
 
 
 
 

 
 תומר חברה ממשלתית בע"מ

 
 -בלמ"ס-

 
 תנאים כלליים לאספקת שירותים להזמנות חברת תומר

 

  הגדרות:1.
 

 המזמין או תומר - תומר חברה ממשלתית בע"מ.1.

 הספק או נותן השירותים – כל אדם או תאגיד המתקשר עם המזמין במסגרת ההזמנה.2.

 נשוא ההזמנה – כל דבר שהוזמן על פי ההזמנה לרבות טובין, שירותים, ביצוע עבודה בחצרי תומר.3.

התנאים4. ההזמנה, טופס לרבות להלן, כאמור הספק לבין המזמין בין ההסכם את המהווים המסמכים כל –                  ההזמנה
  הכלליים והנספחים השונים ככל שקיימים.

  תנאים כלליים  - התנאים המפורטים על גבי ההזמנה.5.

התנאים6. נספח למעט להזמנה, המצורפים בנספחים וכן ההזמנה בגוף המפורטים התנאים - המיוחדים               התנאים
  הכלליים.

 

  פרשנות2.

נפרד1. בלתי חלק מהווים מאוזכרים") "מסמכים (להלן: בה המאוזכרים אחרים מסמכים ו/או ההזמנה נספחי                כל
  ממנה ובאים להשלים זה את זה.

תהיה2. המיוחדים, בתנאים האמור לבין מאוזכרים במסמכים או הכלליים בתנאים האמור בין סתירה של                במקרים
של במקרה זה. בסדר הכלליים, ובתנאים המאוזכרים במסמכים - ולאחריהם המיוחדים, בתנאים לאמור               עדיפות

  סתירה בין התנאים המיוחדים, יקבע המזמין את ההוראה המחייבת.
וכל3. הצדדים, שבין והבלעדי המלא ההסכם את מהווה מאוזכרים, המסמכים כל ועל ההזמנה נספחי כל על                  ההזמנה,

בכתב במפורש להם הסכים אם אלא המזמין, את יחייבו לא כלשהו אחר במסמך המופיעים אחרת הוראה ו/או                   תנאי
  ובתוספת ציון בכתב ע"י המזמין כי הסכמתו באה לשנות את תנאי ההזמנה.

 כותרות הסעיפים הן לנוחיות בלבד ואין בהן כדי להשפיע על תוכן מסמך זה ועל פירושו.4.
 

 תקופת החוזה, הפסקתו, השהייתו3.
 תקופת ההזמנה הנה כמפורט בהזמנה.1.
של2. ביצועה להשהות או להפסיק לסיים, עת בכל רשאית תהא תומר ההתקשרות, תקופת לעניין האמור אף                  על

תשלח כך על והודעה סביר, ומטעם ענייני מנימוק לצמיתות, או לתקופה ממנה, מטלה או חלק כל או                   ההתקשרות
 מראש ובכתב 30 יום לפני מועד הביטול.

בהתאם3. ביטול זכות לספק המקימות בנסיבות או בספק, תלויות שאינן בנסיבות ההתקשרות, הושהתה או                הופסקה
כמועד תומר בהודעת הנקוב למועד עד בפועל שביצע העבודה בגין רק לתמורה זכאי הספק יהא אלה,                  לתנאים
יחולו בספק, התלויות בנסיבות ההתקשרות הופסקה השהייתה. או הפסקתה ממנה, חלק או ההתקשרות               סיום
תביעה או דרישה או טענה כל על סופי בוויתור בזאת, מוותר הספק לעיל, לאמור בכפוף להלן. 15 סעיף                    הוראות

  בקשר עם ביטול החוזה, הפסקה או השהיית ביצוע החוזה.
 

 
 הצהרות התחייבות הספק:4.

 
הרלוונטי1. המידע כל את לבחון וראויה מלאה הזדמנות לו היתה זו, הזמנה על חתם בטרם כי ומאשר מצהיר                    הספק

זו הזמנה פי על השירותים למתן בקשר הנדרשים והבירורים הבדיקות כל את בעצמו ערך וכי השירותים,                  למתן
מתן לצורך לו דרושים אשר וההסברים והמקצועי הטכני החומר הרקע, המידע, מלוא את וקיבל                ונספחיה

 השירותים, וכי אין לו, ולא תהא לו, כל טענה בקשר לכך כלפי המזמין.
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והמקצועי,2. הטכני הידע הניסיון, זו הזמנה ביצוע תקופת לכל לרשותו יעמוד וכן לרשותו עמד כי בזאת מצהיר                   הספק

השירותים למתן הדרושים המתאימה ההכשרה בעל האדם וכח האמצעים דין, כל פי על ההיתרים ו/או                 הרישיונות
  נשוא הזמנה זו.

מסוג3. יהיו העבודה, ביצוע לצורך שימוש הספק יעשה בהם והחומרים הכלים הציוד, כל כי לכך, מתחייב                  הספק
 המתאים ללא סייג לאספקת השירותים נשוא ההזמנה ויתאימו לדרישות התקנים.

שהוא4. מי רק יעסיק דין, כל פי על היתר / ברישוי צורך יש שלביצועה ההזמנה לפי פעולה לכל כי לכך, אחראי                       הספק
  בעל רישיון או היתר כאמור.

שינתנו5. להוראות ובהתאם ונספחיה זו הזמנה להוראות בהתאם השירותים לבצע מתחייב עובדיו באמצעות               הספק,
 לו מידי פעם ע"י המזמין.

את6. לכך קיבל אם אלא בהם מהפורמט לסטות או לשנות ולא זו הזמנה תנאי אחר למלא כאמור מתחייב                    הספק
 הסכמתו המפורשת של המזמין מראש ובכתב.

 כל עבודה או שירות נשוא ההזמנה יבוצעו עבור המזמין בנאמנות, באיכות גבוהה וברמה מקצועית גבוהה.7.

פקודת8. התשי"ד-1954, העבודה, על הפיקוח ארגון חוק לרבות הדין, הוראות את מכיר שהוא בזה מצהיר                 הספק
תקנות התשנ"ז-1997, אישי), מגן (ציוד בעבודה הבטיחות תקנות תש"ל-1970, חדש), (נוסח בעבודה              הבטיחות
וכי לפיהם, שפורסמו והצווים התקנות כל וכן התשמ"ח-1988, עבודה, במקומות ראשונה ועזרה בעבודה               הבטיחות

 הוא מתחייב לנהוג על פיהם בקפדנות.
פי9. על שיחולו והגהות הבטיחות כללי פי על השירותים את ולספק בטוחות, עבודה שיטות להנהיג מתחייב                  הספק

לספק מתחייב והוא וכיו"ב, לעובדים ותקני מתאים ציוד מתאים, אזהרה שילוט רק לא אך לרבות דין, כל                   הוראות
או לשימושו שנמסרו המזמין בנכסי שימושו במהלך לרבות בטוחה, עבודה בשיטת שימוש תוך השירותים                את
למזמין לעובדיו, סיכונים להפרעות, לגרום ובלי ומתאים תקין בציוד שימוש תוך השירותים את לספק וכן                 לחזקתו,

  ו/או למי מטעמו או לזולת.
 

 העדר יחסי עובד מעביד:5.
 

ולא1. שוררים אינם וכי ספק עובדי הינם מטעמו המבצעים וכי עצמאי כקבלן משמש הינו כי ומאשר מצהיר                   הספק
רשמי נציג או משרה נושא או שלוח אינו הוא כי ומאשר מצהיר וכן מעביד, עובד יחסי כל המזמין לבין בינם                      ישררו

 של תומר ומתחייב כי לא יציג עצמו ככזה. ידוע לספק כי המזמין התקשר עימו בהזמנה זו על בסיס מצג זה.
תשלומים2. לאומי, לביטוח המס, לרשויות ממנו המגיעים מעביד על החלים התשלומים כל לביצוע אחראי יהיה                 הספק

  סוציאליים וכו' בגין עבודתם של המבצעים.
יתר3. וכל והאחרות הסוציאליות ההטבות כל לרבות עבודתם שכר את לעובדיו משלם הוא כי מצהיר                 הספק

מבצע והוא עובדיו, על החל קיבוצי הסכם או הרחבה צווי דין, לכל בהתאם מכך, הנובעים או הקשורים                   התשלומים
להסכמים בהתאם או צו או חוק פי על כנדרש הסוציאליות ההטבות כל את ומפריש כדין משכרם ניכויים                   את

  הקיימים.
הקשורות4. ההוצאות בכל יישא בלבד והספק הספק. ואחריות ביקורת השגחה, פיקוח, תחת יימצאו הספק                עובדי

בגין המעביד על שחל נוסף או אחר תשלום וכל סוציאליות זכויות עבודה, שכר תשלום לרבות למזמין שירותיו                   במתן
ידו על שיועסקו העובדים, לגבי ההזמנה תקופת בכל לקיים מתחייב הספק והעסקתם. עבודתם תנאי                עובדיו,
הכלליים הקיבוציים ההסכמים בהוראות האמור את וכן העבודה בחוקי האמור את זו, הזמנה לפי השירותים                 בביצוע

  וכפי שהסכמים אלו יוערכו או יתוקנו בעתיד לרבות צווי הרחבה, הרלוונטיים לענף של עובדי הספק.
 

בקיאים6. והם כללית בטיחות הדרכת שעברו מיומנים מקצועיים עובדים ורק אך השירותים במתן להעסיק מתחייב                 הספק
מהם להם וימסור ידו על המועסקים להדרכת אחראי יהיה הספק מהאמור, לגרוע מבלי לעבודתם. ואחראים                 במלאכתם

  הסיכונים בעבודה כולל סיכוני בטיחות בציוד, בכלים, במכונות, בבטיחות בעבודות חשמל וכיו"ב.
 

או7. עליו שהוטל לתפקיד מתאים אינו הספק של מעובדיו יותר או שאחד סבור יהיה המזמין אם מקרה, ובכל עת                     בכל
כי לדרוש כלשהו, הסבר במתן צורך ללא רשאי המזמין יהיה השירותים ביצוע ולצורך בקשר כראוי תפקידו ממלא                   שאינו
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ומבלי דיחוי כל ללא המזמין דרישות אחר למלא חייב יהיה והספק אחר לעובד ויוחלף מתפקידו יועבר הנ"ל                   העובד

 שהמזמין יישא באחריות כלשהי והאחריות כולה כתוצאה מההרחקה תחול על הספק בלבד.
 

ההזמנה8. להביא זכאי המזמין יהיה כאמור המזמין דרישת ממועד ימים שבוע תוך חלופיים עובדים הספק העמיד                  לא
  לסיומה ולספק לא תהיינה תביעות ו/או טענות כלפי המזמין.

 
עפ"י9. הספק כי זו, בהזמנה והמודגש המוצהר למרות יחליט, המוסמך המשפט ובית יהיה כי הצדדים בין ומוצהר                   מוסכם

תשלום ו/או נזק הוצאה, כל על בכתב, ראשונה לדרישתו המזמין את הספק ישפה עובד של במעמד הינו זו                    הזמנה
  שיהיו למזמין או שייגרמו לו עקב כך כדלקמן:

ודירוג1. ותק בדרגה, המזמין לעובד המשולם לשכר בהתאם ל"עובד" התמורה תבוא לספק התמורה               במקום
 המתאימים לכישוריו והשכלתו של נותן השירות.

ואשר2. מע"מ) (כולל מבצע כל בגין החוזה תחילת ממועד לו ששולם סכום כל מיידית למזמין להחזיר יהיה הספק                    על
 עולה על התמורה ל"עובד" בהתאם לאמור לעיל וזאת בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק.

המבצע3. כי מוסמכת רשות קביעת פי על כלשהו סכום מטעמו למבצע או לספק לשלם יחויב או יידרש המזמין                    אם
 מטעם הספק הינו "עובד", התשלומים יחושבו על פי התמורה ל"עובד" בהתאם לאמור לעיל.

עובדו4. היה המבצע כי מוסמכת רשות קביעת עפ"י לרשות או ג' לצד כלשהו סכום לשלם יחויב או יידרש המזמין                     אם
  של המזמין, ישפה הספק את המזמין בגין כל החבות כאמור.

 המזמין יהיה רשאי לקזז מכל סכום שיגיע לספק, אם יגיע כזה , את סכומי ההחזר או השיפוי המגיעים לו מהספק.5.
 

  ניגוד עניינים10.
 

מצב1. יווצר שלא ידאגו למזמין ידם על השירותים מתן תקופת כל שבמשך בזאת מתחייבים מטעמו והמבצעים                  הספק
  של ניגוד אינטרסים בינם לבין המזמין בגין פעולות ו/או עבודות המתבצעות על ידם במסגרת עבודתם עם המזמין.

המבוצעת2. העבודה בין אינטרסים ניגוד שימנעו סעיפים מטעמו המבצעים ו/או עובדיו לבין בינו לכלול מתחייב                 הספק
 עבור המזמין לבין העבודה ללקוחות אחרים.

הספק3. למזמין, השירותים מתן כדי תוך אינטרסים ניגוד לקיום חשש של מקרה בכל לעיל מהאמור לגרוע                  מבלי
  מתחייב להודיע על כך מיד ובכתב למזמין.

 
 

 ביטחון ושמירה על סודיות:11.
 

המזמין1. של הביטחון ממונה מטעם מוקדם אישור שקיבלו עובדים רק ההזמנה עפ"י העבודות בביצוע יעסיק                 הספק
 ואשר הוחתמו על הצהרת סודיות מתאימה בהתאם להוראות המזמין.

את2. ההזמנה תחילת לפני יום 14 לפחות המזמין לנציג ימציא הספק (א') קטן בסעיף כאמור האישור, קבלת                   לצורך
 רשימת העובדים אשר יועסקו על ידיו בקביעות בביצוע ההזמנה וכל פרט נוסף אודותיהם, כפי שיידרש.

  עובדים שלא אושרו ע"י המזמין, לא יועסקו ע"י הספק בביצוע ההזמנה.3.

  אי מתן זיכוי ביטחוני לעובדים אינו משחרר את הספק מאחריות לביצוע העבודות נשוא ההזמנה.4.

שהועסקו5. עובדים הצורך בעת יחליף ואשר המזמין אישור את שיקבל חלופי עובדים צוות להכין מתחייב                 הספק
 בקביעות בביצוע ההזמנה.

מיד6. זאת לבצע מתחייב והספק הספק, ע"י המועסק עובד כל של תומר ממתקני הרחקתו את לדרוש רשאי                   המזמין
 עם קבלת דרישת המזמין.

כן7. אם אלא יחליפם ולא המזמין, ממב"ט מתאים ביטחוני אישור שקיבלו עובדים ורק אך להעסיק מתחייב                  הספק
 קיבל לכך אישור מוקדם מאת המזמין.

השירותים8. במתן הכרוכים והמסמכים המידע סודיות על ישמרו מטעמו מי וכל עובדיו וכל הוא כי מתחייב                  הספק
או למסור להודיע, להעתיק, ולא בסוד לשמור מתחייב הספק ההזמנה. לפי מטעמו למי ו/או לידיו שיגיעו או                   שהגיעו
השירותים מתן עקב מטעמו למי ו/או מעובדיו למי ו/או אליו שהגיעה או שתגיע ידיעה כל אדם כל לידיעת                    להביא
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לאחר גם הסודיות שמירת חובת את למלא מתחייב הספק מכן. לאחר או תחילתה לפני ההתקשרות, תקופת                  תוך

 תום תקופת ההתקשרות. כמו כן הספק מתחייב לנקוט בכל האמצעים על מנת שסודיות זו תישמר.
.9119,118,117 סעיפים לפי עבירה מהווה זה סעיף עפ"י התחייבויותיו מילוי אי כי לו, ידוע כי בזאת מצהיר                   הספק

בביצוע הכרוך ו/או הקשור דבר כל לפרסם לעובדיו ירשה ולא יפרסם לא הספק .1977 – תשל"ז העונשין                   לחוק
 העבודה ו/או הנובע מביצועה.

 
 נכסי המזמין וזכויות המזמין בהם, והחזרתם:12.

.1Know) ידע ,(Information) מידע מכשיר, ציוד, חלק, ממנו, שאריות לרבות חומר, כל - המזמין" "נכסי זה                  בסעיף
כיו"ב אחר דבר וכל מסקנה אמצאה, דעת, חוות מודל, נתון, שרטוט, תכנית, תכתובת, מסמך, ידיעה, ,(How                
ידיעות שימור של דרך או אחרת צורה בכל ו/או בע"פ ובין בכתב בין השירותים ולצורך השירותים במתן                   הקשור
אחר מוחשי לא או מוחשי נכס כל ו/או אחרת, ו/או מגנטית ו/או אופטית ו/או אלקטרונית ו/או חשמלית                   בצורה

  הקשורים ו/או הנוגעים לחוזה זה.
 נכסי המזמין שנמסרו לספק ע"י המזמין או מי מטעמו בקשר לביצוע ההזמנה, יישארו בכל עת בבעלות המזמין.2.
הספק.3. של בשליטתו ו/או בחזקתו והנמצאים לו שנמסרו המזמין לנכסי שייגרם ונזק אובדן לכל אחראי יהיה                  הספק

מונע טיפול הצורך, במידת בהם, ויבוצע המזמין כנכסי יסומנו בנפרד, יוחזקו המזמין נכסי כי מתחייב                 הספק
  ואחזקה ע"י הספק.

המזמין4. עבור אלא המזמין בנכסי להשתמש כלשהו אחר לאדם לאפשר ולא להשתמש שלא מתחייב                הספק
 ובמסגרת ההזמנה.

הסכמתו5. קיבל אם אלא בהם, להשתמש אחר למישהו להתיר או המזמין בנכסי להשתמש רשאי יהיה לא                  הספק
 המוקדמת של המזמין בכתב.

בדרך6. יגיע לא כאמור מידע אחראי ויהיה המזמין לנכסי בקשר מידע כל למזמין פרט אדם לשום ימסור לא                    הספק
 כלשהי לידיעת אדם אחר.

ו/או7. הסיכונים כל בפני בביטוח לשליטתו ו/או לחזקתו שנמסרו המזמין נכסי את חשבונו על לבטח מתחייב                  הספק
פוליסת של העתק לכך, דרישה קבלת עם מיד למזמין, ולהמציא המזמין, נגד השיבוב זכות ביטול תוך מורחב,                   אש

 הביטוח.

 

 

 

 זכויות יוצרים ובעלות על נשוא ההזמנה ותוצריה13.
ביצוע1. עם בקשר יצירה או שהוא סוג מכל מסמך עבודה, היתר, אישור, הרשאה, מפרט, תוכנה, תכנית, רעיון,                   כל

גרסה ו/או מהדורה (לרבות בהם שנערך שינוי ו/או תיקון ו/או גרסה ו/או מהדורה בכל ו/או בתוצריהם ו/או זו                    הזמנה
ו/או שהוכנו ומסמכים מידע בכל ו/או מטעמו) מי ו/או הספק בהמלצת ו/או ידי על שנעשו שינוי ו/או תיקון                    ו/או
הספק ידי על נערכו ו/או הוכנו אם ובין מטעמה מי ו/או תומר ידי על נערכו ו/או הוכנו אם בין במסגרתם,                      שהוגשו
יהיו מהם, בעקיפין ו/או במישרין הנובעות, ו/או הקשורות הזכויות לרבות "החומרים"), (להלן: מטעמו מי                ו/או
משמע זה, בסעיף "בעלות" נוספת. תמורה כל עבורם שתשולם מבלי תומר של והבלעדי המלא קניינה                 מלכתחילה
אחרת, קניין זכות כל ו/או מוניטין ו/או מדגם ו/או המסחריים הסודות ו/או היוצרים זכויות בכל הבעלות כל לרבות –                   
וסוג מין מכל טענה כל מלהעלות ומושתק מנוע יהיה וכן בזאת מוותר הספק לחומרים. המתייחסים לאו, או                   רשומים

  שהוא בקשר לכך.
ביצוע1. לרבות ולאחריה, ההתקשרות תקופת כדי תוך לנכון, שתמצא שימוש כל בחומרים לעשות רשאית תהא                 תומר

תומר תמורה. ללא או בתמורה לאחר, העברתו או פרסומו, מחדש, עריכה או השלמות תוספות, והכנסת                 שינויים
שימוש לכל אישור מהווה ההזמנה את הספק קבלת כאמור. בפרסומים הספק של שמו את לציין מחויבת                  אינה

 שתעשה תומר בחומרים שיוכנו על ידי הספק.
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ובמסגרת2. תומר עבור אלא בחומרים להשתמש כלשהו אחר לאדם לאפשר ולא להשתמש שלא מתחייב                הספק

 ההזמנה, אלא אם הוסכם מראש ובכתב ע"י תומר ובהתאם לתנאיה.
הסכמתם3. בדבר מתאימה התחייבות על אותם ולהחתים עובדיו לידיעת זה סעיף הוראות להביא מתחייב                הספק

 לתנאים אלו.
לעיל,4. 12 בסעיף כהגדרתם המזמין, נכסי את לתומר הספק יחזיר ביטולם, או הפסקתם השירותים, ביצוע סיום                  עם

זה. חוזה ביצוע לצורך אלא בהם, שימוש איזשהו שעשה ומבלי להעתיקם מבלי החומרים, ואת שקיבלם, כפי                  במצב
בתוספת ברשותו, אשר (האורגינלים) המקור את לתומר למסור הספק חייב לעיל, כאמור גמר לידי זה חוזה                  הובא
ככל כי בזאת מודגש במקור. אחר מסמך או מידע כל אחר אדם ברשות או ברשותו השאיר שלא בכתב                    הצהרה
הסודיות לחובת בכפוף כן, לעשות יוכל שהספק הרי כלשהו, מידע ברשותו לשמור שבדין חובה לספק                 שקיימת
לתומר למסור לעיל, כאמור הספק מחובת לגרוע כדי לעיל באמור אין אולם זה, לחוזה בהתאם ממנו                  הנדרשת

  העתק מתוצר זה.
שירותים5. מתן כדי תוך אליהם שהגיע בידע ו/או במידע להשתמש שלא מתחייבים מטעמו ומי מתחייב                 הספק

  למזמין, בעבודתם עם גורמים אחרים. התחייבות זאת תחול גם לאחר הפסקת מתן השירותים למזמין.
זכות6. כל ו/או שעבוד ו/או עכבון זכות כל תהיה ולא אין לספק כי מוסכם האחרות, החוזה מהוראות לגרוע                    מבלי

ובתוצריה ההזמנה בנשוא וכן המזמין בנכסי תומר של בעלותה ובתוצריה. ההזמנה בנשוא וכן המזמין בנכסי                 אחרת
רלבנטי. אחר שלישי צד כל לבין הספק בין אחרת הוראה או תנייה לכל וקודמת ראשונה הינה זה להסכם                    בהתאם

  הספק מתחייב להביא הוראה זו לידיעת כל צד שלישי אחר.
 

 
  מחיר ותנאי תשלום:14.

 
אחרת1. צוין אם אלא כחוק, יתווסף אשר מע"מ בתוספת סופי, הינו "התמורה") (להלן: בהזמנה הנקוב                 המחיר

כל תשולם ולא ההזמנה, פי על הספק התחייבויות כל של ביצוען עבור וקבועה כוללת הינה התמורה                  בהזמנה.
והיטלי במסים ושינויים יוקר במדדי שינויים החליפין, בשער שינויים התייקרויות, בגין תוספות לרבות עליה,                תוספת
בנכסים הקניין קבלת עבור תמורה גם כוללת התמורה ההזמנה. ובכתב מראש אחרת הוסכם אם אלא                 חובה,

 מוחשיים או בלתי מוחשיים (לרבות ידע, המצאות וזכויות יוצרים) הנובעים מביצוע ההזמנה.
  התשלומים לספק יבוצעו תוך המועד ובתנאים הקבועים בתנאי ההזמנה.2.
אשר3. המזמין של מורשה עוסק מס' ועליה כדין, מס חשבונית המזמין קיבל בו מיום יחל לתשלום הימים                   מניין

 אושרה על ידי המזמין בכתב כתקינה על כל נספחיה, ובלבד:
  שנשוא ההזמנה בגינו ניתנה החשבונית נמסר למזמין לפני הגשת החשבונית.(1)
 שנתקבלו המסמכים המפורטים בס"ק ד לסעיף זה.(2)

המזמין4. ע"י חתומה תעודה בצרוף העתקים, שני + במקור למזמין הספק ע"י יומצאו ההזמנה נשוא עבור                  חשבונית
השתמש שהספק במה בחומרים, שימוש על דו"ח בצרוף וכן למזמין, כדין נמסר ההזמנה נשוא כי                 המאשר

  בחומרים המהווים נכסי המזמין. בחשבונית יצוין מס' ההזמנה ומס' הספק בתומר.
רישומן5. לרבות השירותים ולביצוע זו להזמנה הקשורים המסמכים כל את להמציא הספק מתחייב המזמין,                לדרישת

  של שעות העבודה וכן להמציא כל הסבר בכתב בע"פ שידרשו ע"י המזמין בקשר למסמכים האמורים.
שעות על עולה המזמין ע"י שולמה שתמורתן העבודה שעות מספר כי כאמור, המסמכים מבדיקת כתוצאה המזמין,                  קבע
לדרישתו למזמין להחזיר הספק מתחייב הספק, במסמכי מהרישומים הנובע עפ"י לספק מגיעות אשר               העבודה
הסכום החזרת ועד התשלום מיום כחוק וריבית הצמדה הפרשי בתוספת למגיע, מעבר שקיבל סכום כל                 הראשונה,

 בפועל. כמו כן, יהיה המזמין רשאי לנכות כל סכום כאמור מכל סכום שיגיע לספק מהמזמין.
 
 

 ביטול ההזמנה מחמת הפרתה:15.
המוקנים1. אחרים סעד או זכות בכל לפגוע מבלי רשאית, תומר תהא זה, חוזה מתנאי תנאי קיים לא או הספק                     הפר

כאמור, ההפרה תוקנה לא בהודעה. שנקבע המועד תוך המעוות לתקן שעליו בכתב לספק להודיע דין, פי על                   לה
  תהא תומר רשאית להודיע לספק כי החוזה יבוטל במועד הקבוע בהודעה האמורה והחוזה יהיה בטל ממועד זה.
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מהוראותיה2. הוראה או זו הזמנה תנאי את סודית הפרה יפר הספק בו מקרה בכל ההזמנה את לבטל המזמין                    רשאי

או מרצון פירוק בקשת הוגשה או פירוק או רגל פשיטת הליכי הספק נגד החלו או הביטחון הוראות הופרו                    או
בכל לפגוע מבלי והכל ימים, חודש על העולה תקופה במשך הספק עסקי של מהותית או מלאה פעילות                   הפסקת

  זכות המוקנית לו עפ"י כל דין.
  במקרה של ביטול ההזמנה יחולו ההוראות הבאות:

עקב(1) לו שתיגרם הוצאה בכל הספק את ולחייב לנכון שימצא דרך בכל העבודות את לבצע רשאי יהיה                   המזמין
  כך, והמזמין יהיה רשאי לנכות סכומים אלו מכל סכום שיגיע לספק לפי הזמנה זו או כל הזמנה אחרת.

הנזק(2) מלוא בעד פיצוי בתשלום הספק את ולחייב מקצתה או כולה ההזמנה את לבטל רשאי יהיה                  המזמין
התנאים עפ"י מראש מוסכם פיצוי למזמין לשלם הספק את לחייב ו/או ההפרה עקב למזמין שיגרם ו/או                  שנגרם

  המפורטים עפ"י הזמנה זו.
  היה והספק יקבל מהמזמין תשלומים עבור ההזמנה או חלק ממנה שבוטל, יחזיר הספק תשלומים אלה למזמין.3.
פיצויים4. לרבות שהוא, וסוג מין מכל לפיצויים טענה או תביעה כל לספק תהיה לא לעיל, כאמור החוזה                   בוטל

 שעניינם במניעת רווח ו/או אובדן הזדמנות עסקית כתוצאה מהביטול.
פי5. על זכאית היא להם אחרים תרופה או סעד מכל לגרוע כדי לעיל, כאמור החוזה, את לבטל תומר של בזכותה                      אין

  כל דין כתוצאה מהפרת החוזה על ידי הספק או ביטולו.
 

 אחריות בנזיקין, שיפוי וביטוח:16.
 

מכל1. שייגרמו לרכוש או לגוף שהוא וסוג מין מכל אובדן או נזק לכל המזמין כלפי דין כל פי על באחריות יישא                       הספק
כלשהו ג' לצד או בחצריו הנמצא אדם לכל או מטעמו למי או לעובדיו למזמין, שהן נסיבות ובכל שהיא                    סיבה

 כתוצאה ממעשה או ממחדל של הספק או עובדיו או מי מטעמו בקשר לביצוע הזמנה זו.
הספק2. של מקצועית שגיאה עקב כלשהו שלישי לצד ו/או למזמין שיגרם נזק ו/או אובדן לכל אחראי יהיה                   הספק

ו/או המקצועית חובתו במילוי הזנחה ו/או השמטה ו/או טעות ו/או מחדל ו/או למעשה בקשר ו/או כתוצאה                  שנגרמה
ארגון חוק לרבות בעבודה, בטיחות על החלות הדין הוראות הפרת ו/או לקויים אביזרים או בחומרים שימוש                  עקב
הבטיחות תקנות תש"ל-1970, חדש), (נוסח בעבודה הבטיחות פקודת התשי"ד-1954, העבודה, על             הפיקוח
התשמ"ח- עבודה, במקומות ראשונה ועזרה בעבודה הבטיחות תקנות התשנ"ז-1997, אישי), מגן (ציוד             בעבודה
שיתגלה רשלנות של מקרה כל לגבי גם תחול הספק של אחריותו לפיהם. שפורסמו והצווים התקנות כל וכן ,1988                  

 לאחר תום תקופת ההתקשרות.
בוצע3. המחדל או הרשלנות מעשה אם המזמין, של רשלניים מחדל או מעשה על יחול לא א' קטן בסעיף                    האמור

  במקום שאינו בחזקת הספק או אינו בשליטתו. חלוקת האחריות תיקבע בהתאם לכל דין.
לאמור4. (בכפוף שלישי צד ו/או מטעמו אדם כל ו/או הספק את לפצות חובה כל המזמין על תחול שלא בזה                     מודגש

  בסעיף ג' לעיל), בגין כל נזק שיגרם כתוצאה מביצוע ההזמנה ע"י הספק ואחריות כאמור תחול אך ורק על הספק.
עפ"י5. להם אחראי שהספק לו, שייגרמו הוצאה או הפסד נזק, אובדן, כל על המזמין את לפצות מתחייב                   הספק

תביעה עקב לו שתגרם הוצאה כל על המזמין את לשפות הספק מתחייב וכן דין, כל עפ"י או זה פרק                     הוראות
דין, כל ועפ"י זה פרק הוראות עפ"י להם אחראי שהספק תאונה או פגיעה נזק, בגין דהוא מאן ידי על נגדו                      שתוגש
התביעה על לספק הודעה שתמסר לכך בכפוף פשרה הסכם או מוסמך משפט בית של דין פסק עפ"י                   וזאת

  ויתאפשר לו להתגונן מפניה.
לגרוע6. מבלי וזאת לספק, חייב שהמזמין מהתשלומים יקוזז זה פרק עפ"י למזמין לשלם חייב שהספק סכום                  כל

 מזכות המזמין לתבוע עפ"י כל דין.
עת7. כל במשך ולקיים , הוא חשבונו על השירותים מתן תחילת לפני ימים 7 חשבונו, על לבטח מתחייב                    הספק

את , דין כל פי על ו/או זה חוזה פי על כלפיו אחריות קיימת עוד וכל זו, הזמנה פי על שירותים למתן                        רלוונטית
בביטוחים ידו, על הניתנים זה הסכם נשוא השירותים עם בקשר ו/או בגין ועובדיהם תומר אחריות ואת                  אחריותו
קיום על האישור בטופס המפורטים והתנאים האחריות גבולות מהביטוחים, יפחתו שלא ובלבד דעתו שיקול                לפי
זה לנספח המצ"ב ביטוחים, קיום על /הצהרה בישראל מורשית ביטוח חברת ידי על חתום כשהוא ,                  ביטוחים
ימציא ההזמנה על חתימה במועד זה. מנספח נפרד בלתי חלק המהווה ביטוחים"), קיום על אישור " -                   (להלן
השירותים מן תקופת כל במשך ביטוח, תקופת תום מידי ויציג, ישוב הספק ביטוחים. קיום על האישור את                   הספק
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ללא וזאת ביטוחים, קיום על האישור את השירותים, למתן בקשר שבדין חבות כלפיו לחול עלולה עוד וכל ידו,                    על

 צורך בקבלת דרישה  כלשהי מתומר, בכל פעם 7 ימים לפני שיפוג תוקפו של האישור.
על8. באישור המפורטות הפוליסות פי על העצמיות וההשתתפויות הביטוח דמי בעלות חשבונו על יישא בלבד                 הספק

 קיום ביטוחים.
ויגיעו,9. במידה הביטוח, תגמולי ישולמו זו, הזמנה נשוא השירותים ביצוע עקב המזמין לרכוש נזק של                 במקרה

 למזמין.
כל10. את לקיים זו, להזמנה בנספח כמפורט הביטוח פוליסות את דרישתו עם מיד למזמין, להמציא מתחייב                  הספק

  תנאי הפוליסות ולשתף פעולה עם המזמין לשם מימושן בעת הצורך.
חייב)11. לא (אך המזמין רשאי יהיה , זו הזמנה הוראות עפ"י לבצע עליו אשר הביטוחים את הספק יבצע לא                     אם

שהוא, זמן בכל מהמזמין לספק שיגיע סכום מכל הביטוח הוצאות את ולנכות חלקן) או כולן ) הספק במקום                    לבצען
הוצאות בתוספת לנכון שימצא אחרת חוקית דרך בכל מהספק אלה הוצאות לגבות המזמין מזכות לגרוע מבלי                  וזאת

  תקורה בשיעור של 15%.
 בוצעו הביטוחים באמצעות המזמין, הספק יהיה רשאי לעיין בפוליסת הביטוח במשרדי המזמין.12.
ביצוע13. במהלך שאירעו כלשהו ביטוח מקרה או תאונה נזק, על הביטוח ולחברת למזמין להודיע מתחייב                 הספק

  השירותים נשוא הזמנה זו מיד עם קרות האירוע.
את14. לפטור כדי הביטוחים בביצוע ואין זו הזמנה עפ"י הספק של התחייבות או חיוב מכל גורעות אינן אלו                    הוראות

 הספק מכל אחריות עפ"י הדין וכן בגין כל אחריות שלא תהא מכוסה ע"י הביטוחים מכל סיבה שהיא.
 

 קיזוז ועיכוב כספים:17.
למזמין1. שנגרמו ונזקים עלויות הוצאות, זו. הזמנה ע"פ הספק מאת לו המגיע סכום כל לקזז רשאי יהיה                   המזמין

או הזמנה פי על או המוסכם, הפיצוי סכום את לרבות אלה, מתנאים או ההזמנה מתנאי תנאי הספק הפרת                    בשל
פי על לו המגיע סכום כל לקזז וכן זו, הזמנה עבור לספק המגיעים התשלומים ומן התמורה מן אחרת,                    עסקה

 ההזמנה מסכומים המגיעים לספק על פי הזמנה/עסקה אחרת שבין הספק למזמין.
הסכם2. בכל או זו הזמנה עפ"י בהתחייבויותיו יעמוד לא הספק אם לו המגיעים כספים לספק לעכב רשאי                   המזמין

 אחר. בגין עיכוב הכספים כאמור לא תשולם ריבית או הצמדה כלשהי.
 

  פיצוי בגין פיגור באספקה:18.
יפצה1. המיוחדים, בתנאים הצדדים בין שנקבע האספקה ממועד מאוחר היה בפועל האספקה שמועד מקרה                בכל

 הספק את המזמין בגין הפיגור.
מועד2. חל שבו הגרגוריאני הלוח לפי הקלנדרי, החודש סיום לאחר שבוצעה האספקה כל תחשב בפיגור                 כאספקה

 האספקה שנקבע בין הצדדים בתנאים המיוחדים.
הפיצוי3. חישוב בהזמנה. ההצמדה לפי מעודכן בפיגור) שסופק חלק אותו (על בהזמנה המחיר על יחול הפיצוי                  שיעור

 יחול עם על מרכיבי המחיר ששולמו כמקדמות.
.436 מעל אספקתן שמועד בהזמנות הראשונים. החודשים 10 למשך פיגור חודש כל עבור 1% יהיה הפיצוי                  שיעור

לא המצטבר הפיצוי מקרה בכל הראשונים. החודשים 20 למשך פיגור לחודש 1/2 % הפיצוי שיעור יהיה                  חודשים
 יעלה על 10% מערכה הריאלי של האספקה שבפיגור.

 "חודש" או "חודש פיגור" לפי הלוח הגרגוריאני, משמעו, גם חלקי חודש כאמור, ובכלל זה יום אחד.5.

כל6. את הכוללת בהזמנה, הנקובה התמורה כל משמעו מראש הקבועים הפיצויים חישוב לעניין בהזמנה"                "המחיר
 המיסים וההיטלים החלים על הפריטים, העבודה ו/או השירות נשוא ההזמנה.

 חישוב הפיצוי באספקה חלקית ייעשה לגבי כל אספקה בנפרד.7.

 סכום הפיצוי שיחושב יופחת מן הסכומים המגיעים לספק עם ביצוע ההזמנה.8.
 

כולה19. ממנה, חלק להסב או זו הזמנה עפ"י התחייבויותיו ו/או זכויותיו לאחר להעביר רשאי יהיה לא הספק הסבה:                    איסור
 או מקצתה או את ביצוע העבודות לאחרים, אלא שאישור מראש ובכתב של המזמין.

 

7 
 



 
 
 
 

 
 תומר חברה ממשלתית בע"מ

 
 -בלמ"ס-

 
נשוא20. את מספק אשר אחר גורם כל ו/או ספק כל עם להתקשר הזכות את לעצמו שומר המזמין בלעדיות:                    העדר

 ההזמנה או דומה לו ו/או המשמש לאותה מטרה, ולא תעמוד לספק כל טענה כלפי המזמין כי הוא הספק הבלעדי שלו.
 

כל21. עפ"י ידו על יועסקו שהם בזאת מתחייב הוא בישראל זרים עובדים מעסיק שהספק במקרה זרים: עובדים                   העסקת
  דין לרבות חוק עובדים זרים, התשנ"א, 1991, חוק שירות התעסוקה תשי"ט-1959 והתקנות שהותקנו על פיהם.

 
ניהול22. (אכיפת ציבוריים גופים עסקאות לחוק בהתאם פועל הוא כי מצהיר הספק ציבוריים: גופים עסקאות                 חוק

הרשויות מאת אישורים למזמין להמציא מתחייב הספק מכוחו. שהוצאו והכללים והתקנות ,1976 – התשל"ו                חשבונות)
 המוסמכות ככל שהדבר יידרש לביצוע התשלומים עפ"י ההזמנה וכן לכל צורך אחר הקשור לביצוע ההזמנה.

 
יהוו23. ולא ההזמנה לפי זכויותיו על כויתור יחשבו לא המזמין, מצד ארכה מתן או מפעולה הימנעות ויתור, שום                    ויתור:

ע"י יינתן אם ורק אך תקף יהיה כאמור ויתור כי מודגש ובכתב. במפורש המזמין ויתר כן אם אלא לתביעה,                     מניעה
  מורשיי החתימה שחתמו על ההזמנה או חליפיהם.

 התרופות הקבועות בהזמנה למקרה של הפרת תנאיה באות להוסיף על כל תרופה הנתונה למזמין על פי כל דין.24.

 
 קיבול ההזמנה:25.

לקיבול הספק כהסכמת יחשבו חלקם, או כולם הספק, ע"י ההזמנה, עפ"י השירותים, ביצוע תחילת כי בזאת                  מודגש
 תנאי ההזמנה ומלוא תנאיה, גם אם ההזמנה או נספח מנספחיה לא נחתמו ע"י הספק.

 
בכל26. לדון בלעדית סמכות תהיה עניין), (לפי המחוזי ביהמ"ש או בת"א או השלום לביהמ"ש מקומית: שיפוט                  סמכות

  תובענה העשויה להיות מוגשת בקשר להזמנה זו.
 

או27. ביד נמסרה או בהזמנה, כמפורט הכתובת לפי רשום בדואר השני לצד אחד צד ע"י שנשלחה הודעה כל                    הודעות:
בכל או ביד נמסרה ואם שליחתה, ממועד שעות 96 תוך ליעדה הגיעה כאילו אותה יראו להוכחה, הניתנת אחרת                    בדרך

  דרך אחרת כאמור – ממועד המסירה.
 
 
 
 
 

 מס' ת.ז./ע.מ./ח.פ. שם הספק

 
 

 חתימת הספק תאריך
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 לכבוד

  תומר חברה ממשלתית בע"מ

  מרח' קפלן 23

  תל-אביב

 להלן – "תומר"

 

  אישור על קיום ביטוחים של ________________________  (להלן: "נותן השירותים")הנדון:

  בגין ו/או בקשר עם ______________________________ (להלן: "השירותים");

 

 אנו הח"מ_________________ חברה לביטוח בע"מ מאשרים בזאת כדלהלן:

 

נותן1. של קיימות בפוליסות השירותים את כללנו ו/או השירותים בגין לביטוח פוליסות השירותים לנותן ערכנו                 אנו
 השירותים , כמפורט להלן:

 

אחד,1. למקרה ₪ מ-2,000,000 יפחת (לא ש"ח 2,000,000 בסך אחריות בגבולות מקצועית אחריות               פוליסת

פיקוח מדידה, , תכנון יעוץ, שרותי מתן כוללים השירותים כאשר ביטוח. לתקופת הכול בסך ₪ 2,000,000                

 ושירותים מקצועיים אחרים.

ובסך2. ,(₪ מ-6,000,000 יפחת (לא לתובע ש"ח 6,000,000 בסך אחריות בגבולות מעבידים חבות               בפוליסת

  20,000,000 ש"ח סה"כ למקרה ולתקופת הביטוח, (שלא יפחת מ-20,000,000 ₪  בסך הכול לתקופת ביטוח).

מ-32,000,000. יפחת (לא אחד למקרה ש"ח 2,000,000 בסך אחריות בגבולות שלישי צד כלפי אחריות                בפוליסת

הכול בסך ₪ מ-2,000,000 יפחת (לא הביטוח תקופת לכל סה"כ ש"ח 2,000,000 של ובסך אחד) למקרה ₪                 

 לתקופת ביטוח).

  אם השירותים כוללים מתן שרותי יצור ו/או הרכבה ו/או אספקת טובין –4.

אחד, למקרה ₪ מ-2,000,000 יפחת (לא ש"ח 2,000,000 בסך אחריות בגבולות מוצר חבות                פוליסת

  2,000,000 ₪  בסך הכול לתקופת ביטוח,

ושליטתו5. לפקודתו ו/או לאחריותו שנמסרים המזמין נכסי עם או בקשר או באמצעות יבוצעו הספק שירותי                 אם
כל בפני , כינונן בערך ההזמנה, לביצוע הקשורים תומר נכסי ביטוח - רכוש ביטוח פוליסת - הספק                    של

  הסיכונים ו/או בביטוח מסוג אש מורחב.
 ביטוח לכל כלי רכב המשמש במישרין או בעקיפין לביצוע השירותים  לכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל6.

 חבות שחובה לבטחה על פי דין, לרבות ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים (ביטוח
 חובה) וכן מפני חבות בגין נזק לרכוש בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ- 600,000 ₪. המונח "כלי רכב" כולל

 מנופים, מלגזות, טרקטורים, מחפרים, גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג.
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.7- חובה בביטוח לבטחו חוקית חובה אין אשר השירותים, לביצוע המשמש כאמור, הנדסי מכני וציוד רכב"                  "כלי

 נערך ביטוח אחריות מפני נזקי גוף מיוחד בגבולות אחריות שלא יפחתו מ-2,000,000 ש"ח למקרה.

 

 

 תקופת הביטוח היא החל מ- __________ ועד______________(כולל).

 

לטובת1. למעט ועובדיה, תומר כלפי התחלוף זכות מבוטלת לפיו סעיף כולל האמורות הפוליסות בכל כי בזאת מאשרים                   אנו
לא מקצועית אחריות ביטוח אולם צולבת. אחריות סעיף קיים - המוצר וחבות ג' צד בפוליסת כי וכן בזדון. לנזק שגרם                      אדם

 יכסה את אחריות תומר כלפי נותן השירותים.
 

או2. בגין ועובדיה תומר את לשפות מורחבות הפוליסןת המוצר, חבות וביטוח שלישי צד כלפי אחריות בביטוח כי מאשרים                    אנו
  בקשר לנשוא ההזמנה, נהיה מנועים מלטעון כלפי תומר ועובדיה כי נותן השירותים  הפר את תנאי הפוליסות.

תחשב3. תומר אם ורק אך ועובדיה, תומר את לשפות מורחבת הפוליסה הביטוח מעבידים חבות ביטוח לגבי כי מאשרים                    אנו
 כמעבידה של מי מעובדי הספק.

 אנו מאשרים כי בביטוח צד שלישי מבוטלים הסייגים הנוגעים לתביעת שיבוב  מצד המל"ל. וכן כי מבוטל סייג לגבי חבות בגין4.
  או כלפי ספק משנה של הספק או אדם אחר הקשור עם המבוטח בחוזה עבודה.

  אנו אשרים כי נוסחי הפוליסות  לא פוחתות בטיבן לטובת המבוטחים מנוסחים הידועים כנוסחי ביט.5.

גם6. שנשלח לאחר אלא ביזמתנו, ו/או השירותים נותן ביוזמת לרעה, תנאיהם לשנוי ו/או לביטול ניתנים יהיו לא                   הביטוחים
 לתומר הודעה בכתב, במכתב רשום, 30 יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש.

 

 נותן השירותים  לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות  ולתשלום ההשתתפויות העצמיות הקבועות בהן.7.

יופעל8. לא אחר ביטוח קיים כאשר אחריותנו את כלשהי בדרך מגביל או מקטין או המפקיע כזה) יש (אם בפוליסות סעיף                      כל
השיפוי במלוא אותה המזכה ראשוני", "ביטוח הוא הנ"ל הפוליסות פי על הביטוח תומר, ולגבי מבטחיה, וכלפי תומר,                   כלפי
החיוב בנטל להשתתף תומר, ממבטחי תביעה זכות לנו שתהיה מבלי בביטוחיה השתתפות זכות ללא תנאיו, לפי                  המגיע

 כאמור בסעיף 59 לחוק חוזה הביטוח תשמ"א – 1981, ולמען הסר ספק אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי הנ"ל.

 

המיוחדים9. והתנאים ההרחבות לשינויים ובכפוף המקוריות הפוליסות לתנאי בהתאם הינם זה באישור המפורטים                הביטוחים
  המפורטים באישור זה  ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לצמצם את היקף הפוליסות המקוריות.

 

_____________       ___________________ ________________        

                      חתימת חברת הביטוח       שמות החותמים תאריך

 

 פרטי סוכן הביטוח:

 

 שם_______________ כתובת ________________טלפון __________ דוא"ל ______________
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 תומר חברה ממשלתית בע"מ

 
 -בלמ"ס-

 
  

 לכבוד

  תומר חברה ממשלתית בע"מ

  מרח' קפלן 23

  תל-אביב

 להלן – "תומר"

 

  אישור על קיום ביטוחים של ________________________  (להלן: "נותן השירותים ")הנדון:

  בגין ו/או בקשר עם ______________________________ (להלן: "השירותים");

 

בגין הביטוח פוליסות את בידי יש כי בזאת מצהיר השירותים נותן של חתימה מורשה , הח"מ_________________                  אני
 השירותים, כמפורט להלן:

 

למקרה1. ₪ מ-2,000,000 יפחת (לא ש"ח 2,000,000 בסך אחריות בגבולות מקצועית אחריות              פוליסת

מדידה, , תכנון יעוץ, שרותי מתן כוללים השירותים כאשר ביטוח. לתקופת הכול בסך ₪ 2,000,000                 אחד,

 פיקוח ושירותים מקצועיים אחרים.

ובסך2. ,(₪ מ-6,000,000 יפחת (לא לתובע ש"ח 6,000,000 בסך אחריות בגבולות מעבידים חבות               בפוליסת

לתקופת הכול בסך ₪ מ-20,000,000 יפחת (שלא הביטוח, ולתקופת למקרה סה"כ ש"ח 20,000,000             

  ביטוח).

מ-3. יפחת (לא אחד למקרה ש"ח 2,000,000 בסך אחריות בגבולות שלישי צד כלפי אחריות               בפוליסת

מ- יפחת (לא הביטוח תקופת לכל סה"כ ש"ח 2,000,000 של ובסך אחד) למקרה ₪ 2,000,000              

 2,000,000 ₪  בסך הכול לתקופת ביטוח ).

בגבולות4. מוצר חבות פוליסת – טובין אספקת ו/או הרכבה ו/או יצור שרותי מתן כוללים השרותים                  אם

הכול בסך ₪ 2,000,000 אחד, למקרה ₪ מ-2,000,000 יפחת (לא ש"ח 2,000,000 בסך               אחריות

  לתקופת ביטוח,

לפקודתו5. ו/או לאחריותו שנמסרים המזמין נכסי עם או בקשר או באמצעות יבוצעו הספק שירותי                אם
, כינונן בערך ההזמנה, לביצוע הקשורים תומר נכסי ביטוח - רכוש ביטוח פוליסת - הספק של                   ושליטתו

  בפני כל הסיכונים ו/או בביטוח מסוג אש מורחב .
 ביטוח לכל כלי רכב המשמש במישרין או בעקיפין לביצוע השירותים  לכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל6.

 חבות שחובה לבטחה על פי דין, לרבות ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים (ביטוח
 חובה) וכן מפני חבות בגין נזק לרכוש בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ- 600,000 ₪. המונח "כלי רכב" כולל

 מנופים, מלגזות, טרקטורים, מחפרים, גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג.
חובה7. בביטוח לבטחו חוקית חובה אין אשר השירותים, לביצוע המשמש כאמור, הנדסי מכני וציוד רכב"                 "כלי

 - נערך ביטוח אחריות מפני נזקי גוף מיוחד בגבולות אחריות שלא יפחתו מ-2,000,000 ש"ח למקרה.
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 תומר חברה ממשלתית בע"מ

 
 -בלמ"ס-

 
 תקופת הביטוח היא החל מ- __________ ועד______________(כולל).

 

לנזק1. שגרם אדם לטובת למעט ועובדיה, תומר כלפי התחלוף זכות מבוטלת לפיו סעיף כולל האמורות הפוליסות                  כל
את יכסה לא מקצועית אחריות ביטוח אולם צולבת. אחריות סעיף קיים - המוצר וחבות ג' צד בפוליסת כי וכן                     בזדון.

 אחריות תומר כלפי נותן השירותים.
בקשר2. או בגין ועובדיה תומר את לשפות מורחבות הפוליסןת המוצר, חבות וביטוח שלישי צד כלפי אחריות                  בביטוח

  לנשוא ההזמנה, נהיה מנועים מלטעון כלפי תומר ועובדיה כי נותן השירותים  הפר את תנאי הפוליסות.

כמעבידה3. תחשב תומר אם ורק אך ועובדיה, תומר את לשפות מורחבת הפוליסה הביטוח מעבידים חבות ביטוח                  לגבי
 של מי מעובדי הספק.

 בביטוח צד שלישי מבוטלים הסייגים הנוגעים לתביעת שיבוב  מצד המל"ל. וכן כי מבוטל סייג לגבי חבות בגין או כלפי4.
  ספק משנה של הספק או אדם אחר הקשור עם המבוטח בחוזה עבודה.

  ידוע לי שנוסחי הפוליסות  לא פוחתות בטיבן לטובת המבוטחים מנוסחים הידועים כנוסחי ביט.5.

הביטוח,6. חברת ביזמת ו/או השירותים נותן ביוזמת לרעה תנאיהם לשנוי ניתנים ו/או לביטול ניתנים יהיו לא                  הביטוחים
 אלא לאחר שתשלח  גם לתומר הודעה בכתב, במכתב רשום, 30 יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש.

 נותן השירותים  לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות  ולתשלום ההשתתפויות העצמיות הקבועות בהן.7.

נותן8. של הביטוח חברת אחריות את כלשהי בדרך מגביל או מקטין או המפקיע כזה) יש (אם בפוליסות סעיף                    כל
הנ"ל הפוליסות פי על הביטוח תומר, ולגבי מבטחיה, וכלפי תומר, כלפי יופעל לא אחר, ביטוח קיים כאשר                   השירותים
שתהיה ומבלי בביטוחיה, השתתפות זכות ללא תנאיו, לפי המגיע השיפוי במלוא אותה המזכה ראשוני", "ביטוח                 הוא
חוזה לחוק 59 בסעיף כאמור החיוב בנטל להשתתף תומר, ממבטחי תביעה זכות השירותים נותן של הביטוח                  לחברת
תומר כלפי כפל ביטוח של טענה על ויתרה השירותים נותן של הביטוח שחברת לי ידוע וכי ,1981 – תשמ"א                     הביטוח

  או מבטחיה.

 

 על החתום:

 

 

 

  שם מורשה החתימה
 בנותן השירותים

 מס' ת.ז.

 
 

 כתובת דוא"ל  טלפון כתובת

 

 

 חתימה + חותמת
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