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 יבנה עיריית

 מחיר להצעות בקשה
 אוטומטיחצי  דפיברילטור מכשירי ותחזוקת התקנה, אספקה, לרכישה

                                                
 ותחזוקת התקנה, אספקה, לרכישה  מחיר הצעות בזאת מזמינה( ״העירייה״: להלן) יבנה עיריית .1

 הכל( ״המכשירים״ או/ו ״המכשיר-ו ״השירות״: בהתאמה להלן)  טיאוטומ חצי  דפיברילטור מכשירי
 .בקשה להצעת מחיר זאת על נספחיה ולהוראות לתנאים ובכפיפות בהתאם

 
 הבלעדי דעתה שיקול לפי) הציבור ומוסדות הספר בבתי מכשירים להציב העירייה בכוונת ראשון בשלב .2

 תהא ההתקשרות תקופת ,במהלך א׳ בנספח המפורטים הטכניים בנתונים יעמדו אשר(, העירייה של
 מדובר כי, ויודגש יובהר. ולתקציביה לצרכיה בהתאם נוספים מכשירים לרכוש רשאית העירייה
 ולספק, זו מכשירים כמות לרכישת העירייה מצד התחייבות משום זה בנתון אין וכי, בלבד בהערכה

 .לכך בקשר תביעה או/ו טענה או/ו דרישה כל תהיה לא הזוכה

 
 .  העירייה  וגזברית העיר ראש  ידי-על חתומה עבודה הזמנת להמצאת בכפוף תהיה מכשירים רכישת .3
 
להסכם שהינו  א׳ כנספח המצורף הטכני במפרט המפורטות בדרישות העומד ארון בתוך יוצב המכשיר . 4

 . חלק מתנאי ההצעה
 
, חודשים( עשר שנים) 12 בת תקופה תהא, השירות את לספק שיבחר הספק עם ההתקשרות תקופת . 5

 12 בנות, נוספות תקופות בשתי ההתקשרות תקופת את להאריך אופציות שתי תוקנינה לעירייה כאשר
  .אחת כל חודשים( עשר שנים)

 
 הצעותיהם, ההצעות הגשת למועד נכון אשר מציעים ורק אך מחיר הצעות ולהגיש להשתתף רשאים .6

 :להלן המפורטים, הצעות להגשת המוקדמים בכל התנאים עומדות

 

   עליו   בתאגיד ברושמד ככל. 1975-התשל״ו, מוסף ערך מס חוק לפי מורשה עוסק הוא המציע .א •
 .בישראל כדין רשום להיות

 לצרף יש .1976-תשל״ו, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי הנדרשים האישורים כל בעל המציע .ב •

 הגשת למועד ורלוונטי התקף מ"מע ואישור ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי אישור, מס ניכוי מאישור העתק

 . ההצעות
 לפרסום שקדמו השנים( שלוש) 3-ב, לפחות שנים( שלוש) 3 של ומוכח קודם ניסיון למציע .ג •

 אסמכתאות לצרף יש.ושירות אחריות מתן לרבות, אוטומטיים ספקת דפיברילטורים חצי בא, הודעה זו

 .בעניין
  בכל  מכשירים 20 לפחות של בהיקף, 2015-2016 השנים במהלך בישראל שווק המוצע המכשיר .ד •

 . בעניין אסמכתאות לצרף יש .שנה
יש לצרף אסמכתאות  . להסכם 'א בנספח המפורטים הטכניים הנתונים בכל עומד המוצע המכשיר .ה •

 בעניין. 

 
   אלקטרוני דואר באמצעות, הבקשה למסמכי בנוגע בכתב הבהרה שאלות להפנות ניתן .7

tova@yavne.muni.il במס טלפונית המייל קבלת לוודא יש) 17.7.17 מיום יאוחר לא '

 (. קבלה ווידוא יערך לא אם המייל קבלת לעניין טענה תתקבל לא 08-9433444/335
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 למזכירות, בצהרים 12:00 השעה עד 24.7.17 מיום יאוחר לא, אישית במסירה, תימסרנה ההצעות .8
, 50 דואני רחוב ,(08-9433310העירייה )תיבת המכרזים( אצל הגב' יעל יצחק פור )טלפון לבירורים 

 . יבנה

 
 הצעתו ותנוקד בהתאם לרכיבים הבאים:  לעיל, תבדק 6ספק שהצעתו תעמוד בתנאי הסף שפורטו בס'  .9

 . איכות המלצות ומסקנות מקצועיות 60%מחיר,  40%
 

עיריית יבנה רשאית לקבל את ההצעה הטובה ביותר, לאו דווקא הזולה ביותר ולנהל מו"מ עם המציעים 
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. עיריית יבנה רשאית לזמן את המציעים לבירור/ תשאול ו/או מו"מ 

 .בהתאם לשיקול דעתה

 
 .תיפסל שכזו משותפת והצעה, במשותף מציעים מספר ידי-על הצעה להגיש אין .10

 
 כי, בזאת מובהר, דין כל פי-על או/ו הבקשה מסמכי פי-על העירייה של וסמכויותיה מזכויותיה לגרוע בלי .11

 וכן, חדש מכרזהצעות/בקשה לקבלת  לפרסם או הודעה זו  לבטל הזכות את לעצמה שומרת העירייה
 .שהיא הצעה אף לקבל שלא הזכות את

 ,בברכה                                                                                                    

 
  ארי גוב צבי                                                                                                   

  העירייה ראש                                                                                                  
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 לכבוד
 עיריית יבנה

 י ב נ ה
 

 הצהרת המציע בפניה להצעת הצעות
 
 

הצעות בין המצורפים ובין אנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי הפניה לקבלת 
 שאינם מצורפים אך מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי הפניה מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:

 
אנו מצהירים כי הבנו את כל האמור במסמכי הפניה לקבלת הצעות והגשנו את הצעתנו בהתאם לכך כי אנו 

ישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה מסכימים לכל האמור במסמכי הפניה וכי לא נציג כל, תביעות או דר
 ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.

 
אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים בהליך קבלת ההצעות כי, הצעתנו עונה על כל 

ם לתנאים הדרישות שבמסמכי הפניה לקבלת הצעות וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את ההתחייבויות בהתא
 שבמסמכי הפניה.

 
 אנו מצהירים בזה כי הצעה וו מוגשת ללא קשר או תיאום עם מציעים אחרים.

 
 הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי.

 
י בהתאם לדרישות הפניה לקבלת ההצעות לרבות נספח טילטור חצי אוטומרביעלות למכשיר דפ

)ובמילים_____________ שקלים חדשים( לרבות שירות ₪ א' הינה __________________ 
 בתוספת מע"מ כדין. כאמור במסמכי ההצעה על נספחיה ואחריות 

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

 
 

אנו מצהירים כי אנו זכאים בשם בתאגיד לחתום על הצעה זו וכי  אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו 
 על הצעה זו.

 
       ______________                                 __________________ 
 חתימת המנהלים וחותמת                                שם התאגיד המציע        

 
 
 

 כתובת: ___________ טלפון: ___________ פקס: ___________
 

 מסמך ה ' כתובת
 אישור

 
 

אני הח"מ ____________עו"ד / רו"ח של _____________ מאשר בזה כי חתימות ה"ה:______________ 
חוזה זה מחייבות את המפעיל בהתקשרות וכן _________________ בצרוף חותמת בחברה אשר חתמו  על 

 עמכם לכל דבר ועניין.
 

          ______________ 
 חתימה+ חותמת            
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 אוטומטיחצי הסכם לרכישה, אספקה, התקנה ותחזוקת מכשירי דפיברילטור 

 2017, שנת  ___________ לחודש _________ שנערך ונחתם ביום

 בין:

 עיריית יבנה

 יבנה 50דואני מרחוב 

 ״(העירייה)להלן: ״
 מצד אחד;

 לבין:

  __________ שם:

  ___________ ת.ז או ח.פ:

  _____________ כתובת:

 ״(הספק)להלן: ״
 מצד שני;

 -״ והעבודה)להלן בהתאמה: ״ מעוניינת ברכישה אספקה והתקנה של מכשירי דפיברלטור חצי אוטומטי והעירייה  הואיל:

 ם״(, הכל בהתאם ובכפיפות לתנאיהשירות״

 , לרבות תנאי והוראות הסכם זה להלן;הצעות אותה ניהלה העירייהפניה לקבלת ולהוראות המפורטים במסמכי ה

 

 ידי העירייה לספק את השירות, הכל לתקופה,-, נבחר עללפניה לקבלת הצעות ספק, אשר הגיש לעירייה הצעהוה והואיל:

 הסכם זה להלן;ם ובכפיפות לתנאי והוראות מסמכי בתמורה, ובהתא

 ;1987והסכם זה הינו בסכום שהינו פטור ממכרז בהתאם להוראות תקנות העיריות מכרזים התשמ"ח            והואיל:

 לפיכד הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא ונספחים; פירוש

 המבוא להסכם זה והנספחים לו, אשר מפורטים להלן, מהווים חלק תקף ובלתי נפרד הימנו: .1

 

 כותרות הסעיפים בהסכם זה נועדו לצורכי נוחות בלבד, הן אינן מהוות חלק מהסכם זה, ולא תשמשנה לפרשנותו; כל .2

  משמע וכן להיפך.כמשמע וכן להיפך, וכל האמור בו במין זכר, אף מין נקבה כהאמור בהסכם זה בלשון יחיד, אף רבים 

 )א( -א'נספח  מפרט טכני

 )ב( -נספח ב'  1953-לחוק עבודת הנוער, תשי״ג א33-ו 33נוסח הוראות סעיפים 

 )ג( -נספח ג' אישור קיום ביטוחים

 )ד( -נספח ד' נוסח ערבות ביצוע
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 הגדרות

 בהסכם זה תהיה למונחים המפורטים להלן המשמעות שבצידם .3

 

 העירייה מוסרת בזאת לספק, והספק מקבל על עצמו כלפי העירייה, את אספקת השירות, והכל לתקופה, בתמורה .4

 ובהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה.

 ״(היצרן)להלן: ״ _______________ תוצרת חברת ______________הספק מתחייב לספק לעירייה מכשיר דפיברילטור מסוג  .5

, וזאת בכפוף לקבלת הזמנת עבודה פניה לקבלת הצעותבמסגרת המענה של הספק ל, אשר הוצע  _______________ מדגם

 . העירייה יתוגזבר ראש העירידי מזמין השירות,  -חתומה על

 
 .כנספח א' להסכםמפרט הטכני המצורף פניה לקבלת הצעות ולרבות בהשירות יינתן בהתאם לקבוע ב .6

מבלי לגרוע מהאמור בנספח א, הספק יבצע עבור העירייה אחזקה שוטפת, טיפולים, בדיקות ודיווחים בהתאם להוראות החוק  .7
 . 2014והתקנות הרלוונטיות לרבות תקנות הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשע"ד 

המכשיר מושא ל ותו ייצרן או יופסק ייצורו שת אבמקרה שבו במהלך תקופת ההתקשרות ישווק הספק מכשיר מתקדם יותר מתוצר .8

 ״העירייה״ ידי ראש העירייה או ממלא מקומו.-על עיריית יבנה -

 עצמו את מתן השירות או כל מי יבוא תחתיוהאדם או הגוף המשפטי המקבל על  -

 בדרך חוקית ובהסכמה בכתב של העירייה.

 ״הספק״

ידיו -ו/או כל אדם אחר שמונה עלמנהלת מחלקת חינוך ומנהל אגף ביטחון ו/או כ"ל העירייה ו/או מנ -

 ו/או לשירות. עבודהל  לפעול בשמו ומטעמו, בקשר

 ״המנהל״

הפניה לקבלת הצעות אוטומטי, הכל כמפורט במסמכי חצי אספקה, התקנה ותחזוקת דפיברילטור  -
 .והסכם זה

 ״השירות״

 ״ ו/אוהמכשיר״ אוטומטי העומד בכל דרישות המפרט הטכני המצורףחצי מכשירי דפיברילטור  -
ובמלוא הוראות המחוקק ע" חוק הצבת מכשירי החייאה במקומות  מצ"ב כנספח א'

 . ותקנותיו 2008ציבוריים, התשס"ח, 
 ״המכשירים״

 ידי הלשכה-המחירים לצרכן )המדד הכללי( כולל ירקות ופירות, המתפרסם על מדדמ -

 המרכזית לסטטיסטיקה. אם יופסק מדד זה יבוא במקומו מדד זהה או דומה במהותו

 ידי גוף דומה לה.-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או על-עלשיתפרסם 

 ״המדד״

 טופס הצעת המציע, הנספחי, על כתב ההזמנה להציע הצעות -

 הסכם זה, על נספחיו, אשר יחול על מתן השירות.

 ״הצעהמסמכי ה״

 ״תקופת ההתקשרות״ להלן. 13 כהגדרתה בסעיף -

 

 מהות ההתקשרות
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נבחר על ידה כאמור ש , תהא העירייה רשאית לרכוש את המכשיר החדיש יותר כמכשיר נוסף או כתחליף למכשירהתקשרותה

 , ובלבד שהמכשיר המוצע יעמוד לפחות בכל דרישות המפרט הטכני וכן שמחיר המכשיר החדש לא יעלהלעיל 5בס' 

 . לעיל 5כאמור בס' שזכה על מחיר המכשיר 

 

 למניעת ספקות, תקופת האחריות והשירות תהא בהתאם להצעתו של הספק, ותחול גם במקרה שבו לא תהיה בין .9

 תקשרות חוזית תקפה. הספק לבין העירייה ה

 הספק הצהרות והתחייבויות 

 מתחייב בזאת, לפי העניין,, הספק מצהיר, מאשר, וכן על פי הסכם זהבלי לגרוע מיתר התחייבויותיו של הספק  .10

 כלפי העירייה, כדלקמן:

 לספק את השירות בצורה מקצועית ומיטבית, ברמה מעולה, ולהשתמש במיטב כישוריו, ניסיונו, ידיעותיו 10.1

 פי-ואמצעיו, ולפעול במיומנות, בשקידה, במסירות ובנאמנות למתן השירות ולביצוע כל יתר התחייבויותיו על

 .מסמכי החוזה

וכן על מילוי הוראות  , תוך הקפדה על מילוי הוראות כל דין,הוראות החוזהפי -השירות ולבצע את יתר התחייבויותיו על לספק את  10.2

 והנחיות המנהל. בלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק מתחייב לספק את השירות תוך שמירה

 השירות, וכן להימנע מכלקפדנית על כל כללי הבטיחות בעבודה, לנקוט כל אמצעי זהירות הדרושים לאספקת 

 מעשה או מחדל העלולים להוות סכנה לגוף או לרכוש.

 פי ההסכם.-הספק מתחייב לשמור ולקיים הוראות כל דין במהלך אספקת המכשירים ומתן השירותים על 10.3

 הספק מצהיר כי הוא מחזיק, ומתחייב להוסיף ולהחזיק בכל תקופת ההתקשרות, בכל האישורים הדרושים 10.4

 ין לצורך אספקת המכשיר ומתן השירותים.פי כל ד-על

 הינו בעל ניסיון, ידע, מומחיות ומיומנות בכל הקשור באספקת השירות, ויש ברשותו, וימשיכו להיות ברשותו 10.5

כוח האדם המיומן  בכל עת משך תקופת ההתקשרות הציוד, האמצעים הכספיים, האישורים, הרישיונות וההיתרים הנדרשים,

 תיווהאמצעים הנדרשים לשם אספקת השירות וקיום כל מחויבויו והמנוסה, וכל הכלים

 , במלואן ובמועדן, ברמה מקצועית מעולה ובסטנדרטים גבוהים, ובהתאם לכל יתרההצעהכי מספי מ-על

 ובהוראות כל דין. הצעה החוזהים והדרישות הכלולים במסמכי ההתנא

 

 העירייהציג נ. 11

 בכל הנוגע לאספקת השירות, ועל הספק לדווח למנהל על כל בעיההמנהל יהיה איש הקשר מטעם העירייה  11.1

 )קיימת או צפויה( הנוגעת לשירות, ולספק תשובות, הסברים, נתונים ומסמכים בנוגע לאספקת השירות, כפי

 ידי המנהל.-שיידרש על

 להן. בלי הספק מתחייב לציית להוראות ולהנחיות המנהל, כפי שתהיינה ותינתנה, מעת לעת, ולפעול בהתאם 11.2

 לגרוע מכלליות האמור לעיל, המנהל יהא רשאי להורות לספק לבצע שינויים ו/או התאמות ו/או לספק

 חוזהשירותים, הדרושים לדעת המנהל, על מנת שהשירות יעמוד בתנאים ובדרישות המפורטים במסמכי ה

 יעת ספק, ללא תוספתובהתחייבויות הספק, ועל הספק יהא למלא אחר הוראות המנהל כאמור, וזאת, למנ

 תמורה כלשהי לספק.

 פי כל-ו/או על חוזה מובהר, כי אין ולא יהיה בזכות המסורה לעירייה כאמור בהסכם זה ו/או ביתר מסמכי ה 11.3

הבלעדית של הספק( ו/או  דין, כדי להטיל על העירייה, כל אחריות, מכל מין וסוג שהם, בגין ו/או בקשר לשירות )שתהא באחריותו

 פי-ע ו/או לשחרר את הספק מכל אחריות ו/או התחייבות המוטלות עליו עלכדי לגרו

 פי כל דין.-ו/או על חוזהמסמכי ה
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 הספק עובדי 

 , הספק מצהיר, מאשר וכן מתחייב בזאת, לפי הענייןחוזהפי מסמכי ה-. בלי לגרוע מיתר התחייבויותיו של הספק על12

 כדלקמן:

 עובדים מיומנים ומנוסים, בעלי אזרחות ישראלית או היתר עבודה -לצורך אספקת השירות  -להעסיק  12.1

 בישראל כדין, ובעלי ידע, מומחיות, הכשרה, ניסיון ויכולת, שכישוריהם, מספרם והמועדים ופרקי הזמן

 ולהתחייבויות הספק. חוזהידיו יאפשרו את אספקת השירות בהתאם להוראות מסמכי ה-שבהם יועסקו על

 למנות איש קשר אשר יהיה אחראי על אספקת השירות ועל הקשר הישיר והרציף :איש קשר מטעם הספק 12.2

 מול המנהל. הספק מתחייב לצייד, על חשבונו, את איש הקשר בטלפון נייד.

 לא להעסיק בקשר עם אספקת השירות עובדים של העירייה, ללא אישור מפורש לכך מאת העירייה, מראש 12.3

 ובכתב.

 ידי הספק בקשר עם אספקת השירות )בין עובדים המועסקים-המועסקים עללקיים, בהתייחס לכל העובדים  12.4

את כל תשלומי  דרך קבע ובין זמניים( את כל הוראות הדין הרלוונטיות, ובכלל זאת לשלם לעובדים אלה או בגינם, לפי העניין,

 פי כל דין )לרבות חוקי המס, דיני הביטוח הסוציאלי-החובה החלים על הספק כמעסיקם על

 פיהם, צווי הרחבה-ביטוח לאומי, ביטוח בריאות ממלכתי וכיוצא באלה(, חוקי העבודה, תקנות שהותקנו על)

 וכיוצא באלה(, לרבות, למניעת ספק, שכר עבודה, תשלום שעות נוספות, דמי מחלה, דמי חופשה, פדיון

 ר הוצאות, הפרשותפיטורים או תמורתה, פיצויי פיטורים, החז-חופשה, דמי הבראה, הודעה מוקדמת על

 לביטוח מנהלים, קרן השתלמות ותנאים סוציאליים אחרים מכל מין וסוג שהם, והספק יהא בכל עת, אחראי

הסדר, נוהג, מנהג או עילה  פי כל דין, צו הרחבה, הסכם )קיבוצי או אישי(,-לבדו, ועל חשבונו, למילוי כל התחייבויותיו וחובותיו על

 ידיו כאמור, הן בקשר-דים המועסקים עלאחרת כלשהי, ביחס לכל העוב

 ידי הספק והן בקשר לסיום העסקתם.-להעסקתם על

 ידי הספק בקשר עם אספקת-בלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק מתחייב לשלם לכל העובדים המועסקים על 12.5

 רהשירות )בין עובדים המועסקים דרך קבע ובין זמניים(, שכר שלא יפחת משכר המינימום הקבוע בחוק שכ

הספק, מצהיר כי הוא  , ולאפשר לעירייה פיקוח שוטף על כך לפי דרישת המנהל. בלי לגרוע מהאמור לעיל,1987-מינימום, תשמ״ז

 א33-ו 33, לרבות הוראות סעיפים 1953-מכיר את הוראות חוק עבודת הנוער, תשי״ג

 ו. הוראות סעיף זה הינן, והינו מתחייב לקיים את כל הוראותיזה להסכם 'בכנספח שלו, שהעתקו מצורף 

 ידי הספק תיחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ותקנה-הוראות עיקריות ויסודיות בהסכם זה, שהפרתן על

 פי כל דין, את הזכות-פי הסכם זה ו/או על-לעירייה, בלי לגרוע מכל סעד אחר ו/או נוסף לו זכאית העירייה על

 לבטל את ההתקשרות עם הספק.

 ים לכך, כי העירייה תהא רשאית בכל עת, לדרוש את הרחקתו של כל אדם הנמנה על עובדיידוע לו, והוא מסכ  12.6

 ידי המנהל, במקרה שיסתבר, כי נתוניו וכישוריו-הספק והחלפתו באדם אחר, אשר יאושר מראש ובכתב על

 בצעוהתחייבויות הספק ו/או כי אותו אדם איננו מ חוזהשל אותו אדם אינם תואמים את דרישות מסמכי ה

 את תפקידו כראוי ו/או איננו ממלא אחר הנחיות והוראות המנהל ו/או מכל סיבה סבירה אחרת, והספק יהיה

 )שבעים ושתיים( שעות ממועד הדרישה, ובלי שיהא בהחלפה 72חייב למלא אחר דרישת העירייה כאמור תוך 

 , מכל מין וסוג שהם.באמור כדי להשית על העירייה, כל תשלום, אחריות, ו/או הוצאות בקשר לכך

 3ככל שהספק יידרש להציב מכשירים במוסדות שבהם נדרש אישור ממשטרת ישראל בהתאם להוראות סעיף  12.7

 , יהיה עליו להמציא אישור כזה ביחס2001-לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס״א

 המכשיר.טרם הצבת  חוזהחוזה למי מטעמו אשר יספק את השירות מושא ה

 

 מעביד-העדר יחסי עובד

 (2כקבלן עצמאי; ) חוזהפי מסמכי ה-( הוא יבצע את השירות ואת יתר התחייבויותיו על1הספק מצהיר ומאשר, כי: ) .13

 ידיו בקשר עם אספקת השירות )בין בדרך קבע ובין באופן זמני(,-בין הספק ו/או מי מטעמו, לעובדים המועסקים על
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 מעביד, ולא יתקיימו ו/או ייווצרו ביניהם יחסי-מטעמו, לבין העירייה, לא מתקיימים יחסי עובדשלוחי הספק ואחרים 

ידי -( העובדים המועסקים על3ו/או במסגרת אספקת השירות; וכן ) פניה לקבלת הצעותמעביד כתוצאה ממסמכי ה-עובד

 הספק בקשר

 ידי הספק בהתאם-ל הספק בלבד, המועסקים עלעם השירות )בין בדרך קבע ובין באופן זמני(, ייחשבו כעובדים ש

 פי-לתנאי עבודה ושכר שיסוכמו בינם לבין הספק. למניעת ספק, מובהר בזאת, כי אין לראות בכל זכות הניתנת על

 לעירייה, להנחות את הספק ו/או את עובדיו ו/או להורות לו בכל עניין הקשור עם השירות ו/או עובדים חוזהמסמכי ה

 ידי הספק.-על חוזהידי הספק, אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות מסמכי ה-אחרים המועסקים עלו/או גורמים 

 ידי הספק בקשר עם-למניעת ספק, מובהר בזאת, כי העירייה לא תחויב בתשלום כלשהו לעובדים המועסקים על 13.1

 , וכל תשלום שיגיע למיאספקת השירות )בין בדרך קבע ובין באופן זמני(, ו/או לשלוחי הספק ו/או לאחרים מטעמו

 ידי הספק ועל חשבונו בלבד, וכי כל אלה יהיו נתונים להוראותיו, פיקוחו והשגחתו המלאים של-מהם, יחול וישולם על

 הספק.

 הספק מתחייב בזאת, כדלקמן:  13.2

 ידי הספק בקשר עם אספקת השירות )בין בדרך קבע ובין-להבהיר ולהסביר לכל העובדים המועסקים על .1.1

 -ני(, שלוחי הספק ואחרים מטעמו, כי אין באספקת השירות באמצעותם, כדי ליצור יחסי עובדבאופן זמ

 מעביד בין מי מהם לבין העירייה.

 ו, לרבותידי הספק ו/או מי מטעמ-לעיל, ייטענו יחסי עובד ומעביד כאמור על 11.10 היה ועל אף האמור בס״ק .1.2

 ידי הספק בקשר עם אספקת השירות )בין בדרך קבע ובין באופן זמני(, שלוחי-מי מבין העובדים המועסקים על

 ידי רשות מוסמכת כלשהי, כי העירייה חייבת באופן-הספק ואחרים מטעמו ו/או במקרה של טענה שתועלה על

 מור, וכתוצאה מכך ייגרמו לעירייה,על הספק ו/או מי מטעמו כא חוזהכלשהו בחיוב המוטל לפי מסמכי ה

 הפסדים, הוצאות כספיות ו/או נזקים אחרים, הספק ישפה את העירייה, מיד עם דרישה ראשונה, בגין כל

 הפסד, הוצאה ו/או נזק, שיגרמו לה כאמור, ובכלל זה בגין כל סכום שתשלם או תחויב בתשלומו, ובגין כל

 טענת יחסי עובד מעביד כאמור, לרבות הוצאות משפט, שכר הוצאה שתוציא ו/או תחויב להוציא בקשר עם

 טרחת עורך דין ושכר עדים.

 רישיונות, היתרים, קיום חוקים ובטיחות בעבודה

 , הספק מצהיר, מאשר וכן מתחייב בזאת, לפי הענייןחוזהפי מסמכי ה-בלי לגרוע מיתר התחייבויותיו של הספק על .14

 כדלקמן:

 ידי עובדיו ו/או מועסקיו האחרים, טעונה-ידיו ו/או על-אשר הוצאתה לפועל עלכי כל פעולה לפי הסכם זה,  14.1

 רישוי ו/או קבלת היתר לפי כל דין, לא תבוצע אלא אך ורק לאחר קבלת והסדרת הרישוי ו/או ההיתר

 הנדרשים, בהתאם להוראות כל דין.

 ידי מי מטעמו, בקשר-ו/או עלידי עובדיו ו/או מועסקיו האחרים -ידיו ו/או על-כי כל פעולה שתבוצע על 14.2

שהותקנו  לאספקת השירות, תהא בהתאם ובכפיפות ותוך ציות לכל דרישות החוק, לרבות חוקי המדינה והתקנות

 פיהם, חוקי עזר עירוניים, תקנות בטיחות, תקנות עבודה ממלכתיות ומקומיות, צווים ודרישות-על

 ״(.החיקוקיםם אספקת השירות )להלן: ״ידי רשויות מוסמכות, הרלוונטיים בקשר ע-שנקבעו על

 ידיו בקשר עם-כי כל החיקוקים ידועים ומוכרים לו, והוא מתחייב לכך, כי הוא, העובדים המועסקים על 14.3

 אספקת השירות )בין בדרך קבע ובין באופן זמני(, שלוחיו ואחרים מטעמו, ימלאו אחר דרישות החיקוקים,
 בעת אספקת השירות ובקשר אליהם.
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 ת השירות תוך שמירה קפדנית על כל כללי הבטיחות בעבודה, לשם כך מתחייב הספק לנקוט בכללספק א 14.4

 אמצעי הזהירות הדרושים בקשר עם אספקת השירות, וכן להימנע מכל מעשה או מחדל העלולים להוות סכנה

 , בקשר עםלנפש או לרכוש. הספק מתחייב ליתן הוראות מדויקות לעובדיו ו/או למועסקיו ו/או למי מטעמו

 אספקת השירות, תוך שמירה על כללי הבטיחות, ולדאוג לביצוע הוראות אלו.

 תקופת ההתקשרות

  ___________ ועד ליום ____________ )שנים עשר( חודשים, החל מיום 12תקופת ההתקשרות בין הצדדים תהא למשך  .15

 ״(.קופת ההתקשרות הראשוניתת)להלן: ״

 2פי שיקול דעתה הבלעדי )למניעת ספק, בלי שתחול עליה חובה כלשהי לעשות כן( לממש -העירייה תהא רשאית על

 )שנים 12)שתי( תקופות אופציה, ולהאריך את תקופת ההתקשרות הראשונית בין הצדדים בשתי תקופות נוספות, בנות 

 )שלושים( ימים לפחות לפני תום התקופה 30לספק  ךעשר( חודשים כל אחת, וזאת באמצעות משלוח הודעה בכתב על כ

 שאותה מעוניינת העירייה להאריך.

 פק את השירות, לרבות כל, שבמהלכה יספק הסחוזהפי הסכם זה ומסמכי ה-)תקופת התקשרות הספק עם העירייה על

 ל ולהלן:, בעקבות מימוש אופציה כאמור או קיצור שלב, במקרה של סיום ההתקשרות, תכונה לעיהארכה של

  ״(.תקופת ההתקשרות״

 לעיל, אם וככל 12 למניעת ספק, בכל עת משך תקופת ההתקשרות )לרבות בכל אחת מתקופות ההארכה המנויות בסעיף

 במקרה של הארכת תקופת. חוזהידי העירייה( יחולו כל ההוראות והתנאים המפורטים במסמכי ה-שתוארכנה על

 31ףההתקשרות הראשונית כאמור, מתחייב הספק להאריך בהתאם את תוקפה של ערבות הביצוע )כהגדרתה בסעי

 להלן. 33 להלן(, כמפורט בסעיף

 פי כל דין, העירייה תהא-ו/או על חוזהפי יתר מסמכי ה-פי הסכם זה ו/או על-לגרוע מזכויותיה של העירייה עלבלי  .16

לספק לא  )שלושים( ימים מראש. 30רשאית לסיים את ההתקשרות עם הספק, מכל סיבה שהיא, בהודעה בכתב לספק, 

 תהא כל טענה ו/או זכות ו/או תביעה בעניין. 

 לעיל, העירייה תהא רשאית לסיים לאלתר את ההתקשרות עם הספק, בהודעה בכתב, וזאת בכלבלי לגרוע מהאמור  .17

 מקרה שבו:

 , לרבות במקרה שבו הספק לא סיפק אתחוזהפי מסמכי ה-הספק הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו על 17.1

 התראה, ולא תיקן את ההפרה לאחר שקיבל חוזההשירות בהתאם לתנאים ולהוראות המפורטים במסמכי ה

 בכתב על כך מהמנהל, תוך פרק הזמן שנקבע בהתראה האמורה; ו/או

 כאמור הפרה יסודית )כמשמעות מונח זה חוזהפי מסמכי ה-הספק הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו על 17.2

 (; ו/או1970-בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל״א
הוגשה נגד  זה, ללא אישור העירייה מראש ובכתב; ו/או פי הסכם-הספק הפסיק לספק את המכשיר ו/או השירותים על 17.3

 פירוק הספק מרצון ו/או ניתן צו לפירוק הספק-הספק בקשה לפירוק ו/או התקבלה החלטה על
 ו/או מונה כונס נכסים, זמני או קבוע, לכל או לרוב נכסי הספק או לנכסים מהותיים של הספק ו/או לנכסים

 ידי הספק בקשה להסדר נושים ו/או ניתן צו-ת ו/או הוגשה נגד ו/או עלהדרושים לספק לצורך אספקת השירו
הוטל עיקול )או בוצעה כל פעולת הוצאה לפועל אחרת( על רוב נכסי הספק או על נכסים  למינוי נאמן לספק; ו/או

 של הספק מהותיים
 חד( ימים מהטלתם)עשרים וא 21ו/או על נכסים הדרושים לספק לצורך אספקת השירות, אשר לא בוטלו תוך 

 או ביצוען.

 לעיל, תחולנה ההוראות הבאות, וזאת בלי לגרוע מכל 16 במקרה של סיום ההתקשרות בין הצדדים, כמפורט בסעיף .18

 פי כל דין:-ו/או על הצעהפי מסמכי ה-זכות ו/או סעד העומדים לעירייה על

 הא רשאית למסור את המשך ביצוע השירות לכל מי שתמצא לנכון, והספק יישא בהפרש הסכומיםהעירייה ת 18.1
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 שבהם תישא העירייה לשם המשך אספקת השירות, וכן בכל נזק שיגרם לעירייה בשל סיום ההתקשרות.

 להלן(, כולה או חלקה. 31 העירייה תהא רשאית לחלט את ערבות הביצוע )כהגדרתה בסעיף 18.2

 הורהתמ

 )במילים: ______________________ תשלם העירייה לספק סך של אוטומטיחצי תמורת אספקת מכשיר דפיברילטור  .19

 ״(.התמורה( )להלן: ״ _________________________________________ 

 ףרט הטכני המצורש במפרהנדכל אוטומטי ו ר חצילם עבוד אספקת דפיבדילטוושתה תמורלמניעת ספקות, ה* 

 .כנספח א' להסכם)לרבות שירות מלא הכולל בין היתר תיקונים, חומרים וחלקי חילוף בדיקות ואחזקה שוטפת(   

פי שיקול דעתה -מכל ספק אחר, על שירות ואחריותלמניעת ספקות, יובהר כי העירייה שומרת לעצמה את הזכות לרכוש  .20
 הבלעדי.

 וכנגד המצאת חשבונית מס כדין לידי העירייה.התמורה תשולם בתוספת מע״מ כדין  .21
 

 ידי העירייה למדד. מדד הבסיס הוא-מדי שנה, ככל שתחליט העירייה על מימוש האופציה תוצמד התמורה שתשולם על .22

 והמדד הקובע הוא המדד הידוע במועד מימוש חתימת העירייה על ההסכםהמדד הידוע נכון למועד 

 ד הקובע יהיה נמוך ממדד הבסיס או שווה לו, לא תחושב ההצמדה וסכום התמורההאופציה. יובהר בזאת כי אם המד

 לא ישתנה.

 לעיל, תשלם העירייה לספק את 16 -ו 14 במקרה שבו הודיעה העירייה לספק על סיום ההתקשרות, כאמור בסעיפים .23

 התמורה המגיעה לו בקשר עם אספקת השירות עד למועד סיום ההתקשרות, בניכוי כל הוצאות העירייה עקב סיום

 ההתקשרות.

 סופיות התמורה

 התמורה מהווה תשלום מלא וסופי בגין מתן השירות וכוללת את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג .24

 פי הסכם זה,-בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויותיו על חוזהפי תנאי ה-שהוא, הכרוכות באספקת השירות על

רווח וכיוצא חלקים, עבודה, לרבות אך לא רק תשלום בגין ציוד, רישיונות, כוח אדם, הובלה, ביטוחים, דלק, אחריות ושירות, 

 באלה.

 

 המלוות ותשלומי החובה, ככל שיחולו, בגין התמורה. ידוע לספק כי העירייה תנכההספק יישא בכל המסים, ההיטלים,  .25

 פי הסכם זה מסים ו/או היטלים ו/או מלוות ו/או תשלומי חובה בשיעורים שהעירייה תהא-מכל תמורה שתשולם לו על

 ונות המס לגבי ניכויפי כל דין, אלא אם יומצא לידיה עובר לביצוע התשלום, אישור מתאים משלט-חייבת לנכותם על

 מס במקור או לגבי הפחתת שיעור הניכוי.

 הגשת חשבוניות

 ידי הספק-לאחר אספקת המכשיר/ים במלואו/ם, יגיש הספק למנהל, חשבון הכולל רשימת מכשירים שהוצבו על .26

 ם לשיקולידי המנהל, אשר יהא רשאי לאשר או לדרוש את תיקונו, וזאת בהתא-״(. החשבון ייבדק עלהחשבון)להלן: ״

 ידי-, כשהוא חתום עלהעמהעירייה ו/או מי מט ית)ארבעה עשר( ימים לאישור גזבר 14דעתו הבלעדי, והוא יועברו בתוך 

 45תוך העירייה, ישולם חלק התמורה המאושר, ב יתידי גזבר-המנהל. לאחר אישור החשבון על

 יום הגשתו למנהל.יום, מ

  בנזיקין אחריות, פיצוי ושיפוי

היה אחראי כלפי העירייה לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הפסד העלולים להיגרם לעירייה ו/או י והספק לבד .27
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כתוצאה  ו/או בגין ו/או בקשר לשירות מטעמו למי  ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או לעובדי הספק 

הספק ו/או  התחייבויותכל מי מטעמו ו/או לכל נזק ו/או אובדן הנובע ו/או בקשר ו/או  וממעשה ו/או מחדל של הספק ו/או עובדי

 כל שירות נלווה .ו/או ל למכשירים 

ו/או על ידי מי  והיה אחראי כלפי העירייה לאבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא או שהובא על ידי והספק לבד .28

נלווים עד לסיום אספקתם ו/או התקנתם וקבלתם ע"י העירייה באמצעות נציגה  ו/או ציוד ואביזרים למכשירים ו/או  ומטעמ

במידה  מתן שירות נלווה הרשמי ולשביעות רצונה המלא של העירייה. מבלי לגרוע מהאמור, האחריות כאמור לעיל תחול גם ב

קונים ו/או אחזקה ומתן שירותים נלווים והנ"ל יצאו מחזקת העירייה ויועברו לספק על מנת שיערוך הדרכות ו/או ביקורות ו/או תי

  ההסכם.  ביצוע התחייבויותיו לפילצורך  למכשירים ע"י הספק ו/או ע"י מי מטעמו 

 שתחויב סכום כל או/ו עליה שתוטל אחריות כל בגין מטעמה הפועל כל או/ו העירייה את לפצות או/ו לשפות מתחייב הספק .29

 יות ואחרות בקשר לכך.משפט הוצאות לרבות לעיל האמור מכוח הספק על מוטלת לגביו שהאחריות מקרה בגין לשלם

 .  ובמידת הצורך להגן על העירייה מפניה, על חשבון הספק להתגונן לו ותאפשר כאמור תביעה כל על ספקל תודיע העירייה

 נתבעים אשר סכומים אחרת סיבה מכל או/ו זה הסכם מכוח להם זכאי הספק אשר התשלומים מן לקזז רשאית העירייה .30

 שנגרמו נזקים בגין או/ו, לעיל כאמור הספק של באחריותו שהם מחדל או מעשה בגין כלשהו שלישי צד ידי על מהעירייה

 .לעיל כאמור הספק של באחריותו שהם מחדל או מעשה מחמת לעירייה

 ביטוח 

זה ומאחריותו לנזקים להם הוא אחראי על פי כל דין מתחייב הספק, לבטח  הסכם מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק על פי  .31

במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות שבדין על חשבונו הוא, ביטוחים שלא  המכשירים אספקת לפני תחילת 

לתי נפרד מהסכם המהווה חלק ב 'גיפחתו מגבולות האחריות והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, נספח 

  (.ביטוחים"האישור קיום זה )להלן: "טופס 

מבטחיו, חברת ביטוח מורשית עם חתימת ההסכם הספק ימציא את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין על ידי  .32

ופס כלשהי מצד העירייה. המצאת ט ומידי שנה במשך כל זמן חלותו של הסכם זה וזאת מבלי צורך בקבלת דרישה בישראל ,

 ביטוחים חתום ותקין מטעם מבטחי הספק, מהווה תנאי מהותי בהסכם. האישור קיום 

עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים לעירייה לא יהוו אישור כלשהו  .33

יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של מהעירייה על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליה אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא 

 פי כל דין. -פי הסכם זה או על-הספק על

 שא בדמי ההשתתפויות העצמיות הקבועות בפוליסות הביטוח.יהספק לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן י .34

טעמו, לרבות קבלנים הספק לבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של הספק ו/או הפועלים מ .35

מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין 

אותם נזקים. מובהר, כי הספק יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית 

 הקבועה בפוליסות.

מור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור על כל הוראות הספק מתחייב לש .36
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הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח. ולדרישת העירייה  לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת 

 הצורך.

עירייה, יהיה ספק אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי הפר הספק את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות ה .37

 שתהיה לו טענה כלשהי כלפי העירייה על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב זאת.

על הספק לשאת בתשלומים המוטלים עליו כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל חוק אחר הדן בביטוח עובדים על ידי  .38

 מעבידים.

 
 ערבות ביצוע

 בקשר עם מתן השירות, יפקיד הספק בידי העירייה, ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית, לפקודת העירייה, בסך .39

 . סכוםבנספח ד' להסכם״(, בנוסח המצורף ערבות הביצוע)חמישה עשר אלף( שקלים חדשים )להלן: ״ 15,000של 

 יהיה המדד הידוע נכון למועד האחרון להגשתהערבות יהיה צמוד לעליית המדד )ולעלייתו בלבד(, שהמדד הידוע 

 במועד החילוט חוזההצעות, והמדד הקובע יהיה המדד הידוע במועד חילוט הערבות לביצוע, ובלבד שסכום ערבות ה

 לא יפחת מהסכום היסודי.

 םפי ההסכם )לרבות, למניעת ספק, תקופת הארכה, א-ערבות הביצוע תעמוד בתוקפה משך כל תקופת ההתקשרות על .40

וככל שהעירייה תבחר לממש את האופציות המוקנות לה )או חלק מהן( להארכת תקופת ההתקשרות, כאמור לעיל(,ועד 

 ״(.מועד תוקף הערבות)תשעים( ימים לאחר תום תקופת ההתקשרות כאמור )להלן: ״ 90לתום 

 בכל מקרה שבו העירייההספק מתחייב להאריך את תוקפה של ערבות הביצוע, מעת לעת וככל שיידרש )ובכלל זה  .41

 תבחר לממש את האופציות המוקנות לה )או חלק מהן( להארכת תקופת ההתקשרות, כאמור לעיל(, כך שהיא תעמוד

 בתוקפה המלא עד לתום מועד תוקף הערבות, ולמסור לעירייה כתב הארכה לתוקפה של הערבות הבנקאית, חתום

 )ארבעה עשר( ימים לפני פקיעת תוקפה של ערבות הביצוע 14-מידי הבנק מוציא הערבות, עד ולא יאוחר -במקור על

 כאמור. הספק יישא בכל ההוצאות הכרוכות בהארכת תוקפה של ערבות הביצוע כאמור.

 ( בכל מקרה שבו הספק הפר התחייבות1העירייה תהא רשאית לממש את ערבות הביצוע ולחלטה, כולה או חלקה: ) .42

 ידי הספק כנדרש, כאמור-בכל מקרה שבו תוקפה של ערבות הביצוע לא הוארך על( 2פי הסכם זה; )-יסודית כלשהי על

 להלן. 36 ( בכל מקרה שבו הספק לא השלים את סכום הערבות הבנקאית כנדרש, כאמור בסעיף3לעיל; וכן ) 33 בסעיף

 ידי הצגתה לבנק מוציא הערבות, בלי שהעירייה תצטרך להציג לבנק האמור כל-ערבות הביצוע תהא ניתנת לחילוט על .43

 מסמך או ראיה כלשהם נוספים על דרישת החילוט, ובלי שהעירייה תצטרך לנמק את דרישת החילוט. העירייה תהא

 ידיה מתוך סכום ערבות הביצוע, ולפיכך, בכל-ת, על כל סכום שיקבע עלרשאית לממש את ערבות הביצוע, מעת לע

 מקרה שבו ערבות הביצוע לא תמומש במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות הביצוע במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום

 ערבות הביצוע שלא מומש.

 שהיה נקוב בה עד לחילוטבכל מקרה שבו חולט חלק מערבות הביצוע, ישלים הספק את סכום ערבות הביצוע לסכום  .44

 )שבעה( ימים מיום החילוט. 7האמור, וזאת בתוך 

 פי-למניעת ספק, אין במתן ערבות הביצוע או בחילוטה, כאמור לעיל, כדי לפגוע בזכויות ובסעדים המוקנים לעירייה על .45

 פי כל דין.-ו/או על חוזהפי יתר מסמכי ה-הסכם זה ו/או על

 קיזוז

 העירייה תהא רשאית בכל עת לקזז ולנכות מכל סכום המגיע מהעירייה לספק, כל סכום אשרבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .46

 פי כל הסכם או דין, בין שהסכום האמור הינו סכום קצוב ובין שאיננו קצוב. בלי לגרוע-מגיע מהספק לעירייה, על
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 ל סכום שעל העירייה לשאת בומהאמור לעיל, מוסכם ומוצהר בזה, שכל סכום ו/או פיצוי אשר יגיעו לעירייה ו/או כ

 ידי צד ג׳ בגין מעשה או מחדל הספק ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או בנסיבות המפורטות בסעיפים-מחמת שנתבעה על

 לעיל, תהא העירייה רשאית לנכות ולקזז מכל סכום שיגיע לספק ממנה.26-28 

 

 איסור המחאת חובות וזכויות

 

 ,חוזההספק אינו רשאי להעביר, לשעבד, למשכן, למסור, להסב או להמחות כל זכות או התחייבות הנובעות ממסמכי ה .47

 כולם או חלקם, לאחר או לאחרים )ובכלל זה אינו רשאי למסור את ביצוע השירות, כולו או חלקו, לקבלני משנה

 תה הבלעדי, מראש ובכתב. ניתנה הסכמת העירייהמטעמו(, והכל אלא אם ניתנה לכך הסכמת העירייה, לפי שיקול דע

 חוזהפי מסמכי ה-כאמור, לא יהיה בכך כדי לשחרר את הספק מהתחייבות, אחריות ו/או חובה כלשהן, בהן הוא חב, על

 פי כל דין.-או על

 הפרה ידי הספק כאמור, ללא הסכמת העירייה כאמור, תהווה-מובהר, כי כל העברת או המחאת זכות או התחייבות על .48

 , אשר תקנה לעירייה, בין היתר, את הזכות לבטל את ההתקשרות עם הספק.חוזהיסודית של מסמכי ה

 סמכות שיפוט

 הסמכות הבלעדית לדון בכל עניין, סכסוך ו/או חילוקי דעות שיתעוררו בכל הקשור ו/או הנובע מהסכם זה, לרבות .49

 , לפי סמכותם העניינית, ולהםאיזור המרכזבתי המשפט בבקשר לתוקפו, פרשנותו, ביצועו ו/או הפרתו, תהא נתונה ל

 בלבד.

 שונות

 ידי צד להסכם זה למשנהו במקרה מסוים, לא יהוו תקדים למקרה אחר, ולא יהיה-ויתור, ארכה או הקלה שניתנו על .50

 ידי כל הצדדים.-תוקף לשום ויתור, ארכה או הקלה שנעשו בקשר עם הסכם זה, אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על

 בכפוף להוראות הדין לעניין התיישנות ו/או פקיעת זכויות כלשהן, עיכוב ו/או השהיה במימוש ו/או בהפעלת זכות של .51

 פי כל דין, והוא יהיה רשאי-פי הסכם זה ו/או על-צד כלשהו לא יחשבו כוויתור מצידו על זכויותיו, כולן או חלקן, על

 לממשן ו/או להפעילן בכל עת שימצא לנכון.

 ידי כל הצדדים, והכל בכפוף-שינוי, תיקון ו/או עדכון של הסכם זה לא יהא תוקף אלא אם נעשה בכתב ונחתם עללכל  .52

 לסמכות העירייה להשלים את הפרטים הטעונים השלמה בהסכם זה, ולבצע בו )ככל שנדרש( את המחיקות ו/או

 מור בכתב ההזמנה להציע הצעות )מסמךהתיקונים ו/או השינויים הדרושים בהתאם להבהרות והוראות העירייה, כא

(. בחתימתו על הסכם זה, הספק מסמיך בזאת את העירייה, באופן בלתי חוזר, להשלים את פניה לקבלת הצעותא' לתנאי ה

 הפרטים הטעונים השלמה ולבצע כל מחיקה, תיקון ו/או שינוי נדרש בהסכם זה, כאמור לעיל. בלי לגרוע מהאמור לעיל, כל

 עירייה, הספק יחתום על נוסח מתוקן של הסכם זה, לאחר שבוצעו בו )ככל שנדרש( המחיקות ו/אולפי דרישת ה

 התיקונים ו/או השינויים הדרושים בהתאם להבהרות והוראות העירייה, כאמור לעיל, וכן על כל עותק נוסף של הסכם

 זה.

 זה, בנוסף, ובלי לגרוע, מכל תרופות פי הסכם זה הינם, אלא אם נאמר אחרת במפורש בהסכם-התרופות והסעדים על .53

 פי כל דין.-או סעדים אחרים על

 במקרה שבו יחול איזה מהמועדים הקבועים בהסכם זה לביצוע פעולה או תשלום כלשהם, ביום שאיננו יום עבודה, .54
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 יידחה אותו מועד ליום העבודה הקרוב הבא אחריו.

 

ממצים את מלוא המוסכם בין הצדדים בעניינים הכלולים בהם, ולא יהא תוקף  פניה לקבלת הצעותהסכם זה ויתר מסמכי ה .55

מצג, הצהרה, הסכמה, התכתבות, או התחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, שניתנו )ככל שניתנו( או שנערכו )ככל  לכל

 הפניה לקבלת הצעות.ושאינם נכללים במפורש בהסכם זה ו/או ביתר מסמכי  שנערכו(,

 ותכתובות והודע

 כתובות הצדדים הינן כמפורט בראש הסכם זה. כל הודעה שתשלח מצד אחד למשנהו לכתובתו בראש הסכם זה )בכפוף .56

 כעבור -לכל שינוי בה, שהודעה בכתב עליו נמסרה לצד האחר( יראוה כאילו הגיעה לתעודתה: אם נשלחה בדואר רשום 

 ביום העבודה שלאחר יום -אם נשלחה בפקסימיליה )שבעים ושתיים( שעות מעת מסירתה במשרד דואר בישראל;  72

 משלוחה, באם קיים בידי השולח אישור על העברה תקינה של ההודעה במלואה; אם נמסרה בכתובתו של הצד

 בעת מסירתה כאמור. -הרלוונטי ביד 

 לראיה באו הצדדים על החתום: ו

 _________________________                                                          _______________________ 

 עיריית יבנה        הספק 
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 להסכםנספח א  

 מפרט טכני

 טכני המפרט-נספח א'
 :המכשירא. 

 .ומעלה ג׳אול 200 אנרגיות טווח פאזי בי חיצוני אוטומטיחצי  דפיברילטור .1
 .אמ״ר אישור .2

 .CE או/ו FDA אישור .3

 (.American heart association) AHA2010 הנחיות פי-על פועל .4
 שנים שלוש המתנה במצב הסוללה חיי אורך. פעמיות חד ליתיום סוללות על פועל .5

 .ומעלה

 (.ומים אבק בפני עמידות) לפחות 55ip-ב עומד המכשיר .6

 .ומעלה חשמליים שוקים 50 - סוללה תפוקת .7
 .שעות 5 מעל ניטור במצב סוללה תפוקת .8
 אי ואזעקת, מוכנות ומחוון שבוע מדי אוטומטית עצמית לבדיקה מנגנון למכשיר .9

 .תקינות
 .עברית הנחיה שפת .10
 .וילדים למבוגרים המתאים מכשיר .11
 .ולילדים למבוגרים החייאה אלקטרודות מגוון .12
 .ומעלה שנתיים האלקטרודות חיי אורך .13
 .מראש למכשיר מחוברות האלקטרודות .14

 AHA או/ו היצרן ידי-על שיידרש כפי ההחייאה פרוטוקולי עדכון /תוכנה עדכוני .15
 .לפחות שנים 7-ל תקף- במחיר כלולים

 .שנים 7-מ תפחת שלא לתקופה חילוף חלקי יספק כי היצרן מטעם אישור .16
 .לפחות דקות 30-ל פנימי זיכרון למכשיר .17
 ייצור) טריות סוללות שתי עצמו המכשיר מלבד תכלול הבסיסית המכשיר ערכת .18

 בחודשיים
 אחזקה, הפעלה והוראות נשיאה נרתיק ולילדים למבוגרים אלקטרודות סט(, האחרונים

 .בעברית ומנוילנות מקוצרות הפעלה הוראות, וכן, ובאנגלית בעברית וטיפול
 :המכשיר יוצב שבו הארוןב. 

 .ממתכת עשוי ארון .1
 .ס״מ 20 ועומק ס״מ 40 גובה, ס״מ 36 רוחב: מידות .2
 .לבן בצבע צבוע .3
 .אדום בצבע סיבובית מנורה תוצב הארון גבי על .4
 .אזעקה תשמע הארון פתיחת עם .5
 .מפתחות כולל הארון נעילת .6

 :שילוטג. 
, ציבוריים במקומות החייאה מכשירי הצבת בתקנות כנדרש שילוט יציב הספק

  .2014-תשע״ד
 :נוספות דרישותד. 
 חמש למשך מלאה אחריות תינתן, זו התקשרות במסגרת שיסופקו המכשירים לכל .1

 תכלול האחריות(. הספק לבין העירייה בין תקפה התקשרות תהא לא אם גם) לפחות שנים
 אם(. שימוש בהם נעשה אם גם) השנים חמש כל במשך והאלקטרודות הסוללות את גם
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 סוללות יחליף הזוכה הספק, זה בבקשה מהנדרש קצר והאלקטרודות הסוללות חיי אורך
 .נוספת עלות ללא ,הצורך פי-על ואלקטרודות

 הדרכות וכן, בשנה פעם בעירייה למכשירים שוטפת תחזוקה לבצע מתחייב הספק .2
 .נוספת עלות ללא, העירייה צרכי לפי העירייה לעובדי

 הפעילות בשעות, בשבוע ימים 5 לפחות הפועל טלפוני שירות מוקד יעמיד הספק .3
 .המקובלות

 אין שבו במקרה. אחד עבודה יום תוך הספק נציג יגיע, שירות קריאת של במקרה .4
 .התקלה לתיקון עד חלופי מכשיר הספק ישאיר, המכשיר לתיקון אפשרות

 חדש מכשיר יסופק, שהיא סיבה מכל ימים 14 תוך התקול המכשיר תוקן שלא במקרה .5
 .נוספת עלות ללא במקומו

 פרטי שבה מדבקה תהיה מכשיר כל גבי על, נוסף. אחריות תעודת תצורף מכשיר לכל .6
 .קשר יצירת ופרטי השירות מרכז פרטי, המכשיר

לרבות  למכשירים הנדרשת הטכנית התמיכה כל את הכולל שירות לתת מתחייב הספק .7
התשס"ח אחזקה שוטפת ודיווחים בהתאם להוראות חוק החייאה במקומות ציבוריים 

 .ותקנותיו 2008
, ציבוריים במקומות החייאה מכשירי הצבת חוק הוראות במלוא יעמוד המכשיר .8

 . ותקנותיו 2008 ח"התשס
 ראש ידי-על חתומה עבודה הזמנת מקבלת עבודה ימי 14 - לאספקה םזמני לוחות .9

 .מטעמם מי או העירייה גזבריתו מנכ״ל, העיר
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 להסכםנספח ב' 

 1953-א לחוק עבודת הנוער, תשי״ג33-ו 33הוראות סעיפים  העתק

 )תיקון: תשנ״ח, תש״ע( לחוק עבודת הנוער, שכותרתו "העבדה מסכנת" 33סעיף  .1

 -המעביד נער באחד מאלה  (א)

 או בניגוד להוראות 4א או 2)ג(, -)א(, )ב( ו2בניגוד להוראות סעיפים  (1)

 היתר שניתן מכוחן;

 , כי5, בהתאם להוראות סעיף במקום ששר העבודה והרווחה קבע (2)

 עבודה של נער בו עלולה לסכנו;

 בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה והרווחה (3)

 ; 6אסר או הגביל העבדת נער בהם, בהתאם להוראות סעיף 

 אין להעבידו בה בגילו; 7פי הקבוע בתקנות לפי סעיף -בעבודה, שעל (4)

 ,14בניגוד להוראות סעיף  (5)

 ( לחוק2)א()61מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף  -דינו 

 חוק העונשין(. -)להלן  1977-העונשין, תשל״ז

 שנה שחל עליהם לימוד חובה בניגוד להוראות 18המעביד צעיר או מי שמלאו לו  (ב)

 מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף -(, דינו 1)ב2סעיף 

 לחוק העונשין. (2)א()61

 )תיקון: תשנ״ח, תש״ע( א לחוק עבודת הנוער, שכותרתו "העבדה אסורה אחרת"33סעיף  .2

 -המעביד נער באחד מאלה              

 א,11או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף  12או  11בניגוד להוראות סעיפים  (1)

 ינן בדיקות רפואיות;ישענ

 , או בניגוד להוראות היתר שניתן24-א ו22, 22, 21, 20בניגוד להוראות סעיפים  (2)

 נן שעות עבודה ומנוחה;י, שעני25לפי סעיף 

 , לרבות4א, או 2, 2בניגוד להוראות היתר שניתן לפי חוק זה ושלא לפי סעיפים  (3)

 ן קביעת מספר מרבי של שעות עבודה, מנוחה שבועית, הפסקותיהוראות בעני

 בעבודה או עבודה בלילה.

 ( לחוק העונשין.2)א()61שה חודשים או קנס כאמור בסעיף מאסר שי -דינו 
 העתק הוראות סעיפים רלוונטיים: .3

 )תיקון: תשל״ג, תשנ״ח(לחוק עבודת הנוער, שכותרתו "פירושים"  1סעיף  3.1

 -בחוק זה  (א)

 שנה; 16מי שעדיין לא מלאו לו  -״ילד״ פירושו 

 שנה; 18אך עדיין לא מלאו לו  16מי שמלאו לו  -״צעיר״ פירושו 

 ילד או צעיר; -״נער״ פירושו 

 ״הורים״, לגבי נער, לרבות אפוטרופוס של הנער וכל מי שהנער נמצא ברשותו,

 בפיקוחו, או בהשגחתו;

 מפקח כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, -״מפקח עבודה״ פירושו 

 ;1954-תשי״ד

 שר העבודה להיותידי -מפקח עבודה שנתמנה על -״מפקח עבודה אזורי״ פירושו 

 מפקח עבודה אזורי;

  ; 28פי סעיף -פנקס שהוצא על -״פנקס עבודה״ פירושו 
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 מכירה או הצעת מכירה, וכן שירות -״רוכלות״ או ״התעסקות ברוכלות״ פירושו 

 או הצעת שירות, ברשות הרבים, במקום ציבורי או מבית לבית.

 חוק זה רואים נער כמועבד ואת מי שהנער עובד אצלו רואים כמעבידו אם לענין (ב)

 -הנער עובד 

 בעבודה שהיא לצורך עסקם או משלח ידם, להוציא עבודה -אצל הוריו  (1)

 ארעית שלא בתעשיה ועבודה חקלאית במשק של ההורים;

 אצל אדם אחר, בכל עבודה, בין אם נתקיימו יחסי עובד ומעביד ובין אם (2)

 לרבות רוכלות; -נין זה, ״עבודה״ לאו; לע

 בכל מקום שהעבודה בו אינה לסיפוק צרכיו בלבד אף אם אינה לשם (3)

 ידי שר העבודה-עסק או לשם ריווח, ובכלל זה במקום שהוכרז על

 כמרכז להכשרה מקצועית לנערים המיועד להקנות מקצוע אגב עבודה

 מעשית.

 אמנותית או לצורכי פרסום, אולענין חוק זה יראו העסקת ילד בהופעה ציבורית,  (ג)

 , כהעבדה, אף אם לא נתקיימו4בצילומים לצורכי פרסום, כאמור בסעיף 

 פעמית, וזאת בין אם-בהעסקה יחסי עובד ומעביד, ואף אם ההעסקה היתה חד

 לרבות -ההעסקה היתה בתמורה ובין שלא בתמורה; לענין זה, ״העסקת ילד״ 

 שיתופו.

 )תיקון: תשכ״ט, תשל״ב, תשל״ג, תשנ״ח, שפומיתו ״גיל עבודה״עבודת הנוער,  חוקל 2סעיף  3.2

 תש״ע(

 שנה. 15לא יועבד ילד שעדיין לא מלאו לו  (א)

 1949-שנה וחל עליו לימוד חובה לפי חוק לימוד חובה, תש״ט 15ילד שמלאו לו  (ב)

 לימוד חובה(, לא יועבד אלא אם נתקיים אחד מאלה: -)בסעיף זה 

 ; 1953 -הילד עובד כחניך כמשמעותו בחוק החניכות, תשי״ג (1)

 )בוטלה(; (2)

 -( לחוק לימוד חובה, תש״ט11()1)ב()5ניתנה לגבי הילד הוראה לפי סעיף  (3)

1949; 

 מפקח מטעם משרד החינוך והתרבות אישר כי הילד השלים חינוך חובה (4)

 בתקופה קטנה מתקופת הלימוד המתאימה לגילו.

 שנה שחל עליהם לימוד חובה לא יועבדו בשעות הלימודים 18ו ( צעיר ומי שמלאו ל1)ב

 ( שבסעיף קטן )ב(.4( או )3(, )1אלא בהתקיים לגביהם האמור בפסקאות )

 שנה וניתן לגביו פטור לפי 14שר העבודה רשאי להתיר העבדת ילד שמלאו לו  (ג)

 פי סעיף קטן זה יכול להיות-; היתר על1949-לחוק לימוד חובה, תש״ט 5סעיף 

 כללי או מיוחד.

 )בוטל(. (ד)

 )תיקון: תשל״ב, תשנ״ה, ״םלימודיעבודת הנוער, שכותרתו ״עבודה בחופשת  קא לחו2סעיף  3.3

 תש״ע(

 שנה, מותר להעבידו בתקופת חופשת לימודים רשמית, על אף 14ילד שמלאו לו  (א)

 , בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאותו ולהתפתחותו,2האמור בסעיף 

 כפי שיקבע שר העבודה והרווחה בתקנות ובתנאים שיקבע, לרבות מספר הכל

 השעות שמותר להעביד ילד כאמור; תקנות כאמור, או מקצתן, יכול שיחולו גם

 )ג(.2על העבדת ילד לפי סעיף 

  , לא יחולו על העבדה כאמור בסעיף קטן )א(.1953-הוראות חוק החניכות, תשי״ג (ב)
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 )תיקון: תשנ״ח, תש״ע( שפומיתו ״הופעות וצילומים״עבודת הנוער,  קלחו 4סעיף  3.4

 שנים, 15)א(, אין להעביד ילד שטרם מלאו לו 2מבלי לגרוע מהוראות סעיף  (א)

 בהופעה ציבורית, אמנותית או לצורכי פרסום, או בצילומים לצורכי פרסום.

 , רשאי שר העבודה והרווחה לתת היתר,2על אף הוראות סעיף קטן )א( וסעיף  1  (ב)

 פה מוגבלת, להעבדתו של ילד פלוני או לתיווך להעבדתו של אותו ילד,לתקו

 בהופעה או בצילומים כאמור בסעיף קטן )א(, ובלבד שלא יינתן היתר להעבדה

 כאמור בשעות הלימודים של הילד.

 לרבות הופעה מוקלטת ולרבות חזרות, לימוד או אימון -בסעיף זה, ״הופעה״  (ג)

 לצורך ההופעה.

 )תיקון: תשנ״ה, תשנ״ח(עבודת הנוער, שכותרתו "איסור עבודה במקומות מסוימים" חוקל 5סעיף  3.5

 שנה, לא יועבד במקום שקבע שר העבודה והרווחה, בין בדרך כלל 15ילד, אף אם מלאו לו 

 ובין במיוחד, אם לדעתו עבודתו של ילד באותו מקום, עלולה לסכן את התפתחותו

 יב העיסוק, מיקומו או בשל כל סיבה אחרת.הגופנית, הנפשית או החינוכית בשל ט

 עבודת הנוער, שכותרתו ״עבודות אסורות״ קלחו 6סעיף  3.6

 שר העבודה רשאי לאסור או להגביל, בתקנות, העבדת ילד או צעיר בעבודות, בתהליכי

 ייצור או במקומות עבודה שהעבודה בהם עלולה לדעתו, לפגוע בבריאותם, שלומם או

 פי הסעיפים הקודמים.-ף אם העבדתם אינה אסורה עלבהתפתחותם הגופנית, א

 עבודת הנוער, שכותרתו ״גיל מיוחד לעבודות מסויימות״ קלחו 7סעיף  3.7

 שר העבודה רשאי לקבוע בתקנות, כי נער שעדיין לא הגיע לגיל פלוני לא יועבד בעבודה

 נית,פלונית, אם לדעתו עלולה העבודה לפגוע בבריאותו, בשלומו או בהתפתחותו הגופ

 פי הסעיפים-החינוכית, הרוחנית או המוסרית של הנער, אף אם העבדתו אינה אסורה על

 הקודמים.

 )תיקון: תשנ״ח( עבודת הנוער, שכותרתו ״אישור רפואי להעבדה״ קלחו 11סעיף  3.8

 לא יועבד נער אלא אם כן נבדק בדיקה רפואית, ורופא המשפחה שבדק אותו נתן (א)

 אישור רפואי להעבדתו.

 עבודה ששר העבודה -בפרק זה, ״עבודה המחייבת בדיקות התאמה״ ( 1) (ב)

 והרווחה קבע כי דרושה קביעה מקדמית רפואית על התאמתו

 הבריאותית של הנער לעבוד בה, וכן עריכת בדיקות רפואיות חוזרות

 לענין התאמתו הבריאותית לאותה עבודה;

 בדק גםלא יועבד נער בעבודה המחייבת בדיקות התאמה אלא אם כן נ (2)

 בידי רופא מורשה שקבע את התאמתו לעבודה כאמור ושנתן לו אישור

 רפואי על כך;

 ( יהיה לעבודה מסוימת המחייבת בדיקות התאמה2אישור לפי פסקה ) (3)

 או לסוג עבודות בדומה לה מבחינת סיכון הבריאות והמאמץ הגופני

 הנדרש מהנער, ויכול הוא להיות מותנה בתנאים ומוגבל בזמן לשם

 יסיון; האישור יירשם בפנקס העבודה של הנער.נ
 )תיקון: תשל״ג, תשנ״ח( עבודת הנוער, שכותרתו ״עבודה זמנית״ קא לחו11סעיף  3.9

 פי" סמכויות השר הועברו למנהלת מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התעשיה המסחר והתעסוקה:

  .3309עמי  5.6.2008מיום  5815תשס״ח מסי 

http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/YALKUT-5815.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/YALKUT-5815.pdf
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 , לעבוד תקופה שלא תעלה על2שר העבודה רשאי להתיר לנער, בכפוף להוראות סעיף 

 במאמץשלושה חדשים בעבודה שקבע בהיתר, שאינה מסכנת את הבריאות ואינה כרוכה 

 גופני קשה, אם ניתן מאת רופא המשפחה אישור רפואי להעבדתו של הנער באותה עבודה;

 היתר לפי סעיף זה יכול שיהיה כללי או מיוחד.

 )תיקון: תשנ״ח( עבודת הנוער, שפומיתו ״בדיקה רפואית חוזרת״ חוקל 12סעיף  3.10

 במועדיםנער העובד בעבודה המחייבת בדיקות התאמה ייבדק בידי רופא מורשה,  (א)

 ובתנאים שקבע שר העבודה והרווחה לגבי עבודה כאמור ולפחות אחת לשנה

 בדיקה רפואית חוזרת(. -)להלן 

 פי סעיף-על סמך דין וחשבון של הרופא המורשה שערך בדיקה רפואית חוזרת על (ב)

 זה, ירשום המוסד הרפואי המוסמך, בפנקס העבודה של הנער, כל הגבלה בעבודה

 צב בריאותו של הנער, ויביא אותם לידיעת ההורים, המעביד,וכל שינוי לרעה במ

 , וכן1959-לשכת העבודה לנוער כמשמעותה בחוק שירות התעסוקה, תשי״ט

 לידיעת מפקח העבודה ומפקח החניכות האזורי כמשמעותם בחוק החניכות,

 .1953-תשי״ג

 )תיקון: תשנ״ח( לחוק עבודת הנוער, שכותרתו "הודעה על תוצאות בדיקה רפואית" 13סעיף  3.11

 -כי  12-)ב( ו11פי סעיפים -העלתה בדיקה רפואית על (א)

 )נמחקה(; (1)

 הנער אינו מתאים מבחינה רפואית לעבודה בה הוא מועבד; (2)

 -העבודה בה מועבד הנער משפיעה לרעה על מצב בריאותו  (3)

 ימסור המוסד הרפואי המוסמך הודעה בכתב למפקח עבודה אזורי.

 תק של ההודעה לאחד מהורי הנער, ואם נאמרמפקח העבודה האזורי ישלח הע (ב)

 בהודעה שהנער אינו מתאים לעבודה בה הוא מועבד, יישלח העתק גם למעבידו

 של הנער וללשכת העבודה הכללית שבאזורה הוא מועבד.

 לחוק עבודת הנוער, שכותרתו "איסור העבדה לאחר קבלת הודעה" 14סעיף  3.12

 יחדל להעביד את הנער תוך עשרה ימים ,13קיבל המעביד העתק הודעה בהתאם לסעיף 

 ידי מפקח העבודה האזורי, בעבודה-מיום קבלת ההודעה, או תוך זמן קצר יותר שנקבע על

 שאליה מתייחסת ההודעה או בעבודה הדומה לה מבחינת סיכון הבריאות או המאמץ

 הגופני הנדרש מהנער.

 )תיקון: תשנ״ח, תש״ע( ודה"עבודה ושבוע עב םלחוק עבודת הנוער, שכותרתו "יו 20סעיף  3.13

 לא יועבד נער יותר משמונה שעות עבודה ליום וארבעים שעות עבודה לשבוע. (א)

 שעות 8-( על אף הוראות סעיף קטן )א(, במקום עבודה שמותר בו לעבוד יותר מ1)א

 , יכול1951-)א( לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי״א5עבודה ליום, לפי סעיף 

 40שיועבד צעיר עד תשע שעות ליום עבודה, ובלבד ששבוע העבודה לא יעלה על 

 שעות עבודה.

 פי-ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג שהנער אינו עובד בו, בין על (ב)

 פי הסכם או נוהג, לא יועבד נער יותר משבע שעות עבודה.-חוק ובין על

 לרשות העבודה לרבות הפסקות הזמן שבו עומד הנער -״שעות עבודה״ פירושו  (ג)

 קצרות ומוסכמות הניתנות לנער להחלפת כוח ואויר ולרבות הפסקות לפי סעיף

 .22פי סעיף -א, חוץ מהפסקות על22
 לחוק עבודת הנוער, שכותרתו "שעות המנוחה השבועית" 21סעיף  3.14

  )א( לא יועבד נער במנוחה השבועית.
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 -ת שלושים ושש שעות רצופות ותכלול ( המנוחה השבועית של הנער היא לפחו1) )ב(

 את יום השבת; -לגבי נער יהודי 

 את יום השבת או את היום הראשון או את היום הששי -( לגבי נער שאיננו יהודי 2)

 בשבוע, הכל לפי המקובל עליו כיום המנוחה השבועית שלו.

 עבודת הנוער, שפומיתו ״הפסקות״ חוקל 22סעיף  3.15

 ליום או למעלה מזה, תופסק עבודתו למנוחה הועבד נער שש שעות עבודה (א)

 ולסעודה, % שעה לפחות, ובכלל זה תהיה הפסקה רצופה אחת של חצי שעה

 לפחות. ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג, ההפסקה היא של חצי

 שעה לפחות.

 ההפסקה לא תעלה על שלוש שעות. (ב)

 צאת מהמקום שבו הואבשעת ההפסקה הנמשכת חצי שעה או יותר רשאי הנער ל (ג)

 עובד, אלא אם היתה נוכחותו במקום העבודה הכרח לתהליך העבודה או להפעלת

 ידי מעבידו להישאר במקום העבודה; במקרה-הציוד והשימוש בו, והנער נדרש על

 זה ייחשב זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה.

 )תיקון: תש״ע(״ ותיםרשימוש בחדר שי םה לשסק, שכותרתו ״הפרעבודת הנוע וקא לח22סעיף  3.16

 נער זכאי, במהלך יום עבודתו, להפסיק את עבודתו לשם שימוש בחדר שירותים, (א)

 בהתאם לצרכיו.

 ( המעביד יוודא כי יש חדר שירותים תקין וראוי לשימוש העובדים,1) (ב)

 במקום העבודה או בקרבתו;

 ( לחוק2א)ב()20, הוראות שנקבעו לפי סעיף 44( על אף הוראות סעיף 2)

 , יחולו גם לגבי תחולת1951-שעות עבודה ומנוחה, התשי״א

 (.1הוראות פסקה )

 אין בהוראות סעיף קטן )ב( כדי לגרוע מחובות המוטלות לפי כל דין לעניין חדרי (ג)

 שירותים, אלא להוסיף עליהן.

 הוראות סעיף זה יחולו, לעניין מעביד ועובד, גם על מעסיק בפועל ועל עובד של (ד)

 ועסק אצל מעסיק בפועל ועל מזמין שירות ועל עובד של קבלןקבלן כוח אדם במ

 שירות המועסק אצל מזמין השירות, ובלבד שלעניין תחולת הוראות סעיף קטן

 (, העובד מועסק בחצרים שבהחזקתו של המעסיק בפועל או מזמין השירות,1)ב()

 -לפי העניין; בסעיף זה 

 ירות, במסגרת עסקו, משלחמי שמקבל אצלו שירות מקבלן ש -״מזמין שירות״ 

 ידו או פעילותו הציבורית;

 ידי-כהגדרתם בחוק העסקת עובדים על -״מעסיק בפועל״, ״קבלן כוח אדם״ 

 ;1996-קבלני כוח אדם, התשנ״ו

 מי שעיסוקו במתן שירות, באמצעות עובדיו, אצל זולתו. -״קבלן שירות״ 

 א לחוק5על הליכים בשל הפרת הוראות סעיף זה, יחולו הוראות סעיף  (ה)

 .2007-הזכות לעבודה בישיבה, התשס״ז

 )תיקון: תשנ״ה( עבודת הנוער, שכותרתו ״איסור עבודת לילה״ קלחו 24סעיף  3.17

 נער לא יועבד ולא ירכול בלילה. (א)

 -עליהם  , חל1949-בסעיף זה, ״לילה״, לגבי ילד וצעיר שחוק לימוד חובה, תש״ט (ב)

 ולגבי צעיר שחוק חינוך חובה, 08:00ובין  20:00שעות שבין  12פרק זמן של 

  .06:00ובין  22:00שעות שבין  10, אינו חל עליו, פרק זמן של 1949-תש״ט
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 )ב( רואים נער כמועבד, לענין סעיף זה, גם אם הוא עובד1על אף האמור בסעיף  (ג)

 בבית ספר מקצועי.

 (תיקון: תשכ״ג, תשל״ג, תשנ״ח, עבודת הנוער, שפומיתו ״היתר עבודת לילה״ חוקל 252סעיף  3.18

 תשס״ז, תשס״ח)

 במקום שבו עובדים 23.00(א) שר העבודה רשאי להתיר העבדת צעיר עד שעה 

 במשמרות.

 ) ניתנה החלטה על שעת חירום, רשאי שר התעשיה המסחר והתעסוקה1( (ב)

 , במקום שבו עובדים23:00להתיר העבדת צעיר גם אחרי השעה 

 במשמרות או כאשר עבודת הצעיר נחוצה בשל החלטה כאמור, ובלבד

 שהובטחו לדעת השר תנאים לשמירת בריאותו ורווחתו של הצעיר.

 ) יפקע במועד שבו פקע תוקפה של החלטה1) תוקפו של היתר לפי פסקה (2(

 ר.על שעת חירום שבעקבותיה ניתן ההיתר, או במועד אחר שנקבע בהית

 כל אחת מאלה: -) בסעיף קטן זה, ״החלטה על שעת חירום״ 3(

 ג לחוק ההתגוננות9(א) הכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי סעיף 

 ;1951-האזרחית, התשי״א

 (ב) הוצאת צו הקורא ליוצאי צבא להתייצב לשירות מילואים לפי

 ;2008-לחוק שירות המילואים, התשס״ח 8סעיף 

 ב לפקודת המשטרה90(ג) הכרזה על אירוע אסון המוני לפי סעיף 

 .1971-]נוסח חדש[, התשל״א

 (ג) סבור שר העבודה שהדבר דרוש להשתלמותו המקצועית של צעיר, רשאי הוא

 להתיר, התרת שעה, את העבדתו בלילה במקום שבו עובדים ברציפות.

 שאי הוא להתיר, התרת שעה,(ד) סבור שר העבודה שרצוי לעשות כן למען האמנות, ר

 אם לדעתו הובטחו התנאים 24.00שנים עד שעה  10העבדתו של נער שמלאו לו 

 לשמירת בריאותו, חינוכו והתפתחותו המוסרית של הנער.

 בחקלאות או במפעל 24.00(ה) שר העבודה רשאי להתיר העבדת צעיר עד שעה 

 זאת; כן רשאי שר תעשיה שבהם עובדים במשמרות ותנאים מיוחדים מצדיקים

 חקלאית עונתית שבהבעבודה  05.00העבודה להתיר העבדת צעיר משעה 

 מקדימים להתחיל בעבודה.

 סמכויות השר, למעט הסמכות ליתן היתר כללי, הועברו למנהלת מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד

  .3309עמי  5.6.2008מיום  5815י"פ תשס״ח מסי  התעשיה המסחר והתעסוקה:

http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/YALKUT-5815.pdf
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 להסכםנספח ג׳ 

 טופס אישור קיום ביטוח

 

  לכבוד

ת ריי   יבנה עי

  יבנה 50 דואני

 ("העירייה"– להלן( 

 

 מכשירי ותחזוקת התקנה, אספקה, רכישה  בגין"( ספקה" להלן( _______________________של ביטוחים קיום על אישור :הנדון

 (" השירותים: "להלן(_____________מיום הסכם עם בקשר נלווים שירותים ומתן  אוטומטיים דפיברילטור

 

 :כדלהלן בזאת מצהירים מ"בע לביטוח חברה_______________  מ"הח אנו

 

 :להלן כמפורט,  השירותים  צועיב עם בקשר הביטוחים את ספקל ערכנו אנו .1

 

 __________________ (מספר פוליסה( (שלישי צד ביטוח( הציבור כלפי חוקית אחריות ביטוח .א

 

: אחריות גבול  

שנתית ביטוח ותקופת מקרה, תובע  

1,000,000  ₪ 

 

:כיסוי תיאור  העובדים של או/ו ספקה של מחדל או מעשה בגין דין פי על ספקה של אחריותו 
 של ומטעמו בשמו הפועל וכל ועובדיהם משנה קבלני לרבות ידו על הנשלחים

 . השירותים ביצוע עם בקשר או/ו כתוצאה, ספקה
נוספות הרחבות  מחדל או מעשה עם בקשר או/ו בגין העירייה את לשפות מורחב הביטוח .1 

 .מטעמו והפועלים ספקה של

 .צולבת אחריות .2

 .לאומי לביטוח המוסד של תחלוף תביעות בגין כיסוי .3

 .וטעינה פריקה בגין כיסוי .4

 '.ג צד לרכוש יחשב העירייה רכוש .5

:עצמית השתתפות  . ביטוח מקרה לכל₪  20,000 על עולה אינה 

 

 _________________ ( מספר פוליסה( מעבידים חבות ביטוח .ב

 

: אחריות גבול  

, תובע  
שנתית ביטוח ותקופת מקרה  

 

6,000,000  ₪ 

20,000,000  ₪ 

: כיסוי תיאור  

 

 לעובדי שנגרמו מקצוע ומחלות עבודה תאונות בגין דין כל פי על אחריות

 השירותים בביצוע ספקה ידי על המועסקים ולכל משנה קבלני, ספקה

:נוספות הרחבה  לתאונות כמעביד אחריות עליה ותוטל היה העירייה את לכלול מורחב הביטוח 

 .  ספקה לעובדי שנגרמו מקצוע מחלותו עבודה

 

 

 

 _________________ ( מספר פוליסה(  המוצר חבות ביטוח  .ג

 

: אחריות גבול  

שנתית ביטוח ותקופת מקרה, תובע  

 

1,000,000  ₪ 
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: כיסוי תיאור  

 

 ם"תש, פגומים למוצרים האחריות חוק לרבות דין כל י"עפ המוצר חבות ביטוח

 ושירותים שסופקו למוצרים בקשר והעירייה ספקה אחריות לכיסוי, 1980 -

 .מטעמו מי י"ע או/ו ספקה י"ע שבוצעו ולעבודות

:נוספות הרחבה  .חודשים 6 בת מוארכת ודיווח גילוי תקופת כולל הביטוח .1 

 המוצרים  עם בקשר או/ו בגין ייההעיר את לשפות מורחב הביטוח .2

 .מטעמו מי י"ע או/ו ספקה  י"ע  תוחזקו או/ו הותקנו או/ו שסופקו

 .צולבת אחריות .3

 .לעירייה שירותים מתן התחלת מועדמ יאוחר לא רטרואקטיבי תאריך .4

:עצמית השתתפות  . ביטוח מקרה לכל₪  60,000 על עולה אינה 
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 (. כולל__________ ( ועד____________  -מ החל היא הביטוח תקופת .2

 

 .   המכשירים אספקת עם בקשר, העירייה או/ו ספקה – יהיה בפוליסות" המבוטח" ל"הנ הפוליסות למטרות .3

 

 . ל"הנ של ומנהלים עובדים בנות חברות לרבות עירוניים תאגידים או/ו  יבנה עיריית – זה אישור למטרת" עירייה"ה

 

 :הבאים הסעיפים נכללים הנזכרות הפוליסות בכל .4

 .במתכוון לנזק שגרם מי כלפי למעט, ועובדיה העירייה כלפי התחלוף או/ו השיבוב זכות ביטול .א

 ספקל שנמסור לאחר אלא, לרעה תנאיהן לשנוי או/ו ביזמתנו או/ו ספקה ביוזמת לביטול ניתנים יהיו לא הביטוחים .ב

 .המבוקש השינוי או/ו הביטול מועד לפני לפחות יום 60, רשום במכתב, בכתב הודעה ולעירייה

 התחלת במועד התקפות ביטוח כלל קבוצת של" ביט" ליסותפו פי על הכיסוי מהיקף יפחת לא בפוליסות הכיסוי היקף .ג

 .  הביטוח

 

 בהן הקבועות העצמיות ההשתתפויות ולתשלום  הפוליסות כל עבור הבטוח דמי לתשלום אחראי לבדו ספקה .5

 

 ליופע לא אחר ביטוח קיים כאשר אחריותנו את כלשהי בדרך מגביל או מקטין או המפקיע( כזה יש אם( בפוליסות סעיף כל .6

 העירייה את המזכה", ראשוני ביטוח" הוא ל"הנ הפוליסות פי על הביטוח העירייה ולגבי, מבטחיה וכלפי העירייה כלפי

 העירייה ממבטחי תביעה זכות לנו שתהיה מבלי העירייה טוחייבב השתתפות זכות ללא, תנאיו לפי המגיע השיפוי במלוא

 של טענה על מוותרים אנו,  ספק הסר למען. 1981 – א"תשמ יטוחהב חוזה לחוק 59 בסעיף כאמור החיוב בנטל להשתתף

 .מבטחיה וכלפי העירייה כלפי כפל ביטוח

 

 ובלבד זה באישור במפורש שונו שלא כמה עד המקוריות הפוליסות לתנאי בהתאם הינם זה באישור המפורטים הביטוחים .7

 .המקוריות הפוליסות  מהיקף לצמצם כדי האמור בשינוי שאין

 

 

 

 

________________   ___________________   _______________ 
 הביטוח חברת חותמת   החותם שם     תאריך 

 חתימה מורשה חתימת       

 

 

 

 :_____________ ל"דוא_____________  טלפון:______________________ ביטוח סוכן

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 להסכםנספח ד׳ 
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 עיריית יבנה

 

 ערבות בנקאית

 לכבוד

 עיריית יבנה

 א.נ.,

  ................................ כתב ערבות מס' הנדון:

 ״( בקשר להסכם ביןהמבקש)להלן: ״ ___________________ ת.ז/ח.פ ____________________ פי בקשת-על .1

 לביניכם בדבר רכישה, אספקה, התקנה ותחזוקת מכשירי דפיברילטור אוטומטי, ________________ 

 פי ההסכם, הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום-ולהבטחת התחייבויות המבקש כלפי העירייה על

 ) חמישה עשר אלף( שקלים חדשים בלבד, בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד 15,000של  עד לסך

 ״( בין המדד שהיההמדדידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן: ״-המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על

 ( לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות ________________ ידוע נכון למועד האחרון להגשת ההצעות )

 ״( ובלבד שסכום הערבות במועד החילוט לא יפחת מהסכום הנקוב לעיל.סכום הערבות)להלן: ״

 )עשרה( ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה 10סכום הערבות ישולם לכם על ידנו תוך  .2

 ידי ראש העיר ו/או גזבר העירייה ו/או מי מטעמם, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה-על

 להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

 לדרישתכם הנ״ל עליכם לצרף כתב ערבות זה. 3.

 פיה צריכה להמסר לנו לא יאוחר-וכל דרישה על _______________________ תוקף ערבותנו זו יהיה עד ליום .1

 ידינו.-אם הוארכה עלמהמועד הנ״ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת אלא 

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .2

 בכבוד רב,

 ..................................................... בנק

 .................................................... סניף


