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 ________________   לביןו

 ______ עוסק מורשה/ת.ז.     
 ______________רחוב מ     
     ___________________  
 "(הקבלן")להלן:      
     

 
 ;שניצד מ

 
 

 "(הצדדיםיקראו להלן ביחד: " הקבלןו המכון)
 
 

 מיזםה")להלן:  לאוכלוסייה הבדואיתמיזם משותף יחד עם משרד החקלאות בנגב והמכון  הואיל
 .קידום, ליווי, הכשרה ופיתוח התיירות הבדואית בנגב ושמטרת ;(המשותף"

התוכנית כוללת ייזום אירועים תיירותיים, ליווי של יזמי התיירות, ביצוע הכשרות מקצועיות, 
יצירת תשתית להתאגדות של כלל יזמי התיירות בהמשך ומעטפת שיווקית כוללת לתיירות 

 . "(המיזם מטרות: "להלן) הבדואית בנגב

 
"(, והקבלן הגיש הצעה, המכרז" -)להלןוהמכון פרסם מכרז למתן שירותי ניהול המיזם המשותף  והואיל

ועל בסיסה בחר המכון להתקשר עם הקבלן בהסכם זה ולהזמין את השירותים, כמפורט בהסכם 
זה. הצעת הקבלן מצורפת כנספח ___  להסכם זה. הועדה המשותפת, בישיבתה מיום ____קיבלה 

 וועדה המשותפת;את הצעת הקבלן, בכפוף להוראות הסכם זה, ובתנאים שנקבעו בהחלטת ה
 

 מטרות המיזםמיזם משותף לקידום ואיש קשר לבתפקיד רכז  הקבלןוהמכון מעוניין להעסיק את  והואיל
  (,מתן השירותים)להלן: 

 
, במסגרת עוסק כעובד אלא, כקבלן נותן שירותים בלבדוצדדים מסכימים כי הקבלן לא יועסק  והואיל

 ;מורשה או חברת שירותים
 

והכל כמפורט  ,לשירותיםהצדדים מבקשים להסדיר ולעגן בכתב את התנאים וההוראות בנוגע ו והואיל
 בהסכם זה להלן;

 
 

 :הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן ,פיכך הוצהרל
 
 מבוא .1

 .חלק בלתי נפרד הימנו ההמבוא להסכם זה מהוו 1.1

 .ההסכםהן לנוחות בלבד ואין בהן כדי לשמש לפרשנות זה כותרות הסעיפים בהסכם  1.2
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 הצדדיםהצהרות  .2

 מצהיר, מאשר ומתחייב בזאת כדלקמן:  הקבלן 2.1

 סיון, הידע והיכולת הדרושים למילוי התפקיד.יהינו בעל הנ הקבלן .א

שהתאגדה ונרשמה כדין על פי דיני  הקבלן מחזיק בשליטתו אישיות משפטית, עוסק מורשה, .ב
על כוונה,  ולוס נכסים ולא ידוע ו/או כינ פשיטת רגלהליכי  ומדינת ישראל ואין ולא נפתחו נגד

 עילה או סיבה לעשות כן.

ו/או מי  יספק את השירותים על פי הסכם זהבאמצעות מר/גב' _______,  ,בלבד הקבלן .ג
 . בלבד אישר לצורך כך המכוןש

אינו זכאי ולא  הקבלןמעביד, ו-יחסי עובד המכוןבין ו הקבלןלא יתקיימו בין לא התקיימו ו .ד
, למעט וביצוע התפקיד השירותיםלכל תשלום ו/או גמול בגין פעילותו במתן  המכוןיהיה זכאי מ

  .על פי הקבוע בהסכם זה

 .השירותיםלא יקבל כל טובות הנאה מצד שלישי בקשר עם מתן  הקבלן .ה

אין כל הפרה של התחייבות  השירותיםלמתן  ובהסכם זה והתחייבות המכוןעם  והתקשרותב .ו
 כלשהם.כלפי צדדים שלישיים  הקבלן של

פי הסכם ובין אחרת, -פי דין, בין על-אין כל איסור ו/או הגבלה ו/או מניעה כלשהם, בין על .ז
בהסכם זה וביצועו  ופיו, והתקשרות-על ובהסכם זה ולביצוע התחייבויותי הקבלן להתקשרות

 .ואינם מהווים ולא יהוו הפרה של התחייבות כלשהי מהתחייבויותי ויד-על

ידוע לו הוא או מי מטעמו אינו מצוי בניגוד עניינים לצורך התקשרות זו, הקבלן מצהיר כי לא  .ח
 ומתחייב להודיע למכון באופן מידי ככל ויעלה חשש לניגוד עניינים מצד הקבלן או מי מטעמו.

בנוסף,  לבצע את כל ההתחייבויות המתייחסות אליו והכלולות בהסכם זה.מתחייב  הקבלן .ט
 .יצוע הוראות הסכם זהלב המכוןערב בזאת כלפי  הקבלן

 2.1 זה.  בהסכם זה בהסתמך על המצגים המפורטים בסעיף ועממתקשר  המכוןכי  הקבלןדוע י .י
 .זה לעיל

 השירותים .3

 הנושאים הבאים:על  הקבלןיהיה אחראי , תפקידובמסגרת  3.1

 .המיזם המשותףהפיקוח והשיווק של , הפעילותירכז את  הקבלן 3.1.1
 בנגב. ושותפי המכון מולוייצג את יהיה איש הקשר הקבלן  3.1.2
 הקבלן בבית עידן הנגב, במשרד הייעודי לרכז הפרויקט _____ נדרשת נוכחות 3.1.3

משרה מלאה )כאשר המונח משרה  80%של הקבלן לא תחרוג מעל להיקף של  הפעילותהיקף  3.1.4
 .מובא כאן כהתייחסות השוואתית בלבד(

את כל כישוריו, ידיעותיו, מומחיותו, ניסיונו ומירב זמנו ומרצו,  השירותיםיקדיש לביצוע  הקבלן 3.2
 ו, לרבות:והצלחת המכוןויפעל ביושר במסירות ובנאמנות לקידום 

 ניהול קשר שוטף עם כל השותפים בפרויקט. .3.2.1

 האיזונים  הייצוגיים הנדרשים. קידום ושיווק הפרויקט בקהילות המקומיות, תוך שמירה על  .3.2.2
 .מיזםופניות לטיפול בוועדת ההיגוי של ההעברת נושאים  .3.2.3
 הכנת דו"חות תקציביים ועדכונים שונים להנהלת המכון.  .3.2.4
המיזם תאום עם כל הגורמים הרלוונטיים, ארגון והשתתפות בפעילויות המשותפות עם  .3.2.5

 המשותף
פרויקט מטעם ל הקשוראו עם כל אדם \המכון ו מנהל הפרויקט מטעם תקשורת שוטפת עם  .3.2.6

 המכון
 וקידום יוזמות חדשות איתור .3.2.7
 לפועל ותוך הוצאה  המיזם המשותףים השונים, בדגש על פרויקטהשל  העבודהיישום תכנית  .3.2.8

 .של כל האספקטים האדמיניסטרטיביים הנדרשים למטרה זו
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ביצוע כל פעולה אחרת בתחומי פעילות המכון ו/או מרכז סוויץ' שיידרש לה לבקשת מנכ"ל  .3.2.9
 ז סוויץ'. מכון טריגובוף ו/או מנהל מרכ

 המכוןולחוב כלפי ובכלל זה לפעול  המכוןמתחייב לפעול במילוי התפקיד בתום לב ולטובת  הקבלן 3.3
לחוק החברות, פרק ב', סימן א' )חובת זהירות( וסימן ב' )חובת אמונים(  בהתאם להוראות

 . 1999-התשנ"ט

 

 תקופת ההתקשרות .4

 .31.12.2020עד ליום ויהא בתוקף  חתימתוהסכם זה יכנס לתוקף במועד  4.1

יום בכל פעם, בהודעה מראש בדבר  30-המכון יהא רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות ב 4.2
 ההארכה לפני מועד סיום תקופת ההתקשרות כאמור, לפי שיקול דעתו הבלעדי. 

להביא את תוקפו של הסכם זה לכלל סיום וזאת יהיה רשאי המכון בכל עת במהלך תקופת ההסכם  4.3
  .םיו 30  ותלפחשל לקבלן על ידי מתן הודעה בכתב 

להמשיך  ,המכוןעל פי דרישת  ,חייבהקבלן היה יה על סיום ההתקשרות הודעהמתן בתקופה ממועד 
ולשם העברת  מתן השירותיםוזאת לשם הבטחת המשך  ,ובאמצעות השירותיםלהעמיד את 

  .בקש להעביר לו את התפקידי המכוןהתפקיד למי ש

היה רשאי )אך לא י המכון על פי כל דין או על פי הסכם זה, למכוןמבלי לגרוע מכל זכות העומדת  4.4
ללא מתן הודעה מראש כאמור בסעיף  ,לידי גמר לאלתר המכוןלהביא הסכם זה בהחלטת  ,חייב(

 מקרים הבאים:ב ,לעיל 4.3

)אלא אם כן  ימים 30-ממכל סיבה שהיא, במשך תקופה בת יותר , הקבלןמכל מקרה בו יבצר ב .א
 ;השירותיםמלכהן בתפקיד, במסגרת מתן יוסכם אחרת בין הצדדים(, 

 יורשע בעבירה שיש עימה קלון;  הקבלןבמקרה בו  .ב

כל תשלום או  קבלןוסכם בזאת כי כאשר יגיע הסכם זה לכלל סיום, מכל סיבה שהיא, לא יגיע למ .5
  .פיצוי שהוא בגין עצם סיום ההתקשרות על פי הסכם זה

 דאג לכך:י הקבלן במקרה של סיום ההסכם 5.1

קבע לעניין זה, את כל המידע, המסמכים וכל חומר אחר י המכון, או למי שלמכוןי יעביר כ .א
 .השירותים ביצועשהגיע אליו או הוכן על ידו במסגרת 

כל ללא כל תמורה נוספת , הורה לו, את תפקידוי המכוןלמי שי יעביר בצורה שלמה ומסודרת כ .ב
 .להלן 6כמפורט בסעיף  השירותיםמעבר לדמי 

 

 התמורההיקף העבודה ו .6

, השירותים, בגין כל חודש של תקופת הסכם לקבלן המכוןשלם י ,השירותיםתמורה להעמדת ב 6.1
התמוה הינה סופית  "(.השירותיםדמי מע"מ )להלן: "בתוספת ש"ח,  13,000תשלום חודשי בסך של 

ומלאה וכוללת את כל הוצאות הקבלן, לרבות הוצאות נסיעה, טלפון וכל הוצאה אחרת שיידרש לה 
 לצורך מתן השירותים.

שעות חודשיות אולם יודגש כי לא תשולם כל תמורה נוספת בגין  145 -הינו כ המשוערהיקף המשרה  6.2
 בלנה ע"י המכון. "שעות נוספות", ואלה לא תאושרנה או תתק

התשלום החודשי יהיה חייב  .הקבלןוציא יכנגד חשבונית מס כדין אשר כל תשלום חודשי יהיה  6.3
ויתווסף אליו מע"מ אישור על פטור מניכוי מס במקור(  למכון)אלא אם יוצג  בניכוי מס במקור

 ". 30טף + "שו-בהעברה בנקאית או המחאה באופן המוכר כ לקבלןכל תשלום חודשי ישולם  כחוק.

בגין ו/או טובת הנאה לכל תמורה ו/או תשלום נוסף זכאי  הקבלןיהיה לא זה,  6אמור בסעיף רט לפ 6.4
  על פי הסכם זה. וביצוע כל התחייבויותי

 

 אי קיום יחסי עובד מעביד -יחסי הצדדים  .7
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 .םשירותי כמספק ומוגשים במסגרת פעילות השירותיםמצהיר כי  הקבלן 7.1

את כל התשלומים וההטבות שיגיעו לו, וכן לשלם או להעביר לרשויות  מתחייב להסדיר קבלןה 7.2
המתאימות את תשלומי מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי וכל מס ו/או תשלום אחר שיגיעו עקב 

 .במכוןומילוי התפקיד  למכון השירותיםהעסקתו ועקב סיום העסקתו, לצורך מתן 

, המכוןלבין  הקבלןמעביד בין -, אין ולא יהיו יחסי עובדחתימת הסכם זהוצהר בזה כי החל ממועד מ 7.3
לכל ענין ומטרה שהם, וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי  המכוןוכי הוא לא ייחשב כעובד 

 .  המכוןמעביד בינו לבין -ליצור יחסי עובד

עבודה בלבד, לא חלים ולא יחולו יחסי עובד מעביד, אלא יחסי קבלן מזמין  הקבלןלבין  המכוןבין  7.4
, אינה אלא אמצעי להבטיח ביצוע קבלןללפקח ו/או לבקר ו/או לתת הוראות  למכוןוכל זכות שיש 

 ;הקבלןלבין  המכוןתחייבויות על פי הסכם זה, ואין בה כדי ליצור יחסי עובד מעביד בין הה

ע בקשר עם ביצו המכוןזכאי לתשלום ו/או לפיצוי ו/או להטבות מ הלא יהי הקבלןבנוסף,  7.5
על פי הסכם זה ו/או כל הוראה שניתנה על פיו ו/או כל הוראה שניתנה בקשר עמו  והתחייבויותי

על פי הסכם זה מכל  השירותיםו/או בקשר עם סיום ההתקשרות בין הצדדים ו/או הפסקת מתן 
מצהיר ומתחייב שלא להעלות בזמן  הקבלןסיבה שהיא והכל, אלא אם נקבע אחרת בהסכם זה. 

כלשהי בדבר קיומם של יחסי עובד מעביד בין הצדדים על כל הנובע ו/או הקשור  כלשהו טענה
 סקתם של יחסים כאמור.לקיומם ו/או הפ

מלטעון בפני גורם כלשהו, לרבות בית משפט  ומושתק מנוע המתחייב בזאת מפורשות כי יהי הקבלן 7.6
החל מיום חתימת , השירותים מתןחלים ו/או חלו, במהלך כל תקופת  ו/או בית דין מוסמך, כי

 . המכוןבין ו ויחסי עובד ומעביד בינהסכם זה, 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הוסכם כי היה ומסיבה כלשהי יקבע על ידי רשות מוסמכת,  7.7
לזכויות כשל עובד, או  יזכא הוא, או כי המכוןעובד של הינו  הקבלןלרבות על ידי גוף שיפוטי, כי 

, הנובעות מקביעה כי שררו השירותיםות נוספות מעבר לאמור בהסכם הוצא המכוןאם תחולנה על 
, הרי השירותיםפי הסכם -במהלך תקופת ההתקשרות על הקבלןלבין  המכוןמעביד בין -יחסי עובד

היה חב בהם בגין  המכוןלל את כל התשלומים שוכ עילל 6כאמור בסעיף  השירותיםשסכום דמי 
 היחסים האמורים.

כל שכר ו/או תנאים  המכוןש מולא ידר ואחייבויות בלתי חוזרות, כי ההתהקבלן מתחייב ב 7.8
בגין כל  המכוןאת  הישפ ואוכי הם למכון שירותיעמיד יים בגין התקופה בה העמיד ו/או יאליסוצ

 המכון.לבין  הקבלןמעביד בין -בשל הקביעה כי התקיימו יחסי עובד ונזק ו/או הוצאות שיגרמו ל

בכל מקרה בו  הקבלןאת זה לעיל תעמודנה בתוקפן ותחייבנה  7כאמור בסעיף  הקבלןהתחייבויות  7.9
 יגיע תוקפו של הסכם זה לכלל סיום, לרבות במקרה של ביטול הסכם זה.

 שמירת סודיות    .8

 הגליבסודיות ולא ר וישמ, בין במישרין ובין בעקיפין, ומי שקשור אליוכל  ואכי ה מתחייב הקבלן 8.1
מסחריות או אחרות הקשורים במישרין או  ,כספיות ,ידיעות מקצועיות לכל אדם אחר כל מידע או

 אך מבלי לגרוע מכלליות האמור ,לרבות ,בוניירות ערך  חזיקמ המכוןבעקיפין בחברה או בתאגיד ש
 סכםוזאת הן במשך תקופת הה ,ו/או רשימות ספקים ו/או רשימות לקוחותנוהלי ו/או דרכי עבודה 

 .זמן, ללא מגבלת והן לאחריה

פרטי המשתתפים בפרויקט חסויים, חלה עליהם חובת פרטיות, כי  והקבלן מצהיר בזאת, כי ידוע ל 8.2
 ללא האישורים הנדרשים. להעביר אותם לכל גורם ונאסר עליוכי 

מחויב  הקבלןשפרטים מוסכם כי ההתחייבות דלעיל לא תחול לגבי מסירת  ,על אף האמור לעיל 8.3
תפקיד האם הדבר דרוש לצורך מילוי  ,מידע לצדדים שלישייםמסירת כן על למסור על פי דין ו

 .ולא תחול על מידע שהוא בגדר נחלת הכלל ,ובאותה מידה שהדבר דרוש

במשך כל תקופת  הקבלןזה לעיל תעמודנה בתוקפן ותחייבנה את  8תחייבויות כאמור בסעיף הה 8.4
 .לרבות במקרה של ביטול הסכם זה ,בכל מקרה בו יגיע תוקפו של הסכם זה לכלל סיום ההסכם וכן
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והם גוברים  ,השירותיםנאי הסכם זה כוללים במלואם את המותנה והמוסכם בין הצדדים לגבי ת 9.1
מצג או התחייבות שקדמו לחתימה על הסכם זה ואשר נערכו בין בכתב  ,הסכמה ,על כל התקשרות

 .פה-ובין בעל

אשר יהיה חתום  ,זה ייעשה אך ורק במסמך בכתב ל שינוי ו/או ביטול של הוראה מהוראות הסכםכ 9.2
 .על ידי כל הצדדים

 .צדדים יחתמו על כל מסמך ויבצעו כל פעולה כפי שידרש לשם ביצוע הוראותיו של הסכם זהה 9.3

על פי הכתובות המצוינות במבוא  ,ל הודעה שתשלח בדואר רשום על ידי מי מהצדדים למשנהוכ 9.4
 ,שעות מעת השליחה כאמור 72לאחר  ,יראו אותה כאילו נתקבלה על ידי הצד האחר ,להסכם זה

 .במועד מסירתה -שעות ממועד השליחה ואם נמסרה ביד  24תוך  -אם נשלחה בפקס 

 

 

 לראיה באו הצדדים על החתום;ו
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