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חוזה מס' __________
שנערך ונחתם בתל אביב ביום ____ לחודש ____ שנת 2015
בין

רכבת ישראל בע"מ ח.פ52-004361-3 .
מתחנת הרכבת תל אביב מרכז ,ת .ד 18085 .תל אביב 61180
)להלן" :הרכבת"(
מצד אחד,

לבין

______________
)להלן" :הספק"(
מצד שני,
הואיל:

והרכבת מעוניינת ברכישת שירותי יישום ,הטמעה ,תפעול ותחזוקה של מערך
להפרדת רשתות פנימיות בתשתית התקשורת של הרכבת ,לרבות עמידה בתקני PCI

בכדי ליצור הפרדת רשתות )סגמנטציה( פנימית על גבי תשתית תקשורת הנתונים
המרחבית ) (WANשל הרכבת ,ליישם מערכות אבטחה וניהול האבטחה ברשת
הארגונית ולקבל שירותים נלווים )להלן" :השירותים"( ,לפי כתבי מטלות ו/או
הזמנות אשר תוצאנה לספק מעת לעת ,הכל כמפורט בחוזה זה על נספחיו;
והואיל:

והספק הציע לרכבת לקבל על עצמו ביצוע העבודה האמורה והוא מצהיר ,כי הינו
בעל ידע ,ניסיון ומומחיות בתחום העבודה האמורה וכן הינו בעל כוח אדם מקצועי
מתאים ,הידע והאמצעים הדרושים לביצוע העבודה ומוכן לקבל על עצמו ביצוע
העבודה ,במועדים ובתנאים כמפורט בחוזה זה;

והואיל:

והרכבת הסכימה להצעת הספק ,הכל כמפורט בהוראות חוזה זה;

והואיל:

ושני הצדדים החליטו לבצע העבודה שלא במסגרת של יחסי עבודה הנהוגים בין עובד
ומעביד ,אלא כאשר הספק פועל כבעל מקצוע עצמאי המעניק את שירותיו לרכבת על
בסיס קבלני ומקבל תמורת ביצוע העבודה כמתחייב ממעמד זה ,בהתאם לאמור
בחוזה זה;

והואיל:

והרכבת הסכימה להתקשרות עם הספק על בסיס קבלני על כל המתחייב והמשתמע
מכך הן לעניין תעריפי התשלומים והן לעניין הזכויות והחובות ההדדיות וזאת
בהתחשב באופי העבודה על פי חוזה זה ויתר התנאים הכרוכים בביצועו לפי חוזה זה
ההולמים העסקה עפ"י התקשרות לביצוע העבודה ואינם הולמים התקשרות
במסגרת יחסי עובד ומעביד;

והואיל:

וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את היחסים המשפטיים בינם ,הכל כמפורט לעיל
ולהלן בחוזה זה;

אי לזאת ,הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן:
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 .1כללי
 .1.1המבוא והנספחים לחוזה להלן זה מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה ויפורשו יחד עמו:
נספח א' :מפרט טכני
.1.1.1
נספח ב' :תמורה
.1.1.2
.1.1.3
נספח ג' :אישור עריכת הביטוח
נספח ד' :הצהרת סודיות
.1.1.4
נספח ה' :העברה בנקאית
.1.1.5
נספח ו' :נוסח ערבות
.1.1.6
נספח ז' :חוזה תחזוקה SLA
.1.1.7
נספח ח' :בטיחות וביטחון
.1.1.8
.1.1.9
 .1.2כותרות הסעיפים משמשות לנוחיות בלבד והן לא יפורשו יחד עם חוזה זה.
 .1.3הצדדים מסכימים בזאת כי כל שינוי או תיקון לחוזה זה יתבצע בכתב ויישא עליו את חתימות הצדדים
שאם לא כן לא יהיה לו תוקף שהוא.
 .1.4הכתוב בחוזה זה ממצה בלעדית את כל המוסכם בין הצדדים ,ואין להתחשב בכל משא ומתן שקדם
לחתימתו או שהתקיים בד בבד עם חתימתו ו/או במצגים ו/או בהתחייבויות ו/או בחוזים שקדמו או
שהיו תנאי לחתימתו וחוזה זה יבוא במקום כל החוזים הקודמים בכתב או בעל פה בין הרכבת לבין
הספק ,אם היו.
 .2השירותים
הרכבת מוסרת בזאת לספק והספק מתחייב ליתן לרכבת ציוד ושירותים בהתאם לנספח א' המצורף
לחוזה זה המהווה חלק בלתי נפרד הימנו ובהתאם להוראות והנחיות נוספות שתינתנה מידי פעם על ידי
הרכבת וזאת בשקידה ,בהקפדה וברמה מקצועית גבוהה.
 .2.1הספק יספק לרכבת את הציוד והשירותים ,כהגדרתם להלן ,לאחר שהרכבת מסרה לידיו הזמנת עבודה
ממוחשבת ו/או כתב מטלה )להלן" :הזמנה" ו/או "מטלה"( הכפופה לקבלת אישור תקציבי מתאים
ברכבת.
 .2.2הרכבת תשלם לספק את התמורה בגין הזמנות שהוצאו לספק בכתב ,לפי התמורה המפורטת בנספח
ב' לחוזה.
הופסקו השירותים במהלך ביצוע של הזמנה ,מכל סיבה שהיא ,תשלם הרכבת לספק בהתאם לחלק
היחסי מתוך התמורה הנקובה בהזמנה אשר בוצע בפועל ,לפי הערכת המתאם .למען הסר ספק ,קביעת
המתאם לעניין החלק היחסי שבוצע בפועל ,כאמור לעיל ,הנה סופית ותחייב את הספק.
 .2.3מובהר בזאת ,כי הרכבת אינה מתחייבת בכל אופן שהוא ,להזמין מהספק סך מטלות מינימאלי או
כלשהו ,וכי הרכבת שומרת לעצמה את הזכות למסור מטלות ,לכל ספק אחר ,על פי שיקול דעתה
הבלעדי ועל פי צרכיה .הספק מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ,בויתור סופי ומוחלט ,בכל מקרה
בו לא יוצאו מטלות כלל.
 .3תקופת החוזה ותנאי מתלה
 .3.1כתנאי לתחילת יישום החוזה הצדדים יקיימו ניסוי לשירותים ולציוד הנלווה ,שתנאיו ותכולתו
מפורטים בנספח המפרט הטכני )להלן" :הפיילוט"( .מובהר בזאת ,כי הספק לא יהיה זכאי לכל תמורה
בגין הפיילוט ,אלא לאחר קבלת הודעה מטעם הרכבת על ביצוע מוצלח ,ככל שיחול .עוד מובהר ,כי
ככל והפיילוט לא יצלח ,הרי שלרכבת עומדת הזכות לביטול החוזה במיידית בהודעה לספק בכתב.
 .3.2ככל שיצלח הפיילוט והודיעה הרכבת על בכתב לספק על רצונה ביישום החוזה ,תקופת ההתקשרות
הינה ל) 36-שלושים ושישה( חודשים ממועד החתימה על החוזה )להלן" :תקופת ההתקשרות
הראשונה"( עם זכות ברירה לרכבת בלבד ולשיקול דעתה הבלעדי ,להארכת ההתקשרות לתקופות
נוספות )או חלק מהן( המצטברות ביחד לכל היותר ל) 96-תשעים ושישה( חודשים מתום התקופה
הראשונה בהודעה אשר תימסר לספק ) 30שלושים( ימים מראש )להלן" :תקופת האופציה"(.
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 .3.3על אף האמור בס"ק ) (1לעיל תהיה הרכבת רשאית להביא החוזה לידי גמר לפני תום תקופת החוזה או
תום תקופת האופציה או להפסיקו במהלך התקופה בהודעה מראש בכתב לספק  30יום מראש וזאת,
מבלי שתצטרך לתת נימוקים לצעד זה.
 .3.4הופסק החוזה כאמור יהא הספק זכאי לתשלום רק בגין הציוד שביצע בפועל עד למועד הנקוב בהודעת
הרכבת ,כמועד סיום החוזה.
 .4הצהרות הספק
 .4.1הספק מצהיר בזה כי ידועה לו מהות השירותים הנדרשים על פי חוזה זה וכי הנו בעל ניסיון מקצועי,
ידע ,מומחיות ,ציוד ,וכוח אדם מיומן ומוסמך לביצוע השירותים בהתאם לחוזה זה .כן מצהיר הספק
כי יבצע את השירותים במרב הקפדנות ,היעילות והידע המקצועי במועדים ובמקומות שידרשו
בנסיבות המקרה ו/או כפי שיקבע על ידי הרכבת ,הכול לפי העניין.
 .4.2הספק מתחייב לבצע את השירותים ולספקם במומחיות ,במקצועיות ובמהימנות ,על פי הסטנדרטים
המקצועיים הגבוהים ביותר וכמפורט בחוזה זה.
 .4.3הספק מצהיר בזאת כי ידוע לו כי האחריות לטיב השירותים והתחייבויותיו האחרות על פי חוזה זה
חלות עליו בלבד.
 .4.4הספק מצהיר ומתחייב ,כי לאורך תקופת החוזה יחזיק בהסמכה באחת משתי הרמות הגבוהות ביותר
של תוכנית השותפים של יצרן ה FW-ויספק אישור לכך לרכבת מוקדם ככל הניתן בהתאם לדרישה.
 .4.5הספק מצהיר בזאת כי ידוע לו שאין בכל האמור בחוזה זה או בכל הודעה שתינתן על פיו כדי לשחררו
מכל חובה או צורך לקבל כל רישיון ,היתר או רשות או מן הצורך לשלם מס ,היטל ,אגרה ,תשלומי
חובה וכיו"ב ,המוטלים עליה על פי כל דין.
 .4.6הספק מצהיר כי לא הציעה /תציע ו/או נתנה/תיתן ו/או קיבלה/תקבל ,במישרין ו/או בעקיפין ,כל טובת
הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה
ו/או מחדל של הרכבת או נושא משרה ברכבת ו/או עובד רכבת ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר,
בקשר להליך התקשרות נשוא חוזה זה ו/או כל הזמנה או מטלה הנובעים ממנו.
 .4.7הספק מתחייב לשתף פעולה בכל ביקורת שתיערך בקשר עם השירותים נשוא החוזה ,בין של הרכבת
עצמה ,בין של הממשלה ,בין של הכנסת ,ועדותיה או שלוחותיה ,ובין של מבקר המדינה.
 .4.8הספק לא יבצע תפקידים ניהוליים או ינקוט בפעילויות ניהוליות בשם רכבת ישראל-לרבות אישור
רישומים בספרים .הספק יספק שירותי ייעוץ וייתן המלצות על מנת לסייע להנהלת הרכבת לבצע את
תפקידיה ולהחליט החלטות נשוא הציוד.
 .4.9עבודה בחירום:
4.8.1

על אף האמור בכל הוראה בחוזה זה  -במצב חירום ימשיך הספק לקיים הוראות חוזה זה ללא
תוספת תמורה כלשהי .מבלי לגרוע מן האמור ,במצב חירום יספק הספק לעובדיו או מי
מטעמו ,את כל האמצעים הנדרשים לתפקודם במצב חירום ,לרבות ציוד מגן אישי ו/או
קולקטיבי ולספקם ברציפות ולאלתר .על הספק להיות ערוך בכל עת ,ומוכן לכל תרחיש על
מנת לעמוד בהוראות סעיף זה.

4.8.2

לצורך סעיף זה " -מצב חירום" – לרבות מצב בו הוכרז על ידי כל רשות מוסמכת מצב מלחמה,
או מצב מיוחד בעורף או אירוע אסון המוני ,או מצב הכן בהתגוננות אזרחית או תקופת הפעלה
של מערך מל"ח או מצב כוננות.

4.8.3

מובהר כי הפרה של סעיף זה הינה הפרה יסודית של החוזה ,ומבלי לגרוע מכל הוראה אחרת
בחוזה ,תוכל הרכבת לנקוט בגינה כלפי הספק בכל סעד ,לרבות ניכוי ,קיזוז ,או חילוט ערבויות.

 .5תיאום ופיקוח
 .5.1מנהל מידע ראשי ברכבת או מי מטעמו ישמש כנציג הרכבת לביצוע הציוד )להלן" :המתאם"(.
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 .5.2הספק מתחייב לפעול בביצוע הציוד בהתאם לחוזה זה תוך שיתוף פעולה עם המתאם ולקבל את
הנחיות המתאם וזאת מבלי לגרוע מאחריות הספק ומחובותיו על פי חוזה זה ,או על פי כל דין.
 .5.3למען הסר ספק ,פעולותיו של המתאם לא יטילו על הרכבת אחריות כלשהי לגבי טיב הציוד והאחריות
הבלעדית לביצוע הציוד ובגינם תחול על הספק.
 .5.4הספק ימסור למתאם ,ועל פי בקשת המתאם ,דין וחשבון ו/או הסברים לעניין ביצוע הציוד מידי פעם
בפעם וכן ימסור למתאם כל הסבר שיידרש על ידו.
 .5.5הספק מתחייב בזאת למנות עובד מן המניין ,בכיר ומנוסה מטעמו שיוביל את ביצוע השירותים ו/או
אספקת הציוד מטעם הספק ,בעל ניסיון ישיר ומוכח ,שתפקידו יהיה ביצוע ותיאום הציוד מול הרכבת
)להלן" :ראש הצוות" ו/או "נציג הספק"(.
נציג הספק יהיה ,בין היתר ,הגורם המקצועי מטעם הספק אליו תוכל הרכבת לפנות בכל עת ושעה
לעניין ביצוע הציוד ויתר התחייבויות הספק על פי חוזה זה.
 .5.6למען הסר כל ספק ,הרכבת שומרת לעצמה את הזכות לדרוש את החלפת נציג הספק ו/או מי מעובדי
הספק במהלך תוקפו של חוזה זה והספק מתחייב להחליפו ולהעמיד תחתו נציג אחר ולאחר שעבר
ראיון ומיון ע"י המתאם ושיאושר על ידו.
 .5.7הספק מתחייב בזאת שבכל עת במהלך תוקפו של חוזה זה יפעיל משרד ו/או מוקד ,הכולל מכשירי
טלפון ופקסימיליה זמינים ,לעניין ביצוען של הציוד והתחייבויותיו על פי חוזה זה ושאליו תוכל
הרכבת לפנות בכל עת לגבי כל עניין הנוגע לחוזה זה.
 .6התמורה
בתמורה עבור ביצוע השירותים ולרבות פיילוט ,ככל שצלח ,וכל התחייבויותיו של הספק בהתאם לחוזה זה
תשלם הרכבת לספק כמפורט בנספח ב' לחוזה זה ,המהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן" :התמורה"(.
התמורה כוללת את כל ההוצאות האדמיניסטרטיביות שבהן יישא הספק ,לרבות הוצאות נסיעה ,טלפונים
וכיו"ב.
 .7ערבות בנקאית
 .7.1להבטחת מילוי כל התחייבויותיו של הספק בקשר עם החוזה ובלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד שהרכבת
תהא זכאית להם ,בין על פי הדין ובין על פי הוראות החוזה ,ימציא הספק לרכבת ,בעת החתימה על
חוזה זה ,ערבות בנקאית אוטונומית או ערבות אוטונומית מחברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון
לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח ,התשמ"א  1981 -לפירעון על פי דרישה בצמוד
למדד המחירים הכללי לצרכן )מדד בסיס חודש ____  ,2015נכון ליום הוצאת הערבות( על סך 250,000
ש"ח )מאתיים וחמישי אלף  (₪כמפורט בנספח ו' המצורף לחוזה זה ,ושתוקפה עד  60יום מתום תקופת
ההתקשרות על פי חוזה זה ,לרבות תקופת האופציה.
 .7.2הוארכה תקופת החוזה ,לרבות בגין מימוש האופציה הנתונה לרכבת ,יחודש אוטומטית גם תוקף
הערבות או תומצא על ידי הספק ערבות בנקאית חדשה ותחולנה הוראות סעיף זה בשינויים המחויבים.
 .7.3הרכבת תהא רשאית לגבות מהערבות הנ"ל ,בין אם צוין במפורש בחוזה זה בין אם לאו ,כל סכום
שהספק מתחייב לשלמו או שתשלומו חל על הספק בהתאם להוראות חוזה זה וכן כל סכום כפיצוי,
שיפוי ,או לשם החזרת כל הוצאה שהרכבת נשאה בה בגין או בקשר לחוזה זה ,לקיומו או לאי קיומו,
וזאת מבלי להיזקק לפסק דין ,אסמכתא משפטית ,או הוכחת תביעתה כלפי הבנק ,ומבלי לגרוע
מזכותה של הרכבת להפעיל כל זכות ,סעד או תרופה אחרים ,המוקנים לה על פי החוזה או על פי הדין.
 .7.4הרכבת תהא רשאית לממש את הערבות הבנקאית ,כולה או חלקה ,לאחר מתן התראה של  10ימים
מראש ,וזאת בכל עת בה יפר הספק תנאי מתנאי החוזה ,וכן תהיה רשאית לעכב בידיה ,או לזקוף ,לפי
שיקול דעתה ,כל סכום מדמי הערבות ,כנגד כל חוב של הספק כלפיה בקשר עם החוזה ,אף אם לא הגיע
מועד פירעונו .נעשה מימוש מלא ו/או חלקי כאמור ,מתחייב הספק להמציא ערבות חדשה ומעודכנת
לגובה הסכום המקורי ,בתוספת הפרשי הצמדה למדד עד לאותו מועד ו/או להשלים הערבות הקיימת
לסכום המלא ,דין הערבות כאמור כדין הערבות בס"ק  12.1לעיל לכל דבר ועניין.
 .7.5בוטל החוזה ,או הסתיים תוקפו מכל סיבה שהיא והספק הוכיח כי אינו חייב לרכבת כל סכום שהוא,
תחזיר הרכבת לספק את הערבות הבנקאית.
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 .7.6קבלת הערבות וכן מימושה ,כולה או מקצתה ,לא יפגעו בזכויות האחרות של הרכבת לפי חוזה זה או
לפי כל דין והרכבת תהיה רשאית לפעול לגביית כל סכום שהספק יהיה חייב בתשלומו בכל אופן אחר
לפי שיקול דעתה ולפי כל דין.
 .7.7אין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או תיקרה להתחייבויותיו של הספק במקרה של מימושה או בכל
מקרה שהוא.
 .8היעדר ניגוד עניינים
הספק מצהיר ,כי נכון למועד חתימת חוזה זה אינו קשור בחוזים אחרים ו/או בהתקשרויות אחרות אשר יש
בהם כדי לגרום לניגוד עניינים בין ביצוע הציוד על פי חוזה זה עבור הרכבת ובין גורמים אחרים עבורם מבצע
הספק ציוד זהים ו/או דומים ו/או אחרים ,ומתחייב ,כי בכל תקופת חוזה זה לא יתקשר בחוזה ו/או
התקשרות אחרת ו/או לא יבצע ציוד אשר יהיה בהם כדי לגרום לניגוד עניינים כאמור .הספק יודיע לרכבת
בדבר כל חוזה ו/או התקשרות ו/או ביצוע ציוד אשר יש ו/או יהיה בהם כדי לגרום לניגוד עניינים כאמור.
 .9העדר יחסי עובד למעביד
 .9.1הספק מצהיר בזאת כי בביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה הוא פועל כספק עצמאי וכי עליו בלבד
תחול האחריות המלאה ,הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה ,פציעה ,נכות מוות ,נזק או הפסד
שיקרו או יגרמו לעובדיו ו/או מי מטעמו תוך כדי או עקב ביצוע או מחדל מהתחייבויותיו של הספק
על פי חוזה זה.
 .9.2הספק מצהיר כי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הספק או מישהו מטעמו לבין הרכבת
יחסי עובד ומעביד ,וכי כל העובדים שיועסקו מטעם הספק בביצוע הציוד ,ויתר התחייבויותיו של
הספק על פי חוזה זה יהיו ויחשבו כעובדים של הספק בלבד ולא יווצרו בינם ובין הרכבת כל יחסי
עובד ומעביד.
 .9.3הספק מתחייב כי יישא בכל התשלומים ,ההוצאות והמסים ,בקשר עם העסקתם של עובדיה ו/או מי
מטעמו ,לרבות שכר עבודה ,מס הכנסה ,ביטוח לאומי ,מס בריאות וכל מס ו/או היטל ו/או מלווה
ו/או כל תשלום סוציאלי אחר ,כתוקפם מעת לעת ,ואין לראות בכל זכות הניתנת על פי חוזה זה
לרכבת ו/או למתאם ,לרבות לפקח ,להדריך או להורות לספק ,ו/או לעובדים מטעם הספק ,ו/או למי
מטעם הספק אלא אמצעים להבטחת ביצוע הוראות חוזה זה במלואן ,ולא תהיינה לספק ו/או
לעובדים מטעמו ו/או לכל מי מטעמו ,כל זכויות של עובד המועסק על ידי הרכבת והם לא יהיו זכאים
לכל תשלומים ,פיצויים ,או הטבות ,או זכויות של עובד כלפי מעבידו מטעם הרכבת.
 .9.4היה ומכל סיבה שהיא ,יקבע בית משפט ו/או בית דין ,כי עובד ,או עובדים של הספק ,או כל מי מטעם
הספק הנם עובדים של הרכבת ,בין ביחד עם הספק ובין בנפרד ,כי אז מתחייב הספק לפצות ולשפות
את הרכבת ,מייד לפי דרישתה הראשונה ,על כל סכום ,ללא יוצא מן הכלל ,שהרכבת תידרש לשלם
לכל אדם ו/או גוף בקשר עם כל קביעה וקביעה כזו ,לרבות כל ההוצאות המשפטיות הקשורות לנ"ל.
 .10אחריות הספק ואופציה לתחזוקה
 .10.1תקופת האחריות המקיפה לרבות תחזוקה הינה ל) 36-שלושים ושישה( חודשים מאישור הרכבת על
סיום ההקמה )להלן" :תקופת האחריות"(.
 .10.2בתום תקופת האחריות תהיה לרכבת הזכות הבלעדית ,לשיקול דעתה ,להאריך את ההתקשרות חוזה
לטובת תחזוקת המערכת .מובהר כי כל רכיב שיוזמן על ידי הרכבת יכלול  36חודשי אחריות מקיפה
לרבות תחזוקה )להלן" :אופציה לתחזוקה"(.
 .10.3מבלי לפגוע בכל הוראה מהוראות חוזה זה ולרבות לאחריות השירותים ו/או הציוד הנלווה ו/או
המוצר כהגדרתם וכמפורט במפרט הטכני ,או מכל דין ,יהא הספק אחראי לכל פגיעה ,הפסד ונזק
שייגרם לרכבת ו/או לכל אדם אחר ,כתוצאה ממעשה או מחדל של הספק של עובד מעובדיו או מי
מטעמו ,או עקב ביצוע פגום של השירותים המפורטים בחוזה זה.
 .10.4למען הסר ספק ,הספק מקבל על עצמו אחריות מלאה לכל אבדן ו/או נזק  -בין נזק לגוף ובין נזק
לרכוש ו/או הפרות קניין רוחני ו/או הוצאות שהן ,שייגרמו לרכבת ו/או לכל צד שלישי שהוא עקב
מעשה או מחדל תוך ו/או בעקבות ביצוע חוזה זה ,במידה שאחריות כזאת מוטלת על אדם לפי פקודת
הנזיקין ]נוסח חדש[ ,או לפי כל דין אחר ,למעט נזק שנגרם אך ורק עקב רשלנותה של הרכבת שליחיה
ו/או עובדיה ,ולמעט נזק שנגרם מפאת נסיבות אשר אינן תלויות בספק.
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 .10.5אם הרכבת תידרש לשלם לצד כלשהו דמי נזק ,פיצויים ו/או הוצאות כלשהם בגין העילות האמורות,
לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד ,מתחייב בזאת הספק לשפות את הרכבת בשלמות בעד כל
סכום או תשלום שתידרש לשלמו ,ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע לרכבת מאת הספק על פי חוזה
זה.
 .10.6למען הסר ספק ,מוצהר ומוסכם בזאת בין הצדדים במפורש כי הרכבת ,הבאים מכוחה ו/או
המועסקים על ידה לא יהיו חייבים לשאת בכל תשלום ,הוצאה ,דמי נזק ו/או פיצויים מכל סוג או
סיבה שהם שייגרמו לספק ו/או שישולמו על ידו תוך ו/או בקשר לכך ואשר לא נאמר במפורש בחוזה
זה כי על הרכבת לשאת בהם.
 .11ביטוח
 .11.1מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי חוזה זה או על פי כל דין ,על הספק לערוך ולקיים ,על חשבון הספק,
למשך כל תקופת החוזה וכל עוד אחריות הספק קיימת )וביחס לביטוח חבות המוצר המשולב עם
ביטוח אחריות מקצועית גם למשך תקופה של  36חודשים לאחר מכן( ,את הביטוחים המפורטים
באישור עריכת הביטוח ,המצורף לחוזה זה כנספח ג' ,והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן" :ביטוחי
הספק" ו"אישור עריכת הביטוח" ,לפי העניין( ,אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת
מוניטין.
על אף האמור לעיל ,לספק הזכות שלא לערוך את ביטוח הרכוש המפורט בסעיף א' לאישור עריכת
הביטוח ,במלואו או בחלקו ,אך הפטור המפורט בסעיף  11.8להלן יחול כאילו נערך הביטוח כאמור
במלואו.
 .11.2בנוסף ,על הספק לערוך את הביטוחים הבאים :ביטוח לציוד המשמש לביצוע השירותים ואינו מהווה
חלק מהן כנגד סיכוני "אש מורחב" וביטוח במתכונת "כל הסיכונים" לעניין ציוד אלקטרוני.
על אף האמור לעיל ,לספק הזכות שלא לערוך את ביטוחי הרכוש )למעט צד ג'( המפורטים בסעיף זה,
במלואם או בחלקם ,אך הפטור המפורט בסעיף  11.8יחול כאילו נערכו הביטוחים כאמור במלואם.
 .11.3ללא צורך בכל דרישה מצד הרכבת ,על הספק להמציא לידי הרכבת ,לפני תחילת מתן השירותים
וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה ,את אישור עריכת הביטוח ,כשהוא
חתום בידי מבטחי הספק .כמו כן ,מיד בתום תקופת הביטוח ,על הספק להמציא לידי הרכבת אישור
עריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי הספק לתקופת ביטוח נוספת ,ומדי תקופת ביטוח ,כל
עוד חוזה זה בתוקף ו/או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף  11.1לעיל.
 .11.4מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק ,כמפורט באישור עריכת הביטוח ,הינם
בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הספק ,שאינה פוטרת את הספק ממלוא החבות על פי חוזה זה,
ולספק לא תהיה כל טענה כלפי הרכבת או מי מטעם הרכבת ,בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
 .11.5לרכבת תהא הזכות ,אך לא החובה ,לבדוק את אישור עריכת הביטוח ,שיומצא על ידי הספק כאמור
לעיל ,ועל הספק לבצע כל שינוי ,תיקון ,התאמה או הרחבה ,שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי
הספק ,להתחייבויות הספק על פי חוזה זה.
 .11.6מוצהר ומוסכם ,כי זכויות הרכבת לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל ,אינן מטילות
על הרכבת או על מי מטעם הרכבת כל חובה או כל אחריות שהיא ,לגבי ביטוחי הספק ,טיבם ,היקפם,
ותוקפם ,או לגבי העדרם ,ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הספק על פי חוזה זה או
על פי כל דין ,וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו ,בין אם נבדק אישור
עריכת הביטוח ובין אם לאו.
 .11.7הוראות סעיף  11זה על כל סעיפי המשנה שבו ,אינן באות לגרוע מכל התחייבות של הספק על פי
החוזה ו/או על פי כל דין ואין בהן כדי לשחרר את הספק מאחריות כלשהי בגין נזק/אובדן/הפסד
וכד' ,המכוסה או שאינו מכוסה במסגרת ביטוחי הספק.
 .11.8הספק פוטר ,בשם הספק ובשם הבאים מטעם הספק ,את הרכבת ,את מדינת ישראל – משרד
התחבורה ואת הבאים מטעם הגופים לעיל ,מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו המובא
על ידי הספק או מי מטעם הספק לחצרי הרכבת או המשמש את הספק לצורך מתן השירותים ,ולא
תהיה לספק ו/או הבאים מטעם הספק ,כל טענה ,דרישה או תביעה כלפי הרכבת ,מדינת ישראל –
משרד התחבורה והבאים מטעם הגופים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור; אולם פטור כאמור לא
יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.
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 .11.9אם לדעת הספק יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלימים לביטוחי הספק המפורטים בחוזה
זה ,רשאי הספק לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים או המשלימים כאמור ,ובלבד שבכל ביטוח
רכוש נוסף או משלים לביטוחי הספק ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי
הרכבת ,מדינת ישראל – משרד התחבורה וכלפי הבאים מטעם הרכבת; הוויתור על זכות התחלוף
כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 .11.10מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת החוזה ,ובמקרה בו השירותים או חלק מהם
יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם הספק ,על הספק לדאוג ,כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח
נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות מולם .לחלופין ,לספק נתונה הרשות לכלול את קבלני
המשנה בשם המבוטח במסגרת הביטוחים ,הנערכים על ידי הספק ,כמפורט באישור עריכת הביטוח.
 .11.11מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מובהר בזאת ,כי על הספק מוטלת האחריות כלפי הרכבת ביחס
לשירותים במלואם ,לרבות שירותים ,שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה ,ועל הספק
תחול האחריות לשפות את הרכבת ,בגין כל אובדן או נזק שייגרם ,במישרין או בעקיפין ,עקב
השירותים שניתנו או אשר אמורים היו להינתן על ידי קבלני המשנה ,אם ייגרם ,בין אם האובדן או
הנזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ,ובין אם לאו.
.11.12
 .12קיזוז ועיכבון
 .12.1תהיה לרכבת זכות עיכבון על הכספים שיגיעו לספק מהרכבת ,בין אם על פי חוזה זה ובין אם על פי
כל חוזה אחר ו/או על פי כל חשבון ,אופן או עילה אחרים .הרכבת תהיה רשאית לעכב כספים אלו
תחת ידה עד לסילוק כל סכום שהספק יהיה חייב בתשלומו לרכבת ,בין שחובת הספק תנבע מחוזה
זה או מהתחייבות אחרת מסוג כלשהו.
 .12.2הרכבת רשאית לנכות ,לחלט ו/או לקזז מכל סכום אשר יגיע לספק בין על-פי חוזה זה ובין בדרך
אחרת כלשהי ,בין שהוא קצוב ובין שאינו קצוב ,כל סכום המגיע או שיגיע לרכבת מאת הספק ,בין
על-פי חוזה זה ובין בדרך אחרת כלשהי ,בין שהוא קצוב ובין שאינו קצוב ,ללא צורך במתן הודעה
מוקדמת בגין ביצוע הניכוי ,החילוט ו/או הקיזוז.
 .13שיפוי
 .13.1מבלי לפגוע באילו מתנאי חוזה זה ,חויבה הרכבת לשלם כל סכום בגין חיוב שעל פי חוזה זה חב בו
הספק בין אם הוא נובע מתביעתו של עובד הספק או עובד של הרכבת או של צד שלישי או של מבטח
או מכל מקור אחר ,תהא היא זכאית לשיפוי ופיצוי מלא מאת הספק על כל נזק שנגרם לה כאמור
בגובה אותו סכום בתוספת כל הוצאותיה לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין שיהיו לה
בקשר לתביעתה בגין האמור ,בתוספת הצמדה והספק יחזיר לה סכומים אלה מיד לאחר שהרכבת
תגיש לו דרישה ובה פירוט הוצאות שנגרמו לה כאמור .הרכבת תודיע לספק על כל מקרה שהיא
נתבעת על פי סעיף זה.
 .13.2למען הסר ספק מובהר כי ניהול ההגנה יהיה על חשבונו של הספק ,אשר יישא בכל התשלומים,
ההוצאות ,הנזקים ושכ"ט לעורכי הדין שייפסקו על ידי בתי המשפט או שייקבעו בהסדר שיאושר על
ידי רכבת ישראל והספק .יודגש כי הספק מתחייב שלא לפגוע במוניטין רכבת ישראל ואין באמור
בסעיף זה משום היתר לספק להציג מצגים בשמה של רכבת ישראל ו/או להגיע להסכמות  /פשרות /
הסדרים מבלי לקבל את הסכמת רכבת ישראל מראש ובכתב.
 .13.3לא פעל הספק כאמור בסעיף זה ולא קיבל עליו את הטיפול בתביעה ,תפעל רכבת ישראל נגד הדרישה
או התביעה בעצמה והספק יישא בכל ההוצאות הקשורות והנובעות מכך .מובהר כי חובת השיפוי
תחול בין שמקור ההוצאה לרכבת ישראל ינבע מפסק דין ובין אם מכח הסכם פשרה ובין מכל סיבה
אחרת
 .14איסור העברת זכויות
הספק לא יהיה רשאי לבצע כל עסקה בקשר עם זכויותיו ו/או התחייבויותיו ,הנובעות בין במשתמע ובין
במפורשות מחוזה זה ,לרבות ,להעביר ,להמחות או לשעבד כל זכות מזכויותיו ,או מהתחייבויותיו על פי
חוזה זה ,או בקשר אליו וזאת ללא אישורה מראש ובכתב של הרכבת .הסכימה הרכבת לבקשת הספק
כאמור לא יהיה בכך לשחרר את הספק מהתחייבות ,מאחריות או מחובה כלשהי על פי חוזה זה או על פי
כל דין.
לצורך סעיף זה ,תחשב כהעברה גם כניסה לשותפות עם אדם אחר ,או כל גוף משפטי מאוגד ,או בלתי מאוגד,
או הקמת ספק לצורך ביצוע התחייבויותיה של הספק על פי חוזה זה.
 .15קניין רוחני ,שימוש במסמכים והבעלות בהם
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 .15.1כל המפרטים ,התעריפים ,מחירונים ,מגדירי המשימות והמסמכים האחרים אותם יכין הספק ו/או
מי מטעמו ו/או כל המסמכים הקשורים לציוד ,הינם רכוש הרכבת.
 .15.2הספק מוותר בזאת מראש על כל טענה ותביעה בגין זכותה זו של הרכבת ,בין לתביעות כספיות ובין
לתביעות של קניין רוחני ,לרבות זכויות יוצרים ובין לתביעות מכל סוג שהוא.
 .15.3מיד עם סיום ביצוע הציוד ,הפסקתם או ביטולם ,יחזיר הספק לרכבת את כל המסמכים האמורים
אשר נמסרו לשימושו או אשר הרכבת רכשה את הבעלות עליהם ,מבלי להעתיקם ומבלי שעשה
איזשהו שימוש בהם ,אלא לצורך ביצוע חוזה זה.
"בעלות" בסעיף זה משמע  -לרבות הבעלות בכל זכויות היוצרים ו/או הסודות המסחריים ו/או מדגם
ו/או מוניטין ו/או כל זכות קניין אחרת ,רשומים או לאו ,המתייחסים למסמכים האמורים.
 .15.4מבלי לגרוע מחובות הספק בהתאם לסעיפים המפורטים לעיל ,הספק יהא רשאי לשמור בידיו העתק
של תוצרי עבודתו לצרכי תיעוד ובקרה בלבד .העתקים אלה יישמרו בהתאם להתחייבות הספק על פי
חוזה זה לרבות דרישות שמירת הסודיות.
 .16היעדר בלעדיות
הצדדים מסכימים בזאת כי אין בכל האמור בחוזה זה ,כדי להגביל את הרכבת בביצוע התקשרויות
אחרות ,הן בתקופת חוזה זה הן לאחר הפסקתו והן לאחר סיומו ,לאותה מטרה ,או לכל מטרה דומה ,או
למטרות נלוות ,עם גורמים אחרים וכי לספק לא תהיינה כל טענות ,דרישות או תביעות בקשר לכך.
 .17ביטול החוזה והפרתו
 .17.1לא עמד הספק באיזו מהתחייבויותיו על פי חוזה זה מכל סיבה שהיא ,רשאית הרכבת ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי והמוחלט ,להפסיק את השירותים על אתר ולבצע את השירותים בעצמה ו/או
באמצעות אחרים וזאת ומבלי לפגוע בזכות הרכבת לפיצוי ושיפוי וזכויות אחרות העומדות לרכבת
על פי חוזה זה ועל פי דין.
 .17.2הפר הספק או לא קיים תנאי מתנאי חוזה זה ,תהיה הרכבת רשאית ,מבלי לפגוע בכל זכות או סעד
אחרים המוקנים לה על פי כל דין ,להודיע לספק בהודעה בכתב מאת המתאם שעליו לתקן המעוות
לשביעות רצון הרכבת תוך המועד שנקבע בהודעה .לא תוקנה ההפרה כאמור ,תהיה הרכבת רשאית
להודיע לספק כי החוזה יבוטל במועד הקבוע בהודעה האמורה והחוזה יהיה בטל ממועד זה.
 .17.3הופסק החוזה כאמור יהא הספק זכאי לתשלום רק בגין השירותים שביצע בפועל עד למועד הנקוב
בהודעת הרכבת ,כמועד סיום החוזה.
 .17.4בוטל החוזה כאמור לעיל בס"ק ) ,(2לא תהיה לצד מהצדדים כל תביעה או טענה לפיצויים ,או טענה
למניעת רווח בגין הביטול ,ובלבד שהצדדים מילאו את התחייבויותיהם ההדדיות לפי חוזה זה עד
למועד סיומו של החוזה.
 .17.5ההתקשרות עם הספק נערכה בהתאם לתנאי מכרז  11546ובהתאם למצגים שהציג הספק בהצעתו
להזמנה )לרבות המצגים לעניין אנשי הצוות המוצע לביצוע הציוד(.
 .17.6יובהר ויודגש כי בכל מקרה בו יתברר כי אחד המצגים שהציג הספק בהצעתו ואשר הווה תנאי או
שיקול לבחירתו ,אינו נכון או השתנה ,תהא הרכבת רשאית לבטל את החוזה בהודעה אשר תוצא
לספק בכתב ,כל זאת מבלי לגרוע מכל הסעדים השמורים לרכבת מכוח החוזה ו/או לפי הוראת כל
דין.
 .17.7בטרם הפסקת השירותים ,כאמור לעיל הרכבת תיתן לספק התראה של  7ימים קלנדרים על מנת
לתקן את ההפרה .לא עשה זאת ,רשאית הרכבת על פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את החוזה לאלתר.
.17.6
 .18שמירת סודיות
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 .18.1הספק מתחייב זה כי הוא עצמו ,לרבות עובדיו ו/או מי מטעמו ,ישמרו בסוד ולא יעבירו ,לא יודיעו,
לא ימסרו ,ולא יביאו לידיעת כל אדם ,כל ידיעה שתגיע אליהם בקשר עם ביצוע חוזה זה והציוד על
פיו.
 .18.2הספק מתחייב לחתום על הצהרת סודיות למילוי אחר הוראות ס"ק ) (1לעיל בנוסח המצורף כנספח
ד' ,להחתים את עובדיו וכל הבא מטעמו לצורכי ביצוע הציוד על התחייבות בנוסח דומה ולמסור
למתאם ,לפי דרישתו ,כל התחייבות שנחתמה כאמור.
 .18.3לצורכי סעיף זה "ידיעה"  -לרבות ידיעה שאינה נכונה וכל תיאור ,תכנית ,שרטוט ,רשימה ,מפרט,
חשבון ,סיסמה ,סמל ,נוסחה ,חפץ ,או חלק מהם ,המכילים ידיעה ,או עשויים לשמש מקור לידיעה.
 .18.4הספק מצהיר בזה כי ידוע לו ולעובדיו ו/או למי מטעמו כי הוראות סעיף  118לחוק העונשין ,התשל"ז
 -1977חלים על חוזה זה.
 .18.5הספק ימסור לרכבת מיד עם דרישתה או עם תום חוזה זה  -הכל לפי המוקדם יותר  -את כל המידע,
המסמכים או חומר אחר שנמסר לו ,התקבל על ידו ,או הוכן על ידו בקשר לביצוע הציוד.
 .18.6מבלי לגרוע מכל האמור לעיל ומכל סעד שעומד ,או שיעמוד ,לזכות הרכבת ,על פי חוזה זה או על פי
דין ,מוסכם בזאת כי לספק אין ולא תהיה בשום מקרה כל זכות עכבון ו/או שיעבוד ו/או כל זכות
שהיא ,לגבי מסמכים ,מידע או ציוד השייכים לרכבת או שיגיעו לידי הספק בשל כל דבר ועניין הקשור
לחוזה זה.
 .19פיצוי מוסכם
 .19.1הספק יחויב לעמוד בלוח זמנים שיקבע בהזמנת העבודה .כל איחור בלוח הזמנים ,אשר יעלה על
המפורט בטבלה בדבר פיצוי מוסכם בנספח הטכני ,יחושב קלנדרית מהמועד שנקבע בהזמנת העבודה
כמועד הרלוונטי ויזכה את הרכבת בתשלום פיצויים מוסמכים וקבועים כמפורט בטבלה שבמפרט
הטכני כאמור ,בתוספת מע"מ ,אלא אם כן אושר איחור מראש ובכתב על ידי המתאם ,כפיצוי מוסכם
וידוע מראש .התשלום יבוצע בתוך  30יום מדרישת הרכבת.
 .19.2הצדדים מסכימים בזאת ,כי סך פיצויים מוסכמים אלו הינם סבירים ביחס לנזק הראשוני שעלול
להיגרם לרכבת בשל הפרת החוזה על-ידי הספק.
 .19.3הרכבת תהא רשאית לנכות את סכום הפיצויים האמורים לעיל מכל סכום שיגיע לספק בכל זמן
שהוא ,וכן תהא רשאית לגבותו מהספק בכל דרך אחרת .תשלום הפיצויים ,אין בו כשלעצמו משום
שחרור הספק מהתחייבותו לעמוד בלוח הזמנים שיקבע בהזמנה או מכל התחייבות אחרת לפי חוזה
זה.
 .20פרשנות
בכל מקרה של סתירה בין נספח א' או נספח ב' לחוזה גופו תינתן עדיפות לפרשנות לנספח הרלוונטי .בכל
מקרה של סתירה בין נספח אחר לגוף החוזה תינתן עדיפות לפרשנות לחוזה גופו.
 .21היעדר ויתור
במקרה והרכבת לא תשתמש במקרה מסוים או במקרים מסוימים בזכויותיה לפי חוזה זה ,לא יחשב הדבר
כויתור ,ארכה ,הנחה ,או הימנעות מזכויות אלה על פי חוזה זה או על פי כל דין ,לא לגבי המקרה המסוים
ולא לגבי מקרים לאחר מכן ,ולא ישמשו מניעה לכל תביעה ,והרכבת תוכל תמיד להשתמש בזכויותיה בכל
עת.
 .22חובות הספק
בחוזה זה כל החובות החלים על הספק חלים גם על עובדיו ,שליחיו או מי מטעמו של הספק וכל האמור
בלשון יחיד אף הרבים במשמע וכן להפך ,וזאת כשאין כוונה אחרת משתמעת.
 .23סמכות שיפוטית
הצדדים מצהירים ומסכימים כי מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בעניינים הקשורים ו/או הנובעים מחוזה
זה ,לרבות הפרתו ,יהיה בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.

עמוד  10מתוך 26
 .24הודעות
הצדדים לחוזה זה מסכימים בזאת שכל הודעה או התראה ,בקשר לעניין מענייני החוזה ,שתישלח בדואר
רשום וממוענת כיאות על פי כתובות הצדדים על ידי צד למשנהו ,תחשב כאילו נמסרה לתעודתה עם תום 72
שעות משעת משלוחה בדואר רשום ממשרד הדואר .על אף האמור לעיל ניתן למסור הודעה על ידי מסירה
ביד ו/או במסירה בכתובת הצדדים או במשרדם ו/או במכשיר פקסימיליה ומועד המסירה או מועד שיגור
הפקסימיליה ,לפי העניין ,הוא זה שיקבע.
 .25כתובות הצדדים
כתובות הצדדים לצורך משלוח הודעות בקשר עם חוזה זה הן כמפורט במבוא לחוזה זה.
אישור
בהתאם לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה  -1985אנו החתומים על חוזה זה בשם הרכבת
מאשרים כי נתקיימו בו כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים לפי כל דין ,וכי ההוצאה
הכספית לביצועו תוקצבה בתקציב הרכבת.
האמור לעיל ,למיטב ידיעתנו ובהסתמך על המסמכים הנוגעים לעניין שהוצגו בפנינו על ידי
האחראים לכך.
ולראיה באו הצדדים על החתום:

הספק

הרכבת

הרכבת

אישור ]לספק[:
כבא כוחו של הספק מצהיר/ה
מרח'
אני הח"מ ,עו"ד  /רו"ח
בזאת כי ההחלטה של הספק לחתום על חוזה זה נתקבלה כדין ,כי החתומים על חוזה זה מוסמך)ים( לחתום
עליו

וכי

חתימת

תאריך

הספק

כאמור

מחייבת

אותו

על

עו"ד  /רו"ח

פי

כל

דין.
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נספח א'
מפרט טכני -פרקים 1-4
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נספח ב'
התמורה לספק פרק 5
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נספח ג'
אישור עריכת ביטוח
תאריך___/___/____ :
לכבוד
רכבת ישראל בע"מ )להלן" :הרכבת"(
באמצעות אגף כספים  -מחלקת ביטוח
מתחנת הרכבת תל אביב מרכז ,ת .ד 18085 .תל אביב 61180
א.ג.נ,.
הנדון") ___________ :הספק"(
הננו מתכבדים לאשר בזאת ,כי חברתנו ערכה את הביטוחים המפורטים להלן ,על שם הספק בקשר עם
אספקת שירותי יישום ,הטמעה ,תפעול ותחזוקה של מערך להפרדת רשתות פנימיות בתשתית התקשורת
של הרכבת ,לרבות עמידה בתקני  PCIבכדי ליצור הפרדת רשתות )סגמנטציה( פנימית על גבי תשתית
תקשורת הנתונים המרחבית ) (WANשל הרכבת ,יישום מערכות אבטחה וניהול האבטחה ברשת הארגונית וכן
השירותים הנלווים )להלן" :השירותים"( ,בין היתר ,בקשר עם חוזה שנערך ביניכם לבין הספק כמפורט
להלן:
א .פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום ____________ עד ליום ____________
ביטוח חבות מעבידים המבטח את חבות הספק על פי פקודת הנזיקין ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים,
התש"ם 1980-כלפי עובדים המועסקים על ידי הספק על פי כל דין ,בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לעובד
כתוצאה מתאונה או מחלה מקצועית תוך כדי ועקב ביצוע השירותים ,בגבול אחריות של ₪ 20,000,000
)עשרים מיליון שקלים חדשים( לנפגע ,לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח.
הביטוח מורחב לשפות את הרכבת היה ויטען ,לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית ,כי היא נושאת
בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי הספק.
ב .פוליסה מס' _______________ לתקופה מיום ____________ עד ליום ____________
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את חבות הספק על פי דין ,בגין אובדן ו/או נזק שייגרמו לגוף ו/או
רכוש ,לרבות הרכבת ,עובדי הרכבת או מי מטעם הרכבת בקשר עם או במסגרת מתן השירותים בגבול אחריות
של ) ₪ 2,000,000שני מיליון שקלים חדשים( לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח.
רכוש הרכבת נחשב כרכוש צד שלישי ולא יחולו לגביו חריגים בדבר רכוש הנמצא בחזקתו ,בפיקוחו ,בשליטתו
או בהשגחתו של הקבלן או רכוש שפועלים בו )למעט החלק עליו פעלו במישרין(.
ביטוח זה אינו כפוף להגבלה בדבר חבות בגין קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם ותביעות תחלוף מצד המוסד
לביטוח לאומי.
הביטוח מורחב לשפות את הרכבת בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת על הרכבת למעשי ו/או מחדלי הספק
ו/או מי מטעם הספק וזאת בכפוף לסעיף "אחריות צולבת" ,לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל
אחד מיחידי המבוטח.
ג .פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום ____________ עד ליום ____________
ביטוח משולב אחריות מקצועית/חבות המוצר המבטח את אחריותו החוקית של הספק על פי כל דין בשל
תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשונה במשך תקופת הביטוח בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שנגרם לאחר
המועד למפרע בשל הפרת חובה מקצועית ו/או טעות ו/או השמטה מצד הספק ו/או הבאים מטעמו ו/או עקב
השירותים שסופקו על ידי הספק ו/או הבאים מטעמו ,וזאת בגבולות אחריות בסך של ) ₪ 2,000,000שני
מיליון שקלים חדשים( למקרה ולתקופת הביטוח.
ביטוח אחריות מקצועית אינו כפוף לכל הגבלה בקשר עם אי יושר של עובדים ,דליפת מידע ,חריגה מסמכות
בתום לב ,אובדן שימוש ו/או עיכוב עקב מקרה ביטוח ,הפרת זכויות קניין רוחני למעט פטנטים ,הפרה של
חובת הסודיות בתום לב ,הפרה של חוק הגנת הפרטיות בתום לב ,חבות בגין הפצת וירוסים שלא במתכוון,
פגיעה או נזק למאגרי מידע ,לתוכנה ,לחומרה ולאתרי אינטרנט.
הביטוח מורחב לשפות את הרכבת בגין חבות אשר עלולה להיות מוטלת עליה עקב מעשה ו/או מחדל של
הספק ו/או של מי מהבאים מטעמו וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבותו של הספק כלפי הרכבת .הביטוח כולל
תקופת גילוי בת  12חודשים לאחר תום תוקף הביטוח ,בתנאי כי לא נערך על ידי הספק ביטוח חלופי המעניק
כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור זה .הביטוח כאמור יכלול תאריך למפרע שאינו לפני
_______________.
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כללי
 .1הביטוחים דלעיל כוללים ויתור על זכות התחלוף כלפי הרכבת והבאים מטעם הרכבת ,ובלבד שהוויתור על
זכות התחלוף כאמור ,לא יחול לטובת אדם ,שגרם לנזק בזדון.
 .2הרכבת פטורה מכל אחריות לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות ,הנקובות בפוליסות הביטוח
המפורטות לעיל.
 .3הביטוחים המפורטים לעיל הינם ראשוניים וקודמים לביטוח הנערך על ידי הרכבת ,ואנו מוותרים על כל
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי הרכבת.
 .4הננו מתחייבים ,כי הביטוחים המפורטים לעיל לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח ,המצוינת
בהם ,אלא בהודעה מראש של  30יום לרכבת ,בכתב ,בדואר רשום.
.5

מוסכם בזה כי בכל מקום באישור בו צוין" :הרכבת" הכוונה גם ל"מדינת ישראל -משרד התחבורה".

)חתימת
המבטח(

)חותמת
המבטח(

)שם החותם(

)תפקיד
החותם(
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נספח ד'
התחייבות לשמירת סודיות
.1

הספק מתחייב בזאת לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות לאף אדם או גורם ,זולת הנוטלים חלק בביצוע
הציוד ,כל מידע  -ניהולי ,כספי או כל מידע אחר  -אשר יגיע לידיעת הספק או מי מטעמו על רכבת ישראל
או בקשר אליה ,במשך ביצוע הציוד ,בין במישרין ובין בעקיפין ; בין אם המידע הגיע בקשר עם ביצוע
הציוד ובין אם הגיע ללא קשר עם ביצוע בצוע הציוד )להלן" :המידע"(.

.2

מבלי לגרוע מכלליות האמור בפסקה  ,1הספק מתחייב בזאת לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות לאף
אדם או גורם ,זולת הנוטלים חלק בביצוע הציוד נשוא החוזה.

.3

הספק מתחייב בזאת לא למסור פרטים כלשהם על ביצוע עבודות עבור רכבת ישראל ,על תוכנן או על
היקפן לאדם או גורם שלא הוסמך מראש ובכתב לקבל פרטים אלה על ידי המנהל הכללי של רכבת ישראל.

.4

הספק מתחייב בזאת לא לעשות כל שימוש במידע בין בעצמו ובין באמצעות אחרים אלא למטרת ביצוע
הציוד נשוא החוזה.

.5

הספק מתחייב בזאת לשמור בהקפדה את המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת
הגעתו לידי אחר .בתוך כך מתחייב הספק להגביל את הגישה למידע אך ורק לנוטלים חלק בביצוע הציוד
מטעמו.

.6

הספק מתחייב בזאת להביא תוכן התחייבות זאת לידיעת כל אחד מאנשים שיעסקו מטעמו בבצוע הציוד
ולהחתים כל אחד מהם על התחייבות אישית לקיים את ההתחייבויות של הספק  ,כפי שפורטו לעיל.

.7

הספק לא יעסיק אדם בביצוע הציוד אלא אם כן חתם על התחייבות אישית לסודיות בנוסח הנ"ל.

בכבוד רב,
_________________
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נספח ה'
רכבת ישראל בע"מ
תאריך______________ :
לכבוד
____________________________
____________________________
____________________________
ג.א.נ,.
ֹ
הנדון :תשלום לספקים באמצעות זיכוי בבנק
.1

רכבת ישראל מבצעת תשלומים לספקים בדרך של זיכוי חשבונות בבנק בהעברה בנקאית באמצעות מס"ב.

.2

לתשומת לבך ,בעל חשבון הבנק יכול להיות הספק בלבד .כמו כן נבקש אישור הבנק לפרטי החשבון.

.3

על מנת למנוע טעויות בקליטת פרטי החשבון ,נא לצרף צילום של דוגמת המחאה.
בכבוד רב,

אריאלה ביטן
ממונה בקרה והנה"ח
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------לכבוד
רכבת ישראל בע"מ
אגף כספים
חיפה
פקס04-8564568 .
הנדון :תשלם באמצעות זיכוי בבנק
מספר עוסק __________________________
אני/אנו הח"מ מסכימ/ים שהתשלומים המגיע/ים לנו יועברו לחשבון הבנק שלהלן ואליו בלבד וכן כי לא תהיה לנו כל
טענה ו/או דרישה בקשר להעברת התשלומים המגיעים לנו לחשבון זה ו/או לכל נזק שייגרם לנו ו/או לצד שלישי כתוצאה
מכך:
שם הבנק ____________________ :מספר הבנק ___________ :מספר הסניף______________ :
שם הסניף ______________________ :מספר חשבון____________________ :
שם בעל החשבון____________________________________________ :
כתובת אי-מייל של הספק______________________________________ :
מספר טלפון ______________________ :מספר פקס______________________ :
חתימה וחותמת מורשה החתימה_________________________ :

תאריך___________________ :

אישור הבנק
אנו הח"מ מאשרים בזה כי פרטי החשבון דלעיל נכונים וכי החשבון דלעיל רשום על שם הספק בלבד.
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________________________
חתימה וחותמת

______________________
תאריך
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נספח ו'
נוסח ערבות
ערבות בנקאית אוטונומית
תאריך ______________
לכבוד :
רכבת ישראל בע"מ
תחנת רכבת תל אביב מרכז ע"ש סבידור  ,ת.ד 18085
תל אביב ) 61180להלן" :הרכבת"(
הנדון :ערבות מס_________________________________________.
לבקשת ___________________________________________ אנו ערבים בזה כלפי רכבת ישראל בע"מ
לסילוק כל סכום עד לסך של  250,000ש"ח )במילים :מאתיים וחמישים אלף שקלים חדשים( שתדרשו מאת
_______________________________________ )להלן" :הקבלן"( ,בקשר למילוי ההתחייבויות על פי
חוזה מס' _________________ שנחתם ביניכם ביום_____________.
סכום הערבות יהא צמוד למדד ___________________________ )להלן" :המדד"( ,כשמדד הבסיס הינו
__________________ .לסכום הערבות יתווספו הפרשי הצמדה כיחס שבין המדד הידוע ביום התשלום
בפועל לבין מדד הבסיס.
אנו מתחייבים בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר ,לשלם לכם את הסכום הנ"ל לפי דרישתכם הראשונה בכתב,
תוך  7ימים ממועד קבלתה ,מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם זו בצורה כלשהי.
מוצהר בזאת כי חילוטה של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקיפה לגבי יתרת הסכום שלא
חולט.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  31.12.2017ועד בכלל.
אנו מוותרים על כך ,שתהיו חייבים לדרוש את קיום החוב מאת הקבלן.

בכבוד רב,
_________________________________
שם החותם ותפקידו
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נספח ז'
חוזה תחזוקה )(SLA
מבלי לפגוע באילו מתנאי החוזה ,מובהר בזאת ,כי לאחר סיום תקופת האחריות יחולו גם התנאים הבאים:
 .1חוזה שירות שנתי
 1.1הספק תספק שירותי תחזוקה שנתיים הכוללים :ביקורת תקופתית ,ביצוע טיפולים תקופתיים לפי
הנחיות היצרן ,החלפת רכיבים במערכת כתוצאה מבלאי טבעי או תקלה ,ופעילויות אחזקה מונעת.
 1.2השירות יכלול עלויות נסיעה ועבודה )לכל ליקוי /כשל בתפקוד( ,חלפים מקוריים ,חלקים חד פעמיים,
תחזוקה מונעת,תיקון ושדרוג חומרה ותוכנה וכו'.שירותי תחזוקה יסופקו על ידי נציג היצרן בישראל.
 1.3לספק יהיה מוקד תקשורת טלפוני ,בדואר אלקטרוני ופקסימיליה זמין ,שאליו יוכל המנהל מחסן
להעביר הודעות בטלפון ,בדואר אלקטרוני או בפקס .מועד העברת הדרישה על ידי המנהל ,יחשב
כמועד קבלת הדרישה על ידי הספק )להלן" :מועד הדרישה"( .הספק יתייצב לתקון ,עד  24שעות
ממועד הדרישה.
 1.4הספק נדרש לפרט את כמות אנשי צוות התמיכה בבעיות ,ובתיקון בליקויי המערכת  /בכשל תפקוד של
המערכת ולדאוג לאישורים של ביטחון לכניסה למתחמים עבור צוות טכנאים.
 1.5הספק נדרש לפרט את תנאי השירות בחוזה השירות כגון :שעות עבודה ,זמן תגובה לתקלה פשוטה
ולתקלה משביתת עבודה וכדומה
 1.6שירותי התחזוקה יכללו:
 כל עבודה הקשורה בשירות ותחזוקה של המחסנים האוטומטיים לרבות תחזוקה מונעת צוותתחזוקה אשר מתמחה במערכת ובכל רכיביה.
 כל חלקי החילוף המקוריים. כל החומרים וחלקי החילוף החד פעמיים הנדרשים לשירות ותחזוקה. תחזוקה מונעת ע"פ הוראות יצרן היצרן. שירות מלא עבור תקלות בקרה ותוכנה. .2יומן עבודה ודיווחים
 2.1הספק מתחייב לבצע את טיפולים והתיקונים בהתאם להוראות היצרן והנחיות של ר"י .
 2.2הספק ינהל יומן .ביומן ירשמו התאריך של ביצוע כל אחד מהטיפולים או תיקונים עליהם ידווח הספקן
וכן ירשמו פרטי התיקון .הספק יעביר למפקח מטעם הרכבת)מנהל מחסן( ,בסוף כל רבעון קלנדארי,
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את היומן לאשור וחתימה וישאיר עותק חתום למנהל מחסן .יומן זה יהווה אסמכתא לתשלום במידה
וצורך עבור השירות ולפיצויים המוסכמים.
 2.3הספק ימסור למנהל בכל עת בתקופת החוזה ,יומני עבודה ודו"חות על ביצוע טיפולים ,תיקונים ,כנדרש
להלן.

 .3שיטת עבודה
•

אחזקה מונעת  -הספק יקבל ממנהל מחסן בכתב את מועדים לטיפול תקופתי של מחסן במהלך
שנה.האחזקה מונעת יבוצע למחסן אוטומטי לפי שיקול דעת של מנהל מחסן והמלצות של ייצרן.לספק
יהיה מוקד תקשורת טלפוני ופקסימיליה זמין ,שאליו יוכל המנהל מחסן להעביר הודעות בטלפון או
בפקס .מועד העברת הדרישה על ידי המנהל בטלפון או בפקס לספק ,יחשב כמועד קבלת הדרישה על
ידי הספק )להלן" :מועד הדרישה"(.

•

אחזקת שבר  -הספק יתייצב לתקון ,עד  24שעות ממועד הדרישה.מייד עם הדרישה לביצוע שירותים
נוספים ,יכין הספק ויעביר לאשור המנהל מחסן ,אומדן של עלות התיקון ,וכן הערכה למועד סיום
התיקון)לו"ז ביצוע( .בכל מקרה שסה"כ אומדן עלות התיקון הינה מעל ל , ₪ 3,000 -יכלול האומדן
פירוט עבודה ,חומרים ו/או חלקים ו/או קבלני משנה .במקרה זה ,רשאי המנהל מחסן לדרוש מספק
מספר הצעות מחיר של חומרים ו/או חלקים באם נדרשים ,כמפורט להלן.
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נספח ח'
ביטחון ובטיחות
נספח בטחון
.1

תנאי מוקדם להתחלת ביצוע עבודות הקבלן תחת חוזה זה הינו קבלת אישורו של הממונה על הביטחון
ברכבת ישראל )להלן" :הממונה על הביטחון"( ,בהתאם למפורט להלן.

.2

לצורך קבלת האישור מתחייב הקבלן להעביר לא יאוחר מ 14-יום טרם המועד המיועד להתחלת
העבודות ,רשימה שמית מפורטת של האנשים אשר יפעלו מטעמו ו/או עבורו בפרויקטים של הרכבת
ו/או במתחמי הרכבת ובכלל זה עובדי קבלני משנה.
הרשימה תכלול כל הפרטים הנדרשים בטופס פרטי מועמדים לאישורים ביטחוניים המצורף וכן יצורפו
לרשימה ,לכל עובד ,טופס אישור הסכמה למסירת מידע פלילי ,חתום ע"י העובד עצמו )טופס מצורף(.

.3

הממונה על הביטחון יהיה רשאי לדרוש מהקבלן פרטים ו/או מסמכים נוספים ,בנוגע לכל אחד
מהמנויים ברשימה והקבלן מתחייב למסור לממונה הביטחון כל פרט ו/או מסמך כאמור ללא דיחוי.

.4

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  3לעיל ,מוסכם כי הרכבת רשאית לדרוש כי המנויים ברשימה או חלקם
יעברו בדיקות בטחוניות ו/או תחקיר בטחוני והקבלן מתחייב להעמיד לרשות הרכבת על חשבונו את
המנויים ,ברשימה לצורך בדיקות ו/או תחקיר כאמור.

.5

במידה ויבקש הקבלן להוסיף אדם לרשימה ,יעביר בקשה על כך בצירוף כל המסמכים המפורטים
בסעיף  2לנספח זה ,לממונה על הבטחון לפחות  7ימים לפני המועד המתוכנן לתחילת עבודתו.

.6

הקבלן מתחייב כי לא יפעל אדם כלשהו מטעמו באתר עבודה של הרכבת או עבור הרכבת ,בלא שקיבל
את אשורו של הממונה על הבטחון ,כאמור לעיל.

.7

כל מידע ו/או מסמך שימסרו לרכבת ע"י ידי הקבלן בהתאם להוראות נספח זה ,ישמש את הרכבת רק
למטרות נספח זה ,ויישמר בסוד.

.8

אישור העסקת תושבי השטחים שאינם אזרחי ישראל מותנה ,בנוסף לאמור לעיל ,בהצגת אישור
העסקה בתוקף ,חתום ע"י המינהל האזרחי ו/או כל אישור הנדרש על פי כל הוראה של הרשויות
המוסמכות בנושא.

.9

אישור העסקת פועלים זרים מותנה ,בנוסף לאמור לעיל ,בהצגת אישור עבודה ואישור שהייה בתוקף
חתום ע"י משרד הפנים ו/או כל אישור הנדרש על פי כל הוראה של הרשויות המוסמכות בנושא.

.10

נמצא אדם המועסק מטעם הקבלן ,בפרויקטים עבור הרכבת ו/או במתחמי הרכבת ,שלא קבל את
אשורו של הממונה על הבטחון ,כאמור לעיל ,יחויב הקבלן בפיצוי מוסכם מראש בסך של  ,₪ 500בגין
כל אדם ולכל יום של הפרה בלא צורך בהוכחת נזק.
פיצוי זה יינתן מבלי לגרוע בכל סעד אחר הנתון לרכבת ע"פ החוזה ו/או על פי כל דין ובכלל זה הפסקת
עבודתו של הקבלן בגין הפרת התחייבותו בנספח זה.

חתימה וחותמת

שם החותם ותפקידו

נספח ח'
נספח הוראות ביטחון
.1

תנאי מוקדם להתחלת ביצוע עבודות הקבלן תחת חוזה זה הינו קבלת אישורו של הממונה על הביטחון
ברכבת ישראל )להלן" :הממונה על הביטחון"( ,בהתאם למפורט להלן.

.2

לצורך קבלת האישור מתחייב הקבלן להעביר לא יאוחר מ 14-יום טרם המועד המיועד להתחלת
העבודות ,רשימה שמית מפורטת של האנשים אשר יפעלו מטעמו ו/או עבורו בפרויקטים של הרכבת
ו/או במתחמי הרכבת ובכלל זה עובדי קבלני משנה.
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הרשימה תכלול כל הפרטים הנדרשים בטופס פרטי מועמדים לאישורים ביטחוניים המצורף וכן יצורפו
לרשימה ,לכל עובד ,טופס אישור הסכמה למסירת מידע פלילי ,חתום ע"י העובד עצמו )טופס מצורף(.

.3

הממונה על הביטחון יהיה רשאי לדרוש מהקבלן פרטים ו/או מסמכים נוספים ,בנוגע לכל אחד
מהמנויים ברשימה והקבלן מתחייב למסור לממונה הביטחון כל פרט ו/או מסמך כאמור ללא דיחוי.

.4

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  3לעיל ,מוסכם כי הרכבת רשאית לדרוש כי המנויים ברשימה או חלקם
יעברו בדיקות ביטחוניות ו/או תחקיר בטחוני והקבלן מתחייב להעמיד לרשות הרכבת על חשבונו את
המנויים ,ברשימה לצורך בדיקות ו/או תחקיר כאמור.

.5

במידה ויבקש הקבלן להוסיף אדם לרשימה ,יעביר בקשה על כך בצירוף כל המסמכים המפורטים
בסעיף  2לנספח זה ,לממונה על הביטחון לפחות  7ימים לפני המועד המתוכנן לתחילת עבודתו.

.6

הקבלן מתחייב כי לא יפעל אדם כלשהו מטעמו באתר עבודה של הרכבת או עבור הרכבת ,בלא שקיבל
את אשורו של הממונה על הביטחון ,כאמור לעיל.

.7

כל מידע ו/או מסמך שימסרו לרכבת ע"י ידי הקבלן בהתאם להוראות נספח זה ,ישמש את הרכבת רק
למטרות נספח זה ,ויישמר בסוד.

.8

אישור העסקת תושבי השטחים שאינם אזרחי ישראל מותנה ,בנוסף לאמור לעיל ,בהצגת אישור
העסקה בתוקף ,חתום ע"י המינהל האזרחי ו/או כל אישור הנדרש על פי כל הוראה של הרשויות
המוסמכות בנושא.

.9

אישור העסקת פועלים זרים מותנה ,בנוסף לאמור לעיל ,בהצגת אישור עבודה ואישור שהייה בתוקף
חתום ע"י משרד הפנים ו/או כל אישור הנדרש על פי כל הוראה של הרשויות המוסמכות בנושא.

.10

נמצא אדם המועסק מטעם הקבלן ,בפרויקטים עבור הרכבת ו/או במתחמי הרכבת ,שלא קבל את
אשורו של הממונה על הביטחון ,כאמור לעיל ,יחויב הקבלן בפיצוי מוסכם מראש בסך של  ,₪ 500בגין
כל אדם ולכל יום של הפרה בלא צורך בהוכחת נזק.
פיצוי זה יינתן מבלי לגרוע בכל סעד אחר הנתון לרכבת ע"פ החוזה ו/או על פי כל דין ובכלל זה הפסקת
עבודתו של הקבלן בגין הפרת התחייבותו בנספח זה.

שם החותם ותפקידו

חתימה וחותמת
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רכבת ישראל בע"מ
בטחון
אגף
טל'03-6937524/8 :
פקס'03-6937493 :

הסכמה למסירת מידע
מצורף לנספח הביטחון לחוזה

אני הח"מ ____________________ מס' ת.ז________________ .
שם משפחה

כולל ספרת ביקורת

שם פרטי

שם האב ___________________ :תאריך לידה_______________ :
כתובת___________________________________________________ :
רחוב

מספר

עיר

מיקוד

שם החברה/קבלן ______________________________________

מסכים בזאת כי משטרת ישראל תעביר לנציגו המוסמך של רכבת ישראל ,מידע פלילי
אודותיי בהיקף המגיע ל -רכבת ישראל ,על פי חוק.
ידוע לי ,כי הסכמתי כאמור לעיל פוטרת את המשטרה ממשלוח הודעה אלי בדבר מסירת
המידע אודותיי.

חתימת המצהיר_______________________ :
תאריך_______________________ :
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דף ______ מתוך _______
תאריך _______________
לכבוד
רכבת ישראל  /אגף בטחון
באמצעות פקס'03-6937493 :

טופס פרטי מועמדים לאישורים ביטחוניים
מצורף לנספח הביטחון לחוזה

חוזה מס' __________________ :תאור העבודה___________________________________________________ :
שם הקבלן_________________________________________ :
פרטים להתקשרות חוזרת :שם ______________________:טלפון __________________:פקס'__________________:
מס' הזהות

שם
משפחה

שם
פרטי

שם
האב

תאריך
לידה

כתובת מלאה

הערה :לכל עובד ,יש לצרף טופס אישור הסכמה למסירת מידע פלילי ,חתום ע"י העובד עצמו.

הערות
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טופס הסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי
לצורך קבלת מידע על הרישומים המנוהלים במאגר המידע הפלילי שבמשטרת ישראל יש למלא את פרטי
העובד הדרושים כפי המתואר בטופס זה.

שם השדה

מספר
תווים

מס'
1

תעודת זהות

9

2
3
4
5
6

שם משפחה
שם פרטי
שם אב
תאריך לידה
מיקוד

18
15
15
8
5

7
8
9
10
11

ישוב
רחוב
מס' בית
כניסה
דירה

שדה למילוי

הערות

1 2 3 4 5 6 7 8 9

/

/

שם החברה  /קבלן _________________________________
אני הח"מ ,אשר הפרטים שלי מופיעים במסמך זה ,מסכים בזאת כי משטרת
ישראל תעביר לנציגו המוסמך של רכבת ישראל בע"מ מידע המצוי אודותיי
במרשם הפלילי וזאת בהיקף מידע המגיע ל רכבת ישראל בע"מ על פי חוק
המרשם הפלילי ותקנות השבים התשמ"א .1981
ידוע לי כי הסכמתי כאמור לעיל פוטרת את משטרת ישראל ממשלוח הודעה אלי בדבר מסירת
המידע אודותיי.
מסמך זה יהיה בתוקף בתהליך בדיקת התאמתי הביטחונית לעבודה וכל עוד אהיה מועסק
ב/עבור רכבת ישראל.

חתימת המצהיר

________________________

תאריך

________________________

