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  רשות שדות התעופה
  המשרד הראשי

  תקציבים לוגיסטיקה וכלכלה

  

  עבור עובדי רשות שדות התעופה הסעדה שונים בנתב"גלמתן שירותי חוזה 
  

  2017שנערך ונחתם ביום ____, בחודש ______, שנת 
  

  בישראל רשות שדות התעופה    :ב י ן
  ,1977-פי חוק רשות שדות התעופה, התשל"ז- עלשהוקם תאגיד     
  70100גוריון -בן, נמל התעופה 137ת.ד.     
  ")הרשות(להלן: "    

  _______________  :ל ב י ן
    _______________  
    _______________  

  ")מפעילה(להלן: "
  

, ובכלל זה את נמל תעופה בן התעופהונמלי את שדות המנהלת והמפעילה , והרשות הינה המחזיקה  הואיל
  ;1977- שדות התעופה, תשל"ז), על פי חוק רשות "נתב"ג: "(להלןו , על כל מתקניגוריון

 העניקבאחריות ל מפעיללפיו ישא ה _______מס':  חוזהב מפעילמעוניינת להתקשר עם ה והרשות  והואיל
הכול בהיקף, באופן , )לפי העניין(לרשות את השירותים (כהגדרת מונח זה להלן), כולם או חלקם 

  ;, כפי שינתנו מעת לעתרשותלהוראות ה בכפוףו חוזהתנאים המפורטים לשם כך בוב

(כהגדרת  בהליך קבלת ההצעות במכרז מפעילשל ה הצעתו על זכייתהכריזה וועדת המכרזים ברשות   והואיל
 מכרז, וזאת בהסתמך, בין היתר, על הצהרותיו והתחייבויותיו כפי שהוגשו במסגרת המונח זה להלן)

  ;וכן על ההצהרות המפורטות לעיל ולהלן בחוזה

מסכים להתקשר עם הרשות בחוזה ולהחיל במסגרתו את כל רכיבי ותנאי העבודה הנדרשים,  לוהמפעי  והואיל
 מתןב יםומתמח יםעוסק(כהגדרתם להלן),  המפעילהוא ועובדי , כי ומתחייב בזאת מצהיר וכן הוא

הידע, הניסיון, המיומנות  יבעלהינם  המפעילועובדי , וכן כי הוא השירותים (כהגדרתם להלן)
על פי החוזה הנדרשים  הרישיונותההיתרים, המקצועית, הכישורים, המשאבים, האמצעים, האישורים, 

   ם.ובמועד םבמלוא שירותיםה מתןלצורך (לרבות על פי הוראות כל דין), 

  לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

  , נספחים ופרשנותמבוא .1

 .ותנאי מתנאיו מנוהיוהנספחים המצורפים לו מהווים חלק בלתי נפרד  חוזההמבוא ל .1.1

כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות והקלת ההתמצאות בלבד, ואין לעשות בהן שימוש לצורכי  .1.2
 או לכל תכלית אחרת. חוזהפרשנות ה

ר אף מין וכן כל האמור בחוזה במין זכ ;כל האמור בחוזה בלשון יחיד אף לשון רבים במשמע, ולהיפך .1.3
 .שרְק הֶ והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת מן הַ  ;נקבה במשמע, ולהיפך

הוראות החוזה, מובהר בזה, כי הפניה בחוזה לנספח כלשהו משמעה הפנייה לנוסח שאר מבלי לגרוע מ .1.4
המעודכן ביותר של הנספח כפי שיהיה קיים באותו מועד. כל שינוי ועדכון לנספחים יהא כפוף 

  הרשות מראש ובכתב, אלא אם נאמר אחרת בחוזה זה או בנספח הרלבנטי.לאישורה של 
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לבין הוראה המופיעה  החוזהבכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין הוראות  .1.5
, האמור בסעיף קטן זה ברישאמחויב להוראה הנקובה בחוזה. מבלי לגרוע מ מפעיליהיה ה בנספחיו,

או ו/התאמה - או איו/סתירה ו/או היה צריך לגלות כבעל מקצוע סביר,  מפעילה הגילבכל מקרה שבו 
- או איו/סתירה מהוראותיו (לרבות  לבין הוראה אחרת חוזהמשמעות בין הוראה מהוראות ה-דו

או  ,נספחי החוזה, לבין עצמם)ין בין הוראות החוזה לבין נספחיו ו/או ב משמעות-או דוו/התאמה 
שבין הוראות החוזה להוראות כל  התאמה-או איו/סתירה ו/או  נכוןק בפירושם הספֵ  מפעיללשהיה 

בכתב, באופן מיידי ובכתב, על מנת לקבל הוראות  באחריות הבלעדית לפנות לרשות, מפעילשא הידין, 
את  מפעיליעכב הלא , כאמורלקבלת הוראות עד  מובהר בזאת, כיבדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. 

 הוראה לשם כך. אלא אם קיבל מהרשות ו/או מכל מי מטעמה מהשירותיםכל חלק של  וביצוע

 בחוזה זה יהיו למונחים המפורטים להלן הפירושים שבצדם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר: .1.6

ואיזה מהשירותים ביצוע בהם ו/או במסגרתם יידרש כל מתקני הרשות   -  "אתרי הרשות"
מקומות השירות לגרוע,  על פי שיקול דעתה של הרשות, לרבות ומבלי

וכן הנכסים והאתרים שאותם תעמיד  שבמפרט הנכסיםבנתב"ג 
  לצורך מתן השירותים כמפורט בחוזה זה. מפעילהרשות ל

לרבות כל חוק, תקנה, צו, כלל, פסיקת רשות שיפוטית מוסמכת, חוקי   -  "דין"
בת תוקף, הנחייה, דרישה, היתר (כהגדרתו  עזר, צו מינהלי, תוכנית

פקודה, תקן מחייב, הוראה מאת  הסכם קיבוצי, צו הרחבה, לעיל),
רשויות מוסמכות (כהגדרתן להלן), והכל (א) כפי שישתנה ו/או יעודכן 

(ב) בקשר ישיר או  -ו/או יוחלף מעת לעת במהלך תקופת ההתקשרות ו 
בחוזה ובנוסף (ג) בין אם  למפעיעקיף עם ביצוע מלוא התחייבויות ה

  .נזכרו בחוזה במפורש ובין אם לאו

  . ותנאי מתנאיו חוזה זה על נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו  -  "החוזה"

לרבות כל אישור, היתר, רישיון, רישוי, תקן, הסכמה, החלטה, צו   - "היתרים" או "היתר"
וכיו"ב הנדרשים על פי כל דין לרבות כל רשות מוסמכת, ו/או על פי 
התחייבות חוזית ו/או על פי כל החלטה אחרת, ולרבות כל הסמכה ו/או 
תעודה שהותקנו ו/או הוצאו מכוחם, באמצעותם ו/או לצרכי אכיפתם 

או שהנפקתם דרושה מכוחם, באמצעותם ו/או לצרכי ו/או שהונפקו ו/
אכיפתם, והכל (א) כפי שישתנה ו/או יעודכן ו/או יוחלף מעת לעת 

(ב) בקשר ישיר או עקיף עם ביצוע מלוא  -במהלך תקופת ההתקשרות ו 
בחוזה ובנוסף (ג) בין אם נזכרו בחוזה במפורש  מפעילההתחייבויות 

 ובין אם לאו; 

רשות שדות התעופה שנחקקו מכוח הוראות חוק רשות שדות כללי   -  "הכללים"
  .1977- התעופה, התשל"ז

מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית   -  "  מדדה"
לסטטיסטיקה, כולל ירקות ופירות, או כל מדד מחירים לצרכן שיבוא 

   .במקומו

  ז.האחרון להגשת ההצעות למכר במועדהידוע  מדדה  -  "בסיס מדד"

למתן שירותי להתקשרות בחוזה  2016/070/0696/00מס' מכרז פומבי   -  "המכרז"
  .עבור עובדי רשות שדות התעופה הסעדה שונים בנתב"ג

טופס המענה למתן ציון (ג) (א) טופס הזמנת הצעות, (ב) החוזה,   - "מסמכי המכרז"
) מסמכים ותוספות למכרז ה) טופס ההצעה הכספית, (ד( האיכות
כדין ושקיבלו תוקף של חלק ממסמכי המכרז, והכל כפי  שפורסמו

  שפרסמה הרשות במסגרת המכרז.

למכרז, מצורפים  מפעילמסמכי המכרז הבאים, שהינם מתוך הצעת ה
טופס ההצעה הכספית טופס הזמנת ההצעות, : 'כו נספח לחוזה כ

  .טופס המענה למתן ציון האיכותו
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   .ו מי מטעמואו/, סמנכ"ל למינהל וארגון  -  "המנהל"

וראות ה ספחנ"
  "כלליות

  לחוזה. 'א  נספחכ המצורף נספחה  -

פדיון המכירות "
 "ברוטו

-  

 
בקשר  ,להן יהיה זכאי המפעילכל ההכנסות, בכסף, או בשווה כסף 

למתן שירותים לצדדים שלישיים כאמור  הרשאהישיר ו/או עקיף ל
, בשדה נוספת אותה הוא מקיים ו/או בקשר לפעילות להלן 12 בסעיף 

(ובלבד שאינה  הכלולה בהרשאהוזאת אף אם אינה מסוג הפעילות 
ת שהעניקה הרשות שאה אחרפעילות המתבצעת במישרין מכוח הר

הכנסות שינבעו למפעיל ממתן השירותים מושא בניכוי הכל למפעיל), ו
בלבד (ככל שהוא מוטל ובשיעורו במועד  מס ערך מוסףהחוזה לרשות ו

ללא ניכוי כל תשלום אחר מכל  –ולמען הסר ספק , ביצוע כל תשלום)
ו/או מתן  מין וסוג בו נדרש המפעיל לשאת בקשר עם ההרשאה

 ;עמלותו , היטלים, אגרותמיסים, כגון: השירותים

מונח זה יכלול את כל האמור בחוזה ובנספחיו, לרבות כל הפעולות   -   "השירותים"
אשר יש לספק, המסמכים והמידע שיש הציוד והעבודות שיש לבצע, 

לספק, התנאים והתכונות שיש לעמוד בהם, התקנים והסטנדרטים 
השירותים שיש לספק, ההיתרים שיש להשיג ולקיים שיש לעמוד בהם, 

  וכיו"ב. , אישורי הרשות ו/או המנהל שיש לקבלבתוקף

שירות אחר ו/או נוסף הנובע ממתן השירותים שינתנו על ידי ובנוסף כל 
, לרבות כל בחוזהנזכר במפורש בחוזה, אף שלא כמפורט  מפעילה

   .להלן 11.5 האמור בסעיף 

  יום חתימת החוזה ע"י הרשות.  -  "יום חתימת החוזה"

, 3.1.1הוראה ריבית חודשית בשיעור ריבית החשב הכללי, כהגדרתה ב - "ריבית בסיסית"
ספר מינהל כספי, המפורסם על ידי החשב -תכ"ם להוראות 3.3סעיף 

 הכללי במשרד האוצר; 
 ריבית בסיסית בתוספת מחצית האחוז לחודש;  - "ריבית פיגורים"

" או רשות מוסמכת"
  "מוסמכות רשויות"

סטטוטוריות, משרד  רשויותכל רשות שלטונית או מעין שלטונית,   -
, רשויות מקומיות התכנון מוסדותממשלתי, רשות ממשלתית, לרבות 

ועירוניות, רשות הכבאות, פיקוד העורף, משטרה, חברת החשמל, 
משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, וכן רשויות העוסקות במים 

  .וביוב, גז, בזק, טל"כ וכיו"ב

שכר המינימום "
  "הבסיסי

או שכר מינימום ענפי (ככל שייקבע), לפי הגבוה  שכר המינימום במשק  -
  ז;האחרון להגשת ההצעות למכר במועד מביניהם,

  ההתקשרות.תקופת משנות קלנדארית כל שנה  - "שנת חוזה"

בדצמבר שלאחריו,  31-מתחילה באחד בינואר ומסתיימת בשנת חוזה 
הראשונה של תקופת ההתקשרות, המתחילה הקלנדארית השנה למעט 

בדצמבר של  31- במועד תחילת תקופת ההתקשרות ומסתיימת ביום ה
האחרונה של תקופת  הקלנדאריתהשנה ולמעט אותה שנה, 

ההתקשרות, המתחילה באחד בינואר של אותה שנה ומסתיימת במועד 
 ; סיום תקופת ההתקשרות

מונפקים על ידי כרטיסים חכמים הנטענים בנקודות שוות כסף, ואשר   -  "מזון תלושי"
  .ולגורמים חיצוניים לעובדיה הרשות
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  ייצוג  .2

 המנהל - הרשות נציג .2.1

מתחייב  מפעילאו מי שיוסמך מטעמו. המנהל ההוא  לצרכי החוזהונציגה בא כוח הרשות  .2.1.1
את כל המידע, הנתונים  ו, בכל עת ובכל עניין, ולהעמיד לרשותהמנהללשתף פעולה עם 

 9 , והכל מבלי לגרוע מהוראות סעיף ווהנחיותי ודרישותיבצע את הוראותיו, לווהמסמכים 
או לפי העניין , המנהללגורם שאינו  מפעילשל ה. יובהר, כי לא יהיה כל תוקף לפניה להלן

  לאישוריו או הנחיותיו של גורם כאמור.

מובהר  באי כוח נוספים. וו/או להוסיף עלי זהות המנהלהרשות רשאית להחליף, מעת לעת, את  .2.1.2
 רשאי לפעול על ידי אחרים שיימצאו מתאימים לאותו עניין.כי המנהל 

 מפעילנציג ה .2.2

הרקע המקצועי, בעל הידע, ואשר הינו  נציג מטעמוישמש כאיש קשר, אשר ימנה  מפעילה .2.2.1
לצורך ברמה הדרושה, הכל הכישורים, המומחיות הניסיון, המיומנות המקצועית, היכולת, 

 .")מפעילנציג ה(להלן: " מפעילקשר ותאום בין הרשות ל

בכל הקשור לחוזה  מפעיליהיה הנציג הבלעדי והמוסמך להתחייב מטעמו של ה מפעילנציג ה .2.2.2
וכל הדרוש לצורך  ידאג לביצוע השירותיםהיתר, ירכז את המידע, המסמכים והפעילות, ובין 

   .על פי החוזה, במלואן ובמועדן מפעיליישום וביצוע כל התחייבויות ה

לרבות מספר הטלפון והפלאפון וכתובת , מפעילנציג העם ודרכי התקשורת פרטי ההתקשרות  .2.2.3
  .מנהלויתעדכנו בהודעה מראש ובכתב ל לרשות במועד החתימה על החוזה ויימסר, המייל

. מבלי 08:00-17:00יהיה זמין עבור הרשות בימי העבודה המקובלים, בין השעות  מפעילנציג ה .2.2.4
לרשות נציג הרשות,  מפעיללהלן, יתייצב נציג ה 9 ומהוראות סעיף לגרוע מכלליות האמור לעיל 

שעות  48באתרי הרשות ו/או בכל מקום אחר עליו יורה נציג הרשות, בהודעה מוקדמת של 
מביצוע ע ו/או הנובע הנוגעניין כל לצורך מתן ייעוץ בפועל ו/או עדכון ו/או דיווח ו/או ביצוע של 

  .יהיה זכאי בשל האמור לכל תמורה, מכל מין וסוג שהיא מפעילהשירותים, וזאת מבלי שה

לפי שיקול ולדרוש, בכל עת , וכן מפעילשלא לאשר את נציג השומרת לעצמה את הזכות  הרשות .2.2.5
 מפעילמובהר כי ליום.  14, בהודעה מוקדמת של מפעילנציג הדעתה הבלעדי, את החלפתו של 

המועדים לביצוע לגרום לדחיית , וכן לא יהא בכך תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכךלא 
  .השירותים

עצמו, תיעשה לאחר קבלת אישור הרשות לכך מראש ובכתב,  מפעילביוזמת ה מפעילהחלפת נציג ה
  כאמור, אלא מטעמים סבירים. מפעילוהרשות לא תתנגד להחלפת נציג ה

  מפעילות ההצהרות והתחייבוי .3

  מצהיר ומתחייב בזאת, באופן מלא ובלתי חוזר, כדלקמן:  מפעילה

, ו, ולמיטב ידיעתו גם לא עתידה להינקט נגדואשר לא ננקטה נגד ,תאגיד הרשום כדין בישראלהוא כי  .3.1
או תוצאה דומה  ו, מחיקתו, חיסול עסקיוכל פעולה שמטרתה ו/או תוצאתה האפשרית הנה פירוק

 אחרת.

איסור, הגבלה ו/או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין, חוזה או מסמכי ייסודו להתקשרותו כי אין כל  .3.2
אינו כפוף לכל התחייבות, לרבות התחייבות מותנית,  מפעילבחוזה ולביצוע התחייבויותיו על פיו; ה

יו, המנוגדת להתחייבויותיו על פי חוזה זה ואין בחתימתו על חוזה זה ו/או בביצוע התחייבויותיו על פ
  דין. -משום הפרה של חוזה ו/או התחייבות אחרת ו/או הפרה של כל דין לרבות תקנה, צו ופסק

ידוע לו כי השירותים; , ההסברים וההבהרות בקשר עם ביצוע הקיים ברשות כי דרש וקיבל את המידע .3.3
הוראות החוזה ובפרט בקשר עם בהתאם לביצוע השירותים החובה לבחינת המידע האמור לצורך ש
כי בכל מקרה לא יהיה במסירת ו ,מפעילה של וראות כל דין, מוטלות על אחריותו המלאה והבלעדיתה

המידע האמור על מנת להטיל על הרשות אחריות כלשהי ו/או על מנת לגרוע ו/או לפגוע בהתחייבויות 
 כמפורט בחוזה. מפעילה
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וכי הוא מתחייב לעבוד זון, לצורך סליקת תלושי מכי ידוע לו כי לרשות התקשרות עם חברת סליקה  .3.4
 , וכמו כן לפעול בעניין זה בהתאם להוראות נספח שירותי הטלפוניההאמורהעם חברת הסליקה 

. מובהר כי ציוד הסליקה יינתן למפעיל ללא עלות לתקופת ההתקשרות, ובכפוף לאמור )'כב נספח (
 .הוראות כלליותלנספח  7.2עיף בס

, בחן באופן המכרזמסמכי צרכי הרשות ודרישותיה לרבות אלו שנמסרו לו במסגרת מלוא כי הבין את  .3.5
את אפשרות הביצוע של כל אחת מהתחייבויותיו השירותים ואת כל היבטי ובעיני בעל מקצוע עצמאי 

דין המתייחסות ושאר הוראות ה ,המכרז המידע המפורט במסמכי: ולרבות לעניין זה על פי חוזה
בביצוע  ההכרוכהפעילות , להענקת השירותים וכן ההשלכות הנובעות מיישומן בקשר עם השירותים

כל נתון משפטי, ביצועי, תפעולי או בנוסף וכן  השירותים, היקפם הצפוי, רמת השירותים ואיכותם
נוספת שמצא ובחינה לאחר שבדק את האמור וכל בדיקה השירותים; כי עסקי הרלוונטי לצורך ביצוע 

ורה (כהגדרתה וכי התמ, בהתאם להוראות החוזה, הנו אפשרי ומעשי השירותיםלנכון, מצא כי ביצוע 
חוזה והוא מוותר בזאת באופן בלתי תמורה מלאה והוגנת לכל התחייבויותיו על פי הלהלן), משקפת 

 . חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן בקשר לכך

לא ימצא במצב של  כי יבצע את השירותים באופן התואם את האינטרס של הרשות, ובכלל האמור .3.6
 מסגרתוללא דיחוי, על כל עניין ב לרשות,להודיע כלפי הרשות וכן יפעל על מנת כלשהו ניגוד עניינים 

במקרה זה . כי עלול להתעורר ניגוד עניינים כאמור ,באופן סבירממנו יתעורר או שניתן יהיה להסיק 
כי כי אם תמצא הרשות,  מפעילל העניינים האמור. ידוע מיידית להסרת ניגוד מפעילהאחרון יפעל ה

כאמור, שלא הוסר גם לא לאחר התרעה סבירה לתיקון המצב, תהיה  ענייניםנוצר מצב של ניגוד 
הרשות רשאית, לבטל חוזה זה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד העומד לרשותה על פי חוזה זה ו/או על פי 

 .דין

מכל מעשה או מחדל אשר יש בו משום  ועלמנוישמרו על מוניטין הרשות,  מפעילונציג ה מפעילכי ה .3.7
 ה.הטוב ופעולותי השמרשות, פגיעה או הטלת דופי ב

, וכל הנחיה ו/או הוראה במסגרת ביצוע השירותים בצע המנהל ומי מטעמושהפיקוח אותו יכי ידוע לו  .3.8
אלא אמצעי  םאינ ו/או לכל מי מטעמו, מפעילו/או אישור שתעניק הרשות ו/או כל מי מטעמה ל

 בכל מקרה לא יהיה בהם, והרשותאו הצהרה מטעם ו/חוות דעת  יםמהוו םאינ, כמו גם שהם ביקורת
ו/או מאחריותו הישירה, המלאה והבלעדית מהתחייבויותיו  מפעילשחרר את העל מנת לגרוע ו/או ל

מי מטעמה הרשות ו/או כלפי כל מי מטעמה בקשר עם החוזה ו/או להטיל על הרשות ו/או על כלפי 
 ו/או כלפי כל צד שלישי. מפעילאחריות כלשהי כלפי ה

ו/או כל מי מטעמו במהלך כל  מפעילכי מבלי לגרוע מהוראות חוזה זה והאמור על פי כל דין, יקיים ה .3.9
המצורפות  ביטחון, אבטחת מידע ושמירת סודיותהוראות את הכללים,  את כלההתקשרות תקופת 

הוראות נספח את ו לחוזה 'יט  נספחכללי הבטיחות והגהות המצורפים כאת כל , לחוזה 'כ נספח כ
 .לחוזה 'יג  נספחכ ףהמצור איכות הסביבה

כי ידוע לו שחלק מהשירותים יבוצעו באתרי הרשות ובשטחים בהם מתקיימת באופן רציף במהלך כל  .3.10
תקופת היממה פעילות תעופתית ו/או פעילות ביטחונית ו/או ציבורית אחרת ואשר בהם מצויים 
באופן תדיר נוסעים, מלווים, מקבלי פנים, עובדים וגורמים רבים נוספים וכי, יבצע את השירותים 

צורה זהירה, באופן המשתלב עם הפעילות אותה מקיימת הרשות באתרי הרשות ו/או באופן ב
המשתלב עם השירותים המוענקים בהם, על ידי הרשות ו/או על ידי מי מטעמה וכי בכל מקרה לא 

מפגע הפרעה ו/או הגבלה ו/או להוות  העלולה פעולה שהיא,כל יבצע בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו, 
גרום נזק או אי שהיא עלולה לאו לתפעולם ו/או לפעילותם הסדירה של אתרי הרשות ו/רד או מטו/

לכל צד אתרי הרשות ו/או ציבור המשתמשים בלכל מי מטעמה ו/או לאו ו/ רשותל, וזאת הן נוחות
זו, ת יוהפרת התחייבושל  יהלכל תוצאותישא באחריות המלאה והבלעדית  מפעילשהוא, והשלישי 

ידי כל מי מטעמו וכן יפצה ו/או ישפה את הרשות, מיד עם דרישתה הראשונה לכך, - ו עלו ו/אייד- על
 .בגין כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שתופנה כנגד הרשות בגין האמור

חוזה, הנו מלא ונכון הו/או לקראת חתימת  סגרת המכרזלרשות במ מפעילכי כל המידע אותו מסר ה .3.11
וכי אין במסירת המידע כאמור בכדי לגרוע  מפעילהתחייבויותיו של הבאופן הדרוש לביצוע מלא 

 חוזה.המאחריותו על פי 

(להלן:  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9כי יפעל לקיים את הוראות סעיף  .3.12
בנוסף, "), במידה והן חלות עליו ו/או ויחולו עליו במהלך תקופת ההתקשרות, וכן חוק שוויון זכויות"

עובדים לפחות במהלך תקופת ההתקשרות, יפנה למנהל הכללי  100במידה והוא מעסיק ו/או יעסיק 
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לחוק שוויון  9של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
  .זכויות ויפעל ליישום הוראות והנחיות, ככל שיינתנו

 בפרט: זה לעיל 3 בכלל ובסעיף  תיו בחוזההצהרותיו והתחייבויובקשר לכי  .3.13

 .להתקשרות עמויסודי מהוות תנאי הן  .3.13.1

 .היו נכונות במהלך כל תקופת ההתקשרותיימשיכו לעמוד בתוקפן והן  .3.13.2

 מיידית לרשות, בכתב, על כל שינוי שיחול בהן.הוא יודיע  .3.13.3

גוף  ,, לרבות ולא למעטמפעילשאיננו ה עצמו ולא בכל גוף משפטי אחר מפעילכי הינן נכונות ל .3.13.4
קשר  (לרבות קשר בין חברת אם לחברת בת, מפעילמשפטי הקשור בקשר משפטי כלשהו עם ה

בקשרי שרשור משפטי ישיר או , חברה הקשורה לניהוחזקה, חברת אשל חברות אחיות, חברות 
 ).עקיף וכיו"ב

  והיתרים וראות כל דיןקיום ה .4

שבכל תקופת ההתקשרות, הוא וכל הפועלים מטעמו על פי לכך ישא באחריות הבלעדית  מפעילה .4.1
לצורך כל חובה ו/או התחייבות  דרושיםה ההיתרים, מכל מין וסוג שהם, החוזה, יהיו בעלי כל

 מתןלשם על פי החוזה ו/או על פי הוראות כל דין לרבות כל רשות מוסמכת  מפעילהמוטלת על ה
 ים.השירות

נהל את ספריו כי הוא ממצהיר ומתחייב  מפעיללעיל, ה 4.1 מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  .4.2
החשבונאים כדין, ומעביר דרך קבע לכל רשות רלבנטית את כל תשלומי החובה הקשורים בניהול 

 . וייד- המועסקים עללצוותו ולעובדים עסקיו לרבות בכל הקשור 

מצהיר ומתחייב כי הוא מנהל את עסקיו כדין עפ"י פקודת מס הכנסה [נוסח חדש]  מפעילבגדר כך ה
, ושהינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים 1975-וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו

  .1976-ציבוריים, התשל"ו

כחוק  ימציא לרשות אישור על ניהול ספרים מפעילמובהר בזאת כי תנאי לתשלום התמורה, הוא שה
  ועל ניכוי מס במקור.

קיבל את אישור משרד  כי מפעילמתחייב המצהיר ולעיל,  4.1 מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  .4.3
 .הוראות כלליותהבריאות לבישול במטבחים המפורטים בנספח 

 כדלקמן:מתחייב מצהיר ו מפעילזה לעיל, ה 4 בקשר לכל האמור בסעיף  .4.4

 האמורים.מההיתרים כי לא ידוע לו על כל סיבה לביטול ו/או להשעיה ו/או לצמצום איזה  .4.4.1

 כי יבצע את כל הדרוש על אחריותו ועל חשבונו, על מנת שכל ההיתרים כאמור, יוותרו בתוקפם .4.4.2
וכי הוא מתחייב להודיע מיידית לרשות, בכתב, על כל שינוי עד לתום תקופת ההתקשרות, 

 .םשיחול בה

  עובדי המפעיל .5

, מיומנות ם, בעלי ניסיוןיאאחרמיומנים,  ים,מקצועייבצע את השירותים באמצעות עובדים  מפעילה .5.1
(לרבות כמובן  או הסכם/ו על פי הוראות כל הדיןההיתרים הנדרשים וכן בעלי כל  מקצועית, כישורים

ולשביעות רצון הקבועים בחוזה השירותים, במסגרת הזמנים מתן חוזה זה) ו/או כל רשות מוסמכת ל
 הרשות.

פירוט בגדר האמור, המפעיל מתחייב לספק את השירותים בכל אחד מהמטבחים המפורטים בנספח 
 באמצעות עובדים ברמות של שף וסגן שף. ), לרבות'ח (נספח מקצועי לצורך מתן השירות אדם  כוח

להגיש לרשות רשימה של אנשי צוות  מפעיל, ידאג האיזה מהשירותיםטרם מועד תחילת ביצוע  .5.2
יאושר בהתאם להוראות  ילמפע. כל אחד מאנשי צוות ההשירותיםאת בפועל אשר יבצעו  מפעילה

 .ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות חוזה זה ונספחיו

 מתןישא באחריות המלאה והבלעדית לכך שבכל עת, יוקצו לטובת  מפעילמובהר בזאת, כי ה .5.3
בכל היקף נדרש, לצורך ביצוע והשלמת השירותים במועדם לצורך עמידה  עובדי מפעילהשירותים 
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יהיה זכאי בשל כך לכל תמורה ו/או תשלום  מפעילהנקובים במסגרת החוזה, וזאת מבלי שהבזמנים 
  ו/או פיצוי ו/או שיפוי מכל מין וסוג שהוא.

מקומות ב םוחלוקת ,בכל משמרת במשך היממה עובדי המפעיללמען הסר ספק מודגש כי כמות 
, שבועיתתוכנית עבודה זאת על פי והוא יקבע , מפעילהינה נתון שבשיקול דעתו של ה השונים השירות

, וע"פ ')ח פירוט כוח אדם מקצועי לצורך מתן השירות (נספח נספח הלהוראות ובכפוף הכל בהתאם 
  .הנחיות מנהל החוזה מעת לעת

למרות האמור בסעיף זה לעיל, ככל שיהיה צורך בכך, יעדכן המפעיל את סידור העבודה גם ברמה 
  הנחיות מנהל החוזה.להיומית, בהתאם 

  אישור גורמי הביטחון .5.4

ב לכל אחד מן העובדים מראש ובכתביטחון "ט מנחלקבל את אישורם של  מתחייב המפעיל .5.4.1
 . השירותיםו בביצוע ייד-שיועסקו על

לא יוכל לספק את  מפעיל, כי מסיבות ביטחוניות, המפעילמובהר ומוסכם בזאת על ה .5.4.2
השירותים באמצעות עובדים אשר אינם אזרחי מדינת ישראל ובכפוף ליתר דרישות ותנאי 

 החוזה. 

ומבלי שתידרש לנמק את החלטתה, הבלעדי  הלפי שיקול דעת ,לדרוש, בכל עתהרשות תהיה רשאית  .5.5
את ו/או לדרוש  או שלא לאשרה מלכתחילה ,רותיבמתן הש מפעילהלהפסיק עבודתו של עובד 

עבודתו של אותו עובד לאלתר  את להפסיקמתחייב  מפעילוה מפעילה עובדיכל אחד מהחלפתו של 
 7, לשביעות רצונה של הרשות תוך דרישות המפורטות בחוזההד אחר העונה על כל בעובהחליפו לו

איחור בביצוע עילה לדחייה או ל מתן אישור לעובד / החלפה כאמור יהווו- איוזאת מבלי ש ימים
בדרך כלשהי, בגין  מפעילהרשות לא תהא חייבת לפצות את ה. פי החוזה- על מפעילהתחייבויות ה

 הפסקת עבודתו של עובד כאמור לעילמתן אישור / -אילהיגרם לו בשל  העלוליםהפסדים או נזקים, 
מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן בקשר  מפעילוה

 לכך.

  כקבלן עצמאי מפעילה .5.6

במהלך תקופת  מפעילמי שיועסק על ידי הכל  ו/או ,מפעילנציג המוסכם בזה בין הצדדים, כי 
  לפיכך:. עובד הרשות וואינ כזה יהבלבד ויה מפעילה עובד וא, הההתקשרות

החוזה ואין  פי-למשמש כקבלן עצמאי בביצוע התחייבויותיו ע מפעילמוסכם בין הצדדים, כי ה .5.6.1
ו/או למי שיתמנה על ידם לפקח, למנהל לראות כל זכות שניתנה על פי החוזה לרשות ו/או 

, מפעילו בביצוע התחייבויות הייד-כל אחד מהמועסקים עלו/או ל מפעילל להדריך או להורות
ולכל עובד המועסק  מפעילתהיינה לאלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות החוזה במלואן, ולא 

של עובד הרשות והוא לא יהיה זכאי מהרשות לכל תשלומים, סוציאליות ו כל זכויות ייד- על
 ביטול או סיום החוזה, מכל סיבה שהיא.פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם 

  לרשות יחסי הרשאה, שליחות, שותפות וכיו"ב. מפעילבנוסף לא מתקיימים בין ה .5.6.2

במסגרת ו ייד-לגבי העובדים שיועסקו על ההתקשרותמתחייב לקיים בכל תקופת  מפעילה .5.6.3
אמור כל ההחוזה, אחר האמור בכל דין לעניין יחסי עובד ומעביד וזכויות עובדים, לרבות 

 .להלן 6 בהרחבה בסעיף 

מכל  , ימנעומפעילכי ישא באחריות לכך שהוא וכל מי מטעמו, לרבות נציג המתחייב  מפעילה .5.6.4
, לרבות נציג מעשה ו/או מחדל העלולים ליצור ו/או לגרום לרושם כי בינו ו/או בין מי מטעמו

מתקיימים יחסי עבודה ו/או שהיחסים בינו ו/או בין מי התקיימו ו/או  הרשותבין , למפעילה
 חוזה.שונים באופן כלשהו מהמוגדר בהרשות, ובין  ,מפעיל, לרבות נציג המטעמו

  מעביד- עובדסי יחל קשרב שיפוי .5.7

במידה וייקבע על ידי אם למרות האמור בסעיף זה לעיל, מוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים, כי  .5.7.1
ייחשב כעובד הרשות,  מפעילערכאה שיפוטית מוסמכת, בכל זמן שהוא, כי עובד מעובדי ה

(לרבות בגין תקופת מתן ישפה את הרשות על כל נזק כספי שייגרם לה כתוצאה מכך  מפעילה
לרבות שכ"ט ידי עובד המפעיל כאמור לפני תקופת עבודתו אצל המפעיל) - השירותים לרשות על
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על החוזה כמוה כחתימה על כתב שיפוי, לכל דבר  מפעילחתימת ה .עו"ד, הוצאות וכיוצא בזה
 ועניין.

 מפעילשהיה על המבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, נזק כספי משמעו גם כל סכום כספי  .5.7.2
כמעביד להעמיד לזכותו של העובד, לרבות: גמלאות, לפיצויים וליתר הזכויות הסוציאליות 

, אלא גם סכומים מפעיל. מובהר כי נזק כולל לא רק תשלומים להמתחייבות מכוח עבודתו
 .קביעה כי התקיימו יחסי עובד ומעביד כאמורהלאור שתחויב הרשות (אם בכלל) לצד ג' 

באמצעות חילוט הערבות כולה או גם  ,כולו או חלקו ,הא רשאית להיפרע בגין נזק זההרשות ת .5.7.3
מקצתה ו/או באמצעות קיזוז מהתמורה על פי חוזה זה, והכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של 

 , מבלי לפגוע בכל זכות או סעד אחר שיש לרשות.הרשות

בקשר למעמדו של העובד וטרם  ערבות יהיה תלוי ועומד הליך משפטיתוקף ההיה וביום סיום  .5.7.4
 מפעילנתקבלה החלטת הערכאה השיפוטית המוסמכת בדבר, תהא הרשות רשאית להורות ל

 .על הארכת הערבות לסכום ולתקופה נוספים עפ"י שיקול דעתה הבלעדי

  לעניין תנאי העבודה של עובדיו מפעילהתחייבויות ה .6

השירותים, אחר כל  מתןמטעמו ב יועסקושמתחייב בזאת לקיים ביחס לכל אחד מהעובדים  מפעילה
  ההוראות להלן:

מתחייב לשלם לעובדים אשר יועסקו מטעמו במתן השירותים שכר  מפעילה שכר לשעה בסיסית. .6.1
לשעה בסיסית (לא כולל גמול בגין שעות נוספות, כמפורט בחוזה), ובכלל זה להפריש ולשלם בגין כל 

שלא יפחת שעת עבודה את כל הרכיבים והתנאים הסוציאליים הנכללים בעלות השכר המינימאלית, 
 .ההצעה הכספיתלטופס  1מפורט להלן ובנספח מה

, ככל מפעילההרחבה ו/או הסכם קיבוצי החלים על דין ובכלל זה צו הוראות כל  נוככל שיעודכ .6.1.1
 מיידי באופן, מפעילה בהתאם יעדכן, המיטיבה ההוראה לפי - סתירה של ובמקרהשחלים, 

 נותני לעובדיו המשתלם בסיסית לשעה השכר את, כאמור העדכון תחולת ממועד החל
 לשכר בהתאםלפחות  שיהיה כך, העניין לפי, השירות מקצועות בכל, ובגינם השירותים
 . הדין הוראות פי על הידוע במשק המינימום

 אשר עובדיו בגין בהם שיישא הנלווים והתנאים השכר עלות כי ומתחייב מצהיר המפעיל .6.1.2
 בהצעה הנקובה המינימאלית השכר מעלות תפחת לא, השירותים במתן מטעמו יועסקו
 והכל"), המינימאלית השכר עלות(להלן: " השירות ממקצועות אחד לכל ביחס הכספית
 בעלות הכלולים הרכיבים את הכולל, הכספית להצעה 1 ובנספח הכספית בהצעה כמפורט
  .השירות ממקצועות אחד כל עבור המינימאלית השכר

מצהיר ומתחייב לשלם לעובדים אשר  מפעילמכוח החוזה, ה מפעילה מהתחייבויות לגרוע מבלי .6.1.3
יועסקו מטעמו במתן השירותים, לכל הפחות את רכיבי השכר הבאים, אשר ישולמו בהתאם 

עבודה, -לשיעורים ולתנאים הקבועים בהוראות הדין, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת: שכר
ת נוספות, , דמי הבראה, גמול בגין שעוחגים, ביטוח לאומי, חופשה שנתיתיוקר, דמי  תוספות

מחלה והפרשות לקרן פנסיה (כמפורט  דמיהוצאות נסיעה או הסעות בהתאם להוראות הדין, 
ם מבוססי שכר עבודה להלן). למען הסר כל ספק, כל רכיבי השכר שבמהותם ה 6.15 בסעיף 

  .יחושבו וישולמו בהתבסס על השכר לשעה בסיסית

אף האמור לעיל, ככל שיעודכנו על פי הוראות הדין או הסכמים קיבוציים אשר יחולו על  על .6.1.4
 6.1.3  בסעיף מנויים שאינם, אשר יקבעו רכיבי שכר המפעילהשירותים נשוא חוזה זה וכן על 

באופן מיידי את  המפעילו/או ישנו את שיעורם או גובהם של הרכיבים האמורים, יעדכן  לעיל
כך שתהיה בהתאם  עלות השכר המינימאלית המשתלמת לעובדיו נותני השירותים ובגינם,

 שינוי כל כי ספק הסר למען בזאת מובהר .לסכום שייקבע בהתאם להוראות הדין כאמור
 .המפעיל של חשבונו על יחול זה בסעיף כאמור

 אחד כללשעה בסיסית, וכן משכרם החודשי הכולל של  מהשכרמתחייב כי  המפעיל גילום שכר. .6.2
, מכל ת, לא ינוכו כל תשלומים או פיקדונוהחוזה נשוא יםבמתן השירות מטעמוהעובדים שיועסקו מ

ושי לחג וכן מס הכנסה ומע"מ (ככל שיחול) בגין  הסעותבגין ארוחות, ביגוד,  לרבותסוג או מין, 
יגלם שווי הטבות אלו לעובדים. התשלומים היחידים  מפעילה וכי"ב, וכיו הסעותארוחות, ביגוד, 

הפרשות להסדר  ,סה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאותהמותרים בניכוי הם אך ורק תשלומי מס הכנ
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פי הוראות -ודמי חבר לארגון עובדים (ככל שהעובד חייב בהם עלהפנסיוני על השכר אשר יגיע לעובד, 
 אלא אם הוסכם אחרת מראש ובכתב על ידי המנהל.הדין) 

 במתן מטעמו יועסקו אשר םמתחייב לשלם לעובדי המפעיל תשלום גמול בגין שעות נוספות. .6.3
עבודה בשעות  בגין גמול עבור, לעיל 6.1  בסעיף כמפורט, בנוסף לשכר לשעה בסיסית השירותים

ישלם לעובדיו גמול בגין שעות  להמפעי. מוסכם, כי ובהתאם להוראות הדיןבדין,  כהגדרתםנוספות, 
 כי מאשר המפעיל. נוספות בהתאם לאמור ולא ישלם תוספת גלובאלית בגין עבודה בשעות נוספות

 הגשת בעת זה בסעיף כמפורט נוספות בשעות השירותים מתן בגין הכרוכות העלויות כל את תימחר
 .הכספית ההצעה בטופס למכרז הצעתו

 ם אשרלשלם לעובדימתחייב  המפעיל. שבתון וימי חגים, שבועית מנוחה בימי עבודה בגין תשלום .6.4
בגין  גמול ,לעיל 6.1 בסעיף כאמור  , בנוסף לשכר לשעה בסיסיתיועסקו מטעמו במתן השירותים

הוראות כל צו  לרבותדין,  כלעל פי הוראות  וימי שבתון, חגי ישראל, מנוחה השבועיתימי העבודה ב
 ההוראה לפי -  סתירה של ובמקרה, ככל שחלים, מפעילההרחבה ו/או הסכם קיבוצי אחר, החלים על 

בימי המנוחה  השירותים מתן בגין הכרוכות העלויות כל את תמחר כי מאשר מפעילה. המיטיבה
 .הכספית ההצעה בטופס למכרז הצעתו הגשת בעת זה בסעיף כמפורט השבועית, ימי חג וימי שבתון

למען הסר ספק, מובהר כי על המפעיל להביא בחשבון היקף  .המשרה בהיקף וחג שבת שעות הכללת .6.5
המשרה של העובדים שיועסקו מטעמו במתן השירותים, לצורך חישוב זכויותיהם הסוציאליות, את 
שעות העבודה במנוחה השבועית ובחג, עד להיקף משרה מלאה, אלא מקום בו הוראות הדין מחייבות 

 העלויות כל את תמחר כי מאשר מפעילה. משרההתחשבות בשעות כאמור ללא תלות בהיקף ה
 .הכספית ההצעה בטופס למכרז הצעתו הגשת בעת זה בסעיף הכרוכות

המפעיל מתחייב לשלם לעובדים אשר יועסקו מטעמו במתן השירותים החזר  החזר הוצאות נסיעה. .6.6
 .פי דין-להוצאות נסיעה ע

פי דין - מו במתן השירותים דמי חגים עלהמפעיל מתחייב לשלם לעובדים אשר יועסקו מטע דמי חגים. .6.7
   ימי חג לשנת עבודה מלאה). 9(

ם אשר יועסקו מטעמו במתן השירותים נשוא החוזה דמי לשלם לעובדיהמפעיל מתחייב  דמי מחלה. .6.8
 להוראות הדין. בהתאם מחלה

דמי הבראה  ,ם אשר יועסקו מטעמו במתן השירותיםלשלם לעובדיהמפעיל מתחייב  .הבראהדמי  .6.9
  בהתאם להוראות הדין.

המפעיל מתחייב לשלם לעובדים אשר יועסקו מטעמו במתן השירותים דמי חופשה,  י חופשה.מד .6.10
 כמתחייב על פי הוראות הדין.

 הם בו הזמן בגין השירותים במתן ויישלם לכל אחד מהעובדים אשר יועסקו על יד המפעיל הפסקות. .6.11
 את, ובכתב מראש הרשות נציג ידי-על רותהמאוש אחרות בהפסקות/או ו אוכל בהפסקות שוהים
 בגין השעות כי, מובהר ספק הסר למען. אלו הפסקות בגין לעיל זה בסעיף כמפורט, שכרם מלוא

 מניין לצורך לרבות, ועניין דבר לכל עבודה כשעות מפעילל והן לעובד הן ייחשבו כאמור ההפסקות
 .ובגין כל ההפרשות הפנסיוניות נוספות שעות בגין לתגמול מפעילה עובדי זכאות

 אשר מעובדיו אחד כל עם עבודה חוזה על לחתום יידרש המפעיל חוזה עבודה וטופס הודעה לעובד. .6.12
 כולל, העסקתו ותקופת העובד של העסקתו תנאי כל את יפרט העבודה חוזה. השירותים במתן יעסוק
 עובדיו כלפי למחויבויותיו בקשר המפעיל כלפי הרשות דרישות את יסתור שלא באופן, וזכויותיו שכרו

 במתן מטעמו שיועסקו מהעובדים אחד כל לידי ימסור המפעיל, בנוסף. העבודה בחוזה הקבועות
 ולמועמד לעובד הודעה חוק להוראות בהתאם, עבודתו תנאי בדבר לעובד הודעה טופס, השירותים
 שאינו לעובד"). לעובד הודעה חוק(" 2002-"בתשס), לעבודה וקבלה מיון ולהליכי עבודה(תנאי  לעבודה
 קיבל לפיה העובד מטעם הצהרה תשולב בהודעה. לו המובנת בשפה לעיון הודעה תומצא עברית קורא
 פי על הנדרשים הפרטים את יכלול לעובד ההודעה טופס. תוכנה את והבין אותה קרא, ההודעה את
 לקבוע ובהתאם דין פי על כנדרש לעובדו יודיע המפעיל. בחוזה המפורטים העבודה תנאי זה ובכלל, דין

 .אלו עבודה בתנאי שינוי כל על, לעובד הודעה בחוק

/או ו ההתקשרות תקופת בכל לקיים מתחייב המפעיל קיום הוראות הדין והסכמים קיבוציים. .6.13
 אחר, השירותים במתןידיו -על שיועסקו מהעובדים אחד כל לגבי) שתחולנה(ככל  ההארכה תקופות

 לשכת שבין, הכלליים הקיבוציים ההסכמים בהוראות האמור לרבות, הדין בהוראות האמור כל



 
  

12 

  

 שחל הרחבה צו/או ו אחר קיבוצי הסכם כל/או ו הסתדרות לבין הכלכליים הארגונים של התאום
 .עליו

ו במתן ייד- (א) כל העובדים שיועסקו על כי ומצהיר המפעיל מתחייב, האמור מכלליות לגרוע מבלי
וכל התקנות,  1951-ו בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"אייד-תים מועסקים ויועסקו עלהשירו

הצווים וההיתרים שהוצאו מכוחו, וכן (ב) אינו מעסיק ו/או יעסיק נוער (כהגדרת מונח זה בחוק 
  .) במסגרת מתן השירותים1953-עבודת הנוער, תשי"ג

במסגרת מתן השירותים יוגש  עובדי המפעילבגין העסקת תק מהיתר לעבודה במנוחה שבועית עו
  למנהל לא יאוחר מיום תחילת תקופת ההתקשרות. 

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

  המוקדם.  חדש, לפי

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל סעד המוקנה לרשות על פי כל דין או החוזה, אם יפקע ו/או יבוטל 
תר מכל סיבה שהיא, יודיע על כך לחידוש ההי מפעילההיתר מכל סיבה שהיא ו/או שתידחה בקשת ה

סיים את לעל כך, ובמקרה כאמור הרשות תהא רשאית  מפעילבכתב לרשות מיד עם היוודע ל המפעיל
 .תהיינה כל טענות ו/או דרישות ו/או זכות לפיצוי בשל כך החוזה לאלתר ומבלי שלמפעיל

מתחייב להנפיק לכל אחד מהעובדים שיועסקו מטעמו במתן השירותים נשוא  מפעילה תלוש שכר. .6.14
החוזה תלוש שכר חודשי מפורט בהתאם להוראות כל דין, וכן דוח המפרט את שעות העבודה שביצע 

  .בדואר מפעילכל עובד כאמור. אם נמנע עובד מלאסוף את תלוש השכר שלו, ישלח לו אותו ה

טח כל אחד מהעובדים שיועסקו מטעמו במתן השירותים בביטוח יב המפעיל הפרשות פנסיוניות. .6.15
פנסיוני, והוא מתחייב להפריש לכל אחד מהעובדים הפרשות מלאות ופיצויים להסדר פנסיוני על 

, וזאת החל מיום עבודתו על פי הוראות הדין חשבונו וכן לנכות משכרם של כל אחד מהעובדים
מטעמו במתן השירותים, לקופה אישית ועל שמו של העובד, הראשון של כל אחד מהעובדים שיועסקו 

 לפי פיטורים פיצויי לחישוב בחשבון המובאים השכר רכיבי בגיןבתדירות של אחת לחודש, כדלקמן: 
 מעובד לנכות וכן, לפיצויים 6%-ו תגמולים 6.5% של בשיעור -  1963- ג"תשכ, פיטורים פיצויי חוק

  .התגמולים לרכיב 6% המפעיל

 משיעורי איזה ההתקשרות בתקופת יעודכנו הדין הוראות פי שעל ככל כי, מובהר ספק הסר למען
 לשיעורי בהתאם לעובדיו ולהפריש לעדכן המפעיל מתחייב, לעיל זה בסעיף הנקובים ההפרשות
מאשר כי תמחר את כל העלויות הכרוכות  המפעיל .מיידי באופן, כאמור המעודכנים ההפרשות
  .הכספית ההצעה בטופס למכרז הצעתו הגשת בעתזה  בסעיףת הפנסיוניו בהפרשות

הנוכחי נותן  של העובדים אשר הועסקו אצל המפעיל מתחייב להכיר בוותק מפעילה .בוותק הכרה .6.16
, לצורך חישוב זכויותיהם בהתאם לכל הוראות הדין בנתב"ג ונקלטו לעבודה אצל המפעיל השירותים

 כי מאשר מפעילה. הבראה ודמי מחלה ימי, חופשה לימי זכאות לענייןלא רק  אךוהחוזה, לרבות 
  .הכספית ההצעה בטופס למכרז הצעתו הגשת בעת זה בסעיף הכרוכות העלויות כל את תמחר

  .בדיקות שכר .6.17

 המפעילהרשות תהא רשאית לערוך מעת לעת בדיקות של השכר ותשלומים נוספים ששילם  .6.17.1
לעובדים המספקים את השירותים מטעמו, כולם או מי מהם, או בגינם. היקף הבדיקה 
ותדירותה יהיו בשיקול דעתה הבלעדי של הרשות ובכפוף לכל דין. הרשות תהא רשאית 

ואסמכתאות  תלושי שכר, בין במישרין ובין באמצעות בודק שכר מטעמה, מפעילבקש מהל
המספקים את  מפעילי שכר ששולמו לעובדי האחרות בגין תשלומים, הפרשים וניכוי

תנאי העבודה בהם השירותים או לצדדים שלישיים כלשהם, וכן כל פרט אחר הנוגע ל
 כאמור, והכל כפי שימצאו לנכון הרשות ו/או בודק השכר מטעמה. מפעילעובדי המועסקים 

ישתף פעולה עם בדיקות שכר תקופתיות ומזדמנות שיערכו על ידי הרשות או מי  המפעיל .6.17.2
מטעמה, ובכלל זאת יעביר לרשות ו/או לבודק השכר מטעמה כל אסמכתא שיתבקש כאמור 

עליו תורה הרשות, וכן יאפשר לרשות או מי  ימי עבודה או במועד אחר 14עיל בתוך ל
 במסגרת לוחות הזמנים שיתבקש.  מפעילבדי המטעמה (לרבות בודק השכר) לראיין מי מעו

טיוטת דו"ח בדיקת שכר (להלן: מפעיל לאחר עריכת בדיקת שכר, רשאית הרשות להמציא ל .6.17.3
יגיב לטיוטת דו"ח בדיקת השכר בתוך  המפעיל") להתייחסותו. טיוטת דו"ח בדיקת השכר"

כל האסמכתאות  ימי עבודה מיום שהומצאה לו על ידי הרשות ו/או מי מטעמה, בצירוף 14
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"). כל הפרה ו/או אי עמידה בהוראות לטיוטת הדו"ח מפעילתגובת ההמתאימות (להלן: "
אינו חולק עליה, תתוקן על ידי  מפעילהדין אשר נזכרת בטיוטת דו"ח בדיקת השכר ואשר ה

ימי עבודה או במועד מאוחר יותר עליו תורה הרשות, באופן מלא, ביחס  14בתוך  מפעילה
ים המספקים שירותים מטעמו אצל הרשות (לרבות עובדים שנתנו שירותים לכל העובד

במסגרת החוזה או בכלל)  מפעילשכבר אינם מועסקים אצל ה מפעילכאמור לרשות מטעם ה
 . החל מיום ההפרה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין

כר סופי דו"ח בדיקת ש מפעיללטיוטת הדו"ח, תעביר הרשות ל מפעיללאחר בחינת תגובת ה .6.17.4
ימי עבודה או במועד מאוחר  14יתקן בתוך  מפעיל"). הדו"ח בדיקת השכר הסופי(להלן: "

יותר עליו תורה הרשות, את כל ההפרות ו/או אי עמידה בהוראות הדין ביחס לעובדיו 
כאמור, ככל שנקבעו בדו"ח בדיקת השכר הסופי, באופן מלא וביחס לכל העובדים מטעמו 

שכבר אינם  מפעילבדים שנתנו שירותים כאמור לרשות מטעם האצל הרשות (לרבות עו
וימציא לרשות במסגרת החוזה או בכלל) וזאת החל מיום ההפרה,  מפעילמועסקים אצל ה

  אסמכתאות על כך.

לעיל לשביעות  6.17.4 -6.17.2  איזו מדרישות הרשות, כמפורט בסעיפים מפעיללא מילא ה .6.17.5
המועד האחרון : "לעניין סעיף זהרצונה המלא של הרשות, עד למועד בו נקבה הרשות (

לכל יום איחור במילוי הוראת הרשות כאמור ₪  5,000בסך של  מפעיל"), יחויב הלביצוע
  וזאת החל מהיום הראשון לאחר המועד האחרון לביצוע.

לעיל לשביעות  6.17.4 -6.17.2 לא מילא המפעיל איזו מדרישות הרשות, כמפורט בסעיפים  .6.17.6
ימי עבודה מהמועד האחרון לביצוע, יחויב המפעיל  7רצונה המלא של הרשות, וזאת בחלוף 

לכל יום איחור במילוי הוראת הרשות כאמור וזאת החל מהיום הראשון ₪  10,000בסך של 
  צוע.שלאחר המועד האחרון לבי

- 6.17.2 איזו מדרישות הרשות, כמפורט בסעיפים  המפעילמבלי לגרוע מהאמור, אי מילוי  .6.17.7

ימי עבודה מהמועד האחרון  7לעיל לשביעות רצונה המלא של הרשות, וזאת בחלוף  6.17.4 
 לביצוע, יהווה הפרה יסודית של החוזה.

לכל והחוזה מתחייב לשלם את שכר העבודה וכל התשלומים הנדרשים לפי הוראות הדין  מפעילה .6.18
לחשבון הבנק  מפעילמטעמו במתן השירותים, באמצעות הפקדה במישרין על ידי ההעובדים שיועסקו 

, בכל חודש, עבור החודש שחלף 9 -של כל עובד, במועד שנקבע בדין, ובכל מקרה לא יאוחר מהיום ה
יספק  מפעילהבנוסף, . וזאת במהלך כל תקופת ההתקשרות (לרבות תקופות ההארכה, ככל שתחולנה)

פי הוראות -המחויבים על כאמור את כל התנאים הסוציאליים אחד מהעובדיםוישלם במועד לכל 
החזר לרבות דמי חופשה שנתית, דמי מחלה, דמי הבראה, , בחוזה זה (על נספחיו)הדין וכמפורט 

, וכן יבצע בגין שכר העבודה ורכיבים אלה הפרשות להסדר הפנסיוני הוצאות נסיעה, דמי חגים
כאמור במועדם את כל הניכויים שעל מעביד  לחודש ויעביר בגין העובדיםבתדירות של אחת ופיצויים 
בתדירות ולפיצויים פי החוק, לרבות ניכוי מס הכנסה, ביטוח לאומי וניכוי להסדר הפנסיוני - לבצע על

לבצע הפרשות בגין  מפעילשל אחת לחודש. מובהר, כי לעניין ניכוי בגין רכיב ביטוח לאומי מתחייב ה
ם להוראות הדין החלות בעניין זה, לרבות גובהן של שיעורי ההפרשות על פי כל דין. עובדיו בהתא

תבוצע החל מתום והפיצויים למען הסר ספק מובהר, כי הפרשת התשלום עבור ההסדר הפנסיוני 
 החודש הראשון לעבודתו של כל עובד שיעסוק במתן השירותים.

לרשות על פי דין  יםסעד העומדזכות ו/או לעיל ומבלי לגרוע מאיזה  מפעילהמבלי לגרוע מהתחייבויות  .6.19
 הודעה על כוונה לחיוב ו/או דרישת תשלום ו/או מפעילה אצלחוזה, בכל מקרה בו תתקבל הו/או על פי 

להגברת האכיפה של דיני העבודה, על פי חוק מרשות מוסמכת כלשהי, ובכלל זה התראה מנהלית 
ימי עבודה. במקרה של דרישת תשלום  7בכתב, בתוך , מנהלל מפעילהכך יודיע על , 2011-התשע"ב

, מפעילימים ממועד קבלת דרישת התשלום אצל ה 14להביא לתיקון ההפרה בתוך  מפעיליהיה על ה
עותק מכל מכתב טענות שהגיש למנהל  מפעילובמקרה של כוונה לחיוב ו/או התראה מנהלית ימציא ה

) בעניין הכוונה לחיוב ו/או של דיני העבודה הגברת האכיפהללממונה (כהגדרתו בחוק  מפעילה
 מפעילויודיע ה ימים ממועד ההגשה, 7ההתראה המנהלית כאמור, ככל שהוגש על ידו, וזאת בתוך 

את החלטתו הסופית של הממונה בעניין הכוונה לחיוב ו/או ההתראה המנהלית כאמור, למנהל  בכתב
 באיזה מהמועדים הנקובים בסעיף זה, מפעילימים ממועד קבלתה. ככל שלא יעמוד ה 7וזאת בתוך 

ו/או תהיינה כל טענות ו/או דרישות  מפעילומבלי של לאלתר את החוזהלסיים  תהא רשאית הרשות
 .בשל כךזכות לפיצוי 



 
  

14 

  

 דיו כנ"להמפעיל בקשר לזכויות עובמובהר בזאת להסרת ספק, כי הפרת איזו מהוראות הדין על ידי  .6.20
 תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

  מסמכי המכרז.ההוראות הנקובות ב, לגרוע באיזה מזה לעיל 6 בסעיף מודגש כי אין באמור 

  מפעילהופעת עובדי ה .7

  :בזאת מתחייב המפעיל

ו בביצוע החוזה בעת הגיעם לעבודתם במקום ילהופעה נאה ומסודרת של עובדיו שיועסקו על ידלדאוג  .7.1
  מתן השרות.בהשרות לצורך מתן השרות ובמשך כל עת 

 מפעילביגוד חורף וקיץ. מובהר, כי ה על חשבונו, השירותים,בביצוע  מטעמולספק לעובדיו שיועסקו  .7.2
 ו/או לגבות מעובדיו כל תשלום ו/או פיקדון בגין אספקת הביגוד כאמור.לא יהיה רשאי לנכות 

למתן השירות במצב שאינו הולם את עבודתו, או ביצע תוך כדי עבודתו מעשה  מפעילהופיע עובד ה .7.3
, מטעם הרשות המהווה הפרת משמעת ו/או לא מילא אחר הוראה מהוראות המנהל ו/או המפקח

רה לעובד שלא לעבוד באותו יום או להפסיק עבודתו באותו יום שיו מפעילרשאי המנהל להורות ל
 .במועד עליו יורה לו המנהליהא חייב לספק עובד אחר במקומו  מפעילוה

  מנגנון לטיפול בתלונות עובדי המפעיל .8

בדבר אופן  מפעיללעובד ה הודעה, לעיל 6.12 כאמור בסעיף יצרף לטופס ההודעה לעובד,  מפעילה .8.1
מסירת תלונה לרשות בדבר פגיעה בזכויותיו, בנוסח שיימסר לו על ידי המפקח מטעם הרשות. אם מי 

 המובנת לו.מתחייב למסור לו את ההודעה בשפה  מפעילאינו דובר עברית, ה מפעילמעובדי ה

מתחייב למסור עותק של ההודעות החתומות למפקח מטעם הרשות כאמור לא יאוחר ממועד  מפעילה
  תחילת מתן השירותים על ידי כל עובד מטעמו. 

כל תלונה ו/או כאמור בתוך יום עבודה אחד  הרשות מטעםמתחייב להעביר לידיעת המפקח  מפעילה .8.2
, אשר הופנתה אליו ו/או למי מטעמו על ידי מפעילעובדי הה ושכר של באשר לתנאי עבודבכתב דרישה 

ו/או כל גורם  מפעילהעוסקים במתן השירותים ו/או ארגון העובדים היציג של ה מפעילמי מעובדי ה
 כל תלונה כאמור שהתקבלה אצלה.  מפעיל"). הרשות תעביר לידיעת ההתלונהאחר (להלן: "

מהירות ב, מפעילהרשות ובין שהתקבלה אצל התלונה, בין שהתקבלה אצל טפל בכל י מפעילה .8.3
 וביסודיות. 

תלונה,  מפעילמתחייב למסור למנהל, לא יאוחר מתום שבעה ימי עבודה ממועד שהומצאה ל מפעילה .8.4
באשר לממצאי בדיקתו את התלונה ואופן הטיפול בה.  מפעילה נציגדו"ח מפורט ערוך וחתום על ידי 

 7יהא לתקן את ההפרה בתוך  מפעילפן מלא או חלקי, על הככל שלדעת הרשות התלונה מוצדקת, באו
  ימי עבודה ולספק לרשות אסמכתאות מתאימות לעניין זה. 

לעיל לשביעות רצונה  8.4  -ו 8.3 , 8.1 איזו מדרישות הרשות, כמפורט בסעיפים  מפעיללא מילא ה .8.5
"), יחויב המועד האחרון לביצוע: "לעניין סעיף זההמלא של הרשות, עד למועד בו נקבה הרשות (

במילוי הוראת הרשות כאמור, וזאת החל מהיום הראשון  לכל יום איחור₪  5,000של בסך  מפעילה
  ר המועד האחרון לביצוע.לאח

לעיל לשביעות רצונה  8.4  -ו 8.3 , 8.1 לא מילא המפעיל איזו מדרישות הרשות, כמפורט בסעיפים 
 10,000בסך של  ימי עבודה מהמועד האחרון לביצוע, יחויב המפעיל 7המלא של הרשות, וזאת בחלוף 

איחור במילוי הוראת הרשות כאמור וזאת החל מהיום הראשון שלאחר המועד האחרון  יום לכל₪ 
  צוע.לבי

לעיל  8.4  - ו 8.3 , 8.1 איזו מדרישות הרשות, כמפורט בסעיפים  מפעילמבלי לגרוע מהאמור, אי מילוי ה .8.6
ימי עבודה מהמועד האחרון לביצוע, יהווה הפרה  7לשביעות רצונה המלא של הרשות, וזאת בחלוף 

 יסודית של החוזה.

  שיתוף פעולה .9

, שירותיםהאת  מפעילהבצע יהשירותים,  מתןוכחלק בלתי נפרד מ, ההתקשרותבמהלך כל תקופת  .9.1
, ובכלל תוך תיאום ושיתוף פעולה מלא עם הרשות ו/או כל גוף אחר הפועל מטעמה באתר הרשות

השירותים על היבטיו השונים,  מתןאודות שוטף תיעוד ודיווח  וימסור לרשות מפעילההאמור ינהל 
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אחר אותו וכן כל דיווח הנקובים בחוזה זמנים הלרבות סוגיות בעיתיות, הספקים, עמידה בלוחות 
  תדרוש הרשות, והכל מבלי שיהיה זכאי בתשלום לתמורה נוספת.

, כחלק בלתי נפרד מהשירותים, מפעיליידרש הלעיל,  9.1  בסעיףמבלי לגרוע מכלליות האמור  .9.2
השתתף ולהתלוות לרשות בכל ישיבה ו/או פגישה אותה תקיים הרשות במסגרת השירותים עם ל

עם גורמים מקצועיים ו/או עם כל רשות מוסמכת או גורם אחר,  צדדים שלישיים לרבות לעניין זה,
ככל הנדרש על מנת לבצע ולהשלים את השירותים, במלואם ובמועדם, ובמסגרת האמור אף לבצע כל 

  או לערוך ולהנפיק כל מידע ו/או מסמך אשר יידרש לשם כך, ללא כל תמורה נוספת.פעולה ו/

מוותר בזאת, וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה ו/או תביעה בקשר עם עיכובים שנגרמו  מפעילה .9.3
בביצוע התחייבויותיו על פי החוזה ככל שאלה נגרמו, על פי שיקול דעתו הבלעדי של המנהל, בשל 

ו/או של מי מטעמו עם הרשות ו/או עם צדדים  מפעילום ו/או בשל העדר שיתוף פעולה של ההעדר תיא
 שלישיים אחרים.

לכך  כואלא אם הוסמ רשותלחייב את האינם מוסמכים בשום צורה ואופן  מפעילונציג ה מפעילה .9.4
תהיה תקפה לעניין ספציפי אחד  כאמורהסמכה כל  כאשר, רשותבמפורש מראש ובכתב על ידי ה

כלפי צד  ויצרילא  מפעילוכן ישא באחריות שנציג ה מפעילההנקוב בה ולשמו בלבד. בנוסף, מתחייב 
אלא בכפוף  רשותאת הלחייב  כלשהו, לפיו הם ו/או מי מטעמם מוסמכיםשלישי כלשהו כל מצג 
את הוראת סעיף זה לעיל,  ילמפעו/או נציג ה מפעילהפר ה. , מראש ובכתבלקבלת הסמכה ספציפית

ישא  מפעילתהיה כל פעולה שבצע בשם הרשות בטלה ומבוטלת מעיקרה ולא יהיה לה כל תוקף, וה
 באחריות הבלעדית כלפי הרשות וכלפי כל צד שלישי, לכל פעולה כאמור.

  תקופת ההתקשרות .10

 מתן תחילתלאחר  שנים 3 הרשות, ותסתייםידי תחל עם חתימת החוזה על התקשרות התקופת  .10.1
  .)"תקופת ההתקשרות"(להלן:  השירותים

את תקופת להאריך  ,וכזכות ברירה הרשות בלבד תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי
ת ותקופ"(במכרז זה: אחת -חודשים כל 24תקופות נוספות בהיקף של עד  2-לההתקשרות 

ימים טרם תום תקופת  30לפחות הודעה מוקדמת בכתב, אמצעות מתן וזאת ב"), ההארכה
ההתקשרות (או תום תקופת ההארכה, לפי העניין), שתפרט בין היתר את משך תקופת ההארכה 

 .הרצויה

, כמו גם 10.1 תכלול את התקופה האמורה בסעיף  – "תקופת ההתקשרות"לצורך חוזה זה מובהר כי 
 (ככל שתמומשנה). את תקופות ההארכה

תחילתה של  על דחיית , בכתב,מפעילתהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, להודיע להרשות  .10.2
, וזאת מכל סיבה שהיא, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של היערכותו/או תקופת ה ההתקשרותתקופת 
 כאמור היערכותו/או תקופת התחילתה של תקופת ההתקשרות  דחייתהודיעה הרשות על . הרשות

צו של בית משפט כלשהם במועד תחילת התקופה האמורה כתוצאה מיחולו עיכובים במידה ואו ו/
ובין מכל סיבה אחרת ו/או נוספת שהיא, ידחה ו/או יוארך מועד תחילת תקופת ההתקשרות  מוסמך

מוותר בזאת  מפעילע הרשות על פי שיקול דעתה הבלעדי והלמועד אותו תקב היערכותו/או תקופת ה
 כלשהי בגין כךכל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות 

פיצוי מכל סוג לשיפוי ו/או  מפעילהלא יהא זכאי ובכלל זה,  ,ו/או כלפי כל מי מטעמה כלפי הרשות
 .שהוא

 ופת ההתקשרותהעדר התחייבות למשך תק .10.3

לרבות  –מוותר בזאת באופן מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה  מפעילה
בהיקף כלשהו למשך תקופה כלשהי, ולרבות שירותים אספקת למהרשות הסתמכותו לקבלת הרשאה 

ה ו/או בקשר עם היתכנות שירותיםאספקת הבקשר עם  מפעילשעניינן השקעות אותן השקיע הטענות 
ו/או עם זכות הרשות  (בעניין היקף השירותים) 11.7 בקשר עם זכויות הרשות כאמור בסעיף  -

נית לה על פי כל דין ו/או על פי החוזה, כאמור לסיים/לבטל את ההתקשרות מכל סיבה שהיא המוק
  , והכל אלא אם נאמר מפורשות אחרת בחוזה.להלן 20  בסעיף

  השירותים .11

, כהגדרתם השירותיםומתן  את האחריות לביצוע עצמו על בזה נוטל מפעילוה, מפעילל הרשות תמסור .11.1
 .ובכפוף לאמור במסמכי המכרז בכלל ובחוזה ובנספחיו בפרט לעיל 1.6 בסעיף 
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 הזמנת שירותים .11.2

 וערכם עפ"י שווי תלוש כיבודיםפירוט ם המפורטים בנספח שירותיאיזה מהבפועל של תנאי לביצוע 
בכתב ו/או בדואר פנייה ישירה הינו לאנשי כיבוי אש בנתב"ג, בחמגשיות או אספקת ארוחות  ')ו (נספח 

 נציג המפעילאל  )בלבדגורם המוסמך לכך מאת (ובמקרה של אספקת כיבודים, אלקטרוני ו/או בפקס 
השירותים/ציוד לרבות סוג, מועד ומקום האספקה הנדרש וכיו"ב כל פרט רלוונטי  במסגרתה יוגדרו

 .")שירותיםהזמנת (בחוזה זה: "

לספק שירותים שלא הוזמנו באמצעות הזמנת שלא יהיה אחראי  מפעילהמבלי לגרוע מהאמור, 
אספקת , בכתב, את המנהל, וזאת למעט בנסיבות בהן אישר שירותים ו/או שלא הוזמנו על ידי המנהל

  .השירותים באופן הנ"ל

 בכל מקרה של אספקת שירותים שאינה מלאה ו/או שלא הוזמנה באמצעות הזמנת שירותים .11.3
ביתר של שירותים, ו/או אספקת שירותים שאינם  ), ו/או אספקה11.2  הנקובים בסעיף(במקרים 

יהיה אחראי באופן בלעדי ועל חשבונו בלבד, להשלים ו/או  מפעילתקינים ו/או שלא באופן מלא, אזי ה
, והכל מבלי לגרוע מזכויות הרשות באופן מיידי להחליף את הנדרש על כל הכרוך בכךלק ו/או לס

. לחילופין, ככל נהלהסכמה מראש ובכתב של המ מפעילולמעט מקרה שבו קיבל ה 15 בהתאם לסעיף 
בכל העלויות ו/או ההוצאות הנוספות  מפעילשתאשר הרשות את אספקת השירותים העודפים, יישא ה

 שנגרמו לרשות כתוצאה מאספקת השירותים העודפים.

ועובדיו במסירות, ביושר ובנאמנות, בשקידה, ברמה  מפעילהשירותים יבוצעו באמצעות נציג ה .11.4
הרשות, וכי במסגרת האמור, יישא באחריות ולשביעות רצונה המלאה של  המקצועית הגבוהה ביותר

יעמיד לרשות הרשות את כל הזמן, המשאבים, הניסיון, הידע והכישורים  מפעיללכך שנציג ה
 הנדרשים על מנת לבצע את השירותים ויתר התחייבויותיו במלואן ובמועדן.

באחריות המלאה  מפעילרד מהן, יישא ההשירותים וכחלק בלתי נפ מתןל והתחייבויותיבמסגרת  .11.5
הפעולות, אספקת כל הנדרש ותשלום על חשבונו, של כל הכרוך והקשור כל והבלעדית לבצע את 

 השירותים.  מתןוהנוגע והנצרך, במישרין או בעקיפין, ל

ו/או כוח אדם ו/או תעודות האמור הינו לרבות אספקת כל ציוד ו/או מתקן ו/או מסמכים ו/או דוחות 
נדרשים לשם עמידה במלוא התחייבויותיו על פי החוזה, במלואן ובמועדן; וכן לבצע ו/או לספק ה

, זמני נסיעה והמתנה, ו/או שימוש ברכבים, לרבות הובלות ושינועיםשירותים ו/או אמצעים ו/או ציוד 
יצועם כאמור, שבו/או תעודות ו/או דוחות ו/או עבודות בזמנים שונים נדרשים לרבות עבודת לילה 

ו/או אספקתם מתבקשים בשל טבעם של השירותים ו/או לשם ביצועם ברמה הנדרשת בחוזה ו/או 
ברמה הנדרשת בהתאם להוראות כל דין, גם אם הביצוע ו/או האספקה האמורים אינם נדרשים 

  במפורש בחוזה.

תיחשב אספקת שירותים (או כל חלק ממנה) על פי החוזה,  מפעילמבלי לגרוע משאר התחייבויות ה .11.6
להוראות  םואת התאמת השירותים, רק לאחר שבחנה הרשות ו/או מי מטעמה את ככזו שהושלמה

אישור כאמור יכול  .במועד אספקת השירותיםהמעיד על המנהל של בכתב  החוזה והתקבל אישור
להחתמת נציג הרשות, תהיה  , והאחריותבכתבלהינתן בכתב על גבי תעודת המשלוח או אישור אחר 

יובהר בזאת, כי תעודת משלוח אשר אינה חתומה על ידי נציג הרשות לא תכובד על ידי . מפעילשל ה
לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד הרשות ו/או מי  מפעילהרשות ולא תשולם בגינה כל תמורה ול
 .מטעמה בשל אי החתמת תעודת המשלוח

השלמת ביצוע או  בדברו/או מי מטעמה ורך ביצוע תשלום התמורה) (הניתן לצאין באישור הרשות 
 םלטיב ביצוע מפעיללגרוע מאחריותו המלאה של העל מנת , לעילקטן זה כאמור בסעיף , השירותים

מוותר בזאת באופן בלתי  מפעילו/או לביצוע מלא התחייבויותיו על פי חוזה זה, וה םו/או לאיכות
 .מין וסוג שהן בקשר לכך לחוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכ

 התקשרות ללא התחייבות או מצג להיקף כלשהו  .11.7

 בכל תקופת ההתקשרותבפועל  . היקף השירותים שיינתנונה לאספקת שירותיםיההתקשרות ה
ועדם ומאפייניהם (אם בכלל), ייקבעו מעת לעת על פי מ(לרבות תקופות ההארכה ככל שתהיינה) 

איזה  מפעילמה הזמיןל תמתחייב האינ צורכי הרשות ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר, כי הרשות
לכל  יהיה זכאי מפעילבהיקף כלשהו ו/או במועדים מסוימים, אם בכלל, וזאת מבלי שה מהשירותים

  לכך. סוג שהוא בקשר פיצוי ו/או שיפוי, מכל 
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לרבות  –מוותר בזאת באופן מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה  מפעילה
בהיקף כלשהו למשך תקופה כלשהי, ולרבות למתן שירותים מהרשות הסתמכותו לקבלת הרשאה 

בקשר  -  בקשר עם השירותים ו/או בקשר עם היתכנותם מפעילהשעניינן השקעות אותן השקיע טענות 
 10.3 זה. האמור בסעיף קטן זה, אינו בא לגרוע מהוראות סעיף  11.7 עם זכויות הרשות כאמור בסעיף 

  .(בעניין העדר התחייבות למשך תקופת ההתקשרות)

  לצדדים שלישייםלקיום פעילות עסקית של אספקת מזון וארוחות הרשאה  .12

אישור ספציפי מראש ובכתב מהמנהל, להשתמש במטבחים  המפעיל יהא רשאי, בכפוף לקבלת .12.1
מזון, משקאות ופריטים  (הכנה ואספקתקיום פעילות עסקית ות השירות לצורך הנכללים במקומ

עבור צדדים שלישיים, וזאת כל עוד לא יהא בכך כדי לפגוע במתן  נלווים, ושינועם מחוץ לנתב"ג),
השירותים לרשות. מובהר כי מעבר לשימוש במטבחים כנ"ל, המפעיל לא יהא רשאי להשתמש באיזה 

 פעילות אחרת כלשהי, למעט כמובן מתן השירותים לרשות.ורך ממקומות השירות לצ

-ישלם לרשות דמי הרשאה בסך השווה ל, המפעיל לעיל 12.1 בסעיף בתמורה למתן ההרשאה כאמור  .12.2
 .")דמי ההרשאה(להלן: " של המפעיל מפידיון המכירות ברוטו 2%

, דו"ח כספי ההתקשרותקלנדארי במהלך תקופת  ימים מתום כל חודש 15לרשות, תוך המפעיל יגיש  .12.3
חודש שחלף, המראה את פדיון המכירות החודשי ברוטו, לפי פירוט כפי שיידרש על ידי גין הב יחודש

 הרשות.

הדיווח יתבצע בשקלים חדשים בלבד. שולמה למפעיל תמורה במטבע זר, תחושב תמורה זו במסגרת 
בו פדיון המכירות ברוטו בשקלים חדשים, בהתאם לשערו היציג של המטבע הזר האמור, במועד 

 .ולמה לו אותה תמורהש

הראשון של  בחודש העוקב לחודש 15-מועד הגשת הדו"ח הכספי הראשון לפי סעיף זה הוא עד ליום ה
  .ההתקשרותתקופת 

המפעיל ישלם לרשות את דמי ההרשאה פעם ברבעון, עם הגשת הדו"ח החודשי האחרון של אותו  .12.4
 רבעון.

שלאחר תום  30.3יום לרשות, עם עריכת הדו"ח הכספי השנתי של המפעיל, ולא יאוחר מ המפעיל יגיש .12.5
סך פדיון המכירות ברוטו בגין שנת החוזה  יפורט תםים במסגרשנתיכספיים  ותכל שנת חוזה, דו"ח

שחלפה, וכן פירוט דמי ההרשאה להם זכאית הרשות עבור שנת החוזה שחלפה, לאחר ניכוי הסכומים 
 בגין שנת החוזה נשוא הדיווח. לעיל 12.4  בסעיףשות עד אותו מועד, כאמור ששולמו לר

כשהוא מאושר בידי רואה הדו"ח הכספי השנתי יאושר וייחתם על ידי נושא משרה במפעיל ויוגש 
 .של המפעיל המבקרחשבון 

המפעיל ישלם לרשות או הרשות תשיב למפעיל, לפי העניין, את ההפרש (ככל שקיים), בין התשלומים  .12.6
ובין הסכום המגיע לרשות כדמי הרשאה בחישוב  ,לעיל 12.4 ף ששילם המפעיל לרשות בהתאם לסעי

 הוגש הדו"ח השנתי.ימים מהיום בו  30שנתי, וזאת תוך 

פי החוזה יתבצע באמצעות הפקדה או העברה - המפעיל מתחייב שכל תשלום לרשות שהוא חייב בו על .12.7
ידיה. לצורך ביצוע האמור, - יקבע עלבנקאית שיבצע המפעיל ישירות לחשבון בנק של הרשות, כפי שי

 'כה כנספח ימציא המפעיל לרשות, במועד חתימת החוזה, הוראה לחיוב חשבון, בנוסח המצורף 
"). הרשות תהא ההוראה לחיוב חשבוןלחוזה, כשהיא חתומה על ידי בנק המפעיל והמפעיל (להלן: "

רשאית לעשות שימוש בזכותה לחייב את חשבונו של המפעיל על פי כתב ההוראה לחיוב חשבון, על פי 
מבלי שתהא חייבת להודיע על כך למפעיל מראש ובקשר עם כל תשלום שחובת  שיקול דעתה הבלעדי,

 תשלומו מוטלת על המפעיל על פי הוראות החוזה.

  פיגורים תשלום סכום ריבית .12.8

לא שילם המפעיל, במועד שנקבע בחוזה, סכום שהוא חייב בתשלומו לפי החוזה, ישולם  .12.8.1
 כדלהלן:המפעיל את סכום ריבית הפיגורים, אשר יחושב 

  11הפיגורים ריבית סכום  החוב קרן
12

365  





 

t

r 

r - שיעור ריבית הפיגורים החודשית  

t - מס' הימים מהמועד הקבוע לתשלום ועד ליום התשלום בפועל  
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  לשלם כאמור בסעיף זה לעיל תשולם בצירוף מע"מ כדין. המפעילריבית הפיגורים שעל  .12.8.2

באחרת, ובלבד הרשות רשאית לבצע שינוים בשיעור ריבית הפיגורים ו/או להחליפה  .12.8.3
  יום מראש. 30שהודיעה על כך בכתב למפעיל 

חובת תשלום ריבית הפיגורים ותשלום ריבית הפיגורים לא יפגעו בזכויות כלשהן, או  .12.8.4
  פי כל דין.-פי החוזה ו/או על- בתרופה או בסעד אחר שהרשות זכאית להם על

ית הבסיסית, כפי לגבי כל תקופת הפיגור יתבצע לפי הריבהפיגורים ריבית שיעור חישוב  .12.8.5
  שתהיה מעת לעת במהלך תקופת הפיגור.

  נכסים, משאבים ותשתיותמקומות השירות, הקצאת  .13

וללא תשלום דמי שירותים  בגין שימוש , ללא תמורהמפעילהרשות תעמיד לרשות ה .מקומות שירות .13.1
(להלן:  לחוזה 'טז  נספחכהמצורף  את מקומות השירות המפורטים במפרט הנכסים ואחזקה

 .")מקומות השירות"

עם  מפעיליחתום ה, כאמור בסעיף זה לעיל מקומות השירותבנכסים הכלולים בלצורך השימוש 
לחוזה ואשר כולל (בין  'טו נספח הרשות, בהתאם לנוסח המצורף כי בנכס שימוש הסכםעל  הרשות
קומות מפורטים גודלם ומיקומם של הנכסים הכלולים במ ובש, הנ"ל נכסיםהמפרט את היתר) 

לא ישלם דמי שימוש  מפעילה ,השימוש הסכםכי על אף כל האמור ב למען הסר ספק יודגש השירות.
  .(מיזוג ואחזקה) ו/או דמי שירותים

שימוש ה הסכםהמפעיל מתחייב למלא אחר כל הוראות השימוש ותנאי השימוש בנכס כמפורט ב
  .לחוזה 'יז -ו' טז  ,'טו  יםנספח, המצורפים כובנספח האחזקה מפרט הנכסים, בי הרשותבנכס

הנדרשות לצורך מתן השירות, לרבות  הקצה תשתיות. הרשות תישא באחריות להכנת כל תשתיות .13.2
 .חשבונה-, הכל בעצמה ועלהתשתיות המיחשוביות, הפסיביות והתקשורת הנדרשות

מגרימת נזק ו/או קלקול ו/או השחתה ו/או לכלוך, מכל מין וסוג שהוא ומכל מתחייב להימנע  מפעילה .13.3
ים והאמצעים שהועמדו וכן בכל הציוד, המתקנ , לרבות מקומות השירות,הרשות סיבה שהיא, באתרי

 , וזאת מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת במסמכי המכרז.לשימושו

כל הציוד, וכן את  מקומות השירותכי עם סיום ביצוע השירותים, ישיב את מתחייב  מפעילה .13.4
. במידת בהתאם להנחיות הרשות בשלמותם ובמצב תקיןשהועמדו לשימושו,  המתקנים והאמצעים

בהקדם האפשרי, על חשבונו ועל אחריותו הבלעדית, כל נזק ו/או קלקול ו/או  מפעילהתקן יהצורך 
כל מהם ו/או של כל מי מטעמו, וכן ינקה  מפעילבשל מעשה ו/או מחדל של הלהם השחתה שנגרם 

מועד סביר לתיקון כל נזק ו/או קלקול ו/או  מפעילפסולת ו/או לכלוך. הרשות תהא רשאית לקבוע ל
את התחייבויותיו  מפעיליבצעם בתוך אותו מועד. לא ביצע ה מפעילמור והלביצוע כל ניקיון כא

האמורות תוך התקופה אותה נקבה הרשות ולהנחת דעתה, אזי מבלי לגרוע מזכויות הרשות על פי 
. האמור אינו בא לגרוע מאחריות להלן 24  חוזה זה ו/או על פי כל דין, יחולו בעניין זה הוראות סעיף

 על פי כל הוראה אחרת במסמכי המכרז. מפעילה

  ותנאי התשלום התמורה .14

במלואן פי החוזה, ל עהמפעיל ותמורת מילוי כל יתר התחייבויותיו של  יםרותיתמורת מתן הש .14.1
 על בסיס הצעתו הכספית במכרז ובהתאם להוראות הבאותתמורה  מפעיללתשלם הרשות ובמועדן, 
 :")התמורה(להלן: "

ו/או בנספחי  התמורה בגין מרכיבי השירותים השונים שיספק המפעיל ואשר מפורטים להלן .14.1.1
המחיר לארוחת צהרים בשרית מלאה לעובד בו נקב המפעיל בהצעתו הכספית החוזה, תיגזר מ

נקודות, והתמורה בגין כל  100-. הסך האמור יהיה שווה ערך ל₪ _____במכרז, קרי סך של 
 מרכיב שירות תהיה נקובה בנקודות ותחושב באופן יחסי להצעתו הכספית של המפעיל.

 תמורה בגין אספקת ארוחות .14.1.2

אנשי כיבוי האש בחמגשיות ל(כולל  לעובדמלאה בגין כל ארוחת צהרים בשרית  .14.1.2.1
 .נק' 100בשווי של  כספיתתמורה  – בנתב"ג)

בגין כל ארוחת צהרים שאינה כוללת מנה עיקרית (בשרית או צמחונית), או  .14.1.2.2
 .נק' 50בשווי של  כספיתתמורה  –ארוחת בוקר 
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 תמורה בגין המוצרים שימכרו במזנונים .14.1.3

לפי  ,'ד  - ו 'ג  יםבנספח תהמפורט כמות הנקודותבהתאם ל כספיתתמורה  –בגין כל מוצר 
(נספח  הוראות כלליותלנספח  11נקבע ויתעדכן מעת לעת בהתאם להוראות סעיף שכפי  העניין,

  ' לחוזה).ב 

כמפורט בנספח אספקת וחלוקת חלב  – תמורה בגין אספקת וחלוקת חלב למשרדים השונים .14.1.4
 ה).' לחוזה (נספח 

כיבודים שונים לצרכי אירוח למשרדים בנתב"ג ולאירועים ארוחות ותמורה בגין אספקת  .14.1.5
 ' לחוזה).ו (נספח  וערכם עפ"י שווי תלוש כיבודיםנספח פירוט כמפורט ב – שונים

 בנספח 3בסעיף כמפורט  – תמורה בגין אספקת ארוחות צהריים להנהלת ומועצת הרשות .14.1.6
 ' לחוזה).ו (נספח  פירוט כיבודים וערכם עפ"י שווי תלוש

 הצמדותו עדכונים .14.2

 בטופס הצעתו הכספית במכרז ארוחת צהרים בשרית מלאה לעובדבגין  מפעילנקב ה והמחיר ב .14.2.1
עלות השכר המינימלית (כמפורט בנספח ל 30%ובשיעור של  ,למדד 70%יהיה צמוד בשיעור של 

תחילת בראשון לחודש של כל  ,רבעוןלאחת  ןיעודכ המחיר הנ"ל .לטופס ההצעה הכספית) 1
וזאת ), ו/או תקופות ההארכה, ככל שתהיינה(במהלך כל תקופת ההתקשרות  קלנדארי רבעון

ועלות השכר  מדד הבסיסלבין  ,במועד העדכון עלות השכר המינימלית מדדהבין ביחס 
 .1.7.2017- העדכון הראשון יבוצע ב .תהבסיסי המינימלית

לבחור אפשרות ההמטבח בתמך לצורך שיפוצים, למפעיל תהא ייסגר  שבהה תקופהמהלך ב .14.2.2
טרמינל שבמטבח הסלטים) והכנת ( 1טרמינל שבמטבח ספק את השירותים באמצעות הלהאם 

ספק את השירותים י פעילהמאו באמצעות מטבח מחוץ לנתב"ג. במקרה שבשרי), בישול ( 3
(כאמור שהציע המפעיל בהצעתו הכספית סכום התמורה  ,באמצעות מטבח מחוץ לנתב"ג

 במהלך תקופת השיפוצים כנ"ל.₪,  1.5- יוגדל ב )14.1.1 סעיף ב

בשיעורו החוקי במועד ביצוע כל  מס ערך מוסףלכל סכום שישולם על חשבון התמורה, יתווסף  .14.3
 מכל צורה ובכל אופן שהם. ריביתלמען הסר ספק, התמורה לא תישא . , ככל שחלתשלום

 תנאי תשלום .14.4

, בכפוף לביצוע שירותים אלו ידי סליקה של תלוש מזון- ם שיוזמנו עלבגין שירותיהתמורה  .14.4.1
 פי חשבונית חודשית מרכזת.- בפועל, תשולם על

שיסופקו למשטרת ישראל ולחברת אל על תשולם בחשבונית חודשית  התמורה בגין שירותים .14.4.2
 מרכזת נפרדת לכל גוף.

ים ת כיבודהזמנ ם באמצעות הזמנת שירותים (כגוןשירותיה בפועל של התמורה בגין אספק .14.4.3
, המפעיל יעביר לחלופין. פי חשבונית- על, תשולם )ואספקת ארוחות בחמגשיות לאנשי הכיבוי

  .ידיה- ובהתאם לפירוט שיידרש על ת, לפי בקשת הרשותומרכז תולרשות חשבוני

חשבונית ימציא לרשות  מפעילהשבו מהמועד יום  30שוטף+בתנאי  מפעילתשולם להתמורה  .14.4.4
 .מס ערוכה כדין

 מפעילשה את נכונות והיקף השירותים שבחשבוניתבכתב המנהל כתנאי לתשלום התמורה, יאשר  .14.5
ימי עסקים מיום המצאת החשבונית ופירוט השירותים  5תוך  המאוחר כל, וזאת לימסור לרשות

  לרשות.

את התמורה בשיק או בהעברה בנקאית לפי בחירתה ושיקול  מפעילהרשות תהא רשאית לשלם ל .14.6
 מפעילדעתה הבלעדי מעת לעת. לשם קבלת תשלומי התמורה באמצעות העברה בנקאית, יצרף ה

חתום ע"י הבנק ומאושר בחתימה וחותמת  ,מפעילאישור נפרד מהבנק ובו פרטי חשבון הבנק של ה
את פרטי חשבונו ו/או כל  מפעיל. היה ולא מסר ה'כד נספח עפ"י נוסח  מפעילמורשי החתימה של ה

כאמור, לא תשלם לו הרשות את התמורה שתגיע לו עד אשר ימציא הנדרש לצורך העברת התשלום 
את האמור וכי במקרה כזה התשלום יבוצע לידיו אך ורק לאחר קבלת הרשות את כל הפרטים 
 .האמורים, וזאת על ידי תשלום קרן התמורה בלבד, ללא כל הצמדה ו/או ריבית בגין העיכוב בתשלום
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 מתןמהרשות עבור השלמת  מפעילאת מלוא התשלום לו זכאי ה מהווה התמורה מובהר בזאת, כי .14.7
, למעט כל תמורה נוספת מפעילמעבר לתמורה זו, לא תשולם ל, ובהתאם להוראות החוזה שירותיםה

 . הפרשי הצמדהו מע"מהאמור במפורש בחוזה זה לגבי 

זה לעיל, מובהר עוד בזאת, כי כל העלויות  14.7  למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף
, מכל מין וסוג שהם, הכרוכים במישרין ו/או בעקיפין ו/או התשומות ו/או ההוצאות ו/או התשלומים

  .11.5 והדבר הינו לרבות כל האמור בסעיף  וייד- וישולמו על מפעיל, יחולו על השירותיםה מתןב

 המפעיל מצהיר ומתחייב: .14.8

 טופסל 1נספח ב כמפורט, המינימאלית השכר מעלות יפחת שלא סכום לעובדיו ישלם כי .14.8.1
 .הכספית ההצעה

 הנוספות העלויות, בחוזה כאמור הנדרשים השירותים את ובחן שבדק לאחר כי מצהיר המפעיל .14.8.2
____ מהצעתו למחיר לארוחת צהריים בשרית  %בגין אספקת השירותים כולל רווח הינו 

   כנקוב בטופס ההצעה הכספית. ,מלאה

כל ההוצאות /העלויות הכרוכות בגין אספקת השירותים למעט עלויות  -" הן נוספות עלויות"
לטופס ההצעה הכספית, ובכלל זה, חומרי גלם, ביגוד, ציוד,  1שכר מינימאליות כנקוב בנספח 

החזר הוצאות נסיעה, מיסים, ביטוחים, הוצאות תפעול אחרות, הוצאות העסקה נוספות (גמול 
 .ורווח תקורותשבועית וכיו"ב),  שעות נוספות ועבודה במנוחה

את השירותים הנדרשים והיקפם, לרבות התפקידים הנדרשים, כוח  ןלאחר שבדק ובח כי .14.8.3
על החוזה ונספחיו ובפרט  האדם הנדרש, הציוד וחומרי הגלם הנדרשים, בין היתר, בהסתמך

' לחוזה, ובהסתמך על ניסיונו ונתוני עבר, התמורה על פי החוזה כוללת את כל ח -'א נספחים 
ההתקשרות, ובכלל  ההוצאות/העלויות הכרוכות בגין אספקת השירותים, למהלך כל תקופת

לרבות תשלום שכרם וזכויותיהם הסוציאליות,  וכלפי עובדי המפעילזאת את כל התחייבויות 
, וגלום בה גם רווח עילל 6  סעיףחוזה, ובכלל זה על פי הוראת כנדרש על פי הוראות הדין וה

להמשיך ולספק את השירותים ולקיים את כל  מפעיל(כולל שולי ביטחון) בשיעור אשר יאפשר ל
בכל הנוגע לתשלום שכרם והזכויות הסוציאליות של  וובכללן התחייבויותי והתחייבויותי
כי  מפעיל. ידוע ל10% - אמור לעיל, למשך כל תקופת ההתקשרות, אשר לא יפחת מהעובדים כ

, באופן מיידי, כל אימת רשותוהוא מתחייב להודיע ל זה בחוזה מהותי תנאיהצהרה זו היא 
שהאמור לעיל אינו מתקיים. במקרה כזה הרשות תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות לפי 

 ומבליה כל טענות ו/או דרישות ו/או זכות לפיצוי בשל כך תהיינ שלמפעיל מבלי, לאלתרהחוזה 
 .חוזה/או ו דין כל פי על לרשות העומד אחד סעד מכל לגרוע

הרשות מצהירה כי התמורה שתשלם למפעיל בגין מתן השירותים לא תפחת מהתמורה הנקובה  .14.9
בחוזה זה המבוססת על הצעתו הכספית של המפעיל במכרז, ואשר על פי הצהרתו כאמור עולה על 

לעובדיו וכן כל העלויות/הוצאות הכרוכות שיהיו לו בגין אספקת  עלות השכר המינימאליתתשלום 
 ות רווח.השירותים לרב

  פיצויים מוסכמים .15

ן ויקראו בחוזה (כולם ביחד וכל יהיו כדלקמ אשר הרשות תהיה זכאית לקבלםהפיצויים המוסכמים  .15.1
  :"פיצויים מוסכמיםחלק מהם) "

התחלת לכל יום איחור ב₪  50,000 או חלקם, בסך של בגין איחור בתחילת מתן השירותים, .15.1.1
, אלא אם התקשרותבמשך תקופת ה ידיו שירותים- עליום שבו לא יסופקו או /ו מתן השירותים

 הרשות מצאה לנכון, בנסיבות העניין, להקטין את גובה הפיצוי. 

בדיקות רצופות של פריטי מזון של מעבדת מזון מוסמכת אשר עמה תתקשר הרשות  2 - היה ו .15.1.2
, יישאו תוצאות שליליות שמשמעותן סיכון בריאותם של )על חשבון הרשות(לצורך כך 
תהיה  –כך תקן משרד הבריאות בדבר חיידקים במזון יהיה התקן הקובע  ולצורך – הסועדים

 לכל מקרה כנ"ל. ש"ח השווה  4,000בסכום של  מפעילהרשות רשאית לקבל פיצוי מה

מים תהיה הרשות נמצאו מזוה מפעילהמופעלים ע"י ה מקומות השירותהיה ובביקורת ב .15.1.3
 למקרה. ₪  2,000ל בסכום שפיצוי  מפעילמהרשאית לקבל 
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ו/או לא סיפק  חוזהלא עמד בדרישות ההמפעיל נמצא כי שתערוך הרשות היה ובביקורת  .15.1.4
 מפעילמוצרי מזון בכמות ו/או במשקל כפי שנדרש בחוזה תהיה הרשות רשאית לקבל פיצוי מה

 לכל פעם ולכל פריט בנפרד. ₪  2,000 בסכום של

ין כל יום של איחור בפינוי מקומות השירות בג מפעיל,מבלי לגרוע מכל יתר התחייבויות ה .15.1.5
לכל יום איחור ₪  30,000 של מים ומוערכים מראש בסךלרשות פיצויים מוסכ מפעילישלם ה

 לכל מקום שירות שהוקצה לו.

 אליו. מפעיללרבות כל פינוי מתחמי השירות מכל אדם, ציוד וחפץ אשר הכניס ה - "פינוי"

לרשות ייגרמו פיצוי הולם וסביר לנזקים אשר כמראש קבועים ומוערכים המוסכמים הינם הפיצויים  .15.2
ובכל מקרה החיוב בהם,  גם ללא הוכחת נזק והרשות תהיה זכאית לקבלם בנסיבות האמורות

בכל זכות (א) יהיו לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות, (ב) לא יפגעו ו/או תשלומם קביעתם 
לבצע ולהשלים את  מפעילמאחריות ה, (ג) לא יגרעו ובהתאם לכל דין אחרת של הרשות בהתאם לחוזה

 .לעיל 14.2.1 , (ד) יהיו צמודים בהתאם להוראות סעיף במלואם ובמועדםהשירותים 

 או/ו המגיעה מהתמורהזה לעיל  15 הקבועים בסעיף  םמיהמוסכ יםהפיצוי את לקזז רשאית הרשות .15.3
ובמקרה בו חילטה הרשות  לחוזה 16  סעיף לפי( מהערבות םלחלט או/ו, חוזהה פי על מפעילל תגיעש

 .להלן 16.6  הוראות סעיף מפעילאת הערבות יחולו על ה

  ערבות .16

חוזה, יפקיד הספק בידי הרשות, עם חתימת החוזה, ערבות שבלהבטחת קיום כל התחייבויות הספק  .16.1
או מאת חברת ביטוח  בנק בישראל"), שתינתן מאת הערבות(להלן: "₪  2,000,000בסכום של 

ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר נכון למועד המופיעה ברשומות התקפות של אגף שוק ישראלית 
האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז, כבעלת הרשאה למתן ערבויות כאמור בהודעת הפיקוח על 

- וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א 1985- עסקי ביטוח (ענפי ביטוח), תשמ"ה
1981. 

- עלת כתב הערבות והחתימה עליו תתבצע אך ורק חברת ביטוח, הוצא ידי- עלבמקרה שהערבות תּוצא 
  חברת הביטוח, ולא באמצעות סוכנות ביטוח מטעמה. ידי

 וצמודה למדד , ניתנת למימוש בשיעוריןבלתי מותניתהערבות תהיה אוטונומית, בלתי תלויה ו .16.2
 המחירים, כאשר מדד הבסיס יהיה המדד האמור הידוע במועד חתימת החוזה.

 .לחוזה 'כג כנספח המצורף בנוסח תהיה הערבות  .16.3

חודשים לכל הפחות ממועד הוצאתה ותוארך ככל שיידרש, או לחלופים  24- הערבות תהיה תקפה ל .16.4
ההתקשרות ו/או תום תקופות הארכה (ככל לאחר תום תקופת  יום) שישים( 60עד תהא תקפה 

 5.7.4  שתמומשנה). על אף האמור, תוקף הערבות יוארך אף מעבר לכך, וזאת במקרה האמור בסעיף
 לעיל.

תה הבלעדי של הרשות, הספק לא מילא איזה מהתחייבויותיו על פי החוזה, על פי שיקול דעובמידה  .16.5
או לדרוש הארכה נוספת לתקופה שתיקבע, וזאת  רלוונטיתתהא הרשות רשאית לחלט את הערבות ה

  מבלי שתהיה חייבת לנמק את דרישתה ומבלי שתיזקק להליכים משפטיים כלשהם.

מבלי הצורך הינה ולגבות את כספיה,  ה)או מקצת הכול(הרשות לממש את הערבות מובהר כי זכות 
  להיזקק לפנייה לערכאות, לבוררות או למו"מ משפטי כלשהו.

, יהא הספק חייב לחדש את ה)או מקצת הכול( הערבותהשתמשה הרשות בזכותה לגבות את כספי  .16.6
מהיום ) ימים 7הערבות או להשלים כל סכום שהיה חלק מהערבות לפני הגבייה האמורה, תוך שבעה (

  בו קיבל הספק הודעה שהרשות גבתה את הערבות או כל סכום ממנה.

כדי לשמש כל אינדיקציה, הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של ת מוסכם בזאת שאין בגובה הערבו .16.7
 .ספקה

 פי כל דין.- האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות אחרת שישנה בידי הרשות לפי החוזה האמור או על .16.8



 
  

22 

  

  פרסום .17

ופרסום בשדה, מכל סוג ומין, לרבות באמצעות הצבת שלטים, שימוש בצבע, סימנים פרסומת  .17.1
ומודעות המפרסמות את מתן השירותים, וכל פרסום או פרסומת אחרים בשדה יתבצעו רק באמצעות 

  מי שמחזיק בהרשאה מטעם הרשות למתן שירותי פרסום בשדה.

ים את שמו/שמו המסחרי של המפעיל למען הסר ספק, האמור לעיל אינו חל לגבי שלטים הנושא .17.2
  שיוצבו על גבי מקומות השירות או בתוכם. 

לכללי רשות שדות התעופה (שמירה על הסדר בשדות  14המפעיל מתחייב למלא אחר הוראת סעיף  .17.3
  .1984-התעופה), התשמ"ד

  נזיקית ומקצועית אחריות .18

 .לחוזה 'יח נספח שא באחריות נזיקית כמפורט ביהספק י

  ביטוח .19

 .לחוזה 'יח נספח בשא בחבויות הביטוח כמפורט יהספק י

  סיום החוזה .20

  סיום מטעמי נוחות  .20.1

, ועל אף בפרט ומהוראות החוזה או מסמכי המכרז בכלל לעיל 11.7 מבלי לגרוע מהוראות סעיף  .20.1.1
על פי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית, בלבד תהא הרשות  ,בפרט 10 בסעיף בחוזה בכלל והאמור 

תחילת  מועד הפסיק את ההתקשרות לפי החוזה, כולה או חלקה, לפניבטל את החוזה ו/או לל
 ימים 30בהודעה מוקדמת של ההתקשרות, וזאת או במהלך תקופת  רותתקופת ההתקש
  .")הודעת סיום החוזה(להלן: " מפעילשתמסור בכתב ל

, יהיה מפעילדרשה הרשות את ביטול החוזה, שלא כתוצאה מהפרת התחייבויותיו של ה .20.1.2
ביצע  םאות השירותיםזכאי לקבל מהרשות אך ורק את התמורה המגיעה לו בגין  מפעילה

לא יהיה  מובהר, כי .סעד סופי, מלא וגמור בגין ביטול החוזה, וזאת כבפועל, עד לאותו מועד
 מפעילבביטול החוזה בכדי להטיל על הרשות כל אחריות נוספת ו/או כדי לגרוע מאחריות ה

מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק  מפעיללביצוע כל יתר התחייבויותיו על פי חוזה זה, וה
ן כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהם וכן לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או תשלום ו/או מלטעו

 .שיפוי נוספים מכל מין וסוג שהם בקשר לכך

   סיום בגין הפרת חוזה .20.2

את החוזה,  מפעילהרשות בלבד תהא רשאית להביא חוזה זה לסיומו בכל מקרה בו הפר ה .20.2.1
לא תיקן את  מפעיליום וה 15הודעה מוקדמת של  מפעילהפרה שאיננה יסודית, ובלבד שנתנה ל

 .ההפרה, תוך התקופה כאמור

את החוזה,  מפעילהרשות בלבד תהא רשאית להביא חוזה זה לסיומו בכל מקרה בו הפר ה .20.2.2
לא תיקן את  מפעילימים וה 3הודעה מוקדמת של  מפעילהפרה יסודית, ובלבד שנתנה ל

 .ההפרה, תוך התקופה כאמור

זכות אחרת של הרשות על פי הוראות כל דין או חוזה זה, בקרות אחד או יותר  מבלי לגרוע מכל .20.2.3
  מן המקרים הבאים, תהא הרשות רשאית לבטל, לאלתר, חוזה זה: 

בקשה לפירוק ו/או להקפאת הליכים ו/או למינוי כונס נכסים  מפעילהוגשה כנגד ה .20.2.3.1
ל במקרה שבקשה זמני או קבוע ו/או למינוי מפרק או מפרק זמני לפי העניין והכו

  יום ממועד הגשתה. 30כאמור לא בוטלה בתוך 

או שהוא קיבל החלטה על פירוק מרצון או הוצא נגדו צו  מפעילהוצא צו פירוק נגד ה .20.2.3.2
כינוס נכסים או צו הקפאת הליכים או שמונה לו כונס נכסים זמני או קבוע או מונה 

יום  30ך לא בוטל בתוך לו מפרק או מפרק זמני או נאמן לפי העניין והצו או ההלי
  ממועד הגשתם. 
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, כולו או מקצתו או בוצעה פעולה כלשהי לגבי הרכוש מפעילהוטל עיקול על רכוש ה .20.2.3.3
), םאו חלק ם(כול שירותיםה מתןכאמור, באופן המונע או עלול למנוע מבעדו את 

  ימים ממועד נקיטתם.  30והעיקולים כאמור לא בוטלו בתוך 

 שרה הבכירים בו הורשע בפס"ד בביצוע עבירה פלילית., או מי מנושאי הממפעילה .20.2.3.4

(כולם או  מפעילעל ידי ה שירותיםהמגבלה, מכל מין וסוג שהיא, בקשר עם אספקת  .20.2.3.5
  .חלקם), שמקורם בגורמי ביטחון ברשות

החוזה  של שאיננה יסודיתהפרה יסודית או  הדרשה הרשות את ביטול החוזה, כתוצאה מהפר .20.2.4
בגין השירותים שבוצעו אך ורק תמורה זכאי לקבל מהרשות  מפעיל, יהיה המפעילה על ידי

 .24.4 או סעיף  5.7.3  ו, וזאת מבלי לפגוע בזכותה בהתאם לסעיףייד-בפועל על

לא יגרע מכל זכות אחרת זה,  20.2 בהתאם להוראות סעיף מובהר בזאת, כי ביטול החוזה  .20.2.5
 .העומדת לרשות בהתאם להוראות חוזה זה ו/או בהתאם להוראות כל דין

מבלי לגרוע משאר הוראות חוזה זה, ביטלה הרשות את החוזה בהתאם להוראות סעיף זה, רשאית  .20.3
בשיתוף  השירותים מתן הרשות, מבלי לגרוע מיתר הזכויות המוקנות לה על פי כל דין, להמשיך את

 פעולה עם כל גורם אחר על פי שיקול דעתה הבלעדי.

  שיתוף פעולה וחפיפה בסיום החוזה .21

לפעול ככל  - עם תום תקופת ההתקשרות מכל סיבה שהיא  -ישא באחריות המלאה והבלעדית  מפעילה .21.1
תמורה ו/או פיצוי מבלי שיהיה זכאי בשל כך לכל  -(למען הסר ספק  הדרוש, על אחריותו ועל חשבונו

בחר על ידי הרשות להחליפו במתן השירותים, יש המפעיל, על מנת להסדיר במישרין מול )ו/או שיפוי
החלופי  המפעיללדאוג כי  מפעיל. על המערך של שיתוף פעולה, תיאומים וחפיפה מסודרת ורציפה

אותם העמידה הרשות קבל לידיו, בפועל, בצורה מסודרת את כל הנכסים המוקצים, ושאר האמצעים י
ציוד הלשנע ולהציב את כל כי יתאפשר למפעיל החלופי בקשר ולצורך ביצוע השירותים וכן  למפעיל

מתחייב  מפעיל. בגדר האמור גם הבמקומות השירות, בין לילהמטעמו והדרושים לו  העובדיםו
ומות השירותים, החלופי יכנס למק המפעילבאופן שממקומות השירות האמורים, בין לילה, להתפנות 

יערך, יקבל אחריות מלאה ויתחיל בביצוע השירותים עם תחילתה של תקופת ההתקשרות שנקבעה 
באחריות  מפעילהעבורו, ללא כל עיכוב. במסגרת וכחלק בלתי נפרד מהתחייבויותיו האמורות, ישא 

ות השירות, החלופי להיכנס לכל אחד ממקומ המפעיללאפשר לרשות, נציגיה וכל מי מטעמה, לרבות 
 .בכל עת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי

 מפעילהו/או בהסדרים ו/או בהסכמים אותם יידרש ו/או בחפיפה כי לא יהיה בשיתוף הפעולה  מודגש .21.2
לשאת בקשר  מפעילהלרבות כל תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות בהן נדרש  -  החלופי המפעיללבצע עם 

לאספקת מלוא השירותים עד  מפעילהעל מנת לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של  -עם האמור 
, בד בבד עם תחילת פעילותו של שהוקצו לולתום תקופת ההתקשרות ו/או מאחריותו לפינוי הנכסים 

 .סיום החוזהב לופיהח המפעיל

לאה וכן יפצה הבלעדית והמ ובכל מקרה, באחריות המפעילמבלי לגרוע מיתר התחייבויותיו, יישא  .21.3
ו/או ישפה את הרשות מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הוצאה, מכל מין וסוג 

החילופי ו/או לכל מי מטעמם ו/או שבהם נדרשה הרשות ו/או  למפעילשהם, שיגרמו לרשות ו/או 
ו/או ליקוי ו/או החילופי ו/או כל מי מטעמם לשאת, בשל כל ממעשה ו/או מחדל ו/או כשל  המפעיל

 המפעילעל פי סעיף זה, לרבות בשל אי שיתוף פעולה עם  המפעילעיכוב בביצוע איזה מהתחייבויות 
  .החילופי כמפורט בסעיף זה לעיל

  שמירת סודיות .22

כל ידיעה  מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור, או להביא לידיעת כל אדם, מפעילה .22.1
, לפי תקופת ההתקשרות במהלךאו בתוקף מתן השירות  יםהשירותקשר עם מתן שתגיע אליו ב

מצהיר כי הוסבה שימת לבו להוראות פרק ז' לחוק  מפעילה או לאחר מכן. ה, לפני תחילתהעניין
ביטחון, אבטחת מידע ושמירת הוראות וכן להוראות הסודיות שבנספח  1977-העונשין, התשל"ז

 .לחוזה) 'כ (נספח  סודיות

הנ"ל (והטפסים המצורפים אליו ושהינם חלק  'כ ובמסגרת האמור בנספח  מפעילכחלק מהתחייבות ה .22.2
כל ידיעה שתגיע אשר כל אדם לעל הצהרת סודיות  ומתחייב להחתים את עובדי מפעילה, ממנו)

, לפני , לפי הענייןאליהם בהקשר עם מתן השירות או בתוקף מתן השירות תוך תקופת ההתקשרות
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- או לאחר מכן. העובד יצהיר כי הוסבה שימת לבו להוראות פרק ז' לחוק העונשין, התשל"ז התחילת
1977.  

 מכל סיבה שהיא. סיום החוזה,גם אחרי  מפעילהההוראות הנכללות בסעיף זה מחייבות את  .22.3

  בר רשות בלבד מפעילה .23

לכל אותם בתאום מוקדם עם המנהל , יהיו רשאים להיכנס וו/או כל הפועלים מטעמ מפעילה .23.1
, אולם דבר זה לא יתפרש בצורה כלשהי כמקנה שירותיםה מתןהמקומות בהם יהיה צורך לשם 

, זכות חזקה או זכות בלעדית אחרת לגבי מקום שאליו הותר להם להיכנס וו/או כל מי מטעמ מפעילל
  בהתאם להוראות סעיף זה.

לא ישתמשו בכל ציוד של הרשות ולרבות, ולא למעט, טלפונים,  וו/או כל הפועלים מטעמ מפעילה .23.2
 המנהל.מחשבים, פקסים וכד', אלא לצורך ביצוע התחייבויותיהם עפ"י החוזה ובאישור 

, לא ישתמשו ולא יאחסנו חפץ ו/או כל דבר, אלא במקום שעליו וו/או כל הפועלים מטעמ מפעילה .23.3
  נציג הרשות.הורה 

  מפעילביצוע על חשבון ה .24

אינו ממלא את  מפעילועל פי שיקול דעת הרשות ה מפעילל מקום שלפי החוזה מוטלת חובה על הכ .24.1
  .מפעילהחובה האמורה, רשאית הרשות למלאה בעצמה, או באמצעות אחרים מטעמה על חשבון ה

לעיל בתוספת  24.1 מתחייב לשלם לרשות את כל הוצאות שהוציאה, בגין האמור בסעיף  מפעילה .24.2
מסך ההוצאות כאמור, בהתאם לחשבון שתגיש לו הרשות, מבלי לערער על  10% –סכום השווה ל 

הצורך בהוצאות האמורות ועל גובהן, וזאת, תוך שבעה ימים מיום הדרישה. הצדדים מצהירים בזאת, 
להלן, הסך האמור מהווה פיצוי הולם וסביר לנזקים אשר נגרמו לרשות  24.5 כי בכפוף להוראות סעיף 

  בנסיבות האמורות. 

לעיל, יהווה ראיה חותכת בין הצדדים לעניין  24.2 על ידי הרשות, כאמור בסעיף  מפעילחשבון שיוגש ל .24.3
  ההוצאות שהוצאו על ידי הרשות.

, כאמור בסעיף זה, והכספים שלהם היא זכאית הרשות רשאית לקזז את סכומי ההוצאות שהוציאה .24.4
  .עפ"י החוזה מפעילמהתמורה המגיעה ו/או שתגיע ל

לעיל, על מנת לגרוע  24.2 ום הסכום האמור בסעיף למען הסר ספק מובהר בזאת, כי לא יהיה בתשל .24.5
על פי החוזה ו/או על מנת לגרוע מזכותה של הרשות לכל סעד אחר ו/או נוסף  מפעילמאחריות ה

רת העומד לזכותה על פי החוזה ו/או על פי דין, לרבות זכותה לפיצויים בגין נזקים שנגרמו לה בשל הפ
   החוזה ו/או זכותה לביטול החוזה.

  איסור הסבת החוזה .25

או להמחות את זכויותיו על פי (לרבות קבלני משנה) אינו רשאי למסור או להעביר לאחר  מפעילה .25.1
  ., ובהתאם לתנאי האישורהחוזה או את החובות הנובעות ממנו, אלא באישור הרשות מראש ובכתב

  ו, כולן או חלקן, אסורות בשעבוד כלשהו. לפי החוזה או מכוח מפעילזכויותיו של ה .25.2

לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא  מפעילשיתיימר האחרת  יס פוזיציהדאו כל מסירה או העברה  .25.3
 בטלה ומבוטלת וחסרת כל תוקף.

  מפעילאיסור הכנסת שינויים ב .26

חבר או שותף,  , בין על ידי הוספתמפעילמבנה המתחייב להודיע לרשות במידה וייעשה שינוי ב מפעילה .26.1
מניות  על ידי העברת זכויות הוספתן או חלוקתן מחדש, על ידי הקצאת מניות מחדש, על ידי העברת

או הקצאת מניות חדשות, בין שנעשו בין חברי התאגיד לבין עצמם ובין מי שאינו חבר התאגיד, באופן 
היא בידי תאגיד  עילמפוכן במקרה שהשליטה בתאגיד ה 30%שמשנה את הון המניות והשליטה במעל 

  אחר או אם היו מניות ממניותיו בידי תאגיד אחר.

לעיל, יהיה לרשות שקול דעת סופי ומלא לבטל החוזה מכאן  זהלרשות כאמור בסעיף  מפעילהודיע ה .26.2
יום לפני  60בהתראה מוקדמת של  מפעילואילך אף בלא צורך בנימוק נוסף, ובלבד שתודיע על כך ל

 מועד הביטול.



 
  

25 

  

  ש בזכות הרשותאי שימו .27

הסכמת הרשות לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תשמש תקדים ולא  .27.1
 ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

על זכויותיה  לא השתמשה הרשות במקרה מסוים בזכויותיה לפי החוזה, לא ייחשב הדבר כויתור .27.2
 אלה, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים שלאחר מכן.

  העדר בלעדיות .28

והרשות רשאית בכל עת,  השירותים מתןבלעדיות כלשהי ל מפעילאין בהתקשרות על פי חוזה זה כדי ליתן ל
גם תוך כדי  יםו/או דומ יםזהשירותים  מתןועל פי שקול דעתה המוחלט, להתקשר עם אחר ו/או אחרים ל

  .התקשרותתקופת ה

  דין העתק כדין מקור .29

  חוזה זה נערך ונחתם בהעתקים שדינם כדין המקור.

  מתן הודעות .30

כל ההודעות לפי החוזה יכול שתימסרנה ביד ויכול שתישלחנה בדואר הודעות רשום, ובהישלחן כך 
ות, כל עוד לא הוכח שעות מעת מסירתן בדואר ישראל כיא 72 תיחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף

  היפוכו של דבר.

  חוזה ממצה ושינוי החוזה  .31

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

ה ואין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בחוזה או הנובעים הימנו, בחוזה, מבוטלים בז
 לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם.

כל שינוי בחוזה ייעשה באמצעות מסמך נפרד מהחוזה, שיודפס בכתב, וייחתם על ידי שני הצדדים 
, ף הנושא לוגו של רשות שדות התעופה בלבדעל דבאמצעות מורשי החתימה מטעם כל אחד מן הצדדים ו

לא יהיה בר תוקף. שינוי כאמור, לאחר שהודפס ונחתם כנדרש, יצורף כנספח לחוזה וכחלק  –שאם לא כך 
  בלתי נפרד הימנו.

  בכתב –ויתור הרשות  .32

  אין ויתור על זכות מזכויות הרשות לפיו, אלא בכתב.

   תוקף החוזה .33

ונספחיו משקפים את מלוא ההסכמות בין הצדדים וגוברים על כל דיון, משא ומתן, הבנה,  החוזה
  התכתבות ומסמך קודמים שהוחלף בין הצדדים טרם חתימת חוזה זה.

  הר המידותושמירה על ט .34

  כדלקמן:ומתחייב מצהיר  מפעילה

, במישרין ו/או יקבל ו/או ו/או קיבליתן ו/או נתן ו/או יציע כי הוא ו/או כל מי מטעמו לא הציע ו/או  .34.1
בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע, במישרין ו/או בעקיפין, על 

בה ו/או נושאי המשרה רשות כל החלטה של ההשפעה על התקשרות הרשות עימו בחוזה זה, לרבות 
במהלך ומתחייב שלא לעשות כן בעניינו של חוזה זה, עם חתימתו  הו/או מי מטעמ הו/או עובדי

  תקופתו.

, במישרין ו/או ישתף פעולה ו/או ו/או שיתף פעולהישדל ו/או כי הוא ו/או כל מי מטעמו לא שידל  .34.2
ו/או כל גורם אחר, על מנת לקבל  הו/או מי מטעמ הו/או עובדירשות בעקיפין, עם נושאי משרה אצל ה
  .במהלך תקופתוחייב שלא לעשות כן מתעם חתימתו ו, מידע חסוי/סודי הקשור לחוזה זה

, במישרין ו/או ישתף פעולה ו/או ו/או שיתף פעולהישדל ו/או כי הוא ו/או כל מי מטעמו לא שידל  .34.3
בעקיפין, עם נושאי משרה ברשות ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע 

, עם חתימת ו/או בצורה לא תחרותית מחירים ו/או תשלומים רלבנטיים לחוזה זה בצורה מלאכותית
  .במהלך תקופתומתחייב שלא לעשות כן חוזה זה ו
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דלעיל, תהיה  34 בסעיף  מההתחייבויות הכלולות בהצהרותיו, כי אם יפר התחייבות מפעילידוע ל .34.4
מוותר  מפעילהרשות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל שלב שהוא, לבטל חוזה זה מעיקרו, וה

 כל תביעה ו/או דרישה, ישירה או עקיפה, שעניינה ביטול החוזה.בזאת וכן יהיה מושתק מלהעלות 

  , תהווה הפרה יסודית של החוזה.מפעילה על ידי לעילזה  34 ה מהוראות סעיף הפרת איז .34.5

  אחריות כלפי השלטונות .35

יהא אחראי כלפי השלטונות, המשרדים הממשלתיים, הרשויות המקומיות ורשויות  מפעילה .35.1
מוסמכות אחרות כלשהן, עבור כל החובות המוטלות ו/או שתוטלנה ע"י הרשויות האמורות עפ"י 

  . מתן השירותיםהוראות כל דין בקשר ל

ו ייד- עסקו עלשמירת בריאות העובדים שיוחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים אחרים ל מפעילה .35.2
במובנו של חוק  מפקחבמתן השירות כדרוש עפ"י כל דין ואם אין דרישה חוקית, כפי שיידרש ע"י 

אין באמור  בטיחות וגהות. – 'יט נספח ולקיים את הוראות  1954- ארגון הפקוח על העבודה תשי"ד
דין ו/או הנחיות כל חובה או הוראה המוטלת עליו על פי בהתאם לכל  מפעיללגרוע מאחריות ה

, השירותים מתןו/או כל תקנות הבטיחות בעבודה הרלוונטיות ל ,מפעילבטיחות וגהות הנהוגות אצל ה
 ההתקשרות.משך כל תקופת בוזאת 

  מעני הצדדים .36

  לצורך מתן הודעות יהיו כדלקמן:מעני הצדדים לחוזה זה  .36.1

  כמפורט ברישא לחוזה. –הרשות  .36.2

 כמפורט ברישא לחוזה.  – מפעילה .36.3

ימים מיום שינוי  3להודיע על כך למנהל בתוך  מפעילמתחייב ה מפעילהיה ויחול שינוי בכתובת ה .36.4
  הכתובת.

   השירותים מתןהשפעת סכסוך על  .37

מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי בכל מקרה בו נתגלעה מחלוקת ו/או אי הסכמה  מפעילה .37.1
בין הצדדים, מכל מין וסוג שהן, לרבות מחלוקת ו/או אי הסכמה אשר נדונה במותב שיפוטי כל שהוא, 

ו/או בביצוע שאר התחייבויותיו על פי החוזה ללא  השירותים מתןבאחריות להמשיך ב מפעילישא ה
  הוראות החוזה.לעיכובים ו/או השהיות, בהתאם  כל

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי על אף האמור בכל דין, לרבות הוראות חוק החוזים (תרופות בשל  .37.2
לא יהיה רשאי בשום מקרה לבטל את החוזה, וזאת מכל סיבה  מפעילה, 1970- תשל"אהפרת חוזה), 

 חוזה יהיו סעד ממוני בלבד. על פי ה מפעילשהיא, וכי הסעד היחיד אשר יעמוד ל

  קיזוז ועיכבון .38

לא יהא רשאי לקזז ו/או לעכב כל סכום ו/או תשלום שהוא המגיע ממנו לרשות וכן לא יהיה רשאי  מפעילה
לעכב כל נכס ו/או ציוד ו/או מתקן, מכל מין וסוג שהם להבטחת חובות הרשות כלפיו. הרשות תהא רשאית 

על  מפעילצוי שיגיעו לה על פי חוזה זה מכל תשלום המגיע ו/או שיגיע ללקזז ו/או לעכב כל תשלום ו/או פי
וכן תהיה רשאית לעכב כל נכס ו/או ציוד ו/או מתקן, מכל מין וסוג  זה ו/או על פי חוזים אחרים פי חוזה

  כלפיה על פי החוזה ו/או על פי הסכמים אחרים שבין הצדדים. מפעילשהם להבטחת חובות ה

  וברירת דיןסמכות שיפוט  .39

   לבית משפט המוסמך בת"א סמכות ייחודית לדון בכל עניין הקשור והנוגע בקיום חוזה זה על נספחיו. .39.1

על החוזה יחולו חוקי מדינת ישראל והוא יתפרש על פי חוקים אלה אשר יגברו כל כללי ברירת דין  .39.2
 המפנים לתחולת דין זר.

  :לראיה באו הצדדים על החתום

       

   הרשות    מפעילה
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  רשימת נספחים:

  הוראות כלליות  -  'א נספח   

 מפרט הארוחות והרכבן  -    'ב נספח   
 פירוט המוצרים שימכרו במזנון חלבי ומחירם  -    'ג נספח   
 פירוט ארגזי השתייה ומחירם  -    'ד נספח   
 אספקת וחלוקת חלב  -  'ה נספח   
 רוט כיבודים וערכם עפ"י שווי תלושיפ  -    'ו נספח   
 רשימת ציוד לסועד שיספק המפעיל לצורך מתן השירותים  -    'ז נספח   
 אדם מקצועי לצורך מתן השרות חכופרוט   -  'ח נספח   
 חד"א אזור תפעול מזרחיומטבח רשימת ציוד ב  -  'ט נספח   

 רשימת ציוד הרשות במזנון השינוע  -  1'ט נספח 
 3רשימת ציוד הרשות אתר טר'   -    'י נספח   
 1רשימת ציוד הרשות אתר טר'   -  'יא נספח   
 שינוע מזון והפעלת מטבחהנחיות תברואה,   -  'יב נספח   
 איכות סביבה  -  'יג נספח   
 גז בישול והשימוש בו  -  'יד נספח   
 י הרשותהסכם שימוש בנכס  -  ' טו נספח   
 יםמפרט נכס  -  'טז נספח   
 אחזקה לכל מקומות השירות   -  'יז נספח   

 עבודות התאמה חדרי אוכל   -  1'יז נספח 
 ביטוחו תאחריו  -  'יח נספח   

 המפעילאישור עריכת ביטוח עבודות   -  1'יח נספח 
 מפעילאישור עריכת ביטוחי ה  -  2'יח נספח 

 בטיחות וגהות לנותני שירותים/הספקה לרשות  -  'יט נספח   
 , אבטחת מידע ושמירת סודיותהביטחון הוראות  -    'כ נספח   
 הוראות בטיחות באש  -  'כא נספח   
 שירותי טלפוניה  -  'כב נספח   
  נוסח ערבות  -   'כג נספח   

 מפעילחשבון הבנק של הפרטי   -   'כד נספח   
  נוסח הוראה לחיוב חשבון  -  'כה נספח   

 מפעילהצעת ה  -  ' כו נספח   
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