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 תאגיד המים והביוב פלגי שרון

 צור יגאל בע"מ  –מיסודן של עיריית כפר סבא המועצה המקומית כוכב יאיר 

 247/2021 פניה לקבלת הצעות  

 לקבלת שירותי העסקת כוח אדם זמני . 

  "מבע תאגיד המים והביוב, פלגי שרון מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל  .1

מזמינה בזאת חברות כוח אדם להגיש הצעות לקבלת שירותי העסקת כוח   ד" או "החברה"("התאגי  )להלן: 

 אדם זמני .   

משעה   במשמרת הלילה  פניה זו מיועדת לתת מענה לצרכי התאגיד להעסקת עובד אשר ישמש כאיש צוות .2

לה על  רה שלא תעלתקופה קצבמכון הטיהור שפכים כפר סבא הוד השרון  ה'  -בימים א'  07:10עד   22:40

 חודשים.   9

מתוכם באחריות החברה להציב עובד אחד ואחד   לפחות להגיש רשימה של שני עובדים  על המציע שיזכה  .3

 בלבד בכל משמרת לילה במהלך אמצע השבוע.  

שעות הבוקר במכון )המכון יספק  שעתיים בכהעובדים המוצעים טרם התחלת העבודה יעברו הדרכה של  .4

 על חברת כח האדם(.   יחולו  ככל שיש ועלויות אחרות נלוות השכר  אך עלות   את ההדרכה

על עובד שנמצא ברשימת העובדים המוצעים על ידי חברת כח האדם לבצע משמרת אחת לפחות בכל   .5

 שבועיים. 

שמע להוראותיו. יובהר כי ישנה חלוקת  העובד המוצב יעבוד במשמרת עם עובד קבוע של המכון, יסייע לו וי  .6

 .  כנספח ד' ועה למשמרת הלילה. מצ"ב נוהל שקיים כרגע בתאגידית קבעקרונמות משי

 מצבת העובדים לשבוע תסופק על ידי חברת כח האדם לכל המאוחר עד סוף יום רביעי בשבוע הקודם.  .7

לקבלו הן מראש והן לאחר תחילת הצבתו  התאגיד יכול לקבוע כי עובד מוצע אינו ברמה מסוימת ולסרב   .8

 יהיו טענות בנושא.   אדם לאת כח ה חבר ול , בעבודה

 עלויות הנסיעה או ההסעה של העובדים וכל זכות סוציאלית הן על חשבון חברת כח האדם.  .9

 . עבודה נוספת  דרשית  לאככלל  כולל את הכל.  . לשעה ולא  שלמה למשמרת  להיות  צריכה ההצעה .10

 תקופת התקשרות   .11

)להלן:    ימת ההסכםתקופת התקשרות הינה לתקופה של תשעה חודשים מיום חת (א )

 תקופת ההסכם/ תקופת ההתקשרות"(. "

החברה תהא רשאית עלפי שיקול דעתה הבלעדי להאריך את תקופת ההסכם בתשעה   (ב)

חודשים נוספים בכל  פעם ובלבד  והחברה תחליף את העובד מטעמה בעובד חדש  

 תקופות ארכה    5ר מספר תקופות הארכה לא יעלו על שיועסק בתקופת הארכה, כאש

 ש הצעות למכרז זה רק מציעים אשר עונים על הקריטריונים המצטברים הבאים: תף ולהגי אים להשתשר .12

אדם פרטי אחד תושב ישראל או ע"י תאגיד משפטי אחד )חברה או שותפות, הרשומה   (א )



 

 
 

 

 תיפסל.    -כדין בישראל(. הצעה שלא תוגש כאמור 

ם החברות  רה אצל רשהוא חברה רשומה, יצרף להצעתו תעודת התאגדות של החב מציע  ש •

 ע"י עו"ד/רו"ח של החברה.    ורשימה של מנהליה כשהיא מאושרת 

מציע שהוא שותפות רשומה, יצרף להצעתו תעודת התאגדות של השותפות אצל רשם   •

תו לחובות  השותפויות ואשור של עו"ד/רו"ח בדבר זהותו ופרטיו של כל שותף ואחריו

 השותפות.   

ח של התאגיד המפרט מי הזכאים לחתום  "רו/ד "ישור עולהצעה של כל תאגיד יש לצרף א •

  ולהתחייב בשם התאגיד.

המציע הינו בעל רישיון קבלן כוח אדם בתוקף, בהתאם לחוק העסקת עובדים על ידי   (ב)

 .   1996 –קבלני כוח אדם, התשנ"ו 

אות עם גופים ציבוריים. על המציע להמציא  הינו מנהל ספרים כנדרש עפ"י חוק עסק (ג)

 ספרים כדין, כנדרש בחוק עסקאות עם גופים ציבוריים.    על ניהול אישור תקף 

 המציא אישור עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף.    (ד )

 המציא אישור על ניכוי מס במקור.       (ה )

המציא תצהיר חתום על ידו ומאומת על ידי עורך דין, כי המציע מפריש ניכויים   (ו)

להוראת כל דין,   יות בהתאם ם הסוציאלותשלומים כדין עבור עובדיו להבטחת זכויותיה

לרבות הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי ו/או צו הרחבה. למען הסר ספק. לשם הוכחת  

 ר זכויות עובדים כמפורט בנספח __  תו בתנאי זה על המציע להמציא תצהיעמיד

לא הורשע הוא ומי שנשלט על ידו או הבעלים שלו, בפסק דין בעבירה לפי חוק עובדים   (ז)

ו/או לפי חוק    1991 -א"כדין והבטחת תנאים הוגנים( התשנ העסקה שלא ם )איסור זרי

, בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות.  לשם  1987 -ז"התשמ שכר מינימום, 

 חת עמידתו בתנאי זה על המציע להמציא תצהיר זכויות עובדים כמפורט בנספח __.  הוכ

 : ביטוחים  (ח)

המצ ת (1) לב  לדרישושומת  מופנית  ה קיל  החברהת  יעים  ידי  על  ביטוחים    קבלן ום 
" דרישות הביטוח)להלן: "   הצעתו תיבחר ש ו/או  " הוראות הביטוח"  הביטוחים  " ו/או 

 . ", בהתאמה(הנדרשים

זה לעיל ולהלן,    )ח'(   12בסעיף  ח כאמור  הזוכה יידרש לעמוד בדרישות הביטו   קבלןה (2)
  7 סעיף"(, )להלן: "ההסכםרות תקש הלרבות בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם ה

סעיף תת  וביטוח",  ה "   7.4  "אחריות  קיום  ב'  נספח  בו"  קבלןביטוחי  אישור 
 .  ( "  קבלןאישור ביטוחי הביטוחים )להלן: " ה

מבט (3) לידיעת  להביא  מתחייב  ההצעה  הביטוח  מגיש  והוראות  דרישות  את  חיו 
במלואהמפור וההסכם  הפניה  מסמכי  לפי  השירותים  מהות  ואת  ולהלן  לעיל    ם טות 

רשים  ממבטחיו התחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדיבל  כי קבזאת  ומצהיר  
 . כמפורט לעיל ולהלן 

  מגיש ההצעה מתחייב לבצע את הביטוחים הנדרשים במסמכי הפניה ולהפקיד בידי  (4)
תחילת   ממועד  יאוחר  לא  לתחילת  ירותים מתן השהחברה  ב'  נספח    , אתם וכתנאי 

 . קבלןה מבטחי   ידי  ן עלם כדיכשהוא חתו " קבלןה"אישור ביטוחי    הסכםל

ביטוחי   (5) אישור  להמצאת  כאמור, מתחייב  ב'  ספח  נ   קבלן ה בנוסף  כי    קבלן ה החתום 
ככל ואין באישור הביטוח  )  "( הדרישהבכפוף לקבלת דרישה בכתב מהחברה )להלן: " 

לחברה(,   שנדרש  המידע  ממו  14בתוך    קבלןהימציא  את  ימים  עשרה(  עד  )ארבע 
הדרישה,  מתו  קבלת  עדכוהעתקים  )להלן:  ן  ספות  הנדרשות  הביטוח  לפוליסות 

כי  "( הביטוח מסמכי  " בזה  מוסכם  הפוליסות  ימצ  הקבלן.  חלקי  את  לחברה  א 



 

 
 

 

 . חריים מסווגיםפרטים מס הקשורים להתקשרות זו בלבד ומבלי שייחשפו 

הביטוח יש להעלות במסגרת  מובהר בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות   (6)
ובתוך   להבהרות  שנקפניה  ל המועד  לכך.  תתקבלנה בע  לא  ההצעה  הגשת    אחר 

 . הביטוח ו/או למסמכי הביטוחהסתייגויות להוראות הביטוח ו/או לדרישות 

תייגויות ביחס לאילו מהוראות  נויים ו/או הסמובהר בזאת במפורש כי ככל שייערכו שי (7)
ו  הביטוח  דרישות  ו/או  ה /הביטוח  ידי  על  שנמסרו  הביטוח  ממסמכי  לאיזה  ,  קבלן או 

הינו הנוסח שצורף למסמכי  תהחברה   והנוסח המחייב  , ההסכם  המכרזתעלם מהן 
 ונספחיהם. 

  מסמכי ממקוריים  הסר ספק מובהר בזה, כי במקרה של אי המצאת העתקים    למען  (8)
תחילת    מהקבלןלמנוע    תרשאי  תהייההחברה    וח, הביט מועד  השירותים את    מתן 

 . המסמכים כנדרש בשל אי הצגת

לעיל, מובהר בזה, כי במקרה של אי  ( 8)ח'( )  12סעיף מהאמור ב בנוסף ומבלי לגרוע  (9)
כאמור   הביטוח,  מסמכי  )  12בסעיף  המצאת  רשאיתלעיל,     (8)ח'(  החברה    ת הא 

)ה במציע  שקבלן לראות  כמי  ההסכ(  את  לבטהפר  ו/או  המציע  ם  של  זכייתו  את  ל 
 . במכרז ( קבלן )ה

הגשת   (10) בשלב  כי  הביטיודגש  מסמכי  כי  דרישה  אין  ייחתמו ההצעות  ידי    וח  על 
המציע מבטחים  ה של  וחותמת  בחתימה  כי  אלא  המציע  והצהרת  אישור  המהווים   ,

טוחיים  ואין להם כל הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הבי  בדק עם מבטחיו
 . שים הנדר

 אופן הגשת ההצעה :    .13

הר  מסמכי הצעה בשולי כל דף ובמקומות המיועדים לכך. מובעל המציע לחתום על כל  (א )

וד של כל אחד ממסמכי פנייה זו  בעט  ין להציע הצעה יחתום על כל עמ כי המעוני בזאת, 

   ך. כחול בראשי תיבות בשולי כל דף ובחתימה מלאה במקומות המיועדים לכ

את     כרז על המציע למלא בכתב ברור בטופס ההצעה, המצורף כנספח א' למסמכי המ (ב)

    הפרטים הבאים:

:  ה', הנקוב להלן  -ים א' בימ  07:10עד  22:40ת משעה אחוז ההנחה על המחיר למשמר •

הסעות   כולל את כל הרכיבים הנדרשים לתשלום לעובד לרבות להלן  המחיר ₪   775.32

 רווח קבלני. ו  ם תנאים סוציאליי

 שמו המלא, שמות החותמים בשמו ושם המנהל האחראי.   •

 חתימה מלאה כדין;  •

שלא לדון בה  ית החברה  לעיל רשא  הצעה אשר לא יצורפו אליה כל המסמכים המנויים (ג)

 כלל.    

מעטפה סגורה, במסירה אישית, אשר תוכנס לתיבת המכרזים של  להגיש ב את ההצעה  (ד )

במשרדי    12:00בשעה  1/8/2021החברה בנוכחות נציג החברה לא יאוחר מיום  

 כפר סבא .      22החברה ברחוב התע"ש 

 מכרזים. על המציע לקבל אישור בכתב על הפקדת ההצעה בתיבת ה (ה )

תישלחנה באמצעות מכשיר  תתקבלנה הצעות שתישלחנה בדואר ו/או ש  אל (ו)

שתישלחנה באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בכל דרך אחרת שאיננה  הפקסימיליה ו/או 

 ת ו/או שתימסרנה לאחר המועד האמור לעיל.  מסירה אישי

    שאלות הבהרה .14

ולהפנותו לתאגיד פלגי שרון, עבור    sharon.co.il-a@palgeyrinatשאלות והבהרות ניתן להפנות במייל המצורף להלן 
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 . 15:00עה בש  25/7/2021מועד אחרון לשאילת שאלות הינו ביום כח אדם מט"ש.   

רישה  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המציע יהיה מושתק ומנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או ד .15

הכרוך ו/או הקשור בה ו/או הנובע ממנה  בגין פניה זו ו/או בכל לרבות אי הבנה ו/או אי ידיעה סוג שהוא מכל 

לרבות הוראותיו, תנאיו דרישותיה, אופייה, והמציע מוותר בזאת על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל  

 סוג שהוא כאמור. 

זו   פניה שינויים ותיקונים במסמכי , להכניס גשת הצעותהחברה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון לה  .16

 ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים.  ובכל תנאי מתנאיה, 

השינויים והתיקונים, כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעת כל המציעים, באתר   .17

 ידם.      -החברה ו/או למייל לפי הפרטים שנמסרו על 

 ה : בחינת ההצע .18

בפתיחה  המעטפה תפתח   מציעים להגיש הצעתם במעטפה חתומה. על ה  כאמור (א )

 . פומבית בנוכחות כלל המציעים )שירצו להשתתף( שהגישו הצעה

 תיבחן עמידתו של המציע בתנאי הסף.  -בשלב ראשון   (ב)

 בשלב השני יבוצע תהליך בחינת ההצעה הכספית .  (ג)

, כישוריו,  , ניסיונו באמינותו החברה תתחשב בבחינת ההצעות ובבחירת ההצעה הזוכה (ד )

המציע, במילוי התחייבויותיו כלפי אחרים, בניסיון קודם שלילי  ן של ימיומנותו והמוניט 

 של החברה בהתקשרות עם המציע, אם הייתה כזו 

החברה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או   (ה )

צעה כדבעי  הערכת הה  ברה  מונע בשל חוסר התייחסות לתנאי באופן שלדעת הח 

עם המציע בטרם קבלת החלטה. המשמעות הינה כי    שימוע ובלבד שחברה קיימה 

 החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר 

החברה רשאית לפנות למציעים )או מי מהם( בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע להצעות או בבקשה לקבלת   .19

 צעה והערכתה.  בדיקת הה  עתה לצורךנתונים ומסמכים נוספים, כנדרש לד 

 מציע שהצעתו תתקבל לאחר  ובמידה וועדת המכרזים תאשר את הצעתו. כתב להחברה תודיע במ .20

 ( ימים מקבלת ההודעה על זכייתו מהחברה.   7ההסכם יחשב כחתום תוך שבעה ) .21

המסמכים   נעשו בגוףמובהר בזאת כי עריכת כל שינוי, תוספת או הסתייגות ביחס למסמכי פנייה זו, בין אם  .22

הצעה לא תידון. במידה ויתקבלו במשרדי החברה דרישה לשינוי  ך כי ובין אם במכתב לוואי, תביא לכ

תוספת או הסתייגות ביחס למסמכי פנייה זו, בין אם נעשו בגוף המסמכים ובין אם במכתב לוואי, תהווה  

שאית להעביר  י, תהיה רעתה הבלעדהפרה מהותית ויסודית של הוראות ההסכם, והחברה  על פי שיקול ד 

 פניה זו לאחר.   ם ע"פאת ביצוע השירותי

המציע שיזכה יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד החברה  כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא   .23

 בעניין זה.   

 כל האמור בלשון זכר במכרז זה, בלשון נקבה במשמע ולהיפך.   .24

 

 ה בכבוד רב ובברכ         

 , מנכ"ל מרי ד תאלע          



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 הסכם

 _____ביום  סבא ר כפשנערך ונחתם  

 תאגיד המים והביוב, פלגי שרון מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל, בע"מ  :בין

   כפר סבא  ,  22מרחוב התע"ש 

  "(החברה"   :להלן(

 מצד אחד  

        : ין  לב

        

        

  "(הקבלן "  )להלן:  

 מצד שני  

  איש צוותלאיוש  לקבלת שירותי העסקת כוח אדם זמני הקבלן לצורך  ר עם להתקש מעוניינת והחברה  :הואיל

במכון הטיהור שפכים כפר סבא הוד השרון לתקופה   ביום המחרת,  07:10עד   22:40במשמרת הלילה מהשעה 

   "(; השירותים)להלן: "   חודשים 9קצרה שלא תעלה על 

 ; "(ייהנפה ":להלן(   בקשה להצעות מחיר החברה   סמהשם כך פרלו :והואיל

 ;נקבעה כהצעה הזוכה  ווהצעתפנייה ל ו הגיש הצעת והקבלן  :והואיל

בהסכם  ומסמך הפנייה  בובכפוף לתנאים הקבועים   ו ל סמך הצעתע  הקבלן התקשר עם החליטה להחברה ו :והואיל

 ;זה

ך שיתוף  ההוראות שיחייבו אותם ודר יות,יהם ההדדחייבויותתה והצדדים מעוניינים להגדיר זכויותיהם, :והואיל

  להן.   עם ביצוע הוראות ההסכם זהשר הפעולה ביניהם בק

 :לפיכך הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 הכותרות והנספחים.  המבוא,  .1

    המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק אחד ובלתי נפרד ממנו. .1.1

  זה.ואין להשתמש בהן לצורכי פרשנות הסכם  ד מקום בלב מהוות מראיכותרות הסעיפים  .1.2

 נספחים להסכם.תקופת ההסכם ו .2

 קופת ההסכם  ת 2.1

   "(.תקופת ההסכם להלן: "החל מיום חתימת ההסכם )תשעה חודשים הינו לתקופה  של  הסכם זה  (א)

  כל ב ים נוספ תשעה חודשים ב פעמים בלבד חמש  תעמוד האפשרות להאריך את תוקפו של הסכם זה חברה ל (ב)

  יום לפני תום מועד תקופת ההסכם   60עה מראש ובכתב  על ידי מסירת הוד  "(  הארכה תקופת  ן: " הל )ל  פעם

בתקופת הארכה, כאשר מספר תקופות   ו שיועסק ים חדש ים בעובד ו מטעמ ים חליף את העובדוהקבלן יובלבד 



 

 
 

 

    . תקופות ארכה 5הארכה לא יעלו על 

זה ונספחיו על תקופת הארכה   תנאי הסכם יחולו כל  .  "ק )ב( את האפשרות כאמור בסהחברה מימשה  (ג)

 רלוונטית בשינויים המחייבים.   ה

צורך בהודעה    יפקע ההסכם בתום התקופה באופן אוטומטי וללא , זההסכם על הארכת החברה  לא הודיעה  (ד)

 מוקדמת בכפוף לסילוק כל התשלומים לקבלן.  

 נספחים  2.2

 נספח א'  -  הצעת הקבלן (א )

 .  ב'  ח נספ – ים ביטוחקיום  אישור   (ב)

 .  ג' נספח - ל וטמב (ג)

 '   דנספח   - מעובד  פירוט העבודה שנדרשת   (ד )

    הצהרות והתחייבויות הקבלן. .3

' להסכם  ד המפורטים בנספח ספק את כוח האדם הנדרש לביצוע העבודות באפשרותו ל כי הקבלן מצהיר  .3.1

מתן   לשם הדרושים   ויכולותמיומנות , סיון, מומחיות יידע, נ א בעל והזה המהווה חלק בלתי נפרד הימנו, ו

 .    קבועים בהסכם זהר  ים אשובזמנם  בהיקף, ובמקו, השירותים

עפ"י הסכם זה לצורך הגשת  החברה  דרישות למד את    את כל הבדיקות הנחוצות, בדק מצהיר כי קבלן ה .3.2

א מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה  ווה  לעמוד בכל התחייבויותיה על פי הסכם זה, ו לרבות יכולתו הצעת

   בקשר עם כך. החברה   שהוא כלפי מכל סוג   או תביעה/ו

   כדלקמן:את האישורים  ידוכי יש ב מתחייבמצהיר וקבלן ה .3.3

  –רישיון קבלן כוח אדם בתוקף, בהתאם לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו רישיון תקף  (א )

1996   . 

בונות ותשלום חובות  ניהול חש ים )אכיפתאישור בדבר ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות גופים ציבורי (ב)

    . 1976 - מס( תשל"ו 

   שלטונות מע"מ.אישור עוסק מורשה מטעם  (ג)

מפריש ניכויים ותשלומים כדין עבור עובדיו    קבלן אישור מהמוסד לביטוח לאומי או מרואה חשבון, כי ה  (ד )

צו  וצי ו/או הסדר קיב להבטחת זכויותיהם הסוציאליות, בהתאם להוראת כל דין לרבות הסכם קיבוצי ו/או

   הרחבה.

  הוא ף זה לעיל במהלך כל תקופת תוקפו של הסכם זה, וכי אישורים תקפים כאמור בסעי  ידוב היו כי י מתחייב  קבלןה

 לפי דרישתה.  - חברהמפעם לפעם בפני ה יציגם 

ל  מנה נגד  למיטב ידיעתו,   ו/או ו הוגש נגדו/או לא  לא הורשע בעבר על ידי בית משפטהקבלן מצהיר כי   .3.4

כתב  בביצוע השירותים  בעקיפין, , במישרין או  ומי שיפעל מטעמ לכנגד ו/או   ועובדיעובד מ  נגד ו/אוו  הליממנ

שיש עמה  של מתן שוחד ו/או גניבה ו/או בגין עבירה  אישום לבית משפט, כתב אישום לבית משפט, בגין עבירה 

 .      2001-ה מאיימת, התשס"בניעת הטרדכוח חוק מו/או ניתן כנגד כל אחד מן הגורמים המפורטים לעיל צו מ  קלון

הרישיונות וההיתרים   האישורים, רם הגשת הצעתו מהםהקבלן מצהיר ומתחייב כי בדק ט  .3.5

 לשם ביצוע השירותים ע"פ הסכם זה ונספחיו. הנדרשים 

  בכפוף להוראות כל דין במילוי כל התחייבויותיה על פי הסכם זה יפעלכי  מתחייבו  מצהיר קבלןה  .3.6



 

 
 

 

 הסכם זה ונספחיו.  ביצוע השירותים ע"פ שים לצורך , לקבלת האישורים וההיתרים הדרו חשבונו  על   יפעלו

א' לחוק עבודת נוער, התשי"ג  33 -ו  33כי ידוע לה כי העסקת נוער בניגוד לסעיפים  מתחייבו  מצהיר קבלןה .3.7

 , יהווה הפרה של הסכם התקשרות זה.   1952 –

  נדרש  הוא אותם   לגבי השירותים   חברהאת דרישות ה הצעתו ת לפני הגש  בדקכי  מתחייב ו מצהיר  קבלן ה  .3.8

את כל הגורמים אשר יש או   בדק להעניק במסגרת הסכם זה, ובכלל זה כמות כוח האדם הנחוץ והכשרתו, וכי 

 ו/או על קיום התחייבויותיה על פי הסכם זה.   הצעתו עשויה להיות להם השפעה על 

תי נפרד הימנו,  כנספח א' להסכם זה והמהווה חלק בל ומנת המס הצעתו כי המחיר הנקוב ב מתחייב  קבלןה .3.9

ביצוע השירותים  עקב  ו לאחר שהביאה בחשבון את כל העלויות וההוצאות שייגרמו ל ידו להלן: נקבעו על 

בהתאם לתנאי הסכם זה ונספחיו, לרבות עלויות ו/או הוצאות בקשר להכשרת כוח אדם,  תשלום שכר ותנאים  

בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או   מוותר  הואות ביטוח וכן רווח קבלני סביר, ולוי, ע עובדיוסוציאליים ל 

 לתשלום תוספת כל שהיא מעבר לתמורה הנקובה בהסכם זה להלן.    חברה תביעה כלפי ה

בהסכם זה נעשית אך ורק על סמך   קבלן עם ה  חברהמובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי התקשרות ה .3.10

או להסתייג במפורש או במשתמע מהצהרות    וב  לחזור קבלן כל ניסיון מצד ה  .כאמור לעיל  קבלן של ה  ו הצהרותי

לא    קבלןהזכות לבטל הסכם זה לאלתר וה   חברה אלה, ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה שבעטיה תהיה ל

  סוג שהוא ישה מכל רדמלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או   מושתקו מנוע  הוא זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי ו יהיה

 בעניין זה.   

ומתחייב   2011 –להגברת אכיפה על דיני העבודה התשע"ב מכיר את דרישות החוק הוא  הקבלן מצהיר  כי .3.11

לפעול בהתאם להוראותיו ולאפשר לחברה לבצע פיקוח צמוד לבחינת עמידת הקבלן בהוראות ההסכם  

ות עובדים בחברה, מסירת  בלת תלונפשרות לקאהההתקשרות ונספחיו, לרבות מסירת מידע לעובדים על דבר 

ירת כל מידע נדרש לשם קיום מעקב אחר תיקון  ע נדרש לחברה לשם ביצוע בדיקות שכר תקופתיות, ומסכל מיד

 והפרות ככל שתימצאנה עד לתיקונן.   

 כלליים  .4

 לן: כמפורט לה המפורטים בהסכם זה ובזאת, לבצע מתן השירותים וכל התחייבויותי מתחייב  קבלןה .4.1

ד אחד ואחד  תוכם באחריות החברה להציב עוברשימה של שני עובדים לפחות מ לתחזק בלן על הק (א )

 . במשך תקופת ההסכם בלבד בכל משמרת לילה במהלך אמצע השבוע 

בודה, הדרכה של שעתיים בשעות  מובהר כי על העובדים המוצעים לעבור, טרם התחלת הע (ב)

 הקבלן.   הבוקר במכון. עלות השכר בזמן ההדרכה תהא על 

רותים  מוצעים על ידי חברת כח האדם לביצוע השי יובהר כי  עובד שנמצא ברשימת העובדים ה (ג)

 יהיה מחויב לביצוע משמרת אחת לפחות בכל שבועיים. 

ם עובד קבוע של המכון, יסייע לו  המוצב יעבוד במשמרת עמובהר למען הסר כל ספק כי העובד  (ד )

ה למשמרת הלילה. מצ"ב נוהל  ונית קבועשימות עקרוישמע להוראותיו. יובהר כי ישנה חלוקת מ

   המצ"ב כנספח ה' להסכם זה. יים כרגע בתאגיד. שק

 לכל המאוחר עד סוף יום רביעי בשבוע הקודם. הקבלן מצבת העובדים לשבוע תסופק על ידי  (ה )

   .  סכם זה ' להד נספח המפורטים בדרש לבצע את המטלות העובד מטעם הקבלן יי .4.2

של   הולשביעות רצונ  הסכם כוח האדם בהתאם לנדרש בולא סיפק את  וי יבויותתחיבה קבלן ה עמד לא     )א( .4.3

שעבר   העמיד כוח אדם חליפי חייב ל יהא קבלן הדרוש תיקון/השלמה, ההודעה על חוסר  קבלן תימסר ל,  חברהה

או בהתאם לזמן שיקבע   עד שעה של תוך פרק זמן   הכשרה בסיסית כאמור במסמך הפנייה המצורף להסכם זה,

  עובדקרים בהם דרש המפקח את החלפתו של ה במ  או   העובדלרבות במקרים בהם לא התייצב ה  חברידי ה על 



 

 
 

 

 המפורטים בנספח י' להסכם זה.  מן הטעמים 

יצויים קבועים ומוסכמים  פכ קבלןרשאית לקזז מהתמורה ל  חברה תהא ההחוסר בכוח האדם את  קבלן ה  לא תיקן

למשמרת במועד    לכל אי התייצבות כוח האדם  ת שהוצעהמשמר ות הים עללפעמיהשווה  סך  בגין אי ביצוע השירותים 

 עפ"י הסכם זה.       קבלןשל ה  וגרוע מיתר חובותיל  . אין בתשלום זה כדי להפחית או שנקבע 

לבטל את ההסכם עם   חברה חזרו הליקויים על עצמם אף לאחר קבלת מכתב ההתרעה, תהא רשאית ה (  ג ) 

ומושתק מלהעלות כל   בנסיבות אלו, יהיה הקבלן מנוע  חברה די הקבלן על יהקבלן לאלתר. בוטל ההסכם עם ה

    בעניין זה, והוא לא יהיה זכאי לכל תמורה בגין בטלות ההסכם.  חברהדרישה כנגד ה טענה ו/או  

, באם לדעת  בכל עתתעמוד הזכות להביא הסכם זה לסיומו   חברהללעיל,  .34מבלי לגרוע מן האמור בסעיף  .4.4

     לקויה. נמוכה ו/או ברמה  הינם   לן קב על ידי ה   ים מבוצעם שירותיה הבלעדי, התיקול דעעל פי שחברה ה

.  המפורטים בפניה  מיומנות וכישורים מקצועיים והולמיםבעלי "י אנשים ע  ם שירותיהלבצע את   מתחייב  קבלןה .4.5

  ם  שירותילבצע את  מתחייב  קבלןמבלי לגרוע מן האמור בכל מקום בהסכם זה מובהר ומודגש בזאת כי ה

        .  בוריה ל ע  דוברי השפה העברית "י אנשים שירותים ע

      . םשירותיהמתן רוע חריג, מכל מין וסוג, אשר יארע במהלך יעל כל א ו/או למפקח   חברהלדווח ל  מתחייב  קבלןה .4.6

 .    ידו וישולמו על  קבלן יחולו על הם שירותיה ל ההוצאות הכרוכות במישרין או בעקיפין, לצורך ביצוע כ .4.7

י שיקול דעתה הבלעדי, את הזכות לשנות  צמה, על פ שומרת לע  חברה לעיל, העל אף האמור ת כי  מובהר בזא .4.8

דלה או צמצום של מספר  לרבות הגם  שירותיהו/או לצמצם או להגדיל את היקף מתן ם שירותיהאת אופיים של 

קף  הגדלה בהי למען הסר כל ספק מובהר כי ערכו של הצמצום או ה .המפורטים בהסכם זה העובדים  

 שנוספו או נגרעו.  העובדים יר השירות הנדרש כפול מספר , כאמור לעיל, ייקבע לפי מח םשירותיה

כתב מידי יום. כל אירוע חריג ו/או  , בםשירותיהבזאת לדווח בכתב למפקח על אופן ביצוע ומתן  מתחייב  קבלןה .4.9

 ידי. חברה באופן ממיוחד ידווח ל

ס עימם  ימנעו מלהיכנה העירונית ויבהבנה לבאי בריכת השחיוס נימוחסו ביתיי עובדיו לכך, כי   ידאג  קבלןה .4.10

 ולעימותים מיותרים.  םלוויכוחי 

לפי חוזה זה או לצמצם ו/או כדי להטיל אחריות   ו ומהתחייבויותי  ומאחריות  קבלן אין באמור דלעיל, כדי לשחרר את ה

 ד שלישי. על ידי צ  ו/או לתביעות שיוגשו   חברהכלשהי על המוסדות המוסמכים ו/או על ה

 . ידועל   העובדים שיועסקות ש לאישור את רשימבזאת להעביר מרא מתחייב  קבלןה .4.11

זה או אחר, הכל לפי שיקול דעתה/ו/ם הבלעדי,   עובדשלא לאשר העסקתו של   קבלן רשאית לדרוש מן ה  חברהה

 כאמור.  עובדבזה שלא להעסיק ה   מתחייב קבלן וה

ת  ו/או כדי להטיל אחריו לפי חוזה זה או לצמצם ו והתחייבויותיו  ת מאחריו לן קב אין באמור דלעיל, כדי לשחרר את ה

 . המפקח מטעמהו/או  חברהכלשהי על ה

   םשירותיה .5

'  דוכמפורט בנספח  משימות, הכל כאמור  את היבצעו  ו שיועסקו על ידו ומטעמ עובדים הקבלן מתחייב בזאת, כי ה  .5.1

 להסכם זה.  

שתוטל עליו על ידי  כל מטלה ו/או משימה  עובדדלעיל, יבצע ה  עיל,  דל 5.1ף בנוסף ומבלי לגרוע מן האמור בסעי .5.2

 . חברהה

   כללי   - ח אדם וכ .6

ולשם מילוי יתר התחייבויותיו על פי  ביצוע העבודות  ח האדם הנחוץ לשם והקבלן יספק על חשבונו את כל כ .6.1



 

 
 

 

הסכם  המצורף ל במסמך הפניה לקבלת הצעותבהתאם לדרישת החברה כמפורט   "( כח אדם הסכם זה )להלן: "

 בלתי נפרד הימנו.  ' להסכם זה המהווה חלק יבנספח זה ו

 ינה על הקבלן בלבד. מובהר למען הסר כל ספק כי האחריות לאופן הגעת העובדים ה .6.2

שעברו הכשרה בסיסית כאמור  עובדים ה ל ידי עשה עהקבלן מצהיר, מאשר ומתחייב בזאת, כי ביצוע העבודה ת  .6.3

 . במסמך הפניה המצורף להסכם זה

,   1952 –ודת נוער, התשי"ג א' לחוק עב 33 -ו 33עיפים  לא להעסיק נוער בניגוד לסתחייב  צהיר ומ הקבלן מ .6.4

 פרה של הסכם התקשרות זה. הפרת סעיף זה  יהווה ה

על כל נזק בגין כל תביעה, או קנס, או דרישה,   החברהמתחייב בזאת לפצות ולשפות את   קבלןה מובהר בזאת כי 

ושולחיו, בקשר עם העסקה של נער ו/או  ו נגד כל מי מעובדיו, שלוחיו ו נגדו, אש נגדה, א בכל עילה שהיא שתוג

עקב    לחברהזה, לרבות ההוצאות המשפטיות במלואן שייגרמו או שיהיו עלולות להיגרם הסכם נערים לצורך ביצוע 

     כך.

ואשר לא    לעבודההמגיע בד עו   זהותם.ען הסר ספק כי על עובדי הקבלן להיות בעלי תעודה המעידה מובהר למ .4.1

פרה יסודית של הסכם זה  ודת זהות או כל תעודה אחרת התעיד על זהותו, יהווה הניתן לזהותו באמצעות תע

 .   שניה מוכשר  והחברה תהא רשאית לדרוש את החלפתו בעובד 

ן כל  עובדים תושבי ישראל אשר אי  לפחות שני כל תקופת תוקפו של הסכם זה הקבלן מתחייב להעסיק במשך .4.2

שות ו/או הנחיות כל רשות מוסמכת אחרת להעסיקם בישראל  תאם להוראות ו/או דרי ו/או בה ה ע"פ דין מניע

     ובתנאי שהינם דוברי השפה העברית . 

המועסקים על ידו כנדרש על פי כל  הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים  .4.3

ון הפיקוח על עבודה,  ודה כמובנו בחוק כגון חוק ארג י מפקח עבדרש על ידדין, ובגין דרישה חוקית, כפי שיי 

 .  1954 -תשי"ד  

שא  י י קבלן , וה קבלןעל בסיס קבוע, כשכירים של ה  קבלן כח האדם יועסק על ידי ה הקבלן מצהיר ומתחייב כי  .4.4

    יו"ב.התשלומים הכרוכים בהעסקתו, לרבות: שכר, תנאים סוציאליים, ביטוחים, מיסים וכלבדו בכל 

שלא עברו את ההכשרה    עובדיםלא להציב  ומתחייב לפעול לי לגרוע מן האמור לעיל, הקבלן מצהיר  במ .4.5

 .    הבסיסית כאמור במסמך הפניה המצורף להסכם זה  

לם לעובדיו שכר אשר לא יפחת משכר מינימום כפי שיקבע  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מתחייב כי יש .4.6

 מעת לעת.  

סכם זה שבעטיה תהיה לחברה   דית של ההפרה יסופק, כי הפרת סעיף זה מהווה ל ס מען הסר כ מובהר בזאת ל

הזכות לבטל הסכם זה לאלתר והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי והוא מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה  

 תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.  ו/או 

בדים המועסקים על  לושי השכר של העום לפעם, את ת ישתה, מפעבהתאם לדרהקבלן מתחייב להציג בפני החברה 

  –להגברת אכיפה על דיני העבודה התשע"ב החוק ידו בביצוע העבודות על פי הסכם זה וזאת בהתאם להוראות  

2011   . 

יהיו  תהיה ם אחר בהסכם זה, מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי משמרת העבודה  מבלי לגרוע מכל מקו .4.7

. על קבלן לתכנן את לוח המשמרות של עובדיו כך  לא ישולם תשלום בגין שעות נוספות בדין.  אם לקבועבהת

כל תשלום בגין שעות נוספות שיבצע העובד, יהיה על  שעובד לא יעבוד מעבר לשעות המשמרות הנדרשות. 

   נו של הקבלן בלבד.חשבו

  גים בהתאם לקבוע בדיןבשבתות וח שעת עובד מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי החברה תשלם תוספת ל .4.8

 . ותים במועדים אלהתנו השירככל שינ



 

 
 

 

או   /או מי שפועל או יפעל בשמו ו /הוא וכל אחד מעובדיו ו מאשר ומתחייב בזאת כי בכל עת, הקבלן מצהיר,  .4.9

 .    יד עובדי התאג עם    ומסודרת וינהגו באדיבות ובסבלנות  עבורו יהיו לבושים בתלבושת הולמת,או  /מטעמו ו

והקבלן   לדרוש מן הקבלן להחליף עובד מעובדיו, , תילעד הב ו לפי שיקול דעת הא רשאי,י , המכון הלמנ .4.10

 . ולהעסיק אחר תחתיו מנהל המכון מתחייב למלא מיידית אחר דרישת 

החברה לא תהא חייבת לפצות את הקבלן בדרך כל שהי בגין הפסדים או נזקים שנגרמו או  מובהר בזאת כי 

ו או בשל כך שהחברה סירבה לאשר קבלת  דרשה הפסקת עבודתו של עובד שלבשל כך שנהיגרם לו שעלולים ל

 עובד לעבודה ולהעסיק עובד אחר תחתיו. 

לופין לא מילא את מקומו בעובד אחר, בפרק הזמן  מובהר למען הסר כל ספק, לא החליף הקבלן את העובד או לחי 

נוס הקבלן  ם זה בעטיה תהיה החברה או לקכהוראות הססודית של  , יהווה הדבר הפרה ימנהל המכון שיקבע על ידי 

 לעיל ו/או להביא הסכם זה לכדי סיום והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.   א()4.3בהתאם לאמור בסעיף  

 מיד בסיום עבודתם.   המכון , יעזבו את מכוןכל מי שנמצא מטעמו בהקבלן מתחייב כי עובדיו ו .4.11

ות העובדים  על פי דרישת החברה את רשימם שירותיהוע תחילת ביצ הקבלן מתחייב להעביר, לפני  .4.12

 ו. ברשימות יפורטו שמות העובדים, מספר ת.ז. וכתובותיהם. המועסקים על יד

 התמורה    .5

תמורת קיום כל התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה ובכפוף להוראותיו, יהא הקבלן   •

  א' להסכם זה  ומן כנספחההצעה המסאת הסך הנקוב בכתב בגין כל משמרת זכאי לתשלום 

רווח  ו  םהסעות תנאים סוציאליי תשלום לעובד לרבות יבים הנדרשים לכולל את כל הרכ)

כפול  פורטת בכתב ההצעה המסומן כנספח א' להסכם זה בניכוי הנחת המציע המ ( קבלני

שביצעו בפועל בחודש שחלף בכפוף ובהתאם למפורט בהסכם זה.  )להלן:  העובדים  מספר 

 . "התמורה"(

עובדים  ה  צעוישבמשמרות מלאות בגין   חודשי רקזכאי לתשלום   יהא קבלן מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי ה

 .   )להלן: "התמורה החודשית"(  בפועל 

 , כמפורט להלן:    חברה מציא לי  קבלן, כנגד חשבונית מס שה קבלןהתמורה החודשית תשולם ל 

כל השירותים שביצע במהלך החודש    ת ו יפרט אחשבון ב  קבלןגיש ה י עד החמישי לכל חודש  (א )

ודה בהתאם  בוצעה העב  ימי עבודה. בכל מקרה בו לא 5בהתאם והמפקח יאשר אותו תוך שחלף 

לנדרש בהסכם זה ובנספחיו, ו/או לא בוצעו שירותי אבטחה כלל, ינכה המפקח מן החשבון את  

 הרכיבים אשר לא בוצעו מן החשבון. 

 .  המכון הלמנאישור התשלום על ידי   מיום יום   30+  לום: שוטף מובהר בזאת, כי תנאי התש  (ב)

אינה  , ום החל ממועד תחילת מתן השירותי תהא צמודה לגובה שכר המינימום החודשי  התמורה על פי הסכם זה .5.1

 צמודה למדד. 

וסופית וכוללת את מלוא התשלומים  הצדדים מצהירים ומתחייבים בזה כי התמורה המפורטת בזה היא מלאה  .5.2

 בגין הסכם זה.      קבלןומים נוספים כלשהם ל יבת בתשלאינה חי חברה ללא יוצא מן הכלל וכי ה  לןקבזכאי ה להם

מובהר בזאת כי המצאת חשבונית הינה  תנאי לתשלום התמורה וכי במידה וחל עיכוב בהמצאה, לא יהא בכך   .5.3

 .    חברהה כדי להטיל אחריות ו/או חובה כלשהי על 

בתמורה למתן שירותיה  , קבלן ל  חברה שולמו ע"י האשר יהתשלומים ינם מלוא הסכומים המפורטים לעיל ה .5.4

 בהתאם להסכם זה.    

  ידו וישולמו על   קבלןבאם יחולו מיסים ו/או היטלים ו/או תשלומי חובה כלשהם על פי כל דין, יחולו הם על ה  .5.5



 

 
 

 

 מעצם היותה קבלן עצמאי.     

שר  רשאית לקזז מכל סכום א   חברהה דין, תהא   הוראות כלעל פי הסכם זה ועל פי   חברה זכויות המבלי לגרוע מ .5.6

  קבלןנאלצה לשלם במהלך תקופת ההסכם, עקב אי עמידת ה חברהכל סכום שה חברהמאת ה קבלןיגיע ל

ני  כל סכום לפ חברה, למרות האמור לעיל, לא תקזז הקבלן בתנאי הסכם זה ו/או שחובת תשלומו חלה על ה

 הודעה.   ימים ממתן ה 3את הדרוש, תוך   לו, לתקן  ני שאפשרהעל כוונתה זו, ולפ  קבלןשהודיעה ל

לא    חברהימים לא יהווה הפרה יסודית של הסכם זה וה 10יגור בתשלום שאינו עולה על פמובהר בזאת, כי  .5.7

 יצוי.     פתהא חייבת ב

      י קיום יחסי עובד ומעבידא .6

  וובד ומעביד בינעור יחסי  ו כדי ליצ נאי מתנאי קבלן עצמאי וכי אין בהסכם זה או בת  ובזאת כי הינ   מצהיר קבלןה .6.1

הסכם זה כדי ליצור יחסי עובד  בוכי אין   ושל עובדי   יד המעב  הוא בזאת, כי   קבלןה  מצהיר . כמו כן חברהלבין ה

 .  ו לבין מי מעובדי  חברהומעביד בין ה

ו  יהי  והם  קבלןה או מועסקי /לא תהיה מעבידתם של עובדי ו  חברהכי ה מוצהר ומוסכם בזאת, הספק, למען הסר  .6.2

  בלבד. קבלן של ה  ו עובדי

    תשעה חודשים. -ועסק עובד במתן השירותים מעבר ל לא י .6.3

חובה או חבות   בגין כל אחריות,  מועסקיואו /ו  עובדיו כלפי   בלעדי וה יחיד ה אחראיוה   מחויב יהיה  קבלן ה כמו כן,  .6.4

בתשלומים לביטוח   עיל, ת האמור לאך מבלי לפגוע בכלליו עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו לרבות,שמעביד חב או 

 שכר עבודה כמשמעותו בחוק הגנת השכר, י מס הכנסה או מיסים או היטלים אחרים מכל סוג שהוא, ניכוי  לאומי, 

ם כלשהם בגין חופשה  תשלומי  , 1963-ג "תשכ צויי פיטורים, יפיטורים כמשמעותם בחוק פ  י צווי 1958 - ח "תשי

או קרנות ביטוח  תשלומים והפרשות לקופות גמל , 1951-א"תשי ה,י חוק שעות עבודה ומנוח"שנתית או עפ

       הסדר קיבוצי וצו הרחבה. הסכם,  על פי כל דין,  וכל תשלומים והטבות סוציאליות מכל וסוג שהוא,  כלשהן, 

 כאמור,  במידה ותחויב בתשלום, מייד עם דרישתה הראשונה, ,חברה לפצות ולשפות את ה  מתחייב  קבלןה .6.5

  . מועסקיואו ל/ו  עובדיו או ל/ו  קבלן ל

   חריות וביטוח א .7

   ות לגוף או  לרכושאחרי .7.1

בלעדית לכל נזק ו/או אובדן ו/או חבלה ו/או תאונה כל מין וסוג   אחראי  קבלן ה יהיה – חברה ל  קבלןביחסים בין ה

 ו/או לכל   חברה שהוא, לרבות נזק גוף ו/או רכוש אשר יגרמו לכל אדם ו/או אגוד, לרבות ל 

ו/או לכל צד   ו/או עבודה ו/או מוצר ו/או ציוד  נה  ת ו/או לקבלנים האחרים ו/או לכל מבאו ממשלתי רשות עירונית 

ו/או על   קבלןעל ידי ה ם  שירותיה ו לרכושם של כל אחד מאלה, כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מביצוע שלישי אחר ו/א 

,  ו ו/או שלוחי עובדיו ו/או   בלןקחדל של ה ו/או כתוצאה מכל מעשה לרבות מ ידו המועסקים על   ו ו/או שלוחי ו ידי עובדי

לום ו/או הוצאה אחרת מסוג כל שהוא  בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או תש  ישא י  קבלן . הםשירותיהמתן פת בתקו

לכל נזק אחר במידה   אחראי  קבלן ה יהיה שיוטלו ו/או יחולו עקב כל מעשה ו/או מחדל כאמור ו/או כתוצאה מהם. כן 

ו לפי כל דין אחר לנזקים שייגרמו כאמור  ל פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/א ע  קבלןל ה שאחריות כזאת מוטלת ע 

 . ם שירותיהמתן י במהלך ביצוע ו/או לכל צד שליש חברה ל

   אחריות לעובדים .7.2

לשלם    מתחייב ו יו ו/או הנמצאים בשרות ידו ו/או המועסקים על    עובדיוטחונם של כל  ילשלומם ולב  אחראי  יהיה  קבלןה

, כתוצאה מכל  יוין לכל עובד ו/או לכל אדם אחר הנמצא בשירותוי המגיעים ו/או שיגיעו על פי כל דזק או פיצכל דמי נ

 .   םשירותיהנזק ו/או אבדן ו/או תאונה ו/או חבלה כל שהם במהלך ביצוע 



 

 
 

 

 קבלן פיצוי ושיפוי על ידי ה .7.3

ם,  למנוע את הנזקיבכל האמצעים הדרושים כדי    חשבונולנקוט על   מתחייב  קבלןה (א )

ו/או על פי כל    הסכם להם על פי ה אחראי   קבלן, החבלות והתאונות אשר ה האובדן

  -  9.1 דין, ולרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור אלה הנזכרים ומפורטים בסעיפים

 דלעיל.  9.2

ו/או עובדיה ו/או שלוחיה במידה ויתבעו ביחד   חברהלבוא בנעלי ה   מתחייב  קבלןה    (ב)

ות כל דין,  ו/או הורא הסכםלהם על פי הוראות ה  אחראי  בלן ק ו/או לחוד בגין נזקים שה

 דלעיל.  9.2 - 9.1לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור הנזכרים בסעיפים 

לשפות ולפצות באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב, את    מתחייב  קבלןה    (ג)

  ו/או עובדיה ו/או שלוחיה בכל סכום אשר יפסק לחובתם ו/או לחובת מי מהם חברהה

צאות משפט ושכ"ט עו"ד, ובלבד  להם, לרבות הו אחראי  קבלן קים אשר הבקשר לנז

הודעת צד ג'   ו הזדמנות להתגונן בתביעה כאמור או נשלחה אלי קבלן שניתנה ל 

 באותה תביעה. 

 : על ידי הקבלן  ביטוח  .7.4

ועד  לפני מ  לן קבההדין, מתחייב     ו על פי ו/אזה    הסכםעל פי    קבלן הל  תו שויויותו והתחייבמבלי לגרוע מאחר (א)
זה )להלן: "השירותים"( על ידו ו/או    הסכם זה ו/או לפני מועד תחילת מתן השירותים נשוא    הסכם ל  החתימה ע 

חשב על  ולקיים  לערוך  מביניהם(,  )המוקדם  עבורו  ו/או  במש מטעמו  הש   כל ך  ונו  מתן  נשו תקופת  א  ירותים 
כמ  זה  הסכם אחרת  תקופה  כל  בפורו/או  א  הסכםט  ביטוח  לעניין  מקצ זה  הביחריות  את  טוחים  ועית, 

ביטוח  חברת  באמצעות  להלן,  "  המפורטים  )להלן:  בישראל  לפעול  כדין  או    " קבלן הביטוחי  המורשית 
 "(:  הביטוחים"

 ;אחריות כלפי צד שלישי (ב)

ני  רשלמעשה או מחדל  דין בשל    פי-על   קבלןה  ו שליות אחר המבטח את  שי  צד שלי פי  לכ  ות ביטוח אחרי (1)
  ף שהואוג   או ו של כל אדם ו/או לרכושלגופו ו/ או נזק  ה  פגיעאובדן  ל   שר גרמו מתן השירותים א עם    בקשר

ל הקשור  ה בכל  בקשר  מתן  ו/או  ה  למנהליו/או    חברה ל   ק נז  או  פגיעה  לרבות,  הסכםה  עם שירותים 
 . העובדי

 . וח לאירוע ובמצטבר לתקופת הביט ( ₪מיליון  שני )  ₪ 2,000,000ות חריהא ות גבול (2)

וכלפי  בגין    קבלן ה צצות, בהלה, חבות  ת מ: אש, התפובות הנובעבדבר ח  ות להגבלה אינו כפוף  ז  ביטוח  (3)
ק ו/או  משנלב קבלנים  סנני  מתקנים  ועובדיהם,  פגומים, יטאה  ו  ריים  מקרי  תאונתי  צפוי, זיהום    בלתי 

מזי  כלמעלה  שבתה, הרוה   היתבש וכן תביעות תק במאכל  דבר    וח יט לבחלוף מצד המוסד  או משקה, 
 . וח לאומי(נם דמי ביטשלם בגיחייב ל קבלןהים ש לגבי עובדי )למעט  מ לאו

ידי  ע  ערכתנהכלפי צד שלישי  יות  האחרח  טויבסת  לי פו (4)   קבלן היטוחי  אישור ב ב'  נספח  פי  על    קבלןהל 
  על מי מהם היה ותוטל    טח"()להלן: "יחידי המבו    חברה ו/או מנהליה ו/או עובדיההשפות את  חב לתור
" על  בתול צ   לסעיף "אחריות וףפכב  ,בדיו ויו ו/או ע נהלמ  ו א/ו   לןקבהל  או מחדל רשלני ש /ו מעשה  לות  י אחר

 וטח. מב י האחד מיחיד כל  עבור   כו בנפרדנערם כאילו  יח ו את הביטוא פיו יר

, ייחשב  קבלן השימושו, של  ו/או    רכוש בבעלותו   שאינו   חברה הרכוש    כי   רש ו ח מצוין במפ בפוליסת הביטו (5)
 . ת( ישירו  קבלןה פועל  ש עליווכהר ל לק ש )למעט אותו ח   יצד שליש  ושכרכ ח זהלצורך ביטו

 ;חבות מעבידים (ג)

  "י או עפ ש( ו/ ח חד נוס )  ן הנזיקי   פקודת פי  על    קבלן ה של    תו אחריומעבידים המבטח את  חבות  ח  טובי (1)
על  כלפי    1980  פגומים, התש"ם  יםמוצרל  חוק האחריות במתן השירותים  ידו  העובדים המועסקים 

י מהם  מלשייגרמו  רה ביטוח"(  : "מק )להלן  ית מקצועחלה  או מ/ ו  תאונת עבודהין  גב   הסכם העם  בקשר  
 . הסכםה  ם ע ר בקשתן השירותים בכל הקשור במח במשך תקופת הביטו עקב עבודתםודי  תוך כ

 ות מעבידים: חב ח ריות בביטוהאח לות גבו  (2)

 לתובע.   ₪ 20,000,000 3.2.1

 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.   ₪ 20,000,000 3.2.2

כלפי    קבלןה  ת ומנוחה, חבו  עבודהת  שעובדבר    לותהגב   תכלול לא    טוח חבות מעבידיםילב יסה  הפול (3)



 

 
 

 

בדבר  ם והן  ות ורעלייוניתפ   ,ם(ייחשב כמעביד  קבלןה)היה ו  םעובדיהאו  /או קבלני משנה ו /בלנים ו ק
 . ועסקים על פי החוקוער המנ עסקת ה

רה  חבהלשפות את    תורחב   ח וביטת הליסו פבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, מוסכם בזה כי  מבנוסף ו (4)
עובדיהו/או מ ו/או  מעביד  נושא בחובות  מי מהם  כי    ה ביטוח, קרמ   קרות   ין י נעלונקבע  היה    ,   נהליה 
 . קבלןה מי מעובדי כלפי    כלשהן

מו מכ (5) כן  בז  סכםו  כי  ומוצהר  על  ביטוח תכלול  פוליסת הה  ויתור  בדבר  תחלוף  הזכות  סעיף מפורש 
דבר הוויתור  האמור בבלבד שו    עובדיהרה ו/או מנהליה ו/או  חבה  י לפכ  קבלןהשיבוב( של מבטחי  ה)

 . זדוןבם לנזק  אדם שגר  תא יחול לטובהתחלוף ל  תוכזעל 

 ;חבאש מור רכוש  ביטוח  (ד )

וככל    קבלן ה וחי הרכוש של  ביט ויובמי  שייערכו )אם  ס זה  ם הסכלרלוונטיים    היו דה  יכללו    דבר ב  עיף מפורש( 
ובלבד שהאמור      ה ו/או עובדיהאו מנהלי/חברה ו ה  כלפי  קבלןה י  בטח ל משיבוב( ש ה)  תחלוףהזכות  ויתור על  

 . זדון בם לנזק אדם שגר  תטובול לא יחחלוף להת  ותזכבדבר הוויתור על 

למת  קבלן ה (ה) להביא  את חייב  מבטחיו  ודרישו  ידיעת  ההוראת  ות  מה  ת ואהלן  ול  לעיל   המפורטות ביטוח  ות 
ב  השירותים קיבל ממבטחיו  ומצהיר  במלואן   הז  הסכםהמפורטים  כי  לערוהתחייב  בזאת  עת  כל  בורו  וך  את 

 . ולהלן  לעיל   כמפורטדרשים טוחים הנהבי

  חברה ציא לידי הזה על ידו ו/או מטעמו, להמ  הסכםוא  מתחייב, לפני מועד תחילת מתן השירותים נש  קבלןה (ו)
פים המפורטים  וההיק לתנאיםם זה, בהתא  הסכםמ בלתי נפרד  לקוים חן והמהולטים להאת המסמכים המפור

 וח"(: סמכי הביטמ "זה )להלן:  הסכםב

 . "(קבלןהאישור ביטוחי )להלן: "  ב' נספח זה כ  הסכםבהתאם לנוסח המצורף ל קבלן ה אישור קיום ביטוחי  (1)

ככל ואין  ה"( )יש: "הדר )להלן   חברה הבכתב מ  קבלת דרישהמהאמור לעיל, בכפוף ל לי לגרוע  בנוסף ומב (2)
שה,  קבלת הדרי  מים ממועדי  14בתוך  מתחייב, כי    קבלןה(  חברהשנדרש לידע  ת המא  וחבאישור הביט
ידי    חברהימציא לידי ה עם  ובקשר    בהתאם לנדרש  קבלן ההעתקים מפוליסות הביטוח אשר נערכו על 

ת הקשורים להתקשרות  והפוליס   את חלקי   חברהלימציא  קבלן המוסכם בזה כי  זה,    הסכם ותו נשוא  פעיל 
בלבד מ  . זו  נתונים  כי  ממוסכם  רלוונטיים    סווגים סחריים  פ שיר לשאינם   על  זה,  ותים  הסכם  תנאי  י 

 . יימחקו

יוכל    ות  נכלל אשר אינן    טוח ת הבידרישוקיומן של  ישור על  א יל ממבטחיו  להמציא במי  קבלן הלחילופין, 
צד  , בביטוח גבול אחריות ספציפי לפוליסהה רטרואקטיבי,  ון : מועד תחולכג)(, ב' נספח ) ח הביטוחפבנס

 . (ריות מקצועית אח שלישי ו

כי המזבם  סכמו (3) עריכתשוי האצאת  ה  בדבר  תגרע  ב' נספח  הביטוחים    ר  לא  ו/או  לא תפגע  כאמור,   ,
 זה, על נספחיו.  הסכם על פי  קבלןהחייבויות מהת

  הסכם (, כאמור,  הינה תנאי יסודי בנספח ב' )  קבלןה יטוחי  אישור בת  אהמצכי    קבלןהמוסכם בזה על   (4)
המצאת   וללא  ביטוחי  זה  ב')  קבלן ה אישור  כאמור,  נספח  השירותים    קבלןהכל  יו  לא (,  במתן  להתחיל 

במועד לא תהווה הפרה   מסמכי הביטוח  ה כי אי המצאתבז  על אף האמור לעיל, מוסכםזה.    הסכם נשוא  
 . המסמכים כאמורבכתב, להמצאת  חברהעד בקשת המומ ימים )עשרה(    10ו חלפאם יסודית, אלא 

אחריותו של    ת בין היתר את כסו בו לחורי   לעיל זה  זה )ביטוח על ידי הקבלן(  7.4בסעיף  כאמור    קבלן ה ביטוחי   (ז)
כמו כן יורחבו    למעבידם(   חשב יי  קבלן הוות מעבידים היה  )לעניין ביטוח חבכלפי קבלנים וקבלני משנה    קבלן ה

ל על מי מהם עקב מעשה ו/או  בגין אחריות שתוט  ה ו עובדיליה ו/א האו מנ/חברה ו את הלשפות    קבלןה ביטוחי  
 . וטח"(יחידי המב )להלן: " קבלן הרשלני של מחדל 

כ  קבלן העל   (ח) את  בתוקף  הנדרשיםלהחזיק  הביטוחים  נשוא   ל  השירותים  עם  במש  הסכם  בקשר  כל   זה,  ך 
 זה בתוקף.   הסכםקופה בה יהיה הת

הסר   (ט) ו/או בהר  ובמ  ספק למען  הביטוח  סכומי  כי  האחריו  זאת  ו/או  גבולות  המתחייבים ת  הביטוח  ן  מ  תנאי 
,  קבלןה מאלית המוטלת על  (, הינם דרישה מינינספח ב')  קבלן ה  י ת ביטוחשור עריכזה ובאי  הסכם האמור ב

ו תנאי  א/ ו  ריותאח לבחון את חשיפתו לנזקים ו/או לחבויות ולקבוע את סכומי הביטוח ו/או גבולות ה  קבלן ה   ועל 
ל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי  כ  לות א יהיה מנוע מלהע מצהיר ומאשר כי הו  קבלןהתאם.  הביטוח בה

או לגבולות האחריות ו/או  /בכל הקשור לסכומי הביטוח ו  זה  הסכם בקשר עם    ואים מטעמאו מי מהבו/  חברהה
 כאמור לעיל ולהלן. אי הביטוח לתנ

א   מפורש על  י תנא  יכללו  קבלןהביטוחי   (י ) לר פיו המבטח  ו/או לשנותם  וח,  הביט עה בתקופת  ינו רשאי לבטלם 
ו לעשות  כוונת  שים( יום מראש על שלו)  30רשום  הודעה בכתב בדואר    חברה ול  קבלןעל כך ל  נשלחה אלא אם  
או  חברה ו/או מנהליה ו/תחייבו כי לא יהיה תוקף לביטול ו/או שינוי לרעה שכאלו לגבי הי  קבלן ה טחי  זאת. מב



 

 
 

 

 עד מסירת ההודעה. לושים( הימים ממו)ש   30טרם חלוף ובאמור לעיל  הודעה בכתב כאם לא נמסרה    עובדיה

לפי  נערכו  על פי הביטוחים ש  קבלןהוחי  ין ביט כי איזה מב  חברה ול   ןקבל ודיע לי  קבלןה בכל פעם שמבטחו של   (יא)
ידי הקבלן(  זה    7.4סעיף   אי ר בנסת האמו, לרבו)ביטוח על  ב' )  קבלןהביטוח  רי  שופח  להיות  נספח  ( עומד 

  דש ולהמציאלערוך את אותו הביטוח מח  קבלןהמתחייב    לעיל,   )י(   7.4כאמור בסעיף    ה,משונה לרעמבוטל או  
 י לרעה של הביטוח הקודם, כאמור לעיל. לפני מועד הביטול או השינו ח חדש, ריכת ביטושור ע אי  חברה ל

  חברה ידי הל  דמים לכל ביטוח הנערך עבע כי הינם ראשוניים וקופיו ייק ורש על  מפ  ו תנאי ייכלל   קבלן ה ביטוחי   (יב )
שיתומוות   קבלןהוכי מבטחי   תביעה בדבר  ו/או  טענה  ו/או  דרישה  כל  על  ה  ף רים  כלחברהביטוחי  לרבות   .  

  י ח כפל" כלפ"ביטו  ולרבות כל טענת 1981 –הביטוח התשמ"א  חוזהלחוק   59ו זכות כאמור  בסעיף ו/א טענה 
 . הוכלפי מבטחי חברהה

מהאמור  (יג ) לגרוע  ולהלן,    מבלי  כי  מצה   קבלן הלעיל  ו יר,  טענה  כל  לו  תהיה  ד/לא  כנגד  או  תביעה  ו/או  רישה 
תן השירותים  ו/או המשמש אותו במ  קבלןהל  לותו ש נזק לרכוש בבע   בגין    דיהחברה ו/או מנהליה ו/או עוב ה

בגינו על פיל  זכאי   קבלן ה זה ואשר    הסכם נשוא   ובביטוח    שיפוי  )בין אם נערך  ידו  על    אם ין  הרכוש שנערך 
הלאו( את  בזאת  פוטר  והוא  ע  חברה,  ו/או  מנהליה  לנ    ובדיהו/או  אחריות   בגין  מכל  )לרבות  כאמור  זק 

רם  ם שגמור לא יחול לטובת אדאולם מוסכם בזה כי הפטור כא(.  קבלן הת המוטלת על  פות העצמיההשתת
   לנזק בזדון. 

לשלם    קבלן ה (יד) דמימתחייב  הפוליסו  את  בגין  המהביטוח  הקבלן(  7.4בסעיף  טות  פורת  ידי  על  )ביטוח    זה 
ד  ן במועלה  יטוח בקשר(, וכל תשלום אחר שיידרש על ידי חברת הבנספח ב')  קבלן ה י  לרבות באישור ביטוח

הבטיחות  אות  יות האמור, לשמור על הורבלי לפגוע בכללת הפוליסות כלשונן, ומו ולמלא ולקיים את כל הורא
הנכללות ב הבפוהזהירות  שקיימותיטוליסות  ככל  תהיינ  וח,  הפוליסות  כי  ולוודא  בתוקף ולדאוג  כל    ה  במשך 

   זה. הסכםתקופת מתן השירותים בקשר עם 

ל  חייבמת  קבלןה (טו ) כ  עם היוודע  חברהלהודיע  אירוע העלול להו למנהליו על  עילה לתביעה  ל  על פי ביטוח  ות 
ככל שהדבר אינו    ברהח עם ה  לשתף פעולה  קבלןהאחריות כלפי צד שלישי או חבות מעבידים. כן מתחייב  

ל, ככקבלןהאינטרס    נוגד את חליט להגישה למבטחים  ת  חברה מימוש תביעת ביטוח אשר ה  שם ל שיידרש 
 . קבלן ה  על פי ביטוחי  רהחב זכויות ה ש ימואו מ /ו

ו/או עובדיה יהיה אחראי לשפות את ה  קבלןה ולהלן,  כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל   (טז)    חברה ו/או מנהליה 
תנאי  י מובע מהפרה ו/או אי קיום של תנאכיסוי ביטוחי הנ  ם עקב אימהנזק אשר ייגרם למי  ין  מלא בג באופן  

כפוף  ו/או מנהליו ו/או מי מהעובדים המועסקים על ידו, ב  קבלןה  ב על ידי לא בתום ל סות הביטוח שמפוליאיזו  
 הדין.  על פי  זה ו/או  הסכםעל פי   קבלןהלכך כי האחריות ו/או חובת השיפוי מוטלת על 

ם לב  יום בתוו/או אי ק  בר ייקבע בפוליסות כי הפרה בתום ל גוע בכלליות האמובלי לפ ל ומבנוסף לאמור לעי (יז)
תן הודעה ו/או איחור  , לרבות, אך לא מוגבל, איחור במ קבלן היסות הביטוח על ידי  יזו מפולתנאי א מ   של תנאי 

ידי  בהגשת תביעה ש ו/או  חברה ו/או  יפגעו בזכויות ה  מו, לא ו/או מי מטע  קבלן הנעשו בתום לב על  מנהליה 
 אלו.    לקבלת שיפוי על פי ביטוחים   עובדיה

את אישור    חברהלהמציא ל  קבלןה , מתחייב  קבלןהי  פת ביטוח ד תום תקוה( ימים ממוע)שבע  7  -יאוחר מ    לא (יח )
  קבלןהספת,  לתקופה נו   קבלן ה לעיל, בגין הארכת ביטוחי    ( ו')  7.4( כאמור בסעיף  נספח ב' וח )עריכת הביט

מדי תקופת ביטוח וכל עוד  ם,  קוביעדים הנ, במו( נספח ב')  קבלןה י  את אישור ביטוח ייב לחזור ולהמציא  מתח
 זה על נספחיו.   הסכם וחים בהתאם לאמור בכת הביטחויב בערימהינו 

י  קבלןה (יט ) כי  ביטוחי  מצהיר  אישור  שהמצאת  לו  ב')  קבלן הדוע  ו  ( נספח  מתלה  תנאי  הינה  דים  מק כאמור, 
ל ו/או  השירלתחילת  מתן  וההמשך  רשאית  חברהותים  מ  תהא  המתחילת    את  קבלןהלמנוע  מתן  שך  ו/או 

 מור, לא הומצא במועד המוסכם כנדרש. , כא)נספח ב') קבלן הוחי ר ביט השירותים כאמור במקרה אישו

   חברה על ידי היקתם,  , המצאתם ו/או בבדיקתם ו/או אי בד קבלןה בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי    מוסכם (כ)
ו להוות אישור בדבר התאמתם  ו/א  הממי מטע  או על / ו  חברהלהטיל אחריות כלשהי על הם, כדי  יי ו/או בשינו

זה    הסכםעל פי    קבלןה של  ו לגרוע בצורה כלשהי מאחריותו ו/או מהתחייבויותיו  ם ו/אלצמצכדי    למוסכם ו/או
 . זה הסכם ם שר עבק  ה מם מטעו/או על מי מהבאי   חברהה דין ו/או כדי להטיל אחריות כלשהי עלהו/או על פי 

הסר   (כא) כ  ספקלמען  אי י המצאמובהר  או  ביטוחי  המצאת    ת  אישור  לרבות  הביטוח  ב' )  קבלן המסמכי  (  נספח 
זה, על    הסכם פי    -על    קבלן ה ייבויות  לעיל במועד, לא תפגע בהתח  )יח'(   7.4   –ו  (1)  7.4ר בסעיפים  כאמו

 נספחיו. 

חייב  תרשאי  חברהה (כב ) לא  ו/או העתקי  אי  דוק אתלב  (ת)אך  )מסמכי הביטוח(  פולשורי הביטוח  יסות הביטוח 
מנת להתאימם    יידרש עלאו תיקון ש  כל שינוי  מתחייב לבצע  קבלןהאמור לעיל וכ   קבלןהו על ידי  יומצא  אשר

 . " קבלןה י על יד  ביטוח זה "  7.4סעיף להתחייבויותיו על פי 

ומתחי  קבלן ה (כג ) הביק יב  מצהיר  זכות  של  כי  )הפול  חברה הורת  הביטוח  למסמכי  ויסביחס  הביטוח  ות(  אישורי 



 

 
 

 

  חברה ילה על הטל, אינה מי הביטוח ולהורות על תיקונם כמפורט לעי ראת אישואת הפוליסות ו לבדוק    הוזכות
מטעמ מי  על  שה  ה ו/או  אחריות  וכל  חובה  היקכל  טיבם,  כאמור,  הביטוח  ואישורי  הפוליסות  לגבי  ם,  פיא 

ה ו/או על פי  ז  הסכםעל פי   קבלןהשהיא המוטלת על   ובהואין בה כדי לגרוע מכל ח עדרם,  לגבי הי ותוקפם, או  
 דין. ה

על פי    תלעכב כל סכום לו הינו זכאי  תאיה רש יהית  חברהכי ה  וסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזהבנ (כד )
תקשרות  עם הה  בקשר  קבלןה ת  מהתמורה העומדת לזכו  "קבלן הביטוחי  תנאים כלליים ל"  זה  'ספח א נתנאי  
 שבעה( ימים מראש.  )  7ב, , בכתקבלן על כך ל השהודיע תנאי זה וב הסכםנשוא 

,  חברה יעה בהתאם למוסכם על ההתב   יישובבמלואם ו   כי עם תשלום תגמולי הביטוח  חברהבזה על הוסכם  מ (כה)
ל בניכו  הסכום   קבלן יושב  להמעוכב  שנגרמו  הוצאות  עם    חברהי  בקשר  נגרמו(  לתגמולי  התב)באם  יעה 
 . , כאמורהביטוח

ו מי הביכי האחריות לתשלום דבמפורש  מוסכם בזה   (כו ) בלבד, ובכל    קבלן ה ה על  ההשתתפות העצמית חלטוח 
 זה.  הסכםבקשר עם  חברהם הים מטעל מי מהבא ו/או ע חברהמקרה לא על ה

לגרוע מהא (כז) ומבלי  במור  בנוסף  לעיל, מתחייב    הסכם בכל מקום  ד   קבלן הזה  כל  והוראות  רישלמלא אחר  ות 
נ"ל,  י החוקים הוכדומה, שהותקנו לפ קנות  מלכתי וכל הצווים, הת ת מביטוח בריאוטוח לאומי, חוק  וק לביהח

  שוא העובדים שיועסקו על ידו במתן השירותים נ  שכל  באופן   מור לעיל, ובעיקר, אך מבלי לפגוע מכלליות הא
זמני  הסכם או  מקרי  באופן  שיועסקו  ואלה  שליחיו  לרבות  יזה,  וב,  עת  בכל  כלהיו    זה,   הסכםתקופת    משך 

 נ"ל. ויות שעל פי החוקים ההזכזכאים לכל 

ה לגרוע מכוחם של  בא  היטוח אינבקשר לב זה )ביטוח על ידי הקבלן(  7.4בסעיף  הוראה  מובהר בזאת, כי כל   (כח )
ו/או על פי  זה    הסכםבלנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים    קבלןה של    בר אחריותובד  הסכםהוראות ה

 ן. הדי

פרתן מהווה הפרה יסודית של  , וההסכםה  הנן מעיקרי   " קבלן הי  על יד  ביטוח זה "  7.4סעיף  הוראות  י  הר, כמוב (כט )
 .הסכםה

זה במלואם או    הסכםי  את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פ  קבלן ה לא האריך  או  ם ו/לא ביצע ו/או לא קיי (ל)
לום המגיע  דין, לעכב כל תש העל פי    או  זה  סכםהפי  ל  הבלי לפגוע בזכויותי, מתרשאי   חברהבחלקם, תהא ה

(,  נספח ב' ))   קבלן ה נספח אישור ביטוחי  כי עם הצגת    חברה ם בזה על המוסכ   זה.   הסכם י  לפ  קבלן ל  הנממ
 כאמור. הסכום המעוכב,  קבלן שולם ל , יחברהולמוסכם על ה הסכםפי הלנדרש על בהתאם  

 

 הפרות ההסכם, ביטול ההסכם ופיצויים  .8

יא הסכם זה, כולו או מקצתו, לידי סיום על ידי מתן  רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להב  חברהה .8.1

 )במילים: שלושים( יום מראש ובכתב.   30תוך  קבלןהודעה בכתב ל 

 עד מועד סיום ההסכם כאמור.    ידו זכאי לתמורה בגין השירותים שבוצעו על  קבלןה  יהאהודעה כאמור,   החברנתנה ה

שאית, בנוסף לכל סעד העומד לרשותה על פי הסכם  תהא ר   חברה לעיל, ה 12.1מבלי לגרוע מן האמור בסעיף  .8.2

 :   רטים להלןזה לקצו וזאת במקרים ובתנאים המפו הסכםזה ועל פי כל דין, להביא 

קיבל החלטת  ש    קבלן  הוא  קבלןה  אםכונס נכסים או לחלופין   והוכרז כפושט רגל או מונה ל  קבלןם הא (א )

החלטה אחרת   ו נהל קבוע או ניתנה לגבימונס נכסים או מפרק או כ ו צו פירוק או מונה לופירוק או ניתן לגבי 

ו/או   ו ו/או בעלי  קבלןאם הבלתם, או יום ממועד ק  60וך תוהצו המנוי או ההחלטה האמורים לא בוטלו 

 יש עימן קלון  הבכירים הורשעו בפלילים בעבירות ש  ומנהלי

 הפרה יסודית של הוראות הסכם זה.    קבלן ה הפר אם  (ב)

 חייבת בהודעה מוקדמת.   חברהמן הטעמים לעיל, לא תהא הלצורך ביטול ההסכם  (ג)

עפ"י הסכם זה   חברהל אחרת שיש או תרופה מען הסר ספק, אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל זכות ו/ ל (ד )

 ב' לעיל.  -י כלשהו בהסכם זה שאינו מצוין בסעיפים א'ו/או עפ"י כל דין לרבות בגין הפרת תנא

  קבלן, ולקבלןל הע ההסכם עפ"י הוראות הסכם זה יחול   לשלישי כתוצאה מביטו ו/או לצד  קבלן ל נזק שיגרם ל כ .8.3

,  ו הסכם, נזקים שנגרמו להה או תביעה ביחס לביטול ענה, דרישו/או מי מטעמה כל ט   חברהכלפי ה יהיהלא  



 

 
 

 

 , וכל פיצוי אחר.  ו החזר השקעת

בכל הסעדים   חברהויזכו את המוסכם בין הצדדים, כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של חוזה זה  .8.4

  והתרופות המוקנים לה על פי חוזה זה ועל פי כל דין: 

 . יצבות עובדים למשמרת  אי התי על שתי התראות בכתב  קבלן ניתנו ל   (א )

,  קבלןהוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי ה     (ב)

יום ממועד   7הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך כולם או חלקם, והעקול או הפעולה האמורה לא 

 ביצועם. 

 הסתלק מביצוע החוזה.  קבלןי ה, כחברהההוכח להנחת דעתה של     (ג)

י לפגוע או לגרוע מן האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, מוסכם על הצדדים, כי אי ביצוע משימה ו/או  נוסף ומבל  .8.5

זה, כולה או חלקה, ו/או ביצוע מי מאלה באופן   על פי חוזה  קבלןמטלה ו/או התחייבות כלשהי מהתחייבויות ה

, לרבות עמידה  חברהה המלאה של  חוזה זה, והכל לשביעות רצונה  חלקי ו/או שלא כאמור מדרישות ותנאי

בתשלום קנס כספי    קבלןבחיוב ה חברהבלוחות זמנים, דיווחים,  נהלים, ביצוע משימות ומטלות, תזכה את ה

 בגין כל מקרה כאמור. ₪, כשהם צמודים למדד,  500של 

 בגין הישנות מקרה כאמור, יוכפל שיעור הקנס. 

 זה זה. לפי חו  לןקבכאמור, יקוזז מסכום התמורה לה זכאי ההסכום 

    עברת ההסכם ו/או העסקת קבלני משנהה .9

ן  רשאי להסב ו/או להעביר הסכם זה, כולו או חלקו, או כל טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובי ו אינ  קבלןה .9.1

 ו חלקן. שלא בתמורה, ו/או לשעבד ו/או להסב את זכויותיה על פי חוזה זה, כולן א

נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים, תחשב כהעברה   אם ההעברה , בין קבלןמהשליטה ב  25%העברת  .9.2

 . 11.1המנוגדת לאמור בסעיף 

לחוק החוזים    6כהגדרתה בסעיף סעיף זה הינו סעיף יסודי ומהותי והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם,  .9.3

 . 1970 -, תשל"א  הסכם( )תרופות בשל הפרת 

     י:ללכ .10

מסוים, או הנחה, או דחייה שניתנה לצד אחד לא יהוו  זה במקרה כמת הצדדים לסטות מתנאי הסכם סה .10.1

 תקדים למקרה אחר.   

בכך הקלה או   השתמשו הצדדים במקרה מסוים, בזכויות הנתונות בידם על פי הסכם זה, אין לראות א ל .10.2

למוד מהתנהגות זו הקלה או ויתור כלשהו על זכויות הצדדים  ל  ויתור על אותן הזכויות במקרה אחר ואין 

 המפקח כמותנה בהסכם זה.  וסמכויות 

ואת היחסים המשפטיים ביניהם והוא מבטל כל הסכם,    הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים .10.3

 דדים.  הצ, על ידי מי מהפ נעשו, בין בכתב ובין בעל מצג ו/או הסכמה קודמים שנעשו, אם 

וכל עוד לא נעשה כן, לא   צדדים לו, שינוי בהסכם זה או בחלק ממנו ייעשה בכתב בלבד, ובחתימת ה לכ .10.4

 יהיה לו כל תוקף.   

לא אם כן  אלא יחייבוה ולא ישמש מניעות לנקיטת זכויותיה,    חברהמפעולה מצד ה תרכה, ויתור, הימנעוא .10.5

 .  חברהתב ובמפורש בחתימת מורשי החתימה של הנעשו בכ

התאם להוראות  ב  חברהל המובהר בזאת למען הסר כל ספק וזאת מבלי לגרוע ומבלי לפגוע מזכותה ש .10.6

תהיה זכאית לקזז כל סכום ו/או תשלום מן התמורה לה זכאי   חברה הסכם זה  ו/או בהתאם להוראות כל דין כי ה



 

 
 

 

 והשתתפות.   ות בגין פיצוי, קנס, הפרה, שיפוי, חוב, חיובבהתאם להוראות הסכם זה, לרב  קבלןה

 תובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה.   כ .10.7

יום מסירתה  מ שעות  72ידי הצדדים על פי הכתובות דלעיל תחשב כמתקבלת תוך   שתישלח עלל הודעה  כ .10.8

 כדבר דואר רשום.  

ם יהיה, והוראות סעיף זה יחולו על  הצדדים מתחייבים להודיע אחד למשנהו על כל שינוי בכתובתם, א .10.9

 חדשות. הכתובות ה

 לראייה באו הצדדים על החתום :  ו

         ________________                                                             

  __________________ 

  הקבלן                                                                                                                            החברה          

וכי חתימות    קבלןם נחתם על ידי מורשי החתימה של ה ת כי ההסכאני הח"מ עו"ד _______________ מאשר בזא

 לכל דבר ועניין.   קבלןדלעיל מחייבות את ה

        

 

 

___________________ 

 ת.   חתימה וחותמ               



 

 
 

 

 

 

 נספח א'  

 

 תאגיד המים והביוב פלגי שרון  

   גאל בע"מ צור י –מיסודן של עיריית כפר סבא המועצה המקומית כוכב יאיר  

 פניה לקבלת הצעות _____ 

 לקבלת שירותי העסקת כוח אדם זמני .   

פניה  ל מסמכי עיינתי ובדקתי את כ  מאשר בזה כי קראתי,  __________________________________מ,"אני הח

 וכי הנני מסכים להם ומתחייב לפעול על פיהם.  ,לקבלת שירותי העסקת כוח אדם זמנילקבלת הצעות _____ 

על     )במילים: _______________________________________( הנחה  %   _________ הנני מציע  .1

 ₪    775.32ה', הנקוב להלן:  -בימים א' 07:10עד  22:40המחיר למשמרת משעה 

  אחר  ספרות משתי  יותר לא   יכלול אשר   עשרוני  שבר בצורת תכתב  היא, אחוזים שברי  כוללת  ההנחה אם  מובהר -

 .  הנקודה

 

_________   ____________  ____________ 

   / מ "חברה בע 'מס/ז "ת                חתימת המציע     שם המציע 

   מס' שותפות רשומה           

 

  __________________טלפון המציע   _____________________________כתובת המציע  

       :פרטי מוסמכי חתימה החתומים בשם המציע

 

 ______________ :תאריך

           

     __________   __________   __________ _____________ 

   ת.ז.  שם               ת.ז.        שם        

 

 

 

 



 

 
 

 

 " הקבלןוחי "אישור ביט   -ב'נספח 

 __________________ תאריך הנפקת האישור  טוחים יבור קיום איש

אישור זה אינו  ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט בת שנה פוליס מכתא לכך שלמבוטח יטוח זה מהווה אסשור ביאי
התנאים הקבועים בפוליסת   ןר זה לבי ים באישום שמפורטסתירה בין התנאי עם זאת, במקרה של פוליסה וחריגיה. יחדכולל את כל תנאי ה

 קש האישור. מבמיטיב עם בו תנאי באישור זה וח למעט במקרה שת הביטיגבר האמור בפוליס הביטוח

 ש האישור מעמד מבק אופי העסקה  מבוטח ה מבקש האישור 

 . שירותים נותן ה   םש שם

   . קבלן   

 . שירותים ה   מקבל   

 . תאגיד מים וביוב   

 . אחר ________  

 __________________ פלגי שרון בע"מ 

 _____________  ח.פ.  _____________  ח.פ. 

 ______________ רח'  , כפר סבא 22התע"ש רח'  
 

 ביטוח סוג ה
חלוקה לפי גבולות  

 סכומי ביטוח  אחריות או

  מספר
 ה סהפולי

תאריך  
 תחילה 

אריך  ת
 סיום 

בול האחריות/  ג
 סכום ביטוח 

 תוקף ים בסויים נוספכי

ע  סכום 
ב
ט

מ
 אם לנספח ד' קוד כיסוי בהתיש לציין  

 

 צד שלישי 

 

_________ 

 

_______ 

 

_______ 

 

2,000,000 

למקרה  
ולתקופת  

 הביטוח. 

 

 

₪
 . 

 אחריות צולבת.  - 302

 . הבהרח -לני משנה קבלנים וקב  - 307

 קשור על תחלוף לטובת מביתו  - 309

 האישור           

 המל"ל.   כיסוי לתביעות  - 315

 עשי ו/אוסף בגין ממבוטח נו - 321

 האישור.  מבקש -מחדלי המבוטח           

 שלישי.  כצדקש האישור מוגדר מב - 322

 ראשוניות.   - 328

 

 עבידים חבות מ

 

_________ 

 

_______ 

 

_______ 

 

20,000,000 

 לתובע 

20,000,000 

פת  ולתק
 . הביטוח 

 

₪
 . 

 

₪
 . 

 ובת מבקשויתור על תחלוף לט   - 309

 ישור. הא          

 כמעבידם  היה וייחשב -וסף וטח נמב  - 319

 טח. המבו של מי מעובדי          

 ראשוניות.    -328

 

 (:ג'נספח ד השירות המתאים כפי המצוין בקו בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את הסכםם בפורטיירותים המ)בכפוף, לש ירוט השירותיםפ

   .כוח אדם ( 039)

   וליסה ביטול/שינוי הפ

אחר  ל  ים( יום)שלוש 30ף אלא לא ייכנס לתוק ביטוח, הת ופוליסזה מאישל  בתקופת הביטוח  ביטול  או שור ית מבקש האעלרשינוי 
 ו הביטול. למבקש האישור בדבר השינוי אדואר רשום בכתב במשלוח הודעה  

 מהדורת הפוליסה 

  הערות  __________   מהדורה פוליסה __________ חברת הביטוח 

 האישור  חתימת

 בטח: מה

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 פירוט העבודה שנדרשת מעובד  –נספח ד' 

29/07/2019 

 משמרת ערב ולילה מט"ש כפ"ס הוד השרון הנדון: נוהלי עבודה  

 כללי 

בהתאם לבקשתך מצורף בזאת מסמך הכולל נוהל עבודה למפעילים במשמרת הערב והלילה במט"ש כפר סבא הוד  

 לן: רות כמפורט להמשמ 3-ב  24/7השרון. המט"ש מאויש 

 07-15:30בוקר משעה  משמרת .1

 15:30-23:00משמרת ערב משעה  .2

 23:00-07:00משמרת לילה משעה  .3

משמרת הבוקר הינה המשמרת בה מבוצעת עיקר הפעילות וכוללת סחיטת בוצה, בדיקות מעבדה, עבודות תחזוקת  

 . שוטף של המט"שמנע, עבודות מול קבלני תחזוקה ככל שנידרש, קבלת כימיקלים וכן תפעול  

שהמערכות תמשכנה לפעולנה  הערב והלילה אין פעילות יזומה והמטרה הינה לתפעל את המט"ש כך  במשמרות 

ולתת מענה לתקלות שבר ככל שתהיינה. משמרות אלה מאוישות על ידי שני מפעילים ולפיכך מסמך זה מגדיר את  

 כאחד. ה להערב והלי נהלי העבודה למשמרות אילו בלבד. נהלי העבודה הינם למשמרת

 ת: צוו

היות איש קשר לקבלת ושליחת הודעות  במשמרת הערב יוגדר מפעיל בכיר ומשני. המפעיל הבכיר תפקידו ל

 על דוחות התפעול.    וחתימהטלפוניות, אחריות לביצוע המטלות שיפורטו להלן 

 טו בהמשך.    המפעיל המשני תפקידו לעזור למפעיל הראשי בביצוע כל משימות המשמרת כפי שיפור 

 יצוע: משימות לב 

 תפעול מערכת הבקרה: 

 תפעול שוטף:  .1

השוטף של מערך הבקרה. מערכת הבקרה במט"ש מקבלת נתונים מכל המתקנים במט"ש ויש  הצוות ידאג לתפקוד 

 לוודא כי המתקנים פועלים כסדרם על פי נתוני התכנון. כך למשל יש לוודא: 

 ם.ה שכוונו אליהמשאבות פועלות על פי מפלסי הפעלה והדממ -

לוודא כי מגופי כניסה לכל אחד  ת בוצה מוסמכת מעבירות בוצה בתורנות לכל אחד מהמעכלים יש משאבו  -

 מהמעכלים נכנסי בתורנות. 

 ( שנקבע להם. setpointריכוזי החמצן בריאקטורים תקינים על י נקודת העבודה ) -

 בקרה אחר ספיקות הכניסה  -

 כות. ן, והמולינון, רמת החמצ בקרה אחר עכירות ביציאה ממתקן הסי -

 בקרה אחר תפקוד שוטף של כלל המיתקנים והמערכות.  -

 אחר יציאת בוצה מהמשקעים  בקרה  -



 

 
 

 

 בקרה אחר תפקוד המגובים.  -

   –תגובה לתקלות  .2

 במערכת הבקרה יש לפעול במתכונת הבאה הבכל תקלה המתגל

 שני אנשי המשמרת ייגשו למתקן הרלוונטי על מנת לבחון א מהות התקלה.  -

לנסות לבצע שטיפה  ולנסות לפתור אותה כך למשל במידה ומשאבה בתקלה יש    הות התקלהיש לאתר את מ -

 הפוכה, לפתוח מסנן. 

 במעכלי הבוצה במידה והלחץ באחד המעכלים עולה יש לבחון האם יש למלא מים במסננים.  -

 לחצן ביטול תקלה.  -

 ת שאחריו. להשאירה למשמרצוות המשמרת יעשה כל שביכולתו על מנת לפתור את התקלה ולא  

 1חד להעברת משמרת המצורף בנספח יש לתעד תקלות משמעותיות ואלה שלא נפתרו בטופס מיו 

 סיורים

צוות המשמרת יבצע סיורים במט"ש במהלך כל המשמרת. הסיורים יבוצעו בזוגות ויכללו ביקור בכל המתקנים   .1

 .   1וביצוע בדיקות ויזואליות כמפורט בטופס בנספח 

ות סיורים למשמרת וצוות המשמרת יבצע בכל סיור את כל מה שנידרש  קבעה תדיר חד מהמתקנים נלכל א .2

 ל פי הנידרש.  וימלא במחשב את רשמי הסיור ע 

 ויועבר לסגן מנהל המכון בסיום המשמרת.  במהלך המשמרת מילוי טופס זה יבוצע  .3

ודא כי  אך יש לו  דירות מופחתת,הערה: במידה ויש תקלה המחייבת עבודה רציפה במתקן יבוצעו סיורים בת 

 מבוצעים סיורים להבטחת עבודה תקינה 

 טופס משמרת 

פס משמרת ובו יפרט את אירועי המשמרת האחרונה. כמו כן יחתום  בסיום כל משמרת ימלא המפעיל הראשי טו .1

פח  על טופס המשמרת. יש למלא ארועים מרכזיים בלבד כגון תקלות מתמשכות, תקלה בציוד, נזק וכיו"ב )נס

3  .) 

. נתוני התפעול ימולאו על גבי גליון  2תווסף בנוסף טופס  נתוני תפעול המפורטים בנספח ת הלילה מלמשמר .2

 ני וישמרו שם. בכל יום מימות החודש הקלנדארי יש למלא נתונים אלה ברצף.  אלקטרו

 שידרש.  יודגש כי יש לעדכן בכל תקלה מרכזית יש לעדכן א סגן מנהל המכון ואת מנהל המכון ככל 

 

 ה, בברכ

 מהנדס המט"ש  -מאיר  ארנון 

   

 



 

 
 

 

 2018: נתוני תפעול מט"ש כפר סבא הוד השרון 1נספח נוהל עבודה: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 (06:00: נתוני תפעול למשמרת לילה )קריאה בשעה 2נספח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : טופס מילוי סיום משמרת3נספח 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 


