תאגיד המים והביוב פלגי שרון
מיסודן של עיריית כפר סבא המועצה המקומית כוכב יאיר – צור יגאל בע"מ
פניה לקבלת הצעות 247/2021
לקבלת שירותי העסקת כוח אדם זמני .
.1

תאגיד המים והביוב ,פלגי שרון מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל בע"מ
(להלן" :התאגיד" או "החברה") מזמינה בזאת חברות כוח אדם להגיש הצעות לקבלת שירותי העסקת כוח
אדם זמני .

.2

פניה זו מיועדת לתת מענה לצרכי התאגיד להעסקת עובד אשר ישמש כאיש צוות במשמרת הלילה משעה
 22:40עד  07:10בימים א' -ה' במכון הטיהור שפכים כפר סבא הוד השרון לתקופה קצרה שלא תעלה על 9
חודשים.

.3

על המציע שיזכה להגיש רשימה של שני עובדים לפחות מתוכם באחריות החברה להציב עובד אחד ואחד בלבד
בכל משמרת לילה במהלך אמצע השבוע.

.4

העובדים המוצעים טרם התחלת העבודה יעברו הדרכה של כשעתיים בשעות הבוקר במכון (המכון יספק את
ההדרכה אך עלות השכר ועלויות אחרות נלוות ככל שיש יחולו על חברת כח האדם).

.5

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

.6

העובד המוצב יעבוד במשמרת עם עובד קבוע של המכון ,יסייע לו וישמע להוראותיו .יובהר כי ישנה חלוקת
משימות עקרונית קבועה למשמרת הלילה .מצ"ב נוהל שקיים כרגע בתאגיד כנספח ד'.

.7

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

.8

התאגיד יכול לקבוע כי עובד מוצע אינו ברמה מסוימת ולסרב לקבלו הן מראש והן לאחר תחילת הצבתו
בעבודה ,ולחברת כח האדם לא יהיו טענות בנושא.

.9

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

.10

ההצעה צריכה להיות למשמרת שלמה ולא לשעה .כולל את הכל .ככלל לא תידרש עבודה נוספת.

.11

תקופת התקשרות

.12

(א)

תקופת התקשרות הינה לתקופה של תשעה חודשים מיום חתימת ההסכם (להלן" :תקופת ההסכם/
תקופת ההתקשרות").

(ב )

החברה תהא רשאית עלפי שיקול דעתה הבלעדי להאריך את תקופת ההסכם בתשעה חודשים נוספים
בכל פעם ובלבד והחברה תחליף את העובד מטעמה בעובד חדש שיועסק בתקופת הארכה ,כאשר
מספר תקופות הארכה לא יעלו על  5תקופות ארכה

רשאים להשתתף ולהגיש הצעות למכרז זה רק מציעים אשר עונים על הקריטריונים המצטברים הבאים:
(א)

אדם פרטי אחד תושב ישראל או ע"י תאגיד משפטי אחד (חברה או שותפות ,הרשומה כדין בישראל).
הצעה שלא תוגש כאמור  -תיפסל.


מציע שהוא חברה רשומה ,יצרף להצעתו תעודת התאגדות של החברה אצל רשם החברות ורשימה
של מנהליה כשהיא מאושרת ע"י עו"ד/רו"ח של החברה.



מציע שהוא שותפות רשומה ,יצרף להצעתו תעודת התאגדות של השותפות אצל רשם השותפויות
ואשור של עו"ד/רו"ח בדבר זהותו ופרטיו של כל שותף ואחריותו לחובות השותפות.



להצעה של כל תאגיד יש לצרף אישור עו"ד/רו"ח של התאגיד המפרט מי הזכאים לחתום
ולהתחייב בשם התאגיד.

(ב )

המציע הינו בעל רישיון קבלן כוח אדם בתוקף ,בהתאם לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם,
התשנ"ו – .1996

(ג)

הינו מנהל ספרים כנדרש עפ"י חוק עסקאות עם גופים ציבוריים .על המציע להמציא אישור תקף על
ניהול ספרים כדין ,כנדרש בחוק עסקאות עם גופים ציבוריים.

(ד )

המציא אישור עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף.

(ה)

המציא אישור על ניכוי מס במקור.

(ו )

המציא תצהיר חתום על ידו ומאומת על ידי עורך דין ,כי המציע מפריש ניכויים ותשלומים כדין עבור
עובדיו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות בהתאם להוראת כל דין ,לרבות הסכם קיבוצי ו/או הסדר
קיבוצי ו/או צו הרחבה .למען הסר ספק .לשם הוכחת עמידתו בתנאי זה על המציע להמציא תצהיר
זכויות עובדים כמפורט בנספח __

(ז)

לא הורשע הוא ומי שנשלט על ידו או הבעלים שלו ,בפסק דין בעבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור
העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) התשנ"א 1991 -ו/או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז-
 ,1987בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות .לשם הוכחת עמידתו בתנאי זה על המציע
להמציא תצהיר זכויות עובדים כמפורט בנספח __.

(ח)

ביטוחים:
.1

תשומת לב המציעים מופנית לדרישות התאגיד לקיום ביטוחים על ידי הקבלן שייבחר,
המפורטות בהסכם ההתקשרות (להלן " ::ההסכם") סעיף " 9אחריות וביטוח" לרבות בנספח
ב' להסכם" ,אישור ביטוחי הקבלן"( ,להלן" :דרישות הביטוח" ו/או "הביטוחים הנדרשים"
ו/או "הוראות הביטוח" ,בהתאמה).

.2

מגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את דרישות והוראות הביטוח ואת מהות
השירותים לפי מסמכי הפנייה במלואן ומצהיר בזאת כי קיבל ממבטחיו התחייבות לערוך
עבורו את כל הביטוחים הנדרשים כמפורט בסעיף (ח) זה (ביטוחים) לעיל ולהלן.

.3

מגיש ההצעה מתחייב לבצע את הביטוחים הנדרשים ולהפקיד בידי התאגיד לא יאוחר ממועד
חתימת ההסכם ו/או מועד תחילת מתן השירותים (המוקדם משניהם) וכתנאי לתחילתם ,את
נספח ב' אישור ביטוחי הקבלן (בנוסחו המקורי) כשהוא חתום כדין על ידי החברה המבטחת.

.4

בנוסף להמצאת אישור עריכת הביטוחים כאמור ,מתחייב הקבלן כי בכפוף לדרישת התאגיד
בכתב להמציא לו העתקים מפוליסות הביטוח הנדרשות.

.5

מובהר בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה
להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך .לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות
הביטוח .מובהר ,כי שינויים ביחס לאישור קיום הביטוחים (נספח ב') עלולים לגרום לפסילת
ההצעה.

.6

לחילופין ,לפי שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד ,ככל שייערכו שינויים ו/או הסתייגויות ביחס
לאישור ביטוחי הקבלן (נספח ב') התאגיד יהא רשאי להתעלם מהם ו/או לבקש את תיקונם
והנוסח המחייב הינו הנוסח שצורף למסמכי הפנייה וההסכם.

.7

למען הסר ספק מובהר בזה ,כי במקרה של אי המצאת נספח ב' אישור ביטוחי הקבלן ,חתום
כדין על ידי מבטחי המציע (בנוסחו המקורי) ,התאגיד יהיה רשאי למנוע ממנו את מועד תחילת
מתן השירותים בשל אי הצגת האישור החתום כנדרש.

.8

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף (ח)  7לעיל  ,מובהר בזה ,כי במקרה של אי המצאת נספח

אישור ביטוחי הקבלן (נספח ב') ,כאמור בסעיף (ח)  7לעיל ,יהיה התאגיד רשאי לראות בקבלן
כמי שהפר את ההסכם ו/או לבטל את זכייתו של הקבלן בהליך זה.
.9

.13

יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים אלא
בחתימה וחותמת של המציע ,המהווים אישור והצהרת המציע כי בדק עם מבטחיו ואין להם
הסתייגות לגבי הנוסח ,התנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשים.

אופן הגשת ההצעה :
(א)

על המציע לחתום על כל מסמכי הצעה בשולי כל דף ובמקומות המיועדים לכך .מובהר בזאת ,כי
המעוניין להציע הצעה יחתום על כל עמוד של כל אחד ממסמכי פנייה זו בעט כחול בראשי תיבות
בשולי כל דף ובחתימה מלאה במקומות המיועדים לכך.

(ב )

על המציע למלא בכתב ברור בטופס ההצעה ,המצורף כנספח א' למסמכי המכרז את הפרטים הבאים:
 אחוז ההנחה על המחיר למשמרת משעה  22:40עד  07:10בימים א' -ה' ,הנקוב להלן₪ 775.32 :
המחיר להלן כולל את כל הרכיבים הנדרשים לתשלום לעובד לרבות הסעות תנאים סוציאליים ורווח
קבלני.
 שמו המלא ,שמות החותמים בשמו ושם המנהל האחראי.
 חתימה מלאה כדין;

.14

(ג)

הצעה אשר לא יצורפו אליה כל המסמכים המנויים לעיל רשאית החברה שלא לדון בה כלל.

(ד )

את ההצעה להגיש במעטפה סגורה ,במסירה אישית ,אשר תוכנס לתיבת המכרזים של החברה בנוכחות
נציג החברה לא יאוחר מיום  1/8/2021בשעה  12:00במשרדי החברה ברחוב התע"ש  22כפר סבא .

(ה)

על המציע לקבל אישור בכתב על הפקדת ההצעה בתיבת המכרזים.

(ו )

לא תתקבלנה הצעות שתישלחנה בדואר ו/או שתישלחנה באמצעות מכשיר הפקסימיליה ו/או
שתישלחנה באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בכל דרך אחרת שאיננה מסירה אישית ו/או שתימסרנה
לאחר המועד האמור לעיל.

שאלות הבהרה
שאלות והבהרות ניתן להפנות במייל המצורף להלן  rinata@palgey-sharon.co.ilולהפנותו לתאגיד פלגי
שרון ,עבור כח אדם מט"ש .מועד אחרון לשאילת שאלות הינו ביום  25/7/2021בשעה .15:00

.15

למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי המציע יהיה מושתק ומנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל
סוג שהוא לרבות אי הבנה ו/או אי ידיעה בגין פניה זו ו/או בכל הכרוך ו/או הקשור בה ו/או הנובע ממנה
לרבות הוראותיו ,תנאיו דרישותיה ,אופייה ,והמציע מוותר בזאת על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל
סוג שהוא כאמור.

.16

החברה רשאית ,בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת הצעות ,להכניס שינויים ותיקונים במסמכי פניה זו
ובכל תנאי מתנאיה ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים.

.17

השינויים והתיקונים ,כאמור ,יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעת כל המציעים ,באתר
החברה ו/או למייל לפי הפרטים שנמסרו על-ידם.

.18

בחינת ההצעה :
(א) כאמור על המציעים להגיש הצעתם במעטפה חתומה .המעטפה תפתח בפתיחה פומבית בנוכחות כלל
המציעים (שירצו להשתתף) שהגישו הצעה.
(ב) בשלב ראשון  -תיבחן עמידתו של המציע בתנאי הסף.

(ג) בשלב השני יבוצע תהליך בחינת ההצעה הכספית .
(ד) החברה תתחשב בבחינת ההצעות ובבחירת ההצעה הזוכה באמינותו ,ניסיונו ,כישוריו ,מיומנותו
והמוניטין של המציע ,במילוי התחייבויותיו כלפי אחרים ,בניסיון קודם שלילי של החברה בהתקשרות
עם המציע ,אם הייתה כזו
(ה) החברה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה ,תנאיה או בשל חוסר
התייחסות לתנאי באופן שלדעת החברה מונע הערכת ההצעה כדבעי ובלבד שחברה קיימה שימוע עם
המציע בטרם קבלת החלטה .המשמעות הינה כי החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר
.19

החברה רשאית לפנות למציעים (או מי מהם) בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע להצעות או בבקשה לקבלת
נתונים ומסמכים נוספים ,כנדרש לדעתה לצורך בדיקת ההצעה והערכתה.

.20

החברה תודיע במכתב למציע שהצעתו תתקבל לאחר ובמידה וועדת המכרזים תאשר את הצעתו.

.21

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

.22

מובהר בזאת כי עריכת כל שינוי ,תוספת או הסתייגות ביחס למסמכי פנייה זו ,בין אם נעשו בגוף המסמכים
ובין אם במכתב לוואי ,תביא לכך כי הצעה לא תידון .במידה ויתקבלו במשרדי החברה דרישה לשינוי תוספת
או הסתייגות ביחס למסמכי פנייה זו ,בין אם נעשו בגוף המסמכים ובין אם במכתב לוואי ,תהווה הפרה
מהותית ויסודית של הוראות ההסכם ,והחברה על פי שיקול דעתה הבלעדי ,תהיה רשאית להעביר את ביצוע
השירותים ע"פ פניה זו לאחר.

.23

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

.24

כל האמור בלשון זכר במכרז זה ,בלשון נקבה במשמע ולהיפך.
בכבוד רב ובברכה
אלעד תמרי ,מנכ"ל

הסכם
שנערך ונחתם כפר סבא ביום _____
בין :תאגיד המים והביוב ,פלגי שרון מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל ,בע"מ
מרחוב התע"ש  ,22כפר סבא
)להלן " :החברה")
מצד אחד
לבין :

(להלן" :הקבלן")
מצד שני
הואיל:

והחברה מעוניינת להתקשר עם הקבלן לצורך לקבלת שירותי העסקת כוח אדם זמני לאיוש איש צוות
במשמרת הלילה מהשעה  22:40עד  07:10ביום המחרת ,במכון הטיהור שפכים כפר סבא הוד השרון
לתקופה קצרה שלא תעלה על  9חודשים (להלן" :השירותים");

והואיל :ולשם כך פרסמה החברה בקשה להצעות מחיר )להלן":הפנייה");
והואיל:

והקבלן הגיש הצעתו לפנייה והצעתו נקבעה כהצעה הזוכה;

והואיל:

והחברה החליטה להתקשר עם הקבלן על סמך הצעתו ובכפוף לתנאים הקבועים במסמך הפנייה ובהסכם
זה;

והואיל:

והצדדים מעוניינים להגדיר זכויותיהם ,התחייבויותיהם ההדדיות ,ההוראות שיחייבו אותם ודרך שיתוף
הפעולה ביניהם בקשר עם ביצוע הוראות ההסכם זה להן.
לפיכך הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 .1המבוא ,הכותרות והנספחים.
 .1.1המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק אחד ובלתי נפרד ממנו.
 .1.2כותרות הסעיפים מהוות מראי מקום בלבד ואין להשתמש בהן לצורכי פרשנות הסכם
זה.
 .2תקופת ההסכם ונספחים להסכם.
2.1

תקופת ההסכם
(א) הסכם זה הינו לתקופה של תשעה חודשים החל מיום חתימת ההסכם (להלן" :תקופת ההסכם").
(ב) לחברה תעמוד האפשרות להאריך את תוקפו של הסכם זה חמש פעמים בלבד בתשעה חודשים
נוספים בכל פעם (להלן" :תקופת הארכה ") על ידי מסירת הודעה מראש ובכתב  60יום לפני תום
מועד תקופת ההסכם ובלבד והקבלן יחליף את העובדים מטעמו בעובדים חדשים שיועסקו בתקופת
הארכה ,כאשר מספר תקופות הארכה לא יעלו על  5תקופות ארכה.
(ג) מימשה החברה את האפשרות כאמור בס"ק (ב) .יחולו כל תנאי הסכם זה ונספחיו על תקופת הארכה
הרלוונטית בשינויים המחייבים.

(ד) לא הודיעה החברה על הארכת הסכם זה ,יפקע ההסכם בתום התקופה באופן אוטומטי וללא צורך
בהודעה מוקדמת בכפוף לסילוק כל התשלומים לקבלן.
2.2

נספחים
(א) הצעת הקבלן  -נספח א'
(ב) אישור קיום ביטוחים – נספח ב'.
(ג) מבוטל  -נספח ג'.
(ד) פירוט העבודה שנדרשת מעובד  -נספח ד'

 .3הצהרות והתחייבויות הקבלן.
 .3.1הקבלן מצהיר כי באפשרותו לספק את כוח האדם הנדרש לביצוע העבודות המפורטים בנספח ד' להסכם
זה המהווה חלק בלתי נפרד הימנו ,והוא בעל ידע ,ניסיון ,מומחיות ,מיומנות ויכולות הדרושים לשם מתן
השירותים ,בהיקף ,ובמקום ובזמנים אשר קבועים בהסכם זה.
 .3.2הקבלן מצהיר כי בדק את כל הבדיקות הנחוצות ,למד את דרישות החברה עפ"י הסכם זה לצורך הגשת
הצעתו לרבות יכולתו לעמוד בכל התחייבויותיה על פי הסכם זה ,והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כלפי החברה בקשר עם כך.
 .3.3הקבלן מצהיר ומתחייב כי יש בידו את האישורים כדלקמן:
(א) רישיון תקף רישיון קבלן כוח אדם בתוקף ,בהתאם לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח
אדם ,התשנ"ו – .1996
(ב) אישור בדבר ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות
ותשלום חובות מס) תשל"ו .1976 -
(ג) אישור עוסק מורשה מטעם שלטונות מע"מ.
(ד) אישור מהמוסד לביטוח לאומי או מרואה חשבון ,כי הקבלן מפריש ניכויים ותשלומים כדין
עבור עובדיו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות ,בהתאם להוראת כל דין לרבות הסכם קיבוצי
ו/או הסדר קיבוצי ו/או צו הרחבה.
הקבלן מתחייב כי יהיו בידו אישורים תקפים כאמור בסעיף זה לעיל במהלך כל תקופת תוקפו של
הסכם זה ,וכי הוא יציגם מפעם לפעם בפני החברה  -לפי דרישתה.
 .3.4הקבלן מצהיר כי לא הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או למיטב ידיעתו ,נגד מנהל
ממנהליו ו/או נגד עובד מעובדיו ו/או נגד כל מי שיפעל מטעמו ,במישרין או בעקיפין ,בביצוע השירותים
כתב אישום לבית משפט ,כתב אישום לבית משפט ,בגין עבירה של מתן שוחד ו/או גניבה ו/או בגין עבירה
שיש עמה קלון ו/או ניתן כנגד כל אחד מן הגורמים המפורטים לעיל צו מכוח חוק מניעת הטרדה
מאיימת ,התשס"ב.2001-
 .3.5הקבלן מצהיר ומתחייב כי בדק טרם הגשת הצעתו מהם האישורים ,הרישיונות וההיתרים הנדרשים
לשם ביצוע השירותים ע"פ הסכם זה ונספחיו.
 .3.6הקבלן מצהיר ומתחייב כי יפעל בכפוף להוראות כל דין במילוי כל התחייבויותיה על פי הסכם זה ויפעל
על חשבונו ,לקבלת האישורים וההיתרים הדרושים לצורך ביצוע השירותים ע"פ הסכם זה ונספחיו.
 .3.7הקבלן מצהיר ומתחייב כי ידוע לה כי העסקת נוער בניגוד לסעיפים  33ו33 -א' לחוק עבודת נוער ,התשי"ג
–  ,1952יהווה הפרה של הסכם התקשרות זה.
 .3.8הקבלן מצהיר ומתחייב כי בדק לפני הגשת הצעתו את דרישות החברה לגבי השירותים אותם הוא נדרש
להעניק במסגרת הסכם זה ,ובכלל זה כמות כוח האדם הנחוץ והכשרתו ,וכי בדק את כל הגורמים אשר
יש או עשויה להיות להם השפעה על הצעתו ו/או על קיום התחייבויותיה על פי הסכם זה.
 .3.9הקבלן מתחייב כי המחיר הנקוב בהצעתו המסומנת כנספח א' להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד
הימנו ,להלן :נקבעו על ידו לאחר שהביאה בחשבון את כל העלויות וההוצאות שייגרמו לו עקב ביצוע
השירותים בהתאם לתנאי הסכם זה ונספחיו ,לרבות עלויות ו/או הוצאות בקשר להכשרת כוח אדם,

תשלום שכר ותנאים סוציאליים לעובדיו ,עלויות ביטוח וכן רווח קבלני סביר ,והוא מוותר בזאת מראש
על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה לתשלום תוספת כל שהיא מעבר לתמורה הנקובה
בהסכם זה להלן.
 .3.10מובהר בזאת למען הסר כל ספק ,כי התקשרות החברה עם הקבלן בהסכם זה נעשית אך ורק על סמך
הצהרותיו של הקבלן כאמור לעיל .כל ניסיון מצד הקבלן לחזור בו או להסתייג במפורש או במשתמע
מהצהרות אלה ,ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה שבעטיה תהיה לחברה הזכות לבטל הסכם זה
לאלתר והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי והוא מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה
ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.
 .3.11הקבלן מצהיר כי הוא מכיר את דרישות החוק להגברת אכיפה על דיני העבודה התשע"ב –  2011ומתחייב
לפעול בהתאם להוראותיו ולאפשר לחברה לבצע פיקוח צמוד לבחינת עמידת הקבלן בהוראות ההסכם
ההתקשרות ונספחיו ,לרבות מסירת מידע לעובדים על דבר האפשרות לקבלת תלונות עובדים בחברה,
מסירת כל מידע נדרש לחברה לשם ביצוע בדיקות שכר תקופתיות ,ומסירת כל מידע נדרש לשם קיום
מעקב אחר תיקון והפרות ככל שתימצאנה עד לתיקונן.
.4

כלליים
.4.1

הקבלן מתחייב בזאת ,לבצע מתן השירותים וכל התחייבויותיו המפורטים בהסכם זה כמפורט להלן:
(א) על הקבלן לתחזק רשימה של שני עובדים לפחות מתוכם באחריות החברה להציב עובד אחד
ואחד בלבד בכל משמרת לילה במהלך אמצע השבוע במשך תקופת ההסכם.
(ב)

מובהר כי על העובדים המוצעים לעבור ,טרם התחלת העבודה ,הדרכה של שעתיים בשעות
הבוקר במכון .עלות השכר בזמן ההדרכה תהא על הקבלן.

(ג)

יובהר כי עובד שנמצא ברשימת העובדים המוצעים על ידי חברת כח האדם לביצוע השירותים
יהיה מחויב לביצוע משמרת אחת לפחות בכל שבועיים.

(ד)

מובהר למען הסר כל ספק כי העובד המוצב יעבוד במשמרת עם עובד קבוע של המכון ,יסייע לו
וישמע להוראותיו .יובהר כי ישנה חלוקת משימות עקרונית קבועה למשמרת הלילה .מצ"ב
נוהל שקיים כרגע בתאגיד .המצ"ב כנספח ה' להסכם זה.

(ה)

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

.4.2

העובד מטעם הקבלן יידרש לבצע את המטלות המפורטים בנספח ד' להסכם זה.

.4.3

(א) לא עמד הקבלן בהתחייבויותיו ולא סיפק את כוח האדם בהתאם לנדרש בהסכם ולשביעות
רצונה של החברה ,תימסר לקבלן הודעה על חוסר הדרוש תיקון/השלמה ,הקבלן יהא חייב
להעמיד כוח אדם חליפי שעבר הכשרה בסיסית כאמור במסמך הפנייה המצורף להסכם זה ,תוך
פרק זמן של עד שעה או בהתאם לזמן שיקבע על ידי החברה לרבות במקרים בהם לא התייצב
העובד או במקרים בהם דרש המפקח את החלפתו של העובד מן הטעמים המפורטים בנספח י'
להסכם זה.
לא תיקן הקבלן את החוסר בכוח האדם תהא החברה רשאית לקזז מהתמורה לקבלן כפיצויים
קבועים ומוסכמים בגין אי ביצוע השירותים סך השווה לפעמיים עלות המשמרת שהוצעה לכל אי
התייצבות כוח האדם למשמרת במועד שנקבע .אין בתשלום זה כדי להפחית או לגרוע מיתר
חובותיו של הקבלן עפ"י הסכם זה.
(ג) חזרו הליקויים על עצמם אף לאחר קבלת מכתב ההתרעה ,תהא רשאית החברה לבטל את
ההסכם עם הקבלן לאלתר .בוטל ההסכם עם הקבלן על ידי החברה בנסיבות אלו ,יהיה הקבלן
מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה בעניין זה ,והוא לא יהיה זכאי לכל
תמורה בגין בטלות ההסכם.

.4.4

מבלי לגרוע מן האמור בסעיף  4.3לעיל ,לחברה תעמוד הזכות להביא הסכם זה לסיומו בכל עת ,באם
לדעת החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי ,השירותים מבוצעים על ידי הקבלן הינם ברמה נמוכה
ו/או לקויה.

.4.5

הקבלן מתחייב לבצע את השירותים ע"י אנשים בעלי מיומנות וכישורים מקצועיים והולמים
המפורטים בפניה .מבלי לגרוע מן האמור בכל מקום בהסכם זה מובהר ומודגש בזאת כי הקבלן
מתחייב לבצע את שירותים ע"י אנשים שירותים דוברי השפה העברית על בוריה .

.4.6

הקבלן מתחייב לדווח לחברה ו/או למפקח על כל אירוע חריג ,מכל מין וסוג ,אשר יארע במהלך מתן
השירותים.

.5

.6

.4.7

כל ההוצאות הכרוכות במישרין או בעקיפין ,לצורך ביצוע השירותים יחולו על הקבלן וישולמו על ידו.

.4.8

מובהר בזאת כי על אף האמור לעיל ,החברה שומרת לעצמה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,את הזכות
לשנות את אופיים של השירותים ו/או לצמצם או להגדיל את היקף מתן השירותים לרבות הגדלה או
צמצום של מספר העובדים המפורטים בהסכם זה .למען הסר כל ספק מובהר כי ערכו של הצמצום או
ההגדלה בהיקף השירותים ,כאמור לעיל ,ייקבע לפי מחיר השירות הנדרש כפול מספר העובדים
שנוספו או נגרעו.

.4.9

הקבלן מתחייב בזאת לדווח בכתב למפקח על אופן ביצוע ומתן השירותים ,בכתב מידי יום .כל אירוע
חריג ו/או מיוחד ידווח לחברה באופן מידי.

.4.10

הקבלן ידאג לכך ,כי עובדיו יתייחסו בנימוס ובהבנה לבאי בריכת השחייה העירונית וימנעו מלהיכנס
עימם לוויכוחים ולעימותים מיותרים.
אין באמור דלעיל ,כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו לפי חוזה זה או לצמצם ו/או
כדי להטיל אחריות כלשהי על המוסדות המוסמכים ו/או על החברה ו/או לתביעות שיוגשו על ידי צד
שלישי.

.4.11

הקבלן מתחייב בזאת להעביר מראש לאישור את רשימת העובדים שיועסקו על ידו.
החברה רשאית לדרוש מן הקבלן שלא לאשר העסקתו של עובד זה או אחר ,הכל לפי שיקול דעתה/ו/ם
הבלעדי ,והקבלן מתחייב בזה שלא להעסיק העובד כאמור.
אין באמור דלעיל ,כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי חוזה זה או לצמצם ו/או כדי
להטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או המפקח מטעמה.

השירותים
.5.1

הקבלן מתחייב בזאת ,כי העובדים שיועסקו על ידו ומטעמו יבצעו את המשימות ,הכל כאמור
וכמפורט בנספח ד' להסכם זה.

.5.2

בנוסף ומבלי לגרוע מן האמור בסעיף  5.1דלעיל ,דלעיל ,יבצע העובד כל מטלה ו/או משימה שתוטל
עליו על ידי החברה.

כוח אדם  -כללי
.6.1

הקבלן יספק על חשבונו את כל כוח האדם הנחוץ לשם ביצוע העבודות ולשם מילוי יתר התחייבויותיו
על פי הסכם זה (להלן" :כח אדם") בהתאם לדרישת החברה כמפורט במסמך הפניה לקבלת הצעות
המצורף להסכם זה ובנספח י' להסכם זה המהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

.6.2

מובהר למען הסר כל ספק כי האחריות לאופן הגעת העובדים הינה על הקבלן בלבד.

.6.3

הקבלן מצהיר ,מאשר ומתחייב בזאת ,כי ביצוע העבודה תעשה על ידי העובדים שעברו הכשרה
בסיסית כאמור במסמך הפניה המצורף להסכם זה.

.6.4

הקבלן מצהיר ומתחייב לא להעסיק נוער בניגוד לסעיפים  33ו33 -א' לחוק עבודת נוער ,התשי"ג –
 ,1952הפרת סעיף זה יהווה הפרה של הסכם התקשרות זה.
מובהר בזאת כי הקבלן מתחייב בזאת לפצות ולשפות את החברה על כל נזק בגין כל תביעה ,או קנס,
או דרישה ,בכל עילה שהיא שתוגש נגדה ,או נגדו ,או נגד כל מי מעובדיו ,שלוחיו ושולחיו ,בקשר עם
העסקה של נער ו/או נערים לצורך ביצוע הסכם זה ,לרבות ההוצאות המשפטיות במלואן שייגרמו או
שיהיו עלולות להיגרם לחברה עקב כך.

 .4.1מובהר למען הסר ספק כי על עובדי הקבלן להיות בעלי תעודה המעידה זהותם .עובד המגיע לעבודה
ואשר לא ניתן לזהותו באמצעות תעודת זהות או כל תעודה אחרת התעיד על זהותו ,יהווה הפרה
יסודית של הסכם זה והחברה תהא רשאית לדרוש את החלפתו בעובד מוכשר השני .
.4.2

הקבלן מתחייב להעסיק במשך כל תקופת תוקפו של הסכם זה לפחות שני עובדים תושבי ישראל אשר
אין כל מניעה ע"פ דין ו/או בהתאם להוראות ו/או דרישות ו/או הנחיות כל רשות מוסמכת אחרת
להעסיקם בישראל ובתנאי שהינם דוברי השפה העברית .

.4.3

הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים המועסקים על ידו כנדרש
על פי כל דין ,ובגין דרישה חוקית ,כפי שיידרש על ידי מפקח עבודה כמובנו בחוק כגון חוק ארגון
הפיקוח על עבודה ,תשי"ד .1954 -

.4.4

הקבלן מצהיר ומתחייב כי כח האדם יועסק על ידי הקבלן על בסיס קבוע ,כשכירים של הקבלן,
והקבלן יישא לבדו בכל התשלומים הכרוכים בהעסקתו ,לרבות :שכר ,תנאים סוציאליים ,ביטוחים,
מיסים וכיו"ב.

.4.5

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,הקבלן מצהיר ומתחייב לפעול לא להציב עובדים שלא עברו את ההכשרה
הבסיסית כאמור במסמך הפניה המצורף להסכם זה .

.4.6

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הקבלן מתחייב כי ישלם לעובדיו שכר אשר לא יפחת משכר מינימום כפי
שיקבע מעת לעת.
מובהר בזאת למען הסר כל ספק ,כי הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של הסכם זה שבעטיה תהיה
לחברה הזכות לבטל הסכם זה לאלתר והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי והוא מנוע
ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.
הקבלן מתחייב להציג בפני החברה בהתאם לדרישתה ,מפעם לפעם ,את תלושי השכר של העובדים
המועסקים על ידו בביצוע העבודות על פי הסכם זה וזאת בהתאם להוראות החוק להגברת אכיפה על
דיני העבודה התשע"ב – .2011

.4.7

מבלי לגרוע מכל מקום אחר בהסכם זה ,מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי משמרת העבודה תהיה
יהיו בהתאם לקבוע בדין .לא ישולם תשלום בגין שעות נוספות  .על קבלן לתכנן את לוח המשמרות של
עובדיו כך שעובד לא יעבוד מעבר לשעות המשמרות הנדרשות .כל תשלום בגין שעות נוספות שיבצע
העובד ,יהיה על חשבונו של הקבלן בלבד.

.4.8

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מובהר כי החברה תשלם תוספת לשעת עובד בשבתות וחגים בהתאם
לקבוע בדין ככל שינתנו השירותים במועדים אלה.

.4.9

הקבלן מצהיר ,מאשר ומתחייב בזאת כי בכל עת ,הוא וכל אחד מעובדיו ו/או מי שפועל או יפעל בשמו
ו/או מטעמו ו/או עבורו יהיו לבושים בתלבושת הולמת ,ומסודרת וינהגו באדיבות ובסבלנות עם
עובדי התאגיד.

 .4.10מנהל המכון ,יהא רשאי ,לפי שיקול דעתו הבלעדית ,לדרוש מן הקבלן להחליף עובד מעובדיו ,והקבלן
מתחייב למלא מיידית אחר דרישת מנהל המכון ולהעסיק אחר תחתיו .
מובהר בזאת כי החברה לא תהא חייבת לפצות את הקבלן בדרך כל שהי בגין הפסדים או נזקים
שנגרמו או שעלולים להיגרם לו בשל כך שנדרשה הפסקת עבודתו של עובד שלו או בשל כך שהחברה
סירבה לאשר קבלת עובד לעבודה ולהעסיק עובד אחר תחתיו.
מובהר למען הסר כל ספק ,לא החליף הקבלן את העובד או לחילופין לא מילא את מקומו בעובד אחר,
בפרק הזמן שיקבע על ידי מנהל המכון ,יהווה הדבר הפרה יסודית של הוראות הסכם זה בעטיה תהיה
החברה או לקנוס הקבלן בהתאם לאמור בסעיף (4.3א) לעיל ו/או להביא הסכם זה לכדי סיום והכל
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 .4.11הקבלן מתחייב כי עובדיו וכל מי שנמצא מטעמו במכון ,יעזבו את המכון מיד בסיום עבודתם.
.4.12
.5

הקבלן מתחייב להעביר ,לפני תחילת ביצוע השירותים על פי דרישת החברה את רשימות העובדים
המועסקים על ידו .ברשימות יפורטו שמות העובדים ,מספר ת.ז .וכתובותיהם.

התמורה
 תמורת קיום כל התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה ובכפוף להוראותיו ,יהא הקבלן זכאי
לתשלום בגין כל משמרת את הסך הנקוב בכתב ההצעה המסומן כנספח א' להסכם זה (כולל את כל
הרכיבים הנדרשים לתשלום לעובד לרבות הסעות תנאים סוציאליים ורווח קבלני) בניכוי הנחת
המציע המפורטת בכתב ההצעה המסומן כנספח א' להסכם זה כפול מספר העובדים שביצעו בפועל
בחודש שחלף בכפוף ובהתאם למפורט בהסכם זה( .להלן" :התמורה").
מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי הקבלן יהא זכאי לתשלום חודשי רק בגין משמרות מלאות
שביצעו העובדים בפועל (להלן" :התמורה החודשית").
התמורה החודשית תשולם לקבלן ,כנגד חשבונית מס שהקבלן ימציא לחברה ,כמפורט להלן:
(א)

עד החמישי לכל חודש יגיש הקבלן חשבון בו יפרט את כל השירותים שביצע במהלך החודש
שחלף בהתאם והמפקח יאשר אותו תוך  5ימי עבודה .בכל מקרה בו לא בוצעה העבודה בהתאם

לנדרש בהסכם זה ובנספחיו ,ו/או לא בוצעו שירותי אבטחה כלל ,ינכה המפקח מן החשבון את
הרכיבים אשר לא בוצעו מן החשבון.
(ב)

.6

.7

מובהר בזאת ,כי תנאי התשלום :שוטף  30 +יום מיום אישור התשלום על ידי מנהל המכון.

.5.1

התמורה על פי הסכם זה תהא צמודה לגובה שכר המינימום החודשי החל ממועד תחילת מתן
השירותים ,ואינה צמודה למדד.

.5.2

הצדדים מצהירים ומתחייבים בזה כי התמורה המפורטת בזה היא מלאה וסופית וכוללת את מלוא
התשלומים להם זכאי הקבלן ללא יוצא מן הכלל וכי החברה אינה חייבת בתשלומים נוספים כלשהם
לקבלן בגין הסכם זה.

.5.3

מובהר בזאת כי המצאת חשבונית הינה תנאי לתשלום התמורה וכי במידה וחל עיכוב בהמצאה ,לא
יהא בכך כדי להטיל אחריות ו/או חובה כלשהי על החברה.

.5.4

הסכומים המפורטים לעיל הינם מלוא התשלומים אשר ישולמו ע"י החברה לקבלן ,בתמורה למתן
שירותיה בהתאם להסכם זה.

.5.5

באם יחולו מיסים ו/או היטלים ו/או תשלומי חובה כלשהם על פי כל דין ,יחולו הם על הקבלן וישולמו
על ידו מעצם היותה קבלן עצמאי.

.5.6

מבלי לגרוע מזכויות החברה על פי הסכם זה ועל פי הוראות כל דין ,תהא החברה רשאית לקזז מכל
סכום אשר יגיע לקבלן מאת החברה כל סכום שהחברה נאלצה לשלם במהלך תקופת ההסכם ,עקב אי
עמידת הקבלן בתנאי הסכם זה ו/או שחובת תשלומו חלה על הקבלן ,למרות האמור לעיל ,לא תקזז
החברה כל סכום לפני שהודיעה לקבלן על כוונתה זו ,ולפני שאפשרה לו ,לתקן את הדרוש ,תוך  3ימים
ממתן ההודעה.

.5.7

מובהר בזאת ,כי פיגור בתשלום שאינו עולה על  10ימים לא יהווה הפרה יסודית של הסכם זה
והחברה לא תהא חייבת בפיצוי.

אי קיום יחסי עובד ומעביד
.6.1

הקבלן מצהיר בזאת כי הינו קבלן עצמאי וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור יחסי עובד
ומעביד בינו לבין החברה .כמו כן מצהיר הקבלן בזאת ,כי הוא המעביד של עובדיו וכי אין בהסכם זה
כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין החברה לבין מי מעובדיו.

.6.2

למען הסר הספק ,מוצהר ומוסכם בזאת ,כי החברה לא תהיה מעבידתם של עובדי ו/או מועסקי
הקבלן והם יהיו עובדיו של הקבלן בלבד.

.6.3

לא יועסק עובד במתן השירותים מעבר ל -תשעה חודשים.

.6.4

כמו כן ,הקבלן יהיה מחויב והאחראי היחיד והבלעדי כלפי עובדיו ו/או מועסקיו בגין כל אחריות,
חובה או חבות שמעביד חב או עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו לרבות ,אך מבלי לפגוע בכלליות האמור
לעיל ,בתשלומים לביטוח לאומי ,ניכויי מס הכנסה או מיסים או היטלים אחרים מכל סוג שהוא ,שכר
עבודה כמשמעותו בחוק הגנת השכר ,תשי"ח  1958 -צוויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים,
תשכ"ג ,1963-תשלומים כלשהם בגין חופשה שנתית או עפ"י חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א,1951-
תשלומים והפרשות לקופות גמל או קרנות ביטוח כלשהן ,וכל תשלומים והטבות סוציאליות מכל וסוג
שהוא ,על פי כל דין ,הסכם ,הסדר קיבוצי וצו הרחבה.

.6.5

הקבלן מתחייב לפצות ולשפות את החברה ,מייד עם דרישתה הראשונה ,במידה ותחויב בתשלום,
כאמור ,לקבלן ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו.

אחריות וביטוח
.7.1

אחריות לגוף או לרכוש
ביחסים בין הקבלן לחברה – יהיה הקבלן אחראי בלעדית לכל נזק ו/או אובדן ו/או חבלה ו/או תאונה
כל מין וסוג שהוא ,לרבות נזק גוף ו/או רכוש אשר יגרמו לכל אדם ו/או אגוד ,לרבות לחברה ו/או לכל
רשות עירונית או ממשלתית ו/או לקבלנים האחרים ו/או לכל מבנה ו/או עבודה ו/או מוצר ו/או ציוד
ו/או לכל צד שלישי אחר ו/או לרכושם של כל אחד מאלה ,כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מביצוע
השירותים על ידי הקבלן ו/או על ידי עובדיו ו/או שלוחיו המועסקים על ידו ו/או כתוצאה מכל מעשה
לרבות מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ,בתקופת מתן השירותים .הקבלן יישא בתשלום כל

קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה אחרת מסוג כל שהוא שיוטלו ו/או יחולו עקב כל מעשה ו/או
מחדל כאמור ו/או כתוצאה מהם .כן יהיה הקבלן אחראי לכל נזק אחר במידה שאחריות כזאת
מוטלת על הקבלן על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או לפי כל דין אחר לנזקים שייגרמו כאמור
לחברה ו/או לכל צד שלישי במהלך ביצוע מתן השירותים.
.7.2

אחריות לעובדים
הקבלן יהיה אחראי לשלומם ולביטחונם של כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או הנמצאים
בשרותיו ומתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים ו/או שיגיעו על פי כל דין לכל עובד ו/או לכל
אדם אחר הנמצא בשירותיו ,כתוצאה מכל נזק ו/או אבדן ו/או תאונה ו/או חבלה כל שהם במהלך
ביצוע השירותים .

.7.3

פיצוי ושיפוי על ידי הקבלן
(א)

הקבלן מתחייב לנקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע את הנזקים ,האובדן,
החבלות והתאונות אשר הקבלן אחראי להם על פי ההסכם ו/או על פי כל דין ,ולרבות ומבלי
לגרוע מכלליות האמור אלה הנזכרים ומפורטים בסעיפים  9.2 - 9.1דלעיל.

(ב)

הקבלן מתחייב לבוא בנעלי החברה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה במידה ויתבעו ביחד ו/או לחוד
בגין נזקים שהקבלן אחראי להם על פי הוראות ההסכם ו/או הוראות כל דין ,לרבות ומבלי
לגרוע מכלליות האמור הנזכרים בסעיפים  9.2 - 9.1דלעיל.

(ג)

הקבלן מתחייב לשפות ולפצות באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב ,את החברה ו/או
עובדיה ו/או שלוחיה בכל סכום אשר יפסק לחובתם ו/או לחובת מי מהם בקשר לנזקים אשר
הקבלן אחראי להם ,לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד ,ובלבד שניתנה לקבלן הזדמנות
להתגונן בתביעה כאמור או נשלחה אליו הודעת צד ג' באותה תביעה.

 .7.4ביטוח
(א)

(ב)

מבלי לגרוע מאחריותו והתחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ,מתחייב הקבלן
לפני מועד החתימה על הסכם זה ו/או לפני מועד תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה על ידו ו/או
מטעמו ו/או עבורו (המוקדם משניהם) ,לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת מתן השירותים
נשוא הסכם זה את הביטוחים המפורטים להלן ,באמצעות חברת ביטוח המורשית כדין לפעול
בישראל( .להלן" :ביטוחי הקבלן" או "הביטוחים") :
()1

אחריות כלפי צד שלישי

()2

חבות מעבידים.

הקבלן מתחייב ,לפני מועד תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה על ידו ו/או מטעמו ,להמציא
לידי החברה אישור בדבר עריכת הביטוחים כנ"ל בהתאם לנוסח המצורף להסכם זה כנספח ב'
(להלן" :אישור ביטוחי הקבלן") ,המהווה חלק בלתי נפרד ממנו ,כשהוא חתום כדין על ידי המבטח
(בנוסחו המקורי):
()1

מוסכם בזה כי המצאת אישור בדבר עריכת הביטוח כאמור ,לא תפגע ו/או לא תגרע
מהתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה על נספחיו.

()2

מוסכם בזה על הקבלן כי המצאת אישור ביטוחי הקבלן (נספח ב') ,כאמור הינה תנאי יסודי
בהסכם זה וללא המצאת אישור ביטוחי הקבלן (נספח ב') לא יוכל להתחיל במתן
השירותים נשוא הסכם זה.

(ג)

ביטוחי הקבלן יורחבו לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה (להלן" :יחידי המבוטח") בגין
אחריותם למעשה ו/או מחדל רשלני של הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו.

(ד)

על הקבלן להחזיק בתוקף את כל הביטוחים הנדרשים בקשר עם השירותים נשוא הסכם זה ,במשך
כל התקופה בה יהיה הסכם זה בתוקף .בכל הקשור עם הפעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם
הסכם זה על נספחיו.

(ה)

הקבלן מתחייב כי בכל ביטוחי הרכוש של הקבלן (במידה וייערכו) יכללו ויתור על כל זכות תחלוף
(שיבוב) של מבטחי הקבלן כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על
זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

(ו) פוליסת ביטוח האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הקבלן על פי סעיף  1לנספח אישור ביטוחי
הקבלן (נספח ב') תורחב לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה (להלן" :יחידי המבוטח")

היה ותוטל על מי מהם אחריות למעשה ו/או מחדל רשלני של הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו בכפוף
לסעיף "אחריות צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי
המבוטח.
(ז) פוליסת חבות מעבידים הנערכת על ידי הקבלן על פי סעיף  2לנספח אישור עריכת ביטוחי הקבלן
(נספח ב') תורחב לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה היה וייקבע לעניין קרות תאונת
עבודה ו/או מחלה מקצועית כלשהי (להלן" :מקרה ביטוח") שייגרמו בתקופת הביטוח למי
מהעובדים המועסקים על ידי הקבלן תוך כדי ועקב עבודתם ,כי הינם נושאים בחובות מעביד כלשהן
כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידי הקבלן ו/או לעניין חבות הקבלן כלפי מי מהעובדים
המועסקים על ידו.
(ח) היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחים הנ"ל ,מתחייב
הקבלן לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים ו/או המשלימים ולגרום לכך כי בכל ביטוח רכוש אשר
יערוך הקבלן מעבר למצוין לעיל ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף (שיבוב) כלפי החברה ו/או
מנהליה ו/או עובדיה ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף (שיבוב) לא יחול לטובת אדם
שגרם לנזק בזדון.
(ט) למען הסר ספק מובהר בזאת כי תנאי הביטוח ו/או גבולות האחריות המתחייבים מן האמור בהסכם
זה ובאישור עריכת ביטוחי הקבלן ,הינם דרישה מינימאלית המוטלת על הקבלן ,ועל הקבלן לבחון
את חשיפתו לחבויות ולקבוע את תנאי הביטוח ו/או גבולות האחריות בהתאם .הקבלן מצהיר
ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מנהליה
ו/או עובדיה ו/או מי מטעמם בכל הקשור לתנאי הביטוח וגבולות האחריות המינימאליים כאמור
לעיל ולהלן.
(י) ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לשנותם לרעה בתקופת
הביטוח ,אלא אם שלח לקבלן ולחברה הודעה בכתב בדואר רשום ( 30שלושים) יום מראש על כוונתו
לעשות זאת .מבטחי הקבלן יתחייבו כי לא יהיה תוקף לביטול ו/או שינוי לרעה שכאלו לגבי החברה
ו/או מנהליה ו/או עובדיה אם לא נשלחה הודעה בכתב כאמור לעיל ובטרם חלוף ( 30שלושים)
הימים ממועד משלוח ההודעה.
(יא) כל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע לקבלן ולחברה כי איזה מבין ביטוחי הקבלן על פי הביטוחים
שנערכו לפי נספח אישורי ביטוח הקבלן (נספח ב') עומד להיות מבוטל או משונה לרעה ,כאמור
בסעיף  9.4י' לעיל ,מתחייב הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא לחברה אישור עריכת
ביטוח חדש ,לפני מועד הביטול או השינוי לרעה של הביטוח הקודם ,כאמור לעיל ולהלן.
(יב) ביטוחי הקבלן ייכללו תנאי מפורש על פיו ייקבע כי הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על
ידי החברה וכי מבטחי הקבלן מוותרים על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי
החברה .לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור בסעיף  59לחוק חוזה הביטוח התשמ"א –  1981ולרבות
כל טענת "ביטוח כפל" כלפי החברה וכלפי מבטחיה.
(יג) מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן ,הקבלן מצהיר ,כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה
כנגד החברה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו על פי הביטוחים שנערכו לפי נספח אישורי ביטוח
הקבלן (נספח ב') ,והוא פוטר בזאת את החברה מכל אחריות לנזק כאמור (לרבות בגין ההשתתפות
העצמית המוטלת על הקבלן) .אולם מוסכם בזה כי הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק
בזדון.
(יד) הקבלן מתחייב לשלם את דמי הביטוח בגין הפוליסות המפורטות בסעיף  9.4זה (ביטוח) לרבות
באישור ביטוחי הקבלן (נספח ב') ,וכל תשלום אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר להן במועד
ולמלא ולקיים את כל הוראות הפוליסות כלשונן ,ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,לשמור על הוראות
הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח ,ככל שקיימות ולדאוג ולוודא כי הפוליסות תהיינה
בתוקף במשך כל תקופת מתן השירותים בקשר עם הסכם זה.
(טו) כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן ,הקבלן יהיה אחראי לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או
עובדיה באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מאי קיום ו/או
הפרת תנאי מתנאי איזו מהפוליסות שלא בתום לב על ידי הקבלן ו/או מנהליו ו/או מי מהעובדים
המועסקים על ידו.
(טז) נוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור יקבע בפוליסות כי אי קיום בתום לב ו/או הפרה
בתום לב של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הקבלן ,לרבות ,אך לא מוגבל ,אי מתן
הודעה ו/או אי הגשת תביעה שנעשו בתום לב על ידי הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו ,לא יפגעו
בזכויות החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה לקבלת שיפוי ו/או פיצוי על פי ביטוחים אלו.

(יז) לא יאוחר מ ( 7 -שבעה) ימים ממועד תום תקופת ביטוחי הקבלן ,מתחייב הקבלן לחזור ולהפקיד
את אישור עריכת הביטוח כאמור בסעיף  9.4ב' לעיל ,בגין הארכת תוקפם לתקופה נוספת ,הקבלן
מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי הקבלן ,במועדים הנקובים ,מדי תקופת ביטוח וכל עוד
הינו מחויב בעריכת הביטוחים בהתאם לאמור בהסכם זה על נספחיו.
(יח) הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישור ביטוחי הקבלן (נספח ב') כאמור ,הינה תנאי מתלה
ומקדים לתחילת ו/או המשך מתן השירותים והחברה תהא זכאית למנוע מן הקבלן את תחילת ו/או
המשך מתן השירותים כאמור במקרה שהאישור ,כאמור ,לא הומצאו במועד המוסכם כנדרש.
(יט) מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן ,המצאתם ו/או בבדיקתם ו/או אי בדיקתם על
ידי החברה ו/או בשינויים ,כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה או על מי מטעמה ו/או להוות
אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם ו/או לגרוע בצורה כלשהי מאחריותו ו/או
מהתחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין .או כדי להטיל אחריות כלשהי על
החברה ו/או על מי מהבאים מטעמה.
(כ) החברה רשאית (אך לא חייבת) לבדוק את אישורי הביטוח שיומצאו על ידי הקבלן כאמור לעיל
והקבלן ,יבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויותיו על פי סעיף  9.4זה
(ביטוח).
(כא) הקבלן מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של החברה ביחס לאישורי הביטוח וזכותה לבדוק את
אישורי הביטוח ולהורות על תיקונם כמפורט לעיל ,אינה מטילה על החברה או מי מטעמה כל חובה
וכל אחריות שהיא לגבי אישורי הביטוח כאמור ,טיבם ,היקפם ,ותוקפם ,או לגבי היעדרם ,ואין בה
כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.
(כב) בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מוסכם בזה כי החברה תהא רשאית לעכב כל סכום לו הינו
זכאית על פי תנאי סעיף  9.4זה (סעיף הביטוח) מהתמורה העומדת לזכות הקבלן בקשר עם
ההתקשרות נשוא הסכם זה ובתנאי שהודיעה על כך לקבלן ,בכתב( 7 ,שבעה ימים מראש).
(כג) מוסכם בזה על החברה כי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישוב התביעה בהתאם למוסכם על
ידי החברה ,יושב לקבלן הסכום המעוכב (כאמור בס"ק  9.4כב' לעיל) בניכוי הוצאות שנגרמו לחברה
(באם נגרמו) בקשר עם התביעה לתגמולי הביטוח ,כאמור.
(כד) בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם זה לעיל ,מתחייב הקבלן למלא אחר כל דרישות
והוראות החוק לביטוח לאומי ,חוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים ,התקנות וכדומה ,שהותקנו
לפי החוקים הנ"ל ,ובעיקר ,אך מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל ,באופן שכל העובדים שיועסקו
במתן השירותים נשוא הסכם זה ,לרבות שליחיו ואלה שיועסקו באופן מקרי או זמני ,יהיו בכל עת
ובמשך כל תקופת הסכם זה ,זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.
(כה) מובהר בזאת ,כי כל הוראה בסעיף  9.4זה (ביטוח) בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של
הוראות ההסכם בדבר אחריותו הבלעדית של הקבלן לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים
בהסכם זה ו/או על פי הדין.
(כו) מובהר ,כי הוראות סעיף  9.4זה (ביטוח) הנן מעיקרי ההסכם ,והפרתן מהווה הפרה יסודית של
ההסכם.

.8

הפרות ההסכם ,ביטול ההסכם ופיצויים
.8.1

החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להביא הסכם זה ,כולו או מקצתו ,לידי סיום על
ידי מתן הודעה בכתב לקבלן תוך ( 30במילים :שלושים) יום מראש ובכתב.
נתנה החברה הודעה כאמור ,יהא הקבלן זכאי לתמורה בגין השירותים שבוצעו על ידו עד מועד סיום
ההסכם כאמור.

.8.2

מבלי לגרוע מן האמור בסעיף  12.1לעיל ,החברה תהא רשאית ,בנוסף לכל סעד העומד לרשותה על פי
הסכם זה ועל פי כל דין ,להביא הסכם זה לקצו וזאת במקרים ובתנאים המפורטים להלן:
(א)

אם הקבלן הוכרז כפושט רגל או מונה לו כונס נכסים או לחלופין אם הקבלן הוא קבלן שקיבל
החלטת פירוק או ניתן לגביו צו פירוק או מונה לו מפרק או כונס נכסים או מנהל קבוע או ניתנה

לגביו החלטה אחרת והצו המנוי או ההחלטה האמורים לא בוטלו תוך  60יום ממועד קבלתם,
או אם הקבלן ו/או בעליו ו/או מנהליו הבכירים הורשעו בפלילים בעבירות שיש עימן קלון
(ב)

אם הפר הקבלן הפרה יסודית של הוראות הסכם זה.

(ג)

לצורך ביטול ההסכם מן הטעמים לעיל ,לא תהא החברה חייבת בהודעה מוקדמת.

(ד)

למען הסר ספק ,אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרת שיש לחברה עפ"י
הסכם זה ו/או עפ"י כל דין לרבות בגין הפרת תנאי כלשהו בהסכם זה שאינו מצוין בסעיפים א'-
ב' לעיל.

.8.3

כל נזק שיגרם לקבלן ו/או לצד שלישי כתוצאה מביטול ההסכם עפ"י הוראות הסכם זה יחול על
הקבלן ,ולקבלן לא יהיה כלפי החברה ו/או מי מטעמה כל טענה ,דרישה או תביעה ביחס לביטול
ההסכם ,נזקים שנגרמו לו ,החזר השקעתו ,וכל פיצוי אחר.

.8.4

מוסכם בין הצדדים ,כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של חוזה זה ויזכו את החברה בכל
הסעדים והתרופות המוקנים לה על פי חוזה זה ועל פי כל דין:
(א)
(ב)

(ג)
.8.5

.9

.10

ניתנו לקבלן שתי התראות בכתב על אי התייצבות עובדים למשמרת .
הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הקבלן,
כולם או חלקם ,והעקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך  7יום ממועד
ביצועם.
הוכח להנחת דעתה של החברה ,כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה.

נוסף ומבלי לפגוע או לגרוע מן האמור בכל מקום אחר בחוזה זה ,מוסכם על הצדדים ,כי אי ביצוע
משימה ו/או מטלה ו/או התחייבות כלשהי מהתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה ,כולה או חלקה ,ו/או
ביצוע מי מאלה באופן חלקי ו/או שלא כאמור מדרישות ותנאי חוזה זה ,והכל לשביעות רצונה
המלאה של החברה ,לרבות עמידה בלוחות זמנים ,דיווחים ,נהלים ,ביצוע משימות ומטלות ,תזכה
את החברה בחיוב הקבלן בתשלום קנס כספי של  ,₪ 500כשהם צמודים למדד ,בגין כל מקרה כאמור.
בגין הישנות מקרה כאמור ,יוכפל שיעור הקנס.
הסכום כאמור ,יקוזז מסכום התמורה לה זכאי הקבלן לפי חוזה זה.

העברת ההסכם ו/או העסקת קבלני משנה
.9.1

הקבלן אינו רשאי להסב ו/או להעביר הסכם זה ,כולו או חלקו ,או כל טובת הנאה על פיו לאחר ,בין
בתמורה ובין שלא בתמורה ,ו/או לשעבד ו/או להסב את זכויותיה על פי חוזה זה ,כולן או חלקן.

.9.2

העברת  25%מהשליטה בקבלן ,בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים ,תחשב
כהעברה המנוגדת לאמור בסעיף .11.1

.9.3

סעיף זה הינו סעיף יסודי ומהותי והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם ,כהגדרתה בסעיף 6
לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת הסכם) ,תשל"א .1970 -

כללי:
 .10.1הס כמת הצדדים לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים ,או הנחה ,או דחייה שניתנה לצד אחד לא
יהוו תקדים למקרה אחר.
 .10.2לא השתמשו הצדדים במקרה מסוים ,בזכויות הנתונות בידם על פי הסכם זה ,אין לראות בכך הקלה
או ויתור על אותן הזכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו הקלה או ויתור כלשהו על זכויות
הצדדים וסמכויות המפקח כמותנה בהסכם זה.
 .10.3הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים ואת היחסים המשפטיים ביניהם והוא מבטל כל
הסכם ,מצג ו/או הסכמה קודמים שנעשו ,אם נעשו ,בין בכתב ובין בעל פה ,על ידי מי מהצדדים.
 .10.4כל שינוי בהסכם זה או בחלק ממנו ייעשה בכתב בלבד ,ובחתימת הצדדים לו ,וכל עוד לא נעשה כן ,לא
יהיה לו כל תוקף.
 .10.5ארכה ,ויתור ,הימנעות מפעולה מצד החברה לא יחייבוה ולא ישמש מניעות לנקיטת זכויותיה ,אלא
אם כן נעשו בכתב ובמפורש בחתימת מורשי החתימה של החברה.

.10.6

מובהר בזאת למען הסר כל ספק וזאת מבלי לגרוע ומבלי לפגוע מזכותה של החברה בהתאם להוראות
הסכם זה ו/או בהתאם להוראות כל דין כי החברה תהיה זכאית לקזז כל סכום ו/או תשלום מן
התמורה לה זכאי הקבלן בהתאם להוראות הסכם זה ,לרבות בגין פיצוי ,קנס ,הפרה ,שיפוי ,חוב,
חיוב והשתתפות.

 .10.7כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה.
 .10.8כל הודעה שתישלח על ידי הצדדים על פי הכתובות דלעיל תחשב כמתקבלת תוך  72שעות מיום
מסירתה כדבר דואר רשום.
 .10.9הצדדים מתחייבים להודיע אחד למשנהו על כל שינוי בכתובתם ,אם יהיה ,והוראות סעיף זה יחולו על
הכתובות החדשות.
ולראייה באו הצדדים על החתום :
__________________
________________
החברה

הקבלן

אני הח"מ עו"ד _______________ מאשר בזאת כי ההסכם נחתם על ידי מורשי החתימה של הקבלן וכי חתימות
דלעיל מחייבות את הקבלן לכל דבר ועניין.

___________________
חתימה וחותמת.

נספח א'

תאגיד המים והביוב פלגי שרון
מיסודן של עיריית כפר סבא המועצה המקומית כוכב יאיר – צור יגאל בע"מ
פניה לקבלת הצעות _____
לקבלת שירותי העסקת כוח אדם זמני .
אני הח"מ __________________________________ ,מאשר בזה כי קראתי ,עיינתי ובדקתי את כל מסמכי פניה לקבלת
הצעות _____לקבלת שירותי העסקת כוח אדם זמני ,וכי הנני מסכים להם ומתחייב לפעול על פיהם.

.1

הנני מציע _________ ( %במילים )_______________________________________ :הנחה על
המחיר למשמרת משעה  22:40עד  07:10בימים א' -ה' ,הנקוב להלן₪ 775.32 :
 מובהר אם ההנחה כוללת שברי אחוזים ,היא תכתב בצורת שבר עשרוני אשר יכלול לא יותר משתי ספרות אחרהנקודה.

_________

____________

שם המציע

חתימת המציע

____________
ת"ז/מס 'חברה בע"מ/
מס' שותפות רשומה

כתובת המציע _____________________________טלפון המציע __________________
פרטי מוסמכי חתימה החתומים בשם המציע :
תאריך______________ :
__________ __________
ת.ז.
שם

__________
שם

_____________
ת.ז.

נספח ב' –אישור קיום ביטוחים
תאריך __________ :
לכבוד
פלגי שרון ,מיסודן של עיריית כפר סבא
והמועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל בע"מ
(להלן" :המזמין")
רחוב התע"ש 22
כפר סבא
א.ג.נ,.

הנדון :אישור ביטוחי הקבלן.
שם המבוטח :
חוזה מס' :

______________________________________ (להלן " :הקבלן").
סירותי כוח אדם (להלן" :השירותים" ו/או "ההסכם"").
______

אנו __________ חברה לביטוח בע"מ החתומים מטה מאשרים כי ערכנו עבור הקבלן את הביטוחים
המפורטים להלן ,למשך התקופה שמיום __________ ועד יום __________ (שני התאריכים נכללים
ולהלן" :תקופת הביטוח").
.1

צד שלישי

פוליסה מס'______________________ :

הכיסוי הביטוחי :

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ,המבטח את אחריותו של הקבלן על-פי דין
בשל אובדן פגיעה ו/או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא
בכל הקשור לשירותים בקשר עם ההסכם לרבות פגיעה או נזק לחברהו/או
למנהליה ו/או לעובדיה.

גבולות האחריות :

 2,000,000ש"ח (שני מיליון ש"ח) לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית.

ביטול הגבלות :

ביטוח זה אינו כפוף להגבלות בדבר חבות הנובעת מ :אש ,התפוצצות ,בהלה,
חבות הקבלן בגין וכלפי קבלנים ו/או קבלני משנה ועובדיהם ,עבודות בגובה
ו/או בעומק ,הרעלה כל דבר מזיק במאכל או משקה ,וכן תביעות תחלוף מצד
המוסד לביטוח לאומי (למעט לגבי עובדים שהקבלן חייב לשלם בגינם דמי
ביטוח לאומי).

תנאים מיוחדים :

.2

1.1

פוליסת הביטוח הורחבה לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או
עובדיה (להלן" :יחידי המבוטח") בגין אחריות שתוטל על מי מהם
למעשי ו/או למחדלי הקבלן וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו
נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

1.2

בפוליסת הביטוח מצוין במפורש כי רכוש החברה שאינו רכוש
בבעלותו ,ו/או שימושו של הקבלן ,ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד
שלישי.

חבות מעבידים

פוליסה מס'______________________ :

הכיסוי הביטוחי :

ביטוח חבות מעבידים המבטח את אחריותו של הקבלן על פי פקודת הנזיקין
(נוסח חדש) ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים ,התש"ם  1980 -כלפי
העובדים המועסקים על ידו במתן השירותים בקשר עם ההסכם בגין תאונת
עבודה או מחלה מקצועית (להלן" :מקרה ביטוח") ,שייגרמו למי מהם תוך
כדי ועקב עבודתם במשך תקופת הביטוח בכל הקשור במתן השירותים

בקשר עם ההסכם.
גבול האחריות :

 6,000,000ש"ח לתובע.
 20,000,000ש"ח לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית.

ביטול הגבלות :

תנאים מיוחדים :

ביטוח זה אינו כולל הגבלות בדבר ,שעות עבודה ומנוחה ,חבות הקבלן כלפי
קבלנים ו/או קבלני משנה ועובדיהם (היה והקבלן ייחשב כמעבידם) והן
בדבר העסקת נוער המועסקים על פי החוק.
1.1

פוליסת הביטוח הורחבה לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או
עובדיה ,היה ונקבע לעניין קרות מקרה ביטוח ,כי מי מהם נושא
בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי הקבלן ו/או לעניין חבות
הקבלן כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידו.

פוליסת הביטוח כוללת תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות
2.2
תחלוף (שיבוב) כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ,ובלבד
שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם
שגרם לנזק בזדון.
הננו מאשרים בזאת כי הפוליסות הנ"ל כוללות תנאי מפורש לפיו הנן
3.1
 .3כללי :
ראשוניות וקודמות לכל ביטוח הנערך על ידי החברה וכי אנו
מוותרים על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי
החברה ,לרבות ,כל טענה ו/או זכות כאמור בסעיף  59לחוק חוזה
הביטוח ,התשמ"א  ,1981 -לרבות כל טענת "ביטוח כפל" כלפי
החברה וכלפי מבטחיה.
הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום דמי הביטוח
3.2
וההשתתפות העצמית חלה על הקבלן בלבד ,ובכל מקרה לא על
החברה.
הננו מאשרים כי הפרה בתום לב ו/או אי קיום בתום לב של תנאי
3.3
מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הקבלן ,לא יפגעו בזכויות
החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה לקבלת שיפוי ו/או פיצוי על פי
ביטוחים אלו.
כמו כן  ,הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו וגם או
3.4
לא ישונו לרעה ,במשך תקופת הביטוח ,אלא אם תישלח לחברה
הודעה כתובה בדואר רשום ( 30שלושים) יום מראש וכי לא יהיה
תוקף לביטול ו/או לשינוי לרעה שכאלו לגבי החברה ו/או מנהליה
ו/או עובדיה אם לא נשלחה לידי החברה הודעה בכתב כאמור לעיל
ובטרם חלוף ( 30שלושים) הימים ממועד משלוח ההודעה.
הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בכפוף לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש
באישור זה ,ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.
בכבוד רב,
(חתימת המבטח)

(חותמת המבטח)

(שם החותם)

(תפקיד החותם)

נספח ד' – פירוט העבודה שנדרשת מעובד
29/07/2019
הנדון :נוהלי עבודה משמרת ערב ולילה מט"ש כפ"ס הוד השרון
כללי
בהתאם לבקשתך מצורף בזאת מסמך הכולל נוהל עבודה למפעילים במשמרת הערב והלילה
במט"ש כפר סבא הוד השרון .המט"ש מאויש  24/7ב 3-משמרות כמפורט להלן:
 .1משמרת בוקר משעה 07-15:30
 .2משמרת ערב משעה 15:30-23:00
 .3משמרת לילה משעה 23:00-07:00
משמרת הבוקר הינה המשמרת בה מבוצעת עיקר הפעילות וכוללת סחיטת בוצה ,בדיקות מעבדה,
עבודות תחזוקת מנע ,עבודות מול קבלני תחזוקה ככל שנידרש ,קבלת כימיקלים וכן תפעול שוטף
של המט"ש.
במשמרות הערב והלילה אין פעילות יזומה והמטרה הינה לתפעל את המט"ש כך שהמערכות
תמשכנה לפעולנה ולתת מענה לתקלות שבר ככל שתהיינה .משמרות אלה מאוישות על ידי שני
מפעילים ולפיכך מסמך זה מגדיר את נהלי העבודה למשמרות אילו בלבד .נהלי העבודה הינם
למשמרת הערב והלילה כאחד.
צוות:
במשמרת הערב יוגדר מפעיל בכיר ומשני .המפעיל הבכיר תפקידו להיות איש קשר לקבלת
ושליחת הודעות טלפוניות ,אחריות לביצוע המטלות שיפורטו להלן וחתימה על דוחות התפעול.
המפעיל המשני תפקידו לעזור למפעיל הראשי בביצוע כל משימות המשמרת כפי שיפורטו בהמשך.
משימות לביצוע:
תפעול מערכת הבקרה:
 .1תפעול שוטף:
הצוות ידאג לתפקוד השוטף של מערך הבקרה .מערכת הבקרה במט"ש מקבלת נתונים מכל
המתקנים במט"ש ויש לוודא כי המתקנים פועלים כסדרם על פי נתוני התכנון .כך למשל יש
לוודא:
 משאבות פועלות על פי מפלסי הפעלה והדממה שכוונו אליהם. משאבות בוצה מוסמכת מעבירות בוצה בתורנות לכל אחד מהמעכלים יש לוודא כימגופי כניסה לכל אחד מהמעכלים נכנסי בתורנות.
 ריכוזי החמצן בריאקטורים תקינים על י נקודת העבודה ( )setpointשנקבע להם. בקרה אחר ספיקות הכניסה בקרה אחר עכירות ביציאה ממתקן הסינון ,רמת החמצן ,והמוליכות. בקרה אחר תפקוד שוטף של כלל המיתקנים והמערכות. בקרה אחר יציאת בוצה מהמשקעים בקרה אחר תפקוד המגובים. .2תגובה לתקלות –
בכל תקלה המתגלה במערכת הבקרה יש לפעול במתכונת הבאה
-

שני אנשי המשמרת ייגשו למתקן הרלוונטי על מנת לבחון א מהות התקלה.
יש לאתר את מהות התקלה ולנסות לפתור אותה כך למשל במידה ומשאבה בתקלה יש לנסות
לבצע שטיפה הפוכה ,לפתוח מסנן.

 במעכלי הבוצה במידה והלחץ באחד המעכלים עולה יש לבחון האם יש למלא מים במסננים. לחצן ביטול תקלה.צוות המשמרת יעשה כל שביכולתו על מנת לפתור את התקלה ולא להשאירה למשמרת שאחריו.
יש לתעד תקלות משמעותיות ואלה שלא נפתרו בטופס מיוחד להעברת משמרת המצורף בנספח 1
סיורים
 .1צוות המשמרת יבצע סיורים במט"ש במהלך כל המשמרת .הסיורים יבוצעו בזוגות ויכללו
ביקור בכל המתקנים וביצוע בדיקות ויזואליות כמפורט בטופס בנספח . 1
 .2לכל אחד מהמתקנים נקבעה תדירות סיורים למשמרת וצוות המשמרת יבצע בכל סיור את כל
מה שנידרש וימלא במחשב את רשמי הסיור על פי הנידרש.
 .3מילוי טופס זה יבוצע במהלך המשמרת ויועבר לסגן מנהל המכון בסיום המשמרת.
הערה :במידה ויש תקלה המחייבת עבודה רציפה במתקן יבוצעו סיורים בתדירות מופחתת ,אך
יש לוודא כי מבוצעים סיורים להבטחת עבודה תקינה
טופס משמרת
 .1בסיום כל משמרת ימלא המפעיל הראשי טופס משמרת ובו יפרט את אירועי המשמרת
האחרונה .כמו כן יחתום על טופס המשמרת .יש למלא ארועים מרכזיים בלבד כגון תקלות
מתמשכות ,תקלה בציוד ,נזק וכיו"ב (נספח .)3
 .2למשמרת הלילה מתווסף בנוסף טופס נתוני תפעול המפורטים בנספח  .2נתוני התפעול
ימולאו על גבי גליון אלקטרוני וישמרו שם .בכל יום מימות החודש הקלנדארי יש למלא
נתונים אלה ברצף.
יודגש כי יש לעדכן בכל תקלה מרכזית יש לעדכן א סגן מנהל המכון ואת מנהל המכון ככל שידרש.
בברכה,
ארנון מאיר -מהנדס המט"ש
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