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 נספח א' לחוברת המכרז
 

 הסכם למתן שירותים
 

 2017שנת  ________לחודש ביום _______בירושלים שנערך ונחתם 
 

 
    בין: 

 
 לשוויון חברתיהמשרד  -מדינת ישראל 

 , ירושלים3שכתובתו למשלוח דואר: רח' קפלן 
 "(המשרד"להלן: )

 באמצעות המנהל הכללי של המשרד
 חשב המשרד ביחד עם סגן

 ;מצד אחד
 

 לבין:
 

  _______________________שם: 
 _____________________כתובת: 

 __________________: מס' רישום
  ___________________ :רשםאצל 

 "(נותן השירותים"להלן: )
 _________________ידי המיוצג על 

 המורשה לייצגו ולחייבו לכל דבר ועניין. 

 ;מצד שני
 

למתן שירותי ייעוץ בנושא השבת זכויות  – 3/17והמשרד פרסם מכרז פומבי מס'  הואיל
"(, הכל כמפורט במסמכי המכרז על המכרזורכוש יהודי מתקופת השואה )להלן:"

להסכם זה ומהווה חלק  א'נספח כ . העתק ההזמנה להציע הצעות מצורףנספחיו
 בלתי נפרד הימנו;   

   נספח א'

נותן השירותים הגיש הצעה במסגרת המכרז ובה הציע לספק למשרד שירותי ו והואיל
"(, תחומי הייעוץייעוץ בנושא השבת זכויות ורכוש יהודי מתקופת השואה )להלן:"

נספח המצ"ב כ"(, ההצעהעל נספחיה )להלן:"כמפורט בהצעתו של נותן השירותים 
 להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו;  'ב

 'בנספח 

   דת המכרזים של המשרד כזוכה במכרז;ונותן השירותים נבחר על ידי וע והואיל

 

 

נותן השירותים מעוניין לבצע עבור המשרד את השירותים המפורטים במכרז, ו והואיל
בהצעה ובהסכם זה, והמשרד מעוניין לקבל מנותן השירותים את השירותים 
המפורטים במכרז, בהצעה ובהסכם זה, באופן, במועדים ובתנאים המפורטים 

 במכרז, בהצעה ובהסכם זה;  
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מן וכן בעל הכישורים והאמצעים ומנוסה ומיונותן השירותים מצהיר כי הנו  והואיל
המתאימים לבצע עבור המשרד את השירותים באופן, במועדים ובתנאים 

 המפורטים בהסכם זה; 

החליטו כי השירותים יבוצעו שלא במסגרת יחסי העבודה הנהוגים בין והצדדים  והואיל
עניק עובד למעביד, אלא כאשר נותן השירותים פועל כבעל מקצוע עצמאי, המ

מעמד זה , ומקבל תמורת השירותים כמתחייב משירותים למשרד על בסיס קבלני
 בהתאם לתעריפים הנהוגים בשירות המדינה, למתן שירותים על בסיס קבלני; 

והמשרד מסכים למסור לנותן השירותים את ביצוע השירותים על בסיס קבלני  והואיל
דווקא, שלא במסגרת שירות המדינה, על כל המתחייב והמשתמע מכך, הן לעניין 
תעריפי התשלומים והן לעניין הזכויות והחובות ההדדיים, וזאת בהתחשב באופי 

רותים לפיו, התנאים הכרוכים במתן השי ויתרהשירותים על פי הסכם זה 
ההולמים העסקה על פי התקשרות למתן שירותים ואינם הולמים התקשרות 

  מעביד;במסגרת יחסי עובד ו

 
 לפיכך, הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

 

 מבוא נספחים וכותרות .1

 חלק בלתי נפרד הימנו. יםמהוו ,להסכם זה , הנספחים והצהרות הצדדיםהמבוא .1.1

ליתן להם כל משמעות הנוחיות בלבד ואין  לשם זה נועדובהסכם ותרות הסעיפים כ .1.2
 לצורך פרשנותו של הסכם זה או של סעיף מסעיפיו.

 ההסכםתקופת  .2

חודשים( המתחילה במועד חתימת הסכם זה  12הסכם זה נעשה לתקופה של שנה ) .2.1
 "(. תקופת ההסכםואשר תסתיים ביום ___________________ )להלן:"

מעת לעת ובסה"כ ב להאריך את תקופת ההסכם פציה בלבד תוענקנה האולמשרד  .2.2
 30של וזאת באמצעות מתן הודעה בכתב לנותן השירותים נוספים חודשים  24 –

ם לסיום תקופת ההתקשרות או התקופה בה האריך דקו ימים מראש לפחות
  .המשרד את תקופת ההתקשרות )אם האריך(

 

 הצהרות והתחייבויות כלליות .3

 ומתחייב בזאת כלפי המשרד כדלקמן: נותן השירותים מצהיר

 צוות שהוצע על ידו במסמכי המכרז,באמצעות הבעצמו או לבצע את השירותים  .3.1
אלא אם  ולא באמצעות כל אדם אחר, ____________________________

 להלן.  17.5בסעיף באופן הקבוע קיבל לכך את אישור המשרד 

דרשים על פי כל דין לבצע את כי יש בידיו את כל האישורים הנהוא כשיר וכי  .3.2
, בהצעה ובהסכם זה, כי אין כל מניעה חוקית, בבקשההשירותים המפורטים 

תים על ידו למשרד או אחרת להתקשרותו בהסכם זה, כי מתן השירו משפטית
בזכויות צד ג' כלשהו, לרבות בכל  פוגע אינו, להצעה ולהסכם זה, בהתאם לבקשה

 הנוגע לזכויות קניין של צד ג' כלשהו.



3 

 

נכון ומדויק גם למועד חתימתו  הנו הבקשהכל האמור בהצעה שהגיש במסגרת כי  .3.3
 ואישורו של הסכם זה, וכי לא חל כל שינוי לעומת האמור בהצעה. 

וי שיחול על כל שינבאופן מיידי נותן השירותים מתחייב בזאת להודיע למשרד  .3.4
בתוקף הצהרותיו, וכן על כל צו שניתן כנגדו האוסר ו/או מגביל ו/או מפקיע את 
יכולתו ליתן את השירותים בהתאם לבקשה, להצעה ולהסכם זה. הפרת סעיף זה 
וכל שינוי בתוקף הצהרותיו של נותן השירותים ייחשבו כהפרה יסודית של הסכם 

שרד בביטול ההסכם לאלתר, כמפורט זה מצד נותן השירותים באופן המזכה את המ
 להלן. 13.4 בסעיף

לעשות את כל ההכנות הדרושות והסידורים שיהיו נחוצים למתן השירותים באופן  .3.5
 יעיל, מעולה ולשביעות רצונו של המשרד. 

נדרש וסביר שנותן שהשירותים ברמה מעולה ומקובלת, ולעשות כל לתת את  .3.6
 שירותים מעולה היה עושה לצורך מתן השירותים בהתאם להסכם זה. 

של כל עובד המועסק על ידי נותן השירותים הפסקת עבודתו המשרד רשאי לדרוש  .3.7
בקשר עם ביצוע הסכם זה ללא מתן נימוקים ולפי שיקול דעתו המוחלט. נותן 

זה עם קבלת הדרישה מאת הפסיק את עבודתו של עובד להשירותים מתחייב 
 המשרד ללא ערעור. 

המשרד יהא רשאי לגרוע איזה מן רכיבי השירותים מושא הסכם זה, וזאת בהתאם  .3.8
לצרכיו ובהודעה שתינתן בכתב, ונותן השירותים לא יהיה זכאי לתמורה הקבועה 
בגין רכיב זה במסגרת הסכם זה וכן לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו. במקרה כזה 
המשרד יהיה רשאי להפעיל את הרכיב שנגרע כאמור בעצמו או באמצעות מי 

 מטעמו. 

להימנע מעשיית שימוש נותן השירותים מתחייב כי בתקופת ההסכם ולאחריה  .3.9
במידע שיימסר לו במסגרת ביצוע השירותים למטרה שאינה מתן השירותים על פי 

 הבקשה והסכם זה. 
 

 השירותים  .4

בתקופת ההסכם מקבל על עצמו נותן השירותים לספק למשרד, על פי דרישתו  .4.1
 "(:  השירותיםכמפורט להלן )להלן:"בתחומי הייעוץ שירותי ייעוץ 

גיבוש המלצות ביחס למדיניות ממשלת ישראל בתחומי  .4.1.1
 הייעוץ ולקידומם. 

ייעוץ ביחס לביצוע תוכנית העבודה של המשרד בתחומי  .4.1.2
שמבוצעות עבור המשרד וכן מתן חוות דעת על פעולות  הייעוץ

בתחומי הייעוץ על ידי גורמים שונים, כפי שיונחה על ידי 
  .המשרד

ראל עם גורמים ייעוץ ביחס למגעים של ממשלת יש .4.1.3
 ממשלתיים ושאינם ממשלתיים בתחומי הייעוץ. 

 איסוף וריכוז מידע ביחס להתפתחויות בתחומי הייעוץ.  .4.1.4
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ייעוץ באשר למימוש הסדרים קיימים ו/או בגיבוש הסדרים  .4.1.5
 מול גורמים ממשלתיים ושאינם ממשלתיים בתחומי הייעוץ. 

גיבוש הצעות לחקיקה בתחומי הייעוץ, בהתאם להנחיות  .4.1.6
 המשרד. 

תיאום  –על פי הנחיות מנהל ההתקשרות מטעם המשרד  .4.1.7
ועמידה בקשר שוטף עם כל הגורמים הרלבנטיים לביצוע 
והוצאה לפועל של תוכנית העבודה של המשרד בתחומי 

 הייעוץ. 

שיידרש על ידי  שבת הרכוש היהודיכל שירות נוסף בתחומי ה .4.1.8
 המשרד. 

נותן השירותים  –לעיל  4.1.8 – 4.1.1לצורך ביצוע השירותים הקבועים בסעיפים  .4.2
 . חודשיותשעות  120יועסק בהיקף שלא יעלה על 

למען הסר ספק, יובהר כי אין המשרד מתחייב להעסיק את נותן השירותים בהיקף  .4.3
מינימלי כלשהו, או בכלל, והזמנת השירותים תהא על פי צרכי המשרד באופן 

 י.  בלעד

 דיווח  .5

בסיום כל חודש קלאנדרי יגיש נותן השירותים למנהל ההתקשרות מטעם המשרד, לאישורו, 
דו"ח על ביצוע השירותים, ובו יפרט את שעות העבודה בכל אחד מימי החודש החולף 

 והפעילות אותה ביצע נותן השירותים בשעות העבודה שפירט נותן השירותים כאמור. 
 

 להסכם זה.  נספח ג'מצורף כטופס דיווח לדוגמה 

 'גנספח 

 

 התמורה .6

המשרד ישלם תמורה בכפוף לקיום התחייבויותיו של נותן השירותים על פי הסכם זה, 
 :  "(התמורה)להלן:" כדלקמן

תמורת ביצוע השירותים לשביעות רצון המשרד, ישלם המשרד לנותן השירותים  .6.1
תעריף )להלן: " ₪בסך של ____________ ספק תמורה בגין כל שעת ייעוץ שי

יודגש, כי התעריף . "ממע כולל אינו ייעוץ לשעת התעריף כי מובהר"(. לשעת ייעוץ
לשעת ייעוץ הנו לאחר חישוב ההנחה שהציע נותן השירותים במכרז ולאחר חישוב 

 13.9.0.2ת החשב הכללי מס' בהורא בהתאם לכללי ההפחתות הקבועים הפחתה
ראו סעיף  –"( ההוראה"התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים" )להלן:"בנושא 

תקופת ואולם, התעריף לשעת ייעוץ אינו כולל הנחה במקרה של להוראה.  6.2
, ככל הראשונה התקשרות אשר משכה עולה על שנתיים ממועד תחילת ההתקשרות

 ובמידה שמקרה זה יחול תבוצע שהמשרד יבחר להאריך את תקופת ההסכם
  .הוראהל 6.2.4הפחתה נוספת בתעריף לשעת ייעוץ כאמור בסעיף 

 
, בנוסחן דהיום, מצורפים הודעהחלק הרלבנטי מההעתקים של ההוראה וה

  להסכם זה. נספח ד' כ
 'דנספח 
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 4.9נותן השירותים יהא זכאי לקבל תשלום בגין נסיעה, בהתאם לקבוע בסעיף  .6.2
"החזר הוצאות נסיעה  בנושא 13.9.2.2מס' ה. להוראה יחד עם הודעת החשב הכללי 

תעריפים", כפי שתעודכן מעת לעת, ובכפוף  –לנותני שירותים חיצוניים  בתפקיד
 להמצאת טופס הצהרה על נסיעה בתפקיד של נותן שירותים חיצוני. 

 
בנושא "החזר הוצאות נסיעה בתפקיד  13.9.2.2מס' ה. העתק הודעת החשב הכללי 

להסכם  נספח ה'כ מצ"ב, בנוסחה דהיום, תעריפים" –ים לנותני שירותים חיצוני
 זה. 

 'הנספח 
 להסכם זה.  'ונספח טופס הצהרה על נסיעה לדוגמה מצורף כ

 
 'ונספח 

 

. מס ערך מוסף בשיעור החוקי המתחייב יתווסף כוללת מע"מאינה התמורה דלעיל  .6.3
 בצירוף לכל תשלום שישולם לנותן השירותים.   לםושוילתמורה 

מובהר בזאת כי סך התמורה המקסימאלית שתשולם לנותן השירותים על פי הסכם  .6.4
 כולל מע"מ.  ₪ _____________של זה לא יעלה, בכל מקרה, על סך 

לחוץ לארץ במימון המשרד.  לנסועיתכן שבמסגרת תפקידו יידרש נותן השירותים  .6.5
בהוראות במצב זה יחולו על נותן השירותים כל ההוראות וההנחיות הקבועות 

בנושא "טיסות ושירותים נלווים לנסיעות בתפקיד לחוץ  13.10.1החשב הכללי מס' 
קצובות שהייה ולינה, החזרי  –בנושא "נסיעות לחוץ לארץ  13.10.2לארץ" ומס' 

 הוצאות ומיסוי", כפי שהן תעודכנה מעת לעת. 

בנושא "טיסות ושירותים נלווים לנסיעות  13.10.1הוראות החשב הכללי מס' 
קצובות שהייה  –בנושא "נסיעות לחוץ לארץ  13.10.2בתפקיד לחוץ לארץ" ומס' 

  להסכם זה.  1'ו נספחולינה, החזרי הוצאות ומיסוי", בנוסחן דהיום, מצ"ב כ
 

 1'ו נספח
 

בנוסף, במסגרת נסיעה של נותן השירותים לחו"ל, נותן השירותים יהא זכאי 
לתשלום בעד שעת הייעוץ בפועל, כפי שיאושר על ידי מנהל ההתקשרות מטעם 

 שעות ייעוץ ליום.  8 –המשרד ולא יותר מ 

החשב הכללי תשלום התמורה יבוצע על ידי המשרד במועדים הקבועים בהוראת  .6.6
לכך שנותן שתעודכן מעת לעת, וזאת בכפוף , כפי תשלום"ועדי "מבנושא  1.4.3מס' 

מאושר על ידי מנהל ההתקשרות מטעם המשרד, כמפורט ח "השירותים הגיש דו
יידרש על ידי חשבות המשרד. ח הנ"ל יצורף כל פרט אחר ש"לדו לעיל. 5בסעיף 

בנוסחה  תשלום""מועדי בנושא  1.4.3החשב הכללי מס' להסכם זה מצורפת הוראת 
 להסכם זה. 'זנספח כדהיום 

 
 'זנספח 

 

זה, לא  6הצדדים כי שום תשלום אחר או נוסף פרט לאמור בסעיף  ביןמוסכם בזה  .6.7
, עבור מתן השירותים ו/או בקשר איתם ו/או הנובע מהם, ישולם על ידי המשרד

דואר וכיו"ב( בקשר עם  ובכלל זה לא תשולם כל הוצאה )צילומים, הדפסות, טלפון,
 לעיל.  6.2ור בסעיף כאמ ותלמעט החזרים בגין נסיעהשירותים, למעט 

 נותן השירותים מתחייב להחזיר למשרד מיד כל סכום עודף שקיבל מהמשרד. .6.8
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 אי תחולת יחסי עובד מעביד .7

כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בינו ובין בזה נותן השירותים מצהיר  .7.1
 זה.  תן השירותים בהתאם להסכםהמשרד יחסי עובד מעביד בכל הנוגע למ

יקבע מסיבה כלשהי, במועד כלשהו אחרי תחילתו של הסכם זה, כי למרות יאם  .7.2
כוונת הצדדים, שבאה לידי ביטוי בהסכם זה, יש לראות את ההתקשרות מושא 
הסכם זה כהעסקת עובד, וכי חלים עליה הדינים והתנאים החלים על עובד, הרי 

ות הסכם מוסכם ומותנה בזה בין הצדדים כי השכר לעובד, בשל ההעסקה בעקב
זה, יחושב בהתאם לקבוע לעניין זה לגבי עובדי המדינה, ובאין תפקיד זהה או 

לפי הסכם העבודה הקיבוצי הקרוב לעניין, לדעת נציב שירות  ,כאמור ,דומה
המדינה. חישוב השכר ייעשה למפרע מיום תחילתו של הסכם זה וכל החיובים 

ש כאמור, מאידך גיסא, יקוזזו והזיכויים על פי הסכם זה מחד גיסא, והחישוב החד
 הדדית.  

נותן השירותים מצהיר בזה כי ידוע לו שהוא נותן את השירותים למשרד על בסיס  .7.3
קבלני, ולכן המשרד לא יהיה אחראי בצורה כלשהי לנזקים שיגרמו לו בשל מתן 
השירותים על פי הסכם זה. כדי להבטיח עצמו בפני נזקים, כאמור, מתחייב נותן 

לבטח את עצמו במוסד לביטוח לאומי ולשאת בכל התשלומים שהוא  השירותים
 חב בהם לפי כל דין. 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, במידה שלמרות כוונת הצדדים המפורשת כפי שבאה  .7.4
לידי ביטוי בהסכם זה, יידרש המשרד במועד כלשהו לשלם תשלום שמקורו בטענה 

תן השירותים או מי מטעמו, ישפה כי שררו יחסי עובד מעביד בין המשרד ובין נו
 נותן השירותים את המשרד מיד עם דרישה בגין כל תשלום שיידרש המשרד כאמור. 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי נותן השירותים בלבד יהא אחראי לכל אובדן,  .7.5
פיצוי, תשלום או נזק מכל סיבה שהיא שיגרמו לו, למשרד או לכל צד שלישי בשל 

  בכל תשלום בגין כך. בקשר אליהם, והמשרד לא ישא  מתן השירותים ו/או

נותן השירותים ישפה את המשרד, מיד עם דרישה, בגין כל סכום אשר המשרד 
יידרש לשלם כתוצאה מתביעה או דרישת תשלום מחמת נזק שנגרם כמתואר לעיל, 

 לרבות הוצאות ושכר טרחת עורך דין. 
 

 סודיות .8

לו שמידע ומסמכים אשר בידיו ו/או אשר יגיעו נותן השירותים מצהיר בזה כי ידוע  .8.1
ו לפי הסכם זה ו/או בקשר עמו הנם ביצוע התחייבויותילידיו ו/או לעובדיו תוך כדי 

סודיים ונותן השירותים מתחייב לשמור על כל מידע, כאמור, בסוד ולהביא לידיעת 
 עובדיו והמועסקים על ידו בעבודות הקשורות בביצוע הסכם זה. 

נותן השירותים מתחייב להחזיר למשרד כל מסמך שנמסר לו בקשר עם כמו כן  .8.2
 יד בתום הטיפול בו לצורך הסכם זה. יהסכם זה מ

נותן השירותים מתחייב לשמור על סודיות המידע והמסמכים המופרטים לעיל גם  .8.3
 לאחר תום תקופת ההסכם. 
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נותן השירותים מצהיר כי ידוע לו שמסירת מידע בניגוד לאמור לעיל, מהווה עבירה  .8.4
נותן השירותים מתחייב להביא את  .1977 – לחוק העונשין, התשל"ז 118סעיף  לפי

הוראות חוק זה והוראות סעיף זה לידיעת כל האנשים המועסקים על ידו, לשם 
 ביצוע הסכם זה ו/או בקשר עמו. 

 
 

 רים ובעלות על החומר זכויות יוצ .9

חומר אשר יוכן על ידי בכל , זכויות היוצריםמוסכם בזאת כי כל הזכויות, לרבות  .9.1
יהיו שייכות למשרד בלבד. במסגרת מתן השירותים לפי הסכם זה, השירותים נותן 

המשרד יהיה רשאי לעשות בכל חומר, כאמור, כל שימוש שיימצא לנכון, לרבות 
ותים, תוך כדי תקופת ההסכם ולאחריה, ולרבות ביצוע ללא איזכור שם נותן השיר

שינויים והכנסת תוספות, השלמות או עריכה מחדש, פרסומו, או העברתו לאחר, 
 בתמורה או ללא תמורה. 

חתימת נותן השירותים על הסכם זה מהווה אישור לכל שימוש שייעשה המשרד  .9.2
 בחומר שיוכן על ידי נותן השירותים.

לעיל, מוצהר ומובהר בזאת כי למשרד זכות בלעדית והוא  מבלי לגרוע מהאמור .9.3
יהיה בעל זכות היוצרים בכל מסמך )לרבות פיסי או מדיה מגנטית( או חוות דעת 

ערך על ידי נותן השירותים במסגרת מתן השירותים לפי הסכם יאו נכס רוחני שי
יגיעו שה החומרים הנ"ל גם במיד יהיה רשאי לעכב תחת ידוזה. נותן השירותים לא 

 לנותן השירותים, לטענתו, תשלומים מהמשרד. 

לעשות כל שימוש בכל חומר כאמור, אלא אם נותן  נותן השירותים לא יהיה רשאי .9.4
 השירותים קיבל את הסכמת המשרד בכתב ומראש, ובהתאם לתנאי ההסכמה. 

 

 ניגוד עניינים .10

בדבר איסור ניגוד נותן השירותים מצהיר בזה כי הוא מכיר את הכללים והמגבלות  .10.1
עניינים וכי אין במועד חתימת הסכם זה כל חשש לניגוד עניינים ביחס עם ביצוע 

ובכלל זה  השירותים מושא הסכם זה ביחס לנותן השירותים ו/או מי מטעמו,
כי הוא ו/או מי מטעמו אינם מספקים שירותים העומדים מצהיר נותן השירותים 

ם זה, במישירין או בעיקפין, לכל אדם או גוף בניגוד עניינים לשירותים מושא הסכ
מכלליות האמור, לכל רשות מקומית או גוף ממשלתי אחר, )לרבות, ומבלי לגרוע 

 אחר(, וכי אין לו ו/או למי מטעמו זיקה לשירותים מושא הסכם זה. 

, נותן השירותים מתחייב לשמור על הכללים והמגבלות בדבר איסור ניגוד עניינים .10.2
במסגרת הסכם ם שירותיהמלהימצא במצב של ניגוד עניינים בין מתן ובכלל ימנע 

חשש לניגוד  יתעוררבמידה שיווצרו מצבים בהם אם והאחרים.  וזה ובין עיסוקי
עניינים במהלך ביצוע השירותים על פי הסכם זה או כתוצאה מהם ביחס לנותן 

יידית ליועץ ו/או מי מטעמו, נותן השירותים מתחייב להודיע על כך מהשירותים 
המשפטי של המשרד ולא יבצע כל שירות בו התעורר חשש כאמור, אלא אם ניתנה 

 הנחיה מפורשת בעניין זה על ידי היועץ המשפטי של המשרד בכתב.

לרבות עובדים ומועסקים  –לעניין סעיף זה, "נותן השירותים ו/או מי מטעמו"  .10.3
מועסקיו או בני משפחתם, מטעמו, בני משפחה ותאגיד שנותן השירותים, עובדיו ו

בעל עניין" יפורשו בסעיף זה " –כאמור, הנם בעלי עניין בהם. "בן משפחה" ו 
 .   1968 –כהגדרתם בחוק ניירות ערך, תשכ"ח 
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 אחריות .11

נותן השירותים יישא לבדו באחריות בגין כל פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שייגרמו  .11.1
או  מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיומכל סיבה שהיא לגופו או רכושו שלו או של 

, או לרכוש המשרד או לגופו או רכושו של כל אדם אחר של הפועלים מטעמו
בין שהשירותים בוצעו כדבעי ובין שנעשו  של הסכם זה, מביצועו ישירה כתוצאה

 ברשלנות.

מוסכם בין הצדדים כי המשרד לא יישא בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה  .11.2
מו לגופו או רכושו של נותן השירותים או מי מטעמו או לגוף או רכוש שהיא שייגר

 ישירה עובדיו או לרכוש המשרד או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה
 מביצועו של הסכם זה וכי אחריות זו תחול על נותן השירותים בלבד.

גרמו נותן השירותים מתחייב לשפות את המשרד על כל נזק, תשלום או הוצאה שיי .11.3
 לו מכל סיבה שהיא הנובעים ממעשיו או מחדליו של נותן השירותים כתוצאה

 מהפעלתו של הסכם זה, מיד עם קבלת הודעה על כך מאת המשרד. ישירה

בו כדי לגרוע מאחריות נותן  הסכם זה, מכל סיבה שהיא, לא יהיה סיומו של .11.4
 קשורה אליהם. השירותים לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מהסכם זה או 

 

 ביטוח  חובת .12

מבלי לגרוע מאחריותו ומהתחייבויותיו של נותן השירותים על פי כל דין ועל פי יתר הוראות 
לרכוש, ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו הסכם זה, נותן השירותים מתחייב 

את  חברתימשרד לשוויון להציג לכן ו המשרד לשוויון חברתי –ולטובת מדינת ישראל 
גבולות האחריות לא יפחתו הביטוחים הכוללים הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר 

במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות קיימת, בהתאם להסכם ו/או זאת , מהמצוין להלן, 
על פי כל דין, פוליסת ביטוח כמפורט להלן, כאשר הביטוחים כוללים את הכיסויים והתנאים 

 האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:  הנדרשים, וגבולות

 חבות המעבידיםביטוח  .12.1

נותן השירותים יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח  .12.1.1
י מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. חבות המעבידים בכל תחומ

   של המבוטח כלפי עובדיו בעת   והביטוח יורחב לכסות את אחריות
 ;שהותם הזמנית מחוץ לגבולות המדינה

 

דולר ארה"ב  5,000,000גבולות האחריות לא יפחתו מסך  .12.1.2
 לעובד, למקרה ולתקופת ביטוח )שנה(; 

הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים,   .12.1.3
 קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם;
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 –הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל  .12.1.4
נטען לעניין קרות תאונת היה ו לשוויון חברתיהמשרד 

יד כלפי מי כי הם נושאים בחבות מעב /מחלת מקצועעבודה
ועובדיהם  קבלני משנה ,קבלנים מעובדי נותן השירותים,

  שבשירותו.

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .12.2

שירותים יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת נותן ה .12.2.1
ורכוש בכל תחומי ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף 

הביטוח יורחב לכסות . מדינת ישראל והשטחים המוחזקים
בגין נזקים  על פי כל דין  נותן השירותיםשל  ואת אחריות

לגבולות מחוץ מטעמו  שייגרמו בחו"ל ע"י אנשים הנשלחים
 ; המדינה

דולר  250,000גבול האחריות למקרה ולתקופה לא יפחת מסך  .12.2.2
 ; ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח

 ; Cross Liability –בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  .12.2.3

הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי  .12.2.4
 בגין פעילות של  קבלנים, קבלני  משנה ועובדיהם;

שאינם מכוסים במסגרת ביטוח חבות , בעלי תפקידים .12.2.5
 שלישי; ייחשבו צד ,נותן השירותיםמעבידים של 

המשרד לשוויון   –פות את מדינת ישראל הביטוח יורחב לש .12.2.6
נותן  למעשי ו/או מחדליחברתי ככל שייחשבו אחראים 

 השירותים וכל הפועלים מטעמו. 

 ביטוח נסיעות לחו"ל .12.3

 ו ועבור כל הפועלים מטעמועבור עובדי נותן השירותיםבכל יציאה לחו"ל ירכוש 
ביטוח נסיעות לחו"ל כמקובל הכולל שירותי אשפוז בבית חולים, הוצאות רפואיות 
שאינן במסגרת אשפוז, הטסה רפואית, טיפול חירום בשיניים, מטען אישי, ביטוח 
תאונות אישיות המורחב לכסות תאונת דרכים, ביטול נסיעה והחזר הוצאות 

פוז בארץ המוצא וכיסוי נסיעה, אחריות כלפי צד שלישי, הטסת גופה, המשך אש
 הוצאות נוספות כמקובל בביטוח כזה בגבולות אחריות סבירים.

. 

 חו"לבביטוחים בגין פעילות  .12.4
 

מתחייב לרכוש בחו"ל על חשבונו ביטוחים  נותן השירותים .12.4.1
מתאימים בגבולות אחריות סבירים לכיסוי הפעילות 

ובכל מדינה ומדינה  ההסכםהמתבצעת בחוץ לארץ במסגרת 
אחריות כלפי צד  יבה יתבצעו פעילויות כאמור, לרבות ביטוח

חבות מעבידים כולל הרחבת הכיסוי כאשר  ישלישי וביטוח
הפעילויות או חלקן מתבצעות באמצעות קבלנים ו/או קבלני 

 משנה במסגרת הביטוחים האמורים. 
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"ל יתנה את התקשרותו עם כל צד שלישי בחו נותן השירותים .12.4.2
בביטוח  ובכך שיבטח את פעילותו במסגרת ההתקשרות עמ

מתאים ההולם את סוג ההתקשרות והפעילות לצורך ביצוע 
 ובגבולות אחריות סבירים. שירותי ההסכם

 כללי .12.5

 יכללו התנאים הבאים: הנדרשותל פוליסות הביטוח בכ

המשרד  –מדינת ישראל יתווספו כמבוטחים נוספים: המבוטח  לשם .12.5.1
 כמפורט לעיל;השיפוי  בכפוף להרחבי ,חברתילשוויון 

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה   .12.5.2
יום לפחות  60של  מוקדמתאם ניתנה על כך הודעה  אלא ,להם כל תוקף

 .לשוויון חברתיבמכתב רשום לחשב של המשרד 

ת על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה או השתתפוהמבטח מוותר  .12.5.3
ועובדיהם, ובלבד  לשוויון חברתיהמשרד  –כלפי מדינת ישראל 

 שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

דמי כלפי המבטח לתשלום בלעדי אחראי יהיה  לבדונותן השירותים  .12.5.4
מוטלות על המבוטח ההפוליסות ולמילוי כל החובות כל עבור הביטוח 

 על פי תנאי הפוליסות.

בלעדית נה בכל פוליסה ופוליסה תחול ותהעצמיות הנקובההשתתפויות  .12.5.5
 על נותן השירותים.

את  בדרך כלשהי מצמצםכל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או  .12.5.6
אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי מדינת ישראל 

בחזקת ביטוח ראשוני המזכה  הוא, והביטוח לשוויון חברתיהמשרד  –
 הביטוח.פוליסת וא הזכויות על פי במל

בכל הפוליסות  ככל שקייםיבוטל ו/או רשלנות רבתי  וונהכחריג  .12.5.7
 הנדרשות

המבטח העתקי פוליסות הביטוח מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימת  .12.6
על ידי , יומצאו על ביצוע הביטוחים כאמור ורף להסכם זההמצ 'חנספח בהתאם ל

 מועד חתימת ההסכם.עד ל חברתילשוויון למשרד נותן השירותים 
 

 'חנספח 
 

 –ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל מתחייב בכל תקופת  נותן השירותים .12.7
 נותן השירותיםבתוקף את פוליסות הביטוח.  להחזיק  לשוויון חברתיהמשרד 
לחדש את כל הביטוחים לכל אורך תקופת ההסכם ולהמציא את העתקי מתחייב 

על חידושן למשרד בחתימתו המבטח או אישור  דייל ע מאושרותפוליסות הביטוח 
 .הקיימות ת הביטוחותקופ תום לכל המאוחר שבועיים לפני  ,לשוויון חברתי
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מכל חובה החלה  נותן השירותיםאת אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור  .12.8
 –כוויתור של מדינת ישראל  ואין לפרש את האמור זה הסכםעליו על פי דין ועל פי 

 זה. הסכםעל כל זכות או סעד המוקנים לה על פי דין ועל פי  לשוויון חברתיהמשרד 
 
 

 הפרות וסעדים; סיום ההסכם .13

המשרד יהיה רשאי להביא את ההסכם לידי גמר, כולו או חלקו, על פי שיקול דעתו  .13.1
מתן התראה המוחלט ומבלי לנמק את החלטתו, בתוך תקופת ההסכם וזאת ע"י 

או  תיםימים מראש. ביטול ההסכם כאמור לא יזכה את נותן השירו 10בכתב של 
בכל תשלום או פיצוי, למעט תשלום החלק היחסי של התשלומים לפי  מי מטעמו

 השירותים שבוצעו בפועל עד ליום מתן ההודעה. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הפר נותן השירותים הסכם זה הפרה יסודית לפי  .13.2
, או הפר נותן 1970 –חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א דרתה בהג

ים מיום שנדרש לכך ימ 14יסודית, אשר לא תוקנה בתוך השירותים הפרה שאינה 
 על ידי המשרד, אזי תחשב הפרה כאמור כהפרה יסודית. 

, 10, 9, 7, 5, 4, 3סעיפים יסודיים בהסכם זה הנם המבוא להסכם זה וכן סעיפים  .13.3
 להסכם זה.  17.12 –ו  17.1, 12, 11

במקרה של הפרה יסודית של הסכם זה מצד נותן השירותים ו/או במקרה שנותן  .13.4
השירותים הורשע בעבירה שנושאה פיסקלי, יהיה רשאי המשרד לנקוט בכל אחד 
מהצעדים הבאים, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד למשרד על פי הסכם זה 

 ו/או על פי כל דין: 

 לבטל את ההתקשרות עם נותן השירותים לאלתר;  .13.4.1

 להפסיק להעסיק את נותן השירותים עד לתיקון הליקוי;  .13.4.2

להעסיק נותן שירותים אחר שיבצע את השירותים מושא הסכם זה  .13.4.3
לשם הוצאתם לפועל של השירותים, וזאת מבלי שנותן השירותים יהיה 

 זכאי לכל תמורה עקב כך. 

לעיל, כמו גם ההפרות  13.4בסעיף כל ספק מובהר כי הסעדים המפורטים  להסרת .13.5
המפורטות בו, אינם מהווים רשימה סגורה או ממצה. הסעדים הם מצטברים, 

ל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, במספר ומקנים למשרד את הסמכות לנקוט במקבי
צעדים ובשים לב למהות ההפרה. בנוסף, אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל 

או על פי הסכם זה, לנקוט כל צעד שיראה לנכון, סמכות של המשרד, על פי דין 
 בשים לב למהות ההפרה ולצעדים הנדרשים בנסיבות העניין. 

היה על נותן השירותים לשלם לפי הוראות המשרד יהיה רשאי לגבות כל סכום שי .13.6
הסכם זה, בכל אמצעי כפי שימצא לנכון, לרבות באמצעות קיזוז מהתשלומים 

 המגיעים לנותן השירותים. 

זכות העומדים למשרד מכוח כל דין, המשרד יהא רשאי מבלי לגרוע מכל סעד ו/או  .13.7
הבאים,  יםחד מן המקרלבטל הסכם זה לאלתר, ללא הודעה מוקדמת, בקרות א

 לפי העניין: 
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אם מונה כונס נכסים, נאמן או מפרק לנותן השירותים ו/או לנכסיו,  .13.7.1
 45כולם או חלקם, או הוגשה בקשה למינוי כאמור שלא בוטלה תוך 

 יום, וכן במצב של בקשה להסדר נושים וצו הקפאת הליכים; 

 ניתן צו פירוק כנגד נותן השירותים;  .13.7.2

ל נכסי נותן השירותים, כולם או חלקם, ו/או צד שלישי עיקול עהוטל  .13.7.3
כלשהו פתח בהליכי הוצאה לפועל נגד נותן השירותים, ואלו לא הוסרו 

 ימים.  60או נסתיימו בתוך 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי נותן השירותים מתחייב להודיע למשרד על 
העניין, באופן מיידי התרחשותו של כל אירוע מן האירועים המנויים לעיל, לפי 

 . לאחר התרחשותו
 

 איסור הסבת ההסכם .14

נותן השירותים אינו רשאי להעביר איזו מזכויותיו או מחובותיו על פי הסכם זה,  .14.1
 כולם או מקצתם לכל צד שלישי שהוא. 

כל מסירה או העברה שיתיימר נותן השירותים לעשות בניגוד להוראות סעיף זה  .14.2
 תוקף. תהא בטלה ומבוטלת וחסרת כל 

זכויותיו של נותן השירותים לפי ההסכם ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד  .14.3
 כלשהו. 

 

  ואחריותו ביצוע על חשבון נותן השירותים .15

בכל מקרה שלפי הסכם זה מוטלת חובה על נותן השירותים והוא אינו ממלא אותה  .15.1
השירותים  או באמצעות אחרים, על חשבון נותן/והמשרד רשאי למלאה בעצמו  –

 ולגבות ממנו ההוצאות הכרוכות בדבר.

ההוצאות שהוציא כאמור לעיל בהתאם  אתנותן השירותים מתחייב לשלם למשרד  .15.2
, שבמהלכן יוכל תוך שבעה ימים מיום הדרישה , וזאתלחשבון שיגיש לו המשרד

נותן השירותים להעביר השגותיו )ככל שיש( ביחס לצורך בהוצאות האמורות 
 .אותולגובה ההוצ

חשבון שיוגש לנותן השירותים על ידי המשרד כאמור לעיל יהווה ראיה חותכת בין  .15.3
 הצדדים לעניין ההוצאות שהוצאו על ידי המשרד.

 תניית שיפוט .16

ק בבתי הצדדים מסכימים כי מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור להסכם זה יהיה אך ור
 המוסמכים בירושלים.המשפט 

 שונות .17

 יציג עצמו כשליח או כנציג המשרד.נותן השירותים לא  .17.1

נותן השירותים לא יעשה שימוש בתוארו או בתפקידו במשרד, שלא במסגרת  .17.2
 פעילותו על פי הסכם זה. 
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למען הסר ספק מובהר בזאת כי מקום העבודה העיקרי של נותן השירותים לא יהיה  .17.3
ל במשרד, לא יוקצה לו חדר או מקום עבודה במשרד, והוא לא יהיה זכאי לקב

 שירותי מזכירות מן המשרד, לרבות טלפונים והדפסות. 

מבלי לגרוע מזכויות המשרד בהתאם להסכם זה ולהוראות כל דין, יהיה המשרד  .17.4
על פי הסכם זה ו/או כל מקור אחר,  לנותן השירותיםרשאי לקזז כל סכום שיגיע 

 מכל סכום שנותן השירותים יהיה חייב לשלם למשרד. 

כל שינוי בהסכם או בתנאים הכלליים יהיה תקף רק אם מוסכם על הצדדים כי  .17.5
 נעשה בכתב ונחתם על ידי הנציגים המוסמכים של הצדדים. 

 מוסכם כי הימנעות מתביעת זכות לא תחשב כוויתור על אותה זכות. .17.6

נותן השירותים מתחייב לבצע את השירותים בעצמו ולא להעביר את הביצוע לצד  .17.7
יו של נותן השירותים על פי הסכם זה אינם ניתנים שלישי כלשהו. זכויותיו וחובות

 להמחאה ו/או לשעבוד לצד שלישי כלשהו. 

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי תנאי הסכם זה מהווים ביטוי שלם ומלא של זכויות  .17.8
 הצדדים, והם מבטלים כל הסכם, מצג, הבטחה או נוהג שקדם לחתימתו.

  .______________א ם זה הולענין ביצוע הסכמנהל ההתקשרות מטעם המשרד  .17.9

נותן השירותים לצורך ביצוע הסכם זה הוא מנהל ההתקשרות מטעם  .17.10
______________________ 

אינו מוסמך מנהל ההתקשרות מטעם המשרד לענין ביצוע הסכם זה יובהר כי  .17.11
 ו/או ההיקף הכספי של הסכם זה. ההסכםלהאריך את תקופת 

בשום ו/או מי מטעמו  על ידי נותן השירותים ימותגוהשירותים מושא הסכם זה לא  .17.12
 . ולאחריה ההסכםאופן שהוא על שמו בתקופת 

כתובת נותן השירותים היא כמפורט בראש ההסכם. כל הודעה שנשלחה בדואר  .17.13
ימים ממועד  3רשום לכתובת דלעיל, תיחשב כאילו נמסרה לנותן השירותים תוך 

 שליחתה. 

יליה תחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתוך אשר שוגרה במכשיר הפקסימ הודעה כל
שעות, אם שוגרה במהלך יום העסקים הרגיל, ונתקבל אישור מכשיר  24

  הפקסימיליה להעברתה התקינה בשלמותה. 

נותן השירותים רשאי להודיע למשרד, מעת לעת, על שינוי בכתובתו. הודעה לפי  .17.14
 בכתב. הסכם זהלמנהל ההתקשרות מטעם המשרד לעניין ביצוע סעיף זה תינתן 

 

 :2017ולראיה באו הצדדים על החתום ביום __ ב_________ 

 

               __________________  __________________
  נותן השירותים               המנהל הכללי  

 לשוויון חברתיהמשרד                                 
 
 

             __________________ 
 לשוויון חברתיסגן חשב המשרד              

 הסעיף התקציבי למימון ההסכם: _______________            


