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 לקבלת הצעות מחיר לשרותי אירוח עבור אוכלוסייה פנייה 
 מבודדת מקורונה, חסרת יכולת בידוד ביתי.

 
 

 לאור החלטת הממשלה לתת מענה למבודדי נגיף ה"קורונה" שאין ביכולתם לקיים את תנאי הבידוד  .1

ולתם לספק כמבקש משרד הפנים לקבל הצעות מחיר להתקשרות עם מלונות/ בתי הארחה שיש ביבביתם, 

 ם כפי שהוגדרו ע"י משרד הבריאות.את כל התנאים וצרכי המבודדי

 הפעלת המתקן תהא באמצעות צוות מתקן ייעודי שיתודרך על ידי משרד הפנים. .2

 מבית הארחה/מלון:תנאי הסף   להלן  .3

היינו, לפחות מלון/בית הארחה אחד בכל אחד  בפריסה ארצית,מלונות/בתי הארחה  רשת .א

: קו חיפה וצפונה, צפון: אשר יועמד לטובת מתן השירותים בהתאם לפנייה זו, יםמהאזורים הבא

 .קו גדרה)דרום( עד קו חדרה )צפון( וירושלים :מרכז: קו אשדוד ודרומה )למעט העיר אילת( דרום

 אירוח שהינם במצב תחזוקתי הולם.  חדריומעלה  05בכל מתקן  .ב

 רותים נפרדים.יבכל חדר מקלחת וש .ג

יגיינה שהוגדרו ע"י משרד הבריאות, ולכל סוגי י תנאי ה''פארוחות ביום, ע 3לאספקת יכולת מענה  .ד

    הכשרות הנדרשת.

, לרבות חג השבוע כולל שבתות וחגים ל השירותים המוגדרים לאורך כל ימותיכולת אספקת כל .ה

 .הפסח

פי שיעודכנו , על פי הנחיות משרד הבריאות למענה לנגיף הקורונה, כיכולת מענה לשירותי כביסה .ו

 .מעת לעת

 .עבור כל מלון / בית הארחה מוצע בנפרד הצגת רישיון עסק בתוקף .ז

, בהתאם לדרישה כולל התחייבות לספק עד לרמת כשרות גלאט – הצגת תעודת כשרות בתוקף .ח

 .עבור כל מלון / בית הארחה מוצע בנפרד או עבור הרשת בכללותה

 על הסף הצעה שלא תעמוד בתנאים המפורטים לעיל, תפסל

 דרישות נוספות המחייבות את בית הארחה /מלון במהלך מתן השירותים: .4

 .בכל חדר ערכת קפה ומיחם .א

מצעים יסופקו על ידי המלון / מתקן ההארחה אחת  החלפת מצעים בכל חדר לפחות פעם בשבוע. .ב

 לשבוע לפחות.

, כפי שיעודכנו "טיהור חדרים ע"פ הגדרות משרד הבריאות לטיהור חדרים עבור מבודדי "קורונה .ג

 .מעת לעת

 מצלמות לניתור המבנה והמסדרונות.  ויכלולמגודר  רצוי כי המתקן יהיה .ד

", כפי למתחמים בהם יוכלו לשהות חבים בבידוד סמך שכותרתו "תנאי סףמהמפורט בקיום  .ה

 ראה נספח א'. - שיעודכנו מעת לעת

 חרדים, ערבים, בדואים וכו'.-מענה לכל סוגי האוכלוסיות .ו
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, כפי שיעודכנו מעת הלינה הינם של אדם בחדר ובמקרים מסוימים תאושר לינה של זוג בחדרתנאי  .ז

 .ר' פירוט בנספח א' -לעת 

 הצעת המחיר .5

 המצורף. נספח ג'את הצעת המחיר יש להגיש על  .א

 הצעת המחיר תכלול הוצאות קבועות והוצאות משתנות ללא הבדל בין ימי חול לשבתות ומועדים. .ב

אחידה לכל מתקני ההארחה / בתי המלון שיוצעו מטעם המציע במענה  הצעת המחיר תהיה .ג
 לפנייה זו.

התשלום בפועל יחושב לפי הוצאות קבועות ובצירוף הוצאות משתנות בהתאם לכמות המבודדים  .ד
 ולימי השהייה בבידוד.

 וביצוע ההתקשרות אופן הבחירה בזוכים .6

עת המחיר הזולה ביותר למציע המציעים שעמדו בתנאי הסף ידורגו מהמציע שהציע את הצ .א
 שהציע את הצעת המחיר היקרה ביותר.

אחוזים  05להוצאות קבועות )הכוללת מע"מ, דירוג הצעות מחיר יעשה לפי שקלול הצעת המחיר  .ב
והצעת  אחוזים מהציון( 25ליום )יחיד בחדר מהציון( והצעת המחיר להוצאות משתנות לאדם 

 .אחוזים מהציון( 15ליום )ה בחדר שני ומעלהמחיר להוצאות משתנות לאדם 

נק' וכל הצעת מחיר גבוהה  155-, ינוקד בלכל רכיבמציע שינקוב בהצעת המחיר הנמוכה ביותר  .ג
 יותר, תנוקד באופן יחסי להצעה הנמוכה ביותר. 

 הציון שיתקבל יוכפל במשקל הרכיב. הציון הסופי יורכב מחיבור הציונים בכל רכיב.

ת, המשרד יפנה ראשית למציע המדורג ראשון ברשימה )בעל הצעת על מנת לבצע את ההתקשרו .ד
המחיר הזולה ביותר( ובהתאם לצורך כתלות במספר מבודדי הקורונה ובפריסתם הגיאוגרפית 

 למציעים המדורגים אחריו בהתאם למיקומם ברשימה.

יעים במידה ושני מציעים או יותר קיבלו ניקוד משוקלל זהה, מיקומו של המציע בדירוג המצ .ה
 הסופי יהיה על דרך של הגרלה בנוכחות חברי וועדת המכרזים.

עם זאת, מאחר ולא ניתן לאמוד מראש את מספר מבודדי הקורונה או את פריסתם הגיאוגרפית,  .ו
המשרד אינו מתחייב להתקשר עם מי מהמציעים  בהיקף כלשהו או בכלל ולמציעים לא תהא כל 

 טענה בגין כך.

 וכיםאופן ההתחשבנות מול הז .7

המשרד אינו מחויב להפעלה ולשכירת מס' חדרים מינימאלי. שכירת החדרים תתבצע על פי  .א
 הצרכים של המשרד בפועל.

ב. התשלום יבוצע כנגד השכרת החדרים ובהתאם להצעת המחיר. ככל והמשרד לא ישכור חדרים,  .ב
 המשרד לא יישא באף תשלום.

   החתימה על ההסכם .8

אחד מהמציעים המדורגים ברשימה בהתאם לצורך ובהתאם ום על ההסכם עם כל המשרד יחת .א
 לדירוג שלהם, כפי שפורט לעיל.

יובהר, כי ההסכם המצ"ב לפנייה מהווה חלק בלתי נפרד מהפנייה והגשת ההצעה מהווה הסכמה  .ב
 מפורשת של המציע לכל התנאים המפורטים בהסכם.
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כם. הסתייגות המציע מהתנאים יודגש, כי המשרד לא ינהל משא ומתן על סעיפים המפורטים בהס .ג
 המפורטים בהסכם עלולה להביא לפסילת הצעתו.

תקופת ההתקשרות תהא לחודש )שני סבבי בידוד( עם זכות ברירה למשרד להאריך את  .ד
 .(ההתקשרות בתקופות קצובות נוספות עד לפרק זמן של שנה )כולל תקופת ההתקשרות הראשונה

 izikat@moin.gov.ilלמייל :  //:00בשעה  42//2/2/לתאריך עד את הצעות המחיר יש להגיש  .9

 .הצעת המחיר שתוגש לאחר המועד תיפסל על הסף .15

 .( לתקנות חובת מכרזים22)3ביצוע התקשרות כפוף לאישור וועדת הפטור שבמשרד האוצר מכוח תקנה  .11

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 נספחים
 

  סף למתחמים בהם יוכלו לשהות חבים בבידודתנאי   -'א נספח
 הצהרה רפואית טרם כניסה לעבודה במתחם ייעודי לחבי בידוד -נספח ב'  
 חוברת ההצעה –נספח ג' 
  ההסכם. נוסח –נספח ד' 

 

mailto:izikat@moin.gov.il
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 'בנספח 
 
 

 הנדון: הצהרה רפואית טרם כניסה לעבודה במתחם ייעודי לחבי בידוד
 

לא תוכל להיכנס  -ם כניסתך למתחם אנא מלא את הטופס הבא. אם אחת מהתשובות היא "כן"טר

 לעבודה מפאת הרצון להימנע מהידבקות. 

 כן/לא    האם חזרת מחו"ל בשבועיים האחרונים?  .1

 כן/לא     האם חווית תסמיני שפעת?  .2

 כן/לא    האם היה לך חום בשבועיים האחרונים?  .3

 כן/לא  קורונה בשבועיים האחרונים? האם שהית בסביבת חולה .4

 

 שם העובד/ת:

 תפקיד:

 תאריך: 

 חתימה: 

 
 
 

 
 הצהרה

 
אני מצהיר כי עברתי הדרכה בהתאם לנוהל של משרד הבריאות על ידי מנהל מתחם חבי הבידוד או  נציג 

 מטעמו וכי עיינתי בהנחיות משרד הבריאות לעניין הפעלת מתחמים ייעודיים לחבי בידוד.

 חייב לעבוד בהתאם להדרכה וההנחיות.אני מת

 שם העובד/ת:

 מספר תעודת זהות:

 תאריך:

 חתימה: 
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 נספח ג'

 חוברת ההצעה 
 לכבוד

 משרד הפנים  

 

 לשרותי אירוח עבור אוכלוסייה הנדון : הצעה 
 מבודדת מקורונה, חסרת יכולת בידוד ביתי

 

התאם לתנאי מסמך הפנייה להצעת , בשבנדון למתן השירותאני החתום מטה מציע בזה את שירותי  .1

 .המחיר

הנ"ל על  הפנייההנני מצהיר ומאשר שקראתי והבנתי את כל התנאים המפורטים והנדרשים במסמכי  .2

          כל נספחיו, ומתחייב בזה למלא אחר כל התנאים והדרישות לשביעות רצונכם המלאה. 

 '(דאני חותם בזה על נוסח ההסכם )נספח  .3

י ידוע לי שכל המסמכים המצורפים להצעתנו זו וחתומים על ידי מהווים חלק אני מצהיר בזאת כ .4

; ואולם, בכל מקרה של ניגוד בין תנאי בפנייהבלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שיחתם באם נזכה 

כלשהו המופיע במסמכים האמורים, המצורפים להצעה זו, ובין תנאי כלשהו המופיע בהסכם, תהיה 

 סכם.עדיפות לתנאי המופיע בה

 לתשומת לב המציעים: פירוט תנאי הסף בחוברת ההצעה נועד לנוחות המציעים בלבד. .0

במפרט בכל מקרה של סתירה בין ניסוח תנאי הסף בחוברת ההצעה זה לבין תנאי הסף המפורטים  .6

 גובר. הפנייה, נוסח תנאי הסף במפרט הפנייה

, יש לפרטו בהתאם לנדרש מחוברת ההצעה הפנייהככל שנשמט פרט שיש לפרטו בהתאם למפרט  .0

 במפרט המכרז.
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 פרטים על הגוף המציע .2

 המציע 

 שם  המציע: .2.1
 

 המס' המזהה )מספר חברה, ת.ז.(: .2.2
 

 סוג התארגנות )חברה, שותפות(: .2.3
  

 תאריך התארגנות: .2.4
 

שמות הבעלים )במקרה של חברה,  .2.0

 שותפות(:

 

שמות המוסמכים לחתום  .2.6

 ולהתחייב בשם המציע ומספרי

 ת.ז. שלהם:

 

 שם המנהל הכללי: .2.0
 

 מען המציע )כולל מיקוד(: .2.2
 

 איש הקשר למכרז זה: .2.8
 

 טלפונים: .2.15
 

 פקסימיליה: .2.11
 

 מס' טלפון נייד: .2.12
 

 מייל:-אי .2.13
 

 

 

 הנני מצהיר כי הפרטים שמסרתי הינם נכונים. 

   

 חתימת המציע וחותמת  שם נציג המציע תאריך
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 נסיון המציע: .8

 (.יש לסמןלונות / בתי הארחה )המציע הינו רשת מ .8.1

 (.יש לסמן ולמלאלמציע _______________ מלונות / בתי הארחה בישראל ) .8.2

למתן מוצע ה יש לפרט את כל הנדרש בטבלה שלהלן ביחס לכל בית מלון / בית הארחה .8.3

 :בנפרדהשירותים בהתאם לפנייה זו 
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המלון / בית שם 

 ההארחה

כתובת מלאה )רחוב, 

מס' בית, עיר, 

יקוד, טלפון ופקס מ

וכל מידע רלוונטי 

 נוסף(

מס' חדרי האירוח 

שהינם במצב 

 תחזוקתי הולם

ופנויים למתן 

 השירות

האם בכל חדר 

מקלחת ושירותים 

נפרדים )יש לציין 

 כן / לא(

האם המתקן מגודר 

וכולל מצלמות 

לניתור המבנה 

והמסדרונות )יש 

 – לציין כן / לא(

דרישה זו אינה 

דרישת חובה, אך 

יש לציין האם קיים 

 או לא

האם במתקן יש 

יכולת מענה 

ארוחות  0לאספקת 

ביום,  עפ''י תנאי 

היגיינה שהוגדרו ע"י 

משרד הבריאות, 

ולכל סוגי הכשרות 

הנדרשת )יש לציין כן 

 / לא(

האם במתקן יכולת 

אספקת כלל 

השירותים 

המוגדרים לאורך 

כל ימות השבוע 

כולל שבתות וחגים 

 א()יש לציין כן / ל

האם 

במתקן 

יכולת 

מענה למתן 

שירותי 

כביסה )יש 

לציין כן / 

 לא(

פרטים 

רלוונטיים 

נוספים ופירוט 

 ביחס למתקן
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 ניתן להוסיף שורות לטבלה במידת הצורך.
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 יחס לכל בית מלון / בית הארחה.בבתוקף תעודת רשיון עסק על המציע לצרף  .8.4

 ./ לרשת ביחס לכל בית מלון / בית הארחהבתוקף תעודת כשרות על המציע לצרף  .8.0

 המציע מתחייב כי בהתאם לדרישה, יסופק מזון ברמת כשרות "גלאט". .8.6

בחתימה על נספח זה, המציע מצהיר כי הוא מבין, מסכים ומתחייב לעמוד בכל דרישות הפנייה,  .8.0

 ב' לפנייה. -לפנייה וכן נספחים א' ו 4לרבות סעיף 

 

 הצעת המחיר .15

 .לאחר מילוי ההצעה יש לחתום במקומות המיועדים .15.1

יובהר, כי התמורה הנדרשת בהצעת המחיר תכלול את כל המרכיבים כגון עלויות הארגון והניהול  .15.2

יד של הספק, תשלומי הוצאות, עלויות כח אדם, ציוד וחומרים, זכויות סוציאליות והפרשות מעב

וכל התוספות, לרבות רווח הספק וכל מס או היטל נוסף לפי חוק לרבות מע"מ, בין אם מצוינות 

 ובין אם לא, ויכללו את כל התמורה המגיעה לזוכה במכרז.  הפנייהבמסמכי 

 המשרד לא ישלם כל תוספת למחיר המוצג בהצעת המחיר. .15.3

 .אורחיםהמחיר המוצע יהיה תקף לכל כמות  .15.4

עת המחיר בהתאם לטבלה שלהלן בלבד, ללא תוספות או מחיקות. על המציע המציע יגיש את הצ .15.0

למלא הצעת מחיר אחידה. ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעת מחיר שהוגשה במתכונת שונה 

 מהטבלה המפורטת לעיל כולל הכנסת תוספות או מחיקות בטבלה.

 .גים במענה לפנייה זוהצעת מחיר אחידה כאמור להלן, עבור כלל המתקנים המוצהמציע יגיש  .15.6

 במידה ותהא הצעת מחיר נפרדת עבור מתקן אחד או יותר, הצעת המציע תפסל על הסף. .15.0

 

 

 

 רכיב הצעת המחיר
הצעת מחיר לרכיב 

 ללא מע"מ

הצעת מחיר לרכיב 

 כולל מע"מ

משקל הרכיב 

 מהצעת המחיר

סכום סה"כ ההוצאות 

הקבועות להפעלת המתקן 

 ליום הפעלה

 ₪ ___________ __₪ _________ 05% 

סכום סה"כ לאירוח מלא 

ליום יחיד בחדר של אדם 

חות ואר 3-)כולל לינה ו

 ביום(

 ₪ ___________ ₪ ___________ 25% 

סכום סה"כ לאירוח מלא 

שני ומעלה בחדר של אדם 

 ארוחות 3-ליום )כולל לינה ו

 ביום(

 ₪ ___________ ₪ ___________ 15% 
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 על החתום:
_______________________________                                                _______ 

 חותמת התאגיד                                                                       תאריך      
 

_______________                ___________                     ________________ 
 מת מורשה חתימה                           תאריך                          שם מורשה החתימהחתי 
 

_______________                 __________                      ________________ 
 חתימהחתימת מורשה חתימה                           תאריך                           שם מורשה ה

 
 

 אימות חתימה
 

אני הח"מ ____________ עו"ד שכתובתי ______________ מאשר בזה שהמציע 
___________ החתום לעיל הנו תאגיד הרשום כדין בישראל אצל רשם  __________ וכי ה"ה 

_______________ אשר חתמו בפני מטעם המציע על הצעה זו,  -___________________ ו
 כן ולחייב את המציע בחתימותיהם.מוסמכים לעשות 

____________________                                         ___________________ 
 תאריך                                                                                 עו"ד
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 'דנספח 

 הסכם

 הסכם למתן שירותים

 ___ בשנת _____שנערך ונחתם ביום __
 בין:

 ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל
 המיוצגת על ידי המנהל הכללי והחשב של משרד הפנים

 , ירושלים2כתובת: רחוב קפלן 
 )להלן: "המשרד"(

 מצד אחד
 לבין:

 שם : _______________________
 ________________כתובת: 

 _____________מס' רישום )עוסק מורשה,  תאגיד, תעודת זהות(: 

 _________________אצל רשם: 

________ נושא ת.ז. _____________ המוסמכים  -ו __________נושא ת.ז.  ______באמצעות 
 לחתום בשמו

 )להלן: "נותן השירותים"(
 מצד שני

 מבוא
 

לשרותי אירוח עבור אוכלוסייה מבודדת מקורונה, חסרת פנייה להצעת מחיר והמשרד פרסם  הואיל
 "(. הפנייה)להלן: " ידוד ביתייכולת ב

 להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.  כנספח א'מצ"ב  הפנייההעתק של 

בעניין הסכם זה בהתאם להחלטת ועדת המכרזים של  מהשפורס בפנייהונותן השירותים זכה  והואיל
אם ובהת בפנייהוהתחייב לפעול וליתן את השירותים שפורטו מיום __________ המשרד 

 להוראות המכרז, הצעתו על כל נספחיה והצהרותיו. 

להסכם זה ומהווה חלק בלתי  כנספח ב'על נספחיה מצ"ב  לפנייההעתק של הצעת נותן השירותים 
 (; להלן: "ההצעה"נפרד מהסכם זה )

, בפנייהוהצדדים מעוניינים כי נותן השירותים יבצע עבור המשרד את השירותים המפורטים  והואיל
ובהצעה  בפנייהבהסכם זה באופן, במועדים ובתנאים הכל כמפורט בהסכם זה לרבות    בהצעה

 ;)להלן: "השירותים"(

והצדדים מסכימים כי התקשרות זו תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עובד מעביד בין   והואיל
המשרד לבין נותן השירותים, וזאת בהתחשב בתנאי ההתקשרות שאינם הולמים התקשרות 

 במסגרת יחסי עובד מעביד;

 ;והתחייבות המשרד על פי הסכם זה מתוקצבת בתקנה __________  של תקציב המשרד   והואיל
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 על כן מוסכם בין הצדדים כדלקמן
 

 המבוא והסכם זה  .0

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. כותרות הסעיפים להסכם זה ניתנות לשם  .1.1
 ות הסכם זה.התמצאות והן לא תשמשנה לפרשנ

 ויקרא כיחידה אחת עימו.  מהפנייההסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד  .1.2

 . בפנייהבהסכם זה יהיו למונחים המפורטים בו את הפרוש והמשמעות המוקנים להם  .1.3

, אין בהוראות הסכם זה כדי לגרוע הפנייהעל הוראות להוסיף הוראות הסכם זה באות  .1.4
ולא ייחשב האמור בהסכם זה כהקלה  הפנייהעל פי  מהוראות המכרז ומכל סעד לו זכאי המשרד

 . הפנייהאו כויתור על הוראה מהוראות 

שלא צוטטו או שלא יושמו בהסכם זה יחולו בשינויים המחויבים וככל שהן  הפנייההוראות  .1.0
 ישימות על הוראות הסכם זה. 

חולו הוראות לבין הוראות הסכם זה י הפנייהבמקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין הוראות  .1.6
 הסכם זה, אלא אם נאמר במפורש אחרת. 

 הצהרות הצדדים .2

כי ההוצאה  1820-המשרד מצהיר בזאת בהתאם להוראות חוק יסודות התקציב, התשמ"ה .2.1
 וההרשאה להתחייב הכרוכים בהסכם זה תוקצבו על ידי המשרד. 

תן השירותים על נותן השירותים מצהיר כי הוא כשיר על פי כל דין לבצע את השירותים; וכי מ .2.2
ידו למשרד בהתאם להסכם זה אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהו, לרבות בכל הקשור לזכויות 

 בקניין רוחני של צד ג' כלשהו.

עוד מצהיר נותן השירותים בזאת כי יש לו את היכולת והאמצעים הדרושים לרבות האמצעים  .2.3
עי, הניסיון והמומחיות הכספיים ומשאבי האנוש העומדים לרשותו וכן את הידע המקצו

 הנדרשים לשם אספקת השירותים.  

נותן השירותים מצהיר ומתחייב לבצע את השירות בעצמו ולא להעביר או למסור את ביצוע  .2.4
השירותים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין במלואם ובין בחלקם, לצד שלישי כלשהו, אלא אם 

 ך. ידי נציג המשרד המוסמ-הותר הדבר בכתב מראש על

התנהלות מבזה של נותן השירותים בעת מתן , 0.4.1.0בהתאם להוראת החשב הכללי שמספרה  .2.0
השירותים, כלפי אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו, נטייתו המינית או 

 מוגבלות, תהווה עילה לשימוע, ובמקרים חמורים תהווה עילה להפרת הסכם.

 היתרים רישיונות ואישורים  .0

נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא מחזיק במסמכים והאישורים התקפים בהתאם  .3.1
להוראות כל דין לרבות המסמכים והאישורים התקפים מאת הרשויות המוסמכות. נותן 

 השירותים מתחייב להציגם למשרד בכל עת שידרוש. 

ל כל חלקיו היא תנאי מובהר כי נכונותן של הצהרות נותן השירותים המפורטות בסעיף זה ע .3.2
מהותי בהסכם זה. אי נכונות הצהרות אלה או חלקן, בין בעת חתימת הסכם זה ובין בכל מועד 

 שלאחר מכן ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה מצד נותן השירותים. 

נותן השירותים מתחייב להודיע למשרד מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו, לרבות על כל  .3.3
 נגדו והאוסר או מגביל את יכולתו ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה על נספחיו. צו שניתן כ

נותן השירותים מתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות כל דין החל בקשר למתן  .3.4
 השירותים המפורטים בהסכם זה. 

 תקופת ההסכם .4

הרכש על ידי מיום החתימה על הזמנת  ותכנס לתוקפה אך ורק לחודשהינה בתוקף  ההתקשרות .4.1
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 מורשי החתימה במשרד. היקף ההתקשרות לרבות כמויות יקבעו בהזמנה.

טרם קבלת  ולספק את השירותים הנדרשים נותן השירותים לא יוכל לממש את ההתקשרות .4.2
 חתומה. רכש הזמנת

למען הסר ספק, לא תהיה לנותן השירותים כל טענה בגין התקופה טרם הוצאת הזמנה על ידי  .4.3
 יה מנוע מלהלין על הסתמכות כלשהיא.המשרד וכן יה

למשרד שמורה זכות הברירה להארכת תקופת ההתקשרות בתקופות קצובות נוספות של עד  .4.4
)באופן מצטבר, כולל תקופת ההתקשרות המקורית(, בכפוף לצרכי המשרד, לאישור  שנה

חוק התקציב ולמגבלות התקציב, להוראות כל דין ובכלל זה הוראות חוק התקציב, הוראות 
 , התקנות שהותקנו מכוחו ותנאי ההסכם שייחתם עם הזוכה.1882-חובת מכרזים, התשנ"ב

המשרד יהיה רשאי להביא את ההסכם לידי גמר כולו או כל חלק ממנו תוך תקופת ההסכם  .4.0
 . שבועייםבהתראה של 

 –במקרה של הפרה יסודית של ההסכם מצד נותן השירותים או במקרה של ביצוע פשע על ידו  .4.6
 היה המשרד, באישור המנהל הכללי, רשאי לבטל הסכם זה ללא התראה מוקדמת. י

מובהר כי נותן השירותים אינו זכאי להארכת ההסכם מעבר לקבוע בו אלא בהסכמת המשרד,  .4.0
 בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. –כבכל עניין אחר  –והמשרד יהיה רשאי לפעול בעניין זה 

משרד, לא תהיה על המשרד חובה לפצות את נותן ידי ה-בכל מקרה של ביטול ההסכם על .4.2
השירותים או לשלם לו תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה הקבועה בהסכם עבור השירותים 

 שסיפק עד  לביטול ההסכם. 

בכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא, נותן השירותים מחויב להעביר למשרד את כל  .4.8
כל העבודה שעשה עבור המשרד עד להפסקת ההסכם,  החומר שברשותו והשייך למשרד או את

ללא דיחוי וללא שום פגיעה. מובהר כי נותן השירותים אינו רשאי לעכב אצלו חומר כלשהו מכל 
 סיבה שהיא, לרבות לא בשל תשלום המגיע לו.

למען הסר ספק מובהר כי ההוראות בדבר שמירת סודיות וזכויות יוצרים יחולו גם לאחר  .4.15
 זה.הפסקת הסכם 

 מקום ביצוע השירותים, זמן ביצועם ורמתם .0

 . הפנייהמקום מתן השירותים בהתאם למפורט במסמכי  .0.1

. הרשות בידי המשרד להורות לנותן הפנייהזמני מתן השירותים: בהתאם למפורט במפרט  .0.2
 השירותים לספק את השירותים בזמנים שונים. 

 ביותר.נותן השירותים מתחייב לספק את השירותים ברמה הגבוהה  .0.3

נותן השירותים מתחייב לבצע את השירותים במקצועיות, במיומנות ובנאמנות כלפי המשרד תוך  .0.4
 הקפדה על האינטרסים של המשרד וענייניו.

 לשם ביצוע השירותים, נותן השירותים מתחייב, בין השאר, כדלקמן: .0.0

 לקיים פגישות ככל שיידרש עם בעלי התפקידים במשרד או מי מטעמם. .0.0.1

 שרד דו"חות על פי דרישה.להעביר למ .0.0.2
 

 ידי נותן השירותים -השירותים שיינתנו על .6

בהסתמך על הצהרותיו של נותן השירותים, מזמין בזה המשרד מאת נותן השירותים שירותי  .6.1
כמפורט בהסכם זה על  אירוח עבור אוכלוסייה מבודדת מקורונה, חסרת יכולת בידוד ביתי

 נספחיו.       

לספק את השירותים המפורטים בהסכם, במכרז ובהצעה, בהתאם נותן השירותים מתחייב  .6.2
 לדרישות המשרד, להוראות הסכם זה על נספחיו ולהוראות כל דין. 
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שום דבר בהסכם זה לא יתפרש כבא למעט מן הסמכויות הנתונות למשרד ולבעלי התפקידים  .6.3
 שבו.

אופן לפנות לנותן למען הסר כל ספק, מובהר ומודגש  בזאת כי המשרד אינו מתחייב בשום  .6.4
השירותים באיזה זמן מן הזמנים במסגרת הזמנת עבודה למתן השירותים נשוא הסכם זה. פנייה 
במסגרת הזמנת עבודה לקבלת שירותים מנותן השירותים תיעשה בהתאם לצרכי המשרד לרבות 

 לשיקול דעתו המקצועי של המשרד.  

צורך בהתייעצות או בהסכמת נותן  מוסכם ומוצהר בזאת כי המשרד יהיה רשאי לשנות, ללא .6.0
השירותים, את השירותים הנדרשים ובלבד שהשינוי לא ישנה באופן שאינו בלתי משמעותי 

 וזניח, את העלות הכלכלית של מתן השירותים. 

 פיקוח המשרד .7

נותן השירותים מתחייב לאפשר לנציג המשרד או מי שבא מטעמו לבקר פעולותיו, לפקח על  .0.1
 צעה וההסכם, לרבות פיקוח על  השירותים. , הההפנייהביצוע 

 נותן השירותים מתחייב להישמע להוראות המשרד בכל העניינים הקשורים במתן השירותים.  .0.2

מוסכם ומוצהר בזה כי כל זכות הניתנת על פי הסכם זה למשרד לפקח, להדריך  או להורות  .0.3
 לנותן השירותים, הנם אמצעי להבטיח ביצוע הוראות ההסכם במלואו.

 העדר זכות ייצוג .8

מוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים כי נותן השירותים איננו סוכן, שלוח או נציג של המשרד ואינו  .2.1
רשאי או מוסמך לייצג או לחייב את המשרד בעניין כלשהו, וזאת בהתחשב במהות השירותים 

 המפורטים בהסכם זה. 

א באחריות הבלעדית לכל נזק נותן השירותים מתחייב שלא להציג עצמו כרשאי לעשות כן ויש .2.2
 למשרד או לצד שלישי, הנובע ממצג בניגוד לאמור בסעיף זה. 

             ייצוג המשרד לכל מטרה שהיא טעון הסמכה מפורשת לכך על ידי המשרד, מראש ובכתב.  .2.3

 העסקת עובדים וקבלני משנה .9

ל חוקי העבודה העסיק נותן השירותים עובד/ים, הוא יהיה אחראי לקיום מלא ושלם של כ .8.1
 . 1820-החלים על העובד/ים, ובכלל זה חוק שכר מינימום, התשמ"ז

מובהר ומודגש בזאת כי למשרד אין זכות להורות לנותן השירותים להעסיק עובדים מסוימים;  .8.2
וכי שאלת זהות העובדים אשר באמצעותם יינתנו השירותים למשרד מסורה לחלוטין לנותן 

 השירותים. 

מוסכם כי המשרד לא יהיה רשאי להורות לנותן השירותים להפסיק את עבודתו כמו כן מובהר ו .8.3
של מי מהעובדים. עם זאת, התנהגות של אחד או יותר מן העובדים שלא בהתאם להוראות חוק 
או להוראות המקצועיות המקובלות לגביו או באופן שיש בו לדעת המשרד משום פגיעה במשרד 

 ותן השירותים. תחשב כהפרת הסכם זה על ידי נ –

נותן השירותים מתחייב כי אם יעסיק נערים הדבר יהיה בהתאם להוראות חוק עבודת הנוער,  .8.4
 . 1802 -התשי"ג

 שימוש בכלים ובחומרים ./0

כל הכלים והחומרים, הדרושים לשם אספקת השירותים, יירכשו על ידי נותן השירותים ועל  .15.1
 חשבונו, אלא אם הוסכם אחרת מראש ובכתב.

והחומרים בהם יעשה נותן השירותים שימוש לצורך אספקת השירותים, יהיו מסוג  כל הכלים .15.2
 המתאים ללא סייג לאספקת השירותים בהתאם להסכם זה.

לכל  –מובהר כי עשיית שימוש בכלים, חומרים או תוכנות, שיש בה פגיעה בזכויות צד ג' תחשב  .15.3
 כהפרת הסכם זה. –דבר ועניין 

 ייניםאיסור פעולה מתוך ניגוד ענ .00
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נותן השירותים רשאי להמשיך ולספק שירותים לאחרים זולת המשרד, ובלבד שלא יהיה בכך  .11.1
 משום פגיעה בחובותיו שלפי הסכם זה.

לדעת המשרד  –על אף האמור, נותן השירותים אינו רשאי לספק שירותים לאחר, באופן שיש בו  .11.2
 משום פגיעה באספקת השירותים למדינה לפי הסכם זה. -

ירותים מצהיר כי החל ממועד חתימת הסכם זה לא קיים כל ניגוד עניינים בינו או בין נותן הש .11.3
התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ובין קשריו העיסקיים, המקצועיים או האישיים, בין בשכר או 
תמורת טובות הנאה כלשהם ובין אם לאו, לרבות כל עיסקה או התחייבות שיש בה ניגוד 

ו בינו לבין כל גורם אחר הנוגעים לתחומים שבהם עוסקים השירותים, עניינים, ואין קשר כלשה
זולת במסגרת מתן השירותים ולצורך ביצוע הסכם זה )להלן: "ניגוד עניינים"(. "ניגוד עניינים" 

 משמעו אף חשש לניגוד עניינים כאמור.

עניינים, ידווח היה ובכל זאת נוצר מצב של ניגוד   -לא יימצא נותן השירותים בניגוד עניינים  .11.4
 נותן השירותים על כך מיד לנציג המשרד המוסמך בכתב וימלא אחר כל הנחיות המשרד בנדון.

 התמורה .02

התמורה שישלם המשרד עבור אספקת השירותים לפי הסכם זה על נספחיו תהיה בהתאם  .12.1
להצעת המחיר של נותן השירותים בנספח ב' למכרז ובהתאם לאספקה בפועל ובהתאם לסכומים 

 אים:הב

בתוספת ______ ₪  - סכום סה"כ ההוצאות הקבועות להפעלת המתקן ליום הפעלה .12.1.1
 מע"מ.

______ ₪  -ביום(  ארוחות 3-סכום סה"כ לאירוח מלא של אדם ליום )כולל לינה ו .12.1.2
 בתוספת מע"מ.

התשלום יבוצע כנגד השכרת החדרים ובהתאם להצעת המחיר. ככל והמשרד לא ישכור חדרים,  .12.2
 .באף תשלוםהמשרד לא יישא 

 היקף ההתקשרות המאושר יקבע בהזמנת הרכש שתחתם על ידי מורשה חתימה. .12.3

רותים במועדים הקבועים ימובהר, כי ביצוע לקוי או חלקי של השירות או אי עמידה של נותן הש .12.4
במכרז, כולם או חלקם, שנקבעו לביצוע העבודה, תיחשב הפרה יסודית של ההסכם, במידה 

את הפרה תוך לא יאוחר מארבעה ימים ממועד ההודעה של המשרד  ונותן השירות לא תיקן
ש"ח לכל יום  1,555בדבר ההפרה, תזכה את המשרד בפיצוי מוסכם ומוערך מראש בסך של 

איחור ו/או יום בו לא ניתן שירות,  וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה אחרת המגיעים 
ד יהיה רשאי לחלט את הערבויות הבנקאיות למשרד על פי הסכם זה ו/או כל דין אחר, והמשר

 שהומצאו לו, להבטחת ביצועו של הסכם זה, ללא כל התראה.

 הצמדה .00

 לא תבוצע הצמדה במסגרת התקשרות זו. .13.1

 דרך תשלום התמורה .04

מלווה בדין )להלן: "דרישת תשלום"(, אחת לחודש יעביר נותן השירותים למשרד חשבון  .14.1
 סופקו על ידו. וחשבון על השירותים ו/או המוצרים ש

 הרשות בידי המשרד לאשר את דרישת התשלום ואת הדין וחשבון במלואן או  בחלקן.  .14.2

על המשרד להודיע לנותן השירותים בתוך שלושים יום מיום קבלת הדין וחשבון, איזה חלק מן  .14.3
הדו"ח ומדרישת התשלום מקובל עליו, ולנמק מדוע לא קיבל את החלקים שאינם מקובלים 

 עליו. 

 ידי נציג המשרד. -נותן השירותים להגיש למשרד חשבונית לאחר אישור דרישת התשלום עלעל  .14.4

תשלום התמורה עבור החלק מדרישת התשלום המקובל על ידי המשרד, ואושר ע"י נציג המשרד,  .14.0
ימים מהמועד שבו הומצא החשבון למזמין, ובהתאם להוראות החשב  40 -ייעשה, לא יאוחר מ
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 הכללי.

 די תשלום יישאו ריבית כמפורט בחוק.פיגורים במוע .14.6

מהתמורה ינוכו כל התשלומים שחלה החובה לנכותם על פי כל דין. נותן השירותים מתחייב  .14.0
לשאת על חשבונו בכל התשלומים החלים עליו מכוח הוראות כל דין או הסכם במסגרת מתן 

 ציאליות. השירותים לרבות תשלומים לביטוח לאומי ותשלומים נוספים בגין זכויות סו

לנותן השירותים לא תהיינה כל דרישות וטענות למשרד בגלל עיכובים בתשלום התמורה כולה  .14.2
או חלק הימנה, אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום או משדרישת התשלום או הדו"ח לא 

 אושרו. 

 נותן השירותים מתחייב להחזיר למשרד מיד כל סכום עודף שקיבל מהמשרד.  .14.8

מוסכם בין הצדדים כי המשרד לא יהא אחראי לכיסוי גרעון כלשהו שייגרם למען הסר ספק  .14.15
 לנותן השירותים עקב מתן השירותים. 

הזוכה יידרש, בכפוף לשיקול דעתו של המזמין, להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך  .14.11
תשלום עבור עבודתו, במסגרת פורטל הספקים הממשלתי, בשים לב להוראות התכ"מ והנחיות 
החשב הכללי הרלוונטיות. יודגש, הזוכה יישא בכלל העלויות הכרוכות בהתחברות לפורטל 

 הספקים הממשלתי וכמפורט בנספח לחוזה זה.

 סופית ומוחלטת –התמורה  .05

מובהר ומוסכם בזאת כי התמורה דלעיל היא התמורה היחידה שתשולם לנותן השירותים עבור 
ם אחר או נוסף פרט לתמורה לא ישולמו על ידי אספקת השירותים כמפורט בהסכם. שום תשלו

המשרד לא במהלך תקופת הסכם זה ולא אחריה עבור מתן השירותים או בקשר ישיר או עקיף למתן 
 השירותים, לא לנותן השירותים ולא לאדם אחר.

 קיזוז .06

נותן השירותים מסכים ומצהיר בזאת כי המשרד יהא רשאי לקזז מהתמורה שעל המשרד לשלם 
כל סכום המגיע למשרד מנותן  -פי הסכם זה על נספחיו ומכוח כל הסכם אחר -השירותים על לנותן

 פי כל הסכם אחר. -פי הסכם זה או על-השירותים על

 משמעות קביעה כי נותן השירותים או מי מטעמו הם עובד המשרד .07

לידי  מוסכם על הצדדים כי היה וייקבע מסיבה כל שהיא כי למרות כוונת הצדדים כפי שבאה .10.1
ביטוי בהסכם זה, רואים את נותן השירותים  כעובד המשרד, הרי ששכרו של נותן השירותים 
יחושב למפרע למשך כל תקופת הסכם זה בהתאם לדרגה ולדירוג הקבועים בהסכם, או במקרה 
שלא נקבעו בהסכם דרגה ודירוג, על פי השכר שהיה משולם לעובד מדינה שמאפייני העסקתו הם 

תר לאלה  של מתן השירותים; ועל נותן השירותים יהיה להשיב למדינה את ההפרש הדומים ביו
 בין התמורה ששולמה לו לפי הסכם זה לבין השכר המגיע לו כעובד המשרד.

היה וייקבע כי עובד של נותן השירותים או מי מטעמו סיפק את השירותים כעובד המשרד, יהיה  .10.2
עם דרישה, על כל ההוצאות שיהיו למשרד בשל על נותן השירותים לשפות את המשרד, מיד 

 קביעה כאמור.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, באם המשרד יחויב בתשלומים כלשהם כאמור בסעיף זה,  .10.3
 רשאי יהיה המשרד לקזז סכומים אלו, מכל סכום שיגיע לנותן השירותים מהמשרד. 

 נזיקין  .08

, אובדן או נזק שייגרמו על ידי נותן נותן השירותים ישא באחריות בגין כל פגיעה, הפסד .12.1
השירותים ו/או מי מעובדיו ו/או שלוחיו ו/או המועסקים על ידו מכל סיבה  שהיא לכל נזק על פי 

 כל דין, כתוצאה מהפעלתו של הסכם זה.

מוסכם בין הצדדים כי המשרד לא ישא בכל תשלום, הוצאה או נזק שייגרמו על ידי נותן  .12.2
יו ו/או שלוחיו ו/או המועסקים על ידו לכל נזק, על פי כל דין וכי השירותים ו/או מי מעובד

 אחריות זו תחול על נותן השירותים בלבד.
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נותן השירותים מתחייב לשפות את המשרד על כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו לו על ידי נותן  .12.3
א הנובעים השירותים ו/או מי מעובדיו ו/או שלוחיו ו/או המועסקים על ידו  מכל סיבה שהי

ממעשיו או מחדליו של נותן השירותים כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה, מיד 
 עם קבלת הודעה על כך מאת המשרד.

 חובת ביטוח .09

נותן השירותים מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים, ככל שנהוגים בתחום פעילותו )לפי  .18.1
פי צד שלישי, ביטוח רכוש, ביטוח אחריות העניין: ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות כל

מקצועית, ביטוחי כלי רכב(, בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיקפם של השירותים 
המבוצעים על ידו. ככל שיועסקו על ידי נותן השירותים קבלני משנה, עליו לדרוש כי הללו יערכו 

 לותם.ביטוחים כנ"ל או לחילופין לכלול בביטוחיו כיסוי לפעי

נותן השירותים יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות תיכלל הרחבת  .18.2
 משרד הפנים בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי נותן השירותים.  –שיפוי כלפי מדינת ישראל 

נותן השירותים יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות ייכלל סעיף  .18.3
משרד הפנים, עובדיה והפועלים מטעמה  –זכות התחלוף/השיבוב כלפי מדינת ישראלויתור על 

 )ויתור כאמור לא יחול בגין נזק בזדון(. 

המדינה שומרת לעצמה את הזכות לקבל מהספק אישור על קיום ביטוח או העתקי פוליסות, לפי  .18.4
 דרישה.

 אי עמידה בתנאי סעיף זה מהווה הפרה של הסכם זה. .18.0

 ם זכויות יוצרי ./2

 השירותים שיסופקו על ידי נותני השירותים ותוצאותיהם יהיו קניינו של המשרד.  .25.1

ככל שלא יפגע האמור לעיל, התוצרים אשר פותחו במסגרת מתן השירותים על פי המכרז  .25.2
 וההסכם שייכים באופן בלעדי למשרד. 

, שיטות עבודה, מידע שפותח ע"י נותן השירותים באופן עצמאי וכן רכיבים גנריים, מתודולוגיות .25.3
שאינם יחודיים  know howידע מקצועי, רעיונות, מערכות, מוצרים, נהלי עבודות, תפישות ו/או 

למשרד ושלא פותחו במסגרת מתן השירותים יהיו שייכים לספק ו/או לגוף המחזיק בזכויות 
 בגינם על פי חוק. 

תים באופן עצמאי וכן למשרד שמורה הזכות לעשות כל שימוש במידע שפותח ע"י נותן השירו .25.4
ברכיבים גנריים, מתודולוגיות, שיטות עבודה, ידע מקצועי, רעיונות, מערכות, מוצרים, נהלי 

בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי לשם מתן השירותים בהתאם  know howעבודות, תפישות ו/או 
 למכרז.

ירותים, ושולם נותן השירותים לא יהיה רשאי להשתמש בכל חומר שהוכן על ידו לצרכי מתן הש .25.0
בגינו ע"י המשרד במסגרת מתן השירותים, לצרכיו הפנימיים או לצרכי עבודות אחרות, אלא אם 

 כן קיבל אישור בכתב מראש מהמשרד.

המשרד יהיה רשאי לפרסם כל חומר שיימסר לו על ידי נותן השירותים כחלק מהסכם זה, ובלבד  .25.6
 הזכות המוסרית".שתישמר לנותן השירותים, או למי שיצר את החומר "

 שמירת סודיות .20

לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל גורם,  מתחייבנותן השירותים  .21.1
במישרין, בעקיפין ו/או בכל דרך שהיא,כל מידע, ידיעה, סוד מסחרי, נתונים, חפץ, מסמך מכל 

שיגיעו לידי נותן  ע סודי"()להלן: "מידסוג שהוא או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל  
השירותים, עובדיו או מי מטעמו עקב או בקשר להסכם זה, בתוקף או בקשר עם ביצועו ו/או 

ללא אישור המשרד  -בקשר עם המשרד, וזאת במהלך ביצוע ההסכם, לפניו ו/או לאחר מכן 
 מראש ובכתב.

 במסגרת המידע הסודי לא יהיה כלול: .21.2
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ותים או שנותן השירותים קיבל מצד ג' טרם תחילת מידע אשר היה ברשות נותן השיר .21.2.1
 מתן השירותים למשרד;

מידע אשר מהווה או הופך להיות נחלת הכלל שלא בדרך של הפרת חובת הסודיות על  .21.2.2
 פי הסכם זה;

מידע שיש חובה חוקית לגלותו ובלבד שיגולה אך ורק לגורם כלפיו מוטלת חובה  .21.2.3
 חייב להודיע על כך באופן מידי למשרד; לגלותו. במקרה כאמור, נותן השירותים מת

מידע שפותח על ידי נותן השירותים באופן עצמאי ללא הפרה של חובת הסודיות על פי  .21.2.4
 הסכם זה;

נותן השירותים מתחייב לשמור בתנאים בטוחים כל מידע סודי או מסמך רשמי שנמסר לו או  .21.3
 ו בקשר עם המשרד.שיגיעו אליו עקב ביצוע הסכם זה, בתוקף או בקשר עם ביצועו א

המשרד רשאי להורות לנותן השירותים בדבר הסדרים מיוחדים לעניין שמירת סודיות, לרבות  .21.4
קביעת הסדרי בטחון מיוחדים, הסדרי מידור או נוהלי עבודה מיוחדים ונותן השירותים מתחייב 

 למלא אחר דרישות המשרד בנדון.  

מטרה כלשהי מלבד לביצוע הסכם זה, נותן השירותים מתחייב שלא להשתמש במידע סודי ל .21.0
 אלא באישור מראש ובכתב מאת נציג המשרד המוסמך. 

נותן השירותים מתחייב למסור למשרד מיד עם סיום מתן השירותים על פי הסכם זה את כל  .21.6
המידע הסודי שנאסף על ידו במסגרת מתן השירותים וכן כל מידע, מסמך או נכס שנמסר לו על 

איר בידיו כל מידע כלשהו שנאסף על ידו במסגרת מתן השירותים על פי ידי המשרד, ולא להש
 הסכם זה. 

נותן השירותים מצהיר כי ידוע לו שמסירת מידע בניגוד לאמור לעיל, מהווה עבירה על חוק  .21.0
 .1800-העונשין, התשל"ז

עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא נותן השירותים יעמיד לרשות המשרד בצורה מלאה,  .21.2
ועניינית את כל הידע והמידע הנמצאים ברשותו בקשר לשירותים ולביצוע הסכם זה  מסודרת
"המידע"(. כל המידע יועבר למשרד ו/או לצד שלישי שימנה המשרד, בכל אופן שבו הוא  -)להלן 

קיים )בכתב, בקבצי מחשב, בע"פ ו/או כל אופן אחר(, בלוח זמנים שייקבע ע"י המשרד, וללא כל 
 מען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל המידע הינו קניינו הבלעדי של המשרד.תמורה נוספת. ל

כל מי שעובד אצלו ושעשוי להיחשף למידע כאמור על  לחתום ולהחתיםנותן השירותים מתחייב  .21.8
"התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים" המצורף כנספח להסכם זה ומהווה נספח 

 חלק בלתי נפרד מהסכם זה. 

 נציג המשרד .22

 במשרד הפנים. ו מנהל אגף פס"חנציג המשרד לביצוע הסכם זה הינ .22.1

 הזכות בידי המשרד להחליף את נציגו מעת לעת, ובלבד שייתן על כך הודעה בכתב. .22.2

 התניית שיפוט .20

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

 עותכתובות והוד .24

 כתובת נותן השירותים והמשרד הינן  כמפורט בראש ההסכם. .24.1

כל הודעה שתימסר לכתובת דלעיל, תיחשב כאילו נמסרה לנותן השירותים, ובלבד שנשלחה  .24.2
 בדואר רשום.

נותן השירותים רשאי להודיע למשרד, מעת לעת, על שינוי בכתובתו. הודעה לפי סעיף זה תינתן  .24.3
 נים.לנציג המשרד ולחשבות משרד הפ

 ביקורת .25

חשב המשרד, המבקר הפנימי של המשרד או מי שמונה לכך על ידם, יהיו רשאים לקיים בכל  .20.1
עת, בין בתקופת ההסכם ובין לאחריה, ביקורת ובדיקה אצל נותן השירותים בכל הקשור במתן 
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 השירות, או בתמורה הכספית נשוא הסכם זה.

בונות ובמסמכים של נותן השירותים, ביקורת ובדיקה כמתואר לעיל יכללו עיון בספרי החש .20.2
לרבות אלה השמורים במדיה מגנטית והעתקתם. בכלל זה תהיה הביקורת רשאית לדרוש 

 הוכחות לתשלום שכר כנדרש. 

נותן השירותים מתחייב לאפשר ביצוע האמור ולמסור למבצעי הביקורת מיד עם דרישתם כל  .20.3
רים על ידי רואה חשבון, ככל שישנם מידע או מסמך כמתואר לעיל, וכן דוחות כספים מבוק

בידו. נותן השירותים מוותר בזאת על כל טענה בדבר סודיות או חיסיון או הגנת פרטיות בנוגע 
 למידע או לרשומות שיידרשו על ידי המשרד.

נותן השירותים מתחייב לקיים את האמור לעיל גם בכל הקשור למידע הקשור לביצוע ההסכם  .20.4
  ומצוי בידי צד שלישי.

 שינוי בהסכם או בתנאים .26

מוסכם על הצדדים כי כל שינוי בהסכם או בתנאים הכלליים יהיה תקף רק אם נעשה בכתב  .26.1
ונחתם על ידי הנציגים המוסמכים של הצדדים. מוסכם כי הימנעות מתביעת זכות לא תחשב 

 כוויתור על אותה זכות.

את הביצוע לצד שלישי נותן השירותים מתחייב לבצע את השירותים בעצמו ולא להעביר  .26.2
כלשהו, אלא באישור מראש ובכתב של המשרד. זכויותיו וחובותיו של נותן השירותים על פי 

 הסכם זה אינם ניתנים להמחאה לצד שלישי כלשהו, אלא באישור מראש ובכתב של המשרד.

 המשרד מודיע בזאת כי מדיניותו היא להתנגד להמחאת זכויות וחובות, ועל כן קרוב לוודאי .26.3
 שלא יאשר בקשת נותן השירותים להסב זכויות או חובות. 

ניתנה הסכמת המשרד כאמור, לא יהיה בהסכמה כשהיא לעצמה, כדי לשחרר את נותן  .26.4
השירותים מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ונותן השירותים יישאר אחראי כלפי המשרד, לקיום 

כם זה. הן נותן השירותים והן ההסכם ככתבו וכלשונו ולכל דבר הקשור לביצוע הוראות הס
המוסב, יהיו חייבים ביחד ולחוד, לקיים ההתחייבויות הנובעות מן ההסכם. הפרת סעיף זה, 

 תחשב להפרה יסודית של ההסכם.

מכוח ההצבעה בגוף המוסמך לקבל החלטות שוטפות  20%מובהר בזאת כי משמעות העברת  .26.0
כהסבת  –ן השירותים לעניין הסכם זה בבעלות על נות 20%אצל נותן השירותים, או העברת 

 זכויות לפי הסכם זה.

 ידי נותן השירותים-אי מילוי חיוב על .20

היה ולא מילא נותן השירותים חיוב מחיוביו, רשאי המשרד מבלי לגרוע מכל סמכות אחרת  .20.1
הקיימת לו בין אם לפי חוק ובין אם לפי הסכם זה לבצע, את אחת הפעולות הבאות או כולן 

 ביחד: 

צע במקום נותן השירותים את החיוב בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו, ולקזז לב .20.1.1
את ההוצאות שנגרמו לו בשל כך מהתשלומים המגיעים לנותן השירותים לפי הסכם 

 זה. 

 לבטל את ההסכם בהודעה בכתב. .20.1.2

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נותן השירותים מתחייב להחזיר למשרד את כל ההוצאות הישירות  .20.2
ידי נותן השירותים, ולשפות -קיפות שהיו לו בגין אי מילוי הוראות הסכם זה על נספחיו עלוהע

 את המשרד בגין נזקים שנגרמו או שייגרמו עקב ביטול ההסכם. 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של המשרד לדרוש ביצוע בעין של הסכם זה על נספחיו ואין  .20.3
 פי כל דין או הסכם. -רת המוקנית למשרד עלבכך כדי לגרוע מכל זכות או סמכות אח

 ערבות  .28

פי המכרז, -להבטחת זכויות המשרד לפי הסכם זה, ומילוי התחייבויות נותן השירותים על .22.1
ההצעה והוראות הסכם זה, במועד חתימת ההסכם ימציא נותן השירותים על חשבונו ערבות  
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התקשרות המשוער מהיקף ה 5%) ₪___בנקאית אוטונומית לפקודת המשרד, בסכום 
 המקסימאלי כולל מע"מ(.

 ימים לאחר תום תקופת ההסכם.  65הערבות תהיה בתוקף לתקופה של לפחות  .22.2

 נוסח הערבות יהיה כמפורט בנספח המצורף להסכם.  .22.3

 עלויות הערבות יחולו על נותן השירותים בלבד.  .22.4

שנה או יותר  נותן השירותים יהיה אחראי להאריך את תוקף הערבות מעת לעת לתקופות של .22.0
בכל פעם, בהתאם להארכת תקופת ההסכם. הארכת הערבות  תיעשה לפחות חודש לפני תום 

 תוקפה.

לא האריך נותן השירותים את תוקף הערבות יהיה המשרד רשאי לחלט את הערבות ללא כל  .22.6
 התראה מוקדמת, גם אם נותן השירותים מילא אחר יתר כל חיוביו. 

שרד יהיה רשאי לחלט את הערבות בכל מקרה שבו לדעת מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המ .22.0
המשרד הפר נותן השירותים או לא קיים תנאי  מתנאי הסכם זה, הוראות המכרז וההצעה או 

 לא תיקן מעוות עפ"י דרישת המשרד. 

הערבות תחולט בדרישה חד צדדית של המשרד לבנק שעליה תינתן הודעה בכתב גם לנותן  .22.2
 השירותים. 

את הערבות, והסכם זה לא בוטל או הופסק, יהיה על נותן השירותים לדאוג על חילט המשרד  .22.8
 חשבונו לערבות חדשה בסכום דומה.

 מיצוי זכויות .29

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

 
 או הצדדים על החתוםולראייה ב

 
           _________        __________                     __________ 

          
 נותן השירותים               חשב המשרד      המנהל הכללי           

 
 יש לחתום בחתימת יד ובחותמת

 אימות חתימה:
ותים _____________ רשום בישראל אני ______________הח"מ עו"ד מאשר בזאת כי נותן השיר

כדין; כי ה"ה_______________ אשר חתמו על הסכם זה בשמו חתמו עליו לפני ומוסמכים לעשות כן 
 בשמו; וכי חתימתם על הסכם זה מחייבת את נותן השירותים.

  ___________       תאריך: ________
 חתימה וחותמת                      
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  התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד ענייניםכם ( להס0' )גנספח 
 התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים

 מבוא 
 

)להלן: "המשרד"( לבין משרד הפנים )להלן: "נותן השירותים"( ונחתם בין  ____________  הואיל
 "( )להלן: "ההסכםהסכם מספר _________מיום _______בחודש_______ שנת _______ 

  ;)להלן: "השירותים"(לאספקת השירותים המפורטים בהסכם 
 

ידי נותן השירותים , כעובד או כקבלן,  בין השאר, לשם אספקת השירותים -ואני מועסק על והואיל
 למשרד. 

 
והמשרד הסכים להתקשר עם נותן השירותים בתנאי כי נותן השירותים לרבות עובדיו, קבלני  והואיל

מטעמו ישמור על סודיות כל המידע כהגדרתו להלן בהתאם להוראות  משנה וכל אדם אחר
התחייבות זו, וכן על סמך התחייבות נותן השירותים לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות 

  ;המידע כהגדרתו להלן
 

והוסבר לי וידוע לי כי במהלך העסקתי או בקשר אליה יתכן כי אעסוק או אקבל לחזקתי או יבוא  והואיל
( כלשהם לרבות  תכתובת, חוות דעת, חומר, (Know- How(, או ידע Informationעתי מידע )לידי

לחוק העונשין,  81תוכנית, מסמך, רישום, שרטוט, סוד מסחרי/עסקי או ידיעה כהגדרתה בסעיף 
מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור או מידע שהגיע לידיעתי עקב או  1800 -תשל"ז

"קיצור דרך" לשם הגעה למידע שהכלל יכול להגיע  -ם  או מידע שידיעתו תשמש ל בקשר להסכ
אליו, בין בעל פה ובין בכתב, לרבות בתעתיק, בדיסקט או בכל כלי ואמצעי אחר העשוי לאצור 
מידע בין ישיר ובין עקיף, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות 

  ;)להלן: "המידע"(
 

והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או  והואיל
גוף כלשהם מלבד לנציגי המשרד המוסמכים לעניין ההסכם , ללא קבלת אישור נציג המשרד 
המוסמך מראש ובכתב עלול לגרום למשרד  או לצדדים נזק מרובה  ומהווה עבירה פלילית לפי 

   ;1800 -לחוק העונשין, תשל"ז 112 סעיף
 

 אי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפי משרד הפנים כדלקמן: 
 
 המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.  .1
 לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור או הנובע ממתן שירותים. .2
דיעתי במסגרת מתן השירותים, ובכפוף להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לי .3

לאמור לעיל, לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי או לכל שימוש עצמי אחר שלא בהתאם לאמור 
 לעיל, וכן לא לגרום או לאפשר לאחרים לנצל, בכל דרך או אופן שהם, את המידע. 

ידי נותן השירותים  -י עלומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מתחייב כי במשך כל תקופת העסקת .4
או לאחר מכן לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם לקבל את המידע, בין במישרין ובין 
בעקיפין, לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת אדם או גוף וכן לא להוציא מחזקתי 

 עקיף, לצד כל שהוא. את המידע או כל חומר כתוב אחר או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין 
לנקוט אמצעי זהירות קפדנית ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את התחייבותי על פי התחייבות זו  .0

לרבות שמירת על סודיות המידע, בין השאר, לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים מבחינה 
 בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת .

מי מטעמי את האמור בהתחייבות זו לרבות חובה זו של  להביא לידיעת עובדי או קבלני משנה או .6
 שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה. 

להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר ייגרמו לכם  .0
די בגין כל או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה אחראי לב

 האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים. 
להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או  .2
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השייך לכם או שהגיע לחזקתי או לידי עקב  מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן 
מו כן, הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של השירותים או חומר שהכנתי עבור המשרד. כ

 חומר כאמור או של המידע. 
שלא לעסוק או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיש בו משום פגיעה בחובותיי שלפי כתב התחייבות  .8

זה או שמכוח מתן השירותים למשרד או שבעטיו אני עשוי להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של 
ים, בין מילוי תפקידי או עיסוקי במסגרת מתן השירותים למשרד לבין עניין אחר. בכלל ניגוד עניינ

"עניין אחר" ייחשבו ענייני, עניינו של קרובי או של גוף שאני או קרוב שלי חבר בו, מנהל אותו או עובד 
נות מנהל אחראי בו, או גוף שלי או לקרוב שלי חלק בו, בהון מניות, בזכות לקבלת רווחים, בזכות למ

או בזכות הצבעה, וכן גם ענינו של לקוח, שאני או מעסיקי או שותפי, או עובד העובד עימי או בפיקוחי, 
 )להלן: "עניין אחר"(.מיצגים/מייעצים/מבקרים )מחק את המיותר( 

נותן השירותים ואנשי הצוות מטעמו, לא יורשו, במהלך תקופת ההתקשרות לייצג גורם כלשהו מול  .15
 ם.משרד הפני

בכלל זה לא ידוע לי על ניגוד עניינים קיים או שאני עשוי לעמוד בו בין מילוי תפקידי או עיסוקי  .11
שלי או עניין של קרובי או עניין של גוף שאני או  במסגרת מתן השירותים למשרד לבין עניין אחר

 קרובי חבר בו.

ך לכם ו/או הנמצא בכל מקרה שאפר התחייבות זו לרבות בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השיי .12
ברשותכם ו/או הקשור לפעילויותיכם, תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת 

 הסודיות שלעיל.

הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שלא בהתאם לכתב התחייבות זה לרבות מסירתו לאחר  .13
 .1821 -ות, התשמ"אוחוק הגנת הפרטי 1880 -מהווים עבירה לפי חוק עונשין, התשל"ז

נספח  3.88.88הנני מצהיר כי קראתי את ההוראות בדבר שמירה על סודיות כמפורט בהוראת תכ"ם  .14
של חוק דיני העונשין )בטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות  20וכי נהירות לי חובותיי מכוח סעיף  10

 .1800 -רשמיים( , תשי"ז

 סוג שהוא ביני לביניכם.התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל  .10

מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע, אשר התקבלו בכל דרך שהיא, יחולו כל הוראות כתב  .16
 התחייבות זה.

מוסכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל זכות או סעד או סמכות אחרת המוקנית למשרד  .10
 פי כל דין או הסכם לרבות ההסכם. -על

 ל החתום ולראיה באתי ע
 

 היום: __ בחודש: ___ שנת: ____
 

 שם פרטי ומשפחה:__________________  ת"ז:______________ 
 

 חתימה: _____________________
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 כתב ערבות ביצוע –( 2')גנספח 

 
 שם הבנק/חברת הביטוח: ________________
 מס' הטלפון: ________________________

 _____________מס' הפקס: ___________
 

 כתב ערבות
 לכבוד 

 ממשלת ישראל 
 באמצעות משרד ____________

 ____________הנדון: ערבות מס'
 

 אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ______________________________________
 _________()במילים ________________________________________________________

 אשר תדרשו מאת: ____________________________________________)להלן "החייב"( בקשר
 שרותי אירוח עבור אוכלוסייה  מבודדת מקורונה, חסרת יכולת בידוד ביתילמתן עם חוזה 

 
אר יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדו 10אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

רשום או במסירה ידנית, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל 
שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת 

 החייב.
 ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך _______________
ות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו דרישה על פי ערבות זו יש להפנ

__________________________ 
 שם הבנק/חב' הביטוח                                                                                                             

 
_____________________        ________________________________________________ 

 מס' הבנק ומס' הסניף                                         כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח
 
 
 
 

 הערבות אינה ניתנת להעברה או להסבה.
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 חתימת נותן השירותים בראשי תיבות: __________________

דרישות לפורטל ספקים( להסכם 0')גנספח   
 

 מבוא וצרופות .1
 

 חוזה ההתקשרות.המבוא לנספח זה וצרופותיו מהווים חלק בלתי נפרד מ
 

 פרשנות .2
 

למונחים שלהלן תהא בנספח זה ובצרופתיו המשמעות הכתובה בצידם, זולת אם משתמעת מן 
 ההקשר משמעות אחרת.

 

מערכת ממוחשבת להעברת הזמנות רכש  – "פורטל ספקים ממשלתי" (1)
 מהמשרדים לספקים וקבלת דיווחי ביצוע וחשבוניות מהספקים לממשלה.

 

יד או יחיד( שנרשם לשימוש בפורטל הספקים ספק )תאג – "משתמש" (2)
 הממשלתי.

 

 כל אדם הפועל מטעם המשתמש בפורטל הספקים הממשלתי. – "נציג משתמש" (3)

 

כלל רכיבי התוכנה, החומרה והתקשורת המרכזיים  – "תשתית מרכזית" (4)
המשמשים להפעלת פורטל הספקים הממשלתי בצד המשרדים, עד וכולל אתר 

 ביבת תהיל"ה.האינטרנט של הפורטל בס

 

כלל רכיבי התוכנה, החומרה והתקשורת המשמשים את  – "תשתית מקומית" (0)
המשתמש לגישה לפורטל הספקים הממשלתי והעבודה בו, עד אתר האינטרנט של 
פורטל הספקים הממשלתי בסביבת תהיל"ה )לא כולל(. מבלי לגרוע מכלליות 

חתימה האלקטרונית האמור לעיל, יובהר שהתקנת תוכנת כרטיס חכם ותוכנת ה
 בעמדות העבודה של נציגי המשתמש נכללים בהגדרת התשתית המקומית.

 

כל מידע המצוי בפורטל הספקים הממשלתי שהמשתמש מורשה  - "מידע מותר" (6)
 לקבלו לצרכים הפנימיים שלו.

 

מידע, ידיעות או נתונים מכל סוג שהוא ומכל צורה שהיא,  - "מידע אסור" (0)
 ם הממשלתי, למעט מידע מותר.המצויים בפורטל הספקי

 
 .2551-כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א – "גורם מאשר" (2)

 

כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית,  - "חתימה אלקטרונית מאושרת" (8)
 .2551-התשס"א

 

 משרדי הממשלה. – "המשרדים" (15)
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 חתימת נותן השירותים בראשי תיבות: __________________

 

, 1משרד האוצר, חטיבת נכסים, רכש ולוגיסטיקה, רח' קפלן  –" הממשלה" (11)
  ירושלים.

 

גוף הפועל מטעמה של הממשלה האחראי לקשר עם הספקים  – "חברה מנהלת" (12)
 העושים שימוש בפורטל, כפי שיפורט בנספח זה.

 

 פונקציונליות פורטל הספקים .0

 באמצעות פורטל הספקים הממשלתי ניתן יהיה לבצע את הפעולות להלן: (1)

לצפות בהזמנות הרכש הנשלחות ע"י המשרדים העושים שימוש  .א
ספק ולהדפיס אותן אם המשרד צירף להזמנה את פלט בפורטל ל

 ההזמנה להדפסה.

 להגיש דיווחי ביצוע. .ב

להגיש חשבוניות חתומות אלקטרונית אשר יהוו חשבונית מקור  .ג
 וזאת במקום הגשת חשבוניות פיסיות.

לצפות בסטטוס אישור המסמכים שהוגשו ותקינותם ע"י  .ד
 המשרדים.

 

 עמידה בהנחיות רשות המיסים .4

בפורטל הספקים הממשלתי בכלל והגשת חשבוניות חתומות  השימוש (1)
אלקטרונית בפרט הינם כפופים להנחיות רשות המיסים בכלל ובפרט הוראות מס 

. מבלי לפגוע בכלליות האמור 1803-הכנסה )ניהול פנקסי חשבונות(, התשל"ג
לעיל, ספק אשר יעשה שימוש בפורטל הספקים הממשלתי יידרש לעמוד גם 

 "כללים למשלוח מסמכים ממוחשבים". –ב להוראות 12ף בתנאי סעי

פורטל הספקים הממשלתי וכללי השימוש בו יתעדכנו מעת לעת בהתאם להנחיות  (2)
והוראות רשות המיסים ועל המשתמש יהיה להתאים את עבודתו להנחיות 

 והוראות כאמור.

ב להוראות 12חתימת המשרדים על נספח זה מהווה את הסכמתה לפי סעיף  (3)
  הול ספרים, לקבל מאת הספק מסמכים ממוחשבים. לני
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 חתימת נותן השירותים בראשי תיבות: __________________

 הגבלת אחריות .5

הממשלה תעשה כל מאמץ סביר להבטיח זמינות ותקינות פעולת פורטל הספקים  (1)
הממשלתי ואולם ייתכן שהפורטל לא יהיה זמין מעת לעת בשל תקלות או לצורך 

ניות תחזוקה. כמו כן ייתכנו תקלות שיחייבו הגשת דיווחי ביצוע ו/או חשבו
מחדש או יפגעו בקצב העבודה. במקרים אלה לא תהיה למשתמש כל תביעה, 
דרישה או טענה כלפי הממשלה ו/או מי מטעמה או כלפי המשרדים ו/או מי 
מטעמם ובלבד שננקטו על ידי הממשלה, או מי מטעמה, מאמצים סבירים 

 למניעת הישנות התקלות והטיפול בהן.

משלתי אמצעי אבטחת מידע נאותים הממשלה תפעיל בפורטל הספקים המ (2)
ואולם ייתכנו פגיעות באבטחת מידע ובמקרים אלה לא תהיה למשתמש כל 
תביעה, דרישה או טענה כלפי הממשלה ו/או מי מטעמה או כלפי המשרדים ו/או 
מי מטעמם ובלבד שננקטו על ידי הממשלה, או מי מטעמה, מאמצים סבירים 

 ן.למניעת הישנות הפגיעות והטיפול בה

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הוראות סעיף זה יחולו גם במקרה של פגיעות  (3)
באבטחת מידע שהביאו לחשיפת פרטי המשתמשים ו/או נציגיהם ו/או פרטי 

 הזמנות ו/או דיווחי ביצוע ו/או חשבוניות.

המשתמש מוותר בזאת על כל דרישה, תביעה או טענה כלפי הממשלה, המשרדים  (4)
ל כל נזק ישיר או עקיף או הפסד כלשהו הנובעים משימושו או מי מטעמם ע

 נכונות המידע בפורטל הספקים הממשלתי.-בפורטל הספקים הממשלתי ו/או מאי

המשתמש וכל נציגיו פוטרים את הממשלה, המשרדים וכל מי שבא מטעמם  (0)
מאחריות כלשהי לכל נזק, עקיף או ישיר,  שייגרם לו או לכל צד שלישי כאמור 

 ( לעיל.3)בסעיף 

 

 תשתית מקומית .6

לצורך הפעלת פורטל הספקים הממשלתי, יקים המשתמש תשתית מקומית  (1)
העומדת לפחות בדרישות המתוארות בצרופה א' לנספח זה המהווה חלק בלתי 

 נפרד ממנו.

הקמת התשתית המקומית והפעלתה יהיו באחריות בלעדית של המשתמש או מי  (2)
ה לא תהיה אחריות כלשהי על מטעמו ועל חשבונו של המשתמש. לממשל

 התשתית המקומית.

המשתמש מוותר בזאת על כל דרישה, תביעה או טענה כלפי הממשלה, המשרדים  (3)
או מי מטעמם על כל נזק ישיר או עקיף או הפסד כלשהו הנובעים מאי תקינות 

 התשתית המקומית.

בכלל אם במהלך תקופת תוקפו של חוזה ההתקשרות יחולו שינויים טכנולוגיים ו (4)
זה שדרוג גרסאות תוכנה שיחייבו היערכות נוספת להפעלת המערכת בידי 
המשתמש, היערכות נוספת זו תהיה באחריות המשתמש ועל חשבונו בלבד עד כדי 
הצורך לשדרג או להחליף מחשב המשתמש. יובהר שהממשלה אינה מתחייבת 
לאפשר הפעלת המערכת במחשב המשתמש במערכות הפעלה חדשות במועד 
מסוים או בכלל אלא שהיא תפעל לפי מדיניותה הטכנולוגית שתיקבע מדי פעם על 

 ידי הגורמים המוסמכים לכך בממשלה.
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 שימוש בכרטיס חכם .7

הגישה לפורטל הספקים הממשלתי וחתימה אלקטרונית על חשבוניות יתאפשרו  (1)
ידי גורם מאשר בהתאם -באמצעות תעודות אלקטרוניות מאושרות המונפקות על

, התעודות מאוחסנות על גבי "כרטיס 2551 –התשס"א  ,ק חתימה אלקטרוניתלחו
 ".TOKEN חכם" או "

עלות הנפקת התעודה האלקטרונית, עלות חידושה התקופתי וכל העלויות  (2)
 הנלוות, כגון קורא כרטיסים, יחולו על המשתמש.

הכרטיס החכם )להלן הכרטיס( הינו אישי לנציג משתמש מסוים ואינו ניתן  (3)
 עברה. לה

התוקף של כרטיס החכם הינו לתקופה מוגבלת, ולכן משתמשים יהיו חייבים  (4)
לחדש את הכרטיס )בתשלום( אחת לתקופה )כיום, אחת לשנתיים או אחת לארבע 

 שנים(.

הפעלת הכרטיס במחשב המשתמש מחייבת הכנת תשתית מקומית כמפורט  (0)
 בצרופה א' לנספח זה.

משרדי הגורם המאשר של האדם, הנפקת הכרטיס מחייבת הגעה פיסית ל (6)
שבעבורו יונפק הכרטיס. לחילופין ניתן להזמין את הגורם המאשר למשרדי 

 המשתמש בתשלום נוסף שיחול על המשתמש.

איבוד הכרטיס החכם, תקלה בכרטיס החכם או השחתתו ו/או שכיחת הסיסמה  (0)
 דורשים הנפקת כרטיס חכם חדש הכרוכה בתשלום נוסף לגורם המאשר. תשלום

 זה יחול על המשתמש.

כל פעולה הנעשית באמצעות הכרטיס החכם תהיה באחריותו הבלעדית של  (2)
 המשתמש ותחייב אותו. 

אם סיסמת הכרטיס התגלתה לאחר, על המשתמש לדאוג לשנות את הסיסמה  (8)
 לאלתר.

 

 תנאים נוספים להנפקת כרטיס חכם .8

ים כתנאי מוקדם לקבלת כרטיסים חכמים לצורך עבודה בפורטל הספק (1)
הממשלתי, כל משתמש יחתים כל נציג מטעמו על הצהרה בנוסח המופיע בצרופה 
ב' לנספח זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו, ועו"ד או רו"ח של המשתמש יבדוק 
את נכונות ההצהרה, יחתום עליה ויאשר כי המשתמש אישר כדין הנפקת כרטיס 

הספקים הממשלתי חכם לכל נציג מטעמו וכי פעולות נציגי המשתמש בפורטל 
 יחייבו את המשתמש.

כל משתמש יגיש את ההצהרות החתומות והמאושרות הללו לחברת הניהול  (2)
 כתנאי להגדרתו בפורטל הספקים הממשלתי. 

הממשלה תהיה רשאית להגביל את מספר הנציגים הפעילים מטעמו של כל  (3)
משתמש. הממשלה מתחייבת שלכל מציע יתאפשר להגדיר לפחות שני נציגים 

 פעילים מטעמו.
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 החלפת נציג משתמש תיעשה באמצעות חברת הניהול ובהתאם לתנאי נספח זה. (4)

 

מודגש כי ההסדרים לגבי הנפקת כרטיס חכם המפורטים בנספח זה הינם נכונים בעת פניית המשרדים 
לספקים בהצעה לעשות שימוש בפורטל הספקים הממשלתי, אולם הסדרים אלה יכולים להשתנות לפי 

הגורם המאשר ו/או אם יוחלף הגורם המאשר ע"י גורם מאשר אחר או נוסף ו/או בעקבות שינוי  דרישות
 הוראות חוק ו/או תקנות רלבנטיים.

 זכויות יוצרים .9

קיימות זכויות יוצרים בנתוני פורטל הספקים הממשלתי וכתנאי לקבלת גישה לפורטל הספקים 
הספקים הממשלתי והנתונים שבו אלא  הממשלתי, המשתמש מצהיר בזה שהוא לא ישתמש בפורטל

 למטרת מתן קבלת הזמנות רכש, הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות.

 ניהול משתמשים, תמיכה, הדרכה והטמעה ./0

הממשלה תמנה גורם מרכזי אשר ישמש כתובת של המשתמשים ונציגיהם מול  (1)
הממשלה, לענייני הרשאות בפורטל הספקים הממשלתי, כרטיסים חכמים 

רכה. גורם זה לא יהיה מוסמך לתת תמיכה מקצועית/הדרכה וכן לא ותיאום הד
יהיה מוסמך לתת מענה לכל נושא אחר, כגון לגבי הזמנות רכש, דיווחי ביצוע 
וחשבוניות מסוימים ותשובותיה, היה וניתנו או הובנו בכל נושא אחר לא יחייבו 

 את הממשלה ו/או את המשרדים.

ללא תשלום לשימוש המשתמשים  הממשלה תפעיל מרכז תמיכה טלפוני (2)
. הממשלה תהיה 16:55 - 52:55ונציגיהם, אשר יפעל בימים א' עד ה' בין השעות 

רשאית לשנות מועדי פעילויות מרכז התמיכה על ידי הודעה מראש בפורטל 
הספקים הממשלתי. הממשלה תעשה מאמץ סביר לתת מענה מהיר לכל הפונים 

כז התמיכה משמש משתמשים רבים למרכז התמיכה, אולם מובהר, כי מר
מתחומים מגוונים וייתכנו בו עומסים אשר יאריכו את זמני המענה. למשתמש או 
מי מטעמו לא תהיה כל תביעה או טענה בגין זמני התגובה במרכז התמיכה. 
המשתמש ונציגיו מוותרים בזאת על כל דרישה, תביעה או טענה כלפי הממשלה, 

נזק ישיר או עקיף או הפסד כלשהו הנובעים מאי  המשרדים או מי מטעמם על כל
 זמינות מרכז התמיכה ו/או מזמני התגובה בו.

הממשלה תעניק לנציגי המשתמשים חוברת הדרכה למשתמש בקובץ דיגיטלי,  (3)
אותו יוכלו להוריד מפורטל הספקים או לקבלו מהגורם שהוגדר ככתובת מרכזית 

 לניהול רישום המשתמשים.

 ופיים:שימוש בהליכים חל .00

הטמעת פורטל הספקים הממשלתי במשרדים השונים תתבצע בהדרגה. הממשלה  (1)
תודיע לכל המשתמשים על הצטרפות כל משרד חדש ע"י פרסום הודעה מתאימה 

 בפורטל הספקים הממשלתי ו/או בדרך אחרת.

בפורטל יכללו הזמנות רכש מסוגים מסוימים, כפי שייקבע מעת לעת ע"י  (2)
 הממשלה.

פעלת פורטל הספקים הממשלתי במשרד ממשלתי מסוים, המשרד ככלל, מרגע ה (3)
יפעיל באמצעות הפורטל את כל הזמנות הרכש מהסוגים הנכללים בפורטל. אולם 
המשרד יהיה רשאי להחריג הזמנות מסוימות מלהיכלל בפורטל הספקים 
הממשלתי וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי בכפוף להנחיות החשב הכללי. במקרים 

היה למשתמשים כל תביעה או טענה כלפי הממשלה או מי מטעמה ו/או אלה לא ת
 כלפי המשרדים או מי מטעמם.

ככלל, ספק המצטרף לפורטל הספקים הממשלתי, יגיש את כל דיווחי הביצוע ואת  (4)
כל החשבוניות בגין ההזמנות שהופנו אליו באמצעות פורטל הספקים הממשלתי, 

להגיש דיווחי ביצוע או חשבוניות בפורטל בלבד. אולם, הספק יהיה רשאי 
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מסוימים שלא באמצעות הפורטל, בכפוף לתנאי ההסכם בינו לבין המשרד ובכפוף 
 לכל דין.

 בעיות ביצועים, פונקציונליות חסרה או חלקית: .02

ייתכן שחלק מהפונקציונליות של פורטל הספקים הממשלתי לא תהיה זמינה  (1)
במקרה זה, תוספות  במועד ההפעלה הראשונה המתוכננת של הפורטל.

פונקציונליות יוטמעו בשלבים לאחר כניסת המערכת לעבודה בפועל. לא תהיה 
למשתמשים כל תביעה או טענה כלפי הממשלה ו/או מי מטעמה או כלפי משרדים 

 ו/או מי טעמם בגין חוסרי פונקציונליות כאמור.

ספקים הממשלה תעשה כל מאמץ סביר להבטיח זמינות ותקינות פעולת פורטל ה (2)
הממשלתי ואולם ייתכן שהמערכת לא תהיה זמינה מעת לעת בשל תקלות או 
לצורך תחזוקה. כמו כן, ייתכנו תקלות שיחייבו הגשה חוזרת של דיווחי ביצוע 
ו/או חשבוניות או יפגעו בקצב העבודה. במקרים אלה לא תהיה לספקים כל 

דים ו/או מי תביעה או טענה כלפי הממשלה ו/או מי מטעמה או כלפי המשר
מטעמם ובלבד שננקטו על ידי הממשלה, או מי מטעמה, מאמצים סבירים 

 למניעת הישנות התקלות והטיפול בהן.

במקרים בהם תקלה מתמשכת בפורטל הספקים הממשלתי מונעת באופן זמני  (3)
הגשת דיווחי ביצוע ו/או חשבוניות באמצעות הפורטל, המשרדים והמשתמשים 

טל הספקים הממשלתי בהתאם להנחיות כפי שיפורסמו יונחו לפעול מחוץ לפור
 ע"י החשב הכללי מעת לעת.

 שינויים חקיקתיים .00

ייתכן שבמהלך הפעלת פורטל הספקים הממשלתי ישתנו חוקים ותקנות או  (1)
יפורסמו החלטות בתי המשפט או פסקי דין או הנחיות רשות המיסים המשפיעים 

הממשלה רשאית להתאים את על תהליכי הרכש הממשלתי ובמקרים אלה תהיה 
תהליכי העבודה בפורטל הספקים הממשלתי בהתאמה לשינויים אלה. 

 המשתמשים יהיו מחויבים לעבוד לפי הכללים החדשים שיוגדרו. 

הממשלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות הסדרים ותהליכים בניהול פורטל  (2)
ורטל הספקים הממשלתי ע"י הודעה מראש למשתמשים ו/או נציגיהם דרך פ

הספקים הממשלתי ו/או בדרכים אחרות ו/או ע"י שינוי תנאי נספח זה. במקרה 
של שינוי כאמור, המשתמש יידרש לחתום על נספח תחליפי ו/או על תוספת 
לנספח זה. משתמש הרואה את עצמו נפגע ע"י שינויים אלה יהיה רשאי להפסיק 

 35ת ניהול תוך את השימוש בפורטל הספקים הממשלתי ע"י הודעה בכתב לחבר
  יום מיום משלוח ההודעה על השינויים כאמור.

 

 חבלה ומידע אסור .04

המשתמש וכל נציגיו מתחייבים לא לגרום, לא לנסות לגרום ולא להניח לאחר  (1)
לגרום לשינוי כלשהו במידע, ידיעה או נתון מכל סוג שהוא המצויים בפורטל 

דיווחי ביצוע  הספקים הממשלתי פרט לאישור קבלת הזמנות רכש, הגשת
וחשבוניות ופעולות אחרות שהממשלה תאפשר לבצע באמצעות הפורטל, אם 

 תאפשר.

המשתמש מתחייב להשתמש במידע מותר אך ורק למטרת אישור הזמנות רכש,  (2)
הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות למשרדי הממשלה והמשתמש מתחייב לא להפיץ 

 ות לעיל.את המידע לגורם כלשהו שלא לצורך המטרות המפורט

המשתמש וכל נציגיו מתחייבים לא לנסות לקבל מידע אסור מהמערכת, ואם  (3)
במקרה יגיע אליהם מידע אסור בדרך כלשהי, מתחייבים המשתמש וכל נציגיו, 

 ביחד ולחוד:
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למחוק מיד את המידע האסור במחשב המשתמש או בכל מחשב  .א
או ציוד אחר שבשליטתו ושבו נמצא מידע אסור. אם לידיעת 

שתמש הוקלט מידע אסור במחשב או ציוד אחר שאינו המ
בשליטתו, יודיע על כך למרכז התמיכה של טלפונית וגם בכתב, 
מיד כשיוודע לו. אם הודפס המידע האסור, ישלח מיד המשתמש 
את הדף המודפס אל מרכז התמיכה של מרכבה, בלי להשאיר 

 ברשותו העתק של הדף או העתק אחר של המידע האסור.

 ע מיד טלפונית וגם בכתב על האירוע לחברת הניהול.להודי .ב

לא לעשות כל שימוש במידע אסור ולא לגלותו לאיש, למעט גילוי  .ג
 ב. לעיל.-הדרוש לצורך פסקאות א. ו

 המשתמש מתחייב לא להשתמש במידע בניגוד לדין. (4)

המשתמש מתחייב לא לאפשר למי שאינו הנציג המורשה שלו )לו הונפק כרטיס  (0)
ר למערכת באמצעות כרטיס החכם, בין במישרין ובין בעקיפין, חכם( להתקש

והוא מתחייב לקיים הסדרים מתאימים שימנעו התקשרות כאמור. כמו כן, 
מתחייב המשתמש שלא למסור לאדם שאינו זכאי לקבלו לפי נספח זה, מידע 

 שיאפשר לו להתקשר למערכת.

יו לפי כתב המשתמש אחראי לכך שכל נציג מורשה שלו ימלא את חובות (6)
ההתחייבות ולפי נספח זה וכן שהוא ימלא את כל הדרישות המוטלות על 

 המשתמש בסעיף זה.

הפרה של אחת או יותר מהתחייבויות המשתמש על פי נספח זה על ידי המשתמש  (0)
או נציג מורשה שלו תחשב להפרה על ידי המשתמש, וזאת מבלי לפגוע בזכויות 

 אחר שיגיע לה מאת הנציג המורשה.הממשלה לפיצוי, שיפוי או כל סעד 

המשתמש מתחייב לבטל את הרשאתו של כל נציג מורשה שלו שהפסיק להיות  (2)
שותף או הפסיק את עבודתו אצל המשתמש, לפי הענין, ולהודיע על כך לחברת 

 שעות מיום סיום עבודתו של הנציג. 42ניהול טלפונית וגם בכתב תוך 

( לעיל, תבטל הממשלה את 2סקה )הודיע המשתמש לחברת ניהול כאמור בפ (8)
זכאותו של הנציג של המשתמש )שהפסיק להיות מורשה לשימוש במערכת( 

שעות מיום קבלת ההודעה בכתב אולם תהיה  42להשתמש במערכת תוך 
הממשלה רשאית )ולא חייבת( לבטל את ההרשאה גם על סמך הודעה טלפונית 

 בלבד.

מורשה של המשתמש מכל  הממשלה תהיה רשאית לבטל את ההרשאה לנציג (15)
  סיבה שהיא בתנאי שהממשלה תנמק את סיבת הביטול.

 

 ניתוק המשתמש מפורטל הספקים הממשלתי .05

באם ייווצרו תנאים הכרחיים המחייבים את הממשלה להפסיק השימוש בפורטל  (1)
הספקים הממשלתי או חלקו, תהא הממשלה רשאית להפסיק את פעילות פורטל 

 מוגבלת או בלתי מוגבלת.הספקים הממשלתי, לתקופה 

אם יתברר כי קיים חשש לגבי נכונות ההצהרות של המשתמש או נציגיו שניתנו  (2)
לממשלה או אם המשתמש או נציגיו קיבלו מידע אסור והשתמש בו בניגוד 

או הניח לאחר לעיל או ניסה לחבל בפורטל הספקים הממשלתי  14להוראות סעיף 
לחבל במערכת, אזי תהא רשאית הממשלה לנתק את המשתמש מהמערכת עד 
לבירור העניין ובמקרה זה לא תהיה למשתמש כל תביעה או טענה כלפי הממשלה 
או מי מטעמה ו/או המשרדים או מי מטעמם בגין אי קבלת שירותי פורטל 

  הספקים הממשלתי.
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 חתימת נותן השירותים בראשי תיבות: __________________

 

 הנקוב בראש נספח זה. ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך

 

 חתימות המשרד

 שם ______________________________________  חתימה _________________________

 

 שם  _____________________________________ חתימה___________________________

 

 חתימות המשתמש

 _________________שם _________________________________חתימה______________

 

 שם  _________________________________ חתימה  ______________________________
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 חתימת נותן השירותים בראשי תיבות: __________________

 דרישות לתשתית המקומית –נספח א' 

 אמצעים הניתנים מהגורם המנפק  .0
 קורא כרטיסים. .1.1
 כרטיס חכם. .1.2
 (.Pin Numberסיסמא ) .1.3

 
 דרישות מערכת  .2

 חומרה והתוכנה הבאות:עבודה במערכת תתאפשר רק עם קיום דרישות ה
 פנויה )עבור קורא הכרטיסים( USB יציאת .2.1
 ומעלה 0.5דפדפן אינטרנט אקספלורר  .2.2
 VISTAאו   WINDOWS8/8.1או  WINDOWS7מערכת הפעלה  .2.3
2.4. Windows XP -  3עם Service Pack .ומעלה 
 קורא כרטיסים מותקן * .2.0
 תוכנת גישה לכרטיס חכם מותקנת* .2.6
 ( מותקנת* Sign&Verifyתכנת חתימה דיגיטלית ) .2.0
הפעלת   NETVIEWERלצורך השתלטות על תחנות העבודה של המשתמש יש להפעיל תוכנה בשם , .2.2

 GOV.ILהתוכנה וההשתלטות תעשה בליווי התומך של מרכב"ה מאתר 

ניתן למצוא בפורטל השירותים והמידע הממשלתי  Sign&Verify*הנחיות להתקנת כרטיס חכם ותוכנת 
 .(קישור לפורטל השירותים והמידע הממשלתיבכתובת 

 

http://www.gov.il/
http://www.gov.il/
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 חתימת נותן השירותים בראשי תיבות: __________________

 
 הצהרת נציג המשתמש ואישור על סמכויות נציג המשתמש בפורטל הספקים הממשלתי –נספח ב' 

 אל ממשלת ישראל, באמצעות החשב הכללי, משרד האוצר

 )מחק את המיותר(
 אני/אנו הח"מ מודיע/ים בכך כי:

מטעם השותפות הרשומה בשם:................................../מטעם החברה בשם כי  איש הקשר מטעמי/  .1
נציג המשתמש( עבורו  –המשתמש( הינו מר/גב ............................ )להלן  –....................... בע"מ/ )להלן 

רך הגשת דיווחי ביצוע בכוונתנו להנפיק כרטיס חכם לצורך שימוש בפורטל הספקים הממשלתי לרבות לצו
 .וחשבוניות למשרדי ממשלה

אני/אנו מאשר/ים בזאת כי כל שימוש בפורטל הספקים הממשלתי ע"י נציג המשתמש באמצעות כרטיס החכם  .2
יחייב  את המשתמש לכל דבר וענין לרבות הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות כאמור וקבלת הודעות ממשרדי 

לחברת הניהול מטעם הממשלה בכתב וגם טלפונית על ביטול ההרשאה  הממשלה, אלא אם כן הודיע המשתמש
שעות בימי עבודה במשרדי הממשלה, לפני ביצוע הפעולה והמשתמש קיבל מחברת  42לנציג המשתמש לפחות 

שעות ממועד ההודעה  24הניהול אישור בכתב על כך שבקשת המשתמש התקבלה. לא התקבל האישור תוך 
 להתקשר לחברת הניהול כדי לברר שביטול ההרשאה בוצע בפועל.בכתב, על המשתמש יהיה 

יובהר, כי על המשתמש חלה האחריות לוודא את קבלת הודעתו כאמור לעיל, וכי רק לאחר קבלת האישור 
 מטעם החברה המנהלת, האמור יחזה להיות כנתקבל.

חתימה אלקטרונית, ידוע למשתמש, כי הכרטיס החכם יכלול תעודה אלקטרונית מאושרת בהתאם לחוק  .3
הכוללת את הפרטים של המשתמש ואת פרטי נציג המשתמש. ידוע למשתמש כי על המשתמש  2551-התשס"א

להבטיח אישית כי לא ייעשה שימוש שאינו מורשה על ידי המשתמש בכרטיס והמשתמש פוטר בזה את 
 הממשלה ומי מטעמה מכל אחריות הנובעת משימוש בלתי מורשה, כאמור.

ת באה בנוסף על ההתקשרות מול הגורם המאשר לצורך הנפקת תעודת חתימה אלקטרונית הצהרה זא .4
 מאושרת.

 פרטי נציג המשתמש הינם כלהלן: .0
 שם מלא ............................... .א
 כתובת מלאה ..................................................... .ב
 ת.ז. ................................ .ג
 יד אצל המשתמש .................................תפק .ד
 מספר טלפון בעבודה .......................... .ה
 מספר טלפון בבית .............................. .ו
 מספר טלפון נייד ................................ .ז
 כתובת דואר אלקטרוני ........................ .ח

 
 שי חתימה מטעם הקבלן וחותמת של המשתמש:חתימה/ות של מורשה/מור

 
................................................  ............................................................. 

 
 שם מלא: ..............................   שם מלא:  ..............................

 
 ת.ז./ ח.פ.: ...........................   ..................ת.ז./ ח.פ.:  .........

 
 כתובת:  ..............................   כתובת:  ..............................

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 


