חוזה מס' ________
שנערך ונחתם בתל אביב ביום ____ לחודש _______ שנת ______
בין
רכבת ישראל בע"מ ח.פ52-004361-3 .
מבניין הנהלת הרכבת ,דרכי משה  ,3לוד
(להלן" :הרכבת")
מצד אחד;

לבין
_____________________ ח.פ________________ .
רח' __________________
______________________
טל'___________________ :

(להלן" :הקבלן")
מצד שני;

הואיל:

והרכבת מעוניינת בקבלת שירותי ניקיון במוסך חשמלי -לוד ,כמפורט בנספחים המצורפים
לחוזה ,והמהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה (להלן" :העבודות" או "שירותי ניקיון");

והואיל:

ופורסם מכרז מס'  12032על נספחיו (להלן" :המכרז") ,לביצוע שירותי ניקיון והקבלן הציע
לרכבת לספק לה שירותי ניקיון בהתאם לתנאי חוזה זה;

והואיל:

והקבלן הציע לרכבת לקבל על עצמו את ביצוע השירותים נשואי חוזה זה והוא מצהיר ,כי
הוא בעל הידע ,המיומנות ,הניסיון הדרוש לביצוע השירותים ,וכי בידיו כל האמצעים ,הכלים
והעובדים הדרושים לביצועם ברמה הגבוהה ביותר של השירותים וכי הוא מוכן לקבל על
עצמו את ביצוע השירותים במועדים ובתנאים כמפורט בחוזה זה;

והואיל:

והרכבת הסכימה להצעת הקבלן ,הכל כמפורט בהתניות חוזה זה;

והואיל:

ושני הצדדים הסכימו על ביצוע השירותים ע"י הקבלן שלא במסגרת יחסי עבודה הנהוגים בין
עובד למעביד ,אלא כאשר הקבלן פועל כבעל מקצוע עצמאי המעניק את שירותיו לרכבת על
בסיס קבלני ומקבל תמורת ביצוע השירותים ,כמתחייב ממעמד זה ,בהתאם לאמור בחוזה
זה;
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והואיל:

והרכבת הסכימה להתקשרות עם הקבלן על בסיס קבלני על כל המתחייב והמשתמע מכך הן
לעניין תעריפי התשלומים והן לעניין הזכויות והחובות ההדדיות וזאת בהתחשב באופי
השירותים על פי חוזה זה ההולמים את אופי העסקה על פי התקשרות לביצוע עבודה ואינם
הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד למעביד;

והואיל:

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

אי לכך ,הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 .1כללי
.1.1

המבוא והנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה ויפורשו יחד עימו.

.1.2

כותרות הסעיפים משמשות לנוחיות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנותו של חוזה זה.

.1.3

כל שינוי או תיקון לחוזה זה יתבצע בכתב ויישא עליו את חתימות הצדדים שאם לא כן לא
יהיה לו תוקף כלשהו.

.1.4

מסמכי החוזה השונים יפורשו בהתאמה אלא אם צוין אחרת .היה ועל אף האמור לעיל
תתגלה סתירה ו/או אי התאמה בין מסמכי החוזה יפורשו המסמכים על פי הסדר הבא:


הוראות החוזה.



המפרט ונספחיו.



ההצעה ונספחיה.



כל נספח אחר.

.1.5

במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין מסמכי המכרז לבין הסכם זה ,יגברו הוראות הסכם
זה .במקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה לבין הוראות המפרט (נספח א' להסכם זה)
יגברו הוראות המפרט .במקרה של סתירה בין הצעת הקבלן במכרז לבין מסמכי המכרז ו/או
תנאי הסכם זה יגברו הוראות תנאי המכרז ועליהם יגברו הוראות הסכם זה.

.1.6

למען הסר כל ספק במידה וקיימת סתירה או בעיה של פרשנות בין החוזה לנספחים תקבע
הפרשנות על פי החוזה.

 .2הנספחים לחוזה
הנספחים לחוזה זה הינם כמפורט להלן ,ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו:
נספח א' -

מפרט טכני.

נספח ב' -

נספח ביטחון.
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נספח ג' -

צו הרחבה בענף הניקיון מיום  ;19.2.14צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות
בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים ,תשע"ג( 2013-או הוראות ההסכמים
הקיבוצים הכללים בענף הניקיון); חוק להעסקת עובדים על ידי קבלני שירות
בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים ,תשע"ג.2013-

נספח ג'- 1

תצהיר בגין חוקי העבודה המחייבים.

נספח ג'- 2

תצהיר אי הרשעה והטלת עיצומים.

נספח ג'- 3

מכתב ביחס לתלונות עובדי הקבלן.

נספח ד' -

התמורה (לרבות נספח  - Dנספח תמחירי ,ונספח  - Eתצהיר המציע בדבר רכיבי
הצעתו).

נספח ה' -

ביטוח.

נספח ו' -

התחייבות לשמירת סודיות.

נספח ז' -

העברה בנקאית.

נספח ח' -

הוראות בטיחות.

נספח ט' -

ערבות בנקאית.

נספח י' -

טופס הצהרת קבלן בדבר קרובי משפחה המועסקים ברכבת ישראל.
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 .3מהות השירותים
.3.1

הרכבת מוסרת לקבלן והקבלן מתחייב בזאת לבצע את השירותים באופן ,היקף ותדירות
כמפורט במפרט הטכני המצורף כנספח א' לחוזה זה ,והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו .הקבלן
מצהיר ב זאת ,כי ידוע לו שלאור אופי העבודה הדינמי ברכבת המצריך שינויים והתאמות
למציאות משתנה ,הרכבת תהא רשאית לדרוש את שינוי אופן ביצוע השירותים ,היקפם
ותדירותם כאמור בכל עת ,מכל סיבה שהיא ,לרבות סיבות תקציביות ,ארגוניות ,מנהלתיות
והקבלן מוותר על כל טענה ו/או דרישה מהרכבת ביחס לכך ובכלל זה טענה על הפסד רווחים
ו/או הכנסה .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מצהיר הקבלן כי ידוע לו שהרכבת תהיה רשאית
לשנות מעת לעת את היקף העבודה ובכלל זה להגדילו ו/או להקטינו ו/או לשנות את הערכות
העבודה ו/או סוגי העבודה (ובכלל זה להקטין ו/או להגדיל כח אדם) והקבלן מוותר על כל
טענה ו/או דרישה מהרכבת ביחס לכך ובכלל זה טענה על הפסד רווחים ו/או הכנסה.

.3.2

בכפוף לאמור בהסכם זה להלן ,הקבלן מתחייב לבצע את השירותים באתרים המצוינים
בנספח א' ,ובהתאם לפירוט שעות העבודה המינימאליות הנדרשות במפרט.

.3.3

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובנוסף ,הרכבת תהא רשאית בכל תקופת ההתקשרות להחליט על
הוספה ו/או גריעה מהשירותים המפורטים בנספח א' .החלטת הרכבת כאמור תהא סופית
ובלתי ניתנת לערעור ,והקבלן מתחייב למלא אחר ההחלטה מיד עם קבלתה ומוותר על כל
טענה ו/או דרישה מהרכבת ביחס לכך ובכלל זה טענה על הפסד רווחים ו/או הכנסה ,אם וככל
שתחליט הרכבת על שינויים כאמור.

.3.4

למען הסר כל ספק ,כל השירותים יבוצעו בהתאם ולפי התמורה המפורטת בחוזה זה
ובנספחיו .מובהר ומוסכם בזאת ,כי אין הרכבת מתחייבת להזמין אי אלו מהעבודות
המופיעות בס"ק זה.

.3.5

השירותים יינתנו ע"י הקבלן בימי השבוע א'-ו' ובמוצ"ש ,לרבות ערבי חג ומוצאי חג ,ביום
העצמאות ובימי שבתון במשק בהם הרכבת פעילה .מובהר ,כי הקבלן לא יעסיק עובד ביום
מנוחתו השבועי ובמידת הצורך מתחייב הקבלן לקבל היתר כנדרש ע"פ דין לעבודה ביום
המנוחה השבועי.

.3.6

מובהר ,כי ההסכם אינו מעניק בלעדיות לקבלן והרכבת תהיה רשאית לפי שיקול דעתה ובכלל
זה (אך לא רק) בשל חוסר שביעות רצון או בשל העובדה ,כי הקבלן יתקשה בביצוע השירותים
– להוסיף קבלנים נוספים לביצוע השירותים ו/או להקטין את היקף השירותים שהקבלן
מבצע ולמסור את ביצועם לצד שלישי (ובכלל זה להעבירם לקבלן המבצע עבור הרכבת
עבודות ניקיון באזור שאינו האזור נשוא הסכם זה) ו/או לבצעם בעצמה ,בין באופן זמני ובין
באופן קבוע למשך תקופת הסכם זה ,הכל לפי שיקול דעתה והקבלן מוותר בזאת על כל טענה
ו/או דרישה מהרכבת ביחס לכך ובכלל זה טענה על הפסד רווחים ו/או הכנסה.
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.3.7

הרכבת תהא רשאית מעת לעת ולפי שיקול דעתה על מנת לנצל את שירותיו של הקבלן באופן
יעיל ועל מנת להתאים את השירותים לצרכיה להורות לקבלן לבצע עבודות ניקיון מיוחדות
(למשל ,להשתתף בניקיון הצי הנייד של הרכבת) ו/או לשנות את תמהיל השירותים ו/או
תדירותם (למשל ,להפחית בהיקף שירות מסוים ולהוסיף על שירות אחר) ,וזאת ללא תוספת
תמורה כלשהי לקבלן בגין שינויים אלה .הקבלן מצהיר ,כי הוא מוותר על כל טענה ו/או
דרישה מהרכבת ביחס לכך ובכלל זה טענה על הפסד רווחים ו/או הכנסה וישתף פעולה באופן
מלא עם הרכבת על מנת שבכל תקופת ההסכם השירותים יבוצעו באופן יעיל ובאופן חסכוני.

.3.8

מוסכם בין הצדדים כי מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,לרכבת תהיה האופציה ,מעת לעת ולפי
שיקול דעתה הבלעדי ,להוסיף סוגי עבודות נוספים ,בין באופן זמני ובין באופן קבוע למשך
תקופת הסכם זה ,ובכלל זה עבודות המבוצעות על ידי קבלני ניקיון אחרים של הרכבת וזאת
מעבר למפורט בנספח א' להסכם זה .התמורה עבור העבודות הנוספות תהא על בסיס מחירי
הסכם זה .אם וככל שתסבור הרכבת לפי שיקול דעתה ,לאחר שתשמע את טענות הקבלן ,כי
לא ניתן לתמחר עבודות נוספות ו/או אתרים נוספים לפי מחירי הסכם זה הרי שהצדדים
ינהלו מש א ומתן בתום לב ביחס להוספה כאמור על בסיס מחירי חוזה זה או שהרכבת תבצע
תיחור בין הקבלן לבין הקבלן המבצע עבור עבודות ניקיון באזור שאינו האזור נשוא הסכם
זה) ו/או באמצעות פנייה לצד שלישי לצורך קבלת הצעת מחיר ,הכל לפי שיקול דעתה של
הרכבת .לא יגיעו הצדדים להסכמה בדבר התוספת ,הרי שהתוספת תקבע על פי החלטת
הרכבת והחלטה זו תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור ,והקבלן מוותר על כל טענה ו/או
דרישה מהרכבת ביחס לכך ובכלל זה טענה על הפסד רווחים ו/או הכנסה.

.3.9

מבלי לגרוע מזכותה של הרכבת לפי סעיף זה ,הקבלן מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים ,כי
הרכבת תהא רשאית להשהות ,מעת לעת ולפי שיקול דעתה ,מספר פעמים ,תחילת חלק
מהשירותים ו/או כולם ו/או להשהות ביצוע חלק מהשירותים במהלך ההסכם וזאת במתן
הודעת השהייה בכתב מאת הרכבת לקבלן ,וזאת מכל סיבה שהיא ובכלל זה סיבות תקציביות
ו/או ארגוניות ו/או פנימיות של הרכבת והקבלן מוותר על כל טענה ו/או דרישה מהרכבת
ביחס לכך ובכלל זה טענה על הפסד רווחים ו/או הכנסה .למען הסר ספק ,מובהר ,כי בתקופת
ההשהייה לא יהיה הקבלן זכאי לתמורה בגין השירותים אשר הושהו.

.3.10

מוסכם ,כי החלטות הרכבת להפסיק ו/או להקטין ו/או לשנות ו/או להוסיף ו/או להשהות את
היקף השירותים כמפורט בסעיף זה תעשה בהודעה בכתב של הרכבת לקבלן לפחות  15יום
מראש ככל הניתן לאחר שמיעת טענותיו של הקבלן ואולם בכל מקרה (גם אם נשמעו טענותיו
של הקבלן וגם אם לאו) ההחלטה הסופית תהא של הרכבת ותהא בלתי ניתנת לערעור .למען
הספר ספק ,מוסכם כי לא יהיה בעובדה שהרכבת לא שמעה טענותיו של הקבלן כדי לפגוע
בזכותה של הרכבת לבצע את השינויים כמפורט בסעיף זה .השינויים כאמור יתכן ויהיו
לתקופה קצובה ו/או למשך כל תקופת ההסכם ויתכן ויבוצעו מספר פעמים במהלך תקופת
ההסכם ללא הגבלה .לוח הזמנים לביצוע השינויים יקבע על פי החלטת הרכבת ויתכן ויהיה
בהדרגה או בבת אחת ,הכל לפי החלטת הרכבת שיקוליה וצרכיה.

.3.11

הקבלן מצהיר בזאת ,כי הוא הבין משמעות האמור בסעיף  3זה והסיכון הכרוך בהם
מבחינתו ,שיקלל אותם בהצעתו הכספית (נספח ד') והוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה
ביחס לכך לרבות ,אך מבלי לגרוע מהאמור טענה על הפסד (לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות
האמור הפסדים בשל הוצאות כח אדם) ו/או הפסד רווחים ו/או הכנסה.

עמוד  6מתוך 60
 .4הצהרות הקבלן
 .4.1הקבלן מצהיר כי ברשותו רישיון כדין ותקף לפעול כקבלן שירות בתחום הניקיון .העתק מהרישיון
מצ"ב.
 .4.1.4.2הקבלן מצהיר בזאת ,כי הוא ראה ו/או מכיר את האתרים לביצוע השירותים וכי הוא יכול
ומסוגל לבצע את השירותים כנדרש לפי חוזה זה וכי ידוע לו כי יתכנו שירותים נוספים שידרשו
לביצועו של הקבלן על ידי הרכבת .כן מצהיר הקבלן כי השירותים הנדרשים בחוזה זה בהירים לו,
וכי הוא מתחייב לבצעם במירב הקפדנות ,היעילות והידע המקצועי ולשביעות רצונה המלא של
הרכבת.
 .4.2.4.3הקבלן מצהיר ,כי ידוע לו ,שעבודות הניקיון הנדרשות על פי החוזה תבוצענה על ידו ,בכל
שעות היממה ובכל ימי השבוע בהתאם לשעות וימי הפעילות של הרכבות בכל השנה וכפי שיידרש
מעת לעת כאמור בנספח א' ובין היתר ,בערבי ובמוצאי שבתות וחגים ,בחול המועד ,ביום
העצמאות ,בימי שבתון שהרכבת פעילה וכד' .הניקיון כאמור יבוצע במחירים הנקובים בנספח ד'
להסכם זה.
 .4.3.4.4הקבלן מצהיר בזה שידוע לו ,כי הרכבת הסכימה לחתום על חוזה זה ,רק לאחר שהקבלן
הצהיר כי יש בידיו ,כל הרישיונות וההיתרים הדרושים על פי דין ,לביצוע והפעלת חוזה זה.
 .4.4.4.5הקבלן מצהיר כי ידוע לו ,שהרכבת הסכימה לכריתת חוזה זה עמו בהסתמכה בין היתר על:
)1

נכונותו המוצהרת והמפורשת של הקבלן לקבל את מלוא האחריות לביצוע ומתן השירות;

)2

הצהרותיו והסבריו של הקבלן אודות ניסיונו הקודם הרלבנטי וכושרו לבצע את מכלול
התחייבויותיו על פי הסכם זה ,בכל עת בתקופת החוזה;

 .4.5.4.6הקבלן מצהיר ומסכים במיוחד ,שידוע לו והובהר לו ,כי בנסיבות ההתקשרות בחוזה זה,
מהותו ומטרותיו ,הרי מבלי לגרוע מכלל זכויותיה של הרכבת על פי החוזה או על פי דין ומבלי
לגרוע מכל התחייבויות הקבלן לפי החוזה ,צפויה במיוחד עמידה ודרישה של הרכבת על קיום
מדוקדק וקפדני של התחייבויות הקבלן במלואן ובכל עת וכי הקבלן יהיה אחראי בלעדי לתוצאות
ישירות ועקיפות של הפרת התחייבויותיו ,בין שהן יסודיות ובין שאינן יסודיות.
 .4.6.4.7הקבלן מצהיר ,כי במשך תקופת ההתקשרות לפי חוזה זה יחזיק בתעודת הסמכה בתוקף
בהתאם לתקן ( ISO9001:2008תקן  ISOכללי).
 .4.7.4.8הקבלן מצהיר ,מאשר ומתחייב בזה ,כתנאי יסודי של חוזה זה ,כי כח האדם שיידרש לו נטו
בפועל לביצוע בעין של מלוא השירות ,יהיה זמין ויעמוד לרשותו בכל עת.
 .4.8.4.9חובת קיום מאגר כח אדם כאמור על ידי הקבלן אין בה משום הטלת התחייבות
כלשהי ,על הרכבת ,אודות תעסוקה בפועל של כולו או מקצתו ,על ידי הקבלן
למטרות חוזה זה.
 .4.9.4.10הקבלן מצהיר בזאת ,כי ידוע לו כי האחריות לטיב השירותים והתחייבויותיו האחרות על פי
חוזה זה חלות עליו בלבד.
הקבלן מצהיר בזאת ,כי ידוע לו שאין בכל האמור בחוזה זה או בכל הודעה שתינתן
.4.10.4.11
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 עליו על פי כל דין.
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הקבלן מצהיר בזאת ,כי ידוע לו שהרכבת זכאית להקטין ו/או להגדיל את היקף
.4.11.4.12
השירותים לסוגיהם השונים או להפסיקם או להשעותם באופן זמני ,בכל עת ועל פי שיקול
דעתה הבלעדי של הרכבת ,לרבות בשל סיבות מנהליות ,תקציביות ,ארגוניות .לקבלן לא תהא
כל טענה ו/או דרישה כלפי הרכבת במידה והרכבת תחליט להפסיק או להשעות חלק
מהשירותים והקבלן מצהיר ,כי לקח בחשבון עניין זה בטרם חתימתו על הסכם זה לרבות כל
הסיכונים הכלכליים הכרוכים בכל וכאמור מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה.
 .5התחייבויות הקבלן
מבלי לגרוע מהתחייבויותיו האחרות של הקבלן על פי חוזה זה:
 .5.1הקבלן מתחייב בזאת להשתמש לשם ביצוע השירותים בציוד ובחומרים שלא יגרמו נזק למשרדים,
מתחמים ,תחנות הרכבת ואתרים תפעוליים שונים לרבות לריהוט ,לכלי העבודה ,למחשוב ולכלים
המצויים באתרים אלו .בהעדר מפרט של היצרן לציוד או לחומרי הניקוי הנדרשים ,ישתמש הקבלן
אך ורק בציוד ובחומרים המאושרים על יד מכון התקנים הישראלי ,או מכון לסיבים ומוצרי עור
או גורם אחר שיאושר על ידי הרכבת בכתב ומראש .כמו כן מתחייב הקבלן לספק את הציוד
והחומרים ועל חשבונו ואילו הרכבת תספק לקבלן מים וחשמל לתאורה ולהפעלת מכשירי הניקוי
ללא תשלום.
 .5.2אם יחליט הקבלן או יידרש על פי החוזה ,להשתמש לצורך ביצוע השירותים ,באמצעי עזר לרבות
אך לא רק ,צינורות גומי להתזת מים ושטיפה ,מכונות לשטיפה ,לקרצוף ,לשאיבה ,שואבי אבק,
כבלים ,מאריכים חשמליים ,סולמות ,גרניק ,מטאטא כביש ,מכונת שטיפה רכובה ,מכונה שטיפה
הליכה ,מכונת פוליש ,מכונת שטיפה בקיטור ובמקרים בהם נדרש על פי החוזה ,מתחייב בזאת
הקבלן ,כי כל אמצעי העזר כאמור יירכשו מכספו הוא ויהוו רכושו הבלעדי וכי הטיפול בהם,
הפעלתם ושמירתם יהיו על אחריותו ועל חשבונו בלבד.
 .5.3הקבלן מתחייב בזאת לסלק באופן שוטף את כל הפסולת והאשפה מאתר ביצוע השירותים למקום
שעליו תורה הרכבת ,להלן באופן שאתר ביצוע השירותים יהיו נקיים לאורך זמן והכל כמפורט
בהוראות נספח א' .מובהר כי בשום אופן לא יטאטא ו/או יעביר הקבלן פסולת כלשהי אל מסילות
הברזל.
 .5.4הקבלן מתחייב בזאת ,במהלך תוקפו של חוזה זה ,להעסיק כוח אדם מקצועי ומיומן לביצוע
התחייבויותיו על פי חוזה זה ולהשתמש במספר עובדים שיספיק בכל עת לביצוע התחייבויותיו על
פי חוזה זה .כן ידאג הקבלן להנהגת שיטות עבודה בטוחות המבטיחות את בטיחותם של עובדיו
ו/או מי מטעמו ו/או הרכבת ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או צד שלישי כלשהו ולבצע את
השירותים על פי כללי הבטיחות החלים או שיחולו על פי הוראות כל דין ועל פי הוראות הבטיחות
מטעם הרכבת ,המצ"ב כנספח ח'.
 .5.5הקבלן יפעל להחזקת רישיון בתוקף כקבלן שירותים בתחום הניקיון וזאת למשך כל תקופת
ההסכם; כי יקיים במשך כל תקופת החוזה את האמור בחוקי העבודה ובכלל זה את האמור
בחוקים ,צווים וצווי ההרחבה/הסכמים המפורטים בנספח ג' לחוזה זה וכל חוק אחר החל עליו
ו/או אשר יחליפם או יתווסף אליהם לגבי העובדים שיועסקו על ידו בביצוע התחייבויותיו על פי
חוזה זה .הקבלן מתחייב לעמוד בכל הדרישות שנקבעו בהוראות צו ההרחבה בענף הניקיון ,מיום
 ,19.2.14לרבות בכל עדכון בחקיקה  /צווים /הוראות שיתווסף במהלך תקופת ההתקשרות.
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 .5.6הקבלן מצהיר ,כי ידוע לו שככל שלא יהיה בעל רישיון בתוקף לפעול כקבלן שירות בתחום הניקיון
ו/או אי קיום חובות הקבלן בעניין זכויות עובדים לפי חוקי העבודה ,צווי ההרחבה וההסכמים
הקיבוציים הרלוונטיים לענף והסכם ההתקשרות יהוו הפרה יסודית של ההסכם.
 .5.7הקבלן מתחייב לבצע את השירותים באופן מדויק ,ברמה מקצועית גבוהה ,בנאמנות ,בדייקנות,
במומחיות וכי הצוות שיעסיק יהיה בעל כל הכישורים והמיומנויות המתאימים לביצוע השירותים,
בהתאם לאמור בחוזה זה ובמועדים שיידרש.
 .5.8הקבלן מתחייב להיערך בכל עת בתקופת החוזה ,לביצוע כל עבודות שידרשו בכל אתרי הרכבת על
פי הצורך ועל פי התפתחות פעילות הרכבת ובין היתר לפתיחת סניפים באזורים בהם היקף
הפעילות יחייב זאת.
 .5.9הקבלן מתחייב בזאת למסור את שמותיהם ופרטיהם של עובדיו לקב"ט הרכבת לשם קבלת אישור
בטחוני להעסקתם בשטח מסילות הברזל ולפעול בהתאם לנספח הביטחון ,המצ"ב כנספח ב'.
מובהר ,כי כל עוד לא ניתן אישור כאמור ,לא יוכל מי מעובדיו של הקבלן לעבוד באתרי הרכבת.
 .5.10מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה ולמען הסר כל ספק ,בטרם ביצוע כל שירות מתחייב הקבלן
לדאוג ולוודא שנתקבל אישור מאיש הביטחון של הרכבת לתחילת הביצוע כאמור.
 .5.11בכל עת במהלך ביצוע השירותים יהיו הקבלן ,עובדיו וכל מי מטעמו כפופים ,נוסף על הוראות
הבטיחות כאמור בכל דין ,גם להוראות הביטחון והבטיחות שיינתנו במקום ביצוע השירותים.
 .5.12הקבלן מתחייב שלא יעסיק ,במישרין או בעקיפין ,את עובדי הרכבת או קרובי משפחה של עובדי
הרכבת .לצורך כך מתחייב הקבלן להחתים כל עובד או מנהל הנקלט לעבודה כחלק מהשירותים
הניתנים במסגרת חוזה זה ,על הצהרה שאינו עובד רכבת או קרוב משפחה של עובד רכבת
באמצעות "טופס הצהרת עובד קבלן בדבר קרובי משפחה המועסקים ברכבת ישראל" (נספח י'
להסכם) .חרף האמור לעיל ,במקרים בהם הקבלן יהיה מעוניין להעסיק עובד או מנהל שהינו
קרוב משפחה של עובד רכבת ,יגיש הקבלן בקשה בכתב לרכבת לפי נהלים שיקבעו על ידי הרכבת
ומעת לעת .החלטת הרכבת תהיה סופית ומוחלטת ובלתי ניתנת לערעור.
 .5.13הקבלן מתחייב בזאת שלא יעסיק עובדים שאינם אזרחי מדינת ישראל.
 .5.14מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה תהא הרכבת רשאית להורות לקבלן ,בין בעל פה ובין בכתב ולפי
שיקול דעתה ,לחדול מלהעסיק בביצוע השירותים ולהרחיק מהאתרים בהם מבוצעים השירותים
כל עובד מעובדיו של הקבלן והקבלן יהא חייב להפסיק את הצבת העובד ,כאמור ,באתר מיד עם
דרישת הרכבת לעשות כן .הרכבת לא תפצה את הקבלן בדרך כלשהי בעד הפסדים או נזקים
שנגרמו לו (אם בכלל) בשל הדרישה כאמור לעיל אם וככל שיערוך הקבלן שימוע למי מעובדיו
נותני השירותים על פי ההסכם ,אזי עליו להודיע על כך מראש לרכבת ולאפשר לנציג מטעמה
להשתתף בשיחת השימוע.
 .5.15מוסכם בזאת בין הצדדים ,כי כניסתו של הקבלן ו/או עובדיו לאתרים בהם יבוצעו השירותים
תהיה אך ורק למטרת ביצוע השירותים ,בהתאם להוראות חוזה זה ולא לכל מטרה אחרת ויחולו
עליהם ההוראות ,התקנות והנהלים החלים בשטח מסילות הברזל .מבלי לגרוע מהאמור בס"ק
זה ,הקבלן מתחייב בזאת במפורש לבצע מייד כל הוראה של הרכבת ,ללא יוצא מן הכלל ,בקשר
עם השהייה באתרים כאמור ו/או ביצוע השירותים .כמו כן מתחייב הקבלן שעובדיו וכל מי
מטעמו יעזוב מיד עם סיום השירותים את האתר בו ביצע את השירותים.
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 .5.16הקבלן ו/או עובדיו לא ישתמשו בציוד כלשהו של הרכבת במהלך ביצוע השירותים ,למעט פרטי
ציוד אשר ביחס אליהם במפרט (נספח א' להסכם זה) נקבע מפורשות ,כי יועמד לרשותו של
הקבלן ע"י הרכבת.
 .5.17הקבלן מתחייב בזאת לא להרשות כניסתם ,לאתרים בהם יבוצעו השירותים ,של אנשים
שכניסתם לא אושרה על ידי מנהל החוזה או מי מעובדי הרכבת.
 .5.18הקבלן מתחייב בזאת למסור לרכבת ,מיד לאחר קבלת דרישה לכך או עם סיומו של חוזה זה -
לפי המוקדם ביניהם  -את כל המידע והמסמכים או חומר אחר שנמסר לו ,התקבל על ידיו ,או
הוכן על ידיו בקשר עם ביצוע השירותים.
 .5.19עובדי הקבלן המועסקים במתחמי הרכבת ,ילבשו מדים אשר יאושרו על ידי הרכבת .המדים יהיו
נקיים ומסודרים ויצוין עליהם שם הקבלן ושם העובד באופן בולט לעין ,ובהתאם לדרישות
בנספח א' .הקבלן יאשר את דגמי הבגדים והתאמתם לעבודה אצל מנהל החוזה ברכבת ,בטרם
להתחלת מתן השירותים.
 .5.20הקבלן מתחייב לצייד על חשבונו את עובדיו במדים ,נעלי בטיחות וביגוד בכמות מתאימה ,לכל
עונות השנה לרבות ביגוד חם וציוד הגנה מפני גשם ,והכל בהתאם לאישור דגמי הבגדים ומיתוג
כנדרש על ידי הרכבת בנספח א' ,ובהתאם לנדרש בצו הרחבה בענף הניקיון מיום 19.2.2014
המצ"ב כנספח ג' ו/או בהתאם לכל עדכון בצו  /הסכם  /חוק.
 .5.21הקבלן יקיים מערכת פיקוח רצופה על עבודת כל עובדיו באמצעות מנהלים ומפקחים מטעמו
אשר יוודאו כי העבודות מבוצעות כראוי ובהתאם להוראות הסכם זה.
 .5.22מובהר ,כי עובדי הקבלן אינם רשאים לנסוע ברכבת ללא תשלום .הקבלן מתחייב להסביר
לעובדיו ,כי אינם רשאים לנסוע ברכבת ללא תשלום כאמור .מובהר ,כי במידה ועובד קבלן ייתפס
נוסע ללא כרטיס – הרכבת תשית על הקבלן קנס בשיעור הקנס שמוטל על נוסע אשר נתפס נוסע
ללא כרטיס נסיעה ברכבת ישראל.
 .5.23עבודה בחירום:
על אף האמור בכל הוראה בחוזה זה  -במצב חירום ימשיך הקבלן לקיים הוראות חוזה זה ללא
תוספת תמורה כלשהי .מבלי לגרוע מן האמור ,במצב חירום יספק הקבלן לעובדיו או מי מטעמו,
את כל האמצעים הנדרשים לתפקודם במצב חירום ,לרבות ציוד מגן אישי ו/או קולקטיבי
ולספקם ברציפות ולאלתר .על הקבלן להיות ערוך בכל עת ,ומוכן לכל תרחיש על מנת לעמוד
בהוראות סעיף זה .מובהר ,כי ציוד חירום כאמור יועמד ע"י הקבלן באופן קבוע לעובדיו
במתחמי הרכבת.
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.
מובהר ,כי הפרה של סעיף זה הינה הפרה יסודית של החוזה ,ומבלי לגרוע מכל הוראה אחרת
בחוזה ,תוכל הרכבת לנקוט בגינה כלפי הקבלן בכל סעד ,לרבות ניכוי ,קיזוז ,או חילוט ערבויות.
 .5.24איסור עבודה באמצעות קבלן משנה
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א .הקבלן לא יהא רשאי להשתמש בשירותי קבלן משנה אלא במקרים ייחודיים אשר יקבלו
את אישור הרכבת בכתב ומראש ולתקופה קצובה בלבד.
ב .למען הסר ספק מובהר ,כי הרכבת אינה מתחייבת לאשר העסקת קבלני משנה .בכל
מקרה ,העסקת קבלני משנה כאמור לא תגרע מאחריותו הכוללת של הקבלן כלפי הרכבת
לרבות אחריותו המקצועית ,למילוי התחייבויותיו (בין אלה המבוצעות על ידו ובין אלה
המבוצעות על ידי קבלני משנה מטעמו) תחת הסכם זה על נספחיו ככתבן וכלשונן.
 .6תיאום ופיקוח
 .6.1הרכבת תמנה מנהל מטעמה שיהיה מוסמך לפקח על ביצוע השירותים ותיאומם (להלן:
"המנהל" " /מנהל החוזה") מבלי שהמינוי יגרע מאי אלו מהתחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה
זה .למען הסר ספק ,פעולותיו של המנהל לא יטילו על הרכבת אחריות כלשהי לגבי טיב
השירותים.
 .6.2כמנהל מטעם הרכבת בכל הקשור לביצוע השירותים ויתר התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה
זה ישמש מנהל אגף לוגיסטיקה ומנהל אגף שירות לנוסע ו/או מי מטעמם לפי העניין ובכלל זה
ע"י הפעלת מנהלים נפרדים ונוספים בכל אתר מאתרי רכבת ישראל לפי העניין ,ומבלי לגרוע
מהאמור בנספח א' לחוזה זה ומיתר התחייבויותיו של הקבלן:
 .6.2.1הקבלן מתחייב בזה לקבל את הנחיות המנהל וזאת מבלי לגרוע מאחריות הקבלן
ומחובותיו על פי חוזה זה או על פי כל דין.
 .6.2.2הקבלן ימסור למנהל ,דין וחשבון על ביצוע עבודות הניקוי כמפורט בנספח א' להסכם זה,
וכן על פי בקשת המנהל ,ימסור דין וחשבון ו/או הסברים לעניין ביצוע השירותים מידי
פעם בפעם וכן ימסור למנ הל כל הסבר שיידרש על ידו בכל עניין הכרוך והקשור עם ביצוע
יתר התחייבויותיו על פי חוזה זה ועל פי נספחיו.
 .6.2.3המנהל או מי מטעמו רשאים בכל עת לבדוק בדיקה על פי תקן או הוראות הרכבת את טיב
וסוג הציוד והחומרים שמשתמש בהם הקבלן ,ואת הסידורים הכרוכים בשירותים ועל
הקבלן לאפשר להם לעשות זאת .קבע המנהל ,כי הללו ,כולם או מקצתם ,אינם תקינים,
תהא קביעתו סופית והקבלן לא ישתמש בציוד ובחומרים ולא יפעיל את האמצעים
שנפסלו.
 .6.2.4הקבלן מתחייב בזאת למנות מנהלי עבודה/מפקחים מצדו שיובילו את ביצוע שירותי
הקבלן בכל אחד מהאתרים בהם מתבצעים השירותים ושיהיו מעובדיו הבכירים
והמקצועיים והמנוסים של הקבלן ,בעלי ניסיון ישיר ומוכח בביצועם של השירותים
כאמור בחוזה זה ,שתפקידם יהיה ביצוע השירותים מול הרכבת (להלן" :מנהל העבודה"),
הכל כמפורט במפרט -נספח א' להסכם זה .מובהר ,כי הקבלן רשאי להציב מנהלי עבודה
נוספים מטעמו בהתאם לשיקול דעתו ,בכפוף להוראות סעיף זה להלן ,אך לא יהיה רשאי
לדרוש בשל כל תמורה נוספת .מנהלי העבודה יהיו ,בין היתר ,הגורם המקצועי מטעם
הקבלן אליו תוכל הרכבת לפנות בכל עת ושעה לעניין ביצוע השירותים והתחייבויות
הקבלן על פי חוזה זה ובכל מקרה מתחייב הקבלן כי מנהלי העבודה יהיו נוכחים באתר
ביצוע השירותים שבאחריותם בכל עת שמבוצעים בו השירותים .מבלי לגרוע מהאמור
לעיל בס"ק זה.
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 .6.2.5הקבלן מתחייב להעביר לרכבת את רשימת מנהלי העבודה שמונו על ידו תוך זמן סביר
מיום מינויים וטרם התחלת עבודתם ,לשם קבלת אישור מאת מנהל החוזה להעסקתם
כמנהלי עבודה במסגרת חוזה זה .למען הסר כל ספק ,הרכבת שומרת לעצמה את הזכות
לדרוש את החלפת מי ממנהלי העבודה במהלך תוקפו של חוזה זה והקבלן מתחייב
להחליפם ולהעמיד תחתם מוביל עבודה אחר שיאושר על ידי המנהל.
 .6.2.6הקבלן מתחייב בזאת שבכל עת במהלך תוקפו של חוזה זה יפעיל משרד ו/או מוקד,
הכולל מכשיר טלפון זמין ,לעניין ביצוע של השירותים והתחייבויותיו על פי חוזה זה
ושאליו תוכל הרכבת לפנות בכל עת לגבי כל עניין הנוגע לחוזה זה ובין היתר בכל האמור
לעניין תיקון ליקויים.
 .7תשלומים וזכויות בהם חייב הקבלן לעובדיו  -נותני השירותים
 .7.1בהתאם לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב ,2011-הקבלן מצהיר ומתחייב כי במשך
כל תקופת החוזה לרבות תקופת האופציה ישולם לעובדי ואחראי הניקיון שיועסקו מטעמו בביצוע
שירותי ניקיון נשוא מכרז זה ,שכר יסוד שלא יפחת משכר היסוד השעתי (ללא זכויות סוציאליות)
הקבוע בנספח התמחירי המצ"ב בנספח ד' ועלות שכר מינימאלית כולל זכויות סוציאליות שלא
תפחת מהעלות השכר המינימאלית כולל זכויות סוציאליות הקבועה בנספח התמחירי ,וכן מצהיר
ומתחייב כי ישולם לעובדי ואחראי הניקיון שיועסקו מטעמו בביצוע שירותי ניקיון נשוא מכרז זה,
שכר יסוד שעתי שלא יפחת מהשכר השעתי המינימאלי ו/או שכר המינימום המתחייב מכוח
הוראות החקיקה ו/או צווים ו/או הסכמים קיבוציים ו/או צווי הרחבה בענף הניקיון ו/או הוראת
דין מחייבת אחרת וכן כי תשולם עלות שכר מינימאלית כולל זכויות סוציאליות שלא תפחת
מהעלות הנדרשת בהתאם לנדרש על פי הוראות החקיקה ו/או צווים ו/או הסכמים קיבוציים ו/או
צווי הרחבה בענף הניקיון ו/או הוראת דין מחייבת אחרת.
 .7.2הקבלן מצהיר ומתחייב ,כי במידה והרכבת התירה לו ליבצע את שירותי הניקיון באמצעות קבלן
משנה מטעמו ,אזי הקבלן יחתום על הסכם עם קבלן המשנה מטעמו ,במסגרתו קבלן המשנה
מתחייב במלואן בכל ההתחייבויות אשר הקבלן התחייב בהן בהסכם זה לרבות הצגת רישיון כדין
ותקף לפעול כקבלן שירות בתחום הניקיון .מבלי לגרוע מכך ,קבלן המשנה יתחייב לשלם לעובדי
ואחראי הניקיון שיועסקו מטעמו בביצוע שירותי ניקיון נשוא מכרז זה ,שכר יסוד שלא יפחת
משכר היסוד השעתי (ללא זכויות סוציאליות) הקבוע בנספח התמחירי המצ"ב בנספח ד' ועלות
שכר מינימאלית כולל זכויות סוציאליות שלא תפחת מהעלות השכר המינימאלית כולל זכויות
סוציאליות הקבועה בנספח התמחירי ,וכן יתחייב קבלן המשנה לשלם לעובדי ואחראי הניקיון
שיועסקו מטעמו בביצוע שירותי ניקיון נשוא מכרז זה ,שכר יסוד שעתי שלא יפחת מהשכר השעתי
המינימאלי ו/או שכר המינימום המתחייב מכוח הוראות החקיקה ו/או צווים ו/או הסכמים
קיבוציים ו/או צווי הרחבה בענף הניקיון ו/או הוראת דין מחייבת אחרת וכן כי תשולם עלות שכר
מינימאלית כולל זכויות סוציאליות שלא תפחת מהעלות הנדרשת בהתאם לנדרש על פי הוראות
החקיקה ו/או צווים ו/או הסכמים קיבוציים ו/או צווי הרחבה בענף הניקיון ו/או הוראת דין
מחייבת אחרת.
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 .7.3הקבלן מתחייב להעביר למזמין אחת ל –  9חודשים ,או מיד עם דרישת הרכבת ,אישור של רו"ח
אשר ביצע בדיקות לגבי  10%לפחות (או לגבי יותר מ 10%-מעובדים בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי הרכבת) מעובדי הניקיון המועסקים על ידי הקבלן בביצוע עבודות ניקיון נשוא חוזה זה,
לפיו העובדים המועסקים על ידי קיבלו את כל התשלומים וההפרשות בקשר עם העסקתם
כמתחייב עפ"י כל דין ובכלל זה לפי צו ההרחבה בענף הניקיון .האישור יכלול והצהרה ,כי שכרם
לא פוחת מהשכר המינימאלי הקבוע בחוק לרבות בהסכמים קיבוציים וצווי הרחבה בענף הניקיון
וכי הם מקבלים את כל המרכיבים להם הם זכאים בהתאם לנספח התמחירי .על האישור להיות
חתום על ידי רואה חשבון המאשר את תוכן המסמך לאחר שביצע את הבדיקות הדרושות .היה
והקבלן לא ימציא אישור כאמור  -יהא המזמין רשאי לבטל הסכם זה בתוך  7ימים מהיום בו היה
על הקבלן להמציא אישור כאמור ולקבלן לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה בעניין זה.
 .7.4מובהר ,כי לאחר שיוכשרו ע"י משרד הכלכלה "בודקי שכר מוסמכים" ,יועבר ע"י הקבלן מדי 6
חודשים ,או מיד עם דרישת הרכבת ,דו"ח הבדיקות שנערך ע"י בודק שכר מוסמך ,כהגדרתו בחוק
להגברת האכיפה של דיני עבודה ,התשע"ב – .2011
 .7.5הקבלן מצהיר ומתחייב ,כי התמורה המפורטת בנספח התמורה אשר תשולם לו לאורך חיי החוזה
לרבות תקופת האופציה ,הינה נאותה והוגנת וכוללת רווח נאות והוגן עבור כל ההוצאות הכרוכות
הנובעות משירותי הניקיון (לרבות עלות העסקת עובדי  /אחראי הניקיון) וכן יתר ההתחייבויות של
הקבלן על פי החוזה או על פי כל דין.
 .7.6הקבלן מצהיר ומתחייב ,כי במידה והקבלן יבצע את שירותי הניקיון באמצעות קבלן משנה
מטעמו ,אזי הקבלן יחתום על הסכם עם קבלן המשנה מטעמו ,במסגרתו יתחייבו הצדדים כי
התמורה שתשולם לקבלן המשנה על ידי הקבלן לאורך חיי החוזה לרבות תקופת האופציה ,הינה
נאותה והוגנת וכוללת רווח נאות והוגן עבור כל ההוצאות הכרוכות הנובעות משירותי הניקיון
(לרבות עלות העסקת עובדי  /אחראי הניקיון) וכן יתר ההתחייבויות של הקבלן על פי החוזה או על
פי כל דין .יובהר ,כי לא תשמע כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מצד קבלן המשנה כלפי המזמין
בעניין זה.
 .7.7מנהל הקבלן וכל בעלי הזיקה לקבלן יחתמו על תצהיר בדבר שמירה על זכויות עובדים בנוסח
המצורף כנספח ג' 1להסכם ועל תצהיר אי הרשעה והטלת עיצומים בנוסח במצורף כנספח ג'2
להסכם.
 .7.8הרכבת רשאית לדרוש מהקבלן במהלך תקופת ההתקשרות ,תצהיר מאומת על ידי עו"ד בדבר
פירוט כתבי אישום  /הרשעות  /קנסות מנהליים  /עיצומים כספיים שניתנו נגד הקבלן  /קבלן
משנה האחראי על הניקיון בגין הפרת זכויות עובדים .הקבלן יידרש להמציא הצהרה כאמור תוך
עד שבועיים מיום דרישת הרכבת.
 .7.9מוסכם בזאת ,בכל מקרה בו תתקבל בידי הרכבת התראה מינהלית על פי חוק להגברת האכיפה
של דיני עבודה ,התשע"ב –  ,2011הרכבת תהיה רשאית להביא את ההסכם לידי סיום ,בתוך 14
ימים ,מבלי שלקבלן תהא טענה ו/או תביעה ו/או טרוניה כלשהי.
 .7.10מובהר בזאת ,כי היה ויוטל על הקבלן עיצום כספי ו/או יסתבר כי הקבלן אינו משלם לעובדיו
עפ"י הוראות חוקי העבודה ו/או הקבלן הפר את הוראות ההסכם וההפרה לא תוקנה בתוך 21
ימים ,המזמין יהיה רשאי לחלט את הערבות ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה
בעניין זה.
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.7.11

ביקורות שיבוצעו הנוגעות לשמירה על זכויות עובדים
א .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם מבקר  /רואה חשבון  /בודק
שכר מטעם הרכבת  /נציג הרשויות המוסמכות לעניין שמירת זכויות עובדים ולהציג כל
מסמך אשר יידרש לצורך עריכת הביקורת וכן לתת להם כל מידע שיידרש על ידם.
ב .הקבלן מתחייב להציג בפני הרכבת ,על פי דרישתה ובתוך  30ימים כל מידע הנוגע
לעובדים אשר יועסקו על ידו בהקשר להסכם זה ,לרבות ,תנאי עבודתם והשכר המשולם
להם ו/או כל נתון אחר הנוגע להעסקתם .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,יידרש הקבלן
להמציא בין היתר ,אישורים על תשלומים למס הכנסה ,למוסד לביטוח לאומי ,לקרנות
הפנסיה והגמל ,תלושי שכר ,דוחות נוכחות וכן כל מסמך אחר הרלבנטי לביקורת.
ג .הקבלן מתחייב לאפשר לרכבת ו/או מי מטעמה גישה לספריו ו/או לספריהם של נותני
השירותים בשירותו על מנת לבחון כל נתון כאמור לעיל.
ד .במידה ונמצאה בביקורת הפרה של זכות כלשהי של עובדים ,יועברו כל הממצאים בכתב
לקבלן הקבלן מתחייב להמציא בתוך  30ימים תצהיר מאומת על ידי רואה חשבון של
החברה המפ רט את ביצוע תיקון מלא של הליקויים כולל תשלום רטרואקטיבי לעובדים
שזכויותיהם הופרו .במידת הצורך התשלום הבא לקבלן יושהה עד למילוי תנאי זה.
מובהר ,כי בהפסקת התקשרות לא יהיה משום ויתור כלשהו על טענה או תביעה למיצוי
מלוא זכויות הרכבת על פי תנאי ההתקשרות וכל דין.
ה .הקבלן מתחייב להשיב בכתב בתוך  14יום על כל תלונה שתועבר אליו מהרכבת בדבר
פגיעה בזכויות עובדים המועסקים על ידו באתרי הרכבת .בתשובתו יפרט הקבלן את
הליך בדיקת התלונה ואת האופן שבה טופלה.
ו .הרכבת תעמיד אחראי מטעמה ,אשר ירכז את הטיפול בתלונות עובדי הקבלן ו/או קבלני
המשנה ביחס לתנאי העסקתם .עד להודעה אחרת מצד הרכבת ,האחראי לנושא מטעם
הרכבת יהיה הממונה על אכיפת זכויות עובדי קבלן .הקבלן מתחייב ליידע את כל עובדיו
שיועסקו ברכבת לפי הסכם זה ,כי זכותם להגיש תלונה לאחראי כאמור וכן מתחייב
למסור לכל עובד כאמור ,את המסמך המצורף כנספח ג' 3להסכם זה.
ז .הקבלן מתחייב כי יצרף לתלוש המשכורת הראשון הנמסר לכל עובד מטעמו הנותן
שירותי ניקיון במסגרת חוזה זה ,הודעה בכתב בדבר מיקום מדויק של תיבת תלונות
שאליה יוכל העובד למסור הודעה לרכבת ולקבלן בדבר פגיעה בזכויותיו על ידי הקבלן.
בנוסף ,יידרש הקבלן לצרף הודעה כאמור ,מדי שנה ,בתלוש המשכורת של חודש ינואר
לכלל עובדיו הנותנים השירות האמור ברכבת והקבלן יפקח על כך ויודיע למזמין על
מילוי הפעילויות כאמור.
ח .הקבלן וקבלן המשנה מטעמו מתחייבים לשלם לעובדים המועסקים על ידו בקשר
לביצועו של הסכם זה כל תשלום או זכות המגיעים לעובדים מטעמו על פי כל דין ,הסכם
קיבוצי וצו הרחבה החלים עליהם וכן על פי הוראות הסכם זה (להלן" :הוראות הדין").
ט .הקבלן יהיה בעל רישיון הקבוע בחוק העסקת עובדים ע"י קבלני כוח אדם ,התשנ"ו -
 1996לצורך ביצוע שירותי הניקיון לאורך כל תקופת החוזה כולל תקופת האופציה.

עמוד  14מתוך 60
 .8מעמד הקבלן
 .8.1הקבלן מצהיר בזאת ,כי הוא מספק שרותי ניקיון לרכבת מתוקף רישיונו כקבלן שירותים בתחום
הניקיון וכי אינו קבלן כוח אדם כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם התשנ"ו –
( 1996להלן" :חוק העסקה") הצהרה זו מהווה תנאי יסודי להסכם זה.
 .8.2הקבלן מתחייב לקיים את כל הוראות חוק ההעסקה החלות עליו כקבלן שירות.
 .8.3במידה וערכאה מסוימת תקבע ,כי הקבלן הינו קבלן כוח אדם כמשמעו בחוק העסקה או אם יחולו
שינויים בחקיקה אשר יחילו את הוראות החוק או חלק מהן גם על קבלן שירותים ,כי אז הקבלן
יקיים ,כלפי ע ובדיו ,את כל הוראות חוק ההעסקה ותקנותיו .בנוסף לכך מתחייב הקבלן לא
להעסיק עובד מעובדיו אצל הרכבת תקופה העולה על תשעה חודשים רצופים ,כאמור בסעיף
12א(א) לחוק העסקה אלא אם ניתנה ארכה ע"י השר במפורט בחוק.
 .8.4מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה ,ומכל התחייבויות הקבלן לשיפוי כמפורט לעיל ולהלן ,ישפה
הקבלן את הרכבת שיפוי מלא ושלם לגבי כל ההוצאות והתשלומים הישירים והעקיפים שייגרמו
לקופה בכל מקרה בו ייקבע ,כי עובד הקבלן הינו עובד הרכבת על פי חוק העסקה .השיפוי כולל גם
כל פיצוי שיינתן לאותו עובד אם תרצה הרכבת לסיים את העסקתו או כל תשלום שכר ותנאים
שישולם לו העולה על אלה שמשלמת הרכבת לקבלן בגינו.
 .8.5מוסכם בזה במפורש ,כי מעמדו ופעולותיו של הקבלן לפי חוזה זה ו/או מכוחו כלפי הרכבת וצד
שלישי כלשהו הינם ויישארו כקבלן עצמאי ,וכי דמי השירות המשתלמים לקבלן תמורות ביצוע
העבודות ייחשבו כשכר קבלני ואין לראות בכל זכות הניתנת על פי חוזה זה לרכבת לפקח ,להדריך,
או להורות לכל אחד מהעובדים המועסקים על ידי הקבלן ,אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות
חוזה זה במלואן.
 .8.6הקבלן מצהיר ,כי ידוע לו ומקובל עליו שעל ידי חוזה זה לא נוצרים ולא ייווצרו כל יחסים של
מעביד /מעסיק ועובד בין הרכבת לבין הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ,אשר יועסקו על ידי
הקבלן בביצוע העבודות ובהיותו קבלן עצמאי כאמור לא תעמוד לקבלן ולעובדיו ו/או למי מטעמו,
כלפי הרכבת ,שום זכות מזכויות הנתונות או המוקנות לעובד שכיר לפי כל דין ,נוהג ,הסכם קיבוצי
או אחר .שום דבר האמור בחוזה זה לא יתפרש בניגוד למעמדו של הקבלן כקבלן עצמאי ו/או
כמקנה לקבלן מעמד של נציג הרכבת בעניין כלשהו או למטרה כלשהי.
 .8.7הקבלן לבדו יהיה אחראי לתשלום וישלם בפועל את שכרם של עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או כל מי
שיועסק על ידו בביצוע העבודות ,במובנו הכולל והרחב ביותר וכן יהיה אחראי כאמור לביצוע כל
התשלומים ו/או הניכויים לפי כל דין ,נוהג ,הסכם ביצוע ,דרישות ארגון העובדים שבו מאורגנים
עובדי הקבלן או אחרת החלים על מעביד/מעסיק וכתוקפם מפעם לפעם ,לרבות שכר העובדים,
דמי ביטוח ,דמי הבראה ,שכר שעות נוספות ,מס מקביל ,תשלומים לקרן פיצויים או קרן מבטחים,
תשלומים בגין מחלה או בגין לידה ,מיסים ממשלתיים אחרים ,היטלים ,תשלומי ו/או מלוות
חובה ,מס הכנסה ,ביטוח לאומי ושאר זכויות סוציאליות למיניהן ,והוא בלבד יהיה אחראי לכל
תביעה של עובדיו ו/או מי שיועסק על ידו במתן השירותים ו/או מי מהם בגין הנ"ל ,כולם או
מקצתם.
 .8.8הקבלן מתחייב למלא אחר כל החוקים ו/או הדינים ו/או המנהגים הנוהגים בקשר עם חובותיו של
מעביד כלפי עובדיו ,ובין היתר ,אחר רשימת כל חוקי העבודה.
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 .8.9הקבלן מתחייב לטפל מיד ועל חשבונו בכל דרישה ו/או תביעה ,במישרין ו/או בעקיפין ,מצד עובד
הקבלן ו/או מי שמועסק על ידו בביצוע השירותים ו/או מי מטעמו ,ו/או לחלופין מצד רשות ו/או
גוף אחר בכל עניין הנוגע לזכויות עובדי הקבלן ו/או המועסקים על ידו בקשר עם עבודתם,
זכיותיהם ותנאיהם.
 .8.10הקבלן מתחייב בזאת לפצות ו/או לשפות את הרכבת ו/או כל מי מטעמה ,מיד עם דרישתם
הראשונה ,בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הוצאה לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עורך דין
שייגרמו לרכבת ו/או למי מטעמה עקב כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה נגדה מצד עובד הקבלן
ו/או מי שמועסק על ידו ו/או מי מטעמו ו/או חליפו ו/או מצד רשות ו/או גוף מהנזכרים לעיל בגין
ו/או בקשר לעובדי הקבלן ו/או המועסקים על ידו ו/או מי מטעמו ו/או למשכורתם ו/או
לזכויותיהם ו/או לתנאיהם.
היה ועובדי הקבלן ו/או המועסקים על ידו ו/או מי מטעמם ,יפנו לרכבת בדרישה ו/או יגישו
.8.11
נגד הרכבת תביעה המבוססת על קיום יחסי עובד ומעביד ביניהם לבין הרכבת ,ייקח על עצמו
הקבלן את הטיפול המלא בדרישה ו/או התביעה ,והכל בתיאום עם הרכבת ,תחת הנחיותיה
ולשביעות רצונה המלא.
 .8.12לא פעל הקבלן כאמור ,תפעל הרכבת נגד הדרישה או התביעה ,כאמור ,והקבלן יישא בכל
ההוצאות הקשורות והנובעות מכך לרבות ,אך לא רק ,שכר טרחת עורך דין והוצאות משפטיות
בגינן.
 .8.13הקבלן יחזיר לרכבת הוצאותיה שהוצאו כאמור ,מיד עם דרישה כאמור.
 .8.14מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,ישפה הקבלן את הרכבת על כל הוצאה ,תשלום ו/או נזק שייגרמו
לרכבת עקב טענה לקיומם של יחסי עובד ומעביד בין הרכבת לבין מי מעובדי הקבלן ו/או
המועס קים על ידו ו/או מי מטעמו ו/או הנובעים מקביעה בדבר קיומם של יחסים כאמור ,בין
הרכבת לבין מי מהעובדים ו/או המועסקים על ידו ו/או הקשורים בקביעה כאמור ו/או שעילתם
ביחסי עובד ומעביד בקשר לעובדים ו/או המועסקים הנ"ל; ובכלל זה ישפה הקבלן את הרכבת על
כל ההוצאות המשפ טיות שתוציא הרכבת בכדי להתגונן מפני תביעה בה תיטען טענה כאמור.
למען חסר ספק מובהר בזאת ,כי חובת השיפוי תחול בין שמקור ההוצאה לרכבת ינבע מפסק דין
ובין אם מכוח הסכם פשרה ובין מכל סיבה אחרת.
 .8.15הרכבת תיידע את הקבלן אודות כל דרישה ו/או תביעה משפטית שהוגשה נגדה במקרים
המפורטים לעיל בסעיף זה.
 .8.16הקבלן מתחייב לשפות את הרכבת על כל תשלום ,לרבות דמי נזק ו/או פיצוי אשר הרכבת תשלם
ו/או תחויב לשלם על פי פסק דין ו/או הסכם ו/או בכל דרך אחרת והנובע מאחריות לכל נזק לצד
ג' כלשהו ,לרבות נזקי גוף ו/או נזקי רכוש ,שיגרם על ידי מי מהעובדים ו/או המועסקים של
הקבלן ,לרבות נזק שייגרם כתוצאה מעבודתו של כל עובד ו/או מועסק של הקבלן בקשר לעבודות
המבוצעות עבור הרכבת ולרבות בגין מעשיו ו/או מחדליו ,או רשלנותו של מי מעובדי הקבלן ו/או
המועסקים על ידו ,בין אם הנזק ייגרם על ידי מי מעובדי הקבלן ו/או המועסקים על ידו,
במישרין ו/או בעקיפין.
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 .8.17היה וביום סיום תקופת החוזה ו/או הארכותיו על פי העניין יהיה תלוי ועומד הליך משפטי בקשר
למעמדו של עובד לאור חוק העסקה ובכלל ,וטרם נתקבלה החלטת הערכאה השיפוטית
המוסמכת בדבר ,תהא הרכבת רשאית להורות לקבלן על הארכת הערבות הבנקאית לסכום
ולתקופה נוספים ע"פ שיקול דעתה הבלעדי.
 .9תקופת החוזה
 .9.1תקופת חוזה זה היא ל 12 -חודשים ,החל מיום חתימת הרכבת על ההסכם (להלן" :התקופה
הראשונה").
 .9.2הרכבת בלבד רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות המצטברות יחדיו
לתקופה נוספת שלא תעלה על  24חודשים מתום התקופה הראשונה .מובהר ,כי כל עוד לא
הודיעה הרכבת על אי הארכה בכתב ,הרי שהסכם זה יחשב כאילו הוארך על ידי הרכבת .למען
הספר ספק ,מובהר ,כי אין הקבלן יכול להתנגד להארכת ההסכם וככל שהרכבת תהיה מעוניינת
להאריך את ההסכם ,יחשב הסכם זה כאילו הוארך.
 .9.3הקבלן מצהיר ,כי הוא מתחייב לבצע את העבודות נשוא חוזה זה למשך תקופת ההתקשרות
ותקופת ההתקשרות המוארכת ללא תנאים מגבילים כלשהם.
 .10התמורה
 .10.1תמורת ביצוע השירותים וביצוע יתר התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה תשלם הרכבת
לקבלן תמורה בהתאם למחירים המפורטים בנספח ד' לחוזה זה ,המהווה חלק בלתי נפרד הימנו
(להלן" :התמורה").
 .10.2על התמורה תחול הצמדה כמפורט בנספח ד' לחוזה זה ,המהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
 .10.3עד ה 10 -לכל חודש יגיש הקבלן לרכבת חשבון ,שיהווה "חשבונית מס" לענין חוק מס ערך מוסף,
ובו פירוט כל התשלומים הנדרשים עבור השירותים שביצע עבור הרכבת ושבוצעו בפועל בחודש
שחלף (להלן" :החשבון") .לחשבון יצורף דין וחשבון בו יפורטו השירותים שניתנו ושאושרו על
ידי הרכבת ,ותאריך קבלת תעודת הגמר .כל חשבון ודין וחשבון יתייחס לתקופה שחלפה ממועד
המצאת החשבון והדין וחשבון הקודמים .כל חשבון חייב באישורו המוקדם על ידי המתאם לפני
השלחו לתשלום .יוער ,כי ציון סכום שאינו מתאים במדויק לדו"ח הרכבת יגרור אי תשלום
והקבלן מוותר על כל דרישה ביחס לכך.
 .10.4התמורה המגיעה לקבלן מהרכבת ,תשולם לא יאוחר מ 45 -ימים מתום החודש שבגינו הוגש
החשבון למנהל החוזה (להלן" :מועד התשלום") ,ובתנאי שהוגש במועד כאמור לעיל ,ואושר על
ידי מנהל החוזה .תשלום חשבון ו/או חלקי חשבונות לא מאושרים ,יעוכב ללא חבות ,וללא
הצמדה ו/או ריבית ,עד לבירורם הסופי ואישורם על ידי הרכבת .התשלומים יבוצעו בהעברה
בנקאית לחשבון הקבלן ,הכל כמפורט בנספח ז' המצורף לחוזה והמהווה חלק בלתי ניפרד
הימנו.
 .10.5לתמורה יתווסף מס ערך מוסף כדין שישולם על ידי הרכבת לקבלן במועד תשלומו של כל תשלום
ותשלום על פי חוזה זה וכנגד הוצאת חשבונית מס כחוק.
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 .10.6כל מס או היטל או תשלום חובה מכל סוג החלים או אשר יחולו בעתיד על השירותים או על
העסקה שעל פי חוזה זה יחולו על הקבלן וישולמו על ידו .הרכבת תהיה רשאית לנכות
מהסכומים המגיעים לקבלן כל סכום שיגיע לה לפי חוזה זה ותהיה רשאית לנכות סכומים שעל
הקבלן לנכות לפי כל דין ,כגון מיסים ,היטלים ותשלומי חובה אחרים ,והעברתם למוטב יהווה
תשלום לקבלן ,הכל מבלי לפגוע בהוראות סעיף  15לחוזה זה.
 .10.7מוצהר ומוסכם כי התמורה הינה קבועה ומוחלטת וסופית וכי היא כוללת תמורה נאותה והוגנת
לקבלן ,לרבות רווח עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מהשירותים וכן יתר התחייבויותיו של
הקבלן על פי חוזה זה או על פי כל דין והקבלן לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מהרכבת העלאות
או שינויים בתמורה ,בהתאם לתנאי חוזה זה ,בין מחמת עלויות שכר עבודה ,שינויים בשער
החליפין של המטבע ,הטלתם או העלאתם של מיסים ,היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין
וסוג ,בין ישירים ובין עקיפים או מחמת כל גורם נוסף אחר.
 .11אחריות לנזקים
 .11.1הקבלן מקבל על עצמו את האחריות בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן מכל סוג שהם לרבות גוף
ו/או רכוש שייגרמו לרכבת ,לעובדיה ,למוזמניה וכל מי מטעמה וכן לקבלן ,לעובדיו ,למוזמניו
ולכל מי מטעמו ,וגם כל גוף ,אדם או צדדים שלישיים כלשהם ,עקב מעשה או מחדל של הקבלן,
עובדיו ,שליחי ו ,או כל מי שבא מכוחו או מטעמו תוך כדי ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה
לרבות חבלה ברכוש ויהיה חייב לסלקו לניזוקים ,וכן הוא מתחייב לפצות את הרכבת על כל
סכום שתחויב הרכבת לשלם בקשר לנזקים המפורטים לעיל ,לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת
עו"ד .אחריותו של הקבלן תהא תקפה אף אם תחויב הרכבת בתשלום לניזוק כלשהו או לכל אדם
או גורם אחר בגין היותה מחזיקה במקרקעין או מכל טעם אחר של אחריות ,או על יסוד כל
סיבה אחרת.
 .11.2הרכבת לא תישא באחריות כלשהי לפגיעה ,נזק ,או הפסד ,שייגרמו במישרין או בעקיפין ,לגוף או
לרכוש של כל אדם שהוא ,לרבות לקבלן ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו ,לעובדי הרכבת ,למי
מטעמה ,ו/או לכל אדם ו/או גוף אחר ,שניפגע או ניזוק כתוצאה ממעשה או ממחדל של הקבלן,
של עובד מעובדיו או של מי מטעמו ,בקשר עם החוזה וביצוע העבודות וכל האחריות לכל מקרה
ומקרה כנ"ל ולתוצאותיו ,תחול על הקבלן בלבד.
 .11.3למען הסר ספק ,מודגש ,כי האחריות על נזקים ,בין נזקי גוף ובין נזקי רכוש ,שייגרמו במישרין
או בעקיפין ,לאדם ו/או לגוף כלשהו ,בין הקשור לקבלן ,בין הקשור לרכבת ובין צד שלישי,
בקשר עם ו/או עקב ביצוע העבודות ,מוטלת על הקבלן ועליו בלבד ,והרכבת לא תישא באחריות
לנזקים אלו.
 .11.4הקבלן מתחייב לפצות ולשפות את הרכבת על כל הפסד ,נזק ,או אובדן לגוף או לרכוש של
הרכבת ו/או צד שלישי כלשהו ,אשר נגרמו בגין מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי
מטעמו ו/או סוכניו ו/או הבאים מכוחו.
 .11.5הקבלן מתחייב לתקן כל נזק או אובדן שנגרמו כאמור לעיל ,מיד או במועד קרוב ביותר לקרותם.
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 .11.6אירע כל נזק לרכוש הרכבת ,הרכבת תהיה רשאית אך לא חייבת לבצע תיקונים באתרים ו/או
בשטחי הרכבת ,אם הקבלן לא יבצעם תוך זמן סביר מעת קרותם ,או לא יבוצעו מיד עם קרותם
 אם העניין דחוף ,ולחייב את הקבלן במחירם .למען הסר ספק מובהר ,כי הקבלן מתחייב לתקןכל נזק ולהשלים ולהיטיב כל אובדן שנגרמו במהלך ביצוע העבודות ו/או עקב ביצוען וזאת מיד
או במועד סביר לאחר קרותם; ואם לא יעשה כן תהיה הרכבת רשאית לעשות כן ולהיפרע
מהקבלן  -בין בדרך של קיזוז או עיכוב תשלומים ,בין בדרך של מימוש הערבות הבנקאית
שהפקיד הקבלן ,כולה או חלקה ,ובין בכל דרך חוקית אחרת.
 .11.7אם הרכבת תחויב לשלם סכום כלשהו כתוצאה מעילה מהעילות שנמנו לעיל ,מתחייב הקבלן
לשפות ולהחזיר לרכבת כל סכום שישולם על ידה מיד עם דרישתה .חובתו הנ"ל של הקבלן תהא
תקפה אף אם תחויב הרכבת בתשלום לניזוק כלשהוא או לכל אדם אחר בגין היותו מחזיק
במקרקעין הגובלים עם שטחי מסילות הברזל או מכל טעם אחר של אחריות ,או על יסוד כל
סיבה אחרת .הרכבת תודיע לקבלן בהקדם על תביעתה כדי לאפשר לקבלן להגן על זכויותיו.
 .11.8הקבלן והוא בלבד יהיה אחראי לכל נזק שיארע לציוד ,כלי עבודה ,חומרי ניקיון ,כלי ניקיון,
מכונות וכל חפץ אחר השייך לקבלן ,או בקשר אליהם ,מכל מין וסוג שהוא ,לרבות אלו אשר
יאוחסנו במקום האחסון ,ומכל סיבה וטעם שהם ,לרבות קלקול ,השחתה ,גניבה ואובדן ,והוא
משחרר בזאת את הרכבת ופוטר אותה מכל אחריות לכל נזק שהוא בקשר עם הנ"ל.
 .11.9סיומו של חוזה זה ו/או השלמת השירותים על פיו לא יהיה בהם כדי לגרוע מאחריות הקבלן לגבי
נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מחוזה זה ו/או מהשירותים ו/או מהציוד או קשורה אליו.
 .12ביטוח
 .12.1מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי החוזה או על פי דין ,על הקבלן לערוך ולקיים על חשבון
הקבלן אצל חברת ביטוח מורשית כדין את הביטוחים המפורטים להלן ,וזאת למשך כל תקופת
החוזה ולעניין ביטוחים הנערכים על בסיס "מועד הגשת התביעה" ,לכל תקופה נוספת בה עשויה
להיות מוטלת על הקבלן אחריות על פי דין ,ולמצער לתקופה בת שלוש שנים נוספות ממועד תום
ביצוע השירותים (להלן" :ביטוחי הקבלן"):
 .12.1.1ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את חבות הקבלן על פי דין בגין אובדן ו/או נזק
שייגרמו לאדם ו/או גוף ,לרבות הרכבת ,עובדי הרכבת והבאים מטעם הרכבת בקשר עם
ו/או במסגרת ביצוע שירותי הניקיון ,בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של ₪ 5,000,000
לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח.
הביטוח יורחב לשפות את הרכבת בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת על הרכבת למעשי
ו/או מחדלי הקבלן ו/או הבאים מטעם הקבלן ,וזאת בכפוף לסעיף "אחריות צולבת",
לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
 .12.1.2ביטוח חבות מעבידים המבטח את חבות הקבלן על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או
חוק האחריות למוצרים פגומים ,תש"ם ,1980-כלפי עובדים המועסקים על ידי הקבלן
במסגרת שירותי הניקיון ,בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לעובד כתוצאה מתאונה
או מחלה מקצועית תוך כדי ו/או עקב ביצוע שירותי הניקיון ,בגבולות אחריות שלא יפחתו
מסך של  ₪ 20,000,000לנפגע ,לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח.
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הביטוח יורחב לשפות את הרכבת ,היה וייטען לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה
מקצועית ,כי על הרכבת מוטלות חובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי הקבלן.
 .12.1.3ביטוח אחריות מקצועית המבטח את חבות הקבלן על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה
שתוגש לראשונה במשך תקופת הביטוח בקשר עם שירותי הניקיון ,בשל הפרת חובה
מקצועית ו/או טעות ו/או השמטה מצד הקבלן ו/או הבאים מטעם הקבלן שאירעו לאחר
המועד למפרע המפורט להלן ,וזאת בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של ₪ 1,000,000
למקרה ולתקופת הביטוח.
הביטוח יורחב לשפות את הרכבת בגין חבות אשר עלולה להיות מוטלת על הרכבת עקב
מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או של הבאים מטעם הקבלן ,וזאת מבלי לגרוע מביטוח
חבותו של הקבלן כלפי הרכבת.
הביטוח יהיה כפוף להשתתפות עצמית שלא תעלה על סך של  ₪ 200,000למקרה ביטוח.
הביטוח יכלול תאריך למפרע שלא יהיה מאוחר ממועד תחילת ביצוע שירותי הניקיון.
 .12.2ביטוחי הקבלן יכללו את ההוראות כדלקמן:
 .12.2.1הוראה בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי הרכבת ו/או מדינת ישראל -משרד
התחבורה ו/או הבאים מטעם הרכבת ו/או מדינת ישראל -משרד התחבורה ,ובלבד
שהוויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
 .12.2.2הוראה לפיה זכות הרכבת ו/או מדינת ישראל -משרד התחבורה לקבלת תגמולי ביטוח
ו/או לקבלת שיפוי על פי ביטוחי הקבלן לא תושפע ממידע בלתי נכון שנמסר למבטח בתום
לב בעת עריכת ביטוחי הקבלן ,במהלך תחולתם ,בעת חידושם או במסגרת הגשת תביעה
על פיהם ו/או מאי קיום תנאי כלשהו מתנאיהם בתום לב.
 .12.2.3הוראה לפיה ביטוחי הקבלן אינם כוללים חריג לחבות המבטח עקב ו/או בקשר עם
רשלנות רבתי מצד יחיד מיחידי המבוטח ו/או הבאים מטעמם ,ובלבד שלא יהיה באמור
כדי לגרוע מחובות המבוטח וזכויות המבטח על פי חוק חוזה הביטוח תשמ"א – .1981
 .12.2.4הוראה לפיה ביטוחי הקבלן ראשוניים לכל ביטוח אחר שנערך על ידי הרכבת ו/או מדינת
ישראל -משרד התחבורה ,וכי המבטח מתחייב שלא להעלות כל טענה בדבר שיתוף ביטוחי
הרכבת.
 .12.3המצאת אישור עריכת ביטוח -
 .12.3.1ללא צורך בכל דרישה מצד הרכבת ,על הקבלן להמציא לידי הרכבת טרם תחילת ביצוע
שירותי הניקיון וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה ,את אישור
עריכת הביטוח ,המצורף להסכם זה כנספח ה' ,והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן:
"אישור קיום הביטוחים") ,כשהוא חתום בידי מבטחי הקבלן .מוסכם בזאת כי אין
בהוראות אישור קיום הביטוחים כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן בהתאם לאמור בסעיף
 12זה.
 .12.3.2לא יאוחר ממועד תום תקופת הביטוח ,על הקבלן להמציא לידי הרכבת אישור קיום
ביטוחים מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי הקבלן לתקופת ביטוח נוספת ,ומדי תקופת
ביטוח ,כל עוד החוזה בתוקף ו/או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף  12.1לעיל.
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 .12.3.3אין בהמצאת אישור קיום הביטוחים ו/או בעריכת השינויים כאמור בסעיף  12.4להלן,
כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי הקבלן לדרישות סעיף  12זה ,ואין בהם כדי
להטיל אחריות כלשהי על הרכבת או לצמצם את אחריות הקבלן על פי החוזה או על פי כל
דין.
 .12.4בדיקת אישור קיום הביטוחים –
 .12.4.1לרכבת תהא הזכות ,אך לא החובה ,לבדוק את אישור קיום הביטוחים שיומצא על ידי
הקבלן כאמור לעיל ,ועל הקבלן לבצע כל שינוי ,תיקון ,התאמה או הרחבה שיידרשו על
מנת להתאים את ביטוחי הקבלן להתחייבויות הקבלן על פי סעיף  12זה.
 .12.4.2מוצהר ומוסכם ,כי זכויות הרכבת לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט בסעיף
 12.4.1לעיל ,אינן מטילות על הרכבת או על מי מטעם הרכבת כל חובה או כל אחריות
שהיא ,לגבי ביטוחי הקבלן ,טיבם ,היקפם ,ותוקפם ,או לגבי העדרם ,ואין בהן כדי לגרוע
מכל חובה שהיא המוטלת על הקבלן על פי החוזה או על פי כל דין ,וזאת בין אם נדרשה
בידי הרכבת עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו ,בין אם נבדק אישור קיום
הביטוחים בידי הרכבת ,ובין אם לאו.
 .12.5מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים ביחס לביטוחי הקבלן ,הינם בבחינת דרישה מזערית
המוטלת על הקבלן ,שאינה פוטרת את הקבלן ממלוא החבות על פי החוזה ,ולקבלן לא תהיה כל
טענה כלפי הרכבת ו/או כלפי מי מטעם הרכבת ,בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
 .12.6דרישות הביטוח המפורטות במסגרת סעיף  12זה ועריכת ביטוחי הקבלן בהתאם להן ,אינן באות
לגרוע מכל התחייבות של הקבלן על פי החוזה ו/או על פי כל דין ,ואין בהן כדי לשחרר את הקבלן
מאחריות כלשהי בגין אובדן או נזק או הפסד ,המכוסה או שאינו מכוסה במסגרת ביטוחי
הקבלן.
 .12.7על הקבלן האחריות הבלעדית לשאת בסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים בביטוחי הקבלן.
סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי הרכבת מכל סכום שיגיע לקבלן על פי החוזה.
 .12.8ככל שלדעת הקבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי הקבלן או לערוך ביטוחים נוספים או
משלימים לביטוחי הקבלן ,על הקבלן לערוך על חשבון הקבלן את הביטוח הנוסף או המשלים
כאמור לעיל ולכלול במסגרתו את ההוראות המפורטות בסעיף  12.2לעיל.
 .12.9על הרכבת ו/או מדינת ישראל -משרד התחבורה ו/או הבאים מטעם הרכבת ו/או מדינת ישראל-
משרד התחבורה לא תוטל כל אחריות לאבדן ו/או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו של
הקבלן ו/או של הבאים מטעם הקבלן ,המשמש לשם ביצוע שירותי הניקיון ו/או המובא על ידי
הקבלן ו/או הבאים מטעם הקבלן לחצרי הרכבת; אולם הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת
אדם שגרם לנזק בזדון.
 .12.10סעיף  12הביטוח הינו מעיקרי החוזה והפרתו מהווה הפרה של החוזה .על אף האמור לעיל ,אי
המצאת אישור קיום הביטוחים במועדים המפורטים בסעיף  12.3לעיל לא תהווה הפרה יסודית
של החוזה ,אלא אם חלפו  10ימים ממועד בקשת הרכבת בכתב להמצאת אישור קיום הביטוחים
כאמור ,ואישור קיום הביטוחים לא הומצא לידי הרכבת.
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 .13עבודה לקויה ופיצויים מוסכמים
.13.1

במקרה שהקבלן לא יבצע עבודות כלשהן מהעבודות לשביעות רצון מנהל החוזה יהיה עליו
לשלם לרכבת פיצויים מוסכמים כמפורט בנספח א' לחוזה והמהווים חלק בלתי נפרד מחוזה
זה.

.13.2

במקרה שהקבלן יפר חוק או יותר מחוקי העבודה יהיה עליו לשלם לרכבת פיצויים מוסכמים
בסך ( ₪ 5,000חמשת אלפים  )₪לעובד ,בגין כל הפרה .למען הסר ספק יובהר ,כי הפרה
חוזרת ונמשכת של הוראת חוק אחת ,לא תיחשב "הפרה אחת" אלא ריבוי הפרות ,אשר כל
אחת מהן מזכה בפיצוי כאמור ,והכל מבלי לגרוע מיתר הסעדים להם זכאים הרכבת ו/או
עובדי הקבלן אשר זכויותיהם הופרו.

.13.3

מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד של הרכבת ,הן על פי החוזה והן על פי הדין ,ובנוסף אליהם,
מוסכם בזאת במפורש כי בכל מקרה שהקבלן יפר את החוזה הפרה יסודית ,יהיה חייב הקבלן
לשלם לרכבת פיצויים מוסכמים ומוערכים מראש בסך של ( ₪ 100,000מאה אלף ש"ח).

.13.4

סכומי הפיצוי הנקובים בנספחים הנ"ל או בסעיף זה יהיו צמודים עפ"י המפורט בנספח ד'
לעיל .הרכבת תהא רשאית לקזז פיצויים מוסכמים אלה מסכומים המגיעים ממנה לקבלן על
פי חוזה זה או לנקוט בכל דרך אחרת לגבייתם ,לפי שיקול דעתה הבלעדי .הוראות סעיף זה
באו להוסיף על זכויות הרכבת ולא יגרעו מהוראות חוזה זה.

.13.5

כל האמור לעיל בסעיף זה (ובכלל זה האמור בסעיף  )14.1לא יפגע בזכותה של הרכבת לתבוע
מהקבלן פיצויים בשל אי ביצוע משביע רצון של עבודה שלא פורשה בנספחים או בעד הפרה
אחרת כלשהי שלתנאי חוזה זה בהתאם לאמור בו ,או על פי כל דין .למען הסר כל ספק,
הטלת פיצויים מוסכמים כאמור לא יגרעו מכל זכות ו/או טענה ו/או סעד ו/או תרופה להן
זכאית הרכבת.

.13.6

למען הסר ספק ,מובהר ,כי בנוסף לפיצויים מוסכמים כאמור תהא רשאית הרכבת להטיל על
הקבלן קנסות אשר יוטלו על הרכבת בשל מעשה ו/או מחדל של בקבלן ,לרבות קנסות שיוטלו
על הרכבת מאת משרד התחבורה וכמפורט בנספח א' לחוזה ,והקבלן מתחייב לשפות ולפצות
את הרכבת בגין כל סכום כאמור במלואו.

.13.7

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה ,קבע המנהל כי שירות מהשירותים ,כולו או מקצתו ,לא בוצע
כיאות או כי תחנה או אתר אינם נקיים די הצורך ,תהא קביעתו סופית ועל הקבלן לשוב
ולבצע את השירות לשביעות רצונו של המנהל .לא תוקן השירות הלקוי בהקדם האפשרי
לשביעות רצונו של המנהל ,רשאית הרכבת להעסיק עובדים או קבלנים עצמאיים שיבצעו את
השירותים ,ולשלם עבור השירותים מתוך הכספים המגיעים לקבלן .למען הסר כל ספק,
לקבלן לא תגיע תמורה כאמור.

 .14שיפוי
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חויבה הרכבת ,בפסק דין שלא עוכב ביצועו ,לשלם כל סכום בגין חיוב שעל פי חוזה זה חב בו הקבלן
בין אם הוא נובע מתביעתו של עובד הקבלן או עובד של הרכבת או של צד שלישי (לרבות אך מבלי
לגרוע מהאמור קנסות שיוטלו על הרכבת על ידי משרד התחבורה ו/או על ידי כל רשות שלטונית
הפועלת לפי כל דין) או של מבטח או מכל מקור אחר ,תהא היא זכאית לשיפוי ופיצוי מלא מאת
הקבלן 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 והקבלן
יחזיר לה סכומים אלה מיד לאחר שהרכבת תגיש לו דרישה ובה פירוט הוצאות שנגרמו לה כאמור.
הרכבת תודיע לקבלן על כל מקרה שהוא נתבע על פי סעיף זה.
 .15ערבות ביצוע בנקאית
.15.1

להבטחת ביצוע כל התחייבויותיו של הקבלן בקשר עם החוזה ובלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד
שהרכבת תהא זכאית להם ,בין על פי הדין ובין על פי הוראות החוזה ,ימציא הקבלן לרכבת,
בעת החתימה על חוזה זה ,ערבות בנקאית אוטונומית בסך של ( ₪ 200,000מאתיים אלף
ש"ח) בנוסח במצ"ב כנספח ט' לחוזה .הערבות תהא בתוקף עד לתום  3חודשים מתום
תקופת ההתקשרות או תקופת ההתקשרות המוארכת בהתאמה ,או עד למילוי כל
התחייבויותיו של הקבלן ,לפי המאוחר.

.15.2

הקבלן ידאג להארכת הערבות הבנקאית או להמצאת ערבות בנקאית חדשה ,אם תחליט
הרכבת על מימוש האופציה הקנויה לה בס"ק  10.2לעיל .עלויות הארכת תוקף הערבות ו/או
המצאת הערבות החדשה ,יחולו על הקבלן.

.15.3

מבלי לגרוע מהאמור בס"ק  16.1לעיל ,לרכבת נתונה הזכות לדרוש שינוי שיעור הערבות
במידה וההיקף של חוזה זה יגדל מעבר ל 25% -בשנה מהיקפו בפועל.

.15.4

הרכבת תהא רשאית לגבות מהערבות ,מיד ,כל סכום שהוא בקשר עם החוזה ,או כדמי נזק,
או כפיצוי ,או כשיפוי ,או לשם החזרת כל הוצאה שהרכבת נשאה בה בגין או בקשר לחוזה או
בקשר לאי קיום הוראה או תנאי כלשהו מהוראות או תנאי החוזה ,מבלי להיזקק לפסק דין,
אסמכתא משפטית או הוכחת תביעה כלפי הבנק הערב ומבלי לגרוע מזכותה של הרכבת
להפעיל כל זכות או סעד או תרופה אחרים המוקנים לה על פי החוזה ,או על פי דין .אין בגובה
הערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הקבלן במקרה של מימושה.

.15.5

הרכבת תודיע לקבלן על כוונתה לגבות מהערבות סכום כלשהו ( 7שבעה) ימים לפני מועד
הגביה .גבתה הרכבת סכום כלשהו מהערבות ,חייב הקבלן תוך ( 7שבעה) ימים מיום קבלת
הודעה על הגביה להשלים את סכום הערבות לסכום המקורי (בטרם הגביה) בתוספת הפרשי
הצמדה כאמור .דין הערבות על פי ס"ק זה כדין הערבות על פי ס"ק  16.1לעיל ,לכל דבר וענין.

.15.6

הקבלן יישא על חשבונו בהוצאות הכרוכות בהוצאות הערבות ,הארכתה ובכל הנוגע אליה.

 .16שעות מתן השירותים
.16.1

הקבלן מתחייב כי בכל תחנה ובכל מתחם תהיה בכל עת כמות עובדים מינימלית כמפורט
בנספח א' .מובהר ,כי הרכבת רשאית להגדיל ו/או להפחית את כמות העובדים המינימלית .
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.16.2

הקבלן מתחייב לבצע את השירותים בתיאום ובשיתוף פעולה מלא עם כל הגורמים הנמצאים
באתרים בהם מבוצעים השירותים ובמיוחד עם המנהל וזאת על מנת שלא להפריע לפעילותן
התקינה של תחנות הרכבת ,הכל כמפורט בחוזה זה ובפרט במפרט הטכני  -נספח א' להסכם
זה..

.16.3

הקבלן יעשה כל מאמץ על מנת שההפרעות שיגרמו על ידו בשעות ביצוע השירותים על ידו
יהיו מועטות ככל האפשר.

.16.4

מועד ביצוע השירותים על ידי הקבלן יהא על בסיס המפורט בנספח א' (להלן" :לוח
הזמנים") .מבלי לגרוע מהאמור לעיל בס"ק זה ,הצדדים מסכימים בזאת כי הרכבת תהא
זכאית לשנות את לוח הזמנים כאמור מעת לעת וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי כאשר
לקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד הרכבת .הקבלן מתחייב בזאת לבצע את
השירותים לפי השינויים כאמור ובכל עת משעות היממה לפי הוראות הרכבת ,הכל ללא
תמורה נוספת מצד הרכבת.

.16.5

מו בהר ,כי התמורה שתשולם לקבלן בהתאם להסכם זה על נספחיו הנה סופית ,והקבלן לא
יהיה זכאי לתוספת כלשהי בגין "שעות נוספות" ,הקבלן מצהיר כי אלו נלקחו על ידו בחשבון
במסגרת הצעתו בחוזה זה.

 .17איסור הסבת זכויות
.17.1

הקבלן מתחייב לא להסב לאחר או לאחרים את זכויותיו או חובותיו לפי הסכם זה ,כולן או
מקצתן ,וכן מתחייב הוא לא לשתף איש אחר או גוף אחר ,זולת עובדיו או שליחיו ,בביצוע
השירותים לפי הסכם זה ,אלא אם קיבל על כך הסכמת המזמין בכתב מראש ולפי התנאים
שיקבע המזמין לכך.

.17.2

המזמין יהיה זכאי להמחות את זכויותיו ו/או את התחייבויותיו על פי הסכם זה לכל מי
שימצא לנכון והקבלן מתחייב למלא אחר כל התחייבויותיה ,כלפי מי שהועברו לו הזכויות
ו/או ההתחייבויות כאמור ו בכלל זה ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יהיה המזמין רשאי להמחות
ולהסב זכויותיו על פי הסכם זה לגוף ניהולי ככל שימצא לנכון.

.17.3

אישר המזמין בכתב לקבלן להמחות את זכויותיה לפי הסכם זה או חלקן לאחר ,לא יהיה
באישור כזה כדי לשחרר את הקבלן מכל התחייבויותיה כלפי המזמין כמפורט בהסכם זה
וחוברת המכרז.

 .18סודיות והעדר ניגוד עניינים
 .18.1בסעיף זה פרוש הקבלן הינו הקבלן ,קבלני המשנה וכל מי מטעמם וכל הפועל למענם ומטעמם
במתחם.
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 .18.2הקבלן מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר בכל דרך שהוא ,ולא להעניק בתמורה או שלא בתמורה,
להודיע למסור ,לפרסם ,לגלות ,להעתיק ,או להשתמש שלא בהקשר להסכם זה ,או להביא
לידיעת כל אדם ,למעט המזמין ,עובדיו ומי מטעמו עובדי הקבלן ו/או מי מטעמו אשר נשוא סעיף
זה דרוש להם לצורך ביצוע השירות ,כל ידיעה ,מידע ,מסמך וכל חומר אחר (להלן" :חומר") בין
בכתב ,בין במדיום אחר ובין בכל דרך אחרת ,למעט חומר שהוא נחלת הכלל ,שיגיע אל הקבלן
במלואו או בחלקו בהקשר עם מתן השרות ,או בתוקף מתן השירות וכל זאת תוך תקופות
ההתקשרות ,לפני תחילתן או לאחר מכן.
 .18.3כל החומר המפורט לעיל לא יוצא מרשות המזמין ו/או ממתקניו על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו,
אלא אם כן במהלך השירות נשוא הסכם זה ,תהיה צורך בהוצאתו ממתקני המזמין ,שאז ינקוט
הקבלן ו/או מי מטעמו בכל אמצעי הזהירות הדרושים לצורך מילוי התחייבויותיה ע"פ הסכם זה
ויחזירו במלואו מיד עם דרישת המזמין ,ו/או בסיום מתן השירות ו/או שלבי הביניים או בהתגלה
מצב של ניגוד אינטרסים כאמור להלן.
 .18.4הקבלן מתחייב לחתום בעצמו וכן להחתים כל קבלן משנה על טופס התחייבות לשמירת סודיות
כמפורט בנספח ו' להסכם זה.
 .18.5הקבלן מצהיר ,כי אין בביצוע הסכם זה על ידו (לרבות על ידי כל מי מהמועסקים על ידו ו/או
מטעמו ) כדי ליצור ניגוד אינטרסים כלשהו ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בין מקצועי ובין עסקי,
בינו (לרבות כל מי מהמועסקים על ידה ומטעמו) ובין המזמין .כמו כן ,מתחייב הקבלן להימנע
מלהימצא במצב של ניגוד אינטרסים כאמור ובכל מקרה שייווצר ניגוד אינטרסים כאמור או
חשש כלשהו לניגוד אינטרסים כזה תודיע על כך הקבלן למזמין ללא כל שיהוי וידאג מידית
להסרת ניגוד האינטרסים האמור.
 .18.6אם ימצא המזמין כי נוצר מצב של ניגוד אינטרסים בין הקבלן לבין המזמין ,יהיה המזמין רשאי
לבטל הסכם זה לאלתר בלי לשלם לקבלן פיצוי או פיצויים כלשהם פרט לתשלום בגין העבודה
שבוצעה בפועל עד מועד ביטול החוזה .כמו כן ,בכל התקשרות בין הקבלן לבין קבלן משנה יוכנס
סעיף דומה לסעיף זה כדי למנוע ניגוד אינטרסים מול המזמין כך שבמקרה של ניגוד אינטרסים
על הקבלן להודיע על כך למזמין והמזמין יהיה רשאי לדרוש החלפת אותו קבלן משנה אם לא
ניתן יהיה למנוע מצב של ניגוד אינטרסים כזה.
 .19הוראות הדין ,הוראות בטיחות וביטחון
 .19.1הקבלן מתחייב להשתמש בשיטות עבודה המבטיחות בטיחותם של עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או
הרכבת ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או צד שלישי כלשהו ולקיים בעצמו ועל ידי עובדיו ו/או
כל מי מטעמו ולגרום לכך כי יקוימו הוראות פקודת הבטיחות ,התקנות על פיה ,הוראות כל דין
אחר בדבר בטיחותם של עובדיו והוראות הרכבת.
 .19.2הקבלן מתחייב להכין בטרם התחלת מתן השירותים ,תוכנית לניהול הבטיחות הכוללת הערכת
סיכונים לשירותים וזאת ללא תמורה נוספת.

עמוד  25מתוך 60
 .19.3הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות חוקי הבטיחות בעבודה ,פקודת מסילות הברזל ,התשל"ב -
 , 1972חוקי העזר למסילות הברזל והוראות הרכבת ולקיומן ובמיוחד למלא ולפעול על פי תקנים
קיימים או מומלצים בנוגע לבטיחות ,רישוי ,תברואה ,בריאות ,ניקיון וגהות עובדים .מבלי לגרוע
מהאמור לעיל ,הקבלן ומי מעובדיו יבצעו את העבודות בהתאם לנספח הבטיחות והביטחון
המצורפים כנספח ח' וכנספח ב' לחוזה זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
 .19.4הקבלן מתחייב בזאת ,כי הוא ,עובדיו וכל מי מטעמו יקראו את הוראות הבטיחות והביטחון לפני
תחילת העבודות ויפעלו בהתאם לאמור בהם.
 .19.5הקבלן מתחייב להדריך את עובדיו ושלוחיו בנושאי בטיחות בעבודה ,ידאג לריענון ההוראות
בהתאם לנסיבות ויקיים פיקוח הולם של צוות עובדיו להוראות הבטיחות בעבודה ,בהתאם
לאמור בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) ,התשל"ט 1979
ולהוראות פקודת הבטיחות בעבודה ,הכללים והתקנות אשר הותקנו מכוחה ו/או חוק ארגון
הפיקוח על העבודה ,התקנות והכללים אשר הותקנו מכוחו.
 .19.6הקבלן יקיים שגרת בדיקות רפואיות תקופתיות לעובדיו החשופים לגורמים שלגביהם קיימת
דרישה על פי כל דין לעריכת בדיקות אלה.
 .19.7הקבלן מתחייב לפעול על פי תקנות הבטיחות לעבודה בגובה התשס"ז 2007-ולספק לעובדיו את
הציוד הנדרש ,לפקח על עבודתם בעת ביצוע עבודה בגובה ולהפעיל עובדים מוכשרים ומוסמכים
בלבד לעבודה בגובה.
 .19.8הספק מתחייב לשתף פעולה עם הרכבת בעת תחקור אירועי בטיחות.
 .20סיום החוזה ,ביטול החוזה והפרתו
 .20.1הרכבת תהיה רשאית לבטל חוזה זה מכל סיבה שהיא לרבות מטעמי נוחות ,ובכלל זה בשל
שיקולים ארגוניים או תקציביים ,וזאת על ידי מתן הודעה בכתב ומראש לקבלן .ניתנה הודעה
כאמור יסתיים תוקפו של החוזה תוך  30יום מיום מסירת ההודעה לקבלן .הופסק החוזה כאמור
יהא הקבלן זכאי לתשלום רק בגין השירותים שביצע בפועל עד למועד הנקוב בהודעת הרכבת,
כמועד סיום החוזה.
 .20.2הקבלן מצהיר בזאת ,כי לקח בחשבון בעת חתימת הסכם זה את האמור לעיל ומוותר על כל
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ,לרבות ויתור על תוספת תשלום מעבר לקבוע בהסכם זה על
נספחיו.
 .20.3בוטל החוזה כאמור לעיל ,לא תהיה לצד מהצדדים כל תביעה או טענה לפיצויים ,או טענה
למניעת רווח בגין הביטול ,ובלבד שהצדדים מילאו את התחייבויותיהם ההדדיות לפי הסכם זה
עד למועד סיומו של החוזה.
 .20.4מבלי לגרוע מן האמור לעיל ומכל זכות או סעד שיעמדו לרכבת על פי החוזה או הדין ,מוסכם
במפורש כי בקרות אחד או יותר מהמקרים שיפורטו להלן ,תהא הרכבת זכאית לבטל את החוזה
מיד:
 .20.4.1הקבלן הפר את ההסכם וההפרה לא תוקנה בתוך  7ימים מדרישת הרכבת בכתב.
 .20.4.2הקבלן הפר את החוזה הפרה יסודית.
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 .20.4.3מבלי לפגוע בכלליות האמור בס"ק זה ,ייחשבו המעשים או המחדלים הבאים וכל אחד
מהם להפרה יסודית מצד הקבלן ,הפרת הסעיפים.3,5,6,8,12,13,16,17,19,20 :
 .20.4.4הוגשה בקשה לפירוק זמני ו/או קבוע של הקבלן ו/או לכינוס נכסי הקבלן או חלק מהם
ו/או למינוי מפרק זמני או קבוע לקבלן ו/או למינוי כונס נכסים זמני ו/או קבוע לקבלן
ו/או למינוי מנהל מיוחד לקבלן ו/או הוחל במשא ומתן לקראת הסדר לטובת נושי
הקבלן או דיון בהסדר כזה ,והכל אם הבקשה או המשא ומתן לא בוטלו או הוסרו או
הופסקו ,לפי העניין ,תוך  7ימים ,או במועד הדיון הראשון במעמד הקבלן ,לפי המוקדם
מבניהם.
 .20.4.5הוטל צו עיקול כנגד מרבית נכסי הקבלן ו/או נפתחו הליכי הוצאה לפועל ביחס למרבית
נכסי הקבלן ואלו לא הוסרו בתוך  14ימים ממועד הטלתם או פתיחתם ,לפי העניין ,או
במועד הדיון הראשון בהליך במעמד הקבלן ,לפי המוקדם מבניהם.
 .20.5עם סיום חוזה זה ו/או ביטולו ו/או הפסקתו בכל דרך שהיא יפנה הקבלן את שטח מסילות
הברזל וכן יפנה כל מקום שהורשה להשתמש בו לצרכיי מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה .לא
יעשה כן ,ייחשב הקבלן למסיג גבול .כן תהיה רשאית הרכבת ,מבלי לפגוע בכל זכות הנתונה לה
על פי חוזה זה ועל פי כל דין ,לאחוז בכל האמצעים הנראים לה על מנת לפנות את הקבלן משטח
מסילות הברזל וכל מקום שהורשה להשתמש בו לצרכיי מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה,
לסלק כליו ומטלטליו ו/או לשלחם לביתו ו/או למשרדו הרשום  -על חשבונו ואחריותו ובכל עת
לפי שיקול דעתה הבלעדי של הרכבת ,מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הקבלן מתחייב להשאיר את
ציוד הרכבת במצב תקין ושמיש כפי שקיבלו לידיו.
 .20.6היה וההסכם בוטל או היקפו צומצם עקב הפרה יסודית של הקבלן ,את התחייבויותיו על פי
תנאי ההסכם ,תהיה הרכבת רשאית לפי שיקול דעתה המוחלט ומבלי לפגוע בזכויותיה האחרות,
להזמין  -על חשבון הקבלן אצל ספק אחר את השירותים נשוא הסכם זה .במקרה והמחיר
שישולם לקבלן החלופי יעלה על המחיר שנקבע בעד השירותים בהסכם זה ,רשאית הרכבת לחייב
בהפרש המחיר את הקבלן ולגבות ההפרש האמור מהקבלן .חשבון בחתימת הקבלן החלופי
ישמש הוכחה מכרעת לגבי הסכום ששילמה הרכבת לקבלן החלופי ובתנאי שהרכבת תצהיר כי
הסכום ששולם על ידה הינו בהתאם להתקשרות עם הקבלן החלופי ולפי נוהלי הרכבת.
 .21העדר ויתור
במקרה והרכבת לא תשתמש במקרה מסוים או במקרים מסוימים בזכויותיה לפי הסכם 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.

 .22זכות עכבון
.22.1

עם תום תקופת חוזה זה או ביטולו מתחייב הקבלן לסלק ולהוציא על חשבונו משטח מסילות
הברזל וכן מכל מקום שהורשה להשתמש בו ומסביבתם את כל המכשירים ,המכונות ,הציוד,
החומרים והחפצים השייכים לו או לעובדיו ,עוזריו או שליחיו ,או שהובאו לשם על ידו או על
ידם ,אך לרכבת תהא זכות עכבון עליהם בגין כל חוב שעודנו חב הקבלן לרכבת.
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.22.2

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל ומכל סעד שעומד ,או שיעמוד ,לזכות הרכבת ,על פי חוזה זה או
על פי דין ,מוסכם בזאת כי לקבלן 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 הקבלן
בשל כל דבר ועניין הקשור לחוזה זה.

 .23סמכות השיפוט
סמכות השיפוט הייחודית בכל עניין הקשור בהסכם זה או הנובע ממנו ,תהא לבית המשפט המוסמך
בתל  -אביב בלבד.

 .24ביצוע פעולות וקיזוז
.24.1

כל פעולה ,או מעשה ,או תשלום ,שהקבלן חייב לעשות ,או לבצע ,או לשלם ,בהתאם לתניות
החוזה ולא נעשו ,או בוצעו על ידו במועד הקבוע ,או מועד שנקבע בהתאם להוראות החוזה,
רשאית הרכבת לעשותן או לבצען על חשבון הקבלן ,לאחר שהודיעה לקבלן בכתב על דרישתה
לביצוע המעשה האמור ,והקבלן לא ביצעם תוך המועד הנקוב בדרישה.

.24.2

הקבלן יחזיר לרכבת את הוצאותיה בביצוע הפעולות כאמור ,בתוספת  15%מסכום זה
כהוצאות כלליות של הרכבת ,וזאת תוך ( 7שבעה) ימים מיום משלוח חשבון הרכבת .ביצוע
הפעולות כאמור ע"י הרכבת לא יגרע מכל זכות אחרת הנתונה לרכבת על פי החוזה או על פי
כל דין.

.24.3

לרכבת הזכות לקזז מכל סכום שיהיה הקבלן זכאי לקבל ממנה ,אם יגיע לו ,כל סכום המגיע
לה מהקבלן ,אם יגיע ,בקשר עם חוזה זה ,או כל התקשרות אחרת ביניהם .לקבלן לא תהיה
כל זכות קיזוז בקשר עם החוזה או כל זכות קיזוז כאמור לעיל.

 .25חובות הקבלן
בחוזה זה כל החובות החלים על הקבלן חלים גם על עובדיו ,משמשיו ,שליחיו או מי מטעמו של הקבלן
וכל האמור בלשון יחיד אף הרבים במשמע וכן להיפך ,וזאת כשאין כוונה אחרת משתמעת.
 .26הודעות
כל הודעה לפי חוזה זה תימסר על ידי צד למשנהו באופן אישי או בדואר רשום לפי כתובות הצדדים
שבמבוא לחוזה ותחשב כאילו נתקבלה לאחר  72שעות מעת המסירה בבית הדואר ,קבלה הנושאת
חותמת הדואר תשמש ראייה לתאריך המסירה .על אף האמור לעיל ,הודעה אשר נמסרה ביד תחשב
כאילו נתקבלה במועד המסירה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

הרכבת

הרכבת

______________
הקבלן
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אישור
כבא כוחו של
מרחוב
אני הח"מ ,עו"ד  /רו"ח
הקבלן מצהיר בזאת כי ההחלטה של הקבלן לחתום על חוזה זה נתקבלה כדין ,כי החתומים על חוזה זה
מוסמך(ים) לחתום עליו וכי חתימת הקבלן כאמור מחייבת אותו על פי כל דין.

תאריך

עו"ד  /רו"ח
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נספחי החוזה
נספח א' -

מפרט טכני.

נספח ב' -

נספח ביטחון.

נספח ג' -

צו הרחבה בענף הניקיון מיום  ;19.2.14צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות
בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים ,תשע"ג ;2013-חוק להעסקת עובדים על
ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים ,תשע"ג.2013-

נספח ג'- 1

תצהיר בגין חוקי העבודה המחייבים.

נספח ג'- 2

תצהיר אי הרשעה והטלת עיצומים.

נספח ג'- 3

מכתב ביחס לתלונות עובדי הקבלן.

נספח ד' -

התמורה (לרבות נספח  - A13נספח תמחירי ,ונספח  - A14תצהיר המציע בדבר רכיבי
הצעתו).

נספח ה' -

ביטוח.

נספח ו' -

התחייבות לשמירת סודיות.

נספח ז' -

העברה בנקאית.

נספח ח' -

הוראות בטיחות.

נספח ט' -

ערבות בנקאית.

נספח י' -

טופס הצהרת קבלן בדבר קרובי משפחה המועסקים ברכבת ישראל.
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נספח ג'
צו הרחבה בענף הניקיון 2014

צו הרחבה בענף

הניקיון1

לפי חוק הסכמים קיבוציים ,תשי"ז1957-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  25לחוק הסכמים קיבוציים ,התשי"ז( 1957-להלן – החוק) ,אני מצווה כי תורחב תחולתן של
הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי מס'  ,7035/2013מיום ד' באב התשע"ג ( 11ביולי  ,)2013שבין ארגון חברות הניקיון בישראל לבין
הסתדרות העובדים הכללית החדשה ,האגף לאיגוד מקצועי ואיגוד ארצי של עובדי הניקיון (להלן – ההסכם) ,וכי ההוראות
המורחבות שבתוספת לצו זה יחולו על כל העובדים והמעסיקים ,כהגדרתם בהסכם ,בענף הניקיון.
צו זה יחול מיום כ"ט באדר א' התשע"ד ( 1במרס  )2014או מיום פרסומו ,לפי המועד המאוחר.
על אף האמור לעיל ,לגבי עובדים בענף הניקיון אשר מועסקים על ידי חברות הנותנות שירותי ניקיון בבתי מלון ,צו זה
יחול מיום ג' בתמוז התשע"ד ( 1ביולי .)2014
הוראת סעיף  10להלן בדבר קרן השתלמות תחול מיום ז' בתשרי התשע"ה ( 1באוקטובר  )2014כקבוע בתוספת.
כמו כן אני מודיע בהתאם לסעיף  31לחוק כי צווי הרחבה להסכמים קיבוציים בענף הניקיון שקודמים לצו זה – בטלים.

תוספת
ההוראות המורחבות
מס' הסעיף
בהסכם
.1

מבוא ,פרשנות וכותרות

.2

הגדרות

"חברה ו/או מעסיק" – חברה העוסקת בתחום ניקיון ו/או תחזוקה;
"מזמין שירות" – מי שאצלו ו/או בחצריו ו/או בעבורו מועסק עובד כהגדרתו בצו זה;
"עובד" – כל עובד המועסק על ידי חברה בעבודת ניקיון ו/או תחזוקה ,ובכלל זה עובד חודשי ועובד בשכר ,בין אם מועסק
במשרה מלאה ובין אם מועסק במשרה חלקית ,לרבות אם אינה מבוצעת בחצרי מזמין השירות;
"עובד חודשי" – עובד המקבל משכורת חודשית;
"עובד בשכר" – עובד המועסק בשכר שעתי;
"אחראי ניקיון" – עובד כהגדרתו לעיל אשר גם אחראי על עובדי ניקיון אחרים;
"קצובת נסיעה" – השתתפות המעסיק בהוצאות הנסיעה של העובד לעבודה וממנה;
"שנה" – פרק זמן של שניים עשר חודשים ,שתחילתו באחד בינואר.
.3

סוג ההסכם והיקפו

.4

תוקף ותחולת ההסכם

.5

תעריף שעתי/שכר חודשי

(א)

עובד בשכר ,יהיה זכאי לתעריף שעתי בגובה  24.98שקלים חדשים (עשרים וארבעה שקלים חדשים ותשעים
ושמונה אגורות).

 1פורסם י"פ תשע"ד מס'  6759מיום  19.2.2014עמ' .3942
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.6

.7

(ב)

עובד המועסק במשרה מלאה יהיה זכאי לשכר חודשי בגובה  4,646.25ש"ח (ארבעת אלפים ,שש מאות ,ארבעים
ושישה שקלים חדשים ועשרים וחמש אגורות) ,עובד המועסק במשרה חלקית ,יחושב השכר החודשי יחסית
לחלקיות משרתו.

(ג)

אחראי ניקיון בשכר ,יהיה זכאי לתעריף שעתי בגובה  26.09שקלים חדשים (עשרים ושישה שקלים חדשים ותשע
אגורות).

(ד)

אחראי ניקיון המועסק במשרה מלאה יהיה זכאי לשכר חודשי בגובה  4,852.75ש"ח (ארבעת אלפים ,שמונה
מאות ,חמישים ושניים שקלים חדשים ושבעים וחמש אגורות) ,אחראי ניקיון המועסק במשרה חלקית ,יחושב
השכר החודשי יחסית לחלקיות משרתו.

(ה)

התעריף השעתי והשכר החודשי ,כאמור לעיל ,יעודכן בהתאם לעדכוני השכר בהסכמים שבין המדינה לבין
ההסתדרות ואשר מוחלים על עובדי ניקיון ושמירה במדינה כמזמינת שירות.

עבודה בשעות נוספות

(א)

עובדים יועסקו אך ורק בהתאם להוראות חוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א( 1951-להלן – חוק שעות עבודה
ומנוחה) ,ובמסגרת שעות העבודה המותרות על פיו.

(ב)

שבוע העבודה של עובד יהיה  43שעות שבועיות; בהתאם להיתרים הכלליים להעבדת שעות נוספות ,עובד לא יעבור
יותר מ 12-שעות ביום.

(ג)

בלי לג רוע מהוראות כל דין ,בגין השעה התשיעית והעשירית באותו יום עבודה (יום חול) ,יהיה עובד זכאי לשכר
עבודה של  1.25משכרו הרגיל; בגין השעה האחת עשרה והשתים עשרה באותו יום עבודה (יום חול) ,יהיה עובד
זכאי לשכר עבודה של  1.5משכרו הרגיל.

תוספת ותק

(א)

עובד יהיה זכאי ,החל מהשנה השנייה ואילך לעבודה ,לתוספת ותק בגובה  0.35ש"ח לכל שעת עבודה ,החל מהשנה
השישית ואילך ,יהיה עובד זכאי לתוספת ותק בגובה של  0.46ש"ח לכל שעת עבודה.

(ב)

מובהר כי חישוב ותק העובד ייעשה לפי ותק אצל המעסיק או אצל מזמין השירות ,לפי הגבוה; מזמין השירות
ידווח למעסיק על שנות הוותק של העובד אצל מזמין השירות.

.8

מענק מצוינות ו/או התמה ו/או פעולות רווחה

.9

הפרשות לקופת גמל לקצבה

(א)

עובד יבוטח בקרן פנסיה מקיפה ,אלא אם כן הודיע למעסיק אחרת .כל עוד לא הודיע העובד למעסיק באיזו קופת
גמל הוא מבקש להיות מבוטח ,יבוטח בקרן פנסיה מקיפה.

(ב)

בעניין הפרשות לקופת גמל לקצבה יהיה על המעסיק לנהוג בהתאם לאמור להלן:
()1

שיעור ההפרשות בעד רכיבי השכר המובאים בחשבון לחישוב פיצויי פיטורים ,לפי חוק פיצויי פיטורים,
התשכ"ג( 1963-להלן – חוק פיצויי פיטורים) (לרבות שכר יסוד ,תוספת ותק ,דמי חופשה ,דמי מחלה,
תשלום בגין חגים ,מילואים ,דמי לידה וכיוצ"ב) ובעד רכיב דמי הבראה ,יהיה כדלקמן:
(א)

בעד תקופת העבודה מיום כניסתו לתוקף של צו זה ועד ליום – 30.6.2015
שיעור הפרשות המעסיק יעמוד על  7%לתגמולים ו 8.33%-לפיצויים (סה"כ  ;)15.33%מוסכם כי
ההפרשות לפיצויים ( 8.33%כמאור) יבואו במקום מלוא החבות בפיצויי פיטורים; לעניין זה ,יחולו
כללי האישור הכללי שניתן מכוח סעיף  14לחוק פיצויי פיטורים ,למעט הצורך בחתימה על הסכם
בכתב;
שיעור הפרשות העובד יעמוד על  6.5%לתגמולים ,אשר ינוכו ממשכורתו;

(ב)

בעד תקופת העבודה מיום  1.7.2015ואילך –
שיעור הפרשות המעסיק יעמוד על  7.5%לתגמולים ו 8.33%-לפיצויים (סה"כ  ;)16.33%מוסכם כי
ההפרשות לפיצויים ( 8.33%כאמור) יבואו במקום מלוא החבות בפיצויי פיטורים; לעניין זה ,יחולו
כללי האישור הכללי שניתן מכוח סעיף  14לחוק פיצויי פיטורים ,למעט הצורך בחתימה על הסכם
בכתב;
שיעור הפרשות העובד יעמוד על  7%לתגמולים ,אשר ינוכו ממשכורתו;

()2

שיעור ההפרשות בעד הגמול בעד עבודה בשעות נוספות או ביום המנוחה (ככל שהעובד זכאי להם) ,יהיה
כדלקמן:
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(א)

בעד תקופת העבודה החל ממועד כניסתו לתוקף של צו זה ועד ליום – 30.5.2015
שיעור הפרשות המעסיק יעמוד על  7%לתגמולים ו 6%-לפיצויים;
שיעור הפרשות העובד יעמוד על  6.5%לתגמולים ,אשר ינוכו ממשכורתו;

(ב)

בעד תקופת העבודה מיום – 1.7.2015
שיעור הפרשות המעסיק יעמוד על  7.5%לתגמולים ו 6%-לפיצויים;
שיעור הפרשות העובד יעמוד על  7%לתגמולים ,אשר ינוכו ממשכורתו;

שיעור ההפרשות בעד קצובת נסיעה ,יהיה כדלקמן:

()2

שיעור הפרשות המעסיק יעמוד על  5%לתגמולים;
שיעור הפרשות העובד יעמוד על  5%לתגמולים ,אשר ינוכו ממשכורתו .ככל שאין מניעה לכך ,לפי כל דין
והוראות אגף שוק ההון הביטוח החיסכון ,ההפרשות האמורות ייעשו לקרן פנסיה.
.10

קרן השתלמות

מעסיק יהיה מחויב להפריש בעבור עובד תשלומים חודשיים לקרן השתלמות (מיום  1.10.2014או מתחילת עבודתו של
העובד ,לפי המועד המאוחר) ,מובהר כי יועברו בגין כל עובד תשלומים לקרן השתלמות שבה יבחר וככל שלא הודיע
למעסיק על זהות קרן השתלמות ,יופקדו בעבורו התשלומים לקרן ההשתלמות ,שתיבחר מעת לעת על ידי ההסתדרות
והארגון במשותף ,והיא תהווה קרן ברירת מחדל; שיעור ההפרשות לקרן ההשתלמות יהיו כדלקמן:
הפרשת המעסיק –  7.5%מהשכר המחושב לפי סעיף  5לעיל וכן מדמי ההבראה;
הפרשת העובד –  2.5%מהשכר המחושב לפי סעיף  5לעיל וכן מדמי ההבראה ,אשר ינוכו ממשכורתו.
.11

דמי הבראה

(א)

מעסיק יהיה מחויב לשלם לעובד ,דמי הבראה בהתאם לטבלה שלהלן:
מספר שנות ותק אצל החברה
או אצל מזמין השירות

מס' ימי הבראה

 3השנים הראשונות

7

מהשנה ה 4-עד ה10-

9

מהשנה ה 11-עד ה15-

10

מהשנה ה 16-עד ה19-

11

מהשנה ה 20-עד ה24-

12

מהשנה ה25-

13

(ב)

מיום  1.7.2014ומדי שנה ,המחיר ליום הבראה יעמוד על  423ש"ח (ארבע מאות ועשרים ושלושה שקלים חדשים),
והוא יעודכן על פי שיעור השינוי שבין מדד חודש אפריל של השנה שבה משולמים דמי ההבראה לבין מדד חודש
אפריל .2013

(ג)

עובד שעבד פחות מ 12-חודשים בשנה ,יהיה זכאי ,בעד אותה שנה ,לדמי הבראה חלקיים בגין החלק היחסי של
השנה אשר בו עבד.

(ד)

עובד המועסק במשרה חלקית ,יהיה זכאי לדמי הבראה שיחושבו יחסית לחלקיות משרתו.

(ה)

לגבי עובד המועסק לפי שכר שעה ,ישולמו דמי ה בראה כרכיב נפרד שישולם לצד שכר השעה ,ואשר יובא בחשבון
בחישוב דמי החופשה ודמי המחלה; רכיב נפרד זה יחושב בהתאם לנוסחה שלהלן (ולא יחול לגביו האמור
בפסקאות (א) עד (ד) לעיל):
מכפלה של  Aב ,B-המחולקת ב.C-
לעניין זה:
 – Aהמחיר ליום הבראה ,כפי שהוא מעת לעת ,לפי פסקה (ב);
 – Bמספר ימי ההבראה שלהם זכאי העובד בהתאם לשנות הוותק שלו כאמור בטבלה שבפסקה (א);
 12( 2,232 – Cכפול .)186

.12

סבסוד ארוחות במזנון במקום העבודה
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במקומות עבודה אשר בין כתליהם קיים מזנון המסובסד על ידי מזמין השירות ,יהיה עובד ,המבצע את עבודתו בפועל
בא ותו מקום עבודה ,זכאי לרכוש ,בסבסוד המעסיק ,ארוחה באותו מזנון תמורת הסכום שאותו משלמים ,בעד אותה
ארוחה ,עובדי מזמין השירות המועסקים באותו מקום עבודה.

.13

שי לחגים ומתנה בטובין

(א)

המעסיק יהיה מחויב להעניק לעובד ,שי לרגל ראש השנה ולרגל חג הפסח (להלן – שי לחג); גובה השי לחג לרגל כל
אחד מהחגים (ראש השנה וחג הפסח) ,יעמוד על  212.5ש"ח (מאתיים ושניים עשר שקלים חדשים וחמישים
אגורות).
החל משנת  2014ואילך ,גובה השי לחג יעודכן על פי שיעור השינוי שבין מדד חודש ינואר של השנה הקלנדרית שבה
משולם השי לחג לבין מדד חודש ינואר .2013
יודגש כי השי לא יוענק בטובין או בשווה כסף (כגון ,תלושי קנייה).

.14

(ב)

האמור בפסקה (א) לעיל יחול לגבי עובד המועסק לפחות בהיקף משרה של  50%משרה או שעבד לפחות  93שעות
בחודש בממוצע בשלושת החודשים אשר קדמו לחג; עובד אשר מועסק בהיקף משרה הקטן מההיקף האמור לעיל,
יהיה זכאי לשי לחג בהתאם לחלקיות משרתו (לגבי עובד שעתי שהועסק היקף קטן של שעות מהאמור לעיל ,יבוצע
חישוב של מספר השעות החודשים שבהם הוא הועסק בממוצע בשלושת החודשים אשר קדמו לחג ,והכול לחלק ב-
.)186

(ג)

נוסף על האמור לעיל ,כאשר מוענקת מתנה בטובין לעובדי מזמין השירות המועסקים באותו מקום עבודה (כגון,
סלסלת שי לרגל ט"ו בשבט ,אם ניתנת) ,המעסיק יהיה מחויב להעניק לעובד ,מתנה בטובין בשווי השתתפות
מזמין השירות לגבי עובדיו ,כפי שיהיה מעת לעת ,בהתאם לאותם כללים ומועדים שבהם היא ניתנת לעובדי מזמין
השירות.

דמי מחלה

עובד יהיה זכאי לימי מחלה בתשלום בהתאם להוראות חוק דמי מחלה ,התשל"ו( 1976-להלן – חוק דמי מחלה) ,לפי
השכר המובא בחשבון לחישוב פיצויי פיטורים ,לפי חוק פיצויי פיטורים ודמי הבראה.
.15

חופשה שנתית

(א)

(ב)
.16

כל עובד זכאי לחופשה שנתית בתשלום ,כהגדרתה בחוק חופשה שנתית ,התשי"א ,1951-על פי ותקו בעבודה אצל
המעסיק או במקום העבודה כדלקמן:
ותק בשנים

מס' ימי החופשה השנתיים,
לפי חמישה ימי עבודה בשבוע

מס' ימי החופשה השנתיים
לפי שישה ימי עבודה בשבוע

2-1
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4-3
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23

26

מובהר כי ימי החופשה המפורטים בטבלה נקובים בימי עבודה.

חופשה מסיבות משפחתיות

(א)

כל עובד המועסק  6חודשי עבודה ומעלה יהיה זכאי לחופשה בתשלום כדלקמן:
לרגל נישואין –  3ימי חופשה.

(ב)
.17

ימי החופשה כאמור בסעיף קטן (א) הינם נוסף על ימי החופשה בתשלום שלהם זכאי העובד לפי סעיף  15שלעיל.

בגדי עבודה וציוד

(א)

המעסיק יספק ,על חשבונו ,לכל עובדיו ,בכל עת וברציפות וככל שנדרש על פי הוראות תקנות הבטיחות ,נעלי
בטיחות תקינות; כמו כן יספק המעסיק ,על חשבונו ,לכל עובדיו ,מדי שנה ,לפחות  2סטים של מדי עבודה; כל סט
של מדי עבודה יכלול את שני אלה:
()1

חולצה או מקטרון;
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()2

.18

.19

(ב)

מובהר כי המעסיק לא יגבה מעובדיו שום תשלום בגין בגדי העבודה והציוד שיספק.

(ג)

המעסיק לא ידרוש מעובדיו תשלום פיקדון בגין בגדי העבודה ו/או הציוד ולא ינכה סכומים כלשהם ממשכורתו
של העובד.

(ד)

הביגוד ייחשב כבלוי בתום תקופת שנת עבודה.

החזר הוצאות נסיעה

(א)

המעסיק ישתתף ,בהוצאות הנסיעה של העובד לעבודה ובחזרה ,בהתאם להוראות צווי הרחבה להסכמים
קיבוציים בעניין זה ,כפי שיתעדכנו מעת לעת.

(ב)

עובד המוסע על ידי המעסיק ועל חשבונו מביתו לעבודה וחזרה לביתו לא ישולם לו החזר ההוצאות כאמור לעיל,
עם זאת מובהר ,כי אם העובד יוסע על ידי המעסיק למקום פיזור המרוחק מביתו – העובד יהיה זכאי להשתתפות
בהוצאות נסיעה מהמקום שבו הורד מההסעה ועד לביתו בהתאם להוראות סעיף (18א) לעיל.

(ג)

נסיעות העובד מאתר עבודה לאתר אחר ,לבקשת המעסיק ,במהלך יום העבודה ושלא בהתאם למתוכנן ,ישולמו על
ידי המעסיק ,אם וככל שתשלום זה אינו מכוסה במסגרת סעיף (18א) לעיל וייחשבו לשעות עבודה לכל דבר ועניין.

(ד)

אם תחבורה ציבורית אינה מגיעה לאתר שבו מועסק העובד או שהעובד סיים עבודתו בשעה או ביום שבהם אין
תחבורה ציבורית ,ידאג המעסיק להסעת העובד לביתו בלא חיוב העובד בתשלום בגין ההסעה.

תשלום בגין חגים

(א)

.20

מכנסי עבודה או סינר עבודה.

.1

עובד בשכר לאחר  3חודשי עבודה במקום העבודה שלא נעדר מהעבודה סמוך ליום החג (כלומר יום לפני
ו/או יום אחרי החג) אלא בהסכמת המעסיק ,יהיה זכאי לתשלום מלא בעבור  9ימי חג כדלקמן 2 :ימי
ראש השנה 1 ,יום כיפור 2 ,ימי חג סוכות 2 ,ימי חג הפסח 1 ,יום העצמאות 1 ,חג השבועות ,ובכל חגי
המדינה או שבתון שיוכרז עליו כחוק (כגון יום בחירות) ויחול עליו תשלום שכר עבודה; עובד בשכר לא
יהיה זכאי לתשלום בגין יום חג החל בשבת ,וה כול בכפוף להוראות ההסכם הקיבוצי עם לשכת התיאום
בעניין זה.

.2

עובדים בשכר בני דת אחרת יהיו זכאים לתשלום גם בגין ימי חגם ולא יותר מ 9-ימים בסך הכול.

.3

למען הסר ספק ,עובד חודשי זכאי למשכורתו הרגילה גם בחופשת החג ולפיכך הוא איננו זכאי לכל תשלום
נפרד בעבור חופשה בימי חג.

(ב)

עובד שיועסק בחג כאמור בסעיף קטן (19א) יהיה זכאי לגמול בגין עבודתו בשיעור של  50%תוספת לשכרו הרגיל
(להלן – תוספת חג) וליום מנוחה חלופי בלא תשלום ,וכן לתשלום מלוא הגמול בגין עבודה בשעות נוספות ,נוסף על
תוספת החג כאמור ,אם וככל שהעובד הועסק מעבר ליום עבודה רגיל ,והכול בהתאם להוראות חוק שעות עבודה
ומנוחה.

(ג)

עובד בשכר יהיה זכאי לתשלום עבור חג כאמור לפי ממוצע ההשתכרות היומי הרגיל שלו בשלושת החודשים
הקודמים לחודש שבו חל יום החג.

היעדרות ביום הזיכרון

נוסף על ימי החופשה שלהם זכאים העובדים ,עובד שבן משפחתו נהרג במהלך שירותו הצבאי ו/או בעקבות פעולת איבה
יהיה זכאי להעדר מעבודתו ביום הזיכרון ולקבל תשלום בגין יום עבודה מלא; לעניין זה" ,בן משפחתו" –
בנו/בתו/אביו/אמו/בן או בת זוגו/אחיו/אחותו/סבו/סבתו.
.21

ימי אבל

העובד רשאי להיעדר מעבודתו בזמן אבלו מטעמי דת או נוהג ,לתקופה שלא תעלה על  7ימים ,ויהיה זכאי לשכר מלא בגין
ימי היעדרותו ,ואין מנכים משכרו או מחופשתו השנתית את ימי האבל.
.22

מקום לאחסון חפצים אישיים ומקום למנוחה והתרעננות

המעסיק ידאג ,באמצעות מזמין השירות ,לכך שלכל עובד יהיה באתר שבו הוא עובד מקום בטוח לאחסן את חפציו
האישיים בזמן העבודה וכן לכך שלכל עובד יהיה באתר שבו הוא עובד מקום ראוי וסביר שבו הוא יוכל לנוח ולהתרענן
בהפסקות.
.23

הפסקות
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המעסיק ייתן לעובד הפסקות מהעבודה במהלך יום העבודה בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה; תשלום בגין הפסקות
יבוצע בהתאם להוראות חוק שעות עבודה ומנוחה .ואולם במקום שבו מזמין השירות משלם למעסיק תשלום בגין
הפסקה ,שהוא מעבר לנדרש על פי חוק שעות עבודה ומנוחה ,כי אז המעסיק ישלם אף את התשלום האמור לעובד.
.24

איסור על הטלת קנסות ועונשים

המעסיק אינו רשאי לקנוס את העובד ו/או לנכות סכומי כסף משכרו של העובד ו/או לגבות מהעובד סכומי כסף בשום
תנאי.
.25

.26

פיטורים והתפטרות

(א)

המעסיק רשאי לפטר עובד ,שטרם השלים  12חודשי עבודה ,בכפוף לחובת מתן הודעה מוקדמת ,חובה דומה חלה
גם על העובד המתפטר.

(ב)

פיטורי עובד ,שהשלים  12חודשי עבודה לפחות ,אפשריים מסיבה מספקת ,וידקים אותה מו"מ בין הצדדים.

(ג)

צמצום בעבודה הוא סיבה מספקת לפיטורים; פיטורים בשל צמצום בעבודה ייעשו לפי ויתקו של העובד בעבודה
וכן בהתאם לצורכי העבודה.

(ד)

עובד מפוטר לרגל צמצום בעבודה ,שמורה לו הזכות לחזור לעבודה עם התרחבות העבודה בחברה ,במשך שנה
אחת מיום הפסקת עבודתו.

(ה)

החליטה החברה על כוונתה לפטר עובד ,שהשלים  12חודשי עבודה לפחות ,תודיע על כוונתה לעובד ולנציגות
העובדים ותקיים שימוע לעובד.

הודעה מוקדמת

עובד בשכר ועובד חודשי זכאים להודעה מוקדמת זהה בהתאם לסעיף  3בחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות,
התשס"א.2001-
.27

הסדרת התעסוקה והתחרות ההוגנת בענף הניקיון והתחזוקה

.28

תלוש השכר/משכורת

(א)

המעסיק יעביר לידי העובד ,מדי חודש בחודשו ,לכל המאוחר במועד החוקי לתשלום השכר ,תלוש שכר ובו פירוט
מלא של כל התשלומים והניכויים מהשכר שינוסחו בצורה ברורה ומובנת לעובד ,והכול בהתאם לדין.

(ב)

בלי לגרוע מהאמור בסעיף (28א) ומכל דין –
בעת קבלת עובד חדש לעבודה ייתן לו המעסיק טופס המפרט את כל תנאי עבודתו ,לרבות היקף השעות השבועיות
של העובד; כמו כן בעת קבלת עובד חדש לעבודה ייתן לו המעסיק טופס שבו יתבקש העובד לפרט אם הופקדו
בעבורו הפקדות לקופת גמל לקצבה בעבר ואם ברצונו שההפקדות לקופת גמל לקצבה יופקדו לאותה קופה או
לקופה אחרת.

.29

תקנון עבודה

.30

בטיחות

(א)

המעסיק ייתן ,על חשבונו ,לכל עובד הדרכה בטיחותית מוסמכת ומתועדת עם תחילת עבודתו של כל עובד ,וכן מדי
שנה ,והכול בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד.1954-

(ב)

המעסיק יספק לכל עובד ציוד מגן אישי בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (ציון מגן אישי) ,התשנ"ז ,1977-והכול
בהתאמה לסיכונים בעבודות הניקיון לסוגיהן שאליהם העובד ייחשף במהלך עבודתו.

(ג)

כל מעסיק ימנה ממונה בטיחות א שר תפקידו יהיה להבטיח את השמירה על נורמות הבטיחות הראויות בעבודה.

(ד)

מעסיק אשר מעסיק מעל  200עובדים יהיה מחויב למנות ממונה בטיחות חיצוני.

(ה)

עובד חייב להישמע להוראות הבטיחות ,לפעול על פיהם ולנקוט אמצעים שהועמדו לרשותו ושהוסברו לו ,כדי
למנוע פגיעה.

(ו)

מק ום שבו עובדי המעסיק יוגדרו כעובדי בריאות החשופים לסיכוני הידבקות ,כגון בבתי חולים ,מרפאות,
מחלקות סיעוד ,מעבדות רפואיות או פרמצבטיות ,ידאג המעסיק כי עובדיו יקבלו את כל החיסונים המתאימים.

.31

מקצועות הניקיון

.32

רישום נוכחות
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.33

(א)

מעסיק יתקין על חשבונו ויערוך שימוש בשעון נוכחות או באמצעי טכנולוגי מתאים אחר ,אשר יבטיחו רישום
מלא ,מדויק ונכון של שעות העבודה בפועל של עובדיו אצל מזמין השירות ותשלום מלא בגינן ,באופן הניתן לבקרה
ופיקוח שוטפים.

(ב)

על העובד לבצע החתמה אישית בשעון הנוכחות או באמצעות האמצעי הטכנולוגי האחר ועליו לדווח דיווחי שעות
עבודה אמיתיים המשקפים נכונה את שעות עבודתו בפועל.

חילופי מעסיקים

(א)

הגדרות לעניין סעיף זה –
"חילופי מעסיקים" – מצב שבו התחלף מעסיק במעסיק אחר אצל אותו מזמין שירות;
"מעסיק יוצא" – חברה המסיימת את פעילותה בעבור מזמין השירותים במקרה של חילופי מעסיקים;
"מעסיק נכנס" – חברה המתחילה את פעילותה בעבור מזמין השירותים במקרה של חילופי מעסיקים.

(ב)

במקרה של חילופי מעסיקים ,תינתן לעובד הזכות להודיע למעסיק היוצא כי הוא מעוניין להיות מועסק אצל
המעסיק הנכנס ברציפות להעסקתו אצל המעסיק היוצא.

(ג)

הודיע העובד על רצונו להמשיך להיות מועסק כאמור בסעיף קטן (ב) –

(ד)

()1

העובד יהיה זכאי לקבל מהמעסיק היוצא תשלום מלא בגין כל זכויותיו הסוציאליות בעבור מלוא תקופת
עבודתו אצל המעסיק היוצא וסיומה ,לרבות תשלום מלא בגין פיצויי פיטורים בעבור תקופת עבודתו אצל
המעסיק היוצא;

()2

לעובד תיחשב כל תקופת עבודתו אצל המעסיק היוצא לצורך חישוב כל זכויותיו התלויות בוותק אצל
המעסיק הנכנס ,לרבות לעניין מענק התמדה ותוספת ותק.

מקום שבו הביע עובד את רצונו לסיים את העסקתו אצל המעסיק היוצא ולא להמשיכה אצל המעסיק הנכנס,
במקרה חילופי מעסיקים ,ייחשב העובד כמפוטר.

ה' באדר א' התשע"ד ( 5בפברואר )2014

נפתלי בנט
שר הכלכלה
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צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים,
התשע"ג2013-
1

בתוקף סמכותי לפי סעיף  6לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים
ציבוריים ,התשע"ג( 2013-להלן  -החוק) ,באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
פרק א' :פרשנות

1.
הגדרות

בצו זה -
"אחראי ניקיון"  -מי שמתקיימים לגביו כל אלה:
( )1מתקיימים יחסי עובד ומעביד בינו לבין קבלן ניקיון;
( )2הוא אחראי על עובדי ניקיון ,על פי האופן שבו הדבר מוגדר בחוזה שבין הגוף הציבורי לבין קבלן הניקיון;
"אחראי שמירה"  -מי שמתקיימים לגביו כל אלה:
( )1מתקיימים יחסי עובד ומעביד בינו לבין קבלן שמירה;
( )2הוא אחראי על עובדי שמירה ,על פי האופן שבו הדבר מוגדר בחוזה שבין הגוף הציבורי לבין קבלן השמירה;
"הסכמי מסגרת עתידיים"  -הסכמי המסגרת שייחתמו ,מזמן לזמן ,בעד התקופה שלאחר יום י"ח בטבת התשע"ג ( 31בדצמבר ,)2012
בין המדינה ומעסיקים נוספים במגזר הציבורי לבין ההסתדרות ,ובהם נקבעת מסגרת עלות תוספות השכר וההטבות
הכספיות לתקופה הקבועה בכל הסכם ,כפי שתוגדר באותם הסכמים;
"חוק פיצויי פיטורים"  -חוק פיצויי פיטורים ,התשכ"ג;1963-
"עבודת ניקיון"  -עבודת ניקיון המבוצעת בעבור הגוף הציבורי לפי חוזה שבינו לבין קבלן ניקיון;
"עובד ניקיון"  -מי שמתקיימים יחסי עובד ומעביד בינו לבין קבלן ניקיון ,אשר מועסק בעבודת ניקיון ולגבי אותה עבודה בלבד ,לרבות
אם אינה מבוצעת בחצרי הגוף הציבורי;
"עובד שמירה"  -מי שמתקיימים יחסי עובד ומעביד בינו לבין קבלן שמירה ,אשר מועסק בעבודת שמירה ולגבי אותה עבודה בלבד,
לרבות אם אינה מבוצעת בחצרי הגוף הציבורי;
"עבודת שמירה"  -עבודת שמירה המבוצעת בעבור הגוף הציבורי לפי חוזה שבינו לבין קבלן השמירה;
"קבלן ניקיון"  -קבלן שירות בתחום הניקיון;
"קבלן שמירה"  -קבלן שירות בתחום השמירה והאבטחה;
"קצובת נסיעה"  -השתתפות קבלן השירות בהוצאות הנסיעה של העובד לעבודה וממנה;
"שנה"  -שנת כספים.
פרק ב' :תנאי עבודה בתחום הניקיון
2.
שכר

על עובד של קבלן שירות בגוף ציבורי בתחום הניקיון יחולו תנאי השכר שלהלן:
( )1לגבי עובד ניקיון המועסק במשרה מלאה  -שכר חודשי בסך של  4,646.25שקלים חדשים;
( )2לגבי אחראי ניקיון המועסק במשרה מלאה  -שכר חודשי בסך של  4,852.75שקלים חדשים;
( )3לגבי עובד ניקיון או אחראי ניקיון המועסק במשרה חלקית ,יחושב השכר החודשי יחסית לחלקיות משרתו;
( )4לגבי עובד ניקיון או אחראי ניקיון המועסק לפי שכר שעה ,יחושב השכר לשעה לפי חלוקת השכר החודשי למשרה
מלאה ,האמור בפסקה ( )1או ( ,)2לפי העניין ,ב–;186
( )5השכר החודשי למשרה מלאה האמור בפסקה ( )1או ( ,)2יעודכן בשיעורי עלות תוספות השכר וההטבות הכספיות,
שייקבעו ויוגדרו ,מזמן לזמן ,בהסכמי מסגרת עתידיים ,לפי המועדים שבהם תוקצה עלות זו לפי פריסתה של העלות;
( )6אם עלות תוספות השכר וההטבות הכספיות בהסכמי מסגרת עתידיים ,כאמור בפסקה ( ,)5הוקצתה בשירות המדינה
להגדלה או לעדכון של תנאי עבודה אחרים הקבועים בצו זה ,והדבר הביא להגדלה או לעדכון של ההטבות לעובדי קבלן
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הניקיון  -תופחת העלות הנובעת מהגדלה או עדכון כאמור מהעדכון הקבוע בפסקה (.)5
3.
מענק מצוינות

קבלן ניקיון ישלם ,אחת לשנה ,מענק מצוינות (להלן  -מענק) ,לעובדי ניקיון מצטיינים או לאחראי ניקיון מצטיינים לפי
העניין ,על יסוד אמות מידה שיקבע הגוף הציבורי ,בחוזה שבינו לבין קבלן הניקיון או בהוראות שייתן הגוף הציבורי
לקבלן הניקיון ,מזמן לזמן ולפי שיקול דעתו ,ובכפוף לאמור להלן:
( )1הסכום הכולל של המענקים שישלם קבלן הניקיון בעד עבודת ניקיון שבוצעה בשל אותה התקשרות קבלנית ,יהיה
כדלקמן:
(א) בעד חלק השנה שעד יום כ"ח בטבת התשע"ד ( 31בדצמבר  1% - )2013מבסיס השכר בתקופה שמיום תחילת עבודת
הניקיון לפי חוזה ההתקשרות ,אך לא לפני משכורת חודש ספטמבר  ,2013ועד יום כ"ח בטבת התשע"ד ( 31בדצמבר
;)2013
(ב) בעד שנת  2014ובעד כל שנה לאחריה  1% -מבסיס השכר באותה שנה;
(ג) לעניין פסקאות משנה (א) ו–(ב)" ,בסיס השכר"  -הסך הכולל של הרכיבים שלהלן ששילם קבלן השירות בעד עבודת
ניקיון שבוצעה בתקופה שבעדה משולם המענק ,לעובדי הניקיון ולאחראי הניקיון שמעסיק אותו קבלן ניקיון ,לשם מתן
שירותי ניקיון הניתנים כולם במסגרת ההתקשרות הקבלנית שלפיה נעשית אותה עבודת ניקיון:
( )1השכר המחושב לפי סעיף ;2
( )2גמול בעד עבודה בשעות נוספות או ביום מנוחה אם העובד זכאי להם;
( )3קצובת נסיעה;
( )2התבצעה עבודת הניקיון רק בחלק משנה ,יכלול בסיס השכר את התשלומים ששולמו באותו חלק בלבד;
( )3קבלן הניקיון יחלק בכל שנה את הסכום הכולל במלואו;
( )4עובד ניקיון ואחרא י ניקיון יוכלו להיות זכאים למענק רק אם יועסקו בתקופה שבעדה משולם המענק ,כולה או
חלקה ,לפי העניין ,ובכפוף לעמידה באמות המידה שייקבעו כאמור;
( )5קבלן הניקיון ישלם את המענק ,לעובדי הניקיון ולאחראי הניקיון ,שיימצאו זכאים לו ,לא יאוחר ממשכורת חודש
אפריל שלאחר תום השנה שבעדה או בעד חלקה ,לפי העניין ,משולם המענק;
( )6המענק שישולם כאמור בסעיף זה ,אינו מהווה שכר לכל דבר ועניין ,לא יובא בחשבון לעניין פיצויי פיטורים או
לחישוב ערך שעה ,ולא יבצעו בעדו הפרשות לקופת גמל לקצבה או לקרן השתלמות.
4.
הפרשות לקופת גמל לקצבה

(א) ההפרשות בעד רכיבי השכר של עובד ניקיון או אחראי ניקיון ,לפי העניין ,המובאים בחשבון לחישוב פיצויי פיטורים,
לפי חוק פיצויי פיטורים ובעד רכיב דמי הבראה ,יהיה כמפורט להלן:
( )1בעד תקופת עבודה החל ביום כ"ו באלול התשע"ג ( 1בספטמבר  - )2013שיעור הפרשות קבלן הניקיון יעמוד על 7%
לתגמולים ו– 8.33%לפיצויים; השיעור הכולל להפרשות לתגמולים ולפיצויים הוא ;15.33%
( )2השיעור להפרשות לפיצויים  8.33%כאמור בפסקה ( )1יבוא במקום מלוא החבות בפיצויי פיטורים; לעניין זה ,יחולו
כללי האישור הכללי שניתן לפי סעיף  14לחוק פיצויי פיטורים ,למעט הצורך בחתימה על הסכם בכתב;
( )3שיעור הפרשות העובד הוא  6.5%לתגמולים ,אשר ינוכו ממשכורתו
( )4בעד תקופת עבודה החל ביום כ"ו באלול התשע"ג ( 1בספטמבר  )2013שיעור הפרשות קבלן השירות בעד הגמול
לעבודה בשעות נוספות או ביום המנוחה ,אם העובד זכאי להם ,הוא  7%לתגמולים ו– 6%לפיצויים; שיעור הפרשות
העובד הוא  6.5%לתגמולים ,אשר ינוכו ממשכורתו;
( )5בעד תקופת עבודה החל ביום כ"ו באלול התשע"ג ( 1בספטמבר  )2013שיעור הפרשות קבלן השירות בעד קצובת
נסיעה ,הוא  5%לתגמולים; שיעור הפרשות העובד הוא  5%לתגמולים ,אשר ינוכו ממשכורתו.
(ב) אם יחול בשירות המדינה שינוי בשיעור ההפרשות לרכיב תגמולים ,בעד הרכיבים המפורטים בסעיף
קטן (א)( )4( ,)3( ,)1ו–( ,)5יחול שינוי זה גם לגבי עובד ניקיון או אחראי ניקיון החל במועד שבו יחול השינוי בשירות
המדינה; בסעיף קטן זה" ,שינוי"  -שינוי רוחבי אשר יחול לגבי העובדים בשירות המדינה שמשכורתם מחושבת לפי
הסכמים קיבוציים בדירוגים המיוצגים על ידי הסתדרות העובדים הכללית החדשה.
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5.
קרן השתלמות

(א) בעד תקופת עבודה החל ביום כ"ו באלול התשע"ג ( 1בספטמבר  )2013קבלן הניקיון מחויב להפריש בעד עובד ניקיון
שהצטרף לקרן השתלמות ,תשלומים חודשיים לקרן השתלמות ,החל ביום שבו זכאי להפרשות כאמור ,עובד המדורג
בדירוג המינהלי או עובד מקביל המועסק באותו מקום עבודה; כל עובד ניקיון יהיה זכאי להצטרף לקרן השתלמות.
(ב) שיעור ההפרשות לקרן ההשתלמות יהיו כלהלן:
( )1הפרשת קבלן הניקיון  7.5% -מהשכר המחושב לפי סעיף  2וכן מדמי ההבראה;
( )2הפרשת העובד  2.5% -מהשכר המחושב לפי סעיף  2וכן מדמי ההבראה ,אשר ינוכו ממשכורתו על ידי קבלן הניקיון
ויופקדו בקרן ההשתלמות.
6.
דמי הבראה

(א) בעד תקופת עבודה שמיום כ"ו באלול התשע"ג ( 1בספטמבר  )2013קבלן הניקיון ישלם לעובד ניקיון ולאחראי ניקיון
דמי הבראה לפי הטבלה שלהלן:

מספר שנות ותק אצל הקבלן/בגוף ציבורי מספר ימי הבראה
3השנים הראשונות

7

מהשנה ה– 4עד ה–10

9

מהשנה ה– 11עד ה–15

10

מהשנה ה– 16עד ה–19

11

מהשנה ה– 20עד ה–24

12

מהשנה ה–25

13

(ב) המחיר ליום הבראה הוא בסך של  423שקלים חדשים; המחיר האמור יעודכן במועדים ובשיעורים
שבהם מעודכן המחיר ליום הבראה בשירות המדינה ,כמפורט בחוזרי הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר
בעניין זה; אם עודכנו מספר ימי ההבראה הקבועים בטבלה שבפסקה  28.241לתקשי"ר ,יחול עדכון זה גם לגבי עובדי
הניקיון ואחראי הניקיון.
(ג) עובד שעבד פחות מ–  12חודשים בשנה ,יהיה זכאי ,בעד אותה שנה ,לדמי הבראה חלקיים בעד החלק
היחסי של השנה שבו עבד; עובד המועסק במשרה חלקית ,יהיה זכאי לדמי הבראה שיחושבו יחסית לחלקיות משרתו.
(ד) דמי ההבראה ישולמו במשכורת חודש יוני ולא יאוחר ממשכורת חודש אוגוסט; התחיל העובד לעבוד
לאחר תשלום דמי ההבראה ,ישולמו דמי ההבראה המגיעים לו במשכורת חודש דצמבר של אותה שנה.
(ה) לעובד המועסק לפי שכר שעה ,ישולמו דמי הבראה כרכיב נפרד שישולם לצד שכר השעה ,ואשר יובא
בחשבון בחישוב דמי החופשה ודמי המחלה; רכיב נפרד זה יחושב לפי הנוסחה שלהלן ולא יחול לגביו האמור בסעיפים
קטנים (א) עד (ד):
מכפלה של  aב– , bהמחולקת ב–. c
לעניין זה -
 - aהמחיר ליום הבראה ,כפי שהוא מזמן לזמן ,לפי סעיף קטן (א);
 - bמספר ימי ההבראה שלהם זכאי העובד לפי שנות הוותק שלו כאמור בטבלה שבסעיף קטן (א); מועד עדכון הוותק
יהיה לפי הכללים החלים ,מזמן לזמן ,בשירות המדינה לגבי עובדים המועסקים לפי שעה;
 - cמספר שעות עבודה חודשיות לפי צו הרחבה  -הסכם מסגרת  ,3בדבר קיצור שעות העבודה כפול מספר חודשים בשנה
=  12( 2,232כפול .)186
7.
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סבסוד ארוחות במזנון במקום העבודה

במקומות עבודה שבהם קיים מזנון המסובסד על ידי הגוף הציבורי ,יהיה עובד ניקיון ואחראי ניקיון ,המבצעים את
עבודתם בפועל באותו גוף ציבורי ,רשאים לרכוש ארוחה באותו מזנון תמורת הסכום שאותו משלמים ,בעד אותה
ארוחה ,עובדי הגוף הציבורי המועסקים באותו מקום עבודה.
8.
שי לחגים ומתנה בטובין

(א) קבלן ניקיון יעניק לעובד ניקיון ולאחראי ניקיון ,שי לראש השנה וגם לחג הפסח (להלן  -שי לחג) ובלבד שהם
מועסקים בתחילת החודש שבו חל ערב ראש השנה או ערב פסח ,לפי העניין ,בהתאם להוראות הזכאות הנהוגות בגוף
הציבורי.
(ב) השי לחג יהיה בסך של  212.5שקלים חדשים; סכום זה יעודכן לפי העדכונים שיחולו לגבי השתתפות
המדינה בשי לחג המוענק לעובדים המועסקים בשירות המדינה ובאותם מועדים ,כמפורט בחוזרי נציבות שירות המדינה
בעניין זה ,כפי שיהיו מזמן לזמן; השי לא יוענק בטובין או בשווה כסף (כגון ,תלושי קנייה) אף אם כך הוא מוענק לשאר
העובדים.
(ג) אם מוענקת מתנה בטובין לעובדי הגוף הציבורי המועסקים באותו מקום עבודה ,קבלן ניקיון יעניק
לעובד ניקיון ולאחראי ניקיון ,מתנה בטובין בשווי השתתפות הגוף הציבורי לגבי עובדיו ,כפי שיהיה מזמן לזמן ,ובאותם
מועדים שבהם היא ניתנת לעובדי הגוף הציבורי.
(ד) האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג) יחול לגבי עובד המועסק במשרה מלאה; לגבי עובד אשר אינו
מועסק במשרה מלאה ,הזכאות לשי לחג ואופן חישובו והזכאות למתנה בטובין ,יהיו לפי הסעיפים הקטנים האמורים
בהתאמות החלות לגבי עובדי הגוף הציבורי אשר אינם מועסקים במשרה מלאה.
פרק ג' :תנאי עבודה בתחום השמירה
9.
תנאי עבודה בתחום השמירה

פרק ב' יחול גם לגבי עובדי שמירה ואחראי שמירה; לעניין זה ,ייקרא פרק ב' כך שבמקום "עובד ניקיון" יבוא "עובד
שמירה" ,במקום "אחראי ניקיון" יבוא "אחראי שמירה" ,במקום "קבלן ניקיון" יבוא "קבלן שמירה" ובמקום "עבודת
ניקיון" תבוא "עבודת שמירה".
כ"ו באלול התשע"ג ( 1בספטמבר )2013
יאיר לפיד
שר האוצר
[ ].1ק"ת  ,7286התשע"ג ( ,)1.9.2013עמ' .1642

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים,
התשע"ג2013-
1

1.
הגדרות

בחוק זה -
"גוף ציבורי"  -גוף מתוקצב ,גוף נתמך ותאגיד בריאות כהגדרתם בסעיף  21לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה;1985-
"עובד של קבלן שירות בגוף ציבורי"  -עובד של קבלן שירות ,בתחומי השמירה או הניקיון ,שמבצע את עבודתו אצל גוף ציבורי ,בין
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שעבודתו מבוצעת בחצרי הגוף הציבורי ובין מחוץ להם;
"קבלן שירות"  -כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,התשנ"ו ,1996-בתחומי השמירה או הניקיון;
"תחום השמירה"  -תחום שמירה ואבטחה.
2.
החלת תנאי העבודה המוסכמים בתחומי השמירה והניקיון

תנאי העבודה בנושאים המנויים בתוספת ורכיביהם וסכומיהם כפי שנקבעו לפי סעיף ( 6להלן  -תנאי העבודה
המוסכמים) ,יחולו לפי הוראות חוק זה לגבי העובדים של קבלן שירות בגוף ציבורי.
3.
תחולתו של תנאי עבודה מיטיב

עובד של קבלן שירות בגוף ציבורי ,שחל לגביו מכוח דין ,הסכם קיבוצי או חוזה עבודה ,תנאי עבודה המיטיב עמו לעומת
תנאי מתנאי העבודה המוסכמים  -יחול לגביו תנאי העבודה המיטיב.
4.
התקשרות של גוף ציבורי

גוף ציבורי המתקשר עם קבלן שירות יכלול בהסכם ההתקשרות הוראה שלפיה קבלן השירות יחיל על עובדיו ,שהם
עובדים של קבלן השירות בגוף הציבורי ,תנאי עבודה שלא יפחתו מתנאי העבודה המוסכמים.
5.
הודעת גוף ציבורי

גוף ציבורי ימסור לקבלן שירות ,טרם ההתקשרות עמו ,הודעה בדבר היותו גוף ציבורי לפי חוק זה ובדבר הוראות חוק
זה החלות עליו כגוף ציבורי ועל קבלן השירות ועובדיו.
6.
קביעת תנאי העבודה המוסכמים

(א) בסעיף זה" ,ההסכם "  -ההסכם שנחתם ביום כ' בכסלו התשע"ג ( 4בדצמבר  )2012בין מדינת ישראל להסתדרות
העובדים הכללית החדשה.
(ב) שר האוצר יקבע ,בצו ,באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת ,פירוט של רכיבי תנאי
העבודה בנושאים המנויים בתוספת וסכומיהם ,בהתאם לאמור בסעיפים  4ו– 5להסכם; בצו ייקבעו גם מנגנוני העדכון
של הרכיבים והסכומים ,בהתאם לסעיפים האמורים בהסכם; צו כאמור יותקן עד ליום כ"ו באלול התשע"ג (1
בספטמבר  )2013והוראותיו יחולו מאותו מועד.
(ג) עודכן אחד מהרכיבים או מהסכומים האמורים בסעיף קטן (ב) ,בהתאם להוראות ההסכם ,או שונה
ההסכם בעניין הנוגע לתנאי עבודה ,רשאי שר האוצר לתקן ,בהתייעצות עם שר הכלכלה ובאישור ועדת העבודה הרווחה
והבריאות של הכנסת ,את הצו האמור באותו סעיף קטן ,לפי העדכון או השינוי כאמור.
(ד) שונה ההסכם לגבי נושא המנוי בתוספת ,רשאי שר האוצר ,בהתייעצות עם שר הכלכלה ובאישור ועדת
העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת ,לשנות את התוספת לפי השינוי כאמור.
7.
ביצוע

שר האוצר ממונה על ביצוע הוראות חוק זה.
8.
תיקון חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה  -מס' 3

בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב- 2011-
( )1בתוספת השנייה ,בחלק ג' ,אחרי פרט ( )16יבוא:
"( )17תשלומים לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים ,התשע"ג-
 ,2013בנושאים המנויים בפרטים  1ו– 3שבתוספת לחוק האמור;".
( )2בתוספת השלישית ,אחרי פרט ( )18יבוא:
"( )19תשלומים לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים ,התשע"ג-

עמוד  44מתוך 60
 ,2013בנושאים המנויים בפרטים  5 ,4 ,3 ,1ו– 7שבתוספת לחוק האמור.
9.
הוראות מעבר

לעניין התקשרות של גוף ציבורי עם קבלן שירות בתחומי השמירה או הניקיון שנערכה לפני יום תחילתו של חוק זה
(להלן  -חוזה קיים) ,יחולו הוראות אלה:
( )1החל ביום כ"ח בחשוון התשע"ד ( 1בנובמבר  )2013או ביום  1בחודש שבתום  75ימים מיום תחילתו של חוק זה ,לפי
המאוחר (להלן  -היום הקובע) ,יראו כל חוזה קיים כאילו כלולה בו הוראה כאמור בסעיף ;4
( )2הוראות סעיף  2יחולו ,מהיום הקובע ואילך ,לגבי עובדים של קבלן שירות בגוף ציבורי המבצעים את עבודתם
בהתאם לחוזה קיים ,לרבות בהתאם לחוזה קיים שתוקן ,שתקופתו הוארכה או שמומשה זכות ברירה הכלולה בו;
(( )3א) בתקופה שמיום תחילתו של חוק זה ועד היום הקובע יהיה רשאי כל אחד מהצדדים לחוזה קיים להודיע לצד השני על
ביטול החוזה; ההודעה תיכנס לתוקפה בתום  30ימים ממועד נתינתה ,ובלבד שהביטול הוא בשל החלת הוראות חוק
זה; על חוזה שניתנה הודעה על ביטולו כאמור לא יחולו הוראות פסקאות ( )1ו–(;)2
(ב) על אף האמור בכל דין ביטול כאמור בפסקת משנה (א) לא ייחשב הפרת החוזה;
(ג) בוטל חוזה כאמור בפסקת משנה (א) ,חייב כל צד להשיב לצד השני מה שקיבל על פי החוזה ,ואם ההשבה בעין בלתי
אפשרית או בלתי סבירה  -לשלם לו את שוויו של מה שקיבל;
( )4עד היום הקובע לא יערוך גוף ציבורי כל תיקון בחוזה קיים ,לא יאריך את תקופתו ,ולא יממש זכות ברירה הכלולה
בו ,אלא אם כן תוקן החוזה כך שיכלול הוראה כאמור בסעיף  4שתחול על כל חלקי ההתקשרות בין הצדדים לחוזה
הקיים ותיכנס לתוקפה ביום הקובע ,אלא אם כן הסכימו הצדדים כי ההוראה תיכנס לתוקף במועד מוקדם יותר;
( )5על אף הוראות חוק חובת המכרזים ,התשנ''ב ,1992-לא יראו כהפרה של ההוראות לפי אותו חוק ,הכללה בחוזה
קיים של הוראה כאמור בסעיף  ,4ובכלל זה שינוי של שווי ההתקשרות ,וכן מימושה של כל זכות ברירה מכוח החוזה
הקיים ,כפי שתוקן כאמור;
( )6גוף ציבורי ימסור לקבלן השירות שעמו הוא קשור בחוזה קיים ,בתוך  10ימים מיום תחילתו של חוק זה ,הודעה
בדבר היותו גוף ציבורי לפי חוק זה ובדבר הוראות חוק זה החלות עליו כגוף ציבורי ועל קבלן השירות ועובדיו.
תוספת
(סעיפים  2ו–)6
 .1שכר עובד ניקיון ואחראי ניקיון ושכר עובד שמירה ואחראי שמירה;
 .2מענק מצוינות;
 .3הפרשות לקופת גמל לקצבה;
 .4קרן השתלמות;
 .5דמי הבראה;
 .6סבסוד ארוחות במזנון במקום העבודה;
 .7שי לחגים ומתנה בטובין.
בנימין נתניהו ראש הממשלה
יאיר לפיד שר האוצר
שמעון פרס נשיא המדינה
יולי יואל אדלשטיין יושב ראש הכנסת

[ ].1ס"ח  ,2406התשע"ג ( ,)6.8.2013עמ'  .200הצ"ח  -ממשלה  ,781התשע"ג ,עמ' .984
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נספח ג'1
תצהיר בגין קיום חוקי העבודה המחייבים
אני הח"מ ,___________ ,ת.ז ,_________________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת ,שאם לא
כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזה בכתב כדלקמן:
.1

הנני בעל השליטה ומשמש כמנהל בחברת __________ ח.פ( _______ .להלן – החברה)

.2
.3

הנני נותן תצהירי זה בקשר להסכם עם רכבת ישראל בע"מ.
החברה מקיימת ותקיים את הוראות חוקי העבודה ותקנותיהם ,צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים
הרלבנטיים ,לרבות החוקים וצווי ההרחבה המפורטים להלן:
א .חוק שירות תעסוקה ,תשי"ט – ; 1959
ב .חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א – ; 1951
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ג .חוק דמי מחלה תשל"ו – ; 1976
ד .חוק חופשה שנתית תשי"א – ; 1950
ה .חוק עבודת נשים ,תשי"ד – ; 1954
ו .חוק שכר שווה לעובד ולעובדת ,תשכ"ו – ; 1965
ז .חוק עבודה הנוער ,תשי"ג – ; 1953
ח .חוק החניכות ,תשי"ג – ; 1953
ט .חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) ,תשי"א – ; 1950
י .חוק הגנת השכר ,תשי"ח – ; 1958
יא .חוק פיצויי פיטורין ,תשכ"ג – ; 1963
יב .חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) תשנ"ה – ; 1995
יג .חוק שכר מינימום ,התשמ"ז – ; 1987
יד .חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) ,התשס"ב – ;2002
טו .חוק עובדים זרים ,תשנ"א – ;1991
טז .החוק למניעת הטרדה מינית ,התשנ"ח – ;1998
יז .חוק שוויון הזדמנויות בעבודה ,התשמ"ח – ;1988
יח .חוק שוויון לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח – ;1988
יט .חוק מידע גנטי ,התשס"א;2000 -
כ .חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות ,התשס"א;2001 -
כא .חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,התשנ"ו;1996-
כב .צו ההרחבה שעניינו ביטוח פנסיוני מקיף במשק;
כג .צו ההרחבה בדבר תלשום דמי הבראה;
כד .צו ההרחבה בעניין קיצור שבוע העבודה;
כה .צו ההרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה.
כו .צווי ההרחבה ו/או הסכמים קיבוציים החלים על ענף הניקיון.
כז .החוק והצו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים,
תשע"ג2013-

.4

זהו שמי ,זו חתימתי והאמור בתצהירי אמת.
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______________

אימות
אני הח"מ ,עו"ד ____________ ,מאשר כי ביום _______ הופיע בפני ____________ ת.ז,__________ .
ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת שאם לא כן יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,אישר את נכונות
תצהירו וחתם עליו.
_______________________________ ,עו"ד

מ.ר__________ .
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נספח ג'2
תצהיר המציע בדבר אי הרשעה והטלת עיצומים
אני הח"מ ,___________ ,ת.ז ,_________________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת ,שאם לא
כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזה בכתב כדלקמן:
.1

הנני בעל השליטה ומשמש כמנהל בחברת ____________ ח.פ( ____________ .להלן – החברה).

.2

הנני נותן תצהירי זה בקשר להסכם עם רכבת ישראל בע"מ.

.3

הנני מצהיר שאני ו/או החברה ו/או חברות אחרות בשליטתי ,לא הורשענו בכל ערכאה שהיא בדין
פ לילי ולא הושתו עלי ו/או על החברה ו/או על חברות אחרות בשליטתי קנסות על ידי מינהל ההסדרה
והאכיפה במשרד התמ"ת בגין הפרה של חוקי העבודה וכי לא הושתו עליי ו/או על החברה עיצומים
כספיים מכוחו של חוק הגנת השכר (עיצום כספי) ,התשס"ט 2009-או מכוחו של חוק להגברת האכיפה
של דיני עבודה ,התשע"ב – .2011
.4

זהו שמי ,זו חתימתי והאמור בתצהירי אמת.

_______________

אישור עו"ד
הריני לאר כי ביום ______________________ התייצב בפני עו"ד__________________________
מרח' ___________________ מר  /גב' ____________________ המוכר לי באופן אישי  /אשר זיהיתיו
באמצעות תעודת זהות מספר ____________________  ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

___________________
תאריך

____________________
חתימה  +חותמת

עמוד  49מתוך 60

תצהיר בעל הזיקה למציע בדבר אי הרשעה והטלת עיצומים
אני הח"מ______________________ ,ת.ז _________________________________ .לאחר
שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת
בכתב כדלקמן:
.1

הנני בעל זיקה* בחברת ____________________________ בע"מ ,ח.פ _______________
(להלן" :המציע") ואני עושה תצהירי זה בשמי כבעל זיקה למציע.

.2

הנני מצהיר בדבר קיום חובותינו בעניין שמירת זכויות עובדים ,לפי דיני העבודה ,צווי הרחבה
וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת העבודה או השירותים כדלקמן:
 2.1יש לסמן  Xבריבוע המתאים:
הנני מצהיר כי לא הורשעתי בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז בשל
הפרת דיני העבודה;
או
הנני מצהיר כי הורשעתי בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז בשל
הפרת דיני העבודה ,יש לפרט ההרשעות:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____
 2.2יש לסמן  Xבריבוע המתאים:
הנני מצהיר כי לא נקנסתי על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בשנה שקדמה
למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז בשל הפרת דיני העבודה .יובהר ,כי מספר קנסות בגין
אותה עבירה ,ייספרו כקנסות שונים.

או
הנני מצהיר כי נקנסתי ביותר משני קנסות על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה
בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז בשל הפרת דיני העבודה .יובהר ,כי מספר
קנסות בגין אותה עבירה ,ייספרו כקנסות שונים .יש לפרט הקנסות:
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
או
הנני מצהיר כי נקנסתי בפחות בקנס אחד או בשני קנסות על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה
במשרד הכלכלה בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז בשל הפרת דיני העבודה.
יובהר ,כי מספר קנסות בגין אותה עבירה ,ייספרו כקנסות שונים .יש לפרט הקנסות:
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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.3

*לעניין תצהיר זה" ,בעל זיקה" – כמשמעותו בסעיף 2ב לחוק עסקאות עם גופים ציבוריים.

זה שמי ,זו חתימתי וכל האמור לעיל אמת.

שם ושם משפחה בעל זיקה ______________________ :חתימה_______________________ :

אישור עו"ד
הריני לאשר כי ביום ______________________ התייצב בפני עו"ד__________________________
מ רח' ___________________ מר  /גב' ____________________ המוכר לי באופן אישי  /אשר זיהיתיו
באמצעות תעודת זהות מספר ____________________  ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

___________________
תאריך

*יוער ,כי על כל בעלי הזיקה למציע למלא ולחתום על תצהיר זה.

____________________
חתימה  +חותמת
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נספח ג'3
אגרת לעובד חברת שירותים (ניקיון ,שמירה והסעדה)
בהתאם לסעיף (26א) לחוק הגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב2011-
נבקש להביא לידיעתכם כי ביום  20.6.2012נכנס לתוקפו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב
( 2011להלן" :החוק").
מטרת החוק הינה להגביר ולייעל את אכיפת חוקי העבודה במקרה של הפרת זכויות עובדים.
בהתאם להוראות החוק ,זכאי כל עובד אשר סבור כי זכויותיו המפורטות בחוק* נפגעו ,לפנות למעסיקו
בדרישה לתקן את הפגיעה בהתאם לחובותיו ע"פ דין.
בנוסף זכאי עובד המועסק ע"י קבלן המספק לרכבת ישראל בע"מ (להלן" :הרכבת") שירותי שמירה ואבטחה/
שירותי ניקיון /שירותי הסעדה ,הסבור כי נפגעו זכויותיו* ע"י מעסיקו ,להעביר הודעה בענין גם לרכבת.
לאור זאת במקרה ונפגעו זכויותיך* הינך מוזמן למסור על כך הודעה לרכבת לידי הממונה על אכיפת זכויות
עובדי קבלן באחת הדרכים הבאות:

באמצעות מכתב לכתובת:
בפקס:

לכבוד הממונה על אכיפת זכויות עובדי קבלן
03-6937988

בדואר אלקטרוני:

pniyot_kablan@rail.co.il

* רשימת החוקים וצווי ההרחבה הרלבנטיים מפורטים בעמוד המצורף לאגרת זו.
()1מתן חופשה שנתית לפי פרק שני לחוק חופשה שנתית;
()2תשלום דמי חופשה לפי סעיפים  10ו 11-לחוק חופשה שנתית;
()3תשלום פדיון חופשה לפי סעיף  13לחוק חופשה שנתית;
()4איסור העבדה בשעות נוספות שאינה מותרת או בלא היתר לפי סעיף  6לחוק שעות עבודה
ומנוחה;
()5איסור העבדה בשעות נוספות או במנוחה השבועית שלא בהתאם להוראות היתר שניתן לפי
הפרק הרביעי לחוק שעות עבודה ומנוחה;
()6איסור העבדה במנוחה השבועית בלא היתר ,לפי סעיף  9לחוק שעות עבודה ומנוחה;
()7תשלום גמול שעות נוספות לפי סעיף  16לחוק שעות עבודה ומנוחה;
()8תשלום גמול עבודה במנוחה השבועית לפי סעיף  17לחוק שעות עבודה ומנוחה;
()9איסור העבדת נער מעבר לשעות העבודה הקבועות בסעיף  20לחוק עבודת הנוער;
()10איסור העבדת נער במנוחה השבועית לפי סעיף  21לחוק עבודת הנוער;
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()11איסור העבדת נער בעבודת לילה בלא היתר לפי סעיף  24לחוק עבודת הנוער;
()12איסור העבדת נער בעבודת לילה שלא בהתאם להוראות היתר לפי סעיף  25לחוק עבודת
הנוער;
()13

איסור ניכוי סכומים משכרו של עובד לפי סעיף  25לחוק הגנת השכר – כשניכוי הסכומים
היה ביוזמת מזמין השירות או לפי הוראותיו;

()14

העברת סכומים שנוכו ,לפי סעיף 25א לחוק הגנת השכר;

()15

איסור הלנת שכר לפי סעיף 25ב(ב )1()1לחוק הגנת השכר;

()16

תשלום שכר מינימום לפי חוק שכר מינימום;

()17

תשלום שכר מינימום לפי הסכם קיבוצי כללי ענפי שהורחב בצו הרחבה ,לפי סעיף
33יד(ב) לחוק הסכמים קיבוציים ,התשי"ז;1957-

()18

תשלומים מכוח צווי הרחבה בעניין פנסיה.

()19

צו הרחבה בענף הניקיון מיום .5.2.14

()20

הצו והחוק להעסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים
ציבוריים ,תשע"ג2013-

צווי הרחבה:
()1

הוראות צווי הרחבה לעניין תשלום דמי הבראה ,החזר הוצאות נסיעה ,פנסיה ,דמי חגים
ותוספת יוקר;

()2

הוראות צווי הרחבה ו/או הסכמים קיבוציים החלים על ענף הניקיון.
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נספח ד'
נספח התמורה
(יצורף בנפרד)
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נספח ה'
תאריך הנפקת האישור:

נספח ה'  -אישור קיום ביטוחים

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

מבקש האישור
שם :רכבת ישראל בע"מ ו/או
מדינת ישראל – משרד
התחבורה
ת.ז/.ח.פ520043613 .
מען :מחלקת ביטוח ,אגף
הכספים מרחוב יוספטל  ,1לוד
 7136801ת.ד 757
כיסויים
סוג הביטוח
חלוקה לפי גבולות
אחריות או סכומי
ביטוח
צד שלישי

חבות מעבידים

אחריות מקצועית

אופי העסקה
 נדל"ן
 שירותים
 אספקת מוצרים
 שירותי ניקיון
במוסך חשמלי -לוד

המבוטח
שם:
ת.ז/.ח.פ.
מען:

נוסח
מספר
הפוליסה ומהדורת
הפוליסה

תאריך
תחילה

תאריך
סיום

מעמד מבקש האישור
 משכיר
 שוכר
 זכיין
 קבלני משנה
 מזמין שירותים
 מזמין מוצרים
 אחר__________ :

גבול אחריות
סכום

כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים

מטבע

5,000,000

₪

20,000,000

₪

1,000,000

₪

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

 302אחריות צולבת
 307הרחבת צד ג'  -קבלנים וקבלני משנה
 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש
האישור
 315כיסוי לתביעות מל"ל
 321מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי
המבוטח  -מבקש האישור
 322מבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק
זה
 328ראשוניות
 329רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'
 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש
האישור
 319מבוטח נוסף  -היה וייחשב כמעבידם
של מי מעובדי המבוטח
 328ראשוניות
 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש
האישור
 321מבקש האישור מבוטח נוסף בגין
מעשי  /מחדלי המבוטח
 325מרמה ואי יושר עובדים
 326הגנת הפרטיות
 327עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח
 328ראשוניות
 332תקופת גילוי ( 12חודשים)

אחר
פירוט השירותים (בכפוף ,לשירותים המפורטים בחוזה בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ג'):
057
ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  30יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר
השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
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נספח ו'
התחייבות לשמירת סודיות
.1

חברת ____________________ח.פ( __________________ .להלן "הח"מ") מתחייבת בזאת
לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות לאף אדם או גורם ,זולת הנוטלים חלק בעבודות  ,כל מידע -
ניהולי ,כספי בטיחותי או אחר  -אשר יגיע לידיעת הח"מ או מי מטעמה על רכבת ישראל או בקשר
אליה ,במשך העבודות בין מישרין ובין עקיפין ; בין אם המידע הגיע בקשר עם עשיית העבודות ובין אם
הגיע ללא קשר עם ביצוע העבודות (להלן "המידע").

.2

הח"מ מתחייבת בזאת לא למסור פרטים כלשהם על ביצוע העבודות ,על תוכנם או היקפם לאדם או
גורם שלא הוסמך מראש ובכתב לקבל פרטים אלה על ידי המנהל הכללי של רכבת ישראל.

.3

הח"מ מתחייבת בזאת לא לעשות כל שימוש במידע בין בעצמה ובין באמצעות אחרים אלא למטרת
ביצוע העבודות.

.4

הח"מ מתחייבת בזאת לשמור בהקפדה את המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת
הגעתו לידי אחר .בתוך כך מתחייבת הח"מ להגביל את הגישה למידע אך ורק לנוטלים חלק בעבודות
מטעמה.

.5

הח"מ מתחייבת בזאת להביא תוכן התחייבות זו לידיעת כל אחד מהאנשים שיעסקו מטעמה בעבודות
ולהחתים כל אחד מהם על התחייבות אישית לקיים את ההתחייבות של הח"מ כפי שפורטו לעיל
ובתנאי הסכם זה.

___________________________
חברת ________________________
ח.פ__________________________ .
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נספח ז'
העברה בנקאית
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 הקבלן 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 הקבלן____________________________________________________ :
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 הקבלן בלבד.
________________________
חתימה וחותמת

______________________
תאריך
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נספח ח'
הוראות בטיחות
(מצורף בנפרד)
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נספח ט' -ערבות לקיום החוזה
(לא להגשה במסגרת מסמכי המכרז)

תאריך ______________
לכבוד :
רכבת ישראל בע"מ
רחוב יוספטל 1
לוד (להלן" :הרכבת")

הנדון :ערבות מס_________________________________________.
לבקשת חברת __________________ (להלן" :הקבלן") אנו ערבים ואחראים בזה כלפי רכבת ישראל בע"מ
לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 200,000במילים :מאתיים אלף שקלים) שתדרשו מאת הקבלן ,בקשר למילוי
התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה שנחתם בינכם ומספרו ________ .
סכום הערבות יהא צמוד למדד המחירים לצרכן (להלן" :המדד") ,כשמדד הבסיס הינו המדד הידוע ביום
___________ (מועד הוצאת הערבות) .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 ______________ ועד בכלל.
אנו מוותרים על כך ,שתהיו חייבים לדרוש את קיום החוב מאת הקבלן.

בכבוד רב,
_________________________________
שם החותם ותפקידו
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נספח י'
טופס הצהרת עובד קבלן בדבר קרובי משפחה המועסקים
ברכבת ישראל
אני החתומ/ה מטה _________________ :מס' זהות_________________________________ :
המועמד/ת לתפקיד_________________ :
__________

באתר עבודה ____________ :במסגרת חוזה מספר:

מצהיר/ה בזאת כי:
נא סמנ/י  Xבמשבצת המתאימה –

□

אין לי קרוב/ת משפחה המועסק/ת ברכבת ישראל.

□

יש לי קרוב/ת משפחה המועסק/ת ברכבת ישראל ,לרבות קרבת משפחה שנוצרה עקב אימוץ או קרבת

משפחה חורגת ,ואלה פרטיו/ה :יש לציין כל קרבה משפחתית ,גם אם אינה מוגדרת ככזו עפ"י תקנות
החברות הממשלתיות.
הקרבה

זוג
בן/בת
(לרבות ידוע/ה
בציבור)
הורה
הורה
הורה
(סבא/סבתא)
בן/בת
אח/אחות
גיס/גיסה*
דוד/דודה**
בן אח/אחות
בת
או
אח/אחות
חותן/חותנת
חם/חמות
חתן/כלה
נכד/נכדה
בן

דוד/דודה

שם פרטי
ושם משפחה

מספר עובד/ת

משמש/ת
במשרה

שם היחידה
שבה עובד/ת

רמת עיסוק

עמוד  60מתוך 60
או
דוד/דודה

בת

*גיס – אח של אשתך ו/או בעלך
בעל של אחותך
בעל של האחות של אשתך ו/או בעלך
**דוד – אחי האב ו/או האם
בעל אחות האב ו/או האם

*גיסה – אחות של אשתך ו/או בעלך
אשתו של אחיך
אשתו של האח של אשתך ו/או בעלך
**דודה – אחות האב ו/או האם
אשת אחי האב ו/או האם

הנני מצהיר/ה כי כל הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים.
ידוע לי כי מסירת פרטים לא נכונים ,לרבות חלקיים ,תביא להפסקה מידית של עבודתי במסגרת חוזה
מיקור החוץ ברכבת ישראל ,בכל שלב שהוא וללא קשר למשך הזמן שעבר ממועד חתימתי.
תאריך_______________

חתימה__________________

_____________________________________________

פרטי הטופס ומשמעות ההצהרה הובהרו בנוכחותי
תאריך_______________

חתימה__________________

