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Fהסכם 

 
 2022ביום ______ לחודש _________ שנערך ונחתם ב __________ 

 

 

 מקומית בית אל  מועצה     ב י ן :

 מורשי החתימה מטעמה:    

 ראש המועצה, גזבר המועצה     

 ("המועצה" –)להלן     

 מצד אחד          

 

 _______________________    ל ב י ן : 

 ___________________ מרח'     

 ע"י מורשי החתימה מטעמו:     

     ________________________ 

  ("המבצע" –)להלן     

 מצד שני          

 

 

בהסכם זה, על נספחיו, ולשם   , כמפורטחשבות שכרוהמועצה מעוניינת לקבל שירותי   הואיל:

עבור המועצה   כרחשבות שלמתן שירותי    09.2022מכרז פומבי מס'    רסמה המועצהכך פ

 (;"המכרז" –)להלן 

 

לרשויות מקומיות, ובידו המיומנות  מתן שירותי חשבות שכר  והמבצע עוסק, בין היתר,   והואיל:

 המקצועית לכך; 

 

והמבצע הגיש את הצעתו למכרז וועדת המכרזים בישיבתה מיום _______, המליצה   והואיל:

 לראש המועצה לבחור במבצע כזוכה במכרז;

 

 וראש המועצה אישר את המלצת וועדת המכרזים; והואיל:

 

וברצון הצדדים להסדיר את יחסיהם ההדדיים ופעולותיו של המבצע עבור המועצה   והואיל:

 בהסכם זה; 
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 לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן: 

 

 המבוא:

 ------- 

 

 המבוא להסכם זה מהווה חלק עיקרי ובלתי נפרד הימנו. 

 

 הגדרות: .2

  -------- 

 

       החתימה מטעמה, ראש המועצה  אמצעות מורשה , במקומית בית אלמועצה  -  "המועצה" 

 וגזבר המועצה;    

 

 גזבר המועצה; - "גזבר" 

 

שהצעת – "המבצע"  מס'  המשתתף  פומבי  במכרז  כזוכה  נבחרה  שירותי   09.2022ו    למתן 

עבור המועצה, לרבות נציגיו, עובדיו, שלוחיו, וכל הפועל בשמו  שכר  חשבונות  

 ומטעמו; 

 

חו  – "החוזה"  מכרזפירושו  מסמכי  ונספחיו  זה  בלתי  09.2022זה/הסכם  חלק  המהווים   ,

 נפרד הימנו;

 

המרכזית    – "מדד"  הלשכה  ע"י  חודש  בכל  המתפרסם  לצרכן  המחירים  מדד 

  ; 2022ודש ______ לשנת לסטטיסטיקה, כאשר מדד הבסיס הינו מדד ח 

 

 לחוזה;  5פירושו שכר הטרחה, כמפורט בסעיף  - "התמורה" 

 

 המועצה, הכל כמפורט בדרישות המכרז;  שכר עבורשירותי חשבות  "השירותים" 

 

 

 מהות ההתקשרות: .2

  ---------------- 

 

הנדרשות    העבודות  פירוט  לרבות  המכרז,  בדרישות  כמפורט  הינן  המבצע  התחייבויות  כל 

וכל שירות רלבנטי שיידרש מעת לעת עפ"י צורכי המועצה.  ובפרט מסמך ג'     המכרז    במסמכי  

 באחריות המבצע ליתן דיווחים שוטפים לגזבר המועצה, בתדירות לפי דרישתו. 

 

 

 הצהרות המבצע: .3
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  ------------ ------- 

 

 המבצע מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:  

 

כי הוא בדק היטב את כל תנאי החוזה וכי עומד לרשותו כוח אדם מתאים ומיומן לשם  א( 

הוצאתן לפועל של העבודות ושל כל התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, וכי המבצע מסוגל 

הדרושה   והמיומנות  הכישורים  הידע,  שכר מלוברשותו  חשבות  שירותי    למועצה   תן 

ברמה מקצועית טובה ביותר והוא יהיה אחראי כלפי המועצה לטיב השירות שיינתן על 

 ידו עפ"י חוזה זה. 

 

ל ב(  והנוגעים  הפנים  משרד  של  וההנחיות  הדרישות  בכל  בקיא  הינו  שכר כי   סוגיות 

 חשבונותיהן של מועצות/רשויות מקומיות. 

 

זה יינתנו על ידו ברמה המקצועית המבצע מצהיר בזאת, כי השירותים נשוא הסכם   ג( 

בתחום  וניסיון  ידע  בעל  ומקצועיים,  איכותיים  מקצוע  אנשי  באמצעות  ביותר 

האתיקה  כללי  על  לשמירה  ובכפוף  דין  לכל  בכפוף  המכרז,  נשוא  השירותים 

 המתחייבים. 

 

מי מטעמו ו/או עובדיו ובין המועצה אין ולא יווצרו כל יחסי   המבצע מצהיר, כי בינו ואו (ד 

מעביד. המבצע מצהיר, כי הוא בעל משרד עצמאי וביחסים בינו לבין המועצה  -עובד

 הינו קבלן עצמאי לכל דבר ועניין. 

 

תוך  (ה  ובמסירות  מקצועיות  בנאמנות,  השירותים  את  המועצה  עבור  יספק  המבצע 

הדין ותנאי הסכם זה, בהתאם למדיניות המועצה ובכפוף  הקפדה מלאה על כל הוראות  

 להוראות שיקבל מגזבר המועצה, לשביעות רצונה של המועצה. 

 

 

 תקופת ההתקשרות: .4

  ----------------------- 

 

, וזאת חשבות שכרהמועצה מוסרת בזה למבצע והמבצע מקבל על עצמו לתת שירותי   א( 

  חודשים, החל מיום ________ ועד ליום __________.  36לתקופה של 

 

תקופות   2  –למועצה שמורה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות, באותם תנאים ב   ב( 

של   של    12נוספות  בכתב  בהודעה  כ"א,  פחות  או  כל   30חודשים  סה"כ  מראש.  יום 

 חודשים.  60תקופת ההתקשרות לא תעלה על 

 

)ב( לעיל, למועצה שמורה הזכות בכל עת להביא הסכם   –( ו  )א  4על אף האמור בס"ק   ג( 

ימים מראש ובכתב, וזאת בכל עת ומחמת כל סיבה. אם    45זה לידי סיום בהודעה של  
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הזוכה לא מילא אחת או יותר מהתחייבויותיו עפ"י מסמכי המכרז וסעיפי  ההסכם. 

ה שמורה  המועצה תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות לאלתר. במקרה זה, למועצ

 הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, האם להקציב לזוכה זמן מוגדר לתיקון ההפרה. 

 

הופסקה ההתקשרות בין הצדדים, מתחייב הזוכה להשיב למועצה כל מידע או מסמך   ד( 

המצוי ברשותו, השייך למועצה או בקשר עימה. כמו כן, מתחייב הזוכה לבצע העברה 

 ף אותו.מסודרת של החומר לכל גוף שיחלי

 

 התמורה: .5

  ---------- 

 

העובדים  א(  כל  )כולל  זה  הסכם  לפי  המבצע,  התחייבויות  של  המלא  לקיום  בתמורה 

לתנאי המכרז(, תשלום המועצה למבצע שכר טרחה   3ומטעם המבצע, כנדרש בסעיף  

 חודשי גלובלי בסך של _______________ ₪ בצירוף מע"מ. 

 

סופי ומוחלט וכוללת את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין התמורה לעיל מהווה מחיר   (ב 

 כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות בביצועם.

 

שוטף+ (ג  יבוצע  השוטף  לחשבונית   30התשלום  בהתאמה  שחלף  החודש  עבור  לחודש 

 שאושרה ע"י גזבר המועצה.

 

לתשלום  (ד  כתנאי  חוק,  עפ"י  הדרושים  האישורים  כל  את  למועצה  ימציא  המבצע 

 ורה. התמ

 

לשלם  ו(  המבצע  יידרש  אותם  סכום  כל  לעיל  מהתמורה  לקזז  רשאית  תהא  המועצה 

 למועצה, לרבות בגין פיצויים מוסכמים/קנסות המפורטים בהסכם זה. 

 

 אופן ההתקשרות: .6

  -------------------- 

 

 למען הסר ספק, מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כדלקמן: 

 

אשר הינו קבלן עצמאי, וכי שום דבר האמור בהסכם זה הסכם זה נקשר עם המבצע,   א( 

יחסי   יתקיימו  ולא  המועצה  עובדי  של  מעמד  לעובדיו  או  למבצע  כמקנה  יתפרש  לא 

 מעביד בין הצדדים.-עובד

 

המבצע בעצמו יהא אחראי לתשלום כל המיסים ותשלומי חובה שיחולו על התמורה  ב( 

ש שכרם  ולתשלום  זה,  הסכם  עפ"י  למבצע  התנאים שתשולם  כל  לרבות  עובדיו,  ל 

הסוציאליים המקובלים, ולביצוע כל הניכויים הדרושים משכרם והעברתם לתעודתם. 
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בנוסף לכך, יבטח המבצע על חשבונו את עובדיו ביטוח מעבידים וכנגד כל הסיכונים 

 ויהא אחראי לכל נזק שייגרם להם או שייגרם או בעטים לצד שלישי. 

 

להוציא לפועל את העבודות באמצעות עובדיו והוא חייב להעמיד מחליף  המבצע רשאי   ג( 

או מחליפים בכל מקרה שנבצר ממנו להוציא לפועל את העבודות בעצמו באופן זמני  

עקב נסיבות שאין למבצע שליטה עליהן, כגון: שירות מילואים פעיל. אולם, לא יהא 

המבצע לביצוע העבודות    בכך בשום מקרה כדי לפגוע באחריותו האישית המלאה של

 ולטיב עבודתם של עובדיו ומחליפיו. 

 

המבצע ועובדיו יבצעו את התחייבויותיו עפ"י חוזה זה, עפ"י כללי חשבונאות מקובלים   ד( 

 ובהתאם להחניות גזבר המועצה.

 

כל  ה(  בגין  ראשונה  דרישה  עם  מיד  המועצה  את  לשפות  ו/או  לפצות  מתחייב  המבצע 

נזק   ו/או  של  הוצאה  המפורשת  לכוונתם  בניגוד  וייקבע  במידה  למועצה,  שייגרמו 

מעביד בין המועצה לבין המבצע ו/או עובדיו וכתוצאה -הצדדים, כי שררו יחסי עובד

 מקביעה כזו. 

 

על  ו(  ידיו  על  שיידרשו  הפרטים  כל  את  דרישתו,  לפי  המועצה,  לגזבר  ימסור  המבצע 

 רש ע"י הגזבר.עובדיו, מקצועם, דירוגם וכל מידע אחר שייד

 

בקשר   ז(  או  לעובדיו  לשלם  שעליו  התשלומים  כל  של  מדויק  ביצוע  על  יקפיד  המבצע 

 אליהם, לפי דרישות החוק, כולל הוצאות ביטוח לאומי, מס הכנסה וכו'. 

 

המבצע מתחייב לקיים בכל תקופת ההסכם את כל חוקי העבודה, תקנותיהם והוראות  ח( 

 כל שהם רלבנטיים למימוש הסכם זה. ההסכמים הקיבוציים הכלליים, כ

 

המבצע, הוא ורק הוא, ייתן הנחיות לעובדיו. המציע לא יעביר הנחיות ו/או הוראות   ט( 

 לעובדי המועצה, אלא באמצעות גזבר המועצה ו/או מי שגזבר המועצה יחליט עליו. 

 

מתן  י(  כל  ללא  שלו  עובד  כל  להחליף  מהמבצע  לדרוש  הזכות  שמורה  המועצה    לגזבר 

עובד  הגזבר  בפני  להציג  עובד, מתחייב המבצע  להחליף  גזבר המועצה  דרש  הנמקה. 

יום ורק לאחר קבלת אישורו של הגזבר מראש ובכתב, העובד ייכנס   30חלופי בתוך  

 לעבודתו.

 

עם סיום תקופת ההתקשרות, מתחייב המבצע לסיים את הטיפול שבוצע על ידו באופן   י"א(  

העבודה, וכל חומר הקשור בה, לרבות ביצוע חפיפת כל המיטבי ולהעביר את ביצוע  

 התיקים לידי מחליפו.
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 העברת זכויות וחובות .7

  ----------------------- 

  

בכל מקרה שמעמדה של המועצה ישתנה עקב מיזוגה או פיצולה , זכויותיה וחובותיה עפ"י   

של המועצה והוראתו  הסכם זה אל מי שהממונה על המחוז במשרד הפנים ייקבע כמחליפה  

 תחייב את המבצע ללא ערעור.

 

 

 קין ושיפוי יאחריות לנז .8

  ------------------- 

 

המבצע יהא אחראי כלפי המועצה וכלפי צד שלישי בגין כל נזק שייגרם להם בקשר  א( 

לעבודתו ומחויבויותיו נשוא ההסכם, ויהא חייב בתשלום פיצוי למועצה ו/או צד שלישי 

 כאמור.בגין נזק 

 

נזק, כאמור בס"ק ב(  כי  בין הצדדים,  ומוסכן  נזק כספי שייגרם    מובהר  כולל  לעיל  )א( 

למועצה בגין מתן שירות לקוי, כגון מחדל המציע, תהא למועצה הזכות לקזז משכר  

 הטרחה או התמורה לו זכאי המבצע.

 

הוציאה המועצה הוצאה או שילמה תשלום שהיה על המבצע לשלם עפ"י כל חוזה או   ג( 

כ תשלום  או  הוצאה  בגין  המועצה  את  המבצע  ישפה  תוך  דין,  מיום   7אמור,  ימים 

 שיידרש לכך ע"י המועצה. 

 

המבצע אחראי בלעדית כלפי המועצה לכל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש ו/או נזק  ד( 

כספי טהור ו/או הפסד כספי ו/או הוצאה ו/או נזקים תוצאתיים ונזקי גרר מכל סוג  

ו עקב ו/או בקשר עם  ותיאור אשר ייגרמו למועצה ו/או לעובדיה ו/או לצד שלישי כלשה 

הפרת התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ו/או בקשר למעשה ו/או מחדל ו/או טענות ו/או 

ו/או   ו/או כל מי שפועל מטעמו, תוך כדי ו/או עקב  עובדיו  השמטה של המבצע ו/או 

 בקשר לביצוע העבודות ו/או השירותים.

 

ו/או למערכות ו/או לעבודות  המבצע יהיה אחראי לכל נזק ו/או לאובדן שייגרמו לציוד   ה( 

מכל סוג ותיאור הנמצא בשימושו של המבצע עד לגמר מבדקי הקבלה ואישורם ע"י  

המנהל ומסירת המערכת למועצה, וכן בתקופת ההטמעה, ההדרכה, התחזוקה ומתן  

שירותים נלווים, והוא פוטר את המועצה ו/או עובדיה ו/או כל אדם בשירות המועצה 

 דן ו/או נזק לציוד, כאמור. מכל אחריות לכל אוב

 

המבצע יהיה אחראי כלפי המועצה לכל נזק ו/או אובדן, אשר ייגרמו לגוף ו/או לרכוש  ו( 

ו/או לציוד של המועצה ו/או של עובדיה ו/או של צד ג' כלשהו, אשר נגרם עקב מעשה 

,  ו/או מחדל ו/או טעות ו/או השמטה של המבצע ו/או עובדיו ו/או כל מי שפועל מטעמו
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תוך כדי ביצוע עבודות התקנת התוכנות ו/או הציוד ו/או הקמת המערכות או בקשר 

הדרכה,   תחזוקה,  הטמעה,  פיתוח,  שירותי  ו/או  שירותים  מתן  כדי  תוך  וכן  אליהן, 

 אחריות ומתן שירותים נלווים )לאחר סיום עבודות ההתקנה( ו/או בקשר אליהם. 

 

ובדן ו/או נזק מכל סוג, לגוף ו/או לרכוש המבצע יהיה אחראי כלפיי המועצה לכל א ז( 

בשמו   שפועל  מי  ולכל  עובדיהם  המבצע  של  משנה  לקבלני  לעובדיה,  לה,  שייגרם 

ומטעמו, תוך כדי ו/או עקב ו/או בקשר לעבודות התקנת ו/או התוכנות ו/או הציוד ו/או  

ו/או   שירותים  ומתן  לעבודות  בקשר  ו/או  עקב  ו/או  כדי  תוך  ו/או  המערכת  הקמת 

 ירותי פיתוח, הטמעה, תחזוקה, הדרכה, אחריות ומתן שירותים נלווים. ש

 

המבצע פוטר את המועצה ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה מכל אחריות  ח( 

לכל אובדן ו/או נזק להם אחראי המבצע, כאמור בהסכם זה, ומתחייב לשפות ולפצות  

א  כל  בגין  מטעמה  הפועל  כל  ו/או  המועצה  סכום חריות  את  כל  ואו  עליהם  שתוטל 

לעיל, שי על המבצע מכוח האמור  לגביו מוטלת  בגין מקרה שהאחריות  לשלם  חויבו 

לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. אחריותו של המבצע תחול גם לגבי כל מקרה של 

 רשלנות שתתגלה לאחר תום תקופת החוזה. 

 

אה מקצועית של המבצע המבצע ישפה את המועצה בגין כל נזק שייגרם לה עקב שגי ט( 

ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב שימוש בחומרים או אביזרים לקויים. 

אחריותו של המבצע תחול גם לגבי כל מקרה של רשלנות שתתגלה לאחר תום תקופת 

 החוזה. 

 

מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו זכאית המועצה מכוח הסכם זה או מכוח כל דין, ישלם  י( 

להלן  הקבלן   המפורטים  ובאירועים  בשיעורים  מוסכמים/קנסות  פיצויים  למועצה 

של   סך  השירותים  במתן  איחור  בגין  אי  1,000בסעיף  בגין  עבודה.  יום  לכל  מתן -₪ 

 ₪ לכל יום עבודה.  2,000השירותים סך של 

 

מסוכם בזאת, כי גזבר המועצה הוא זה שיכריע באשר להתקיימות התנאים בגינם יהיה  י"א(  

 מחויב המבצע בתשלום הפיצויים המוסכמים.

 

 אחריות וביטוח  .9

 - ------------ 

 

מבלי לגרוע מאחריות המבצע עפ"י הסכם זה או עפ"י כל דין, על המבצע לערוך ולקיים,  א( 

על חשבון המבצע, למשך כל תקופת ההסכם ולעניין ביטוח אחריות מקצועיות, למשך  

ה הביטוחים  את  נוספות,  שנים  המצורף  שלוש  הביטוח  עריכת  באישור  מפורטים 

   – ו    "ביטוחי המבצע"  –, המהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן  2להסכם זה כנספח ד'  

, לפי העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת "אישור עריכת הביטוח"

 מוניטין. 
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צה, לפני תחילת ללא צורך בכל דרישה מצד המועצה, על המבצע להמציא לידי המוע ב( 

מתן השירותים נשוא סכם זה, וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון  

התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיו. כמו כן, מיד בתום  

תקופת הביטוח, על המבצע להמציא לידי המועצה אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין 

ביטוחי המבצע לתק  תוקף  עוד חידוש  כל  תקופת הביטוח,  ומידי  נוספת,  ביטוח  ופת 

 הסכם זה בתוקף ו/או לתקופה מאוחרת יותר, כמפורט בס"ק א' לעיל. 

 

בכל פעם שמבטח המבצע יודיע למועצה כי מי מביטוחי המבצע עומד להיות מבוטל או  ג( 

עומד לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על המבצע לערוך  

ת אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או א

 השינוי לרעה בביטוח, כאמור.

 

באישור  ד(  כמפורט  המבצע,  ביטוחי  במסגרת  הנדרשים  האחריות  גבולות  כי  מובהר, 

עריכת הביטוח, הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על המבצע, שאין בה כדי לגרוע 

כדי לשחרר את  מכל   ואין בה  דין,  כל  ו/או עפ"י  לפי ההסכם  התחייבות של המבצע 

המבצע ממלוא החבות עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י דין, ולמבצע לא תהיה כל טענה כלפי 

 המועצה או מי מטעם המועצה בכל הקשור לגבולות האחריות, כאמור. 

 

הביטוחים שיומצא ע"י   למועצה תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת ה( 

המבצע, כאמור לעיל, ועל המבצע לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה שיידרשו, 

 על מנת להתאים את הביטוחים נשוא האישור להתחייבויות המבצע עפ"י הסכם זה. 

 

כמפורט  ו(  השינויים,  ולדרישת  הבדיקה  לעריכת  המועצה  זכויות  כי  ומוסכם,  מוצהר 

ות על המועצה או על מי מטעם המועצה, כל חובה או אחריות שהיא לעיל, אינן מטיל 

לגבי   או  ותוקפם  היקפם  טיבם,  הביטוחים,  עריכת  אישור  נושא  הביטוחים  לגבי 

היעדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על המבצע עפ"י הסכם זה או  

ין אם לאו, בין אם בדקו עפ"י דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים, כמפורט לעיל, וב

 את אישור עריכת הביטוחים, ובין אם לאו. 

 

המבצע פוטר את המועצה ואת הבאים מטעם המועצה מאחריות לכל אובדן או נזק  ז( 

לרכוש או ציוד, המובא ע"י המבצע או מי מטעם המבצע לחצרי המועצה ו/או המשמש 

ה, דרישה או תביעה כלפי  את המבצע לצורך מתן השירותים, ולא תהיה למבצע כל טענ

הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק, כאמור. פטור, כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק 

 בזדון. 

 

ויתור  ח(  בדבר  סעיף  ייכלל  המבצע,  ע"י  שייערך  משלים  או  נוסף  רכוש  ביטוח  בכל 

המבטחים על זכות התחלוף כלפי המועצה וכלפי הבאים מטעם המועצה; הוויתור על  

 ות התחלוף, כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. זכ
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בו   ט(  ובמקרה  ההסכם,  הסבת  לעניין  זה  הסכם  מהוראות  הוראה  מכל  לגרוע  מבלי 

יינתנו ע"י קבלני משנה מטעם המבצע, על  השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם 

פי והיקף  המבצע לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות, בהתאם לאו

ההתקשרות. לחילופין, למבצע נתונה המועצה לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח 

 מסגרת הביטוחים הנערכים ע"י המבצע, כמפורט באישור עריכת ביטוחי המבצע.

 

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי על המבצע מוטלת האחריות כלפי המועצה ביחס  י( 

שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן ע"י קבלני משנה לשירותים במלואם, לרבות  

ועל המבצע תחול האחריות לשפות את המועצה בגין כל אובדן או נזק שייגרם, במישרין  

אם   המשנה,  קבלני  ע"י  להינתן  היו  אמורים  או  שניתנו  שירותים  עקב  בעקיפין,  או 

 יל, ובין אם לאו. ייגרם, בין אם אובדן או נזק, כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלע 

 

של  י"א(   מחדל  או  מעשה  אילולא  מבוטחים  היו  אשר  לנזקים  אחראי  יהיה  לבדו  המבצע 

המבצע ו/או הפועלים מטעמו, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, 

אשר ייגרמו להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח, אשר היו משולמים בגין  

כי המבצע יהא אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים  אותם נזקים. מובהר,  

 שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות. 

 

המבצע מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן, ומבלי לפגוע  י"ב(  

בפוליסות   הנכללות  והזהירות  הבטיחות  הוראות  כל  על  לשמור  האמור,  בכלליות 

 הביטוח. 

 

הפר המבצע את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות המועצה, יהיה המבצע  י"ג(  

אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי המועצה על כל  

 נזק כספי ו/או אחרים שייגרם לו עקב זאת. 

 

הביטו י"ד(   הוראות  דין,  עפ"י  ו/או  בהסכם  המבצע  מאחריות  לגרוע  על מבלי  שיחולו  ח 

הימנו   נפרד  בלתי  כחלק  זה  להסכם  המצורף  הביטוח  לנספח  בהתאם  יהיו  המבצע 

 . 2כנספח ד' 

 

 ערבות ביצוע לקיום החוזה  .10

 - --------------------- 

 

ערבות   א(  למועצה  המבצע  ימצא  החוזה,  עפ"י  המבצע  התחייבויות  כל  מילוי  להבטחת 

  10%ימים מדרישת המועצה בשיעור של    3בנקאית אוטונומית, הניתנת למימוש תוך  

למדד הידוע  מהיקף ההתקשרות השנתי עם המבצע כולל מע"מ. הערבות תהיה צמודה  

יום ממועד תום ההסכם ו/או   90ותעמוד בתוקף עד לתום    2022בחודש _____ בשנת  

 האופציה, לפי העניין. 
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לחל ב(  זה,  חוזה  לפי  אחרת  הוראה  מכל  לגרוע  מבלי  רשאית,  סכום המועצה  את  ט 

בגין הפיצוי   ו/או  נזק  כל  לכיסוי  לפי שיקול דעתה הבלעדי,  כולו או חלקו,  הערבות, 

 המוסכם. 

 

 הפרות וסעדים .11

  ---------------- 

 

כי    א(  הצדדים,  מסכימים  החוזה,  הוראות  יתר  לפי  המועצה,  של  בזכותה  לגרוע  מבלי 

סעיפים   מהן   2,3,6,8,9,10,11,12הוראות  אחד  הפרת  אשר  ועיקריים,  יסודיים  הינם 

מהווה הפרה יסודית של החוזה ותזכה את המועצה )ומבלי לפגוע בזכותה של המועצה  

עפ"י כל דין(, לביטול החוזה תוך משלוח  לפיצוי בסכום גבוה יותר עפ"י החוזה ו/או  

ימים מראש, וכן תזכה את המועצה בפיצוי מוסכם בסך של   7הודעה בכתב למבצע  

₪ בגין כל הפרה, והמועצה תהא זכאית לקזז את סכום הפיצוי הנ"ל מכל סכום    50,000

שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותו מהמבצע מהערבות הבנקאית בכל 

 ך אחרת. דר

 

המבצע  ב(  את  לשחרר  כדי  בהם  יהיה  ולא  אין  הניכויים  או  הפיצויים  תשלום 

 מהתחייבויותיה לסיים את העבודה במועד או מכל התחייבת אחרת עפ"י חוזה. 

 

היה והחברה תפר תנאי מתנאי החוזה, שאינו תנאי מהותי, תינתן לחברה התראה על  ג( 

תוך   תתוקן  לא  ההפרה  ואם  הדבר יום    14ההפרה  ייראה  ההתראה,  משלוח  ממועד 

משלוח  תוך  החוזה,  בביטול  המועצה  את  תזכה  אשר  ההסכם,  של  מהותית  כהפרה 

 ימים מראש. 7הודעה לחברה 

 

 . 1971 –על הסכם זה יחול הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א  ד( 

 

 

 

 

 יחסי הצדדים  .12

 - ----------- 

 

המבצע   א(  ייחשב  המבצע,  לבין  המזמינה  המועצה  בין  היחסים  למערכת  הקשור  בכל 

כקבלן עצמאי ולא כעובד והעובדים המועסקים ע"י המבצע הינם עובדי המבצע בלבד. 

בכל מקרה בו ייקבע אחרת לגבי המבצע ו/או מי מעובדיו או בכל מקרה בו תחוייב  

המבצ  מעובדי  למי  כלשהו,  בתשלום  המזמינה  את  המועצה  המבצע  וישפה  יפצה  ע, 

המועצה המזמינה בכל סכום בו הם יחוייבו כתוצאה מתביעה כאמור, וכן בהוצאות 

 המשפט ובשכ"ט עו"ד. 
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הינם  ב(  התחייבויותיו,  את  מטעמו  שיבצעו  העובדים  כי  בזה,  ומאשר  מצהיר  המבצע 

יישא   עובדיו בלבד, וכי הם יהיו נתונים להוראותיו, פיקוחו והשגחתו המלאים והוא

עפ"י  הניכויים  בתשלום  לרבות  בהעסקתם,  הכרוכים  והתשלומים  ההוצאות  בכל 

 התנאים המפורטים במכרז ועפ"י כל דין, הכרוכים בהעסקתם.

 

המבצע מתחייב למלא, כלפי כל עובדיו את כלל הוראות חוקי העבודה והתקנות על   ג( 

לרב  שתחוקק,  חוק  הוראת  וכל  כיום  הקיימות  החוק  הוראת  שכר פיהם,  חוק  ות 

, חוק עבודת  1951  –, חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א  1987  –מינימום, התשמ"ז  

ולעובד, תשכ"ד  1954  –נשים, התשי"ד   , חוק הגנת 1964  –, חוק שכר שווה לעובדת 

, חוק הביטוח הלאומי )נוסח  1963  –, חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג  1958  – השכר, תשי"ח  

בריאו  ביטוח  וחוק  על תצהיר, 1994  – ת ממלכתי, התשנ"ד  משולב(  יחתום  . המבצע 

 וחלק בלתי נפרד מהסכם זה.  2המהווה נספח ב' 

 

המבצע מתחייב בזאת לקיים כלפי העובדים המועסקים על ידו במסגרת חוזה זה את  ד( 

שיחולו,  ככל  ועובדיו,  המצבע  על  שיחול  ההרחבה  וצווי  הקיבוציים  ההסכמים  כל 

 צוע העבודות. במועדים הרלבנטיים לבי

 

המבצע מתחייב להעביר לנציג המועצה המזמינה, עפ"י דרישתם, עפ"י שיקול דעתם  ה( 

הבלעדי, דו"ח ובו פירוט שמם של העובדים, וכן תלושי שכר של העובדים המועסקים  

 בביצוע העבודות במסגרת חוזה זה. 

 

בטבלת  ו(  המפורטת  הכללי  החשב  הנחיית  את  עובדיו  כלפי  לקיים  מתחייב  המבצע 

התוספות הנוספות המשולמות לעובדי קבלן של החשב הכללי באוצר, כלפי שתעודכן  

 (."הנחיית החשב הכללי" –מעת לעת )להלן 

הקבוע בחוק וכן כל התשלומים וההפרשות, כמתחייב מהוראות חוקי העבודה, צווי    

 ההסכמים הקיבוציים הרלבנטיים לענף. ההרחבה ו

 

 היעדר קירבה לעובד המועצה ו/או לחבר המועצה:  (ז 

 

 המבצע מצהיר בזאת כי:   

 

בין חברי מועצת המועצה יש/אין )מחק את המיותר( לי: בן זוג, הורה, בן או בת,   (1)  

 ואף לא סוכן או שותף. 

 

קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם  יש/אין )מחק את המיותר( חבר מועצה,   (2)  

חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי  

 את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו. 
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 יש/אין )מחר את המיותר( לי: בן זוג, שותף או סוכן העובד במועצה.  (3)  

 

 וחלק בלתי נפרד מהסכם זה.  5ב'   המבצע יחתום על תצהיר, המהווה מסמך (4)  

 

 

 הרשאה, ניהול ספרים ופרטי חשבון בנק  .13

 - --------------------------------- 

 

מוסף,  א(  ערך  מס  חוק  לפי  מורשה",  "עוסק  תעודת  ברשותו  כי  בזאת,  מצהיר  המבצע 

 . 1975  –תשל"ו 

 

עבודתו נשוא חוזה    המבצע מצהיר, כי הוא מנהל ספרים כדין וכי הוא פועל במסגרת ב( 

זה, כנדרש עפ"י כל דין כלפי שלטונות המס ובכלל, וכי ימשיך ויעשה זאת במהלך כל 

 תקופת חלותו של חוזה זה. 

 

המבצע מצהיר ומתחייב, כי הוא מנהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו, כי הינו מפריש   ג( 

כן בכל תקופת    עבורם את כל ההפרשות הנדרשות עפ"י הדין, וכי הוא ימשיך ויעשה

 חלותו של חוזה זה. 

 

המבצע  ד(  ימציא  חדשה,  כספים  שנת  לכל  סמוך  ו/או  זה  חוזה  של  חתימתו  במעמד 

למועצה אישור על גובה ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה האזורי. מוסכם בזאת, 

כי במידה ולא יומצא למועצה אישור כאמור במועד, לא יהא זכאי היועץ/מתכנן לכל  

מהמ אישור החזר  בהיעדר  לה  זכאי  שהינו  מהתמורה,  שנוכו  מס  סכומי  בגין  ועצה 

 כאמור, וזאת על אף שהמציא בדיעבד אישור לאחר מכן.

 

 

 

 

 

 

 סודיות .14

  -------- 

 

המבצע מתחייב לשמור בסודיות גמורה את כל החומר, הפרטים והנתונים הנוגעים למועצה,   

הסכם זה, ולא למסור כל מידע לשום אדם או גורם  שיודעו לו בקשר עם ביצוע העבודות עפ"י  

שהוא, פרט לעובדיו ומחליפיו, אלא באישור המוקדם של יו"ר המועצה או י שיתמנה על ידיו  

כנציג המועצה כלפי המבצע. המבצע וכ"א מעובדיו יחתמו על טופס שמירת סודיות בנוסח  

 . 3המצורף כנספח ד'  
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 הימנעות ושיהוי  .15

 ------------- ----- 

 

מוסכם בזה, כי שום ויתור והנחה, הימנעות או שיהוי מצד המועצה במימוש זכויותיה עפ"י   

במפורש   הוויתור  נעשה  או אם  למבצע  מניעה  ישמשו  ולא  כוויתור,  יתפרשו  לא  זה,  הסכם 

 בכתב.

 

 הודעות .16

 - ------ 

 

לה  במבוא  האמורה  כתובתו  עפ"י  הצדדים  לאחד  רשום  בדואר  שנשלחה  זה,  הודעה  סכם 

תיחשב כמסורה לנמען שלושה ימים לאחר מסירתה למשרד הדואר, וקבלה הנושאת חותמת  

 דואר, תשמש ראיה חותכת לתאריך המסירה. 

 

 כותרות .19

 - ------ 

 

 כותרות סעיפים בהסכם זה באות להקל על העיון בו, ואן להשתמש בהן לפירושו. 

 

 כללי  .20

 - --- 

 

מתוקף  א(  נעשית  המועצה  מטעם  החתימה  מורשי  חתימת  כי  הצדדים,  בין  מוסכם 

 תפקידם ואינה מטילה עליה כל אחריות אישית ליישום הסכם זה.

 

הסכם זה ייכנס לתוקפו במועד חתימתו ע"י אחרון מורשי החתימה של שני הצדדים  ב( 

 ובכפוף לצירוף כל האישורים הנדרשים. 

 

על הצדדים כי סמכות הדיון היחודית והבלעדית בכל חילוקי הדעות הנוגעים    ג(       מוסכם           

 ו מסורים לבית המשפט המוסמך בירושלים.י להסכם זה יה

 

 אישור תקציבי:  ד( 

 

 נתקיימו בחוזה זה כל התנאים וניתנו כל האישורים הדרושים לפי כל דין.  (1)  

 

זה   (2)   חוזה  של  לביצוע  הכספית  כתקציב  ההוצאה   _______ מסעיף  מתוקצבת 

 רגיל/מאושרת מתקציב בלתי רגיל מס' ________. 
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 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

 

 

 

 

 

 ____________________________    ___________________________ 

 ה מ ב צ ע                 ה מ ו ע צ ה    
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 לחוזה  1נספח ד' 

 

 נוסח ערבות ביצוע

 )ערבות זו תוגש ע"י הזוכה לאחר ההודעה על הזכייה( 

 

 לכבוד 

 מקומית  מועצה 

   בית אל

 

 

 א. ג. נ., 

 

_____ פ.  ח.   _________________ בקשת  )להלן  ___עפ"י  בזאת  "המבצע"  –_  ערבים  אנו   ,)

( בתוספת  "סכום הקרן"  – כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של __________________ ₪ )להלן  

)להלן   להלן  כמפורט  למדד,  הקרן  סכום  מהצמדת  הנובעים  למדד  הצמדה  "הפרשי    –הפרשי 

לבין    ("המועצה"  –)להלן    קומית בית אלמ (, וזאת בקשר עם הסכם שנחתם בין מועצה  הצמדה"

מס'  פומבי  מכרז  עפ"י  הסכם  ביצוע  בעקבות  )להלן    9.2022  המבצע,  המועצה  ( "ההסכם"  –של 

 ולהבטחת מילוי שלם ומלא ע"י הזוכה של כל תנאי ההסכם.

 

אנו מתחייבים באת לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה תוך  

שונה בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את  ימים מיום הגעתה אלינו של דרישתכם הרא  3

דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הכספים כאמור, או איזה מהם, תחילה  

מאת המבצע, בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכן טענת הגנה כלשהי שיכולה  

 לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכן.

 

נה רשאיות לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות,  אתם תהיי 

שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי סך כל דרישותיכן, ביחד או לחוד, לא  

 יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 

משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה    –  "מדד"בכתב זה  

 ולמחקר כלכלי. 

 

הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן: אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה נכון למועד ביצועו של  

(, כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין  "המדד החדש"  –כל תשלום בפועל עפ"י כתב זה )להלן  

בש  ______ היסודי"  – )להלן    2017נת  חודש  סכום  "המדד  הצמדה  והפרשי  הקרן  סכום  יהוו   ,)

 השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן מחולק במדד היסודי. 
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 התחייבותנו עפ"י כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול. 

 

 כתב התחייבותנו זה אינו ניתן להעברה ו/או להסבה. 

 

ימים מתום החוזה ועד בכלל. עפ"י דרישתכם בכתב, אנו נאריך    90בתוקפה עד    ערבות זו תישאר

את תוקף הערבות, מעת לעת, ובלבד שהדרישה תגיע אלינו לפני תום תקופת הערבות או תום תקופת  

 הארכתה, לפי העניין. 

 

 

 

 

 : _____________________ בנק    : _______________תאריך
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 תאריך: __________             2נספח ד' 

 אישור עריכת הביטוח  

 

 לכבוד  

 המועצה המקומית  

 בית אל 

 (המועצה"  –)להלן 

 

 א. ג. נ., 

 

 ______________ )"המבצע"(הנדון: 

 

הננו מתכבדים לאשר בזאת, כי חברתנו ערכה את הביטוחים המפורטים להלן על שם המבצע קשר 

__ וכן השירותים  9.2022עבור המועצה עפ"י מכרז פומבי מס' ___חשבות שכר  עם מתן שירותי  

  – (, בין היתר, בקשר עם הסכם שנערך ביניכם לבין המבצע )להלן  "השירותים"  – הנלווים )להלן  

 (, כמפורט להלן: "ההסכם"

 

__________   א. ליום  עד   ___________ מיום  לתקופה   ______________ מס'  פוליסה 

המבטח את חבות המבצע כלפי עובדים המועסקים ע"י המבצע עפ"י    ביטוח חבות מעבידים

, בגין  1980 –או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/

ו/או נזק נפשי לעובד, כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע   גוף  ו/או נזק  מוות 

 ₪  ______________________ של  אחריות  בגבול  השירותים 

ו   לעובד   )______________________( -    )___________________(  __________

וייקבע, לעניין  למק רה ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח מורחב לשפות את המועצה היה 

קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית, כי על המועצה מוטלות חובות מעביד כלשהן כלפי  

 מי מעובדי המבצע. 

 

 פוליסה מס' _______ לתקופה מיום _______ עד ליום __________   ב.

צד של   כלפי  נזק    ישיביטוח אחריות  ו/או  אובדן  בגין  דין,  עפ"י  המבצע  את חבות  המבטח 

של   אחריות  בגבול  השירותים  מתן  במסגרת  ו/או  עם  בקשר  גוף  ו/או  אדם  לכל  שייגרמו 

 ______________ ₪ )_____________( למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח. 

 

במשקה חבות בגין  ביטוח זה אינו כפוף להגבלה בדבר חבות הנובעת מכל דבר מזיק במזון או   

קבלנים, קבלני משנה ועובדיה ותביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח מורחב  

מי   ו/או  ו/או מחדלי המבצע  למעשי  המועצה  על  בגין אחריות שתוטל  לשפות את המועצה 

 מטעם המבצע, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת. 
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 פוליסה מס' ______ לתקופה מיום _________ עד ליום __________   ג.

המבטח חבות המבצע עפ"י דין בשל השירותים בגבול אחריות של    ביטוח אחריות מקצועית 

הביטוח.   לתקופת  ובסה"כ  למקרה   )____________________(  ₪  _______________

הביטוח, בתנאי כי נערך ע"י המבצע  חודשים לאחר תום תוקף    7הביטוח כולל תקופת גילוי של  

כולל   זה. הביטוח כאמור  כיסוי מקביל, כמתחייב מהאמור באישור  ביטוח חלופי, המעניק 

תאריך למפרע מיום ________. הביטוח מורחב לשפות את המועצה בגין חבות אשר תוטל  

מבלי    על המועצה עקב מעשה ו/או מחדל של המבצע ו/או של מי מהבאים מטעם המבצע, וזאת

 לגרוע מביטוח חבות המבצע כלפי המועצה. 

 

הביטוח לא כולל הגבלה בדבר אובדן השימוש ועיכוב עקב מקרה ביטוח. הביטוח כולל הרחבה   

 יושר עובדים. -בדבר אי

 

 : כללי

 

הנקובות   .1 העצמיות  וההשתתפויות  הפרמיות  לתשלום  הבלעדית  האחריות  המבצע  על 

 בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל.

 

ואנו   .2 המועצה,  ע"י  הנערך  לביטוח  וקודמים  ראשוניים  הינם  לעיל  המפורטים  הביטוחים 

 מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי המועצה. 

 

תקופת   .3 במשך  יצומצמו  ולא  יבוטלו  לא  לעיל  המפורטים  הביטוחים  כי  מתחייבים,  הננו 

 יום למועצה, בכתב, בדואר רשום. 15מראש של  הביטוח המצויינת בהם, אלא בהודעה 

 

לשינויים   .4 בכפוף   ____________ כביטוח  הידוע  לנוסח  בהתאם  הינו  הפוליסות  נוסח 

 הנקובים לעיל. 

 

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות, עד כמה שלא שונו באישור זה,  

 ליסות המקוריות.ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי פו

 

 

 

 ________________   _______________   ______________      __________________ 

 )חתימת המבטח(                )חותמת המבטח(                    )שם החותם(            )תפקיד החותם(      
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 3נספח ד' 

 התחייבות לשמירה על סודיות

 

 לכבוד 

 מקומית המועצה  

 בית אל 

 

 א. ג. נ., 

 

 התחייבות לשמירת סודיותהנדון: 

 

אני הח"מ, _________________, ת. ז. ______________, העובד אצל _______________,  

 ( כדלקמן: "המועצה" –)להלן בית אל מתחייב/ת בזאת כלפי המועצה 

 

זולת   .1 כלשהו,  גוף  ו/או  תאגיד  ו/או  אדם  לכל  לגלות  ולא  ומלאה  מוחלטת  סודיות  לשמור 

, כהגדרתו להלן, כל מידע עובדה, רישום,  האנשים שהוסמכו ע"י המועצה לקבל את המידע

תכנית, מפרט, מסמך, טבלאות, נתון עיוני, נתונים כספיים וכו', בין בכתב ובין בע"פ, שהובאו  

לידיעתי ונמסרו לי ע"י המועצה, במישרין ו/או בעקיפין ו/או שהגיעו לידיעתי בקשר עם או  

 (."המידע" – כתוצאה מן העבודה )להלן 

 

 ת לגבי המידע כדלקמן: אני מתחייב/ .2

 

לאחרים ו/או לא לאפשר לאחרים לבצע במידע או בחלק   לא להעתיק ו/או לא להמועצה א( 

ביצוע  לצורך  אלא  אחרת,  העתקה  צורת  וכל  תדפיס  צילום,  העתקה,  שכפול,  ממנו, 

 העבודה בלבד. 

 

על העותקים של המידע יחולו הוראות התחייבות זו, וכל האמור לגבי מידע, יחול גם  ב( 

 על עותקיו. 

 

ולנקוט   ג(  המידע  על  בהקפדה  ו/או לשמור  אובדנו  מניעת  לשם  הזהירות,  אמצעי  בכל 

  הגעתו לידי אחר. 

 

 להודיע למועצה בכל מקרה של אובדן מידע כלשהו.  ד( 

 

 לא לפרסם בכל צורה שהיא כל נתון הנוגע לעבודה ו/או למידע.  ה( 

 

לשמור על שלמות המידע/המסמך נושא המידע, אשר יימסרו לי מעת לעת במסגרת  ו( 

השירותים. לפי דרישת המועצה, אמסור את המידע/המסמך שהועבר לי וכל עיבודים 
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שנעשו בהסתמך על המידע כאמור, ואחזירו למועצה בשלמותו, ובכל מקרה לא אבצע  

 דרישה, כאמור. העתקה ולא אשמור אותו בכל צורה ואופן לאחר קבלת 

 

שיהיו   ז(  המועצה,  מטעם  נציגים  ו/או  שלוחים  ו/או  עובדים  לאותם  המידע  את  לגלות 

בלבד   ולאלה  השירותים,  ביצוע  לצורך  לו  כלפי   –זקוקים  אחראי/ת  אני  ה,  במקרה 

 המועצה. 

 

 שמקבלי המידע כאמור יקפידו על שמירת המידע, כמתחייב מהוראות כתב זה.  ח( 

 

קיים איסור מוחלט להוציא כל חומר מכל סוג שהוא מרשות המועצה, ואני    ידוע לי, כי ט( 

 מתחייב/ת שלא לעשות כן, ללא קבלת הסכמתה המפורשת של המועצה לכך, בכתב. 

 

ידוע לי, כי אני אהיה אחראי/ת כלפי המועצה בנזיקין, בהפרת חוזה, ובכל דרך אחרת  י( 

, אשר ייגרמו למועצה או לצד שלישי  עפ"י כל דין, לכל נזק או פגיעה מכל סוג שהוא

 כלשהו, כתוצאה מהפרת אחת ההתחייבויות עפ"י כתב זה.

 

ההתחייבות לסודיות, כאמור לעיל, הינה לכל עת, אינה מוגבלת לזמן כלשהו, והיא חלה גם   .3

 לאחר סיום תקופת החוזה שנחתם ו/או ייחתם בין המועצה לבין המבצע. 

 

ור, עם סיום העבודה, או בכל עת, לפי דרישה, כל מסמך הנוגע  אני מתחייב/ת להחזיר ולמס .4

 למידע או לעבודה. 

 

עם   .5 העבודה  לתחילת  תנאי  הינו  זה  התחייבות  מסמך  על  חתימתי  כי  היתר,  בין  לי,  ידוע 

 המועצה, וכי הפרת ההתחייבות לשמירת סודיות, עלולה לגרום לנזקים כבדים למועצה.

 

 הזכויות המוקנות לה עפ"י דין, במידה והתחייבות זו תופר.המועצה שומרת לעצמה כל   .6

 

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 

 _______________           ___________________     __________________ 

 שם העובד                                             חתימה             תאריך             

 

 

   _____________חתימת המציע: ______

 

 


