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 ההתקשרות .1

בהתאם ול מתחייב בזה לספק לצוות, הכ ספקשירותים בהסכם זה, וה ספקהצוות מזמין בזה אצל ה

   בהסכם זה ובנספחיו: ובכפוף לאמור

 022-2021הליך מס'  –עבור מנת"י  SIEM/SOCהזמנה להציע הצעות למתן שירותי  - א'נספח  .1.1

  .")ההזמנה(להלן: "

 . יהייצורף לאחר הודעת הזכ –התמורה הכספית  –נספח ב'  .1.2

 .ספקהצעת ה -נספח ג'  .1.3

  אישור קיום ביטוחים. –נספח ד'  .1.4

גבי טופס תקציבי ממוחשב, שום שינויים ו/או -שנספח ב' להסכם מודפס על ןמכיוויובהר בזאת, כי 

  תוספות שייעשו בכתב יד על גבי הטופס, לא יוכרו כחלק מהסכם זה. 

 כותרות  .2

  הכותרות לסעיפים בהסכם זה ישמשו לצורך נוחות הקריאה בלבד ולא לפרשנות ההסכם.

 עדיפות בין מסמכים .3

ל מקום שתימצא סתירה בין מסמכי ההסכם השונים, יגברו הוראותיהם של אלא אם כן צוין אחרת, בכ

המסמכים הבאים, באופן שהוראותיו של מסמך קודם ברשימה שלהלן יגברו על הוראותיו של כל מסמך 

  הבא אחריו:

 ; ולאחריוכספיתה התמורה –נספח ב'  .3.1

 ולאחריו ישנן);ככל ו(שאלות ההבהרה והתשובות מסמך  .3.2

 ולאחריותנאי הסכם זה;  .3.3

 ; ולאחריו)לרבות נספחי ההזמנה(הזמנה להציע הצעות  –נספח א'  .3.4

 .ספקהצעת ה -נספח ג'  .3.5

 הגדרות  .4

 , בהתאם לתנאי ההזמנהעל נספחיו בהתאם להסכם זה לתת,יידרש  ספקההשירותים אשר  :ההעבוד

כהגדרתם , לרבות מפרט השירותים ומפרט העבודות הנוספות ולהצעת הספק שהגיש עבור ההזמנה

   .בהזמנה

מי שימונה מעת לעת על ידי הצוות לנהל ולפקח על ביצוע ומתן השירותים המפורטים בהסכם  נציג הצוות:

יהיה אחרת,  ספקזה ו/או כל אדם אשר יוסמך על ידי הצוות בכתב לתפקיד זה. כל עוד לא הודיע הצוות ל

  .םמטעממי או  במנת"י IT בצוות, מנהל תחום IT תחום תמנהל הנציג

מסמך מפרט השירותים המהווה תיאור מפורט של העבודות, כפי שצורף להזמנה מפרט השירותים: 

  להציע הצעות.  

 התחייבויותיהםוהצהרות הצדדים  .5



מקצועי המאפשרים לו לבצע את הרקע היכולת והכישורים, הבעל  ואכי ה מצהיר בזה ספקה .5.1

 הטובה ביותר, על פי הוראות הצוותהעבודה בהתאם לדין ולהסכם זה, באיכות המקצועית 

 . ישא באחריות הבלעדית לביצועה כאמוריולשביעות רצונו המלאה, וכי הוא 

להתקשרותו  הסכםלרבות מכוח דין או  ,כי אין כל איסור, הגבלה ו/או מניעה כלשהימצהיר  ספקה .5.2

התחייבות, לרבות לא כפוף לכל הוא  כי ספקהעוד מצהיר בהסכם ולביצוע התחייבויותיו על פיו. 

ואין בחתימתו עליו או בביצוע  ,התחייבות מותנית, המנוגדת להתחייבויותיו על פי ההסכם

 או התחייבות אחרת ו/או הפרה של כל דין. הסכםהתחייבויותיו על פיו, משום הפרה של 

עשה ולא לעשות כל מ הצוות, עובדיו ו/או הקשורים עמו מתחייב לנהוג ביושר ובנאמנות כלפי ספקה .5.3

 או פעולה העלולים להזיק לו.

בכל להסכם זה,  בנספח א'כפי שפורטו ד בכל תנאי הסף לביצוע ההתקשרות מתחייב לעמו ספקה .5.4

 .ההסכםיסודית של . סטייה מתנאים אלה תהווה הפרה ההסכםתקופת 

בכל עבודה ו/או עיסוק שביצועם מצריך והרשויות כי ימלא אחר הוראות הדין  ספקכן מתחייב ה .5.5

 , רישום או היתר לפי כל דין, כפי שיחולו ו/או ישונו מעת לעת.  רישיון

לעשות כל פעולה שמומחה היה עושה לשם ביצוע העבודה על פי הסכם זה,  ספקבנוסף מתחייב ה .5.6

פי הוראות כל דין החל על -בהתאם לכללי המקצוע, לסטנדרט הגבוה ביותר הנוהג במקצוע, ועל

  ות את כל הסידורים לביצוע יעיל וטוב של העבודה.לעש ספקהעבודה. כן מתחייב ה

 ספקנחוצים ורלבנטיים ל הינםאת כל המידע והנתונים שברשותו אשר  ספקהצוות יעמיד לרשות ה .5.7

להשיג כל חומר הנדרש לשם  ספקלגרוע מחובת הכדי לשם ביצוע העבודה. אין באמור בסעיף זה 

  ביצוע העבודה על פי הסכם זה.

 והחלפתם השירותים נינות .6

 ואתלאישור את פרטי בעלי התפקידים  צוותיגיש ל הספקימים ממועד הודעת הזכייה,  14תוך  .6.1

, לצוותאשר יוקצו לצורך מתן שירותים למפרט השירותים)  10-ו 5פים מנהל הפרויקט (כאמור בסעי

 .בצירוף פרטי ניסיונם

יגיעו למשרדיו לצורך ראיון לבדיקת  הספקרשאי לדרוש כי בעלי התפקידים המוצעים מטעם  הצוות .6.2

. השירות הצוותההתאמה לתפקיד וכי יעמדו בבדיקות ביטחוניות, לפי שיקול דעתו הבלעדי של 

, לא יחשפו הצוותיינתן רק על ידי עובדים שאושרו על ידו. עובדי הספק שלא אושרו על ידי  לצוות

 למידע של המזמין ולא יספקו לו שירותים.

אך ורק בהזמנה ובמפרט השירותים),  ן(כהגדרת את מנהל הפרויקטלהחליף  הספק יהיה רשאי .6.3

אישור מראש ובכתב של הצוות. אישור כאמור יינתן על פי שיקול דעתו הבלעדי של  לאחר קבלת

מנהל הפרויקט שאושר הצוות ובכפוף לכך שהמחליף יהיה לכל הפחות בעל הניסיון והכישורים של 

יהיה  הספקעל . לגבי מנהל המסוף במפרט השירותיםות הקבועות עמוד בדרישיעל ידי הצוות ו

לבצע חפיפה מלאה יום ממועד אישור הצוות וכן  14בתוך  הנכנס מנהל הפרויקטלהעמיד את 

  .ככל ויידרשהנכנס מנהל הפרויקט לרבות הדרכת נו, ומסודרת על חשבו

בטל הסכם זה הצוות רשאי לא אישור הצוות, יהיה ללמנהל הפרויקט במקרה ותתבצע החלפת  .6.4

 .לאלתר



לא יהיו לשביעות רצונו של הצוות, יהיה הצוות רשאי לתת מנהל הפרויקט במידה ושירותיו של  .6.5

אחר  במנהל הפרויקטתחול החובה להחליפו  הספקהודעה מראש ובכתב בדבר הצורך להחליפו ועל 

יהיה לבצע  הספקימים ממועד הודעת הצוות. על  14, וזאת בתוך 6.1סעיף מתאים העומד בדרישות 

 .חפיפה מלאה ומסודרת על חשבונו

להזמנה, בדבר מספר העובדים  5.2לאורך כל תקופת ההתקשרות יעמוד הספק בתנאי הסף שבסעיף  .6.6

 .המקצועיים המועסקים על ידו

ידרשו  צוותהו/או יחשפו למידע כלשהו של  IRכלל העובדים אשר יספקו שירותים במסגרת צוות ה  .6.7

 .ם מעסיקל הגבלת זמן או התניית גורעל הסכם סודיות אישי בלתי מוגבל אשר לא יכלו לחתום

להפסיק את עבודתו של כל אדם המועסק  מהספקלצוות הזכות לדרוש מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .6.8

על ידו בביצוע הסכם זה מטעמי ביטחון ו/או מטעמים מקצועיים ו/או מטעמים סבירים אחרים. 

ימים ממועד  14, בתוך מוטלת האחריות להעסיק אדם אחר במקומו הספקבמקרה כאמור, על 

מלאה ומסודרת על  וכן לבצע חפיפה, , אשר יעמוד בדרישות המפורטות בהזמנהדרישת הצוות

 חשבונו.

לא תהווה עילה לדחייה  לעיל כאמור או הפסקת עבודה של מי מנותני השירותים החלפהיובהר כי  .6.9

יהא  הספקעל פי הסכם זה.  הספקו/או איחור ו/או גריעה ו/או פגיעה אחרת בביצוע התחייבויות 

 ך.מנוע ומושתק מלטעון כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר לכ

 

 כלליים נהלי עבודה .7

נהלי העבודה המפורטים מתוארים במסמך מפרט השירותים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יפעל  .7.1

 הספק בהתאם לנהלים הכללים שלהלן. 

הספק יעבוד תוך שיתוף פעולה עם היועצים והמומחים האחרים של הצוות ו/או עם כל גורם אחר,  .7.2

 .העבודהכפי שיורה הצוות וככל שיידרש לשם ביצוע 

יישא באחריות המלאה והבלעדית לכך שפעילותו במסגרת מתן השירותים, תתבצע בהתאם  ספקה .7.3

מתחייב לבצע כל פעולה ו/או עבודה ו/או שירות, על מנת שביצוע השירותים  ספקלהוראות כל דין. ה

 קספיעמוד בכל עת בהוראות כל דין, והכל על חשבונו ומבלי שיהיה זכאי לכל תמורה נוספת. ה

מתחייב ליידע את הצוות בגין כל אי התאמה ו/או ליקוי ו/או פגם ו/או חוסר שנתגלעו בקשר עם 

 השירותים ביחס להוראות כל דין.

, והגורמים ים המקודמים על ידי הצוותלאור מורכבות הפרויקט ,כי ספקמובהר בזה ומוסכם על ה .7.4

ייבויותיו וזכויותיו לגוף חלופי הרבים המעורבים, וכן בשל היות הצוות גוף העשוי להמחות התח

 ספקקט, עשויים לחול בפרויקט ובעבודה שינויים המצריכים היענות הויאשר יוביל את ביצוע הפר

  פי שיקול דעתו פי הוראות העשויות להשתנות מעת לעת, על ושיתוף פעולה מלא עם הצוות על

  .ובהתאם לצרכיו של הצוותהבלעדי 

בלעדיות בקשר עם ביצוע השירותים ו/או להשפיע  ספקזו כדי ליתן לעוד מובהר כי אין בהתקשרות  .7.5

נוספים. הצוות רשאי בכל עת, ועל פי שיקול דעתו המוחלט, להוסיף  ספקים על היקפי העבודה של

או לבצע את השירותים  ספקיםלביצוע השירותים ו/או לביצוע שירותים דומים, להחליף  ספקים



ן גם במהלך תקופת ההתקשרות. כך גם אין הצוות מתחייב בעצמו וזאת בכל דרך שיבחר לנכו

 להיקף ולתכולת העבודה כפי שזו מפורטת בהסכם זה ובנספחיו.

  תקופת ההתקשרות .8

ממועד כניסת הסכם  , החלשנים בסך הכול 5עד לתקופה מצטברת של תהיה  ספקההתקשרות עם ה .8.1

 .זה לתוקף

להשתנות בהתאם לצרכי הצוות וללוח הזמנים  יםיובהר כי תקופת ההתקשרות והיקפה עשויעוד  .8.2

 יום.  30שלו, בהודעה מוקדמת של 

 לוח זמנים .9

אשר יוגדר על , יבצע הספק את העבודה בהתאם ללוח הזמנים זה הסכםבלמעט אם נאמר אחרת   .9.1

 .ידי נציגי הצוות בהזמנת עבודה

 התמורה . 10

פי נספח התמורה שיועבר על , ועל בנספח ב'למפורט  בהתאםתשולם ביצוע העבודה התמורה בגין  .10.1

 ידי הצוות לאחר הזכייה.

מובהר בזאת כי הצוות אינו מתחייב להזמין מהספק ביצוע מינימום כלשהו של עבודות ו/או לספק  .10.2

לו עבודה ו/או תמורה בהיקף מלא ו/או חלקי של המסגרת הכספית הכללית של ההסכם והספק 

בנושא זה. כמו כן, הצוות שומר לעצמו את הזכות מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה 

  להגדיל/להקטין את סכום ההסכם שייחתם עם הספק, בהתאם לצרכיו ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.

מובהר בזאת כי הצוות רשאי לשנות את היקף השירותים המפורטים לעיל במהלך תקופת  .10.3

 שינוי בתמורה.בהיקף כל שירות, ללא כל  5%ההתקשרות, בשיעור שלא יעלה על 

 .יובהר כי התמורה תשולם רק עבור עבודה שתבוצע בפועל, בהתאם להוראות הצוות .10.4

למען הסר ספק, מובהר כי הספק לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף ללא יוצא מן הכלל בגין/או בקשר  .10.5

עם העבודה מעבר לתמורה, וכי התמורה האמורה תהווה תמורה סופית וכוללת לעבודה, ובכלל זה: 

לויות הובלה, עבודה, ביטוח, טעינה ופריקה, התקנה, הוצאות תקורה, התייקרויות, הוצאות ע

משרדיות ו/או כלליות, עלות אספקת ציוד, עלות תוכנות ו/או רישיונות שימוש בתוכנות, עלויות 

(לרבות מלוא ההוצאות הסוציאליות בגינם) ו/או מי מטעמו, וכן כל הוצאה נוספת  הספקשכר עובדי 

 .או אחרת, ישירה ו/או עקיפה, מכל סוג שהואו/

 לתמורה כאמור לעיל יתווסף מע"מ כחוק. .10.6

  .)"מדד הבסיס"(להלן:  2021יולי של חודש לצרכן התמורה לעיל תוצמד למדד המחירים  .10.7

 מיום אישור החשבון על ידי הצוות. 60התשלום יתבצע במועד שוטף +  .10.8

 

 חשבונות . 11

דו"ח חודשי מפורט אודות השירותים שניתנו על להעביר בסיום כל חודש קלנדרי, על הספק  .11.1.1

ידו באמצעות אנשי הצוות ושעות העבודה בפועל של אנשי הצוות בגין החודש הקלנדרי 

. החשבונות יהיו מפורטים ויכללו את כל הנתונים הקודם ובגינם מתבקש התשלום



. יובהר כי הספק התשלום המבוקש בהתאם להצעתאת ווהמסמכים הרלבנטיים הנדרשים, 

. הצוות יהיה רשאי להורות חשבונות אשר לא יוגשו כראוי עלולים לגרום לעיכוב בביצוע

 לספק לפרט במסגרת הדו"ח החודשי נתונים נוספים לפי שיקול דעתו הבלעדי.

 .tmt.gov.ilbills@jעל הספק להעביר את הדו"ח החודשי המפורט לכתובת המייל:  .11.1.2

על פי שיקול  , יהא הצוות רשאיומעלה חשבון יוגש באיחור של שלושה חודשים במקרה בו .11.1.3

, מהתמורה בעבור כל חודש איחור 10%לקזז סך של , ספקלאחר ששלח התראה ל, דעתו

. הקנס יוטל באופן מצטבר (בעבור כל חודש איחור) ויקוזז לאיחור החל מהחודש הרביעי

 .ספקמהתמורה של ה

 

 קנסות . 12

מבלי לגרוע מכל סעד העומד לרשות הצוות על פי דין או על פי הסכם זה, מובהר כי הצוות  .12.1

ט רלמפ )SLAדרישות רמת שירות ( -נספח א' בהמפורטים  את הספק במקרים יהיה ראשי לקנוס 

אודות סיווג חומרת התקלה/אירוע , על פי שיקול דעתו המוחלט של הצוות, לרבות השירותים

  אשר מקנה לצוות את הזכות להטיל קנסות על הספק הסייבר

הספק מצהיר כי הוא מודע למנגנון הקנסות האמור לעיל והוא מוותר מראש על כל טענה ו/או  .12.2

 דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין בקשר לאמור.

 וביטוחשיפוי בנזיקין,  ,אחריות . 13

 אחריות ושיפוי בנזיקין

אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש ו/או הפסד כספי ו/או הספק אחראי בלעדית כלפי המזמינה לכל  .13.1

נזק כספי טהור אשר ייגרמו למזמינה ו/או לעובדיה ו/או לספק ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו ו/או 

לצד שלישי כלשהו עקב ו/או בקשר עם הפרת התחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או בקשר לשירותים 

 או השמטה של הספק ו/או עובדיו ו/או כל מי שפועל מטעמו/ו/או למעשה ו/או מחדל ו/או טעות ו

 ו/או  תוך כדי ו/או עקב ו/או בקשר לביצוע  השירותים .  

 לשירותים הנלווה לציוד או/ו למערכות או/ו לציוד שיגרמו לאובדן או/ו נזק לכל אחראי יהיה הספק .13.2

 על ואישורם הקבלה מבדקי לגמר עד הספק של בשימושו הנמצא ותיאור סוג מכל ציוד לכל או/ו

 ולשביעות בכתב ל"הנ קבלת אודות המזמינה ואישור למזמינה המערכות ומסירת המזמינה ידי

 המזמינה את פוטר והוא, נלווים שירותים ומתן התחזוקה, ההדרכה בתקופת וכן. המלא רצונה

 .כאמור לרכוש נזק או/ו אבדן לכל אחריות מכל המזמינה בשרות אדם כל או/ו עובדיה או/ו

 או/ו אבדן  לכל אחריות מכל בשירותה הנמצא אדם כל או/ו עובדיה או/ו המזמינה את פוטר הספק .13.3

 המזמינה את ולפצות לשפות ומתחייב, דין פי על או/ו זה בהסכם כאמור הספק אחראי להם נזק

 מקרה בגין לשלם שיחויבו סכום כל או/ו מהם מי על שתוטל אחריות כל בגין מטעמה הפועל כל או/ו

 .  ד"עו ט"ושכ משפט הוצאות לרבות, לעיל האמור מכוח הספק על מוטלת לגביו שהאחריות

 אחרת סיבה מכל או/ו זה הסכם מכוח להם זכאי הספק אשר התשלומים מן לקזז רשאית המזמינה .13.4

 של באחריותו שהם מחדל או מעשה בגין כלשהו שלישי צד ידי על מהמזמינה נתבעים אשר סכומים



 של באחריותו שהם מחדל או מעשה מחמת למזמינה שנגרמו נזקים בגין או/ו לעיל כאמור הספק

 .לעיל כאמור הספק
 ביטוח

, וחובותיו מהתחייבותו לגרוע ומבלי דין כל פי ועל לעיל כאמור הספק של אחריותו להבטחת .13.5

 בה נוספת תקופה כל ולמשך ההסכם תקופת כל למשך חשבונו על ולקיים לערוך הספק מתחייב

 שלא ובלבד, כאמור אחריות להבטחת דעתו שיקול לפי מתאימים ביטוחים דין פי על אחראי ימצא

 חלק והמהווה ד' נספח, ביטוחים קיום על האישור בטופס המפורטים והתנאים מהביטוחים יפחתו

 ").  ביטוחים קיום על האישור טופס: "להלן( זה מהסכם נפרד בלתי

 בידי כדין חתום ביטוחים קיום על האישור טופס את זה הסכם חתימת במעמד ימציא הספק .13.6

 חתום האישור מסירת. לעיל הנזכרים הביטוחים ועריכת קיום על בישראל המורשים הספק מבטחי

 את מזכה הפרתו אשר זה בהסכם עיקרי תנאי הינה במועדים למזמינה הספק מבטחי ידי-על

 תקופת תום עם מיד ביטוח אישור וימציא ישוב הספק. ההסכם הפרת בגין בתרופות המזמינה

 .מהמזמינה כלשהי דרישה בקבלת צורך ללא וזאת, זה הסכם של חלותו זמן כל במשך, הביטוח

 :הבאים הסעיפים את לכלול הספק מתחייב הנזכרות הפוליסות בכל .13.7

 בביטוחי צולבת לאחריות בכפוף המזמינה או/ו הספק – הינו בפוליסות" המבוטח" שם .1

  :החבויות

 העמותה במסגרת הפועל לתחבורה אב תכנית צוות: הביטוחי הכיסוי לעניין" המזמינה" .2

  ירושלים אורבני ושימור ופיתוח לתכנון העמותה או/ ירושלים אורבני ושימור פיתוח לתכנון

-    JTNT  ההיגוי ועדת או/ו - JPTA  עיריית או/ו התחבורה משרד או/ו  ישראל מדינת או/ו 

  ).ל"הנ של ומנהלים עובדים או/ו  בנות חברות או/ו ירושלים

 או מעשה עם בקשר או/ו בגין המזמינה אחריות את מכסה שלישי צד כלפי אחריות ביטוח .3

 .השירותים  עם בקשר מטעמו ומי הספק של מחדל

 כמעבידה אחריות עליה ותוטל היה המזמינה את לשפות מורחב מעבידים חבות ביטוח .4

 ביצוע עם בקשר הספק לעובדי שיגרמו מקצוע מחלות או/ו עבודה תאונת בגין לנזקים

 .השירותים

 או/ו השירותים ביצוע עם בקשר או/ו בגין המזמינה אחריות את מכסה המוצר חבות ביטוח .5

 .השירותים עם בקשר מטעמו ומי השירותים נותן של המוצרים

  .ההתקשרות התחלת ממועד יאוחר לא רטרואקטיבי תאריך יכלול – המוצר חבות ביטוח .6

 את מכסה מקצועית אחריות ביטוח חומרה שירותי  ויינתנו ככול יערך המוצר חבות ביטוח .7

 עם בקשר מטעמו ומי הספק של מקצועית חובה הפרת עם בקשר או/ו בגין המזמינה אחריות

  .השירותים

 .ההתקשרות התחלת ממועד יאוחר לא רטרואקטיבי תאריך יכלול –מקצועית אחריות ביטוח .8

 אחריות בגבולות המוצר חבות ביטוח עם משולב מקצועית אחריות ביטוח לקבל יהיה ניתן .9

 .  ל"הנ בביטוחים האחריות גבולות הגדלת ללא משותפים

 הנובעים ביטוח מקרי של סדרה או אחד ביטוח מקרה בגין, בפוליסות עצמית השתתפות סכום .10

  . ₪ 50,000 סך על יעלה לא אחת מקורית מסיבה

 . מבוטל בפוליסות וקיים ככל רבתי רשלנות חריג  .11



 שגרם מי כלפי למעט, מטעמה הבאים או/ו המזמינה כלפי התחלוף או/ו השיבוב זכות ביטול .12

  .בזדון לנזק

 למזמינה שתימסר לאחר אלא, לרעה תנאיהם לשנוי או/ו לביטול ניתנים יהיו לא הביטוחים .13

 מועד לפני לפחות יום 60, רשום במכתב, מטעמו הביטוח חברת או/ו הספק י"ע, בכתב הודעה

  .המבוקש השינוי או/ו הביטול

, תנאיו לפי המגיע  השיפוי במלוא אותה המזכה", ראשוני ביטוח" הן הפוליסות המזמינה לגבי .14

 תביעה זכות הספק של הביטוח לחברת שתהיה מבלי  בביטוחיה השתתפות זכות ללא

 – א"תשמ הביטוח חוזה לחוק 59 בסעיף כאמור החיוב בנטל להשתתף המזמינה ממבטחי

  .ל"הנ כלפי כפל ביטוח של טענה על יוותרו הביטוח וחברת הספק ספק הסר ולמען, 1981

 ביטוח כלל קבוצת של" ביט" פוליסות פי על הכיסוי מהיקף יפחת לא בפוליסות הכיסוי היקף .15

  ]  מקצועית אחריות ביטוח למעט[  הביטוח התחלת במועד התקפות

 
 המזמינה לבחינת הביטוח פוליסות את להמציא מהספק לדרוש, חייבת לא אך, רשאית המזמינה  .13.8

 .המזמינה שתדרוש התאמה או/ו תיקון או/ו שינוי כל לבצע מתחייב והספק

 ביטוחים קיום על האישורים או/ו הביטוח פוליסות והמצאת תיקונם או/ו הביטוחים עריכת .13.9

 כלשהי אחריות הvעל יטילו ולא הביטוחים התאמת על מהמזמינה כלשהו אישור יהוו לא למזמינה

 . דין כל פי-על או זה הסכם פי-על הספק של אחריותו את לצמצם כדי בכך יהא לא או/ו לכך בקשר

 הקבועות העצמיות ההשתתפויות בדמי ישא וכן ל"הנ הביטוחים דמי תשלום על אחראי לבדו הספק .13.10

 .הביטוח בפוליסות

 או/ו הספק של מחדל או מעשה אילולא מבוטחים היו אשר לנזקים אחראי יהיה לבדו הספק .13.11

 להפחתה יגרמו אשר, ועובדיהם משנה קבלני, עבודות מבצעי קבלנים לרבות, מטעמו הפועלים

 יהיה הספק כי, מובהר. נזקים אותם בגין משולמים היו אשר הביטוח תגמולי של חלקית או מלאה

 הקבועה העצמית ההשתתפות לסכום מתחת שהם נזקים לרבות, מבוטחים בלתי לנזקים אחראי

 .בפוליסות

 בכלליות לפגוע ומבלי כלשונן הביטוח פוליסות הוראות כל את ולקיים לשמור מתחייב הספק .13.12

 .הביטוח בפוליסות הנכללות והזהירות הבטיחות הוראות כל על לשמור, האמור

יהיה הספק אחראי הפר הספק את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות המזמינה,  .13.13

לנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי המזמינה על כל נזק כספי ו/או אחר 

 שיגרם לו עקב זאת

13.14.  

 הסבת ההסכם . 14

מתחייב לא להסב לאחר הסכם זה, או חלק ממנו, ולא להעביר או למסור לאחר כל זכות או  ספקה .14.1

חובה הנובעים מהסכם זה, אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת הצוות מראש ובכתב. ניתנה הסכמת 

מהתחייבות ו/או מאחריות ו/או מחובה כלשהי  ספקהצוות כאמור, לא יהיה בכך כדי לשחרר את ה

 פי הסכם זה.על פי כל דין ול



הצוות רשאי להסב, להעביר, לשעבד או למסור לצד שלישי את זכויותיו וחובותיו לפי הסכם זה,  .14.2

 . ספקכולן או מקצתן, ללא צורך בהסכמת ה

 היחסים בין הצדדים . 15

יהיה אחראי כלפי הצוות לעבודתם של עובדיו ו/או המועסקים על ידו בביצוע הסכם זה,  ספקה .15.1

 לא תהיה כל טענה המבוססת על ביצוע העבודות בידי מי מהם.  ספקידו, ול כאילו בוצעו במישרין על

ייחשב כקבלן עצמאי במערכת יחסיו עם הצוות. אין לפרש כל זכות של הצוות להורות, לפקח  ספקה .15.2

ו/או עובדיו ו/או המועסקים על ידו בביצוע הסכם זה, כמקנה להם מעמד של  ספקאו להדריך את ה

 עובדי הצוות. 

 ו/או לעובדיו ו/או למועסקים על ידו בביצוע הסכם זה ספקל כל ספק מצהירים הצדדים כי להסרת .15.3

לא תהיינה כל זכויות של עובדים אצל הצוות, והם לא יהיו זכאים לכל זכויות המגיעות לעובדים 

בצוות, ולא לכל פיצויים ו/או הטבות כלשהן בקשר לביצוע הסכם זה ו/או ביטולו ו/או סיומו ו/או 

 . פסקת ביצוע העבודה, מכל סיבה שהיאה

 עובדיםהצוות לא ישלם כל תשלום לביטוח לאומי, מס מקביל ויתר הזכויות הסוציאליות בקשר ל .15.4

. במידה שקיימת חובה, על פי כל דין, לנכות למשרות אלה סכומים משכר ספקהמועסקים על ידי ה

 ו בלבד. ועל חשבונ ספק, ייעשה הדבר על ידי הספקהמועסקים על ידי ה

 מתחייב להעסיק את עובדיו בהתאם להוראות הדין ולפעול בהתאם לחוקי העבודה. ספקה .15.5

-רת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב אחת או יותר מהוראות החוק להגב ספקהפר ה .15.5.1

 לפיה עליו לפעול לתיקון ההפרה. התראה  ספקה רשאי הצוות לשלוח ל, יהי2011

 את ההפרה תוך זמן סביר.  ספקה לעיל, יתקן 15.5.1כאמור בסעיף  ספקנמסרה התראה ל .15.5.2

מו יהיה רשאי הצוות לבטל את ההסכם עאת ההפרה תוך זמן סביר,  ספקלא תיקן ה .15.5.3

 לא יהיה רשאי לדרוש פיצוי כלשהו בגין ביטול ההסכם. ספקוהלאלתר, 

, לרבות במקרה בו יישלח לצוות מכתב דרישה טרם ספקמי מעובדיו של ה ככל שהצוות ייתבע ע"י .15.6

. הצוות מיד עם דרישת הצוות לשפות את הצוות בכל סכום שיידרש ספקנקיטת הליכים, מתחייב ה

בהזדמנות , ספקאודות כל דרישה ו/או תביעה, אשר תוגש מטעם עובדיו של ה ספקליודיע 

 הזדמנות סבירה להתגונן בנוסף.  ספקוייתן ל, הראשונה

 ספק, יסכים הספקמוסכם בין הצדדים כי בכל מקרה בו ייתבע הצוות על ידי מי מעובדיו של ה .15.7

 לצירופו כנתבע נוסף בתביעה, ככל שהצוות יבקש לצרפו. 

שהועסקו על ידו,  ספקחויב הצוות לשלם בפסק דין סופי סכום כלשהו, לאחד או יותר מעובדי ה .15.8

סק הדין, בתוספת הוצאות לשפות את הצוות במלוא הסכום בו חויב הצוות על פי פ פקסמתחייב ה

  . , מיד עם דרישת הצוותמשפטיות הסבירות

 זכויות יוצרים . 16

בקשר לעבודה על פי הסכם זה וכן כל תוצר  ספקאסף ו/או יוכן ע"י הימובהר בזה כי כל חומר שי .16.1

כניות, שרטוטים, ניתוחים ולל אלה דו"חות, תשר לפרויקט, ובככתוב או בלתי כתוב של עבודתו בק



לא  ספק) יהיו שייכים לצוות בלבד, ול"תוצרי העבודה"רעיונות תכנוניים וכל רעיון אחר (להלן: 

תהא בהם כל זכות יוצרים, למעט הזכות לקריאת שמו על עבודותיו. כמו כן יהא הצוות רשאי 

ו/או על מסמכים הקשורים בעבודה יצוין מזמין העבודה ו/או מממן  תוצרי העבודהלדרוש כי על 

של עיריית ירושלים ו/או משרד התחבורה ו/או "העמותה לתכנון, העבודה ו/או הצוות ו/או שמה 

 ירושלים".  –פיתוח ושימור אורבני 

שנותו ישמו או לובכלל זה ליתוצרי העבודה, מוסכם בזה כי לצוות תהא הזכות לעשות כל שימוש ב .16.2

לשם שינוי ו/או , , לרבות אך לא רק לעיריית ירושלים ו/או משרד התחבורהאו למוסרו לאחרים

לא יהא רשאי להעלות טענה כלשהי ביחס לכך, ובמיוחד לא  ספקלכל צורך אחר. ה ולשם ביצוע ו/א

שלו  יוכל לטעון כי יש לבצע את השינויים באמצעותו ו/או כי השינויים פוגעים בזכויות היוצרים

 . בתוצרי העבודהו/או בזכותו המוסרית 

אשר נעשו ושולמו , בחומרים (לרבות תוכנות ופיתוחים מקצועיים)וכל לעשות שימוש לא י ספקה .16.3

לא יוכל למכור או להציע את המוצרים אשר פותחו עבור הצוות  ספקהבנוסף, על ידי הצוות. 

 . נציג הצוות, מבלי לקבל אישור בכתב ומראש מאת ללקוחות נוספים שלו

כל מסמך הקשור בביצוע העבודה לגבי , לרבות תוצרי העבודהלא תהא זכות עיכבון בקשר ל ספקל .16.4

להחזיק בידו  ספקאו שהגיע אליו במסגרת הסכם זה. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתו של ה

 העתקים של כל מסמך, כמתחייב על פי הדין. 

ו בהתאם להוראות החוק והדין באשר לזכויות יוכנלוודא כי כל מוצריו ו/או עבודתו  ספקעל ה .16.5

לעשות שימוש רק בחומרים אשר זכויות היוצרים לגביהם הוסדרו עם  ספקיוצרים. קרי, על ה

בעליהם. מבלי לגרוע מן האמור יובהר, כי בכל מקרה של שימוש לא חוקי בתמונות, תוכנות, 

במלוא האחריות המשפטית ובכל  ספקהיישא טים, מפות, רעיונות ועוד סמלים, סלוגנים, פונ

בגין כל הוצאה  צוותמתחייב לשפות את ה ספקהנזקים אשר יגרמו כתוצאה מהפרת הזכויות. ה

מתחייב לשאת בכל  ספק. כמו כן, ההפרת הזכויות כאמורו/או תשלום אשר יבוצע על ידו בשל 

 העלויות הכרוכות בהליך משפטי, ככל שיהיה.

סעיף זכויות היוצרים שבהסכם זה לעיל יחול בכל מקרה, בין אם יבוצע הסכם זה עד תומו, בין אם  .16.6

יופסק ביצועו ובין אם יבוטל מכל סיבה שהיא, ומבלי תלות בזהות מפר ההסכם ו/או באשמה 

 קת ביצועו ו/או לביטולו של ההסכם.תורמת כלשהי של מי מן הצדדים להפס

 מהווה תמורה נאותה אף בהתחשב באמור בסעיף זה.  ספקהצדדים מצהירים כי שכרו של ה .16.7

 סודיות . 17

למסור, או להביא לידיעת כל אדם או גוף, כל לפרסם, מתחייב לשמור בסוד ולא להודיע,  ספקה .17.1

ודעו לו בכל דרך שהיא בקשר עם כניות מכל סוג שהוא שיימסרו או ייוומידע ו/או נתונים ו/או ת

ביצוע הסכם זה ו/או בקשר לצוות, וכן לגרום לכך שעובדיו ישמרו אף הם על סודיות כאמור, 

יובהר כי גילוי  .מראש ובכתב לכך קבלת אישור הצוותאלא לאחר , בתקופת ההסכם וגם לאחריה

 פרטים מכוח הדין לא יחשב כהפרת הוראה זו, ובלבד שניתנה לצוות הודעה מראש על כך. 



מחוץ לעבודתו עבור הצוות, בידע המקצועי, לא להשתמש במישרין ו/או בעקיפין, מתחייב ש ספקה .17.2

 , ללא קבלת אישורבידע המסחרי, ובקניין הרוחני המשמש ו/או שישמש אותו בהכנת העבודה

 . מראש ובכתב לכך הצוות

 ניגוד עניינים . 18

מצהיר בזה כי בחתימתו על הסכם זה ובפעולותיו לביצוע העבודות על פיו אין כל סתירה  הספק .18.1

כלפי צדדים ו/או של כל גורם מטעמו ופגיעה בהתחייבויות אחרות שלו ו/או של מי מעובדיו 

שלישיים וכי אין הוא צפוי לכל תביעה ו/או טענה מצד שלישי כלשהו, בקשר עם מילוי התחייבויותיו 

 על פי הסכם זה. 

אם וככל שיתברר לצוות כי הוא עומד בפני טענה ו/או תביעה כאמור לעיל, יהא הצוות רשאי לנקוט  .18.2

דרך הטובה והמהירה ביותר. בין כל צעד שימצא לנכון, על מנת לאפשר את התקדמות הפרויקט ב

היתר יהיה הצוות רשאי להגיע לכל הסדר עם כל צד שלישי בנוגע לעניינים אלה, לאחר שיעדכן 

 ישפה את הצוות במלוא הוצאותיו ו/או הנזקים שייגרמו לו כתוצאה מכן.  ספק, והספקבדבר את ה

ה ניגוד עניינים, בין מילוי , עובדיו וכל גורם מטעמו מתחייבים להימנע מכל פעולה שיש בספקה .18.3

תפקידיהם על פי הסכם זה ובין מילוי תפקיד אחר שלהם ו/או של תאגידים, שבשליטתם הישירה 

 ו/או העקיפה,  לבין ענייניהם האישיים. טובת הפרויקט והצוות הם שיגברו על כל עניין אחר. 

ש בה משום ניצול הזדמנויות ו/או מנהליו ו/או בעל מניותיו יימנעו מכל פעולה שי ספקכל עובדי ה .18.4

עסקיות, במטרה להשיג טובת הנאה לעצמם ו/או לתאגידים שבשליטתם הישירה ו/או העקיפה, כל 

 עוד הסכם זה תקף ובמשך השנתיים שלאחר הפסקת ההתקשרות. 

וכל גורם מטעמו מסכים ומתחייב בזה שלא לקבל כספים או כל תמורה אחרת שהיא בגין  ספקה .18.5

 העבודה, אלא מן הצוות בלבד ובהתאם להוראות הסכם זה.  כל הקשור לביצוע

 ,מתחייב להודיע לצוות בכתב ובאופן מיידי על כל עניין אישי ספקמבלי לגרוע מהאמור לעיל, ה .18.6

, בין פעילותו, פעילות משרדו או פעילות הספקעסקי, מקצועי, רכושי, משפחתי או תפקיד שממלא 

או בעקיפין, לרבות כל אדם או גורם אשר נותן לצוות את  כל צד שבו או עמו הוא קשור, במישרין

השרות מטעמו, בקשר עם מתן השירותים לצוות, לבין הגופים הבאים המפורטים באתר הצוות 

לעת וכי  יובהר כי רשימה זו תתעדכן מעת https://jet.gov.il/category/tenders/ בכתובת

 לבדוק את העדכונים מעת לעת.  ספקבאחריות ה

מנהליו ו/או בעליו מניותיו ימנעו מלהתקשר באופן  גורם הפועל מטעמו ו/או ו/או ספקכל עובדי ה .18.7

 . לעיל או מי מטעמם 20.6בסעיף  כאמורשמהווה ניגוד עניינים, באופן ישיר או עקיף, עם הגורמים 

 ביטול ההסכם . 19

עת, לבטל את ביצוע העבודה על פי הסכם זה, או חלק ממנה, וזאת בהתאם הצוות רשאי, בכל  .19.1

 ספקלשיקול דעתו הבלעדי והסופי. הביטול יבוצע על ידי מתן הודעה בכתב מאת נציג הצוות ל

 יום, וללא צורך במתן נימוקים.  30בהודעה מוקדמת של 

ה נקובהתמורה מתוך ה ספקלעיל, ישלם הצוות ל 21.1בסעיף של ביטול ההסכם כאמור במקרה  .19.2

והעביר  ביצע כבר בפועל ספק, רק את התשלומים המתייחסים לביצוע העבודה שהלעיל 13בסעיף 



והצוות לא יהא חייב בכל פיצוי, תמורה, או תשלום אחר עבור או עד תאריך הביטול,  את תוצריה

 בקשר לביטול ביצוע העבודה או חלק ממנה, לפי העניין. 

הסכם זה יבוטל לאלתר וללא שהצוות יהיה חייב בהמשך ההתקשרות וזאת על אף האמור לעיל,  .19.3

יוכרז כפושט רגל (במקרה של עוסק מורשה) או ככל ויחולו נגדו בהליכי חדלות פירעון  ספקככל וה

צו הקפאת הליכים או ימונה מנהל  ו(במקרה של תאגיד רשום לרבות, אך לא רק, ככל שיינתן נגד

עבור העבודה  ספקהמוסמך). יובהר כי במקרה כאמור הצוות ישלם למיוחד על ידי בית המשפט 

עד למועד הפסקת ההתקשרות בשל פשיטת רגל או חדלות והועברה לצוות אשר בוצעה על ידו 

, לפי העניין. יודגש כי הצוות שומר לעצמו את זכות הקיזוז בגין כל נזק אשר ייגרם ספקפירעון של ה

מתחייב להביא  ספק. הספקעבודה בשל מצבו הכלכלי של הלו כתוצאה מהפסקה פתאומית של ה

 כל שינוי במעמדו המשפטי כאמור בסעיף זה. אודות לידיעת הצוות 

לידי הצוות, באופן מרוכז ומסודר, את כל  ספקיחזיר ה סיום ההתקשרות, מכל סיבה שהיא,עם  .19.4

ו/או נמסרו לו על ידי כל  אשר הועברו לו ו/או הוכנו על ידוכל החומרים את המסמכים והתוצרים ו

 גורם בקשר לפרויקט. 

 תרופות והפרות . 20

ימים מיום  7הוראה מהוראות הסכם זה, יהיה הצוות רשאי לדרוש תיקונה בתוך  ספקהפר ה .20.1

ימים כאמור, תהא זו הפרה יסודית של ההסכם והצוות  7את ההפרה בתוך  ספקההפרה. לא תיקן ה

אי לכל התרופות העומדות לו על פי הדין והסכם זה. יהיה רשאי לבטל את ההסכם, וכן יהיה זכ

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהא הצוות רשאי לנקוט בעצמו ו/או באמצעות אחרים פעולות לתיקון 

במלוא עלותן לצוות וכן במלוא ההוצאות ו/או הנזקים שייגרמו לצוות  ספקההפרה ולחייב את ה

 .  בגין ההפרה ותוצאותיה

תר מהתחייבויותיו האמורות בהסכם זה, יהיה חייב לשלם לצוות פיצויים אחת או יו ספקהפר ה .20.2

שנגרמו לו כתוצאה מההפרה כאמור, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהא  בגין הנזקים וההפסדים

עשה, צווי ביניים במעמד  כל סעד משפטי אחר, לרבות צו מניעה, צו ספקהצוות זכאי לקבל נגד ה

 . צד אחד

של הצוות לא ייחשב כוויתור על כל הפרה או הוראה מהוראות הסכם זה, כל מחדל או שתיקה  .20.3

יהיה מושתק מלטעון טענת ויתור כאמור לעיל, למעט ויתור שניתן בכתב לגבי אירוע או  ספקוה

הפרה או הוראה מסוימת בהסכם. כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם הצוות, לא יהיה בר תוקף אלא 

 י נציג הצוות. אם כן נעשה בכתב ונחתם על יד

 קיזוז ושונות . 21

, כל סכום אשר יגיע לצוות בין כתשלום בין כהחזר, בין ספקהצוות יהיה רשאי לקזז מכל תשלום ל .21.1

, בין לפי הסכם זה ובין מכוח הסכמים אחרים ו/או עסקאות אחרות ספקכפיצוי או שיפוי מאת ה

 לבין הצוות.  ספקשבין ה

הסכם זה ממצה את המוסכם בין הצדדים ולא תהיה כל נפקות למשא ומתן, הצהרה, מצג,  .21.2

הסכמה, אשר נעשו, אם נעשו, בין בכתב ובין בעל פה, בין במפורש ובין משתמע, בין התחייבות או 

 הצדדים עובר לחתימת הסכם זה. 



ה או על פי כל דין ו/או התנהגות מי מהצדדים לא תחשב כוויתור על זכות מזכויותיו על פי הסכם ז .21.3

כוויתור או הסכמה מצידו לאיזו הפרה או אי קיום תנאי שהוא, אלא אם הוויתור, ההסכמה, 

 הדחייה, השינוי, הביטול או התוספת, נעשו במפורש ובכתב. 

לא יהיה כל תוקף לכל שינוי בהסכם זה, ולא ניתן לשנות תנאי כלשהו מתנאיו אלא על ידי מסמך  .21.4

בכתב הנושא את חתימות הצדדים ואשר יצורף כנספח להסכם זה. למען הסר ספק מובהר בזאת 

 כי לא ניתן לשנות תנאי מתנאי הסכם זה בדרך של התנהגות, נוהג וכו'. 

 סמכות שיפוט . 22

ל ענין ודבר הנובע מהסכם זה תהא מסורה לבית המשפט המוסמך בירושלים, ולו סמכות השיפוט בכ

  בלבד.

 כתובות והודעות . 23

הצדדים לצורך הסכם זה הן כאמור במבוא להסכם. כל הודעה, שתישלח בדואר רשום בישראל,  כתובות

  שעות לאחר משלוחה בדואר רשום.  72לפי אחת מהכתובות הנ"ל, תחשב כאילו נתקבלה כחוק 

  

  ולראיה באו הצדדים על החתום:

  

  
  הצוות

  
  ספקה

  
  
  
  

_______________  
מר זהר זולר, מנכ"ל 

  הצוות

  
  
  
  

______________  
  תאריך

  
  
  
  

_______________________________  
  מורשה חתימה מטעם החברה

  
  
  

_______________  
יקי בכר, סמנכ"ל מר 

כספים ומשאבים 
  בצוות

  
  
  

______________  
  תאריך

  
  
  

______________  
  חותמת החברה

  
  
  

______________  
  תאריך


