נספח ט' למכרז  -חוזה
חוזה למתן שירותי סיעוד לזכאים לגימלת סיעוד שנערך ונחתם בירושלים ביום___________

בין
המוסד לביטוח לאומי משדרות ויצמן  13ירושלים ,המיוצג על ידי __________ – סמנכ"ל
המוסד לביטוח לאומי ,ועל ידי ______________ – חשב המוסד לביטוח לאומי;
(להלן – המוסד)

לבין

________________________________________

מרחוב

_________________

הרשום/ה ב _________ -כ ___________________________ -שמספר/ה _______,
המיוצג/ת על ידי מורשי החתימה_______________________________________ :
(להלן – נותן השירותים).

הואיל והמוסד מופקד על ביצוע חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה – ( 1995להלן –
חוק הביטוח הלאומי או החוק) לרבות הוראות פרק י' בחוק ,המסדיר את נושא ביטוח
הסיעוד;
והואיל ועל פי החוק יש להעניק לזכאים לגימלת סיעוד (להלן – הזכאים) שירותי סיעוד בהתאם
להחלטות הועדות המקומיות המקצועיות לעניני סיעוד (להלן – הועדות או הועדות
המקצועיות) בכל הקשור לסוג השירותים ולנותני השירותים;
והואיל והמוסד פרסם מכרז לבחירת מאגר של נותני שירותים ,שייעניקו את שירותי הסיעוד
בפועל ,בהתאם להחלטות הועדות;
והואיל והמוסד מעוניין להסדיר את תנאי ההתקשרות עם נותני שירותים ,את אופן מתן
השירותים ואת דרך התשלום עבור השירותים שיסופקו;
והואיל ונותן השירותים נבחר על ידי ועדת המכרזים של המוסד להיכלל במאגר נותני השירותים
לזכאים לגימלת סיעוד בתחום פעולתן של הועדות המקצועיות המפורטות בנספח א'
לחוזה זה.
והואיל והוצאות המוסד לביצועו של חוזה זה מתוקצבות בסעיף  1-321לתקציב המוסד.

לפיכך הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
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א .כללי
 .1חוזה זה כולל את ]1[ :המבוא לחוזה; [ ]2גוף החוזה על נספחיו; [ ]3מפרט המכרז על נספחיו;
[ ]4הצעת נותן השירותים למכרז ,על המסמכים המצורפים לה.
 .1.1חתימה של נותן השירותים על החוזה מבטאת את הסכמתו לכל חלקי החוזה כפי הוגדרו
לעיל.
 .2נותן השירותים יספק שירותי סיעוד לזכאים ,לפי הזמנות הועדות המקצועיות ,שבהן הוא
נקבע כנותן שירותים ,בתנאים המפורטים בחוזה זה ועל-פי ההנחיות לנותני שירותים שיקבע
המוסד מפעם לפעם;

ב.

הגדרות

 .3לביטויים המופיעים בחוזה תהא המשמעות שנקבעה להם בסעיף ההגדרות שבמסמכי המכרז.

ג.

עובד מקצועי

 .4לצורך חוזה זה "עובד מקצועי" הינו:
 .4.1עובד/ת סוציאלי/ת או אח/ות מוסמכ/ת או גרונטולוג/ית בעל תואר שני בגרונטולוגיה
ממוסד אקדמי מוכר.
 .4.2תפקידיו ואחריותו של העובד המקצועי אצל נותן השירותים יהיו כדלקמן:
 .4.2.1עריכת ביקור ראשוני בבית הזכאי לצורך התאמת מטפל וטיפול המתאימים לצרכיו
המיוחדים של הזכאי ,התלוות והדרכה של המטפל בביקורו הראשון בבית הזכאי,
וכן תיעוד הביקור.
.4.2.2תכנון מפורט של תכנית הטיפול בזכאי ,בהתאם להנחיות הועדה המקצועית.
.4.2.3ביצוע ביקורים בביתו של הזכאי לשם פיקוח על אופן מתן השירותים ,היקפם
ואיכותם ופיקוח על איכות ביקורי הבית הנעשים על ידי בקרים.
 .4.2.4מעקב שוטף אחר הטיפול המוענק בפועל לזכאי על ידי המטפל ומתן מענה לבעיות
המתעוררות אגב הענקת הטיפול.
.4.2.5הפניית נושאים ובעיות המתעוררות אגב הטיפול בזכאי למרכז הועדה המקצועית
ו/או לגורמי הטיפול המתאימים בקהילה.
.4.2.6ניהול מערך המטפלים הכולל:
 .4.2.6.1גיוס ,מיון וקליטת מטפלים.
 .4.2.6.2הדרכה שוטפת של מטפלים (אישית וקבוצתית) לגבי אופן הטיפול בזכאים.
 .4.2.6.3תכנון ,השתתפות ומעקב אחר הכשרת מטפלים בקורסי הכשרה שונים.
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 .4.3לכל הפחות שני שליש מהיקף המשרה של העובד צריכים להתבצע בין השעות  08:00עד
.17:00
 .4.4העובד המקצועי הינו איש הקשר בין נותן השירותים לבין הועדה המקצועית ,משפחתו
של הזכאי ,הזכאי עצמו ,וגורמים מקצועיים ופרה-רפואיים המעורבים בטיפול בזכאי.

ד.

בקר

 .5לצורך חוזה זה רשאי להיות "בקר" אדם העונה על כל התנאים הבאים:
 .5.1בעל תעודה המעידה על סיום הכשרה למתן שירותי סיעוד ,וכן בעל נסיון של  3שנים
לפחות בטיפול בזקנים או בעל תעודה רשמית ומוכרת בתחום החינוך או הרפואה או
הפרה-רפואה.
 .5.2סיים קורס בקרים לפי תכנית שאושרה על ידי המוסד.
 .5.3בעל אישור מהשירות לזקן במשרד הרווחה.
 .6תפקידיו של הבקר אצל נותן השירותים יהיו לסייע לעובד המקצועי בפעולות הבאות:
 .6.1טיפול במילוי מקום ובהחלפה של מטפלים.
 .6.2ליווי מטפלים ממלאי מקום לבית הזכאי והנחייתם בדבר הנדרש מהם.
 .6.3סיוע באיסוף יומנים ובבדיקתם.
 .6.4סיוע לעובד המקצועי בבקרה על מטפלים.
 .6.5סיוע לעובד המקצועי בביצוע ביקורים בביתו של הזכאי ,לשם פיקוח על אופן מתן
השירותים ,היקפם ואיכותם.
 .7נותן השירותים יקצה לכל זכאי שבטיפולו עובד מקצועי שיהיה אחראי על איכות הטיפול
המוענק לזכאי ,באופן שמספר הזכאים שנמצאים באחריותו של עובד מקצועי אחד לא יעלה
על .022
 .8נותן השירותים מתחייב לקיים ביקורי בית על ידי עובד מקצועי בביתו של הזכאי אחת
לחודשיים לפחות ,לשם פיקוח על אופן הענקת השירותים ,היקפם ואיכותם.
 .8.1על אף האמור לעיל ,נותן השירותים רשאי לערוך מיקצת מביקורי הבית באמצעות בקר,
וזאת לפי כללי המוסד והנחיותיו ,ובלבד שהבקר יהיה תחת פיקוחו והנחייתו הישירה
של העובד המקצועי ,ובלבד שלא יבוצעו שני ביקורי בית רצופים על ידי בקר.
 .8.2נותן השירותים ידאג כי העובד המקצועי או הבקר יערוך דין וחשבון בכתב על כל ביקור
בית שערך אצל הזכאי במתכונת שתקבע על ידי המוסד (להלן – דו"ח פיקוח).
 .8.3דו"ח פיקוח שנערך על ידי בקר ייחתם על ידי העובד המקצועי האחראי על הזכאי .העתק
של דו"ח הפיקוח יישמר אצל נותן השירותים בתיק המטופל במשך שנה לפחות ממועד
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ביצוע ביקור הבית .נותן השירותים יציג למוסד ,לפי דרישתו כל דו"ח פיקוח שידרוש
המוסד.
.8.3.1לצורך סעיף זה" :תיק המטופל" – לרבות קובץ אלקטרוני הכולל גיבוי נאות
לשביעות רצונו של המוסד.
 .9באחריותו של נותן השירותים לדאוג ולוודא כי העובדים המקצועיים והבקרים המועסקים על
ידו עומדים בתנאי הכשירות המפורטים לעיל ,וכי הם מבצעים את תפקידם כמוגדר לעיל.

ה .העבודה השוטפת הנדרשת מנותן השירותים
 .10נותן השירותים מתחייב למלא את התחייבויותיו על פי חוזה זה באמצעות עובדים מיומנים,
הכשירים לספק שירותי סיעוד.
 .11נותן השירותים מתחייב לספק שירותי סיעוד לזכאים ,בהתאם לקבוע בהזמנות שירותים
שיופנו אליו על ידי הועדות המקצועיות מפעם לפעם (להלן – הזמנות שירותים) במקום,
במועדים ובמלוא היקף השעות שנקבע בהזמנת השירותים.
 .12נותן השירותים ו/או העובדים המקצועיים ו/או המטפלים המועסקים על ידו בביצוע חוזה זה
לא יהיו רשאים להפחית משעות הטיפול שנקבעו בהזמנת שירותים.
.12.1

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מודגש כי פרקי זמן שלא הוקדשו במישרין למתן
שירותי סיעוד לזכאי ,כגון :זמן נסיעה אל בית הזכאי וממנו ,השתלמויות ,הדרכות
וכד' ,לא יחשבו כשעות טיפול לצורך חוזה זה.

 .13נותן השירותים אינו רשאי לשנות את תכנית הטיפול שנקבעה לזכאי על ידי הועדה
המקצועית ,כמפורט בטופס הזמנת השירותים ,אלא אם כן קיבל את הסכמת הועדה מראש
ובכתב.
 .14נותן השירותים מתחייב לבצע כל הזמנת שירותים שתפנה אליו הועדה המקצועית מיד עם
קבלת הזמנת השירותים וללא כל תנאי.
.14.1

לא החל נותן השירותים במתן השירותים בפועל בתוך חמישה ימים מיום קבלת
הזמנת השירותים מכל סיבה שהיא ,חובתו להודיע על כך למרכז הועדה המקצועית
לאלתר.

 .15נותן השירותים מתחייב לספק את כל השירותים המפורטים בטופס הזמנת השירותים
ברציפות ,בכל ימות השנה ,למעט בימי המנוחה השבועית ,כאמור בחוק שעות עבודה ומנוחה,
תשי"א –  ,1951ובימי מנוחה ,כאמור בפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש"ח –  ,1948וזאת
כל עוד לא בוטלה או שונתה הזמנת השירותים.
 .16נותן השירותים מתחייב לספק שירותי סיעוד לכל אחד מהזכאים שבטיפולו ,באמצעות מטפל
קבוע ,אשר ייקבע לזכאי בהתאם לצרכיו ונתוניו האישיים ,ותוך התחשבות ומתן משקל
לרצונו של הזכאי (להלן – המטפל הקבוע).
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.16.1

בכל מקרה שהמטפל הקבוע נעדר מעבודתו ו/או אינו יכול לספק לזכאי שירותים
בהיקף וברמה שנקבעו בהזמנת השירותים מכל סיבה שהיא ,על נותן השירותים
להחליפו לאלתר במטפל קבוע מתאים אחר.

 .17נותן השירותים מצהיר כי ידוע לו שהועדה המקצועית רשאית להקצות או לא להקצות זכאים
לנותן השירותים על פי שיקול דעתה המקצועי הבלעדי.
.17.1

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,נותן השירותים מודע לכך ומסכים לכך שלועדה שיקול
דעת מקצועי מוחלט בהקצאת זכאים לנותני שירותים ,והיא אינה מחוייבת להפנות
אליו הזמנות שירותים באזור כלשהו ו/או בהיקף כלשהו אם על פי חוות דעתה
המקצועית אין לכך מקום.

.17.2

נותן השירותים מודע לכך ומסכים לכך שהועדה המקצועית רשאית בכל עת לבטל
הזמנת שירותים ,אם השירותים הניתנים על ידי נותן השירותים אינם עומדים
ברמה ,באיכות ובהיקף שנקבעו על ידה או אם קיימת סיבה אחרת שעל-פי שיקול
דעתה המקצועי מצדיקה את החלפתו של נותן שירותים.

.17.3

נותן השירותים מודע לכך ומסכים לכך ,שבסמכות הועדה המקצועית להורות על
הפסקת מתן השירותים על ידו ,ועל העברת הזכאי לטיפול של נותן שירותים אחר
העונה לדרישות המכרז והחוזה.

 .18נותן השירותים מתחייב לפקח מקצועית ומינהלית על כל העובדים המקצועיים ,הבקרים
והמטפלים המועסקים על ידו ,והוא האחראי היחיד והמלא לביצוע מלא ונאות של כל
התפקידים והמטלות הנובעים מחוזה זה.
 .19נותן השירותים לא ישלם לזכאי או לבן משפחה של הזכאי כל תשלום.
.19.1

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,

 .19.1.1נותן השירותים לא ישלם לזכאי תשלום עבור שעות טיפול שלא קיבל בפועל.
 .19.1.2נותן השירותים לא ישלם לזכאי תשלום עבור שעות טיפול שקיבל ממטפלת
שאינה עובדת ישירה של נותן השירותים.
 .20חל על נותן השירותים איסור מוחלט:
.20.1

להעסיק מטפלת ששכרה משולם על ידי אישיות משפטית שאינה נותן השירותים
עצמו.

.20.2

להנחות את המטפלת להעביר חלק משכרה למשפחת הזכאי.

.20.3

לשלם את שכרה של המטפלת לחשבון בנק שאינו שייך למטפלת עצמה.

.20.4

להימנע מלספק למטפלת תלוש שכר מידי חודש.
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ו.

מעקב אחר נוכחות המטפל

 .21נותן השירותים ידאג לקבל מכל מטפלת בסוף כל חודש ,דו"ח חודשי על השירותים שניתנו
בפועל על ידי אותה מטפלת ,באותו חודש ,לגבי כל אחד מהזכאים שבטיפולה (להלן – יומן
עבודה).
.21.1

יומן העבודה יכלול פירוט של תכנית הטיפול השבועית שנקבעה לזכאי על ידי הועדה
המקצועית ,ואת ימי העבודה ושעות הטיפול שניתנו לזכאי בפועל בכל אחד מימי
העבודה באותו חודש.

.21.2

המטפלת תרשום מידי יום את שעות תחילת העבודה וסיומה .יומן העבודה ייחתם
בידי המטפלת מידי יום ויאושר אחת לשבוע בחתימת הזכאי או בן משפחתו.

.21.3

באחריות נותן השירותים לוודא כי הטיפול אכן ניתן בפועל בהתאם לתכנית הטיפול.
יומן העבודה יאושר בתום כל חודש בחתימת ידו של מנהל הסניף או עובד מקצועי
קבוע שהוסמך על ידו לשם כך.

 .22הערות העובדת המקצועית לגבי הרשום ביומני העבודה וכל השגה או תיקון שהוא מבקש
להכניס בהם ,יירשמו בנפרד ויצורפו ליומן העבודה.
 .23נותן השירותים ידווח על כל מטופל שיש לגביו הזמנת שירותים ,ולא ניתנו לו שירותים
מלאים באותו חודש ,תוך ציון הסיבה לאי מתן השירותים.
 .24העתקים של היומנים ,הדו"חות ורישומי ההערות הנזכרים לעיל ישמרו אצל נותן השירותים
למשך שנה לפחות ממועד מתן השירותים בפועל.
 .25נותן השירותים מתחייב להציג בפני המוסד או נציגו ,לפי בקשתו ,בכל עת את היומנים
והדו"חות האמורים.

ז.

מערכת נוכחות ממוכנת

 .26לצורך שיפור המעקב אחר נוכחות המטפלת בבית הזכאי המוסד יהיה רשאי להעמיד לרשות
נותן השירותים מערכת בדיקת נוכחות ממוכנת ,ונותן השירותים מתחייב לעשות שימוש
במערכת זו.
.26.1

המערכת הממוכנת תאפשר לנותן השירותים לעקוב אחר נוכחות המטפלת בבית
הזכאי.

.26.2

נותן השירותים מסכים להפעלת מערכת הנוכחות הממוכנת ,ומתחייב להפעילה
בהתאם להוראות המוסד.

.26.3

המוסד יהיה רשאי להסתמך על דיווחי המערכת הממוכנת לצורך בקרה על נותן
השירותים.
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תיעוד ,רישום ,דיווח וביקורת

ח.

 .27נותן השירותים יתעד את כל מהלכיו ופעולותיו באופן ממוכן ,שיאפשר למוסד או לנציגו
מעקב מלא אחר פעילותו.
.27.1

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,נותן השירותים יתעד את כל הזמנות השירותים ואופן
ביצוען בצורה ממוכנת ומפורטת ,בדרך שתאפשר המצאת דו"חות ממוכנים
במתכונת שידרוש המוסד ,וזאת הן לצורך בקרה והן לצורך ביצוע התשלום עבור
השירותים שהוענקו על ידי נותן השירותים.

.27.2

מבלי לגרוע מזכותו של המוסד לבצע בקרה מטעמו בכל עת ,חובה על נותן השירותים
לבצע בקרה עצמית בדבר אופן מתן השירות לזקן ובדבר מידת ההתאמה שבין
הזמנת השירות על ידי הועדה ובין השירות שמוענק לזקן בפועל .דרישה זו הינה
דרישה יסודית בחוזה.

 .28נותן השירותים מתחייב להמציא למוסד או למי מטעמו ,לפי בקשתו ,את כל החשבונות
הקשורים בביצוע חוזה זה .לשם כך מתחייב נותן השירותים לנהל את כל החשבונות
הקשורים בביצוע חוזה זה באופן שיאפשר לו להמציא למוסד כל דין וחשבון כספי בנפרד מכל
פעילות אחרת שלו.
.28.1

המוסד מתחייב לדאוג כי כל חומר ו/או מידע שיימסר לו כאמור ,יישמר בסודיות
מוחלטת ויעשה בו שימוש אך ורק לצורך פיקוח על יישום וביצוע נאותים של חוזה
זה והחוק ,במטרה ליתן לזכאים שירותי סיעוד רצופים ובאיכות מיטבית.

 .29נותן השירותים ידאג לביקורת קבועה של החשבונות הקשורים בביצוע חוזה זה על ידי רואה
חשבון ,ויציג למוסד או למי מטעמו ,לפי בקשתו ,דוחו"ת מבוקרים כאמור ,במתכונת
ובמועדים שידרוש המוסד.
.29.1

על אף האמור לעיל יכול שהחשבונות הקשורים בביצוע חוזה זה יהיו מאומתים על
ידי יועץ מס או רו"ח של נותן השירותים ,ובלבד שמדובר במי שביצע את הפעולות
בפועל ,והוא מוסמך לייצג את נותן השירותים בפני שלטונות המס לצורך הגשת
דו"חות מס תקופתיים ו/או שנתיים.

 .30נותן השירותים יעביר למוסד ולועדות המקצועיות ,בתחילת כל חודש ולא יאוחר מ 90 -יום
לאחר סוף החודש שבו ניתנו שירותי הסיעוד ,את הדיווחים הבאים לגבי שירותים שניתנו על
ידו בחודש הקודם:
.30.1

לאגף קליטה ,סליקה ובקרה במשרד הראשי של המוסד – דו"ח חודשי לגבי כל
השירותים שניתנו על ידי נותן השירותים באותו חודש ,ועל הזכאים שבטיפולו שלא
ניתנו להם שירותי סיעוד כלל או שירותי סיעוד מלאים באותו חודש ,תוך פירוט
הסיבה לאי מתן השירותים.
 .30.1.1.1הדו"ח החודשי ייערך על פי מתכונת שיקבע המוסד ,ויכלול פירוט כלל
השירותים שניתנו בפועל ,בחלוקה לפי הועדות המקצועיות שהזמינו את
השירותים ובציון היקף השירותים שניתנו לכל זכאי בנפרד ,שמות ,ומס'
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ת.ז .של המטפלות שנתנו את השירותים בפועל ,וכן מועדי ביקורי המעקב
לזכאי .הדו"ח יכלול גם את פרטי העובדים המקצועיים ונתונים על היקף
משרתם .כן יכלול הדו"ח החודשי חישוב התמורה המגיעה לנותן
השירותים בגין השירותים שפורטו .הדו"ח החודשי יועבר במתכונת
המפורטת בנספח ג' לחוזה.
.30.2

למחלקת הכספים והבקרה בסניף המוסד שבתחום פעולתה של כל אחת מהועדות
המקצועיות ,שעל פי הזמנתה ניתנו השירותים – דו"ח חודשי מודפס ,בצירוף
חשבונית מס בסכום התמורה המגיעה לנותן השירותים בגין השירותים שנתן בחודש
שחלף.

.30.3

לכל ועדה מקצועית שעל פי הזמנתה ניתנו השירותים – עותק של הדו"ח החודשי
המודפס כאמור לעיל ,בצירוף יומני עבודה ,דו"חות פיקוח ,והערות נותן השירותים
לגבי האמור בדו"חות האמורים.

 .31על אף האמור לעיל ,המוסד רשאי להכתיב לנותן השירותים בכל עת טופס או פורמט דיווח,
שנותן השירותים יחוייב לפעול על פיו.
 .32מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,המוסד יהיה רשאי לדרוש מנותן השירותים ולפי שיקול דעתו
המוחלט ,דיווחים נוספים הדרושים לו; ונותן השירותים מתחייב להעביר דיווחים כאמור
תוך העמדת כל המידע והנתונים שברשותו לרשות נציג המוסד.
 .33נציג המוסד יהיה רשאי לבקר בכל עת בכל מקום שבו פועל נותן השירותים ו/או עובדיו ללא
צורך בהודעה מוקדמת ,לצורך התרשמות ,פיקוח ,בדיקה ,הערכה או לכל צורך אחר שהמוסד
יראה לנכון ,ונותן השירותים מתחייב לשתף פעולה עם נציג המוסד ,ולהקל עליו בביצוע
עבודתו .כמו כן ,נותן השירותים מתחייב להמציא לנציג המוסד באופן מיידי כל מסמך
שיידרש לצרכי ביקורת ,ובכלל זה תלושי שכר ,דיווחים לרשויות המס ,דו"חות נוכחות,
חשבוניות ,דו"חות של חברות ביטוח וקרנות פנסיה וכד'.
.33.1

נותן השירותים מוותר בזאת על כל טענה בדבר סודיות או חסיון או הגנת פרטיות
בנוגע למידע או לרשומות שיידרשו על ידי המוסד או נציגו בקשר לחוזה זה.

.33.2

מבלי לגרוע מן האמור לעיל המוסד או נציגו יהיה רשאי לפנות לכל זכאי שבטיפול
נותן השירותים ,לבצע ביקורי תצפית במקומות שבהם פועל נותן השירותים,
ולהפעיל כל כלי ביקורת או הערכה שימצא לנכון לצורך הערכת איכות הטיפול
המוענק על ידו ,וכדי להבטיח שירות איכותי לזכאי.

.33.3

המוסד יהיה רשאי להשתמש בתוצאות הפיקוח ו/או ההערכה לכל צורך שהוא,
ובכלל זה לצורך החלטה בדבר הארכת ההתקשרות עם נותן השירותים ,וכן לצורך
מכרזים עתידיים ,אם וכאשר יהיו.

.33.4

לנותן השירותים תינתן אפשרות להגיב בכתב על תוצאות ההערכה ,במידה
שהתוצאות לא תהינה חיוביות.
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.33.5

ט.

נותן השירותים מודע לכך ומסכים לכך שתוצאות הביקורת שתופעל על ידי המוסד
לצורך הערכת ביצועיו תשמש גם לצורך קבלת החלטה בדבר הארכת ההתקשרות
עימו ,וכן לצורך ההכרעה במכרזים עתידיים.

הפסקת השירותים

 .34נותן השירותים מתחייב להודיע לועדה המקומית ,מיד ,על כל הפסקה צפויה במתן השירותים
לזכאי.
.34.1

אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובתו של נותן השירותים להעמיד לזכאי מטפל עד
לקבלת אישור הועדה המקומית להפסקת הטיפול.

.34.2

נותן השירותים יפסיק לאלתר את מתן השירותים במקרה שהזכאי החליף מקום
מגורים ו/או אושפז בבית חולים ו/או נעדר מביתו מכל סיבה אחרת.

.34.3

נותן השירותים יודיע לועדה המקומית מיד ,על הפסקת הטיפול עקב כל אחת
מהסיבות המנויות לעיל ,ו/או במקרה של פטירת הזכאי.

.34.4

הופסקו השירותים לזכאי ,לא יחדש נותן השירותים את מתן השירותים לזכאי ,אלא
לאחר קבלת הזמנת שירותים חדשה מהועדה.
 .34.4.1.1על אף האמור לעיל ,נותן השירותים יהיה רשאי לחדש את מתן השירותים
לזכאי ,אף בלא הזמנת שירותים חדשה מהועדה המקצועית ,אם תקופת
האישפוז ו/או ההיעדרות של הזכאי מביתו לא עלתה על  30יום,
והשירותים ממשיכים להינתן באותה כתובת מגורים שלגביה הוזמנו
שירותי הסיעוד על ידי הועדה.

י.

סניף נותן השירותים

 .35נותן השירותים מתחייב כי כל הפעולות המינהליות הקשורות בביצוע חוזה זה יבוצעו מסניפו,
כהגדרתו במכרז ,במקום שייוחד לצורך כך (להלן – המשרד).
.35.1

נותן השירותים ידאג לכך שבמשרד יתקיימו תנאים פיזיים ואחרים המאפשרים
שיחה ללא הפרעה עם זכאים ו/או עם בני משפחותיהם ו/או עם מטפלים ו/או עם כל
אדם אחר ,בכל עניין הקשור בביצוע חוזה זה ,וכן ידאג לנגישות נוחה למשרד
ולשילוט מכוון בולט וברור מחוץ לכתלי המשרד.

.35.2

המשרד יהיה מאויש בכל ימי העבודה שבשנה (כולל יום ו' וערבי חג) ,בכל שעות
העבודה הרגילות 8 ,שעות ביום לפחות (ביום ו' ובערב חג –  4שעות).

.35.3

נותן השירותים אחראי לכך שבמשרדו יינתן מענה טלפוני הולם לכל פונה ,בכל שעות
העבודה הרגילות ,בכל ימי העבודה.
 .35.3.1.1נוסף על האמור לעיל ,נותן השירותים אחראי לכך ש 365 -יום בשנה24 ,
שעות ביממה ,יהיה במשרד מענה טלפוני אוטומטי ,שיאפשר קבלת
הודעות.
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 .36לצורך ביצוע חובותיו על פי חוזה זה ,וכן לצורך קיומו של קשר שוטף עם הועדה המקומית
המקצועית ,מתחייב נותן השירותים להעסיק בכל אחד מסניפיו ,עובד מקצועי בהיקף של רבע
משרה לפחות לכל  50זכאים המטופלים על ידו באותו סניף ,ולא פחות מהיקף של רבע משרה
לסניף ,אף אם מספר הזכאים באותו סניף קטן מ.50 -

יא.

ביצוע עצמי

 .37נותן השירותים יספק את השירותים לפי חוזה זה רק על ידי מטפלים ועובדים מקצועיים
שבינם לבין נותן השירותים מתקיימים יחסי עובד ומעביד.
.37.1

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,נותן השירותים אינו רשאי להמחות ,לשעבד או למשכן
את זכויותיו ו/או את חובותיו לפי חוזה זה לצד שלישי כלשהו.

.37.2

המחאה ,שיעבוד או מישכון כאמור ,ככל שנעשו ,יהיו חסרי תוקף מחייב ,מהווים
הפרה יסודית של החוזה ,והמוסד לא יכבדם ולא ישלם כל תמורה בגין עבודה
שבוצעה על פיהם.

.37.3

למען הסר ספק ,האיסור בדבר המחאת זכויות ו/או חובות חל גם לגבי המחאת
זכויות ו/או חובות לנותני שירותים אחרים הפועלים על פי חוזה כדוגמת חוזה זה.

 .38נותן השירותים מתחייב שלא להציג כפעילות של המוסד את הפעילות המתבצעת על ידו על פי
חוזה זה ,לא כלפי עובדיו ,לא כלפי ספקי משנה שלו ,לא כלפי הזכאים שבטיפולו ,לא כלפי בני
משפחותיהם של הזכאים ולא כלפי הציבור בכללותו .אולם ,נותן השירותים רשאי להציג את
פעילותו על פי החוזה כפעילות המתבצעת בהתאם להתקשרות עם המוסד ,ובאישורו של
המוסד.

יב.

התמורה לנותן השירותים

 .39התמורה עבור שירותי הסיעוד שסיפק נותן השירותים בהתאם להזמנות השירותים שהועברו
אליו על ידי הועדה המקצועית ,תחושב על פי התעריף לשעת טיפול שהיה תקף בחודש שבו
ניתנו השירותים ,כפול מספר שעות הטיפול המאושרות שניתנו על ידי נותן השירותים בפועל
באותו חודש.
.39.1

התעריף התקף בעת פרסום המכרז מצורף בזה כנספח  5לחוזה.

.39.2

התעריף יעודכן מזמן לזמן בהתאם להחלטת ועדת התעריפים.
 .39.2.1.1על אף האמור לעיל ,ועדת התעריפים רשאית שלא לעדכן את התעריף ו/או
אף להקטין את התעריף מכל טעם שהוא ,ואולם בנסיבות מעין אלה יהיה
נותן השירותים רשאי להודיע למוסד בכתב על סיום ההתקשרות מבלי
שהדבר יחשב הפרה של החוזה מצידו.
 .39.2.1.2הודיע נותן השירותים על סיום ההתקשרות בנסיבות מעין אלה ,תיכנס
ההודעה לתוקף לאחר  30יום.

.39.3

לשינוי התעריף לא תהיה השפעה רטרואקטיבית.
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.39.4

המוסד לא ישלם כל תמורה עבור שירותים שניתנו על ידי נותן השירותים שלא על פי
הזמנת הועדה המקצועית ו/או שירותים שניתנו שלא בהתאם לקבוע בחוזה זה ו/או
שירותים שהדיווח לגביהם לקוי ו/או לא מלא.

.39.5

נותן השירותים מתחייב שלא לדרוש תשלום בגין שעות טיפול שהוא או מי מטעמו
לא ווידא כי הם הוענקו לזכאי בפועל או עבור שעות טיפול שהוענקו שלא בהתאם
להזמנת הועדה.

 .40התשלום לנותן השירותים יבוצע בתוך  30יום מיום שהתקבלו במוסד כל הדיווחים
המפורטים לעיל (להלן – המועד שנקבע לתשלום) ,והוא יועבר ישירות לחשבון הבנק של נותן
השירותים.
.40.1

שילם המוסד תשלום לנותן השירותים לאחר שחלף המועד שנקבע לתשלום ,יתווספו
לתשלום האמור הפרשי הצמדה וריבית בעד התקופה שתחילתה בראשון לחודש שבו
חל המועד שנקבע לתשלום וסופה בראשון לחודש שבו בוצע התשלום בפועל.

.40.2

לעניין זה "הפרשי הצמדה וריבית" -כהגדרתם בסעיף  1לחוק פסיקת ריבית
והצמדה ,התשכ"א.1961-

תקופת החוזה

יג.

 .41תוקפו של חוזה זה הוא ל 12 -חודשים ממועד חתימתו.
.41.1

על אף האמור לעיל ,אם צד לחוזה לא יודיע בכתב לצד השני 60 ,יום לפחות לפני תום
תקופת החוזה ,על אי-רצונו בהארכת ההתקשרות ,תוארך ההתקשרות מאליה ב12 -
חודשים נוספים.

.41.2

הארכת ההתקשרות כאמור לעיל יכולה להתרחש ארבע פעמים לכל היותר .היינו:
תקופת החוזה על הארכותיה לא תעלה על  60חודשים (חמש שנים).

 .42הארכת תקופת ההתקשרות תהיה באותם תנאים המפורטים בחוזה .נותן שירותים שלא יהיה
מעוניין בהארכת ההתקשרות עימו יהיה רשאי להודיע על כך למוסד  90יום בטרם הסתיימה
ההתקשרות ,וההתקשרות עימו לא תוארך.
 .43התקשרות שהוארכה תהיה כפופה לכל התנאים המפורטים במכרז ובחוזה ,ותהיה מותנית
בהמצאת כל המסמכים הנדרשים לצורך החתימה על חוזה זה ,כגון ,הארכת תוקפה של
ערבות הביצוע ,הארכת תוקפו של חוזה הביטוח ,המצאת אישור בדבר ניהול תקין של עמותה
(אם נותן השירותים הינו עמותה) ,המצאת מסמכים הנדרשים על ידי רשויות המס וכד' ,הכל
כפי שידרוש נציג המוסד.

יד.

הפרה של החוזה על ידי נותן השירותים

 .44מוסכם על הצדדים כי הסעיפים המפורטים להלן הינם סעיפים יסודיים בחוזה ,אשר הפרתם
מזכה את המוסד בזכות לבטל את החוזה ,לסיים את ההתקשרות או להשעותה ,לדרוש החזר
כספים ששולמו לנותן השירותים שלא כדין ,הכל על-פי שיקול דעתו הבלעדי של המוסד ,וכן
לתבוע מנותן השירותים כל זכות וסעד המגיעים לנפגע מן ההפרה בהתאם לחוזה ולדין.
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.44.1

הסעיפים הבאים ,על סעיפי המשנה שלהם ,מהווים תנאים יסודיים בחוזה12- ,7-9 :
.79-84 ,61-77 ,57-58 ,51 ,34-37 ,18-25 ,16 ,13

.44.2

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,בכל מקרה של הפרת החוזה על ידי נותן השירותים
יהיה המוסד רשאי להורות לועדה המקצועית ,שלא להפנות הזמנות שירותים נוספות
לנותן השירותים ,וזאת למשך תקופה קצובה או ללא מגבלת זמן.

.44.3

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,במקרה שיופר על ידי נותן השירותים תנאי יסודי בחוזה
יהיה המוסד רשאי לחלט את ערבות הביצוע שהומצאה על ידו ,כולה או חלקה ,וזאת
בתנאים המפורטים בחוזה.

 .45הפר נותן השירותים את החוזה הפרה כלשהי רשאי המוסד לדרוש את תיקון ההפרה בתוך
זמן סביר.
.45.1

כשל נותן השירותים בתיקון ההפרה בתוך הזמן שהוקצב לו לשם כך ,ואם לא הוקצב
זמן – לאחר שחלפו  14יום מיום שהודע לו על דבר ההפרה – תהפוך הפרת החוזה
להפרה יסודית ,המזכה את המוסד במכלול הסעדים המפורטים לעיל.

טו.

הפסקת ההתקשרות

 .46המוסד יהיה רשאי להפסיק את התקשרותו עם נותן השירותים בטרם הגיעה לסיומה ,תוך
מתן הודעה מוקדמת בכתב של  30יום לנותן השירותים ,בכל אחד מן המצבים הבאים:
.46.1

נותן השירותים הפר את החוזה הפרה יסודית ולא תיקן את ההפרה תוך פרק זמן של
 14יום או תוך פרק זמן אחר שקצב לו לשם כך נציג המוסד ,או שמדובר בהפרה
יסודית שאין אפשרות לתקנה עוד ,כגון מקרה שבו התגלתה הונאה של המוסד על ידי
נותן השירותים.

.46.2

נותן השירותים נקלע למצב המונע ממנו להמשיך בפעילות סדירה.

.46.3

הוגשה נגד נותן השירותים בקשה למינוי נאמן ,מפרק זמני או כונס נכסים והבקשה
לא הוסרה תוך  90יום מיום הגשתה.

.46.4

הוצא נגד נותן השירותים צו פירוק או צו כינוס נכסים או מונה לו מפרק זמני.

.46.5

הוטל עיקול על נכסי נותן השירותים או על זכויותיו על פי חוזה זה ,כולם או חלקם,
והעיקול לא הוסר תוך  90יום מיום הטלתו.

.46.6

נותן השירותים או מי מעובדיו הבכירים או בעל מניות המחזיק  25%ומעלה מהון
המניות של נותן השירותים הורשע בעבירה פלילית שיש לה נגיעה לשירות הניתן על
ידי נותן השירותים.
 .46.6.1.1הוראה זו לא תחול אם עובר להרשעה פוטר העובד שהורשע או שבעל
המניות שהורשע מכר את אחזקותיו בנותן השירותים.

.46.7

נפתחה חקירה פלילית או הוגש כתב אישום נגד נותן השירותים או נגד מי מעובדיו
הבכירים או נגד בעל מניות המחזיק  25%ומעלה מהון המניות של נותן השירותים,
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ולחקירה או לכתב האישום נגיעה ישירה למתן השירות ,וקיים סיכון ממשי כי המשך
ההתקשרות עם נותן השירותים עלול לפגוע במטופלים.
 .46.7.1.1בנסיבות אלה יהיה נותן השירותים רשאי להשיג על ההחלטה בדבר
הפסקת ההתקשרות בפני שופט בדימוס שיקבע בהסכמת הצדדים,
ובהיעדר הסכמה על ידי בית המשפט.
 .47המוסד יהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות או לשנות כל הוראה מהוראות החוזה ,אם ישונה
חוק הביטוח הלאומי שינוי מהותי ,ובעל השלכות כלכליות משמעותיות ,שיהיה בו כדי
להשפיע על ביצועו של חוזה זה או על אופן מתן שירותי הסיעוד או על היקפם או על התמורה
המשולמת עבורם.
.47.1

החליט המוסד לתקן או לשנות הוראה מהותית בחוזה בשל שינוי החוק כאמור,
רשאי יהיה נותן השירותים להפסיק את התקשרותו עם המוסד מבלי שהדבר יחשב
הפרה של החוזה.

 .48המוסד יהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות עם נותן השירותים לאלתר וללא הודעה
מוקדמת ,אם מצא כי הדבר נחוץ כדי למנוע נזק בלתי הפיך לזכאים.

טז.

כשירות כוח אדם

 .49נותן השירותים אחראי באופן ישיר לכך שהמטפלות ועובדים אחרים המועסקים על ידו
יתייחסו בכבוד ,במסירות ,בהגינות וביושר כלפי הזכאים ובני משפחותיהם.
 .50נותן השירותים מתחייב כי בכל עת יהיו בעליו ,מנהליו ,עובדיו המקצועיים ,והמטפלות
המועסקות על ידו בביצוע חוזה זה – בגירים ,בריאים בגופם ונפשם ,וללא עבר פלילי כהגדרתו
במכרז.
.50.1

נותן השירותים ידאג להחתים כל מטפלת המועסקת בביצוע חוזה זה על הצהרה
המאמתת את האמור לעיל ויציג בפני המוסד ,לפי דרישתו ,הצהרה חתומה כאמור.
ההצהרה תהווה נספח לחוזה ההעסקה שבין נותן השירותים לבין עובדיו.

 .51נותן השירותים מתחייב כי המטפלות שיועסקו על ידו במתן שירותים על פי חוזה זה יוכשרו
על ידו למתן השירותים ,וכי לפחות  30%מבין המטפלות שיועסקו במתן שירותים על פי חוזה
זה ,יהיו מטפלות שקיבלו הכשרה למתן שירותי סיעוד ,כהגדרתה במכרז ,וזאת לא יאוחר מ-
 90יום מיום החתימה על ההסכם.
.51.1

נותן השירותים יחזיק במשרדו דרך קבע את העתקי תעודות המטפלות בעלות
הכשרה למתן שירותי סיעוד.

.51.2

נותן השירותים ינהל רישום ממוכן של המטפלות בעלות ההכשרה למתן שירותי
סיעוד באופן שיאפשר ביקורת על ידי המוסד או מי מטעמו.
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תנאי העסקה ושכר המטפלים

יז.

 .52נותן השירותים מתחייב להציג בפני נציג המוסד ו/או נציג הועדה המקצועית ,לפי דרישתם,
את הסכמי ההעסקה של המטפלות והעובדים המקצועיים המועסקים על ידו לצורך ביצוע
חוזה זה .המוסד יהיה רשאי להורות לנותן השירותים לבצע שינויים בהסכם ההעסקה ,ככל
שתנאיו אינם תואמים את הוראות המכרז והחוזה.
 .53נותן השירותים מתחייב להסדיר את יחסי העבודה בינו לבין העובדים המועסקים על ידו
לצורך חוזה זה בהסכמי העסקה התואמים את חוזה ההעסקה שצירף כנספח להצעתו במכרז.
 .54נותן השירותים ישלם לעובדים המועסקים על ידו בקשר לביצועו של חוזה זה כל תשלום או
זכות המגיעים להם על פי כל דין ,הסכם קיבוצי או צו הרחבה החלים עליהם ,וכן על פי
הוראות חוזה זה .הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו המיידית.
 .55נותן השירותים מתחייב להמציא למוסד מידי שנה ,ביום  31לחודש דצמבר ,אישור אודות
עמידתו בכל החובות והתשלומים החלים עליו לפי חוקי העבודה וחוזה זה כלפי עובדיו ,חתום
בידי מורשה חתימה ומאושר על-ידי רואה-חשבון.
 .56נותן השירותים מצהיר בזאת כי ידוע לו שהתעריף לשעת טיפול (להלן – התעריף) כולל גם
תשלום בעד פיצויי פיטורין ,גמל ,דמי הבראה ,דמי מחלה ,מתנת חג ,דמי חופשה והוצאות
נסיעה.
 .57נותן השירותים מתחייב כי כל הסכומים המפורטים בתעריף ואמורים להשתלם על פיו
למטפלת יגיעו בפועל לידי המטפלת.

פיצויי פיטורין וגמל:

יח.

 .58על נותן השירותים לבטח את עובדיו בביטוח פנסיוני התואם את הקבוע בצו ההרחבה לביטוח
פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים ,התשי"ז( ,1957-י"פ 1736 ,)29.1.08( 5772
(להלן – צו ההרחבה) ,בשינויים שיפורטו להלן:
לנוסח צו ההרחבה ראו:

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/7CD66526-6C05-

] 4678-B66D-561C0F290E46.htm
.58.1

על נותן השירותים לא יחולו הסייגים הקבועים בסעיף .4א )5 – )1.לצו ההרחבה.

.58.2

על אף האמור בצו ההרחבה (ובעיקר בסעיף .6ד .לצו) שיעור ההפרשות שבו מחוייב
נותן השירותים החל מיום חתימת החוזה הינו כדלקמן:

.58.3

הפרשות המעביד

הפרשות העובד

הפרשות המעביד לפיצויים

סה"כ

5%

5%

3388%

33388%

על אף האמור בסעיפים .3א )1.ו.6 -ה.6 – .ז .לצו ההרחבה:
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 .58.3.1עובד שהחל לעבוד אצל נותן השירותים לאחר חתימת החוזה יהיה זכאי לביטוח
הפנסיוני ולביצוע ההפרשות בשיעורים המצויינים לעיל החל מהיום הראשון
לעבודתו .ההפרשות יבוצעו לאחר  6חודשי עבודה אצל נותן השירותים או בתום
שנת המס – המועד המוקדם מביניהם ,רטרואקטיבית ליום תחילת עבודתו אצל
נותן השירותים.
 .58.3.2עובד שביום החתימה על החוזה מועסק אצל נותן השירותים  6חודשי עבודה או
יותר ביצוע ההפרשות בגינו יחל ביום החתימה על החוזה.
 .58.3.3עובד שביום החתימה על החוזה מועסק אצל נותן השירותים פחות מ 6 -חודשי
עבודה ,ביצוע ההפרשות בגינו יחל ביום שיישלים  6חודשי עבודה או בתום שנת
המס – המועד המוקדם מביניהם .ההפרשות יבוצעו רטרואקטיבית ליום חתימת
החוזה.
 .58.3.4עובד שיתקבל לעבודה אצל נותן השירותים כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני
כלשהו ,יהיה זכאי לביצוע ההפרשות ,בשיעורים המצויינים לעיל ,החל מהיום
הראשון לעבודתו .ההפרשות יבוצעו לאחר  3חודשי עבודה או בתום שנת המס –
המועד המוקדם מביניהם ,רטרואקטיבית ליום תחילת עבודתו אצל נותן
השירותים.
.58.4

על אף האמור בסעיף  8לצו ,לגבי מי שאינו אזרח או תושב ישראלי "אירוע מזכה"
יכלול גם עזיבה של הארץ.

.58.5

למען הסר ספק ,מובהר כי בהתאם להוראות סעיף  23לחוק הפיקוח על שירותים
פיננסיים (קופות גמל) ,תשס"ה ,2005-נותן השירותים לא יהיה רשאי למשוך את
כספי התגמולים שנצברו בקופה ,לרבות תגמולי המעסיק.

 .59חל על נותן השירותים איסור לבצע את ההסדר הפנסיוני באמצעות סוכנות שהוא בעל עניין
בה.
 .60חובת דיווח –
.60.1

לא יאוחר מ 60 -יום מיום החתימה על החוזה ו/או בתוך  60יום מדרישה יעביר נותן

השירותים למוסד רשימה הכוללת את פרטי עובדיו ,כשליד כל שם מצויין "הגוף
המוסדי" ו"המוצר הפנסיוני" (כמשמעותם בחוק הייעוץ הפנסיוני (חוק הפיקוח על
שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני) ,התשס"ה( ))2005-אחד או
יותר) ,שאליו מפקיד נותן השירותים את התשלומים הפנסיונים לפי החוזה (בסעיף זה -
"הקופה").
 .60.1.1נותן השירותים מסכים בזאת שהמוסד יעביר את הרשימה לקופה ,ואם על פי
רישומי הקופה טרם נפתחה קופה לעובד ,תיחשב העברת הרשימה כהודעה על
פתיחת קופה ,וחובת ההפקדה תהיה בהתאם לתנאים הקבועים בחוזה זה.
 .60.1.2מבלי לגרוע מהאמור לעיל רישום חסר או כוזב של הדיווח יהווה הפרה יסודית
של החוזה ועילה לביטולו.
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 .60.2נוסף על האמור לעיל ,מידי  1בחודש ינואר ו 1 -בחודש יוני של כל שנה יעביר נותן
השירותים דיווח הכולל:
 .60.2.1מס' המטפלות המועסקות אצלו במועד הדיווח.
 .60.2.2רשימת העובדים שסיימו את עבודתם אצלו מכל סיבה שהיא מבלי שהופקדו
עבורם כספי פיצויים וגמל לביטוח פנסיוני במחצית השנה שקדמה לדיווח .לגבי כל
אחד מעובדים אלה יציין נותן השירותים את )1( :שמו; ( )2מס' ת.ז )3( ;.מועד
תחילת עבודתו אצל נותן השירותים; ( )4מועד סיום עבודתו אצל נותן השירותים;
( )5משך עבודתו אצל נותן השירותים.
.60.3

נותן השירותים מודע לכך שבהתאם לפסיקת בית המשפט לעניינים מנהליים בעת"מ

" 1315/04היה וימצא כי שיעור העובדים העוזבים את מקום עבודתם בפרקי זמן
הקטנים מחצי שנה איננו מתקבל על הדעת ,ביחס לקבוצת העובדים כולה או ביחס
למקובל בשוק זה ,יוכל המשיב [המוסד לביטוח לאומי] לפנות לבית המשפט ולבקש
לקצר את התקופה [שהחל ממנה תחול חובת ההפקדה בקופה]( ".פסקה  44לפסק הדין)
 .61דמי הבראה – נותן השירותים ישלם למטפלת דמי הבראה כפי שמגיעים לה על פי צו ההרחבה
בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש התקף באותה עת.
 .62הוצאות נסיעה – נותן השירותים ישלם למטפלת מידי חודש החזר הוצאות נסיעה בהתאם
לצו ההרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה התקף באותה עת,
תוך פירוט התשלום בתלוש השכר של המטפלת.
 .63ימי חופשה – מבלי לפגוע בחובותיו של נותן השירותים על פי כל דין ,נותן השירותים יציין
בתלוש השכר של המטפלת את מספר ימי החופשה שנוצלו על ידה באותו חודש ,ואת סך ימי
החופשה שנצברו ועומדים לזכותה עד לאותו חודש.
 .64שי לחג – נותן השירותים יעניק למטפלת אחת לשנה או פעמיים בשנה שי לחג בשווי כולל
(שנתי) שלא יפחת מערך  4שעות עבודה של ממוצע השכר של המטפלות המועסקות אצלו
במועד מתן השי .באחריותו של נותן השירותים לדאוג לכך שהשי יגיע בפועל לידי המטפלת.
 .65תלוש שכר – מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,נותן השירותים ייתן למטפלת ולכל עובד אחר
המועסק במתן שירותים על-פי חוזה זה תלוש שכר חודשי ,שיכלול פירוט השכר לשעה ,מספר
שעות העבודה במהלך החודש ,סכומי ההפרשות מהשכר ,סכומים של החזר הוצאות ,וכן כל
פירוט לגבי כל תשלום המגיע לו על פי דין ,על פי הסכם קיבוצי ,על פי צו הרחבה או על פי
חוזה זה .נמנעה מטפלת מלקחת את תלוש השכר שלה ,ישלח לה אותו נותן השירותים בדואר.
 .66הוראות סעיפים  58עד  65דלעיל יעוגנו ויפורטו בחוזה ההעסקה שבין נותן השירותים
למטפלות המועסקות על ידו.

יט.

איסור קבלת טובת הנאה

 .67נותן השירותים ועובדיו יחשבו "עובדי ציבור" (כהגדרתם בסעיף  290לחוק העונשין ,תשל"ז –
 )1977לצורך עבירת השוחד ,ויחולו עליהם מכלול האיסורים הקבועים בפרק ט' ,סימן ה'
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לחוק העונשין ,תשל"ז –  ,1977בהקשר של קבלת טובת הנאה כלשהי מהזכאי או מבני
משפחתו בקשר לביצוע חוזה זה.
.67.1

הוראה זו הינה הוראה יסודית בחוזה ,והפרתה על ידי נותן השירותים או עובדיו
תיחשב הפרה יסודית של החוזה.

 .68נותן השירותים ו/או עובדיו לא יהיו רשאים לדרוש ו/או לקבל כל תשלום ו/או טובת הנאה
אחרת מהזכאי ,ממשפחתו ו/או מכל גורם אחר ,עבור השירותים הניתנים לזכאי על-פי חוזה
זה.
.68.1

לעניין זה ,לא יראו כתשלום או כטובת הנאה מתנה פעוטה או סימלית ,שמקובל
לתיתה מטעמי נימוס או הכרת תודה.

.68.2

קיבל נותן השירותים ו/או מי מעובדיו תשלום ו/או טובת הנאה בניגוד לאמור לעיל,
יודיע על כך נותן השירותים למוסד לאלתר ,ויחזיר מיד לנותן התשלום ו/או טובת
ההנאה או למי שהמוסד יורה לו ,את התשלום ו/או את טובת ההנאה ,או את שוויה
של טובה ההנאה ,הכל כפי שיורה המוסד.

.68.3

נודע למוסד כי נותן השירותים ו/או עובד מעובדיו קיבלו תשלום ו/או טובת הנאה
שאסור היה להם לקבלם ,ולא פעלו בהתאם לקבוע לעיל ,לא יהיה בהשבת התשלום
ו/או טובת ההנאה כדי לגרוע מזכות המוסד לנקוט בכל צעד משפטי נגד נותן
השירותים בגין הפרת חיובו כאמור לעיל.

.68.4

כ.

נותן השירותים מתחייב לעגן הוראה זו בחוזה ההעסקה שבינו לבין עובדיו.

איסור ניגוד עניינים

 .69נותן השירותים מתחייב להימנע מלפעול בניגוד עניינים בין עניינו הוא לבין עניינו של הזכאי
ו/או של המוסד לביטוח לאומי.
.69.1

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,נותן השירותים מתחייב כי בכל עת ,לא יכהן בהנהלתו
ולא יהיה בין בעליו ,ו/או בין עובדיו ,בשכר או שלא בשכר ,חבר בועדה מקומית
מקצועית כלשהי ,או אדם המכהן בתפקיד בגוף שבו עובד חבר מחברי הועדות שבהן
נקבע כנותן שירותים.

.69.2

בסעיף זה – ייחשב כל אחד מאלה כמכהן בתפקיד בגוף שבו עובד חבר הועדה
המקצועית:
 .69.2.1.1אדם הממונה על חבר הועדה;
 .69.2.1.2אדם העובד באותו אגף או באותה מחלקה שבה עובד חבר הועדה;
 .69.2.1.3אדם שיש לו סמכות להשפיע על מעמדו ו/או על תנאי עבודתו של חבר
הועדה.

 .70נותן השירותים מתחייב כי לא יכהנו בהנהלתו ולא יהיו בין בעליו ו/או עובדיו בשכר או שלא
בשכר בני משפחה של חבר מחברי ועדה מקצועית שבה הוא נקבע כנותן שירותים או בן
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משפחה של אדם המכהן בתפקיד בכיר או בעל השפעה של ממש בגוף שבו עובד חבר מחברי
הועדה.
 .70.1בסעיף זה "בן משפחה" – הורה או הורה של בן/בת זוג ,בן/בת זוג ,בן/בת ,אח/אחות,
גיס/גיסה – בני זוגם וילדיהם של כל אלה.
 .71נותן השירותים מתחייב שלא להעסיק במתן שירותי סיעוד לזכאי ,מטפלת שהיא קרובת
משפחה מדרגה ראשונה של הזכאי.
.71.1

נותן השירותים יחתים כל מטפלת המועסקת על ידו בביצוע החוזה על הצהרה כי
אינה קרובת משפחה מדרגה ראשונה של הזכאי שבו היא מטפלת .נותן השירותים
יציג בפני המוסד ,לפי דרישתו ,הצהרה חתומה כאמור.
 .71.1.1.1לעניין זה "קרוב משפחה מדרגה ראשונה" – הורה ,בן/בת זוג (לרבות
ידוע/ה בציבור) ,בן/בת (לרבות בן/בת חורגים) ,אח/אחות (לרבות אח/ות
חורג/ת) או בן זוגם.

 .72נותן השירותים מתחייב שלא להעסיק במתן שירותי סיעוד לזכאי ,מטפלת שהיא קרובת
משפחה של הזכאי (אף אם היא אינה קרובה מדרגה ראשונה) ,אם היא מתגוררת עם הזכאי
באותה דירה או באותו בניין או באותה חצר.
.72.1

נותן השירותים יחתים כל מטפלת שהיא קרובת משפחה של הזכאי שבו היא מטפלת,
כי היא אינה מתגוררת עם הזכאי באותה דירה או באותו בניין או באותה חצר.

.72.2

נותן השירותים יציג בפני הועדה הצהרה חתומה כאמור ויבקש את אישורה מראש
ובכתב להעסקת אותה מטפלת.
 .72.2.1.1לעניין זה "קרוב משפחה" – "קרוב משפחה מדרגה ראשונה" כהגדרתו
לעיל ,בנם/ביתם או נכדם/נכדתם של אלה ,וכן בן/בת זוגם של אלה או של
בנם/ביתם או נכדם/נכדתם של אלה.

 .73כדי למנוע כל ניגוד עניינים אפשרי בין פעילות נותן השירותים לפי חוזה זה לבין עיסוקים
אחרים של נותן השירותים ,נותן השירותים מתחייב כי לא יעסוק במישרין או בעקיפין במתן
שירותי הערכת תלות וזכאות לגימלת סיעוד; וכי לא יעסיק ,במישרין או בעקיפין ,עובד
מקצועי העוסק במתן שירות כאמור.
 .74נותן שירותים שבבעלותו או בניהולו דיור מוגן ,משפחתון ,מוסד סיעודי כמשמעותו בחוק או
מעון כמשמעותו בחוק הפיקוח על המעונות ,תשכ"ה –  ,1965לא ייתן שירותי סיעוד לפי חוזה
זה לזכאים לגמלת סיעוד שהם דייריו.
.74.1

נותן שירותים כאמור יודיע לועדה המקצועית לאלתר ,שהזמנת שירותים שהופנתה
אליו על ידי הועדה מתייחסת לדייר מדיירי המוסד ,המעון ,הדיור המוגן או
המשפחתון שבבעלותו או בניהולו ,וכי אין הוא רשאי להעניק לזכאי שירותי סיעוד.
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כא.

בעלות על מידע ,סודיות ושמירה על הפרטיות

 .75כל מידע שייאסף ,ייווצר או יגובש על ידי נותן השירותים בקשר לחוזה זה (להלן – המידע)
הינו קני ינו של המוסד והוא מוחזק על ידי נותן השירותים בנאמנות עבור המוסד ,אשר רשאי
לעשות במידע זה כרצונו ,במגבלות הדין.
.75.1

לנותן השירותים אין כל זכות קניין ,זכות יוצרים ,זכות לפיתוח מסחרי ו/או כלכלי
או כל זכות אחרת במידע שנאסף ו/או נוצר על ידו כתוצאה מפעילותו במהלך תקופת
ההתקשרות וכתוצאה ממנה והוא אינו רשאי לעשות במידע זה כל שימוש שאינו
קשור בביצוע מטלותיו על פי החוזה ,אלא באישור מראש ובכתב של נציג המוסד.

.75.2

עם סיום ההתקשרות ו/או על פי דרישה מפורשת ובכתב של נציג המוסד יעביר נותן
השירותים את כל המידע שברשותו לרשות המוסד או מי שהמוסד יורה לו במפורש
ובכתב ,ולא ישמור ברשותו עותק ,גיבוי או חלקים מן המידע שנאסף על ידו במהלך
תקופת ההתקשרות ,אלא אם ניתן על כך אישור מפורש ובכתב של נציג המוסד.

.75.3

על נותן השירותים לשמור את המידע באופן שניתן להגן עליו ,ולהימנע מלהעבירו
לרשותו של גורם שאינו קשור ישירות בביצוע חוזה זה ,אלא אם כן ניתנה על כך
מראש הסכמתו המפורשת והכתובה של המוסד.

.75.4

חל על נותן השירותים איסור מוחלט להעביר מידע על זכאי שבטיפולו (לרבות שמו,
כתובתו ,מס' טלפון שלו וכד') לכל גורם אחר ,לרבות לנותן שירותים אחר ,לבית
חולים סיעודי ,למוסד סיעודי אחר או לבית אבות .כמו כן ,חל איסור מוחלט על
קבלת טובת הנאה או תשלום כלשהו עבור מידע מעין זה .הפרת סעיף זה מהווה
הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו.

 .76נותן השירותים מתחייב לשמור על סודיותו של כל מידע הנוגע לזכאים שבטיפולו ,שהגיע
לידיעתו אגב ביצועו של חוזה זה ,וכן מתחייב להחתים את עובדיו ומנהליו על הצהרה בדבר
שמירה על סודיות המידע האמור ,בנוסח המפורט בנספח  6לחוזה.
.76.1

הצהרת הסודיות לא תחול על מסירת מידע למוסד לביטוח לאומי או לנציגו ולועדה
המקומית מקצועית או נציגיה.

.76.2

הצהרת הסודיות החתומה תהווה נספח לחוזה ההעסקה שבין נותן השירותים לבין
עובדיו.

 .77נותן השירותים מתחייב לשמור על פרטיותם של הזכאים הנמצאים בטיפולו ,ולהימנע מכל
מעשה שעלול להוות פגיעה בפרטיות ,כמשמעותה בחוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א – .1981
.77.1

נותן השירותים מתחייב לדאוג לכך שעובדיו יחתמו על הצהרה בדבר התחייבותם
לשמור על פרטיותו של הזכאי ,כחלק מחוזה ההעסקה שבין נותן השירותים לבין
עובדיו ,ולהעמידם על משמעות הדרישות הנובעות מחוק הגנת הפרטיות.
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כב.

נזיקין

 .78נותן השירותים יהיה אחראי וישא בכל תשלום בגין כל נזק לגוף ו/או לרכוש שייגרמו לזכאים,
למשפחותיהם ו/או לכל אדם אחר ,על ידי המטפלות ו/או על ידי כל אדם אחר הפועל מכוחו
של נותן השירותים.
.78.1

למען הסר ספק ,מוסכם בזאת כי בשום מקרה לא ישא המוסד בכל תשלום שהוא
בגין נזקים לגוף או לרכוש שייגרמו על ידי מטפלות ו/או על ידי כל אדם אחר הפועל
מכוחו של נותן השירותים.

 .79נותן השירותים מסכים בזאת מראש לצירופו כצד שלישי בכל תביעה שתוגש נגד המוסד ,אם
תוגש ,בגין נזקים לגוף או לרכוש שייגרמו על ידי מטפלת ו/או על ידי כל אדם אחר הפועל
מכוחו והוא מתחייב לשפות את המוסד על כל סכום שיחוייב המוסד לשלם בגין אותם נזקים.

כג.

ביטוח

 .80נותן השירותים יבטח את עצמו ,את המטפלות המועסקות על ידו וכל אדם אחר הבא מכוחו
מפני כל נזק גוף ו/או רכוש שייגרם לזכאי ,למשפחותו ו/או לכל אדם אחר על ידי מטפלת או
כל אדם אחר הבא מכוחו של נותן השירותים ,הכל לפי הכללים המפורטים להלן ובנספח 3
לחוזה.
.80.1

הצגת חוזה ביטוח חתום עם חברת ביטוח מוכרת העונה על כל התנאים המפורטים
בחוזה ,וכן המצאת המכתב בנוסח המפורט בנספח  3לחוזה ,מהווים תנאי לחתימה
על החוזה .אי-המצאת מסמכים אלה במועד החתימה על החוזה תהווה עילה לחילוט
הערבות שבידי המוסד.

.80.2

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,נותן השירותים מתחייב להציג בפני המוסד ו/או הועדה
המקצועית ,לפי בקשתם ,בכל עת ,פוליסת ביטוח על שמו ,העונה על כל התנאים
המפורטים בחוזה ,שהיא בת-תוקף במועד הצגתה כאמור ,ולכל תקופת החוזה.

 .81על פי נוסח חוזה הביטוח יישא המבטח בכל חבות כספית שיחוייב בה נותן השירותים
כתוצאה מעוולה נזיקית שיבצע נותן השירותים ו/או מי מעובדיו ו/או מי מספקי המשנה שלו
מכוח התקשרות זו במישרין או בעקיפין.
 .82כמו כן ,יכלול חוזה הביטוח סעיף שיפוי ,שלפיו ישא המבטח באופן מיידי בכל נזק ו/או חבות
כספית שיחוייב בהם המוסד ,או שהמוסד יאלץ לשאת בהם עקב התרחשותו של ארוע ביטוחי
הקשור לפעילות נותן השירותים במישרין או בעקיפין ,כולל הוצאות ההתדיינות בבית משפט.
 .83כמו כן ,יבטח נותן השירות את עובדיו ואת כל המועסקים על ידו במישרין או בעקיפין מחמת
כל תאונה ו /או נזק העלולים להיגרם להם כתוצאה מפעילותו של נותן השירותים במסגרת
התקשרות זו במישרין או בעקיפין.
 .84מבלי לגרוע מן האמור לעיל יכלול נוסח חוזה הביטוח את כל התנאים הבאים:
.84.1

כל התניות המפורטות בנספח  3לחוזה.

.84.2

לשם המבוטח יתווסף כמבוטח נוסף – המוסד לביטוח לאומי.
21

.84.3

נותן השירותים יהיה אחראי כלפי המבטח לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות
ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

.84.4

ההשתתפות העצמית הנקובה בחוזה הביטוח תחול בלעדית על נותן השירות.

.84.5

כל סעיף המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח
אחר ,לא יופעל כלפי המוסד ,והביטוח יהיה בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא
הזכויות על פי פוליסות הביטוח.

.84.6

תנאי מפורש שלפיו מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח עלול לגרוע מזכויות על
פי חוזה הביטוח לא ייגרע מזכויות המבוטחים האחרים.

.84.7

המבטח מוותר על כל זכות שיבוב ,תביעה ,השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל,
המוסד לביטוח לאומי ,עובדיו וכל הפועלים מטעמו ,ובלבד שהוויתור לא יחול על
אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

.84.8

בחוזה הביטוח יצויין במפורש כי לכל ביטול ,שינוי או צמצום של חוזה הביטוח לא
יהיה תקף ,אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של  60יום לפחות ,במכתב רשום
שנשלח לנציג המוסד.

.84.9

חוזה הביטוח יכסה גם שירותים המוענקים בהתאם להתקשרות זו על ידי ספקי
משנה של נותן השירות ,ככל שקיימים כאלה ,כאילו ניתנו על ידי נותן השירות עצמו,
ושמם של ספקי המשנה יתווסף לשם המבוטח.

 .85תקופת הביטוח בחוזה הביטוח תחפוף את תקופת ההתקשרות החוזית עם המוסד .נותן
השירותים מתחייב כי חוזה הביטוח יחודש על ידו כל עוד ההתקשרות בתוקף.
 .86העתקי פוליסות הביטוח המאושרות על ידי חברת הביטוח או אישור בחתימת חברת הביטוח
בדבר ביצוע הביטוח כמפורט לעיל ,יומצא לנציג המוסד בטרם חתימת החוזה ויהווה תנאי
לחתימת החוזה ולכניסתו לתוקף.
אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפתור את נותן השירות מכל חובה החלה עליו על פי
כל דין או על פי המכרז והחוזה; ואין לפרש את האמור כוויתור של המוסד על כל זכות או
סעד המוקנים לו על פי דין או על פי המכרז והחוזה.

.87

כד.
.88

זכות קיזוז
נותן השירותים מסכים ומצהיר בזאת כי המוסד יהא רשאי לקזז מהתמורה שעליו לשלם
לו על-פי חוזה זה כל סכום המגיע למוסד מנותן השירותים על-פי חוזה זה או על-פי כל
חוזה אחר או על פי דין ,לרבות סכומים הנובעים מאי-תשלום דמי ביטוח לאומי שנותן
השירותים חייב בהם.

.88.1

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מצא המוסד כי לא שולמו או לא הופרשו על ידי נותן
השירותים בעד מטפל המועסק על ידו לצורך חוזה זה הפרשות המתחייבות מכוח כל
חוק או מכוח חוזה זה ,רשאי המוסד ,לפי שקול דעת הבלעדי והמוחלט ,לקזז כל
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סכום שלא שולם על ידי נותן השירותים למטפל ,או שלא ניתן לגביו כתב שחרור,
מכל סכום אשר יגיע ממנו לנותן השירותים.
הודעה על סכומים שקיזז המוסד כאמור ,תימסר לנותן השירותים בתכוף למועד הקיזוז
ותכלול פירוט השירותים והסכומים שבגינם נעשה הקיזוז.

.89

.89.1

נותן השירותים יהיה רשאי להגיש את השגותיו בכתב על קיזוז כאמור או על
תשלומים שלא שולמו לו ומגיעים לו לטענתו.

.89.2

השגה כאמור תועבר למוסד בתוך לא יאוחר מ 90 -יום מיום קבלת התשלום החסר
ו/או מיום קבלת הודעת הקיזוז ,לפי הענין.

.89.3

אי-העברת השגה בתוך המועד האמור ,משמעה הסכמה של נותן השירותים לביצוע
הקיזוז.

כה.
.90

יחסי עובד ומעביד
הצדדים מסכימים כי היחסים ביניהם הינם יחסי מזמין-קבלן עצמאי ,ובשום מקרה לא
ניתן לפרש חוזה זה כיוצר יחסי עובד ומעביד בין המוסד לבין נותן השירותים ו/או מי
מעובדיו של נותן השירותים ו/או הפועלים מטעמו .אם תוגש נגד המוסד תביעה שעניינה
יחסי עובד ומעביד ישפה נותן השירותים את המוסד בגין כל תשלום כספי או חיוב שייפסק
נגד המוסד מיד עם דרישת המוסד והצגת הפסק המחייב; ובלבד שהמוסד הודיע לנותן
השירותים על הגשת התביעה נגדו ,אם בדרך של הודעה לצד ג' ואם בדרך אחרת בסמוך
להגשת התביעה או הדרישה.

.90.1

נותן השירותים מצהיר בזאת כי הוא האחראי הבלעדי על עובדיו ועל ספקי המשנה
שלו ,וכי הוא היחיד הנושא בכל אחריות ,חבות או חוב שמעביד עשוי לחוב בהם כלפי
עובדיו ,לרבות בתשלומי שכר ו/או זכויות סוציאליות מכל מין וסוג.

.90.2

כל שינוי שיחול בחוזה העבודה שבין נותן השירותים לבין עובדיו לא ישמש עילה
לשינוי חוזה זה ,אלא בהסכמה מפורשת ובכתב של המוסד.

על אף האמור לעיל ,המוסד יהיה רשאי להורות לנותן השירותים שלא להעניק את
השירותים שלהם הוא מחוייב על פי החוזה באמצעות עובד מסויים ,אם מצא כי הדבר אינו
עולה בקנה אחד עם מטרות התקשרות זו.

.91

.91.1

במתן הוראה כאמור אין כדי לשחרר את נותן השירותים ממכלול חובותיו על פי
המכרז והחוזה.

כו.
.92

מעמדו של נותן השירותים
נותן השירותים מתחייב להודיע למוסד ,מיד ובכתב ,על כל שינוי במעמדו המשפטי ,מבנהו
הארגוני ,שינוי בפריסת סניפיו ,זהות בעליו או מנהליו ,שינוי במספר תיק הניכויים שלו,
בכתובתו ובמספר הטלפון של משרדו.
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.92.1

חל שינוי במעמדו המשפטי של נותן השירותים ,מבנהו הארגוני ,פריסת סניפיו וזהות
בעליו או מנהליו ,שיש בו כדי להשפיע על ביצוע החוזה ,רשאי יהיה המוסד להפסיק
את החוזה לאלתר באמצעות הודעה בכתב ,זולת אם נתן על כך את הסכמתו בכתב
ומראש.

כז.
.93

מסמכים שעל נותן השירותים להמציא כתנאי לחתימת החוזה
במועד החתימה על החוזה וכתנאי לחתימתו על נותן השירותים להמציא את המסמכים
הבאים:

.93.1

ארבעה עותקים חתומים של החוזה על נספחיו ,שאליהם יצורף ]1[ :המכרז; []2
ההצעה החתומה על כל נספחיה.

.93.2

פרטי חשבון הבנק של נותן השירותים.

.93.3

חוזה ביטוח חתום או הצעה חתומה על ידי נותן השירותים להתקשרות עם קרן
פנסיה ו/או קופת ביטוח העונה על כלל הדרישות המפורטות בסעיף  58לעיל.

.93.4

חוזה ביטוח חתום בינו לבין חברת ביטוח מוכרת התואם את מכלול הדרישות
המפורטות בסעיפים  80עד  85לעיל ובנספח  3לחוזה או אישור בחתימת חברת
הביטוח בדבר ביצוע הביטוח דלעיל.

.93.5

אישור חתום על ידי המבטח ,בנוסח המפורט בנספח  3לחוזה.

.93.6

כל מסמך אחר שידרוש נציג המוסד ,הבא להבטיח את עמידתו של נותן השירותים
בדרישות המכרז והחוזה.

ערבות ביצוע:

כח.
.94

להבטחת כל התחייבויותיו על פי חוזה זה מתחייב נותן השירותים להפקיד בידי נציג
המוסד ,בטרם החתימה על חוזה זה ,ערבות בנקאית/ביטוחית בלתי מותנית ,לפקודת
המוסד ,אשר תהא צמודה למדד המחירים לצרכן החל מהמדד הידוע בעת החתימה על
החוזה ,בתוקף מיום מסירתה עד ליום ______ [ 18חודש מיום חתימת החוזה] ,להבטחת
מילוי כל התחייבויותיו של נותן השירותים על פי החוזה.

.95

שיעור הערבות יהיה כדקלמן:
.95.1

נותן שירותים שצוות ל 10 -ועדות מקצועיות ומטה – ערבות ביצוע בגובה 50,000
ש"ח.

.95.2

נותן שירותים שצוות ל 11 -עד  50ועדות מקצועיות – ערבות ביצוע בגובה 100,000
ש"ח.

.95.3
.96

נותן שירותים שצוות למעל  50ועדות מקצועיות – ערבות ביצוע בגובה  150,000ש"ח.

הערבות תהיה בנוסח הקבוע בנספח  0לחוזה.
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.97

ערבות הביצוע תימסר לידי המוסד בטרם החתימה על החוזה ומסירתה תהווה תנאי
מוקדם לכניסת החוזה לתוקף.

.98

אם יוחלט על הארכת משך ההתקשרות ,תהיה ההארכה מותנית בהארכת תוקפה של
ערבות הביצוע כך שהיא תחול גם על התקופה הנוספת .אי-הארכת ערבות הביצוע לגבי
התקופה הנוספת תהווה הפרה יסודית של החוזה היוצרת עילה לחילוט הערבות.

.99

המוסד יהיה רשאי לחלט את הערבות ,כולה או מקצתה ,כפיצוי מוסכם ,אם נותן
השירותים יפר תנאי יסודי בחוזה ,וזאת לאחר מתן הודעה מראש של  14יום לצורך תיקון
הפגם ,ולשם מתן אפשרות לנותן השירותים להביא את טענותיו בפני נציג המוסד .סכום
ערבות הביצוע מהווה הערכה סבירה בדבר הנזק הצפוי למוסד אם יידרש לסיים את
התקשרותו עם נותן השירותים בעקבות הפרת החוזה.

 .100בחילוט הערבות אין כדי למנוע מן המוסד לתבוע מנותן השירותים את מלוא נזקיו ,במידה
שאלה עולים על הסכום שחולט.
למען הסר ספק ,אין בחילוט הערבות כדי לשחרר את נותן השירותים מקיום
.100.1
מלוא התחייבויותיו על פי החוזה ,ובהתאם למפורט בהצעתו.
 .101עם חילוט הערבות ,כולה או חלקה ,יפקיד נותן השירותים בידי המוסד ערבות חדשה,
בנוסח המפורט בנספח ב' לחוזה  ,שיהיה בה כדי להשלים את סכום הערבות לסכום
הערבות המפורט לעיל.

כט.

כללי

 .102מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,כל התחייבות הכלולה בהצעתו של נותן השירותים תיראה
ככלולה בחוזה זה ,והיא מחייבת את נותן השירותים כאילו נכתבה בחוזה זה במפורש.
 .102.1כל חריגה של נותן השירותים מן הקבוע בהצעתו תיחשב כהפרה של החוזה ,אלא אם
כן התקבל עליה אישור המוסד מראש ובכתב.
 .102.2על נותן השירותים חלה חובה לחדש כל אישור או רשיון ,שהיוו תנאי לזכייתו במכרז
או היוו בסיס להערכת הצעתו במכרז .אי-חידוש האישור או הרשיון כאמור יהווה
הפרה יסודית של החוזה.
 .103נותן השירותים מתחייב למנות מבין עובדיו ,מנהליו ,או בעליו – אדם שיהיה אחראי לקשר
עם המוסד בכל נושא הנובע והכרוך בביצוע של חוזה זה (להלן – הרכז) .נותן השירותים
ידאג כי הרכז יהיה זמין לפניות המוסד בכל שעות העבודה ובכל ימי העבודה.
 .103.1נותן השירותים יודיע למוסד ,במועד חתימת החוזה ,את שמו של הרכז וכן יודיע
למוסד על החלפתו ו/או הפסקת פעולתו של הרכז ,מיד עם כל שינוי כאמור.
 .104צד לחוזה לא יחשב כמוותר על כל זכות המוקנית לו לפי החוזה או על פי כל דין אלא אם
נעשה הדבר בכתב ובחתימתו של המורשה מטעמו.
 .105מ וצהר ומוסכם בין הצדדים כי תנאי החוזה מהווים ביטוי שלם ומלא של זכויות הצדדים,
והם מבטלים כל הסכם ,מצג ,הבטחה או נוהג שקדם לחתימתו.
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 .106היררכיה בין המכרז לחוזה:
 .106.1המכרז והחוזה המצורף לו (על נספחיו) מהווים מסמך אחד המשלים זה את זה.
 .106.2בכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח החוזה יעשה מאמץ ליישב בין שני
הנוסחים.
 .106.3בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח החוזה יגבר נוסח החוזה.
 .107ביטויים המופיעים בלשון יחיד משמעם גם בלשון רבים ולהיפך; ביטויים המופיעים בלשון
זכר ,משמעם גם בלשון נקבה ולהיפך.
 .108סמכות השיפוט המקומית לגבי חוזה זה הינה לבית המשפט המוסמך בירושלים.
 .109כל הודעה שיש לתיתה מצד אחד למשנהו עפ"י הוראות החוזה או עפ"י כל דין תיעשה
בכתב ותישלח בדואר רשום ,או בפקס עם אישור קבלת הפקס ,או בדואר אלקטרוני עם
אישור קבלתו ,וזאת לפי כתובות הצדדים המופיעים בסיפא לחוזה .מכתב רשום ייחשב
כנמסר לתעודתו כעבור  72שעות משעת המסירה בבית הדואר ,הודעת פקסימיליה או
הודעה בדואר אלקטרוני תיחשב ככזו שהתקבלה עם קבלת האישור על קבלתה.
 .110כתובות הצדדים לצורך חוזה זה:
 .110.1המוסד :באמצעות אגף הסיעוד ,שכתובתו לצורך המצאת מסמכים היא:
רח' ויצמן  ,13י-ם ,91909 ,טל ,6709722-02 .פקס.6463084-02 .
________________________________________,
השירותים:
 .110.2נותן
שכתובתו לצורך המצאת מסמכים היא ,________________ :טל.
____________ ,פקס_____________ ,דואר אלקטרוני_______________.
 .111נציגי הצדדים לצורך ביצוע חוזה זה הינם:
 .111.1מטעם המוסד :מנהלת אגף הסיעוד ,טל.6709722-02 .
 .111.2מטעם נותן השירותים ,_________________ :טל.______________ .
 .112הצדדים רשאים להחליף את נציגיהם לאחר מתן הודעה לצד השני.
 .113תחילת תוקפו של החוזה ביום חתימתו על ידי הצדדים.

ולראיה באו הצדדים על החתום:
המוסד לביטוח לאומי

נותן השירותים

סמנכ"ל _______________

_________________

חשב המוסד____________

_________________
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נספח ( )1לחוזה
אישור לספק שירותי סיעוד במסגרת חוק ביטוח סיעוד

בהתאם להחלטת ועדת מכרזים מיום ________ נבחרת כנותן שירותים בתחום פעולת הועדות
המקומיות כמפורט להלן:
____________________ .1
____________________ .2
____________________ .3
____________________ .4
____________________ .5
אישור זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה.
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נספח ( )0לחוזה – נוסח ערבות ביצוע
תאריך _______________
לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
שדרות ויצמן 13
ירושלים
א.נ,.
הנדון :כתב ערבות מס' _____________
 .1על פי בקשת ________ (להלן – "המבקש") אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום
עד לסך של ( ₪ 150,000להלן – "הסכום הבסיסי") ,אשר יהיה צמוד בהתאם לתנאי
ההצמדה המפורטים בסעיף  2להלן ,שתדרשו מאת המבקש בקשר להסכם שנחתם
ביניכם לבין המבקש.
 .2הסכום הבסיסי האמור בסעיף  1לעיל יהיה צמוד למדד המחירים הכללי לצרכן כאשר
המדד הבסיסי הוא המדד שפורסם ב 15 -לחודש _________ שנת _________ (דהיינו
______ נקודות) (להלן – "המדד הבסיסי").
 .3אם המדד שיפורסם לפני יום ביצוע התשלום לפי כתב ערבות זה (להלן – "המדד החדש"),
יהיה גבוה מן המדד הבסיסי ,נשלם לכם את הסכום הבסיסי כשהוא מוגדל בשיעור
ההפרש שבין המדד הבסיסי והמדד החדש (להלן – "סכום הערבות").
 .4אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות תוך עשרה ימים מעת שתגיע אלינו
דרישתכם הראשונה בכתב ,ללא תנאי ,מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם
ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש.
 .5ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום _________ ועד בכלל ,וכל דרישה לפיה צריכה להגיע
בכתב למען הרשום מטה עד ליום ____________ (מועד פקיעת החוזה בתוספת 90
יום); כל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו.
 .6ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב,
בנק _________________
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נספח ( )3לחוזה – ביטוח

לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
שדרות ויצמן 13
ירושלים
א.נ,.
הננו מאשרים כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן,
מיום _______עד יום ________ כמתחייב מחוזה ההתקשרות שבין המוסד לבין
____________ ,בגין מתן שירותי סיעוד לזכאים לגימלת סיעוד.
א.
גבול אחריות:

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
 2מיליון  ₪בגין כל אירוע ולתקופת הביטוח.

ביטול הגבלות :

הביטוח אינו כולל הגבלה בדבר :אש ,התפוצצות ,בהלה ,מכשירי הרמה,
פריקה וטעינה ,מתקנים סניטריים פגומים ,קבלנים/קבלני משנה,
הרעלה ,כל דבר מזיק במאכל או משקה ,נזק לרכוש שהמבוטח או כל
איש שבשרותו פועלים או פעלו בו בעת קרות מקרה הביטוח ,וכן תביעות
תחלוף של המוסד לביטוח לאומי נגד המבוטח.

תנאים מיוחדים:

שם המבוטח מורחב לכלול את המוסד לביטוח לאומי בגין נזק הנגרם
במסגרת מעשה או מחדל של המבוטח במסגרת ההתקשרות בין
הצדדים .הביטוח כולל סעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו
נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

ב.
גבול אחריות:
ביטול הגבלות :

ביטוח חבות מעבידים
 6מיליון ש"ח לעובד אחד ו 20-מיליון ש"ח למקרה ולתקופת הביטוח.
הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר :קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם וכן
בדבר העסקת נוער.

מוצהר ומוסכם בזה בניגוד לכל מה שעלול להשתמע אחרת בפוליסה זאת ,הפוליסה מורחבת על
מנת לכסות את אחריותו החוקית של המוסד לביטוח לאומי היה ויחשב כמעביד של עובדי
המבוטח.

28

ג.

ביטוח אחריות מקצועית

גבול אחריות:

מיליון ש"ח בגין כל אירוע ולתקופת הביטוח.

ביטול הגבלות:
תנאים מיוחדים:

הביטוח אינו כולל הגבלה בדבר :אי יושר של עובדים ואבדן מסמכים.
שם המבוטח מורחב לכלול את המוסד לביטוח לאומי בגין נזק נגרם
בין
במסגרת מעשה או מחדל של המבוטח במסגרת ההתקשרות
הצדדים.

הביטוח כולל סעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי
המבוטח.
(אם נערך הביטוח על בסיס "הגשת תביעה" ,כולל הביטוח כיסוי למפרע למקרים שארעו ממועד
ההתקשרות שבין המבוטח למוסד לביטוח לאומי).
הננו מאשרים בזאת כי כל הביטוחים הנ"ל (סעיפים א' ב' ו-ג' לעיל) ,הינם קודמים לכל ביטוח
הנערך על ידכם (ביטוח ראשוני) ,וכי הביטוחים לא יצומצמו ,ולא יבוטלו ללא מתן הודעה כתובה
על כך בדואר רשום לידכם 60 ,יום מראש.
בכבוד רב,
_________________
תאריך

_________________
חתימת המבטח

**********************
אפשרות "א" לשינוי -
יבוטל פרק ג' (ביטוח "אחריות מקצועית").
בפרק א' (ביטוח "אחריות כלפי צד שלישי") יבוטל החריג ל"אחריות מקצועית".
אפשרות "ב" לשינוי –
יבוטל פרק ג' (ביטוח "אחריות מקצועית").
בפרק א' (ביטוח "אחריות כלפי צד שלישי") יוסיפו המבטחים:
" חריג אחריות מקצועית בפוליסה לא יחול על שירותי סיעוד הניתנים על ידי מטפלים ועובדים
אחרים וגם לא על פעולות פיקוח ובקרה על מתן השירותים הנ"ל.
האמור לעיל לא יחול על מי שהטיפול הניתן על ידו מחייב כי היה מורשה לתתו על פי דין".
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נספח ( )4לחוזה  -דיווח
מבנה קבצים המועברים לביטוח לאומי
מבנה קובץ החשבוניות
רשומה  – 2רשומת מוביל
עמודות

אורך

שם שדה

1

1

קוד זיהוי

2-10

9

קוד נות"ש

11-12

2

סניף נות"ש

13-51

מבנה/ערך
0

ריק

רשומה  – 1פרטי החשבונית (אחת לכל חשבונית)
עמודות

אורך

שם שדה

1

1

קוד זיהוי

2-7

6

מספר חשבונית

8-13

6

חודש שרות

14-15

2

סניף קולט (סניף ביטוח לאומי)

מבנה/ערך
1

MMYYYY

16-26

11

סה"כ סכום דרישה

27-29

3

מספר שורות חשבונית

35-30

6

מספר חשבונית מקורית (רק עבור חשבוניות מתקנות שמספרן >
)900000

36-51

9)8(.99

ריק

רשומה  – 0פרטי שורת חשבונית (אחת לכל שורת חשבונית)
עמודות

אורך

שם שדה

מבנה/ערך

מחוייב
בהזנה

2

כן

1

1

קוד זיהוי

2-4

3

מספר שורת חשבונית

כן

5-12

8

ת"ז(בלי ביקורת)

כן

13-15

3

סוג שרות

כן

16-21

6

יחידות לחודש

9)3(.99

כן

22-27

6

תעריף

9)3(.99

כן

28-38

11

סה"כ סכום דרישה

9)8(.99

כן

39

1

סיבת אי הלימה

6-1

כן

40

1

קוד מפקח

-1עו"ס-2 ,אחות-3 ,בקר,
-4גרנטולוג

כן

41-42

2

יום פיקוח

 1-31כאשר בוצע הביקור – 99 ,בהעדר
יום כי בוצע בחודש קודם – 88,בהעדר
יום מחייב הזנת קוד סיבה

כן

43-50

8

מספר זהות מטפל (ללא ביקורת ) רק עבור מטפלים
תושבים שסוג עובד = 1

כן

51

1

סוג עובד

-1תושב
 -2עובד זר
-3עובד שטחים

כן

52-53

2

קוד סיבה להזנת  88ביום פיקוח

 .1אשפוז הזקן
 .2העדרות הזקן מהבית

יחוייב רק אם
ביום פיקוח

31

54

1

מעמד עובד מטפל

55-69

15

מספר דרכון ,רק עבור מטפלים שהם עובדים זרים,
סוג עובד = 2

 .3ביקור הזקן במרכז יום/מועדון
 .4העדרות בן הבית המסייע בקשר עם
הבקר
 .5סרוב לפתוח דלת
 .6סרוב לשתף פעולה עם הבקר
 .7הזקן מתגורר באזור בו לא ניתן לערוך
ביקור
סיבה אחרת .8
 .9אין חובת ביקור בחודש

הוזן 88

-1קבוע
-2מחליף

לא
מחוייב עפ"י
סוג עובד

70

1

קירבת משפחה של מטפל לזקן

-1אינו בן משפחה
-2המטפל בן משפחה

מחוייב רק
למטפל
תושב

71-78

8

תאריך תחילת עבודת המטפלת אצל הזקן (העדכני
ביותר)

DDMMYYYY

כן

79-88

3

טלפון זקן (בזק בלבד)

ספרות ברצף ,ללא רווחים או תווים
המספר כולל קדומת

לא

89

1

קיום טלפון קווי אצל הזקן

-1קיים טלפון קווי
-2אין טלפון קווי

לא

תכנון עבודה שבועי  -מקסימום  7ימים מחוייב לפחות יום אחד של תכנון
90

1

יום בשבוע

נומרי
-1יום א-2 ,יום ב-3,יום ג'-4 ,יום ד-5,יום
ה-6,יום ו,
-7שבת

כן

91-95

5

משעה

9)2(.99

כן

96-100

5

עד שעה

9)2(.99

כן

101-105

5

משעה

9)2(.99

כן

106-110

5

עד שעה

9)2(.99

כן

(*) המבנה מעמודה  90-110יוכפל  7פעמים כמספר
ימי השבוע
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מבנה קובץ מטפלים אצל נותן השירותים
עמודות

אורך

שם שדה

1-9

ספרות9

קוד נותן שרות

מחוייב

הערות

בהזנה
כן
כן

10-11

 2ספרות

סניף נותן שירות

12-20

 9ספרות

תעודת זהות מטפל

21-34

 14תווים

שם משפחה מטפל

מחוייב רק
אם עובד זר

35-42

 8תווים

שם פרטי מטפל

מחוייב רק
אם עובד זר

זיהוי כולל ספרת ביקורת

מחוייב רק
אם תושב

43-57

 15תווים

מספר דרכון

כולל אות זיהוי לדרכון

מחוייב רק
אם עובד זר

58-65

 8ספרות

תאריך לידה

ddmmyyyy

כן

66

 1תו

מין

ז=זכר,נ=נקבה,ל=לא ידוע

כן

67

 1ספרה

סוג עובד

-1עובד ישראלי ,
-2עובד זר -3עובד שטחים

כן
כן

68

 1ספרה

קיום הכשרה

-1כן -2 ,לא

69-76

 8ספרות

תאריך תחילת עבודה אחרון

ddmmyyyy

לא

77-84

 8ספרות

תאריך סיום עבודה אחרון

ddmmyyyy

לא

85-86

 2ספרות

שפת דיבור

 -1עברית -2 ,אנגלית
-3צרפתית -4 ,ערבית
-5ספרדית  -6 ,אידיש
 -7אחר  -8 ,רומנית
 -9רוסית  -10 ,פולנית
-11תימנית -12,גרוזינית,
 - 13הודית  -14 ,פרסית
-15אמהרית -16 ,גרמנית

לא
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עובדים מקצועיים אצל נותן השירותים
עמודות

אורך

שם שדה

1-9

ספרות9

קוד נותן שרות

הערות

מחוייב
בהזנה
כן
כן

10-11

 2ספרות

סניף נותן שירות

12-20

 9ספרות

תעודת זהות עובד

21-34

 14תווים

שם משפחה עובד

לא

35-42

 8תווים

שם פרטי עובד

לא

זיהוי כולל ספרת ביקורת

כן

43

 1ספרה

סוג עובד

-1עובד סוציאלי ,
-2אחות  -3בקר-4,גרונטולוג

כן

44-51

 8ספרות

תאריך תחילת עבודה

Ddmmyyyy

כן

52-54

 3ספרות

היקף משרה באחוזים

כן
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נספח ( )5לחוזה  -חישוב תעריף התשלום עבור שעת טיפול להענקת שירותי סיעוד
(מעודכן יולי )0228
הסבר

מרכיב

מלכ"ר

עיסקי

שכר לשעה

שכר מינימום ( 19.947ש"ח לשעה) 4%+

21.53

הבראה

תעריף ליום במגזר הפרטי ( 318ש"ח)  6 Xימים בשנה  12 /חדשים  186 /שעות
עבודה בחודש.

0.85

0.85

0.30

0.30

0.12

0.12

1.08

1.08

חופשת חג

 8ימים בשנה (שכר לשעה 8 Xשעות עבודה ביום  8 Xימי חופשת חג בשנה (מתוך
 9עפ"י הצו)  12 /חדשים  186 /שעות עבודה בחודש)

0.62

0.62

נסיעות

עלות חופשי חודשי ( 220ש"ח  20%( 80% Xלפחות גרים בקרבת המטופל או
מטפלים ביותר מאדם אחד או זכאים להנחה)  60 /שעות (מספר שעות ממוצע
2.99
למטפלת בחודש)

2.99

מחלה
מתנת חג
חופשה

כנהוג כיום.
ערך  4שעות שנתיות  12 /חדשים  60 /שעות (מס' שעות ממוצע למטפלת)
( 5%המינימום לפי החוק הינו )4%

סה"כ התשלום למטפלת

21.53

27.44

27.44

ביטוח לאומי

 3.85%מכלל מרכיבי השכר למטפלת (שכר לשעה ,הבראה ,מחלה ,מתנת חג,
חופשה ,חופשת חג ,נסיעות).

1.06

1.06

פיצויים וגמל

 13.3%משכר לשעה  +חופשה ,חג ומחלה (כולל  8.33%פיצוי פיטורין ו5%-
גמל).

3.14

3.14

 97,300ש"ח (עלות העסקה לשנה של עובד מקצועי ,לא כולל מיסים)  12 /חדשים
 4.3 /שבועות ממוצע בחודש ( 11 /ממוצע שעות לשבוע לזכאי) ( 200 /עובד ל200-
0.86
מטופלים).

0.86

ביקורי בקרה

 97,300ש"ח (עלות העסקה לשנה של עובד מקצועי ,לא כולל מיסים)  12 /חדשים /
 186שעות בחודש  6( 2 /ביקורים בשנה ,ביקור פעם בחדשיים)  4.3 /שבועות
0.46
בחודש ( 11 /ממוצע שעות לשבוע לזכאי).

0.46

הדרכת עובדים

 1,200ש"ח (עלות הכשרה של מטפלת )  73,000 Xמטפלות ( 0.3 Xשיעור מחייב של
הכשרה) ( 0.9 Xשיעור הנשארות אחרי שנה)  73,000 /מטפלות  12 /חדשים 186 /
שעות עבודה בחודש.
0.15

0.15

עובדים מקצועיים

מינהל

 7.5%על כלל המרכיבים :סה"כ תשלום למטפלת ,בטוח לאומי ,פיצויים וגמל,
עובדים מקצועיים ,ביקורי בקרה ,הדרכת עובדים.

2.49

2.49

רווח

 4%על כלל המרכיבים.

1.43

1.43

37.05

37.05

סה"כ תעריף(ללא מע"מ ומס שכר)

מס שכר
מע"מ
סה"כ תעריף

 7.5%על המרכיבים :סה"כ תשלום למטפלת ,עובדים מקצועיים ,ביקורי
בקרה.
(על כל המרכיבים כולל רווח) 15.5%

2.16
5.74
42.00

34.22
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נספח ( )6לחוזה – הצהרת סודיות
אני הח"מ מצהיר בזאת כדלקמן:
 .1הנני מתחייב לשמור על סודיות העבודה ,מסמכיה ומסקנותיה.
 .2כל ידיעה (כמשמעותה בחוקי העונשין) ,מסמך ,רשימה ,הנחיה וצילום שימסרו
לידי ישמרו בסודיות מוחלטת.
 .3אני מתחייב לשמור בסוד כל מידע שיגיע אלי עקב ובגין ביצוע העבודה
כהגדרתה במכרז ובחוזה.
 .4נהירות לי חובותי מכוח סעיף  118לחוק העונשין ,תשל"ז ,1977-המצ"ב ,וברור
לי כי הוראותיו חלות על ההתקשרות נשוא מכרז זה.
____________

___________________

תאריך

שם  +חתימת המצהיר

סעיף  118לחוק העונשין ,תשל"ז1977:-
( 118א) היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה,
התשי"ח[ 1958-נוסח משולב] ,ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב
ביצוע החוזה ,והוא מסר ,ללא סמכות כדין ,ידיעה כאמור לאדם שלא היה מוסמך לקבלה,
דינו – מאסר שנה אחת.
(ב) בסעיף זה" ,בעל חוזה" – לרבות מי שהועסק ,כעובד או כקבלן ,לשם ביצוע החוזה; ואולם
תהיה זו הגנה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על התחייבות לשמור ידיעות כאמור הסוד,
ושהוא מסר את הידיעה בתום לב.

חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א1981-
 .1לא יפגע אדם בפרטיות של זולתו ללא הסכמתו.
 .2פגיעה בפרטיות היא אחת מאלה :
( )4פרסום תצלומו של אדם ברבים בנסיבות שבהן עלול הפרסום להשפילו או לבזותו;
( )5העתקת תוכן של מכתב או כתב אחר שלא נועד לפרסום ,או שימוש בתכנו ,בלי רשות מאת הנמען
או הכותב ,והכל אם אין הכתב בעל ערך היסטורי ולא עברו חמש עשרה שנים ממועד כתיבתו;
( )6שימוש בשם אדם ,בכינויו ,בתמונתו או בקולו ,לשם ריווח;
( )7הפרה של חובת סודיות שנקבעה בדין לגבי עניניו הפרטיים של אדם;
( )8הפרה של חובת סודיות לגבי עניניו הפרטיים של אדם ,שנקבעה בהסכם מפורש או משתמע;
( )9שימוש בידיעה על עניניו הפרטיים של אדם או מסירתה לאחר ,שלא למטרה שלשמה נמסרה;
( )10פרסומו או מסירתו של דבר שהושג בדרך פגיעה בפרטיות לפי פסקאות ( )1עד ( )7או (;)9
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( )11פרסומו של ענין הנוגע לצנעת חייו האישיים של אדם ,או למצב בריאותו ,או להתנהגותו ברשות
היחיד.
 .3לענין חוק זה -
"הסכמה"  -במפורש או מכללא ;
"פרסום"  -כמשמעותו בסעיף  2לחוק איסור לשון הרע ,התשכ"ה; 1965-
"צילום"  -לרבות הסרטה.
"שימוש"  -לרבות גילוי ,העברה ומסירה.
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