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  רשות שדות התעופה
  המשרד הראשי

  תקציבים לוגיסטיקה וכלכלה

  

   למתן שירותי בדיקות סקר רפואי תקופתי לעובדי רשות שדות התעופהחוזה מסגרת 

  
  2017ביום ____, בחודש ______, שנת  שנערך ונחתם

  

  בישראל רשות שדות התעופה    :ב י ן
  ,1977-פי חוק רשות שדות התעופה, התשל"ז- עלשהוקם תאגיד     
  70100גוריון -, נמל התעופה בן137ת.ד.     
  ")הרשות(להלן: "    

  _______________  :ל ב י ן
    _______________  
    _______________  

  ")הספק(להלן: "
  

פי חוק רשות שדות -המנהלת והמפעילה של שדות ונמלי התעופה בישראל על, והרשות הנה המחזיקה  הואיל
את מסופי המעבר היבשתיים, על פי חוק רשות שדות התעופה (הוראת שעה), , וכן 1977-התעופה תשל"ז

  ; 1980- תש"ם

הספק באחריות להעניק לרשות  לפיו ישא _______והרשות מעוניינת להתקשר עם הספק בחוזה מס':   והואיל
תנאים הכול בהיקף, באופן ובאת השירותים (כהגדרת מונח זה להלן), כולם או חלקם (לפי העניין), 

  ;, כפי שינתנו מעת לעתרשותלהוראות ה בכפוףו חוזההמפורטים לשם כך ב

וכל מי מטעמו הנם וא , וכן כי ההשירותיםעוסק ומתמחה בביצוע הנו , כי ומתחייב בזאת ספק מצהירהו  והואיל
וההיתרים האמצעים כוח האדם, הידע, הניסיון, המיומנות המקצועית, הכישורים, המשאבים,  יבעל

  ם;ובמועד םבמלוא שירותיםהנדרשים לצורך ביצוע והשלמת ה

בהליך קבלת ההצעות במכרז (כהגדרת של הספק  הצעתו על זכייתהכריזה וועדת המכרזים ברשות   והואיל
 מכרז, וזאת בהסתמך, בין היתר, על הצהרותיו והתחייבויותיו כפי שהוגשו במסגרת הלהלן)מונח זה 

  ;וכן על ההצהרות המפורטות לעיל ולהלן בחוזה

  

  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

הוראות החוזה, מובהר בזה, כי הפניה בחוזה לנספח כלשהו משמעה הפנייה לנוסח שאר מבלי לגרוע מ .1.3
ותו מועד. כל שינוי ועדכון לנספחים יהא כפוף המעודכן ביותר של הנספח כפי שיהיה קיים בא

  לאישורה של הרשות מראש ובכתב, אלא אם נאמר אחרת בחוזה זה או בנספח הרלבנטי.

לבין הוראה המופיעה  החוזהבכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין הוראות  .1.4
מהאמור בסעיף קטן זה ברישא, יהיה הספק מחויב להוראה הנקובה בחוזה. מבלי לגרוע  בנספחיו,

או ו/התאמה - או איו/סתירה ה הספק ו/או היה צריך לגלות כבעל מקצוע סביר, גילבכל מקרה שבו 
-או איו/סתירה מהוראותיו (לרבות  לבין הוראה אחרת חוזהמשמעות בין הוראה מהוראות ה-דו
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או  בין הוראות החוזה לבין נספחיו ו/או בין נספחי החוזה, לבין עצמם), משמעות-או דוו/התאמה 
שבין הוראות החוזה להוראות כל דין,  התאמה-או איו/סתירה ו/או  ק בפירושם הנכוןספֵ  לסָּפקשהיה 

בכתב, בדבר באופן מיידי ובכתב, על מנת לקבל הוראות  שא הספק באחריות הבלעדית לפנות לרשות,י
של  ואת ביצוע ספקיעכב הלא , כאמורלקבלת הוראות עד  מובהר בזאת, כינהוג לפיו. הפירוש שיש ל

 אלא אם קיבל מהרשות ו/או מכל מי מטעמה הוראה לשם כך. כל חלק מהשירותים

 בחוזה זה יהיו למונחים המפורטים להלן הפירושים שבצדם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר: .1.5

" או היתר"
 "היתרים"

ישור, היתר, רישיון, רישוי, תקן, הסכמה, החלטה, צו וכיו"ב לרבות כל א -
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 ו/או 

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

(ב) בקשר ישיר או עקיף עם ביצוע מלוא התחייבויות  -ההתקשרות ו 
 בחוזה ובנוסף (ג) בין אם נזכרו בחוזה במפורש ובין אם לאו;  הספק

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

ום חתימת י"
  החוזה"

  יום חתימת החוזה ע"י הרשות. -

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

, הידוע ביום האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרזהמחירים מדד ה -  "בסיסה מדד"
  ________.שנה חודש ________בגין שהינו מדד 

מתן התקשרות בחוזה מסגרת לל 2017/070/0109/00 מס' פומבימכרז  -  "המכרז"
 ,הלעובדי רשות שדות התעופ בדיקות סקר רפואי תקופתישירותי 

  בקשר למתן השירותים. שפרסמה הרשות

   .או מי מטעמוו/ סמנכ"ל למנהל וארגון -  "המנהל"

) מסמכים ד) טופס ההצעה, (ג(א) טופס הזמנת הצעות, (ב) החוזה, ( - "מסמכי המכרז"
ותוספות למכרז שפורסמו כדין ושקיבלו תוקף של חלק ממסמכי המכרז, 

 והכל כפי שפרסמה הרשות במסגרת המכרז.

את כל האמור בחוזה וכן  רפואי בדיקות סקרשירותי מונח זה יכלול  -   "השירותים"
המצורף  השירותיםתכולת לחוזה ובמפרט  8 ובנספחיו בכלל, ובסעיף 

לחוזה בפרט, לרבות כל הפעולות והעבודות שיש לבצע,  'א נספח כ
המסמכים והמידע שיש לספק, התנאים והתכונות שיש לעמוד בהם, 
התקנים והסטנדרטים שיש לעמוד בהם, השירותים שיש לספק, ההיתרים 
  שיש להשיג ולקיים בתוקף, אישורי הרשות ו/או המנהל שיש לקבל וכיו"ב.

וסף הנובע ממתן השירותים שינתנו על ידי שירות אחר ו/או נובנוסף כל 
, לרבות כל האמור בחוזהנזכר במפורש בחוזה, אף שלא הספק כמפורט 

   .להלן 8.11 בסעיף 

" או רשות מוסמכת"
  "כותמוסמ 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, 

  .וכיו"ב בזק, טל"כ

  ייצוג  .2

 המנהל -נציג הרשות  .2.1

או מי שיוסמך מטעמו. הספק מתחייב לשתף המנהל הוא  לצרכי החוזהונציגה בא כוח הרשות  .2.1.1
את כל המידע, הנתונים והמסמכים  ו, בכל עת ובכל עניין, ולהעמיד לרשותהמנהלפעולה עם 
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. יובהר, כי להלן 6 ת סעיף ו, והכל מבלי לגרוע מהוראווהנחיותי ודרישותיולבצע את הוראותיו, 
או לאישוריו או הנחיותיו לפי העניין , המנהללגורם שאינו של הספק לא יהיה כל תוקף לפניה 

  של גורם כאמור.

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

 נציג הספק .2.2

הרקע המקצועי, בעל הידע, ואשר הינו  איש קשר, אשר ישמש כנציג מטעמוהספק ימנה  .2.2.1
לצורך ברמה הדרושה, הכל הכישורים, המומחיות הניסיון, המיומנות המקצועית, היכולת, 

 .")נציג הספק(להלן: " קשר ותאום בין הרשות לספק

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

   .ויות הספק על פי החוזה, במלואן ובמועדןיישום וביצוע כל התחייב

לרבות מספר הטלפון והפלאפון וכתובת פרטי ההתקשרות ודרכי התקשורת עם נציג הספק,  .2.2.3
  ויתעדכנו בהודעה מראש ובכתב למנהל. לרשות במועד החתימה על החוזה ויימסר, המייל

לפי שיקול ולדרוש, בכל עת שלא לאשר את נציג הספק, וכן שומרת לעצמה את הזכות  הרשות .2.2.4
מובהר כי לספק לא יום.  14, בהודעה מוקדמת של נציג הספקדעתה הבלעדי, את החלפתו של 

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

ך מראש החלפת נציג הספק ביוזמת הספק עצמו, תיעשה לאחר קבלת אישור הרשות לכ
  ובכתב, והרשות לא תתנגד להחלפת נציג הספק כאמור, אלא מטעמים סבירים.

  הצהרות והתחייבויות הספק .3

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

, ולמיטב ו, אשר לא ננקטה נגדכי הוא תאגיד הרשום כדין בישראל, או עוסק מורשה כדין בישראל .3.1
, חיסול ו, כל פעולה שמטרתה ו/או תוצאתה האפשרית הנה פירוקולהינקט נגד ידיעתו גם לא עתידה

 או תוצאה דומה אחרת. ו, מחיקתועסקי

הוא עומד בכל דרישות הסף שנקבעו במסמכי המכרז, כפי שהצהיר ובמסגרת הנתונים והמסמכים כי  .3.2
 .שמסר בהצעה שהגיש במכרז

שהוא נדרש לבצע  ם,שיספק, על כל מרכיביה השירותיםזה לעיל, כי  3.2 מבלי לגרוע באמור בסעיף 
  במסגרת החוזה, תואמים לכל תנאי מסמכי המכרז על נספחיהם.

הדרוש ומתאים הרפואי המכשור ביחזיק צוות רפואי ו , יעסיקכל תקופת ההתקשרות במהלךכי  .3.3
הבדיקות של התקשרות ויימצאו במכון לביצוע השירותים, אשר יהיו זמינים במשך כל תקופת ה

  הספק, שבאמצעותו יסופקו השירותים.

כי אין כל איסור, הגבלה ו/או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין, חוזה או מסמכי ייסודו להתקשרותו  .3.4
על פיו; הספק אינו כפוף לכל התחייבות, לרבות התחייבות מותנית,  בחוזה ולביצוע התחייבויותיו

המנוגדת להתחייבויותיו על פי חוזה זה ואין בחתימתו על חוזה זה ו/או בביצוע התחייבויותיו על פיו, 
  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 דעכי דרש וקיבל את המי .3.5
הוראות החוזה ובפרט בקשר עם בהתאם לביצוע השירותים החובה לבחינת המידע האמור לצורך ש

כי בכל מקרה לא יהיה במסירת , והספק של הוראות כל דין, מוטלות על אחריותו המלאה והבלעדית
יל על הרשות אחריות כלשהי ו/או על מנת לגרוע ו/או לפגוע בהתחייבויות המידע האמור על מנת להט

 הספק כמפורט בחוזה.

, בחן באופן מסמכי המכרזצרכי הרשות ודרישותיה לרבות אלו שנמסרו לו במסגרת מלוא כי הבין את  .3.6
את אפשרות הביצוע של כל אחת מהתחייבויותיו השירותים ואת כל היבטי ובעיני בעל מקצוע עצמאי 
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המכרז, ושאר הוראות הדין המתייחסות  המידע המפורט במסמכי: ולרבות לעניין זה על פי חוזה
הכרוכה בביצוע להענקת השירותים וכן ההשלכות הנובעות מיישומן בקשר עם השירותים, הפעילות 

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 

וכי התמורה (כהגדרתה , בהתאם להוראות החוזה, הנו אפשרי ומעשי השירותיםלנכון, מצא כי ביצוע 
חוזה והוא מוותר בזאת באופן בלתי התחייבויותיו על פי התמורה מלאה והוגנת לכל להלן), 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 .3.7
 מסגרתוללא דיחוי, על כל עניין ב לרשות,להודיע ל מנת ניגוד עניינים כלשהו כלפי הרשות וכן יפעל ע

. במקרה זה כי עלול להתעורר ניגוד עניינים כאמור ,באופן סבירממנו יתעורר או שניתן יהיה להסיק 
כי נוצר העניינים האמור. ידוע לספק כי אם תמצא הרשות,  מיידית להסרת ניגודהאחרון יפעל הספק 

שלא הוסר גם לא לאחר התרעה סבירה לתיקון המצב, תהיה הרשות  כאמור, ענייניםמצב של ניגוד 
 .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 פגיעה  למנועוכי הספק ונציג הספק ישמרו על מוניטין הרשות,  .3.8
 ה.הטוב ופעולותי השמרשות, או הטלת דופי ב

כי ידוע לו שהפיקוח אותו יבצע המנהל ומי מטעמו במסגרת ביצוע השירותים, וכל הנחיה ו/או הוראה  .3.9
אלא אמצעי  םאינו/או אישור שתעניק הרשות ו/או כל מי מטעמה לספק ו/או לכל מי מטעמו, 

 ה לא יהיה בהםבכל מקר, והרשותאו הצהרה מטעם ו/חוות דעת  יםמהוו םאינ, כמו גם שהם ביקורת
ו/או מאחריותו הישירה, המלאה והבלעדית מהתחייבויותיו  ספקשחרר את העל מנת לגרוע ו/או ל

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

זה לעיל, יובהר, כי המנהל ו/או מי מטעמו, יהיה רשאי  3.9 מבלי לפגוע מכלליות האמור בסעיף משנה 
יהיה מחויב בביצוען  ספקתים והכל הוראה, הנחיה והערה, שימצא לנכון בקשר עם השירו ספקלתת ל

לאלתר. בכל מקרה שהמנהל ו/או מי מטעמו הוסמך לפי הוראות החוזה לקבוע, להחליט, להכריע, 
לאשר או לתת תעודה לגבי עניין או שאלה כלשהי, קביעתו, החלטתו, הכרעתו, אישורו ומתן התעודה 

 .ספקעל ידו, לגבי אותו עניין או אותה שאלה, יחייבו את ה

ו/או כל מי מטעמו במהלך כל  ספקמבלי לגרוע מהוראות חוזה זה והאמור על פי כל דין, יקיים הכי  .3.10
כללי רשות שדות התעופה שנחקקו מכוח הוראות חוק רשות שדות  את כלההתקשרות תקופת 

  .1977- התעופה, התשל"ז

יפעל ככל הנדרש, כי ידוע לו, שזמני התגובה, הביצוע והשלמת השירותים, הינם מעיקרי החוזה וכי  .3.11
, וזאת לרבות באמצעות העמדת כוח אדם ו/או ציוד יםמנת לעמוד במועדים שנקבעו למתן השירות- על

 ו/או אמצעים נוספים ככל הנדרש, וללא כל תמורה נוספת.

חוזה, הנו מלא ונכון הו/או לקראת חתימת  סגרת המכרזכי כל המידע אותו מסר הספק לרשות במ .3.12
לא התחייבויותיו של הספק וכי אין במסירת המידע כאמור בכדי לגרוע באופן הדרוש לביצוע מ

 חוזה.המאחריותו על פי 

(להלן:  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9כי יפעל לקיים את הוראות סעיף  .3.13
בנוסף,  "), במידה והן חלות עליו ו/או ויחולו עליו במהלך תקופת ההתקשרות, וכןחוק שוויון זכויות"

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

  זכויות ויפעל ליישום הוראות והנחיות, ככל שיינתנו.

 זה לעיל בפרט: 3 בכלל ובסעיף  ותיו בחוזההצהרותיו והתחייבויבקשר לכי  .3.14

 .להתקשרות עמויסודי מהוות תנאי הן  .3.14.1

 הן ימשיכו לעמוד בתוקפן ויהיו נכונות במהלך כל תקופת ההתקשרות. .3.14.2

 מיידית לרשות, בכתב, על כל שינוי שיחול בהן.הוא יודיע  .3.14.3
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גוף  ,, לרבות ולא למעטספקשאיננו ה בכל גוף משפטי אחרכי הינן נכונות לספק עצמו ולא  .3.14.4
קשר  (לרבות קשר בין חברת אם לחברת בת, ספקמשפטי הקשור בקשר משפטי כלשהו עם ה

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

  קיום הוראות כל דין והיתרים .4

שבכל תקופת ההתקשרות, הוא וכל הפועלים מטעמו על פי לכך באחריות הבלעדית  ישא הספק .4.1
, התקנים, הביטוחים ותכההסמ, הרישויים, שיונותיהר, ההיתרים, האישורים החוזה, יהיו בעלי כל

לצורך כל חובה ו/או התחייבות המוטלת על הספק על פי  דרושיםה והתעודות, מכל מין וסוג שהם,
 אספקת השירותים.לשם י הוראות כל דין לרבות כל רשות מוסמכת החוזה ו/או על פ

מצהיר כי הינו מורשה מטעם משרד הבריאות  לעיל, הספק 4.1 מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  .4.2
 את השירותים. להעניק

כי הוא מנהל את ספריו החשבונאים לעיל, מתחייב הספק  4.1 מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  .4.3
מי החובה הקשורים בניהול עסקיו לרבות כדין, ומעביר דרך קבע לכל רשות רלבנטית את כל תשלו

 . המועסקים על ידולצוותו ולעובדים בכל הקשור 

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

  .1976-התשל"ו ציבוריים,

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

 , הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:זה לעיל 4 בקשר לכל האמור בסעיף  .4.4

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

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

 ם.שינוי שיחול בה

  כוח אדם .5

, מיומנות ם, בעלי ניסיוןיאאחרמיומנים,  ים,מקצועיהספק יבצע את השירותים באמצעות עובדים  .5.1
(לרבות כמובן  או הסכםו/ על פי הוראות כל הדיןההיתרים הנדרשים וכן בעלי כל  מקצועית, כישורים

רת הזמנים הקבועים בחוזה ולשביעות רצון חוזה זה) ו/או כל רשות מוסמכת לביצוע השירותים, במסג
 הרשות.

מובהר בזאת, כי הספק ישא באחריות המלאה והבלעדית לכך שבכל עת, יוקצו לטובת ביצוע  .5.2
השירותים כל כוח האדם, בכל היקף נדרש, לצורך ביצוע והשלמת השירותים במועדם לצורך עמידה 

זכאי בשל כך לכל תמורה ו/או תשלום  בזמנים הנקובים במסגרת החוזה, וזאת מבלי שהספק יהיה
 ו/או פיצוי ו/או שיפוי מכל מין וסוג שהוא.

ומבלי שתידרש לנמק את החלטתה, הבלעדי  הלפי שיקול דעת ,לדרוש, בכל עתהרשות תהיה רשאית  .5.3
 7החליפם, לשביעות רצונה של הרשות תוך והספק מתחייב לכל אחד מעובדי הספק את החלפתו של 

שהחלפה כאמור תהווה עילה לדחייה או לאיחור בביצוע התחייבויות הספק על פי ימים וזאת מבלי 
החוזה, והספק מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן 

 בקשר לכך.

  הספק כקבלן עצמאי .5.4

במהלך תקופת  ו/או כל מי שיועסק על ידי הספק נציג הספק,מוסכם בזה בין הצדדים, כי 
וכי הספק הצהיר כי איננו ספק כוח  ,עובד הרשות וואינ כזה יהבלבד ויה הספק עובד וא, הההתקשרות

  לפיכך:. 1996 -אדם כמשמעו בחוק העסקת עובדי כוח אדם, התשנ"ו
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מוסכם בין הצדדים, כי הספק משמש כקבלן עצמאי בביצוע התחייבויותיו עפ"י החוזה ואין  .5.4.1
ו/או למי שיתמנה על ידם לפקח, למנהל תנה על פי החוזה לרשות ו/או לראות כל זכות שני

להדריך או להורות לספק ו/או לכל אחד מהמועסקים על ידו בביצוע התחייבויות הספק, אלא 
אמצעי להבטיח ביצוע הוראות החוזה במלואן, ולא תהיינה לספק ולכל עובד המועסק על ידו 

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

  בנוסף לא מתקיימים בין הספק לרשות יחסי הרשאה, שליחות, שותפות וכיו"ב. .5.4.2

לגבי העובדים שיועסקו על ידו לפי החוזה,  ההתקשרותהספק מתחייב לקיים בכל תקופת  .5.4.3
 ור בכל דין לעניין יחסי עובד ומעביד וזכויות עובדים, לרבות חוק שכר מינימום.אחר האמ

מכל  כי ישא באחריות לכך שהוא וכל מי מטעמו, לרבות נציג הספק, ימנעומתחייב  הספק .5.4.4
, 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 ימו ו/או התקי הרשותבין הספק, ל
 חוזה.שונים באופן כלשהו מהמוגדר בהרשות, ובין  , לרבות נציג הספק,מטעמו

  מעביד- בקשר ליחסי עובד שיפוי .5.5

במידה וייקבע על אם למרות האמור בסעיף זה לעיל, מוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים, כי  .5.5.1
מוסמכת, בכל זמן שהוא, כי עובד מעובדי הספק ייחשב כעובד הרשות, ידי ערכאה שיפוטית 

הספק ישפה את הרשות על כל נזק כספי שייגרם לה כתוצאה מכך לרבות שכ"ט עו"ד, 
 חתימת הספק על החוזה כמוה כחתימה על כתב שיפוי, לכל דבר ועניין. .הוצאות וכיוצא בזה

מעו גם כל סכום כספי שהיה על הספק מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, נזק כספי מש .5.5.2
כמעביד להעמיד לזכותו של העובד, לרבות: גמלאות, לפיצויים וליתר הזכויות הסוציאליות 

. מובהר כי נזק כולל לא רק תשלומים לספק, אלא גם סכומים המתחייבות מכוח עבודתו
 .ד כאמורקביעה כי התקיימו יחסי עובד ומעביהלאור שתחויב הרשות (אם בכלל) לצד ג' 

  שיתוף פעולה .6

, השירותיםהספק את בצע יוכחלק בלתי נפרד מביצוע השירותים, , ההתקשרותבמהלך כל תקופת  .6.1
, ובכלל תוך תיאום ושיתוף פעולה מלא עם הרשות ו/או כל גוף אחר הפועל מטעמה באתר הרשות

יבטיו השונים, ביצוע השירותים על האודות שוטף תיעוד ודיווח  וימסור לרשותהספק האמור ינהל 
לרבות סוגיות בעיתיות, הספקים, עמידה בלוחות הזמנים הנקובים בחוזה וכן כל דיווח אחר אותו 

  תדרוש הרשות, והכל מבלי שיהיה זכאי בתשלום לתמורה נוספת.

יידרש הספק, כחלק בלתי נפרד מהשירותים, להשתתף לעיל,  6.1  בסעיףמבלי לגרוע מכלליות האמור  .6.2
ולהתלוות לרשות בכל ישיבה ו/או פגישה אותה תקיים הרשות במסגרת השירותים עם צדדים 
שלישיים לרבות לעניין זה, עם גורמים מקצועיים ו/או עם כל רשות מוסמכת או גורם אחר, ככל 
הנדרש על מנת לבצע ולהשלים את השירותים, במלואם ובמועדם, ובמסגרת האמור אף לבצע כל 

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

הספק מוותר בזאת, וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה ו/או תביעה בקשר עם עיכובים שנגרמו  .6.3
תחייבויותיו על פי החוזה ככל שאלה נגרמו, על פי שיקול דעתו הבלעדי של המנהל, בשל בביצוע ה

העדר תיאום ו/או בשל העדר שיתוף פעולה של הספק ו/או של מי מטעמו עם הרשות ו/או עם צדדים 
 שלישיים אחרים.

במפורש לכך  כואלא אם הוסמ רשותלחייב את הונציג הספק אינם מוסמכים בשום צורה ואופן  הספק .6.4
תהיה תקפה לעניין ספציפי אחד הנקוב בה  כאמורהסמכה כל  כאשר, רשותמראש ובכתב על ידי ה

כלפי צד שלישי כלשהו  ויצרילא וכן ישא באחריות שנציג הספק  הספקולשמו בלבד. בנוסף, מתחייב 
 אלא בכפוף לקבלת הסמכה רשותאת הלחייב  כלשהו, לפיו הם ו/או מי מטעמם מוסמכיםכל מצג 
הפר הספק ו/או נציג הספק את הוראת סעיף זה לעיל, תהיה כל פעולה שבצע . , מראש ובכתבספציפית

בשם הרשות בטלה ומבוטלת מעיקרה ולא יהיה לה כל תוקף, והספק ישא באחריות הבלעדית כלפי 
 הרשות וכלפי כל צד שלישי, לכל פעולה כאמור.
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   תקופת ההתקשרות .7

, (בחוזה זה _____ועד ליום על החוזה  ממועד חתימת הרשות חודשים 36- להתקשרות תהא התקופת  .7.1
 .)"תקופת ההתקשרות" -" ו מועד תחילת תקופת ההתקשרות: "בהתאמה

לתקופות ת ההתקשרות הרשות בלבד תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופ .7.2
אמצעות וזאת בתקופתי שתבחר  בכל תמהיל"), ת ההארכהותקופ: "להלן(חודשים  24נוספות של עד 

(או תום תקופת ההארכה,  ההתקשרותימים טרם תום תקופת  30לפחות הודעה מוקדמת בכתב, מתן 
  .לפי העניין), שתפרט בין היתר את משך תקופת ההארכה הרצויה

תחילתה של איזה  על דחיית , בכתב,לספקתהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, להודיע הרשות  .7.3
הודיעה . מתקופות ההתקשרות לעיל, וזאת מכל סיבה שהיא, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות

כלשהם במועד יחולו עיכובים במידה ואו ו/ תחילתה של תקופת ההתקשרות כאמור דחייתהרשות על 
ו נוספת ובין מכל סיבה אחרת ו/א צו של בית משפט מוסמךתחילת התקופה האמורה כתוצאה מ

שהיא, ידחה ו/או יוארך מועד תחילת תקופת ההתקשרות למועד אותו תקבע הרשות על פי שיקול 
כל תביעה ו/או מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות  הספקדעתה הבלעדי ו

הא זכאי לא יובכלל זה,  ,ו/או כלפי כל מי מטעמה כלפי הרשות כלשהי בגין כךדרישה ו/או טענה 
 .פיצוי מכל סוג שהואלשיפוי ו/או  הקבלן

 העדר התחייבות למשך תקופת ההתקשרות .7.4

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

 -ה ו/או בקשר עם היתכנות אספקת השירותיםבקשר עם  ספקהשקעות אותן השקיע שעניינן הטענות 
(בעניין היקף השירותים) ו/או עם זכות הרשות להלן  8.13  בקשר עם זכויות הרשות כאמור בסעיף

לסיים/לבטל את ההתקשרות מכל סיבה שהיא המוקנית לה על פי כל דין ו/או על פי החוזה, כאמור 
 להלן, והכל אלא אם נאמר מפורשות אחרת בחוזה. 11  בסעיף

  השירותים .8

בהתאם להוראות  לביצוע השירותיםאת האחריות  עצמו על בזה נוטל והספק, לספק הרשות תמסור .8.1
 . הרשות, כפי שיינתנו מעת לעתהנחיות והמצורף כנספח א' לחוזה  השירותיםתכולת  נספחיהחוזה, 

), תשלח נהת ההארכה (ככל שתחולובינואר בכל שנה במהלך תקופת ההתקשרות ו/או תקופ 1-ב .8.2
רשימה, בה יפורטו שמות עובדי הרשות הזכאים  הנוספים, כהגדרתם להלן)ולספקים (הרשות לספק 

תהיה רשאית לעדכן את הרשות "). הרשימהופרטי ההתקשרות עימם (להלן: " קבל את השירותים,ל
 הרשימה מעת לעת בפנייה בכתב, וזאת בכל זמן.

ולא  ישמור את הרשימה ופרטיה בסודיות להלן, הספק 12 מהוראות סעיף בכפוף לכל דין, ומבלי לגרוע 
 . יעבירם לצד שלישי כלשהו

המפורטים ברשימה, באמצעות פרטי ההתקשרות לפנות למי מעובדי הרשות  רשאי היהיהספק  .8.3
במועד שיתואם  קבל את השירותיםכאמור (טלפון, דואר וכיו"ב) ולהזמינם ל הנכללים ברשימה

   .ביניהם

או למי מהספקים (היה רשאי לפנות במישרין לספק , יקבל את השירותיםכל עובד רשות הזכאי ל .8.4
 לקבל ממנו את השירותים., ו)של העובד על פי בחירתו ושיקול דעתו הבלעדי, נוספיםה

. הבדיקות עצמן בחרו בו לביצוע בדיקות עבור עצמםמתחייב לזמן את עובדי הרשות אשר הספק  .8.5
יזומן  ידי הספק,- בעבר עלר נבדק יבוצעו במהלך השנה במועד שיתואם עם העובד. היה והעובד כב

 .שנבדק בו בשנה הקודמתהקלנדארי לתאריך העובד בסמיכות 

ייכללו כל הפרטים הרלבנטיים לצורך מתן  שיישלח לעובדי הרשות במכתב הזימון לביצוע הבדיקות .8.6
הוראות כלליות ו/או יה, יבדיקה, משך ביצועה, הסדרי חנמיקום ביצוע ה :ובכלל זה יםהשירות

 .רפואיות הנדרשות בקשר עם ביצוע הבדיקות

אישי, הנבדק יישלחו לנבדק באופן עובד הרשות הבדיקות שיבוצעו עבור ם כתובים של ממצאי .8.7
הירה וברורה מאת ותוצאות הבדיקות יהיו כתובים בלשון מובנת, נ םממצאי. הבאמצעות הדואר
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צוע יוכן יינתנו לנבדק המלצות בכתב להמשך טיפול רפואי ו/או ב ספק,ה ייד- הרופא המוסמך על
יום מיום שביצע  30והכל תוך  ,בדיקות נוספות ו/או המלצה לניתוח לאור תוצאות ממצאי הבדיקות

את משמעות תוצאות ישירות מול הספק לנבדק תינתן אפשרות לברר טלפונית  .את הבדיקות
 .במידת הצורך ליתן לו המענהמטעם הספק תו לרופא הבדיקות אשר הועברו אליו, תוך הפניי

ת השירותים (לרבובנספח מעבר למפורט נוספות אצל הספק לערוך מיוזמתו בדיקות  בחר עובד הרשות .8.8
בעלות הבדיקות בעצמו ), ישא העובד השירותים תכולתלנספח  1.21  בסעיףכאמור בדיקות המשך 

ועל אחריותו של  ספקהנוספות, וההתחשבנות בגין תשלום נוסף זה תיעשה ישירות בין העובד לבין ה
 ., אלא אם אשרה הרשות אחרת בכתבספקה

מחויב לשמור על רציפות הטיפול הספק עובדי הרשות, למי מעבר את השירותים ספק סיפק בככל שה .8.9
, הספק קבלת השירותים, ולשם בחינת זכאותו של אותו עובד ללו סופקו השירותיםבקשר עם העובד 

תחילת אותו עובד, גם אם זו החלה טרם ל ה במהלכה סופקו השירותיםתקופהייקח בחשבון את כל 
 .חוזה זהתקופת ההתקשרות מכוח 

השירותים יבוצעו באמצעות הספק ועובדיו במסירות, ביושר ובנאמנות, בשקידה, ברמה המקצועית  .8.10
 להעמידהרשות, וכי במסגרת האמור, יישא באחריות ולשביעות רצונה המלאה של  הגבוהה ביותר

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

לביצוע השירותים וכחלק בלתי נפרד מהן, יישא הספק באחריות המלאה  והתחייבויותיבמסגרת  .8.11
הפעולות, אספקת כל הנדרש ותשלום על חשבונו, של כל הכרוך והקשור כל והבלעדית לבצע את 

 והנוגע והנצרך, במישרין או בעקיפין, לביצוע השירותים. 

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

ים, זמני ו/או לספק שירותים ו/או אמצעים ו/או ציוד ו/או שימוש ברכבים, לרבות הובלות ושינוע
נסיעה והמתנה, ו/או עבודות בזמנים שונים נדרשים לרבות עבודת לילה ו/או דוחות ו/או תעודות 
כאמור, שביצועם 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 

  אינם נדרשים במפורש בחוזה. האמורים

תיחשב אספקת שירותים (או כל חלק ממנה) ככזו מבלי לגרוע משאר התחייבויות הספק על פי החוזה,  .8.12
להוראות החוזה  םואת התאמת השירותים, רק לאחר שבחנה הרשות ו/או מי מטעמה את שהושלמה

ר כאמור יכול להינתן אישו .במועד אספקת השירותיםהמעיד על המנהל של בכתב  והתקבל אישור
, והאחריות להחתמת נציג הרשות, תהיה של בכתבאו אישור אחר  חשבונית שיגיש הספקבכתב על גבי 

  הספק. 

השלמת ביצוע או  בדברו/או מי מטעמה (הניתן לצורך ביצוע תשלום התמורה) אין באישור הרשות 
 םהמלאה של הספק לטיב ביצועלגרוע מאחריותו על מנת כאמור בסעיף קטן זה לעיל, , השירותים

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

 התקשרות מסגרת ללא התחייבות או מצג להיקף כלשהו .8.13

הן בהזמנה לאספקת שירותים. היקף השירותים שיסופקו בפועל,  ת מסגרתהתקשרוההתקשרות הנה 
, מועדם ומאפייניהם (אם בכלל), בכל תקופת ההתקשרותההזמנות בודדת והן בהתייחס לסה"כ היקף 

 תמתחייב האינ ייקבעו מעת לעת על פי צורכי הרשות, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר, כי הרשות
השירותים בהיקף כלשהו ו/או במועדים מסוימים, אם בכלל, וזאת מבלי מהספק איזה מ הזמיןל

  שהספק יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי, מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך. 

הינו  חוזה, הדברבו/או היקפים מידע בדבר כמויות ככל שיש  מבלי לפגוע בכלליות האמור, מובהר כי
  בלתי מחייב.צפי 

עובדים  1,650-ם המכרז ישנם ברשות כוהאמור יצוין, כי נכון למועד פרסמבלי לפגוע בכלליות 
לעובדי  הספקיםן כי השירותים יסופקו על ידי כל לבדיקות סקר רפואי. עם זאת, יצויהזכאים 

הרשות, כאשר כל עובד רשות יהיה זכאי לעבור בדיקת סקר רפואי תקופתית אחת בשנה, והוא יוכל 
  .ל פי בחירתו, עספקיםה אצל מי מהלבצע
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  מבלי לפגוע בכלליות האמור:

בזאת באופן מלא ובלתי חוזר, כי ידוע לו שבמסגרת המכרז, בחרה מאשר הספק מצהיר ו .8.13.1
התקשרה הרשות בהסכם מסגרת לאספקת  וגם עמהם), ו(ככל שנבחר פיםנוס יםהרשות ספק

"), וכי במהלך תקופת ההתקשרות תהיה הרשות פיםהנוס יםהספק(להלן: " שירותיםה
שירותים גם מהספקים הנוספים, בהתאם לבחירת עובדי הרשות שיבחרו רשאית להזמין 

 בדיקת הסקר הרפואי התקופתי.בעצמם את הספק אצלו יבצעו את 

, כי ידוע לו שבחירת הספק למתן בזאת באופן מלא ובלתי חוזרמאשר הספק מצהיר ו .8.13.2
לפי בחירת עובדי הרשות לפי רצונם ושיקול דעתם המוחלט והבלעדי, ואין השירותים נעשית 

  מצד הרשות כל התחייבות כי יוזמנו שירותים בכמות כלשהי.

לרבות  –מוותר בזאת באופן מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה הספק  .8.13.3
תקופה כלשהי,  בהיקף כלשהו למשךלמתן שירותים מהרשות הסתמכותו לקבלת הרשאה 

בקשר עם השירותים ו/או בקשר עם  הספקשעניינן השקעות אותן השקיע ולרבות טענות 
יף קטן זה, אינו בא זה. האמור בסע 8 בקשר עם זכויות הרשות כאמור בסעיף  - היתכנותם

  ההתקשרות) (בעניין העדר התחייבות למשך תקופת 7.4 לגרוע מהוראות סעיף 

  ותנאי התשלום התמורה .9

ובכפוף למילוי כל יתר התחייבויות הספק, , םובמועד םבמלואאספקה בפועל של השירותים תמורת  .9.1
ידי הספק -עלבגין כל בדיקת סקר רפואי תקופתי שתבוצע ₪,  1,330סך של תשלם הרשות לספק 

 .")התמורה(להלן: " בפועל

של החודש הקלנדארי העוקב,  5-לרשות ועד ליום השירותים בתום כל חודש קלנדארי שבו סופקו  .9.2
שסופקו באותו חודש  פרוט השירותיםגם ונית מס ערוכה כדין והכוללת חשביוציא הספק לרשות 

 .המועד בו סופקוו
המנהל יאשר בכתב את נכונות והיקף השירותים שבחשבונית, וזאת כתנאי לתשלום התמורה, והוא 

  ימי עסקים מיום המצאת החשבונית ופירוט השירותים לרשות. 5- יעשה זאת בתוך לא יותר מ

בתנאי  כפי שאושרה על ידי המנהל ובהתאם לאישורו,הרשות תשלם לספק את התמורה החודשית 
 מיום המצאת החשבונית. 30שוטף + 

דעתה  ושיקולאת התמורה בשיק או בהעברה בנקאית לפי בחירתה  לספקתהא רשאית לשלם  הרשות .9.3
ף הספק אישור נפרד לשם קבלת תשלומי התמורה באמצעות העברה בנקאית, יצרהבלעדי מעת לעת. 

מהבנק ובו פרטי חשבון הבנק של הספק, חתום ע"י הבנק ומאושר בחתימה וחותמת מורשי החתימה 
חשבונו לצורך העברת התשלום כאמור,  פרטיאת  ספקולא מסר ה היה .'ב  נספחשל הספק עפ"י נוסח 

 כזההתמורה שתגיע לו עד אשר ימציא את פרטי חשבונו כאמור וכי במקרה  אתהרשות  לו תשלםלא 
קרן  תשלום יהתשלום יבוצע לידיו אך ורק לאחר קבלת הרשות כל הפרטים האמורים, וזאת ע"

 . בגין העיכוב בתשלוםו/או ריבית התמורה בלבד, ללא כל הצמדה 

בשיעורו החוקי במועד ביצוע כל  מס ערך מוסףלכל סכום שישולם על חשבון התמורה, יתווסף  .9.4
 מכל צורה ובכל אופן שהם. ריביתלמען הסר ספק, התמורה לא תישא תשלום. 

  ה למדד המחיריםהצמד .9.5

, ובאופן שהיא תעודכן אחת לשנה, בראשון לחודש ינואר של המחירים התמורה תהיה צמודה למדד
כל שנה קלנדארית במהלך כל תקופת ההתקשרות (ו/או תקופות ההארכה, ככל שתהיינה), וזאת ביחס 

  .1.1.2019העדכון הראשון יבוצע ביום למדד הבסיס. 

את מלוא התשלום לו זכאי הספק מהרשות עבור השלמת ביצוע  מהווה מובהר בזאת, כי התמורה .9.6
, למעט מעבר לתמורה זו, לא תשולם לספק כל תמורה נוספת, ובהתאם להוראות החוזה שירותיםה

 . מע"מ והפרשי הצמדההאמור במפורש בחוזה זה לגבי 

זה לעיל, מובהר עוד בזאת, כי כל העלויות  9.6  ר בסעיףלמען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמו
, מכל מין וסוג שהם, הכרוכים במישרין ו/או בעקיפין ו/או התשומות ו/או ההוצאות ו/או התשלומים

 .8.11 והדבר הינו לרבות כל האמור בסעיף  , יחולו על הספק וישולמו על ידושירותיםביצוע הב
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  אחריות נזיקית ומקצועית .10

מתן יהא אחראי באחריות מלאה, לטיב השירות המקצועי אשר יינתן על ידו בכל הנוגע ל הספק .10.1
 , כאמור בחוזה זה.השירותים

 תאגיד וכל אדם כלשייגרם ל אבדן וכן לכל לרכושו ו/או לגופו נזק לכלעל פי דין הספק ישא באחריות  .10.2
על ידי הספק,  מוכאמור ייגר ו/או אבדןבין אם נזק  מתן השירותים,ו/או בקשר עם עקב  כדי ו/או תוך

 לגרוע על ידי קבלנים, קבלני משנה ו/או על ידי כל אדם ו/או תאגיד הפועל מטעמו או בשמו, ומבלי
  .לקבלנים ו/או לקבלני משנה ו/או לעובדיהםלרשות,  הספק, של לעובדיו לרבות האמור, מכלליות

 בגין שלישי, צד וכל הרשות את וכן מי המועסק על ידו, את חשבונו על לפצות בזאת מתחייב הספק .10.3
 עם בקשר ו/או כדי תוך להם שייגרםו/או אבדן  מנזק כתוצאה להם שיגיעו פיצוי או נזק דמי כל
 את פוטר והוא רוע שבאחריותו כמפורט לעיליוכן בגין כל א השירותים נשוא הסכם זהעקב  ו/או

  כאמור.ו/או אבדן  לנזק אחריות מכל הרשות

 הוצאה, או הפסד נזק כל על עבידה ו/או מנהליה הרשות את לפצותלשפות ו/או  חייב יהיה הספק .10.4
עובדיה  הרשות של הראשונה םדרישת עם מיד כאמור,ו/או עובדיה ו/או מנהליה  לרשות שיגרמו

 לשלםנדרשו ש אועובדיה ו/או מנהליה  הרשות וששילמ הסכום במלוא כן, לעשותו/או מנהליה 
 לשאת נדרשו או בהם ונשא אמורים לעילשה והפסד הוצאה בכל וכן כאמור, ו/או אבדןלנזק בקשר
  .לעילעקב כל מעשה ו/או מחדל המצוי באחריות הספק על פי המפורט ו/או בדן  לנזק בקשר בהם

עובדיה ו/או  י סעיף זה יכללו, בין היתר, הוצאות משפטיות שיהיו לרשותשיפוי ו/או פיצוי על פ .10.5
  .מנהליה

  סיום החוזה  .11

  סיום מטעמי נוחות  .11.1

הספק יהיו רשאים, על פי שיקול דעתם ומכל סיבה שהיא, לבטל את החוזה ו/או והרשות  .11.1.1
 ההתקשרות להפסיק את ההתקשרות לפי החוזה, כולה או חלקה, לפני מועד תחילת תקופת

   .ימים לצד השני 180, וזאת בהודעה מוקדמת בכתב של ההתקשרותאו במהלך תקופת 

דרשה הרשות את ביטול החוזה, שלא כתוצאה מהפרת התחייבויותיו של הספק, יהיה הספק  .11.1.2
ביצע בפועל, עד  םאות השירותיםזכאי לקבל מהרשות אך ורק את התמורה המגיעה לו בגין 

לא יהיה בביטול  מובהר, כי .מלא וגמור בגין ביטול החוזהסעד סופי, , וזאת כלאותו מועד
החוזה בכדי להטיל על הרשות כל אחריות נוספת ו/או כדי לגרוע מאחריות הספק לביצוע כל 
יתר התחייבויותיו על פי חוזה זה, והספק מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל 

ה זכאי לכל פיצוי ו/או תשלום ו/או שיפוי טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהם וכן לא יהי
 נוספים מכל מין וסוג שהם בקשר לכך.

   סיום בגין הפרת חוזה .11.2

הרשות בלבד תהא רשאית להביא חוזה זה לסיומו בכל מקרה בו הפר הספק את החוזה,  .11.2.1
יום והספק לא תיקן את  15הפרה שאיננה יסודית, ובלבד שנתנה לספק הודעה מוקדמת של 

 .תקופה כאמורההפרה, תוך ה

הרשות בלבד תהא רשאית להביא חוזה זה לסיומו בכל מקרה בו הפר הספק את החוזה,  .11.2.2
ימים והספק לא תיקן את ההפרה,  3הפרה יסודית, ובלבד שנתנה לספק הודעה מוקדמת של 

 .תוך התקופה כאמור

או  מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של הרשות על פי הוראות כל דין או חוזה זה, בקרות אחד .11.2.3
  יותר מן המקרים הבאים, תהא הרשות רשאית לבטל, לאלתר, חוזה זה: 

הוגשה כנגד הספק בקשה לפירוק ו/או להקפאת הליכים ו/או למינוי כונס נכסים  .11.2.3.1
זמני או קבוע ו/או למינוי מפרק או מפרק זמני לפי העניין והכול במקרה שבקשה 

  יום ממועד הגשתה. 30כאמור לא בוטלה בתוך 

ירוק נגד הספק או שהוא קיבל החלטה על פירוק מרצון או הוצא נגדו צו הוצא צו פ .11.2.3.2
כינוס נכסים או צו הקפאת הליכים או שמונה לו כונס נכסים זמני או קבוע או מונה 
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יום  30לו מפרק או מפרק זמני או נאמן לפי העניין והצו או ההליך לא בוטל בתוך 
  ממועד הגשתם. 

או מקצתו או בוצעה פעולה כלשהי לגבי הרכוש  הוטל עיקול על רכוש הספק, כולו .11.2.3.3
), םאו חלק ם(כול שירותיםכאמור, באופן המונע או עלול למנוע מבעדו את ביצוע ה

  ימים ממועד נקיטתם.  30והעיקולים כאמור לא בוטלו בתוך 

 הספק, או מי מנושאי המשרה הבכירים בו הורשע בפס"ד בביצוע עבירה פלילית. .11.2.3.4

על ידי הספק (כולם או  השירותיםמגבלה, מכל מין וסוג שהיא, בקשר עם אספקת  .11.2.3.5
  .חלקם), שמקורם בגורמי ביטחון ברשות

החוזה על  של יסודית או שאיננה יסודית הדרשה הרשות את ביטול החוזה, כתוצאה מהפר .11.2.4
על בגין השירותים שבוצעו בפואך ורק התמורה הספק, יהיה הספק זכאי לקבל מהרשות ידי 

 .13.4 על ידו, וזאת מבלי לפגוע בזכותה בהתאם לסעיף 

מבלי לגרוע משאר הוראות חוזה זה, ביטלה הרשות את החוזה בהתאם להוראות סעיף זה, רשאית  .11.3
בשיתוף  השירותיםלגרוע מיתר הזכויות המוקנות לה על פי כל דין, להמשיך את ביצוע הרשות, מבלי 

  פעולה עם כל גורם אחר על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

לא יגרע מכל זכות אחרת העומדת זה,  11.2 בהתאם להוראות סעיף מובהר בזאת, כי ביטול החוזה  .11.4
  .לרשות בהתאם להוראות חוזה זה ו/או בהתאם להוראות כל דין

  וסודיות רפואית שמירת סודיות .12

מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור, או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה שתגיע  הספק .12.1
, לפני , לפי הענייןתקופת ההתקשרות במהלךאו בתוקף מתן השירות  יםאליו בקשר עם מתן השירות

-מצהיר כי הוסבה שימת לבו להוראות פרק ז' לחוק העונשין, התשל"ז הספק או לאחר מכן. התחילת
1977. 

כל ידיעה שתגיע אליהם אשר כל אדם למתחייב להחתים את העובדים שלו על הצהרת סודיות  הספק .12.2
 ה, לפני תחילת, לפי הענייןאו בתוקף מתן השירות תוך תקופת ההתקשרותבהקשר עם מתן השירות 

 .1977-או לאחר מכן. העובד יצהיר כי הוסבה שימת לבו להוראות פרק ז' לחוק העונשין, התשל"ז

על פי חוזה שהספק יספק להם שירותים יחזיק במשרדיו תיקיה אישית נפרדת לעובדי הרשות  הספק .12.3
 .זה

לשמור בסודיות מוחלטת את כל ממצאי סעיף זה לעיל, הספק מתחייב מבלי לגרוע מהאמור ב .12.4
 .הדרושים לשם כך ולנקוט בכל האמצעיםידיו עבור עובדי הרשות, - שיבוצעו עלהבדיקות 

 מכל סיבה שהיא. סיום החוזה,גם אחרי  הספקההוראות הנכללות בסעיף זה מחייבות את  .12.5

   ביצוע על חשבון הספק .13

מוטלת חובה על הספק ועל פי שיקול דעת הרשות הספק אינו ממלא את החובה כל מקום שלפי החוזה  .13.1
  האמורה, רשאית הרשות למלאה בעצמה, או באמצעות אחרים מטעמה על חשבון הספק.

לעיל בתוספת סכום  13.1 הספק מתחייב לשלם לרשות את כל הוצאות שהוציאה, בגין האמור בסעיף  .13.2
מסך ההוצאות כאמור, בהתאם לחשבון שתגיש לו הרשות, מבלי לערער על הצורך  10% –השווה ל 

בהוצאות האמורות ועל גובהן, וזאת, תוך שבעה ימים מיום הדרישה. הצדדים מצהירים בזאת, כי 
להלן, הסך האמור מהווה פיצוי הולם וסביר לנזקים אשר נגרמו לרשות  13.5 יף בכפוף להוראות סע
  בנסיבות האמורות. 

לעיל, יהווה ראיה חותכת בין הצדדים לעניין  13.2 חשבון שיוגש לספק על ידי הרשות, כאמור בסעיף  .13.3
  ההוצאות שהוצאו על ידי הרשות.

, כאמור בסעיף זה, והכספים שלהם היא זכאית הרשות רשאית לקזז את סכומי ההוצאות שהוציאה .13.4
  .רה המגיעה ו/או שתגיע לספק עפ"י החוזהמהתמו
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לעיל, על מנת לגרוע  13.2 למען הסר ספק מובהר בזאת, כי לא יהיה בתשלום הסכום האמור בסעיף  .13.5
ו/או על מנת לגרוע מזכותה של הרשות לכל סעד אחר ו/או נוסף העומד  מאחריות הספק על פי החוזה

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

  איסור הסבת החוזה .14

להמחות את זכויותיו על פי החוזה או (לרבות קבלני משנה) הספק אינו רשאי למסור או להעביר לאחר  .14.1
 או את החובות הנובעות ממנו, אלא באישור הרשות מראש ובכתב.

הספק לא יהיה רשאי בשום מקרה להתקשר בהסכמים עם קבלני משנה מבלי לגרוע מכלליות האמור, 
, וזאת למעט אם קיבל לשם כך את אישורה של שירותיםמטעמו בקשר עם ביצוע איזה מאספקת ה

מראש בכתב, וכן לאחר שקבלני המשנה כאמור קיבלו על עצמם, בכתב, את מלוא  הרשות,
ההתחייבויות המוטלות על הספק על פי החוזה. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הספק ישא באחריות 
המלאה, המוחלטת והבלעדית, כלפי הרשות ו/או כלפי כל מי מטעמה בקשר עם ביצוע אספקת 

באמצעות קבלני משנה כאמור על מנת להטיל  שירותיםה בביצוע אספקת ה, וכן כי לא יהישירותיםה
על הרשות אחריות מכל מין וסוג שהיא ו/או לגרוע מאחריות הספק ו/או מי מטעמו על פי החוזה, 
והספק מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר 

  .לכך

  לפי החוזה או מכוחו, כולן או חלקן, אסורות בשעבוד כלשהו. זכויותיו של הספק  .14.2

שיתיימר הספק לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא או דיס פוזיציה אחרת כל מסירה או העברה  .14.3
 בטלה ומבוטלת וחסרת כל תוקף.

  איסור הכנסת שינויים בספק .15

ידי הוספת חבר או שותף, על , בין על מבנה הספקהספק מתחייב להודיע לרשות במידה וייעשה שינוי ב .15.1
ידי העברת זכויות הוספתן או חלוקתן מחדש, על ידי הקצאת מניות מחדש, על ידי העברת מניות או 
הקצאת מניות חדשות, בין שנעשו בין חברי התאגיד לבין עצמם ובין מי שאינו חבר התאגיד, באופן 

תאגיד הספק היא בידי תאגיד וכן במקרה שהשליטה ב 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  זההודיע הספק לרשות כאמור בסעיף  .15.2
יום לפני  60ואילך אף בלא צורך בנימוק נוסף, ובלבד שתודיע על כך לספק בהתראה מוקדמת של 

 מועד הביטול.

  ימוש בזכות הרשותאי ש .16

הסכמת הרשות לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תשמש תקדים ולא  .16.1
 ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

לא השתמשה הרשות במקרה מסוים בזכויותיה לפי החוזה, לא ייחשב הדבר כויתור על זכויותיה  .16.2
 שלאחר מכן.אלה, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים 

  העדר בלעדיות .17

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

  התקשרות.תקופת ה

  דין העתק כדין מקור .18

  ונחתם בהעתקים שדינם כדין המקור.חוזה זה נערך 

  מתן הודעות .19

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



  

 

15  

 9711296-03: פקס 9750581-03, 9750203-03: טלפון 7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7: ת"ד כתובת

Address: P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport 7015001, Phone: 972 3 9750203, Fax: 972 3 9711296 

  חוזה ממצה ושינוי החוזה  .20

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

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

שיודפס בכתב, וייחתם על ידי שני הצדדים באמצעות כל שינוי בחוזה ייעשה באמצעות מסמך נפרד מהחוזה, 
 –מורשי החתימה מטעם כל אחד מן הצדדים ועל דף הנושא לוגו של רשות שדות התעופה בלבד, שאם לא כך 

רש, יצורף כנספח לחוזה וכחלק בלתי נפרד ר תוקף. שינוי כאמור, לאחר שהודפס ונחתם כנדלא יהיה ב
  הימנו.

  בכתב –ויתור הרשות  .21

  אין ויתור על זכות מזכויות הרשות לפיו, אלא בכתב.

  תוקף החוזה  .22

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

  הר המידותושמירה על ט .23

  כדלקמן:ומתחייב הספק מצהיר 

, במישרין ו/או יקבל /אוו/או קיבל ויתן ו/או נתן ו/או יציע כי הוא ו/או כל מי מטעמו לא הציע ו/או  .23.1
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  .23.2
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  .23.3
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

דלעיל, תהיה  23 בסעיף  ידוע לספק, כי אם יפר התחייבות מההתחייבויות הכלולות בהצהרותיו .23.4
הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל שלב שהוא, לבטל חוזה זה מעיקרו, והספק מוותר 

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

  על ידי הספק, תהווה הפרה יסודית של החוזה. לעילזה  23 הפרת איזה מהוראות סעיף  .23.5

  אחריות כלפי השלטונות .24

הספק יהא אחראי כלפי השלטונות, המשרדים הממשלתיים, הרשויות המקומיות ורשויות מוסמכות  .24.1
וטלנה ע"י הרשויות האמורות עפ"י הוראות כל דין אחרות כלשהן, עבור כל החובות המוטלות ו/או שת

  בקשר לביצוע השירות עפ"י החוזה. 

הספק חייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים אחרים לשמירת בריאות העובדים שיועסקו על ידו במתן  .24.2
במובנו של חוק ארגון מפקח השירות כדרוש עפ"י כל דין ואם אין דרישה חוקית, כפי שיידרש ע"י 

חובה או הוראה אין באמור לגרוע מאחריות הספק בהתאם לכל  .-1954העבודה תשי"דהפקוח על 
ו/או כל תקנות הבטיחות  ,דין ו/או הנחיות בטיחות וגהות הנהוגות אצל הספקכל המוטלת עליו על פי 

 ההתקשרות.משך כל תקופת ב, וזאת השירותיםבעבודה הרלוונטיות לביצוע 

  מעני הצדדים .25

  זה לצורך מתן הודעות יהיו כדלקמן:מעני הצדדים לחוזה  .25.1

  כמפורט ברישא לחוזה. –הרשות 
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 כמפורט ברישא לחוזה.  –הספק 

ימים מיום שינוי  3היה ויחול שינוי בכתובת הספק מתחייב הספק להודיע על כך למנהל בתוך  .25.2
  הכתובת.

   השירותיםהשפעת סכסוך על ביצוע  .26

הספק מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי בכל מקרה בו נתגלעה מחלוקת ו/או אי הסכמה  .26.1
בין הצדדים, מכל מין וסוג שהן, לרבות מחלוקת ו/או אי הסכמה אשר נדונה במותב שיפוטי כל שהוא, 

א ו/או בביצוע שאר התחייבויותיו על פי החוזה לל השירותיםישא הספק באחריות להמשיך בביצוע 
  הוראות החוזה.לכל עיכובים ו/או השהיות, בהתאם 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי על אף האמור בכל דין, לרבות הוראות חוק החוזים (תרופות בשל  .26.2
הספק לא יהיה רשאי בשום מקרה לבטל את החוזה, וזאת מכל סיבה , 1970- תשל"אהפרת חוזה), 

 חוזה יהיו סעד ממוני בלבד. שהיא, וכי הסעד היחיד אשר יעמוד לספק על פי ה

  קיזוז ועיכבון .27

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

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

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

  סמכות שיפוט וברירת דין .28

  לבית משפט המוסמך בת"א סמכות ייחודית לדון בכל עניין הקשור והנוגע בקיום חוזה זה על נספחיו.  .28.1

על החוזה יחולו חוקי מדינת ישראל והוא יתפרש על פי חוקים אלה אשר יגברו כל כללי ברירת דין  .28.2
 המפנים לתחולת דין זר.

  :לראיה באו הצדדים על החתום

  

       
   הרשות    הספק
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  נספחים:רשימת 

  
 השירותיםתכולת   -     'א נספח   

 פרטי חשבון הבנק של הספק   - '       ב נספח   

  הצעת הספק  -     'ג נספח   
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  'א נספח 

  השירותיםתכולת 

  
  : תיאור בדיקות המינימום המחייבות במסגרת מתן השירותים .1

 
  מילוי שאלון בהקשר לרקע רפואי, היסטוריה. 1.1

 ראיון ובדיקה גופנית. –ביקור אצל רופא פנימי  1.2

לערמונית (מעל  PSAדם שיכללו לפחות: רמת שומני הדם, תפקודי כבד, כליות, ספירת דם,בדיקות  1.3

טרשת העורקים, ספירת דם כללית, סוכר, פרופיל שומנים  –), אבחון מוקדם של מחלות לב 40לגיל 

 . CRPבדיקת 

בדיקות דם מורחבות שיכללו בדיקות נוספות אשר לא מפורטות, כל זאת, לפי תיאור הנבדק  1.4

 כנהוג לכלל הציבור, המקבל שירותים מהמכון.ו

 עפ"י אישור הנבדק. –בדיקת נוגדני איידס  1.5

 בדיקת שתן 1.6

 צילום חזה 1.7

 .40צפיפות עצם לנשים וגברים מגיל  1.8

 במידת הצורך לפי תלונת המטופל או תוצאות הבדיקות. –בדיקת תפקודי ריאה וספירומטריה  1.9

 העין. חדות ראיה ואיתור מחלות עיניים. בדיקת עיניים כולל בדיקת לחץ תת עיני, קרקעית 1.10

 לנשים: 1.11

 הרחם. רלאבחון מוקדם של סרטן צווא PAP SMEARבדיקה גניקולוגית ובדיקת   1.11.1

 הדימות** .שד לפי הצורך, שיבוצע ע"י רופא , אולטרסאונד 40החל מגיל  *ממוגרפיה  1.11.2

 וקולונסקופיה* לסקירה**. בדיקת דם סמוי בצואה לגילוי מוקדם של סרטן במעי  1.12

 בדיקת שמיעה במקרה הצורך. 1.13

 בדיקת רופא עור. 1.14

 בדיקת רופא לב וביצוע א.ק.ג במנוחה ובמאמץ ארגומטריה. 1.15

 העובד רשאי, ובתאום מראש לבצע בדיקת ארגומטריה ע"י רופא ספורט. 1.16

 ייעוץ תזונאי/ת על פי דרישת הרופא ו/או לפי בקשת הנבדק. 1.17

לבדיקת רופא מומחה, מתחייב המציע לזמן תור עבור העובד וזאת, ללא במידה ויידרש העובד  1.18

  תשלום נוסף מצד הרשות ו/או העובד ובדחיפות הראויה בהתחשב בממצאים.

במקרה ובסל הבדיקות של המכון, המוצע לכל ציבור הנבדקים, מתבצעות גם בדיקות נוספות,  1.19

 ת גם בדיקות אלה במסגרת השירותים. /יקבל העובד

 ת ראשוניות, צילומים נוספים, ייעוץ מומחים עפ"י הנדרש.בדיקו 1.20

מומחים מקצועיים, זאת כל עוד לא נדרשת ככל שיידרש, כולל זימון רופאים, בדיקות המשך  1.21

ד מראש) בדרך של הוצאת התחייבות לתשלום מקופות החולים של הנבדק (יש להביא לידיעת העוב
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מהמכון, יינתנו במסגרת הסל המורחב וללא כנהוג לכלל ציבור מקבלי השירותים , 17טופס 

 תשלום.

  
  ללא תוספת תשלום: –תנאים נלווים  .2

 
 משך הבדיקה התקופתית: 2.1

  שעות 3-4 –לגברים כ  2.1.1

  שעות 4-5 –לנשים כ  2.1.2

  לאחר בדיקת המאמץ( ארגומטרייה) ניתן להתקלח. 2.1.3

 שעות) 12לאחר נטילת בדיקת הדם תינתן ארוחת בוקר (בדיקת דם לאחר צום  2.2

 במקרה של ממצא חריג, הנבדק יעודכן מיידית, תוך שמירה על סודיות רפואית. 2.3

 הסדרי חנייה ללא תשלום לנבדקים ביום הבדיקה התקופתית. 2.4

ביצוע הבדיקות הרפואיות ייעשה במכון הרפואי של הספק. במידה ולמציע שלוחות בדרום (אזור  2.5

ית להפנות עובדים לביצוע בדיקות אילת) והצפון (חיפה, אזור צפת/ראש פינה) תהא הרשות רשא

 הסקר גם במקומות אלה, לרבות בדיקות באם נמצא ממצא חריג.

 העבודה, בתאום מראש.ה בכל ימי - דיקות יתבצעו בימים אהב 2.6

שמירת כל ההיסטוריה הרפואית של הנבדק והעברת כל המידע הרפואי המלא של העובד, כולל  2.7

ם וכל הממצאים האחרים המהווים חלק מהתיק צילומים, דיסקטים, פענוחים, דוחות רפואיי

ועפ"י ובמועד תום ההתקשרות לעובד עצמו הרפואי והבדיקות המקצועיות שנעשו במהלך החוזה 

הכל ללא עלות כלשהי ישירה ישירות למכון, גם למכון סקר אחר,  בקשתו בכתב של העובד, שתישלח

 או עקיפה מצד הרשות ו/או העובד.

 ותאמיםמ ם* על פי קריטריוני

 ** הבדיקות עשויות להתבצע במועד שונה מהבדיקה התקופתית
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 'ב נספח 

  פרטי חשבון הבנק של הספק

  
 שם מלא של בעל החשבון: _________________________

  
  מספר החשבון: __________________________

  
  ______________________________________ מספר סניף, שם הסניף ושם הבנק:

  
  מספר ח.פ/ת.ז., של בעל החשבון: __________________________________ 

  
  שמות מורשי חתימה של בעל החשבון בציון מספרי תעודות הזהות של כל אחד מהם:

  
____________________________________  

  
  חוד) (על הבנק לציין אם המורשים הינם ביחד או ל______________________________________ 

  
  תאריך ___________  חתימה וחותמת הבנק: ___________________

  
  

  אישור הספק:
  

 (יש למלא את שמו המלא של הספק)אנו הח"מ מורשי החתימה מטעם הספק _________________________ 

  מאשרים בזה כי האשור הנ"ל אשר הוצא ע"י הבנק משקף נכונה את פרטי הבנק בקשר לחשבוננו.

  

  _______________ חתימה: __________ תאריך: ______________ שם מלא:   החתום:על 
  

  _______________ חתימה: __________ תאריך: ______________ שם מלא:
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  'ג נספח 
  הצעת הספק
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