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 י"אנספח 

 

 03/2017שלבי -מכרז פומבי דו

 
 הסכם 

 

 2017שנערך ונחתם ביום _____ בחודש _________ בשנת 

 

 בין:

 הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית

 קריית שדה התעופה 4הירדן מרח' 

 )""רשות החדשנות(להלן: "הרשות" ו/או 

 מצד אחד

 לבין:

 שם : _______________________

 ________________כתובת:

 _____________מס' רישום (עוסק מורשה,  תאגיד, תעודת זהות):

________ נושא ת.ז. _____________  -ו __________נושא ת.ז.  ______באמצעות 

 המוסמכים לחתום בשמו

 (להלן: "נותן השירותים")

 מצד שני 

 

 םקבלת שירותי - 03/2017שלבי מס' -והרשות  פרסמה מכרז מכרז פומבי דו הואיל

 ");המכרזניהול מאגדים (להלן: "ל

 נפרד בלתי חלק ומהווה זה, להסכם 1 נספחכ מצורף המכרז של העתק

 . זה מהסכם

  והואיל

 

ונותן השירותים זכה במכרז לניהול מאגד _________,  בהתאם להחלטת 

והתחייב לפעול וליתן את  ,ועדת המכרזים של הרשות מיום __________

 – השירותים מושא המכרז בהתאם להוראות המכרז, הצעתו על כל נספחיה

להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן:  2נספח כהמצורפת 

 והצהרותיו;  ")ההצעה"

 השירותים את הרשות עבור יבצע השירותים נותן כי מעוניינים והצדדים והואיל

 הכל - ובתנאים במועדים, באופן זה ובהסכם בהצעה, במכרז המפורטים

 ");השירותים" (להלן: מכרז ובהצעהב  לרבות ,זה בהסכם כמפורט
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 והואיל

 

 

ולא תיצור יחסי  ,והצדדים מסכימים כי התקשרות זו תהיה על בסיס קבלני

שותפות או שליחות ו/או יחסי עובד מעביד, בין הרשות לבין נותן השירותים, 

וזאת בהתחשב בתנאי ההתקשרות שאינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי 

 עובד מעביד;

 חוק להוראות בהתאם מתוקצבת זה הסכם פי על הרשות והתחייבות והואיל

ובתקנה ___________  של תקציב לשנת הכספים ______   השנתי התקציב

 הרשות;

כי לא קיימת כל הגבלה ו/או מניעה על פי דין,  ,ונותן השירותים מצהיר והואיל

 .הסכם או מכל סיבה אחרת להתקשרותו בהסכם זה

 

 

 לפיכך הוצהר הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

 מבוא .1

 המבוא להסכם זה וכן מסמכי המכרז ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.  1.1

 הכותרות נועדו לשם הנוחיות בלבד והן לא תשמשנה לפרשנות ההסכם. 1.2

אין בהוראות הסכם זה כדי לגרוע  .הוראות הסכם זה באות להוסיף על הוראות המכרז 1.3

לא  האמור בהסכם זה .לו זכאית הרשות על פי המכרזשמהוראות המכרז ומכל סעד 

 יתור על הוראה מהוראות המכרז.וכהקלה או כו ייחשב

 בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים בו הפרוש והמשמעות המוקנים להם במכרז. 1.4

יחולו  ,במקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין הוראות המכרז לבין הוראות הסכם זה 1.5

 הוראות המכרז, אלא אם נאמר במפורש אחרת. 

 

 הצדדיםהצהרות  .2

"). נותן מנהל המאגדידי .............................. (להלן: "-על בפועל השירותים יינתנו 2.1

פורט בהצעה השירותים מתחייב לתת את השירותים רק באמצעות מנהל המאגד ש

ידי ועדת המכרזים. יובהר, כי מנהל המאגד הוא זה אשר -במכרז ואושר על ההוגשש

יבצר ממנו ליתן את השירות, מכל סיבה י, ובמקרה  שעלבפו ייתן את השירות לרשות

 שהיא, תסתיים ההתקשרות לאלתר.

ו לרשות בהתאם להסכם זה אינו יכי מתן השירותים על יד ,נותן השירותים מצהיר 2.2

 פוגע בזכויות צד ג' כלשהו, לרבות בכל הקשור לזכויות בקניין רוחני של צד ג' כלשהו.

לרבות  ,כי יש לו את היכולת והאמצעים הדרושים ,נותן השירותים מצהיר בזאת 2.3

וכן את הידע המקצועי, הניסיון  ,האמצעים הכספיים ומשאבי האנוש העומדים לרשותו

 והמומחיות הנדרשים לשם אספקת השירותים.
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כי הוא מחזיק במסמכים והאישורים התקפים  ,נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזאת 2.4

רשים לשם התאגדותו ו/או ביצוע התחייבויותיו לפי בהתאם להוראות כל דין, הנד

הסכם זה. נותן השירותים מתחייב להחזיק מסמכים תקפים כאמור לעיל במהלך כל 

 תקופת ההסכם ולהציג המסמכים לרשות בכל עת שתדרוש.

 ,על כל חלקיו ,מובהר כי נכונותן של הצהרות נותן השירותים המפורטות בסעיף זה 2.5

ם זה. אי נכונות הצהרות אלה או חלקן, בין בעת חתימת הסכם היא תנאי מהותי בהסכ

ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה מצד נותן  ,זה ובין בכל מועד שלאחר מכן

 השירותים.

נותן השירותים מתחייב להודיע לרשות מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו,  2.6

לרבות על כל צו שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו ליתן את השירותים בהתאם 

 להסכם זה על נספחיו.

שעות, על כל שינוי  48נותן השירותים יודיע לרשות בע"פ ובכתב, לכל המאוחר בתוך  2.7

ו/או על כל מקרה שבו עולה כי לא יהיה באפשרותו להעניק את במעמדו החוקי 

השירותים המבוקשים ו/או על כל אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו 

ו/או על כל עניין אחר שיש  ,פי המכרז והסכם זה, כולן או מקצתן, מכל סיבה שהיא-על

 בו כדי להשפיע על מתן השירותים המבוקשים.

תים מתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות כל דין החל בקשר נותן השירו 2.8

 למתן השירותים מושא הסכם זה.

נותן השירותים ישתף פעולה עם הרשות בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על פי  2.9

ויעמוד לרשות הרשות באופן שוטף וברמת זמינות גבוהה,  ,הוראות המכרז והסכם זה

 שיידרש, מאת הרשות או מי מטעמה.  וזאת בהתאם לצרכי הרשות, ככל

 

 תקופת ההסכם .3

 הסכם זה נחתם לתקופה מיום __________ ועד יום __________. 3.1

לרשות שמורה הזכות הבלעדית להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות,  3.2

. סך כל תקופות ההארכה לא יעלו ")ההארכה תקופותלהלן: "( בנות עד שנה כל אחת

על ארבע שנים, הכל בכפוף לצרכי הרשות, לאישור התקציב מדי שנה בשנה, למגבלות 

לרבות הוראות חוק חובת  ,התקציב, לתקציבה המאושר של הרשות, להוראות כל דין

המכרזים והתקנות שהותקנו מכוחו, והוראות הסכם זה. תקופות ההארכה ייחשבו 

 תקשרות.חלק מתקופת הה

הארכת ההתקשרות ו/או הרחבת השירותים שיינתנו במסגרת ההסכם ו/או הגדלת  3.3

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

ידי מורשי -מתאים על מסמךולאחר חתימה על  ,באישור מוקדם של ועדת המכרזים

 החתימה של הרשות.

תוך  ,כולו או כל חלק ממנו סיום,הסכם לידי הרשות תהיה רשאית להביא את ה 3.4

 .לפחותימים מראש  30של בכתב בהתראה  ,תקופת ההסכם
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עבירה במקרה של הפרה יסודית של ההסכם מצד נותן השירותים או במקרה של ביצוע  3.5

תהיה הרשות, באישור המנהל הכללי, רשאית לבטל הסכם זה ללא  –ו יעל יד כלשהי

 התראה מוקדמת.

ידי הרשות, לא תהיה על הרשות חובה לפצות את -של ביטול ההסכם על בכל מקרה 3.6

נותן השירותים או לשלם לו תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה הקבועה בהסכם 

 עבור השירותים שסיפק עד לביטול ההסכם.

בכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא, נותן השירותים מחויב להעביר  3.7

או את כל העבודה שעשה עבור הרשות  ,ותו והשייך לרשותלרשות את כל החומר שברש

עד להפסקת ההסכם, ללא דיחוי וללא שום פגיעה. מובהר כי נותן השירותים אינו 

 רשאי לעכב אצלו חומר כלשהו מכל סיבה שהיא, לרבות לא בשל תשלום המגיע לו.

 זה. ההוראות בדבר שמירת סודיות וזכויות יוצרים יחולו גם לאחר הפסקת הסכם 3.8

 

 ידי נותן השירותים-השירותים שיינתנו על .4

מנהל המאגד יהיה נציג הזירה במאגד, שעיקר עיסוקו פעילויות להשאת הערך המוסף  4.1

רשות ב הפועלות תועוץ לוועדישל המאגד לפתיחות, שיתוף פעולה וחשיבה יצירתית, וי

 החדשנות ולמנהל הזירה בנושאים הקשורים לניהול מאגד.

 , בין היתר אך לא רק, את השירותים הבאים:השירותים יכללו 4.2

עבודת צוות עם בעלי תפקידים ונותני שירותים ברשות החדשנות, לרבות  4.2.1

 הבודקים המקצועיים, ובכלל זה בזירה ובמאגדים הנוספים.

ובפרט  ,ובכלל זה בוועדות הפועלות ברשות ,יעוץ לגורמים שונים ברשות החדשנות 4.2.2

 נקיטת פעילויות הקשורות למאגד. ל בנוגע ,למנהל הזירה

וידוא פעילות של הוועדות הטכניות במאגד, לרבות נוכחות בפגישות ותרומה  4.2.3

 לקיום הדיאלוג והעברת ידע בין החברים במאגד. 

 דאגה לתפעול מרכז מידע משותף של המאגד ושיווקו לתועלת חברי המאגד.  4.2.4

והגברת המודעות של החברים  ,הכוונת מחקרי האקדמיה לצרכי התעשייה 4.2.5

 התעשייתיים במאגד לפוטנציאל במחקרי האקדמיה. 

ידי חברי המאגד ובחינה שהם משקפים -מעבר על הדוחות הטכניים שיועברו על 4.2.6

 נאמנה את הפעילות שנעשתה.

נותן השירותים מתחייב לספק את השירותים המפורטים בהסכם, במכרז ובהצעה,  4.3

 ות הסכם זה על נספחיו ולהוראות כל דין.בהתאם לדרישות הרשות, להורא

שום דבר בהסכם זה לא יתפרש כבא למעט מן הסמכויות הנתונות לרשות ולבעלי  4.4

 התפקידים שבו.

בתחילת כל תקופת התקשרות, ועובר לתחילת מתן השירותים, תימסר לנותן  4.5

ידי מורשי החתימה של רשות החדשנות, בהתאם -השירותים  הזמנת עבודה חתומה על

כי רשות החדשנות שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעדכן מעת  ,צרכיה. יובהרל

 לעת את הזמנת העבודה בהתאם לצרכיה ולשיקול דעתה.
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כי הרשות תהיה רשאית לשנות או להוסיף שירותים הנובעים  ,מוסכם ומוצהר בזאת 4.6

או הקשורים לשירותים מושא המכרז, ללא צורך בהתייעצות או בהסכמת נותן 

 שירותים. ה

תערוך רשות  אםמנהל המאגד יתעדכן, באופן עצמאי ויזום, בעדכונים המקצועיים.  4.7

החדשנות פעילויות שונות, ובכלל זה ימי עיון, ימי הדרכה, השתלמויות וכנסים, 

מתחייב מנהל המאגד ליטול בהם חלק. הרשות הקשורים באופן כלשהו לשירותים, 

לקבוע את היקף החזר השעות בגין שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי 

 ההשתתפות בפעילויות אלו.

 

 שימוש בכלים ובחומרים .5

ידי נותן -כל הציוד, הכלים והחומרים, הדרושים לשם אספקת השירותים, יירכשו על 5.1

 השירותים ועל חשבונו, אלא אם הוסכם אחרת מראש ובכתב.

לצורך מתן בהם יעשה נותן השירותים שימוש שכל הציוד, הכלים והחומרים  5.2

 השירותים, יהיו מסוג המתאים ללא סייג למתן השירותים בהתאם להסכם זה.

מובהר כי עשיית שימוש בציוד, כלים, חומרים או תוכנות, שיש בה פגיעה בזכויות צד  5.3

 תחשב כהפרת הסכם זה. ,ג'

 

 העדר זכות ייצוג .6

ח או נציג של כי נותן השירותים איננו סוכן, שלו ,מוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים 6.1

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

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

 מראש ובכתב. אין לפרש כל סעיף מסעיפי המכרז ו/או ההסכם כהסמכה כאמור. 

לייצג את הרשות באופן כלשהו, רשאי נותן השירותים מתחייב שלא להציג עצמו כ 6.2

יישא באחריות הבלעדית לכל הוא ו למעט אם הוסמך לכך על ידי הרשות כמפורט לעיל,

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

 

 משמעות קביעה כי נותן השירותים או מי מטעמו הם עובד הרשות .7

כפי שבאה  ,כי למרות כוונת הצדדים ,ייקבע מסיבה כלשהי אםכי  הצדדים, על מוסכם 7.1

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

השירותים יחושב למפרע למשך כל תקופת הסכם זה בהתאם לדרגה ולדירוג הקבועים 

יה משולם לעובד בהסכם, או במקרה שלא נקבעו בהסכם דרגה ודירוג, על פי השכר שה

הרשות שמאפייני העסקתו הם הדומים ביותר לאלה של נותן השירותים; ועל נותן 

השירותים יהיה להשיב לרשות את ההפרש בין התמורה 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  7.2

על כל  ראשונה, רשות, יהיה על נותן השירותים לשפות את הרשות, מיד עם דרישהה

 ההוצאות שיהיו לרשות בשל קביעה כאמור.
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בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם הרשות תחויב בתשלומים כלשהם כאמור  7.3

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

 .  מהרשות

 
 איסור פעולה מתוך ניגוד עניינים  .8

נותן השירותים רשאי לספק שירותים לאחרים זולת הרשות, ובלבד שלא יהיה בכך  8.1

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

נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של  -עלולה ליצור פגיעה באספקת השירותים לרשות

 הרשות.

כי במועד חתימת ההסכם ובמהלך תקופת  ,נותן השירותים מצהיר ומתחייב 8.2

בינו ו/או בין ההתקשרות עם הרשות, לא יתקיים (ולא צפוי להתקיים) כל ניגוד עניינים 

פי הסכם זה ובין -, לרבות ניגוד עניינים בין התחייבויותיו עלמי מטעמו לבין הרשות

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

 משמעו אף חשש לניגוד עניינים כאמור.

וצרו מצבים ביחס לנותן השירותים ו/או מי מטעמו, וי אםכי  ,נותן השירותים מתחייב 8.3

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

יו להודיע על כך באופן מיידי לנציג הרשות במראית עין של חשש כאמור, יהיה על

 ולפעול על פי ההנחיות שיקבל. ,והלשכה המשפטית של הרשות

נותן השירותים מתחייב לחתום ולהחתים כל מי שעתיד ליתן שירותים מטעמו על  8.4

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

 .3נספח כ

 
 הרשותפיקוח  .9

נותן השירותים מתחייב לאפשר לנציג הרשות או מי שבא מטעמה לבקר פעולותיו,  9.1

 לפקח על ביצוע השירותים וההתחייבויות המפורטים במכרז, בהצעה ובהסכם. 

נותן השירותים מתחייב להישמע להוראות הרשות בכל העניינים הקשורים במתן  9.2

 השירותים. 

ערכת התקציבית והנהלת החשבונות של נותן הרשות רשאית, בכל עת, לבדוק את המ 9.3

 םולעיונ םהשירותים, בסעיפים הנוגעים למכרז זה. על נותן השירותים להעמיד לרשות

ידי הרשות ו/או נציג -דרשו עלישל הרשות ו/או נציג מטעמה את כל החומר והמידע שי

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

פי דרישה, גישה למערכת הממוחשבת, למאגר המידע -רשאית לקבל, עלהרשות תהיה  9.4

 ולארכיב של נותן השירותים. 

אין בפיקוח מטעם הרשות כדי לשחרר את נותן השירותים מהתחייבויותיו ואחריותו  9.5

 כלפי הרשות למילוי כל תנאי מכרז זה.

הדריך או כי כל זכות הניתנת על פי הסכם זה לרשות לפקח, ל ,מוסכם ומוצהר בזה 9.6

 להורות לנותן השירותים, הנם אמצעי להבטיח ביצוע הוראות ההסכם במלואו.

 מעוצב:גופן: מודגש, גופן עבור עברית
ושפות אחרות: מודגש
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 התמורה .10

 ₪ 254סך של תשלם הרשות לנותן השירותים השירותים לפי הסכם זה  תמורת מתן 10.1

בגין השעות שבהן יספק את השירותים , בתוספת מע"מ כדין, לשעהבניכוי ......... אחוז 

 . בפועל

תהיה מלאה, סופית ומוחלטת ותכלול את כל עלויות המציע לצורך מתן  תמורהה 10.2

השירותים, הישירות והעקיפות, תשלומים לביטוח לאומי ותשלומים נוספים בגין 

זכויות סוציאליות, הוצאות משרדיות, ביטול זמן וכו', למעט החזר עבור הוצאות 

 להלן. 10.3 נסיעה כמפורט בסעיף 

החזר הוצאות עבור נסיעה למקום מתן השירותים: יבוצע תשלום עבור מספר  10.3

במכפלת התעריף, העומד נכון לחתימת  בפועל מנהל המאגד, יבצעהקילומטרים ש

קבע בהתאם יוספת מע"מ כדין. המרחק יברוטו לקילומטר, בת₪  1.4ההסכם זה על 

להסכם, מיעד היציאה ליעד מתן השירותים.  4נספח לטבלת המרחקים המצורפת כ

 ידי הרשות.-דיווח הנסיעה ייעשה על גבי טופס מיוחד שיועבר על

שעות לשנה. למניעת  720שעות מתן שירותי הניהול למאגד יהיה  המרבי של היקףה 10.4

ין בהיקף זה משום התחייבות מצד רשות החדשנות להיקף דגש, כי אוספקות, יובהר וי

שעות כלשהו, והכל מותנה בצרכי הרשות ובשיקול דעתה, ולנותן השירותים לא תהא 

 כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

 

 דרך תשלום התמורה  .11

 אחת לחודש במהלך תקופת הסכם זה יעביר נותן השירותים לרשות חשבונית בצירוף 11.1

      "). דרישת תשלוםו (להלן: "ידין וחשבון על מתן השירותים על יד

הרשות תאשר את דרישת התשלום במלואה או בחלקה, ותודיע לנותן השירותים בתוך  

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

 ותנמק מדוע לא אישרה את יתר דרישת התשלום.

 אושר ישולם בהתאם למועדים שלהלן:חלק התמורה המ 11.2

 15-1דרישת תשלום שתוגש לרשות במחצית הראשונה של כל חודש (בימים  11.2.1

  לחודש העוקב. 15-לחודש), תשולם ביום העסקים הראשון הבא לאחר ה

לכל חודש (כולל) תשולם  24-16דרישת תשלום שתוגש לרשות בין התאריכים  11.2.2

  של החודש העוקב. 24-16בין התאריכים 

לכל חודש (כולל) תשולם  25-31דרישת תשלום שתוגש לרשות בין התאריכים  11.2.3

 לחודש העוקב. 24-ביום ה

לנותן השירותים לא תהיינה כל דרישות וטענות לרשות בגלל עיכובים בתשלום  11.3

התמורה כולה או חלק הימנה, אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום או מכך 

 שדרישת התשלום או הדו"ח לא אושרו.

 נותן השירותים מתחייב להחזיר לרשות מיד כל סכום עודף שקיבל מהרשות. 11.4

 

 



 
 
 

8 
 

 

 קיזוז .12

בלי לגרוע מזכות הרשות לכל תרופה ו/או סעד על פי כל דין, הרשות תהיה רשאית לקזז 

פי הסכם זה על נספחיו ומכוח כל הסכם -מהתמורה שעל הרשות לשלם לנותן השירותים על

 פי כל הסכם אחר. -פי הסכם זה או על-כל סכום המגיע לרשות מנותן השירותים על -אחר 

 

 נזיקין .13

יישא באחריות בגין כל פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שייגרמו מכל סיבה  נותן השירותים 13.1

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

או לרכוש הרשות או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה 

 מהפעלתו של הסכם זה.

ת לא תישא בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא מוסכם בין הצדדים כי הרשו 13.2

שייגרמו לגופו או רכושו של נותן השירותים או מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או 

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

 רותים בלבד.או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה וכי אחריות זו תחול על נותן השי

נותן השירותים מתחייב לשפות את הרשות על כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו לה  13.3

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.

 

 זכויות יוצרים .14

ידי נותן השירותים במסגרת הסכם זה ותוצאותיהם, -לכל השירותים שיסופקו ע 14.1

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

 המוחלט של הרשות.  

בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תוצרי עבודת מנהל המאגד בקשר עם מתן השירות  14.2

למנהל המאגד לא תהיה כל ולנותן השירותים ו/או  ,יהיו רכוש הרשות מרגע היווצרם

טענה בדבר זכויות ו/או תביעות לגבי שימוש הרשות בהם. מנהל המאגד ימסור ליד 

לרבות  ,הרשות, מיד עם דרישתה, כל מידע המצוי ברשותו בקשר עם מתן השירותים

 מידע, נתונים, ידע, תכניות, חוות דעת, דוחות, או מסמכים שהתקבלו.

ך כלשהו או בכל חלק מהשירותים ו/או תוצאותיהם נותן השירותים לא ישתמש במסמ 14.3

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

ושהוכנו  ,זכויות היוצרים בכל השירותים והתוצרים שיסופקו לרשות כחלק מהסכם זה 14.4

יהיו שייכות  ,דעת, דו"חות, מחקרים וכל כיוצא באלה-במסגרת הסכם זה, לרבות חוות

 שות, והתמורה דלעיל תהווה תמורה גם עבור זכויות אלה.לר

הרשות תהיה רשאית לבצע כל שימוש בתוצרי העבודה של נותן השירותים בתוך  14.5

תקופת ההתקשרות ו/או לאחריה, לרבות ביצוע שינויים והכנסת תוספות, השלמות או 

עריכה מחדש או העברתם לאחר בתמורה או ללא תמורה. הרשות תהיה רשאית 

 ידי נותן השירותים כחלק מהסכם זה, בציון שמו.-פרסם כל חומר שיימסר לה עלל
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ידי הרשות בביצוע -נותן השירותים מתחייב לשתף פעולה ולסייע לחוקרים שיורשו על 14.6

 מחקרים בהתייחס לשירותים מושא הסכם זה.

 נותן השירותים מתחייב שאין בתוצרי עבודתו כדי להפר זכויות של צדדים      14.7

 ידי צד שלישי    -יים, וכן מתחייב לשפות את הרשות בכל מקרה בו ייתבע עלשליש

 בגין הפרה נטענת של זכויות כאמור.

 

 שמירת סודיות .15

ידי הרשות -אם נותן השירותים הוא תאגיד, ולאור רגישות המידע אשר מועבר על 15.1

יועבר למנהל המאגד, יובהר כי רק מנהל המאגד יהיה חשוף למידע זה, ומידע אשר 

למנהל המאגד לא יועבר לנותן השירותים או למי מטעמו, אלא בהסכמה מראש ובכתב 

 של הרשות.

לשמור בסוד  /יםמתחייב ו/או מנהל המאגד נותן השירותיםבלי לגרוע מהאמור לעיל,  15.2

לידיעת כל גורם, במישרין, בעקיפין ו/או בכל  ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא

, ידיעה, סוד מסחרי, נתונים, חפץ, מסמך מכל סוג שהוא או כל דרך שהיא, כל מידע

") שיגיעו לידי נותן מידע סודידבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל (להלן: "

מטעמו עקב או בקשר להסכם זה, בתוקף או  עובדיו או מימנהל המאגד, השירותים, 

, לפניו ו/או לאחר בקשר עם ביצועו ו/או בקשר עם הרשות, וזאת במהלך ביצוע ההסכם

 ללא אישור הרשות מראש ובכתב. -מכן 

מתחייב לשמור בתנאים בטוחים כל מידע סודי או  ו/או מנהל המאגד נותן השירותים 15.3

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

 ביצועו או בקשר עם הרשות.

בדבר הסדרים ו/או מנהל המאגד ם הרשות רשאית לתת הוראות לנותן השירותי 15.4

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

למלא אחר  /יםמתחייב ו/או מנהל המאגד או נוהלי עבודה מיוחדים ונותן השירותים

 דרישות הרשות בנדון.

די למטרה שלא להשתמש במידע סו /יםמתחייב ו/או מנהל המאגד נותן השירותים 15.5

כלשהי מלבד לביצוע הסכם זה, אלא באישור מראש ובכתב מאת נציג הרשות 

 המוסמך.

 /ויעמיד ו/או מנהל המאגד נותן השירותים ,עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא  15.6

בצורה מלאה, מסודרת ועניינית את כל הידע והמידע הנמצאים  לרשות הרשות

או במסגרת מתן השירותים על פי הסכם בקשר לשירות ולביצוע הסכם זה ו/ /םברשותו

"). כל המידע יועבר לרשות ו/או לצד שלישי שתמנה הרשות, בכל המידעזה (להלן: "

אופן שבו הוא קיים (בכתב, בקבצי מחשב, בע"פ ו/או כל אופן אחר) בלוח זמנים 

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

 ע הינו קניינה הבלעדי של הרשות.המיד
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מתחייב לחתום ולהחתים כל מי מטעמו שעתיד  ו/או מנהל המאגד נותן השירותים 15.7

להיות קשור במתן השירותים מושא מכרז זה ושעשוי להיחשף למידע כאמור על 

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

 .3נספח כוהמסומן 

 

 ביקורת  .16

חשב הרשות, המבקר הפנימי של הרשות או מי שמונה לכך, יהיו רשאי לקיים בכל עת,  16.1

בין בתקופת ההסכם ובין לאחריה, ביקורת ובדיקה אצל נותן השירותים בכל הקשור 

 , או בתמורה הכספית מושא הסכם זה.יםבמתן השירות

החשבונות ובמסמכים של נותן ביקורת ובדיקה כמתואר לעיל יכללו עיון בספרי  16.2

השירותים, לרבות אלה השמורים במדיה מגנטית והעתקתם. בכלל זה תהיה הביקורת 

 רשאית לדרוש הוכחות לתשלום שכר כנדרש.

מיד עם  ,נותן השירותים מתחייב לאפשר ביצוע האמור ולמסור למבצעי הביקורת 16.3

ידי רואה -מבוקרים עלכל מידע או מסמך כמתואר לעיל, וכן דוחות כספים  ,דרישתם

ישנם בידו. נותן השירותים מוותר בזאת על כל טענה בדבר סודיות או  אםחשבון, 

 ידי הרשות.-חיסיון או הגנת פרטיות בנוגע למידע או לרשומות שיידרשו על

נותן השירותים מתחייב לקיים את האמור לעיל גם בכל הקשור למידע הקשור לביצוע  16.4

 שלישי.ההסכם ומצוי בידי צד 

 

 שינוי בהסכם או בתנאים .17

כל שינוי בהסכם ייעשה רק לאחר קבלת אישור של ועדת המכרזים ולאחר חתימה על  17.1

כי הימנעות מתביעת זכות  ,ידי מורשי החתימה של הצדדים. מוסכם-הסכם מתאים על

 לא תחשב כוויתור על אותה זכות.

יו וחובותיו של נותן זכויות .נותן השירותים מתחייב לבצע את השירותים בעצמו 17.2

או להסבה או להעברה בכל דרך  השירותים על פי הסכם זה אינם ניתנים להמחאה

 ., אלא בהסכמת הרשות מראש ובכתבלצד שלישי כלשהו אחרת

ניתנה הסכמת הרשות כאמור, לא יהיה בהסכמה כשהיא לעצמה, כדי לשחרר את נותן  17.3

שירותים יישאר אחראי כלפי ונותן ה ,השירותים מהתחייבויותיו על פי הסכם זה

 הרשות, לקיום ההסכם ככתבו וכלשונו ולכל דבר הקשור לביצוע הוראות הסכם זה.

 הפרת סעיף זה, תחשב להפרה יסודית של ההסכם. 17.4

מכוח ההצבעה בגוף המוסמך לקבל החלטות  25%מובהר בזאת כי משמעות העברת  17.5

תן השירותים לעניין הסכם בבעלות על נו 25%שוטפות אצל נותן השירותים, או העברת 

 כהסבת זכויות לפי הסכם זה.דינה  –זה 
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 ידי נותן השירותים-אי מילוי חיוב על .18

מבלי לגרוע מכל סמכות  ,מלא נותן השירותים חיוב מחיוביו, רשאית הרשותילא  אם 18.1

לבצע את אחת או יותר מהפעולות  ,לפי הסכם זה אולפי כל דין  האחרת הקיימת ל

 הבאות:

בין בעצמה ובין באמצעות מי  ,לבצע במקום נותן השירותים את החיוב 18.1.1

בשל כך מהתשלומים המגיעים  המטעמה, ולקזז את ההוצאות שנגרמו ל

 לנותן השירותים לפי הסכם זה.

 לבטל את ההסכם בהודעה בכתב. 18.1.2

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נותן השירותים מתחייב להחזיר לרשות את כל ההוצאות  18.2

ידי נותן -הישירות והעקיפות שהיו לה בגין אי מילוי הוראות הסכם זה על נספחיו על

לפצות אותה על כל נזק שנגרם לה בשל אי מילוי הוראות ההסכם ו/או וכן השירותים, 

 ביטולו.  

 

 נציג הרשות .19

לביצוע הסכם זה הוא עובד הרשות הנושא בתפקיד ראש זירת תשתיות נציג הרשות 

"). הרשות תהיה רשאית הנציגו (להלן: "ייד-טכנולוגיות או עובד הרשות אשר הוסמך על

 ידי מתן הודעה בכתב לנותן השירותים. -להחליף את הנציג בכל עת על

 

 תניית שיפוט .20

ר להסכם זה יהיה בבתי המשפט הצדדים מסכימים כי מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשו

 המוסמכים במחוז מרכז.

 

 כתובות והודעות .21

 כתובת נותן השירותים והרשות הינן כמפורט בראש ההסכם. 21.1

, בה שינוי לכל כפוף( זה הסכם בראש לכתובתו למשנהו אחד מצד שלחישת הודעה כל 21.2

 כאילו יראוה) זה בדרך המפורטת בהסכם האחר לצד נמסרה עליו בכתב שהודעה

 מסירתה מעת ימי עבודה) לושהש( 3 כעבור - רשום בדואר נשלחה אם: ליעדה הגיעה

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

 של תקינה העברה על אישור השולח בידי קיים באם, המשלוח יום שלאחר העסקים

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

 .כאמור

 

 מיצוי זכויות .22

כי תנאי הסכם זה מהווים ביטוי שלם ומלא של זכויות  ,מוצהר ומוסכם בין הצדדים

 הצדדים, והם מבטלים כל הסכם, מצג, הבטחה או נוהג שקדם לחתימתו.
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 רשימת נספחים להסכם .23
 ;  03/2017שלבי מס' -העתק של מכרז פומבי דו -להסכם 1נספח  

 נותן השירותים למכרז; הצעת -להסכם 2נספח  

 התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים; -להסכם 3נספח  

 טבלת מרחקים. -להסכם 4נספח  

 

 יש לחתום בחתימת יד ובחותמת

 

 

 

__________________  _________________  _______________ 

 נותן השירותים    חשב הרשות                  מורשה חתימה של הרשות

 

 
 יחיד - אימות חתימה

 
_______________ 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                                     
 

 

 מאוגד נותן שירותיםואישור זכויות חתימה בשם  אימות חתימה

 

_________ שכתובתי . __________________, מ.ר__________________,  אני הח"מ, עו"ד

רדי ה"ה בפני במש ומאשר בזאת כי ביום ___________ הופיע/ ,_________________

__________________, ו ________________,  ת.ז. מס' תנושא/ ________________

המוסמך/ים על פי מסמכי היסוד של  __________________,  ת.ז. מס' תנושא/

נותן ו/ם את תחייב בחתימל") ועל פי כל דין נותן השירותים" :_________________ (להלן

 בפני. מסמך זהעל  וחתם/לעניין מכרז זה, ו השירותים

 

 

     ___________         _____________                          _____________ 

ךתארי                 חותמת וחתימה                                    שם                                                
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 03/2017שלבי מס' -מכרז פומבי דו העתק של -להסכם 1נספח 

 לא מצורף
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 נספח 2 להסכם- הצעת נותן השירותים למכרז
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 נספח 3 להסכם
 

 התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים

 מבוא 

 

לבין הרשות הלאומית לחדשנות   ")נותן השירותיםלהלן: "(ונחתם בין  ____________  הואיל

שלבי -הסכם לפי מכרז פומבי דו ")רשות החדשנות" או "הרשותטכנולוגית (להלן: "

לאספקת  ")ההסכם(להלן: "מיום _______בחודש_______ שנת _______   03/2017

  ");השירותיםהשירותים המפורטים בהסכם (להלן: "

 

ידי נותן השירותים, כעובד או כקבלן, בין -הסכם / מועסק עלהנותן השירותים לפי  ,ואני והואיל

 רשות החדשנות;השאר, לשם אספקת השירותים ל

 

בתנאי שנותן השירותים לרבות  ,ורשות החדשנות הסכימה להתקשר עם נותן השירותים והואיל

עובדיו, קבלני משנה וכל אדם אחר מטעמו ישמור על סודיות כל המידע כהגדרתו להלן 

בהתאם להוראות התחייבות זו, וכן על סמך התחייבות נותן השירותים לעשות את כל 

  סודיות המידע כהגדרתו להלן;הדרוש לשמירת 

 

והוסבר לי וידוע לי כי עקב או בקשר להסכם יתכן כי אקבל לחזקתי או יבוא לידיעתי  והואיל

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

לחוק  91, מסמך, רישום, שרטוט, סוד מסחרי/עסקי או ידיעה כהגדרתה בסעיף תוכנית

מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור או מידע שידיעתו  1977 -העונשין, תשל"ז

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

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

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

  ;")המידע" (להלן:ודו"חות 

 

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

ד לנציגי רשות החדשנות המוסמכים לעניין ההסכם, ללא קבלת אדם או גוף כלשהם מלב

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

 ;1977 -לחוק העונשין, תשל"ז 118ומהווה עבירה פלילית לפי סעיף 

 

  :אי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפי רשות החדשנות כדלקמן

 

 זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה. המבוא להתחייבות  .1

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

ידי הרשות -ככל שנותן השירותים הוא תאגיד מאוגד, ולאור רגישות המידע אשר מועבר על .3

ר למנהל המאגד, ידוע לי כי רק אני אהיה חשוף למידע זה, ומידע אשר יועבר אלי לא יועב

 לנותן השירותים או למי מטעמו, אלא בהסכמה מראש ובכתב של הרשות.
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להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן השירותים,  .4

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 .5

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

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

מר כתוב אחר או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין וכן לא להוציא מחזקתי את המידע או כל חו

 עקיף, לצד כל שהוא. 

לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את התחייבויותיי על פי  .6

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

 ביטחונית, נוהלית או אחרת.

עובדי או קבלני משנה או מי מטעמי, ככל שישנם, את האמור בהתחייבות זו  להביא לידיעת .7

 לרבות חובה זו 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  .8

יבותי זו, וזאת בין אם אהיה ייגרמו לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחי

 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  .9

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

רותים או חומר שהכנתי עבור רשות החדשנות. כמו כן, הנני מתחייב או גוף עקב מתן השי

 לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של המידע. 

 שלא לעסוק או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיש בו משום פגיעה בחובותיי שלפי    .10

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

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

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 

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

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

 ").עניין אחר" בפיקוחי, מיצגים/מייעצים/מבקרים (להלן:

בכלל זה לא ידוע לי על ניגוד עניינים קיים או שאני עשוי לעמוד בו בין מילוי תפקידי או  .11

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

 עניין של גוף שאני או קרובי חבר בו.  

ור השייך לכם ו/או בכל מקרה שאפר התחייבות זו לרבות בכל מקרה שאגלה מידע כאמ .12

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

 כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל. 
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הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שלא בהתאם לכתב התחייבות זה לרבות מסירתו  .13

 -ק הגנת הפרטיות, התשמ"אוחו 1997 -לאחר מהווים עבירה לפי חוק עונשין, התשל"ז

1981 . 

 התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לביניכם.  .14

מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע, אשר יתקבלו בכל דרך שהיא, יחולו כל הוראות  .15

 כתב התחייבות זה.  

מוסכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל זכות או סעד או סמכות אחרת  .16

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

 

 

 

 

 

 ולראיה באתי על החתום

 

 

 היום: __ בחודש: ___ שנת: ____

 

 שם פרטי ומשפחה:__________________ ת"ז:______________
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 להסכם 4נספח 


	הסכם

