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הגלילו הואיל  שמירה(  "המכרז")להלן  מכרז    רסמהפ  פלג    :)להלןואבטחה    לשירותי 
לבנים  החברה    יבאתר  ("השירותים" חב'  בע"מ    –ובאתרי  בשפכים  לטיפול  חברה 

(, שהינה  "גאון"מאמץ פולדמיר בע"מ )להלן    –וכן באתר חברת גאון  (  "לבנים")להלן  
   כמפורט בהסכם זה;וחברת בת של לבנים  

 
 הינה ההצעה הזוכה במכרז;   , המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה,הספקוהצעת       והואיל

 
 

להסדיר    והואיל מעוניינים  זהוהצדדים  הסכם  הנוגע    ,במסגרת  בכל  ביניהם  היחסים  את 
 נשוא המכרז;  השירותיםלביצוע  

 

מקצועי בעל ידע וכל הדרוש  , כשיר, כי ברשותו כוח אדם מיומןפק מצהיר, הסו והואיל

עפ"י הסכם זה וכי הוא מסוגל ובעל כושר לביצוע  לביצוע שירותי האבטחה כנדרש 

 עפ"י הסכם זה; התחייבויותיו

 

ספק מוכן לקבל על עצמו את מתן השירותים  המוכנה למסור לספק, ו ופלג הגליל  :והואיל

 בתנאים ובתמורה המפורטים בהסכם;

 
 

 :לפיכך, הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן
 

 המבוא 
 
 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  .1
 

 :מהות ההתקשרות
 
באזור    אבטחת האתריםלמוסרת בזאת, והספק מקבל על עצמו, את האחריות לשמירה ו   פלג הגליל .2

 . רז והסכם זהוזאת בהתאם ובכפוף להוראות המכ  ,א' ו/או באזור ב'

 



 תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ  –פלג הגליל 
 הסכם לאספקת שירותי שמירה ואבטחה 

 

 

2 
 

 האתרים כהגדרתם בהסכם זה הינם: .3
 

 :אזור א'
 

 . א.ת. צפת –מט"ש צפת  .3.1

 .א.ת. צח"ר ראש פינה –מתחם פלג הגליל )משרדים+מחסן(  .3.2

   .מאגרי מחניים .3.3

   .תחנת שאיבה בטובא .3.4

   .תחנת שאיבה בצומת חצור .3.5

   .תחנת שאיבה לביוב עכברה .3.6
 

 :אזור ב'
 

   .רמת לבנים –מט"ש לבנים  .3.7

   .תחנת שאיבה לביוב קיבוץ גנוסר .3.8

   .תחנת שאיבה לביוב מגדל .3.9

   .תחנת שאיבה לביוב צלמון )סמוך לכלא צלמון( .3.10

   .(רמול הכניסה לקיבוץ גינוס 90גולגלות )מערבית לכביש  תחנת שאיבה  .3.11

   .כפר עילבון –תחנת שאיבה לביוב עילבון צפון   .3.12

   .מושב לבנים –תחנת שאיבה לביוב מושב מלבנים  .3.13

   .מג'אר – אלגודראןתחנת שאיבה לביוב  .3.14

   .מג'אר -בור רקב )מעל קו המוביל הארצי( .3.15

   .מג'אר –תחנת שאיבה לביוב אל חריק  .3.16
 

 (."האזורים"או  "האתרים" לן)לה

 
 

 : ספקהצהרות ה
 
כי    בהסכםכל הצהרותיו  כי    ,ק מצהירספה .4 ובכל מסמכי המכרז הן אמת,  קרא את מסמכי  זה 

לא ההסכם לו  וברורים  ידועים  כי  שבהםי,  והדרישות  התנאים  לקיימם    ,שורם  ביכולתו  יש  וכי 
 . ולבצעם על פי הדרישות והתנאים המפורטים בהם ובמועדים שנקבעו

 

הספק מצהיר, כי אין מניעה, בין אם על פי חוזה, ובין אם על פי דין ו/או מניעה אחרת, להתקשרותו   .5
שיש  ולביצוע התחייבויותיו על פיו במלואן ובמועדן, וכי הוא לא יקבל על עצמו התחייבות    בהסכם

 בה מניעה כאמור. 
 
י, הכישורים, , הניסיון המקצועציודמצהיר, כי בידיו היכולות, הידע, כוח האדם, ה הספק .6

 מתן השירותים. הדרוש לשם האישורים ההרשאות, וכל יתר  שיונות, ההיתרים,יהר

 

מאבטחים/שומרים  הספק מצהיר, כי ביום חתימת הסכם זה מועסקים על ידו מספר מספיק של  .7
 הרכב והציוד הנחוצים בקשר עם ביצוע התחייבויותיה עפ"י הסכם זה. כלי בבעלותו ויש

 
 . מלא של גאוןהספק מצהיר, כי מתן השירותים יעשה במקצועיות ולשביעות רצונה ה .8
 
ולמלא  הספק מתחייב .9 דין  כל  הוראות  היתר,למלא אחר  בין    ,אחר האמור בכל חוקי העבודה  , 

 . הבטיחות והבריאות ביחס להעסקת עובדיו
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 : אחריות
 

 מטעמו, וכל הפועל שא באחריות החוקית לביצוע או אי ביצוע של כל פעולה ע"י הספקיהספק י .10

 אם מדובר בפעולה שלא הוסכם אודותיה במפורש בהסכם זה.  וזאת גם

 

שמירה על ביטחונם   הדרושים עפ"י הדין, הנהוג והמקובל לשםהספק ינקוט בכל אמצעי הזהירות   .11
 וצדדים שלישיים אחרים כלשהם.   לבניםו פלג הגליל , עובדי הספק  ו/או רכושם של

 

 לרכוש הקשור במישרין או לגוף או נזק שא באחריות החוקית כלפי כל אדם שהוא לכל ייהספק   .12

של פעולה כלשהיא ע"י   אי ביצוע או ביצוע עם חוזה זה ו/או עם ו/או השירותים בצוע עם בעקיפין
 שלא וזאת גם אם מדובר בפעולה או בנושא ,ו/או שומר  מאבטח ו/או מטעמו ו/או כל הפועל  הספק

 במפורש.  אודותיהם הוסכם

 

זה "מסגרת ארגונית"  יסופקו במסגרות ארגוניות של הספקהשירותים   .13 לעניין   לרבות - בלבד. 

שכרם  תשלום פעילותם, על מתמדת השגחה ניהול משא ומתן עימם,מציאת עובדים , העסקתם,  
 והאחריות לכך, והטלת משמעת כמקובל פיטוריהם העסקתם, אגב וכל תשלום סוציאלי נלווה

 אצל הספק. במסגרת

 

 והנזיקין.   העבודה לפי כל דין, לרבות דיני  הספק בלבד אחראי כלפי כל המועסקים על ידו .14
 

וחמוסכם,   .15 זכויותיהם  במפורשכי  ומוסכם  זה  כולן בהסכם  מעוגנות  של הצדדים  כי    ,ובותיהם 
 לא יחולו על ההתקשרות הנוצרת מכוח הסכם זה. 1967-חוק השומרים, התשכ"ז הוראות 

 
 

 : תקופת ההסכם
 

__________  ועד ליום  ___________ חודשים, החל מיום 12תקופת ההסכם הינה למשך   .16
 .("תקופת ההסכם")להלן: 

 

כל    נוספת של שנה או חלקה  ות  תקופ   ארבענתונה אופציה להאריך את ההתקשרות ל  הגליללפלג   .17
, וזאת  שנים  עלה על חמשי, כך שסך כל תקופת ההתקשרות לא  ("תקופת האופציה")להלן  תקופה  

יובהר, כי הוראות הסכם זה    . יום לפני תום תקופת ההסכם  60על ידי מסירת הודעה מתאימה,  
 יחולו ויעמדו בתוקף אף בתקופת האופציה. 

 
ידוע .18 למ  ,לקבלן  קבלתכי  ואת  ההסכם  את  לבטל  הזכות  של    זמין  בהתראה  השמירה  שירותי 

 מבלי לתת הסבר כלשהו. מכל סיבה שיראה לנכון ו וזאת  ימים(  60) חודשיים

 
 : התמורה

 
החודשית  .19 המ)להלן  המקסימלית    התמורה  המקסימאלי"או    לא""המחיר  כול  "המחיר  בגין   )

 השירותים נשוא הסכם זה הינה: 
 

 אלף ₪( לא כולל מע"מ.    ________________________)במילים:  ₪_________אזור א': 
 אלף ₪( לא כולל מע"מ.   _________________________)במילים:  ₪________  אזור ב': 

 

ס .20 תש  אפריל/ומרץ   אוקטובר/פטמברבחודשים  חגי  חלים  בהם  ופסח,  בלבד,  למחיר    יתווסףרי 
  ₪( לחודש  )במילים: ___________________________   ₪_________המקסימאלי סך של  

למען הסר כול ספק, מובהר ומוסכם, כי תוספת  בכל אזור.    ("תוספת חגים")להלן  ובאופן יחסי  
יינתנו   אשר  השירותים  בגין  תשולם  בהחגים  חודשיים  מהם  לבד במשך  חלק  יחסי    או  ובאופן 

 בלבד.  אוקטובר/וספטמבר אפריל/חודשים מרץב
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ההתקשרות .21 תקופת  כול  למשך  ומוחלטת,  קבועה  הנחה  למזמין  נותן  אזור  הספק  לכל  ביחס   ,
ו )במילים:  שמירה   _______% של  בגובה  הספק,  מידי  למזמין  שיוגש  חשבון  כל  בגין 

 (.  "ההנחה"____________ אחוזים( )להלן 
 

המזמין ישלם לידי הספק, סך של _______________ ₪ )במילים:    .22
_____ ₪(, שהוא המחיר המקסימאלי פחות ערך ההנחה  _____________________ ____

 .(שולמת""התמורה המ)להלן: בשקלים 
 

ובכפוף    בגינו משולמת התמורה  של החודש  ימים מהיום האחרון  30תוך    ספקלתשולם  התמורה   .23
   ק.מטעם הספעסקה להמצאת חשבון 

 
 .  ף לאישור חשבון העסקה על ידי פלג הגלילתשלום התמורה כפו .24

 

 .  פלג הגלילהתשלום המאושר ישולם לספק כנגד חשבונית מס שתומצא ל .25

 

   מצד פלג הגליל  חשבונית ו/ או חלקי חשבונות לא מאושרים, יעוכב ללא כל חבותהתשלום בגין    .26
 .  רם הסופי ואישורם ע"י פלג הגלילעד לבירו

 

מס ערך מוסף בשיעורו כפי שיהיה בתוקף מעת לעת בכפוף    ףייווס  המשולמת   לסכום התמורה  .27
 . הספקוכנגד המצאת חשבונית מס מידי 

 

והמחירים  ו/או כול תוספת אחרת ף הצמדה מכל סוג שהוא לא תיווס המשולמת לסכום התמורה .28
 ההארכות אם תהיינה כאלה. ו תקופות האופציה הינם סופיים למשך כל תקופת ההתקשרות ו

 
 

 : בטחונות
 

, ערבות בנקאית אוטונומית בלתי  פלג הגלילל  הספק קיום חיוביו על פי ההסכם, ימציא  להבטחת   .29
למען הסר כול ספק יובהר, כי בשלב    (.אלף ₪עשרים וחמש  )במילים:    ₪  25,000  מותנית על סך 
שעות, לאחר מועד קבלת הודעה    72הערבות על ידי המציע בלבד ובתוך  ניתן, כי    –הגשת ההצעה  

פלג הגליל למציע הזוכה   ימציא המציע הזוכה לפלג הגליל את ערבות    – על זכייה במכרז מאת 
הבנק/חבר הביצוע,   ע"י  חתומה  הביטוח שהיא  הגליל    ת  לפלג  הזוכה  המציע  ימציא  ולחילופין 

ידי   מסמך מטעם הבנק/חב' הביטוח המעיד על הארכת תוקפה של ערבות המכרז, שנמסרה על 
 המציע במסגרת הגשת מסמכי המכרז. 

 
   להסכם זה.  'אנספח  בנוסח היה ת הערבות  .30

 
התחייבות    הספק לממש את הערבות בכל מקרה בו הפר    ת היה זכאית   פלג הגליל כי    , מוסכם בזה .31

  ספקוה  לספקלפנות קודם לכן    פלג הגלילזה וזאת מבלי שיהיה על    הסכם מהתחייבויותיו על פי  
 יהיה מנוע מלהתנגד למימוש הערבות. 

 
 זה או על פי כל דין.  הסכםעל פי  לפלג הגלילמימוש הערבות לא יפגע בכל זכות אחרת אשר  .32

 
במימוש הערבות, לרבות הוצאות משפטיות, תיחשבנה  שתהיינה לפלג הגליל  וצאות  כי ה   ,מוסכם .33

 כחוב קצוב. 
 

 לאחר מועד סיום תקופת ההסכם.  יום 60  -הערבות תהיה בתוקף עד ל .34
 

 תוקפו של הסכם זה מותנה בהמצאת הערבות לפלג הגליל. .35
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 : והעדר יחסי עבודה העסקת עובדים
 

 .  ולגאון לבניםלכל המתייחס לפלג הגליל בפרק זה יראו אותו כמתייחס אף  .36

 

ק  ספק ימצאו תחת פיקוחו, השגחתו, ביקורתו ואחריותו של הספכי עובדי ה,  מוסכם בין הצדדים .37
יספה  .בלבד בלבד  ביק  והקשורות  הכרוכות  ההוצאות  בכל  פי  שא  על  השירותים  מסמכי  ביצוע 

ע  והמכרז  הסכמת  ההסכם  )לאחר קבלת  ידו  על  שיועסקו  ו/או קבלני המשנה  עובדיו  ידי  פלג  ל 
 . שבא מטעמו  ימראש ובכתב( וכל מ הגליל

 

, והיא תהיה רשאית לדרוש החלפת עובד  הזכות לפסול עובדים לעבוד באתריםנתונה  פלג הגליל ל .38
 מעובדי הספק. 

 
ה/ ענו  לדרישות התפקיד או  רשאית לדרוש החלפה מידית של עובד הספק אשר לא ענ  פלג הגליל .39

ידי  ילא מילא/ מילאו תפקידו / תפקידם כראוי ועל הספק לדאוג להחלפת עובד בטווח הזמן המ 
 .  ש שעות ממועד קבלת דרישת פלג הגלילולא יותר משלו

 
לעיל לגרוע מכלליות האמור  פי  - מבלי  על  זכות הניתנת  לפלג הגליל אין לראות בכל  זה    הסכם 

להדריך או להורות לספק או לכל אחד מהמועסקים על ידו כמטילה אחריות כלשהיא על   לפקח,
 .  פלג הגליל

 

, עובדים מקצועיים ומיומנים וכן  כי שכר עובדיו  מתן השירותיםמתחייב להעסיק בביצוע    הספק .40
החלים עליהם ובהתאם  וצווי הרחבה ותנאי העסקתם יהיו בהתאם לקבוע בהסכמים הקיבוציים  

 ת הדין. להוראו

 

בשיעור    הספק .41 עובדיו  עבור  סוציאלי  ביטוח  לקרנות  מיסים  ותשלומי  הפרשות  לבצע  מתחייב 
החלים עליהם ובהתאם  וצווי הרחבה  בהתאם לקבוע בהסכמים הקיבוציים     ,הקבוע לאותו עובד

 להוראות הדין. 

 

י  יציג לעיון פלג הגליל   הספק .42 העסקת עובדיו  דרש על ידה, כל מסמך הנוגע לתנאי  יבכל עת בה 
בפועל לידיו  המשולמים  גורם  והתשלומים  לכל  העסקתו  בגין  המופרשים  כי    .ו/או  יתברר,  אם 

הספק  הפר הוראות פרק זה ולא שילם התשלומים / העביר הפרשות בהתאם להסכם וע"פ כל דין  
 יהווה הדבר הפרה יסודית על כל המשתמע מכך. 

 
, וכי אין  ק עצמאיספכ  הסכםהתחייבויותיו שבאת  ק מבצע  ספההצדדים מצהירים ומאשרים, כי   .43

עובד   יחסי  יצירת  ו/או מכוחו משום  זה  פי הסכם  על  פלג  בהתקשרות  בין  ו/או סוכנות  ומעביד 
מעובדיו   הגליל מי  ו/או  הספק  הפועלים    לבין  ו/או  ידו  על  מהמועסקים  מי  ו/או  עבורו  ו/או 

 . ובדיה, על כל הכרוך והנובע מכךוע פלג הגלילכל אלה אינם משתלבים במסגרת כי ו ,בשליחותו
 

  שירותים  ןנותן ויית הוא  מבלי לפגוע באחריותו לספק שירותים על פי הסכם זה,  מצהיר, כי    הספק .44
ואין בכוונתו   פלג הגלילגם לאחר/ים וכי אינו משתלב במסגרת הארגונית של  כמפורט בהסכם זה

 לעשות כן.
 

או על עובדיו והוא יהיה אחראי באחריות ובלעדית  הספק ימלא אחר הוראות כל דין החל עליו ו/  .45
רשות   ידי  על  יוטלו  או אשר  כל החיובים המוטלים  למילוי  דין,  פי  על  רשות מוסכמת  כל  כלפי 

 כאמור בקשר להעסקת העובדים.
 

, ופסק דין  ובדיו ו/או מי מטעמו את פלג הגלילהיה ולמרות האמור לעיל, יתבע הספק ו/או מי מע  .46
בגין    ב הספק לשפות ולפצות את פלג הגליל של יחסי עבודה בין הצדדים, מתחיי  חלוט יקבע קיומם

הקשורות   עו"ד  ושכ"ט  משפטיות  הוצאות  )לרבות  הדין  פסק  פי  על  לשלם  תחויב  בו  סכום  כל 
 לתביעה כאמור(. 
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 : ביצוע השירותים
 

 . באתרים יבה ולמניעת השחתת ציודשירותי השמירה נועדו למניעת גנ .47

 

 : והציוד יעמדו בדרישות המפורטות, להלןכח האדם  .48

 

ה .48.1 ידי  על  יוצבו  אשר  וכשירים   ספקהשומרים  ונפשית  פיזית  תקין  בריאותי  במצב  יהיו 
 לביצוע שירותי השמירה. 

 

השמירה,  .48.2 שירותי  בזמן מתן  עיסוק אחר  בכל  יעסקו  לא  ודרוכים,  ערים  יהיו  השומרים 
יקפידו על הופעה מסודרת ונקיה, ויבצעו את תפקידם במסירות ונאמנות מבלי להפריע  

 באתרים. נים התקי לשגרת העבודה והתפעול  שלא לצורך 

 

 ציודו של כל שומר יהיה, כדלהלן:  .48.3

 

הקיב .48.3.1 במלוא  מתודלק  תקין,  שעות  רכב  כל  במשך  המשימות  למילוי  וכשיר  ולת 
 המשמרת.

המאפשר התקשרות מידית    , כולל מטענים תקינים,או טלפון סלולריו/מכשיר קשר   .48.3.2
פנס אישי מסוג מאג לייט )או    עם מרכז הבקרה של פלג הגליל ועם מוקד המציע.

 . מקביל לו( תקין עם סוללה ומטען

 מדים. .48.3.3

 

 : היקף שעות השמירה .49
 

 ובאזור ב':באזור א'  .49.1
 

 . למחרת 06:00ועד  17:00משעה           : 'ד -ימים א' 

   ביום א'.  06:00ועד ביום ה'   17:00משעה            א': החל מיום ה' ועד יום -סופ"ש

 מקביל ליום שישי ושבת.          ומועד: ימי חג

 
בימי   .49.2 חופפים  שאינם  ומועד,  חג  בימי  כי  יובהר,  ספק  כול  הסר  תחל  למען  סופ"ש, 

בשעה   המועד  או  החג  ערב  שלפני  מהיום  החל  סופ"ש,  במתכונת   17:00השמירה 
 . 06:00ותסתיים ביום שלאחר החג או המועד בשעה 

 
יום כיפור, סוכות, פסח,  .49.3 ומועד" כלולים אך ורק: ראש השנה,  מוסכם, כי בהגדרת "חג 

 שבועות, יום העצמאות.  
 
ויודגש, לאור היקף שעות השמירה הנדרש, מתן שירותי השמירה ייעשה בכפוף לחוקי  .49.4

הקיבוציים וההסכמים  העבודה    החלים  העבודה  לשעות  מעבר  עובד  יעסיק  לא  והספק 
 . המותרות בהתאם לכול דין

 

 :אופן ביצוע שירותי השמירה והאבטחה .50

 

 שומרים   2, יעמיד הספק  לצורך ביצוע שירותי השמירה ו/או האבטחה כמפורט בהסכם זה .50.1
 . לכל אזור אחד -

 

(, במשך ""שומר מט"ש צפתהממוקם באזור א' יוצב שומר אחד קבוע )להלן    במט"ש צפת .50.2
 , בכפוף למפורט להלן: כול שעות הפעילות

 
, יבצע שלושה פטרולים בלילה אחד, בכל האתרים המפורטים באזור  שומר מט"ש צפת

  06:00-04:30  -3פטרול  ,  02:30-01:00  -2פטרול  ,  23:30-22:00  -1פטרול  א',  בין השעות:  
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שעות ששומר מט"ש צפת (. למען הסר כול ספק  מובהר, כי ב"פטרולים אזור א'")להלן  
, שתהווה בסיס  שומר במט"ש צפתהוא ימשיך להיות מוצב בעמדת ה  –אינו מקיים פטרול  

 .  אם לשומר

 

(, "ש לבנים "שומר מט"הממוקם באזור ב' יוצב שומר אחד קבוע )להלן    במט"ש לבנים .50.3
 , בכפוף למפורט להלן:במשך כול שעות הפעילות

 
יבצע שני פטרולים בלילה אחד, בכל האתרים המפורטים באזור ב',    שומר מט"ש לבנים,

(. "פטרולים אזור ב'". )להלן  05:00-03:30  -2פטרול  ,  13:30-22:00  -1פטרול  בין השעות:  
הוא    –למען הסר כול ספק  מובהר, כי בשעות ששומר מט"ש לבנים אינו מקיים פטרול  

 שתהווה בסיס אם לשומר.   ,ימשיך להיות מוצב בעמדת השומר במט"ש לבנים

 

טרולים לבצע להורות למי מהפ  ,הסמכות הבלעדית   פלג הגלילעל אף המפורט לעיל, תהיה ל  .50.4
לצורך איתור ומניעת גניבת מים ב',  -הסמוכים לאתרים באזורים א' ו  ביישובים  יםסיור

ו/או לכל צורך אחר בתחום השמירה והאבטחה וזאת במסגרת שעות הפעילות כמפורט  
 . ולספק לא תעמדו הזכות לסרב לדרישות אלו בהסכם זה

 

לשימוש  .50.5 קרוואנים  שני  הספק  יעמיד  זה,  בהסכם  כמפורט  השירותים,  ביצוע  לצורך 
לבנים במט"ש  והשני,  צפת  במט"ש  ימוקם  האחד,  )להלן    השומרים/מאבטחים: 

ואבזור  (. כל קרוואן יצויד במזגן לצרכי קירור או חימום. נראות, תקינות  "הקרוואנים"
הצבת  לאשר  הבלעדית  הזכות  שמורה  ולמזמין  המזמין  רצון  לשביעות  יהיו  הקרוואנים 
קרוואן זה או אחר או לדרוש מהספק לבצע בו שינוי או להחליפו. למען הסר כול ספק, 

ובאישורו  המזמין  עם  מלא  בתיאום  תהא  מהאתרים,  אחד  בכל  הקרוואן  וע"פ    הצבת 
ל מין וסוג, הנדרשות לצורך הצבת הקרוואן ובכלל זה . כל העלויות, מכהכללים המחייבים

רק   לא  בקשר   רישויו /רכישתו/שכרותו/תיקונו/הובלתו/תחזוקתו  – אך  הוצאות  וכן 
   יחולו על הספק ועליו בלבד.  –לתחזוקתו השוטפת 

 

איסור מפורש ומוחלט לשהות באתרים ו/או בכל  מובהר ומוסכם, כי לשומר/מאבטח חל   .50.6
השירותים,   מתן  שאינו  שעות  נוסף,  אדם  עם  הרכובים,  הפטרולים  ביצוע  בשעות  כולל 

 מטעם המזמין ו/או באישורו של המזמין. 
 

 : אחריות וביטוח
 

 .  ולגאון לבניםלכל המתייחס לפלג הגליל בפרק זה יראו אותו כמתייחס אף  .51

 

בתוך  מתחייב    ספקה .52 הגליל,  פלג  לידי  זכייתו    72להמציא  בדבר  הודעה  המצאת  ממועד  שעות 
 להסכם זה. ב'נספח אישור על עריכת הביטוחים בנוסח במכרז, 

 
 תוקפו של הסכם זה מותנה בהמצאת האישור על קיום הביטוחים כאמור.

 
האחריות  ,מצהיר  ספקה .53 בלבד  עליו  תחול  זה,  הסכם  פי  על  התחייבויותיו  בביצוע  המלאה,    כי 

הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק או הפסד שיגרמו לעובדיו  
 .ו/או לצד שלישי תוך כדי או עקב ביצוע או אי ביצוע התחייבויותיו על פי תנאי הסכם זה

 

פגיעה או נזק   .54 על עצמו את מלוא האחריות לכל  למען הסר ספק, מוצהר בזה, כי הספק מקבל 
 מכל אחריות, טענה או דרישה מכל עילה שהיא.  פלג הגליל , ופוטר את  כאמור

 
מיד עם דרישתו הראשונה על כל נזק ישיר ו/או עקיף    פלג הגליל מתחייב לפצות ולשפות את    ספקה .55

מטעמו וזאת מבלי לפגוע בכל סעד אחר    ממעשה ו/או מחדל שלו ו/או של  מי  שיגרם כתוצאה  
 על פי כל דין.   פלג הגלילהמגיע ל

 
תיתבע ע"י צד ג' כלשהו לרבות מי מעובדי הספק כתוצאה ישירה או עקיפה ממתן    פלג הגלילהיה ו  .56

במלוא סכום הנזק ששילמה לצד ג' וזאת    פלג הגליל השירותים, אזי מתחייב הספק  לשפות את  
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  וזאת עפ"י דרישתה הראשונה של פלג הגלילצוי  ה בנושא גובה הפימבלי שתעמוד לספק כל טענ 
 ובלבד שניתנה לספק האפשרות להתגונן בפני תביעה זו. 

 
ש .57 לכך  מראש  בזאת  מסכים  הגלילהספק  תגיש    פלג  ו/או  נוספת  כנתבעת  אותה   תצרף 

לביצוע    ע"י צד ג' כלשהו בקשר  פלג הגליל  נגדה הודעת צד ג', לפי בחירתה, בכל מקרה בו תתבע 
 הוראות הסכם זה ו/או כל דין. 

 
הוראות פרק זה אינן באות לגרוע מהוראות נספח ב' אלא להוסיף עליהן ובכל סתירה בין הוראות   .58

 יגברו הוראות נספח ב'.    –פרק זה להוראות נספח ב' 
 

 : הפרות יסודיות
 

,  47-49,  36-41,  28-29,  18-21,  10-15,  3-9אי קיום או הפרה צפויה של הוראה מהוראות הסעיפים   .59
 הפרה יסודית של תנאי הסכם זה.כ  וחשבישל הסכם,   51-57

 
 :סיומו המוקדם של ההסכם

 
להביא הסכם זה לידי סיומו המוקדם טרם נסתיימה תקופת ההסכם    תהיה רשאית   פלג הגליל .60

 רועים כדלקמן:יבהתקיים אחד או יותר מהא 
 

צו מינהלי או שיפוטי   .60.1 על  או הוראה שלטונית  ינתן  גאוןהמצווה  ו/או  לחדול    פלג הגליל 
 לצמיתות או לתקופה קצובה.  ממתן שירותי ביוב בישוב מישובי האשכול

 . ספקהפרת הוראה מהוראות הסכם זה לעיל ולהלן ע"י ה .60.2
 . ספקניתן צו פירוק ו/או כינוס נכסים כנגד ה .60.3
 הוכרז לקוח מוגבל ו/או כפושט רגל.  ספקה .60.4

 

רשאית לבטל את ההסכם מכל סיבה שהיא על ידי מתן  פלג הגליל  מבלי לגרוע מהאמור לעיל,   .61
 יום ממתן ההודעה האמורה.  60יתבטל בתום חלוף    ( יום מראש, וההסכם60) הודעה בכתב שישים  

 
 

 : הסבה, המחאת זכויות וקבלני משנה
 

 הספק אינו רשאי להסב לאחר את ההסכם או כל חלק ממנו.  .62

 

 לפי הסכם זה. כותו לקבלת סכום כלשהו מפלג הגלילהספק אינו רשאי להמחות לאחר את ז .63
 

הוראות ההסכם, הספק אינו רשאי למסור את ביצוע מתן השירותים  מבלי לפגוע באמור ביתר   .64
לכך בכתב ומראש. ביצוע    אלא אם קיבל את אישור פלג הגליל  כולם או חלקם לידי קבלן משנה,

הספק   את  משחררת  ואינה  פוטרת  אינה  משנה  קבלן  ידי  על  חלקם,  או  כולם  השירותים,  מתן 
כ  זה.  הסכם  פי  על  כלשהי  חבות  ו/או  המגרעות  מאחריות  ההשמטות,  השגיאות,  הפעולות,  ל 

והנזקים שיגרמו על ידי קבלן המשנה בין מחמת התרשלות ובין אם לאו, יראו כאילו ונעשו על ידי  
 הספק עצמו ו/או נגרמו על ידו.
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 :סמכות שיפוט
 

בצפת או    השלוםסמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור עם תנאי הסכם זה תהיה לבית המשפט   .65
  . כללי הסמכות הענייניתבנצרת, לפי לבית המשפט המחוזי בנצרת ו

 
 
 
 

 :כתובות והודעות
 

 כתובות הצדדים הינן כקבוע במבוא להסכם. .66
 

לידי הצד הנשגר בתוך שלושה  כל הודעה אשר תשלח מצד אחד למשנהו, תחשב ככזאת שנתקבלה   .67
( ימי עסקים, מרגע המסירה למשלוח רשום בבית הדואר, ואם נמסרה ביד או נשלחה בפקס,  3)

 .  (  שעות מרגע מסירתה4ביום חול, תוך ארבע )
 
 
 
 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 
 
 
 
 
 
 
_ ____________________________    _______________________ 

    ק   פ  סה                                                    פ ל ג   ה ג ל י ל                  
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 ' אנספח 

 לקיום תנאי ההסכם נוסח ערבות 
 
 
 

 לכבוד

 החברה האזורית למים וביוב בע"מ   –פלג הגליל 

 

 ג.א.נ.,

 

 ערבות בנקאית מספר ___________ הנדון: 

 

מס'  ____________________________ בקשת  פי  )להלן:    על   ______________ מזהה 

עשרים וחמש  )במילים:    ₪    25,000  כל סכום עד לסך  ק"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוהמבקשים"

הלקיום  זאת    ,(ש"חאלף   מכרז     הסכםתנאי  כלליפומבי  נשוא  שמירה    01/2023  מס'  שירותי  מתן 

 . ואבטחה

 

הנ"ל לסך  עד  סכומים  או  סכום  כל  לכם  לשלם  מתחייבים  באנו  וזאת  קבלת    7תוך  ,  מיום  ימים 

דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך  

ו לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך  כלשהו או באופן כלשהו, א 

כלשהו   לחיוב  בקשר  למבקשים  לעמוד  שיכולה  כלשהי  הגנה  טענת  כלפיכם  לטעון  ומבלי  אחרת, 

 כלפיכם. 

 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל  

הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל    אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום

 הנ"ל. 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 

 לפחות ותהיה ניתנת להארכה בהתאם לדרישתכם. _________ ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. 

 

 בכבוד רב, 
 

 בנק _________               
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 נספח ב' 
 אחריות וביטוח 

  ימציא  מבינהם,  מועד תחילת ההסכם או מתן השירותים, לפי המוקדםלפני  יום    14  מתחייב, כי  ספקה
מצהיר, כי ידוע לו כי    הספק  .  את אישור עריכת הביטוח כשהוא חתום בידי מבטחו  פלג הגליל לידי  

המצאת אישור עריכת הביטוחים כנדרש, הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת ביצוע השירותים על ידו  
 . ואולם אי המצאת אישור עריכת הביטוחים לא תגרע מהתחייבויותיו על פי הסכם זה

 
,  פלג הגליללהפקיד בידי  הספק  מתחייב    הספק,יום לפני מועד תום תקופת ביטוחי    14  -לא יאוחר מ

ביטוח עריכת  תוקפו  ים אישור  הארכת  בגין  לעיל  תקופת  כאמור  כל  ולמשך  נוספת  תקופה  למשך   ,
 . ככל שתהיה –  ההתקשרות על פי ההסכם

 
כאמור  הספק  צא על ידי  שיומ  ,יםהביטוח עריכת  לבדוק את אישור    ת, אך לא חייבת,רשאיפלג הגליל  

על מנת להתאים    ושיידרשו/או התאמה ו/או הרחבה  או תיקון  ו/מתחייב לבצע כל שינוי  והספק  לעיל,  
 ו על פי הסכם זה.להתחייבויותיאת הביטוחים נשוא האישור 

 
בזה במפורש אי בדיקתועריכת הביטוח  כי אין בהמצאת אישור    ,מוסכם  ו/או  כדי  ,  ו/או בבדיקתו 

להוות אישור בדבר התאמת ביטוח  הספק  למוסכם,  טיב ו,  תוקפ ו,  היקפ ו  או העדר ו  ו/או כדי לגרוע  
מאחריותו  של  הספק   או כדי להטיל אחריות כלשהי על  פלג הגליל ו/או   גאון ו/או לבנים  על הבאים  

 מטעמם.
 

ן ובמועדים הנקובים בנספח זה פלג  או בחלק   ןבכללותף זה,  לפי סעי  יותיו בהתחייבו   הספק  לא עמד  
ו/או    וועל חשבונהספק של  מולערוך את הביטוחים או חלק מהם במקו ת,, אך לא חייבהגליל רשאית
מפלג הגליל  כל סכום שהוא    ו לשלם במקומ לגרוע  ו/או לקזז מכל סכום המגיע למציע  וזאת מבלי 

 ע"פ הסכם זה ו/או על פי כל דין.   ד אחרלכל סעפלג הגליל של   המזכות
 

ו  פלג הגליל ו/אעל פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידי    ,יכללו תנאי מפורשהספק  ביטוחי  
  . פלג הגליל ו/או מי מטעמה, וכי המבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי  מי מטעמה

תצומ לא  שהפוליסות  המבטח  יתחייב  כן,  תכמו  אם  אלא  תבוטלנה  ולא  בכתב  יצמנה  הודעה  מסר 
 .  הביטוח עריכתכמפורט באישור בדואר רשום 

 
עומד לחול בו  או    מבוטלעומד להיות    הספק  יכי ביטוח ,  לפלג הגליליודיע    הספקכל פעם שמבטח  ב

לערוך את    הספקמתחייב  ,  כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח  מבחינתה של פלג הגליל,  שינוי לרעה
חדש ביטוח  עריכת  אישור  ולהמציא  מחדש  לרעה  30,  הביטוח  מועד  הביטוח  או  השינוי  לפני    יום 

 בביטוח כאמור. 
 

מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח במלואם    הספק
תחודשנה מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף  הספק  לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי    ובמועדם. 

תקופת   כל  תוקף  במשך  את  להפקיע  ו/או  לצמצם  כדי  בו  שיש  מעשה  כל  לעשות  לא  ההתקשרות, 
כן מתחייב הספק לשתף פעולה עם פלג הגליל לשם שמירה ומימוש של זכויות פלג הגליל  .  הביטוחים

 .  על פי הביטוחים
 

דרישה   בבחינת  הנה  ביטוחים  עריכת  באישור  כמפורט  האחריות  גבולות  קביעת  כי  בזאת,  מוסכם 
שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. על הספק לבחון את    ,מזערית המוטלת על הספק

מנוע   הוא  כי  בזאת,  ומאשר  מצהיר  הספק  בהתאם.  האחריות  גבולות  את  ולקבוע  לחבות  חשיפתו 
כ  האחריות  מלהעלות  לגבולות  הקשור  בכל  מטעמו  מי  ו/או  הגליל  פלג  כלפי  דרישה  ו/או  טענה  ל 

 . טוחי שהוצא על ידובנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הבי האמורים ו/או כל טענה אחרת
 

סבר הספק, כי יש צורך בעריכת ביטוחים משלימים ו/או נוספים לביטוחי הספק, מתחייב בזה הספק  
נו ביטוחים משלימים ו/או נוספים אלה. בכל ביטוח נוסף ו/או משלים כאמור,  לערוך ולקיים על חשבו

)לעניין   ו/או בשמה  וכל הפועלים מטעמה  פלג הגליל  זכות תחלוף כלפי  על  ויתור  ייכלל סעיף בדבר 
ביטוחי הרכוש( ו/או הביטוח יורחב לשפות את פלג הגליל, בכפוף לסעיף אחריות צולבת )לעניין ביטוחי  

   חבויות(.
 

הספק מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות 
והתקנים המתייחסים לעבודות המבוצעות על ידו על פי ההסכם. כן מתחייב הספק לפעול לקבלת  

מאת הרשויות או הגופים הנדרשים לשם ביצוע העבודות על ידו ם י רישוי ו/או אישור מתאכל 
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החוק  למלא אחר כל דרישות והוראות מתחייב למעלה מן הצורך יובהר, כי הספק  ם.המתאימי
  ,, ובעיקרשהותקנו על פיותקנות וה הצווים ואחר כל 1995 –נוסח משולב, תשנ"ה לביטוח לאומי 

 אך
 

ו/או קבלני  ו ו/או שליחיו ו/או משמשיו  כל עובדישהספק,  מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן  
, לרבות אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי או  בביצוע העבודות  המשנה ועובדיהם שיועסקו

 הנ"ל.    זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקההתקשרות יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת   ,זמני
 

ל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד פלג  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר הספק, כי לא תהיה לו כ
הגליל ו/או מי מטעמה ו/או בשמה בגין כל נזק שהוא זכאי לשיפוי על פי הביטוחים שהתחייב לערוך  
כמפורט לעיל, או שהיה זכאי לשיפוי אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות ו/או הפרת  

מי ו/או  הגליל  פלג  את  פוטר  והוא  הפוליסות,  כאמור    תנאי  לנזק  אחריות  מכל  בשמו  ו/או  מטעמו 
  ומתחייב לשאת בסכומי ההשתתפות העצמית ולפעול למיצוי זכויותיה על פי הפוליסות.

 
בהתקשרותהספק   כי  העבודות    ו מתחייב  ביצוע  עם  בקשר  ו/או  במסגרת  משנה  קבלני  ו/או  עם 

ה השירותים   זה  חוזה  סעיףיא  ונשוא  ההתקשרות  בהסכמי  לכלול  אחראי  המשנה    הא  קבלני  לפיו 
וזאת למשך  , על כל תנאיו  באישור הביטוח המצ"ביתחייבו לערוך ולקיים את הביטוחים המפורטים  

התקשרות תקופת  לפי  עם    וכל  ההתיישנות,  תקופת  לתום  עד  אחרת  תקופה  כל  למשך  ו/או  הספק 
 .  העניין

 
המפורטים לעיל    חיםבביטואחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות    ולבד   הספק

 . לפי תנאי הפוליסות הספקולמילוי כל החובות המוטלות על 
 
 

 תאריך:_______________
 

  חתימת הספק: _______________________________________________ 
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 תאריך:__________                   

 
 לכבוד 

לבנים ו/או גאון ו/או הרשויות בהן מסופקים  ו/או  פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ  
פלג  )להלן: "ו/או רשויות שמחזיקות בפלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ    השירותים

 "(  הגליל
 12000ראש פינה מיקוד  640פארק תעשיות הגליל צח"ר ת.ד 

 
 לעריכת ביטוח הספקאישור הנדון : 

  
)שני הימים כלולים(    ..........................ועד ליום    ........................כי החל מיום    ,הננו מאשרים בזאת

.................................. )להלן, "הספק"( ו/או  נערכו ו/או עודכנו הביטוחים הרשומים מטה על שם  
כל שירות  אבטחה ו/או  ו/או  שירותי שמירה  "( בהקשר למתן הספק)להלן "  הבאים מטעמו ו/או בשמו

 "(. השירותים)להלן " אחר שיינתן על ידי הספק מעת לעת על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ו/או בשמו 
 
 

 :ביטוח רכוש א.
 

ביטוח כל הסיכונים המבטח אובדן או נזק בלתי צפוי מכל סוג ותאור שהוא העלול להיגרם לרכוש  
  פלג הגליל ו/או מי מטעמו בערכי כינון , הביטוח כולל סעיף מפורש בדבר ויתור על תחלוף כלפי  ספקה

 ו למעט כלפי אדם שגרם לנזק בכוונת זדון.ו/או מי מטעמ
 

 : ביטוח אחריות כלפי צד שלישיב. 
  

מפני אובדן פגיעה או נזק לרכוש ו/או   ןמי מטעמפלג הגליל ו/או ו/או  הספקביטוח המבטח את חבות 
בגבול אחריות  ו/או מי מטעמו    הספקנזקים שנגרמו ע"י  בגין ו/או עקב  גוף של כל אדם או כל גוף אחר  

במצטבר לתקופת  )אחד מיליון דולר ארה"ב(  $    1,000,000- $ לאירוע ו  1,000,000של יפחת מסך של  
אש, בדבר  הגבלה  לכל  כפוף  אינו  הביטוח  בהלה,  הביטוח.  טעינה,    התפוצצות,  פריקה,  הרמה,  כלי 

פיתיונות,   רעלים,  סניטריים,  המוצר,  מתקנים  אחריות  או  אחריות,  במאכל  מזיק  דבר  כל  הרעלה, 
ואחזקה   תחזוקה  השבתה,  שביתה,  מתביעות  כן  ומשקה,  לד  צתחלוף  שם  המוסד  לאומי.  ביטוח 

וטח. הביטוח יכלול סעיף אחריות  כאמור לעיל כאחד מיחידי המב  הספקהמבוטח הורחב וכולל את  
 צולבת לפיו יחשב הביטוח כנערך בנפרד לכל אחד מיחידי המבוטח.  

 
 : ביטוח חבות מעבידים ג.
  

או מי מטעמו    הספקביטוח המבטח חבות בגין נזק גוף או מחלה העלול להיגרם לכל אדם המועסק ע"י  
)חמישה מליון דולר  $    5,000,000  של שלא יפחתו מסך  עקב עבודתם בקשר לחוזה זה בגבולות אחריות  

לתובע, אירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח. ביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר עבודות בגובה  ארה"ב(  
או בעומק, קבלנים קבלני משנה ועובדיהם, שעות עבודה, רעלים, פיתיונות, וכן העסקת נוער. הביטוח  

ין קרות תאונת עבודה כלשהי כי היא נושאת  וייטען לעניהיה    פלג הגלילכאמור הורחב לשפות את  
 לעניין קרות תאונת עבודה כלשהי. הספק עובדי ה של מי מ כמעביד בחבות

 
 : ביטוח אחריות מקצועית ד.
 

נזק לרכוש ו/או    ,פגיעה  ,מי מטעמו מפני אובדןפלג הגליל ו/או  ו/או    הספקביטוח המבטח את חבות  
חמש  )$   500,000בגבול אחריות של יפחת מסך של  כל אדם או כל גוף אחר  ו/או היזק כספי טהור לגוף  

עקב הפרת חובה חקוקה, מחדל מקצועי,    במצטבר לתקופת הביטוחדולר ארה"ב( לאירוע ו  מאות אלף
אי   הביטוח אינו כולל הגבלה בדבר . טעות, השמטה, מעשה ו/או מחדל של הספק ו/או הבאים מטעמו

הפוליסה כוללת סעיף אחריות צולבת,    ., חריגה מסמכות ואובדן מסמכיםיושר עובדים ו/או מנהלים
המבוטח  מיחידי  אחד  כל  עבור  בנפרד  נערך  כאילו  הביטוח  ייחשב  תחולה    לפיו  בעלת  והינה 

פעילות   מיום תחילת  שירותיםרטרואקטיבית  ו/או מתן  אם    הספק  גם  שבנדון,  עם ההסכם  בקשר 
 פעילות זאת החלה בטרם נחתם ההסכם. 

 
 אריך רטרואקטיבי : ............../............./................. ת
 



 תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ  –פלג הגליל 
 הסכם לאספקת שירותי שמירה ואבטחה 
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כי הביטוחים המפורטים לעיל קודמים לכל ביטוח הנערך על ידך בנזקים ו/או    ,הננו מאשרים בזאת
 .  פלג הגלילבתביעות כמפורט לעיל ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי 

 
כי כל הביטוחים לעיל לא יצומצמו, לא יבוטלו, במשך תקופת הביטוח אלא אם    ,מאשריםכמו כן הננו  

פלג הגליל בכתובת  ולרשות סמנכ"ל הכספים אצל    פלג הגלילתינתן הודעה מוקדמת בדואר רשום לידי  
 . ובכתב יום מראש 60, המפורטת לעיל

 
דרך כלשהי את אחריות המבטח  כל סעיף בפוליסות )אם יהיה כזה( , המפקיע או מקטין או מגביל ב

פלג הגליל לרבות עקב אי מתן הודעה על אירוע או נסיבות במועד ו/או מידע חיתומי  לא יופעל כלפי  
 . שגוי ו/או חלקי

 
  ו/או ו/או חברות בנות  הםעובדיהגדרת "פלג הגליל" הורחבה וכוללת גם את "מנהלי פלג הגליל ו/או 

 שלובות ו/או קשורות". 
 

או    2000ולעניין ביטוח אחריות מקצועית נוסח ביטוח   2013לא יפחתו ממהדורת ביט    תנאי הפוליסות
 . דומיו

 
בכפוף לתנאים והסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור  

 זה.
 
 
 
 
 
 

        _____        ________        ______________          ____________ __________ 
 שם חברת הביטוח       חותמת חברת הביטוח     שם החותם        תפקיד         תאריך האישור 

 

 
 


