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על   העונה"(  מזמינה  בזה מציבור  אלעיןע"מ )להלן:"בתאגיד המים והביוב האזורי "אלעין" 
זאת על בסיס  ולעין א-,  הגשת מועמדות  לביצוע מטלות "ביקורת  פנים" לתתנאי  הכשירו

 העסקה לפי חוזה  קבלני .
 

  -הכישורים  הנדרשים  ותנאי  הגשת  המועמדות  הם  :
 

  -רשאים  להגיש מועמדות ,ותנאי  סף להגשת ההצעה  מילוי  התנאים  המצטברים  הבאים :
 

 באופן מקורי .  מסמכי המכרז והגשתם חתומים מילוי (א
 ., חברה מאוגדת בישראל כדיןיחיד  תושב  ישראל (ב

 שיש  עמה  קלון .  הורשע  בעבירה לא  (ג

, ראית חשבון באחד המקצועותמוכר מאת מוסד להשכלה גבוה י בעל תואר אקדמ (ד
 )חבר בלשכת עורכי הדין ו/או לשכת רואי החשבון בתאם( עריכת דין.ו

בעבודות ביקורת  פנים או חשבונאית בתאגידים   של שלוש שנים, ,בעל  ניסיון מוכח (ה
עירוניים או בתאגידים ציבוריים או ברשויות מקומיות או בחברה בע"מ אשר 

 עובד. 50מעסיקה  לפחות 
 

ורטים בחוברת המכרז אשר ניתן להוריד אותה מאתר יתר תנאי המכרז והדרישות מפ
 .התאגידמשרדי או לקבלה   elain.org.ilהתאגיד 

 
 איננה  חייבת לקבל  כל מועמדות או הצעה .  החברה

 
   .שנים  על  בסיס  שנתי 4-ההתקשרות  לפי  מכרז  זה תהיה לשנה  עם  אופציה להארכה  עד ל

 
  באחת משתי הדרכים:  ההצעות יוגשו לתאגיד -הגשת ההצעות

 , בצירוף כל המסמכים ידנית .1

  mevaker@elain.org.il –לתיבת מייל ייעודית שנפתחה לצורכי מכרז זה  .2
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 10/2020מכרז  מס'     
 

עורכי ו/או "(  מזמינה  בזה מציבור  רו"ח )להלן:"אלעין  רי אלעין בע"מתאגיד המים והביוב האזו
ו/או  שישמש  מבקר פנים "ביקורת  פנים" וליתן  שירות  ,  הגשת מועמדות  לביצוע מטלות דין

 ., ושלא  על בסיס  יחסי עובד ומעביד וזאת על בסיס  העסקה לפי חוזה  קבלני  תאגיד "אלעין"ל
 

  -:  לידיעת המשתתפים 
 

ד מים וביוב אזורי, המספקת שירותי מים וביוב לישובים , אבו תאגי הינה  ,"אלעין"  .1
 סנאן, ג'וליס , יאסיף, יאנוח ג'ת, ירכא, ג'דידה מכר, מזרעה. 

ורת דו"חות  ביקבהעסקת מבקר פנים להכנת  תמחויב ,החוקהוראות אשר ע"פ  
 מפורטים העונים  על דרישות החוק ו/או כל דין. 

בסיס להעסקה ,הינו  כאמור  קבלני  אישי  למבקר  אשר  יבחר והוא יבצע  את ה .2
העבודה  באופן  אישי ויחתום על  דו"חות הביקורת  לאחר  שיעיין  בהם  בעצמו 

 אלעין מוסמך ממשרדו  שיאושר  על ידי   המועמד  יהיה  רשאי להסתייע  בעובד 
 .ש וכל  זאת מבלי לפגוע  באחריותומרא

  -סף וכישורים נדרשים  ותנאי  הגשת  המועמדות  הם  :תנאי   .3
 

, מציעם העומדים בתנאי הסף כפי שפורסמו וכן בתנאים רשאים להגיש מועמדות
  הנוספים כמפורט להלן:  

 
על ידו חתומים  כשהם  במילוי ובהגשת מסמכי המכרזב המועמד  מחוי (א

 . באופן מקורי
 . כדין , חברה מאוגדת בישראליחיד  תושב  ישראל (ב

 לא  הורשע  בעבירות  שיש  עמה  קלון . (ג

בעל תואר אקדמי מוכר מאת מוסד להשכלה גבוה באחד המקצועות, ראית  (ד
חבר בלשכת עורכי הדין ו/או לשכת רואי החשבון  חשבון ועריכת דין.

 בהתאם

בעבודות ביקורת פנים או ,משלוש שנים שלא יפחת בעל ניסיון מוכח   (ה
חברה באו ברשויות מקומיות או ציבוריים  בגופיםחשבונאית  ביקורת

 עובד . 50ע"מ  אשר מעסיקה  לפחות בממשלתית או  בחברה 

 

"אלעין" או להוריד אותם מאתר "אלעין"  ממשרדי לקבלם מסמכי מכרז ניתן  .4
elain.org.il . 

 
בת זכויות  הזוכה  במכרז לאחר/ים  וכל זאת ללא אישור  מראש  סחל  איסור  על ה .5

 . אלעין -מובכתב  
 

במומחיות ובמקצועיות   ,לתת את השירותים נשוא המכרז הזוכה מתחייב .6
ובהתאם לתנאים   1992, ובהתאם לחוק הביקורת הפנימית התשנ"ב ובמיומנות

ל  בל מדי פעם בפעם את ההנחיות ש, ויקכחוקולתקנים הסטנדרטיים המקובלים  
 ."אלעין" ו/או מי מטעמה-וועדת הביקורת ב

 
או , דו"חות ביקורת הראשוניים הדפסת טיוטותי הביקורת לרבות כל  שירות .7

 ועל חשבונו .  המבקרותיקונם יבוצעו  ע"י    ,הסופיים
 

: ידוע  ומוסכם מראש כי  דו"חות  הביקורת , והן  הטיוטות השונות  חובת  סודיות .8
ור והמסמכים   והנתונים  שיגיעו לידי  המבקר  ישמרו  בסוד ע"י המבקר  וחל  איס

מוחלט למסור  או לפרסם כל  מידע  או נתון  או מסמך  לידי  אחרים למעט  מסירת 



ויחתום עם  זכייתו  במכרז  על תצהיר   ,החומר ו/או הדו"חות לועדת  הביקורת
 שמירה  על  סודיות .

 
המועמד אשר  יחפוץ לבצע  פעולת  הביקורת  הפנימית מצהיר  -: ניגוד  אינטרסים .9

ין לו  כל ניגוד  אינטרסים , בקשר לעבודתו  ו/או  תפקודו  ו/או  ומתחייב  כי  א
כן  עם  זכייה  במכרז  וחתימה  על  הסכם  התקשרות  -כמו. המטלות  שיבוצעו

 .מתחייב  הזוכה לחתום  על  הצהרת העדר ניגוד  אינטרסים והתחייבות 
 

   
הביקורת , שיוטלו  על   : שירותי  ביקורת  הפנים ועבודת  אופן  מתן  שירות הביקורת .10

  -הזוכה  מעת  לעת הם  כדלקמן  :
 

בקר  את ובכלל  זה  י אלעין,לביצוע עבודות  ביקורת פנים  ליפעל  המבקר (א
שנת  ויערוך דו"ח ביקורת מפורט לכל הדו"חות הכספיים של התאגיד

חוק הביקורת בהתאם לסטנדרטים ונוהלי בביקורת עבודה ויפעל בין היתר, 
של  ןהדירקטוריווועדת הביקורת/ו/או  בהתאם להוראות ין ו/או כל ד
 . התאגיד

ו/או  המטלות כאמור על  בסיס  קבלני  ועד  את העבודה יבצעהמבקר  (ב
 לשם  כך. ןהדירקטוריולתקרת מסגרת שתאושר  ע"י  

 .צע  אישית ע"י המבקר שיזכה במכרזעבודות הביקורת תבו (ג

מסרו לו כל מידע או מסמך  המבקר וי ועובדיה ישתפו פעולה עם אלעין (ד
 רלוונטי לביצוע  העבודה .

קשור כנהוג  ומקובל  המבקר יכין  דו"ח  טיוטה  ראשוני  לא לתפוצה  בכל ה (ה
שתקבע ותקרא התקופתית  הפרטנית ו/או השנתית ו/אולביקורת 

 )להלן:"הטיוטה"(.

 , והטיוטה האמורה ויתן  לו זמן המבקר  יעביר הערותיו הפרטניות למבוקר (ו
הוגן ומספיק למתן  תגובותיו  ו/או  הסבריו ועד  אז  הטיוטה  איננה מחייבת  

 ואיננה סופית  ושמה מעיד על תוכנה.

ישקול  לאחר  קבלת ההערות ו/או התשובות והתייחסות המבוקר לטיוטה, (ז
ו/או הטיוטה ו/או רשאי לשנות ו/או לעדכן ו/או נותיו המבקר את מסק

 ן דו"ח  סופי לתפוצה.למחוק  חלקים מהדו"ח  ויכי

התהליכים בהתאם לנוהלים ולסטנדרטים סיום כל  לאחר המבקר (ח
יכין ויעביר  דו"ח/ות סופיים ,וזאת במספר  בחוק/כללים/נהלים המקובלים  

, וכן יתייצב לכל לדירקטוריוןעותקים  לועדת הביקורת ו/או למנכ"ל  ו/או 
ם  הקשורים  בדו"ח  דיון שיהיה  בקשר  לדו"חות הביקורת  ו/או לנושאי

 הביקורת  וזאת  עם דרישה.

שכר הטרחה של המבקר  יהיה  כמפורט  בחוזה  ההתקשרות ובתנאי  המכרז  (ט
 וכאמור  אין ולא יהיה כל יחסי  עובד ומעביד  בין הצדדים או  עובדיהם .

 

:בחירת המבקר תתבצע תוך שקלול ציוני מרכיבי   והתמחור המבקראופן  בחירת  .11
ורטים  בהמשך אשר  יבחנו  על ידי ועדת  המכרזים  ו/או  ועדת  איתור ההצעה  המפ

  -:התאגיד וחדת מטעם  מי
 
 הציון עבור ניסיון  והתרשמות הועדה.מ 70% .א

 מהציון עבור המחיר  שיוצע  לשעת  עבודת  ביקורת . 30% .ב

כן  נקבע ומוסכם  לצורך  המכרז  ו/או  ההתקשרות כי  היקף העבודה  -כמו   .ג
וההתקשרות הינו  מאלי המשוער ושיש להתייחס  אליו לצורך  הבחירה המקסי

 שעת  ביקורת לשנה .  100
להגדיל  או  להפחית היקף  שעות    תהיה  רשאית אלעיןעל  אף  האמור  לעיל  .ד

העבודה  לפי  הצורך  נשוא  ההתקשרות ,וזאת ללא  כל תוספת  בתמורה  או 
 במחיר  המוצע .

 

לפי  הסכם  זה הינה  הסכום המאושר  המוצע  כפול  שעות  התמורה  -: התמורה  .12
שעות(  100 -השנתי לא יחרוג מ)כשר סה"כ השעות העבודה העבודה  החודשית 

 יום . 60יום לפי עיקרון שוטף +  30תוך   ותשולם  למבקר



 

ההתקשרות  לפי מכרז/הסכם זה תהיה על בסיס שנתי  ,היינו לכל  שנת תקציב  אשר   .13
לתקופה לעין, , לשיקול דעת אם  חתימה על ההסכם ,ויהיה  ניתן להארכהיחל  מיו

 שנים . 4מצטברת  כוללת  של עד  
 

  -: התחייבויות נוספות או  משלימות של המבקר .14
 

ביצוע  העבודה  יהיה  בשיטות המקובלות  בין  אנשי מקצוע ולפי  הדרכתם  (א
ו/או כל גוף  צימשרד הממונה על תאגיד המים והביוב הארוהנחייתם  של 

 . ןדירקטוריורלוונטי אחר ו/או 
 לבצע  את העבודה  בנאמנות ובמומחיות  ובמקצועיות . (ב

לעיל ו/או  הנחיות   שיציינוהמבקר  יערוך  דו"חות בהתאם לעקרונות   (ג
 .החוק, הכללים, אמות מידה

יום הדיון   60רו"ח יגיש  טיוטה  של הדו"ח  ו/או  הדו"חות , לפחות לפני  (ד
/או  ועדת  ח הביקורת ו/או  בכל מועד  אחר אשר  יורה על כך המנכ"ל  ובדו"

יום מיום  תום  שנת  30-כן יוגש  דו"ח  סופי לא  יאוחר מ-. כמו הביקורת
ל  או  ועדת  הביקורת  או  הכספים  או  בכל מועד  אחר  שיקבע  המנכ"

 . הדירקטוריון
 

   
להפסיק  שירותי  תרשאיתהיה ין אלעמוסכם  ומוצהר  כי   -:הפסקת ההתקשרות .15

 יום  בדואר  רשום .  30המבקר  שיבחר  וזאת  תוך  מתן  הודעה  מוקדמת  תוך 

 

ר תביא  את ההסכם וההתקשרות לקיצו ,והמבקר לא יהיה  הודעה  על ביטול כאמו .16
רשאי  לדרוש  ולקבל  כל  פיצויי  בגין  קבלת ההתקשרות מכל  סוג  שהוא  למעט  

כפוף לאישור   הביצוע אופן יחסי לשנתדה שבוצעה בפועל בתמורת העבו
 . אלעין/מנכ"ל הדירקטוריון

הזוכה אשר  מועמדותו  תתקבל  ע"י  הועדה מתחייב לחתום  על  הסכם  התקשרות  .17
ימים מיום משלוח  הודעה בפקס   או  בדואר  7לפי  הנוסח  המצ"ב  וזאת  תוך 

 למשרדו.
 

 מסמכים  והנתונים  שבידי  המבקר.ון  עד לקבלת כל הקיזוז  ועיכב  זכות אלעין -ל .18
 

עם  הפסקת ההתקשרות  או ביטול ההסכם או  סיומו  מכל  סיבה  שהיא  המבקר  .19
עם  דרישה .כמובן ישמור   לעין,את החומר  וכל  הנתונים לרשות א  מתחייב להחזיר

  על  סודיות  הנתונים והדו"חות . 
 

ההצעה הזולה  ביותר  או  כל הצעה  אחרת  , והיא  מתחייבת לקבל  את  אין  אלעין .20
רשאית  להסתייע  בנותני  שירות  אחרים לביצוע  עבודות  ביקורת  פרטניות ו/או  

 . אחרות
 

המציע  מחויב להגיש  את הצעתו  על  גבי מסמכי המכרז  המקוריים וכן  בהתאם  .21
  -ויחתום  על  כל דף ,  ויצרף  להצעתו  המסמכים  הבאים :

 
 

 חוברת המכרז  והצעה  חתומה ומקורית . (א

 ישור  ניהול  ספרים ועוסק  מורשה וכדו .א (ב

 דף  קורות חיים  וניסיון  קודם  והשכלה . (ג

 תעודות השכלה . (ד

 הצעה  על גבי  הטופס  הרצ"ב. (ה

 המלצות  גופים ואישורי  ניסיון . (ו
 

להתייצב   ככל שיידרש להתייצב לראיון מתחייב הוא ,המועמד אשר  יגיש  הצעתו .22
ו/או  בפני  הדירקטריון  ויספק  להם  כל הנתונים   איון  בפני וועדת המכרזים  לר



לא  הופיע  ונדרש המועמד להתייצב לראיון הרלוונטיים  לצורך קבלת  החלטה .  
 מכל  סיבה  שהיא  יחשב  כמוותר על  מועמדותו .

 
 . פי שיקול דעת התאגידו בדואר רשום ליתבצעו  בפקס  אההודעות  לפי מכרז  זה  .23

 
  -: שימת  נספחים למכרזר .24

 
 לא מחייב  והוא מנחה . –פרסום בעיתון  (א
 מחייב  ומנחה . –תנאי  השתתפות  (ב

דף  ודף    חה  ויוגש  חתום  ע"י  המציע  בכלמחייב  ומנ –חוזה  התקשרות  (ג
 בשוליו  בעט  ודיו  כחול  ועל  גבי המסמכים המקוריים .

 הצעת המועמדות . (ד

 
 

 מכרז  זה מופנה למועמדים  ו/או למועמדות ויש לקרוא  את התנאים  בהתאמה .       .24
 
 
 

 בברכה          
    כמיל פרג'  עו"ד               
   מ. מ. מנכ"ל                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תאריך : _______        לכבוד
     
 ין בע"מ תאגיד המים והביוב האזורי אלע 
 
 נ.,ג.  .א
 

  הגשת מועמדות למכרז מבקר  פניםהנדון :     



 
, לאחר  שקראתי  תנאי המכרז  והוראות  המשתתפים   אני הח"מ ___________________

ועיינתי בכל התנאים  לרבות חוזה  ההתקשרות  המוצע  שנחתם על ידי  מראש   מאשר  כי  
ועל בסיסם אני מצהיר  כי אני ממלא  , א כל הגבלהלל, הנני מקבל  על  עצמי  את  כל תנאיהם

 ,לי הניסיון והיכולת לבצע את כל המטלות הנדרשות ו/או  שידרשויש אחרי תנאי המכרז ו
ולאו זאת אני מגיש את הצעתי ומועמדותי ומתחייב להעניק את השירותים  המבוקשים 

  -ופרטי  כדלקמן 
 
 שם מלא __________________________ (א

 
 __________________ ת.ז. (ב

 
 כתובת המציע : ________________ (ג

 
 ____________________ -פקס למשלוח  הודעות :  (ד

 
 מספר  טלפון במשרד  והנייד: _________________________ (ה

 
 דואר  אלקטרוני : ________________________________ (ו

 
 
 

___________________( במלים )₪  עבודה מוצעת  הינה  סך ______  לשעת הצעתי 
 לשעת עבודה  בתוספת מע"מ  כחוק .

 
 ** מצ"ב  כחלק  בלתי נפרד  מהצעתי  דף  קורות חיים וכן  אישורי ניסיון קודם והשכלה .

 
 
 
 

____________________    ________________________ 
 חותמת               חתימה                

 
 
 
 

 doc.מבקר פנים -מכרז ום נוסח  פרס
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הסכם למתן שירותים
 2020בשנת  שנערך ונחתם ביום _____

 
 בין:

 תאגיד המים והביוב האזורי אלעין בע"מ  



 
 מצד אחד        אלעין"(  "להלן: )

  
 לבין:

 
 ____________________ 

____________________ 
____________________ 

   
 מצד שני        שירותים"(  "נותן הלהלן: )
 
 

 מבוא
 

אספקת שירותי ביקורת פנימית  )להלן:  – 10/2020מס' כ"א   אלעין פרסם מכרז  -ו  הואיל:
 "המכרז"(. 

 
זכה במכרז שפורסם בעניין הסכם זה בהתאם להחלטת ועדת המכרזים  ונותן השירותים :והואיל

את השירותים נשוא המכרז והתחייב לפעול וליתן  אלעין ________________של 
 . בהתאם להוראות המכרז, הצעתו על כל נספחיה והצהרותיו

 
להסכם זה  א'כנספח  והצעת נותן השירותים למכרז על נספחיה מצ"ב העתק של המכרז

 ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: "ההצעה"(; 
 

ע"פ דרישת ת השירותים א אלעיןיבצע עבור נותן השירותים והצדדים מעוניינים כי  :והואיל
במכרז,  התאגיד ו/או וועדת הביקורת לפי תוכנת עבודה שנתית ו/או כפי שמפורט

במכרז  לרבות  זהבהסכם באופן, במועדים ובתנאים הכל כמפורט  זה בהצעה  בהסכם
 ;)להלן: "השירותים"( ובהצעה

 

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

 התקשרות במסגרת יחסי עובד מעביד;

  

 
 :על כן מוסכם בין הצדדים כדלקמן

 
 וא והסכם זה המב

 
 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. .1

 הסכםהתמצאות והן לא תשמשנה לפרשנות זה ניתנות לשם  הסכםכותרות הסעיפים ל
 .הז

 
 ויקרא כיחידה אחת עימו. המכרז מהווה חלק בלתי נפרד מ הז הסכם .2
 

 . במכרזרוש והמשמעות המוקנים להם ייהיו למונחים המפורטים בו את הפ הז הסכםב .3
 
כדי סכם זה , אין בהוראות הסכם המכרזעל הוראות הלהוסיף באות  סכם זההוראות ה .4

ולא ייחשב האמור מכרז על פי האלעין ומכל סעד לו זכאי מכרז לגרוע מהוראות ה
שלא צוטטו  מכרז. הוראות המכרזכהקלה או כויתור על הוראה מהוראות ה הסכם זהב

המחויבים וככל שהן ישימות על הוראות  יחולו בשינויים הז הסכםאו שלא יושמו ב
 . הז הסכם



 
יחולו  הסכם זהלבין הוראות  המכרז ות בין הוראותבמקרה של סתירה ו/או אי בהיר .5

 , אלא אם נאמר במפורש אחרת. סכם זההוראות ה
 

 הצהרות הצדדים .6

 

נותן השירותים מצהיר כי הוא כשיר על פי כל דין לבצע את השירותים; וכי  .6.1
בהתאם להסכם זה אינו פוגע בזכויות צד ג' אלעין -למתן השירותים על ידו 
 ין רוחני של צד ג' כלשהו.יקשור לזכויות בקנכלשהו, לרבות בכל ה

 

עוד מצהיר נותן השירותים בזאת כי יש לו את היכולת והאמצעים הדרושים  .6.2
לרבות האמצעים הכספיים ומשאבי האנוש העומדים לרשותו וכן את הידע 

 המקצועי, הניסיון והמומחיות הנדרשים לשם אספקת השירותים.  

 

לבצע את השירות בעצמו ולא להעביר או נותן השירותים מצהיר ומתחייב  .6.3
למסור את ביצוע השירותים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין במלואם ובין 

ידי נציג -בחלקם, לצד שלישי כלשהו, אלא אם הותר הדבר בכתב מראש על
 התאגיד המוסמך. 

 

 היתרים רישיונות ואישורים  .7

 

מסמכים והאישורים הוא מחזיק בכי נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזאת  .7.1
התקפים בהתאם להוראות כל דין לרבות המסמכים והאישורים התקפים מאת 

בכל עת אלעין הרשויות המוסמכות. נותן השירותים מתחייב להציגם ל
 שידרוש. 

 

מובהר כי נכונותן של הצהרות נותן השירותים המפורטות בסעיף זה על כל  .7.2
הצהרות אלה או חלקן, בין בעת חלקיו היא תנאי מהותי בהסכם זה. אי נכונות 

חתימת הסכם זה ובין בכל מועד שלאחר מכן ייחשב כהפרה יסודית של הסכם 
 זה מצד נותן השירותים.

  

מיד על כל שינוי שיחול בתוקף אלעין  -נותן השירותים מתחייב להודיע ל .7.3
הצהרותיו, לרבות על כל צו שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו ליתן את 

 על נספחיו. זה רותים בהתאם להסכם השי

 

נותן השירותים מתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות כל דין החל  .7.4
 בקשר למתן השירותים נשוא הסכם זה. 

 

 תקופת ההסכם .8

 

 . ___________ ום ועד י __________מיום של שנה,  תקופהלנחתם  הסכם זה .8.1

 

כם עד שלוש שנים ורה האופציה להארכת תקופת ההסבלבד שמאלעין -ל .8.2
, לאישור התקציב מדי שנה בשנה, אלעיןנוספות, שנה בכל פעם, בכפוף לצרכי 

, להוראות כל דין לרבות הוראות אלעיןלמגבלות התקציב, לתקציבו המאושר של 
והתקנות שהותקנו מכוחו ולהוראות הסכם  1992-חוק חובת המכרזים, התשנ"ב

 זה.

 



ידי גמר כולו או כל חלק ממנו תוך תקופת יהיה רשאי להביא את ההסכם ל אלעין .8.3
 ימים מראש.  30ההסכם בהתראה של 

 
של ההסכם מצד נותן השירותים או במקרה של ביצוע  יסודיתבמקרה של הפרה 

  , רשאי לבטל הסכם זה ללא התראה מוקדמת.אלעיןיהיה  –ע על ידו שפ
 

בו אלא מובהר כי נותן השירותים אינו זכאי להארכת ההסכם מעבר לקבוע  .8.4
בהתאם  –כבכל עניין אחר  –יהיה רשאי לפעול בעניין זה אלעין , ואלעיןבהסכמת 

 לשיקול דעתו הבלעדי.

 

חובה לפצות את אלעין , לא תהיה על אלעיןידי -בכל מקרה של ביטול ההסכם על .8.5
נותן השירותים או לשלם לו תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה הקבועה 

 פק עד  לביטול ההסכם. בהסכם עבור השירותים שסי

 

בכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא, נותן השירותים מחויב  .8.6
או את כל העבודה  אלעיןאת כל החומר שברשותו והשייך ל אלעיןלהעביר ל

עד להפסקת ההסכם, ללא דיחוי וללא שום פגיעה. מובהר כי אלעין שעשה עבור 
הו מכל סיבה שהיא, לרבות לא נותן השירותים אינו רשאי לעכב אצלו חומר כלש

 בשל תשלום המגיע לו.

 

למען הסר ספק מובהר כי ההוראות בדבר שמירת סודיות וזכויות יוצרים יחולו  .8.7
 גם לאחר הפסקת הסכם זה.

 

 ידי נותן השירותים -השירותים שיינתנו על .9

 

מאת נותן השירותים   אלעיןבהסתמך על הצהרותיו של נותן השירותים, מזמין בזה  .9.1
 ואספקת השירותים כמפורט בהסכם זה על נספחיו. מתן

           
 

מתחייב לספק את השירותים המפורטים בהסכם, במכרז ובהצעה,  נותן השירותים .9.2
, להוראות הסכם זה על נספחיו ולהוראות כל דין, לרבות אלעין בהתאם לדרישות 

 שירותי ייעוץ. מתן 

 

ולבעלי אלעין   כויות הנתונות לשום דבר בהסכם זה לא יתפרש כבא למעט מן הסמ .9.3
 .התפקידים שבו

 

אינו מתחייב בשום אופן לפנות   אלעיןלמען הסר כל ספק, מובהר ומודגש  בזאת כי  .9.4
לנותן השירותים באיזה זמן מן הזמנים במסגרת הזמנת עבודה למתן השירותים 
נשוא הסכם זה. פנייה במסגרת הזמנת עבודה לקבלת שירותים מנותן השירותים 

   . אלעיןות לשיקול דעתו המקצועי של  לרב אלעיןיעשה בהתאם לצרכי ת

 

במשרדיו למעט  יספק את השירותים נותן השירותיםמקום מתן השירותים:  .9.5
במקרים בהם לשם אספקת השירותים כנדרש בהסכם זה יהא על נותן השירותים 

 תיםנותן השירולהורות לאלעין  הרשות בידיליתן את השירותים במקום אחר. 
, משום הכבדה אלעיןלספק את השירותים במקום אחר, ובלבד שאין בכך, לדעת 

 .נותן השירותיםבלתי סבירה על 

 

 נותן השירותים מתחייב לספק את השירותים ברמה הגבוהה ביותר. .9.6



 

יהיה רשאי לשנות, ללא צורך בהתייעצות או אלעין  מוסכם ומוצהר בזאת כי .9.7
ים הנדרשים ובלבד שהשינוי לא ישנה בהסכמת נותן השירותים, את השירות

 באופן שאינו בלתי משמעותי וזניח, את העלות הכלכלית של מתן השירותים. 

 

 תאגידפיקוח ה .10

 

 או מי שבא מטעמו לבקר אלעין נותן השירותים מתחייב לאפשר לנציג      10.1
 לפקח על ביצוע המכרז, ההצעה וההסכם, לרבות פיקוח על  פעולותיו,    
 ם. השירותי    

 
בכל העניינים הקשורים אלעין נותן השירותים מתחייב להישמע להוראות .     10.2

 במתן השירותים. 

 

 לפקח,אלעין -מוסכם ומוצהר בזה כי כל זכות הניתנת על פי הסכם זה ל.      10.3
או להורות לנותן השירותים, הנם אמצעי להבטיח ביצוע הוראות  להדריך 
 ההסכם במלואו. 

 

 ות ייצוגהעדר זכ .11
 

מוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים כי נותן השירותים איננו סוכן, שלוח או  .11.1
 נציג    
עניין כלשהו,  אלעין בואינו רשאי או מוסמך לייצג או לחייב את אלעין של 

 וזאת בהתחשב במהות השירותים נשוא הסכם זה. 

 

 ריות ישא באחינותן השירותים מתחייב שלא להציג עצמו כרשאי לעשות כן ו .11.2
או לצד שלישי, הנובע ממצג בניגוד לאמור בסעיף אלעין -הבלעדית לכל נזק ל

 זה. 

 

א טעון הסמכה מפורשת לכך על ידי וועדת לכל מטרה שהיאלעין ייצוג  .11.3
             מראש ובכתב. , ןביקורת בדירקטוריו

 

 העסקת עובדים וקבלני משנה .12
 

סיק כח אדם בהיקף ובעל מתחייב לשם אספקת השירותים להע נותן השירותים .12.1
 בהצעה ובהסכם.  במסמכי הפנייה,כישורים, ניסיון כנדרש 

 

יהיה רשאי לקזז מהתמורה אלעין מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי  .12.2
עקב מתן השירותים, סכומים יחסיים, אם  נותן השירותיםשהוא חייב להעביר ל

 האדם בהתאם לדרישותיתברר כי נותן השירותים אינו מקיים את מצבת כוח 
  זה על נספחיו.  והוראות הסכם אלעין 

 

לא יהיה רשאי להעסיק עובד זר כהגדרתו בחוק שירות  נותן השירותים .12.3
 לצורך ביצוע הסכם זה, בין כעובד ובין כקבלן משנה. 1959-התעסוקה, התשי"ט

 

העסיק נותן השירותים עובדים, הוא יהיה אחראי לקיום מלא ושלם של כל חוקי  .12.4
 . 1987-העבודה החלים על העובדים, ובכלל זה חוק שכר מינימום, התשמ"ז

 



להעסיק  לנותן השירותיםאין זכות להורות אלעין  -מובהר ומודגש בזאת כי ל .12.5
אשר באמצעותם יינתנו השירותים העובדים  זהותעובדים מסוימים; וכי שאלת 

 . לנותן השירותיםמסורה לחלוטין אלעין  ל
 

לנותן השירותים לא יהיה רשאי להורות אלעין וסכם כי כמו כן מובהר ומ .12.6
להפסיק את עבודתו של מי מהעובדים. עם זאת, התנהגות של אחד או יותר מן 

לות לגביו העובדים שלא בהתאם להוראות חוק או להוראות המקצועיות המקוב
תחשב כהפרת הסכם זה על  –אלעין במשום פגיעה אלעין או באופן שיש בו לדעת 

 . נותן השירותיםידי 
 

נותן השירותים מתחייב כי אם יעסיק נערים הדבר יהיה בהתאם להוראות חוק  .12.7
 )להלן: החוק(.  1952 -עבודת הנוער, התשי"ג

 

         אחראי לקיום שלם ומלא של צווי נותן השירותים בנוסף לאמור, יהיה  .12.8
 הרחבה להסכמים קיבוציים החלים על העובדים.

 

    יב לחתום על תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים נותן השירותים מתחי .12.9
 . זה להסכםב' ותשלום שכר מינימום בנוסח המצורף כנספח  כדין 

 

 –ועניין  לכל דבר –מובהר כי הפרת הוראות חוקים וצווי הרחבה אלה, תחשב  .12.10
 כהפרה יסודית של  הסכם זה.

 

 שימוש בכלים ובחומרים .13

 

ת השירותים, יירכשו על ידי נותן ספקאכל הכלים והחומרים, הדרושים לשם  .13.1
 השירותים ועל חשבונו, אלא אם הוסכם אחרת מראש ובכתב.

 

ספקת אכל הכלים והחומרים בהם יעשה נותן השירותים שימוש לצורך  .13.2
ספקת השירותים בהתאם להסכם איג ליהשירותים, יהיו מסוג המתאים ללא ס

 .זה

 

שיש בה פגיעה בזכויות צד  מובהר כי עשיית שימוש בכלים, חומרים או תוכנות, .13.3
 כהפרת הסכם זה. –לכל דבר ועניין  –ג' תחשב 

 

 איסור פעולה מתוך ניגוד עניינים  .14

 

ובלבד  ,אלעיןנותן השירותים רשאי להמשיך ולספק שירותים לאחרים זולת  .14.1
 שלא יהיה בכך משום פגיעה בחובותיו שלפי הסכם זה.

 

שירותים לאחר, באופן שיש בו  על אף האמור, נותן השירותים אינו רשאי לספק  .14.2
 .לפי הסכם זהאלעין ספקת השירותים לאמשום פגיעה ב

 

נותן השירותים מצהיר כי החל ממועד חתימת הסכם זה לא קיים כל ניגוד  .14.3
עניינים בינו או בין התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ובין קשריו העיסקים, 

כלשהם ובין אם לאו,  המקצועיים או האישיים, בין בשכר או תמורת טובות הנאה
לרבות כל עיסקה או התחייבות שיש בה ניגוד עניינים, ואין קשר כלשהו בינו 
לבין כל גורם אחר הנוגעים לתחומים שבהם עוסקים השירותים, זולת במסגרת 

"ניגוד מתן השירותים ולצורך ביצוע הסכם זה )להלן: "ניגוד עניינים"(. 



 ים כאמור.עניינים" משמעו אף חשש לניגוד עניינ

 

 היה ובכל זאת נוצר מצב של ניגוד    -לא יימצא נותן השירותים בניגוד עניינים  .14.4
ועדת ביקורת  -יועמ"ש אלעין ועניינים, ידווח נותן השירותים על כך מייד ל  

 בנדון.אלעין בכתב וימלא   אחר כל הנחיות  ןאו ליו"ר הדירקטוריו ןבדירקטוריו
 

 התמורה  .15

 

תהיה על נספחיו ספקת השירותים לפי הסכם זה אר ן עבואלעיהתמורה שישלם 
 100בתוספת מע"מ לשעת ביקורת כאשר היקף העבודה המקסימאלי הינו _____ ₪ 

 שעות ביקורת לכל שנת ההתקשרות, כמפורט בנספח א'. 

 

 דרך תשלום התמורה .16

 

 חשבוןאלעין יעביר נותן השירותים ל במהלך תקופת הסכם זהאחת לחודש  .16.1
 ספקת השירותים על ידוא(, מלווה בדין וחשבון על "רישת תשלוםד")להלן: 

 .)תוך פירוט שעות העבודה ומהות העבודה(

 

לאשר את דרישת התשלום ואת הדין וחשבון במלואן או  אלעיןהרשות בידי  .16.2
את דרישת התשלום במלואה, יחול המנגנון ליישוב אלעין בחלקן. לא אישר 

 מחלוקות, כמפורט להלן בהסכם זה. 

 

להודיע לנותן השירותים בתוך שלושים יום מיום קבלת הדין וחשבון, אלעין על  .16.3
איזה חלק מן הדו"ח ומדרישת התשלום מקובל עליו, ולנמק מדוע לא קיבל את 

 החלקים שאינם מקובלים עליו. 

 

-חשבונית לאחר אישור דרישת התשלום עלאלעין על נותן השירותים להגיש ל .16.4
 . אלעין ידי נציג 

 

ואושר  ,אלעיןם התמורה עבור החלק מדרישת התשלום המקובל על ידי תשלו .16.5
 .  60ר והגשת חשבוניות  שוטף + , ייעשה, לאחר האישואלעיןע"י נציג 

 

. נותן מהתמורה ינוכו כל התשלומים שחלה החובה לנכותם על פי כל דין .16.6
השירותים מתחייב לשאת על חשבונו בכל התשלומים החלים עליו מכוח הוראות 

ל דין או הסכם במסגרת מתן השירותים לרבות תשלומים לביטוח לאומי כ
 ותשלומים נוספים בגין זכויות סוציאליות. 

 

בגלל עיכובים בתשלום אלעין -לנותן השירותים לא תהיינה כל דרישות וטענות ל .16.7
התמורה כולה או חלק הימנה, אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום או 

 ו"ח לא אושרו. משדרישת התשלום או הד

 

 . אלעיןמיד כל סכום עודף שקיבל מאלעין -ל מתחייב להחזירנותן השירותים  .16.8

 

לא יהא אחראי לכיסוי גרעון אלעין  למען הסר ספק מוסכם בין הצדדים כי .16.9
 כלשהו שייגרם לנותן השירותים עקב מתן השירותים. 

 

 סופית ומוחלטת –התמורה  .17

 



היא התמורה היחידה שתשולם לנותן מובהר ומוסכם בזאת כי התמורה דלעיל 
ספקת השירותים כמפורט בהסכם. שום תשלום אחר או נוסף פרט אהשירותים עבור 

לא במהלך תקופת הסכם זה ולא אחריה עבור מתן אלעין    לתמורה לא ישולמו על ידי
השירותים או בקשר ישיר או עקיף למתן השירותים, לא לנותן השירותים ולא לאדם 

 אחר.

 

 זקיזו .18

 

לשלם  יויהא רשאי לקזז מהתמורה שעלאלעין  נותן השירותים מסכים ומצהיר בזאת כי 
כל סכום המגיע  -ומכוח כל הסכם אחר פי הסכם זה על נספחיו -לנותן השירותים על

 פי כל הסכם אחר. -פי הסכם זה או על-מנותן השירותים עלאלעין  ל

 

 נזיקין  .19

 

פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שייגרמו שא באחריות בגין כל ינותן השירותים י .19.1
מכל סיבה שהיא לגופו או רכושו שלו או של מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו 

או לגופו או רכושו של כל אדם אחר אלעין או של העובדים מטעמו, או לרכוש 
 כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה.

 

שלום, הוצאה או נזק מכל סיבה ישא בכל תילא אלעין  מוסכם בין הצדדים כי  .19.2
שהיא שייגרמו לגופו או רכושו של נותן השירותים או מי מטעמו או לגוף או 

לגופו או רכושו של כל  אלעין  אורכוש עובדיו או של העובדים מטעמו או לרכוש 
אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה; וכי אחריות זו 

 בד.תחול על נותן השירותים בל

 

על כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו אלעין  נותן השירותים מתחייב לשפות את  .19.3
לו מכל סיבה שהיא הנובעים ממעשיו או מחדליו של נותן השירותים כתוצאה 

מאת ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה, מיד עם קבלת הודעה על כך 
 . אלעין 

 

 חובת ביטוח .20

 

הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת  את ערוךב לינותן השירותים מתחי .20.1
, כאשר הביטוחים כוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים, וגבולות אלעין 

 האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

 

רשאי להעסיק עובדים  נותן השירותיםביטוח חבות מעבידים: אם  .20.2
הסכם זה, עליו לבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו  לצורך ביצוע

₪  18,000,000 -גבולות האחריות לא יפחתו מ . ביטוח חבות מעבידיםב
 . ביטוח למקרה ולשנת₪  18,000,000 -עובד, ול

בפוליסה יצוין כי הביטוח הניתן לפי הפוליסה מכסה את אחריותו 
המבוטח כלפי עובדיו גם בעת מתן השירותים בהתאם  החוקית של 
 . אלעין להסכם עם 

 

  ת: הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה ביטוח אחריות מקצועי .20.3
נותן השירותים, עובדיו וכל הפועלים מטעמו ואשר אירע  מקצועית של 

כתוצאה ממעשה רשלנות לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי 
נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב בכל הקשור למתן השירותים 



 ₪מיליון  1 -. גבול האחריות לא יפחת מאלעיןבהתאם להסכם עם 
לשנה. למען הסר ספק, הכיסוי על פי הפוליסה ₪ מיליון  3 -ו למקרה

מרמה ואי יושר של עובדים, אובדן מסמכים, הוצאת לשון הרע,  : יכלול
חודשים לפחות ואחריות צולבת תשעה הארכת תקופת הגילוי ל

CROSS LIABILITY . 

 

אחריותו  יבטח את נותן השירותיםביטוח אחריות כלפי צד שלישי:  .20.4
החוקית  בביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין מתן השירותים 
במשרדיו ובכל המקומות האחרים בהם יינתנו על ידו השירותים 

ין נזקי גוף ורכוש לא . גבול האחריות בגאלעיןבהתאם להסכם עם 
בפוליסה ייכלל סעיף  לשנת ביטוח.למקרה ו₪  1,000,000 יפחת מ

 CROSS LIABILITYאחריות צולבת 

 

 ייתן את השירותים באמצעות קבלנים עצמאים  נותן השירותיםבמידה ו .20.5
 או קבלני משנה, נותן השירותים מתחייב לדאוג להרחבת הביטוחים           
 הנ"ל על מנת לכסות את אחריותם המלאה במסגרת פוליסות הביטוח           
לשם המבוטח  עצמו, ושמו יתווסף נותן השירותיםכאילו היו           

 כמבוטחים 
 . נוספים          

 

 בכל פוליסות הביטוח הנ"ל ייכללו התנאים הבאים: .20.6
 

כמבוטח נוסף; בכל מקרה של אלעין לשם המבוטח יתווסף   .20.6.1
צמצום או ביטול הביטוח על ידי אחד הצדדים, לא יהיה להם 
כל תוקף אלא אם נתנה על כך הודעה בכתב לפחות ששים יום 

  ין.אלעמראש לחשב 

 

נותן השירותים אחראי כלפי המבטח לתשלום הפרמיות עבור  .20.6.2
הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי 
תנאי הפוליסות. ההשתתפות העצמית הנקובה בכל פוליסה 

 תחול בלעדית על נותן השירותים.
 

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי  .20.6.3
 אלעין,אשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי את אחריות המבטח כ

והביטוח הוא בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי 
 פוליסות הביטוח. 

 

בכל אחת מהפוליסות ייכלל תנאי מפורש לפיו מעשה או מחדל  .20.6.4
של יחיד מיחידי המבוטח העלול לגרוע מזכויות על פי הפוליסה לא 

 ם. ייגרע מזכויות המבוטחים האחרי
 

המבטח מוותר על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה  .20.6.5
וכל הפועלים מטעמו, ובלבד שהוויתור לא יחול על  ו, עובדיאלעין כלפי

 אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון. 

 

תקופת הביטוח בפוליסות הביטוח תהיה חופפת את תקופת  .20.6.6
ליסות . נותן השירותים מתחייב כי פואלעיןההתקשרות החוזית עם 

 הביטוח תחודשנה על ידו כל עוד ההסכם בתוקף.
 



אישור מאת המבטח על ימציא , נותן השירותים אלעיןלבקשת  .20.6.7
המפורטים בהסכם ביצוע הביטוחים האמורים בהתאם לכל התנאים 

 .זה
 

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפתור את נותן  .20.6.8
הסכם זה; ואין  השירותים מכל חובה החלה עליו על פי כל דין או על פי

על כל זכות או סעד המוקנים לה אלעין  לפרש את האמור כוויתור של 
 על פי דין או על פי הסכם זה. 

 

 זכויות יוצרים  .21

 

 ידי נותן השירותים במסגרת הסכם זה -כל השירותים שיסופקו על .21.1
 . אלעיןותוצאותיהם, ללא יוצא מן הכלל, ייחשבו כקניינו המוחלט של  
 ם לא ישתמש במסמך כלשהו או בכל חלק מהשירותים, או נותן השירותי 
 יהיה זכאי אלעין . אלעיןתוצאותיהם, ללא אישור מראש ובכתב של  
 לדרוש ולקבל מנותן השירותים במהלך מתן השירותים, או לאחר מכן,  
 כל תוכנית, מסמך, או דבר הקשור למתן השירותים נשוא הסכם זה.  

 

 כחלק  נותן השירותיםימסר לו על ידי יל חומר שיהיה רשאי לפרסם כאלעין   .21.2
, או למי שיצר את החומר נותן השירותיםמהסכם זה, ובלבד שתישמר ל

 "הזכות המוסרית".

 

אלעין  ידי -מתחייב לשתף פעולה ולסייע לחוקרים שיורשו על נותן השירותים .21.3
בהתייחס לשירותים נשוא הסכם זה, בכפוף /בדיקות בביצוע מחקרים

 הדין.להוראות 

 

 שמירת סודיות .22

 

 לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא      מתחייבנותן השירותים  .22.1
לידיעת כל גורם, במישרין, בעקיפין ו/או בכל דרך שהיא, כל מידע, ידיעה, 

 סוד 
מסחרי, נתונים, חפץ, מסמך מכל סוג שהוא או כל דבר אחר שלפי טיבם 

 אינם 
 ע סודי"( שיגיעו לידי נותן השירותים, עובדיו או מי נכסי הכלל  )להלן: "מיד

 מטעמו עקב או בקשר להסכם זה, בתוקף או בקשר עם ביצועו ו/או בקשר עם 
 אלעין ללא אישור  -, וזאת במהלך ביצוע ההסכם, לפניו ו/או לאחר מכן אלעין

 מראש ובכתב.

 

מסמך נותן השירותים מתחייב לשמור בתנאים בטוחים כל מידע סודי או  .22.2
רשמי שנמסר לו או שיגיעו אליו עקב ביצוע הסכם זה, בתוקף או בקשר עם 

 . אלעיןביצועו או בקשר עם 

 

לנותן השירותים בדבר הסדרים מיוחדים לעניין שמירת  להורותרשאי  אלעין .22.3
סודיות, לרבות קביעת הסדרי בטחון מיוחדים, הסדרי מידור או נוהלי עבודה 

   בנדון.אלעין חייב למלא אחר דרישות מיוחדים ונותן השירותים מת

 

נותן השירותים מתחייב שלא להשתמש במידע סודי למטרה כלשהי מלבד  .22.4
 המוסמך. אלעין לביצוע הסכם זה, אלא באישור מראש ובכתב מאת נציג 



 

מיד עם סיום מתן השירותים על פי נותן השירותים מתחייב למסור לאלעין  .22.5
 על ידו במסגרת מתן השירותים וכן כל הסכם זה את כל המידע הסודי שנאסף

, ולא להשאיר בידיו כל מידע אלעיןמידע, מסמך או נכס שנמסר לו על ידי 
 כלשהו שנאסף על ידו במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה.                                   

 

 וה מצהיר כי ידוע לו שמסירת מידע בניגוד לאמור לעיל, מהו נותן השירותים .22.6
 .1977-עבירה על חוק העונשין, התשל"ז

 

  אלעין עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא נותן השירותים יעמיד לרשות  .22.7
בצורה מלאה, מסודרת ועניינית את כל הידע והמידע הנמצאים ברשותו 

 בקשר 
ו/או אלעין "המידע"(. כל המידע יועבר ל -לשירות ולביצוע הסכם זה )להלן 

, בכל אופן שבו הוא קיים )בכתב, בקבצי מחשב, לעיןאלצד שלישי שימנה 
, וללא כל תמורה אלעיןבע"פ ו/או כל אופן אחר(, בלוח זמנים שייקבע ע"י 

ידע הינו קניינו הבלעדי של נוספת. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל המ
 .אלעין

 

כל מי שעובד אצלו ושעשוי  חתום ולהחתיםמתחייב ל נותן השירותים .22.8
 להיחשף 

לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד התחייבות נספח ג' "מידע כאמור על ל
 עניינים" 

 המצורף כנספח להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה. 
 

 אלעיןנציג  .23

 

יו"ר הדירקטוריון נציג התאגיד לביצוע הסכם זה הוא יו"ר ועדת ביקורת ו/או  .23.1
  .אלעין

 

 תן על כך הודעה בכתב.י, ובלבד שילהחליף את נציגו מעת לעתאלעין הזכות בידי  .23.2

 

 ישוב חילוקי דעות .24

 

אם יתעוררו בין הצדדים חילוקי דעות הקשורים לחוזה, מסכימים הצדדים  .24.1
בסיועו של גישור לנסות וליישב את הסכסוך בדרך של משא ומתן ישיר, או 

 . הממונה על תאגיד המים והביוב

 

מצעותו או באמצעות מי בסיוע הממונה כאמור לעיל )בא פנו הצדדים לגישור .24.2
, והגישור לא הסתיים בתוך שלושה חודשים מיום הפניה הראשונה מטעמו( 

למגשר, רשאי כל צד להגיש תובענה לבית המשפט, אלא אם כן הסכימו הצדדים 
 להמשיך את הגישור לתקופה נוספת שקבעו.

 
  

 תנית שיפוט .25

 

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

 



 כתובות והודעות .26

 

 כמפורט בראש ההסכם. נן היוהמשרד כתובת נותן השירותים  .26.1

 

כל הודעה שתימסר לכתובת דלעיל, תיחשב כאילו נמסרה לנותן השירותים,  .26.2
 ובלבד שנשלחה בדואר רשום.

 

 אחר בהתאם. במקרה של שינוי כתובת של מי מהצדדים יודיע אותו צד לצד ה .26.3

 
 
 

 שינוי בהסכם או בתנאים .27

 

מוסכם על הצדדים כי כל שינוי בהסכם או בתנאים הכלליים יהיה תקף רק אם  .27.1
נעשה בכתב ונחתם על ידי הנציגים המוסמכים של הצדדים.מוסכם כי הימנעות 

 מתביעת זכות לא תחשב כוויתור על אותה זכות.

 

מו ולא להעביר את הביצוע לצד נותן השירותים מתחייב לבצע את השירותים בעצ .27.2
. זכויותיו וחובותיו של נותן אלעיןהו, אלא באישור מראש ובכתב של שלישי כלש

השירותים על פי הסכם זה אינם ניתנים להמחאה לצד שלישי כלשהו, אלא 
 אלעין. באישור מראש ובכתב של 

 

כן קרוב  מודיע בזאת כי מדיניותו היא להתנגד להמחאת זכויות וחובות, ועללעין  .27.3
 לוודאי שלא יאשר בקשת נותן השירותים להסב זכויות או חובות. 

 

גם במקרה של הסבת זכויות או חובות יישאר נותן השירותים בכל מקרה אחראי  .27.4
 לכל דבר הקשור לביצוע הוראות הסכם זה. אלעין בפני 

 

 ידי נותן השירותים-אי מילוי חיוב על .28

 

מבלי לגרוע מכל אלעין יוביו, רשאי היה ולא מילא נותן השירותים חיוב מח .28.1
סמכות אחרת הקיימת לו בין אם לפי חוק ובין אם לפי הסכם זה לבצע, את אחת 

 הפעולות הבאות או כולן ביחד: 

 

לבצע במקום נותן השירותים את החיוב בין בעצמו ובין באמצעות  29.1.1
מי מטעמו, ולקזז את ההוצאות שנגרמו לו בשל כך מהתשלומים 

 השירותים לפי הסכם זה.  המגיעים לנותן

 לבטל את ההסכם בהודעה בכתב. 29.1.2

 

 

את כל ההוצאות לאלעין מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נותן השירותים מתחייב להחזיר  .29
ידי נותן -הישירות והעקיפות שהיו לו בגין אי מילוי הוראות הסכם זה על נספחיו על

ו עקב ביטול ההסכם. אין בגין נזקים שנגרמו או שייגרמאלעין  השירותים, ולשפות את 
לדרוש ביצוע בעין של הסכם זה על נספחיו ואין אלעין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של 

 פי כל דין או הסכם. -בכך כדי לגרוע מכל זכות או סמכות אחרת המוקנית למשרד על

 

 מיצוי זכויות.  31



 

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

 
 
 

 היום _______________ ולראייה באו הצדדים על החתום
 
 
 

       ________ֹ                    __________   _________________                   _____ 
          

 נותן השירותים                   ן אלעי                      
 
 
 

 אימות חתימה:
 

_______________________ מר  אני ______________הח"מ עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי 
 פני.על הסכם זה ב םחת ת.ז _______________

 
 
 

 ___________       תאריך: ________
 חתימה וחותמת         

 
 
 
 
 
 



 
 נספח ג' להסכם 

 
 ות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד ענייניםהתחייב
 מבוא 

 
נותן )להלן:" _______________ת.ז  _____________________ונחתם בין   הואיל

"( הסכם אלעין)להלן: "בע"מ  תאגיד המים והביוב האזורי אלעין  לבין"( השירותים
להלן: מיום _______בחודש_______ שנת _______ ) 10/2020נשוא מכרז כ"א מספר 

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

 

, כעובד או כקבלן,  בין השאר, לשם אספקת  נותן השירותיםידי -ואני מועסק על והואיל
  .אלעין  השירותים ל

 
הסכים להתקשר עם נותן השירותים בתנאי כי נותן השירותים לרבות עובדיו,  אלעיןו והואיל

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

  ;כהגדרתו להלן לשמירת סודיות המידע

 

תי או בקשר אליה יתכן כי אעסוק או אקבל לחזק והוסבר לי וידוע לי כי במהלך העסקתי והואיל

( כלשהם לרבות  תכתובת, (Know- How (, או ידעInformation)או יבוא לידיעתי מידע 
ידיעה חוות דעת, חומר, תוכנית, מסמך, רישום, שרטוט, סוד מסחרי/עסקי או 

מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת  1977 -לחוק העונשין, תשל"ז 91כהגדרתה בסעיף 
קב או בקשר להסכם  או מידע שידיעתו תשמש ל כלל הציבור או מידע שהגיע לידיעתי ע

"קיצור דרך" לשם הגעה למידע שהכלל יכול להגיע אליו, בין בעל פה ובין בכתב,  -
בין ישיר ובין לרבות בתעתיק, בדיסקט או בכל כלי ואמצעי אחר העשוי לאצור מידע 

לן: עקיף, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות )לה

  ;"המידע"(
 

והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע בכל צורה שהיא לכל  והואיל
המוסמכים לעניין ההסכם , ללא קבלת אישור אלעין אדם או גוף כלשהם מלבד לנציגי 

נציג המשרד המוסמך מראש ובכתב עלול לגרום למשרד  או לצדדים נזק מרובה  ומהווה 

   ;1977 -לחוק העונשין, תשל"ז 118פלילית לפי סעיף עבירה 
 

 כדלקמן: אלעין אי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפי 
 

 המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.  .1

לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור או הנובע ממתן  .2
 השירותים 

או הובא לידיעתי במסגרת מתן  להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר .3
לפרנסתי או לכל שימוש או לנצלו לא להשתמש במידע בכפוף לאמור לעיל, השירותים, ו

, וכן לא לגרום או לאפשר לאחרים לנצל, בכל דרך עצמי אחר שלא בהתאם לאמור לעיל
 או אופן שהם, את המידע. 

ידי -תקופת העסקתי עלומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מתחייב כי במשך כל  .4
לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם לקבל את נותן השירותים  או לאחר מכן לא 

המידע, בין במישרין ובין בעקיפין, לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא 
וציא מחזקתי את המידע או כל חומר כתוב אחר או כל חפץ להלא לידיעת אדם או גוף וכן 

 ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא.  או דבר, בין

לנקוט אמצעי זהירות קפדנית ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את התחייבותי על פי  .5



לרבות שמירת על סודיות המידע, בין השאר, לנקוט בכל אמצעי הזהירות  התחייבות זו
 . מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרתהנדרשים 

לני משנה או מי מטעמי את האמור בהתחייבות זו לרבות להביא לידיעת עובדי או קב .6
 חובה זו של 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,  .7
אשר ייגרמו לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם 

 יה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים. אה

להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ  .8
או  מתן השירותים שהגיע לחזקתי או לידי עקב או שקיבלתי מכם או השייך לכם 
. כמו כן, אלעין וראו חומר שהכנתי עב מתן השירותיםשקיבלתי מכל אדם או גוף עקב 

 מידע. ההנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של 

שיש בו משום פגיעה בחובותיי שלפי בכל דרך שהיא בעיסוק או להתקשר שלא לעסוק  .9
או שבעטיו אני עשוי להימצא, אלעין  כתב התחייבות זה או שמכוח מתן השירותים ל

ל ניגוד עניינים, בין מילוי תפקידי או עיסוקי במסגרת במישרין או בעקיפין, במצב ש
מתן השירותים למשרד לבין עניין אחר. בכלל "עניין אחר" ייחשבו ענייני, עניינו של 
קרובי או של גוף שאני או קרוב שלי חבר בו, מנהל אותו או עובד אחראי בו, או גוף שלי 

חים, בזכות למנות מנהל או בזכות או לקרוב שלי חלק בו, בהון מניות, בזכות לקבלת רוו
הצבעה, וכן גם ענינו של לקוח, שאני או מעסיקי או שותפי, או עובד העובד עימי או 

 בפיקוחי, מיצגים/מייעצים/מבקרים )להלן: "עניין אחר"(.  

בכלל זה לא ידוע לי על ניגוד עניינים קיים או שאני עשוי לעמוד בו בין מילוי תפקידי או  .11
שלי או עניין של קרובי או עניין  ת מתן השירותים לתאגיד לבין עניין אחרעיסוקי במסגר

 של גוף שאני או קרובי חבר בו.  

אגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או אפר התחייבות זו לרבות בכל מקרה שבכל מקרה ש .11
הנמצא ברשותכם ו/או הקשור לפעילויותיכם, תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית 

 פרת חובת הסודיות שלעיל. כלפי בגין ה

שלא בהתאם לכתב התחייבות זה לרבות הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע  .12
וחוק הגנת הפרטיות,  1997 -מסירתו לאחר מהווים עבירה לפי חוק עונשין, התשל"ז

 . 1981 -התשמ"א

 התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לביניכם.  .13

וע לי כי על העתקים של המידע, אשר התקבלו בכל דרך שהיא, יחולו כל מוסכם ויד .14
 הוראות כתב התחייבות זה.  

סמכות אחרת סעד או מכל זכות או מוסכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע  .15
 לרבות ההסכם.  פי כל דין או הסכם-עלאלעין  המוקנית ל

 

 
 _ שנת: ____ולראיה באתי על החתום היום: __ בחודש: __

 
 

 חתימה: ___________ _________ת"ז:__ ___ __________שם פרטי ומשפחה:________
 
 

 אימות חתימה
 

אני הח"מ עו"ד /רו"ח מאשר בזאת כי ______________ רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה 
 ___________________ אשר חתם על תצהיר זה בפני מוסמך לעשות כן בשמו.

 
 

_____________________                          _____________                                               ___ 
 שם                                                           חותמת וחתימה                                   תאריך        



 


