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 .המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו .9

 6.1.1021  מיום נותן השירותיםהצעת  -'נספח א .1

 לאי קיום ניגוד עניינים הצהרה –' נספח ב          

 .הנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו .3

,  ה סתירה בין תנאי מתנאי הנספחים ותנאי מתנאי הסכם זה יהיו תנאי ההסכם עדיפיםנתגלת .4

 .אלא אם נאמר במפורש אחרת

 הצהרות נותן השירותים והתחייבויותיו

השירותים יינתנו .  'נותן השירותים יבצע עבור המשרד את השירותים המפורטים בנספח א .5

ם ברמה הנדרשת בהסכם זה ולשביעות כשהם כוללים כל פעולה אחרת הנדרשת לשם ביצוע

 .אף אם אינה נזכרת במפורש בהסכם זה ונספחיו, רצון המשרד

הניסיון והיכולת לביצוע השירותים לפי , נותן השירותים מצהיר כי בידו הידע המקצועי .0

 .הסכם זה

נותן השירותים מתחייב לבצע את השירותים בהתאם להסכם זה על כל פרטיו ונספחיו  .7

 .במיומנות וברמה מקצועית נאותה, מנותבמלואם בנא



, נותן השירותים לא יהיה רשאי להעביר לאחר את חובותיו או זכויותיו על פי הסכם זה .8

 .כולן או מקצתן 

 . מובהר בזאת כי המשרד מצידו אינו מתחייב להזמנת שירותים בהיקף מינימלי כלשהו .1

מתחייב להזמנת השירותים ידוע ומובן לנותן השירותים שהמשרד אינו , למען הסר ספק .90

  .בכמות מינימלית או כמות כלשהי

נותן השירותים מסכים ומתחייב לבצע את השירותים בכפוף להנחייתו של בא כוח                  .99

 .המשרד  או הפועלים מטעמו לעניין הסכם זה

    הכנה     , במידת הצורך הכנה והשתתפות בישיבות עם המשרד, השירותים שינתנו יכללו .92

מסירת נתונים , גיבוש הנתונים לקראת הישיבה, הגשת  מסמכים במספר עותקים מספיק

 .וכדומה, במדיה אלקטרונית על פי דרישת המשרד

או /מידע ו, נותן השירותים מתחייב בזאת להגיש למשרד בכל עת שיידרש לכך כל נתון .93

 . מסמך המצוי בידו והקשור לעניין ביצוע הסכם זה

ותים כאמור בהסכם זה מתחייב המשרד לשתף פעולה עם נותן        לשם ביצוע השיר .94

 .השירותים ולמסור לו נתונים ומידע וכל חומר אחר שברשותו הקשור לביצוע השירותים

 תקופת ההסכם

  .מקרה לא יותר משנה ובכל 499.2093ליום  ועד 5.99.2092  תחילתו של ההסכם מיום  .95

מסיבות ענייניות דוגמת העדר  זהים תוקף הסכם מוסכם בזאת כי המשרד יהיה רשאי לסי .90

יום מראש  30של  בהודעה, , הפרה יסודית של נותן השירותים את ההסכם, מקור תקציבי

יום ממתן ההודעה  30במקרה כזה יבוא ההסכם לסיומו בתום . שתינתן לנותן השירותים

יצוע השירותים רק את התשלומים המתייחסים לב, והמשרד ישלם לנותן השירותים, כאמור

המשרד לא יהיה חייב בכל פיצוי או תשלום , שביצע נותן השירותים עד לתאריך הביטול

עבור או בקשר עם אותו חלק שהביטול מתייחס אליו או בשל ביטול ההסכם כאמור , שהוא

 .בסעיף זה

 וניגוד עניינים  חובת סודיות
משו או יודיעו לכל אדם ישת, לא יעבירו, הספק מתחייב שהיא וכל המועסקים על ידה .97

ולכל גורם שהוא כל ידיעה העשויה להגיע אליהם מאת המשרד ותוך כדי ביצוע 
 .השירותים

כל הפרטים בקשר לעובדיה , ט"לפי בקשת הקב, ט המשרד"הספק מתחייב למסור לקב .98
המשרד רשאי לדרוש מהספק למנוע כניסתו של . המבקרים במשרד ואתריו לרגל עבודתם

המשרד בשל סיבות ביטחוניות או בעקבות שירות או התנהגות בלתי  עובד בין כתלי
 .סבירים

עובדיו וכל והפועלים מטעמו יחולו הוראות            , על הוראות הסכם זה ועל נותן השירותים .91
 .-1977ז"תשל, לחוק העונשין 118סעיף 

צב הספק לא יעשה כל מעשה ולא תתקשר בכל הסכם העלול להעמידה כלפי המשרד במ .20
בכל מקרה של ניגוד עניינים או חשש . של ניגוד עניינים או במצב של חשש לניגוד עניינים

כ המשרד על "לניגוד עניינים למיטב ידיעתו של הספק יודיע הספק מראש ובכתב לב
 .הנסיבות העלולות להעמידה במצב של ניגוד עניינים כאמור



וזאת , מכל סיבה שהיא, סיומותקופת ההסכם ולאחר  שךכי במ, המשרד מצהיר ומתחייב .29
במישרין , כלשהו' לא ימסור או יגלה לצד ג, לא ישתמש, ישמור בסודיות, הגבלת זמן ללא

ל מידע כובכלל זה , במסגרת הסכם זה" ידיעות אחרונות"כל מידע שקיבל מ, או בעקיפין
חרי או מס, בקשר לידע טכני: מכלליות האמור לרבות ומבלי לגרוע, מכל מין וסוג, או ידע

, ארגון, שיטות, מכירה, תהליכי ואופני שיווק, פרויקטים, תוכניות עסקיות, מקצועי
פעילויות , אופני תמחור, דרכי התקשרות, שמות לקוחות וספקים, נהלים, מפרטים
, תוכניות, פטנטים, טכנולוגיות, נתונים כספיים, תיאורים, רעיונות, ומיםשיי, עסקיות

הכל בין בכתב ובין בעל , שיפורים, המצאות, פיתוחים, מערכות, ציוד, דרכי עבודה ותפעול
 ."(המידע: "להלן )פה שהגיעו או יגיעו לידיעת המשרד בקשר לידיעות אחרונות 

לא יעשה כל שימוש במידע או יתיר או יאפשר לאחרים לעשות שימוש המשרד מתחייב כי  .22
, ישמור בקפידה על המידעהמשרד מתחייב כי . למעט שימוש שלשמו ניתן לו המידע, בו

על , פרסם מידע זה וינקוט בכל האמצעים הסביריםלא יצלם ולא י, לא ישכפל, לא יעתיק
 .מנת שהמידע לא יגיע לאחר

 תמורה

הצעת ישלם המשרד לנותן השירותים על פי , תמורת ביצוע השירותים כאמור בהסכם זה .23

 30% –ולא יותר מ מ "ל מעלא כול₪  700,000ועד להסכם זה ' המחיר המסומנת נספח א

 .מהיקף המיזם כולו

על פי למשתתפים בתחרות המשרד ישא בעלות הפרסים , בהתאם לאישור וועדת המכרזים .24

למעט , מתוך עשר המשפחות שיעלו לגמר, לתשע המשפחות הנבחרות : הפירוט להלן

לזוכים  המשרד להגנת הסביבה יעניק ,לרכישת אופניים₪  3,500שובר קנייה בסך , הזוכים

בהמחאה לפקודת )₪  50,000פרס כספי בסך ( משפחה אחת מתוך העשר)כהגדרתם לעיל 

הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד להגנת הסביבה (. מ"הסכום כולל מע, הזוכים

 (. הפרס"-להלן}

 

ח "כנגד דו לאחר אישורו של בא כוח המשרדהתשלום יהיה על פי הוראות החשב הכללי       .25

ככל , או כנגד הצגת חשבוניות תשלום לצדדים שלישיים  מאושר על ידי רואה חשבוןהוצאות 

 .שמבוצע תשלום שכזה

לא ישולם על ידי המשרד , למען הסר ספק שום תשלום אחר או נוסף פרט לנקוב לעיל .20

 .לנותן השירותים לא במהלך מתן השירותים ולא לאחר פקיעת הקשר על פי חוזה זה

טיבם והעברתם לזוכים הנה של המשרד , איכותם, חס לפרסיםמובהר כי האחריות בי .27

 .בלבד

 קבלן עצמאי -נותן השירותים 

עובדיו או , מוסכם בזאת בין הצדדים כי המשרד אינו אחראי לגבי נותן השירותים .28

תאונת עבודה או כל נזק העלול להיגרם למי , באחריות כלשהי בגין מחלה -הפועלים מטעמו 

למען הסר ספק יובהר בזה . רותים לפי הסכם זה או כתוצאה מביצועומהם תוך כדי מתן השי

 .כי המשרד לא יהיה חייב לשלם תשלומי ביטוח לאומי בגין מתן השירותים לפי הסכם זה

 כשליחים, עובדיו או הפועלים מטעמו לא ישמשו כסוכנים, מוסכם בזה כי נותן השירותים .21

או אם הוסמך לכך במיוחד על ידי בא , תיםאו כנציגי המשרד אלא רק כמתחייב ממתן השירו

 .כוח המשרד לעניין מסוים



מוסכם ומוצהר בין הצדדים כי אין ולא יהיו יחסי עובד ומעביד בין המשרד לבין נותן        .30

 .השירותים ובין עובדיו או הפועלים מטעמו

ונת כי למרות כו, במועד כלשהו אחרי תחילת תקפו של הסכם זה, אם יקבע מסיבה כלשהי .39

רואים את העסקתו של נותן השירותים או , הצדדים שבאה לידי ביטוי מפורש בהסכם זה

וכי חלים עליו ועל העסקתו הדינים והתנאים של , עובדיו או הפועלים מטעמו כהעסקת עובד

הרי מוסכם ומותנה בזה בין הצדדים כי התשלומים ששולמו לנותן השירותים על פי  -עובד 

זה כוללים את כל התשלומים שיגיעו לנותן השירותים במידה ויקבע כי רואים  הסכם

 .בהעסקתו על פי הסכם זה כהעסקת עובד

בנוסף ולמען הסר ספקות מוצהר בזה כי אם יגיעו לנותן השירותים פיצויי פיטורין מכל  .32

ם הרי הסכומים ששולמו על ידי המשרד בהתאם להסכם זה כוללים גם פיצויי, עילה שהיא

כאלה והצדדים מסכימים להגשת חוזה זה לאישורו של שר העבודה מבלי צורך בכל חתימה 

 .או מסמך נוסף

 קניין רוחני

, מדידה, לרבות כל סקר, מוסכם ומוצהר בזאת במפורש שכל הזכויות בתוצרי השירותים .33

, מתודולגיה, שיטות בדיקה, מפרט או כל מסמך אחר, תוכנית, יצירה, מוצר, שירטוט, מפה

מסחריים ואחרים וכל קניין , סודות מקצועיים, סימני מסחר, המצאה, פטנט, ידע, מודל

שיבוצעו על , לרבות שינויים בהם, בין אם רשומים ובין אם לאו, רוחני הקשור עם השירותים

יהיו המשרד ונותן השירותים בעלי זכות , כתוצאה מביצוע השירותים, ידי נותן השירותים

רד יהיה רשאי להשתמש בתוצרים כאמור בכל אופן שיעלה על דעתו המש. הדדית עליהם

 .לרבות פרסום באתר האינטרנט של המשרד

לצד שלישי בתוצרי השירותים  זכות שימוש ןמתחייב כי בכל מקרה בו יית נותן השירותים .34

 .המשרד מראש ובכתב לכך חיפנה לקבלת אישורו של בא כו,  נשוא הסכם זה בכל צורה שהיא

או בביצועם משום הפרת פטנט או זכות יוצרים /שירותים מצהיר כי אין בשירותים ונותן ה .35

 .וכי הוא רשאי להקנות למשרד את כל הזכויות המוקנות למשרד כאמור בסעיף קודם

 הפרות ותרופות

אחת או , ידי פעולת מי מעובדיו או הפועלים מטעמו-בעצמו או על, הפר נותן השירותים .30

יהיה המשרד רשאי להביא לידי גמר הסכם זה ולמסור , ל פי הסכם זהיותר מהתחייבויותיו ע

 .את ביצוע השירותים לאחר

מוסכם ומותנה בזה בין הצדדים כי במקרה של אי ביצוע חלק כלשהו של השירותים           .37

רשאי , לשביעות רצונו המלאה של בא כוח המשרד, על ידי נותן השירותים, כאמור בהסכם זה

עם משלוח . את ההסכם על ידי משלוח הודעה בכתב לנותן השירותים המשרד להפסיק

 .יסתיים ההסכם, ההודעה כאמור לעיל

 -1973ג"תשל( חלק כללי)האמור בסעיף זה אינו גורע מזכויות הצדדים לפי חוק החוזים  .38

 .או כל דין, -1970א"תשל, (תרופות בשל הפרת הסכם)וחוק החוזים 

 נזיקין



ומתחייב ,או הפסד שיגרם למשרד עקב מתן השירותים , כל נזק נותן השירותים אחראי ל .31

בזאת לפצות את המשרד ולשפות אותו בכל מקרה שנגרם למשרד  נזק או שהמשרד יחויב 

בגין נזק או בהוצאות או בתשלום פיצויים  שנותן השירותים או מי  מעובדיו או הפועלים 

ל של מי מהם או עקב או במהלך ביצוע עקב מעשה או מחד, במישרין או בעקיפין, מטעמו גרמו

 .למשרד או לצד שלישי, השירותים

המשרד יאפשר לנותן השירותים להתגונן בפני כל תביעה או דרישת פיצוי שתוגש נגד  .40

 .המשרד ואשר בגינה דורש המשרד שיפוי מנותן השירותים

 כללי

תקשורתי עם גוף , המשרד מתחייב שלא לקיים פעילות זהה לפעילות נשוא הסכם זה .49

 . במשך פרק זמן של שנה מסיום סיומו של הסכם זה, מתחרה לידיעות אחרונות

הימנעות או שיהוי של המשרד במימוש זכויותיו על פי הסכם זה לא , הנחה, שום ויתור .42

 .יתפרשו כויתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב

או /מסמכים ואו /נותן השירותים מוותר בזאת על כל זכות לעכבון כלשהו על נכסים ו .43

 .מידע שנמסר לו על ידי המשרד לצורך ביצוע השירותים

או לחתום עבור המשרד על כל מסמך שיידרש לו /נותן השירותים מתחייב למסור למשרד ו .44

, ייפויי כח, כתבי העברה, לרבות כתבי ויתור, או על ידו לשם מימוש זכויותיו לפי הסכם זה/ו

כמו . בכל עת שהמשרד ידרוש ממנו', על סודיות וכיוב הצהרה על העדר ניגוד עניינים ושמירה

או /והוא מצהיר כי הוא אחראי לכך שהבאים מכוחו ו, כן מתחייב נותן השירותים לגרום לכך

או יחתמו /יימסרו למשרד ו, המטפלים בעניינים הקשורים להסכם זה, המועסקים על ידו

 .בכל עת שהמשרד ידרוש זאת, עבורו על כל מסמך כאמור

וסכם בזה כי כל הודעה לפי הסכם זה תימסר מאת צד אחד למשנהו באופן אישי או מ .45

תחשב  –ומשנמסרה כך , בדואר רשום בהתאם לכתובות הצדדים הנקובים בהסכם זה

קבלה הנושאת חותמת הדואר , שנתקבלה לאחר ארבעה ימים מיום המסירה לבית הדואר

ומשנמסרה כך תחשב , פקסימיליהאו באמצעות מכשיר ה, תשמש ראייה לתאריך המסירה

שנתקבלה עם קבלת אישור מכשיר הפקסימיליה כי המסמכים אכן עברו בפקס וקבלת אישור 

 .פ מהצד המקבל"טלפוני בע

 :הפקסימיליות של הצדדים הינם' מס

 02 - 0522355 –המשרד להגנת הסביבה 

 כמפורט בכותרת הסכם זה –נותן השירותים 

 שלטון מקומיל "סמנכהסכם זה הוא  בא כוח המשרד לצורך ביצוע .40

 ._____________________נציג נותן השירותים לצורך ביצוע הסכם זה  .47

, כי ההוצאות וההרשאות להתחייב, נציגי הממשלה החותמים על הסכם זה מצהירים בזה .48

 : בתקנה  2092 הכרוכות במתן השירותים תוקצבו בחוק התקציב השנתי לשנת התקציב 

 .(מ"לא כולל מע) ₪ 700,000בסכום  905290ז קרנות מרכ   20034904

 :כתובת הצדדים לעניין הסכם זה .41



 המשרד להגנת הסביבה -המשרד 

 ירושלים, שאול-גבעת, 5רחוב כנפי נשרים            

 .כמפורט בכותרת הסכם זה –נותן השירותים 

 ולראייה באו על החתום
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  חשב המשרד                                                      המשרד יתל"מנכ     
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  הסכםל 'בנספח 

 
 לחתימה על ידי נותן השירותים

 ושימוש בתוכנות מקוריות ת זכויותסודיות ושמיר לשמירתלאי קיום ניגוד עניינים התחייבות  הצהרה
 

  לכבוד
 בשם מדינת ישראל ישראל ממשלת

 המשרד לאיכות הסביבה הנהלת י"ע
 

 , נכבדים אדונים
 מ"אני הח 

   
       _______________________________________________________________________ 

 תפקיד   .ז.ת    שם
 

 :לפיכם כדלקמןת בזאת כ/ומתחייב בזאתה /מצהיר

המשפחה פרויקט  לביצוע מיזם משותף בנושא פי הסכם על ,השירותים  כנותןתפקידי  בתוקףו הואיל
מסמכים וחומר אחר מכל סוג , מידע, לרשותיאו יגיעו /הגיעו ו, עם משרד להגנת הסביבה הירוקה

 ;('המידע'להלן )ל "בפעילות הנשהוא הקשורים בכל אופן שהוא 
 

 :כדלקמן מכםת כלפיכם וכלפי כל אחד /ה ומתחייב/הירמצ ריניה לפיכך
ת כי אין לי עצמי או לבני /ה ומתחייב/מצהיראני , שבדקתי את העניין למיטב יכולתי לאחר .2

לעמוד בניגוד עניינים או בחשש לניגוד  העלולכל עניין כלכלי או אחר , משפחתי הקרובה
 .ו ליצור חשש לניגוד עניינים כזהא, ל"הנעניינים עם המכרז והשירותים נשוא המכרז 

או , לידיעתי ניגוד עניינים כאמור יובא, כי אם במהלך עבודתי כאמור, ת עוד/מתחייב אני 
 .ללא דיחוי לכםאודיע עליו , ליצור חשש לניגוד עניינים כזה

בכל הקשור למתן , ת/שאני ממלא התפקידמלבד השימוש במסגרת , אעשה שימוש לא .1
על כל חלקיהם נספחיהם ומרכיביהם לרבות  השירותיםוכל הקשור בתוצרי  כאמור השירותים

. שיעשה בהם שימוש לצורך ביצוע השירותים והעזריםכל מדיה אלקטרונית וכל המסמכים 
ללא הגבלת  אישור ההצעהסיום כל הליכי  שלאחרהתחייבותי זאת מתייחסת גם לתקופה 

 .זמן
כל מידע , למידע ולא אעביר לאחרים בקשרת ת לשמור על סודיות מוחלט/מתחייב אני .1

כל )הפתוח על פי הדין לעיון הציבור  מידעאו /ו, למעט מידע המפורסם ברבים, שהועבר אלי
שחויבנו לגלותו על פי כל דין ובלבד שאמסור  אחראו מידע , ('מידע גלוי'הללו יקראו להלן 

אעשה ככל , אולם, מידע כאמור לגלות, פי כל דין על, לכם הודעה על מצב שבו הננו נדרשים
אם לדעתכם היא , להתגונן מפני דרישה כזאת סבירהשביכולתי בכדי להותיר בידיכם שהות 

 .עלולה לפגוע בזכות מזכויותיכם
 222או /ו 221עלולה להיות עבירה לפי סעיפים  זוה כי ידוע לי שהפרת התחייבות /מצהיר אני

 .-2277ז"לחוק העונשין תשל
אעביר לכם את כל , למעט המידע הגלוי, ת כי/ביצוע השירותים הנני מתחייבהשלמת  עם .4

וכן כל עיבוד שנעשה מן  הביצועאו חומר אחר כלשהו שנמסר לי בקשר עם /והמסמכים 
או /או צילום מכל סוג שהוא מן החומר ו/לא אשאיר בידי העתק ו. והחומר האמור המסמכים
עם ביצוע הקשורים ( רבות מדיה אלקטרוניתמכל סוג שהוא ל)או התפוקות /ו המסמכים

 .ל"הנהשירותים 
 .בלבדשימוש בתוכנות מקוריות ביצוע החוזה אעשה לצורך .         5
 

 
 :על החתום באתי ולראייה

 
 
 
 

___________________ _____________________ ___________________ 
 ה/המצהיר חתימת   ה/המצהיר שם    תאריך


