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 הסכם

 
 ענבל חברה לביטוח בע"מ ב י ן:

 מרחוב ערבה  
 קריית שדה התעופה  
 07177נתב"ג   
  "ענבל"(" ו/או המזמינה")להלן:  

 מצד אחד; 
 ________________ מציעשם ה ל ב י ן :
 ח.פ./ע.מ: ________________  

   כתובת: 
   ידי -ע"י המורשים והמוסמכים לחתום ע"י__________ נושא ת.ז. __________ ועל 
 טל': _________; פקס: _______ __________ נושא ת.ז. _____                      

 
 (""הקבלן ו/או מציע הזוכה"ה)להלן:  

 מצד שני; 
  

ספק למתן שירותי הסעדה עבור עובדי ענבל פרסמה מכרז פומבי לצורך בחירת וענבל  והואיל
במסגרתו הוזמן כל  ,(11/2711ואורחיה והפעלת חדר אוכל ומטבח קצה בבית ענבל )מס' 

להגיש את הצעתו המפורטים במסמכי ההזמנה מציע פוטנציאלי אשר עומד בתנאי הסף 
י מפרט טכנב, כמפורט במסמכי ההזמנה להגשת ההצעות ולביצוע השירותים המבוקשים

 ;על כל נספחיהם
 

 המבוקשים; םשירותיהמתן צורך להאמור במסגרת ההליך הגיש הצעה  מציע הזוכההו והואיל
 

על סמך התנאים  בהליך כהצעה הזוכה,הזוכה בחרה בהצעה שהגיש המציע  וענבל והואיל
והקריטריונים הקבועים במסמכי ההזמנה, והמציע הזוכה מקבל על עצמו לבצע את 

 ;כקבלן עצמאיזה  המפורטים בהסכםהשירותים 
 

עבור  הסעדה וניהול חדר אוכלבמתן שירותי מצהיר כי הוא בעל ניסיון רב  המציע הזוכהו והואיל
 הסכםוב מסמכי המכרזלרבות ניסיון בביצוע הפעולות המפורטות ב גופים/מוסדות שונים

 ;זה
 

מצהיר כי יש לו הידע, המיומנות, העובדים וכל האמצעים הדרושים לצורך  מציע הזוכהוה והואיל
זה בהיקף הנדרש על ידי ענבל וברמה הסכם ביצוע ומילוי כל התחייבויותיו על פי 

 המקצועית הגבוהה ביותר;
  
  

 למתןוהצדדים מעוניינים להסדיר ביניהם את זכויותיהם והתחייבויותיהם בכל הקשור  והואיל
 השירותים המבוקשים כמפורט בהסכם זה.

 
 :לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן

 
 מבוא .1

 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ומחייבים כמותו. 1.1

 סעיפים בהסכם זה אינן באות להוסיף או לגרוע על האמור בו והן לשם הנוחיות בלבד.כותרות ה 1.2

, הזמנה להגשת הצעותה ומסמכי הסכם זה מסמכי ביןאו פירוש שונה  סתירה ישנה בו מקום בכל 1.1
 . ענבל עם המיטיב הסעיף יגבר

 המצורפים להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו הינם:הנספחים  1.1

 ;להגשת הצעותמסמכי ההזמנה  – 'א נספח

   ' זכנספח גם )צורף  הגדרת השירותים המבוקשים והנחיות עבודה -מפרט טכני  – 'ב נספח

 ;למסמכי ההזמנה(                  
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 ; הצעת המחיר שהוגשה ע"י המציע הזוכה – 'ג נספח

 ;ערבות ביצוע –נוסח הערבות הבנקאית  –  'ד נספח

 אישור בדבר קיום ביטוחים; – 'ה נספח

 ;קנסותבונוסים ומנגנון  – 'ו נספח             

 פירוט רכיבי העלות השעתית המינימאלית הכוללת בהם מחויב המציע הזוכה בעבור  – 'ז נספח 

 .עובדיו המבצעים עבורו את השירותים המבוקשים                              

 הגדרות .2

בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים בו הפירוש והמשמעות המוקנית להם במסמכי ההזמנה, ובנוסף 
 הפירוש הבא:יהיו למונחים הבאים 

  ענבל עובדי עבור הסעדה שירותי למתן ספק בחירתל( 11/2711 'מסמכרז פומבי ) -״ההליך״ 
 ;והפעלת חדר אוכל ומטבח קצה בבית ענבל ואורחיה

  "ענבל חברה לביטוח בע"מ; –"ענבל" ו/או "המזמינה 

 "ליך וקיבל הודעת זכייה מענבל.ההגיש הצעה במסגרת הש מציע – "המציע הזוכה 
 למסמכי ההזמנה המצורף  'ז בנספח מכלול השירותים המפורטים –״ המבוקשים ״השירותים

  להסכם זה; כחלק בלתי נפרד

 רכש אגף מנהל – על ההתקשרות" ו/או "האחראי ״מטעם ענבל על ביצוע ההסכם אחראי״ה 
 בענבל ו/או כל מי שימונה מטעמו לשם כך מעת לעת; ותחזוקה

  "אם תהיינההארכות לרבות זה להסכם 1בסעיף התקופה המפורטת  –"תקופת ההסכם ,  . 
  

 :מציע הזוכההצהרות והתחייבויות ה .3

 :ימצהיר בזאת כ מציע הזוכהה

וכן בעל פי כל דין, -עלם רישיונות הנדרשיומחזיק בכל ההוא בעל ידע מקצועי, ניסיון ומיומנות,  .1.1

וכל דבר אחר הנדרש  האמצעים הכספיים,, האמצעים הדרושים לרבות ציוד, כוח אדם מיומן

 דין וברמה מקצועית גבוהה.הפי הסכם זה, בהתאם לדרישות -לשם ביצוע התחייבויותיו על

, ציודה, ם, סביבתת מצבםבדק אמטבח ובחדר האוכל המצויים במשרדי חברת ענבל, הוא ביקר ב .1.2

, וכל שאר תנאי העבודה העלולים הםדרכי הגישה אליוהמכשירים המצויים בהם,  הכלים

 מכלוללצורך ביצוע מתאימים  מבוקשים, ומצא כי הםה םשירותיהלהשפיע על מתן 

 פי הסכם זה.-התחייבויותיו על

, הבין את מהות הםמנספחיהסכם זה וכל אחד  ואת הוראות ההליך הוא קרא ובדק את מסמכי  .1.1

באופן הוא מתחייב לבצע את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ו ,והיקפם ם המבוקשיםשירותיה

 מלא.

שהוא אשר עלולה כלזכויות צד ג'  מניעה שנגרמת עקבאין מניעה חוקית, חוזית או אחרת ו/או  .1.1

 או להפריע לקיום התחייבויותיו עפ"י הוראות הסכם זה.למנוע 

נכונים, שלמים, ם זה הינם כובהס מסגרת ההצעה שהגיש להליך זהידו ב-עלכל המצגים שניתנו  .1.3

 מדויקים ועדכניים.

אינם נכונים מסגרת הצעתו להליך ב מציע הזוכהאם וככל שיתברר כי כל או חלק מהמצגים של ה .1.3

ו/או אינם מדויקים ו/או אינם שלמים ו/או אינם מעודכנים, וכתוצאה מכך ייגרם לענבל ו/או 

דם או מי מהם הליך מנהלי ו/או אזרחי  נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או יינקט נגלמי מטעמה 

את ענבל ו/או מי מטעמה על נזקיה מיד עם דרישתה הראשונה ישפה  מציע הזוכהו/או פלילי, ה
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ולענבל תעמוד בנוסף הזכות לנקוט לרבות הוצאות נלוות ושכ"ט עו"ד וזאת ללא הגבלה בסכום, 

 עמו. ו/או מי מט מציע הזוכהבהליכים משפטיים לשיקול דעתה כנגד ה

מובהר, כי נכונותן ותקפותן של הצהרות המציע הזוכה המפורטות בסעיף זה על כל חלקיו היא  .1.0

תנאי מהותי בהסכם זה. אי נכונות הצהרות אלה או חלקן, בין בעת חתימת הסכם זה ובין בכל 

 מועד שלאחר מכן תיחשב כהפרה יסודית של הסכם זה מצד המציע הזוכה.

  כדלקמן:מתחייב בזאת מציע הזוכה ה

לרבות בכל הנוגע כל דין, הוראות לבצע את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה בכפיפות מלאה ל .1.1

וכי האחריות המלאה לתוצאות כל רשות מוסמכת,  הנחיותללענייני היגיינה, תברואה ובטיחות, 

 עליו בלבד.הפרה של התחייבות זו תחול 

, רמה מעולהבונספחיו,  בהתאם להוראות הסכם זה ם המבוקשיםשירותיהלהעניק את  .1.3

בכלל זה מתחייב המציע הזוכה לספק ולהגיש את המזון  ולשביעות רצונה המוחלטת של ענבל.

 כשהוא באיכות טובה, טרי, חם או מצונן כמתחייב מסוג המזון.

 .האחראי על ההתקשרות בחברת ענבללהעניק את השירותים עפ"י הנחיות ותיאום מלא עם כל  .1.17

ספקי חומרי גלם וציוד בעלי רישיון יצרן ו/או בעלי כל האישורים הנדרשים להתקשר אך ורק עם  .1.11

 לאספקת חומרי הגלם והציוד.

להשתמש בחדר האוכל ובמטבח אך ורק למטרת מתן השירותים המבוקשים ולא לשום מטרה  .1.12

 אחרת.

ולחידוש  מעת לעת במשך כל תקופת ההסכם, על יה אחראי אחריות בלעדית להשגת כי יה .1.11

ם שירותיהפי כל דין לשם מתן -או היתר הנדרשים על , אישורכל רישיון, הרשאהשל  חשבונו,

אורך כל לו םפי הסכם זה, וזאת קודם להתחלת ביצוע-ומילוי התחייבויותיו עלהמבוקשים 

לא יהיה  מציע הזוכה. ה, והוא מתחייב להציגם לענבל בכל עת שיידרש לעשות כןתקופת ההסכם

פי הסכם זה החל ממועד שבו הפסיק תוקפו של כל רישיון או היתר -זכאי לכל תמורה על

 כאמור הצהרותיו בתוקף שיחול שינוי כל עם מיד לענבל יודיע מציע הזוכהה הנדרשים כאמור.

 להסכם בהתאם העבודות את לבצע יכולתו את המגביל או האסור כנגדו שניתן צו כל על לרבות

 .ונספחיו זה

 מקרה בו השירותיםבכל לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם,  מבלי  .1.11

באישור בכתב , מציע הזוכהידי קבלן משנה מטעם ה-יוענקו לענבל עלהמבוקשים ו/או מקצתם 

רישיונות כל הכי בידי קבלן המשנה ולוודא לדאוג  מציע הזוכהמתחייב הומראש ע"י ענבל, 

לתנאים ולסכומים הנדרשים בהסכם  פוליסות ביטוח בהתאםכן עפ"י כל דין והנדרשים והיתרים 

הוא הנושא באחריות כלפי ענבל ביחס למתן  מציע הזוכהזה. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי ה

ידי קבלן משנה, והוא יהיה -, לרבות שירותים שיוענקו עלפי הסכם זה-על השירותים המבוקשים

לפצות את ענבל בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב אחראי לשפות ו/או 

, אם ייגרם, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה מטעמו שיוענקו על ידי קבלן משנהם שירותי

 באיזו מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.

, לעת מעת עדכנוית( משנה קבלני עובדי, לרבות) לעובדיו התשלומים כי, מתחייבמציע הזוכה ה .1.13

 .חקיקת המגן לדיני עבודהב יקבעו או שנקבעו מהסכומים יפחתו שלא כך

 ים לכניסת ההסכם לתוקפומתל םתנאי .4
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, לא יכנס הסכם מטעם וועדת המכרזים של ענבל אף לאחר קבלת הודעת זכייה למציע הזוכה .1.1

שהמציע הזוכה הציג בפני צוות וועדת המשנה בחברת ענבל את אלא לאחר  תוקפוההתקשרות ל

לצורך ביצוע תפקיד זה וקיבל את אישורו של מנהל  מטעמומנהל חדר האוכל המיועד 

 האישוריםקבלת כל ההתקשרות בענבל כי מנהל חדר האוכל שהוצג אכן מקובל עליו, וכן עד ל

 –, כשהם חתומים כדין, לרבות זההנדרשים לפי הסכם 

 .ערבות ביצוע חתומה כדין .א

 אישור קיום ביטוחים חתום כדין. .ב

המציע מנהל חדר האוכל המיועד ע"י את  הרשענבל אישהסכם זה לא ייכנס לתוקף, אלא לאחר  .1.2

מהמציע הזוכה במסמכי המכרז היתרים הנדרשים ההעברת כל העתקי הרישיונות וו הזוכה וכן

ענבל לידי של חתימה מורשי חתום על ידי הסכם וכן עד להעברת  1.1לידי ענבל כאמור בסעיף 

 .המציע הזוכה

ולהציגו  להעביר על שמו מחויבמוסכם כי המציע הזוכה שלעיל,  4.2נוסף על האמור בסעיף  .1.1

או מיום קבלת אישור על שם ענבל, לפי  סכם לתוקפוימים מיום כניסת הה 06, תוך לענבל

חבל מועצה אזורית מטעם עסק להפעלת מטבח קצה בבית ענבל רישיון  ,המאוחר מביניהם

אי כי על הצדדים  סכםמו. בלבד וכן לבצע כל פעולה הנדרשת לשם כך בכוחות עצמו מודיעין

 פקיעת תוקףהעברת אישור על העברת הרישיון על שמו של המציע הזוכה תוך פרק זמן זה ו/או 

הפרה יסודית ועיקרית של  המהוו ,ההתקשרותרישיון זה, לכל אורך תקופת של  ו/או ביטול

, על דעתה וללא שליחת דרישה ו/או התראה , ומזכה את ענבל בזכות מוחלטת לחלטהסכם זה

, וזאת מבלי לגרוע מכל ביצוע שימסור המציע הזוכה, את מלוא ערבות המציע הזוכהלשהי לכ

יובהר, כי ענבל תהא רשאית  זכות ו/או סעד אחר העומדים לזכות ענבל מכוח דין ו/או הסכם זה.

במקרים חריגים ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי להאריך למציע הזוכה את מועד המצאת רישיון 

העסק וזאת מבלי שלמציע הזוכה תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי ענבל בקשר עם החלטתה 

 בעניין זה.

 הזוכה שם המציע על ןהרישיו בהעברת הכרוכות בעלויות תישא ענבל כי מובהר, זה סעיף לעניין

 לתשלום דרישות או/ו תשתיות בשינוי הכרוכות נוספות בעלויות וכן, שנה מידי בחידושו וכן

 .כך לצורך המדינה רשויות י"ע שנדרשו נוספים תשלומים או אגרה

 :מציע הזוכהמתן השירותים ע"י ה .5

את  ,המוארכתההסכם , לרבות תקופת ההסכםבמהלך כל תקופת ענבל ל  לספקמתחייב מציע הזוכה ה

)המהווה גם  להסכם זה 'ב המצורף כנספחהטכני במפרט מפורטים מבוקשים ההשירותים המכלול 

 –)להלן  למסמכי ההזמנה, תחת הכותרת "הגדרת השירותים המבוקשים והנחיות עבודה( 'ז נספח

 ., בהצעת המציע הזוכה ובהסכם זה, המהווה חלק בלתי נפרד ממנו("הטכני המפרט"

 "(.השירותים המבוקשים" –)מכלול השירותים יכונה להלן 

מוסכם ומוצהר בזאת, כי ענבל תהיה רשאית לשנות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי את השירותים 

 המבוקשים, ובלבד שהשינוי לא יהיה מהותי. 

 :התמורה ותנאי התשלום .0

 הזוכה למציע תשולם המכרז, במסמכי לעיל המפורטים המבוקשים השירותים מכלול ביצוע עבור 3.1

 זה. מהסכם נפרד בלתי כחלק המצורפת ,שהגיש  המחיר להצעת בהתאם מענבל חודשית תמורה
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 הבאים: הרכיבים משני מורכבת תהיה הזוכה למציע שתשולם החודשית התמורה 3.2

 תחזוקה שירותי ביצוע בעבור מע"מ( )ללא ₪ 0,666 של בסכום ,קבוע חודשי תשלום     (1)

 זה. להסכם ב' לנספח 2.3-ו 2.2 בסעיף כאמור האוכל, חדר וניקיון

 ענבל בבית האוכל בחדר לסועדים שהוגשו הארוחות מכלול בעבור משתנה, חודשי תשלום     (2)

 המחיר הצעת בגובה יהיה ארוחה כל עבור שישולם המחיר כאשר ,החודש אותו במהלך

 הזוכה. המציע שהגיש

 החוקי שיעורו לפי ,בגינם המגיע מ"המע את ענבל תוסיף לעיל 3.1 בסעיף הנזכרים הסכומים על 3.1

 .כדין מס חשבונית לה הגיש הזוכה מציעשה ובלבד ,התשלום במועד

 על לאחראי הזוכה המציע יגיש שלאחריו(, הראשון החול יום או לחודש 1-)ה חודש כל בראשית 3.1

 דרישת וכן התחזוקה, שירותי ביצוע בעבור קבוע סכום שתכלול מס, חשבונית בענבל ההתקשרות

 בחודש ידו על שהוגשו בנפרד( סלטים וארוחות מלאות )ארוחות הארוחות כלל בעבור תשלום

 .החולף

 כלהאו חדר וניקיון תחזוקה שירותי ביצוע בעד הקבוע החודשי התשלום כי מסכימים הצדדים  3.3

 של מרוכזת חופשה עקב סגור יהיה האוכל חדר בהם בחודשים יקטן ((,1)3.2 בסעיף )כאמור והמטבח

 הזוכה למציע ישולם אלו בחודשים כאשר ,ובסוכות( אוגוסט חודש בסוף בשנה )כפעמיים ענבל עובדי

  .פתוח היה האוכל חדר בהם הימים פרלמס בהתאם יחסי תשלום

 הבא: באופן יעשה ,(2)0.2 לסעיף בהתאם תשלום העברת לצורך הסועדים, מספר חישוב 0.0

 רץ בסדר ממוספר קניה תלוש הארוחה, הגשת בעת סועד מכל יקבל הזוכה המציע נציג  3.3.1

 האוכל. לחדר בכניסה שתוצב ממוחשבת מערכת ע"י שהונפק

 כל את חודש כל בראשית בענבל ההתקשרות ביצוע על לאחראי יעביר הזוכה המציע נציג  3.3.2

 הנפקתם. סדר לפי וממוספרים מסודרים כשהם החולף החודש במהלך שקיבל התלושים

 הספירה בתום כאשר והאחראי, הספק נציג בנוכחות תלושים ספירת תבוצע מכן, לאחר

 המרכזת חשבונית תועבר החודש בסוף נספרה.ש התלושים כמות סך על הספק נציג יחתום

 החודש. במהלך שסופקו הארוחות סך את

 עובד שאינו לאדם ענבל, בבית האוכל בחדר שתוגש צהריים ארוחת בעבור כי מסכים הזוכה המציע 0.0

 שלא הזוכה, המציע עם קשריו בעקבות לו ניתנים ההסעדה שירותי אשר מטעמה, אורח ו/או ענבל

  .₪ )חמישה( 5 של סכום זה פרק לפי המשולמת מהתמורה ינוכה  ל,ענב לחברת קשורים

 כדין. מס חשבונית קבלת מיום ימים 17 + שוטף בתנאי תשולם התמורה 3.1

התמורה הנקובה לעיל הנה סופית ומוחלטת, ולא תשולם עליה כל תוספת שהיא, שאינה נקובה  3.3

 בגלל לענבל טענות או דרישות כל תהיינה לא הזוכה מציעל לכך, בהתאםבמפורש בסעיף זה. 

 במסמכים. חוסר או נכונים לא פרטים או בחשבונית פירוט חוסר של מסיבות בתשלום, עיכובים

 למדד הצמדה 0.16

 תוצמד ((1)3.2 סעיף) ההסעדה שירותי אספקת עבור הזוכה למציע שתשולם התמורה 3.17.1

 כפי ,לצרכן המחירים למדד ויהיו, במידה הארכות, לרבות ההתקשרות, תקופת כל במהלך

 הוא ההתחלתי הבסיס מדד לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה ע"י לעת מעת מתפרסם שהוא

 למכרז. ההצעות הגשתל האחרון במועד הידוע האחרון לצרכן המחירים מדד
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 תעודכן התמורהש כך ,ההתקשרות תחילת מיום חודשים 3 מידי יבוצע התמורה עדכון 2.01.6

 הבסיס. מדד לבין הספק ע"י החשבונית הגשת בעת הידוע המדד בין השינוי בשיעור

הוכיח למנהל  הזוכה המציע שבו במקרה ,3.17.2-ו 3.17.1 בסעיפים האמור אף על 3.17.1

עלות השכר בוצע עדכון בחוק או בהסכם קיבוצי מחייב של  ההתקשרות בענבל כי

עבור בגין עובד המועסק על ידי המציע במתן שירותי הסעדה שחלה עליו המינימאלית 

 אותה לגובה בהתאם התמורה תעודכן, (2טופס מס'  –)כמפורט בנספח א' חברת ענבל 

 .עלייה

 מנגנון בונוסים וקנסות: .0

מבלי לגרוע מזכויותיה לכל סעד ו/או תרופה אחרים עפ"י כל דין ו/או לפי הסכם זה, לחברת ענבל 

על  להטיל קנסותאו  לשלם תוספת בונוסיםשמורה הזכות הבלתי מותנית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, 

 :המציע הזוכה, כמפורט להלן

 תשלום בונוסים 0.1

ן מיום כניסת ההסכם לתוקפו, נוסף על , אחת לכל רבעובונוסיםענבל תשלם למציע הזוכה  .א

התמורה המשולמת לו לפי פרק זה, במקרים שבהם השירותים המבוקשים יינתנו לשביעות 

רצון הסועדים בבית ענבל כפי שיבוא לידי ביטוי בסקרי שביעות רצון שימולאו על ידם, והכל 

 זה.להסכם  בנספח ו'בסכומים ובהתאם למנגנון המפורט 

ון של עובדי ענבל ימולא באמצעות מערכת ממוחשבת שתוצב ביציאה מחדר סקר שביעות הרצ .ב

האוכל, כאשר בסיום כל רבעון יבוצע בדיקה ושקלול של כל חוות הדעת שהוזנו במערכת 

 במהלך אותה תקופה. 

 הטלת קנסות 0.2

, לחברת ענבל מבלי לגרוע מזכויותיה לכל סעד ו/או תרופה אחרים עפ"י כל דין ו/או לפי הסכם זה

, להטיל קנסות על המציע הזוכהשמורה הזכות הבלתי מותנית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, 

 להסכם זה. בנספח ו'בהתקיים אחד מהמקרים המפורטים ולפי המנגנון המפורט 

להסכם זה, אין לו ולא יהיו לו טענות  'ו ספחנבהמציע הזוכה מסכים להטלת הקנסות כקבוע  

כלפי ענבל בשל כך, והוא מייפה בזה את כוחה של ענבל מראש, לנכות את סכומי הקנסות 

כמפורט המציע הזוכה  שהמציאערבות הביצוע את  לחלט ו/או  מהתשלומים שיגיעו לו מענבל 

 .להלן, והמציע הזוכה מסכים לכך 11בסעיף 

 :תקופת ההסכם .8

 ההתקשרות הסכם על ענבל מטעם החתימה יה/מורש חתימת ביום תחל ההתקשרות תקופת 8.1

  .("ההסכם "תקופת :להלן)  זה ממועד חודשים (וארבעה עשרים) 24 בתום ותסתיים

 שלושל ההסכם תקופת את להאריך ,הבלעדי דעתה לשיקול התאםב רשאית, תהיה בלבד ענבל  8.2

 ההתקשרות לתקופת זהים בתנאים והכל פעם בכל נוספים חודשים 12 עד של נוספות תקופות

 ייעשה זה בסעיף כאמור הברירה זכות מימוש  (."המוארכת סכםהה תקופות" :להלן) המקורית

 ההתקשרות. תקופת תום לפני ימים 17 לפחות הזוכה, למציע מראש הודעה מתן באמצעות

 ההסכם תקופת את להביא רשאית תהיה בלבד ענבל כי מוסכם ,1.2-ו 1.1 בסעיפים האמור אף על 8.3

 על הזוכה למציע בכתב הודעה שליחת באמצעות וכן שלהלן, 12 בסעיף לאמור בהתאם סיום לכדי

 .לפחות מראש ימים 17 ,הבלעדי דעתה שיקול ולפי שהיא סיבה מכל ,ההתקשרות את לסיים רצונה
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 לגבי השכירות הסכם תקופת את להאריך שלא תחליט וענבל במידה ,8.3 בסעיף האמור על נוסף 8.4

 שמורה תהיה צד לכל ,הזוכה למציע בכתב כך על ותודיע התעופה שדה בקריית המצויים משרדיה

 תקופת תום לפני לפחות ימים 36 עד השני לצד בהודעה התקשרות תקופת את לסיים הזכות

 .המבנה על השכירות

 ,31.16.2615 ביום מסתיימת ענבל חברת למשרדי בנוגע השכירות תקופת כי נבהיר זה סעיף לעניין

 ליום עד המבנה על השכירות תקופת להמשך בנוגע החלטתה את הזוכה למציע תודיע וענבל

31.68.2615. 

 :יחסי הצדדים .9

, אינם ולא מטעמווכל מי מטעמו, לרבות מנהליו , עובדיו, שלוחיו וקבלני משנה ש מציע הזוכהה .3.1

יחולו חלים בהווה ולא ולא ולפיכך בלבד, חיצוניים כעובדי ענבל אלא כקבלנים  בעתידיחשבו 

או מי ו/המציע הזוכה מעביד בין ענבל או מי מטעמה ובין  –יחסי עובד  בעתיד בשום מקרה

 .או מי מטעמוו/ מעובדיו

 פי ועל דין כל פי על, כמעביד עליו המוטלות החובות כל את במלואן לקיים מתחייב מציע הזוכהה .3.2

 מי או/ו עובדיו כלביחס ל דיןלפי כל  המוטלים עליו התשלומים את שלםל זאת ובכלל, הסכם כל

. ם המבוקשיםשירותיהמתן  עם בקשר ידו על פעם ומדי לזמן מזמן המועסק אדם כל או/ו מטעמו

 נציג או/ו עובד כל עם הקשורות ההוצאות כל תשלום לגבי אחראי מציע הזוכהה יהיה כן, כמו

 כדין להם להגיע שעשויים אחר םותשל כל או/ו פיצויים לרבות, ידיו על שיועסקו שליח או/ו

 ויפעל, דין י"עפ אחרים חובה ותשלומי ניכויי כל, לאומי ביטוח ודמי הכנסה מס ניכוי כל ולרבות

לעובדים המועסקים במתן  מסודרים משכורת תלושי מתן לרבות, דין כל לפי בהעסקתם

 מהסכומים יפחתו לאמציע הזוכה ה שישלם הסכומים כי, מובהר. לענבל מבוקשיםה םשירותיה

 .האכיפה להגברת לחוק( ב)21 סעיף של מכוחו לרבות, בדין יקבעו או שנקבעו

 כל הוצאה בגין, דרישתה הראשונה עם מיד ענבל את לפצות או/ו לשפות מתחייב מציע הזוכהה .3.1

 כלשהו בעניין מציע הזוכהה מעובדי מי של דרישה כל בשל אם ייגרם, ,לענבל שייגרם נזק או/ו

מציע ה מעובדי מי בין התקיימו לפיה( פשרה מכוח לרבות) מוסמכת של ערכאה החלטה או/ו

 טרחת שכר הוצאות בגין לרבות הנם כאמור והפיצוי השיפוי. ומעביד עובד יחסי ענבל לבין הזוכה

 בקשר ענבל שהוציאה אחרות הוצאות אוו/ שייגרמו וככל אם, שייגרמו הפסדים או/ו ד"עו

 . מכך וכתוצאה

 ממנה שיגיעו הסכומים מן קיזוז של בדרך ל"הנ השיפוי זכות את לממש זכאית תהיה ענבל .3.1

 . אחרת עסקה כל פי-על או, זה הסכם פי על מציע הזוכהל

 

 :עובדי המציע הזוכה .16

צורך ביצוע הדרוש להמקצועי מתחייב לספק בעצמו ועל חשבונו את כל כוח האדם  מציע הזוכהה .17.1

, וכן את כל הטיפול הנלווה לכוח האדם הנ"ל, לרבות בנספח הטכני נדרשכהשירותים המבוקשים, 

 השגחה ופיקוח, אמצעי תחבורה, ציוד, מדים וכיו"ב. 

המציע הזוכה מתחייב כי צוות העובדים שיועסקו על ידו לצורך ביצוע השירותים המבוקשים,  .17.2

 דו בדרישות המפורטות בנספח הטכני.לרבות מנהל חדר האוכל המיועד, יעמ
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כי צוות עובדיו המיועדים לביצוע השירותים המבוקשים לפי הסכם זה מתחייב  מציע הזוכהה .17.1

   ובהסכם זה על נספחיו. ונספחיעל  ההליךבמסמכי להוראות כל דין, כמפורט קו בהתאם יועס

להקפיד על  מתחייבלנהוג ולפעול לפי כל דין, המציע הזוכה   מציע הזוכההמבלי לגרוע מחובתו של  .17.1

 בקשר, והמסים ההוצאות, התשלומים בכל לשאתקיום הוראות כל דין הנוגעות להעסקת עובדים ו

לאומי, מס  ביטוח, הכנסה מס, עבודה שכר לרבות, מטעמו מי או/ו עובדיו של העסקתם עם

וכן את בריאות וכל מס ו/או היטל ו/או מלווה, ו/או כל תשלום סוציאלי אחר , כתוקפם מעת לעת, 

לראות בכל זכות הניתנת בהסכם זה לענבל,  ואין  ז' נספחב "עלות השכר המינימאלית" כמפורט

ת לרבות לפקח או להורות לקבלן ו/או לעובדים מטעמו, אלא אמצעים להבטחת ביצוע הוראו

ו/או לעובדים מטעמו כל זכויות של עובד המועסק על  מציע הזוכההסכם זה במלואן, ולא תהיינה ל

ידי ענבל, והם לא יהיו זכאים לקבל מאת ענבל כל תשלום, פיצוי או הטבה או זכויות של עובד כלפי 

  מעבידו.   

מצהיר, לאחר בדיקה שערך, כי בשום צורה ואופן הסכם זה אינו בגדר "הסכם  מציע הזוכהה .17.3

לעיל, מספיקה לו בכדי לכסות את "עלות השכר  3נפסד" , וכי התמורה שנקבעה בסעיף 

בצירוף כל העלויות הנוספות בגין מתן השירותים לפי הסכם  ,ז' בנספחהמינימאלית" כהגדרתה 

לרבות ביטוחי עובדים( בצירוף רווח סביר לקבלן כמפורט בנספח  זה )כגון: ציוד, הובלה, ביטוחים

 האמור.

 :הוראות מכוח החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה .11

, מצהיר , ובהתאם לכך הואידועה למציע הזוכה החשיבות המיוחדת שמייחסת ענבל לקיום דיני העבודה

 להגברת חוק": להלן) 2711–ב"תשע, עבודה דיני של האכיפה להגברת החוק הוראות את מכיר הוא כי

 זכות שום לו תהא לא כן ועל, האכיפה להגברת לחוק בהתאם לפעול ענבל של בצורך ומכיר(, "האכיפה

מסדירים  אי לכך, .אכיפהה להגברת החוק הוראות לקיום ענבל לפעולות בקשר טענה או/ו תביעה או/ו

 :יםאהצדדים ביניהם את התחומים הב

  ותיקון הפרותבדיקה תקופתית  11.1

 עובדי של ושכרם עבודתם לתנאי בנוגע תקופתיות בדיקות תהיה רשאית לערוך ענבל 11.1.1

 לה המסופקיםם המבוקשים שירותיה הלוקחים חלק מטעמו בביצוע מציע הזוכהה

, ("דו"ח בודק השכר")להלן: יפורטו בדו"ח מסכם  הבדיקה וממצאי, בהסכם כאמור

העתק מדו"ח בודק השכר יועבר  . לפיו או האכיפה להגברת החוק הוראות י"עפ והכל

 למציע הזוכה.

 לעת מעת לערוך, בלעדיה דעתה שיקול י"עפ, רשאית ענבל, לעיל האמור מן לגרוע מבלי 11.1.2

 בעקבות לרבות, מטעמה מוסמך שכר בודק באמצעות, לעיל לאמור נוספות בדיקות

 המוצבים  מעובדיו מי כלפי דין הוראות מפר מציע הזוכהה הלפי, ענבל אצל תלונה קבלת

 . דין לכל ובכפוף ענבל של הבלעדי דעתה בשיקול יהיו ותדירותה הבדיקה היקף. ענבלב

 בודק ידי על שיבוצעו הבדיקות עם מלא באופן פעולה לשתף מתחייב מציע הזוכהה 11.1.1

 ימונה אשר מוסמך מקצועי גורם כל עם או/ו החיצוני החשבון רואה או/ו המוסמך השכר

ימים  0תוך  להמציא מציע הזוכהה יידרש הבדיקה במסגרת. העניין לצורך ענבל ידי-על

 הביקורת עריכת לצורך לענבל שיידרשו הרלבנטיים המסמכים כל אתממועד הדרישה 

 עובדים רשימות, אלה ובכלל, החיצוני החשבון רואה או/ו המוסמך השכר בודק י"ע

 ותלושי שכר פנקס, עבודה הסכמי, העסקתו תנאי על לעובד הודעה, שלהם הוותק בציון
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 תשלומים על לעובדיו בנוגע אישורים, ומחלה חופשה פנקס, עבודה שעות פנקס, שכר

, תשלומים בגין אחרות ואסמכתאות פנסיוניים ביטוחים, לאומי ביטוח, הכנסה למס

 םשירותיה את בצעים מטעמוהמ מציע הזוכהה לעובדי ששולמו שכר וניכויי הפרשות

 והסכמתו העובד פרטיות להגנת בכפוף לבדיקה הרלוונטי אחר מסמך וכל, המבוקשים

 או/ו ענבל לנכון שתמצא כפי והכל, 1311 – א"התשמ, הפרטיות הגנת לחוק ובהתאם

 הרלבנטיים המסמכים המצאת אי. החיצוני החשבון רואה או/ו המוסמך השכר בודק

 .הסכםה של יסודית הפרה הווהת

 ימסור, ענבל ולבקשת, לעיל כאמור המזדמנת או התקופתית הבדיקה עריכת בתום 11.1.1

 שיתבקש מיום ימים 0 בתוך מוסמךה שכרה בודק ח"לדו התייחסותו אתמציע הזוכה ה

 הדין בהוראות עמידה או/ו ליקוי, הפרה כל. המתאימות האסמכתאות כל בצירוף, לכך

 ידי על תתוקן, עליה חולק אינו מציע הזוכהה ואשר, השכר בודק ח"בדו נזכרה אשר

המבצעים  עובדיו לכל ביחס וזאת, השכר בודק ח"דו מקבלת ימים 0 בתוך מציע הזוכהה

 אלו םשירותי במתן ידו-על שהועסקו עובדים לרבות) השירותים המבוקשים את מטעמו

 הצמדה הפרשי בתוספת, ההפרה מיום החל(, הסתיימה והעסקתם הסכם זהל בהתאם

 יספק מציע הזוכהה. הרלבנטי הדין להוראות בהתאם, הלנה פיצויי או/ו כדין וריבית

 . כאמור ההפרה תיקון על המעידים מסמכים לענבל

 התייחסותה את ענבללו  תעביר, השכר בודק ח"לדו מציע הזוכהה תגובת בחינת לאחר 11.1.3

מציע ה את יחייב ההתייחסות ח"בדו האמור כי מוסכם(. "ההתייחסות ח"דו": להלן)

 עמידה -אי או/ו הליקויים, ההפרות כל את ימים 0 תוך יתקן הוא ובהתאם הזוכה

 כך שנקבעו ככל(, "ההפרה": יחדיו כולם יכונו להלן) לעובדיו ביחס הדין בהוראות

 םשירותיה לוקחים חלק בביצועה עובדיו לכל ביחס וזאת, מענבל ההתייחסות ח"בדו

(, הסתיימה והעסקתם הסכם זהל בהתאם ידו-על שהועסקו עובדים לרבות) המבוקשים

 בהתאם, הלנה פיצויי או/ו כדין וריבית הצמדה הפרשי בתוספת ההפרה מיום החל

 . הרלבנטי הדין להוראות

 כאמור לכך שנקבע הזמן פרק בתוך מציע הזוכהה ידי-על תוקנה לא ההפרה כי נמצא 11.1.3

 את לענבל ותקנה הסכם זה של יסודית הפרה תהווה כאמור הפרה – לעיל 11.1בסעיף 

 פי-על לה הנתון אחר סעד מכל לגרוע מבלי וזאת, מידי באופן ההסכם את לסיים הזכות

 לא ההתקשרות הפסקת כי, בזאת מובהר. הסכם זה מכוח לרבות, ההפרה בגין דין כל

 תנאי פי-על ענבל זכויות מלוא למיצוי תביעה או/ו טענה על כלשהו ויתור משום בה יהיה

, ההפרה תיקון אי בשל ההסכם ביטול, ספק הסר למען. דין כל פי-ועל ההתקשרות

 מי או/ו ענבל כלפי כלשהי תביעה זכות מטעמו למי או/ו לקבלן יקים לא, לעיל כאמור

 נזק לו נגרם אם בין, עמהטמ ממי או/ו ממנה כלשהו פיצוי או/ו סעד קבלת או/ו מטעמה

 .ההתקשרות סיום בעקבות, לאו אם ובין

מציע ל נוסף זמן להקצות, בלעדיה דעתה שיקול פי-על, חייבת לא אך, רשאית תהיה ענבל 11.1.0

 . העניין לנסיבות בהתאם וזאת ההפרה את לתקן הזוכה

 ביחס מציע הזוכהה ידי-על הדין מהוראות איזו של הפרה כי, מובהר ספק הסר למען 11.1.1

 .הסכם זה של יסודית הפרה תהווה לעובדיו
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 לגרוע מבליו, דין כל י"ועפ זה הסכם במסגרת מציע הזוכהה מהתחייבויות לגרוע מבלי 11.1.3

 אצל תתקבל בו במקרה, ההסכם ולפי דין כל י"עפ לענבל העומדים וסעד זכות מכל

 או/ו מנהלית התראה או/ו תשלום דרישת או/ו לחיוב כוונה על הודעה מציע הזוכהה

 בנוגע, האכיפה להגברת חוק פי-על זה ובכלל, כלשהי מוסמכת מרשות פלילי אישום

 מסמך וכל מההודעה עותק לה ויעביר, ענבל את מידי באופן בדבר יעדכן הוא, לעובדיו

 ממועד יום 13 תוך מההתראה העולה ההפרה את יתקןכן במידת הצורך , ואליה רלבנטי

 ההודעה הנ"ל. קבלת

 להגברת לחוק 2 בסעיף כהגדרתו מהממונה קיבלה כי, מציע הזוכהל ענבל הודיעה 11.1.17

 יתקן(, "ההתראה: "להלן) האכיפה להגברת לחוק 13 לסעיף בהתאם התראה, האכיפה

 .ההתראה קבלת ממועד יום 13 תוך מההתראה העולה ההפרה את מציע הזוכהה

 

 

 כמעסיק עליו החל חוק וכל המגן חוקי בדרישות לעמודמציע הזוכה ה מחויבות 11.2

השירותים , אשר לוקחים חלק בביצוע עובדיו כי ומתחייב מצהיר מציע הזוכהה 11.2.1

 המגיעים והתשלומים הזכויות מלוא את לקבל וימשיכו מקבלים המבוקשים עבור ענבל

 קיבוציים הסכמים מכוח לרבות, דין כל ומכוח העבודה דיני של המגן חוקי מכוח להם

 חופשה חוק הוראות מכוח זה ובכלל, בדין הקבועים ובמועדים רלוונטיים הרחבה וצווי

 שכר חוק, השכר הגנת חוק, הנוער עבודת חוק, ומנוחה עבודה שעות חוק, שנתית

 תשלום לעניין הרחבה צווי הוראות מכוח תשלום כל וכן פיטורים פיצויי וחוק מינימום

 ותוספת ותק תוספת, חגים דמי, לפנסיה הפרשות, נסיעה הוצאות החזר, הבראה דמי

 . לעת מעת שיהיו כפי, יוקר

 .לעובדיו בנוגע דין כל י"עפ הנדרשים הרישומים כל את ינהל מציע הזוכהה 11.2.2

הלוקחים  עובדיו כל בגין להעביר וימשיך מעביר הוא כי, ומתחייב מצהיר מציע הזוכהה 11.2.1

 מעביד שעל הניכויים כל את זה הסכם במסגרת חלק בביצוע השירותים המבוקשים

 פוליסות/גמל לקופות וניכוי לאומי ביטוח, הכנסה מס ניכוי לרבות, חוק פי-עלשלם ל

 .לחודש אחת של בתדירות, ביטוח

לצורך ביצוע  ידו-על ועסקמ אשר עובד כל עם לחתום מציע הזוכהה מתחייב עוד 11.2.1

, העובד של ושכרו עבודתו תנאי כל יכללו בו, עבודה הסכם השירותים המבוקשים

 שיחול ככל. רלבנטיים קיבוציים והסכמים הרחבה צווי לרבות ,דין כל לדרישות בהתאם

על כך  מציע הזוכהה יודיע, עבודתו תקופת במהלך העובד של העסקתו בתנאי שינוי

 .הדין דרישות פי-על השינוי בדבר בכתב לעובד

השירותים על ידו לצורך מתן  שיועסק עובד לכל לספק מציע הזוכהה מתחייב עוד 11.2.3

–ב"התשס(, עבודה תנאי) לעובד הודעה חוק להוראות בהתאם הודעה ענבלל המבוקשים

 בנוגע הודעהו, החוק מאותו כמתחייב שכרו תנאי עדכון של במקרה לרבות, 2772

 .עבורו הסוציאליות להפרשות

מצהיר ומתחייב בזאת, כי הוא ממלא וימשיך למלא אחר כל הוראות  מציע הזוכהה 11.2.3

המבצעים את השירותים המבוקשים חוקי העבודה בישראל בקפידה מלאה כלפי עובדיו 

 פי הסכם זה.ל
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 על הסכם זהב מציע הזוכהה מהתחייבויות לגרוע כדי לעיל באמור ןאי, ספק הסר למען 11.2.0

 . דין כל חומכ או/ו נספחיו

 מציע הזוכהה לעובדי המשולמים השכר רכיבי 11.3

 ביצוע השירותים המבוקשים לצורך מציע הזוכהה ידי על המועסקים העובדים בשכר 11.1.1

 או המגן לחוקי בהתאם ,טים להלןרמפוה המרכיבים הפחות לכל יכללו ענבלעבור 

 קיבוצי להסכם או אחר רלבנטי הרחבה לצו בהתאם או הענפי ההרחבה לצו בהתאם

 :מביניהם הגבוה, ענפי

   לצו בהתאם או, לעת מעת שיעודכן כפי, מינימום שכר לחוק בהתאם מינימום שכר (1)

 ;מביניהם הגבוה פי על, הענפי הקיבוצי הסכם/ההרחבה        

 ;ההסעדה בענף ענפית תוספת (2)

 ;הבראה דמי (1)

 ;נסיעה הוצאות החזר (1)

 ;מנהלים ביטוח/לפנסיה תגמולים תשלום (3)

 ;פיטורים לפיצויי תשלום (3)

 ;)?( חגים דמי (0)

 ;יוקר תוספת (1)

 ;שנתית חופשה (3)

 ;מחלה דמי  (17)

 ;לאומי ביטוח  (11)

 .דין כל פי על אחר מרכיב כל  (12)

 .לדין בהתאם חג ימי בגין וגמול נוספות שעות גמול  (11)

 בהתאם הצדדים יפעלו, נוספים עבודה שעת ערך או שכר רכיבי בתקנות שייקבעו ככל 11.1.2

 .זה בפרק לאמור הנוגע בכל לקביעות בתקנות הנ"ל

 ועלויות אחרות, כולל רווח מציע הזוכהעלות שכר עובדי ה 11.4

 לפחות לעובדיו ישלם הוא כי בזאת מצהיר מציע הזוכהה, לעיל האמור מן לגרוע מבלי  11.1.1

 תקנה או חוק דבר בכל שיעודכנו כפי, זה להסכם ז' בנספח המפורטים השכר רכיבי את

 .והרווח ם המבוקשיםשירותיה, את עלויות הנוספות שיש לו במתן לעת מעת

 עלות שסכוםלו  יתבררבהקדם האפשרי במידה ו לענבל מתחייב להודיע מציע הזוכהה 11.1.2

 מהתמורה גבוה, העובדים העסקת בגין הנוספות העלויות בתוספת, העובדים של השכר

 התחשיבים את מציע הזוכהה יפרט כאמור במקרה. ידו למציע הזוכהעל  המשולמת

 דוחות, שכר תלושי לרבות, התחשיבים להוכחת רלבנטי מסמך כל ויספק, הרלבנטיים

 . ועוד עלויות בגין מס חשבוניות, נוכחות

ביצוע השירותים  בגין מציע הזוכהל המשולמת התמורה מקרה בכל כי מתחייבת ענבל 11.1.1

 זאת ז' בנספחשל רכיבי השכר כמפורט  מהסכום תפחת לא זה הסכם המבוקשים לפי

 שהוכחו ככל ,, בתוספת העלויות הנוספות והרווחהעבודה שעות בהיקף לשינויים בכפוף

 +.המלאה רצונה לענבל לשביעות
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 מטעם ענבל לבירור תלונות פעילות הממונה 11.5

 ענבל מטעם ממונה בענבל,גב' רונית פירסט, מנהלת משאבי אנוש  כי בזאת מודיעה ענבל 11.3.1

 ושכרם העסקתם תנאי לגבימציע הזוכה ה עובדי של תלונותב , בירור וטיפולקבלת על

 (. "לבירור תלונות הממונה": להלן)

 דעתה שיקול פי על מטעמהלבירור תלונות  הממונה זהות את לשנות רשאית ענבל 11.3.2

השירותים  המבצעים מטעמה את ולעובדיו מציע הזוכהל כך על ותודיע המוחלט

  .המבוקשים

 לכל לבירור תלונות הממונה זהות החלפת ועל זה מינוי על להודיע מתחייב מציע הזוכהה 11.3.1

 באמצעות, מבצע את השירותים המבוקשים הוא שבאמצעותם מהעובדים דואח אחד

 הקרוב השכר לתלוש נלווה כדף, זה להסכם 'ח כנספח מצורף שנוסחה ההודעה צירוף

 . לאחר הצבתם במשרדי חברת ענבל ביותר

המוחלט  םפי שיקול דעת-על םרשאי מטעמה יהיו נותולבירור תל ענבל ו/או הממונה 11.3.1

וכן ליזום  מציע הזוכה העוסקים בביצוע השירותים המבוקשיםליזום פניות אל עובדי ה

 .םבדיקות מטעמ

 תיקון הפרות 11.0

 תנאי של להפרה בנוגע בכתב דרישה או/ו תלונה מציע הזוכהה אצל והתקבלה היה 11.3.1

 י"עפ ענבלעבור חברת  ם המבוקשיםשירותיהמבצע את ה ומעובדי מי של ושכר העסקה

 ארגון ידי-ע או/ו מעובדיו מי ידי על מטעמו למי או/ו  תקבלה אצלוה אשר, זה הסכם

 עותק ימסור(, "התלונה": להלן) בעצמו לו התגלתה או/ו  אחר גורם כל או/ו עובדים

, וכן יספק כל מידע ו/או מסמך מיד עם קבלתה ממועד שעות 21 בתוך לענבל ממנה

 התלונה את יעבירו הללו, לממונה או/ו לענבלכאמור  תלונה והגיעה היה. דרישת ענבל

 .המציע הזוכה לידיעת

 בין, תלונה בכל ויעילה יסודית, מהירה בצורה לטפל בזאת מתחייב מציע הזוכהה 11.3.2

 ימים 0 -, ולא יאוחר ממידי באופן ולתקן, ענבל אצל שהתקבלה ובין אצלו שהתקבלה

 עובדיו של ושכרם העסקתם לתנאי בנוגע, שקיימת ככל, הפרה כל מיום קבלת התלונה,

 המסכם ח"דו, התלונה לו הומצאה שבו מהמועד ימים 0 בתוך ,ולממונה לענבל וימסור

 .בה הטיפול ואופן התלונה בדיקת ממצאי את

 מציע הזוכהה ימציא – מציע הזוכהה עובדי זכויות של הפרהכי אכן בוצעה  נמצאה 11.3.1

 תיקון את המפרטת בכתב תשובה, לעיל כאמור מסכם ח"דו אותו במסגרת, לענבל

 בעבר העובדים זכויות הפרת בגין רטרואקטיבי תשלום  כולל, במלואם הממצאים

. הרלבנטי הדין לדרישות בהתאם, הלנה פיצויי או/ו וריבית הצמדה הפרשי בתוספת

 .כאמור ההפרה תיקון על המעידים מסמכים לענבל ימסור הקבלן

 מיום ימים 0 תוך מציע הזוכהה ידי על תוקנה לא העובדים זכויות של ההפרה כי נמצא 11.3.1

 הזכות את לענבל ותקנה, הסכם זה של יסודית הפרה תהווה כאמור ההפרה – התלונה

 לה הנתון סעד מכל לגרוע מבלי וזאת, מידי באופןהסכם זה  י"עפ ההתקשרות את לסיים

 ההתקשרות בהפסקת כי בזאת מובהר. הסכם זה מכוח לרבות, ההפרה בגין דין כל פי-על

 תנאי פי-על ענבל זכויות מלוא למיצוי תביעה או טענה או כלשהו ויתור משום יהיה לא

 סעיף פי על חובה קיום אי לבש הסכם זה ביטול, ספק הסר למען. דין וכל ההתקשרות
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 סעד לקבלת או/ו מטעמה מי או/ו ענבל כלפי קבלןל כלשהי תביעה זכות יקים לא, זה

 סיום בעקבות לאו אם ובין נזק לו נגרם אם בין, מטעמה מי או/ו ממנה כלשהו פיצוי או/ו

 . ההתקשרות

מציע ל נוסף זמן להקצות, המוחלט דעתה שיקול פי-על, חייבת לא אך, רשאית תהא ענבל 11.3.3

 .     העניין לנסיבות בהתאם וזאת תיקון הטעון את לתקן הזוכה

 כללי 11.0

במהלך תקופת ההתקשרות מעת לעל בעת הגשת הצעתו וכן ימסור,  מציע הזוכהה 11.0.1

ובהתאם לדרישות ענבל, הצהרה על כך שהוא לא הורשע בעבירות כלשהן מתחום דיני 

 האכיפה.העבודה כלפי עובדיו ולא הושתו עליו עיצומים כספיים מכוח החוק להגברת 

הצדדים מתחייבים לפעול בהתאם לחוק להגברת האכיפה ולתקנות שהותקנו ו/או  11.0.2

יחייבו את הצדדים ממועד  ן או שינוי עתידי ככל שייעשה בהםיותקנו מכוחו, וכל תיקו

 כניסתם לתוקף.

 .מציע הזוכהאין בכוחן של הוראות בפרק זה כדי לפגוע בזכות מזכויות עובדי ה 11.0.1

 הפרת הסכם .12

)ג( לחוק 0ניתן להפרדה לחלקים במובן סעיף הצדדים מסכימים ומאשרים כי הסכם זה אינו  12.1

 .1307–התשל"אהחוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, 

אין בכל תרופה וסעד הנקובים במפורש בהסכם זה כדי ליתר או לגרוע מזכות כל צד לכל תרופה  12.2

 פי הסכם זה או על פי כל דין.-על וסעד אחרים הנתונים לו

במקרים  הווה ויתור מצידה על זכות זובמקרים מסוימים לא יאי עמידה על זכויות ענבל  12.3

אם נחתמו בכתב ורק אי הסכם זה יחייבו אך נ. כל ויתור על כל זכות וכל שינוי אחר בתאחרים

 ע"י שני הצדדים.

כל אחד  ם זה ו/או על פי כל דין, בקרותמבלי לגרוע מזכותה של ענבל לכל סעד אחר על פי הסכ 12.4

, באופן מיידי להביא התקשרות זאת לכדי סיוםרשאית  ענבלמהמקרים המפורטים להלן, תהא 

 :את טענותיו עלאחר שנתנה למציע הזוכה אפשרות להשמי

הסכם. לעניין זה תיחשב הפרה יסודית של ההסכם של ה ביצע הפרה יסודיתהמציע הזוכה  .א

כי הפרתו מהווה הפרה יסודית וכן הפרה של סעיפים  בהסכם כהפרה של סעיף שנקבע לגביו 

)על כל סעיפי  2.4.0-)על כל סעיפי המשנה( ו 2.3)על כל סעיפי המשנה(,  2.1.2, 2.1.1, 1.16.4

 המצורף כנספח ו' להסכם זה. מהמפרט הטכניהמשנה( 

, אשר אינה מהווה הפרה זה הסכם מהוראות כלשהי הוראה הפר מציע הזוכהאשר הכ .ב

 בהודעתה ההפרה לתיקון ענבל ידי על שנקבעה התקופה בתוך ההפרה את תיקן ולא יסודית,

 . בכתב

 ימים להוראה בכתב מהאחראי על ביצוע ההתקשרות 0ית תוך לא ציהמציע הזוכה  כאשר .ג

באופן המתחייב  ם המבוקשיםשירותיהלהבטיח את מתן  השמטרת פעולה כלשהילנקוט 

 ;הטכני מהמפרט

 מתרשל מציע הזוכההוכחות להנחת דעתו שה אחראי על ביצוע ההתקשרותכשיש בידי ה .ד

 , אשרמציע הזוכהולאחר שהתרה בכתב בסכם זה לפי ה התחייבויותיובביצוע באופן חמור 

 לא הביא לתיקון ההתרשלות ותוצאותיה;
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יק קבלן משנה לצורך הסב הסכם זה, כולו או מקצתו, לאחר, או העס הזוכהמציע כאשר ה .ה

או בניגוד  אחראי על ביצוע ההתקשרותהשלא בהסכמת  –הענקת השירותים המבוקשים 

 לה;

נכסים או כשעשה סידור עם או  כינוספשט את הרגל או כשניתן נגדו צו  מציע הזוכהכאשר ה .ו

, קבוע או זמני, או נעשה בו חיסול עסקים או אם מונה לו נאמן או כונס נכסים לטובת נושיו

ו/או  פירוק מרצון, לרבות פירוק זמני אוגם כשהגוף בפירוק,  –בכל אופן שהוא ובגוף מאוגד 

שניתן צו עיקול נגד נכס מהותי מנכסי הקבלן או זכות מהותית מזכויותיו ו/או ניתן צו 

 יום מיום מתן הצו 17והעיקול או הצו לא בוטלו בתוך  ,מציע הזוכההלהקפאת הליכים כנגד 

  ;ו/או הטלת העיקול

או אדם  מציע הזוכההוכחות להנחת דעתו שה אחראי על ביצוע ההתקשרותכאשר יש בידי ה .ז

או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם זה  אחר בשמו נתן

 הסכם זה;או לכל דבר הכרוך בביצוע 

כאשר המציע הזוכה הפר הוראות חוקים /או צווי הרחבה ו/או הסכמים קיבוציים הנוגעים  .ח

ו/או לא שיתף פעולה עם ענבל בכל הנוגע לביצוע חובותיו עפ"י  להעסקת עובדי המציע הזוכה

 .לעיל 11חוק להגברת האכיפה ו/או הסכם זה, לרבות כאמור בסעיף 

 בל אישור בדבר קיום ביטוחים.כאשר המציע הזוכה לא הציג לענ .ט

 מובהר בזאת כי אין מדובר ברשימה סגורה. .י

 מהשירותים חלק אותו בעד למציע הזוכה ענבל תשלם, לעיל כאמור ההסכם הופסק או בוטל 12.5

 גמור, סופי לסילוק יחשב וזה ההסכם הפסקת או/ו לביטול עד ידו על שבוצעו המבוקשים

 .אליו בקשר או/ו זה הסכם פי על לספק המגיעה הכספית התמורה כל של ומוחלט

 את ביטלה או וסיימה זה בהסכם לה שהוקנו מאלו כלשהי בזכות או בסמכות ענבל השתמשה 12.0

 עילת מציע הזוכהל תהיה לא(, מקצתו או כולו) ביצועו את הפסיקה או( מקצתו או כולו) ההסכם

 בגין ענבל כלפי ומוחלט סופי מלא וויתור בזאת מוותר מציע הזוכהוה, ענבל נגד כלשהי תביעה

, במוניטין פגיעה, נזק כל בעד כלשהו תשלום או/ו פיצוי או/ו תביעה או/ו טענה או/ו עילה כל

 על המכרז למסמכי או/ו זה להסכם בעקיפין ואו/ במישרין הקשורים, אחר עניין כל או/ו הפסד

 עד ידו על שבוצעו מהשירותים חלק אותו בעד לתמורה פרט, מכך לו להיגרם העלולים נספחיהם

 .ההסכם הפסקת או/ו ביטול או/ו סיום למועד

ו ללא כל הודאה יקהפסלההסכם ו/או  מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, ענבל רשאית לבטל את 12.0

 מראש לספק בכל אחת מאלה: 

  פלילי ו/או לא אתי ו/או שיש בו לגרום לנזק לענבל, הקשור  -כל חשד לכוונה ו/או מעשה  (1)

  במישרין ו/או בעקיפין לספק ו/או מי מעובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו, יביא לסיום  

 ההסכם במועד בו תקבע ענבל. 

 .ר"פש או/ו כינוס בהליכי הספק לפיו מידע הגיע למזמינה  (2)

 .הדין מהוראת הוראה הפר הספק לפיו מידע הגיע למזמינה  (1)

 . פ"הוצל או/ו ש"בימ בצו', ג צד לידי, התמורה את להעביר נדרשה המזמינה  (1)

, האכיפה להגברת החוק מהוראות הוראהשל  ההפר ביצע במידה, לעיל מהאמור לגרוע מבלי 12.8

 (:במצטבר או לחלופין) מאלה אחד לכל, הבלעדי דעתה שיקול פי על רשאית ענבל תהא
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 . זה הסכם לבטל (1)

 לרבות, כאמור ההפרה בגין לענבל שייגרם נזק כל בגין שיפוי או/ו פיצוי כל לקבל (2)

 .לבטלו ענבל החליטה אם זה הסכם מביטול כתוצאה

 שלעיל. 0להטיל על המציע הזוכה קנסות כאמור בסעיף  (1)

 .הביצוע ערבות את לחלט (1)

 של כדרישה הוצגו או/ו נתבעו או/ו שנדרשו סכומים מציע הזוכהה /ילעובד לשלם (3)

 מציע הזוכהה ויפצה ישפה כאמור, סכום שולם. אכיפה להגברת בחוק כהגדרתו הממונה

 .כדין וריבית הצמדה הפרשי בתוספת, כאמור תשלום בגין ענבל את

 סכום מכל, הקבלן מעובדי למי ששילמה סכומים לרבות, ענבל זכאית לו סכום כל לקזז (3)

 .מציע הזוכהל בכתב בהודעה וזאת, לקבלן שחבה

 הסכם או/ו דין מכוח לענבל שעומדים מהסעדים לגרוע או/ו לפגוע כדי לעיל באמור אין (0)

 .עליהם להוסיף אלא, זה

עם סיומו של הסכם זה מכל סיבה שהיא, מתחייב הקבלן לפנות את חדר האוכל מכל ציוד/כלים  12.9

השייכים לוו ולהחזיר לענבל את חדר האוכל ואת ציוד ענבל במצב תקין וראוי לשימוש, ללא 

 דיחוי וללא שום פגיעה.

  

 איסור הסבה או המחאה .13

, זכות מזכויותיו לפי הסכם אינו רשאי להסב לאחר את הסכם זה או כל חלק ממנו מציע הזוכהה 13.1

ואינו רשאי להמחות איזו מזכויותיו על פי הסכם זה לאחר, אלא בהסכמת  זה או התחייבויותיו,

 ענבל מראש ובכתב.

מאחריותו כלפי ענבל לכל דבר הקשור ככל שניתנה, לא יהא בה כדי לגרוע  ,הסכמה כאמור 13.2

כמתחייב  מבוקשיםה םשירותיהע וצילב מציע הזוכההמחובתו של ע הוראות הסכם זה ולביצו

 .של ענבל המהסכם זה ונספחיו ולשביעות רצונה המלא

בכל מקרה בו ייעשה שימוש בקבלן משנה, יהא על קבלן המשנה לחתום על הסכמי הסודיות ועל  13.3

באמור משום גריעה מכל חובה  כל מסמך מכל סוג אותו תציג ענבל לקבלן המשנה לחתימתו. אין

יישא באחריות מלאה, מוחלטת ובלתי מסוייגת בגין כל הקשור,  מציע הזוכה אשרהחלה על ה

 במישרין ו/או בעקיפין, לקבלן המשנה.

 ערבות ביצוע .14

, ימציא שלעיל 1לכניסת ההסכם לתוקפו כאמור בסעיף זה, וכתנאי  הליךבעם בחירת הזוכה  11.1

ביצוע, מאת מוסד בנקאי ישראלי, שתהיה אוטונומית ובלתי מותנית המציע הזוכה לענבל ערבות 

זה, התחייבויותיו על פי הסכם מילוי )מאה אלף שקלים חדשים( להבטחת  ₪ 177,777בסכום של 

תשמש גם לקיום  הביצועערבות  .("הערבות"או  "הביצוע ערבות")להלן: כולן וכל אחת מהן,  

 חיוביו של המציע הזוכה עפ"י דיני העבודה כלפי עובדיו המוצבים ו/או שהוצבו בענבל.

עלויות הוצאת הערבות יחולו על המציע  .זה הסכםל 'ד כנספח ףנוסח ערבות הביצוע מצור                 

 הזוכה בלבד.
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ההתקשרות, לרבות הארכות ערבות הביצוע תהא בתוקף עד תום שלושה חודשים מתום תקופת  11.2

 להסכם במידה ויהיו.

המציע זוכה מתחייב כי יאריך את תוקף הערבות מעת לעת לתקופות של שנה או יותר בכל פעם,  11.1

 בהתאם להארכת תקופת ההסכם. הארכת תוקף הערבות תיעשה לפחות חודש לפני תום תוקפה.

לט את הערבות  ללא כל לא האריך המציע הזוכה את תוקף הערבות, תהיה ענבל רשאית לח 11.1

 יע הזוכה מילא אחר כל יתר התחייבויותיו לפי הסכם זה.התראה מוקדמת, גם אם המצ

בהתקיים כולה או חלקה,  ,ערבותה חילוט על להורות רשאית תהיה ענבל של המכרזים ועדת 11.3

הוראות הנספח הטכני, , זה הסכםהמוטלת עליו לפי  מצב בו הפר המציע הזוכה חובה כלשהי

זה, לרבות הפרה או בהליך הדין או כל הוראה אחרת הכלולה במישרין או בעקיפין הוראות 

 ענבל או מי מטעמה.נציגי הוראה מהוראות  אי מילוי או  ,חריגה

, ערבות הביצועועדת המכרזים של ענבל רשאית להורות על חילוט , 11.3נוסף על האמור בסעיף  11.3

עבודה כלפי עובדיו דיני ההוראות מצאה כי המציע הזוכה הפר את  קרה שבובמכולה או חלקה, 

, בכל אחד מן המקרים המקנים לענבל זכות ביטול בשל הפרת דיני העבודה, וכן המוצבים בענבל

בכל אחד מהמקרים בהם עפ"י החוק נדרשת ענבל במעמדה כ"מזמין שירות" )כהדגרת מונח זה 

 ביטול החוזה עם הקבלן ולחילוט ערובה.  בחוק להגברת האכיפה(, לפעול ל

ימים  0יחויב המציע הזוכה, בתוך והסכם זה לא בוטל, חולטה ערבות הביצוע או חלק ממנה,  11.0

 –ערבות חדשה )ובמקרה של חילוט חילוט חלקי  , על חשבונו,ממועד החילוט, להמציא לענבל

ערבות משלימה( באופן שבידי ענבל תהיה ממועד זה ואילך לכל תקופת ההתקשרות ערבות 

 שקלים חדשים(. 177,777שסכומה אינו נופל סכום הערבות המקורית )דהיינו, 

 לנזקים אחריות  .15

פי הסכם זה, הוא פועל כקבלן עצמאי, וכי -כי בביצוע התחייבויותיו עלמצהיר  מציע הזוכהה 13.1

לו או לעובדיו או לכל מי  שיגרם נזקבכל מקרה של  לפי כל דיןהאחריות  עליו בלבד תחול

 מטעמו, ובלבד שלא ייגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל של ענבל.

ו/או הפסד, ישיר או עקיף,  לכל נזק ו/או אובדן לפי כל דין יאחראהיהיה  בלבד מציע הזוכהה 13.2

מתן -ו/או אי ם המבוקשיםשירותיהשיגרם תוך כדי או עקב מתן ו/או פגיעה לגוף או לרכוש 

, לכל אדם מכל סיבה שהיאהתחייבויותיו על פי הסכם זה, ו/או ביצוע  מבוקשיםה םשירותיה

מתחייב לנקוט את כל  מציע הזוכהו/או גוף כלשהו, לרבות ענבל ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, וה

זאת, מובהר כי  יחד עם האמצעים הדרושים למניעת נזק ו/או אובדן ו/או הפסד כאמור.

אחריותו של המציע הזוכה לנזק )לרבות אובדן או הפסד( עקיף בלבד, למעט פגיעת גוף, מוגבלת 

 . ₪מיליון  1עד לסכום של 

ו/או הפסד כאמור  ו/או אובדןו/או לפצות את ענבל בגין כל נזק מתחייב לשפות מציע הזוכה ה 13.1

, לרבות כתוצאה מכל תביעה שתוגש נגדה וכן בגין מלוא לעיל, או כל הפסד אחר שייגרם לענבל

הסכום אשר תידרש ענבל לשלם ו/או להוציא בכל דרך שהיא, כתוצאה ממעשה ו/או מחדל 

פי -על יוקיום התחייבות כלשהי החלה על-ו/או כתוצאה מהפרה ו/או מאי ל ידואו נעשה עשנגרם 

עפ"י הסכם זה  מציע הזוכההחלה על ההתחייבות כלשהי  קיום-הסכם זה ו/או הפרה  ו/או אי

פי דין ו/או רשות מוסמכת ו/או כתוצאה -קיום התחייבות של כל הוראה על-ו/או הפרה ו/או אי

פי הסכם זה ו/או על -אחראי לגביהם על מציע הזוכהמדרישה ו/או תביעה בגין נזק או חבות שה
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. הפיצוי ו/או השיפוי עניין זהלאחר הכרעה של ערכאה שיפוטית לבאופן מיידי פי כל דין, וזאת 

 האמורים יחולו גם על שכ"ט עו"ד והוצאות משפט שיוצאו ע"י ענבל בנסיבות הנ"ל.

ביצוע למלא ולשמור על הוראות הבטיחות מכל סוג שהוא החלים על  מתחייב מציע הזוכהה 13.1

ידו לפי הסכם זה וכן על הוראות כל חוק, דין ונוהג החלים -שיבוצעו על מבוקשיםה םשירותיה

 כך.על 

לגבי נזקים  מציע הזוכהע מאחריות הכדי לגרו הסכם זהלא יהא בסיום ההתקשרות עפ"י  13.3

 .הסכם זהביצוע מחויבותיו לפי שעילת התביעה בגינם נובעת מ

חריותו לנזקים להם הוא אחראי על פי הסכם זה ומא מציע הזוכהמבלי לגרוע מהתחייבויות ה 13.3

, זה הסכםלערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת  מציע הזוכה, מתחייב העל פי כל דין

שלהלן הסכם זה ל 10סעיף המפורטים בביטוחים את מכלול ה, וכתנאי לכניסת ההסכם לתוקפו

יפחתו  , בסכומים ובגבולות אחריות שלאלטובתו ולטובת ענבלהמצורף אליו,  ובנספח ה'

 בהסכם זה.הקבועים ומהתנאים  מהביטוחים

 זה להסכם 'ה נספחכהמצ"ב , ביטוחיםה קיום על האישור את לענבל יעביר מציע הזוכהה 13.0

 הביטוח על המפקח מטעם שיוןיר שלה מוניטין בעלת ביטוח חברת ידי על חתום כשהואכלשונו, 

 ובתוקף תקין ביטוחים קיום אישור הצגת. הרלוונטיים הביטוח בתחומי בישראל לפעול בישראל

מצהיר כי ידוע לו  מציע הזוכהה. זה בהסכם יסודי תנאי מהווה זה הסכםכל תקופת  במהלך

הינה תנאי מתלה ומקדמי לתחילת תוקפו של הסכם זה, בדבר קיום ביטוחים שהמצאת אישור 

הנ"ל לא  םוהמסמכי לאורך כל תקופת התקשרות במידה לבטל את זכייתווענבל תהיה רשאית 

 ומצאו כנדרש לעיל. ה

 ולשלם האמורות הפוליסות ותנאי דרישות כל את אופן מדויקב לקיים מתחייב מציע הזוכהה 13.1

 פוליסות הוראות יתר אחר ולמלא, במועדן האמורות הביטוח פוליסות בגין הפרמיות מלוא את

 לא מציע הזוכהשה ככל כי מובהר. האמורים הביטוחים של תוקפם להבטיח מנת על הביטוח

 לזכות העומדים הסעדים מיתר לגרוע מבלי אזי, זה סעיף פי על מהתחייבויותיו איזו יקיים

 מציע הזוכהה התחייבויות את לקיים רשאית ענבל תהא, כלשהי חובה עליה להטיל ומבלי, ענבל

 לשלם שעליה סכום מכל ידיה על ששולמו כספים כל ולנכות במקומו הביטוחים עם בקשר

 לפי התחייבות מציע הזוכהה שהפר ככל, כן-כמו. אחרת דרך בכל ממנו לגבותם או מציע הזוכהל

 מציע הזוכהה יהיה, דלעיל הפוליסות פי על ענבל זכויות את המפקיע באופן כאמור זה סעיף

 כספי נזק כל עלענבל  כלפי כלשהי טענה לו שתהא מבלי, ובלעדי מלא באופן נזק לכל אחראי

 .כך עקב לה ייגרם אשר אחר או/ו

 בהתאם האמורות הפוליסות מימוש לצורך שתידרש פעולה כל לבצע מתחייבמציע הזוכה ה 13.3

 . נזק במקרה עצמיות השתתפויות ולשלםענבל  לדרישת

 נזקיםהבלעדי גם במקרה של היווצרות  אחראיה יהיה מציע הזוכהה כי מובהר, ספק הסר למען 13.17

 שהם נזקים לרבות, במלואם זה הסכם מכוח עליו מוטלת עליהם האחריות אשר מבוטחים בלתי

 . בפוליסות הקבועה העצמית ההשתתפות לגבול מתחת

להפקיד בידי ענבל אישור  מציע הזוכהיום לפני תום תקופת הביטוח מתחייב ה 11 -לא יאוחר מ 13.11

נוספת. הקבלן מתחייב  תקופההנ"ל בגין הארכת תוקפו ל 'ה נספחבנוסח  בדבר קיום ביטוחים

במועד הנקוב מידי שנת הביטוח וכל עוד הסכם  לחזור ולהפקיד את אישור בדבר קיום ביטוחים

 זה בתוקף.
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מכל סוג  פוטר בזאת במפורש את ענבל ו/או הבאים מטעמה מכל אחריות לנזק  מציע הזוכהה 13.12

פות העצמית הנקובה אשר הוא זכאי לשיפוי בגינו )או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתת

כלפי הנ"ל, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה  'ה בנספחפי הביטוח הנערך כאמור -בפוליסה( על

לטובת אדם שגרם לנזק מתוך  הנ"ל בגין נזק כאמור. האמור בדבר פטור מאחריות לא יחול

 כוונת זדון.

קיים במלואן או , או חלק מהם או שלא את הביטוחים כמפורט לעיל מציע הזוכהלא ביצע ה 13.11

 פוליסות הביטוח תחולנה ההוראות הבאות: במועדן את כל דרישות

ימים  13 לשולאחר שנתנה התראה  ה הבלעדיתענבל תהא רשאית על פי שיקול דעת 13.11.1

לבצע את הביטוחים במקומו ו/או לשלם למבטח את דמי הביטוח, , מראש למציע הזוכה

 כאמור.לרבות ריבית והפרשי הצמדה בגין הביטוחים 

. מציע הזוכה, יחולו כל הוצאותיה על ההקודםכאמור בסעיף את הביטוחים עשתה ענבל  13.11.2

עבור עריכת הביטוחים כאמור לעיל על ידה ענבל תהא זכאית לנכות כל סכום ששולם 

וית כגון הוצאות בגין יעוץ ביטוחי, עמלות סוכן וכיוצ"ב, בצירוף וכן כל הוצאה נלו

, לפי ההסכם או בכל זמן שהוא מציע הזוכהכום שיגיע להפרשי הצמדה וריבית מכל ס

בכל דרך אחרת וכל  מציע הזוכהלגבות סכום זה מ תרשאי . בנוסף, ענבל תהאלפי דין

ריבית הפיגורים החודשית המפורסמת על ידי החשב הכללי זאת בצירוף ריבית בשיעור 

מציע ו בפועל מהבמשרד האוצר, ממועד ביצוע התשלום על ידי ענבל ועד למועד גביית

 .הזוכה

בסעיף זה או כדי המפורטות מציע הזוכה אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובות ה 13.11.1

 להטיל על ענבל חבות כלשהי.

להביא לידיעת כל קבלני המשנה מטעמו  מציע הזוכההמבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב  13.11

 אישורהאת ייערכו את הביטוחים המפורטים לעיל וימציא לענבל כי , בקשר להסכם זה

בדבר קיום הביטוחים כלשונם  ללא שינויים או התאמות למעט מילוי פרטים  המתייחס אליהם,

קומות המיועדים לכך, כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח בעלת מוניטין הפועלת ונתונים במ

  בארץ. 

התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו בקשר לסעיף הביטוח בהסכם זה,  מציע הזוכהלא מילא ה 13.13

יהווה הדבר הפרה יסודית של הסכם זה, אולם לא יהיה בכך לפטור את הקבלן מהתחייבות 

   כלשהי בקשר עם פוליסות הביטוח הנ"ל. 

 ביטוח  .10

  הזוכה  המציע להבטחת אחריותו של המציע הזוכה כאמור לעיל ומבלי לגרוע מאחריותו, מתחייב 

את הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת  על חשבונו במשך כל תקופת ההסכם ולקיים ערוךל

את הביטוחים  -ובהתאם לדרישות הביטוח שלהלן  – מ ולהציג  לענבל"ענבל חברה לביטוח בע

 הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

 ביטוח חבות המעבידים

 הקבלן יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים.  .1

דולר ארה"ב  לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח              3,777,777גבולות  האחריות לא יפחתו מסך  .2

 )שנה(; 
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עבודה/מחלת מ היה ונטען לעניין קרות תאונת "הביטוח יורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע .1

 מקצוע כי הם נושאים בחבות מעביד כלפי מי מעובדי הקבלן.

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

הקבלן  יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריותו כלפי צד שלישי  .1

 גוף ורכוש לגבי אספקת שירותי הסעדה לעובדי חברת ענבל.

 דולר ארה"ב. 1,377,777 –פחת מ גבול האחריות למקרה ולתקופה לא י .2

 (.CROSS LIABILITYבפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת ) .1

  :ביטול חריגים .1

כל סייג/חריג לגבי רכוש שאינו בבעלותו של הקבלן וכל הפועלים מטעמו, אולם נמצא  -

קריית שדה   -מ ו/או חברת קשת  "בפיקוחו או בהשגחתו יבוטל כלפי ענבל חברה לביטוח בע

 ה.        התעופ

 כל סייג/חריג המתייחס להרעלה מכל סוג שהוא, חומר זר ו/או מזיק אחר במאכל או במשקה -

 יבוטל.             

החריג/הסייג המתייחס לחבות כלשהי שעשויה לחול על המבוטח והנובעת מ: מוצרים  -

ש שיוצרו, נמכרו, סופקו, טופלו, הורכבו, שווקו ע"י המבוטח או בקשר עמו או כל אי

שבשירותו יבוטל ככל שהחריג מתייחס להפעלת שרותי הסעדה. לחילופין יציג הקבלן לעניין 

מ  בגבול אחריות שלא יפחת  PRODUCTS  LIABILITY -סעיף זה, ביטוח חבות המוצר  

 .  לתקופת הביטוח )שנה( דולר ארה"ב 1,377,777

, למעט פריט רכוש צד שלישיקריית שדה התעופה ייחשב  -רכוש חברת ענבל  ו/או חברת קשת   .3

 .הרכוש עליו פועלים

 מ, ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי "הביטוח יורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע .3

 הקבלן והפועלים מטעמו.      

 ביטוח רכוש

 מ  "הקבלן יבטח את הציוד שלו וכל רכוש אחר שהועמד לרשותו על ידי ענבל חברה לביטוח בע .1

 בביטוח אש מורחב  במלוא ערכו על פי ערך כינון.       

 מ, לגבי הרכוש המבוטח  המתייחס "בפוליסה ייכלל סעיף שיעבוד לטובת ענבל חברה לביטוח בע .2

 לציוד חברת ענבל וכל רכוש אחר שנמסר על ידה לשימושו של הקבלן.            

 כללי

 -בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים:

 בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל;מ, "ענבל חברה לביטוח בעלשם המבוטח תתווסף  .1

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, אם  .2

 יום לפחות במכתב רשום לחשב ענבל חברה לביטוח בע"מ.  37ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 
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חלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי ענבל חברה לביטוח המבטח מוותר על כל זכות ת .1

קריית שדה התעופה ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם  -מ ו/או חברת קשת  "בע

 שגרם לנזק מתוך כוונת זדון;

הקבלן  לבדו אחראי כלפי המבטח לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות ולמילוי כל החובות  .1

 וטח על פי תנאי הפוליסות;המוטלות על המב

 ההשתתפות העצמית הנקובה בכל פוליסה ופוליסה תחול בלעדית על הקבלן; .3

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים  .3

קריית שדה התעופה  -ביטוח אחר, לא יופעל כלפי ענבל חברה לביטוח בע"מ ו/או חברת קשת  

 ת ביטוח ראשוני המזכה  במלוא  הזכויות על פי פוליסות הביטוח.והוא בחזק

תנאי הכיסוי של הפוליסות חבות מעבידים, אחריות כלפי צד שלישי ואש מורחב  לא יפחתו  .0

על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט", בכפוף להרחבת הכיסויים המתחייבים על פי הנדרש  מהמקובל

 לעיל. 

העתקי פוליסות הביטוח מאושרות ע"י המבטח או אישור קיום ביטוחים בחתימתו על ביצוע 

  הביטוחים כאמור לעיל, יומצאו על ידי הקבלן לענבל עד למועד חתימת ההסכם.                                                         

מתחייב כי בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם ענבל יחזיק בתוקף את פוליסות   מציע הזוכהה

עם  ההסכםהביטוח. הקבלן מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד 

ענבל בתוקף. הקבלן מתחייב להציג  את העתקי פוליסות המחודשות מאושרות וחתומות ע"י המבטח 

, וזאת ו על חידושן לענבל לכל  המאוחר שבועיים לפני סיום תקופת הביטוחאו אישור חתום על יד

 .   ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מענבל

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הקבלן מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי 

על פי דין ועל פי  ואין לפרש את האמור כוויתור של ענבל על כל זכות או סעד המוקנים לההסכם ה

 זה. הסכם

 והיעדר זכות עיכבון קיזוז .10

המגיע לה עפ"י הסכם זה כל סכום  מציע הזוכהל תשלום שהיא מחויבת לשלםענבל רשאית לקזז מכל 

וזאת , בין שהסכום קצוב ובין שאינו קצוב, ובין אם בדרך אחרת כלשהי , בין אם לפי הסכם זהממנו

ההוראה הנ"ל אינה גורעת מזכותה של ענבל לגבות כל  הזוכה. על כך למציעהודעה  באמצעות שליחת

 סכום כאמור בכך דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט הערבות. 

למציע הזוכה לא תהיה זכות עיכבון בנכס ו/או ציוד כלשהו של ענבל שהועמד לרשותו לשם ביצוע 

 השירותים המבוקשים. 

 שמירת סודיות .18

 ושיימסראו חפץ או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל, כל מידע, הן בכתב והן בעל פה,  11.1

ידי ענבל ו/או ע"י גורם הקשור בענבל ו/או -, או למי מעובדיו, או למי מטעמו, עלמציע הזוכהל

בקשר להתקשרות נשוא הסכם זה, עקב או לידיו, או לידי מי מעובדיו, או למי מטעמו,  ושיגיע

ו/או מי מטעמו לא מציע הזוכה לכל צד אחר, וה א ימסרוו ולבמישרין או בעקיפין, לא יועבר

 יעשו בו כל שימוש שהוא, למעט לפי המוסכם עם ענבל מראש ובכתב.
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מתחייב להימנע מלמסור, לפרסם, לגלות ו/או להעביר בכל דרך שהיא, במישרין  מציע הזוכהה 11.2

לא באופן של פרסומו ו/או בעקיפין, לכל אדם או גוף, בין בישראל ובין מחוץ לישראל, ולרבות 

 שהגיע לידיעתו תוך כדי ביצוע בכל אמצעי תקשורת כלשהו, כל פרט הקשור ו/או הנוגע למידע 

 . לפי הסכם זה התחייבויותיו

על ידי ענבל על תצהיר סודיות ככל שיידרש  מויחת ו/או קבלני משנה מטעמו מציע הזוכהה 11.1

יחייב הן אותו והן את כלל העובדים מטעמו בביצוע  ותצהיר זהבמהלך תוקפו של הסכם זה 

  .השירותים המבוקשים נשוא הסכם זה

מצהיר כי ידוע לו, כי כל הפרה מצידו או מצד מי מטעמו של התחייבויותיו  מציע הזוכהה 11.1

זה תגרום לענבל נזק כבד, ובנסיבות אלה יהא עליו לפצות את ענבל בגין כל נזק ו/או  11שבסעיף 

אובדן רווחים שייגרמו לענבל והעשויים להיגרם לענבל עקב הפרת התחייבויות הפסד ו/או 

מהתחייבויותיו כאמור, וזאת מבלי לפגוע בזכותה של ענבל לקבלת כל סעד אחר או נוסף על פי 

 כל דין.

התחייבות זו תעמוד בתוקפה מיום חתימת הסכם זה ללא הגבלה הזמן והיא תהא בתוקף גם  11.3

 סכם זה ו/או ההתקשרות ו/או המגעים שבין הצדדים.לאחר תום תוקפו של ה

 מניעת הפרעה לציבור .19

יעשה כל הנדרש על מנת למנוע הפרעה לנוחיות הציבור ו/או לעובדי ענבל בגין  מציע הזוכהה 13.1

 פי הסכם זה.ם המבוקשים לשירותיה ביצוע

ועל חשבונו כל נזק ופגיעה שיגרמו בקשר עם מתן  אחראי לתקן באופן מיידימציע הזוכה ה 13.2

רשתות מים, ביוב, תיעול, חשמל, טלפון וכיו"ב, וזאת בין אם ל, ם המבוקשים למבנהשירותיה

, ובלבד שהנזק ו/או הפגיעה השירותים המבוקשים ביצועבמסגרת נגרמו נגרמו באקראי ובין אם 

לך העסקים הרגיל שנפגם על ידי המציע נגרמו עקב שימוש שאינו סביר ו/או שאינו נגרם במה

 של ענבל. נה. כל תיקון כאמור יעשה לשביעות רצוהזוכה

מאחריותו בכל מקרה של גרימת נזקים  מציע הזוכהאין באמור בסעיף זה לעיל כדי לשחרר את ה 13.1

ופגיעות עקב פעולות או מחדלים שננקטו על ידו בניגוד להוראות הסכם זה ו/או הוראות כל דין 

 שות מוסמכת או תוך רשלנות או זדון.או ר

 

 סמכות שיפוט .26

שמקום מושבו בתל אביב ו/או המרכז תהיה הסמכות הייחודית  בעל הסמכות הענייניתלבית המשפט 

והבלעדית בכל עניין הנוגע להסכם זה או הנובע ממנו, ולכל בית משפט אחר מלבדו לא תהא סמכות לדון 

 בעניינים אלה.  
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 הודעות .21

מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה לעיל, הרי שכל הודעה על פי הסכם זה מצד למשנהו תחשב כהודעה 

פי כתובתו הרשומה במבוא להסכם זה בדואר רשום, -מעת שנשלחה לצד השני עלשעות  02שנמסרה בתוך 

 שעות אם נמסרה ביד. 21או בתוך 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

__________________     __________________ 

 מציע הזוכהה        ענבל    

__________________     __________________ 

 1שם+ חתימה מורשה חתימה                                  1שם+ חתימה  מורשה חתימה 

__________________        __________________

 2שם+ חתימה מורשה חתימה          2שם+ חתימה מורשה חתימה 

 

 תאריך

___________________ 
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 נספח ד' להסכם - ערבות בנקאית לביצוע החוזה )ערבות ביצוע(

 ,                                                                                                                 לכבוד
 חברה לביטוח בע"מענבל 

 רח' ערבה 
  282ת.ד. 

 06166קריית שדה התעופה, 
 

 הנדון: ערבות מס. _____________

 הליךבכמציעה הזוכה ה (, אשר נבחר"ים/המבקש")להלן:  ______________ה של חברתקשתלב .1
יומיים הסעדה שירותי לצורך קבלת "ענבל"(  –חברה לביטוח )להלן  ענבלשפרסמה  של מכרז פומבי

אנו ערבים בזה  , )ולהלן: "השירותים"(במשרדי חברת ענבל  עבודות נלוותביצוע ובחדר האוכל 
(, )להלן: שקלים חדשים אלף מאה)במילים:   ₪ 177,777 כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

( בתוספת הפרשי הצמדה, הנובעים מהצמדת סכום הקרן הנ"ל, למדד המחירים "ל"הנ הקרן סכום"
בכל המגיע או עשוי להגיע לכם מאת המבקש  ,"(למדד הצמדה הפרשי" לצרכן כמפורט להלן )להלן:

 ענבל. עבור השירותיםבקשר להתקשרותכם עמו במסגרת 

 ".הערבות סכוםהקרן הנ"ל בתוספת הפרשי ההצמדה למדד יקראו להלן: " .2

 לצורכי חישוב הפרשי ההצמדה עפ"י ערבות זו: .1

משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר  -    לצרכן""מדד המחירים א.  
 כלכלי.

 מדד המחירים לצרכן שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל עפ"י ערבות זו. - "המדד החדש"ב.  

 "היסודי המדד"ג.  

 

 .המכרז פרסום ביום המפורסם לצרכן המחירים מדד -

 

לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה, סכום השווה להכפלת  ההחדש על אם יתברר כי המדד
ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הקרן הנדרש )עד לסכום הקרן הנ"ל( ומחולק במדד 
היסודי. אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך הימנו, יועמד סכום הערבות על סכום 

 הקרן הנ"ל.

 )במילים: שבעה ימים(ימים  0תוך  את סכום הערבות, לפי החישוב דלעיל םבים לשלם לכאנו מתחיי .1
לאחר קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, שתימסר לנו בכתובתנו: רחוב _________, בעיר ______, 
מיקוד_____, טלפון ושם איש קשר _______, )יש להכניס את כתובת הבנק(, כל סכום שצוין 

הערבות, בלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את הסכום  בדרישתכם עד לסכום
פקיעת הערבות. לשם הסרת ספק,  עד מועדהאמור מאת המבקש, ובלבד שדרישתכם נמסרה לנו 

דרישתכם לתשלום סכום הערבות יכול שתיעשה לשיעורים, ובלבד שסך התשלומים לא יעלה על סכום 
 הערבות.

 ת, אוטונומית ובלתי מותנית.ערבותנו זו הינה מוחלט .3

כולל( בלבד, ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. ) ,_________ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום  .3
 הדרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה. .0

 בכבוד רב, 

 _____________________בנק שם ה 

 ________________________סניף  
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 מספר סניף ___________________ 

 

  תאריך:_____________

 חתימה של מורשיי החתימה וחותמת הבנק:____________________
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 יםביטוחאישור בדבר קיום  – הסכםל 'הנספח 

   להלן: "הקבלן"(_______________________) , חב'למבוטחנוהננו מאשרים בזה כי ערכנו 
 _____________ליום עד ומסתיימת _______________ שמתחילה ביום לתקופת הביטוח  

בקשר לאספקת שירותי הסעדה עבור עובדי ענבל חברה לביטוח בע"מ,  את הביטוחים המפורטים 
 להלן:

 
 ביטוח חבות המעבידים

 
 . אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. 1

     
 דולר לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(. 3,777,777. גבולות האחריות לא יפחת מסך  2
 
 מ  היה ונטען לעניין קרות תאונת ". הביטוח מורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע1

 כלפי מי מעובדי הקבלן.  עבודה/מחלת מקצוע כלשהי  כי הם נושאים בחבות מעביד  כלשהם    
 
 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
       

 אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגין נזקי גוף  .1
 ורכוש.    

 
 דולר ארה"ב,  למקרה ולתקופת הביטוח,   1,377,777גבולות האחריות שלא יפחתו מסך   .2

 )שנה(.       
 
 (.CROSS LIABILITYבפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת ) .1
 
 ביטול חריגים/סייגים:   .1
 

פועלים מטעמו, אולם נמצא כל סייג/חריג לגבי רכוש שאינו בבעלותו של הקבלן וכל ה -
קריית  -בהשגחתו מבוטל לגבי רכוש ענבל  חברה לביטוח בע"מ ו/או חברת קשת  או  בפיקוחו

 שדה התעופה .
 

 כל סייג/חריג המתייחס להרעלה מכל סוג שהוא, חומר זר ו/או מזיק אחר במאכל או במשקה -
 מבוטל.           
 

 שיוצרו,החריג/הסייג המתייחס לחבות כלשהי שעשויה לחול על המבוטח והנובעת ממוצרים  -
 נמכרו, סופקו, טופלו, הורכבו, שווקו ע"י המבוטח או בקשר עמו או כל איש שבשרותו מבוטל            
 ככל שהחריג/הסייג מתייחס לאספקת שירותי הסעדה לענבל חברה לביטוח בע"מ.           

 
 – לחילופין     

 
 במסגרת ביטוח חבות המוצר לגבי הפעלת מזנון עבור שירות בתי הסוהר ניתן בזה כיסוי     
     PRODUCTS LIABILITY  דולר ארה"ב לפחות, כאשר הביטוח  1,377,777בגבול אחריות של 
 מורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע"מ  ככל שייחשבו אחראים למעשי  ו/או מחדלי הקבלן      
 והפועלים מטעמו.     

 
, למעט פריט שדה התעופה ייחשב רכוש צד שלישיקריית  -רכוש חברת ענבל  ו/או חברת קשת   .3

 .הרכוש עליו פועלים
 
 הביטוח מורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע"מ  ככל שייחשבו אחראים למעשי  ו/או מחדלי  .3
 הקבלן והפועלים מטעמו.       
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 ביטוח רכוש
 

לשימושו במסגרת   ביטוח אש מורחב על בסיס ערך כינון לגבי ציוד הקבלן  ורכוש שנמסר לספק
 הפעלת שירותי הסעדה בענבל חברה לביטוח בע"מ.

 
תגמולי הביטוח בגין נזק לציוד ורכוש שנמסר לקבלן  ע"י חברת ענבל משועבדים לטובת ענבל חברה 

לביטוח בע"מ . בקרות אבדן או נזק המהווה עילה לתביעה לפי הפוליסה בגין נזק לציוד ורכוש 
לביטוח בע"מ , ישולמו תגמולי הביטוח בגין  הנזק לענבל. רק אישור  שנמסר לספק ע"י ענבל חברה

 קבלת תגמולי הביטוח ע"י חברת ענבל מהווה אישור מחייב וסופי כלפי המבטח.   
  

 כללי
 

 בפוליסות הביטוח  נכללו התנאים הבאים:
  

 השיפוי  , בכפוף להרחבימ"ענבל חברה לביטוח בע לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים:   .1
 כמפורט לעיל.     

 
בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם  .2

יום לפחות במכתב רשום לחשב ענבל חברה לביטוח בע"מ   37ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של  
 בקריית שדה התעופה.

 
או חזרה, כלפי ענבל חברה לביטוח בע"מ אנו מוותרים  על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות   .1

קריית שדה התעופה ועובדיהם,  ובלבד  שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם  -ו/או חברת קשת  
 לנזק מתוך כוונת זדון.

 
 הקבלן  אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי  הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי  כל החובות   .1

 תנאי הפוליסות. המוטלות על המבוטח על פי      
 
 ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן. .3

       
כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר  .3

קריית שדה  -קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי ענבל חברה לביטוח בע"מ ו/או חברת קשת  
 הביטוח הינו  בחזקת ביטוח ראשוני  המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.ו ,התעופה

 
 תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט",  בכפוף  .0

 להרחבת הכיסויים המתחייבים על פי המצוין לעיל.      
 

             
 עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות 

 
 
 

 בכבוד רב,                                                                                       
                    

                                                                     
       ______________                 _______________________________ 

 תאריך                                    חתימת מורשה המבטח  וחותמת המבטח         
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 מנגנון בונוסים וקנסות –נספח ו' להסכם 
 

 כללי .א
 

כי במידה וייבחר על ידי וועדת המכרזים של חברת ענבל כמציע הזוכה בהליך זה, יעמוד  מתחייבהמציע 

, ויבצע את מכלול השירותים ההתקשרות בכל הדרישות המפורטות במסמכי ההזמנה ובהסכם

זמנה, תחת הכותרת "הגדרת השירותים הה בנספח ז' למסמכיהמבוקשים לפי ההנחיות המפורטות 

 נספח ז'(. –)להלן המבוקשים והנחיות עבודה" 

כמו כן, מתחייב המציע לבצע את השירותים המבוקשים ברמה מקצועית גבוהה, תוך שימוש בכוח אדם 

 איכותי וחומרי גלם מעולים.

 

סכם זה, לחברת ענבל שמורה מבלי לגרוע מזכויותיה לכל סעד ו/או תרופה אחרים עפ"י כל דין ו/או לפי ה

על המציע  להטיל קנסותאו  לשלם תוספת בונוסיםהזכות הבלתי מותנית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, 

 :הזוכה, כמפורט להלן

 

 תשלום בונוסים .ב

נוסף על התמורה מיום כניסת ההסכם לתוקפו,  רבעוןם כל יו, בסבונוסיםענבל תשלם למציע הזוכה  (1)

, במקרים שבהם השירותים המבוקשים יינתנו לשביעות רצון ההתקשרותהמשולמת לו לפי הסכם 

 הסועדים בבית ענבל כפי שיבוא לידי ביטוי בסקרי שביעות רצון שימולאו על ידם.

סקר שביעות הרצון של הסועדים בחדר האוכל בבית ענבל ימולא באמצעות מערכת ממוחשבת  (2)

 הוא עובד ענבל לענות בצאתו מחדר האוכל.שתוצב ביציאה מחדר האוכל, שעליה יידרש כל סועד ש

את מידת שביעות רצונו הכללית מארוחת  הסועד לקבוע שבה יידרש הסקר יורכב משאלה בודדת

 מבין שתי אפשרויות בלבד:הצהריים שהוגשה לו )באותו היום בלבד(, באמצעות בחירה 

 מרוצה .א

 לא מרוצה .ב

הציון שיעניק הסועד לארוחה שהוגשה לו יביא בחשבון את כל הגורמים הרלוונטיים שהשפיעו על 

 מידת שביעות רצונו, לרבות, איכות המזון, הטעם, מידת הניקיון, השירותיות, זמני המתנה וכו'. 

בסיום כל רבעון תבוצע בדיקה ושקלול של כל תשובות הסועדים שהוזנו במערכת במהלך אותה  (3)

ויותר מהסועדים ענו שהם מרוצים, תשלם ענבל למציע הזוכה בונוס  %06-תקופה, כאשר במידה ו

 ( )ללא מע"מ( בעבור כל מנה שהוגשה במהלך אותו רבעון.שני שקלים חדשים) ₪   ₪ 2בסכום של 

 הטלת קנסות .ג

ברת ענבל , לחמבלי לגרוע מזכויותיה לכל סעד ו/או תרופה אחרים עפ"י כל דין ו/או לפי הסכם זה (1)

בכל אחד שמורה הזכות הבלתי מותנית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להטיל קנסות על המציע הזוכה, 

)כאשר לגבי כל אחד מהם יוטלו קנסות בסכום המפורט  שלהלן 0מהמקרים המפורטים בסעיף 

 בצדם(.

יובהר כי הטלת קנסות יכולה להיעשות באמצעות הפחתת התשלומים מהתמורה החודשית  (2)

המשולמת למציע הזוכה לפי הסכם זה ו/או באמצעות חילוט ערבות הביצוע שהגיש המציע הזוכה 

 עם כניסת ההסכם לתוקפו.
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אין לו ולא יהיו לו טענות כלפי ענבל וזה, בנספח  הקבועותהמציע הזוכה מסכים להטלת הקנסות  (3)

מהתשלומים שיגיעו  בשל כך, והוא מייפה בזה את כוחה של ענבל מראש, לנכות את סכומי הקנסות

, והמציע הזוכה בהסכםלו מענבל  ו/או  לחלט את ערבות הביצוע שהמציא המציע הזוכה כמפורט 

 מסכים לכך.

צע המציע הזוכה באותו יום, ואין בהטלת קנס בגין יבש כל הפרה/ותקנסות יוטלו בגין היובהר כי  (4)

חוזרת של בגין הפרה נוסף הפרה שביצע המציע הזוכה ביום מסוים כדי למנוע מענבל להטיל קנס 

 ביום שלמחרת.אותו סעיף 

הטלת הקנס תלווה במתן הודעה בכתב מצד האחראי על ביצוע ההתקשרות למנהל חדר האוכל  (5)

ולאחר שנתן לו הזדמנות להשמיע את עמדתו. יחד עם זאת, לא יוטל , ועפ"י שיקול דעתו הבלעדית

, אלא לאחר שהמציע הזוכה הפר כבר פעם אחת 0קנס בכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף 

בעבר את האמור באותו סעיף והאחראי על ביצוע ההתקשרות העביר לו התרעה בכתב בנוגע 

 לביצוע אותה הפרה.

 ההזמנה לנספח ז' למסמכי)הסעיפים המפורטים מתייחסים  נסותסוגי ההפרות שיאפשרו הטלת ק (0)

 (:"המפרט הטכני"

 

 ליקוי באופן ניהול חדר האוכל .א

 

הסעיף   ההפרה

 המחייב

 הקנס

 )הסכום יוטל בעבור כל הפרה(

היעדר תיאום ו/או אי שליחת תפריט שבועי 

 בראשית השבוע

 פעמים ראשונות 3 ₪ 256 )ג(2.4.1

 נוספת עבור כל הפרה ₪ 1,666

דקות( או  15איחור בפתיחת חדר האוכל )מעל 

 סגירת חדר האוכל טרם השעה הנקובה

 עד פעמיים בחודש ₪ 566 1.9

  עבור כל הפרה נוספת ₪ 1,666

  ₪ 0,566  דקות(  06איחור בפתיחת חדר האוכל )מעל 

 חוסר בכוח אדם
1.16.1 566 ₪  

החלפת מנהל חדר )באופן זמני או קבוע( 

 חדש שאינו עומד בדרישות המכרזבמנהל 

 עד חודש ₪ 2,666 1.16.2

  עבור כל יום נוסף  ₪ 1,666

בבדיקת תוצאות סקר שביעות הרצון )כאמור 

מהסועדים  86%(( לעיל, נמצא כי 2בסעיף ב)

או יותר באותו רבעון ענו כי הם אינם מרוצים 

 מארוחות הצהריים שהוגשו להם.

 16,666  ₪  
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 מתן שירותי ההסעדהליקוי באופן  .ב

 

הסעיף  ההפרה

 המחייב

 קנסה

אשר הגשת מגוון חסר של מנות עיקריות )

או את מנות עיקריות שונות  5 ו כוללאינ

 (מספר המנות להן התחייב המציע בהצעתו

 לכל אורך שעות פעילות חדר האוכל

2.4.2  

 עד שתי מנות חסרות  ₪ 356

 עבור כל מנה נוספת ₪ 1,666

)אשר אינו כולל את המגוון מגוון חסר הגשת 

הבסיסי הנדרש או את מספר המנות להן 

תוספות של התחייב המציע בהצעתו( 

לכל אורך שעות לארוחה ו/או קינוחים 

 פעילות חדר האוכל

-ו 2.4.4

2.4.5  

266 ₪  

 

 אי ניקוי חדר האוכל והמטבח או ניקויים באופן בלתי מספק .ג

ביצע ניקיון יומי או שבועי של חדר האוכל והמטבח כנדרש בסעיף במקרה שבו המציע הזוכה לא 

 או ביצע ניקוי בלתי מספק שלהם, יוטל קנס כמפורט להלן: 2.1.1

  

הסעיף  ההפרה

 המחייב

 קנסה

אי ביצוע פעולות ניקיון יומיות או שבועיות 

 של חדר האוכל והמטבח כנדרש 

2.3.3 

כולל כל סעיפי 

 המשנה 

 

1,566 ₪  

 

 ביצוע פעולות המחויבות לצורך שמירה על איכות המזוןאי  .ד

במקרה שבו המציע הזוכה לא ביצע פעולות הנדרשות לשם הבטחת איכות המזון ובריאות 

 הסועדים, יוטלו קנסות כמפורט להלן:

 

הסעיף  ההפרה

 המחייב

 קנסה

הגשה חוזרת של מזון שהוגש בעבר או של 

מזון שהוגש לאחר החזקתו בתנאים שלא 

 רו על טריותו שמ

  ₪ 066 )ב(2.4.0

בחדר אי שמירת דגימות מזון שהוגשו על ידו 

  שעות לאחר הגשתו 48-האוכל ל

  ₪ 1,666 )ח(2.4.0

חריגה מהוראות בדבר לבוש/הופעה של צוות 

 עובדי המציע הזוכה

2.3.0 566 ₪  

חריגה מהוראות הדין או מכרז זה לעניין 

המרכזי אספקה  ושינוע המזון מהמטבח 

 למשרדי ענבל

2.1.2 

כל סעיפי  כולל

 המשנה

1,666 ₪  
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 מנגנון הקנסות לא יחול בכל אחד מהמקרים הבאים: (0)

 בכתב בלבד. של חברת ענבל או באישורההמטלה לא בוצעה לבקשת  (1)

 המטלה נדחתה למועד אחר, באישור המזמינה בכתב בלבד.  (2)

 נספח א' להצעתו()כל מציע יידרש לחתום על תצהיר זה במסגרת      
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רכיב

שנה 

ראשונה

שנה 

שניה

שנה 

שלישית

שנה 

הערותמרכיבי חישוב הרכיברביעית

חוק שכר מינימוםשכר  מינימום חודשי מחולק ב-186 ש"ע23.1223.1223.1223.12שכר יסוד

0.920.930.930.94חופשה

 10 ימי חופשה בשנה הראשונה עד הרביעית - מתוך עלות 

שכר יסוד והבראה.

העלות למעביד כוללת בנוסף לכך רכיבי הפרשות לפנסיה ולפיצויים. עלות זאת הובאה 

בחשבון ברכיב הפנסיה והפיצויים.

חישוב עלות בהתאם למימוש בפועלמחלה

התשלום מותנה במימוש בפועל ומתוך תקופת הזכאות שנצברה במסגרת הההתקשרות 

בעבודת העובד בחברה. התשלום בפועל יכלול גם תוספת בגין הפרשות נדרשות לפנסיה 

ולפיצויים וכן תשלום נדרש לביטוח לאומי, בגין ימי מחלה בתשלום.

 9 ימי חג בממוצע לשנה, מתוך שכר יסוד והבראה.0.830.830.830.84חגים

העלות למעביד כוללת בנוסף לכך רכיבי הפרשות לפנסיה ולפיצויים.  עלות זאת הובאה 

בחשבון ברכיב הפנסיה והפיצויים .

נסיעות
עפ"י הכללים שנקבעו בצו ההרחבה בגין השתתפות המעביד 

התשלום יבוצע בכפוף לעלות הספציפית בפועל לכל עובד בהתבסס על מקום מגוריו.בהוצאות נסיעה ובכפוף למגבלת המקסימום הקבועה בצו.

0.841.011.011.17הבראה

בשנה הראשונה הזכאות ל-5 ימים, בשנה השניה והשלישית-

6 ימים ובשנה הרביעית 7 ימים. עלות 374 ₪ ליום

מרכיב ההבראה משמש בסיס לביטוח לאומי. עלות נוספת זאת הובאה בחשבון בחישוב 

רכיב ביטוח הלאומי.

6% + 6% מתוך: שכר יסוד,חופשה, חגים ומחלה.2.982.992.992.99פנסיה ופיצויים

התשלום הינו מן היום הראשון והקופה נותרת בידי העובד . ההפרשות בגין ימי מחלה 

ששולמו יתבצע יחד עם התשלום בגין מימוש ימי מחלה בפועל.

0.890.890.890.90ביטוח לאומי

לפי מדרגת המינימום מתוך: שכר יסוד, חופשה, חגים 

 בטוח לאומי בעד ימי מחלה ישולם במסגרת התשולם בפועל בגין ימי מחלה  שמומשווהבראה.

29.5829.7629.7629.95סה"כ

נספח ז' להסכם - פירוט רכיבי העלות המינימאלית הכוללת בהם מחויב המציע הזוכה בגין עובדיו



 נספח ב' למסמכי ההזמנה
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 נספח ח' להסכם

 נוסח ההודעה לעובדי המציע הזוכה

 

ענבל חברה לביטוח בע"מ )להלן: "ענבל"( מקבלת שירותים מהמעסיק שלך, וכחלק מהתקשרות זו 
 הנך מוצב באתר ענבל.

ובמועדן. על כן, ככל ענבל רוצה לוודא שהעסקתך נעשית עפ"י דין וכי כל זכויותיך משולמות לך 
שהנך סבור כי מעסיקך פוגע בדרך כלשהי בזכויות שלך עפ"י דין בקשר לעבודתך ו/או סיומה, ענבל 

 מעוניינת לדעת על כך.

להיות הממונה לעניין קבלת  רונית פירסט, מנהל מחלקת משאבי אנושלשם כך, ענבל מינתה את גב' 
 ירות תלונות באחת או יותר מהדרכים הבאות:תלונות וטיפול בהן. ניתן לפנות אל הממונה לב

 

 13-9778119טלפון: 

 ronitf@inbal.co.ilדוא"ל: 

 דואר: ענבל חברה לביטוח בע"מ, רחוב ערבה "בית ענבל", קרית שדה התעופה.

 

בנוסף, אתה גם רשאי להודיע לענבל, באמצעות הממונה לבירור תלונות, כי דרשת בכתב ממעסיקך 
 למלא חובותיו כלפיך וכיצד הוא פעל. 

 מכוח נעשית הודעה זו וכי, בינך לבין ענבל ומעביד עובד יחסי ליצור כדי זו בהודעה אין כי, מובהר
 .הדין הוראות

 לשני המינים. הפנייה מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת

 

 

 בכבוד רב,         

 ענבל חברה לביטוח בע"מ        
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