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  לקבלת שירותי ממונה בטיחות וגיהות בעבודה 408/21מכרז פומבי דו שלבי מס' 

 בע"מ  2010עבור מי אביבים 

שירותי  לקבלת  בע"מ )להלן: "החברה" ו/או "מי אביבים"( מבקשת בזאת לקבל הצעות    2010ברת מי אביבים  ח .1

 ממונה בטיחות וגיהות בעבודה.

 (. 1993-ים, תשנ"גא' לתקנות חובת המכרז5קנה המכרז הינו מכרז פומבי דו שלבי )בהתאם לת .2

על .3 והתניות המופיעים -הגשת הצעה  ועניין הסכמת המציע לכל ההוראות, התנאים  מציע, תהווה לכל דבר  ידי 

 במסמך זה ובכל מסמך אחר מהווה לחלק ממסמכי המכרז.

מ .4 הרשומים  ממסמכי  המסמכים  נפרד  בלתי  חלק  מהווים  לצרף    המכרז טה  המציע  על  כשהם  אותם  להצעתו 

 חתומים: 

 עמוד מסמך מס"ד
 1-10 מסמכי המכרז  1
 11 השירותים המבוקשים תעריףטופס  - נספח א' 2
 13 טופס התחייבות לקיום הצעה    -' נספח ב 3

הסף למכרז( ואמת המידה  לתנאי  15.2)להוכחת עמידה בסעיף הצהרה על ניסיון טופס  - נספח ג' 4
 14 לניסיון המציע 

עיריית תל אביב, חברות עירוניות של עיריית תל  בטופס הצהרה על ניסיון בעבודה  -' נספח ד 5
 15 אביב ומי אביבים 

והבטחת תנאים  ין דכ תצהיר בהתאם לחוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא - נספח ה' 6
 16 1987 -ובהתאם לחוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991 -א נ"הוגנים(, התש

 17 מכרז שמירה על דיני ההגבלים העסקיים ואי תיאום  בדבר הצהרה -נספח ו'  7
 18-39 הסכם  -נספח ז'  8
 

 ם:הבאי   םכיהצעתו, את המסמיצרף ל מציע לעיל, ה  4עיף בנוסף למסמכים המנויים בס .5

 . אחרת, יש לצרף תעודת עוסק מורשה. דותאגתעודת הההעתק מת אם המציע חברה,  5.1

ות או השותפים ושיעור  חשבון על שם התאגיד, שמות בעלי המני אם המציע חברה, אישור עו"ד או רואה   5.2

ו במידה  )דירקטורים(.  התאגיד  מנהלי  שמות  ו/או  אחזקותיהם,  חברה  הינה  במציע  המניות  מבעלי  מי 

יפותש ו/אות,  המניות  בעלי  את  לפרט  השותפיש  ושיעור  ם  ו  המתאים,  לפי  שותפות,  ו/או  חברה  באותה 

 ר ודם ולא חבר בני אדם או גוף משפטי אחר.די ישות בשאחזקותיהם עד שהפירוט יגיע לכ

 לא תותר הגשת הצעה משותפת. .6

 השירות  תיאור .7

 .  דהבעבו תוה יקבלת שירותי ממונה בטיחות וגרז הינו השירות נשוא המכ
 קופת ההתקשרותת .8

)להלן: "תקופת ההתקשרות הראשונה"(. לחברה שמורה האופציה להאריך את    שנהל  אהסכם היקופת ה ת 8.1

במידה וימומשו  שנים    5)סך הכל  פת ההתקשרות הראשונה בתקופה אחת או במספר תקופות נוספות  תקו

 כל האופציות בהסכם( בתנאים זהים או מיטביים.  
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 ה: מכרז זבם לוחות הזמני .9

    .15:00בשעה   01/12/2021  -ה, 'דום בי: הבהרה האחרון להגשת שאלות המועד 9.1

 . 12:00בשעה   15/12/2021 -ה, 'ד : ביוםהאחרון להגשת הצעות המועד 9.2

 . לא תישקלנה-עד לתאריך והשעה הנקובים לעיל   א(הצעות שלא תהיינה בתיבת המכרזים )מכל סיבה שהי 9.3

 
 שאלות הבהרה  .10

הקעלמו  עד 10.1 להגש  9בסעיף    בועד  שלעיל  הת  להודבאלות  רשאי  המציע    בדוא"ל   לחברהיע  הרה, 

avivim.co.il-@meitmaana  בהיר חוסר  או  התאמות  אי  שגיאות,  סתירות,  כל  במסמכי  על  שמצא  ות 

ז  רכמכי המבמסהו הכלול  ענין כלש  פרט או  ואצלו בקשר למובנו של סעיף א   התעוררפק ש , ועל כל סהמכרז

 .  (2פח  )נס או הנוגע לעבודה נשוא המכרז או על כל שאלה או הערה הנוגעת להסכם, לרבות נספח הביטוח

 עות.פרט זה לאחר הגשת ההצמציע שלא ישלח הודעה כאמור יהיה מנוע מלטעון כנגד סעיף ו/או  10.2

  בו יייחה  ברהחמ לנהשתתקב בכתב   בותתשו ורק  טלפונית, שיימסר  למידע  ראית חא תהיה לא  החברה 10.3

 ה.תוא

בלבד: מס'   WORDהפונים נדרשים לערוך את שאלותיהם בטבלה מסודרת )שמופיעה להלן(, על גבי מסמך  10.4

נספח במסמכי המכרז/ ההסכם ו/או    בהירה בשפה ופירוט השאלה בלשון    סידורי של השאלה, מס' סעיף 

 ללי".  "כ -יף/נספח  ן בטור סעאז לציי ויתן לשאול גם שאלות כלליות, רית. נהעב
 

 רוט השאלה יפ מס' סעיף ו/או נספח במסמכי המכרז/ ההסכם  "דמס

 

 

  

 

 עלותמכרז הינה ללא השתתפות ב .11

מא  המעוניין מציע   11.1 המכרז  מסמכי  את  ידפיס  שבנדון  למכרז  הצעה  חברת  להגיש  של  האינטרנט  מי  תר 

 . www.mei-avivim.co.il-בכתובת  בע"מ  2010אביבים 

 אופן הגשת ההצעה  .12

המכרזים הנמצאת במשרדי חברת    בת תיל  07:00-15:00ה' בין השעות    -להגיש בימים א'    ההצעה יש את   12.1

 .15:00שעה , עד היסהקומת כנ פארק עתידים ב אבי לת  121יאה  דבורה הנבבע"מ,  2010מי אביבים  

 .12:00שה הינה עד השעה הגשת ההצעה( ההגל ןהמועד האחרו 15/12/2021כי ביום  ודגשמובהר ומ

   .בלבדמכרז ההצעה תוגש על גבי מסמכי ה 12.2

כריכת   ללאות  צדדידו    בהדפסה  לא)רגיל    4Aאת מסמכי המכרז בדף  פסה רגילה  להדפיס בהד על המציע   12.3

   פסה. בהדברור או ויד קריא   תו בכתבעלמלא את הצו (העמודים

 מסמכי המכרז.ב שהמציע יצרף להצעתו כל מסמך נוסף הנדר 12.4

 כל מסמכי ההצעה חייבים להיות חתומים על ידי המציע.  12.5

 . על גבי טופס הצעת המחירו לי כל עמוד יש לחתום בחתימה מלאה + חותמת בשו 12.6

 .המכרז במסמכי הנדרש  נוסף סמךמ  לכ תולהצע יצרף  ציעמה 12.7

מת בשולי כל  תוח. יש לחתום בחתימה מלאה +  המציע   ידי  לע  יםומ חת  להיות  ביםחיי  ההצעה  מסמכי  לכ 12.8

 . על גבי טופס הצעת המחיריםו עמוד 

 

mailto:anatma@mei-avivim.co.il
http://www.mei-avivim.co.il/
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 ( מעטפות נפרדות כמפורט להלן:2תוגש בשתי ) ההצעה .13

  -"מות מידהוא  מיםוקדים מ לתנא: "מסמכים  עליה יצוין במקום בולט המילים  -ה אחתטפמע 13.1.1

 המחיר. עת צה פרט לם, ל האישוריהמכרז וכ  ל מסמכיכואליה יוכנסו 

יצ  -מעטפה שניה סגורה 13.1.2 ואליה תוכנס הצעת      -יר"במקום בולט המילים: "הצעת מח  ן יועליה 

 המחיר שתוגש על גבי טופס הצעת המחיר. 

 . ספרוז ומין שם המכרכנסו למעטפה אחת מאגדת עליה יצוטפות יושתי המע
תניות, התניות, בקשות או    ,םתנאי  סיףואין להו  פסי המכרז בטויים  נ ושי  , הוספותערוך כל מחיקותלין  א 13.2

כל הסתייגות תקנה למי אביבים זכות לפסול את ההצעה או לחילופין,    .הלן: "הסתייגויות"(ל )  הסתייגויות

 . היקבע על ידש מןרק זוך פת, ת ההסתייגויויגויות או להתנות את שקילת הצעה בהסרת להתעלם מההסתי

ר  החברה 13.3 לפס שתהיה  הצע אית  כל  בול  הלוקה  אי  חסרה  שאינהה ב,  הצעה  כל  או  משמעות,  דו  או    ירות 

 לאת אחר כל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז. ממ
 

 תיקונים ו/או תוספות למסמכי המכרז  .14

ב עד  שלל  ם בכעדכנאו ל/ סיף להם וו/או להו  המכרזאת מסמכי    את הזכות לתקןשומרת לעצמה    החברה 14.1

 עות. צהגשת ההאחרון ל מועד  ל

ושדע 14.2 בהכונים  ו זרכלמחס  תייינויים  דוא"ל  באמצעות  למציעים  ה  ומסיפורישלחו  של  באתר  אינטרנט 

 החברה.

 מובהר כי על המציע לצרף להצעתו את כל תשובות ההבהרה שניתנו במהלך המכרז.  14.3

 במכרז   תנאים מוקדמים להשתתפות  .15

על    ה ענת   לא  הצעה אשר  ויסודיים.כרחיים  הזה הינם תנאי סף מצטברים,  ף  עין בסלהל   רטים ם המפותנאיכל ה
להלן  איזה המפורטים  על ח  .לפסת  -  מהתנאים  בכל    ובה  מטעמו,  אחר  באמצעות  ולא  בעצמו,  לעמוד  המציע 

 שלהלן:התנאים 
 

 . 1976  -ל"ו יבוריים, תשם לפי חוק עסקאות גופים צישהמציע בעל כל האישורים הנדר 15.1

על המציע   שלו  מידתם עשל זה,  בתנאי  ניהלחברה אישלהמציא    המציע  על  וניכוי מס    יקספנל  וור  חשבונות 

למסמכי המכרז, כשהם חתומים על ידו ומאומתים    ו'-ה' ו בנוסח המצורף כנספחים    םיריבמקור, ובנוסף תצה

 ידי עו"ד.-על

מועד  לד  וע  2018  ן השניםבי  לפחות שנים    3ח של  מוכ  סיון ת ניהשירו  לביצועהמוצע  לעובד    -  יעוצמק  ןיסיונ 15.2

ההצעות וג ממונה    יתו ריש  במתן  הגשת  ניסיון  והות  יבטיחות  אחת  ל  לשמתוכם  שנה    אחד גוף  לפחות 

 . ניקוזו ו/או בעבודות בתשתיות מים ו/או ביוב ו/א של בניה תובעבוד ממונה בטיחותכ  (לפחות)

ג  ,חת האמורוכלה ובמקרה של חברה  ,  מסמכי המכרזל  ' על המציע לחתום על הצהרה המצורפת כנספח 
  ,ן הינו של עובד המציעסיווהני  במידה  .ון כאמורהניסי   פרטת אתמו  ברה המעידההח ל  "הצהרה של מנכ 
ע  ציהמד  במשר  עובד  אכןבד המוצע לביצוע השירות  יועץ מס כי העו/מנהל חשבונות/ח"רו  יש לצרף אישור
 . לפני המועד האחרון להגשת ההצעות לפחות חצי שנה

 

   .הליך המכרזימהלך הבמוצע ה דבועהחלפת הדים מיוחועדת המכרזים רשאית לאשר מטעמים 

כשירות 15.3 אישור  בעל  לביצוע  המוצע  תקנ  העובד  לפי  )ממוניותקף  העבודה  על  הפיקוח  ארגון  על  ת  ם 
 . 1996הבטיחות(, התשנ"ו  

 
 .בתוקף  ור המבוקשלצרף את האיש  עציעל המ, ורמאהוכחת הל
 

   .יך המכרזיבמהלך ההל בד המוצע ועדים החלפת הוחמיטעמים מר אש ים רשאית לועדת המכרז
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נמכה  למסמכי  ד'ח  פהמצ"ב כנסטופס  ה  יגיש הצהרה על גבימציע  ה .16 ב  אבי  לת  ול עירייתמודה  בעבון  יסירז על 

סול הצעה של מציע שיש  רשאית לפ  החברה תהאמ.  בע"  2010ם  ייב י אבחברת מ   לת עירוניות של עת"א ומוורבוח

כי מדובר בניסיון בעבודה מכל סוג  . יובהר  כי המכרזמלמס   2' ג  בנספחפים הנ"ל ולא ציין זאת  הגוניסיון מול  לו  

 המכרז. דות נשוא בווא ולא רק בעשה

 

ה ולא  טע מו  דע שהואימ  יר עלשהצה   אצע שלאחר בדיקת החברה נמיצמשל    הצעהל  לפסו   רשאית  החברה תהא .17

 על מידע רלוונטי. להצהיר נמנע מ די להטעות את החברה ו/און ויש בו כמהימ

 

  מסמך אחר  כל, רישיון או  ר לא המציא עם הצעתו מסמך, אישור, היתר יע אשאפשר למצלאית  ה רשתהי  ההחבר .18

מוקד  ההמהוו א   םתנאי  מיאו  אביביםלהמצאתו    תאלים  להש  הדמת  קצובק  ר פתוך    מי  עלי ש  זמן  י  יד   יקבע 

 החברה. 

 

ב ש  יעמצ .19 לכן  קודם  ופעל  בע"מ  חברה  מ  ופעילות הוא  כורשה  עוסק  ולא  א "מבעחברה  בלבד  שנרכש,  ידי  ע  ו  ל 

אחרת  חב הניסיון/האסמכתארה  את  לייחס  יהיה  עללמציעות  ניתן  כילהוכ  ציע מה  .  בא  יח  מדובר  עתקת  ה כן 

עובקמכללת  הכו  תוהפעיל כולל העברת  ל ידשה אחת,  מגדותהתא  תעודת  קעת, המציעם  בעלי  וכן,  הסבר    ניות 

 פעילות. המפורט של  

 

 . שמומים שיירשלב מטע תים  בכלתן השירומהמוצע ל המציעלפת עובד ית לאשר את החהחברה תהא רשא .20

 

, החתום על  וד ענייניםגינעדר  והי  דעחת מי, אבטתהתחייבות לסודיו   -  להסכם  3המציע יצרף להצעתו את נספח   .21

 .  ותשר ניהול ההתקל  ד המיועדבועידי ה-ועל ודי

 ים. ר יה מהתצ  הכל שיעלכ ינים,גוד עניחשש לני בעניין ועדת המכרזים של החברה תכריע 

למציית  רשאברה  חה .22 אישור,לאפשר  מסמך,  הצעתו  עם  המציא  לא  אשר  ר  ע  אחריהיתר,  מסמך  כל  או    ,שיון 

   .החברה יד י-לפרק זמן קצוב שיקבע ע ךותה ר לחב תו המצא ים את ללהש

 ות( איכ %40-מחיר ו %60ת מידה ומשקולות ), אמוכללים -מכרז ב הזוכהרת יחב .23

 ה ביותר. קלל הגבווהמש  ודיק הנ תלההצעה בעה הזוכה תהי עה  ההצ 23.1

 תפצל את הזכייה במכרז. אל  החברה 23.2

  ז אם כרז כזוכה במרדי. כשיר שני, יוכדעתה הבלעפי שיקול  לבחור בכשיר שני על  ועדת המכרזים רשאית   23.3

רשאית  ה תהא  רבהחכזה    . במקרהרהבחיד הנה ממועש בתוך    לחברה  זרכזוכה במת בין השרוהתקה  סקתופ

 . רז וההסכםתנאי המכ   התאם לכלשני ב שיר הצור התקשרות עם הכוליבמכרז כייה  הז תא להעביר 

  ימלא  א סרב ו/או ליההסכם, או  סרב לחתום על  י,  במכרזיה  ימהחברה הודעת זכ  ל קבשיבמקרה בו מציע,   23.4

עפ"ייות יבו חיהתאת   לביו ו  ב   יחזוראו  ם,  כסההתנאי    יו  ה  ה החברא, תהייהש  סיבה   תו מכלטל הצע בקש 

חדש, עפ"י   במכרזלצאת , או כרזמה  בתנאי ומדתעה ות, ר בדירוג ההצע בתו אהב ההצעה  את ה  לקבל  תרשאי

  כללוב,  קבלהא התל  צעתו למכרז הבהודעה למציע, כי    י לא יהאיובהר כ   ה.עתה הבלעדי של החברשיקול ד 

 . ט לעילכמפור הרחבל הש תהלגרוע מזכודיו, בכדי  ילקיום הצעתו ל  ת ת הערבו, בהחזרזה

  -מחיר ו  60%ם להלן:  ים הפורטי ל המרכיבשקלו  בדרך  הזוכה במכרז תהינהעה  רת ההצלבחי  ידהמ ה  אמות 23.5

 ת. לחברה את מירב היתרונו  פן שתבחר ההצעה המעניקהת ובאו איכו 40%
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 (: %60)  מחיר עת ההצפן שקלול וא .24

  רותישהקטגוריית  ל(  ל מע"מלו כ  )לאח  ש"צעת מחיר בים להגיש הע יתבקשו המצי  ,זצעה למכרבמסגרת הה 24.1

 ר.טופס הצעת המחי –א' פח  רט בנסכמפו

ימת  שירות. סכ קטגוריית  בור  המשוערת לשנה ע  יוכפל על ידי החברה בכמותציע  על ידי המתן  שיינ  המחיר 24.2

 . יעהמצ  ה שלצעאת היקף הה  המכפלות תהווה

להגישניתלא   24.3 ג  ן  ממחיר    הוב מחיר  לקהיותר  השימקסימום  העבות  רוטגורית  בטופס    י ודשח התשלום  ר 

כמחיר בהצעתו    המקסימוםשב מחיר  ומכך, יח  יחרוגלמסמכי המכרז. אם מציע    א'  בנספחמחיר  עת ההצ

   לקטגורית השירות.

  ה ה הנדונאה: ההצעהבה  חוסלנ התאם  וד בקת יקבלו ניונקודות ושאר ההצע   60קבל  ר תיותההצעה הזולה ב  24.4

x  60 במכרז. ר שהוגשה יותה בצעה הזול החלקי ה 
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 (: %04האיכות ) יבכרלול ן שקפאו .33

משקל   ה אמת מיד
 וזים באח

 דהניקו פןאו וראית

  עימקצו יוןניס
בד  של העו

 ע המוצ
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 י ת וריש  במתןיון מוכח  לביצוע השירות ניסהמוצע  לעובד  
וגממונה   לגהות  יבטיחות  )לפחות  ביצע   ועבור  (1וף אחד 

בטיחות  תרויש ממונה  בניה   תובעבוד   של  ו/או    של 
תקופה של ב  ניקוזו  בעבודות בתשתיות מים ו/או ביוב ו/א 

   .ת שנהלפחו
 

פת ה המצורהרהצעל המציע לחתום על    ,להוכחת האמור
ובמקרה של חברה הצהרה ,  למסמכי המכרז  1'ג  כנספח

 . ון כאמוריפרטת את הניסמברה המעידה והחל  " של מנכ
עובד המציעסיווהני  במידה  יש לצרף אישור   ,ן הינו של 

חשבונות/ח"רו העו/מנהל  כי  מס  לביצוע יועץ  המוצע  בד 
לפני   לפחות חצי שנההמציע  עובד במשרד    אכןהשירות  

 .ההצעות תון להגשחרהאהמועד 

 

לו ניתן   (1אחד )מעל  כל גוף
ד העוב על ידי האמור  ות  ירהש

 נק',   1-זכה במ וצעהמ
 נק'.  4ם של  עד למקסימו

  תחוות דע
על   ממליצים

העובד המוצע  
מי  לל )כו

 ( אביבים

ם  ורמיוגשר  עם אנשי קיצים ייערכו  שיחות עם ממל  10
   לביצוע השירות מהעובד המוצעו שירות בדו או קיבל שע

ינתן  י  זה מידה הניקוד באמת
  לשיקול דעתה אםבהת

ועד  ה הבלעדי של החבר
 נקודות  10 למקסימום של

  ודת הסמכהעת
 2 לעבודה בגובה 

ף בתוק ובהבג  בודהלע מכהסה  תדתעו לבע וצעהעובד המ
 . 2007  ודה בגובה()עב הדבובעת יחופי תקנות בטל
 

 נק'(  2)זו  ידההניקוד באמת מ 
את   רףצמציע אשר ייינתן ל

עבור העובד   האישור המבוקש
 המוצע 

אישור להכנת  
תכנית ניהול  

 בטיחות 
2 

בטניהו   תכנית להכנת  אישור   לב  יחות ל  תקנות התאם 
הפיק ע ארגון  הוח  )תכנעבול  ל דה  הוה ינית  (, ותיחבט ל 

 . 2013-תשע"ג

 

 נק'(  2)זו  ידההניקוד באמת מ 
מציע אשר לאוטומטית יינתן 

  את האישור המבוקש רףצי
 עבור העובד המוצע 

 14 י ן איש ריאיו 

העובד המוצע לביצוע  ו שרייד ישי  ן הא יאיו סגרת הרמב
על ידו  תנה שניכפי  ותוליופע ונויסינת א להציג  השירות

שביצעה עבור  עבודהכנית ות  סקירה של, יםלגופים אחר
 .'ח וכו"קו גתצהגופים אחרים, 

 באמת  נקודות  14 :כסה"
 יקול ם לש בהתאמידה זו 

 דעתה הבלעדי של 
 "מ בע  2010ים ב ימי אב

במקרה של חברה לראיון  
  רג בכייע גם נצילהג  נדרש
 ברה והעובד המוצעהח מטעם

 ה עשי  וזה דימ ת מלא ודק ינה
  יעיםצ מלאתי השוו  חסביגם 

 . אחרים

ות  התרשמ
  מהמציעלית כל

ומהעובד  
 המוצע 

8 

ורט  מפ כ ריםטמרפלדה זו יינתן בהתאם ילאמת מ דקוהני
לו  ל א מו ,והעובד המוצע של המציעון סיהני ת  והמ  להלן:

תעודות  השכלה,  ,(ג'ספח נ) ותהשיר  ביצע את יםגופ
 . רהבחהת  עי לדטונלור ראש אחר ושא  כל נו והסמכות

  יע צהממ כללית  מותהתרש
 8של  מלייס קמד וקי בנ כהזמ

תאם לשיקול  הב נקודות
 ברה. חה לש  עדיהבל דעתה
  וזה דימ מת לא ודק ינה

אתי  השוו  חסביגם  העשי
 . מציעים אחריםל

ר אמת מידה זה נדרש  עבו
לצרף גם את פרופיל המציע  

 ו של ןהניסיו ובו מפורט 
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 ההצעות   בבדיקת השלבים .34

 : ראשון בשל 34.1

 . ףבתנאי הס של המציעו דת מיע  תיבדק  - תחילה 34.1.1

שמצי יעבוא נבתעמד  ע  הסף  בדיי  לשלב  מיו צ   ןומת  ותכ יהאן  יטריו רקקת  ר  ם  תאהבלל  שוק ן 
 . לעיל  25לפירוט בסעיף 

 ת:כואיה שלב ראשון לבדיקת קריטריוני 34.1.2

 . גובהב בודהה לעכ מתעודת הסו שורהאיו ,ניסיון מקצועיקוד עבור ני מתן

קרלבדי  שניב  לש 34.1.3 האיכות  יטקת  שקיבליעיהמצ  5  -ל  עד ריוני  הנם  את  ביותרו  הגבוה    יקוד 

 : תיכוריטריוני האלבדיקת ק ראשוןלב שב

דחוו  וד ניק אביב )כולל    לקוחות  מליצים/מ  עתת  ני(םי מי  ראיון עריכ  אחרל  תכואיקוד  ,    ת 
 ת כללית. מורשוהת

  צעה אשר ות. ה אפשרי   תודוקנ  40מתוך  נקודות    29   ואעה ה הצל  יון איכות משוקלל מינימליצ 34.1.4

נמוך  ש  תיכון האציו לשלב השני   ה, לאממנ לה  ו  ר עברעים אש. המציותת ההצעיקבדב   תעבור 

 . ב השניעברו לשלמלי יהמיניוקלל  ת המשאיכוה ציון  תא

 תן ניקוד.ומ ר ת הצעת המחיטפועמחת י תפב שלי : ב שנלש 34.2

ון  וצי   יכות קריטריוני הא ל של  משוקל הול הציון  יחושב על ידי שקל   צעה לה  הסופי הניקוד    י:שליששלב   34.3

  ות / הזוכה  ות /העההצ   יהיו /ר תהא ביות  ים/הגבוה  ו/ יהיה   ים המשוקלל  ם/ ונהשצי  ות /היר. ההצע מחה

ועדת (,  ךההלי  רחלא   גם  ורכאמ   לושקל   יערך  אז   תחרותי  יך הל  ייערךם  )א עה  רזים קבמכה  אלא אם 

ר  ות ביצעות הטובות  ין ההאו מב  כל ההצעותרשאית להחליט שמבין    האחרת מטעמים מיוחדים. הועד

 י נוסף. יך תחרות הל  ךעריי

 
 כה.כזו וכרזותר תולה יהזצעה , ההרתיו וא תי הצעותבוהה זהה בין שלל גבמקרה של ציון משוק 34.4
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 ת ועקת ההצדיב אופן .35

)לות  צו   תמנה  םיז כרהמ  דתעו 35.1 בהיע  ותרבמטעמה  לבדיקזרות  חיצוניים(  ההיועצים  ו ת  ם  המציעיצעות 

 .  "(יקההבד צוות" )להלן:

יווצ  35.2   המציע וכן מופעל על ידי    ק אומתקן או אתר, המוחז, מפעל,  בכל משרדר  קלב  רשאיהיה  ת הבדיקה 

 ם. המוצעירותים יציע ו או לשחס למדע בייכל מ  ולקבל בקשל

או לא  בדיקה  שיתף פעולה עם צוות העה לא  יע ההצשמצ  רה סבל הצעה, אם  לפסול כ  ת יא רשתהיה    החברה  35.3

 . , כנדרשמסר מידע

  או   מציע   תו וא   אם,  ביותר  הזולה  מצאהנ  היא   כי  יתברר   ו ילפ א  ע מצי  צעת הב  לבחור   שלא  רשאית   ברה חה 35.4

  שהוא   הרבחל   או  לו  שהיו  ת קודמו  ותחוזי  התחייבויות  יסודית  הפרה  הפרו ,  בה  הט ישל  ל עב  שהוא  רהחב

  בדובל,  זה  רז במכ  ההצעה  גשת הל  דמוקש  האחרונות  השנים  חמש   במהלך ,  החברה  פי כל,  בה  שליטה   לעב

 . רהפה לאותה  עוגבנ  רהחבמה  בבכת הודעה לו רהמסשנ

ל הסכם אחר  או כ/סכם וההאו  / רה ובחל הש  התקשרותה  הליך המכרז או   סגרתורר חשד סביר כי במהתע 35.5

צע  תרמית כנגד החברה ו/או בי עיצועורב בבמ יה ה לבצע או הו ניסע א ציב  וי מטעמאו מ/ו  מציערה החב עם 

ו/או לביצוע    רקעין במקו לעסקה  א/וים  ירותתן שירתו ו/או למו למכבין אטו  לאספקת  לית בקשר רה פלי עבי

זמן    לבטל בכלאת הצעתו או    לפסולעדי,  ה הבל תול דעי שיק "עפ   ת,תהא רשאי  ר החברה, החברה עבו  שירות

 . העניין ילפ , מוקשרות עו או התת ייכ ז הוא אתש

  ( 15  מס'   יקון זים )תת המכרחוב  קולח .  ב2  סעיף   ול יח  יותר   או  תעו הצ  שתי   של   זהה  משוקלל  ציון   של   הקרבמ 35.6

צאה  ות תול תר בעאו יו  עות הצבלנה שתי  ול ההצעות, תתקשקל  "בכל מקרה בו לאחר   : כך  ובעקהתשס"ג,  ה

חר ההצעה  תיב אישה,    טתליא של עסק בש צעות היהה   תאחותר, וה בי הו וצאה הגבשוקללת זהה שהיא התמ

במכ כזוכה  ובלברהאמורה  שצורז  בעתד  לה  של אישהגשתה    ף  ותצהי  רואה   ור  שלחשבון    ה זיק המח  ר 

 בשליטת אישה.  העסק הואשליטה, שב

 מתקיים אף אחד מאלה: י לא, וכטהבשלי הזיקמחכי אישה  יוכיח  אה חשבוןר רו אישו 35.7

כללי, מנהל עסקים    למנהל   סגןכללי,    הלמנ ללי, משנה לכ  מנהל  ד יקפבתמשרה    אנוש  קן בעסמכהאם   .א
וכל רא כ ממלא    שי  בעסמאתפקיד  אור  אם  ק  הרי  תוארוף    של   משפחה  ובקר  אינווא  הש שונה, 

 בשליטה.  המחזיקה

 ה. בשליטזיקה המחשל בים ו רם קה אין  -שים נרקטורים אינם מהדיאם  שליש  .ב

ותר, תבחר  י הצעות או י ניקוד בין שתב  ה של שוויוןלעיל, במקר  27.6עיף סע בובנגנון הק לא מתקיים המ  אם 35.8

 . לההגר  רךעת  ותזה המחיר  תעוהצ םגו  ידהובמ  ביותר  הזולה בהצעה רזיםהמכ ועדת
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 .דיןפי  על תרא ומתן מוכאשר ניהול מש ציעים,הל משא ומתן עם מרשאית לנ החברה .36

 קיעת תוקף ההצעות והארכתןד פמוע .37

 צעות. הגשת הון ל חרהאמהמועד  מיםי 120ו ינ ה  ת וף ההצעוקעת ת יק מועד פ 37.1

  פקיעת תוקפן.מועד לפני   הןבייט לגולהחל ההצעות את   שקולאינה מתחייבת ל החברה 37.2

ההצעותתוק  קעופה  הי 37.3 ההחלטהשהוגשו    ף  מועד  ההצעה  הברהחשל    לפני     ברהחהה  י הת  הזוכה,  בדבר 

 יהם. ותע צה ת תוקףרכלהא  ה שים בבקאו לפנות למציע  המכרזת ל אלבטרשאית 

ע  מציארכתה.  ע או לסרב להשנקבועד  המ   הצעתו, רשאי להאריכה תוך תוקף  ך את  ריהאשהתבקש ל   יעמצ 37.4

 . המכרז המשךתף בת שכתה כמבוקש, לא יעל האר הלחבר דיע וה  לא ו ו אצעתהריך את תוקף ב להאשסר

 (  כםהסל 2פח )נסכם סהב וחהביט ותישדר .38

המציע  38.1 לב  מופ תשומת  לדים  לקהחשות  ירנית  עבי  ם וי ברה  ידי  טוחים    במכרז   שיזכה  תיםוירהשנותן  ל 

 (.תאמה", בהביטוחה ותוראהו "או/  "נדרשיםטוחים הביה"ו/או "  דרישות הביטוח)להלן: "

לידרי כה  זוה  ירותיםש ה  תן ונ 38.2 בדרישות עמוש  ו   30בסעיף  כאמור  ח  ביטו ה  ד  בהתאםוב רל  , לןלהלעיל    ת 

המפ נאילת בנספח ם  למז  ורטים  ההתקכס"הכרז  '  "ההסן  ל הל) שרות"  ם  סעיף  כ:  נותן    י ביטוח"  12ם"(, 

 . ירותיםהש  נותןי ח אישור ביטו 2ובנספח  "השירותים

לידי עה מתחייההצמגיש   38.3 ו  יו אתעת מבטח ב להביא  ולהלן  הוראות הביטוח  דרישות  לעיל  ואת  המפורטות 

  ךוהתחייבות לער   ו יבזאת כי קיבל ממבטח  ומצהירלואן  מב  וההסכם   רזהמכ   מסמכילפי    השירותים מהות  

 . לעיל ולהלן  כמפורטדרשים נה רו את כל הביטוחים עבו

  ולהפקיד  המכרז  יבמסמכ  תהמפורטו  הביטוחוראות  וה  דרישות הביטוח  את  לבצע   ב מגיש ההצעה מתחיי 38.4

תן  ו נר ביטוחי  שואי   2פח  סנ  חילתם, אתהשירותים וכתנאי לתלא יאוחר ממועד תחילת מתן    בידי החברה

 . ה המבטחתהחבר  יין על ידום כד תחכשהוא  השירותים

כי בכפוף    תיםהשירונותן  ב  ור, מתחיים כאמתוהח  (2נותן השירותים )נספח  ביטוחי    צאת אישורבנוסף להמ 38.5

על פי  ה  להביא לתביע  במקרה של גילוי נסיבות העלולות  "(ההדריש"  לקבלת דרישה בכתב מהחברה )להלן:

ע   וחהביט  ליסותופ מנת  ו/או  לל  תנאי    את  ן לבחו   חברהלאפשר  נותן  א  יימצ  שבהסכםח  יטו ב הקיום 

מ   14בתוך    תיםהשירו הדריימים  קבלת  העשמועד  הנליסות  ופ מם  קית ה  )לה דר הביטוח  "מסשות  מכי  לן: 

 .  זה מכרז נשוא  לשירותים נטייםנם רלוו גים שאינתונים מסחריים מסוופו  שייחש ומבלי  טוח"(הבי

כי  ורבזאת במפ הר  מוב 38.6 יש להב הישות  בי דרגות לגסתייכל הש  ובתיה להבהרפנ  גרתבמס  תעלויטוח  וך  ות 

לאחרש המועד   לכך.  לא  נקבע  ההצעה  לו גתייהס  בלנהתתק  הגשת  להבי  תהוראויות  ו/או  דרישות  טוח 

 ביטוח.ו/או למסמכי ה טוחהבי

בומ 38.7 בזאת  ככבהר  כי  שינו  למפורש  הסתישייערכו  ו/או  ביחסוי יגיים  מהור  ות  הביטוח  אולאילו  ו/או  ת 

הבידרישו ו ת  ממ/טוח  לאיזה  על  שנ  טוחהבי   יסמכאו  החברה  יםת השירו  תןנוידי  מסרו  מהן    תתעלם, 

 הם. המכרז, ההסכם ונספחי  יכשצורף למסמ  חנוסהינו ה והנוסח המחייב

  ,דרש, כנ(2פח  )נס  נותן השירותיםאישור ביטוחי  הסר ספק מובהר בזה, כי במקרה של אי המצאת    למען 38.8

 . ן השירותיםתמ  את מועד תחילת םמנותן השירותילמנוע  ת רשאי תהייההחברה 

ומבל 38.9 לגרוע מהבנוסף  בזה,  לעיל,  30.8סעיף  באמור  י  המ של  רה  במקכי    מובהר    מכי הביטוח,סמצאת  אי 

או  ר את ההסכם ו/( כמי שהפנותן השירותיםציע )ת במלראו  תרשאי   תהא החברה  לעיל,  30.8בסעיף  ור  כאמ

 . ( במכרזנותן השירותיםהמציע )  ת זכייתו שללבטל א
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כיוי 38.10 הגבשל  דגש  אין  עוהצ ה  ת שב  ייכי  ממסכי  דרישה  ת  עהביטוח  המבטחיםחתמו  ידי  בחתימ  ל  ה  אלא 

המציעמ תוחו של  המהות  אי,  והצהרתוים  מבט  עהמצי  שור  עם  בדק  הסת ל  יןוא חיו  כי  כל  לגבהם  י  ייגות 

 הנדרשים.ם הביטוחיים  כיסוייוהאים וסח, התנ הנ

 וכה במכרזהזהתחייבות המציע   .39

  ע ארגנותו לביצותם את ה, יסייבמכרזה על הזכייה  דעת החברהו  תירמסד  ממועמתחייב כי    זבמכר  הזוכה 39.1

 .הרשל החב רצונה המלא ות ביעלש  ן מלאבאופ השרות לביצועערוך ומוכן   היההשירות, וי

 הבאים:   יםאת המסמכ ההודעה על הזכיי ימים מיום קבלת ה 7ך  ציא לחברה תוהמל  בתחיימ רז הזוכה במכ 39.2

 מת המציע. ות ווי חובלי מורשי החתימה מטעמועל ידי  וםת ם חההסכ 39.2.1

 :םירותנותן השי וחיביט 39.2.2

  כל את    הכזוימציא ה,  יםתו ן השירת צו לתחילת מתבל וכתנאי לקעל ההסכם  ה  החתימ  עד למועד

והא  ל ם  ריישוהמסמכים  בהתשעליו  לתנאי  המציא  זהאם  ובכלל  השאר,  ב,  המכרז,  את    ין 

של   עתקים ה ביטוליולפ   ספות התו  המקוריים  השירותיםחי  סות  נספח  נותן  ביטוחי  "אישו  2,  ר 

 .ות הביטוחבהתאם לדריש ערכו  אשר נ  יטוח"(סמכי הב "מ  :ןלהל )  "נותן השירותים

כנדר   לע מה  חתיאי   39.2.3 מהותיר הפהוו  י  ש,הסכם,  הה  מצד  תקנה הז  יעמצת  אשר  זכ   וכה,  ות  לחברה 

 הזכייה. ת  לבטל את הודע

ספקהס  עןלמ 39.3 שלחברכי    בזאת  מובהר,  ר  פריטהזכות    הר ומה  השלבצע  של  שונים  ו/או  מה  בעצ  רותים 

 ן. א לנכו רה תמצשהחב ל כפי כ העת,  בכל  וקפסיולהבאמצעות אחרים 
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   מכרז ה הליךל טובי .40

עצמה  רת ל מי אביבים שומ. בנוסף,   מכרז על פי דיןהאת    ים לבטל ב מי אבי  יתרשא  ובר  ל מקרה אחלכ  ףבנוס

 רז, כאשר:כמהאת לבטל ות זכ

 . זמכרת, המפורטות במסמכי הליך הת האחרו ים והדרישו התנאים המוקדמ כל ה על נעות חעה א הצ קר 40.1

 זוכה. ה  עהצהחירת ה בניהולו, או בבאו  במכרז,  קיים פגםשהת  מצאה מי אביבים 40.2

אלמ  ררבתה 40.3 לבי  הוציבים,  מסמכאחר  שנפהי  את  במכרז,  טעות  בדרישומלה  או  המפרט  רטות  פות 

ת אלו בוססו  שדרישו  מכרז, או הפרט או ממסמכי תיים מהמ הומות דריש ם / הושמטו נתוניאו ש מכים,במס

 מים. או בלתי של ,ייםנתונים שגועל 

 מכרז.ה ביטול  יםאביב  ימ  ק, לדעתדי מצה באופן נו צרכי החברה,תבות, או הששינוי נסי לח 40.4

  סקי בל עה הגמהוו באופן ה  לופע   או  ם,ת או מחיריצעו ו חלקם, תאמו ההמציעים א בסיס סביר להניח ש  שי 40.5

 כלשהו.  ל חוק עבירה ע או

רטות  המפו  נסיבותמכרז בהטול  שר לביכלשהו בהק  עי למצכל פיצוי  ה אחראית לתשלום  לא תהי  מי אביבים 40.6

 לעיל. 
 הי יזכאו הודעת  ה ייל זכטויב .41

 : בין היתר, כאשר ת זכייה,כייה ו/או הודעל זבטל  לה זכותת שומר ההחבר

 . ההחבר ידי ל עצב שהוקזמן ם, תוך פרק הההסכ תם עלהמציע לא ח 41.1

 ו.בהצעת  התחייבהזמנים להם  לוחלהתארגנות על פי השלבים ובויותיו המציע לא עמד בהתחייב 41.2

מ   ה ברהח 41.3 לפני  ה בהיו  תה, איל על החלט  יע משפ  הי ה  נה, אשרתכו  א  ההצעה, מציע,  ידע על הקיבלה  ידה, 

 רות. קשזכיית המציע בהתטה בדבר ההחל

 מנים, שנדרשו. וחות הז, על פי להפרויקטלביצוע ך במועד רועיה ו יהאכל  אם המציע, יוביר, ספק סקיים  41.4

 .תרמית יצועבל  ירסב ספק  קיים 41.5

ת  דעקשר להול או בהע ך  הסתמב  רםנזק שנגל  כ  ןייע, בג ם כל פיצוי למצוחראית לתשללא תהיה א   ההחבר 41.6

 מור. ייה, שבוטלה באהזכ

  או ,  במכרז  ועהקב   הזמן  ק רפ  ךבתו  נהזמהה  או  ההסכם  על   תו חתימ  אי או  /ו  רז כמל   מהצעתו  מציע   תחזר 41.7

  לכל,  םהסכ  הפרת   וויה(,  במכרז  זמן  ק רפ  נקבע  לא  םא)ב  במכרז   הזכייה  הודעת  ממועד   סביר  ןמז  פרק   בתוך

 . ייןוענ  דבר

 :רתהבחי"י עפ, זכות  יםיבאב  למי  נהתק , ייהכ הז תדעוה וא  הזכייה  לוטיב 41.8

  הכלולות  ,אופציות  של  יןשווי בות  )לר  במכרז  תו הצע  ימשוו  5%  של  וריעבש  מוסכם  פיצוי  לתלקב 41.8.1

 ,לחילופין או(,  רזהמכ אי נת  פי על , בהצעה

ל  ע  מה ני החתילפ ם  א  לה ביןשנגרמו    קיפים,ים והעהישיר זקים  כל הנ  , בגין יןעל פי ד     ייצו לקבלת פ 41.8.2

צוע  המציע בבי  חלההזמנה ובטרם ה  ההסכם או אחר החתימה על  ם לא   יןמנה, ובאו ההז  םסכהה

 נה. זמ הו הכם אההס יותיו על פי ובתחייה
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 ים העסקי דיני ההגבלים ה עלשמיר .42

  ו'   ח כנספ, המצ"ב  רזמכ  אוםאי תייים ום העסקההגבלי  ה על דיני רישמ   ברהצהרה בדיצרף להצעתו  יע  המצ 42.1

   .המכרזמכי  סמל

לרומשרה  בחה 42.2 הזכ  עצמה ת  לפסואת  הות  לאי   הצעה ל את  ד  שמירת המציע  בשל חשד  ם  הגבלייני העל 

 . רשמושיי מנימוקיםקיים העס

 עה הזוכהבהצ וןעי .43

ופית של  חלטה הס הה  ותצאות ההודעה בדבר    תסירממועד מ   ימים  30בתוך  ,  םרשאי   ויהי   משתתפי המכרז 43.1

 : מעט, ל1993 -שנ"גים, התהמכרז  ת חובתתקנולה( )21 סעיףבהתאם ל רזכ מהכי סמבמן לעיי  חברה,ה

הה   בחלקים 43.1.1 או  של  הזחלטה  ב  אשרה  וכההצעה  להעיון  עלול  החבהם  סוד  וחשל   הרדעת  ף 

מקצועי,  סמ או  לפגועחרי  בין  בביטחו  או  שהמדינה,  החוץ  בביטחו לכבכללה,  חסי  או    ןתה 

 . וריבהצ

ייע מסגררכה בת שנעבחוות דעת משפטי 43.1.2 בי לוועדה,  פט מש  ץות  ות  אפשרי  ותינת חלופ חלרבות 

או  שונ לפעולה  של  ות  המכרזים,להחלטתה  הערכת    וועדת  וסיכיסיכואו  הנובע נו ים  ים  ים 

 . ליכים משפטיים עתידייםבה ת כאמורולטהח  תמקבל

ה זכות  לאור   43.2 דין, -על  זרכבמ  למציעים מוקנית  העיון  ש מצי  פי  למתןל  ישע  התנגדות  עתו  בהצ  עיון  זכות   ו 

בשא  אהולמב בחלקה  מו  סוד  מ סל  או  שלקצחרי  שלדועי  בהצעו,  כלול  לסמעתו  נדרש  החלקים  ה,  את  ן 

 . סיוןי לחם  ייהרלוונט הנימוקים   ציין את לתו וסויים בהצע הח

ו  ון יחשביחיס ם ליקלגביהם הנימו  ו ויניציים ו/או לא  י המציע כחסוו על ידקים בהצעה אשר לא יסומנלח 43.3

ש המצ מבחינככאלה  ה ת  א ותמ  ם הבעיון  יע  החברה  מחו ר.  לפיינה  לבת  כנות  לברמציע  חלקים  די  אם  ר 

 . בהצעתו לא צוינו וקרה שאלמן, בקים לחיסיו ו/או את הנימו עתו חסוייםבהצ

  , החברהים של  זרהמכת  ה בסמכות ועדים בהצעה הינשל חלק  או חיסיון  טה בדבר חשיפההחלקרה ה מל  בכ 43.4

   ם.ייו סחותם כ ין איע צישהמצ גם חלקיםת לחשוף רשאיאשר 

בכל    ולמרות   בכל מקרה 43.5 לכל מציע  י ההצעה הזוכה  ות את מחירתהיה רשאית לגלהחברה  הצעה,  האמור 

 . כאמור י קש גילובשר יא

אשר    ה לאלם  לקים המקבילימציע אחר, בח בהצעת    י הוא זכאי לעיין לטעון כמושתק מ ו  וע מנ  היע יהי צמ 43.6

 . עתוצ בה ייםד וסומנו כס

 מע"מ. ל ₪ כול  350רה בסך בתשלום לחבת נית ומתהא   יל,עמור ל ון כאמתן זכות עי  43.7

 ל  " אבדו  תיורוש והתקשחלקת רכמ  ב אל, יפנה בכתון כמפורט לעילת זכות העי מציע המעוניין לממש א 43.8

lo.iavivim.c-@meiaanatm. הנ יעני לא תיות  נ פניות טלפו. 

לא 43.9 לתאפש  החברה  לר  הגשתהו  עתצהב עיין  מציע  ה  למכרז.  לאחר  בעמציע  מהצעתו מעוניין  ידאג    ותק 

 רז. הגשתה למכ ק ההצעה ברשותו טרםרת עותלשמי

הינו    עים ממנואו עילה הנוב טענה ו/מכרז זה ובכל  הנוגעים ל   ןר ועניי דב  בכל   י לדיוןוט הייחודום השיפקמ 43.10

 אביב. תל  מחוז בהמשפט המוסמך  בית

  

   -- העי ההצ ת מסמכך אלכרו נא לא --

   --ם ם דו צדדייההצעה בדפימכי מס הגיש אתנא לא ל --

mailto:anatma@mei-avivim.co.il
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 מחיר צעת ה ס הטופ -למכרז 1א' חנספ
 

טפה במע את טופס הצעת המחיר יש להגיש --
 -- כי המכרזסמממ ונפרדתמה חתו

 
 

רת כמות משוע ירותשה
 יחידת מידה  לשנה 

ום  מחיר מקסימ
  ד אח שוד" לח"ח"בש

 ללא מע"מ  (  1)
ללא מע"מ    "חבש מחיר

 ( 1חד )אלחודש 

תשלום חודשי קבוע  
שעות   64וסופי )לפחות  

עבור   ש(בחודודה עב
ה  ותי ממונירש קבלת

בעבודה   הות בטיחות וגי
אם למפורט  בהת

רז  המכ כיבמסמ
 ההסכם ו

₪_______ _______   ₪ ,00012 קומפלט  12   

שעת עבודה  
ות  בודלע (תליאופציונ)
  באישור מראשת פוסונ

 ברה הח של

________ ₪ ______     ₪ 180  ש"ע 10  

 
 

 הבהרות
 
 

 
o יחושב  ,  חרוג מכךע שי צימ  ר המקסימום הנקוב בטבלה לעיל.למחיר  בעמ   צעה שהיאכל להגיש הא יויע לצמ

 רית השירות. וג כמחיר בהצעתו לקט מחיר המקסימום
 

o ועל,  רות שבוצע בפיחסי של השירו ה מחי  שירותותן הלנ  בודה, ישולםדש עומח  ק ת בחלוע השירוצעבור בי
יחוש באשר  האופב  חבא  ן  לח :  מחיר  בתלוקת  הקבוע  עבודה  בודש  והכעריף  שבוצעה  השעות  ת  כפלמות 

 ש. חוד פועל באותוהשירות בהם בוצע בספר השעות התוצאה במ

 

o בהס בתעריף  שיקבע  כפי  הינו  התשלום  בתוכם  ומכיל  העלוי סופי  כל  את  והעיהיש ות  כו  ערות  ר  ובקיפות 
נסיהשיר כולל  עבודע ות  שעות  )כ   פוןטל  ,תוחני   ה,ות,  נייד  וגילוחכם  אינטרנט  צי   למייל(,  הש ל  ,  ודכ"א, 

ם, העתקה, סריקה,  כיסמ סת מבות צילום והדפבמשרדי החברה לר  תשת דוחות, הגעה לפגישוהג  חומרים,
 . מורה נוספתל תולם כלא תשו  ומעבר אלי ',כודדים שלישיים ועם החברה או צ ופגישות קיום התייעצויות

 

o ם תמורת קיזוז  ידיתע  פארקי אביבים במ  לשתעריפי החנייה  א יוכל לקבל את  ן הו יימעונ   היהככל שהספק י
 מהתשלום החודשי לאחר סיכום מול החברה. 

 
 

 

 

 

       

 חותמת המציע    ציע ת המחתימ  ציע מה שם  יך תאר

 גיד( של תא )במקרה
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 ב' ח  ספנ
 בע"מ   2010ים יבי אבלכבוד חברת מ

 יותורכש והתקשרקת למח
 ביב א-תל
 נ., ג.א.

 
 לקיום ההצעה  ותביהתחי 21/408' סמבי  לשו פומבי ד רזכמ הנדון:

 
לחברתב  יםמציע אנו   .1 לספק  אביבים    זה  ה  בע"מ  2010מי  עשרואת  פת  והדרישות  תנאיה   לכי  ל  התניות  ם, 

 . "מכים עליהם במוסשנרים ם לעיל, או במחירטים אלה ובמחירים המפובמסמכי הכלולים

 

 ת. וע הצון להגשת הר חחודשים מהמועד הא ה בע ראבתום  עהצעה זו תפק .2

 
ים  יר/ שר/ים ומצה מא ת אחרת, הח"מהתאגדות משפטיל  כ ת או ה, שותפומוגשת בשם חבר בכל מקרה שהצעה  .3

 . בשמו הם חותמים  גוףהצעה זה ולחייב את הל מסמך הם מוסמך/מוסמכים כדין לחתום ע/ הואת שבזא

 
אי .4 כי  לנו  החתימידוע  בעצם  משן  ההסכם  על  אבי   מצד ות  ייב התחום  ה  מי  נת  להזמ  בע"מ   2010בים  חברת 

 ם. תירויש

 
התחייבותנו  על    יעשפת  כים לאובין מספר ז  רזכמבהזכייה  לפיצול  ע  בנוג   בע"מ  2010יבים  אב  החלטת חברת מי .5

יעה  כות תבו כל זהיה לנו ולא תלנן  י אי . אנו מצהירים כ בע"מ  2010ת מי אביבים  חבר   םעם  ום על ההסכתחל
 ל. אמור לעיברה בגין ה וחים כנגד החרו יעתמנ  או ייםבגין פיצו 

 
ן את  יצי ל  חר, ישאאו תאגיד    ומהשר  חברה, שותפותו  ינהמציע.  אם המציע ה   של  מלא ומדויקשם  ין  לצייש   .6

 כדין.  םשהשם, כפי שנר

 

 
 

 

 ע יצהמשם 
ת שם  גיד יש לרשום אם המציע הוא תא)א

 גיד( התא
  -  

  -   ע כתובת המצי 

  -   ון טלפ  מספר

  -   ייד לפון נר טמספ

  -   פקס מספר 

  -   ומה רש פותשות. / מספר ח.פ

  -   ( EMAIL)דוא"ל בת כתו

  -   ז .' עוסק מורשה/ תסמ

  -   רים רויבקשר ל ששם אי

  -   תאריך 

  -   חתימה 

  -   חותם ותפקידו שם ה

  -   ד( גיתא ינו חותמת )אם המציע ה
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 -כרזלמ נספח ג' 

 " יוען מקצ"ניסיו למכרז 2.15עיף בהתאם לתנאי הסף בסהמציע סיון ינת וכח ר העבורה טופס הצה
 :עמידה בתנאי סףך רלצו

של  המוצ  לעובד  -  ניסיון מקצועי מוכח  ניסיון  לביצוע השירות  בין השנים    3ע  לפחות  למועד    2018שנים  ועד 
י ממונה בטיחות וגיהות ומתוכם ניסיון של לפחות שנה אחת לגוף אחד )לפחות(  הגשת ההצעות במתן שירות 

 .של או ניקוז בתקופה/מים ו/או ביוב ו ו/או בעבודות בתשתיותשל בניה  כממונה בטיחות בעבודות 
 : מת המידהד באניקוצורך ל

ניסהמוצע  לעובד   וג ממונה    ית ור יש  במתןיון מוכח  לביצוע השירות  )  לגוף  לפחותהות  יבטיחות    ו עבור   (1אחד 
תקופה  ב  ניקוז   ו או/או בעבודות בתשתיות מים ו/או ביוב ו/  של בניה  תובעבוד   של ממונה בטיחות  תרוישביצע  

   .ת שנהשל לפחו
 נק'.  4עד למקסימום של נק', 1-זכה במ העובד המוצעעל ידי האמור ות ירהש  לו ניתן (1אחד )מעל  גוףכל 

 
____  _____________ _חברת ___ של _________ משמש כ___ ______, ___________מ __ני הח"א .1

 _____.  ________ __ מ ____ע./ח.פ (,   "יע צמ: "הןהל)ל

 . ר זה בשם המציעצהיתת תוסמך להנני מ  ידי הנ"ל,מתוקף תפק  .2

 מס'
ן שם גוף לו נית

 השירות

 
סוג 

 הפרויקט

המוצע  ובדשם הע
 עםמט

 ן השירותתונ

 העבודה  ות ביצוע נש
 ( נהד שה עמשנ  -י רדאנקל)

ר  פרטי איש קש

ה  ם בוצעבה גוף/בחברה

 ( פוןלטושם )דה העבו

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

 

 

 

       

 חותמת המציע     שם המציע    תאריך 

 ד( אגי)במקרה של ת
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 רזכמל  ד'ספח נ
מי  יב וחברת של עיריית תל אבחברות עירוניות  אביב,תל ית עיריודה בעבניסיון  עלרה ההצטופס 

 21/408כרז פומבי מס' במסגרת מ אביבים

  להלן:_______ )___________חברת   ל _______ שכ_______ משמש _,_________ _______אני הח"מ __ .1

 ____.  _____________ע.מ __"המציע"(,   ח.פ/ 

 ע.  ם המציבש זה צהירתת תך לני מוסמנה  "ל,נקידי התפף קותמ .2

 היקף כספי   שנות ביצוע  שם גוף  'מס
גוף בהם /קשר בחברהפרטי איש 

 ( שם וטלפון)בוצעה העבודה 

1.  
 

 
 

 

 

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 .  רזכמא הנשות  עבודובק  ר אלא ושהוג סו  לכבעבודה מון יסיבנ  דוברמ ר כייובה •

 

 

        

 חותמת המציע    חתימת המציע   ע שם המצי  תאריך 

 ל תאגיד( רה ש)במק
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   למכרז ה'נספח  
  1991 -שנ"א תהגנים(, תנאים הו ין והבטחתכד ה שלאהעסק סורם זרים )איי דבוע התאם לחוקבהיר תצ

 1987 - ז"מם, התשמינימו  רכלחוק שבהתאם ו

 _____________ _____ מרח' __ ___.ז. _____ ס' ת__ מ___ _________  ח"מה י אנ

, מצהיר  ןכ  העשק אם לא או ם בחי אהיה צפוי לעונשים הקבועיי להצהיר את האמת וכ לאחר שהוזהרתי כי על
 קמן:דלה בכתב כבז

 לעיל.  ובתי הם כאמורתכת שלי וועודת הזהי, מס' תמש .1

  מכרז   _ לצורך_______________   חברהס'  _____ מ___ ______ _   רתחב םשב / בשמי  צהירש תיג אני מ .2
 . "(החברה)להלן: " בע"מ 2010עם חברת מי אביבים  408/21שמספרו 

כ .3  / כנגדי  הוצאו  האמוה נגד  לא  בע  ו א  רה חברה  כל  אכנגד  זיקה  אל    לי ל  האמ /  פסק/יהחברה  דין    ורה 
דים זרים  ובע   וקח   ילפ  2002  ר בקטובאו  31יום    רחא ל  שנעברו עבירות,    ר משתים ביות ים, המרשיע/י/ טוחל
-מינימום, התשמ"זו/או לפי חוק שכר    1991  -ת תנאים הוגנים(, התשנ"א  דין והבטחר העסקה שלא כיסו)א

 החברה. עם  ת ושרמועד ההתקלעד  ,1987

 -לופין חל

   / ב  ורההאמהחברה  אני  זיקהוכל  החברה  על  אל   / הורשהאמור  אלי  בפסק/ נע ה  דין  ו  ביות/ טולח י    רים 
שנ יבעתי  מש ח   2002בר  קטובאו  31יום    חרלאו  ברערות,  עובדיםלפי  כ  וק  שלא  העסקה  )איסור  דין  זרים 

הוגנים( תנאים  התשנ"א  והבטחת  חוקר בעביו/או    1991  -,  לפי  הת  רכש  ה    אולם, ;  1987-שמ"זמינימום, 
 רות. שקעד ההתפני מו נה האחרונה שלשבהייתה  אחרונה לאההרשעה ה

  :היר זצהבת .4

)חד מאלהאל  כ  -"  ה בעל זיק"  ידי    לט שני אדם שנבר ב( ח1:  )תיםהשירונותן  על    נותן השירותים ( אם  2; 
פיו,  ותתיו או שבעלי מניו  ב כרהש  ר בני אדםבב( חבר בני אדם, אחד מאלה: )א( בעל השליטה בו; )א חהו

  םמידו  אדם ר בני הבח  לש  ותחומי פעילותו   ,רותיםהשי  תןנושל    כב כאמור הותו להר, דומה במ לפי העניין
של  לותפעי  חומילת  במהותם )גרותיםהשי  תןונו  מטעם    (;  שאחראי  השירותיםמי  שכר  תש  על  נותן  לום 

ם אחר, שנשלט  י אדר בנחב  -טה מהותית  יל ש  לטי אדם שנש נבר ב הוא ח  נותן השירותים( אם  3העבודה; )
 .  מי ששולט בספק תית בידישליטה מהו

 . 1981 -א" מ שהת (,יוות )ריש א קנבהתה בחוק משמעוכ -"  היטשל"

 ליטה בחבר בני האדם. תר בסוג מסוים של אמצעי שעים או יושלושה רב  ה שלזקחה  -" ותית ה מהשליט"

ההתקשרות" לה   מועד ה-במכרז  -"  מועד  במכרז;צה  תגשהאחרון  הה  -מכרזב  עות  הוגשה  בו  צעה  המועד 
 .מכרזל

 אמת.   יתצהיר  ותוכן  ן חתימתיי, להל זהו שמ .5

            

                             

  ך ריתא

 

 יר המצה  חתימת

 ימה אימות חת

 

  ' בג/מר_______,  ________, במשרדי ב ___הופיע בפני עו"ד ________   __הנני מאשר בזה כי ביום ______

המוכ_________ ב__,  לי  אישיר/ת  תע   אופן  בעל  זהות/  וא  ודת  שה_________,  עליו/ה    ה/ זהרתיוחרי  כי 

כונות ישר/ה את נעשה כן, אלא יעשה/ת אם    וקבח הקבועים  שים  לעונוי  תהיה צפ/הי יה   וכי  את האמת  ריהצלה

 ו. נ"ל וחתם/ה עליהתצהיר ה 

    

 חתימה   חותמת 
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   ו'נספח 
 12/408ז מס' תיאום מכרהעסקיים ואי  בליםי ההגרה על דינימש רדבברה הצה 

  דלקמן: כ בבכתהיר מצ____, _ __ ____פר ת"ז ___ מס_ _____________אני הח"מ  

 לעיל.  מורהם כא ישל זהותר תעודת המספ י ומש .1

ח .2 בשם  זה  תצהיר  מגיש  התאני  )שם   ____________ "ברת  )להלן:  בהמציע אגיד(  י  מ  רתחב  של  רזמכ"( 
ז בעיר תל  קוניוב ו ים ביות מ תשתיאו  י ו/מתקנ במיפוי  מדידה וי  שירותשירות של    תןלמ  ,  בע"מ  2010  םיביאב

 "(. מכרז)להלן: " 408/21 כרזמספר מ ,( תשרוההתקא  נוש)  ופ י יבבא

 ומנהליו.  תום על הצהרה זו בשם התאגיד  סמך לחאני מו .1

ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו לא פעל .2   1988-שמ"חם, התעסקייההגבלים ה  ק וח   ותהוראגוד לו בניהמציע 
העיני ההגבלוד "ולעיל)להלן  סקיים  ים  בצהל  שרקב"(,  עסקייםה  יםהגבלדיני ה:  זה    ללובכ,  רזמכעתם 

 רק(:לא )אך 

או  ו הוחלטו על ידי המציע ו/או מנהליו ו/ מרכיב נוסף אשר מופיעים בהצעה זכל  כן  ת וומוי ו הכהמחירים ו/א .3
וטנציאלי  מציע פ ו עם  זה א   מכרזם מציע אחר בקשר ער או  יעצות, הסדיתה  לאי, ל עצמא  באופןמי מטעמו  

 .  (ףמציע במשותט מע)לה ז מכרזר באח

כל אדם או    ופן כלשהו לידיעתבאו באלא הו  וה זבהצעמופיעים  חר הרט א ל פו/או כ  תו יכמואו הו/חירים  מה .4
  מכרזות בע הצענציאל להצי ט ופ  לויש    ד אשרתאגי  זה, או בפני כל אדם או  מכרזציע הצעות ב תאגיד אשר מ

 ותף(.מציע במש זה )למעט

ט  או כל פר ת ו/מויו ו כרים ו/איחמ או  ת ו/עוום הצאי תבם  יבא היו מעורל  מו מטע  מי  ו ו/אומנהלי  ו/או  המציע .5
  מכרז גשת על ידי מציע אחר בובין בנוגע להצעה המו  זה, בין בנוגע להצעתם  מכרזב   מוגשותצעות ההר באח

ינה עולה  התנהגות שא   ל עסקי ו/או מהווה הגבפעלו באופן ה  ולא  זה,  זמכרבקשר עם    ק וש  קתלואו בחו/  ה,ז
 לו. ד מאלבצע אח  ניסולא   או/זה, ו זרמכרת במסגם העסקיי ם יבל גהעם דיני ה חד א בקנה

מ המציע   .6 השפיו/או  לא  מטעמו  מי  ו/או  אחר, נהליו  מציע  של  הצעה  על  להשפיע  ניסו  ולא  מצ   עו  של  יע  או 
וב  מכרזב  ,חרלי א טנציאפו זזה,  לא ה  כלל  ו/או  ניסו  פוטנצייע אחר או לגרמו למצ  לא  לא  אלי אחר שמציע 
    .זה זמכרהצעה ב  ישהגל

יע  יע או עם מצ רים כלשהוא עם מצ ין ודבר או דדהס  קבותנעשית בעולא  לב  תוםמוגשת ב  עיהמצ של  זוהצעה  .7
 זה )למעט מציע במשותף(.  מכרזי ב פוטנציאל

 :ים אהמתום  מקב vן יש לסמ .8

עו/או בעלי מניות ו  מנהליהמציע,  [     ] ו/או  נמיו    ת חקירה שלתחה  יר זחתימת תצה צאים במועד  ובדיו לא 
 ; רזכמם ד לתיאושחב ים עסקי ה  גבליםהה תשור

 פרט: אם כן, אנא  

__________________________________________ ____________________________ 

מנהליו    ]   עובדיו  /ו   ותימניובעלי  ו/או  [ המציע,  הואו  על    האחרונותע השנים  בארברשעו  לא  דיני  בעבירות 
  ת וירבעב   פלילי  מכרזם  כנגדמד  ולוי וע תא  ול  יכיםהל/ רזיםכמ  יומאתעבירות של  ת  בו, לרם העסקייםההגבלי

 אלו; 

 _______ _________________________________ אם כן, אנא פרט: _________________

            ________ __         __________ _           ______ _____   ____________ ___ 
 חותמת  ימה+חת        ת.ז.  פרמס              םש                  ך תארי                

 

 ימה ת חתאימו

___________נה ביום  כי  בזה  מאשר  במש   ני   ,  ___________ עו"ד  בפני  _________הופיע  ב    ____, רדי 

_ מר/גב המ___ __'  ליוכר/_______,  /בא   ת  אישי  תעוד  ופן  _____בעל  זהות  ואחרי    _________,ת 

ה  ה/תעשא יעשאם לחוק  קבועים בים העונשי ל היה צפות /היהיוכי  מת  את הא  ירההצ ל  כי עליו/הה  יו/הרתשהז

 ם/ה עליו. ר הנ"ל וחתונות התצהיכן, אישר/ה את נכ 

                ______________                                             ________ ____ 

 תימה ח                                                                                                תמתחו              
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   ז' ספח נ
 עבודה לקבלת שירותי ממונה בטיחות וגיהות ב               הסכם מס'          

 2021  בחודש __________ יום ______ ב__  ב םחתנערך ונש

 

 מ "עב 2010בים  מי אבי     ן:בי

 514374099ח.פ.  

 תל אביב  121אה הנבי דבורה

 03-7736292פקס:   03-7736117 :פוןטל  

  "( החברה")להלן:   

 מצד אחד 

 __________ ________________     לבין: 

 ______ _ _________. / ע.מ. __.פח 

 _ __________________ב __מרחו

 _ _ _________: _ס קפ ________ ___טלפון: 

      ("תרוישה תןונ" לן: לה) 

 י שנ מצד 

 
 ; ת בעבודהחות וגיהו מונה בטישירותי מקבלת בת  והחברה, מעוניינ     לאיהו
 

  , יהמקצוע  בעל הרקע ,  ןיכל ד   ל פישים עהנדרם  ריבעל כל האישו   הוא  הצהיר והתחייב כי  נותן השירותיםו והואיל
הכישורה הניסיון,  והידע,  הנדהמות  מיומנים  אחל  לספקי  כד  םירשקצועית  הברה  )כרשית    רתם הגדותים 
  ; על פי כל דיןהנדרשים לשם כך  ולמלא אחר כל התנאיםלן(,  הל

 
מצעות  אב  בודהת בעטיחות וגיהוב  שירותי ממונה  לקבל, מעוניינת החברה  נותן השירותיםך מצגי  סמ  ועל ואילהו

י  צמא ן עכקבל  לן(, הכהללם  תר)כהגד  ירותיםש  ברהלח  להעניק  מתחייב  נותן השירותיםו   יםרות השי  נותן
  אי הסכם זה;ת ותנהוראום ל בהתאו

 
הש ווהחברה   והואיל אתמעוניינים    ירותיםנותן  ובמסמת  להסדיר  זה  בהסכם  כמפורט  השרותים  קבלת  כי  נאי 

 להם;ורף  מצה שהסכם ז  מכרזהה
 

 :  הצדדים כדלקמן ןיהותנה בהוצהר ו ,םכסהוכך לפי

 מבוא

 מנו.מד נפרבלתי   לקים חוומה םיוהצהרות הצדדה  ם זהמבוא להסכ .1

 ההסכם. משנה לצורך פרשנותת בלבד והן לא תשבהסכם זה הינן לנוחיו יפיםהסע  תותרכו .2

 לי לכ .3

של  רד  פנ  בלתיחלק  יו מהווים  ל א  ים או שיצורפוצורפוהנספחים המ  המכרזהמבוא להסכם, מסמכי   .3.1

 ם. ההסכ

 :  םהנספחית רשימ
 

 ( הזוכה  עםסכם ההל ע הא לפני החתימ ול)ימתעריף     -     1נספח  
 .נותן השירותים ביטוחי אישור   -     2  פחסנ

 מידע והיעדר ניגוד עניינים טחת , אבודיותירת סהתחייבות לשמכתב    -     3  פחנס
 

 .ךפלהי  וכן רבים משמעב אףם בלשון יחיד בהסככל האמור  .3.2

 



 
 "עסקי שמור"

 39 מתוך 20עמוד 

 הגדרות: .3.3

 . ( בע"מ2010) יםביבוב מי אהביתאגיד המים ו  "החברה" / ""המזמין
 

 
 הספק"/רותי"נותן הש

 
 ז זה,  ם הנכללים במכרירותיש את היספק ה, וז  רזיזכה במכאשר   ציעמה

   ה,אלו כיהוי  הלו, במיד משנה ש בלני הרשיו, ק, מות עובדיו, שליחיובולר
 . ז והסכם זהרכמותים במסגרת לאספקת השיר  ידו ך עלמוסהו שמונה  מי ל כו

 
 "המכרז"

 
 לרבות כל נספחיו והטפסים המצורפים אליו,   זה, מכרז
 . וספחיכל נבו, על   לכלהנשרות  סכם ההתקות הולרב

 
 "ההסכם"

 
  םו והטפסינספחי בות כלזה, לר מכרזבמסגרת ת השירותים ם לאספקסכהה
 יו;אלם  רפיוצהמ

 
 "םיתירו"הש

 
 ספחיו ובנ סכםהב וזה ובנספחיו   מכרזהנכללים ב השירותים 

 
 "אתר החברה" 

 
 , יו המנהל בכתבה עלמשרדי החברה או כל מקום אחר אשר הור

 . יפו  -ביב א תלר בתחומי העי
 

הגורם "ועי" / רם המקצגו"ה
 "המייצג

 
 בה  יסב ת המים,ויכ• אונים כ הול סיני וה  בייכות המים, סבא  ת מחלקמנהל 

 .מואו מי מטע, וניהול סיכונים

 
 טיחות ממונה ב

 
 וח  ארגון הפיק לפי תקנות קףות ב בעל אישור כשירותסמך מו ממונה בטיחות

 . 1996ו שנ" ת(, התעל הבטיחו םיהעבודה )ממונ  על
 תים השירונותן של כלליות  יבויותחיהת .4

הש ותנ  על .4.1 לירן  יבע   ותי הות  מקצוו יכ ה,  השכל  סיון,ינ ,  דעל  נשואה  הרשו   עיתלת  השירות  א  למתן 

ה נותן  מתחייבהמכרז.  הר  שירות  בעל  הינו  למתן  כי  כדין  עפ"י  שאה  המכרז,  נשוא  השירותים  כל 

ההתנא בהסכם  ים  ויהיי  וכקבועים  בכל  הינו  ההתקופה  בע תקשר ת  כל  ות  ההיתרים, ל    הרישיונות, 

 ן. די  פ"יע םינדרשה  וריםיש האו  הביטוחים

 
,  םסכההוא  שנ  ותרילביצוע הש   םהנדרשישורים  האיכל    בעלם  בכל תקופת ההסכ  יהיה  מבצע השירות .4.2

 לרבות: 

תכשירור  איש 4.2.1 ארגוןות  תקנות  לפי  העבודהקוח  הפי   קף  התשנ"ו    על  הבטיחות(  על  )ממונים 
1996 . 

 . 2007ודה בגובה( בודה )עבות בטיחות בעתקנ פי ל ובהבודה בגלע המכהסדת תעו 4.2.2

ל  הוי נית ל דה )תכנעבול ה הפיקוח עהתאם לתקנות ארגון  ב  יחות ל בטניהו   תכניתלהכנת  אישור   4.2.3
 . 2013-"ג שעת (,ותיח בטה

 יחות אש. בטה ממונ תעודת 4.2.4

 ך. וסמת מ מדריך בטיחו 4.2.5

 ודה בגובה וחלל מוקף.מדריך עב 4.2.6

 יגה. רישיון נה  4.2.7
 

ות  ת וגהבטיחות סדרי  בתחום הסדרת הנהג  הלת משרד הכלכ ראו להום  התא לפעול בב  יתחיפק מסה .4.3

 הדין. ת  להוראו כל עת בהתאםה כפי שיקבעו בדובעב

 

 ש. תב ומראבכ ברהלף ללא אישור החלא יוח  וע, אשרד קבדי עובן על יתני י  ותכי השירב  ייתחמהספק  .4.4

ון  ת רציעוידה ולא תהיה שבבמ ת  כל עע בעובד המוצל הלדרוש את החלפתו ש  יה רשאיתה החברה ת .4.5
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 תפקודו. מ

 על :  אחראי  ותותן השירו, יהא נ בודתרת עגסמב .4.6

 טיחות שנתית בחברה .בהול ני ניתתכ  שוםייחר א  ומעקב  נההכ .4.6.1
 . סקרי סיכונים ומפגעים ועדכוןביצוע   .4.6.2

ומתקנים .4.6.3 עבודות  באתרי  בשטח  סיורים  תנא דב   ,ביצוע  קיום  בטיחות    שלאותים  נ  יםיקת 
 קב. "חות סיכום ומעת דווהפקודה  בבע

 ן.יישומ יפה על אכ פיקוח ו בטיחות. ראותוהו םליהנ  ועדכון של  נההכ .4.6.4

 . כולל בקרה על יישום ההמלצותלקחים  תהפקה ובוד ת עונותארי יתחקוע ביצ .4.6.5

 בחינת צרכי ציוד מגן אישי/מכונות. .4.6.6

ות על  ל הכשרולכ)בדים  העולל  יות לכ נתש  חדשים והדרכותים  דותדריכי בטיחות לעובהדרכות   .4.6.7
 שרה(.העת  מויופי חוק והשתל

 . ברהמנים בחל מערך הנאוניהוכה  הדר  –ות ח יטבי נאמנ .4.6.8

 וקף. מ בחלל ה וגובה בבוד לעטח  שעובדי כת הדר .4.6.9

 בודה. עבהדרכת מנהלים בנושא בטיחות  .4.6.10

 (. ם, ניהול שוטףעריפמעקב בקרה, כתיבת תכניות עבודה מפורטות ויישומן )מיפוי  .4.6.11
 קרים. ת וסנחיוה,  םליה, הכנת נהמדע ירות , כתיבת ניושנתיים  רבעוניים וסיכומים גותהכנת מצ .4.6.12

בוועתתהש .4.6.13 בטיחפות  מרדת  יישום    כולליים  צוע מק  ריםחומת  הצגו ייעוץ    ת.כזיות  מעקב אחר 
 החלטות.

 בטיחות ובריאות בתעסוקה  -  ISO  45001ת ת"י הקיים בחברה הסמכ ליווי .4.6.14

 וגיהות   ותשא בטיחבנויים וניצ ח  שירות ול ספקיה מ דעבו .4.6.15

 . קחיםקת ל פה ךליוהשתתפות בתהבחברה ווי תרגילי חירום יל .4.6.16

 . בחברה תחובטייוד הות של צתקינ ומעקב ריכוז  .4.6.17

 ברה וקבלנים. ול גורמים בחמ ותיותושיר   תגיוצויי .4.6.18

 דרש על ידי החברה בכל עת בתחום נשוא ההתקשרות סף שייונכל נושא   .4.6.19

 " באיזור תל אביב יפו.בע"מ 2010אביבים "מי דה של ובאתרי העבו םיבאתרים קבוע וצעבהשירות י 4.5
 

ממונה  ועבודת היקף   4.6 נות הבטיחות    של  השירו מטעם  לא  ן  זאתיותודשח  ותעש  64  -  מת  יפחת  עם   . 
זאת על חשבון  וות  ל שע שר  תיו' רב  בצע מסליהיה    ניתןד  ה אחבחודש עבוד ,  החברהמראש של  שור  באי

 חודש עבודה אחר. 
 

 

ת  ם א ייסי  ,הייהזכל  ה ע חברת ה סירת הודעימים מיום מ  14  -  א יאוחר מכי למתחייב    נותן השירות 4.7
מלא לשביעות רצונה המלא של  פן  באות  רוישיצוע ה וכן לבמערוך ות, ויהיה  ביצוע השירוו לגנותרהתא

 החברה. 
 

לבצע    תוהשיר נותן   4.8 בעצמו יש ה  אתמתחייב  להע  רות  אולא  לעסק  ב ביר  את  השחר  אלא  ייצוע  רות 
חר  א  עסקת ל ורישצוע הבירת  העבן ב דים כי אימובהר בזאת בין הצד ומראש.  בכתב  החברהבהסכמת  

  נותן השירות רות או לפטור את  יהש  של ת  אונצוע ה ביל  ירותשנותן ההמלאה של  ע מאחריותו  גרודי לכ
 ם. סכההי החברה עפ"י פליו כ מאיזה מחיוב 

 

יקבעו איתו בתעריף ים ש מחיר/רות בהתאם לקטגוריות השירותת השיייב לבצע אחירות מתנותן הש 4.9
 .סכםמחירים שלא נקבעו בה/שירות תוריטגור קבוע וםלכל תשם שולא י של  הר בזאתובמ .בהסכם

 

כפי שיהיו  בהתאול  עלפ   ות השיר  נותן   לע 4.10   ת, באופן שוטף ע למעת  ם להנחיות החברה או מי מטעמה, 
 וח שוטף על כל פעולותיו. ם, תוך דיוים המבוקשיהשירותע שלבי ביצו ל בכו

 

ו   הלךמב 4.11 לחברה  ידו  על  השירות  סיום מתן  המת  לאחר  מתח ותשירן  הות נ  יבי,  ור  למס   שלא   ותשירן 
אח חומלאדם  כל  מידער  ר  השבמ  הקשור  או  אינו  או    ם יירות תן  וכן,  נתינתם,  אגב  או  עקב  שנמסר 

 ור.מך כאממסחומר או   כלל ש לעצמו העתקים  רולשמ רשאי
 

ם  רשי רדיים הנדם המנהליים, הארגוניים והמשמצעיירות להקפיד על כך שברשותו כל האתן הש על נו 4.12
 לא.ן מופבאם ישירות ה מתןל

 

 ים שיירשמו.מטעמלב ל שבכ ותנותן השירת עובד לפלאשר את החא רשאית ברה תההח 4.13
 

או  ה ו/ בעצמירות  ש הנים של  ע פריטים שובצל  ה שמורה הזכותרבי לחבזאת כ  מוסכםלמען הסר ספק,   4.14
 ל כפי שהחברה תמצא לנכון. הכ ולהפסיקו בכל עת, באמצעות אחרים 
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צו, ללרלתלא  כם זההס  טללב  אית החברה רש   .5 יותר  א  בקרות אחד מוקדמת,    ך בהודעהרא    מהאירועיםו 

 ם: באיה

 הגשתה. ום לאחר י  30  רההוסוק וזו לא או פירתביעה לפשיטת רגל  נותן השירותיםוגש נגד אם ת .5.1

 מנהל לטובת נושיו או במקרה של חדלות פירעון.נס נכסים או קרה ונתמנה לספק כומב .5.2

 עמה קלון.  שעבירה שיב אשם ו יומטעמ י ו מא/ ו תיםירוהש  ותןנה שקרבמ .5.3

 זה. הסכםירותים המפורטים בת הש חברה אק לספל  םשירותינותן המר אם נבצ .5.4

 ם ממועד ההפרה. יו  14וך תאת ההפרה  ן יקת  הסכם זה ולא םשירותינותן האם הפר  .5.5

ספק,   הסר  שו  וסכםמלמען  פריטים  לבצע  הזכות  שמורה  לחברה  כי  השבזאת  של  או ו/ה  צמעב  תרוינים 

 לנכון. רה תמצאבחל כפי שה והכלהפסיקו בכל עת ורים ת אחוצעאמב
 

 רותההתקש ופתתק .6

מיום  .6.1 היא   ההסכם  )להלן:  ___  ליום  עדו(  נהששל    פהלתקו)_______  ____   תקופת   _________

  "(.ופת ההתקשרות הראשונהתק"

ות  קופת  פרבמס  או חת  תהא האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות הראשונה בתקופה א  לחברה .6.2

 מיטביים.   ם אונאים זהיבת ם(בהסכ האופציות ו כלשנים במידה וימומש 5 כלה)סך פות נוס

היא, בהודעה  ל סיבה שבכל מועד ומכ ,  ביצועופסיק את  הלבטל הסכם זה ו/או ל שאית  החברה תהא ר  .6.3

בור  בע  הורלתמ  נותן השירותיםימים מראש. במקרה כזה, יהיה זכאי    30פחות  ספק ל בכתב שתימסר ל

 ו.ע ביצויטול ההסכם ו/או הפסקת ב רם צעה טשבודה ועב

ה את  ין, ויזכנית ההסכם לכל דבר ועכהפר את מימוש האופציה ייחשב לכבד שירותיםן הותנשל  ירובס .6.4

 ן. כל דיפי -על סכם זה, וכן בסעדיםבועים בהרה בסעדים הק חבה

 החברה. מום ו תשלי איצו פל זכותק ספקנו לסיום ההתקשרות ו/או פקיעת הסכם זה מכל סיבה שהיא לא י 
 

  התמורה .7

  בכתב ם  חר כפי שיוסכאו תשלום א  תעריף בהסכם  -1בנספח    וע קב שפי  ו כינרות העבור השי  שלוםהת .7.1

ל העלויות הישירות והעקיפות  את כ   ונו קבוע וסופי ומכיל בתוכמקצועי בחברה לספק הי ה  הגורם  בין

)להלן: "   רצון מיטבית ולשביעות  בצורה    רשדה שתיבודהע   תול תכל  לל ככו  "(התמורהעבור השירות  

  ציוד,  כ"א,יד, נירכב, טלפון   הוצאות כלי  ת, נסיעות, הוצאות חניה,גישופ עבודה, ות עשלרבות   החברה,

 וכו'  בלילה געה לאתרי העבודות, עבודהומרים, הגשת דוחות, הח

  תי לשירו   שעות חודשיות  64וצעו בו  שר יבכא  חודש עבודה מלאעבור  פן גלובאלי  באוהתמורה תשולם   .7.2

ויש  ורם המקצועי בחברה ובמידה  הגל ידי  ב עכת בוע  יצ לב  ואשר אושרוהות בעבודה  יוג   תחוממונה בטי

  ל ידי תב ע בכעבודה שלא אושרו לביצוע  לא יינתן כל תשלום עבור שעות    אם למתווה.אחר בהת  מתווה

 בחברה. המקצועי ם הגור

עבור    החברה .7.3 תשלום  כל  תאשר  ה צבילא  שליחעבוע  ללא  למערכת  הקבצו/או  ונים  נתה ת  ודה  ים 

עי  רם המקצו ל ידי הגול ידו ואושרה בכתב ומראש עע  שבוצעה דה  עבול הש  וטופיר   חברההתפעול של ה

 בחברה. 

מוסכם    םלותשכל מתווה  ב  תרוהשיהתקשרות לפעול לקבלת  החברה תהא רשאית במהלך תקופת ה  .7.4

מחלקת    מנהלב עם  ובכת  אשמר  עילות שאושרה פ  עלו   ו ז  שבונית המוכיחה על הוצאהכנגד העברת ח

 בחברה.   תכנון 

ה לב  בייתח מ  הספק .7.5 את  את  שצע  אחר  לעסק  להעביר  ולא  בעצמו  השרו ב רות  בהסיצוע  אלא  כמת  ת 

די לגרוע  לעסק אחר כת  ביצוע השרורת  בהעת בין הצדדים כי אין במובהר בזא בכתב ומראש.  החברה

של  מ הנצוביל  הזוכהאחריותו המלאה  של השרות אאוע  לת  כלפי  מא  ההזוכור את  פטו  יזה מחיוביו 
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 . כםההספ"י רה ע בהח

שיקבעו איתו בהסכם. מובהר  ם  ות/מחיריצע את השירות בהתאם לקטגוריות השירבתחייב למ  קפהס .7.6

ישולם   שלא  קטגוריובזאת  עבור  תשלום  ששת  כל  בהס  לאירות/מחירים  שהנקבעו  ו/או  וספתם  כם 

 ברה.החשל  רזים עדת המכו  ידי על אושרה מראש  להסכם לא 

 י בחברה ובאישורו. על המקצו נהמהי "עיקבע  ריפים לשעת עבודה התע  יישום .7.7

השי .7.8 עבור  הטרחה  שכר  העלויות    תרועלות  כל  את  בתוכה  וכוללת  סופית  והעקיפות  הינה  הישירות 

לא  בפועל    צעובו  אששר בכתב ומרלשכר הטרחה שאו  אור ומעבר  צוע העתקותביהשירות, כולל    ועלביצ

 סף. ל תשלום נוכ ולםיש

כל   .7.9 ההתקשר במשך  לצמצם תקופת  החברה  רשאית  )עד    וא  ות,  ה   100%להגדיל  של  מההיקף  כולל 

 הבלעדי.  תהדע שיקולה ולפי ברי החרכות בהתאם לצר תקשרות( את השיהה

או באמצעות אחרים ולהפסיקו בכל  /בעצמה ות  ורשיה  ים שלשונ   יטים רשמורה הזכות לבצע פ  חברה ל .7.10

 החברה תמצא לנכון. ש עת, הכל כפי

ביצוע .7.11 בחלק  עבור  ל  השירות  ישולם  עבודה,  השירנו מחודש  מחיר תן  הו  ות  של  שבוצהיחסי  ע  שירות 

ה  ת שבוצעת השעוף בכמו תעריהקבוע בדה  בוש ע קת מחיר לחודלו: ח  באופן ה חושב בא בפועל, אשר י 

 על באותו חודש.ת בפו השירו ם בוצעות בההשעפר  במס ההתוצא פלת והכ

 
נו  בסיום .7.12 יגיש  קלנדארי,  חודש  השירתכל  חשבון  ון  שע  ורטמפת  השירות  בהתאם   בוצעבור  ידו  על 

  2010י אביבים  לחברת "מן  ן חשבונית מס ערוכה כדי, וכ)תעריף(  1'  מס  חנספם בקוביים הנלתעריפ

יבים  ו, חברת מי אבע על ידוצבר השירות אשר  בוע  ת"א,  121ורה הנביאה  דבספים,  מחלקת כ  -בע"מ  

ו כל  ל גבי מדיה מגנטית, אות ע ש את החשבוניגילה  ותותן השירנדרוש מלבע"מ תהא רשאית    2010

 ה.ע"י החבררש יידשחר ט אפורמ

רש .7.13 תהא  לשנו החברה  ההתקשרות  תקופת  במהלך  אאית  )ת  התשלום  מודל  ו/או  ם  תשלות  גלובלי 

ן  נות עם    יכוםו'( לאחר מו"מ וס וכ  ופעולות  צועיםבידה קבוע, תשלום לפי  בו ת עיף שע לפי תער ם  תשלו

 .יםהשירות 

ה  " של החברספקיםפורטל  שבוניות גם באמצעות " החיש את  יג  נותן השירותיםרוע מהאמור,  מבלי לג .7.14

  טעם יש הקשר מאהוי  זיוקישור    עת בעזרת מערכת מתבצכל עת. הכניסה לברה ב החוראות  הבהתאם ל 

ני החשבון  של נתו ה  דה והטענהקלו וצעותבאמדהות  י והזעמ כת, קבלת קוד חד פבמער  ן השירותיםנות

 בא:ה   רוטיאת הפ המס תכלול חשבונית  ספקה לי ההסכם וההזמנה שאושר בהתאם לתנא

 ה; ודביצוע העבתאריך  .7.14.1

 ה;שבוצע ה העבוד   ראוית .7.14.2

 סכם;הל 1 פחס ובים בניפים הנקבהתאם לתער העבודה מחיר  .7.14.3

הכ .7.14.4 שעות  ואושיות  האופציונל ה  עבוד מות  בפועל  ה   אש מר  רושבוצעו  ידי  בוע  ק,  חברהעל 

 . 1לנספח ם בהתא

 . לכל תקבול םבהתא חשבונית מס ויפיקים התשלומ תחשיב שלנהל י  םירותיהשנותן   .7.15

 . 2017-שע"זים, תתשלום לספק לחוק מוסר  בהתאם -תנאי תשלום  .7.16

העובד  ר, ובהי .7.17 אש/כי  יעבירו ים  שבנדון  השירותים  את  יבצעו  נוכ  ר  להכרטיס  שיינתן  מטעחות  ם  ם 

 . עבודהם תחילה וסיום יול החברה בכוכחות במשרדי בשעון הנ החברה

 . תן השירותיםנווטלת על  מרה, בת הנכונה בחלכתובית  החשבונ  ות להגשתאחרי ה .7.18

 כל עת. החברה ב תיו הנח אם לבהתניות חשבו גישי  תיםרו נותן השיי יובהר, כ  .7.19

  רהב" של החספקיםל  ת "פורט חשבוניות גם באמצעויגיש את ה  נותן השירותים,  מבלי לגרוע מהאמור .7.20
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מטעם  איש הקשר    י זיהוועזרת קישור  צעת במתברכת  למעהכניסה    ת. חברה בכל עה  בהתאם להוראות

נה של נתוני החשבון  טע והלדה  והק תו  מצעובא  זדהותמי והערכת, קבלת קוד חד פעבמ   נותן השירותים

 .רה לספקשאוש בהתאם לתנאי ההסכם וההזמנה

וכל  ים  ותמתן השיר ר  בווהמלאה עוחלטת  המהסופית,  התמורה    וה אתמהו  עבור השירות  התמורהסך   .7.21

ל  מו, כ ירם אחר הקשור עו/או כל גו  ן השירותיםנותמתשמע    א, ולםההכרוכים ב  הוצאהאו  ה ו/בודע

באשטענ לה  ז תמור ר  וה  טאו  / ו  ו/אכל  לענה  מעבר  נוספת  לתמורה  דרישה  האמוו  עב תמורה  ור  רה 

 . השירות

הש .7.22 עלבעצמ   אייש  ירותיםנותן  ה,  ואחריותוחשבונו    ו,  ההוצאות,  ה תשבכל  ,  מסים  ,יםטל הילומים, 

דין  ועלי   להחם אחר  שלותכל  ו  יםיכוינ פי  י  כים בשירותים הניתניםכרוה  עליו,ו/או הסכם    על  דו  על 

בגין כל  בין היתר,  ,  חוקויותיו על פי הסכם זה ועל פי  גרת ביצוע התחייבובמס כוח  ו מ עלילים  מוט וה

לפלמו  שישו  הסכומים זלו  הסכם  למען  י  בהסה.  מובהר  ספק,  כי  זאר    בכל  ישאי   ירותיםהש נותן  ת 

ווי באמהביטוח הלאו לומי  שת ופן עצמאי    או כל ו/  יםנותן השירותמלא תשמע  על אחריותו וחשבונו, 

  ביטוח או אי תשלום לו/ום תשל קשר עם הנובעת ו/או בכל טענה כנגד החברה,  ימו,ור ע הקשחר רם אגו

   לאומי.

עסקש  רהבמק .7.23 המל  בסידווח ה  על  השמזומן,  ס  ת  ר  ותיםירנותן  להמציאשאיהא  רך  לצו בון  חש  י 

ון  תיקתאם לם )בהימים מיום קבלת התשלו 14ה חשבונית מס בתוך להגיש לחבר עליו שלום, ויהיההת

מעודכן של תנמס    לחוק  42ס'  מ נוסח  נכלל  בהסכם ובמסמכי  י התשאערך מוסף(. בהתאם לכך  לום 

 ההסכם. 

כדין.י  לם,תשרה  שהחבמים  התשלוחד מא  מכל .7.24 השיר  אם  נוכה מס  ור  איש ברה  לח  ימציא  יםותנותן 

  ר כלישופי הא-ל עלנמוך יותר, החברה תפעשור לניכוי מס בשיעור  י מס או איו מניכ  ורף בדבר פטתק

 .תוקףוא בד ה עו

כום  ל הסלת התמורה ועעם קב  קה עם החברה,ן העסבגי  נותן השירותיםמקרה בו חל החיוב במס על  ב .7.25

ל  ח במקרה בו  ל  לעי  10.12 יףעבס כמפורט    ס,חשבונית מ   וםק , במחשבוןגיש  להשאי הוא  התקבל, רש

אם  )בהת  יםרותהשי  ותןנשל    אותיוה עקב היקף מחזור עסק ן העסקה עם קבלת התמורב במס בגיו יהח

בדבר  ,  יןעורך הדישור  אישור רו"ח או א   יםשירותנותן ה(, ימציא  1975  -חוק מס ערך מוסף, התשל"ול

מוע החיוב  היות  בגיבמד  עליו  החל  עם  ן  ס  והתמורלת  קבהעסקה,  הה  שהתסכועל  אישור  ם  קבל. 

י  אמורכ ויחוד  יחסב  נותן השירותיםדי  יומצא על    נותןיא  המצ נה.  בש  י שנה ש מידלשנה שהסתיימה 

זה  רותיםהשי אישור  פי  על  החברה  תפעל  כאמור,  יבוצע  לגבי  אישור  אשר  בגין  תשלומים    חשבון ו 

 ון. שבחגד המצאת כנותשלם התמורה  ר,ת האישורלאחר העבעברו שיו

א  המציו לת התמורה  חשבונית מס, לצורך קב  במקום  שבוןחציא  מי להרשא  תיםהשירותן  נוו  ה בבמקר .7.26

 ות: הבא  ראותההוגם ולו יח אמור,, כוןחשב

השירותים .7.26.1 חשבוני  נותן  לחברה  להעביר  מס  מתחייב  יאוחר  ת  קבלת    מיום  יום    14-מלא 

 ן. חשבות כנגד הצגולמה לו ה, שש תמורה

שאית  ר  חברה תהאהור,  מ מס במועד כאונית  חשבברה  לח  לא יעביר  םתן השירותינושקרה  במ .7.26.2

כספ  ידה  תחת  ממנה  לעכב  המגיעים  הבמסגרבין    לספקים  כל  במס  ובין זו  ות  תקשר ת  גרת 

היה  עוכב כאמור י ונית המס. הסכום שי ת חשב התקשרות אחרת שיש לה עמו, עד מועד המצא

ידי    מס על ת הבוניחש  אי העברתן  כותו בגילנה  החברה ולא יכל  מהמות ששילמס התשו  בגובה 

 מור.במועד כא םיירותשנותן ה

מהאמומב .7.26.3 לגרוע  רשלי  תהא  החברה  לעיל,  ל ר  הנומתבוע  אית  לו/   םותישירתן  קזז  או 

  התקשרות אחרת זו ובין במסגרת כל  שרות  בין במסגרת התק  לספקמהכספים המגיעים ממנה  
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 מור.כא מועדס בבונית המ חשאי העברת  שלנזק שיגרם לה בל  ם בגין כמו, כספילה ע שיש

   ההצמדאי תנ .8

 האחרון להגשת ההצעות. כפי שיהיה במועד   מדד המחירים לצרכן
 

 כם וקנסות י מוסיצופ .9

ל  לן )כפורטים להמהמקרים המ   ד כל אחב  ן,כל דיי  ו עפ" ה ו/אם זהסכלפי  ה  חברת ה מבלי לפגוע בזכויו  .9.1

בלי  זאת מקבע להלן, ומוסכם כפי שנה חברה את הפיצוי"(, תגבה ה"ההפרה  אחד מהם יקרא להלן:

לא לגבות את  גם ש  וכל ת  . כמו כן, החברה רם לה עקב ההפרההנזק שנג  ח אתהוכי רה לחבעל ה   יה שיה

   :עדי הבל תה ל דעקולשיאם הפיצוים להלן בהת

 רה יחידת ההפ ה רההפ לש  לימילו וראית
 מוסכם  פיצויה גובה

 ההפרה בעבור

ללא  מתן השירותיםהשונים של  זמניםדה בלוחות אי עמי 

   החברהאישור 
 ם( ל יו)לכ ₪ 250 ה קרלכל מ

תאם בה ותהנחיות החברה ו/או המטלות הנדרשאי ביצוע 

 הסכם ל
 ₪   500 לכל מקרה 

ודעה  לת החר קבלאאושר שלא  ובדת עהחלפ י  ו או/אהעסקה  

ות לסיום ההסכם ואפשר ההחבר על ידיתו  החברה להחלפמ

 צד החברה מ

 ₪   20,000 לכל מקרה 

   ₪ 10,000 לכל מקרה     להסכם 3  בנספחשנקבעו  ם איהפרת התנבגין  

  9.4עיף  כנדרש בס ספקים  ורטליות בפת חשבונ אי הגש

 להסכם 
 רה( )לכל מק₪  250 ה לכל מקר

 
ידי הצדדים  -עלבע  ומוסכם מראש, שנק  יראו  הווה תשלוםמ   לעיל  9.1  בע בסעיףקשנ  פיצוי המוסכםה .9.2

 הפרה. ת של הרה, כתוצאה מסתברהעלול להיגרם לחבצפה כנזק לנזק, שנ יחס סבירב

בותו  לג  יגיע לספק בכל עת או ים מכל סכום שהאמור  פיצויים ה   את סכום   לנכות   א רשאית החברה תה .9.3

ז יהיה בהו  לא   .בכל דרך אחרת  ותיםשירנותן המ לגרוע  ה  ראת סעיף  לפי י מזכוכדי    ותיה של החברה 

ו  ם אתשלום הפיצויים, ניכויי.  1970-כם( תשל"אל הפרת הסרופות בשתכם זה ולפי חוק החוזים )הס

  ייבות תחהירות ו/או מכל תן השחייבותו להשלים את ממהת  תיםרונותן השיים את נם פוטרגבייתם אי

 ם. ההסכ פ"יאחרת ע

מוסכמים, או בנוסף  ם הבמקום הפיצויי  תיםו השיר נותן  בות מלגכות החברה  ל גורע מזלעי   אין האמור .9.4

 . ווצאה מהפרת ההסכם על יד ים שנגרמו לה כתקיתרת הנז /, את מלוא אליהם

 יוועובד שירותיםנותן המד מע .10

  החברה, עם  יו  סר ועניין ויחכל דבי למא לן עצו כקב יד  עלהשירותים יינתנו    מצהיר כי   ן השירותים נות .10.1

תן  נוותפות.  יחות או ששל  , מעביד-היו יחסי עובדא י ל   עם החברה,  רותים ין הש נות עובדי    סי ולרבות יח

  עימו להתקשר    ההחבר ימה  את הסכ הצהרה זהסתמך על  רק ב  יר ומאשר כי ידוע לו, כמצהי  השירותים

 .  בהסכם זה

השירהתמ .10.2 בעד  הכוללת  שעםתיוורה  הסכ,  זה  ברהחוה  השירותים  נותן  ימוליה  נקבעה  ,  בהסכם 

  לחברה יו  , ושלא יה דר "עובד"עצמאי, ואינו בג  כקבלןל  פעו בחר ל   תן השירותיםו נכי  שב בעובדה  תחבה

הע כלבגין  העסקתו  סיום  או  נוספותעלוי   סקתו  זבג  ות  לכויות  ין  תנאירב כעובד,  סוציאליים  ות  ם 

 כלשהם. 

  תים נותן השירות  י פני  ל פי עאחר, בין  מך  סו כל גורם מודה, א עבוהדין ל  י ביתיד-יקבע עללפיכך, אם י  .10.3
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מרות האמור  כ"עובד", ל  לחברהשירותיו    הגיש  ותים נותן השיר אחר כלשהו, כי  רם  פנית גו  ל פי בין עו

בהסכב השכהצדדים  מסכימים    זה,ם  מפורש  מכי  שהיה  בגין    לספקע  גי ר  הכ"עובד",  שירותים  מתן 

עשולשמהתמורה  ים(  אחוז   עים)שב  70%הינו   , ובפרויקט כול  לספק  הסכם  מה  פי    )להלן:  זהל 

 "(.מוסכם כעובדהשכר ה"

ה  זה, ב  הסכםביעה הסותרת  וגש דרישה ו/או תביום בו ת ,  חברהב ל יהיה חייב להשי  השירותים תן  נו .10.4

כי  ייט השירו נותען  הינהי   תיםן  או  שכ ו  ה  של  עובד  כל  רההחביר  את  שק,  העודפים    בליהתשלומים 

 ובד.  סכם כער המולשכמעל  רההחבמ

 ות  חריא .11

באחריות  ישי  השירותיםנותן   .11.1 בגלהמוטא  דין  ע"פ  עליו  ל  יןת  נזק  ו/או  גופנית  שעלופגיעה  ל  רכוש 

  שייגרם  ן,ועובדיה  נהליהןרייה, מו/או לעי  לחברהו של אדם כלשהו, לרבות  לגופו ו/או לרכושלהיגרם  

לני  ב בלנים וקו קא מי מטעמו ו/  ו/או  דיומי מעובו/או    םינותן השירותמחדל של    כתוצאה ממעשה ו/או

עמן.  או בקשר  /הסכם זה וייבויותיו נשוא  התח   צועוביגרת מתן השירותים  ס, במכרו על ידונשמשנה ש

 מפניה.  נןפק להתגופשר לסמור ותא תביעה כא ו/או  לספק אודות קבלת דרישה החברה תודיע 

נזמתחי   נותן השירותים .11.2 דמי  כל  לשלם  ע המגיעי  פיצויו  אק  יב  לעובד פי  -לם  דין  ויכל  א/ו  לכל  דם  או 

ה ו  צאנמאחר  נזהאו  / בשירותו  עקב  עבורו  לפועל  ו/אק  לנפש  ו/או  לרכוגוף  במסגרתו  ביצוע    ש, 

 . הסכם זה ו/או בקשר עמן פי -חייבויותיו עלהת

  או /ו  קזנ  כל  בגין ,  הראשונה  דרישתה   עם   מיד,  חברהה  את   ותשפל  או /ו   תלפצו  ב מתחיי  ם ן השירותינות .11.3

  כתוצאה   לחברה  ויגרמשי ,  ההחבר  גדכנ  שתוגש  התביע  בגין  ד"וע  ט"ושכ  צאותהו  ותלרב,  הוצאה

  כל  י פ-על  או   זה   הסכם   פי-על  ,בשמו  או/ו  מטעמו  מי   או/ו  השירותים   נותן   של   באחריותו   שהינו   רוע מאי

החבר דין   נן גו תלה  לו  ותאפשר  כנגדה  שתוגש  תביעה  או /ו  שהדרי  כל  לתקב  אודותלספק    תודיע  ה. 

 .ניהמפ

האחריאמור  ב  ןאי .11.4 וו בסעיפי  ו/ת  ער הביטוח  בעצם  הביטוחיםיכאו  השירותיםדי  י-על  ת  י  כפ  ,נותן 

  פי כל-על  ו/או  פי הסכם זה-על השירותיםנותן ותיו של  בוי תו והתחייוע מאחריושיפורטו להלן, כדי לגר

 דין. או ב /ו  המעבר לאמור בהסכם ז העירייה חובה נוספת רה ו/אוחבטיל על האו לה/דין, ו 

  ה ממנ  שיגיע  סכום  מכל,  וללותבכ   זה  סעיף  ילפ   זכאית  אהי  להם  יםכומס  לנכות  רשאית  תהא  ברההח .11.5

  תים השירו נותן  מ  לגבותם   רשאית  האת  כןו,  שהוא  זמן  בכל,  חוק  פי-על  ביתורי  הצמדה  בצירוףלספק  

 . אחרת רךד בכל

  לפי  תיםהשירותן  נו  של   תחייבו הת  מכל  לגרוע  באות   אינן,  שבו  המשנה   סעיפי  ל כ  על,  הז   סעיף  אות הור .11.6

השירותים  תא   חרר לש  כדי   בהן   ן ואי  יןד   כל  פי -על  או /ו  םההסכ   בגין   כלשהי  יותאחרמ  נותן 

השירותים  בביטוחי  מכוסה  שאינו  או   המכוסה '  דוכ  הפסד/ןאובד /נזק . נותן 
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 ם השירותינותן י וחביט .12

ין, מתחייב   פי הדעל  או  ה ו/ז  ם הסכי  על פ   ן השירותיםנות ותו והתחייבויותו של  רימאח  לי לגרוע מב 12.1

הח  לפני  ותיםר השי  ןנות על  תימועד  תחילת/וזה    םהסכמה  מועד  לפני  נשוא  מתן    או  השירותים 

קיים  ערוך ול ליניהם(,  דם מב ו/או עבורו )המוק  טעמו"( על ידו ו/או מ: "השירותיםזה )להלן  הסכם

חשבונוע נך  במש  ל  השירותים  מתן  תקופת  ו/א  הסכםשוא  כל  כל  זה  אתקוו  פורט  כמ  חרתפה 

לעניין  הסכםב מ  חביטו  זה  חרהמפו  הביטוחים  אתקצועית,  אחריות  באמצעות  להלן,  רת  בטים 

 : יטוחים"(" או "הברותיםנותן השי"ביטוחי  ראל )להלן: פעול בישיטוח המורשית כדין לב

 ;שיצד שלי יריות כלפ אח 12.1.1

 ;יםות מעבידחב 12.1.2

 ;צועיתריות מקאח 12.1.3

לפ   ותיםנותן השיר 12.2 נשוא  השירו תן  ת מתחילעד  ני מו מתחייב,  ו/או מיעל    הז  הסכםתים  טעמו,  דו 

המצלה לידי  המפורטים  א   חברהיא  המסמכים  בלתי  לת  חלק  והמהווים  מנהלן  זה,    םהסכפרד 

 יטוח"(: ב "מסמכי הלן: הזה )ל הסכםהמפורטים ב  לתנאים וההיקפים בהתאם

בי  אישור 12.2.1 השירותיםנ  טוחיקיום  לנוס  ותן  ל ח  בהתאם  כ   הסכםהמצורף    2  ספח נזה 

 "(. םיירות שנותן הר ביטוחי  "אישון: להל)

ומבלי  בנוס 12.2.2 מהאמולגף  לעירוע  דרישהלר  לקבלת  בכפוף  מה   ,  )להלן:   חברה בכתב 

  ותים השיר   נותן(  חברהידע שנדרש לשור הביטוח את המאיכל ואין בכישה"( )"הדר

כי  ימתח מ  14בתוך  יב,  לידי  ק  מועדימים  ימציא  הדרישה,  העתקים    חברההבלת 

ה  נערכושר  ח אביטות הוליסומפ ידי  פעי נדרש ובקשל תאם  הב   חברהעל  תו  לור עם 

וליסות  חלקי הפ  את   חברהימציא ל   השירותים  נותןמוסכם בזה כי  ,  הז  סכםהנשוא  

 . מכרזהלמסמכי   30יף בכפוף לאמור בסע .בלבדזו רים להתקשרות הקשו

במ 12.2.3 המוסכם  כי  )  ת צאזה  הביטוח  מפוליסות  הביטוחההעתקים  כאמורמסמכי   ,) ,

עריכת הביטוישור  אה  בותרל תפג, כאמור2  נספחם  חיבדבר  לא  תע  ,  לא  גרע  ו/או 

 ספחיו.זה, על נ  הסכםעל פי  תיםונותן השיר תחייבויות  המ

תן  נוטוחי  יאישור ב  לרבותוח  י המצאת מסמכי הביט כ  נותן השירותים  וסכם בזה עלמ 12.2.4

ב (, כאמור,  הינה תנאי יסו2  ספחנ)  רותיםהשי י  סמכ מאת  וללא המצזה    הסכם די 

ביט  ביטוחה אישור  ל  (,2נספח  )   השירותים  נותן י  וחלרבות  יוככאמור,  נותן    לא 

לעיל, מוסכם  ל אף האמור  ע זה.    כםהסל במתן השירותים נשוא  ילהתח   ותיםהשיר

חלפו    אם  דית, אלאיסורה  הווה הפ תמועד לא  טוח בכי אי המצאת מסמכי הביבזה  

 . ראמום כיסמכ המהמצאת בכתב, ל חברהימים ממועד בקשת ה  10

השירותטוחי  בי 12.3 ביןלכסו רחבו  יולעיל    12.1בסעיף    אמורכ  יםנותן  של    ת  ותן  נ היתר את אחריותו 

יחשב  י   תיםנותן השירובידים היה וין ביטוח חבות מע)לענימשנה    ם וקבלניכלפי קבלני  השירותים

יה  ה הבדיוו ע הליה ו/או/או מנ  חברהאת הלשפות  נותן השירותים י טוחורחבו בי ו כן י כמ  ידם(בלמע

הלן:  ל)  נותן השירותיםשל    ירשלנ   ו/או מחדלה  עקב מעש  על מי מהםוטל  תשת  יתבעו בגין אחריווי

 יחידי המבוטח"(."
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  ם הסכשוא  נשירותים  עם ה  הביטוחים הנדרשים בקשרזיק בתוקף את כל  להח  שירותיםנותן הל  ע 12.4

כל  זה,   יהיה  ק הת  במשך  בה  בתוקף  הסכם ופה  לאמוזה  בנוסף  ור  .  את  ממנו  רועלג  ימבל לעיל   ,

ו על פי דין  תל עוד מתקיימת אחריו כתוקף  חזיק בלה   ים ן השירותנות ת, על  צועימקת  ביטוח אחריו

 נספחיו.  זה על הסכםשר עם  ה על ידו בקשר נעשתאלכל פעילות 

על כל זכות  לו סעיף מפורש בדבר ויתור  ליכ  שייערכו(וככל    )אם   תיםוותן השירנשל    ביטוחי הרכוש  12.5

ור  מד שהאבדיה ובלבעויה ו/או  ו/או מנהל  ברהחהי  כלפ   ותן השירותיםני  טחמב  של  (בובחלוף )שית

 ון. רם לנזק בזדת אדם שג כות התחלוף לא יחול לטובזר הוויתור על בדב

 :ישיאחריות כלפי צד של  –ת ביטוחי אחריו 12.6

בשל פי דין  -על  םנותן השירותית אחריותו של  אטח  לישי המבי צד שיות כלפר ביטוח אח 12.6.1

ופו  או נזק לגה  בדן פגיע גרמו לאו  אשר  ים ותר בקשר עם מתן השישלני  ל רמחד  או  מעשה

, הסכם עם ה   ירותים בקשרלמתן הש ו/או גוף שהוא בכל הקשור אדם  או לרכושו של כל/ו

 .חברהמטעם ה םמי מהבאיאו ל/ו  חברהפגיעה או נזק ל  לרבות

 וח. ביטהפת טבר לתקולאירוע ובמצ ₪ )מיליון ₪(  1,000,000ות  יאחר גבולות ה 12.6.2

נותן  הלה, חבות  בצות,  אש, התפוצ:  הנובעת מדבר חבות  ות בבלהגלח זה אינו כפוף  ביטו 12.6.3

ריים פגומים, טאדיהם, מתקנים סני י משנה ועובאו קבלנ/בגין וכלפי קבלנים ו  תיםוהשיר

ותאונת זיהום   מקרי  צפוב י  שבילתי  והשבתי,  אהה,  תה  במאכל  מזיק  דבר  מכל  ו  רעלה 

וכן   ת משקה,  המצ  ף חלו תביעות  )לממוסד  ד  לאומי  שגבי  ל   עטלביטוח  ותן  נ עובדים 

 .(ינם דמי ביטוח לאומיגשלם ב חייב ל יםות השיר

  2נספח  על פי    ירותיםנותן הש ת על ידי  שלישי הנערככלפי צד  ח האחריות  פוליסת ביטו 12.6.4

השיר ונביטוחי  ישור  א לשפת  ותיםתן  ה אות  ורחב  מט  חברהת  מהבאים  מי  עם ו/או 

אחריות  ל מי מהם  טל עתוו  ידי המבוטח"( היה : "יח הלן)ל  ה ז  ם הסכר עם  בקש  חברה ה

ו/או  מעל רמשה  של  ש חדל  השירותילני  עובדי   םנותן  ו/או  מנהליו  בכפוף ו/או  לסעיף    ו, 

נו יראו את הביטוחים כא יות צולבת" על פי חר"א מיחידי    כל אחדבור  ד ערערכו בנפילו 

 טח. והמב

  של,  לותו ו/או שימושוש בבערכונו  י שא  חברה וש הבמפורש כי רכבפוליסת הביטוח מצוין   12.6.5

אותו חלק של הרכוש   שי )למעטרכוש צד שלי כח זה  צורך ביטול  , ייחשבםן השירותינות

 . ישירות(  ן השירותיםנותפועל עליו 

 : חבות מעבידים  –אחריות ביטוחי  12.7

פק  נותן השירותים של    ותואת אחרי   המבטח  מעבידים  טוח חבותבי 12.7.1 פי  הנזיקין  על  ודת 

חד חועפ   או/וש(  )נוסח  למוצרי"י  האחריות  התש"ם  ומיםפג ם  ק  עובדים ה  כלפי  1980, 

השירות  םועסקיהמ במתן  ידו  עםיעל  בקשר  תא  הסכם ה   ם  עבודבגין  מחלהונת  ו/או    ה 

)להלן:   ביטמקצועית  שייגרמו"מקרה  תוך  למי    וח"(  ועקבכמהם  במשך עבודת  די  ם 

 . הסכםעם הירותים בקשר וח בכל הקשור במתן השהביט תקופת

 ם: דיבית בביטוח חבות מעאחריות הולובג 12.7.2

 ₪ לתובע.  6,000,000 (א)

 ביטוח. הרוע ובמצטבר לתקופת י₪ לא 20,000,000 (ב)
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חהפ 12.7.3 לביטוח  מעביוליסה  תכלובות  לא  שעדים  בדבר  הגבלות  עבודה  ל  חבותות    ומנוחה, 

ק  םהשירותי  נותן  קבלבלנים  כלפי  עובדי מני  ו/או  ו/או  ושנה  )היה    השירותים תן  נוהם 

 החוק.   פיסקים על נוער המועסקת הער ת ורעלים והן בדבתיונו פי ם(,דעביייחשב כמ 

לשפות  יטוח תורחב  ת הבוליסל ולהלן, מוסכם בזה כי פיבלי לגרוע מהאמור לעמוסף ו בנ 12.7.4

רות  קין  קבע לעניהיה ונזה,    כםסהשר עם  קב  ברהחאו מי מהבאים מטעם ה/ו  חברהאת ה

 .םתי נותן השירועובדי  מי מ לפיכ   ןלשה מעביד כ נושא בחובות  הםמקרה ביטוח, כי מי מ 

מוסכם  כמו 12.7.5 פוליבזומוצהר    כן  כי  הב ה  מפוריסת  סעיף  כל    שטוח תכלול  על  ויתור  בדבר 

)ש זכות   מב  יבוב(תחלוף  השירותיטחי  של  ה  ם נותן  מי    חברהכלפי  מטעם מהבאיו/או  ם 

עבקש  ברהחה ו  סכםהם  ר  ז  ד בלבזה  על  הוויתור  בדבר  לשהאמור  התחלוף  יחכות  ול  א 

 נזק בזדון. גרם לם שאד תטובל

 :מקצועית אחריות  – ריותאחי ביטוח 12.8

ביעה ו/או  ין בשל תעל פי ד   נותן השירותיםת  וצועית המבטח את אחריקיות מביטוח אחר 12.8.1

ל  חדה או מ ן במעש ת שמקור יבה מקצוערת חומקצועית ו/או בגין הפ  לנותרישה בגין רשד

 . הסכםה  םשר עבק תיםושיררת מתן העובדיו במסג ו/או נותן השירותיםלני של  שר

 . חבמצטבר לתקופת הביטווירוע  יון ₪( לא יל₪ )שני מ  2,000,000ות  ריאחגבולות ה 12.8.2

לה 12.8.3 כפוף  אינו  זה  בדביטוח  הנוגבלות  חבות  שימושבר  מאובדן  איחבעת  או  ,  השהייה  ור, 

בעי מקכוב  ביטוחר עקבות  כןמכוסה  ה  כמו  חבליסוהפ  ,  בגין  הרחבות  כוללת  נותן  ות  ה 

)מסמדן  באו  עקב  ותיםהשיר לסכים  של  מוגבל  לא  50,000ך  ובמצ₪  לתקוירוע    פת טבר 

י   ב מסמכות, מטעות, רשלנות להנובעת מחריגה בתום    וחבות הביטוח(   ושר של מי  או אי 

 .תיםנותן השירועובדי  מ

של   12.8.4 פ חהרל  ותיםהשיר   נותןבאחריותו  לוליסת  יב את  ה  תשפוהביטוח  מי    חברהאת  ו/או 

עם  ב  חברההמטעם  מהבאים   א לענזה    סכםהקשר  או  יין  למעשה    ני רשל  דלמחחריותם 

נותן    מבלי לגרוע מביטוח חבות  ת ו/או עובדיו וזא  תיםוהשיר  נותןידי    עלבתום לב  שנעשו  

 זה.  סכםהעם  בקשר  חברההבאים מטעם הו/או מי מ חברהה כלפי ירותיםהש

עד  אוחר ממומיום שאינו מתר מועד תחולה רטרואקטיבי  ין הללת ביכוביטוח  וליסת הפ 12.8.5

 ירותים. תן הש ת מ חילת

ת 12.8.6 כן  הביטוחפוליה  כסכמו  ג  סת  של  ויל תקופת  תקו  שישה()  6י  תום  לאחר  ת  פחודשים 

או מרמה( בתנאי כי לא  י תשלום פרמיה ו/הינה בגין א הביטול    הביטוח )למעט באם עילת

חלופי  ביטו  םהשירותי  נותןע"י  נערך   לכסונהמע ח  שנועד  מקביל  כיסוי  חבות  יק  ת 

אך ורק ל  ה זו יחול פי הרחבחי עטו ביבזה כי הכיסוי ה  סכםמוו.  ה זס וליחת לפי פ המבוט

 וי. בתקופת הגיללראשונה קופת הביטוח ואשר נתגלו תים שעילתם לפני תום עאירו על

סה בנפרד ולא  יפול יים לכל  ספציפ   אחריות   תו בגבולוייערכישי ואחריות מקצועית,  ביטוחי צד של  12.9

אחרי משותפים. כגבולות  של  ות  משובג  לב משווח  טבי   במקרה  אחריות  יעיםתפבולות  גבול  ,  מוד 

 קופת הביטוח.ת₪ למקרה ול 3,000,000של  ךשותף על סהמהאחריות 

ס  12.10 הסר  מובהרלמען  סכ  פק  כי  ו/או  בזאת  הביטוח  ת ומי  ו/או  האחריות  הגבולות  ביטוח  נאי 

  ישה דר   םהינ(,  2ספח  נ )  השירותים  נותןובאישור עריכת ביטוחי    זה  הסכםור במן האמ חייבים  תהמ
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על  מאלית  מיני וערותיםהשי  תןנו המוטלת  ה ל  ,  אתלבח  רותיםשינותן  ו/או    ון  לנזקים  חשיפתו 

סכומי  חבל את  ולקבוע  וויות  גבולות  /הביטוח  תנאאו  ו/או  בהתאם.  האחריות  הביטוח  נותן  י 

הואומאשר    רמצהי  תיםהשירו מנ   כי  דרישהמוע  יהיה  ו/או  טענה  כל  תביע  להעלות  כלפי  ה  ו/או 

הביטוח    לתנאייות ו/או  חרבולות האח ו/או לגביטוה  מיו בכל הקשור לסכו מטעמ  מי  או/ו   רהחבה

 להלן. אמור לעיל ו כהמינימאליים 

  תם לרעהוו/או לשנבטלם  פיו המבטח אינו רשאי לו תנאי מפורש על  יכלל  ירותיםנותן הש  ביטוחי 12.11

ם(  שלושי)  30ם  ורש  רתב בדואהודעה בכ   ברה חול  ספקא אם נמסרה על כך ל ל, את הביטוחבתקופ

ביטול ו/או  לבו כי לא יהיה תוקף  ייתחי  השירותים  תןנומבטחי  שות זאת.  ו לענת וויום מראש על כ 

ש לרעה  לשינוי  ה גב כאלו  מטעםו/א  חברהי  מהבאים  מי  עם    חברה ה  ו  אם  ז  הסכםבקשר  לא  ה 

 ההודעה.   ממועד מסירת )שלושים( הימים 30רם חלוף טוב  מור לעילכתב כאהודעה ב נמסרה

  תן השירותים ו נוחי  מבין ביט  זהכי אי  רהחב ול   ספק לדיע  יו  םנותן השירותישל    מבטחוש  םפע  לבכ 12.12

ה  פי  סעיף  בעל  לפי  שנערכו  השירותיםנו"ביטוחי    לעיל  1.1יטוחים  בנספח  לר",  תן  האמור  בות 

  12.11אמור בסעיף  ות מבוטל או משונה לרעה, כילה   ( עומד 2  נספח )  שירותיםהותן  נוח  י ביט אישור

א  השירותיםנותן  יב  תחימל,  לעי האו ת  לערוך  מחדתו  ולהביטוח  עראיש  חברה לא  מציש  כת  יור 

 כאמור לעיל.  יטוח הקודם,עה של הב וי לרועד הביטול או השינמ ביטוח חדש, לפני 

וניים וקודמים לכל ביטוח  שרא  כי הינם   ייקבע  על פיו  שנאי מפורת ללו  ייכ   נותן השירותיםוחי  ביט 12.13

ידי  ה ע  ירותיםתן השנו   טחיבי מ וכ  חברההנערך על  ביעה  ת  ענה ו/אושה ו/או טדרי  כלל  מוותרים 

ה  ףושית  בדבר לרבוחברהביטוחי  כאמו  ת.  זכות  ו/או  טענה  בסעיףכל  חול  59  ר   הביטוח  חוק  זה 

 יה. לפי מבטחוכ ברהח כלפי ה  טוח כפל"ת "ביולרבות כל טענ  1981 – התשמ"א

ול 12.14 לעיל  לגרוע מהאמור  כרצהי מ  ירותיםנותן הש הלן,  מבלי  ל,  ו/אא תהיי  טענה  כל  לו  ישה  דרו  ה 

תביע הו/או  כנגד  מ  רהחבה  מהבו/או  מטעםא י  לרכו  הסכםם  עבקשר    חברהה  ים  נזק  בגין  ש  זה 

של  בבעלות  הו  השירותיםהמש  ו/או  שירותיםנותן  במתן  אותו  תן  נוואשר    זה  הסכם  נשוא   מש 

אם לאו(, והוא    ובין  ערךם נאין  ל ידו )ב רכוש שנערך עיפוי בגינו על פי ביטוח הש לאי  זכ  רותיםהשי

יות  לנזק  ל אחרכזה מ  הסכםבקשר עם    הר חבם ההבאים מטעמ  ו/או מי   חברה את ה  בזאת ר  וטפ

)ל בגי כאמור  ההשתתפות  רבות  על ן  המוטלת  השירותים  העצמית  כי מוסכ  אולם(.  נותן  בזה    ם 

 .  לנזק בזדוןאדם שגרם  תטוב א יחול לאמור ל הפטור כ

חי  טוזה )בי  12ת בסעיף  ורטומפ ה  וח בגין הפוליסותהביט  דמיאת    שלםמתחייב ל  תן השירותיםנו 12.15

יידרש על ידי  שתשלום אחר  (, וכל  2נספח  )  נותן השירותיםחי  ו( לרבות באישור ביטםישירות נותן ה

במוחבר להן  ול ת הביטוח בקשר  ולקי עד  כימלא  הפוליס הוראו  ל ם את  לפגוע  כות  ת  ומבלי  לשונן, 

לשמבכלליו  האמור,  הות  על  והטיחהב  תראוור  בות  הנכללות  כסות  לי פוזהירות  כל  הביטוח, 

בקשר עם    השירותיםתוקף במשך כל תקופת מתן  בכי הפוליסות תהיינה    לוודאולדאוג ו  ות שקיימ

חריות  א וח  את ביטי  כ   ותיםתן השיר ונ מתחייב  מנו,  ור לעיל ומבלי לגרוע מ זה. בנוסף לאמ   כםסה

בתוקף יחזיק  מתקי  מקצועית  עוד  אחריכל  לפי  על    תווימת  נע דין  אשר  פעילות  יה  שתכל  דו  על 

 ו. על נספחי  ה,ז הסכםם בקשר ע

השירותיםתנו 12.16 ל   ן  להמתחייב  למ  חברהודיע  היוודע  עלעם  ה  נהליו  אירוע  עילה  כל  להוות  עלול 

בות מעבידים. כן מתחייב  חאו  ד שלישי  כלפי צאחריות    מקצועית,ריות  תביעה על פי ביטוח אחל

כל  כ  ,שירותיםנותן ה רס  אינטת  א  בר אינו נוגדשהד  ככל  ה חברם העלה  לשתף פעו   תן השירותים נו
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אשמלשם    שיידרש ביטוח  תביעת  למב   חברהה  רימוש  להגישה  ו/אתחליט  זכו טחים  מימוש  יות  ו 

 . נותן השירותיםביטוחי על פי  חברהה

מי  ו/או    רהחבלשפות את ה יהיה אחראי    נותן השירותים  לן,לעיל ולההאמור  לגרוע מ  ומבלי  כן כמו   12.17

מהם עקב אי    ם למי אשר ייגר  זקגין כל נב  ופן מלא ה באז  כםהסבקשר עם    חברהה מטעם  ים  הבאמ

ביטוח שלא בתום לב  איזו מפוליסות ה  תנאי מתנאי  קיום של  וחי הנובע מהפרה ו/או איט כיסוי בי

  ת האחריו  בכפוף לכך כיהעובדים המועסקים על ידו,  מ מי  יו ו/או  הל ו מנו/א  תיםוותן השירנידי  על  

 דין.י הו על פא /זה ו סכם העל פי   םרותישיה נותן וי מוטלת על השיפ   ובתו חאו/

אי קיום  רה בתום לב ו/או  ליסות כי הפיקבע בפוי לפגוע בכלליות האמור י לנוסף לאמור לעיל ומב ב 12.18

א מוגבל,  , לרבות, אך לתיםותן השירונ די  י טוח על  ות הבי מפוליס  ותנאי איזאי  מבתום לב של תנ

במתן  איח ועהוד ור  שנר  איחו  או/ה  יד  בתוםו  עשבהגשת תביעה  על  הי  לב  מי  ו/א  רותיםשינותן  ו 

לא  מ בזכוטעמו,  הייפגעו  מהבאים  חברהות  מי  ה  ו/או  עם  ברהחמטעם  לקבלת    הסכם  בקשר  זה 

 ו.  יפוי על פי ביטוחים אל ש

  םירות נותן השי, מתחייב  תיםנותן השירוי  ם תקופת ביטוח וד תמים ממועבעה( י)ש  7  -  מא יאוחר  ל 12.19

בגין הארכת ביטוחי    לעיל,  12.2עיף  בס( כאמור  2פח  נס ח )ביטו ה  כתאת אישור ערי  ברה חיא להמצל

תן  נויא את אישור ביטוחי  חייב לחזור ולהמצמת   השירותיםנותן  ת,  פה נוספלתקו   תן השירותיםונ

ם  יטוחריכת הביינו מחויב בעמדי תקופת ביטוח וכל עוד ה  ים,ים הנקוב במועד  (, 2ספח נ) ירותיםהש

 ו.  חיספ זה על נ הסכםור באמ ם להתאב

  ור, הינה ( כאמ2נספח  )  ן השירותיםת נוור ביטוחי  צאת אישמלו שהכי ידוע    יר מצה  ותים נותן השיר  12.20

מתלה   לתח תנאי  ו/ומקדים  השירותיםילת  מתן  להמשך  ר  רהחבוה   או  למנשתהא  מאית  תן  נווע 

,  ן השירותיםנות י  טוחבי  רישובמקרה א  ירותים כאמוראת תחילת ו/או המשך מתן הש  תיםהשירו

 דרש. כנהמוסכם  מצא במועדא הול ר,כאמו

בזהמוסכ 12.21 בעריכ  ם  אין  כי  השירותיםביטוחי    תבמפורש  ו,  נותן  בבדיקתם/ המצאתם  אי    או  ו/או 

ו/או על מי מטעמה    הרחבה לשהי על  ריות כהטיל אחלים, כדי  שינויו/או ב   חברהעל ידי ה   בדיקתם,

  מאחריותו רה כלשהי  בצו  ועגרכדי לצמצם ו/או ל ו/או  כם  מוסלתם  דבר התאמהוות אישור בו/או ל 

הטיל אחריות  ו/או כדי ל  י כל דיןזה ו/או על פ  הסכםעל פי    נותן השירותיםיו של תיבויואו מהתחי/ו

 . טעמהים ממהבא  ו/או על מי חברהי על הכלשה

ה 12.22 ספקלמען  כ  סר  המובהר  הבימי  מסמכי  המצאת  אי  או  איצאת  לרבות  ביטו טוח    ותן נ חי  שור 

ל  ע  נותן השירותיםת  ויובהתחיילא תפגע ב,  יל במועדלע   12.19    –ו  12.2כאמור בסעיפים    םירותיהש

 יו. זה, על נספח הסכםפי  -

כי  ח )מסמת הביטוו קי פוליסו העתאת אישורי הביטוח ו/א   ת( לבדוקלא חייב   רשאית )אך  החברה 12.23

י  ייב לבצע כל שינומתח   םותישירהתן  נולעיל וכאמור    רותיםנותן השישר יומצאו על ידי  אח(  הביטו 

 (. נותן השירותיםה )ביטוחי  ז  12ותיו על פי סעיף יחייבו תאימם להת לה על מנת  ון שיידרשתיק  או

ת(  פוליסו יטוח )הבסמכי הלמביחס    חברה כות הביקורת של ההיר ומתחייב כי זמצ  השירותיםנותן   12.24

א  את רישוואת  לבדוק  וזכותו  הביטוח  ואת  י  תיקונם  ורות  ולה וח  טהביאישורי    הפוליסות  על 

א עיל   כמפורט מטילה ל,  ה  ינה  מ   החבר על  על  מטעו/או  אחריו מי  וכל  חובה  כל  לגבי    תה  שהיא 

רוע  גכדי ל  בהואין  קפם, או לגבי היעדרם,  טיבם, היקפם, ותו טוח כאמור,  הבישורי  הפוליסות ואי

 .דיןל פי כל או עזה ו/ כםהסעל פי  נותן השירותיםעל  טלתשהיא המוחובה  מכל
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ל סכום לו הינו  כלעכב  יה רשאית  הית  חברהה  כם בזה כימוס  ל,עיי לגרוע מהאמור לומבל  וסףבנ 12.25

  םנותן השירותידת לזכות  מהתמורה העומ(  יםשירותנותן ה)ביטוחי  זה    12על פי תנאי סעיף    תזכאי

ההתבקש עם  נשקר  וב  םהסכוא  שרות  ל  נאיתזה  כך  על  בכתב,ספקשהודיעה  ימ  7  ,  ים  )שבעה( 

  מראש.

למוסכם    םבהתא  וב התביעהישמלואם ויהביטוח ב   מוליתגם  כי עם תשלו  חברההה על  בז  םסכומ 12.26

ה י חברהעל  לו,  בנ   ספקשב  המעוכב  הוצהסכום  שנגרמו  יכוי  נג  חברהלאות  עם רמו)באם  בקשר   )

 מור אביטוח, כ ולי ההתביעה לתגמ 

בזהמוס 12.27 הביטוח  ה כי    במפורש  כם  דמי  לתשלום  העאחריות  חלהוההשתתפות  ן  נות  על  צמית 

 .הר חבם ההבאים מטעמ  או על מיו/  חברהה א עלל רהבלבד, ובכל מק יםשירות ה

אחר כל  למלא    ן השירותיםנותמתחייב    זה לעיל,  הסכםמהאמור בכל מקום ב  עבנוסף ומבלי לגרו 12.28

כדומה,  ים, התקנות ולכתי וכל הצוומ ת מוח בריאווק ביט אומי, חללביטוח   החוק  הוראות דרישות ו

בדים  ן שכל העוופלעיל, בא ות האמור  כללימ  ועבלי לפג יקר, אך מ, ובענ"לם היחוק נו לפי השהותק

או    ועסקו באופן מקריחיו ואלה שי רבות שליזה, ל  הסכםשירותים נשוא  היועסקו על ידו במתן  ש

 וקים הנ"ל. יות שעל פי הח ו הזכאים לכל זה, זכ הסכםת  פך כל תקוובמש בכל עתזמני, יהיו 

לגרוע    אהח אינה בקשר לביטו( ב םתירונותן השי)ביטוחי  זה    13ף  סעיבאה  י כל הורובהר בזאת, כמ 12.29

שמכ ה   לוחם  של  אבדבר    הסכםהוראות  הבלעדית  באם  השירותיםנותן  חריותו  יגרמו    לנזקים 

 . ןי ל פי הדאו ע/זה ו הסכםיפים אחרים ב כאמור בסע 

המובהר 12.30 כי  סע ,  השירותים)ביטוחי    13יף  וראות  מעיקר   זה(  נותן  ההנן  ווה  מה  רתןפוה   ,הסכםי 

 . םסכהפרה יסודית של ה ה

פי  חים אשר התחייב לבצע על  ואת הביט   תן השירותיםונריך  או לא הא/ו  קיים  לא  ביצע ו/אולא   12.31

  פי  או על זה הסכם ותיה לפיבזכוירשאית, מבלי לפגוע  רה חבו בחלקם, תהא ה זה במלואם א הסכם

לכלע  דין, ממנה  המגיע  תשלום  כל  במוסכ   ה.ז   הסכםלפי    קספב  ע זם  ה ה  הצגת    חברה ל  עם  כי 

  נותן השירותים   י ות נספח אישור ביטוחבח( לרי הביטו מכ מסהביטוח )מפוליסות  וקף  בתם  העתקי

בהתאם  (2נספח  ) פי ,  על  ע   הסכם ה  לנדרש  הולמוסכם  לחברהל  ישולם  המעוכב,  סכום  ה  ספק, 

 אמור. כ
 

 והיעדר ניגוד עניינים   עמיד, אבטחת סודיות .13

  3  נספח  יין זה עלענולחתום ב  עניינים  יגודנ   דרוהיעמידע  אבטחת    דיות,סו  על  רשמומתחייב ל  תן השירותיםנו

 רד מהסכם זה.פווה חלק בלתי נ המה
 

 ני קניין רוח .14

זכ היוצריכל  זכויות  וכל  והבעלות  ובכלל  ם  קשורה,  אחרת  כלות  תעיון ר  פיתוח,  זה  וכי כנית,  ,    , ו"במסמך 

ל תוצר  אליו, ובכקשר ב  או במסגרת השירות  ם ירותיהש  ותן נ  דיתחו על יוצעו ו/או פוב נוצרו, נכתבו,  תוכננו,ש

לחברהיסש י  ופק  השירותיםי  ד על  ולבמה  נותן  עקב  /ך  ז או  הסכם  וקיום  ביצוע  מחויבויו ה  נותן  ת  כל 

ל  כ ולא תהיינה לספק  ואין  בד  לה ב חברעת, ל, בכל  שייכים  וכים ויהי, שייעל פיו ו/או בקשר אליו  השירותים

   ליהם.ר אבקש  או/בגינם ו ןזכויות שה
 

 סודיות  .15

כלשהו  '  או יפיץ לצד ג/ישתמש, יגלה ו  עביר,י ולא    דיות מלאהסושמור על  למתחייב    ותיםיר השנותן   .15.1
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לת  ה לתוע הסכם ז  עטרת ביצו ת ולמ ין בעקיפין, אלא במסגר, בין במישרין ובלחברההנוגע  דע סודי  מי

חפץ ו/או מסמך    כלרה  בהחדי  רממשלהוציא    לא   השירותים   נותן כן מתחייב  בלבד.    ו ובתט ול  החברה 

חומ  מוצר ו  א/ו מו/או  ו/או  סודי שיידר  לע  זהדיו במסגרת  י גיע  יד  , הסכם  על  ו  לרבות כאלה שהוכנו 

לחברה  מתן השירותי  במהלך לו/או  להם  ר  ו/או בקשם  תכניות ו/או  עסקיבקשר  של החיו    א לברה,  ו 

במיד   ותש להרו  א ו/  עתיקלה לבצע  שכפולאחרים  הסודי  העתקהע  צל,  צורת    דפיס,ת,  לוםי,  כל  ו/או 

לסודיות כאמור תחול    ההתחייבות  בלבד.ברה  חתים למתן השירו י  רת ולצרכאלא במסג  אחרתה  תקהע

לאה תקופת    במשך ואף  ללא  הסכם  זהחריה  תחולגבלת  לא  ההתחייבות  מ   מן.  שהואעל  נחלת    ידע 

  הסכם זה.להיות נחלת הכלל עקב הפרת  הפךלבד שלא  לל, וב הכ

ו  ו/א  החברה שרותו עם  תקבמהלך ה  , השירותיםותן  נ   דין ו/או נעשה על ישהוכ  ב ו"וכי  סמך , מחומר  כל .15.2

החברה ולספק    הבלעדי של  ו רכוש  הוא ו,  ניותי ו/או תכ  ועסקי ם החברה,  או בקשר ע/ומתן השירותים  

ברשותו  "ב, המצויים  ל חומר, מסמכים, ציוד וכיו כעל  עיכבון    ל זכותכת, על  אמוותר בזוהוא    ,לא תהא

   .ברהלח כיםי השיו

 

 מחאת ההסכם ה .16

  להמחות אינו רשאי להעביר ו/או םינותן השירות .בעצמו וויותי התחייב כל ת ב לבצע אמתחיי  תיםשירוה תן נו

הנובעות    תויוהזכו/או  בויות ההתחיי  ,חלק ממנוו כל בעקיפין, את ההסכם ו/א  אואחר, במישרין  ו/או להסב ל

 ממנו. 
 

 שונות .17

רה  זיו ממנה גולא ילמד  דיםקת   והרת מקרים, לא תהוו בסדם אסוימרה  ם זה במקיה מתנאי הסכסטי .17.1

ל בעתיד.רכל מקשווה  השת  ה אחר  או השתהשמלא  צד    ה ,  ויות  בזכות מהזכ   מהצדדים,מלהשתמש 

לו במקרה  -על  המוקנות  זה,  הסכם  בסדר  מסוים פי  יר  מקרים,  תאו  ולא  בכך  זכות    ריתואו  על 

 מזכויותיו. 

ביחס למושאו,  הצדד  ביןים  י שפטיחסים המזה ממצה את ההסכם   .17.2   לכל משא כל תוקף    היה י א  ולים 

ן  כתב ובי בכלל, בין בימו, אם  כמה, אשר ניתנו או התקיסההבנה, התחייבות או    ,, מצגתן, הבטחהומ

פה במשת  ,בעל  ובין  במפורש  עבין  לכרימע,  הסכם  תובר  תו   לא  זה.ת  בהוראות  ל קף  יהיה  שינוי  כל 

 צדדים לו. כל ה ידיעל   חתםבכתב ונ אלא אם נערך הסכם זה,

כביקשי במקרה   .17.3 אע  הוראה  הוראותי  הס מ   ו  זההוראות  ניתנת/נית  כם  או  ונאינה/אינן  לאכיפה  ת 

תקפותן   חוקיותן, גוע ב בכך כדי להשפיע או לפ  אעם כלשהו, לא יהרות תוקף מטחסרת/חס שהינה/הינן 

תנת  או ניפה  תק  הורא תותאם בה אה תוחלף או  ובמקרה כזה ההור  אות ההסכםרהו  ן של שארואכיפת 

 חבה ביותר האפשרית. רורה הכם זה, בצהסהוראות   מיצוי של פשרא שין לאכיפה, באופ 

ד  חדעה שתשלח על ידי צד אולהסכם זה. כל ה  מפורט במבואזה הן כ  ובות הצדדים לצרכי הסכםתכ .17.4

  וםבדואר רש מעת המשלוח    שעות  72כעבור  יעדה  הגיעה ל   ילותחשב כא  שלעיל  הכתובות  שנהו לפילמ

 יה.בפקסימיל  לוחש מ עתת מסירה ביד או מות מעשע  4ו א

 : החתום ים עלבאו הצדד יהולרא
 

 בע"מ   2010מי אביבים  
 

 

 _______ ___________________ באמצעות : _ 

 __ _____ _____________________  תפקיד :

 נותן השירותים                                   
            

 

 ______ _______________ : ______ באמצעות 

 __ ________ _____________ ____ תפקיד : _ 
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 )יצורף להסכם( ים קבועיםרשירותים במחי תעריף  -להסכם 1 ספחנ

 

 __ ______  מיום   __________מס' להסכם 

 

  משוקללים יהיו לא והם  מחיר הצעת ינםג ב שלהגי אין אשר םקבועי םיבמחיר  יםשירות אודות פירוט  להלן

  :עהההצ סגרתבמ
 

 : ותהבהר

o יחסי  רו ה מחי  ות ותן השירבודה, ישולם לנ לק מחודש עת בחוע השירועבור ביצר כי  ובהק מ למען הסר ספ
בפ של השי יחושרות שבוצע  בועל, אשר  מות  עריף בכודש עבודה הקבוע בתוקת מחיר לחלח   :בא  ן האופב 

 ש.פועל באותו חודצע השירות בם בוהבת וצאה במספר השעו ת הת פל כות שבוצעה וההשע

 

o בתוכ ומכיל  סופי  הינו  בהסכם  בתעריף  שיקבע  כפי  העלוי התשלום  כל  את  הישירו  עבור והעקי  ותות    פות 
שה נסיעות,  כולל  חניות,שירות  עבודה,  חכ טלפ   עות  נון  א )כ   יידם  לולל  וגישה    ציוד,  כ"א,  יל(,מי ינטרנט 

הדפסת מסמכים, העתקה, סריקה,  לום ובות צילרברה  די החמשרת בישולפג געה  הת,  דוחו  ם, הגשתחומרי
 ל תמורה נוספת. כ לא תשולםאליו   ברכו', ומעדים שלישיים וקיום התייעצויות ופגישות עם החברה או צד

 
o ם תמורת קיזוז  עתידיפארק  ים באביב פי החנייה של מי  תערי   את   קבלא יוכל לן הו מעוניי  ככל שהספק יהיה

 החברה. לום החודשי לאחר סיכום מול  מהתש

 

 

 

 חלק בלתי נפרד מההסכם. וה מהו זהנספח  

 

 : חתוםל הדדים ע באו הצולראיה 

 

 

 

                         _____________ _____                                      _________ ____ _______ ___ 

                                                       תן השירותים נו                                                      מ"בע  2010   םי אביבימ                          
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  תן השירותים נוי וחטאישור בי  -להסכם  2ח פנס

 __________________  ך הנפקת האישור ריתא וחים יטם ב ר קיואישו

ליסה ול תנאי הפל את כמידע המפורט באישור זה אינו כול. ה בהתאם למידע המפורט בה  שנה פוליסת ביטוח בתוקף,טח י כך שלמבולמכתא וה אסהויטוח זה משור באי
בו  קרה שבמ טוח למעט ת הביביטוח יגבר האמור בפוליסועים בפוליסת ה קבם ה תנאיה  ביןזה ל באישור רטים מפום ש התנאי ןירה בתימקרה של ס , בת יחד עם זאגיה. ירוח 
 מיטיב עם מבקש האישור. זה  י באישור אתנ

 מעמד מבקש האישור  עסקה י האופ מבוטחה מבקש האישור

לבי  שפומבי דו מכרז  ☒ שם שם
לקבלת   408/21 מס'

ות  יחממונה בט ותירשי
 ודה הות בעבגו

 
 

 וביוב.יד מים גתא ☒

 עירונית. רהחב ☒
 

  בע"מ 2010ים  אביבמי 

 _______ _____ ./ח.פ.ת.ז __ _______ח.פ. ___/ת.ז.
 121דבורה הנביאה 

 אביב  תל
 

 
 טוח הביסוג 

  חלוקה לפי גבולות אחריות או
 ביטוח  סכומי

תאריך   ה ספר הפולימס
 תחילה 

  ריךאת
 סיום

  /תויל האחרגבו
 וחסכום ביט

 וקףספים בתוים נסויכי

 ח ג' י בהתאם לנספכיסויש לציין קוד   מטבע  ום סכ

  צד שלישי 
 __________ 

 
_____ __ 

 
 _______ 

1,000,000 
למקרה 

ולתקופת 
 ח. יטוהב

 

 אחריות צולבת.  – 302 ₪.
 קבלניו  קבלנים –' בת צד גהרח – 307
 נה.מש            

 ל. תביעות המל" ל כיסוי – 315
 או/ו  עשיגין מבף נוסטח מבו – 321
 שור.האימבקש  –ח המבוט חדלימ          
 ישי. ר כצד שלר מוגדהאישוש מבק – 322
 ראשוניות.  – 328
 דכצ שברכוש מבקש האישור ייח – 329

 שלישי.          
  מעבידים חבות

________ __ 
 

 _______ 
 

 _______ 
6,000,000 

 ע בולת
20,000,000 

לתקופת 
 טוחהבי

.₪ 
 

.₪ 

 חלוף לטובת מבקשעל ת תורוי – 309
 שור.האי          

 וייחשב היה – נוסף טחמבו – 319
 מעובדי המבוטח.של מי  כמעבידם          

 ת. ניוראשו – 328
 ות מקצועיתאחרי

 
 

 רטרואקטיבית 
 

__ _______ 

 
______ ____ 

 
 _______ 

 
 _______ 

2,000,000 
ה למקר

ולתקופת 
 יטוח. הב

 
 
 

 ם.ובדן מסמכיא – 301 ₪.
 הרע.  לשוןשמצה והוצאת בה הדי – 303
 קשת מבלוף לטובל תחע ויתור – 309

 האישור.          
 ו/אושי נוסף בגין מעמבוטח  – 321

 אישור.מבקש ה –המבוטח  מחדלי          
 . אי יושר עובדיםו מרמה – 325
 .תובפרטי פגיעה – 326
 טוח..מקרה בי וב/שיהוי עקבעיכ – 327
 ראשוניות.  – 328
 . ם( חודשי 6לוי )ת גיתקופ – 322

 

 ח ג'(: כפי המצוין בנספאת קוד השירות המתאים ישור, יש לציין הארטים בחוזה בין המבוטח למבקש מפו כפוף, לשירותים ה)ב פירוט השירותים
 ( ממוני ויועצי בטיחות 047)

 הפוליסה   ביטול/שינוי
אחר משלוח ל ם( יוםי)שלוש 30ף אלא לתוק כנסא ייל ביטוח,הת ופוליסה מזאישל ת הביטוח בתקופ ביטול  אושור עת מבקש האילרשינוי 

 ו הביטול.שור בדבר השינוי אלמבקש האידואר רשום בכתב בהודעה 
 ליסהפו ה מהדורת 

חות הביטחבר   הערות _______ ___  ביט מהדורה   __________  

 שורחתימת האי
 המבטח:

 



 
 "עסקי שמור"

 39 מתוך 36עמוד 

 

 להסכם  3נספח 

 וד לכב     

 "( רההחבהלן: ")ל מבע"  2010ים  ביברת מי אחב

      א.ג.נ.,            

 ם ענייני ניגוד בות לסודיות, אבטחת מידע והיעדרחייהתנספח 
 ___ _______ תאריך:

ים ביוב וניקוז  תשתיות מ תקניי ו/או  מבמיפוי  רותי מדידה ושישירות של    ___________, המעניק _ __אני  

 מן. יב כדלקומתחיהיר  מצ  פויר תל אביב יבע

ליד .1 ההתקשרוסגרמבש  י וע  עם ת  בכחברה  ה  ת  ו/או  אחרת,  בהסכם  דרך  לידיעתיתכל  ויגיעו  ו/או    י ן 

טפסים,    ית, דו"חות,טומר מודפס, מדיה מגנח:  , לרבותחברהל ם  ע הקשוריידו/או מ  חומרים,  ילרשות

תכניתמונ שרטוטים ות,  המלצותות,  כת,  שמות,  נהלים,  הסכמים,  פרוובות,  פלים,  טוקו ,    רטי פס"ד, 

שירונו  א ו/  עסקים מו ד  תיםותני  כל  וכן  קבלנים  בקשר  ו/או  אחר  להלן:  רה  חבלבר  יקראו  אלה  )כל 

 .  "(מידע"

ביחל  מתחייב  אני .2 בהתאם  ס  פעול  דין,    פי-על חייב  תלמלמידע  הג לכל  חוק  הפרטיות.  רבות    אני נת 

 . הגנת הפרטיותדי את דרישות חוק דיעת עוביב להביא לימתחי

למל בקפעא .3   גיע אלי בדרך עשה שימוש במידע שהא  ולא   ועבר אלי,ם המשלשרכים  לצ  ורק ידע אך  שר 

 . להלן 10ף  להוראות סעי וףבכפ  שהיאה  מכל סיב שלישי עביר את המידע לכל צד ארת, ולא אח

סוא .4 על  מוחלטת  דשמור  למידע,  יות  ר אביחס  עועבירו  לידיעת  שבתק  זקוקיםבדים  תפקידם  לו    וקף 

פרסום    מנע כל אוכן    במסמך זה ורט  ודיות כמפ ת סרשמיבות לחייהת   ובדי על כל ע  ם אתחתיא   בעבודתם,

 הוא.  גורם שוי של המידע בכל דרך שהיא ולכל גיל ו/או 

ידי  שם  אחד מהעובדי  כלוג לכך שדאל .5 על  גישה בדר  שתהיהיועסקו  יתחייבך כלשהי למידלו  בכתב,    ע 

אפ  קודם למידע  למתן  הגישה  להגנתשרות  ה סודי  כאמור,  ז בסעי  ורטכמפבתנאים  מידע  ות  אהף    י נ . 

תמסכים   עובכי  להעמדת  מוקדם  לרשו נאי  כלשהו  נוסח ה תהיה  חברה  ה  תד  על  לחתום    סכמתו 

אין  .  למסמך זה א'  המצ"ב כנספח   גורמים חיצוניים"  -  180-007"  בנוהל  א'כנספח  ף  ורהמצבות  התחיי

 ה. חברה  כלפי יריות ואח יי יותמהתחייבוותי אכאמור כדי לפטור על מסמך חתמת העובד  בה

 . כאמור לעיל נקוט אפירוט האמצעים ש תה,לפי בקש, ברהחל  אמצילה .6

 העתקה אחרת.  רת תדפיס וכל צו , ה, צילוםתקפול, העידע שכרשה לאחרים לבצע במ אעתיק ולא א לא .7

הגעתו של    מניעת אובדנו ו/אושים לשם  האבטחה הנדרל אמצעי  נקוט בכאדע ו קפדה על המיהשמור בא .8

 .  אחריםידי ידע להמ

ו/או    החברהענייני  ע ל כל מידע הנוגשמיד  אכל עת שיידרש,  או בהצדדים ו/ין  בות  התקשרם התו  לאחר .9

 בניהם. מהמוקדם  -שה מתאימה  ידרו/או מקבלת  ותם ההתקשר תויום מ  14תוך   חברה עבירו לא

 : ולהשתמש במידע אשרי לגלות רשאאהיה כי , מוסכם  ת האמור לעיללמרו .10

גילמעמצידי    ותי סוד   הפרת  לאל   להכל  חלתנ   גדרב  ותלהי  ךהפ  או  הינו 10.1 כאמור אשר  ט  מידע  לוי 

 ותר. י  ו מוסמךאמין אהופך מידע אשר הפך לנחלת הכלל לוא  עצם גילויו הב

ק לדרוש  על פי חורשות מוסמכת  ט מוסמך או  פעל פי דרישת בית מש  טשפשמסר לבית המע  מיד 10.2

  תינתן ש ורהנדימלי  מינע הרק המידינתן  י   ר,כאמו  הגילוי נעשה  ה הנדרשת בלבד. אםע, ובמיד מיד

ג  ה להשיהזדמנות נאות לחברה ל מנת לאפשר  ע ר דע האמור נמסודעה בכתב על כך שהמיהרה  לחב

 י. לוע את הגי ונצו המ



 
 "עסקי שמור"

 39 מתוך 37עמוד 

או רשות    כל זכות  יי להעניק ל עצמה, כד   חברהה  ידי-לע חברה  דות הובעצם גילוי המידע א   ןאי ברור לי ש .11

 מידע. לת הבעחברה ה  יותה ע מלגרו כדיזו סודיות צהרת ר בההאמו   ע זה ואין כללגבי מיד

 : ייב כיתחמ הנני  החברה במתקני תבצעו יההסכם כאמור  פי  -לפיע-לעהשירותים בכל מקרה שמתן  .12

יכנ   ובדיםהע 12.1 לתו  סולא  או  המידע  שכלמאגרי  מחשב  דרושות  ניות  ה אינן  ולא  לביצוע  שירות 

 . ירותוע הש במישרין לביצ מידע שאינו דרוש  עתיקו כלי

אך  תמשיש  העובדיםכי   12.2 שנרכבתו  ורקו  עכנות  רשו  פי  שיל  ולאחר  בושיון  שאין  ה  תכנ וידאו 

 וירוסים. 

 ללא הרשאה. ו  ללא צורך  ההחבר ניו במתקלא ישוטטהעובדים כי  12.3

 . י אבטחת מידעלגב  החברה ת ו יצייתו להורא  עובדיםהי כ 12.4

להעסיק  מתחייב  .13 חיעובדים    שלא  שירותים  בעצוניים שהורשונותני  בעביהקשו  בירהעו  שב,  מח  רותרה 

ולידע    ית באחד הנושאים האמוריםלילנגדם חקירה פאו מרמה, או שמתנהלת  אה,  ריצה, הונ, פהניבג

מקרה  ום ו/או בכל  דים כתב איש בת מוגש כנגד מי מהעווהיו/או צפוי ל  גשרה בו הומקרה בכל  את החב

ל   ירת פלילית. החברה ורשע בעב מהעובדים ה   שמי   יף את החל , ל ול דעתהי שיק, לפהורותתהא רשאית 

 .בעובד אחרבד והע

עיבוד הנתונים  היה שיש או שת ים  העובדכל  על  כי    ילוע  יד .14 גישה למערכת  ייב  תח, להברההח  של   להם 

כפי    החברה  נהלי   וך שמירתעל פעילות ת  עיל ולהקפידל   6כאמור בסעיף  דיות  והסעניין שמירת  ב  בכתב

 ונו מעת לעת. שיש

לבצע    מאשר .15 מנבדיק   בוני על חש לחברה  על  ל ה  במוודת  עבודתיובת  הלךא,  לה  בחב   ום  נגרמו  באם  רה 

 י מטעמי.ו מם על ידי ו/א נזקי

 חברה. ב ת רומתן השיסיום ר ף גם לאחוקשאר בת יתות ותזו הינה לצמי התחייבות .16

ת את  ומתחייב בזה לשפו  מסמך זה  יבויותיי שבפרת התחירה כתוצאה מהק שיגרם לחב זאחראי לכל נ .17

 פרה. מהה  צאהה כתוו לגרמהפסד שיה או הוצאל כל  ע  החברה

 .  החברעניינים עם היב שלא לפעול בניגוד מתחי אני .18

  עלול להימצא במצב של   ניאכל מקרה בו  ל  ע  בחברה  וןלקת תכנ נהל מחמל  מתחייב לדווח מיידיתאני   .19

 .גופים אחריםלבין עבודה עם רה חב ירות בע העבודה/השות לביצוים בין הדרישניגוד עניינ

  ין לב  רות עם החברההשירות בהתקש  דרישות  בין  עניינים  דיגונ  של  במצב  צאנמ  אינני  יכ ,  ירמצה  הנני .20

 .ברהחל בעקיפין ו א/ו  ריןבמיש םהקשורי אחרים גופים עם  עבודה

   גוד ני   יווצרלה   עלול  ינםשבג  חברה ל  עקיפה   או   הישיר  זיקה  ילבע  לקוחות  רשימת  של  טרופי  להלן .21

 עניינים: 

 _______________ ______________ _______ ______________ ____ _____________ ______

______________ _______________ ___________________________________________ _

_________ __ ______________ ____________________ ________________________ ____

____ _____ 

 

לי קשר אישימצהיר, כאני   .22 א   עסקי, קשר  או     , קשר משפחתי י אין  עישיר  ועדת  חבר ממי  , עם  קיףו  י 

 ה.  ם, עם מי מהנהלת החברכרזיהמ

זוג, הורה, בן  -קשר משפחתי"  : "בסעיף זה ובן  זוג, בת  וילדיהם, גחואח או א   ם,בני  גיסה, דוד,    ,יסת 

או  ך על שולחני  , או אדם אחר הסמואו מאומץלרבות חורג  ו נכדה,  , כלה, נכד א , חמות, חתןםדודה, ח

 .  ול שולחנמוך עני סשא
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יש   אך עניינים, יגוד נ  תמהוו אינן ן,אישי, כשלעצמ או צועימק ערק על רותהיכ כי ובהר,י .23

 :ייניםענ ניגוד צרולהיו  עלול שבגינו  קיסע  או אישי קשר של פירוט  ןהלל זה.  חבנספ ןעליה לדווח 

_____ ________________________________________________________ _________ __

 __________ ___ ____________ ____________________________________ ___________

__________________________________ _______________________ __ ____________ _

__ __________ 

עקיף שיגרם    כל נזק ישיר ו/או  בגין  ברההחאת    אפצה  לק ממנה,יבות זו או חפר התחי אבו    בכל מקרה .24

ב צאה מכתו  לחברה  לגרוע מכל סעד וזא  ₪  10,000  של  ך בס  מוסכםוי  פיצההפרה  ו/או תרופה    ת מבלי 

 על פי כל דין. חברה  מדו לזכות השיע

 

 

 

 

 :  וםו על החתאנראייה בול

  :נותן השירות םעמט המוסמכים

 __  ________ : ___ חתימה ________: ___ תפקיד_ ___________ _:שם (1

 

 _ _________ ___ : החתימ  _______ ____ : קידתפ_________  :____שם(  2 

 

 

 ____________ _______ 
 : שירותיםנותן החותמת  
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 ( יגוד ענייניםר ניעדדע והבטחת מיהתחייבות לסודיות, אהסכם ) ל 2ספח ' לננספח א
 

 ם  מי אביבי  - למאגרי מידעהצהרת סודיות  

 

 ים אישיים פרט

 

  נגלית שם פרטי בא  ם פרטיש

  ת גלימשפחה באנשם   שם משפחה 

    קהלמח  ת.ז.

  ( ITמשתמש ) שם  דקיתפ

  ( ITוש  )לשימ  למיי -אי

 

 

 הצהרת סודיות

ע, מתחי תום מטה, החאני כי אשמור  בזאת,  כל  ל סודיו יב  וכל המידע שיגיעו אלי במסגרוניהנת ת  עבודתי  ם  ת 

עי  צבאמ  , ביןבתכן בפה, בי-עלן בנתון וכל מידע, בי  יבים" ולא אמסור כלאבעבור "מי    " אובים"מי אבי  ברתבח

מנהל מאגר  בכתב מ ל היתר  שאקב גורם בלתי מורשה, אלא לאחר    רת לשוםאחל צורה  טי, ובין בכאופ  וא   נטימג

 המידע. 

"מי    ורבים" או עב אבי  "מיתפקידי ב וע  שלא לשם ביצות שימוש בנתונים ו/או במידע  לעשלא  ב/ת שי מתחייאנ

 אביבים". 

לשמור אני   שלא  ושלבר  מתחייב/ת  לשותי,  כים ביבא"מי    מ יא  צוהא  הע  סמך, מל  "  או  שהגיע  מקור  אלי  תק 

 גרת עבודתי. במס

כן מתח  , כמו  לצלייב  אני  ו/אושלא  לשמור    ם  ו/או  בו/א נייד  במכשיר  להקליט  ו/או  ו  נייד  התקן  ו/או  מצלמה 

מיבמ אחר  ה/דעכשיר  אביביעים  נוג נתונים  צילומיםם"ל"מי  היתר  בין  הקלטות,  ,  תמונות,  לקוח מיד ,  על  ות  ע 

 . "ביו כרה ובחה

היזת  יבוחי הת לצמיתות  ו  בתנה  גם  ותישאר  סיום  וקף  "מי    תפקידילאחר  " או    ים"אביבבחברת  מי  עבור 

 . אביבים"

לפ ז מכ  לגרועגוע או  מבלי  לפי הדי ל  לכם  וסעד העומדים  זו אייב ן, הפרת התחכות  כותי  חלו    כה ק ממנה, תזל 

 להנחיית החוק.   אתכם בפיצוי בהתאם

 

 ה ימחת ה משפחם וש יטרם פש החתימה  ריךתא

 

 

  

 

 
 


