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  : הסכם 11מס' נספח  

 
 . __. __( 2021)  התשפ"בביום ____ בחודש ____    מעלה אדומיםשנערך ונחתם ב

 

 - ב י ן-

 מעלה אדומים עירית 
 מעלה אדומים ,  3דרך קדם 

 ( "הרשותאו " "העירייה" או "המזמין)להלן: "

 

 מצד אחד 

 - לבין-  

 : ____________ ספקשם ה                                                   
 ______________ ע.מ  /ח.פ.                                                   

 , ____________מס' טלפון: 
 _______________  פקס:                                                   

E-MAIL_______________________ 
 ___________ באמצעות איש הקשר: 

 "( ספקה)להלן: "

 מצד שני 

 

מס'    מהפרס  עירייהוה   :הואיל                    שירותי   12/12מכרז  דיגיטל,    לאספקת  עיריית  מנהל/ת  מעלה עבור 
נלווים, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי  אדומים , תאגידיה, מוסדותיה וכן  גופים 

 ;(", בהתאמההשירותיםאו " "המכרז)להלן:"  זה  , לרבות המפורט בהסכםהמכרז ונספחיו
 

 ;במכרז ]יש למחוק המיותר[   נוסף/   עיקריהספק נבחר כזוכה  ו   :והואיל                 

ל   הספקו   :והואיל עפ  ספקמעוניין  ב  "י למזמין את השירותים,  והתנאים המפורטים  מסמכי  הדרישות 

 ה; הסכם זהמכרז לרבות ב

והיכולת, הנמצהיר בפני העירייה כי בידיו    הספק ו      :והואיל וח  סיון, המומחיות, כ יהאמצעים, הידע 
דיןהאדם, המיומנות כל  עפ"י  והתעודות הדרושים  עפ"י  לביצוע התחייבויותי  ,, הרישיונות  ו 

לאספקת וביצוע השירותים באיכות וברמה גבוהה וכי הוא מעוניין לספק למזמין    , הסכם זה
 את השירותים כאמור;   

 

 כדלקמן:  ,הוסכם בין הצדדיםהוצהר, הותנה ו לפיכך        

 פרשנות ונספחים .1

 

 . מנוהיסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד  המבוא לה .1.1

 

זה .1.2 בהסכם  הסעיפים  לצורך  ,כותרות  שימוש  בהן  לעשות  ואין  בלבד  נוחות  לצרכי    משמשות 
 פרשנות התניות בהסכם. 
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 דם:ם הבאים המשמעויות שלצלמונחי ויהי זה  במסמך .1.3
 

 . מעלה אדומיםמנהל/ת דיגיטל עבור עיריית   לאספקת שירותי -17/2021  מס' מכרז -"המכרז"
 
 . 11/2021 במכרז מציע שזכה - "הספק"

 
שש  -הספק""עובדי   אלה  או  ידו  על  המועסקים  ו/או  שליחיו  ו/או  הספק  של  רותיהם  יעובדיו 
 או ירכשו על ידו או על ידי עובדיו או על ידי שליחיו בביצוע ההסכם וכל מי שהספק  יושכרו

 .אחראי על פי כל דין למעשיו או למחדליו
 

נספחיו,  במסמכי המכרז וכמפורט    ,מנהל/ת דיגיטל  שירותיאספקת    -"השירותים""העבודה" או  
 . הסכםמפורט ב הלרבות 

 
 . מעלה אדומיםעיריית   -או "המזמין" "העירייה"
 
 מנהל לצורך חוזה זה. כלשמש  עירייהמי שהוסמך על ידי ה - "המפקחאו " "נהלהמ"
 

משמע  .1.4 נקבה  בלשון  גם  זכר  בלשון  האמור  וההפך,  משמע  ברבים  גם  ביחיד  האמור 
 וההפך. 

 

 וזמנים בהסכם זה הינם לפי הלוח הגרגוריאני. מועדים   .1.5

 

 מסמכי החוזה  .2

 

 כל מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה.  .2.1

 

סתירה, אי התאמה או פירוש שונה של הוראה מהוראות החוזה לבין הוראה    במידה שתתגלה .2.2
לחוזה  ברורה הנספחים  מהמסמכים  אחר  במסמך  מאת  ומפורשת  אחרת  הנחייה  ובהיעדר   ,
יכריע בה היועץ המשפטי לעירייה או מי מטעמו, על פי שיקול דעתו הבלעדי; והמשתתף    -   המנהל 

 מתחייב כי יפעל בהתאם להחלטת היועץ המשפטי לעירייה, ומוותר בזה על כל טענה בכל נושא. 

 
 תמהות השירו .3

 
ולספק את  בכפוף לאמור בחוזה זה ובנספחיו, מתחייב הספק לבצע את הוראות ההסכם במלואן  

יסופקו  ,  המכרז  ובמסמכי  לעיל  האמור  מן  לגרוע  מבליבהתאם לצרכי הרשות ותקציבה.    ,שירותיםה
 :להלן, בתמצית  שירותים, כמפורט

 
 : אחריות על .3.1

ועל יישום והטמעה של   בתום מספר חודשים קצר גיבוש האסטרטגיה הדיגיטלית של הרשות  •
  עבודת הרשותייעול  פתרונות דיגיטליים שיאפשרו ייעול ושדרוג תהליכים פנים ארגוניים ל 

 .שיתואמו בין הצדדים ע"פ לוחות זמנים

הנגשת מידע ושירותים דיגיטליים להעלאת רווחת כלל לקוחות הרשות )תושבים, בעלי   •
 . עסקים, יזמים, עובדים, מבקרים וכד'(

בוש הצוות הדיגיטלי הרשותי, כך שיוביל את קידום הדיגיטל ברשות במהלך שנה  הובלת וגי •
 זו ולאחריה. 

בלו"ז   עיריית מעלה אדומיםיישום החזון הדיגיטלי ותכניות העבודה הדיגיטליות של   •
 .אופרטיבי מוסכם
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 עבודת מנהל/ת הדיגיטל תכלול בין היתר את המשימות הבאות: .3.2

 
 .שנתית לתחום הדיגיטל-הובלה וסיוע לצוות הדיגיטלי בגיבוש של תכנית עבודה שנתית ורב .א
ושירותים   .ב וליישום של תהליכי עבודה פנימיים  וקווים מנחים לתכנון  הגדרת סטנדרטים 

 . חיצוניים של הרשות
לימוד ומעקב אחר מגמות ויישומים מתקדמים בעולם הדיגיטל וזיהוי הזדמנויות להטמעת   .ג

ללקוחות  פתרו השירות  )שיפור  הרשות  יעדי  בהשגת  משמעותי  ערך  בעלי  דיגיטליים  נות 
 . הרשות, צמצום עלויות תפעוליות, הגדלת סל ההכנסות של הרשות וכד'(

הרשות   .ד ללקוחות  ובשירותים  הרשות  של  העבודה  בתהליכי  שינויים  של  והובלה  ייזום 
ים בתחומי עיצוב השירות  בהתבסס על אימוץ והטמעה של מתודולוגיות, כלים וסטנדרט

 .וטכנולוגיות מידע מתקדמות 
לרכז  .ה לאסוף,  במטרה  הרשות  לקוחות  ועם  המקצועיות  המחלקות  כלל  עם  הקשר  ניהול 

 .ולתעדף את הדרישות וביקושים לשיפור/פיתוח של תהליכים ושירותים דיגיטליים
תכלול ומעקב    –אחראי על יישום החזון הדיגיטלי ותכניות העבודה הדיגיטליות של הרשות   .ו

שנתית בתחום הדיגיטל, כולל סיוע בהכנת ובביצוע  -ביצוע של תכנית העבודה השנתית והרב
 . תכניות רכש וניהול תקציב הדיגיטל )תקציב השקעות ותקציב שוטף(

והזדמנויות   .ז יכולות  ניצול  תוך  שינויים  בהובלת  ברשות  התפקידים  בעלי  לכלל  סיוע 
 . דיגיטליות וטכנולוגיות

טמעת המדיניות הדיגיטלית הממשלתית ברשות, לרבות עקרונות הפעולה, תשתיות  סיוע בה  .ח
 רוחביות ודרכי היישום אותן מתווים ישראל דיגיטלית, רשות התקשוב ומשרד הפנים.

 תפוקות העבודה ייבחנו לאורך ביצוע ההסכם אחת לרבעון ותיבחן סבירותן ביחס למצופה.  •
 

  

   נה רשימה סגורה; העירייה רשאית לדרוש כל שירות יובהר כי רשימת השירותים שלעיל אי .3.3
 נוסף הנוגע במישרין ו/או בעקיפין באספקת השירותים שפורטו במסמכי המכרז, בהתאם    
 לשיקול דעתה הבלעדי. והמשתתף מתחייב לספק השירותים הנדרשים הנ"ל ובמועד שיקבע.    

 ) "השירותים: "להלן)               

 

 הספק התחייבות  .4

על עצמו לספק    הספק .4.1 כקבלן עצמאי, הכל בהתאם להוראות החוזה    השירותיםמקבל בזאת 
המכרז כל    ולמסמכי  אחר  זה  לצורך  וימלא  המנהל,  של  המוחלטת  דעתו  להנחת  האחרים, 

 הוראותיו. 
 

הספק מסכים ומצהיר בזאת במפורש, כי ידוע לו שהרשות רשאית להגדיל/להקטין את התקציב   .4.2
בהמוקצב   השירותים,  לשלאספקת  הבלעדיהתאם  דעתה  מימון    יקול  מקור  לקבלת  ובכפוף 

 במפורש על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם האמור.   הספק מוותר בזאתו חיצוני, 
 

התחייבויותיו   .4.3 לבצע  הספק  מתחייב  באופן  עוד  בשקדנות,  בנאמנות,  המכרז/ההסכם  מכח 
וברמה גבוהה לשביעות רצון הרשות, בכל היקף שיידרש, ובהתאם להוראות הרשות    בטיחותי

 ובמחירי הצעתו. 
 

בהתאם לכל האמור במסמכי המכרז, הוראות הבטיחות    שירותיםהספק מתחייב, כי יספק את ה .4.4
 כל דין ועפ"י כל דין ו/או תקן.  והוראות

 
יספק הספ .4.5 דין, אם לא  כל  עפ"י  זכויותיה של הרשות  וביתר  לפגוע באמור דלעיל  ק את  מבלי 

עם המזמין  במועד  שירותיםה בתיאום  שיקבע  יספק  כפי  תואם  באופן שאינו    השירותים    או 
, ללא  יידרש לערוך השינויים הנדרשים  ו/או באיכות ירודה, הספקשות העירייה  לצרכי ו/או לדרי

 . עלות נוספת, באופן מיידי
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להסכם זה    'הבנספח  ו/או הנחיות, כנדרש  דרישות    הוראות ו/אובקפידה    בצעלמתחייב  הספק   .4.6
 .ו/או כפי שיתעדכנו מעת לעת 

 

 תנאי יסודי בהסכם זה. ביצוע האמור בס' זה הינו מבלי למעט מהוראות ההסכם, 
 

 לספק השירותים במועדים, בשעות ובמיקום שיתואמו מראש בין הזוכה לעירייה. .4.7

לעבוד עבור הרשות, בהיקף עבודה של משרה מלאה כאשר יום עבודה מלא הינו יום עבודה בן   .4.8

 שעות בחודש. 168-שעות ובכל מקרה לא פחות מ 8.5

נשוא מכרזים/תיחורים בתחומי העיסוק של  הזוכה יהיה מנוע מאספקת שירותים  העובד של   .4.9

 מנהל/ת הדיגיטל הרשותי. 

 מנוע מלעבוד ברשויות אחרות. במעלה אדומים יהא הזוכה נציג  .4.10

ש"ח כולל מע"מ. התמורה הנ"ל    25,000לא יעלה על סכום של    היקף ההתקשרות החודשי .4.11

 תכלול את כל הוצאות הזוכה הנובעות מההתקשרות. 

בתכנית,    .4.12 המקומית  הרשות  להתקדמות  בהתאם  לשינויים  נתון  יהיה  ההתקשרות  היקף 

 והכל בתאום מראש. - היתרה התקציבית, והוראות נציג הרשות הממונה על נותן השירותים 

 להשתתף בכל ההכשרות ותהליכי הליווי של צוות הפיילוט.על הזוכה  .4.13

בהתאם לקבלת תקציב נוסף    היקף ההתקשרות הינו לשנה אחת, הארכת ההסכם תתאפשר .4.14

 ממשרד הפנים והחלטת הרשות. 

על הזוכה להיות זמין למתן השירותים בתקופת ההסכם באופן שיאפשר את תחילת העבודה   .4.15

 תוך מקסימום שבועיים מיום קבלת אישור הזכייה. 

 הזוכה מנוע מלעבוד ברשויות נוספות.  .4.16

 

 תפקידיו וסמכויותיו של המנהל  .5

סמכויות המנהל עפ"י הסכם זה, מוסכם ומוצהר, כי בנוסף להיותו של המנהל  מבלי לגרוע מיתר   .5.1
הרשות לעניין הסכם זה, כמפורט בהסכם, יהא המנהל מוסמך לבקר, לבדוק ולפקח על טיב    נציג

 שיסופקו על ידי הספק והתאמת הנ"ל לדרישות המכרז והחוזה.  השירותים
 

המנהל .5.2 רשאי  יהיה  ת   ,כן  בדבר  לספק  הודעה  ו/או  למסור  אי  קלות  ו/או  בזמנים  עמידה  אי 
קביעתו של המנהל לעניין זה הינה    , על תתי סעיפיו.לעיל  6עיף  כמפורט בסת השירותים  התאמ

מו פעולה ולאפשר  ק למלא אחר הוראות המנהל, לשתף ע הספ  סופית ואינה ניתנת לערעור. על
 ידו.  לו לבקר כל חלק מהשירות המבוצע על

 
בידי המנהל לא ישחרר את הספק מהתחייבויותיו למילוי תנאי חוזה זה  הפיקוח אשר  סמכות   .5.3

הדרישות שבדין והספק יהיה אחראי לכל הפעולות, השגיאות ההשמטות והמגרעות    ולמילוי כל
 על ידו. שנעשו או נגרמו

 

 : כי כלפי המזמין בזאת ומתחייב מצהיר הספק .6

ו/או כל שיקול אחר    )מימון חיצוני(    ולפי תקציב מאושר  כי העירייהההסכם יופעל בהתאם לצור  .6.1
פעלת  התחייבות לה ,בחתימה על הסכם זהאין מצהיר ומסכים כי . כמו כן, שיקבע ע"י העירייה

 בהיקף עבודות כלשהו. הספק

  

  אספקת השירותים   מצהיר ומסכים כי לעירייה, שיקול דעת בלעדי בהתקשרות לביצוע  הספק .6.2
וונטי אחר לפיהם תקבע את  , תקציבה, הצעת המחיר וכל שיקול רל הספקון לרבות שיקולי ניסי 

 . הזוכה
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, מכרזב הזוכהגם לא באמצעות אספקת שירותים הזמנת כי העירייה רשאית לבצע  ,יובהר בזה .6.3

 בלעדיות באספקת השירותים.    , בכל אופן שהוא  ספק  כדי להקנות ל   ,בחתימה על הסכם זהואין  

 
כן,   ל  הספקכמו  השירומתחייב  את  בדייקנות בצע  בנאמנות,  גבוהה,  מקצועית  ברמה  ,  תים 

 . במומחיותו
 

דרש  רישיון מן הסוג הנאישור ו/או  חזקת  אמתחייב למלא אחר הוראות כל דין בקשר ל  הספק .6.4
 וכיוצ"ב.   כדוגמת עוסק מורשהלמען אספקת השירותים, 

 
שיון ו/או היתר טרם יר כל תקופת ההסכםבכי יהא בידיו  מתחייב  הספקמבלי למעט מהאמור, 

 על ידו   ,ות נשוא הסכם זהד לצורך ביצוע העבובקיומו או נדרש   חובהביצוע פעולה כלשהי שיש  
 

 ו/או ע"י עובדיו ו/או מועסקיו, וזאת בכפוף לכל דין. 
 

באופן רצוף, סדיר, יעיל ואיכותי, תוך שמירה קפדנית על ציות    רותיהש  לספקמתחייב    הספק .6.5
  –עירייהמוסמכת ו/או ע"י ה   יה להינתן מזמן לזמן ע"י רשותהעשו  –לכל חיקוק ולכל הוראה  

 .  אספקת השירותים י בעניינ
 

 . ובנספחיו כאמור בהסכם זהספק את השירותים במועדים מתחייב ל הספק .6.6

 

הסכם זה ודרישותיו, הבין אותם, והוא מתחייב  קרא את כל תנאי  מצהיר ומתחייב כי    הספק .6.7
על חלקיה ובהתאם לתנאים ולדרישות המפורטים  הנובעת מהם  עבודה שירותים והלבצע את ה

)וככל( שיוצאו ובהתאם  בהסכם זה ובהתאם   להנחיות  להזמנות העבודה מטעם העירייה כפי 
שיהיו מעת לעת, בדייקנות, ביעילות, במומחיות ובמיומנות,    או מי מטעם המזמין כפי  המנהל

 בכפוף להוראות הסכם זה.בהתאם ו, הכל הנדרשיםבמועדים  
 

לאספקת   הנוגעים המקצועיים  והמסמכים  םנהליה כל    את  מכיר  מצהיר ומתחייב כי הוא  הספק .6.8
 . ולפי שינויים, עדכונים והתאמות ככל שיחולו בהם  לפיהם יפעלהשירותים וכי 

 

כי    הספק .6.9 ומתחייב    יחולו   ,והעבודות  , החומריםהמוצרים,  השירותים  לטיב  האחריותמצהיר 
 . זה בהסכםבמפורש  אחרת נקבע  אם אלא,  עליו

 

  זה  בהסכם באמור  ין מצהיר ומתחייב כי א  הספק למעט אם נאמר אחרת במפורש בהסכם זה,   .6.10
  חובה   מכל  הספק  את  לשחרר  כדי,  ביצועו  במסגרת   או  פיו  על  שתינתן  הודעה  בכל  או   מכוחו  או

  .דיןהחלה עליו מכח הוראות ה
 
להודיע    הספק .6.11 אלקטרוני,    ,בכתבמתחייב  ובדואר  מיידי  בע"פ  במעמדו  באופן  שינוי  כל  על 

 ; , כולם או חלקםאת השירותים  ספקלנסיבה בעטיה לא יהא בידו  החוקי ו/או על כל  
 
אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של   .6.12

מתחייב    הספק ,  כל עניין אחר שיש בו כדי להשפיע על מתן השירותיםבעל פי הסכם זה ו/או  
 .  ימים לכל היותר (3)  שלושה להודיע על כך תוך

 

זה .6.13 חוזה  עפ"י  בהתקשרות  אין  כי  הספק,  מצהיר  זכויות  פגיע   ,עוד  יוצרים,  זכויות  בכל  ה 
 זכות אחרת של צד שלישי כלשהו, וכי לא הוגשה תביעה על הפרת זכויות כאמור.  פטנטים או כל 

 
 , כאמור.   השירותים בהתאם לדרישות העירייה מתחייב כי יספק הספק .6.14

 

 קבלני משנה  .7

השירות או חלק  מסור את ביצוע  מבלי לפגוע באמור ביתר הוראות החוזה, הספק אינו רשאי ל .7.1
 . ה את אישורו מראש ובכתב של המנהללקבלן משנה, בלי שקיבל תחילו ממנ
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 לקבלן המשנה לא תהיה כל זכות עיכבון, אף אם יגיעו לו או לספק כספים מאת הרשות. .7.2

 

ומחובה   .7.3 מאחריותו  הספק  את  תשחרר  ולא  תפטור  לא  משנה,  לקבלן  מהשירות  חלק  מסירת 
החוזה    כלשהי פי  על  ההשמטות  מחובותיו  השגיאות,  הפעולות,  לכל  אחראי  יישאר  והוא 

שייגרמו ע"י קבלן המשנה, או שנגרמו מחמת התרשלותו, ויהיה דינם כאילו    המגרעות והנזקים
 על ידו.  נעשו ע"י הספק ו/או נגרמו

 

 השירותים וביצועם .8

 
ולשביעות    להוראות המנהל , בהתאם  מקצועיבאורח תקין, יעיל ו  ,מתחייב לפעול  לפי הסכם זה  הספק

והמנהל בפרט.   השירותים כמפורט    ספקל  הספקמתחייב    ,בלי לגרוע מכלליות האמורמרצון המזמין 
   :לעיל ולהלן

על  הספק .8.1 לרבות  ב  האמורפי  - מתחייב לספק את השירותים  המכרז    ההסכם הוראות מסמכי 
ליתר הכללים והדינים התקפים    בהתאםומפרט המצורף,  בהתאם לו  והנספחים המצורפים לו

 פי הנחיות המנהל, כפי שתינתנה מעת לעת.  -ועל
 

צו תחילת  ב   ל פי המועד הקבוע  להתחיל בביצוע העבודה ע  הספקמבלי למעט מהאמור, מתחייב   .8.2
 . אישור זכייהמיום קבלת ום, ( י14)  ארבעה עשר או תוך עבודה 

 

כאשר יום עבודה  ה'(  -)בימים: א' בהיקף עבודה של משרה מלאה  ,  הלעיריי יספק שירותים  הספק   .8.3
 . שעות בחודש 168-שעות ובכל מקרה לא פחות מ  8.5מלא הינו יום עבודה בן 

 

 הספק מתחייב להשתתף בכל ההכשרות ותהליכי הליווי של צוות הפיילוט.  .8.4
 

 התחייבות לאספקת שירותים בחירום  הצהרה ו

 

העירייה מוכרת כ"מפעל  הרינו מצהירים כי ידוע לנו כי  כם זה,  מבלי לגרוע מהתחייבויותינו בהס .8.5
שירותים קיומיים" ו/או כ"מפעל למתן  נוחיוני"  כי השירותים  לנו  וידוע  זה הינם  .  שא מכרז 

בתקופות שבהן יוכרז  או לצורך אספקת שירותים לתושבים  ייה  פקוד  העירחיוניים להמשך ת
חירום אחר    מצב  צורך  לכל  מתחייבים    -או  נשוא  ואנו  השירותים  מלוא  את  לעירייה  לספק 

זה מכרז  רצוףמסמכי  באופן  שי  שוטף  ,,  להנחיות  יתר    ולקיים  נתנויובהתאם  כל  את 
פי  על  חירום,והתחייבויותינו  מצב  יוכרז  שבהן  בתקופות  גם  היקפם,  במלוא  בימים    ,  לרבות 

 קת השירותים.ושעות חריגים, שבהם תידרש על ידכם אספ
אנו מתחייבים למלא את התחייבויותינו לעיל, בעבור התמורה המוסכמת בחוזה, ללא תוספת  

 . כלשהי

 

ז מ  ו התחייבותנו  נפרד  ובלתי  מהותי  חלק  המכרז  מהווה  תמסמכי  להפרה  י והפרתה  חשב 
 . שייחתם עם המשתתף, ככל שנזכה במכרז סכםיסודית של הה

 

ה  .8.6 הנחה,  ויתור,  על  ישום  כויתור  יחשבו  לא  העירייה  מצד  ארכה  או  במועדה  מפעולה  מנעות 
 זכויותיה, אלא אם כן ויתרה העירייה על כך באופן מפורט ובכתב. 

 

שא  יספקתם וי אהספק יהיה אחראי לאיכות העבודה ו/או השירותים המסופקים על ידו לפני   .8.7
 וע העבודה ו/או השירותים. , אם יתגלו על ידי העירייה לאחר ביצתקלותבאחריות מוחלטת בגין  

 

  או /ו  נוסף  פירוט   נהלמלהגיש ל  הספקעל פי הסכם זה, מתחייב    הספקהתחייבויות  מ   לגרוע  מבלי .8.8
 .  נהלמ ה ע"י שיקבע  הזמן פרקתוך    ,לכל שאלה ו/או דרישה שיציג  השלמות
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להוראות    בהתאם    , לקיים את כל התחייבויותיו שבחוזה זהלבצע את העבודות ומתחייב    הספק .8.9
מתחייב  ל  כ כן  מוסמכת.  ורשות  שתנבענה    הספקדין  התוצאות  בכל  של    לשאת  מהפרתה 

זו,  ידי   התחייבות  על  המועסק  כל  של  מחדל  ו/או  ממעשה  כתוצאה  פועל    הספק  לרבות  ו/או 
 בביצוע התחייבויותיו שבחוזה זה.ו  בשליחות מטעמו ו/או

 

החל  הספק .8.10 דין  כל  הוראות  על  בקפדנות  לשמור  זה   ותמתחייב  הסכם  של  לקיומו  בקשר 
   השירותים.  אספקתו

 
מבלי לפגוע בשאר הוראות החוזה, הספק מצהיר ומתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו נשוא  

באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם ושלומם של עובדיו וכל אדם וגוף אחר, בהתאם לכל    חוזה זה
  1954  –חוקי הבטיחות בעבודה לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד    בותדין, לר

להלן: )  1970  –התש"ל    (נוסח חדש))ופקודת הבטיחות בעבודה    ("ארגון הפיקוח   חוק"  :להלן)
 והתקנות על פיהם, בהתאם להנחיות מפקח העבודה הראשי במשרד העבודה. (  "פק' הבטיחות"

 

  יעמדו ו  יוכנועבודתו    שתוצרי   לכך  אחראי  יהא   , ובשקיפות  בחריצות,  בהגינות  ינהג   הספק .8.11
להוראות    ,טובה  מקצועית  וברמה  ומפורט   מדויק,  מלא,  שלם  באופן  המזמין  לרשות בהתאם 

   .פקחמוה עירייהה  הנחיות פי-ועל הדין, לתקנים, הנחיות, כללים מקצועיים וכו',
 

 בכל דבר ועניין הנוגע להסכם זה ומסמכי המכרז. פקחמהמתחייב לפעול ע"פ הנחיות   הספק .8.12

 

, כפי  ומיומן  מקצועיכח אדם    לצורך זה,    מתחייב לעמוד בלוח הזמנים שנקבע ולהעמיד  הספק .8.13
 שנקבע בצו תחילת עבודה. 

 

עבודה  שך רצף  על המ  הספקוכרז מצב חירום על ידי הרשות המוסמכת לכך, יחויב  והבמידה   .8.14
 . המונעות המשך אספקת השירותים  ע"י גורם מוסמך,  , אלא אם ניתנו הנחיותתקין על פי כל דין

 

   וביקורת מידע מסירת, דיווח .9

 

ו/או  ימסור  הספק .9.1 מטעמו  או  פקחלמ  למזמין    ביצוע  לעניין  הסברים  או/ו   וחשבון  דין ,  מי 
בכל אמצעי אשר    ידם  על  שיידרש  אחר  הסבר  וכל  הדרישה  למועד  התקדמות הביצוע,  השירותים

   .ו/או מי מטעמו  פקחייקבע על ידי המ

 

 . פקחהמ  עם ויעיל מתמיד קשר  קיום ותוך בתיאום השירותים  את לבצע  מתחייב הספק .9.2
 

 קבלן עצמאי  – הספק .10

 

זה  הספק .10.1 הסכם  נשוא  השירותים  את  תפקידו    ,ייתן  את  ימלא  עצמאי,  כקבלן  למזמין 
 בנאמנות, זריזות, במסירות ובמלוא הזמן הנדרש, כמתחייב מתפקידו. 

 

  ,הצדדים מסכימים ומצהירים בזאת כי היחסים ביניהם הינם יחסים של קבלן ומזמין שירות .10.2
עובדי   בין  ו/או  ביניהם  יתקיימו  ולא  מתקיימים  לא  תקופת   הספקוכי  בכל  מטעמו,  מי    ו/או 

 מעביד, על כל הכרוך והנובע מכך. -ההסכם ו/או עם סיומו יחסי עובד

 

ימצאו תחת פיקוחו, השגחתו, ביקורתו ואחריותו של   הספקעובדי  כל  מוסכם בין הצדדים כי   .10.3
י   הספק בלבד.    הספק מסמכי  יבלבד,  פי  על  בעבודות  והקשורות  הכרוכות  ההוצאות  בכל  שא 

מראש   המזמיןהסכמת   אם נתקבלה שיועסקו על ידו ) או קבלני המשנההחוזה על ידי  עובדיו ו/
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ו ותשלומיובכתב(  סוציאליות  זכויות  שכרם,  תשלום  לרבות  מטעמו,  שבא  מי  והפרשות  כל  ם 
 וכמקובל בתחום זה.  אחרים כנדרש על פי דין

 

המינימום שייקבע, מפעם  ישולם לפחות  שכר    ,מתחייב כי לעובדים שיועסקו על ידו  הספק .10.4
בחוק לדרישת    ,לפעם  א  המזמיןוכי  לה  בעניין.יימציא  רו"ח  את    הספק  שור  לקיים  מתחייב 

  1991 -הוראות חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 
 . 1953  –וחוק עבודת הנוער, תשי"ג 

 
אי  , תהווה הפרה יסודית של תנהספקהפרת הוראות החוקים הנ"ל על ידי  מוסכם בזאת כי  

 החוזה. 

 

העבודה,    הספק .10.5 חוקי  בכל  האמור  אחר  ולמלא  דין  כל  הוראות  כל  אחר  למלא  מתחייב 
 הבטיחות והבריאות ביחס להעסקת עובדיו. 

 

ידי   .10.6 על  שיועסקו  העובדים  ישראלית.    הספק כל  אזרחות  בעלי  יהיו  העבודה,  ביצוע  לצורך 
מותנית בקבלת אישור מראש על פי חוק    שאינם בעלי אזרחות ישראלית, תהא  העסקת עובדים  

    הביטחון של העירייה. אגף ובנוסף מטעם 

 

ו  .10.7 יחליט להיעזר לצורך ביצוע תפקידיו לביצוע השירותים בכוח אדם מקצועי    הספקבמידה 
 עמו, הוא יעשה כן על חשבונו בלבד.  ו/או עובדים מט

 

להיעזר בכוח אדם מקצועי, אין בכך כדי    הספקלמען הסר ספק, מובהר בזאת  כי ככל שיבחר   .10.8
יישא באחריות   הספקכמו כן,  .  לבין העירייה הספקמעביד בין  -להשפיע על העדרם של יחסי עובד

 . ו/או הבא מטעמו יומעובד או מעשיו /ואו מחדליו של כל אחד/ המלאה לכל פעולותיו ו

  

   לאחר ההסכםהסבה ו/או העברת ביצוע  .11

 

חלקו, ולא להעביר או למסור לאחר כל זכות או    כולו או    ,סב הסכם זהלא להמתחייב    הספק  .11.1
חובה הנובעת מהסכם זה אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת המזמין מראש ובכתב. ניתנה הסכמת  

כדי לשחרר את   בכך  יהיה  לא  כלשהי    הספקהמזמין כאמור,  חובה  או  מהתחייבות, אחריות 
 הסכם.או  /דין ו  החלה עליו מכח כל

 

  מגבלה   ללא  זה  הסכם  לפי  זכויותיו   את   להמחותלהסב או    רשאי  יהא   המזמין מוסכם בזה כי   .11.2
  מזכויות  לגרוע  כדי  יהיה  לא  שכזו  המחאה  בכל  כי  מובהר.  ספקובלבד שישלח הודעה על כך ל

 . פיו על  להתחייבויותיו   להוסיף כדי  או/ו  זה הסכם  פי על הספק

 

    עניינים ניגוד .12

 

חשש כלשהו  מצהיר כי אספקת השירותים אינה מעמידה אותו בכל מצב של ניגוד אינטרסים או    הספק
 מתחייב כדלקמן:   הספק. מבלי למעט מהאמור,  לניגוד אינטרסים

 

אינו נמצא במצב של חשש לניגוד עניינים בין ביצוע השירותים בהתאם למכרז זה לבין    כי .12.1
 ענייניו האחרים ו/או תפקידים אחרים אותם הוא ממלא.  

 

ו/או לנושאי המשרה בו, לרבות לבני משפחתם מדרגה ראשונה, כל עניין כלכלי   ספקלכי אין  .12.2
לספק לה,    הספקייה והשירותים שעל  או אחר העלול לעמוד בחשש לניגוד עניינים עם העיר

 הנ"ל.  ההסכםבמסגרת תנאי 
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מכל פעולה במסגרת מתן שירותים שיש עמה חשש לניגוד עניינים או שיש חשש  כי הוא ימנע .12.3
  ו להימצא במצב של ניגוד עניינים בכל הקשור לביצוע מלוא התחייבויותי   לספקכי היא תגרום  

 .  להסכם  זהבהתאם 

 

להודיע לעירייה באופן מידי על כל סיבה שבגללה    הספקיל, מתחייב  בלי לגרוע מהאמור לע .12.4
 עלול להימצא במצב של חשש לניגוד עניינים כאמור לעיל. 

 

במהלך תקופת ההתקשרות ולאחריה אלא    ומתחייב שלא לעשות שימוש במידע שיגיע לידיעת .12.5
לכל גורם אחר  כלפי העירייה וכן מתחייב לא להעביר    וואך ורק לצורך מילוי התחייבויותי 

 את המידע האמור וכן לא לעשות בו כל שימוש אחר. 
 

מלא וחתום כתנאי לחתימת החוזה    כמו כן, מוגש בזאת שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים .12.6
  '.ג' מס כנספחהמצ"ב להסכם זה  ,הספקעם 

 

כי קיים חשש לניגוד עניינים, ימסור על כך הודעה ליועץ המשפטי    ספקבכל מקרה בו יתברר ל .12.7
 שעות משנודע לו על כך.  (24) עשרים וארבע  בתוך הלעיריי

 

ובחינת כל ההשלכות האפשריות  .12.8 בעניין   ספק, תודיע להעירייה לאחר בדיקת    על החלטתה 
 מתחייב לפעול בהתאם להחלטת העירייה ומוותר על כל טענה בעניין זה.  הספקו

 

לא יוכל להמשיך לטפל בנושא בו הוא נמצא בניגוד עניינים,    הספקהיה והחליטה העירייה כי   .12.9
 והוא מתחייב לפעול בהתאם להחלטת העירייה.    ספקתימסר על כך הודעה ל

 

זה זה, אינו יכול לספק השירותים ע"פ חו  הספקהיה ותמצא העירייה כי עקב ניגוד העניינים  .12.10
די מבלי לגרוע מזכות העירייה לכל סעד ע"פ כל דין לרבות חילוט  אזי יבוטל החוזה באופן מיי

 ערבות הביצוע ו/או שימוש בזכות הקיזוז הנתונה לעירייה.

  

כדי לגרוע מכל הוראה בדבר ניגוד עניינים ע"פ כל דין, חקיקה או פסיקה, אלא    ,אין בנוהל זה .12.11
 אך להוסיף עליהן. 

  

 הנו תנאי מהותי ויסודי בחוזה זה. בדבר איסור החשש לניגוד עניינים תנאי ה .12.12

 

 ערבות בנקאית  .13
 

מציא לעירייה  אריך תוקף ערבות המכרז שהי  הספק  ,כתנאי לחתימת העירייה על הסכם זה .13.1
מקורית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת, צמודה למדד  ערבות בנקאית  יחד עם הצעתו,  

   ך בסתנאים הכלליים,  ל  'א1לנספח  בהתאם    מעלה אדומיםהמחירים לצרכן, לטובת עיריית  
 ₪(.   אלפים עשרתלים: ₪ )במ  10,000

זו, ער .13.2 בתוקף   בות  כ  תעמוד  לרבות    לבמשך  ההסכם,  בהתאם  תקופת  ההארכות  בתקופת 
  .הזוכה בהתאם למסמכי המכרז  הספקמילוי כל התחייבויות  עד ו  ,העירייהלשיקול דעת 

 
מוסמכת לחלט את הערבות באופן אוטונומי, כל    אהעירייה תהמבלי לגרוע מכלליות האמור,   .13.3

 . אימת שתסבור כי הופר תנאי או הופרו תנאים בהסכם זה ומבלי שיהא עליה להוכיח זאת
 

 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תשמש הערבות להבטחת ולכיסוי של: 

 

   כל נזק או הפסד העלול להיגרם לעירייה עקב או בקשר עם הפרה או אי מילוי תנאי   .13.3.1
 כלשהו מתנאי חוזה זה.      
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 , שהעירייה עלולה להוציא או לשלם או  ספקלכל ההוצאות והתשלומים הקשורים  .13.3.2
 להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה.               

 

רשאית   .13.3.3 העירייה  תהא  כאמור,  מקרה,  או  בכל  כולם  הערבויות,  סכומי  את  לגבות 
ההפסדים,  הנזקים,  לגבי  מתוכם  ולהיפרע  פעמים,  במספר  או  אחת  בפעם  מקצתם, 

 ההוצאות והתשלומים כאמור.

 

האמור לעיל אינו בא לפגוע בכל זכות או סעד אחר שיעמדו לרשות העירייה עקב   .13.3.4
 ובגין ההפרה. 

 
 

 נזיקין לגוף ו/או לרכוש  .14

אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה ו/או מחלה ו/או נכות ו/או  הספק יהיה אחראי   .14.1
אספקת    חבלה כדי  תוך  כלשהו  מחדל  או  ממעשה  כתוצאה  שייגרמו  אובדן,  ו/או  נזק  ו/או 

גוף כלשהו לרבות    ובקשר אליו,   שירותיםה במישרין או בעקיפין, לגופו או לרכושו של אדם/ 
שלוחיהם ו/או למי מטעמם ו/או לאדם אחר כלשהו,  ו/או ל  לרשות ו/או לספק ו/או לעובדיהם

ו/או לפי כל    (נוסח חדש) שלישי לפי פקודת הנזיקין    ובכלל זה יהיה הספק אחראי כלפי כל צד
הרשות את  ולשפות  לפצות  חייב  ויהיה  אחר,  הניזוק  חוק  חשבונו  (ים)ו/או  על  המקרה,  לפי   ,

לכך, ובכל דמי הנזק ו/או הפיצוי    קשרוהוצאותיו, בגין כל דרישה ו/או תביעה שיוגשו נגדה ב
שלוחיה, ואת מי שבא מטעמה,    הספק משחרר לחלוטין ומראש את הרשות, עובדיה,  .הםלשיגיע  

חבלה ו/או נזק ו/או אובדן  ו  ל תאונה ו/או מחלה ו/או נכות ו/אמכל אחריות וחבות לכל ובגין כ
אדם ו/או גוף אחר,    מהאמור בסעיף זה, לכל ו/או קלקול לגוף או לרכוש כנ"ל, שאירעו כתוצאה  

 לגוף ו/או לרכוש, בכל עילה שהיא. 

הספק מתחייב לשלם כל דמי נזיקין או פיצויים המגיעים ע"פ דין לעובד או לכל אדם אחר   .14.2
שירותים  וך כדי אספקת הבשירותו של הספק, כתוצאה מתאונה או נזק כלשהו שנגרם ת  הנמצא

מחדל הקשורים, במישרין או בעקיפין, בביצוע התחייבויות    ו/או ממעשה או  תוו/או בקשר א 
 הספק עפ"י חוזה זה. 

 

הספק יפצה וישפה את הרשות בגין כל תשלום שתחויב לשלם כתוצאה מאי קיום התחייבותו   .14.3
 כאמור. 

הספק יהיה אחראי וישפה את הרשות בגין כל פגיעה או נזק שיגרמו לה עקב שגיאה מקצועית   .14.4
 מחדל ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית.הספק ו/או  של

אחריותו של הספק תחול גם לגבי מקרים של שגיאות ורשלנות כאמור לעיל אשר יתגלו לאחר   .14.5
 תקופת ההסכם.  תום

לעיל תחול גם בשל מעשים ו/או      15.1-15.4למען הסר ספק, אחריותו של הספק כמפורט בס"ק   .14.6
 בביצוע התחייבויותיו מכח חוזה זה. כל גורם הפועל בשמו ו/או מטעמו   מחדלים של

כנגד   .14.7 לתביעה  נושא  יהיו  בגובה הסכומים אשר  לספק  לעכב תשלומים  הרשות תהא רשאית 
נזק או אובדן כאמור בפרק זה, עד אשר תיושבנה תביעות אלה באופן סופי ומוחלט    הספק בגין

 הרשות.   לשביעות רצון

ום ו/או פיצוי, אשר יגיעו לרשות ו/או  מבלי לפגוע באמור לעיל, מוצהר בזה ומוסכם, שכל סכ .14.8
ו/או    שעל ו/או מחדלי הספק  בגין מעשי  ג',  צד  ע"י  יהיה לשאת בהם מחמת שתתבע  הרשות 

הוצאותיה ושכ"ט עו"ד, תהיה הרשות רשאית לקזז מהסכומים המגיעים ממנה    מועסקיו, כולל 
 לספק. 

ירות, כמפורט במסמכי  אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות הספק הנובעת ממהות הש  .14.9
   המכרז.

 

 ביטוח .14.10
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את   לאמוד הספקעל פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב נותן  הספק מבלי לגרוע מחבות   .14.10.1
ויחזיק   חשבונו  על  הבלעדי,  דעתו  לשיקול  בהתאם  ולבטחם  מפעילותו  הנובעים  הסיכונים 
אותם בתוקף בכל משך זמן ההתקשרות וכל תקופה נוספת כל עוד קיימת לו אחריות לפי דין  

 יכללו את התנאים הבאים: הספקבגין השירותים. ביטוחי 

 .הספקלמעשי ו/או מחדלי  כמבוטח נוסף בגין אחריותה    רשות הביטוח יכלול את ה .14.10.1.1
 

   ו/או הבאים מטעמה,   רשותהביטוח יכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד ה .14.10.1.2
 . למעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון        

 

 בקשר    הרשותיהיו ראשוניים וקודמים לכל ביטוח שיערך על ידי  הספקביטוחי  .14.10.1.3
 עם השירותים.          

 

 במקרה של ביטול או צמצום   רשותיום ל  30הודעת ביטול הביטוחים יכללו סעיף  .14.10.1.4
 הכיסוי.         

 

 ממלוא חבותו על פי    הספקמוסכם כי בכל מקרה, עריכת הביטוחים לא תפטור את   .14.10.1.5
 לא תישא בכל אחריות בקשר עם ביטוחים שנערכו או לא   רשותההסכם והדין, וה        
 כאמור. הספקנערכו על ידי         

 

 מכל אחריות לנזק ו/או אובדן לו, לרכושו ו/או למי   רשותר בזאת את הפוט הספק .14.10.1.6
 מטעמו וכן לכל נזק אחר שהוא עשוי להתחייב בו, בקשר עם התקשרות נשוא הסכם                      
 זה.                     

 

 עיריית  תורחב כך שתכלול את " רשותמוסכם, כי לעניין סעיף זה דלעיל הגדרת ה .14.10.1.7
 ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או  " מעלה אדומים        
 . עמותות בשליטתם ו/או נבחריהם ו/או מנהלים ו/או עובדיהם         

 

 תמורה .15

 

    ,המזמיןביצוע כל התחייבויותיו של הספק לפי הסכם זה, לשביעות רצונו של  לבתמורה  .15.1
 :העירייה תשלם לספק סך של   
במלים:___________________(    __________    ( מע"מ(₪  מלוא    ביצועכנגד    )כולל 

 "(. התמורה)להלן: " לשביעות רצון העירייהעל נספחיו,  חוזה זה התחייבויותיו על פי 
 
    התמורה הינה סופית, קבועה ומוחלטת, וכוללת את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות,  .15.2

 על פי תנאי המכרז בשלמות ומהווה כיסוי    שירותיםוסוג שהוא, הכרוכות באספקת ה  מכל מין    
 וכיו"ב. , ביטוחים, הפקת חשבוניות התחייבויות הספק, לרבות כח אדם מלא לכל    
     

 השירותים. אספקת הינה קבועה בלא קשר למידת הדחיפות ב  התמורה .15.3

  תמורה   לכל  זכאי  יהיה   לא   הספקו  וסופית   ממצה  הינה   בהתאם לחשבון המאושר,  התמורה  .15.4
 . זה בהסכםבמפורש  אחרת נקבע אם אלא, שהוא  סוג  מכל זולתה אחרת

 

הצמדה למדד, מכל מין  כן מובהר ומוצהר, כי הספק לא יהיה זכאי לכל תוספת בגין הפרשי   .15.5
 במהלך ההתקשרות. וסוג שהוא

 

עוד מובהר במפורש, כי כל מס, היטל או תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו   .15.6
על ביצוע הסכם זה, יחולו על הספק וישולמו על ידו. הרשות תנכה מהסכומים המגיעים    בעתיד

ובכלל זאת מיסים ותשלומים אחרים, והעברתם לזכאי  שעליה לנכות לפי כל דין,    לספק כל סכום
 תהווה תשלום לספק. 
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של אישור תקציבי לתשלומים אלה   .15.7 כי תשלום התמורה והיקפה מותנה בקיומו  כן מובהר 
 מאושרת ע"י הרשות. והזמנה

 תנאי התשלום .16

 

בהתאם להצעתו בכפוף להזמנות מאושרות  חשבונית מס "מקור" לתשלום    הספק יגיש לרשות .16.1
 . ("חשבוניתלהלן: ")שנמסרו לו מהרשות 

 

ויאשרם בחתימתו, בחלקם או  המנהל יבדוק את החשבונית והחשבון המוגשים על ידי הספק   .16.2
לאחר בדיקת נכונות הפרטים המופיעים בהם, שלמותם וכיו"ב, בהתאם לשיקול דעתו  ,  במלואם

במקרה בו הפרטים המופיעים בחשבון ובחשבונית אינם נכונים ו/או  בזאת, כי    הבלעדי. מובהר 
פק לבצע  במלואם או בחלקם, רשאי המנהל שלא לאשרם ולהורות לס   מלאים ו/או מדויקים,

החלפות הנדרשות לפי שיקול דעתו הבלעדי, והספק מתחייב לעשות  ו  תיקונים ו/או השלמות ו/א 
 המנהל.   כן באופן ובמועד אשר יידרש ע"י

 

- חשבון ישולם ע"י העירייה בהתאם למועד הקבוע בחוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"זה .16.3
"(. החשבון ישולם  חוק מוסר תשלומיםאו כל חוק אחר שיבוא במקומו לעניין זה )להלן: "  2017

 ללא כל תוספת שהיא, בניכוי הסכומים שהעירייה חייבת בניכויים על פי כל דין.  
 

מזמין שהוא רשות מקומית שהתקשר עם ספק  “ מוסר תשלומים קובע:( לחוק  1() ו)  3סעיף   .16.4
ימים מתום החודש    45-בחוזה לביצוע עסקה, ישלם לספק את התמורה בעד העסקה לא יאוחר מ
ימים    80-לא יאוחר מ   –שבו הומצא לו החשבון, ולגבי עסקה לביצוע עבודות הנדסה בנאיות  

 מתום החודש שבו הומצא לו החשבון;
 
העסקה ממומנת, כולה או חלקה, באמצעות מימון חיצוני,    ה היית(,  1( על אף האמור בפסקה )2) 

רשאית הרשות המקומית לדחות את מועד תשלום החלק היחסי מהתמורה שממומן באמצעות  
זו   )בפסקה  החיצוני  תום    –המימון  עד  נדחה(,  עס  10תשלום  המימון  ימי  קבלת  מיום  קים 

 ."  החיצוני

יב לצרף לחשבון את כל הנתונים ו/או המסמכים, בהתאם לנדרש  כי הספק מחו  מובהר בזאת, .16.5
עפ"י החוזה על נספחיו, וכי העירייה תהא זכאית לעכב ו/או להחזיר חשבון שהוגש שלא כנדרש, 

 .  ם לקבוע בחוק מוסר תשלומיםבהתא
 
בהמחאות בנקאיות ו/או בהודעת זיכוי    , עפ"י תנאי החוזה  את המגיע לספק  העירייה תשלם   .16.6

 לבנקים, לפי בחירת העירייה.
 
הספק לא יהיה רשאי להמחות את זכותו לקבלת סכומי כסף מהעירייה, אלא אם כן קיבל על   .16.7

 כך הסכמה מראש מאת גזבר העירייה או מי שימונה על ידו.

 

 קיזוז .17
 

על פי הסכם זה,   ספקכי העירייה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנה ל  ,מוסכם בזאת  .17.1
)לרבות הסכם אחר שבינה    הספקמאת    תאחר  סיבהכל סכום המגיע לה על פי הסכם זה או מכל  

 . (הספקלבין  

  

הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של העירייה לגבות את הסכומים המגיעים לה מאת   .17.2
 רבות חילוט ערבויות בנקאיות. בכל דרך אחרת ל הספק

 

   ההתקשרות תקופת .18
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 , )להלן: "ההסכם"( לתנאים הכלליים 11 'כנספח מסההתקשרות תהא ע"פ ההסכם המצורף  .18.1
 "(. תקופת ההתקשרותחודשים( אחת בלבד )להלן:"  12בת שנה ) לתקופה

 

בס"ק   .18.2 האמור  אף  רשאית  18.1על  העירייה  דעתה,  דלעיל,   שיקול  עפ"י  תקופ,  ת  להאריך 
חודשים    24ולכל היותר עד שנתיים נוספות )  חודשים( או חלק ממנה  12ההתקשרות בשנה אחת )

ההסכם( לשנת  לצרכי ,  מעבר  ו/או  השירותים  מאספקת  הרצון  לשביעות  בהתאם  לרבות 
 . העירייה ו/או לקבלת/אישור תקציב מגורם מממן חיצוני

 
  הזוכה לעמוד בלוח הזמנים וביעדים שייקבעו מראש  ספקלמען הסר ספק, יובהר להלן, על ה  .18.3

 .לביצוע אספקת כלל השירותים עפ"י מכרז זה ,ע"י המפקח   
 
  להפסיק ,  הבלעדי  דעתה  שיקול  ולפי   עת   בכל  מבלי לגרוע מהוראות ההסכם, העירייה רשאית .18.4

  תהיינה  לא   ולזוכה,  לזוכה  בכתב  יום  30  של  מוקדמת  בהודעה,  זה  הסכם   פי  על  ההתקשרות  את
אחרות; ככל שהפסקת ההתקשרות אינה נובעת ממחדליו    או  כספיות,  טענות  או/ו  תביעות  כל

  אם,  בפועל  ידו  על  שסופקו  השירותים  בגין  לו  המגיעה  התמורה  יהא זכאי לקבלת,  של הזוכה
 .הצדדים בין  ההתקשרות  בהסכם לאמור בהתאם וזאת  ההתקשרות הפסקת  למועד   עד, ניתנו

 

יותר   .18.5 למרות האמור לעיל, ונוכח אופי אספקת השירותים, ככל שהזוכה לא ימלא אחת או 
את   להפסיק  רשאית  תהא  העירייה  ההסכם,  ו/או  המכרז  מסמכי  פי  על  מהתחייבויותיו 
ההתקשרות לאלתר; במקרה זה לעירייה שמורה הזכות, לשיקול דעתה הבלעדי, האם להקציב  

 כה זמן מוגדר לתיקון ההפרה. לזו

 

 , יהא בתוקף אך ורק לתקופה עירייהעם צד שלישי בהתאם להרשאת ה  שיערוךכל הסכם  .18.6
ה  עמיד לרשותי ו  עירייהל  הספק עביר  י  במועד סיום הסכם זה,   , מראש ובכתבעירייהשתאשר ה

ו/או הנמצאים בידי צינורות פרסום    ספקשל ה  ואו ברשות   ושבפיקוח  כל רכוש, חומרים וזכויות
, כולל חומר שלא נעשה בו שימוש  העיריימידע אחר ומעודכן הנוגע ל  , וכל עירייהוהשייכים ל

. מובהר בזאת, כי כל  עירייהיד ה - נותן השירותים החלופי שייבחר על בצע חפיפה מסודרת עםיו
שלישיים אחרים אשר יוצרו במסגרת  או צדדים  הספק  שימצאו אצל    תוצריםו/או ה  החומרים

 לצדדים שלישיים טרם העברת החומרים לידיהם.  ספקבהיר ה י. כך  עירייהל  הסכם זה, שייכים
 

ולא    הספק  ההסכם זה, מכל סיבה שהיא, לא יהי   מוסכם בזאת מפורשות כי עם סיומו של .18.7
 , זכאים לכל תשלום בגין הפסקת ההסכם. ואו משרתיו בדימעו איש

 

לקבל סכום כסף כלשהו או תמורה    היה זכאיי לא  ספק  ומוצהר בין הצדדים, כי המוסכם   .18.8
במקום ההתקשרות שבינה    עירייהתתקשר ה  ותשא  אחר  ספקכלשהי מצד שלישי או מ  אחרת

 לאחר סיום הסכם זה.ספק, ה  לבין
 

ז  .18.9 הסכם  של  סיומו  שהיא,  עם  סיבה  מכל  הי ה,  ה   עירייהל  ספק גיש  כמקובל.    עירייהחשבון 
 המפורטים בהסכם זה.   ( כולל תנאי התשלום)את החשבון תשלם אותו בהתאם לתנאים    תבדוק

 

 זכות כלשהי לתבוע   ספקקנה לי סיום ההתקשרות בין הצדדים לא תמוסכם ומוצהר בזאת , כ .18.10
 . עירייההקדמת תשלום כלשהו מה

 
 מעקב אחר ביצוע העבודה ו/או מתן השירותים   .19

על הספק חלה חובת הניהול, הפיקוח והאחריות לאיכות, כמות ולוח זמנים לביצוע העבודה   .19.1
 ו/או השירותים. 

 
 

 הספק תיקונים ע"י וביצוע שירותים ביקורת קבלת ה .20
 

יבוצע לאחר שהמנהל יבדוק ויאשר את טיב ואיכות העבודה   ,תשלום התמורה בחוזה זה .20.1
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 ו/או השירותים שסופקו, בהתאם לנדרש במסמכי החוזה ונספחיו.
 

על הספק לבצע תיקונים והשלמות, על חשבונו, כפי שנדרשו ע"י המנהל, הנובעים מביצוע   .20.2
מ ו/או  השירותים  מתן  ו/או  העבודה  של  חסר  או  שאלקוי  חסרה  ו/או  לקויה  ל  ספקה 

 .השירותים

 

ו/או את מתן השירותים  במקרה שהספק לא יבצע .20.3 בהתאם לתנאי החוזה ,  את העבודה 
ולהנחת דעתו של המנהל, רשאי המנהל או מי שימונה על ידו, בהתאם למיטב שיקולו, לנכות  
ו/או   העבודה  את  לרכוש  רשאית  העירייה  תהיה  כן,  כמו  לספק.  המגיעים  מהתשלומים 

שא בכל ההוצאות הכרוכות בכך, והעירייה תהיה רשאית  יחשבון הספק והוא יהשירותים על  
 לגבותן ו/או לנכותן מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לספק. 

 

עד    22.1בנוסף לאמור לעיל, היה וביצוע העבודה ו/או השירותים, כאמור בסעיפים קטנים   .20.4
אם   22.3 רק(  לא  )אך  לרבות  כלשהי  מסיבה  וזאת  המנהל,  לדעת  כראוי,  תבוצע  לא  לעיל 

 עדר עובדים ו/או עבודה לקויה, יהווה הדבר הפרה יסודית של החוזה. יהסיבה היא ה

 

 שמירת זכויות וסודיות .21

מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את   הספק .21.1
ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה, כולן או חלקן, וכל ידיעה שהגיעה אליו בקשר עם ביצוע  
חוזה זה והמתייחסת לכל ענין ונושא הקשור בעירייה ואשר אינו נחלת הכלל, אלא בהסכמת 

או   ובכתב  מראש  באהעירייה  משפט  בית  של  צו  להוראת  כי  בהתאם  מתחייב  הספק  רץ. 
ים גם על ידי עובדיו והוא יחתים כל אחד מעובדיו על נוסח של מסמך הצהרת הוראה זו תקו 

 סודיות אשר תוכנו יאושר על ידי המנהל.

 

 על ידי הספק עבור העירייה יהיו רכוש העירייה.  יפותחו  הזמנות שיוכנו ו/או   .21.2
 

העירייה רשאית להשתמש בכל זמן כראות עיניה בחומר ובכל ידיעה, מסמך, או פרטים   .21.3
אחרים שנמסרו ע"י הספק והעירייה רשאית לפרסם או למסור חומר, כולו או מקצתו, למי  
שתמצא לנכון בכל דרך שתראה בעיניה, הכל לפי שיקול דעתה וללא צורך בקבלת הסכמת 

 הספק. 

 זכויות יוצרים  .22

,  בכל שלב של העבודה, יהא שייך בלעדית  תוצר עבודה של הספק, בכל מידה שהיאכל   .22.1
 לעירייה. 

 

, והזכויות בהם לרבות רשימת עירייה של ה  MCC  -חשבונות גוגל ופייסבוק יהיו תחת ה .22.2
הקהלים)   האודיינס רשימות  הרימרקט  (הדאטה,  הצבורה,  הדאטה  יהיו    יניג,  והמודעות 
לא יוכלו לעשות שימוש כלשהו בכל הנ"ל מעבר    וו/או מי מטעמ  ספק  והעירייה  שייכים ל 

נשמרת הזכות להעביר את המידע והנתונים הנצברים   עירייה. לעירייהה  למה שאושר על ידי
ם לכל גורם  לא תהיה הזכות להעברת הנתוני  לספקלמשנהו. עם זאת,   בחשבונה מספק אחד

 מראש ובכתב.   ,עירייהאישור השהוא ללא 

 

וכיוצ"ב   .22.3 פטנט  רשום,  סימן  מדגמים,  שימוש,  רישיונות  ובין  רוחניות  קניין    –זכויות 
, בכל היצירות, הפרסומות, הרעיונות, שיטות  ("מלוא הזכויותלהלן: " )דין    המוקנים עפ"י

התהליכים, לצורך    השיווק,  נרכשו  או  ייווצרו  אשר  וכיוצ"ב,  הפרסום  אספקת  חומרי 
בין זה,  הסכם  עפ"י  לפגוע    ספק מה  השירותים  מבלי  אך  לרבות  שלישיים,  מצדדים  ובין 

כדלקמן: טקסט או טקסט אמנותי, עיצוב, גרפיקה    בכלליות האמור, היצירות המפורטות
לחנים, הקלטות, ג'ינגלים, מאמרים, סיסמאות,   ודברי אמנות אחרים, סרטונים, תשדירים,
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בין    –שנעשו או יוצרו בהתאם להסכם זה    וצרי תדמית ותצלומיםתצוגות, חומרי פרסום, מ
 . ("היצירותלהלן: ")אם נעשה בהם שימוש ובין אם לאו 

 

תנה  י שירותי פרסום מצינורות הפרסום או מיוצרים בהתאם להסכם זה,   ו, בהזמינספקה .22.4
את   עירייהלרשות ה  מעביר ואומראש מכל הנוגעים בדבר, שלפיו ה שיג אישור בכתב  יו  תנאי
לרבות שחרור מתשלום תמלוגים    מלוא  , הגבלה  כל  ללא  בלעדי,  באופן  ביצירות  הזכויות 

  – הזכות להעביר את נשוא הזכות לצד ג' או לעשות שימוש כלשהו בזכות    כלשהם ולרבות
שחרור מכל טענה ו/או תביעה בגין הפרת זכויות ו/או הפרת חוק.    ולרבות–או אחר    תמסחרי

הסכםיהספק  לחילופין,   של    ציג  המוקדם  לאישורה  ג'  צד  ומגבלות  אלה  זכויות  המגדיר 
 . עירייהה

 

זכות מוחלטת לייצר, לשדר, להקרין, להפיץ, לתרגם, להכניס    לעירייהמוסכם במפורש,   .22.5
שינוי רעיו  כל  יצירה,  בכל  לה,  שנראה  כפי  הרחבה  או  צמצום  תיקון,  וחומר  או  תהליך  ן, 

להבטיח הלכה למעשה אפשרות של מימוש זכות זו ע"י    ספקדה. על הי  פרסומי שנרכשו על
תנאים מתאימים בהסכמים או הסדרים עם הנוגעים בדבר, לרבות    ע"י הכללת  –  עירייהה

 זכותו המוסרית למנוע שינויים עפ"י חוק זכויות יוצרים.  ויתור מפורש של היוצר על 

 

כ  עירייהמוסכם בזאת במפורש, שה  .22.6 לגבי  לזכות  תהא משוחררת מכל אחריות  ל תביעה 
לגבי    האחראי היחיד  יהיה  ספקלרבות זכות יוצרים או זכות מבצעים, ביצירות וה  כלשהי,

 בחומרים, כאמור בהסכם זה. עירייה שתבוא כתוצאה מאי הבטחת זכויות ה כל תביעה

 

בגין כל סכום שתחויב בו, כולל הוצאותיה המשפטיות של   עירייהאת ה  שפהיפצה ו ספק יה .22.7
 . ספקכתוצאה מאי קיום הוראות סעיפים אלה ע"י ה  , אם תחויב,העירייה

 

לא ייכלל פרסום אשר   עירייהספק ליבטיח מראש, כי במסגרת השירותים שיוודא ו י  ספקה .22.8
או חשש להפרה    חשש להוצאת לשון הרע על צד שלישי או חשש לפגיעה בזכות לפרטיות  יש בו

ו   של זכויות  ג' כלשהו,  , מראש, כל חשש כזה  עירייהדאג להביא לידיעת הייוצרים של צד 
וודא  י  ספק לעשיית שימוש באותם חומרים. ה  עירייההמוקדם בכתב של ה  ולקבל אישורה

, ייעשה בטוב טעם ובאופן  עירייהספק לישייעשה במסגרת השירותים ש  בטיח כי כל פרסוםיו
לפגועשלא   כדי  בו  ו   יהיה  ה מראש עיריי דאג לקבל אישור הי בקבוצה כלשהי באוכלוסייה 

 ממנו חשש כזה.  ובכתב, לכל פרסום אשר עולה

 

 במקרה ויסתבר כי בפרסום כלשהו יש משום עבירה על החוק,   האחראי הבלעדייהא    ספקה .22.9
בפרסום,  הטעיה  לקטינים,  פרסומת  על  הגבלות  פוגע,  בפרסום  העוסקים  החוקים  לרבות 

על החוק    בזכות חיסיון מאגרי מידע או עבר   פגעה בזכות הפרטיות או  או אם פעילות   וכיוצ"ב, 
ללא היתר פעילות כלשהי הטעונה היתר    יצעמהרשויות או ב   בניגוד לרישיון שקיבל  או פעל 

אם תשומהפנ  ,אלא  את  הה  לב  שפירט  עירייהת  תוך  ובכתב,  מראש  זה  סיבת    לחשש  את 
 בכתב לנקוט פעולה ספציפית.  ולבצע את הפרסום או אישרה ל ו הורתה לעירייה  החשש וה 

 

מובהר בזאת, כי העבודה וכל תוצריה וזכויות היוצרים על העבודה, מכל סוג, יהיו רכושה  .22.10
בהם שימוש כלשהו אלא באישור מפורש  הבלעדי של העירייה, והספק לא יהיה רשאי לעשות  

 מהעירייה. הזכות לפרסום כל החומרים ותוצרי העבודה שמורה לעירייה בלבד   מראש ובכתב
 והספק לא יהיה רשאי לעשות בהם שימוש אלא באישור מפורש מראש ובכתב. 

 

לעירייה מוקנית זכות היוצרים בכל תכנית ו/או בקשה ו/או מסמך לרבות, זכות הבעלות   .22.11
הספק  פקת השירותים עפ"י הסכם זה.  סימוש בתכניות שהפיק ו/או ביצע כתוצאה מאוהש

 מוותר בזה על כל טענה כנגד העירייה בעניין זה. 
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העירייה תהא רשאית לעשות מכח הסכם זה,  שימוש בכל דיסק ו/או תוכנה ו/או תוצר  .22.12
 נייר ו/או אחר )דיסקט(, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. 

 אחריות  .23

 המוצעים על ידו במכרז.   ולאיכות השירותיםהאחריות לטיב מוטלת על הספק  .23.1

 

 הפרות, תרופות וביטול חוזה  .24

 
  5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 :סעיפיםהמוסכם בין הצדדים כי  .24.1

כל  )לרבות סעיפי המשנה( הינם תנאים עיקריים ויסודיים של חוזה זה והפרת  25,   2,  3, 4 ,
 חשב כהפרה יסודית של החוזה. ית הוראה מההוראות שבהם 

לעיל, ש נקובה  אינה  גם אם  ההסכם,  הוראה מהוראות  כל  לא  ה  תהפרמבלי למעט מהאמור, 
תיחשב גם היא   ,  ימים מיום קבלת ההודעה על כך מאת העירייה  (7)  שבעה  תוך  הספקתוקנה ע"י  

 כהפרה יסודית של ההסכם. 

למען הסר הספק, אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים לעירייה, ע"פ   .24.2
ידי של  ה של הפרה יסודית, לרבות ביטול מ הוראות מסמכי המכרז ו/או ע"פ כל דין, בכל מקר

 ההסכם. 
 

לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית  מבלי   .24.3
ה של הפרה יסודית, לרבות  של חוזה זה ויזכו את העירייה בכל הזכויות המוקנות לה במקר

 : ידי של ההסכם ללא כל הודעה מוקדמתביטול מ

גבי נכסי  הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל ל    .24.3.1
הוסרו  הספק או  הופסקו  לא  האמורה  הפעולה  או  והעיקול  חלקם,  או  כולם   ,

 ם ממועד ביצועם. מיי (7) שבעה לחלוטין תוך

 

ו/או נגד מי מבעלי מניותיו התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס   הספקהוגשה נגד  .24.3.2
נכסים לגבי נכסיו, כולם או חלקם, או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל, ובמקרה  

שהוא תאגיד נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו  ספק  של  
ור עם נושיו  בקשה לפירוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סיד

כולם, או חלקם, או הוא פנה לנושיו למען קבלת ארכה או פשרה למען הסדר  
 . 1983-לפקודת החברות )נוסח חדש( תשמ"ג 233איתם על פי סעיף 

 

 הסתלק מביצוע החוזה.  הספקעירייה כי ה הוכח להנחת דעתה של  .24.3.3

 

נתן      או אדם אחר מטעמו הספקכשיש בידי העירייה הוכחות, להנחת דעתה, כי    .24.3.4
יה במכרז ו/או  יאו הציע שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכ

 בקשר לחוזה זה או ביצועו. 

 

נגד     .24.3.5 ננקטו הליכים פלילים  נגד מי מבעלי    הספקאם הוגש כתב אישום או  ו/או 
 מניותיו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו הבכירים למעט עבירות תנועה. 

 

שניתנה במכרז או בקשר עם חתימת חוזה זה    הספקה כלשהי של  התברר כי הצהר .24.3.6
לא גילה לעירייה עובדה מהותית אשר, לדעת העירייה,    הספקאינה נכונה, או ש

 מו.היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות ע
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חוזה זה הפרה יסודית, תהא העירייה זכאית, מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה    הספקהפר     .24.4
 המוקנית לה על פי חוזה זה או על פי כל דין, לבטל ההסכם.

  25.3.5או    25.3.2או    25.3.1מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בכל מקרה כאמור בסעיפים   .24.5
 דית בכתב למנהל ולראש העירייה.להודיע על כך מי הספקלקו מתחייב  לעיל, כולו או ח

כל סכום בגין שירותים שיינתנו  ספק  , העירייה זכאית שלא לשלם להספקבמידה שלא עשה כן  
על ידו לאחר קרות מקרה כאמור, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לעירייה ע"פ הסכם 

 זה וע"פ כל דין. 

ההסכם   .24.6 הסעיפים  בוטל  באחד  הקבוע  פי  לעיל,  על  העירייה  האמורים  החל  רשתהא  אית 
כל   להעסיק  הביטול  התאגיד  ממועד  קבלת  לשם  אחר  גורם  התחייב    הספקששירותים  או 

   לספקם על פי הסכם זה.

על   .24.7 המוטלת  מהאחריות  לגרוע  זה  הספק מבלי  הסכם  פי  למעט    ,על  ומבלי  דין  כל  פי  ועל 
יישא בכל הוצאה שנגרמה לעירייה עקב הפרת    הספקמהזכויות המוקנות לעירייה על פיהם,  

ההסכם, לרבות בגין הפרש עלות ההתקשרות עם גורם אחר. יובהר כי נזקים שנגרמו, לרבות  
 .   ספקידי מכל תמורה המגיעה לשי עלות ההתקשרות, ינוכו באופן מהפר

כי   .24.8 בזה במפורש  ו/או לקבל   הספקמוסכם  לפנות בבקשה  ונסיבות  זכאי בשום מקרה    אינו 
בבית משפט ו/או ערכאה כלשהי צווי ביצוע בעין ו/או צווי עשה ו/או צווי מניעה ו/או סעד  
הצהרתי, זמניים או קבועים, בקשר להסכם זה ו/או לביצועו ו/או לאי ביצועו על ידה ו/או  

כי הוא לא יעכב בידיו   הספקע"י גורם אחר, למעט למתן סעד כספי. כמו כן, מצהיר ומסכים 
ו נסיבות כל חלק מהעבודות נשוא הסכם זה ו/או כל מסמך ו/או כל ציוד ו/או  בשום מקרה א 

כל תוכנה ו/או כל קובץ שנרכשו ו/או סופקו על ידו והפכו רכוש העירייה ו/או שניתנו לו ע"י  
העירייה ו/או שהגיעו לידיו ו/או שנוצרו על ידו במהלך ו/או לצורך ביצוע הסכם זה, והוא  

מתחייב לא לבצע    הספקון, ככל שזו מוקנית לו ע"פ כל דין. בכל מקרה,  מוותר על כל זכות עכב
 ולא לדרוש ולא לבקש מבימ"ש כל צו שיפוטי בדבר עכבון.     

לעניין   .24.9 זה  הסכם  להוראות  הנוגע  בכל  לכאורה  ראיה  ישמשו  וחשבונותיה  העירייה  ספרי 
 תן. ומועדיהם, לשיעור הוצאות ההשלמה ומועדי הוצא  ספקתשלומים ששולמו ל

ידי   .24.10 על  החוזה  כביטול  המכרז  מסמכי  פי  על  בזכויותיה  העירייה  בשימוש  יראו  לא 
יהיה חייב לעמוד בכל   הספקהעירייה אלא אם העירייה הודיעה על כך במפורש ובכתב, ו

 התחייבויותיו על פי החוזה, כל עוד לא ניתנה לו הודעה כאמור. 

סכם זה הינם מצטברים לכל מוסכם בין הצדדים כי התרופות ו/או הסעדים הנ"ל בה  .24.11
 תרופה ו/או סעד עפ"י ההסכם ו/או עפ"י כל דין.  

 והסעדים   התרופות  כל  לצדדים  יעמדו,  ובנספחיו  זה  בהסכם  אחרת  נקבע  אם  זולת .24.12
 . 1971-א"התשל(, חוזה הפרת  בשל תרופות) החוזים בחוק  הקבועים

 ארבעה   , ולכל המאוחר תוךמתחייב להודיע למזמין מיד בע"פ ובדואר אלקטרוני  הספק .24.13
על כל אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו, כולן או מקצתן,   ימים,  (4)

 מכל סיבה שהיא. 

 הוראות כלליות  .25

 

 ל שקיים, עובר לחתימת הסכם זה.כל הסכם אחר שבין הצדדים וככזה בא במקום    סכםה .25.1
מוסכם בזאת כי תנאי מסמכי המכרז וההסכם משקפים נכונה את המוסכם והמותנה בין  

בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים,   הקשור  ההצדדים במלואו וכי העירייה לא תהי 
הסכמים והתחייבויות בין בכתב ובין בעל פה, שאינם נכללים בהסכם זה ואשר נעשו, אם 

 נעשו, קודם לחתימתו.  
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 הסכם זה לא יהא תקף אלא לאחר שחתמו עליו מורשי החתימה של שני הצדדים.  .25.2

מורשי   .25.3 ובחתימת  בכתב  נעשה  אם  אלא  תוקף  כל  לו  יהא  לא  זה  חוזה  מהוראות  שינוי  כל 
ו  הצדדים  שני  של  בענ  הספקהחתימה  טענה  כל  מלהעלות  מנוע  בדרך ייהא  נעשה  שלא  ין 

 האמורה. 

, לרבות עיכוב ניכוי פיצוי מוסכם אחד  ה מצד העירייהשום ויתור הימנעות מפעולה, מתן אורכ .25.4
העלות הטענה ו/או  זכויותיה ולא ייחשבו כמניעה לעל זכות מיתור  ו, לא ייחשבו כו או יותר
 .  מטעמה תביעהלהגשת 

הפרת הוראה מהוראות הסכם זה  סעד בגין  מבלי לגרוע מכלליות האמור, ויתור העירייה על   .25.5
מאוחרת יותר של אותו תנאי או תנאי אחר  ה  פרתוהפה או  תו גויתור על הפרולא יראה כו 

 דומה או שונה. 

  מידע   כל  דרישתו  לפי  לו  ולספק  המנהל  של  ולהנחיותיו  להוראותיו  להישמע  מתחייב  הספק .25.6
 .זה הסכם במסגרת לפעילותו הנוגע

הסמכות הבלעדית    –ו/או ולביהמ"ש המחוזי בבאר שבע    מעלה אדומיםלבית משפט השלום ב .25.7
 לדון בכל מחלוקת הנוגעת להסכם זה; 

הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי חוזה זה תינתן בכתב במסירה אישית או במייל או   .25.8
זה. הודעה שתישלח בדואר    להסכם  בכותרתבפקס או במכתב רשום לפי כתובת המצוינת  

ת דואר בישראל. הודעה  שעות לאחר הישלחה מבי  (72)  שבעים ושתים  רשום תחשב כנתקבלה
שנשלחה במייל תיחשב כנתקבלה ברגע משלוחה. הודעה שנשלחה בפקס תיחשב כנתקבלה  

 . י השולח(ברגע אישורה )ע" 

 להסכם, וכפי שימסרו ע"י הצדדים במהלך ביצוע   בכותרתכתובות הצדדים הינם כאמור  .25.9

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

 

          ______________________                                       _______________________ 

 עירייה ה                                                                                      הספק                    

 

 

 

 

 

 

 שירותים מפרט  –  א' להסכםנספח 
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 השירותים הנדרשים 

 
זה  לאמור  בכפוף   את   ולספק  במלואן  ההסכם  הוראות  את  לבצע  המשתתף  מתחייב ,  ובנספחיו  במכרז 

יסופקו  ,  המכרז  ובמסמכי  לעיל  האמור  מן  לגרוע  מבלי.  ותקציבה  הרשות  לצרכי  בהתאם,  השירותים
 :להלן, בתמצית  שירותים, כמפורט

 
 : אחריות על .1

 
הדיגיטלית של הרשות ועל יישום והטמעה של פתרונות דיגיטליים גיבוש האסטרטגיה  .1.1

 שיאפשרו ייעול ושדרוג תהליכים פנים ארגוניים לחיזוק עבודת הרשות ועובדיה.
הנגשת מידע ושירותים דיגיטליים להעלאת רווחת כלל לקוחות הרשות )תושבים, בעלי   .1.2

 . עסקים, יזמים, עובדים, מבקרים וכד'(
הדיגיטלי הרשותי, כך שיוביל את קידום הדיגיטל ברשות במהלך שנה   הובלת וגיבוש הצוות .1.3

 זו ולאחריה. 
 

 עבודת מנהל/ת הדיגיטל תכלול בין היתר את המשימות הבאות: .2
 

 שנתית לתחום הדיגיטל -הובלה וסיוע לצוות הדיגיטלי בגיבוש של תכנית עבודה שנתית ורב .2.1
הגדרת סטנדרטים וקווים מנחים לתכנון וליישום של תהליכי עבודה פנימיים ושירותים  .2.2

 . חיצוניים של הרשות
לימוד ומעקב אחר מגמות ויישומים מתקדמים בעולם הדיגיטל וזיהוי הזדמנויות להטמעת   .2.3

ות דיגיטליים בעלי ערך משמעותי בהשגת יעדי הרשות )שיפור השירות ללקוחות פתרונ 
 . הרשות, צמצום עלויות תפעוליות, הגדלת סל ההכנסות של הרשות וכד'(

ייזום והובלה של שינויים בתהליכי העבודה של הרשות ובשירותים ללקוחות הרשות   .2.4
ם בתחומי עיצוב השירות  בהתבסס על אימוץ והטמעה של מתודולוגיות, כלים וסטנדרטי

 .וטכנולוגיות מידע מתקדמות 
ניהול הקשר עם כלל המחלקות המקצועיות ועם לקוחות הרשות במטרה לאסוף, לרכז  .2.5

 .ולתעדף את הדרישות וביקושים לשיפור/פיתוח של תהליכים ושירותים דיגיטליים
תכלול ומעקב   –אחראי על יישום החזון הדיגיטלי ותכניות העבודה הדיגיטליות של הרשות  .2.6

שנתית בתחום הדיגיטל, כולל סיוע בהכנת ובביצוע  -ביצוע של תכנית העבודה השנתית והרב
 . תכניות רכש וניהול תקציב הדיגיטל )תקציב השקעות ותקציב שוטף(

סיוע לכלל בעלי התפקידים ברשות בהובלת שינויים תוך ניצול יכולות והזדמנויות   .2.7
 . דיגיטליות וטכנולוגיות

מעת המדיניות הדיגיטלית הממשלתית ברשות, לרבות עקרונות הפעולה, תשתיות  סיוע בהט .2.8
 רוחביות ודרכי היישום אותן מתווים ישראל דיגיטלית, רשות התקשוב ומשרד הפנים.

 
 מאפייני העשייה הייחודיים הנדרשים בתפקיד:  .3

 . חשיבה יצירתית וחדשנית להובלת שינוי בדפוסי החשיבה והפעולה הארגוניים .3.1
 .ל מספר משתנה ומקביל של פרויקטים, ספקים ויועצים חיצונייםניהו .3.2
 . מקצועיות(-הובלת עבודת מטה כלל ארגונית )חוצה יחידות ארגוניות  .3.3
 . יצירת שיתופי פעולה, עבודה ותכלול פרויקטים עם גורמים רבים ברשות ומחוצה לה .3.4
 .גיוס, ניהול ומימוש תקציבים ממשרדי ממשלה וגורמים נוספים .3.5
ייצוגיות, שירותיות, סדר וארגון, יכולת הובלה, יכולת עבודה בצוות, יכולות ניהול גבוהות,   .3.6

 . יכולת רתימה והנעה לשיתופי פעולה והתמודדות עם אתגרים מורכבים
 

כל עבודה    לדרושיובהר כי רשימת השירותים שלעיל הינה רשימה פתוחה אליה יכולה העירייה  
 , הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. אספקת השירותים במסגרתהנדרשת 

. 
 "(השירותים : "להלן)             
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 : התחייבויות הזוכה .4

 

 הזוכה לעירייה.במועדים, בשעות ובמיקום שיתואמו מראש בין  לספק השירותים .4.1

לעבוד עבור הרשות, בהיקף עבודה של משרה מלאה כאשר יום עבודה מלא הינו יום עבודה   .4.2
 שעות בחודש.  168-שעות ובכל מקרה לא פחות מ  8.5בן 

הזוכה יהיה מנוע מאספקת שירותים נשוא מכרזים/תיחורים בתחומי העיסוק של מנהל/ת   .4.3
 . הדיגיטל הרשותי

 . ברשויות אחרותהזוכה מנוע מלעבוד  .4.4

ש"ח כולל מע"מ. התמורה הנ"ל   25,000היקף ההתקשרות החודשית לא יעלה על סכום של  .4.5
 כל הוצאות הזוכה הנובעות מההתקשרות. תכלול את 

היקף ההתקשרות יהיה נתון לשינויים בהתאם להתקדמות הרשות המקומית בתכנית,   .4.6
והכל בתאום   - היתרה התקציבית, והוראות נציג הרשות הממונה על נותן השירותים 

 מראש.

 להשתתף בכל ההכשרות ותהליכי הליווי של צוות הפיילוט. .4.7

מתן השירותים בתקופת ההסכם באופן שיאפשר את תחילת  להיות זמין ל זוכהעל ה .4.8
 העבודה תוך מקסימום שבועיים מיום קבלת אישור הזכייה.

 
 

_________________   __________________              __________________ 
   שם + חתימה                     + חתימה     שם               שם+ חתימה        

 
 
 
 

 אישור
 

עו"ד  _______________ במשרדי   בפני, הופיע  ___________ ביום כי ,בזה מאשר הנני 
____________שזיהו   ___________מר/גב'  ,____________ברחוב ידי   על עצמם מר/גב' 

חב'  ות.ז   ,_____________ת.ז. שם  של  החתימה  מורשי  הינם  התצהיר  על  החתומים   _____________  .
  ______________ בעלת ח.פ. ______________וחתימתם מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין. 

 
________________________          _________________________ 
 תאריך     חתימה וחותמת  
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 מבוטל!-נספח ב' להסכם 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים;   -' ג נספח
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 ___________________________________ המקומית הרשות

 ___________________________________ לתפקיד ת/מועמד

 

  וכהונות תפקידים  -   'א חלק

 

 אישיים  פרטים .1

 _____________________________________________  :משפחה שם

 ______________________________________________ פרטי:   שם

 ___/___/___ לידה שנת |__|__|__|__|__|__|__|__|__| זהות  'מס

 _________מיקוד_______________:ישוב/עיר________________  רח :ובתכת

 ________________  :נייד טלפון 'מס _______________________ :טלפון 'מס

 

 ועיסוקים תפקידים  .2

 שנים  4 של לתקופה קודמים ועיסוקים ותפקידים נוכחיים ועיסוקים תפקידים פירוט

 '(.וכד ת/כיועץ ,ית/כקבלן ,בתאגיד משרה ת/כנושא ,ת/כעצמאי ,ה/כשכיר לרבות( אחורה

 . .)ב "וכיו עמותה ,שותפות ,חברה( סוג מכל בתאגיד לתפקידים גם להתייחס נא

 תפקידים  גם במפורש לציין יש( בהתנדבות או בשכר לתפקידים להתייחס נא

 (. בהתנדבות

של   שם המעסיק וכתובתו הפעילות  תחומי 
 המעסיק

ותחומי  התפקיד  
 האחריות 

 תאריכי העסקה  

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 ציבוריים  תפקידים .3

 .לעיל 2 בשאלה צוינו שלא ציבוריות וכהונות הציבורי בשירות תפקידים פירוט

 .אחורה שנים 4 של לתקופה קודמים ולתפקידים נוכחיים לתפקידים להתייחס נא
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 תאריכי מילוי התפקיד  התפקיד             הגוף           

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 מקבילים בגופים או בדירקטוריונים חברות .4

 ,אחרים גופים או רשויות ,תאגידים של מקבילים בגופים או בדירקטוריונים חברות פירוט

 .ציבוריים שאינם אם ובין ציבוריים הם אם בין

 .אחורה שנים 4 של לתקופה קודמות ולכהונות נוכחיות לכהונות להתייחס נא

שם 
התאגיד/רשות/גוף  

 ותחום עיסוקו 

התחלת   תאריך 
ותאריך   הכהונה 

 סיומה 

סוג הכהונה )דירקטור  
בעלי   חיצוני או מטעם 
שמדובר   ככל  מניות( 
מהסוג   בדירקטור 

 נא לפרט גם   -השני

מיוחדת   פעילות 
בדירקטוריון, כגון:  
או   בוועדות  חברות 

 דים אחרים. תפקי

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 המקומית הרשות לפעילות קשר  .5

 כאזרח  שלא ,קשר או זיקה ,בו עניין בעל שאתה לגוף  או ,לך היו או ,יש האם

 לגופים  או ,לעבוד ת/מועמד ה/את שבה המקומית הרשות לפעילות ,שירות המקבל

 הרשות  שבשליטת סטטוטוריים לתאגידים קשר או זיקה זה ובכלל( אליו הקשורים

 אליהם(?  קשור שהוא אחרים לגופים או ,לעבוד ת/מועמד ה/את שבה המקומית

 .אחורה שנים 4 של ולתקופה נוכחיים ולקשרים לזיקות להתייחס נא
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 .מפורט באופן קשר או זיקה כל לציין נא

 _______________________________________________________________________
 ___________________________________________________________ 

 – או ,כדירקטור מכהן או/ו בגוף אחזקות לו שיש מי כל לרבות בגוף "עניין בעל"

 לפרט צורך אין( לו חיצוני יועץ או/ו אותו מייצג או/ו בו עובד או/ו בו מקבילים בגופים

 - בתאגידים , 8661 ח"התשכ ,ערך ניירות בחוק כמשמעו בתאגיד עניין כבעל שלא אחזקה

 .  1)בבורסה הנסחרים

 לא  / כן

 :י/פרט ,כן אם

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 משפחה קרובי לגבי 2-  5בשאלות אמורכ תפקידים פירוט  .6

 .משפחתך קרובי לגבי לעיל 2-5 בסעיפים ,כאמור ,תפקידים פירוט

 

 .בלבד בהווה ולכהונות לתפקידים להתייחס יש

 שנדרשו  הרלבנטיים והפרטים המשפחתית הקרבה סוג ,הקרוב שם את לפרט נא

 ותחום התאגיד שם לפרט יש ,בדירקטוריון  חברה זוגך ת/בן אם ,למשל( לעיל בשאלות

 .)בדירקטוריון  מיוחדת ופעילות הכהונה סוג ,הכהונה התחלת תאריך ,עיסוקו

 

 1968 – ח"תשכ ,ערך ניירות חוק 1

 - בתאגיד ,"ענין בעל

 למנות שרשאי מי ,בו ההצבעה מכוח או התאגיד של המונפק המניות מהון יותר או אחוזים בחמישה שמחזיק מי(  1

  כמנהלו  או התאגיד של  כדירקטור שמכהן מי ,הכללי מנהלו את או התאגיד של מהדירקטורים יותר או אחד דירקטור
 בו ההצבעה  מכוח או שלו המונפק המניות מהון יותר או אחוזים וחמישה עשרים מחזיק כאמור שאדם תאגיד או ,הכללי

 - זו פסקה יןילענ ;שלו מהדירקטורים יותר או אחוזים וחמישה עשרים למנות רשאי או

 ;הקרן בנכסי הכלולים הערך בניירות כמחזיק בנאמנות משותפות להשקעות קרן מנהל יראו ) א(

 לענין  ;האמורים הערך בניירות כמחזיק הנאמן את גם יראו ,נאמן באמצעות ערך בניירות אדם החזיק  )ב(

 - להסדר  כנאמן תפקידו מכוח רק ערך בניירות שמחזיק מי ולמעט רישומים חברת למעט "נאמן" ,זה

 מס לפקודת 102 בסעיף בהגדרתו ,לעובדים מניות להקצאת ,כנאמן או()ו(  2)א() 46סעיף לפי כמשמעותו

 ;הכנסה

 .רישומים חברת למעט ,תאגיד של בת חברה( 2
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 .שולחנך  על שסמוך ומי צאצא ,הורה ,זוג ת/בן " - קרוב"

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 בתפקיד לממונים או לכפופים זיקות .7

 לך  כפופים או )בעקיפין או במישרין ( עליך ממונים להיות שאמורים ומי ה/את האם

 האם   ?אחרים בארגונים משותפת בכהונה מכהנים ,ת/מועמד  ה/את שאליו בתפקיד

 או  משפחה קשרי ,עסקיים קשרים כמו ,אחרות במסגרות כפיפות יחסי ביניכם מתקיימים

 ?אחרות זיקות

 לא  / כן

 :י/פרט ,כן אם

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 עניינים  לניגוד חשש של להעמידך במצב העלולים ,קרוביך של או שלך ועניינים תפקידים .8

 שעלולים  ,קרוביך של או שלך, לעיל פורטו שלא ועניינים תפקידים על לך ידוע האם

 ?ת/מועמד ה/את שאליו בתפקיד עניינים לניגוד חשש של במצב אותך להעמיד

  .שולחנך על שסמוך ומי צאצא ,הורה ,זוג  ת/בן " -קרוב"

 לא  / כן

 

 :י/פרט ,כן אם

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 שעלולים  רביךמקו ושל האחרים קרוביך של ועניינים כהונות ,עיסוקים ,תפקידים .9

 עניינים.  לניגוד חשש של במצב להעמידך

 ,האחרים קרוביך של אחרים ועניינים כהונות ,עיסוקים ,תפקידים על לך ידוע האם

 חברים זה ובכלל( מקורביך של או ,לעיל בשאלות להתייחס התבקשת לא שאליהם

 עניינים לניגוד חשש של במצב אותך להעמיד שעלולים ,ם(עסקיי ושותפים קרובים

 ?ת/מועמד  ה/את שאליו בתפקיד
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 .ראשונה מדרגה שאינם ולקרובים זוגם ולבני לאחים גם להתייחס נא

 תפקידים  לדוגמה( לעיל 1-8 בשאלות נשאלת שעליהם לנושאים במיוחד להתייחס נא

 להם שיש וקשר ,מקבילים בגופים או בדירקטוריונים חברויות ,אלה קרובים של ועיסוקים

 .)המקומית הרשות לפעילות

 לא  / כן

 :י/פרט ,כן אם

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 ועיסוקים חיים קורות פירוט  .10

 עיסוקים  ופירוט  השכלה הכוללות ,השאלון מילוי ליום מעודכנות חיים  קורות בנפרד י/צרף נא

 .תאריכים כולל ,ובהווה בעבר

 ואחזקות  נכסים -  'ב חלק

 במניות  אחזקות  .11

 עסקיים  בגופים שותפות או ,בעקיפין או במישרין ,בתאגידים מניות החזקת פירוט

 .קרוביך  של או שלך ,כלשהם

 - ח"התשכ ,ערך ניירות בחוק כמשמעו בתאגיד עניין כבעל שלא אחזקה לפרט צורך אין(

 2(  בבורסה הנסחרים בתאגידים  1968

 .שולחנך על שסמוך ומי צאצא ,הורה ,זוג ת/בן -  "קרוב"

 לא  / כן

 :י/פרט ,כן אם

 

 1968 - ח"תשכ  ,ערך ניירות חוק  2

 -בתאגיד"  -ענין בעל"

  למנות שרשאי מי ,בו ההצבעה מכוח או התאגיד של המונפק המניות מהון יותר או אחוזים בחמישה שמחזיק מי(1

  כמנהלו  או התאגיד של  כדירקטור שמכהן מי ,הכללי מנהלו את או התאגיד של מהדירקטורים יותר או אחד דירקטור
 בו ההצבעה  מכוח או שלו המונפק המניות מהון יותר או אחוזים וחמישה עשרים מחזיק כאמור שאדם תאגיד או ,הכללי

 - זו פסקה לענין ;שלו מהדירקטורים יותר או אחוזים וחמישה עשרים למנות רשאי או

 ;הקרן בנכסי הכלולים הערך בניירות כמחזיק בנאמנות משותפות להשקעות קרן מנהל יראו  )א(

 ן ילעני ;האמורים הערך בניירות כמחזיק הנאמן את גם יראו ,נאמן באמצעות ערך בניירות אדם החזיק  )ב(

 - להסדר  כנאמן תפקידו מכוח רק ערך בניירות שמחזיק מי ולמעט רישומים חברת למעט "נאמן" ,זה

 מס לפקודת 102 בסעיף בהגדרתו ,לעובדים מניות להקצאת ,כנאמן או )( )ו( 2)א()46 סעיף לפי כמשמעותו

 ;הכנסה

  .רישומים חברת למעט ,תאגיד של בת חברה( 2
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 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________

 ___________________________________________ ________________ 

 

 לניגוד חשש של במצב להעמידך עשויים בהם שימוש או מכירתם  ,שאחזקתם נכסים .12

 עניינים. 

 שימוש או מכירתם ,שאחזקתם ,קרוביך  בבעלות או בבעלותך אחרים נכסים קיימים האם

 ?מועמד  אתה שאליו התפקיד עם עניינים ניגוד של במצב להעמידך עשויים בהם

 .שולחנך על שסמוך ומי צאצא ,הורה ,זוג ת/בן – "קרוב"

 לא  / כן

 :י/פרט ,כן אם

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

______________________ ___________________________________________ 

 משמעותי בהיקף כספים חבות .13

 לחובות  ערב או כספים חייב ,ישנם אם ,העסקיים משותפיך מישהו או קרוביך ,ה/את האם

 ?כלשהם  להתחייבויות או

 .שולחנך על שסמוך ומי צאצא ,הורה ,זוג ת/בן -  "קרוב"

 לא  / כן

 :י/פרט ,כן אם

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 עניינים  לניגוד חשש של במצב להעמידך העלולים אחרים נכסים .14

 של  במצב אותך להעמיד שעשויים, לעיל פורטו שלא ,חריםא  נכסים על לך ידוע האם

 ?ת /מועמד ה/את שאליו בתפקיד  עניינים לניגוד חשש

 ושותפים  קרובים חברים זה ובכלל( מקורביך של ,קרוביך של ,שלך לנכסים להתייחס נא

 בעלי הם מקורביך או שקרוביך גופים ושל בהם עניין בעל שאתה גופים של ,)עסקיים 

 .בהם עניין

 .ראשונה מדרגה שאינם ולקרובים זוגם ולבני לאחים גם להתייחס נא

 

  בין ,בו הצבעה זכויות או/ו בגוף אחזקות לו שיש מי  לרבות  -בגוף "עניין בעל"

 או /ו בו עובד או/ו בו מקבילים בגופים או בדירקטוריון מכהן או/ו ,בעקיפין ובין במישרין

 .לו חיצוני  יועץ או/ו אותו מייצג

 לא  / כן
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 :י/פרט ,כן אם

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 הצהרה  -  'ג חלק

 ,_________________מס ז.ת _____________________ מטה ה/החתום אני

 :כי  בזאת ה/מצהיר

 נכונים ,מלאים  הם  ,ולמקורבי לקרובי ,לעצמי בקשר ,זה בשאלון שמסרתי והפרטים המידע כל .1

 ;ואמיתיים

 ,אישית מידיעה  הם ,ולמקורבי לקרובי ,לעצמי בקשר ,זה בשאלון שמסרתי והפרטים המידע כל .2

 אינם הפרטים שבו במקרה  וזאת ,הידיעה למיטב היא ההצהרה כי במפורש נאמר כן אם אלא

 ;אישית מידיעה לי ידועים אינם או/ו בחלקם או/ו במלואם לי ידועים

 של במצב להיות  לי לגרום שעלול אחר עניין כל על  לי ידוע לא בשאלון שמסרתי לפרטים מעבר .3

 ;התפקיד עם עניינים לניגוד חשש

 במילוי  עניינים לניגוד  חשש של במצב להיות לי לגרום שעלול עניין בכל מלטפל להימנע ת/מתחייב אני

 ;בנושא המקומית הרשות של המשפטי היועץ של הנחייתו לקבלת עד ,התפקיד

 הדברים במהלך  ,יתעוררו או בשאלון הצהרותיי בתוכן שינויים יחולו בו במקרה כי מתחייב אני .4

 איוועץ ,עניינים לניגוד חשש של   במצב אותי להעמיד  שעשויות ,מראש נצפו שלא סוגיות ,הרגיל

 ;הנחיותיו לפי ואפעל בכתב הרלבנטי המידע את לו אמסור ,המקומית הרשות של המשפטי ביועץ

_____________                                                               _________________ 

 

 חתימה                                                                                   תאריך  
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 טופס התחייבות לשמירה על סודיות  -נספח ד'

)להלן:   כי מצהיר הנני  __________________ חב'  מטעם  חתימה  מורשה   ,_______ הח"מ  אני 

קראתיספקה"  ,____________ שמספרו   ,עונשין לחוק 119 - ו 118 הסעיפים את לב בתשומת "( 

 על  החלה  הסודיות לחובת  , הנוגעים1981-א"התשמ הגנת הפרטיות לחוק ב'  23סעיף   ואת 1977 -ז"תשל

 .המדינה עם חוזה בעל על  או/ו ל "הנ בביצוע החוקים  המועסק או המדינה  מטעם תפקיד ממלא

- אותו ואת כל המועסק על ומחייבים אליו מכוונים שהם ויודע תוכנם את הנני מצהיר, כי הקבלן מכיר 

 .לפיהם מהווה עבירה זו הצהרה פי  על תיויובו יהתחי מילוי אי וכי דוי

 

 העונשין חוק

 

 מבקר המדינה, בחוק  כמשמעותו מבוקר גוף עם או המדינה עם חוזה בעל אדם היה  : )א(118סעיף  

 עקב אליו ידיעות שיגיעו  בסוד לשמור התחייבות יש ובחוזה משולב(   )נוסח  1958- ח"תשי

 ,לקבלה מוסמך היה לאדם שלא כאמור  ידיעה ,כדין סמכות ללא ,מסר והוא ,החוזה ביצוע

 .אחת שנה מאסר – דינו

 ואולם  ;ביצוע החוזה לשם ,כקבלן או כעובד ,שהועסק  מי לרבות  -חוזה" זה, "בעל )ב( בסעיף                

 כאמור לשמור ידיעות ההתחייבות על ידע שלא זה סעיף לפי לנאשם טובה הגנה זו תהא

 .לב בתום הידיעה את מסר והוא בסוד

 

מי119סעיף   שאינו   לאדם מסרו והוא ,בסוד לשמרו שעליו מפורש בתנאי רשמי מסמך לו שנמסר : 

 כדי לסכן בו שיש מעשה  עשה  או  בשמירתו התרשל   אחת; שנה מאסר – דינו ,לקבלו מוסמך

 .חדשים ששה מאסר – דינו ,המסמך של בטיחותו

 

 :הפרטיות הגנת חוק

 כדין סמכותפי   על לרבים פורסם המידע אם זולת אסורה, ציבורי גוף מאת מידע מסירת ב: )א( 23 סעיף

 .למסירה הסכמתו נתן  אליו המידע מתייחס  אשר שהאדם או  כדין  סמכות  פי  על  הרבים  לעיון  הועמד או

 

מצהיר   התפקיד מילוי  אגב לידיעתו שהגיע  דבר כל שבסוד  כדבר  יראה תפקידו  במילוי  כי  הקבלן 

 .כל דין פי על והמתחייב

 חתימה: ___________________    תאריך: ________________    
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 התחייבות הבא מטעם הספק לשמירה על סודיות –  1נספח ד'

 
  לכבוד

 מעלה אדומים עיריית 
 
 ,.נ.ג.א
 

 
)להלן:   ז _____________ המועסק כ __________ .נושא/ת  ת _____________ מטה החתום אני

וכלפי חב':   )"העירייה" :להלן(מעלה אדומיםעיריית  כלפי בזה מצהיר ("העובד"
 :כדלקמן ,( "הספק")להלן: __________

 
 להעביר  ושלא  שימוש לעשות ולא להעתיק לא ,ומוחלטת גמורה בסודיות לשמור מתחייב/ת אני  .1

 העתקה צורת  כל או/ו  תדפיס או/ו צילום זה ובכלל ,להעתיק להרשות לאחרים או/ו  לאחרים
  פרטי   או/ו  אישי  או/ו   מסחרי  או/ו  עסקי  ידע  לרבות  מידע  כל ,בעקיפין ובין במישרין בין  ,אחרת

  חומר   או/ ו   רשומה   או /ו   תכנית   או/ו  מסמכים  או/ו  נתונים  או/ו  שהוא  סוג   מכל  או/ו  מקצועי  או /ו
,  מאחרים  או/ו  מהעירייה  קיבלתי  או  לידי  שהגיעו,  הרבים  נחלת  אינם   אשר  מחשב  קבצי  או/ו

  , השירותים ו/או תוצר לוואי מאספקת השירותים  של אספקת  כתוצר  או/ו  ,בכתב  ובין  פ" בע  בין
 "(.המידע: "להלן) זה מכרז עם או/ו  העירייה עם בעקיפין או/ו במישרין הקשורים

 
 בו לעשות רשאית והיא העירייה של הבלעדית בבעלותה הינו הריני מצהיר כי ידוע לי כי המידע .2

 .דעתה הבלעדי שיקול לפי  שימוש כל ,ממנו חלק  בכל או/ו
  

 ולנקוט ומאובטח סגור ובמקום בסודיות ,בהקפדה המידע את לשמור התחייב הספק כי לי ידוע .3
  ,כלשהו ג'  צד לידי הגעתו או/ו המידע של אובדנו מניעת לשם הזהירות הנדרשים אמצעי בכל
  רשומה   המידע וכל את ולאחסן לשמור העירייה כיצד להנחיות בהתאם לפעול התחייב הספק וכן

מיחשובי    וגיבוי  הדפים   גריסת,  המחשב  למערכת   החומר   כל   של  באמצעות סריקה  ובנוסף ,  אחרת
 והנני מתחייב לפעול בהתאם להנחיות העירייה הנ"ל. .במחשב המאוחסן לחומר מלא

 
 כל לעשות אוכל לא שהיא  סיבה  מכל עבודתי סיום של במקרה ,לעיל מהאמור לגרוע  מבלי .4

 ומוחלט סופי  וויתור מוותר/ת  ואני שימוש בו לעשות  כלשהו' לצד ג אאפשר ולא  במידע שימוש
 ולהעבירו לשמרו  ומתחייב את המידע הכוללת כלשהי במדיה או/ו  במידע העיכבון זכות על

 .דרישתה  לעירייה עם לאלתר
 

  סודיות   על שמירה  בנושא  עלינו המוטלת  חובה  מכל   לגרוע  כדי   זו  לעיל בהתחייבויות  באמור  אין .5
 .  1981 – א "התשמ, פרטיות הגנת  לפי חוק  לרבות,  דין כל פ"ע

 

_____________________                    ____________________ 

  תאריך   חתימת העובד                                 
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 מעלה אדומים עיריית  –דרישות אבטחת מידע מספקי שירות   -' להסכם הנספח 
 

 כללי  

בקפידה    מתחייב  הספק .1.1 ו/אולקיים  בכל  דרישות    הוראות  לעת,  שיתעדכנו מעת  הנחיות  ו/או 
הקשור לאבטחת המידע הקיים ו/או המצוי אצל ספק השירות, לרבות ציוד, מערכות, תוכנה,  

 "(.הספקיישומים ומידע )להלן: " 

 

)להלן:  מעלה אדומיםעיריית הספק מתחייב לפעול על פי כל דין ו/או על פי הנחיית ו/או הוראת  .1.2
ממונה    "( העירייה" דרישות  זה  המידעובכלל  אדומיםעיריית  של    אבטחת  )להלן:   מעלה 
 . "(השירותים"( לעניין אבטחת המידע )להלן: "  הממונה"
 

באופן בלעדי, לכל הפרת דין,    ות אחרת, תחול האחריות האזרחית והפלילית וכל אחרי  הספק   על .1.3
, או כל  הספק י , נורמה, הנחיות ו/או הסכם בכל הנוגע לקיום חוזה זה, בשימוש שייעשה ע"חוק

 מטעמו בכל הציוד, המערכות, התוכנה, היישומים והמידע.  אחר הפועלגורם 
 

הצורך, והספק  לעת ועל פי    מעתלשנות ולהגדיר מחדש את כללי אבטחת המידע,    תזכאי   העירייה .1.4
 תוספת תמורה.  ללא העירייה ימתחייב לקיים את הכללים כפי שייקבעו ע" 

 
,  ההתקשרות עם העירייהבמסגרת    וו/או מטעמ  ווכל המועסקים על יד   והספק, ספקי המשנה של  .1.5

" ולעיל:  )להלן  הספק  מנהלי  על  העובדיםלרבות  הספק  מנכ"ל  כלפי  לחתום  יתבקשו   ,)"
אבטחת   זההתחייבויות  במסמך  להלן  המובאות  בתנאי    ,מידע  לעמידה  הסף  כדרישות 

 . התקשרותה

 

להחתים .1.6 תתחייב  הספק  הקשורה    ,הנהלת  לפעילות  שיצטרף  עובד  בטרם  לעירייהכל  וזאת   ,
, המוקדם מבין  עירייהתחילת העסקתו של העובד החדש או נגישותו למידע השייך או הנוגע ל 

 השניים. 
 

הספק   .1.7 בדר  מתחייבתהנהלת  בנוסף  לעמוד  יבואו  אשר  יותר,  מפורטות  מידע  אבטחת  ישות 
   .ממונההידי -למפורט במסמך זה ואשר יוגדרו עם תחילת העבודה על 

 
תחייב את הנהלת הספק לחתום    ז/ בנוהל הצעות מחיר ובכל הליך התקשרות אחר,  זכיה במכר .1.8

 ודיות. התחייבות לשמירת סעל  וכן מספקי שירות"   אבטחת מידעהנ"ל, "דרישות על נספח 
 
 

 פרשנות .2
 

חפץ או     לרבות ידיעה שאינה נכונה, וכל תיאור, תכנית, סיסמה, סמל, נוסחה,  -"  ידיעה" .2.1
 חלק מהם המכילים ידיעה או העשויים לשמש מקור לידיעה;

 
 לרבות מסירה על ידי סימון ואיתות ולרבות גרם מסירה;   -" מסירה" .2.2

 
באותה כוונה ללא    מקום שמדובר על עשיית מעשה בכוונה מסוימת, פירושו עשיה או מחדל   .2.3

 סמכות כדין.  
 

- ב' לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א  23סעיף  ו  1977  -לחוק עונשין, תשל"ז  119  -ו  118סעיפים   .2.4
, הנוגעים לחובת הסודיות החלה על ממלא תפקיד מטעם המדינה או המועסק בביצוע  1981

 נ"ל ו/או על בעל חוזה עם המדינה. החוקים ה
 

מבקר  בחוק  כמשמעותו מבוקר  גוף עם או  המדינה  עם חוזה בעל אדם  היה : )א( 118סעיף  
 ידיעות שיגיעו בסוד לשמור התחייבות יש ובחוזה משולב(   )נוסח   1958-ח"תשי המדינה,
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 היה שלאלאדם   כאמור ידיעה ,כדין סמכות ללא ,מסר והוא ,החוזה ביצוע עקב אליו
 .אחת שנה מאסר – דינו ,לקבלה מוסמך

 
בסעיף                 "בעל )ב(  החוזה לשם  ,כקבלן או  כעובד  ,שהועסק מי לרבות  -חוזה"  זה,    ;ביצוע 

 לשמור ידיעות ההתחייבות על ידע  שלא זה סעיף לפי לנאשם טובה הגנה זו תהא ואולם
 .לב בתום  הידיעה את מסר והוא בסוד  כאמור

 לאדם מסרו והוא ,בסוד לשמרו  שעליו מפורש בתנאי רשמי מסמך לו  שנמסר  : מי119סעיף  
 בו שיש  מעשה עשה או בשמירתו התרשל   אחת;  שנה  מאסר – דינו ,לקבלו שאינו מוסמך 

 .חדשים ששה מאסר – דינו  ,המסמך של בטיחותו  כדי לסכן 
 

   אם  זולת אסורה, ציבורי גוף מאת  מידע מסירת : )א(לחוק הגנת הפרטיות ב 23 סעיף   .2.5
    או כדין סמכות פי על הרבים לעיון  הועמד או כדין פי סמכות על לרבים פורסם המידע   
 .למסירה הסכמתו נתן אליו המידע מתייחסר אש שהאדם  

 

 אבטחת המידע  אישורי .3
פי החלטת    עובדים  העסקת .3.1 על  ובכתב של    העיריהתהיה  ממונה,  הוטעונה אישור מראש 

 הספק ואחריותו על פי חוזה זה.  התחייבויותוזאת מבלי לגרוע מ 
 

נציג    הממונה    .3.2 , גם  מעובדיויהיו רשאים לדרוש מהספק שלא להעסיק מי    העירייהו/או 
מיד    העובדוהספק מתחייב להרחיק את    ך,  לאחר שהחל את עבודתו, מבלי שיתנו טעם לכ

פעולה    בגין  שהי לפצות את הספק בדרך כל  ת היה חייבתלא    העירייה.  שה זועם קבלת דרי
 .וז
 

 מציא רשימה שמית של עובדים שיועסקו על ידו לצרכי ביצוע חוזה זה. י הספק .3.3
 

כי ידוע לה שכל הידיעות אשר בידה ו/או אשר תגענה לידה    , מצהירה בזה  הספקהנהלת   .3.4
  חסויות י חוזה זה ו/או בקשר עמו, הינן  ו/או לעובדיה תוך כדי מימוש התחייבויותיה לפ

 לשמור על כל ידיעה לשם ביצוע חוזה ו/או בקשר עמו.  תא מתחייביוה
 

 סודיות הצהרות .4
 (כמופיע בנספח)לחתום בעצמו וכן להחתים את עובדיו על הצהרת סודיות  מתחייב הספק .4.1

 . בעירייהולהעביר העתקים מקוריים מהצהרות אלו לידי ממונה 
 

מיד  יה  מיידית על הצהרת סודיות של גורם או אי מסירת הצהרת סודיות לעירי  החתמה  אי .4.2
יראה    ,וכן כל הפרת הצהרת סודיות ו/או אי קיום הוראה מהוראות פרק זה  החתמהעם  

 הספק.  ישל החוזה ע"  יסודיתכהפרה  
 

הצהרת הסודיות    עללהעסיק ו/או להפסיק העסקת אדם שלא חתם  מתחייב שלא    הספק .4.3
מיומנותו   למהימנותו,  כלשהו  חשש  או  מידע  לגביו  שקיים  או  ניגוד  /והאמורה,  או 

 . העירייהאינטרסים ישיר או עקיף עם 
 

 מידע  החזרת .5
כל מידע, חומר ומסמכים שקיבל    לעירייהלהחזיר    מתחייב  הספק .5.1 )בלי לשמור עותקים( 

תוך שבועיים מיום סיום    ו/או שירות ו/או עבודה כלשהי,  פרויקטביצוע  לצורך    מהעירייה 
 הם.  יבינמקדם והמ לפי, העירייה יתקופת החוזה או מיום שנידרש לכך ע" 

 

 כל אמצעי אחר.  בדפוס, במדיה מגנטית או אופטית או  , בכתובים,מכל סוגחומר    כל  -חומר  .5.2
 

 מידור נגישות  .6
נגישות למידע לכל גורם שהוא  ספקהנהלת ה .6.1 אלא אם עומד בכל   ,תוודא כי לא תהיה כל 

 : ("עובד חברה מורשה מידעלהלן יקרא: ")  התנאים הבאים גם יחד



 מעלה אדומים עבור עיריית  לאספקת שירותי מנהל/ת דיגיטל 12/21מכרז מס' 

 
 

 הקשור לחוזה.   הספק הראשי ו/או הינו ספק משנה של  הספק הינו עובד  .6.1.1

מתוקף  עליו להיות חשוף למידע במסגרת תפקידו ו/או עליו להימצא בשטח העבודה   .6.1.2
 תפקידו. 

כלפי    .6.1.3 כמתבקש,  והוחתם  המידע  אבטחת  דרישות  כלל  לגבי  יסודי  באופן  תודרך 
 . הספקמנכ"ל  

מורשי מידע אשר שוהים בשטח    הספקתוודא כי גורמים שאינם עובדי  הספק  הנהלת   .6.1.4
 . מעלה אדומיםלא יחשפו למידע השייך לעיריית  הספק י משרד

 אבטחה פיזית  .7
במערכת  הספקהנהלת   .7.1 שימוש  פנימיים    תעשה  וגלאים  פריפריה  גלאי  הכוללת  אזעקה 

וזאת   , לרבות חדר המחשבהעירייההמכוונים לאזורים בהם מצוי או מאוחסן חומר של  
 . בהתאם להנחיות של הממונה בעירייה

 

הנהלת    דלתות הנפתחות באמצעות קורא כרטיסים ישארו סגורות במשך כל שעות היממה.  .7.2
ומבוקר.    הספק מפוקח  ישיר,  באופן  אלו  אזורים  ו/או  לחדרים  כניסה  הרשאות  תאשר 

 הרשאות אלו ינתנו אך ורק לגורמים שהנם עובדי החברה מורשי מידע כמפורט.  

 

 אבטחת מידע במערכות המחשב: .7.2.1
הנוגעים   .7.2.1.1 ו/או  השייכים  המידע  מרשת    לעירייהקבצי  ניפרד  במחשב  יעובדו 

 .  החברה

 

( המתעדים פעילויות שבוצעו על  AUDITלי בקרה )תיישם כ  החברההנהלת   .7.2.1.2
 . עד גמר הפרויקט. רישומי הבקרה ישמרו העירייהעם קבצי    /

   החברה התחייבות 

הנני לאשר בזאת כי קראתי, הבנתי והנני מסכים ומתחייב לבצע את כל האמור לעיל בנושא בדיקת  

 מהימנות ותוצאותיה, ולפיכך באתי על החתום.

 תאריך.......................                                חתימה............................... 

 שם פרטי ומשפחה........................                                

 מס' תעודת זהות...........................                      

 ..............                        ...............החברהתמת וח

 
 לכבוד: 
 מעלה אדומים עיריית  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


