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 למימון פעילות תרבות לסטודנטים במעונות הסטודנטים העירוניים הסכם

 

 בתאריך____________  העמותהשנערך ונחתם על ידי 

 תאריך התחלת המיזם המשותף_______________ 

 תאריך סיום המיזם המשותף_________________ 

 המשותף______________ היקף החוזה של המיזם 

 

 בין                                                                            

 

 שדרות  תעיריי

 באמצעות __________________ 

 כתובת ____________________  

 טל' ______________________ 

 פקס _____________________ 

 מצד אחד                  ")עירייה ה(להלן: "                                                                

 

 לבין       

 

 איילים: עמותת שם התאגיד

 _ ____________________  ח.פ

 כתובת___________________ 

 _ ____________________  טל'

 ____________________  פקס

                    ")העמותה (להלן: "                                                                
 מצד שני 

 

והעמותה מנהלת את כפר הסטודנטים בעיר שדרות הנמצא בסמוך למעונות הסטודנטים    הואיל:
 "). העירייה מעונות(להלן: "  שבבעלות העירייה 

והעמותה הינה גוף שעיקר התמחותו הינו הפעלת כפרי סטודנטים ולאור כך זכאית לקבלת    והואיל:
 ; ")התקנהכספי תמיכה מטעם משרד החינוך (להלן: "

את  והואיל:   בתקנה,  זכאותה  הצהרת  במסגרת  לכלול  רשאית  היא  כי  מצהירה  והעמותה 
 הסטודנטים השוכנים במעונות העירייה; 

ו  והואיל: משא  כפי  שלאחר  הכל  להסכמות  הצדדים  הגיעו  העמותה  עם  העירייה  שקיימה  מתן 
  . שיפורט בהסכם זה

 :כדלקמן, הצדדים בין והוצהר הותנה, הוסכם, לפיכך

 מבוא. 1

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.  .א
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אין כל מניעה חוקית, חוזית או  כי  הצדדים מצהירים כי הם רשאים להתקשר בהסכם זה, ו  .ב
 התקשרות זו. אחרת לביצוע 

 
 .    הצדדים שני ובחתימת בכתב נעשה  אם אלא, תוקף לו יהא  לא , זה בהסכם שינוי כל .ג

 
 כל הנספחים המצורפים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.  .ד

 

 הגדרות. 2

 בהסכם זה יהיה למונחים הבאים הפירוש כדלקמן:  

: _____________ או כל מי שהורשה בכתב על ידו לעניין הסכם זה, או כל חלק  עירייהה. נציג  א
 ממנו, בין מראש ובין בדיעבד.

 בהתאם להסכם זה, או כל מי שבא מטעמו ו/או מכוחו.   אייליםעמותת : העמותהב. 

 

 התחייבויות העירייה . 3

העירייה .א במעונות  הסטודנטים  כלל  להחתמת  תפעל  הצטרפות    העירייה  מסמכי  על 
 .המצורפים כנספח א' להסכם זה

יידרשו לבצע כל פעילות או למלא   .ב מעבר לחתימת הסטודנטים על המסמך הנ"ל אלו לא 
 . שעות 140פרט לביצוע מלגה שנתית של  בלת הזכאותדרישה נוספת לשם ק

  שיחתום על מסמכי ההצטרפות ומתגורר במעונות העירייה   העירייה תעניק לכל סטודנט  .ג
 אשר יעניק מספר כניסות ללא תשלום לאירועי תרבות בעיר.  שובר

ההתחייבוית .ד ספק,  הסר  מצד   למען  ההתחיבויות  כלל  את  ממצות  זה  בסעיף  האמורות 
העירייה   מטעם  (מצ'ינג)  מימון  השלמת  כל  תהיה  ולא  לביצוע  העירייה  דרישה  כל  ו/או 

 . התחייבויות נוספות
 בהתאם")  המבנה(להלן: "צהוב בנספח ד'  שבונה את המבנה המסומן בחהעירייה תשפץ על   .ה

 לשיקול דעתה ולצרכיה. 

 

 כדלקמן: ת מתחייב העמותה. 4

 לשם קבלת זכאות מלוא כספי התקנה.   להגיש ולפעול מול משרד החינוך .א
   .ביצוע הפרויקטלבצע ביקורת שוטפת בדבר אופן   עירייהלאפשר לנציג ה  .ב
העמותה תעמיד נציג מטעמה במעמד החתמות הסטודנטים וילווה את נציג העירייה לכל   .ג

 אורך תהליך ההחתמה.
בוא בכל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה נגד העירייה לתשלום סכום כלשהו  תהעמותה לא   .ד

 נוסף על התמורה הנקובה לעיל.  
מעבר לאמור בהתחייבויות העירייה אין כל דרישה נוספת מהעירייה או מטעם הסטודנטים   .ה

 המתגוררים במעונות. 
ן בצהוב  מיד בסמוך לחתימת הסכם זה תעמיד העמותה לרשות העירייה את המבנה המסומ .ו

 לטובת ביצוע שיפוץ. 
בהתאם  .ז מטעמה  מי  או  העירייה  לטובת  המבנה  את  העמותה  תעמיד  השיפוץ  סיום  עם 

 .  העירייהלהנחיית  
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העמותה תישא בכל עלויות המבנה השוטפות כגון: חשמל, מים וכיוצ"ב כפי שחלו עליה עד   .ח
 למועד החתימה על ההסכם. 

 

 שלביות הפרויקט . 5

שנ  .א במהלך  יפעל  בלבד הפרוייקט  תשע"ג  הלימודים  מיום    ת  ליום    1.10.2022החל  עד 
30.9.2023 . 

כלל הסטודנטים    תעשה מאמצים להחתים אתהעירייה  ימים מחתימת הסכם זה,    30תוך   .ב
 על מסמכי הצטרפות המצורפים כנספח א' להסכם זה.  ,במעונות העירייה

תחתים   .ג והעירייה  של    85לפחות  במידה  לתשלום  זכאית  תהיה    ₪  150,000סטודנטים 
 . תשלום העמותה לעירייה

תהא זכאית העירייה לתשלום נוסף (מעבר   סטודנטים  110במידה והעירייה תחתים מעל   .ד
   ₪ לכל סטודנט. 1,770לאמור בסעיף ב' לעיל) של 

  1,500' לעיל. העירייה תהיה זכאית לתשלום של ד במידה והעירייה לא תעמוד ביעד בסעיף   .ה
 ₪ לכל סטודנט.  

 ימים מחתימת הסכם זה.   30תוך  יועבר   או ה' ד'- ו  סעיפים ג' מכוח התשלום .ו
ימים העירייה תהא זכאית לתשלום מכוח סעיף ה' בלבד, בסוף כל חודש   30במידה ותוך   .ז

ויועבר   מועד,  לאותו  עד  שיוחתמו  הסטודנטים  למספר  בהתאם  העירייה,  זכאות  תיבחן 
 תשלום במועד זה לעירייה. 

 שינוי היקף העבודה . 6

והיקפוכל   מותנה באישור מראש    , כפי שנקבעו בהסכם זה,שינוי באופי המיזם, מהותו, תוכנו 
 . עירייהבהרלוונטיים ובכתב של כל הגורמים 

 העמותה הפסקת העבודה בשל אי קיום התחייבויות  .7

  ה רשאית להודיע ל עירייההמפורטות בהסכם זה, תהיה ה האת התחייבויותי העמותהבצע תא. לא 
התראה בכתב יומיים    עמותהעל סיום הסכם זה יומיים ממועד משלוח ההודעה, ובלבד שנתנה ל

 לא תיקנה.   העמותהמראש לתקן את ההפרה, ו 

רשאית למסור את ביצוע המיזם    עירייהב. אם יובא הסכם זה לסיומו, בהתאם לאמור לעיל, תהיה ה
 המשותף לכל גורם שהוא. 

  עירייה לא תהיינה כל טענות, מענות, תביעות או דרישות מכל סוג שהוא בשל שימוש ה  עמותהג. ל
 בזכותה לפי סעיף זה. 

 העמותה מעמד . 8

  עירייה פועל על פי הסכם זה כקבלן עצמאי וכי אין בינו לבין ה  העמותהא. הצדדים מצהירים כי  
 יחסים של עובד ומעביד. 

הוראות ולפקח על שירותיו, אלא    עמותהלתת ל  עירייהב. הצדדים מצהירים כי אין לראות בזכות ה
ולכל המועסקים על ידו כל    עמותהאמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה במלואן, ולא תהיינה ל

 . עירייהזכויות של עובדי 

, וכל קבלן משנה או נותן שירות הפועל מטעמו, הינו קבלן עצמאי ואינו  העמותה ג. מוצהר ומותנה כי  
  עמותה שום אחריות למחלה, תאונת עבודה, או כל נזק אחר שייגרם ל  עירייהואין על ה   העיריי עובד ה

או לקבלן המשנה מטעמו, תוך כדי או כתוצאה מביצוע המיזם המשותף האמור בנספח א' להסכם  
 זה.



4 
 

 

 

   תשלומים סוציאליים. 9

זכויות סוציאליות הקיימות בין עובד ומעביד מכוח דין ו/או נוהג ו/או הסכם    תרוכש  העמותהאין  
  העמותה קיבוצי. כל התשלומים לביטוח לאומי, מס מקביל ויתר הזכויות הסוציאליות חלים על  

 וישולמו על ידו בהתאם. 

 

 שמירת סודיות:. 01

לשמור על חובת הסודיות לפי כל דין, לשמור בסוד כל מידע    עמותהה  תבביצוע הסכם זה מתחייב
שיגיע לידיעתו תוך כדי ו/או עקב ביצוע הסכם זה וכן יחתים על הצהרת שמירת סודיות את עובדיו  

 '.ג ואת הפועלים מטעמו בדרך כלשהי. הצהרה על שמירת סודיות מצ"ב כנספח 

 

 מניעת ניגוד עניינים הגבלה: .11

נושאים מהם עולה חשש לניגוד עניינים    העמותהשל    הבטיפול  אם בשלב כלשהו נמצאים .א
  כך בכתב מייד לעירייה למנהל וליועץ המשפטי לעירייה. -ודיע עלת
 

לעיל,   .ב האמור  מן  לגרוע  מנועת  העמותהמבלי  בעירייה    ההיה  עבודתו  בתקופת  מלטפל 
ות עם בהתקשרויות ו/או בנושאים ו/או במשרדים ו/או בתיקים של גופים להם התקשרוי 

  העירייה ואשר עלולים להעמידו במצב של ניגוד עניינים. 
 

ליידע את העירייה מראש ובכתב על    תמתחייב  העמותהלמניעת מקרה של ניגוד עניינים,   .ג
לקבל לביצוע, במישרין או בעקיפין מיזם פרטי או ציבורי, לרבות    תא שוקל יכל עבודה שה

לניגוד   חשש  עולה  מהם  התקשרות  או  שוטף  היועץ  ייעוץ  הסכמת  את  ולקבל  עניינים 
  המשפטי לעירייה או מי מטעמו, לכך בכתב. 

 
וכל היועצים שיועסקו על ידו ו/או כל תאגיד בו יש להם אינטרס /חלק כלשהו, לא    העמותה .ד

 פי חוזה זה.   -ימצאו במצב של ניגוד עניינים כאמור לעיל מול העיריה על
 

- כי בחתימתו על ההסכם עם העירייה, ובפעולותיו לבצוע העבודות על  המצהיר   העמותה .ה
פיו, אין כל סתירה ופגיעה בהתחייבויות אחרות שלו ו/או של מי מעובדיו ו/או מי משותפיו  
כלפי צדדים שלישיים, וכי אין הוא צפוי לכל תביעה ו/או טענה מצד שלישי כלשהו, בקשר 

  ה. עם מילוי התחייבויותיו על פי הסכם ז
 

ו/או מנהליו ו/או בעלי מניותיו ו/או שותפיו וכל העובדים מטעמו, ימנעו    העמותהכל עובדי   . ו
מלהתקשר באופן שמהווה ניגוד עניינים, באופן ישיר או עקיף עם יזמים/גורמים פרטיים,  
לרבות יעוץ במישרין או בעקיפין למי מהגופים המרכיבים את היזם ולמי מהגופים ו/או  

דים עבורם, האמור לעיל יחול על כל שלבי עבודת יזמים והגורמים הפרטיים  היועצים העוב
 ובכל שלבי ההתקשרות עמם.

 
עובדי   .ז תקופת    העמותהכל  במהלך  ימנעו  שותפיו  ו/או  מניותיו  בעלי  ו/או  מנהליו  ו/או 

,  עירייהה ההתקשרות עפ"י חוזה זה וגם בסיומה מלהתקשר עם תובעים ו/או טוענים כנגד 
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בתביעות כנגד העירייה ע"פ כל דין בכל הקשור בעניינים נשוא העבודות שנמסרו לטיפולו  
 .  העמותהשל 

 
'. מובהר במלא את הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים המצורפת כנספח  תחתום ות  העמותה .ח

 . העמותהכי אין באמור בהצהרה זו כדי לגרוע מהתחייבויות כלשהי של 
 

   אחריות לנזקים. 21

המיזם  כתוצאה מ ו/או עקב מתן    עירייהעל פי דין לכל נזק או הפסד שייגרם ל  תאחראי  ותההעמא.  
לפצות את  המשותף והוא מתחייב  אזרחית אחרת,  עילה  ו/או  רשלנות  כדי  תוך  בוצעו  , אם אלה 

 בעד כל נזק או הפסד שייגרם כאמור.  עירייהה

המיזם  על פי דין כלפי צד שלישי לכל נזק שייגרם לו כתוצאה מ ו/או עקב מתן   תאחראי  העמותהב.  
ההמשותף ואם  נזקים    עירייה,  בעד  כלשהו  סכום  שלישי  לצד  לשלם  המשפט  בית  ידי  על  תחויב 

בכל סכום שהיא תחויב בו    עירייהחייב לפצות את ה   העמותה אחראי להם כאמור, יהא    העמותה ש
ההוצאות שייגרמו לה בקשר לכך, ובלבד שניתנה למבצע הודעה על  כאמור, לרבות כל ההפסדים ו

 התביעה כאמור, והזדמנות להתגונן מפניה, וניתן פסק דין חלוט בעניין. 

 

 שיפוי. 31

ימים ממועד קבלת דרישה בכתב, את    14לשפות ו/או לפצות, באופן מלא ותוך    תמתחייב  העמותה
כל תביעה או דר עירייהה נזק וכנגד  כל אדם/גוף,  , בגין כל  ידי  עילה שהיא שתוגש, על  ישה, מכל 

לרבות ארגוני זכויות יוצרים, בלי יוצא מן הכלל, נגדה ו/או נגד כל מי מעובדיה, שלוחיה ושולחיה,  
על פי דין, לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות    העמותה בגין כל מעשה ו/או מחדל לו אחראי  

אשר ייפסק בפסק דין חלוט לחובתה, בקשר לנזקים אשר    במלואן ו/או בכל סכום  עירייה שייגרמו ל 
, מיד עם  העמותהתודיע ל  עירייהאחראי להם על פי חוזה זה ו/או על פי הדין, ובתנאי שה   העמותה

הזדמנות להתגונן כנגד תביעה    העמותהקבלת הודעה על כך, על המקרים המנויים מעלה, ותינתן ל 
 .    עירייהעניין כנגד הכאמור, וכן בתנאי שניתן פסק דין חלוט ב

 

 אחריות מקצועית  .41

של ה אישורה  ו/או  את    העמותהשל    למיזם המשותף  עירייההסכמתה    העמותה אינם משחררים 
 מהאחריות המקצועית הבלעדית לו. 

 

 אישורים ורישיונות . 51

לקבל את כל האישורים, הרישיונות וההיתרים, מכל מין וסוג שהם, הדרושים    תאחראי  העמותה
לא תהיה אחראית לפעולות    עירייהעל פיו. ה  המיזם המשותף על פי כל דין לביצוע המיזם המשותף ו

נגד   שתינקטנה  והאחריות    העמותהכלשהן  כנ"ל,  אישורים  יקבלו  לא  אם  שלישי  צד  כל  נגד  או 
 .העמותההמלאה לכך תחול על 

 

 אספקת אמצעי עזר . 16

מוצהר ומוסכם בזה כי כל הציוד, המתקנים, החומרים ויתר אמצעי העזר הדרושים לצורך ביצוע  
 בלבד.  הועל חשבונ העמותה, ו/או הקשורים אליהם, יסופקו על ידי  המיזם המשותף
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 פות בגין הפרת ההסכםותר. 17

א. הפר מי מהצדדים אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי הסכם זה, יהא חייב לשלם לצד השני    
לגרוע   ומבלי  לכך,  ונוסף  כאמור,  מההפרה  כתוצאה  לו  שנגרמו  וההפסדים  הנזקים  בעד  פיצויים 
מהאמור לעיל, יהא אותו צד זכאי לקבל נגד הצד המפר כל סעד משפטי, לרבות  צו מניעה או צווי  

 ים אחרים, וזאת במעמד צד אחד ומבלי להפקיד ערבות כלשהי. ביני 

ב. האמור לעיל אינו בא לפגוע באמור בהסכם זה, ובכל זכות האחרת העומדת על פי כל דין לצד  
 המקיים הסכם זה כנגד המפר.

כל חומר שהוכן על ידו    עירייהלמסור לנציג ה  העמותהג. בכל מקרה של הפסקת העבודה, מתחייב  
והבהתאם לה  זה,  פי הסכם  על  לפי    עירייהתחייבויותיו  כנ"ל  חומר  תהיה רשאית להשתמש בכל 

עבור העבודות    עמותהראות עיניה בלבד, וכן למוסרו לגורם שלישי כלשהו, וזאת בכפוף לתשלום ל
 שבוצעו עד למועד הפסקת העבודה. 

 

 קיזוז . 18

, תהא  לרבות סכומים הנובעים מחוב ארנונה    לפי חוזה זה סכום כלשהו  העמותהמגיע לעירייה מאת  
רשאית העירייה לקזז ולנכות ממנו כל סכום המגיע לעירייה מאת מבצע השירותים לפי חוזה זה או  

לבצע קיזוז מול העיריה בשום    העמותהחוזה אחר עימו, ומוסכם כי חל איסור מוחלט על  לפי כל  
 דרך.

 

 י ויתור או שינו. 19

א. אי שימוש בזכות כלשהי העומדת למי מהצדדים על פי הסכם זה לא יראה כוויתור של אותו צד  
 על אותה הזכות. 

ב. הסכמה של צד לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים, ולא ילמדו ממנה גזירה  
 שווה למקרה אחר. 

ה מסוים, אין לראות בכך ויתור  ג. לא השתמש מי מהצדדים בזכויות שניתנו לו על פי החוזה במקר
על אותן זכויות במקרה אחר, ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה  

 זה.

ד. שום ויתור, או הימנעות מפעולה במועדה, או ארכה שתינתן, לא יחשבו כוויתור של צד על זכות  
 או מקצתן, בכל עת שימצא לנכון. מזכויותיו, והוא יהיה רשאי להשתמש בזכויותיו, כולן 

 

 איסור העברת זכויות . 20

או   מזכויותיהם  זכות  כל  ממנו,  חלק  או  כולו  זה,  הסכם  לאחר  להעביר  לא  מתחייבים  הצדדים 
התחייבות מהתחייבויותיהם לפי הסכם זה, אלא על פי הסכמת הצד האחר מראש ובכתב על כך.  

 הפרת סעיף זה תחשב כהפרה יסודית. 

 

   הבהרה. 12
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הצדדים מצהירים כי קראו את מסמכי ההסכם ואת תנאיו ונספחיו (נספח ערבות וכו'), כי ידועים  
וברורים להם לאשורם התנאים והדרישות שבהסכם זה ובנספחיו, וכי יש ביכולתם לקיימם ולבצע  

 את כל הדרוש לביצוע המיזם המשותף על פי הדרישות, התנאים והמועדים המפורטים בהם.

 מקום שיפוט. 22

 בלבד.בבאר שבע ולהם מקום השיפוט בכל הנוגע והכרוך בהסכם זה יהיה בבית המשפט המוסמך 

 

 תכתובו. 32

כל הודעה שתשלח על ידי צד אחד  כאמור בכותרת הסכם זה.    הצדדים לצרכי הסכם זה יהיו פרטי  
מתאריך המשלוח בבית  שעות    72למשנהו על פי הכתובות הנ"ל תראה כאילו הגיעה לתעודתה כעבור  

 הדואר. 

 באו הצדדים על החתום:  ,ולראיה

      

 חתימה וחותמת   שם מלא   תאריך  -  העמותה

      

 חתימה וחותמת   שם מלא   תאריך  -  עירייה ה מנכ"ל

      

מטעם   החתימה  מורשה 
 חתימה   שם מלא   תאריך  -  עירייהה

 

 אישור עו"ד בעל רישיון עריכת דין בישראל 

כי      אני הח"מ, עו"ד   בזאת  מאשר  השירותים  מבצע  של  המשפטי  כיועץ  המשמש 

____________ ת.ז. ______________ אשר חתמו על חוזה זה בפני,    -______________ ת.ז. ____________ ו

בשם החברה הינם מוסמכים לחתום מטעמה וכי נתקבלה החלטה כדין על ידי החברה בהתאם למסמכי ההתאגדות  

 לה להתקשר בחוזה זה ולהסמיך את הנ"ל לחתום על החוזה ונספחיו.ש

 ______________, עו"ד.
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 מסמכי הצטרפות  –נספח א'  
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 נספח ב' 
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 הצהרה בדבר אי ניגוד עניינים

ב מדובר  (כאשר  ת"ז_________________/   ____________________ הח"מ    עירייה אני 

ת"ז__________________   הח"מ__________________  אנו  הבא:  הנוסח  ימולא 

בשם   ולהתחייב  לחתום  המורשים  ת"ז___________________  ו__________________ 

 חברת_________________________________ ח.פ._________________) 

 מצהיר/ים בזאת כי:  

ש .1 העבודות  בביצוע  על  העמותהאין  בהם  לבין  מחויב  שבינו  ההסכם  והכל    עירייהה  פי 

), וכן  אין בחשיפתי/נו למידע מתוקף  "החוזה"או    "ההסכם"(להלן:    בהסכם זהכמפורט  

  עירייה ו/או את מי מבעלי המניות ב  העמותהביצוע ההסכם בכדי להעמיד אותי ו/או את  

  העמותהו/או את מי מעובדי    העמותה) ו/או את מי ממנהלי  עירייההינו    העמותה (ככל ש

בביצוע ההסכם, במצב של  לעיל  כל מי שיעסוק מטעם מי מהגורמים המנויים  ו/או את 

ו/או למי   וכי, אין ולא יהיה לי  לבין עיסוקים אחרים שלהם  זו  עניינים בין עבודה  ניגוד 

א  כל נגיעה אישית ו/או חשש לניגוד עניינים מכל מין וסוג שהו  העמותהמהעובדים מטעם  

   בביצוע העבודות, בין ביצוע העבודה לבין עיסוקים אחרים או עניינים אישיים. 

מבלי לפגוע באמור לעיל, מודגש כי מי מהגורמים המנויים לעיל לא קיבל/ו ולא יקבל/ו כל   .2

ו/או המסוגלות לספק לעירייה שירותים   ו/או תשלומים ממי מהחברות המספקות  שכר 

 . העמותהרייה לבין  בתחום הנוגע להסכמים שבין העי

אינו נכון,    2למען הסר ספק, ידוע לנו כי קיום ניגוד עניינים, ו/או במידה והאמור בסעיף   .3

הרי שהואיל וידוע לנו כי בחתימתי/נו על נספח זה אני/ו מאשר/ים כי מדובר בתנאי יסודי  

בכל   בהסכם וכי, ממילא, במידה שיתברר כי קיים ניגוד עניינים באופן האמור לעיל ו/או

, על כל המשתמע  העמותהאופן אחר, הרי שמדובר בהפרה יסודית של ההסכם מצד של  

   מכך.

מתחייב שלא לאשר מסירה של עבודות לעירייה במסגרת החוזה, הקשורות או    העמותה .4

, או העמותה נמצאות בממשק ישיר או עקיף עם מי שהוא בהווה, או שהיה בעבר לקוח של  

, במסגרת החוזה,  העמותה. במקרה שבו הגיע לידי  העמותהמצוי בקשר עסקי או אחר עם 

בקשה לאישור פרוייקט מגורם שהוא בהווה, או שהיה בעבר, לקוח, או מצוי בקשר עסקי  

, יודיע על כך מיידית למנהל בכתב ולא יטפל באישור מסירת הפרויקט  העמותהאו אחר עם  

 אלא אם קיבל לכך אישור מראש ובכתב מהמנהל.  
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 הצהרה על שמירה סודיות   –' גנספח 

 

 

ידיעה    העמותה .1 כל  כל אדם,  לידיעת  להביא  או  להודיע  להעביר,  ולא  בסוד  לשמור  בזה  מתחייב 

והן לפני או    המיזם המשותףו/או ביצועם, הן תוך ביצוע    המיזם המשותףשתגיע אליו בקשר עם  

מילוי התחייבות עפ"י סעיף זה מהווה עבירה -מצהיר בזאת כי ידוע לו כי אי  העמותהאחרי ביצועם.  

  לפי דיני המדינה. 

 
נספח "הצהרת  מתחייב להחתים את עובדיו או כל מי שמועסק על ידו בקשר לשירותים על    העמותה .2

א לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע  לפיה התחייבו לא להעביר, להודיע, למסור או להבי  סודיות"

והן לפני או אחרי   המיזם המשותף או ביצועם, הן בעת ביצוע    המיזם המשותףאליהם בקשר עם  

מילוי התחייבויות עפ"י סעיף זה מהווה  -ביצועם; העובד או המועסק כאמור יצהיר כי ידוע לו כי אי

 עבירה לפי דיני המדינה. 

 

 והגנת הפרטיות שמירת סודיות, שימוש במידע   .3

מתחייב לשמור בסודיות את שמות הלקוחות, מספרי הכרטיסים או כל מידע אחר    העמותה  

שעליהם, וכן את תנאי הסכם זה, ולא לעשות בהם שימוש אלא לצורכי קיום הסכם זה,  

לעניין זה על פי כל דין כלפי הלקוחות וכלפי    העמותהוזאת מבלי לגרוע מהתחייבותו של  

על פי סעיף זה תעמוד בתוקפה גם לאחר שההסכם בין    העמותהייבותו של  . התח עירייהה

 יגיע לקצו.  העמותהלבין   עירייהה
 אלא גם על עובדיו, שלוחיו ונציגיו.  העמותההאמור בנספח זה יחול לא רק על  .4

 

העירייה לשם מתן    העמותה .5 לו  הנתונים שמסרה  להעתיק את  ולא  לשכפל  המיזם מתחייב שלא 

 ם לעירייה מייד עם בקשתה ו/או תום תקופת ההתקשרות.ו להשיב המשותף
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 אני החתום מטה

 

  העמותהעובדי 

 

מצהיר/ה כי קראתי את ההוראות בדבר שמירה על סודיות כמפורט להלן, לרבות הסעיפים  .1

בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א   16, וכן סעיף  1977  –לחוק העונשין, תשל"ז    267  -ו  117-120

 1981המפורט להלן   –

  

 כללי  

קובע בין היתר הוראות בדבר חובות הקשורות בשמירת ידיעות    1977  -חוק העונשין, תשל"ז   .1

 המגיעות לידיעתו של האזרח בכלל ושל עובד הציבור בפרט. 

לחוק משמעות מיוחדת לגבי עובד הציבור, לרבות מי נושא משרה או תפקיד    117-120לסעיפים   .2

ב ובן  בבחירה  בן  במינוי,  בן  חיקוק,  פי  איסור  על  בדבר  הוראות  קובע  שהוא  מאחר  הסכם, 

מסירת ידיעות רשמיות שהגיעו לעובד בתוקף תפקידו, ועל התרשלות בשמירתן ובהחזקתן,  

שם ומשפחה: / מורשי החתימה מטעם מבצע 

 השירותים 

 

  ח.פ.  

 כתובת פרטית: 

 

 טלפון נוסף:  טלפון:  ישוב: 

 כתובת מקום עבודה:

 

 פקס: טלפון:  עמדה:  קומה: בית מס': 

  משתמש עירוני

 ומשפחה: שם 

 

 תפקיד: מספר זהות

 כתובת פרטית: 

 

 טלפון נוסף:  טלפון:  ישוב: 

 כתובת מקום עבודה:

 

 פקס: טלפון:  עמדה:  קומה: בית מס': 

 משתמש חיצוני  משתמש עירוני

 שם האגף: 

 

 : * עירייהשם המוסד / משרד /  שם יחידת המשנה:  שם היחידה: 
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 והוא מטיל עונשים חמורים על העוברים על הוראות אלו. 

(א) לחוק קובע: "עובד הציבור שמסר, ללא סמכות כדין, ידיעה שהגיעה אליו בתוקף    117סעיף   .3

ידו, לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, וכן מי שהגיעה אליו ידיעה בתוקף תפקידו כעובד  תפק

הציבור, ולאחר שחדל מהיות עובד הציבור מסרה ללא סמכות כדין לאדם שלא היה מוסמך  

  מאסר שלוש שנים".   -לקבלה דינו 

 

 

 שמירת ידיעה  

ידיע   117סעיף   .4 בשמירת  שהתרשל  הציבור  "עובד  קובע:  לחוק  בתוקף  (ב)  אליו  שהגיעה  ה 

דינו   ידיעה כאמור,  של  כדי לסכן בטיחותה  בו  מאסר שנה    -תפקידו, או שעשה מעשה שיש 

אחת". גם בסעיף זה אין המדובר רק בידיעה סודית או בידיעה חשובה בלבד כי אם בכל ידיעה  

שהגיעה למבצע בתוקף תפקידו. על כן אין להשאיר תיקים ומסמכים במקום אשר לא אושר  

 כך על ידי מנהל האגף או מי שהוסמך מטעמו.  ל

(ג) לחוק קובע: "הגיע לאדם ידיעה בתוקף תפקידו כעובד הציבור, והוא החזיקה,    117סעיף   .5

עובד   להיות  שחדל  לאחר  או  בדבר החזקתה,  לו  שניתנו  להוראות  בניגוד  כדין,  ללא סמכות 

 מאסר שנה אחת".   -הציבור, דינו  

 העירייה ללא רשות  הוצאות מסמכים ממשמורת  

 לחוק העונשין:   267עפ"י סעיף   .6

המוציא, ללא רשות, מסמך ממשמורת מוסד ממוסדות המדינה או מרשות מקומית,  . א

 מאסר שלוש שנים.  -דינו  

עובד הציבור המופקד על הטיפול במסמך או על שמירתו, המוסר אותו שלא כדין לאחר  . ב

 מאסר חמש שנים.   -, דינו  שהמסמך מוצא מהמשמורת כאמור בסעיף קטן (א)

 בסעיף זה "מסמך" בכתב או בכל אמצעי אחר שבו נרשם דבר.  . ג

 סודיות"  " 

יגלה אדם מידע שהגיע אליו  1981  –  לחוק הגנת התשמ"א  16.   סעיף  7 , הפרטיות קובע: "לא 

בתוקף תפקידו כעובד, כמנהל או כמחזיק של מאגר מידע, אלא לצורך ביצוע עבודתו או לביצוע  

חוק זה או על פי צו בית משפט בקשר להליך משפטי", "המפר הוראת סעיף זה דינו מאסר  

 חמש שנים". 

 מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:  .2
 ולצורך ביצוע תפקידי הנ"ל ברצוני להעניק שירותים לעירייה;  הואיל

לי כי עפ"י חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א  והואיל   והתקנות שהותקנו לפיו חלה עלי     1981  -וידוע 

והן באשר לנתונים שיגיעו לידיעתי, הכול כמפורט   המיזם המשותף חובה של סודיות הן באשר למתן 

 על כן הנני מצהיר בזה ומתחייב כדלקמן: בחוק הגנת הפרטיות. אשר

 המבוא להצהרה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממנה. .1

מתן   .2 לצורך  לי  שימסר  המידע  את  אדם  לאף  להעבירו  ולא  לשמור  בזאת  מתחייב  המיזם הריני 

 . המשותף

 הריני מתחייב בזאת להשתמש במידע אך ורק לצורך תפקידי ולא לכל מטרה אחרת כלשהי. .3
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גיעו לידיעתי במהלך עבודתי, תוך ניצול המידע יישמרו על ידי בסוד, לא יעברו, ו/או כל הנתונים שי .4

לצורכי  ורק  אך  וישמשו  עבודתי,  זולת  כלשהי  למטרה  ידי  על  יפורסמו  ו/או  יוענקו  ו/או  ימסרו 

 עבודתי.

ידוע לי כי הפרה אחת או יותר מהוראת הסעיפים הנ"ל מהווה עבירה על פי חוק הגנת הפרטיות   .5

 . 1981 –מ"א התש

אני מתחייב בזאת לשמור על הסודות המקצועיים ו/ או זכויות היוצרים ולא להעבירה לאחר ולא  .6

 לעשות בה כל שימוש מעבר למוסכם.

 

 אני מתחייב בזאת לא להתקין כל חומרה או תוכנה ללא האישור המתאים. .7

שקראתי והבנתי את תוכנו וכי  אני מצהיר בזאת כי חתמתי על הצהרה וכתב התחייבות זה לאחר   .8

 החתימה שלמטה היא חתימתי.

                           

 

 ולראיה באתי על החתום:      

 

                ____________________             _________________ 

 תאריך                חתימה                                                                               
          

    

                                                                  

             אישור

אני הח"מ עו"ד/רו"ח ___________מאשר כי ה"ה ___________  ת"ז__________________   

 ו____________________ ת"ז_____________  

 . העמותה, מחייבת את העמותהוחתימתם בצירוף חותמת  העמותהמוסמכים לחתום בשם 

   

 

 ___________    ________________

 חתימה חותמת    תאריך 

 רישיוןומספר   
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המבנה   ד'נספח 
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