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רישום ועריכת פרוטוקולים לישיבות הדירקטוריון הסכם שירותי 

 וועדותיו
 

 2018_ לחודש __  , ביוםתל אביבשנעשה ב
 

 - בין -
 

  חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
 , תל אביב8מקריית עתידים, מגדל 

 "(החברה" :)להלן
 

 מצד אחד
 

 - ובין -
 

  _____________מס' עוסק מורשה , ______________
 _________________________מ

 "(ספקה" :)להלן
 

 מצד שני
 
 

שירותי רישום ועריכת פרוטוקולים לישיבות והחברה מעוניינת לקבל  הואיל:
 נספח "א"כ המצ"ב ספקלרבות בהתאם להצעת ה, הדירקטוריון וועדותיו

, "(המכרז)להלן: " על ידי החברה לעניין זהולמסמכי המכרז שפורסם  להסכם זה
 "(.השירותים)להלן: " ספקהכל כפי שתורה החברה לו

ומסכים לבצע ערוך מבחינת ציוד וכח אדם  ,וא כשיר, מסוגלהמצהיר כי  ספקה והואיל:
 עבור החברה את השירותים באופן ובתנאים המפורטים בהסכם זה.

שני הצדדים החליטו כי השירותים יבוצעו שלא במסגרת יחסי העבודה הנהוגים  והואיל:
פועל כקבלן עצמאי ומקבל בגין ביצוע  ספקן עובד למעביד אלא כאשר הבי

 השירותים תמורה לפי תעריף מיוחד המותאם למעמדו כקבלן עצמאי.

את ביצוע השירותים על בסיס קבלן עצמאי  ספקוהחברה מסכימה למסור ל והואיל:
ן דווקא על כל המתחייב והמשתמע מכך, הן לעניין תעריפי הייעוץ והן לעניי

הזכויות והחובות ההדדיות, וזאת לאור אופי השירותים שיש לספק על פי הסכם 
זה ויתר התנאים הכרוכים במתן השירותים לפי הסכם זה, ההולמים התקשרות 

 עם קבלן עצמאי, ואינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד ומעביד.
 

 לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 

פחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. בכל מקרה של סתירה בין המבוא להסכם זה ונס .1
 ההסכם גופו לבין נספחיו, הוראת ההסכם גופו עדיפות.

)מבלי לגרוע  "(תקופת ההסכם)להלן: " שנים 3-להינו  עם הספק משך ההתקשרות .2
מזכותה של החברה להפסיק את ההתקשרות מכל סיבה בכל עת, בהודעה מראש כאמור 

לנתג"ז שמורה האופציה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ההסכם(. במסמכי המכרז ו
, בתנאים זהים לתנאי שנים נוספות 3-בוהמוחלט, להאריך את תקופת ההתקשרות 

 ההתקשרות הראשונה.

על עצמו לבצע עבור החברה את השירותים.  ספקבמשך תקופת ההסכם מקבל ה א. .3
פרוטוקולים מטעם כעורך ה שמש, שי__________השירותים יבוצעו על ידי 

  .אחרתבמפורש אלא אם אישרה החברה , הספק

במתן השירותים  נוכחותו האישית של עורך הפרוטוקוליםנדרשת מודגש כי  ב.
רישום ועריכה , ובכלל זה השתתפות אישית בכל ישיבה וכמפורט במסמכי המכרז

 .שיאושרו מראש על ידי החברהבמקרים חריגים , למעט פרוטוקולשל כל 
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מתחייב, כי כל העסקה של  ספק, הברהמבלי לגרוע מכל זכות אחרת של הח .ה

מותנית בקבלת הסכמה מפורשת מראש של במתן השירותים  אנשים מטעמו
 .ברההח

 
להלן: )של החברה המשפטי  היועץשל  ויבצע את השירותים בפיקוח ספקה א. .4

 "(.הממונה"

  ישירות. ופעולותיו מראש עם הממונה ויהיה כפוף ל יתאם ספקה ב.

 .בציוד, חומרים ושירותים עצמיים ספקלצורך מתן השירותים, ישתמש ה א. .5

 ספקיגיש הועד סוף אותו חודש,  25-, בין הכל חודש מחודשי תקופת ההסכםבאחת  .6
דו"ח על ביצוע טופס במתכונת המקובלת על החברה לפי הנחיותיה, לממונה על גבי 

  "(.העבודה דו"ח)להלן: " ספקשירותי ה

על פי הסכם זה, תשלם החברה  ספקמורת מתן השירותים ומילוי יתר התחייבויות הת .7
ת סעיפים קטנים )ב( עד )ו( את התשלומים המפורטים בסעיף זה, בכפוף להורא ספקל

 להלן:

על פי הסכם זה, תשלם  ספקתמורת מתן השירותים ומילוי יתר התחייבויות ה א.
בפועל ואושרו על ידי הממונה, בהתאם לשעות העבודה שבוצעו  ספקהחברה ל

. ואושר ע"י החברה במסגרת המכרז ספקשהוצע על ידי ה ע"פ התעריף השעתי
 לסכומים אלה יתווסף מע"מ כחוק.

 יום ממועד קבלת החשבון על צרופותיו 30ך החברה תבצע את התשלום בתו .ו
 ספק. עם קבלת התשלום יעביר ה(30)שוטף +  בחברה, כפוף לאישור הממונה

 ברה חשבונית מס.לח

זה  8מוסכם בזה בין הצדדים כי שום תשלום אחר או נוסף פרט לאמור בסעיף  .ז
לא ישולם ע"י החברה, לא במהלך מתן השירותים ולא לאחר פקיעת הקשר על פי 
הסכם זה, לא עבור מתן השירותים ולא בקשר אתם ו/או כל הנובע מהם )לרבות 

 ף אחר.ולא לכל אדם או גו ספקהוצאות(, לא ל

 מתחייב בזה: ספקה .8

 לבצע את השירותים לפי כל תנאי הסכם זה. א.

לעשות את כל ההכנות הדרושות והסידורים שיהיו נחוצים למתן השירותים  ב.
 בהתאם להסכם זה.

לתת את השירותים ברמה מעולה ומקובלת, ולעשות כל דבר הנדרש והסביר  .ג
 . אם להסכם זהמעולה היה עושה לצורך מתן השירותים בהת ספקש

 לבצע את השירותים במומחיות וביעילות ולפעול למניעת כל נזק לחברה. .ד

להתייצב לפי הצורך במשרדי החברה או בכל אתר אחר לצורך קיום פגישות ו/או  .ו
 ביצוע השירותים.

בין בתוך תקופת  ,מתן השירותיםבמסגרת מצהיר שידוע לו כי מידע שהגיע אליו  ספקה .9
, למוסרו, להעבירו או לעשות בו כל שימוש הוא סודי ואין לגלותו ,חר מכןההסכם ובין לא

, ו/או מי מעובדיו לא יגלו ספקוהוא מתחייב כי ה ללא אישור מראש של הממונה שהוא
וכל המועסקים מטעמו יחתמו על  ספקה .מידע כאמורב ימסרו, יעבירו או יעשו שימוש

 ."ב" נספחסודיות בנוסח המצ"ב כ תהתחייבות לשמיר

מצהיר ומתחייב כי אין הוא נמצא במצב של ניגוד אינטרסים בין מתן  ספקה א. .10
מתחייב   ספקה .ספקשירותיו במסגרת הסכם זה לבין עיסוקים אחרים של ה

להעביר לחברה הצהרה תקופתית בנושא היעדר ניגוד עניינים כאשר ייתבקש לכך 
 הממשלתיות. עפ"י נהליה המקובלים של החברה ודרישות רשות החברות

מתחייב ליידע את החברה מיד עם היוודע לו על קיום מצב של ניגוד  ספקה ב.
, ואז יפעל בהתאם ספקאינטרסים אפשרי עם גורם אחר הנמנה על לקוחות ה

לנקוט  ספקלהוראות החברה לעניין המשך מתן השירות ו/או האמצעים שעל ה
  יעת ניגוד האינטרסים במתן השירות.לצורך מנ
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-מכח הדין, לרבות חוק העונשין, התשל"ז ספקלחובות והאיסורים החלים על ה בנוסף .11
 ו/או מי מטעמו מתחייבים ומצהירים בזאת כדלקמן: ספק, ה1977

לא להציע ו/או לא לתת ו/או לקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או  א.
על החלטה  כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין

ו/או מעשה ו/או מחדל של החברה או של נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה 
ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר, בקשר להליך התקשרות ו/או כל חוזה ו/או 

 הזמנה הנובעים ממנו.
לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה ו/או  ב.

מי מטעמה ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי עובד החברה ו/או 
 הקשור להליך התקשרות ו/או כל חוזה ו/או הזמנה הנובעים ממנו.

לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה ו/או  ג.
עובד החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה 

 ותית ו/או לא תחרותית. מלאכ
.ג. לעיל במסגרת הליכי 13.א. עד 13בניגוד לאמור בסעיפים  לפעוללא  ד.

 ההתקשרות של החברה ו/או כל חוזה ו/או הזמנה הנובעים מהם.
ו/או מי מטעמו פעלו בניגוד לאמור בסעיף זה לעיל,  ספקהתעורר חשד סביר כי ה ה.

בהליך  לשתפודעתה הבלעדי, לא  החברה שומרת לעצמה את הזכות, עפ"י שיקול
ההתקשרות לגביו קיים חשד כי נעשתה הפעולה כאמור, ו/או בכל הליך אחר 

בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את  הצעתוו/או לא לקבל את 
בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את החוזה /ההזמנה  זכייתו

 הנובעים מהליך ההתקשרות.
להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדיו, קבלני המשנה שלו, נציגיו, נדרש  ספקה ו.

ומי מטעמו המעורבים בכל דרך שהיא בהליך ההתקשרות של החברה  וסוכני
   ו/או חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.

 

 במסגרת הסכם זה, ספקבכל עבודה שיבצע ה החברה תהיה בעלת זכויות יוצרים א. .12
 ספקוש בהן, אלא לצורך מתן שירותי הלא יהיה רשאי לעשות כל שימ ספקוה

לחברה את כל התיקים  ספקבתום תקופת ההסכם ימסור ה בהתאם להסכם זה.
 החומרים של החברה שנמסרו או נוצרו במסגרת מתן השירותים.ו

לצורך ביצוע השירותים ושבגינו שילמה  ספקכל חומר מכל סוג שהוא שרכש ה ב.
ד בסיום השימוש ירו לחברה מילהעב ספקהחברה, יהיה רכושה של החברה ועל ה

 בהם לצורך מתן השירותים.

לא יפר כל זכות קניין רוחני,  ספקבמסגרת ביצוע השירותים על פי הסכם זה, ה ג.
האחראי  ספקכולל זכויות יוצרים, של גורם כלשהו. הופרו זכויות כאמור, יהיה ה
קים שייגרמו הבלעדי בגין הפרה זו ויפצה את החברה בגין כל ההוצאות והנז

 לעקב תביעה או דרישה בגין הפרה כאמור.

זה יהיה בתוקף אף לאחר תום תקופת הסכם זה וימשיך לחול ללא  13סעיף  ד.
 הגבלת זמן.

לא יהיה סוכן, שליח או נציג החברה, אלא אם נעשה כזה במיוחד לצורך פלוני  ספקה .13
 ובאישור הממונה.

השירותים לחברה כקבלן עצמאי, על כל מצהיר בזה כי ידוע לו שהוא נותן את  ספקה .14
או עובדיו לבין החברה וכי  ספקהמשתמע מכך ומבלי שיוצרו יחסי עובד מעביד בין ה

ו/או למי מעובדיו ו/או  ספקלא תהיה אחראית בצורה כלשהי לנזקים שייגרמו להחברה 
ו/או את החברה, בין בשל מתן השירותים על פי הסכם זה. כדי להבטיח עצמו למי מטעמו 

בביטוח צד ג' )גוף ורכוש(,  לבטח את עצמו ספקהמתחייב בפני נזקים כאמור, היתר, 
או כרוכות  וכל ההוצאות הקשורות ביטוח חבות מעבידים וביטוח אחריות מקצועית

 וישתלמו על ידו. ספקבביצוע ביטוח כאמור יחולו אך ורק על ה

לגוף או אדם ת לפי הסכם זה, כולם או מקצתם, רשאי להעביר זכויות או חובו ספקאין ה .15
 אחר.

אם אחד הצדדים לא ישתמש במקרה מסוים או במקרים מסוימים בזכויותיו לפי הסכם  .16
זה, לא ייחשב הדבר כויתור של אותו צד על זכויותיו אלה, לא לגבי המקרה המסוים ולא 

 לגבי מקרים שיקרו לאחר מכן.
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כל הוראה מהוראות הסכם זה או בכל הוראה מצהיר בזה כי ידוע לו שאין ב ספקה .17
, היתר או רשות, או מן ןשתינתן על פיו כדי לשחררו מכל חובה או מן הצורך לקבל רישיו

 הצורך לתת כל  הודעה, המוטלים על פי כל דין.

לפי הסכם זה, כנגד כל סכום המגיע  ספקהחברה תהא רשאית לקזז כל סכום המגיע ל .18
 .ספקלחברה מאת ה

 :בהסכם זה .19

 למניין הלוח הגרגוריאני. –"שנה" ו"חודש"  א.

כל האמור בהסכם זה בלשון הרבים במשמע, וכן להפך, וכל האמור בהסכם זה  ב.
 במין זכר אף במין נקבה במשמע, וכן להפך.

  .ספקהידי על  שולםי אם יחול על הסכם זה, ,מס בולים  .20

, וכן כל ניכוי מס במקור מתחייב להעביר לחברה אישור ניהול ספרים ואישור על ספקה .21
 .באופן סביר לצורך קבלת השירותיםע"י החברה אישור או הצהרה הנדרשים 

 

 
 

_____________________    ______________________ 
 ספקה            החברה   
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 אי שימושהתחייבות לשמירת סודיות ו - 'בנספח 
 

 לכבוד 
 "(החברההלן: ")ל בע"מ נתיבי הגז הטבעי לישראל

 

 אי שימושהתחייבות לשמירת סודיות ו הנדון:

 ]ח.פ./ מס' שותפות[______________ ]שם מלא[ אנו הח"מ, מצהירים בזה בכתב בשם _________________ 
 "(, כדלקמן:ספקה)"

ל מתחייבים בזה, ללא הגבלת זמן, לשמור בסודיות גמורה, לא לגלות ולא למסור לאחרים ולא לעשות כאנו 
שימוש, לצורך עצמי או לצורך אחרים, בעצמנו ו/או באמצעות אחר, במעשה ו/או במחדל, בכל מידע הנוגע ו/או 

 . המידע הסודי , לרבותחברהקשור לה

, ה, עסקיה, בעלי מניותיה, לקוחותיה, ספקיהפעילות מידע בדבר החברה, לרבות מידע בדבר -" המידע הסודי"
במגע עסקי או אחר או כל עניין אחר של  חברהגוף או אדם הבא עם מי מה, כל שלהעובדיה ונושאי המשרה 

ה ו/או באמצעותה ו/או בהנחייתה ו/או בהרשאתה, במישרין ו/או חברעל ידי ה ספקליימסר  ,אשר יגיע חברה,ה
ראיה  בכל אופן אחר מכל מקור אחר והנוגע לעניינים האמורים לעיל, מתוך שמיעה, ספקי הבעקיפין, ו/או יגיע ליד

( בעל פהידיעות ונתונים )בכתב, בקבצי מחשב או בכל אופן אחר, לרבות  ,, בין השאר. המידע הסודי כוללאו עיון
נוסחאות, רישומים, תרשימים, מסמכים, תיאורים, תוכניות, תהליכים, שיטות, שיטות עבודה, אסטרטגיה, 

קרי ישימות, מחקרים ארגוניים, מדיניות מפרטים, מודלים, דגמים, שכלולים, מחקרים, דיווחי מכירות, מח
קצרת טווח וארוכת טווח של החברה, מכשירים, מתקנים, מוצרים ושירותים, תכונות מוצרים ושירותים, שיטות 

, מחירונים, הנחות, רשימת ספקים וכל גוף אחר המצוי בקשר עסקי עם החברה חברהשיווק, רשימת לקוחות ה
ם, ים וחשבונאייסחר, חישובים כלכליים, ניתוחים פיננסים, ניתוחיים כלכליה, קשרי מחברותנאי התקשרות עם ה

ה, רכישות ומכירות חברלרבות, מבלי למעט, ניתוחים של תוצאות עסקיות, עלויות הפעילות והמוצרים, נכסי ה
 החברה, מערכת ההפעלה של המחשבים, המסופים, והתקני התקשורת של החברהמבוצעות או מתוכננות על ידי ה

, ליקויים וכשלים מכל מין וסוג שהוא, כל מידע מקצועי מכל סוג שהוא הקשור במישרין ו/או חברהוארכיבי ה
ה, וכן כל דבר ועניין המכילים מידע סודי או העשויים לשמש מקור למידע סודי והכל בקשר עם חברבעקיפין ל

ל מידע אשר נוכיח כי בעת גילויו היה כ למעטאו הקשור בכך בכל צורה שהיא,  חברהנושא הקשור בעיסוקיה של ה
 , בנחלת הכלל.שלנו או הפך להיות, שלא עקב הפרת התחייבות זו או כל התחייבות אחרת

בהקשר זה ומבלי לפגוע בכלליות האמור, יובהר כי המידע הסודי, כולו או חלקו, עשוי להיחשב "מידע פנים" 
ואנו מודעים ומכירים במגבלות המשפטיות החלות  1968-בהתאם להגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

מכוח חוק זה על שימוש במידע פנים, והננו מתחייבים שלא לעשות כל שימוש במידע הסודי באופן המפר את 
 הוראות דיני ניירות ערך.

התחייבותנו זו כוללת התחייבות להימנע ממסירת כל מידע ונתונים כאמור לכל אדם אחר )למעט עובדים 
כים לדעת את המידע לצורך עבודתם בקשר עם המטרה אשר לשמה נמסר לנו המידע ואשר חתמו על הצרי

 . החברהמאת מראש ובכתב (, אלא באישור מפורש אי שימוש בנוסח נספח זההתחייבות לשמירת סודיות ו

לא לעשות  וה רכושה הבלעדי וקניינה של החברה, ומתחייביםואנו מצהירים בזה ומאשרים כי המידע הסודי מה
 העתקים מן המידע באופן כלשהוא, אלא אם ניתן לנו היתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי ההיתר האמור.

אנו מצהירים בזה כי ידוע לנו כי התרשלותנו בשמירתו של כל מידע סודי ו/או עשיית מעשה מצידנו שיש בו כדי 
נזקים  חברהנו לצד ג' כלשהו, עלול לגרום ללסכן את בטחונו של המידע הסודי ו/או מסירת המידע או כל חלק ממ

חמורים ודינם כדין מסירת מידע סודי ומשמעותם הפרת התחייבותנו לשמירת סודיות כאמור לעיל והפרה יסודית 
 של ההסכם אשר ביחס אליו נחתמה התחייבותנו זאת. 

בכתב התחייבות זה, כולן או נו כאמור יתיוהננו מודעים לכך שאי עמידתנו )ו/או אי עמידת עובדינו( בהתחייבו
יד עם קבלת דרישה הראשונה, ינזק, ואנו מתחייבים לפצות ולשפות את החברה, מ חברהמקצתן, עלול לגרום ל

בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם עקב הפרת התחייבויות כאמור, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה אחרת 
כנגד כל צד ג'  חברהבלי לגרוע מכל זכות אחרת לפיצוי או שיפוי שתהא להעומדת לה על פי דין ו/או כל הסכם ומ

 אחר בקשר עם נזק כאמור.

אנו מצהירים בזה שמילוי התחייבויותינו על פי מסמך זה אינו מפר ולא יפר כל הסכם או התחייבות אחרים שאנו 
 כתבהאמור באת ו בכתב הסותר וכי לא התקשרנו ו/או נתקשר בכל הסכם בעל פה א /האו שהיינו צד לו /הצד לו

זה. ידוע לנו ומוסכם עלינו כי האמור בכתב זה אינו בא לגרוע מכל התחייבות שלנו לחברה מכוח חוזה או מכוח 
 הדין. 

ד עם דרישה ראשונה מהחברה, בכל עת, יאנו מתחייבים כי עם סיום ההתקשרות בינינו, מכל סיבה שהיא או מי
מר ו/או כל מסמך כמפורט לעיל, המצוי בידינו ו/או ברשותנו ו/או בשליטתו של כל להחזיר לה כל מידע ו/או כל חו

, בין אם נעשה על ידי החברה ו/או גורם מטעמה ו/או גוף הקשור עמה ובין אם נעשה ו/או נערך נואדם אחר מטעמ
אמור, אלא אם ניתן כן אנו מתחייבים שלא להוציא מחוץ לחצרי החברה כל מסמך ו/או מידע כו/או הוכן על ידינו. 

 לנו אישור מראש ובכתב של החברה ובכפוף לתנאי האישור האמור.
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, שינוי מבנה חברהשליטה בבנו על פי מסמך זה יחייבו אותנו על אף כל שינוי בבעלות, בניהול או יתיוהתחייבו
בזה את הסכמתנו לקיום ה. לפיכך, הננו נותנים רבחארגוני, שינוי שם, שינוי תחומי פעילות, ו/או כל שינוי אחר ב

נו על פי מסמך זה כלפי כל גוף ו/או חברה, אשר במסגרת שינוי כאמור, יועברו אליו כלל יכלל התחייבויות
 נו על פי הסכם זה. יהתחייבויות

או כל מאן דהוא אחר מטעמנו של האמור בכתב התחייבות זה, ואנו ו/אנו נהיה אחראים לכל הפרה מצד עובדינו 
ים כל אדם ו/או גוף שיעבדו מטעמנו בכל הקשור במישרין ו/או עקיפין בביצוע ההסכם אשר מתחייבים להחת

 .זה ביחס אליו נחתמה התחייבות זאת, בין כעובדים ובין כקבלנים עצמאים, על מסמך

ל קוילגלות מידע כלשהו, וכל גילוי ומסירה לנו יהיו בש החברהכי אין באמור בהתחייבות זו כדי לחייב את  ,מובהר
 . החברהדעתה המוחלט של 

של כל מידע, בין שהינו סודי ובין אם לאו, משום מצג  החברהכי אין בגילוי על ידי  ,למען הסר ספק ,עוד מובהר
ו/או הודאה לגבי נכונותו, מהימנותו ו/או שלמותו של מידע כאמור ואנו מתחייבים לבדוק ולוודא כל מידע בטרם 

 ייעשה בו שימוש.

 ו/או לתאגיד מי מטעמנו שיהיה בידיהם המידע לא יעבירו את המידע שבידם לאדםונו יי עובדאנו מתחייבים כ
 .ניגוד לכתב התחייבות זהשימוש בבו  ואשר הם יודעים, או שיש יסוד סביר להניח, כי יעש ו/או לגוף אחר

ו נחשף ו/או הגיע לידם אנו מתחייבים להודיע לחברה מייד וללא דיחוי על כל אדם ו/או גוף אשר המידע ניתן ו/א
 בניגוד להוראות נספח זה.

הננו מצהירים כי קראנו היטב כתב זה על כל חלקיו, הבנו את תוכנו, והננו מתחייבים לקיים כל הוראותיו ללא 
 הגבלת זמן.

 :ספקולראייה באנו על החתום בשם ה
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