במסגרת מתן השירותים לרשות לבין עניין אחר שלי או עניין של קרובי או עניין של 

 גוף שאני או קרובי חבר בו.  

בכל מקרה שאפר התחייבות זו לרבות בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או  .11

כם זכות תביעה נפרדת ועצמאית הנמצא ברשותכם ו/או הקשור לפעילויותיכם, תהיה ל

 כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל. 

הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שלא בהתאם לכתב התחייבות זה לרבות מסירתו  .12

 -וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1333 -לאחר מהווים עבירה לפי חוק עונשין, התשל"ז

1381 . 

 התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לביניכם.  .11

מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע, אשר יתקבלו בכל דרך שהיא, יחולו כל הוראות  .14

 כתב התחייבות זה.  

 
מוסכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל זכות או סעד או סמכות אחרת  .11

 פי כל דין או הסכם לרבות ההסכם. -המוקנית לרשות על

 

 ולראיה באתי על החתום

 תאריך: ______________

 שם פרטי ומשפחה:__________________ ת"ז:_____________

 

 חתימת נותן השירותים –אישור עו"ד 

      מרחוב      י הח"מ, עו"ד / רו"ח אנ

 וז תחייבותכי החתומים על ה "(,נותן השירותים)להלן: " ........................של  וכבא כוחבזאת,  אשרמ

 על פי כל דין. נותן השירותים מחייבת את םוכי חתימת ,מוסמך)ים( לחתום עליו

 

_________________    _______________________  

 עו"ד/רו"ח        תאריך            

 

 נותן השירותיםמועסק מטעם חתימת  –אישור עו"ד 

 

_______________ שכתובתי  . _____________,מ.ר ,_____________ אני הח"מ, עו"ד

 מאשר בזאת כי ביום ___________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' ,___________________

 בפני. הז מסמךחתם/ה על ו ,ת.ז. מס' _________  ________________, נושא/ת

 

_____________                          _____________              ___________ 

 תאריך                חותמת וחתימה                               שם                                     
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 1נספח 

  במכרז נותן השירותיםמסמכי המכרז, כולל הצעת 

 )למעט הצעת המחיר(

 [לא מצורף]


