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והואיל:
והואיל:

והואיל:

כדלקמן:הצדדיםביווהותנההוסכםלכךאי

ממנו.נפרדבלתיחלקמהווהזהלחוזההמבוא . 1

הגדרות . 2

 .זהלחוזהא'בנספחכמשמעותםוהמונחיםההגדרותמשמעותזהבחוזה
 .במכרזהמפורטיםוהשירותיםהענודותמכלול"העבודה"-או"השירותים"

ההתקשרותמהות . 3

ביימתחוהמבצעזה,בחוזההכלוליםלתנאיםבכפוףהמבצע,אצלכזהמזמינההממשלה . 3.1

 .נספחיועלזהבחוזהכמפורט ,שירותיםהאתהממשלהעבורלב~עבזה

 ,המוחלטדעתהשיקוללפיזה,חוזהנשואהשירותיםהיקףאתלצמצםרשאיתהממשלה . 3.2

להיקףכלשהיהתחייבותלהקיםכדי ,זהחוזהולרבותהמכרז,יבמסמכהאמורבכלואיו

 .זהחוזהנשוא ,נימליימרותיםיש

 .שירותיםהבמתןותיעדלבלמבצעלהקנותכדיזהבחוזהבאמוראיו . 3.3
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ההתקשרותמסמכי . 4

 :הבאיםהנספחיםממנןנפרדבלתיכחלקמצורפיםזהלחוזה . 4.1

המכרזמסמכי

הבהרהלשאלותתשובותמסמך
המבצעהצעת

ווהמכרז") :זה(בחוזתאונספח
ובנספח

גונספח

להוראותזהחוזההוראותיו.בדו-משמעותוא.וןהתאמה-אין;אןסתירהשלבמקרה . 4.2

הוראותכאשרזה,חוזההוראותעל )'אנספח(המכרזמסמכיהוראותיגברוהנספחים

גו.נספחהוראותעליגברו 'ו-בא'נספחים

 :(להלןעל-ידושיוסמךאחרעובדאוחרישייאגףמנהלבאמצעותזהחוזהתבצעהממשלה . 5

 .הממונה'')וו

ההתקשרותתקופת . 6

תקופת" :(להלןחתימתומיוםחודשים 42עדשללתקופהזהחרזהשלתוקפו . 6.1

יתבצעושבחהיותרלכלשיםחודשישהבתהתארגנותלתקופתויחולקההתקשרות"),

דברישולםלאועכורתהמכרזלמסמכיוובנספחכמפורטהזמניםבלוחותהפעולות

חודשים. 36כתהפעלהותקופת

המבצעשלמוצלחתעמידהעלהממונהאישורלאחררקתסתייםההתארגנותתקופת . 6.2

חריגהכלוכיהמכרזבמסמכיכמפורטמחוייבותיומילייכללאחרהנסיוניתבהפקה

יבחילועשויההחוזהשליסודיתהפרתתחווההממונהשלמוקדםאישורבלאזהממועד

לחילוטההתקשרותלהפסקתלהוביל,ולהלן 25.5בסעיףכמפורטבקנסותהמבצעאת

 .השניהכשירעםולהתקשרותהערבות

נוספות,בתקופותקשרותההתתקופתאתולתאריהזכותאתעצמהלשומרתהממשלה . 6.3

 ;הכלבסךחודשים 36עלתעלינהשלא

על-ידיחתומהתהאאשרבכתבהודעהבאמצעותתעשהההתקשרותתקופתהארכת . 6.4

ההתקשרות.תקופתתוםלפנייום 45למבצעותועברהתחבורה,משרדוחשבהממונה

במשרדהמכרזיםועדתאישורטעונהההתקשרות,תקופתשלהארכהכלכייובהר . 6.5

 .התחבורה

נסחהמצאתיהיהזה,בסעיףכאמורהמבצע,עםההתקשרותתקופתלהארכתתנאי . 6.6

לשניםשנתיתאגרהחובותאיוציעלמכיהמעידהתאגידים,מרשותעדכניחברה/שותפות

כאמור,בנסחמצוירלאכיחברה,שלבמקרהוכן,ההצעה,מוגשתבהלשנהשקדמו

 .חוקמפרתכחברהרישוםלפניכהתראהשהיאאוחרקמפרתחברההואשהמציע

אוכולההעבודה,אס ,היתרביוההתקשרות,תקופתאתיקלהפסרשאיתתהאהממשלה . 6.7

באמצעותתעשה .ההתקשרותתקופתהפסקתהמלאה.רצונהלשביעותתתבצעלא ,חלקה

בכלחייבתתהאלאהממשלהכייודגשמראש.יום 60למבצעתינתןאשרבכתבהודעה

חלקאותואוהענודה,כיצועלביטולבקשר,אןעבור,אחרתשלוםאןתמררהפיצוי,
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העניין.לפיממנה,מבוטל

המבצעהתחייבויות . 7

 :מתחייבהמבצע
החוזה.חתימתמיידעםההערכותבתקופתהנדרשותהעבודותבביצועלהתחיל . 7.1

מורשיע"יההסכםחתימתמיוםחודשיםמששהיאוחרלאהשירותיםבמתןלהתחיל . 7.2

 .במשרדהחתימה

בהתאם ,'גנספחהמבצעובהצעתהמכרז,במפרטכמפורטהנדרשכלאתנעצמולבצע . 7.3

הממונהידיעלבכתבמראש,ובתיאוםמראשסבירזמןלעתמעתלושיוכתבולשינויים

עםהתקשרותקריבמכרז,בוחלופהסמןעלנעשתההספקוזכייתהואילהמשר.דוחשב

גלמיויצרןבמידהרקתתאפשרהחלפתוהכרטיסים,גלמיכיצרן•·····-יי
שלמאלויפחתולאוכישוריוזהבמכרזהאמוריםהסףתנאיבכלעומדהחלופיהכרטיסים

שלובכתבמראשלאישורבכפוףוכן 1מראשהמציעהתקשרעמוהכרטיסיםגלמייצרן

במסמכיחכרטיסיםכאמורגלמייצרןשלהחתימהמורשיהתחייבותוהמצאתהמשרד

המכרז

וכישוריםבאיכותצוותהענודהלביצועלהעמידלהלן, 8בסעיףמהאמורלגרועמבלי . 7.4

 .המכרזהוראותפיועלזהחוזהפיעלהתחייבויותיולביצועהמתאימיםמקצועיים

מלאהרציפותתשמר ,כלשהומטעסשירותנותןאועובדיוחלףאסכי ,מתחייבהמבצע

העבודה.ובביצועבמידעבאיכות

העבודהביצועלהתקדמותהדרושנמספרמקצועיים ,אחראיים ,מנוסיםעונדיםלהעסיק . 7.5

זה.חוזהלהוראותבהתאם

לביצועהסידוריםכלאתלעשותוכןהעבודהלביצועהדרושותהעבודותכלאתלעשות . 7.6

שלה.ומעולהיעיל

החוזהבביצועמטעמושיפעלאחרגורסו/אועובדשכללכןהממשלהכלפיאחראילהיות . 7.7

ללוח 1לניסיוןהמתייחסותהחוזהבדרישותיעמודובמיוחדהחוזהלהוראותבהתאםיפעל

סודיות.ושמירתההעבודטיבזמנים,

התקדמותוקצבביצועלדרכיבקשרומידעפרטיםלעתמעתהממשלהדרישתלפילהמציא . 7.8

העבודה.

עושההיהשמומחהוהסביר,הנדרשדברכללעשותלעיל,האמורבכלליותלגפועמבלי . 7.9

זה.חוזהפיעלהעבודהביצועלשם

החוזה.הוראותאתסותרותאינןשהןככלהממונההוראותכלאחרלמלא . 7.10

לתנאיבהתאםהנדרשוהציודהנדרשהארסכוחמקצועי,רקעבעלתינוכיבזה,מצהירעהמבצ . 8

במומחיותהממשלהשלהמלאהרצונהלשביעותהעבודהאתלבצעבזהמתחייבהואכי ;המכרז

ולמתןהעבודהשללביצועהוהכוללתהבלעדיתבאחריותיישאהואוכיהדרושיםובמקצועיות

.9 

השירותים.

הנדרשיםהסףתנאיבכלעומדאשרי--מחראמטעמוהלקוחמנחלכימצהירהמבצע
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זה.תפקידלמלאהנדרשיםוהיכולתהניסיוןובעללתפקי,ד



להתחייבויותיובהתאםההתקשרותתקופתכלבתפקידוישמשהלקוחמכהלכימצהירהמבצע . 10

א-ג.בכספחיםהמפורטות

העומדמחליףהמבצעיעמידהממונה,לאישורובכפוףהלקוח,מנחלשלהחלפתוותידרשהיה . 11

מקורשגיאה!בסעיףלמפורטובהתאםהצוותמנהלשללניסיונודומהניסיוןובעלהסףיבתנא

המכרז.למסמכינמצא.לאההפניה

אתתחייבלכן,קודםאוהשירותלתקופתהראשונההשנהשלבמהלכההלקוחמנהלהחלפת . 12

להלן. 25.5בסעיףכמפורטמוסכםבפיצויהמבצע

השירותיםמנותנימישלעבודתואתלסייםלמבצעלהורותחזנותאתלעצמהשומרתהממשלה . 13

ההודעה.ממועדיום 30בתוךעבודתואתיפסיקהמבצעהמכרז.במסגרתמטעמו

עונדיםהעסקת . 14 ··ז;:ך.~-..----

הרחבת,צווימגן,חוקילרבותהעבודהחוקיהוראותכלאחרלמלאמתחייבהמבצע . 14.1

פועל.הואבובענףוהנוהגהקיבוצייםההסדריםקיבוציים,ההסכמים

לכלעל-ידושיועסקוהעובדיםלגבילקייםהמבצעמתחייבלעיל,האמורמןלגרועמבלי . 14.2

 :הבאיםבחוקיםהאמוראתנוספתהתקשרותתקופתוכלההתקשרותתקופתאורן

1959ט 11תשי lחתעסוקהשירותחוק -. 
 .-1951תשיוואומנוחה,עבודהשעותחוק
 .-1976ז 11תשלמחלה~דמיחוק
 . 1950-א 11תשישכתית,חופשהחוק
 . 1954-ד 11תשי 1נשיטעבודתחוק
 . 1964-ד 11תשכולעובדת,לעובדשווהשכרחוק
 .-1953ג 11תשיהנוער,עבודתחוק
 .-1953ג 11תשיהחניכות,חוק
1951א 11תשילעבודה),והחזרהמשוחרריםחייליםחוק -. 
 . 1968-ה 11תשכ ,השכרהגנתחוק
1963ג 11תשכפיטורים,פיצוייחוק -. 
 .-1995ה 11תשנמשולב)/ונוסחהלאומיהביטוחחוק
 . 1987-ז 11חתשממינימום,שכרחוק
 .-2001א 11התשסולהתפטרות,לפיטוריםמוקדמתהודעהחוק
 . 2002-ב 11התשס-עבודה)ותנאילעובדהודעהחוק
התשי"ז-קיבוציים,הסכמיםחוקלפיבמשקמקיףפנסיונילביטוחהרחבהצו

1957 . 

יחולוזה,חוזהעלהצדדיםחתימתלאחרשהיאעתובכלבמקרהכיהצדדים~ביומוסכם . 14.3

שירותיםקבלתעלהלאומילביטוחתשלוםכללרבותאחרים,היטליםאומסיםיוטלואו

שהועלואוזהחוזהעלםהצדדיחתימתבעתקיימיםחיולאאשרעובדים,העסקתאו 1ו

הצדדיםחתימתבעתקיימיםחיולאאשרהעונדים~העסקתואןוהמסיםשלהשיעורים

החונהתשלומיו/אוההיטליםוןאוהמסיםאו 1והשיעוריםשהועלואוזה,חוזהעל

המבצע.עלאלחכליחולוהקיימים/

בכלהעובדיםהעסקתתנאיבדבראחריםופרטיםמשכורתתלושילממונהיעבירהמבצע . 14.4

 .על-ידוכןלעשותשיתבקשעת
·./'!' ' ... 

ב o·פו

חסימהתקופת . 15



השליטהשינוישמשמעותוהספק,שלהבעלותבמבנהשינויייערןלאכיבזאת,מתחייבהספק

תקופתוכלההתקשרותתקופתבמהלן ,-1968התשכ"חער,ןניירותבחוקכהגדרתה ,בספק

המשרד."שלובכתבמראשאישורלכןניתןכןאסאלאנוספת,התקשרות

ביטוחים . 16

-ישראלמדינתולטובתלטובתובזההמפורטיםהביטוחיםאתולקייםלבצעמתחייבהמבצע

הסכאשרבדרכים,והבטיחותההתחבורלמשרדםיגולהצבדרכיםוהבטיחותהתחבורהמשרד

 :להלןמהמצויריפחתולאהאחריותגבולותכאשרהנדרשיםוהתנאיםהכיסוייםאתכוללים

מעבידיםחברתביטוח . 16.1

תחומיבכלהמעבידיםחבותבביטוחעובדיוכלפיאחריותואתיבטחהמבצע . 16.1.1

המוחזקים.והשטחיםישראלמדינת

ולשנתלמקרהלעוב,דב 11ארהדולר,. s , 000,000-מסןיפחתולאהאחריותגבולות . 16.1.2

ביטוח.

משנהקבלניקבלנים,כלפיהמבוטחשלחבותואתלכסותיורחבהביטוח . 16.1.3

כמעבידם.ויחשבהיהועובדיהם

חיהוהבטיחותהתחבורהמשרד-ישראלמדינתאתלשפותיורחבהביטוח . 16.1.4

בחבותנושאיםהםכיכלשהימקצועמחלת tעבודהתאונתקרותלענייוונטןע

ועובדיהםמשנהקבלניקבלנים,המבצע,מעובדימיכלפיכלשחםמעביד

שבשירותו.

שלישיצדיכלפאחריותחיטוב . 16.2

ישראלמדינתדיניפיעלאחריותבביטוחהחוקיתאחריותואתיבטחהמבצע . 16.2.1

ישראלמדינתתחומיבכלפעילותועקבורכושגוףנזקיגביןשלישיצדכלפי

המוחזקים.והשטחים

 .ב 11ארהדולר 500,000מיפחתלאולשנהלמקרההאחריותגבול . 16.2.2

 . Cross Liability-צולבתאחריותסעיףלכלייבפוליסה . 16.2.3

שלפעילותבגיןשלישיצדכלפיהמבוטחשלחבותואתלכסותיורחבהביטוח . 16.2.4

ועובדיהם.משנהקבלניקבלנים,

בדרכיםוהבטיחותורהבהתחמשרד-ישראלמדינתאתלשפותיורחבהביטוח . 16.2.5

 .מטעמוהפועליםרכלהמבצעמחדליאו tרלמעשיאחראיםשייחשבוככל

מקצועיתאחריותביטוח . 16.3

מקצועית.אחריותבביטוחפעילותובגיןאחריותואתיבטחהמבצע . 16.3.1

כלובגיןעובדיוהמבצע,שלמקצועיתחובהמהפרתנזקכלתכסחהפוליסה . 16.3.2

ארטעותמחדל,לרבותרשלנות,ממעשה,כתוצאהאירעואשרמטעמוםהפועלי

שירותילמתןבקשרלב,בתוםשנעשורשלניתהצהרהנכון,לתיבמצגהשמטה,

עיטוף,פרסונליזציח,וכןגולמייםוכרטיסיםנהיגהרישיונותשלייצוtרייבוא

ישראלבמדינתשונותותעודותתמונההכולליםנהיגהרישיונותשלודיוורחפצה

מדינתעםרחוזhולמכרזבהתאםבדרכים,והבטיחותהתחבורהמשרדעבור

 jבדרכיםוהבטיחותהתחבורהמשרדישראל-
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ולשנה.למקרהב 11ארהדולר 500,000מסךיפחתולאהאחריותגבולות . 16.3.3

 :הבאותההרחבותאתלכלוליורחבהפוליסהפיעלהכיסוי . 16.3.4

 ;עובדיםשליושרואימרמה

 iביטוחמקרהעקבעיכובtואוהשימושאובדןלרבות ,מסמכיםאובדן

מדינתכלפיהמבצעתביעותעלוחוללאהכיסויאולםצולבת,אחריות

 iבדרכיםוהבטיחותהתחבורהמ-שרדישראל

 .חודשים 6לפחותהגילויתקופתהארכת

בדרכיםוהבטיחותהתחבורהמשרד-ישראלמדינתאתלשפותיורחבהביטוח . 16.3.5

 .מטעמוהפועליםוכלהמבצעמחדליו/אולמעשיאחראיםשיחשבוככל

כללי . 16.4

 :הבאיםהתנאיםיכללוהנדרשותהביטוחפוליסותבכל

התחבורהמשרד-ישראלמדינת :נוספיםכמבוטחיםיתווספוהמבוטחלשם . 16.4.1

לעיל.כמפורטהשיפוילתוחביבכפוףבדרכים,והבטיחות

כללהסיהיהלאהצדדיםאחדי 11עהביטוחביטולאוצמצוםשלמקרהבכל . 16.4.2

רשוםבמכתבלפחותיום 60שלמוקדמתהודעהכךעלניתנהאסאלאתוקף

בירושלים.בדרכיםוהבטיחותהתחבורהמשרדלחשב

כלפיהשתתפותאוחזרה ,תביעהתחלוף,/שיבובזכותכלעלמוותרהמבטח . 16.4.3

שהוויתורובלבדועובדיהם,נדרכיםוהבטיחותהתחבורהמשרדישראל,מדינת

 .זדוןכוונתמתוךלנזקשגרסאדםלטובתיחוללא

כלעבורהביטוחדמילתשלוםהמבטחכלפיבלעדיתאחראייהיההמבצע . 16.4.4

ת.וסיהפולתנאיפיעלהמבוטחעלהמוטלותהחובותכלולמילויהפוליסות

עלבלעדיתתחולנהופוליסהפוליסהבכלהנקובותהעצמיותההשתתפויות . 16.4.5

המבצע.

אחריותאתשהיאכלבדרךמצמצםאוהמפקיעהביטוחבפוליסותסעיףכל . 16.4.6

תינווהביטוחישראל,מדינתכלפייופעללאאחרביטוחקייםכאשרהמבטח,

הביטוח.פיעלהזכויותבמלואהמזכהראשוניביטוחבחזקת

יחפתולאשלישיצדכלפיואחריותמעבידיםחנותפוליסותשלהכיסויתנאי . 16.4.7

 ."ביטנוסח"פוליסתפיעלמהמקובל

בחתימתביטוחיםקיוםאישוראוהמבצעהמבטחי 11עמאושרותהביטוחפוליסותהעתקי . 16.5

התחבורהלמשרדהמבצעידיעליומצאולעילכאמורהביטוחיםביצועעלהמבצעמבטח

 .החוזהחתימתלמועדעדבדרכיםוהבטיחות

התחבורהמשרד-ישראלמדינתעםהחוזיתההתקשרותתקופתבכלמתחייבהמבצע . 16.6

המבצעהביטוח.פוליסותאתבתוקףלהחזיקקיימתאחריותועודוכלנדרכיםוהבטיחות

מדינתעםההסכםעודכל ,נשנהשנהמדיידועלתחודשנההביטוחפוליסותכימתחייב

פוליסותהעתקיאתהציגלמתחייבהמבצע .כתוקףהתחבורהמשרד-ישראל

התחבורהלמשרדהמבטחע"יוחתומיםמאושריםביטוחיםקיוםאישוראוהמתחדשות

הביטוח.תקופתסיוםלפנישבועייםהמאוחרלכלנדרכים,והבטיחות

J .פOi •ב.דא
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דיוכלפיעלעליוהחלהחובהמכלהמבצעאתלפטורכדיהביטוחבסעיפיהאמורבכלאין . 16.7

התחבורהמשרד-ישראלמדיבתשלכוויתורהאמוראתלפרשואיוזהחוזהפיועל

 .זהחוזהפיועלהדיופיעללהסהמוקניםזכותאוסעדכלעלבדרכיםוהבטיחות

המבצעאחריות . 17

אחרתשלוםכלאופיצויים,אונזק,לשיפויתשלוםלכלאחראייהיהבלבדהמבצע . 17.1

ארועובדיהםמשנהלקבלניאועל-ידוהמועסקיםלאנשיםדיוכלעל-פיממנוהמגיעים

 .דהואמאןלכל

מביצועכתוצאהשלישילצדאולממשלה,שייגרםבזק,כלעלהממשלהאתיפצההמבצע . 17.2

העבודה.

אבדןלכלמקצועיתאחריותלרבותמלאהותיאחרעצמועלמקבלהמבצעספק,הסרלמןע . 17.3

צדלכלואןולממשלהשייגרמושהן,הוצאותו/ארלרכוש,נזקוביולגוףנזקביונזק-או 1ו

לאחריותובהתאםזה,חוזהביצועבעקבותאו 1רתוךמחדלארמעשהעקבשהואשלישי

או 1ושליחיההממשלה,שלרשלנותהעקבורקאןשנגרסנזקלמעטדין,כללפיהחוקית

במבצע.תלויותאיבןאשרנסיבותמאפתשנגרםנזקולמעטעובדיה,

גביןכלשהםהוצאותו/ארפיצויים ,נזקדמיכלשהולצדלשלםתידרשהממשלהאם . 17.4

לשפותהמבצעבזאתמתחייב,ד 11עוטרחתושכרמשפטהוצאותלרבותהאמורות,העילות

יראוהוסכוםואותולשלמושתידרשתשלוםאוסכוםכלבעדבשלמותהממשלהאת

זה.חוזהעלפיהמבצעמאתלממשלההמגיעכחוב

סודיותחובת . 18

להביאאוגישה,לאפשר ,למסור ,להודיעלהעביר,ולאבסודלשמורמתחייבהמבצע . 18.1

זהחוזהביצועבתוקףאוזה,חוזהביצועעםבקשראליושתגיעידיעהכלאדם,כללידיעת

כמפורטהעבודהלביצועהכרחיהדבראםאלא ,מכןלאחראולפניההביצוע,תקופתתוך

הממשלה.על-ידיבכתבמוקדםאישורלכןניתןאםאולוובנספחיםזהבחוזה

קבלתומיוםיום 30בתוךבכתבהממונהעל-ידיתיבתןהמבצעלבקשתהממשלהתשובת

הידיעה.לפרסוםהבקשהאת

18.Z . לרבותהעבודה,לביצועהממשלהעםההתקשרותבמסגרתלמבצעשיגיעהמידעכל

"המידע"), :(להלןהעבודהבמהלןשייאספווהנתוניםהדו"חותוהתפוקות,התוצרים

אתלהעביררשאייהיהלאוהמבצעהממשלה,שלוהבלעדיתהמלאהבבעלותהיחיה

מטלותביצועלצורןהנדרששולשיממעברשימושכלנולעשותאו ,אחרלגורםהמידע

זר,לאדםהמידעשהעברתלו,ידועכיבזאת,מצהירהמבצעיעדיה.ולהשגתההתקשרות

שונים.בהיבטיםמשמעותינזקלמשרדלהסבעלולה ,זההסכםלהוראותבניגוד

ולשמורלהמשיךהמבצעמתחייב ,הפסקתהאוהמבצעעםההתקשרותתקופתסיוםעם . 18.3

אישורניתןאםאלאואחרלגורםלהעבירוולאשימושכלבולעשותלאהמידע,סודיותעל

לעיל. 18.1בסעיףבחוזהכאמורהממונה

 , 1זפרקלפיעבירהמהווהכאמור,סודיותאי-שמירתכילו,ידועכיבזהמצהירהמבצע . 18.4

 .-1977התשל"זהעונשין,לחוקהוסימן

מתקדמויות



וכלסוכניועובדיו,על-דייגםתישמרכאמור,שהסודיות,לכןלגרוסמתחייבהמבצע . 18.5

כלאתלהחתיםומתחייב 1השירותיםבמתןשיעסוקמטעמומיוכןעל-ידוהמועסקים

טופסעלזה,הסכםנשואהשירותיםבמתןכאמורמטעמומיו;אוידועלהמועסקים

המשרד.ידיעללמבצעשיומצאבנוסחסודיות,שמירת

להעבירהמבצעמתחייבבהפסקתהאוההתקשרותסיוםבמועדוכןהממונהדרישתעם . 18.6

הממשלה.דרישתפיעלנאותה,דרךבכלאומגנטיתמדיהבאמצעותהמידעאתלממשלה

אחרת.מגנטיתמדיהאודיסקטים 1ניירגביעלאצלוהנמצאמידעכלהמבצעיעבירכן

ישירבאוןפ 1אליושהגיעומגנטיתמדיהאומסמןכלברשותויותירלאהמבצעכייובהר . 18.7

העתק.כלמהםיעשהולאעבודתו,במסגרתעקיף,או

מידעאבטחת . 19

חות, 11דולרבות ,דרכואואליוהמועברמידעכלעלהמשרדכלפיאחראייהיההמבצע . 19.1

מגנטית.ומדיהטפסים

זה.חוזהנשואהעבודהביצועבמסגרתאליוהגיעאשרהמידעכללאבטחתידאגהמבצע . 19.2

אבטחתלשםמשתמשהואבהםהאמצעיםאתדרישתו,על-פיהממונה,בפנייציגהמבצע

המידע.

אותןהמשרתותהמחשבלמערכותאושברשותו,המחשבלמערכותגישהימנעהמבצע . 19.3

אובמחשב,המאוחסןבמידעאובחומרלעייומוסמךשאינוממיהעבודה,ביצועלצורן

 .סודיותלשמירתהתחייבותעלחתםשלאממי

הגיבויהמידעאבטחתדרישותבכללעמודמתחייבהמבצעלעיל,באמורלפגועמבלי . 19.4

למסמכי 12-15בסעיפיםהמופיעיםאלהונפרטהמכרזבמסמכיהמפורטיםוהסודיות

 .המכרז

ענייניםניגדו . 20

קבלניגםזה(ובכללזהחוזהלפיהשירותיםבמתןהמועסקיםמטעמומילרבותהמבצע, . 20.1

עבודתוביוענייניםניגודשללמצבלהיקלעו;אולהימצאשלאמתחייבים ,מטעמו)משנה

 .מבצעשהואאחרותעבודותלביןזהחוזהתאנילפי

אוהואכיאפשרותקיימתאשרלומחוץגורםעםלהתקשרלאבזהמתחייבהמבצע . 20.2

לעיל.כאמורענייניםבניגודימצאועובדיו

עבודתובמהלןכיחששאואפשרותאיזואצלותתעוררוכאשרשאס ,בזהמתחייבהמבצע . 20.3

עמומהקשוריםאחדאומעובדיו,אחדאוהואעלולזה,חוזהתנאיפיעלהממשלה,עבור

מידכןעלידווחעניינים,לניגודאפשרותקיימתתהיהבובמצבלהימצאהחוזהלבצוע

 .יינתןאסלהמשיכה,הממונהאישורלקבלתעדפעילותאותהאתויפסיקלממונהבכתב

ואtוהמציעעםההתקשרותחוזהאתלבטלרשאייהיההתחבורהמשרדכיומוסכםידוע . 20.4

עלבובמקרהההתקשרות,במסגרתהמציעשלמטעמומישלפעילותוהפסקתאתלדרוש

עםהממונהשלבירורלאחרוזאתעניינים,לניגודחששלגביהםמתקייםדעתושיקולפי

 .הזוכההחברה

שלהתקשרותכוונתכלמידי,ובאופןנכתבהממונה,לידיעתלהניאמתחייבהמציע . 20.5

בהסישרא 1המכרזנשואהשירותיםמתןלצורןשיועסקמטעמומיואtוהמציע

·/., 
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הממונה.הכרעתלצווךעניינים,ניגודשלפוטנציאל

תקופתבמהלךעניינים,בניגודמטעמומיאו tוהמציעוהימצאותזו,התחייבותהפרת . 20.6

ההתקשרות,חוזהלביטולעילהתהווההממונה,שלדעתושיקוללפיההתקשרות,

המופקדת.הביצועערבותוחילוט

קנייןזכויות . 21

בעבודה,הזכויותכללהלן, 25בסעיףכאמורהעבודהבגיןלתשלוםבכפוףכיבזהמוסכם . 21.1

הממשלה,שלהבלעדירכושההןהמבצע,על-ידישהוכנוואחרות,קנייניותשהוא,סוגמכל

לרשוםעל-מנתהממשלה,על-ידישיידרשכפיהפעולותבכללנקוטמתחייבוהמבצע

 .זיוכלעל-פיהממשלה,על-שם /כאמורזכויות,

כלמכן,לאחראוהעבודה,ביצועבמהלךמהמבצעולקבללתבועזכאיתתחיההממשלה . 21.2

לעכוזה.הקשורדבראומסמ,ךמיזע,

בעבודות.עיכבוןזכותלמבצעתעמודלאזיובכלהאמוראףעל . 21.3

ההסכםביטול . 22

חוזהלהניאשהיאסיבהומכלעתבכלרשאיתהממשלהזה,בחוזהאחרמקוםבכלהאמוראףעל

זהבמקרהמראש.יום 60לפחותלמבצעבכתבכךעלהודעהמתןעל-ידיגמר,לידימקצתואוזה

 ,חחוזחגמריוםעדכפועלשביצעהענודהעבורלוהמגיעההתמורהאתלמבצעהממשלהתשלם

 .האמורהההודעהלפי

דרישתממועדימים 30תוךשותפות 1חברהנסחקבלתאילעיל,האמורמכלליותלגרועמבלי

המבצע.עםהמשרדההתקשרותלהפסקתעילהיהווההממונה,

לביטולבקשר,אועבור,אחרתשלוםאותמורהפיצוי,בכלחייבתתהאלאהממשלהכייודגש

עלמוותרהמבצעזה,חוזהעלובחתימתוהעניין,לפיממנה,מבוטלחלקאותואוהעבודה,ביצוע

 .החוזהביטולנגיררווחיםאובזןואtוהסתמכותנדברטענהולרבותכאמורטענהכל

הצדדיםביוהקשרמהות . 23

אינםזהחוזהלפיביניהםהיחסיםכיהצדדים,ביןבזהומוסכםמוצהרספק,חסרלמןע . 23.1

אובאחריותהואשהמדוברבמידההזמנות,המבצעלקבלןמזמיןביויחסאלאיוצרים

-עלוהמועסקיםהמבצעכלפיעל-דיה,המועסקיםואtו ,מכוחההאנים ,הממשלהחובות

מעבידעובדיחסיזה,חוזהלפיהשירותיםממתןכתוצאהיתקיימולאמקרה,בכלוכי /ידו

המבצעידיעלהמועסקים /מטעמומיוןאומעובדיומיוןאוהמבצעלניןהממשלהביו

 .השירותיםתמורתנקבעהזוהצהרהבסיסועלהשירותים,מתןעםבקשר

יחסיהתקיימוכיייקבעזה,בהסכםהאמורוחרףבמדיהכיהצדדים,ביוומוסכםמוצהר . 23.2

בסךזה,חסכםלפיהתמורהתחיההמבצע,מעונדימילכיוהממשלהניןמעבידעונד

 .המופחתת")"התמורה :{להלןלמכרזהמבצעבהצעתהנקובהמהתמורה 50%

עלהשירותים,מתןבגיןלמבצעהמגיעהתשלוםשלמחדשחישובייערן ,כאמורבמקרה . 23.3

כללממשלהלהשיבמתחייבוהמבצעהחדש")"החישוב :(להלןהמופחתתהתמורהבסיס

לחישוברמעזה,חוזהלפיהשירותיםמתןתמורתעםנקשר 1ידועלשהתקבלסכום

באי'פוס
 nמתקדמוrjiוי•ותכנ lו



 .החדש

בביצועעל-ידוולמועסקיםלמבצעתהיינהלאכיהצדדים,בזהיםרמצהיספק,הסרלמןע . 23.4

המגיעותזכויותלכלזכאיםיהיולאוהםהממשלה,אצלעובדיםשלזכויותכלזהחוזה

ואiוזהחוזהלביצועבקשרכלשהןהטבותו/אופיצוייםלכלולאבממשלה,לעובדים

 .שהןסיבותמכלהעבודה,ביצועהפסקתןאןוסיומואוביטולו,

לאנשיםבקשרהסוציאליותהזכויותויתרלאומילביטוחתשלוםכלתשלםלאהממשלה . 23.5

אלהלמטרותלנכרת 1דיןכלעל-פיחרבה,שקיימתובמידההמבצעעל-ידיהמועסקים

 .ובאחריותוהמבצעעל-ידיהדברייעשההמבצע,על-ידיהמועסקיםמשכרסכומים

אוהמבצע,שלעובדיםאועוב,דכי 1דיוביתו/אומשפטביתיקבעשהיא,סיבהומכלחיה . 23.6

מתחייבאזכיבנפר,דוביןהמבצעעםביחדביןהמשרד,שלעובדיםהנסמטעמומי

מןיוצאללאסכוםכלעלהראשונה,דרישתולפימיידהמשרד,אתולשפותלפצותהמבצע

לרבות 1כזווקביעהקביעהכלעםבקשרגרףאר 1ואדםלכללשלםיידרששהמשרדהכלל,

לנ"ל.הקשורותהמשפטיותהתוצאותכל

והנתוניםהמידעכלאתהמבצעלרשותלהעמידיכולתהככללעשותבזהמתחייבתהממשלה . 24

הענודה.ביצועלשםלמבצעהנחוציםשברשותה,

zs . םהתשלוותנאיהתמורה

אתזהחרזהפי-עלהתחייבויותיוויתרהשירותיםמתןעבורלמבצעתשלם,הממשלה . 25.1

ושירןאונוספת/קיימתתעודהלכלמ 11מעכולללאש"ח 7.97שלבסך ,העבודהתמררת

תמונה.עםנהיגת

המשרדלחשבותהממונהי 11עמאושרחשבוןמסירתממועדיום 30-45תוךיבוצעהתשלום . 25.2

המוסכמיםהקנסותקיזוזולאחרלתשלוםהמאושרתהחודשיתהרשיונותכמותבדבר

שיחיו.ככל

מחשוב,דיור,עלויותלרבותבכיצועוהכרוכותההוצאותכלאתכוללהשירותמחיר . 25.3

וכדומההאדמיניסטרטיביתהעבודההדו"חות,העברתנסיעת,זמניענודה,שכרהכשרה,

ההתקשרותתקופתבמחלןהשירותמתןלצורןבלןקמהשתידרשתשומותתוספתוכל

 .השלישיהגרףעיייינתבואשרוהדיוורההפצהעלויותולרבות

 .כחוקמ 11מעיתווסףהתשלומיםלכל . 25.4

מראשועבוקםמוסכיצויפלחייבותתה

בהתאםלמשרדהמבצעישלםהמחדליםאו 1ומהמעשיםאחדכלביצוע/איביצועבגין . 25.5

להלך:למפורט

מוסכםפיצוימחדל 1מעשה

מעבר ) 1 (אחדעסקיםיוםשלאיחורעל li!J 10שלועיטוףפרסונליזציהבביצועאיחור

 iעסקים)ימילשנימעבר(כלומרלנדרש(לרבותתעודות mהתמונעםנהיגהושיוכרת

לעיל.לאמורמעברנוסףאיחורכלעל li!J 20שלכמקרחחוזריםרףועיטפרסרנליזציה

משלוח)חריגי

:גאג o ו_ג:jג/
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ימי ) 5 (לחמישהמעבראיחרוכלעל lill 5ושיוכרתשלוהדיוורהחפצהבביצועאיחור

כנדרשעסקיםחריגי(לרבותתעודות 1התמונהעםנהיגה

משלוח)

מקרהכלעל li!J 20תמצאאשר 1ספציפינמעןמאתתלונהקבלת

עםנהיגהושיוןהפקתושעניינהכמוצדקת,

שגויתעודה 1תמונה

מקרהלכל lill 10,000עבודהימי ) 2 (שניבתוךהנתוניםאי-מחיקת

כנדרש

מקרהלכל lill 1,000דלמשריזוםבאופןדיווחלאהזוכההספק

נמחקווהנתוניםכנדרשבוצעהשההפקה

כנדרשעבודהימי ) 2 (שניבתוך

מקרהלכל lill 30,000הראשונההשנהבמחלןלקוחמנהלהחלפת

השירותתקופתשל

מקרהלכל lill 10,000חלופיתלחפצהגוףעםהתקשרותהפעלתאי

הארציתהפריסהבדרישותעמידהאיאו

איחורשבועלכל li!J 20,000אושר(שלאההתארגנותבתקופתאיחור

המשרד)ידיעלובכתבמראש

מקרהלכל li!J 500כנדרשפעיללאטלפונימוקד

בהתאםהמבצעשלהתחייבותוהפרתאו tועמידהאיבגיןהפיצוי,סכוםאתיקזזהמשרד . 25.6

 1זולהתקשרותבהתאםלמבצעירבלהעהמשרדנדרשאותםמהתשלומיםלעיל/למפורט

מזכותגורעאינוהמוסכםהפיצויקיזוזלמבצע.הודעהכןעלשתימסרלאחרוזאת

אודסעכללממשוכן /זומערבותקלחלכוא1ובידיושהופקדההערבותאתלחלטהמשרד

 .לזכותוהעומדיםתראחתוזכ

צמדה:ה . 25.7

 .הכספיתההצעה-המכרזלמסמכידיבכספחלמפורטבהתאםבהתאםתיעשההצמדה

ןכבוועיזוזקי . 26

כללעכב,וא1ולקזזהממשלהרשאיתדין,כלפיועלזהחוזהלפיהממשלהמזכויותלגרועמבלי

םמנזקיכתוצאהלשאתעלולההממשלהבחםסכומיםולרבותמהמבצע,לממשלהשיגיעסכום

יגיעאשרסכוםמכלהחוזה,ביצועעםבקשרמטעמומיאו 1והמבצעדייעללממשלהשגכרמו

 .מהממשלהלמבצע

ועצביתבוער . 27

במעמדבמכרז,הזוכהיפקידההתקשרות,תקופתבמהלןהתחייבויותיומילוילהבטחת . 27.1

ושיוןשברשותהישראליתביטוח,חברתמאתערבותאובנקאית,ערבותההסכם,חתימת

ואשר-1981א 11התשמ(ביטוח)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוקפיעלבביטוחלעסוק

האוצר.במשרדהכלליהחשבידיעלאושרה

בא/_ 01 .
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המחיריםלמדדצמודהחוזרת,ובלתימותניתבלתיאוטונומית,מקוריתתהיההערבות . 27.2

 3,000,000שלבסכוםבדרכים,והבטיחותהתחבורהמשרד-ישראלמדינתלטובת 1לצרכן

li!I . ההצעותהגשתבמועדהידועלצרכןהמחיריםמדדתינוהבסיסמדד

 ,ואולם .ההסכםעלהחתימהממודעהחלחודשיםושמונהלשנהבתוקףתחיהזוערנות . 27.3

אתלדרושרשאיהמשרדהשירות,תקופתתחילתבמועדעיכובאו 1ואיחורשיחולככל

 .הערבותתוקףהארכת

תחליףזוערבות . li!I 11500,000שללסכוםהערבותתופחתהראשונה,ההפעלהשנתבתום . 27.4

ממועדיום 45נתוןהזוכהלספקתוחזראשרלעיל 27.2בסעיףהאמורההערבותאת

התחייבויותיובכלהזוכההספקעמדזהלמועדשעדובלבדהמופחתתהערנותהמצאת

ההתקשרות.ובהסכםבהצעתו 1המכרזבמסמכיכמפורט

ההתחייבויותכלומילויההתקשרותתקופתתוםלאחריום 90עדבתוקףתעמודזוערבות . 27.5

התנאיםכל .עימויחתםאשרההתקשרותוהסכםהמכרזלמסמכיבהתאםהזוכההספק

הערבות.גובהלמעטלעיל 27.2ו- 27.1בסעיפיםלאמורזהיםיהיוזובערבות

ידושהשירות,לתקופתמעברההתקשרותתקופתהארכתאופצייתותמומשבמידה . 27.6

לכלליםזi!.1בהתאם 1,500,000שלבסךעדכניתחלופיתערבותלהמציאהזוכההספק

ההתקשרות.שלהמוחלטלסיומהלאחריום 90בתוקףתהיהאשרלעילהאמורים

י"עולאהביטוחחברתשלהחתימהמורשיי 11עחתומהתהיהביטוחחברתמאתערבות . 27.7

הביטוח.סוכן

לרבותדעתה,שיקולעל-פימקצתו,אוכולוהערבות,סכוםאתלחלטרשאיתהממשלה . 27.8

 :הנאיםבמקרים

דין.על-פיאוזהחוזהשעל-פימהתחייבויותיובהתחייבותעמדלאהמבצע . 1

תקופתתוםלפניזהחוזהנשואהעבודהביצועאתהפסיקהמבצע . 2

נוספת.התקשרותתקופתכלאוההתקשרות

לעיל. 15בסעיףלאמורבניגודהבעלותבמבנהשינויערןהמבצע . 3

מסודרתבצורההעבודהאתהמבצעהעבירלאההתקשרותתקופתבתום . 4

מטעמה.למיאולממשלה

שלמחדלאומעשהידיעללממשלהשייגרםנזקבגירשיפויאופיצויתשלום . 5

 .מטעמומיאוהמבצע

המבצעשלאחריותואולהתחייבויותיותקרהאוהגבלהלשמשכדיהערבותבגובתאיו . 27.9

 .זהחוזהלפי

ערנותלמשרדלהמציאהמבצעמתחייב ,חלקהאוכולההערבות,אתהממשלהחילטת . 27.10

לעיל.כמפורטהכלההתקשרות,תקופתתוםעדבתוקףשתעמודחדשה,

28 . ~ 

נונעהואאסביוהמבצעבוחבזהחוזהפישעלחיובבגיןסכוםכללשלםהממשלהחויבת
מקורמכלאןמבטחשלאושלישיצדשלאוהממשלהשלעובדאוהמבצעעונדשלמתביעתו

זכאיתהיאתהא 1מטעמומיאו 1והמבצעידיעלזההסכםמהפרתהנובעחיובולרבות 1אחר

גא~ז.בתוספת~:~סכוםאותובגונחכאמורלחשנגרםנזקכלעלהמבצעמאתמלאופיצוילשיפוי

ת 1 'ב; 1
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בגירלתביעתהבקשרלהשיהיודיועורןטרחתושכרמשפטיותהוצאותלרבותהרצאותיה
דרישהלותגיששהממשלהלאחרמדיאלהסכומיםלהיחזירוהמבצעהצמדהבתוספתהאמור,

פיעלנתבעתשהיאמקרהכלעללמבצעתודיעכאמור.הממשלהלהשגנרמוהוצאותפירוטובה
 .זהסעיף

ביקורת . 29

לכךשמונחלמיאוהמשרד,לחשבןןאוהמשרדלמבקראר 1רלממונהלאפשרבזהמתחייבהמבצע
 .זהחוזהתנאולמילויהנוגעבכלמקצועיתבקורתאצלולערוך ,בכתבידםעל

זכות,כללאחרלמסוראולהעבי,רולאממנו,חלקאוזה,חוזהלאחרלהסבלאמתחייבהמבצע . 30

 .ובכתבמראשהממשלההסכמתלכךניתנהכןאםאלאזהמחוזההנובעיםחובת,או

אוואחריות,מהתחייבותהמבצעאתלשחררכדובכךיהיהלאכאמור,הממשלההסכמתניתנה . 31

 .זהחוזהולפידיוכלעל-פיכלשהיחובת

שהיא,סיבהמכללביטולויגרוםןןאוהמשרדלביןבינושייחתםההסכםאתתזוכההספקהפר . 32

ולכיסויידועלההסכםמהפרתכתוצאהלמשרדשנגרמוהנזקיםבתשלוםתזוכההספקיחויב

 .השניהכשירעםלהתקשרמהצורךכתוצאהלמשרדשיגרמוההוצאות

וחרזהדיוכלעל-פיזכויותיהעלנוסףהממשלה,רשאיתזה,חוזהמהוראותתוראההמבצעהפר . 33

לאוהמבצע ,המעוותאתלתקןנדרשבתהודעהלושניתנהלאחרכמבוטלזהחוזהלראותזה,

אתלראותהממשלהרשאיתכןבהודעה.שנקבעהזמןתוךלהודעת,בהתאםהמעוותאתתיקך

חייבשהמבצעהעבודהאתאחריםבאמצעותארבעצמה,ולעשרתבתוקף,להיותכממשיךהחוזה

המבצע.חשבוןעלוזאתזה,חוזהעל-פילעשות

כלעלכוותורתוותרוייראהלא ,זהחוזהמהוראותהוראההפרתעללמבצעהממשלהויתרת . 34

ויתור,כל .ממנהשונהאולה,הדומהאחרתתוראהאותוראה,אותתשלמכןשלאחרהפרת

על-ידיונחתםבכתבנעשהכןאסאלאבר-תוקףיהיהלאהממשלה,מטעםהנחהאוארכת,

 .הממשלה

המוסמךהמשפטלביתנתונהתהאזהמחוזההנובעעניובכלהבלעדיתהשיפוטסמכות . 35

בירושלים.

הצדדים.על-ידיונחתםבכתבנעשהאסאלאבתוקףיהיהלאזהבחוזהשינויכל . 36

 :הןזהחרזהלצורךהצדדיםכתרבות . 37

ירושלים. ,'אג'נריבנין , 5ישראלבנקרחוהתחבורה,משרדהממשלה:

זה.לחוזהבמבואכמצויןהמבצע:

נתקבלהכאילותחשבל 11הנמהכתובותאחתלפיבישראל,רשוםבדוארשתישלחהודעה,וכל
 .ל 11כנרשוםבדוארמשלוחהלאחרשעות 72כחוק

 :החתוםעלהצדדיםבאוולראיה

המבצעהמ~

" 
התחבורה,משרדל 11מנכ

בדרכיםוהבטיחות
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u </ התחבורה,משרוחשב
כורכוםוהבטוחות

החתימהתארוך
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