
 'א נספח

 )השינויים לעומת הנוסח המקורי מסומנים(,  652..2017קובץ הסכם התקשרות מתוקן מיום 
 ההבהרות. ךבהתאם למסמ

 הסכם למתן שירותים

 

 2017ביום _________בירושלים שנערך ונחתם 

 

    : בין

 

 לשוויון חברתיהמשרד  -מדינת ישראל 

 .ירושלים, 3ועולמו  םערחוב שכתובתו למשלוח דואר: 

 "(המשרד"להלן: )

 באמצעות המנהל הכללי של המשרד

 או סגנו ביחד עם חשב המשרד

 ;מצד אחד

 

 :לבין

 

 ________________שם: 

 ______________כתובת: 

 ____________מס' רישום:

 ________________אצל רשם:

 "(נותן השירותים"להלן: )

 באמצעות ה"ה_______________

 ים לחתום בשמוהמוסמך/

 ;מצד שני

 

, גיוס, הפעלה וניהול מערך סטודנטים איתורל –2/17 והמשרד פרסם מכרז מס' הואיל
וע פעילויות שונות למען אוכלוסיות יעד של המשרד לשוויון בפרישה ארצית לביצ

 מתנאי המכרז מצורףהעתק הכל כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.  חברתי
 להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו; נספח א'כ
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 נספח א'
 

ונותן השירותים הגיש הצעה במסגרת המכרז ובה הציע לספק למשרד את  והואיל
"(, כמפורט השירותים)להלן: " ובהסכם זה מכרזבים השירותים המפורט

 נספח ב'המצ"ב כ "(,ההצעהבהצעתו של נותן השירותים על נספחיה )להלן: "
  ;ימנוהלהסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד 

 נספח ב'
 

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

ן לבצע עבור המשרד את השירותים המפורטים במכרז, ונותן השירותים מעוניי והואיל
בהצעה ובהסכם זה, והמשרד מעוניין לקבל מנותן השירותים את השירותים 
המפורטים במכרז, בהצעה ובהסכם זה, באופן, במועדים ובתנאים המפורטים 

 במכרז, בהצעה ובהסכם זה;

רד על ידי נותן והצדדים מסכימים בזאת במפורש כי השירותים יינתנו למש והואיל
השירותים כקבלן עצמאי, על בסיס קבלני בלבד, וכי לא ישררו בין המשרד לבין 

 מעביד;-יחסי עובד או מי מטעמו, נותן השירותים

 

 לפיכך, הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

 

 פרשנות, נספחים וכותרות .1

 ההסכם יתפרש בהתאם לאמור להלן:

ותרות כ  חלק בלתי נפרד הימנו. יםמהוו ,להסכם זה ים, הנספחים והצהרות הצדדהמבוא .1.1
ליתן להם כל משמעות לצורך הנוחיות בלבד ואין  לשם בהסכם זה נועדוהסעיפים 

 פרשנותו של הסכם זה או של סעיף מסעיפיו.

  וכבאות להוסיף אלו על אלו. וראות הסכם זה ייחשבו כמשלימות זו את זוה .1.2

לב שאלות ההבהרה שלפני ההגשה למכרז ניתנה לו נותן השירותים מצהיר ומאשר כי בש .1.3
 ההזדמנות להשיג, להעיר, להציע ניסוחים משלו ולנהל מו"מ על נוסח הסכם זה.

במקרה של סתירה בהסכם זה )ובכלל זה סתירה בין הוראות ההסכם השונות, לרבות  .1.4
 בין הוראות ההסכם להוראות תנאי המכרז, או הנספחים השונים, או הבהרות המשרד

או הצעת הנותן השירותים(, יהיה נותן השירותים מחויב בשלב שקדם להגשת ההצעות, 
יביא לידיעת המשרד נותן השירותים להוראה המחמירה מביניהן, לפי קביעת המשרד. 

 כל סתירה כאמור, מיד לאחר שנודע לו עליה.

רת , היא מיטיבה או משפאם, לדעת המשרד ולפי שיקול דעתו הוראה תיחשב למחמירה .1.5
את התועלות למשרד, בכל הנוגע לאיכות, טיב, כמות, התאמת ואמינות השירותים 

 הניתנים על ידי נותן השירותים.

נותן השירותים מחויב לבצע את התחייבויותיו בהתאם להוראות ההסכם ובנוסף לכך,  .1.6
בהתאם להצעתו למכרז ובהתאם למסמכים אחרים שהוכנו על ידו במסגרת הסכם זה 

די המשרד. אם הצעתו של נותן השירותים, או מסמך אחר שהוכן על ידו ואושרו על י
, המשרדבמסגרת הסכם זה ואושר על ידי המשרד, כולל הוראה מחמירה, לפי קביעת 

מהוראות אחרות של הסכם זה, יהיה נותן השירותים מחויב להוראה המחמירה, אלא 
 אם יקבע המשרד אחרת.
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 נותן השירותיםהסכם לבין הוראות כל דין יהיה בין האו סתירה במקרה של אי התאמה  .1.7
, ובלבד שקביעת מחויב להוראה המחמירה מביניהן, אלא אם יקבע המשרד אחרת

מיד לאחר  המשרדכאמור תובא לידיעת  אי התאמה או סתירה. כל המשרד תהיה כדין
 .נותן השירותיםשנודע עליה ל

 

 א אם תוכן ההסכם יחייב אחרת:בהסכם זה יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצידם, אל .2

אוכלוסיות לגביהן נקבע בדין כי על המשרד לפעול   – "המשרד של יעד"אוכלוסיות  .2.1
. למשרד ו/או צעירים לקידומן, בכלל זה אזרחים ותיקים, ו/או נשים ו/או בני מיעוטים

 שמורה הזכות להוסיף או לגרוע אוכלוסיה לפי שיקול דעתו המוחלט ובכפוף לכל דין. 

תושב ישראל שהגיע, לפי הרישום במרשם האוכלוסין, לגיל פרישה  –אזרח ותיק" " .2.2
 . 2004 –כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד 

בדיקה המבוצעת ע"י מנהל אגף הבטחון של המשרד, בהסכמת  -" "בדיקת רישום פלילי .2.3
 הנבדק במטרה לקבל מידע אודות עברו הפלילי של המועמד.

במטרה לאשר  נבדקבדיקה המבוצעת ע"י שב"כ, בהסכמת ה - "בדיקת סיווג ביטחוני" .2.4
 או לשלול את חשיפתו לסוד מדינה.

  מציע שהצעתו תזכה במכרז. –"הזוכה"  .2.5

]יושלם בהתאם  ____סך של ____ –" החלק של נותן השירותים במלגה לסטודנט" .2.6
תן נו ישלם[ אותו ש"ח 500-ולא פחות מ לסכום שיציע נותן השירותים בהצעתו למכרז

לסטודנט במסגרת המלגה לסטודנט כהגדרתה בסעיף העצמיים השירותים ממקורותיו 

בתכנית "כאן גרים" לא תכלול המלגה לסטודנט את  להלן ובכפוף לתנאי הגדרה זו. 2.21
מלגה באת החלק של המשרד  כי אם במלגה לסטודנט החלק של נותן השירותים

להלן  25.9כמו כן, למשרד שמורה הזכות להורות באופן הקבוע בסעיף בלבד. בסטודנט 
כי בתכנית מסוימת לא תכלול המלגה לסטודנט את החלק של נותן השירותים במלגה 

רותים במלגה מובהר כי המשרד לא ישלם תקורה בגין החלק של נותן השילסטודנט. 
לעניין מקורות מימון המוכרים כמקורות עצמיים ראו הוראת תכ"ם מס' לסטודנט. 

 .( לתח"מ לעומת הליך תמיכה"(30)3)"התקשרות לביצוע מיזם משותף לפי תקנה  7.8.5

לסטודנט )שאינו )כולל מסים(  ₪ 5,600סך של  –" החלק של המשרד במלגה לסטודנט" .2.7

 2.21 משרד במסגרת המלגה לסטודנט כהגדרתה בסעיף שיעמיד הבעל תפקיד( סטודנט 
 י הגדרה זו.אנובכפוף לת

מסמך זה וכן תנאי המכרז, הנספחים להם, הצעת נותן  –" הסכם זהאו " "ההסכם" .2.8
 . השירותים, תשובות והבהרות ועדת המכרזים לפני הגשת ההצעות למכרז

הסכם הנערך בין אזרח ותיק לסטודנט בפרויקט "כאן גרים"  - ורים""הסכם מג .2.9

 להלן. 6.1.7.5כמפורט בסעיף 

 המשרד לשוויון חברתי.  – "המשרד" .2.10

פרויקט "סטודנטים למען אוכלוסיות יעד של המשרד לשוויון חברתי"   –"הפרויקט" .2.11
, במסגרתו מבצעים סטודנטים פעילויות שונות למען תארצי בפרישה םהמתקיי

, תמורת מלגה כאשר נותן ג' נספחבהתאם לתכנית העבודה  אוכלוסיות יעד של המשרד
על איתור סטודנטים, גיוס סטודנטים ומיונם לפעילויות  , בין היתר,השירותים אחראי

ם, ליווי השונות, שיבוץ סטודנטים, הכשרת סטודנטים, תשלום המלגה לסטודנטי
 פעילויות הסטודנטים, מעקב ובקרה. 

 נספח ג'

הצעתו של המציע המוגשת למכרז זה, על כל פרקיה ונספחיה )טופס ההצעה  – "הצעה" .2.12
 לחוברת המכרז(. נספח ב' מצ"ב כ
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 להלן. 6כמפורט בסעיף  – "השירותים" .2.13

 לשוויון חברתי. ועדת המכרזים של המשרד  – "ועדת המכרזים" .2.14

 חשב המשרד או סגנו. –"חשב המשרד"  .2.15

עליו חותם סטודנט להצטרפות לתכנית "כאן גרים" כתב התחייבות  –" כתב התחייבות" .2.16

 להלן. 6.1.7.7במסגרת תכנית "כאן גרים" כמפורט בסעיף 

 .להלן 6.3בסעיף  כמפורט – "הפרויקט מנהל" .2.17

 מציע אשר הגיש הצעתו למכרז זה.  – "מציע" .2.18

 . 2007-כהגדרתו בחוק זכויות הסטודנט, תשס"ז –"מוסד"  .2.19

תשלום שיבוצע לסטודנטים בעלי תפקיד שיבצעו  – "מלגה לסטודנטים בעלי תפקיד" .2.20
 פעילות כמפורט להלן:

)כולל רכז טיפול פניות ותיעוד  תכנית רכזבעבור כל  ₪ 15,000 של סך .2.20.1
 ורכז אוכלוסיות מיוחדות בתכנית "בירור זכויות אזרחים ותיקים"(

-, מתוכן לא יותר מ  )כולל הכשרה( פעילות שעות 350לפחות  צעישב
  בתקופת ההתקשרות. הפרויקטבמסגרת  שעות נסיעה,  35

 ם" שביצעבתכנית "כאן גרירכז דיור בעבור כל  ₪ 10,000סך של  .2.20.2
שעות  18-מתוכן לא יותר מ, )כולל הכשרה( פעילותת ושע 180לפחות 
 . ההתקשרות בתקופתבמסגרת הפרויקט  נסיעה,

 140עד לוקחים חלק בה  תכנית למנהל בעבור כל ₪ 17,000 של סך .2.20.3
במסגרת  )כולל הכשרה( פעילות שעות 400 לפחות אשר ביצע סטודנטים

 . הפרויקט בתקופת ההתקשרות

 141 לוקחים חלקבעבור כל  למנהל תכנית בה  ₪ 27,000ל  סך ש .2.20.4
)כולל הכשרה( פעילות  שעות 650לפחות  סטודנטים ומעלה אשר ביצע

 במסגרת הפרויקט בתקופת ההתקשרות.

החלק של נותן השירותים  במלגה לסטודנט ועוד החלק של המשרד – "מלגה לסטודנט" .2.21
בפרויקט, הלוקח חלק בעל תפקיד,  בעבור כל סטודנט, שאינו במלגה לסטודנט וזאת

ובסך הכל  שעות פעילות שבועיות, מתוכן לא יותר משעת נסיעה אחת 4ואשר ביצע 
במסגרת הפרויקט בתקופת ההתקשרות.  )כולל הכשרה( שעות 130בהיקף כולל של 

אחר מלגה על תשלום סך להלן  25.9באופן הקבוע בסעיף  למשרד שמורה הזכות להורות
. בעבור סטודנט שאינו בעל תפקיד בתכנית מסוימת, אשר יבצע מספר שעות שונה

במקרה כזה החלק של המשרד במלגה לסטודנט יגדל או יפחת בהתאם לשינוי בסך 
 המלגה לסטודנט והחלק של נותן השירותים במלגה לסטודנט ישאר ללא שינוי. כמו כן,

)כולל מיסים( בעבור כל סטודנט, שאינו בעל  ₪ 8,000ן גרים" ישולם סך של בתכנית "כא
)כולל  שעות 160ובסך הכל בהיקף כולל של שעות פעילות שבועיות,  5ואשר ביצע  תפקיד,

שעות פעילות בסמסטר  80כאשר הסטודנט רשאי לבצע עד  ,במסגרת הפרויקט הכשרה(
שעות  80-)במקרה בו ביצע פחות מ שעות פעילות בסמסטר ב' 100-א' ולא יותר מ

מובהר כי  .בלבד ₪ 4,000והתשלום המרבי עבור סמסטר א' יהיה עד  בסמסטר א'(
במסגרת תכנית "כאן גרים" המלגה לסטודנט תועמד במלואה על ידי המשרד ללא 

 תוספת של החלק של נותן השירותים במלגה לסטודנט. 

וכלוסיות יעד של המשרד אשר משתתפים מקרב א –" /תכניתמשתתפים בפרויקט" .2.22
 עבורם מבוצעת פעילות הסטודנטים. 

 כמפורט בראש ההסכם. – "נותן השירותים" .2.23
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תלמיד הלומד מן המניין במוסד והנוטל חלק בפרויקט )כולל בעלי  – "סטודנט" .2.24
התפקיד(. סטודנטים אשר יפעלו במסגרת הפרויקט לא ייחשבו כעובדי נותן השירותים 

 לשום צורך ועניין. 

לחודש  28ועד ליום  לחודש אוקטובר 25מיום לחודש ספטמבר 1מיום  –"סמסטר א'"  .2.25
 פברואר בכל שנת התקשרות.

לחודש יוני  30ועד ליום  לחודש אוגוסט 31ועד ליום לחודש מרץ  1מיום  –" 'ב סמסטר" .2.26
 בכל שנת התקשרות.

 להלן.  6.4כמפורט בסעיף  –"סטודנטים בעלי תפקיד"  .2.27

וכן כל תכנית  ג'נספח התכניות שאושרו על ידי המשרד במסגרת  –" תכנית העבודה" .2.28

 להלן.   25.9אשר אושרה באופן הקבוע בסעיף ג' נוספת במתווה האמור בנספח 

"בירור זכויות אזרחים במסגרת תכנית  –"תכנית "בירור זכויות אזרחים ותיקים""  .2.29
נותן השירותים יפנה סטודנטים לבתי האזרחים הוותיקים כולל ניצולי שואה ותיקים" 

על מנת לסייע לאזרחים הוותיקים ולניצולי השואה בבירור זכויותיהם ובמילוי טפסים 
ים בהם וכן לצורך תיעוד סיפוריהם של ניצולי שואה וכן יפנה את הסטודנטים לבתי חול

לסיוע בבירור זכויותיהם של האזרחים של המשרד מופעל מיזם "יחידות סגולה" 
 ג'. נספח תכנית העבודה כמפורט בהכל הוותיקים המאושפזים בבתי החולים, 

סטודנטים בבתי אזרחים  במסגרת תכנית "כאן גרים" יתגוררו –"תכנית "כאן גרים""  .2.30
ט ילון בבית האזרח הוותיק במשך , מבלי לשלם שכר דירה, כאשר הסטודנותיקים
לילות בשבוע, ובנוסף יבצע במשך חמש שעות שבועיות פעילות חברתית  3לפחות 

הוותיק )פעילות פנאי, חברה תרבות(, שאינה פעילות טיפולית/  משותפת עם האזרח
סיעודית/ רפואית מכל סוג שהוא, זאת תמורת השתתפות בהוצאות המגורים של האזרח 

הוצאות חשמל, גז, ארנונה, מים וביוב, מסי ועד בית, מנוי לשירותי : כגון)הוותיק 

 כמפורט בסעיף הכל לעיל, 2.21וכן תמורת מלגה כאמור בסעיף  (כבלים/לווין ואינטרנט

 ג'.נספח דה בתכנית העבוו להלן 6.1.7

  הנספחים להסכם זה הינם כלהלן: .3

)לעיל  שאלות ההבהרה ותשובות המשרד, נספחיה ,הזמנה להציע הצעותה – נספח א' .3.1
 "(ההזמנה", המכרזולהלן: "

 ת נותן השירותים למכרז על נספחיההצע – נספח ב' .3.2

 תכנית העבודה – נספח ג' .3.3

  מנהל הפרויקט –ילי הסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלטופס שאלון ו –נספח ד'  .3.4

  הצעה לתכנית איתור, גיוס ושימור )יצורף לאחר זכייה( –נספח ה'  .3.5

  שאלון ורשימת מאפיינים לסטודנטים בתכנית "כאן גרים" - 'ונספח  .3.6

 לאזרחים הוותיקים בתכנית "כאן גרים"ורשימת מאפיינים שאלון  –' זנספח  .3.7

  רים"נוסח מוצע להסכם מגורים בתכנית "כאן ג –' חנספח   .3.8

 "כתב התחייבות לסטודנטים בתכנית "כאן גרים – 'טנספח  .3.9

 מסמך הצטרפות לאזרחים ותיקים המשתתפים בתכנית "כאן גרים" – 'ינספח  .3.10

לסטודנטים בתכנית "בירור  הסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי  - י"אנספח  .3.11
 "זכויות אזרחים ותיקים" ותכנית "כאן גרים"

 )יצורף לאחר זכייה(  שרההצעה לתכנית הכ – בי"נספח  .3.12

 תנאי בסיס לתכנית הכשרה – גי"נספח  .3.13
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ושל הסטודנטים בעלי  הפרויקט הגדרת תפקיד ותנאי הכשירות של מנהל– די"נספח  .3.14
 התפקיד

  דרישות אבטחת מידע – ט"ונספח  .3.15

 הצעה לתכנית פיקוח ובקרה )יצורף לאחר זכייה( - נספח ט"ז .3.16

 תשלום"()"מועדי  1.4.3הוראת תכ"מ  – י"זנספח  .3.17

 עריכת ביטוחים יאישור - חי"נספח  .3.18

 הצהרת סודיות – טי"נספח  .3.19

 נוסח כתב ערבות ביצוע –כ'נספח  .3.20

 

 הצהרות והתחייבויות כלליות .4

 נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזאת כלפי המשרד כדלקמן:  

כי הוא כשיר וכי יש בידיו את כל האישורים הנדרשים על פי כל דין לבצע את השירותים  .4.1
, כי אין כל מניעה חוקית, למיטב ידיעתו ,ורטים במכרז, בהצעה ובהסכם זההמפ

מתן השירותים על ידו למיטב ידיעתו משפטית ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה, כי 
למשרד בהתאם למכרז, להצעה ולהסכם זה, אינם פוגעים בזכויות צד ג' כלשהו, לרבות 

 בכל הנוגע לזכויות קניין של צד ג' כלשהו.

מתחייב בזאת להציג למשרד כל אישור ו/או מסמך בקשר ותן השירותים נ .4.2
בכל עת שיידרש לכך על  למשרד מתחייב בזאת להציג כל אישור ו/או כל מסמךלשירותים

ידי המשרד. ככל שנדרשת הסכמתו או אישורו של צד שלישי כלשהו למתן השירותים או 
השירותים לדאוג לכך שתהיה בידו איזה חלק מהם, אזי באחריותו ועל חשבונו של נותן 

 הסכמה או אישור כאמור בכל תקופת הסכם זה.

 כי בידיו אישור על רישומו כתאגיד ברשם הרשמי הרלוונטי.  .4.3

 כי בידיו אישור תקף בדבר מעמד במע"מ. .4.4

מרשם העמותות, אם המציע הנו עמותה  2017כי בידיו אישור "ניהול תקין" תקף לשנת  .4.5
 תן השירותים הנו חברה לתועלת הציבור.או מרשם ההקדשות אם נו

כי בידיו אישור תקף של הרשויות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לעניין ניהול פנקסי  .4.6
חשבונות ורשומות, מטעם רשות המיסים, או לחילופין אישור כנ"ל מטעם רואה החשבון 

 של נותן השירותים.

 שירותים.כי הוא מתחייב להשתמש בתוכנות מקוריות לצורך מתן ה .4.7

  חקיקה הנוגעת להעסקת עובדים.כל כי הוא מתחייב לקיום  .4.8

כל האמור בהצעה שהגיש במסגרת המכרז הינו נכון ומדויק גם למועד חתימתו כי  .4.9
ואישורו של הסכם זה, וכי לא חל כל שינוי לעומת האמור בהצעה. נותן השירותים 

ימו בהסכם זה, נעשו על מצהיר כי ידוע לו שבחירתו כזוכה במכרז והתקשרות המשרד ע
וכי הוא אחראי למתן כל  בסיס האמור בהצעה, לרבות ביחס לכל הנוגע לנספחי המכרז

יעסיק קבלני  במקרה בוהשירותים האמורים במכרז ובהסכם זה )על נספחיהם( גם 
 .)ככל שיאושרו על ידי המשרד מראש ובכתב( משנה לביצוע השירותים

היכולת והמיומנות  ,שותיו וכי הוא בעל הנסיוןכי הוא הבין את צרכי המשרד ודרי .4.10
הדרושים לשם מתן השירותים באופן ובהיקף הנדרש על ידי המשרד במכרז, בהצעה 
ובהסכם זה, ולשם קיום כל התחייבויותיו כלפי המשרד על פי המכרז, ההצעה והסכם 

 זה. 
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ים כי יש בידיו את כוח האדם, הידע המקצועי, הנסיון והמומחיות ואת האמצע .4.11
הדרושים, לרבות האמצעים הכספיים, לביצוע כל התחייבויותיו על פי המכרז, ההצעה 
והסכם זה בהתאם לדרישות המשרד, וכי הם ימשיכו להיות בידיו במשך כל תקופת 

 ההסכם.

לב -כי הוא מתחייב למלא אחר הוראות הסכם זה במיומנות, במסירות, בנאמנות ובתום .4.12
ר בהסכם זה ובכפוף להוראות המכרז וההצעה ולבצע את השירותים בהתאם לאמו
 המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

אינו בעל זכויות כלשהן בקשר לפרויקט ומלוא מוסכם ומוצהר כי נותן השירותים  .4.13
לא יעשה  הזכויות בפרויקט שייכות למשרד. לאחר תום תקופת ההסכם נותן השירותים

אלא באישור המשרד  ם לפי הסכם זהשימוש בכל מידע שהגיע אליו עקב מתן השירותי
 . בכתב ומראש

על סעיפיו הקטנים, זה,  4 מובהר כי נכונותן של הצהרות נותן השירותים על פי סעיף .4.14
מהווה תנאי מהותי בהסכם זה. אי נכונות הצהרות אלה, כולן או חלקן, בין בעת חתימת 

לאחר מכן, תיחשב כהפרה יסודית של הסכם זה מצד נותן השירותים הסכם זה ובין 

 להלן. 19.3באופן המזכה את המשרד בביטול ההסכם לאלתר, כמפורט בסעיף 

נותן השירותים מתחייב בזאת להודיע למשרד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו,  .4.15
תקין או אי קיום אישור ניהול תקין בתוקף, וכן על כל האישור הניהול  לרבות על ביטול

צו שניתן כנגדו האוסר ו/או מגביל ו/או מפקיע את יכולתו ליתן את השירותים בהתאם 
כהפרה יסודית של הסכם זה מצד תחשב למכרז, להצעה ולהסכם זה. הפרת סעיף זה 

  19.3 כם לאלתר, כמפורט בסעיףנותן השירותים באופן המזכה את המשרד בביטול ההס
 ן.להל

רסום בקשר עם הפרויקט או המשרד, ים לא יבצע ולא יאפשר ביצוע כל פנותן השירות .4.16
ות במסגרת התכנית לאיתור, גיוס ושימור לרב ,המשרדאלא אם אושר בכתב על ידי 

כל פרסום המבוצע על ידו כי מדובר בפרויקט נותן השירותים יציין ב .סטודנטים
רסום בקשר עם המשרד יהא רשאי לבצע כל פ ממשלתי של המשרד לשוויון חברתי.

 הפרויקט לפי שיקול דעתו המוחלט, ונותן השירותים מתחייב לסייע למשרד בכך.

נותן השירותים ידאג להביא לידיעת המשתתפים בפרויקט כי מדובר בפרויקט ממשלתי  .4.17
שרד לשוויון חברתי. בנוסף, נותן השירותים ידאג לחלק למשתתפים בפרויקט של המ

מודפסים של המשרד, במידה שימסור לו המשרד כאלה, וזאת בכל עת  חומריםחמורים 
בתקופת ההסכם. מובהר כי נותן השירותים לא ידרש להדפיס חומרי פרסום של המשרד 

 על חשבונו. 

הסכם ולאחריה להימנע מעשיית שימוש במידע נותן השירותים מתחייב כי בתקופת ה .4.18
במסגרת ביצוע השירותים למטרה שאינה מתן  ו/או שנאגר ו/או שנוצר אצלו שימסר לו

 על פי המכרז והסכם זה. ו/או בקשר למתן השירותיםהשירותים 

נותן השירותים מתחייב להישמע להוראות המשרד בכל העניינים הקשורים במתן  .4.19
 . ות הסכם זהבכפוף להורא השירותים

מוסכם ומוצהר בזה כי כל זכות הניתנת על פי הסכם זה למשרד לפקח, להדריך או  .4.20
 להורות לנותן השירותים, הנם אמצעי להבטיח ביצוע הוראות ההסכם במלואו.

וכן כל בעל תפקיד בביצוע השירותים שידרוש המשרד, מנהל הפרויקט מוסכם כי  .4.21
הבטחון של המשרד כתנאי  מנהל אגףשל לקבל את אישורו מראש בין היתר צריכים 

ם נדרש להמציא את זהות מנהל הפרויקט להעסקתם במסגרת השירותים. נותן השירותי
המוצע כולל פרטיו האישיים המלאים, כתובת מגורים, תעודות השכלה/הסמכה, קורות 

כמפורט בנוסח  פליליה מהמרשם מסירת מידעלהסכמה טופס שאלון ו כתבחיים וכן 
, כשהוא מלא וחתום כנדרש בצירוף צילום ברור של תעודת הזהות להסכם זה ד' נספח

 כולל הספח.
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 נספח ד'

 

 ההתקשרותתקופת  .5

במועד חתימת הסכם זה על ידי מורשי החתימה הסכם זה נעשה לתקופה המתחילה  .5.1
 "(. ההסכםתקופת )להלן: " 30.9.2018ועד ליום מטעם המשרד 

ך את תקופת ההסכם מעת לעת במשך פרקי זמן תוענקנה האופציות להאריבלבד משרד ל .5.2
חודשים נוספים, וזאת  36 –כפי שיבחר המשרד ולא יותר משנה בכל פעם, ובסה"כ ב 

ימים מראש לפחות. למשרד הזכות  90 30במתן הודעה בכתב לנותן השירותים, של 
 להתנות את הארכת התקופה בתנאים.

 

 מתן השירותים .6

ק למשרד את השירותים המפורטים במכרז ובהצעה ובכלל מתחייב בזאת לספנותן השירותים 
יאתר, יגייס, יבחר, ימיין, ישבץ, יכשיר, יפעיל, ינהל וילווה מערך של סטודנטים ויפעיל זה 

בפרויקט, הכל לשם ביצוע הפרויקט עבור הלוקחים חלק מערך מעקב ובקרה על הסטודנטים 
 שלהלן: המשרד.  בכלל זה יבצע נותן השירותים את הפעולות 

 

 איתור גיוס והפעלה .6.1

נותן השירותים יהא אחראי לפנות לציבור הסטודנטים ברחבי הארץ  .6.1.1
הלומדים במוסד כהגדרתו לעיל, וליידע אותם בדבר הפרויקט ודרכי 
ההצטרפות לפרויקט, באמצעות מגוון ערוצי תקשורת, כולל רשתות 

  .וכיוצ"ב חברתיות, אתרי אינטרנט ומודעות במוסדות

ימים ממועד חתימת הסכם זה על ידי  45ירותים יעמיד תוך נותן הש .6.1.2
סטודנטים, כולל סטודנטים בעלי  700מורשי החתימה מטעם המשרד 

 .תפקיד, הלומדים במוסד כהגדרתו לעיל, לשם ביצוע הפרויקט
הסטודנטים יבחרו בהתאם לתנאי הקבלה לכל תכנית, אשר יקבעו על 

נותן השירותים, כאשר תינתן  ידי המשרד, ולאחר ביצוע ריאיון על ידי
העדפה למועמדים שהם משרתי מילואים פעילים, ובתנאי שהם 

 .עומדים בתנאי הקבלה לתכנית הרלוונטית

למשרד עומדת האופציה להגדיל את היקף הפרויקט מעבר לקבוע 

 700של  מצטבר ועד לסך , בהיקפים שונים כפי שיבחרזה 6.1.2 בסעיף
 30נוספים וזאת במתן הודעה בכתב לנותן השירותים, של  סטודנטים

ימים מראש לפחות. למשרד שיקול הדעת הבלעדי להגדיל או להקטין 
 את היקף הפרויקט.

במקרה בו לא הצליח נותן השירותים להעמיד את מלוא מספר  .6.1.3

 6.1.4לעיל ובכפוף לאמור בסעיף  6.1.2הסטודנטים כאמור בסעיף 
 לאפשר ,המשרד של מראש באישור, רשאי השירותים נותן להלן,

שאינו בעל תפקיד אשר סיים את מכסת שעות הפעילות בהן  לסטודנט
 צוע הכשרה נוספת.צורך בבי ללא נוספת לסטודנטמחויב, לבצע מלגה 
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לעיל, מוסכם בזאת כי אם נותן  6.1.2על אף האמור בסעיף  .6.1.4
השירותים יעמיד בפועל מספר סטודנטים הנמוך בשיעור שאינו עולה 

לעיל, וזאת מסיבות  6.1.2ממספר הסטודנטים הנקוב בסעיף  10%על 
שאינן תלויות בנותן השירותים, לא יהווה הדבר הפרה של הסכם זה, 
וזאת מבלי שהדבר יתפרש כהרשאה לנותן השירותים לסטות 

   מהמספר האמור. 

נותן השירותים יפעל לאיתור, גיוס ושימור סטודנטים על פי תכנית  .6.1.5
עה למכרז, לאיתור, גיוס ושימור סטודנטים שהוגשה על ידו בהצ

לרבות לאחר כל תיקון שלה שהוסכם על ידי הצדדים, בין כתנאי 
 להסכם. ה'נספח לבחירה בזוכה ובין בכל שלב אחר המצורפת כ

 נספח ה'

 

ת לעיל יבצעו תכניות שונו 6.1.2 הסטודנטים שיבחרו כאמור בסעיף .6.1.6
בהתאם לתכנית העבודה המצורפת  המשרדעבור אוכלוסיות יעד של 

ג'. המבנה הכללי של כל תכנית יהא כמפורט בנספח . ג'כנספח 

 ללהלן ע 25.9להורות באופן הקבוע בסעיף למשרד שמורה הזכות 
המבנה הכללי של התכניות ובלבד שהדבר לא ישית עלויות  ינויש

ות על נותן השירותים. בכלל זה ביחס לתכנית "כאן גרים" בלתי סביר
 מפורט" המבנה יהיה כאזרחים ותיקים וביחס לתכנית "בירור זכויות

לנותן  למשרד עומדת הזכות להורות . ות אלויבקשר לתכנ ג' בנספח

הפעלת תכניות נוספות על  להלן 25.9באופן הקבוע בסעיף השירותים 
 להסכםג' בנספח  הקבוע מבנהלאוכלוסיות יעד של המשרד בהתאם ל

כל  .ובלבד שהדבר לא ישית עלויות בלתי סבירות על נותן השירותים
תכנית נוספת עליה יורה המשרד תיחשב לחלק מתכנית העבודה וכל 

  האמור ביחס לתכנית העבודה יחול גם ביחס לתכניות הנוספות. 

 "כאן גרים" תכנית .6.1.7

לעיל  6.1.6 נותן השירותים יפעיל במסגרת התכניות כאמור בסעיף
את תכנית "כאן גרים" כמפורט להלן.  המפורטות בנספח ג' להסכם

זה יחולו גם ביחס  6למען הסר ספק, יתר ההוראות המצוינות בסעיף 
לתכנית "כאן גרים", אלא אם נאמר מפורשות אחרת. אין באמור 

 . להסכםג' בסעיפים אלו בכדי לגרוע מהאמור בנספח 

סטודנטים בבתי  במסגרת תכנית "כאן גרים" יתגוררו .6.1.7.1
, מבלי לשלם שכר דירה, כאשר אזרחים ותיקים

 3הסטודנט ילון בבית האזרח הוותיק במשך לפחות 
ילות בשבוע, ובנוסף יבצע במשך חמש שעות שבועיות ל

הוותיק )פעילות  פעילות חברתית משותפת עם האזרח
פנאי, חברה תרבות(, שאינה פעילות טיפולית/ 
סיעודית/ רפואית מכל סוג שהוא, זאת תמורת 
השתתפות בהוצאות המגורים של האזרח הוותיק 

בית, חשמל, גז, ארנונה, מים וביוב, מסי ועד  )כגון:
וכן תמורת מלגה ( מנוי לשירותי כבלים/לווין ואינטרנט

לעיל. למען הסר ספק, סטודנט  2.21כאמור בסעיף 
המשתתף בתכנית זו לא יוכל להתגורר בדירה השייכת 
למי מבני משפחתו: הוריו; סבא או סבתא, לרבות סבא 

לד או ילדה; אח או אחות, בני רבא או סבתא רבא; י
 דודים, אחי סבים או סבתות וכיוצ"ב.   
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לעיל, סטודנט  6.1.2 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף .6.1.7.2
המבקש לקחת חלק בתכנית "כאן גרים" ידרש למלא 

להסכם, ונותן ו' נספח שאלון בנוסח המצורף כ
סטודנט מתאים לתכנית בין היתר השירותים יבחן כי ה

 .ו'נספח בהתאם למאפיינים הקבועים ב
 נספח ו'

 

האזרחים הוותיקים המעוניינים לקחת חלק בתכנית  .6.1.7.3
"כאן גרים" יוכלו להירשם לתכנית באמצעות פנייה 

מוקד האזרחים הוותיקים במשרד  - *8840 -טלפונית ל
 המשרדהאינטרנט של באתר או לשוויון חברתי 

וכחלק מההרשמה ידרשו למלא  mse.gov.ilבכתובת 
. המשרד להסכםז' נספח שאלון בנוסח המצורף כ

יעביר לנותן השירותים את רשימת האזרחים 
 ונותןהוותיקים אשר נרשמו לתכנית "כאן גרים", 

כי מדובר באזרחים ותיקים אשר  יבדוק השירותים
לרשימת המאפיינים  בהתאם לתכנית מתאימים

 .להסכםז'  בנספח הקבועה לאזרחים הוותיקים 
 נספח ז'

נותן השירותים אחראי לשדך בין האזרח הוותיק ובין  .6.1.7.4
הסטודנט והוא ישאף ליצור הלימה מיטבית בין 

ת והסטודנט לבין האזרח הוותיק על פי רשימ
ת והמצורפ לסטודנט ולאזרח הוותיק המאפיינים

. נותן השירותים יפגיש )בהתאמה( ז' וכנספחו' כנספח 
ח הוותיק ובין הסטודנט אשר יגיעו להחלטה בן האזר

 האם מעוניינים להשתתף יחד בתכנית "כאן גרים". 

נותן השירותים אחראי לספק לאזרחים הוותיקים  .6.1.7.5
להסכם ולסטודנטים המשתתפים בתכנית נוסח מוצע 

והוא יציין  להסכםח' נספח מגורים בנוסח המצורף כ
בפניהם כי מדובר בנוסח מוצע בלבד אשר ניתן 
להתאימו על רצונם והסכמתם של האזרח הוותיק 
והסטודנט. בהסכם המגורים יקבע כי סכום 

ואולם  ₪ 300ההשתתפות בהוצאות המגורים יעמוד על 
האזרח הוותיק והסטודנט רשאים להסכים על סכום 

 . ₪ 900אחר ובלבד שלא יעלה על 
 נספח ח'

נותן השירותים אחראי לתאם ציפיות בין האזרח  .6.1.7.6
חובות וזכויות   בין היתר לגביין הסטודנט הוותיק לב

בתכנית, שעות הנוכחות, זמני הגעה ויציאה, קבלת 
מפתח לדירה, הרגלי ניקיון, סיום התקשרות בין 

 האזרח הוותיק ובין הסטודנט וכל המשתמע מאלה. 

הלוקחים נותן השירותים יחתים את כל הסטודנטים  .6.1.7.7
וסח התחייבות בנבתכנית "כאן גרים" על כתב חלק 

נותן השירותים יהא רשאי  .להסכםט' נספח המצורף כ
להציע תיקונים לכתב ההתחייבות וביצוע תיקון בכתב 

 ההתחייבות יעשה לפי שיקול דעת מוחלט של המשרד.
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 נספח ט'

נותן השירותים יחתים את כל האזרחים הוותיקים  .6.1.7.8
בתכנית "כאן גרים" על מסמך הלוקחים חלק 

 י'נספח סח המצורף כהצטרפות לתכנית ותנאיה בנו
 . להסכם

 נספח י'

להלן,  6.5קה פעילות של סטודנט כאמור בסעיף הופס .6.1.7.9
והאזרח הוותיק עמו התגורר הסטודנט הביע את רצונו 
להמשיך ולהשתתף בתכנית, נותן השירותים יעשה את 

 30תוך מיטב המאמצים לאתר מועמד חלופי מתאים ב
 ימים ממועד הפסקת פעילותו של הסטודנט. 

השירותים אחראי להחתים את הסטודנטים המועמדים  נותן .6.1.8
להשתתף בתכנית "כאן גרים" ובתכנית "בירור זכויות אזרחים 
ותיקים" על כתב הסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי המצורף 

 כאמור ההסכמה כתב על המועמדים חתימת. להסכם י"אנספח כ
 .אלו בתכניות להשתתפותם תנאי ווהמה

נותן השירותים יחתים את הסטודנטים המשתתפים בפרויקט על  א6.1.8 .6.1.8
מסמך התחייבות לקבלת מלגה בנוסח שיקבע על ידי המשרד. נותן 
השירותים יהא רשאי להציע תיקונים למסמך זה וביצוע תיקון יעשה 

 על פי שיקול דעת מוחלט של המשרד.
 נספח י"א

 

 נותןירותים יפעיל את מערך הסטודנטים בפרישה ארצית. נותן הש .6.1.9
המשרד  הנחיותיפנה סטודנטים לרשויות המקומיות על פי  השירותים

ואשר ינתנו לנותן  שיאושרו על ידי היועץ המשפטי של המשרד
השירותים בהודעה של המשרד אשר אושרה בכתב על ידי חשב 

 של עילותהפ בתיאום למשרד סייענותן השירותים י. המשרד
ובכלל זה באיתור ותיאום  השונות המקומיות ברשויות הסטודנטים

. למען הסר ספק מובהר כי כל שינוי מהנחיית מקומות הפעילות
המשרד ביחס למספר הסטודנטים המופנים לרשות מקומית כלשהי 
מחייב אישור היועץ המשפטי של המשרד ומנהל ההתקשרות מטעם 

יפנה לרשות מקומית כלשהי מספר המשרד, וככל שנותן השירותים 
סטודנטים הגבוה מזה שאושר על ידי המשרד, נותן השירותים לא 
יהא זכאי לתשלום כלשהו בגין מספר הסטודנטים לרשות מקומית 

 שהנו מעבר לקבוע בהנחיית המשרד. 

מר לעצמו את הזכות לעיל, המשרד שו 6.1.9על אף האמור בסעיף  .6.1.10

להלן כי בתכניות מסוימות  25.9להורות באופן הקבוע בסעיף 
הסטודנטים לא יופנו לרשויות מקומיות והמשרד יורה על הדרך בה 
יופנו הסטודנטים למקומות הפעילות, ובכלל זה בתכנית "בירור 

תכנית "כאן גרים" יופנו הסטודנטים זכויות אזרחים ותיקים" וב
 . למקומות הפעילות על פי נתוני האזרחים הוותיקים שיעביר המשרד

,מ''ס :לפני  51.0   :כניסה  ,הצדדים  ,רגיל מיושר לשני  :מעוצב  

:טאב  9.1  ,בודד עצירות  :שורות   ,מ''ס מרווח בין  :תלויה  4  

,מ''ס שמאל
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 בפרויקט ישתתפו אשר היעד אוכלוסיות את יאתר השירותים נותן .6.1.11
 המשתתפים. זהות המשרדשיקבע  להשתתפות לקריטריונים בהתאם

למשרד שמורה הזכות להורות . המשרד ידי על תאושר בפרויקט

להלן כי בתכנית מסוימת המשרד יספק  25.9באופן הקבוע בסעיף 
 לנותן השירותים, ובכלל זה בפרויקט את רשימת המשתתפים 

ובתכנית "כאן גרים" , "ותיקים אזרחים זכויות בירור" בתכנית
שירותים , כאשר נותן ההמשרד ידי על תסופק המשתתפים רשימת

על פי הנחיית בפרויקט יידרש לסייע בגיבוש רשימת המשתתפים 
 המשרד.

השוטפת של הסטודנטים  לפעילותםהשירותים יהיה אחראי  נותן .6.1.12
 כל את ימלאושבמסגרת הפרויקט הסטודנטים  לכךובכלל זה ידאג 

פעילויות  יבצעו ג',כמפורט בתכנית העבודה נספח  תפקידיהם
, בפרויקט שונותה התכניותד במסגרת לאוכלוסיות יעד של המשר

בצורה הטובה ביותר  וזאת הנדרשות, והכשרות הדרכותישתתפו ב
להעמדת  יידרש. נותן השירותים המשרדביעות רצונו המלאה של שול

 כל השירותים המקצועיים והמנהליים הנדרשים לכך.  

 

 הכשרות .6.2

נותן השירותים יהא אחראי לביצוע ותיאום הכשרות לסטודנטים  .6.2.1
שהוגשה על ידו בהצעה למכרז, ההכשרה וזאת בהתאם לתכנית 

לרבות לאחר כל תיקון שלה שהוסכם על ידי הצדדים, בין כתנאי 
 להסכםי"ב נספח לבחירה בזוכה ובין בכל שלב אחר המצורפת כ

י"ג נספח ובלבד שבשום מקרה לא יפר את תנאי הבסיס המפורטים ב
שירותים יביא לאישורו מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נותן ה .להסכם

של כל יום הכשרה שיבוצע הספציפי מראש של המשרד את המפרט 
  לסטודנטים.

 נספח י"ב
 

 י"ג   נספח

שומר על זכותו לערוך ביוזמתו ובמימונו פעולות הכשרה  המשרד .6.2.2
נוספות לסטודנטים, לפי שיקול דעתו המוחלט עם כל גוף שימצא 

ל אופן שהוא, ובלבד שאם לנכון, ונותן השירותים יסייע למשרד בכ
לא יטיל על  הדבר ,זההסיוע הנו מעבר להתחייבויות על פי הסכם 

נותן השירותים חבות כספית נוספת ולא יפגע לסטודנטים 
 .בלימודיהם

 הדרושותהשירותים יהיה אחראי להעמדת מלוא התשתיות  נותן .6.2.3

לעיל )ובכלל זה  6.2.1ף לצורך קיום תכנית ההכשרה כאמור בסעי
על חשבונו, ולא יהיה זכאי  "ב(וכיוצמבנה, כיבוד, עזרים טכניים 

 .לתוספת תשלום בגין כך מעבר לתמורה הקבועה בהסכם זה

 פרויקטה מנהל .6.3
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עובד בעל רמה  ,נותן השירותים יידרש להעמיד החל ממועד תחילת תקופת ההסכם
זה אשר יועסק אצל נותן השירותים  שירותים על פי הסכםוהה לטובת מתן אישית גב

זה  הסכםבמשרה מלאה כמנהל הפרויקט והוא יהיה אחראי על למתן השירותים על פי 
ולא יוכל למלא תפקידים נוספים אצל נותן השירותים לשם אספקת שירותים  בלבד

קשר עם אחרים שהוא מספק, ולא יהיה רשאי לעסוק בעיסוק נוסף. תנאים נוספים ב
זהות מנהל . להסכם י"ד נספחהכשירות והגדרת התפקיד של מנהל הפרויקט מפורטים ב

תונה הזכות להורות על החלפתו של והחלפתו כפופה לאישור המשרד. למשרד נהפרויקט 
 במקרה בו לא ממלא את תפקידו לשביעות רצונו של המשרד.מנהל הפרויקט 

 נספח י"ד
 

הוא אדם שהוצע לתפקיד במסגרת ההצעה רויקט פהמודגש ומובהר כי ככל שמנהל 
ואושר על ידי המשרד, אין בקבלת הצעת נותן השירותים, ואין במתן הציון למנהל 

, משום אישור מצד המשרד בדבר התאמתו לתפקיד. המשרד יבחן את התאמת הפרויקט
ל לפי נסיונו והתרשמותו המצטברים בעבודה עמו, מבלי שיהיה מחויב בכהפרויקט מנהל 

 במסגרת בחינת ההצעה. הפרויקט דרך, בין היתר, לניקוד שניתן למנהל 

 

 תפקיד בעלי סטודנטים .6.4

על ידי מורשי ימים ממועד חתימת הסכם זה  45נותן השירותים יידרש להעמיד, תוך 
סטודנטים בעלי רמה אישית גבוהה לטובת מתן השירותים לפי  החתימה מטעם המשרד

בעלי תפקיד סטודנטים לעיל ואשר יועסקו כ 6.1.2סעיף מכרז זה אשר יגויסו בהתאם ל
 כפי שיפורט להלן.

  -תכנית  מנהל .6.4.1
 מנהל יעמוד אשר יופעלו במסגרת הפרויקט  מהתכניות אחת כל בראש
 .המשרד לאישור כפופה והחלפתם התכניות מנהלי של זהותם. תכנית

בקשר עם הכשירות והגדרת התפקיד של מנהלי התכניות תנאים נוספים 
 .להסכםי"ד מפורטים בנספח 

  -רכז תכנית  .6.4.2
בהיקף שיתאם הקצאה נותן השירותים יקצה לכל תכנית רכזי תכנית 

-על פחות מ, אך רכז לא יהיה אחראי סטודנטים 25-לכ של רכז תכנית 
באופן  ת. המשרד רשאי להורוסטודנטים 35-על יותר מסטודנטים ו 18

נותן השירותים יקצה כי בתכנית מסוימת  להלן 25.9הקבוע בסעיף 
ובכלל זה בתכנית "בירור זכויות אזרחים  בהיקף אחרתכנית  ירכז

 בהיקף שיתאם הקצאה של רכז תכנית עבורתכנית  ירכז יוקצוותיקים" 
 15-על פחות מית לא יהיה אחראי סטודנטים, אך רכז תכנ 20-כ

במקרה בו בתכנית אחת ישתתפו  .סטודנטים 30-על יותר מסטודנטים ו
סטודנטים, או מספר סטודנטים מינימלי אחר כפי שיקבע  25-פחות מ

נהל תכנית בלבד, ללא סיוע של רכז המשרד, התכנית תנוהל על ידי מ
ור המשרד.  זהותם של רכזי התכניות והחלפתם כפופה לאישתכנית. 

תנאים נוספים בקשר עם הכשירות והגדרת התפקיד של רכזי התכניות 
 .להסכם י"ד מפורטים בנספח
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כי לתכנית  להלן 25.9באופן הקבוע בסעיף המשרד רשאי לקבוע  .6.4.3
מסוימת יהיו סטודנטים בעלי תפקיד נוספים ו/או לשנות את הגדרת 

תפקיד של הסטודנטים בעלי התפקיד, ובכלל זה מוסכם כי ביחס ה
לתכנית "כאן גרים" יתווסף תפקיד רכז דיור אשר יפעל בתקופת גיוס 

ואשר יהא אחראי חודשי פעילות(  6 3-הסטודנטים לתכנית כאן גרים )כ
זהות רכז הדיור והחלפתו כפופה לאישור סטודנטים.  50-על לא יותר מ

פים בקשר עם הכשירות והגדרת התפקיד של רכז המשרד. תנאים נוס
 .להסכם י"ד הדיור מפורטים בנספח

 

 הפסקת פעילות של סטודנט .6.5

הפעלת סטודנט תופסק אף בטרם השלים את מלוא שעות הפעילות  .6.5.1
 הנדרשות, וזאת בהתקיים אחד או יותר מהתנאים הבאים:  

 או מנהל הפרויקט מנהל ההתקשרות מטעם המשרד .6.5.1.1
פר את כללי המשמעת הנדרשים על קבע שהסטודנט ה

ידי המשרד לאחר שנערך לסטודנט שימוע בעניין 
 בנוכחות נציג מטעם נותן השירותים.

מנהל הפרויקט מנהל ההתקשרות מטעם המשרד או  .6.5.1.2
קבע שתפקודו של הסטודנט אינו מתאים למשרד, 
לאחר שנערך לסטודנט שימוע בעניין, בנוכחות נציג 

מצבו הנפשי אינו מאפשר מטעם נותן השירותים, או ש
 לו לבצע את הפעילות במסגרת הפרויקט באופן הנדרש.

 ביוזמת הסטודנט. .6.5.1.3

בנוסף, בתכנית "כאן גרים" הפעלת סטודנט תופסק  .6.5.1.4
גם בהתקיים  הפעילות בטרם השלים את מלוא שעות

 מהתנאים הבאים:או יותר אחד 

האזרח הוותיק פנה לנותן השירותים  .6.5.1.4.1
טודנט בבקשה לסיום פעילותו של הס

 השוהה בביתו.

 פטירתו של האזרח הוותיק. .6.5.1.4.2

הפסקת השתתפותו של האזרח  .6.5.1.4.3
 הוותיק. 

כל הפסקת פעילות של סטודנט בפרויקט תתואם בין נותן השירותים  .6.5.2
לבין המשרד. הופסקה פעילות של סטודנט במסגרת הפרויקט, נותן 
השירותים יעשה את מיטב המאמצים לאתר מועמד חלופי העומד 

 ימים. 30תוך  6.1.2ים בסעיף בתנאים הקבוע

 וסכומים נוספים תשלום המלגות .6.6

וכן  הלוקחים חלק בפרויקטנותן השירותים יהא אחראי על תשלום המלגות לסטודנטים 
 באופן הבא:על תשלום סכומים נוספים 
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)המיועדות ם נותן השירותים יהא אחראי לתשלום המלגות לסטודנטי .6.6.1

לעיל ובכפוף   2.21כהגדרתן בסעיף  (שאינם סטודנטים בעלי תפקידלמי 
 . לתנאים הקבועים בהגדרה כאמור

נותן השירותים יהא אחראי לתשלום המלגות לסטודנטים בעלי תפקיד  .6.6.2

 לעיל ובכפוף לתנאים הקבועים בהגדרה כאמור.  2.20 כהגדרתן בסעיף

עשות באופן יחסי לשעות הפעילות ובלבד יתשלום המלגות יכול לה .6.6.3
  .פעילות )לא כולל הכשרה( שעות 30לפחות  שהסטודנט ביצע 

רה הזכות להורות באופן לעיל למשרד שמו 6.6.3על אף האמור בסעיף  .6.6.4

להלן כי בתכנית מסוימת יידרש מספר שעות בהיקף  25.9הקבוע בסעיף 
אחר אשר יזכה בכספי המלגה באופן יחסי לשעות שבוצעו, ובכלל זה 

שעות פעילות  30סטודנט בתכנית "כאן גרים" יידרש להשלים לפחות 
שעות פעילות  60א כולל הכשרה( בכל סמסטר, וסה"כ חברתית )ל

חברתית )לא כולל הכשרה( בתקופת ההתקשרות על מנת לקבל את 
כספי המלגה באופן יחסי לשעות שביצע במסגרת התכנית, ובלבד 

לעיל.  6.1.7.1 שהתגורר בתקופה זו אצל האזרח הוותיק כנדרש בסעיף
 .₪ 4,000התשלום המרבי עבור ביצוע פעילות בסמסטר א' יהיה עד 

לעיל, סטודנט בתכנית "כאן גרים" אשר  6.6.4על אף האמור בסעיף  .6.6.5
האזרח הוותיק הפסיק את ההתקשרות עמו ללא הסכמתו ומבלי 

ו/או של של הסכם המגורים שהדבר נבע מהפרה יסודית מצד הסטודנט 
, יהא זכאי לקבל או במקרה של פטירת האזרח הוותיק כתב ההתחייבות

את כספי המלגה באופן יחסי למספר השעות שביצע במסגרת התכנית 

 6.1.7.1ובלבד שהתגורר בתקופה זו אצל האזרח הוותיק כנדרש בסעיף 

 6.6.4 אם לא השלים את מינימום השעות הקבועות בסעיף לעיל אף
 לעיל. 

במקרה בו יבוצע תשלום מלגה באופן יחסי לשעות הפעילות כאמור  .6.6.6

החלק של המשרד עיל, יפחתו באופן יחסי ל 6.6.3-6.6.4בסעיפים 
החלק של נותן השירותים במלגה לסטודנט בהתאם במלגה לסטודנט ו

 לשיעור המלגה המשולמת לסטודנט. 

 יידרש לאאשר החסיר שעות פעילות בשל שירות מילואים,  סטודנט .6.6.7
 ,המלגה תקבל לצורך לו יחשבו המילואים ושעות, אלו שעות להשלים

מינימום השעות הנדרשות בפרויקט לצורך קבלת ובלבד שהשלים את 

בכוונת המשרד לקבוע  לעיל. 6.6.5 - 6.6.3 המלגה כאמור בסעיפים
חריגים לעניין החסרת שעות פעילות בגין תקופת לידה ומקרים נוספים, 

 .שרד בקשר לכך אשר יאושרו על ידי חשב המשרדויינתנו הנחיות המ

ימי מילואים בתקופת  25-בעבור כל סטודנט אשר ביצע למעלה מ .6.6.8
מסכום  20%ההתקשרות ישלם נותן השירותים לסטודנט תוספת של 

 . לעיל על פי סעיפים המלגה המשולמת לו

,מ''ס :טאב  9.3   ,מ''ס עצירות  :לפני  4.1   :כניסה  :מעוצב  

כרטיסיית רשימה
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)או נותן השירותים יהא אחראי לתשלום סכום נוסף למלגה לסטודנט  .6.6.9
לסטודנט בתכנית "כאן גרים" אשר  ₪ 2,000בסך סי שלה( לחלק היח

נאלץ להתפנות מדירתו ללא דיחוי במקרה בו האזרח הוותיק הפסיק 
את ההתקשרות עם הסטודנט ללא הסכמת הסטודנט ומבלי שהדבר נבע 

ו/או של כתב  מהפרה יסודית מצד הסטודנט של הסכם המגורים ביניהם
 . רח הוותיקאו במקרה של פטירת האז התחייבותה

נותן השירותים יעביר לסטודנט את המלגה לסטודנט או המלגה  .6.6.10
לסטודנטים בעלי תפקיד או החלק היחסי שלהן וסכומים נוספים 

ימים מיום שהעביר  14זה לא יאוחר מתום  6.6בהתאם לקבוע בסעיף 

-ו 7.1.1פיםם המפורטים בסעיהמשרד לנותן השירותים את הסכומי

 להלן.  7.1.2
 

 

 טכנולוגיים שירותים .6.7

 השירותים נותן חתימת מורשי החתימה של המשרד על ההסכם ימים ממועד 45בתוך 
 : הבאים הטכנולוגים תיםהשירו את הפרויקט תהפעל לצורך יעמיד

נותן השירותים יעמיד מערכת ממוחשבת בעלת בסיס נתונים לניהול  .6.7.1
מערך הסטודנטים. המערכת הממוחשבת תאפשר רישום פרטני של 
פרטי הסטודנטים, סוג התכנית, פרטי הפעילות, לו"ז, מיקום הפעילות 
וכדומה. כל פריט מידע ינוהל בשדות מידע ייעודיים ונפרדים אשר 

אפשרו ביצוע חיתוך נתונים כפי שידרוש המשרד והפקת דוחות י
. בפרויקטמפורטים אודות הפעילות, הסטודנטים והמשתתפים 

 . ט"ובנספח המערכת תעמוד בדרישות האבטחה בהתאם לנדרש 
 נספח ט"ו

נותן השירותים יעביר את המידע המפורט והמצטבר במערכת  .6.7.2
 בסיס עליועבר למשרד הממוחשבת למערכת המידע של המשרד. המידע 

 לאחר שיאופיין בפורמט דיגיטלי אוטומטי ממשק באמצעות יומי

בנוסף יידרש נותן השירותים להעביר  .חתימה על הסכם ההתקשרות

האמור בסעיף . להלן 8בסעיף מידע מצטבר בדוחות תקופתיים כמפורט 
ניעה על פי דין שאינה ניתנת להסדרה על ידי נותן זה כפוף לכך שאין מ

 .השירותים

 למתןאינטרנטית  מערכת הקרובה השנה במהלךהמשרד להקים  בכוונת .6.7.3
 את יקיםמידע ודיווחים על ידי ספקי המשרד. במקרה שהמשרד 

עדכון ל סביר זמן בתוךיפעל  השירותים נותןכאמור, כי אז  המערכת
ובלבד שהדבר לא ישית עלויות בלתי  ,תוצרי הפעילות באמצעות מערכת

 .סבירות על נותן השירותים

 השונותלתכניות  המלגות את לפרסם אחראי יהא השירותים נותן .6.7.4
 מפורט הסברלחיפוש המלגות,  אפשרות כלולי אשר אינטרנטי בממשק

לכל תכנית, משך  ההצטרפות תהליך, תכניותה תכניתנאי המלגות,  על
מערכי הדרכה לתכניות בהן הדבר נדרש  ,קשר ליצירת פרטיםהתכנית, 

 "ב. וכיוצ
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האחריות הביצועית להוצאתו לפועל של הפרויקט תהא מוטלת על נותן השירותים, והוא  .6.8
יהא אחראי לבדו על ביצוע כל הפעולות הנדרשות לשם כך, ובכלל זה לקיים פיקוח 

מספר  ובקרה אחר ביצוע הפרויקט, כולל פיקוח על נוכחות הסטודנטים בהכשרה,
השעות אותן מקדישים הסטודנטים לפרויקט, ימי המילואים אותם מבצעים 
הסטודנטים, איכות הפעילות, וכן חובת הגשת דוחות פעילות תקופתיים על ידי כל 

שהוגשה על ידו בהצעה הפיקוח והבקרה זאת בין היתר בהתאם לתכנית  סטודנט.
דדים, בין כתנאי לבחירה בזוכה למכרז, לרבות לאחר כל תיקון שלה שהוסכם על ידי הצ

  .להסכם ט"זכנספח ובין בכל שלב אחר המצורפת 

 נספח ט"ז

נותן השירותים מתחייב לפעול על פי נהלי המשרד ובכלל זה יחתים כל גורם עליו יורה  .6.9
ובלבד שאין מניעה על פי דין שאינה ניתנת  ,המשרד על טופס בנוסח שיקבע המשרד

 .םלהסדרה על ידי נותן השירותי

 הפרויקטנותן השירותים יהא אחראי להעמדת מלוא התשתיות הדרושות לצורך קיום  .6.10
 זה.  הסכםעל חשבונו, ולא יהא זכאי לתוספת תשלום בגין כך מעבר לתמורה הנקובה ב

 נותן השירותים מתחייב לספק את השירותים ברמה הגבוהה ביותר. .6.11

עובד ו/או מועסק על ידי  מוסכם בזאת כי למשרד שמורה הזכות לדרוש החלפתו של כל .6.12
נותן השירותים בביצוע הפרויקט, על פי שיקול דעתו הבלעדי, ונותן השירותים מתחייב 

ובלבד שאין מניעה על פי דין שאינה ניתנת  ,למלא אחר דרישת המשרד באופן מיידי
 . וככל שאין בדבר כדי להשית על נותן השירותים עלויות להסדרה על ידי נותן השירותים

כם כי המשרד יהיה רשאי לשנות, ללא צורך בהתייעצות ו/או בהסכמת נותן מוס .6.13
נוי לא ישנה באופן הנדרשים על כל מרכיביהם ובלבד שהשיהשירותים, את השירותים 

את העלות הכלכלית של מתן השירותים וכן שלא יהיה בכך משום הכבדה  משמעותי
 נמחקבלתי סבירה על נותן השירותים. 

תחייב לעשות את מיטב המאמצים לספק את השירותים בכל עת, נותן השירותים מ .6.14
לרבות בשעת חירום, כולל התקפת רקטות על אזור כלשהו בישראל, בתנאים הקבועים 
בהסכם זה. מוסכם כי בשעת חירום, כולל התקפת רקטות, המשרד יהיה רשאי להורות 

ל דעתו על הפעלת הסטודנטים בהתאם לצרכים העולים ממצב החירום לפי שיקו
המוחלט, ונותן השירותים יסייע למשרד בכל אופן שהוא, ובלבד שאם הסיוע הנו מעבר 

 להתחייבויותו על פי הסכם זה, הדבר לא יטיל על נותן השירותים חבות כספית נוספת. 

נותן השירותים מתחייב לשתף פעולה עם המשרד ולהשקיע את מיטב המאמצים בביצוע  .6.15
לבין המשרד ו/או כל נותן  הובין בעלי תפקידים מטעמ חפיפה, העברת תפקיד מסודרת

שירותים אחר שיחליף )אם יחליף( את נותן השירותים עם סיום הסכם זה מכל סיבה 
 שהיא.

נותן השירותים אינו רשאי לספק את השירותים באמצעות קבלן משנה, אלא אם נותן  .6.16
משרד לא ימנע וה השירותים קיבל אישור מראש ובכתב מהמשרד להעסיק קבלן משנה

ממתן אישור מטעמים שאינם סבירים. המשרד מודיע בזאת כי מדיניותו היא להתנגד 
כן קרוב לוודאי שלא  להעסקת קבלן משנה לצורך ביצוע שירותי ליבה של ההסכם, ועל

. מובהר כי אף אם ניתן אישור קבלן משנה לצורך ביצוע שירותי ליבהיאשר העסקת 
ק קבלן משנה, אזי נותן השירותים לבדו יהא אחראי כלפי בכתב לנותן השירותים להעסי

המשרד ביחס לביצוע הפרויקט במלואו ובמועדו, וכן לכל תשלום מכל סוג ומין לו יהיה 
 זכאי קבלן המשנה בגין ביצוע שירותים במסגרת הפרויקט.

נותן השירותים לא יהא רשאי להעסיק עובד זר כהגדרתו בחוק שירות התעסוקה,  .6.17
 לצורך ביצוע הסכם זה, בין כעובד ובין כקבלן משנה. 1959-התשי"ט
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העסיק נותן השירותים עובדים, הוא יהיה אחראי לקיום מלא ושלם של כל חוקי  .6.18
מכוח הדין, ואחר האמור בהוראות העבודה החלים על העובדים ו/או על נותן השירותים 

רחבה במשק וע"פ מכוח צווי הנותן השירותים הסכמים קיבוציים ככל שהללו חלים על 
הם,  נותן השירותיםמבלי למעט מכלליות האמור לעיל, חוקי העבודה החלים על . הדין

, 1951-תשי"א ,חוק שעות עבודה ומנוחה, 1959-תשי"ט ,חוק שירות התעסוקה לפחות:
 ,חוק עבודת נשים, 1951-תשי"א ,חוק חופשה שנתית, 1976-זתשל" ,חוק דמי מחלה

-תשי"ג ,חוק עבודת הנוער, 1996-תשנ"וחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, , 1954-תשי"ד
-תשי"ג ,חוק החניכות, 1949-"טתש ,חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, 1953
חוק הביטוח , 1963-תשכ"ג ,חוק פיצויי פיטורין, 1958-"חיתש ,חוק הגנת השכר, 1953

 .1987-התשמ"ז ,ימוםחוק שכר המינ, 1995-תשנ"ה ,הלאומי ]נוסח משולב[

בכל החובות המוטלים על עובדיו ובלעדית, כלפי  ומתחייב לשאת, לבדנותן השירותים  .6.19
לשלם במועד  נותן השירותים מעביד כלפי עובדיו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מתחייב

ו/או לרשויות המדינה ו/או לכל גורם אחר, מכוח עובדיו לשלם ל ואשר עלי ,כל תשלום
סכם או הסדר קיבוצי או אחר, כללי או מיוחד, או צו הרחבה או נוהג או מנהג, הדין או ה

ביטוח לאומי, חופשה שנתית, הבראה, גמול בגין שכר מינימום, עבודה, -לרבות שכר
  שעות נוספות, הוצאות נסיעה, פיצויי פיטורים וכיוצא באלה.

כל מי נטים ו/או כלפי /או כלפי הסטודוו אחראי כלפי עובדי יהאבלבד  נותן השירותים .6.20
בגין מוות, נזק גופני או נזק לרכוש שייגרם להם,  הפרויקט,בקשר לביצוע  ושעוסק מטעמ

העבודה או מתן השירותים או כתוצאה מתאונה שארעה בעת  ,בין במישרין ובין בעקיפין

להלן,  11סעיף מבלי לגרוע מהוראות  בקשר אליה, או בהליכה לעבודה ובחזרה ממנה.
של נותן השירותים ולא  ובפרויקט אינם עובדילוקחים חלק מובהר כי הסטודנטים אשר 

 מתקיימים בינם לבין נותן השירותים יחסי עובד מעביד.

לא מובהר כי השירותים המסופקים על ידי נותן השירותים ניתנים על בסיס קבלני ו .6.21
עובדים מטעם נותן השירותים לבין המשרד ו/או המדינה מעביד בין  -ייווצרו יחסי עובד 

זכויות תביעה  ו/או למי מטעם נותן השירותים עובדים אלהל, ולא יהיו ו/או מי מטעמו
מעביד  –או מהמדינה, פיצוי ו/או תשלום הנובעים מקיום יחסי עובד ו/ רדכלשהן מהמש

 .רד/המדינהאו יחסים חוזיים כלשהם לבין המש

שא בשום תשלום, הוצאה, אובדן או נזק מכל סוג ילא המשרד וסכם בזאת במפורש כי מ .6.22
בעת או עקב ביצוע  ואו למועסקים על יד ו, לבאים מכוחלנותן השירותיםשייגרם 

הוראות הסכם זה או בעת או עקב ביצוע הוראות שניתנו על פיו מכל סיבה שהיא, זולת 
הסכם זה או כלולים במפורש בתשלומים אם אותה חובה או תשלום פורטו במפורש ב

  על פי הסכם זה. רד כלפי נותן השירותיםהתחייב המשבהם 

במידה ולמרות כוונת הצדדים המפורשת כפי שבאה לידי ביטוי בהסכם זה, יידרש  .6.23
המשרד במועד כלשהו לשלם תשלום, ובין היתר תשלום שמקורו בטענה כי שררו יחסי 

מן העובדים ו/או המועסקים על ידי נותן השירותים,  עובד מעביד בין המשרד לבין מי
ישפה נותן השירותים את המשרד מייד עם דרישה בגין כל תשלום שנדרש מהמשרד 

( ייתן הודעה בכתב לנותן השירותים תוך זמן סביר לאחר 1)ובלבד שהמשרד:  כאמור
מפני  ונן( שניתנה לנותן השירותים אפשרות להתג2)שיוודע לו על כל תשלום כאמור. 

פשר ולא יגיע לכל הסדר מבלי לקבל את הסכמת נותן ( לא ית3דרישה או תביעה. )
 השירותים לכך בכתב ומראש. 

 

המשרד זכאי בכל עת לקבל מנותן השירותים תלושי שכר, מידע,  .6.23.6.24
מסמכים ופרטים אחרים בדבר תנאי העבודה בהם מועסקים עובדי נותן השירותים 

ובלבד שאין מניעה על פי דין שאינה ניתנת להסדרה על ידי  ,הקשורים בביצוע הפרויקט
 . נותן השירותים

נותן השירותים מתחייב להעסיק במסגרת מתן השירותים אך ורק  .6.24.6.25
 עובדים שנבדקו ואושרו ביטחונית ע"י אגף בטחון במשרד.
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ייתכן כי העובד יידרש לעבור בדיקת סיווג ביטחוני, אי קבלת הסיווג או עיכוב במתן 
 וג לא יהוו הסכמה לעיכוב בלו"ז לביצוע הסכם זה.הסיו

אגף הבטחון פטור מלנמק את הסיבות לפסילה ביטחונית של מועמד לעבודה. לנותן 
השירותים לא תהיה כל טענה בגין אי אישור עובד ע"י אגף בטחון. סירוב לקבלת עובד 

 לא יהווה הסכמה לעיכוב בלו"ז לביצוע הסכם זה. 

ירותים לפי הסכם זה, נותן השירותים ועובדיו טרם תחילת ביצוע הש .6.25.6.26
 יידרשו לתדריך ביטחוני כתנאי לתחילת עבודתם בביצוע השירותים.

 

 תמורהה .7

בכפוף לקיום התחייבות נותן השירותים על פי הסכם זה, בגין ביצוע הפרויקט לשביעות  .7.1
 להלן:בהתאם לרכיבים רצון המשרד, נותן השירותים יהא זכאי לתמורה 

כמפורט  ה לסטודנט, וסכומים אחרים להם זכאי סטודנטבגין מלג .7.1.1

ישלם המשרד לנותן השירותים את הסכומים להם , לעיל 6.6בסעיף 
סטודנטים, ובלבד שהתקיימו התנאים הקבועים בסעיף היהיו זכאים 

תשלום על ידי נותן השירותים לסטודנטים, ובכלל זה לעיל לביצוע ה 6.6
התנאי המחייב ביצוע מינימום שעות הפעילות הנדרשות כאמור 

 .  לעיל 6.6.6וכן האמור בסעיף  לעיל 6.6.5 - 6.6.3בסעיפים 

לעיל, ישלם  6.6.2 כמפורט בסעיף בגין מלגה לסטודנטים בעלי תפקיד .7.1.2
המשרד לנותן השירותים את הסכומים להם יהיו זכאים הסטודנטים 

לעיל  6.6בעלי התפקיד ובלבד שהתקיימו התנאים הקבועים בסעיף 
לביצוע התשלום על ידי נותן השירותים לסטודנטים, ובכלל זה התנאי 

 6.6.3ות הפעילות הנדרשות כאמור בסעיף המחייב ביצוע מינימום שע
 לעיל. 

ישולם תשלום חודשי  פרויקטהמנהל של במשרה מלאה העסקתו  בגין .7.1.3
]יושלם בהתאם לסכום שיציע נותן השירותים ____ ₪  בסך של

  בהצעתו למכרז[.

סך של לעיל, ישולם  6.2צוע הכשרת הסטודנטים כאמור בסעיף בגין בי .7.1.4
]יושלם בהתאם לסכום שיציע נותן השירותים בהצעתו  ___ש"ח

נדרשים ההכשרת סטודנט אחד בכל אחד ימי ההכשרה עבור  למכרז[
כפול מספר , י"גנספח בהתאם לתנאי הבסיס לתכנית ההכשרה 

 הסטודנטים שהשתתפו בכל אחד מימי ההכשרה.

יתווספו __%  7.1.1-7.1.4 בסעיפים המצויניםמהרכיבים לכל אחד  .7.1.5
שיוצע על ידי המציע ]יושלם בהתאם לשיעור התקורה  רהתקובגין 

למען הסר ספק מובהר כי לא . [7%-ולא יותר מלמכרז  במסגרת הצעתו
  תשולם תקורה בגין החלק של נותן השירותים במלגה לסטודנט.

את כל סטודנט שהשלים  נותן השירותים יהא זכאי להגיש חשבונות לתשלום בגין .7.2

 6.6.5 - 6.6.3דרשות לקבלת מלגה בהתאם לקבוע בסעיפים מינימום שעות הפעילות הנ
 לעיל. 

ש"ח )כולל תקורה ומסים  5,686,836התמורה על פי הסכם זה לא יעלה על  ךמובהר כי ס .7.3
 ככל שחלים(. 

,מ''ס :טאב  9.3   ,מ''ס עצירות  :לפני  4.1   :כניסה  :מעוצב  

מ''ס כרטיסיית רשימה + לא ב  52.4  
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מהמשרד בגין סטודנט מסוים לידי הסטודנט,  השירותים יעביר כל סכום שיקבל נותן .7.4

ימים  14לעיל, וזאת תוך  7.1.5למעט החלק היחסי המהווה תקורה על פי הקבוע בסעיף 
ממועד קבלת הכספים מהמשרד. ככל שהסכום לא הועבר לידי הסטודנט, הוא יוחזר 

 .מדוע לא הועבר הסכום לסטודנט במלואו למשרד בצירוף הסבר

 התמורה דלעיל הנה כוללת מע"מ )ככל שחל(. .7.5

 ההתקשרות לא תהא צמודה למדד המחירים לצרכן או לכל מדד אחר.  .7.6

 מהתמורה דלעיל ינוכו כל התשלומים שחלה החובה לנכותם על פי כל דין.  .7.7

לעיל  7.1בסעיפיםתשלום התמורה בגין חשבון )דרישה( לתשלום שהוגש על פי הקבוע  .7.8
)"מועדי תשלום"(, כפי  1.4.3יבוצע על ידי המשרד במועדים הקבועים בהוראת תכ"מ 

דו"חות חודשיים שתעודכן מעת לעת, וזאת בכפוף לכך שנותן השירותים המציא 

ובכפוף לאישורם בידי  בצירוף חשבונית מקורו להלן 8חתומים על ידו כמפורט בסעיף 
. לדוח הנ"ל יצורף כל פרט אחר שיידרש על נציג המשרדמנהל ההתקשרות מטעם המשרד

)"מועדי תשלום"( בנוסחה  1.4.3ידי חשבות המשרד. להסכם זה מצורפת הוראת תכ"מ 
 .להסכם י"זנספח דהיום כ

   נספח י"ז

 י לאשר את דרישת התשלום ואת הדין וחשבון במלואם או בחלקםהמשרד יהיה רשא .7.9
 .    בהתאם לממצאי בדיקתו

על לחשב המשרד לחשבון הבנק שפרטיו נמסרו ישירות בהעברה בנקאית התשלום יבוצע  .7.10
ובצירוף אישור רואה חשבון או אישור  בכתב מורשה החתימה של נותן השירותיםידי 

 הבנק.

ק של נותן השירותים אליו מבוקש להעביר את התשלומים כל שינוי בפרטי חשבון הבנ
טעון הודעה מראש ובכתב לחשב המשרד מאת מורשה חתימה של נותן השירותים, 
ואישור רואה חשבון או עו"ד של נותן השירותים, וכן אישור בכתב של המשרד על קבלת 

 ההודעה ואישורו כי אין מניעה לביצועה.

ישולמו לנותן השירותים החזרים, הוצאות או תשלומים פרט לתמורה האמורה לעיל, לא  .7.11
נוספים כלשהם עבור מתן השירותים, ובכלל זה לא ישולמו הוצאות נסיעות, טלפונים, 
 וכיו"ב, והתמורה כוללת את כל המיסים, האגרות וההיטלים שכרוכים בביצוע הפרויקט.

ולות, העבודות יובהר כי התמורה דלעיל הינה סופית ומוחלטת וכוללת את כל הפע .7.12
 –הנלוות וההתאמות הנדרשות לצורך ביצוע הפרויקט בהתאם לדרישות הסכם זה 

לרבות גיוס עובדים והכשרתם, ביצוע פעולות בקרה, תקורה, נסיעות, הוצאות טלפון וכל 
 יתר הפעולות המפורטות במכרז ובהסכם זה והפעולות הנלוות לכך. 

ענות למשרד בגלל עיכובים בתשלום התמורה לנותן השירותים לא תהיינה כל דרישות וט .7.13
שנותן השירותים חייב  כולה או חלק הימנה, אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום

 . למוסרם על פי הסכם זה

 30נותן השירותים מתחייב להחזיר למשרד מיד כל סכום עודף שקיבל מהמשרד תוך   .7.14
 ימים ממועד דרישת המשרד בכתב. 

ם כי המשרד נערך ליישום והטמעת "פורטל הספקים הממשלתי" יובהר לנותן השירותי .7.15
להיערך לכך שחשב המשרד יורה לו, לפי שיקול דעתו הבלעדי, נותן השירותים ועל כן על 

 לעבוד באמצעות פורטל זה.

 

 דיווחים למשרד  .8
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נותן השירותים יגיש למשרד דו"חות חודשיים על הפעילות בחודש החולף )להלן:  .8.1

ובלבד שאין  ,. דיווח זה יכלול בין היתר, את הנושאים הבאים)"יםהחודשי חות"הדו"
 :מניעה על פי דין שאינה ניתנת להסדרה על ידי נותן השירותים

פירוט נתוני גיוס והרשמה: מס' סטודנטים שהתעניינו בפרויקט; מס'  .8.1.1
ינו לפרויקט; מס' סטונדטים שהתקבלו והחלו יטים שהתראנסטוד

שר לקחו חלק בפרויקט בעבר; מס' טים אנבפעילות; מס' סטוד
הרשויות המקומיות עמם נעשה שיתוף פעולה במסגרת הפרויקט ומספר 

 טים שגויסו מרשויות מקומיות אלו. נהסטוד

הנוטלים חלק בפרויקט על פי הפירוט הבא: פרטי  הסטודנטיםפעילות  .8.1.2
הסטודנט )שם פרטי, שם משפחה, מספר ת.ז, כתובת, פרטי התקשרות, 

הרשות התכנית בה לוקח חלק; (; לימודים דים, סטאטוסמוסד לימו
המקומית שבתחומה מתבצעת הפעילות; שם מקום הפעילות וסוגו )בית 

תאריך הפעילות; שעות הפעילות; מספר  פרטי, מרכז קהילתי וכדומה(;
ימי מילואים שביצע הסטודנט  ,;זמני נסיעה ,;בפרויקטהמשתתפים 

תאריך תחילת המגורים  –ים" בתכנית "כאן גר  .;()בצירוף אסמכתא
 אצל האזרח הוותיק. 

המשרד רשאי להורות כי בתכנית מסוימת ידרשו פרטי המשתתפים  .8.1.3
בתכנית "כאן גרים" ובתכנית "בירור זכויות אזרחים בתכנית, ובכלל זה 

: המשתתפים בתכניתותיקים" יפורטו גם פרטי האזרחים הוותיקים 
  מספר ת.ז, שם פרטי, שם משפחה וכתובת.

 ההכשרות שבוצעו ומספר הסטונדטים אשר לקחו בהן חלק.ימי פירוט  .8.1.4

, על פי פירוט סכומי מלגות או חלקיות מלגות ששולמו לסטודנטים .8.1.5
חלוקה בין החלק של המשרד במלגה לסטודנט והחלק של נותן 

 .)כולל פרטי הסטודנט לו שולם( השירתים במלגה לסטודנט

 פירוט אודות עבודת  מנהל הפרויקט. .8.1.6

טים בעלי התפקיד על פי הפירוט הבא: מספר נירוט פעילות הסטודפ .8.1.7
הסטודנטים בעלי התפקיד, מספר הסטודנטים תחת אחריותו של 

)שם פרטי, שם  הסטודנט בעל התפקיד, פרטי הסטונדט בעל התפקיד
 משפחה, מספר ת.ז, כתובת, פרטי התקשרות, מוסד לימודים, סטאטוס

הפעילות, זמני נסיעה, ימי מילואים (, תאריך הפעילות, שעות לימודים
 .)כולל אסמכתאות(

 דיווח על תלונות שהתקבלו בקשר עם הפרויקט והפתרונות שניתנו.  .8.1.8

 . חות"בדו לכלול המשרדמנהל ההתקשרות מטעם  שידרוש אחר פרט כל .8.1.9

יועברו למשרד בתחילת כל חודש עבור החודש הקודם, ולא יאוחר  החודשייםהדו"חות  .8.2

 לחודש.  10-מ

נאי מהווה תלשביעות רצון המשרד  בהתאם להוראות הסכם זהקבלת דו"ח בהר כי יו .8.3
 תקופת הדו"ח.בגין  נותן השירותיםקדם לאישור תשלום ל

החתכים י תקופתיים על פדוחות  שרדיעביר למנותן השירותים על פי בקשת המשרד,  .8.4
נתונים הבאים: מצטבר מתחילת שנת הפעילות; השוואה לשנים קודמות ו/או על פי ה

קודם; חודש מקביל אשתקד )ככל שיש בידי נותן השירותים  המשווים הבאים: חודש
 נתון זה(. 

חות" שיאפשר להגדיר ולהפיק ""מחולל דו לצורך הפרויקטנותן השירותים יעמיד  .8.5
 וספים ככל שיעלה הצורך. "מחולל הדו"חות" יועמד גם לרשות המשרד. חות נ"מיידית דו
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לרשות המשרד אפשרות הפקה עצמית ממערכות נותן השירותים, נותן השירותים יעמיד  .8.6
  חות הקיימים במערכת."באופן מאובטח, של כל סוגי הדו

 חות שיופקו יהיו ניתנים ליצוא לפורמט אקסל בכל גרסותיו."הדו .8.7

חות )ברמת הרשומה הבודדת( לקבצים "נותן השירותים יבצע ייצוא שבועי של כל הדו .8.8
מידע המשרדיות. מבנה הקובץ ואופן ההעברה יקבעו על ידי לצורך קליטתם במערכות ה

 המשרד.

נותן השירותים יעביר למשרד דיווחים נקודתיים, בהתאם לדרישות שיועלו על ידי  .8.9
 המשרד מעת לעת. 

  הקרובקוח פי .9

או מי נציג המשרד  מנהל ההתקשרות מטעם המשרדנותן השירותים מתחייב לאפשר ל .9.1
המכרז, ההצעה והסכם זה, לרבות פיקוח על ביצוע מטעמו לבקר, לפקח על ביצוע 

 השירותים. 

נציג  מנהל ההתקשרות מטעם המשרדלהישמע להוראות נותן השירותים מתחייב  .9.2
 בכל העניינים הקשורים במתן השירותים.המשרד 

מוסכם ומוצהר בזה כי כל זכות הניתנת על פי הסכם זה למשרד לפקח, להדריך או  .9.3
 ח ביצוע הוראות ההסכם במלואו. יהנם אמצעי להבט להורות לנותן השירותים,

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, חשב המשרד, המבקר הפנימי של המשרד או מי שמונה לכך  .9.4
על ידם, יהיו רשאים לקיים בכל עת, בין בתקופת ההסכם ובין לאחריה, ביקורת ובדיקה 

וא הסכם זה. אצל נותן השירותים בכל הקשור במתן השירות, או בתמורה הכספית נש
 14נותן השירותים מתחייב לתקן את הליקויים שימצאו )אם ימצאו( בביקורות בתוך 

 לכל המאוחר. ממועד קבלת הודעת המשרד בכתב על הליקויימים 

ביקורת ובדיקה כמתואר לעיל יכללו עיון בספרי החשבונות ובמסמכים של נותן  .9.5
יה מגנטית והעתקתם. בכלל השירותים הקשורים בפרויקט, לרבות אלה השמורים במד

 זה תהיה הביקורת רשאית לדרוש הוכחות לתשלום שכר כנדרש. 

נותן השירותים מתחייב לאפשר ביצוע האמור ולמסור למבצעי הביקורת מיד עם  .9.6
דרישתם כל מידע או מסמך כמתואר לעיל, וכן דוחות כספיים מבוקרים על ידי רואה 

מוותר בזאת על כל טענה בדבר סודיות או חשבון, ככל שישנם בידו. נותן השירותים 
ובלבד שאין  ,חסיון או הגנת פרטיות בנוגע למידע או לרשומות שיידרשו על ידי המשרד

 .נה ניתנת להסדרה על ידי נותן השירותיםשאי מניעה על פי דין

לקיים את האמור לעיל גם בכל לעשות את מיטב המאמצים נותן השירותים מתחייב  .9.7
 ור לביצוע ההסכם ומצוי בידי צד שלישי.הקשור למידע הקש

 שימוש בכלים ובחומרים .10

כל הכלים והחומרים, הדרושים לשם הספקת השירותים, יירכשו על ידי נותן השירותים  .10.1
 ועל חשבונו, אלא אם הוסכם אחרת מראש ובכתב.

כל הכלים והחומרים בהם יעשה נותן השירותים שימוש לצורך הספקת השירותים, יהיו  .10.2
 תאים ללא סייג להספקת השירותים בהתאם למכרז, להצעה ולהסכם זה.מסוג המ

שאינן מקוריות ו/או בעלות רישיון  מובהר כי עשיית שימוש בכלים, חומרים או תוכנות .10.3
 .כהפרת הסכם זה –לכל דבר ועניין  –שיש בה פגיעה בזכויות צד ג' תחשב  שימוש ו/או

 העדר יחסי עובד מעביד .11
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יתקיימו יחסי עובד מעביד בין המשרד לבין נותן השירותים  מוסכם על הצדדים כי לא .11.1
או גורם אחר בקשר עם מתן השירותים על ידי נותן  עובדו/או מי מטעמו. העסקת כל 

הגורמים ולא יתקיימו בין  ,השירותים לפי הסכם, תהיה באחריות נותן השירותים בלבד
נותן השירותים ו/או מי  חסי עובד מעביד.ישרד או מי מטעמו לבין המ מטעמו כאמור,

בכל תקופת  הגורמים כאמור לעיל,הינו המעביד או המעסיק הבלעדי של כל  מטעמו
 . על ידי נותן השירותיםהעסקתם 

מוסכם על הצדדים כי היה וייקבע מסיבה כלשהי כי למרות כוונת הצדדים כפי שבאה  .11.2
כולל הפועלים לידי ביטוי בהסכם זה, רואים את נותן השירותים ו/או מי מטעמו )

מטעמו( כעובד המשרד, הרי ששכרו של נותן השירותים ו/או מי מטעמו יחושב, למפרע 
החל מתחילת תקופת ההתקשרות ולמשך כל תקופת הסכם זה, על פי השכר שהיה 
משולם לעובד מדינה שמאפייני העסקתו הם הדומים ביותר לאלה של נותן השירותים, 

ת המדינה, ובאין תפקיד זהה או דומה כאמור לפי הכל כפי שיקבע על ידי נציב שירו
הסכם העבודה הקיבוצי הקרוב לענין, לדעת נציב שירות המדינה, ועל נותן השירותים 
ו/או מי מטעמו יהיה להשיב למדינה את ההפרש בין התמורה ששולמה לו לפי הסכם זה 

 לבין השכר המגיע לו כעובד המשרד.

ותים סיפק את השירותים כעובד המשרד, יהיה על היה וייקבע כי עובד של נותן השיר .11.3
נותן השירותים לשפות את המשרד, מיד עם דרישה, בגין כל ההוצאות שיהיו למשרד 

 בשל קביעה כאמור.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, באם המשרד יחויב בתשלומים כלשהם כאמור בסעיף  .11.4

 , מכל סכום שיגיע לנותן השירותיםה, רשאי יהיה המשרד לקזז סכומים אלוז 11
 מהמשרד. 

 

 אחריות .12

נותן השירותים יישא לבדו באחריות בגין כל פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שייגרמו מכל  .12.1
או  לגופו או רכושו שלו או של מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיוובכלל זה סיבה שהיא 

, או לרכוש המשרד או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה של הפועלים מטעמו
בין , כתוצאה ישירה או עקיפה של הסכם זהשל הסכם זה, מביצועו ישירה או עקיפה 

  שהשירותים בוצעו כדבעי ובין שנעשו ברשלנות.

מוסכם בין הצדדים כי המשרד לא יישא בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא  .12.2
ו או רכושו של נותן השירותים או מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או שייגרמו לגופ

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

ייגרמו לו נותן השירותים מתחייב לשפות את המשרד על כל נזק, תשלום או הוצאה ש .12.3
מכל סיבה שהיא הנובעים ממעשיו או מחדליו של נותן השירותים כתוצאה ישירה או 

ובלבד  עקיפה מהפעלתו של הסכם זה, מיד עם קבלת הודעה על כך מאת המשרד
( ייתן הודעה בכתב לנותן השירותים תוך זמן סביר לאחר שייודע לו על כל 1)שהמשרד: 

שניתנה לנותן השירותים אפשרות להתגונן מפני ( 2)נזק, תשלום או הוצאה כאמור. 
לכל הסדר מבלי לקבל את הסכמת נותן יע ולא יגפשר ית( לא 3. )דרישה או תביעה

 השירותים לכך בכתב ומראש. 

 

 קיזוז .13

הממשלה נותן השירותים מסכים ומצהיר בזאת כי המשרד יהא רשאי לקזז מהתמורה שעל 
לממשלה כל סכום המגיע  או כל הסכם אחר פי הסכם זה על נספחיו לשלם לנותן השירותים על

 .פי כל הסכם אחר-ה או עלפי הסכם ז-מנותן השירותים על

 

lairA מחדל) ברירת)  :גופן  :מעוצב  
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  ביטוח .14

נותן שירותים מתחייב לרכוש, ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה, באמצעותו ו/או 
המשרד לשוויון  –באמצעות קבלני משנה/בעלי מקצוע מטעמו, לטובתו ולטובת מדינת ישראל 

אים הנדרשים חברתי, ולהציג למשרד לשוויון חברתי, את הביטוחים הכוללים הכיסויים והתנ
 כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

 

 ביטוח חבות מעבידים .14.1

שירותים יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח הנותן  .14.1.1
 חבות מעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

דולר ארה"ב לעובד,  5,000,000 -גבולות האחריות לא יפחתו מסך .14.1.2
 ביטוח )שנה(.למקרה ולתקופת ה

הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים,  .14.1.3
 קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם.

המשרד לשוויון  –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  .14.1.4
היה ונטען לעניין תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהם כי  -חברתי

 הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי נותן
 שירותים, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .14.2

שירותים יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת הנותן  .14.2.1
ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש בגין פעילותו, 

 בכל מקום בתחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

דולר ארה"ב, למקרה  2,500,000 -סךגבול האחריות לא יפחת מ .14.2.2
 ולתקופת הביטוח )שנה(.

 .Cross Liability -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  .14.2.3

המשתתפים בפרויקט, אזרחים ותיקים ובני משפחותיהם,  .14.2.4
 .שלישי צד ייחשבו, רכושם סטודנטים, כולל

הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי  .14.2.5
 של קבלנים, קבלני  משנה ועובדיהם.בגין פעילות 

 מכוסים שאינם, מנהלים, רכזים, ובעלי תפקידים נוספים .14.2.6
 צד ייחשבו, נותן שירותים של המעבידים חבות ביטוח במסגרת

 .שלישי

 רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי. .14.2.7

המשרד לשוויון  –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  .14.2.8
ם למעשי ו/או מחדלי נותן שירותים חברתי, ככל שייחשבו אחראי

 והפועלים מטעמו.

 

 ביטוח  אחריות מקצועית .14.3

נותן השירותים יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות  .14.3.1
 מקצועית.   
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נותן  של מקצועית חובה מהפרת נזק כל תכסה הפוליסה .14.3.2
 כתוצאה ואשר אירע מטעמו הפועלים כל עובדיו ובגין, השירותים

בלתי  מצג, השמטה או טעות, מחדל רבות,ל, רשלנות, ממעשה
בקשר למתן שירותי , לב בתום הצהרה רשלנית שנעשו נכון,

איתור, גיוס, בחירה, מיון, שיבוץ, הכשרה, הפעלה, ניהול וליווי 
מערך של סטודנטים והפעלת מערך מעקב ובקרה על הסטודנטים 

לרבות,  המשתתפים בפרויקטים, עבור המשרד לשוויון חברתי,
עיון והכשרות, הרצאות, ופניה ברשתות חברתיות ואתרי  ימי

 –מדינת ישראל  עם והסכם למכרז אינטרנט ומודעות, בהתאם
          המשרד לשוויון חברתי.

 -מסך יפחת לא( שנה) הביטוח ולתקופת למקרה האחריות גבול .14.3.3
 ;ב"ארה דולר 500,000

 :הבאות ההרחבות את לכלול יורחב הפוליסה פי על הכיסוי .14.3.4

 מרמה ואי יושר של עובדים; -                   
 דיבה והשמצה, פרסום לשון הרע, פגיעה בפרטיות; -                                

נותן  תביעות על יחול לא הכיסוי אולם, צולבת אחריות  -                                            
לשוויון   המשרד – ישראל מדינת כנגד הכוזההשירותים

 ברתי;ח
 מקרה עקב עיכוב או/ו השימוש אובדן לרבות, מסמכים אובדן -

 ;ביטוח
 .חודשים 6 לפחות הגילוי תקופת הארכת -                              

 

  – ישראל מדינת את לשפות יורחב הפוליסה פי על הביטוח  .14.3.5
 ככל המשרד לשוויון חברתי

 ים וכלנותן השירות מחדלי או/ו אחראים למעשי שייחשבו 
 .   מטעמו הפועלים

    

  נוספים ביטוחים .14.4

 נותן השירותים יוודא וידאג כי לגבי:

מקומות קיום הפעילויות, הדרכות, ימי עיון והסיורים )להלן:  .14.4.1
מקום קיום הפעילויות יהיה ביטוח  למפעילי –"( הפעילויות"

 אחריות כלפי צד שלישי למקרה ולתקופה, בגבולות אחריות
ח רכוש למבנים ותכולתם. הביטוחים יורחבו סבירים וכן ביטו

 לכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב
כלפי משרד המשרד לשוויון חברתי ועובדיו וכן כלפי המשתתפים  

 בפעילויות. 
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ביטוחים על ידי הרשויות עמם מתקשר נותן השירותים, ועל ידי  .14.4.2
 ספקים וקבלנים המופעלים על

מתחייב לוודא בפועל כי נותן השירותים  - ידי נותן השירותים
הרשויות והספקים, )להלן:  "רשויות, קבלנים, קבלני משנה, 
בעלי מקצוע עצמאיים, נותני שירותים )אדם או גוף(" אשר 
עמהם הוא מתקשר לצורך לביצוע עבודות ושירותים הנדרשים 
על פי המכרז/החוזה, יציגו ביטוחים הולמים לתחומי  פעילותם 

יתן על ידם הביטוחים יכללו כיסוי בהתאם לעבודה/שרות הנ
ציוד, מתקנים  -לכל רכוש שלהם במסגרת הפעילות, -לפעילויות,

וכל רכוש אחר אשר יובא, יותקן וימצא באתרים לצורך קיום 
הפעילויות, לאחריות כלפי עובדיהם וכלפי צדדים שלישיים גוף 
ורכוש, לרבות לגבי הפעלת קבלני משנה מטעמם, ביטוחי אחריות 

ועית, כאשר הביטוחים כוללים הרחבי שיפוי לטובת מדינת מקצ
המשרד לשוויון חברתי, בהם הם נכללים כמבוטח נוסף,  –ישראל 

המשרד  –כולל סעיף ויתור על זכות התחלוף כלפי מדינת ישראל 
 לשוויון חברתי ועובדיהם.

 

 כללי .14.5
 בכל פוליסות הביטוח הנדרשות מנותן שירותים יכללו התנאים הבאים:

  –מדינת ישראל ם המבוטח יתווספו כמבוטחים  נוספים :  לש .14.5.1
 , בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.המשרד לשוויון חברתי

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא  .14.5.2
 60יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 

 תי. יום לפחות במכתב רשום לחשב המשרד לשוויון חבר

 או השתתפות, תביעה, שיבוב/תחלוף זכות כל על מוותר המבטח .14.5.3
, המשרד לשוויון חברתי ועובדיהם     - ישראל מדינת כלפי חזרה

 יחול לטובת לא רשהוויתו וכן כלפי המשתתפים בפרויקט, ובלבד
        זדון. כוונת מתוך לנזק שגרם אדם

 מיד לתשלום המבטח כלפי בלעדית אחראי נותן שירותים .14.5.4
 על החובות המוטלות כל ולמילוי הפוליסות כל עבור הביטוח

 הפוליסות. תנאי פי על המבוטח

 תחולנה ופוליסה פוליסה בכל הנקובות העצמיות ההשתתפויות .14.5.5
    נותן שירותים. על בלעדית

 שהיא כל בדרך מקטין או המפקיע הביטוח בפוליסות סעיף כל .14.5.6
  כאשר, המבטח אחריות את

 הינו והביטוח, ישראל מדינת כלפי יופעל אל אחר ביטוח קיים
 ראשוני המזכה ביטוח בחזקת
 הביטוח. פי על הזכויות במלוא

תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל, לא יפחתו מהמקובל על פי  .14.5.7
תנאי  "פוליסות נוסח ביט", בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט 

 לעיל.

פוליסות חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים בכל ה  .14.5.8
 המבוטחות.
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  קיום על בחתימתו אישור או המבטח י"ע מאושרות, הביטוח פוליסות העתקי .14.6
נותן  ידי על יומצאו נספח י"חבהתאם לאישורי עריכת ביטוחים  ,לעיל הביטוחים כאמור

 . ההסכם למועד חתימת למשרד לשוויון חברתי עד שירותים

 נספח י"ח

 

המשרד  – ישראל מדינת עם החוזית תקשרותהה תקופת בכל מתחייב שירותיםהנותן  .14.7
 .הביטוח פוליסות את בתוקף לשוויון חברתי, להחזיק

 עוד כל ,בשנה שנה מדי ידו על תחודשנה הביטוח פוליסות כי מתחייב שירותיםהנותן  .14.8
 מתחייב שירותיםהנותן  .בתוקףהמשרד לשוויון חברתי  – מדינת ישראל עם החוזה
 או המבטח י"ע וחתומות מאושרות המחודשות טוחהבי פוליסות העתקי את להציג
 שבועיים לפני המאוחר למשרד לשוויון חברתי, לכל חידושן על בחתימת מבטחו אישור

 .        הביטוח תקופת תום

 על עליו החלה חובה מכל שירותיםהנותן  את לפטור כדי הביטוח בסעיפי האמור בכל אין .14.9
המשרד לשוויון  – ישראל מדינת של כוויתור רהאמו את לפרש ואין החוזה פי דין ועל פי

 .   זה חוזה פי ועל דין פי על להם סעד המוקנים או זכות כל עלחברתי 

 

 זכויות יוצרים .15

כחלק מהסכם זה וכן בכל חומר  שרדזכויות היוצרים בכל השירותים שיסופקו למ  .15.1
ם לפי הסכם שיתקבל, יאסף, יוכן ויעובד על ידי נותן השירותים במסגרת מתן השירותי

רשימות וכל  מערכי הדרכה, ערכות לימוד, מחקרים זה, לרבות דוחו"ת, מאגרי נתונים,
, והתמורה דלעיל תהווה תמורה גם עבור זכויות אלה. שרדכיוצא באלה יהיו שייכות למ

לנותן השירותים לא יהיו כל זכויות בחומר שיועבר לידיו על ידי המשרד לצורך ביצוע 
ם זה, ונותן השירותים יהיה רשאי לעשות שימוש בחומר כאמור אך השירותים לפי הסכ

ורק במסגרת ולשם ביצוע השירותים ובהתאם לכל יתר הוראות הסכם זה, והוא מתחייב 
להעביר למשרד בסיום תקופת ההתקשרות כל החומרים הנ"ל שיהיו בידיו ולא תעמוד 

אף האמור לעיל, יובהר כי זכויות היוצרים בעבור רכיבים ו/או ל ע .לו כל זכות עיכבון
ואשר לא נעשו בהם  ,ההתקשרות קודם לתחילת מידע אותם יצר נותן השירותים

 , יישמרו במלואם לנותן השירותים.שינויים ו/או התאמות בקשר עם מתן השירותים
כי למשרד יישמרו זכויות שימוש ברכיבים שנותן השירותים יעמיד לצורך מתן ובהר מ

   השירותים גם עם תום ההתקשרות.

 

משרד יהיה רשאי לעשות כל שימוש ו/או לפרסם כל חומר שימסר לו ה .15.1.15.2

 . לעיל 15.1וכן כל חומר כאמור בסעיף  על ידי נותן השירותים כחלק מהסכם

ידי -נותן השירותים מתחייב לשתף פעולה ולסייע לחוקרים שיורשו על .15.2.15.3
 מחקרים בהתייחס לשירותים נשוא הסכם זה, בכפוף להוראות הדין.  המשרד בביצוע

 שמירת סודיות .16

כל ידיעה או מסמך או חפץ או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל, שהגיעו לידי  .16.1
 נותן השירותים ו/או מי מטעמו ו/או עובדיו עקב או בקשר להסכם זה, לרבות זהות

/או מי מטעמו ודנית על ידי נותן השירותים ישמרו בסודיות קפ המשתתפים בפרויקט,
לצד ג' כלשהו ללא אישור  , במעשה או במחדל,ו/או עובדיו, לא ימסרו ולא יועברו על ידו

בכתב,  הדברים אמורים לגבי כל צורה של מידע )דיגיטלי, פיזי, המשרד מראש ובכתב.
 . או כל צורה אחרת( בעל פה

ת המידע והמסמכים המפורטים לעיל גם לאחר נותן השירותים מתחייב לשמור על סודיו
 תום תקופת ההסכם. 

:אחרות מודגש ,מודגש גופן עבור עברית ושפות  :גופן  :מעוצב  
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נותן השירותים מצהיר כי ידוע לו שמסירת מידע בניגוד לאמור לעיל, מהווה עבירה על  .16.2
נותן השירותים מתחייב להביא את הוראות  .1977-לחוק העונשין, התשל"ז 118סעיף 

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

נותן השירותים מתחייב להחתים כל מי שעובד אצלו ושעשוי להיחשף למידע כאמור על  .16.3
שלא לעשות שימוש במידע ללא אישור  הצהרת סודיות, שעניינה בין השאר התחייבות

 להסכם זה. י"טכנספח המשרד מראש ובכתב, בנוסח המצ"ב 

 נספח י"ט
 

רותים מתחייב לנקוט את האמצעים הדרושים על מנת לשמור על פרטיות נותן השי .16.4
הסטודנטים והמשתתפים בפרויקט, כנדרש על פי כל דין. כן נותן השירותים מתחייב 
להדריך את עובדיו ו/או מי מטעמו המועסק מטעם נותן השירותים בביצוע השירותים 

והמשתתפים נטים דסטוביחס להגנה על פרטיות המידע בדבר ה מושא הסכם זה
 בפרויקט.  

שנים  7מוסכם בזה מפורשות כי הוראות סעיף זה יעמדו בתוקפן למשך תקופה של  .16.5
 לאחר תום תקופת ההתקשרות.

 ערבות  .17

פי -להבטחת זכויות המשרד לפי הסכם זה, ומילוי התחייבויות נותן השירותים על .17.1
תן השירותים על המכרז, ההצעה והוראות הסכם זה, במועד חתימת ההסכם ימציא נו

בנוסח  ₪ 284,341 בגובה של לפקודת המשרד בנקאית אוטונומית, חשבונו ערבות
 .להסכם זהכ' נספח המצורף כ

 נספח כ'

 הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן הידוע במועד חתימת הסכם זה. .17.2

בנק בארץ או מחברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק הערבות תהיה של  .17.3
והמורשית לתת ערבות והיא מופיעה ברשימת המבטחים בעלי רישיון לפעול  בביטוח

 בענף הביטוח למתן ערבויות בקישור להלן:

http://mof.gov.il/hon/Consumer-Information/Consumer-

Insurance/Pages/Valid-licenses.aspx 

 

שיון לפעול בכל ענפי ישל כלל המבטחים בעלי הרהיא הרשימה המופיעה בקישור הנ"ל, 
שיון אשר ניתן בענף הביטוח הינו לעניין ילוודא שהר נותן השירותיםהביטוח. על כן, על 

 מתן ערבויות, בהתאם לנתונים המופיעים בטבלה שבקישור האמור.

לאחר תום תקופת ההסכם )ו/או  חודשים 3בות תהיה בתוקף לתקופה של לפחות הער .17.4
 תקופת ההארכה(. 

 עלויות הערבות יחולו על נותן השירותים בלבד.  .17.5

נותן השירותים יהיה אחראי להאריך את תוקף הערבות מעת לעת לתקופות של שנה או  .17.6
בידי המשרד יותר בכל פעם, בהתאם להארכת תקופת ההסכם, כך שבכל עת תהיה 

 . חודשיםשלושה ערבות תקפה לתקופת ההסכם ועוד 

 לפני תום תוקפה.ימים  30הארכת הערבות תיעשה לפחות  .17.7

לא האריך נותן השירותים את תוקף הערבות יהיה המשרד רשאי לחלט את הערבות ללא  .17.8
ובלבד  כל התראה מוקדמת, גם אם נותן השירותים קיים את כל חיוביו על פי הסכם זה

 . על כך הודעה במקביל לנותן השירותים שנתן

http://mof.gov.il/hon/Consumer-Information/Consumer-Insurance/Pages/Valid-licenses.aspx
http://mof.gov.il/hon/Consumer-Information/Consumer-Insurance/Pages/Valid-licenses.aspx
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 בהתקיים אחד מן הבאים: המשרד יהיה רשאי לחלט את הערבות בהודעה בכתב .17.9

בכל מקרה בו לדעת המשרד, הפר נותן השירותים או לא קיים תנאי  .17.9.1
 מתנאי הסכם זה באופן העולה כדי הפרה יסודית כאמור בסעיף

 ;להלן 19.2

תקופת המכרז ו/או תקופת ההסכם נהג במהלך נותן השירותים  .17.9.2
 ;קיון כפייםבעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ני

במהלך תקופת המכרז ו/או הציג  נותן השירותיםאם התברר כי  .17.9.3
 ;מהותי בלתי מדויקמצגי שווא או מסר מידע תקופת ההסכם 

, לפי ימים מראש ובכתב 14של  אימהלאחר מתן התראה מתחילוט ערבות כאמור יבוצע 
, כפיצוי מוסכם בין הצדדים, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר משרדהשקול דעתו של 

 העומד למשרד על פי הדין או על פי הסכם זה. 

בנוסף יהיה רשאי המשרד לחלט את הערבות אם הוא יהיה זכאי לתשלום כלשהו מנותן 
לומים המגיעים לנותן השירותים בתוך השירותים ולא ניתן לקזז תשלום זה מהתש

 שלושה חודשים. 

הערבות תחולט בדרישה חד צדדית של המשרד לבנק שעליה תינתן  .17.10
 הודעה בכתב גם לנותן השירותים. 

חילט המשרד את הערבות, והסכם זה לא בוטל או הופסק, יהיה על נותן  .17.11
 השירותים לדאוג על חשבונו לערבות חדשה בסכום דומה.

הערבות כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של אין בגובה  .17.12
 נותן השירותים. 

האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות שישנה בידי המשרד לפי הסכם זה  .17.13
או על פי כל דין. מתן הערבות אינו פוטר את נותן השירותים ממילוי כל חובותיו 

 והתחייבויותיו כלפי המשרד על פי הסכם זה.

 

 סכםסיום ההיערכות ל .18

לקראת סיום ההתקשרות בין נותן השירותים על פי הסכם זה, במועד המפורט להלן,  .18.1
 התכנות ,החומרים ,הכליםיהא על נותן השירותים להעביר את כל המסמכים, הפרטים, 

העברת המידע " :)להלןוכל אלמנט אחר הקשור במתן השירותים לפי הסכם זה 
לידי מי שיורה עליו המשרד. לצורך כך באופן מסודר ויסודי למשרד או  ,("והאמצעים

יבצע נותן השירותים חפיפה מסודרת לרבות הדרכות, ככל שיידרש, יכין מצגות, 
המשרד בהתאם לשיקול דעתו מנהל ההתקשרות מטעם מסמכים ושיעורים, לפי קביעת 

 הבלעדי. 

 :תקופת חפיפה .18.2

גיש נותן י, הסכםתקופת הלפני תום חודשים  (3שלושה )מלא יאוחר  .18.2.1
חפיפת תכנית ל המשרד מנהל ההתקשרות מטעם השירותים לאישור

 המשרד, לרבות גוף חדש שימונה כוח אדם חלופי מטעםהכשרת ו
המשך הפעלת לצורך "(, כנית החפיפהת)להלן: " כנותן שירותים

, בכל ההבטים הנוגעים לכך, ההסכםעל ידו, בתום תקופת  הפרויקט
נות ו/או רישיונות התכ , המאגריםהעברת כל המסמכיםלרבות 

בקשר עם מתן  המידע הקיים בידי נותן השירותיםכל ו ,השימוש בהן
 . השירותים לפי הסכם זה



30 

 

חפיפה של מנהל  שעות 20תכנית החפיפה תכלול לכל הפחות  .18.2.2
ס לכל האספקטים ותתייח הנכנסהפרויקט יוצא למנהל הפרויקט ה

כות על כן תכלול תכנית החפיפה הסברים והדרשל מתן השירותים. 
לידי  ותן השירותים להעבירשעל נהמידע והדו"חות  ,כל המסמכים

 המשרד או מי שהמשרד יורה עליו.

באחריות נותן השירותים כנית החפיפה תועבר לאישור המשרד ות .18.2.3
 לוודא קבלת הערות ואישור המשרד בטרם יישומה. 

נותן לאשר, לדחות או לשנות את הצעת המשרד יהיה רשאי  .18.2.4
, על מנת וית החפיפה, ככל הנדרש, לפי שיקול דעתכנלת השירותים

הפעלת לוודא שתכנית החפיפה תבטיח העברה יעילה, מסודרת של 
. למען הסר ספק, ופן שמתאים למטרתו ולייעודובא הפרויקט

ית החפיפה במתכונת נרשאי להורות על עריכת תכהמשרד יהיה 
רוע , להוסיף או לגנותן השירותיםאחרת מזו המבוקשת על ידי 

מנהל ההתקשרות אי יהא רשתכנית החפיפה, וללא קשר לבקשתו, מ
לעדכן את תכנית החפיפה  השירותים ןנותלדרוש מהמשרד מטעם 

 כנית החפיפה מעת לעת.היה רשאי לעדכן את תי, וכן ולפי הוראותי

כנית החפיפה, כפי שתאושר על תאת נותן השירותים מתחייב לקיום  .18.2.5
 ידי המשרד.

פו אצל נותן השירותים במסגרת ביצוע השירותים על פי הסכם זה כל הנתונים שנאס .18.3
ימחקו מבסיס הנתונים של כל מערכת של נותן השירותים. יובהר כי נותן השירותים לא 

 יותיר ברשותו כל העתק או תעתיק או צילום של נתונים אלה.

 הפרות וסעדיםסיום מוקדם של ההסכם;  .19

גמר, כולו או חלקו, על פי שיקול דעתו  המשרד יהיה רשאי להביא את ההסכם לידי .19.1
המוחלט ומבלי לנמק את החלטתו, בתוך תקופת ההסכם וזאת ע"י מתן התראה בכתב 

ו/או עובדיו ו/או ר לא יזכה את נותן השירותים ימים מראש. ביטול ההסכם כאמו 30של 
מי מטעמו בכל תשלום או פיצוי, למעט תשלום החלק היחסי של התשלומים לפי 

 תים שבוצעו בפועל עד ליום מתן ההודעה.השירו

הפרה יסודית לפי הגדרתה  נותן השירותים הסכם זה הפרמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .19.2
הפר נותן השירותים או  ,1970-תשל"אה ,חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(ב

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

, 25.4, 21 ,17, 16, 15, 14 ,10, 8,  6, 4 סעיפיםסעיפים יסודיים בהסכם זה הינם 

25.5 25.7 ,25.10 . 

ירותים ו/או במקרה שנותן הפרה יסודית של הסכם זה מצד נותן השבמקרה של  .19.3
השירותים הורשע בעבירה כנגד בטחון המדינה ו/או 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: 

 את ההתקשרות עם נותן השירותים לאלתר; לבטל  .19.3.1

 ;עד לתיקון הליקוילהעסיק את נותן השירותים יק להפס .19.3.2

באמצעות נותן שירותים אחר ומבלי שנותן  לבצע את השירותים .19.3.3
 השירותים יהיה זכאי לכל תמורה עקב כך.
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לעיל, כמו גם ההפרות  19.3להסרת כל ספק מובהר כי הסעדים המפורטים בסעיף  .19.4
, אינם מהווים רשימה סגורה או ממצה. הסעדים הם מצטברים, ומקנים הםטות בהמפור

למשרד את הסמכות לנקוט במקביל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, במספר צעדים ובשים לב 
או  של המשרדזכות למהות ההפרה. בנוסף, אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל 

ל צעד שיראה לנכון, בשים לב למהות , על פי דין או על פי הסכם זה, לנקוט כהממשלה
 ההפרה ולצעדים הנדרשים בנסיבות הענין.

המשרד יהיה רשאי לגבות כל סכום שיהיה על נותן השירותים לשלם לפי הוראות הסכם  .19.5
זה, בכל אמצעי כפי שימצא לנכון, לרבות באמצעות קיזוז מהתשלומים המגיעים לנותן 

 ואה או כל חלק הימנה. השירותים וכן על ידי חילוט הערבות, במל

לבטל  המשרד יהא רשאימכוח כל דין, למשרד מבלי לגרוע מכל סעד ו/או זכות העומדים  .19.6
 הסכם זה לאלתר, ללא הודעה מוקדמת, בקרות אחד מן המקרים הבאים, לפי העניין:

נותן השירותים ו/או לנכסיו, מונה כונס נכסים, נאמן או מפרק לאם  .19.6.1
 45שה למינוי כאמור שלא בוטלה תוך או הוגשה בקכולם או חלקם, 

 יום וכן במצב של בקשה להסדר נושים וצו הקפאת הליכים;

 ;נותן השירותיםניתן צו פירוק כנגד  .19.6.2

, כולם או חלקם, ו/או צד נותן השירותיםהוטל עיקול על נכסי  .19.6.3
, ואלו נותן השירותיםשלישי כלשהו פתח בהליכי הוצאה לפועל נגד 

 ימים; 60ך לא הוסרו או נסתיימו בתו

על  למשרדמתחייב להודיע  נותן השירותיםמען הסר ספק מובהר בזאת, כי ל
התרחשותו של כל אירוע מן האירועים המנויים לעיל, לפי העניין, באופן מיידי לאחר 

 . והתרחשות

 

 ואחריותו ביצוע על חשבון נותן השירותים .20

ד. מוסכם על הצדדים כי ביצוע הסכם זה ייעשה על ידי נותן השירותים על חשבונו בלב .20.1
למעט הדברים שנאמרו בהסכם זה במפורש, נותן השירותים לא יהיה זכאי לקבל 

 מהמשרד כל סיוע, השתתפות, מימון, עזרה או פעולה אחרת.

על נותן השירותים להיערך לביצוע הסכם זה על כל ההבטים הכרוכים בו, לרבות  .20.2
ות טענות ותביעות של צדדים דרישות של רשויות ו/או גורמים סטטוטוריים, לרב

 שלישיים, והכל על חשבונו ואחריותו הבלעדית. 

 בכל מקרה שלפי הסכם זה מוטלת חובה על נותן השירותים והוא אינו ממלא אותה .20.3
 ימים בדבר אי מילוי החובה כאמור 7וזאת לאחר קבלת התראה בכתב מאת המשרד בת 

על חשבון נותן השירותים ולגבות או באמצעות אחרים, /המשרד רשאי למלאה בעצמו ו –
או לקזז מתמורה אחרת המגיעה לו מכוח הסכם זה או  ממנו ההוצאות הכרוכות בדבר

 .כל הסכם אחר של נותן השירותים עם הממשלה

ההוצאות שהוציא כאמור לעיל בהתאם על נותן השירותים מתחייב לשלם למשרד  .20.4
ות האמורות ועל גובהן, וזאת, לחשבון שיגיש לו המשרד מבלי לערער על הצורך בהוצא

 ימים מיום הדרישה. שבעהתוך 

חשבון שיוגש לנותן השירותים על ידי המשרד כאמור לעיל יהווה ראיה חותכת בין  .20.5
 הצדדים לעניין ההוצאות שהוצאו על ידי המשרד.

 

 ניגוד עניינים .21
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 נותן השירותים מצהיר בזה כי הוא מכיר את הכללים והמגבלות בדבר איסור ניגוד .21.1
עניינים וכי אין במועד חתימת הסכם זה כל חשש לניגוד עניינים ביחס עם ביצוע 
השירותים נשוא הסכם זה ביחס לנותן השירותים ו/או מי מטעמו, ובכלל זה מצהיר נותן 
השירותים כי הוא ו/או מי מטעמו אינם מספקים שירותים העומדים בניגוד עניינים 

בעקיפין, לכל אדם או גוף אחר )לרבות, ומבלי  לשירותים מושא הסכם זה, במישרין או
לגרוע מכלליות האמור, לכל רשות מקומית או גוף ממשלתי אחר( וכי אין לו ו/או למי 

 מטעמו זיקה לשירותים מושא הסכם זה.

נותן השירותים מתחייב לשמור על הכללים והמגבלות בדבר איסור ניגוד עניינים. אם  .21.2
ורר חשש לניגוד עניינים במהלך ביצוע השירותים על פי ובמידה ויווצרו מצבים בהם יתע

הסכם זה או כתוצאה מהם ביחס לנותן השירותים ו/או למי מטעמו, נותן השירותים 
מתחייב להודיע על כך מיידית ליועץ המשפטי של המשרד ולא יבצע כל שירות בו 

עץ המשפטי התעורר חשש כאמור, אלא אם ניתנה הנחיה מפורשת בעניין זה על ידי היו
 של המשרד בכתב.

 פיצויים מוסכמים .22

, נותן זהמבלי לגרוע מהסעדים שהמשרד זכאי להם על פי כל דין או על פי הסכם  .22.1
לשלם למשרד פיצויים קבועים ומוערכים מראש, שאינם  בזה תחייבמהשירותים 

 להלן:בסכומים המפורטים ו צריכים הוכחה במקרים

 
 פיצוי מוסכם אירוע

על  מורהפרת החובה לש
מידע רגיש של משתתפים 

 16.1כאמור בסעיף בפרויקט 
 –כמפורט בנספח ט"ו ו

 דרישות אבטחת מידע

 הפרהבגין כל  5000₪

 

תשלום הפיצויים או ניכויים מסכומים המגיעים לנותן השירותים לא ישחררו את נותן  .22.2
על פי הסכם זה ולא יגרעו מזכות המשרד לבטל התקשרות השירותים מהתחייבויותיו 

 עם נותן השירותים ו/או לפעול בכל דרך אחרת לפי שיקול דעתו הבלעדי. 

נותן השירותים אינו רשאי לגרוע סכום הפיצויים המוסכמים משכר עובדיו או  .22.3
 המועסקים על ידו. 

ל פי הסכם זה ועל פי אין באמור בסעיף זה לפגוע בכל תרופה אחרת שהמשרד זכאי לה ע .22.4
 כל דין. 

 איסור הסבת הסכם .23

השירותים מושא הסכם זה יבוצעו על ידי נותן  ,לעיל 6.16בכפוף לאמור בסעיף  .23.1
השירותים וועבדיו בלבד ולא באמצעות כל גוף/גורם אחר. נותן השירותים לא רשאי 

ר לאחר להמחות זכות או חובה מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או למסור ו/או להעבי
 את זכויותיו או חובותיו או חלק מהן. 

כל מסירה או העברה שיתיימר נותן השירותים לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא  .23.2
 בטלה ומבוטלת וחסרת כל תוקף. 

זכויותיו של נותן השירותים לפי הסכם זה ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשיעבוד  .23.3
 כלשהו. 

 תניית שיפוט .24

כי מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור להסכם זה יהיה אך ורק בבתי המשפט הצדדים מסכימים 
 המוסמכים בירושלים.
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 שונות .25

 __________.א יהמשרד לענין ביצוע הסכם זה המנהל ההתקשרות מטעם  .25.1

 נציג נותן השירותים לצורך ביצוע הסכם זה הוא _______________________. .25.2

לחייב את המשרד בשום אופן  מוסמך המשרד אינומנהל ההתקשרות מטעם יובהר כי  .25.3
את תקופת ההתקשרות ו/או למעט כמפורט בהסכם זה ובכל מקרה אין בסמכותו לשנות 

 .או לחתום על תיקונים ותוספות להסכם זהו/ים יליתן אישור כלשהו בעניינים כספ

לא יציג עצמו כסוכן, שליח או נציג ו/או מי מטעמו ו/או מי מעובדיו  נותן השירותים .25.4
 שרד. המ

נותן השירותים לא יציג ו/או לא יעשה שימוש בתפקידו במסגרת הסכם זה שלא  .25.5
הפועל מטעם נותן השירותים במסגרת הפרויקט יציג  במסגרת הפעילות על פי הסכם זה.

פרויקט "סטודנטים למען ]שם נותן השירותים[ במסגרת __________עצמו כ"נציג 
 ."אוכלוסיות יעד של המשרד לשוויון חברתי"

נותן השירותים לא יציג ו/או לא יעשה שימוש בתפקידו במסגרת הסכם זה שלא  .25.6
 במסגרת הפעילות על פי הסכם זה.

הפרויקט ו/או השירותים מושא הסכם זה לא ימותגו על ידי נותן השירותים בשום אופן  .25.7
המשרד יהיה רשאי לפי שיקול דעתו . שהוא על שמו בתקופת ההתקשרות ולאחריה

ין את שמו של נותן השירותים כספק בפרסומים לפרויקט בכפוף להסכמת המוחלט, לצי
 נותן השירותים.

כתובת נותן השירותים היא כמפורט בראש ההסכם. כל הודעה שנשלחה בדואר רשום  .25.8
 ימים ממועד שליחתה.  3לכתובת דלעיל, תיחשב כאילו נמסרה לנותן השירותים תוך 

ינוי בכתובתו. הודעה לפי סעיף זה לעת, על ש נותן השירותים רשאי להודיע למשרד, מעת
 בכתב.נציג המשרד  מנהל ההתקשרות מטעם המשרדתינתן ל

או מימוש זכות על פי מוסכם על הצדדים כי כל שינוי בהסכם או בתנאים הכלליים  .25.9
יהיה תקף רק אם נעשה בכתב ונחתם על ידי הנציגים המוסמכים של הצדדים. הסכם זה 

 ביעת זכות לא תחשב כוויתור על אותה זכות.מוסכם כי הימנעות מת

נותן השירותים מתחייב לבצע את השירותים בעצמו ולא להעביר את  .25.10
אלא באישור מראש ובכתב של המשרד. זכויותיו וחובותיו , הביצוע לצד שלישי כלשהו

של נותן השירותים על פי הסכם זה אינם ניתנים להמחאה ו/או לשעבוד לצד שלישי 

. המשרד לעיל 25.9על פי הקבוע בסעיף  אישור מראש ובכתב של המשרדכלשהו, אלא ב
מודיע בזאת כי מדיניותו היא להתנגד להמחאת זכויות וחובות, ועל כן קרוב לוודאי שלא 

 יאשר בקשת נותן השירותים להסב זכויות או חובות. 

שעניינה פרסום  29.12.2013מיום  1116בהתאם להחלטת ממשלה מס'  .25.11
היתרים ומסמכי התקשרות בין רשויות המדינה לגופים פרטיים, יפורסם ההסכם הסופי 

, וזאת בתוך חודש מיום foi.gov.ilהחתום באתר חופש המידע המרכזי שכתובתו 
חתימתו. ההתקשרות תפורסם בנוסחה המלא והסופי והפרסום יחול על כל תוספת או 

 ל ההתקשרות שנעשו לאחר שפורסמה ההתקשרות.תיקון ש

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי תנאי הסכם זה מהווים ביטוי שלם ומלא  .25.12
 של זכויות הצדדים, והם מבטלים כל הסכם, מצג, הבטחה או נוהג שקדם לחתימתו.

הסכם זה יכנס לתוקף אך ורק עם חתימת מורשי החתימה מטעם  .25.13
ה מהמערכת הכספית הממשלתית )מרכב"ה( אשר הצדדים ולאחר שצורפה הזמנת עבוד

 חתומה על ידי מורשי החתימה של המשרד.

 

 :2017ולראיה באו הצדדים על החתום ביום __ ב_________ 
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               __________________  __________________
  נותן השירותים               המנהל הכללי  

 לשוויון חברתיהמשרד                                 

 

 

             __________________ 

 לשוויון חברתיחשב המשרד              

     

 

 

 

 הסעיף התקציבי למימון ההסכם: ____________________

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


