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מרחוב אודם  ,12פתח תקווה
(להלן" :המועצה")

מצד אחד;

ל ב י ן:
_________________
ח.פ/.ע.מ/.ת.ז_____________ .

מרחוב ____________
(להלן" :הספק")

מצד שני;

הואיל

והמועצה פרסמה מכרז פומבי מס'  2/19למתן שירותי כוח אדם זמני ,שהעתק ממנו מצ"ב
כנספח  1להסכם (להלן" :המכרז") ,הכל כמפורט במכרז המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה;

והואיל

והספק הינו תאגיד ו/או עוסק מורשה אשר עסקו במתן שירותים מסוג השירותים ,כהגדרתם
בהסכם זה להלן ,והוא הגיש למועצה הצעה לספק את השירותים (להלן":ההצעה") והצעתו
נבחרה על ידי המועצה כהצעה זוכה יחד עם מספר הצעות נוספות;

והואיל:

והספק הינו בעל הידע ,הניסיון ,הכישורים ,כח האדם המיומן היכולת ,המשאבים והאמצעים
הדרושים למתן השירותים ,כהגדרתם בהסכם זה להלן ,ומילוי שאר התחייבויותיו למועצה,
בהתאם להוראות הסכם זה וכל דין;

והואיל

והצדדים מעוניינים להסדיר את יחסיהם המשפטיים בהתאם לתנאים המפורטים להלן הסכם
זה.
הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

.1

מבוא
 .1.1המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
 .1.2כותרות הסעיפים בהסכם זה נועדו לשם הנוחות בלבד והן לא תשמשנה לפרשנות ההסכם.
 .1.3הגדרות

.2

השירותים
 .2.1המועצה תמסור לספק בתקופת ההסכם ,מעת לעת ,על פי צרכיה ,הזמנות לביצוע השירותים
שלהלן ,כולם או חלקם ,לפי צרכיה (להלן" :הזמנה") והספק מתחייב בזאת לבצע את השירותים
בלוח הזמנים שיקבע בהזמנה:
 .2.1.1שירות איתור והעסקה :המועצה תעביר הזמנה לספק הכוללת את תיאור התפקיד,
מועדי העסקה זמניים צפויים באתרי המועצה ופרטים רלוונטיים אחרים .הספק יספק
את העובדים למועצה לעבודה לתקופה זמנית לפי ההזמנה האמורה ובין היתר ,יאתר,
ימיין ,ויגייס את העובד ,יעסיק את העובד בפועל וידאג לתשלום שכרו ושאר זכויותיו

2
לפי הדין במשך תקופת עבודתו אצל הספק .המועצה לא תעשה שימוש בפרטי העובד
אלא לצורך מילוי תפקידו באתרי המועצה לפי הסכם זה.
 .2.1.2שירות העסקה ללא איתור :במסגרתו המועצה מאתרת ,מראיינת ומגייסת את העובד
לטובת עבודה זמנית במועצה ,ואולם הספק מעסיק את העובד בפועל ודואג לתשלום
שכרו ושאר זכויותיו לפי הדין במשך תקופת עבודתו אצל הספק.
 .2.1.3השמות נוספות ,כמפורט בנספח ( 3נספח ג' לחוברת המכרז).
(להלן" :השירות" ו/או "השירותים")
 .2.2אם העובד יודיע לספק על סיום עבודתו בטרם חלפה התקופה לצורכה גויס לפי ההזמנה
הרלוונטית ,הספק יודיע זאת למועצה בכתב ובאופן מיידי ויפעל כמיטב יכולתו לספק עובד חלופי
מתאים בהקדם.
 .2.3המועצה תהיה רשאית להודיע לספק בכתב על הפסקת תפקידו של העובד באתריה ולהחליפו
בעובד חלופי מכל סיבה שהיא .ההודעה תיכנס לתוקף מיידית ממועד קבלת ההודעה על ידי
הספק (תינתן הודעה מוקדמת כחוק לעובד) והספק יפעל כמיטב יכולתו לספק עובד חלופי
מתאים לתפקיד שהתפנה אם התבקש כאמור על ידי המועצה.
 .2.4אם תפקידו של עובד כלשהו מחייב עבודה בימי מנוחה השבועית ו/או ימי חג ,הספק יסייע כמיטב
יכולתו להשיג את ההיתרים הדרושים להעסקתו של העובד בימים אלו .מובהר ,כי באחריות
המועצה לדאוג לקבלת היתר העסקה בימים אלו.
 .2.5הספק מתחייב לספק את השירותים ,בהתאם להסכם זה ,בהתאם לדין ,בהתאם להזמנות
והוראות סמנכ"ל משאבי אנוש ומנהל של המועצה או מי שימונה על ידי המועצה ,מעת לעת,
כאחראי וכמפקח על ביצוע השירותים על פי הסכם זה (להלן" :הממונה") .הספק יבצע כל פעולה,
תיקון והשלמה שיידרשו על מנת להשלים בהצלחה את השירותים לשביעות רצונה של המועצה.
 .2.6הספק יהיה כפוף לממונה ויפעל בהתאם להנחיותיה .הממונה תייצג את המועצה בכל הקשור
והכרוך בביצוע השירותים ותהיה רשאית להוציא לפועל את הזכויות המוקנות למועצה על פי
הסכם זה ,בכלל זה ,ליתן הוראות ביצוע על פי שיקול דעתה .כן תהא הממונה רשאית ליתן ,מפעם
לפעם ,הוראות שונות לספק בקשר עם השירותים ,בין היתר לדרוש מהספק להפסיק ,לתקן,
להחליף ,לשנות או לעשות מחדש את השירותים ,והספק חייב לקיימן.
הצהרות והתחייבויות הספק

.3

הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:
 .3.1הספק מצהיר כי ידוע לו שבבחירת הספק ,הסתמכה המועצה ,בין היתר ,על המצגים המפורטים
להלן.
 .3.2בהתקשרות בהסכם זה מצהיר הספק כי לא הסתמך על מצגים שנעשו על ידי המועצה או מי
מטעמה ,שלא פורטו במפורש בהסכם זה ו/או במסמכי המכרז ,וכי התקשרותו בהסכם זה
מבוססת על בדיקות ובחינות שנעשו על ידו.
 .3.3הספק קיבל את כל ההחלטות הנדרשות לצורך חתימתו וביצועו של הסכם זה והוא מצהיר כי
אין מניעה על פי כל דין לרבות רישיונות והיתרים ,הסכם ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה
ולביצוע השירותים וההתחייבויות על פי הסכם זה.
 .3.4הספק בדק בקפדנות את כל התנאים ,ההתניות והדרישות המפורטים בהסכם זה על כל נספחיו,
והוא יודע מהן הוראות הדין הרלוונטיות לקיום הסכם זה וביצוע השירותים ומתחייב לפעול על
פי הסכם זה ועל פי דין ,בדייקנות ,ביעילות ,במומחיות וברמת ביצוע הגבוהה ביותר המקובלת
בענף לשירותים מסוג זה.
 .3.5לתת שירותים למועצה לפי הסכם זה ברמה גבוהה ,בנאמנות ובמסירות ,מבלי שהוא נתון בניגוד
עניינים מכל סוג שהוא.
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 .3.6על יסוד בדיקותיו המוקדמות של הספק ,של ההסכם והדין ,התמורה על פי הסכם זה ,מלאה
והוגנת לביצוע כל התחייבויותיו במלואן ובמועדן ,ומתחייב לא להעלות כל טענה ,דרישה ו/או
תביעה הנובעת מאי בדיקה או טעות בהערכה של היקף השירותים או שינויים בדין בעקבותיהם
יהיה צורך בשינוי בכח אדם ,פעולה נוספת ו/או שירות נוסף על המפורט ,בהסכם זה ובנספחיו.
 .3.7כי הוא בעל הניסיון ,הידע ,היכולת ,הניסיון ,הכישורים ,כח האדם המיומן ,המומחיות
והאמצעים הדרושים לצורך מתן השירותים וביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה וכל דין באופן
מלא ,מקצועי וברמה גבוהה וכל הפרטים שמסר בהצעה אודותיו הינם מלאים ונכונים.
 .3.8כי הוא מנהל ספרים ופנקסי חשבונות כחוק ,בכלל זה ימציא למועצה אישור עדכני מפקיד מורשה
על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו 1976-ו/או מרואה החשבון שלו כי הוא מנהל פנקסי
חשבונות ורישומים שעליו לנהל על פי חוקי המס ,או אישור על כך שהוא פטור מלנהלם.
 .3.9הספק מתחייב להחזיק בכל עת ולהציג למועצה על פי דרישתה ,את כל ההיתרים ,הרישיונות
והאישורים הדרושים על פי דין לביצוע השירותים ,אשר מסירתם למועצה והחזקתם בתוקף בכל
תקופת ההסכם הנם תנאי יסודי לתוקפו של הסכם זה ,לרבות רישיון תקף למתן השירותים
בהתאם לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,התשכ"ו –  .1996למען הסר ספק ,הפרת
סעיף  3.9זה הנה הפרה יסודית של הסכם זה.
 .3.10הספק מתחייב לעמוד בלוחות הזמנים הקבועים בהסכם זה או בהזמנה ובהעדרם ,לפי הנחיות
המועצה ו/או הממונה  .הספק מתחייב לגמישות מלאה וזמינות מרבית במתן השירותים .הספק
מתחייב כי הוא והמנהל מטעמו (כפי שיאושר מעת לעת בכתב על ידי המועצה) יהיו זמינים
בשעות העבודה הרגילות .במקרה הצורך ,תהא למועצה ו/או לממונה אפשרות לפנות לספק,
בקשר לשירותים נשוא הסכם זה ,גם בשעות שאינן רגילות .מובהר ,כי המועצה תתנהל מול
המנהל בלבד.
 .3.11הספק מתחייב לספק את כל העובדים לפי ההזמנה הרלוונטית וההסכם ,שיועסקו על ידו לתקופה
זמנית במועצה ולנהוג בהם לפי דיני העבודה ,בין היתר ,לשלם לעובדיו לפחות שכר מינימום,
כמוגדר בחוק שכר מינימום ,תשמ"ז 1987-או השכר שיקבע על ידי המועצה ,לפי הגבוה ,כולל
הפרשה בגין זכויות סוציאליות וכן לעמוד בכל החובות והתשלומים החלים עליו כמעסיק
העובדים בהתאם לכל דין ,הסכם קיבוצי או צו הרחבה החלים עליהם וכן על פי הוראות הסכם
זה (חופשה ופידיונה ,ימי מחלה ,תשלום בגין ימי חג ושי לחגים ,נסיעות ,הודעה מוקדמת ,פיצויי
פיטורים וכו') .יובהר כי המועצה תהא רשאית לדרוש ולקבל מסמכים להנחת דעתה לרבות הצגת
תלושי שכר ואישורים על הפרשות לתנאים סוציאליים לצורך בחינת הספק בחובה זו .הפרת
סעיף זה מהווה הפרה יסודית של הסכם זה אשר מהווה עילה לביטול המיידי של התקשרות על
פי הסכם זה ,בלא הודעה על סיום מוקדם (כהגדרתה להלן) כאמור בסעיף  ,5.4אך בכפוף למתן
התראה בת  7ימי עסקים לספק ,וככל שההפרה לא תוקנה בפרק זמן כאמור.
 .3.12הספק מתחייב כי עובדיו יקפידו על הופעה מסודרת והתנהלותם של עובדיו תהייה מקצועית,
ייצוגית ,אדיבה ומנומסת.
 .3.13הספק מתחייב כי לא יתקיימו יחסי עובד-מעביד בין המועצה לבין הספק ולא בין המועצה לבין
מי מעובדיו ו/או מי מטעמו וכי הספק יודיע על כך ויבהיר זאת לכל אחד מעובדיו ואחרים מטעמו.
 .3.14למען הסר ספק ,ידוע לספק והוא מסכים כי המועצה אינה מחויבת בהזמנת השירותים בתדירות
מינימאלית ו/או מקסימאלית מהלך תקופת ההתקשרות .הזמנת השירותים תעשה במועדים
ובתדירות ,בהתאם להחלטת המועצה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 .3.15הספק מצהיר כי ידוע לו כי לא תהיה לו בלעדיות בהתקשרותו עם המועצה במסגרת הסכם זה.
בהתאם למסמכי המכרז ,התקשרה המועצה עם שני ספקים נוספים לקבלת השירותים והמועצה
רשאית בכל עת ,להתקשר עם צדדים שלישיים נוספים ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לביצוע
השירותים או לבצעם בעצמה.
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התמורה ואופן תשלומה

.4

 .4.1כמפורט במסמכי המכרז ,בכל עת במהלך תקופת ההסכם בה תהיה המועצה מעוניינת בקבלת
שירותים ,תפנה המועצה למציעים זוכי המכרז בבקשה למתן השירותים שיפורטו בהזמנה (כולם
או חלקם ,להלן" :נותני השירותים").
 .4.2המועצה תפעיל שיקול דעת בלעדי בבחירת נותני השירותים שיעסיק/ו את העובד/ים באתרי
המועצה לתקופה זמנית .בהחלטתה לעיל ,המועצה תתחשב ,בין השאר ,בהתאמת המועמד
לתפקיד ,גובה ההצעה הכספית ושאר דרישות המועצה שפורטו בהזמנה.
 .4.3אם הוצג מועמד/עובד זהה על ידי הספק ונותן שירותים אחר ,אזי הראשון בזמן שהציג את
המועמד/העובד למועצה יהא זכאי לתשלום התמורה ואילו המאוחר בזמן לא יהא זכאי לתמורה
כלשהי.
 .4.4ככל שהשירותים יבוצעו על ידי הספק ,בתמורה לשירותיו ויתר התחייבויות הספק תשלם
המועצה לספק תמורה לפי הצעתו הכספית במסמכי המכרז כמפורט בהצעת הספק המצורפת
כנספח  3להסכם זה (נספח ג' למסמכי המכרז) ,בתוספת מע"מ (כנגד המצאת חשבונית מס).
תמורה זו הינה ממצה לחלוטין ,ולא תשולם תוספת כלשהי ,לרבות לא בגין החזר הוצאות מכל
מין וסוג .מובהר ,כי התמורה בהסכם זה על נספחיו מוסכמת ,קבועה ואינה ניתנת לשינוי ,אלא
אם כן נאמר במפורש אחרת.
 .4.5הספק לא יהא זכאי לדרוש כל תמורה נוספת אף לא בגין כל שינוי הכרוך בחובות החלות עליו
כמעביד לפי דין ,בכפוף לאמור בנספח  .3הוצאות אלו ישולמו על ידו בלבד.
 .4.6מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  4.4ו  4.5 -לעיל ,מובהר כי המועצה רשאית מפעם לפעם ,בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לשינויים בהסכמי השכר במועצה ו/או במשק ,לדון עם הספק
בעדכון התמורה באופן שישתקף בשכרם של עובדי הספק ,המשולם על ידי הספק.
 .4.7התמורה ו/או תשלום כלשהו לספק לא יהיו צמודים לדבר אלא אם יקבע אחרת ,במפורש,
בהסכם זה או בנספח לו.
 .4.8התמורה החודשית שתשולם לספק על ידי המועצה תקבע לפי דיווח השעות החודשי של כל עובד
הנותן שירותים למועצה (להלן" :דיווח השעות") ,לאחר שדיווח זה נבדק ואושר על ידי הממונה.
תקופת ההסכם

.5

 .5.1תקופת ההסכם תחל ביום החתימה על הסכם זה על ידי המועצה ותישאר בתוקף למשך 12
חודשים (להלן" :תקופת ההסכם").
 .5.2מובהר ומוסכם כי תקופת ההסכם תוארך באופן אוטומטי בתקופות נוספות בנות  12חודשים כל
אחת (להלן" :תקופות האופציה") ,למעט אם נתנה המועצה הודעה בכתב לספק עד לא יאוחר מ-
 30יום לפני תום תקופת ההסכם ו/או כל תקופת אופציה ,לפי העניין ,על רצונה באי הארכת
תקופת ההסכם כאמור.
 .5.3אם המועצה תממש את מי מתקופות האופציה ותאריך את ההתקשרות בינה לבין הספק ,יחולו
לגבי כל תקופת אופציה כל תנאי הסכם זה בשינויים המחויבים.
 .5.4על אף האמור בכל מקום אחר ,בכלל זה ,בהסכם זה ,המועצה רשאית להודיע לספק ,בכל עת,
ומכל סיבה שתראה לנכון ,על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל נימוק ,כי היא מפסיקה את
ההסכם כולו או הזמנה מסוימת במסגרת הסכם זה (להלן" :סיום מוקדם") .המועצה תמסור
לספק הודעה בכתב על מימוש זכותה על פי סעיף זה ,לפחות ,שלושים ( )30ימים לפני מועד הסיום
המוקדם (להלן" :הודעה על סיום מוקדם").
 .5.5על אף האמור בכל מקום אחר ,בקרות אחד או יותר מהמקרים המנויים להלן ,תהא המועצה
רשאית לבטל את ההסכם לאלתר ,ואף בלא הודעה מוקדמת של  30יום ,כאמור:
 .5.5.1אם הספק קיבל החלטה על פירוק או התבקשה לגביו בקשה לפירוק ו/או לפשיטת ו/או
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שנעשה בלתי כשר לפעולה משפטית או כשהוא עושה סידור עם/או לטובת נושיו ולדעת
המועצה הדבר פוגם ביכולתו של הספק לבצע את השירותים.
 .5.5.2אם התבקשה לגביה הספק בקשה לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או במקרה שהוצא צו
כינוס נכסים כנגד הספק ו/או על רכושו ו/או על כל חלק הימנו וההליך/צו לא בוטל תוך
 45ימים.
 .5.5.3אם הספק הפר הפרה יסודית או הפרה אחרת ולא תיקן את ההפרה האחרת בתוך שבעה
ימים מהמועד שבו ניתנה לו על כך התראה בכתב; מבלי לגרוע ממשמעות המושג "הפרה
יסודית" בדין ו/או מקומות בהסכם בהם צוין ספציפית ,הפרת ההוראות הבאות הנה
הפרת יסודית :סעיפים  3ו 6-עד  10להסכם זה.
יובהר ,כי למועצה שמורה הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להקציב לזוכה זמן מוגדר לתיקון
ההפרה ,טרם הפסקת ההתקשרות.
 .5.6בכל מקרה בו ניתנה הודעה על סיום מוקדם ,מתחייב הספק להשלים את ביצועם של השירותים,
כפי שתקבע המועצה ,והספק יהיה זכאי לתשלום התמורה ,כמפורט להלן ,עבור השירותים
שיבצע ,בפועל ,בהתאם להוראות המועצה עד למועד הסיום המוקדם ולא יהיה זכאי לסעדים
אחרים כלשהם.
 .5.7על אף האמור לעיל או בכל מקום אחר ,אם יבוטל ההסכם ,רשאית המועצה לעכב את התשלומים
שטרם שולמו לספק עד לגיבוש ובירור נזקי המועצה וקיזוזם מכל תשלום (שאם לא כן היה מגיע
לספק).
אחריות ושיפוי

.6

 .6.1הספק יהיה אחראי על פי דין לנזק ,אובדן ,תשלום או הוצאה ,אשר יגרם לו ,לעובדיו או למי
מטעמו ,במישרין או בעקיפין ,עקב או במהלך תקופת ההסכם ומתן השירותים על פיו ובשל מעשי
ו/או מחדלי הספק ו/או עובדיו ומנהליו.
 .6.2הספק מתחייב לפצות ולשפות את המועצה ,נושאי משרה בה ,עובדיה ו/או מי מטעמה ,בגין כל
נזק ,אבדן ,תשלום ו/או הוצאה (בכלל זה ,הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורכי דין סבירים
ומקובלים) ,וזאת כתוצאה מרשלנות של הספק ,עובדיו ו/או אחרים מטעמו או ברשותו ,בכלל
זה ,בכל מקרה בו ייטען הספק ,מי מעובדיו או צד שלישי כי מתקיימים או התקיימו יחסי עובד-
מעביד בין המועצה לבין הספק ,עובדיו או מי מטעמו ובכל מקרה בו תטען הפרה של זכות כלשהי
של צד שלישי בכלל זה ,זכויות קניין רוחני ,בקשר עם השירותים ,והכל מיד עם דרישתה
הראשונה של המועצה בכתב (להלן" :הדרישה") .התחייבות הספק לשיפוי כאמור תהיה בכפוף
לכך שחובת הספק נקבעה בפסק דין שביצועו לא עוכב והמועצה יידעה את הספק על כל טענה
המקנה למועצה זכות לשיפוי כאמור מיד בסמוך לקבלתה של הטענה כאמור ואפשרה לספק
להתגונן בפניה .המועצה לא תתפשר על תביעה ו/או דרישה כאמור ללא הסכמת הספק.
יחסי הצדדים ושיפוי בגין יחסי עבודה

.7

הספק יבצע את השירותים עבור המועצה ,במעמד של עצמאי ולא יחולו יחסי עובד ומעביד ,שליחות או
שותפות בין הספק ,עובדיו וכל אדם מטעמו לבין המועצה.
 .7.1תמורה כוללת ואחריות הספק לתשלומים סוציאליים.
 .7.1.1מוסכם כי התמורה המשולמת לספק מיום תחילת ההתקשרות בין הצדדים ,כוללת את
כל התשלומים המגיעים לספק .הספק לא יהיה זכאי לכל תשלום אחר ,בנוסף ,מאת
המועצה.
 .7.1.2הספק אחראי לביצוע על חשבונו של כל התשלומים הקשורים ליחסי עובד-מעביד בינו
לבין עובדיו ,בכלל זה ,הספק אחראי לביצוע כל התשלומים על פי דין לחסכון פנסיוני,
פיצויי פיטורין ,חופשה שנתית וכל תשלום אחר הנובע מיחסי עובד ומעביד ו/או סיומם
על פי דין או הסכם שהספק צד לו.
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 .7.2שיפוי בגין תביעות יחסי עבודה
 .7.2.1מבלי לגרוע מהאמור לעיל הספק מתחייב לשפות את המועצה בתוך שבעה ימים מיום
דרישתה הראשונה לכך בכתב ,בגין כל דרישה ו/או תביעה של עובד או אחר מטעמו
מהמועצה ,אשר תוצאתה בפסק דין שביצועו לא עוכב ,בה ייטענו קיומם של יחסי עובד
ומעביד בין הדורש או התובע לבין המועצה ו/או בקשר עם כל חיוב ,חבות ,חוב ו/או
אחריות הנובעים מיחסים כאמור ,לרבות מכוח כל הסכם ,הסדר ,חוק ,צו הרחבה ,נוהג
וכיוצא בזה.
המועצה תודיע לספק אודות כל תביעה ו/או דרישה שתקבל מתובע כלשהו ותיתן לספק
הזדמנות להתגונן .המועצה לא תתפשר בהליך כאמור ללא הסכמת הספק ,זאת כתנאי
לשיפוי כאמור.
 .7.2.2הספק ישפה את המועצה בתוך  7ימים בגין כל סכום שתוציא ,בכלל זה ,הוצאות
משפטיות ושכר טרחת עורכי דין סבירים ומקובלים ,וכל סכום שתשלם על פי פסק דין
שביצועו לא עוכב.
 .7.2.3לבקשת המועצה על פי שיקול דעתה ,ייצג הספק ,על חשבונו ,את המועצה ויישא
בתוצאות כל הליך משפטי בקשר לאמור בסעיף  7.2זה.
 .7.2.4אם הספק לא יקיים הוראות סעיף  7.2זה או לא יקיימן מיד ישלם הספק למועצה גם כל
סכום שתוציא המועצה לצורך דרישת או תביעת השיפוי המגיע לה על פי סעיף  7.2זה
מאת הספק.
 .7.2.5חובת השיפוי תחול בכפוף לכך שהמועצה תודיע לספק עם קבלת תביעה ו/או דרישה
כאמור.
 .7.3פיצוי מוסכם על חשבון
 .7.3.1מוסכם כי כל דרישה ו/או תביעה שיופנו נגד המועצה מהספק ו/או מי מטעמו ,בקשר עם
אי קיום יחסי עובד ומעביד בין המועצה ובין הספק ו/או בקשר עם קיומם או העדרם של
יחסים כאמור ו/או בקשר עם כל חיוב ,חבות ,חוב ו/או אחריות הנובעים מיחסים
כאמור ,לרבות מכוח כל הסכם ,הסדר ,חוק ,צו הרחבה ,נוהג וכיוצא בזה ,יחשבו כהפרה
יסודית של הסכם זה על ידי הספק היה ולא תוקנו תוך  7ימים מיום דרישת המועצה
בכתב.
 .7.3.2מבלי לגרוע כל תרופה אחרת העומדת למועצה ,הספק ישלם למועצה מיד עם דרישתה
הראשונה פיצוי מוסכם בסך  10,000ש"ח (להלן" :הפיצוי המוסכם") ,בכל מקרה של
דרישה או תביעה מהמועצה בקשר לקיום יחסי עובד-מעביד עם הספק ,עובדו או אחר
מטעמו.
 .7.3.3הצדדים מצהירים ומאשרים בזה כי הפיצוי המוסכם נקבע על ידם מראש ,בעת כריתת
ההסכם ,בהתאם לחלק משיעור הנזק אותו צפו הצדדים כי יגרם למועצה כתוצאה
מסתברת של הפרת ההסכם .סכום הפיצוי המוסכם שישולם בפועל על ידי הספק
למועצה ינוכה מכל חוב של ההספק למועצה על פי הסכם זה או על פי דין.
התחייבויות נוספות

.8

 .8.1הספק מתחייב כלפי המועצה לקיים את הוראות הסודיות ואמצאות השירות ,הכל כמפורט
בנספח  2המצורף להסכם זה.
 .8.2הספק מתחייב להחיל על עובדיו את הוראות נספח  2להסכם במהלך מתן השירותים ו/או
בתקופת עבודתם הזמנית באתרי מועצה .הספק יצרף את הוראות נספח  2כחלק מהסכם העבודה
של עובדיו כתוצאה ממתן השירותים למועצה ויעביר עותק חתום של הוראות אלו למועצה בטרם
תחילת עבודתם הזמנית של עובדי הספק באתרי מועצה.
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העברת זכויות

.9

הספק לא יהיה זכאי ,ללא הסכמה מראש ובכתב של המועצה ,להעביר ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או
להסב את זכויותיו ו/או חובותיו על פי הסכם זה ,כולן או חלקן ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה ,לאדם
ו/או לגוף אחר .מובהר בזאת ,כי היה והספק יעשה כן ,תהא פעולתו בטלה ומחוסרת תוקף ,והוא יפצה
או ישפה את המועצה על כל נזק שייגרם לה כתוצאה מכך.
ביטוחים

.10

הספק מצהיר ומתחייב כי יש לו ויהיו לו בתוקף בכל הזמנים הרלוונטיים ,ובתקופת ההסכם ,ביטוחי
חבויות מתאימים לכיסוי מלוא אחריותו על פי הסכם זה ועל פי דין בין היתר ,חבות מעבידים וצד ג',
בהם המועצה תתווסף כמבוטח.
תרופות וסעדים למועצה

.11

 .11.1זכויות המועצה והסעדים למועצה ,על פי הסכם זה ועל פי דין הם מצטברים ואין בכל הוראה
בהסכם זה כדי לשלול זכותה של המועצה לכל סעד או תרופה על פי ההסכם ו/או על פי דין.
המועצה תהא רשאית לבחור על פי שיקול דעתה הבלעדי באילו תרופות וסעדים לעשות שימוש.
 .11.2המועצה רשאית לנכות ,לחלט ,להפחית או לקזז מסכום כלשהו שיגיע ממנה לספק בין לפי הסכם
זה ,ובין בדרך אחרת כלשהי ,כל סכום המגיע ו/או שיגיע לה ו/או העשוי להגיע לה מאת הספק
בקשר עם הסכם זה ,או אחרת .המועצה תודיע לספק בכתב בדבר ביצוע הניכוי או הקיזוז .למען
הסר ספק ,מובהר כי הוראות הסכם זה בקשר עם עיכוב ו/או קיזוז של תשלומים חלות אך ורק
על ההתקשרות עם הספק על פי הסכם זה ואינן חלות על התקשרויות אחרות עם הספק ,ככל
שישנן.
שונות

.12

 .12.1כל שינוי בהוראות הסכם זה יעשה בכתב בלבד וייחתם על ידי כל הצדדים להסכם זה.
 .12.2אי עשיית שימוש על ידי מי מהצדדים בכל זכות המוקנית לו על פי ההסכם ו/או על פי כל דין לא
תיחשב כויתור מצדו אלא אם כן הודיע אחרת בכתב ובמפורש.
 .12.3על הסכם זה ,וכן על כל סכסוך שיתגלע בקשר אליו ,יחול הדין של מדינת ישראל .סמכות השיפוט
הייחודית והבלעדית בכל הקשור להסכם זה תהיה אך ורק לבתי המשפט שבמחוז שיפוטו של
בית המשפט המחוזי בעיר תל-אביב-יפו או בפתח תקווה.
 .12.4הסכם זה ממצה את כל ההסכמות בין הצדדים בקשר עם השירותים .מבלי לגרוע מכלליות
האמור לעיל ,לחילופי המסמכים שבין הצדדים טרם חתימת הסכם זה ,לרבות טיוטות ההסכם
ככל שהוחלפו ביניהם ,לא תהיה משמעות בפרשנות הסכם זה ,הכל למעט מסמכי המכרז ,אשר
הוראותיהם ימשיכו לחול על הצדדים.
 .12.5הודעות על פי הסכם זה תעשנה בכתב ,ותישלחנה בדואר רשום ,בפקסימיליה או תימסרנה ביד,
על פי כתובות הצדדים המפורטות במבוא להסכם זה או לפי כתובות אחרות עליהן יודיעו
הצדדים בהתאם להוראות סעיף זה .כל הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו בדואר רשום תיחשב
כאילו הגיעה לידיעת הנמען בחלוף חמישה ימי עסקים מיום השליחה; הודעה שנמסרה במסירה
אישית עד לשעה  17:00ביום עסקים כלשהו  -תחשב כאילו התקבלה עם מסירתה ,ואם נמסרה
לאחר השעה  17:00ביום עסקים כלשהו  -ביום עסקים הראשון לאחר מסירתה; והודעה
שנשלחה בפקסימיליה  -עם עבור יום עסקים אחד (במקום בו נתקבלה) ממועד שיגורה
בפקסימיליה ובלבד שהצד השולח וידא הגעת הודעת הפקסימיליה לצד השני.
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ולראיה באו הצדדים על החתום

__________________
המועצה

____________________
הספק

על ידי[ :שם  +תפקיד]

על ידי[ :שם  +תפקיד]

2763\2\2167

9

נספח א' להסכם -מסמכי המכרז
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נספח ב' להסכם
התחייבויות נוספות
.1

סודיות
.1.1

בסעיף  1זה יהיו למונחים הבאים ,הפירוש או המשמעות כמפורט להלן:
" .1.1.1מידע סודי" ,הינו בין היתר ,ידע או כל חלק ממנו ,בנוגע לעסקי המועצה ,תוכניותיה,
תקציבה ,סודותיה המסחריים ,דרך פעולתה ,קניינה הרוחני ונתונים אודות פעילותה
שהגיע לידי הספק או מי מטעמו ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בין בכתב ,בין בעל-פה ובין
בעזרת כל אמצעי אחר לאגירת מידע; כמו כן ,קיומו של הסכם זה ופרטיו.
" .1.1.2הספק" הינו ,הספק לפי ההסכם ,עובדיו ,יועציו וכל אחר מטעמו ,לפי העניין.

.1.2

הספק מתחייב לשמור על המידע הסודי בסודיות מוחלטת ולא להעבירו לכל אדם או גוף ,ולא
לעשות בו ,או בכל חלק ממנו ,כל שימוש ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בכל דרך שהיא ,אלא לצורך
ביצוע השירותים והעסקה זמנית במועצה על פי הסכם זה.

.1.3

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הספק לא ימסור לאחר ולא יפרסם מידע סודי ,ובכל מקרה בו על
הספק למסור מידע סודי על פי דרישתה המפורשת של רשות מוסמכת או בהתאם לחובה מפורשת
בדין ,יודיע על כך למועצה בהזדמנות הראשונה ובכל מקרה ,לא ימסור את המידע לפני שייתן
למועצה זמן סביר להסכים בכתב לגילוי או להתנגד כדין למסירת המידע וינקוט בכל פעולה כדין,
בכלל זה ,עריכת מסמכים ,חתימתם וכיוצא באלה כדי לסייע למועצה בהתנגדותה למסירת מידע.

.1.4

התחייבויות הספק ,כאמור בהסכם זה ,לא יחולו על מידע סודי אשר מקבל המידע יוכיח בראיות
בכתב ,כי הוא:
 .1.4.1נמצא ברשותו לפני חתימת ההסכם;
 .1.4.2נמצא בנחלת הכלל או הגיע לנחלת הכלל לאחר חתימת ההסכם ,שלא בגין הפרת
התחייבות כלשהי על ידי הספק;
 .1.4.3התקבל אצלו כדין מצד שלישי הרשאי כדין ,להחזיק בו ולהעבירו.
 .1.4.4מידע אשר גילויו נדרש בצו של רשות מוסמכת ועל פי דין.

.1.5

מידע סודי לא ייחשב ככלול בסייגים האמורים לעיל רק משום שמרכיבים יחידים או שילובים
מסוימים שלו מצויים בנחלת הכלל או ידועים לספק .מרכיב כלשהו של המידע הסודי לא ייחשב
כמידע המצוי בנחלת הכלל או כמידע הידוע לספק ,רק משום שהוא מוזכר במידע כללי המצוי
בנחלת הכלל או ידוע לספק.

.1.6

הספק מתחייב להגביל את מסירת המידע הסודי רק לאלה מעובדיו אשר יעסקו האמורים במתן
שירותים על פי ההסכם למועצה ו/או יועסקו על ידו במועצה לפיו ,ובאותה מידה שהמידע הסודי
חיוני לצורך ביצועה על ידם ("מקבל מידע מורשה") .הספק מתחייב להחיל את חובת הסודיות,
כאמור בהסכם זה ,על כל עובדיו ,אשר מידע סודי כאמור יגיע לידיעתם .הספק ינקוט בכל
האמצעים הנחוצים והסבירים כדי למנוע את חשיפת המידע הסודי או כל חלק ממנו לכל גורם,
שאינו זכאי לכך על פי תנאי ההסכם.

.1.7

הספק מתחייב שלא לעשות תעתיק ו/או שיכפול ו/או שעתוק ו/או שיחזור בכל דרך שהיא ,של כל
חלק מהמידע הסודי ,מבלי לקבל אישור לכך ,מראש ובכתב ,מהמועצה.

.1.8

במקרה של הפרת סעיף זה ,תחול על הספק אחריות בהתאם להוראות הדין.
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.1.9

.2

.3

התחייבויותיו של הספק על פי סעיף זה ,הינן בלתי מוגבלות בזמן ,בלתי חוזרות וימשיכו לחול גם
לאחר סיום ההסכם מכל סיבה שהיא לתקופה של  3שנים לאחר ביטולו ,תפוגתו או סיומו של
ההסכם.

אמצאות וזכויות יוצרים
.2.1

בסעיף זה המונח "הספק" משמעו ,הספק לפי ההסכם ,עובדיו ,יועציו וכל אחר מטעמו ,לפי העניין.

.2.2

כל אמצאה של הספק ,לרבות "אמצאת שירות" כהגדרתה בחוק הפטנטים ,תשכ"ז –  ,1967וכל
ידע ,רעיון ,הליך ,תהליך ,שיטה ,טכנולוגיה ,מדגם ,סימן מסחר ,שם ,זכות יוצרים וכל כיוצ"ב,
בין שניתנים לרישום ובין שאינם ניתנים לרישום ,שהגיעו אליו או שנבעו ממתן השירותים למועצה
ו/או עבודת עובדו במועצה לפי ההסכם (או מעבודתם של אחרים במועצה) בתקופת מתן
השירותים ו/או עבודתו של עובדו במועצה ו/או בקשר אליהם ,יהיו קניינה של המועצה והספק
מתחייב לחתום ,על כל הטפסים והמסמכים הדרושים לרישומם על שם המועצה ,במידה שהם
ניתנים לרישום.

.2.3

הספק יודיע למועצה בכתב על כל אמצאה או שיפור שיתגלה על ידו או יגיע לידיו עקב מתן
השירותים למועצה או עבודתו של עובדו במועצה.

.2.4

הספק מאשר בזה כי בתמורה שמקבל לפי ההסכם ובשכרו של עובדו ,לפי העניין ,כלולה תמורה
מלאה וסופית עבור זכויות הקניין הרוחני עבור אמצאותיו וכי לספק לא תהיה כל תביעה או
דרישה בקשר לכך.

.2.5

הוראות סעיף  2זה תחולנה גם לאחר סיום ,ביטול או פקיעת ההתקשרות בין הספק למועצה ו/או
בין הספק לעובדו ,מכל סיבה שהיא ,ללא הגבלת זמן.

אי הפרעה לעסקי המועצה
.3.1

העובד מתחייב כי ,בכל תקופת קיומם של יחסי עובד מעביד בינו לבין הספק והעסקתו הזמנית
באתרי המועצה ,ובמשך  12חודשים לאחר סיום העסקתו באתרי המועצה ,הוא:
 .3.1.1לא יתקשר ,במישרין ו/או בעקיפין ,בכל עסק או פעילות ,המתחרים במועצה ,ו/או
במוצריה ו/או בטכנולוגיות אשר פותחו על ידה.
 .3.1.2לא יתקשר ,במישרין או בעקיפין ,בקשר עסקי כלשהו עם אדם כלשהו ,אשר קיים קשר
עסקי כלשהו בינו לבין המועצה.

.3.2

.4

העובד לא יתקשר ,במישרין או בעקיפין ,בקשר עסקי עם מי מעובדי המועצה ,ומי שהיו עובדי
המועצה במועד סיום עבודתו של העובד באתרי המועצה על ידי הספק.

מצגים והתחייבויות העובד כלפי המועצה
העובד מצהיר ומתחייב כלפי המועצה כדלקמן:
.4.1

הנני מצהיר ומאשר כי אני עובד שכיר של הספק ,ושלו בלבד ,וכי סיכמתי את כל תנאי העסקתי
עם הספק ,לשביעות רצוני ובהתאם לכל דין.

.4.2

בתקופת העסקתי הזמנית באתרי המועצה על ידי הספק ,אשקיע את מלוא מרצי ,ידיעותיי ,ניסיוני
וכישוריי לתפקידי במועצה ולא אעסוק ,במישרין ו/או בעקיפין ,בכל עבודה או עיסוק אחרים ו/או
נוספים ,בין בתמורה או שלא בתמורה ,אלא אם אושר מראש ובכתב על ידי הספק והמועצה.

.4.3

אני מתחייב כי לא תהיינה לי ו/או למי מטעמי כל טענה ,דרישה ו/או תביעה הנובעת מיחסי עובד-
מעביד כלפי המועצה ו/או כל גורם הקשור אליה ו/או הבא מכוחה ,לפי כל דין ,בקשר עם תפקידי
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הזמני באתרי המועצה כעובד שכיר של הספק ,המהווה קבלן עצמאי ,ללא שיתקיימו ביני ובין
המועצה יחסי עובד ומעביד.
.4.4

אני מתחייב להודיע למועצה וללא כל דיחוי ,על כל עניין הקשור בפעילותי ,אשר לגביהם יש לי
עניין אישי ו/או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם המועצה ומתחייב לא לקבל מתנות ו/או הטבות
אחרות כלשהן מכל לקוח ,קבלן ו/או אדם אחר ,פרט לספק ,הנותן שירותים למועצה( .למען הסר
ספק ,הנני מתחייב שלא לקדם מוצרים מתחרים מתאגידים מתחרים למועצה).

.4.5

ידוע לי כי בגין שעות עבודתי הניתנות על ידי הספק ,כקבלן עצמאי ,באמצעותי ,במסגרת ההסכם,
נהנה הספק מתמורה הגבוהה באופן משמעותי מתמורה אשר הייתה משולמת לי ,לו הייתי
מועסק כעובד המועצה מן המניין ,בין היתר ,הואיל והתמורה על פי ההסכם כוללת גם את כל
הזכויות הסוציאליות המשתלמות לעובד שכיר.

.4.6

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הריני מאשר כי קראתי את ההסכם ,מסכים עם האמור בו ומתחייב
לפעול על פי האמור בו ,בכלל זה ,לפי האמור בסעיפים( 3.12 :הופעה ומקצועיות עובדים) 3.13 ,ו-
( 7יחסי עובד-מעביד ושיפוי)( 8 ,התחייבויות נוספות המפורטות בנספח זה) וכללי הבטיחות
ביטחון של המועצה.

.4.7

מבלי לגרוע מהאמור הנני מתחייב לשפות את המועצה בתוך שבעה ימים מיום דרישתה
הראשונה לכך ,בכל עת וללא הגבלת סכום ,בגין כל דרישה ו/או תביעה שיופנו נגד המועצה ממני
ו/או מי מטעמי ,בקשר עם קיום יחסי עובד ומעביד בין המועצה וביני ו/או בקשר עם קיומם או
העדרם של יחסים כאמור ו/או בקשר עם כל חיוב ,חבות ,חוב ו/או אחריות הנובעים מיחסים
כאמור ,לרבות מכוח כל הסכם ,הסדר ,חוק ,צו הרחבה ,נוהג וכיוצא בזה.

.4.8

ידוע לי ואני מסכים כי המועצה תסתמך על ההצהרות והמצגים מטעמי ,כמפורט לעיל ,לרבות
לעניין אי קיום יחסי עבודה בין הצדדים ,בניהול עסקיה ובנתינתה לצדדים שלישיים גילוי נאות
על עסקה והתחייבויותיה.

.4.9

הנני מאשר כי חתימתי כל כתב התחייבות זה נעשתה מרצוני הטוב ולאחר שנתנה לי האפשרות
להתייעץ עם מי שחפצתי.
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[שם הספק/עובד]

[תאריך]

