
 מעודכןנוסח  -הסכם התקשרות

 הסכם מכוח מכרז להספקת שירותי ניקיון והדברה 

 לענבל חברה לביטוח בע"מ

 

 4102ביום ____ לחודש ______ שנת  בקרית שדה התעופהשנערך 

 

 ענבל חברה לביטוח בע"מ   בין:

 ת שדה התעופה ימרחוב ערבה, קרי   

 01011, נתב"ג 484ת.ד.    

 ("ענבל")להלן:    

 ;מצד אחד         

 

 שם החברה:__________________   ובין:

 _________________ חברה מספר:   

 _____________________: כתובת

 __________________ :טלפון מס'

 __________________ פקס/ מס':

 _____________________ דוא"ל:

 (, "הספק""הקבלן")להלן:    

 ;מצד שני          

 

 ובעלניקיון והדברה  רותיישמתן ב ועוסק ניקיון והדברה לעבודות קבלן הינו והקבלן הואיל:

   ;אלה עבודות בבצוע ניסיון

 

 וענבל מעוניינת לקבל שירותי ניקיון והדברה, באמצעות קבלן עצמאי; והואיל:

 

 מצורפים מסמכיו ואשר ענבל ידי על פורסם אשר מכרז ובמסגרת הזמנתה פי ועל והואיל:

 כנספח המצורפת הצעתו לענבל הגיש הקבלן, ("המכרז")להלן:  להסכם "1" כנספח

 כמפורט למתן שירותי ניקיון והדברה לענבל(, "הקבלן הצעת": להלן) זה להסכם "2"

 ;ובנספחיו זה בהסכם

 

 הצעת הקבלן הוכרזה כהצעה הזוכה במכרז;ו והואל:
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זה, כמפורט והצדדים מעוניינים להסדיר את התחייבויותיהם וזכויותיהם בהסכם  והואיל:

 להלן;

 

 :לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן

 מבוא .0

 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ומחייבים כמותו. 0.0

סעיפים בהסכם זה אינן באות להוסיף או לגרוע על האמור בו והן לשם כותרות ה 0.4

 הנוחיות בלבד.

 יגבר, המכרז ומסמכי הסכם זה מסמכי ביןאו פירוש שונה  סתירה ישנה בו מקום בכל 0.1
 . ענבל עם המיטיב הסעיף

 הנספחים להסכם זה הינם כדלקמן: 0.2

 מסמכי המכרז;   –" 0נספח "

 ;הצעת הקבלן   -" 4נספח "

 ;הניקיון הצעת מחיר למתן שירותי   - 0נספח א' 

הכוללת של הקבלן בגין  המינימלית פירוט רכיבי העלות השעתית   - 4נספח א' 

 ;להזמנה להציע הצעות( א0א טופס )נספח  עובדיו

 מפרט טכני לאספקת שירותי הניקיון והדברה;   -נספח ב' 

להזמנה להציע הצעות,  00נספח א' טופס מס'  -קנסות מנגנון  -נספח ג'

 ;ציע הצעות על נספחיההובאמור בכלל מסמכי ההזמנה ל

 ;ערבות ביצוע –נוסח הערבות הבנקאית    -נספח ד'  

 אישור בדבר קיום ביטוחים;   -נספח ה 

 הודעה מטעם ענבל לעובדי הקבלן.   -' ונספח 

 

 :הגדרות .4

 קומות 5 בן בניין התעופה, המהווה שדה קריית, הערבה ברחוב ענבל" "בית – "האתר" .4.0

 בבניין נוספות וחצי קומה שללכך, שטח  בנוסףו , ר"מ 1,010 -של כ כולל בשטח

 קיים) ר"מ 011 -כ של  כולל בשטח,  5 -ו 1 בקומות המצוי "ענבל בית"ל צמוד/הסמוך

 ,בנוי ר"מ 1885 -כ , ובסה"כ שטחי ענבל מונים (גשר באמצעות "ענבל בית"מ ישיר מעבר

 מ"ר.  011 -בסך כולל של כשטחי חצרות  בנוסףו

 לתפקיד זה.מי שימונה מעת לעת על ידי ענבל  - "המפקח" .4.4

שירותי ניקיון והדברה שענבל מבקשת לקבל מהקבלן בהתאם   -"שירותי הניקיון"  .4.1

ים )נספח יםלהלן ובמפרט 1להוראות הסכם זה, וכל הקשור והכרוך בהם, כמפורט בסעיף 

 ג' להסכם זה(, לרבות כל שינוי שיוכנס בהם מעת לעת על ידי המפקח ו/או ענבל. -ב' ו

 להלן. 5בסעיף כהגדרתה   - "התמורה" .4.2

  

 :הצהרות והתחייבויות הקבלן .1
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 מצהיר בזאת כדלקמן:הקבלן 

פי כל דין, ציוד, -עלם הוא בעל ידע מקצועי, ניסיון ומיומנות מקצועיים, רישיונות הנדרשי .1.0

פי הסכם זה, בהתאם -כוח אדם מיומן וכל דבר אחר הנדרש לשם ביצוע התחייבויותיו על

 גבוהה.לדרישות כל דין וברמה מקצועית 

הוא ביקר באתר, ובדק את מצבו, סביבתו, דרכי הגישה אליו, וכל שאר תנאי העבודה  .1.4

העלולים להשפיע על מתן שירותי הניקיון, וכי מצאים מתאימים על מנת לאפשר לו לבצע 

 פי הסכם זה.-את כל התחייבויותיו על

שירותי הוא קרא ובדק את כל הוראות הסכם זה וכל אחד מנספחיו, הבין את מהות  .1.1

הניקיון והיקפם וכן קיבל כל הבהרה והסבר שהתבקשו על ידו בקשר עם שירותי הניקיון. 

 בו. הוא מתחייב לבצע את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה בכפיפות מלאה לכל האמור

מהווה תמורה הוגנת  שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי התמורה שהוסכמה עימו .1.2

 ידו בגין מתן שירותי הניקיון וכל התחייבויותיו על פי הסכם זה.-המוסכמת על

או אין מניעה חוקית, חוזית או אחרת ו/או כל זכויות צד ג' שהוא אשר עלולה למנוע  .1.5

 להפריע לקיום התחייבויותיו עפ"י הוראות הסכם זה.

 נכונים, שלמים, מדויקים ועדכניים.ם ם זה הינכידו במכרז ובהס-עלכל המצגים שניתנו  .1.8

אם וככל שיתברר כי כל או חלק מהמצגים של הקבלן במכרז ו/או הסכם זה אינם נכונים  .1.0

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

ליך מנהלי נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או יינקט נגדם או מי מהם הו/או למי מטעמה 

את ענבל ו/או מי מטעמה על נזקיה מיד עם דרישתה ו/או אזרחי  ו/או פלילי, הקבלן ישפה 

ולענבל תעמוד לרבות הוצאות נלוות ושכ"ט עו"ד הראשונה וזאת ללא הגבלה בסכום, 

 בנוסף הזכות לנקוט בהליכים משפטיים לשיקול דעתה כנגד הקבלן ו/או מי מטעמו. 

 

 כדלקמן:הקבלן מתחייב בזאת 

לבצע את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה בכפיפות מלאה לכל דין ולהוראות כל רשות  .1.8

וכי האחריות המלאה לתוצאות כל הפרה של התחייבות זו תחול אך ורק על מוסמכת, 

 הקבלן.

באופן מעולה ונאות, להעניק את שירותי הניקיון בהתאם להוראות הסכם זה ונספחיו,  .1.3

 של ענבל. ולשביעות רצונה המוחלטת

להעניק את השירותים עפ"י הנחיות ותיאום מלא עם כל הגורמים הנוגעים בדבר לרבות  .1.01

 המפקח.

פי כל -יה אחראי אחריות בלעדית להשגת כל רישיון, הרשאה או היתר הנדרשים עלכי יה .1.00

פי הסכם זה, וזאת קודם להתחלת -דין לשם מתן שירותי הניקיון ומילוי התחייבויותיו על

וכל עוד הוא מעניק את שירותי הניקיון לענבל. הקבלן לא יהיה זכאי  שירותי הניקיוןביצוע 

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

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

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

 .ונספחיו זה להסכם
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מקרה בו בכל לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם,  מבלי  .1.04

ידי קבלן משנה מטעם -יוענקו לענבל על )ניקוי חיצוני ו/או הדברה בלבד( השירותים

רישיונות והיתרים עפ"י כל דין הקבלן, מתחייב הקבלן לדאוג כי בידי קבלן המשנה 

לתנאים ולסכומים הנדרשים בהסכם זה. למען הסר ספק מובהר  פוליסות ביטוח בהתאםו

פי הסכם -בזאת, כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי ענבל ביחס למתן שירותי הניקיון על

ות ידי קבלן משנה, והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצ-, לרבות שירותים שיוענקו עלזה

את ענבל בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב שירותי הניקיון 

שיוענקו על ידי קבלן משנה, אם ייגרם, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה באיזו 

 מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.

, לעת תמע יתעדכנו( משנה קבלני עובדי, לרבות) לעובדיו התשלומים כי, מתחייב הקבלן .1.01

 .בדין יקבעו או שנקבעו מהסכומים יפחתו שלא כך

 

 :רישיון קיים ותקף –תנאי מתלה  .2

מוסכם ומובהר בזאת כי תנאי מתלה לתחילת תוקפו של הסכם זה, הינו היותו של הקבלן  .2.0

חוק העסקת  בעל רישיון "קבלן שירות" תקף בתחום שירותי הניקיון, מכוח הוראות

, לרבות היותו בעל הרשאה המתאימה 0338 –עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו 

ואישור בדבר  , וכן המצאת פוליסות ביטוחהנדרשת בחוק, ממשרד התעשייה והמסחר

 .להלן 05כמפורט בסעיף  קיום ביטוחים,

הסכם זה לא ייכנס לתוקף, אלא לאחר העברת כל העתקי הרישיונות והיתרים הנדרשים  .2.4

בהוראות כל דין לעיון ענבל. כן מובהר בזאת, כי פקיעת תוקף ו/או ביטול במסמכי המכרז ו

, ו/או שינוי ברישיונות ו/או היתרים אלה מהווים הפרה יסודית ועיקרית של הסכם זה

לשהי , על דעתה וללא שליחת דרישה ו/או התראה כת לחלטומזכה את ענבל בזכות מוחלט

להלן, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או  02לקבלן, את מלוא ערבות הקבלן, הנזכרת בסעיף 

 סעד אחר העומדים לזכות ענבל מכוח דין ו/או הסכם זה.

ק, הקבלן מצהיר בזאת כי בידיו מצויים כל הרישיונות הנדרשים לקיום התחייבויותיו כחו .2.1

וכי ידוע לו כי התקשרות ענבל עימו מבלי שיש בידיו הרישיונות המתאימים עלולה לעלות 

 כדי עבירה פלילית. 

 

 :מתן השירותים ע"י הקבלן .5

נספח ב' הקבלן מתחייב להעניק לענבל את השירותים המפורטים במפרט המצורף כ .5.0

, המהווה חלק בלתי נפרד ממנו, אשר יכללו, בין היתר, ניקיון שוטף באתר וכן להסכם זה

ידי ענבל, באמצעות מספר -ביצוע משימות ניקיון והדברה, כפי שיידרש מעת לעת על

, והכל במהלך תקופת ההתקשרות להסכם זה בנספח ב'עובדים שתדרוש ענבל, כמפורט 

 עפ"י הסכם זה.

ו את כל הציוד ואת כל החומרים, האביזרים והמתקנים הקבלן מתחייב לספק על חשבונ .5.4

העתידים להיות חלק משירותי הניקיון שיעניק או העתידים לשמש אותו לצורך מתן 



 מעודכןנוסח  -הסכם התקשרות

(, וכל "החומרים", לשם השלמתן המלאה ועל הצד הטוב ביותר )להלן: שירותי הניקיון

 כם זה.דבר אחר הדרוש לביצוע היעיל והמלא של התחייבויות הקבלן על פי הס

, לשם ביצוע הקבלן מתחייב לספק את כל החומרים באיכות מעולה ובכמות מספקת .5.1

התחייבויותיו ברמה המקצועית הגבוהה ביותר ובגימור הטוב ביותר האפשרי. כל 

יתאימו במלואם לתקנים  –החומרים שלגביהם קיימים תקני מכון התקנים הישראלי 

 הנ"ל.

 החומרים באתר.הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של  .5.2

 הקבלן מתחייב להוציא באופן מידי מהאתר כל ציוד או חומרים שנפסלו על ידי המפקח. .5.5

פי המפרטים -ביצוע נאות של שירותי הניקיון לצורך הסכם זה פירושו ביצוע מדויק על .5.8

 )למעט שינויים שנעשו בהסכמת המפקח ו/או ענבל( לשביעות רצונה המלאה של ענבל.

 –דרוש מן הקבלן לתקן או לבצע מחדש כל נזק או קלקול או אי המפקח יהיה רשאי ל .5.0

ידי הקבלן, ואשר לדעת המפקח נוצר -התאמה שנוצרו כתוצאה ממתן שירותי הניקיון על

או עבודה לקויה של הקבלן. בכל מקרה של דרישת המפקח  עקב חומרים בלתי מתאימים

אופן מידי ועל חשבונו כאמור הקבלן יבצע את התיקון ו/או יבצע שוב את העבודה ב

 הבלעדי.

-בכל מקרה שהקבלן ימנע מלבצע את התיקונים ו/או העבודה האחרת שתידרש ממנו על .5.8

ידי המפקח כאמור לעיל, במועד, בהיקף וברמת הביצוע שנדרשו ממנו, תהיה ענבל רשאית 

לבצע את התיקונים ו/או העבודה האחרת בעצמה ו/או באמצעות קבלן אחר ולחייב את 

  בגין פעולות אלה. הקבלן

 

 :התמורה ותנאי התשלום .8

בגין ביצוע שירותי הניקיון במלואן ובמועדן על ידי הקבלן, לשביעות רצונה של ענבל  .8.0

)הצעת  להסכם זה 1בנספח א' ובהתאם למפרטים, תשלם ענבל לקבלן תמורה כמפורט 

  לשירותי ניקיון והדברה(. רמחי

לה לצורך קבלת שירותי  הנדרשיםעובדי הקבלן  מספר את להגדיל עת בכל רשאית ענבל .8.4

 לקבלן ענבל תשלם, כאמור עובדי הקבלן תוספת עבור. עת בכל שיידרש לה ככל, הניקיון

 .כאמור 1א'  לנספח המצורפים המחירים י"עפ

לעיל תוסיף ענבל את המע"מ המגיע בגינם, לפי שיעורו  8.0על הסכומים הנזכרים בסעיף  .8.1

 , ובלבד שהקבלן הגיש לה חשבונית מס כדין.החוקי במועד הרלוונטי

בגין שירותי הניקיון  מס בכל חודש אזרחי, יגיש הקבלן למפקח חשבונית 5 -עד היום ה .8.2

של שעות עבודה ושומות מפורט שהוענקו לענבל במהלך החודש החולף, בצירוף דו"ח 

המפקח יבדוק את נכונות החשבון, וייתן  העובדים הנושאת תאריך של החודש השוטף.

אי צירוף הדו"ח יהווה עילה לעיכוב או ביטול  אישור בכתב לגבי תוצאות בדיקת החשבון.

 התשלום. 

מכל תשלום שישולם לקבלן תנכה ענבל את כל הניכויים הנדרשים על פי דין וכל מס ו/או  .8.5

שלום המשולם לקבלן ובכלל תשלום חוב אחר אשר יהיה על ענבל לנכותם על פי דין מכל ת
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זאת מס הכנסה במקור כמתחייב מהוראות החוק לגבי נותני שירותים לחברות 

 ממשלתיות.

תיפרע על ידי ענבל )בכפוף לקיום מלא של התחייבויות  שהוגשה כאמור מס חשבונית .8.8

 (.18יום מתום החודש השוטף שבגינו הוצאה החשבונית )שוטף +  18הקבלן( בתוך 

ישולמו לקבלן תשלומי יתר, יהיה עליו להחזירם לענבל מיד עם דרישה בכל מקרה בו  .8.0

איחר הקבלן בהגשת חשבונית המס, יוארך המועד לפירעונה כמידת  .ראשונה ממנה

 האיחור.

התמורה הנקובה לעיל הנה סופית ומוחלטת, ולא תשולם עליה כל תוספת שהיא, שאינה  .8.8

   נקובה במפורש בסעיף זה.

 .שינוי וללא קבועים יהיו המוצעים המחירים כי מובהר .8.3

 המחירים למדד לעובד הקבלן ביחס שנקבעה התמורה תוצמד לא ,לעיל האמור אף על .8.01

 שנרשמה התמורה תותאם, הדין פי על המינימום שכר שישתנה מקום. לעיל כאמור לצרכן

עובדי  ליתר התשלומים יותאמו לכך ובהתאם, בהתאם עובד הניקיון בגין הקבלן בהצעת

 וזאת, כאמור המינימום בשכר השינוי בשל נוספות בעלויות יישא לא שהקבלן כך, קיוןיהנ

 חשבונית כל הוצאת למועד ועד כבסיס שישמש הצעות להגשת האחרון מהמועד החל

 השכר ורכיבי השכר שינוי של באופן תיעשה כאמור התאמה. זה הסכם פי על לתשלום

( סוציאליות והפרשות מחלה, חופשה, נוספות שעות) הקבלן עובדי של מהשכר הנגזרים

 התמורה בתחשיב רכיבים כי, מובהר. המינימום בשכר לשינוי בהתאם והתמורה תיחשב

 נוספות עלויות, נסיעות קצובת, הבראה לרבות) בשכר מהשינוי כתוצאה ישתנו שלא

 תקופת במהלך יחולו בו במקרה, בנוסף. התמורה בתחשיב ישתנו לא( הקבלן של והרווח

 העובדים על השפעה להם יש אשר עובדים בזכויות אחרים שינויים ההתקשרות

 הקבלן יהיה, התמורה העלאת והמחייבים זה הסכם במסגרת הקבלן ידי על המועסקים

 ענבלו התמורה סכום העלאת לבחון בבקשה, אסמכתאות בצירוף, ענבלל לפנות רשאי

 של הכולל הרווח את תגדיל לא התמורה התאמת מקרה בכל כי, מובהר. דרישתו תבחן

 .הקבלן

 סיפק לא, זאת ובכלל זה הסכם פי על מהתחייבויותיו התחייבות אחר הקבלן מילא לא .8.00

 אשר, להסכם זה המצורף 'בלנספח  בהתאם היתר, בין, כנדרש וציוד עובדי הקבלן הקבלן

 תפקידו ביצע לא שעובד הקבלן ככל או/ו, דעתה שיקול לפי, ענבל ידי על בשטח ייבדקו

 שלא התייצב או/ו תפקידו במילוי שהתרשל ככל ולרבות ונספחיו זה להסכם בהתאם

 הסכם מהוראות הוראה הפר שהקבלן ככל ולרבות, ונספחיו זה הסכם לדרישות בהתאם

 עליו המוטלות החובות כל את במלואן קיים לא או/ו בקיומן התרשל או/ו ונספחיו זה

 'ג בנספחכמפורט  בפיצוי לחייבו ענבל רשאית, הסכם כל פי ועל דין כל פי על, כמעביד

 ומוערך קבוע פיצוי הינו ל"הנ הפיצוי. אחר סעד לכל בזכותה יפגע שהדבר מבלי, הנ"ל

 נזקיה את להוכיח הצורך מבלי זה לפיצוי זכאית תהא וענבל הצדדים, שני ידי על מראש

 . בפועל

 ענבל מזכות לגרוע ולא בלבד להוסיף הנ"ל באים  'ג בנספח הקנסות הקבועים כי מובהר

 התרשלותו ולרבות זה הסכם לפי התחייבויותיו של הפרה כל בגין בפיצוי הקבלן את לחייב

 ענבל ידי על שתבוצע בבדיקה אין כי מובהר, ספק הסר למען. מטעמו מי התרשלות או/ו
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 לגרוע כדי, חיועובדי הקבלן בתנאי הסכם זה על נספ עמידת בדבר מטעמה מי או/ו

 .זה להסכם בהתאם ומאחריותו הקבלן של מהתחייבותו

 

 :תקופת ההסכם .0

  חתימת הצדדים על ההסכם.חודשים, החל מיום  42הסכם זה יעמוד בתוקפו למשך  .0.0

 בנות( תקופות נוספות 1לענבל נתונה האופציה להאריך הסכם זה לתקופות נוספות )עד  .0.4

יום לפני תום תקופת ההסכם או  11לקבלן עד , בהודעה שתיתן חודשים כל אחת 04 עד

 תקופה נוספת, לפי העניין.

 מהתקופות אחת בכל, המחויבים בשינויים, הוראותיו כל יחולו, הסכם זה הוארך .0.1
 . המוארכות

, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את ענבל רשאיתעל אף האמור לעיל, תהיה  .0.2

יום  11 ספקימוקים, בהודעה בכתב שתינתן לההסכם מכל סיבה שהיא וללא צורך במתן נ

    לפני סיום ההסכם בפועל.  מראש

 

 :המפקח .8

המפקח מוסמך להשגיח מטעם ענבל על אופן מתן שירותי הניקיון, כולם או חלקם, טיב  .8.0

הוראותיו שלו וכן על  שירותי הניקיון, ביצוע הוראות ההסכם, הוראות ענבל וביצוע 

תיאום מתן שירותי הניקיון. המפקח יהיה מוסמך לתת כל הוראה בקשר עם מתן שירותי 

, כולם או הניקיון, כולם או חלקם, לרבות הוראות להפסיק את מתן שירותי הניקיון

חלקם, לזמן מסוים או לצמיתות, והקבלן מתחייב לבצע את הוראות המפקח במלואן, 

שעות  04כל הוראה כאמור לענבל, בתוך ות הקבלן להגיש הסתייגותו בגין והכל בכפוף לזכ

 ממועד קבלת כל הוראה כאמור.

מובהר ומוסכם כי אמצעי הפיקוח שניתנו למפקח אינם אלא אמצעי להבטיח כי הקבלן  .8.4

פי ההסכם, ואין בפיקוח כאמור כדי לשחרר את הקבלן -ימלא את התחייבויותיו על

 פי ההסכם.-ומאחריות כלשהי המוטלת עליו עלמהתחייבות כלשהי 

 

 :כוח אדם .3

הקבלן מתחייב לספק בעצמו ועל חשבונו את כל כוח האדם הדרוש למתן השירותים, וכן  .3.0

את כל הטיפול הנלווה לכוח האדם הנ"ל, לרבות השגחה ופיקוח, אמצעי תחבורה, ציוד, 

 מדים וכיו"ב. 

ראלית בלבד, במספר הדרוש למתן אזרחות ישהקבלן מתחייב להעסיק עובדים בעלי  .3.4

ואשר יהיו בעלי המיומנות והמקצועיות הנדרשים לשם מתן שירותי  שירותי הניקיון

דין לביצוע  פי כל-הניקיון, ולפי העניין בעלי הכשרה מקצועית, היתר או רישיון הנדרש על

 עבודתם.

הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו מנהל עבודה, מומחה ומנוסה, אשר יהיה נציג מטעמו  .3.1

, יהיה אחראי על מתן שירותי הניקיון ויפקח על ביצועם בכל יום עבודהואשר יגיע לאתר 
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ועל קיום כל התחייבויות הקבלן לפי הסכם זה. כל הודעה ו/או הוראה מטעם המפקח 

 דעה שנמסרה באותו מועד לקבלן עצמו.שתימסר למנהל העבודה תחשב כהו

הקבלן מתחייב לקבל את כוח האדם שיעסוק מטעמו בביצוע העבודות ולהעסיקו אך ורק  .3.2

   במסמכי ההזמנה על נספחיה ובהסכם זה על נספחיו.להוראות כל דין, כמפורט בהתאם 

הקבלן מתחייב בזאת לשלם לכל עובדיו המעניקים שירותי הניקיון לענבל מכוח הסכם  .3.5

מעביד בינו לבין עובדיו. מוסכם  –זה, כל סכום הנדרש והנובע מקיומם של יחסי עובד 

, כי הקבל אמד את התמורה האמורה להשתלם לו מכוח הסכם זה, ומובהר בזאת

ובמסגרת זאת הביא בחשבון וגילם את העלויות השונות הנובעות מהעסקתם של עובדיו 

בקשר עם מתן שירותי הניקיון לענבל, לרבות זכויות סוציאליות ו/או כל זכות או הוצאה 

 ן עובדיו. מעביד בינו לבי –אחרת הנובעת מקיומם של יחסי עובד 

להסכם  1בנספח א' מובהר בזאת, כי השכר עבור כל שעת עבודה של עובדי הקבלן, כאמור  .3.8

 זה, נקבע כך שיבטיח יכולתו של הקבלן לשלם לעובדיו את שכר המינימום הקבוע בחוק

לפחות, דמי הבראה, פנסיה, תשלום בגין ימי חופשה, ימי מחלה, תשלומים נלווים לביטוח 

מחויבות הבריאות, רווח קבלני מקובל, והכל בהתאם למכלול הדרישות  הלאומי ולביטוח

פי חוק. הקבלן מצהיר ומאשר בזאת, כי ידוע לו שהתחייבותו לשלם לעובדיו את מלוא -על

 פי חוק, כמפורט לעיל, מהווה הוראה יסודית בהסכם זה.-התשלומים המתחייבים על

  

 :יחסי הצדדים .01

, עובדיו, שלוחיו וקבלני משנה שלו, אינם ולא יחשבו הקבלן וכל מי מטעמו, לרבות מנהליו  .01.0

מעביד בין  –לכל דבר ועניין כעובדי ענבל אלא כקבלנים בלבד, ולא יחולו כל יחסי עובד 

 ענבל או מי מטעמה ובין קבלן או מי מטעמו, לשום דבר ועניין.

 פי ועל דין כל פי על, כמעביד עליו המוטלות תהחובו כל את במלואן לקיים מתחייב הקבלן .01.4

 מטעמו מי או/ו עובדיו כל של בדין הקבוע השכר את ישלם לבדו זאת ובכלל, הסכם כל

 והוא, מתן שירותי הניקיון עם בקשר ידו על פעם ומדי לזמן מזמן המועסק אדם כל או/ו

 בדין הקבועים סוציאליים תשלומים כל היתר בין, ההוראה בכלליות לפגוע מבלי ישלם

 בארץ העובדים של הכללית ההסתדרות ידי על הניקיון ענף לגבי שנקבעו אלה לרבות

 לגבי אחראי הקבלן יהיה כן, כמו. הניקיון עובדי את המייצג המקצועי האיגוד/ישראל

 לרבות, ידיו על שיועסקו שליח או/ו נציג או/ו עובד כל עם הקשורות ההוצאות כל תשלום

 ודמי הכנסה מס ניכוי כל ולרבות כדין להם להגיע שעשויים אחר תשלם כל או/ו פיצויים

, דין כל לפי בהעסקתם ויפעל, דין י"עפ אחרים חובה ותשלומי ניכויי כל, לאומי ביטוח

. לעובדים המועסקים במתן שירותי הניקיון לענבל מסודרים משכורת תלושי מתן לרבות

 לרבות, בדין יקבעו או שנקבעו מהסכומים יפחתו לא הקבלן שישלם הסכומים כי, מובהר

 .האכיפה להגברת לחוק( ב)48 סעיף של מכוחו

 לפצות או/ו לשפות מתחייב הקבלן, האכיפה להגברת לחוק 23 שבסעיף להגבלות בכפוף .01.1

 אם ייגרם, ,לענבל שייגרם נזק או/ו כל הוצאה בגין, דרישתה הראשונה עם מיד ענבל את

 מוסמכת רכאהע של החלטה או/ו כלשהו בעניין הקבלן מעובדי מי של דרישה כל בשל

. ומעביד עובד יחסי ענבל לבין הקבלן מעובדי מי בין התקיימו לפיה( פשרה מכוח לרבות)



 מעודכןנוסח  -הסכם התקשרות

, שייגרמו הפסדים או/ו ד"עו טרחת שכר הוצאות בגין לרבות הנם כאמור והפיצוי השיפוי

 . מכך וכתוצאה בקשר ענבל שהוציאה אחרות הוצאות או שייגרמו וככל אם

 ממנה שיגיעו הסכומים מן קיזוז של בדרך ל"הנ השיפוי זכות את לממש זכאית תהיה ענבל .01.2

 . אחרת עסקה כל פי-על או, זה הסכם פי על לקבלן

 

 :הוראות מכוח החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה .00

 4100 – ב"תשע, עבודה דיני של האכיפה להגברת החוק הוראות את מכיר הוא כי, מצהיר הקבלן

, האכיפה להגברת לחוק בהתאם לפעול ענבל של בצורך ומכיר(, "האכיפה להגברת חוק": להלן)

 לקיום ענבל מחדלי או/ו לפעולות בקשר טענה או/ו תביעה או/ו זכות שום לו תהא לא כן ועל

 מסכימים הצדדים כדלקמן: אי לכך, .אכיפה להגברת החוק הוראות

 

  תקופתית ותיקון הפרותבדיקה 

 לתנאי בנוגע תקופתיות בדיקות, בתוקפו עומד ההסכם עוד וכל, בשנה פעמיים תערוך ענבל .00.0

, בהסכם כאמור לה שירותי הניקיון המסופקים בגין הקבלן עובדי של ושכרם עבודתם

 בודק באמצעות תערכנה הבדיקות. לפיו או האכיפה להגברת החוק הוראות י"עפ והכל

 לשיקול בהתאם ידה-על ייבחר אשר, האכיפה להגברת בחוק כהגדרתו, מוסמך שכר

( ובראשון 0.4בראשון בפברואר ) -מסר לענבל פעמיים בשנה דו"ח בודק השכר יי .דעתה

  (.0.0) יוליב

 תקופתית בדיקה תיערך, מוסמך שכר בודק בעניין המתאימות התקנות הותקנו לא עוד כל .00.4

 מעובדי לפחות 01% לגבי תקופתית בדיקה ערך לפיו, ענבל י"ע יקבעיש, חיצוני ח"רו י"ע

-על ערךש הבדיקה ממצאי את וכן לענבל הניקיון שירותי מסופקים שבאמצעותם הקבלן

 . ("דו"ח בודק השכר")להלן:  לפיו או האכיפה להגברת החוק הוראות פי

 .לקבלן יימסר ממנו והעתק ענבל עבור יוכן השכר בודק ח"דו .00.1

 לעת מעת לערוך, המוחלט דעתה שיקול י"עפ, רשאית ענבל, לעיל האמור מן לגרוע מבלי .00.2

 עד הביניים ובתקופת) מטעמה מוסמך שכר בודק באמצעות, לעיל לאמור נוספות בדיקות

 קבלת בעקבות לרבות(, חיצוני חשבון רואה באמצעות, הרלבנטיות התקנות להתקנת

שירותי  את המספקים מעובדיו מי כלפי דין הוראות מפר הקבלן הלפי, ענבל אצל תלונה

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

 . דין

 השכר בודק ידי על שיבוצעו הבדיקות עם מלא באופן פעולה לשתף מתחייב הקבלן .00.5

 ידי-על ימונה אשר מוסמך מקצועי גורם כל עם או/ו החיצוני החשבון רואה או/ו המוסמך

 המסמכים כל את להמציאהקבלן  יידרש הבדיקה במסגרת. העניין לצורך ענבל

 רואה או/ו המוסמך השכר בודק י"ע הביקורת עריכת לצורך לענבל שיידרשו הרלבנטיים

 תנאי על לעובד הודעה, שלהם הוותק בציון עובדים רשימות, אלה ובכלל, החיצוני החשבון

 חופשה פנקס, עבודה שעות פנקס, שכר ותלושי שכר פנקס, עבודה הסכמי, העסקתו

 ביטוחים, לאומי ביטוח, הכנסה למס תשלומים על לעובדיו בנוגע אישורים, ומחלה

 לעובדי ששולמו שכר וניכויי הפרשות, תשלומים בגין אחרות ואסמכתאות פנסיוניים

 להגנת בכפוף לבדיקה הרלוונטי אחר מסמך וכל, הניקיון שירותי את המספקים הקבלן



 מעודכןנוסח  -הסכם התקשרות

 כפי והכל, 0380 – א"התשמ, הפרטיות הגנת לחוק ובהתאם והסכמתו העובד פרטיות

 המצאת אי. החיצוני החשבון רואה או/ו המוסמך השכר בודק או/ו ענבל לנכון שתמצא

 .הסכםה של יסודית הפרה תהייה הרלבנטיים המסמכים

 המזדמנות הבדיקות וכן, לעיל כאמור, התקופתיות השכר בדיקות עם פעולה ישתף הקבלן .00.8

 או/ו מוסמך שכר לבודק או/ו לענבל יעביר זאת ובכלל, מטעמה מי או ענבל ידי-על שיערכו

, הדרישה ממועד ימים 0 תוך לעיל כאמור שתתבקש אסמכתא כל החיצוני החשבון לרואה

 בתוך העסקתם תנאי לגבי הקבלן מעובדי מילפנות אל   מטעמה למי או/ו לענבל יאפשר וכן

 . ידם-על שיקבעו הזמנים לוחות

 הקבלן ימסור, ענבל ולבקשת, לעיל כאמור המזדמנת או התקופתית הבדיקה עריכת בתום .00.0

 כל בצירוף, לכך שיתבקש מיום ימים 0 בתוך מוסמך שכר בודק ח"לדו התייחסותו את

 ח"בדו נזכרה אשר הדין בהוראות עמידה או/ו ליקוי, הפרה כל. המתאימות האסמכתאות

 מקבלת ימים 0 בתוך הקבלן ידי על תתוקן, עליה חולק אינו הקבלן ואשר, השכר בודק

 עובדים לרבות) הניקיון שירותי את המספקים עובדיו לכל ביחס וזאת, השכר בודק ח"דו

 החל(, הסתיימה והעסקתם הסכם זהל בהתאם הניקיון שירותי במתן ידו-על שהועסקו

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

 . כאמור ההפרה תיקון על המעידים מסמכים לענבל יספק הקבלן. הרלבנטי הדין

: להלן) התייחסותה את לקבלן ענבל תעביר, השכר בודק ח"לדו הקבלן תגובת בחינת לאחר .00.8

 ובהתאם הקבלן את יחייב ההתייחסות ח"בדו האמור כי מוסכם(. "ההתייחסות ח"דו"

 ביחס הדין בהוראות עמידה -אי או/ו הליקויים, ההפרות כל את ימים 0 תוך יתקן הוא

, מענבל ההתייחסות ח"בדו כך שנקבעו ככל(, "ההפרה": יחדיו כולם יכונו להלן) לעובדיו

 ידו-על שהועסקו עובדים לרבות) הניקיון שירותי את המספקים עובדיו לכל ביחס וזאת

 ההפרה מיום החל(, הסתיימה והעסקתם הסכם זהל בהתאם הניקיון שירותי במתן

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

 00.8בסעיף  כאמור לכך שנקבע הזמן פרק בתוך הקבלן ידי-על תוקנה לא ההפרה כי נמצא .00.3

 לסיים הזכות את לענבל ותקנה הסכם זה של יסודית הפרה תהווה כאמור הפרה – לעיל

 בגין דין כל פי-על לה הנתון אחר סעד מכל לגרוע מבלי וזאת, מידי באופן ההסכם את

 משום בה יהיה לא ההתקשרות הפסקת כי, בזאת מובהר. הסכם זה מכוח לרבות, ההפרה

 -על ענבל זכויות מלוא למיצוי תביעה או/ו טענה על כלשהו ויתור

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

 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

 לקבלן נוסף זמן להקצות, המוחלט דעתה שיקול פי-על, חייבת לא אך, רשאית תהיה ענבל .00.01

 . העניין לנסיבות בהתאם וזאת ההפרה את לתקן

 החיצוני החשבון רואה או מוסמך שכר בודק מפעילות הנובעות העלויות בכל יישא הקבלן .00.00

 . לעיל 00.2 -ו 00.4, 00.0בסעיפים  המפורטות

 לעובדיו ביחס הקבלן ידי-על הדין מהוראות איזו של הפרה כי, מובהר ספק הסר למען .00.04

 .הסכם זה של יסודית הפרה תהווה



 מעודכןנוסח  -הסכם התקשרות

 זכות מכל לגרוע מבליו, דין כל י"ועפ זה הסכם במסגרת הקבלן מהתחייבויות לגרוע מבלי .00.01

 על הודעה הקבלן אצל תתקבל בו במקרה, ההסכם ולפי דין כל י"עפ לענבל העומדים וסעד

 מוסמכת מרשות פלילי אישום או/ו מנהלית התראה או/ו תשלום דרישת או/ו לחיוב כוונה

 מידי באופן בדבר יעדכן הוא, לעובדיו בנוגע, האכיפה להגברת חוק פי-על זה ובכלל, כלשהי

 העולה ההפרה את , ויתקן אליה רלבנטי מסמך וכל מההודעה עותק לה ויעביר, ענבל את

 ההודעה הנ"ל. קבלת ממועד יום 05 תוך מההתראה

, האכיפה להגברת לחוק 4 בסעיף כהגדרתו מהממונה קיבלה כי, לקבלן ענבל הודיעה  .00.02

 את הקבלן יתקן(, "ההתראה: "להלן) האכיפה להגברת לחוק 08 לסעיף בהתאם התראה

 .ההתראה קבלת ממועד יום 05 תוך מההתראה העולה ההפרה

 

 כמעסיק עליו החל חוק וכל המגן חוקי בדרישות לעמודהקבלן  מחויבות

 והתשלומים הזכויות מלוא את לקבל וימשיכו מקבלים עובדיו כי ומתחייב מצהיר הקבלן .00.05

 הסכמים מכוח לרבות, דין כל ומכוח העבודה משפט של המגן חוקי מכוח להם המגיעים

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

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

 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 הקבלן .00.08

 שירותי המספקים עובדיו כל בגין להעביר וימשיך מעביר הוא כי, ומתחייב מצהיר הקבלן .00.00

 מס ניכוי לרבות, חוק פי-על לבצע מעביד שעל הניכויים כל את זה הסכם במסגרת הניקיון

 .לחודש אחת של בתדירות, ביטוח פוליסות/גמל לקופות וניכוי לאומי ביטוח, הכנסה

 הסכם, הניקיון שירותי במתן ידו-על יועסק אשר, עובד כל עם לחתום הקבלן מתחייב עוד .00.08

 , דין כל לדרישות בהתאם, העובד של ושכרו עבודתו תנאי כל יכללו בו, עבודה

 של העסקתו בתנאי שינוי שיחול ככל. רלבנטיים קיבוציים והסכמים הרחבה צווי לרבות

 .הדין דרישות פי-על השינוי בדבר בכתב לעובד הקבלן יודיע, עבודתו תקופת במהלך העובד

 לעובד הודעה בענבל הניקיון שירותי במתן שיועסק עובד לכל לספקהקבלן  מתחייב עוד .00.03

 של במקרה לרבות, 4114 – ב"התשס(, עבודה תנאי) לעובד הודעה חוק להוראות בהתאם

 הסוציאליות להפרשות בנוגע הודעה לרבות, החוק מאותו כמתחייב שכרו תנאי עדכון

 .עבורו

הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת, כי הוא ממלא וימשיך למלא אחר כל הוראות חוקי העבודה  .00.41

 פי הסכם זה.-בישראל בקפידה מלאה כלפי עובדיו הנותנים שירותי הניקיון על

 נספחיו על הסכם זהב הקבלן מהתחייבויות לגרוע כדי לעיל באמור אין, ספק הסר למען .00.40

 . דין כל חומכ או/ו

 

 הקבלן לעובדי המשולמים השכר רכיבי



 מעודכןנוסח  -הסכם התקשרות

 לכל יכללו לענבל הניקיון שירותי מתן לצורך הקבלן ידי על המועסקים העובדים בשכר .00.44

 בהתאם או הענפי ההרחבה לצו בהתאם או המגן לחוקי בהתאם הבאים המרכיבים הפחות

 :מביניהם הגבוה, ענפי קיבוצי להסכם או אחר רלבנטי הרחבה לצו

 או, לעת מעת שיעודכן כפי, מינימום שכר לחוק בהתאם מינימום שכר 00.44.0

 ;מביניהם הגבוה פי על, הענפי הקיבוצי הסכם/ההרחבה לצו בהתאם

 ;הניקיון בענף ענפית תוספת 00.44.4

 ;הבראה דמי 00.44.1

 ;נסיעה הוצאות החזר 00.44.2

 ;מנהלים ביטוח/לפנסיה תגמולים תשלום 00.44.5

 ;פיטורים לפיצויי תשלום 00.44.8

 ;חגים דמי 00.44.0

 ;יוקר תוספת 00.44.8

 ;שנתית חופשה 00.44.3

 ;מחלה דמי 00.44.01

 ;לאומי ביטוח 00.44.00

 .דין כל פי על אחר מרכיב כל 00.44.04

 .לדין בהתאם חג ימי בגין וגמול נוספות שעות גמול לשלם מתחייב הקבלן .00.41

 בהתאם הצדדים יפעלו, נוספים עבודה שעת ערך או שכר רכיבי בתקנות שייקבעו ככל .00.42

 .זה בפרק לאמור הנוגע בכל לקביעות בתקנות הנ"ל

 

 עלות שכר עובדי הקבלן ועלויות אחרות, כולל רווח

 רכיבי את לפחות לעובדיו ישלם הוא כי,  בזאת מצהיר הקבלן, לעיל האמור מן לגרוע מבלי  .00.45

, לעת מעת תקנה או חוק דבר בכל שיעודכנו כפי, זה להסכם 2א'  בנספח כמפורט השכר

 .את עלויות הנוספות שיש לו במתן שירותי הניקיון והרווח

, העובדים של השכר עלות שסכום יתברר כאשר ומיד אם לענבל הקבלן מתחייב להודיע .00.48

. לקבלן המשולמת מהתמורה גבוה, העובדים העסקת בגין הנוספות העלויות בתוספת

 להוכחת רלבנטי מסמך כל ויספק, הרלבנטיים התחשיבים את הקבלן יפרט כאמור במקרה

 . ועוד עלויות בגין מס חשבוניות, נוכחות דוחות, שכר תלושי לרבות, התחשיבים

 לפי הניקיון שירותי אספקת בגיןקבלן ל המשולמת התמורה מקרה בכל כי מתחייבת ענבל .00.40

 לשינויים בכפוף זאת, 2' א בנספחשל רכיבי השכר כמפורט  מהסכום תפחת לא זה הסכם

 לענבל לשביעות שהוכחו ככל ,, בתוספת העלויות הנוספות והרווחהעבודה שעות בהיקף

 .המלאה רצונה

 

 מטעם ענבל לבירור תלונות פעילות הממונה

 , בירור וטיפולקבלת על ענבל מטעם ממונהמר נתנאל מלמד,  כי בזאת מודיעה ענבל .00.48

 (. "לבירור תלונות הממונה": להלן) ושכרם העסקתם תנאי לגבי הקבלן עובדי של תלונותב

 המוחלט דעתה שיקול פי על מטעמהלבירור תלונות  הממונה זהות את לשנות רשאית ענבל .00.43

 . עת באותה הניקיון שירותי לה המספקים ולעובדיו לקבלן כך על ותודיע



 מעודכןנוסח  -הסכם התקשרות

 אחד לכל לבירור תלונות הממונה זהות החלפת ועל זה מינוי על להודיע מתחייב הקבלן .00.11

 ההודעה צירוף באמצעות, הניקיון שירותי את מספק הוא שבאמצעותם מהעובדים דואח

אם מישהו . ביותר הקרוב השכר לתלוש נלווה כדף, זה להסכם 'ו כנספח מצורף שנוסחה

 מעובדי הקבלן אינו דובר עברית, הקבלן מתחייב למסור לו את ההודעה בשפה המובנת לו.

 ובתוך שירותי הניקיון מתן תחילת ממועד ימים 1 בתוך לענבל בכתב עדכון ימסורקבלן ה

 אכן מעובדיו עובד כל לפיו, בהתאמה, הניקיון שירותי למתן חדש עובד מהצבת ימים 1

 . כאמור בשפה המובנת לו הודעה קיבל

 בשורותיו חדש עובד לבין הקבלן בין כרתישי עבודה הסכם לכל גם תצורף ל"הנ ההודעה .00.10

 אתר לעבוד נויד אשר לעובד הודעה או הסכם לכל תצורף וכן ענבל באתר לעבוד שמיועד

 .ענבל

 לכל ויולי ינואר בחודשים הקבלן עובדי של השכר לתלוש נלווה כדף תצורף ל"הנ ההודעה .00.14

 .ההתקשרות תקופת לתום עד וזאת שנה

המוחלט ליזום  םפי שיקול דעת-על םרשאי מטעמה יהיו נותולבירור תל ענבל ו/או הממונה .00.11

 .םפניות אל עובדי הקבלן וכן ליזום בדיקות מטעמ

 

 תיקון הפרות

 ושכר העסקה תנאי של להפרה בנוגע בכתב דרישה או/ו תלונה הקבלן אצל והתקבלה היה .00.12

 או/ו אליו הופנתה אשר, זה הסכם י"עפ לענבל הניקיון שירותי הנותן הקבלן מעובדי מי של

 התגלתה או/ו  אחר גורם כל או/ו עובדים ארגון ידי-ע או/ו מעובדיו מי ידי על מטעמו למי

, קבלתה ממועד שעות 42 בתוך לענבל ממנה עותק ימסור(, "התלונה": להלן) בעצמו לו

 או/ו לענבל תלונה והגיעה היה. וכן יספק כל מידע ו/או מסמך מיד עם דרישת ענבל

 הקבלן. לידיעת התלונה את יעבירו הללו, לממונה

 שהתקבלה בין, תלונה בכל ויעילה יסודית, מהירה בצורה לטפל בזאת מתחייב הקבלן .00.15

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

 לענבל וימסור עובדיו של ושכרם העסקתם לתנאי בנוגע, שקיימת ככל, הפרה כל התלונה,

 ממצאי את המסכם ח"דו, התלונה לו הומצאה שבו מהמועד ימים 0 בתוך ,ולממונה

 .בה הטיפול ואופן התלונה בדיקת

 מסכם ח"דו אותו במסגרת, לענבל הקבלן ימציא – הקבלן עובדי זכויות של הפרה נמצאה .00.18

 תשלום  כולל, במלואם הממצאים תיקון את המפרטת בכתב תשובה, לעיל כאמור

 או/ו וריבית הצמדה הפרשי בתוספת בעבר העובדים זכויות הפרת בגין רטרואקטיבי

 על המעידים מסמכים לענבל ימסור הקבלן. הרלבנטי הדין לדרישות בהתאם, הלנה פיצויי

 .כאמור ההפרה תיקון

 התלונה מיום ימים 0 תוך הקבלן ידי על תוקנה לא העובדים זכויות של ההפרה כי נמצא .00.10

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

 כל פי-על לה הנתון סעד מכל לגרוע מבלי וזאת, מידי באופןהסכם זה  י"עפ ההתקשרות

 יהיה לא ההתקשרות בהפסקת כי בזאת מובהר. הסכם זה מכוח לרבות, ההפרה בגין דין

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

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

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

 לקבלן נוסף זמן להקצות, המוחלט דעתה שיקול פי-על, חייבת לא אך, רשאית תהא ענבל .00.18

 .       העניין לנסיבות בהתאם וזאת תיקון הטעון את לתקן

 כללי

הקבלן ימסור, מעת לעל ובהתאם לדרישות ענבל, הצהרה על כך שהוא לא הורשע בעבירות  .00.13

ק כלשהן מתחום דיני העבודה כלפי עובדיו ולא הושתו עליו עיצומים כספיים מכוח החו

 להגברת האכיפה.

הצדדים מתחייבים לפעול בהתאם לחוק להגברת האכיפה ולתקנות שהותקנו ו/או יותקנו  .00.21

מכוחו, וכל תיקון או שינוי עתידי ככל שייעשה בהם, אשר יחייבו את הצדדים ממועד 

 כניסתם לתוקף.

 אין בכוחן של הוראות בפרק זה כדי לפגוע בזכות מזכויות עובדי הקבלן. .00.20

 וסעדיםהפרות  .04

)ג(  0הצדדים מסכימים ומאשרים כי הסכם זה אינו ניתן להפרדה לחלקים במובן סעיף  .04.0

 .0301 –לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א 

אין בכל תרופה וסעד הנקובים במפורש בהסכם זה כדי ליתר או לגרוע מזכות כל צד לכל  .04.4

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

ויתור מצד ענבל או מי מטעמה על זכותה על פי הסכם זה במקרה מסוים לא יהווה ויתור  .04.1

אי עמידה על זכויות ענבל לא תהווה ויתור מצידה על זכות  על זכות זו בכל מקרה אחר.

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

 ע"י שני הצדדים.

לסלק את ידו   זכאיתענבל תהא במקרה בו הובא הסכם זה לידי גמר, מכל סיבה שהיא,  .04.2

של הקבלן מן האתר ולבצע את שירותי הניקיון בעצמה ו/או באמצעות קבלן אחר או בכל 

דרך אחרת ולהשתמש לשם כך בכל החומרים, הציוד והמתקנים, או בכל חלק מהם, 

אתר, או למכור אותם או כל חלק מהם ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המצויים ב

המגיע לענבל מהקבלן לפי הסכם זה, והקבלן יחויב לסלק ידו מהאתר מיד עם הודעת ענבל 

 . הציוד והחומרים שיהיו מצויים בו באותו מועד כאמור לעילכאמור ולהותיר באתר את כל 

ותה של ענבל לכל סעד אחר על פי הסכם זה ו/או על אמור לעיל, ומבלי לגרוע מזכה אף על  .04.5

כל אחד מהמקרים המפורטים להלן, או במקרה של הפרה יסודית של  פי כל דין, בקרות

בכל אחד מהמקרים לרבות זה לאלתר  רשאית לבטל את הסכם ענבלהסכם זה, תהא 

 המנויים להלן:

 ההפרה את תיקן ולא זה הסכם מהוראות כלשהי הוראה הפר כאשר הקבלן .04.5.0

 . בכתב בהודעתה ההפרה לתיקון ענבל ידי על שנקבעה התקופה בתוך

כאשר הקבלן לא התחיל להעניק את שירותי הניקיון על פי הסכם זה או  .04.5.4

ימים להוראה בכתב מהמפקח להתחיל  0שהפסיק את ביצועם, ולא ציית תוך 

 ;או להמשיך בביצועם או כשהסתלק מביצועם בכל דרך אחרת
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שקצב הענקת שירותי הניקיון איטי מדי והקבלן לא ציית תוך כשהמפקח סבור  .04.5.1

באמצעים הנזכרים בהוראה שמטרתם ימים להוראה בכתב מהמפקח לנקוט  0

 להבטיח את מתן שירותי הניקיון באופן המתחייב מהמפרט;

בזדון או באופן חמור כשיש בידי המפקח הוכחות להנחת דעתו שהקבלן מתרשל  .04.5.2

שהתרה בכתב בקבלן, הקבלן לא הביא לתיקון ולאחר בביצוע הסכם זה 

 ההתרשלות ותוצאותיה;

כאשר הקבלן הסב הסכם זה, כולו או מקצתו, לאחר, או העסיק קבלן משנה  .04.5.5

 שלא בהסכמת המפקח או בניגוד לה; –לצורך הענקת שירותי הניקיון 

כאשר הקבלן פשט את הרגל או כשניתן נגדו צו קבלת נכסים או כשעשה סידור  .04.5.8

, קבוע או זמני, או נעשה לטובת נושיו או אם מונה לו נאמן או כונס נכסיםעם או 

לרבות גם כשהגוף בפירוק,  –בו חיסול עסקים בכל אופן שהוא ובגוף מאוגד 

ו/או שניתן צו עיקול נגד נכס מהותי מנכסי הקבלן  פירוק מרצון, פירוק זמני או

והעיקול  הקבלן,כים כנגד או זכות מהותית מזכויותיו ו/או ניתן צו להקפאת הלי

  ;ו/או הטלת העיקול יום מיום מתן הצו 11או הצו לא בוטלו בתוך 

כאשר יש בידי המפקח הוכחות להנחת דעתו שהקבלן או אדם אחר בשמו של  .04.5.0

או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק או טובת הנאה כלשהי בקשר  הקבלן נתן

 להסכם זה או לכל דבר הכרוך בביצוע הסכם זה;

מהסעיפים דלעיל, אזי דבר זה ייחשב להפרה יסודית של אם הפר הקבלן אחד  .04.5.8

הסכם זה. כמו כן, כל הפרה אחרת של הסכם זה, שעל פי היקפה, אופיה ו/או 

בעת ההפרה ניתן לראותה כהפרה  , לרבות כל חשד לעבירה פלילית,נסיבותיה

יום  02של יסודית, תיחשב ככזו, ובלבד שניתנה לקבלן התראה מוקדמת בכתב 

 והוא לא מילא אחריה ו/או לא תיקן את ההפרה.

, האכיפה להגברת החוק מהוראות הוראה הפר שהקבלן במידה, לעיל מהאמור לגרוע מבלי .04.8

 (:במצטבר או לחלופין) מאלה אחד לכל, הבלעדי דעתה שיקול פי על רשאית ענבל תהא

 . זה הסכם לבטל .04.8.0

 לרבות, כאמור ההפרה בגין לענבל שייגרם נזק כל בגין שיפוי או/ו פיצוי כל לקבל .04.8.4

 .לבטלו ענבל החליטה אם זה הסכם מביטול כתוצאה

 .הביצוע ערבות את לחלט .04.8.1

 של כדרישה הוצגו או/ו נתבעו או/ו שנדרשו סכומים הקבלן לעובד לשלם .04.8.2

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

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

, הקבלן מעובדי למי ששילמה סכומים לרבות, ענבל זכאית לו סכום כל לקזז .04.8.5

 .לקבלן בכתב בהודעה וזאת, לקבלן שחבה סכום מכל

 או/ו דין מכוח לענבל שעומדים מהסעדים לגרוע או/ו לפגוע כדי לעיל באמור אין .04.8.8

 .עליהם להוסיף אלא, זה הסכם

יהיו על חשבון הקבלן והוא יישא, לעיל  04.2הוצאות בגין ביצוע האמור ברישא לסעיף  .04.0

מהן כפיצוי מוסכם מראש, וזאת מבלי לפגוע  05%בנוסף להוצאות האמורות, בתוספת של 
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ו/או מכל סעד העומד לענבל מכוח  בזכות ענבל לתבוע מן הקבלן כל נזק אחר שנגרם לה

ו כן הקבלן יישא בכל ההוצאות הנלוות לרבות שכ"ט עו"ד . כמהסכם זה ו/או לפי כל דין

 .ו/או כל הוצאה אחרת

 איסור הסבה או המחאה .01

, זכות מזכויותיו לפי הסכם הקבלן אינו רשאי להסב לאחר את הסכם זה או כל חלק ממנו .01.0

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

 מראש ובכתב. בהסכמת ענבל

לן לבצע את העבודות הקבהסכמה כאמור ככל שניתנה, לא יהא בה כדי לגרוע מחובתו של  .01.4

 .כמתחייב מהסכם זה ונספחיו ולשביעות רצונה המלאה של ענבלנשוא שירותי הניקיון 

בכל מקרה בו ייעשה שימוש בקבלן משנה, יהא על קבלן המשנה לחתום על הסכמי  .01.1

הסודיות ועל כל מסמך מכל סוג אותו תציג ענבל לקבלן המשנה לחתימתו. אין באמור 

משום גריעה מכל חובה החלה על הקבלן והקבלן יישא באחריות מלאה, מוחלטת ובלתי 

 פין, לקבלן המשנה.מסוייגת בגין כל הקשור, במישרין ו/או בעקי

 ערבות ביצוע .02

ו/או  להבטחת ביצוע שירותי הניקיון על ידי הקבלן וקיום כל התחייבויותיו לפי הסכם זה .02.0

ימציא הקבלן  וכתנאי לתשלום כלשהו של ענבל לקבלן עפ"י הסכם זה, ,כל חלק ממנו

 ₪ 11181,להסכם זה, בסך של  כנספח ד'ערבות בנקאית אוטונומית בנוסח המצ"ב לענבל 

. ערבות הביצוע תעמוד בתוקפה ("ערבות הביצוע"שקלים חדשים( )להלן:  אלף שמונים)

 0, כאמור בסעיף לרבות הארכות יום לאחר מועד סיום ההתקשרות בין הצדדים 81עד 

 לעיל.

 הביצוע ערבות של תוקפה את להאריך מתחייב הקבלן -ערבות הביצוע בתקופת ההארכה .02.4

 ככלפית ותואמת את דרישות ערבות הביצוע המקורית, ו/או להציג ערבות ביצוע חלו

 וזאת, הנוכחית ההתקשרות תקופת תום לאחר ענבל ידי על תוארך ההתקשרות שתקופת

  . כאמור ההתקשרות תוארך בה לתקופה

רשאית לממש את ערבות הביצוע בכל מקרה בו הפר הקבלן איזו  ענבל תהא .02.1

ימים אולם  0מהתחייבויותיו מכוח הסכם זה, בתנאי שנמסרה לקבלן התראה בכתב בת 

 הוא לא תיקן את ההפרה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחרים שעומדים  .02.2

פי הסכם זה, לרבות חובותיו מכוח החוק -ייבויותיו עליפר איזו מהתחלענבל, היה והקבלן 

וכן בכל מקרה בו ענבל תחויב לשלם להגברת האכיפה וחובותיו כמעסיק כלפי עובדיו 

, תהא רשאית ענבל סכום כסף למי מעובדי הקבלן בגין הפרת התחייבויות הקבלן כלפיו

 ה.תהחלטלממש את ערבות הביצוע, כולה או מקצתה, מבלי שתידרש לנמק את 

ידי ענבל, בהתאם להוראות -בכל מקרה בו תחולט ערבות הביצוע לקיום הסכם זה על .02.5

הסכם זה, יפקיד הקבלן בידי ענבל ערבות בנקאית חלופית לקיום הסכם זה, וזאת בתוך 

  ימים ממועד חילוט ערבות הביצוע כאמור. 0

 אחריות  .05
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פי הסכם זה -ענבל עלהקבלן יהיה אחראי בלעדית לטיב שירותי הניקיון שיעניק ל .05.0

 ולהתאמתם המלאה לדרישות ענבל ולצרכיה.

פי הסכם זה, הוא פועל כקבלן עצמאי, וכי -הקבלן מצהיר, כי בביצוע התחייבויותיו על .05.4

עליו בלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, 

לו או לעובדיו או לכל  שיקרו או יגרמו , ישיר או עקיף,או הפסד , אובדןנכות, מוות, נזק

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

ו/או הפסד, ישיר או עקיף, שיגרם תוך  בלעדית לכל נזק ו/או אובדן יהקבלן יהיה אחרא .05.1

התחייבויותיו מתן שירותי הניקיון ו/או ביצוע -כדי או עקב מתן שירותי הניקיון ו/או אי

פי הסכם זה, מכל סיבה שהיא, לכל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות ענבל ו/או עובדיה על 

ו/או מי מטעמה, והקבלן מתחייב לנקוט את כל האמצעים הדרושים למניעת נזק ו/או 

 אובדן ו/או הפסד כאמור. 

ו/או הפסד כאמור  ו/או אובדןו/או לפצות את ענבל בגין כל נזק מתחייב לשפות הקבלן  .05.2

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

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

קיום התחייבות כלשהי -או נעשה ע"י הקבלן ו/או כתוצאה מהפרה ו/או מאימחדל שנגרם 

התחייבות כלשהי החלה על  קיום-רה  ו/או איפי הסכם זה ו/או הפ-החלה על הקבלן על

פי דין ו/או -קיום התחייבות של כל הוראה על-הקבלן עפ"י הסכם זה ו/או הפרה ו/או אי

רשות מוסמכת ו/או כתוצאה מדרישה ו/או תביעה בגין נזק או חבות שהקבלן אחראי 

עם קבלת דרישה ראשונה  פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, וזאת באופן מיידי-לגביהם על

. הפיצוי ו/או השיפוי האמורים יחולו גם על שכ"ט עו"ד והוצאות משפט שיוצאו של ענבל

 ע"י ענבל בנסיבות הנ"ל.

למלא ולשמור על הוראות הבטיחות מכל סוג שהוא החלים על שירותי  הקבלן מתחייב .05.5

ונוהג החלים על שירותי ידו לפי הסכם זה וכן על הוראות כל חוק, דין -הניקיון שיבוצעו על

 .הניקיון

ע מאחריות הקבלן לגבי נזקים שעילת כדי לגרו הסכם זהלא יהא בסיום ההתקשרות עפ"י  .05.8

 התביעה בגינם נובעת מהסכם זה ו/או משירותי הניקיון או קשורה אליהם.

 

 סעיף הביטוח  .08

ענבל חברה  הספק מתחייב  להסדיר, ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת
מ ולהציג לענבל חברה לביטוח בע"מ   את הביטוחים הכוללים את הכיסויים והתנאים "לביטוח בע

 הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:
 

 ביטוח חבות המעבידים .08.0

 הספק יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים; .08.0.0

דולר ארה"ב לעובד, מקרה  ולתקופת  5,111,111 גבולות האחריות לא יפחתו מסך .08.0.4

 ביטוח )שנה(;

מ היה  ונטען "הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות  את ענבל חברה לביטוח בע .08.0.1

לעניין  קרות  תאונת עבודה/מחלת מקצוע  כי היא נושאת בחבות מעביד כלפי מי 

 מעובדי הספק. 
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 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .08.4

אחריות כלפי  אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוחהספק יבטח את  .08.4.0

 בגין פעילותו בביצוע עבודות ניקיון והדברה;צד שלישי גוף ורכוש 

 דולר ארה"ב;   4,511,111 –גבול האחריות למקרה ולתקופה לא יפחת מ  .08.4.4

 ;CROSS LIABILITY -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  .08.4.1

 רכוש צד שלישי.רכוש חברת ענבל ייחשב  .08.4.2

מ, ככל  שתחשב   "ביטוח  על פי הפוליסה יורחב לשפות ענבל חברה לביטוח בע .08.4.5

 אחראית למעשי ו/או מחדלי הספק.

 ביטוח אחריות מקצועית  )עבור שירותי הדברה( .08.1

הספק יבטח את אחריותו המקצועית לגבי שירותי הדברה בביטוח אחריות  .08.1.0

 מקצועית.

ה מקצועית של הספק,  עובדיו ובגין כל הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חוב .08.1.4

ואשר אירע  כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או הפועלים   מטעמו 

השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב בקשר למתן שירותי  

 הדברת מזיקים  בבית ענבל ומשרדיה בקרית שדה התעופה.

 דולר ארה"ב  למקרה ולשנה.   451,111גבולות  האחריות לא יפחתו מסך     .08.1.1

 ה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:הכיסוי על פי הפוליס .08.1.2

 מרמה ואי יושר של עובדים; .08.5.1.0

 חודשים; 8הארכת תקופת הגילוי לפחות ל   .08.5.1.4

 .                                                                 CROSS LIABILITYאחריות צולבת  .08.5.1.1

הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לשפות  את ענבל חברה לביטוח בע"מ ככל שתתחשב   .08.1.5

 אחראית למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו. 

 ביטוח רכוש .08.2

הספק יבטח בביטוח אש מורחב בערכי כינון את הציוד וכל כלי העבודה המופעלים על ידו 

 רדיה. ומטעמו לביצוע עבודות הניקיון וההדברה בבית ענבל ומש

 כללי .08.5

 בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים:

מ , בכפוף "לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים  נוספים ענבל חברה לביטוח בע .08.5.0

 להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל  .08.5.4

יום לפחות במכתב רשום  81ל  תוקף אלא אם  ניתנה על כך הודעה מוקדמת ש

 מ בקרית שדה התעופה."ליועצת המשפטית של ענבל חברה לביטוח בע

המבטח מוותר על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה או השתתפות כלפי  .08.5.1

ענבל חברה לביטוח בע"מ ועובדיה, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם  

 לנזק  מתוך כוונת זדון.
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עדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות הספק  אחראי בל .08.5.2

 ולמילוי כל  החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על  .08.5.5

 הספק.

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות  .08.5.8

מ "ם ביטוח אחר לא יופעל כלפי ענבל חברה לביטוח בעהמבטח, כאשר קיי

 והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

תנאי הכיסוי של הפוליסות לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח  .08.5.0

 ביט". 

  העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימת המבטח בהתאם

לנספח הביטוח המצ"ב על ביצוע הביטוחים כאמור, יומצאו על ידי הספק ענבל חברה 

 לביטוח בע"מ עד למועד חתימת החוזה.    

 מ להחזיק "הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם ענבל חברה לביטוח בע

ת פוליסות הביטוח. הספק מתחייב לחדש את כל הביטוחים לכל אורך תקופת בתוקף א

ההסכם ולהמציא את העתקי פוליסות הביטוח מאושרות על ידי המבטח או אישור 

בחתימת מבטחו  על חידושן לענבל חברה לביטוח בע"מ, לכל המאוחר שבעה ימי עסקים  

 לפני תום תקופות הביטוח.  

 ביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי כל דין אין בכל האמור בסעיפי ה

מ על כל סעד או "ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של ענבל חברה לביטוח בע

 זכות המוקנים לה על פי הדין ועל פי  חוזה זה.

 קיזוז .00

נספח , לרבות לפי ענבל רשאית לקזז מכל סכום שיגיע לה מאת הקבלן, בין אם לפי הסכם זה

, בין שהסכום קצוב ובין שאינו קצוב, כל סכום שיגיע ובין אם בדרך אחרת כלשהי להסכם זה, ג'

אם בדרך אחרת כלשהי, בין שהסכום קצוב ובין ובין , בין אם לפי הסכם זה לקבלן מאת ענבל

 בגין ביצוע הקיזוז. שאינו קצוב, מבלי שיהיה עליה לתת כל הודעה לקבלן 

 סודיותשמירת  .08

ידי -כל מידע, הן בכתב והן בעל פה, שיימסר לקבלן, או למי מעובדיו, או למי מטעמו, על .08.0

ענבל ו/או ע"י גורם הקשור בענבל ו/או שיגיע לידיו, או לידי מי מעובדיו, או למי מטעמו, 

בקשר להתקשרות נשוא הסכם זה ו/או בכל התקשרות ו/או מגע בין הצדדים, במישרין או 

א יועבר לכל צד אחר, והקבלן ו/או מי מטעמו לא יעשו בו כל שימוש שהוא, בעקיפין, ל

 למעט לפי המוסכם עם ענבל מראש ובכתב.

לרבות כל ידע, בכתב או בעל פה, בנושא תהליכים הקשורים באופן  –"המידע" פירושו  .08.4

כלשהו לפעילותה של ענבל, כל מידע המתייחס לנתונים, שמות, כתובות, מסמכים, 

מחקרים, בדיקות, תרשימים, דו"חות, תזכירים, שיטות עבודה, תוכנות מחשב, תוכניות, 

אותיהם ונתוניהם, חקר, תוצשרטוטים, נוסחאות, נתוני ותוצאות בדיקות, תוכניות מ

נתונים טכניים כלשהם, שיפורים, ידע מסחרי כלשהו, תמחירים, מחקרי תהליכי פיתוח, 



 מעודכןנוסח  -הסכם התקשרות

שוק, נתוני שיווק, מידע הנוגע לעובדי ענבל וכל נושא אחר הקשור בענבל ו/או בתחומי 

 פעילותה.

מישרין הקבלן מתחייב להימנע מלמסור, לפרסם, לגלות ו/או להעביר בכל דרך שהיא, ב .08.1

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

פרסומו בכל אמצעי תקשורת כלשהו, כל פרט הקשור ו/או הנוגע למידע או הנובע ממנו. 

 שימוש ו/או העתקה של המידע, לכל אדם וגוף. כן מתחייב הקבלן שלא לגלות או לאפשר

ר סודיות ככל שיידרש ותצהיר זה יחייב הן אותו והן את כלל הקבלן יחתום על תצהי .08.2

 עובדיו, כן יחתים כל עובד ו/או קבלן משנה על תצהיר סודיות כל אימת שיתבקש.

הקבלן מצהיר כי ידוע לו, כי כל הפרה מצידו או מצד מי מטעמו של התחייבויותיו שבסעיף  .08.5

לפצות את ענבל בגין כל נזק ו/או זה תגרום לענבל נזק כבד, ובנסיבות אלה יהא עליו  00

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

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

 על פי כל דין.

זמן והיא תהא בתוקף התחייבות זו תעמוד בתוקפה מיום חתימת הסכם זה ללא הגבלה ה .08.8

 גם לאחר תום תוקפו של הסכם זה ו/או ההתקשרות ו/או המגעים שבין הצדדים.

 מניעת הפרעה לציבור .03

הקבלן יעשה כל הנדרש על מנת למנוע הפרעה לנוחיות הציבור ו/או לעובדי ענבל בגין  .03.0

 ניקיון על פי הסכם זה.שירותי ה קתהענ

ועל חשבונו כל נזק ופגיעה שיגרמו בקשר עם מתן שירותי  הקבלן אחראי לתקן באופן מיידי .03.4

הניקיון למבנה קיים, רשתות מים, ביוב, תיעול, חשמל, טלפון וכיו"ב, וזאת בין אם נגרמו 

באקראי ובין אם היו נחוצים או בלתי נמנעים במסגרת הענקת שירותי הניקיון. כל תיקון 

 של ענבל. נהכאמור יעשה לשביעות רצו

בסעיף זה לעיל כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו בכל מקרה של גרימת נזקים  אין באמור .03.1

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

 כל דין או רשות מוסמכת או תוך רשלנות או זדון.

 הפסקה ביטול או סיום ההסכם .41

ובהסכם זה, לענבל שמורה הזכות לבטל הסכם זה נוסף על האמור במסמכי המכרז על נספחיו 

 צדדית בכל אחת מאלה: -בצורה חד

ענבל בלבד תהא רשאית לבטל ו/או להפסיק ו/או לסיים את ההסכם עם הספק, וזאת בכל  .41.0

 הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.ועת שתמצא ענבל לנכון מכל סיבה שתראה בעיניה 

מראש ביטול ההסכם ו/או הפסקתו ו/או סיומו על ידי ענבל יעשו על ידי מתן הודעה לספק  .41.4

  לאחר מתן ההודעה.מים י 01ויכנסו לתוקף ובכתב 

ביטול ההסכם ו/או הפסקתו ייעשו על ידי ענבל ללא כל הודאה מראש לספק בכל אחת  .41.1

 מאלה: 

בו לגרום לנזק לענבל, פלילי ו/או לא אתי ו/או שיש  -כל חשד לכוונה ו/או מעשה .41.1.0

הקשור במישרין ו/או בעקיפין לספק ו/או מי מעובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי 

 מטעמו, יביא לסיום ההסכם במועד בו תקבע ענבל.
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 .ר"פש או/ו כינוס בהליכי הספק לפיו מידע הגיע למזמינה .41.1.4

 .הדין מהוראת הוראה הפר הספק לפיו מידע הגיע למזמינה .41.1.1

 . פ"הוצל או/ו ש"בימ בצו', ג צד לידי, התמורה את להעביר נדרשה המזמינה .41.1.2

שהשירותים זכות לבטל את ההסכם כל זמן  לא תהיה כלבמפורש, כי לספק  אתמובהר בז .41.2

 והכל לפי קביעת ענבל ואישורה על כך בכתב.המבוקשים טרם הושלמו, 

הועברו משרדי ענבל לעיר אחרת ו/או למקום אחר, לענבל שמורה הזכות להביא הסכם זה  .41.5

 לסיומו. 

הספק מתחייב לספק את השירותים המבוקשים באמצעות הכלים, המקום, המיקום, כח  .41.8

ידו למתן השירותים המבוקשים. -האדם, התעודות והאישורים )בתוקף( אשר הוצעו על

ימים מיום הידיעה על שינוי זה  1כל שינוי כאמור בתוך  הספק מתחייב להודיע לענבל על

 ו/או על הצפי לשינוי זה. 

בוטל או הופסק ההסכם כאמור לעיל, בכפוף לחובות הספק כלפי ענבל עפ"י הסכם זה,  .41.0

שבוצעו על ידו עד לביטול ו/או  מהשירותים המבוקשיםתשלם ענבל לספק בעד אותו חלק 

ופי, גמור ומוחלט של כל התמורה הכספית המגיעה לסילוק ס זה יחשבהפסקת ההסכם ו

 לספק על פי הסכם זה ו/או בקשר אליו.

השתמשה ענבל בסמכות או בזכות כלשהי מאלו שהוקנו לה בהסכם זה וסיימה או ביטלה  .41.8

את ההסכם )כולו או מקצתו( או הפסיקה את ביצועו )כולו או מקצתו(, לא תהיה לספק 

מוותר בזאת וויתור מלא סופי ומוחלט כלפי ענבל הספק עילת תביעה כלשהי נגד ענבל, ו

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

ו/או כל עניין אחר, הקשורים במישרין /ואו בעקיפין להסכם זה ו/או  הפסד ,במוניטין

לתמורה בעד אותו חלק  העלולים להיגרם לו מכך, פרט למסמכי המכרז על נספחיהם

 . ביטול ו/או הפסקת ההסכםשבוצעו על ידו עד למועד סיום ו/או  מהשירותים

מבלי לגרוע מזכויותיה של ענבל לפי הסכם זה תהיה ענבל רשאית וזכאית בכל אחד  .41.3

השירותים המבוקשים מהמקרים המפורטים בסעיף זה לעיל, למסור את המשך ביצוע 

 ובמסמכים השונים שנעשו על ידי הספק.  וכניותתלאחר ולהשתמש ללא הגבלה ב

למען הסר ספק אין באמור לעיל כדי לגרוע ו/או לפגוע בזכויותיה של ענבל על פי הסכם זה  .41.01

על פי הסכם זה ו/או כל חלק  והתחייבויותיו/או על פי כל דין בכל מקרה בו יפר הספק את 

ה כי הזכויות המוקנות לספק מהן. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בז

 , לא יחולו במקרה של הפרת ההסכם על ידי הספק.הסכם זהעל פי 

כל מידע, מסמך, נייר, הליך, פרוצדורה ו/או כל עניין אחר הקשור במישרין ו/או בעקיפין  .41.00

לשירותים המבוקשים נשוא הסכם זה, יהיו שייכים במלואם לענבל ולה בלבד. במסגרת 

ביר כל מידע לענבל, ככל שתבקש, בכל מסגרת זמן במלואו, היה זו הספק מתחייב להע

והופסקה ההתקשרות ו/או בוטל ההסכם, הספק יעביר לענבל את כלל המסמכים 

המצויים בידו והקשורים במישרין ו/או בעקיפין לענבל, וישמיד את כל המידע המצוי אצלו 

ו/או כל עניין אחר כך שלא יהיו במשרדיו מסמכים, חומרים אלקטרוניים, הודעות 

 במישרין ו/או בעקיפין לענבל ו/או להתקשרות נשוא הסכם זה.הקשורים 

 סמכות שיפוט .40
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לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל אביב ו/או המרכז תהיה הסמכות המקומית, 

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

 תהא סמכות לדון בעניינים אלה.  

 הודעות .44

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

פי כתובתו הרשומה במבוא להסכם -מעת שנשלחה לצד השני עלשעות  04כהודעה שנמסרה בתוך 

 שעות אם נמסרה ביד. 42זה בדואר רשום, או בתוך 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

__________________     __________________ 

 הקבלן        ענבל    

__________________     __________________ 

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

__________________        __________________

 2שם+ חתימה מורשה חתימה          2שם+ חתימה מורשה חתימה 
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 נספח ד' להסכם - ערבות בנקאית לביצוע החוזה )ערבות ביצוע(

 _____,                                                                                                                 תאריך:_____לכבוד

 ענבל חברה לביטוח בע"מ
 רח' ערבה 

  282ת.ד. 
 07177קריית שדה התעופה, 

 הנדון: ערבות מס. _____________

(, אשר נבחרו "ים/המבקש"לבקשת ה"ה ________________________________________________ )להלן:  .0
 לביטוח חברה ענבל עבור ניקיון והדברה )ולהלן: "השירותים"(שירותי  מתןלשם להיות הספקים/נותני השירות של חברתכם 

שקלים  אלף שמונים)במילים:   ₪ 81,111 אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  מ )ולהלן:"ענבל"(, "בע
( בתוספת הפרשי הצמדה, הנובעים מהצמדת סכום הקרן הנ"ל, למדד המחירים לצרכן "ל"הנ הקרן סכום"(, )להלן: חדשים

בכל המגיע או עשוי להגיע לכם מאת המבקש בקשר להתקשרותכם עמו  ,"(למדד הצמדה הפרשי" כמפורט להלן )להלן:
 ענבל. עבור השירותיםבמסגרת 

 ".הערבות סכוםהקרן הנ"ל בתוספת הפרשי ההצמדה למדד יקראו להלן: " .4

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

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

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

 .המכרז פרסום ביום המפורסם לצרכן המחירים מדד - ה"היסודי המדד" ג.

 

השווה להכפלת ההפרש בין המדד החדש אם יתברר כי המדד החדש על לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה, סכום 
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.

לאחר קבלת דרישתכם  )במילים: שבעה ימים(מים י 0תוך  את סכום הערבות, לפי החישוב דלעיל םאנו מתחייבים לשלם לכ .2
הראשונה בכתב, שתימסר לנו בכתובתנו: רחוב _________, בעיר ______, מיקוד_____, טלפון ושם איש קשר _______, 
)יש להכניס את כתובת הבנק(, כל סכום שצוין בדרישתכם עד לסכום הערבות, בלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או 

לה את הסכום האמור מאת המבקש, ובלבד שדרישתכם נמסרה לנו לפני יום פקיעת הערבות. לשם הסרת ספק, לדרוש תחי
 דרישתכם לתשלום סכום הערבות יכול שתיעשה לשיעורים, ובלבד שסך התשלומים לא יעלה על סכום הערבות.

 ערבותנו זו הינה מוחלטת, אוטונומית ובלתי מותנית. .5

כולל( בלבד, ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. הדרישה על פי ) 4103_________, יום ערבות זו תישאר בתוקף עד ל .8
 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  

 סניף ___________________מספר  

  תאריך:_____________

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

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו _____________________________)להלן "הספק"( 

עד יום ________________בקשר לאספקת שרותי לתקופת הביטוח  מיום _______________ 

 ניקיון  והדברה בבית חברת ענבל ומשרדיה  בקרית שדה התעופה,  את הביטוחים המפורטים להלן:

 
 

 ביטוח חבות המעבידים .1

 כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים; של הספק אחריותו החוקית ביטוח .0.0

 

ארה"ב לעובד, מקרה  ולתקופת דולר  5,111,111גבולות האחריות לא יפחתו מסך  .0.0.0

 ביטוח )שנה(;

מ היה  ונטען לעניין  "הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות  את ענבל חברה לביטוח בע .0.0.4

קרות  תאונת עבודה/מחלת מקצוע  כי היא נושאת בחבות מעביד כלפי מי מעובדי 

 הספק. 

 

 כלפי צד שלישיהספק ביטוח אחריות  .2

 

ת כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגין נזקי גוף אחריותו החוקית בביטוח אחריו .4.0

 ורכוש במתן שירותי ניקיון והדברה.

דולר ארה"ב,  למקרה ולתקופת הביטוח,    4,511,111גבולות האחריות שלא יפחתו מסך    .4.4

 )שנה(. 

 (.CROSS LIABILITYבפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת ) .4.1

 ישי.רכוש חברת ענבל  ייחשב רכוש צד של .4.2

מ, ככל  שתחשב אחראית "הביטוח  על פי הפוליסה יורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע .4.5

 למעשי ו/או מחדלי הספק.

                                                                                            

 ביטוח אחריות מקצועית  )עבור שירותי הדברה( .3

 

 לגבי שירותי הדברה בביטוח אחריות מקצועית.של הספק אחריותו המקצועית  ביטוח .1.0

 זק מהפרת חובה מקצועית של הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים   מטעמוהפוליסה תכסה כל נ .1.4

ואשר אירע  כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, 

תן שירותי  הדברת מזיקים  בבית ענבל ומשרדיה הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב בקשר למ

 בקרית שדה התעופה.

 דולר ארה"ב  למקרה ולשנה.   451,111  שלמסך   פחותגבולות  האחריות לא  .1.1

 ולל את ההרחבות הבאות:כוורחב ההכיסוי על פי הפוליסה  .1.2

     

 מרמה ואי יושר של עובדים; .1.2.0
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 חודשים; 8 -הארכת תקופת הגילוי ל  .1.2.4

 .                                                                 CROSS LIABILITYאחריות צולבת  .1.2.1

                                                        

ורחב לשפות  את ענבל חברה לביטוח בע"מ ככל שתתחשב  אחראית ההכיסוי על פי הפוליסה  .1.5

 למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו. 

 

 ביטוח רכוש .4

 

בביטוח אש מורחב בערכי כינון את הציוד וכל כלי העבודה המופעלים על ידו ומטעמו  הספק מבוטח

 לביצוע עבודות הניקיון וההדברה בבית ענבל ומשרדיה. 

 

 כללי .5

 

 התנאים הבאים: קיימים בכל פוליסות הביטוח הנדרשות

 

מ , בכפוף להרחבי "וח בעענבל חברה לביטאת כמבוטחים  נוספים  הוספנולשם המבוטח  .5.0

 השיפוי כמפורט לעיל.

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם   .5.4

יום לפחות במכתב רשום ליועצת המשפטית של ענבל  81ניתנה על כך הודעה מוקדמת של  

 מ בקרית שדה התעופה."חברה לביטוח בע

יבוב/תחלוף, תביעה, חזרה או השתתפות כלפי ענבל חברה המבטח מוותר על כל זכות ש .5.1

 לביטוח בע"מ ועובדיה, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם  לנזק  מתוך כוונת זדון.

הספק  אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל   .5.2

 החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

 ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק. .5.5

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר  .5.8

מ והביטוח הינו בחזקת ביטוח "לא יופעל כלפי ענבל חברה לביטוח בע ,קיים ביטוח אחר

 הביטוח.ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי 

 תנאי הכיסוי של הפוליסות לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט".  .5.0

 

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

 בברכה,                                                                                                                           

 __________________ 

 חתימה וחותמת  
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 נספח ו'

 נוסח ההודעה לעובדי הקבלן

 

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

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

 לדעת על כך.

לונות וטיפול בהן. לשם כך, ענבל מינתה את גב' _______________ להיות הממונה לעניין קבלת ת
 ניתן לפנות אל הממונה לבירות תלונות באחת או יותר מהדרכים הבאות:

 

 טלפון: __________________

 פקס: ___________________

 דוא"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        

 


