
 הסכם 
 

 2016__ ____ לחודש ___ביום __ ___שנערך ונחתם ב_____
 

 ב י ן
 

 מכבי שירותי בריאות   
  תל אביב 27המרד מרחוב 

 "(מכבי)להלן: "    
 מצד אחד;

 ו ב י ן
 

  ____________________חב' 
 ____________________ח.פ. 

 ___________________רחוב מ
 באמצעות מנהלה, מר  _________, 

 ___ת"ז _________
 "(הקבלן)להלן: "               

 מצד שני;    
 

 
המספקת שירותי רפואה לחבריה במסגרת מרכזים רפואיים  קופת חולים הינהומכבי   ליאהו

  ."("המתקניםאו "  המתקן" –)להלן  ומתקנים שונים בכל רחבי הארץ
 
להפחתת הוצאות וצריכת אנרגיה.  שרות מקיף הינו חברה המספקת, בין היתר,והקבלן   ילאהוו

 ףושוט ףתחזוקה, אחזקה מונעת, תיקון ושירות מקי ,ת אמצעים חוסכי אנרגיההתקנ
 "(;המערכת אוו/השירותים " –)להלן  אנרגיהחיסכון בצריכת ללמערכות 

 
ת הקבלן ועל יתר התחייבויות הקבלן בהסכם זה, מסכימה מכבי וובהסתמך על הצהר ילאהוו

 ;הנדון על מנת לקבל ממנו את השירותים במתקן בלן בהסכם זהלהתקשר עם הק
 

 להתקין אמצעים חוסכי אנרגיה במתקניה השונים בכל רחבי הארץ .  תומכבי מעוניינ והואיל 
 
 
 
 

 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 
 כללי: .1
 

 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. 1.1 
 

 כותרות ההסכם נועדו לנוחות בלבד ואין להשתמש בהן לשם פרשנות ההסכם. 1.2 
 
 
 
 
 

 הצהרות והתחייבויות הקבלן:. 2
 כדלקמן: ,הקבלן מצהיר ומתחייב    

 הדרוש והמוסמך המתאים הטכני כוח האדםוכי הוא בעל הידע, הכישורים, היכולת, הניסיון,  2.1 
; וכי הוא ידאג מקצועי ומיומןדייקני, מסור,  באופן השירותיםאת  למכבילספק   על מנת  
 .למכבי את השירותים באופן הנ"ל לספק   

     , יבצעו אתהשירותים במתןכי הוא וכל אלה שיועסקו על ידו במהלך תקופת ההסכם  2.2 
מסור ומיומן, ויעשו את כל הדרוש על מנת מדויק, אמין, תפקידם באופן יעיל, מקצועי,   
 באופן הטוב והמקצועי ביותר. השירותיםת א למכבילספק   

את  למכבישיונות הדרושים על פי כל דין, על מנת לספק יכי הוא בעל כל ההיתרים ו/או הר 2.3 
      באופן האמור בהסכם זה, ובכלל זה, יש בידיו ביחס לכל עובדיו, כל היתר השירותים  
 .לשם העסקתם יםואישור הנדרש  

 כאמור.שיון ילו במהלך כל תקופת ההסכם, כל היתר ו/או ר כי הוא ידאג שיהיו 2.4 
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הקבועים בטיחות והכללים העוסקים בהוראות הבאופן מוחלט וקפדני לקיום כל  כי הוא ידאג 2.5 
 כל הקשורולשאת באופן בלעדי ומלא באחריות ב השירותים,למתן בכל דין, הרלבנטיים   
 לכך.  

קיום מלא וקפדני של כל    מתן השירותים לרבות קשור בכל דין רלבנטי ה כי הוא יקיים 2.6 
  בקשר לנדון. ומשרד התשתיות הלאומיות התמ"תמשרד  הוראות  

 ,       הרלוונטיות )חשמלמערכות ה, בדק את ניםהוא סייר במתקעובר לחתימת הסכם זה כי     2.7 
    התקנתן מתן השירותים ואת אופן שאמו – וכל מערכת שתטופל ע"י הקבלן ( , תאורהמיזו"א              
   דרישה ו/או ומצא אותן לשביעות רצונו באופן שאין ולא תהיינה לו כל טענה ו/או ופעולתן              
   מתן השירותים. הטכני או בקשר לכל היבט ועניין הקשור עם ןתביעה ו/או השגה בקשר למצב              

        
מספק של כל חלקי החילוף הנדרשים באופן סביר לשם  חזיק במחסניו בכל עת מלאיכי הוא י 2.8        

 במשך כל תקופת ההסכם. ,מערכותההבטחת פעולתם התקינה של  
 

)אכיפת  אישור עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים וא מנהל ספרים כחוק וכי בידיוהכי  2.9 
נקסי חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה  המעיד על ניהול פ 1976 -ניהול חשבונות(, תשל"ו   
וכן  וא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיווחוק מע"מ, או פטור מניהול זה, על כי ה  
 .למע"מ בהתאם לחוק ונוהג לדווח על עסקאותי  

 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן כי: .3

נזקים ישירים או עקיפים לאדם או הוא ו/או מי מטעמו יפעל באופן שלא יגרום להפרעות, ל 3.1 
למתקן ולמערכותיו, לציוד או לריהוט וינחה את עובדיו ו/או מי מטעמו לפעול בהתאמה   
 להתחייבויותיו.   

         תומערכהשל  ןאו מי מטעמו לא יפסיק את פעולת הקבלןמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  3.2 
המחובר לחשמל או את מתקני החשמל  וציוד ולא יפסיק או ינתק כל מתקן הןמ יםאו כל חלק  
או נציגו והינו מאשר  במתקןאו כל חלק מהם אלא לאחר תאום מוקדם עם מנהל האחזקה   
 כי הודע לו שהפרת התחייבותו זו עלולה לגרום לנזקים כבדים לאדם ולציוד.   

 
   בודה, לרבות מקום העהוא ידאג לניקוי סביבת  ועם תום עבודתו, מתן השירותים במהלך 3.3 

 שהוחלף באזור הטיפול.פינוי לכלוך וציוד ישן                      
 

 כללי - ההתקשרות
 
     : התקנת אמצעים חוסכי אנרגיה,מכבי מוסרת בזה לקבלן והקבלן מקבל על עצמו את ביצוע .4

ל ווהכ הכאמור בהסכם ז ;בהתאם לצורךו/או  ;בשעת חרוםלמערכות  תיקון ושירות מקיף ושוטף
 .להלן 10 - 8בסעיפים לרבות כמפורט ככל שיידרש  בהתאם להנחיות מכבי

           
הותקנה רי בו אבהתאם ליום הקלנד ,השנתיתתחלנה תקופות מתן השירות  ין הסכם זהילענ .5

כמפורט  הרלוונטיעל הקבלן לתאם מראש עם מנהל האחזקה במחוז  .המערכת במתקןוהופעלה 
 מתן השירותים.ולצורך  התקנת המערכות את הגעתו למתקן לצורך להסכם 'גבנספח 

 
במערכות כמפורט לעיל, יתלווה לקבלן  או בדיקה שוטפת תיקון התקנה, מובהר, כי בעת ביצוע .6

 : מערכות החיסכון לצריכה בחשמל,אשר מכיר את ,המתקןו/או מי מטעמו איש אחזקה של 
 ואת המתקן. החשמל,מערכות 

 
   המותקנות, המערכותשל דו"ח  טבלההכולל  ,קובץ אקסל הקבלן יספק למכבי מידי שנה          .7

 שנעשה.   הטיפול ופירוטהמערכת, נתונים טכניים, מס' יצרן, מיקום  המערכת, מס'שיכלול:              
            

 
  ים:שנתיה – שירותיםמהות ה .8
 

בין היתר את  על פי הסכם זה השנתיים , יכללו השירותיםלעיל 4בסעיף מבלי לגרוע מכלליות האמור      
 הפעולות הבאות:

 
, החל ההתקשרות שנותכל , למשך ומרכיביהם הקבלן ייתן אחריות ושרותי אחזקה למערכות 8.1

 .במכבי מיום התקנת והפעלת המערכת
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ק בכל מתקן , מס"ד יצרן/ספק, מיקומם המדוי' מערכתמסבציון  מערכות,הרישום של כל  8.2
 .ריך התקנתם במתקןותא

 
 וכו'. , מפסקים, מגעיםמערכת, לרבות הזנה חשמליתב החשמלמערכות תקינות בדיקת  8.3

 
 ,תקינה ה סדירה של הבקר והמצב בו הוא נמצא )חיסכון / עוקף(פעולנורות חיווי על בדיקת  8.4

  בהתאם לצורך.והחלפת נורות לרבות טיפול 
 

 .המבטלת את השימוש במערכת של המערכת, ומעקףבדיקת תקינות מערכת החלפה  8.5
 

 .מערכתכל ל הנוספות כל בדיקה וטיפול הדרוש בהתאם להוראות היצרן והדרישות הספציפיות 8.6
 

   עם שם  בידי מכבי ריישאכל פרטי הטיפול והאחזקה שבוצעו, כאשר העתק  בדו"חרישום   8.7
 בדיקה וחתימת המבצע   תאריך, לרבות הדבקת מדבקת תקינות, כולל השרות וחתימת מבצע              
 .ע"ג המערכת              

      
  

 לתקלותשירותים שוטפים  .9
 

  -הזמנת שירותי תיקונים לתקלות שוטפות במערכות תבוצע ע"י מכבי באמצעות מערכת ה  9.1
 SAP האחזקה ע"י מנהל  מייל/ותכלול קריאה טלפונית שתגובה במקביל במשלוח פקס   
 .מי מטעמו או המחוזי  
 

הקבלן מתחייב למתן תגובה לכל קריאה שיקבל ממכבי בין בכתב ו/או באמצעות הטלפון עד    9.2
 כלול ביצוע התיקון הנדרש בשלמותו.ות שעות ממועד קבלת הקריאה 48 
 

ביצוע תיקונים במערכות ע"י הקבלן יעשה ככל שניתן במתקן עצמו. מערכות אשר יהא הכרח    9.3
   חשבונו. ועל חילופית למתקן הנדוןמערכת  ויתקין יספקהקבלן  –לתקן במעבדת הקבלן  
    

 על כל קריאת שרות לתיקון תקלה במערכות.  המחוזבאחריות הקבלן להחתים את נציג    9.4
מכבי של  חתימת נציג המחוז תהווה ראיה לעצם מתן הטיפול ע"י הקבלן ולשביעות רצונה 

 מתיקון זה.
 

ה בין -טובת קריאות שירות אשר יפעל בימים אקבלן מתחייב להקים מוקד טלפוני מאויש לה 9.5
ומספרו הינו  13:00 -ל 07:00ובערבי חג וימי שישי בין השעות   17:00ועד   07:00השעות 

קבלת קריאות שרות לשם   ניידים . טכנאי הקבלן יצוידו באמצעי תקשורת __________
 מהמוקד.

        
  עובר לסיום הסכם זה מתחייב הקבלן  ןמבלי לגרוע מהאמור לעיל, במהלך החודש האחרו   9.6

   וידוא תקינותם.  כחלק מהשרות השוטף תוך המערכות,לבצע בדיקות יסודיות בכל 
 .חודש זה  במהלך ההסכם בלתי תקינה, תתוקן במסגרת –מערכת שתימצא בבדיקה זו 

  
 

 טיפול בקריאות חירום
 

     , תהא מכבי לאור היותה קופת חוליםן חרוםכי בזמ ,כי ידוע לו מובהר ומוצהר ע"י הקבלן       .10
   שירות עבודה בשעת חרום  " כהגדרתו בחוקמפעל חיוני" המספקת שירותי בריאות לקהילה

  .להעניק למכבי עדיפות בקבלת שרות על פני כל לקוח אחר שלו, מתחייב הקבלןולפיכך 
 

בין אם  פי הסכם זה על השירותיםלעיל, מובהר כי מתן  10 – 8מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  .11
כולל גם את  לטיפול שוטף בתקלה ו/או בשעת חרום במהלך טיפול שוטף שנתי ו/או עקב קריאה

 :הכלולות באחריות הקבלן הפעולות הבאות
 

לצורך מתן השירותים באשר היא כולל פירוק,  מכללאכל פעולה הנדרשת במפורש ו/או  11.1 
  .מערכותה הקשורות ישירות ו/או בעקיפין בתיקון ועזרהרכבה, התקנה, עבודות לוואי 

 
 .יםשימוש בציוד מכני, כלי עבודה ומכשירים המשמשים לשם מתן השירותכל  11.2 
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על כלי  הובלת כל ציוד באשר הוא הנדרש לצורך מתן השירותים לרבות העמסתו ופריקתו 11.3 
 .רכב של הקבלן

 
ם והחומרים הדרושים לביצוע התיקון במערכות והאביזריאספקת כל חלקי החילוף  11.4 

 כאשר חלקי החילוף שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים וזהים להלן, 12בכפוף לקבוע בסעיף 
 . המערכותים של רלחלקים המקו באיכותם

 
 
 רותים מושא הסכם זה אינם כוללים:יהש .21
 

ו/או נזקים  פריצת שריפה בזדון לרבות פריצה וחבלה או בשל מערכותתיקון נזקים שנגרמו ל 
 .המערכותשנגרמו ע"י מכבי ו/או מי מטעמה כתוצאה מתפעול לא נכון של 

 
 

 התקנת המערכות: . 13
 

 .מכבימ הגשת ההזמנהימים ממועד  7 -מכבי לא יאוחר מ ויותקנו באתריהמערכות יסופקו  13.1

 

 בי ויכלול:שיוחלט ע"י מכ באתר בטרם התקנת המערכת, הקבלן יבצע סקר נתונים טכניים 13.2
 אליו מיועדת המערכת במתקן של המתקן החשמלי, אחוזי חיסכון,חשמלית  צריכה 

 

 באגף אחזקהמח'  ,יועברו למכבי המלצות להתקנת המערכת ,ניתוחן ,תוצאות הסקר 13.3
         להלן.  'בבנספח  מפורטכ יוחלט, בסניפים אשר המערכת , לאישור התקנתנכסים                 

                

 המאשר בטרם התקנת המערכת, ימציא הקבלן אישור מטעם היצרן/ספק של המערכת, 13.4
 לנזק או פגיעה כלשהי בנצילות ובפעולתו  התקנת המערכת אינה מהווה או עלולה לגרום ש                 

 מתקן ההמערכת, לרבות אי פגיעה באורך חיי  התקינה של המתקן החשמלי בו מותקנת                 
 בהם הותקנו מערכות החיסכון. החשמלי                 

                
   התאורה במערכתיהיו מערכות חוסכי צריכת אנרגיה  המערכות אשר יותקנו במתקנים, 13.5

   'גבנספח כמפורט   הרלוונטי,על הקבלן לתאם מראש עם מנהל האחזקה במחוז , ומיזו"א                 
 התקנת המערכות. את הגעתו למתקן לצורךלהסכם                  
                  
ומנהל  קבלה, בנוכחות הקבלן המותקנת, תלווה ברישום פרוטוקול קבלת המערכת 13.6

 .האחזקה המחוזי או מי מטעמו
                                    
 בהסכם. 14.2בסעיף  למפורט בכפוףהמערכת תביא לחיסכון ישיר בצריכת החשמל,      13.6

              
               במערכת, מבלי מעקף של המערכת, המבטלת את השימושלבמערכת יותקן מפסק חשמלי       13.7

  מהן, ולא חלקאו כל במתקן החשמליות  תומערכבמהלך פעולתן של ה לפגוע להפסיק או             
  .המחובר לחשמל או את מתקני החשמל וציוד יפסיק או ינתק כל מתקן             

 
 , כולל מסמך עם לרבות הפעלת מפסק עוקף הקבלן יעביר הדרכה בנושא תפעול המערכת     13.8

   בעברית, לנציג מכבי במתקן. סעיפי תפעול כתובים            
                     
 יבורים של המערכת  הקבלן יעביר למנהל האחזקה של מכבי או מי מטעמו, תוכנית ח     13.9

 .ASMADE, הכולל שרטוטי החשמלי למתקן            
 

 :קביעת אחוז החיסכון. 14
 

 במתקןהחשמל קביעת אחוז החיסכון יתבצע על בסיס השוואתי של מדידת צריכת   14.1
תתבצע במשך שבוע  ת הצריכהמדידכאשר  בו מותקנת המערכת לחיסכון באנרגיה, החשמלי

חודשיים רוגין, על פני יכון ושבוע ללא הפעלת מערכת החיסכון לסעם פעולת המערכת לחיס
ט"ש, יהווה את בסיס החיסכון בצריכת החשמל במדידות בקו באחוזים, ההפרשרצופים. 

  המושג בפועל.
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התחייבות הקבלן שהחיסכון השנתי בצריכת החשמל ב קביעת אחוז החיסכון יגובה 14.2
 חיסכון, בהשוואה  20% –תפחת מ  אליהם מחוברת המערכת לא החשמליים למתקנים

ובכל שלב בו ייבדקו נתוני חיסכון המערכת. עמידה בתנאי זה יהווה  .14.1כמפורט בסעיף 
 אישור למימוש ההסכם

 
בכל מקרה ולמען הסר ספק, קביעת אחוז החיסכון יקבל תוקף רק לאחר אישור מכבי  14.3

  לאחוז החיסכון.  
 
 :סיומוו תקופת ההסכם .51
 

ותסתיים  התקנת והפעלת המערכת במתקן. תחל ביוםמתקן לגבי כל פת הסכם זה תקו 15.1 
 "(.תקופת ההסכם)להלן: " :חודשי פעילות המערכת(  36) שנים שלושכעבור 

                           
הבלעדי וללא נימוק כלשהו, להביא  ה, על פי שיקול דעתמכבי תעל אף האמור לעיל, רשאי 15.2 

מבלי וזאת יום מראש,  90של  קבלן, בהודעה בכתב למתקןבכל  הסכםה םלסיו בכל עת
ניתנה הודעה  כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בשל סיום ההסכם. הנגד יהתהלקבלן ש

 .לאותו מתקן בגין מתן השירותיםהיחסית של היתרה, התמורה כאמור, תשולם לקבלן  
 

רשאית לסיים  מכביחד מהמקרים המנויים להלן תהא לעיל, בכל א 15.2מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .16
הסכם זה באופן מיידי באמצעות הודעה בכתב לקבלן, וזאת מבלי שלקבלן תהא טענה ו/או תביעה 

 ו/או דרישה כלשהי בגין סיום ההסכם:
 
 הסכם זה.אם הקבלן הפר הוראה יסודית כלשהי מהוראות  16.1 

 
 30מהוראות הסכם זה, ולא תיקן את ההפרה תוך  אם הקבלן הפר הוראה שאינה יסודית 16.2 

 התראה בכתב על ההפרה. ממכבימיום שקיבל  יום
 

מונה ו/או צו להקפאת הליכים או  אם הקבלן הוכרז כפושט רגל ו/או ניתן כנגדו צו פירוק 16.3 
 .כונס נכסים לנכסי הקבלן, לרבות כונס נכסים זמני

 
בלן אינו יכול מכל סיבה שהיא לקיים את כל תהיה סיבה להאמין, שהק למכביאם  16.4 

  התחייבויותיו על פי הסכם זה.
 

  –נתוני החיסכון של המערכת יפחת מ  ובכל שנה אם בתום שנה מיום התקנת המערכת,     16.5 
   צריכת החשמל למתקנים החשמליים אליהם מחוברת, של החיסכון השנתי, באחוז 20%     
  המערכת.     

 
הצהרה מהצהרות הקבלן התגלתה כלא נכונה או כלא מלאה, ו/או הפכה ללא נכונה אם  16.6 

 או ללא מלאה במהלך תקופת ההסכם.
 

, לעיל [16 – 15] פיםכקבוע בסעי היה ויסתיים הסכם זה מסיבה כלשהי לפני תום מתן השירותים .17
ו/או עובדיו ו/או מי על ידי הקבלן  למכבילקבלן תמורה, רק עבור השירותים שניתנו  מכבישלם ת

בפועל, טרם סיום ההסכם, באופן יחסי לתמורה ולהיקף השירותים הכולל; וזאת בכפוף לכל מטעמו 
 .1970 –בהתאם לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( תשל"א  באותה עת למכביטענה שתעמוד 

 
 תמורהה. 18

                           
ע"י  לרבות שירותי אחזקה מתן השירותים, רכותאספקת המערכות, התקנת המעתמורת  18.1

סכום לקבלן  מכביתשלם  ,הסכם זה תקופתבמהלך , וביצוע כל התחייבויות הקבלן הקבלן
 ."(התמורה" –לא כולל מע"מ )להלן כמפורט בטופס בקשה להצעת מחיר שהגיש הקבלן, 

 חרו בנפרד.להסכם זה אשר יתומ 12התמורה אינה כוללת את השירותים הקבועים בסעיף 
                            

 יום [60+ שוטף]כדין בתנאי תשלום של כנגד הוצאת חשבונית מס  התמורה תשולם לקבלן  18.2
על ניהול ספרים בהתאם לחוק עסקאות  בכפוף להמצאת אישור הגשת חשבוניות המסמיום 

  .גופים ציבוריים ואישור על ניכוי מס במקור
 

  ומוחלטת, וכוללת את כל התשלומים וההוצאות הכרוכיםמובהר כי התמורה סופית  18.3
בשיעור שיהיה נהוג ביום  , למעט מס ערך מוסףהשירותיםבמתן ו בהתקנת המערכות

הקשור במתן  וכל טיפול באשר הוא, לרבות שעות עבודה, זמני נסיעות ,התשלום בפועל
  .זה תמורה נוספת מעבר לקבוע בסעיףוהקבלן לא יהא זכאי לכל , השירותים
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 .כי התמורה לא תהא צמודה למדד כל שהוא ,מובהר למען הסר כל ספק 18.4
 

בידי  במערכתהבעלות תישאר מערכת למכבי על פי הסכם זה, ההעברת בעלות ליום עד  18.5
ה רשאית לשעבד, לעקל, למשכן, למכור, להעביר ללא אישורו של הקבלן תהי אלמכבי והקבלן 

 מראש ובכתב.
 

, חסכוניתבתקופה שהמערכת לא תהיה  , לקבלן , כי מכבי לא תשלם כל תשלוםמובהר בזאת 18.6
  ומכבי תהא רשאית לבטל הסכם זה בנסיבות אלו. דהיינו לא יושג חיסכון באמצעות המערכת.

 

 היעדר יחסי עבודה .19
 

מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי לצורך מתן השירותים ו/או לצורך היחסים בין הצדדים,  19.1 
לא ישררו יחסי עובד  מכביובין  ועובדיו , ובינונותן שירותים בלן הינו קבלן עצמאיהק

 על כל המשתמע מכך.  שלוח -ו/או יחסי שולח  מעביד
 

עבור  םשירותיהמבלי לגרוע מהאמור מוסכם, כי כל עובד קבלן שיבצע מטעם הקבלן את  19.2 
שישמשו  דין ובין עובדי הקבלן מכבי, יהיה עובדו של הקבלן, כמשמעותו של המונח על פי

 לא יחולו כל יחסי עובד ומעביד. למכבי, מתן השירותיםאת הקבלן לצורך 
 

ו/או  הקבלן מתחייב להימנע מכל מעשה ו/או מחדל העלול ליצור את הרושם כי הקבלן 19.3 
 מכבי או בין עובדי הקבלן לבין, ו/או כי היחסים בינו ובין מכבישל  יםעובד הינם עובדיו

 . בהסכם זהוהקבוע שונים בצורה כלשהי מהאמור  מכבי
 

הקבלן מצהיר ומאשר כי הודע לו מראש כי מכבי לא הייתה מתקשרת עימו בהסכם זה  19.4 
עצמאי ובכפוף לכך שלא יתהוו יחסי עובד מעבדי בינו ובין עובדיו לבין  ןקבלאלמלא היה 

 ימו בהסכם זה.מכבי וכי רק על סמך הצהרתו זו נאותה מכבי להתקשר ע
 

ויהא אחראי בלעדי לתשלום שכר  מיסיוכל הקבלן יהא אחראי באופן בלעדי לתשלום  19.5 
עובדיו שיועסקו על ידו במתן השירותים למכבי לרבות כל תשלומי החובה בהם חייב 

 מעביד על פי כל דין.
 

מי שהתמנה על כל זכות שניתנת עפ"י ההסכם למכבי ו/או לאחראי ו/או לנציגיה ו/או ל 19.6 
, אינה אלא יםידם ו/או בשמם ו/או מטעמם, לפקח, להתערב בכל צורה במתן השירות

ולכל העובדים  לקבלןאמצעי להבטחת ביצוע הוראות ההסכם במלואן, ולא תהיינה 
כל זכויות של עובדי מכבי והם לא יהיו זכאים לכל תשלומים, פיצויים  והמועסקים על יד

קשר עם ביצוע ההסכם או הוראה שניתנה על פיו, או בקשר עם או הטבות אחרות ממכבי ב
 ביטול או סיום ההסכם, או סיום כל התקשרות על פי ההסכם, מכל סיבה שהיא.

 
בלבד. שום דבר האמור בהסכם לא יתפרש כמסמיך את  ואת השירות בשמ ןיית הקבלן 19.7 

מכבי בעניין כלשהו או  מעמד של נציג ולהופיע בשם מכבי או מטעמה, או כמקנה ל הקבלן
 למטרה כלשהי.

 
מוסכם בין הצדדים כי באם בית משפט כלשהו או גורם מוסמך יחליט למרות כוונת  20.1 .20

ו/או כי  הצדדים המפורשת, כי הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או עובדי הקבלן הינם עובדי מכבי
לשפות את קבלן המתחייב , חלה חובת תשלום כלשהי ביחס למי מעובדי הקבלן מכביעל 

עקב כך, לרבות חובות מעביד ו/או תשלום בגין  להעל כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו  מכבי
 תאונת עבודה למי מטעם הקבלן ו/או למי מעובדי הקבלן. 

 
 הד עם דרישתמיהקבלן מתחייב, באופן בלתי חוזר, לשפות ו/או לפצות את מכבי  20.2 

יה על מכבי לשלם עקב חיוב שיוטל עליה, לרבות שיהתשלום סכום ו/או , בגין כל הראשונה
שכ"ט עו"ד, שיסודו בקביעה כי המצב העובדתי ו/או המשפטי שונה מהמוצהר בסעיף זה. 

כי בגין חוב כאמור תהא למכבי זכות קיזוז מכל סכום שיגיע  ,מוסכם על ידי הצדדים
  לקבלן ממכבי.

 
 
 
 
 
  וביטוחאחריות  .21
 



- 7 - 
 

ראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או הפסד, לגוף ו/או לרכוש, הקבלן לבדו יהא אח 21.1 
לעובדי הקבלן ו/או עובדי מכבי ו/או מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, שיגרמו למכבי ו/או ל

 . ועובדי יעקב מתן השירותים על ידו ועל יד םכלשה םשלישי דיםלצד



נזק ו/או הוצאה, לרבות הוצאות  הקבלן מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, בגין כל 21.2 
ייגרמו למכבי כתוצאה או נזקים כאמור ושכ"ט עו"ד בגין תביעה שתוגש כנגד מכבי, 

מתן  בעקשל הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או בשמו,  הבלעדימאירוע שהינו באחריותו 
 השירותים על פי הסכם זה או על פי כל דין.

 
           על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, ממועד מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות הספק 21.3 

    תחילת הסכם זה או ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם, מתחייב הספק לערוך  
                את ולקיים על חשבונו, בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל,  
      להסכם ומהווה "גכנספח "המסומן המפורטים ב"אישור עריכת ביטוחים" הביטוחים   
     פי-עלההתקשרות משך כל תקופת לוזאת ביטוחי הספק"( )להלן "חלק בלתי נפרד ממנו   
       ההתקשרות תום תקופת  אחרלשל שנה , למשך תקופה נוספת מוצר חבותולעניין  ההסכם  
    
לפני מועד תחילת הסכם למכבי  ללא צורך בכל דרישה מצד מכבי מתחייב הזוכה להמציא  21.4 
   כאמור לעיל כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. הספקאישור בדבר עריכת ביטוחי  זה,  

   
, מכבי ידי על נערך אשר ביטוח לכל קודמים הינם פיו על מפורש תנאי יכללו  הספק ביטוחי 21.5 
         יתחייב, כן כמו .מכבי ביטוחי שיתוף בדבר טענה או דרישה כל על מוותר המבטח וכי  
      בדואר בכתב הודעה תימסר אם אלא תבוטלנה ולא תצומצמנה לא שהפוליסות המבטח  
 .מראש יום 30 לפחות מכבי לידי  

 
 ההסכם.   של יסודית הפרה תהווה זה בסעיף המשנה מסעיפי אחד כל הפרת 21.6 

 
    כביט הידוע מהנוסח נחותים יויה לא הספק פוליסות נוסחי כי, במפורש בזאת מוסכם 21.7 

   .אותם שיחליף אחר נוסח כל אוהרלוונטי במועד החתימה על ההסכם                            
 
 

  עבודת הקבלןבבטיחות . 22
 

כי כל הכלים הנחוצים למתן השירותים לרבות ציוד פירוק, הרמה,  מתחייב לדאוג,הקבלן  22.1 
, כולל תווי תקן לאותם כלים אשר קיים תן תקן מאיכות מעולה יהיו העברה, הובלה והרכבה 
  יתופעלו באופן בטוח. בגינם והם 

 
  והוראות הבטיחות על פי  בעת ביצוע עבודתו יקיים הקבלן את כל החוקים, התקנות, הצווים 22.2           

על מנת לשמור על בטיחות עובדיו,  כל דין החלים על מתן השירותים ויעשה את כל הדרוש                       
 בטיחות סביבת העבודה וכל המצוי בה.  

 
ת הכרוכות ביצירת חום )השחזה, ריתוך, חיתוך אבוקה, הקבלן מתחייב לא לבצע עבודו 22.3 

הלחמת אבוקה ( או בכל עבודה הכרוכה בשימוש בלהבה פתוחה או היוצרת חום ו/או עם  
ונקט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים לרבות הצבת מטפי  ציוד היוצר ניצוצות בלא שהקדים 
וכל אמצעי כיבוי  ק"ג( 3בתכולה של  ABC)ולפחות מטף אחד מסוג  – הראוי בגודלכיבוי אש  
היתר פרטני ליום עבודה ולעבודה מסויימת שינתן לקבלן בכתב  קבלת ולאחריחות אחר או בט 
  .מנאמן הבטיחות מטעם מכבי במחוז 

 
לרבות תקרות( חיבורי חשמל, )עבודותיו, ידאג, לא להשאיר במקומות בהם ביצע את  הקבלן 22.4 

קופסאות חשמל, וחיווט שהם אינם סגורים ו/או לא מחוברים למקומם וידאג שלא יהוו מפגע  
 .לעובדי המתקן ומבקריו ו/או כל צד שלשי אחר בטיחותי 

 
 
 
 
 

 סודיות. 23
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למאן דהוא, מידע או ידיעות מקצועיות,  ודיות מלאה ולא יגלבסו ישמרוהקבלן ו/או עובדיו  23.1 
אם ושיגיעו  או בעקיפין במכביבמישרין כספיות, טכנולוגיות, מסחריות או אחרות הקשורות   
, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור למכבי עקב מתן השירותים הםיגיעו לידיש וככל  
מכבי וזאת הן במשך  תקופת עבודתו במכבי והן  בנוהלי ו/או דרכי עבודה ו/או פעילות של  
 לאחר מכן.  

 
, כאמור בסעיף זה תעמודנה בתוקפן ותחייבנה גם לאחר סיומו של הסכם הקבלןהתחייבויות  23.2 
 זה.  

 שונות .24
 

בבית אך ורק זה, ידונו כל חילוקי הדעות אשר יתעוררו בין הצדדים בקשר להסכם  24.1 
 אביב. המשפט המוסמך בעיר תל

 
 להסכם זה, מהווים סעיפים יסודיים והפרתם הפרה יסודית. 20, 19, 16  ,14 ,2סעיפים  24.2 

 
מתן אורכה ו/או הימנעות מפעולה במועדה ו/או אי מימוש זכות כלשהי או סעד כלשהו על  24.3 

 ידי אחד הצדדים להסכם, לא ילמדו גזירה שווה, לא יחשבו כוויתור על זכויות וסעדים על
 פי הסכם זה ו/או על פי דין, ולא ישמשו כמניעה לכל תביעה ו/או לזכאות לכל סעד.

 
לקבלן, ומבטל כל הסכם ו/או מצג,  מכביהסכם זה ממצה ומסדיר את מלוא היחסים בין  24.4 

, שנערך בין הצדדים טרם חתימתו. כל שינוי ו/או ו/או בהתנהגות בעל פה ו/או בכתב
 תוקף אך ורק אם יערכו בכתב ויחתמו על ידי שני הצדדים. תוספת להסכם זה יהיו ברי

 
 כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה. 24.5 

 
כל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח בדואר רשום על ידי צד למשנהו על פי הכתובת  24.6 

ימים מיום המשלוח,  3כמפורט לעיל, תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד אליו נשלחה תוך 
 בעת המסירה בפועל. -מקרה בו נמסרה ביד וב

 
הקבלן לא יהא רשאי להעביר, להסב או להמחות, זכויותיו ו/או חובותיו על פי הסכם זה,  24.7 

, אלא באישור בכתב של מכבי החתום ע"י מנהלה מורשה ומוסמך לצד ג' כל שהוא
 .מטעמה

 
 
 

 ;0162_ _____ לחודש ___ולראיה, באו הצדדים על החתום, היום _
 
 
 

           _________________                                          ____________________ 
 מכבי שירותי בריאות                             הקבלן                                 

 ____, מר ________ובאמצעות מנהל        
 _ ________ת.ז. ____               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     א'נספח 
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 טופס ההצעה )יוגש ע"י הקבלן(

 

 

     'בנספח 

 ועלויות גלאי נוכחות, להתקנת אתריםרשימת 

 

 

 

 

 

 לפי מחוזות רשימת מנהלים/ אחראים   –  'גספח נ

מיקום  אתר מחוז מס'
)קומה, 

 חדר(

סוג 
 המערכת

עלות 
המערכת 

)₪(  

אחוז 
חיסכון 

 מושג

 הערות

       צפון 1

       צפון 2

       השרון 3

       שרון 4

       מרכז 5

       מרכז 6

ם -י 7
 השפלה

      

ם -י 8
 השפלה

      

       דרום 9

       דרום 10

מטה  11
 מכבי

      

מטה  12
 מכבי

      

מעבדה  13
 ארצית

      

מעבדה  14
 ארצית
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 8805054-050          אסף רז          –מנהל  אח' מחוזי           מחוז צפון

    050-8800831  יוסף מועלם   -      מחוזיס' מנהל אח'                                   

 

  4914249-054     יבגני ויינשטוק     –מנהל  אח' מחוזי          שרוןמחוז 

9209518-052    ליאור אלקלעי       -ס' מנהל אח'                                          

 

  0418800-050   רחמים אהרוניאן    –מנהל  אח' מחוזי          מרכזמחוז 

0274880-050       איגור דרניקוב    -ס' מנהל אח'                                          

 

 7028007-052   יאיר כהן   –מנהל  אח' מחוזי    ם ושפלה-ימחוז 

8464376-050     עמוס נחום   - ס' מנהל אח'                                               

 

  1656880-050   ענברבת שבע   –מנהל  אח' מחוזי     דרום   מחוז 

8802000-050        יוסף גבע   -ס' מנהל אח'                                           

 

  3346748-050   מיכאל יצחק   – אחזקההל מנ  מעבדה רחובות  

                                             

 

  8800018-050        יעל מאיר     –   ת תפעולמנהל      מטה מכבי  

 

 8800065-050מרק ניב                – המרכזמנהל   המרכז הלוגיסטי  

                                             

 
 
 
 
 
 
 
 

  אישור עריכת ביטוחים –' דנספח 
 

 תאריך:_____________ 
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 לכבוד

 ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/ו תאגידים שלובים מכבי שירותי בריאות

 "(מכבי)להלן ביחד ולחוד: "

 

 הנדון: אישור עריכת ביטוחים

 

על שם ________________ )להלן: הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן 
"(  לרבות בקשר עם מתן שירותי מקררים לאחסון חיסונים ותרופות וכן כל השירותים הנלווים הספק"

"( וזאת לתקופה ההסכם" -" והשירותיםעם בהסכם שנערך ביניכם לבין הספק )להלן בהתאמה: " בקשר
 "(.קופת הביטוחתהמתחילה ביום _______ ומסתיימת ביום _______ )להלן: "

 
ביטוח חבות הספק כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי פקודת  -ביטוח חבות מעבידים .1

, בגין מוות ו/או נזק 1980 -הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 
ע השירותים, בגבול אחריות גוף ו/או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצו

לתקופת הביטוח. הביטוח יורחב ₪  _20,000,000_____לאירוע ובסה"כ  ₪ __5,000,000______של  
 לשפות את מכבי עובדיה ומנהלי במקרה ויקבע כי נושאים בחובות מעביד כלפי מי מעובדי הספק.

 __________________פוליסה מספר 

 
ביטוח חבות הספק על פי דין, בגין פגיעה ו/או אובדן ו/או נזק  - י צד שלישיביטוח אחריות כלפ .2

שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות מכבי ו/או עובדיה ו/או מי שפועל 
מטעמה, בקשר עם ו/או במסגרת מתן השירותים על ידי הספק ו/או הפועלים מטעמו, בגבול אחריות 

לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. הפוליסה תורחב לשפות את מכבי בגין ₪   4,000,000_______של 
אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב 
הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. רכוש מכבי ו/או עובדיה ייחשבו כרכוש צד 

 ויבוטל כל חריג בגין רכוש מכבי באחריות או בפיקוח או בשליטת הספק.שלישי, 

 __________________פוליסה מספר 

 
כיסוי אחריותו של הספק עפ"י דין בגין נזק גוף ו/או רכוש, לרבות נזק גרר,  בקשר   -ביטוח חבות מוצר .3

 ק ו/או הבאים מטעמו )להלן:עם ו/או עקב מוצר המיוצר, מטופל, משווק, מסופק ע"י הספ
לתביעה ובסה"כ לתקופת הביטוח. הפוליסה ₪   _1,000,000______"( בגבול אחריות שלהמוצרים"

מורחבת לכסות גם נזק הנובע ישירות מעבודה שביצע המבוטח ואשר אינה "מוצר" כהגדרתו בפוליסה.  
לי הספק ו/או בשל אחריות הביטוח כאמור מורחב לשפות את מכבי בשל אחריותה למעשי ו/או מחד

אשר תוטל עליהם בקשר לנזקים שנגרמו בקשר עם ו/או עקב המוצרים, וזאת בכפוף לסעיף אחריות 
צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. בביטוח המפורט לעיל 

ר עם השירותים שבנדון, הפוליסה תהא בעלת תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת פעילות הספק בקש
גם אם פעילות זאת החלה בטרם נחתם ההסכם, אך לא לפני ___________. במקרה שהביטוח 
בחברתנו יבוטל או לא יחודש מסיבה כלשהי, מוסכם כי בפוליסה תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות 

ע שיארע בתקופת חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירו 6מוארכת, למשך 
הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת, ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו 
נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח. הגדרת המוצרים על פי הפוליסה מורחבת לכלול גם: הדרכה, 

 תמיכה מקצועית, שירותי תחזוקה, ועדכוני תוכנה )לפי העניין.

למקרה ₪  ( בגבול אחריות של ___________  recallב לכלול כיסוי להשבת מוצרים )הביטוח מורח
 ולתקופת הבטוח. 

 __________________פוליסה מספר 

 

 כללי
הספק לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות  .4

 לעיל. 

צוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י מכבי ו/או בביטוחים המפורטים לעיל מ .5
 מי מטעמה וכי אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי ו/או מי מטעמה.

אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או ישונו לרעה מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת  .6
 יום מראש. 30 הודעה על כך בדואר  הביטוח מבלי שניתנה למכבי

לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כ"ביט" במהדורתו  מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק .7
 הרלוונטית למועד עריכת הביטוח או חידושו או כל נוסח אחר שיחליף אותם.
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 במפורש על ידי האמור לעיל. בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו      

         

 רב, בכבוד

 

 

                                                             ________________    ______________________ 
 ביטוחחברת השם ותפקיד החותם                                                       חתימה וחותמת                

 


