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 26/2017מכרז פומבי מס' 

 "פרחי ספורט" )שלב ב'( –התכנית הלאומית לקידום ספורט ילדים ובני נוער לניהול והפעלה של 

 חלק ג' - הסכם אספקת השירותים

 

 2017______  שנערך ונחתם בירושלים ביום ____________ לחודש 

 

 בין

 ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת למטרה זו ע"י

המורשים לחתום בשם  "המשרד"( משרד התרבות והספורט )להלן: משרד התרבות והספורט ביחד עם חשב

 המדינה. 

 "המדינה"( להלן:)שכתובתם: קריית הממשלה המזרחית, בניין ג' ירושלים  

                                         

 מצד אחד

 לבין

 _______________________________ 

 )ח.פ. ____________(, שכתובתו: _________________________________________ 

 באמצעות מורשה החתימה המוסמך לחתום בשמו ______________ )ת.ז. _____________( 

 "הספק"( להלן:)

 מצד שני                                                                                                                                      

 

   

ניהול והפעלה של התכנית הלאומית לקידום ספורט ילדים ובני והמשרד מעוניין להעסיק את הספק לשם  הואיל

 "(;העבודות" או  "השירותים", ביצוע הפרויקט על כל הכלול בו ייקרא להלן: "רויקטהפ)להלן: " נוער

 

(, המצורף כנספח א' 26/2017ולשם התקשרות לקבלת השירותים יצא המשרד במכרז פומבי )שמספרו  והואיל

 להסכם זה המהווה חלק בלתי נפרד ממנו; 

 

  סכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו;והספק הגיש הצעתו במכרז, המצורפת כנספח ב' לה והואיל

 



וועדת המכרזים של המשרד החליטה ביום __________ )פנייה מס' _____( לבחור את הספק כזוכה  והואיל

 במכרז, אשר ייתן את השירותים למשרד;

 

הנדרש, והספק מעוניין לספק עבור המשרד את השירותים, והוא מצהיר כי הוא עוסק בשירותים מן הסוג  והואיל

כי הוא בעל הידע, הניסיון, המיומנות בביצוע שירותים אלו, כי הוא מחזיק בכל האמצעים הדרושים 

לביצוע השירותים, כי הוא בעל היכולת הפיננסית לאספקת השירותים וכי ברשותו כוח אדם מקצועי, 

 מתאים ומוסמך ובהיקף ככל שיידרש, לצורך ביצועם והשלמתם במועד;

 

מצהיר כי הוא רשאי על פי כל דין לספק את השירותים עבור המשרד וכי אין כל מניעה, לפי כל והספק  והואיל

דין ו/או הסכם שהספק צד לו, לאספקת השירותים על פי הסכם זה, וכי אין לו ו/או למי מטעמו ניגוד 

ה, וכי עניינים, מכל מין וסוג שהוא, עם המשרד ו/או בקשר עם אספקת השירותים לפי הוראות הסכם ז

 הוא ועובדיו עומדים בדרישת כל דין;

 

 והמשרד מעוניין כי הספק ייתן את השירותים למשרד בהתאם להצעתו נספח ב' ובכפוף לתנאי הסכם זה; והואיל

 

 לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

 כללי .1

  דין המבוא להסכם זה כדין ההסכם גופו. .1.1

 דים על הסכם זה.הסכם זה יכנס לתוקף רק לאחר חתימת הצד .1.2

כל נספח להסכם זה שיצוין כנספח בגוף ההסכם וייחתם בראשי תיבות או חתימה מלאה של  .1.3

 הצדדים יהיה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

 להסכם זה מצורפים הנספחים הבאים, המהווים חלק בלתי נפרד ממנו: .1.4

 א' למכרזחלק  -נספח א' להסכם 

 הצעת הספק - ב' להסכםנספח 

 נוסח אישור עריכת הביטוח - 1נספח ג'

 ערבות ביצוע - 2נספח ג'

 סודיות ולמניעת ניגוד עניינים נוסח התחייבות לשמירת - 3נספח ג'

 

 הגדרות .2
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 למונחים בהסכם זה תהיה המשמעות אשר ניתנה להם במכרז נספח א'. .2.1

 כללי הפרשנות אשר נקבעו במכרז נספח א' יחולו גם על פרשנות הסכם זה. .2.2

 

 תקופת ההתקשרות .3

תקופת מיום חתימת הצדדים על החוזה )להלן: " לשנה אחתהינה תקופת ההתקשרות  .3.1

 "(.ההתקשרות

בכתב ומראש להאריך את ההתקשרות  למשרד נתונה אופציה חד צדדית ובלעדית, בהודעה .3.2

"( וכן להרחיב את היקף תקופת הארכהתקופות נוספות, בנות שנה כל אחת )להלן: " 3-ב

ביצוע העבודות הנדרשות לפי הסכם זה, הכול על בסיס מחירי ותנאי ההסכם, המכרז 

, הוראות התכ"מ 1992-וק חובת מכרזים, התשנ"בוההצעה. והכול בהתאם להוראות ח

 ובהתאם למכרז זה.  

מובהר בזאת כי המשרד רשאי ואינו חייב להאריך את ההתקשרות לתקופות האופציה ורשאי  .3.3

 הוא להאריך רק לחלק מתקופות האופציה, לפי שיקול דעתו.

החליט המשרד לא להאריך את תקופת ההתקשרות, לרבות תקופת ההארכה או לא ניתנה  .3.4

כל הודעה ע"י המשרד לפני תום תקופת ההתקשרות, יסתיים ההסכם בתום התקופה 

האמורה, ללא צורך במתן הודעה נוספת. הסתיים ההסכם כאמור לא יהיו לספק כל טענות 

 מור.ו/או תביעות מן המשרד בגין סיום ההסכם כא

 

 ביטול ההסכם .4

על אף כל האמור בהסכם זה ומבלי לגרוע מהאמור בסעיפים לעיל, כל צד יהיה  רשאי לבטל  .4.1

יום מראש לצד  30הסכם זה בכל עת במשך תקופת ההתקשרות תוך מתן הודעה בכתב של 

שכנגד, מבלי שיידרש לתת נימוק לביטול ובתנאי שכל צד מילא את התחייבויותיו כלפי הצד 

 השני  וכלפי קבלני המשנה לפרויקט או הגופים המפעילים עד מועד הביטול.

הובא ההסכם לידי גמר, יהא המשרד רשאי לבצע את העבודות בעצמו ו/או באמצעות  .4.2

 אחרים.

מר, יהיה הספק זכאי לתשלום על אותו חלק מהעבודות שכבר ביצע, הובא ההסכם לידי ג .4.3

בניכוי התשלומים ששולמו לו על ידי המשרד עד לאותו המועד. לא ישולם לספק כל שכר 

 ו/או פיצוי ו/או תשלום נוסף.

בכל מקרה שההסכם יובא לידי גמר ו/או יבוטל על ידי המשרד )ותהא הסיבה לכך אשר תהא(  .4.4



יהא המשרד רשאי )הוא או מי מטעמו( להשתמש בעבודות ובכל יתר  או על ידי הספק,

המסמכים הקשורים בעבודות, שהוכנו על ידי הספק עד לאותו מועד, והמשרד יהא פטור 

 מלשלם לספק כל שכר, תמורה או פיצוי מכל מין וסוג שהוא בעד השימוש כאמור.

)ותהא הסיבה לכך אשר תהא(  בכל מקרה שההסכם יובא לידי גמר ו/או יבוטל על ידי המשרד .4.5

או על ידי הספק, יגיש הספק למשרד דוח, המפרט את פעולותיו עד ליום האחרון של 

 ההתקשרות בפועל.

הביא המשרד את ההסכם לידי גמר או ביטל אותו עקב הפרת ההסכם על ידי הספק, יהיה  .4.6

 המשרד זכאי לתבוע מהספק את כל ההוצאות והנזקים שייגרמו לו עקב ההפרה.

 

 התחייבויות הספק .5

או כל עובד אחר  ם קשר מתמיד עם מנהל מינהל ספורטהספק ו/או עובדיו מתחייבים לקיי .5.1

"(, לעבוד עם ההנהלה בתיאום מלא ההנהלהשל המשרד אשר הוסמך על ידו )להלן: "

 ולהשתתף בישיבות ובהתייעצויות ככל שיידרש על ידי המשרד.

האמורות במסמך הגדרת העבודה ולייעץ ולעזור הספק מתחייב לבצע את כל העבודות  .5.2

 למשרד בכל עניין הקשור לביצוע העבודות על פי הסכם זה.

במידה ויידרש תאום בין הספק ו/או עובדיו ובין גורמים אחרים שעובדים עבור המשרד,  .5.3

הספק ו/או עובדיו מתחייבים לפעול באופן שיאפשר שיתוף פעולה בינם ובין הגורמים 

 ר.האחרים כאמו

המשרד יבקר ויפקח, ככל שימצא לנכון, באמצעות נציגיו, על טיב ואיכות ביצוע העבודות  .5.4

 על ידי הספק.

הספק מתחייב להעביר להנהלה לפי דרישתה או לפי הצורך, דוח על התקדמות ביצוע  .5.5

 העבודות ואת הדוחות הנדרשים לשם קבלת התמורה כאמור בסעיף התמורה להלן.

די המשרד באופן מיידי, ובהתאם להוראות ההנהלה כל מידע או הספק מתחייב להעביר לי .5.6

חומר כלשהו אחר, או העתק מהם, אשר קשורים או כרוכים בביצוע העבודות, כך שכל אלה 

 יהיו מצויים גם בידי המשרד.

הספק מתחייב לבצע את העבודות בזהירות, בנאמנות, במיומנות, וברמה מקצועית גבוהה  .5.7

של ההנהלה, ולשם כך למלא אחר הוראותיה של ההנהלה, בין שהן לשביעות רצונה המוחלט 

 מפורטות בהסכם זה ובין שהן אינן מפורטות בו.

 הספק מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לדרישות כל דין. .5.8



הספק מתחייב כי הוא ו/או מי מטעמו לא יעשה דבר שיש בו משום ניגוד אינטרסים עם  .5.9

צב בו קיימת אפשרות ממשית לניגוד עניינים עם פעולותיו לפי הסכם זה ולא ימצא במ

פעולותיו לפי הסכם זה. במקרה בו יש לספק ו/או לעובדיו ספק או חשש כאמור, הוא יפנה 

 למשרד לשם קבלת אישור.

 

 ניהול הפרויקט וביצועו: .6

ב' ובהתאם למתכונת -הפרויקט יבוצע בהתאם לקווי המתאר המפורטים בנספחים א' ו .6.1

 ההפעלה המפורטת בהם. 

 "(. נציג המשרד)להלן: " ספורטנציג המשרד לצורך ביצוע הסכם זה הינו ראש מינהל  .6.2

 "(. נציג הספקנציג הספק הוא __________________________ )להלן: "

 יגיהם בכל עת בהודעה על כך לצד השני.הצדדים רשאים להחליף את נצ

 למען הסר כל ספק, העבודות הנדרשות מתוקף הסכם זה יסופקו על ידי: .6.3

  מנהל הפרויקט:

 

 

 

 

 

במקרה ונדרשת העסקת עובדים אחרים לצורך ביצוע העבודות, לרבות החלפה או מילוי 

ובכתב של המשרד חודשים, הדבר מותנה בקבלת אישור, מראש  3מקום לתקופה העולה על 

 ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.

 

 התחייבות המשרד .7

 על מנת לאפשר לספק לעמוד בהתחייבויותיו על פי חוזה זה מתחייב המשרד כדלקמן:

הספק מתחייב לשתף פעולה עם נציג המשרד באופן מידי, מלא ומוחלט. מבלי לגרוע מכלליות  .7.1

המשרד ו/או המשרד כל דבר ו/או מסמך הדרוש האמור, המשרד מתחייב להציג בפני נציג 

לפי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד ו/או נציג המשרד, לצורך פיקוח ו/או ביקורת לביצוע 

 השירותים והעבודות לפי ההסכם.

זכות הפיקוח וסמכויות הפיקוח המוקנות לנציג המשרד בהסכם זה הנן אמצעי ביקורת  .7.2

, על כל סעיפיו, במלואו, ואין בהן כדי לשחרר שמטרתו להבטיח, שהספק מקיים הסכם זה

פי כל דין, בכל הקשור -פי הסכם זה ו/או על-את הספק מאחריות מלאה כלפי המשרד על



 פי הסכם זה ומסמכי המכרז.-למילוי התחייבויותיו על

פי הוראות -נציג המשרד יהיה רשאי לבדוק בכל עת, את אופן ביצוע התחייבויות הספק על .7.3

 כי המכרז.הסכם זה ומסמ

נציג המשרד יהיה רשאי לדרוש מהספק תיקון או שינוי של איזה חלק מן המכרז אשר לא  .7.4

בוצע בהתאם להסכם זה, למסמכי המכרז או להוראותיו, וזאת בכל שלב של שלבי העבודה, 

-המפורטים להלן. הספק מתחייב לבצע את הוראות נציג המשרד תוך התקופה שתיקבע על

ן ביצוען יהיו על חשבונו של הספק. לספק לא תהא כל תלונה ו/או טענה ידו וכל ההוצאות בגי

 בקשר לדרישות של נציג המשרד.

נציג המשרד יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או כל חלק ממנה, אם לפי שיקול  .7.5

 דעתו, אין העבודה נעשית בהתאם להסכם זה, למסמכי המכרז או להוראותיו.

חיד והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב ביצוע השירותים נציג המשרד יהיה הקובע הי .7.6

 והעבודות ולאופן ביצועם.

הספק מתחייב לבצע את השירותים והעבודות בהתאם להוראות הסכם זה והוראות נציג  .7.7

 המשרד וזאת במיומנות, יעילות וברמה מקצועית גבוהה ולשביעות רצון נציג המשרד.

 

 העבודות   .8

 הספק כוללות, בין היתר, את העבודות המפורטות במסמך הגדרת העבודההעבודות אותן יבצע  .8.1

ואת ההוראות שיעביר המשרד לספק מעת לעת. כל תוספת או שינוי בעבודות יעשו  – נספח א' –

 באמצעות מסמך בכתב בלבד, ולא יחייבו אם לא יעשו בדרך זו.

פק לא ביצע את התחייבויותיו מבלי לגרוע מזכויות המשרד לפי הסכם זה ולפי כל דין, היה והס .8.2

לפי הסכם זה, כולן או חלקן, יהא המשרד רשאי לבצע כל עבודה מהעבודות בעצמו או באמצעות 

 אחר, והספק יישא בכל הוצאה עודפת שתיגרם למשרד עקב כך.

 

 התמורה .9

 

 

 

 

 

 הספקים פורטל במסגרת וחשבונות דיווחים להגיש הספק נדרש התמורה תשלום לצורך

 הספק על לפיכך. הרלוונטיות הכללי החשב והנחיות מ"התכ להוראות לב בשים ,הממשלתי

 .התמורה ולקבלת להתקשרות כתנאי לפורטל הספקים להתחבר

 :בכתובת האוצר משרד לאתר לפנות יש הספקים לפורטל ולהתחברות מלאים לפרטים

http://mof.gov.il/AG/PortalSapakim.aspx#GovXParagraphTitle3 

 .הממשלתי הספקים לפורטל בהתחברות הכרוכות העלויות בכלל יישא הזוכה כי יודגש
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לניהול והפעלה של התכנית הלאומית לקידום ספורט ילדים השירותים על ידי הספק למתן תמורה ב .9.1

ישלם המשרד "פרחי ספורט" )שלב ב'(, לשביעות רצונו של המשרד ובהתאם לתנאי המכרז  –ובני נוער 

קבוע עבור תפעול הפרויקט והוצאות הנהלה וכלליות בהתאם להצעת אחת לרבעון סכום לספק 

  .על סך ___________ ש"ח להסכם ב'ומצורפת כנספח  11כפי שהוגשה בנספח ב' המחיר הזוכה

, לקבוצה אירועי שיא 4 ארגון בגין ארגון וביצוע בפועל שללספק התמורה האמורה אינה כוללת תמורה  .9.2

, אשר עבורן ישלם המזמין ארגון והפעלת "מארז העשרה" וארגון והפעלה של השתלמויות למאמנים

 ב'ומצורפת כנספח  11כפי שהוגשה בנספח ב'בפועל אחת לרבעון בהתאם לדו"ח ביצוע לספק 

 כדלקמן: להסכם

 ₪;ישולם סך של __________  – לקבוצה אירוע שיא 4עבור ארגון 

 ₪;ישולם סך של ____________ ארגון והפעלת "מארז העשרה" עבור 

    ₪; _____________ ארגון והפעלה של השתלמויות למאמניםעבור 

 בתוספת מע"מ כדין. התמורה תשולום .9.3

, התמורה לעיל הינה סופית מלאה ומוחלטת, וכוללת כל מס והיטל שהוא ולא תגדל מכל סיבה .9.4

 גם במידה והמשרד יגדיל את תקציב הפעילות.

מותנה באישור מטעם המזמין , 1.4.3אגף הכספים במשרד ישלם לספק עפ"י הוראת התכ"ם  .9.5

לאחר תקופה זו מסיבות התלויות במשרד שהשירות המפורט אכן בוצע. אם התשלום יתבצע 

בלבד, ישלם המשרד ריבית בהתאם להוראות החשב הכללי כתוקפן מעת לעת. תשלום הריבית 

כדי למנוע עיכובים בתשלום, ידאג הספק  מותנה בפניה מטעם הספק אל חשב המשרד.

הנדרשים  שהחשבונית המוגשת על ידו תהיה כתובה בכתב ברור וקריא, ותכלול את כל הפריטים

 כפי שיסוכם עם המזמין.

לספק לא תהיינה כל דרישות או טענות למשרד בגלל עיכובים בתשלום הנובעים ממחדליו כגון  .9.6

 חוסר פרטים בחשבונית, פרטים לא נכונים, חוסר במסמכים, איחור בהגשת חשבונית, וכיו"ב.

גורם אחר שעליו לשלם, הספק אינו רשאי להתנות תשלום כלשהו לספקיו ו/או לעובדיו או לכל  .9.7

 בקבלת תשלומים מהמשרד.

 :והתאמה הצמדה .9.8

התמורה במכרז זה תוצמד למדד המחירים לצרכן, כפי שהוא מתפרסם מעת לעת ע"י  .9.8.1

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדד הבסיס ההתחלתי הוא המדד הידוע במועד 



 הגשת ההצעות למכרז.

 הצמדה תתבצע לא ההצעות הגשת ממועד חודשים 18 במהלך"ל, חשכ הוראות פי על .9.8.2

 .בהמשך המפורט במקרה למעט, במכרז המחיר להצעת

חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות ייקבע מדד הבסיס החדש אשר  18בתום  .9.8.3

 ישמש כבסיס להשוואה לצורך ביצוע הצמדות.

 30חודשים, כך שההצמדה הראשונה תיעשה בחלוף  12ההצמדה תתבצע מידי  .9.8.4

חודשים לאחר מכן.  12הצעות במכרז ובכל החרון להגשת חודשים מהמועד הא

התמורה תעודכן בשיעור השינוי בין המדד הידוע בעת הגשת החשבונית ע"י הספק 

 לבין מדד הבסיס החדש שנקבע.

החודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי  18למרות האמור לעיל, אם במהלך  .9.8.5

, תיעשה התאמה לשינויים הבסיס ממדד 4% עליעלה ש בשיעור לצרכן המחירים במדד

לבין  4%שהיה ידוע במועד שבו עבר את  המדדכדלהלן: שיעור ההתאמה ייעשה בין 

חודשים מהמועד האחרון  8חודשים. לדוגמא: במידה ובחלוף  12המדד הידוע בחלוף 

, אזי תתבצע הצמדה 4%על  יםהצעות עלה שיעור השינוי בסל המדדהלהגשת 

 חודשים לאחר מכן. 12ומידי כל  20 -הראשונה בחודש ה

 למשרד תהיה זכות קיזוז לגבי תשלומים לספק בגין חוב שהספק חב לו. .9.9

 לספק לא תהיה זכות קיזוז בגין חוב שהמשרד חב לו. .9.10

אין להתחיל לבצע את השירות האמור במכרז זה לפני שייחתם הסכם בין המשרד לבין הספק  .9.11

 הזוכה כדין.

 

 ערבות ביצוע .10

המוצעת  מהתמורה השנתית 5%בשיעור של ל הסכם זה, יפקיד הספק ערבות עם החתימה ע .10.1

 )ללא התמורה לספק(, לרבעוןמיתר תקציב הפעילות  5%בהצעת המחיר הזוכה, בתוספת 

טחון למילוי התחייבויות המוסד לפי הסכם זה. הערבות תהיה אוטונומית וצמודה, יכב

להסכם זה. הערבות תהיה ערבות בנקאית או של חברת  3בהתאם לנוסח המופיע בנספח ג'

 -ביטוח ישראלית בעלת רישיון לעסוק בביטוח לפי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א 

 המאושרת על ידי החשב הכללי. 1981

( חודשים לאחר תום 3הערבות תישאר בתוקף משך כל תקופת ההתקשרות ולמשך שלושה ) .10.2

תקופת ההתקשרות. המשרד רשאי לדרוש מהספק את הארכת ערבות הביצוע עד למועד 



 שיקבע על ידו, והספק ימלא אחר דרישה זו.

הערבות תוארך תקופת ההתקשרות בשנה נוספת, יחדש הספק את הערבות הבנקאית, בתנאי  .10.3

 ימים מתחילת שנת ההתקשרות הנוספת. 7-המקורית, וזאת לא יאוחר מ

המשרד יהיה רשאי לחלט את הערבות, כולה או חלקה, אם סבר המשרד כי הספק לא מילא  .10.4

 את התחייבויותיו לפי הסכם זה.

ידי המשרד, יפקיד הספק ערבות -חולטה הערבות או חלקה, ולא בוטלה ההתקשרות על .10.5

לעיל, כך שבכל עת עד תום תקופת ההתקשרות,  10.1הערבות המפורט בסעיף נוספת, בגובה 

 לרבות הארכותיה, תהיה בידי המשרד ערבות בגובה הסכום האמור.

 מוקדם לכניסה לתוקף של הסכם זה.המצאת הערבות הינה תנאי  .10.6

-אין בכל האמור לעיל כדי לשחרר את הספק ממילוי מלא ומדויק של כל התחייבויותיו על .10.7

 פי הסכם זה ואין בו להטיל על המשרד חובה כלשהי.

 

 סופיות התמורה .11

התמורה הינה קבועה, מוחלטת וסופית והספק לא יהיה רשאי לדרוש מהמשרד העלאות או שינויים 

 רה בגין ביצוע חיוביו על פי חוזה זה מכל סיבה שהיא.בתמו

 

 תשלומי יתר .12

בתום תקופת חוזה זה יבדקו הצדדים את התשלומים שביצעה המדינה לאור דו"חות וחשבונות 

הספק שאושרו. אם יתברר שהמדינה שילמה סכומי יתר יחזירם הספק למדינה תוך חודש ימים 

 כשהם צמודים כאמור בהוראות חוזה זה.

 

 יחסי עובד מעביד, אחריות וביטוח:  .13

בין הצדדים ו/או הפועלים בשמם ו/או מטעמם ו/או למענם בביצוע הסכם זה )להלן ביחד:  .13.1

"( אין ולא יהיו יחסי עובד ומעביד ו/או יחסים משפטיים אחרים מכל סוג שהוא העובדים"

 מלבד היחסים כאמור בהסכם זה.

הוא מבצע את חיוביו על פי חוזה זה כספק עצמאי הספק מצהיר בזה כי הוא ספק עצמאי וכי  .13.2

 מעביד בינו ובין מי המועסק מטעמו בביצוע חוזה זה ובין המשרד.-וכי לא קיימים יחסי עובד

הספק מצהיר בזאת כי יודיע ויבהיר לכל מי מהמועסקים על ידו בביצוע חוזה זה, כי בינם  .13.3

 מעביד.-ובין המשרד לא יתקיימו כל יחסי עובד



ות בכל זכות הניתנת לפי הסכם זה למשרד להדריך את הספק או להורות לו או אין לרא .13.4

לעובדיו או הפועלים בשמו, אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה, ואין בה כדי 

ליצור בין המשרד לבין הספק או עובדיו או הפועלים בשמו יחסי עובד ומעביד. לא יהיו לספק 

זכות של עובד מדינה, והם לא יהיו זכאים לקבל תשלומים,  או לעובדיו או הפועלים בשמו כל

פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם ביצוע הסכם זה או הוראה שניתנה על פיו או בקשר עם 

 סיום הסכם זה בכל דרך או מכל סיבה שהם.

 

 תשלומים בגין המועסקים .14

ת תשלומם הספק אחראי לתשלום שכר עבודה, זכויות סוציאליות וכל התשלומים שחוב .14.1

מוטלת על המעביד לפי כל דין או הסכם וכן תנכה את כל הניכויים שיש לבצעם על פי דין או 

הסכם משכרם של עובדיו ועליו בלבד תחול האחריות לביצוע כל התשלומים שמעביד 

 מתחייב בהם כלפי עובדיו.

ידי  חויב המשרד לשלם סכום כלשהו מהסכומים האמורים לעיל, בגין מי מהמועסקים על .14.2

הספק בביצוע חוזה זה, ישפה הספק את המשרד  עם דרישה ראשונה בגין כל סכום שחויב 

לשלם כאמור ולרבות כל תביעה או הוצאה שנגרמה למשרד, כולל שכר טרחת עורך דין 

 והודעת המשרד ביחס להוצאות כאמור תהיה נאמנה על הספק.

 

 ביטוח .15

הספק מתחייב  לרכוש, ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה, באמצעותו ו/או באמצעות 

המשרד התרבות  –קבלני משנה/בעלי מקצוע מטעמו לטובתו ולטובת מדינת ישראל 

והספורט ולהציג למשרד התרבות והספורט, את הביטוחים הכוללים הכיסויים והתנאים 

 -ו מהמצוין להלן:הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחת

 ביטוח חבות מעבידים .15.1

הספק יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי  .15.1.1

 מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת  5,000,000 -גבולות האחריות לא יפחתו מסך .15.1.2

 הביטוח )שנה(.

טח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבו .15.1.3

 היה ויחשב כמעבידם.



היה ונטען  -המשרד התרבות והספורט  –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  .15.1.4

לעניין תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהם כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי 

 מי מעובדי הספק, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

 אחריות כלפי צד שלישיביטוח  .15.2

הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי  .15.2.1

צד שלישי גוף ורכוש בגין פעילותו, בכל מקום בתחומי מדינת ישראל והשטחים 

 המוחזקים.

דולר ארה"ב, למקרה ולתקופת הביטוח  2,500,000 -גבול האחריות לא יפחת מסך .15.2.2

 )שנה(.

 .Cross Liability -כלל סעיף אחריות צולבת בפוליסה יי .15.2.3

 חריג אחריות מקצועית מבוטל ביחס לנזקי גוף ורכוש. .15.2.4

 במאכל אחר מזיק או/ו זר חומר, שהוא סוג מכל להרעלה המתייחס חריג/סייג כל .15.2.5

 .יבוטל במשקה או

 .שלישי צד ייחשבו, רכושם המשתתפים בפרויקט כולל .15.2.6

של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של  הביטוח יורחב לכסות את חבותו .15.2.7

 קבלנים, קבלני  משנה ועובדיהם.

 שאינם, מדריכים, פקחים, מנהלי פרויקטים ובעלי תפקידים נוספים, מאמנים .15.2.8

 .שלישי צד ייחשבו, הספק של המעבידים חבות ביטוח במסגרת מכוסים

המשרד התרבות והספורט, ככל שייחשבו  –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  .15.2.9

 אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.

 הספק ביטוחים ע"י ספקים וקבלנים המופעלים ע"י  .15.3

עצמאיים, מתחייב לוודא בפועל כי ספקים, להלן "קבלנים, קבלני משנה, בעלי מקצוע הספק 

הוא מתקשר לצורך לביצוע עבודות אשר עמהם לרבות, המפיק נותני שירותים )אדם או גוף(" 

ושירותים הנדרשים על פי החוזה, יציגו ביטוחים הולמים לתחומי פעילותם בהתאם 

לכל רכוש שלהם במסגרת  -לעבודה/שרות הניתן על ידם, הביטוחים יכללו כיסוי לפעילויות,

ציוד, מתקנים וכל רכוש אחר אשר יובא, יותקן וימצא באתר לצורך קיום  -הפעילות,

גוף ורכוש, לרבות לגבי הפעלת  האירוע, לאחריות כלפי עובדיהם וכלפי צדדים שלישיים,

קבלני משנה מטעמם, ביטוחי אחריות מקצועית כאשר הביטוחים  כוללים הרחבי שיפוי 

הם נכללים כמבוטח נוסף כולל סעיף  בהם משרד התרבות והספורט, –לטובת מדינת ישראל 



  .ועובדיהם התרבות והספורטמשרד  –דינת ישראל ויתור על זכות התחלוף כלפי מ

 כללי .15.4

 בכל פוליסות הביטוח הנדרשות מהספק יכללו התנאים הבאים:

המשרד התרבות   –מדינת ישראל לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים  נוספים :   .15.4.1

 , בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.והספורט

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף  .15.4.2

יום לפחות במכתב רשום לחשב המשרד  60אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 

 התרבות והספורט. 

 מדינת כלפי חזרה או השתתפות, תביעה, שיבוב/תחלוף זכות כל על מוותר המבטח .15.4.3

 יחול לטובת לא רשהוויתו ובלבד, והספורט ועובדיהםהמשרד התרבות      - ישראל

        זדון. כוונת מתוך לנזק שגרם אדם

 הפוליסות כל עבור הביטוח דמי לתשלום המבטח כלפי בלעדית אחראי הספק .15.4.4

 הפוליסות. תנאי פי על המבוטח על החובות המוטלות כל ולמילוי

    הספק. על בלעדית תחולנה ופוליסה פוליסה בכל הנקובות העצמיות ההשתתפויות .15.4.5

, המבטח אחריות את שהיא כל בדרך מקטין או המפקיע הביטוח בפוליסות סעיף כל .15.4.6

  כאשר

ראשוני  ביטוח בחזקת הינו והביטוח, ישראל מדינת כלפי יופעל לא אחר ביטוח קיים

 המזכה

 הביטוח. פי על הזכויות במלוא

תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל, לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי  "פוליסות נוסח  .15.4.7

 ביט", בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.

 חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים בכל הפוליסות המבוטחות.  .15.4.8

 

 ידי על יומצאו, ם כאמורהביטוחי  קיום על בחתימתו אישור או המבטח י"ע מאושרות, הביטוח פוליסות העתקי

 החוזה.  חתימת למועד עדלמשרד התרבות והספורט  הספק

 בתוקף להחזיק, המשרד התרבות והספורט – ישראל מדינת עם החוזית ההתקשרות תקופת בכל מתחייב הספק

 .הביטוח פוליסות את

 

המשרד  – ישראל מדינת עם החוזה עוד כל ,בשנה שנה מדי ידו על תחודשנה הביטוח פוליסות כי מתחייב הספק

 י"ע וחתומות מאושרות המחודשות הביטוח פוליסות העתקי את להציג מתחייב הספק .בתוקףהתרבות והספורט 



 תקופת תום לפני שבועיים המאוחר לכל, משרד התרבות והספורטל חידושן על מבטחו בחתימת אישור או המבטח

 .        הביטוח

 

 לפרש ואין החוזה פי ועל דין פי על עליו החלה חובה מכל הספק את לפטור כדי הביטוח בסעיפי האמור בכל אין

 דין פי על םלה סעד המוקנים או זכות כל עלהמשרד התרבות והספורט  – ישראל מדינת של כוויתור האמור את

 .   זה חוזה פי ועל

 

 אחריות .16

 אחראי כלפי המשרד לטיב העבודות, רמתן ואיכותן. הספק יהא .16.1

מבלי לגרוע מאחריותו על פי כל דין, הספק יהיה אחראי בגין כל נזק או אובדן מכל מין וסוג,  .16.2

שייגרמו עקב ביצוע העבודות וכל התחייבויותיו על פי הסכם זה או על פי כל דין, או בקשר 

עימן, למשרד ו/או לכל אדם ו/או לרכושו, ואשר הנפגע זכאי לפיצוי בגינם על פי כל דין. 

 ו עובדיו ינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת נזקים כאמור.הספק ו/א

אחריות הספק תחול גם על כל מעשה ומחדל של מי מיועציו, עובדיו, נציגיו, שלוחיו או  .16.3

 הבאים מכוחו או הקשורים עימו בקשר עם התחייבויותיו על פי הסכם זה.

וג ומין שהוא, בה הספק יפצה וישפה את המשרד ואת הבאים מכוחו, בשל כל חבות מכל ס .16.4

יחויבו כלפי צד שלישי, לרבות לעובדי המשרד, על פי כל דין, בשל כל נזק, הפסד או הוצאה, 

לרבות הוצאות התדיינות משפטית, שייגרמו לו עקב ביצוע העבודות על ידי הספק או בקשר 

 עימם, או עקב הפרת הסכם זה.

לגוף, או רכוש מכל מין וסוג,  למען הסר ספק, מובהר בזה כי הספק יהיה אחראי לכל נזק .16.5

 שייגרם לעובדיו ו/או מי מטעמו בקשר עם ההסכם.

אין באישור המשרד ו/או ההנהלה לאופן ביצוע העבודות בהתאם להסכם זה, ו/או במתן  .16.6

 הנחיות לספק, כדי לשחרר את הספק מאחריותו המלאה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

 

 בעלות במסמכים .17

, שכל המסמכים, הנתונים וכל יתר המידע שיוכנו ו/או שימסרו למשרד הספק מצהיר בזה .17.1

על ידו ו/או מטעמו לצורך ובמהלך ביצוע העבודות, יהיו שייכים למשרד לבדו, וקניינו 

הבלעדי לכל דבר ועניין, ולמשרד יוקנה בהם מכלול הזכויות, לרבות זכויות יוצרים. המשרד 

 , כל שימוש.יהיה רשאי לעשות בהם, או בחלקים בהם



הספק מתחייב למסור למשרד, לפי דרישתו, בכל עת, העתקים ברורים מכל המסמכים ויתר  .17.2

לעיל, בין בנייר ובין באמצעים אלקטרוניים, וזאת בכל מהלך  17.1המידע כאמור בסעיף 

 תקופת ההתקשרות ובכל עת לאחריה.

פי הסכם זה, או עם סיום ו/או ביטול ההסכם מכל -עם גמר ביצוע התחייבויות הספק על .17.3

שרד בכל זמן שהוא, מתחייב הספק להחזיר למשרד את סיבה שהיא, או לפי דרישה של המ

 כל המסמכים, הנתונים, וכל דבר אחר, המתייחס לעבודות.

 

 שמירת סודיות .18

הספק ו/או עובדיו מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת  .18.1

ביצוע אדם אחר או חבר בני אדם כל ידיעה אשר תגיע אליו בקשר עם ו/או במהלך 

לחוק העונשין,  118 -ו 91התחייבויותיו על פי הסכם זה. תשומת לב הספק מופנית לסעיפים 

, שעניינם איסור ועונש על מסירת ידיעות רשמיות על ידי בעל חוזה, עם גוף 1977 -תשל"ז 

 .1958 -מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, תשי"ח 

ל שמירת הסודיות, והעונש על אי מילויה. הספק מתחייב להביא לידיעת עובדיו חובה זו ש .18.2

הספק מתחייב לחתום ולהחתים כל עובד מטעמו על כתב התחייבות לשמירת סודיות, מצורף 

 להסכם זה, ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. 4כנספח ג'

 

 בדיקות ביטחוניות .19

 הספק ו/או עובדיו יעברו את הבדיקות הביטחוניות הנהוגות במשרד. הספק מתחייב לקבל .19.1

מראש את הסכמת המשרד לגבי כל עובד מהעובדים, והמשרד יהא רשאי לסרב לתת את 

הסכמתו להעסקת עובד פלוני של הספק מכל טעם שימצא לנכון, ומבלי שיהא עליו לפרשו. 

המשרד לא יהא חייב לפצות את הספק בגין הפסדים ו/או הוצאות שייגרמו לו, אם ייגרמו, 

אין באישור המשרד להעסקת עובד כלשהו מהעובדים כדי כתוצאה מאי מתן אישור כאמור. 

 פי כל דין.-פי הסכם זה ו/או על-לפטור את הספק מאחריותו על

המשרד יהא רשאי לדרוש מהספק בכל עת, וללא כל נימוק, את הפסקת העסקתו של עובד  .19.2

כלשהו, והספק יהא חייב להפסיק העסקתו של עובד זה בביצוע העבודות. הספק לא יהא 

זכאי לכל פיצוי בגין הפסד או נזק שייגרם, אם ייגרם, כתוצאה מהפסקת העסקתו של עובד 

 כאמור.

 



 זכויות יוצרים .20

על הספק למסור למשרד פרטים מלאים של כל מידע המהווה תוצאה של ביצוע העבודות  .20.1

)כולל כל המצאה או התפתחות שנעשו או שנוצרו על ידי הספק ו/או עובדיו( במשך תקופת 

 חודשים מיום סיומה. 6שרות או תוך ההתק

בעת סיום ביצוע העבודות על פי הסכם זה, הספק מתחייב להמחות את כל הזכויות לרבות  .20.2

 זכויות היוצרים למשרד, ללא תמורה נוספת כלשהי.

 

 סעיפים יסודיים ופיצוי מוסכם .21

להסכם זה הינם תנאים עיקריים ויסודיים בהסכם  20עד  9 -ו 5עד  3מוסכם, כי סעיפים  .21.1

והפרתם תחשב כהפרה יסודית המזכה את המשרד בפיצויים מוסכמים, מוערכים וקבועים 

ש"ח )במילים: עשרים אלף שקלים חדשים(, כשהם  20,000מראש ללא הוכחת נזק בסך 

ודים למדד המחירים לצרכן, מהמדד הידוע בעת חתימת הסכם זה ועד למדד שיהא ידוע צמ

במועד תשלומם בפועל למשרד, וזאת מבלי לגרוע מזכות המשרד לכל סעד ותרופה אחרים 

על פי כל דין. סכום הפיצוי המוסכם, כאמור לעיל, מוערך מראש על ידי הצדדים כסכום 

למשרד כתוצאה מהפרת התנאים היסודיים של הסכם  המשקף את הנזק המינימאלי שייגרם

זה ואינו תלוי בהוכחת נזק. סכום זה ניתן לקיזוז מכל סכום שיגיע לספק מהמשרד וכן יוכל 

 המשרד לחלט את הערבות הבנקאית ולגבות ממנו את סכום הפיצוי.

ת בלי לגרוע מהאמור במכרז, בכל מקרה בו לא יבצע הספק את הפעילות כנדרש ובאיכומ .21.2

הנדרשת או יפר הספק את הוראות מסמכי המכרז, עפ"י המפורט להלן המשרד רשאי לדרוש 

 את הפיצוי המוסכם והספק יהיה מחויב בתשלום פיצוי מוסכם.

 האירועים לגביהם תישקל הטלת פיצוי מוסכם: .21.3

 פיצוי מוסכם אירוע

תקצוב הפעילות שלא לפי הכללים המפורטים בנספח   .1

 מהמשרד )שנתי(א', ללא קבלת אישור 

 .20%-הפחתת התמורה השנתית ב

במיקום בולט באירוע  היעדר לוגו ו/או שם המשרד  .2

על גבי שילוט או  –המתקיים במסגרת הפרויקט 

 במסמכים רשמיים הקשורים לאירוע.

 להפרה ראשונה₪  10,000

 להפרה שנייה₪  30,000

 לכל הפרה נוספת₪  50,000

באירוע המתקיים במסגרת  הופעת לוגו הספק  .3

על גבי שילוט או במסמכים רשמיים  –הפרויקט 

 6מהפיצויים המפורטים בסעיף  50%

 לעיל



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תשלום הפיצויים או ניכויים מסכומים המגיעים לספק לא ישחררו את הספק מקיום  .21.4

 התחייבויותיו על פי הסכם זה.

מבלי לגרוע מהאמור, אם הפר הספק את ההסכם הפרה יסודית יהיה המשרד זכאי, נוסף  .21.5

לפיצוי המוסכם, לכל סעד ותרופה משפטיים על פי חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, 

, ועל פי כל דין, לרבות פיצוי בגין נזקיו כפי שיוכחו )ופיצוי מוסכם שנגבה 1970 -התשל"א 

 לסעיף זה יחשב כמקדמה על חשבון הפיצוי בגין הנזק שיוכח(.על ידי המשרד בהתאם 

 הספק אינו רשאי לגרוע סכום הפיצוי המוסכם משכר עובדיו. .21.6

המשרד רשאי להפסיק את ההתקשרות אם הספק הפר את ההסכם הפרה לא יסודית ולא  .21.7

 תיקן את הטעון תיקון תוך זמן סביר, על אף התראה בכתב מטעם המשרד.

די המשרד בהתאם לאמור לעיל, יחזיר הספק את התמורה שקיבל, באם י-בוטל ההסכם על .21.8

 הקשורים לאירוע

  -הופעת לוגו חיצוני )שאינו של המשרד או של הספק(   .4

 על גבי שילוט או במסמכים רשמיים הקשורים לאירוע

מהפיצויים המפורטים בסעיף  200%

 לעיל 6

תיעוד הפעילות ע"פ כללי שימור הידע המצוינים אי   .5

 במכרז

 5%-הפחתת התמורה השנתית ב

 ₪ 25,000 החלפת מנהל הפרויקט ללא אישור המשרד  .6



קיבל, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית חשב כללי, וכן רשאי המשרד לדרוש מהספק השבת כל 

נזק או הוצאה שנגרמו לו כתוצאה מההפרה וזאת בנוסף לכל זכות או סעד שיעמדו למשרד 

 לפי כל דין.

וראות כל דין, יהיה רשאי המשרד, מבלי לגרוע בוטל ההסכם על ידי המשרד על פי ה .21.9

 מהזכויות העומדות לרשותו לפי דין, לבצע את הפרויקט בעצמו או באמצעות מי מטעמו.

 

 הפרות .22

לעיל, האירועים הבאים ייחשבו כהפרה של הסכם זה ויזכו את  21מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 

( ימים מראש לספק, בכל הזכויות המוקנות לו על פי 7המשרד, לאחר מתן התראה בכתב של שבעה )

 הסכם זה ועל פי כל דין במקרה של הפרה יסודית:

ל זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הספק, כולם הוטל עיקו .22.1

יום ממועד  30או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 

 ביצועם;

אם ימונה מפרק, נאמן או כונס נכסים על נכסי הספק ו/או עסקו או כל חלק מהם, או אם  .22.2

 יום; 30ור, והמינוי או הבקשה לא בוטלו תוך תוגש בקשה למינוי כאמ

הוגשה נגד הספק התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או חלקם,  .22.3

או שהספק קיבל החלטה על פירוק, או אם הספק יגיע להסדר פשרה עם נושיו, והפעולה 

 יום; 30האמורה או ההחלטה לא הוסרו או נדחו לחלוטין תוך 

התרה בספק שאין הוא מספק את השירותים בצורה משביעת רצון והספק לא נקט  המשרד .22.4

 צעדים המבטיחים, לדעת המשרד, את תיקון המצב, תוך התקופה שקבע המשרד;

הוכח להנחת דעתו של המשרד, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, כי הספק הסתלק מביצוע  .22.5

 ההסכם;

נה במכרז או בקשר עם הסכם זה אינה נכונה אם יתברר, כי הצהרה כלשהי של הספק שנית .22.6

או שהספק לא גילה עובדה מהותית, אשר היה בה כדי להשפיע על החלטת המשרד להתקשר 

 עמו בהסכם;

 

 קיזוז .23

מובהר בזאת במפורש, למען הסר כל ספק, כי לספק אין ולא תהיה כל זכות ו/או עילה, מכל  .23.1



 מין וסוג שהוא, לעכב בידו איזה מן השירותים כלפי המשרד. 

המשרד רשאי לקזז את הסכומים המגיעים או שיגיעו לו מהספק לפי הסכם זה או כתוצאה  .23.2

מראש על כל טענה המתייחסת  ממנו, מכל סכום המגיע לספק מהמשרד, והספק מוותר

 לקיזוז כאמור. 

איחור או הימנעות מעשיית מעשה שהמשרד רשאי לעשותו לפי הסכם זה, ו/או בשימוש  .23.3

בזכות כלשהי הנתונה למשרד לפי הסכם זה, לא יראו כויתור על הזכות, אלא אם ויתר 

 המשרד על כך במפורש.

 

 חפיפה .24

 המקצועי כנדרש.על הספק החדש להתארגן ולארגן את כוח האדם 

על הספק שיבחר להתארגן כך, שבמועד חתימת החוזה הוא יפעיל בלעדית את התוכנית כולה על פי 

 לוח זמנים המוגדר במכרז זה.

בתום ההתקשרות, במסגרת מכרז זה, במידה שייקבע ספק אחר לביצוע הפעילות יפעל הספק 

 כדלקמן:

מהלך החפיפה, עפ"י כללי החוזה על הספק המוסר יקבל תמורה רק עבור תפוקות שבוצעו ב .24.1

 פיו הוא קשור עם המשרד.

 הספק המוסר לא יקבל תמורה מיוחדת עבור ביצוע החפיפה. .24.2

 הספק החדש )המקבל( לא יקבל תמורה כלשהי בגין החפיפה. .24.3

 החפיפה כוללת, בין היתר, את הנושאים הבאים:  .24.4

ם תחילת פעילותו מסירה מאורגנת ומסודרת של כל מאגרי המידע שנמסרו למוסר ביו .א

 וכל השינויים והתוספות שחלו בהם )מידע ממוחשב, תיקים, חוזרים וכו'(.

 מסירה מאורגנת של כל מידע הדרוש למקבל לצורך תפעול מיידי ושלם של הפרויקט.  .ב

המוסר והמקבל יעבדו במשותף במשך שבוע שלם לצורך סגירת כל מחויבות המוסר,  .ג

ל בהפקת הדו"חות החודשיים הנובעים מחודש הדרכה צמודה של המקבל וסיוע למקב

 החפיפה. 

 תקופת ההתקשרות בין המשרד לספק החדש )המקבל( תחל במועד תחילת החפיפה. .ד

תנאי מחייב לביצוע התשלום האחרון למוסר הינו קיומה של החפיפה לשביעות רצון  .ה

 האגף  והגשת דו"ח פעילות סופי, מבוקר ומאושר ע"י רו"ח של המוסר. 

 



 אחריות משפטית .25

הספק יהיה אחראי באחריות מלאה ומוחלטת על פי כל דין לכל נזק ובגין כל פיצוי ותביעה  .25.1

 כספית, אשר יגרמו ע"י עובדיו ו/או שלוחיו במסגרת מתן השירותים על ידו. 

הספק פוטר את המדינה מאחריות לכל תביעה אשר עלולה להיות מוגשת נגדה עקב העסקת  .25.2

פק מתחייב לשפות ו/או לפצות את המדינה בגין כל סכום שתחויב בו עובדיו בפרויקט. הס

 ובגין כל הוצאה שתיגרם לה עקב תביעה כאמור. 

הספק מתחייב לשלם כל סכום כסף או פיצוי, המגיעים על פי פסק דין לעובד או לכל אדם  .25.3

 הנמצא בשירותו כתוצאה מקיום יחסי עבודה עם העובד עקב העסקתו בפרויקט. 

עם יקבע כדין מסיבה כלשהי כי העסקת הגוף או מי מעובדיו דינה כהעסקת עובד אם אי פ .25.4

 ע"י המדינה: 

התמורה האמורה לעיל יראו ככוללת את כל הסכומים המגיעים או העשויים להגיע לגוף  .א

ו/או לעובדיו לרבות כל תגמול כלשהו, תשלום בגין זכויות סוציאליות, הפרשות/הפרשים, 

 אם יגיעו לו אי פעם בגין העסקתו עפ"י חוזה זה, מכל סיבה שהיא. 

נוספים כלשהם בכל עילה שהיא בגין  הגוף יהיה מנוע מלטעון כי מגיעים לו סכומים .ב

 העסקתו עפ"י חוזה זה.

, יראו ככלולים בתשלומים 1963 -לחוק פיצוי פיטורין, תשכ"ג  28בהסתמך על סעיף  .ג

הניתנים לגוף לפי חוזה זה גם כל פיצויי הפיטורין גם חתימת הגוף על חוזה זה מהווה 

 28תאם לאמור בסעיף בה הכלכלההסמכה לכך. סעיף קטן זה טעון אישורו של שר 

 האמור, ויכנס לתוקפו לאחר קבלת אישורו של השר או מי שהוסמך על ידו.

יחושב שכרו של גוף או מי מעובדיו כעובד עפ"י הקבוע לעניין זה לגבי עובדי מדינה  .ד

בתפקיד ובדרגה דומים ככל האפשר. הכל כפי שיקבע ע"י נציב שרות המדינה ובאין 

ייחשב השכר לפי הקבוע לעניין זה בהסכמי העבודה תפקיד דומה או זהה כאמור 

הקיבוציים החלים על עובדים מסוג זה או בהיעדר הסכם כאמור לפי הסכם עבודה 

קיבוצי הקרוב לעניין, לדעת נציב שרות המדינה. חישוב השכר יעשה למפרע מיום תחילתו 

דש האמור, של הסכם זה וככל החיובים והזיכויים עפ"י הסכם זה, מחד, והחישוב הח

 מאידך, יקוזזו הדדית.

 ידוע לספק כי עליו לבטח את עצמו ואת עובדיו בביטוח לאומי לבדו ועל חשבונו. .25.5

הספק יבטח את אחריותו במסגרת צד ג' כלפי כל עובדיו וכל צד ג' אחר, אשר יכסה כל אירוע  .25.6

 וכל נזק הנגרם במהלך שהותו ופעילותו בפעילויות השונות שבמסגרת מכרז זה.



פק מקבל על עצמו את האחריות לכל נזק או אובדן שיגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל הס .25.7

אדם אחר, לרבות לעובדי הספק והמועסקים על ידו בביצוע חוזה זה, עקב מעשה או מחדל 

של הספק, עובדיו, שליחיו או כל מי שבא מכוחו ו/או מטעמו תוך כדי ביצוע חוזה זה. חויבה 

ו בגין מעשה או מחדל שהספק אחראי להם על פי כל דין או על המדינה לשלם סכום כלשה

 פי חוזה זה ישפה הספק את המדינה באופן מיידי בגין כל סכום שחויבה לשלם.

 

 מלוא ההסכם .26

הסכם זה מהווה את מלוא ההסכם בין הצדדים בנוגע לצדדים הכלולים בו והוא גובר על כל הסכם, 

בכתב ובין בעל פה. לא יהיה לכל שינוי מאוחר של הסכם זה כל הבנה או הסדר קודמים ביניהם, בין 

 תוקף, אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים.

 

 סמכות מקומית .27

סמכות השיפוט הייחודית לגבי כל עניין הנובע מהסכם זה תהיה לבתי המשפט בירושלים. סמכות זו 

 ת הקבועה בסעיף זה.הינה ייחודית ובלעדית ולא יתנהל הליך כלשהו שלא על פי הסמכו

 

 המחאת ההסכם .28

פי הסכם  -הספק מתחייב שלא להמחות לאחר או לאחרים את זכויותיו ו/או את חובותיו על  .28.1

זה, כולן או מקצתן, אלא אם קיבל לכך את הסכמת הנהלת משרד התרבות והספורט מראש 

ות ובכתב. המשרד רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לסרב להסב ו/או להמחא

 ההסכם מכל סיבה שהיא ואין הוא חייב לנמק את החלטתו בעניין.

אישר המשרד את המחאת ההסכם או חלק ממנו או מסירת ביצוע חלק מהעבודות לאחר,  .28.2

 יישאר הספק אחראי כלפי המשרד למילוי כל ההתחייבויות המוטלות עליו על פי הסכם זה.

, לבטל את הסכמתו להמחאת / המשרד יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט .28.3

 הסבת ההסכם במסירת הודעה בכתב, ואין הוא חייב לנמק את החלטתו בעניין.

 

 שונות .29

הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים, ולא יהיה תוקף לכל חוזה או הסדר שנערכו  .29.1

 עובר לחתימתו של חוזה זה.

בכתב ונחתמו על ידי כל הצדדים שינויים בחוזה זה יחייבו את הצדדים אך ורק אם נעשו  .29.2



 לחוזה.

הודעה על פי כתובות הצדדים במבוא להסכם זה שתינתן בכתב תחשב כאילו הגיעה  .29.3

 בעת מסירתה. -ימים מהמועד בו נשלחה ואם נמסרה ביד  3לתעודתה תוך 

 כותרות השוליים נקבעו לצורכי הנוחות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לפרשנות החוזה. .29.4

 

 שינוי .30

שינוי בתנאי הסכם זה אלא בכתב ומראש ובכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה ונספחיו אין 

 תגברנה הוראות הסכם זה.

 

 ויתור על זכויות .31

פי הסכם זה ו/או על פי כל דין לא ייחשב בשום פנים -ידי כל צד בכל זכות מזכויותיו על-אי שימוש על

אין שינוי בהסכם זה ובכל הוראה מהוראותיו ואופן כויתור מצד הספק אלא אם כן נעשה בכתב ו

 אלא בכתב.

 

 הודעות .32

ימים ממועד משלוחה ובאם נמסרה  5כל הודעה שישלח צד למשנהו בדואר רשום תראה כמתקבלת 

 ידנית ו/או נשלחה בפקס במועד המסירה או מועד קבלת הודעת פקס שאושר קבלתו.

 כתובות הצדדים לצורך הסכם זה:

 .91490, ירושלים 49100והספורט, בנין ג', הקריה המזרחית, ת"ד  : משרד התרבותהמשרד

 :  _____________________________________________________הספק

 

 לראייה באו הצדדים על החתום:

 

________________ _________________ ______________ 

 הספק גדעון אליאס יוסי שרעבי

מנכ"ל משרד התרבות 

 והספורט

חשב משרד התרבות 

 והספורט

על ידי: 

__________ 

  



 נוסח אישור עריכת הביטוח - 1נספח ג'

 

  לכבוד

 

 המשרד התרבות והספורט     – ישראל מדינת

 ;ירושלים, 'ג בניין, המזרחית הקריה בכתובת:

 

 .,נ.ג.א

  

 ביטוחים קיום אישור  :הנדון

 

 

"( הספק" להלן:)______________________________________  למבוטחנו ערכנו כי בזה מאשרים הננו

בקשר למתן שירותי הפעלת ____________ _____ יום עד_____ ____________ מיום  הביטוח לתקופת

גיוס רשויות מקומיות, תפעול מארז הדרכה הכולל הרצאות, סדנאות לקבוצות החדשות,  –פרויקט פרחי ספורט 

ים מתנפחים", תפעול השתלמות ארצית למאמנים ולמדריכים בתוכנית, תפעול מערך לרבות פעילות עם "מתקנ

 עלאירועי שיא חווייתיים לקבוצות, ביצוע בקרה והערכה לתכנית, הקמת תכנית מחשב לניהול ותפעול התכנית, 

                                                      :להלן המפורטים הביטוחים את , המשרד התרבות והספורט – ישראל עם מדינת חוזה פי

 

 ביטוח חבות מעבידים, פוליסה מס'_______________________________

 .   המוחזקים והשטחים  ישראל מדינת תחומי בכל עובדיו כלפי החוקית אחריותו .1

 .(שנה) הביטוח ולתקופת למקרה, לעובד ב"ארה דולר 5,000,000 -מסך יפחת לא האחריות גבול .2

 ויחשב היה ועובדיהם משנה קבלני, קבלנים כלפי המבוטח של חבותו את לכסות מורחב הביטוח .3

 כמעבידם. 

 לעניין ונטען היה, המשרד התרבות והספורט – ישראל מדינת את לשפות מורחב הפוליסה פי על הביטוח .4

 ,הספק מעובדי מי כלפי כלשהם מעביד הם נושאים בחבות כי כלשהי מקצוע מחלת/עבודה תאונת קרות

 .  ועובדיהם שבשירותו משנה קבלני קבלנים,

 

 



 שלישי, פוליסה מס'___________________________ צד כלפי אחריות ביטוח

 ורכוש בכל גוף נזקי בגין, ישראל מדינת דיני פי על שלישי צד כלפי אחריות בביטוח החוקית אחריותו .1

 המוחזקים. והשטחים ישראל מדינת תחומי

  .(שנה) הביטוח ולתקופת למקרה ב"ארה דולר 2,500,000 -מסך יפחת לא האחריות גבול .2

 .Cross  Liability - צולבת אחריות סעיף נכלל בפוליסה .3

 חריג אחריות מקצועית מבוטל ביחס לנזקי גוף ורכוש. .4

 .מבוטל במשקה או במאכל אחר מזיק או/ו זר חומר, שהוא סוג מכל להרעלה המתייחס חריג/סייג כל .5

 .שלישי צד ייחשבו, רכושם המשתתפים בפרויקט כולל .6

 משנה  קבלני, קבלנים  של פעילות בגין שלישי צד כלפי המבוטח של חבותו את לכסות מורחב הביטוח .7

 ועובדיהם. 

 ביטוח במסגרת מכוסים שאינם, מדריכים, פקחים, מנהלי פרויקטים ובעלי תפקידים נוספים, מאמנים .8

 .שלישי צד ייחשבו, הספק של בידיםהמע חבות

המשרד התרבות והספורט, ככל שייחשבו אחראים למעשי  –הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל  .9

 ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.

 

 

 כללי

 

 :הבאים התנאים נכללו הביטוח בפוליסות

 

 להרחבי בכפוף והספורט,המשרד התרבות  -מדינת ישראל : נוספים כמבוטחים יתווספו המבוטח לשם .1

   השיפוי לעיל.

 על ניתנה אלא אם תוקף, כל להם יהיה לא הצדדים אחד י"ע  הביטוח ביטול או צמצום של מקרה בכל .2

 המשרד התרבות והספורט. –למדינת ישראל  רשום במכתב לפחות יום 60 של מוקדמת ידינו הודעה

המשרד  - ישראל מדינת כלפי חזרה או השתתפות, תביעה, שיבוב/תחלוף זכות כל על מוותרים אנו .3

      זדון.  כוונת לנזק מתוך יחול לטובת אדם שגרם לא רשהוויתו ובלבד, התרבות והספורט  ועובדיהם

החובות המוטלות על  כל ולמילוי הפוליסות כל עבור הביטוח דמי לתשלום כלפינו בלעדית אחראי הספק .4

 .  הפוליסות תנאי פי על המבוטח

 .הספק על בלעדית תחולנה ופוליסה פוליסה בכל הנקובות העצמיות ההשתתפויות .5



 ביטוח קיים כאשר, המבטח אחריות את שהיא כל בדרך מקטין או המפקיע הביטוח בפוליסות סעיף כל .6

 ראשוני ביטוח בחזקת הינו המשרד התרבות והספורט, והביטוח -כלפי מדינת ישראל  יופעל אחר לא

 .הביטוח פי הזכויות עלהמזכה במלוא 

להרחבת  לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט", בכפוף, תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל .7

 .הכיסויים כמפורט לעיל

 חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים בכל הפוליסות המבוטחות. .8

       

 .זה באישור האמור פי על במפורש שונו שלא כמה עד המקוריות הפוליסות וסייגי לתנאי בכפוף

  



 ערבות ביצוע - 2נספח ג'

 

 שם הבנק/חברת הביטוח ________________

 מס' הטלפון ________________________

 מס' הפקס: ________________________

 

 כתב ערבות

 לכבוד 

 ממשלת ישראל באמצעות 

 משרד התרבות והספורט

 ____________הנדון: ערבות מס'

 

צמודים למדד המחירים לצרכן של ___________________,  אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

סכום מהמדד הידוע ביום ________ ועד המדד שיהא ידוע במועד התשלום בפועל )להלן: " (,המדד)להלן: "

  )תאריך תחילת תוקף הערבות(.  "(, מתאריך ___________הערבות

 

שנחתם "( בקשר עם חוזה החייבאשר תדרשו מאת: ____________________________________)להלן "

"פרחי  –לניהול והפעלה של התכנית הלאומית לקידום ספורט ילדים ובני נוער  26/2017מכרז עמו במסגרת : 

 ספורט" )שלב ב'(.

הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, יום מתאריך דרישתכם  15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

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 מתאריך ______________ עד תאריך  _________

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו_________________

 שם הבנק/חב' הביטוח                                                                                                             

 

                    ______________________          ________________________ 

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

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה



 

           _____________                       ________________                       _____________        

 תאריך                                      שם מלא                                      חתימה וחותמת           

  



 נוסח התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים - 3נספח ג'

 מסמך זה ייחתם על ידי הספק

 לכבוד

 מדינת ישראל 

 משרד התרבות והספורט

 המזרחית, בניין ג'הקריה 

 ירושלים

 א.ג.נ.,

 

 התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד ענייניםהנדון: 

התכנית ניהול והפעלה של "( מעוניין בקבלת שירותי המשרדומשרד התרבות והספורט )להלן: " הואיל:

 "(;העבודות" או "השירותים)להלן: "ית לקידום ספורט ילדים ובני נוער הלאומ

 

(, והספק "המכרז"( )להלן: 26/2017)מכרז מס'  שירותיםוהמשרד פרסם מכרז לביצוע ה והואיל:

"הצעת "( הגיש הצעה במכרז והצעתו התקבלה )להלן: הספק_____________________ )להלן: "

ונקבע, כי הספק יבצע עבור המשרד את העבודות במועדים ובתנאים כמפורט במסמכי ( הספק"

 מך הגדרת העבודה;המכרז, לרבות ההסכם ומס

 

והמשרד התנה השתתפות הספק במכרז בתנאי שהספק והבאים מטעמו ישמרו על סודיות כל המידע  והואיל:

 כהגדרתו להלן, וכן על סמך התחייבות הספק לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות המידע;

 

אליהם יתכן כי יעסוק ו/או והוסבר לספק כי במהלך עיסוקיו במתן השירותים למשרד ו/או בקשר  והואיל:

יקבל לחזקתו ו/או יבוא לידיעתו מידע מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור, בין בעל פה 

ובין בכתב, בין ישיר ובין עקיף, השייך למשרד ו/או הנודע למשרד ו/או לפעילויותיו בכל צורה ואופן, 

 "(;המידעם ודו"חות )להלן: "לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכי

 

והוסבר לספק וידוע לו כי גילוי המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף מלבד המשרד, עלול לגרום  והואיל:

 למשרד ו/או לצדדים אחרים נזק, והוא עלול להוות עבירה פלילית;

 

 אי לזאת, אני החתום מטה מתחייב כלפיכם כדלקמן:



 

 ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור והנובע מן השירותים או ביצועם.לשמור על סודיות גמורה  .1

לעיל, הנני מתחייב כי במשך תקופת מתן השירותים למשרד או לאחר  1מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  .2

מכן ללא הגבלת זמן לא אגלה לכל אדם או גוף, לא אפרסם וכן לא אוציא מחזקתי את המידע ו/או כל 

 חומר כתוב אחר ו/או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא.

דרוש מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל ה .3

 כדי לקיים את התחייבויותיי על פי התחייבות זו.

 להביא לידיעת עובדי ו/או מי מטעמי חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה. .4

ר יגרמו לכם או להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אש .5

לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין 

 אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.

 להחתים את העובדים מטעמי על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח זהה להתחייבות זו. .6

כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או השייך  להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר .7

לכם שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן השירותים או 

 חומר שהכנתי עבורכם. כמו כן, הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של מידע.

ם ו/או הנמצא ברשותכם ו/או הקשור לפעילויותיכם, תהיה לכם בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכ .8

  זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל.

הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שיגיע לידי במהלך ביצוע העבודה ומסירתו לאחר מהווים עבירה  .9

 .1981 -התשמ"א  וחוק הגנת הפרטיות 1997 -על פי חוק עונשין, התשל"ז 

שלא לעסוק בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של ניגוד עניינים ישיר או עקיף, בין ענייני ו/או  .10

 בעלי השליטה ביו/או נושאי המשרה שלי ו/או הפועלים מטעמי, לבין ענייני המשרד ו/או מתן השירותים.

 ים.להחלים את העובדים על התחייבות להמנעות מניגוד עניינ .11

 התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לביניכם. .12

 

 ולראיה באתי על החתום

         

 חתימה  תאריך  מספר זהות  שם פרטי  שם משפחה

 

 :נחתם בפני



         

 חתימה  תאריך  מספר זהות  שם פרטי  שם משפחה

 

 


