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 SO01/23 מס' פומבי מכרז

 מנהלי

 כללי .1

 מתןל הצעות ,זה מכרז בתנאי העומדים מציעיםמ  לקבל מבקשת צפת האקדמית המכללה .1.1

 הכנת ,תאונות ברור ,סיכונים סקרי לרבות ,המכללה אתרי בכלל בטיחות ממונה שירותי

 הדרכות ,חוץ קבלני עבודת הסדרת ,חירום תרגילי ,בטיחות הוראות הכנת ,בטיחות תוכנית

 לדינים ובהתאם למכרז א' כנספח המצ"ב השירותים במפרט למפורט בהתאם בטיחות

 ("החוק"  :)להלן 1954-תשי"ד ,העבודה על הפיקוח ארגון חוק זה ובכלל הרלוונטים

 (בטיחות ממוני) העבודה על הפיקוח ארגון תקנות ובפרט החוק מכוח שהוצאו והתקנות

  :)להלן צפת( האזורית )המכללה לה הקשורות העמותות לרבות במכללה ,1996 – התשנ"ו

   :)להלן מכרז במסמכי המפורטים ולדרישות לתנאים בהתאם הכל ,"(המכללה"

  .("העבודה" ו/או "שירותיםה"

 החוזה חתימת ביום תחל שייבחר המציע עם שיחתם ההסכם במסגרת ההתקשרות תקופת .1.2

 הארכת על תחליט שהמכללה אפשרות עם חודשים 12 של ולתקופה מכללהה ידי על

 התקשרות. שנות 5 -ל עד הכל ובסך פעם בכל חודשים 12 של נוספות תקופות 4 ל התקשרות

 דעתה שיקול לפי ,ההתקשרות את לבטל כללההמ מאפשרות לגרוע כדי לעיל באמור אין

 לנותן פיצוי כל וללא מראש ימים 30 של מוקדמת בהודעה השירותים נותן עם ,הבלעדי

  .הביטול בגין השירותים

 הבהרות קבלת לצורך ,חלקם או כולם ,למציעים לפנות הזכות את לעצמה שומרת המכללה .1.3

  .להצעתם

 יחד ,שהיא אחרת הצעה כל או  ,ביותר הזולה ההצעה את לקבל מתחייבת אינה המכללה .1.4

 דעתה שיקול לפי הכל ,כולה את או בלבד מההצעה חלק לקבל רשאית המכללה זאת עם

  .הבלעדי

 לרבות ,התכולה מסמךב המפורטות הדרישות רשימת את לשנות רשאית תהיה המכללה .1.5

 כך על תודיע והיא ,הבלעדי דעתה שיקול לפי ,עת בכל ,אלה מדרישות להפחית אוו/ להוסיף

 בקבצי להתעדכן המלאה האחריות מוטלת בלבד המציעים על .המכללה באתר מראש

  .המכללה באתר יפורסמו אשר המכללה ובהבהרות ותשובות השאלות

 התנאים לכל המציע מצד הסכמה ועניין דבר לכל מהווה ,לבקשה הצעה הגשת עצם .1.6

  .ולהלן לעיל המפורטים וההוראות
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 מוקדמים  סף תנאי .2

 הסף בתנאי עמידה שלצורך הרי ,המכרז במסמכי אחרת במפורש נקבע כן אם אלא כי בזאת מובהר

 אשר גוף כל של אחר פרט כל ו/או ניסיון לייחס ניתן לא וכי בעצמו הסף בתנאי לעמוד המציע על

 מיזוג לגביו בוצע אשר גוף ,המציע של שותף ,בת חברת ,אם חברת למעט ,למציע עצמו המציע אינו

 זה. למכרז הצעות להגשת האחרון המועד טרם המציע עם רכש או

 הרישום תמצית של עדכני ותדפיס התאגדות תעודת להצעתו יצרף תאגיד ינושה מציע .2.1

 מטעם החתימה מורשי בדבר רו"ח/עו"ד אישור וכן ,דין לפי בפנקס לגביו המתנהלת

 מציע וכי תאגידים למס' המשותפת הצעה להגיש ניתן לא כי בזאת מובהר המציע. התאגיד

 .אחר תאגיד של נתונים הצעתו במסגרת לעצמו לייחס רשאי אינו

 .זו הצעה הגשת למועד התקפה מורשה עוסק תעודת צירוף ,מורשה עוסק המציע אם

 נמצא ו/או נכסים כונס צו נגדו הופעל ו/או רגל פשיטת ו/או פירוק בהליכי נמצא אינו המציע .2.2

  נושיו. עם הסדר בעריכת

   :(גורם אותו עבור במצטבר) הינו במציע בכיר שותף או המציע של הבעלים אחד או המציע .2.3

 מנהל – הכלכלה משרד מטעם הבטיחות על ממונה לשמש בתוקף כשירות אישור בעל (א)

 .בעבודה וגהות בריאות ,בטיחות ,העבודה על התעסוקתית והבריאות הבטיחות

ובתוקף במועד הגשת  יותר מוקדם או 2020 משנת בטיחות כממונה הסמכה תעודת בעל (ב)

 .המענה למכרז

 האחרונים החודשים 36 במהלך ברצף לפחות חודשים 12 של מוכח ניסיון בעל מציעה .2.4

ציבורי ו/או  במוסד בטיחות ממונה שירותי אספקתב ,למכרז המענה הגשת למועד שקדמו

  .ממשלתי

 תקנות פי על למוסדות בטיחות שירותי משמעו זה לעניין בטיחות ממונה שירותי אספקת **

 ממונה שירותי" להלן) 1996 – התשנ"ו ,(הבטיחות על ממונים) העבודה על הפיקוח ארגון

  .("בטיחות

  מציעים. בסיור השתתף מטעמו מורשה אדם או המציע .2.5

 מתנאי באחד יעמוד לא אשר מציע  .ההצעה הגשת לעצם הכרחיים סף תנאי הינם מעלה התנאים

  .תפסל הצעתו – מעלה המוזכרים הסף

 ,מסמך הצעתו עם המציא לא אשר למציע לאפשר ,חייבת לא אך ,רשאית תהא המכרזים ועדת

 תוך למכללה הנ"ל המסמכים המצאת את להשלים ,זה מכרז עפ"י כנדרש אחר נייר כל או אישור

 למועד תוקף בעלי יהיו אחר נייר כל או אישור ,מסמך שכל דובלב המכללה ידי על שיקבע זמן פרק

  .שנקבע המועד לאחר ולא הצעות להגשת זה במכרז שנקבע האחרון
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  תאריכים ריכוז טבלת .3

    :במכרז התאריכים את המרכזת טבלה להלן

 השעה עד תאריך פעילות

  מציעים סיור

 3/1/23 התאריכים בין פרטני סיור יתואם

 בטל' טלפוני קשר ליצור יש 12/1/23ועד 

 יור.לס מועד לקביעת 04-6927726

 13:00 19.1.23 הבהרה שאלות להגשת אחרון מועד

 13:00 23.1.23 הבהרה לשאלות המכללה למענה אחרון מועד

 13:00 31.1.23  המכרזים לתיבת הצעות להגשת אחרון מועד

 

 במסמכי המוזכרים המועדים לבין שלעיל בטבלה המצוינים המועדים בין סתירה של במקרה

  .בטבלה המצוינים המועדים יגברו ,המכרז

 המכרז לגבי והבהרות פניות .4

 ההצעה הגשת לפני לקבל יהיה ניתן המכרז למסמכי והבהרות נוספים הסברים לקבלת פנייה .4.1

 בכתב שאלות להעביר ניתן   .(3 סעיף) תאריכים ריכוז בטבלת המפורט האחרון למועד עד

 6927726-04   :טלפון מס' , il .ac .safia@zefat במייל  ,ארבל צפי הגב' לידי  למכללה בלבד

  .טלפונית נוסף מידע כל יינתן לא  .בלבד  המייל קבלת אישור לצורך זה במכרז נמסר

 המציע  .לעיל 3 בסעיף הרשום מועדה לאחר שיגיעו הבהרה שאלות על תענה לא המכללה

  .האמור למועד עד התקבלו אכן ההבהרה שאלות כי ,לוודא אחראי יהא לבדו

 חלק על לענות רשאית והיא אליה שיופנו הבהרה שאלות על לענות מתחייבת אינה המכללה .4.2

  .ספציפיות שאלות על חלקי באופן לענות או מהשאלות

 בקשר המכללה ידי על ייערכו אשר תוספת ו/או עדכון ו/או תיקון ו/או שינוי ו/או הבהרה כל .4.3

 באתר רק יפורסמו ,במכרז משתתפים לשאלות כמענה ו/או מיוזמתה ,המכרז עם

 אודות" ל להיכנס יש il .ac .zefat .www   :בכתובת המכללה של האינטרנט

 האחריות חלה בלבד המציע על  ."(אינטרנטה אתר" להלן) מכרזים"ו דרושים"/"המכללה

 ,למכרז תוספת או שינוי כל  .האינטרנט באתר המפורסם תיקון ו/או שינוי בכל להתעדכן

 של הבהרה שאלות בעקבות ובין המכללה ביוזמת בין ,ההצעות להגשת האחרון המועד לפני

  .המציעים את ויחייב ,דעתה שיקול לפי ,המכללה ידי על יעשה ,מציעים

  . ומההסכם מהמכרז נפרד בלתי חלק יהוו ,כאמור שינוי והודעות הבהרות ,תשובות .4.4

 ניתנה אם אלא ,המכללה של הבהרה לכל תוקף יהיה לא כי ,מובהר ספק הסר למען .4.5

   .המכללה נציג ידי על בכתב/בדוא"ל

mailto:safia@zefat.ac.il
http://www.zefat.ac.il/
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 ההצעה הגשת תהליך .5

 בגוף תוספת ע"י בין לגביהם הסתייגות כל או המכרז במסמכי תוספת או שינוי כל .5.1

 אילוכ בהצעה הדיון בעת בחשבון יובאו לא אחרת דרך בכל או לוואי במכתב ובין המסמכים

 של הבלעדי הדעת שיקול עפ"י ההצעה של לפסילתה לגרום עלולים ואף נכתבו לא

  .המכללה

 הסכמה יהוו ,נספחיו וכל המכרז מסמכי יתר על וחתימה חתום כשהוא ההצעה הגשת טופס .5.2

 ונספחיו המכרז במסמכי המופיעים וההוראות ההתניות ,התנאים לכל המציע מצד

 כמפורט תנאיו כל על המכללה עם ההתקשרות הסכם נוסח את ,היתר בין ,והכוללים

  .זה למכרז בנספחים

 לתיבת להכניס יש המכרז מעטפת את .סגורה מעטפה בתוך ,בעברית תוגש ההצעה .5.3

 ,11 ירושלים ברחוב ,המנכ"ל לשכת – צפת האקדמית המכללה הנהלת במשרדי המכרזים

 למועד עד הנ"ל המכרזים בתיבת תימצא שלא עההצ  .לעיל 3 בסעיף המפורט מועדל עד

  .המכללה של המכרזים ועדת ע"י תידון לא - ההצעות להגשת שנקבע האחרון

 ,עסקים ימי שני עד ,עת בכל ,הצעות להגשת האחרון המועד את לדחות רשאית המכללה .5.4

  .הצעתו תוקף את ,בהתאמה ,המציע יאריך זה במקרה  .שפורסם האחרון ההגשה מועד לפני

 להצעה נדרשים מסמכים .6

   :הבאים המסמכים את להצעתו לצרף המציע על

 ,מוסף ערך מס וחוק הכנסה מס פקודת פי על חשבונות ספרי ניהול בדבר בתוקף םיאישור .6.1

  .1976 - התשל"ו ,ציבוריים גופים עסקאות לחוק בהתאם

 הרישום תמצית של עדכני ותדפיס התאגדות תעודת להצעתו יצרף תאגיד ינושה מציע .6.2

 מטעם החתימה מורשי בדבר רו"ח/עו"ד אישור וכן ,דין לפי בפנקס לגביו המתנהלת

 התקפה מורשה עוסק תעודת לצרף נדרש – מורשה עוסק המציע אם  המציע. התאגיד

 .למכרז מענהה הגשת למועד

  .הנספחים כל + המציע ועו"ד המציע ידי על חתומה המציע הצהרת - ב' נספח .6.3

 המציע. התאגיד מטעם החתימה מורשי בדבר עו"ד / רו"ח אישור .6.4

 הבטיחות מנהל – הכלכלה משרד מטעם הבטיחות על ממונה לשמש בתוקף כשירות אישור .6.5

 בעבודה. וגהות בריאות ,בטיחות ,העבודה על  התעסוקתית והבריאות

 יותר. מוקדם או 2020 משנת בתוקף בטיחות כממונה הסמכה תעודת .6.6

  .2.4 בסעיף לרשום בהתאם המציע ניסיון את המוכיחה לקוחות רשימת הכולל ד' נספח .6.7
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  הזוכה בחירת .7

  . שהוגשו המסמכים פי -על המכרז של הסף בתנאי המציע עמידת בדיקת  - 1 שלב

 נק' 80 לקוחות המלצת וציון לפחות נק' 75 כללי איכות ציון   :הכרחי תנאי] איכות ציון קביעת – 2 שלב

    .[לפחות

 המחיר הצעות של כספית השוואה – 3 שלב

  (50%) האיכות מרכיב וציון (50%) המחיר מרכיב ציון   :ציון שקלול – 4 שלב

   :]A[ המחיר מרכיב ציון קביעת .7.1

 הצעות ויתר ,זה לרכיב הנק' 100 מלוא את תקבל ביותר הנמוכה המשוקללת המחיר הצעת

 .אליה ביחס ינוקדו המחיר

   :[Q] האיכות מרכיב ציון קביעת .7.2

 50% יהוו אשר ,אפשריות ודותנק 100 סה"כ  .מטה המפורטים מהפרמטרים יורכב האיכות ציון

 [Q] איכות ציון תקבל אשר הצעה  .נק' 75   :נדרש לימינימ איכותי מרכיב ציון  .הכולל מהציון

  :האיכות ציון מרכיבי פירוט להלן מובא .תפסל נק' 75 מ הנמוך

  :נקודות 03 – לקוחות דעת חוות (א)

 רציפים חודשים 12 במשך ,השירותים מתןב מציעה עבד ו/או עובד עמם לקוחות המלצות

 לושבש למכרז הצעות להגשת האחרון למועד שקדמו האחרונים החדשים 36 במהלך ,לפחות

 3 במהלך המכללה עם עבד אשר מורשה עוסק / תאגיד כי בזאת מובהר .האחרונות השנים

 "המלצת ציון את תקבע המכללה של דעתה חוות – חלקן( או )כולן האחרונות השנים

 נקודות 80 מ פחות לקוחות המלצות ציון עם מציע – זה בסעיף כי בזאת מובהר  .לקוחות"

    .תפסל הצעתו –

  :נקודות 07 - מהמציע המכללה התרשמות (ב)

 המכללה התרשמות ו/או המציע עם ראיון ביצוע לאחר תקבע המכללה התרשמות

 כיבוי הדרכת ,מסוכנים חומרים הדרכת – כגון ,בעבודה בטיחות בתחום המציע תמהסמכו

  בגובה. בעבודה הדרכה ,אש

 הרשויות ושאר אש כיבוי מול רישוי הליכי הובלת נושאב המציע ניסיון גם בחשבון יילקח

  הרלוונטיות.

   :[T] סופי ציון קביעת .7.3

  הזוכה. כהצעה תוכרז ביותר הגבוה (T) הציון בעלת ההצעה

T = 0. 5*A + 0. 5*Q 

  :הצעות בין שוויון .7.4

  :להלן כמפורט תינתן עדיפות ,הצעות בין הסופי בניקוד שוויון של במקרה

 ומעלה( 50%) אישה שליטתב עסקל העדפה תינתן; 

 לחוק 9-ו 3 בסעיפים לאמור בהתאם מוגבלות עם אנשים מעסיק אשר עסקל העדפה תינתן 

 .1998-תשנ"ח ,מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון
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 שני" "כשיר .8

 הבאות הינן שהצעותיהם ,שניים או אחד במציע לבחור רשאית תהיה המכרזים ועדת .8.1

 השני הכשיר שסירבו ככל שלישי". וכ"כשיר שני" כ"כשיר ,הזוכה ההצעה לאחר בדירוג

 רשאית תהא המכרזים ועדת ,שלישי כשיר ו/או שני ככשיר לשמש ,השלישי הכשיר ו/או

 הלאה. וכך שלאחריהם במקומות דורגו שהצעותיהם במציעים לבחור

 מתן מיום חודשיים תום עד בתוקפן יעמדו השלישי הכשיר ו/או השני הכשיר של הצעתם .8.2

 האחרון כמועד שנקבע ממועד אחת שנה עד היותר ולכל המקורי לזוכה עבודה התחלת צו

 מכללהה ידי על יתבקשו אם ,הצורך במידת .ביניהםמ המוקדם לפי ,למכרז הצעות להגשת

  נוספת. לתקופה הצעותיהם תוקף את השלישי הכשיר ו/או השני הכשיר יאריכו

 בו מקרה בכל במכרז כזוכה השלישי ו/או השני הכשיר על להכריז רשאית המכרזים ועדת .8.3

 שנחתם ההסכם שיבוטל או הסכם עמו ייחתם שלא או מהצעתו בו יחזור המקורי הזוכה

 הבלעדי. דעתה לשיקול בהתאם זאת ,שהיא סיבה מכל ,עמו

 שידורג למציע תישלח שלישי ככשיר ו/או שני ככשיר מציע של בחירתו על מתאימה הודעה .8.4

 כאלו. שידורגו ככל ,בהתאם

 עמו תקשרת לא אם מכללהה כלפי תביעה עילת כל תהיה לא השלישי ו/או השני לכשיר .8.5

 דעת לשיקול נתונה השני הכשיר עם התקשרות הארכותיה. לרבות ,זו תקופה במהלך

 המכרז לבטל אלא ,לשלישי ו/או השני לכשיר לפנות שלא רשאי האת איוה בלבד מכללהה

 חדש/נוסף. מכרז לפרסם או

 בהצעות עיון זכות .9

 אם כי ,לכך ער והמציע מקצועי סוד או מסחרי סוד כל בה שאין כזו תיחשב המציע הצעת .9.1

  .זאת שידרוש במכרז מהמשתתפים מי או כל של לעיונם לעמוד הצעתו עשויה כזוכה ייקבע

 יציין ,מקצועי לסוד או מסחרי לסוד טענה בשל הצעתו של בחלקים עיון למנוע המציע רצה .9.2

 ההחלטה כי ,בזאת מובהר  .זו לטענתו נימוקים מתן תוך ,כאמור החלקים את נפרד בדף

 נתונה ,מקצועי סוד או מסחרי סוד בשל הזוכה מהצעת בחלקים העיון מניעת בדבר הסופית

  .זה במכרז מקצועי או מסחרי סוד אינו מחיר – הבהרה  .המכרזים ועדת של דעתה לשיקול

 ₪ 500  ע"ס בתשלום כרוך ,הזוכה הצעת לרבות ,המכרזים ועדת של בהחלטותיה העיון .9.3

  .מע"מ גובה המכללה אין  .אג' 70   :עמוד כל סריקה / צילום  .בכך הכרוכות ההוצאות בגין

 זכויות שמירת .10

 יהיו לא במכרז והמשתתפים ,צפת האקדמית מכללהל שמורות המכרז במסמכי הזכויות כל

  .זה במכרז הצעה והגשת הכנת לצורך אלא המכרז במסמכי שימוש כל לעשות רשאים

 המכרז הוצאות .11

 תחולנה במכרז ובהשתתפות למכרז ההצעה בהכנת הכרוכות ,שהוא וסוג מין מכל ,ההוצאות כל

  .ציעהמ על
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 ביצוע ערבות .12

 מבוטל.

 ומתן משא יהולנ .13

 הצעותיהם אשר מציעים (3) שלושה עד עם מו"מ לנהל הזכות את לעצמה שומרת המכללה .13.1

 ביותר. הגבוה (איכות + מחיר) המשוקלל הציון בעלות

 יהיו במסגרתו ,הסופיות הכספיות ההצעות מתן שלב ייערך ,כאמור מו"מ וינוהל היה .13.2

 ,שמי זיהוי ללא ,סגורות במעטפות ,סופיות כספיות הצעות להגיש רשאים כנ"ל המציעים

 עד סופית הצעה תוגש שלא ככל המכללה. ידי על שיקבע למועד עד המכרזים תיבת לתוך

 הסופית. הצעתוכ מציע אותו של הראשונה ההצעה חשבת ,המזמינה ידי על שייקבע למועד

 משא עוד ינוהל לא ,הזוכה ההצעה בחירת ולפני הסופיות הכספיות ההצעות הגשת לאחר .13.3

  המציעים. עם ומתן

 של והסופיות הראשונות הצעותיהם לרבות ,שיתקבלו ההצעות כל את תבדוק כללהמה .13.4

 על להחליט רשאית כללההמ החלטתה; תינתן ,האיכות ציון שקלול ולאחר ,המציעים

 את ולבטל שהיא הצעה כל לבחור שלא להחליט או ביותר עמה המיטיבה ההצעה בחירת

 .המכרז

 התקשרות חוזה חתימת .14

 המכללה ישלימו ,("הספק" ו/או "הזוכה"   :)להלן הצעתו קבלת על למציע המכללה הודיעה

 השלמת תוך ,המכרז למסמכי המצורף ההתקשרות הסכם על החתימה תהליך את והזוכה

  .הצעתו קבלת על בכתב הודעה לזוכה שתימסר מעת ימים 15 תוך וזאת ,החסרים הפרטים

 והנספחים המסמכים יתר את השלים לא או/ו ההתקשרות הסכם על יחתום לא הזוכה בו במקרה

 ולפנות הצעתו קבלת את לאלתר לבטל רשאית המכללה תהא ,לעיל הקבוע ובמועד לעיל כאמור

 בזאת מוותר והוא יןיבענ להתנגדות ו/או לערעור כלשהי זכות לו שתהא מבלי וזאת אחר מציע לכל

  .כאמור התנגדות ו/או ערעור זכות כל על

 ו/או נדרשים אשר האישורים ולכל לדין ,לחוק כפופים יהיו ההתקשרות בהסכם התנאים כל

  .ההסכם חתימת במועד פיהם על יידרשו
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 התקשרות .15

 כלל את הזוכה יגיש ,זכתה הצעתו כי המכללהמ הודעה מהמצעים למי שתימסר לאחר .15.1

  .זה מכרז תנאי לפי הנדרשים והנספחים האישורים

 בהסכם כאמור הספק של התחייבויותיו כל וקיום למכללה השירותים לאספקת ורהבתמ .15.2

 ,הזכייה הצעתב ראמוכ התמורה תא פקסל המכללה תשלם ,ובמועדן במלואן ,נספחיו על זה

  .המכללה מאת מאושרת רכש הזמנת בקבלת מותנה

 היחידי הגורם  .מכרז זהב רשומים אינם אשר רותיםיש בגין חייבל מוחלט איסור חל .15.3

 כלב  .בלבד המכללה של הרכש תמחלק הינה לאספקה יםשירותים חדש לאשר המוסמך

 תוחזר – הרכש מחלקת אישור ללא כלשהו פתרון ו/אושירותים  אספקת של מקרה

 בלבד הרכש איש דעת לפי ,בכלל אם ,ייקבעשירות/הפתרון ה ומחיר לספק החיוב חשבונית

  .כך על עוררין יהיו לא ולספק

   :הבהרות .16

 שראית היא וכן כלשהי בהצעה או ביותר הזולה בהצעה לבחור מתחייבת איננה המכללה .16.1

  .המכללה של הבלעדי דעתה שיקול פי על הכל ,מועד בכל המכרז את לבטל

 את לבטל רשאית מכללהה היהת ,המכרז מסמכי פי על בהתחייבויותיו יעמוד שלא משתתף .16.2

 הבא היה שדרוגו המשתתף את חלופי כזוכה ולהכריז למשתתף בכתב בהודעה הזכייה

  .בתור

 עם להתקשר ולא ההזמנה מן בה לחזור  הזוכה קביעת לאחר גם ,רשאית תהיה המכללה .16.3

  ,כלל חוזה על לחתום ושלא  כזוכה נקבעה שהצעתו המציע לרבות המציעים מן אחד אף

 לה והנימוקים כאמור החלטה על הודעה כך; בשל כלשהו לפיצוי זכאי יהיה לא המציע

  .העניין בנסיבות האפשר ככל מוקדם ,לספק  יימסרו

 

 

 

 רב, בכבוד

 מנכ"ל       ,נון-בן שלומי

  צפת האקדמית המכללה
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 (SOW) התכול מפרט - א' נספח

 ,בטיחות ממונה שירותי מתן עם בקשר השירותים נותן על החל דין כל ודרישות מהוראות לגרוע מבלי

 העבודה על הפיקוח ארגון לתקנות בהתאם יהיו הבטיחות על הממונה ע"י ינתנו אשר השירותים

 "השירותים"  :להלן) להלן המפורטים השירותים את יכללו וכן , 1996 – התשנ"ו (בטיחות ממוני)

  :("העבודה" ו/או

 למכללה לסייע ,בטיחות בענייני ולתקנים לתקנות ,לחוקים הנוגע בכל למכללה לייעץ - כללי .1

 של תעסוקתית ובריאות אנוש הנדסת ,גיהות ,לבטיחות בנוגע והתכנון הניהול צוות ולאנשי

 שמתעוררת ושאלות בבעיות טיפול לרבות ,אלו בנושאים התודעה את ולקדם במכללה העובדים

 המכללה. של המקצועי הצוות עם פגישה או טלפונית פניה ע"

 .כללהלמ עליהם ולהודיע וגיהות בטיחות מפגעי לאתר .2

 במכללה. נאותים וגיהות בטיחות התקני קיום לוודא .3

 בציוד ,במבנים ,במתקנים ,העבודה בתהליכי ,במכללה נאותים בטיחות סדרי הנהגת לדרוש .4

 בהם. שינוי ובכל ובחומרים

 ,(עובדים והדרכת מידע מסירת) העבודה על הפיקוח ארגון תקנות הוראות לקיום לפעול .5

  עובדים. להדרכת תכנית ולהכנת ,1984 – התשמ"ד

 הבטיחות תכנית הוראות ביצוע לוודא כן וכמו ,כנדרש ועדכונה בטיחות תכנית הכנת לוודא .6

 שהוכנה.

 ,ומסקנות ממצאים בכתב לערוך ,לקחים להפיק במגמה מקצוע ומחלות עבודה תאונות לחקור .7

 לנסיבות באשר העובדים הדרכת ולוודא התאונות הישנות למניעת צעדים למעביד להציע

 מהחקירה. שהופקו והלקחים התאונה

 במכללה. שאירעו מקצוע ומחלות עבודה לתאונות הקשור והתיעוד המידע כל את לרכז .8

 על להשגיח ולעדכנם. לפרסמם ,בעבודה הסיכונים על מידע ותמצית וגהות בטיחות נהלי להכין .9

  הפרתן. של מקרה כל על למעביד ולדווח והגהות הבטיחות הוראות ביצוע

 בציוד לשימוש הדרכה שילוט והתקנת מסוכנים עבודה ותהליכי ציוד ,חומרים סימון לוודא .10

 אישי. מגן

 ציוד ושל עבודה כלי ,אישי מגן ציוד ,הבטיחות התקני של תקינות ומעקב ביקורת ביצוע לוודא .11

  תקופתית. בבדיקה החייב

 דרישה קיימת שלגביהם לגורמים החשופים לעובדים רפואיות בדיקות שגרת קיום לוודא .12

 אלה. בדיקות לעריכת

 דרישת קיימת כאשר ,מוסמכות מעבדות ידי על תעסוקתיות סביבתיות בדיקות ביצוע לוודא .13

 והעובדים מכללהה לידיעת ולהביא הבדיקות ממצאי את לתעד בתקנות; או בחוק כזאת בדיקה

 לנקוט. שצריך האמצעים ואת השלכותיהן את
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 שירותים ונותני קבלנים על יחולו אשר נאותים וגיהות בטיחות תנאי שיבטיחו הסדרים לקבוע .14

  המכללה. בחצרי שיפעלו

 ניהול ועדת בטיחות בהתאם לדרישות החוק. .15

 כך על ולדווח ,בריאותו או עובד לחיי מיידית סכנה נשקפת כאשר עבודה הפסקת על להורות .16

  לנציגו. או למעביד מייד

 חירום. למצבי תרגילים ושגרת תכנית קיום לוודא .17

 והגיהות הבטיחות רמת להעלאת פעולותיו על ,דרישתו פי על ,אזורי עבודה למפקח לדווח .18

 במכללה. סיכונים ומניעת

 במכללה. הפיקוח בביקורי עבודה למפקח להתלוות .19

 שבו במכללה מקום לכל להיכנס הסמכות הבטיחות על לממונה תינתן ,השירותים מתן לשם .20

 למילוי הנדרשות הפעולות בכל ולנקוט והגיהות הבטיחות סידורי את לבדוק ,עובדים מועסקים

  תפקידו.

  : שיכללו ,שוטף באופן במכללה בטיחות הדרכות ביצוע .21

 ,ימיותכ -  במכללה השונות במעבדותו הרפואית הסימולציה במרכז בטיחות הדרכת (א)

 האקדמי הסגל עבור ,זאת דורשת אשר נוספת אחרת מעבדה וכל אופטומטריה ,ביולוגיות

 אחת מרוכזת הדרכה  :בשנה פעמיים עד) העבודה התחלת לפני המעבדה של והניהולי

 .(בסמסטר

 ואחזקה. בינוי לעובדי שנתית הדרכה ב. (ב)

 אש. בטיחות ,נכונה הרמה ,ארגונומיה  :משרד לעובדי שנתית הדרכה ג. (ג)

 ובכפוף שוטף באופן בטיחות מבחינת הנדרשים וביקורות סיורים ,סיכונים סקרי ביצוע .22

 לידי ביקורות ודוחות הסיורים דוחות ,הסיכונים סקר ממצאי והעברת ,דין כל להוראות

 בטיחות. והנחיות מסקנות ביצוע אחר מעקב לרבות ,המכללה

 .ככל שיידרשו ,הבטיחותית מהבחינה ושיפוצים בינוי של פרויקטים ולווי בטיחות ייעוץ .23

 יותקן) בתקנות כמתחייב בטיחות שילוט ,וכמתחייב ,המכללה תורה עליהם במקומות התקנה .24

 .(הבטיחות ממונה ע"י שמופק הסטנדרטי השילוט

 כנדרש  ומעקב ,מפורט דו"ח הפקת כולל ובקפיטריה במעבדות מנדפים של שנתית בדיקה ביצוע .25

 בתקנות.

 שנתית 12 או 6 ובדיקה ,מורשה מבקר ע"י המכללה בשטחי כיבוי מטפי של שנתית בדיקה ביצוע .26

 מעקב המעודכן. 1 חלק 129 לת"י בהתאם ,מוסמכת מעבדה באמצעות (המטף לסוג בהתאם)

  בתקן. כנדרש הבדיקות על ממוחשב

 כיבוי. וברזי לגלגלוני שנתית בדיקה ביצוע .27

 וכו'. חירום ארונות ,עיניים שוטפי ,חירום מקלחות  :חירום לציוד תקופתית בדיקה ביצוע .28
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 מייננת. ובלתי מייננת קרינה בנושאי ואחריות יפולט .29

  (.בשנה פעם תרגיל) וחילוץ כיבוי ותרגילי לחירום הערכות ביצוע .30

 מידע ,בטיחות עלוני  :כגון ,הבטיחות נושא בכל במכללה מידע והפצת הדרכה אמצעי פיתוח .31

 וכו'. ,המכללה של האינטרנט באתר

  :לרבות ,בחוק כנדרש מסוכנים חומרים פסולת בנושא ומקצועי מנהלי טיפול .32

 מתאים. רישיון בעלי ,מסוכנת פסולת פינוי ספקי עם בהתקשרות וסיוע איתור (א)

 לפני (וכו' מחזרים ,מחמצנים ,בסיסים ,חומצות) ראקטיביים חומרים לנטרל כיצד הדרכה (ב)

  פינויים.

 בלתי אנאורגאניים חומרים של ומלחים ,אורגניים ממסים פינוי תהליך על השגחה (ג)

 לפינוי שתיבחר החברה באמצעות ,המכללה ע"י שירכשו סטנדרטיים במכלים ראקטיביים

 המסוכנת. הפסולת

כיבוי אש: טיפול ואחריות בנושא כיבוי אש בהתאם לדרישות הכיבוי, בתאום החלטות  .33

 המכללה ליווי עם מפקח כבאות עד קבלת אישורי כיבוי אש למבנים הקיימים והעתידיים.

 הסדרת היתרי רעלים מול המשרד להגנת הסביבה .34

הנחיות המפקח שעות חודשיות, בהתאם ל 32ות התחייבות הממונה להתייצב במכללה לפח .35

  .האזורי על הבטיחות

 כל שאר הדרישות המפורטות בהסכם המצורף למכרז זה. .36
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 ציעהמ הצהרת - ב' נספח
 

  נספחיו כל על החוזה את לרבות המכרז מסמכי כל את זהירה בחינה ובחנו בעיון שקראנו לאחר הח"מ אנו

   :כדלקמן בזה ומתחייבים מצהירים

 לגביו המתנהלת הרישום תמצית של עדכני ותדפיס התאגדות תעודת בבעלותו אשר תאגיד הינו מציעה .1

 התקפה מורשה עוסק תעודת ברשותו כי המציע מצהיר – מורשה עוסק המציע אם .דין לפי בפנקס

 זה. תצהיר הגשת למועד

  המציע. התאגיד מטעם החתימה מורשי בדבר רו"ח/עו"ד אישור להצעתו צירף המציע .2

 הצעתו במסגרת לעצמו ייחס לא וכי תאגידים למס' המשותפת הצעה הגיש לא כי מצהיר המציע .3

 אחר. תאגיד של נתונים

 בעריכת נמצא ו/או נכסים כונס צו נגדו הופעל ו/או רגל פשיטת ו/או פירוק בהליכי נמצא אינו המציע .4

  נושיו. עם הסדר

   :(גורם אותו עבור במצטבר) הינו במציע בכיר שותף או המציע של הבעלים אחד או המציע .5

 הבטיחות מנהל – הכלכלה משרד מטעם הבטיחות על ממונה לשמש בתוקף כשירות אישור בעל (א)

 .בעבודה וגהות בריאות ,בטיחות ,העבודה על התעסוקתית והבריאות

 או מוקדם יותר ובתוקף במועד הגשת המענה 2020בעל תעודת הסמכה כממונה בטיחות משנת  (ב)

 .למכרז

החודשים האחרונים שקדמו למועד  36חודשים לפחות ברצף במהלך  12המציע בעל ניסיון מוכח של  .6

  .הגשת המענה למכרז, באספקת שירותי ממונה בטיחות במוסד ציבורי ו/או ממשלתי

 ארגון תקנות פי על למוסדות בטיחות שירותי משמעו זה לעניין בטיחות ממונה שירותי אספקת **

 .1996 – התשנ"ו ,(הבטיחות על ממונים) העבודה על הפיקוח

  מציעים. בסיור השתתף מטעמו מורשה אדם או המציע .7

 אנו כי ,בהתאם הצעתנו את והגשנו המכרז במסמכי האמור כל את הבנו כי בזאת מצהירים אנו .8

 דרישות או תביעות כל נציג לא וכי ,נספחיו כל על בחוזה לרבות המכרז במסמכי האמור לכל מסכימים

  .כאמור טענות על מראש בזאת מוותרים ואנו הבנה אי ו/או ידיעה אי על המבוססות

 הדרישות כל על עונה זו הצעתנו וכי במכרז הנדרשים התנאים בכל עומדים אנו כי מצהירים אנו .9

 שבמסמכי לתנאים בהתאם ההתחייבויות את לבצע עצמנו על מקבלים אנו וכי ,המכרז שבמסמכי

   .המכרז

  .אחרים משתתפים עם תיאום או קשר כל ללא מוגשת זו הצעה כי בזה מצהירים אנו .10

  .לשינוי או לביטול ניתנת ואינה חוזרת בלתי היא זו הצעתנו  .11

 מחייב חוזה ידכם על ובקבלתה זו בהצעתנו לראות ,חייבים לא אך ,זכאים תהיו כי מסכימים אנו .12

  .לבינכם בינינו
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 והסמכויות המטרות בגדר הינה הצעתנו כי מצהירים אנו הרי תאגיד ידי על מוגשת שההצעה ככל .13

 זו הצעה על המכללה בשם לחתום זכאים אנו כי ,ההצעה מוגשת בשמו המכללה במסמכי הקבועות

  .זו הצעה על לחתימתנו הסכם או דין כל פי על מניעה כל אין וכי

 
 
 
 
 
 
 

 _______________  :מ .ע מס'   _________________   :החברה שם

 

   :המציע חתימת
____________________________________ 

 ____________________________________   :החותם של מלא שם

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 עו"ד אישור

 
 

 / יחד חתימתם כי מאשר ,____________  .ר .מ ,עו"ד ,_____________________ ,הח"מ ,אני

 המוגשים וההסכם ההצעה ,המכרז מסמכי על ,להלן המפורטים ה"ה של המיותר( את )מחק לחוד

 הינם כי ,וכן המציע; את מחייבת ,צפת האקדמית מכללהה של 01SO/23 מס' מכרז במסגרת

 מכוח ,המכללה בשם אלה מסמכים על לחתום המציע( )שם  _____________ מטעם מורשים

 על חתמו הם וכי ,לעיל כאמור החתימה זכויות פי על ,כדין שנתקבלה ,כאמור המכללה החלטת

  . משמעותה את להם שהבהרתי לאחר מעלה ההצהרה

 

 

__________               __________          _________________ 
 וחותמת חתימה   מלא שם       תאריך     
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 עובדים העסקת אי ועל מינימום שכר תשלום על תצהיר –  (1)ג' נספח
 כדין שלא זרים

 
 האמת את לומר עלי כי שהוזהרתי לאחר ______________  .ז .ת הח"מ________________ אני
   :כדלקמן בזה מצהיר/ה ,כן אעשה לא אם  ,בחוק הקבועים לעונשים צפוי/ה אהיה וכי

 פומבי למכרז הצעה הגשת במסגרת "(המציע"   :)להלן ___________ בשם זה תצהירי עושה הנני

   ."(המכללה"   :)להלן צפת האקדמית המכללה ידי על פורסם אשר "(המכרז"   :)להלן 01SO/23 מספר

  .המציע בשם זה תצהירי לתת מוסמך/כת הנני כי מצהיר/ה אני
 בסעיף כהגדרתם משמעותם ישראל" "תושב -ו "הורשע" ,אליו זיקה" "בעל המונחים ,זה בתצהירי

 של מעותםמש יל הוסברה כי מאשר/ת אני  .1976-התשל"ו ,ציבוריים גופים עסקאות לחוק ב)א(2
  .אותם הנ/מבין אני וכי אלה מונחים

  .ישראל" "תושב הינו המשתתף כי מצהיר/ה הנני
 (המתאים במקום V סמן)

 למועד שקדמה בתקופה עבירות משתי ביותר הורשעו לא ,אליו הזיקה" ו"בעל המשתתף 
 נעברו אשר ,1987 התשמ"ז ,מינימום שכר חוק לפי בעבירה ,במכרז ההצעות להגשת האחרון

  .2002 באוקטובר 31 יום אחרי

 למועד שקדמה בתקופה עבירות משתי ביותר הורשעו ,אליו הזיקה" ו"בעל המשתתף 
 נעברו אשר ,1987-התשמ"ז ,מינימום שכר חוק לפי בעבירה ,במכרז ההצעות להגשת האחרון

 מתן למועד שקדמה בשנה ההיית לא האחרונה ההרשעה אך ,2002 באוקטובר 31 יום אחרי
  .המכרז במסגרת המשתתף של הצעה

 (המתאים במקום V סמן)

 למועד שקדמה בתקופה עבירות משתי ביותר הורשעו לא ,אליו הזיקה" ו"בעל המשתתף 
 כדין שלא העסקה )איסור זרים עובדים חוק לפי בעבירה ,במכרז ההצעות להגשת האחרון

  .2002 באוקטובר 31 יום אחרי נעברו אשר ,1991 -התשנ"א ,הוגנים( תנאים והבטחת

 למועד שקדמה בתקופה עבירות משתי ביותר הורשעו ,אליו הזיקה" ו"בעל המשתתף 
 כדין שלא העסקה )איסור זרים עובדים חוק לפי בעבירה ,במכרז ההצעות להגשת האחרון

 אך ,2002 ברבאוקטו 31 יום אחרי נעברו אשר ,1991-התשנ"א ,הוגנים( תנאים והבטחת
 במסגרת המשתתף של ההצעה מתן למועד שקדמה בשנה הייתה לא האחרונה ההרשעה

  .המכרז
 
 

  .אמת דלעיל תצהירי ותוכן חתימתי להלן ,שמי זה
 
 

________________ 
 חתימה + המצהיר שם

 

 עו"ד אישור

 את )מחק לחוד / יחד חתימתם כי מאשר ,____________  .ר .מ ,עו"ד ,_____________________ ,הח"מ ,אני
 של 01SO/23 מס' מכרז במסגרת המוגשים וההסכם ההצעה ,המכרז מסמכי על ,להלן המפורטים ה"ה של המיותר(
 על לחתום המציע( )שם  _____________ מטעם מורשים הינם כי ,וכן המציע; את מחייבת ,צפת האקדמית המכללה
 הם וכי ,לעיל כאמור החתימה זכויות פי על ,כדין שנתקבלה ,כאמור המכללה החלטת מכוח ,המכללה בשם אלה מסמכים

  . משמעותה את להם שהבהרתי לאחר מעלה ההצהרה על חתמו
 
 

__________               __________          _________________ 
  וחותמת חתימה   מלא שם       תאריך     
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 לאנשים זכויות שוויון חוק בהוראות עמידה בדבר הצהרה – (2ג') נספח
 מוגבלות עם

 
 לאחר _________________ זהות תעודת ____________________ מטה החתום אני

 ,כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה וכי האמת את לומר עלי כי שהוזהרתי
  :כדלהלן בזה מצהיר/ה

 המבקש ("המציע"  :להלן) המציע שהוא ___________________ בשם זה תצהיר נותן הנני
 לתת מוסמך/ת הנני כי מצהיר/ה אני  צפת. האקדמית המכללה – התקשרות עורך עם להתקשר

 המציע. בשם זה תצהיר
  :ההמתאימ במשבצת X סמן

 המציע. על חלות לא 1998 התשנ"ח ,מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות  

 והוא המציע על חלות 1998 התשנ"ח ,מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות  
 אותן. מקיים

 המציע על חלות 1998 התשנ"ח ,מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף שהוראות במקרה
  :המתאימה במשבצת x לסמן נדרש

 עובדים. 100 -מ פחות מעסיק המציע  

 יותר. או עובדים 100 מעסיק המציע  

  :המתאימה במשבצת X לסמן נדרש יותר או עובדים 100 מעסיק שהמציע במקרה

 והשירותים והרווחה העבודה משרד של הכללי למנהל יפנה במכרז שיזכה ככל כי מתחייב המציע   
 ,מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת לשם החברתיים

 . ליישומן בקשר הנחיות קבלת לשם – הצורך ובמקרה ,1998 התשנ"ח

 החברתיים והשירותים והרווחה העבודה משרד של הכללי למנהל לפנות בעבר התחייב המציע 
 ,1998 התשנ"ח ,מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת לשם
 העתק להעביר מתחייב המציע .ליישומן פעל חובותיו ליישום הנחיות קיבל ואם כאמור פנה הוא

 ,החברתיים והשירותים הרווחה ,העבודה משרד של הכללי למנהל זו פסקה לפי שמסר מהתצהיר
 ההתקשרות. ממועד ימים 30 בתוך

 
  .אמת דלעיל תצהירי ותוכן חתימתי להלן ,שמי זה

 
 

________________ 
 חתימה + המצהיר שם

 

 

 עו"ד אישור

 / יחד חתימתם כי מאשר ,____________  .ר .מ ,עו"ד ,_____________________ ,הח"מ ,אני

 המוגשים וההסכם ההצעה ,המכרז מסמכי על ,להלן המפורטים ה"ה של המיותר( את )מחק לחוד

 מורשים הינם כי ,וכן המציע; את מחייבת ,צפת האקדמית המכללה של 01SO/23 מס' מכרז במסגרת

 החלטת מכוח ,המכללה בשם אלה מסמכים על לחתום המציע( )שם  _____________ מטעם

 ההצהרה על חתמו הם וכי ,לעיל כאמור החתימה זכויות פי על ,כדין שנתקבלה ,כאמור המכללה

  . משמעותה את להם שהבהרתי לאחר מעלה

 
___________               __________          _________________ 

 וחותמת חתימה   מלא שם         תאריך      
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 וממליצים סיוןינ - 'ד נספח
 

  
 החודשים 36 במהלך ברצף לפחות חודשים 12 של מוכח ניסיון בעל הינו המציע כי בזאת להצהיר הריני .1

ציבורי ו/או  במוסד בטיחות ממונה שירותי באספקת ,למכרז המענה הגשת למועד שקדמו האחרונים

 ממשלתי.

 החודשים 36 הלךבמ ,המכרז נשוא לשירותים הדומים שירותים המציע נתן הםל לקוחותה שמות להלן .2

 לעיל. 1 סעיף דרישות על והעונים למכרז ההצעות הגשת למועד שקדמו האחרונים

  
 וסיום תחילת תקופת הלקוח שם

  השירותים ביצוע
 ושנה( )חודש

 נייד טלפון קשר איש שם

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 פרטיהם רשם המציע ואין למציע בעבר שהיו נוספים ללקוחות לפנות הזכות שמורה למכללה
   .מעלה ברשימה

 
 
 
 
 

__________               __________          _________________ 
 וחותמת חתימה   מלא שם       תאריך     
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 מחיר הצעת - (1)'ה נספח

 תנאיו כל על ,ונספחיו המכרז הוראות כל את והבנו שקראנו לאחר ניתנת מטה החתומה המחיר הצעת

 במסמכי כמפורט השירותים מתן ואופן המבוקשים השירותים תכולת את שהבנו לאחר וכן ודרישותיו

 וספחיו. המכרז

 .מע"מ למעט ,השירותים על וההיטלים המיסים כל את וללתכ הצעתנו

 השירות
 יחידת

 מידה

 בש"ח מקסימום מחיר

 מע"מ ללא מידה ליח'

 ליח' בש"ח מוצע מחיר

 מע"מ ללא מידה

 ממונה לשירותי קבוע חודשי תשלום

 במסמכי למפורט בהתאם בטיחות

 וההסכם המכרז

  ₪ __________  ₪ 8,000 חודש

 בלבד( )אופציה עבודה שעות

 המכללה באישור נוספות לעבודות

 מראש

 ₪ __________  ₪ 180 שעה

  :הבהרות

 לעיל. בטבלה הנקוב המקסימום למחיר מעבר שהיא הצעה להגיש יוכל לא מציע .1

 עבור והעקיפות הישירות העלויות כל את בתוכו ומכיל סופי הינו ,הזוכה בהצעה שיקבע כפי ,התשלום .2

 ,חומרים ,ציוד ,כ"א ,לדוא"ל גישה ,אינטרנט ,טלפון ,חניות ,עבודה שעות ,נסיעות כולל השירות

 והדפסת צילום ,ג' צד באתרי או השונות הרשויות באתרי או במכללה לפגישות הגעה ,דוחות הגשת

    נוספת. תמורה כל תשולם לא אליו ומעבר ,וכד' התייעצויות קיום ,סריקה ,העתקה ,מסמכים

 

 

 

 

 ______________________ המציע וחתימת חותמת
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 המציע פרטי – (2ה') נספח
 

 המציע

    :המציע שם

     :שותפות( / חברה )מס' מזהה מספר

    :שותפות( ,)חברה התארגנות סוג

    :התארגנות תאריך

    :שותפים / בעלים שמות

    :החתימה מורשי שמות

    :הכללי המנהל שם

    :מיקוד( )כולל המציע כתובת

    :במשרד טלפון מספרי

    :דוא"ל כתובת

 למכרז הקשר איש

    :למכרז הקשר איש שם

    :נייד טלפון

    :דוא"ל כתובת
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 הסכם -'ו נספח
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  הסכם
 

 2023 ________ בחודש ,____ ביום בצפת ונחתם נערך אשר

 

  בין

 צפת האקדמית המכללה

 צפת ,11 ירושלים רחובמ

 580362937  .ר .ע

 ("מזמינהה" ו/או "המכללה"   :)להלן

 אחד; מצד

 ביןל

___________________ 

 מרחוב___________________________

 _____________________  .פ .ח

 "(ספקה"   :)להלן

 שני; מצד

 
   :)להלן בטיחות מונהמ שירותי אספקתל 01SO/23 מספר פומבי מכרז פרסמה והמכללה        :הואיל

 "יםרותיהש"   :)להלן נספחיו כל על זה להסכם ובהתאם במכרז כמפורט לוהכ ,"(המכרז"

 (;"העבודות" ו/או

 

 על ממונה שירותי אספקת לרבות בטיחות שירותי למתן עסק בעל הוא כי מצהיר ספקוה      והואיל:

 "(החוק"  :)להלן 1954 י"דתש העבודה על הפיקוח ארגון חוק בדרישות עומד והוא הבטיחות

 ;החוק פי על כמתחייב כשירות אישור ובידו ומכוחו פיו על שהותקנו והתקנות

 

 בטיחות ממונה ושירותי הבטיחות על ממונה שירותי מכללהל לספק מעוניין ספקוה      איל:והו

 ;זה בחוזה להלן כמפורט הכל בחוק כמשמעותו

 

 על ממונה שירותי ספקמה לקבל מכללהה הסכימה ,כאמור ספקה הצהרות על בהסתמךו    :והואיל

 לתנאים בכפוף הכל ,בטיחות ממונה ושירותי מכללהב העובדים ובריאות הגהות ,הבטיחות

 ;להלן זה בחוזה המפורטים

 

 

  :כדלקמן הצדדים בין והותנה הוסכם הוצהר לפיכך
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 ספקה והתחייבות הצהרות .1

 לרבות מכוחו שהותקנו והתקנות החוק הוראות את מכיר הוא כי ומתחייב מצהיר ספקה .1.1

 על 1996 – ו"התשנ ,(הבטיחות על ממונים (העבודה על הפיקוח ארגון תקנות הוראות

 להן בהתאם לפעול מתחייב והוא כאמור והתקנות החוק תנאי בכל עומד הוא ,בוריין

 .החוזה תקופת כל במהלך וזאת

 ההכשרות ,התעודות ,ההיתרים הרישיונות כל את בידיו יש כי ומתחייב מצהיר ספקה .1.2

 ומבלי ,ולרבות החוק פי על לרבות המוסמכות הרשויות כל מטעם דין כל פי על הדרושים

 על ממונה שירותי אספקת לצורך ,בחוק כהגדרתו הראשי העבודה מפקח מאת ,למצות

 אספקת לצורך החוק פי על כהגדרתו  מכללהב העובדים ובריאות הגיהות ,הבטיחות

  :להלן) זה חוזהב האמורים השירותים כל ביצוע ולצורך בטיחות ממונה שירותי

 .זה חוזה של תוקפו כל במשך בתוקף ויעמדו ימשיכו הם כי מתחייב והוא  "השירותים"(

 תעודת ___________בעל מר באמצעות השירותים את מכללהל קספל מתחייב ספקה .1.3

 לשמש החוק פי על כשירות אישור לו יש כי ומצהיר ______________  מספר: זהות

 לעבור מתחייב והוא בטיחות ממונה לשמש כשירות לו ויש  במכללה הבטיחות על ממונה

 העבודה מפקח ידי על המאושרות במסגרות והתקופתיות השנתיות ההשתלמויות כל את

 .והרווחה עבודהה שר מטעם הראשי

 של כשירות אישור ידו-על השירותים הענקת לתחילת וכתנאי עד ,מכללהל ימסור ספקה .1.4

 .כלכלהוה העבודה משרד מטעם תקפה הבטיחות על ממונה ותעודת ספקה

 האישורים כל את ידו על השירותים הענקת לתחילת וכתנאי עד מכללהל ימסור ספקה .1.5

 זה ובכלל המוסמכות הרשויות דרישות פי על או/ו דין כל פי על הנדרשים התעודות או/ו

 כימיות ומעבדות בכלל בטיחות לבדיקת ספקה שעבר והכשרות אישורים תעודות

 .בטיחות ממונה כשירות אישור במסגרת בפרט ביולוגיות

 זה. חוזה מעקרי הינם שלעיל  1.5 – 1.1בסעיפים והתחייבויותיו הצהרותיו כי ספקל ועיד .1.6

 .כחוק מורשה עוסק הוא כי מצהיר ספקה .1.7

 והאמצעים הכלים ,המיומנות הכישורים ,סיוןינה ,הידע כל בידיו כי מצהיר ספקה .1.8

 וברמה במיומנות ידו על יבוצעו הם וכי ,זה חוזה נשוא השירותים לביצוע הדרושים

 .גבוהה מקצועית

 וההוראות התקנות ,הצווים ,החוקים כל הוראות אחר ולמלא להקפיד מתחייב ספקה .1.9

 שינוי או/ו תיקון כל לרבות השירותים מתן עם בקשר בדבר הנוגעות הרשויות כל של

 .בהם שיבוצע

 .בחתימתו לחייבו מוסמך התאגיד בשם זה חוזה על שחתם מי כי מצהיר ספקה .1.10
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 השירותים .2

 העובדים ובריאות הגיהות ,הבטיחות על ממונה של שירותים למכללה יספק הספק .2.1

 שנתיים בטיחות סקרי לרבות המכללה שבשליטת ובמוסדות במכללה הסטודנטים

 התקנות ולפי לחוק בהתאם וזאת ,בטיחות סיכוני הקטנת המלצות לביצוע מעקב וסקרי

 בטיחות בענייני ולתקנים לתקנות לחוקים, הנוגע בכל למכללה ייעץ וכן פיו על שהותקנו

 לבטיחות, בנוגע ולצוותה למכללה יסייע וכן בכך הכרוכה או/ו הקשורה פעולה כל ויבצע

 הפעולות כל ביצוע ולרבות המכללה, עובדי של תעסוקתית ובריאות אנוש הנדסת גיהות

 (הבטיחות על ממונים) העבודה על הפיקוח ארגון לתקנות 11 בתקנה המפורטות

 שירותי למכללה יתן וכן להן בנוסף או במקומם שתבוא אחרת הוראה וכל 1991 -ו"התשנ

  הבאות: הפעולות ביצוע לרבות בטיחות ממונה

 בפרט במכללה הבטיחות בתחום ולתקנות לחוקים הנוגע בכל למכללה לייעץ .2.1.1

 ;בפרט במכללה הלימוד ובמעבדות

 ;למכללה בכתב עליהם הודעה ולמסור וגיהות בטיחות מפגעי לאתר .2.1.2

 תעסוקתית ובריאות אנוש הנדסת ,גהות  ,לבטיחות הנוגע בכל למכללה לסייע .2.1.3

 ;והסטודנטים העובדים של

 ובמעבדות בכלל במכללה נאותים וגיהות בטיחות התקני של קיומם להבטיח .2.1.4

 ישום אי לתוצאות אחראי יהיה לא הממונה כי מובהר ספק להסרת; בפרט

 הממונה שהמלצות ובלבד כאמור הבטיחות התקני בדבר הממונה המלצות

 ברורות הינן למכללה שנמסרו וההמלצות ובכתב מראש למכללה נמסרו

 ;ומפורשות

 ,העבודה בתהליכי ,במכללה נאותים וגיהות בטיחות סדרי הנהגת לדרוש .2.1.5

 וכל בחומרים ומתקניה, המכללה בציוד המעבדות, בציודי במעבדות,  ,במבנים

 ;חומרים סימון ולוודא בהם שינוי

 בהתאם – שנתית שבועית בפרט ולמעבדות בכלל מכללהל בטיחות תכנית להכין .2.1.6

המנהל   של מראש לאישור ולהעבירה זה, להסכם הצדדים בין יקבע אשר ללו"ז

 על הפיקוח ארגון בתקנות כנדרש התוכנית את ולעדכןהאחראי מטעם המכללה 

 הכללת לרבות ביצועה, את ולוודא 1984 – ד"התשמ  (,בטיחות תכנית( העבודה

 ;במכללה קיימת אם בטיחות בתכנית עדכניות הוראות

 והדרכת מידע מסירת) העבודה על הפיקוח ארגון תקנון הוראות לקיום לפעול .2.1.7

 ;ביצועה ולוודא עובדים להדרכת תכנית הכיןל  1999 נ"טהתש  (,עובדים

  ,ממצאים בכתב ולערוך במכללה עבודה תאונות של ונסיבותיהן סיבותיהן לברר .2.1.8

 והתיעוד המידע כל את ולרכז התאונות הישנות למניעת צעדים להציע ;לקחים

 תאונות לנסיבות בקשר עובדים הדרכת ולוודא במכללה עבודה לתאונות הקשור

 ;מקצוע ומחלות
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 המידע של בכתב ותמצית וגיהות בטיחות הוראות המכללה, עם בתיאום ,להכין .2.1.9

 ההוראות ביצוע על ולהשגיח במכללה ועדכונן פרסומן בעבודה הסיכונים על

 באשר עובדים הדרכת אחר ולעקוב ;שלהן הפרה כל על בכתב למכללה ולדווח

 ;שהופקו והלקחים המקצוע ומחלות לתאונות לסיבות

 .בשנה פעמיים לפחות לעובדים הדרכות לבצע .2.1.10

 ;הוראותיה את לעדכן;  שהוכנה הבטיחות תכנית של ביצועה אחר לעקוב .2.1.11

 הפעלה, שימוש, של לנושאים הנוגע בכל לעת מעת בתקנות לשינויים בהתאם

 במכללה עבודה תהליכי ושל חומרים של ציוד של בטוח ואיחסון תחזוקה

 ;העבודה במקום נוהלים ושל ובמוסדותיה

 .הממצאים את ולתעד סביבתיות בדיקות רפואיות, בדיקות שגרת קיום לוודא .2.1.12

 הנדרש המידע כל את לה ולמסור המכללה של הבטיחות ועדת עם פעולה לשתף .2.1.13

 .לפעילותה

 שילוט והתקנת  ,מסוכנים עבודה ותהליכי ציוד  ,חומרים של סימונם לוודא .2.1.14

 ;אישי מגן בציוד לשימוש הדרכה

 ציוד  ,והגהות הבטיחות התקני של התקין מצבם על ומעקב בקורות ביצוע לוודא .2.1.15

 על  ,דין פי על תקופתיות בבדיקות החייב והציוד העבודה כלי של ,האישי המגן

 ;המקובלים המקצוע כללי ולפי  ,יצרן הוראות פי

 לחומרים החשופים המכללה לעובדי רפואיות בדיקות של ביצוע אחר לעקוב .2.1.16

 ;תעסוקתיים סיכון לגורמיו כימיים/ביולוגיים

 מעבדה ידי על הנערכות תעסוקתיות סביבתיות בדיקות של ביצוע אחר לעקוב .2.1.17

מנהל   לידיעת ולהביא כאמור בדיקות של ממצאיהן את לתעד ;מוסמכת

 .המוסמכים הגורמים של וההוראות ההמלצות את במכללה התחזוקה

 קבלני של בהעסקתם נאותים וגהות בטיחות תנאי שיבטיחו הסדרים לקבוע .2.1.18

 ;חוץ

 בהעלאת שננקטו הפעולות על  ,דרישתו פי על  ,האזורי העבודה למפקח לדווח .2.1.19

 .בה הסיכונים ולמניעת במכללה והגהות הבטיחות רמת

 המכללה ט"ולקב מכללהבמנהל התחזוקה  המכללה, למנכ"ל מיידית  להודיע .2.1.20

 ועל ובמוסדותיה במכללה אדם של בריאותו או לחייו הנשקפת סכנה כל על

 ;מיידית עבודה בהפסקת הצורך

 .חירום למצבי תרגילים ושגרת תכנית של קיומם לוודא .2.1.21

 לבטיחות המוסד ידי על המכללה מטעם בטיחות נאמני של בהכשרתם לסייע .2.1.22

 כאמור השכרה לבצע ומוסמכת המוכשרת אחרת חיצונית חברת או/ו וגהות

 ;2.1.10 בס"ק אמורכ המכללה לעובדי הדרכות ולבצע
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 בנושא מפגעים או/ו תאונות למניעת הדרושה פעולה כל על למכללה להמליץ .2.1.23

 ;במכללה העובדים של ובריאות הגיהות  ,הבטיחות

 אחד כל לגבי בטיחות ממונה של (וסופיים אשוניים)ר בטיחות סקרי מתן .2.1.24

 .שנה כל של יולי חודש סוף עד  המכללה ומעבדות אגפי חוגי, ממחלקות,

 המכללה ומעבדות אגפי חוגי, חלקות,ממ אחד לכל בטיחות ממונה אישור לספק .2.1.25

 שיפוצים ביצוע בגמר כןו בשנה פעם לעיל 2.1.24  בסעיף האמורים

 אש. כיבוי אישורי רבותל .במכללה כלשהם מבנה/אתר/כיתה/מעבדהב

ואחריות בנושא כיבוי אש בהתאם לדרישות הכיבוי, בתאום החלטות  טיפול .2.1.26

המכללה ליווי עם מפקח כבאות עד קבלת אישורי כיבוי אש למבנים הקיימים 

 .והעתידיים

 הסדרת היתרי רעלים מול המשרד להגנת הסביבה .2.1.27

 ממונה ואישור (וסופיים ראשוניים) בטיחות חות"דו למכללה ולמסור להפיק .2.1.28

 ממונה אישור דין פי על הטעונים המוניים אירועים של קיומם בטרם בטיחות

 11 עד) כלשהם אירועים ו/או כנסים פתוחים, ימים סטודנט, יום לרבות בטיחות

 חות"דו לגביהם תדרוש שהמשטרה ציבוריים אירועים אוו/ נה(בש אירועים

 הדרושים הרלוונטיים האישור גורמי מכל האישורים קבלת לרבות  ,ואישורים

 מכל קונסטרוקציה אישורי לרבות כאמור, המוני אירוע של קיומו אישור לצורך

 אישורי של במקרה .קונסטרוקציה הנדסאי או מהנדס בידי חתומים שהוא סוג

 תינתן - בטיחות ממונה אישור הדורשים המוניים אירועים או קונסטרוקציה

 בנפרד. מחיר הצעת

 .המכללה בתחומי המותקן האש כיבוי לציוד סיכונים בסקרי התייחסות מתן .2.1.29

 אספקת לצורך לו הדרוש מידע כל לו ותמסור הממונה עם פעולה תשתף המכללה .2.2

 ביצוע לצורך הממונה עם פעולה לשתף עובדיה את תנחה וכן זה חוזה פי על השירותים

 .עבודתו

 .השירותים מתן זמן כל במשך זמין סלולארי טלפון במכשיר מצויד יהיה הספק .2.3

 .פתע לקריאות גם מענה מתן מחייב השירותים אופי כי בזאת מובהר .2.4

 מטעם מי או/ו מכללהב מנהל התחזוקה  את ובכתב שוטף באופן לעדכן ידאג הספק .2.5

 הליםונ כל ועל שנתגלו אירוע או ממצא כל על לעת מעת המכללה שתקבע כפי המכללה

 תכנית פי על השירותים את ויספק במכללה נאותים וגיהות לבטיחות הדרושים ותכניות

 .המכללה והנחיות העבודה

 ידו על שבוצעו הפעולות פירוט ובו מפורט ח"דו למכללה הספק יגיש לחודש אחת .2.6

 לביצוע והמלצות אירעו אם חריגים אירועים פירוט לרבות השירותים אספקת במסגרת

 .ידו על שהוכנו והוראות תכניות העתקי בצירוף



 
 

 35מתוך  27עמוד 

 

 בטיחות לענייני הנוגע בכל לספק בלעדיות הענקת משום דלעיל זה בהסכם באמור אין .2.7

 דעתה, שיקול לפי ,המכללה כי ומובהר זה הסכם נשוא  ים,לשירות או/ו המכללה בתחומי

 .שהוא אחר ספק מכל זה הסכם נשוא השירותים מבין איזה להזמין רשאית תהיה

 .שעות חודשיות 32 להימצא במכללה לפחות .2.8

 .01SO/23כל שאר הדרישות המפורטות במסמכי מכרז  .2.9

 

 וסיומה החוזה תקופת

 שני ע"י ההסכם חתימת ביום שתחילתה  ,אחת שנה של לתקופה בתוקף הינו זה חוזה .2.10

 התקופה" :להלן( פעם בכל נוספת שנה החוזה את להאריך הזכות למכללה . הצדדים

 ספקל שתשלח בכתב בהודעה וזאת כ"בסה שנים 5 של מצטברת לתקופה ועד "(המוארכת

 .המוארכת התקופה תום או ההסכם תקופת תום לפני יום 30

 הודעה ידי על גמר לידי זה חוזה להביא עת בכל המכללה רשאית  ,לעיל האמור למרות .2.11

 בתאריך החוזה יסתיים כאמור הודעה ניתנה .מראש ימים 30 של ספקל כך על בכתב

 המגיעה התמורה לתשלום בכפוף) כך על טענה כל תהיה לא ספקול בהודעה נקוב שיהיה

 .)החוזה להפסקת עד ידו-על השירותים ביצוע בגין לו

 התמורה .3

 תשלם ,ספקה של התחייבויותיו כל ולקיום זה חוזה פי על השירותים כל לביצוע בתמורה .3.1

את הסכום אשר הוגש על ידו במענה הסופי למכרז והוכרז ע"י המכללה  ספקל המכללה

  :)להלן כדין מס חשבונית המצאת וכנגד כדין מ"מע יתווסף  זה לסכום ,כהצעה זוכה

 ביצוע עבור וכוללת סופית תמורה הינה דלעיל זה בסעיף הנקובה התמורה "(.התמורה"

  .זה חוזה י"עפ ספקה של התחייבויותיו מלוא קיום ועבור ובמועדם במלואם השירותים

 המפורשות בנסיבות אלא  ,שהן ונסיבות מקרה בשום תעודכן לא כאמור התמורה

 .להלן זה בסעיף המפורטות

 בגין חשבון למכללה ספקה יגיש ,מכן שלאחר בחודש 5 -ה ליום ועד חודש כל בתום .3.2

 בחודש שביצע השירותים על מפורט ח"דו בצירוף ,החולף לחודש לו המגיעה התמורה

 .החשבון נשוא

 החשבונית. הוצאת מיום ימים  45 + שוטף של בתנאים יפרעו החשבונות  .3.3

  ,ספקל והוגנת נאותה תמורה ומהווה ומוחלטת קבועה הינה התמורה כי ומוסכם מוצהר .3.4

 חוזה פי על התחייבויותיו ויתר השירותים מביצוע והנובעות הכרוכות ההוצאות כל עבור

 .וצילומים הדפסות  ,משרדיות והוצאות נסיעה הוצאות לרבות זה
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 וביטוח אחריות .4

 כלשהו 'ג לצד או/ו מועסקיו או/ו לעובדיו  ,לו שיגרם נזק לכל אחראי יהיה בלבד ספקה .4.1

  ,השירותים בביצוע מטעמו מי או/ו ספקה מחדלי או/ו מעשי בגין ,למכללה לרבות

 כדבעי נעשו שהשירותים בין  ,אלו בשירותים הכרוך כל או/ו השירותים מביצוע כתוצאה

 כאמור נזק בגין לשפותה או/ו המכללה את לפצות חייב יהיה ספקוה ברשלנות שנעשו ובין

 לעיל מהאמור כתוצאה או עם בקשר המכללה נגד שתוגש תביעה או/ו תשלום כל על או/ו

 מפאת כלשהו  ג' לצד שהוסבו הנזקים מחמת בו חייבת תהיה שהמכללה סכום בכל

 .לעיל האמור

 המכללה על שיהא או/ו למכללה יגיעו אשר פיצויים או/ו סכום כל כי בזה ומוצהר מוסכם .4.2

 או/ו עובדיו או/ו ספקה מחדלי או/ו מעשי בגין ג' צד ידי-על שנתבעה מחמת בהם לשאת

 המכללה וכן ספקל שיגיע סכום מכל לנכות רשאי המכללה תהא מטעמו מי או/ו מועסקיו

 לה להגיע עשוי שיהיה סכום כל ספק,ל לשלם עליה שיהא סכום מכל לנכות רשאית תהא

 שתראה דרך בכל לגבות זכאית תהיה והמכללה ספק,מה החוזה בגין או/ו זה חוזה פי-על

 .זה סעיף לפי שישלם סכום כל ספקמה לה

 לתביעה נושא יהיו אשר הסכומים בגובה ספקל תשלומים לעכב רשאית תהא המכללה .4.3

 אשר עד  ,כאמור אבדן או נזק בגין המכללה או/ו ספקה כנגד בבוררות או/ו משפט בבית

 ערבות שתופקד עד או/ו המכללה רצון לשביעות ומוחלט סופי באופן אלה תביעות ייושבו

 כי ספקה של הביטוח מחברת בכתב תצהיר קבלת עד או/ו הנתבע הסכום בגובה בנקאית

 .ידה על מכוסה האירוע

מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב הספק לערוך  .4.4

"( דרישות הביטוח)להלן: " 'אבנספח ולקיים על חשבונו את הביטוחים המפורטים 

המצורף כחלק בלתי נפרד מהסכם זה, אצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין, 

 בביטוחים אלו, לכל משך תקופת ביצוע העבודות.ומתחייב להוסיף את המזמין כמבוטח 

לעניין ביטוח אחריות מקצועית, הספק מתחייב להמשיך ולערוך לעצמו ביטוחים אלה 

 שנים לפחות, לאחר סיום מתן השירות. 5למשך 

 

לפני תחילת העבודות וכתנאי מקדמי לכך מתחייב הספק להמציא לידי המכללה אישור  .4.5

להסכם זה, כשהוא חתום על  'אלנספח ם לעיל בהתאם על עריכת הביטוחים המפורטי

 ידי מבטחיו. 

בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור עריכת הביטוח  לבין האמור בהסכם זה  .4.6

ולדרישת המכללה, מתחייב הספק לגרום לשינוי האישור על מנת להתאימו להוראות 

 הסכם זה.

ו/או משלימים כלשהם לביטוחים היה ולדעת הספק יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים  .4.7

הנ"ל מתחייב הספק לערוך ולקיים את הביטוחים הנ"ל כאשר בכל ביטוח כאמור יכלול 
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סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי המכללה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי 

רכוש ו/או יורחב שם המבוטח לכלול את המכללה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי 

ות, בכפוף לסעיף אחריות צולבת כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי חבוי

 המבוטח.

ביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המכללה  .4.8

וכי המבטח מוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי המכללה. כמו כן יכלל 

המבטח כי ביטוחי הספק לא יצומצמו, ולא יבוטלו, אלא בביטוחים תנאי לפיו מתחייב 

 יום מראש. 30 אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המכללה,

הספק מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המכללה ו/או מי  .4.9

מלא מטעמה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו, או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אל

ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות הנערכות על ידו על פי הסכם זה, והוא פוטר 

 בזאת את המכללה מאחריות לכל נזק כאמור לעיל.

הספק מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את  .4.10

 דמי הביטוח.

לעיל. בכל מקרה  לבקשת המכללה יעביר הספק עותק של פוליסות הביטוח המפורטות .4.11

של אי התאמה בין האמור בפוליסות הביטוח לבין האמור בהסכם זה, מתחייב הספק 

 לגרום לשינוי הביטוחים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.

מוצהר ומוסכם בזאת כי אין בעריכת ביטוחי הספק, בהמצאת אישור הביטוח ו/או  .4.12

חריות כלשהי על המכללה ו/או בהמצאת העתקי הפוליסות על ידי הספק כדי להטיל א

להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לפטור את הספק מאחריותו על פי 

 ההסכם ו/או על פי כל דין.

אם לא יבצע הספק את הביטוחים אשר עליו לערוך על פי הסכם זה, תהא המכללה  .4.13

, לרבות רשאית, אך לא חייבת, לערוך את הביטוחים תחת הספק ולשלם את דמי הביטוח

הפרמיות השוטפות, ריבית ו/או הפרשי הצמדה, והמכללה תהא רשאית לנכות סכומים 

אלה מכל סכום שיגיע ממנה לספק בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותם מהספק בכל 

דרך אחרת. אין באמור לעיל כדי להטיל על המכללה חבות כל שהיא לעריכת הביטוחים 

כל טענה נגד המכללה בדבר עריכת או אי עריכת  עבור הספק, והספק מוותר בזה על

 .הביטוחים כאמור, טיבם והיקפם

מותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור לידי המכללה הינם  .4.14

תנאים יסודיים בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישורי עריכת הביטוח 

 במועד יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם.
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 רוחני קנין וזכויות במסמכים זכויות .5

 אם וכן התכנון עבודות וביצוע השירותים מתן במהלך עת בכל המכללה דרישת פי על .5.1

 בתום או/ו ,מהצדדים מי י"ע הפרה בגין לרבות  ,שהיא סיבה מכל גמר לידי ההסכם הובא

 ניירות ,נוהליםה ,תההוראו  ,התכניות את למכללה ספקה ימסור  ,ההתקשרות תקופת

 לשירותים האחרים המסמכים כל את וכן אחרת מדיה כל או דיסקטים ,העבודה

 בכתב הצהרה בתוספת העבודה"( "מסמכי  :)להלן ברשותו והנמצאים ידו-על שהוענקו

 .למכללה נמסר שלא כאמור ,העתק או מקור  ,נוסף מסמך קיים שלא

 לפרעון מוקדם תנאי מהווה שם הנקובים ובמועדים לעיל כאמור העבודה מסמכי מסירת .5.2

 .מועד באותו ספקל המגיע תשלום כל

 תהיה לא ספקול המכללה של הבלעדי לקניינה יהיו העבודה מסמכי כל כי ומוסכם מוצהר .5.3

 .אחרת זכות כל או קניינית זכות  ,מוסרית זכות ,יוצרים זכות כל לגביהם

 העבודה מסמכי בכל ,תוספת או תיקון ,שינוי לרבות ,שימוש לעשות תרשאי המכללה .5.4

 לצורך אחר ספקל אותם למסור לרבות ,כלשהן מגבלות ובלא עיניה ראות לפי וזאת

 שינתה .כאלה לשינויים להתנגד זכאי יהיה ספקשה מבלי ,השירותים הענקת המשך

 ספקה יהא לא - לשינוי ספקה הסכמת את שקיבלה בלא העבודות מסמכי את המכללה

 .לתוצאותיו או/ו לשינוי אחראי

 וסודיות מידע שמירת .6

 מתן תחילת לפני מעובדיו מי ואצל אצלו שיתקבל מידע שכל לו שידוע מצהיר ספקה .6.1

 מתחייב והוא סודי מידע בגדר הינו מכן לאחר או השירותים מתן במהלך ,השירותים

 .שימוש כל בהם לעשות ולא מוחלטת בסודיות המידע את לשמור

 מי או/ו הוא כי מתחייב ספקה  ,לעיל האמור בכלליות לפגוע ומבלי  ,ספק הסר למען .6.2

 .כאמור המידע את אדם כל לידיעת יביא או ימסור  ,יודיע  ,יעביר ,יפרסם לא מטעמו

 

 עובדים העסקת .7

 מועסקים או/ו עובדים להעסקת בקשר דין או חוק כל הוראות אחר למלא עת בכל חייב ספקה

 מעבידה ידי-לע המשולמים הסוציאליים התשלומים כל תשלום לרבות ,מטעמו או/ו ידו על

 חופשה דמי עבור תשלום כל או/ו עובדיו משכר בניכויים חייב שהמעביד התשלומים כל וניכוי

 המקנה כלשהו דין מכח חבות כל  .ב"וכיוצ לאומי ביטוח ,הכנסה מס תשלומי וניכוי ב"וכיוצ

 .בלבד ספקה על תחול ,המכללה עבור שירותים המבצע ספקה של לעובד כלשהי זכות

 

  



 
 

 35מתוך  31עמוד 

 

 מעביד עובד יחסי קיום אי .8

 עובדים המעסיק עצמאי ספקכ יפעל הוא המכללה עם בהתקשרותו כי בזה מצהיר ספקה .8.1

 עובד יחסי במסגרת שהיא דרך בכל ישתלבו לא השירותים בביצוע שיועסקו ועובדיו

 .המכללה עם ומעסיק

  נקבעה שירותיו בעד ספקל המכללה שתשלם התמורה כי בזה מצהירים הצדדים .8.2

 ,המלאה האחריות תחול בלבד ועליו ועצמאי משפטי גוף הינו ספקשה בעובדה בהתחשב

 או שיקרו הפסד או נזק ,מוות ,נכות ,פציעה ,פגיעה של מקרה בכל והמוחלטת הבלעדית

 פי על ספקה התחייבויות ביצוע-אי עקב או ביצוע עקב או כדי תוך מעובדיו למי יגרמו

 .זה הסכם

 ,סיומה בגין או/ו ספקה עם ההתקשרות בגין ,למכללה יהיו לא כי ומוסכם מוצהר עוד .8.3

 מין מכל ,ל"עובד" המגיעים סוציאליים תנאים בגין עלויות לרבות ,נוספות עלויות כל

 ,המלאה העלות הינה זה בהסכם הקבועה התמורה כי בזה מסכימים הצדדים .שהוא וסוג

 לסיום או/ו ספקה עם להתקשרות הקשור בכל למכללה שתהיה והבלעדית הכוללת

 .ההתקשרות

 פנייה פי על בין ,מוסמכת רשות ידי על או/ו שיפוטית ערכאה ידי על ויפסק היה ,לפיכך .8.4

 המכללה לבין ספקה מעובדי מי בין כי ,אחר גורם כל פניית פי על ובין ספקה ידי על שתוגש

 לעובד או/ו ספקל מגיע שהיה השכר כי הצדדים מסכימים ,ומעסיק עובד יחסי נוצרו

 תקופת כל בגין ,המכללה של "עובד" כ זה הסכם פי על השירותים במתן שעסק ספקה

 ,"עובד" כ הועסק אילו לו מגיעים שהיו הסוציאליים התנאים יחושבו פיו ושעל עבודתו

 שהוגדרה כפי החודשית מהתמורה 60% -ל השווה רעיוני חודשי שכר בסיס על יחושב

 .זה בהסכם

  ,לעיל כאמור ,לחודש מהתמורה 60% של בשיעור רעיוני חודשי שכר כי מצהירים הצדדים .8.5

 40% של בסך היתרה כי הצדדים על מוסכם עוד .העניין לצורך והולם ראוי שכר הינו

 או/ו ספקל מגיעות שהיו הסוציאליות הזכויות לכל ערך שוות הינה ,החודשית מהתמורה

 על מוסכם ,כן על .מכך יותר ואף פוטר ואילו המכללה כעובד הועסק אילו ספקה לעובד

 לבין ספקה עובד בין עבודה יחסי התקיימו לפיה משפטית קביעה של במקרה כי הצדדים

 לתמורה מעבר מהמכללה נוסף תשלום כל לקבל ספקה עובד זכאי יהיה לא ,המכללה

 .ששולמה המוסכמת

 חיוב כל בגין המכללה מאת דרישה מקבלת יום 30 תוך המכללה את וישפה יפצה ספקה .8.6

 ואשר ,שכזו תביעה עקב למכללה שתהיינה ההוצאות כל לרבות ,המכללה על שיוטל

 .לעיל מהמוצהר שונה המשפטי או/ו העובדתי המצב כי בקביעה יסודה

 או מס וכל ,לאומי ביטוח ,מ"מע ,הכנסה מס תשלומי כל את עצמו עבור ישלם ספקה .8.7

 .זה חוזה ביצוע עקב ממנו שיגיעו תשלום
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 אמצעי אלא אינה למכללה השמורה השירותים ביצוע על הפיקוח זכות כי ומוצהר מוסכם .8.8

 ,אחר יחס יוצרת היא ואין רצונה לשביעות במלואו זה חוזה יקיים ספקה כי להבטיח

 .שירותים של ומוכר קונה בין יחס מאשר

 החוזה הסבת  .9

 או ,מהן חלק כל או זה חוזה פי-על התחייבויותיו את ולא זכויותיו את להסב רשאי ספקה אין

 הסכמת את לכך קיבל אם אלא ,מהתחייבויותיו התחייבות כל לביצוע משנה" ספק" להעסיק

 פוטרת האמורה ההסכמה אין לעיל כאמור הסכמתה את המכללה נתנה .ובכתב מראש המכללה

 .דין כל ולפי החוזה לפי והתחייבויותיו מאחריותו ספקה את

 החוזה הפסקת .10

 אחד בקרות כי הצדדים ידי על מוסכם ,להן ובנוסף זה הסכם מהוראות לגרוע מבלי .10.1

 ביטול על לאלתר ספקל להודיע רשאית המכללה תהיה להלן המפורטים מהמקרים

  :מכך המשתמע כל על ההסכם את יסודית הפרה שהפר כמי ייחשב ספקוה ההתקשרות

 והתעודות הרשיונות ,האישורים כל את אין ספקל כי למכללה התברר כאשר .10.1.1

 פי על הנדרש כשירות אישור לרבות השירותים אספקת לצורך הנדרשים בתוקף

 ספקב מתקיימים ולא פקעו או בוטלו בידיו שהיו הרשיונות כאשר או/ו החוק

 .פיו על שהותקנו ובתקנות בחוק הקבועים התנאים

 חוזה נשוא השירותים מסופקים באמצעותו אשר ,מטעמו עובד או ספקה כאשר .10.1.2

 .קלון עמה שיש בעבירה ד"בפס יורשע ,זה

 7 בת התראה ספקל שנתנה ולאחר השירותים בביצוע התרשל ספקה כאשר  .10.1.3

 .ההפרה את תיקן לא ספקוה ימים

 או נושים להסדר  או ,נכסים כונס או ,נאמן למינוי בקשה ספקה כנגד תוגש אם .10.1.4

 ימים. 30 וךת הוסרה לא והבקשה הליכים להקפאת או רגל לפשיטת

  ,זמני נכסים כונס לו ימונה או פירוק צו ,נכסים כינוס צו ספקה כנגד יוצא אם  .10.1.5

 בלתי נעשו או נפטר ח"חו העבודה כמבצעי 'א בנספח המנויים מבין מי או

 .מהנדס /כאדריכל רישומם הותלה או נמחק או משפטית לפעולה כשירים

  .ימים 30 תוך הוסר לא והעיקול מהם חלק או ,ספקה נכסי על עיקול יוטל אם .10.1.6

 כלפי אמונים הפרו הממונה או/ו ספקה כי לכאורה הוכחות המכללה בידי כשיש .10.1.7

 .המכללה

 בעצמו השירותים את לספק הפסיק ספקה כאשר .10.1.8
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  משנה" ספק" קהעסי או ,לאחר מקצתו או כולו החוזה את הסב ספקשהכ  .10.1.9

 .בכתב המכללה הסכמת ללא ,החוזה בביצוע

 את תיקן ולא זה חוזה פי על מהתחייבויותיו כלשהי התחייבויות הפר ספקכשה .10.1.10

 .ובכתב מראש לו ששלחה בהתראה המכללה לכך שקבעה המועד תוך ההפרה

 הכספית התמורה את לקבל זכאי ספקה יהיה ,לעיל כאמור ההסכם הפסקת של במקרה .10.2

 כל בניכוי וזאת ,ההסכם הפסקת למועד עד ידו-על בוצעה אשר ,העבודה בגין לו המגיעה

 מוסכם .כאמור ההסכם הפסקת בגין למכללה המגיעים והפיצויים ההוצאות ,הנזקים

 או/ו כספית דרישה או/ו תביעה ספקל תהיה לא ,ל"הנ הנזכרת התמורה למעט כי ומוצהר

 .ממנה הנובע או זה הסכם פי על פעולתו הפסקת עם בקשר המכללה כלפי אחרת

 סיום במועד או/ו שהיא סיבה מכל הצדדים בין ההתקשרות ותופסק היה כי בזה מוסכם .10.3

 את ועניינית מסודרת בצורה המכללה לרשות להעמיד ספקה ידאג ההתקשרות תקופת

 למכללה שיאפשרו ובדרך באופן העבודה ביצוע עם בקשר שבידיו והנתונים המידע

 והנתונים המידע כל כי בזאת מובהר ,ספק הסר למען .עיכוב ללא בביצועה להמשיך

  .המכללה של הבלעדי קנינו הינם האמורים

 ולכיסוי החוזה של ביצועו להבטחת ספקל המגיע תשלום לעכב רשאית תהא המכללה .10.4

 או/ו השירותים למתן הנוגעים והמידע המסמכים כל להעברת עד ,המכללה נזקי

  .למכללה השייכים

 כללי  .11

 בין ,חוב כל זה חוזה פי על ספקל המגיע סכום כל כנגד לקזז רשאית המכללה - קיזוז .11.1

 שבין אחר חוזה כל פי על או זה חוזה פי על ספקמה לה המגיע ,קצוב שאינו ובין קצוב

 את לגבות המכללה של מזכותה גורעות אינן זה סעיף הוראות .דין כל פי על או הצדדים

 .אחרת דרך בכל האמור החוב

 לבצע ספקה על היה אשר ,בהוצאות נשיאה לרבות ,התחייבות כל - המכללה ידי על ביצוע .11.2

 באמצעות או בעצמה ,לבצען רשאית המכללה תהיה ,מלבצעה נמנע והוא זה חוזה פי על

 אשר בהוצאות לעיל כאמור במקרים ספקה את לחייב רשאית תהיה כללההמ .אחרים

 .כלליות כהוצאות שייחשבו 15% בתוספת ,התחייבויות אותן כל בביצוע לה נגרמו

 שימוש מלעשות המכללה הימנעות - וארכות סטיות ,בזכויות שימוש אי או שימוש .11.3

 אופן בשם תפורש ולא בה אין בכלל או מסוים במקרה החוזה פי על לה המוקנות בזכויות

 כלשהו ויתור זו מהתנגדות ללמוד ואין  ,בכלל או מקרה באותו זכות אותה על כוויתור

  .זה חוזה לפי זכויות על

 מסוים במקרה זה חוזה מתנאי לסטות המפקח או/ו המנהל או/ו המכללה מצד הסכמה

 .אחר למקרה שווה גזרה ממנה ילמדו ולא תקדים תהווה לא
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 לא מטעמה או המכללה ידי על פיו על שניתנו להוראות או החוזה לתנאי וארכה ויתור כל

 אי או הפרה עם בקשר הגנה או צידוק לקבלת ישמשו ולא מכללהה של בזכויותיה יפגעו

 .מזכויותיה זכות על מכללהה מצד כוויתור ייחשבו ולא ,ספקה מצד קיום

 שני בחתימת ,בכתב במסמך אלא זה חוזה מההוראות איזו לשנות אין - החוזה שינוי .11.4

 .הצדדים

 הצדדים כתובות לפי רשום במכתב או ידנית במסירה תהיינה הצדדים הודעות - הודעות .11.5

 הגיעה כאילו תיחשב ל"הנ הכתובות לפי שתישלח הודעה כל .זה לחוזה במבוא כמפורט

 ידנית במסירה שתימסר הודעה כל ואילו הדואר למשרד ממסירתה שעות 72 בתוך לנמען

 .המקבל הצד חתימת עליה הוטבעה אם כנמסרת תיחשב

 חוזה של לביצועו הנוגעת מחלוקת כל כי ביניהם מסכימים הצדדים - מקומית סמכות .11.6

 בית ו/או טבריה השלום משפט תיבב ורק אך תתברר ממנו הנובע ענין וכל פרשנותו ,זה

 המשפט. בית וסמכות העניין לפי הכל נצרת, המחוזי המשפט

 
 
 
 

   :החתום על באנו ולראיה
 
 
 
 
 
 

____________________________  ___________________ 

 הספק  צפת האקדמית כללההמ
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 ביטוח דרישות – להסכם א' נספח

 
 

 (DD/MM/YYYY) האישור הנפקת תאריך   ביטוחים קיום אישור

 כל את כולל אינו זה באישור המפורט המידע  .בה המפורט למידע בהתאם ,בתוקף ביטוח פוליסת ישנה שלמבוטח לכך אסמכתא מהווה זה ביטוח אישור
 האמור יגבר הביטוח בפוליסת הקבועים התנאים לבין זה באישור שמפורטים התנאים בין סתירה של במקרה ,זאת עם יחד  .וחריגיה הפוליסה תנאי

  .האישור מבקש עם מיטיב זה באישור תנאי שבו במקרה למעט הביטוח בפוליסת
 האישור מבקש מעמד העסקה* אופי המבוטח האישור* מבקש

 המכללה    :שם
 או/ו צפת האקדמית

 קשורות חברות

 נדל"ן☐   :שם

  שירותים☒

 מוצרים אספקת☐

 ______   :אחר☐
מכרז פומבי לאספקת 

 שירותי ממונה בטיחות

                                משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 משנה קבלני☐

 שירותים מזמינה☒

 מוצרים מזמינה☐

 ______   :אחר☐

   :פ .ז/ח .ת   :פ .ז/ח .ת

 ,11 ירושלים    :מען
 צפת

   :מען

 כיסויים
 הביטוח סוג

 גבולות לפי חלוקה
 סכומי או אחריות

 ביטוח

 מספר
 הפוליסה

 נוסח
 ומהדורת
 הפוליסה

 תאריך
 תחילה

 תאריך
 סיום

 האחריות/ גבול
 ביטוח סכום

 וביטול בתוקף נוספים כיסויים
  חריגים

 מטבע סכום ד' לנספח בהתאם כיסוי קוד לציין יש

 מבקש לטובת תחלוף על ויתור -309 ₪    ביט   רכוש
 -314 ,טבע נזקי בגין כיסוי -313 ,האישור

 כיסוי -316 ,ושוד פריצה גניבה כיסוי
 ראשוניות -328 ,אדמה רעידת

 1,000,000   ביט  ג' צד
 
 

 הרחבת -304 ,צולבת אחריות -302  ₪
 וקבלני קבלנים -ג' צד -307 ,שיפוי
 לטובת תחלוף על ויתור -309 ,משנה
 לתביעות כיסוי -315 ,האישור מבקש

 או מעשי בגין נוסף מבוטח -321 ,המל"ל
 -322 ,האישור מבקש -המבוטח מחדלי
 ,זה בפרק ג' כצד ייחשב האישור מבקש

 בקשמ רכוש-329 ,ראשוניות -328
 ג' כצד ייחשב האישור

 אחריות
 מעבידים

 על ויתור -309  ,שיפוי הרחבת -304 ₪ 20,000,000   ביט 
 -319 ,האישור מבקש לטובת תחלוף
 של כמעבידם וייחשב היה נוסף מבוטח

 ראשוניות -328 ,המבוטח מעובדי מי
אחריות 

 מקצועית
 

דיבה,  -303אובדן מסמכים, 301- ₪ 2,000,000   ביט 
השמצה והוצאת לשון הרע במסגרת 

רחבת ה -304כיסוי אחריות מקצועית, 
יתור על תחלוף לטובת ו -309שיפוי, 

גין במבוטח נוסף  -321מבקש האישור, 
בקש מ -מעשי או מחדלי המבוטח

 , ושר עובדיםמרמה ואי י -325האישור, 
פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי 326-

 עיכוב/שיהוי -327אחריות מקצועית, 
ראשוניות ,  -328עקב מקרה ביטוח, 

 חודשים( 12קופת גילוי  )ת -332
   :*(ג' בנספח המפורטת הרשימה מתוך השירות קוד את לציין יש ,האישור למבקש המבוטח בין בהסכם המפורטים לשירותים ,)בכפוף השירותים פירוט

 ממוני ויועצי בטיחות 047

 הפוליסה* ביטול/שינוי

 האישור למבקש הודעה משלוח לאחר יום 30 אלא לתוקף ייכנס לא ,ביטוח פוליסת של ביטול או האישור מבקש לרעת שינוי
  .הביטול או השינוי בדבר

 האישור חתימת 

   :המבטח


