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 ") המפעיל " ו/או    "קבלן ההסעדה" ו/או    "הזכיין" (להלן:  
 

 מצד שני          

 
 

 

 להפעלת מערך ההסעדה במכללה; )  "המכרז" :  (להלן   158/2021והמכללה פרסמה מכרז פומבי  הואיל    

), לספק עבור  " המפעיל "הצעת  :  הגיש הצעה למכרז, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן   והמפעיל והואיל        

 המכללה את השירות המבוקש על פי התנאים המפורטים בהסכם זה על נספחיו; 

לת מטבחים מבשלים, מטבחי קצה,  ע עוסק באופן שוטף בשירותי הסעדה ובהפ הוא  מצהיר כי  והמפעיל    והואיל  

מקצועיות, ניסיון, ציוד, רישיונות,  ,  בעל ידע, מומחיות   ו וכי הינ   בהפעלת בתי קפה ומסעדות חדרי אוכל או  

 עבור המכללה;    השירותים כוח אדם, וכל  שאר האמצעים הדרושים על מנת לתת את  

, המהווה חלק בלתי נפרד  ו החליטה המכללה לקבל את הצעת   ו ומצגי ו  , הצהרותי ו הצעת ועל יסוד  והואיל  

 ; מההסכם 

 

 אי לכך הוסכם הוצהר והותנה בזאת על הצדדים כדלקמן: 

  



 
 
 
 

 
 

 

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. 
 
 נספחים להסכם:  .1

   ביטוח; -נספח א' .1.1
 פיצוי מוסכם;-נספח ב'  .1.2
כתב ההזמנה להציע הצעות למכרז  כמפורט ב  –  הזמנה להציע הצעות, לרבות מפרט ההסעדה  -'ג נספח  .1.3

158/2021  ; 
 

 הגדרות .2
 בהסכם זה יהא לביטויים המפורטים להלן הפירוש הרשום בצידם:

 - מטבחים .2.1
  מטבח מבשל חלבי הממוקם במבנה קיי בית הספר לניהול.

 . מטבח מבשל בשרי הממוקם במבנה בית הסטודנט
 - ון הבשרינמז .2.2

 .קפיטריה במבנה בית הסטודנט
 -  בית הקפה החלבי .2.3

 .קפיטריה במבנה בית הסטודנט
 - החלביתהקפיטריה  .2.4

 . קפיטריה במבנה קיי בבית הספר לניהול
 - ו/או חברת ניהול  מפקח .2.5

להתנהלות, אחריות, ביקורות, מתן אישורים  א מטעם המכללה חיצוני או פנימי נציג, איש קשר ובר סמכ 
 המפעיל.  ח על ביצוע הפעלת מערך ההסעדה שלופיקו

 מפקח כרצונה.  להחליף ו/או להוסיף  תרשאי מכללהלצורך כך ה
 - ציג מטעם המכללהנ .2.6

 נציג שמונה על ידי המכללה לצורך מילוי התפקידים המוטלים עליו לאכיפת הסכם זה.
 - מפרט ההסעדה .2.7

 '.גמסמכי המכרז על כל נספחיו המצ"ב להסכם זה כנספח  
   -המדד .2.8

 . מדד המחירים הכללי לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
 - מדד היסודי .2.9

 . לחישוב שיעורי ההצמדה ישמש המדד הידוע ביום _____________כבסיס 
 

 תקופת ההתקשרות .3
   .______________מיום החל  ) חודשיםעשרים וארבע(  24בת ה משך ההתקשרות הינה לתקופ .3.1
) תקופות נוספות בנות  שלוש( 3-בסכמה, להאריך את ההתקשרות בניהם  בתום תקופת ההתקשרות יוכלו הצדדים, בה .3.2

יבוא הסכם ההתקשרות    בסיום כל אחת מהתקופות המאורכות ),"תוהמוארכ ות"התקופ(להלן:   חודשים כל אחת 12
) תקופות שלוש( 3-, אלא אם כן הוארך לתקופה נוספת. בכל מקרה לא יוארך ההסכם ליותר מבין הצדדים לסיומו

 ;חודשים 12נוספות בנות 
 ;שנים) 5חודשים ( 60-יותר מבכל מקרה לא תימשך כלל תקופת ההתקשרות   .3.3
מותנית במתן הודעה חתומה בכתב על ידי נציג מורשה חודשים  12יודגש כי הארכת  הסכם זה לתקופה נוספת בת   .3.4

   ;למפעילמטעם המכללה 



 
 
 
 

 
 

 

למרות האמור לעיל, תהא המכללה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להביא הסכם זה לידי סיום בכל עת בתקופת  .3.5
יום לפני המועד שנקבע על ידה לסיום   60למפעיל  ההסכם הראשונה או בכל תקופה מוארכת על ידי מתן הודעה בכתב  

 ההסכם בלא שתצטרך לנמק את הסיבות לסיומו כאמור;
כל חבות לתשלום ו/או פיצוי מכל סוג ומין וכולל אובדן  על המכללה  לידי סיום כאמור, לא תחול  הובא הסכם זה  .3.6

רווחים ואובדן הזדמנויות להתקשרויות אחרות ו/או תשלומי פיצויים לעובדים ואחרים עקב ו/או כתוצאה מהבאת 
  ההסכם לידי סיום במתכונת זו;

 ל את ההסכם מסיבות כאמור בהסכם זה ו/או עפ״י כל דין. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות המכללה לבט  .3.7

 - כללי .4

מובהר כי המכללה רשאית להציב בכל תחומי הקמפוס מכונות אוטומטיות לממכר מזון ומשקאות, להפעיל עגלות,  .4.1
לרווחת  ו/או אמצעים נוספים להציב מיקרוגל  וכן  בתי קפה נוספים מכל סוג שהוא בין בעצמה ובין באמצעות אחרים

 הסטודנטים; 

המכללה משאירה לעצמה את האפשרות להשתמש באזורי הישיבה בכלל המתחמים לאחר שעות הפעילות של   .4.2
 המסעדות ואחריות הניקיון תחול על המכללה; 

קיבל לכך אישור מראש  ל  תלי המכללה אלא במידה והמפעיומובהר כי אין אפשרות להוציא מזון אל מחוץ לכ .4.3
 ; הבריאות המכללה והוציא רישיון יצרן ממשרדמ

 אין התחייבות של המכללה למינימום ארוחות או למספר סועדים כלשהו באף אחד מהמתחמים; .4.4

, הפעילות כוללת הופעות ודוכני מזון  12:00-14:00"הפסקה פעילה" בין השעות   לעיתים  ת הסטודנטים מקיימתודאג .4.5
 פעיל אחת לחודש לערך; מ השלא מטעם 

 לעיתים בחגים מחלקת אגודת הסטודנטים מזון הקשור לסמלי החג, לדוגמא: סופגניות בחינם בחנוכה;  .4.6

מיקרוגל  ם הישיבה פתוח לאחר שעות הפעילות ולהציב להורות למפעיל בבניין קיי להשאיר את מתח המכללה רשאית .4.7
 לטובת הסטודנטים. אחריות לניקיון אחרי שעות הפעילות הינה של המכללה;

פעיל מתחייב  מרשאית המכללה להשתמש במטבח החלבי ו/או הבשרי וה ,שונים של המכללהועים וכנסים באיר .4.8
 לאפשר זאת והכל בהודעה מראש של המכללה למפעיל; 

 מעבר לקבוע בהסכם זה; נה ו/או בציודב ם זה להקנות למפעיל כל זכויות במאין בהסכ .4.9

ומעמד של המפעיל בשימוש  אינו חל על הסכם זה   1972תשל"ב   מובהר כי חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) .4.10
 נה המכללה ובציוד הינו מעמד של "בר רשות" בלבד. בבמ

 

 מערך ההסעדה של המכללה  .5
 ; מנהלי ומרצים ולאורחים חיצוניםהמערך ההסעדה מספק מזון ומשקאות לסטודנטים, לסגל המכללה   .5.1

יפעיל את המטבחים, המזון הבשרי, בית הקפה החלבי והקפיטריה החלבית באמצעות עובדיו כמו כן יהיה  מפעילה .5.2
 אחראי  להכנת המקומות הנ"ל לפני הארוחות ולניקיונם בין, תוך כדי הארוחות ולאחרי הארוחות; 

באזורי הישיבה, ניקיון כללי  , ההגשה, הפינוי וניקוי השולחנות י להכנת כלי החלוקה, חימום האוכליהיה אחרא מפעילה .5.3
הכולל את השטחים הצמודים למערכי ההסעדה, כולל ניקוי הרצפות, שטיפת הכלים, המטבחים, אזורי ההגשה, חצר 

 המזון חדרי האוכל; 

 למכרז הצעות להציע ההזמנה  בכתב כמפורטהרכב המנות והארוחות יקבע לפי מפרט ההסעדה המצ"ב להסכם זה  .5.4
158/2021 ; 



 
 
 
 

 
 

 

 ; 158/2021כמפורט בכתב ההזמנה להציע הצעות למכרז   מפעילהארוחות תתבצע ע"י עובדים של החלוקת   .5.5

 בכל המקומות תוגש שתיה קרה; .5.6

 שתיה חמה תוגש רק במקומות החלביים (בית קפה וקפיטריה חלבית);  .5.7

 מערך ההסעדה נותן גם מענה לאירועים וכנסים שמתקיימים במכללה; .5.8

 המפעיל הצהרת  .6
להסכם זה על כל  למסמכי המכרז וכן  בהתאם  השירותיםולבצע את ו  מתחייב למלא את כל התחייבויותיהמפעיל  .6.1

נשוא הסכם זה ולשביעות רצונה של המכללה,   שירותיםנספחיו, להישמע להוראות נציג מטעם המכללה בכל הקשור ל
מעולה ובהתאם למפרט    , בציוד ובחומרים תקניים ובאיכות אמצעיםוזאת במיומנות מקצועית, תוך שימוש ב 

 להסכם זה; ' ג הסעדה המצ"ב כנספח ה

לבצע ולמלא אחר כל הוראות הבטיחות לפי כל דין ו/או הוראות משרד העבודה ו/או כל    מתחייב המפעיל .6.2
הוראות של כל גוף מוסמך אחר ובהתאם להוראות ממונה על הבטיחות של המכללה ולנקוט בכל אמצעי  

 במתחם המכללה;  השירותים הנדרשיםקובלים בביצוע  הזהירות והבטיחות הדרושים והמ

תוך הימנעות מהפרעה בלתי סבירה לסטודנטים, לעובדים, לאורחים    ולבצע את עבודתהמפעיל מתחייב   .6.3
 ולספקים ונותני שירותים אחרים במכללה; 

התקין של מערך ההסעדה במכללה תחול עליו בלבד וכי עליו לכבד כל    ו המפעיל מצהיר כי כל אחריות לניהול  .6.4
 תנאי מתנאי כל דין וביתר ולא לסטות מתנאים אלה ולא להפרם; 

המפעיל מתחייב לא לבצע שינוי במבנה, או כל חלק ממנו, ולא להוסיף עליו, אלא אם כן נתקבל לכך   .6.5
 המכללה בכתב ומראש. בחתימת  אישור  

פעיל או מי מטעמו שינוי ו/או שיפוץ במבנה, זכאית המכללה לדרוש  בכל מקרה בו יעשה המ  .6.5.1
יהיה חייב לעשות כן ועל  מהמפעיל להסיר את השינוי ולהחזיר את המצב לקדמותו, והמפעיל  

 יד על קבלת הדרישה מצד המכללה. חשבונו מ 

 . זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם ף  סעי הפרת   .6.6

 ורישיונות היתרים  .7
ו/או האישורים הנדרשים   תהרישיונו , את כל ההיתרים ו/או וועל אחריות  ולהשיג, על חשבונ   מתחייב מפעילה .7.1

על פי הסכם זה ולנהוג בהתאם לתנאי והוראות ההיתרים   ומעת לעת עפ"י כל דין לצורך ביצוע התחייבויותי
 הנ"ל ועפ"י הוראות כל חיקוק הנוגע בדבר; תוהרישיונו

 לעיל;  7.1ף סעישא באחריות בלעדית לכל התוצאות שתנבענה מהפרת יי  מפעילה .7.2

חודשים לכל   3תוך   לאחר זכייתו, להוציא רישיונות עסק על שמו לכל המקומותידי  לפעול מ מתחייב   מפעילה .7.3
 ולהציגם למכללה:  על חשבון המפעילועלותם תהיה    המאוחר

הכנת בעלי כנף   מטבח בשרי מבשל בבניין בית הסטודנט: הכנת סלטים, הכנת מרק, הכנת תוספות חמות, .7.3.1
 הכנת בקר ודגים.  יאושר/ובמידה ויתאפשר

טריים, הכנת כריכים, הכנת  : הכנת סלטים וירקות קיי בניין לניהול"ס ביה מטבח חלבי מבשל מבנה  .7.3.2
 ללא דגים גולמיים.-לזניות ומנות חלביותמאפים, 

זה באחריותו    המפעיל מצהיר ומאשר כי בדק את כל הדרוש לצורך קבלת רישיונות עסק וכי נושא  .7.4
הבלעדית וכי אי קבלת רישיון עסק לא תטיל על המכללה כל חבות ו/או אחריות כלפי המפעיל ו/או כלפי  

 צד ג'; 



 
 
 
 

 
 

 

 זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם. ף  סעי הפרת   .7.5

 תשלומים ומיסים  .8
 דמי זיכיון  .8.1

+  ₪     ____ בסך ____ ישלם המפעיל למכללה דמי זיכיון החל ממועד תחילת הפעלת מערך ההסעדה המלא   .8.1.1
הגבוה בין  אחוז מהפדיון החודשי בהתאם להצעת המפעיל, לפי     %        , או  בהתאם להצעת המפעיל   מע"מ 

 ; השניים 
תשלומים   12-ראש לתקופה של שנה בישולמו למכללה מ. למפרט ההסעדה 9ף סעיבדמי הזיכיון הנקובים  .8.1.2

 בחודש, החל ממועד ההפעלה; 15-לא יאוחר מה 
השקליים החודשיים הנקובים   ןככל שהסכום הנגזר מאחוז מהפדיון הנקוב לעיל יהא גבוה מדמי הזיכיו 

לעיל, ישלים המפעיל את ההפרש בסוף כל שנה על פי דרישת מחלקת הכספים של המכללה. לצורך כך,  
יועברו על ידי המפעיל חשבונות קופות ומסמכי הנהלת החשבונות על בסיס שוטף למחלקת הכספים של  

 המכללה.  

 כנו אחת לשנה עבור השנה קדימה;עודדמי הזיכיון יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן וי  .8.1.3

ההוצאות הכרוכות בעקיפין או במישרין מהפעלת מערך ההסעדה   שא בכליי מפעילהעיל  נוסף על האמור ל .8.2
 במכללה לרבות כל המיסים, היטלים, אגרות , תשלומי חובה, תשלומים כחלק מעלות מנה וכו': 

עלות כלים רב    פעמיים וחומרי הניקוי,ות כלים חד עלוהמשקאות,   עלות המזון  :כחלק מעלות המנה  .8.2.1
עלות תעודות כשרות והשגחה,    ,כולל כל התנאים ע"פ חוק –עלות כ"א ,  פעמיים וכלי מטבח, הגשה ובישול
, הדברה, אגרות  פעילמ תחזוקת ציוד מלאה מהציוד ששייך למכללה ול,  ציוד סועד, הגשה וציוד מטבח קל

 ; ת מערך ההסעדהוכל הוצאה אחרת שתידרש לצורך הפעל רישוי   

כמחזיק בשטח מערך ההסעדה לצורך תשלום ארנונה עירונית וישלם   ההמפעיל ירשם בעיריי - ארנונה .8.2.2
   את הארנונה על פי דין ישירות לעיריית עכו;

מים יקבעו בהתאם לצריכת המים בפועל שנמדדה במונה המותקן   הוצאות בגין אספקת -מים וביוב .8.2.3
 מחויבת המכללה בגין צריכת מים;בתעריף בו , מוכפל במסעדות

הוצאות בגין אספקת חשמל יקבעו בהתאם לצריכת החשמל בפועל שנמדדה במונה המותקן   -חשמל .8.2.4
 ; במסעדות, מוכפל בתעריף בו מחויבת המכללה בגין צריכת חשמל

 ואינן כוללות את עלויות בניין קיי;   מובהר כי העלויות הינן הערכות מחיר בלבד .8.2.5

  פיםסעיבאות צריכת חשמל מים כאמור צהמכללה תעביר למפעיל חשבונית בדבר סכום לתשלום בגין הו .8.2.6
    יום ממועד קבלת החשבונית.   15ישלם למכללה את הסכום הנקוב תוך    והמפעיל   8.2.4- ו   8.2.3

 

 - ואירועים כיבודים .9
 אירועים שונים אשר בחלקם מוגש כיבוד חלבי ובשרי ברמות שונות; המכללה מקיימת מעת לעת,   .9.1
תאם להצעתו במפרט  ההמכללה תפנה מעת לעת למפעיל לצורך הגשת הצעת המחיר בהתאם לצרכיה וב .9.2

 ההסעדה; 
ורמים חיצונים ולכל ספק  גמובהר בזאת כי לא תינתן בלעדיות למפעיל וכי המכללה רשאית לפנות למפעיל, ל  .9.3

 לנכון והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי; שתראה 
 כיבוד יסופק למכללה לאחר קבלת הזמנה חתומה מנציג מורשה מטעם המכללה;  .9.4



 
 
 
 

 
 

 

המפעיל יוציא חשבונית חודשית למכללה הכוללת חיוב בגין כיבודים ואירועים שונים, חיוב בגין   .9.5
 אספקת חלב חודשית, לחשבונית יצורף הזמנה מאושרת; 

 ; 30תשלום שוטף+ לאחר אישור נציג מורשה מטעם המכללה בתנאי    החשבונית תשולם למפעיל  .9.6
 

 - מחירי מוצרים ושירותים .10
בהתאם למפורט במפרט ההסעדה ובהצעת  הפריטים  ו המפעיל מתחייב למכור את המוצרים, הארוחות   .10.1

 ; ' ג   המפעיל המצורף להסכם זה כנספח 

  תו יר למכור משקאות ומאכלים נוספים לבח בנוסף למוצרים המפורטים במפרט ההסעדה רשאי המפעיל   .10.2
, המכללה  רשאית להורות למפעיל על הפסקת  ולאחר שקיבל אישור מהמכללה (כולל מחיר המכירה) 

 מכירות מוצר כלשהו והמפעיל יפסיק לאלתר מכירת מוצר זה; 

א'    ח פ ס כמחירי המוצרים בהתאם להצעתו בנ   העולים על אלו שנקבעו המפעיל מתחייב לא לגבות מחירים   .10.3
סופיים הכוללים את כל ההוצאות הן  והמחירים שנקבעו הינם קבועים ו כתב ההזמנה להציע הצעות,  ל 

 ; בעקיפין או במישרין מהפעלת מערך ההסעדה במכללה

 אישור המכללה מראש ובכתב; כל שינוי במחירי המוצרים מעבר לנקוב במחירי המוצרים מחייבים את   .10.4

 המחיר שיוצע יוצמד למדדים הבאים:  .10.5

 . מדד המחירים לצרכן כולל פירות וירקות 30% .10.5.1
 .מדד ארוחות מחוץ לבית 40% .10.5.2
 . שכר המינימום 30% .10.5.3

 מדד הבסיס להצעה זו הינו המדד הידוע במועד תחילת ההתקשרות;  .10.6

 . החודשים הבאים 12) עבור מלאה לעבודה 12חודשים (החל מהחודש ה   12הצמדה תעשה אחת ל  .10.7

 ביקורת ופיקוח .11
המכללה רשאית למנות מפקח מטעמה שיהיה אחראי על פיקוח, מעת לעת, עריכת ביקורת על הפעלת   .11.1

מערך ההסעדה במכללה בהתאם להוראות מפרט ההסעדה על נספחיו והסכם זה על כל נספחיו. (להלן:  
 ); "המפקח" 

ת של ההסעדה בכל עת, לבדוק את המפעיל ולדרוש ממנו כל  המפקח יהיה רשאי להיכנס לאזור פעילו  .11.2
, לבדוק את טיבו, טריותו של כל מצרך,  מידע ו/או הסברים בהקשר להפעלת מערך ההסעדה במכללה 

ניקיונו וניקיון המסעדות, הציוד, כלי מטבח, העובדים ולבושם וכל הכרוך במילוי התחייבות המפעיל על  
 פי הסכם זה; 

מתחייב לסייע למכללה בכל דרך שתקבע ולפעול בהתאם להוראות הנובעות ממצאי הביקורת  המפעיל   .11.3
 של המפקח. 

 ציוד ואחזקה  .12
 ; 158/2021ההזמנה למכרז    בכתב מהציוד יסופק על ידי המכללה כמפורט    חלק  .12.1

 ; עמו הציוד יושאל למפעיל על מנת להפעיל את מערך ההסעדה בתקופת ההתקשרות   .12.2

  לפני תחילת פעיל יורשה להביא בעל מקצוע מטעמו על מנת לבחון את הציוד  מ הציוד הינו ציוד ישן וה  .12.2.1
 אחר שקיבל הודעה על זכייתו; ול   ההתקשרות 



 
 
 
 

 
 

 

המכללה את הליקוי על  מצא בעל המקצוע מטעם המפעיל ליקוי טרם תחילת ההתקשרות תתקן   .12.2.2
 חשבונה; 

 למכללה זכות להביא בעל מקצוע מטעמה לבחון את הממצאים;  .12.2.3

להתקשרות תהיה תקלה לאחד מהמכשירים או הציוד של  הראשונים  החודשים    3כמו כן אם במהלך   .12.2.4
 המכללה יהא התיקון על חשבונה; 

 ההסעדה על חשבון המפעיל. חודשי ההתקשרות הראשונים תהיה כל תחזוקת הציוד במערך    3אחרי   .12.2.5

 ועל חשבונו;   אחזקת הציוד בכל תקופת ההתקשרות תהיה באחריות המפעיל  .12.3

כל שאר הציוד הדרוש לבישול, חימום והפעלת בית הקפה, המזנון הבשרי והקפיטריה החלבית, המטבחים   .12.4
במסמכי  כמפורט  ואזורי ההגשה יסופק ע"י המפעיל ועל חשבונו, כולל ציוד המטבח, כלי ההגשה וכלי הסועד  

 ; ההזמנה למכרז 

קיבל אותו בתחילה  באחריות המפעיל להחזיר בתום תקופת ההתקשרות את הציוד שקיבל במצב תקין כפי ש  .12.5
 למעט בלאי סביר; 

ולהימנע מפירוק    ן הזכיין הנוכחי לרכוש את הציוד מ   י במקום קיים ציוד וריהוט השייך לזכיין הנוכחי. אפשר  .12.6
 המכללה לא תהיה צד למו"מ ולרכישה שבין הזכיין הנוכחי לזכיין הזוכה.   - והרכבה מיותרים 

 -ניקיון .13
תבוצענה ע"י  מטר בכל כיוון,  5מערך ההסעדה והיקף המקומות החיצוני לפחות קיון של יכל עבודות הנ .13.1

 ; קיון וכלי ניקוייועל חשבונו, לרבות אספקת חומרי נ המפעיל
חלונות  השולחנות,  התנורים, הרצפות, המקררים, הקיון יומי של הציוד, המכונות,  ינ  באחריות המפעיל לבצע .13.2

נציג המכללה ו/או מי  עת שיידרש על ידי  קיון יסודי של כל הנ"ל וכן בכלינ  יבצע דלתות, כאשר אחת לשבוע הו
 למפרט ההסעדה;  158/2021בכתב ההזמנה למכרז מפורט מטעמו והכל כ

להציג אישורים  על המפעיל בלבד.  מפעילפינוי אשפה וקרטונים כולל הצבת מכולות לפינוי אשפה באחריות ה .13.3
 . מול המכללה פעלההה עד שבוע לפני תחילת  לכך

 
  



 
 
 
 

 
 

 

 

 סיום התקשרות .14
או עם  לעיל   3ו/או עפ"י סעיף   19ף סעיעם תום תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה ו/או עם ביטולו ע"פ  .14.1

ערך ההסעדה, לרבות הציוד והכלים  סיומו בכל דרך אחרת מתחייב המפעיל למסור חזרה למכללה את כלל מ 
 כשהם במצב תקין וטוב;  מפרט ההסעדההמפורטים בבהתאם לתנאים 

רוש מהמפעיל לתקן על חשבונו כל ליקוי ו/או פגם במבנים או בציוד שנגרם כתוצאה  המכללה תהא זכאית לד .14.2
מהפעלתו של המפעיל את מערך ההסעדה ולהשלים על חשבונו כל אובדן ו/או חוסר בציוד שנגרם בנסיבות  

 אלו; 
 

 ערבות בנקאית  .15
ימים    14 למכללה, תוך מפעילימציא הכלפי המכללה על פי הסכם זה  מפעילו של הלהבטחת התחייבויותי .15.1

₪),   אלף עשרים וחמש(  ₪ 25,000התקבלה, ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס ו ממועד קבלת הודעה כי הצעת
ה ועד ליום פירעון  ממדד המחירים לצרכן הידוע ביום חתימת הסכם ז צמודים למדד המחירים לצרכן החל

 ); "ערבות ביצוע"ן: (להל הערבות בפועל.
 ; למפרט ההסעדה 7 ף סעיערבות זאת הינה ערבות מחליפה לערבות הראשונה על פי  .15.2
להאריך   מפעילידאג ההערבות תהיה בתוקף לכל תקופת ההתקשרות בתוספת חודש ימים ובמידה שזו תוארך  .15.3

 ל כפי שתדרוש המכללה;ובהתאם גם את תוקף הערבות, הכ
ערבות כאמור, יהווה הדבר הפרה יסודית של ההסכם, והמכללה תהיה רשאית לבטלו    המפעיללא המציא   .15.4

לאלתר ובלא התראה מוקדמת, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות, סעד או תרופה  העומדים לה על פי דין ו/או הסכם  
 זה;

תרופה   הסכם זה תהיה המכללה רשאית להציג את הערבות לפירעון, וזאת מבלי לגרוע מכל יפר מפעילהאם  .15.5
 אחרת שתעמוד למכללה על פי הסכם זה או על פי כל דין. 

 אי תחולת יחסי עובד מעביד  .16
להעסיק רק עובדים בעלי כושר והכשרה מתאימים ו/או עובדים   מפעיל ההאמור לעיל מתחייב מבלי לפגוע בכל  .16.1

 ; אשר מותר להעסיקם עפ"י כל חוק
שכר ותנאים נלווים, כולל הפרשות לתנאים סוציאליים, על פי   ולשלם לעובדיב מתחיי מפעיל המוסכם בזה כי  .16.2

עסקת מי מעושי  כל דין לרבות צווי הרחבה והסכמים קיבוציים החלים, ולשאת בכל ההוצאות הכרוכות בה
 דברו, לרבות תשלומי שכר, הפרשות סוציאליות וניכוי מס על פי כל דין; 

אסמכתאות (תלושי   המפעילמציא י רשאית המכללה לבקש כי  16.2קטן ף סעיבמפעיל השל   ולהוכחת עמידת .16.3
 , העתקי מס״ב /שיקים בגין שכר וכו׳) בהתאם לבקשת הממונים מטעם המכללה;106שכר, טפסי 

עם המכללה על פי הסכם זה הינה התקשרות  מפעיל הלמען הסר ספק, מצהירים בזאת הצדדים כי התקשרות   .16.4
  וו/או מטעמ וו/או בשמ   ווכל אדם אחר העושה עבודה כל שהיא עבור   מפעילהשל   ושל קבלן עצמאי, וכי עובדי 

ובין המכללה אין    מפעילהאינם ולא יחשבו בשום מקרה שהוא כעובדי המכללה, ובינם ובין המכללה וכן בין 
 ולא יהיו כל יחסי עובד ומעביד או יחסים משפטיים אחרים המטילים אחריות כלשהי על המכללה; 

או להוציא בכל  מתחייב לשפות ו/או לפצות את המכללה במלוא הסכום אשר תדרוש המכללה לשלם ו/ מפעילה .16.5
דרך שהיא כולל עלויות משפטיות ומנהליות כתוצאה מכל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה שיעלה או יפנה מי  

 הנובעות מהספקת השירותים נשוא הסכם זה.  ו ו/או משמשיהזכיין  מעובדי  
 

 המחאת/ הסבת זכויות .17



 
 
 
 

 
 

 

פי הסכם זה, כולן   -על וו/או התחייבויותי ו להמחות, להעביר, להסב או לשעבד את זכויותי  רשאי ואינ   מפעלה .17.1
או מקצתן, לאחר, בין במישרין ובין בעקיפין, אלא אם קיבל מראש ובכתב הסכמה מפורשת של נציג המכללה  

 המורשה לכך;

בהסכמת המכללה על פי הסכם זה, או מקצתן, בהתאם לאמור   וחובותי או  ואת כל זכויותי מפעילה  העביר .17.2
 על פי הסכם זה.  ו המוטלות עליו  א אחראי להתחייבויותיו ה שאריזה, י ף סעילעיל ב 

 
  ביטוח .18

על   מערך ההסעדהעל פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, לפני מועד קבלת החזקה במפעיל מבלי לגרוע  מאחריות ה  .18.1
את הביטוחים, על כל   הסכם, למשך כל תקופת ה לערוך ולקיים על חשבונו מפעילפי הסכם זה, מתחייב ה

מנו,  מיומהווה חלק בלתי נפרד זה  הסכם, המצורף ל 2' אתנאיהם, המפורטים באישור עריכת הביטוח בנספח 
 . בישראל בחברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין

לערוך ולקיים על חשבונו,    מפעיל, מתחייב המערך ההסעדהכמו כן, לפני מועד תחילת ביצוע עבודות כלשהן ב
מפרט ביטוח העבודות והמסומן  שך כל תקופת ביצוע העבודות, את הביטוחים, על כל תנאיהם, המפורטים בלמ

 ; 4המסומן כנספח א'אישור עריכת ביטוח עבודות בהקמה ולהמציא טרם מועד העבודות  3כנספח א'

ממועד קבלת  להמציא לידי המכללה לא יאוחר   מפעילא צורך בכל דרישה או פניה מצד המכללה, מתחייב הלל .18.2
או ממועד תחילת ביצוע העבודות, לפי העניין, אישור בדבר עריכת ביטוח בהתאם   מערך ההסעדההחזקה ב

מצהיר כי ידוע לו שהמצאת   מפעילידי המבטח. ה-(בהתאמה), כשהוא חתום כדין על 18.1לאמור לסעיף  
בודות כלשהן, והמכללה  ו/או לביצוע ע מערך ההסעדההאישור האמור הינה תנאי מקדמי לקבלת החזקה ב

ו/או את תחילת העבודות במקרה שלא   במערך ההסעדה את קבלת החזקה  מפעיללמנוע מן ה תהיה זכאית
 ;בהתחייבותו זומפעיל יעמוד ה

מפעיל ו/או  כל תגמולי הביטוח שישולמו מכוח פוליסת העבודות, בין בגין נזקים למכללה ובין בגין נזקים ל .18.3
קבלן, ישולמו ישירות למכללה ו/או לחברת הניהול, או למי שהמכללה תורה על כך, והמכללה תשתמש בהם על  

הקבלן ו/או שנגרם לקבלן ו/או  המפעיל ו/או פי שיקול דעתה המוחלט. בקרות מקרה ביטוח שנגרם באחריות 
לומי ההשתתפות העצמית,  הקבלן יישא בתשהמפעיל ו/או למי מטעמו ו/או הקשור בעבודות נשוא הסכם זה, 

 הנקובים בפוליסה. 
לנקוט בכל   םהקבלן והבאים מטעמהמפעיל ו/או ההסכם בעניין אמצעי בטיחות, על   מהוראותמבלי לגרוע  .18.4

אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת פגיעה, אבדן או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף  
מצהיר בזאת כי ידוע לו כי אי קיום הנוהל על ידי הקבלן והבאים  מפעיל  השהוא בקשר עם ביצוע העבודות. 

 מטעמו עלול לפגוע בזכויותיו על פי ביטוח העבודות הקבלניות. 

הקבלן או מי מטעמו או  המפעיל ו/או  בקרות מקרה ביטוח בו נגרם לצד ג' כלשהו נזק עקב מעשה או מחדל של   .18.5
, יישא הקבלן  לעבודותהקבלן או ע"י מי מטעמו או נגרם נזק ו המפעיל ו/אנגרם נזק לאדם המועסק על ידי 

 . באופן בלעדי בסכומי ההשתתפויות העצמיות (בהתאם למקרה) החלים בהתאם לביטוח העבודות הקבלניות

, מאחריות לכל אובדן ו/או  ההקבלן פוטר את המכללה ו/או הבאים מטעמהמפעיל ו/או מבלי לגרוע מהאמור,   .18.6
לשיפוי בגינו (או שהיה זכאי לשיפוי אלמלא ההשתתפות העצמית בפוליסה), ולא תהיה לו  נזק אשר הוא זכאי  

כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנ"ל בגין אובדן ו/או נזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא  
כל אובדן ו/או נזק,  יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. תגמולי הביטוח שישולמו במסגרת ביטוחי הקבלן בגין 

 ישמשו לשיקום וכינון הנזק. 

  להפקיד בידי המכללה אישור עריכת ביטוח כאמורמפעיל , מתחייב ה מפעיללפני מועד תום תקופת ביטוחי ה .18.7
מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור  מפעיל . הלתקופת ביטוח נוספת לעיל, בגין הארכת תוקפם 18.2ף סעיב

 ;ביטוח וכל עוד הסכם זה בתוקף תקופתעריכת הביטוח באותו אופן בידי המכללה, מדי 



 
 
 
 

 
 

 

' מעת לעת,  אבנספח   4 -ו  1פים סעי פי- מתחייב לעדכן את סכומי הביטוח בגין הביטוחים הנערכים על מפעילה .18.8
 ;טחים על פיהםכך שישקפו תמיד את מלוא שוויו של הרכוש ו/או הכספים המבו

וכן    1'אבנספח  1 ףסעירשאי שלא לערוך ביטוח שבר זכוכית כאמור ב מפעיללמרות האמור לעיל, מוסכם כי ה .18.9
  יחוללהלן   18.6ף סעיב, במלואו או בחלקו, ואולם האמור  1נספח א'    4  ףסעיבביטוח אובדן הכנסות כמפורט 

 ;לגבי כל אובדן הכנסות כאילו נערך הביטוח במלואו

מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את דמי הביטוח, ולא   מפעילה .18.10
לשתף פעולה עם    מפעיללעשות כל מעשה שיש בו כדי להשפיע לרעה על תוקף הביטוחים. כמו כן, מתחייב ה

, ובכלל זה, להודיע  מפעילפי ביטוחי ה- ומימוש של זכויות המכללה על המכללה, ככל שיידרש, לשם שמירה
 מפעיל;פי ביטוחי ה- בסיס לתביעה על למבטח מיד עם היוודע אירוע העשוי לשמש

מתחייב לבצע כל שינוי או  מפעיל , והמפעילהידי  -שיומצא לו על הביטוחלבדוק את אישור  תרשאי  המכללה .18.11
. מוסכם בזה במפורש  הביטוח נספחפי -הקבלן עלהמפעיל ו/או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות 

בדיקתו, בכדי להוות אישור בדבר התאמתם של  -כי אין בהמצאת אישור הביטוח כאמור או בבדיקתו או אי
פי הסכם  -על מפעילם או כדי לגרוע מאחריותו של הלמוסכם, טיבם, תוקפם, היקפם או העדר מפעילביטוחי ה
 או על מי מטעמו.  המכללהפי דין או בכדי להטיל אחריות כלשהי על  -זה או על

מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המכללה ו/או חברת הניהול מטעם   מפעילה .18.12
לשיפוי בגינו (או היה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא   המכללה (באם קיימת) ו/או מי מטעמם בגין נזק שהוא זכאי

ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה ו/או תנאי ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסה ), ובלבד שהאמור  
 ; לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון

המפעיל ו/או  ימים כלשהם לביטוחי הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלהמפעיל ו/או אם לדעת  .18.13
הקבלן לערוך ולקיים את הביטוח המשלים או הביטוח הנוסף כאמור. בכל ביטוח  המפעיל ו/או  הקבלן, רשאי 

,  הו/או הפועלים מטעמ המכללה רכוש נוסף או משלים כאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי 
ם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבויות נוסף או משלים כאמור  אד-אולם הוויתור כאמור לא יחול לטובת בן 

בכפוף  בשם המבוטח בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או מי מטעמו  המכללה את  לכלוליורחב  
 לסעיף אחריות צולבת, לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

כדי לצמצם ו/או לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבויות   מפעילידי ה-בעריכת הביטוחים עלמובהר בזאת, כי אין  .18.14
זה, או כדי לשחרר אותו מחובתו לפצות את המכללה ו/או את חברת הניהול ו/או כל   הסכםהזכיין בהתאם ל

ועל של  אדם שהוא, בגין כל נזק שייגרם במישרין או בעקיפין שהזכיין ו/או מי מטעמו אחראים לו. תשלום בפ
תגמולי ביטוח כלשהם לא יהיה בו אלא כדי להפחית מסכום השיפוי ו/או פיצוי לו יהיו זכאים המכללה ו/או  

 . חברת הניהול ו/או מי מטעמם בגין נזק או הפסד
ו/או הפעילות  לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו ביצוע העבודות   מבלי .18.15

הקבלן לדאוג כי  המפעיל ו/או הקבלן, מתחייב המפעיל ו/או  שה על ידי קבלן משנה מטעם על פי הסכם זה ייע
בידי קבלן המשנה פוליסות ביטוח בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים לעיל. למען הסר ספק מובהר בזאת כי  

ודות  ביחס לביצוע העבודות על פי הסכם זה במלואן לרבות עב המכללההקבלן הוא הנושא באחריות כלפי  
בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם,   המכללהשיבוצעו על ידי קבלן משנה והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את 

במישרין או בעקיפין, עקב עבודות שייעשו על ידי קבלן משנה, אם ייגרם, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור  
 מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.   

ים  ערוך, בין בעצמה ובין באמצעות חברת הניהול, למשך תוקפו של ההסכם, את הביטוחים המפורטתהמכללה   .18.16
 בהמשך לסעיף זה אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל. 

נזק עקב  ביטוח אותם חלקים בבניין אשר בבעלות המכללה (לרבות מבנה המושכר), מפני אבדן או   .18.16.1
רעידת אדמה, סערה  הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב, לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, 

פגיעה ע"י כלי טיס, פרעות,  וסופה, שיטפון, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה ע"י כלי רכב, 
כות תחלוף כלפי  סעיף בדבר ויתור על זשביתות, נזק בזדון וכן נזקי פריצה. הביטוח כאמור יכלול 



 
 
 
 

 
 

 

לא יחול לטובת בן אדם שגרם לנזק בזדון. למען  כאמור  רהוויתו, אולם ו/או עובדיו ומנהליו  המפעיל
כאמור לא יכלול תכולה כלשהי ו/או תוספת, שיפור או הרחבה  הסר ספק, מוסכם במפורש כי הביטוח 

נות, מחיצות מזכוכית ודלתות  ו/או עבור המפעיל וכן לא יכלול שמשות, חלושנעשו על ידי ו/או מטעם 
 שחובת ביטוחן מוטלת על המפעיל.  מזכוכית, 

אובדן ו/או  ביטוח חבות המכללה ו/או חברת הניהול על פי דין, בגין  -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  .18.16.2
₪  לתקופת   8,000,000פגיעה ו/או נזק לגופו או לרכושו של אדם או גוף, בגבול אחריות בסך של 

מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי  ביטוח זה לא יהיה כפוף להגבלה בדבר חבות הנובעת  .הביטוח
הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, שביתה  הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטרים פגומים,  

הביטוח יורחב לשפות את המפעיל בגין אחריותו  . הלאומיוהשבתה וכן תביעות תחלוף מצד הביטוח 
מובהר בזאת, כי  . ו/או חברת הניהול בכפוף לסעיף אחריות צולבת  המכללהמחדלי   למעשי ו/או

חבותו של המפעיל הנובעת מפעילותו העסקית במבנה, וביטוח זה לא יחשב  הביטוח לא יחול על 
 . משותף לכל ביטוח אשר נערך על ידי המפעיל כאמורכביטוח  

שנגרם  ביטוח אבדן תוצאתי המבטח אבדן דמי שכירות ואבדן דמי ניהול (באם קיימים) בשל נזק  .18.16.3
המבנה  המפורטים בסעיף לחלקי הבניין אשר בבעלות המכללה (לרבות מבנה המושכר) עקב הסיכונים 

הביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר  חודשים.  12לעיל (למעט פריצה), וזאת למשך תקופת שיפוי של 
כאמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם לנזק  יתור על זכות התחלוף לטובת המפעיל, אולם הויתור ו

 בזדון. 

אבדן דמי  מוסכם כי המכללה או חברת הניהול רשאיות שלא לערוך ביטוח אבדן תוצאתי המבטח  .18.16.4
כאילו   לפוטרת את המפעי שכירות ואבדן דמי ניהול כאמור בסעיף זה לעיל, במלואו או בחלקו, אולם 

 נערך הביטוח כאמור במלואו. 

אחראי  לעיל, בנסיבות בגינן   סעיפיםלמרות האמור לעיל היה ונגרם מקרה ביטוח המבוטח על פי  .18.16.5
אשר נגרם עד לגובה  בסכום הנזק ו/או ההפסד   המפעילשא  יפי דין, י-חוזה זה ו/או על  פי על השוכר 
 . רכאמוההשתתפויות העצמיות החלות על פי הפוליסות   סכומי

 מעיקרי החוזה והפרתם ו/או הפרת תנאי מתנאיהם יהוו הפרה יסודית של החוזה.  הינם  האל סעיפים .18.17

 
 ביטול הסכם, הפרות וסעדים .19

  יהיההאמורות בהסכם זה ולרבות אלה שנקבעו כהפרות יסודיות,   ואו יותר מהתחייבויותי  תאח המפעיל תהפר .19.1
לפצות את המכללה בעד כל ההוצאות, הנזקים וההפסדים שנגרמו לה כתוצאה מההפרה וכן  ב  מחוי המפעיל

 ; מתן השירותבגין כל העלויות, הפרשי המחירים והוצאות מנהליות ומשפטיות שבגין הפסקת 
לגרוע מזכות המכללה לקבלת כל סעד אחר בהתאם להוראות הדין, הסכמת הצדדים  אינו בא  ף זה סעיהאמור ב .19.2

 בדבר פיצוי מוסכם ושיקול דעתה של המכללה;
"פיצוי (להלן: מהמפעיל ללא הוכחת נזק תשלום כמפורט בנספח ב' להסכם המכללה תהא רשאית לדרוש  .19.3

ימים ממודע ההפרה   וכם תוך שבעהבגינה נדרש פיצוי מסלבד שהודיע למפעיל על דבר ההפרה ) ובמוסכם"
 רישה בכתב על ידי המכללה; דימים ממועד קבלת ה  14למכללה את הפיצוי המוסכם תוך והמפעיל ישלם 

חתומה   למפעיל בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל תהא המכללה זכאית לבטל מיד את ההסכם בהודעה בכתב  .19.4
 לן: על ידי נציג מורשה מטעם המכללה בכל אחד מהמקרים דלה

כך התראה מאת    על  את ההפרה לאחר שקיבל ןולא תיק ואו יותר מהתחייבויותי  חדהפר א המפעיל .19.4.1
, תוך הזמן שנקבע בהתראה. זמן זה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של המכללה, בהתחשב בסוג  ממונהה

 ההפרה ואופייה; 

  נקטלא והמפעיל  לשביעות רצונה של המכללה   וא מבצע עבודת ושאין ה   במפעילנציג המכללה התרה  .19.4.2
 באמצעים להחזרת המצב לתקנו; 



 
 
 
 

 
 

 

  10צו ולרבות הליך כדלקמן שלא בוטל בתוך  וו/או יינתן כנגד וו/או מתנהל כנגד  כנגד המפעיל הוגש  .19.4.3
 ימים: 

 הוצאה לפועל;עיקול לרבות עיקול זמני מטעם רשות שופטת ו/או  המפעילאם הוטל על  .19.4.3.1

הוטל עליו צו לכינוס  רגל ו/או נעשה על ידו מעשה פשיטת רגל ו/או  כפושט וכרזה  המפעילאם  .19.4.3.2
 נכסים; 

בגין עבירה   ומי מנהליו/או  המפעיל הוגש כתב אישום ו/או הורשע וו/או מי מטעמ המפעילאם כנגד  .19.4.3.3
 שיש עמה קלון; 

 הרשעה על עבירה לפי פקודת מס הכנסה או מס ערך מוסף; .19.4.3.4

ף גדול  סעיפים המפורטים ב סעיהפרה יסודית בגין אחד או יותר מהבמקרה של   -למען הסר ספק  .19.4.4
 ביתרת עלות הציוד כפי שהתחייבה בתנאי ההפעלה התקינה; עשרים. לא תשתתף המכללה 

מבלי  למניעת ספק נקבע כי האמור לעיל מקנה למכללה זכות לביטול ההסכם כולו או חלקו בלבד וזאת  .19.4.5
 ;פי ההסכםסעילגרוע מהאמור ביתר 

מבלי לפגוע בזכויות המכללה על פי הוראות הסכם זה ו/או הוראות הסכמים אחרים שבין הצדדים   .19.4.6
, הן על פי הוראות הסכם זה ו/או על  למפעילו/או כל דין, תהא המכללה רשאית לקזז מכל סכום שיגיע 

פי הוראות הסכמים אחרים שבין הצדדים ו/או בדרך אחרת כלשהי, כל סכום המגיע למכללה  
 ;כמים אחרים ו/או בדרך אחרת כלשהיעל פי הוראות הסכם זה ו/או על פי הוראות הס עילמהמפ

 סמכות השיפוט .20
מוסכם על הצדדים כי אך ורק לבתי המשפט ובתי הדין של מחוז חיפה נתונה הסמכות המקומית הבלעדית והייחודית לדון  

 בכל תביעה והליך הנוגעים להסכם זה ו/או נובעים ממנו. 
 תוספת ו/או שינוי בהסכם, קיצורו ו/או הארכתו יהא בתוקף אך ורק באם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים. כל  .21

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

   

 המפעיל   המכללה 

 

  



 
 
 
 

 
 

 

 
 

 א י ש ו ר 
 

 
 

 אני הח"מ, עו"ד/רו"ח, _____________________, מאשר בזאת כי הסכם זה על נספחיו,  
 

 נחתם ע"י ________________ וע"י _________________ שהינם מורשים לחתום בשם  
 

ו/או   התאגיד המציע  את  מחייבים  החברה,  חותמת  בצירוף  חתימותיהם  וכי  המציע    התאגיד,  לצורכי    ו/או 

 הסכם זה.   התקשרותו שעפ"י 

 

   

 חתימה   תאריך 

 
 א י ש ו ר 
 

 
 הסכם זה נחתם ע"י מר/גב' _______________ ביום __________ בפני. 

 

   

 חתימה   שם ותפקיד במכללה 

 
  



 
 
 
 

 
 

 

   המפעיל ביטוחי    מפרט   - 1נספח א' 
" התקף במועד עריכת  ביט"  נוסחיהיה על פי    הכיסוי  יקףלהלן כאשר ה  כמפורט   ביטוח  פוליסותיערוך ויקיים    המפעיל

 הביטוח: 

  ודלתותיו  מזכוכית  מחיצותיו,  חלונותיו,  שמשותיו  המושכר   תכולת   את  המבטחת  "מורחב"אש    ביטוח .1
  מתקנים ,  ריהוט,  ציוד(לרבות    המפעיל  עבור  או"י  ע  לבניין או  /ו   למושכר  המובא  אחר  רכוש  וכל,  מזכוכית
(למעט    ערכם  במלוא,  עבורו  או  המפעיל  ידי  על  יעשו  או  שנעשו  למושכר  ותוספת  שיפור,  שינוי  וכל),  ומלאים

,  ברק,  עשן,  אש  לרבות,  מורחב  אש  בביטוח  מבוטחיםה  הסיכונים   עקב  נזק   או  אבדן   מפני ,  מלאי)
"י  ע  פגיעה,  זכוכית  שבר,  צינורות  והתבקעות  נוזלים  נזקי,  שיטפון,  וסופה  סערה,  אדמה  רעידת,  התפוצצות

  כוללת   הפוליסה.  על בסיס נזק ראשון  ופריצה   בזדון   נזק,  שביתות,  פרעות,  טיס   כלי"י  ע   פגיעה,  רכב  כלי
,  קיימת[באם    הבניין  של  הניהול  חברת   כלפי,  המכללה  כלפי  התחלוף  זכות  על  המבטח  מוותר  לפיו   סעיף

"   זכויות   ובעלי  דיירים,  אחרים  שוכרים  כלפי  וכן,  מטעמן  מהבאים  מי  וכלפי")]  הניהול  חברת(להלן: 
"כאמור  האחרים  הזכויות  ובעלי  הדיירים,  אחרים  השוכרים  יחדיו  יקראו (להלן    בבניין  אחרים   בעלי : 

"), אשר בביטוח רכושם של בעלי הזכויות האחרים נכלל סעיף מקביל בדבר ויתור על  האחרים  הזכויות
טור  או בהסכם המקנה לבעלי הזכויות האחרים כאמור זכויות בבניין נכלל פ  המפעילזכות התחלוף כלפי  

לטובת   עקב    המפעיל מאחריות  האחרים  הזכויות  בעלי  של  לרכושם  להיגרם  העלול  נזק  או  אבדן  בגין 
 בביטוח אש מורחב; אולם הויתור כאמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם לנזק בזדון.    בוטחים הסיכונים המ

פי דין בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש  - על  המפעיל את חבות    המבטחת  שלישי  צד  כלפי   אחריות  ביטוח .2
העלולים להיגרם לגופו או לרכושו של אדם או ישות כלשהי במושכר, בבניין או בסביבתו, בגבול אחריות  

אש, התפוצצות, בהלה, מכשירי    - כמפורט להלן. הפוליסה אינה כפופה להגבלה בדבר חבות הנובעת מ  
סניטרים   מתקנים  וטעינה,  פריקה  שביתה  הרמה,  משקה,  או  במאכל  מזיק  דבר  כל  הרעלה,  פגומים, 

והשבתה, חבות בגין וכלפי קבלנים קבלני משנה (מכל דרגה) ועובדיהם, בעלי חיים, וכן תביעות תחלוף  
את   לשפות  מורחבת  הפוליסה  לאומי.  לביטוח  המוסד  אחריות    ואת  המכללהמצד  בגין  הניהול  חברת 

או של מי מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף   המפעילעשה או מחדל של שעלולה להיות מוטלת על מי מהן עקב מ
אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. גבול האחריות בסך  

 (*) הפוליסה"פ  ע  ובמצטבר לאירוע  ₪של: ............................ 
 

  - מ פחות לא אך "ר, במ המושכר   שטח כפול ₪ 14,000 לסך  השווה בסכום יהיו האחריות גבולות  (*) 
 . הפוליסה"פ ע ובמצטבר לאירוע  ₪ 20,000,000  -מ יותר ולא  ₪ 1,000,000

כלפי עובדיו בגין פגיעה גופנית או מחלה מקצועית    המפעיל את חבות    המבטחת  מעבידים  חבות  ביטוח .3
של   אחריות  בגבול  ובסביבתו,  בבניין  במושכר,  עבודתם  ועקב  כדי  תוך  מהם  למי  להיגרם  העלולה 

₪ לתובע, לאירוע ובמצטבר ע"פ הפוליסה. הפוליסה אינה כוללת הגבלה בדבר עבודות בגובה    20,000,000
  המכללה וכן בדבר העסקת נוער. הפוליסה מורחבת לשפות את  ובעומק, שעות עבודה, פתיונות ורעלים  

  נושאת  מהן  מי  כי,  כלשהי  מקצועית  מחלה  או  עבודה   תאונת  קרות  לעניין,  ונטען  היה   הניהול  חברת  ואת
  תחלוף   זכות  על  ויתור  בדבר  סעיף  כוללת  הפוליסה ,  כן  כמו .  המפעיל  מעובדי   מי  כלפי   כלשהן  מעביד  בחובות 

; אולם הויתור כאמור לא יחול לטובת בן אדם  עובדיהן ומנהליהן, כלפי חברת הניהול וכלפי  המכללה  כלפי
 שגרם למקרה הביטוח בזדון. 

  פי   על   המבוטח   לרכוש  הנגרם   נזק  או  אבדן  עקב  מפעיל ל  גולמי  רווח   אבדן   המבטחת  תוצאתי  אבדן  ביטוח .4
  וזאת,  לעיל  1  בסעיף  המפורטים   הסיכונים  מאחד  כתוצאה ,  הבניין  למבנה  או   למושכר  או  לעיל   1  סעיף

,    כלפי  התחלוף  זכות  על  המבטח  מוותר  לפיו  סעיף  כוללת  הפוליסה.  חודשים  12  של  שיפוי  תקופת  למשך
כלפי חברת הניהול וכלפי מי מהבאים מטעמן וכן כלפי בעלי הזכויות האחרים אשר בביטוח אבדן תוצאתי  

או בהסכם המקנה    המפעיל בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי  של בעלי הזכויות האחרים נכלל סעיף מקביל  
בגין אבדן תוצאתי    המפעיללבעלי הזכויות האחרים כאמור זכויות בבניין נכלל פטור מאחריות לטובת  

בביטוח אש מורחב, אולם הויתור כאמור לא יחול    מבוטחיםלבעלי הזכויות האחרים עקב הסיכונים ה
   לטובת בן אדם שגרם לנזק בזדון.



 
 
 
 

 
 

 

לכיסוי אחריותו של המפעיל על פי  דין בגין אובדן ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו    ביטוח חבות המוצר .5
של כל אדם ו/או גוף כלשהו לרבות (ומבלי לגרוע מכלליות האמור) המכללה ו/או מי מטעמה עקב מוצרים  

המפעיל ו/או מי  שיוצרו ו/או הוכנו ו/או סופקו ו/או נמכרו ו/או הופצו ו/או טופלו בכל דרך אחרת על ידי  
₪ למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. הביטוח הינו    4,000,000מטעמו, בגבולות אחריות בסך של  

בעל תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת הפעלת מערך ההסעדה, אף אם החלה בטרם נחתם ההסכם אך  
גילוי וכולל תקופת  (להלן: "התאריך הרטרואקטיבי"),  לפני התאריך _________    12מורחבת של    לא 

 חודשים. 

מקצועית  .6 אחריות  ה  ביטוח  של  החוקית  חבותו  תביעות  מפעיל  ביטוח  או  תביעה  כל  בגין  דין  כל  פי  על 
שתוגשנה נגדה בשל הפרת חובה מקצועית, סיכון מקצועי, טעות, השמטה, רשלנות, חריגה מסמכות בקשר  

תקופת הביטוח. ביטוח זה לא יהיה  למקרה ובמצטבר למשך  ₪    2,000,000לשירותים בגבולות אחריות של  
כפוף לכל הגבלה הנובעת מאובדן מסמכים, נזק פיננסי, אי יושר עובדים, דיבה, השמצה, חריגה מסמכות,  

יורחב לשפות את   ו/או מחדלי ה  המכללהאובדן שימוש. הביטוח  וזאת    מפעילה,בגין אחריותה למעשי 
כאילו הביטוח  יחשב  לפיו  צולבת  אחריות  לסעיף  המבוטח.    בכפוף  מיחידי  אחד  כל  עבור  בנפרד  נערך 

חודשים. המועד הרטרואקטיבי לא יאוחר מיום תחילת מתן השירותים    6הביטוח כולל תקופת גילוי בת  
 . עפ"י הסכם זה

 את התנאים הבאים: לויכלים הביטוח

  מוותר   והמבטח  הניהול  חברתידי  - עלאו  /ו  המכללהידי  -על  נערך  אשר  ביטוח  לכל   ת וקודמ  הנ"ל  ות הפוליס
  ות הפוליס  תנאי  קיום  אי.  הניהול  חברת  ביטוחיאו  /ו  המכללה  ביטוחי  שיתוף  בדבר  דרישהאו  /ו  טענה  כל  על

יגרע מזכויות    המפעילידי  - בתום לב על  ןוהתנאותיה ו/או מזכויות חברת    המכללהו/או מי מטעמו, לא 
שינוי לרעה במשך תקופת    ןלא יחול בה ו  ובוטליהנ"ל לא    ותהפוליס.  ותהפוליס  פי  על  שיפוי  לקבלת  הניהול

יום    60ולידי חברת הניהול לפחות    המכללההביטוח אלא אם תימסר הודעה כתובה בדואר רשום לידי  
  העצמיות   ויותהנ"ל ונושא בהשתתפ  ותהפוליס   עבור   הביטוח  דמי  לתשלוםבלבד אחראי    המפעיל מראש.  
רשלנות רבתי מבוטל, אך כי אין בביטול החריג כאמור כדי לגרוע    חריגכאמור.    ותהפוליס   פי  על  החלות

 . 1981- על פי חוק חוזה הביטוח, תשמ"א המפעיל מזכויות המבטחת וחובות 

 

 

 



 
 
 

 
 

 
 גליל מערבי המכללה האקדמית 

   להפעלת מערך ההסעדה  158/2021מכרז פומבי   
 הסכם 

 
 חתימה וחותמת: __________________                                                                                                                                         תאריך ___/___/___ 

 
 

 ביטוחי קבע   2א'נספח 
 תאריך הנפקת האישור  ישור קיום ביטוחיםא

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  

התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה  באישור זה לבין  
 מיטיב עם מבקש האישור.

 מעמד מבקש האישור*  אופי העסקה*  המבוטח  מבקש האישור* 

שם:  המכללה האקדמית  
גליל מערבי ו/או עובדיה  

 ו/או מנהליה 

 נדל"ן  X שם 
X  שירותים 
 אספקת מוצרים☐ 
אחר: _ספק  ☐ 

 הסעדה_____ 
 

 משכיר ☒ 
 שוכר ☐ 
 זכיין ☐ 
 קבלני משנה ☐ 
 מזמין שירותים ☐ 
 מזמין מוצרים☐ 
 אחר: _____ ☐ 

 ת.ז./ח.פ. 
580362580 

 ח.פ.
 

 מען 
   24121עכו   2125ת.ד. 

 מען 
 

 
 כיסויים 

 סוג הביטוח 
 

חלוקה לפי  
גבולות  

אחריות או  
 סכומי ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

גבול האחריות/  
 סכום ביטוח 

כיסויים נוספים בתוקף וביטול  
 חריגים  

יש לציין קוד כיסוי בהתאם  
 לנספח ד' 

 מטבע  סכום 

 רכוש  
 

 ........ ביט 
 מהדורה 
 ............ 

ויתור לטובת גורם אחר  -308    
(שוכרים אחרים בכפוף  

 השוכר) להדדיות לטובת  
 ויתור על תחלוף  -309
 נזקי טבע-313
 פריצה גניבה ושוד -314
 רעידת אדמה -316
 ראשוניות -328

       
       
       

אובדן  
 תוצאתי  

 .......ביט 
 מהדורה.....

 
 

יש לציין   
   ס.ב

 
תקופת  

  12שיפוי 
 חודש

  ₪ 
ויתור לטובת גורם אחר    - 308

(שוכרים אחרים בכפוף  
 להדדיות לטובת השוכר) 

וויתור על תחלוף לטובת  - 309 
 מבקש האישור 

 נזקי טבע    -313
 רעידת אדמה  - 316

 ראשוניות  - 328 
 

   צד ג' 
ביטול חריג ו

אחריות  
 מקצועית 

  
 ........ ביט

 מהדורה 
 ............ 

   
2,000,000 

 
 ₪ 

 

 אחריות צולבת -302
 הרחב שיפוי -304
 קבלנים וקבלני משנה -307
 תביעות מל"ל -315
בגין מעשי או   מבוטח נוסף-321

מבקש    -מחדלי המבוטח 
 האישור 

 מבקש מוגדר צד ג' -322
 ראשוניות -328
רכוש המבקש ייחשב כצד  - 329

 ג'
 

אחריות  
 מעבידים 

  
 ........ ביט

 מהדורה 
 ............ 

   
20,000,000 

 
 ₪ 

 

 הרחב שיפוי -304
 ויתור על תחלוף -309
כמעבידם של  היה יחשב -319

 עובדי מבקש האישור 
 ראשוניות -328

 אחריות צולבת  -302 ₪  2,000,000     אחריות מוצר 
מבוטח נוסף בגין מעשי או  -321

 מחדלי המבוטח 
 ראשוניות -328
 חודשים 12תקופת שיפוי  – 332



 
 
 

 
 

 
 גליל מערבי המכללה האקדמית 

   להפעלת מערך ההסעדה  158/2021מכרז פומבי   
 הסכם 

 
 חתימה וחותמת: __________________                                                                                                                                         תאריך ___/___/___ 

 
 

 כיסויים 

אחריות  
 מקצועית 

 אובדן מסמכים 301 $ 500,000    
 אחריות צולבת  302
והוצאת לשון  דיבה, השמצה  303

 הרע 
מבוטח נוסף בגין מעשי או  -321

 מחדלי המבוטח 
 מרמה ואי יושר עובדים 325
 פגיעה בפרטיות  326
עיכוב / שיהוי עקב מקרה   327

 ביטוח
 ראשוניות  328
 חודשים 12 –תקופת גילוי  332

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך  
 )*: ג'הרשימה המפורטת בנספח 

 שכירות  096 מזון, שירותי הסעדה, בתי אוכל – 410
 ביטול/שינוי הפוליסה * 

לאחר משלוח הודעה למבקש   יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 
 האישור בדבר השינוי או הביטול. 

 חתימת האישור 
 המבטח: 

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.  * באישור ביטוח כללי 
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 מפרט ביטוחי הקבלן   3נספח א' 

פי הביטוחים המפורטים להלן  -הקבלן יערוך ביטוחים כמפורט להלן, כאשר היקף הכיסוי הניתן על
פי נוסח "ביט" התקף במועד עריכת הביטוח, בכפוף למפורט  -איננם נופלים מהיקף הכיסוי הניתן על

 להלן: 
 

ידי  -־ ביטוח המבטח את העבודות, במלוא ערכם (לרבות ערכם של חומרים המסופקים על  1פרק  
נזק או  מפני אבדן  בכלל)  צפוי  המכללה, אם  ובלתי  פתאומי  במשך תקופת    פיזי  לעבודות  הנגרם 

הנגרם לעבודות תוך כדי ביצוע תחזוקה    פיזי פתאומי ובלתי צפויהביצוע, וכן מפני: (א) אבדן או נזק  
שנגרם לעבודות    פיזי פתאומי ובלתי צפוי   ודות במשך תקופת התחזוקה (ב) אבדן או נזקשל העב 

עקב סיבה שהתהוותה במישרין בתקופת הביצוע אך התגלה לראשונה במשך תקופת התחזוקה.  
למען הסר ספק, פרק זה כולל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי המכללה, וכלפי כל הבאים  

הויתור   , אולםהסטודנטים ו/או באי המכללה אורחיה ומבקריה, ו/או סגל העובדיםוכן כלפי  המטעמ
 כאמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם לנזק בזדון. כן כולל פרק זה את ההרחבות הבאות:

 
- משווי העבודות אך לא פחות מ 20%רכוש עליו עובדים בגבול אחריות בסך של  .א

 ש"ח .   300,000
  300,000- משווי העבודות אך לא פחות מ 20%רכוש סמוך בגבול אחריות בסך של  .ב

 ש"ח.
 . משווי העבודות 15%   ר בסך שלציוד ומבני עז .ג
 . ש"ח 300,000-אך לא פחות מ משווי העבודות  20%פינוי הריסות בסך של   .ד
 . משווי העבודות 10%רכוש באחסנה ובהעברה בגבול אחריות בסך של   .ה
משווי    15%הוצאות בגין תכנון, מדידה, פיקוח ומומחים אחרים בגבול אחריות של   .ו

 . העבודות
  15%לקויה ו/או חומרים לקויים בגבול אחריות שאינו נופל מסך  נזק ישיר מעבודה  .ז

 משווי העבודות. 
 הרחבת פריצה/גניבה (ניתן להעביר נספח פטור).   .ח
 ביטוח נזקי טבע ורעידת אדמה. .ט

 
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין חבות הנובעת מהעבודות בגבול אחריות כמפורט    -   2פרק  

יות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל  להלן. הפרק כאמור כולל סעיף אחר 
שלישי.   צד  לרכוש  נחשב  המכללה  רכוש  כי  במפורש  מצוין  בפרק  המבוטח.  מיחידי   אחד 

  ש"ח  לאירוע ובמצטבר על פי הפוליסה.   4,000,000גבול האחריות: 
 

  הפרק כאמור מורחב לכלול את הנושאים הבאים:  
  לביטוח לאומי.    תביעות תחלוף של המוסד א.
ושאין חובה לבטחו   ב. בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי  גוף הנובעים משימוש  נזקי 

 חובה   בביטוח
בסך   ג. אחריות  בגבול  משען  והחלשת  רעידות  עקב  הנגרם  נזק  בשל  ש"ח    1,000,000חבות 

 לאירוע ולתקופה.  
 

ו/או עפ"י חוק האחריות    עפ"י פקודת הנזיקיןביטוח אחריות מעבידים    -  3פרק   [נוסח חדש] 
התש"ם פגומים,  בגין      1980- למוצרים  העבודות  בביצוע  מהמועסקים  מי  כלפי  חבות  המבטח 

בגבול   כאמור,  העסקתם  ועקב  כדי  תוך  מהם  למי  שתיגרם  מקצועית  מחלה  או  גופנית  פגיעה 
כולל כל הגבלה    ש"ח לאירוע ובמצטבר על פי הפוליסה. ביטוח זה אינו  20,000,000אחריות של  

משנה   קבלני  קבלנים,  ורעלים,  פתיונות  עבודה,  שעות  בחום,  ובעומק,  בגובה  עבודות  בדבר 
ועובדיהם וכן בדבר העסקת נוער. כמו כן, כולל הביטוח ויתור על זכות תחלוף כלפי המכללה,  

, אולם הויתור כאמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם למקרה הביטוח  הוכלפי כל הבאים מטעמ 
 בזדון. 

 
 פוליסה לביטוח אחריות מקצועית  .א

המבטחת את חבות הקבלן על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה לראשונה במשך תקופת  
הביטוח בגין מעשה או מחדל מקצועי מצד הקבלן ו/או מי מטעמו במסגרת ביצוע העבודות.  
הביטוח איננו כולל סייג לעניין אבדן גרר בעקבות מקרה ביטוח. הביטוח מורחב לשפות את  
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מעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או מי מטעמו וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות  המכללה בגין אחריות ל
הקבלן כלפי המכללה. הביטוח כאמור כולל מועד למפרע שאינו מאוחר מיום ________.  

חודשים מתום תוקף הביטוח, אלא אם ערך הקבלן ביטוח חלופי   6הביטוח כולל תקופת גילוי בת 
   יף זה.אשר מעניק כיסוי כמתחייב מהאמור בסע

 ₪ לאירוע ובמצטבר על פי הפוליסה.  1,000,000גבול אחריות המבטח הינו:  
 

 
   

 הפוליסה לעיל תכלול את התנאים הבאים: 
מבטח הקבלן, מוותר על כל דרישה ו/או    .המכללההפוליסה לעיל קודמת לכל ביטוח הנערך על ידי  

תנאי הפוליסה התנאותיהן בתום    טענה בדבר שיתוף ביטוחי המכללה ו/או חברת ניהול. אי קיום
על שיפוי  לקבלת  המכללה  של  מזכותו  תגרע  לא  מטעמו  מי  ידי  על  ו/או  הקבלן  ידי  על  פי  -לב 

הפוליסה. הפוליסה לא תבוטל ולא יחול בה שינוי לרעה במשך תקופת הביטוח, אלא אם תימסר  
בהר כי על הקבלן  יום מראש. למען הסר ספק, מו  60למכללה הודעה על כך בדואר רשום, לפחות  

פיהן.  -בלבד חלה חובת תשלום דמי הביטוח בגין הפוליסה וחובת הנשיאה בהשתתפות העצמית על
חריג רשלנות רבתי מבוטל, אך אין בביטול החריג כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות  

 . 1981- הקבלן על פי חוק חוזה הביטוח, תשמ"א
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 עבודות אישור קיום ביטוח – 4'אנספח 

  תאריך הנפקת האישור 
(DD/MM/YYYY) ביטוח עבודות קבלניות /בהקמה - 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  

יסת הביטוח למעט במקרה שבו  שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפול
 תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.  

מעמד מבקש  
 האישור * 

מען הנכס  
המבוטח / כתובת  

 ביצוע העבודות * 
 מבקש האישור   המבוטח 

 קבלן הביצוע   ☐
 קבלני משנה   ☐
 שוכר  ☐
    מזמיןאחר:  ☒

ו/או מבקש   שם............... 
האישור ו/או קבלנים ו/או  

 קבלני משנה  

שם:  המכללה האקדמית גליל מערבי ו/או  
 עובדיה ו/או מנהליה 

 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ ח.פ. 
580362580 

 מען  מען 
   24121עכו   2125ת.ד. 

 
 כיסויים  

כיסויים נוספים בתוקף  
 וביטול חריגים 

יש לציין קוד כיסוי בהתאם  
 לנספח ד'  

גבול האחריות/  
סכום הביטוח/  

 שווי העבודה 
תארי 

ך 
 סיום 

תאריך  
 תחילה 

נוסח  
ומהדור 

ת 
הפוליס 

 ה

מספר  
 הפוליסה 

 פרקי הפוליסה 
 

חלוקה לפי גבולות  
אחריות או סכומי  

 ביטוח 
מטב

 סכום ע

וויתור לטובת גורם אחר -308
(שוכרים אחרים בכפוף  

 להדדיות לטובת השוכר).
 ויתור על תחלוף   -309
 נזקי טבע -313
 פריצה גניבה ושוד -314
 רעידת אדמה -316
 קבלנים קבלני משנה -317
 מבוטח נוסף -318
 מוטב לתגמולי ביטוח -324
 ראשוניות -328

    

  ........
 ביט 

 מהדורה 
 ............ 

 

כל הסיכונים  
 עבודות קבלניות 

הרחבות לדוגמה  
לפרט בהתאם  (ניתן  

 לפרקי הפוליסה): 
 גניבה ופריצה      כלול  

נזקי טבע ורעידת       כלול  
 אדמה 

 רכוש עליו עובדים        300,000 שקל
 רכוש סמוך        300,000 שקל
 רכוש בהעברה      100,000 שקל

     100,000 שקל
הוצאות בגין תכנון,  

מדידה, פיקוח  
 ומומחים אחרים 

     150,000 שקל
נזק ישיר מעבודה  

לקויה ו/או חומרים  
 לקויים 

 פינוי הריסות        300,000 שקל

 אחריות צולבת -302
 שימוש בצמ"ה -312
 תביעות מל"ל -315
 קבלנים קבלני משנה -317
 מבוטח נוסף -318
 ראשוניות -328
רכוש המבקש ייחשב  - 329

 כצד ג'

     4,000,000 שקל

  ........
 ביט 

 מהדורה 
 ............ 

 צד ג' 
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 ויתור על תחלוף   -309
 קבלנים קבלני משנה -317
 מבוטח נוסף -318
 ראשוניות -328

20,000,00 שקל
0    

  ........
 ביט 

 מהדורה 
 ............ 

 אחריות מעבידים  

 אבדן מסמכים-301
 אחריות צולבת  -302
דיבה,השמצה והוצאות  -303

 לשון הרע 
 הרחב שיפוי -304
 מוגדר צד ג' מבקש -322
 מרמה ואי יושר עובדים -325
 פגיעה בפרטיות -326
עיכוב/שיהוי עקב מקרה -327

 ביטוח 
 ראשוניות -328

 חודשים  6 -332

פוליסת אחריות       1,000,000 שקל
 מקצועית 

 
מתוך  השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות  פירוט  

 הרשימה המפורטת בנספח ג')*:

029/040/046/049/051/059/062/074/088/089  /027  /009 

 

 ביטול / שינוי הפוליסה * 

לאחר משלוח הודעה למבקש  יום 60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 
 האישור בדבר השינוי או הביטול.  

 

 חתימת האישור 

 המבטח: 
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 פיצוי מוסכם - ב'  נספח
 

הסעדה (עמדה בשרית,  ה   ך באשר לניהול והפעלת מער   המכללה ערך הסכם עם  אשר    המפעיל  .1
מתחייב בזאת לציית להוראות ההסכם ולמפרט ההסעדה  בית קפה חלבי וקפיטריה חלבית)  

 לרבות חוברת זאת, כמפורט בנספח זה. 
₪ בגין הפרת החייבויותיו עלפי הסכם זה    10,000מוסכם בסך  בתשלום פיצוי    יחויב   המפעיל  .2

לאחד הדברים   ו/או ע"י עובדיו מחדל   באם יגרם על ידו וכן ישלם פיצוי נוסף כמפורט להלן,  
 ). "ההפרות"  :הבאים (להלן 

 
 ) " הפרות קבוצה א' " הפרות הכלולות בקבוצה א' (להלן:  

 . ה ו/או מי מטעמ   המכללה אי ניקיון באזור פעילות שירות המזון ע"פ החלטת נציג   . א 
  ות, עמדת פינוי  ספ הקנס יוטל על כל הערה בנפרד (לדוגמא: רצפה, פגודת תו

 . האזור דקות עד לניקיון    15כלים) וכל  
 על הוראות הלבוש.   המפעיל אי הקפדה של עובדי   . ב 

  הקנס יוטל על כל עובד בנפרד. 
פים של מפרט ההסעדה וחוברת המפרט  סעי פים ותתי ה סעי עמידה באחד מה אי   . ג 

 קבלן ההסעדה.  עליה חתם 
  ף בנפרד סעי ף/תת  סעי על כל    הקנס יוטל . 

 
 ) '" הפרות קבוצה ב " הפרות הכלולות בקבוצה ב' (להלן:  

 הפרה חוזרת מבין הפרות קבוצה א'.  . א 
 יום בהגשת אישורים רפואיים או מסמכים אחרים שנדרשו ע"י נציג   14- פיגור עד ל  . ב 

 . ה ו/או מי מטעמ   המכללה 
 חוסר משקל או נפח במנות מוגשות כשנקבע להן משקל או נפח מסוים בהסכם.  . ג 

   כל פריט מזון בנפרד. הקנס יוטל על 
   המסעדה. אי עמידה בנהלים לתפעול   . ד 
של הציוד    המפעיל נזק שנגרם כתוצאה מאחזקה לקויה או רשלנות או בזדון של עובדי   . ה 

 והמתקנים. 
   ע"פ כל דין   למכללה וזאת בנוסף לכל סעד או פיצוי אחר המגיע. 

 .לכל חודש)   20חודשי לאישור בזמן (עד ה  בשרי  אי הגשת תפריט   . ו 
  וטל על כל יום איחור בנפרד הקנס י. 

שעות    72אי שליחת דו"ח פעולות מתקנות לביקורת שתעשה ע"י חברה חיצונית תוך   . ז 
 מרגע קבלת הביקורת במייל. 

הערה חוזרת שלא טופלה מהדו"ח קודם ו/או על זמן שהוקצה לתיקון בנושא מפרט   . ח 
 .ההסעדה 

שהוקצה לתיקון בנושא בטיחות  הערה חוזרת שלא טופלה מהדו"ח קודם ו/או על זמן   . ט 
 .מזון 

 בבטיחות מזון כפי שיעשה בביקורת של חברה חיצונית מעת לעת.   85%ציון נמוך מ   . י 
 במבדק שיווקי/קולינארי כפי שיעשה מעת לעת ע"י חברה חיצונית.   85%ציון נמוך מ   . יא 

  



 
 
 

 
 

 
 גליל מערבי המכללה האקדמית 

   להפעלת מערך ההסעדה  158/2021מכרז פומבי   
 הסכם 

 
 חתימה וחותמת: __________________                                                                                                                                         תאריך ___/___/___ 

 
 

 
 ) "הפרות קבוצה ג'" הפרות הכלולות בקבוצה ג' (להלן:  

 הפרות קבוצה ב'. הפרה חוזרת מתוך   . א 
 ותעודות במועדם.   ת רישיונו אי הגשה ו/או חידוש של   . ב 
 . ה ו/או מי מטעמ   המכללה אי ביצוע הוראה שניתנה בכתב ע"י נציג   . ג 
 .מחסור בסכו"ם ובכלי סועד כפי שהוגדרו  . ד 
 עם תאריך פג תוקף.   רי גלםהימצאות חומ . ה 

   שימצא   חומר גלם הקנס יוטל על כל סוג. 
 ם (פרט לסלטי ספק עם תאריך פג תוקף תקף). המצאות מזון מתפריט יום קוד  . ו 

  הקנס יוטל על כל פריט שימצא בנפרד. 
 . או במשקל של דוגמאות המזון   חוסר בדוגמאות מזון  . ז 

  על כל דוגמת מזון שתחסר בנפרד.   הקנס יוטל 
 אי עמידה בתדירות הגשת המנות כפי שנקבע במפרטי ההגשה.  . ח 

  .הקנס יוטל על כל פריט בנפרד 
 .בכריכים מוזלים במהלך היום מחסור   . ט 
ולא    המכללה על ידי מבקר מטעם    שיצוין בנושא בטיחות מזון כפי    חמורה הערה   . י 

 טופל מהדו"ח הקודם ו/או  על פי הזמן שהוקצה לכך. 
דוחות קודמים ו/או על פי זמן שהוקצה לתיקונה    2הערה חוזרת שלא טופלה מ   . יא 

 בנושא ביקורת שיווקית. 
 לם ללא שליחת מחליף לפי התקן שנקבע. מחסור בעובד ליום עבודה ש  . יב 

  .מובהר כי הפיצוי יוטל על קבלן ההסעדה בגין כל עובד שלא יגיע לעבודה 
 

 ) "הפרות קבוצה ד'" הפרות הכלולות בקבוצה ד' (להלן:  
 . מערך ההסעדה אי הקפדה על שעות פתיחת   . א 

   ולכל מערך בנפרד.   דקות איחור   5הקנס יוטל על כל 
 .מערך המסעדה סגירה מוקדמת של   . ב 

   ה ולכל מערך בנפרד. דקות הקדמה בסגיר   5הקנס יוטל על כל 
הגשת שמן זית מעורב במקום שמן זית  החלפת פריט שהוגדר במפרט ההסעדה (לדוגמא:   . ג 

 טהור). 
  .יוטל על כל פריט בנפרד, ובכל יום עד להשלמת הפריט 

 .הראשית לישראל בירה בנושא כשרות ע"פ דיני הרבנות  ע  . ד 
  .הקנס יוטל על כל עבירת כשרות בנפרד 

דו"חות הקודמים ו/או על פי זמן שנקבע לתיקונה בנושא בטיחות    2הערה חוזרת שלא טופלה מ   . ה 
 מזון. 

 אי לקיחת או הגשת בדיקות מעבדה בזמן.  . ו 
 

 שיעור דמי ההפרה: 
 ₪.   250 – על כל הפרה הכלולה בקבוצה א'   .1
 ₪.   500  – על כל הפרה הכלולה בקבוצה ב'   .2
 ₪.   750  – על כל הפרה הכלולה בקבוצה ג'   .3
 ₪.   1,000  – על כל הפרה הכלולה בקבוצה ד'   .4
  לכל המחירים יתווסף מע"מ. 



 
 
 

 
 

 
 גליל מערבי המכללה האקדמית 

   להפעלת מערך ההסעדה  158/2021מכרז פומבי   
 הסכם 

 
 חתימה וחותמת: __________________                                                                                                                                         תאריך ___/___/___ 

 
 

   כל אחד  על  תשלום    המפעיל יהיה מוסמך להטיל על    ה ו/או מי מטעמ   המכללה נציג
הנוגע בדבר הזדמנות להסביר את    למפעיל משיעורי הפיצויים הקבועים ובתנאי כי ניתנה  

לא הופיע להסביר את דברו, רשאי יהיה    והמפעיל דברו בפניו במועד שייקבע. עבר המועד  
 הנציג להחליט בעניינו. 

   בדמי הפרה תומצא לו בכתב.    המפעיל הודעה בדבר חיוב 
  בגין הארוחות של אותו החודש או החודש    למפעיל שמגיע    דמי ההפרה ינוכו מהתשלום

 המכללה כנגד חשבונית זיכוי. שלאחריו ע"פ החלטת נציג  
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