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  הזמנה לקבלת הצעות לביצוע מחקר הערכה

 "שווים בספורט"לתכנית 

 

 מבוא .1

מחקר  לביצועצעות ה הגיש גורמי מחקר ל זמין "המזמין"( מ"הג'וינט" או )להלן:  חל"צ ג'וינט ישראל
 )להלן: "התוכנית"(, כמתואר להלן." שווים בספורטהערכה לתכנית "

 מידע על התכנית  .2

 –התוכנית מתבצעת בשותפות משרד התרבות והספורט ובאמצעות ג'וינט ישראל כללי:  .א׳
שותפות אסטרטגית לפיתוח שירותים לקידום שילוב אנשים עם  -ישראל מעבר למגבלות  

וקרן  ,הרווחהג'וינט ישראל בשיתוף עם משרד הבריאות, משרד  מוגבלות בקהילה של
 (."השותפים")להלן:  משפחת רודרמן

ספורט גופנית מותאמת/פעילות כל אדם עם מוגבלות יוכל להשתלב בפעילות  חזון התכנית: .ב׳
 .על פי בחירתו בקרבת מגוריו

 : רקע ודרכי פעולה של התכנית .ג׳

בפריסה  מקומיות בחמש רשויות 2019שנת ראשון בהברבעון  כפיילוט תכנית החלה לפעולה
במטרה להנגיש  –באר שבע, נתניה, אום אל פחם, עכו ומועצה אזורית עמק חפר   -ארצית 

 ולעודד אנשים עם מוגבלות לעסוק בפעילות גופנית בהתאמה אישית, בקהילה.

שווים "רכז/ת  גוייס/ה המקומיות המשתתפות  תיורשואחת מהכל באגף/מחלקת הספורט ב
לעסוק  מותאם אישית לכל אדם עם מוגבלות מענהצור יל במטרה, במשרה מלאה "בספורט

 . בפעילות גופנית

: הנגשת פעילויות ומתקנים, גיוס משתתפים שאינם שניתנו עד כה בין המענים השונים
פעילים, גיוס והכשרת מאמנים ומתנדבים, פתיחת קבוצות חדשות ושילוב פרטני בחוגים 

 תשתיות קיימות.בו

פתיחת קבוצות חדשות, שילוב לרבות: פעילות, לתקציב  מקומית הועמד רשות כל רשות ל
תשקיע משאבים  מקומית יש ציפייה שכל רשותבנוסף, פרטני, שיווק, הצטיידות והנגשות. 

 נוספים )כסף ושווה כסף(.

המתאימה  ,עממית ו/או תחרותית, פעילות גופנית קבועה מותאמת, בתוכנית לכל משתתף
 עד כמה שניתן. ,בחירתורצונו והתואמת את ו עבורו

)כולל  אנשים בגילאי נוער ומבוגרים עם כל סוגי המוגבלותשל התכנית:  אוכלוסיית היעד
 .צירוף אנשים ללא מוגבלות לפעילויות(

לאחר שלב הפיתוח והלמידה בפיילוט, השאיפה להרחיב את התכנית לכל אזור במדינת 
 ישראל.
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 :מרכזיים של התכנית יעדים .ד׳

פעילות של משתתפים ובניית תשתיות ההגדלה משמעותית של נפח  :המערכת ברמת (1
המנגישות וקולטות אנשים עם מוגבלות לפעילות גופנית, הצטרפות מאמנים ומתנדבים 

המקומית לפעילות עבור ועם אנשים עם מוגבלות, הבטחת המשכיות התכנית ברשות 
 נוספות.מקומיות לאחר שלב הפיילוט, הרחבת התכנית והשפעה על רשויות 

מנהלים, מאמנים ומדריכים,  - )בקרב אנשי מקצוע והתנהגות ברמת שינוי עמדות (2
מתנדבים ברשות, משפחות של אנשים עם מוגבלות(: תפיסת אנשים עם מוגבלות 

פעילות משותפת לקחת חלק  בורצון  ספורטיבית/פעילות גופניתלהשתתף בכמסוגלים 
 .לקהל היעד של התוכנית גשת מתקנים ופעילויותהנ , כמו גםלצד אנשים עם מוגבלות

יכולת להתאים פעילות גופנית לכל אדם שפונה לרכז/ת, שיפור )הפרט(:  ברמת קהל היעד (3
משתתפים, התמדה בפעילות לאורך זמן התחושת השייכות והמסוגלות העצמית בקרב 

תת אחוזי וקידום בריאות )במובן הרחב ולאו דווקא במדדים כגון: כושר אירובי והפח
 שומן(.

 :התכנית של מפורט לוגי מודל להלן .ה׳
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 Well) תחושת הרווחה הנפשית.הגדלת כמות האנשים עם מוגבלות שעוסקים בספורט באופן קבוע בקהילה, על מנת: א. לשפר את בריאותם.  ב. לשפר 1מטרה:  

Being).                    .שינוי עמדות חיובי של כלל האוכלוסייה כלפי אנשים עם מוגבלות2ג. קידום הישגיות בספורט תחרותי לאע"מ . 

 תוצאות
 תשומות תפוקות

 סופיות 
  פעילויות משתתפים ביניים

 :)עבור אנשים עם מוגבלות(רמת הפרט 

  ושביעות רצון מהחיים )שלומות(רווחה אישית : 
ושביעות רצון  בתחושת שייכות לקהילהשיפור 

 מהחיים באופן כללי.
 

  האדם תופס עצמו כמסוגל למלא  –דימוי עצמי
: שיפור בתחושת המסוגלות משימות חיים

 העצמית בתחומי חיים שונים

  האדם עוסק באופן קבוע ומתמיד  -קידום בריאות
 בפעילות גופנית 

  פעילות מותאמת לכל אדם –מענה לכל אדם 

 הפחתת סטיגמות כלפי אע"מ:-רמת הציבור 

תפיסת אע"מ כמסוגלים וראויים להשתלב  .א׳
 בפעילויות ספורט בקהילה

רצון לקיים פעילות ספורט קבועה ומשותפת  .ב׳
 עם אע"מ 

 ברמת מערכת:

 המשכיות הפעלה ביישובי הטמעת התכנית :
נוספים )מימון  הפיילוט והרחבת התכנית לישובים
 ציבורי לתקני כ"א וסבסוד פעילות(

  הגדלת מספר המתקנים -נפח פעילות 
ברמה ישובית שקולטים אנשים ( והמשתתפים)

 עם מוגבלות 

  שונים ברשויות  בתחומיםהכלת והנגשת פעילויות
 עבור השתתפות אנשים עם מוגבלות בקהילה 

 עליה ברמת ההישגים של נבחרות ספורט הישגי :

 :בספורט אע"מ בזירה בינ"ל ישראל

 )עבור אנשים עם וללא מוגבלות(:רמת פרט 

  מותאמות ברמה יישוביתידיעה על פעילויות 
  :הבנת התועלות בהשתתפות מוטיבציה להשתתף

 בפעילות קבועה 
 :כלים ומיומנויות כיצד לקיים פעילות ספורט  ידע

 מותאמת
 התמדה בפעילות ושיפור מיומנות ויכולות 

  :אנשים יוכלו לבחור להשתלב במסגרות הישגיות
 מקצועיות-תחרותיות

 

 

 :המפעיל )רשות מקומית(עבור הארגון 

 תקצוב רכז ספורט לאע"מ כתקן קבוע 

 בריאות-מיסוד שולחן עגול עירוני בממשק ספורט-
 רווחה לניהול התכנית ברשות

 מיפוי פעילויות ספורט מותאמות לאע"מ 

 הפעלת ורכישת ציוד מותאם, ו הנגשת מתקנים
וקיום אירוע שיא  קבוצות מותאמות באופן קבוע

 מדי שנה

 

 

 עבור מערכת השירותים

  פעילות ספורט שמתקיימת בקהילה וחלקה
 בשותפות אנשים עם וללא מוגבלות

  פיתוח מודל אפקטיבי לקידום ספורט לאנשים עם
וללא מוגבלות ברמת יישוב כולל מנגנונים לגיוס 

 הפעילויותספורטאים, הנגשות וסבסוד 

 זיהוי וטיפוח אנשים עם פוטנציאל הישגי 

 משרה מלאה-רכז/ת ארצי 

רכז/ת שותפויות וגיוס 
 חצי משרה–מתנדבים 

רכזי ספורט ברשויות  5
תכלול  –מקומיות 
 במשרה מלאה הפעילות

מנהלי מתקנים וחדרי 
 כושר ברשויות

מאמנים לפעילות 
 קבוצתית ואישית

 יועץ מקצועי לתכנית

מני ספורט( מתנדבים )נא
לפעילות משותפת עם 

 אע"מ קבוצתי ואישי

 55-משתתפים ב 550
 קבוצות עם מאמן מקצועי

משתתפים עם  750
שילוב פרטני –מוגבלות 

בפעילות עממית, כולל 
הצטרפות לקבוצות 

 כלליות

איש ייחשפו  10,000
בכל שנה,  -לאירועי שיא

בכל יישוב לפחות אירוע 
 אחד

מנהלי מחלקות ס לכנ
ברשויות מקומיות ספורט 

בו יוצג המיזם כולל שיטות 
עבודה, הפקת לקחים 

וכנס  ולמידה מהצלחות
שנתי לכל הרשויות 
ועמותות העוסקות 

בספורט לאנשים עם 
 מוגבלות

 

 גיוס צוות לתכנית

 ועדת היגוי ארצית 

 (5ועדת היגוי בכל רשות )סה"כ 

גיוס אנשים עם מוגבלות לפעילות גופנית 
 ותהליכי אינטייק

גיוס מאמנים ונאמנים )מתנדבים( 
 לפעילויות

 הנגשת מתקנים 

ציוד מותאם לפעילות )כיסאות ספורט 
 וכיו"ב(

הקמת מערך הסעות לפי צורך וקידום 
 פתרונות לניידות

תכנית הכשרה למנהלי מתקנים, 
)כולל חניכה אישית  מאמנים ומדריכים

 למאמנים בענפים קבוצתיים(

עממי פתיחת קבוצות ספורט תחרותי ו
נפרדות ומשולבות של אנשים עם וללא 

 מוגבלות

שילוב פרטני של אע"מ במסגרות ספורט 
 קיימות

 אירועי שיא ברמה יישובית וארצית

 ומשוב משתתפים מחקר מלווה

 כנסים/ ימי עיון והסברה על התכנית

כולל אתר  תיעוד וכתיבת מדריך הפעלה
 אינטרנט

 

שילוב טכנולוגיה מסייעת לניהול ובקרה 
 רכזים, מאמנים ומנהלי התכניתל

 בתקצי

הנגשת 
מתקני 
ספורט 

 ברשויות 

ציוד 
מותאם 
לספורט 

 לאע"מ

מערך 
הסעות 

וסבסוד 
 פעילויות 

 כח אדם:

 בימ"ל
וברשויות 

מקומיות/ 
אזוריות 

כולל:  
רכזים בכל 

ישוב 
ומאמנים 
ומדריכי 
 פעילויות

ידע על 
 התחום

שיווק 
ושימוש 

 בטכנולוגיה
 דיגיטלית

לגיוס 
אנשים עם 

וללא 
 מוגבלות
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 ההערכהותוצרי  מטרות .3

בחינת פעולות ותפוקות,  –הפעילות לצורך תיעוד, למידה ושיפור בדגש על יישום  ליווי .א׳
או ו/המלצות, לקראת הרחבה  והגשתוחולשות  חוזקות בחינתשביעות רצון,  בחינת

 .או שינוי של התוכניתו/הארכה 

מקצועי, נגיש ואיכותי המהווה בסיס לשיחה משמעותית וקבלת החלטות דיווח  .ב׳
אסטרטגיות, מבוסס מידע על הצלחות ואתגרים בתוכנית סביב תפוקות ותוצאות, עם 

 שותפים ובעלי עניין.

 :ההערכהמחקר בתוצרי  שימושים .ג׳

כדי לשפר את המודל תוך  התכנית ומפעילי מנהלילו היגויה וועדתל ללמידה כלים (1
 .שנים( 3הפעלת הפיילוט )כדי 

 בהטמעת פוטנציאליים ומממנים לשותפים ואתגרים הישגים לתיאור כלים (2
ועבור  קהל היעדוהמודל יוכיח אפקטיביות עבור  במידה) היקפיה והגדלת התכנית

 המערכת(.

 :זמנים ולוחות תוצרים .4
 

 הערות זמן תוצר

 ולוח תיאורטיתסקירת ספרות 
כולל  הערכה לביצוע זמנים
הכולל:  –מתודולוגי  מסמך 

סקירת מדדים וכלים קיימים 
לבחינת יישום/ תוצאות, שיטת 

דגימה, מאגר נתוני 
המשתתפים במחקר, שיטת 

 איסוף ולוחות זמנים

ם יחודש 3 עד
מתחילת 

 ההתקשרות
 

  ביניים"ח דו
חודשים   10עד 

מתחילת 
 ההתקשרות

 בעברית ובאנגלית במצגת

ממצאים, תוצאות  -מסכם  דוח
 והמלצות

חודשים  18עד 
מתחילת 

 ההתקשרות

 מנהלים תקציר כולל
 מצגת בעברית ובאנגליתו

 רבעוניים סטטוס דוחות
 מלווה בוועדה והצגתם

 חודשים שלושה כל
 וורד קובץ החוזה מחתימת

דו"ח מסכם: הצגת  אחרי
 הממצאים בפורומים שונים

פעמים ללא  3עד  
 מראש בתיאום תשלום נוסף
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 מזמיןה מול העבודהאופן  .5
 

על המציע לקחת  ייעשו על פי ההצעה שאושרה. הערכההמחקר במסגרת  הפעולותל כ .א׳
דרש להיערך באופן מידי להתחלת ביצוע המחקר, מיד עם ההודעה על יבחשבון כי י
 מציע זוכה.  

חודשים. תקופה זו כוללת את ביצוע המחקר, כתיבת דו"ח  18 - תקופת ההסכם הינה ל .ב׳
 מסכם והצגתם בפני ועדת ההיגוי של התוכנית. סופי ביניים ודו"ח 

ועדת ההיגוי המלווה את וחוקר הראשי מטעם הגוף החוקר שיבחר, יהיה חבר בה .ג׳
 .בת"א /בירושליםארבעה חודשים שתתכנס אחת ל התוכנית

ועדה של ועדת ההיגוי של -מייעצת המהווה תתעדה והמחקר תלווה את כמו כן,  .ד׳
 התוכנית )להלן: "הועדה המייעצת"(.

הגוף החוקר שיבחר, יגיש דיווחים בכתב ובעל פה לשותפים ולוועדת ההיגוי של  .ה׳
 התוכנית. 

חברי ועדת ההיגוי  ואישורכלי המחקר, דו"ח הביניים והדו"ח הסופי יועברו לעיון  .ו׳
 והועדה המייעצת.

 ופרסום יוצרים זכויות .6
 

שייכות  תהיינה"ב, יומחקר וכ כליהמחקר, לרבות דו"חות,  תוצריזכויות היוצרים בכל  .א׳
 . )א( לעיל2כהגדרתם בסעיף  ולשותפים מזמיןל

שומרים לעצמם את הזכות לפרסם את הדו"חות הסופיים בפרסומים של  השותפים .ב׳
חוקר על ביצוע גוף ההשותפים, תוך מתן קרדיט למן  מיובכל פרסום אחר של  המזמין

 המחקר.

 לפרסום המחקר בנתוני להשתמש רשאים יהיו החוקרים, הממצאים פרסום לאחר .ג׳
, זאת ממצאי המחקר בפורומים מקצועיים ו/או להציג את מקצועיים עת בכתבי מאמרים
 הפעלתה ועצם הנתונים מקור,  התוכנית אזכור ותוך השותפים נציגי עם מראשבתיאום 

 .השותפים במימון

 ויהיהחוקר הראשי וצוות המחקר . המחקר יוצג בפורומים שונים עפ"י בחירת השותפים .ד׳
 לתיאום מוקדם. כפוףב ,להגיע ולהציג את המחקר יםמחוייב

ומשרד התרבות  מחוייב להציג בפרסומיו את ג'וינט ישראל יהיה שיבחר החוקר גוףה .ה׳
יהיה פרסום שלפני כל התכנית ולקבל אישור מוקדם מהם  שלכיוזמים ומממנים  והספורט

 מעוניין להוציא. 

   תנאי סף להגשת הצעה .7

של תכניות  ההערכמחקרי י נניסיון בביצוע לפחות שמטעם המציע, הראשי חוקר ל .א׳
לשם הוכחת עמידה בתנאי סף זה, . ושילוב בין מחקר איכותני וכמותי בתחום החברתי

 .לת המלצות, בצירוף שמות אנשי קשר לצורך קבדוגמאות 2 לפחות לצרףיש 

תוקף על ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות עם גופים -המציע מחזיק באישור בר .ב׳
 (.  1976-ציבוריים )תשל"ו

המציע עומד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים והתקשרות עם גופים ציבוריים.  .ג׳
לשם הוכחת עמידתו של המציע בתנאי סעיף זה, יש למלא את האישור בנוסח המפורט 

 '.בנספח ב

אם מדובר בתאגיד שהוא עמותה או חל"צ, על המציע להחזיק באישור ניהול תקין  .ד׳
 .2020ת לשנ
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 אמות מידה לבחירת ההצעה .8

נקד וייבחן את ההצעות המורכב מנציגי השותפים לתוכנית, צוות מקצועי מטעם המזמין, 
 :להלןעל פי אמות המידה  ןתוא

 החלוקה"פ ע( %53)סה"כ  בתחום החברתי ההערכמחקר והמציע בומומחיות סיון ינ .א׳
 :להלן

  (.10%) אנשים עם מוגבלות הםהערכת תכניות שהמוטבים בה  (1

 (.10%)הערכת תכניות הבוחנות שינוי עמדות והתנהגות  (2

: מדיםימ מגווןהכוללת  מחקר יישומי והערכת תכניות חברתיותביצוע  (3
 (.8%) ופרטניים קהילתיים, מערכתיים

 (.7%)של מחקר הערכה איכותני וכמותי  תמתודולוגיו יםהמשלבביצוע מחקרים  (4

 : (%30) ואיכות ההצעה מוצעתמתודולוגיה  .ב׳

מתוכן ההצעה ומערך המחקר, היערכות המציע לביצוע המחקר, היכרות עם התרשמות 
הספרות הרלוונטית, היכרות ושימוש בכלי מחקר קיימים ומתוקפים יחד עם ביצוע 

רציונל ותכנית הדגימה, שיטות איסוף וניתוח הנתונים, ההתאמות הרלוונטיות, 
  .התייחסות לסוגיות ההשוואתיות ואתגרים מתודולוגים

 : (%25) התמורה המבוקשת .ג׳

 הצעה הזולה ביותר תקבל את הניקוד הגבוה ביותר. יתר ההצעות יקבלו ניקוד יחסי.ה

 : (%01) תכללי התרשמות .ד׳

התרשמות כללית של הצוות המקצועי מאופן הגשת ההצעה, הצוות המוצע , תחומי 
 מומחיות ופרסומים אקדמיים שפורסמו על ידם, המלצות וכיו"ב.  

עריכת מפגש ועדת המכרזים של המזמין על ומליץ לעל פי שיקול דעת של הצוות המקצועי, ניתן לה .9
וה ביותר בהתאם לאמות המידה הקבועות קיבלו את הניקוד הגב יהםהצעותמציעים ש 3עד עם 

 לעיל. 

לפגישה עם הצוות המקצועי שתתקיים כאמור מציעים הבכפוף לאישור ועדת המכרזים, יוזמנו 
 בהמשך.במועד ומקום שיקבע 

 מטרת המפגש תהיה קבלת הבהרות להצעה וניהול מו"מ לעניין ההצעה הכספית והלו"ז לביצוע.

עדת המכרזים של והצוות המקצועי לוליץ שעלו לשלב זה, ימבסיום הפגישות עם כל המציעים 
על בחירת הזוכה, תהיה בסמכות ועדת הסופית בחירת המציע הזוכה. ההחלטה על המזמין, 

 המכרזים של המזמין בלבד.

 שאלות הבהרה .10
 

דואר אלקטרוני בלבד, בשאלות או הבהרות  ל מציע רשאי לפנות בכתב, באמצעותכ .א׳
עד   rotemph@jdc.org:  ישראל מעבר למגבלותכניות בכיר בלרותם פיליפס, מנהל ת

 .12.3.2020 ליום
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 את השאלות יש להגיש בפורמט הבא: .ב׳

 שאלה סעיף מסמך במכרז נושא

    

 .ןשאלות שיופנו בעל פה או בטלפון לא ייענו ולא יחייבו את המזמי .ג׳

המציעים השאלות ייענו במרוכז והתשובות ישלחו באמצעות דואר אלקטרוני לכל  .ד׳
 .שנרשמו במערכת המקוונת של חברת "משיק" )להלן: "מערכת משיק"(

 אופן הגשת הצעת המחקר .11
 
 את ההצעות יש להגיש באמצעות מערכת משיק.  .ה׳

"המועד להלן: ). 13:00בשעה  2.4.2020 יוםבהמועד האחרון להגשת הצעות הינו  .ו׳
 "(.האחרון להגשת ההצעה

 המסמכים אותם יש להגיש במסגרת ההצעה:  .ז׳

   חתומים בראשי תיבות ע"י המציע, מסמכי המכרז .1

  .'אכנספח טופס הצעה חתום הכולל הצהרות, בנוסח המצורף  .2

  תיאור ניסיון המציע והצוות .3

בדים בדרישות החוק לגבי העסקת עותצהיר עמידה  .4
 'בנספח  – עם גופים ציבוריים והתקשרות

 

, חתום 'גכנספח הסכם התקשרות עם הג'וינט בנוסח המצורף  .5
 על ידי המציע ומאומת ע"י עו"ד או רו"ח

 

אישור על ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות עם גופים  .6
 (1976-ציבוריים )תשל"ו 

 

  תעודת רישום ותקנון של המציע )אם המציע הוא תאגיד( .7

אישור עדכני מאת עו"ד או רו"ח בדבר מורשי החתימה  .8
המוסמכים לחתום בשם הגוף המציע )בתוקף של עד שנה לפני 

 המועד האחרון להגשת הצעות(.

 

אישור ניהול תקין תקף ותעודת מלכ"ר )אם המציע הוא  .9
 עמותה או חל"צ(.
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 הוראות כלליות .12
 
ההזמנה להציע הצעות, להוסיף להן או למחוק המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי  .א׳

מהם, להסתייג או לשנות מן האמור במסמכים או להתנות עליהם, בין בגוף המסמכים 
 ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת שהיא.

בעצם הגשת ההצעה מצהיר המציע, כי בדק את כל הדרוש לשם הגשת הצעה מלאה  .ב׳
זמין. בנוסף על האמור לעיל, בהגשת ושלמה וכי לא הסתמך על מצג כלשהו של המ

הצעתו יראה המציע, כמי שכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו וכמי שערך כל 
בדיקה שהיתה נחוצה לשם הכנת ההצעה והגשתה ולא תשמע מצדו של המציע כל טענה 
בדבר טעות ו/או הטעיה ו/או אי ידיעה של פרט כלשהו לגבי כל ענין הקשור בהצעה ו/או 

 המופיע בה ו/או שאינו מופיע בה.

המזמין יהיה רשאי אך לא חייב, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לאפשר למציע אשר לא  .ג׳
המציא עם הצעתו מסמך כלשהו, להשלים את המצאת הנ"ל, תוך פרק זמן שיקבע על 

ידו, ובלבד שכל מסמך כאמור, יהיה בעל תוקף ותחולה נכון למועד האחרון להגשת 
שנקבע בתנאי הזמנה להציע הצעות זו. למען הסר ספק, אין על המזמין כל ההצעות, כפי 

 חובה לדרוש מהמציע השלמת מסמכים כאמור.

מובהר, כי גם לאחר מסירת ההצעה למזמין יהיה המזמין רשאי לדרוש הסברים ו/או  .ד׳
הבהרות מן המציעים, כולם או אחד/ים מהם, לנהל מו"מ עם המציעים כולם או 

ו עם מציעים נוספים אחרים, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי אחד/ים מהם, א
 מסוייג. 

המזמין יהיה  המזמין אינו מתחייב לבחור בהצעה הזולה ביותר ו/או בכל הצעה שהיא. .ה׳
 מסויגרשאי להתקשר בהסכם, עם כל מי שיחליט לפי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי 

על האמור לעיל ובלי לגרוע  בתנאים הקבועים בהזמנה להציע הצעות זו. בנוסף
שלא  מסויגמכלליותו, יהא המזמין רשאי להחליט לפי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי 

 לקבל הצעה כלשהי או לבטל הליך זה.

לתקנות חובת  7המזמין רשאי לנקוט בהליך של מו"מ עם המציעים בהתאם לתקנה  .ו׳
 המכרזים.

סבירה מבחינת מהות ו/או המזמין יהיה רשאי שלא להתחשב בהצעה שהיא בלתי  .ז׳
 איכות השירות, או מבחינת מחירה ביחס למהות ההצעה ותנאיה.

המזמין רשאי להתחשב בניסיון קודם של המציע עם המזמין או עם גורמים אחרים, ככל  .ח׳
שידוע למזמין על ניסיון זה, לטוב ולרע. ככל שלמזמין ניסיון קודם עם המציע, חוות 

 כריע בעת הניקוד ביחס ליתר ההמלצות.הדעת של המזמין תקבל משקל מ

' לעיל, המזמין שומר לעצמו את הזכות לפסול על חמבלי לפגוע בכלליות האמור בס"ק  .ט׳
הסף מציע אשר עבד בעבר עם המזמין או עם גוף אחר מיסודו של המזמין, שקיימת 

נתן למציע זכות טיעון בכתב לפני מתן ילגביו חוות דעת שלילית. במקרה כזה, ת
ההחלטה הסופית. למען הסר ספק, מובהר כי המזמין רואה בהגשת הצעה ע"י המציע, 

 הסכמה לתנאי זה.

החליט המזמין לקבל הצעה כלשהי, יודיע על כך למציע. מובהר מפורשות, כי רק ממועד  .י׳
חתימתו של המזמין על הסכם, יהווה הסכם זה הסכם מחייב. כל עוד לא נחתם ההסכם 

ההצעה כהצעה בלתי חוזרת של המציע עד למועד שבו יודיע  על ידי המזמין, תחשב
 המזמין למציע כי הצעתו לא התקבלה.

 המזמין יודיע לכל מציע שהצעתו לא נתקבלה על ידיו על אי קבלת הצעתו. .י״א
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מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל סעד או זכות המוקנית למזמין, ההצעות המפסידות  .י״ב
אחר מתן הודעה למציע הזוכה, וזאת למקרה שבו יום נוספים ל 90תעמודנה בתוקפן 

המציע הזוכה יחזור בו מהצעתו או יפר את ההתקשרות עם המזמין או בכל מקרה שלא 
תמומש הזכייה עם המציע הזוכה. בנסיבות אלה יהיה המזמין רשאי )אך לא חייב(, על 

  פי שיקול דעתו הבלעדי להכריז על בעל ההצעה השנייה בטיבה כזוכה בהליך.

 

  .אנו מודים לכם מראש על שיתוף הפעולה

 ,בכבוד רב

 ישראל'וינט ג, ישראל מעבר למגבלות מנהלת, אפרת שטרן
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 ספח א'נ

 שווים בספורט הערכה לתכנית מחקרלביצוע  ההצע

 

 חלק ראשון: פרטים כלליים ליצירת קשר

  שם המציע

  מס' זיהוי 

  כתובת 

  טלפון

  דואר אלקטרוני

 

 אנשי קשר:פרטי 

 כתובת דוא"ל פקס טלפון שם פרטי ומשפחה

    

    

    

 

 הצעת המחקרחלק שני: 

 , המתייחסת לנושאים להלן:הצעת מחקרהגיש יש ל

 של המלצות לרבות, ההערכה מחקררלוונטי לביצוע ההמציע תיאור ניסיון מקצועי ומומחיות  .1
 שהמציע ביצע בעבר. יםדומ הערכה למחקרי ודוגמאות רלוונטיים ממליצים

חוקרים /החוקר של מעודכנים חיים קורותכולל המוצע וניסיון מקצועי,  חקרהמצוות  תיאור .2
  .פרסומים רשימתו ראשיים

 .המסתמכת על מקורות עדכניים מהשנים האחרונות ראשונית ספרות סקירת .3

 .המוצעות ההערכה שאלותתיאור פרדיגמה מרכזית והמחקר, פירוט מטרות המחקר,  רציונלתיאור  .4

שיטות מחקר: פירוט אודות  אוכלוסיית היעד, מערך המחקר ומהלכו, מקורות לנתונים ושיטות  .5
לאיסופן, עיבודים סטטיסטיים מתוכננים, אופן עיבוד הנתונים הגולמיים לרבות עיבודים 

 סטטיסטיים. 

 , כמפורט בחלק השלישי להלן.מודולאריתקציב  .6

להזמנה להציע  4, על בסיס הקבוע בסעיף הגשת דוחות הבינייםלר והמחק לביצועמוצע  זמנים לוח .7
 .הצעות
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יש לצרף לטופס ההצעה כל אישור או מסמך הנדרש לצורך מתן המידע בהצעה, לרבות דוגמאות כמו כן 
 והמלצות.

 הצעת מחיר : שלישיחלק 

 .בנפרד( רתיאו)ניתן לצרף  המבוסס על הטבלה להלן: מבוסס תפוקות תקציבעל המציע להגיש 

העלות  הסעיף
 ליחידה

כמות 
 נחקרים/קבוצות

נקודות 
 הערות  סה"כ זמן

           סקירת ספרות

           מסמך בניית מתודולוגיה וכלים 
 -איסוף נתונים וניתוח איכותני 

           ראיונות

 -איסוף נתונים וניתוח איכותני 
            קבוצות מיקוד

סקר  - כמותני -איסוף נתונים 
           וניתוח ממצאים

דוח סטטוס רבעוני )כולל דיווח 
           עדת היגוי(ובו

דוח ביניים כולל עיצוב )כולל דיווח 
           בועדת היגוי(

דוח סופי כולל עיצוב )כולל דיווח 
           עדת היגוי(ובו

      *תקורה

   ₪        סה"כ

 

 .5%התקורה המבוקשת לא יעלה על מובהר כי סכום *

 הצהרות המציע -רביעי חלק 

____________ ת.ז. _____________,  -אנו החתומים מטה, ____________ ת.ז. _________ ו 
המשמשים כמורשי חתימה של ____________________, מאשרים בזאת כי  קראנו את מסמכי 

המציע עומד בכל תנאי הסף ואנו מצהירים כי  האליההזמנה להציע הצעות ואת כל המסמכים הנלווים 
,  בהתאם להצעתנו דלעיל והתנאים "שווים בספורט" ביכולתו לבצע את מחקר ההערכה לתכניתו

 המפורטים במסמכי ההזמנה להציע הצעות.

_________________________________________________ 

 חתימת מורשי חתימה + חותמת המציע

 ים/הראשי ים/החוקרהצהרת 

; ____________ ת.ז. _________ ; מטה, ____________ ת.ז. _________  החתומים/החתום ו/אני
לדו"חות אחריות לביצוע המחקר ו ניקח/תתקבל, אקח המציע בזאת, כי במידה והצעת ים/מצהיר

 ולפרסומים שיופקו בגינו. 

_______________________________ 

 ים/הראשי ים/החוקרחתימת 
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 נספח ב'
 תצהיר המציע בעניין עמידה בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים

 ציבורי גוף עם להתקשרות בתנאים  ועמידה

 1976-"ותשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק להוראות בהתאם

אני ________________, המשמש כ_________ אצל המציע _________________ )להלן: 
על תצהיר זה מטעמו, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא ( ומוסמך לחתום "המציע"

 אעשה כן, אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזאת כלהלן:

 –נותן/ת תצהיר זה בשם ________________________ מס' זיהוי ______________ )להלן  הנני .1
 הליך תחרותי לקבלת הצעות לביצוע מחקר במסגרת הצעה להגיש המבקש הגוף שהוא"( המציע"

 .המציע בשם זה תצהיר לתתת /מוסמך הנני כיה /מצהיר אני". שווים בספורטלתוכנית "הערכה 

המציע משלם לעובדיו ו/או לכל הפועל מטעמו ו/או לכל רשות ו/או לכל צד ג' שהוא בקשר עם עובדיו  .2
כאמור, כל תשלום בגין שכר ו/או תנאים סוציאליים ו/או מסים ו/או גמלאות המחויבים עפ"י כל דין 

ורת שאינה ו/או הנהוגים ביחסים שבין מעביד ועובד, לרבות ומבלי לפגוע בכללית האמור לעיל, משכ
פחותה משכר המינימום לעובדים, דמי חופשה, דמי מחלה, הפרשות פנסיוניות, פיצויי פיטורין, פיצויי 

 פרישה, מס בריאות וביטוח לאומי. 

 הינו" ההתקשרות מועד"-" והרשעה"; "עבירה" ; "זיקה בעל" המונחים של משמעותם, זה בתצהירי .3
 הכותרת תחת"(, החוק" -)להלן 1976 –יבוריים, התשל"ו ב)א( לחוק עסקאות גופים צ2כהגדרתם בסעיף 

תנאי לעסקה עם גוף ציבורי". אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים  –"קיום דיני עבודה 
 אלה וכי אני מבין/ה אותם.

 :1אליו הזיקה ובעל מציעמצהיר/ה בזאת כי ה הנני .4

 
הורשעו ביותר משתי עבירות אולם במועד  אוביותר משתי עבירות  והורשע לא

 ממועד ההרשעה האחרונה. שנים שלוש לפחות חלפוההתקשרות, 

 
ביותר משתי עבירות במהלך השלוש השנים האחרונות שקדמו למועד  הורשעו

 ההתקשרות. )מצ"ב פרטים בדבר ההרשעות לרבות מהותן ומועדן(.
 :2אליו זיקה בעל על או הגוף על כי מצהיר אני עוד .5

 
 שקדמו השנים בשלושהוטלו עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה  לא

 .ההתקשרותמועד ל

 
 שקדמו השנים בשלושהוטלו עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה 

 (.ומועדם מהותם לרבות העיצומים בדבר פרטים. )מצ"ב ההתקשרותמועד ל
 דלעיל תצהירי ותוכן חתימתי להלן, שמי זה .6

 ____________________                                                                                               אמת

 המצהיר ימתחת                                                                                                            
 אישור

אני הח"מ, עו"ד ______________________ מאשר בזאת, כי בתאריך ___________התייצב בפני 
_____________________, שהזדהה בפני באמצעות ת.ז ___________________/המוכר לי אישית, 

שהזהרתיו, כי והמשמש בתפקיד ______________ אצל המציע הנ"ל ומוסמך לחתום מטעמו, ולאחר 
 עליו לומר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם על תצהירו זה בפני.

_______________________   ___________________ 

 עו"ד              תאריך

                                            
 יש לסמן את אחת מהאפשרויות בסעיף. 1
 בסעיף.יש לסמן את אחת מהאפשרויות  2
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 נספח ג'

 ה ס כ ם

 שנערך ונחתם ביום _______

 בין

 510681414 ג'וינט ישראל, חברה לתועלת הציבור ח.פ.

 , ירושלים )כתובת זמנית(8מרח' עם ועולמו 

 9103401, ירושלים, 3489ת.ד. 
 "המזמין"להלן: 

 מצד אחד:

 לבין

 ______________________ ח.פ/ ע.ר. ____________________

 כתובת: _________________________

 באמצעות מורשי החתימה:

 ______________________________________ ת.ז.  .1

 ______________________ ת.ז. ________________ .2

 "הגוף החוקר"  :להלן

 ;מצד שני

 

( לבין "מדינת ישראל"משרד הרווחה והשירותים החברתיים )להלן:  –ובין מדינת ישראל  הואיל
המזמין נחתם הסכם מסגרת לפיתוח שירותים לקידום מצבם ושילובם של אנשים עם מוגבלות 

 (."הסכם מסגרת")להלן: " ישראל מעבר למגבלות"השותפות הגרים בקהילה במסגרת 

 (.התוכנית")להלן: " " שווים בספורט" , פועלת תכניתהשותפות הנ"לובמסגרת  והואיל

משרד משרד התרבות והספורט, אמצעות המזמין והשותפים לה הם והתוכנית מתבצעת ב והואיל
 (."השותפים")להלן, יחד עם המזמין:   הבריאות משרדו הרווחה

 (.המחקר"להלן: ") והמזמין מעוניין בביצוע מחקר הערכה מלווה לתוכנית והואיל

 המזמין.והגוף החוקר זכה בהליך הזמנה לקבלת הצעות לביצוע המחקר, שפורסם ע"י  והואיל

 והמזמין מוכן למסור את ביצוע המחקר לחוקר בהתאם לתנאי הסכם זה. והואיל

 והגוף החוקר מצהיר כי הוא מעוניין ומסוגל לבצע את המחקר עבור המזמין. והואיל
 

 אי לכך, הוסכם והותנה בין שני הצדדים כדלקמן:
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 מבוא .1

 המבוא להסכם זה ונספחיו, מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. .א׳

 במידה ותהיה סתירה בין נוסח ההסכם לנוסח הנספחים, נוסח ההסכם יכריע. .ב׳

 תקופת ההסכם .2

 ידי על ההסכם חתימת מועד, החל מחודשיםשמונה עשרה  למשך ותוקפו של הסכם זה הינ .א׳
 (."תקופת ההסכם")להלן:  המזמין

בכפוף לאישור ועדת  המזמין יהיה רשאי להאריך את תקופת ההסכם לתקופות נוספות, .ב׳
)שלושים( יום לפני  תום  30ובלבד שישלח הודעה על כך לגוף החוקר עד  המכרזים של המזמין

 תקופת ההסכם או תום תקופת ההסכם המוארכת, לפי העניין.

 ביצוע המחקר והגשת דיווחים .3

' ומהווה חלק אכנספח המחקר יבוצע בהתאם למפורט בהצעת המחקר המצורפת להסכם זה  .א׳
 (."הצעת המחקר" תי נפרד ממנו )להלן:בל

 אחראים לביצוע המחקר מטעם הגוף החוקר הם:ה ים/הראשי ים/חוקרה .ב׳

(1)   ________________________________ 

(2)  ________________________________ 

 (.ים"/ים הראשי/"החוקר)להלן: 

, הכולל מתודולוגי מסמךסקירת ספרות תיאורטית ו למזמין למסור מתחייב החוקר הגוף .ג׳
 נתוני מאגר, דגימה שיטת, תוצאות /יישום לבחינת קיימים וכלים מדדים סקירת

חודשים ממועד תחילת  3לאחר תקופה של  זמנים ולוחות איסוף שיטת, במחקר המשתתפים
 "(.מתודולוגי מסמךהמחקר )להלן: "

חודשים ממועד  10הגוף החוקר מתחייב למסור למזמין דו"ח ביניים לאחר תקופה של  .ד׳
 (.""דו"ח בינייםתחילת המחקר )להלן: 

חודשים  18החוקר מתחייב למסור למזמין את טיוטת דו"ח מסכם לאחר תקופה של  הגוף .ה׳
 ."(מסכם"ח דו)להלן: :" ממועד תחילת המחקר

נים ו/או השלמות לדו"ח המסכם, יפעל הגוף החוקר סברה הועדה המייעצת כי יש לבצע תיקו .ו׳
 לבצע התיקונים ו/או ההשלמות בהתאם להנחיות כאמור.  

( דלעיל אם וככל שיהיו כאלה, מתחייב הגוף החוקר 'ולאחר ביצוע התיקונים כאמור בס"ק ) .ז׳
 "(.  דו"ח סופילמסור למזמין את דו"ח סופי של המחקר )להלן: "

 רותם, באמצעות הדואר האלקטרוני, לידי wordלמזמין בקובץ  כל הדיווחים דלעיל יוגשו .ח׳
 .rotemph@jdc.org בכתובת פיליפס 

מוסכם כי אם וככל שידרשו למזמין נתונים כללים אודות המחקר ו/או תוצאות ביניים,  .ט׳
לעיל, מתחייב הגוף החוקר במהלך תקופת ההסכם ובנוסף לדו"חות המפורטים בסעיף זה 

להעמיד לרשות המזמין נתונים אלה, ובלבד שניתנה לו התראה סבירה ומראש להמצאת 
 הנתונים כאמור.

הגוף החוקר מתחייב למסור למזמין מסמכים, הסברים וכל מידע בקשר למחקר בכל עת  .י׳
 ובכל צורה שיידרש לכך. 

mailto:rotemph@jdc.org
mailto:rotemph@jdc.org
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 התמורה .4

לם המזמין לגוף החוקר סך של תמורת ביצוע המחקר בהתאם לתנאי הסכם זה, יש .א׳
 (, כולל מע"מ )אם וככל שיחול(."התמורה")להלן:  3_____ ₪_____

 התשלומים לגוף החוקר יתבצעו במועדים ובתנאים כדלקמן: .ב׳

מהתמורה, ישולם בתוך ארבעה עשר יום  מיום  15% –תשלום ראשון בסכום השווה ל  (1
 חתימת הסכם זה.

 ספרות סקירתמהתמורה ישולם בכפוף להגשת  15%  –תשלום שני בסכום השווה ל  (2
 ימים ממועד אישורו. 14'( לעיל  ותוך ג)3כאמור בס"ק  מתודולוגי מסמךו

 מהתמורה ישולם בכפוף להגשת דו"ח ביניים 20%  –תשלום שלישי בסכום השווה ל  (3
 ימים ממועד אישורו. 14( לעיל  ותוך 'ד)3כאמור בס"ק 

מסכם מהתמורה ישולם בכפוף להגשת דו"ח  25%  –בסכום השווה ל  רביעיתשלום  (4
 ימים ממועד אישורו. 14( לעיל  ותוך 'ה)3כאמור בס"ק 

מהתמורה ישולם בתוך ארבעה עשר יום ממועד  25% –י בסכום השווה ל חמישתשלום  (5
החוקר  ( לעיל.  תשלום זה מותנה בכך שהגוף'ח)3מסירת הדו"ח הסופי כאמור בס"ק 

יגיש גם דו"ח כספי בדבר הוצאות ועלויות ביצוע המחקר, החתום ומאושר על ידי 
 מנהל הכספים של הגוף החוקר וכן מורשי חתימה.

 המזמין ינכה מן התמורה את כל התשלומים שחלה החובה לנכותם על פי כל דין.  .ג׳

ניכוי מס במקור הגוף החוקר יעביר למזמין אישורים מתאימים על ניהול ספרים, אישור על  .ד׳
וכן כל אישור אחר הנדרש על ידי שלטונות המס.  אם הגוף החוקר הוא  עמותה או חברה 

 ות התאגידים.הגוף החוקר למזמין גם אישור ניהול תקין מאת רש גישי -לתועלת הציבור 

למען הסר ספק, מובהר כי המצאת אישורים תקפים ומעודכנים כנדרש לעיל מהווה תנאי 
 הגוף החוקר וכן תנאי לביצוע כל תשלום ותשלום על חשבון התמורה. להתקשרות עם

מובהר ומוסכם בזאת כי התמורה דלעיל הינה התמורה היחידה שתשולם לגוף החוקר  עבור  .ה׳
 השירותים כמפורט בהסכם. ביצוע 

חוקר באמצעות העברה בנקאית שתבוצע לחשבונו מס' גוף הכל התשלומים ישולמו ל .ו׳
 .4__________ סניף ___________________ בבנק 

 הצהרות הגוף החוקר והתחייבויותיו .5

הגוף החוקר מצהיר, כי הוא כשיר על פי כל דין לבצע את המחקר כמפורט בהסכם זה, וכי  .א׳
ביצוע המחקר על ידו בהתאם להסכם זה, אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהם, לרבות בכל 

 כלשהו.הקשור לזכויות בקניין רוחני של צד ג' 

הגוף החוקר מצהיר בזה, כי הינו בעל רקע מקצועי בשטח המחקר, המאפשר לו לתת את  .ב׳
השירותים בעזרת מומחים שיבחרו ויועסקו על ידו למטרה זו, והוא מתחייב בזה לתת את 

השירותים לשביעות רצונו המלאה של המזמין במומחיות ובמקצועיות הדרושות, תוך שימוש 
ובל היום בעולם לביצוע עבודות כגון המחקר הנ"ל, והוא יישא בידע החדיש ביותר המק

 באחריות הבלעדית לביצוע המחקר.

                                            
 למילוי סכום ע"י המציע בתוספת חתימה וחותמת 3
 למילוי סכום ע"י המציע בתוספת חתימה וחותמת 4
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 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הגוף החוקר מתחייב: .ג׳

 לעשות כל דבר הנדרש וסביר, שמומחה היה עושה לשם ביצוע המחקר על פי הסכם זה. (1)

 באופן מקצועי, יעיל וטוב. םשירותילמתן לעשות את כל העבודות והסידורים הדרושים  (2)

 להעסיק עובדים מנוסים, אחראיים ומקצועיים בביצוע המחקר. (3)

 התוכנית של ההיגוי ועדת .6

 מפעילים ארגונים, התוכנית מלווה ועדת היגוי בה חברים נציג המזמין, השותפים את .א׳
 (. "של התוכנית היגויה ת"ועד)להלן: וגורמים נוספים 

 אחת תתכנס אשר, התוכנית את המלווה ההיגוי ועדת כחבר להשתתף תחייבהגוף החוקר מ .ב׳
 .בירושלים או תל אביב חודשיםארבעה /לשלושה

 גיש דיווחים בכתב ובעל פה לשותפים ולוועדת ההיגוי של התוכנית. לה מתחייבהגוף החוקר  .ג׳

וי והועדה חברי ועדת ההיג ואישורכלי המחקר, דו"ח הביניים והדו"ח הסופי יועברו לעיון  .ד׳
 המייעצת כהגדרתה להלן.

 ועדה מייעצת למחקר .7

לשם ליווי המחקר, תוקם ועדה מייעצת שבראשה יעמוד נציג המזמין, והחברים בה יהיו  .א׳
 (. "הועדה המייעצת"נציגי כל השותפים וכן חברים נוספים שיבחרו על ידי השותפים )להלן: 

 התוכנית ותהא כפופה להנחיותיה.ועדה של ועדת ההיגוי של -הוועדה המייעצת תהווה תת .ב׳

הגוף החוקר מתחייב לשתף את הועדה המייעצת בכל דיון לצורך קבלת החלטות בעניינים  .ג׳
  הנוגעים לביצוע המחקר.

 כח אדם .8

הגוף החוקר מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחרים במספר הדרוש לשם ביצוע  .א׳
 ןברישיוכל שהוא עפ"י דין ו/או המחקר, ברמה גבוהה. בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום 

או  ןרישיואו בהיתר לפי כל דין, מתחייב הגוף החוקר לדאוג לכך כי יועסק רק מי שיש לו 
היתר כאמור, לפי העניין. עובד, אשר לדעת הגורמים המקצועיים  אצל המזמין, אינו מבצע 

לף ע"י הגוף את תפקידו כהלכה ו/או איננו מגלה מקצועיות ראויה בביצוע תפקידו, יוח
 החוקר.

 -הגוף החוקר מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים המתחייבים מקיומם של יחסי עובד  .ב׳
מעביד בהתאם לחוקי העבודה ולהסכמים הקיבוציים החלים על עובדיו. הגוף החוקר 

מתחייב לשלם בגין עובדיו את כל התשלומים המתחייבים מחוקי המס במדינת ישראל ומן 
 דיו. ההסכמים הקיבוציים החלים על עוב

למען הסר ספק, מובהר כי הסכם זה הינו לרכישת שירותים או תפוקות מעבודה בלבד, ולא  .ג׳
להעסקת עובדים מסוימים, ואין בו משום התקשרות לאספקת כח אדם ו/או הסכם עם קבלן 

 כח אדם.
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 מעביד –העדר יחסי עובד  .9

מי מטעמו לרבות מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות, כי בין המזמין לבין הגוף החוקר וכל  .א׳
מעביד, וכל זכות שיש לגוף  -עובדיו ו/או המועסקים על ידו, לא חלים ולא יחולו יחסי עובד 

החוקר לפקח,  להורות, להנחות ולהדריך את הגוף החוקר ו/או כל מי שמטעמו, לרבות 
עובדיו ו/או המועסקים על ידו במתן השירותים על פי הסכם  זה, אינה אלא  אמצעי להבטיח 

מעביד בין המזמין לגוף החוקר ו/או מי  –יצוע הסכם זה,  ואין בו כדי ליצור יחסי עובד ב
 מטעמו ו/או לעובדיו, וכל עובד כאמור הוא עובד של הגוף החוקר בלבד.

הגוף החוקר מצהיר, כי הוא והוא בלבד, אחראי לתשלום לעובדיו ו/או למועסקים על ידו של  .ב׳
מגיעות להם, תנאים סוציאליים ותנאי עבודה בהתאם מלוא משכורותיהם ו/או הזכויות ה

 לקבוע על פי כל נוהג וכל דין. 

שירותים גם לאחר/ים וכי אינו משתלב במסגרת הארגונית  ןייתהגוף החוקר מצהיר כי הוא  .ג׳
 של המזמין ואין בכוונתו לעשות כן.

ובדיו ו/או מוסכם ומוצהר בזאת, כי אין ולא יהיו לגוף החוקר ולכל מי מטעמו, לרבות ע .ד׳
המועסקים על ידו, כל זכות של עובד המזמין בכל דרך וצורה שהיא וכי הגוף החוקר ו/או 

עובדיו ו/או מי מטעמו כאמור, לא יהיו זכאים לתשלום של משכורת, דמי חופשה, דמי מחלה, 
פיצויי פיטורין או פיצויי פרישה מאת המזמין וכן לא יהיה המזמין חייב בכל תשלום ו/או 

ו/או זכות המחייבים ו/או הנהוגים ביחסים שבין מעביד לעובד, וזאת בהיות הגוף  גמלה
 החוקר במעמד של קבלן עצמאי לכל ענין ודבר.

הגוף החוקר מתחייב להבהיר את האמור לעיל באופן מפורש וברור לכל עובד ו/או מי שיועסק  .ה׳
 על ידה לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה. 

הגוף החוקר מתחייב לטפל מיד ועל חשבונו בכל דרישה ו/או תביעה הנובעים על פי הנטען  .ו׳
בדרישה ו/או בתביעה, במישרין ו/או עקיפין, מצד עובד ו/או מצד רשות ו/או גוף בגין ו/או 

 בקשר לעובדים ו/או משכורתם ו/או לזכויותיהם ו/או לתנאיהם. 

 -ויקבע ע"י גורם מוסמך כלשהו, כי חלים יחסי עובד מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות, כי היה  .ז׳
מעביד בין המזמין לבין הגוף החוקר ו/או עובדיו ו/או מטעמו, והיה והמזמין תידרש לשאת 

בתשלום ו/או הוצאה בגין תביעה זו, ישפה הגוף החוקר את המזמין בכל חבות כספית שהיא, 
יהיה המזמין רשאי לקזז את הסכום  לרבות שכ"ט עו"ד, שהמזמין יחוייב בה.  במקרה כזה,

 . גוף החוקרמכל תשלום שיהא חייב ל

 אחריות .10

הגוף החוקר בלבד אחראי לכל נזק, גוף או רכוש, אשר ייגרם לאדם או לגוף כלשהו, לרבות  .א׳
 המזמין ועובדיו, הגוף החוקר ועובדיו וכל צד שלישי, תוך כדי ועקב ביצוע המחקר.

ו, את עובדיו וכל מי מטעמו בביטוח מקיף ומתאים, הגוף החוקר מתחייב לבטח את עצמ .ב׳
 ההולם את נסיבות העניין, לרבות ביטוח צד ג' וביטוח חבות מעבידים.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הגוף החוקר יישא בכל תשלום פיצויים בגין נזק כאמור, וישפה  .ג׳
ור, לרבות את המזמין שיפוי מלא על כל הוצאה שיוציא בגין חבותו של הגוף החוקר כאמ

 שכ"ט עו"ד, הוצאות משפט או כל הליך אחר.

 והגנת הפרטיות שמירת סודיות .11

מתחייב לשמור סוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא  להביא לידיעת כל  חוקרהגוף ה .א׳
אדם, כל ידיעה שתגיע אליו בקשר עם ביצוע הסכם זה או בתוקף, במהלך או אגב ביצועו, 

 תחילתה או לאחר מכן. תוך תקופת ההסכם, לפני
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מתחייב להחתים את עובדיו וכל מי שיועסק על ידו בביצוע ההסכם על הצהרת  חוקרהגוף ה .ב׳
סודיות, לפיה יתחייבו לא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם שאינו 

גב מוסמך לכך, כל ידיעה שתגיע אליהם בקשר עם ביצוע הסכם זה או בתוקף, במהלך או א
 ביצועו, תוך תקופת ההסכם, לפני תחילתה או לאחר מכן.

, עובדיו והמועסקים על ידו יצהירו כי ידוע להם שאי מילוי התחייבות על פי חוקרהגוף ה .ג׳
 .1977 -סעיף זה מהווה עבירה על פי פרק ז' לחוק העונשין, התשל"ז 

, חוק והנחיה כלאחר הוראות מתחייב למלא הגוף החוקר לעיל, מן האמור מבלי לגרוע  .ד׳
הפרטיות בענייני פרטיות החלים על עיבוד מידע והגנת הפרטיות, לרבות, חוק הגנת  לרבות

, 2017 - והתקנות והצווים שהותקנו על פיו, תקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(, התשע"ז
בדבר שימוש במיקור חוץ לעיבוד מידע אישי וכל הנחיה אחרת של הרשות  2/2011הנחיה 
)להלן:  ( בקשר ל"מידע" כהגדרתו בדין החל"הדין החל"הפרטיות )להלן ביחד:  להגנת

במעמד החתימה על הסכם זה, יחתום הגוף החוקר על הצהרת סודיות והגנת  (."מידע אישי"
ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. כן מתחייב ' ב כנספחהפרטיות בנוסח המצורף להסכם זה 

 על הצהרה זו.הגוף החוקר להחתים כל חוקר מטעמו 

 זכויות יוצרים .12

לרבות דו"חות, כלי מחקר מחקר שיבוצע על פי הסכם זה, כל תוצרי הזכויות היוצרים ב .א׳
כהגדרתם במבוא להסכם והתמורה דלעיל תהווה שותפים ול למזמיןשייכות וכיו"ב, תהיינה 

 תמורה גם עבור זכויות אלה.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, כל המסמכים, הנתונים, הניתוחים, התוכניות, הנספחים,  .ב׳
( שהוכנו על ידי הגוף החוקר לשם "המסמכים"הטיוטות, התרשימים וכל חומר אחר )להלן: 

ביצוע המחקר על פי הסכם זה או כתוצאה ממנו וזכויות היוצרים הנובעות מהם, יהיו 
תפים יהיו רשאים לעשות בהם כל שימוש, לפי שיקול דעתם שותפים. השווה מזמיןשייכים ל
  הבלעדי. 

הגוף החוקר מתחייב למסור למזמין בסיום ההתקשרות או במהלכה העתק מלא של כל  .ג׳
  המסמכים וכל חומר אחר שיוכן על ידו במסגרת ביצוע הסכם זה.

חקר על פי הגוף החוקר לא יעביר את המסמכים או כל חומר אחר שהכין במסגרת ביצוע המ .ד׳
הסכם זה ו/או כל חלק מהם לאחר ולא יתיר רשות הדפסה ו/או הוצאה לאור ו/או ליתן 

רישיון כלשהוא בקשר למסמכים הנ"ל ולא יפרסם את המסמכים בצורה שהיא, בין מקוצרת 
ובין אחרת ו/או קטעים מהם, ולא ישתמש בחומר האמור לצורך ביצוע עבודות אחרות בשכר, 

 בכתב מן המזמין. ללא אישור מראש ו

מובהר כי הגוף החוקר לא יהא רשאי להשתמש בנתונים ו/או בתוצרים אשר נאספו במסגרת  .ה׳
עריכת המחקר על פי הסכם זה, למחקרים ו/או לפרוייקטים ו/או לעבודה מדעית אחרת, 

 אלא אם כן קיבל לכך את אישור המזמין מראש ובכתב.

רסם את הדו"חות הסופיים בפרסומים של שותפים שומרים לעצמם את הזכות לפוה מזמיןה .ו׳
 מן השותפים, תוך מתן קרדיט לחוקר על ביצוע המחקר. מיובכל פרסום אחר של  המזמין

 להשתמש רשאים יהיו, מטעמו החוקרים מן מיאו /ו החוקר הגוף, הממצאים פרסום לאחר .ז׳
ממצאי המחקר  את להציגאו /ו מקצועיים עת בכתבי מאמרים לפרסום המחקר בנתוני

 אזכור ותוך למחקר השותפים ונציגי המזמין עם מראש בתיאום זאת, בפורומים מקצועיים
 .השותפים במימון הפעלתה ועצם הנתונים מקור,  התוכנית

הגוף החוקר מתחייב לא להפר בעצמו כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי כלשהו,  .ח׳
 במהלך ביצוע המחקר על פי הסכם זה.

ן הסר ספק מובהר כי ההוראות בדבר זכויות יוצרים ושמירות סודיות יחולו גם לאחר למע .ט׳
 סיום הסכם זה.
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 פרסומים .13

השותפים כהגדרתם לעיל יקבעו  את מועד פרסום הדו"ח הסופי של המחקר ואופן המזמין ו .א׳
 הפרסום.

והשותפים שומרים לעצמם את הזכות לפרסם את הדו"חות הסופיים בפרסומי מזמין ה .ב׳
על ביצוע  חוקרה גוףובכל פרסום אחר של מי מן השותפים, תוך מתן קרדיט ל הג'וינט

 המחקר.

 . החוקר/יםהשותפיםהמזמין ובפורומים שונים עפ"י בחירת  והמחקר יוצגמובהר כי ממצאי  .ג׳
המחקר, ממצאי ולהציג את  לפורומים כאמור להגיע יםמחוייב ווצוות המחקר יהי ים/הראשי

 דם.בכפוף לתיאום מוק

מטעמו, יהיו רשאים חוקרים , הגוף המעריך ו/או מי מן ההמחקר מצאימלאחר פרסום  .ד׳
 פרסום מאמרים בכתבי עת מקצועיים ו/או להציג אתמטרת להשתמש בנתוני המחקר ל

ונציגי השותפים מזמין ה, זאת בתיאום מראש עם ממצאי המחקר בפורומים מקצועיים
 השותפים.ומזמין הים ועצם הפעלתה במימון למחקר ותוך אזכור התוכנית, מקור הנתונ

 יתואם מראש בין הצדדים.כאמור תוכן פרסום 

 ביטול ההסכם .14

המזמין רשאי בכל עת לבטל את ביצוע המחקר, או כל חלק ממנו, על ידי מתן הודעה על כך  .א׳
 )שלושים( יום מראש, וזאת ללא צורך במתן נימוקים. 30בכתב לגוף החוקר, 

כאמור בס"ק )א(, ישלם המזמין לגוף החוקר רק בגין החלק היחסי של במקרה של ביטול  .ב׳
השירותים שניתנו והושלמו עד למועד כניסת הביטול לתוקף בהתאם לקביעת ועדת ההיגוי, 
ולא יהיה חייב בכל פיצוי,  תמורה או  תשלום אחר עבור או בקשר לביטול ביצוע המחקר או 

 אותו חלק מהם שבוטל.

דדים מצהירים, כי תקופת ההודעה המוקדמת נקבעה לאחר שקילה למען הסר ספק, הצ .ג׳
ודיון, ולא יהיו לאף אחד מהצדדים טענות כלשהן בקשר לאורך תקופת ההודעה ו/או 

 לשיקולים שהביאו לנתינת ההודעה על ביטול ההסכם.

מוסכם, כי ביטול ההסכם לגבי חלק מן המחקר לא יחשב הפרת הסכם, והוראות ההסכם  .ד׳
 ול על אותו חלק לגביו לא בוטל ההסכם.ימשיכו לח

 הפרות ותרופות .15

הפר הגוף החוקר הוראה מהוראות הסכם זה, רשאי המזמין, בנוסף על זכויותיו על פי כל דין  .א׳
ועל פי הסכם זה, לראות ההסכם כמבוטל, לאחר שניתנה לחוקר הודעה בה נדרש לתקן את 

 ודעה.המעוות, והגוף החוקר לא תיקן תוך המועד שצויין בה

בוטל ההסכם כאמור בס"ק )א( לעיל, לא יהיה המזמין חייב בתשלום כלשהו לגוף החוקר,  .ב׳
לרבות תשלום בגין העבודה שכבר בוצעה וטרם שולם עליה, והמזמין רשאי לעשות בעצמו או 

באמצעות אחרים את המחקר שהגוף החוקר חייב לעשות על פי הסכם זה, וזאת על חשבון 
 הגוף החוקר.

 יפוטסמכות ש .16
 

הצדדים מסכימים כי מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור להסכם זה יהיה בבתי המשפט 
 המוסמכים בירושלים בלבד.
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 הוראות כלליות .17

הגוף החוקר מתחייב לא להסב לאחר הסכם זה, או כל חלק ממנו, ולא להעביר, או למסור  .א׳
הסכמת המזמין מראש לאחר כל זכות, או חובה, הנובעות מהסכם זה אלא אם ניתנה לכך 

ובכתב. ניתנה הסכמת המזמין כאמור, לא יהיה בכך כדי לשחרר את הגוף החוקר 
 מהתחייבות ואחריות או חובה כלשהי על פי כל דין ולפי הסכם זה.

המזמין מתחייב לעשות כמיטב יכולתו לסייע לגוף החוקר בביצוע המחקר, להעמיד לרשותו  .ב׳
 צים לשם ביצוע המחקר, הכל בכפוף להוראות כל דין.את המידע והנתונים שברשותו, הנחו

למזמין מוקנית בזאת הזכות )ולא החובה( לערוך מידי פעם בפעם ביקורת כדי לעמוד מקרוב,  .ג׳
בין היתר, על רמת ביצוע השירותים ואופן ביצועם. מובהר בזאת, כי זכות הפיקוח לא 

כלפי המזמין בקשר למתן תשחרר את הגוף החוקר בשום צורה או אופן מהתחייבויותיו 
השירותים ומילוי תנאי הסכם זה. נותן השירותים מתחייב לתקן בתוך זמן סביר כל ליקוי 

 ו/או פגם שיתגלה.

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי תנאי הסכם זה מהווים ביטוי שלם ומלא של זכויות הצדדים,  .ד׳
נוי בתנאיו של הסכם והם מבטלים כל הסכם, מצג, הבטחה או נוהג שקדם לחתימתו. כל שי

 זה או בפרטי הנספחים, יעשה בהסכמת הצדדים, מראש ובכתב.

ויתור בדרך התנהגות לא ייחשב כוויתור על זכות הנובעת מהסכם זה. ויתור על זכות כזו  .ה׳
 יעשה במפורש או בכתב.

נציג המזמין לעניין הסכם זה הוא מי שהוסמך לכך על ידיו, והגוף החוקר מתחייב לבצע את  .ו׳
 ההסכם בתיאום מלא עמו.

 כתובות הצדדים להסכם זה הן כמפורט בתחילת ההסכם. .ז׳
 

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום :

 
 

 
___________________    _____________________ 

 הגוף החוקר        המזמין 

 
 
 

 אישור חתימת הגוף החוקר

 אני הח"מ ____________________, עו"ד/רו"ח, מאשר כי ה"ה:
 
 ._________________________ ת.ז. __________________1

 
 ._________________________ ת.ז._________________2

אשר חתמו על הסכם זה, מוסמכים לחתום בשם הגוף החוקר ולחייבו לכל דבר ועניין וכי הגוף החוקר 
 מוסמך לחתום על הסכם זה על פי תקנונו.

_________________ 

  עו"ד/רו"ח
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 הצעת המחקר –נספח א' להסכם 

 )יצורף(
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 התחייבות גוף חוקר לסודיות והגנת הפרטיות –' להסכם בנספח 

ו/או בעל רישיון לאותו המידע (, הינו הבעלים של מידע "הג'וינט"וג'וינט ישראל חל"צ )להלן:  הואיל
 אודות משתתפים בתוכניות המפותחות על ידו.

עריכת מחקר הערכה ( לצורך "הגוף החוקר")להלן: __________________ התקשר עם הג'וינט ו והואיל
 (.תוכנית""ה)להלן: "שווים בספורט" )להלן: "המחקר"( לתוכנית 

יעביר הג'וינט לגוף החוקר ולחוקרים מטעמו, מידע העשוי לכלול גם מידע , ביצוע המחקרולצורך  והואיל
מידע מטה, וכמו כן, יידרש הגוף החוקר לאסוף ממשתתפי התוכנית  םכהגדרת או מידע אישי סודי

 . , כהגדרתו מטההכולל גם מידע  אישירלוונטי 

והגוף החוקר יעשה שימוש במידע האישי, בין אם באמצעות איסוף המידע, עיבודו או אחסונו והכל  והואיל
 בהתאם לחוזה ההתקשרות בין הצדדים 

 בנוסח המפורט להלן.עם הגוף החוקר בכפוף לחתימתו על התחייבות  הג'וינט הסכים להתקשרו והואיל

 אי לזאת, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים  כדלקמן:

ייתכן או  ,קבל לחזקתובמסגרת ההתקשרות עם הג'וינט, הוא עשוי להוסבר למפעיל והוא מאשר כי  .1
(, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור, בין (Know- How(, או ידע Informationיגיע לידיעתו מידע )ו

ישיר ובין עקיף, לרבות אך מבלי באופן בעל פה ובין בכתב, בכל אמצעי העשוי לאצור מידע, בין 
 (. "הסודי "המידע: להלןנתונים, מסמכים ודו"חות ): לגרוע מכלליות האמור

 
 7דע" כמשמעותו בסעיף "מיכמו כן, במסגרת ההתקשרות עם הג'וינט, הגוף החוקר יאסוף או יעבד  .2

הכולל גם מידע אישי מזוהה "(,  חוק הגנת הפרטיות)להלן: " 1981 –לחוק הגנת הפרטיות תשמ"א 
כגון שם מלא, פרטים ליצירת קשר, גיל, מין, מצב )להלן: "המשתתפים"(,  אודות משתתפי התוכנית

תוכנית ובכפוף להסכמה , ככל שרלוונטי לוכיו"ב יאישי, מצב כלכלי, מצב תעסוקתי, מצב בריאות
 "(.אישי מידע)להלן: "המפורשת של המשתתפים 

 
עריכת מחקר הערכה למטרת הגוף החוקר יעשה ממשתתפי התוכנית על ידי  אישי איסוף מידע .3

לא ישמש לכל מטרה אישי כאמור מידע ווהפקת לקחים,  לתוכנית ולצורך מעקב אחר יעדי התוכנית
 אחרת שאינה קשורה למטרות הנ"ל.

 
הסודי והמידע האישי )להלן,  מתחייב לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע הגוף החוקר .4

ולא  לעיל 3 המפורטות בסעיףות אך ורק למטרהם ולהשתמש ב ( כאמור לעיל"המידע המוגן"יחד: 
 לשום מטרה אחרת. 

 
ישי,  גוף ו/או מתחייב לא לאפשר לכל אדם, צד של הגוף החוקרמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,  .5

, בין במישרין ובין בעקיפין, לא לפרסם, להעביר, להודיע, המוגן מוסד כלשהם לקבל את המידע
למסור או להביא לידיעת אדם, צד שלישי,  גוף ו/או מוסד וכן לא להוציא מחזקתו את המידע 

 .או כל חומר כתוב אחר או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל שהואהמוגן 
 

לצדדים שלישיים או למי מעובדיו או קבלני המשנה שלו  מוגןלא יחשוף את המידע ה הגוף החוקר .6
נדרשת לצורך הגשמת אליהם  המוגן מלבד לאלה אשר חשיפת המידע "הנציגים"(,)להלן: 
 . המטרה

ואת את האמור בהתחייבות זו  םמתחייב להביא לידיעת הנציגים או מי מטעמ הגוף החוקר
 הפרתה.משמעות 

וכפופה  מראש ובכתבהג'וינט הסכמת מחייבת את , לנציגים מוגן כל העברת מידעמובהר כי 
לחתימת הנציגים על התחייבות לשמירת הסודיות וההגנה על הפרטיות, בנוסח שיאושר על ידי 

 הג'וינט.

 
מתחייב לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את  הגוף החוקר .7

בין השאר, לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים מבחינה והתחייבותו על פי כתב התחייבות זה 
 נוהלית או אחרת.חוקית, בטיחותית, ביטחונית, 

 
עה או הוצאה או תוצאה מכל ,  על פי כל דין לכל נזק או פגיהג'וינטיהא אחראי כלפי  הגוף החוקר .8

סוג, אשר ייגרמו למי מהם ו/או לצד שלישי כלשהוא כתוצאה מהפרת התחייבות זו, לרבות 
 באמצעות הנציגים.
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המוגן שהגיע  לחזקתו, מיד כשיתבקש לכך, את כל המידעג'וינט מתחייב להחזיר ל הגוף החוקר .9
לא לשמור אצלו עותק כל חוקר אליו עקב ההתקשרות לביצוע המחקר. כמו כן, מתחייב הגוף ה

 מידע מוגן כאמור, אלא אם כן הוסכם אחרת בין הצדדים. שהוא של 
 

הגוף החוקר ישמור את המידע המוגן כל עוד יש צורך בכך על מנת להגשים את מטרות ההתקשרות.  .10
 , לרבות כל העותקים הנמצאים על כוננים קשיחים,מוגןימחק או יבער את כל המידע ה הגוף החוקר

בכתב או בסיום מתן  הג'וינטאמצעי גיבוי, וכל מדיה מגנטית או אופטית אחרת, מיד לאחר בקשת 
, לבקשתו, תצהיר על ג'וינטיספק ל הגוף החוקר, לפי המוקדם ביניהם. להפעלת התוכנית השירותים

לצורך  מוגןנמחק או הושמד. ככל שיהיה צורך לשמור עותק מהמידע ה מוגןפיו כל המידע ה
 יפקיד עותק של המידע בידי נאמן מוסכם.  הגוף החוקרנות בפני הליכים משפטיים, התגונ

 
ו/או בכל קניין רוחני הקשור המוגן אין בהתחייבות זו בכדי להעניק למפעיל זכות כלשהי במידע  .11

 המוגן. למידע
 

אופן ישיר אינו אחראי בהג'וינט (, ו”As Is“באשר הוא )שיעביר הג'וינט לגוף החוקר יימסר כל מידע  .12
 או משתמע, לרבות בכל הנוגע לדיוק, שלמות או צורתו של המידע.

 
למלא אחר הוראות כל חוק  מתחייב הגוף החוקרמבלי לגרוע בהוראות כתב ההתחייבות לעיל,  .13

המשתתפים בתוכנית או צוות התוכנית )להלן: "נושאי המידע"( פרטיות הגנה על  ןבעניי והנחיה
מידע לרבות, חוק הגנת הפרטיות והתקנות והצווים שהותקנו על פיו, עיבוד איסוף והחלים על 

בדבר שימוש במיקור חוץ  2/2011, הנחיה 2017 -תקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(, התשע"ז 
לעיבוד מידע אישי וכל הנחיה אחרת של הרשות להגנת הפרטיות )להלן ביחד: "הדין החל"( בקשר 

 מידע האישי.ל
 

 נושאי המידע.באמצעים מספקים להבטחת פרטיותם של הגוף החוקר מתחייב לנקוט  .14
 

שהורשו לגשת ולעבד את  לנציגיםבקרות ארגוניות ותוכניות הכשרה הגוף החוקר מתחייב לקיים  .15
בין היתר, מתחייב הגוף החוקר המידע האישי כדי להבטיח ציות לכתב התחייבות זה ולדין החל. 

וכן  ת הליכי קבלת ההחלטות המתייחסים ליישומו של כתב התחייבות זהתעד את פעילותו ואל
דו"חות אודות ניהול ועיבוד של המידע האישי ובנוגע לכל ענייני אבטחת המידע. ג'וינט ספק לל

 דו"חות אלו יסופקו לפחות פעם אחת בשנה. 
 

 וע מכלליות האמור,מבלי לגר באופן מידי על כל אירוע חריג.ג'וינט דווח למתחייב ל הגוף החוקר .16
בכתב על כל פגיעה באבטחת המידע המשפיעה על המידע ו מידילג'וינט באופן יודיע  הגוף החוקר

כל הודעה כאמור תכלול פירוט מספק של השפעת הפגיעה על ו. מעובד על ידנאסף או האישי ה
וינקוט בכל בחקר האירוע ג'וינט יעזור בצורה סבירה ל הגוף החוקר. ועל הג'וינט נושאי המידע

 אמצעי התיקון הדרושים והמתאימים.
 

מלא אחר דרישות הדין החל בנושא עיון ותיקון של המידע האישי על ג'וינט ליסייע ל הגוף החוקר .17
 ידי נושאי המידע. 

 
הגוף החוקר יחזיק את המידע האישי המעובד עבור הג'וינט בתיקיות נפרדות ממידע שמתקבל  .18

 מצדדים שלישיים.
 

ויעשה את כל הדיווחים  ,דרש על פי הדין החלנככל שהדבר  ,ממונה אבטחהימנה  הגוף החוקר .19
 לרשם מאגרי המידע הנדרשים על פי הדין החל.  

 
הגוף לערוך סקר אבטחת מידע על מנת לוודא כי , בתיאום מראש, הג'וינט רשאיידוע למפעיל כי  .20

 פי כתב התחייבות זה. -מקיים את התחייבויותיו על החוקר
 

רשאי לבצע ביקורות פתע על מנת למלא אחר  הג'וינטבמקרים מתאימים ובהתאם לרגישות המידע,  .21
לבצע  הג'וינטמרשה בזאת לכל אחד מאנשי הצוות המורשים והנציגים של  הגוף החוקרהדין החל. 

הגוף בקשר לכתב התחייבות זה לצורכי בקרה.  הגוף החוקרחדירה לחומרי המחשב המשמשים את 
לבצע מאגרי המידע , לרבות את זכות רשם ות להגנת הפרטיותרשהיר בחובותיו כלפי מכ החוקר
 פיקוח.

 
מצהיר ומתחייב ליישם אמצעי אבטחה  הגוף החוקרמבלי לגרוע מן האמור לעיל,  .22

אדמיניסטרטיביים, טכניים, ופיזיים ואמצעי אבטחה אחרים ההולמים את סוג המידע האישי, 
 דע כמפורט להלן:ולסיכון של פגיעה באבטחת מי
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 סיכונים מפני שלה התשתית ועל המידע מערכת על פיסית הגנה קיום - פיסית אבטחה .א׳
 מבנה, אמצעי תקשורת,  שיעובד, לרבות:  רגישות המידע את התואמים ופגיעות סביבתיים

  חשמל וכו'. מסופים, תשתית
 שימנעו  ,המידע רגישות לרמת בהתאם הולמים,  אבטחה אמצעי נקיטת - לוגית אבטחה .ב׳

 למפעיל. הג'וינט בין התקשורת קווי אל או למערכת מקרית או מכוונת חדירה
לבין  ,למידע גישה המקבלות המערכות בין מערכות הפרדת כללי - מידע מאגרי הפרדת .ג׳

 עסקיו. במהלך הגוף החוקר של בשימושו אחרות מערכות
אחסון  אמצעי ,קשיחים כוננים לרבות ואופטית מגנטית מדיה של משירות הוצאה מדיניות .ד׳

 וכד'. גיבוי מצעי ,נתיקים או ניידים
 ,לאיסוף והוראות ,למידע גישה והרשאות סיווג ,מידע מאגר של ניהול סדרי קביעת -נהלים  .ה׳

 שמכוחו. והתקנות החוק להוראות בהתאם ,המידע של ולהפצה לעיבוד ,לאימות ,לסימון
 מורשי על הגבלות והטלת המידע למאגר גישה הרשאת מתן אופן קביעת - הרשאות ניהול .ו׳

 הכניסה הרשאות לפי המידע למאגר הגישה מורשי של מעודכן רישום עריכת  ;הגישה
 .השונות

  המידע. שלמות על ושמירה המידע אבטחת תוך המערכת של תפעול הוראות קיום -תפעול  .ז׳
 שנקבעו ההוראות ועל סודיות על לשמירה התחייבות על הגישה מורשי החתמת -סודיות  .ח׳

 בנהלים.
 ליקויים. ותיקון המידע בשלימות פגיעות לגילוי בקרה סדרי קביעת -בקרה  .ט׳
בשימוש  הקשורות עבירות של ועבר עובדים אמינות לגבי תנאים קביעת - עובדים קבלת .י׳

 .המידע לרגישות בהתאם במידע
 

 תי חוקיים. אסור באיסור מוחלט למפעיל לאסוף ו/או לעבד מידע שהתקבל ממקורות בל .23
 

 הג'וינטיערוך ויקיים על חשבונו פוליסת ביטוח בגין חבות מקצועית ויצרף את  הגוף החוקר .24
ו/או את נושאי המשרה, הדירקטורים, את העובדים  הג'וינטישפה את  הגוף החוקרכמבוטח נוסף. 

הגוף , בגין כל הוצאה, עלות או חבות הנובעות מהפרת איזה מן ההתחייבויות של םאו מי מטעמ
 על פי כתב התחייבות זה או על פי הדין החל החוקר

 
מאשר ומסכים כי תנאי כתב התחייבות זה, לרבות עניין אבטחת המידע, הינם תנאים  הגוף החוקר .25

 . הג'וינטמהותיים בהתקשרות עם 
 

 פיו קיים את חובותיו בהתאם לכתב התחייבות זה. -אישור על גוף החוקרה, ימציא הג'וינטלבקשת  .26
 

 ג'וינטיפר התחייבות זו, לרבות בכל מקרה שיתגלה מידע כאמור השייך ל הגוף החוקרבכל מקרה ש .27
הגוף זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי  ג'וינט, תהיה לאצל הגוף החוקר ו/או הנמצא ברשותו

 בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל. החוקר 
 

מצהיר כי ידוע לו ששימוש במידע שלא בהתאם לכתב התחייבות זה לרבות מסירתו  הגוף החוקר .28
מכיר בכך  הגוף החוקרוחוק הגנת הפרטיות.  1977 -לאחר מהווים עבירה לפי חוק עונשין, התשל"ז 

לג'וינט וכן לנושאי תי הפיך כי כל הפרה ממשית או צפויה של הסכם זה עלולה לגרום לנזק בל
 לתור אחר צו ו/או כל סעד אחר מהיושר מכל בית משפט בעל סמכות. אפשרת לג'וינט , ומהמידע

 
כתב התחייבות זה יהא כפוף לחוקי מדינת ישראל מבלי להידרש להפניות לדין זר לפי החוק  .29

בתי המשפט המוסמכים  ידי-הישראלי. כל סכסוך הנובע מכתב התחייבות זה או בקשר עמו יידון על
 בירושלים. 

 
כתב התחייבות זה כולל את מכלול ההסכמות בין הצדדים בכפוף לאמור בכתב התחייבות זה.  .30

 כישלון לאכוף פסקה כלשהי לא יהווה ויתור על אותה פסקה או כל אחת אחרת.
 

 כתב התחייבות זה לא ישונה אלא באישור כתוב וחתום על ידי שני הצדדים. .31
 

 .לכל עניין הקשור לכתב ההתחייבות יהיה ]               [ הגוף החוקרשל איש הקשר  .32

 , _____________ביום  לראיה באנו על החתום

______________________________ 
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