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 ב י ן

 

 אביב-אוניברסיטת תל
 ("האוניברסיטה")שתיקרא להלן, לשם הקיצור בשם 

 

 מצד אחד,

 

 ל ב י ן

 

______________________ 
 (" ו/או "החברה""הקבלן)שייקרא להלן, לשם הקיצור, בשם 

 

 מצד שני,

 

 גדרות ומבואפרק ראשון: ה
 

 בהסכם זה יהא לביטויים הבאים הפירוש הרשום בצידם, דהיינו:

 
 ה ג ד ר ו ת

 

 "ה ע ב ו ד ה

  ו/או השירותים"

 להסכם.א'+ב'  יםהאוניברסיטה, כמפורט בנספח קמפוס בשטחי ואחזקת חצר אחזקת גני נוי

 

 

 והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו. להסכם, א' המפרט הכולל את סוגי העבודות  המצורף כנספח "מפרט טכני"

 

 חודש לוח גריגוריאני. " ח ו ד ש "

 

 "  ש  נ  ה  "

 

"השטחים בהם 

יבוצעו עבודות 

 "אחזקת החצר

 עשר חודשי לוח גריגוריאני.-שנים

 

כבישים, מדרכות, משטחי גרנוליט ואבן משתלבת, מגרשי חנייה, מדרגות עד לפתחי הבניינים 

 .קמפוס האוניברסיטה, למעט בניינים ושטחי גינוןבקמפוס וכל יתר השטחים ב

 
 נספחים:

 

 להלן הנספחים המצ"ב להסכם זה והמהווים חלק בלתי נפרד הימנו:

 

 מפרט טכני  נספח א'

 מפת שטחים נספח ב'

 נספח ביטוח נספח ג'

 לוח המחירים נספח ד'

 מנגנון הודעות בדבר הפרת זכויות עובדים      נספח ה'
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 מ  ב  ו  א

 

   ה ו א י ל

 

 ו ה ו א י ל

 

  ו ה ו א י ל 

 

   

 ו ה ו א י ל

 

 

 בקמפוס שברמת אביב. ואחזקת חצרוהאוניברסיטה זקוקה לשירותי אחזקה שוטפים לגני הנוי 

 

 .ואחזקת חצרוהקבלן מתמחה במתן שירותי אחזקה שוטפים לגני נוי 

 

כם חצר, בתנאים שיפורטו בהסול יהקבלן חפץ לספק לאוניברסיטה שירותי אחזקה שוטפים לגני הנו

 זה, לעיל ולהלן;

 

ואת ביצוע  והאוניברסיטה מוכנה למסור לקבלן את ביצוע שירותי האחזקה השוטפים לגני הנוי

חצר בקמפוס הדרושים לה, הכל בהיקף וברמה כמפורט בהסכם זה ובמסמכים האחזקת שירותי 

 המצורפים אליו;

  

 סדיר את התנאים בהם יימסר לקבלן ביצוע העבודה, היקף העבודות שתבוצענהוברצון הצדדים לה  ו ה ו א י ל 

נ"ל, הע"י הקבלן, מועדי ביצוען, אופן וטיב ביצוען והתמורה שתשלם האוניברסיטה לקבלן עבור כל 

 הכל על פי ובהתאם למפורט בהסכם זה לעיל ולהלן,

 

 
 לפיכך הותנה, הוצהר והוסכם בין הצדדים  כ ד ל ה ל ן:

 

1. - -  - 
 

ההגדרות והמבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו, והאמור בו מחייב את הצדדים במידה  1.1

 שווה ליתר תנאיו.

 

שמות הפרקים וכותרות הסעיפים הוכנסו להסכם זה כמראי מקומות בלבד, ואין להשתמש בהם לשם  1.2

 פירוש הוראותיו.

 

 

 הצדדים פרק שני: הצהרות הקבלן וההתקשרות שבין
 

 הצהרות הקבלן: .2

 

 הקבלן מצהיר בזה כי:
 

 ואת היקף שירותי אחזקת החצר השוטפים בדק את היקף שירותי האחזקה השוטפים של גני הנוי  2.1

הדרושים לאוניברסיטה, ובכלל זה סייר בקמפוס, ולאור זאת הבין את טיבם של שירותים אלה 

 ורמתם הנדרשת.

 

ביעילות וברמה מקצועית  –הדרוש  כדי לבצע  המקצועי הכלים וכח האדם סיון,ינההוא בעל הידע,  2.2

שמבקשת  ואת שירותי אחזקת החצר השוטפים גבוהה את שירותי האחזקה השוטפים לגני הנוי

 האוניברסיטה לקבל.

 

ואת שירותי  שירותי אחזקה שוטפים לגני הנוי -בתור קבלן עצמאי -ברצונו ליתן לאוניברסיטה  2.3

 בקמפוס בהיקף וברמה כנדרש בהסכם זה ובמסמכים המצורפים אליו. חצר השוטפיםאחזקת ה
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 ה ה ת ק ש ר ו ת: .3

 

האוניברסיטה מוסרת בזה לקבלן, למשך תקופת תוקפו של הסכם זה, והקבלן מקבל בזה על עצמו  3.1

לחתימתו ולרבות במסמכי המכרז שקדם , את ביצוע העבודה כאמור בהסכם זה למשך תקופה כאמור

 , המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.4044/2018ושמספרו 

 

אחזקת כן את השטחים של וושטחם  גני הנוי רשימת את האוניברסיטה רשאית לשנות, מעת לעת 3.2

 מהשטח הכללי של גני הנוי 25%ובלבד שהיקף השינוי לא יעלה על , א' בנספח המופיעות חצרה

 מורה שתשולם לקבלן תשתנה ביחס ישר להיקף השינוי.הת .א' שבנספח חצרהאחזקת ושטחי 

 

 

 פרק שלישי:  התחייבויות הקבלן
 

 ביצוע יעיל של העבודות: .4

 

 הקבלן מתחייב בזה לבצע את העבודות, הכל בהתאם למפרט הטכני המצורף להסכם זה ומהווה חלק  בלתי

ו מי של האוניברסיטה א המשקיחידת שינתנו באמצעות מנהל  -נפרד ממנו ולפי הוראותיה של האוניברסיטה 

נים, באופן שוטף ובצורה יעילה וטובה, תוך הקפדה על הוראות האוניברסיטה, הוראות התק-שימונה מטעמו 

 החוקים ו/או התקנות המתייחסים לביצוע עבודות מסוג זה.

 

 ע ו ב ד י ם: .5

 

במספר שיידרש מעת לעת ו קבועים מטעמהקבלן מתחייב בזה להעסיק בביצוע העבודות עובדים  5.1

 על נספחיו, ובלבד תיו שעל פי הסכם זהיובוילשם ביצוע עבודות אלה ביעילות כמתחייב מהתחי

 שמספרם של העובדים שיועסקו על ידו לא יפחת בכל עת מהכמות הנקובה בנספחים להסכם זה.

 

 עוד מתחייב הקבלן להעסיק אך ורק עובדים מקצועיים מנוסים ומהימנים.

 

 וםהגיז לעבודות מטעמו משנה קבלן להעסיק רשאי יהא קבלןהלגרוע מהאמור לעיל, יצוין כי  מבלי

 .האוניברסיטה של מראש בכתב לאישור כפופה תהיה העסקתו, אולם, בלבד

 

ים אחת לשנה, בפתחה של כל שנה קלנדרית, ידאג הקבלן לקיים הדרכת בטיחות לכל עובדיו ולעובד

דש חיותו של הקבלן לדאוג להעביר הדרכה זו באופן פרטני לכל עובד של קבלן הגזום מטעמו. באחר

במסגרת ההדרכה האמורה תיתן החברה שמקבל לעבודה בקמפוס, בסמוך למועד תחילת העסקתו. 

ה לעובדים, על חשבונה, הדרכה בעניין ההיבטים הבטיחותיים הכרוכים בעבודתם. הדרכה זו תיעש

 ש ובכתב ע"י האוניברסיטה.ע"י גורם מקצועי מוסמך שיאושר מרא

 

 אופן קבלת עובדים ותנאי עבודתם: 5.2

 

 ובהתאם, עבודה לשכת באמצעות לעבודה לקבל עליו יהא הקבלן שיעסיק העובדים את 5.2.1

 .1959-ט"תשי התעסוקה שירות חוק להוראות

 

את  עסיק בביצוע השירותים נשוא הסכם זהיבזאת לקיים לגבי עובדים שהקבלן מתחייב  5.2.2

כל ההוראות המתייחסות לתנאי עבודה )לרבות מתן הודעה על תנאי העבודה, תשלום  

ל יה ונסיעות( שעפ"י כל דין והסכם החל עישכר מינימום, זכויות סוציאליות, משמרת שנ

 .בענף בו הוא פועל, לפי ההקשר התעשייתיובינם, כמפורט בצו הרחבה  והיחסים שבינ

 

 לפי הוראות חוק י דרישתה אישור רואה חשבון על תשלוםלאוניברסיטה לפהקבלן יציג 

 שכר מינימום ועמידה בדרישות החוק בכל הנוגע לזכויות העובדים.
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 ושלא להעסיק עובדים שהעסקתם מחייבת היתר מיוחד, ללא שיש ברשות קבלן מתחייבה 5.2.3

 היתר כזה.

 

ם יועסקו העובדים, בלעדית לבדיקת כשרות התעודות וההיתרים לפיה קבלן יהא אחראיה

 ישאו תעודות והיתרים אלה משך כל זמן עבודתם.יוודא כי העובדים יו

 

לחוק  24עפ"י חוזה זה תלוש שכר חודשי בהתאם לתיקון מס'  עובד הקבלן ימסור לכל 5.2.4

. אם נמנע עובד מלאסוף את תלוש השכר שלו, ישלח לו 1958 –הגנת השכר, התשי"ח 

ידאג לכך שבתלוש השכר של עובדיו, יצוין במפורש פירוט  הקבלן אותו הקבלן בדואר.

 השעות שעבד העובד באוניברסיטה והשכר שקיבל בגין עבודה זו.

 לחודש 9 -מה יאוחר לא חודש כל בגין העבודה שכר את לעובדיו לשלם  מתחייב הקבלן

 .העוקב

 

זוגו או של  התשלום ייעשה אך ורק באמצעות הפקדה ישירה לחשבון בנק של העובד או בן

מציא לאוניברסיטה, מיד עם קבלת דרישה, העתק מאישורים על י קבלןהורי העובד. ה

 ההפקדות של השכר לחשבון הבנק.

 

. 2002-עובד )תנאי עבודה(, התשס"בחוק הודעה להחברה תמציא לכל עובדיה הודעה לפי  5.2.5

שאינו קורא עברית תומצא הודעה לעיון בשפה המובנת לו. תנאי לתחילת לעובד 

ההתקשרות יהיה המצאת טופס הכולל את פרטי העובדים שקיבלו את ההודעה, וכן הצהרה 

כי העובד קיבל את ההודעה, קרא אותה והבין את תוכנה, וזאת בצירוף נוסח ההודעה 

 ה לעובד או נוסח ההודעה המעודכנת לעובד.שנמסר

 

 הבכל החובות והתשלומים החלים עלי האישור על עמידת חברהמציא התאחת לחצי שנה 

 אוניברסיטההמוצבים באתרי ה הלפי חוקי העבודה ולפי הסכם ההתקשרות כלפי עובדי

 שבון.רואה ח י"עו החברה. על האישור להיות חתום בידי מורשה חתימה מטעם הובמתקני

 

האוניברסיטה תהא רשאית לבדוק את תנאי ההעסקה של עובדי החברה והחברה מתחייבת 

לשתף פעולה בביצוע הבדיקה. היה אם יימצא כי הופרו הוראות הסכם זה בדבר תנאי 

העסקת העובדים, הרי שמשהתריעה האוניברסיטה בכתב על ההפרה וזו לא תוקנה, תהא 

ההתקשרות, וזאת מבלי לגרוע מהפעלת כל הסעדים האוניברסיטה זכאית להביא לסיום 

 האחרים העומדים לרשותה.

 

החברה מתחייבת לשתף פעולה באופן מלא עם ביקורות שייערכו מטעם האוניברסיטה וכל 

 גורם מטעמה, לעניין שמירת זכויות עובדים.

 

, להמציא, בין היתר, אישורים על תשלומים למס הכנסה חברהידרש התבמסגרת הביקורת 

למוסד לביטוח לאומי, לקרנות פנסיה ולקופות גמל, תלושי שכר, דוחות נוכחות של 

 וכן כל מסמך אחר הרלוונטי לביקורת.  באוניברסיטההעובדים המועסקים 

 

במקרים שבהם נמצאה בביקורת הפרה של זכויות עובדים, יועברו כל הממצאים בכתב 

יר בכתב בחתימת רואה חשבון ימים תצה 30להמציא בתוך החברה מתחייבת  חברה.ל

 המפרט תיקון מלא של הליקויים, כולל תשלום רטרואקטיבי לעובדים שזכויותיהם הופרו.

יושהה עד למילוי תנאי זה. מובהר בזאת כי בהפסקת ההתקשרות לא  חברההתשלום הבא ל

 י"עפ אוניברסיטהיהיה משום ויתור כלשהו על טענה או על תביעה למיצוי מלוא זכויות ה

 תנאי ההתקשרות וכל דין.

 

על הפרת הוראות הסכם זה, מתחייב  קבלןהיה ותיתבע האוניברסיטה על ידי מי מעובדי ה 5.2.6

 לשפות את האוניברסיטה על כל תביעה כאמור. קבלןה

http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/41B7D460-C8B8-447C-B9C8-CFAEA1E367D4.htm
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קבילות" אליו יהיו העובדים רשאים לפנות  בדוע לחברה כי באוניברסיטה פועל "נציי   5.2.7

 .בענייני הפרת הסכם זה
 

החברה מתחייבת לשתף פעולה עם נציב להלן,  5.2.5מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 

את רשימת עובדיה ימי עבודה,  15תוך הקבילות ולהעביר לו, מעת לעת, ולפי דרישתו, 

המועסקים בשטח הקמפוס, בצירוף תצלומי תעודות זהות, תלושי שכר וכל מסמך אחר 

 כיו"ב.
 

מור לעיל, החברה מתחייבת להחתים את כל עובדיה המועסקים מבלי לגרוע מכלליות הא

בשטח הקמפוס )לרבות כל עובד חדש( על "מנגנון הודעות בדבר הפרת זכויות עובדים" 

 המצ"ב כנספח ה' להסכם.

 

 האוניברסיטהמ הימים על כל תלונה שתועבר אלי 30להשיב בכתב בתוך  החברה מתחייבת

 חברהפרט הת הבתשובת אוניברסיטה.ב העסקים על ידבדבר פגיעה בזכויות העובדים המו

 את הליך בדיקת התלונה ואת האופן שבו טופלה. 

 

פיצוי  קבלןהוראות סעיף זה תהא האוניברסיטה רשאית לגבות מהקבלן הוראה מפר הי 5.2.8

 מוסכם בגין כל הפרה והפרה, בשיעורים שיפורטו להלן וכל זאת מבלי לפגוע בזכותה של

לכל סעד השמור לה על פי כל דין לרבות זכותה להביא לביטול ההסכם  האוניברסיטה

 שלהלן. 23כאמור בסעיף 

 

 ואלה שיעורי הפיצוי המוסכם:

 

בגין העסקת עובד ללא היתר מיוחד במקרה בו נדרש היתר שכזה ו/או במקרה של העסקת 

 ת ו/או כלקטין בניגוד לחוק ו/או בגין אי תשלום שכר מינימום ו/או זכויות סוציאליו

 ש"ח בגין העובד 5,000תשלום אחר האמור בסעיף זה לעיל, יהיה הפיצוי המוסכם סך של 

ש"ח בגין כל עובד נוסף, בין אם ההפרה הנוספת נעשתה במועד  10,000הראשון וסך של 

 ההפרה הראשונה ובין אם במועד אחר.

 

הא זכאי לקבל יש את הפיצוי המוסכם תהא האוניברסיטה רשאית לקזז ולנכות מכל סכום

ט , בין אם לפי הסכם זה ובין אם לפי הסכם אחר וכן תהא רשאית האוניברסיטה לחלקבלןה

 להלן לשם גביית הפיצוי המוסכם האמור בסעיף זה. 15את הערבות האמורה בסעיף 

 

צו ההרחבה לביטוח פנסיוני בבביטוח פנסיוני התואם את הקבוע  הבטח את עובדית חברהה 5.2.9

או בהסדר פנסיוני אחר החל על עובדי השמירה או  ("צו ההרחבה")להלן:  שקמקיף במ

 .בכל הוראה חוקית מחייבת אחרת לפי ההסדר המטיב עם העובד מביניהם

 

 חוק הפיקוח על שירותים פיננסייםל 23למען הסר ספק, מובהר כי בהתאם להוראות סעיף 

ך את כספי התגמולים למשו תרשאי חברההיה הת, לא 2005-)קופות גמל(, תשס"ה

 תגמולי המעסיק.שנצברו בקופה, לרבות 

 

חוק עובדים לעיל יהיה כפוף להוראות  האמורעל אף האמור לעיל, ככל שמדובר בעובד זר, 

עת מ פורסמנהתורמים המוסמכים להסדיר סוגיה זו, כפי ש, ולהוראות הג1991-זרים, תשנ"א

 .לעת

 

 עניין בה. תא בעליהפנסיוני באמצעות סוכנות שה איסור לבצע את ההסדר חברהחל על ה

 

יום מיום החתימה על ההסכם, להעביר ל"גוף מוסדי"  60-, לא יאוחר מתמתחייב חברהה

ים פיננסיים )עיסוק בייעוץ פנסיוני חוק הפיקוח על שירותב םכמשמעותהפנסיוני" )ול"מוצר 

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/8113DF68-148C-4D16-9459-2BBC50D14236.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/8113DF68-148C-4D16-9459-2BBC50D14236.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/8113DF68-148C-4D16-9459-2BBC50D14236.htm
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את התשלומים  חברהה הפקידמ ואליש ( )אחד או יותר(,2005-ובשיווק פנסיוני(, התשס"ה

 ( רשימה הכוללת את הפרטים הבאים: "הקופה" -העובד )בסעיף זה  עבורהפנסיונים 

 

 הו מפריששם ומס' תעודת זהות של העובד המועסק על ידו לצורך ביצוע חוזה זה, ושבגינ *

 תשלומים פנסיוניים לקופה.  חברהה

 

פירוט שכרו החודשי של העובד החל מיום החתימה על החוזה או החל מיום קליטתו של  *

 .העובד או החל מיום שהעובד התחיל לעבוד מכוח חוזה זה, לפי העניין

 

, כאשר הוא מוחתם בחותמת "העתק זהה למקור", אוניברסיטההעתק מהרשימה יועבר ל *

 עורך דין. י"עוחתום 

 

 רישום חסר או כוזב של הדיווח יהווה הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו.

 

בחודש אוגוסט של כל שנה. הדיווח  1-בחודש פברואר ו 1דיווח זה יחזור על עצמו מידי  *

לצורך ביצוע חוזה זה, ושסיימו את  חברהה י"עיכלול גם את רשימת העובדים שהועסקו 

 צלו מכל סיבה שהיא במהלך חצי השנה שקדמה למועד הדיווח.עבודתם א

 

 .5.2.5ההוראות דלעיל יעוגנו ויפורטו בהודעה לעובד כמפורט בסעיף 

 

האוניברסיטה תהא רשאית בכל עת לדרוש כי הקבלן יפסיק העסקתו של עובד מבלי שיהא עליה לנמק דרישה  .6

 , לאלתר.החברה מתחייבת להפסיק העסקתו של עובד כאמור זו.

 

 ציוד וכלים: .7

 

ו לשם הקבלן מתחייב בזה לספק לעובדיו, בעצמו ועל חשבונו, את כל הציוד, כלי העבודה והחומרים שיידרש

 ביצוען היעיל של העבודות נשוא הסכם זה, ואלה יהיו מטיב ומסוג מעולה ועפ"י התקנים הקיימים.

 .ני, הכל כמפורט במפרט הטכאותם החברה לאלתר היה ויתגלה קלקול או מגרעת בציוד או בחומרים, תחליף

 

 היקף התחייבויות הקבלן: .8

 

משך תוקפו של הסכם זה מקבל בזה הקבלן על עצמו את ביצוען של העבודות בהיקף, באופן ובהתאם ב

 להוראותיה והנחיותיה של האוניברסיטה.

 

 

 פרק רביעי:  מעמד הקבלן ועובדיו
 

 מעמד הקבלן: .9

 

ן או בי/וסכם זה המתייחסות לקבלן ו/או לעובדיו, ו/או כל מי שיפעל מטעמו כדי לקשור בינם אין בהוראות ה

י מי מהם לבין האוניברסיטה יחסי עובד ומעביד מכל סוג ומין שהוא, והצדדים מצהירים בזה במפורש כ

ו ל יהידות הנ"הקבלן הינו קבלן עצמאי לביצוע העבודות נשוא הסכם זה, וכי העובדים שיועסקו בביצוע העבו

 עובדיו שלו בלבד, לכל נושא ועניין.

 

 מעמד המועסקים בביצוע העבודות: .10

 

בהיות הקבלן קבלן עצמאי ומעסיק, יהא הוא לבדו אחראי לתשלום מיסים )לרבות, אך מבלי לפגוע בכלליות 

לבדו ועל חשבונו מס הכנסה, מס ערך מוסף, ביטוח לאומי, המלוות לסוגיהם וכיו"ב(, וישלם  -האמור לעיל 

את שכר העובדים שיועסקו בביצוע העבודות נשוא הסכם זה, וכן את כל תשלומי החובה, בהם חייב מעביד 
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בין כאלה העומדים בתוקפם עם חתימת הסכם זה ובין כאלה שינהגו במשך  -על פי חוק ו/או הסכם ו/או נוהג 

 תקופת תוקפו של הסכם זה.

 

 ש י פ ו י: .11

 

בין הצדדים מפורשות כי אם יתבע מי מהמועסקים בביצוע העבודה נשוא הסכם זה מותנה ומוסכם 

גרמו מהאוניברסיטה איזה סכום בו חייב מעבידו, ישפה הקבלן את האוניברסיטה בגין הוצאה ו/או נזק שיי

 לאוניברסיטה בגין תביעה כאמור.

 

 פרק חמישי: נזיקין וביטוח
12. - - - 

 

 נזקים לגוף או לרכוש: 12.1

 

הקבלן יהא אחראי לכל אובדן, פגיעה או נזק שיגרמו הוא או מי מעובדיו ו/או מי מקבלני  12.1.1

המשנה שיועסקו על ידו ו/או מי מעובדי קבלני משנה אלה, תוך כדי ו/או עקב מתן 

השירותים לגופו של כל אדם ו/או לרכושו של כל אדם וכל תאגיד, לרבות האוניברסיטה 

רם באם ייג -חייב לפצות את האוניברסיטה על כל נזק כאמור שייגרם ועובדיה, והוא יהיה 

להוציא, עפ"י  -אם תיאלץ  -לה ולשפות את האוניברסיטה, במלוא הסכום שתיאלץ  -

פס"ד מוסמך, לסילוק כל תביעה שתוגש כנגדה בגין נזקים כאמור ע"י צדדים שלישיים 

 כלשהם )לרבות עובדיה(.

 

דלעיל, יתקנו בעצמו ועל  12.1.1וש האוניברסיטה כאמור בס"ק גרם הקבלן נזק לרכ 12.1.2

תהא  ,שעות ממועד קרות הנזק. לא תיקן הקבלן את הנזק כאמור לעיל 24חשבונו תוך 

וכל הוצאות התיקון יחולו  או באמצעות קבלן אחר, רשאית האוניברסיטה לתקנו בעצמה

או /היו כל טענות ו/או השגות ווישולמו ע"י הקבלן. מוסכם בזאת מפורשות כי לקבלן לא י

 תביעות בקשר לתיקון ו/או לגובה עלות התיקון ו/או לאופן ביצועו.

 

 נזקים לעובדי הקבלן: 12.2

 

 קב מתןהקבלן מתחייב בזה לפצות כל אחד מעובדיו בגין כל פגיעה ונזק שייגרמו לו תוך כדי ו/או ע

להוציא, עפ"י פס"ד  -אם תיאלץ  -השירותים ולשפות את האוניברסיטה במלוא הסכום שתיאלץ 

 מוסמך, לסילוק כל תביעה שעלול להגיש כנגדה עובד כאמור.

 

     :ביטוח  .13

 

לערוך  קבלןאו על פי כל דין, מתחייב ה/ועל פי הסכם זה  קבלןהלגרוע מאחריות  מבלי 13.1

ההסכם ולעניין ביטוחים הנערכים על בסיס מועד תקופת  כלולקיים, על חשבונו, למשך 

, את הביטוחים בהתאם לתנאים שנים נוספות מסיומו שלושגשת התביעה, גם למשך ה

, והמהווה חלק כנספח ג'זה  להסכםולסכומים כמפורט באישור עריכת הביטוח המצורף 

העניין(,  לפי, עריכת הביטוח" אישור"או /ו "קבלןה ביטוחי"בלתי נפרד ממנו )להלן: 

 יהיו קודמים לכל קבלןה ביטוחיבעלת מוניטין. אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ו

 .האוניברסיטהביטוח הנערך על ידי 

 

לאישור  1רשאי שלא לערוך את הביטוח כאמור בסעיף  קבלןלמרות האמור, מוסכם כי ה 13.2

ר עריכת הביטוח )ביטוח הרכוש(, במלואו או בחלקו ואולם, במקרה כזה, יחול הפטור כאמו

 טוח כאמור במלואו.להלן כאילו נערך הבי 6בסעיף 
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כמפורט באישור עריכת  קבלןמובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי ה 13.3

מצהיר ומאשר כי יהיה  קבלן. הקבלןהביטוח הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על ה

 בכל הקשור לגבולות האחריות וו/או מי מטעמ האוניברסיטהמנוע מלהעלות כל טענה כלפי 

 כאמור.

 

כל תקופת ההסכם, את שאר הביטוחים  למשךלערוך ולקיים על חשבונו,  קבלןתחייב המ כן 13.4

לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות  מתן השירותיםוההתחייבויות הדרושים ו/או הנדרשים לשם 

מתן לכל כלי הרכב המשמשים לצורך  חובההאמור, תשלומים לביטוח לאומי וביטוח 

לערוך  קבלן. כן מתחייב ההאוניברסיטהחצרי ל קבלןו/או המובאים על ידי ה השירותים

ידי -כמו כן, היה וייערך על. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי רכוש לכל כלי רכב כאמור

ביטוח ציוד מכאני הנדסי במתכונת "כל  קבלןה יערוךשימוש בציוד מכאני הנדסי,  קבלןה

 הסיכונים". 

 

 , לפניהאוניברסיטהלהמציא לידי  לןקב, מתחייב ההאוניברסיטהללא צורך בכל דרישה מצד  13.5

תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות ו/או לכל תשלום על 

חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיו. מיד בתום תקופת 

אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין  האוניברסיטהלהמציא לידי  קבלןהביטוח, מתחייב ה

 לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה קבלןחידוש תוקף ביטוחי ה

 .בתוקף

 

א הקבלן פוטר את האוניברסיטה ו/או מי מטעמה מאחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש המוב 13.6

ה האוניברסיטה ו/או המשמש לצורך מתן השירותים, ולא תהיעל ידה ו/או מי מטעמה לחצרי 

או לה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האוניברסיטה ו/או מי מטעמה בגין אובדן ו/

 נזק כאמור. מבלי לגרוע מהאמור, הקבלן פוטר את האוניברסיטה ו/או מי מטעמה מאחריות

 1ל פי ביטוח הרכוש כמפורט בסעיף לכל אובדן ו/או נזק אשר הוא זכאי לשיפוי בגינו ע

לאישור עריכת הביטוח )או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית(, ולא 

דן תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האוניברסיטה ו/או מי מטעמה בגין אוב

 .נזק בזדוןו/או נזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם ל

 

 

השירותים הסבת ההסכם, ובמקרה בו  לענייןלגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה  מבלי 13.7

משנה מטעם הקבלן, מתחייב הקבלן  קבלןעל ידי  ינתנוי םנשוא הסכם זה ו/או חלק מה

. למען לאופי והיקף ההתקשרות עמולדאוג כי בידי קבלן המשנה פוליסות ביטוח בהתאם 

שירותים באחריות כלפי האוניברסיטה ביחס ל הנושאאת כי הקבלן הוא הסר קבלן מובהר בז

 במלואם.

 
 

 להפרה יסודית של ההסכם. תיחשבעל כל תנאיו  13סעיף  הפרת  .14

 

 :ביצוע ערבות .15

 

 לאוניברסיטה ערבות ביצוע בנקאית בסך הקבלן ימציא, התחייבויותיו כל ומילוי הצעתה קיום להבטחת

היה על דעתה של האוניברסיטה. הערבות תהיה אוטונומית, צמודה למדד המחירים בנוסח שי₪,  75,000

 וניתנת לחילוט לשיעורין. 15/1/2019שיפורסם ביום   2018למדד חודש דצמבר לצרכן לחודש 

 

 .האוניברסיטה"י ע מראש יאושר הערבות נוסח
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חודשים לאחר סיום  4 -הערבות תישאר בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות ועד ל :הערבות תוקף

ההתקשרות. במקרה ויוארך תוקף ההתקשרות, יוארך תוקף הערבות בהתאם. אם לא תוארך הערבות, היא 

 תוגש לחילוט.
 

, לפחות חמישה ימי עסקים לפני תחילתה של ההתקשרות, תהווה תנאי לכניסתה זו ערבות המצאת

  לתוקף של ההתקשרות.
 

 הקבלן יפרות לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, בכל מקרה בו תהא רשאית לחלט את הערב האוניברסיטה

 יופר.שאת תנאי ההתקשרות, לרבות הפרות המזכות כפיצוי מוסכם, במידה 

 

 פרק שישי:  ה ת מ ו ר ה
 

 שיעור התמורה: .16

 

תמורת ביצוע כל ומלוא התחייבויות הקבלן, שעל פי הסכם זה וכאמור במפרט הטכני, תשלם  16.1

להסכם זה )להלן: ד' יטה לקבלן תמורה בהתאם ללוח המחירים המפורט בנספח האוניברס

 "התמורה"(.

 

מובהר בזאת, כי שטחי הגינון כוללים גם את השטחים שבאחריות בית התפוצות, בהיקף כולל של  16.2

ת מ"ר, ולכן התמורה בגין שירותי הגינון לשטחים אלה, תשולם לקבלן ישירות ע"י בי 9,000 -כ

ת ות, והאוניברסיטה לא תהיה אחראית לכך. לצורך זאת, ניתנת התחייבותה של בית התפוצוהתפוצ

 בשולי הסכם זה לביצוע התשלום באופן הקבוע בהסכם.

 

ווסף תמוסכם בזה בין הצדדים כי התמורה אינה כוללת תשלום מס ערך מוסף. מס ערך מוסף י 16.3

 לתמורה וישולם ע"י האוניברסיטה.

 

 ה: ד מ צ ה 16.4
 

 :כדלהלן ובאופן בשיעור צמודים יהיו להסכםנספח ד' ב המפורטים התמורה שיעורי

 

 המדד הבסיסי יהיה מדד .מדד המחירים לצרכןמהתמורה יוצמדו ל 100% :נוי גני אחזקת שירותי

עדכון ההצמדה למדד יעשה החל מהחשבונות  .15.3.2019פורסם ביום יש 2019פברואר חודש 

 ואילך.  2020בגין חודש פברואר 

 

המפורסם מעת לעת  במשקלשכר המינימום  ווצמדימהתמורה  %100 :חצר אחזקת שירותי

 .בהתאם להוראות הדין

 

 סופיות התמורה: .17

 

ה, דלעיל, הרי שהתמורה הנקובה בנספח להסכם זה הינה התמורה הכוללת, השלמ 16.3בכפוף לאמור בסעיף 

עבור ביצוע של העבודות האמורות בהסכם זה והיא כוללת המלאה, היחידה והסופית אשר תגיע לקבלן 

 לך ביצוע העבודות ובמיוחד, אךמהבתוכה תשלום עבור כל הוצאה שהוציא ושאמור היה הקבלן להוציא ב

 -מבלי לפגוע בכל האמור בהסכם זה גם עבור: 

 

 העסקת עובדים וניהול עבודה. 17.1

 

 במהלך מתן השירות.כל החומרים והכלים שיהא על הקבלן לספק  17.2

 

 שימוש בכלי העבודה והמכשירים הדרושים לביצוע העבודה. 17.3
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 הובלות וסבלות. 17.4

 

 אחסנה ושמירה. 17.5

 

 פינוי פסולת לאתר מורשה. 17.6

 

 כל המיסים, היטלים, אגרות, מכסים ותשלומי חובה אחרים, למעט מס ערך מוסף. 17.7

 

 רווח הקבלן. 17.8

 

 :מועד התשלום .18

 

חשבון, שיפרט את סה"כ השירותים שביצע הקבלן  גינון בתחילת כל חודש יגיש הקבלן למנהל מדור 18.1

 בחודש החולף.

 

מנהל מדור גינון יבדוק את החשבון, יאשרו כמות שהוא, או שידרוש מהקבלן לבצע בו שינויים  18.2

ע העבודה כיאות, והכל שיידרשו לדעתו, עקב אי ביצוע התחייבויות הקבלן ובכלל זה אי ביצו

 בהתאם להחלטת ראש מדור גינון.

 

ימים )שלושים(   30שוטף +  תוךאו בית התפוצות, לפי העניין, האוניברסיטה כל חשבון שיאושר ייפרע ע"י  18.3

 מיום הגשת החשבון.

 

 פרק שביעי:   ש ו נ ו ת
 

 איסור הסבת ההסכם לאחרים: .19

 

יר הסכם זה כולו או מקצתו לאחר, אלא אם כן קיבל את הסכמת הקבלן לא יהא רשאי להסב ו/או להעב

האוניברסיטה לכך בכתב ומראש. האוניברסיטה תהא רשאית לסרב ליתן אישורה מבלי שיהא עליה לנמק 

 סירוב זה, או להתנות הסכמתה בתנאים שתמצא לנכון.

 

 תיאום עם גורמים אחרים: .20

 

האוניברסיטה עשויים להימצא קבלנים אחרים שיבצעו הקבלן מצהיר בזה כי ידוע לו שבשטח  20.1

עבודות שונות עבור האוניברסיטה. הקבלן מתחייב בזה לתאם עם כל הגורמים את שלבי עבודתו 

 ולבצע את העבודות בצורה ובאופן שלא תיגרמנה הפרעות לקבלנים האחרים ולעבודתו שלו.

 

יוחד של האוניברסיטה כמוסד להשכלה גבוהה, יה המיהקבלן מצהיר בזאת כי ידוע לו כי בשל אופ 20.2

ועקב פעילות ההוראה הנרחבת בשטח הקמפוס, ייתכנו מקרים בהם לא יהיה ניתן לבצע במועדים 

מסוימים עבודה הגורמת לרעש המפריע ללימוד. במקרים אלה תבוצע אותה העבודה במועד אחר, 

של ו כל טענות מכל סוג ומין שהן בבתיאום עם האוניברסיטה. הקבלן מתחייב בזאת כי לא יהיו ל

 כך.

 

 משך ההסכם: .21

 

 וסופם ביום________ ( שתחילתם ביום 12עשר חודשים )-של שניםת ניסיון הסכם זה נכרת לתקופ

ל ________. אם יעמוד הקבלן בתקופת הניסיון, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי של ועדת המכרזים ש

ות למשך תקופה נוספת של ארבע שנים, ובסה"כ חמש שנות התקשרות האוניברסיטה, אזי תוארך ההתקשר

 ממועד חתימתו של הסכם זה. 
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כל צד יהא רשאי להביא את ההתקשרות לכלל סיום בכל עת, וזאת באמצעות הודעה בכתב שתימסר לצד 

 יום מראש. 90השני לפחות 

 

 פקיעת ההסכם: .22

 

כם פקע ההסכפושט רגל זמני או קבוע ו/או יוכרז כפסול דין, ימותנה ומוסכם בין הצדדים כי אם יוכרז הקבלן 

על  הימים מהמועד הנ"ל. פקע ההסכם מכח האמור בסעיף זה לא יהיו לקבלן כל זכויות 14זה מעצמו בתום 

 פיו, פרט לזכות לקבל וליטול הכלים והציוד השייכים לקבלן שיימצאו בשטח האוניברסיטה.

 

 ביטול ההסכם: .23

 

זאת תהא האוניברסיטה רשאית לבטל הסכם זה לאלתר, ו -איזו מהתחייבויותיו שעפ"י הסכם זה  הפר הקבלן

 בנוסף על כל סעד אחר המוקנה לה עפ"י דין ו/או עפ"י הוראות הסכם זה.

 

 :ניכויים .24
 

האוניברסיטה תהא רשאית לנכות מהתמורה המגעת לקבלן עפ"י הסכם זה ו/או מכל אחד  24.1

פן באוהתחייבות ו/או בשל ביצוע התחייבות מהתחייבויות הקבלן  ביצוע לקוי של מחשבונותיו בשל

בשל  ו/אוההתחייבות לקוי של ביצוע חלק יחסי מתאים, וכן לנכות פיצוי מוסכם בגין הגורם לנזק, 

 עפ"י המצוין להלן:באופן הגורם לנזק,  התחייבות ביצוע

 

מעסיק כח אדם קטן מהנדרש עפ"י המפרט הטכני, הפיצוי המוסכם  קבלןמקרה שבו הב 24.1.1

ים בחוסר במכפלה עובד קבלןבגין כל יום בו העסיק ה₪  450 יהיה בהתאם לחישוב של 

 של מספר העובדים החסרים. 

 

ישולם  במקרה של חיגור ו/או פגיעה בקליפתם של גזעי עצים ושיחיות ע"י חרמש מוטורי 24.1.2

 למקרה. ₪,  250פיצוי מוסכם בסך של 

 

למען הסר ספק, ניכויים אלה מהווים התאמה של התמורה המגעת לקבלן לשירותים אותם הוא  24.2

ורם ו/או ביצוע התחייבות באופן הג אותה ההתחייבותשל לקוי  ביצועיצוי מוסכם על סיפק, וכן פ

י ו שיפו, אולם אין בביצוע הניכוי כדי לפגוע בזכותה של האוניברסיטה לקבל מהקבלן פיצוי ו/אלנזק

של  בגין כל הוצאה ו/או נזק שייגרמו לה בפועל בשל ההפרה נשוא הניכוי, והכל לפי שיקול דעתה

 האוניברסיטה.

 

 

 פרק שמיני:  הוראות כלליות
 

 י ז ו ז:ק  25

 

לן האוניברסיטה תהא זכאית לקזז מכל סכום המגיע ממנה לקבלן על פי הסכם זה כל סכום המגיע לה מהקב

 בין עפ"י הסכם זה ובין מכח כל עסקה אחרת.

 

 

 ו י ת ו ר י ם: .26

 

 .שום איחור בשימוש בזכויות לא ייחשב כויתור, ושום ויתור לא יהא בר תוקף אלא אם כן ייעשה בכתב
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 סמכות שיפוטית: .27

 

הצדדים מסכימים, כי סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים 

 יפו. –בהסכם זה תהא לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב 

 

 

 ה ו ד ע ו ת: .28

 

מכתב רשום ייחשב  .רשום בדוארהודעות שיש למסור ע"י צד למשנהו, אפשר למסרן ביד ואפשר לשלחן 

 שעות ממועד מסירתו לבית הדואר. 72כנתקבל אצל הצד השני תוך 

 
 

 כ ת ו ב ו ת: .29
 

 כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה הינן:

 

   "אאביב, ת-רמת, 39040ית האוניברסיטה, ת.ד. יקר, אגף הנדסה משק ותחזוקה -האוניברסיטה  29.1

 6139001מיקוד                                 

 

 __________________________.  -ה   ק  ב ל  ן   29.2

 

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 
    _____       _____ 

 ה ק ב ל ן     ה א ו נ י ב ר ס י ט ה 
 

 ע"י ___________________    ע"י ___________________
 

 וע"י __________________    וע"י __________________

 

 י ש ו ר א

__________________, מאשר בזאת כי הסכם זה על נספחיו, נחתם ע"י ____________אני הח"מ, עו"ד/רו"ח 

 _______________ שהינם מורשים לחתום בשם______________________ וע"י ____

רכי , מחייבים את התאגיד לצקבלןוכי חתימותיהם בצירוף חותמת ה ,___________________________

 התקשרותו שעפ"י הסכם זה.

 

 תאריך _______________   חתימה __________________________

 

 

 אישור בית התפוצות

___________________________, מורשי החתימה  -אנו הח"מ, ___________________________ ו

, בגין השטחים שבאחריות החברה בשם בית התפוצות, מאשרים בזאת את מחויבות בית התפוצות לתשלום כל חשבון

 שיאושר ע"י ראש מדור גינון של האוניברסיטה. התשלום יבוצע כאמור בהסכם זה, במתכונת, בסכום ובמועדים

 הקבועים בפרק השישי להסכם.

 

 ולראיה באנו על החתום:

 

 תאריך ___________________ חתימה ______________________________

 



 13 

 נספח ג'
 ת ביטוחאישור עריכ

 תאריך: ________________

 

     לכבוד

 אוניברסיטת תל אביב

 כתובת:________________

 "(האוניברסיטה)להלן: "

 

 א.ג.נ.,

 

 מבוטחנו: _____________________ )להלן: "הקבלן"( הנדון:

 אישור עריכת פוליסות ביטוח בקשר להסכם מיום _________ 

ת אחזקת גני נוי  ואחזקת חצר בשטחי האוניברסיטה  לרבו בין האוניברסיטה לבין הקבלן, למתן

 שימוש בחומרי הדברה והכל כמפורט וכמוגדר בהסכם עם האוניברסיטה )להלן: "השירותים"(

 

הננו מאשרים בזאת כי החל מיום ________ ועד ליום ________ ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן בגין 

 -ים לאוניברסיטה:פעילות הקבלן, לרבות בגין השירות

 
ביטוח "אש מורחב" המכסה על בסיס ערך כינון את כל הרכוש המובא על ידי הקבלן לחצרי האוניברסיטה  .1

שן, כנגד הסיכונים המכוסים בביטוח "אש מורחב" לרבות, אש, ברק, ע ו/או המשמש לצורך מתן השירותים,
, ה, שודגיעה על ידי כלי טייס, התנגשות, פריצהתפוצצות, רעידת אדמה, סערה, סופה, שיטפון, נזקי מים, פ

ו, י מטעמ. הביטוח כאמור כולל ויתור על זכות התחלוף כלפי האוניברסיטה ו/או מפרעות, שביתות ונזק בזדון
 ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

 
או קבלן על פי דין בגין פגיעה ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/ביטוח אחריות כלפי צד שלישי לכיסוי אחריות ה .2

₪  6,000,000לרכושו של כל אדם ו/או גוף )לרבות במפורש האוניברסיטה(, בגבולות אחריות בסך של 
 למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. הביטוח אינו כולל סייג בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה,

עות, , מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או במשקה, פרמכשירי הרמה, פריקה וטעינה
 ומי. שביתות, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לא

  
 ברג בד*מובהר כי אובדן ו/או נזק לגוף ו/או רכוש שייגרמו בקשר עם מתן השירותים, לא יבואו בגדר החרי

 אחריות מקצועית.
 

ת הביטוח מורחב לשפות את האוניברסיטה בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי הקבלן, בכפוף לסעיף אחריו
 צולבת.

 

 הנמצא רכוש בדבר הגבלה תחול לארכוש האוניברסיטה, לצורך ביטוח זה, ייחשב כרכוש צד שלישי ו

 .בו שפועלים רכוש או הקבלן של ובהשגחת או ובשליטת, ובפיקוח, ובחזקת

 

ביטוח אחריות מעבידים לכיסוי חבותו של הקבלן על פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות  .3

מחלה  כלפי כל עובדיו המועסקים במתן השירותים, בגין פגיעה גופנית ו/או 1980-למוצרים פגומים, התש"ם

 לתובע, למקרה ובמצטבר₪  20,000,000 שייגרמו להם תוך כדי ו/או עקב עבודתם, בגבולות אחריות של

עות שלתקופת ביטוח שנתית. הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר עבודות בגובה ובעומק, פיתיונות ורעלים, 

עבודה, העסקת נוער כחוק וכן בדבר חבות הקבלן כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה וייחשבו 

 לעובדיו. 

 

א סיטה היה וייחשב למעביד של מי מעובדי הקבלן או אם ייקבע כי הוהביטוח מורחב לשפות את האוניבר

 נושא באחריות שילוחית לעניין חבות הקבלן כלפי מי מעובדיו.
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*ביטוח אחריות מקצועית לכיסוי אחריותו של הקבלן על פי דין בגין אובדן ו/או נזק שייגרם לכל אדם ו/או  .4

וצאה ממעשה ו/או מחדל מקצועי של הקבלן ו/או עובדיו ו/או גוף כלשהו )לרבות במפורש האוניברסיטה( כת

₪  2,000,000מי מטעמו לרבות טעות ו/או השמטה בקשר עם מתן השירותים, בגבולות אחריות בסך של 

אובדן  ,ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר אובדן

 עקבות מקרה ביטוח, אובדן מסמכים, הפרת סודיות ואי יושר של עובדים. שימוש ו/או עיכוב ב

 

 תאריך רטרואקטיבי: _____________ )שאינו מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים(.

 חודשים, שתחול במידה ולא נרכשה ע"י הקבלן פוליסה אחרת המכסה אותה חבות.  6תקופת גילוי: 

 

 יברסיטה בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הקבלן, בכפוף לסעיףהביטוח כאמור הורחב לשפות את האונ

אחריות צולבת. ואולם, מובהר כי הפוליסה אינה מכסה את אחריותה המקצועית של האוניברסיטה כלפי 

 הקבלן.

 

 כללי לכל הפוליסות 

 

 ו רסיטה ו/אראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי האוניב הינם למאשרים כי כל הביטוחים הנ" הננו

 טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי האוניברסיטה. כל, ואנו מוותרים על ולטובת

 

 ם , ובשופרמיות הביטוח והשתתפות עצמית חלה על הקבלן בלבד לתשלוםמאשרים כי ידוע לנו שהאחריות  הננו

 .מקרה לא על האוניברסיטה

 

 לא תפגע בזכויות האוניברסיטה על פי הפוליסות. לבתנאי הפוליסות על ידי הקבלן בתום  הפרת 

 

 30יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח, אלא בהודעה מראש של  לא למתחייבים כי הביטוחים הנ" הננו 

 ., בהתאם לכתובת הרשומה לעילרשום בדואר, בכתב, לאוניברסיטהיום 

 

  ת כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובוחריג רשלנות רבתי מבוטל אך מו"מ בזה כי אין בביטול הסעיף

 המבוטח על פי כל דין, וזאת בכפוף לאמור באישור זה.

 

ור על פי האמבמפורש הביטוח המקוריות ולסייגיהן, עד כמה שלא שונו  פוליסותזה הינו בכפוף לתנאי  אישורנו

 באישור זה.

 

______________ ______________ ______________ ______________ 

 )תפקיד החותם(   )שם החותם( )חתימת המבטח( (המבטח)חותמת 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 *דרישה זו הינה חלופית לדרישה לעריכת ביטוח אחריות מקצועית.
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 נספח ד'
 לוח המחירים

 
 

' מס

 וריסיד

 לא, מידה ליחידת ח"בש מחיר מידה יחידת השירות תיאור

 מ"מע כולל

 

 

1. 

 

 אחזקת שירותי מתן

 נוי גני

 לחודש

 (לחודש דונם אחד עבור) דונם

 

 

 

 

2. 

 

 עובדים אספקת

 חצר לניקיון

 הקמפוס

 (לחודש אחד עובד עבור) לחודש עובד

 

 

 

 
 

 

 ן שעות עבודה + חצי שעה מנוחה( למת 8שעות ) 8.5 מתן שירות של עובד רג'י נוסף ליום עבודה של בגין

 500שירותי אחזקת גינון ו/או אחזקת חצר ישולם סכום קבוע ושאינו צמוד לאורך כל תקופת ההתקשרות של 

 .₪ 

 

 

 
    _____       _____ 
 ה ק ב ל ן     ה א ו נ י ב ר ס י ט ה 

 
 ע"י ___________________    ע"י ___________________

 

 וע"י __________________    וע"י __________________

 

 

 א י ש ו ר

 

, נחתם ע"י נספח זה__________________, מאשר בזאת כי ____________אני הח"מ, עו"ד/רו"ח 

 _______________ שהינם מורשים לחתום בשם______________________ וע"י ____

, מחייבים את התאגיד לצרכי קבלןמותיהם בצירוף חותמת הוכי חתי ,___________________________

 התקשרותו שעפ"י הסכם זה.

 

 תאריך _______________   חתימה __________________________
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 נספח ה'
 מנגנון הודעות בדבר הפרת זכויות עובדים

 ______תאריך: ________

 לכבוד

 _______שם העובד/ת: _____________

 

 רב,שלום 

 
 מנגנון הודעות בדבר הפרת זכויות עובדים   הנדון:

 

חוק )להלן: " 2011-נכנס לתוקפו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב  18.6.2012ביום  .1

 "(.האכיפה

עובדי  י"עהנני מביא לידיעתך כי בהתאם לחוק האכיפה, קיים באוניברסיטת תל אביב מנגנון למסירת הודעות  .2

 הקבלן באוניברסיטה. י"עבדבר פגיעה בזכויותיכם במסגרת העסקתכם  הקבלן

 יפורט להלן מנגנון מסירת ההודעות: .3

 , הינה נציבת קבילות עובדי קבלן באוניברסיטה.יהודית לבגב' 

בדי הקבלן באוניברסיטה הינך מוזמן לפנות לנציב קבילות עו י"עככל שנפגעו זכויותיך במסגרת העסקתך 

 ור הודעה על כך. הקבלן ולמס

  -או לכתובת דואר אלקטרוני  03-6406688הפנייה תיעשה ככל הניתן בכתב ותישלח לפקס מס' 

 yehuditl@tauex.tau.ac.il מול  0או לתיבת התלונות המוצבת בבניין המנהלה ע"ש גוטמן, בקומה(

, בניין 39040אוניברסיטת תל אביב, קריית האוניברסיטה, ת"ד  -יל לכתובת בדואר רג המעליות(, או

. במידת הצורך ניתן לקבוע פגישה אישית במשרדה 6139110יפו, -אביב-, תל318מנהלה ע"ש גוטמן, חדר ה

 . 03-6409119של נציבת הקבילות, בתיאום מראש בטלפון 

ת"ז, תפקידו אצל הקבלן, פרטי קשר )טלפון  הפנייה תפרט את מהות התלונה, שם הקבלן, שם העובד,

 ככל שניתן(, ומסמכים רלוונטיים נוספים להוכחת הטענות, ככל שישנם. -וכתובת

 יובהר כי ניתן לפנות באופן אנונימי מבלי לתת פרטי זיהוי.

ם ע במידה ואין מענה ניתן להשאיר הודעה קולית  03-6409119בעת הצורך ניתן לפנות לבירורים בטלפון 

 פרטי טלפון ונציבת הקבילות תחזור לפונה בהקדם האפשרי.

 נבקשך לאשר בחתימתך בשולי מכתב זה כי קראת והבנת תוכן הודעה זו. .4

 

 ה, כ ר ב ב

 

 יהודית לב

 נציבת קבילות עובדי קבלן

  אביב-אוניברסיטת תל

 

 
 אישור

 

 .בלןקהודעות בגין פגיעה בזכויות עובדי  כי קראתי והבנתי תוכן ההודעה לעיל בדבר מנגנון מסירת ,הנני לאשר

 

_________________ _________________ __________________ __________________ 

 שם הקבלן תאריך חתימה שם ושם משפחה
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