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הסכם למתן שירותי שירותי ניהול מערכות מידע )מנמ"ר( במיקור חוץ, עבור המכון הלאומי למצוינות  
 בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט

 2021אשר נערך ונחתם ב__________, ביום ______ לחודש______, שנת 

 
   המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט  :ב י ן

 2017- המכון הלאומי למצוינות בספורט )מכון וינגייט(, תשע"זפי חוק  -תאגיד שהוקם על 
 ("המכוןו/או " "מכון וינגייט)להלן: "

 ; מצד אחד

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

 __________________ רחוב 
 "(הספק )להלן: "

 ; מצד שני

, ועוסק  2017-חוק המכון הלאומי למצוינות בספורט )מכון וינגייט(, תשע"זפועל על פי  המכון   הואיל 
 ; בישראלבין היתר בקידום ופיתוח פעילויות הספורט 

ניהול מערכות מידע )מנמ"ר( במיקור למתן שירותי    2021/14מס'  והמכון פרסם מכרז פומבי   והואיל
כהגדרתם בטופס הזמנת  כמפורט במסמכי המכרז,    הכול  "(המכרז)להלן: "  עבור המכון ,  חוץ

 ;המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה הצעות ותנאי מכרז, 

של  ו והואיל המכרזים  על    המכון ועדת  של  הכריזה  ב  הספקהצעתו  הזוכה  סמך    ,מכרזכהצעה  על 
, לרבות  הספקפי כל תנאיו; הצעת ועל  המכרז במסגרתהצהרותיו והתחייבויותיו כפי שהוגשו 

לחוזה זה, ומהווים חלק    'ב  כנספחטופס הזמנת ההצעות ומסמכי ההבהרה למכרז מצורפים  
 ;בלתי נפרד הימנו

להתקשר עם הספק בחוזה  ן  מעוניי   המכון  הצהרותיו, מצגיו והתחייבויותיו של הספק על בסיס  ו והואיל
את השירותים )כהגדרתם    למכוןמסגרת לפיו ישא הספק באחריות הבלעדית והמלאה לספק  

 ; חוזהתנאים המפורטים לשם כך בהכול בהיקף, באופן ובלהלן(,  

 : הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן לפיכך הוצהר,

 מבוא, כותרות ונספחים .1

 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ומחייבים כיתר תנאיו.  .1.1

   .הסכם זהבמקרה של סתירה בין הוראות ההסכם להוראות הנספחים יגברו הוראות   .1.2

 ת כלשהי. כותרות הסעיפים הן לשם ההתמצאות בלבד ואין לתת להן משמעות פרשני .1.3

   , ותנאי מתנאיו. מצורפים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנוהנספחים ה .1.4

 שירותיםה .2

  יםשירות את ה  למכוןמוסר בזה לספק, והספק נוטל בזה על עצמו אחריות כוללת להעניק    המכון  .2.1
בעל  , באמצעות  "(מפרט השירותים" ' להסכם זה )להלן:נספח אהמפורטים במפרט השירותים,  

  התפקיד מטעמו של הספק, שישמש כמנמ"ר מטעמו של הספק והמועסק על ידו, כמפורט להלן, 
בב ובאופןהיקף,  בתדירות  השירותים  מועדים,  במפרט  וצרכיו,  הנקוב  המכון  דרישת  לפי   ,

  יתר ההוראות המפורטות בהסכם זה ובנספחיו.ל  ובהתאם

האמור .2.2 מכלליות  לגרוע  השירותים    מבלי  מפרט  המכרזומהוראות  מסמכי  השירותים  ,  ויתר 
שירותי תכנון וניהול מערכות המידע של המכון כמנגנון ניהולי ותפעולי בסיסי; אחריות   כוללים 

המשאבים;  כלל  וניהול  המכון  של  הדיגיטליים  והיישומים  המידע  מערכות  שירותי  למכלול 
יים כך שיתמכו  אחריות להתוויית האסטרטגיה של מערכות המידע וחדשנות היישומים הדיגיטל 

המכון;   של  ובפעילויות  העסקיים  בתהליכים  תפקיד  באסטרטגיה,  של  העבודה  תכולת  בניית 
 וכיו"ב.  המנמ"ר לרבות נהלי העבודה; 
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ביצוע   .2.3 עם  בקשר  הספק  התחייבויות  ממלוא  לגרוע  או  למצות  כדי  לעיל  כאמור  בתיאור  אין 
מובהר, כי במסגרת התחייבויותיו לביצוע השירותים וכחלק בלתי נפרד מהן, יישא  השירותים.  

ו/או   המסמכים  כל  את  לספק  וכן  הפעולות  כל  את  לבצע  והבלעדית  המלאה  באחריות  הספק 
התחייבויותיו על פי החוזה, במלואן ובמועדן וכן לבצע ו/או לספק  דוחות לשם עמידה במלוא  

שירותים שביצועם ו/או אספקתם מתבקשים בשל טבעם של השירותים ו/או לשם ביצועם ברמה  
הנדרשת בחוזה, גם אם הביצוע ו/או השירותים האמורים אינם נדרשים במפורש בהסכם, והכול  

השירותי והשלמת  ביצוע  את  להבטיח  מנת  החוזה  על  הוראות  פי  על  ובמועדם,  במלואם  ם, 
כאמור   פעולות  ו/או  אספקות  כי  בזאת,  מובהר  ספק  הסר  למען  דין.  כל  להוראות  ובהתאם 
תיחשבנה ככלולות בביצוע השירותים, לכל דבר ועניין, והן יתבצעו על ידי הספק ו/או מי מטעמו,  

 פת מכל מין וסוג.  על חשבון הספק ומבלי שהספק יהיה זכאי בגינם לכל תמורה נוס

במהלך אספקת השירותים הספק נדרש ליזום ולקבל כל מידע, הסבר ו/או חומר נוסף הדרוש לו   .2.4
(, ואין בקבלתו כדי  AS-ISללא כל מצג )   המכון. מידע, כאמור, יימסר לספק מטעם  המכוןמאת  

לבדוק ולוודא בעצמו את כל הנתונים והפרטים    המכון לגרוע מחובתו ומאחריותו של הספק כלפי  
 הרלבנטיים לאספקת השירותים בהתאם להוראות הסכם זה.

   שירותים נוספים ושינויים בתכולת/תקופת השירותים .2.5

תקופת  י   המכון  .2.5.1 במהלך  עת  בכל  רשאי,  דעהיה  שיקול  ולפי  להזמין  ,  תוההתקשרות 
שאינם   נוספים  זה    כלולים שירותים  הסכם  במסגרת  הוצאת בשירותים  )באמצעות 

בכתב(   אספקה  בעלי  הזמנת  מטעמו,  עובדים  באמצעות  לספקם  מהספק  ולדרוש 
 , כאשר המנהל, בתמורה שתוסכם בין הצדדיםהמומחיות והכישורים הנדרשים לשם כך

דית להכריע האם שירותים אותם יהיה בעל הסמכות המלאה והבלע  )כהגדרתו להלן(
הספק   הוא מזמין מהספק יכללו במסגרת השירותים או שהם מהווים שירותים נוספים.

לא יהיה זכאי לכל תשלום עבור שירותים נוספים אלא על פי הזמנת אספקה שהופקה 
   . כאמור, ככל שתופק

רשאי   .2.5.2 יהיה  בהסכם,  אלשנות  המכון  הנקובה  השירותים  תכולת  היקפי ת  לרבות 
 , התמהיל והתשומות הנדרשות לצורך מתן השירותים שירותים ו/או שעות השירותיםה

  . וכן להורות לספק על הפסקה לתקופה קצובה או לצמיתות של איזה מרכיבי השירותים
מובהר בזאת, כי לספק לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם כל האמור  

שירותים שידרשו על ידי המכון ושיוענקו בפועל על ידי הספק לעיל לרבות כמות שעות ה
במסגרת מתן השירותים; עוד מובהר כי הקטנה בהיקף השירותים עשוי להיות עד כדי  
ביטולם המלא או הפסקה זמנית, וזאת מבלי שיהא באמור על מנת לזכות את הספק 

שה ו/או תביעה בקשר בשיפוי ו/או בפיצוי כלשהו, ומבלי שתהא לספק כל טענה ו/או דרי
 .לכך

 העדר בלעדיות  .2.6

רשאי, בכל עת, ומעת    והמכוןמובהר במפורש, כי הסכם זה אינו מעניק בלעדיות כלשהי לספק  
  , )כולם או חלקם(ביצועם  הזמין את  )כולם או חלקם( ו/או ל  ובצע את השירותים בעצמלעת, ל

בעצמו  אחריםנוספים/מספקים   המכון  ידי  על  ש  , לרבות  דעת י כפי  שיקול  פי  ועל  לנכון    ו מצא 
 . לכל תמורה, פיצוי או שיפוי בשל כך, מבלי שהספק יהיה זכאי הבלעדי

 הספקשל הצהרות והתחייבויות  .3

   כדלקמן: ,הספק מצהיר ומתחייב בזאת .3.1

יישות .3.1.1 ועל    כי הוא  עליו  לא חלה  וכי  כדין,  בעל מי מטעמו לרבות  משפטית המאוגדת 
, כל מניעה חוקית ו/או חוזית ו/או כלכלית ו/או אחרת, על פי כל דין ו/או הסכם התפקיד

להתקשר בהסכם זה, וכי התקשרותו בהסכם זה מחייבת אותו לכל דבר ועניין על פי דין  
לצור היתר  ו/או  אישור  לכל  נזקק  אינו  כל והוא  וביצוע  זה  בהסכם  התקשרותו  ך 

 התחייבויותיו על פיו כאמור. 

כי מיום התאגדותו לא ננקטו כנגדו הליכי פירוק ו/או הליכי כינוס נכסים ו/או הליכים  .3.1.2
ובין   זמני  באופן  בין  וכיו"ב,  הליכים  ו/או להקפאת  נושים  ו/או להסדרי  נאמן  למינוי 

 גרום לכך.באופן קבוע, ולא ידוע לו על כל סיבה העלולה ל

, תביעות ו/או מתקיימים כנגדו  בעל התפקידכי לא עומדות ולא תלויות כנגדו או כנגד   .3.1.3
הליכים משפטיים אחרים, אשר עלולים לפגוע ביכולתו או למנוע ממנו לקיים את מלוא 
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דין שטרם מולאו בשלמותם אשר -התחייבויותיו על פי הסכם זה, ולא קיימים נגדו פסקי
תו או למנוע ממנו לקיים את מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה עלולים לפגוע ביכול

כאמור; כמו כן לא ידוע לספק על כל כוונה, איום או התראה להגיש כנגדו תביעה או  
 לנקוט כנגדו בהליכים משפטיים כאמור.

וחוק שכר   1991-( עבירות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א2כי לא הורשע ביותר משתי )  .3.1.4
התש )1987-מ"זמינימום,  משתי  ביותר  הורשע  ואם  כאמור  2,  עבירות  במועד   –(  כי 

 ( לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  1חתימה על הסכם זה חלפה שנה אחת ) 

סעיף  כי   .3.1.5 מוגבלות, התשנ"ח   9הוראות  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  )להלן:   1998-לחוק 
לחוק שוויון    9סעיף    או לחילופין, ככל שהוראות  יו"( אינן חלות על חוק שוויון זכויות"

עובדים, נכון    100  –זכויות חלות עליו והוא מקיים אותן ובמידה והוא מעסיק יותר מ  
)א( כי יפנה למנהל הכללי של   ספקלמועד החתימה, ה מצהיר ומתחייב, גם כדלקמן: 

 9משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  
לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; או לחילופין    – ויות ובמידת הצורך  לחוק שוויון זכ 

)ב( כי פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם 
לפי סעיף   יישום חובותיו  )ב( זה   9בחינת  לחוק שוויון זכויות בהתאם להוראות ס"ק 

 לעיל, קיבל ממנו הנחיות בעניין ופעל ליישומן.  

והתקנות מכוחו    1998- י יפעל בהתאם להוראות החוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"חכ .3.1.6
"(, ובכלל זה, יביא לידיעת עובדיו את האיסור על חוק הטרדה מינית)להלן, יחדיו: "

הטרדה מינית והתנכלות על פי החוק, ינקוט בכל האמצעים הנדרשים כדי למנוע הטרדה 
ן למניעת הטרדה מינית בין מועסקיו, יקבע דרך מינית או התנכלות, יקבע ויפרסם תקנו 

בהתאם  מינית  הטרדה  למניעת  מטעמו  אחראי  וימנה  ובירורה,  תלונה  להגשת  יעילה 
להוראות חוק הטרדה מינית. עוד מצהיר ומתחייב המפעיל, להביא באופן מידי לידיעת 

דיו  המכון, באמצעות האחראי מטעמו, כל תלונה בגין הטרדה מינית בקשר למי מעוב
המוצבים במכון במסגרת החוזה, אופן הטיפול בה והמסקנות בעקבותיה, וככל שיידרש 
לכך, ישתף פעולה עם המכון ו/או מי מטעמו בקשר לבירור התלונה כאמור. מובהר בזה, 
כי אין באמור כדי להטיל על המכון אחריות כלשהי אשר תוטל במלואה על המפעיל  

מסמכותו של המכון לטפל בבירור התלונה כאמור, ובנוסף, אין באמור על מנת לגרוע  
 בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, והמפעיל מתחייב לשתף עמו פעולה באופן מלא.

, למכון  ם שירותיהכי הוא מורשה על פי הדין בישראל להתקשר בהסכם זה ולספק את   .3.1.7
בעלי הידע, הכישורים, המומחיות, המיומנות, הניסיון, הציוד, ,  ובעל התפקידוכי הוא  

והאישורים,  ההסמכות  ההרשאות,  ההיתרים,  הרישיונות,  הכלים,  הטכנית,  היכולת 
הנדרשים על פי הוראות כל הדין ו/או ההסכם לצורך אספקת השירותים למכון, ולצורך 

הספק כי במשך כל תקופת . בנוסף, מצהיר  מילוי כל התחייבויותיו על פי הוראות הסכם
הרישיונות   ההתקשרות את  בתוקף  ולקיים  לחדש  האישוריםיפעל  ההסמכות,  ו/או    , 

, באופן מיידי, על כל למכוןהספק מתחייב להודיע ההיתרים, על חשבונו, ועל פי כל דין. 
והרישיונות  ההיתרים  מהאישורים,  איזה  של  תוקפם  יפוג  או  ישלל  במסגרתו  אירוע 

   .כאמור

והוא   עונה על דרישות הכשירות ותנאי הסף במסגרת מסמכי המכרז,  התפקיד   בעלכי   .3.1.8
   במהלך כל תקופת ההתקשרות.  מועסק וימשיך להיות מועסק על ידי הספק 

הספק מועסק" לבין  בינו  שבו  באופן  הספק,  אצל  אורגני  באופן  המועסק  אדם   "
עובד יחסי  הספק  -מתקיימים  אצל  המועסק  אדם  או  יועצי/ספקי  מעביד  כפרילנסר 

 משנה. 

כל  כי   .3.1.9 לביצוע  כוללת  באחריות  בדרישות   םשירותיהיישא  עומדים  כשהם  במלואם, 
ובכלל זה יישא על חשבונו, כל תשומה   והוראות הדין,  הסכםה, בהתאם להוראות  המכון

ו/או עלות ו/או הוצאה, מכל מין או סוג שהן הכרוכות, במישרין ו/או בעקיפין, במילוי  
 סכם. היותיו על פי ההתחייבו

לספק    ווכל מי מטעמיעניק המכון  כי ידוע לו כי כל הנחיה ו/או הוראה ו/או אישור ש .3.1.10
, אינם גורעים ו/או משחררים את הספק הסכם זהעל פי  של הספק ו/או לכל מי מטעמו 

מאחריותו  למילוי כל תנאי ההסכם ו/או    המכוןמהתחייבויותיו ו/או מאחריותו כלפי  
 .   לטיב השירותים
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  הספק ו/או כל מי מטעמויקיים  מבלי לגרוע מהוראות חוזה זה והאמור על פי כל דין,  כי   .3.1.11
התפקידלרבות  ) תקופת    (,בעל  כל  במכוןים,  הנהלאת    ההתקשרותבמהלך  , הנוהגים 

ניגוד עניינים, אבטחת המידע ושמירת סודיות כפי שיוגדרו מעת לעת על לרבות בקשר ל
' המצורפים להסכם זה, ו' ובנספח  ה, כמפורט בין היתר, בנספח  וו/או בעבור  המכוןידי  

   .כפי שיעודכנו מעת לעת )ככל ויעודכנו(

את   לספקכי כחלק בלתי נפרד מהתחייבויותיו למתן השירותים, ישא הספק באחריות   .3.1.12
 .  בנספח א' להסכם זה ולזמינות כמפורט תכולות השירותיםהשירותים בהתאם ל

כי דרש וקיבל את כל המידע, ההסברים וההבהרות בקשר עם ביצוע השירותים וכי בחן   .3.1.13
ע התחייבויותיו על פי ההסכם; כי  ותמחר את כל הגורמים העשויים להשפיע על ביצו 

להוראות  בהתאם  השירותים  ביצוע  לצורך  האמור  המידע  לבחינת  שהחובה  לו  ידוע 
ההסכם ובפרט בקשר עם הוראות כל דין, מוטלות על אחריותו המלאה והבלעדית וכי  

אחריות כלשהי    המכוןבכל מקרה לא יהיה במסירת המידע האמור על מנת להטיל על  
 גרוע ו/או לפגוע בהתחייבויות הספק כמפורט בהסכם.  ו/או על מנת ל

להודיע   .3.1.14 מתחייב  הוא  ביצוע   למכוןכי  על  להשפיע  שעלול  שינוי  כל  על  ובכתב  מידית 
 התחייבויותיו על פי הסכם זה. 

וכי ימציא  1976- כי הוא מנהל פנקסים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .3.1.15
   החוק האמור.  את כל האישורים הנדרשים לפימכון  ל

 ה. זה הוא תנאי עיקרי ויסודי בהסכם ז 3סעיף  .3.2

 נהלי עבודה ושיתוף פעולה  .4

 הספק וסמכויותיו  .4.1

(, כפופים במישרין  בעל התפקידטעמו )לרבות  או מי מ /בביצוע השירותים יהיו הספק ו .4.1.1
מי  בהודעה לספק, וכן לכל    המכון  יגדיר  וכל גורם אחר אותאו ל ו/סמנכ"ל/ית הכספים  ל

   "(.המנהל: "בהסכם זה ) םשיוסמך מטעמ

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי פניה לגורם אחר אשר איננו המנהל וכן קבלת הוראות, 
אישורים והנחיות מגורם אחר כאמור, יהיו בטלות ומבוטלות מעיקרן ולא יהיה להן כל 
תוקף. הספק ו/או מי מטעמו יבצעו את השירותים בהתאם להוראות ו/או להנחיות, כפי  

נהל, ובכלל האמור, יפעלו במסגרת מתן השירותים שיינתנו להם מעת לעת על ידי המ 
)כפי שיעודכנו על ידי הספק, לאחר קבלת אישור המנהל לתוכנם(,   המכוןבהתאם לנוהלי  

 .  המכוןכפי שאלה יעודכנו מעת לעת, בהוראת  

מוגבלות  .4.1.2 תהיינה  מטעמו,  מי  ו/או  הספק  של  סמכויותיו  כי  במפורש,  בזאת  מובהר 
לוכפופות בכל מקרה בגדרי ה ל  וסמכויות שהוענקו  ו/או שיוענקו  , מעת לעת ובחוזה 

ובכתב, על ידי המנהל. הספק ו/או מי מטעמו אינם מוסמכים בשום צורה ואופן לחייב  
. בנוסף, מתחייב הספק שלא ליצור בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו כלפי צד המכוןאת  

אלא בכפוף לקבלת   המכוןשלישי כל מצג, לפיו הם ו/או מי מטעמם מוסמכים לחייב את  
הסמכה מפורשת שניתנה לשם כך בחוזה ו/או הסמכה ספציפית, מראש ובכתב שניתנה 

צע בשם ילעיל, תהיה כל פעולה שב  . הפר הספק את הוראת סעיף זהמכוןלשם כך מאת ה
בטלה ומבוטלת מעיקרה ולא יהיה לה כל תוקף, והספק יישא באחריות הבלעדית   המכון 
 וכלפי כל צד שלישי, לכל פעולה כאמור.   המכון כלפי 

לעיל, מובהר בזאת במפורש, כי אחריותו של הספק אינה   4.1.2על אף האמור בסעיף   .4.1.3
מוגבלת אך ורק ליישום הוראותיו של המנהל, וכי בכל מקרה, לא תישמע מטעם הספק 
כל טענה לפיה לא ביצע כל חלק מהשירותים רק בשל כך שלא קיבל בגינם הוראה ו/או  

ו/או אישור מאת המנהל, לא הנחיה מפורשת מהמנהל וכי העדר   הוראה ו/או הנחיה 
ישחרר את הספק מאחריותו על פי החוזה או יגרע ממנה בשום צורה ואופן, אלא אם 

 נאמר במפורש אחרת ובכתב במסגרת ההנחיה או האישור. 

 והפקת דיווחים ודוחות שיתוף פעולה, השתתפות בישיבות .4.2
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וכחלק בלתי נפרד מהם, יישא הספק באחריות המלאה   התקשרותבמהלך כל תקופת ה .4.2.1
או  / ו , המנהל  המכוןוהבלעדית לבצע את השירותים, תוך תיאום ושיתוף פעולה מלא עם  

 .לוובין מחוצה   המכוןתוך מבין  םכל גוף אחר הפועל מטעמ

בסעיף .4.2.2 האמור  מכלליות  לגרוע  נפרד    4.2.1מבלי  בלתי  כחלק  הספק,  יידרש  לעיל, 
בין היתר באמצעות   כפי   בעל התפקידמהשירותים,  נציג אחר בספק  כל  ו/או  מטעמו 

ולהתלוות  המכוןקבע  יש אותה    למכון, להשתתף  דיון  ו/או  פגישה  ישיבה,  יים יק בכל 
 מעת לעת.   המכון יקבע עם צדדים שלישיים בכל מועד אותו   המכון

בחוזה,   .4.2.3 כמפורט  התמורה  לסופיות  המתייחסות  מההוראות  לגרוע  במסגרת מבלי 
יישא הספק באחריות, אף לבצע, לערוך ולהנפיק השירותים וכחלק בלתי נפרד מהם,  

חריותו ועל חשבונו ומבלי שיהיה זכאי בשל כך לכל תמורה, במסגרת השירותים, על א
דיווחים, ביקורות, חוות דעת, תחזיות, ניתוחים, אומדנים, סטטוסים, תוצאות ובקרות 

מכון,    שוטפות דרישת  אותם  לפי  ולפורמטים  למאפיינים,  מעת   המכוןגדיר  יבהתאם 
 לעת.  

 אספקת השירותים ושעות שירותים  מקום .4.3

יוענקו   .4.3.1 ידי הספק  השירותים  בכל מקום אחר ו/או  במכון    בעל התפקידבאמצעות  על 
   ."(מקום השירותים)להלן: " , וכאמור במפרט השירותיםמכוןדרוש היש

באמצעות    שעות .4.3.2 במכון,  השירותים  התפקידאספקת  להלן,בעל  כהגדרתו  נקובות   , 
אינו נמצא במכון.   בעל התפקיד, לרבות דרישות הזמינות בשעות בהן  במפרט השירותים

באמצעות  השירותים  מלוא  את  לספק  הספק  ממחויבות  לגרוע  כדי  לעיל  באמור  אין 
   .ספקת השירותיםאכפי שידרש לצורך  ,מטעמו נוספיםעובדים  

ולצור .4.3.3 יעניקהאמור,    ךבמסגרת  לא   לספק  המכון  ייחודית,  לא  הדירה,  שימוש  זכות 
מקרה   )ובכל  עת  בכל  לביטול  והניתנת  בזמן  מוגבלת  עם   –בלעדית,  תתבטל מעיקרה 

השירותים במקום  שהיא(,  סיבה  מכל  ההסכם  ידי    ביטול  על  שיועמד  ככל  בציוד  וכן 
ובעל וכל זאת אך ורק על מנת לאפשר לספק    ,[על פי הוראות מפרט השירותים] המכון  

להעניק את השירותים, בתקופת הההתקשרות בלבד. הספק יהיה בר   מטעמו   התפקיד
רשות זמני במקום השירותים, וכי מעבר לזכות השימוש האמורה ולגדריה, לא יהיה 

 .הספק ומי מטעמו בעל כל זכות, קניינית או אחרת, מכל מין וסוג, במקום השירותים
)נוסח משולב(, התשל"ב למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הוראות חוק הגנת הד  -ייר 

או כל חוק אחר שיבוא במקומו ושעניינו הגנה על מחזיקים במקרקעין, לא יחולו  ,  1972
המכון יעמיד לטובת בעל התפקיד )כהגדרתו להלן( על החוזה ועל יחסי הצדדים מכוחו.  

הרשיונות  כל  לרבות  לרשת,  שמחובר  נייד(  ו/או  )נייח  מחשב  לרבות  עבודה  עמדת 
ים לצורך מתן השירותים וכן חנייה ללא תשלום בשטח המכון, על בסיס מקום הרלוונטי 

המוצע  התפקיד  בעל  לטובת  להעמיד  יידרש  הספק  כי  מובהר  ספק  הסר  למען  פנוי. 
מכשיר טלפון נייד סלולרי לרבות כל אמצעי נוסף לצורך אספקת השירותים במלואם 

 ובמועדם.  

ציוד מקום השירותים ו/או במ  כל מקוםבלא ישתמשו  מו,  מטע  בעל התפקיד הספק ו/או   .4.3.4
לשימושו השירותים  שיועמד  מפרט  הוראות  פי  לפי  על  המכון  ידי  על  שיועמדו  ככל   ,

הספק במסגרת האמור,    .שירותים על פי הסכם זהאלא לצורך ביצוע ה,  שיקול דעתו
התפקידו דבר  בעל  כל  ו/או  חפץ  יאחסנו  ולא  ישתמשו  לא    המכון במשרדי    מטעמו, 

 , אלא במקום שעליו הורה המנהל. ובמקום השירותים

בעל ישא באחריות המלאה והבלעדית, על חשבונו, שהוא וכל מי מטעמו )לרבות    הספק .4.3.5
, באופן במקום השירותים ו/או בציוד ובמתקנים, ספקיו ומבקריו(, ישתמשו  התפקיד

, במצב טוב, וכן על הציוד והמתקנים  וסביבתם  יםהשירות  ם סביר וזהיר; ישמרו על מקו
וסביבתם; ימנעו מגרימת נזק, מקום השירותים  תקין וראוי לשימוש; ישמרו על ניקיון

וסביבתם ואף מקום השירותים, הציוד והמתקנים  בקלקול, השחתה, פגם וליקוי של  
 ינקטו בכל אמצעי הזהירות הדרושים לשם כך, והכול במהלך כל תקופת ההתקשרות. 

כ .4.3.6 בזאת,  מובהר  ספק  הסר  הציוד  יםהשירות  םמקוי  למען  כל  בין  ו  וכן  המתקנים 
המלאה   ו, יהיו בכל עת, בבעלותובין שהותקנו באמצעות הספק  המכוןהותקנו על ידי  ש

 .  מכוןהוהבלעדית של  
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(, וזאת תוך ואו חלק  ו )כול  יםהשירות   ם, להורות על העתקה של מקויהיה רשאי  המכון .4.3.7
והספק לא יהיה זכאי בשל ההעתקה כאמור ו/או בשל מתן    קצוב לשם כךיתקופה אותה  

 השירותים במיקום חילופי לכל תמורה, פיצוי או שיפוי.  

  ובעל התפקיד נציגי הצדדים  .5

 המכון נציג  .5.1

עמיד לרשותו  והספק מתחייב לה  לעיל כהגדרתו  מנהל  הלעניין הסכם זה הינו    המכוןנציג   .5.1.1
לגרוע  מבלי  וזאת  והנחיותיו,  דרישותיו  פי  על  והמסמכים  הנתונים  המידע,  כל  את 

 לעיל.   4מהוראות סעיף 

על פי החוזה, ובכלל האמור: פיקוח המופעל על   המכוןידוע לספק, שזכויות וסמכויות   .5.1.2
ידי המנהל בביצוע השירותים ו/או כל הנחיה ו/או הוראה ו/או אישור שיעניק המנהל 

על פי החוזה, אינם אלא   לבעל התפקיד ו/או למי מטעם הספקלספק ו/או    מהמכון או מי  
, ואין בהם על המכוןחוות דעת ו/או הצהרה מטעם  אמצעי ביקורת; הם אינם מהווים  

על   להטיל  ו/או לשחרר את הספק   המכוןמנת  לגרוע  מנת  על  ו/או  כל אחריות שהיא 
כלפי   והבלעדית  המלאה  מאחריותו  ו/או  הוראות   המכוןמהתחייבויותיו  כל  לביצוע 
 החוזה, ובכלל האמור: ביצוע והשלמת השירותים במלואם.

עת לעת, את המנהל ו/או להוסיף עליו באי כוח נוספים. באי  להחליף, מהמכון רשאי   .5.1.3
רשאים לפעול על ידי אחרים שיימצאו מתאימים לאותו עניין, כל זאת בכפוף   המכוןכוח  

 למסירת הנחיה בכתב מאת המנהל. 

 נציג הספק  .5.2

"( ו/או כל נציג נציג הספק)להלן: "  _____________נציג הספק לעניין הסכם זה הינו   .5.2.1
 עליו יוסכם בין הצדדים מראש ובכתב.  אחר 

ידאג  .5.2.2 ביצוע השירותים,  על  יפקח  והפעילות,  ירכז את המידע, המסמכים  נציג הספק, 
יהיה  עם השירותים,  בחוזה בקשר  הנקובות  וההתחייבויות  כל המטלות  של  ליישומן 
לביצוע  הקשור  בכל  מטעמו  מי  ו/או  הצדדים  בין  הבלעדי  והמתאם  הקשר  איש 

יבצע כל פעולה אחרת ו/או נוספת, על אחריותו ועל חשבונו של הספק,   השירותים וכן
השלמת השירותים, במלואם ובמועדם. למען הסר ספק מובהר ככל הדרוש לצורך    הכול

  בגין , תחייב את הספק לכל דבר ועניין. המכוןבזאת, כי התחייבות של נציג הספק כלפי 
 . שהי לא תשולם לספק תמורה כלפעילות של נציג הספק ה

 בעל התפקיד  .5.3

הספק נקב    ואות  שישמש כמנמ"ר,  ,בעל התפקידהספק יבצע את השירותים באמצעות   .5.3.1
זה: "ההצעה  במסגרת   מי מעובדי  באמצעות  (  ii)  בנוסף  וכן  ;"(בעל התפקיד)בהסכם 

  . לצורך אספקת השירותים  , מעת לעת,דרש, כפי שיהספק

בהתאם למפרט הספק ישא באחריות לכך שבכל תקופת ההתקשרות השירותים יסופקו   .5.3.2
גם בנסיבות של חופשה, מחלה,   –למען הסר ספק    –, וזאת  הנדרשת  שירותים והזמינותה

העדרות מכל מין סוג של בעל התפקיד, וזאת מבלי שיהיה זכאי בשל כך לכל תמורה 
 .  נוספות

שאינם בשליטת   אלא מטעמים חריגים בלבד  קיד את בעל התפלא יורשה להחליף    הספק .5.3.3
כל בעל   , כאשרובכתב  של המכון, מראש  הסכמתו, ורק לאחר שנתקבלה לשם כך  הספק

נדרש לעמוד בהם על התפקיד  שב תפקיד חלופי ידרש לעמוד לכל הפחות בתנאי הכשירות  
תבצע על אחריותו ועל ת,  בעל התפקיד ככל שתאושרחלפת  ה.  במסגרת מסמכי המכרז

תוך שהספק אחראי לביצוע  )אשר ישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך( שבונו של הספקח
בלי שיהיה לבעל התפקיד החלופי שיאושר כאמור לעיל, והכל מ  והולמת  חפיפה מלאה

השירותים ביצוע  את  לעכב/להשהות  מנת  על  בהם  באמור  לפגוע  תוכנית ו/או  פי  על   ,
. לשם כך, ימציא הספק למכון, לפחות ובכתבחפיפה שתוגש על ידי הספק למכון מראש 

קורות חיים וכן פרטים ומידע נוספים על   טרם החלפת בעל התפקיד,  ,ימים מראש  30
באמצעותו יבקש להעניק את השירותים, לרבות זימונו לריאיון אצל נציגי   מועמדכל  

במתן   להעסקתו  בכתב,  המכון,  של  המוקדם  אישורו  את  לקבל  מנת  על  המכון, 
החלפת בעל התפקיד ללא אישור המכון כאמור, תהווה הפרה יסודית של   תים.השירו
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קבלת   .ההסכם לצורך  אחר  לספק  לפנות  המכון  מזכות  לגרוע  כדי  לעיל  באמור  אין 
   השירותים. 

העמדת   .5.3.4 כי  במפורש,  בזאת  מובהר  ספק,  כל  הסר  איזה עובד  למען  ביצוע  לצורך 
מעבר    מהשירותים, אף  השירותים,  ולהשלמת  לביצוע  הדרוש  התפקידככל  , לבעל 

תתבצע על חשבונו של הספק ומבלי שיהיה זכאי בשל כך לכל תוספת תשלום, פיצוי או  
 להסכם זה.   10.1הנקובה בסעיף  שיפוי מעבר לתמורה 

משנה מטעמו בקשר עם ביצוע איזה   ןהספק לא יהיה רשאי להתקשר בהסכמים עם קבל  .5.3.5
אישור  את  כך  לשם  קיבל  אם  למעט  לאחר המכוןשל    ומהשירותים,  בכתב,  מראש   ,

עצמ  ןשקבל על  קיבל  כאמור  על  ןהמשנה  המוטלות  ההתחייבויות  מלוא  את  בכתב,   ,
ן הסר ספק מובהר בזאת, כי הספק יישא באחריות המלאה, הספק על פי החוזה. למע 

בקשר עם ביצוע השירותים,   וו/או כלפי כל מי מטעמ המכוןהמוחלטת והבלעדית, כלפי 
קבל באמצעות  השירותים  בביצוע  יהיה  לא  כי  על   ןוכן  להטיל  מנת  על  כאמור  משנה 

אחריות מכל מין וסוג ו/או לגרוע מאחריות הספק ו/או מי מטעמו על פי החוזה,  המכון 
והספק מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין  

 וסוג שהן בקשר לכך.  

שירות התעסוקה, התשי"ט .5.3.6 זר כהגדרתו בחוק  עובד  יהיה רשאי להעסיק  לא  - הספק 
 תים. לצורך אספקת השירו  ,1959

היה רשאי לדרוש, בכל עת, לפי  י  המכון  ביצוע הסכם זה, בין כעובד ובין כקבלן משנה  .5.3.7
בהודעה מוקדמת   מטעמים סבירים,בעל התפקיד  הבלעדי, את החלפתו של    ו שיקול דעת

הכשירות ותנאי הסף ו בבעל תפקיד העונה לדרישות  יום והספק מתחייב להחליפ  30של  
, וזאת רבסמוך לאחר קבלת הדרישה כאמווהכל    בשיובא לאישור המכון מראש ובכת

השירותים בביצוע    עיכוב ו/או השהיהאו  ו/מבלי שהחלפה כאמור תהווה עילה לדחייה  
המכון לא יפצה ו/או ישפה את הספק, בדרך כלשהי, בגין הפסדים   .ו/או כדי לפגוע בהם

 כאמור לעיל. ה החלפו/או הוצאות ו/או נזקים אחרים העלולים להיגרם לו בשל 

ולהתריע  המכון אחראי להתעדכן בהוראות  ה יהי הספק לרבות באמצעות בעל התפקיד  .5.3.8
ו/או   ל באופן שוטף המנהעדכן את  י וכל עניין אחר לנציג הספק, אשר  על בעיות, תקלות

וייעשה   מידי במקרה של כל אירוע ו/או תקלה מהותית. הדיווח יכלול כל מידע רלבנטי
 .   במכוןבהתאם לפורמט המקובל 

   הדרכות .5.4

והבלעדית לכך    הספק .5.4.1 מקצועית   הדרכה  יעבור  שבעל התפקידישא באחריות המלאה 
הכול ,  ובמהלכם  הרלבנטים  טרם תחילת מתן השירותיםשנדרש לכך,    בכל עת  קפדנית 

של   ועל חשבונו  עדכוני  הספקעל אחריותו  בשל  היתר  בין  ייעודיות,  לרבות הכשרות   ,
 . , הכל על פי שיקול דעת בלעדי של המכוןרגולציה בתחום מתן השירותים

לעיכוב ו/או  גרמו  לא י   ביצוע ההדרכותהספק ישא באחריות לכך שלמען הסר ספק, כי   .5.4.2
 להשהיה ו/או להפסקה כלשהי בביצוע איזה מהשירותים )כולם או חלקם(.   

 בעל התפקיד או מי מעובדי הספק קליטת  .5.5

עובדים את בעל התפקיד ו/או איזה מלמכון תהא שמורה הזכות, מעת לעת, להעסיק   .5.5.1
העובדים מקרב עובדי הספק כעובדי המכון או כעובדיו של ספק חילופי אחר )להלן: "

 או טענה לפיצוי כלשהו. מובהר בזאת, כי העברת "( ולספק לא תהיה כל דרישההעוברים
ימים מראש, וזאת  30להעסקה כעובד המכון, תהא לאחר מתן הודעה של  בעל התפקיד  

, למעט במקרים בו יסוכם חודשים ראשונים ממועד תחילת ההתקשרות  12בחלוף  רק  
 על ידי הצדדים אחרת.  

עימם ההתקשרות כן לסיים  ור, הספק מתחייב שלא למנוע העברת עובדים ובמקרה כאמ .5.5.2
לפי כל דין ובכלל אלה: לסיים את עבודתם של העובדים העוברים בהליך של שימוע 
העובדים  של  הזכויות  כל  תשלום  תוך  בהסכמה  או  דין  פי  על  כמתחייב  ופיטורים 

הסדיר את מלוא חובותיו  העוברים בדין מפוטר במלואן. הספק יהיה האחראי הבלעדי ל 
בגין   העוברים  לעובדים  שיש  זכות  לכל  בקשר  העוברים  מהעובדים  אחד  כל  כלפי 
העסקתם על ידי הספק בתקופה שעד לסיום העסקתם ו/או בגין סיום העסקתם, לרבות 
לקרנות  הפרשות  מחלה,  חופשה,  מוקדמת,  הודעה  פיטורים,  לפיצויי  בקשר  חבויות 
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ביטוח   גמל,  קופות  העובדים פנסיה,  זכאים  לו  אחר  או  נוסף  סכום  כל  וכן  מנהלים 
העוברים על פי הסכמי ההעסקה שבינם לבין הספק ו/או על פי דין, בין היתר, בשל סיום 

 יחסי העבודה בינם לבין הספק.

ו/או לקבלני   הספק יוותר אחראי מלא ובלעדי בגין כל סכום המגיע ו/או שיגיעו לעובדים
ע   משנה בגינם  או  )לרבות העוברים  הסכם  ו/או  צו הרחבה  לרבות מכוח  דין,  כל  פי  ל 

העסקתם  סיום  למועד  שעד  לתקופה  ביחס  מנהג  ו/או  נוהג  ו/או  הסדר  ו/או  קיבוצי( 
היה אחראי בשום צורה לכל תשלום י לא    המכוןולרבות בגין סיום העסקתם כאמור.  

ל הזכאות  ו/או  פרעונם  לרבות תשלומים שמועד  העוברים,  לעובדים  הם טרם כאמור 
על מנת להבטיח כי בוצעו    המכוןהגיע. הספק יחתום על התחייבות בנוסח שידרש על ידי  

כל התשלומים שבאחריות הספק לרבות ביצוע כל הניכויים ו/או ההפרשות בגין העסקת 
    העובדים העוברים כאמור.

יהא   .5.5.3 מהתמורהרשאי  המכון  העוברים את    לקזז  העובדים  כלפי  הספק  חובות  מלוא 
 .  ימים 10שניתנה לספק הודעה מראש ובכתב של   ובלבד

כי   .5.5.4 פי    וזכות המוקנית לכל  היה רשאי לממש  י   המכוןמובהר, למען הסר כל ספק,  על 
לעיל, בכל מקרה בו בוטל הסכם זה או איזה מהשירותים   5.5  זה  ף קטןהוראות סעי

 הכלולים במסגרתו, מכל סיבה שהיא.  

 . זה הוא תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה 5 סעיף .5.6

 תקופת ההתקשרות .6

בכפוף  חודשים החל ממועד חתימת המכון על החוזה ו  24לפרק זמן של  תהיה    ההתקשרותתקופת   .6.1
 "(. תקופת ההתקשרות)להלן: " לתנאיו

שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופות  המכון בלבד יהא רשאי, על פי   .6.2
חודשים או יותר כל תקופת הארכה )להלן:    12חודשים במצטבר, בתמהיל של    60הארכה של עד  

ההארכה" של  תקופת  בכתב,  מוקדמת,  בהודעה  וזאת  תקופת    30"(,  תום  טרם  ימים 
לתקופת/תקופות הארכה  הוארכה תקופת ההתקשרות    התקשרות/תקופת הארכה )לפי העניין(.

ההתקשרות"  "תקופת  מצוין  בו  בהסכם  מקום  בכל  אזי  תקופת/תקופות   כאמור,  גם  משמע 
 הארכה כאמור.  

ת/תקופות  מובהר במפורש, כי הוראות ההסכם יחולו במהלך כל תקופת ההתקשרות וכל תקופ  .6.3
   .הארכה )ככל שתמומשנה(

יהיה המכון רשאי להנפיק עבור   .6.4 הספק דרישה להצבת כוח אדם,  במהלך תקופת ההתקשרות 
אשר   שירותים  ספק    – לתקופות  הסר  זמן    – למען  לפרקי  מעבר  אף  ממושכות  להיות  עשויות 

הקצובים לתקופת ההתקשרות )או לתקופות ההארכה, ככל שתמומשנה(. בגין שירותים אלה,  
 יחולו הוראות חוזה ההתקשרות לכל דבר ועניין ובשינויים המחויבים. 

 סיום ההסכם .7

 מטעמי נוחות   סיום .7.1

המכון בלבד יהא רשאי לבטל את החוזה לפני תום תקופת ההתקשרות ו/או לפני תום  .7.1.1
פי שיקול דעתו הבלעדי,  על  לפי העניין, בכל עת מכל סיבה שהיא,  תקופת ההארכה, 

לספק   שתימסר  בכתב,  מוקדמת,  הודעה  לגרוע   30באמצעות  מבלי  וזאת  מראש,  יום 
 ל פי החוזה.   משאר הזכויות המוקנות למכון ע 

הפסקת  .7.1.2 ו/או  החוזה  ביטול  כי  חוזר,  בלתי  באופן  בזאת  ומתחייב  מצהיר  הספק 
הפסקת   ו/או  ה  השירותיםההתקשרות  תקופת  הארכת  אי  לאיזו    התקשרותו/או 

זכות המוקנית  מתקופות הארכה וכי בקרות איזה מהמקרים האמורים למכון, הנה   ,
הוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע מלטעון טענה בדבר הסתמכותו למתן 

 .  תקופות הארכה )לפי העניין(/ההתקשרותשירותים למשך כל תקופת  

כל   המכוןאת ביטול החוזה, אזי לא יהיה בביטול החוזה בכדי להטיל על  המכון    דרש .7.1.3
י לגרוע מאחריות הספק לביצוע כל יתר התחייבויותיו על פי חוזה זה, אחריות ו/או כד 

והספק מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג  
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שהם וכן לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או תשלום ו/או שיפוי נוספים מכל מין וסוג שהם 
 בקשר לכך.

 סיום בגין הפרת חוזה   .7.2

רשאי להביא חוזה זה לסיומו בכל מקרה בו הפר הספק את החוזה,   יהאבד  בל  המכון .7.2.1
ם והספק לא תיקן  מיי  7הפרה שאיננה יסודית, ובלבד שנתנה לספק הודעה מוקדמת של  

 את ההפרה, תוך התקופה כאמור.  

רשאי להביא חוזה זה לסיומו בכל מקרה בו הפר הספק את החוזה,   יהאבלבד  המכון   .7.2.2
ימים והספק לא תיקן את   3ד שנתנה לספק הודעה מוקדמת של  הפרה יסודית, ובלב

 ההפרה, תוך התקופה כאמור. 

על פי הוראות כל דין או חוזה זה, בקרות אחד   המכוןמבלי לגרוע מכל זכות אחרת של   .7.2.3
 רשאי לבטל, לאלתר, חוזה זה:   מכון ה  יהאאו יותר מן המקרים הבאים, 

כל חלק ממנו, בלי הסכמת  הספק ניסה להסב את ההסכם לאחר, כולו או   .7.2.3.1
    ו/או; המכון בכתב ומראש

במתן   .7.2.3.2 ו/או  זה  בהסכם  הקשור  לאדם  הציע  או  נתן  בשמו  אחר  או  הספק 
השירותים, שוחד ו/או מענק ו/או טובת הנאה שאין אותו אדם זכאי לה על  

    ו/או; פי דין או הסכם

הסכם זה, הספק/קבלן    מושאהסתבר למכון כי במסגרת אספקת השירותים   .7.2.3.3
העבודה   חוקי  הוראות  את  התפקיד  בעל  כלפי  מפר  שאושר,  ככל  המשנה 

   ו/או; החלים עליו ביחס לעובדיו

יכולתו לפרוע את חובותיו לצד שלישי כלשהו, לרבות הגעה  -הספק הודה באי .7.2.3.4
 ו/או  להסדר נושים או הצעה להסדר נושים כאמור;

; לספק ו/או למי מטעמו חשש לניגוד עניינים בקשר עם איזה מהשירותים .7.2.3.5
 ו/או

הליך של חדלות פירעון ו/או ניתן כנגדו צו לפתיחת הליכים    ספק נפתח כנגד ה .7.2.3.6
פירעון   חדלות  חוק  להוראות  בהתאם  מתאפשר  ההסכם  וביטול  כאלה, 

תשע"ח כלכלי,  פירעו)"   2018- ושיקום  חדלות  החוק  ו/או  קיבל    ספק ן"( 
צו כינוס נכסים ו/או שימונה    ספקהחלטה על פירוק מרצון ו/או הוצא נגד ה 

ו/או    ני או קבוע, שלא מכוח הוראות חוק חדלות פירעוןלו כונס נכסים זמ 
  או ,  ממנו  מהותי  חלק  על  או,  הספק  של   רכושו  על,  קבוע  או  זמני,  עיקול  הוטל

,  ממנו  מהותי   חלק  או  הספק   רכוש  לגבי   לפועל  הוצאה  פעולת  שנעשתה
בוטל כאמור    כ/יםוההלי שה  ימים  30בתוך    ולא  ו/או    ספק ממועד הגשתם 

שה ו/או  מרצון  פירוק  על  החלטה  המשרה    ספקקיבל  מנושאי  מי  ו/או 
  הספק ו/או    בירה פליליתעב נחקרו או הורשעו  בו ו/או בעל התפקיד  הבכירים  

באי הגעה  -הודה  לרבות  כלשהו,  שלישי  לצד  חובותיו  את  לפרוע  יכולתו 
 . להסדר נושים או הצעה להסדר נושים כאמור

במפורש בזאת  מובהר  ספק  הסר  כנגד  למען  הליכים  לפתיחת  צו  מתן  כי   ,
, יקנו כשלעצמם זכות  ספקו/או פתיחתו של הליך חדלות פירעון כנגד ה  ספקה

)א( לחוק  71, לצורך הוראת סעיף  ספקלבטל את ההסכם בשל הפרתו על ידי ה
ו/או    ספק חדלות פירעון. כמו כן, מובהר כי מתן צו לפתיחת הליכים כנגד ה

פירעו  חדלות  הליך  של  ה פתיחתו  כנגד  של  ספקן  הודעה  כשלעצמם  יהוו   ,
)א( לחוק  71המכון עבור הנאמן על ביטול ההסכם, בהתאם להוראות סעיף  

 חדלות פירעון, ולכל דבר ועניין. 

לו   .7.3 ידוע  כי  חוזר,  ובלתי  ומתחייב בזאת באופן סופי, מלא  מהווים  השירותים  שהספק מצהיר 
עבור   חיוניים  המל  המכוןשירותים  באחריות  ישא  בביצוע  ולכן  להמשיך  והבלעדית  אה 

נסיבות  בההתחייבויות על פי ההסכם ללא כל עיכובים ו/או הפסקות ו/או השהיות, וזאת לרבות  
אי   ו/או  מחלוקת  לרבות  וסוג,  מין  מכל  הצדדים,  בין  הסכמה  אי  ו/או  מחלוקת  נתגלעה  בהן 

ומתחייב בזאת כי על אף האמור    ספקעוד מצהיר השר נדונה במותב שיפוטי כל שהוא.  הסכמה א
יהיה זכאי    הספק,  1970-בכל דין, לרבות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א לא 
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בשום מקרה, בשום צורה ואופן ומכל סיבה שהיא לבטל את החוזה באופן חד צדדי, וכי הסעד  
  , יהיה סעד ממוני. המכוןן כל מעשה ו/או מחדל ו/או הפרה של היחיד לו יהיה זכאי בגי 

 תוצאות סיום ההסכם .8

על פי    ו, מבלי לגרוע מיתר זכויותיהמכון, רשאי  לעיל  7כמפורט בסעיף  את ההסכם    מכוןביטל ה .8.1
בשיתוף פעולה עם כל  )או כל חלק מהם(    ם שירותיהההסכם או על פי כל דין, להמשיך את ביצוע  

 .  הספק  מטעםמי  התפקיד/ בעל, לרבות במישרין באמצעות  הבלעדי  ו גורם אחר על פי שיקול דעת 

, לא תבוא במקום כל סעד אחר המגיע  המכוןלעיל, על ידי    7.2הפסקת ההתקשרות כאמור בסעיף   .8.2
 על פי ההסכם או הדין.      מכוןל

זה .8.3 הסכם  סיום  או  ביטול  של  מקרה  בסעיף    בכל  תוכנית  ,  לעיל  7כאמור  את  הספק  יקיים 
המידע והמסמכים שמסרו עבורו  באופן מיידי את כל    מכוןימסור לרתה להלן( ודההיפרדות )כהג 

, ובכלל אלה את כל  םשירותיהשהופקו במהלך ביצוע    השירותיםתוצרי  וכן את כל   המכוןעל ידי 
, בתוספת  ם שירותיהעותקי המקור ואת ההעתקים של כל המסמכים אשר ברשותו בקשר עם  

הצהרה בכתב שלא השאיר ברשותו או ברשות אדם ו/או גורם אחר מטעמו כל מסמך הקשור עם  
, זולת לצרכי קיום התחייביותיו על פי הסכם זה ו/או הדין ובכלל זה לצרכי  ביצוע השירותים

 רת הכיסוי הביטוחי בהתאם לתנאי הפוליסות שערך על פי הוראות הסכם זה.   שמי

כל   .8.4 הגבלה,  ללא  לרבות,  סיומו,  לאחר  אף  לחול  אמורות  מטבען  אשר  ההסכם,  הוראות  כל 
הקניין זכויות  בדבר  של   ההוראות  להלן(  תוכנית ההיפרדות,  המכוןהרוחני  חבות  ו  )כהגדרתה 

 ההסכם.   ו להיות בתוקף גם לאחר סיוםהספק לאחריות ושיפוי וכדומה ימשיכ 

מי שיועסק מטעמו   .8.5 בתום תקופת ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, מתחייב הספק לאפשר לכל 
  מכון תקשר היו/או אצל הספק עימו    המכוןושיחפוץ בכך, לעבור לעבוד אצל    םשירותיהבאספקת  

  חופשי ללא כל מגבלה ישירה ו/או פן  , וזאת באו(המכון)לפי בחירת    לצורך ביצוע שירותים דומים 
 עקיפה וללא חיוב עובד/עובדים כאמור בפיצוי או תשלום אחר כלשהו.

מייד בתום תקופת ההתקשרות, בכל עת מכל סיבה שהיא, לרבות מחמת ביטולו של החוזה, ישא   .8.6
והבלעדית, למסור   בלבד את החזקה במקום שירותים לרבות    למכוןהספק באחריות המלאה 

והמת תקינים  הציוד  כשהם  הספק,  של  לשימושו  שנמסרו  כפי  או  במסגרתו  הכלולים  קנים 
את החזקה במקום השירותים כשהוא    ו ו/או למי מטעמ  למכון הספק ימסור    וראויים לשימוש.

על    הספקפנוי מכל אדם וחפץ )למעט הציוד והמתקנים כאמור(. במסגרת ולצורך האמור, יפנה  
שהביא מטעמו לצורך ביצוע  את כל החפצים    המכוןדי  , מחוץ למשריםהשירות   םחשבונו, ממקו

 .  השירותים

 תוכנית היפרדות  .8.7

הספק מתחייב כי בסיום הסכם זה, מכל סיבה שהיא, ישתף פעולה עם המכון ו/או כל  .8.7.1
גורם אחר, לרבות ספק שירותים עימו יתקשר המכון לביצוע השירותים מושא הסכם 

להעביר   מנת  על  הדרוש  כל  ויבצע  הנדרשים זה,  המסמכים  ו/או  המידע  כל  את  לידו 
 לצורך המשך ביצוע השירותים באמצעות אחר. 

מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם זה, הספק יעביר על פי דרישת המכון, תכנית  .8.7.2
ההיפרדות וחפיפה אותה הוא מציע לקיים עם המכון ועם הגורם שיוגדר על ידי המכון  

"(. הספק יתייחס בתוכנית ההיפרדות, היפרדותתוכנית  כמחליפו בסיום ההתקשרות )"
 בין היתר, להיבטים הבאים: 

 המועדים ליישום ההיפרדות והחפיפה.  .8.7.3

, meta-dataאופן העברת המידע, קוד והנתונים מהספק למערכות המכון. זאת לרבות   .8.7.4
מפתחות הצפנה, טבלאות נתונים, קיטלוג וכל פריט מידע אחר שנדרש לקריאת נתונים 

 במערכות המכון או מי מטעמו.  ושימוש בהם

 גורמים אצל הספק אשר יבצעו את החפיפה.   .8.7.5

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

  ודוחות דיווחים .9



  

 

 

 12 

, דוח על ביצוע  המכוןשל   ואישורל ספקאחת לחודש יגיש הלעיל,  4.2סעיף מבלי לגרוע מהוראת  .9.1
ובו יפרט את היקף השירותים והפעילות אותה ביצע  חתום באמצעות נציג הספק,  השירותים,  

. טופס דיווח  תפקידהות בעל  , לרבות פירוט שעות העבודה שבוצעו בפועל באמצעבחודש החולף
 (."דוח השירותים"' להסכם זה )להלן גם: דנספח כ המצורף  ה לדוגמ

מערכות   .9.2 לדרישות  בהתאם  נוספים  נתונים  ו/או  דוחות  ולספק  בהתאם  לפעול  יהיה  הספק  על 
ויחולו    ולשאת בכל הוצאה שיידרש להוציא בקשר לכך  המכון,המידע ו/או מערכות המחשוב של  

 . לעיל 4.2בעניין זה יתר הוראות סעיף 

 התמורה .10

ובהתאם   .10.1 ובמועדן  במלואן  ההתקשרות,  תקופת  במהלך  הספק  התחייבויות  כל  ביצוע  תמורת 
ת  הנקוב בהצעבסכום  חודשי  ריטיינר    לספק, כתשלום סופי ומלא,  ישלם המכוןלהוראות החוזה,  

עבור מכלול  ₪ לחודש,   , היינו סך של _____________ינר החודשיהספק כהצעת מחיר לריטי 
 "(. התמורה)להלן: "  בהסכם השירותים

שלם לספק את התמורה עבור כל חודש, לאחר ובכפוף לאישורם על ידי  המנהל, וזאת  המכון י .10.2
. יודגש  במכוןבצירוף דוח השירותים, ובהתאם למדיניות ולנהלים המקובלים    חשבון עסקהכנגד  

כי התשלום כאמור ייעשה בכפוף לאישור חשבון העסקה ודוח השירותים על ידי המנהל. חשבון  
, יעוכב ללא כל חבות עד לבירור סופי ואישורו על ידי המנהל.  המנהלעסקה אשר לא יאושר על ידי  

ל ידי המנהל באופן חלקי, ישולם לספק באופן שבו הספק יהיה זכאי  חשבון שאושר לתשלום ע 
במחלוקת.   שנוי  ושאינו  שאושר  היחסי  החלק  תיקונים,  לתשלום  או  התאמה  אי  של  במקרה 

בציון הפרט הלקוי או החסר. חשבון שיוגש ללא    חזיר לספקוהמכון י סקה לא יכובד,  חשבון הע 
     כאמור. דוח שירותים, לא ישולם עד שיצורף לו הדוח

  45ועבר לתשלום. התשלום יבוצע בתנאי שוטף +  העסקה יחשבון לאחר אישור דוח השירותים,  .10.3
העסקה  מיום חשבון  יתווסף  .  קבלת  תשלום  לכל  כאשר  חדשים,  בשקלים  יבוצעו  התשלומים 

   חשבונית מס כדין. הספק ימציא למכון  .מע"מ בשיעור שיהיה בתוקף בעת התשלום

הסוציאליות של עובדיו )לרבות דמי    , זכויותיהםהמיסים, ההיטלים, הנלוותהספק יישא בכל   .10.4
הסכם.  ה  מושאותשלומי חובה אחרים  שעות נוספות וכיו"ב(  חופשה, דמי מחלה, דמי הבראה,  

על    ונכה מכל תשלום שישולם על ידי  שהמכוןמבלי לפגוע באמור לעיל, הספק מצהיר כי ידוע לו  
חייב    שהמכון יהאהיטלים, הנלוות ותשלומי חובה בשיעורים  פי הסכם זה את כל המיסים, ה

   לנכותם על פי דין לפני תשלומו של כל תשלום כאמור. 

רשאי לשלם את התמורה בשיק או בהעברה בנקאית לחשבון הבנק של הספק לפי  המכון יהא   .10.5
דעת ושיקול  היה    ו בחירתה  לעת.  מעת  המכון הבלעדי  בנקאית    ויבחר  בהעברה  לספק  לשלם 

 את פרטי חשבונו המעודכנים לצורך התשלום.   למכוןמתחייב הספק להמציא 

 סופיות התמורה  .10.6

לעיל, הינה קבועה וסופית   10.1מודגש כי התמורה אשר תשולם לספק, כאמור בסעיף   .10.6.1
(, המכון למשך כל תקופת ההתקשרות )לרבות תקופות ההארכה, ככל שימומשו על ידי  

 ללא עדכונים או הצמדות כלשהן. 

ומושלם של כל התחייבויות   .10.6.2 ביצוע מלא  עבור  וסופית  התמורה מהווה תמורה מלאה 
שהוא  וסוג  מין  מכל  והעלויות  ההוצאות  וכל  הרווח  לרבות  החוזה,  פי  על  המפעיל 
המחשוב,  מערכות  תקורות,  האדם,  כח  העבודה,  לרבות  השירותים,  במתן  הכרוכות 

ילום, תוכנות, ציוד, החומרים, תוכנות, הפקת דוחות, הדרכות, השתתפות בישיבות, צ
הוצאות נסיעה, הוצאות משרדיות, אספקה, השגת אישורים, ביטוחים, מיסים, עליות 
מחירים, רישיונות וכל עלות אחרת, ובכלל זה כל שינוי עתידי מכל סוג שהוא )לרבות 
מכוח דין( שיש בו כדי להשפיע על הספק ו/או על מי מטעמו ו/או על העלויות הכרוכות 

מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה והספק לא יהא זכאי לשום תמורה נוספת, לרבות  ב
 החזר הוצאות מכל סוג שהוא, למעט אם נאמר במפורש אחרת.

מוסכם בין הצדדים כי שום תשלום אחר או נוסף בפרט לאמור בסעיף זה, לא ישולם על  .10.6.3
זהמכוןידי   הסכם  פקיעת  לאחר  ולא  השירותים  מתן  במהלך  לא  מתן  ,  עבור  לא  ה, 

השירותים ולא בקשר איתם ו/או כל הנובע מהם, לא לספק ולא לכל אדם או גוף אחר, 
 אלא בהתאם להסכם בכתב שיחתם מראש על ידי מורשי החתימה של הצדדים. 
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לא יחול כל שינוי אחר, לרבות בגין בתמורה  מובהר במפורש ולמען הסר כל ספק, כי  
ות לחג, מתנות יום הולדת, ימי גיבוש, אירועי חברה, שעות נוספות, הוצאות נסיעה, מתנ

תשלומי  טלפון, רכב, תוספות שכר )לרבות בשל צבירת ותק וניסיון של בעלי התפקידים,  
מיסים ותשלומי חובה אחרים החלים על מעביד ועובד מכוח הוראות ההסכם והוראות 

י המועסקים מטעמו, וכן תנאי העסקה שונים ונוספים. בכל אלה יישא הספק כלפ  כל דין
לשנות את  מנת  על  שיהיה באמור  ועל חשבונו, מבלי  והמלאה  על אחריותו הבלעדית 

 .  התמורה

עליו   .10.6.4 בכל תשלומי החובה החלים  ישא לבדו  כי הספק  למען הסר ספק מובהר בזאת, 
תשלומים  וכל  לאומי,  ביטוח  הכנסה,  מס  זה:  לעניין  לרבות  השירותים,  עם  בקשר 
אחרים החלים על קבלן עצמאי הן לפי דין והן המיועדים להגן על זכויות סוציאליות 

 ושהברירה בתשלומים היא בידיו.  

   ביטוח אחריות ו .11

 אחריות  .11.1

הספק   .11.1.1 כלפי  על  כוללת  אחריות  קבלניה,   המכוןתחול  שלוחיה,  מעובדיה,  מי  )לרבות 
ו/או לכל למכון  שייגרם  על פי דין  לקוחותיה ו/או כל צד שלישי כלשהוא( עבור כל נזק  

, לרבות בעל עקב הפרה, מעשה או מחדל של הספק ו/או כל גורם מטעמומי מטעמם,  
   .הסכםוליתר התחייבויתיו בם  שירותיבקשר ל התפקיד,

ו/או כל מי שבא ו/או פועל מטעמו לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל חבות שהיא   המכון .11.1.2
, גוף או רכוש, ו/או פגיעה שהיא שייגרמו לספק ו/או לעסקו ו/או לרכושו ו/או  נזקלכל  

ו/או לצד שלישי כלשהו. מבלי   לגרוע לעובדיו ו/או למי מטעמו, לרבות בעל התפקיד, 
מהאמור לעיל, הואיל והספק משמש כקבלן עצמאי בביצוע השירותים והתחייבויותיו  
האחרות על פי הסכם זה, הוא לבדו יהיה האחראי הבלעדי כלפי עובדיו ו/או מי מטעמו, 

נזק או הפסד שיקרו    ,לרבות בעל התפקיד, בגין כל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות
ין ובין בעקיפין, כתוצאה מכל אירוע אפשרי לרבות תאונה או יגרמו להם, בין במישר

ו/או מחדל הקשורים  כדי או עקב מעשה  ו/או תוך  שאירעה בעת אספקת השירותים 
 להתחייבויותיו של הספק עפ"י הסכם זה.   

הספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את המכון בגין כל נזק שנגרם למכון ו/או תשלום בו  .11.1.3
 טענה תביעה ו/או דרישה ו/או של במקרהבאחריות הספק.    נדרש לשאת, ואשר מקורו

, הסכם זה ו/או כל דין  פי על לה אחראי שהספק"(, תביעה: "להלן) כאמור לעיל  נזק בגין
 את לפצות לשפות ו/או ,המכוןהספק מתחייב, מיד עם קבלת דרישתה הראשונה של  

מעובדי   המכון מי  שלוחי ו)לרבות  לקוחותי וקבלני  ו,  כלשהוא(   ו,  שלישי  צד  כל  , ו/או 
הכלל  מן  יוצא ללא  וסוג  מין  מכל  והוצאות תשלומים כולל, הספק חבות  סכום במלוא
)ו/או מי מאלה המצוינים לעיל הזכאים לשיפוי ו/או    שהמכון פשרה של במקרה לרבות

אחרים  סעד או תרופה לכל   המכוןמזכות   לגרוע מבלי  וזאת אליה, פיצוי כאמור( הגיעו 
על פי ההסכם ו/או הדין. למרות האמור, מוסכם כי חבות הספק לשפות ו/או לפצות את 

. שביצועו לא עוכבכאמור ביחס לתביעות צד שלישי בלבד תהא על פי פסק דין    המכון
ספק לספק הזדמנות ימסור לספק הודעה על התביעה הרלבנטית תוך זמן סביר, וי  המכון

. הספק מתחייב לשתף , ככל שהדבר בשליטת המכוןסבירה להתגונן מפני תביעה כאמור
כל  המכוןכך יעמיד לרשות   ולשם, בכל מקרה בו תוגש תביעה כאמור, המכוןפעולה עם 

 . ויידרשו על ידמידע ו/או מסמך ש

   ביטוחים .11.2

מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות הספק על פי כל דין ו/או על פי הסכם זה, מתחייב הספק לערוך  
המסומן   הביטוח  בנספח  המפורטים  וההוראות  הביטוחים  את  חשבונו,  על  גולקיים  וכן  '  כנספח 

ג'באישור קיום ביטוחי הספק המסומן   המצורפים להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד    ,1כנספח 
 ממנו. 

 . זה הוא תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה 11סעיף  .11.3

  פיצויים מוסכמים .12

הספק מתחייב בזאת לשלם למכון, פיצויים קבועים ומוסכמים מראש, שאינם טעונים הוכחה,   .12.1
המפורטים   ובסכומים  השירותיםבמקרים  מפרט  א',  בכפוף  בנספח  הספק,  על  יוטלו  אשר   ,
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הפיצויים " לשיקול דעתו הבלעדי של המנהל והחלטתו בנוגע לכל מקרה ומקרה בנפרד )להלן:  
  ."(המוסכמים

הירים בזאת, כי סכום הפיצוי המוסכם, מהווה פיצוי מוסכם והולם על הנזק אותו  הצדדים מצ .12.2
שבמפרט   SLAסעיף רמת השירות בהצדדים כתוצאה מסתברת של ההפרות המתוארות רואים 

בפיצוי המוסכםהשירותים יהיה  לא  דין,  כי על אף האמור בכל  או  . עם זאת מובהר,  גבייתו   ,
לכל סעד אחר ו/או תרופה ו/או זכות על פי החוזה ו/או על    המכוןעל מנת לגרוע מזכות    תשלומו

לביטול החוזה ו/או לקבלת פיצוי בשיעור גבוה יותר, בין היתר,    ופי כל דין, וכן מבלי לגרוע מזכות
מנת לפטור את הספק מאחריותו הבלעדית והמלאה  , ואין בו על  ככל שיחוב בו כלפי צד שלישי

 ע מלוא ההתחייבויות בחוזה. לביצו

, לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים מכל סכום שיגיע לספק בכל עת, לרבות  יהיה רשאי   המכון  .12.3
לה זכאי    התמורה (, מהמכוןלפי שיקול דעת  באמצעות ניכוי סכום הפיצויים )כולם או חלקם,  

 .  הספק

, לא תחשב בשום צורה  מכוןהלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי אי גביית הפיצוי המוסכם על ידי   .12.4
לקבלת כל סעד    ו לקבלת הפיצוי המוסכם ו/או מזכויותי  ו על זכויותי  המכוןשל    ואופן כוויתור

היה רשאי לגבות את הפיצוי  י   והמכון לביצוע ההפרה על ידי הספק,    המכוןאחר ו/או כהסכמה של  
הבלעדי ו/או לקבל כל פיצוי ו/או שיפוי אחר, והכול מבלי    ו המוסכם בכל עת ועל פי שיקול דעת

 לגרוע מחובותיו והתחייבויותיו של הספק על פי החוזה.  

 המחאת זכויות וחיובים  .13

הספק אינו רשאי להמחות ו/או לשעבד ו/או למשכן ו/או להסב לאחר את זכויותיו ו/או חובותיו   .13.1
וכן אין הוא רםאו כל חלק מה  םעל פי ההסכם, כול או  ,  שאי להעביר או למסור או להמחות 

לשעבד לאחר כל זכות או חובה לפי ההסכם או לעשות עסקה כלשהי בזכות כלשהי שיש לו על פי  
הא רשאי לסרב לבקשת הספק  י  המכון. יובהר, כי  מראש ובכתב  המכוןההסכם, אלא בהסכמת  

והספק    ות סירוב הא חייב לנמק את סיב יהמוחלט והבלעדי מבלי ש   ו כאמור על פי שיקול דעת
מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. כמו כן ומבלי לגרוע מכלליות האמור  

    ובכל תנאי על פי שיקול דעת ורשאי להתנות את הסכמת  יהא המכוןלעיל,  

לאישור המחאת זכויות או חובות כאמור    מהמכון למען הסר ספק מובהר, כי כל בקשה של הספק   .13.2
מראש להמחאה כאמור יהא תקף רק אם ייעשה   המכוןבכתב, וכל אישור של  למכוןלעיל, תוגש 

 . ובכתב

כל מסירה או העברה שיתיימר הספק לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה ומבוטלת   .13.3
 וחסרת כל תוקף. 

לפי    וו/או התחייבויותי   ואו להסב את זכויותי/להמחות ו/או לשעבד ו/או למשכן ו  המכון רשאי .13.4
הספק מתחייב  לקבל לכך הסכמה כלשהי מצד הספק.  הסכם זה, כולן או חלקן, בלי שתידרש  

ולחתום על כל מסמך, ככל שיתבקש, אם יתבקש, לאישור ו/או לביצוע    המכוןלשתף פעולה עם  
פי הסכם זה ולא יטיל עליו    האמור בסעיף זה ובלבד שמסמך כאמור לא יגרע מזכויות הספק על

 חבות כספית נוספת מעבר לאמור בהסכם זה. 

 הגבלת שינויים בתאגיד הספק .14

במידה וייעשה שינוי בתאגידו, בין על ידי הוספת חבר או שותף, על    למכון הספק מתחייב להודיע   .14.1
ידי העברת זכויות הוספתן או חלוקתן מחדש, על ידי הקצאת מניות מחדש, על ידי העברת מניות  
או הקצאת מניות חדשות, בין שנעשו בין חברי התאגיד לבין עצמם ובין מי שאינו חבר התאגיד,  

וכן במקרה שהשליטה בתאגיד הספק    50%  -ביותר מוהשליטה  באופן שמשנה את הון המניות  
 היא בידי תאגיד אחר או אם היו מניות ממניותיו בידי תאגיד אחר. 

  ההסכם שיקול דעת סופי ומלא לבטל    למכון לעיל, יהיה    14.1כאמור בסעיף    למכון הודיע הספק   .14.2
  30ודיע על כך לספק בהתראה מוקדמת של  ימכאן ואילך, אף בלא צורך בנימוק נוסף, ובלבד ש 

   ם לפני מועד הביטול.מיי

  מעמד הספק .15

 הספק כספק עצמאי  .15.1

אינם  , בעל התפקיד וכל עובד/מועסק מטעם הספק,  בין הצדדים, כי נציג הספקמוסכם בזה  
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, וכי הספק מצהיר כי איננו ספק כוח אדם כמשמעו בחוק העסקת עובדי כוח  המכוןעובדי  
 , לפיכך:1996- אדם, תשנ"ו

מוסכם בין הצדדים, כי הספק משמש כספק עצמאי בביצוע התחייבויותיו על פי החוזה  .15.1.1
לפקח   ,למנהל ו/או למי מטעמםו/או    למכוןזכות שניתנה על פי החוזה    ואין לראות כל

אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות החוזה במלואן, ולא תהיינה   על אספקת השירותים,
והם לא יהיו    המכון  י כל זכויות של עובד  למי מטעמו לרבות בעל התפקידלספק ו/או  

עם אספקת השירותים לכל תשלומים, פיצויים או הטבות אחרות בקשר    מהמכוןזכאים  
 עם ביטול או סיום החוזה, מכל סיבה שהיא. על פי החוזה ו/או  

תקופת   .15.1.2 בכל  לקיים  מתחייב  לפי    ההתקשרות הספק  ידו  על  שיועסקו  העובדים  לגבי 
חוק שכר החוזה, אחר האמור בכל דין לעניין יחסי עובד ומעביד וזכויות עובדים, לרבות  

 . 1987-, תשמ"ז  מינימום

ו/או תביעה של ו/או דרישה  טענה    המכון וכל צד שלישי, לכל הספק יהיה אחראי כלפי   .15.1.3
 רשויות מוסמכות בכל הנוגע להוראות כל דין בקשר לביצוע השירותים על פי החוזה. 

להבטיח   .15.1.4 בעל התפקיד הספק מתחייב  פי הוראות הבטיחות ו ינק  כי  על  ט בכל אמצעי 
 ו/או כאמור בכל דין לעניין אמצעי בטיחות.   במכוןהקיימים בעבודה  

 שיפוי  .15.2

מוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים, כי במידה וייקבע על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת,  .15.2.1
מעובדי עובד  כי  שהוא,  זמן  התפקיד,  הספק  מועסקי/בכל  בעל  לרבות  כעובד ,  ייחשב 

יהמכון הספק  וי,  את  פצה  שייגרם    המכוןשפה  כספי  נזק  כל  מכך   למכוןעל  כתוצאה 
שכ"ט כל סכום שהמכון ידרש לשלם בקשר ו/או כתוצאה מקביעה כאמור וכן    לרבות

 עו"ד, הוצאות וכיוצא בזה. 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, נזק כספי משמעו גם כל סכום כספי שהיה על הספק  .15.2.2
גמלאות,   לרבות:  העובד,  של  לזכותו  להעמיד  הזכויות כמעביד  וליתר  לפיצויים 

 הסוציאליות המתחייבות מכוח עבודתו. 

רשאי להיפרע בגין נזק זה כולו או חלקו באמצעות קיזוז מהתמורה על פי    המכון יהא .15.2.3
 . המכוןהבלעדי של  וחוזה זה, והכל עפ"י שיקול דעת

 . זה הוא תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה 15סעיף  .15.3

 ניגוד עניינים  .16

' לחוזה,  הנספח  הספק מתחייב לחתום על תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים, בנוסח המצורף כ .16.1
על התחייבות בנוסח דומה ולמסור למנהל,    נציג הספק ובעל התפקידוכן מתחייב להחתים את  

 לפי דרישתו, כל התחייבות שנחתמה כאמור. 

זה .16.2 חוזה  חתימת  למועד  נכון  כי  מצהיר  מי  הספק  וכל  הוא  ובעל  ,  הספק  נציג  לרבות  מטעמו, 
אינו קשור בחוזים אחרים ו/או בהתקשרויות אחרות אשר יש בהם כדי לגרום לניגוד    התפקיד,

ובין גורמים אחרים עבורם מבצע הספק    המכוןירותים על פי חוזה זה עבור  עניינים בין ביצוע הש
לא יתקשר בחוזה    ההתקשרות שירותים זהים ו/או דומים ו/או אחרים, ומתחייב, כי בכל תקופת  

 ו/או התקשרות אחרת ו/או לא יבצע שירותים אשר יהיה בהם כדי לגרום לניגוד עניינים כאמור. 

באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלם הוא או מי מטעמו או כל    מכוןמתחייב להודיע ל  הספק .16.3
,  במישרין או בעקיפין ,  עלול להימצא,  מטעמו הקשור לביצוע התחייבויותיו בהסכם   אחרגורם  

מיד  ,  אישי או מקצועי,  במצב של חשש לניגוד עניינים בין תפקידו כאמור בהסכם לבין עניין אחר
 .לו הנתון או המצב האמורים עם היוודע

עפ  באחריות .16.4 הנדרשים  באמצעים  לנקוט  עניינים  " הספק  לניגוד  חשש  כל  למנוע  מנת  על  דין  י 
 . בפעולות שננקטו המכוןולעדכן את 

 . זה הוא תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה 16סעיף  .16.5

 ועכבון קיזוז .17



  

 

 

 16 

לספק מכל מקור שהוא, מכספים    והא רשאי לקזז כספים המגיעים ממני  המכון מובהר בזאת, כי   .17.1
   .מהספק על פי הסכם זה ו/או על פי דין מכוןהמגיעים ל

ו/או למי    מכוןלמבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר בזאת, כי במידה ויגרם נזק מסוג כלשהו   .17.2
ביצוע    ומטעמ מאי  והנובע  מטעמו  אחר  ו/או  עובדיו  ו/או  הספק  ע"י  כלשהו  ג'  לצד  ו/או 

מההסכם,   כמתחייב  הספק  להתחייבויות  המכון  רשאי  מהתמורה  יהא  הנזק  סכום  את  קזז 
 .השירותיםהמגיעה לספק בגין 

  . כבון מכל מין וסוגיהספק מוותר בזאת על כל זכות המוענקת לו בדין או בהסכם לקיזוז ו/או לע .17.3
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק לא יהא רשאי לעכב בידיו כל נכס ו/או ציוד ו/או מתקן של  

 המכון, מכל מין וסוג שהם.  

 סודיות .18

 הספק מצהיר ומתחייב בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כדלקמן:  

לא  כי ישמור בעצמו וכן יישא באחריות המלאה לכך שכל מי מטעמו ישמרו בסודיות מוחלטת, ל  .18.1
הגבלה בזמן, וכן לא יגלו ו/או יעבירו לכל צד שלישי ו/או יעשו כל שימוש, במישרין ו/או בעקיפין,  
בידיעות, בפרטים ומסמכים לרבות כל רעיון, תכנית, מסמך, המצאה או יצירה בקשר עם ביצוע  

ך  , בכתב או בעל פה או בכל דר במהלך אספקת השירותים  לידיעתו  או שהגיעו  החוזה והשירותים
אחרת לרבות העתק ו/או שכפול ו/או כל סיכום ו/או תקציר ו/או עיבוד של האמור, בכל מדיה  
שהיא, שנמסרו לו או הגיעו לידו תוך כדי ביצוע החוזה והשירותים או בקשר ישיר ו/או עקיף  

של   כך הסכמתו המפורשת  לשם  נתנה  יחדיו:   המכוןאליהם, למעט אם  )להלן,  ומראש  בכתב 
 "(.  המידע הסודי"

זה, יהיה הספק רשאי, להשתמש במידע הסודי    18מבלי לגרוע משאר הוראות סעיף הוראות סעיף   .18.2
 אך ורק לשם ביצוע השירותים.  

לעיל,   .18.3 האמור  מכלליות  לגרוע  לכך  מבלי  המלאה  באחריות  הספק  ובעל  יישא  הספק  שנציג 
  , ביטחון ואבטחת מידע ומול הספק, ביחד ולחוד, על כתב סודיות  המכוןמול    יחתמו,  התפקיד

כ וכלפי הספק בשמירה על    המכון' להסכם זה, לפיו יהיה מחויב כלפי  ונספח  בנוסח המצורף 
זה. הספק    18, לכל הפחות כמפורט בסעיף  המכוןסודיות המידע הסודי באופן המגן על זכויות  

מחדל של בעלי התפקיד ו/או מי מטעמו אשר  יישא באחריות המלאה והבלעדית לכל מעשה ו/או  
זה. אין בהוראת סעיף זה על    18  יפר, במישרין ו/או בעקיפין, איזה מהוראות הנקובות בסעיף

   מנת להוות חוזה לטובת צד שלישי.

כי ינקוט לגבי המידע הסודי באמצעי זהירות מהמעלה הראשונה על מנת לשמור על סודיותו,   .18.4
ומבלי לגרוע מהאמור, לכל הפחות בכל אמצעי הזהירות המקובלים אצל הספק, וכן מבלי לגרוע  

על כל מקרה של חשש לאובדן, או של אובדן המידע הסודי  , בכתב ומיידית,  למכוןמהאמור, יודיע  
 ו/או כל חלק ממנו. 

ו/או רשות המוסמכים    כי בכל מקרה שבו הופנתה אל הספק דרישה על פי דין, באמצעות כל גורם .18.5
על    למכון , למסירת המידע הסודי ו/או כל חלק ממנו, במישרין ו/או בעקיפין, יודיע הספק  לכך

לג מבלי  ובכתב.  מיד  הספק  כך  יאפשר  לעיל,  זה  בסעיף  מהאמור  מספקת  למכוןרוע  שהות   ,
להתגונן ולמצות את כל ההליכים הנוגעים למסירת המידע הסודי כאמור, וזאת טרם מסירתו  

 לגורם ו/או לחברה הרלוונטיים. 

את המידע הסודי שנמסר לספק ו/או לכל מי מטעמו, לרבות    למכוןכי יישא באחריות להשיב   .18.6
ם ו/או לנציגו ו/או לקבלני המשנה )ככל שקיימים( ו/או לכל מי מטעמם, על כל  לבעלי התפקידי

אצל    במכוןספק ו/או  , כל מידע סודי שנמצא אצל ההמכוןהעתקיו, וכן להשמיד, על פי דרישת  
 מי מטעמו.  

כי ידוע לו שאין ולא תהיה לספק ו/או לכל מי מטעמו זכות כלשהי במידע הסודי ו/או בכל חלק   .18.7
לר בסיס המידע  ממנו,  על  שייווצר  פטנט,  ו/או  חידוש  ו/או  בכל המצאה  לגרוע,  בות אך מבלי 

 הסודי. 

נזקים    למכוןפי סעיף זה לעיל עלולה לגרום  -כי הובהר לספק שהפרת אילו מהתחייבויותיו על  .18.8
בגין כל נזק, הפסד ו/או אובדן כלשהו שייגרם    המכוןכבדים, והספק מתחייב לשפות ולפצות את  

  יהא המכון רה כאמור. כן מצהיר ומסכים הספק, כי בכל מקרה של הפרה כאמור  לו מחמת הפ
 פי דין.-זכאי לכל סעד כספי ו/או אחר )לרבות קבלת צווים למיניהם( הקיימים על
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הספק מצהיר בזאת כי ידוע לו שאי מילוי ההתחייבות על פי סעיף זה מהווה עבירה לפי סעיף   .18.9
יביא הוראות החוק והוראות סעיף זה לידיעת עובדיו ו/או   , וכי1977-לחוק העונשין, תשל"ז 118

 מי מטעמו. 

את הוראות    ים מכיר  ובעל התפקיד מטעמו  הספק מצהיר כי הוא מבלי לגרוע מהוראתו כל דין,   .18.10
- , חוק חופש המידע, תשנ"ח 1995-חוק המחשבים, תשנ"ה,  1981-חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א

סתר,  1998 האזנות  חוק  מחוייב    ,1979-תשל"ט,  והוא  אלה,  חוקים  מכוח  שהותקנו  והתקנות 
 הוראותיהם. לנהוג על פי  

תקופת   .18.11 תום  לאחר  גם  הסודיות  חובת  על  לשמור  מתחייב  הספק  כי  מובהר  ספק  הסר  למען 
 , ללא הגבלת זמן.ההתקשרות

ויות  אין באמור בסעיף זה לעיל על מנת לגרוע ו/או לפגוע בשום צורה ואופן מחובות והתחייב  .18.12
 הספק על פי נספח הסודיות ומההוראות המפורטות במסגרתו.  

 . זה הוא תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה 18סעיף  .18.13

 קניין רוחני  .19

, לרבות  המכוןכל רעיון, תכנית, מסמך, המצאה או יצירה בקשר עם אספקת השירותים עבור   .19.1
קניינ מלכתחילה  יהיו  הממוחשבת,  במערכת  הוטמעו  ו/או  שנערכו  של  המלא    ואלא  והבלעדי 

ובין אם הוכנו ו/או נערכו על ידי    וו/או מי מטעמ  המכון, בין אם הוכנו ו/או נערכו על ידי  המכון
ו/או   טענה  כל  מלהעלות  ומושתק  מנוע  יהיה  וכן  בזאת  מוותר  והספק  מטעמו  מי  ו/או  הספק 

ר בזאת, תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה לעיל, מובה
וכן בכל הזכויות    והנ   המכון כי   נשוא השירותים  והבלעדי במסמכים  הבעלים הראשון, המלא 

הקשורות ו/או הנובעות, במישרין ו/או בעקיפין, מהמסמכים האמורים ו/או בתוצריהם ו/או בכל  
מהדורה ו/או תיקון ו/או שינוי שנערך בהם )לרבות מהדורה ו/או תיקון ו/או שינוי שנערכו על  

ו/או בכל מידע ומסמכים שהוכנו ו/או שהוגשו    ידי ו/או בהמלצת הספק ו/או על ידי מי מטעמו( 
אחרות,   רוחני  קניין  וזכויות  יוצרים  זכויות  מדגמים,  פטנטים,  זה:  לעניין  לרבות  במסגרתם, 

 רשומות ו/או שאינן רשומות, והם נמסרים לספק לפיקדון בלבד.  

לא תהיה כל זכות קניינית או אחרת,  ו/או מי מטעמו    למען הסר ספק מובהר בזאת, כי לספק  .19.2
בכל רעיון, תכנית, מסמך, המצאה או יצירה בקשר עם ביצוע  לרבות חוזית,  מכל מין וסוג שהן,  

ולא תהיה להם כל זכות    וו/או מי מטעמ   המכוןהחוזה והשירותים, אם הוכנו ו/או נערכו על ידי  
בכל תכנית ומסמך בקשר עם ביצוע החוזה והשירותים ובין    קניינית או אחרת, מכל מין וסוג שהן
או מי מטעמו, לרבות לעניין זה: מדגמים, זכויות יוצרים  /אם הוכנו ו/או נערכו על ידי הספק ו

 וזכויות קניין רוחני אחרות.

הספק ישמור בסודיות מוחלטת כל רעיון, תכנית, מסמך, המצאה או יצירה בקשר עם החוזה   .19.3
ואופן(,   צורה  )בכל  יעתיקם  ו/או  יעבירם  ו/או  אותם  יגלה  לא  ובכל מקרה  השירותים,  וביצוע 

ות כל מי מטעמו, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין שלא בתמורה  בעצמו ו/או באמצע
, אלא  מכון בלבדו/או לא ישתמש בהם לצורך שאינו קשור במישרין לביצוע השירותים עבור ה
לעיל. מובהר,    18בהתאם להנחיות המנהל, ויחולו בעניין זה שאר ההוראות המפורטות בסעיף  

כי חובת הסודיות המוטלת על הספק על פי הסכם זה לא תחול על מסמכים שפורסמו ברבים, 
 שלא בשל הפרת הסכם זה וממועד פרסומם ואילך. 

רש לכך הסכמת הספק ו/או מי  , מבלי שתידהמכון יהא רשאילמען הסר ספק מובהר בזה, כי   .19.4
מטעמו ו/או מבלי שהספק ו/או מי מטעמו יהיו זכאים לכל תמורה בשל כך, להעביר ו/או למכור  
ו/או להשתמש בכל רעיון, תכנית, מסמך, המצאה או יצירה בקשר עם ביצוע החוזה והשירותים,  

, בין אם הוכנו ו/או  הבלעדי  ופי שיקול דעת -וכן לעבדם ו/או לערוך בהם שינויים, בכל עת ועל 
 ובין אם הוכנו ו/או נערכו על ידי הספק ו/או מי מטעמו.    וו/או מי מטעמ  המכוןנערכו על ידי 

ימים ממועד ביטול החוזה, את כל    3תוך    למכוןבוטל החוזה, מכל סיבה שהיא, ימסור הספק   .19.5
לעיל )לרבות המידע    19.1העותקים וההעתקים של כל המסמכים ו/או המידע כמפורט בסעיף  

 הסודי(.  

 זה הוא תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה.  19סעיף  .19.6

 שונות  .20
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הסכם זה מבטא את כל ההסכמות וההתחייבויות שבין הצדדים, והוא מחליף ומבטל כל מצג,   .20.1
דברים, טיוטת הסכם וכיו"ב אשר היו,  הסכם, משא ומתן, נוהג, התחייבות ו/או הסכמה, זיכרון  

עובר לחתימת הסכם    אם היו, בין בכתב ובין בעל פה, בין במפורש ובין במשתמע, בין הצדדים
 זה.  

 כל שינוי בהסכם זה ייעשה בכתב בלבד וייחתם ע"י שני הצדדים, אחרת לא יהיה לו תוקף כלשהו.  .20.2

מזכויותיו על פי ההסכם או על פי כל    שום התנהגות מצד מי מהצדדים לא תחשב כויתור על איזו .20.3
דין, או כשינוי תנאי מתנאי ההסכם, או כהסכמה מצדו לכל הפרה או אי קיומו של תנאי כלשהו  

 מתנאי ההסכם, אלא אם אלה נעשו בצורה מפורשת ובכתב.

הסכמת הצדדים או אחד מהם לסטות מהוראות הסכם זה במקרה מסוים, לא תהווה תקדים   .20.4
גזירה שווה למקרה אחר. לא השתמשו הצדדים או אחד מהם בזכויות הניתנות  ולא ילמדו ממנה  

ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין   להם לפי הסכם זה במקרה מסוים, אין לראות בכך 
 ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי הסכם זה. 

שפט במחוז תל אביב יהיו בעלי  הדין החל על הסכם זה יהא הדין של מדינת ישראל ובתי המ .20.5
הסמכות הייחודית לדון בכל עניין הקשור בהסכם זה לרבות נספחיו ו/או כל מסמך אחר שייחתם   

 תחתיו.  

כתובות הצדדים הם כאמור במבוא להסכם זה. כל הודעה שתשלח על ידי אחד הצדדים למשנהו   .20.6
שעות לאחר    24, או  שיתהאי  עם קבלתה בפועל, או עם מסירתהתחשב כאילו הגיעה לתעודתה  

שעות לאחר הפקדתה למשלוח בדואר רשום, הכל    72משלוח מברק או הודעת פקסימיליה, או  
 לפי המוקדם. 

 

 : ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 הספק           המכון      
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   השירותים מפרט –נספח א' להסכם  

 יישא באחריות לטיפול וניהול של הנושאים הבאים  המנמ"ר  – תחומי אחריות .1

 .  תכנון וניהול מערכות המידע של המכון כמנגנון ניהולי ותפעולי בסיסישירותי   .1.1

   .תכולת העבודה של תפקיד המנמ"ר לרבות נהלי העבודהבניית  .1.2

של המכון כמנגנון ניהולי  והיישומים הדיגיטליים תכנון וניהול מערכות המידע "ר יעסוק בהמנמ .1.3
באחריות למכלול שירותי מערכות המידע והיישומים הדיגיטליים  ותפעולי בסיסי בארגון ויישא  

 . ובכלל זה שירותי תשתית ואבטחת מידע של המכון ועל ניהול כלל המשאבים

אחראי על התוויית האסטרטגיה של מערכות המידע וחדשנות היישומים הדיגיטליים  "ר  המנמ .1.4
 ן.  כך שיתמכו באסטרטגיה, בתהליכים העסקיים ובפעילויות של המכו 

הדיגיטליים ותשתיות המחשוב בהתאם לצרכי   היישומיםשוטף של כלל מערכות המידע,  תפעול .1.5
 המכון. 

המידעתכנון .1.6 מערכות  בתחום  התקציב  של  ובקרה  ביצוע   ,-  ( שוטף  ותקציב  OPEXתקציב   )
 (.  CAPEXהשקעות )

 תוכניות עבודה שנתיות ורב שנתיות.  תכנון  .1.7

ולתהליכי  גיבוש .1.8 לאסטרטגיה  בהלימה  המכון  של  מידע  מערכות  מדיניות  של  ובקרה  יישום   ,
 העבודה של המכון. 

התקשרויות ורכש בתחום מערכות המידע וייזום חידושים בתחום הדיגיטלי במכון, לרבות    ניהול .1.9
(, בהתאם ללו"ז  SLAי האיכות והשירות )וידוא עמידת הספקים בתנאי ההסכם וכן ברמת ובתקנ 

 ולתקציב שנקבע. 

בין    ניהול .1.10 ממשקים  פיתוח  ורכש,  פתרונות  איתור  צרכים,  הגדרת  לרבות  תהליכים  מחשוב 
 אפליקציות והטמעתם בתהליכי העבודה במכון.  

תהליכי קבלת החלטות אסטרטגיות ותפעוליות הנוגעות לתחום המחשוב ובכלל זאת,  בשותפות  .1.11
הליכים הנוגעים בניהול וניתוח הידע המצטבר במכון וכן הובלת יישום מתודולוגיות  בת  שותפות

 ע"פ צורכי המכון. 

שקיימים.  ניהול .1.12 ככל  חוץ  במיקור  ועובדים  אורגניים  עובדים  לרבות  המחלקה  ביצוע    עובדי 
 .המכון וצרכי פעולות נוספות בהתאם לדרישת

כון ובכלל זה הספק שייבחר במכרז למתן  ניהול ספקים חיצוניים הנותנים שירותי מיחשוב למ .1.13
 שירותים מנוהלים. 

 לתכולת, מובהר כי המכון שומר לעצמו את הזכות לגרוע או להוסיף  בחוזהמכל הוראה אחרת    לגרוע  מבלי .1.14
  פעולה   כל  לרבות,  היקפי המשרה של בעל התפקידאת  ו/או להגדיל את היקף השירותים ו/או    השירותים

 מהשירותים.  נפרד בלתי חלק הנוהג פי על או  וטבעה טיבה פי על המהווה נוספת

 זמינות המנמ"ר והיקף השירותים הנדרש  .2

ימים    3במכון לפחות    ששיהה  כךשעות חודשיות,    100  של  בהיקף"ר יידרש ליתן השירותים  המנמ .2.1
 . 8:00-17:00 השעות בתחוםבשבוע 

 . במשרדי המכון יינתנו השירותים .2.2

כי השירותים דורשים מענה מקצועי, זמינות טלפונית, מתן טיפול הולם ומתאים בכל עת   יודגש .2.3
נדרש  פי צורכי המכון ובכל צורה והיקף שיידרשו, זמינות והגעה לפגישות וישיבות במכון.  -על

 . מענה וטיפול בכל עת לאורך כל תקופת ההסכם

המכון.  יינתנו    השירותים .2.4 במשרדי  פיזי  באופן  נוכח  המועמד  יהיה  בהם  במועדים  רק  ולא 
השירותים יבוצעו בזמינות מלאה ומיידית בכל שעות היממה ובכל ימי השבוע, לרבות בעתות  

 חירום.  
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ולאירועיה השונים באופן קבוע  המנמ .2.5 להגיע למשרדי המכון  יוכל  בו הוא  נייד באופן  יהיה  "ר 
 במסמכי ההזמנה וההסכם.ור אמב ובהתאם לדרישות המכון ו

הסר ספק, היקף השירותים, לרבות זמינות בעתות חירום לא יהווה עילה לתוספת תשלום   למען .2.6
לנותן השירות והזוכה יידרש לבצע את כל המטלות הכלולות במפרט הטכני, בהתאם לדרישות  

 . מכוןה

 מחשוב ותקשורת במכון – קיים מצב .3

רשתות מחשבים שונות, המופרדות האחת מהשנייה    5וינגייט מותקנות  במכון  תקשורת:    רשתות .3.1
 מטעמי אבטחת מידע: 

 . ברחבי המכון Wi-Fiרשת המספקת שירותי  .3.1.1

 מצלמות  רשת .3.1.2

 טלפונים.  רשת .3.1.3

וירטואלית   Windows Server 2019המבוססת שרת    רשת .3.1.4 עליו מותקנת מערכת  בודד 
KVM  מבוססתLinux .על שרת זה מותקן שרת לוגי אחד . 

, המחוברים ביניהם באמצעות Windows Server 2019שרתי    2מנהלה המבוססת    רשת .3.1.5
. השרתים מופרדים ביניהם Linuxמבוססת    KVMעם מערכות וירטואליות    DRמערכת  

 שרתים לוגיים.   20 -גיאורגפית ומארחים כ

 . תחנות עבודה לשימוש העובדים 170 – יש כ  במכון .3.2

 לא קיים במכון מנהל מערכות מידע )מנמ"ר(.  כיום .3.3

 פיצויים מוסכמים  .4

מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת למכון, מובהר כי בגין ההפרות שלהלן על ידי הספק ו/או בעל  
 התפקיד/מנמ"ר, יהיה המכון זכאי לפיצויים מוסכמים כמפורט להלן: 

פיצוי מסוכם  ההפרה מס'
 )לא כולל מע"מ( 

 ₪   10,000 החלפת בעל תפקיד ללא אישור המכון    .1

זמן    תוך פרקאי המצאת מידע ומסכמים בקשר לבעל התפקיד המוחלף    .2
 ימים  30של 

5,000   ₪ 

 ₪  25,000 אי קיום תוכנית היפרדות  .3

למפרט, ללא אישור    2אי קיום הוראות סעיף    –זמינות במתן השירותים    .4
 מראש ובכתב מצד המכון 

5,000   ₪ 
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 '  נספח ב

 [ הצעת הספק, לרבות טופס הזמנת ההצעות ומסמכי ההבהרה למכרז]
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 ביטוח  - נספח ג'

   :לצורך נספח זה בלבד

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

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

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

כמפורט  הספק  לגבי נוסח אישורי ביטוח. הוראות הביטוח המחייבות הן אלו המופיעות בנספח הביטוח של  
 יו ללא הסתייגות. ליישמן בביטוח   להלן ועליו

פי הסכם זה ו/או על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין, מתחייב הספק  -מבלי לגרוע מאחריות הספק על .1
לערוך ולקיים, על חשבונו וזאת במשך כל ההתקשרות ו/או מתן השירותים על פי הסכם זה, החל מיום  

להלן המפורטים  הביטוחים  את  ההתקשרות  תקופת  גמר  עד  כולל  ג'ו  תחילתם  קיום    1בנספח  אישור 
"(, על כל  אישור קיום ביטוחי הספקהמצ"ב ומסומן, המהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן: "  ביטוחים

ביטוחי  תנאיהם, בחברת ביטוח מורשית כדין ובתנאים, שלא יפחתו מהמפורט להלן )להלן בהתאמה: "
 "(: הספק

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

את   הכוללות  פוליסות  עותק  להמציא  הספק  מתחייב  המכון,  לבקשת  לעיל,  מהאמור  לגרוע  מבלי 
ק להמציא  ההתחייבויות החוזיות. מוסכם, כי ככל שתתבקש המצאת עותק פוליסות כאמור, רשאי הספ

 עותקי הפוליסות ללא נתונים מסחריים. 

 ביטוחי הספק: .2

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 2.1

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

הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר: אש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, חבות  
או   במאכל  מזיק  דבר  כל  הרעלה,  פגומים,  סניטריים  מתקנים  משנה,  וקבלני  קבלנים  וכלפי  בגין 

 משקה, וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי.  

 ביטוח חבות מעבידים  2.2

פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים,  -המבטח את חבות הספק על 
, כלפי עובדי הספק בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה מקצועית, שתיגרם למי מהם תוך  1980  -התש"ם  

 כדי ו/או עקב עבודתם. הביטוח לא יכלול סייג בדבר שעות עבודה ומנוחה וכן בדבר העסקת נוער. 

 ביטוח אחריות מקצועית  2.3

מבטח את חבות הספק על פי דין בשל תביעה או דרישה, שהוגשה לראשונה במשך תקופת הביטוח,  ה
בגין הפרת חובה מקצועית ו/או טעות ו/או השמטה מצד הספק ו/או מצד מי מהבאים מטעמו, בכל  

 הקשור במתן השירותים, שאירעו לאחר המועד הרטרואקטיבי המפורט להלן.  

ב גילוי  תקופת  יכלול  פי    6ת  הביטוח  על  הרטרואקטיבי  התאריך  הביטוח.  תוקף  מתום  חודשים 
 הביטוח לא יאוחר ממועד תחילת מתן השירותים ו/או בקשר אליהם. 

 יכלול את ההוראות ו/או ההרחבות ו/או ביטול ההגבלות כדלקמן: הביטוח 

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

הרחבת סייבר לנזקי צד ג' המכסה נזק פיננסי טהור כתוצאה מאירוע סייבר, שגרם לדליפת   2.3.2
מידע של צדדים שלישיים, פגיעות אישיות בצדדים שלישיים )השמצה, הוצאת דיבה, פגיעה  

 במוניטין, הפרת זכויות יוצרים( והחדרת וירוסים למחשבי צד ג'. 

הפרה של חובת הסודיות בתום ,  ויות קניין רוחני, למעט פטנטיםהפרת זככיסוי אבטחת מידע,   2.3.3
פגיעה או נזק למאגרי מידע, לתוכנה, לחומרה  ,  חבות בגין הפצת וירוסים שלא במתכוון,  לב

 ו/או מי מטעמו.  ולאתרי אינטרנט, שנגרמו עקב מעשה ו/או מחדל של הספק
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 ביטוח חבות המוצר 2.4

קשור לפגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש, שעלול להיגרם עקב  המבטח את חבות הספק על פי דין בכל ה
מתן השירותים כאמור ו/או בקשר עם המוצרים שבנה ו/או הרכיב ו/או סיפק ו/או טיפל ו/או התקין  
ו/או  עדכונם   בכל צורה אחרת, לרבות במפורש אחריות בגין מערכות ו/או רישיונות ו/או תוכנות 

תקשו ציוד  ו/או  שרתים  חומרת  מערכות  ו/או  ו/או  מידע  מערכות  ו/או  הפעלה  מערכות  ו/או  רת 
ידי  -ארגוניות ו/או מוצרים נלווים המסופקים ו/או המיוצרים ו/או המותקנים ו/או המטופלים על

 הספק בקשר עם התקשרות זו. 

  ביטוחי הספק יכללו, בין היתר, את ההוראות הבאות: .3

ביטוח אחריות   .3.1 )למעט  ו/או  ביטוחי הספק  "ביט"  יפחת מתנאי  נוסח, שלא  לפי  ייערכו  מקצועית( 
 מתנאים מקבילים לו. 

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

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

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

על הספק האחריות הבלעדית לתשלום דמי הביטוח עבור ביטוחי הספק והוא הנושא בהשתתפויות   .3.5
 העצמיות החלות על פי ביטוחי האיגוד כאמור.  

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

הביטוחים הנזכרים בנספח זה לרבות באישור קיום ביטוחי הספק    הספק מתחייב למלא אחר כל תנאי .4
והוא מתחייב, בין היתר, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא, כי פוליסות ביטוחי  
הספק תחודשנה מעת לעת, לפי הצורך ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות ו/או מתן השירותים  

לעיל ולא לעשות כל    1טוח אחריות מקצועית וביטוח חבות המוצר כאמור בסעיף על פי ההסכם, לעניין בי 
 מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים.  

ימים לפני מועד תחילת   7-ללא צורך בכל דרישה מצד המכון, מתחייב הספק להמציא למכון, לא יאוחר מ .5
חי הספק, כשהוא חתום כדין על ידי המבטח וכן  מתן השירותים עפ"י הסכם זה את אישור קיום ביטו

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

 לעיל(.    1נוספות בהתאם להתחייבות בסעיף 

מוסכם בזאת, כי קביעת טיב הביטוחים וגבולות האחריות כמפורט באישור קיום ביטוחי הספק הינה   .6
זה. הספק   לפי הסכם  אותו ממלוא חבותו  פוטרת  על הספק שאינה  מינימום המוטלת  דרישת  בבחינת 
מי   ו/או  ו/או המדינה  כלפי המכון  דרישה  ו/או  טענה  כל  מנוע מלהעלות  הוא  כי  בזאת  ומאשר  מצהיר 
מהבאים מטעמם בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף  

 הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו. 

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

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

שור קיום ביטוחי הספק, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי  ו/או כל אחריות שהיא לגבי הביטוחים נושא אי
העדרם, ואין בהן כדי 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  

 אם לאו.  קיום ביטוחי הספק ובין 

מוסכם בזאת, כי קביעת טיב הביטוחים וגבולות האחריות כמפורט באישור קיום ביטוחי הספק הינה   .8
זה. הספק   לפי הסכם  אותו ממלוא חבותו  פוטרת  על הספק שאינה  מינימום המוטלת  דרישת  בבחינת 

ו/או המדינה כלפי המכון  דרישה  ו/או  טענה  כל  מנוע מלהעלות  הוא  כי  בזאת  ומאשר  מי    מצהיר  ו/או 
מהבאים מטעמם בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף  
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 הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו. 

המפורטים   .9 לביטוחים  כלשהם  משלימים  ו/או  נוספים  ביטוחים  בעריכת  צורך  יהיה  הספק  ולדעת  היה 
ירותים, רשאי הספק לערוך ולקיים את הביטוח  בנספח זה ו/או באישור עריכת הביטוחים, בקשר עם הש

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

הספק פוטר בזה את המכון ו/או המדינה ו/או מי מהבאים מטעמם מכל אחריות לאובדן ו/או נזק שייגרם   .10
ש את הספק לצורך מתן השירותים, המובא לשטח המכון ו/או לסביבתו  לרכושו ו/או לרכוש כלשהו המשמ

ע"י הספק ו/או מטעמו ו/או עבורו ו/או בגין נזק תוצאתי, שייגרם עקב נזק לרכוש כאמור, בין אם נערך  
ביטוח ובין אם לא נערך )ואם נערך, גם אלמלא ההשתתפויות העצמיות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי  

ספק פוטר בזאת את מי מהגורמים הנ"ל מכל אחריות לנזק כאמור. יובהר כי פטור כאמור  הפוליסות(. ה
 מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.  

ו/או   הספק מתחייב, כי בהתקשרותו עם ספקים ו/או עם נותני שירותים, לרבות קבלני משנה במסגרת .11
עם הגורמים   לכלול בהסכמי ההתקשרות  בקשר עם מתן השירותים נשוא הסכם זה, הוא יהא אחראי

לעיל וכן סעיף לפיו הגורמים הנ"ל מתחייבים לאחוז בביטוחים    10  בסעיףהנ"ל סעיף פטור בנוסח כאמור  
האחריות   ספק,  הסר  למען  הספק.  עם  התקשרותם  תקופת  כל  למשך  זאת,  לפעילותם.  ביחס  נאותים 

 המשנה כאמור לעיל, מוטלת על הספק.   הבלעדית לקיום ו/או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני

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

 

ככל שנערכת פוליסה משולבת, בגבולות אחריות משותפים בביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר, גבולות האחריות המשותפים לא יפחתו   1
 ₪.  4,000,000מסך של 

 ים אישור קיום ביטוח (DD/MM/YYYY)  תאריך הנפקת האישור
ל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כ

יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפול

 האישור.  

 *  האישור מבקש המבוטח אופי העסקה * מעמד מבקש האישור *

 משכיר   ☐

 שוכר  ☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה  ☒

 שירותים מזמין ☒

 מוצרים מזמין ☒

 אחר:  ☐

 נדל"ן  ☐

  שירותים ☒

 ת מוצרים ספקא ☒

לרבות  אחר:    ☒ מחשוב  שירותי 

תחזוקה,  המחשב,  רשת  ניהול 

תכנון,  התקנה,  תפעול,  תיקון, 

 תמיכה

 

 שם שם
ו/או   ולספורט  גופני  לחינוך  וינגייט  מכון 

שם  על  בספורט  למצוינות  הלאומי  המכון 

או /ו/או חברות בנות    אורד צ'ארלס וינגייט

מדינת ישראל ו/או מנהלים ו/או עובדים של 

 הנ"ל  

 ת.ז./ ח.פ.   ת.ז./ ח.פ. 
500502000 

  מען  מען
 42040מכון וינגייט נתניה 

 

 כיסויים 

 כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים

 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'  

גבול האחריות/ סכום  

 הביטוח 
תאריך  

 סיום 
 תחילה תאריך 

נוסח  

ומהדורת  

 הפוליסה 

 מספר הפוליסה 

 סוג הביטוח 

 

חלוקה לפי  

גבולות אחריות  

או סכומי  

 ביטוח

 סכום  מטבע

 אחריות צולבת 302

 הרחב שיפוי 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 מי    - מבוטח נוסף  319
 מעובדי המבוטח 

 ראשוניות  328

  ביט _____    20,000,000 ₪
אחריות 

 מעבידים 

 אחריות צולבת   302
 הרחב שיפוי 304
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור   309

  ביט _____    2,000,000 ₪ 
חבות  

 1המוצר 
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ככל שנערכת פוליסה משולבת, בגבולות אחריות משותפים בביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר, גבולות האחריות המשותפים לא יפחתו   2
 ₪.  4,000,000מסך של 

 מבקש האישור   –מבוטח נוסף   318
 ראשוניות  328
 חודשים(  12תקופת גילוי ) 332

 תאריך רטרו___________ 

 אובדן מסמכים  301

 אחריות צולבת 302

 דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע 303

 הרחב שיפוי 304

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור   309

מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח   321
 מבקש האישור  –

 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 

 2מקצועית 

 

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

 שירותי תחזוקת מערכות;    089מחשוב;  043

 

 ביטול / שינוי הפוליסה * 

ייכנס לתוקף אלא   לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או    יום  60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא 

 הביטול. 

 

 חתימת האישור

 המבטח:
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 טופס דיווח שירותים  –  'נספח ד

 _______________  :שם בעל התפקיד

 _______________  :חודש ושנה

 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

 המכון. הבלעדי של  וטופס זה נתון לשינויים על פי שיקול דעת*

 

 
  _____________                       _____________ 

 מנהל החתימת     בעל התפקיד חתימת 
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 כתב התחייבות בדבר העדר ניגוד עניינים  –'  הנספח 
 [ , נציג הספק ובעל התפקיד ומי מטעם הספקהספקלחתימה על ידי ]

 לכבוד  
 המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט 

 ג.א.נ.,

 בדבר העדר ניגוד עניינים  כתב התחייבותהנדון: 

___________ הח"מ,  ת.ז  __אני,  הספק    ,_______ ______   מס'__,  מטעם  החתימה  מורשה 
ההתאגדות[_________________________   בתעודת  מופיע  שהוא  כפי  הספק  של  המלא  בשמו  לנקוב  )להלן:   ]*יש 

המכון הלאומי  , מלא, מוחלט ובלתי חוזר, כלפי  "( מצהיר ומתחייב בזאת בשם הספק, באופן סופיהספק"
וינגייט   צ'ארלס  אורד  שם  על  בספורט  עם  מכוןה")להלן:  למצוינות  בקשר  __________    הסכם"(,  מס' 

 "(, כדלקמן: הסכםה )להלן: "עבור המכון   למתן שירותי מחשוב מנוהלים במיקור חוץבחוזה להתקשרות 

נבחר   .1 בכי הספק  למתן  ובכלל זאת    על נספחיו,  הסכם למתן השירותים כהגדרתם ב  הסכםלהתקשרות 
 ."(השירותים )להלן: " הסכםעל פי ה ,שירותי מחשוב מנוהלים במיקור חוץ עבור המכון

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

ובהתייחס לשירותים אותם הספק מעניק עבור גופים,    כוןמהשירותים )לרבות בגין מתן השירותים עבור ה
 ארגונים או פרטים אשר עמם קיימים לספק קשרי עבודה ו/או עימם הספק שוקל לעבוד(.

הספק מתחייב לנקוט בכל האמצעים שיידרשו על מנת לוודא כי גם במהלך כל תקופת החוזה לא יתקיים   .3
בקשר    מכוןאמור, לרבות לגבי כל צד שלישי עמו קשור המצב של ניגוד עניינים ו/או ניגוד אינטרסים כ

 . מכוןעסקי או משפטי, או מצוי בהליך כלשהו הקשור ל 

ל .4 להודיע  מתחייב  איזה    מכוןהספק  להתקיים  עלול  או  מתקיים  שבו  מקרה  בכל  ובכתב,  דיחוי  ללא 
לעניין זה, וככל שיידרש   מכוןמהנסיבות המפורטות לעיל. במקרה זה יפעל הספק בהתאם לכל הוראות ה

   .יימנע מלכתחילה, או יפעל מיידית להסרת ניגוד העניינים האמור

נותני  עובדיו ו/או  יחולו במלואן וכלשונן על כל אחד מלמען הסר ספק, כל הוראות כתב התחייבות זה   .5
בעצמו( ו/או מבעלי התפקיד ומחליפיהם )ככל שיהיו(, וכל אחד   ספקהשירות מטעמו של הספק )לרבות ה

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

 אין באמור בכתב התחייבות זה ו/או באיזה מהוראותיו, על מנת לגרוע מכל הוראות מסמכי המכרז.   .6

  הסכם, למונחים המופיעים בכתב התחייבות זה תהא אותה משמעות שיש להם במסמכי המכרז ו/או ב .7
 אלא אם הקשרם מחייב אחרת.

 

 על החתום: תי ולראיה בא

 

 ______ תאריך: ________________ חתימה: _____________ שם: _____________
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  שמירת סודיות, ביטחון ואבטחת מידעל התחייבות בלתי חוזרת    –' ונספח 
 הספק, נציג הספק ובעל התפקיד ומי מטעם הספק[ לחתימה על ידי ]

 לכבוד  
 המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט 

 ג.א.נ.,

 נספח -ספח ג' , ביטחון ואבטחת מידעלשמירת סודיות תהתחייבות בלתי חוזרכתב : הנדון

ההתאגדות[________________    -  ו הואיל  בתעודת  מופיע  שהוא  כפי  הספק  של  המלא  בשמו  לנקוב  )להלן:    ]*יש 
  הסכםב   "(המכון)להלן: "  וינגייט המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס  ( התקשר עם  "הספק"

המכון   עבור  חוץ  במיקור  מנוהלים  מחשוב  שירותי  והח"מ,  "ההסכם ")להלן:  למתן  והואיל   ;)
 : [יהרלוונט  םבמקו  יש לסמן ] נוי, ת.ז. מס' ____________ ה]שם פרטי ומשפחה[_________________ 

    ;מורשה חתימה במציע    הספקעובד/מועסק של  ;  אושר  במקרה בו  )  הספקעובד של קבלן משנה מטעם
 . קבלן משנה(

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

כי אשא באחריות המלאה לשמור בסודיות מוחלטת, ללא הגבלה בזמן, לא אגלה או אעביר לכל צד שלישי   .1
הכוללים, בין היתר, כל המידע והמסמכים    ,שימוש, במישרין או בעקיפין, בתוצרי השירותיםאו אעשה כל  

בקשר עם השירותים, בכל פורמט שהוא, לרבות תוכניות, אומדנים,    הספקערכו על ידי  ייצברו או שי יש
,  שרטוטים, תרשימים, מפות, שומות, דיאגראמות, חישובים, רשימות, סקיצות, חוו"ד, דוחות, מצגות

שנמסרו   או  שנאגרו  ומסמכים  מידע  וכן  דיווחים,  פרוטוקולים,  פרוגראמות,  במסגרת    לספקסקרים, 
או באמצעותו ובין אם לאו, וכן כל המסמכים הקשורים בהם, בין    הספקהשירותים, בין אם הוכנו על ידי  

רבות כל רעיון,  בכתב ובין בכל מדיה אחרת, לרבות העתקים וטיוטות( וכן בידיעות, בפרטים ובמסמכים ל
תכנית, מסמך, המצאה או יצירה בקשר עם ביצוע ההסכם או השירותים, בכתב או בעל פה או בכל דרך  
אחרת לרבות העתק, שכפול או כל סיכום, תקציר או עיבוד של האמור, בכל מדיה שהיא, שנמסרו לי או  

תנה לשם  י ליהם, למעט אם נאו השירותים או בקשר ישיר או עקיף א   הסכםהגיעו לידי תוך כדי ביצוע ה 
 "(.  המידע הסודיבכתב ומראש )להלן, יחדיו: " המכוןהמפורשת של   וכך הסכמת

, אלא באמצעות  המכון של  אחרים    לספקים מודגש כי איסור העברת המידע הסודי חל גם על העברתו  
 בכתב.  ו או על פי הנחיותי  המכון

י להשתמש במידע הסודי אך ורק לשם ביצוע  מבלי לגרוע משאר הוראות כתב התחייבות זה, אהיה רשא .2
 השירותים.  

ורק   .3 אך  למידע  הגישה  את  להגביל  המידע,  לשמירת  הדרושים  הסידורים  כל  את  לעשות  מתחייב  אני 
 . המכוןלעובדינו המורשים לכך בהתאם להוראות הסכם זה ובכפוף לאישור 

למאגרי מידע של  מוגבלת  שה  גיהרשאת  ידוע לי שבמסגרת ולצורך אספקת השירותים בלבד אני אקבל   .4
"(.  החוק" )להלן:  1981-תשמ"א   , הגנת הפרטיותהמכון, אשר כוללים בין היתר מידע רגיש כהגדרתו בחוק  

, לרבות אלה  הגישה למאגרי המידע/ אני מתחייב למלא את כל התנאים הקבועים בכל דין בקשר למידע
הרשות להגנת הפרטיות )החוק, התקנות והנחיות  , והנחיות  התקנות שהותקנו על פיו,  הקבועים בחוק

אני לעמוד  הספק מתחייב  מבלי לגרוע מהאמור לעיל    ."דיני הגנת הפרטיות"( כאמור כפי שיהיו מעת לעת:
לרבות דרישות אבטחת מידע    , כפי שיומצאו לידינו מפעם לפעםהמכוןבדרישות אבטחת המידע מטעם  

סיווג והרשאות גישה  בנוגע ללרבות  מכון,  של ה  גרי המידעו/או מידע אישי שמקורו במא  בנוגע למידע
במידע.   ושימוש  ילמידע  ההספק  בדבר  שיעמדו  לעדכן  צורך  תריע  באופן  המידע  אבטחת  מנגנוני  את 

 . דיני הגנת הפרטיותבדרישות 

לעיל,   .5 לגרוע מהאמור  בדרישות אבטחת המידע מטעם  מבלי  לעמוד  שיומצאו  המכוןאני מתחייב  כפי   ,
 מפעם לפעם.  לידינו 

הנני    הספקאו ממשרדי  המכון  לא להוציא ממשרדי    , אני מתחייב בזאת .6 בו  או ממשרדי קבלן המשנה 
 מסמכים המהווים מידע סודי.   ספק,מועסק או ממשרדי הגורם הנותן שירותים ל

)או בקבלן המשנה( להשיב    הספקאו עבור    ספקאו ב   המכוןאני מתחייב בזאת כי עם סיום עבודתי עבור   .7
 .המכון( כל מידע סודי הנמצא ברשותי או בשליטתי, ולא לפגוע בדרך כלשהי במוניטין של  ספק)או ל  כון מל

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

למסור את המידע הסודי או כל חלק ממנו לצד שלישי כלשהו, תהא העברתו מותנית בכך   המכוןהתיר לי   .9
  המכו ומולי, ביחד ולחוד, על כתב סודיות לפיו יהיה מחויב כלפי    המכוןשאותו צד שלישי יחתום מול  

, לכל הפחות כמפורט בהסכם  המכוןבשמירה על סודיות המידע הסודי באופן המגן על זכויות    ,וכלפיי
 כתב התחייבות זה.  וב

, פעם  המכוןאני מתחייב כי במשך כל תקופת ההסכם נבצע לעובדינו או מי מטעמנו העוסק בפעילות עבור   .10
  אחת בשנה לפחות, הדרכת ריענון ועדכון בנושא מדיניות, הנחיות ונוהלי אבטחת מידע.

כי   .11 מסכים  מטעמ   המכוןאני  מי  דעת  וו/או  שיקול  פי  על  פעולה  כל  מנ   ויבצע  ביצוע  על  את  לוודא  ת 
 התחייבויותי המפורטות לעיל.

בכל מקרה של הפרת  התחייבות זו או כל חלק ממנה )על ידינו ו/או על ידי מי מעובדינו ו/או מי מאלה   .12
באופן מיידי, נבצע את כל הפעולות הדרושות לצורך    מכוןהפועלים מטעמנו ו/או עבורנו(, נודיע על כך ל

בגין כל הנזקים ו/או ההוצאות הישירים    המכוןההתחייבות, ונפצה את צמצום הנזקים הכרוכים בהפרת  
כלפינו ו/או כלפי עובדינו    המכוןשל    ווהעקיפים שייגרמו כתוצאה מההפרה, וזאת מבלי לגרוע מזכויותי

 ו/או כלפי מי שפעל מטעמנו ו/או עבורנו. 

 רה על סודיות על פי כל דין. התחייבויותינו תפורשנה על דרך ההרחבה, והן באות בנוסף לחובתנו לשמי .13

ואין הן ניתנות לביטול אלא אם תתקבל    ,התחייבויותינו כאמור במסמך זה הינן התחייבויות בלתי חוזרות .14
 , ורק לאחר שהשמדנו כל עותק של המידע. המכוןהסכמה מראש ובכתב מאת  

חד מהמקרים  במקרה של פרסום המידע הסודי, לא אראה כמי שהפר את התחייבויותי לסודיות בכל א .15
  עקב ההסכם או  עקב ביצוע    המכון( המידע היה ידוע לנותן השירותים לפני קבלתו מ1המפורטים להלן: )
(, מבלי שהופרה התחייבות לסודיות של גורם כלשהו;  "אחרההסכם  ה")   מכוןל  הספקהסכם אחר שבין  

  הספק , והספקאחר על ידי  הסכם המגורם שלישי שלא עקב הפרת ההסכם או ה  ספק( המידע הגיע ל2או )
( המידע נמצא בידיעת הציבור, שלא  3אינו כפוף להתחייבות לשמירת סודיות כלפי אותו גורם שלישי; או )

 עקב הפרת הסכם זה או הסכם אחר.  

 התחייבויותיי הנ"ל ניתנו מרצוני הטוב והחופשי והינן בלתי חוזרות.  .16
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