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ד רוא ינות בספורט על שםמי למצוהמכון הלאוור עב, וץוהלים במיקור חי מחשוב מנלמתן שירותם הסכ
 צ'ארלס וינגייט 

 2021אשר נערך ונחתם ב__________, ביום ______ לחודש______, שנת 

 
   יטלמצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגי יהלאומהמכון   :ב י ן

 2017-, התשע"זפורט )מכון וינגייט(ות בסמצוינ לאומי להמכון ה פי חוק  -אגיד שהוקם על ת
 ("ןוהמכו/או " "גייטוינ מכון: ")להלן

 ; מצד אחד

 בע"מ _________________  :ל ב י ן
 ________________  ח.פ.

 __________________ רחוב 
 "(הספק " לן:)לה

 ; מצד שני

פי  המכון   הואיל  על  )מהמכוק  חופועל  בספורט  למצוינות  הלאומי  וינגייט(ן  תשע"זכון   ,-2017  ,
 ;ת הספורט בישראלפעילויוופיתוח היתר בקידום  ועוסק בין  

מחשוב מנוהלים במיקור חוץ עבור  למתן שירותי    07/2021מס'  והמכון פרסם מכרז פומבי   ואילהו
ת הצעות  הזמנ  פס טוכהגדרתם בכמפורט במסמכי המכרז,    הכול  ("המכרז: "לן)לה  המכון 

 ; פרד מחוזה זהוים חלק בלתי נ הוהמ ותנאי מכרז, 

של  עוו והואיל על  כה  ן המכודת המכרזים  של  ריזה  בהכ  הספקהצעתו  הזוכה  על סמך    ,מכרזצעה 
שהוגשו   כפי  והתחייבויותיו  הצועל    המכרז   במסגרתהצהרותיו  תנאיו;  כל  ,  פקהסעת  פי 

למכ ההבהרה  ומסמכי  ההצעות  הזמנת  טופס  מצורפים  לרבות  זה,  'ב  נספחכרז   לחוזה 
 ; ומנהי י נפרד חלק בלת ומהווים 

מצ  לעו והואיל עם הספק  ן  מעוניי   כוןמה   והתחייבויותיו של הספק   גיו בסיס הצהרותיו,  להתקשר 
לפיו ישא הספק באחר  לספק  בחוזה מסגרת  והמלאה    תים השירות  א  מכון ליות הבלעדית 

 ; חוזהרטים לשם כך בהמפו תנאיםהכול בהיקף, באופן וב, )כהגדרתם להלן(

 : הצדדים כדלהלן ןהוסכם ביהותנה ו וצהר,ך הפיכל

 יםמבוא, כותרות ונספח .1

 ומחייבים כיתר תנאיו.  ממנוווים חלק בלתי נפרד  המהמבוא להסכם זה ונספחיו   .1.1

   .הסכם זהאות  ברו הור פחים יגבמקרה של סתירה בין הוראות ההסכם להוראות הנס .1.2

 פרשנית כלשהי. ות שמע מ תמצאות בלבד ואין לתת להןכותרות הסעיפים הן לשם הה .1.3

   , ותנאי מתנאיו. ד הימנונפרים חלק בלתי  זה מהוולהסכם   מצורפיםה הנספחים .1.4

 שירותיםה .2

את    למכון  להעניק   כוללת   אחריות   עצמו  על   בזה   נוטלספק  וה,  ספקל  בזה   מוסר   המכון  .2.1
 , "(יםמפרט השירות" להסכם זה )להלן:   'נספח ארותים,  מפרט השיברטים  המפו  יםת שירוה

ם  תאבהו  השירותיםפרט  במ   קובהנ  עדים, בתדירות ובאופןומ, ביקף ה   ,הספקת  צוובאמצעות  
 כם זה ובנספחיו. בהס תוהמפורט ת ההוראו יתרל

האמור  לגרוע בלי  מ .2.2 המכרז  מכלליות  מסמכי  ויתר  השירותים  מפרט  במסגרת  ומהוראות   ,
נפ וכ בלתי  הספק  חלק  יעניק  מהשירותים,  את  רד  לפהלמכון  המכון  שירותים  דרישת  י 

 : ת כל אלהא אם לצרכיו, לרבותובהת

תהצבת   .2.2.1 ידישהוצג  שתיות  אחראי  הספקבה  קפהס  על  בצעת  הממשר,  ן,  וכ די 
 כמפורט במפרט השירותים; , הבמשרה מלאו  במיקור חוץ

 יהול רשת המחשבים של המכון; נ .2.2.2
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 ; רכות התקשוב הקשורים להםעתים לכל תשתיות ומתפעול ותחזוקת השר .2.2.3

 ; רשיפולהצעות  ו ם סקר תשתיות קיו .2.2.4

החל  .2.2.5 שירות  חומפת  ניהול,  רכיבי  נות  יוישר   מערכות,  תוכנה,  או ו/רה  והתקנת 
והת לרבועדכונםוכנה  ש,  חומרת  וצית  אשרתקשור  ד ורתים  בשירות    ת  אינם 

   ואחריות יצרן, ניהול מצאי;

וכנות  שיר עם ספקי התום י , תא טיפול בתקלות מול ספקי תחזוקת ציוד ותוכנה .2.2.6
 ;יותנוספות פנימיות וחיצונרכות ם למעוהמיישמים וממשקי

 קצה; ציוד תפעול ותחזוקת  .2.2.7

 ת; ד פניורכת ותיעושתמשי המעל מלכל HELPDESKשרותי תמיכת  .2.2.8

 ון, תפעול ותחזוקת גיבויים; תכנ  ,ניהול .2.2.9

בתקופת   .2.2.10 שיידרשו  ותוספות  שיפורים  השינויים,  תהליכי  בכל  תמיכה 
 ת; ההתקשרו

  , עדכון, שדרוג לרבות תחזוקה  דע של המכוןיניות אבטחת המיניהול ותפעול מד  .2.2.11
ת אש, ומו, חון מייליםרוס, סינוי-יאנט   כגון:   דעחת מיי אבט ל ציוד ושירותפעוות

AD ,GPO  ועוד ; 

רציף ובקרת תקינות כלל המערכות והציוד באמצעות תוכנת ניטור שליטה   טור ינ .2.2.12
צועים של חומרת שרתים  וס ביעל תקלות וסטטניהול התראות    –  ובקרה מקוונת 

 דע; ת מיואבטחנתונים, גיבויים סי שורת, מערכות מידע ובסית תקותשתיו

ואפיו .2.2.13 מפומיפוי  טכני  תשתיותן  של  לרבות    ,תהקיימות  והתקשור  המחשוב   רט 
תשתיות  גיבוי,  , אבטחת מידע,  אחסון,  ומערכות הפעלה לשרתים  חומרת שרתים

LAN ,כון נהלי עבודה בהתאםבת/עדוכתי ם ושדרוגיםורישיפהגשת המלצות ל ; 

השונות, הביצועים  רכות  המכון על מצב המע לת  דיווחים שוטפים קבועים להנה .2.2.14
 מצטבר.  יסטיטט יתוח סונ ות  הן, כולל דוחטוס הטיפול בתקלות וסטאוה

 מתן שירותי גיבוי לאחראי התשתיות במהלך היעדרותו מכל סיבה שהיא.  .2.2.15

כמפורט  ,  HELPDESK  ה הפעלתככל הנדרש ובכלל ז BACKOFFICE מתן שירותי .2.2.16
   .לעיל 2.2.8עיף בס

 . ודים מטעמפים העובקים נוסכון וספי המאנש עולה עםשיתוף פ  .2.2.17

ייעוץ   .2.2.18 לרבות  למכון  עסקית  רציפות  לקיום  שוטף  וייעוץ  טכנית  תמיכה  מתן 
וכן, פיתוחים ושדרובהיבטי התשתיות ככל    , ים טכנולוגייםחומבת   גים עתידיים 

   ;ןכודי המעל י ת אספקה בכתבהזמנקת הנפוף לפובכ  )אופציונלי( שושיידר

שי .2.2.19 שוניםת ורמתן  מומחה  שידרשו,  י  לפובכ  (נלי)אופציו   ככל  הזמנוף  ת  הנפקת 
 . תב על ידי המכוןקה בכאספ

ק בקשר עם ביצוע  ממלוא התחייבויות הספ  גרועאו לצות  לעיל כדי למ  אין בתיאור כאמור .2.3
במסגרת  מובהר,  תים.  השירו וכהשירו  לביצוע  התחייבויותיוכי  נפ   חלקתים    מהן,  דר בלתי 

  ים מסמכהכל  את  וכן לספק    הפעולותצע את כל  בלעדית לבהמלאה והבאחריות  ספק  ה  שאיי
או  /ון לבצע  וכ במועדן  ו  אןלובמ,  תחייבויותיו על פי החוזהו/או דוחות לשם עמידה במלוא ה

לשם    שביצועם  יםרות יש לספק   ו/או  השירותים  של  טבעם  בשל  מתבקשים  אספקתם  ו/או 
גוח ב  הנדרשתברמה    םועביצ אם  זה,  ה  הביצועם  אי  רותיםישו/או  נדרשים  האמורים  נם 

, במלואם ובמועדם,  , והכול על מנת להבטיח את ביצוע והשלמת השירותיםהסכםמפורש ב ב
  אספקות הסר ספק מובהר בזאת, כי    למען ין.  ות כל דם להוראתאה ובההחוזאות  על פי הור

  על   ויתבצע  ן הו ועניין,    רב לכל ד  רותים,שיה  בביצוע  תיחשבנה ככלולות   כאמור  פעולותו/או  
  תמורה   לכל  בגינם  זכאי  יהיה  שהספק  ומבלי  הספק  חשבון  על,  מטעמו  מיו  א/ והספק    ידי

   .וסוג  מין מכלת  נוספ
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הש אספק  במהלך .2.4 הסת  ל  פקירותים  ו/או  דעימ  כל  ולקבל   יזוםנדרש  הסבר    נוסף   חומר, 
ואין    (,AS-ISצג )כל מ  אל ל  המכון  מטעם  לספק  יימסרמידע, כאמור,  .  המכוןהדרוש לו מאת  

את כל   ו ולוודא בעצמ   לבדוק  המכון  כלפי  הספקשל    וומאחריות  וובתמח   לגרוע  דיבלתו כבק
 כם זה. ראות הסהובהתאם ל םירות השילאספקת  הרלבנטייםהפרטים הנתונים ו

   תקופת השירותיםתכולת/ב שינויים ונוספים תים  שירו .2.5

רשאיי  המכון .2.5.1 בכלהיה  ב  ,  דעתושיקו  ולפי  תוההתקשרתקופת  מהלך  עת  ,  ל 
זהשירותי ב  כלוליםשאינם  ים  נוספים  שירות   להזמין הסכם  במסגרת    ם 

הזמנת  ה  באמצעות) באמצעות בכתב(    אספקהוצאת  לספקם  מהספק    ולדרוש 
המומחמטעמו  דיםעוב בעלי  כ  יםהנדרש   שוריםוהכי  יות,  תמורה  ב  ,ךלשם 

לאה  ל הסמכות המבע יהיה  להלן( תו כהגדר) נהלהמ, כאשר שתוסכם בין הצדדים
להכריעד עבלוה שי   ית  במסגרת  רותים  האם  יכללו  מהספק  מזמין  הוא  אותם 

  הספק לא יהיה זכאי לכל תשלום   ותים או שהם מהווים שירותים נוספים.השיר
   .  , ככל שתופקקה כאמורשהופ נת אספקהפי הזמ אלא על יםנוספ עבור שירותים  

י  פק הית  לרבו כם,  בה בהסשירותים הנקוה  לתת תכוא לשנות  יהיה רשאי  המכון   .2.5.2
ו/אושירותיה השירותים  ם  ושעות  התמהיל  מתן  ,  לצורך  הנדרשות  התשומות 

יתות של איזה  הפסקה לתקופה קצובה או לצמוכן להורות לספק על    השירותים
ל טענה ו/או דרישה ו/או  תהיה כ לא  פק  , כי לסמובהר בזאת    .יםירותי השמרכיב

י  ד רשו על יידש  ם ירותישה כמות שעות  לרבות  ר לעיל  כל האמותביעה בקשר עם  
יד  ן המכו על  בפועל  הספקושיוענקו  השירותים  י  מתן  כי  ;  במסגרת  מובהר  עוד 
  , יתמנקה זאו הפסעשוי להיות עד כדי ביטולם המלא    ירותיםה בהיקף השהקטנ
שהו,  ת לזכות את הספק בשיפוי ו/או בפיצוי כלבאמור על מנמבלי שיהא    וזאת

 .ךלכ קשרו/או תביעה ב  השדרינה ו/או הא לספק כל טעומבלי שת 

 ות בלעדי העדר .2.6

מעני אינו  זה  הסכם  כי  במפורש,  לספק  מובהר  כלשהי  בלעדיות  עתרשאי  והמכוןק  בכל   ,,  
ו  )כולם א צועם  ביהזמין את  ל   לקם( ו/אוכולם או ח)  וותים בעצמ ע את השירצבעת, לומעת ל
ידי    אחריםנוספים/ מספקים    ,חלקם( על  בעצמולרבות  ש  ,המכון  ליכפי  פי    ועלנכון  מצא 

 . פיצוי או שיפוי בשל כך מורה,לכל ת יה זכאי, מבלי שהספק יהעדיהבל  ועתשיקול ד 

 הספקשל חייבויות הצהרות והת .3

   כדלקמן: ,הספק מצהיר ומתחייב בזאת .3.1

לרבות  מי מטעמו  ועל  לא חלה עליו  וכי  ת כדין,  דמשפטית המאוגיישות    הואכי   .3.1.1
כל דין    פי  לע  חרת,ו כלכלית ו/או או/או חוזית ו/א  וקיתיעה חכל מנ  ,צוות הספק

כי התקשרותו בהסכם זה מחייבת אותו לכל  וה,  כם זסההתקשר בו/או הסכם ל
ועניי והוא אינו נזקק לכ דבר  על פי דין  ה  לן  ו/או  לצורך התקשרותו    יתראישור 

 תחייבויותיו על פיו כאמור. צוע כל הם זה וביכסבה

ו/או    סיםכנ  וק ו/או הליכי כינוסננקטו כנגדו הליכי פיר  לאגדותו  מיום התאכי   .3.1.2
למינוי ו  הליכים  לה/נאמן  בין  סדראו  וכיו"ב,  הליכים  להקפאת  ו/או  נושים  י 

 העלולה לגרום לכך. על כל סיבה   ולני ובין באופן קבוע, ולא ידוע  באופן זמ 

תלוי עומדות    אלכי   .3.1.3 כנגדו  ולא  כנגד  ות  הספקאו  מצוות  ו/אתביעו,  מי    ו ת 
מ הליכים  כנגדו  עמתקיימים  אשר  אחרים,  או  פלים  ללושפטיים  ביכולתו  גוע 

נ ם את מלקיי  ונוע ממנלמ קיימים  ולא  זה,  פי הסכם  על    גדו לוא התחייבויותיו 
בשלמו-פסקי מולאו  עלולים    םתדין שטרם  למנו אשר  או  ביכולתו  ממנו    עלפגוע 

וע לספק על  לא יד כמו כן ם זה כאמור;  על פי הסכ  וא התחייבויותיוים את מל לקי
כוונ לכל  התראה  או  איום  לנקוט  ד גכנ  ש גיה ה,  או  תביעה  בו    ם ליכיה כנגדו 

 משפטיים כאמור. 

)כי   .3.1.4 משתי  ביותר  הורשע  עבירות  2לא  התשנ"א(  זרים,  עובדים  חוק    1991-לפי 
אמור  ( עבירות כ2תי )ביותר משם הורשע  או,  1987-"זינימום, התשמוחוק שכר מ

זה  על הסכחתימה  במועד  כי    – )ם  שנה אחת  לפ1חלפה  חות ממועד ההרשעה  ( 
   נה.ו חרהא
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  1998-"חהתשנ ,  מוגבלות  עם  לאנשים  ויות כ ז  יוןושו  לחוק  9  סעיף  הוראותכי   .3.1.5
  9הוראות סעיף  ככל שאו לחילופין,    יועל   חלות  אינן "(  זכויות  ויוןוש  חוק)להלן: " 

  –  יותר ממעסיק  ובמידה והוא  חלות עליו והוא מקיים אותן    זכויותשוויון    קולח
  י כ)א(  :  ןמתחייב, גם כדלקמו  יר צהמ  ק ספה  ,החתימהן למועד  עובדים, נכו  100
למנהיפנ החברה  והשירותים  הרווחה  העבודה  משרד  של  הכללי  לשם  ל  תיים 

חובותיו   יישום  סעיף  פ לבחינת  זכוילחו  9י  שוויון  לשם    –הצורך    תובמיד   ות ק 
ליישומןקבלת   או  הנחיות בקשר   ;( בפנ   כי  (בלחילופין  של    למנהלעבר  ה  הכללי 

והרד העבודה הר מש לשם בחינ  ם ותירשיווחה  יישוהחברתיים  לפי  בותחו  ם ת  יו 
ס   9סעיף   להוראות  בהתאם  זכויות  שוויון    ממנו   קיבל,  לעיל  זהב(  )  "קלחוק 
  . ליישומן ופעל  בעניין תהנחיו

  ם שירותיהת  ן בישראל להתקשר בהסכם זה ולספק אי על פי הד  הכי הוא מורש  .3.1.6
הוא  ,  למכון הספקוכי  הנם  וצוות  יתרים  הה ו  תוניו הרישהאישורים,    בעלי, 

בנוסף,  הסכם זה.    ורך מילוי מלוא התחייבויותיו על פיין לצד פי כל    הנדרשים על
ל   תקשרותההכי במשך כל תקופת  היר הספק  מצ את  וקף  ים בת ולקי  חדשיפעל 

מתחייב    פקהסעל חשבונו, ועל פי כל דין.    ו/או ההיתרים,  האישורים ,  תשיונוירה
כל  ,  למכוןיע  להוד על  מיידי,  בראיבאופן  יפומסגרוע  או  ישלל  תוקפםתו  של    ג 

   .זה מהאישורים, ההיתרים והרישיונות כאמוראי

ה כי   .3.1.7 המומחיות,  הכישורים,  הידע,  בעל  הניסיו ימהוא  הציוד,  מנות,    היכולת ון, 
כ הטכנ ה ית,  לצורך    הכלים  אדם,וח  הנדרשים,  האמצעים  יתר  אספקת  וכל 

   .הכם זסות הא ורה ויותיו על פי תחייבוי כל הומיל , למכון םתירושיה

מנים,  מקצועיים, מיו  עובדים  תומצע באים  את השירותמתחייב להעניק    כי הוא .3.1.8
ניסיון, כישוראחראים,   וכן  בעלי  כל הרישיונות, ההיתריים  ,  ההרשאותם,  בעלי 

 .כםהסה או /הדין ו  ת כלות והאישורים הנדרשים על פי הוראוההסמכ

ברת דיווחים  נתונים, העידע ומ  יובתוח, עיבוד וט ני  ות,דוח ת  רקעקב, ביבצע מ  יכ .3.1.9
  לה עו מה מקצועית מ, הכל ברוהכשרות  הדרכה  , ביצועלמכוןים שוטפים  ועדכונ

ולוהשירותים  לתכולת  ובהתאם השירות  רמות  האדם,  כוח  הזמנים  ,  חות 
    בהסכם זה ובנספחיו.פורטים מה

באחרי י  כ .3.1.10 ליישא  כוללת  כלביצוות  מדים  עוהם  כש   ם,לואמב   םתירושיה  ע 
ב וןכמה בדרישות   להוראות  התא,  חשבונוהם  על  יישא  זה  ובכלל  כל  הסכם,   ,

ו/מותש עלות  ה  אוהוצו/או  או  מין  מכל  שהן    אה,  ו/או  הכרוכסוג  במישרין  ות, 
 סכם.  העל פי ה בעקיפין, במילוי התחייבויותיו

ו/או הורא   וע לוכי יד .3.1.11   ו עמ טמי מ  וכלן  כוהמ  יעניקשה ו/או אישור  כי כל הנחיה 
מ מי  לכל  ו/או  פי  ספק  ה  שלמו  טעלספק  זהעל  ו/או  הסכם  גורעים  אינם   ,

המשחרר את  מהפס ים  כלפי   תיו תחייבויו ק  מאחריותו  כל  ילולמ  המכון  ו/או  י 
   . מאחריותו לטיב השירותיםתנאי ההסכם ו/או 

מי    ו כלו/א   הספקיקיים  ין,  לגרוע מהוראות חוזה זה והאמור על פי כל ד  מבליכי   .3.1.12
הספק  תבולר)  וממטע הנהלים,  את    ההתקשרותת  תקופ   כלבמהלך    (,צוות 

במכון בקשר  ,  הנוהגים  המיעניינים,  וד  ג ינללרבות  סודדאבטחת  ושמירת  יות  ע 
  ' הבנספח  ,  ורט בין היתרמפ כ,  וו/או בעבור  המכוןדי  וגדרו מעת לעת על יישכפי  

   .(נוכ דויעוכל לעת )כת מע נושיעודכ  פיכ ,' המצורפים להסכם זהוובנספח 

מה  יכ .3.1.13 נפרד  בלתי  הספייבויתחכחלק  ישא  השירותים,  למתן  באחריות    קותיו 
ורמובת  לעמוד וכי  ספח א' להסכנ הקבועים בת השירות  כולות השירותים  זה  ם 

ורמות הש בתכולות  עמידה  אי  של  יהיה  מהירות,  במקרה  על    רשאיכון  להורות 
לחייב   ו/או  ההסכם  הספקביטול  ב ייבפיצו   את  כמפורט  מוסכמים    הסכם, ם 

,  סכם זהעל פי ה  ו עיכוב מהתמורה לה זכאי הספקז ו/א זות על דרך של קילרבו
לומב  זהכם  הס  כל בהתאם להוראותה נוספיםלי  המוקנים לזכותה    גרוע מזעדי 

 .   על פי דין

  השירותים סברים וההבהרות בקשר עם ביצוע  ידע, ההת כל המ כי דרש וקיבל א .3.1.14
פי    יו עלותביצוע התחייבוי ע על  להשפיים  כל הגורמים העשוי  תחר אמות   בחן  וכי

כי  ההסכם המידע  לבחי   החובהש   לו  ידוע;  לצורך  האמ נת  ותים  השיר  ביצועור 
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לבהתא כל    בקשר  ובפרטההסכם    הוראותם  הוראות    על   מוטלות,  דיןעם 
ל  וכי בכל מקרה לא יהיה במסירת המידע האמור ע  עדיתבל וה  לאהמ ה  אחריותו

ל עהמנת  כלשהי  המכון  לטיל  מ   ו/או  אחריות  ו/או    נתעל  גוע  לפלגרוע 
   .בהסכםכמפורט הספק התחייבויות ב

הוא   .3.1.15 עמידית    למכוןלהודיע  יב  מתחיכי  להשפיע  כלל  ובכתב  שעלול  על    שינוי 
 ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה. 

  1976  –  התשל"ו  קסים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים,פנ  נהלוא מכי ה .3.1.16
   ור.אמשים לפי החוק ההנדר שוריםאת כל האי מכון יא לצמוכי י 

 ה. סודי בהסכם זיו משנה זה הוא תנאי עיקרי  סעיף .3.2

 עולה נהלי עבודה ושיתוף פ .4

 וסמכויותיו  הספק .4.1

הש  .4.1.1 יהבביצוע  וירותים  הספק  מ/יו  מי  )לרבות  או  הספקטעמו  כפופים  (צוות   ,
ה  ודעבה  המכון   יגדיר  ור אות חורם אג  כלאו לו/הכספים    ית/ סמנכ"לבמישרין ל

  ."(המנהל : "זהסכם הב) םמי שיוסמך מטעמכל כן ללספק, ו

כן קבלת  ו המנהל ואשר איננ  אחר זאת, כי פניה לגורם  ק מובהר בספ  רסמען הל
  לות מעיקרן ת ומבוטיו בטלוהוראות, אישורים והנחיות מגורם אחר כאמור, יה

ו  הספק  תוקף.  כל  להן  יהיה  השיצעו  בימטעמו    מי או  /ולא  בהתאתירואת  ם  ם 
ו/ ללהוראות  שיהנחי או  כפי  למע  הםל  נתנוי ות,  ות  המנהל,  ידי  על  לל  כ בעת 

נו על  שיעודכ)כפי    המכון נוהלי  ם בהתאם ל במסגרת מתן השירותי  ו עלהאמור, יפ
אישור המנהל כפי  לתוכנם  ידי הספק, לאחר קבלת  לעת,  (,  יעודכנו מעת  שאלה 

 .  המכוןהוראת ב

, תהיינה מוגבלות  טעמוו/או מי מ  פקיו של הס סמכויות  ש, כיראת במפומובהר בז .4.1.2
, מעת  ושיוענקו ל בחוזה ו/או    ושהוענקו ל   תכל מקרה בגדרי הסמכויופות בפווכ

ו וי המבכתב, על ידלעת  ורה  בשום צ  אינם מוסמכים  או מי מטעמו/נהל. הספק 
ת  צעומאו באו/ו  . בנוסף, מתחייב הספק שלא ליצור בעצמהמכוןפן לחייב את  ואו
כל  צד שלכלפי    מטעמומי   לישי  מי מטעמ  פיו הםמצג,  לחייב  מוסמכם  ו/או  ים 

לקבלתבכפ   אלא  כוןהמאת   שנ   וף  מפורשת  להסמכה  בחוזהיתנה  כך  ו/או    שם 
ובכתב שניתנה לשם כך מאת הספצ   הסמכה את    הספקפר  . המכוןיפית, מראש 

שב  פעולה  כל  תהיה  לעיל,  זה  סעיף  בשם  יהוראת  ומ  ן המכוצע  ת  וטלב בטלה 
ו תוקףיהי  לאמעיקרה  כל  לה  והספה  י,  הבלעיק  באחריות  כלפדישא    המכון י  ת 

 ולה כאמור.  שי, לכל פע יל וכלפי כל צד ש

מפורש, כי אחריותו של הספק  ב   הר בזאתלעיל, מוב  4.1.2  ר בסעיףעל אף האמו .4.1.3
מע  מקרה, לא תישי בכל  המנהל, וכ   של  וראותיהום  אינה מוגבלת אך ורק ליישו 

הספקמטע לפיה  ם  טענה  ביצל  כל  רק א  מהשירותים  חלק  כל  שלא    ע  כך  בשל 
דר הוראה ו/או הנחיה  י העת מהמנהל וכ הנחיה מפורשקיבל בגינם הוראה ו/או  

ע  ק מאחריותו על פי החוזה או יגר את הספ  א ישחרר ו/או אישור מאת המנהל, ל 
נחיה  גרת הה רת ובכתב במסורש אח נאמר במפם  א  אל פן, אאו ו  ממנה בשום צורה

 ו האישור.  א

 ודוחות  קת דיווחיםפהו  , השתתפות בישיבותלהוף פעתושי .4.2

כל תקופת .4.2.1 נפרד  כחו  התקשרותה   במהלך  בלתי  ילק  שא הספק באחריות  ימהם, 
לבצע   והבלעדית  השיר המלאה  ת את  פעולה  ותים,  ושיתוף  תיאום  עם  וך  מלא 

 . לווצה ובין מח   המכוןתוך  מבין  םהפועל מטעמחר א כל גוף  ו א/ו המנהל   ,וןהמכ

  , כחלק בלתי נפרדיל, יידרש הספקעל   4.2.1ףהאמור בסעי  לליותמכמבלי לגרוע   .4.2.2
היתר באמצעו בין  נציג אחר  מטעמו    צוות הספק ת  מהשירותים,  כל  ספק  בו/או 

אותה  ו/או דיון  פגישה  ,  שיבהי  בכל  למכון  וותל ולהת  תףשת, לההמכוןקבע  יכפי ש
 .  מעת לעת  המכון  יקבע  בכל מועד אותו שלישייםדדים צ עם המכוןיים  יק
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במסגרת  ות התמורה כמפורט בחוזה,  יחסות לסופייההוראות המת מבלי לגרוע מ  .4.2.3
נפר בלתי  וכחלק  מהם,  השירותים  באחריות,  ייד  הספק  לבצעשא  לערוך  אף   ,

וע, על אחריותיםורת השירסגבמ  ולהנפיק  ומבלי שיהיתו  ה זכאי בשל  ל חשבונו 
לכ תכך  ד מול  בירה,  חוותיווחים,  תחזיות  קורות,  אומדנים,  דעת,  ניתוחים,   ,

כנדרש  ם  וטפידוחות ודיווחים ש  וכן לערוך  ות שוטפ  ובקרותות  טוסים, תוצאסט
א'   בבבנספח  כך  לשם  הנקובים  ולתקופות  בה  א'נספח  מועדים  בנוסף  ם  תאוכן 

 עת.  מעת ל המכון  גדירים אותם , ולפורמטיםניילמאפי 

האמור,   יכו המבמסגרת  לדרוש  רשאיהיה  ן  במה   הספק מ,  לעת  תק מעת  ופת  לך 
להנ חההתקשרות,  באופן  לתקפיק  פעמי,  דוחות  ד  לצמיתות,  או  קצובה  ופה 

בנספח   הנקובים  מאלה  שונים  ו/או  תכני  א'נוספים  את  לשנות  איזה    ו/או 
זמינות    מועדי ו/או או את  /כניהם ורתם ו/או תתצו  ו/או את   םימהדוחות האמור 

, וזאת  למכוןירתם  אופן מס  או/וקתם  ו/או את אופן הנפ  נפקתםה  ו/או תדירות 
         .ספקפיצוי ו/או שיפוי ל, פותנוס ל תמורה  ללא כ

 אספקת השירותים ושעות שירותים  מקום .4.3

הספק    על  יוענקו  השירותים .4.3.1 הספק ות  באמצעידי  מקום  בכל  או  /ו   וןמכב  צוות 
   ."(רותיםהשי מקום"להלן:  ) וןמכוש הרדיאחר ש

הפס אשעות   .4.3.2 תשבמכון,  שירותים  קת  אחראי  להלן, תיותבאמצעות  כהגדרתו   ,  
תשתיות  חראי  , לרבות דרישות הזמינות בשעות בהן אט השירותיםנקובות במפר

ספק לספק את מלוא  בות הממחויע  אין באמור לעיל כדי לגרואינו נמצא במכון.  
ורך  צלכפי שידרש    ספק,ת ה צוועל    נושימ   ספיםונם  עובדי אמצעות  בהשירותים  

 למפרט השירותים.  1.4בהתאם לאמור בסעיף   ספקת השירותיםא

ולצור .4.3.3 ייחודית,  לא  הדירה,    זכות שימוש  לספק  קיעני  המכון,  האמור  ךבמסגרת 
)ובכל    בלתמוגת,  בלעדי  אל עת  בכל  לביטול  והניתנת  תתבטל    –ה  מקרבזמן 

  ככל   וכן בציוד  יםרותהשי  םבמקו(,  ה שהיאבסי  מכל  הסכםמעיקרה עם ביטול ה
על מנת    ך ורקזאת א  לכו   ,מפרט השירותיםעל פי הוראות  ל ידי המכון  ועמד עשי

השירותים,  דיו  ועובספק  ללאפשר   את    בלבד.   ת ההתקשרוה  בתקופתלהעניק 
י במקוהספק  זמני  רשות  בר    השימוש   לזכות  מעבר  וכי  ,תיםהשירו  םהיה 

,  אחרת  או  ייניתנק,  זכות  כל  בעל  וי מטעמ ספק ומ ה  יהיה  לא,  ולגדריה  ורההאמ
הסר ספק מובהר בזאת, כי הוראות חוק    ןלמע  .יםרותהשי  ם, במקווגוס  מין  מכל

הדייה התשל"בגנת  משולב(,  )נוסח  א1972-ר  חוק  כל  או  ומו  מק ב  בואיש  רח, 
יח  ושעניינו לא  במקרקעין,  מחזיקים  על  על  הגנה  הצדדים  וחוזה  ה ולו  יחסי  על 
   מכוחו.

ו/ .4.3.4 כל ההספק  ישתמשו    ק,ת הספווכצ  מום מטעפועליאו  מקום  מ  מקום  כלבלא 
ו/או  השירותי מפר  לשימושו  שיועמד  ציודבם  הוראות  פי  השירותיםעל  ככל  ט   ,

ד שיקול  לפי  המכון  ידי  על  בילצ  אלא,  ותע שיועמדו  הורך  פי  צוע  על  שירותים 
כל הפועלים מטבמסגרת האמור,    .הסכם זה ו/או  לא ישת הספק  ולא עמו,    משו 

חפץ  סיאח כלנו  השירותים  מכון הרדי  שמב  דבר   ו/או  במקום  ובמקום  אלא   ,
 ורה המנהל. שעליו ה

והב   שאי  הספק .4.3.5 המלאה  חשבונו,  לעדיתבאחריות  על  מטעמו    שהוא,  מי  וכל 
בציוד    ישתמשו בקריו(,  ומ   ספקיו  ,ודי עוב  )לרבות ו/או  השירותים  במקום 

באופן  ובמתקנים על  כו  וסביבתם  יםהשירות  ם וקמעל    ישמרו;  וזהיר  סביר,  ן 
ו לשימוש;  םהמתקניהציוד  וראוי  תקין  טוב,  במצב  מקום    קיון ני  על   מרושי , 

קלק  ימנעו;  םוסביבתירותים  הש נזק,  של    וי יק ול  פגםה,  השחתול,  מגרימת 
אמצעי הזהירות    לכב  ינקטו  ואףוסביבתם    הציוד והמתקנים  ותים,רימקום השב

 . שרותההתקפת  כל תקו במהלך והכולכך,   לשםם הדרושי

  ין ב  ניםתקהמו  ציודהוכן כל    יםתהשירו  םמקוכי  פק מובהר בזאת,  ר ססהלמען   .4.3.6
ידי    הותקנוש   ו בבעלות ,  עת  בכל  יהיו,  באמצעות הספקובין שהותקנו    המכוןעל 

 . מכון ה של תוהבלעדי  הלאהמ



  

 

 

 
9 

רשאי  המכון .4.3.7 מקויהיה  של  העתקה  על  להורות  חלק   ו)כול   יםהשירות  ם,  (, ואו 
ת תקופהוזאת  ליאותה    וך  זכאי  הסו   כך  םשקצוב  יהיה  לא  ההעתקה  פק  בשל 
 י.  פיצוי או שיפו ום חילופי לכל תמורה,מיק ם ברותיו/או בשל מתן השי כאמור

   הספק צוותם ונציגי הצדדי .5

 ון המכ נציג  .5.1

עמיד  להוהספק מתחייב    לעילכהגדרתו  מנהל  הזה הינו    הסכםלעניין    ןו המכ  נציג .5.1.1
הנת  לרשותו המידע,  כל  והאת  ע מסמכיונים  פם  ו  וי תישודר   יל  זאת  והנחיותיו, 

 .  לעיל 4גרוע מהוראות סעיף בלי למ

ש .5.1.2 לספק,  וסמכויוידוע  פיקוח  בו,  החוזה  פי  על  המכוןת  זכויות  האמור:  כלל 
השירותים  בביצוע  המנהל  ידי  על  ו/או    המופעל  הוראה  ו/או  הנחיה  כל  ו/או 

ש ל  וןמכ מהמי  או    נהל המ   יעניקאישור  ו/או  הצוולספק  החוזה,  ספק  ת  פי  על 
אלא   באינם  אינםאמצעי  הם  הצהרה   יקורת;  ו/או  דעת  חוות  מטעם    מהווים 

אחריות שהיא ו/או על מנת לגרוע    לכ   המכוןל  ל על מנת להטיואין בהם ע  ,המכון
פי  לוהבלעדית כ  תחייבויותיו ו/או מאחריותו המלאהו/או לשחרר את הספק מה

ובכלל  כל  צועביל  ןהמכו החוזה,  והשלמ  הוראות  ביצוע  השירותים האמור:    ת 
 . במלואם

נוספים.  ף עליו באי כוח  או להוסי חליף, מעת לעת, את המנהל ו/הלהמכון רשאי   .5.1.3
כל   ,לפעול על ידי אחרים שיימצאו מתאימים לאותו עניין  רשאים המכון וח י כבא

 . מאת המנהל זאת בכפוף למסירת הנחיה בכתב

 פק נציג הס  .5.2

ו/או  "(  הספקנציג  )להלן: "  _____________ו  הינ   הסכם זה   לעניין   הספק  נציג .5.2.1
   אש ובכתב. בין הצדדים מר יוסכםחר עליו נציג אכל 

ייג הספקנצ .5.2.2 ביצוע השירותים,  והפעילו  המסמכים  דע,את המי  רכז,  על  יפקח  ת, 
כל   של  ליישומן  בחוידאג  הנקובות  וההתחייבויות  עם  המטלות  בקשר  זה 

בכל    ו הצדדים ו/או מי מטעמין  י בוהמתאם הבלעד  קשר ש היא  היה , י שירותיםה
לה השירותיםבקשור  ו/או   יצוע  אחרת  פעולה  כל  יבצע  אח  וכן  על  ריותו  נוספת, 

של  ועל   הכולהספחשבונו  לצורך  ככ  ק,  הדרוש  במלואם  ל  השירותים,  השלמת 
ה למען  התחייבות  ובמועדם.  כי  בזאת,  מובהר  ספק  הספשל  סר  כלפי    קנציג 

תח ןכומה וענ ייב  ,  דבר  לכל  הספק  הספה  בגין   יין.את  נציג  של  לא  ק  פעילות 
  .כלשהי  ספק תמורהולם לתש

 הספק צוות  .5.3

   אלה:  לכבאמצעות רותים ע את השיהספק יבצ  .5.3.1

  ו אות אחראי תשתיות  (  i)  :באמצעות  יסופקו   דשי החו  ר נהריטייי  תרושי .5.3.1.1
"ההצעה  במסגרת  הספק  נקב   זה:  תשת)בהסכם    וכן   ;"(יותאחראי 

לצורך    מעת לעת, ,  דרששיפי  כ ,  עובדי הספקמי מ ת  וע צבאמ  ( ii)  וסף בנ
מפר להוראות  בהתאם  השירותים  והאספקת  השירותים    SLA  -  ט 

   ;במסגרתו

בפציונלייםוא שירותים   .5.3.1.2 ידע,  מומחים  עות  אמצ,  פי  בעלי  הזמנת  על 
השאספקה   דעתוןכומיוציא  שיקול  לפי  במפרט  ,  היתר  בין  כמפורט   ,

 ;השירותים

  "(.צוות הספק: "זה הזוה בח , לפי העניין, יכונ להנקובים לעינ מכל אחד )

החודשי" הריטיינר  ה  –  "שירותי  מפ  שירותיםמכלול  פי  השירועל  תים  רט 
השיר  1-3  פיםבסעימפורטים  האלה  לרבות  ו ולמעטותיםלמפרט  השירותים    , 

 . ופציונלייםאה

בשירות   –  "פציונלייםאושירותים  " כלולים  שאינם  הריטיישירותים  נר  י 
)נספח א' להסכם      רותיםפרט השימל   4.1-4.8  בסעיףכאמור    הנכללים החודשי, ו 
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, לפי  זמינםאי לההיה רשמכון יהר  שאו  ,להסכם  2.2.19  -ו  2.2.18  בסעיפיםוזה(  
 . אספקה לספקת הפקת הזמנ  צעותבאמ בלעדי,ו הדעתשיקול 

תב  מראש ובככפופה לאישור  ות הספק לצורך ביצוע השירותים  מצו מי  ת  עמדה .5.3.2
ל.  המכוןשל   יורהספק  להחליף  א  הספק שה  מצוות  חריגים    מי  מטעמים  אלא 

  אשר כ,  , בכתב ומראשןהמכו ל  ש  ולשם כך הסכמת   לה בקשנת   בלבד, ורק לאחר
של בעל התפקיד  ות  ירתנאי הכשפחות בל ה לכ  לעמודש  דרלופי י חיד  תפקבעל  כל  

ובפרט  ה.  ףהמוחל  הספק,  מצוות  מי  התשתיותחלפת  על ,  אחראי    תתבצע 
לבעל  חפיפה מלאה  תוך שהספק אחראי לביצוע    ספקשל ה   על חשבונואחריותו ו 

לעיל,ר  שושיא   החלופי  התפקיד מ  כאמור  שוהכל  באבלי  על  יהיה  מנת  מור 
הש ביצוע  את  בהם  ותיםירלעכב/להשהות  לפגוע  ימציכךלשם  .  ו/או  הספק  ,  א 

ם על כל גורם  ומידע נוספי  וכן פרטים  קורות חיים  ,מראשימים    30ת  חולפ,  ןמכול
הס  להעניק    ותוצעמאב  קפבצוות  השיריבקש  לאת  לריאיון  ותים,  זימונו  רבות 

נציגי   אישור,  המכוןאצל  את  לקבל  מנת  של  המ  ועל  בכתב,  המכוןוקדם   ,
   .שירותיםסקתו במתן הלהע

לצורך    ,מי מצוות הספקהעמדת  כי  זאת במפורש,  בהר במולמען הסר כל ספק,   .5.3.3
מהש  איזה  לביצוע כ   ירותים,ביצוע  הדרוש  גרת  במס  השירותים ולהשלמת    כל 

של    , תתבצע על חשבונושתיותלאחראי התר  מעבאף  ,  החודשיתי הריטיינר  שירו
ו שיהיה  הספק  פיצולכל    כך  בשל  זכאימבלי  תשלום,  שיפויתוספת  או  מעבר    י 
 . הסכם זהל  10.1.1יף סעב ה ת הנקוב שיהחוד  לתמורה

משנה מטעמו    ם קבלניסכמים עתקשר בההשום מקרה לב  איהספק לא יהיה רש .5.3.4
ביצ  עם  מהשירובקשר  איזה  למעוע  א תים,  את  כך  לשם  קיבל  אם  של    וישור ט 

, את  מם, בכתבעצהמשנה כאמור קיבלו על    קבלני, מראש בכתב, לאחר שהמכון
למההתחייבו  מלוא החוזה.  פי  על  הספק  על  המוטלות  מובהר  ן  עיות  ספק  הסר 

ו/או    המכון  , כלפיהבלעדיתוחלטת ומלאה, המשא באחריות הייבזאת, כי הספק  
מטעמ מי  כל  בישר  בק  וכלפי  כי  עם  וכן  השירותים,  יצוע  בביצוע  ה  י הלא 

כל  אחריות מ  המכוןעל  ל  משנה כאמור על מנת להטי בלני  ים באמצעות קהשירות 
טעמו על פי החוזה, והספק מוותר  מוג ו/או לגרוע מאחריות הספק ו/או מי מין וס

טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן    עלות כלשתק מלהמנוע ומווכן יהיה    אתבז
 ר לכך.  בקש

לפתו של כל  את החהבלעדי,    ועת, לפי שיקול דעת  ל, בכלדרוש  היה רשאיי   כוןמה .5.3.5
סבירים,  קספה   מצוות  אחד של    מטעמים  מוקדמת  והספק    30בהודעה  יום 

להחליפ תפקיד  ומתחייב  להעו   בבעל  החוזה נה  לאישור  יש  דרישות  המכון  ובא 
ובכתמר וזאתרו בלת הדרישה כאמבסמוך לאחר קוהכל    באש  לפה  מבלי שהח  , 

כדי  תים ו/או  השירו  בביצוע  היהעיכוב ו/או השאו  ו/  חייהה עילה לד ור תהוו כאמ
לשהי, בגין הפסדים  רך כ, בדספקאת השפה  יאו  /ו  א יפצה מכון לה  .םלפגוע בה

ו/או    ו א/ו ב  לולים הע  אחרים  נזקיםהוצאות  לו  מ  החלפתשל  להיגרם  ת  צוו מי 
 . לעיל כאמורהספק 

  ות תקל,  תובעי   ולהתריע על  המכוןאות  אחראי להתעדכן בהור  ה היי  צוות הספק  .5.3.6
ע  לנציג וכל  אחר  אשר    ניין  את  יהספק,  בעדכן  שוטף אוהמנהל  מי  פן    די ו/או 

וייעשה   יכלול כל מידע רלבנטיח  ווית. הדי ו/או תקלה מהותה של כל אירוע מקרב
 .   מכוןב בל לפורמט המקו בהתאם

תקופת    ישא  הספק .5.3.7 שבכל  לכך    יסופקו   השירותיםשרות  תקההבאחריות 
למען הסר   –וזאת , דה בתכולות ורמות השירותעמי צורך לצוות הספק באמצעות 

בנ  –ספק   חסיגם  של  מבות  ס מכת  העדרו  ה,חל ופשה,  מין  מ ל  של  מצוות  י  וג 
 נוספות.   לכל תמורהשיהיה זכאי בשל כך מבלי  , וזאת הספק

   תורכהד .5.4

המ   פקהס .5.4.1 באחריות  לכישא  והבלעדית  שלאה    הדרכה   יעבורספק  הצוות  ך 
  הרלבנטים   טרם תחילת מתן השירותים ך,  לכ  דרשנש   בכל עת   מקצועית קפדנית

 . הספקל  נו שחשבו  ותו ועלחריהכול על א, ובמהלכם
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לעיכוב  גרמו  לא י תההדרכווע ביצ לכך ש  שא באחריותיק הספ ספק, כי  למען הסר .5.4.2
 הי בביצוע איזה מהשירותים )כולם או חלקם(.   לשכ  להפסקהשהיה ו/או  ו/או לה

 קליטת עובדי הספק  .5.5

לע  הזכות,  שמורה תהא    למכון  .5.5.1 להעס מעת  עות,  הספק  מקרב  בדים  יק  עובדי 
ספק  יוכעובדאו    ןהמכובדי  כעו "  אחר  ופיחיל  של  "( העובריםם  העובדי)להלן: 
לא  ולס דריש פק  כל  כ  ה תהיה  לפיצוי  טענה  בזאתלשהאו  מובהר  ה  ,ו.    רת עבכי 

מראש, וזאת    מים י  30לאחר מתן הודעה של  , תהא  המכון עובד להעסקה כעובד  
שאות   קר מיניסיים  עובד  ו  לאחר  העסקה  במתן    יתמאלתקופת  הספק  אצל 

למחודשי  12בת    ון,למכ   רותיםשי במקרים,  הצ  וכםיס  בו  םעט  ידי  דדים  על 
   חרת.א

כאמ .5.5.2 הספק  במקרה  שלאור,  הלמנ  מתחייב  ווע  עובדים  לסיים  עברת    עימם כן 
לפי כל דין ובכלל אלה: לסיים את עבודתם של העובדים העוברים    תוקשרההת

שימו של  כבהליך  ופיטורים  פתמע  על  או  די  יחייב  תוךבהסכמן  כ   ה  ל  תשלום 
העובדיהזכו של  העו יות  בם  הטר  מפו  דיןברים  יהיה  הספק  אחראי  במלואן. 

שר לכל  כל אחד מהעובדים העוברים בקלפי  יו כוא חובותהסדיר את מלהבלעדי ל
על ידי הספק בתקופה שעדכז לסיום    ות שיש לעובדים העוברים בגין העסקתם 

סי העסקתם   בגין  העסקתם,  וו/או  חבולרבום  ב ת  ליות  פקשר  ,  יטוריםפיצויי 
מוקדמ חוהודעה  מחלהפשהת,  קופ רשוהפ  ,,  פנסיה,  לקרנות  ביטוח  ת  גמל,  ות 

וכן   הסכמי    יפ   ים עלאחר לו זכאים העובדים העובר או    נוסףכל סכום  מנהלים 
בודה  ההעסקה שבינם לבין הספק ו/או על פי דין, בין היתר, בשל סיום יחסי הע

 הספק.  ןיבינם לב 

בו מלא    אחראי וותר  י  פקהס כל בלעדי  ו  גין  המגיע  ש / סכום    דים בלעו  יגיעו או 
פ הע על  בגינם  או  לרבווברים  דין,  כל  הי  צו  מכוח  ו/א ת  הסרחבה  )לרבות  כו  ם 

ו/ הסדר  ו/או  נוהגקיבוצי(  סיום    או  למועד  שעד  לתקופה  ביחס  מנהג  ו/או 
כאמו העסקתם  סיום  בגין  ולרבות  אחראיילא    המכון ר.  העסקתם  ם  בשו  היה 

לכל  צור ל תשלום  ה  לרב  עובדיםכאמור  תשהעוברים,  שות  פומלומים  ם  רעונ עד 
דרש על ידי  ח שיבנוסעל התחייבות    יחתום  . הספקטרם הגיעו/או הזכאות להם  

עו כל התשלומים שבאחריות הספק לרבות ביצוע  בוצכי  בטיח  על מנת לה  מכוןה
    אמור.כ ם העובריםיד ן העסקת העובכל הניכויים ו/או ההפרשות בגי

יההמכו .5.5.3 כ   חובות מלוא  את    מורה מהת  זזלק  רשאיא  ן  הע להספק    ובדים פי 
 .  ימים 10ש ובכתב של ה מראהודע  יתנה לספקובלבד שנ העוברים

על    וזכות המוקנית לכל  לממש    היה רשאיי  ןהמכו כי    מובהר, למען הסר כל ספק, .5.5.4
סעי הוראות  קטןפי  מקרה  5.5  זה   ף  בכל  הסכו  ב   לעיל,  א זה    םבוטל  יזה  או 

 סיבה שהיא.  , מכל ים במסגרתוותים הכלול שירהמ

 שרותתקופת ההתק .6

חוזה  מכון על הם החל ממועד חתימת החודשי  24ל  שמן  לפרק זתהיה    ההתקשרותת  תקופ .6.1
 "(.  ותההתקשרתקופת "  הלן:)ל  לתנאיובכפוף  ו

בלבד  המ .6.2 דעתיכון  שיקול  פי  על  רשאי,  תקו   ו הא  את  להאריך  התקשרות  ה   פתהבלעדי, 
תקופת  כל  או יותר  חודשים    12של    תמהיל, בבמצטבר  םחודשי  60של עד    ארכהות הקופ תל

ימים טרם תום   30של    מת, בכתב,הודעה מוקד"(, וזאת בהארכתקופת הה "  :להלן)הארכה  
התק הא/שרותתקופת  )לפי  תקופת  ההתקשרות    .העניין(רכה  תקופת  הוארכה 

 ות"פת ההתקשרוק ן "תבו מצוי  םקום בהסכ מ  כללתקופת/תקופות הארכה כאמור, אזי ב
 כה כאמור.  הארת ופותק /משמע גם תקופת

הוראות  ,במפורשהר  מוב .6.3 יחו  כי  בההסכם  תקולו  כל  ההתקשרותמהלך  כל  ו  פת 
   .)ככל שתמומשנה( הארכה תקופות/תתקופ

ח אדם,  עבור הספק דרישה להצבת כו להנפיק  המכון רשאי  היה  יות  פת ההתקשר הלך תקומב .6.4
  רקי זמן פלעבר  ות אף מיות ממושכ עשויות לה   –ק  פסהסר  למען    –  רשותים ארשית  לתקופו

ההתלהקצובים   ההארכה לתקופ)או    קשרותתקופת  שתמומות  ככל  שי .  שנה(,  רותים  בגין 
 . נויים המחויביםניין ובשיל דבר ועאלה, יחולו הוראות חוזה ההתקשרות לכ 
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 סיום ההסכם .7

 סיום מטעמי נוחות   .7.1

לפני    ו/או  תקופת ההתקשרות  תוםני  ה לפזואת הח  לבטל  ייהא רשא  בלבד  המכון .7.1.1
  ו ל דעתשיקו יא, על פי  כל סיבה שהבכל עת מ  ,הארכה, לפי הענייןופת התום תק

  ת אש, וזאיום מר  30  לספקודעה מוקדמת, בכתב, שתימסר  אמצעות הדי, בהבלע
 .  על פי החוזה למכון   המוקנותר הזכויות  מבלי לגרוע משא

כיחוזר  תילב ופן  ת באזא ב  ומתחייב  מצהירהספק   .7.1.2 ו   ,  פסקת  או ה /ביטול החוזה 
, הנה  התקשרותה רכת תקופת  או אי הא/ו  השירותיםו הפסקת  ו/א ת  ההתקשרו

וכי  למכוןת  מוקניזכות ה  ת  מוותר בזא   בקרות איזה מהמקרים האמורים הוא , 
תים  מנוע מלטעון טענה בדבר הסתמכותו למתן שירו  בלתי חוזר וכן יהיהבאופן  

   .ן(ה )לפי הענייהארכ תקופות /תההתקשרו  פתקולמשך כל ת

בהמכון    שדר .7.1.3 יהיאזי  החוזה,  יטול  את  ה  הלא  בכדי  בביטול  על  חוזה  להטיל 
ו  ע מאחריות הספק לביצוע כל יתר התחייבויותי רוו/או כדי לגכל אחריות    כוןהמ

פי   זהעל  כל טעחוזה  ומושתק מלטעון  מנוע  יהיה  וכן  בזאת  מוותר  והספק  נה  , 
ו/או  ו/או תשלום    פיצוי יהיה זכאי לכל  לא    שהם וכן  ג כל מין וסוו/או תביעה מ

 ך. הם בקשר לכסוג שין ומשיפוי נוספים מכל 

 פרת חוזה  סיום בגין ה  .7.2

חוז   רשאי  יהאבלבד    כוןמה .7.2.1 בכל    הלהביא  לסיומו  הפר הספק את  זה  בו  מקרה 
ם  מיי  7ת של  זה, הפרה שאיננה יסודית, ובלבד שנתנה לספק הודעה מוקדמהחו

   .התקופה כאמור ךתו יקן את ההפרה, ק לא תוהספ

זה להביא    ירשא   יהאבלבד  כון  המ .7.2.2 מ לסי   חוזה  בכל  הפר  ומו  בו  הספק את  קרה 
ימים והספק    3מת של  דק נה לספק הודעה מונתית, ובלבד ש, הפרה יסוד זההחו

   .תוך התקופה כאמור לא תיקן את ההפרה,

  רות בק דין או חוזה זה,   על פי הוראות כל  המכון מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של  .7.2.3
 זה:   ר, חוזהתלבטל, לאל  רשאי וןכמה  האירים הבאים, המק אחד או יותר מן

ההסכםינ הספק   .7.2.3.1 את  להסב  כולו    סה  כלאחר,  ח או  בלי ל  ממנו,    לק 
 .בכתב ומראש  המכוןת הסכמ

ו/  .7.2.3.2 לניגוד  לספק  חשש  מטעמו  למי  איזה  או  עם  בקשר  עניינים 
  ם יליבפל הורשעו  נחקרו או  ו/וא מי מטעמו  פק  הסו/או שירותים  מהש

 .םויותיו לפי ההסכחייבם הת כדי לפגוע בקיו בעבירה שיש בה

בשמו   .7.2.3.3 אחר  או  הציע  תנ הספק  או  הן  בלאדם  ו/או  קשור  זה  הסכם 
שאין אותו אדם    טובת הנאהחד ו/או מענק ו/או  , שו םבמתן השירותי

 ל פי דין או הסכם. זכאי לה ע

  ת בולר, כלשהו שלישי לצד  חובותיו את  לפרועיכולתו  -באי הודה   הספק .7.2.3.4
 או/ו; כאמור םשינו  להסדר הצעה או יםנוש  להסדר  הגעה

לצו    הוגשה  הספק  נגד .7.2.3.5 או  בקשה  אוצו    הוצאפירוק  לו    פירוק,  מונה 
או   זמני  או    נכסיםכונס  מפרק  קבוע,  נכסים  כונס  או  מפרק  או  זמני 

ו או חלק ממנו,  צו כינוס על כל רכוש  ניתן בקשה לצו כינוס או    הוגשה 
לצו להק   הוגשה  או הליכים    הקפאתל  צו  ניתןהליכים או  פאת  בקשה 
פ   ספקשהו  א לחדל  כל  ער יהפך  או  בעל    וצאו    בקשהון,  מינוי  או 

הגיש בקשה לביטול  א  ל   ספקהמות, והתקיים אחד מאלה:  לכות דוהש
,  כזו  בקשה  להגשת  בחוק  הנקוב  הזמן  תוך  נוייהמ   או  הצואו    הבקשה

או    םימי  60  בתוך   -  כזו  בקשה  להגשת  מועד   נוקב  ואינ   החוק  ואם
או החלטה חבפס  נדחתה   הספקגיש  ול שההביט   בקשת דין  ;  לוטיםק 

 או/ו
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  ותי מה   חלק  על  או,  הספק  של  רכושו  על  , קבוע  או  זמני,  ולעיק  הוטל .7.2.3.6
  חלק   או  הספק  רכוש  לגבי  לפועל  הוצאה  פעולת  שנעשתה  או,  נוממ

  ול לביט   בקשה  הגיש  לא  הספק:  מאלה  אחד  והתקיים,  ממנו  מהותי
  ת להגש  בחוק  הנקוב  מןז ה  תוך  לפועל  אה ההוצ  פעולת   או  העיקול

  60  תוךב  -  כזו  בקשה  תלהגש  מועד  נוקב  אינו  החוק  ואם,  כזו  שהבק
שהגיש    בקשתאו    ימים החלטה  דחנ  ספקההביטול  או  דין  בפסק  תה 

  או/ו; חלוטים

  או   זוג מי  לשם  הליכים  למעט,  הספק  של  מרצון  לפירוק  הליכים  נפתחו .7.2.3.7
 או /ו; המכון ידי המאושרים על בתנאים דשמח-ארגון

הכ  ,הספקשעת  רה .7.2.3.8 המנ ללי  מנהלו  בהן  פוטר )בנסיבות  לא  הכללי    הל 
לבסמ כא אחר  וך  והרשעתו  משמעותמור(  שליטה  אמצעי  בעל  י  כל 
איזה  קבספ פי  על  בעבירה  העונשין,   ,  חוק  עפ"י  הבאים  מסעיפים 

  290-291,  ר[]עדות שק  237  ,ול[]ריג  112,  ]בגידה[  100:  1977  –התשל"ז  
בחומר  ויסי ]נ   330,  [לרצחון  יסי]נ   305,  ]רצח[  300  ,]שוחד[ לחבול  ן 

עובד  383,  יץ[נפ כוזב    422-425,  [ציבור  ]תקיפת  רישום  ]מרמה, 
תאגיד, מנעביר   במסמכי  מידע  ות  גילוי  אי  בתאגיד,  ועובדים  הלים 

בכיר[   משרה  נושא  בידי  מטעה  הפיופרסום  חוק  עפ"י  עלו/או    קוח 
    או/ו; 1957 – ים, התשי"ח רותושימצרכים 

תיחת  נגדו צו לפ או ניתן כ/ורעון  ת פי הליך של חדלו  הספקד  כנג  נפתח  .7.2.3.9
-שע"ח וק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תלהוראות ח   תאםבה  םהליכי
 אחד או יותר מאלה:   והתרחשו"(, פירעון חדלות חוק)להלן: " 2018

  ו/או   הספקלהפעלת    לא כלל הוראהצו לפתיחת הליכים  ה .7.2.3.9.1
 יד;התאג הוראה לפירוק  שכלל

, הצו  מתן או  /ו  ך ההלי  פתיחת  ממועד  יםימ  45  חלפו .7.2.3.9.2
 ו א/וקיום החוזה; ך בקשה להמש הגיש  לא מןוהנא

 למועד   ברוע  ועלבפ  הושלמו  החוזהמושא    השירותים .7.2.3.9.3
 או/ו; כאמור ההליך  פתיחת

המוטלות   הספקאו  ו/  הנאמן  .7.2.3.9.4 מההתחייבויות  איזה  הפרו 
 או/ו; פירעון חוק חדלותהוראות   עליהם לפי

)ג( 71יף  הנקובים בסע שירותים  איזה מה   למתןו  הינ  החוזה .7.2.3.9.5
 או /ופירעון; לחוק חדלות 

התקופה  " עון ו/או הסתיימה  הליכי חדלות הפיר  הסתיימו .7.2.3.9.6
עבור    "יד התאג  להפעלת הצו   הספק שנקצבה  במסגרת 

 ו/או לפתיחת הליכים;

החלטת בית   לא קיים את חיוביו לפי החוזה ממועד  הספק .7.2.3.9.7
קיומו  המשפט   המשך   הפר   שהספקו/או    וזההח  שלעל 

כלפי  התח הבקשה    ןכוהמייבויות  הגשת   להמשך לאחר 
 או /וזה; קיום החו

אחרת   .7.2.3.9.8 חלופה  החוזה   למכוןהמקנה  כל  לביטול  זכות 
 ות חוק חדלות פירעון.   להוראהתאם ב

כנגד    למען הליכים  לפתיחת  צו  מתן  כי  במפורש,  בזאת  מובהר  ספק  הסר 
של   ספקה פתיחה  פי  ו/או  חדלות  כשהספק  כנגדרעון  הליך  יקנו  לעצמם  , 

)א(  71סעיף    לצורך הוראת  ,הספקדי  על יבשל הפרתו    ההחוז את    ת לבטלזכו
  הספק יחת הליכים כנגד  ו לפתמתן צחדלות פירעון. כמו כן, מובהר כי  לחוק  

  , יהוו כשלעצמם הודעה של הספקו/או פתיחה של הליך חדלות פירעון כנגד  
)א( לחוק  71סעיף    להוראות  תאםבה   ,הסכםעל ביטול ה  עבור הנאמן  מכוןה

 .  נייןלכל דבר וע ו  ן,חדלות פירעו
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מהווים    שירותיםהש ידוע לו  בלתי חוזר, כי  ו  מלא,  סופיבאופן  ב בזאת  צהיר ומתחיימ  הספק .7.3
חיוני שיר עבור  ותים  באחריות  ולכן    מכוןהים  בביצוע    יתעד והבל  המלאהישא  להמשיך 

כ  הסכםה  פי  על  ויותההתחייב וללא  עיכובים  השהיו/ ו  קותהפס  או/ל  וזאת  או    לרבותת, 
חלוקת  וג, לרבות מכל מין וסצדדים, ממה בין ההסכו אי  ו/א   לוקתהן נתגלעה מחנסיבות בב

ומתחייב בזאת כי    ספקעוד מצהיר הפוטי כל שהוא.  שר נדונה במותב שיאו/או אי הסכמה  
  ספק ה  , 1970-"אחוזה(, תשל   הפרת  פות בשל חוזים )תרוק הר בכל דין, לרבות חומוהאעל אף  

באופן חד    זההחו  את   טלבל  א שהי  בהיס   כלומ  ואופן   צורה   בשום,  מקרה  בשום  זכאי   יה יה  לא
, יהיה  המכוןמחדל ו/או הפרה של  בגין כל מעשה ו/או  י, וכי הסעד היחיד לו יהיה זכאי  צדד

 סעד ממוני. 

 סכםההם וצאות סיות .8

על    ו תיויור זכ מית  , מבלי לגרוע וןהמכ  רשאי ,  לעיל  7סעיף  בכמפורט  ם  את ההסכ  מכון ה  ביטל .8.1
פעולה    תוף בשיאו כל חלק מהם(  )  םשירותי הדין, להמשיך את ביצוע  י כל  כם או על פפי ההס

דעת  שיקול  פי  על  גורם אחר  כל  להבלעדי  ועם  מצורב ,  מי  במישרין באמצעות  וות הספק  ת 
 .  ילנס(כפרכעובד או )

תבוא במקום כל סעד אחר  , לא  מכוןה ידי    לעיל, על   7.2  יף כאמור בסעת  ור תקשהה  הפסקת .8.2
     הדין. על פי ההסכם או  וןמכלהמגיע  

זה .8.3 הסכם  סיום  או  ביטול  של  מקרה  ב  בכל  תוכני   הספק  יקיים,  לעיל  7  יף סע כאמור  ת  את 
)כהג כל  מין  באופ   מכוןלסור  ימ ורתה להלן(  דההיפרדות  והמידי את  סמכים שמסרו  המידע 

יורו  עב ובכלל    ,םשירותיהשהופקו במהלך ביצוע    ים השירותתוצרי  כל  וכן את    וןהמכדי  על 
ע  כל  את  ההעתאלה  ואת  המקור  בקשותקי  ברשותו  אשר  המסמכים  כל  של    עםר  קים 

הםשירותיה בתוספת  שלאצהר ,  בכתב  ברשות  ה  ברשות  השאיר  או  ו/או  אדו  אחר  גורם  ם 
י הסכם יו על פהתחייביות   יום י ק לצרכולת  , ז וע השירותיםביצל מסמך הקשור עם  כ  מו מטע

התאם לתנאי הפוליסות שערך על  ת הכיסוי הביטוחי בה ו/או הדין ובכלל זה לצרכי שמירז
 פי הוראות הסכם זה.   

מטבעההסכםת  אוורה   כל .8.4 א, אשר  לחול ן  לאחר  מורות  לרבות,  סיו  אף  הגבלהללמו,  כא  ל  , 
  חבות ו  כהגדרתה להלן( )  ית ההיפרדותתוכנ ,  מכוןהחני של  הרו ר זכויות הקנייןדבב  ההוראות

   ההסכם. להיות בתוקף גם לאחר סיוםימשיכו  וכדומה ושיפוי יותאחרק לספה

טעמו  מי שיועסק מק לאפשר לכל  ייב הספיא, מתח רות, מכל סיבה שהבתום תקופת ההתקש .8.5
שר  תקיעימו    הספקצל  ו אא/ו  המכוןל  אצלעבור לעבוד  חפוץ בכך,  ושי  םשירותיהבאספקת  

ל מגבלה  פן חופשי ללא כ, וזאת באו( כוןהמ  רתחיפי ב)ל  רותים דומים לצורך ביצוע שי  כון מה
 כלשהו.  לום אחר ב עובד/עובדים כאמור בפיצוי או תשיו עקיפה וללא ח  ישירה ו/או

  חוזה, ת מחמת ביטולו של השהיא, לרבוה  עת מכל סיברות, בכל  פת ההתקשקות  בתוםמייד   .8.6
  תים רושיקום  במקה  החזאת  בלבד    למכון, למסור  והבלעדיתות המלאה  באחרי  ספקהא  יש

הציוד ל כפ  במסגרתו  ים הכלולוהמתקנים    רבות  לשימושו או  שנמסרו  הספק  י  כשהם  של   ,
לשימוש. וראויים  מטו/או    למכוןמסור  י  קספה  תקינים  החזקה    ועמלמי    ם במקואת 

)פ   ואכשה  יםות השיר ול(. ב כאמורים  תקנ והמלמעט הציוד  נוי מכל אדם וחפץ  צורך  מסגרת 
יפנה     חפציםהאת כל    המכוןמשרדי  ל  , מחוץםיירותהש  ם ומקו, מחשבונעל    הספקהאמור, 

 . הספקל צוות המנוי עוכן יפנה את כוח האדם וע השירותים צא מטעמו לצורך בישהבי

 רדות ת היפתוכני  .8.7

סיבה שהיא,זה  הסכם  בסיוםכי    מתחייב הספק   .8.7.1 פ  , מכל  עם  ישתף    ן המכועולה 
לביצוע השירותים  ר המכון  יתקשעימו  ים  רותשי  , לרבות ספקו/או כל גורם אחר

הסכם ל הדרו  כל ע  בציוזה,    מושא  מנת  על  ו/או  ש  המידע  כל  את  לידו  העביר 
 . ות אחררותים באמצעיצוע השיך המשך ברמכים הנדרשים לצוהמס

ז  .8.7.2 בהסכם  הוראה אחרת  לגרוע מכל  יעביר  הספה,  מבלי  המכוןק  דרישת  פי    , על 
חפיפה אותה הוא מציע לקיים עם המכון ועם הגורם שיוגדר  תכנית ההיפרדות ו

  יתייחס הספק  .  "(ת היפרדותתוכני)"  על ידי המכון כמחליפו בסיום ההתקשרות
 אים:להיבטים הב , בין היתר,בתוכנית ההיפרדות

 ם ליישום ההיפרדות והחפיפה. עדיהמו .8.7.3
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-metaזאת לרבות  אופן העברת המידע, קוד והנתונים מהספק למערכות המכון. .8.7.4

data  שנדרש אחר  מידע  פריט  וכל  קיטלוג  נתונים,  טבלאות  הצפנה,  מפתחות   ,
 לקריאת נתונים ושימוש בהם במערכות המכון או מי מטעמו. 

 החפיפה.  צעו את  אשר יב  הספקגורמים אצל  .8.7.5

למערכות  עת  מני .8.7.6 בשירות  רציפות  אי  או  תקלות  או  הפסקת  המכון  נזק  במהלך 
 ההתקשרות ולאחריה. 

 ודוחות וחיםדיו .9

יגיש הלח  אחתלעיל,    4.2סעיף  מבלי לגרוע מהוראת   .9.1 על    , דוחהמכוןשל    ואישור ל   ספקודש 
השירו הי  ובוק,  הספנציג    באמצעותום  תח  תים,ביצוע  את  השירותיםיפרט  והפעילות    קף 

ב החולףאותה  בחודש  פירו,  יצע  העבודלרבות  שעות  שט  בפוה  אחד  בוצעו  כל  באמצעות  על 
הת  טפקידיםמבעלי  ד .  לדוגמ יופס  זה  'דנספח  כמצורף  ה  הווח  דוח ":  גם  הלן)ל  להסכם 
 (."השירותים

שות מערכות  ם לדריהתאם באו נתונים נוספי/ות  דוחול הספק יהיה לפעול בהתאם ולספק  ע .9.2
ו/ הוצאה  ולשאת    המכון,של    המחשובאו מערכות  המידע  לכךוצישיידרש להבכל   א בקשר 

 . לעיל 4.2סעיף  ויחולו בעניין זה יתר הוראות

  יםותשלומקופתיים ות תהתמורה, חשבונ .10

בהתאם  ו   במלואן ובמועדן,  פת ההתקשרותקות  במהלךיבויות הספק  חיהתכל    תמורת ביצוע .10.1
 התשלומים הבאים: את  ,אלום סופי ומל , כתשלספק המכון ישלםהחוזה,  להוראות 

הס בהצע  הנקובכום  בסחודשי    טיינררי .10.1.1 כת  לריטיינר פק  מחיר  ,  חודשיה  הצעת 
של    היינו מכלול    ,לחודש  ₪ ____________ _סך    ם כבהס  השירותיםעבור 

הריטיינרת  גרמסב ל  דשיחוה  שירותי  "  עילכהגדרתו  רה  והתמ)להלן: 
 .  "(החודשית

פ   יזמין  שהמכוןכל  כ .10.1.2 על  בכתב,  השירותים,  ימהספק  מפרט  יזה  א  הוראות 
ור שיסופקו  אמ ספק עבור שירותים כישלם המכון ל,  אופציונלייםהם  מהשירותי

נותניע ידי  הספק  ירותיםהש  ל  המטעם  עבודה  שעת  תעריף  לפי  ת  עהצב  נקוב, 
)היינו  ההנחה  לם  תאבה  הספק  הספק,  ב אחוז  כאמור  לתער הצעת  הגג  יפי 

ואושרו עהתב ו  מסמכי המכרז(ב בפועל  ידי המנהלאם לשעות שבוצעו  )להלן:   ל 
 .  "(התמורה לפי שעה "

   ".התמורהו: "יראו להלן יחד יקת והתמורה לפי שעה החודשי  תמורהה .10.2

י .10.3 להמכון  התמורה    קספשלם  חודשאת  כל  לאעבור  על  ו  חר ,  לאישורם  ,  המנהל  י  יד בכפוף 
עסקהכנגד  וזאת   השירותי  חשבון  דוח  המקובלים    ,םבצירוף  ולנהלים  למדיניות  ובהתאם 
רותים על  שיחשבון העסקה ודוח הבכפוף לאישור    תשלום כאמור ייעשה יודגש כי ה.  במכון

  סופי ר רוות עד לביל חב לא כ , יעוכב להמנהלשר על ידי לא יאו עסקה אשר ון. חשבהמנהל ידי
ע  יואישורו  באופן חחשבון שאו.  מנהלהדי  ל  ידי המנהל  על  לספק  לק שר לתשלום  ישולם  י, 

במקרה  .  ו שנוי במחלוקתהיחסי שאושר ושאינבאופן שבו הספק יהיה זכאי לתשלום החלק  
התאמ אי  תיקונים,  ה  של  העחאו  יכובד,  ל  סקהשבון  לספקי והמכון  א  הפרט    חזיר  בציון 

    ורף לו הדוח כאמור.לא ישולם עד שיצ ים,רותללא דוח שיוגש שין חסר. חשבואו הקוי הל

נאי שוטף +  ועבר לתשלום. התשלום יבוצע בתחשבון העסקה ידוח השירותים,    לאחר אישור .10.4
העסקה  םומי  45 חשבון  חבוי  התשלומים.  קבלת  בשקלים  כאשצעו  תדשים,  לכל  שלום  ר 

   מס כדין. חשבוניתיא למכון מצי הספק .בעת התשלום תוקףיה בשיה  יתווסף מע"מ בשיעור

יישא .10.5 הנלו   הספק  ההיטלים,  המיסים,  )לרבות  ותבכל  עובדיו  של  הסוציאליות  זכויותיהם   ,
חופשה,   דמי הברדדמי  מחלה,  וכיו"ב(  שע אה,  מי  נוספות    שאומחובה אחרים    ימותשלוות 

מבליה בא   הסכם.  לעילפגוע  ידועל,  מור  כי  מצהיר  מי   מכוןהשלו    הספק  תשלונכה  ם  כל 
י חובה בשיעורים  ים, ההיטלים, הנלוות ותשלומזה את כל המיסהסכם   על פי   ולם על ידשושי

     .ורום כאמתשלומו של כל תשלי לנכותם על פי דין לפנ  חייב   אשהמכון יה

יהא  המכו .10.6 בש  ם את לשל  רשאין  בנקיק אהתמורה  הספקן הבנק  אית לחשבו ו בהעברה    של 
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וש בחירתה  לעהבלעד  ודעת  ליקולפי  מעת  המהיה    .תי  בהעברה  לספק  לם  לש  כוןויבחר 
  את פרטי חשבונו המעודכנים לצורך התשלום.  למכוןבנקאית מתחייב הספק להמציא 

 סופיות התמורה  .10.7

ת מודגש   .10.7.1 התמורה אשר  בסעיף , כאם לספקשולכי  הינה  10.1  מור    ועה קב   לעיל, 
)לרבות תקופותקתהה תקופת  שך כל  למ  פיתוסו הארכה, ככל שימומשו  ה  שרות 

 .(, ללא עדכונים או הצמדות כלשהןכוןהמעל ידי 

בזאמוצהר   .10.7.2 האמורה  ומוסכם  התמורה  כי  סופית    יללע  10.1  בסעיףת  תהיה 
ההוצאו כל  את  וסוג  תותכלול  מין  מביצווה   כותכרו הוא  שה  מכל    ע נובעות 

לרבותשה אדם,    ות הוצא   ירותים,  כוח  העסקת  משרדיות,  אות  וצהחניה,  בגין 
, הפקת דוחות, הדרכות,  קשל הספ  ות , תוכנשל הספק  תקורות, מערכות מחשוב

תוכ צילום,  בישיבות,  צינותהשתתפות  הוחווד,  ,  נסי מרים,  השגת  צאות  עה, 
ביטוחים,   מיונות,  רישאישורים,  חובהתשלואו  ה  אגר  יטל,ה  ס,כל    וכל   רחא   ם 

    . (דין חמכו )לרבות  שהוא סוג מכל תידיע  שינוי כל זה כללבו, חרתא  עלות

כי שום תשלום    מוסכם .10.7.3 נוסף בפרט לאמור בסעיףבין הצדדים  זה, לא    אחר או 
א לאחר פקיעת הסכם זה, לא  רותים ול מתן השי לךבמה , לא כוןהמישולם על ידי  

ל  כולא ל  ספקמהם, לא ל  בעכל הנואו  / ם ויתשר אא בקולם  עבור מתן השירותי
אחר, גוף  או  שיחתם    אדם  בכתב  להסכם  בהתאם  ידאלא  על  מורשי  מראש  י 

 החתימה של הצדדים.

כי    מובהר ספק,  כל  הסר  ולמען  עבודה  תעריףבבמפורש    מורה בת  ו/או   לשעת 
יחית  דשהחו כל לא  נוספות,    ול  שעות  בגין  לרבות  אחר,  נשינוי  ,  עהסי הוצאות 
כב, תוספות  , טלפון, רחברה  עיו איר,  שגיבו  ימי,  דתל הו ת יום  מתנוג,  ת לחנומת

צב בשל  )לרבות  התפקידים,  שכר  בעלי  של  וניסיון  ותק    מיסים  שלומיתירת 
  והוראות   ההסכם  אותהור  מכוח  מעביד ועובד  על  החלים  אחרים  חובה  ותשלומי

ים  עסקמו פי הק כל ספה  וכן תנאי העסקה שונים ונוספים. בכל אלה יישא  דין   כל
בלי שיהיה באמור על מנת  לאה ועל חשבונו, ממדית והאחריותו הבלע  עלטעמו,  מ

 .  התמורהאת  לשנות

ישא לבדו בכל תשלומי החובה החלים    ספק הבזאת, כי    מובהר ספק    למען הסר .10.7.4
עם   בקשר  לרבוותיםשירהעליו  לעניין,  מס    ת  וכל  זה:  לאומי,  ביטוח  הכנסה, 

החל  אחרים  קבע   יםתשלומים  על  לאי  צמלן  דיןהן  להו  פי  המיועדים  על ן    הגן 
   ושהברירה בתשלומים היא בידיו.זכויות סוציאליות 

    ביטוחאחריות ו .11

 אחריות  .11.1

הספק   .11.1.1 אחר על  כלפי  תחול  כוללת  מעובדי   המכון יות  מי  שלוחי ה)לרבות  ,  ה, 
שייגרם  על פי דין  לישי כלשהוא( עבור כל נזק  ד שצ  כלו/או    הי וחות, לקהני קבל

  ו/או כל גורם   הספק  ה, מעשה או מחדל שלרהפעקב  ,  טעמםי ממ   לכל  ו/און  וכלמ
   .הסכםוליתר התחייבויתיו בשירותים בקשר ל מטעמו

מתהס .11.1.2 ו/אופק  לפצות  את    חייב  שנגר  כל  ןבגי   המכוןלשפות  ו/או    למכון ם  נזק 
 דרישה ו/או  של במקרה.  יות הספקורו באחרואשר מק  לשאת,  נדרשום בו  תשל

 על  לה  אחראי  שהספק"(, תביעה: "ןל לה) עיל ור ל כאמ נזק  ןבגי  טענה  תביעה ו/או
  הראשונה של   התהספק מתחייב, מיד עם קבלת דריש, זה ו/או כל דיןם  הסכ יפ

ו/ל , המכון מעובדי)לרבו  המכון את לפצות  אושפות  מי  שלוחי ות    , וני קבל  ו, 
צ  ו/או   ותי לקוחו כלשהוא(כל  שלישי   כולל , הספק חבות  סכום במלוא , ד 
 פשרה של במקרה בותכלל לרה מן יוצא ללא וגוס ין מ כלמ והוצאות מיםתשלו

 יעו כאמור( הג ו/או פיצוי    י)ו/או מי מאלה המצוינים לעיל הזכאים לשיפו  מכוןשה
פי ההסכם  על  אחרים   סעד או תרופה לכל  המכוןות  מזכ  לגרוע מבלי וזאת ה,אלי

  כון המצות את  ו לפו/א  ין. למרות האמור, מוסכם כי חבות הספק לשפות ו/או הד
.  דין שביצועו לא עוכבק  פי פס תהא על  בלבד    שלישי  לתביעות צדחס  בי  כאמור
פק  ספק לס יזמן סביר, ותוך  התביעה הרלבנטית  פק הודעה על  סמסור לי  המכון

תביעה   מפני  להתגונן  סבירה  ככלאמורכהזדמנות  המכון  ,  בשליטת  .  שהדבר 
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עם   פעולה  לשתף  מתחייב  בכלהמכוןהספק  בומקר   ,  תבי  ה  כתוגש    אמור,עה 
 . ויד  דרשו עלמסמך שיימידע ו/או  כל כוןמ הכך יעמיד לרשות  שםול

ת  ולא ישאו בכל חבואים  אחריהיו    לא  ואו כל מי שבא ו/או פועל מטעמ/המכון ו .11.1.3
שייגרמו לספק ו/או לעסקו ו/או    גיעה שהיאפרכוש, ו/או    , גוף אונזקלכל  שהיא  

למעט אם נגרמו    ,הוי כלששליש ו/או לצד  עמו  י מטלרכושו ו/או לעובדיו ו/או למ
 . מומטע מי  ו/או כוןהמ מחדל של  מעשה אובשל 

   ביטוחים .11.2

מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות הספק על פי כל דין ו/או על פי הסכם זה, מתחייב הספק לערוך  
הביטוחים  את  חשבונו,  על  הביטוח    ולקיים  בנספח  המפורטים  וכן    'גכנספח    המסומןוההוראות 

המצורפים להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד    ,1'גכנספח  מסומן  ק הבאישור קיום ביטוחי הספ
 ממנו. 

 מוסכמיםפיצויים  .12

לשלם    פקהס .12.1 בזאת  ומוסכמןלמכו מתחייב  קבועים  פיצויים  שאינם  ,  מראש,    ם טעוניים 
,  פקהס, אשר יוטלו על  יםבנספח א', מפרט השירות פורטים  סכומים המהוכחה, במקרים וב

הבלעד  לוק לשיבכפוף   שעתו  ומקר ג ובנ והחלטתו    המנהלל  די  מקרה  לכל  :  להלן)  בנפרד ה  ע 
   ."(פיצויים המוסכמיםה"

מצ .12.2 הפכי    בזאת,  היריםהצדדים  מההמוסכםיצוי  סכום  מוספיצ  הוו,  הנזק כוי  על  והולם    ם 
  SLAרמת השירות    סעיףבההפרות המתוארות  ת של  צאה מסתברכתו  הצדדיםאותו רואים  

  ,וסכםהיה בפיצוי המי   לא  ין,כל דל אף האמור במובהר, כי ע  זאת  . עםפרט השירותיםמשב
או זכות על פי  /לכל סעד אחר ו/או תרופה ו  וןהמכלגרוע מזכות  נת  על מ  בייתו או תשלומו ג

ור  לקבלת פיצוי בשיעחוזה ו/או  לביטול ה  ומזכות בלי לגרוע  ן מל פי כל דין, וכ ו עו/א   וזההח
יותר,   ככלבין  גבוה  ביחש  היתר,  כלוב  שלישיפי  ו  ב   ,צד  עואין  את  ופט ל  מנתל  ו  הספק  ר 

 . הא ההתחייבויות בחוזביצוע מלולעדית והמלאה אחריותו הבלמ

,  ל עתבכ  פקלס שיגיע    ל סכוםמכ  מוסכמיםהת סכום הפיצויים  לנכות א ,  יהיה רשאי  מכוןה .12.3
  התמורה (, מהמכוןת  לפי שיקול דעחלקם,  וי סכום הפיצויים )כולם או  מצעות ניכבות באלר

 .  זכאי הספקלה 

לא תחשב בשום   ,המכוןי המוסכם על ידי  ת, כי אי גביית הפיצו בזא הר  למען הסר ספק מוב  .12.4
לת  קבל  ו מזכויותי  ו/אום  וסכיצוי המלקבלת הפ  וזכויותיעל    המכוןשל    יתורו ואופן כו  צורה

סע אחר  כל  כהסכ ד  של  ו/או  ה  המכוןמה  עלביצוע  הספקהפרה  ידי  רשאיי  והמכון,  ל   היה 
הלגבות   ועל    פיצוי המוסכםאת  עת  ש בכל  דיקו פי  לקב  הבלעדי  ו עת ל  ו/או  ו/או  פיצוי  כל  ל 
 זה.  על פי החו  הספקשל רוע מחובותיו והתחייבויותיו  אחר, והכול מבלי לגשיפוי 

 ת וחיובים זכויו חאתהמ .13

רש  פקהס .13.1 להמחאינו  ו/או  אי  להסבלות  ו/או  למשכן  ו/או  זכויותיו    שעבד  את  ו/או  לאחר 
פי על  כול ההס  חובותיו  חאו    םכם,  מהכל  וכן  םלק  למ הו  אין,  או  להעביר  רשאי  או  א  סור 

לשעבד או  ח   להמחות  או  זכות  כל  עסקהלאחר  לעשות  או  ההסכם  לפי  בזכות    ובה  כלשהי 
ל כלשה שיש  עי  הו  פי  ו  המכוןמת  סכבה  הסכם, אלאל  יובכתבמראש  כי  ב .  הא  י  ןוכהמ הר, 
כאמורלסר  רשאי דעת  ב לבקשת הספק  שיקול  פי  והבלעדי מהמוח  ועל  חייב י בלי שלט    הא 

שר לכך. כמו רישה ו/או תביעה בקוותר על כל טענה ו/או דוהספק מ  וסיבת סירובאת  מק  לנ
ל  תנאי ע  בכל   ו כמתהסאת  להתנות    שאיר  האי  ן המכול,  מכלליות האמור לעיכן ומבלי לגרוע  

    ול דעתופי שיק 

חובות    את זכויות אוהמח  לאישור  מהמכוןהספק  הר, כי כל בקשה של  למען הסר ספק מוב .13.2
יהא תקף רק אםלהמחאה כ  המכון ישור של  בכתב, וכל א  למכון ש  תוגל,  לעי  כאמור   אמור 
 . מראש ובכתבייעשה  

מבוטלת  בטלה ו   ף זה תהאעית סבניגוד להוראות  עשוהספק ל  או העברה שיתיימר  כל מסירה .13.3
 סרת כל תוקף. חו

  ו התחייבויותיאו  ו/  וזכויותי  ב אתאו למשכן ו/או להס/המחות ו/או לשעבד ול  רשאיהמכון   .13.4
או חלקןהס  לפי כולן  זה,  בלי שתידרש  כם  לכך  ,  כלשהי מצד הסלקבל  הספק  פק.  הסכמה 
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ר  ש, לאישו בקית  ככל שיתבקש, אם  מך,ל כל מסולחתום ע  המכון עם  מתחייב לשתף פעולה  
ם  יות הספק על פי הסככאמור לא יגרע מזכומור בסעיף זה ובלבד שמסמך  אלביצוע הו/או  

 בר לאמור בהסכם זה.מע ספתת נויו חבות כספי ולא יטיל על  זה

 ספקהגבלת שינויים בתאגיד ה .14

לה .14.1 מתחייב  שינ  למכוןודיע  הספק  וייעשה  עבמידה  בין  בתאגידו,  הוי  ידי  או    תוספ ל  חבר 
די  ת מניות מחדש, על יחלוקתן מחדש, על ידי הקצא  והוספתן אזכויות  העברת  י  יד על  שותף,  

או   מניות חדשוהקצאהעברת מניות  בין שנעשות  וברי  חב  בין   ת,  עצמם  לבין  ין מי  התאגיד 
התאגיד חבר  ה שאינו  את  שמשנה  באופן  והשליטה  ,  המניות  מ ון  במקרה    50%  -ביותר  וכן 

בתשהש בידי  דאגיליטה  היא  אוגיתא   הספק  אחר  היו  ד  מ   אם  תאגיד  ממניות  בידי  ניותיו 
 אחר.

הספק  הו .14.2 בסעיף  כאמ  למכוןדיע  יהיה    14.1ור  ומלא    ןלמכולעיל,  סופי  דעת  לבטל  שיקול 
וא  ההסכם נוסמכאן  בנימוק  צורך  בלא  אף  שילך,  ובלבד  עיף,  לס ודיע  כך  התראה  ב פק  ל 

   הביטול.י מועד ם לפנמיי  30ל  מוקדמת ש

  מעמד הספק .15

 י הספק כספק עצמא .15.1

צהיר  מ  ספקי ה, וכ המכון  יעובד  םהספק אינ  ותוצו  הספק  נציגדדים, כי  מוסכם בזה בין הצ
 , לפיכך: 1996 -ם, תשנ"ו עסקת עובדי כוח אדכוח אדם כמשמעו בחוק ה  ספקכי איננו  

  פי   לו ע חייבויותי ת ע הספק עצמאי בביצוש כספק משמבין הצדדים, כי ה  מוסכם .15.1.1
עוא החוזה   זכות שניתנה  כל  פי החוזה  ין לראות  למי או  /ו   למכוןל  ו/או    למנהל 

השי  ,מםמטע אספקת  על  אמ  רותים,לפקח  הואלא  ביצוע  להבטיח  ראות  צעי 
  המכון   יד כל זכויות של עובלצוות הספק    תהיינה לספק ו/או   החוזה במלואן, ולא 

י  םוה פיצויים  מיםתשלולכל    מהמכון  םיזכא  והילא  קשר  ב  ת אחרותהטבו  או, 
 ה, מכל סיבה שהיא. עם ביטול או סיום החוז 

לקיים   .15.1.2 מתחייב  העובדים    ההתקשרותפת  תקובכל  הספק  ידו  לגבי  על  שיועסקו 
החוזה, לענ   לפי  דין  בכל  האמור  ומעאחר  עובד  יחסי  עובדים,  יין  וזכויות  ביד 

 . 1987-תשמ"ז, ה  ק שכר מינימוםלרבות חו

אח .15.1.3 יהיה  צד   המכוןכלפי  אי  ר הספק  דרטענה    כל ל  שלישי,   וכל  ו/או    ישהו/או 
מוסת רשויות  של  להוביעה  הנוגע  בכל  לביצוע    כל  ראות מכות  בקשר  דין 
 על פי החוזה. שירותיםה

י  ד משראשר ימצאו בומנו על צוות הספק  שי  להבטיח לגבי עובדים  הספק מתחייב .15.1.4
כי  המכון אמצ,  בכל  ינקטו  פאלה  על  בוראות  ה י  עי    הקיימים דה  עבוהבטיחות 
 יחות. בט  ניין אמצעיר בכל דין לעמוו/או כא  במכון

 שיפוי  .15.2

ו .15.2.1 במוסכם  הצמוצהר  בין  כדדיםזאת  ע  י,  וייקבע  יבמידה  ערכל  יפוטית  שאה  די 
שהו זמן  בכל  מעובדי    א,מוסמכת,  עובד  כעובד  הספכי  ייחשב  הספק  המכוןק   ,

את   כספי    המכון ישפה  נזק  כל  שכ"ט  כתוצ  למכון שייגרם  על  לרבות  מכך  אה 
 ה. זב וכיוצאעו"ד, הוצאות  

על    השהיספי  כל סכום כ  שמעו גםלעיל, נזק כספי מ  מבלי לפגוע בכלליות האמור  .15.2.2
כמעביד  ללה   הספק  גמלאות,תזכועמיד  לרבות:  העובד,  של  וליתר  לפיצ   ו  ויים 

 הסוציאליות המתחייבות מכוח עבודתו. כויות הז

רה  ולו או חלקו באמצעות קיזוז מהתמולהיפרע בגין נזק זה כ   רשאי  יהא  המכון .15.2.3
 . ןהמכוהבלעדי של  ות חוזה זה, והכל עפ"י שיקול דע פי על 

 ד עניינים ניגו .16

תצחמת   הספק .16.1 על  לחתום  המצדהיעבדבר    הירייב  בנוסח  עניינים,  ניגוד    'הנספח  כורף  ר 
וכן  לחוזה את  ,  להחתים  הספק מתחייב  מצוות  מי  ולמסור    כל  דומה  בנוסח  התחייבות  על 
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 . רה כאמו, לפי דרישתו, כל התחייבות שנחתמלמנהל

שור בחוזים  ו קאינ  , הוא וכל מי מצוות הספקזהת חוזה  י נכון למועד חתימכהספק מצהיר   .16.2
ואחרי א  ויות ר קשבהתאו  /ם  לגרואחרות  כדי  בהם  יש  עניינישר  לניגוד  בין ם  ביצוע    ם 

עבור   זה  חוזה  פי  על  אח   המכוןהשירותים  גורמים  מבצע  ובין  עבורם  שירותים  הספק  רים 
תקשר בחוזה ו/או  לא י   ותההתקשרבכל תקופת    כי,  ומתחייב  רים,או אחומים ו/זהים ו/או ד
 ור.  לניגוד עניינים כאמ כדי לגרום ם הב ה אשר יהיים ו לא יבצע שירות ו/אחרת התקשרות א 

או  מטעמו  י  א או מובאופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלם ה  ןמכו לדיע  יב להומתחי   הספק .16.3
גורם   לביצ  ו מטעמ  אחרכל  א ,  להימצאעלול  ,  בהסכםתיו  יבויוהתחיוע  הקשור  ו  במישרין 

שי או  אי,  ניין אחרע ן  סכם לביבה  ין תפקידו כאמורם בייניבמצב של חשש לניגוד ענ ,  יןבעקיפ 
 . המצב האמורים תון אוהנ ול  ם היוודעמיד ע, מקצועי

  מנוע כל חשש לניגוד עניינים דין על מנת ל  י"לנקוט באמצעים הנדרשים עפ   הספק  באחריות .16.4
 . קטובפעולות שננ מכוןהאת  ולעדכן 

 ועכבון קיזוז .17

בזא .17.1 כי  מובהר  רי  המכוןת,  ממכספקזז  ל  שאיהא  המגיעים  מכל    ונים  שהומלספק  א, קור 
   .ו על פי דיןפק על פי הסכם זה ו/אמהס מכוןמכספים המגיעים ל

לגרוע מכללי  .17.2 בזמבלי  מובהר  האמור  כות  כלשהו  י  את,  נזק מסוג  ויגרם  ו/או    מכוןלבמידה 
צוע  ובע מאי ביעמו והנ אחר מט  או /פק ו/או עובדיו וכלשהו ע"י הס  צד ג' ו/או ל  ו ממטעלמי  
קזז את סכום הנזק מהתמורה  ל  הא רשאי המכוןי כם,  פק כמתחייב מההסייבויות הס התח

 .השירותיםבגין המגיעה לספק 

ן  מי  כבון מכלי ו/או לעבהסכם לקיזוז  וענקת לו בדין או  הספק מוותר בזאת על כל זכות המ .17.3
לעיל, הספק  גרולמבלי    .וגוס רשאי  ע מהאמור  יהא  ציכל  בידיו  לעכב  לא  ו/או  ונכס    או /וד 

 .  סוג שהם, מכל מין ו של המכון מתקן

 סודיות .18

 חוזר, כדלקמן:   לתיובמלא  באופן סופי,בזאת  הספק מצהיר ומתחייב

  חלטת,מו   ו ישמרו בסודיותך שכל מי מטעמ באחריות המלאה לכ  שאיכי ישמור בעצמו וכן י .18.1
שרין ו/או  במיוש, בזמן, וכן לא יגלו ו/או יעבירו לכל צד שלישי ו/או יעשו כל שימ ה א הגבללל

בידיעו בפרט בעקיפין,  תת,  רעיון,  כל  לרבות  ומסמכים  המצאהכנית,  ים  י  מסמך,  רה  ציאו 
ביצוע החוזה והשירותים בכתב   ,פקת השירותיםאסבמהלך    לידיעתו  או שהגיעו  בקשר עם 

ו/או  לאחרת    דרךבכל    או  או בעל פה ו/או תקציר  כל סיכום  ו/או  ו/או שכפול  רבות העתק 
של   לו  ר,  האמועיבוד  שנמסרו  שהיא,  מדיה  הגיע בכל  החוזה  או  ביצוע  כדי  תוך  לידו  ו 

המפורשת  ם נתנה לשם כך הסכמתו  , למעט אםאו עקיף אליהו/ישיר  השירותים או בקשר  ו
 . "(יהסוד ידעהמהלן, יחדיו: " בכתב ומראש )ל מכוןהשל 

רשאי, להשתמש במידע  ה הספק  זה, יהי  18  לגרוע משאר הוראות סעיף הוראות סעיף  ימבל .18.2
   . רותיםהשיורק לשם ביצוע הסודי אך 

מכלליות   .18.3 לגרוע  י מבלי  לעיל,  לכ  הספקשא  יהאמור  המלאה  אחד  באחריות  שכל  ות  צומך 
ביטחון  ,  כתב סודיותומול הספק, ביחד ולחוד, על    המכון   ום מוליחת,  עמומט   ו/או מיהספק  

מי כסבנו  דע ואבטחת  המצורף  כלפי    לפיו ה,  ז להסכם    'ונספח  ח  מחויב    וכלפי   המכוןיהיה 
הפחות כמפורט    לכל  ,המכוןהמגן על זכויות  מידע הסודי באופן  ה   ודיותהספק בשמירה על ס

ה   18יף  בסע מחיי  ספקזה.  ו/או  מעשה  לכל  והבלעדית  המלאה  באחריות  ש דשא  לי  עבל  ל 
  ף בסעי  ה מהוראות הנקובותר, במישרין ו/או בעקיפין, איזאשר יפ  והתפקידיו ו/או מי מטעמ 

   י.שליש ת צדלטובזה  על מנת להוות חווראת סעיף זה זה. אין בה  18

ור על סודיותו,  מלש מנת  כי ינקוט לגבי המידע הסודי באמצעי זהירות מהמעלה הראשונה על  .18.4
לגר הזהיר ע מהאמווומבלי  ן מבלי  וכספק,  ות המקובלים אצל הר, לכל הפחות בכל אמצעי 

יודיע  לגרוע מהאמ , או של אובדן  של חשש לאובדןידית, על כל מקרה  ומי  , בכתבלמכון ור, 
 חלק ממנו.   כלו/או ודי ע הסמידה

דין,   .18.5 פי  על  דרישה  הספק  אל  הופנתה  שבו  מקרה  בכל  גורם  עותאמצבכי  רשות    כל  ו/או 
ח לכך  םימוסמכ ה כל  ו/או  המידע הסודי  במישרין  , למסירת  בעו/לק ממנו,  יודיע  או  קיפין, 
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,  כוןלמ  עיל, יאפשר הספקור בסעיף זה ל . מבלי לגרוע מהאמבכתבעל כך מיד ו  למכוןספק  ה
מספקת  ושה כאמורלהת  הסודי  המידע  למסירת  הנוגעים  ההליכים  כל  את  ולמצות    , תגונן 

 לוונטיים.  הר הר חברם מסירתו לגורם ו/או לטאת וז

לכל מי מטעמו, לרבות    נמסר לספק ו/אוודי שהס את המידע    למכוןב  שא באחריות להשייכי י .18.6
מטעמם, על    מיאו לכל  /ו  יימים(שק  )ככל   בלני המשנהו/או לק  נציגוו/או ל   י התפקידיםלבעל

  במכוןספק ו/או  אצל ה נמצא  שדי  סו  ע, כל מידהמכוןכל העתקיו, וכן להשמיד, על פי דרישת  
   מי מטעמו.אצל 

  במידע הסודי ו/או בכל  עמו זכות כלשהימי מטל  תהיה לספק ו/או לכ כי ידוע לו שאין ולא   .18.7
לגרוע, בכממנו, לרבות אך מ  חלק ו/או חיבלי  פ  דושל המצאה  על בסיס  וצנט, שייוטו/או  ר 

 המידע הסודי. 

מהתחייבויות  .18.8 אילו  שהפרת  לספק  הובהר  עיכי  לגרו   יפ -לו  עלולה  לעיל  זה    ון למכ  םסעיף 
לש מתחייב  והספק  כבדים,  את  נזקים  ולפצות  הפסד    בגין  וןהמכפות  נזק,  אובדן  כל  ו/או 

הפרה    מקרה של כל  סכים הספק, כי ב. כן מצהיר ומו מחמת הפרה כאמוררם לכלשהו שייג
יימים  ק( ה יהםנ לכל סעד כספי ו/או אחר )לרבות קבלת צווים למי  זכאי  יהא המכון  ורכאמ

 פי דין. -על

ההתחייב  ירה מצ  ספקה .18.9 מילוי  שאי  לו  ידוע  כי  זהזאת  סעיף  פי  על  לפי  הווה  מ  בות  עבירה 
העונשין,    118  סעיף יביא1977-של"זת לחוק  וכי  זההוראות החוק    ,  סעיף  דיעת  לי  והוראות 

 . טעמומ ו/או מי ודי עוב

, והוא מתחייב  1981-מ"אתשמצהיר כי הוא מכיר את הוראות חוק הגנת הפרטיות,    ספקה .18.10
   .בדיווע  וק זה לידיעתראות ח הוראותיו של חוק זה ולהביא הו  ילנהוג על פ

תקופת    ת גם לאחר תוםור על חובת הסודיולשמ  מתחייב  ספקלמען הסר ספק מובהר כי ה  .18.11
 ן.זמ  לא הגבלת, לההתקשרות

בא .18.12 ואופן מואין  צורה  בשום  לפגוע  ו/או  לגרוע  מנת  על  לעיל  זה  בסעיף  בות  מחו  ר 
 רטות במסגרתו.  סודיות ומההוראות המפוהייבויות הספק על פי נספח ח והת

 רוחני קניין  .19

בקשררעי   כל .19.1 יצירה  או  המצאה  מסמך,  תכנית,  עבאספקת  עם    ון,  ,  המכוןור  השירותים 
ו/אולרב שנערכו  אלא  הממוחבמעהוטמעו    ות  קניינתשברכת  מלכתחילה  יהיו  המלא    ו , 

ובין אם הוכנו    ומטעמ   ו/או מי  המכוןרכו על ידי  עו נו/א   וכנו, בין אם ההמכוןוהבלעדי של  
י/ו על  נערכו  הספקאו  וממטע  מי  ו/או  די  מנוע  יהיה  וכן  בזאת  מוותר  והספק    ושתקמו 

יות האמור  לללגרוע מכ  בליר לכך. מל מין וסוג שהן בקשו/או תביעה מכמלהעלות כל טענה  
כי   בזאת,  מובהר  לעיל,  זה  הרהבעלי  ו הנ  המכוןבסעיף  האשוןם  במסמכים  מ,  והבלעדי  לא 

הזכויהנשוא   בכל  וכן  ו/אשירותים  הקשורות  הנובע ות  בו  בעקיפין,  רין  מישות,  ו/או 
בהם    ן ו/או שינוי שנערךורה ו/או תיקו ו/או בכל מהד  םריהבתוצמהמסמכים האמורים ו/או  

ידי ו/או בהמלצת הספק ו/או  א /מהדורה ו  בות)לר י  די מעל יו תיקון ו/או שינוי שנערכו על 
ומסמכ  עמו(טמ מידע  בכל  שהוגשו  יו/או  ו/או  שהוכנו  לרבותם  זה:    לעניין  במסגרתם, 

ומות,  ו/או שאינן רשני אחרות, רשומות  רוח  מדגמים, זכויות יוצרים וזכויות קניין  טים, פטנ
 בלבד.   דוןספק לפיקוהם נמסרים ל

ו אחרת,  א  תיניקני   לא תהיה כל זכותו/או מי מטעמו  ן הסר ספק מובהר בזאת, כי לספק  מעל .19.2
ש וסוג  מין  רעיון,  ה מכל  בכל  און,  המצאה  מסמך,  עםיצי  תכנית,  בקשר    החוזה ביצוע    רה 

ידי  שירווה על  נערכו  ו/או  הוכנו  אם  מטעמו/  ןהמכותים,  מי  ת  ואו  כל  ולא  להם  ות  זכהיה 
תכנית ומסמך בקשר עם ביצוע החוזה והשירותים    בכל  ן וסוג שהןמי , מכל  חרתקניינית או א

דגמים, זכויות  לרבות לעניין זה: מ  ו, ק ו/או מי מטעמפו ו/או נערכו על ידי הס כנ ום ה ין אוב
 . ן רוחני אחרותקניי ות וזכוי יוצרים  

חוזה  הם  או יצירה בקשר עמסמך, המצאה  כל רעיון, תכנית, חלטתהספק ישמור בסודיות מו  .19.3
ה ואופן(,  ור צכל  ם )בובכל מקרה לא יגלה אותם ו/או יעבירם ו/או יעתיקהשירותים,    צוע ביו

ב ו/או  מטאבעצמו  מי  כל  וביןמצעות  במישרין  בין  בין    עמו,    שלאובין  בתמורה  בעקיפין, 
כון  מעבור הרותים  שימישרין לביצוע הור בורה ו/או לא ישתמש בהם לצורך שאינו קשבתמ
  18ו בעניין זה שאר ההוראות המפורטות בסעיף  ת המנהל, ויחוליו ם להנחהתא, אלא בבלבד
לא תחול על מסמכים  זה    סכם פי ה  הספק עליות המוטלת על  מובהר, כי חובת הסוד.  לעיל
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 ילך. ועד פרסומם וא הפרת הסכם זה וממ   בשל  שפורסמו ברבים, שלא

, מבלי שתידרש לכך הסכמת הספק ו/או מי  א רשאימכון יההה, כי  בזמובהר  פק  למען הסר ס .19.4
מי מטעמ מ  וו/א עמו  מט ו/או  לכ  ובלי שהספק  זכאים  להעב יהיו  כך,  בשל  ו/או  ל תמורה  יר 

  יצוע החוזה עם באה או יצירה בקשר  ן, תכנית, מסמך, המצרעיו כל  תמש באו להש/למכור ו
הבלעדי, בין    ושיקול דעת פי  -בכל עת ועל ,  ינוייםם שם ו/או לערוך בהתים, וכן לעבדוהשירו

כו על ידי הספק  הוכנו ו/או נער  ובין אם  וו/או מי מטעמ   וןכהמ  ידי   אם הוכנו ו/או נערכו על
 מי מטעמו.  ו/או 

טול החוזה, את  ד ביימים ממוע  3תוך    למכוןיא, ימסור הספק  ה שה סיב מכל    החוזה,  בוטל .19.5
וההעתכל   כל המסמכ העותקים  של  הים  קים  בסעימיו/או  כמפורט  )לרבות  לע   19.1ף  דע  יל 

   .המידע הסודי(

 סכם זה. תנאי עיקרי ויסודי בה סעיף זה הוא  .19.6

 שונות  .20

זה .20.1 וה כל    את  מבטא  הסכם  הצדדים,  שבין  וההתחייבויות  מההסכמות  כל  וא  ומבטל  חליף 
  וכיו"ב  ברים, טיוטת הסכםסכמה, זיכרון ד ה  ת ו/אויבוהתחי , נוהג,  מתןהסכם, משא ו,  מצג

בין   היו,  אם  היו,  ובין  יוב  בכתבאשר  במפורש  בין  פה,  ה  ןבעל  בין  עובר   צדדיםבמשתמע, 
 .   סכם זהלחתימת ה

יהיה לו תוקף  תם ע"י שני הצדדים, אחרת לא  כתב בלבד וייחשה בעי יוי בהסכם זה  כל שינ  .20.2
 ו. כלשה

מזכויותיו על פי ההסכם או על  ויתור על איזו  כ  ם לא תחשבת מצד מי מהצדדיתנהגושום ה .20.3
דין, או כשי כל  ו אי קיומו של  ה א צדו לכל הפרמתנאי ההסכם, או כהסכמה  מ  יתנא נוי  פי 

 ובכתב.בצורה מפורשת עשו ה נם, אלא אם אל כלשהו מתנאי ההסכתנאי 

אחד   .20.4 או  הצדדים  מהוראותהסכמת  לסטות  זה  מהם  תהו במקר  הסכם  לא  מסוים,  וה  ה 
גולתקדים   ממנה  ילמדו  אחד  א  או  הצדדים  השתמשו  לא  אחר.  למקרה  שווה  מהם זירה 

ת  ור על אותן זכויו, אין לראות בכך וית ויםזה במקרה מס  ת הניתנות להם לפי הסכםיוובזכ
 ובות לפי הסכם זה. זו ויתור כלשהו על זכויות וח מוד מהתנהגות ן ללואי במקרה אחר  

פט במחוז תל אביב יהיו בעלי  ישראל ובתי המשת  ן של מדינהסכם זה יהא הדיל על  הדין הח .20.5
לד הייחודית  בהסמכות  לרבוניעכל  ון  זה  בהסכם  הקשור  ו/א   תין  כנספחיו  אחר  ו  מסמך  ל 

 תחתיו.  שייחתם  

ה .20.6 כאמ צדדים  כתובות  להסכםבמבו  ורהם  שתשלח  כ  .זה  א  הודעה  ידי  ל  הצעל  דדים  אחד 
  24, או  יתהאיש  עם מסירתהו  בפועל, א  עם קבלתה תעודתה  ל  יעה כאילו הג למשנהו תחשב  

פקסימ הודעת  או  מברק  משלוח  לאחר  איליהשעות  למש  72  ו,  הפקדתה  לאחר  וח  לשעות 
 הכל לפי המוקדם. ום,בדואר רש

 

 : על החתוםראיה באו הצדדים ול

 

 ספק ה          ון המכ     

                       



  

 

 

 
22 

 קהספ מצוותרות ותנאי כשי SLAות ם לרבהשירותי  טמפר –' נספח א

 כללי  – השירותים הנדרשים .1

למכון   .1.1 לאפשר  הינה  השירות  לוינגיימטרת  תומט  את  לממש  ייעודו,  את  ולעמוד    ניותיוכלא 
יבטיחו למכון רציפות עבודה עם מערכות  השירותים    הנהלת המכון.  ל ידי ביעדיו כפי שהוגדרו ע

 . ןימים במכוהקי   ושרידות מלאה של כלל המערכות והנתונים ותשתיות המחשוב

מפורט של התשתיות הקיימות   ואפיוןמיפוי    ביצוע  .1.2 לבחון    רותההתקש  בתחילת  טכני  מנת  על 
בשדרו הקיימות  גהצורך  התשתית  ומערכות  הציוד  החלפת  )נחושת  ,  ו/או  התקשורת  תשתית 

 .    ואופטית(  במכון, כולל חדרי שרתים, ריכוזי תקשורת ונקודות הקצה

טכנית  .1.3 תמיכה  יכלול  משת  השירות  כ  בכלל  במכון  במכון.  המחשב  כולל    משתמשים  170משי 
 בכח האדם בעתיד.  . ייתכן גידוללמכון וניותצחי שלוחותכשש מספר עובדים ב

למכון    השירות   .1.4 ביממה,    24יינתן  בשבוע  7שעות  זה  ימים  ובכלל  וטיפול  ,  זמינות  תידרש 
  12:00יפור משעה  עט ביום כ במערכות ובתקלות בשעות לא שגרתיות, בסופי השבוע וחגים, למ

   בבוקר היום שלמחרת. 07:00בערב החג ועד  

תשת  ת לצוהמו  ייעוץ מתן    .1.5 מערך  לתצורה  רציפות  י מפורטות  שיאפשרו  וחומרה  תקשורת  ות 
אחסון   נפחי  של  והוספה  גדילה  יכולות  מיטבית,  שרידות  פי  וביצועים  עסקית,  על  משתנים 

 צורכי המכון.   

ר  .1.6 כל  והתקנת  החלפה  תוכנה    חומרה   כיבשירות  ו/או  ו/או  ישן  ו/או  יצרן  אינו  שחדש  בשירות 
הנדרשים לצורך פעולתו השוטפת של    הכל רכיב חומרה ו/או תוכנ  ןוכ   תקין אינו  בתוקף ו/או ש

כוונה  האין  למען הסר ספק מובהר כי    . המכון ו/או נדרשים על ידי יצרן החומרה ו/או התוכנה
כאמור,ת  לרכיש לאח  החומרה/תוכנה  הספקאלא  החומרה/תוכנה   ריות  של  והפעלה    להתקנה 

 . לשביעות רצון המכון

מנוהל ומאובטח ובשרידות מיטבית )למעט    סוויצ'ים יוחלף בציוד חדשוים  נתב  –תוג  ציוד המי  .1.7
אחריותתקין  ציוד   הסכם  תחת  בתוקף  שירות,  שנמצא  יצרן  הספק  ותמיכת  יגיש  הזוכה  (. 

פילרכש הציוד כאמו  הצעת מחיר  לבקשת המכון   כולל  רוט מלא של תצורת הציוד המוצע,  ר 
 ה. פהחל אופציונאליים והצורך בשדרוג/יצרן/יצרנים 

הש  .1.8 חדרי  וסידור  כולל  רארגון  התקשורת,  וארונות  השרתים  ארונות  התקשורת  וריכוזי  תים 
סידור הכבילה ומיפוי נקודות התשתית, המתגים השרתים וכל ציוד אחר המותקן בארון ו/או  

 שיידרש.   , זאת ככלהשרתים י/בחדר

רישו   .1.9 על  מבוסס  במכון  התוכנה  מערכרישוי  לכלל  אקדמיים  למוסדות  ויישומי  הות  י  תשתית 
שב. השירות הנדרש יכלול את ההתקנה, העדכון, השדרוג והניהול של כל צרכי חהמשרד הממו 

החוק   דרישות  התוכנה,  יצרני  הנחיות  פי  על  ושדרוגים  עדכונים  כולל  המכון  של  הרישוי 
כון בתאום ובשקיפות מלאה  השירות יבוצע עבור המ  נטית והצרכים המשתנים.ינה הרלוו והתק

 ור מראש לביצוע. ש , ובכפוף לקבלת אית המכוןלהנה עם 

ההתקשרות    .1.10 תקופת  כל  הארכה  לאורך  תקופת  לספקים  ו/או  לפנות  הזכות  למכון  שמורה 
 הספק הזוכה.  את המלצותו/או לקבל   תנוספים ע"פ שיקול דעתו ולא לרכוש את הציוד/רישיונו 

העבודה הנדרשת במכון,    מותמובהר בזאת כי פירוט המצב הקיים הינו לשם הבנה כללית של כ  .1.11
ארונות התקשורת,    יחד כמות השרתים,  או להרחיב את  לצמצם  רשאי  יהיה  זאת, המכון  עם 

הבלעדי   דעתו  שיקול  פי  על  אחר,  מחשוב  ציוד  וכל  תהי  ולזוכההמשתמשים  או  לא  טענה  ה 
    או את התשלום./את תכולת העבודה ו  קשה לשנותב

 שלבים במימוש ההתקשרות .2

 ודה וקבלת אחריות ב ת עשלב א': תחיל .2.1

שירותי  ו  תשתיות  אחראי  יד קתפ  איוש .2.1.1 על  מלאה  אחריות  וקבלת  עבודה  תחילת 
במצב   למערכות  הסכם   15  עד  ,AS ISהמחשוב  על  החתימה  לאחר  עסקים  ימי 

 . ההתקשרות עם המכון
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מיפו  .2.1.2 מפורט  ביצוע  של   אפיון וי  לשינוי/שדרוג/החלפה  המלצות  הכולל  מפורט  טכני 
ות לפתרון המוצע, לאישור על נ אלטרנטיבות שו  2של לפחות    צגהותשתיות. ה  מערכות

 תקופת ההתקשרות.ימי עסקים מיום תחילת    45 , עדידי המכון

המכון  העברת .2.1.3 ידי  על  שאושר  האפיון  בסיס  על  המוצע  לפתרון  מחיר  ת הצג ,  הצעות 
ז ליישוםלוחות  פרויקט  וגאנט  עדמנים  תחילת    75  ,  מיום  עסקים  תקופת  ימי 

   ההתקשרות.

 ( נדרש ורכש לאחר אישור המכון לביצוע) הנבחריישום הפתרון   ב': בשל .2.2

 , הזמנות הרכש שיאושרו על ידי המכוןביצוע אספקת והתקנת ציוד ומערכות על בסיס   .2.2.1
 . בהתאם ללוח הזמנים שיאושר  על ידי  המכון

מל .2.2.2 של  הפעלה  ושוטפת  ו אה  והשינויים השירות  ההתקנות  ביצוע  לאחר  המערכות 
 .כיב המערכותרה אחריות ושירות מלא לכל זלל כאמור.  ובכ 

 ים הנכללים בריטיינר החודשי השירות תכולת פירוט .3

 :  לכלל המערכות והציוד וביצוע יומיומי של המשימות הבאות ניהול .3.1

המע ניטור  .3.1.1 כלל  תקינות  ובקרת  והצירציף  שליטה רכות  ניטור  תוכנת  באמצעות  וד 
 ובקרה מקוונת. 

 ון נדרשות. קתי תחזוקה מונעת וביצוע פעולות .3.1.2

 . תחזוקת שבר .3.1.3

 . פול בתקלותיט .3.1.4

 . התקנות והגדרות תצורה .3.1.5

 ועדכונים באמצעות כלי הפצת תוכנה ועדכונים אוטומטיים ויזומים. ביצוע שדרוגים   .3.1.6

 .ועדכונים בשוטף הגדרות תצורה .3.1.7

 .זציה למערכות להבטחת פעולה תקינה וזמני תגובה מהיריםל אופטימישוטף ש ביצוע .3.1.8

זה וכל מערכת   מפרט שירותים  רכות והציוד הנכלל במסגרתעהמ  תיעוד מפורט של כל  .3.1.9
המתקנים  כלל  לרבות  וינגייט  במכון  הפעלה  ו/או  להתקנה  שיידרשו  ציוד  ו/או 

 . והשלוחות של המכון

 . תיעוד שינויים ושדרוגים .3.1.10

ו .3.1.11 רצוף  תקתיעוד  של  לקבלת מלא  המערכת  משתמשי  פניות  כולל  בהן  והטיפול  לות 
א בפניות  והטיפול  תוכנת  בלו  שירות  מערכת  השתל  HELPDESKאמצעות  טות וכלי 

 .מרחוק על מחשבי המשתמשים

 . דיווח קבוע שוטף על מצב המערכות זמינותן ואיכות הביצועים שלהן .3.1.12

 דיווחים ודוחות על פי דרישת המכון מעת לעת.  .3.1.13

  ובכלל זה ועמדות עבודה שרתים פיזיים ווירטואליים , חומרהתשתיות  ת תחזוק .3.2

 .שת ומשתמשיםרבי שרתי ניהול משא .3.2.1

 . אחסוןמערכי ושרתי אחסון   .3.2.2

 . שרתי גיבוי .3.2.3

 להלן.  3.6שרתי מערכות אפליקטיביות כמפורט בסעיף  .3.2.4

 . ,Exchange Azure -  ו  Office 365שרתי דואר אלקטרוני וסנכרון עם מערכות בענן  .3.2.5

 .שרתי גישה מרחוק .3.2.6
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 . Trend Microוירוס וסינון ספאם -שרתי אנטי .3.2.7

 .Proxy שרת .3.2.8

  .שרת שו"ב .3.2.9

 . שרתי הדפסה .3.2.10

 . ארונות שרתים .3.2.11

 . מערכות אל פסק .3.2.12

 . מחשבים שולחניים .3.2.13

 .מחשבים ניידים .3.2.14

אבטחה,    שרתים .3.2.15 ומערכות  מצלמות  ניהול  ל ומחשבי  ושערים  חניונים  ניהול  -מערכת 
AFCON, ת כניסה למכון וממשקים לפנגו וסלופארק. כולל בקר 

 תשתיות תקשורת  תחזוקת  .3.3

 . רתתקשו נתבי .3.3.1

 . בית ופסיביתימתגי תקשורת וטלפוניה אקט .3.3.2

 .ארונות תקשורת וריכוזי תקשורת .3.3.3

 . חומרה ותוכנה FORTIGATEמערכת פיירוול  .3.3.4

 . תשתית כבילת רשת אתרנט ורשת אופטית .3.3.5

   .תקשורת אלחוטית .3.3.6

 . לאינטרנטתקשורת  .3.3.7

  תוכנות תשתיתתחזוקת   .3.4

 . מערכות הפעלה לשרתים .3.4.1

 .DATA CENTERמערכת הפעלה לשרתי  .3.4.2

 . לניהול אחסון כותמער .3.4.3

 .MSSQLלניהול בסיסי נתונים   מערכות שרת .3.4.4

 . תוכנות שרת ניהול גיבויים, גיבוי ושיחזור .3.4.5

 . תוכנות שו"ב לניטור המערכות השונות .3.4.6

 . מערכת תוכנת פיירוול .3.4.7

 . רתיםוהורדת ש לניהול מערכת אל פסקתוכנה   .3.4.8

 . Office 365ו   One Driveתוכנת שרת סנכרון דואר אלקטרוני לענן  .3.4.9

 .בפרטנר()  PineAppיהול סינון ספאםננת  תוכ .3.4.10

מערכות  .3.4.11 של  התקינה  הפעלתן  לצורך  תידרש  ו/או  שתותקן  אחרת  תשתית  תוכנת  כל 
 המידע במכון. 

 אבטחת מידע   .3.5

 . ים במכוןעמידה בדרישות והנהלים המחייב  .3.5.1

 ה אבטחת מידע של המכון.  חיות ממונעמידה בהנ .3.5.2
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 ות והנחיות מכוח החוק. נ ותקעמידה בדרישות טכנולוגיות של חוק הגנת הפרטיות   .3.5.3

רכיבי  צבי .3.5.4 לרבות  מידע  אבטחת  רכיבי  של  נדרשים  ועדכונים  התקנות  של  שוטף  וע 
 . חומרה ו/או תוכנה

 אבטחה בהתקנת שרתים ובעמדות קצה   תוהקשח ביצוע .3.5.5

והרשאות  .3.5.6 משתמשים  במע  ניהול  הרשאות שוטף  מתן  לרבות  המכון  ומאגרי  רכות 
 ים.  דפקיבהתאם לעקרונות הצורך לדעת והפרדת ת

 . לסטאטוס אבטחת מידע ואירועים חריגים  תבקרות מקוונות שוטפו .3.5.7

 . ד מועדמקוון וזיהוי סיכונים וטיפול בהם למניעתם וסיכולם מבעו ניטור  .3.5.8

 י.ממערכות אבטחה באופן מייד בהתראות קריטיות  טיפול .3.5.9

לבקשת   ביצוע .3.5.10 בהתאם  תקופתיים  שחזורים  ויבצע  הגיבויים  לתקינות  יומית  בקרה 
   החברה.

אשדב .3.5.11 חומת  של  לוגים  אניקת  וירוסט,  חריגים   י  אירועים  איתור  לצורך  ושרתים 
 לפחות אחת לשבוע.  

בחודש  ביצוע .3.5.12 פעם  לפחות  קריטיים  אבטחה  ומערכות   עדכוני  קצה  ותחנות  בשרתים 
 . אבטחה וציודי תקשורת

וט .3.5.13 מידעניהול  אבטחת  באירועי  מידע  יפול  אבטחת  לממונה  אירועים  על  של   ודיווח 
 . המכון

תיקון  צבי .3.5.14 בעקבות  וע  חד מליקויים  ליקויים בדקי  תיקון  תוך  וביקורות  סקרים  ירה, 
 קריטיים באופן מיידי.  

 תיעוד ודיווח הגדרות ופעילות אבטחת מידע.  .3.5.15

 אפליקטיביות  מידע מערכות  .3.6

א  הזוכההספק   לתמייהיה  אם  חראי  נוספים  ויישומים  הר"מ  ליישומים  במערכות  שוטפת  כה 
 וכאשר יהיו בעתיד: 

 . ERP יטיר ריופ .3.6.1

 .נט. גלבוע .3.6.2

 . אידאה .3.6.3

 . אקספו .3.6.4

 . קליקס .3.6.5

 . סמרטאבייס .3.6.6

 . סינאל .3.6.7

3.6.8. LMS. 

 . ידיעון .3.6.9

 . טומקס מבחנים מקוונים .3.6.10

 . תקשורת למלם )שכר( .3.6.11

 . ממשקי תוכנה .3.6.12

3.6.13. BI )עתידי( . 

 . תמיכה אפליקטיבית .3.6.14
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 לביצוע משימות תמיכה פיזית ומשימות שוטפות   יכה מקומיאיוש וניהול צוות תמ .3.7

 אה אחראי תשתיות קבוע במשרה מל .3.7.1

 עות עבודה וזמינותש .3.7.1.1

, לרבות ערבי חג  במשרדי המכון  17:00-08:00  –  ה'  –  'ימים א .3.7.1.1.1
ה' שעות העבודה תהיינה  -בערבי חג החלים בימים א'   ; וחוה"מ

8:00-14:00 . 

כולל בסופי    פי הצורך אחר שעות העבודה על  זמינות טלפונית ל .3.7.1.1.2
 שבוע ובחגים, למעט יום כיפור.

ושלב ת עהמכון יספק לאחראי התשתיות עמד .3.7.1.2 נייח  חה  ו ודה הכוללת מחשב 
 פנימית. 

לשימוש  הספק .3.7.1.3 נייד  בטלפון  מטעמו  התשתיות  אחראי  את    במסגרת   ויצייד 
  לעובדי   יימסר   התשתיות  אחראי  של  הטלפון   מספר  .למכון  הניתן   השירות 

 .הצורך פי  על עימו  שרותהתק לצורך  המכון

 מכון. הור  ספקי ציוד ושירות חיצוניים על פי הצורך בתאום ובאיש  הפעלת .3.7.2

להוראות   ן להזמי  אופציה   למכון  .3.7.3 בהתאם  הכל  נוספים,  תפקידים  בעלי  של  שירותים 
 ט. למפר  4סעיף 

 HELP DESK מערכת .3.8

י  מקוונת לפתיחת קריאות שירות על ידהספק יעמיד לרשות משתמשי המכון מערכת   .3.8.1
 מכון. עובדי ה

על    לכול המערכת תותקן במשרדי הספק או במכון אך הגישה אליה תהיה מכל מקום ) .3.8.2
העובדים   משתמשים  חיצוניות  ע ידי  בשלוחות  עובדים  ו/או  מהבית  המכון  מחשב  ם 

 למכון ו/או מחוץ לישראל(. 

 הדרכת המשתמשים. הספק יטמיע את המערכת בקרב משתמשי המכון כולל  .3.8.3

לכל  .3.8.4 גי  המערכת תאפשר  על משתמש  מתאים  קישור  על  בלחיצה  לפתיחת קריאה  שה 
 מסך שולחן העבודה. 

המחשב ממנה נפתחה הקריאה,   תטומטית את המשתמש ואת עמדוה א המערכת תזה .3.8.5
 כאשר הקריאה נעשית מתוך רשת המכון או כאשר המשתמש מזוהה כמשתמש המכון.

 בהתאם לחשיבותן ודחיפותן.  ףיעדות  תקבלנההקריאות במערכת  .3.8.6

מסך בקרה שבו יוצג סטאטוס הטיפול בקריאות השונות, זמני התגובה   ספק יתקיןה .3.8.7
 ל.ו וזמני התגובה לסיום הטיפ  ליפולתחילת ט

השירות  .3.8.8 רמת  על  והיסטוריים  סטטיסטיים  דוחות  הפקת  למכון  תאפשר  המערכת 
 למשתמשים. 

ל זמן המענה לקריאה טלפונית לא יעלה ע בטלפון.  בנוסף יאפשר הספק פתיחת קריאה   .3.8.9
 דקות.  2

 ודיווחים שוטפים    דוחות .3.9

 . דיווח סטאטוס גיבויים יומי .3.9.1

 . ע ואירועי אבטחת מידעד מי דיווח סטאטוס אבטחת .3.9.2

 . וח יומי על סטאטוס קריאות שרות ממשתמשים והטיפול בהןודי .3.9.3

 . דיווח על תכנון לביצוע שינויים ושדרוגים .3.9.4

 . עדכונים ושדרוגים לאחר ביצועםדיווח על   .3.9.5
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 . וניצול רישוי תוכנה טוס שימושדיווח חודשי על סטא .3.9.6

 . תדיווח שוטף ועדכון סטאטוס התקדמות פרויקטים ומשימו .3.9.7

 . (, מהירות תגובהUPTIMEזמינות ) –מידע  תיווח סטאטוס ביצועי מערכוד .3.9.8

 ת המכון. שונים על פי דריש דוחות .3.9.9

 תיעוד   .3.10

 . מפורט ועדכני ועדכונו השוטף על בסיסי השינויים שיבוצעויצירת מסמך תיק אתר  .3.10.1

 . עקב רישוי תוכנהניהול ומ .3.10.2

 ניהול ומעקב התקשרויות עם ספקי תוכנה וחומרה.  .3.10.3

לרבות    דיעוות   ניהול .3.10.4 מחשוב  חומרת  תקשורת, שנכסי  ציוד  אחסון,  ומערכות  רתים 
 . מחשבים שולחניים וניידים

המערכות והציוד על בסיס מסגרת לנהלי    נהלי עבודה לניהול ,תחזוקת ותמיכה שוטפת .3.10.5
 . המחשוב של המכון

ממו .3.10.6 התקשורת תיעוד  בארונות  תקשורת  תשתית  חיבורי  ומיפוי  קשיח  ובעותק  חשב 
 . ינוייםש יי כולל עדכונ 

 . וע גיבויים ובדיקות שיחזור מדגמיותציומי של בי  תיעוד .3.10.7

 ם וכיו"ב(. פעילות יומית צוות המחשוב )טיפול בתקלות, משימות, פרויקטי  תיעוד .3.10.8

 (DRמערך גיבוי והתאוששות )  .3.11

הספק   לה  ההזוכ ככלל,  אתר  יוכל  ליישום  אלטרנטיבות  ולהציע  או    DRמליץ  פנימי  אתר  כולל 
רכיבים הבאים ו/או רכיבים שעליהם ימליץ ספק  מרון היברידי, שיכלול את התו פ חיצוני למכון א
 : השירות הנבחר

 . ארון/ות שרתים .3.11.1

 .ארון/ות תקשורת .3.11.2

 . ציוד תקשורת ניתוב, מיתוג, פיירוול .3.11.3

 . מערכת/ות אל פסק .3.11.4

 . משאבי רשתניהל  שרתי .3.11.5

 . שרתי אפליקציות ומערכות מידע .3.11.6

 .שרתי בסיסי נתונים .3.11.7

 . שרת גיבוי .3.11.8

 . Office 365לון שרת סנכר .3.11.9

 .ס וסינון מייל וויר -שרת אנטי .3.11.10

 .תשתית כבילה נחושת ואופטית .3.11.11

 גיבוי חיבור לאינטרנט ולמערכת מלם שכר.  .3.11.12

 תעריף ש"ע   –ים השירות כולתת פירוט .4

 דיות זמינות מומחים לפרויקטים ומשימות ייעו .4.1

שעשויים   הספק נוספת  ומומחיות  ידע  בעלי  מומחים  תמיכת  מעטפת  המכון  לרשות    יעמיד 
בתקלות,ילה טיפול  לצורכי  השוטפים    דרש  בשירותים  נכללים  שאינם  ופרויקטים  משימות 
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בהתאם  וככל שיידרש    ,המכוןמלאישור בכתב  כפופה  המפורטים במפרט זה. הפעלת המומחים  
האחיד שנקב הספק הזוכה  הנחה  ה אחוז  לא בהתאם  תהם  מומחילספק בגין ה  לצורך. התמורה

וזאת   למכרז  שירבור  עגג  הלתעריפי  בהצעתו  לנותני  עבודה  י"ג  תים  ושעת  בנספח  כמפורט 
, כפי שיתעדכנו  "הספקת שירותי מחשוב למשרדי הממשלה"  –  16.2.0.11להוראה תכ"מ מס'  

 . מעת לעת

שירותים   .4.2 להזמין  הזכות  את  לעצמו  שומר  בסעיף   םיופציונאלי א המכון    י לפ   ,לעיל  4.1כאמור 
 מן הספק.  ו כלשה  שירות נוסףכאן משום התחייבות להזמין  כתובבדי. אין עהבלו  דעת שיקול

כאמור,   .4.3 שירותים  להזמין  יבקש  והמכון  בשעתיהיה  אבניהתעריף  ולוח-,  הזמנים  -הדרך 
 ויעוגנו בהזמנה הפרטנית לכל שירות שיוזמן.  בסעיף זה כאמור לתשלום ייקבעו

 . עדיפות ת רמו לספק עם תיאור הדרישה עברתו חבילת עבודה דרישה לביצוע   .4.4

 סיום אפשרי מבחינתו.  מועד  הספק יכין הצעת מחיר על בסיס חבילות העבודה ויציע  .4.5

ב .4.6 תנאיה  את  ולשנות  לנסות  או  לדחותה,  כלשונה,  ההצעה  את  לקבל  רשאי  עם  המכון  מו"מ 
 בתום התהליך ההצעה תאושר ע"י המכון. ספק.ה

תקציב השנתי שהוקצה  השוריין סכום התמורה מתוך  יה,  לאחר קבלת אישור המכון על ההצע .4.7
 יתחיל את הפעילות.  לחבילות עבודה ותצא הזמנת עבודה, והספק

 פירוט המקצועות )מבלי להגביל( יידרשו לפי הר"מ  .4.8

 בעל מקצוע ס'מ

 . מנתח מערכות  .1

 . DBAיס נתונים מנהל בס   .2

 מערכות אבטחת מידע.מיישם   .3

 איש תקשורת ורשתות.   .4

 נה. כתו  מפתח  .5

6.  
   ת מערכות הפעלהנאיש צוות סיסטם/מתכ

 . פתרונות גיבוי(מומחה מערכות ענן/ מומחה  -לרבות)

7.  
  בקרת מערכות שליטה ובקרה

 . פסק(-מומחה מערכות אל  -לרבות)

 SLAרמת שירות  .4.9

ך טיפול בתקלות כאמור בהתאם לזמני התגובה המפורטים להלן,  ריאה לצורהספק ייענה לק .4.9.1
 ת מפרט זה ולשביעות רצון המכון. ולפתרונה המלא בהתאם להורא  על ויטפל בכל תקלה

מתן   .4.9.2 )לרבות    השירות: אופן  תקשורת  באמצעות  באמצעים    מרחוקגישה  טלפונית, 
 ת חומרתה.תקלה ומידבהתאם למהות ה  -( ו/או במשרדי המכון/ המשתמש מאובטחים

אך ורק לאחר    עשההשבתות מערכת לצורך תחזוקה שוטפת, שאינה כוללת תיקון תקלות, ת  .4.9.3
 המכון. רגילות ובתיאום מוקדם ואישור נציג השעות העבודה  

 לוחות זמנים למענה ומנגנון פיצויים מוסכמים לחריגה מרמת השירות: .4.9.4
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סוג התקלה/  
 אירוע

מועד 
התחלת  

 טיפול

סיום 
טיפול 

 רשנד

חריגה  
מרמת 
 השירות

 פיצוי מוסכם

 )לא כולל מע"מ( 

תוך יום   תקלה רגילה 
 אחד

טיפול  
 ףרצי

בזמני  
עבודה  

 רגילים. 

ת  לתחי
טיפול  

בתקלה  
לאחר יום  

 עבודה. 

₪ עבור כל יום )עבודה(   100
 איחור בתחילת הטיפול בתקלה. 

 תקלה בינונית 
  4עד 

שעות  
 עבודה 

טיפול  
רציף 

בזמני  
עבודה  

 רגילים. 

  תחילת
טיפול  

קלה  בת
  4לאחר 

 שעות עבודה. 

₪ עבור כל שעת )עבודה(  100
 ה. לבתק איחור בתחילת הטיפול 

 תקלה קריטית 
  2עד 
  תשעו

 עבודה 

טיפול  
בכל  רציף 
שעות  

 היממה. 

תחילת  
טיפול  

בתקלה  
  2לאחר 

 שעות עבודה. 

₪ עבור כל שעת )עבודה(  500
 איחור בתחילת הטיפול בתקלה. 

 תמיכה טלפונית 

 ות נדרשת רמת שיר עסוג האירו
חריגה  
מרמת 
 השירות

 פיצוי מוסכם

 )לא כולל מע"מ( 

חזרה  
למשתמש  

תיחת  פחר לא
קריאה ומתן  

  ימענה טכנ
לשביעות רצון 

 המשתמש. 

  4חזרה לפונה עד 
 שעות עבודה. 

חזרה לפונה  
  4לאחר 

 שעות עבודה. 
 ₪ עבור כל חריגה.  50

 סיווג התקלות/ מערכות לפי דרגות חומרה .4.9.5

התקנות שאינן מפורטות בטבלה מטה, הן יסווגו ע"י נציג המכון על    קלות ו/אוככל שיהיו ת
 ים להלן: נ ריופי הקריט

רגילה  .4.9.5.1 מהותי  לתק   -  תקלה  באופן  פוגעת  ואינה  פעילות  משביתה  שאינה  ה 
 בפונקציונאליות המערכות. 

בינונית   .4.9.5.2 לרבות    -תקלה  במערכות,  להשתמש  ממשתמש  המונעת  תקלה 
חדר   עמדה/  במכ   /ישיבותהשבתת  זמני  מתקן  פתרון  לגביה  ושקיים  ון, 

 המאפשר עבודה. 

קריטית   .4.9.5.3 המשביתה    -תקלה  של  לפעי תקלה  ומעלה   4ות  ו  או/  משתמשים 
 במכון.  תקלה המשביתה שירות קריטי

דוגמאות לסוגי התקלות השונים. מובהר כי בכל מקרה קביעת סוג התקלה עפ"י חוות    להלן
 של המכון.  הבלעדית דעתו 

 יווג ס תקלה/אירוע  #

 קריטית  לה המשביתה את כלל תשתיות המכון תק  .1
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ר אלקטרוני,  א)דותקלה המשביתה שירותים מרכזיים   .2
 טרמינל( 

 ת יקריט

 קריטית  תקלה המשביתה את הקישור לרשת האינטרנט   .3

 קריטית  קווי בזק  -תקשורת  .4

 רגילה  מחשבים ו/או מדפסות  2או  1השבתה של   .5

 נית בינו  פסות מחשבים ו/או מד  5עד  3השבתה של   .6

 קריטית  מחשבים ו/או מדפסות  5השבתה של מעל   .7

הרשאות, סיסמאות,  , תהרש: משאבי SYSTEMטיפול   .8
 בינונית  םימשתמש

 בינונית  טיפול בתורי הדפסה   .9

 סיווג המערכות במכון לפי רמת דרגות חומרה 

 קריטית  ERPפריוריטי   .10

 קריטית  .נט גלבוע  .11

12.  OFFICE 365  קריטית 

 קריטית  ס בייאסמרט  .13

 קריטית  סינאל   .14

 קריטית    ידיעון  .15

 קריטית  ZOOMהקלטות    .16

 קריטית  כר( )ש תקשורת למלם  .17

 טית יקר בסיסי נתונים   .18

19.  FIREWALL  קריטית 

 קריטית  וירוס -אנטי  .20

 קריטית  טומקס מבחנים מקוונים   .21

 בינונית  קליקס   .22

 בינונית  ממשקי תוכנה   .23

 בינונית  ו אקספ  .24

 רגילה  אידאה   .25

26.  LMS לה רגי 

27.  BI ( )יוגדר[  עתידי[ 

 



  

 

 

 
31 

 

   במכון קיים מצב תיאור .5

 כמות משתמשים  .5.1

 . םמשתמשי 170"כ בסה מחוברים ייט וינג  מכון לשרתי

 תקשורת .5.2

בכל מבנה קיים ארון    אתרים פיזיים במתחם מכון וינגייט.  40  -משרדי המכון מפוזרים על פני כ
 תקשורת אחד או יותר. 

ביניה מקושרים  במבנים  התקשורת  באמצעות ארונות  מסוג    ם  אופטית    MMאו    SMכבילה 
ג'יביקים או ממי מחוברים    חלק אחר מהבניינים הישנים   ים.רים אופטי המחוברים באמצעות 

 .VDSLבאמצעות חיבורי נחושת או חיבורי 

תקשורת,   כבלי  באמצעות  המשתמשים  מקושרים  עצמם,  הבניינים    7או    6או    CAT 5בתוך 
או ג'יגה. נקודות התקשורת מקושרות לארונות    100במהירות  )תשתיות שונות בבניינים שונים(  

 תקשורת קומתיים. 

נקודת מוגדר  ש תק  לכל  )לנ  VLANורת  המחשוב  קמקומי  תשתית  בין  מלאה  להפרדה  ודה( 
 לתשתית הטלפוניה. 

 
 .IPחשמל לטלפונית   מנוהלים. המספקים POEים -Switch -נקודות התקשורת מחוברות ל

 ופרדות הפרדה מלאה האחת מהשנייה: אינטרנט מ תשתיות   2במכון קיימות 
 רנט.טאינהמספקת קישור אלחוטי לרשת ה WIFIתשתית  •

 לחיבור חיצוני לרשת האינטרנט של המשתמשים.  100/100  תתשתית תמסורת במהירו •

 תשתיות המחשוב הקיימות במכון )חומרה ורישוי(  .5.3

 רשתות מחשבים:  2וינגייט קיימות  במכון  

וגיבויים, מותקן על    Systemבודד, הדורש תחזוקת    Windows Serverשרת    –  חניונים  רשת .5.3.1
 רת אפקון. ב תוכנת החניונים באחריות ח ית.שרת פיזי וברשת עצמא 

 – מנהלה רשת .5.3.2

אתרים גיאוגרפיים נפרדים לשרידות פיזית    2  -המותקנים ב  DRבתצורת    HPשרתי    2למכון  
 וגיאוגרפית. 

 השירותים הבאים:  תקניםעל השרתים מו
 Linux KVMת מבוססת אליכות וירטומער .1

 Linux ZFS FSמבוססת   DRמערכת  .2

פריוריטי, ניהול    –ובהם    Windows Server 2016 / 2019רתי  ש   23על השרתים מותקנים   .3
(, שרת קבצים, שרת מדפסות, שרת 365)מערכת היברידית מול    Exchangeמשתמשים,  

SQL  מבוסס( גיבויים   ,UDPכמ חיצוניות  תוכנות  שרתי  רפואה,   שעוני  -ו  (,  נוכחות, 
 רישום תלמידים וכדומה.

 וי( שוריציוד קצה )חומרה  -מחשוב  תשתיות .5.4

דרישה    או  ההמפורט להלן הינו ציוד קיים ולספק לא תהיה כל טענ  הציוד  –למען הסר ספק  
 לתוספת 

מחשב עמדות  כמות  ו/או  שירותים  תוספת  בגין  החודשי,  לתשלום  מעבר  תחנות    או  תשלום 
ציוד מחשוב    תקשורת וכלציוד    או  ציוד היקפי  או  תוכנה  או   חומרה  או  במחשו  ציוד  או  עבודה

 .אחר
אחראי  גבמס בכל מערכותלרת השירותים, הספק  תיקון התקלות  שוטפת,    מחשוב ה  תחזוקה 

 . המכוןצרכי  לפימעת לעת ף שיתווסציוד ו/או ציוד קיים   –ו ואתרי   המכוןתקשורת של וה
 עלויות הציוד או הרישוי עצמם.  אתכוללים מובהר כי שירותי המכרז לא 

 אלקטרוני  דואר .5.5
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 Exchangeושרת    Microsoft Office 365דית המבוססת  ייבר כיום המכון משתמש במערכת ה
 מקומי. 

 . Exchange 2019במהלך השנה, מתעתד המכון לעבוד לשרת דואר מקומי מבוסס 

 ה מרכזי .5.6

 סיסקו.   המכון בתהליך החלפה של המרכזייה הקיימת למרכזיית 
 מרכזייה תותקן ותיתמך על ידי חברת בינת. ה

 .Port Vlanקודת מחשב נכל במסגרת החלפת המרכזייה, יוגדר ב
פת המרכזייה, לסייע לספק המרכזייה ולתמוך ברשת  יות ספק המחשוב לקחת חלק בהחל רבאח

 התקשורת. 

 ציוד אבטחת מידע  .5.7

 ם:וונים ובהברשת התקשורת של המכון יש שימוש באמצעי אבטחת מידע מג 
• Fortigate Firewall 

• Eset EndPoint Security 

 עמדות הלבנה  •
• Mail Relay 

 DR -ו יםייבוג .5.8

הק הגיבוי  במכון  י פתרון  מקומיים  ים  גיבויים  גיאוגרפית  -NASלמספר  כולל  המופרדים  ים 
הוק לשם הגיבוי ומנותקים פיזית מהרשת. הגיבוי מבוסס תוכנת  -במכון, כשחלקם מחוברים אד

UDP. 

בין    Linux ZFS FSהמכון משוכפלים באמצעות מערכת    נוסף שרתיב גיאוגרפית  כולל הפרדה 
 ם. ישרתה
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   'נספח ב

 [ הרה למכרז, לרבות טופס הזמנת ההצעות ומסמכי ההבקפהסהצעת ]
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 ביטוח – נספח ג'

   לצורך נספח זה בלבד:

בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט ו/או  ": מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט ו/או המכון הלאומי למצוינות  המכון "
 בדים של הנ"ל. בנות ו/או מנהלים ו/או עו תחברו

 ": מדינת ישראל ו/או מנהליה ו/או עובדיה.   המדינה"

ע"י   שיוצגו  הביטוח,  אישורי  כי  בזה  והמתכון הספק  מובהר  זה  נספח  פי  על  התחייבויותיו  לצמצם  באים  אינם 
ח הפיקוח על הביטוח לגבי נוס  לעמוד בהנחיותהספק  אך ורק כדי לאפשר למבטחי  התמציתי של אישורי הביטוח הינו  

ליישמן    כמפורט להלן ועליוהספק  אישורי ביטוח. הוראות הביטוח המחייבות הן אלו המופיעות בנספח הביטוח של  
 בביטוחיו ללא הסתייגות. 

ו על פי כל דין, מתחייב הספק לערוך  פי הסכם זה ו/או על פי מסמכי המכרז ו/א-מבלי לגרוע מאחריות הספק על .1
קשרות ו/או מתן השירותים על פי הסכם זה, החל מיום תחילתם כולל עד ל חשבונו וזאת במשך כל ההתעולקיים, 

ו  להלן  המפורטים  הביטוחים  את  ההתקשרות  תקופת  ג' גמר  ביטוחים  1בנספח  קיום  ומסומן,   אישור  המצ"ב 
 " )להלן:  נפרד הימנו  על כל תנאיהם, בחבישור קיום ביטוחי הספקאהמהווה חלק בלתי  ת ביטוח מורשית  ר"(, 

 "(:  ביטוחי הספקים, שלא יפחתו מהמפורט להלן )להלן בהתאמה: " כדין ובתנא

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בהתייחס לביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר, יחזיק הספק בביטוח למשך  
 שנים ממועד סיום ההתקשרות.  7-תקופה נוספת, שלא תפחת מ

לעיל, לגרוע מהאמור  פוליסות הכוללות את ההתחייבויות  לבקשת המכון, מתחייב הספק    מבלי  עותק  להמציא 
כי ככל שתתבקש המצאת עותק פוליסות כאמור, רשאי הספק להמציא עותקי הפוליסות ללא    החוזיות. מוסכם,
 נתונים מסחריים.

 ביטוחי הספק:  .2

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  2.1

גרם לגופו ו/או לרכושו של אדם גופנית ו/או נזק לרכוש שיי  המבטח את חבות הספק על פי דין בגין פגיעה
 הקשור בביצוע פעילות ו/או במתן השירותים.ו/או ישות כלשהי בכל 

בגין  חבות  וטעינה,  פריקה  הרמה,  מכשירי  בהלה,  התפוצצות,  אש,  בדבר:  הגבלה  לכל  כפוף  אינו  הביטוח 
ה פגומים,  סניטריים  מתקנים  משנה,  וקבלני  קבלנים  אורוכלפי  במאכל  מזיק  דבר  כל  וכן    עלה,  משקה, 

 תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. 
 ביטוח חבות מעבידים 2.2

  -פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם  -המבטח את חבות הספק על
מ1980 למי  שתיגרם  מקצועית,  מחלה  ו/או  גופנית  פגיעה  בגין  הספק  עובדי  כלפי  עקב ה,  ו/או  כדי  תוך  ם 

 בדבר העסקת נוער.  . הביטוח לא יכלול סייג בדבר שעות עבודה ומנוחה וכןעבודתם
 ביטוח אחריות מקצועית 2.3

המבטח את חבות הספק על פי דין בשל תביעה או דרישה, שהוגשה לראשונה במשך תקופת הביטוח, בגין 
שור במתן  ד מי מהבאים מטעמו, בכל הקצהפרת חובה מקצועית ו/או טעות ו/או השמטה מצד הספק ו/או מ

 המפורט להלן. השירותים, שאירעו לאחר המועד הרטרואקטיבי 
חודשים מתום תוקף הביטוח. התאריך הרטרואקטיבי על פי הביטוח לא   6הביטוח יכלול תקופת גילוי בת  

 יאוחר ממועד תחילת מתן השירותים ו/או בקשר אליהם.
 כדלקמן: הרחבות ו/או ביטול ההגבלותהיכלול את ההוראות ו/או הביטוח 

 וכן נזקים פיננסיים שאינם עקב נזק פיזי לגוף או לרכוש.חריגה מסמכות בתום לב, אובדן שימוש,  2.3.1

הרחבת סייבר לנזקי צד ג' המכסה נזק פיננסי טהור כתוצאה מאירוע סייבר, שגרם לדליפת מידע של  2.3.2
וניטין, הפרת מצה, הוצאת דיבה, פגיעה במשצדדים שלישיים, פגיעות אישיות בצדדים שלישיים )ה

 מחשבי צד ג'. זכויות יוצרים( והחדרת וירוסים ל

, הפרה של חובת הסודיות בתום לב,  הפרת זכויות קניין רוחני, למעט פטנטיםכיסוי אבטחת מידע,   2.3.3
במתכוון שלא  וירוסים  הפצת  בגין  ולאתרי ,  חבות  לחומרה  לתוכנה,  מידע,  למאגרי  נזק  או  פגיעה 

 ו/או מי מטעמו. מחדל של הספק רנט, שנגרמו עקב מעשה ו/אוטאינ

 חבות המוצר ביטוח  2.4

עקב מתן  להיגרם  לרכוש, שעלול  נזק  ו/או  גופנית  לפגיעה  בכל הקשור  דין  פי  על  חבות הספק  המבטח את 
השירותים כאמור ו/או בקשר עם המוצרים שבנה ו/או הרכיב ו/או סיפק ו/או טיפל ו/או התקין בכל צורה  

תוכנות ו/או  עדכונם ו/או חומרת שרתים  ין מערכות ו/או רישיונות ו/או  ת, לרבות במפורש אחריות בגראח
נלווים  מוצרים  ו/או  ארגוניות  מערכות  ו/או  מידע  מערכות  ו/או  הפעלה  מערכות  ו/או  תקשורת  ציוד  ו/או 

  קשרות זו.תידי הספק בקשר עם ה-המסופקים ו/או המיוצרים ו/או המותקנים ו/או המטופלים על

  ות:, בין היתר, את ההוראות הבאללוביטוחי הספק יכ .3
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מתנאים  .3.1 ו/או  "ביט"  מתנאי  יפחת  שלא  נוסח,  לפי  ייערכו  מקצועית(  אחריות  ביטוח  )למעט  הספק  ביטוחי 
 מקבילים לו. 

המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי המכון ו/או המדינה ו/או מי מהבאים מטעמם, אולם הוויתור על זכות   .3.2
 דם שגרם לנזק בזדון. חלוף כאמור לא יחול כלפי אתה

 נות רבתי מבוטל בזאת, אך אין בכך מכדי לגרוע מהזכויות והחובות של המבטח והמבוטח ע"פ דין. חריג רשל .3.3

הפרה בתום לב של תנאי מתנאי הפוליסות לא תפגע בזכויות המכון ו/או המדינה ו/או מי מהבאים מטעמם   .3.4
 לקבלת שיפוי.  

נושא בהשתתפויות העצמיות ביטוח עבור ביטוחי הספק והוא הריות הבלעדית לתשלום דמי החעל הספק הא .3.5
 החלות על פי ביטוחי האיגוד כאמור.  

הפרה בתום לב של תנאי מתנאי הפוליסות לא תפגע בזכויות המכון ו/או המדינה ו/או מי מהבאים מטעמם   .3.6
 לקבלת שיפוי.  

הביטוחים   .4 תנאי  כל  אחר  למלא  מתחייב  באיההספק  לרבות  זה  בנספח  והוא נזכרים  הספק  ביטוחי  קיום  שור 
ייב, בין היתר, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא, כי פוליסות ביטוחי הספק תחודשנה  מתח

מעת לעת, לפי הצורך ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות ו/או מתן השירותים על פי ההסכם, לעניין  
כל מעשה שיש בו כדי לצמצם   לעיל ולא לעשות  1כאמור בסעיף    מקצועית וביטוח חבות המוצר  ביטוח אחריות

 ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים. 

ימים לפני מועד תחילת מתן    7-ללא צורך בכל דרישה מצד המכון, מתחייב הספק להמציא למכון, לא יאוחר מ .5
כ הספק,  ביטוחי  קיום  אישור  את  זה  הסכם  עפ"י  המבטשהשירותים  ידי  על  כדין  חתום  להמשיך  הוא  וכן  ח 

קיום ביטוחי הספק, בגין הארכת תוקפו, למשך כל תקופת ההסכם )לעניין ביטוח אחריות    ולהמציא את אישור 
בהתאם   נוספות  לתקופות  הביטוח  אישור  את  הספק  ימציא  המכון,  לבקשת  מוצר,  חבות  וביטוח  מקצועית 

 לעיל(.   1להתחייבות בסעיף 

בזאת .6 וג  ,מוסכם  הביטוחים  באישור קכי קביעת טיב  בבחינת  בולות האחריות כמפורט  הינה  ביטוחי הספק  יום 
דרישת מינימום המוטלת על הספק שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. הספק מצהיר ומאשר בזאת  

מטע מהבאים  מי  ו/או  המדינה  ו/או  המכון  כלפי  דרישה  ו/או  טענה  כל  מלהעלות  מנוע  הוא  הקשור  מכי  בכל  ם 
 בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו. ות האמורים ו/או כל טענה אחרת לגבולות האחרי

כל   .7 לבצע  והספק מתחייב  לעיל,  ביטוחי הספק כאמור  קיום  לבדוק את אישור  חייב,  לא  יהיה רשאי, אך  המכון 
לה מנת  על  שיידרשו  הרחבה  ו/או  התאמה  ו/או  תיקון  ו/או  האישתשינוי  נושא  הביטוחים  את  ור  אים 

ז  פי הסכם  על  ולדרישת השינויים  להתחייבויותיו  לעריכת הבדיקה  זכויות המכון  כי  ומתחייב,  ה. הספק מצהיר 
כל אחריות  ו/או  כל חובה  מי מהבאים מטעמם  על  ו/או  על המדינה  ו/או  על המכון  אינן מטילות  לעיל  כמפורט 

ן כדי תוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהטוחי הספק, טיבם, היקפם, וישהיא לגבי הביטוחים נושא אישור קיום ב
לגרוע מכל חובה ו/או אחריות שהיא המוטלת על הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. זאת, בין אם נדרשה 

 עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדק המכון את אישור קיום ביטוחי הספק ובין אם לאו. 

הבומ .8 כי קביעת טיב  בזאת,  וגבולות האחריות כמפורטסכם  בבחינת    יטוחים  הינה  ביטוחי הספק  קיום  באישור 
דרישת מינימום המוטלת על הספק שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. הספק מצהיר ומאשר בזאת  

מ מי  ו/או  המדינה  ו/או  המכון  כלפי  דרישה  ו/או  טענה  כל  מלהעלות  מנוע  הוא  הקשור  הכי  בכל  מטעמם  באים 
 ענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו. לות האחריות האמורים ו/או כל טלגבו

היה ולדעת הספק יהיה צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים המפורטים בנספח זה   .9
רש השירותים,  עם  בקשר  הביטוחים,  עריכת  באישור  הב א ו/או  את  ולקיים  לערוך  הספק  ו/או י  המשלים  יטוח 

 הוראות הביטוח בהסכם זה יחולו בהתאמה על כל ביטוח נוסף ו/או משלים.  -הנוסף כאמורהביטוח 

הספק פוטר בזה את המכון ו/או המדינה ו/או מי מהבאים מטעמם מכל אחריות לאובדן ו/או נזק שייגרם לרכושו  .10
ע"י הספק ו/או   לשטח המכון ו/או לסביבתוצורך מתן השירותים, המובא לו/או לרכוש כלשהו המשמש את הספק 

מטעמו ו/או עבורו ו/או בגין נזק תוצאתי, שייגרם עקב נזק לרכוש כאמור, בין אם נערך ביטוח ובין אם לא נערך  
את  ז)ואם נערך, גם אלמלא ההשתתפויות העצמיות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסות(. הספק פוטר ב

בהר כי פטור כאמור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם  ל אחריות לנזק כאמור. יואת מי מהגורמים הנ"ל מכ
 לנזק בזדון. 

ו/או בקשר עם   הספק מתחייב, כי בהתקשרותו עם ספקים ו/או עם נותני שירותים, לרבות קבלני משנה במסגרת .11
בהס לכלול  אחראי  יהא  הוא  זה,  הסכם  נשוא  השירותים  ההתקשרות כמתן  הנ מי  הגורמים  פטור  עם  סעיף  "ל 

לעיל וכן סעיף לפיו הגורמים הנ"ל מתחייבים לאחוז בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם.    10  בסעיףכאמור  בנוסח  
כיסוי  היעדר  ו/או  לקיום  הבלעדית  האחריות  ספק,  הסר  למען  הספק.  עם  התקשרותם  תקופת  כל  למשך  זאת, 

 ת על הספק. , מוטלר לעילוביטוחי נאות לקבלני המשנה כאמ

לעיל הינם מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו ע"י הספק תהווה הפרה יסודית של   1-11יפים סע .12
החוזה. 
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 אישור קיום ביטוחי הספק   –  1נספח ג' 

 אישור קיום ביטוחים  (DD/MM/YYYY)  תאריך הנפקת האישור

למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת,   פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה
בפול האמור  יגבר  הביטוח  בפוליסת  הקבועים  התנאים  לבין  זה  באישור  שמפורטים  התנאים  בין  סתירה  של  מיטבמקרה  זה  באישור  תנאי  שבו  במקרה  למעט  הביטוח  מבקש ייסת  עם  ב 

 האישור.  

 מבקש האישור *  המבוטח אופי העסקה * מבקש האישור * מעמד 

 משכיר   ☐

 שוכר  ☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה  ☐

 מזמין שירותים ☒

 מזמין מוצרים ☒

 אחר:  ☐

 נדל"ן  ☐

 שירותים  ☒

 אספקת מוצרים  ☒

אחר: שירותי מחשוב לרבות    ☒
תחזוקה,  המחשב,  רשת  ניהול 

התקנ תפעול,  תכנון, התיקון,   ,
 תמיכה

 

 שם שם

המכון  מכו  ו/או  ולספורט  גופני  לחינוך  וינגייט  ן 
צ'ארלס  אורד  שם  על  בספורט  למצוינות  הלאומי 

בנות    וינגייט חברות  ו/או /ו/או  ישראל  מדינת  או 
 מנהלים ו/או עובדים של הנ"ל 

 ת.ז./ ח.פ.   ת.ז./ ח.פ. 

500502000 

  מען  מען

 42040מכון וינגייט נתניה 

 

 כיסויים 

 ם בתוקף וביטול חריגיםכיסויים נוספי

 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'  

גבול האחריות/ סכום  
 הביטוח 

תאריך   תאריך סיום 
 תחילה 

נוסח ומהדורת  
 הפוליסה 

מספר  
 הפוליסה 

 סוג הביטוח 

חלוקה לפי גבולות  
אחריות או סכומי  

 סכום  מטבע ביטוח

 אחריות צולבת 302

 חב שיפויר ה  304

 קבלנים וקבלני משנה  –הרחבת צד ג'  307

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור   309

 כיסוי לתביעות המל"ל 315

מחדלי   321 או  מעשי  בגין  נוסף  מבוטח 
 מבקש האישור –המבוטח 

 מבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק זה  322

 ראשוניות  328

 רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' 329

 צד ג'  ביט _____    2,000,000 ₪

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור   309

היה וייחשב כמעבידם של    -מבוטח נוסף  319
 מי מעובדי המבוטח 

 ראשוניות  328

אחריות   ביט _____    20,000,000 ₪
 מעבידים 
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ים בביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר, גבולות האחריות המשותפים לא יפחתו מסך של לבת, בגבולות אחריות משותפמשו  שנערכת פוליסהככל    1
4,000,000  .₪ 

של ככל שנערכת פוליסה משולבת, בגבולות אחריות משותפים בביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר, גבולות האחריות המשותפים לא יפחתו מסך    2
4,000,000  .₪ 

 אחריות צולבת   302

 הרחב שיפוי 304

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור   309

 מבקש האישור   –  מבוטח נוסף 318

 ת ראשוניו 328

 חודשים(  12תקופת גילוי ) 332

 תאריך רטרו___________ 

 1חבות המוצר   ביט _____    2,000,000 ₪ 

 אובדן מסמכים  301

 אחריות צולבת 302

 דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע 303

 הרחב שיפוי 304

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור   309

בגין    321 נוסף  מחדלי ממבוטח  או  עשי 
 ש האישור מבק –המבוטח 

 מרמה ואי יושר עובדים  325

 פגיעה בפרטיות 326

 עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח  327

 ראשוניות  328

 חודשים(  6תקופת גילוי ) 332

 תאריך רטרו___________ 

 ₪ 2,000,000     
אחריות 

 2ת מקצועי

 

 לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'(*: המבוטח למבקש האישור, יש  ן)בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם ביהשירותים פירוט 

 שירותי תחזוקת מערכות;    089מחשוב;  043

 

 ביטול / שינוי הפוליסה * 

לתוקף אלא   ייכנס  לא  ביטוח,  פוליסת  של  ביטול  או  לרעת מבקש האישור  ה  יום  60שינוי  למבקש האישור בדבר  הודעה  או שלאחר משלוח  ינוי 
 הביטול. 

 

 האישור חתימת

 המבטח:

 



  

 

 

 
38 

 

 םתידיווח שירו טופס – 'ספח דנ

 _____ __________ :דעל התפקישם ב

 _______________  :ודש ושנהח

 היקף השעות  פירוט השירותים  תאריך  ד"מס

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        

22.        

23.        

24.        

25.        

26.        

27.        

28.        

29.        

30.        

   סה"כ

 . המכוןי של הבלעד ודעתקול ויים על פי שיטופס זה נתון לשינ*

 

 
  _____________                       ___ ____ ______ 

 מנהל ה חתימת    פקיד ל התבעחתימת 
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 העדר ניגוד עניינים  כתב התחייבות בדבר –' הספח נ

 [ הספקות צומ וכל אחד    פקהסעל ידי לחתימה ]

   לכבוד
 ארלס וינגייט ומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'המכון הלא 

 .א.נ.,ג

 בדבר העדר ניגוד עניינים  כתב התחייבות: הנדון

__  ,אני הספק    החתימה  המורש  ,_______ ______   מס'.ז  ת__,  ___________הח"מ,  מטעם 
לנקוב _________________  ________  המל   ]*יש  של  בשמו  ההתאגדות[  ספקהא  בתעודת  מופיע  שהוא  )להלן:    כפי 

ב"(  הספק" המכון הלאומי  זאת בשם הספק, באופן סופי, מלא, מוחלט ובלתי חוזר, כלפי  מצהיר ומתחייב 
בסמל אורד  צוינות  שם  על  וינגייטפורט  "  צ'ארלס  בקמכוןה)להלן:  עם  "(,  ____   הסכםשר  ______  מס' 

 "(, כדלקמן: סכםהה )להלן: "עבור המכון   וב מנוהלים במיקור חוץירותי מחשלמתן שבחוזה להתקשרות 

נבחר   .1 למתן  ובכלל זאת    על נספחיו,  הסכם למתן השירותים כהגדרתם ב  הסכםהתקשרות בלכי הספק 
 ."(השירותים ן: ")להל הסכםעל פי ה ,עבור המכון ר חוץוב מנוהלים במיקוירותי מחשש

לא קיים )וניתן להסיק באופן סביר שגם לא יתקיים( ניגוד  יבות זה,  במועד חתימתי על גבי כתב התחיכי   .2
ניגוד   ו/או  מת עניינים  לבין  האחרים  הספק  עיסוקי  בין  בעקיפין,  ו/או  במישרין  כלשהם,    ן אינטרסים 

מתן  השירותים בגין  ה  )לרבות  עבור  לשיר   מכוןהשירותים  הספק  ובהתייחס  אותם  עבור  מעניותים  ק 
 ם קיימים לספק קשרי עבודה ו/או עימם הספק שוקל לעבוד(.ים אשר עמגופים, ארגונים או פרט

ב .3 לנקוט  מתחייב  לא  הספק  החוזה  תקופת  כל  במהלך  גם  כי  לוודא  מנת  על  שיידרשו  האמצעים  כל 
  מכוןה  רעמו קשוכל צד שלישי  ניגוד אינטרסים כאמור, לרבות לגבי    גוד עניינים ו/אומצב של ני   יתקיים

 . מכוןהליך כלשהו הקשור ל או מצוי בבקשר עסקי או משפטי, 

ל .4 להודיע  מתחייב  מק  מכוןהספק  בכל  ובכתב,  דיחוי  איזה  ללא  להתקיים  עלול  או  מתקיים  שבו  רה 
זה   במקרה  לעיל.  המפורטות  הספק  י מהנסיבות  הוראות פעל  לכל  וככל    מכוןה  בהתאם  זה,  לעניין 

   .האמור מיידית להסרת ניגוד העניינים לה, או יפעלע מלכתחישיידרש יימנ

נותני  ו/או    ועובדי למען הסר ספק, כל הוראות כתב התחייבות זה יחולו במלואן וכלשונן על כל אחד מ .5
ה )לרבות  הספק  של  מטעמו  מבעלי  ספקהשירות  ו/או  ומ  בעצמו(  שיה  חליפיהם התפקיד  וכל  )ככל  יו(, 

בין עיסוקיו    בעקיפין,  ניגוד עניינים, במישרין ו/או  ת ולא יהיה בעתיד כלאחד מהם  מתחייב כי אין כע
 האחרים ו/או ענייניו האישיים לבין מתן השירותים.

 כרז.  מתב התחייבות זה ו/או באיזה מהוראותיו, על מנת לגרוע מכל הוראות מסמכי האין באמור בכ .6

  הסכם, או ב/ו  להם במסמכי המכרז  תב התחייבות זה תהא אותה משמעות שישחים המופיעים בכנ למו .7
 ב אחרת.אלא אם הקשרם מחיי

 

 על החתום:  י תולראיה בא

 

 תימה: _____________ ח  תאריך: ________________ שם: ___________________
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 ן למרכנספח ביטחו -ג'  ספחעיטחון ואבטחת מידב, סודיות שמירת להתחייבות בלתי חוזרת   –' ונספח 

   לכבוד
 וינגייט  נות בספורט על שם אורד צ'ארלסומי למצוי המכון הלא 

 .א.נ.,ג

 נספח -ג'  ספחביטחון ואבטחת מידע, לשמירת סודיות תחוזרהתחייבות בלתי כתב : הנדון

של  ________________    -  ו הואיל  המלא  בשמו  לנקוב  שהו  קפ סה ]*יש  ההתכפי  בתעודת  מופיע  )להלן:    אגדות[ א 
התקשר  "הספק" למצוינועם  (  הלאומי  והמכון  צ'ארלס  אורד  שם  על  בספורט   "( המכון"   ן:הל)ל  ינגייט ת 
חוץ   הסכםב במיקור  מנוהלים  מחשוב  שירותי  המכון    למתן  והח"מ,  "ההסכם")להלן:  עבור  והואיל   ;)

 : [יהרלוונט  םבמקו  מן יש לס] נוי______ ה______  ס'מת.ז. , ]שם פרטי ומשפחה[_________________ 

  במציע;  מור חתימה  של  /עובד  שה  קבל   ;  הספקמועסק  של  מט עובד  משנה    בו  קרהבמ)  הספקעם  ן 
 . אושר קבלן משנה(

הח ממלא  אני  שאני  התפקיד  בתוקף  עבור    ספקב"מ,  ל  הספקאו  השירותים  מתן  מתחייב  מכוןבמסגרת   ,
  בזאת כדלקמן:

בסודיותחריות הבא  כי אשא .1 לשמור  לא    מלאה  בזמן,  ללא הגבלה  צד  מוחלטת,  לכל  או אעביר  אגלה 
הכוללים, בין היתר, כל המידע    ,בתוצרי השירותיםפין,  ן או בעקי שימוש, במישרי   ישי או אעשה כלשל

ש א י והמסמכים  שי יצברו  ידי  יו  על  עם    הספקערכו  לרבות  בקשר  שהוא,  פורמט  בכל  השירותים, 
א  שרמדותוכניות,  מפ נים,  תרשימים,  חישוביטוטים,  דיאגראמות,  שומות,  רות,  סקיצות,  ם,  שימות, 

פרוגחוו" סקרים,  מצגות,  דוחות,  פרד,  או  ראמות,  שנאגרו  ומסמכים  מידע  וכן  דיווחים,  וטוקולים, 
ידי  במסגרת השי  לספק שנמסרו   על  הוכנו  בין אם  כל    הספקרותים,  וכן  לאו,  ובין אם  או באמצעותו 

בהקשההמסמכים   בורים  ובין  בכתב  בין  אחרת,ם,  מדיה  ו  כל  העתקים  בידיעות,  לרבות  וכן  טיוטות( 
רעיוןבפ כל  לרבות  ובמסמכים  תכנית,  רטים  ההסכם,  ביצוע  עם  בקשר  יצירה  או  המצאה  או    מסמך, 

או בכל דרך אחרת לרבות העתק, שכפול או כל סיכום, תקציר או עיבוד    השירותים, בכתב או בעל פה
 או השירותים או בקשר   סכםהעו לידי תוך כדי ביצוע ה הגי  שהיא, שנמסרו לי אול מדיה  בכ  של האמור,

)להלן,    המכוןהמפורשת של    ום כך הסכמתתנה לשינ  ישיר או עקיף אליהם, למעט אם בכתב ומראש 
 . "(המידע הסודי יחדיו: "

צעות  אלא באמ,  ן המכושל  אחרים    פקים לס ודגש כי איסור העברת המידע הסודי חל גם על העברתו  מ
 בכתב.  ו י הנחיותיפ או על  המכון

לגרוע .2 התחייב  מבלי  כתב  הוראות  במידמשאר  להשתמש  רשאי  אהיה  זה,  אות  הסודי  לשם  ע  ורק  ך 
 ביצוע השירותים.  

ל .3 הדרושים  הסידורים  כל  את  לעשות  מתחייב  ורק  אני  אך  למידע  הגישה  את  להגביל  המידע,  שמירת 
 . מכוןה זה ובכפוף לאישורת הסכם אורלעובדינו המורשים לכך בהתאם להו

נת  ם בחוק הגבקשר למידע, לרבות אלה הקבועיהתנאים הקבועים בכל דין  אני מתחייב למלא את כל   .4
 והתקנות שהותקנו על פיו.  1981-תשמ"א ,הפרטיות

 , כפי שיומצאו לידינו מפעם לפעם.  המכוןשות אבטחת המידע מטעם אני מתחייב לעמוד בדרי .5

משרדי קבלן המשנה בו הנני  או מ  הספקו ממשרדי  אהמכון  וציא ממשרדי  לא לה  ,אתזאני מתחייב ב .6
 מכים המהווים מידע סודי.  מס ספק,ל ו ממשרדי הגורם הנותן שירותיםמועסק א 

)או בקבלן המשנה( להשיב    הספקאו עבור    ספקאו ב  המכון עבור  אני מתחייב בזאת כי עם סיום עבודתי   .7
ל  מכון ל סוספק)או  מידע  כל  הד(  בי  ונמצא  בשליטתי,  או  כלשהרשותי  בדרך  לפגוע  של  לא  במוניטין  י 

 . המכון

כי   .8 לי  פי כתב    וחולי,  1977-תשל"ז,  לחוק העונשין  118הוראות סעיף  ידוע  על  על הפרת התחייבויותיי 
 התחייבות זה.  

  למסור את המידע הסודי או כל חלק ממנו לצד שלישי כלשהו, תהא העברתו מותנית   המכוןלי    רהתי .9
ביחד  המכון  צד שלישי יחתום מול  שאותו  בכך יהיה  ולחוד, על כתב סודיות    ומולי,  כלפי  לפיו  מחויב 

סודבשמי  ,וכלפיי  המכו על  זכויות  רה  על  המגן  באופן  הסודי  המידע  כמפורהמכוןיות  הפחות  לכל  ט  , 
 בהסכם ובכתב התחייבות זה. 

,  כוןהמוסק בפעילות עבור  מנו העמטע  לעובדינו או מי  אני מתחייב כי במשך כל תקופת ההסכם נבצע .10
   ת מידע.מדיניות, הנחיות ונוהלי אבטח ועדכון בנושא  לפחות, הדרכת ריענון פעם אחת בשנה
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כי   .11 מסכים  מטעמ  המכוןאני  מי  ע  וו/או  פעולה  כל  דעת יבצע  שיקול  פי  ביצוע    ול  את  לוודא  מנת  על 
 התחייבויותי המפורטות לעיל.

ידי מי מעובדינו ו/או מי מאלה  או על  /לק ממנה )על ידינו וו כל ח ו אזבכל מקרה של הפרת  התחייבות   .12
ן מיידי, נבצע את כל הפעולות הדרושות לצורך  באופ  מכוןו/או עבורנו(, נודיע על כך ל  עלים מטעמנוהפו

את  צמצום   ונפצה  ההתחייבות,  בהפרת  הכרוכים  ההוצאות    המכוןהנזקים  ו/או  הנזקים  כל  בגין 
והעקיפים   כתייגשהישירים  מרמו  וזאת  מההפרה,  לגר וצאה  מזכויותיבלי  ו/או    המכוןשל    ווע  כלפינו 

 רנו. ו/או עבו ינו ו/או כלפי מי שפעל מטעמנו כלפי עובד

 ות בנוסף לחובתנו לשמירה על סודיות על פי כל דין. התחייבויותינו תפורשנה על דרך ההרחבה, והן בא .13

התחייבויות .14 הינן  זה  במסמך  כאמור  חוזר בלת  התחייבויותינו  ניתנות    ,ותי  הן  אם  לביטול  ואין  אלא 
 ידע. ק לאחר שהשמדנו כל עותק של המ, ורהמכוןתתקבל הסכמה מראש ובכתב מאת 

יבויותי לסודיות בכל אחד מהמקרים  ה של פרסום המידע הסודי, לא אראה כמי שהפר את התחיבמקר .15
להלן ) המפורטים  ל1:  ידוע  היה  או  ביצוע    עקב   וןהמכמ לפני קבלתו    נותן השירותים( המידע  ההסכם 

א  עקב שבין  הסכם  גורם בלי שהו (, מאחר"ההסכם  ה" )  מכוןל  הספקחר  של  לסודיות    פרה התחייבות 
א ל2)  ו כלשהו;  הגיע  המידע  ה  ספק(  הפרת  עקב  שלא  שלישי  ה מגורם  או  ידי  הסכם  ה הסכם  על  אחר 

והספק שלישי  הספק,  גורם  אותו  כלפי  סודיות  לשמירת  להתחייבות  כפוף  ה3)  או   ;אינו  נמצא  (  מידע 
 פרת הסכם זה או הסכם אחר. לא עקב ה יבור, ש בידיעת הצ

 ינן בלתי חוזרות. החופשי וה תיי הנ"ל ניתנו מרצוני הטוב והתחייבויו .16

 

 על החתום:  י תולראיה בא

 

 ________________ תאריך: ________________ חתימה: _____________ שם: ___

 
 

 

 

   
 

 

 

 


