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  הסכם

 2021שנערך ונחתם ביום ___ בחודש _____ שנת 
  
  

  מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ  :  בין

  , ירושלים9הלני המלכה  מרחוב

  )"החברהאו " "מוריה(להלן: "

 מצד אחד;

  __________  :  לבין

  __________. ח.פ

  __________מרחוב 

  ")הספק(להלן: "

 מצד שני;

  

באתרי עבודה ת בבעלות עיריית ירושלים המבצעת עבודות תשתית, סלילה ופיתוח ומוריה הינה חברה עירוני  הואיל:
  ;במטרופולין ירושלים וסלילה שונים

או  02.231.22ספק אשר יפעיל עבורה מערך פקחי תנועה בהתאם לנוהל מת"ן הלהתקשר עם מבקשת  מוריהו  :והואיל
 :להלןה (ז להסכם נספח א'בבהסכם ורט והכל כמפו ,")נוהל מת"ן(להלן: "כל עדכון שיהיה לנוהל זה 

   ");התכולה" או "השירותים"

 המכרזים למכרז, וועדת הגיש הצעתו "), והספקהמכרז(להלן: " 90/2020מכרז מס'  כך לשם פרסמה מוריהו  :והואיל
  ;הספק של לקבל את הצעתו החליטה מוריה של

(להלן:  1961-תשכ"א, לתקנות התעבורה 23ולספק מערך פקחי תנועה באישור המשטרה בהתאם לסעיף   :הואילו
 זה להתקשרותו בהסכם אין כל איסור, הגבלה או מניעה כלשהי והספק מצהיר כי") התעבורה תקנות"

א התחייבויותיו על פי ולביצוע מל הנדרשתכלכלית היכולת הולביצוע התחייבויותיו על פיו, וכי הינו בעל 
 ;זה הסכם

  :כדלהלן לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים

 כללי . 1

מהווים חלק בלתי נפרד הימנו, יקרא  להסכםוהאמור במסמך זה ובכל הצרופות  להסכםהמבוא  1.1
כהצבעה על אומד דעתם של הצדדים  - הסכםבמשותף עם יתרת הוראותיו, וישמש אמצעי לפרשנות ה

 .לו
 והוראות םהסכל המבואהוראות  -הם חלק בלתי נפרד ממנו; ואולם במקרה של סתירה  הסכםה נספחי 1.2

 :הנספחים ואלה. הנספחים הוראות על עדיפות זה מסמך

 .השירותיםנספח  - 'א נספח  1.2.1

 .התמורהנספח  - 'ב נספח  1.2.2

  .טופס היעדר תביעות –נספח ג'  1.2.3

 .נוסח ערבות הביצוע -נספח ד' 1.2.4

 .תשלום שכר מינימום והיעדר הפרות בדיני עבודה בדברהחברה  הצהרת -1נספח ה' 1.2.5

 .ד רו"ח בהתייחס להצהרת החברה"חוונוסח  - 2ה נספח 1.2.6

  .תטופס הצהרת סודיו - 'ו נספח 1.2.7

 .ביטוח נספח - ז' נספח 1.2.8

, והספק מסכים לתת למוריה הסכםמוריה מעוניינת לקבל מאת הספק את השירותים כמפורט בתנאי ה 1.3
 זה.  הסכםאת שירותיו על פי דרישות מוריה מעת לעת, לפי הצורך, הכל בתנאים המפורטים ב
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 השירותים . 2

אין בהסכם זה כדי להוות התחייבות לכמות מסוימת או מינימלית של קבלת שירותים מהספק למוריה  2.1
אלא אם צוין כך במפורש ובכתב, והם יבוצעו על ידי הספק על פי דרישת מוריה מעת לעת על פי הצורך 

 וישולם עבורם בהתאם, על פי האמור בהסכם זה. 

הנוגע למתן השירותים והתחייבויותיו הקשורים בהסכם הספק מתחייב להישמע להוראות מוריה בכל  2.2
זה לרבות לוחות זמנים וכן לדווח על שירותיו ופעולותיו בהתאם לדרישות מוריה. קבלת ההוראות 

זה, ואין בהם כדי ליצור יחסי  הסכםלפי  הספקוחובת הדיווח כאמור נועדו לשם ביצוע התחייבויות 
 ין הספק למוריה. כפיפות, מרות או יחסי עובד ומעביד ב

מפרט  , לרבותמערך פקחי תנועה בהתאם להוראות הסכם זהולקבלני הביצוע שלה  מוריההספק יספק ל 2.3
יש לבצע פעילות של הכוונת תנועה או אבטחת או הסדרת  מוריה בהם יאתרב, נספח א'שב השירותים

ם שאינם מוזכרים מובהר כי השירותים יכללו גם שירותיחלות תקנות התעבורה.  הםתנועה, ושעלי
בם הם נכללים במסגרת השירותים המפורטים בנספח א' יבמפורש במסגרת נספח א' אם מעצם ט

  ., וכן כל פעולה נלווית או נדרשת לשם מתן השירותים לפי הסכם זהכאמור

פי -ועל או מי מטעמה מוריההזמנות בסיס משמרות ושעות על פי -הא עלת התנועה הפעלת מערך פקחי 2.4
   שיוצאו מעת לעת בכתב.דרישותיה 

, זאת למעט אם הורה המזמין או מי מטעמו אחרת או כי הדבר מוריההשירותים יבוצעו כולם באתרי  2.5
  מתחייב מאופי השירות.

ומאושרים ע"י רשות התמרור  יהיו בעלי תעודת הסמכה כדיןשיוצבו באתרי מוריה פקחי התנועה  2.6
 .והאמור בנספח א' ין, ומצוידים בכל הציוד הנדרש בהתאם לדכל דכנדרש

 מושאלמתן שירותי פקחי התנועה  פיםנוס יםבספקבחרה מוריה לו שבמקביל  ידוע כי ,מצהיר הספק 2.7
  על פי שיקול דעתה הבלעדי.את העבודה בין הספקים, . מוריה תחלק הסכםה

שומרת לעצמה את הזכות לבצע את השירותים באמצעות גורמים אחרים, לפי שיקול דעתה  מוריה 2.8
  בענין זה. מוריההבלעדי, מבלי שלספק תהא כל טענה או דרישה או תביעה בקשר עם החלטת 

מערך הפקחים ולשם כך יהא עליו לנקוט כל פעולה סבירה  תפקודפעילות ועל  באופן בלעדי הספק אחראי 2.9
ובין שלא, על מנת להבטיח את תפקודו ההסכם ולשאת בכל הוצאה מתבקשת, בין שמנויה במסמכי 

כל דין, ובתוך כך, להבטיח  אופי הוראות ההסכם -ועל מוריהשל מערך הפקחים בהתאם לדרישות  המלא
 כי הפקחים יהיו מוסמכים לבצע את המטלות המוטלות עליהם.

יחייבו ליווי פקחי התנועה באמצעות מאבטחים או רכבים ממוגנים  מוריהשהעבודות אותן תבצע ככל  2.10
מתחייבת לדאוג על חשבונה ובאחריותה  מוריה, אזי וכיוצ"ב"ב או ליווי משטרתי נוסף או ליווי מג

  , בהתאם להוראות משטרת ישראל או כל גוף מוסמך אחר.לאמור

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומאחריות הספק לפי כל דין, הספק יהיה אחראי לכל נזק או אובדן שייגרם  2.11
, חלקן או כולן, לגופו הסכםתיו על פי המכל סיבה שהיא תוך כדי או עקב ביצוע או אי ביצוע התחייבויו

או לרכושו של אדם או למוריה, לרבות צדדים שלישיים ולנזקים שנגרמו כתוצאה מאספקת הטובין או 
ממתן שירותים פגומים, לא סבירים או מנוגדים לתנאי הסכם זה. הספק מתחייב לנקוט בכל האמצעים 

 הדרושים למניעת נזק או אובדן כאמור. 

 ת והצהרות הספקהתחייבויו . 3

הדרושות  וקיבל את כל המידע, ההסברים וההבהרות קרא והבין את כל מסמכי ההליך הספק מצהיר כי 3.1
כי הביא בחשבון את כל הגורמים העשויים להשפיע על התחייבויותיו ובהתאם  בקשר עם השירותים, לו

 .תמחר את שירותיו

כלשהי לביצוע התחייבויותיו בכל הנוגע למתן הספק מצהיר כי אין לגביו מניעה חוקית או מניעה אחרת  3.2
, וכי בידיו כל המסמכים והאישורים הנדרשים כדין לביצוע התחייבויותיו ההסכםהשירותים נשוא 

  זה. הסכםושירותיו על פי 

הספק מצהיר כי הוא מנהל ספרים ופנקסי חשבונות כחוק והוא מתחייב להמציא למוריה אישור מפקיד  3.3
ון שלו כי הוא מנהל פנקסי חשבונות ורישומים שעליו לנהל על פי פקודת מס מורשה או מרואה החשב

  הכנסה ומע"מ או שהוא פטור מלנהלם וכן כל מסמך אחר שיידרש למוריה בהקשר זה.
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הספק מצהיר כי הוא קבלן עצמאי, וכי בהיותו קבלן עצמאי לכל דבר, הוא מצהיר ומסכים כי שירותיו  3.4
  ו ליחידיו או מי מטעמו זכויות כשל עובד.זה לא יקנו לו א הסכםבמסגרת 

הספק מתחייב שלא לחייב בכל צורה שהיא את מוריה בכל התחייבות כספית או משפטית בלא לקבל על  3.5
  כך אישור מפורט מראש ובכתב ממוריה.

כי יבצע את השירותים לשביעות רצונה המלא של מוריה, במומחיות ובמקצועיות הספק מתחייב  3.6
 .טנדרטים מקצועיים גבוהיםהדרושים ועל פי ס

או מי מטעמה, או כל הנחיה, הוראה או אישור  מוריהכי ידוע לו שהפיקוח אותו תבצע  מצהירהספק  3.7
 כדיאו מי מטעמה לספק או לכל מי מטעמו, אינם אלא אמצעי ביקורת, לא יהיה בהם  מוריהשתעניק 

או  מוריהמלאה והבלעדית כלפי לגרוע או לשחרר את הספק מהתחייבויותיו או מאחריותו הישירה, ה
או על מי מטעמה אחריות כלשהי כלפי הספק  מוריהכלפי מי מטעמה בקשר עם ההסכם, או להטיל על 

 או כלפי צד שלישי.

הוא לבדו אחראי על תפקודו של מערך הפקחים ולשם כך יהא עליו לנקוט כל פעולה מצהיר כי הספק  3.8
ובין שלא, על מנת להבטיח את  ההסכםה במסמכי סבירה ולשאת בכל הוצאה מתבקשת, בין שמנוי

כל דין, הוראות ההסכם ו/או פי -ועל מוריהתפקודו הטוב והמלא של מערך הפקחים בהתאם לדרישות 
ובתוך כך, להבטיח כי הפקחים יהיו מוסמכים ומיומנים ומסוגלים לבצע את המטלות המוטלות עליהם. 

בהסכם זה ועל פי דין,  השירותים הנדרשיםת לבצע את הספק מתחייב לוודא כי הפקחים כשירים בכל ע
ולצורך כך, באחריותו לקיים על חשבונו הדרכות, השתלמויות, לימודים, חניכה וכיוצא באלה, על מנת 

 .  , ולכל הפחות בהתאם למפורט בנספח א'לקיים את מקצועיותו של מערך הפקחים

בין היתר באמצעות מערכת  ואת תהליכי העבודהינהל את עובדיו  כי כאמור בנספח א' להסכם זה, הוא 3.9
, תיקים אישיים, פקח. בין היתר, ינהל הספק מידע אודות הדרכות וריענונים שביצע כל מידע שיקים

  .  ועוד בקרות, שיבוץ משמרות

 מוריהועל פי נהלי  לדין בהתאם יפעלהוא, עובדיו וכל גוף אחר הפועל מטעמו או עבורו כי הספק מצהיר  3.10
  .תעדכנו מעת לעתכפי שי

 תקופת ההסכם . 4

ההסכם על ידי שני  חתימת ממועדחודשים שתחילתה  36לתקופה של  תהא זה הסכם פי על ההתקשרות 4.1
 .)ההתקשרות" תקופתהצדדים (להלן: 

 שתי תקופותההתקשרות ב תקופת את להאריך הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שמורה בלבד מוריהל 4.2
הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי,  כולן או חלקן, חודשים נוספים, 12עד  שלמהן לתקופה  אחת נוספות, כל

 דשיםחו 60ובלבד שסך תקופות ההתקשרות לאחר מיצוי כל תקופות הארכה, לא יעלה על תקופה של 
 "). תקופת ההארכה(להלן: "

 בכתב תהיה ההסכם הארכת על הסכם זה. הודעה תנאי לחול שתהיה, ימשיכו ההארכה, ככל בתקופת 4.3
ההתקשרות (או כל תקופת הארכה, לפי  תקופת תום טרם םוי 60לפחות  ,מוריה ידי על לספק ותישלח
  העניין).

 למערך פקחי התנועהכוח אדם והכשרת הפקחים  . 5

העסקתם, לרבות סיום  על איתורם, מיונם, גיוסם, קליטתם, הסמכתם, אחראי ויהיה יעסיק הספק 5.1
 . ההעסקתם של כל העובדים במערך פקחי התנוע

 ועל ועת עת בכל בתוקף שיהיו , וכפיהקיימים העבודה חוקי לכל בהתאם מועסקים יהיו התנועה פקחי 5.2
ויישא בכל תשלום  אחראי יהיה הספקבמסגרת זו,  זה לרבות נספח א'. המפורטות בהסכם הדרישות פי

להכשרת  קיבלו את אישור רשות התמרור, לרבות ביחס התנועה פקחי כלל כי מת להבטיח-שיידרש על
בכל עת בעלי ההסמכה  היותםודין,  כל לדרישות רענון תקופתי בהתאםבתנועה,  פקחי בקורס קחיםהפ

 לתקנות התעבורה.  23הנדרשת למתן השירותים לפי סעיף 

על מנת והשתלמויות  הדרכות ובהתאם להוראות רשות התמרור ,על חשבונו ,לקיים הספק באחריות 5.3
  ים, ולכל הפחות בהתאם למפורט בנספח א'.  מערך הפקח להבטיח את מקצועיות

 לכל עניין הקשור בהפעלת באופן בלעדי מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזה, כי הספק אחראי 5.4
מערך הפיקוח ובעובדיו, הן כלפי מוריה והן כלפי צדדים שלישיים, ומובהר למען הסר ספק, כי אין בכל 

 לגרוע מאחריותו של הספק לפי הסכם זה ולפי כל דין. סמכות הנתונה למוריה בהסכם זה, כדי
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 שירות מתן והכל לשם ,מוריהל בכל היקף שיידרש פקחי תנועה להכשיר ולספק כמות מתחייב הספק 5.5
פקחי התנועה של  מסויםלהזמין מספר  מוריהאין באמור לעיל כדי לחייב את מובהר, כי  ויעיל. מקצועי

 תיאורבהתאם להזמנות שישלחו לספק כמפורט ב ורק אךומספר זה ייקבע  לביצוע השירותים,
 .השירותים שבנספח א' להסכם

מנהל המערך הוא נציגו לכל . ")מנהל המערךבראש מערך הפקחים יעמוד מנהל מערך הפקחים (להלן: " 5.6
, כאשר מובהר כי דבר ועניין של הספק, הוא מוסמך לקבל הוראות ממוריה ולתת לה דיווחים בכל עניין

 מכל סיבה שהיא. מנהל המערך את הספק להחליף רשאית לחייב את  ריהמותהא 

פקחי תנועה בכל היקף שיידרש  מוריה לטובת: מבלי לגרוע מחובתו של הספק להעמיד היערכות תקופת 5.7
אלה ערב חתימת הסכם זה,  ירותיםש מוריהל מעניק שלא חדש בספק שמדובר ככל, מוריהלפי צרכי 

ממועד חתימת ימים  45לטובת העמדת השירותים, כך שבתוך  בהדרגה להיערךלו האפשרות  תינתן
, בתום חודשיים ממועד מוריהפקחי תנועה המוסמכים לעבודה באתרי  25ההסכם יכשיר ויעמיד לפחות 

פקחי תנועה לפחות. מובהר למען הסר ספק, כי אין  60חתימת ההסכם יעמוד מספר המוסמכים על 
  .מהספקלהיקף העבודה שתזמין  מוריה באמור כדי להוות התחייבות מצד

אחר בעל  אדםלהחליפו בו פקחיםשל מי מההצבתו את הפסקת  מהספק הזכות לבקש מוריהלי מוסכם כ 5.8
 .מוריהלשביעות רצון כישורים ויכולות מתאימים 

והוצאות  ההכשרה תקופת במשך הספק לעובדי השכר עלויות ספק, כי כל הסר בזאת למען מובהר 5.9
 .בלבד הספק על יחולו ,ההכשרה שלהם

 התמורה . 6

ביצוע כל השירותים נשוא הסכם זה תהיה בהתאם למפורט בהסכם זה, ולא יהא כל שינוי בגין התמורה  6.1
   .זה במחירים המצוינים בו אלא בהתאם לאמור במפורש בהסכם

הפקחים שסופקו לאתרי  שעות העבודה שללפי תשלם לספק  מוריה עבור שירותי מערך פקחי התנועה 6.2
להצעת הספק בהתאם  ,רט בכתב הכמויותווכן עבור שירותים נוספים כמפ בכל חודש בפועל ריהמו

  . להסכם זה נספח ב'. הצעת הספק תצורף כבמכרז ובניכוי ההנחה שנקב בה

 וההתחייבויות הנדרשים השירותים כל למתן מתייחסים, ההנחה הפחתת לאחר, המחירים כי מודגש 6.3
 וסוג מין מכל ההוצאות את יכללו, ההנחה הפחתת לאחר, בהצעה ריםהמחי. בהתאם לחוזה ליתן שיש

 בכתב שאין ככל. לכך מעבר נוסף תשלום לכל זכאי יהא לא המציעו העבודות בביצוע הכרוכות שהוא
 הנקובים למחירים בהתאם המחיר ייקבע, הנדרשים מהספק לשירותים ביחס סעיפים, הכמויות
מחירון מתאים אחר  או ישראל נתיבי במחירון –מחירון האמור , ובהעדר מחיר מתאים בדקל במחירון

מהקבוע במחירונים הנ"ל וללא  הנחה 15% בניכוי והכל ;)המכרז פרסום במועד כולםהקיים בשוק (
 .תוספות מכל מין וסוג שהוא

"), יוצמדו התעריפים לשעת פקח (יום מועדי ההצמדהביולי (להלן: " 1-בינואר וב 1-פעמיים בשנה, ב 6.4
לילה), לעלייה בשכר המינימום על פי דין (לרבות לפי הסכם קיבוצי כללי במשק/ענפי לפקחי תנועה ו/או ו

צו הרחבה כללי במשק/ ענפי לפקחי תנועה) ליום דרישת התשלום. אופן ההצמדה יבוצע כדלקמן: 
במועד ההצמדה תעשה באופן יחסי להגדלה בין שכר המינימום הבסיסי, שהינו שכר המינימום הידוע 

לבין שכר המינימום הידוע ביום הגשת החשבון. מובהר, כי ההצמדה תבוצע חתימת ההסכם, 
  .רטרואקטיבית גם לחשבונות שהוגשו בין מועדי ההצמדה החל ממועד עליית שכר המינימום

 חגים ,לשבתותתעביר הזמנות עבודה  מוריההתמורה הינה לשעה עבור שעת פקח תנועה לימי חול. היה ו 6.5
לא תשלם כל מוריה פרט לכך,  .תתווסף לתמורה השעתית התוספות הנדרשות על פי דיןאו ימי שבתון 

על ידי פקח בשעות נוספות  בוצעתעבודה חליט כי היהספק תוספת מעבר לתמורה, גם לא תוספת כש
 עקב משמרת ארוכה.

ובכפוף למסירת  יום 90י שוטף + בכפוף לאמור להלן, תשלום התמורה יועבר לספק ויבוצע בתנא 6.6
חשבוניות מס בגין כל חשבון שאושר על ידי מוריה. מס ערך מוסף ישולם לפי השיעור כקבוע בדין 
ובהתאם לנהלי העבודה של מוריה. למען הסר ספק מובהר ומוסכם כי נציג אחר מטעם הספק לא יקבל 

רה נפרדת או נוספת כלשהי ישירות ממוריה, אלא מהספק, ולא תהיה לו כל ולא יהיה זכאי לקבל תמו
  טענה כלפי מוריה בהקשר זה.

כל השירותים שניתנו, לרבות דו"ח שעות עבודה (מפורט לכל בעל  בקשר עםלחשבון יצורף פירוט מלא  6.7
 תפקיד שנטל בה חלק), בפורמט שיאושר על ידי מוריה. 

כדין שהספק יעביר למוריה, במתכונת ובהתאם לסדרי התשלומים  התשלום ישולם כנגד חשבונית מס 6.8
והחשבונות הנהוגים בחברת מוריה. תנאי לביצוע התשלום האחרון יהיה העברת טופס העדר תביעות 

  , כשהוא חתום על ידי הספק. להסכם ג'כנספח  ורףלמוריה, בנוסח המצ
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יסים או ההיטלים או תשלומי החובה הספק מתחייב בזה לשלם, בעבור כל אחד משירותיו, את כל המ 6.9
האחרים וכל יתר ההפרשות כפי שהתחייב בהם כלפי מועסקיהם לרבות תשלומים למס הכנסה, לביטוח 
לאומי וכיו"ב, המוטלים עליו מכוח הדין, והוא לבדו יהיה אחראי לכל המתחייב ממעשיו או ממחדליו 

  בעניין זה.

ם בעצמו ועל חשבונו למוסד לביטוח לאומי כל תשלום מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק מתחייב לשל 6.10
. על הספק לנכות במלואם את ההסכםשהוא חייב בו על פי חוק הביטוח הלאומי בגין השירותים נשוא 

כל המיסים והתשלומים הסוציאליים החלים עליו על פי כל דין ונוהג לרבות תשלום לרשויות המס 
 טענה כלפי מוריה בהקשר זה.השונות והוא מצהיר כי הוא מוותר על כל 

מובהר בזאת כי התמורה שתשולם לספק כאמור לעיל הינה סופית וכוללת את כל הדרוש לאספקת  6.11
, ותחשב ככוללת את כל הוצאותיו של הספק, הן הישירות והן העקיפות, ובכלל זה העמדת השירותים

"ל, הסעת הפקחים לאתר תשלום שכרם והתנאים סוציאליים המגיעים להם, אשהכשרתם, כל הפקחים, 
, וכן כל הוצאה אחרת לרבות מדים לכל פקח ואבזור ציוד עלות נסיעה וביטול זמן בנסיעה, וממנו,

ואספקת ניידות התנועה (כשהמחיר עובר רכיב זה  שתידרש לצורך אספקת הפקחים נשוא הסכם זה
יה, ביטוחים, תחזוקת רכב, כולל את מלוא ההוצאות הרלוונטיות לניידות, בין היתר, הוצאות דלק, חני

, לרבות שירותי משרד, הוצאות משרדיות, אמצעים טכנולוגיים נדרשים, תקורות מכל אגרות וכיו"ב)
מין וסוג שהוא, הוצאות כלליות, מיסים ותשלומי חובה וכל כיו"ב וכל הנדרש לצורך מתן השירותים 

 . מין או סוג שהוא, מכל סיבה שהיאבהסכם לרבות נספח א', ולא תשולם לספק כל תמורה נוספת, מכל 

תהא  מוריהלהסכם, בנספח א' תהא זכאית לפיצויים מוסכמים מהספק כמפורט  מוריהבכל מקרה שבו  6.12
קיזוז מתשלומים  אוזכאית לממש זכות זו בכל דרך אפשרית, לרבות באמצעות חילוט ערבות הביצוע 

 המגיעים לספק מכוח הסכם זה.

 ערבות . 7

כתנאי לכניסת הסכם זה לתוקף,  מוריהיותיו לפי הסכם זה יפקיד הספק בידי להבטחת מלוא התחייבו 7.1
ש"ח (חמש מאות אלף שקלים חדשים)  500,000בסכום של ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית, 

נוסח הערבות "). ערבות ביצוע" או "ערבותלהלן: "לעיל ו( כפי שהוא ביום מתן הערבות צמודה למדד
  להסכם. נספח ד' יהיה בהתאם ל

. מדד בסיס יהווה המדד הידוע במועד הגשת הצעת למדד המחירים לצרכןסכום הערבות יהא צמוד  7.2
 .  במכרז ספקה

או תנאי מתנאיו, תהיה מוריה רשאית, מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת או  הסכםאת ה הספקאם יפר  7.3
רבות, כולו או חלקו, וזאת לפי זה ולפי כל דין, לחלט את סכום הע הסכםזכות העומדת למוריה, לפי 

יוכל להתנגד לכך. מובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות  ספקשיקול דעתה הבלעדי ומבלי שה
את הערבות  ספקלפנות לערכאות. במקרה של חילוט, מלא או חלקי, של הערבות, ישלים ה ספקה

תעמוד  -לט חלק מסכום הערבות ימים ממועד החילוט. חו 7לעיל בתוך  לעיללשיעורה המקורי הקבוע 
 יתרת הערבות בעינה. 

זכות כלשהי  ספקסכום הערבות שיחולט על ידי מוריה ייהפך לקניינה הגמור והמוחלט, מבלי שתהיה ל 7.4
לבוא כלפי מוריה בטענות או תביעות כלשהן בקשר לכך,ומבלי שדבר זה יגרע מזכויותיה האחרות של 

 . זה ועל פי כל דין הסכםמוריה על פי 

להאריך את תוקף הערבות הנ"ל, יתווספו לסכום הערבות הפרשי התנודות  ספקבכל מקרה בו יידרש ה 7.5
פירושן ההפרש בין המדד שפורסם לאחרונה, לפני יום מתן  –במדד. לעניין סעיף זה, "תנודות במדד" 

 הערבות לראשונה, לבין המדד שפורסם לאחרונה, לפני יום מתן הערבות המוארכת.

 הסכםאם יגדל היקף ההשלמת כלל השירותים הנדרשים מהספק.  תהיה בתוקף עד למועדהערבות  7.6
להגדיל מפעם לפעם את סכום הערבות ולהתאימו לשכר ההסכם בהתאם לשינויו משלב  הספקמתחייב 

להאריך מפעם לפעם את תוקף הערבות, בהתאם לצורך, עד למועד כאמור. לא  ספקלשלב, וכן מתחייב ה
 רשאית מוריה לממש את הערבות כולה או מקצתה. ספקעשה כן ה

כל זכות אחרת העומדת לרשות  אופרעון  אואין בשימוש מוריה בערבות כדי לגרוע מכל זכות קיזוז  7.7
 עפ"י כל דין. אומוריה עפ"י ההסכם 

  נזיקין וביטוח . 8

ישוריה של ולפיכך א ועל פי כל דין זה בהסכםביצוע השירותים כמפורט הספק יישא באחריות בלעדית ל 8.1
אשר הוכנו על ידי הספק או מי  אומוריה לשירותים או לתכניות או למסמכים הקשורים בשירותים 
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מטעמו על פי הסכם זה, לא ישחררו את הספק מאחריות המקצועית המלאה הנ"ל ואין בכך כדי להטיל 
 רים.על מוריה או מי מטעמה אחריות כלשהי לטיב או או איכות השירותים או המסמכים האמו

 השירותים נשוא הסכם זהאחראי לכל אובדן או נזק מכל סיבה שהיא בקשר או כתוצאה מביצוע  הספק 8.2
  ואשר הוא אחראי להן על פי הדין.

אחראי לכל אובדן או נזק לגוף או רכוש שיגרמו לצד שלישי כלשהו, בקשר או כתוצאה מביצוע  הספק 8.3
  הדין.ואשר הוא אחראי להן על פי  השירותים נשוא הסכם זה

 מוריהאו לעובדי  למוריהיהיה אחראי באופן מלא ומוחלט גם לכל נזק, הוצאה או הפסד שייגרמו  הספק 8.4
או מי מטעמו  הספקזה, על ידי  הסכםולכל צד שלישי ("הניזוק"), בקשר או עקב מתן השירותים על פי 

כתוצאה מרשלנות המהווה זה למעשיו או מחדליו,  הסכםאחראי על פי דין או על פי  שהספקאו על ידי מי 
  עוולה אזרחית או כתוצאה מכל מעשה מחדל אחר המהווה עוולה אזרחית. 

פוטר ומשחרר בזה את מוריה או מי מטעמה מכל תביעה שתוגש בקשר לנזק כזה לפי פקודת  הספק 8.5
  הנזיקין ולפי כל חוק אחר.

ו למי מעובדיו או שלוחיו א לספקמובהר, כי מוריה או מי מטעמה לא תשא באחריות לכל נזק שייגרם  8.6
אחראי כלפי  הספק. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ידי הספק או מי מטעמו-מתן השירותים עלבקשר עם 

עובדיו וכלפי כל צד שלישי, במידה שאחריות כזאת מוטלת על אדם לפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] או 
  ובקשר לכך. וא ההסכםמתן השירותים נשלפי כל דין אחר, לנזקים שייגרמו תוך כדי 

ישפה את מוריה או מי מטעמה, לפי העניין, באופן מלא ומוחלט, כולל הוצאות משפטיות, בגין כל  הספק 8.7
  אחראי לו על פי סעיף זה. שהספקתביעה או דרישה שתוגש נגדה בגין אירוע 

תביעה או מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את מוריה או מי מטעמה בגין כל נזק וכנגד כל  הספק 8.8
דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש, אם ומיד כאשר תוגש, על ידי כל אדם, בלי יוצא מן הכלל, נגד מוריה 
או מי מעובדיה, שלוחיה ושולחיה, בגין כל תאונה, חבלה או נזק שיארעו במהלך או כתוצאה מביצוע 

וצאות משפטיות , כאמור בסעיף זה, תחול גם על ההספקכמפורט בסעיף זה. חובת  הספק שירותי
 במלואן (לרבות, למען הסר ספק, הוצאות שכ"ט עו"ד), שייגרמו או העלולות להיגרם למוריה.

 המחאת זכויות . 9

זה,  הסכםפי -הספק אינו רשאי להסב או להמחות או לשעבד או להעביר בכל דרך אחרת את זכויותיו על 9.1
שת של מוריה לכך בכתב ומראש. כולן או חלקן, לצד שלישי כלשהו, אלא אם קיבל את הסכמתה המפור

מובהר בזה, כי אף אם תינתן הסכמה כנ"ל, לא יהיה בה כדי לפטור את הספק מאחריותו למילוי מלא 
  זה.  הסכםפי -ומדויק של כל התחייבויותיו על

הספק לא יהיה רשאי לאצול מחובותיו וזכויותיו או למסור את מתן התחייבויותיו או חובותיו, כולם או  9.2
לכל צד ג' שהוא, מבלי לקבל את הסכמתה המפורשת של מוריה, מראש ובכתב. מבלי לגרוע מקצתם, 

מכלליות האמור לעיל, לא יהא הספק רשאי להעביר לכל ספק או קבלן או ספק את מתן השירותים 
כולם או חלקם או להעביר לכל צד ג' שהוא מסמכים כלשהם הקשורים במוריה, אלא  הסכםהאמורים ב

  את רשותה המפורשת של מוריה. אם קיבל לכך

 היעדר יחסי עובד מעביד  .10

לבינו  מוריהמעביד/מעסיק ועובד בין  לא ייווצרו יחסי כיכי ידוע בחתימתו על הסכם זה הספק מצהיר  10.1
מי מעובדיו של הספק, כלפי  אולפקחים  אולבין כל מי שמטעמו, ולא תעמוד לספק  אולבין הפקחים  או

  לפי כל דין, נוהג, הסכם קיבוצי או אחר. מוריההנתונות או המוקנות לעובד , שום זכות מזכויות מוריה

מטעמו או עבורו,  מתן השירותיםיעסקו בביצוע  אשר הספק מצהיר כי הוא המעסיק היחיד של העובדים 10.2
ההסכמים  אווכי הוא בלבד נושא באחריות כלפיהם ובכל החובות המוטלות על מעסיק על פי הדין 

 ההרחבה החלים על עובדיו.  הקיבוציים וצווי

לצורך ביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה מתחייב הספק להעסיק עובדים קבועים מטעמו, ככל  10.3
  שיידרש, על מנת לתת את השירותים הנדרשים בכל עת בהתאם להוראות הסכם זה.

יים. הספק הספק ישלם לעובדיו שכר ברוטו שלא יפחת משכר המינימום על פי עדכונו בחיקוקים הרלבנט 10.4
צווי ההרחבה  אוההסכמים הקיבוצים  או, החלות על מעסיק מתחייב לקיים את כל הוראות הדין

פסיקות בתי המשפט  ,צו ההרחבה ,הרלוונטיים ולשמור על זכויות העובדים ולקיים את כל חוקי המגן
  ת לזכויות עובדים.והנוגעדין ת ווכל הורא
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מורה הקבועה בהסכם זה. לספק לא תהא כל טענה או הספק מודע לכך שהוא מתוגמל רק על פי הת 10.5
הסכם  אויידרש לשלם לעובדיו שכר גבוה יותר בשל הוראות הדין  אותביעה בנוגע לכך שהוא נדרש 

הוראה המטיבה עם העובדים, אשר חלים על העובדים בעת חתימת ההסכם  אוצווי הרחבה  אוקיבוציים 
ות את המזמין לשפות את הספק בגין תוספות השכר שנקבעו לאחריו, אלא אם כן הוראות הדין מחייב או

  בדין. 

הספק מתחייב לשלם בעד עובד, שהועסק על ידו לצורך הסכם זה, מיסים ותשלומי חובה לקרנות ביטוח  10.6
 אועל פי כל דין  אוסוציאלי בשיעור שייקבע לגבי אותו העובד על פי ההסכמים הקיבוציים החלים עליו 

  חרת המיטיבה עם העובדים. כל הוראה א אונוהג 

הספק מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם, והוא מתחייב למלא  10.7
  אחר ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על פי כל דין.    

אישורים על תשלומים עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי  בכלככל שיידרש על ידה  מוריההספק ימציא לידי  10.8
מס הכנסה, למוסד לביטוח לאומי, לקרנות פנסיה ולקופות גמל, תלושי שכר דוחות נוכחות של ל

בכדי לוודא את עמידת  הספקלכל עובד מעובדי  בקשר מוריההעובדים וכן כל מסמך אחר שתדרוש 
  בהתחייבויותיו ואת תשלום מלוא זכויות עובדיו. הספק

בגין כל חבות אשר תיגרם  מוריהבזאת הספק לשפות את כמו כן, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מתחייב  10.9
במקרה שבו מי מטעם הספק יטען כי התקיימו יחסי  , ולרבות הוצאותיה כולל המשפטיות בשל כך,לה

 .בהתייחס לתקופת תוקפו של הסכם זה מוריהעובד ומעסיק בינו לבין 

מתן השירותים כמפורט יובהר כי ככל שהספק יתקשר עם קבלני משנה או כל חברה אחרת לצורך  10.10
יהיה כדין תביעתם של עובדי הספק  מוריהבהסכם זה, הרי שדין תביעתם של עובדי קבלני משנה כנגד 

באופן מלא בגין כל תביעה מטעם עובד קבלן המשנה וכל הוצאה  מוריהכאמור לעיל, והספק ישפה את 
  שתגרם בקשר עמה.

לנהל רישום שמי מדויק של העובדים מטעמו, על  הספק יפקח על שעות העבודה של עובדיו, הספק חייב 10.11
פי משמרות העבודה המתבצעות ע"י עובדיו, ובו יפורטו שם העובד ותעודת הזהות, כולל זמני מתן 
השירותים, בימים בהם עבד. בנוסף, הספק מתחייב להנפיק לעובדיו בכל חודש טופס המפרט את שעות 

רשאית לדרוש בל עת לקבל  מוריהכל עובד בחתימת ידו.  העבודה שביצע כל עובד, ואלו יאושרו על ידי
  לידה מסמך כאמור או כל מסמך אחר שיתבקש על ידה.     

הספק יציין בהסכמים בינו ובין עובדיו באופן בולט את ההוראה הבאה: "העובד מצהיר, כי ידוע לו  10.12
ם. העובד מבין, כי אינו ואינו נותן שירותי כוח אד מוריהש[שם הספק] הינו נותן שירותים כוללים ל

מועסק על ידי קבלן כוח אדם כי אם על ידי חברת שירותים, וכי לא יהא זכאי לזכויות הניתנות לעובדים 
 מוריהשל קבלני כוח אדם. העובד מצהיר, כי ידוע לו שהוא עובד של [שם הספק] בלבד ואין בינו לבין 

 יחסי עובד ומעביד."

תשלום שכר מינימום והיעדר הפרות בדיני  בדברהחברה  צהרתה הספקחתימת ההסכם ימציא  במעמד 10.13
לעניין תשלום שכר מינימום והיעדר  הספק"ד רו"ח בהתייחס להצהרת וחוו, 1ה נספחעבודה, בנוסח 

"ד רו"ח בהתייחס להצהרת החברה]. חוו[ 2ה נספחידי רו"ח, בנוסח -הפרות בדיני עבודה, חתום על
תקבל גם הצהרה בנוסח אחר לפי שיקול דעתה  מוריהמוצע בלבד, נוסח  הוא 2המובהר כי נוסח נספח 

  הבלעדי, בתנאי שהיא מוכיחה את הדרוש בתנאי הסף.

אישור רואה חשבון, שהספק  מוריהחודשים במהלך כל תקופת ההתקשרות, יגיש הספק ל 6מדי   ,כן כמו  10.14
להם על פי משפט העבודה  את מלוא הזכויות המגיעות מוריהמשלם לעובדיו המעניקים שירותים עבור 

בבדיקה עצמאית  אוהמגן וצווי ההרחבה החלים על העובדים. ככל שתתגלה הפרה בדו"ח רואה החשבון 
 , יתקן הספק את ההפרה באופן מיידי.מוריהשתערוך 

הספק מצהיר כי ידוע לו ומוסכם עליו כי האמור והמוצהר על ידו בסעיף זה הינו תנאי יסודי ועיקרי,  10.15
 .מסתמכת עליו ומסכימה לאורו להתקשר בהסכם זה מוריהאשר 

 סודיות ובעלות במידע ובתוצרי השירותים .11

 ענין לכל בקשר, השירותים לביצוע בקשר קבלי או קיבל אושה מידע שכל, ול ידוע כי מצהיר הספק 11.1
 לעשות לא מתחייב אווה; סודי הוא - למוריה המתייחס מידע כל או שירותים, בכל פרויקט,ב הקשור

 כלשהו שלישי לצד המידע את למסור ולא, הסכםה פי על ותפקיד ביצוע לצורך אלא שימוש זה ידעבמ
 .מוריה של, ובכתב, מראש אישור בלא

 מידע ולמעט, שירותיםבמסגרת ה הספקו של עבודת תוצר שהוא מידע לרבות - זהסעיף  לענין"מידע" 
 .הכלל נחלת שהוא
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חוות דעת שהוכנו עבור מוריה או כל בסיס נתונים שהוכן על  המידע וכל מסמך או דו"ח או תוכניות או 11.2
לרבות באפליקציה ובמערכת המידע,  הספקעל ידי מוריה, ואשר יצברו אצל  ספקאו שנמסר ל הספקידי 

") יהיו תוצרי השירותיםפי הסכם כל תוצרי השירותים (לעיל ולהלן: "-בקשר עם מתן השירותים על
תהיה זכאית לדרוש כי יועמדו לרשותה וימסרו לחזקתה בכל עת עם רכושה הבלעדי של מוריה והיא 

דרישתה הראשונה. לפיכך, מוריה תהיה הבעלים היחיד של זכויות הקניין והזכות המוסרית במידע או 
במסמכים כאמור, והיא תהיה רשאית לעשות בהם ובכל חלק מהם כל שימוש לפי שיקול דעתה הבלעדי, 

מוותר בזאת על זכותו ולא יגיש כל תביעה ולא יפתח בכל הליך  הספקות. לרבות שינוי, תיקון והוספ
 בקשר עם הזכויות המוסריות במסמכים ובמידע.

מתחייב ואחראי לכך שהוא ועובדיו לא יגלו לכל צד שלישי כל מידע הקשור לפרויקט אשר הגיע  הספק 11.3
 .הסכםהפי  לידיעתו מכל מקור שהוא, אלא לצורך ובמסגרת ביצוע התחייבויותיו על

או כל מועסק על ידו מתחייב בזה לשמור בסוד את כל הידע והסודות המקצועיים והמסחריים  הספק 11.4
של מוריה או מי מטעמה אשר יגיעו אליו במשך ועקב מתן השירותים, ולא להשתמש בהם או להעבירם 

ם לשם שמירת נקוט בכל האמצעים הדרושיי הספק או לגלותם כולם או מקצתם, במישרין או בעקיפין.
, זה הסכםל 'ו נספחהמצורפת כסודיות ההצהרת יקיים את האמור בובכלל זה  ,הסודיות כאמור לעיל

 ויחתום עליה.

ועל מי מטעמו גם לאחר תום תוקפו  הספקלמען הסר כל ספק שהוא, מוצהר בזה כי האמור לעיל חל על  11.5
 .הסכםשל ה

נזקים כבדים,  מוריהזה לעיל עלולה לגרום לשהפרת אילו מהתחייבויותיו על פי סעיף  ספקהובהר ל 11.6
בגין כל נזק, הפסד או אובדן כלשהו שייגרמו לה מחמת הפרה  מוריהמתחייב לשפות ולפצות את  ספקוה

זכאית לכל סעד כספי או  מוריה, כי בכל מקרה של הפרה כאמור תהא ספקכאמור. כן מצהיר ומסכים ה
 ל פי דין.אחר (לרבות קבלת צווים למיניהם) הקיימים ע

הוראות סעיף זה, על סעיפיו הקטנים, תמשכנה להיות בתוקף גם לאחר סיום ההתקשרות על פי הסכם  11.7
 זה. 

 איסור ניגוד עניינים .12

 של האינטרסים קידום ולמען, מוריה כלפי בנאמנות פעלי הספק, זה הסכם לפי והתחייבויותי בביצוע 12.1
 .בלבד מוריה

 כל לבין זה הסכם לפי והתחייבויותי בין עניינים יגודלנ חשש יש בו במצב ועצמ שיםי לא ספקה 12.2
 :זה בכלל. ושל אחרת התחייבות

 .שלה באינטרס או במוריה לפגוע שעלול בענין כלשהו שלישי לצד סייעי לא הספק 12.2.1

, והיועצים מהמתכננים, מהקבלן, אחרת הנאה טובת כל או כלשהו תשלום קבלי לא הספק 12.2.2
 .לפרויקט הקשור אחר גורם מכל או

 באזור כלשהם שירותים ןנות הוא להם הלקוחות רשימת את הספק בחןי להתקשרות ודםק 12.2.3
 הפרויקט לענייני ענייניהם בין עניינים ניגוד יתכן סביר דעת שיקול לפי האם ויבחן ,ירושלים

 .למוריה בנושא מפורטת הודעה ספקה מסורי כאמור עניינים ניגוד שיתכן ככל; מוריהאו /ו

הזמנת  כל של הקבלת קודם, למוריה ודיעי הספק, לעיל 12.2 סעיף הוראת תמכלליו לגרוע מבלי 12.3
 ואשר, פרטיים או ציבוריים גורמים לבין ובינ התקשרויות של קיומן על, זה הסכם במסגרת שירותים

 .הנדון לפרויקט בקשר ושירותי עם אינטרסים ניגוד בעקיפין או במישרין ליצור עלולות

 אוה אשר התקשרות כל על מראש למוריה ודיעי הספק, לעיל 12.2 סעיף הוראת מכלליות לגרוע מבלי 12.4
 או במישרין ליצור עלולה ואשר, אחרים פרטיים או ציבוריים גורמים לבין ובינ, בה להתקשר עשוי

 .מוריה עבור ספקה של ושירותי לבין הבינ יניםעני ניגוד בעקיפין

  .ולמנהלי או לספק הקשורות אחרות וחברות, וועובדי הספק מנהלי על גם יחולו זה סעיף הוראות 12.5

 וסיומו הסכםה תקופת .13

 כל. הסכםה כריתת קודם ליתן החל ספקשה שירותים על גם יחול והוא; חתימתו מעת יחול זה הסכם 13.1
 :לגרוע כדי בכך אין ואולם; מבוטל -) שקייםול (ככ הצדדים בין קודם הסכם

 ככול, קודמים הסכמים של מוריה ידי על מהפרות נובעות אשר, הספק כלפי מוריה מזכויות 13.1.1
 .כאלה שהיו

 שונו או בוטלו לא ואשר, הקודמים בהסכמים מוריה כלפי בהן התחייב ספקשה מחובות 13.1.2
 .זה הסכםב במפורש
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 זו בהוראה אין ואולם; לעיל 4.1קופת השירותים כמפורט בסעיף לסיום ת עד בתוקפו יעמוד זה הסכם 13.2
 .הסכםה של סיומו לאחר גם בהן מחויבהספק ש חובות לבטל או למעט, לפגוע כדי

ר זה, כולו או מקצתו, לידי גמ הסכםזה, מוריה רשאית להביא  הסכםאף האמור בכל מקום אחר ב על 13.3
מכל סיבה שהיא ומבלי שתהיה חייבת לנמק את החלטתה, וזאת באמצעות מתן הודעה בכתב בכל עת, 

בתאריך שיהיה נקוב בהודעה, ובלבד שההודעה  הסכם. ניתנה הודעה כאמור יסתיים הלספקעל כך 
את  לספק. במקרה כאמור תשלם מוריה הסכםה לסיוםקודם התאריך המיועד  ימים 30תינתן לפחות 

זה עד לאותו מועד, וזאת לסילוק כל דרישה, טענה או תביעה  הסכםלפי הוראות  ול ההמגיערה תמוה
 באופן, גמר לידי, מקצתו או כולו, זה הסכם להביא רשאית תהא מוריה, האמור אף על. הספקמצד 
 יהשתה ומבלי מוריה של הבלעדי דעתה שקול לפי וזאת, ימים 30 של זמן פרק ספקל שיינתן ומבלי מיידי
 עבור גם ספקל ההמגיע תמורהה לתשלום בכפוף וזאת, זה בענין כלשהי תביעה או דרישה, טענה לספק
 . וחיובי את הפר הספק אם אלא ימים 30 אותם

בפיצוי כלשהו;  הספקמצד מוריה, ולא יזכה את  הסכםבהודעה כאמור לא יחשב להפרת  הסכםה סיום 13.4
כאמור  הסכם. בכל מקרה של ביטול הבמוניטיןו/או  ותבהסתמכלרבות לא בגין אובדן רווח או פגיעה 

להתקשרות מוריה עם גורם אחר לצורך המשך ו את הסכמת ןא נותומצהיר כי ה ספקעל ידי מוריה, ה
אותו  כלפי אחרת או אתית חובת הפרת בדבר טענה כל ספקל שתהיה מבלימתן השירותים בפרוייקט, 

 עבורספק ל ההמגיעתמורה ה בדברספק ה לבין המורי בין מחלוקת של במקרה גם וזאת, גורם
 . בפועל ויד על ניתנו אשר השירותים

זה, כולו או מקצתו, לידי  הסכםרשאית להביא  מוריהלעיל,  13.3 סעיף הוראת מכלליות לגרוע מבלי 13.5
 ):(לחוד הבאים מהמקרים אחד בכל גם -גמר באופן מיידי 

 ;הסכםה את יסודית הפרה הפר הספק 13.5.1

 התראה יבלשק לאחר ההפרה את ןתיק ולא, הסכםה את יסודית שאינה הפרה הפר ספקה 13.5.2
 .בהתראה שנקבע הזמן תוך כך על

 .השלישית בפעם, הסכםה את יסודית שאינה הפרה הפר ספקה 13.5.3

 שלא פירוק, נכסים כינוס הליכי ונגד שננקטו או מרצון פירוק על החלטה קיבל הספק 13.5.4
 "ב.וכיוצ רגל פשיטת, מרצון

 מס בעבירת או קלון עימה שיש בעבירה מוסמך משפט בבית הורשעו ומנהלי או הספק 13.5.5
  (לפחות). מודעות של נפשי יסוד הדורשת

נשללה מהמציע הסמכה, תעודה, דירוג, רישיון או כיוצ"ב הרלוונטיים לביצוע העבודות  13.5.6
 .מושא הסכם זה

 - נתינתו מיום יום 30 תוך בוטל ולא, הספק כנגד פירוק צו ניתן אם, לעילהאמור  מכלליות לגרוע מבלי 13.6
 .מאליו הסכםה יתבטל

 :אלה הוראות יחולו, זה סעיף להוראות בהתאם גמר לידי הסכםה הובא 13.7

(סודיות,  הסכםה תקופת לאחר גם נמשכות הן מהותן שמעצם בהתחייבויות מחויב להיות וסיףי הספק 13.8
 "ב).וכיוצ פטיותמש בתביעות סיוע, ביטוח

 ידי על שהוכן מסמך בכל כך לצורך ולהשתמש, לאחר םשירותה ביצוע את למסור רשאית תהא מוריה 13.9
 בלא, בצעיו, זה לענין למוריה הדרוש מסמך כל מוריה לרשות עמידי הספק. ספקל תשלום ללא, הספק

 .החדש הספק עם מסודרת חפיפה, תמורה

מובהר, כי  .בפועל ההפסקה תאריך עד ול ההמגיעהתמורה  תא לספק תשלם מוריה, להלן לאמור בכפוף 13.10
מוריה לא תהיה חייבת בכל פיצוי, תמורה או תשלום אחר עבור או בקשר להפסקת ההתקשרות, לרבות 

 עקב עלויות הספק בהכשרת פקחי התנועה עבור מוריה.

 הפרות עקב מוריה ידי על הסכםה ביטול בשל(לרבות  בספק התלוי כלשהו מטעם גמר לידי הסכםה הובא 13.11
 ולרבות; גמר לידי הסכםה הבאת עקב למוריה שנגרם נזק כל למוריה שלםי הספק -) הסכםה את הספק

 .ספקל המגיע סכום מכל יקוזז זה סכום. אחר באמצעות שירותיםה את לבצע הצורך בגין

  .דין כל לפי מוריה זכויות על להוסיף כדי בא זה בסעיף האמור 13.12
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 יישוב סכסוכים .14

מחלוקת שתתגלע בין הצדדים בקשר להסכם זה, הצדדים יעשו כל שביכולתם כדי לפתור ביניהם בכל  14.1
 את המחלוקת בדרכי נועם במשא ומתן.

תהייה  , ולהם בלבד,בירושליםמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוסכם על הצדדים כי לבתי המשפט  14.2
 ניין הקשור להסכם זה.סמכות שיפוט ייחודית בכל דבר וע

  שונות .15

בכתב  הסכםכל הבטחה, הצהרה,  ההסכם מכיל, מבטא וממצה את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים. 15.1
או בעל פה, התחייבות או מצג שניתנו או נעשו על ידי הצדדים לפני כריתת ההסכם, ואשר לא באו לידי 

ם והזכויות הקבועים בהסכם או הנובעים ביטוי בהסכם, מבוטלים בזה ואין בהם כדי להוסיף על החיובי
   הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם.

זה מכיל את כל התחייבויותיהם של הצדדים, וכל התחייבות, הבטחה או מצג שנעשו או שניתנו  הסכם 15.2
יהיה להם  זה במפורש, לא בהסכםזה, בין בעל פה ובין בכתב, ואשר לא נכללו  הסכםעובר לחתימת 

 תוקף כלשהו ביחסים שבין הצדדים.

ורשויות מוסמכות  , רשויות מקומיותיהא אחראי כלפי השלטונות, המשרדים הממשלתיים ספקה 15.3
עבור כל החובות המוטלות או שתוטלנה על ידי הרשויות האמורות על פי הוראות כל דין אחרות כלשהן, 

 ותים על פי ההסכם. בקשר לביצוע השיר

לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש תקדים ולא ילמדו  מוריההסכמת  15.4
 ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

במקרה מסוים בזכויותיה לפי ההסכם, לא ייחשב הדבר כוויתור על זכויותיה אלה,  מוריהלא השתמשה  15.5
 ים שלאחר מכן.לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומ

שום דבר מהאמור בהסכם זה לא יתפרש כבא להקנות זכות כלשהי לטובת צד שלישי שאיננו צד להסכם  15.6
 זה, ולא יקנה לצד שלישי זכות כלשהי לדרוש את קיום האמור בו.

כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הן כמפורט במבוא להסכם, וכל הודעה אשר תשלח בדואר רשום מצד  15.7
שעות מעת מסירתה למשלוח  72פי הכתובת האמורה, תחשב כאילו התקבלה אצל הנמען אחד למשנהו, ל

בבית דואר בישראל, ואם נמסרה ביד, מעת מסירתה. הודעה אשר תישלח באמצעות פקסימיליה או 
בלבד) תיחשב כאילו התקבלה רק אם נתקבל אישור טלפוני לכך. השולח ישמור  מוריהבדוא"ל (לנציג 

 לוח ההודעות.אישורים בדבר מש

נגד אישור קבלה, כ, תימסר במסירה ביד מוריהמובהר כי כל הודעה בעלת אופי משפטי אשר תישלח ל 15.8
או במשלוח בדואר רשום, ולא תותר שליחתה בפקסימיליה. ככל וישנו ספק באשר להיות המסמך מסמך 

 יפעל בהתאם להוראות סעיף זה ולא תותר הגשת המסמך בפקסימיליה.  ספקמשפטי, ה

  

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 ________________________        _________________________  

 הספק   מוריה

 נחתם על ידי: __________  נחתם על ידי: ___________

 תפקיד: _______________  תפקיד: _______________

 נחתם על ידי: ___________  נחתם על ידי: ___________

 תפקיד: _______________  קיד: _______________תפ
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  השירותים / תכולת השירותים –נספח א' 

  :הגדרות . 1

  פי תקנה-אדם שהוסמך כדין לבצע הכוונת תנועה בדרכים בהתאם ועל - "פקח תנועהאו ""פקח"   .א
  .א לתקנות התעבורה, ויש בידו תעודה תקפה המעידה על כך23

בפקודת התעבורה (בנוהל זה כולל רשות מקומית ורשות  1בסעיף כהגדרתה  -" רשות התמרור"  .ב
  דרך).

  מוריה או מנהל הפרויקט מטעמה.  -" המזמין"  .ג

השירותים יינתנו בהתאם להזמנת העבודה שיועברו לספק על ידי המזמין. על הספק  – בסיס השירותים . 2
  שעות ביממה. 24ימים בשבוע,  7להיות זמין לאספקת שירותי מערך הפקחים 

מספר פקחי התנועה הנדרש בכל יום ובכל משמרת ייקבע לפי הזמנות  – הזמנת עבודה/חוזה לפרויקט . 3
ביום רביעי עבור השבוע שלאחריו.  18:00העבודה. ככלל, המזמין יעביר לספק הזמנת עבודה עד לשעה 

אף האמור,  מובהר, כי ייתכנו שינויים בהזמנות העבודה בהתאם לעדכון שיימסר לספק ע"י המזמין. על
במקרים מיוחדים או דחופים (למשל, הצורך בתיקון מפגע בכביש המהווה סכנה למשתמשי הדרך) 

 שעות לפני המועד הנדרש לביצוע השירותים.   4פקחים עד  5תועבר הזמנת עבודה לעד 

הזמנת עבודה תכלול את כל הפרטים הבאים: קטע הכביש/דרך בו תבוצענה העבודות; מועדי התחלת 
ום המשמרת; שעת המפגש; נקודות המפגש המדויקת; תיאור העבודה; כמות הפקחים הנדרשת, וסי

פירוט דרישות נוספות (כדוגמת ניידת תנועה); פרטים אודות איש/אנשי קשר מטעם מוריה (מנהל 
  הפרויקט, המפקח, מנהל העבודה). הזמנות עבודה יחתמו ויאושרו על ידי מנהל הפרויקט. 

 ספקת השירותים כוח אדם נדרש לא . 4
הכוונת והסדרת התנועה באתרי מוריה תבוצע על ידי פקחי תנועה מוסמכים העומדים בכל דרישות   .א

  הכשירות בנוהל מת"ן (לרבות בענין הרשעות וחקירות, ותק רשיון נהיגה, ועוד).
על הספק לדאוג לקבלת תעודות אישור העסקה ממשטרת ישראל עפ"י נוהל מת"ן לכלל פקחי   .ב

מערך הפקחים, וכן לקבלת כל אישור נדרש אחר מרשויות וגופים אחרים הנדרשים לצורך התנועה ב
 אישור עבודת פקח התנועה באתרי מוריה, לרבות אישור רשות התמרור כנדרש. 

באחריות הספק לתעד ולשמור את כלל המסמכים והאישורים המחויבים בתיעוד בהתאם לנוהל   .ג
להלן). מובהר, כי על  14ותם למערכת המידע (ראו סעיף מת"ן עבור כל פקחי התנועה, וכן להעל

על חשבונו, וללא כל  הספק להמציא למוריה לפי דרישתה העתקי המסמכים והאישורים האלו,
 תוספת תשלום.

סמכה, ומקפידים הספק ישבץ לעבודה אך ורק פקחים שעברו את קורס פקחי תנועה, קיבלו תעודת ה  .ד
 על ריענונים נדרשים בהתאם לנוהל מת"ן והאמור במיפרט זה, ובהתאם לכל דין. 

הספק מתחייב לדאוג לכך שהפקחים יגיעו למשמרת או לנקודות המפגש שנקבעו, באופן עצמאי,   .ה
 כאשר מוריה לא תשא בכל עלויות ההגעה/הנסיעה לאתרי העבודה וחזרה.

 הכשרת והסמכת פקחי התנועה . 5
 באחריות הספק לאתר, להכשיר ולהסמיך פקחים חדשים לטובת מערך הפקחים.   .א
כלל ההכשרות (לרבות יום רענון שנתיים לבוגרי קורס הפקחים וימי ההיכרות לפקחי התנועה   .ב

שאושרו לפי נוהל מת"ן וקיבלו את רשות התמרור כנדרש. לאחר הסמכת במערך) יבוצעו בבתי הספר 
 הפקחים, באחריות הספק לוודא שיעברו ריענונים בהתאם לנוהל מת"ן כפי שיעודכן מעת לעת.

באחריות הספק לבצע רישום של פקחיו להכשרות, להדרכות השונות ולימי הריענון אל מול בתי   .ג
 רם יעשה על ידי הספק ישירות אל מול בתי הספר.הספר, על חשבונו, כאשר התשלום עבו

במידה והספק יגייס  –ימי היכרות ייעודיים לפקחים שהוסמכו בעבר (עבור רשות תמרור אחרת)   .ד
לטובת מערך הפקחים, מועמד אשר הוכשר בעבר כפקח תנועה (ותעודת הפקח שלו בתוקף) יעבור 

מת"ן כפי שיעודכן מעת לעת (לעיל ולהלן: הפקח טרם תחילת עבודתו הכשרה ייעודית בהתאם לנוהל 
"). בסיום ימי ההיכרות יפיק הספק לפקח תעודה המעידה על הכשרתו. מובהר כי כל ימי היכרות"

 הוצאות ימי ההיכרות הן על חשבון הספק ומוריה לא תשלם לספק עבור ימים אלו.
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אם לנוהל מת"ן, על חשבון כל פקח נדרש לעבור ימי רענון בהת –ימי ריענון לבוגרי קורס הפקחים   .ה
הספק, כאשר בסיומם יתקיים מבחן מסמיך אשר יהווה תנאי להארכת תוקף תעודת הפקח 

 לשנתיים נוספות. 
באחריות הספק להנפיק לכל פקח אשר סיים את קורס ההכשרה בהצלחה או פקח אשר סיים ימי   .ו

תעודת לשנתיים (להלן: "רענון, תעודת כיס (מפלסטיק) הנושאת את תואר תפקידו ותוקף התעודה 
"). לאחר המבחן המסמיך בתום ימי הריענון השנתיים תונפק לפקח תעודה חדשה בה יוארך פקח

תוקפה של התעודה לשנתיים נוספות. על הפקחים לשאת עימם תעודת פקח בתוקף, בכל עת במהלך 
 ביצוע השירותים.

  להלן. 9הספק ימנה מנהל מערך, כמפורט בסעיף   .ז

  

  סמכות ותפקיד פקח התנועה . 6
 בדיקת היתרים ואישורים תיעשה כמפורט בנספח א' למסמך זה.  .א
  לוודא כי היתר עבודה של רשות התמרור נמצא באתר העבודה.  .ב
פי המדריך העירוני והבין -לבקש ולקבל לעיונו את היתרי העבודה וכן את תרשימי הסדרי התנועה על  .ג

  ני ולבדוק כי היתר זה ברור, קריא ותואם למקום, סוג ואופן ביצוע העבודה באתר.עירו
  לבדוק כי צוות הסדרת התנועה מונה לא פחות משני אנשים.   .ד
לבדוק כי קבלן הסדרי התנועה מציב את אביזרי הסדרת התנועה בהתאם לתרשים המצוין בהיתר   .ה

  העבודה.
ים באופן הצבת הסדרי התנועה במידה ונמצאו להורות לקבלן הסדרי התנועה על תיקון ליקוי  .ו

  ליקויים.
לבדוק כי לקבלן הסדרי התנועה ו/או למבצע העבודה כמות אביזרים כמצוין בתרשים הסדרי   .ז

  התנועה, ותוספת של אביזרי הסדרי תנועה כמתחייב.
בסמכות הפקח לא לאשר המשך עבודה באתר באם הצבת הסדרי התנועה אינה מבוצעת בהתאם   .ח

הצבת הסדרי התנועה ו/או, הנחיות רשות התמרור המופיעות בהיתר העבודה אינן  לתרשים
מבוצעות ו/או, קיימים ליקויים אשר לדעת הפקח אינם מאפשרים את ביצוע העבודה באתר. במקרה 
זה יפנה למוקד העירוני והוא יפנה את הבעיה לגורם הרלוונטי. הפסקת עבודה תתבצע רק לאחר 

  ך.אישור מהגורם המוסמ
בסמכות הפקח לעצור ולכוון תנועה באתר עבודה בהתאם לכללי הכוונת התנועה של משטרת ישראל,   .ט

  באם תנאי העבודה ומצב התנועה מחייבים זאת.
באתרי עבודה בהם נדרשת הכוונת תנועה באחריות הפקח לוודא כי קיימים אביזרים ואמצעי קשר   .י

  ביצוע ההכוונה.תקינים לביצוע ההכוונה בכמות מספקת המאפשרת את 
בסמכות הפקח להעיר לעובדי הקבלן/נים הנמצאים באתר ללא אפודה זוהרת ולהורות להם ללבוש   .יא

  אפודה זוהרת.
בסמכות הפקח להסב את תשומת לב הקבלן באתר ו/או הקבלן על ליקויים שונים באתר, בתחום   .יב

  ים לגרום המוסמך.בטיחות התנועה והצבת הסדרי התנועה ולדווח בפירוט נרחב את מהות הליקוי
בסמכות הפקח לא לאשר המשך עבודה באתר באם הצבת הסדרי התנועה אינה מבוצעת בהתאם   .יג

לתרשים הצבת הסדרי התנועה ו/או, הנחיות רשות התמרור המופיעות בהיתר העבודה אינן 
מבוצעות ו/או, קיימים ליקויים אשר לדעת הפקח אינם מאפשרים את ביצוע העבודה באתר. במקרה 

 יפנה למוקד העירוני והוא יפנה את הבעיה לגורם הרלוונטי. זה

  

 דוחות בקרת סוף משמרת . 7
בתום כל משמרת בכל אחד מאתרי מוריה ימלא אחראי המשמרת מטעם הספק באפליקציה (ר'   .א

 להלן) דוח בקרת סוף משמרת לאותו אתר.  14סעיף 
הגיאוגרפי של האתר, רישיון עבודה, פירוט הדוח יכלול לכל הפחות את כל הפרטים הבאים: מיקומו   .ב

משימות הפקחים, מספר הפקחים באתר, שעות עבודת הפקחים, תיעוד ודיווח על אירועי המשמרת, 
לרבות  -וכן על כל אירוע חריג שהתרחש במהלך המשמרת, וכן כל פרט אחר שתדרוש מוריה. תיעוד

 צילום. 



13 

 

משמרות עבודה לפחות.  100פקחים בעל ניסיון של הדוח ימולא ע"י אחד הפקחים באתר, בוגר קורס   .ג
 מובהר, כי מוריה רשאית לדרוש החלפת אחראי משמרת מטעם הספק. 

 ניידות להכוונת התנועה  . 8

בהתאם לצורך ובכפוף לדרישת מוריה, בעיקר באתרי עבודה שאינם בדרך עירונית, שירותי הכוונת 
ובהר, כי בשלב זה להערכת מוריה יידרשו לה בין והסדרת התנועה יבוצעו תוך שימוש בניידת תנועה. מ

  להלן. 12ניידות תנועה ביום. על הניידות להיות מצוידות בהתאם למפורט בסעיף  20-ל 15

 מנהל המערך וראש צוות פקחים . 9
ים, לשמש כאיש הקשר הספק ימנה אדם מטעמו אשר יהיה האחראי לנהל את פעילות מערך הפקח  .א

מטעם הספק מול מוריה, ולוודא כי כלל התחייבויות הספק על פי נוהל מת"ן, הוראות ההסכם 
"). מוריה רשאית לדרוש החלפת מנהל מנהל מערך הפקחים(לרבות מסמך זה), מקויימות (להלן: "

 מערך הפקחים שאינו עומד בדרישות הכשירות שלהלן. 
קחים בעל ניסיון של שנתיים לפחות בניהול צוות גדול המונה למעלה מנהל מערך הפ –תנאי כשירות   .ב

 עובדים. 150 -מ
מובהר, כי באחריות מנהל המערך לוודא כי מערכות המידע מעודכנות בהתאם לדרישות מוריה,   .ג

ולכך שכל הדוחות הנדרשים יוגשו במועד. באחריות מנהל המערך לוודא כי מערכת הבקרה מעודכנת 
 ול מערך הפקחים.בכל הנדרש לניה

שנים לפחות שהוגדר כאחראי משמרת אזורי    מטעם הספק  5פקח בעל ניסיון של  - ראש צוות פקחים .10
, הספק יגיש את פרטי ראש הצוות לאישור המזמין. ראש צוות הפקחים ישמש והוסמך על ידו ככזה

רך הפקחים, בקרה תפקידיו בין היתר וידוא קיום הנחיות ונהלי מע כאחראי איזור ביום ובלילה,
מקצועית על פעילות פקחי התנועה, בקרה על הופעת הפקחים והציוד, מתן תמיכה מקצועית לפקחים, 
פתרון בעיות מקומית הנוגעות למערך הפקוח, בחינה של אתר העבודה, דיווח ליקויים/ ארועים חריגים 

 למוקד הבקרה ולמהל הפרוייקט מטעם מוריה .

ת הפקחים לוודא כי פקחי התנועה מוצבים באתר בהתאם לתנאי הרישיון מובהר כי באחריות ראש צוו
של רשות התמרור, לוודא שפקחי התנועה מגיעים בזמן לאתר העבודה, לוודא שהעבודות באתר מבוצעת 

 בהתאם לתנאי הרישיון.

  )12) ולגבי ערכת פקח (סעיף 11יחול לגבי ניידות התנועה (סעיף -כללי  –עזרים/מפרט  .11

הספק לספק ציוד אישי, ציוד בטיחות לפקחים, וניידות תנועה כמפורט במסמך זה. המזמין שומר  באחריות
לעצמו הזכות להוסיף ו/או לשנות מפרט זה או חלק ממנו ועל הספק יהיה לעמוד בדרישות אלו ללא כל 

  .דרישה או טענה או תביעה למזמין

  

  ניידות תנועה –עזרים  .12
רכב אשר יאפשרו ביצוע סגירה וחסימה של נתיבי תחבורה והגברת מערך הפקחים יהיה מצויד בכלי   .א

 .הבטיחות באתרי עבודה
מובהר, כי חסימה ו/או סגירה של ציר תנועה תבוצע באמצעות ניידות תנועה בלבד ולא באמצעות   .ב

  .כל כלי רכב אחר
 ניידת תנועה תשובץ באתרי העבודה על פי דרישת המזמין בכתב בלבד.    .ג
 מוד בכל הדרישות הבאות:ניידת תנועה תע  .ד

i . :סמ"ק (בנזין) לכל הפחות,   1590-רכב פרטי בצבע לבן בעל נפח מנוע של למעלה מ סוג רכב
או רכב מדגם אחר גם אם בעל נפח מנוע קטן יותר, אם התקבל על כך אישור בכתב 

 מהמזמין, או כל דגם אחר אותו יאשר המזמין בכתב.
ii. ת העיטוף, באמצעות מדבקות מחזירות אור. אופן : ניידת התנועה תסומן בשיטעיטוף הרכב

העיטוף יוגש לאישור המזמין. מובהר, כי המזמין שומר לעצמו את הזכות לדרוש החלפה 
של עיטוף הניידות / מיתוג / שם חברה / סמלים וזאת ללא כל דרישה או טענה או תביעה 

 מצד הספק. 
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iii . הכוונת תנועה, הגברת הבטיחות : ניידת התנועה תשמש אך ורק למשימות של שימוש ברכב
באתרי עבודה ופיקוח. מובהר, כי בשום מקרה לא ייעשה שימוש בניידות תנועה באתרי 

 .מוריה לטובת שינוע/ נסיעות מנהלתיות
iv . בתוך כל ניידת תנועה יהיה ספר רכב אשר בו ייכתבו זמני הנסיעות (תחילת נסיעה ספר רכב :

 המזמין ותיעוד פעילויות הרכב. והגעה). ספר זה ישמש לצרכי ביקורת של
v . כל רכב יהא מבוטח בביטוח חובה, וביטוח צד ג' לפחות על חשבון הספק.ביטוחים : 
vi .  :כל ניידת תצויד בגשר תאורה בטכנולוגיית לד  מערכות כריזה ותאורה על ניידת התנועה

 מותקן קבוע ובמערכת, העומדת בכל הדרישות הבאות:

  צבע כתום. -תאורה מסוג לד  

 ס"מ 100- 110ר תאורה באורך של גש. 

 עדשה שקופה / כתומה. 

  ס"מ כולל תושבת הרמקול, ללא מרכיבי ההתקנה10-11 גובה הגשר. 

  רמקול לכריזה מופנה לחלק האחורי של הרכב בעל הספקW100 אום (התנגדות)11 -ו. 

  מערכת כריזה המותקנת ברכב, עם מע"ד יעודי למערכת כריזה, (ללא סירנה) עם
 .אום (התנגדות)11 -ו W100צופר במערכת הכריזה, מגבר כריזה בעל הספק  כפתור

 התקנת תושבת ייעודית לגשר. 

 חומרי התקנה וחומרי הגשר עשויים מחומרים אל חלד. 

 4 -צריכת זרם של מערכת הבהוב עד לamשעה. 

 מעלות360 יחידת הבהוב אחת מכל צד. 

 ן אירופאירפלקטור (מראה) בצמוד לכל יחידת הבהוב על פי תק .ECE R65  כדוגמת
 HELLA. של חברת HALOדגם 

 הפעלת הגשר ע"י מפסק שאינו מקושר למתג ההתנעה. 

 עמידה בפני מים, רטיבות ומזג אויר סוער. 

  'כל בקשה לשינוי במפרט גשרי התאורה תוגש לאישור כתוב של המזמין יחד עם מס
  דגמים שיוצגו.

 ערכת פקח (ציוד אישי) .13
פרטי המדים, קחים ילבשו מדים ויישאו ציוד בטיחות בעת ביצוע תפקידם. באחריות הספק שהפ  .א

.על הספק לאשר מול המזמין את כל פרטי הלבוש והציוד.חל  טיבם, צבעם, צורתם והכיתוב עליהם
  איסור ללבוש המדים או כל חלק מהם שלא במסגרת ביצוע השירותים. 

 ערכת מדים אישיים כוללת:  .ב

 .חולצה ומכנסי עבודה 

 י עבודה תקניות, בתקן נעלS3. 

  כובע מצחייה (דרייפיט), עם כיתוב פקח תנועה על שתי דפנות הכובע, הכיתוב יהיה על חומר
 מחזיר אור.

  כובע חורף (פליז) עם כיתוב פקח תנועה על שתי דפנות הכובע, הכיתוב יהיה על חומר מחזיר
 אור.

  מחזירי אור (פסים פלסטיים  המעיל יהיה בצבע צהוב, דוחה גשם עם פסים -מעיל עבודה
 זהים לפסים באפודה).

 .(פסי פלסטיק) חליפת סערה צהובה עם מחזירי אור 

 .אפודה זוהרת בצבע צהוב, עם פסי פלסטיק זוהרים 

 .כל אביזר/ פריט נוסף אשר יורה המזמין לצייד את הפקח 

 ה תג שם מתכתי חרוט ועליו שם הפקח (שם+ משפחה) הפקח יענוד את התג על האפוד
 .הזוהרת
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 לכל פקח יסופק פנס מגהלייט או שווה ערך עם עוצמת הארה שלא תפחת מ -פנס לעבודה-
   לומן. 400

 ("נצנץ") לכל פקח יסופק פנס לד אישי  

  מכשיר קשר בלתי תלוי בממסרים (ווקי טוקי) אשר יאפשר תקשורת בין פקחים בתחומי
  אתרי העבודה.

או -ת ופרטי הפקחים יעודכנו במערכת מידע "פקחנט" באחריות הספק כי כלל הדוחו – מערכת מידע .14
 שווה ערך שתאושר ע"י המזמין.

  באחריות הספק להזין, על חשבונו, לתוך מערכת המידע:   .א

  נתוני העבודה, המשמרות, ביטולי עבודה הנתונים האישיים של כלל הפקחים, ניהול ביצוע
פי אפיון מפורט של -נתונים, עלהכשרות, ימי רענון וכיו"ב, כשירות הפקחים וכיוצא באלה 

  נט.-מערכת הפקח

  /דיווחי משמרות/ בקרות/ תמונות/ דיווחי כלי רכב/ הפצת שיבוצי פקחים/ דוחות תאונה
 נתוני הדרכה.

 ) באחריות הספק ועל חשבונו לרכוש חבילותSMS  הודעות כתובות) לטובת פעילותו
 במערכת.

 ובת ביצוע פעילותו וכן מודולים באחריות הספק לפתח מודולים במערכת הפקחנט לט
  נוספים על פי דרישת המזמין וזאת כאמור ללא דרישה או פיצוי כספי בגין מודולים אלו.

  באחריות הספק לפתח מודול במערכת הפקחנט אשר יאפשר רישום דו"ח בקרה של אחראי
שותף משמרת / פקחים / מנהל מערך באמצעות יישומון (אפליקציה) ייעודית, המזמין יהיה 

מלא באפיון יישומון, (בטרם הפעלת יישומון נדרש אישורו הסופי של המזמין) כל שדרוג של 
המערכת שיידרש בשל אותו הצורך יהיה על חשבון הספק. פעילות עובדי הספק במסגרת 

יום קלנדריים מיום  60היישומון (דיווח בגין בקרות ודוחות ליקויים) יופעלו בטווח של עד 
 ספק באתרי עבודה.תחילת עבודת ה

  באחריות הספק לפתח מודול במערכת הפקחנט אשר יאפשר דיווח הגעה/ עזיבה של פקחים
באמצעות אפליקציה אשר תעדכן את הגעת הפקחים לאתר העבודה. הדיווח יעודכן ע"י 
הפקח בזמן אמת במערכת הפקחנט ויציג את סטאטוס ההגעה של הפקחים אל האתר 

ם את האתר. מובהר, כי כל פקח יידרש לדווח את הגעתו וסטאטוס העזיבה של הפקחי
  באופן (לא יתאפשר לדווח קבוצתית).

 ,כלל הדיווחים יוצגו ע"ג מפת אתרי עבודות שתעודכן בזמן אמת ע"גgoogle map  או אחר
מ' מנקודת  500על פי האפיון. הדיווח בגין ההגעה (מבוסס מיקום) יתאפשר בטווח של עד 

  המפגש שנקבעה.

 הגעה  -ומי נקודות המפגש יוזנו ע"י הספק במערכת הפקחנט. סטאטוס האתרים כגוןמיק
  מלאה לאתר, הגעה חלקית לאתר, הגעה באיחור וכו' יוצגו על גבי המפה בסימונים ייעודיים.

 .הנתונים יסונכרנו לתוך מערכת הפקחנט ויהיו חלק בלתי נפרד ממנה  

  סוגי עבודה, סוגי גוף ביצוע וכו'. בהצבעת הסמן  -כל אתר עבודה יאופיין בסימון ייעודי כולל
 על נקודת העבודה במפה תיפתח רשימת נתונים לגבי האתר הכוללת סוג ההסדר שנפרס בו. 

  דוח דרישת התשלום החודשי של הספק למזמין יופק ע"ס שעות נוכחות אלו. המזמין יהיה
הסופי של המזמין) כל  שותף מלא באפיון יישומון (בטרם הפעלת יישומון נדרש אישורו

 שדרוג של המערכת שיידרש בשל אותו הצורך יהיה על חשבון הספק. 

  יום קלנדריים מיום מתן צו  60פעילות עובדי הספק במסגרת היישומון יופעלו בטווח של עד
  המאוחר מבינהם. -התחלת עבודה או תחילת עבודת הפקחים מטעם הספק באתרי עבודה

  

   מנגנון ניכויים כספיים .15
 על הספק לספק את השירותים בהתאם לדרישות מוריה ובהתאם למפורט בהסכם לרבות נספח זה.   .א
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אי עמידה בדרישות ובהסכם תגרור הטלת פיצויים מוסכמים בהתאם לאמור להלן, וזאת מבלי   .ב
לגרוע מזכות מוריה לכל סעד ותרופה אחרים על פי כל דין, לרבות פיצויים בגין נזק שיוכח (בניכוי 

י המוסכם שכבר שולם). סכום הפיצוי המוסכם מוערך מראש על ידי הצדדים כסכום המשקף הפיצו
את הנזק המינימאלי שייגרם למוריה כתוצאה מהפרת הספק, אינו תלוי בהוכחת נזק, וניתן לקיזוז 
מכל סכום המגיע לספק ממוריה. מובהר כי פיצויים מוסכמים אלה יושתו על הספק בלבד, ולא על 

  עובדיו.
 סכומים להלן נקובים ללא מע"מ, והם יוטלו באופן מצטבר (לרבות בגין הפרה חוזרת).ה  .ג

 

  

 איחור של פקחים לאתר העבודה, אי
 הגעת צוות הפקחים או חלק ממנו

  .לנקודת המפגש בזמן שנקבע

 בגין כל משמרת בה היה
 איחור, גם אם של חלק
 מהצוות וגם אם לא נגרם נזק

  לתוכנית העבודה

   קנס₪  5,000

 שיבוץ עובד שלא הוסמך על ידי
 החברה לפיקוח והכוונת תנועה או
 שהסמכתו נפסלה ושובץ בכל זאת על

  ידי הספק למשמרת 

 בעבור כל מקרה בו שובץ עובד
 שאינו מוסמך כפקח לעבודה

  כפקח.

  קנס ₪  50,000

 הקצאת עובדי הספק או עובדים שלא
 עפ"י תנאי הכשירות והדרישות

  שהוגדרו.

 בד בכל חודש עדעל כל עו
 /לביצוע ההתאמה למפרט

  ההסכם

  קנס₪  10,000
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  בדיקת אישורים והיתרים - )1(נספח א

הספק אחראי שפקח התנועה יוודא עם הגעתו לאתר כי בידי הקבלן נמצאים ההיתרים והתרשימים 
  הנדרשים כמפורט להלן:

 עבודה/תנאי משטרת ישראל לביצוע העבודה באתר.  .א
שם כביש/צומת,  -בדוק ויוודא את תאימות הפרטים הבאים: פרטי מקום העבודה פקח התנועה י  .ב

 מס' כביש, מס' ק"מ התחלה, מס' ק"מ סיום (מק"מ עד ק"מ) קטע העבודה.
 תאריכי התחלה וסיום של העבודה, שעות העבודה המותרות. -לו"ז ביצוע   .ג
 בוד וכו').סוג/מהות העבודה ותאימות למבוצע בשטח (צבע, רי -אופי העבודה    .ד
שם הקבלן ופרטיו (כתובת, טלפון), שם מגיש הבקשה  -פרטי מזמין העבודה ו/או שם הקבלן המבצע   .ה

 (כתובת, טלפון, מס' ת"ז). 
איסור ביצוע  -(לדוגמא תנאי המשטרה לביצוע העבודה וקיומם בפועל, איסורים שונים  -תנאי מ"י   .ו

 מס' שוטרים בשכר/ פקחים וכו'. העבודה בצמתים, תאריכים אסורים לביצוע), הנחיות,
מס' תרשים הסדרת תנועה ממדריך הצבת התמרורים או תרשים ספציפי  -תרשים הסדרת התנועה   .ז

  חתום ע"י רשות התמרור המקומית  או תכנית הסדרת התנועה המצורפת להיתר. 
 . הפקח יוודא כי ההיתר לביצוע העבודה הינו בתוקף, או שקיימת הארכה להיתר -תוקף היתר  .ח
תרשים הצבת הסדרי תנועה ו/או תוכנית מאושרת להצבת הסדרי תנועה פקח התנועה יוודא כי בידי   .ט

הקבלן מצוי תרשים / תוכנית להסדרת התנועה כמופיע בהיתר העבודה של הרשות המקומית ו/או 
 באישור משטרת ישראל לביצוע העבודה באתר.

 מסמכי קבלן הסדרי התנועה/הבטיחות  .י
 .עובדים 3וות הסדרת התנועה/קבלן הבטיחות מונה לפחות הפקח יבדוק כי צ  .יא
הפקח יבדוק כי לראש קבוצת פקחי האבטחה תעודת הסמכה של קורס הסדרת בטיחות התנועה   .יב

 .באתרי סלילה
עגלת  .הפקח יבדוק כי ראש צוות פקחי האבטחה ועגלת החץ באתר מוסמכים בהסמכות הנדרשות  .יג

 הינה לוח נייד מהבהב.
  קות, ידווח הפקח למנהל המערך את פרטי החברות, עגלות החץ וראשי הצוותים.בסיום כלל הבדי  .יד
 הפקח לא יאשר תחילת עבודה במקרים הבאים: -אי מתן אישור לתחילת עבודה   .טו

 .היתר עבודה שאינו בתוקף  

  חוסר אפשרות לקיים את הנחיות המזמין או מ"י (חוסר בעגלת חץ, חוסר בתאורה, חוסר
  באביזרי בטיחות). 

 כל מקרה שכזה יגובה בהחלטת ממונה (ראש צוות  -צוע תרשים שאינו מופיע בהיתר בי
  פקחים/ מנהל איזור/ מנהל מערך).

בדיקת הצבת הסדרי התנועה: בעת בדיקת הצבת הסדרי התנועה יוודא הפקח את ההדגשים   .טז
  הבאים:

  לתרשים כמות האביזרים להסדרי התנועה אינה פחותה מזו הרשומה במפרט הכמויות המצורף
  אשר בחוברת המדריך להסדרי התנועה. 

 .(רזרבה) קיימים אביזרים חילופים/נוספים במידה והדבר יידרש  

  אביזרי הסדרת התנועה מוצבים בהתאם לתרשים המצוין בהיתר העבודה של העירייה ו/או בתנאי
  משטרת ישראל לביצוע העבודה באתר.

 המופיעים בתרשים. האביזרים להסדרת התנועה מוצבים במקום ובמרחקים 

  האביזרים להסדרת התנועה גלויים ואינם מוסתרים ע"י עצמים שונים כגון: עצים, תמרורים שונים
  וכו'.

  .תנאי המשטרה מקוימים בשטח ותואמים להיתרים ולאישורים שבידי הקבלן 

  או /לדוגמה: תמרורים ושלטים תקינים וברורים (אינם דהויים ו -אביזרי הסדרי התנועה תקינים
מחוקים), תמרורים ושלטים יציבים (אינם נהדפים ממכות רוח, הדף אוויר של רכבים עוברים), 

  תקינים (אינם כבויים ו/או אינם פועלים).12/ 132) -מהבהבים ( ו
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 .פקח התנועה יידע את מפקח חברת מוריה על ליקויים באביזרי הסדרת התנועה וידרוש תיקונם  

 רת מוריה אם יש צורך בהזזת האמצעים להסדרת התנועה ו/או פקח התנועה יוודא עם מפקח חב
ת נתיב אחר (הפיכת צד) במהלך המשמרת. במידה וכן, הפקח יוודא כי הזזה זו נעשית דצורך בסגיר

  בהתאם לתרשימי והנחיות חברת נתיבי ישראל בע"מ או חוברת תרשימים עירונים. 

  ה סוגיה זו בפני מפקח חברת מוריה בכל הפקח יעל -תמרורים קבועים העלולים לגרום לבלבול
  מקרה כיסוי תמרורים קבועים יעשה לפי הנחיות מפקח חברת מוריה ויצוין בדוח המשמרת.

 .הפקח יציין בדוח המשמרת את כמות אביזרי הסדרי התנועה החסרים/לקויים  
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  תרשים זרימה בפתיחת האתר  – )2א(נספח 
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  תמורהה –נספח ב' 

  טופס ההצעה הכספית כפי שהוגש על ידי המציע)כתב הכמויות ו(
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 נספח ג' – טופס העדר תביעות
  

  לכבוד
  מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ

  )3(קומה  9רח' הלני המלכה 
  ירושלים

  א.ג.נ.,

  הצהרה על העדר תביעות וכתב ויתור

' _________ (להלן: מס הסכם") לפי הספקאני החתום מטה, __________________ ספק שירותים (להלן: "

, אין לי ולא בתוספת מע"מש"ח  ____________"), מצהיר בזה כלפיכם כי בכפוף לתשלום הסך של הסכםה"
תהיינה לי כל תביעות, דרישות, טענות מכל מין וסוג שהוא כלפיכם או כלפי כל מי שפעל בשמכם או מטעמכם, והקשור 

  .הסכםבשירותים נשוא ה

או השירותים נפרעו במלואם. וכי  הסכםאו שכר ה הסכםים או השכר המתחייבים מהאני מאשר בזה כי התשלומ
  קיבלתי את כל התשלומים המהווים תמורה מלאה סופית ומוחלטת המגיעה לי בגין כל האמור.

לראייה באתי על החתום מרצוני הטוב והחופשי ללא כל לחץ וכפיה ולאחר שהובהר לי תוכנו של מסמך זה 
  והשלכותיו.

  ך זה נחתם כדין, על ידי, בשמי ובשם כל מי שפעל עבורי או מטעמי במתן השירותים.מסמ

  

  

  

________________    _____________________  

  הספק                                     תאריך                     

  (שם, חתימה וחותמת)                       
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  ערבות ביצוע –' דנספח 

  ___תאריך: __________

  לכבוד

  חברה לפיתוח ירושלים בע"מ מוריה
  9הלני המלכה רח' 

  ירושלים
  

  א.ג.נ.,

  ערבות בנקאית מס' __________ הנדון:

על פי בקשת ____________________ (להלן: "הספק"), אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום לפי  . 1

שקלים חדשים), כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן מאות אלף  חמש(₪  500,000דרישתכם, עד לסכום כולל של 

 הספק"), בקשר לעמידתו של סכום הערבותלהלן (להלן: " 4בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף 

  .מוריהבהתחייבויותיו על פי ההסכם לאספקת מערך של פקחי תנועה לאתרי העבודה של 

ה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישה, באופן מיידי ובכל אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונ . 2

) ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי הכתובת המופיעה בראשית כתב 7מקרה לא יאוחר מתום שבעה (

  ערבות זה.  

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זה, יכול שתהיה לשיעורין, וכי התשלום  . 3

  צע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על סכום הערבות.יתב

 כל סכום שיידרש על פי ערבות זו ישולם בתוספת הפרשי הצמדה למדד (כלפי מעלה בלבד) בהתאם לתנאים הבאים:   . 4

ית לסטטיסטיקה או "מדד המחירים לצרכן" כפי שמתפרסם מידי חודש על ידי הלשכה המרכז -"מדד"  .4.1

במידה ויחדל פרסום על ידי גוף כאמור או יוחלף במדד אחר, מדד זהה באופיו או המדד שיפורסם על ידי 

    גוף אחר.

הסכום לתשלום, כשהוא נושא את ההפרש בין מדד חודש _______שפורסם ביום ______  -"צמוד למדד"  .4.2

 ני מועד התשלום.(הינו _______ נקודות) לבין המדד שפורסם לאחרונה לפ

התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא אוטונומית ובלתי מותנית, ובכלל זה לא תהיו חייבים להסביר, לנמק, לפרט,  . 5

  .מהספקלבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום 

  כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה.   .6

  יתו, ויעמוד בתוקפו על ליום _________.כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו בתאריך המצוין בראש   .7

  

  בכבוד רב,

  

 בנק _________________________
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  הצהרה בדבר תשלום שכר מינימום והיעדר הפרות בדיני עבודה  - 1נספח ה

  "מבע ירושלים לפיתוח חברה מוריהתחילת ההתקשרות עם  לצורך

הכספים של חברת ______________, ח.פ. _________ סמנכ"ל  -אנו הח"מ ____________ מנכ"ל ו

עובדיה המועסקים אצלה,  לכל בקביעות "), מצהירים בזאת שהחברה משלמתהחברה____________ (להלן: "

  כדלקמן:

ותקנותיו וכן דמי חופשה שנתית  1987 -שכר שאינו נמוך משכר המינימום לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז  . 1

ג, דמי הבראה, דמי מחלה, גמול עבור עבודה בשעות נוספות, גמול עבור ופדיון חופשה, תשלום עבור ימי ח

עבודה ביום המנוחה השבועי או בחג, דמי נסיעה, תשלום עבור ימי אבל ועבור כל יום היעדרות אחר בתשלום, 

הודעה מוקדמת או תמורת הודעה מוקדמת, פיצויי פיטורים וכן כל תשלום או זכות אחרת כלשהם המגיעים 

  ד לעובדיו על פי כל דין ו/או הסכם לרבות הסכם קיבוצי החל לגביהם או שהסכים לשלמם.ממעבי

  , גמל.תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי, קרנות עובדים, תשלומי פנסיה . 2

  על החתום:

  מנכ"ל: ______________

  

  סמנכ"ל כספים: ____________

  

  תאריך: _______________
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  ו"ח בהתייחס להצהרת החברהחוות דעת ר - 2הנספח 

  חברת __________ ח.פ. ___________ ("החברה")

  חוות דעת רו"ח ____________

  בהתייחס להצהרת החברה מיום ________

בנספח שהוצגה הנ"ל  הצהרת המנהלים את לבקשתכם, וכרואי החשבון המבקרים של החברה__________, ביקרנו

חברה לפיתוח  מוריההתקשרות עם הצעת  לצורך" ר הפרות בדיני עבודהתשלום שכר מינימום והיעד, בדבר "1ה

), המצורפת בזאת והמסומנת בחותמת "ההצהרה" - (להלןלהתקשרות ואשר מהווה תנאי מהותי ירושלים בע"מ 

נ"ל משרדנו לשם זיהוי בלבד. הצהרה זו הינה באחריות הנהלת החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על ההצהרה ה

  בהתבסס על ביקורתנו.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה, נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת 

ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין באמור בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית מהותית. הביקורת כוללת 

שבהצהרה הנ"ל. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס סביר לחוות בדיקה מדגמית של ראיות התומכות במידע 

  דעתנו.

לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו, האמור בהצהרה הנ"ל משקף באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את המפורט בה, 

  בהתאם לספרי החשבונות של החברה.

  

  בכבוד רב,

  

  רואה חשבון
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  ודיותס על ושמירה התחייבות כתב - 'ו נספח

  :כדלקמן ומתחייב מסכים, מצהיר הריני

בסודיות מוחלטת ולא להעביר או לגלות, בין במישרין ובין בעקיפין, לצד שלישי כלשהו, בין בתמורה  לשמור  .1
ידי המזמין, מנהל הפרויקט או מי -ובין שלא בתמורה, כל מידע סודי אשר יימסר לי במהלך הפרויקט על

הו בהסכמת המזמין, מנהל הפרויקט או מי מטעמם, או כל מידע סודי אשר מטעמם או מאת גורם אחר כלש
יוצר על ידי או על ידי מי מטעמי במסגרת הפרויקט, או יצטבר אצלי או אצל מי מטעמי בכל דרך אחרת 

  במסגרת הפרויקט, ללא הסמכת המזמין מראש ובכתב. 
הגבלה, כל מידע וידע עסקי, מסחרי,  משמעו, לרבות וללא "סודי"מידע כתב סודיות זו המונח  לצורך  

פה, מצולם, מוקלט, ניתן לקריאה או לפענוח -טכנולוגי, תפעולי, סטטיסטי, פיננסי או שיווקי, בין בכתב, בעל
בצורה גרפית או בכל אופן אחר, והנוגע, במישרין או בעקיפין, למזמין או לפרויקט. המונח "מידע סודי" בכתב 

) היה נחלת הכלל עובר למסירתו כאמור או היה לנחלת הכלל לאחר מכן 1ע אשר (התחייבות זה לא יכלול מיד
) היה מצוי בחזקתו 2שלא מחמת מעשה או מחדל של מנהל הפרויקט בניגוד להוראות כתב התחייבות זה; או (

  החוקית של מנהל הפרויקט עובר למסירתו כאמור, כפי שיוכח על ידי מנהל הפרויקט במסמכיו הכתובים. 
  להשתמש במידע הסודי, אלא במסגרת ולצורך הפרויקט, ללא אישורו של המזמין מראש ובכתב.  לא  .2
 בתמורה בין, כלשהו שלישי לצד, בעקיפין ובין במישרין בין, לגלות או להעביר ולא מוחלטת בסודיות לשמור  .3

, בפרויקט עורבותימ סיום לאחר ואף הפרויקט במהלך לי יימסר אשר סודי מידע כל, בתמורה שלא ובין
 ההתחייבויות אחר ואמלא, הפרויקט מנהל או המזמין ביוזמת אם ובין ביוזמתי אם בין, כלשהי מסיבה

  .במלואן זה התחייבות בכתב המפורטות
לבצע, להרשות, לאפשר ו/או לגרום לאחר לבצע במידע הסודי העתקות, צילומים, הסרטות, שכפולים,  לא  .4

  דומה, ללא אישורו של המזמין או מנהל הפרויקט מראש ובכתב.  תדפיסים או כל שימוש אחר
בכל אמצעי הזהירות האחרים המקובלים אצלי בקשר למידע סודי שלי עצמי, ולהודיע למזמין בכתב  לנקוט  .5

  מיידית על כל מקרה של אובדן מידע סודי כלשהו. 
 לפי, סיום לידי בפרויקט עורבותימ הגעת עם או הראשונה דרישתו עם מיד, למזמין למסור או להשיב  .6

  .הסודי המידע על בהסתמך שנוצר מידע כל לרבות, הסודי המידע את, המוקדם
לי שהפרת התחייבויותיי על פי כתב התחייבות זה עלולה לגרום למזמין נזק בלתי הפיך, אשר לא ניתן  ידוע  .7

 שכר זה ובכלל, לו שיגרמו הוצאה או קנז כל בגיןלתקנו בסעד כספי בלבד, ואני מתחייב לפצות את המזמין 
  .זה סודיות בכתב כאמור מהתחייבויותיי התחייבות הפרת ערב, דין עורך טרחת

כתב סודיות זה וכל עניין הקשור ביישומו או הנובע ממנו, בסודיות, למעט כל עניין שגילויו נדרש  לשמור  .8
  . לצורך קיום החיובים על פי כתב סודיות זה או על פי כל דין

 מגבלת ללא בתוקפן ותעמודנה חתימתי עם מיד לתוקפן תיכנסנה זה התחייבות בכתב כאמור התחייבויותיי  .9
  .זמן

כל אישור, הגבלה או מניעה כלשהי, בין על פי דין ובין מכוח חוזה, לביצוע התחייבויותיי על פי כתב  אין  .10
כל מי מטעמי, לרבות עובדים, בעלי מניות,  לפי כתב סודיות זה יחולו עלי ועל התחייבויותיסודיות זה. 

  שותפים, ספקים, יועצים וכדומה. 
  שינוי כל שכתב סודיות זה כפוף לאישורו של המזמין מראש ובכתב.  כל  . 11
, המזמין של עובד איני. המזמין לבין ביני עבודה יחסי כל ליצור כדי זו התחייבות על בחתימתי אין כי לי ידוע  .12

  .כמעביד לפיכ חב לא והוא
 במסגרת עבודתי בתוצרי כלשהם קנין זכויות לי להקנות כדי זו התחייבות על בחתימתי אין כי לי ידוע  .13

  .שלי ולא, המזמין של הן כאמור הקנין זכויות. הפרויקט
  

  :החתום על באתי ולראיה

  

  

_________________  

  מלא שם

___________________  

  חתימה
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  ינספח ביטוח - זנספח 

   לצורך נספח זה בלבד:

ו/או חברות, מוסדות  עיריית ירושלים ו/או מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ - "המזמין"" או מוריההגדרת "
וגופים בבעלות חלקית או מלאה של עיריית ירושלים אשר לעיריית ירושלים יש בהם אינטרס כלשהוא ו/או הרשות 

משרד התחבורה  -משרד השיכון ו/או מדינת ישראל  -ו/או מדינת ישראל  לפיתוח ירושלים ו/או רשות מקרקעי ישראל
ו/או חברת הגיחון בע"מ ו/או תכנית אב לתחבורה ירושלים (העמותה לתכנון פיתוח ושימור אורבני) ו/או החברה 

רבות ופנאי החברה העירונית לניהול קריית ספורט, ת –העירונית אריאל ו/או פיתוח מזרח ירושלים בע"מ ו/או אריאל 
בירושלים בע"מ ו/או  עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ ו/או המפקח כהגדרתו בהסכם ו/או עובדים ו/או 

  )."המזמין" מנהלים של כל הנ"ל (להלן ייקראו יחדיו:

 מובהר בזה כי אישורי הביטוח שיוצגו ע"י הזוכה אינם באים לצמצם את התחייבויותיו על פי מפרט ביטוחי הזוכה
והמתכון התמציתי של אישורי הביטוח הינו אך ורק כדי לאפשר למבטחי הזוכה לעמוד בהנחיות הפיקוח על הביטוח 
לגבי נוסח אישורי ביטוח. הוראות הביטוח המחייבות הן אלו המופיעות במפרטי הביטוח של הזוכה כמפורט בנספח 

נשי ביטוח מטעמו על מנת להבין את הדרישות זה. על הזוכה יהיה ללמוד דרישות אלו ובמידת הצורך להיעזר בא
  וליישמן בביטוחיו ללא הסתייגות.

פי הסכם זה ו/או על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין, מתחייב הזוכה לערוך -מבלי לגרוע מאחריות הזוכה על .1
מר הפעילות ולקיים, על חשבונו, וזאת במשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, החל מיום תחילתה כולל עד ג

 - אישור קיום ביטוחים ),1(זבנספח ו/או תקופת השירותים, את הביטוחים המפורטים בסעיפים שלהלן וכן 
"), על כל תנאיהם, אישור קיום ביטוחי הזוכההמצורף ומסומן, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן: "

  "): ביטוחי הזוכהלן (להלן בהתאמה: "בחברת ביטוח מורשית כדין, ובתנאים אשר לא יפחתו מן המפורט לה

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בהתייחס לביטוח אחריות מקצועית, יחזיק הזוכה בביטוח כל עוד קיימת 
  שנים ממועד סיום ההתקשרות.  7 -אחריותו על פי כל דין ולא פחות מ

ליסות הכוללות את התחייבויות מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לבקשת המזמין, הזוכה מתחייב להמציא עותק פו
  החוזיות.

  ביטוחי הזוכה: .2

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 2.1

המבטח את חבות הזוכה על פי דין בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שייגרם לגופו ו/או לרכושו של אדם 
 ו/או ישות כלשהי בכל הקשור בביצוע הפעילות ו/או במתן השירותים.

גבלה בדבר: אש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, חבות בגין הביטוח אינו כפוף לכל ה
וכלפי קבלנים וקבלני משנה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, וכן 

  תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. 

  ביטוח חבות מעבידים 2.2

 -סח חדש] ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם פי פקודת הנזיקין [נו-המבטח את חבות הזוכה על
, כלפי עובדי הזוכה בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה מקצועית שתיגרם למי מהם תוך כדי ו/או עקב 1980

 עבודתם. הביטוח לא יכלול סייג בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות פעילות ומנוחה וכן בדבר העסקת נוער.

  ביטוח אחריות מקצועית 2.3

המבטח את חבות הזוכה על פי דין בשל תביעה או דרישה שהוגשה לראשונה במשך תקופת הביטוח בגין 
הפרת חובה מקצועית ו/או טעות ו/או השמטה ו/או רשלנות מצד הזוכה ו/או עובדיו ו/או מנהליו ו/או בגין 

המועד מי מהבאים מטעמו, בכל הקשור בביצוע הפעילות ו/או במתן השירותים, שאירעו לאחר 
הרטרואקטיבי המפורט להלן. למען הסר ספק, הביטוח מכסה גם אובדן שימוש, חריגה מסמכות בתום לב 

חודשים מתום  6וכן נזקים פיננסיים שאינם עקב נזק פיזי לגוף או לרכוש. הביטוח יכלול תקופת גילוי בת 
יצוע הפעילות ו/או מתן תוקף הביטוח. התאריך הרטרואקטיבי על פי הביטוח לא יאוחר ממועד תחילת ב

 השירותים.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ככל שהזוכה עושה שימוש בכלי רכב בקשר עם ביצוע הפעילות ו/או מתן השירותים  .3
נשוא הסכם זה, הזוכה מתחייב לערוך ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, 

בגין נזק ₪  500,000 –צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך שלא יפחת מ וכן ביטוח אחריות בגין רכוש של 
  אחד.

  ביטוחי הזוכה יכללו, בין היתר, את ההוראות הבאות: .4
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ביטוחי הזוכה (למעט ביטוח אחריות מקצועית) ייערכו לפי נוסח שלא יפחת מתנאי "ביט" ו/או מתנאים  .4.1
 מקבילים לו.

מזמין ו/או מי מהבאים מטעמו, אולם הוויתור על זכות התחלוף המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי ה .4.2
 כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המזמין ו/או לטובתו והמבטח מוותר על  .4.3
 כל זכות ו/או דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחים אלה.

 רבתי מבוטל בזאת, אך אין בכך מכדי לגרוע מהזכויות והחובות של המבטח והמבוטח ע"פ דין. חריג רשלנות  .4.4
 הזוכה לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחי הזוכה.  .4.5
 הפרה בתום לב של תנאי מתנאי הפוליסות לא תפגע בזכויות המזמין ו/או מי מהבאים מטעמו לקבלת שיפוי.  .4.6

כה מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה לרבות באישור קיום ביטוחי הזוכה, והוא הזו .5
מתחייב, בין היתר, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא, כי פוליסות ביטוחי הזוכה תחודשנה 

תים עפ"י ההסכם, ולעניין ביטוח מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות ו/או השירו
לעיל, ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף  1אחריות מקצועית כאמור בסעיף 

 הביטוחים. 

ימים לפני מועד תחילת  7 -ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין מתחייב הזוכה להמציא למזמין, לא יאוחר מ .6
סכם זה את אישור קיום ביטוחי הזוכה, כשהוא חתום כדין על ידי המבטח, הפעילות ו/או מתן השירותים עפ"י ה

וכן להמשיך ולהמציא את אישור קיום הביטוחים בגין הארכת תוקפו לשנה נוספת, מדי שנת ביטוח, למשך כל 
תקופת ההתקשרות ו/או השירותים על פי ההסכם (ולעניין ביטוח אחריות מקצועית, מתחייב הזוכה להמשיך 

 לעיל).  1יא את אישור קיום ביטוחי הזוכה לתקופות נוספות בהתאם להתחייבות בסעיף ולהמצ

הזוכה מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת אישור קיום ביטוחי הזוכה כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינה תנאי 
זוכה על פי מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של ה

 הסכם זה ו/או על פי כל דין. 

מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי הזוכה כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו  .7
בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את הזוכה מחובתו לשפות ו/או לפצות את המזמין 

 נזק ו/או אובדן שהזוכה אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.  ו/או את מי מהבאים מטעמו בגין כל

המזמין יהיה רשאי, אך לא חייב, לבדוק את אישור קיום ביטוחי הזוכה כאמור לעיל, והזוכה מתחייב לבצע כל  .8
שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נושא האישור 

יותיו על פי הסכם זה. הזוכה מצהיר ומתחייב, כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים להתחייבו
כמפורט לעיל אינן מטילות על המזמין ו/או על מי מהבאים מטעמו כל חובה ו/או כל אחריות שהיא לגבי הביטוחים 

ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה ו/או נושא אישור קיום ביטוחי הזוכה, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, 
אחריות שהיא המוטלת על הזוכה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט 

 לעיל ובין אם לאו, בין אם בדק המזמין את אישור קיום ביטוחי הזוכה ובין אם לאו.

ות כמפורט באישור קיום ביטוחי הזוכה הינה בבחינת מוסכם בזאת, כי קביעת טיב הביטוחים וגבולות האחרי .9
דרישת מינימום המוטלת על הזוכה שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. הזוכה מצהיר ומאשר בזאת 
כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי המזמין ו/או כלפי מי מהבאים מטעמו בכל הקשור לגבולות 

  ו כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו. האחריות האמורים ו/א

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מצהיר הזוכה ומתחייב, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין  .10
באחריותו  ו/או כלפי מי מהבאים מטעמו, בגין כל נזק שייגרם לרכושו מכל סוג שהוא ו/או לרכוש בשימושו ו/או

של הזוכה ו/או לרכוש כלשהו המשמש את הזוכה לצורך ביצוע הפעילות ו/או במתן השירותים ו/או לרכוש כלשהו 
המובא ע"י הזוכה ו/או מטעמו ו/או עבורו למקום הפעילות ו/או לסביבתו (לרבות כלי רכב, ציוד, כלים ומתקנים) 

לא נערך (ואם נערך גם אלמלא ההשתתפויות העצמיות ו/או ו/או בגין נזק תוצאתי, בין אם נערך ביטוח ובין אם 
ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסות), והוא פוטר בזאת את מי מהגורמים הנ"ל מכל אחריות לנזק לרכוש 

 כאמור. יובהר כי פטור כאמור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

נותני שירותים אחרים לרבות קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר הזוכה מתחייב, כי בהתקשרותו עם ספקים ו/או  .11
עם ביצוע הפעילות ו/או מתן השירותים נשוא הסכם זה, הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות עם הגורמים 

לעיל, וכן סעיף לפיו הם מתחייבים לאחוז בביטוחים נאותים ביחס  10הנ"ל סעיף פטור בנוסח כאמור בסעיף 
זאת למשך כל תקופת התקשרותם עם הזוכה. למען הסר ספק, האחריות הבלעדית לקיום ו/או היעדר לפעילותם, ו

 כיסוי ביטוחי נאות לקבלני המשנה כאמור לעיל, מוטלת על הזוכה.

לעיל הינם מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו ע"י הזוכה תהווה הפרה יסודית של  1-11סעיפים  .12
 ההסכם.
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  אישור קיום ביטוחי הזוכה  -) 1(זנספח 

 אישור קיום ביטוחים  (DD/MM/YYYY)  תאריך הנפקת האישור

ל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כ
עם  ין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיבזאת, במקרה של סתירה ב

 מבקש האישור. 

 מען  המבוטח  אופי העסקה *  מעמד מבקש האישור *
ח.פ. / מספר 

 מבקש האישור * ישות

 משכיר  ☐

  שוכר  ☐

  זכיין ☐

  לני משנה קב ☐

  מזמין שירותים ☒

  מזמין מוצרים ☐

         אחר:  ☐

 נדל"ן ☐

  שירותים  ☒

  אספקת מוצרים ☐

   אחר:  ☐

  שם

  

 9הלני המלכה 
  ירושלים

511124778  
מוריה חברה לפיתוח 

  ירושלים בע"מ

, קריית 1כיכר ספרא 
  העירייה, ירושלים

500230008  

   עיריית ירושלים

ת, מוסדות ו/או חברו
וגופים בבעלות חלקית או 

מלאה של עיריית 
ירושלים אשר לעיריית 

ירושלים יש בהם אינטרס 
  כלשהוא

, קריית 2כיכר ספרא 
  העירייה, ירושלים

  הרשות לפיתוח ירושלים  500500392

  רשות מקרקעי ישראל  500101761  , ירושלים15הצבי 

, 3קלרמון גאנו 
  ירושלים

500100797  
ינת ישראל משרד מד

  השיכון

  500102736  , ירושלים5בנק ישראל 
מדינת ישראל משרד 

  התחבורה

, 101דרך חברון 
  ירושלים

  חברת הגיחון בע"מ  512291295

  , ירושלים97יפו 
580127538  

 

תכנית אב לתחבורה 
ירושלים (העמותה 

לתכנון פיתוח ושימור 
  אורבני)

, 1דרך בנבנישתי 
  ירושלים

  החברה העירונית אריאל  513184713

, 18שלומציון המלכה 
  ירושלים

520027392  
פיתוח מזרח ירושלים 

  בע"מ

, 1דרך בנבנישתי  החברה  –אריאל   514970185
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העירונית לניהול קריית   ירושלים
ספורט, תרבות ופנאי 

  בירושלים בע"מ

  513036137  , ירושלים31הנביאים 
כז עדן החברה לפיתוח מר

  ירושלים בע"מ

  ו/או עובדים ו/או מנהלים של הנ"ל.

ת.ז./ 
  ח.פ.

  

  

  מען

  

  

  

  כיסויים 

כיסויים נוספים בתוקף וביטול 
  חריגים

  יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד' 

גבול האחריות/ סכום 
  הביטוח

תאריך 
  סיום

  תאריך תחילה
נוסח ומהדורת 

  הפוליסה
מספר 

  הפוליסה

  סוג הביטוח

  

חלוקה לפי 
גבולות אחריות 
  או סכומי ביטוח

  סכום  מטבע

  אחריות צולבת  302

קבלנים וקבלני  –הרחבת צד ג'  307
  משנה

ויתור על תחלוף לטובת מבקש  309
  האישור 

  כיסוי לתביעות המל"ל 315

מבוטח נוסף בגין מעשי או  321
  מבקש האישור –מחדלי המבוטח 

ג'  מבקש האישור מוגדר כצד 322
  בפרק זה

  ראשוניות 328

רכוש מבקש האישור ייחשב  329
  כצד ג'

  צד ג'    ביט:______      4,000,000  ₪

ויתור על תחלוף לטובת מבקש  309
  האישור 

היה וייחשב  -מבוטח נוסף 319
  כמעבידם של מי מעובדי המבוטח

   ראשוניות 328

    ביט:______      20,000,000  ₪
חבות 

  מעבידים
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  אובדן מסמכים 301

  אחריות צולבת 302

ויתור על תחלוף לטובת מבקש  309
  האישור 

מבוטח נוסף בגין מעשי או  321
  מבקש האישור –מחדלי המבוטח 

  מרמה ואי יושר עובדים 325

  פגיעה בפרטיות 326

  עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח 327

  ראשוניות 328

  חודשים) 6תקופת גילוי ( 332

₪  2,000,000    

  תאריך רטרו:

  

  

______  

    
אחריות 

  מקצועית

  

  (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:השירותים פירוט 

  , ו/או כל קוד רלוונטי אחר לפקחי ומכוויני תנועה.שירותי פיקוח ובקרה – 084

  

  ביטול / שינוי הפוליסה *

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או  יום 30לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא  שינוי
  הביטול. 

  

  חתימת האישור

  

  המבטח:


