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 שנחתם ביום_________ בחודש ___________ לשנת ________ בירושלים

 

 בין

 

 האגף לאישור ספרי לימוד וחומרי למידהמדינת ישראל באמצעות ממשלת ישראל המיוצגת על ידי 

  וחשב משרד החינוך

 )שם היחידה במשרד( 

 

 המורשים לחתום בשם המדינה על פי הרשאות שפורסמו בילקוט הפרסומים( "המשרד")להלן:  

 ("המדינה")להלן:  

 מצד אחד

 לבין

___________________ 

 

 ("הקבלן"ו/או  "צד ב'"מרחוב_________________ )להלן: 

 

 באמצעות__________________________

 

 מצד שני

 

 י לימוד וחומרי למידה דיגיטלייםמעריכים של ספרולמשרד דרושים שרותים של_ הואיל:

 

 והמשרד פרסם מכרז ___________ מיום___________ לקבלת השירותים הנ"ל; והואיל: 

 

וצד ב' מצהיר שהינו בעל הידע והנסיון הדרושים לצורך מתן השירותים הנ"ל ברמה גבוהה  והואיל:

 ובמסגרת ארגונית משלו.

25.8.2022 44/8.202 'סמ



 הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

 הגדרות .1

 בהסכם זה יהיו למונחים הבאים הפרשנות שלצידם אלא אם כן נאמר אחרת:

 למידה וחומרי לימוד ספרי מעריכי שענינו 44/8.2022 'מס רשימה

 

  האגף לאישור ספרי לימוד וחומרי למידה - "היחידה" 1.1

 פרושו השירותים נשוא הסכם זה. - "השירותים" 1.2

 

 כללי .2

וזה זה לרבות כל ההצהרות הכלולות בו והנספחים לחוזה זה מהווים חלק המבוא לח 2.1

 בלתי נפרד ממנו ויפורשו ביחד עמו.
 

 הנספחים לחוזה זה הם: 2.2

מסמכי הבהרות כולל  _______ מיום5-1705מס'  קול קורא -נספח א'  2.2.1

 .ככל שיהיו

 או חלקים ממנה כפי שהתקבלו על במסגרת הקול קוראהצעת צד ב'  -נספח ב'  2.2.2

 .המשרדידי 

 

 

 קופת ההתקשרותת .3

תאריך הרשמה לרשימת  עםתקופת ההתקשרות על פי חוזה זה תחל  3.1.1

 עם בחירת זוכים מכוח קול קורא חדש. ותסתיים  מעריכים

 התמורה .4

תמורת ביצוע כל התחייבויותיו של צד ב' לפי חוזה זה ישלם המשרד לצד ב', זוכה  4.1

"חות ביצוע מפורטים שיגיש צד ב' במכרז,  בהמשך להצעת/ות עבודה, ועל יסוד דו

למשרד בגינם, ככל יאושרו על ידי נציג המשרד; כל זאת בסכום שלא יעלה על סך 

( עפ"י הטבלת "התמורה"לשנה בהתאם לתנאי המכרז )להלן: ₪  40,000

 תעריפיםו המצ"ב.

צד ב' מתחייב ומצהיר בזה שלא יבצע כל עבודה שהיא אלא ע"פ הצעת העבודה  4.2

נדרש ע"י המשרד ואושרה ע"י מורשי החתימה מטעם הגורם אשר הוצאה כ

 המקצועי והחשבות. 



 

 נוהל התשלום 4.3

בסיום  הטפסים הנדרשים שיקבל מהאגףצד ב' יגיש למשרד את כל  4.3.1

חשבונית מס מפורטת אם צד ב' עצמאי יגיש בנוסף , וכן תהליך ההערכה

 שהונפקה על ידו.

עפ"י הוראת התכ"ם רד תשלום התמורה יבוצע על ידי אגף הכספים במש 4.3.2

שהשירות  יחידה המקצועיתאישור מטעם הב , מותנה1.4.0.3החדשה 

)האישור יצויין בטופס מלווה הנותן ביטוי גם לעניין  המפורט אכן בוצע

 . הפיצוי המוסכם ככל שישנו(

לצד ב' לא תהיינה כל דרישות או טענות למשרד / ליחידה בגלל עיכובים  4.3.3

ינו מפורט כדבעי ו/או חוסר פרטים בחשבון, בתשלום הנובעים מדו"ח שא

 ו/או פרטים לא נכונים, ו/או חוסר במסמכים.

כדי למנוע עיכובים בתשלום, ידאג צד ב' שהחשבונית המוגשת על ידו  4.3.4
הנדרשים כפי  טפסים/למשרד תהיה מודפסת ותכלול את כל הפריטים

 שיסוכם עם היחידה.
לא בוצאה בהתאם שר מובהר בזה כי המשרד לא ישלם בגין עבודה א

 לדרישות האגף.

מובהר בזה כי המשרד לא ישלם בגין עבודה אשר בוצעה ללא הזמנת  4.3.5

       עבודה, מתאימה. 
 מע"מ 4.4

עם כל  ,התמורה האמורה אינה כוללת מס ערך מוסף, אשר ישולם על ידי המשרד

 מחויב במע"מ., ככל שצד ב' תשלום ותשלום

 

 סופיות התמורה 4.5

מוחלטת וסופית וצד ב' לא יהיה רשאי לדרוש מהמשרד  התמורה הינה קבועה,
 העלאות או שינויים בתמורה בגין ביצוע חיוביו על פי חוזה זה מכל סיבה שהיא.

 

 חוק התקציב 4.6

 חוזה זה יהיה כפוף לחוק התקציב.

 

 התחייבויות צד ב' .5

צד ב' מתחייב בזאת כלפי המשרד לבצע את כל הפעולות כפי שהן מפורטות בנספח  5.1

 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מתחייב צד ב' כדלקמן: זה. לחוזה

 לבצע את השירותים במיומנות וברמה מקצועית גבוהה. 5.1.1

לשמור בסוד את כל המידע שיגיע אליו במהלך ביצוע ההתקשרות  5.1.2

 ולהחתים את כל המועסקים על ידו על טופס התחייבות לשמירת סודיות.

ע והאמצעים האחרים הדרושים על לדאוג לכך כי יהיו ברשותו, הציוד, היד 5.1.3

מנת לאפשר לו לבצע את התחייבויותיו על פי חוזה זה ובהתאם לדרישות 

 המשרד, 



 

כל דבר הנוגע להיקף השירותים, תוכנם לוחות הזמנים לביצועם וכל הפרטים  5.2

האחרים הקשורים לביצועם במידה ואינם מפורטים בחוזה זה על נספחיו, יקבעו 

 תיאום עם צד ב'.בכתב על ידי המשרד ב

 

 התחייבות המשרד .6

 על מנת לאפשר לצד ב' לעמוד בהתחייבויותיו על פי חוזה זה מתחייב המשרד כדלקמן:

להעמיד לרשות צד ב' את כל המידע והנתונים הדרושים לביצוע השירותים על פי  6.1

 חוזה זה סמוך ליום שהתקבלה דרישתו של צד ב'.

 

 מירת סודיות ופרסוםש .7

ולא יגלה כל  הערכות מור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב ביצוע צד ב' מתחייב לש 7.1

צד ב' מצהיר בזאת שידוע לו שאי מילוי  נתון ו/או מידע כאמור לכל צד שלישי שהוא.

ועבירה  1977-התחייבויותיו לפי סעיף זה מהווה עבירה על פי חוק העונשין התשל"ז

 .1981-על חוק הגנת הפרטיות התשמ"א

להציג את השירותים הניתנים לא כלפי עובדיו ומעסיקיו לא כלפי  צד ב' מתחייב לא 7.2

  .ציבור הנהנים משירותים אלה כפעולות של משרד החינוך יש חלק בארגונן

 

 

 יחסי הצדדים .8

  .1974 - חוזה זה הינו חוזה קבלנות כמשמעותו בחוק חוזה קבלנות תשל"ד 8.1
 

 אחריות משפטית .9

דינה כהעסקת עובד ע"י  צד ב'עסקת אם אי פעם יקבע כדין מסיבה כלשהי כי ה 9.1

 המדינה: 

התמורה האמורה לעיל יראו ככוללת את כל הסכומים המגיעים או  9.1.1

לרבות כל תיגמול כלשהו, תשלום בגין זכויות   צד ב'העשויים להגיע ל

סוציאליות, הפרשות/הפרשים, אם יגיעו לו אי פעם בגין העסקתו עפ"י 

 חוזה זה, מכל סיבה שהיא. 

ה מנוע מלטעון כי מגיעים לו סכומים נוספים כלשהם בכל עילה יהי צד ב'

 שהיא בגין העסקתו עפ"י חוזה זה.

יראו ככלולים  ,1963 –לחוק פיצוי פיטורין, תשכ"ג  28בהסתמך על סעיף  9.1.2

לפי חוזה זה גם כל פיצויי הפיטורין גם  צד ב'בתשלומים הניתנים ל

על חוזה זה מהווה הסמכה לכך. סעיף קטן זה טעון אישורו  צד ב'חתימת 

האמור, ויכנס  28של שר העבודה והרווחה בהתאם לאמור בסעיף 

 לתוקפו לאחר קבלת אישורו של השר או מי שהוסמך על ידו.

או מי מעובדיו כעובד עפ"י הקבוע לעניין זה לגבי  צד ב'יחושב שכרו של  9.1.3

ם ככל האפשר. הכל כפי שיקבע ע"י עובדי מדינה בתפקיד ובדרגה דומי

נציב שרות המדינה ובאין תפקיד דומה או זהה כאמור ייחשב השכר לפי 



הקבוע לעניין זה בהסכמי העבודה הקיבוציים החלים על עובדים מסוג זה 

או בהיעדר הסכם כאמור לפי הסכם עבודה קיבוצי הקרוב לעניין, לדעת 

רע מיום תחילתו של הסכם נציב שרות המדינה. חישוב השכר יעשה למפ

 זה וככל החיובים והזיכויים עפ"י הסכם זה, מחד, והחישוב החדש האמור,

 מאידך, יקוזזו הדדית.

 

 כי עליו לבטח את עצמו בביטוח לאומי לבדו ועל חשבונו. 'ידוע לצד ב 9.2

צד ב' מקבל על עצמו את האחריות לכל נזק או אובדן שיגרמו לגופו ו/או לרכושו של  9.3

חר, לרבות לעובדי צד ב' והמועסקים על ידו בביצוע חוזה זה או לכל נזק כל אדם א

כלכלי/פיננסי טהור, עקב מעשה או מחדל של צד ב', עובדיו, שליחיו או כל מי שבא 

 מכוחו ו/או מטעמו תוך כדי ביצוע חוזה זה.

חויבה המדינה לשלם סכום כלשהו בגין מעשה או מחדל שצד ב' אחראי להם על פי 

או על פי חוזה זה ישפה צד ב' את המדינה באופן מיידי בגין כל סכום שחויבה  כל דין

 לשלם.

במקרים שבהם המשרד נתבע בחוב שנובע מהתנהלות של צד ב' המשרד יודיע לצד 

ב' על התביעה בכדי לאפשר לו להתגונן. אין במתן ההודעה על ידי המשרד בכדי 

 לפטור את צד ב' מהחובה לשפות את המדינה.

 

 ת יוצריםיוכוז .10

כל התוכניות, נספחים, טיוטות, תרשימים, נתונים, תוכנות וכל חומר אחר שהכין צד  10.1

ב' לשם ביצוע חיוביו על פי חוזה זה או כתוצאה ממנו וזכויות היוצרים הנובעות מהם 

יהיו שייכות בלעדית למדינה והיא תהיה רשאית לעשות בהן כל שימוש, לרבות 

 דעתה הבלעדי.שימוש מסחרי, לפי שיקול 

צד ב' לא יעביר את המסמכים שהכין במסגרת ביצוע חיוביו על פי חוזה זה ו/או כל  10.2

חלק מהם לאחר ולא יתיר רשות הדפסה ו/או הוצאה לאור ו/או איזה רשיון שהוא 

בקשר למסמכים הנ"ל ולא יפרסם את המסמכים בכל צורה שהיא מקוצרת או אחרת 

מור לצרכיו הפנימיים או לצרכי עבודות או קטעים מהם ולא ישתמש בחומר הא

 אחרות אלא בכפוף להוראות חוזה זה.

צד ב' מצהיר כי לא הפר או יפר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי כלשהו  10.3

 במהלך ביצוע חיוביו על פי חוזה זה.

צד ב' מתחייב בזאת לעגן את זכויות המדינה והמשרד ביחס לזכויות היוצרים  10.4

וע התחייבויותיו על פי הסכם זה באופן שזכויות היוצרים של המדינה במסגרת ביצ

 תשמרנה.



 

 

 פרת חוזהה .11

מוסכם בין הצדדים כי כל אחת מן ההפרות הבאות תחשבנה להפרות יסודיות של  11.1

 החוזה:

ימים בלוח הזמנים הקבוע במסגרת  15אם צד ב' פיגר פיגור העולה על  (1)

 העבודה או הקבוע ביתר נספחי החוזה.

את כל  במהלך ההתקשרות ו/או בסיומהצד ב' לא מסר למשרד  אם (2)

 החומר שהכין במסגרת ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.

 אם צד ב' הפר את חובתו והתחייבותו לשמירת סודיות. (3)

 אם צד ב' הפר זכויות יוצרים. (4)

בוטל החוזה על ידי המשרד על פי הוראות כל דין, יהיה רשאי המשרד לבצע את  11.2

תים נשוא החוזה בעצמו או באמצעות מי מטעמו וצד ב' יהיה חייב לשפות את השירו

המדינה בגין כל ההוצאות הישירות והעקיפות שנגרמו לה בגין כך, בלי שהדבר יפגע 

 בשאר הסעדים העומדים לרשות המשרד על פי כל דין.

ו בוטל החוזה על ידי המשרד מסיבה כלשהי וצד ב' ביצע רק חלק ממנו, לא ישולמ 11.3

 לצד ב' כספים מעבר לחלק היחסי של העבודה שבוצעה.

 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יהיה המשרד רשאי לבטל את החוזה ללא צורך  11.4

 בהודעה מוקדמת לצד ב' בהתרחש כל אחד מהמקרים הבאים:

 אם צד ב' יועסק ע"י מוציא לאור או כל מפתח חומרי לימידה אחר.  11.4.1

 ועיים שהעביר עם תחילת ההתקשרות.אם יחולו שינויים בפרטים מקצ 11.4.2

 יום. 30אם צד ב' הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העולה על  11.4.3

אם צד ב' הסב את החוזה, כולו או מקצתו לאחר או העסיק קבלן משנה  11.4.4

 בביצוע העבודה בלי הסכמת המשרד בכתב.

 כשצד ב' הסתלק מביצוע החוזה. 11.4.5

או אדם אחר בשמו או  כשיש בידי המשרד הוכחות להנחת דעתו שצד ב' 11.4.6

מטעמו נתן או הציע לאדם אחר כלשהו שוחד, מענק, דורון, או טובת 

 הנאה כלשהי בקשר לחוזה.

 

עסקאות או אישור לפי חוק  העסקה הסכם זה מותנה בכך שצד ב' ימציא למשרד אישור .12

 שלפיו הוא מנהל 1976-גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( התשל"ו

 פנקסי חשבונות כדין, או כי הוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח על עסקאותיו כדין.



 

 שונות .13

משרד החינוך אינו מתחייב אין חוזה זה התחייבות של המשרד להעסקת המעריך.  13.1

להיקף שיבוץ מי מן המעריכים ואף לא לעצם שיבוצו במכרז מעריכי ספרי לימוד 

  .וחומרי למידה

ת כל אשר הוסכם בין הצדדים, ולא יהיה תוקף לכל חוזה או הסדר חוזה זה ממצה א 13.2

 שנערכו עובר לחתימתו של חוזה זה.

שינויים בחוזה זה יחייבו את הצדדים אך ורק אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי כל  13.3

 הצדדים לחוזה.

הודעה על פי כתובות הצדדים במבוא לחוזה זה שתינתן בכתב תחשב כאילו הגיעה  13.4

 בעת מסירתה. -ימים מהמועד בו נשלחה ואם נמסרה ביד  3 לתעודתה תוך

כותרות השוליים נקבעו לצורכי הנוחות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לפרשנות  13.5

 החוזה.

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 בשם צד ב':      בשם המדינה:

 

________________   _______________ 

 

________________   ________________ 

 

________________    ________________ 

 


