
 

 

 תחרותי לקבלת הצעות הליך

 מוגבלות עם אנשים בקרב הבדידות חוויתת בחינו החקר פתוח לזיהוי, הגדרל

 

 משפחת וקרן ישראל ממשלת, ישראל'וינט ג בין אסטרטגית)שותפות למגבלות"  מעברג'וינט ישראל "
הצעות  הזמיןמתכבד ל"(, המזמין"או "הג'וינט"  :( )להלןמוגבלות עם לאנשים שירותים לפיתוח רודרמן

 בחינת לרבות ,מוגבלות עם בני נוער ובוגרים בקרב הבדידות חוויתת חינב ו החקר פתוח לזיהוי, הגדרל
מאפיינים, צרכים וחסמים, מיפוי מודלים של התערבויות אפקטיביות מתוך מקרי בוחן של הצלחות בארץ  

   ובעולם. 

 צורך ה  תיאור .1
 
תחושת בדידות היא מרכיב בהערכת הרווחה האישית, והיא מתייחסת להערכה עצמית של  .א׳

 בין פער המבטאת סובייקטיבית תחושה . זוהי1הפרט ביחס למצבו החברתי והרגשי
 הזה הפער את יתפוס אדם כאשר הקיימים.  אלו לבין הרצויים לאדם החברתיים הקשרים

  .לפגיעה באיכות החיים להוביל בדידות העשויה תחושת תתעורר כמשמעותי, 
 

, שהיא מצב , social isolation מבֹודדּותיש להבדיל בין בדידות )תחושה סובייקטיבית( לבין  .ב׳
אובייקטיבי של היעדר קשרים עם אחרים. לכן, תיתכן אפשרות שאדם שקשריו החברתיים 

מסגרות דיור למשל( יחוש במועטים לא יחוש בדידות, אך אדם המוקף באנשים וקשרים )
 . 2בדידות משמעותית

 
הזכות לחיים עצמאיים ושילוב בקהילה מעוגנת באמנת האו"ם לזכויות אנשים עם  .ג׳

 מהלכיםבשנים האחרונות זו, מתבצעים  ברוח. 2012 שנתרה בישראל במוגבלויות שאושר
מערכי   תוך פיתוח ממוסדות והוסטלים לדיור בקהילההמעודדים אנשים עם מוגבלות לצאת 

. עם זאת, מחקרים רבים בארץ ובעולם מצביעים על םשירותים בקהילה עבורודיור נתמך 
ים את עצמם כבודדים וחסרים מעגלי שיעורים גדולים של אנשים עם מוגבלויות שמגדיר

 שייכות וחברות בקהילה.
 

אנשים עם מוגבלות חמורה חשים יותר בדידות ומרוצים פחות מהקשר עם בני משפחה  .ד׳
מהאנשים עם מוגבלות חשים בדידות לעיתים קרובות,  18%: 64-20וחברים. בקרב בני 

חשים שאין להם למי לפנות בשעת מצוקה,   16%(. 4.5הכללית )פי  אוכלוסייהב 4%לעומת 
מהאנשים עם מוגבלות חמורה   14%-(. ל2.7החשים כך )פי  הכלליתבאוכלוסייה  6%לעומת 

 (.2.8בשאר האוכלוסייה )פי  5%אין קשרים עם חברים, לעומת 
 

ם המוגבלויות האנשים ע  בקרב יותר רבה מצוקה שלומעלה עדיין קיים פער  65בקרב בני  .ה׳
אולם הוא מצטמצם במעט, ככל הנראה בשל רגישותם של השירותים החברתיים השונים 

 19%ולעיתים גם של בני המשפחה, למצוקתם של אנשים מבוגרים. בטווח גילאים זה: 
בשאר האוכלוסייה )פי  6%מהאנשים עם מוגבלות חשים בדידות לעיתים קרובות, לעומת 

(. 1.5בשאר האוכלוסייה )פי  8%למי לפנות בשעת מצוקה, לעומת  חשים שאין להם 12%(. 3.2
 .  3( 1.8בשאר האוכלוסייה )פי  11%אין קשרים עם חברים, לעומת  20%-ל
 

מצאה שבעוד   4הועדה הפרלמנטרית לחקר הבדידות על שם ג'ו קוקס שהוקמה בבריטניה  .ו׳
 מהם 50%-וכ ווים בדידותרובם ככולם ח מגוונת, הינההאנשים עם מוגבלויות  שאוכלוסיית

 מעידים על בדידות כרונית.  אף
 
  

 
 . 2017הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מדדי חיים, קיימות וחוסן לאומי, 

 2014ג'וינט ישראל אשל, דוח הוועדה לבחינת דרכי התמודדות עם בדידות בקרב אנשים זקנים,  2
 .2017, לאומי וחוסן קיימות, חיים מדדי, לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה  3
4 uly 2017eliness, Jommission on Loneliness and Disability. The Jo Cox CLon 
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 לשנים" למגבלות מעבר"ישראל  של האסטרטגית בתכנית בחשבון נלקחו אלה קשים נתונים .ז׳
  כצעדמענה לסוגיה מורכבת זו.   שיספק פיילוט וליישם לפתח הוחלט במסגרתה אשר, הבאות
 והגדרת האתגרים והפתרונות המוצעים.העמקה, דיוק ולמידה ל נדרשים אנו ראשון

 
 

 המבוקש  השירות .2
 

אנשים עם מגבלות  בני נוער ו בחינת מאפייני חווית הבדידות בקרב  המזמין מעוניין לקבל הצעות ל
ומיפוי מודלים של התערבויות אפקטיביות מתוך מקרי בוחן של הצלחות    12-64בגילאי   שונות

   האדם עם המוגבלות עצמו. במתן דגש על נקודת המבט שלבארץ ובעולם 
 

 : הבאים םמרכיביהההצעות לתת דגש על  על
 
  – למידת התחום .א׳

 )לרבות תיעוד כמותי ומתן נתונים סטטיסטים מהארץ ומהעולם(.  נתוניםמידע ואיסוף  .1
 .למידה של תהליכים שכבר מתקיימים בנושא זה במשרדי הממשלה ובשטח .2
אודות ממדי התופעה, מחקרים שנעשו בארץ ובעולם, סקירת ספרות בארץ ובעולם  .3

על פתרונות ושירותים: גופים וארגונים מפעילים, מודלים עסקיים,  אומימחקר בינל
 .יישומייםותהליכים  best practicesקהלי יעד, פתרונות טכנולוגים, התערבויות 

קורונה( על תחושת השייכות למידה של השפעת מצבי חירום )בעיקר תקופת ה .4
 והבדידות במרחבים הוירטואליים.

, האתגרים הצרכיםהגורמים המשפיעים, במטרה לזקק את משתמשים:  מחקר .5
וההזדמנויות המגוונים של אנשים עם מוגבלות ובני משפחותיהם, אנשי מקצוע, קובעי 

, תצפיות מדיניות. יעשה שימוש בכלים כגון ראיונות עומק, סקרים, קבוצות מיקוד
 . וכו'

 אוכלוסיית היעד למחקר המשתמשים כוללת: 
סקר הכולל מדגם מייצג של  אנשים  –נשים עם מוגבלות ובני משפחותיהם א .א׳

 מנעדו , מגוון גילאיםממגוון סוגי מוגבלויות )פיזי, חושי, אוטיזם, מש"ה, נפש(
 עוצמות תמיכה )רמות תפקוד(.  

 נציגי משרדי הממשלה הרלוונטיים .ב׳
במסגרות קהילתיות הציבוריים,  בשירותיםעובדים הטיפול ו מקצוע אנשי .ג׳

 . וארגונים המפעילים שירותים עבור אנשים עם מוגבלות
 

כמו גם בעלי העניין והקשרים בניהם.  מכלול: ת( המקומיecosystemמיפוי הסביבה ) .6
 שירותים קיימים להתמודדות עם התופעה ושירותים חסרים. 

 
 :בהתייחס לקבוצות הגיל השונות וריכוז תובנות ממצאים הצלבתמקצועי,  ניתוחעיבוד,  .ב׳

 .תמונת מצבו, להתערבות נכוניםמקומות , והזדמנויותחסמים תמונת מצב, 
 

 בדידות של אנשים עם מוגבלות ברמת מקרו.   שלשל המשמעות הכלכלית  סקירה .ג׳
 

להפגת בדידות בקרב  והמענים הנדרשים,  , סוגי ההתערבויותתהפעולות, הפרקטיו מיפוי .ד׳
 אנשים עם מוגבלות.

 
מודל חדשני ובדיקת היתכנות לפיילוט כולל תכנון והגדרה של אבני דרך מרכזיות ל המלצות .ה׳

 ליישום ההמלצות.  
 

' כנספח אהמצורפת להסכם זה   ת נותן השירותיםבהתאם למפורט בהצע יבוצעוהשירותים  .3
 (."הצעת השירותים"ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: 

 
לוחות ל התייחסות תוך, לעיל 2בסעיף  המרכיבים המפורטיםמציעים יגישו הצעה הכוללת את  .4

 . לספק המזמין ידרשילפרט את המידע אותו  יםהמציע על הזמנים.
 

 לבצע התאמות והנגשות לאוכלוסיית המחקר ככל שיידרש. נותן השירותים שיבחר,באחריות  .5
 .)כולל פישוט לשוני במידת הצורך( זו הצעה במסגרת יוצגו המחקר כלי הנגשת אופן

 
 + מע"מ.₪  230,000הצעת המחיר לא תעלה על סך של  .6
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 מזמין מול ה השירותיםמתן  אופן .7
 
 שינוי לכ אושר.תייעשו על פי ההצעה שהבחינה והמיפוי   תהליךבמסגרת  הפעולותל כ .א׳

 ויעשהמטעם המזמין, המלווה את הפרויקט,  היגוי ועדת לאישור כפוף יהיה ההצעה ממתווה
ועדת ההיגוי תתכנס באופן סדיר אחת לתקופה לקבלת דיווח, אישור  .הצדדים בין בתאום

 שינויים מההצעה המקורית אם יידרשו והכוונה בהתאם לצרכי המזמין.
 

 ערכנה מעת לעת שת ת ההיגויועד ישתתף בישיבות, נותן השירותיםמטעם מוביל  נציג .ב׳
 .בירושלים

 
וזו תלווה את  כפופה לועדת ההיגוי(ועדת משנה ה), תוקם ועדה מייעצת מהלךלשם ליווי ה .ג׳

מבלי  .שותפה בכל שלבי הביניים, צמתי קבלת ההחלטות וכו' זמינה ונותן השירותים, תהיה 
- למזמין בכתב ובעלמוטלת חובת דיווח תקופתית  השירותים נותןלגרוע מן האמור לעיל, על 

  פה.
 

יועברו , וכל תוצריו )שאלונים, מתווי ראיונות וכו'( בהם יעשה שימוש בתהליך  כלי המחקרכל  .ד׳
  לעיון ואישור חברי הועדה המייעצת לפני הפצתם.

 
 תהודע קבלתעל המציע לקחת בחשבון כי יידרש להיערך באופן מידי להתחלת ביצוע, מיד עם  .ה׳

 .  הזכייה
 

,  כתיבת דו"ח ביניים המיפויחודשים. תקופה זו כוללת את ביצוע  6  -הינה ל תקופת ההסכם  .ו׳
  ועדת ההיגוי.ודו"ח מסכם והצגתם בפני 

 
   תנאי סף להגשת הצעה .8

 
בסדר גודל דומה בתחום  מהלכיםפרויקטים / מחקרים/  שני לפחותניסיון בביצוע מציע ל .א׳

  (.ממליצים 2-ו דוגמאות 2לצרף  נאהחברתי )
 

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

 
 בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים והתקשרות עם גופים ציבוריים.  עומדהמציע  .ג׳

 
 .2020הוא עמותה או חל"צ, על המציע להחזיק באישור ניהול תקין לשנת המציע אם  .ד׳

 
 יתרון  המקנים נוספים תנאים .9

 
 .בעולם התוכן הרלוונטי נתוניםניסיון בהערכת תכניות/מחקר/מיפוי  .א׳

 
 של בתחוםנתונים  וניתוח עיבוד, מיפוי הינואחד שתחום מומחיותו  אדםלפחות  כוללצוות ה .ב׳

  .(ממליצים 2פרטי קשר של -ו דוגמאות 2לצרף  נא) גבלותומ עם אנשים
 

וניסיון מוכח )מחקר ו / או פרקטיקה( בתחום הידע של  ידעאדם אחד  לפחותכולל  צוותה .ג׳
 .(דוגמאות 2לצרף  נא) הפגת בדידות 

 
   אמות מידה לבחירת ההצעה .10

 
על פי אמות המידה והמשקולות על ידי ועדת בחירה המורכבת מהשותפים ההצעות תיבחנה 

 הבאים:
 

 (%40) בעולם התוכן הרלוונטי נתוניםמחקר/מיפוי  /תכניותסיון המציעים בהערכת ינ .א׳
עם השירותים הרלבנטיים, , הרלוונטי  היעד להק בקרב, הרלוונטי ההתערבות בתחום ניסיון
 ייחודית. , מומחיותהרלוונטי בהיקף, הרלוונטיות השאלות סביב
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 ( %04)מתודולוגיה ו ההצעה איכות .ב׳
אופן , השירותים, היערכות המציע לביצוע השירותיםהתרשמות מתוכן ההצעה ומערך  

שימוש בכלי מחקר ו היכרות, הרלוונטית הספרות עם היכרות, המיועד תקציבקת החלו
 שיטות, הדגימהתכנית ו רציונליחד עם ביצוע ההתאמות הרלוונטיות,  קיימים ומתוקפים

 .ואתגרים מתודולוגים אחרים ההשוואתיות לסוגיות התייחסות, איסוף וניתוח הנתונים
 

 ( 10%התרשמות כללית ) .ג׳
 התחייבות, פרסום בכתבי עת אקדמיים בתחום הרלבנטי, צוות חוקרים רב מקצועי, המלצות

 .וכיו"בבלוח זמנים  ידהמלע
 

 ( 10%) אישית התרשמות .ד׳
 עם שיערוך פגישה במהלך המזמין עליהם שילמד)כפי  ומהחוקרים המציעמ התרשמות
 .( והמלצותביותר הגבוהים לציונים יזכו שהצעותיהם, המציעים

 
 תהליך המכרז והתנהלות המציעים .11

 
 לוחות זמנים .א׳

 
 הערות  תאריך  שלב 

מועד אחרון להגשת שאלות 
 הבהרה  

23.6.2020  

 מועד אחרון להגשת הצעות
 (14:00)עד השעה 

22.7.2020  

עם למפגש מועד מתוכנן 
  )ב((12סעיף כאמור ב) מציעים

  

 
 שאלות הבהרה  .ב׳

 
עד למועד המצוין בטבלת לוח  מערכת משיק,כל מציע רשאי לפנות בכתב, באמצעות  .1

 הזמנים בס"ק )א'( לעיל.
 

 את השאלות יש להגיש בפורמט הבא: .2
 שאלה  סעיף  מסמך במכרז  נושא 

    
 

לא ייענו ולא או בכל דרך אחרת שלא בהתאם לאמור לעיל,  שאלות שיופנו בעל פה .3
 יחייבו את הג'וינט.

 
השאלות ייענו במרוכז והתשובות ישלחו באמצעות דואר אלקטרוני לכל מי שביקש  .4

 לקבל את הנוסח המלא של המכרז )תוך השמטת שם השואל(.
 

 הגשת הצעה במכרז   .ג׳
 
לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג. ההצעות ג' 19המכרז ינוהל כמכרז ממוכן לפי תקנה  .1

של חברת "משיק"   Sourcing Visionממוכנת למכרז יוגשו למערכת המכרזים ה
"המועד האחרון להגשת  )להלן:  14:00בשעה  22.7.2020ליום  ( עד"המערכת")להלן: 

 (. ההצעות"
 

נות יש לפ –לצורך קבלת הנחיות, הגשת הצעות ולכל סיוע טכני בכל הקשור למערכת  .2
 . 050-9029376למוקד התמיכה של חברת משיק בטלפון: 

 
לצורך הגשת ההצעה יש לסרוק את כל המסמכים המפורטים להלן ולטעון אותם  .3

למערכת. מובהר, כי יש לטעון למערכת כל חלק או נספח או מסמך באופן נפרד 
 בהתאם למופיע במערכת.
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צאנה במלואן במערכת במועד  מובהר בזאת, כי במכרז תשתתפנה רק הצעות אשר תימ .4
האחרון להגשת הצעות. המערכת  תינעל באופן אוטומטי במועד האחרון להגשת 

 ההצעות.
 

 רשימת המסמכים שיש לצרף:  .5
 

כל מסמכי המכרז כשהם חתומים בראשי תיבות ע"י  .1
 המציע

 

טופס הצעה חתום ומאומת ע"י עו"ד הכולל הצהרות,  .2
 .'אכנספח  בנוסח המצורף  

 

  תיאור ניסיון המציע והצוות .3
, 'ב כנספח הסכם התקשרות עם הג'וינט בנוסח המצורף   .4

 חתום על ידי המציע ומאומת ע"י עו"ד או רו"ח
 

אישור על ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות עם גופים  .5
 (1976ב-ציבוריים )תשל"ו 

 

  תעודת רישום ותקנון של המציע )אם המציע הוא תאגיד( .6
אישור עדכני מאת עו"ד או רו"ח בדבר מורשי החתימה   .7

המוסמכים לחתום בשם הגוף המציע )בתוקף של עד שנה 
 לפני המועד האחרון להגשת הצעות(.

 

המציע הוא אישור ניהול תקין תקף ותעודת מלכ"ר )אם  .8
 עמותה או חל"צ(.

 

 
 

 הניקוד והבחירה  תהליך .12
 
 למהלך םשותפיהצוות מקצועי בו יהיו נציגים של  ההצעות שתתקבלנה תובאנה לדיון בפני .א׳

 הקבועות לעיל.ותיבחנה על פי אמות המידה 
 

מציעים  3עריכת מפגש עם עד  זמין עלמהמכרזים של ה תלוועדהמקצועי ימליץ  הצוות .ב׳
 .שהצעותיהם קיבלו את הניקוד הגבוה ביותר

 
 המכרזים תלוועד המקצועי הצוות ימליץ, המפגש לשלב שעלו המציעים עם הפגישות בסיום .ג׳

 של המכרזים ועדת בסמכות תהיה, הזוכה בחירת על הסופית  ההחלטה. הזוכה בחירת על
 . בלבד המזמין

 
 ופרסוםזכויות יוצרים  .13

 
 . ולשותפיםתהיינה שייכות למזמין החקר, זכויות היוצרים בכל תוצרי  .א׳

 
שומרים לעצמם את הזכות לפרסם את הדו"חות הסופיים בפרסומים של  שותפיםוה מזמיןה .ב׳

ג'וינט ישראל ואגפיו ובכל פרסום אחר של מי מן השותפים, תוך מתן קרדיט לחוקר על ביצוע 
 המחקר. 

 
לפרסום  מיפויהלהשתמש בנתוני מחקר  רשאי היהי ספק השירותיםלאחר פרסום הממצאים,  .ג׳

בפורומים מקצועיים, זאת  המיפוילהציג את ממצאי מאמרים בכתבי עת מקצועיים ו/או 
מקור הנתונים ועצם   ,המהלךותוך אזכור  המיפוי לתהליךבתיאום מראש עם נציגי השותפים 

 .השותפיםו המזמיןהפעלתה במימון 
 

הראשי,  חוקרההשותפים ו, המזמיןבפורומים שונים עפ"י בחירת  ויוצג השירותיםוממצאי  יתכן .ד׳
 וצוות המחקר יהיה מחוייב להגיע ולהציג את המחקר, בכפוף לתיאום מוקדם.

 
כיוזמים  הנוספים והשותפיםהגוף שיבחר יהיה מחוייב להציג בפרסומיו את ג'וינט ישראל  .ה׳

 פרסום. ה יופץ  ובכתבמוקדם האישור  אתומממנים ולקבל 
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 הוראות כלליות  .14
 
או למחוק מהם,  םמסמכי ההזמנה להציע הצעות, להוסיף לההמציע אינו רשאי לשנות את  .א׳

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 ושלמה וכי  .ב׳

לא הסתמך על מצג כלשהו של המזמין. בנוסף על האמור לעיל, בהגשת הצעתו יראה המציע, כמי 
נחוצה לשם הכנת  שהייתהשכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו וכמי שערך כל בדיקה 

תשמע מצדו של המציע כל טענה בדבר טעות ו/או הטעיה ו/או אי ידיעה של ההצעה והגשתה ולא 
 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 המציא עם  .ג׳

תוך פרק זמן שיקבע על ידו, ובלבד שכל מסמך   הצעתו מסמך כלשהו, להשלים את המצאת הנ"ל,
כאמור, יהיה בעל תוקף ותחולה נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, כפי שנקבע בתנאי הזמנה 

על המזמין כל חובה לדרוש מהמציע השלמת  חלה  לאלהציע הצעות זו. למען הסר ספק, 
 מסמכים כאמור.

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

 מציעים נוספים אחרים, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי מסוייג. 
 

די , עם כל מי שיחליט לפי שיקול דעתו הבלע'( ב)נספח  המזמין יהיה רשאי להתקשר בהסכם .ה׳
והבלתי מסוייג בתנאים הקבועים בהזמנה להציע הצעות זו. בנוסף על האמור לעיל ובלי לגרוע 

מכלליותו, יהא המזמין רשאי להחליט לפי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי מסוייג שלא לקבל 
 הצעה כלשהי או לבטל הליך זה. 

 
או איכות  /המזמין יהיה רשאי שלא להתחשב בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מהות ו .ו׳

 השירות, או מבחינת מחירה ביחס למהות ההצעה ותנאיה.
 

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

 חס ליתר ההמלצות.תקבל משקל מכריע בעת הניקוד בי
 

' לעיל, המזמין שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף מציע זמבלי לפגוע בכלליות האמור בס"ק  .ח׳
אשר עבד בעבר עם המזמין או עם גוף אחר מיסודו של המזמין, שקיימת לגביו חוות דעת 
סר שלילית. במקרה כזה, תינתן למציע זכות טיעון בכתב לפני מתן ההחלטה הסופית. למען ה

 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 חתימתו  .ט׳
של המזמין על הסכם, יהווה הסכם זה הסכם מחייב. כל עוד לא נחתם ההסכם על ידי המזמין, 

זרת של המציע עד למועד שבו יודיע המזמין למציע כי הצעתו לא תחשב ההצעה כהצעה בלתי חו
 התקבלה.

 
 המזמין יודיע לכל מציע שהצעתו לא נתקבלה על ידיו על אי קבלת הצעתו. .י׳

 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל סעד או זכות המוקנית למזמין, ההצעות המפסידות תעמודנה  .י״א

וכה, וזאת למקרה שבו המציע הזוכה יחזור יום נוספים לאחר מתן הודעה למציע הז 90בתוקפן 
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. 
 

  .על שיתוף הפעולהאנו מודים לכם מראש 
 

 , בכבוד רב
 

 אפרת שטרן 
 מנהלת ישראל מעבר למגבלות
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 ' אנספח 

 הצעת הגוף המציע  

 

 פרטים כלליים ליצירת קשר  .1

  שם המציע 

  מס' זיהוי  

  כתובת  

  טלפון

  דואר אלקטרוני 

  שם מנהל המחקר המוצע 

 

 חלקים בהצעה אותם מבקש המציע להשאיר חסויים .2

 ידי על בהם המציע סבור כי העיון אשר בהצעה הכלולים העמודים, הסעיפים או המסמכים להלן
  מקצועי. סוד או מסחרי מציעים האחרים הוא חשיפה של סוד

 נימוק למניעת החשיפה  נושא  מסמך / עמוד / סעיף 

   

   

 

   והצוות המוצע תיאור ניסיון המציע .3

בסדר גודל דומה בתחום  מהלכיםפרויקטים / מחקרים/ בביצוע לפחות שני המציע ניסיון  .א
 החברתי 

 2הגיש ל קיומו של ניסיון זה מהווה תנאי סף. לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף,  יש :לב שימו
 ממליצים. 2פרטים של דוגמאות ו

 . ניסיון בהערכת תכניות/מחקר/מיפוי נתונים בעולם התוכן הרלוונטי .ב

 ניסיון צוות המחקר: .ג

נתונים  וניתוח עיבוד, אחד שתחום מומחיותו הינו מיפוי אדםלפחות  לוכללצוות העל  .1
 . ממליצים 2פרטי קשר של כן ו דוגמאות 2לצרף  נא. מוגבלות עם אנשים של בתחום
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וניסיון מוכח )מחקר ו/או פרקטיקה( בתחום   ידעעם אדם אחד  לפחותל וכלל הצוותעל  .2
 . ממליצים 2כן פרטי קשר של ו דוגמאות 2לצרף  נא. הידע של הפגת בדידות

 
 כולל פירוט הניסיון הרלבנטי. ,המוצעהצוות קורות חיים מעודכנים של יש לצרף  .3

 

  ההצעתוכן ה .4

עמודים מודפסים ברווח כפול )לא כולל ביבליוגרפיה( ותכלול את  10תהיה בהיקף של עד  ההצעה
 הסעיפים הבאים: 

עמוד שער שיכלול: שם ההצעה, המנהל המדעי הראשי, שם מלא, מקום עבודה ותפקיד,  .א
כתובת, מספר טלפון בעבודה, כתובת דואר אלקטרוני, הגוף במסגרתו מוגשת ההצעה ו/או שם 

 סגרתו מוגשת ההצעה.  המוסד במ

 מילים שיציין את מטרות ההצעה ושיטת ביצועה.  200תקציר של  .ב

 רקע קצר על הנושא )עד שני עמודים( המסתמך על מקורות עדכניים מהשנים האחרונות.  .ג

רציונל ומטרות: כולל פירוט חשיבותן של מטרות ההצעה לקידום גוף הידע התיאורטי בנושא  .ד
 וליישום בשדה.  

השיטה: אוכלוסיית היעד, מערך ומהלך, שיטת איסוף הנתונים, המקורות לנתונים והשיטות  .ה
 לאיסופם, עיבודים סטטיסטים מתוכננים

 השלכות הממצאים ופוטנציאל יישומי  .ו

 6 עלביצוע לא תעלה תקופת המשאבים דרושים: לוח זמנים מוצע לביצוע והגשת תוצרים.  .ז
    חודשים.

 יש להגיש תקציב מפורט לפי תפוקות.  -תשלום ואבני דרך ל הצעת מחיר .ח

הטבלה המוצגת להלן היא לצורך המחשה בלבד. על המציע להכין ולמלא טבלה הרלבנטית  
 לאופי ההצעה
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 תנאי לעסקה עם גוף ציבורי  –עמידה בדיני העבודה   –הצהרות המציע  .5

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

המחויבים עפ"י כל דין ו/או הנהוגים ביחסים שבין מעביד ועובד, לרבות ומבלי לפגוע 
ורת שאינה פחותה משכר המינימום לעובדים, דמי חופשה, דמי בכללית האמור לעיל, משכ

 מחלה, הפרשות פנסיוניות, פיצויי פיטורין, פיצויי פרישה, מס בריאות וביטוח לאומי. 

מועד "-" והרשעה"; "עבירה" ; "בעל זיקהבתצהיר זה, משמעותם של המונחים " .ב
 1976 –בוריים, התשל"ו ב)א( לחוק עסקאות גופים צי2" הינו כהגדרתם בסעיף ההתקשרות

תנאי לעסקה עם גוף ציבורי". אני  –"(, תחת הכותרת "קיום דיני עבודה החוק" -)להלן
 מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.

 :5הנני/ו מצהיר/ה/ים בזאת כי המציע ובעל הזיקה אליו .ג

 
הורשעו ביותר משתי עבירות אולם במועד  אוהורשעו ביותר משתי עבירות  לא

 לפחות שלוש שנים ממועד ההרשעה האחרונה. חלפוההתקשרות, 

 
הורשעו ביותר משתי עבירות במהלך השלוש השנים האחרונות שקדמו למועד 

 ההתקשרות. )מצ"ב פרטים בדבר ההרשעות לרבות מהותן ומועדן(.

 
 יש לסמן את אחת מהאפשרויות בסעיף. 5

העלות  הסעיף 
 ליחידה 

כמות 
 נחקרים/קבוצות 

אבני דרך  
 לתשלום

נקודות  
 הערות   סה"כ זמן 

חתימת הסכם 
   התקשרות

תשלום 
ראשון 

 14לאחר    15%
 יום

סקירת ספרות 
ומסמך בניית 

 מתודולוגיה וכלים 
    

תשלום 
       15%שני 

איסוף נתונים 
 –וניתוח איכותני 

 ראיונות 
    

 
      

 -איסוף נתונים 
סקר   -  כמותני

 וניתוח ממצאים
    

 
      

דוח סטטוס 
תקופתי )כולל 

 דיווח בוועדת היגוי(
    

תשלום 
שלישי 

20%       

ביניים כולל דוח 
עיצוב )כולל דיווח 

 בוועדת היגוי(
    

תשלום 
רביעי 

20% 
      

דוח סופי כולל 
עיצוב )כולל דיווח 

 בוועדת היגוי(
    

תשלום 
         30%סופי 

   מע"מ )אם יש(

 

   

     סה"כ
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 :6ה/ים כי על הגוף או על בעל זיקה אליו/עוד אני/ מצהיר .ד

לא הוטלו עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה בשלוש השנים שקדמו  
 למועד ההתקשרות.

הוטלו עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה בשלוש השנים שקדמו  
 לרבות מהותם ומועדם(.למועד ההתקשרות. )מצ"ב פרטים בדבר העיצומים 

 שימוש בתוכנות מקוריות   –הצהרות המציע  .6

המציע מתחייב לעשות שימוש בתוכנות מקוריות בלבד לצורך ביצוע השירותים המתוארים במכרז  
 זה.

 שמירת סודיות ופרטיות   –הצהרות המציע  .7

 בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצדם: .א

(, ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, Know-How(, ידע )Informationכל מידע ) -"מידע" 
מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור באספקת השירותים בין בכתב ובין 

בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית 
 ו/או מגנטית ו/או אחרת.

כל מידע אשר יגיע לידי בקשר לאספקת השירותים, בין אם נתקבל  -"סודות מקצועיים" 
במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר 

 ימסר על ידי הג'וינט ל ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו. 

שיגיעו אליו עקב ההסכם, בסודיות המציע מתחייב לשמור את המידע והסודות המקצועיים  .ב
 מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך מילוי חובותיו על פי ההסכם. 

המציע מתחייב למלא אחר הוראות כל חוק והנחיה בעניין הגנה על הפרטיות החלים על  .ג
איסוף ועיבוד מידע לרבות, חוק הגנת הפרטיות והתקנות והצווים שהותקנו על פיו, תקנות 

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

 בקשר למידע האישי.

מבלי לפגוע בכלליות האמור, המציע מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא  .ד
 כל אדם את המידע והסודות המקצועיים שהגיעו אליו עקב ההסכם, למעט: לידיעת 

מידע שהיה בידי המציע טרם התקשרות בהסכם זה והגיע לידיו באופן חוקי מגורם  (1)
 שאיננו הג'וינט.

 מידע שנמצא בנחלת הכלל, שלא בשל הפרת חובת סודיות של גורם אחר. (2)

 בקשר לכל פניה פרטנית במסגרתו.מידע שפותח על ידי המציע ללא קשר למכרז זה או  (3)

 מידע שעל המציע חלה חובה למסרו על פי כל דין. (4)

 מניעת ניגוד עניינים  –הצהרות המציע  .8

המציע מצהיר כי לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת או התחייבות אחרת   .א
 שלו לבין התחייבויות שהמציע עומד ליטול אם וככל שיזכה במכרז זה.  

מצהיר כי אם יזכה במכרז, ימנע מכל פעולה שיש בה כדי ליצור ניגוד עניינים בין המציע  .ב
ביצוע שירותים על פי הסכם המסגרת לבין מילוי תפקיד או התחייבות אחרת, במישרין או 

 בעקיפין. 

 
 יש לסמן את אחת מהאפשרויות בסעיף. 6
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 הגשת הצעה  –הצהרות המציע  .9

 בחתימה מטה, המציע מאשר כי:

מובן ומקובל עליו, וכי הליך התחרותי סעיף ב, כי כל הליך התחרותיקרא את כל הוראות ה .א
 מרגע הגשת הצעה זו.  הליך התחרותי המציע יהיה מנוע ומושתק מלעלות טענות כנגד תנאי ה

נכון ליום הגשת ההצעה, המציע אינו מצוי בהליכי פשיטת רגל או פירוק ולא מתנהלות נגד  .ב
 .הליך התחרותיהמציע תביעות מהותיות העלולות לפגוע בתפקודו, ככל שיזכה ב

 השירותיםהפרטים המופיעים בהצעה זו על נספחיה, הם אמת, והמציע מסוגל לבצע את  .ג
 ומתכוון לעמוד בכל פרט מהצעתו ובהוראת המכרז. 

________________________ 

 חתימות מורשי חתימה + חותמת המציע

 
 אישור עו"ד / רו״ח 

 
 _____________________, עו"ד / רו״ח מאשר/ת כי החתום/החתומים לעיל על ההצעהאני הח"מ 

 עם אנשים בקרב הבדידות חוויתת בחינחקר פתוח לזיהוי, הגדרה ו במסגרת הליך תחרותי בנושא 
הם מורשי החתימה כדין של המציע וכי חתמו על ההצהרות דלעיל לאחר שהזהרתי אותם כי , מוגבלות

 ת האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן.עליהם להצהיר א
 
 

__________________ ___________________ ____________________ 
 חתימה וחותמת   מספר רישיון     תאריך 
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 ' ב נספח

 ה ס כ ם

 שנערך ונחתם ביום _______

 

 בין 

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

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

 מצד אחד: 

 לבין 

 ______________________ ח.פ/ ע.ר. ____________________

 כתובת: _________________________

 באמצעות מורשי החתימה:

 ______________________ ת.ז. ________________ .1

 ______________________ ת.ז. ________________ .2

 
 " השירותים נותן" :להלן

 ;מצד שני

 אסטרטגית שותפות, שהינה "למגבלות מעבר "ג'וינט ישראל המזמין פועלת השותפות  ובמסגרת הואיל 
 , לפיתוח שירותים לאנשים עם מוגבלותרודרמן משפחת וקרן ישראל ממשלת, ישראל'וינט ג בין

 .("השותפות")להלן: 

)להלן:   מוגבלות  עם  אנשים  של  הבדידות  חוויתה ומיפוי של נושא  בחינביצוע  ב  תינמעוניהשותפות  ו והואיל 
   ."(שירותים"ה

, שפורסם ע"י הנדרשת השירותיםלקבלת הצעות לביצוע  תחרותיזכה בהליך  השירותים נותןו    והואיל
 בהתאם לתנאי הסכם זה. השירותים נותןל השירותיםמוכן למסור את ביצוע  והמזמין המזמין

 .השירותיםמצהיר כי הוא מעוניין ומסוגל לבצע את  השירותים נותןו והואיל 
 

 אי לכך, הוסכם והותנה בין שני הצדדים כדלקמן: 

 מבוא  .1

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

 סתירה בין נוסח ההסכם לנוסח הנספחים, נוסח ההסכם יכריע.במידה ותהיה  .ב׳
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 תקופת ההסכם .2

)להלן:   מועד חתימת ההסכם על ידי המזמיןהחל מ  , חודשים  6למשך    ותוקפו של הסכם זה הינ .א׳
 (."תקופת ההסכם"

, ים, למקרה הצורךנוספבשלושה חודשים המזמין יהיה רשאי להאריך את תקופת ההסכם  .ב׳
)שלושים( יום לפני  תום תקופת ההסכם  30עד  השירותים נותןעל כך ל ובלבד שישלח הודעה

 או תום תקופת ההסכם המוארכת, לפי העניין.

 והגשת דיווחים השירותיםביצוע  .3

' אכנספח  המצורפת להסכם זה   ת נותן השירותיםבהתאם למפורט בהצע יבוצעו השירותים .א׳
 (."השירותים"הצעת  ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן:

נותן סברה הועדה המייעצת כי יש לבצע תיקונים ו/או השלמות לדו"ח המסכם, יפעל  .ב׳
 לבצע התיקונים ו/או ההשלמות בהתאם להנחיות כאמור.   השירותים

 נותן השירותיםלעיל אם וככל שיהיו כאלה, מתחייב  )ג(  3עיף  לאחר ביצוע התיקונים כאמור בס .ג׳
 "(.  דו"ח סופי)להלן: "למסור למזמין  דו"ח סופי  

  יפעת לידי , באמצעות הדואר האלקטרוני, wordכל הדיווחים דלעיל יוגשו למזמין בקובץ  .ד׳
 .למגבלות מעבר ישראל'וינט ג, מנהלת תכניות, קליין

מוסכם כי אם וככל שידרשו למזמין נתונים כללים אודות תוצאות ביניים, במהלך תקופת  .ה׳
להעמיד לרשות  נותן השירותיםההסכם ובנוסף לדו"חות המפורטים בסעיף זה לעיל, מתחייב 

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

  התמורה .4

של כולל סך נותן השירותים בהתאם לתנאי הסכם זה, ישלם המזמין ל  הההערכתמורת ביצוע  .א׳
 (, כולל מע"מ )אם וככל שיחול(."התמורה")להלן:  ₪7 ____________

שעודכנה בשלב מאוחר    כפי  יתרת התשלומים יבוצעו בהתאם למפורט בהצעת נותן השירותים   .ב׳
 . , אם עודכנה בהסכמה ע"י הצדדיםיותר

יגיש גם דו"ח כספי בדבר הוצאות   נותן השירותיםמותנה בכך שאחרון תשלום ההמובהר כי  .ג׳
וכן מורשי   נותן השירותים, החתום ומאושר על ידי מנהל הכספים של  שירותיםועלויות ביצוע ה

 חתימה.

נותן המזמין ינכה מן התמורה את כל התשלומים שחלה החובה לנכותם על פי כל דין.  .ד׳
שורים מתאימים על ניהול ספרים, אישור על ניכוי מס במקור וכן יעביר למזמין אי השירותים

הוא  עמותה או חברה לתועלת    השירותים  נותן. אם  יםמסרשות הכל אישור אחר הנדרש על ידי  
 . בתוקף מאת רשות התאגידיםאישור ניהול תקין , יוגש גם הציבור

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

 השירותים  נותןמובהר ומוסכם בזאת כי התמורה דלעיל הינה התמורה היחידה שתשולם ל .ה׳
 כמפורט בהסכם.  השירותים ביצועעבור 

באמצעות העברה בנקאית שתבוצע לחשבונו מס'   השירותים נותןלכל התשלומים ישולמו  .ו׳
 _________ בבנק __________ סניף __________. 

 

 
 על המציע להשלים את הסכום המבוקש ולחתום לצד הסכום. 7
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 והתחייבויותיו  השירותים נותןהצהרות  .5

כמפורט בהסכם זה,  שירותיםהמצהיר, כי הוא כשיר על פי כל דין לבצע את השירותים  נותן .א׳
בהתאם להסכם זה, אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהם, לרבות בכל  השירותיםוכי ביצוע 

 הקשור לזכויות בקניין רוחני של צד ג' כלשהו.

ת , המאפשר לו לתת ארלבנטימצהיר בזה, כי הינו בעל רקע מקצועי השירותים  נותן .ב׳
השירותים בעזרת מומחים שיבחרו ויועסקו על ידו למטרה זו, והוא מתחייב בזה לתת את 
השירותים לשביעות רצונו המלאה של המזמין במומחיות ובמקצועיות, תוך שימוש בידע 

 .הנ"ל מיפויההחדיש ביותר המקובל היום בעולם לביצוע 

להעסיק עובדים מנוסים,  מתחייבהשירותים  נותןמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, 
 .יפוימהאחראיים ומקצועיים בביצוע 

 ועדת ההיגוי   .6

וגורמים  , ארגונים מפעיליםמלווה ועדת היגוי בה חברים נציג המזמין, השותפים מהלךאת ה .א׳
 (. "ועדת ההיגוי" )להלן: נוספים 

חודשיים /לחודשאשר תתכנס אחת עדת ההיגוי המלווה, בומתחייב להשתתף השירותים  נותן .ב׳
 בירושלים.

 . לשותפים ולוועדת ההיגוימתחייב להגיש דיווחים בכתב ובעל פה השירותים  נותן .ג׳

כלי המחקר, דו"ח הביניים והדו"ח הסופי יועברו לעיון ואישור חברי ועדת ההיגוי והועדה   .ד׳
 ן. המייעצת כהגדרתה להל

 ועדה מייעצת   .7

, תוקם ועדה מייעצת והחברים בה יהיו נציגי כל השותפים וכן חברים ההערכהלשם ליווי  .א׳
 (. "הועדה המייעצת"נוספים שיבחרו על ידי השותפים )להלן: 

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

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

 כח אדם .8

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

לדאוג לכך כי יועסק רק מי שיש לו רשיון או היתר   השירותים  נותןייב  בהיתר לפי כל דין, מתח
כאמור, לפי העניין. עובד, אשר לדעת הגורמים המקצועיים  אצל המזמין, אינו מבצע את 

 .השירותים  נותןתפקידו כהלכה ו/או איננו מגלה מקצועיות ראויה בביצוע תפקידו, יוחלף ע"י 

דיו את כל התשלומים המתחייבים מקיומם של יחסי עובד מתחייב לשלם לעוב  השירותים  נותן .ב׳
 השירותים נותןולהסכמים הקיבוציים החלים על עובדיו.  השירותיםמעביד בהתאם לחוקי  -

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

ספק, מובהר כי הסכם זה הינו לרכישת שירותים או תפוקות מעבודה בלבד, ולא  למען הסר  .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

, לא חלים השירותים נותן שלמוסכם ומוצהר בזאת מפורשות, כי בין המזמין לבין מי מטעמו  .א׳
לפקח,  להורות, להנחות ולהדריך את  מזמיןמעביד, וכל זכות שיש ל -ולא יחולו יחסי עובד 

ו/או כל מי שמטעמו, לרבות עובדיו ו/או המועסקים על ידו במתן השירותים  השירותים נותן
 –זה, אינה אלא  אמצעי להבטיח ביצוע הסכם זה,  ואין בו כדי ליצור יחסי עובד על פי הסכם  

 השירותים נותן של מטעמו מי ביןמעביד בין המזמין ל

מצהיר, כי הוא והוא בלבד, אחראי לתשלום לעובדיו ו/או למועסקים על ידו  השירותים  נותן .ב׳
ציאליים ותנאי עבודה בהתאם של מלוא משכורותיהם ו/או הזכויות המגיעות להם, תנאים סו

 לקבוע על פי כל נוהג וכל דין. 

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

ולכל מי מטעמו, לרבות עובדיו ו/או  השירותים  נותןמוסכם ומוצהר בזאת, כי אין ולא יהיו ל .ד׳
ו/או  השירותים נותןהמועסקים על ידו, כל זכות של עובד המזמין בכל דרך וצורה שהיא וכי 

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

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

מתחייב להבהיר את האמור לעיל באופן מפורש וברור לכל עובד ו/או מי  השירותים נותן .ה׳
 יו על פי הסכם זה. שיועסק על ידה לצורך ביצוע התחייבויות

מתחייב לטפל מיד ועל חשבונו בכל דרישה ו/או תביעה הנובעים על פי הנטען  השירותים נותן .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. 

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

את המזמין בכל חבות כספית  השירותים נותןבתשלום ו/או הוצאה בגין תביעה זו, ישפה 
ין יחוייב בה.  במקרה כזה, יהיה המזמין רשאי לקזז את שהיא, לרבות שכ"ט עו"ד, שהמזמ

 שירותים.  נותןהסכום מכל תשלום שיהא חייב ל

 אחריות  .10

בלבד אחראי לכל נזק, גוף או רכוש, אשר ייגרם לאדם או לגוף כלשהו, לרבות   השירותים נותן .א׳
 .יפויועובדיו וכל צד שלישי, תוך כדי ועקב ביצוע המ השירותים נותןהמזמין ועובדיו, 

מתחייב לבטח את עצמו, את עובדיו וכל מי מטעמו בביטוח מקיף ומתאים,  השירותים נותן .ב׳
 ההולם את נסיבות העניין, לרבות ביטוח צד ג' וביטוח חבות מעבידים.

יישא בכל תשלום פיצויים בגין נזק כאמור, וישפה את  מפההמבלי לגרוע מהאמור לעיל, הגוף  .ג׳
כאמור, לרבות שכ"ט   השירותים  נותןהמזמין שיפוי מלא על כל הוצאה שיוציא בגין חבותו של  

 עו"ד, הוצאות משפט או כל הליך אחר.

 שמירת סודיות והגנה על הפרטיות  .11
 

י הסכם זה בנאמנות כלפי  עובדיו ו/או מי מטעמו יבצעו את המוטל עליהם על פ השירותים  נותן .א׳
ינהגו ביושר, באמינות ובהגינות ביחסיהם עם המזמין ולא ישתמשו במידע שיקבלו  המזמין,

 ה לצורך פעילותם בכל מסגרת אחרת. במסגרת הסכם ז
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מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל גורם,   השירותים  נותן .ב׳
במישרין, בעקיפין ו/או בכל דרך שהיא, כל מידע מכל סוג שהוא שלפי טיבו איום נכסי הכלל  
)להלן: "מידע סודי"( שיגיע לידיו ו/או לידי עובדיו או מי מטעמו עקב או בקשר להסכם זה,  

ועו ו/או בקשר עם המזמין, וזאת במהלך ביצוע ההסכם, לפניו ו/או בתוקף או בקשר עם ביצ
 ללא אישור המזמין מראש ובכתב. – לאחר מכן

מתחייב לשמור בתנאים בטוחים כל מידע סודי או מסמך רשמי שנמסר לו או  השירותים נותן .ג׳
 שר עם ביצועו או בקשר עם המזמין.שיגיעו אליו עקב ביצוע הסכם זה, בתוקף או בק

בדבר הסדרים מיוחדים לעניין שמירת סודיות, לרבות   השירותים  נותןהמזמין רשאי להורות ל .ד׳
רי מידור או נוהלי עבודה מיוחדים והגוף המפעיל קביעת הסדרי אבטחת מידע מיוחדים, הסד
 מתחייב למלא אחר דרישות המזמין בנדון. 

מתחייב לפעול בהתאם להוראות חוק  השירותים נותןמבלי לגרוע מן האמור בס"ק ד' לעיל,  .ה׳
הגנת הפרטיות ותקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע( בכל הנוגע לאחזקת נתונים אישיים 

 . שייאספו ככל, ואו של המעורבים בהמיפוי  ליךתהאודות משתתפים ב

מתחייב להחתים כל עובד ו/או קבלן משנה אשר עשוי להיחשף למידע כאמור  השירותים נותן .ו׳
 . להסכם זהב'  כנספחעל הצהרת סודיות והגנה על הפרטיות, בנוסח המצורף 

למי שיורה  לרשות המזמין ו/או השירותים נותןעם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא יעמיד  .ז׳
ולביצוע הסכם זה בצורה מלאה, מסודרת   מיפויהמזמין, את כל המידע הנמצא ברשותו בקשר ל

(. כל המידע יועבר למזמין, בכל אופן שבו הוא קיים )בכתב, בקבצי  "המידע"ועניינית )להלן: 
  מחשב, בע"פ ו/או כל אופן אחר(, בלוח זמנים שייקבע ע"י המזמין, וללא כל תמורה נוספת. 

 הצהרה בהתאם למדיניות ארגון הג'וינט בדבר מניעת שחיתות  .12

מאשר, כי הובהר לו שבארגון הג'וינט, אליו משתייך המזמין, קיימת מדיניות    השירותים  נותן .א׳
 וקבלת שוחד. ברורה למניעת שחיתות, לרבות איסור מוחלט על מתן שוחד 

מאשר ומצהיר כי הוא נוקט בכל הפעולות הנדרשות למניעת שחיתות וכי לא   השירותים נותן .ב׳
 ל מטרה פסולה מכל מין וסוג שהוא. יעשה שימוש בכספים שישולמו לו על פי הסכם זה לכ

 זכויות יוצרים  .13

שייכות  תהיינה, שהוא וסוג מין מכל, על פי הסכם זההשירותים  תוצריזכויות היוצרים בכל  .א׳
והתמורה  )להלן: "השותפים"( במבוא להסכםבשותפות כמפורט שותפים גורמים הול מזמיןל

 דלעיל תהווה תמורה גם עבור זכויות אלה.

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

יוצרים הנובעות מהם, יהיו על פי הסכם זה או כתוצאה ממנו וזכויות ה יפוילשם ביצוע המ
שותפים. השותפים יהיו רשאים לעשות בהם כל שימוש, לפי שיקול דעתם מזמין והשייכים ל
 הבלעדי. 

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

על פי   יפוילא יעביר את המסמכים או כל חומר אחר שהכין במסגרת ביצוע המ  םהשירותי  נותן .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 

בחומר האמור לצורך ביצוע עבודות אחרות בשכר, ללא אחרת ו/או קטעים מהם, ולא ישתמש 
 אישור מראש ובכתב מן המזמין. 

לא יהא רשאי להשתמש בנתונים ו/או בתוצרים אשר נאספו במסגרת    השירותים  נותןמובהר כי   .ה׳
ו/או לעבודה מדעית אחרת, אלא אם  לפרויקטיםעל פי הסכם זה, למחקרים ו/או  שירותיםה

 כן קיבל לכך את אישור המזמין מראש ובכתב. 
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מתחייב לא להפר בעצמו כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי כלשהו,  השירותים נותן .ו׳
 על פי הסכם זה. יפויבמהלך ביצוע המ

 פרסומים .14

 הדו"ח הסופי ואופן הפרסום.שותפים כהגדרתם לעיל יקבעו  את מועד פרסום וה מזמיןה .א׳

צוות יהיה מחויב  ההראשי, ו  בצעמוצג בפורומים שונים עפ"י בחירת השותפים והת השירותים .ב׳
 , בכפוף לתיאום מוקדם.השירותיםלהגיע ולהציג את 

המזמין והשותפים שומרים לעצמם את הזכות לפרסם את הדו"חות הסופיים בפרסומים של  .ג׳
על ביצוע   בצעהמ גוף ן השותפים, תוך מתן קרדיט להמזמין ובכל פרסום אחר של מי מ

 .השירותים

 השירותיםמטעמו, יהיו רשאים להשתמש בנתוני    ומי  השירותים  נותןלאחר פרסום הממצאים,   .ד׳
, זאת בפורומים מקצועיים םממצאיה  לפרסום מאמרים בכתבי עת מקצועיים ו/או להציג את

מקור הנתונים ועצם  ,השירותיםותוך אזכור בתיאום מראש עם המזמין ונציגי השותפים 
 השותפים.ו המזמיןהפעלתה במימון 

מתחייב לציין בדו"ח הסופי ובכל פרסום הקשור אליו כי הוכן על פי הזמנת  השירותים נותן .ה׳
 . תוכן הפרסום יתואם מראש בין הצדדים.םובמימונ והשותפיםהמזמין 

 ביטול ההסכם .15

, או כל חלק ממנו, על ידי מתן הודעה על כך  יפויהמזמין רשאי בכל עת לבטל את ביצוע המ .א׳
 מראש, וזאת ללא צורך במתן נימוקים. )שלושים( יום 30, נותן השירותיםבכתב ל

רק בגין החלק היחסי של  בצעהמבמקרה של ביטול כאמור בס"ק )א(, ישלם המזמין לגוף  .ב׳
השירותים שניתנו והושלמו עד למועד כניסת הביטול לתוקף בהתאם לקביעת ועדת ההיגוי, 

 השירותיםיצוע ולא יהיה חייב בכל פיצוי,  תמורה או  תשלום אחר עבור או בקשר לביטול ב
 או אותו חלק מהם שבוטל.

, הצדדים מצהירים, כי תקופת ההודעה המוקדמת נקבעה לאחר שקילה ודיון, נותןלמען הסר  .ג׳
ולא יהיו לאף אחד מהצדדים טענות כלשהן בקשר לאורך תקופת ההודעה ו/או לשיקולים 

 שהביאו לנתינת ההודעה על ביטול ההסכם.

חשב הפרת הסכם, והוראות ההסכם תלא  השירותיםמוסכם, כי ביטול ההסכם לגבי חלק מן  .ד׳
 ימשיכו לחול על אותו חלק לגביו לא בוטל ההסכם.

 הפרות ותרופות  .16

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

 לא תיקן תוך המועד שצויין בהודעה. השירותים נותןהמעוות, ו

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

חייב לעשות על פי הסכם זה, וזאת על  השירותים נותןש השירותיםאמצעות אחרים את או ב
 .השירותים נותןחשבון 

 סמכות שיפוט  .17
 

הצדדים מסכימים כי מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור להסכם זה יהיה בבתי המשפט 
 המוסמכים בירושלים בלבד.
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 הוראות כלליות  .18

ההוראות בדבר זכויות יוצרים ושמירות סודיות יחולו גם לאחר למען הסר ספק מובהר כי  .א׳
 סיום הסכם זה.

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

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

, להעמיד לרשותו את המידע  בצעהמהמזמין מתחייב לעשות כמיטב יכולתו לסייע לגוף  .ג׳
 , הכל בכפוף להוראות כל דין.השירותיםוהנתונים שברשותו, הנחוצים לשם ביצוע 

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

בשום צורה או אופן מהתחייבויותיו כלפי המזמין בקשר למתן השירותים  השירותים נותןאת 
השירותים מתחייב לתקן בתוך זמן סביר כל ליקוי ו/או פגם   ותןנומילוי תנאי הסכם זה. 

 שיתגלה.

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

 הצדדים, מראש ובכתב.או בפרטי הנספחים, יעשה בהסכמת 

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

מתחייב לבצע את   השירותים  נותןנציג המזמין לעניין הסכם זה הוא מי שהוסמך לכך על ידיו, ו .ז׳
 ההסכם בתיאום מלא עמו.

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

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום :

 
 

 
___________________                  _____________________ 

 השירותים נותן                המזמין               
 

 השירותים נותןאישור חתימת  

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

 
 ._________________________ ת.ז._________________2

 נותןולחייבו לכל דבר ועניין וכי  השירותים נותןאשר חתמו על הסכם זה, מוסמכים לחתום בשם 
 מוסמך לחתום על הסכם זה על פי תקנונו. השירותים

 

___________________ 
 ו"ד/רו"ח ע
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 א' להסכם נספח

 ההצעה הזוכה יצורף כנספח א'( )עותק 
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 )להסכם( 'בנספח 

 התחייבות לשמירת סודיות ולהגנה על הפרטיות

 ומניעת ניגוד עניינים 

 

(, הינו הבעלים של מאגר מידע אודות משתתפים "מעביר המידע"וג'וינט ישראל חל"צ )להלן:  הואיל 
 בתוכניות המפותחות על ידו. 

( לצורך ]לפרט[ "נותן השירותים")להלן: __________________ ומעביר המידע התקשר עם  והואיל 
 (."השירותים"___________________ )להלן: 

משתתפים בתוכנית ולצורך ביצוע השירותים, יימסר לנותן השירותים מידע אודות  והואיל 
 ( הכולל גם מידע מזוהה אישי. "התוכנית"_____________ )להלן: 

ומעביר המידע הסכים למסור את המידע בכפוף לחתימת נותן השירותים על התחייבות לשמירת  והואיל 
 סודיות המידע בנוסח המפורט להלן.

 אי לזאת, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים  כדלקמן: 

 : ידעמטרת מסירת המ .1

 .בלבד השירותיםלצורך ביצוע  המטרות למסירת המידע לנותן השירותים הן

(, או ידע Informationהוסבר לנותן השירותים והוא מאשר כי יקבל לחזקתו או יגיע לידיעתו מידע ) .2
Know- How) לחוק הגנת  7(, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור, או "מידע" כמשמעותו בסעיף

"(,  או מידע שידיעתו תשמש ל"קיצור דרך"  חוק הגנת הפרטיות)להלן: " 1981 –תשמ"א הפרטיות 
לשם הגעה למידע שהכלל יכול להגיע אליו, בין בעל פה ובין בכתב, בכל אמצעי העשוי לאצור מידע, 
בין ישיר ובין עקיף, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות )כל הנאמר 

 (. "המידע"ף זה, להלן: בסעי

נותן השירותים מתחייב לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ולהשתמש במידע אך ורק  .3
לעיל, ובכפוף לאמור לעיל, לא להשתמש במידע או לנצלו,  1למטרה או המטרות המפורטות בסעיף 

( שלא בהתאם בין לשימוש עצמי ו/או לכל שימוש אחר )לרבות לצרכים פוליטיים או מסחריים
 לאמור לעיל, וכן לא לגרום או לאפשר לאחרים לנצל, בכל דרך או אופן שהם, את המידע. 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, נותן השירותים מתחייב לא לאפשר לכל אדם, צד שלישי,  גוף  .4
ע, ו/או מוסד כלשהם לקבל את המידע, בין במישרין ובין בעקיפין, לא לפרסם, להעביר, להודי

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 שהוא. 

נותן השירותים מתחייב לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את  .5
התחייבות זה לרבות שמירת על סודיות המידע, בין השאר, לנקוט בכל אמצעי   התחייבותו על פי כתב

 הזהירות הנדרשים מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת.

נותן השירותים לא יחשוף את המידע הסודי לצדדים שלישיים או למי מעובדיו או קבלני המשנה  .6
דע נדרשת לצורך הגשמת המטרה. נותן "(, מלבד לאלה אשר חשיפת המי הנציגיםשלו )להלן: "

השירותים מתחייב להביא לידיעת הנציגים או מי מטעמו את האמור בהתחייבות זו לרבות חובה  
זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה. כל העברת מידע לקבלני משנה, תדרוש 

 הסכמת מעביר המידע מראש ובכתב.

עביר המידע,  על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או נותן השירותים יהא אחראי כלפי מ .7
תוצאה מכל סוג, אשר ייגרמו למי מהם ו/או לצד שלישי כלשהוא כתוצאה מהפרת התחייבות זו, 

 לרבות באמצעות הנציגים.
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נותן השירותים מתחייב להחזיר לידי מעביר המידע ולחזקתו, מיד כשיתבקש לכך, את כל המידע,  .8
ישי כהגדרתו למטה ולרבות כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבל ממנו ו/או השייך  לרבות מידע א

 לו. כמו כן, נותן השירותים מתחייב לא לשמור אצלו עותק כל שהוא של חומר כאמור או של המידע.

נותן השירותים ימחק או יבער את כל המידע האישי, לרבות כל העותקים הנמצאים על כוננים  .9
יבוי, וכל מדיה מגנטית או אופטית אחרת, מיד לאחר בקשת מעביר המידע בכתב קשיחים, אמצעי ג

או בסיום מתן השירותים המתוארים בכתב התחייבות זה, לפי המוקדם ביניהם. נותן השירותים 
יספק למעביר המידע, לבקשתו, תצהיר על פיו כל המידע האישי כאמור נמחק או הושמד. ככל  

ידע האישי לצורך התגוננות בפני הליכים משפטיים, נותן השירותים שיהיה צורך לשמור עותק מהמ
 יפקיד עותק של המידע בידי נאמן מוסכם. 

אין בהתחייבות זו בכדי להעניק לנותן השירותים זכות כלשהי במידע ו/או בכל קניין רוחני הקשור  .10
נאמר במפורש  למידע. כמו כן אין בהסכם כדי להעניק לנותן השירותים זכויות במידע אלא אם 

 בהסכם זה.  

(, ומעביר המידע אינו אחראי באופן ישיר או משתמע, לרבות ”As Is“כל המידע מסופק באשר הוא ) .11
 בכל הנוגע לדיוק, שלמות או צורתו של המידע.

 הגנה על הפרטיות  .12

מבלי לגרוע בהוראות כתב ההתחייבות לעיל, נותן השירותים מתחייב למלא אחר הוראות כל  .א׳
חוק הגנת חוק והנחיה, לרבות בענייני פרטיות החלים על עיבוד מידע והגנת הפרטיות, לרבות,  

תקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(,  והתקנות והצווים שהותקנו על פיו,  הפרטיות
בדבר שימוש במיקור חוץ לעיבוד מידע אישי וכל הנחיה  2/2011 , הנחיה2017 -התשע"ז 

כהגדרתו בדין    "מידע"( בקשר ל"הדין החל"אחרת של הרשות להגנת הפרטיות )להלן ביחד:  
 (."מידע אישי"החל )להלן: 

 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נותן השירותים מתחייב: .ב׳

 –נושאי המידע ו שהוא נוקט באמצעים מספקים להבטחת פרטיותם של  (1)

שהוא לא יעביר מידע אישי לכל אדם או גוף אחר, ו/או לא ישתמש באף קבלן משנה  (2)
 עבור עיבוד מידע אישי, ללא קבלת הסכמת מעביר המידע. 

מעביר המידע הינו הבעלים הבלעדיים של כלל המידע האישי שייאסף או יעובד על ידי נותן  .ג׳
ישי שיועבר על ידי מעביר המידע לנותן השירותים עבור מעביר המידע או המידע הא

 השירותים ושל תוצרי העיבוד של מידע זה. 

מעביר המידע רשאי להנחות את נותן השירותים בקשר לעיבוד המידע האישי. נותן  .ד׳
 השירותים יעבד את המידע האישי רק עבור המטרה המצויינת בכתב התחייבות זה.  

ניות הכשרה להכשיר את אלה מבין עובדיו נותן השירותים יקיים בקרות ארגוניות ותוכ .ה׳
ואנשי הצוות שלו שהורשו לגשת ולעבד את המידע האישי כדי להבטיח ציות לכתב התחייבות 

 זה ולדין החל. 

נותן השירותים יתעד את פעילותו ואת הליכי קבלת ההחלטות המתייחסים ליישומו של כתב  .ו׳
מידע דו"חות אודות ניהול ועיבוד של התחייבות זה. בנוסף, נותן השירותים יספק למעביר ה

המידע האישי ובנוגע לכל ענייני אבטחת המידע. דו"חות אלו יסופקו לפחות פעם אחת בשנה. 
נותן השירותים ידווח למעביר המידע באופן מידי על כל אירוע חריג. נותן השירותים מאשר 

ם תנאים מהותיים ומסכים כי תנאי כתב התחייבות זה, לרבות עניין אבטחת המידע, הינ
 בהתקשרותו עם מעביר המידע. 

נותן השירותים לא יאסוף מידע אישי ישירות מנושאי המידע, אלא אם כן הוסכם אחרת בין   .ז׳
 הצדדים בכתב.  

אסור באיסור מוחלט לנותן השירותים לאסוף ו/או לעבד מידע שהתקבל ממקורות בלתי  .ח׳
 חוקיים. 
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ישי לכל צד שלישי ללא הסכמה מפורשת בכתב  נותן השירותים לא יעביר או יגלה מידע א .ט׳
 מאת מעביר המידע. 

גישה למידע אישי תינתן אך ורק לאנשים אשר תפקידם מחייב גישה למידע האישי, אשר  .י׳
מחויבים על פי דין או הסכם לשמור על סודיות ופרטיות המידע ואשר מחויבים למלא אחרי 

 תנאי כתב התחייבות זה.  

עביר המידע כדי שיוכל למלא אחר דרישות הדין החל בנושא עיון נותן השירותים יסייע למ .י״א
ותיקון של המידע האישי על ידי נושאי המידע. אם נושא המידע ו/או נציגו המורשה יגיש 

 בקשה בכתב לנותן השירותים לעיין במידע האישי שלו, כי אז נותן השירותים: 

תוך יומיים מקבלת בקשה כאמור, יודיע לנושא המידע באם נותן השירותים מעבד את  (1)
 ( להלן(; 2המידע האישי שלו ולא ימסור לו כל מידע נוסף )למעט האמור בס"ק )

 ימסור לנושא המידע את שם מעביר המידע ואת הכתובות לפניות נוספות; (2)

 בצירוף הפרטים הרלוונטיים. תוך יומיים, יודיע למעביר המידע בכתב אודות הפנייה  (3)

היה ויתברר כי המידע האישי אינו מדויק, אינו שלם או אינו עדכני, יבצע נותן השירותים  (4)
את התיקונים, כפי שיורה לו מעביר המידע ויודיע למעביר המידע בכתב על תיקון המידע  

 האישי מיד כשיבוצע.   

האישי המעובד עבור מעביר המידע  מבלי לגרוע מהאמור, נותן השירותים יחזיק את המידע  .י״ב
 בתיקיות נפרדות ממידע שמתקבל מצדדים שלישיים.

כמו כן ימנה נותן השירותים ממונה אבטחה ככל שהדבר יידרש על פי הדין החל ויעשה את   .י״ג
 כל הדיווחים לרשם מאגרי המידע הנדרשים על פי הדין החל.  

באבטחת המידע המשפיעה על  נותן השירותים יודיע למעביר המידע בכתב על כל פגיעה .י״ד
המידע האישי המעובד על ידי נותן השירותים עבור או בשם מעביר המידע מידית. כל הודעה  
כאמור תכלול פירוט מספק של השפעת הפגיעה על מעביר המידע ועל נושאי המידע. נותן 
 השירותים יעזור בצורה סבירה למעביר המידע בחקר האירוע וינקוט בכל אמצעי התיקון

 הדרושים והמתאימים.

ידוע לנותן השירותים כי מעביר המידע רשאי לערוך אצל נותן השירותים, בתאום מראש,  .ט״ו
פי כתב -סקר אבטחת מידע על מנת לוודא כי נותן השירותים מקיים את התחייבויותיו על

 התחייבות זה. 

תע על  במקרים מתאימים ובהתאם לרגישות המידע, מעביר המידע רשאי לבצע ביקורות פ .ט״ז
מנת למלא אחר הדין החל. נותן השירותים מרשה בזאת לכל אחד מאנשי הצוות המורשים 
והנציגים של מעביר המידע לבצע חדירה לחומרי המחשב המשמשים את נותן השירותים 
בקשר לכתב התחייבות זה לצורכי בקרה. נותן השירותים מכיר בחובותיו כלפי רשם מאגרי  

 רשם לבצע פיקוח.המידע, לרבות את זכויות ה

שהוא לא יעביר את המידע האישי לכל אדם או גוף אחר, ו/או לא ישתמש באף קבלן משנה  .י״ז
 עבור עיבוד מידע האישי, ללא קבלת הסכמת מעביר המידע. 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, נותן השירותים מצהיר ומתחייב ליישם אמצעי אבטחה  .13
אבטחה אחרים ההולמים את סוג המידע האישי  אדמיניסטרטיביים, טכניים, ופיזיים ואמצעי

 המתקבל ממעביר המידע, ולסיכון של פגיעה באבטחת מידע כמפורט להלן:

 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

 חדירה שימנעו   ,המידע רגישות לרמת בהתאם הולמים,   אבטחה אמצעי נקיטת - לוגית אבטחה .ב׳
 מעביר המידע לנותן השירותים.  בין התקשורת קווי אל או למערכת מקרית או מכוונת
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 לבין מערכות ,למידע גישה ותהמקבל המערכות בין מערכות הפרדת כללי  - מידע מאגרי הפרדת .ג׳
 עסקיו. במהלך נותן השירותים של בשימושו אחרות

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

  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

מבלי לגרוע מהאמור, נותן השירותים יחזיק את המידע האישי המעובד עבור מעביר המידע  .14
בתיקיות נפרדות ממידע שמתקבל מצדדים שלישיים, וימנה ממונה אבטחה ככל שהדבר יידרש על  

 פי הדין החל ויעשה את כל הדיווחים לרשם מאגרי המידע הנדרשים על פי הדין החל.  

מעביר המידע בכתב על כל פגיעה באבטחת המידע המשפיעה על המידע  נותן השירותים יודיע ל .15
האישי המעובד על ידי נותן השירותים עבור או בשם מעביר המידע מידית. כל הודעה כאמור תכלול 
פירוט מספק של השפעת הפגיעה על מעביר המידע ועל נושאי המידע. נותן השירותים יעזור בצורה  

 ירוע וינקוט בכל אמצעי התיקון הדרושים והמתאימים.סבירה למעביר המידע בחקר הא

פיו קיים את חובותיו בהתאם לכתב  -לבקשת מעביר המידע, ימציא נותן השירותים אישור על .16
 התחייבות זה. 

ידוע לנותן השירותים כי מעביר המידע רשאי לערוך אצל נותן השירותים, בתאום מראש, סקר  .17
 פי כתב התחייבות זה. -ירותים מקיים את התחייבויותיו עלמנת לוודא כי נותן הש-אבטחת מידע על

במקרים מתאימים ובהתאם לרגישות המידע, מעביר המידע רשאי לבצע ביקורות פתע על מנת  .18
למלא אחר הדין החל. נותן השירותים מרשה בזאת לכל אחד מאנשי הצוות המורשים והנציגים של 

ם את נותן השירותים בקשר לכתב התחייבות מעביר המידע לבצע חדירה לחומרי המחשב המשמשי
זה לצורכי בקרה. נותן השירותים מכיר בחובותיו כלפי רשם מאגרי המידע, לרבות את זכויות הרשם 

 לבצע פיקוח.

נותן השירותים יערוך ויקיים על חשבונו פוליסת ביטוח בגין חבות מקצועית ויצרף את מעביר   .19
ה את מעביר המידע ו/או את נושאי המשרה, המידע כמבוטח נוסף. נותן השירותים ישפ

הדירקטורים, את העובדים או מי מטעמן, בגין כל הוצאה, עלות או חבות הנובעות מהפרת איזה מן 
 ההתחייבויות של נותן השירותים על פי כתב התחייבות זה או על פי הדין החל. 

ה מידע כאמור השייך  בכל מקרה שנותן השירותים יפר התחייבות זו, לרבות בכל מקרה שיתגל .20
למעביר המידע ו/או הנמצא ברשותו, תהיה למעביר המידע זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין  

 הפרת חובת הסודיות שלעיל. 

נותן השירותים מצהיר כי ידוע לו ששימוש במידע שלא בהתאם לכתב התחייבות זה לרבות מסירתו  .21
וחוק הגנת הפרטיות. נותן השירותים מכיר  1977 -לאחר מהווים עבירה לפי חוק עונשין, התשל"ז 

בכך כי כל הפרה ממשית או צפויה של הסכם זה עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך למוסר המידע,  
ומשכך מאפשרת למוסר המידע לתור אחר צו ו/או כל סעד אחר מהיושר מכל בית משפט בעל 

 סמכות. 
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י להידרש להפניות לדין זר לפי החוק כתב התחייבות זה יהא כפוף לחוקי מדינת ישראל מבל .22
ידי בתי המשפט המוסמכים -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.  .23
 פסקה או כל אחת אחרת. כישלון לאכוף פסקה כלשהי לא יהווה ויתור על אותה 

 כתב התחייבות זה לא ישונה אלא באישור כתוב וחתום על ידי שני הצדדים. .24

מוסכם וידוע לנותן השירותים כי על העתקים של המידע, אשר התקבלו בכל דרך שהיא, יחולו כל  .25
 הוראות כתב התחייבות זה.  

 [.              יה ] איש הקשר של נותן השירותים לכל עניין הקשור לכתב ההתחייבות יה .26

 

 ולראיה באנו על החתום,  

 

_______________________________ 

 חתימת מורשים:


