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 למכון וינגייט הסכם למתן שירותי שמירה ואבטחה
 2019שנערך ונחתם ב______ ביום ___   בחודש _____ בשנת 

 
 בין

 
 מכון וינגייט המכון הלאומי לספורט

 מכון וינגייט, נתניה
 ("המזמין)"

 ;מצד אחד
 

 לבין
 

 בע"מ ____________
 _________ח.פ. 

 _______________רחוב מ
 ("הספק)"

                                                                                                                                  .מצד שני       
 
 

 ״(;האתר״) והמזמין מפעיל באתרי מכון וינגייט בנתניה את המכון הלאומי לספורט בישראל  הואיל

 ;"(השירותים)" ואבטחה בטחוני בידוק לשירותבעל עסק עצמאי והספק הינו  והואיל

למתן שירותי שמירה לקבלת הצעות  ההזמנה במסגרתהזוכה הצעה נבחרה כ הספקהצעתו של ו והואיל
על סמך הצהרותיו  ,, בין היתר, המצורפת כנספח א להסכם זה"(ההזמנה) 190020מס' ואבטחה 

, לרבות טופס הזמנת הספק; הצעת הועל פי כל תנאי ההזמנהוהתחייבויותיו כפי שהוגשו במסגרת 
 ממנוחלק בלתי נפרד  הזה, ומהוו ב' להסכםכנספח  מצורפת להזמנהההצעות ומסמכי ההבהרה 

 ;"(הצעת הספק" או "ההצעה)"

ולהחיל במסגרתו את כל רכיבי ותנאי העבודה  בהסכםמסכים להתקשר עם המזמין  הספקווהואיל  
 והניקיון השמירה בתחומי שירות קבלני ידי על עובדים העסקת חוקהנדרשים על פי כל דין ובפרט 

כוח האדם, הניסיון, , הידע את לו יש כי צהירמהספק  , וכן2013-"גתשע, ציבוריים בגופים
הדרושים מכל רשות מוסמכת להעסקת , ההיתרים, האישורים והרישיונות היכולות, האמצעים

שומרים ומאבטחים על פי כל דין וכי כל ההיתרים והרישיונות כאמור יהיו בתוקף לכל משך תקופת 
  ההתקשרות;

המזמין מעוניין לקבל מהספק והספק מעוניין לספק את השירותים בהתאם לתנאים כפי שיפורטו   והואיל
 להלן;

מפורט לעיל ולהלן כולהגדיר את היחסים החוזיים שביניהם, הכול  והצדדים מעוניינים להסדיר והואיל 
 בהסכם זה.

 אי לכך הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

 כללי .1

  המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי מתנאיו. .1.1

 ויקראו ממנו נפרד בלתי חלק המהווים, השונים חלקיהם על ,נספחים כולל זה הסכם. נספחים .1.2
 .עמו כאחד

או אי התאמה או דו משמעות בין הוראות ההסכם לבין הוראה מהוראות במקרה של סתירה  .1.3
הוראות ולאחר מכן הוראות הנספחים. ת, ווגובר ותת ההסכם עדיפוהורא יינה, תהיםהנספח



 18.06.2019נוסח מעודכן מסומן לאחר שאלות הבהרה מיום  

2 

 

אם כן יוסכם אחרת  ביחד עם ובהתאם להוראת ההסכם, אלא נהותפורש נהתקרא יםהנספח
 במפורש.

 סעיפי ההסכם הנן לשם הנוחות בלבד והן לא תשמשנה לצורכי פרשנותו.כותרות  .1.4

שימוש בלשון למונחים בהסכם זה תהיה המשמעות שניתנה להם לצידם, אלא אם נאמר אחרת.  .1.5
 .יחיד או זכר יפורש ככולל גם לשון רבים או נקבה וההפך, לפי העניין

ידו, בשום שלב, טענה שעניינה -ומי מטעמו מוותר בזאת, ולא תועלה ו/או תישמע על הספק .1.6
 ."פרשנות לרעת המנסח"

 הספקוהתחייבויות הצהרות  .2

 בהסכם זה. ומצהיר כי אין כל מניעה חוזית, חוקית, עובדתית או אחרת להתקשרות הספק .2.1

הספק מצהיר כי יש לו את המומחיות, הידע, הכלים, ההכשרה המקצועית, הניסיון, האמצעים  .2.2
 הכספיים, ההיתרים והרישיונות הדרושים על פי כל דין למתן השירותים בהסכם זה. 

את כל הבדיקות הנדרשות ביחס לאופי  , ערךהספק מצהיר כי עובר להתקשרותו בהסכם זה .2.3
 כדי שיעמוד במלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה.השירותים והעובדים הדרושים 

הספק מצהיר כי הוא בעל כל רישיון הנדרש על פי דין, לרבות רישיון בר תוקף לקיום וניהול  .2.4
 ,1972 –, התשל"ב חוקרים פרטיים ושירותי שמירהמשרד לשירותי שמירה, בהתאם לחוק 

שירות בתחום השמירה והאבטחה  ספקברשותו רישיון כדין ותקף ממשרד הכלכלה לפעול כ
רישיון תקף ו 1996-, תשנ"וידי קבלני כוח אדם-חוק העסקת עובדים עלבהתאם להוראות 

 "(הרישיונות)להלן ביחד: " 1949-יה, תש"טיכלי הירג' לחוק 10להחזקת כלי ירייה לפי סעיף 
 וכי יהא בחזקתו רישיון בתוקף בכל תקופת השירותים )כהגדרתה להלן(.

 30כאמור, לכל הפחות  הרישיונותמן  אחדעותק מכל  נציג המזמיןמתחייב להעביר לידי  הספק
 יום לפני מועד פקיעת תוקפו של כל רישיון קודם או מיד עם קבלת רישיון חדש, לפי המוקדם. 

הארצי של מפעלי השמירה והאבטחה בישראל ולפיכך חלות  בארגוןהספק מצהיר כי הוא חבר  .2.5
ם הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי בענף השמירה והאבטחה מיום על העסקת המאבטחי

 "(. 2014ההסכם הקיבוצי משנת )" 22.7.2014

לחילופין: הספק מצהיר כי אינו חבר בארגון מעסיקים כלשהו ולא חל עליו והוא אינו צד 
להסכם קיבוצי כללי או מיוחד, וכי הוא מודע לכך שעל העסקת המאבטחים חלות הוראות צו 

  .2014בה להסכם הקיבוצי משנת ההרח

או ביכולתו לעמוד בהתחייבויותיו  יהספק מתחייב להודיע למזמין על כל שינוי במעמדו החוק .2.6
על פי ההסכם או בכל עניין אחר אשר יש בו כדי להשפיע על המזמין, לפי הסכם זה, לרבות שינוי 

לגרוע מהאמור לעיל ומכל סעד מבלי  כמו כן בתוקף אילו מהרישיונות המחויבים על פי הדין.
מכל סיבה  ו כל אחד מהרישיונותאו יבוטל והמוקנה למזמין על פי כל דין או הסכם, אם יפקע

מכל סיבה שהיא, יודיע על כך  כל אחד מהרישיונותשהיא או שתידחה בקשת הספק לחידוש 
אי לסיים הספק בכתב למזמין מיד עם היוודע לספק על כך, ובמקרה כאמור המזמין יהיה רש

 את ההסכם לאלתר ומבלי שלספק תהיינה כל טענות או דרישות או זכות לפיצוי בשל כך. 

ידו לשם -למען הסר כל ספק, הספק מצהיר כי הנו המעסיק הבלעדי של כל העובדים שיועסקו על .2.7
אספקת השירותים ולשם ביצוע התחייבויותיו של הספק כאמור בהסכם זה. הספק מתחייב 
לשאת, בעצמו ועל חשבונו, כלפי כל אחד מעובדיו, בכל החובות המוטלות על מעביד כלפי עובדיו. 

 לעובדיולליות האמור, מתחייב הספק לשלם במועד כל תשלום אשר עליו לשלם מבלי לגרוע מכ
או לרשויות המדינה או לכל גורם אחר, מכוח כל הדין או הסכם או הסדר או נוהג או מנהג, 

עבודה, תשלומי ביטוח לאומי, דמי חופשה -לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, שכר
עות נוספות, הוצאות נסיעה ופיצויי פיטורים, והכל כמפורט שנתית, דמי הבראה, גמול בגין ש

 בהסכם זה.
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הספק מצהיר כי ימלא בלא עוררין אחר דרישות המזמין בכל הקשור עם ביצוע הוראות הסכם  .2.8
כפי שישונו ובהתאם לחוקי מדינת ישראל, , המזמיןשל  וולהוראותי ולהנחיותיבהתאם זה, 

כאמור בהסכם ובכלל זה  הספקויעודכנו מעת לעת, בקשר עם אופן ביצוע התחייבויותיו של 
והפסקת העסקתו של מי מעובדיו אשר המזמין יקבע כי אינו מתאים  ,ספקת השירותיםהבנוגע ל

 לתפקידו. 

כן, העומדת בכלל דרישות הסכם זה ונספחיו. כמו  ח אדםוהיה לו עתודת כהספק מתחייב שת .2.9
מכוח של מי  מידיתנוספת ומתאימה לצורך החלפה  הספק מתחייב שתהיה לו עתודת כוח אדם

ות בגין מחלה, מילואים, בגין אי רבמקרים של היעד 4.1 בסעיףלהלן כפי שיוגדרו  האדם
הצורך בכוח אדם מיומן  היתר לנוכח בין, התאמה לפי קביעת המזמין או כל סיבה אחרת

 .בנספח א'ו בהזמנה ומוכשר והכל כפי שמפורט

לצורך מתן השירותים נשקים וציוד, וכן כל הנדרש למתן  ולהעמיד להקצות מתחייב הספק .2.10
 .ונספחיו ההסכםההזמנה, השירות כמפורט בהוראות 

 הספק מצהיר כי יפעל לפי הנחיות אבטחת המידע של המזמין, כפי שיועברו אליו מעת לעת. .2.11

מוסכם ומוצהר כי מספר העובדים ושעות הפעילות בהתאם להסכם זה נקבעו על דעתו ולפי  .2.12
או בנספח א' ו בהזמנה שיקול דעתו הבלעדי של המזמין והוא הדין לגבי נהלי הביצוע המפורטים

 הצבת העובדים וקביעת תפקידיהם. לרבות בנוגע לכפי שיעדכנו בעתיד, 

מתחייב כי כל העובדים שיועסקו על ידו במתן השירותים מועסקים ויועסקו על ידו  הספק .2.13
וכל התקנות, הצווים וההיתרים שהוצאו  1951-שי"אשעות עבודה ומנוחה, תבהתאם לחוק 

מכוחו. עותק מהיתר לעבודה במנוחה שבועית / אישור על הגשת בקשה להיתר עבודה במנוחה 
לא יאוחר נציג המזמין שבועית בגין העסקת נותני השירותים במסגרת מתן השירותים יוגש ל

 מיום תחילת תקופת ההתקשרות.

,     לחוק שעות עבודה ומנוחהמזמין עותק מכל היתר חדש בהתאם מתחייב להעביר לידי ה הספק
יום לפני מועד פקיעת תוקפו של כל היתר קודם או מיד עם קבלת  30לכל הפחות  1951-תשי"א

 היתר חדש, לפי המוקדם.

, אם יפקע ו/או ההסכםמבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל סעד המוקנה למזמין על פי כל דין או 
לחידוש ההיתר מכל סיבה שהיא,  הספקיבוטל ההיתר מכל סיבה שהיא ו/או שתידחה בקשת 

הא רשאי יעל כך, ובמקרה כאמור המזמין  לספקבכתב למזמין מיד עם היוודע  הספקיודיע על כך 
 תהיינה כל טענות ו/או דרישות ו/או זכות לפיצוי בשל ספקלאלתר ומבלי של ההסכםלסיים את 

 כך.

-עבודת הנוער, תשי"גכי אינו מעסיק ו/או יעסיק נוער )כהגדרת מונח זה בחוק הספק מצהיר  .2.14
 ( במסגרת מתן השירותים למזמין. 1953

שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, לחוק  9מתחייב כי יפעל לקיים את הוראות סעיף  הספק .2.15
ו/או ויחולו עליו במהלך תקופת  "(, במידה והן חלות עליוחוק שוויון זכויות)" 1998-התשנ"ח

עובדים לפחות במהלך תקופת  100ההתקשרות, וכן בנוסף, במידה והוא מעסיק ו/או יעסיק 
ההתקשרות, יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת 

 ת, ככל שיינתנו.לחוק שוויון זכויות ויפעל ליישום הוראות והנחיו 9יישום חובותיו לפי סעיף 

 1998-למניעת הטרדה מינית, תשנ"חמצהיר ומתחייב לפעול בהתאם להוראות החוק  הספק .2.16
והתקנות מכוחו, ובכלל זה, יביא לידיעת עובדיו את האיסור על הטרדה מינית והתנכלות על פי 

ון החוק, ינקוט בכל האמצעים הנדרשים כדי למנוע הטרדה מינית או התנכלות, יקבע ויפרסם תקנ
למניעת הטרדה מינית בין עובדיו, יקבע דרך יעילה להגשת תלונה ובירורה, וימנה אחראי מטעמו 

להביא באופן מידי לידיעת  הספקלמניעת הטרדה מינית בהתאם להוראות החוק. עוד מתחייב 
המזמין, באמצעות האחראי מטעמו, כל תלונה בגין הטרדה מינית בקשר למי מעובדיו המוצבים 

, אופן הטיפול בה והמסקנות בעקבותיה, וככל שיידרש לכך, ישתף פעולה ההסכםמסגרת במזמין ב
בקשר לבירור התלונה כאמור. מובהר בזה, כי אין באמור כדי לגרוע  ועם המזמין ו/או מי מטעמ
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ספק הבלעדי, וה ושל המזמין לטפל בבירור התלונה כאמור, בהתאם לשיקול דעת ומסמכות
 באופן מלא. פעולה ומתחייב לשתף עמ

, בהסכםפי כל דין וכמפורט -על הספקזה כדי לגרוע מיתר התחייבויות  2אין באמור בסעיף  .2.17
 .ונספחיו בהצעתו

 נציגי הצדדים .3

 :ןנציגי המזמי

נציג )" הקב"ט מטעם המכון בענייני שמירה וביטחון, הוא זה הסכםבא כוח המזמין לצרכי  .3.1
 "(.המזמין

, ישתפו פעולה עם נציג המזמין, בכל הספק, לרבות נציג הספקמתחייב, כי הוא ועובדי  הספק .3.2
עת ובכל עניין, ויעמידו למזמין את כל המידע, הנתונים והמסמכים על פי דרישותיו והנחיותיו, 

. בהתאם יובהר, כי לא יהיה כל תוקף לפניה לגורם לעיל 2וזאת מבלי לגרוע מהוראות סעיף 
שאינו נציג המזמין הרלוונטי ו/או מי שהוסמך מטעמו, לפי העניין או לאישוריו או הנחיותיו של 

 גורם כאמור.

ו/או להוסיף עליו נציגים נוספים. נציג המזמין רשאי  וזמין רשאי להחליף, מעת לעת, את נציגהמ .3.3
 לפעול על ידי אחרים שיימצאו מתאימים לאותו עניין.

 הספק:  נציגי

או מי מטעמו שימונה על ידו,  הספקהינו המנהל הכללי של  ההסכםלצורכי  הספקא כוח ב .3.4
 הספק, אשר ישמש כמנהל השירותים במזמין עבור המזמין נציגוהודעה על כך נמסרה בכתב ל

 "(.הספקנציג )"

למזמין בכל הקשור לאספקת השירותים  הספקישמש כאיש קשר ומתאם בלעדי בין  הספקנציג  .3.5
, ליישומן של כל יתר המטלות וההתחייבויות הנקובות הספקוהוא אשר ידאג, באמצעות עובדי 

ו/או נוספת, הכול ככל הדרוש לצורך ביצוע וכן כל פעולה אחרת  השירותים ובכתב בהסכם
 לכוח תדרוך ביצוע, לרבות , במלואן ובמועדןההסכםעל פי  הספקוהשלמת כל התחייבויות 

 משטרת הוראות פי על בנשק בשימוש והבטיחות ההחזקה בהוראות, באש פתיחה בנהלי האדם
 בהתאם לפעול ומחויבים אלו בנהלים בקיאים שהם כך על להחתימם ידאגהספק  ונציג, ישראל

 .להם

, לרבות מספרי הטלפון הנייח והנייד וכתובת הדוא"ל, יימסרו הספקפרטי ההתקשרות עם נציג  .3.6
 ויתעדכנו בהודעה מראש ובכתב לנציג המזמין. ההסכםלמזמין במועד החתימה על 

מראש  וללא אישור הספקלא יהיה רשאי להחליף את נציג  הספקלמען הסר ספק מובהר, כי  .3.7
ובכתב של המזמין, וזאת מבלי שהחלפה כאמור תהווה עילה לדחייה ו/או לאיחור ו/או לגריעה 

מוותר בזאת וכן יהיה  והספק, ההסכםעל פי  הספקו/או לפגיעה אחרת בביצוע התחייבויות 
 מנוע ומושתק מלטעון כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך.

ור המזמין במהלך כל ימי השבוע. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יהיה זמין עב הספקנציג  .3.8
במקום ובמועד עליו יורה נציג המזמין לכל צורך ו/או טיפול ו/או ביצוע  הספקיתייצב נציג 

מטלה עליהם יורה נציג המזמין, על פי שיקול דעתו, הכול לצורך עדכון ו/או דיווח ו/או ביצוע 
יהיה זכאי  שהספקבע מתפקידו ו/או ממתן השירותים, וזאת מבלי של כל עניין הנוגע ו/או הנו

 בשל האמור לכל תמורה, מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך.

 השירותים .4

כמפורט הכל כפי שו , סיורים והפעלת חניוןהשירותים יכללו שירותי אבטחה, בידוק ושמירה .4.1
שומר שער ראשי, שומר  :בעלי התפקידים הבאיםבאמצעות  גם ם יבוצעוה, כשהזמנהומתואר ב
  "(. האדם כוח)" מפעיל חניוןאקדמיה, 
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לשירותי שומר אקדמיה ושומר השער במועד חתימת ההסכם מול הקבלן הזוכה, המכון יידרש  .4.2
 .בהזמנה,  בהתאם לתקנים המפורטים ראשי בלבד

, בהתאם לשיקול הזוכה מהקבלןלמכון שמורה האופציה לדרוש תקופת ההתקשרות,   במהלך .4.3
תקנים עבור  3ואיוש של עד  החניון מפעיל שירותי מתן באופן מידי, הבלעדי של המכון, דעתו

, וכי את האופציהיובהר, כי המכון אינו מתחייב כי יממש  )"האופציה"(.שירותי הפעלת חניון 
 אינו מחויב לקבל שירותי מפעיל חניון מהקבלן הזוכה.

  .בהזמנה כמתואר ההאבטחה יהימערך מבנה  .4.4

. מקצועי, בעל הכשרה מתאימה, מיומן ומהימן יהאיאושר על ידי נציג המזמין, ו האדם כוחכל  .4.5
בעלי אישור מתאים  ,"לצה יוצאי, כושר גופני ליבעכמו כן, מובהר לספק כי על עובדיו להיות 

 .הכל כמפורט בדרישות התפקידממשטרת ישראל למתן השירותים, לפי העניין, 

שעובדיו יפעלו כמיטב יכולתם כדי להגן על הרכוש הנשמר על ידם הספק יהיה אחראי על כך  .4.6
ויבצעו את כל המוטל עליהם בהתאם לתנאים הקבועים בהסכם זה. כן ישקוד הספק על כך 

ולגורמים הנוגעים בדבר  ןשעובדיו ידווחו במהירות האפשרית בנסיבות כל מקרה לגורמי המזמי
 כל אירוע או תקלה שאירעה תוך תקופת משמרתם. על  ,כגון: משטרה, צה"ל, מכבי אש וכיוצ"ב

המזמין יהא רשאי בכל עת להורות לספק להחליף כל אחד מכוח האדם המוצב באתר במסגרת  .4.7
הסכם זה, מכל סיבה שהיא, והספק מתחייב למלא אחר דרישת המזמין לאלתר. בנוסף, הספק 
מתחייב להימנע מתחלופת כוח אדם באתר המזמין, וכן מתחייב שלא להחליף ביוזמתו את מי 

 המזמין ובתיאום עימו. מכוח האדם, אלא באישור 

הספק ידאג לכך שעובדיו יתנהגו בנימוס ובדרך ארץ וכי יבצעו את תפקידם בנאמנות ובמסירות,  .4.8
 מבלי שיפריעו שלא לצורך לסדרי החיים הנהוגים בדרך כלל בתחום האתר. 

, בהזמנהכפי שנקבעו  םלנהלימוסכם ומותנה כי בביצוע תפקידים יהיו עובדי הספק כפופים  .4.9
לדרישות המזמין ומשטרת ישראל וייקמו את נהלי הסדר והבטיחות הנהוגים באתר  בהתאם

 המזמין. 

הספק ידווח מיידית למזמין על כל אירוע חריג במהלך מתן השירותים וידאג לקבל אישור  .4.10
 מוקדם מהמזמין לכל חריגה במתן השירותים במידה והייתה ידוע לו מראש. 

 .במשך כל זמן משמרתם ועובדיהספק ידאג להופעה מסודרת ונאה של  .4.11

 ו, אשר יסופק לעובדיבהזמנהמפורט הספק יוודא כי לכל משמרת יגיע כוח האדם עם הציוד, כ .4.12
להסכם זה יהא תקין הזמנה הציוד אשר יועמד על ידי הספק כמפורט בכמו כן, . על חשבון הספק

 וראוי לשימוש, מאיכות וטיב מעולים, בהתאם לדרישות המזמין. 

הוא מכיר את ההוראות לשמירת הבטיחות והגהות בעבודה, הקבועות בחוק כי הספק מצהיר  .4.13
על כל פרטיהם. המזמין, ובתקנות, הנוגעות לביצוע העבודות, ואת התקנות ונוהלי הבטיחות של 

 ,משך כל זמן ביצוע העבודות על ידובהספק מתחייב כי הוא, עובדיו וכל הבא בשמו או מטעמו, 
אשר  הדרושים על פי הדין הנהוג והמקובל,ינהגו לפיהם בקפדנות וינקטו בכל אמצעי הזהירות 

לשם שמירה על ביטחונם או רכושם של עובדיו, המזמין ועובדיו וצדדים שלישיים  דרושים
ראות הממונה על הבטיחות, ו. הספק ימלא אחר הוראות משרד העבודה והאחרים באשר הם

ביגוד וציוד המגן הלחוקים, לתקנות ולחוקי העזר, יספק לעובדיו את יפעל בהתאם להוראות, 
וג המבוצע על ויפעיל את אמצעי הזהירות הנהוגים והמקובלים בביצוע עבודות מהס .הנדרשים

 ידו. 

חמושים, לא  סדרנים /המזמין יהא רשאי לדרוש מהספק להציב באתר מאבטחים/בודקים .4.14

  .להלן 7סעיף  הוראותלפי ( הזמנה)מעבר לקבוע בבמספר שייקבע ובימים ובשעות שייקבע 

הבלעדי והמוחלט  ופי שיקול דעת-הא רשאי, בכל עת, עלי זמיןמסכים ומאשר, כי המספק ה .4.15
שידרשו לשם  העובדים, לשנות את היקף השירותים או מספר ווצרכי וובהתאם לדרישותי

הספקת השירותים או את מועדי, היקף ושעות המשמרות או את נוהלי ביצוע השירותים או כל 
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הודעה בכתב בדבר  ספקמסר ל מזמיןלשירותים, ובלבד שהנתון או דרישה אחרים הנוגעים 
 ספקטרם מועד ביצוע השינויים. ה )שבעה( ימים 7לבצע כאמור לפחות  והשינויים שברצונ

 זמיןכאמור, ככל שהמ זמיןשל המו נות את היקף השירותים בהתאם לדרישותימתחייב לש
לטובת ביצוע השירותים לשינויים  ספקשיעמיד ה כוח האדםדרוש זאת, ולהתאים את י

 להיות יכול כאמור שינוי ביצוע ומוסכם, כי מובהר ספק הסר למען .זמיןידי המ-שיתבקשו על

 .םהשירותי ו/או התפקידים מסוגי איזה של ביטולם כדי ביטול, לרבות עד

הודעה מהאמור לעיל, במקרה של ביטול שירות/תפקיד מסוים תינתן לספק  מבלי לגרוע
 לפחות. מיםי 35מוקדמת של 

)לאלו המפורטים  וסוגי תפקידיםלהוסיף תקנים  המזמין יהיה רשאי לדרוש מהספק, בנוסף .4.16
ת עצבגין ההוספה, תהא בהתאם לנקוב בטופס ה לספק(, כאשר התמורה הצעת הספקבטופס 

הצעת אשר לגביהם לא נקבעה התמורה בטופס  ו/או סוגי תפקידים,. הוספו תקנים הספק
 .תסוכם בין הצדדים במשא ומתן, הספק

 היעדר יחסי עובד מעביד .5

עצמאי ובלתי תלוי, ולא ייווצרו על כך,  קספמוסכם ומותנה כי הספק פועל בביצוע הסכם כ .5.1
יחסים של עובד ומעביד בין המזמין לספק או בין המזמין לבין מי מהמועסקים מטעם הספק 

 במתן השירותים על פי הסכם זה. 

חתימת הצדדים על הסכם זה וביצועו לא ייצרו או יקימו כל עילת תביעה לזכות מי מעובדי  .5.2
 לפי המזמין, שמקורה ביחסי עובד מעביד. הספק המבצע עבודה מטעם הספק, כ

הספק משחרר בזאת את המזמין מכל אחריות או חבות כלפי מי מעובדי הספק, בגין דרישות או  .5.3
תביעות לביצוע תשלומים כלשהם, לרבות תשלומים בגין שכר, תנאים סוציאליים או ביטוחים 

 כלשהם. 

במידה והמזמין יתבע ישירות על ידי מי מעובדי הספק או צדדים שלישיים כלשהם, בקשר עם  .5.4
מעביד ישירות בין המזמין -מתן השירותים על ידי עובדי הספק, לרבות בגין הכרה ביחסי עובד

ועובדי הספק או בגין הפרת התחייבויות הספק על פי הסכם זה, או במידה והמזמין יחויב לשלם 
כלשהו, לרבות עובדי הספק, סכום כלשהו בקשר עם מתן השירותים על ידי עובדי  לצד שלישי

הספק על פי הסכם זה, הספק מתחייב לשפות את המזמין בגין כל תשלום או חבות כאמור, 
 לרבות בגין שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט. 

לספק הזדמנות על אף האמור מובהר כי חובת השיפוי כאמור, תקום רק במקרה שבו ניתן 
 סבירה ונאותה להתגונן מפני התביעה. 

המזמין רשאי בכל עת, גם לאחר סיום ההתקשרות בין הצדדים, לדרוש מהספק להמציא לידיו  .5.5
כל מסמך או רישום, הנוגעים לקיום התחייבויות הספק בהתאם להסכם זה )לרבות בכל הנוגע  

ים ולפעול בהתאם לדרישה כאמור מיד ליחסי העבודה בין הספק לעובדים(, והספק מתחייב לקי
עם קבלתה. מבלי לגרוע מהכלליות האמור לעיל, הספק מתחייב להציג בפני המזמין, לפי 
דרישתו, ביחס לעובדי הספק המוצבים אצל המזמין בין היתר: הסכמי עבודה, תלושי שכר, 

הסוציאליות  דוחות נוכחות, רשימה מדויקת של העובדים הכוללת את תשלומי השכר והזכויות
ששולמו להם, לרבות הפרשות המעביד וניכויי החובה מהעובדים )נכונות הרשימה תאושר על 
ידי רו"ח(, לשתף פעולה באופן מלא ובלתי מסויג בבירור זכויות עובדי הספק או בטענות כנגד 
הספק על פגיעה באיזו מזכויות העובדים כאמור, וכן כל מידע או מסמך ככל שיידרש על מנת 

 לוודא קיום התחייבויות הספק כלפי עובדיו. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המזמין רשאי לבדוק בעצמו או באמצעות מי מטעמו )לרבות 
בודק שכר( כל דבר ועניין הקשור לזכויות עובדי הספק או קיום ההתחייבויות כלפיהם, והספק 

ע ומסמכים, מיד וככל שיידרש על מחויב לשתף פעולה עם בדיקות אלה בין היתר בהספקת מיד
 ידי המזמין או מי מטעמו. 
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 עובדי הספק .6

 

 6, בקשר לביצועו של חוזה זה )להלן לסעיף ידו-המועסקים על םהספק מתחייב לשלם לעובדי .6.1
על הטיותיה(, כל תשלום או זכות המגיעים להם על פי כל דין, הסכם "העובדים" זה בלבד: 

(. שכר "הוראות הדין"קיבוצי או צו הרחבה החלים עליהם וכן על פי הוראות חוזה זה )להלן: 
השעה אשר ישולם על ידי הספק לעובדיו לא יפחת מעלות השכר המינימלית הנקבעת על ידי שר 

. ות השכר המינימאלית שנקבעה בהזמנה, הגבוהה מבינהןו/או על הכלכלה ומתעדכנת מעת לעת
 הפרת סעיף זה היא הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו המידי. 

הספק מתחייב, במקרה הצורך, להסדיר את יחסי העבודה בינו לבין העובדים המועסקים על  .6.2
הפרה  ידו לצורך חוזה זה בהסכם העסקה התואם את דרישות החוזה. הפרת סעיף זה היא

יסודית של החוזה ועילה לביטולו המידי. אם יבקש הספק להיטיב עם עובדיו יותר מהקבוע 
בהסכם זה, הוא רשאי על פי שיקול דעתו בלבד לעשות כן ובלבד שיישא בכל עלות נוספת 

 שתידרש.

לחוק הגנת  24הספק ימסור לכל עובד על פי חוזה זה תלוש שכר חודשי בהתאם לתיקון מס'  .6.3
יום, ישלח  30. אם נמנע עובד מלאסוף את תלוש השכר שלו בפרק זמן של 1958-השכר, תשי"ח

 לו אותו הספק בדואר מיד לאחר המועד האמור.

ובד . לע2002-הספק ימציא לכל עובדיו הודעה לפי חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, תשס"ב .6.4
שאינו קורא עברית תומצא הודעה לעיון בשפה המובנת לו. תנאי לתחילת ההתקשרות יהיה 
המצאת טופס הכולל את פרטי העובדים שקיבלו את ההודעה וכן הצהרה כי העובד קיבל את 
ההודעה, קרא אותה והבין את תוכנה, וזאת בצירוף נוסח ההודעה שנמסרה לעובד או נוסח 

 ד.ההודעה המעודכנת לעוב

אחת לחצי שנה ימציא הספק למכון הצהרה שהוא עומד בכל החובות והתשלומים החלים עליו  .6.5
לפי חוקי העבודה ולפי הסכם ההתקשרות כלפי עובדיו המוצבים באתרי המכון ובמתקניו. על 

 ההצהרה להיות חתומה בידי מורשה חתימה מטעם הספק ועל ידי עורך דין. 

מקיף  בצו ההרחבה לביטוח פנסיונייוני התואם את הקבוע הספק יבטח את עובדיו בביטוח פנס .6.6
"צו )להלן:  1736(, 29.1.08) 5772)י"פ  ,1957-במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז

 (, בשינויים שיפורטו להלן: ההרחבה"

 לצו ההרחבה. 5 – 1.א.4על הספק לא יחולו הסייגים הקבועים בסעיף  .6.6.1
ד' לצו( שיעור ההפרשות מהשכר  6על אף האמור בצו ההרחבה )ובעיקר בסעיף  .6.6.2

חוק הפיקוח של  13הפנסיוני לפוליסה אישית על שם העובד בקופת גמל )בהתאם לסעיף 
( אשר להם מחויב הספק החל מיום 2005-על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה

 העסקת העובד לצורך ביצוע ההתקשרות יהיה כדלקמן:

 הפרשות העובד מעסיקהפרשות ה

     

הפרשות 

המעסיק 

 לפיצויים

 סה"כ

7.5% 7% 8.33% 22.83% 

 

חוק פיצוי ל 14על ההפרשה הפנסיונית לעמוד בכל התנאים המוגדרים בסעיף  .6.6.3
 .1963-פיטורים, התשכ"ג

ז' לצו ההרחבה )נוסח משולב( 6 –ה' 6.ז.6 –.ה. 6 -ו 1.א.3על אף האמור בסעיפים  .6.6.4
לצורך ביצוע חוזה זה יהיה זכאי לביטוח  xpeלפנסיה חובה, עובד המועסק על ידי ה

ביצוע ההפרשות בשיעורים המצוינים לעיל החל מיום העסקת העובד לצורך הפנסיוני ול

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/090_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/090_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/090_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law100/%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%94%20%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%91%20%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94%20%D7%97%D7%95%D7%91%D7%94%202011.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law100/%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%94%20%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%91%20%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94%20%D7%97%D7%95%D7%91%D7%94%202011.htm
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/16/3/175_3_1.rtf
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/16/3/175_3_1.rtf
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/16/3/175_3_1.rtf
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p189_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p189_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p189_001.htm
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 ביצוע ההתקשרות.
ההפקדות ותשלומי המעסיק עבור פיצויי פיטורים לא ניתנים להחזרה לעסיק גם  .6.6.5

 במקרה שבו העובד הפסיק את עבודתו מרצונו.  
חוק הפיקוח על שירותים ל 23למען הסר ספק, מובהר כי למרות הוראות סעיף  .6.6.6

, לא יהיה הספק רשאי למשוך את כספי התגמולים 2005-פיננסיים )קופות גמל(, תשס"ה
 שנצברו בקופה, לרבות תגמולי המעסיק.

 חל על הספק איסור לבצע את ההסדר הפנסיוני באמצעות סוכנות שהוא בעל עניין .6.6.7
 בה או שבעל עניין בספק הוא בעל עניין בסוכנות.

הספק מתחייב להפריש לקופת גמל בגין קצובת הנסיעה המשולמת לעובד. הפרשות כאמור יהיו  .6.7
 כדלקמן:

 סה"כ   מעסיקהפרשות ה הפרשות העובד

5% 5% 10% 

 קרן השתלמות .6.8

שתיבחר על ידי הספק מתחייב להפריש עבור העובדים תשלומים חודשיים לקרן  השתלמות  .6.9
 העובד.

הפרשות עבור הקרן, בין אם נבחרה קרן על ידי העובד ובין אם לאו,יבוצעו  .6.9.1
ובהתאם לכללים המפורסמים בהודעה, "עלות שכר למעביד לכל שעת עבודה בתחום 

 ."השמירה והאבטחה
 

 

 

 

יום מיום החתימה על ההסכם, להעביר ל"גוף מוסדי" ול"מוצר  60-מתחייב, לא יאוחר מ ספקה .6.10
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק הפנסיוני" )כמשמעותם ב

)אחד או יותר(, שאליו מפקיד הספק את התשלומים הפנסיוניים עבור  (2005-פנסיוני(, תשס"ה
 "הקופה"( רשימה הכוללת את הפרטים הבאים: –העובד )בסעיף זה 

שם פרטי, שם משפחה, מען העובד, מספר תעודת זהות, תאריך תחילת עבודה של  .6.10.1
העובד המועסק על ידו לצורך ביצוע חוזה זה, ושבגינו מפריש הספק תשלומים 

 פנסיוניים לקופה. 
פירוט שכרו החודשי של העובד החל מיום החתימה על החוזה או החל מיום קליטתו  .6.10.2

 חיל לעבוד מכוח חוזה זה, לפי העניין.של העובד או החל מהיום שהעובד הת
העתק מהרשימה יועבר למזמין, מוחתם בחותמת "העתק זהה למקור", וחתום על ידי  .6.10.3

 עורך דין.
 רישום חסר או כוזב של הדיווח יהיה הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו. .6.10.4
הדיווח בחודש אוגוסט של כל שנה.  1-בחודש פברואר ו 1דיווח זה יחזור על עצמו מדי  .6.10.5

יכלול גם את רשימת העובדים שהועסקו על ידי הספק לצורך ביצוע חוזה זה, ושסיימו 
 את עבודתם אצלו מכל סיבה שהיא במהלך חצי השנה שקדמה למועד הדיווח.

 .6.4ההוראות דלעיל יעוגנו ויפורטו בהודעה לעובד כמפורט בסעיף  .6.10.6

הספק הארכת התקשרות מתוקף אופציה הקיימת בהסכם או לפי כל דין תמומש רק לאחר ש .6.11
ימציא למשרד רישיון בתוקף ותצהירים כאמור, בנוגע לתקופה שחלפה מאז ראשית 

הרשעות או קנסות כמפורט בסעיפים לעיל, תפעל ועדת המכרזים  ספקההתקשרות. אם היו ל
 לעיל.בהתאם לאמור 

 סה"כ  מעסיקהפרשות ה הפרשות העובד

2.5% 7.5% 10% 

http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/16/3/175_3_1.rtf
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/16/3/175_3_1.rtf
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/16/3/175_3_1.rtf
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/16/3/175_3_1.rtf
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/16/3/175_3_1.rtf
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/16/3/175_3_1.rtf
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במסגרת השיקולים להארכת התקשרות מתוקף אופציה הקיימת בהסכם, יובא בחשבון על ידי  .6.12
 ועדת מכרזים בין היתר ציון המבדק הסופי, אשר ניתן לספק השירותים.

 י נוכחות העובד במקום העבודה.הספק יפעיל מנגנון מסודר וקבוע המתעד את זמנ .6.13

הספק יתחייב לעדכן את המזמין באופן מידי על כל התראה מנהלית שיקבל מהממונה בגין  .6.14
הפרה של חוקי העבודה המפורטים וידווח למזמין על אופן תיקון ההפרה שנמצאה על ידי 

 הממונה.

יקורת באגף הספק יתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם ביקורות שייערכו מטעם יחידת הב .6.15
החשב הכללי, מינהל ההסדרה והאכיפה במכון הכלכלה, רשות האוכלוסין וההגירה, משרדי 
הממשלה וכל גורם מקצועי אשר ימונה על ידי החשב הכללי או על ידי משרדי הממשלה לעניין 
 שמירת זכויות עובדים. הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו המידי. 

רת הביקורת יידרש הספק להמציא, בין היתר, אישורים על תשלומים למס הכנסה, למוסד במסג .6.16
לביטוח לאומי, לקרנות פנסיה ולקופות גמל, תלושי שכר, דוחות נוכחות של העובדים 
המועסקים במשרדי הממשלה וכן כל מסמך אחר הרלוונטי לביקורת לרבות קבצים ממוחשבים. 

 דית של החוזה ועילה לביטולו המידי. הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסו

והעתקים  ספקשבהם נמצאה הפרה של זכויות עובדים, יועברו כל הממצאים בכתב ל במקרים .6.17
ימים תצהיר מאת  30יתחייב להמציא בתוך  ספקשבו התבצעה העבודה. ה מכוןיועברו ל

לום ההנהלה בצירוף חוות דעת רואה חשבון המפרט תיקון מלא של הליקויים, כולל תש
החליט על הפסקת  מכוןרטרואקטיבי לעובדים שזכויותיהם הופרו. מובהר בזאת כי במקרה שה

ההתקשרות, לא יהיה בכך משום ויתור כלשהו על טענה או על תביעה למיצוי מלוא זכויות 
 על פי תנאי ההתקשרות וכל דין.  מכוןה

מהמכון המתקשר בדבר  ימים על כל תלונה שתועבר אליו 30הספק יתחייב להשיב בכתב בתוך  .6.18
פגיעה בזכויות העובדים המועסקים על ידו במכון. בתשובתו יפרט הספק את הליך בדיקת 
 התלונה ואת האופן שבו טופלה. המכון יעדכן את יחידת הביקורת באגף החשב הכללי בהתאם.

ני הספק מתחייב לדווח למכון אם נשלל ממנו הרישיון הקבוע בחוק העסקת עובדים על ידי קבל .6.19
 .1996-כוח אדם, תשנ"ו

הספק מתחייב כי לצורך ביצוע העבודות נשוא ההסכם, לא יועסקו עובדים זרים על ידו בין  .6.20
במישרין ובין בעקיפין, וכן ידועים לו הצעדים שיינקטו נגדו במקרה שיפר סעיף זה בהסכם 

בהוראת תכ"ם, "עידוד העסקת עובדים ישראלים במסגרת התקשרויות הממשלה", כמפורט 
 .7.4.2.6מס' 

הספק מתחייב לצרף לתלוש המשכורת הראשון הנמסר לכל עובד מטעמו הנותן שירות במכון,  .6.21
הודעה בכתב בדבר מיקומה המדויק של תיבת התלונות שאליה יוכל העובד למסור הודעה למכון 

ה בזכויותיו על ידי הספק. בנוסף, יידרש הספק לצרף הודעה כאמור, מדי שנה, בתלוש בדבר פגיע
 המשכורת של חודש ינואר לכלל עובדיו הנותנים שירות במכון.

לשלם, אחת לשנה ולא יאוחר מחודש  ספקמנת לעודד מצוינות בקרב העובדים, מתחייב ה על .6.22
מבסיס השכר המצרפי של עובדי  1%ובה אפריל בכל שנה, מענק מצוינות לעובדים מצטיינים בג

באותה שנה כמפורט להלן ועל פי אמות מידה שתקבע המדינה מעת לעת שיפורסמו  ספקה
בתחומי השמירה, האבטחה  ספקבהודעה, "אמות מידה להענקת מענק מצוינות לעובדי 

 מתחייב לשלם בכל שנה את הסכום הכולל במלואו. ספק. יובהר כי ה"קיוןוהני

שכר הבסיס לחישוב מצוינות בעבודה יהיה הסך הכולל של רכיבי שכר היסוד  .6.22.1
)גם עבור  "והאבטחה"עלות שכר למעביד לכל שעת עבודה בתחום השמירה המפורסם 

עובדים ששכרם גבוה מהשכר הנקוב בהודעה(, בתוספת גמול בעד עבודה בשעות 
נוספות או ביום מנוחה, ככל שהעובד זכאי להם, וקצובת נסיעה בתקופה אשר בעדה 

 משולם המענק. 
המענק שישולם, אינו מהווה שכר לכל דבר ועניין, לא יובא בחשבון לעניין פיצויי  .6.22.2

http://www.mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=7.4.2.6
http://www.mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=7.4.2.6
http://www.mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=7.4.2.6
http://www.mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=7.3.9.2
http://www.mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=7.3.9.2
http://www.mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=7.3.9.2
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לחישוב ערך שעה, ולא יבצעו בגינו הפרשות כלשהן )לרבות הפרשות לקופת פיטורים או 
 גמל, ובכלל זה קרן פנסיה וקרן השתלמות(.

 שי לחג .6.23

 :לעובד שמירהשי לרגל ראש השנה ולרגל חג הפסח  .6.23.1

הספק יעניק שי לעובד אשר היה מועסק בתחילת החודש שבו חל ערב ראש  .6.23.1.1
יוענק בטובין או בשווה כסף כגון השנה או חל ערב פסח, לפי העניין. השי לא 

 תלושי קנייה.

עובד המועסק בחלקיות משרה יהיה זכאי לשי לחג בהתאם לחלקיות  .6.23.1.2
 משרתו. 

גובה השי השנתי ייקבע ויתעדכן בהתאם לעדכונים שיחולו לגבי השתתפות  .6.23.1.3
המדינה בשי לחג המוענק לעובדים המועסקים בשירות המדינה, כמפורט 

 חלקים, חלקו בשני יינתן המדינה לעניין זה. השיבחוזרי נציבות שירות 

 השנה.  ראש וחלקו לקראת הפסח חג לקראת

 שי בטובין לחג .6.23.1.4

הספק יעניק לעובד שי בטובין במועדים שבהם ניתן השי לעובדי המדינה  .6.23.1.5
)כגון: סלסלת שי לט"ו בשבט, משלוח מנות בפורים וכו'( בשווי השתתפות 

יזוכה במלוא סכום שווי המתנה המכון שניתנה לעובד המדינה. הספק 
 שקבע המכון.

המכון יעביר לספק דרישה לרכישת שי בטובין לחג )כגון: סלסלת שי לט"ו  .6.23.1.6
 בשבט, משלוח מנות בפורים וכו'(.

6.23.1.7.  

שווי ההשתתפות בתשלום לספק יהיה שווה לסכום השתתפות המכון בשי  .6.23.1.8
המחולק לעובדי המדינה ללא סכום ההשתתפות של ועדי העובדים, אם 

 ישנה השתתפות כאמור.

התשלום לספק עבור השי ייעשה כנגד הצגת חשבונית והצהרת הספק כי  .6.23.1.9
 השי בטובין ניתן לכלל העובדים

 עובדיו בגין בהם שיישא הנלווים והתנאים השכר עלות כי ומתחייב מצהיר הספק .6.23.2
 הנקובה המינימאלית השכר מעלות תפחת לא השירותים במתן מטעמו יועסקו אשר

 את הכוללת הספק בהצע כמפורט והכל"(, המינימאלית השכר עלות)" הספקת בהצע
 .השונים השירות במקצועות המינימאלית השכר בעלות הכלולים הרכיבים

 המשרה היקף בחשבוןלהביא  הספק על כי מובהר, ההסכם להוראות ובהתאם, ספק הסר למען .6.24
 את, הסוציאליות זכויותיהם חישוב לצורך, השירותים במתן מטעמו יועסקו אשר העובדים של

 הדין הוראות בו מקום אלא, מלאה משרה להיקף עד, ובחג השבועית במנוחה העבודה שעות
 הספק. המשרה בהיקף תלות ללא כאמור בשעות התחשבות מחייבים שירות קבלני צו ובכללן
 .להסכם הצעתו הגשת בעת לעיל זה בסעיף הכרוכות העלויות כל את תמחר כי מאשר

 השירותים נותן הנוכחי הספק אצל הועסקו אשר העובדים של בוותק להכיר מתחייב הספק .6.25
, והסכם זה הדין הוראות לכל בהתאם זכויותיהם חישוב לצורך, הספק אצל לעבודה ונקלטו
 לעניין המאבטחים וותק הבראה דמי, מחלה ימי, חופשה ימי זכאות לעניין רק לא אך לרבות

 החל ימנה בסיסית לשעה שכר תשלום לעניין המאבטחים ותק. בסיסית לשעה שכר תשלום
 מאשר הספק. במסגרת מתן השירותים בפועל תעסוקה ותחילת מאבטחים קורס סיום ממועד

 הצעתו הגשת בעת לעיל זה בסעיף כמפורט בוותק הכרה בגין הכרוכות העלויות כל את תמחר כי
 .להסכם

, ובכל הסכם זהימים ממועד חתימת  30 -, לא יאוחר מלנציג המזמיןהספק מתחייב להמציא  .6.26
ימים לפני תחילת תקופת ההתקשרות, אישור מטעם ארגון חברות  30-מקרה לא יאוחר מ

השמירה והאבטחה בישראל או מטעם הארגון הארצי של חברות השמירה והאבטחה בישראל 
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חבר בארגון, או או מטעם התאחדות החברות וקבלני השמירה והאבטחה בישראל, כי הנו 
לחילופין הסכם קיבוצי מיוחד אשר נחתם בינו לבין העובדים החל על העובדים אשר יועסקו על 
ידו במתן השירותים נשוא ההסכם, אשר אינו גורע מהאמור בהוראות הדין ו/או בהסכמים 

 הקיבוציים או צווי הרחבה בענף השמירה והאבטחה.

ההסכם, בחורף  שואסקו על ידו במתן השירותים נהספק יספק מדים לכל אחד מהעובדים שיוע .6.27
. הספק לא יהיה רשאי לנכות ו/או לחייב או לגבות מעובדיו כל הזמנהבובקיץ, הכל כמפורט 

תשלום ו/או פיקדון בגין אספקת הביגוד כאמור, ועליו לגלם על חשבונו את שווי המדים אשר 
  יספק לעובדיו.

זה ו/או  הסכםמועסק במתן שירותים בהתאם להספק אינו רשאי לקנוס את עובד הספק ה .6.28
לנכות סכומי כסף משכרו של העובד ו/או לגבות מהעובד סכומי כסף בשום תנאי; אלא בהתאם 

 לתקנון משמעת הקבוע בהוראות הדין וחל על הספק ועובדיו, ככל שחל.

 :בדיקות שכר .6.29

ששילם הא רשאי לערוך מעת לעת בדיקות של השכר ותשלומים נוספים יהמזמין  .6.29.1
הספק לעובדים המספקים את השירותים מטעמו, כולם או מי מהם, או בגינם. היקף 

הבלעדי של המזמין ובכפוף לכל דין. המזמין  והבדיקה ותדירותה יהיו בשיקול דעת
, תלושי שכר והא רשאי לבקש מהספק, בין במישרין ובין באמצעות בודק שכר מטעמי

ים וניכויי שכר ששולמו לעובדי הספק ואסמכתאות אחרות בגין תשלומים, הפרש
המספקים את השירותים או לצדדים שלישיים כלשהם, וכן כל פרט אחר הנוגע לתנאי 
העבודה בהם מועסקים עובדי הספק כאמור, והכל כפי שימצאו לנכון המזמין ו/או 

 .ובודק השכר מטעמ

המזמין או הספק ישתף פעולה עם בדיקות שכר תקופתיות ומזדמנות שיערכו על ידי  .6.29.2
כל אסמכתא שיתבקש  ו, ובכלל זאת יעביר למזמין ו/או לבודק השכר מטעמומי מטעמ

ימי עבודה או במועד אחר עליו תורה המזמין, וכן יאפשר למזמין  14כאמור לעיל בתוך 
)לרבות בודק השכר( לראיין מי מעובדי הספק במסגרת לוחות הזמנים  ואו מי מטעמ

 שיתבקש.

)  שכר, רשאי המזמין להמציא לספק טיוטת דו"ח בדיקת שכרלאחר עריכת בדיקת  .6.29.3
"( להתייחסותו. הספק יגיב לטיוטת דו"ח בדיקת השכר טיוטת דו"ח בדיקת השכר"

, בצירוף כל וימי עבודה מיום שהומצאה לו על ידי המזמין ו/או מי מטעמ 14בתוך 
אי עמידה "(. כל הפרה ו/או תגובת הספק לטיוטת הדו"חהאסמכתאות המתאימות )"

בהוראות הדין אשר נזכרת בטיוטת דו"ח בדיקת השכר ואשר הספק אינו חולק עליה, 
ורה המזמין, יימי עבודה או במועד מאוחר יותר עליו  14תתוקן על ידי הספק בתוך 

באופן מלא, ביחס לכל העובדים המספקים שירותים מטעמו אצל המזמין )לרבות 
מטעם הספק שכבר אינם מועסקים אצל הספק  עובדים שנתנו שירותים כאמור למזמין

 או בכלל( החל מיום ההפרה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין. ההסכםבמסגרת 

עביר המזמין לספק דו"ח בדיקת שכר ילאחר בחינת תגובת הספק לטיוטת הדו"ח,  .6.29.4
ימי עבודה או במועד מאוחר  14"(. הספק יתקן בתוך דו"ח בדיקת השכר הסופיסופי )"

ורה המזמין, את כל ההפרות ו/או אי עמידה בהוראות הדין ביחס לעובדיו יעליו  יותר
כאמור, ככל שנקבעו בדו"ח בדיקת השכר הסופי, באופן מלא וביחס לכל העובדים 
מטעמו אצל המזמין )לרבות עובדים שנתנו שירותים כאמור למזמין מטעם הספק 

ל( וזאת החל מיום ההפרה, או בכל ההסכםשכבר אינם מועסקים אצל הספק במסגרת 
 בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין, וימציא למזמין אסמכתאות על כך.

 לעיל 6.29.2-6.29.4לא מילא הספק איזו מדרישות המזמין, כמפורט בסעיפים  .6.29.5
"( לביצוע האחרון המועד)" המזמין נקב בו למועד עד, המזמין של המלא ורצונ לשביעות
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 החל וזאת כאמור המזמין הוראת במילוי איחור יום לכל ₪ 5,000 של בסך הספק יחויב
 .לביצוע האחרון המועד לאחר הראשון מהיום

 לעיל 6.29.2-6.29.4 בסעיפים כמפורט, המזמין מדרישות איזו הספק מילא לא .6.29.6
, לביצוע האחרון מהמועד עבודה ימי 7 בחלוף וזאת, המזמין של המלא ורצונ לשביעות

 וזאת כאמור המזמין הוראת במילוי איחור יום לכל ₪ 10,000 של בסך הספק יחויב
 , זה בסעיף כאמור מקרה, כן כמו רון לביצוע.האח המועד שלאחר הראשון מהיום החל

 או/ו זה הסכם לביטול לפעול רשאי האי והמזמין, ההסכם של יסודית הפרה יהווה
 זכות או/ו דרישות או/ו טענות כל תהיינה שלספק ומבלי הספק שנתן הערובה לחילוט
 פי על למזמין ניםבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחרים המוקמ וזאת, כך בשל לפיצוי

  .זה הסכם או דין כל

 :אספקת ציוד .6.30

 הספק מתחייב כי במסגרת השירותים:

 .הזמנהבלעובדיו כלי נשק, תחמושת וציוד נוסף לצורך מתן השירות כמפורט יספק  .6.30.1

העבודה וכל התשלומים הנדרשים לפי הוראות הדין לכל הספק מתחייב לשלם את שכר  .6.31
העובדים שיועסקו מטעמו במתן השירותים, באמצעות הפקדה במישרין על ידי הספק לחשבון 

בכל חודש, עבור  9 -הבנק של כל עובד, במועד שנקבע בדין, ובכל מקרה לא יאוחר מהיום ה
כאמור את כל התנאים  החודש שחלף. הספק יספק וישלם במועד לכל אחד מהעובדים

פי הוראות הדין וכמפורט לעיל, לרבות דמי חופשה שנתית, דמי -הסוציאליים, המחויבים על
מחלה, דמי הבראה, וכן יבצע בגין שכר העבודה ורכיבים אלה הפרשות להסדר הפנסיוני ולקרן 

יים ההשתלמות בתדירות של אחת לחודש ויעביר בגין העובדים כאמור במועדם את כל הניכו
פי החוק, לרבות ניכוי מס הכנסה, ביטוח לאומי וניכוי להסדר הפנסיוני -שעל מעביד לבצע על

ולקרן ההשתלמות בתדירות של אחת לחודש. מובהר, כי לעניין ניכוי בגין רכיב ביטוח לאומי 
מתחייב הספק לבצע הפרשות בגין עובדיו בהתאם להוראות הדין החלות בעניין זה, לרבות גובהן 

כי הפרת איזו מהוראות הדין על ידי הספק , שיעורי ההפרשות על פי כל דין. עוד מובהרשל 
ו/או לחילוט  ההסכםהא רשאי לפעול לביטול י, והמזמין הסכם זהתהווה הפרה יסודית של 

הערובה שנתן הספק ומבלי שלספק תהיינה כל טענות ו/או דרישות ו/או זכות לפיצוי בשל כך, 
. למען ההסכםל זכות ו/או סעד אחרים המוקנים למזמין על פי כל דין או וזאת מבלי לגרוע מכ

הסר ספק, הפרשת התשלום עבור ההסדר הפנסיוני וקרן ההשתלמות תבוצע החל מתום החודש 
הראשון לעבודתו של כל עובד שיעסוק במתן השירותים, וזאת רטרואקטיבית החל מיום עבודתו 

 הראשון.

מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק לעיל ומבלי לגרוע מאיזה זכות ו/או סעד העומדים למזמין על  .6.32
, בכל מקרה בו תתקבל אצל הספק הודעה על כוונה לחיוב ו/או דרישת ההסכםפי דין ו/או על פי 

תשלום ו/או התראה מנהלית ממזמין מוסמכת כלשהי, ובכלל זה על פי חוק להגברת האכיפה, 
ימי עבודה. במקרה של דרישת תשלום  7בכתב, בתוך יום  לנציג המזמין,ך הספק יודיע על כ

ימים ממועד קבלת דרישת התשלום אצל הספק,  14יהיה על הספק להביא לתיקון ההפרה בתוך 
עותק מכל מכתב  לנציג המזמיןובמקרה של כוונה לחיוב ו/או התראה מנהלית ימציא הספק 

רתו בחוק להגברת האכיפה( בעניין הכוונה לחיוב ו/או טענות שהגיש הספק לממונה )כהגד
ימים ממועד ההגשה, ויודיע הספק  7ההתראה המנהלית כאמור, ככל שהוגש על ידו, וזאת בתוך 

את החלטתו הסופית של הממונה בעניין הכוונה לחיוב ו/או ההתראה  לנציג המזמיןבכתב 
שלא יעמוד הספק באיזה מהמועדים  ימים ממועד קבלתה. ככל 7המנהלית כאמור, וזאת בתוך 
לאלתר ומבלי שלספק תהיינה כל  ההסכםהא רשאי לסיים את יהנקובים בסעיף זה, המזמין 

 טענות ו/או דרישות ו/או זכות לפיצוי בשל כך.

בעת  ההסכםמתחייב לדאוג להופעה נאה ומסודרת של עובדיו שיועסקו על ידו בביצוע  הספק .6.33
מובהר כי אם  לצורך מתן השרות ובמשך כל עת במתן השרות. הגיעם לעבודתם במקום השרות 

למתן השירות במצב שאינו הולם את עבודתו ו/או שלא בהתאם להוראות  הספקהופיע עובד 
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, או ביצע תוך כדי עבודתו מעשה המהווה הפרת משמעת ו/או לא מילא אחר כתב השירותים
להפסיק  לנציג הספקלהורות  ג המזמיןנצי, רשאי נציג המזמין ו/או מי מטעמוהוראה מהוראות 

( שעות 4יהא חייב לספק עובד אחר במקומו תוך ארבע ) והספקאת הצבתו של העובד באותו יום 
 מעת שידווחו לו על הפסקת ההצבה כאמור.

 של למען הסר ספק, אין באמור בסעיף זה לעיל כדי לגרוע מאיזו מהתחייבויותיו ומחויבויותיו .6.34
 ., וכן על פי כל דיןובנספחיו ההסכםכמפורט ביתר הוראות  הספק

 תגבורים במקומות שירות נוספים  .7

 תגבור במקומות שירות נוספים

הבלעדי ועל פי דרישת המזמין  והספק מתחייב לתגבר, בהתאם לצרכי המזמין, שיקול דעת .7.1
שעות מראש, עובדים בכל מקצועות השירות  12בכתב, אשר תינתן בהתראה של לפחות 

  ם.בהסכהמפורטים 

יהיה על פי התעריף לשעת עבודה למקצוע  ההסכםתשלום לספק בגין תגבור על פי הוראות  .7.2
 . תוצעהרלוונטי בגינו מבוצע התגבור על פי דרישת המזמין, בו נקב הספק בה

 ספקמנגנון לטיפול בתלונות עובדי  .8

בדבר אופן  הספק, הודעה לעובד לעיל 6.4 בסעיףיצרף לטופס ההודעה לעובד, כאמור  ספקה .8.1
 הספקאינו דובר עברית,  הספקאם מי מעובדי . מסירת תלונה למזמין בדבר פגיעה בזכויותיו

מתחייב למסור עותק של ההודעות  הספקמתחייב למסור לו את ההודעה בשפה המובנת לו. 
ימים ממועד תחילת מתן השירותים על ידי כל  7-כאמור לא יאוחר מ לנציג המזמיןהחתומות 

 עובד מטעמו.

כאמור בתוך יום עבודה אחד כל תלונה ו/או דרישה  נציג המזמיןמתחייב להעביר לידיעת  הספק .8.2
ה אליו ו/או למי מטעמו על ידי מי , אשר הופנתהספקבכתב באשר לתנאי עבודה ושכר של עובדי 

ו/או כל גורם  ספקהעוסקים במתן השירותים ו/או ארגון העובדים היציג של ה קפהסמעובדי 
 .וכל תלונה כאמור שהתקבלה אצל הספקעביר לידיעת י"(. המזמין התלונהאחר )"

 , במהירותהספקיטפל בכל תלונה, בין שהתקבלה אצל המזמין ובין שהתקבלה אצל  הספק .8.3
 וביסודיות.

 לספק, לא יאוחר מתום שבעה ימי עבודה ממועד שהומצאה לנציג המזמיןמתחייב למסור  ספקה .8.4
באשר לממצאי בדיקתו את התלונה ואופן  נציג הספקתלונה, דו"ח מפורט ערוך וחתום על ידי 

יהא לתקן  הספקהטיפול בה. ככל שלדעת המזמין התלונה מוצדקת, באופן מלא או חלקי, על 
 ימי עבודה ולספק למזמין אסמכתאות מתאימות לעניין זה. 7את ההפרה בתוך 

 התמורה .9

מורת מתן השירותים ומילוי כל ההתחייבויות שאותן קיבל על עצמו הספק בהתאם לתנאי ת .9.1
. זה להסכם 'ב נספח בהצעת הספק, הסכומים כמפורטהסכם זה, ישלם המזמין לספק את 

שירותי מפעיל חניון תשולם רק לאחר הפעלת המכון את האופציה יובהר כי התמורה בגין 
 כמפורט לעיל, בהתאם לשיקול דעתו.

התמורה המפורטת להלן בנספח ב' תהווה תשלום כולל, מלא, סופי ומוחלט בקשר עם ביצוע  .9.2
התחייבויות הספק על פי הסכם זה ופרט לתמורה זו לא ישולם לספק תשלום אחר כלשהוא, 

 עם ביצוע התחייבויותיו או אספקת השירותים על ידו ועל ידי מי מטעמו.  מכל סוג, בקשר

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, רואים את התמורה המפורטת בנספח ב' ככוללת, בין היתר,  .9.3
את החזר מלוא ההוצאות שתידרשנה במישרין או בעקיפים בקשר עם ביצוע התחייבויות הספק, 

העסקת עובדיו, רכישת הביטוחים או עלויות גיוס, הכשרה  לרבות כל ההוצאות הקשורות עם
 או כל הוצאה אחרת מכל סוג ומין שהוא ומבלי יוצא מן הכלל.  , הסעותוריענון העובדים
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 ת נתוניםאוטבל/ת עסקהוחשבוני הספקהשירותים, מדי חודש בחודשו, יגיש עבור ביצוע  .9.4
 מי מטעמו. או המזמין נציג של לאישורו וועבריש

)ללא העלות בגין  עבור שעות עבודה ת נתוניםאוטבל/ת עסקהוהזוכה יפריד בין חשבוני הספק. .9.5
יתר חשבוניות , בתוספת הרווח הקבלני )המשולמות "גב אל גב"( לבין שעות נוספות(

הכוללות שעות נוספות, נסיעות, הפרשות לגמל בגין  –"גב אל גב"  טבלאות נתונים/עסקה
לאחר שיאושרו החשבוניות ע"י וכו'. ,מענק מצוינות, שי לחגהנסיעות, מחלה, מילואים, חופש
חשבוניות לתשלום כאשר התאריך הקובע לצורך תשלום הספק הגורם המקצועי, כאמור, יפיק 

 הוא תאריך הפקת החשבונית לתשלום.

 . 30 45תשלום החשבוניות ייעשה בתנאי תשלום שוטף +  .9.6
 יצרף לכל חשבונית עסקה דיווח כמפורט להלן:  הספק .9.7

 תיאור השירותים אשר בגינן מוגש החשבון . .9.7.1
 תלושי שכר של העובדים בגינם מבוקש התשלום. .9.7.2
 דוחות נוכחות עובדים בפורמט אקסל. .9.7.3
קובץ עלות מעביד ממערכת השכר הכולל : שם העובד, מספר העובד במערכת  .9.7.4

בודה, מספר שעות עבודה בחלוקה השכר, תאריך תחילת העבודה, תעריף שעת ע
)בהתאם לקבוע בחוק(  200%, 175%,  150%,  125%, 100%לשעות עבודה בתעריף 
 ורכיבי השכר השונים.

: אישורי מחלה, אישורי מילואים, הספקלחשבוניות עסקה "גב אל גב" יצרף  .9.7.5
טבלה מרכזת של תשלומי גב אל גב בחלוקה לעובדים ולרכיבי שכר, קובץ חישוב 

 ומי גב אל גב בפורמט אקסל.תשל

א יובהר בזאת ומודגש כי תמורה זו הינה סופית ומלאה וכי המחיר כולל את כל העלויות בלי יוצ .9.8
מן הכלל הכרוכות במתן כלל השירותים המפורטים במסמכי ההזמנה על נספחיו וצרופותיו, 

תפעול, ניהול  לרבות עלויות שכר, שכ"ד, רכישת ציוד, הוצאות משרדיות, ביטוחים, עלויות
 ורווח קבלני.

 הצמדה .10

כללי הצמדה עבור רכיבים שהם שכר עבודה וכללי הצמדה עבור  –כללי הצמדה יחולקו לשניים  .10.1
 שאינם שכר עבודה :

ערך שעת עבודה במקרה שעודכן רכיב מרכיבי  –כללי ההצמדה עבור רכיבים שהם שכר עבודה  .10.2
מכוח הוראות חוק או צו הרחבה או כל הסכם שחתמה המדינה, יעודכן ערך שעת העבודה לנותן 

לא תגדל בעקבות עליית ערך הספק השירות בהתאם, במועד שבו חל עדכון הרכיבים. תקורת 
מרוויחים שכר יסוד הגבוה מהשכר המינימאלי הספק במקרים בהם עובדי  שעת עבודה.

ודעה, "עלות שכר למעביד לכל שעת עבודה בתחום השמירה והאבטחה", מס המפורסם בה
מקבילה בשכר העובדים כל עוד שכרם  . עדכון בשכר היסוד המינימאלי לא יגרור עליה 7.11.3.3

 גבוה מהשכר המעודכן אשר פורסם בהודעה.

צרכן תקורת הספק תוצמד למדד המחירים ל –כללי הצמדה עבור רכיבים שאינם שכר עבודה  .10.3
 חודשים מהמועד  האחרון להגשת ההצעות. 18על פי הוראות החשכ"ל, לאחר תום 

  "מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית  –"מדד
 לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי ו/או כל גוף אחר שיבוא במקומה.

  "חודשים מהמועד האחרון להגשת   18המדד הידוע לאחר תום  –"מדד בסיס
 ההצעות.

 המדד האחרון הידוע ביום הגשת החשבון. -חדש" "מדד 

  "ההפרש בין המדד החדש למדד הבסיס. –"השינוי במדד 

החודשים הראשונים  להתקשרות לא תהיה  18-על פי הנחיות החשב הכללי של משרד האוצר ב
הצמדה על המחירים המוצעים במסגרת מכרז זה, וזאת  בתנאי שמדד המחירים לצרכן לא יעלה 
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החודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי במדד  18. אם במהלך 4%זו על בתקופה 
מהמועד האחרון להגשת ההצעות תיעשה התאמה  4%המחירים לצרכן ושיעורו עלה על 

לשינויים כדלהלן: שיעור ההתאמה יתבסס על ההפרש בין המדד, שהיה ידוע ממועד שבו עבר 
 במועד הגשת החשבון. ע, לבין המדד הקוב4%המדד את 

תקורת הספק שתקבע לתשלום במכרז זה תהיה קבועה לכל אורך תקופת ההתקשרות בין 
 .הספקלבין  המזמין
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  שיפויו אחריות .11

הספק מתחייב ומצהיר כי הוא מקבל על עצמו אחריות מלאה בגין כל מעשה או מחדל שיבוצע  .11.1
על ידו או על ידי עובדיו או כל מי מטעמו, בגין כל נזק אשר ייגרם לו או לעובדיו, ובכל הנוגע 

 להסכם זה, והוא משחרר את המזמין מכל אחריות בקשר לכל מעשה, מחדל או נזק כאמור. 

בפיקוח ו/או בהנחיית המזמין ו/או כל מי מטעמה בקשר עם מתן השירותים על  איןכי  מובהר .11.2
אחריות כלשהי, בין היתר, בקשר עם טיבם ואיכותם  ומנת להטיל על המזמין ו/או כל מי מטעמ

 בקשר לכך.  הספקשל השירותים ו/או על מנת לגרוע מאחריות 

עליו בנסיבות על פי דין, למעט אם מובהר ומוסכם כי כל אחד מן הצדדים יישא בחבות המוטלת  .11.3
 נקבע אחרת בהסכם זה. 

ומתחייב לשפות את  הספק ישא באחריות מלאה ומוחלטת כלפי המזמין וכלפי כל צד שלישי .11.4
בגין כל אובדן, נזק או הפסק שיגרמו למזמין,  ימים מקבלת דרישת המזמין בכתב, 7המזמין תוך 

ו לרכושם של הספק, עובד הספק או מי מטעמו לעובדיו או לצד שלישי כלשהו, לרבות לגופם א
, הקשורה או ואו מי מטעמ ואו של כל צד שלישי, בגין מעשה או מחדל של הספק או עובדי

וכן עקב הפרת התחייבות ו/או מצג ו/או הצהרה  הנובעת ממתן השירותים על פי הסכם זה
 .הספק לפי הסכם זהכלשהי של 

, עובדיו, שלוחיו ומי מטעמו מכל אחריות וחבות הספק משחרר לחלוטין ומראש את המזמין .11.5
לכל ובגין כל תאונה, חבלה או נזק כמתואר לעיל כתוצאה מהאמור לעיל, לכל אדם, לגוף או 

 בכל עילה שהיא.  ושלרכ

הוגשה נגד המזמין או מי מטעמו תביעה בקשר לעניין, נושא או פעולה מכל סוג שהוא, הקשורים  .11.6
וע התחייבויות הספק לפי הסכם זה, ישפה הספק את המזמין על בעקיפין עם ביצבמישרין או 

כל הסכומים שהמזמין יחויב לשלמם, בתוספת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, לאחר קבלת פס"ד 
חלוט או הסכם פשרה שהושג בידיעת הספק, וזאת במידה והאחריות לכך, לפי הסכם זה או לפי 

 תגונן בפני כל דרישה או תביעה כאמור. המזמין יאפשר לספק להכל דין מוטלת על הספק. 

 ההסכםלקיום ערבות ההא רשאי להיפרע בגין נזק זה כולו או חלקו באמצעות חילוט יהמזמין  .11.7
 וזה, והכול על פי שיקול דעת הסכםכולה או מקצתה ו/או באמצעות קיזוז מהתמורה על פי 

 הבלעדי של המזמין.

כלשהי יהיה תלוי ועומד הליך משפטי וטרם נתקבלה החלטת  ספקהיה וביום סיום תקופת  .11.8
הערבות על הארכת  לספקהא המזמין רשאי להורות יהערכאה השיפוטית המוסמכת בדבר, 

 הבלעדי. ולסכום ולתקופה נוספים על פי שיקול דעתלקיום ההסכם, 
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  ביטוח .12

על פי הסכם זה ו/או על פי דין מתחייב הספק לקיים את הביטוחים  הספק מאחריות לגרוע מבלי .12.1
ומהווה חלק בלתי  'ג כנספחוההוראות כמפורט בנספח הביטוח המצורף להסכם זה ומסומן 

 ממנו.

 ההסכםלקיום  ערבות .13

, למשך כל תקופת ההתקשרות )לרבות ההסכםעל פי  ספקכערובה להבטחת מלוא התחייבויות ה .13.1
 ערבות, ההסכםלמזמין, טרם מועד חתימת  ספקשיחולו(, ימציא התקופות הארכה ככל 

שנה ל מערך הצעתו הכספית 5%אוטונומית ובלתי מותנית, צמודה למדד הבסיס, בשיעור של 
, או בסך של "(ההסכםלקיום  ערבות)"₪  ___________דהיינו בסך של הצעת הספק,שבטופס 

 .לפי הגבוה₪,  40,000

, או ממועד הוצאתהחודשים לכל הפחות  36 -יהיה ל הסכםהלקיום  הערבותתוקפה של  .13.2
ימים לאחר תום תקופת ההתקשרות או תקופת ההארכה )ככל שתחול(. היה  60 -לחילופין עד  ל

חודשים כאמור, מתחייב הוא להאריך מעת לעת את תוקף  36 -ל ערבותלהגיש  ספקובחר ה
ימים לפני מועד  45חודשים, וזאת לפחות  12, לתקופות נוספות של ההסכםלקיום  הערבות

ימים לאחר תום תקופת ההתקשרות או תקופת ההארכה )ככל  60 -פקיעתה, או לחלופין עד ל
 זה. בהסכםשתחול(, וכך חוזר חלילה לפי העניין, בהתאם לתקופת ההתקשרות כאמור 

אלי או מחברת ביטוח ישראלית המופיעה יכול שתינתן על ידי בנק ישרלקיום ההסכם  הערבות .13.3
מות התקפות של אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, נכון למועד מועד האחרון יברש

ת הפיקוח על עסקי ביטוח להגשת הצעות להסכם, כבעלת הרשאה למתן ערבויות כאמור בהודע
 .1981-, התשמ"אח(וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטו 1985-, תשמ"ה)ענפי ביטוח(
תיעשה רק על  הערבותתוצא על ידי חברת ביטוח, הרי שהחתימה על כתב ערבות במקרה ובו ה

 ידי חברת ביטוח ולא על ידי סוכנות ביטוח.

 . להסכם 'דכנספח  ורףפי הנוסח המצ-תהיה עללקיום ההסכם  הערבות .13.4

, על חשבונו, את תוקף ספקעל הארכת תקופת ההתקשרות, יאריך ה ספקהודיע המזמין ל .13.5
למשך כל תקופת ההארכה, או לכל תקופה אחרת שתיקבע על ידי  ההסכםלקיום  הערבות
 המזמין.

, כולה או חלקה, מבלי צורך לפנות הסכםלקיום ה הערבותהמזמין יהא רשאי לממש את  .13.6
 .ולערכאות כלשהן, לבוררות או למשא ומתן משפטי, וכן מבלי שתידרש לנמק את החלטת

לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה או מכל זכות נוספת העומדת למזמין על פי דין, במידה מבלי  .13.7
כמפורט בסעיף זה  ערבותו/או לא הפקיד  ההסכםלקיום  ספקלא האריך את תוקף ה ספקוה

לקיום  הערבותהא רשאי המזמין לחלט את סכום י, ההסכםו/או הפר איזו מהתחייבויותיו על פי 
לעשות כן.  וו/או להוכיח את זכויותי ו, מבלי שתידרש לנמק את החלטת, כולה או חלקהההסכם

מובהר, כי לא יהיה בחילוט האמור על מנת לפגוע בזכות המזמין לתבוע נזקים ו/או לנקוט נגד 
 פי כל דין.-בהליכים על ספקה

 תקופת ההסכם .14

יום תחילת )" _______ מיום החל חודשים 36נעשית לתקופה של ההתקשרות על פי הסכם זה  .14.1
 "(. מתן השירותים

מוסכם כי עד ליום תחילת מתן השירותים, הספק ידאג להכשרת כוח האדם כנדרש, כך שביום  .14.2
תחילת מתן השירותים יעמדו לרשות המזמין כוח האדם בעל הכשירות הנדרשת כמפורט 

 בהסכם זה. 

 חודשים 12ך להאריך את תקופת ההסכם, על כל תנאיו, למש אופציות שתילמזמין תעמודנה  .14.3
יום מראש לפני מועד סיום  120לפחות  ספק. כל עוד לא הודיע המזמין לנוספים, בכל אופציה
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ההתקשרות על אי רצונו במימוש האופציה, ייחשב הדבר כמימוש האופציה ותוקף ההסכם 
 יוארך בהתאם. 

למרות האמור לעיל ובכל מקרה יוכל המזמין לסיים את ההתקשרות, על פי שיקול דעתו הבלעדי  .14.4
ומבלי שיצטרך לנמק את החלטתו, ולהביא להסכם זה לידי גמר על ידי מתן הודעה מוקדמת 

טענה בדבר לרבות, לספק לא תהא בשל כך כל תביעה או טענה שהיא,  .יום 45 בתבכתב 
רותים במשך כל תקופת ההתקשרות ו/או הסתמכותו להעניק את הסתמכותו להעניק את שי

בקשר עם השירותים ו/או בקשר  הספקהשירותים ובפרט טענות שעניינן השקעות אותן השקיע 
 עם היתכנותם.

 למעט תשלום עבור השירותים שבוצעו בפועל עד לתום תקופת ההודעה כאמור בסעיף זה.  .14.5

 ובעלות במידע דיותסו .15

אגב, בקשר  הםבסודיות גמורה, כל מידע שיגיע אליאו מי מטעמם,  ועובדיו, הספק ישמור, הוא .15.1
הספק מצהיר ומסכים לכך שהמזמין מתקשר איתו בהסכם זה  או במהלך ביצוע הסכם זה.

כמו כן הספק מתחייב להבטיח כי כל בהסתמך, בין היתר, על התחייבויותיו לשמירת סודיות. 
 .ם אשר יבטיח שמירה על סודיות כאמורם על הסכאחד מעובדיו, או מי מטעמו יהיה חתו

על ם ההסכמתחייב להחתים את העובד/ים שיועסקו על ידו בביצוע השירותים על פי  הספק .15.2
, לפיה, בין היתר, יתחייבו לא להעביר, לא נציג הספקהצהרת סודיות, בנוסח שיקבע על ידי 

 ההסכםע אליהם בקשר עם ביצוע להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגי
 תוך תקופת ההתקשרות, לפני תחילתה או לאחר סיומה.

ניסיון מקצועי, תהליכי עבודה והכשרת עובדים אשר פותחו על ידי המזמין,  ,know-how, המידע .15.3
 הספקכל בסיס נתונים שהוכן על ידי  המזמין אוהוכנו עבור שתוכניות או  חדו" ,כל מסמךגם ו

פי הסכם -בקשר עם מתן השירותים על הספק, ואשר יצברו אצל המזמיןעל ידי  ספקאו שנמסר ל
היה זכאי לדרוש יא ווה המזמיןהבלעדי של  ו"( יהיו רכושתוצרי השירותיםזה )לעיל ולהלן: "

היה הבעלים י המזמיןהראשונה. לפיכך,  ובכל עת עם דרישת ווימסרו לחזקת וכי יועמדו לרשות
היה רשאי לעשות יא ואו במסמכים כאמור, והוהזכות המוסרית במידע  ת הקנייןהיחיד של זכויו

הספק בהם ובכל חלק מהם כל שימוש לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות שינוי, תיקון והוספות. 
מוותר בזאת על זכותו ולא יגיש כל תביעה ולא יפתח בכל הליך בקשר עם הזכויות המוסריות 

 במסמכים ובמידע.

, כי מיד עם מתן ההודעה על סיום הספקות האמור לעיל מתחייב בזה מבלי לגרוע מכללי .15.4
את כל המידע ואת כל המסמכים כאמור לעיל, ויעמיד לרשות  מזמיןההתקשרות הוא יעביר ל

 סיוע, ככל שיידרש, כדי שתוכל להשתמש במידע או בתוצרי השירותים באופן עצמאי. המזמין

לאחר פקיעת תוקפו של הסכם זה מכל סיבה אף  ,תמשכנה להיות בתוקףזה הוראות סעיף  .15.5
 שהיא.

מהווה עבירה ף זה תחייבות על פי סעיהמילוי ה-וכל העובד/ים יצהירו כי ידוע להם כי אי ספקה .15.6
 .1977-, תשל"זלחוק העונשיןלפי חלק ב,' פרק ז,' סימן ה' 

  בלעדיותאי  .16

ו כל שירות אחר א םשירותיההסכם זה כדי להעניק לו בלעדיות במתן  הוראותמצהיר, כי אין ב ספקה
או לאחר שתסתיים  השירותים תפורשאי להתקשר במהלך תק היהי זמיןמ, וכי המזמין או מי מטעמול

 .שהוא היקף ובכל שהוא סוג מכלעם כל גורם אחר או נוסף לקבלת שירותים  שירותיםתקופת ה
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 פיצויים מוסכמים .17

מתחייב בזאת לשלם למזמין, פיצויים קבועים ומוסכמים מראש, שאינם צריכים הוכחה,  הספק .17.1
, בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הספקבמקרים ובסכומים המפורטים להלן, אשר יוטלו על 

 : והחלטתו בנוגע לכל מקרה ומקרה בנפרד נציג המזמין

 מסד
 מרכיב איכות השירות  נושא

 )בכפוף לשיקול  SLA-ו
 (המזמיןדעתו של 

 גובה 
 הפיצוי 

 המוסכם

 הערות 

1 

 תקינת 
 כ"א

 חוסר בתקינת עובד 
 במכון

1,000  ₪ 
 עבור כל יום

 ימים לאחר מתן  30 –תחילת ספירה 
 התראה

 אי הצבת עתודה  2
 במכון

1,000  ₪ 
 עבור כל 

 מקרה

 יפעל באופן המפורט בסעיף הספק
 "עתודה" מיד עם הודעת הגורם המקצועי. 

 תקינת 3
 ציוד

 אי עמידה בתקן ציוד 
 חמושתת ותנשק ;עובד

 נרתיקרתיק נשק, נ, 
 מחסניות, מחסניות 
 נעליים וכובע זיהוי

 עבור ₪  500
 מקרהכל 

 ימים  14וזאת בתנאי שניתנה התראה של 
 .החוסר במחסןאודות 

 איחור של עובד  איחור 4
 למשמרת

300  ₪ 
 עבור כל

 איחור 

 דקות ומעלה.  30איחור של 

 מערכת  5
 בקרת

 שומרים 

 אי ביצוע כל 
 הנדרשות התחנות 
 אקדמיהבסיור  ה

 עבור ₪  30
 כל תחנה.

 

 בית 6
 ספר  

 להכשרה

 עמידה של בית אי 
 הספר להכשרה 

 בהוראות המפורטות
 במכרז.

500  ₪ 
 עבור כל 

 אירוע

 

 הפרה של סעיף  כללי 7
  מסעיפי המכרז

 לשיקול 
 המזמיןדעת 

 

 

מהתמורה המגיעה ו/או שתגיע  זהעל פי סעיף  והמזמין רשאי לקזז את סכומי הפיצויים שיגיעו ל .17.2
 .ההסכםו/או לחלטם מתוך הערבות לקיום  הסכם זהעל פי  הספק

המחירים לצרכן, כאשר מדד הבסיס יהיה המדד  כל הסכומים הנקובים לעיל יהיו צמודים למדד .17.3
 "(.המדדהידוע בעת החתימה על ההסכם )"

הצדדים מצהירים בזאת, כי הסכומים המפורטים לעיל מהווים פיצוי הולם וסביר לנזקים אשר  .17.4
 הספקנגרמו למזמין בנסיבות האמורות, אולם אין בפיצוי המוסכם על מנת לגרוע מאחריות 

 לואם ובמועדם.לבצע את השירותים במ

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בתשלום איזה מהפיצויים המוסכמים, כולם או חלקם על  .17.5
זה ו/או על פי דין, לרבות ומבלי  הסכםעל פי  לספקמנת לגרוע מכל זכות וסעד אחרים העומדים 

נזקים ו/או בגין  הספקזה בגין הפרתו על ידי  הסכםלגרוע, מכל זכות המוקנית למזמין לבטל 
 מעבר לסכום הפיצוי המוסכם. וו/או למי מטעמ ונוספים שנגרמו ל

על פי  הספקהיה רשאי להפחית מתשלום כל חלק מהתמורה לה זכאי ימובהר, כי המזמין  .17.6
 את גובה הפיצויים המוסכמים שהצטברו עד למועד הקבוע לתשלום התמורה. ההסכםהוראות 

ות ו/או לקזז מעובדיו כל תשלום או פיקדון בגין לא יהיה רשאי לנכ הספקעוד מובהר בזאת, כי  .17.7
 פיצויים מוסכמים כאמור.
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 הפרות וסעדים .18

מבלי לגרוע מזכויותיהם של הצדדים על פי הסכם זה, הרי בכל מקרה בו יפר או לא יקיים מי  .18.1
מהצדדים כל תנאי או הוראה מתנאי הסכם זה והוראותיו, יעמדו לצד הנפגע התרופות הקבועות 

 .1970-, תשל"א)תרופות בשל הפרת חוזה( בחוק החוזים

, אשר הנה ברת תיקון, הספקמוסכם, כי במקרה של הפרת ההסכם, לרבות הפרה יסודית, על ידי  .18.2
ימים לשם תיקון ההפרה טרם פנייה לקבלת סעדים בגין  7התראה וארכה בת  מזמיןייתן לו ה

זכאי לפנות לקבלת סעדים בגינה  מזמיןההפרה. הייתה ההפרה כזו שאינה ברת תיקון, יהא ה
 לאלתר, ללא כל צורך במתן התראה וארכה.

המחדלים או האירועים המפורטים להלן, ייחשב  ,מוסכם על הצדדים, כי כל אחד מן המעשים .18.3
  –להפרה יסודית של הסכם זה 

הפרה של כל הוראה בהסכם זה, בין במעשה ובין במחדל, לגביה נקבע במפורש בהסכם זה  .18.3.1
 ה תיחשב להפרה יסודית.כי הפרת

הפרה של כל הוראה בהסכם זה, בין במעשה ובין במחדל, אשר לא תוקנה במלואה בתוך  .18.3.2
 ימים לאחר שהצד הנפגע נתן התראה וארכה כאמור לתיקונה.  7

 .הזמנההעסקת עובדים שאינם עומדים בדרישות המזמין כמפורט ב .18.3.3

 .לעיל 16 סעיףת הוראולאחר, בניגוד ל ספק לפי הסכם זההעברת זכויות ה .18.3.4

 מזמיןהתראה של ה הקבלשנתלאחר , הספק אינו הביא לפיטורין או החליף מי מעובדיו .18.3.5
 .מראש ימים 7בעניין זה, לפחות בכתב ו

או  , צו פירוק, זמני או קבועספקאו כנגד צד שלישי שהנו בעל שליטה ב ספקניתן כנגד ה .18.3.6
( או כל צו אחר ספקצו הקפאת הליכים או צו לכינוס נכסים )לרבות לכל חלק מנכסי ה

 דומה יהא כינויו אשר יהא.

, כונס נכסים מכל סוג זמני או קבוע או ספקו לצד שלישי שהנו בעל שליטה בא ספקמונה ל .18.3.7
סוג זמני מנהל מיוחד מכל סוג זמני או קבוע או מפרק מכל סוג זמני או קבוע או נאמן מכל 

 או קבוע או כל בעל תפקיד דומה זמני או קבוע, יהא כינויו אשר יהא.

 וו/או בעל השליטה בו הורשעו בעבירה שעניינה הפרת חוקי ודיני העבודה ו/או נקנס הספק .18.3.8
 . 1985-, תשמ"ולחוק העבירות המנהליות 5קנסות במהלך שנה אחת לפי סעיף  2 -ביותר מ

 זמין יהיההפרה יסודית, אזי מבלי לגרוע מכל סעד אשר המ את הוראות הסכם זה הספק הפר .18.4
ליתן התראה וארכה כמפורט בסעיף  וזכאי לו על פי הסכם זה או על פי כל דין, ובכפוף לחובת

המועד שייקבע ן מלבטל הסכם זה, והוא ייחשב לבטל ומבוטל זכאי  מיןזהמ היהי לעיל, 18.2
 . זמיןבהודעת המ

הפר או מפר את הוראות  הספק, בכל מקרה בו, לדעת המזמין, בהסכםמבלי לגרוע מכל האמור  .18.5
, באופן העלול, לדעת המזמין, לגרום להפרת איזו מהוראות החוק להגברת ההסכםהדין או 

האכיפה על ידי המזמין או מי מטעמה, או להביא לכל חבות או אחריות של המזמין או מי מטעמה 
ימים מדרישת המזמין בכתב לעשות כן )או כל  14על פי החוק האמור, וההפרה לא תוקנה בתוך 

ההסכם ראה המזמין בכך הפרה יסודית של יזה(,  בהסכםמפורש מועד אחר ככל שהדבר נקבע ב
זה וכן על פי הוראות כל דין,  הסכםעל פי הוראות ו היה רשאי לפעול בהתאם לסמכותיוהמזמין 

 .הספקזה וחילוט הערובה שנתן  הסכםלרבות ומבלי למעט, ביטול תוקפו של 

אחרים העומדים למזמין בהתאם  לא יגרע מכל זכות ו/או סעד ההסכםבזאת, כי ביטול  מובהר .18.6
 זה ו/או בהתאם להוראות כל דין. הסכםלהוראות 
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 התקשרות סיום .19

המזמין יהא רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, להפסיק את תוקפו של  כימוסכם  .19.1
לפני תום תקופת ההתקשרות ו/או לפני תום תקופת ההארכה )ככל שתחול(, לפי העניין,  ההסכם

ארבעים  לספקולבטלו בכל עת ומכל סיבה שהיא, באמצעות הודעה מוקדמת בכתב, שתימסר 
 ההסכם( ימים מראש, וזאת מבלי לגרוע משאר הזכויות המוקנות למזמין על פי 45) וחמישה

 (."ההסכםהודעת סיום )"

זכאי  הספק, יהיה הספק, שלא כתוצאה מהפרת התחייבויותיו של ההסכםש המזמין את ביטול דר .19.2
לקבל מהמזמין אך ורק את התמורה היחסית המגיעה לו בגין השירותים אותם ביצע בפועל עד 
לאותו מועד )אם בכלל(, וזאת בכפוף ובהתבסס על חשבוניות ו/או אסמכתאות אחרות המבטאות 

 ובכתב לאישור הספקבודה אותן ביצע בפועל במסגרת השירותים, אותן יגיש נכונה את שעות הע
דמי ביטול הבלעדי והמוחלט )" ומראש ובכתב של המזמין )כולם או חלקם(, על פי שיקול דעת

 "(.מוקדם

לפעול, על  הספקלדמי ביטול מוקדם כאמור בסעיף זה לעיל, כפופה להתחייבות  הספקזכותו של  .19.3
ו וכן לבטל או לצמצם, כל הוצאה ו/או התחייבות הניתנים לביטול או צמצום מנת למזער את נזקי

ולמזמין שמורה הזכות לנכות מדמי הביטול המוקדם את כל  ההסכםככל שיגרמו עקב ביטול 
 לבטל או לצמצם כאמור. הספקאותן הוצאות אותן יכול היה 

, ומלבד דמי ההסכםבגין ביטול מובהר בזאת, כי דמי הביטול המוקדם יהוו סעד סופי, מלא וגמור  .19.4
בכדי להטיל על המזמין כל אחריות נוספת ו/או כדי  ההסכםהביטול המוקדם, לא יהיה בביטול 

מוותר בזאת וכן  והספקזה,  הסכםלביצוע כל יתר התחייבויותיו על פי  הספקלגרוע מאחריות 
יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא, וכן לא יהיה זכאי לכל 

 פיצוי ו/או תשלום ו/או שיפוי ו/או החזר הוצאות נוספים מכל מין וסוג שהוא, בקשר לכך.

 ועכבון קיזוז .20

מנו למזמין וכן לא לא יהא רשאי לקזז ו/או לעכב כל סכום ו/או תשלום שהוא המגיע מ הספק .20.1
 יהיה רשאי לעכב כל נכס ו/או ציוד ו/או מתקן, מכל מין וסוג שהם להבטחת חובות המזמין כלפיו.

זה מכל תשלום  הסכםעל פי  והא רשאית לקזז ו/או לעכב כל תשלום ו/או פיצוי שיגיעו ליהמזמין  .20.2
היה רשאי לעכב כל נכס יאחרים וכן  הסכמיםזה ו/או על פי  הסכםעל פי  לספקהמגיע ו/או שיגיע 

ו/או על פי  ההסכםעל פי  וכלפי הספקו/או ציוד ו/או מתקן, מכל מין וסוג שהם להבטחת חובות 
 הסכמים אחרים שבין הצדדים.

 הוראות נוספות  .21

מובהר ומוסכם בין הצדדים כי זכויותיהם וחובותיהם מעוגנות כולן בהסכם זה ובהתאם לכך  .21.1
לא יחולו על ההתקשרות הנוצרת מכח  1967-, התשכ"זומריםחוק השמוסכם במפורש כי הוראות 

 הסכם זה. 

מוסכם בין הצדדים כי הימצאותם של העובדים בכל חלק של האתר לצורך ביצוע השירותים על  .21.2
ידם לא תתפרש לכל צורך שהוא, כמסירת ההחזקה באתר לספק וכל יהיה מנוע ומושתק מלטעון 

 כי על ידי הסכם זה נמסרה לספק ההחזקה באתר או בחלק ממנו ולכל צורך או דין שהוא. 

המזמין רשאי למלאה  -והוא אינו ממלא אותה  הספקמוטלת חובה על  ההסכםכל מקום שלפי  .21.3
, ולגבות ממנו את ההוצאות הכרוכות בדבר. הספק הספק, או על ידי אחרים על חשבון ובעצמ

גיש לו המזמין, מבלי לערער ימתחייב לשלם למזמין את כל הוצאות שהוציא, בהתאם לחשבון ש
וזאת, תוך שבעה ימים מיום הדרישה. חשבון שיוגש  על הצורך בהוצאות האמורות ועל גובהן,

 על ידי המזמין, יהווה ראיה חותכת בין הצדדים לעניין ההוצאות שהוצאו על ידי המזמין. לספק
המזמין רשאי לקזז את סכומי ההוצאות שהוציא, כאמור בסעיף זה, מהתמורה המגיעה ו/או 

 .ההסכםם , ו/או לחלטם מהערבות לקיוההסכםעל פי  לספקשתגיע 
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מתחייב להודיע למזמין במידה וייעשה שינוי בתאגידו, בין על ידי הוספת חבר או שותף,  הספק .21.4
על ידי העברת זכויות הוספתן או חלוקתן מחדש, על ידי הקצאת מניות מחדש, על ידי העברת 
מניות או הקצאת מניות חדשות, בין שנעשו בין חברי התאגיד לבין עצמם ובין מי שאינו חבר 

וכן במקרה שהשליטה בתאגיד  30%התאגיד, באופן שמשנה את הון המניות והשליטה במעל 
למזמין  הספקהודיע  היא בידי תאגיד אחר או אם היו מניות ממניותיו בידי תאגיד אחר. ספקה

מכאן ואילך אף בלא צורך בנימוק  ההסכםכאמור, יהיה למזמין שיקול דעת סופי ומלא לבטל 
 יום לפני מועד הביטול. 60בהתראה מוקדמת של  לספקע על כך נוסף, ובלבד שתודי

 כללי .22

משנה או לכל גוף או אדם אחר, אלא אם ספק הספק אינו רשאי להסב הסכם זה, כולו או חלקו ל .22.1
 המזמין יהיה רשאי להסב הסכם זה, כולו או חלקו קיבל לכך מראש ובכתב את הסכמת המזמין.

 לכל צד שלישי.

מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי בכל מקרה בו נתגלעה מחלוקת ו/או אי  הספק .22.2
הסכמה בין הצדדים, מכל מין וסוג שהוא, לרבות מחלוקת ו/או אי הסכמה אשר נדונה במזמין 

באחריות להמשיך בביצוע השירותים  הספקשלטונית ו/או מנהלית ו/או שיפוטית כלשהי, יישא 
למען הסר ספק מובהר בזאת, כי על אף האמור  .ההסכםיבויותיו על פי ו/או בביצוע שאר התחי

לא יהיה  הספק, 1970-, תשל"אחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(בכל דין, לרבות הוראות 
 לספק, וזאת מכל סיבה שהיא, וכי הסעד היחיד אשר יעמוד ההסכםרשאי בשום מקרה לבטל את 

 יהיו סעד ממוני בלבד. ההסכםעל פי 

הצדדים מאשרים כי הסכם זה ממצה את כל ההסכמות וההבנות ביניהם וכי הוא מבטל כל  .22.3
הסכם, הסכמה או זיכרון דברים או הצעות מכל סוג שהוא, אם היו, בין הצדדים לפני חתימת 

 הסכם זה. 

מוסכם כי סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל סכסוך הקשור לתוקפו, פרשנותו, קיומו או  .22.4
 .תל אביבל הסכם זה תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר הפרתו ש

על איזה מזכויותיו על פי ההסכם, או על  רשום התנהגות מצד איזה מהצדדים לא תיחשב כוויתו .22.5
או כהסכמה מצידו לאיזה הפרה, או אי קיום של תנאי מתנאי ההסכם, או  רפי דין, או כוויתו

אשר יש לעשותה על פי ההסכם, או כשינוי, ביטול או  כמעניקה דחייה או ארכה לביצוע כל פעולה
 תוספת של תנאי שהוא, אלא אם נעשו במפורש ובכתב. 

כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הן כקבוע במבוא להסכם. כל הודעה שתישלח מצד אחד  .22.6
למשנהו תיחשב כאילו הגיעה ליעדה בתוך שלושה ימי עסקים מיום מסירתה למשלוח דואר רשום 

 במועד מסירתה.  –מצעות שליח או בדואר אלקטרוני  נמסרה בפקסימיליה או באואם 

 : ולראיה באו הצדדים על החתום
 

   

 המזמין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הספק
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 נספח א –  ההזמנה
 

 ההזמנה מצורפת על דרך ההפניה
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 נספח ב' – הצעת הספק
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 ביטוח–' גנספח 

 

  -הגדרות

"( ובין המכון)להלן: "המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט 
 אבטחהשמירה והפעלת שירותי ל 190020מס   למכרזבקשר "(, ספקה)להלן: " __________________

 "(השירותים: "בהתאמה"ל, )להלן לנ נלווים שירותים מתן לרבות

פי נספח זה, בכל הקשור לביטוח יחולו על הצדדים לנספח -עלפי דין ו/או -עלספק המבלי לגרוע מאחריות 
 זה הוראות כמפורט להלן:

לערוך ולקיים אצל  ספקזה, מתחייב ה חוזהעל פי כל דין ו/או על פי  ספקלגרוע מאחריות ה מבלי .1
זה, את הביטוחים המפורטים באישור עריכת  חוזהחברת ביטוח מורשית כדין למשך כל תוקפו של 

 ובכל"( ביטוחים עריכתאו "אישור /ו" ספקה"ביטוחי  -"ב )להלן בהתאמה המצהביטוחים 
 כל פי על אחריות ספקל קיימת עוד כל לערוך ספקה מתחייבת מקצועית אחריות לביטוח הקשור

 .השירותים מתן מועד מתום שנים 7 -מ פחות ולא דין
ומוסכם בזאת כי קביעת גבולות האחריות כמפורט באישור עריכת הביטוחים הינה בבחינת  מוצהר .2

זה  חוזהלפי  וואחריות וממלוא חבות ואשר אינה פוטרת אות ספקדרישת מינימום המוטלת על ה
 מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי א מנועומצהיר ומאשר בזאת כי ה ספקו/או על פי כל דין. ה

 דרישהאו /ו אחרת טענה כלאו /ו האמורים האחריות לגבולות הקשור בכל מטעמם מיאו /ומכון ה
 .ספקה ידי על שהוצא הביטוחי הכיסוי היקףאו /ו גובה בנושא

כמפורט באישור  ספקיהיה צורך בעריכת ביטוח נוסף ו/או משלים לביטוחי ה ספקלדעת ה אם .3
לערוך ולקיים את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור. על ביטוחים  ספקהביטוח, מתחייב ה

 כאמור יחולו הוראות נספח זה במלואם בהתאם. 

כדי לצמצם ו/או לגרוע בצורה  ספקהסר ספק מובהר בזאת כי אין בעריכת הביטוחים ע"י ה למען .4
ריכת הביטוחים זה ו/או על פי כל דין, ולא יהיה בעצם ע חוזהעל פי  ספקכלשהי מהתחייבויות ה

או גוף שהוא בגין כל  אדםאו כל /וכון לפצות ו/או לשפות את המ ומחובת ספקכדי לשחרר את ה
 זה ו/או עפ"י כל דין. חוזהאחראי לו עפ"י  ספקנזק שה

, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ולדאוג ספקמתחייב למלא אחר תנאי ביטוחי ה ספקה .5
 ספקזה בתוקף. ה חוזהת לעת לפי הצורך ותהיינה בתוקף כל עוד ולוודא כי הפוליסות תחודשנה מע

 .ספקמתחייב שלא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף ביטוחי ה

ו/או  וובגין אחריות ולערוך ביטוחים שונים לרכוש כון עשוישהמ ול ידוע כי בזאת מצהיר ספקה .6
על פי הסכם  וו/או את פעילות וו/או מי מטעמ ספקוכי ביטוחים אלה אינם כוללים את ה ופעילות

 מיאו /ו ספקה כלפי)שיבוב(  התחלוף זכות שמורהכון כי למבטחים של המ ספקזה וכי ידוע ל
 .ומטעמ

חתום כדין  ספקאישור על עריכת ביטוחי ה כוןלהמציא למ ספקה מתחייב החוזהחתימת  במעמד .7
אישור עריכת  מכוןלהפקיד בידי ה ספקימים לפני תום תקופת הביטוח מתחייב ה 7חו. על ידי מבט

מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח מידי תקופת  ספקביטוח תקף לתקופה נוספת. ה
 זה בתוקף. חוזהביטוח וכל עוד 

של הנ"ל מכל אחריות לאבדן או לנזק אשר עלול  וו/או מי מטעמ מכוןה את בזאת פוטר ספקה .8
ו/או עבור מי מהם וכן לנזק  וו/או על ידי מי מטעמ ספקלהיגרם לרכוש כלשהו המובא על ידי ה

א זכאי לשיפוי בגינו ע"פ ביטוחי הרכוש הנערכים על ידו )או שהיה זכאי לשיפוי בגינו ואשר ה
כל טענה ו/או דרישה כלפי  ו(, ולא תהיה לאלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובה בביטוחים אלה

שגרם לנזק  אדםמי מהאמורים לעיל בגין נזק כאמור, אולם הפטור מאחריות לא יחול לטובת 
 בזדון.

ע"י  ותעקב הפרת תנאי הפוליס הםבגין כל סכום שיושת עלי מכוןהמתחייב לשפות את  ספקה .9
 .וו/או הפועלים מטעמ ספקה

נשוא  השירותים מתןעם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם  ומתחייב, כי בהתקשרות ספקה .10
יתחייבו לאחוז  המשנה קבלניהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו י אוהסכם זה, ה

, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם ועבודתם התקשרותם להיקף בהתאם נאותים בביטוחים
לעיל. למען הסר ספק, האחריות הבלעדית לקיום  1ולעניין אחריות מקצועית כאמור בסעיף  ספקה

 .ספקכאמור לעיל, מוטלת על ה המשנה לקבלניו/או היעדר כיסוי ביטוחי נאות 
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פי חוק למס -את התשלומים הנדרשים על ספקמתחייב לנכות ולהעביר כחוק משכר עובדי ה ספקה .11
 ספקבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם, מתחייב ה הכנסה ולמוסד לביטוח לאומי.

למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי, וכל הצווים, 
תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ''ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן 

)במפורש לרבות אלה שיועסקו על ידו באופן מקרי או  ספקשכל העובדים המועסקים על ידי ה
זמני(, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת עבודתם במתן השירותים הניתנים על ידו זכאים לכל 

 הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.
לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם  ווהבאים מטעמ ספקעל ה -פגיעות מניעת .12

 ו/או גוף שהוא בקשר עם מתן השירותים. אדםנזק לגופו ו/או לרכושו של כל  מניעת פגיעה, אבדן או
 .החוזהשל סעיף מסעיפי הביטוח תחשב כהפרה יסודית של  הפרה .13
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 עריכת ביטוח  אישור

 ___________ תאריך

 לכבוד
בנות חברות אווינגייט ו/ צ'ארלס אורד שם על בספורט למצוינות הלאומי המכון  

"(המכון: "יחדיו יקראו להלן)  
 כתובת: .....................................

 .נ.,גא.

"( בין היתר, ספקה)להלן: "  "ש _______________ע  ביטוחים עריכת אישור :הנדון
_________ והפעלת חניון במכון  ואבטחה שמירה שירותי למתן הקשורבכל 

 "(  השירותים)להלן: "
 

 (הימים שני)כולל  ליום עד מיום :הביטוח תקופת
 

 מהכיסוי נופל אינו להלן 2 -ו 1 בסעיפים המפורטים הביטוחים פי על הניתן הכיסוי היקף :הכיסוי היקף
מהדורה  הראלביטפסגה//מגדלביט/מנוביט/כביט הידוע הביטוח פוליסות נוסחפי -על הניתן

 ____________  על כל ההרחבות המהוות חלק מנוסח הפוליסה כאמור.
 

 :הפוליסות
 

 '__________________מס שלישי צד כלפי אחריות לביטוח פוליסה .1
 

על פי דין בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש העלול להיגרם לגופו ו/או  ספקה חבות :המבוטחת החבות
 או ישות כלשהי, בכל הקשור בשירותים. אדםלרכושו של 

 
אש, התפוצצות, בהלה,  -אינה כפופה לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מ הפוליסה :הגבלות ביטול

מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, , פרעות 
, חבות בגין ספקושביתות, כל דבר מזיק במאכל או במשקה שהוגש ככיבוד על ידי ה
נשק וכן תביעות וכלפי קבלנים קבלני משנה )מכל דרגה( ועובדיהם, שימוש בכלי 

 תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. 
  מכון נחשב במפורש לרכוש צד ג'.ה רכוש כי במפורש מצוין בפוליסה :מיוחדות התניות

 בכלי השימוש עקב גוף נזק בגין חבות ביטוח בדבר הרחבה כוללת הפוליסה כן כמו
 האחריות לגבול מעבר החל עודף כיסוי וכן, דיןפי -על לבטחה חובה קיימת שלא, רכב

 1,000,000  של בסך אחריות לגבול עד)רכוש(  שלישי צד - מנועי רכב ביטוח של התקני
 .הביטוח ולתקופת לאירוע ₪

 
בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת עליהם עקב  מכוןה את לשפות מורחבת הפוליסה :שיפוי הרחבת

ו/או מי מהבאים מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף בדבר אחריות  ספקמעשי ו/או מחדלי ה
 בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. נערךצולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו 

 
 .הפוליסה פי על ובמצטבר לאירוע ₪ 4,000,000 : אחריות גבול

 
 

 '____________________מס מעבידים חבות לביטוח פוליסה .2
 

על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים  ספקה חבות :המבוטחת החבות
מקצועית העלולה להיגרם  מחלהכלפי עובדיו בגין פגיעה גופנית ו/או  1980 -"םתש

 למי מהם תוך כדי ועקב עבודתם במתן השירותים.
 

, עומקוב בגובה עבודות, נוער העסקת בדבר הגבלה לכל כפופה אינה הפוליסה :הגבלות ביטול
 .עבודה ושעות נשק בכלי שימוש, ורעלים פיתיונות

 
 מחלההיה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה ו/או  מכוןה את לשפות מורחבת הפוליסה :שיפוי הרחבת

 .ספקמקצועית כלשהי כי מי מהם נושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי ה
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 .הפוליסה פי על ובמצטבר לאירוע ₪ 20,000,000 : אחריות גבול
 '______________________מס מקצועית אחריות לביטוח פוליסה .3
 

 תקופת במשך לראשונה שהוגשה דרישה או תביעה בשל דין פי על  ספקה חבות :המבוטחת החבות
 בכל, מטעמה מהבאים מיאו /ו ספקה מצד מקצועי מחדל או מעשה בגין הביטוח
 .השירותים במתן הקשור

 
 ביטוח מקרה בעקבות עיכוב או השהייה בדבר הגבלה לכל כפופה אינה הפוליסה :הגבלות ביטול

 .נשק כלי בדבר הגבלה לכל כפופה ואינה -מכוסה
 

 למקרה  ₪ 4,000,000  של לסך עד מסמכים אבדן בגין הרחבה כוללת הפוליסה :הרחבות
 מהבאים מי של יושר ואי מרמה בשל ספקה חבות בגין הרחבה וכן ביטוח ולתקופת

 .ספקה של מטעמו
 

 ובגין אחריות אשר עלולה להיות מוטלת עלי מכוןה את לשפות מורחבת הפוליסה :שיפוי הרחבת
, וזאת מבלי לגרוע וו/או של מי מהבאים מטעמ ספקעקב מעשה ו/או מחדל של ה

 ו/או הבעלים. מכוןכלפי ה ספקמביטוח חבות ה
 

 ______________ לפני לא אך, השירותים מתן תחילת ממועד יאוחר לא :למפרע מועד
 

חודשים לאחר תום תוקף הביטוח, בתנאי כי לא  6כוללת תקופת גילוי של   הפוליסה :גילוי תקופת
ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור  ספקעל ידי ה נערך

 ביטוח זה.
 

  .הפוליסה פי על ובמצטבר לאירוע ₪ 4,000,000 : אחריות גבול
 

 :הפוליסות כל על החלים כלליים תנאים

ואנו  מכוןעל ידי ה הנערךהמפורטות לעיל כוללות תנאי מפורש לפיו הינן קודמות לכל ביטוח  הפוליסות .א
 ;ןמכומוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי ה

 ;בזאת מבוטל רבתי רשלנות חריג .ב

 ולא תגרע מזכות וו/או מנהלי וו/או עובדי ספקדי הבתום לב על י והתנאותיהןקיום תנאי הפוליסות  אי .ג
 לקבלת שיפוי על פי מי מהפוליסות המפורטות לעיל; מכוןשל ה

המפורטות לעיל כוללות תנאי מפורש לפיו לא תבוטלנה ולא יחול בהן שינוי לרעה במשך תקופת  הפוליסות .ד
 יום מראש; 30 לפחותהמכון הביטוח, אלא אם תימסר הודעה כתובה בדואר רשום לידי 

 ההשתתפויות ולתשלום לעיל המפורטות הפוליסות עבור הביטוח דמי לתשלום אחראי בלבד ספקה .ה
 .פיהן על החלות העצמיות

 האמורידי -על במפורש שונו שלא כמה עד וסייגיהן המקוריות הפוליסות לתנאי כפוף זה ביטוח אישור .ו
 .לעיל

 לעיל האמור כל את מאשרים הננו מטה בחתימתנו

 2019.......................לחודש.................... היום
  

.................................... 
 המבטח שם

.................................... 
 המבטח וחותמת חתימה
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................................... 

 החותם ותפקיד שם
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 נוסח ערבות לקיום ההסכם –' דנספח 

 ,לכבוד

 המכון הלאומי לספורטמכון וינגייט 

 דואר וינגייט, נתניה

 ערבות בנקאית מספר ________הנדון:  

"(, אנו ערבים בזה כלפיכם, בערבות בלתי הקבלןעל פי בקשת ____________________ )" .1
 _______חוזרת, בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, לתשלום כל סכום, עד לסך כולל של _

"(, בתוספת הפרשי הצמדה למדד )כהגדרתו להלן(, על פי סכום הקרן)" ₪__( ___________)__
החישוב המפורט שלהלן )סכום הקרן, בתוספת הפרשי הצמדה למדד )כהגדרתו להלן(, יכונה להלן: 

הסכם למתן שירותי שמירה ואבטחה מיום "(, שתדרשו מאת הקבלן בקשר עם סכום הערבות"
_____________ . 

 י ההצמדה:אופן חישוב הפרש .2

משמעו מדד מחירי הצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  -" המדד" .2.1 
 , כל מדד רשמי אחר שיבוא תחתיו. ובהעדר פרסום כאמור

 המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה.  -" המדד החדש" .2.2 

המדד שפורסם ביום __ בחודש__ בגין חודש __, שנת ___, העומד  -" המדד הבסיסי" .2.3 
 על ___ נקודות )בסיס ______(. 

אם במועד ביצוע תשלום כלשהו על פי כתב ערבות זה יתברר, כי המדד החדש גבוה מהמדד 
הבסיסי, יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד הבסיסי 

לום על פי כתב ערבות זה, ומחולק במדד הבסיסי. אם במועד ביצוע תשלום בסכום הנדרש לתש
כלשהו על פי כתב ערבות זה, יתברר כי המדד החדש נמוך מהמדד הבסיסי, אזי נשלם לכם את 

 סכום הקרן.

)שבעה( ימים  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידיכם, עד לסכום הערבות, תוך  .3
אשונה בכתב, שתתקבל במעננו כמצוין בתחתית מסמך זה, וזאת בלי שיהיה מיום דרישתכם הר

עליכם להציג לנו מסמך או ראיה נוספים על דרישתכם האמורה או לנמק את דרישתכם או 
להוכיחה באופן כלשהו, ובלי שיהיה עליכם לדרוש את הסכום, מראש או בדיעבד, מאת הקבלן, או 

 לפתוח בהליך משפטי נגד הקבלן.

אתם זכאים ורשאים לממש ערבות זאת, מעת לעת, על כל סכום שיקבע על ידכם מתוך סכום  .4
הערבות, ובלבד שסך כל הסכומים שידרשו על ידכם וישולמו על ידינו בגין ערבות זאת לא יעלו על 
סכום הערבות. לפיכך, אם לא תממשו ערבות זאת במלואה בפעם אחת, תישאר הערבות בתוקפה 

 ם הערבות הבלתי ממומשת. לגבי יתרת סכו

. לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה  _______ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ________ .5
 ומבוטלת.

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה. .6

 דרישה למימוש הערבות תופנה לסניף הבנק בכתובת:_______________________ .7

 בכבוד רב, 

________________ 

 הערב[]שם הבנק 


