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 נספח א'

 חוזה דוגמת 
 

 2009שנת  ____________לחודש ___________ ביום ___________שנערך ונחתם ב
 
 

 ב  י  ן 
 
 

 : ידי-מיוצגת עלה, בשם מדינת ישראל, ממשלת ישראל
 
 משרד התחבורה , המנהל הכללי .1
 
 חשב משרד התחבורה  .2
 

 ; מצד אחד        )           "הממשלה ":להלן(המורשים לחתום בשם המדינה 
 
 

 ל  ב  י  ן 
 
 

_______________ 
 

_______________ 
 

_______________ 
 
 ______________ז " ת____________,: כ"י ב"ע
 

 ; ד שנימצ      )"מבצעה ":להלן( ים לחתום בשמה/המורשה
 
 
 
 

 בית הדין  תובע ליד קובע כי שר התחבורה ימנה1973-ג"התשל) ימאים(וחוק הספנות   :הואיל
המשמעתי לימאים אשר תפקידו להגיש לבית הדין ולמפקח על הימאים תובענות בגין 

לייצג את המדינה בהליכים הללו וכן ליצגה בהליכים של  ,צעו ימאיםיעבירות משמעת שב
 ; רות בים עקב העדר תנאי כשירותי משםפסילת ימאי

 
ים משפטיים כפי שיפורט להלן בהסכם והממשלה מעונינת בקבלת ייצוג משפטי ובשירות  :והואיל

 ; )'העבודה '– להלן(זה 
 

  ;8/09 והממשלה פרסמה מכרז פומבי מספר  :והואיל
 

רשות הספנות והנמלים  של המכרזיםלפי החלטת ועדת , והצעת המבצע זכתה במכרז  :והואיל
  ________;מיום

 
שרה העסקתו של המבצע עדה להעסקת עורכי דין פרטיים בשירות הממשלה איווהו  :והואיל

 ; ___________בישיבתה ביום , לביצוע העבודה
 

והמבצע מעוניין ומסוגל מבחינה מקצועית לקבל על עצמו את ביצוע העבודה בהתאם   :והואיל
 ; לתנאי חוזה זה

 
 ; והממשלה מוכנה למסור למבצע את ביצוע העבודה בהתאם לתנאי חוזה זה  :והואיל

 
 

 : ין הצדדים כדלקמןהוסכם והותנה בעל כן 
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והמבצע מתחייב בזה , בכפוף לתנאים הכלולים בחוזה זה, הממשלה מזמינה בזה אצל המבצע .1
ליד בית הדין כתובע שירותים משפטיים _____________, ד "באמצעות עו, לספק לממשלה

 .כמפורט בחוזה זה על נספחיו, המשמעתי לימאים
  

) 'התובע '–להלן (__________ ד "יחתום על כתב מינוי לעובכך ששר התחבורה  חוזה זה מותנה .2
ד המשמעתי לימאים ובכך שהיועץ המשפטי לממשלה ייפה את כוחו של התובע "כתובע ליד ביה

 . ד המשמעתי לימאים"לשמש כתובע בביה
 
 מסמכי ההתקשרות .3
 

 : לחוזה זה מצורפים כחלק בלתי נפרד ממנו הנספחים הבאים 3.1 
 

  'נספח א      כרזמסמכי המ  
  'נספח ב      הצעת המבצע  

 
משמעות בין הוראות חוזה זה להוראות -או דו/או אי התאמה ו/במקרה של סתירה ו 3.2

הנספחים יגברו הוראות חוזה זה והוראות הנספחים יקראו ויפורשו ביחד עם הוראות 
 . 'יגברו על הוראות נספח ב' כאשר הוראות נספח א, החוזה ובהתאם להן

 
 הממונה .4
 

או , משרד התחבורה לש היועצת המשפטית ,ד מלי סיטון"הממשלה תבצע חוזה זה באמצעות עו
 ). 'הממונה '– להלן( שיוסמך לכך על ידה עובד אחר

 
  תקופת ההתקשרות .5
 

 ). 'תקופת ההתקשרות' – להלן(________ הוא מיום חתימתו ועד ליום תוקף חוזה זה  5.1 
 

ידי -על, או חלק ממנו, לבטל את ביצוע העבודה על פי חוזה זה, בכל עת, שאיתהממשלה ר 5.2 
וזאת ללא צורך , יום מראש 30לפחות , מתן הודעה על כך בכתב מאת הממשלה למבצע

 10במקרה זה תשלם הממשלה למבצע מתוך התשלום הנזכר בסעיף . במתן נימוקים לכך
צע ביצע כבר בפועל עד תאריך רק את התשלומים המתייחסים לעבודה שהמב, להלן

 בקשראו או תשלום אחר עבור , תמורה,  הממשלה לא תהא חייבת בכל פיצוי;הביטול
 .יןי לפי הענ,או אותו חלק מבוטל ממנה ביטול העבודהל

 
 מהות העבודה .6
 

 :  י המבצע במסגרת חוזה זה הם כדלקמן"השירותים המשפטיים שיבוצעו ע 6.1 
 

או /ווהגשת תובענות לבית הדין המשמעתי לימאים נגד ימאים ות טיפול בקובלנ 6.1.1  
 . העברת תובענות למפקח על הימאים

 
ייצוג המדינה בהליכים בפני בית הדין המשמעתי לימאים ובערעורים לגביהם  6.1.2  

 . בפני ערכאות הערעור
 

 םאיימבדבר פסילת , ייצוג המדינה בערערים על החלטות המפקח על הימאים 6.1.3  
 . משרות בים מטעמים של העדר תנאי כשירות

 
אירועים פיקוח על חוקרים והדרכתם בכל הנוגע לחקירת קובלנות ולחקירת  6.1.4  

 . בהם מתעורר חשד כי נעברה עבירת משמעת
 

העבודה תבוצע במסגרת בית הדין המשמעתי לימאים בחיפה ותהיה כרוכה בביצוע  6.2 
 .ורך וככל הנדרש לצורך ביצוע העבודהנסיעות ברחבי הארץ במידת הצ

 
 
 
 : המבצע מתחייב בזה .7
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, או מכל עובד אחר שהממשלה תורה, לקבל הנחיות מהיועץ המשפטי לממשלה או נציגו 7.1 

 . בכל הנוגע לעבודה ולאופן ביצועה
 

 . לעשות את כל העבודות הדרושות לביצוע העבודה בצורה יעילה וטובה שלה 7.2 
 

 . י הממונה על ביצוע החוזה"ת העבודה בזמן ובמקום כפי שיקבעו עלבצע א 7.3 
 

 .כי רק התובע יעסוק בביצוע חוזה זה 7.4 
 

 . ח פעילות חודשי"להגיש לממונה דו 7.5 
 

שמומחה היה עושה , לעשות כל דבר הנדרש והסביר, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל 7.6 
 . לשם ביצוע העבודה על פי חוזה זה  

 
 : המבצע מצהיר ומתחייב בזה .8
 

וידוע לו כי ייחשב כעובד ציבור כמשמעותו  ,שבכל הכרוך בביצוע העבודה הוא רואה עצמו 8.1 
י "ין ההגבלות והאיסורים החלים על עובד ציבור עפילענ, 1977-ז"התשל ,בחוק העונשין

 . כל דין
 

ני ימאים או בכל הקשור או  במשך כל תקופת ההסכם בענייכי לא הוא ולא התובע יעסקו 8.2 
 .כרוך בהם מחוץ למסגרת העבודה

 
ד פרטי בנושאים שיש להם קשר עם עבודת בית הדין "כעוכי לא הוא ולא התובע יעסקו  8.3 

 . במשך שנה לאחר תום תקופת ההתקשרות, המשמעתי או עם המפקח על הימאים
 

פל בו בעבר יפסיק לאלתר לטפל כי אם במהלך עבודתו יגיע לטיפולו תיק או אדם אשר טי 8.4 
 . בתיק הבקשה ויודיע על כך לממונה

 
באמצעות התובע כי הינו בעל רקע מקצועי המאפשר לו לבצע את העבודה , המבצע מצהיר בזה .9

במומחיות ובמקצועיות , והוא מתחייב בזה לבצע את העבודה לשביעות רצונה המלא של הממשלה
 . עדית לביצועההדרושים וכי הוא ישא באחריות הבל

 
 העבודה בגין ביצוע  התמורה .10
 

תהא  )'התמורה '–להלן ( עבור בצוע העבודה הממשלה תשלם למבצעהתמורה שתשלם  10.1
, שעות עבודה בחודש 40 -בפועל ולא יותר מהתובע בהתאם לשעות העבודה אשר יבצע 

כאשר כל תשלום ישולם בהתאם לשעות העבודה החודשיות שבצע בפועל התובע 
 . להלן10.2בהתאם לסעיף ו

 
לפי תעריף שלא , התמורה תשולם למבצע בהתאם לתעריף לשכר לשעת עבודה בפועל 10.2 

יועצים (בהתאמה להוראות חוזר יועצים לניהול ,  עבודה מתמשכת2יעלה על  תעריף יועץ 
וההולם את , י היחידה לשכר והסכמי עבודה שבמשרד האוצר"המתפרסם ע) שונים

 . סיונו של התובע המבצע בפועלכישוריו וני
 . ל"לא ישולמו הוצאות נסיעה ואש  

 
י "ישולמו רק כנגד מסירת חשבון וחשבונית אשר יאושרו ע, תשלומים המגיעים למבצע 10.3 

 . בפועלהמבצע  התובעהממונה ויפורטו בהם מספר שעות העבודה שביצע 
 

 על ידי חשבונית המאושריםהבון ויום ממועד הגיע החש 30 למבצע תוך התמורה תשולם 10.4 
 .  למחלקת הכספים במשרד התחבורההממונה

 
התמורה תהא לסילוק כל המגיע למבצע עבור העבודה ועבור כל זכות או תביעה  10.5 

 . לרבות הוצאות אחרות הקשורות בביצועה, הקשורות בו
 
 

הממשלה לקזז כל סכום שיגיע רשאית , פי כל דין-מבלי לגרוע מזכויות הממשלה לפי חוזה זה ועל .11
 . מכל סכום אשר יגיע למבצע מהממשלה, לממשלה מהמבצע
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 ניגוד עניינים .12
 

או /המבצע מצהיר בזאת כי לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת ו 12.1
או של מי מהמועסקים על ידו לצורך ביצוע /או של מי מעובדיו ו/התחייבות אחרת שלו ו

וכי אינם מטפלים בעניינים , או של התובע לבין העבודה נשוא חוזה זה/ ועבודה זו
 . או עתידים לדון בבית הדין המשמעתי לימאים/הנדונים ו

 
או /או מי מעובדיו או מהמועסקים על ידו לצורך ביצוע החוזה ו/המבצע מתחייב כי הוא ו 12.2

 עבודתם לפי תנאי חוזה זה או ייקלעו למצב של ניגוד עניינים בין/התובע לא יימצאו ו
 . לבין עבודות אחרות שהם מבצעים במהלך כל תקופת ההתקשרות

 
המבצע מתחייב בזה לא להתקשר עם גורם מחוץ לו אשר קיימת אפשרות כי הוא או  

עובדיו או מי מהמועסקים על ידו לצורך ביצוע עבודה זו או התובע ימצאו בניגוד עניינים 
 . כאמור לעיל

 
שאם וכאשר תתעורר איזו אפשרות או חשד כי במהלך עבודתו , ע מתחייב בזההמבצ 12.3

או אחד מהקשורים עמו , עלול הוא או אחד מעובדיו, על פי תנאי חוזה זה, עבור הממשלה
ידווח על כך , או התובע להימצא במצב בו תהיה אפשרות לניגוד עניינים, לביצוע החוזה

אם , לות עד לקבלת אישור הממונה להמשיכהמיד בכתב לממונה ויפסיק את אותה פעי
 .יינתן

 
 חובת סודיות .13
 

או לאפשר גישה , לפרסם, למסור, להודיע, המבצע מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר 13.1
או בתוקף ביצוע , כל ידיעה שתגיע אליו בקשר עם ביצוע חוזה זה, להביא לידיעת כל אדם
אלא אם הדבר הכרחי לביצוע , לאחר מכןלפניה או , ההתקשרותחוזה זה תוך תקופת 

י "בכתב עמוקדם אישור  יתן לכךכמפורט בחוזה זה ובנספחים לו או אם נהעבודה 
 . ממונהה

, לא יהיה בכך כדי לשחרר את המבצע מהתחייבות ואחריות, ניתן אישור הממונה כאמור
 .או חובה כלשהי על פי כל דין ולפי חוזה זה

 
', מהווה עבירה לפי פרק ז, שמירת הסודיות כאמור-כי אי,  ידוע לוהמבצע מצהיר בזה כי 13.2 

  .1977-ז" התשל,לחוק העונשין' סימן ה
 

 כל ,סוכניו, ידי עובדיו-תישמר גם על, כאמור, המבצע מתחייב לגרום לכך שהסודיות 13.3
 .  והתובעידו-המועסקים על

 
 מהות הקשר בין הצדדים  .14
 

חוזה זה אינם  כי היחסים ביניהם לפי, ומוסכם בזה בין הצדדיםמוצהר , למען הסר ספק 14.1
במידה , יוצרים אלא יחס בין מזמין לקבלן המבצע הזמנות או בין מוכר ידע לקונה ידע

, ידה-או המועסקים על/ו, הבאים מכוחה, שהמדובר הוא באחריות או חובות הממשלה
 .  והתובעידו-המועסקים על, עובדיו ,כלפי המבצע

 
או / ואו לעובדיו/ וכי לא תהיינה למבצע, מצהירים בזה הצדדים, למען הסר ספק 14.2

והם , כל זכויות של עובדים אצל הממשלהאו לתובע /וידו בביצוע חוזה זה -על למועסקים
ניכויים בגין / תשלומיםולא לכל , לא יהיו זכאים לכל זכויות המגיעות לעובדים בממשלה

או /כלשהן בקשר לביצוע חוזה זה ו או הטבות/צויים ופיזכויות סוציאליות ולא לכל 
 . מכל סיבות שהן, העבודה או הפסקת ביצוע/או סיומו ו, ביטולו

 
 

מס מקביל ויתר הזכויות הסוציאליות , הממשלה לא תשלם כל תשלום לביטוח לאומי 14.3
ת לנכו, פי כל דין-על, ידי המבצע ובמידה שקיימת חובה-בקשר לאנשים המועסקים על

 ידי המבצע-ייעשה הדבר על, ידי המבצע-למטרות אלה סכומים משכר המועסקים על
 . ובאחריותו

 
הממשלה מתחייבת בזה לעשות ככל יכולתה להעמיד לרשות המבצע את כל המידע  14.4

 . הנחוצים למבצע לשם ביצוע העבודה, והנתונים שברשותה
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 אחריות המבצע .15
 

ל תשלום לשיפוי נזק או פיצויים או כל תשלום אחר המבצע בלבד יהיה אחראי לכ 15.1
   . המגיעים ממנו על פי כל דין לאנשים המועסקים על ידו או לכל מאן דהוא

 
,  אובדן או נזק מכל סוג או סיבה שהם, הוצאה, הממשלה לא תישא בשום תשלום 15.2

 .או עקב ביצוע חוזה זה, ידו בעת-שייגרמו למבצע או למועסקים על
 

או לצד שלישי כתוצאה מביצוע /המבצע יפצה את הממשלה על כל נזק שייגרם לממשלה ו 15.3
  . העבודה

 
  קנייןזכויות  .16
 

 לרבות כתבי בית הדין ,ללא יוצא מן הכלל, ותוצאותיה, של המבצע ועובדיו, כל העבודה 16.1
. ה שנעשתה במסגרת חוזה זה תחשב כקניינה המוחלט של הממשל,וחוות דעת משפטיות

אישור שניתן לכך ללא , או תוצאותיה, או בכל חלק מהעבודה, המבצע לא ישתמש במסמך
 . מוקדם מראש על ידי הממונה

 
מוסכם בזה כי כל המידע שיגיע למבצע במסגרת ההתקשרות עם הממשלה לביצוע  16.2

לרבות כתבי בית הדין , הדוחות, התוצאות והתפוקות, לרבות התוצרים, העבודה
יהיה בבעלותה , כולם או חלקם, )'המידע' –להלן (שייאספו במהלך העבודה והנתונים 

, המלאה והבלעדית של הממשלה והמבצע לא יהיה רשאי להעביר את המידע לגורם אחר
 . לפרסמו או לעשות בו כל שימוש מעבר לשימוש הנדרש לצורך ביצוע העבודה

 
ב המבצע להמשיך לשמור מתחיי, עם סיום תקופת ההתקשרות עם המבצע או הפסקתה  

אלא אם ניתן אישור , לא לעשות בו שימוש ולא להעבירו לאחר, על סודיות המידע
  . לעיל16.1הממונה כאמור בסעיף 

 
כל , מכן או לאחר, הממשלה תהיה זכאית לתבוע ולקבל מהמבצע במהלך ביצוע העבודה 16.2

 14תוך ,  תמורה נוספתללא כל, לרבות דיסקטים, עבודהאו דבר הקשור ל, מסמך, מידע
 . יום ממועד הדרישה

 . כבון בעבודותיעל אף האמור בכל דין לא תעמוד למבצע זכות ע 
 

 ערבות בנקאית .17
 

, ערבות אוטונומית, במועד ההתקשרות עמו, להבטחת ביצוע התחייבויותיו יפקיד המבצע 17.1 
ח המאושרת לעניין מבנק או מחברת ביטו, בלתי מותנית וצמודה למדד המחירים לצרכן

בסכום , משרד התחבורה-לזכות מדינת ישראל, זה על ידי החשב הכללי במשרד האוצר
 יום לאחר 60הערבות תישאר בתוקפה עד ). ששת אלפים שקלים חדשים(ח " ש6,000של 

 . תום תקופת ההתקשרות
 

נאי כולה או חלקה עקב אי מילוי החוזה או ת, הממשלה תהא רשאית לממש הערבות 17.2 
 . מתנאיו על ידי המבצע

 
אינה מוגבלת לגובה , בויותיו לפי חוזה זהיהיקף אחריותו של המבצע לביצוע התחי 17.3 

הערבות ומימוש הערבות לא ימנע מהממשלה לממש את זכויותיה לפי חוזה זה או על פי 
 . כל דין

 
 
 
 
 
 
 
 

 מסירת מידע שוטף .18
 

הסברים וכל מידע או תוצאות חלקיות בקשר , םהמבצע מתחייב למסור לממשלה מסמכי 18.1 
 . לעבודה בכל עת שיידרש לכך על ידי הממשלה
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 . י הממשלה"כפי שיתבקש ע, חות על עבודתו"המבצע ימציא לממשלה דו 18.2 

 
, או למסור לאחר כל זכות, ולא להעביר, או חלק ממנו, המבצע מתחייב לא להסב לאחר חוזה זה .19

ניתנה . חוזה זה אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת הממשלה מראש ובכתבהנובעים מ, או חובה
או חובה , לא יהיה בכך כדי לשחרר את המבצע מהתחייבות ואחריות, הסכמת הממשלה כאמור

 . פי כל דין ולפי חוזה זה-כלשהי על
 

זה פי כל דין וחו-נוסף על זכויותיה על, רשאית הממשלה, הפר המבצע הוראה מהוראות חוזה זה .20
והמבצע , לראות חוזה זה כמבוטל לאחר שניתנה למבצע הודעה בה נדרש לתקן את המעוות, זה

 .תוך הזמן שנקבע בהודעה, לא תיקן את המעוות בהתאם להודעה
  

לא ייראה הויתור כויתור על כל , ויתרה הממשלה למבצע על הפרת הוראה מהוראות חוזה זה .21
, כל ויתור. או שונה ממנה, הוראה אחרת הדומה להאו , הפרה שלאחר מכן של אותה הוראה

ידי -תוקף אלא אם כן נעשה בכתב ונחתם על-לא יהיה בר, או הנחה מטעם הממשלה, ארכה
 . הממשלה

 
 קורת יב .22
 

או למי ,  ולמבקר המדינהאו לחשב המשרד/ לאפשר למבקר המשרד ואתמתחייב בז המבצע 
 . לוי תנאי חוזה זהיורת מקצועית בכל הנוגע למקי בולערוך אצל, ידם בכתב-שמונה לכך על

 
סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין הנובע מחוזה זה תהא נתונה לבית המשפט המוסמך  .23

 .בירושלים
 

 : כתובות הצדדים לצורך חוזה זה הן .24
 

 . ירושלים ,5 בנק ישראל' רח, Aנרי 'גבנין , משרד התחבורה :הממשלה 
 

 . וא לחוזה זהכמצוין במב  :המבצע 
 

תחשב כאילו נתקבלה , ל"לפי אחת מהכתובות הנ, שתישלח בדואר רשום בישראל, וכל הודעה 
 . ל"שעות לאחר משלוחה בדואר רשום כנ 72כחוק 

 
 

 : ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 

 המבצע         הממשלה
 

____________________       ____________________ 
 חתימת המבצע       ד התחבורהמשר, המנהל הכללי

 ____________ 
 תאריך 

 
_________________        ___________________ 
 ד וחותמת "רשיון עו' מס       חשב משרד התחבורה

 
 ___________         ___________ 

 תאריך          תאריך 


