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 מ"בעמי רעננה 
 /000/102 'מס  מכרז

 
 תנאי המכרז

  והוראות כלליות למשתתפים
 ברעננה במערכת הביוב המרכזית תחזוקהלביצוע עבודות 

 

 מהות המכרז

 1 סעיף כאמור בלביצוע עבודות הצעות לקבל מבקש בזאת , "(המזמין: "להלן)מ "בעמי רעננה  .2
הכל כמפורט במסמכי מכרז , "(העבודות: "להלן) (1'נספח ב)לנספח ההוראות והתנאים המיוחדים 

וכמפורט בנספח ההוראות והתנאים  בנספחים המצורפים אליו ומהווים חלק בלתי נפרד הימנוזה ו
 .(1'נספח ב)המיוחדים 

, לענות על הדרישות המקצועיות ,ביצועה בהמשךעל וכן במסגרת המכרז ההצעה שתוגש על  .1
 .יועל נספח, וכן לעמוד בדרישות המפורטות במסגרת מכרז זהבארץ  העבודות בתחוםהמקובלות 

רשאי המזמין . או לחלק ממנו, למכרז זהמתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר  ואינהמזמין  .3
 .מציעים פרבין מסהעבודות לבחור בחלק מן ההצעה של המציע או לפצל את 

 
 

 (תנאי סף) כשירויות המציע

  :רשאי להשתתף במכרז רק מי שעונה על כל תנאי הכשירויותהמפורטים להלן .4

 ;(1'נספח ב)לנספח ההוראות והתנאים המיוחדים   2 בסעיףות משפטית כאמור המציע הינו יש .1.2

אשר בוצעו בהתאם , קודם ומוכח בביצוע עבודות דומות לעבודות נשוא המכרזניסיון בעל  .1.1
 ; (1'נספח ב)נספח ההוראות והתנאים המיוחדים ל  3בסעיף ובתקופה כאמור 

נספח ההוראות והתנאים ל 4 בסעיף כאמור , בהיקףבעל מחזור כספי על המציע להיות  .1.1
 ;(1'נספח ב)המיוחדים 

לנספח ההוראות והתנאים  5  סעיףבכמפורט , או ציוד/כלי הרכב ו כללמציע קיימים לפחות  .1.1
 .או בחזקתו במסגרת עסקת ליסינג/אשר הינם בבעלות המציע ו, (1'נספח ב)המיוחדים 

לנספח ההוראות  6 סעיף המפורט במסגרת , המציע מעסיק במישרין את כוח האדם המקצועי .1.5
 .(1'נספח ב)נאים המיוחדים והת

  .המציע הינו בעל רישוי עסקים בסיווג מתאיםביחס לעבודות נשוא הסכם זה .1.6

 .ספרי חשבונות כחוקומנהל " עוסק מורשה" להיותעל המציע  .1.7

 .2976 -ו "התשל, על המציע לעמוד בתנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים  .1.8

 .ז זה במתכונת של מיזם משותףלהגיש הצעות במסגרת מכר איןכי , מודגש .1.9

אשר הינם גופים מאוגדים בעלי אישיות , להגיש הצעות נפרדות על ידי מציעים אין, כמו כן
כמשמעות מונח זה " )קרובו"או /כאשר מי מבין יחידי הגוף המאוגד האחד ו, משפטית נפרדת
נושא "או /ואו שותף /או בעל מניות ו/הינו גם בעלים ו( 2999 -ט "התשנ, בחוק החברות

או בעל תפקיד /או מנהל ו/ו( 2999 -ט "התשנ, כמשמעות מונח זה בחוק החברות" )משרה
  .והכל בין במישרין ובין בעקיפין, בגוף המאוגד האחר, יהא תוארו אשר יהא, דומה

אשר הינם גופים מאוגדים בעלי אישיות , להגיש הצעות נפרדות על ידי מציעים אין, בנוסף
או שותף /או בעל מניות ו/כאשר אחד מבין הגופים המאוגדים הינו הבעלים ו, משפטית נפרדת

, כמו כן. והכל בין במישרין ובין בעקיפין, או בעל קשרי בעלות כלשהם בגוף המאוגד האחר/ו
" קרובו"או /להגיש הצעות נפרדות על ידי גוף מאוגד ועל ידי מי מבין יחידי הגוף המאוגד ו אין

 . והכל בין במישרין ובין בעקיפין, (2999 -ט "התשנ, וק החברותכמשמעות מונח זה בח)
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אשר יועסק , (2) אחדיהא המציע רשאי להציג קבלן משנה , זה לעיל  4חרף האמור בסעיף  .1.20
במסגרת המפרט הטכני  כהגדרתה)שירותי ביובית בלחץ גבוה מטעם המציע בביצוע מתן 

ניסיונו של קבלן המשנה כאמור ייחשב ". מטעם המציע"נשוא מכרז זה וזאת ( (2)'נספח ג)
 .זה לעיל 4 לניסיונו של המציע לצורך עמידה בתנאי סעיף 

יהיה קבלן  שירותי ביובית בלחץ גבוהאשר יועסק מטעם המציע בביצוע , קבלן משנה כאמור
 -ט "תשכ, על פי הוראות חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, רשום בפנקס הקבלנים

 (. נשוא מכרז זה או לחלקןלשירותים שהוראות החוק מתייחסות  ככלו) 2969

על המציע להציג במסגרת מסמכי הצעתו הסכם מותנה , כאמור ככל שיוצג קבלן משנה
ביצוע שירותי ביובית בלחץ של המציע במסגרת  עם קבלן המשנה( בזכיית המציע במכרז זה)

למען הסר ספק ומבלי לגרוע מזכות המזמין להורות על החלפת קבלן . נשוא המכרז גבוה
קבלן המשנה יהיה טעון , ('נספח ג)כמפורט בהרחבה במסגרת ההסכם , המשנה כאמור

די של המזמין אשר יינתן לפי שיקול דעתו הבלע, מראש ובכתבקבלת אישור המזמין  במפורש
או תביעה כלפי /או דרישה ו/ולמציע לא תהא כל טענה ו, ומבלי צורך ליתן נימוקים להחלטתו

או אי מתן אישור לקבלן המשנה /או אישור בתנאים ו/או מי מטעמו בעניין אישור ו/המזמין ו
 .כאמור

, םבכללותם ובשלמות" השירותים"המציע הזוכה יהיה אחראי על ביצוע כל , להסרת ספק
, או מי מטעמו/וזאת מבלי לגרוע מחובתו של קבלן המשנה למלא אחר כל הוראות המזמין ו

 .והכל בהתאם ליתר הוראות מכרז זה על נספחיו
 

 המכרז קבלת מסמכי

בהתאם במהלך המועדים כאמור , רעננה ,56אחוזה , מ"בעמי רעננה משרדי ב לקבלניתן המכרז את  .0
  (.1'נספח ב)נספח ההוראות והתנאים המיוחדים ל  7סעיף ב

הכרוכות בהכנת , מכל מין וסוג שהוא, כי מלוא העלויות וההוצאות, מובהר בזה, למען הסר ספק
 .תחולנה על המציע בלבד, ההצעה למכרז ובקשר להשתתפות המציע במכרז

 

 צירוף מסמכים

 : ם הבאיםכל מציע יצרף להצעתו את המסמכי .6

, מסמכי ההתאגדות של התאגידהעתקים מ, של התאגידההתאגדות צילום של תעודת  .6.2
אישורם על האנשים המוסמכים  וכןשל התאגיד החשבון -הדין או רואה-רךעובידי מאושרים 

לאישור קיום התנאי , לחתום בשם התאגיד ולחייב את התאגיד בחתימתם על מסמכי המכרז
 .לעיל 4.1 עיף האמור בס

 .(ג)2'נספח בבנוסח , לעיל  4.2עיף סיון קודם והמלצות לאישור קיום תנאי סיפירוט נ .6.1

או /אשר יכול שיהיו אישורים ו, לעיל 4.3 המעידים על קיום התנאי האמור בסעיף מסמכים  .6.1
 . (ג)2'נספח בבנוסח , מסמכים מאת רואה החשבון של המציע

מקור ! שגיאהסעיף ב העתקי כל הרישיונות וההיתרים העונים על קיום התנאי הקבוע .6.1
 .לעיל .ההפניה לא נמצא

בצירוף אישורי , זה ועל פי כל דין על פי הוראות הסכם העתקי רישיונות רכב וביטוחים בתוקף .6.5
, לעיל 4.4 כלי הרכב והציוד המתאימים לדרישות סעיף  כללגבי , נאמן למקור על ידי עורך דין
לשם הוכחת עמידתו בתנאי , או בחזקתו במסגרת עסקת ליסינג/אשר הינם בבעלות המציע ו

 .(ג)2'ח בנספלרבות אישור בנוסח , לעיל  4.4הקבוע בסעיף 

, גם כלי רכב וציוד, לעיל 4.4 לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הקבוע בסעיף , המציע רשאי להציג
לספקי כלי הרכב והציוד  שולמהכבר אשר נרכשו על ידו וטרם סופקו ואשר תמורתם 

ימים מהמועד האחרון ( שלושים) 10ואשר מועד אספקתם לא יהיה מאוחר מאשר , במלואה
 . להלן .מקור ההפניה לא נמצא! שגיאהלהגשת הצעות במכרז זה כאמור בסעיף 

על המציע , לכאמור דלעי, לגבי כלי רכב והציוד אשר נרכשו על ידי המציע וטרם סופקו
להמציא צילום חשבונית מס בנוגע לכלי הרכב והציוד בצירוף אישור נאמן למקור על ידי עורך 

 וכן, התמורה בגין כלי הרכב והציוד מלואות בדבר תשלום בפועל של /צילום קבלה וכן, דין
 . אישורי מקור מספקי כלי הרכב והציוד במסגרתם מצוינים מועדי אספקת כלי הרכב והציוד
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ייחשבו  לא, כי לצורך חישוב עמידת המציע בכמות כלי רכב והציוד כאמור לעיל, מובהר בזה
 .או ציוד מעוקלים/כלי רכב ו

 .לעיל 4.6  מסמכים המעידים על קיום התנאי כמפורט במסגרת סעיף .6.6

 .לעיל 4.7 רת סעיף התנאים כמפורט במסג כלמסמכים המעידים על קיום  .6.7

מפקיד שומה או מרואה תקף ועדכני ואישור , בדבר היותו עוסק מורשהתקף ועדכני אישור  .6.8
 .לעיל 4.7  לאישור קיום התנאי האמור בסעיף חשבון בדבר ניהול ספרים כחוק

 .לעיל 4.8 תצהירים המאמתים את קיום התנאי הקבוע בסעיף  .6.9

    ,התלויות ועומדות התביעות האזרחיותכל המפרטת את , (ב()2)'נספח בהצהרה בנוסח  .6.20
המציע או מטעם /והמציע כנגד ( ל"בארץ ובחו)משפט -בבתי, במועד הגשת ההצעה במכרז זה

או נושאי המשרה /בעליו ו או/המציע ווכן בוררויות שבהן , צד להם והינשהמציע ו כאלה א/ו
בין כתובעים ובין , הם צד להן, (במציעבתוקף תפקידם ) ועובדיאו /ו ומנהליאו /במציע ו
, (חמש מאות אלף שקלים חדשים) 500,000₪וזאת בהיקף כספי העולה על סך של , כנתבעים

 .שהינו מהותי לפעילות המציע כל הליך כאמור ובנוסף

, כי במסגרת ההצהרה כאמור יפורטו גם הליכים המטופלים על ידי חברות הביטוח, מובהר
 .בין כעותר ובין כמשיב, אין צורך בפירוט עתירות מנהליות בהן מעורב המציע, אולם

, יםפליליההליכים האת כל  (ב()2)'נספח בעל המציע לפרט במסגרת ההצהרה בנוסח , בנוסף
, מתנהליםאשר , ל"לרבות כתבי אישום וחקירות של גופים ומוסדות ממשלתיים בארץ ובחו

או /ו ומנהליאו /או נושאי המשרה במציע ו/בעליו ו או/המציע וכנגד , במועד הגשת ההצעה
 . (במציעבתוקף תפקידם ) ועובדי

בדבר , ורט לעילכמפ, ההליכים המנוהלים כיום חוות דעת עורך הדין המטפל בנושאלצרף נא 
 .וגובה הסיכון הכספיההליך סיכויי , סטאטוס הטיפול המשפטי בכל אחד מבין ההליכים

 .להלן 8 כמפורט בסעיף , ערבות בנקאית בלתי מותנית להצעה .6.22

מכל מציע להגיש  לדרוש ,לפי שיקול דעתו הבלעדי, רשאיהמזמין , מבלי לגרוע מכלליות האמור ./
 .הוכחת עמידתו בתנאי המכרזל או אישורים/או המלצות ו/ולהשלים מידע חסר ו מסמכים נוספים

 

 ערבות להצעה

 8 סעיף הנקוב במסגרת בנקאית צמודה למדד המחירים לצרכן בסך המציע יצרף להצעתו ערבות  .8
למכרז זה ומהווה  'נספח אוזאת בנוסח המצורף כ, (1'נספח ב)אים המיוחדים נספח ההוראות והתנל

 "(.הערבות להצעה: "להלן) חלק בלתי נפרד הימנו

צדדית  ה חדילחילוט על פי פני, על פי תנאיה, בלתי מותנית וניתנת, תהא אוטונומיתלהצעה הערבות  .9
 .ודרישתאו לנמק את /וכל חובה להוכיח  ומבלי להטיל עלי, המזמיןשל 

לנספח ההוראות והתנאים המיוחדים  9  בסעיףהנקוב  עד לתאריךף תעמוד בתוקלהצעה הערבות  .20
תיעשה בהסכמת  ,לתאריך האמורמעבר להצעה מוסכם בזאת כי הארכת תוקף הערבות . (1'נספח ב)

 .המציע
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יחתם ההסכם עם המציע ילאחר שוזאת הצעתו לא תתקבל  ראש, תוחזר לכל מציעלהצעה הערבות  .22
 .יקבע כזוכה במכרזיש

הנובעים , ובתוספת הפרשי הצמדהלעיל  8 בסעיף לחילוט יהיה הסכום הנקוב להצעה סכום הערבות  .21
"( המדד" :להלן)טטיסטיקה י הלשכה המרכזית לס"כפי שמתפרסם ע ,מעליית מדד המחירים לצרכן

 .להצעה בין המדד הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות לבין המדד הידוע במועד חילוט הערבות

בכל מקרה בו לא ימלא הזוכה , אך מבלי למעט לרבות, המזמיןפי הוראת להערבות להצעה תחולט  .23
שאז תשמש הערבות , להלן 47 עד  .מקור ההפניה לא נמצא! שגיאהפים בסעישחובה מהחובות 

 .להצעה פיצוי מוסכם ומוערך מראש

 .או פיצוי נוסף/לתבוע כל סעד והמזמין של  ואין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות

 -לעיל  13 עד  8 פים העונה על כל הדרישות המפורטות בסעי, הצעה שלא תצורף אליה ערבות .24
 .תיפסל על הסף ללא צורך בכל הודעה נוספת

 

 ותסביבתו ותנאי העבוד, הכרת האתר

להכיר היטב את דרכי הגישה , לפני הגשת הצעתונשוא מכרז זה  ותעל המציע לסייר באתר העבוד .20
כן על המציע . ותסביבתו והן את תנאי העבוד, את תנאיו של האתר, תתבצענה העבודותבו  לאתר
 .להכיר ולהבין על בוריים את כל מסמכי המכרז ,ללמוד

 ותתנאי העבוד, בו תתבצענה העבודות המציע מצהיר כי בהצעתו הביא בחשבון את כל תנאי האתר
 .ותהתנאים באתר או תנאי העבוד ולא תוכרנה כל תביעות אשר תנומקנה באי הכרת ןופרטיה

 

 מציעים מפגש

נספח ההוראות והתנאים ל 10 סעיף ביתקיים במועד הנקוב  ותלהכרת העבודמציעים סיור /מפגש .26
יום )נוסף במועד מציעים סיור /מפגשאת הזכות לבצע  ושומר לעצמהמזמין  .(1'נספח ב)המיוחדים 

 .עליו תימסר הודעה בנפרד, (ושעה

 .(1'נספח ב)לנספח ההוראות והתנאים המיוחדים   10בסעיף כאמור  היהי סיור/המפגש

  .חובה הינה המציעים סיור /מפגשההשתתפות ב

 .לא תידון כללהמציעים סיור /מפגשהצעתו של מציע שלא השתתף ב
 

 מסמכי המכרזהבהרת 

הנקוב המועד  מאשרלא יאוחר אשר יתקבל אצל המזמין , על המציע להודיע במכתב רשום למזמין ./2
או , אי התאמה, שגיאה, על כל סתירה, (1'נספח ב)לנספח ההוראות והתנאים המיוחדים   11בסעיף 

על כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט חוסר בהירות שמצא במסמכי המכרז ו
והכל תוך פירוט פרטי  נשוא המכרז ותאו הנוגע לעבוד/והכלול במסמכי המכרז  ,ן כלשהויאו עני

 "(.ההודעה": להלן) או מספר פקס למענה/השואל וכתובתו ו

לנספח ההוראות  11 בסעיף כנקוב אליו על המציעים להפנות את ההודעה הינו , נציג המזמין
 .(1'נספח ב)והתנאים המיוחדים 

 .לא ייענו, מאשר מתואר לעיל, פניות בכל דרך אחרת

. תשובות בכתבהמזמין מסור לו י, את ההודעה במכתב רשום כאמור לעיללמזמין מסר המציע  .28
 .כי המכרזאת מסמ שקיבללכל מי גם התשובות תישלחנה העתקי 

 -ו 17 עיפים כאמור בס, את ההודעה ואת התשובות, כחלק בלתי נפרד ממנה, כל מציע יצרף להצעתו .29
 .לעיל 18 

ות או ספק במובן פרטי חוסר בהיר, אי התאמה, שגיאה, לא תישמע טענה מפי המציע בדבר סתירה .10
לעיל ולא קיבל תשובה כאמור  17 עיף או במסמכי המכרז אלא אם פנה בהודעה כאמור בס/והמכרז 

 .עילל 18  עיףבס

או לתקן טעויות /הבהרות לאמור במכרז ו וליתן מיוזמתך המזמין מוסמ ,מבלי לפגוע באמור לעיל .12
 .לכל מי שרכש את המכרז השנפלו בו והודעה בכתב תינתן על יד
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או תיקונים שניתנו או /או הבהרות ו/כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו, לא תישמע טענה מפי המציע .11
והן , לעיל 21 או /ו 19 פים כאמור בסעי, בכתבהמזמין על ידי אלא אם אלה ניתנו , המזמיןנעשו על ידי 

 .להצעתו כחלק בלתי נפרד ממנהבנוסף צורפו 

 .יהוו חלק ממסמכי המכרז, לעיל 22 עד  18 פים ניתנו כאמור בסעי אשר, תיקוניםוהבהרות , תשובות .13
 

 איסור הכנסת שינויים והסתייגויות

 .או לשנות את מסמכי המכרז/או לתקן ו/אסור למציע למחוק ו .14

משום הסתייגות המציע , או תיקון כאמור/ומחיקה או /ו הא רשאי לראות בכל שינויהמזמין י .10
 .את הצעתומתנאי המכרז ולפסול 

 

 צהרות המציעה

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז ומסמכי  .16
הכישורים והסגולות המקצועיות , המיומנות, וכי יש לו את כל הידיעות, המכרז ידועים ונהירים לו

הכל כמפורט במסמכי  -והאחרות וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את העבודות נשוא המכרז 
 .המכרז

אתר  הגשת הצעתו של המציע והשתתפות במכרז כמוה כהצהרה ואישור כי המציע סייר בשטח ./1
עיין ובדק את תנאי השטח , הסתכל, בחן את המיקום המיועד לביצוע העבודות, ביצוע העבודות

 . לצורך מילוי התחייבויותיו נשוא המכרז

אי  או אי ידיעת תנאי כלשהו הקשור בביצוע העבודות, כרזאי הבנה בקשר למ, כל טענה בדבר טעות
 .לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה על ידי המציע, הכרת התנאים באתר

 

 עדיפות בין מסמכים

 .רכי ביצועועדיפות לצ .18

בקשר עם מעות בין ההוראה שבמסמכים השונים משאו דו /ואו אי התאמה /ובכל מקרה של סתירה 
 להסב תשומת לב, הזוכה במכרזהמציע חייב , צורפים להסכםהמלרבות המסמכים , מכרז זה

 .כיצד לנהוגמאת המזמין ולקבל הוראות  ,לכך לפני ביצועה של עבודה כלשהי המזמין

המוקדם עדיף על  -ייחשב הסדר כדלקמן , לצרכי ביצועעדר ציון אחר של סדר עדיפויות יבה
 .המאוחר

 ;התכניות .18.2

 ;מפרט מיוחד .18.1

 ;כתב כמויות .18.1

 ;ימפרט כלל .18.1

 ;הסכםה .18.5

 ;המכרז .18.6

 ;תקנים ישראלים .18.7

 .רכי תשלוםועדיפות לצ .19

כפי שהם מובאים במפרט וביתר מסמכי ההסכם משלימים את  ,התיאורים של פרטי העבודות
או אי /ויתה סתירה יה. התיאורים התמציתיים הכלולים בכתבי הכמויות כל עוד אין סתירה ביניהם

סעיף כתב הכמויות ובין הפרטים הכלולים בתכניות ואופן ביצועה בין  ותאור העבודיהתאמה בין ת
ואופן  ותיראו את מחיר היחידה המוצע בסעיף כתב הכמויות מתייחס לתיאור העבוד, ובמפרט

 .כפי שמובא בסעיף כתב הכמויות בכפיפות לאמור באופני המדידה, ןביצוע
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 :בכל מקרה סדר עדיפויות לצורכי תשלום יהיה כדלקמן

 ;כתב כמויות .19.2

 ;(אם יהיו)העבודה על פי הסעיפים התואמים ותכולת  מדידה מיוחדיםאופני  .19.1

 ;התכניות .19.1

 ;מפרט מיוחד .19.1

 ;מפרט כללי .19.5

 ;ההסכם .19.6

 ;המכרז .19.7

 ;תקנים ישראליים .19.8

מעות בין משאו דו /ואו אי התאמה /ושל סתירה  בכל מקרה, לעיל 29  -ו 28 על אף האמור בסעיפים  .30
תיחשב , המצורפים להסכםלרבות המסמכים , בקשר עם מכרז זהההוראה שבמסמכים השונים 
אשר , או מי מטעמו/והמזמין וזאת לפי קביעת מהנדס  ,למציע הזוכהההוראה המחמירה יותר ביחס 

או /תהא כל טענה ושלמציע הזוכה י ללא צורך במתן נימוק ומבלהמציע הזוכה החלטתו תחייב את 
 .או מי מטעמו בקשר לכך/והמזמין או דרישה כלפי /תביעה ו

אם )הבהרות ושינויים , תשובות, מובהר ומודגש כי תוכן הודעות, זה 30 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 
 .שאר מסמכי המכרזיגברו על  , לעיל 21  -ו 18 , 17 כאמור בסעיפים , (יהיו

 

 בעלות על המכרז ועל ההצעה

בלעדי והם נמסרים ה ווקניינהמזמין של  והינם רכוש, המזמיןעל ידי המסופקים המכרז מסמכי  .32
 . ולא לשום מטרה אחרת ,כאמור במכרז זה, למזמיןלמציעים בהשאלה למטרת הצעת הצעות 

מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו ויחזירם 
מקור ההפניה לא ! שגיאהף כאמור בסעי -לא יאוחר מאשר המועד האחרון להגשת ההצעות למזמין 

 .להלן .נמצא

לצורך הכנת הצעות , למציע תהא האפשרות לעשות שימוש בהצעתו ובמידע הכלול במסגרתה .31
 .אחרות

מציע לציין במפורש ומראש העל . הזכות לעיין בהצעה הזוכהתעמוד , לא זכו במכרזאשר , מציעיםל .33
ולפרט את  יעים אחריםמצבפני יהיו חסויים בפני הצגה כי לו סעיפים בהצעתו הוא מבקש יא

כמי שהסכים לחשיפת  והויראכאמור מציע שלא יציין סעיפים . סוד מקצועי או מסחריב וטעמי
 .הצעתו כולה

לא אשר , להציג בפני מציעים, דיעעל פי שיקול דעתה הבל, תהא רשאית, המזמיןועדת המכרזים של 
סחרי או מקצועי והוא דרוש על אשר להערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מ ,כל מסמך ,זכו במכרז

 .בהוראות הדיןמנת לעמוד 

 .עלותה של ההצעה הזוכה פתוחה בפני כל המציעיםתהא , בכל מקרה
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 הגשת הצעות ומועדים

 ! יש למלא את ההצעה באופן מדויק לפי הוראות מכרז זה .34

ור אשר לא צורפו אליה כל האישורים והמסמכים כאמ, המזמין רשאי לדחות על הסף כל הצעה
 .במכרז זה וזאת ללא צורך בכל הודעה נוספת

ומהווה חלק בלתי  'נספח בבנוסח המצורף למכרז זה כ, הצהרה ופרטים כללייםעל המציע למלא  .30
בעט דיו , (כולל נספחים) עותקים ולחתום עליה ועל כל דף ממסמכי המכרז (שני) 1 -ב, נפרד הימנו

 "(.החתימות: "להלן)כחול 

רוף חתימתם יתהיינה חותמת התאגיד בצ( 'שותפות וכו, חברה)יד משפטי חתימת מציע שהוא תאג .36
חשבון -דין או רואה-רךשל המורשים לחתום מטעם התאגיד ובשמו והן חייבות להיעשות בפני עו

 .רוף אישורם בדבר סמכויות החתימה בתאגיד זהיובצ

 .המכרז למסמכי תהמצורפ ,חתומים ומלאים כאמור יוכנסו למעטפה, כל מסמכי המכרז ./3

 .על ידי כל אחד מהם -מספר מציעים יחד באם קיימים המציע ועל ידי החתימות חייבות להיעשות 
 
 

 .(1'נספח ב)במסגרת נספח ההוראות והתנאים המיוחדים  23 בסעיףהצעת המציע תהא כאמור  .38

 את מחיריהןאשר , ההצעה תתייחס לכל העבודות נשוא המכרז ולא תתקבל כל תמורה בגין עבודות .39
המציע יראו את , שכן בהשמיטו את המחירים ,מרשימת הכמויות והמחיריםהמציע השמיט 

כמסכים להוציא לפועל את העבודות המתוארות בסעיף האמור ללא תשלום וכי כלל את מחירן 
 .במחיר הנקוב בסעיפים אחרים ברשימה

המציע . לית אחתהיא שלמה ומוצעת כיחידה אינטגרטיבית ותפעושתוגש במסגרת מכרז זה ההצעה  .40
 . נשוא מכרז זה, חלק ממתן השירותיםת המהוו, אחראי לכל הפעילויות

אשר הומצאה למציע ובמסגרתה כל המסמכים , יוגשו בתוך מעטפה חתומהמסמכי המכרז  .42
וזאת  "102/000/מכרז מספר : "באופן בולטיש לציין יה עלואשר  3'נספח בהמפורטים במסגרת 
  .שם המציע או כל פרט מזהה אחרות לרב, ללא כל ציון פרט אחר

מסירה אישית יש למסור ב ,בהתאם לאמור לעיל, ובה מסמכי המכרזכשהיא חתומה  האת המעטפ
  .ברעננה, 56אחוזה , המזמיןמשרדי בלתיבת המכרזים 

נספח ההוראות והתנאים המיוחדים במסגרת   24 סעיףבכנקוב המועד האחרון להגשת ההצעות הוא  .41
 .(1'נספח ב)

מקור ההפניה לא ! שגיאה הקבוע בסעיףא תתקבל ולא תידון הצעה שנתקבלה לאחר המועד ל
 .זה .נמצא

רשאי , זה ובכל מקום אחר במסגרת מכרז זה .מקור ההפניה לא נמצא! שגיאהעל אף האמור בסעיף 
בהודעה , המועדים הקבועים במסגרת המכרז לשנות איזה מבין, הבלעדי ולפי שיקול דעת, המזמין

 .בכתב שתינתן לכל המציעים
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 חובת הזוכה במכרז

על ) 'נספח גכ, המצורף למכרז זה, יהא עליו לחתום על ההסכם"( הזוכה" :להלן)זכה המציע במכרז  .43
או /בכפוף למחיקות ו -"( ההסכם: "לעיל ולהלן)ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו ( ונספחיוכל מסמכיו 
להבהרות ולשינויים , לתשובות, בהתאם להודעההמזמין יעשו על ידי יאו לשינויים ש/לתיקונים ו

כשהוא ן למזמיולהחזירו  -או קולמוס /או בשל תיקון טעויות סופר ו/ולעיל  21  -ו 18 נשוא סעיפים 
נספח ההוראות ל 14 20בסעיף לוח הזמנים הנקוב  תוךב, (ככל שקיימת חובת ביול) חתום ומבויל כדין

 .(1'נספח ב)והתנאים המיוחדים 

 .על נספחיו, התנאים לביצוע העבודות מפורטים בהסכם

 .מקור ההפניה לא נמצא! השגיאבסעיף אמור עם מסירת ההסכם כ, למזמיןעל הזוכה להמציא  .44
בנוסח ( (2) 'נספח ג)אישור ביטוחי הקבלן וכן  להלן  48כאמור בסעיף , את הערבות לביצועלעיל 

וכן את כתב הפטור , (מקוריה ונוסחב)ביטוח  ידי חברתעל כדין חתום על , הנדרש במסמכי ההסכם
וכן את , (מקוריה הנוסחב)חתום כדין על ידי הקבלן  ((א()2)'נספח ג)        הצהרת הקבלן -מאחריות 

 .(בנוסחה המקורי)חתום כדין על ידי הקבלן ( (ב()2)'נספח ג)הצהרת הקבלן עבודות בחום 

 'נספח דמסגרת לרבות הוראות החוק המפורטות ב, הזוכה יידרש למלא אחר כל חוקי העבודה .40
 .המצורף למכרז זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו

נקוב  אשר, לוח הזמניםלהתחיל בביצוע העבודות בתוך "( הזוכה: "להלןלעיל ו)על הזוכה במכרז  .46
  .(1'נספח ב)נספח ההוראות והתנאים המיוחדים ל 26סעיף ב

ההוראות והתנאים  נספחל 26סעיף  במסגרת בתוך לוח הזמנים הנקוב ,הזוכהיבצע בנוסף  ./4
  :הפעולות הבאותאת , (1'נספח ב)המיוחדים 

עבודות נשוא האו יתקשר הזוכה לביצוע /ומשנה שעימם התקשר הרשימת קבלני ימסור את  .17.2
או נוסף /אחר ונטי וווכל פרט רל ,פירוט ניסיונם וסיווגם אצל רשם הקבלניםתוך  ,המכרז
שמורה הזכות למזמין . המזמיןבאישור והכל בכפוף להוראות מכרז זה וההסכם ו, םאודות

 .משנהההחלפת קבלן את לדרוש 

בצירוף קורות  ,(דומהוכ מהנדס ביצועכולל )הזוכה ימסור את רשימת צוות הביצוע מטעם  .17.1
, כהוהזשמורה הזכות לדרוש את החלפת כל אחד מעובדי למזמין  .מקצועי ןחיים וניסיו

 .או במהלך ביצוע העבודות/בתחילת ו

 .נדרש לפי החוקהיה ו, ים מכל הרשויות המוסמכותשוראיימסור  .17.1

 .גידור אתרי  העבודה .17.1

 .זה במפורש 47 ביחס לנושאים אשר לא צוינו בסעיף , יפעל בהתאם לאמור במפרט המיוחד .17.5

נספח ההוראות ל 26בסעיף לוח הזמנים הנקוב בתוך ל "את הפעולות הנהזוכה היה ולא יבצע 
בפרויקט ויגרור חות הזמנים ייחשב הדבר כאי עמידה בלו, כאמור (1'נספח ב)והתנאים המיוחדים 

בדבר אלא אם יתקבל אישור בכתב של מנהל הפרויקט , ('נספח ג) הטלת קנסות כמפורט בהסכם
 .להשלמת הפעולות כאמורבלוחות הזמנים דחייה 

, במלואםזה  47 סעיפי המשנה של סעיף  כלהאם מולאו , המזמיןכי קביעת מהנדס , מודגש בזאת
תהא , כאמור (1'נספח ב)נספח ההוראות והתנאים המיוחדים ל 26בסעיף לוח הזמנים הנקוב בתוך 

 .מחייבת ובלתי ניתנת לערעור, סופית
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 רבות לביצוע ההסכםע

בקשר עם ביצוע , בהסכםערבות בנקאית כמפורט למזמין זוכה ימסור ה, במועד חתימת ההסכם .48
הכל , או צדדים שלישיים בגין נזקים/ו רעננהאו עיריית /והמזמין העבודות נשוא המכרז וכן לפיצוי 

 "(.הערבות לביצוע: "במכרז זה להלן)כמפורט בהסכם 

א תוחזר הערבות להצעה ל, ערבות לביצועלמזמין לא ימסור הזוכה היה ו, מבלי לגרוע מהאמור לעיל .49
 .הא רשאי להשתמש בה כערבות לביצועוהמזמין י

 למדדיהיה צמוד  ,במקרים המפורטים במסגרת הוראות ההסכם, סכום חילוט הערבות לביצוע .00
כשבסיס ההצמדה יהיה המדד , (1'נספח ב)לנספח ההוראות והתנאים המיוחדים  28בסעיף הנקוב 

והמדד הקובע יהא המדד הידוע במועד חילוט הערבות  ,הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות
 .לביצוע
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 המזמיןהחלטת 

, להתיר למציעים להשלים פרטים, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ועדת המכרזים של המזמין רשאית .02
או /ככל שלדעת ועדת המכרזים של המזמין המדובר בהשמטה בשוגג ו, מסמכים או מידע בהצעות

 .והכל בכפוף לדין ולחובת השוויון בין מציעים, בהצעה אשר נפלה, בטעות סופר גרידא

לדרוש מאת המציעים הבהרות מכל מין , על פי שיקול דעתה, ועדת המכרזים של המזמין רשאית .01
, וזאת בכל שלב של הליכי המכרז, בין בעל פה ובין בכתב, ומכל סוג שהוא הנוגעות להצעותיהם

 .ובמספר פעמים כפי שתמצא לנכון

לרבות כוח האדם המקצועי , ים של המזמין תהיה רשאית לזמן את נציגי המציעיםועדת המכרז .03
אשר , לדיון במועד שעליו תימסר הודעה מראש, העתיד לבצע את השירותים מטעמו של המציע

במסגרתו יתבקשו להציג את ההצעה וליתן הסברים והבהרות ככל שיידרשו על ידי ועדת המכרזים 
 (.לדיון בנפרד מיתר המציעים כל מציע ייכנס)של המזמין 

כפי שתפרט , ועדת המכרזים של המזמין רשאית לדרוש כי המציע יגיש לה לקראת הדיון חומר בכתב .04
 .או בכל הודעה אחרת/בהזמנה ו

משום התחייבות , ועדת המכרזים של המזמין תראה בתשובות שימסור המציע במהלך הדיון כאמור .00
או לחלק /לחלק מתנאי הצעת המציע ו, כולן או חלקן, פכוותהא רשאית לעבדן באופן שיה, המציע

 .אם וככל שהמציע יזכה במכרז, מתנאי ההסכם שייחתם בין המזמין לבין המציע

על מנת לברר פרטים לגבי , תהיה ועדת המכרזים של המזמין רשאית לפנות לכל צד שלישי, כמו כן .06
 .רך בחינת הצעת המציעאו כל פרט שהמזמין ימצא שנחוץ לצו/או הצעתו ו/המציע ו

, מובהר כי ועדת המכרזים של המזמין רשאית שלא לזמן את המציעים או מי מהם לדיון כאמור ./0
 .וההחלטה על כך מסורה לשיקול דעתה הבלעדי

ת רשאיל המזמין ועדת המכרזים ש, לעיל 57 עד  51מבלי לגרוע מכלליות האמור במסגרת סעיפים  .08
באופן שהינו נמוכה שתהא להערכתה לפסול כל הצעה , ללא כל נימוק נוסף ,(אך במפורש לא חייבת)

 (.הנקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין) מעבר לאומדן של המכרזבלתי סביר 

שתהא לפסול כל הצעה , ללא כל נימוק נוסף (תאך לא חייב) תרשאיהמזמין ועדת המכרזים של  .09
הבלעדי של  והנקבע לפי שיקול דעת) מעבר לאומדן של המכרזבאופן בלתי סביר והה או נמוכה גב

 .(המזמין

, להפעיל קשת רחבה של שיקולים לבחירת המציע הזוכה( אך במפורש לא חייב)המזמין יהא רשאי  .60
, ניסיונו ויכולותיו, אמינותו, כושרו, (לטוב ולרע)לרבות ניסיון קודם של החברה עם המציע 

 .מקצועית וכלכלית של המציע וכן כל שיקול אחר לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין, הארגונית
 .בכפוף להוראות כל דין, מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיהמזמין אין 

לפי שיקול , את הזכות הלעצמ תשומרועדת המכרזים של המזמין מובהר ומודגש בזאת כי , כמו כן .62
            או /וההסכם או לא לחתום על /לבטל את המכרז ו, בלעדי והמוחלט ומכל סיבה שהיאה דעתה

הכל כאמור בהתאם לשיקול ו, "(הפרויקטביטול " :להלן)את הפרויקט נשוא המכרז  לא לבצעש
 .ןהמזמיועדת המכרזים של הבלעדי והמוחלט של  הדעת

טענה לא תהיה למשתתפים במכרז כל , ויקטהפרלבטל את  ןהמזמיועדת המכרזים של חליט תאם  .61
לרבות , או ועדת המכרזים של המזמין/המזמין וכלפי , שהםסוג מין ומכל  ,תביעהאו /או דרישה ו/ו

 .או הכנת ההצעות במכרז/טענות בעניין עלויות ההשתתפות במכרז ו

והתקנות , 2991 -ב "התשנ, חוק חובת מכרזיםמופנה המציע להוראות , לעילמבלי לפגוע באמור  .63
 .המזמיןהחלות בשינויים המחויבים על , שהותקנו או יותקנו לגביו

 

 הפסקה וביטול ההסכם, האטהוכן  אי חתימה על ההסכםוביטול המכרז 

 :את הזכות לעשות כל אחד מאלה ושומר לעצמהמזמין מובהר בזאת כי  .64

דות נשוא הדרוש לביצוע העבוהתקציבי לא לחתום על ההסכם עם הזוכה קודם לאישור  .61.2
קיומם של מקורות כן וקיום שאר האישורים הדרושים על פי חוק והמזמין בתקציב  המכרז

 .לביצוע העבודות נשוא המכרז, כספיים הלכה למעשה

 .המזמיןלדעת , ככל שהדבר יהיה נחוץ, להורות על האטת קצב העבודות .61.1
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-שנים) 21 -לעבר ארך מיובלבד שההפסקה לא ת, להורות על הפסקה זמנית בביצוע העבודות .61.1
 .רצופים שבועות( עשר

, די מקורות כספיים להתחיל וגיע למסקנה כי אין להמזמין יאם , בכל שלב, ההסכםאת לבטל  .61.1
 .להמשיך או לסיים הפרויקט נשוא המכרז -כמו גם 

לרבות אך מבלי , קיום שאר האישורים הדרושים על פי חוקבלהתנות את ביצוע העבודות  .61.5
 .בנייה כדיןקבלת היתרי , לגרוע

או יפר את ההסכם /הזוכה במכרז לא יעמוד בתנאי המכרז ואם , בכל שלב, לבטל את ההסכם .61.6
ככל , להתקשר עם כל צד שלישי, לפי שיקול דעתו, המזמין רשאיהא יובכל מקרה כאמור 

 (.  להתקשר עם מי מהמציעים האחרים במכרז, אך מבלי לגרוע, לרבות)מצא לנכון יש

או /ווי פשיאו /ו או הזוכה בכל פיצוי/ו (המשתתף)המציע לא תזכה את המזמין ל כל פעולה כאמור ש .60
או תביעה /או דרישה ו/או הזוכה מוותרים באופן מוחלט על כל טענה ו/והמציע ו החזר כספי כלשהו

בתנאים כי , המציע במכרז מודע לכך. או מי מטעמם/ו רעננהאו עיריית /והמזמין בעניין זה כלפי 
, ר לבצעןוחזיאו מי מטעמו /המזמין ואם וזאת  ,הזכות לביצוע העבודותמציע שמר למסוימים תי

 .לפי העניין ,ממועד ביטול המכרז או ביטול ההסכם( 2) אחתבתקופה שלא תעלה על שנה 

 .('נספח ג) הסכםמסגרת הבבעניין זה נקבעו הוראות מפורטות 
 

 "עיפרון הכחול"עיקרון ה

או הנובע ממכרז זה בפני ערכאה שיפוטית מוסמכת ופסקה אותה /ר ואו הקשו/הובא עניין הנוגע ו .66
משום שאינה עומדת בדרישות הדין , כי הוראה מהוראות מסמכי מכרז זה פסולה, ערכאה מוסמכת

תיראה אותה הוראה כאילו צומצמה במידה הפחותה ביותר הנדרשת כדי , או מכל טעם אחר/ו
והוראות אלו תיוותרנה , א יפגע ביתר הוראות מכרז זהביטול או צמצום כאמור ל. שתעמוד בתוקפה

כי עקב , לפי שיקול דעתה המוחלט, בתוקף מחייב זולת אם ועדת המכרזים של המזמין תחליט
 .ביטול או צמצום כאמור יש לערוך במסמכי המכרז שינויים נוספים או לבטל את המכרז

 

 הליכים משפטיים

,    יה ותהיינה פניות לערכאות משפטיות בהקשר למכרזכי ה, ועדת המכרזים של המזמין מבהירה ./6
או הפועל מטעמה עושה כלפי המשתתפים במכרז כל מצג /או כל גורם הקשור עמה ו, אין היא

 .או את תנאיו/או ישנה את הליכי המכרז ו/או יגביל ו/בעניינם ובעניין האפשרות שצו שיפוטי יעכב ו

בחתימתו על הצעתו במכרז ובהגשתה , זה 67 ות בסעיף מבלי לגרוע מכלליות האמור במכרז זה לרב
, או תביעה כלפי ועדת המכרזים של המזמין/או דרישה ו/כי לא תהיה לו כל טענה ו, מאשר המציע

            לא לגופם של דברים, או הפועל מטעמם/או כלי כל גורם אחר הקשור עמם ו/כלפי המזמין ו
אשר נגרמו לו בהכנת הצעתו ובכל , או נזקים מכל מין וסוג שהם/ולא לעניין הוצאות שהוציא ו

, בכל הנובע מהחלטות שתקבל הערכאה השיפוטית, הקשור למכרז ולהערכתו לזכייה אפשרית
 .ישונו תנאי המכרז או יבוטל המכרז, לרבות אם בשל החלטות כאמור יעוכבו הליכי המכרז

 

 יותסוד

, לגלות ולא מוחלטת בסודיות לשמור המציעים מחויבים, במכרז המציעים להשתתפות כתנאי .68
אישור  וזאת בהיעדר, בעקיפין או/ו במישרין, כלשהי אחרת בדרך לחשוף או לפרסם, למסור, להעביר
 בעקיפין או/ו במישרין הנוגע, אחרת מדיה בכל או פה בעל, בכתב, מידע כל, מראש ובכתב, המזמין
 חשיפתם ובעקבות במכרז השתתפותם או במסגרת/ו עקב המציעים נחשפו אליו אשר, המכרז לנושא
 כל או/המזמין ו ידי על יימסר או/ו אשר נמסר נוסף מידע וכל, המכרז במסמכי הכלול למידע

 בהם ייעשו ולא, (שלא עקב הפרת הוראה זו)המצוי בנחלת הכלל  מידע למעטוזאת  ,מטעמן הפועלים
 .הגשת הצעות במסגרת המכרז לצרכי אלא ושכל שימ
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 זכויות יוצרים על מסמכי המכרז

 . (לצורך פרסום המכרז בלבד)ן כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למזמי .69

והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים , מסמכי המכרז מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה
 . אלא לצורך הכנה והגשת הצעה למכרז זה, הםלעשות כל שימוש במסמכי המכרז ובמידע המפורט ב

או /כלשהו ושלישי או למוכרם לצד /או להעבירם ו/אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו
 .להשתמש בהם לכל מטרה אחרת

והמזמין יהא רשאי לעשות בהן , ההצעות שתוגשנה על ידי המציעים תהיינה גם הן בבעלות המזמין
או מקצועי /סוד מסחרי ו -ר על ידי המציע במפורש בהצעה שהוגשה כמידע שהוגד למעט, כל שימוש

ואשר ועדת המכרזים של המזמין תהיה סבורה לגביו שהוא אכן מהווה סוד מסחרי , השייך למציע
 . על פי סמכותה בהתאם להוראות מכרז זה ולהוראות הדין, או סוד מקצועי/ו

או סוד מקצועי /בהצעה הינו בגדר סוד מסחרי וכי אמירה כללית של מציע ולפיה כל המידע , יובהר
 .לא תיחשב כעומדת בתנאי האמור לעיל

 
 

 מסמכי המכרז

מהווים חלק בלתי נפרד , בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים, המסמכים המפורטים מטה .0/
 :"(מסמכי המכרז"יחד ולחוד : להלן)מתנאי המכרז 

 .'נספח א -נוסח ערבות בנקאית להצעה  .70.2

 .2'נספח ב -ופרטים כלליים של המציע הצהרות  .70.1

 .1'נספח ב -נספח הוראות ותנאים מיוחדים  .70.1

 .1'נספח ב -תכולת מעטפת המציע  .70.1

 :על נספחיו כמפורט להלן, 'נספח ג -הסכם  .70.5

 .להסכם( 2)'נספח ג -אישור על קיום ביטוחי הקבלן  .70.5.2

בודות וכן הצהרת הקבלן ע ,להסכם( א()2)'נספח ג -הצהרה על מתן פטור מאחריות  .70.5.1
 .להסכם( (ב()2)'נספח ג)בחום 

 .להסכם( 1)'נספח ג -נוסח כתב ערבות ביצוע  .70.5.1

 .להסכם( 1)'נספח ג -חלקים מתוך חוק עבודת נוער  .70.5.1

 .להסכם( 1)'גנספח  - טכנימפרט  .70.5.5

 .להסכם( 5)'נספח ג -כתב הכמויות  .70.5.6

 .להסכם( 6)'גנספח  -הרחובות לביצוע הפרויקט רשימת  .70.5.7

 .[לא מצורף]להסכם ( 7)'גנספח  -תקנים ישראליים  .70.5.8

  .[לא מצורף]להסכם ( 8)'גנספח  -לעבודות בנייה כללי המפרט ה .70.5.9

 21  -ו 18 , 17 כאמור בסעיפים , (אם יהיו)הבהרות ושינויים , תשובות, תוכן הודעות .70.5.20
 .לעיל

 .'נספח ד -רשימת חוקי עבודה  .70.6
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 נוסח ערבות בנקאית להצעה -' אספח נ
 

 מ"בעמי רעננה 
  

 __________________בנק 
 
 /000/102מכרז מס 

 
 לכבוד

 מ"בעמי רעננה 
 
 ,.נ.א.ג
 

 ' ____________כתב ערבות מס:  הנדון
 

 
עם קשר ב"( החייב: "להלן)_______________ . ז.ת./פ.ח______ ____________על פי בקשת  .2

ערבים הננו , ברעננה ביצוע עבודות תחזוקה במערכת הביוב המרכזיתבנושא  005/1027' מכרז מס
                   10,000₪ -השווה לכולל עד לסך  לפי דרישתכם בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום

 בתוספת הפרשי הצמדה, ("הסכום היסודי: "להלן)בלבד ( דשיםשקלים חשלושים אלף : במילים)
: להלן)כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  ,ית מדד המחירים לצרכןיבגין על

לבין המדד שיהיה ידוע במועד , בין המדד שהיה ידוע במועד האחרון להגשת ההצעות, "(המדד"
 .לא יפחת מהסכום היסודיהערבות ילוט חילוט הערבות ובלבד שסכום הערבות במועד ח

 
ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב ( עשרה) 20סכום הערבות ישולם לכם על ידנו תוך  .1

מבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב  ,וזאת ללא כל תנאי
את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש או לנמק /ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח  ,כלפיכם

 .החייבתחילה את סכום הערבות מאת 
יכול שתהיה לשיעורין , ל"הנערבות סכום הכי דרישתכם לתשלום , למען הסר ספק מובהר בזאת

והתשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא 
 .יעלה על סכום הערבות

 
 .ל עליכם לצרף כתב ערבות זה"שתכם הנלדרי .1
 
מסר לנו לא יוכל דרישה על פיה צריכה לה /32.21.102עד לתאריך ערבותנו זו תישאר בתוקפה  .1

 . ל"יאוחר מהמועד הנ
 .לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת 
 
 .ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא .5
 
 .______________________י ערבות זו יש להפנות לסניף בנק דרישה על פ .6
 .____________________________________________________: שכתובתו 
 ולא, זו נותנאי ערבותעל פי לא תחשב כדרישה , דרישה שתגיע לסניפנו באמצעות הפקסימיליה 

 .תענה
 

                   
 ,בכבוד   רב         

 
 ______________בנק 

 _____________סניף 
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 הצהרות המציע ופרטים כלליים - 2'בנספח 
 
 

 מ"בעמי רעננה 
  
 

 לכבוד
 מ"בעמי רעננה 

 
 ,.נ.א.ג
 

 102/000/' מס מכרז:  הנדון
 ברעננה תחזוקה במערכת הביוב המרכזית: לביצוע עבודות   

 
 .אליו וכל המסמכים הנלווים, מ קראתי בעיון את תנאי המכרז"אני הח .2

 

 :אני מצהיר בזאת כי .1
 
 4  כמפורט בסעיף, נשוא המכרז ותסיון והמומחיות הדרושים לביצוע העבודיהנ, הנני בעל הידע .א 

 "(.ההסכם: "להלן) 'נספח גההסכם המצורף למסמכי המכרז כבמסגרת ולמכרז 
 
ח האדם הדרושים על מנת והחומרים וכ, המתקנים, ג את כל הציודאו יש בכוחי להשי, ברשותי .ב 

או ההסכם בהתאם לדרישות ולתנאים שבמסמכי המכרז /נשוא המכרז ו ותלבצע את העבוד
 .ובמועדים המפורטים בהסכם

 
או ההתחייבויות על פי הוראות המכרז /מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו, הנני מסוגל .ג 

  .או ההסכם/ו
 
 .למכרז 15 כאמור בסעיף , קרתי באתר לביצוע העבודותימ ב"אני הח .1

 

קיבלתי את כל ההסברים אשר , המפורטים לעיל, כי הבנתי את כל מסמכי המכרז ,הנני מצהיר .1
האחרים  תנאי הגישה אליו וכן כל הגורמים, טיב הקרקע, וכי מקום העבודה ביקשתי לקבל

 .וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתיהיטב ידועים ומוכרים לי  ותהמשפיעים על העבוד
 

אי ידיעת תנאי כלשהו , אי הבנה בקשר למכרז, כל טענה בדבר טעותכמו כן הבנתי ואני מסכים כי 
 .לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה על ידי, אי הכרת התנאים באתר או הקשור בביצוע העבודות

 
כי המסמכים לגביהם צוין במסגרת המכרז כי לא צורפו ואינם , כי הובהר והוסבר לי, צהירעוד אני מ

אביב -תל, 11הארבעה ' רח, של משרד הביטחון" הוצאה לאור"אוכל לקבלם או לרכשם ב, ברשותי
או דרישה /וכי לא תהיינה לי כל טענה ו, אביב-תל, 11חיים לבנון ' רח, או במכון התקנים הישראלי

 .בקשר לכךהמזמין תביעה כלפי או /ו
 
הנני מתחייב לבצע את העבודות נשוא המכרז בהתאם לכל תנאי המכרז , אם אזכה במכרז הנדון .5

בכתב הכמויות ולשביעות רצונו המלאה של וכמפורט בהסכם  ,במחיר הצעתי, ולמסמכי ההסכם
 .וזאת תוך התקופה הקבועה בהסכםהמזמין מהנדס 

 

בתוך לוח וזאת , תחייב לתכנן ולבצע את כל הפעולות המפורטות להלןהריני מ, אם הצעתי תתקבל .6
 :(1'נספח ב)נספח ההוראות והתנאים המיוחדים ל 26בסעיף הזמנים הנקוב 

 
בכפוף  - על כל חלקיו ומסמכיו המהווים יחד את מסמכי ההסכם -לחתום על ההסכם  .א 

, לתשובות, בהתאם להודעהמין המזיעשו על ידי יאו לשינויים ש/או לתיקונים ו/למחיקות ו
 -או קולמוס /או בשל תיקון טעויות סופר ו/ו למכרז 22  -ו 19 להבהרות ולשינויים נשוא סעיפים 

 .כשהוא חתום ומבויל כדיןלמזמין ולהחזיר את ההסכם 
חתומה ומבוילת להבטחת ביצוע , בלתי מותנית, המציא לכם ערבות בנקאית אוטונומיתל .ב 

 .הכל כמפורט בהסכם ,ההסכם ולהבטחת נזקים
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 .הסכםובהתאם ל, להלןביטוח כמפורט ה את מסמכילהמציא לכם  .ג 
 
   על ידי חברת הביטוח כדין חתום , להסכם (2)'נספח ג -אישור בדבר קיום ביטוחי הקבלן  .2  

 .(מקוריה ונוסחב)
 
 .על ידי הקבלןכדין חתום , ((א()2)'נספח ג) הצהרת הקבלן -כתב הפטור מאחריות  .1  
 

 .חתום כדין על ידי הקבלן( (ב()2)'נספח ג)הצהרת הקבלן עבודות בחום  .1
 
 . למכרז 47 כמפורט בסעיף  ,הפעולות הבאותאת לבצע  .ד 
 
עבודות נשוא התקשר לביצוע אאו /ו תירשימת קבלני משנה שעימם התקשרלמסור את  .2  

או נוסף /אחר ונטי וופירוט ניסיונם וסיווגם אצל רשם הקבלנים וכל פרט רלתוך  ,המכרז
שמורה למזמין . המזמיןוהכל בכפוף להוראות מכרז זה וההסכם ובאישור , םאודות

 .משנההקבלן החלפת את הזכות לדרוש 
 
בצירוף קורות , (וכדומה מהנדס הביצועכולל )למסור את רשימת צוות הביצוע מטעמו  .1  

, המציעשמורה הזכות לדרוש את החלפת כל אחד מעובדי למזמין  .מקצועי ןחיים וניסיו
 .או במהלך ביצוע העבודות/בתחילת ו

 
 .החוק נדרש לפיהיה ו, ים מכל הרשויות המוסמכותאישורלמסור  .1  
 
 .גידור אתרי  העבודהלבצע את  .1  
 
למכרז  47 ביחס לנושאים אשר לא צוינו בסעיף , לפעול בהתאם לאמור במפרט המיוחד .5  

 .במפורש
 

( ד)6 האם ימולאו כל סעיפי המשנה של סעיף , המזמיןכי קביעת מהנדס , הובהר לי ואני מסכים
 (1'נספח ב)נספח ההוראות והתנאים המיוחדים ל 26בסעיף לוח הזמנים הנקוב בתוך , זה

 .מחייבת ובלתי ניתנת לערעור, תהא סופית, כאמור
 
 ,כולן או מקצתן, לעיל 6שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף , כי ידוע לי, אני מצהיר בזאת .7

הא רשאי לחלט את והמזמין יות אאבד את זכותי לקבל העבוד, ו לשם כך/ים שהוקצב/במועד
שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות , כן ידוע לי. הערבות הבנקאית שמצורפת להצעתי זו

 .עקב הפרת התחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרזהמזמין או סעד שיעמדו לרשות 

 

נספח ל 26בסעיף לוח הזמנים הנקוב הצעתי תתקבל הנני מתחייב להתחיל בביצוע העבודה בתוך אם  .8
בתוך ולסיימה  ,לבצעה בהתאם ללוח הזמנים שהגשתי, (1'נספח ב)ההוראות והתנאים המיוחדים 

  .('נספח ג)ההסכם יקבע לפי תכנית העבודה לפי הוראות ישלוח הזמנים 
 
נספח ל 9 בסעיף כנקוב , לתום תקופת הערבות הבנקאית להצעהאותי הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב  .9

 .ל"ככל שיוארך תוקף הערבות הנ -או מועד מאוחר יותר , (1'נספח ב)ההוראות והתנאים המיוחדים 
 

הוותק המוכח , סיוניינ, ריכישו, רשאי לדרוש ממני פרטים נוספים בדבר זהותיהמזמין ידוע לי כי  .20
או להתקשרות /ו, וזאת כתנאי לבדיקת הצעתי, יכולתי הכספית, שלי בביצוע עבודות נשוא המכרז

 .המידע והמסמכים כפי שיידרשו, ואני מתחייב לספק את הפרטים, עמי
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 פרטים כלליים
 
 
 פרטים כלליים. 2
 

   (באותיות דפוס)שם מלא 

 :סוג התאגיד

 ([פרט)אחר / שותפות / פרטית / חברה ציבורית ]

  

   :מספר התאגיד

   :מקום ייסוד

   :תאריך ייסוד

   :כתובת

   :מספר טלפון

   :מספר פקס

   :דואר אלקטרוני

   :איש קשר
 
 
 תחומי עיסוק וניסיון. 1
 

   תחומי עיסוק עיקריים

   ל"פרטי ניסיון בחו

   פרטי ניסיון בישראל
 
 
 מבנה החזקות. 3
 

 שם המחזיק
 [שותף/ בעל מניות / בעלים ]

/ תעודת זהות  כתובת
 מספר רישום

המניות ' מס
המוחזקות 

 לסוגיהן

מתוך ההון  %
 המונפק
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 פרטים על חברות קשורות בישראל. 4
 

  .א

  .ב

  . ג

  .ד

  . ה
 
 
 המבנה הארגוני של המציע. 0
 

 ניסיון בתחומים שונים נות ותק במציעש' מס שם בעל התפקיד התפקיד

    ל"מנכ

    

    

    
 
 
 עובדי המציע. 6
 

 תחומי התמחות, השכלה, השכרה, מספר עובדים התפקיד

  מהנדסים

  טכנאים

  ניהול ואדמיניסטרציה

  אחר
 
 
 מורשי חתימה בשם המציע. /
 

 חתימה תאריך טלפון כתובת תעודת זהות שם מלא
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 קבלני משנה וספקים עיקריים לצורך הפרויקט. 8
 

 תרומתו לפרויקט פרטי ההתקשרות ואיש קשר ספק/ שם הקבלן 

   

   

   
 
 
 התרשים הארגוני של הפרויקט. 9
 

ניסיון בתחומי שונים  מטעם שם בעל התפקיד תפקיד
 הרלוונטיים לפרויקט

פירוט הפרויקטים שביצע בעל ]
, מיקום, לרבות תיאור, דהתפקי

היקף כספי ותרומתו של בעל 
 [התפקיד לפרויקט

    

    

    

    

    
 
 

 פרטי ניסיון רלוונטי . 20
 

פרטי המזמין ואיש 
 קשר

, תיאור הפרויקט
 מיקומו ומשכו

ההיקף הכספי של 
 הפרויקט

תרומתו של המציע 
 לפרויקט

    

    

    

    

    
 
 
 
 

 [ד הבאחתימות בעמו]
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 ,בכבוד   רב
 
 
 
 
 

 ____________________________    : תאריך
 
 

 ____________________________   : פרטים מלאים
 
 

 ____________________________ : ות/ות מלאה/חתימה
 
 
 
 
 
 

 אישור חתימה
 
 

. ז.ת_, __________ה "ח מאשר בזאת כי ה"רו/ד"עו______________________ מ "אני הח
מוסמכים לחתום בשם _________________ . ז.ת__________________ 

 .וכי הם חתמו על מסמך זה בפני, ולחייב אותה____________________ 
  
 

 ____________________________ : מלאה החתימ __________ : תאריך
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 תצהיר -( א)2'בנספח 
 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר  ____________________ז . ת ____________________מ "אני הח
 :מצהיר בזאת כדלקמן, את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן

 
תחזוקה במערכת עבודות לביצוע  /000/102' מס הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז .א .2

 ז.ת/פ.ח _____________ ___אשר מוגשים על  ידי  ,ברעננה הביוב המרכזית
 .מ"בעמי רעננה ל"( המציע" :להלן) ____________________

 .הנני משמש כמנהל המציע .ב 
 
 :בתצהיר זה .1

 :כל אחד מאלה" בעל זיקה" 

 .ידי המציע חבר בני אדם שנשלט על .א 

 :אחד מאלה, אם המציע הוא חבר בני אדם .ב 

 .בעל השליטה בו .2  

כאמור של דומה במהותו להרכב , לפי העניין, שהרכב בעל מניותיו או שותפיוחבר בני אדם  .1  
 .ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע, המציע

 .מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה .1  

או יותר ושה רבעים החזקה של של ,קרי)אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  .ג 
שליטה מהותית שנשלט , חבר בני אדם אחר -( מסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני אדם

  .בידי מי ששולט במציע

, (רישוי)בסעיף זה כמשמעותם בחוק הבנקאות " שליטה" -ו" החזקה", "אמצעי שליטה"  
 .2982 -א "התשמ

 
 :הנני מצהיר בזאת כי המציע וכל בעל זיקה אליו .1
 (את המשבצת המתאימה x -סמן ב) 

 באוקטובר  12)ג "ון התשסוה בחש"לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ
בשנה שקדמה , "(חוק שכר מינימום" :להלן) 2987 -ז "התשמ, לפי חוק שכר מינימום( 1001

 .למועד תצהיר זה

  (  1001, באוקטובר 12)ג "ון התשסוה בחש"הורשעו בשתי עבירות או יותר שנעברו אחרי יום כ
אך במועד תצהיר זה חלפו שלוש שנים לפחות  , בפסקי דין חלוטים, לפי חוק שכר מינימום

 .ממועד ההרשעה האחרונה
 
 
 .זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת .1
 
 

 ____________________________ : מלאה החתימ __________ : תאריך
 
 

 אישור חתימה
 

, הופיע בפני_________ בזאת כי ביום מאשר , ד"עו____________________ מ "חאני ה
ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת  ____________________ .ז.ת ____________________

 .     אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן
 

 ____________________________ : מלאה החתימ __________ : תאריך
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 תצהיר -( ב)2'בנספח 
 
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר  ____________________ז .ת  ____________________מ "אני הח

 :מצהיר בזאת כדלקמן, את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן
 
תחזוקה במערכת  עבודותלביצוע  /000/102' מס שה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרזהנני עו .א .2

 ז.ת/פ.ח ________________ אשר מוגשים על  ידי , ברעננה הביוב המרכזית
 .מ"בעמי רעננה ל"( המציע" :להלן) ____________________

 .הנני משמש כמנהל המציע .ב 
 
 במועד הגשת ההצעה במכרז ,משפט-יות ועומדות בבתיהתלולהלן פירוט כל התביעות האזרחיות  .1

וכן בוררויות , צד להם ואהשהמציע או כאלה /והמציע או מטעם /והמציע כנגד  ,(ל"בארץ ובחו)
הם צד , (בתוקף תפקידם) ועובדיאו /ו ומנהליאו /או נושאי המשרה בו ו/בעליו ו או/המציע ושבהן 

חמש מאות אלף שקלים ) 500,000₪פי העולה על סך של וזאת בהיקף כס, כנתבעיםאו כתובעים , להן
כי יש לפרט גם , מובהר)כל הליך כאמור אשר הינו מהותי לפעילותו של המציע  ובנוסף, (חדשים

אין צורך בפירוט עתירות מנהליות בהן מעורב , אולם, הליכים המטופלים על ידי חברות הביטוח
 (:בין כעותר ובין כמשיב, המציע

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 
 
לרבות כתבי אישום וחקירות של גופים ומוסדות ממשלתיים , פלילייםההליכים להלן פירוט כל ה .1

או נושאי /בעליו ו או/המציע וכנגד  ,במועד הגשת ההצעה, או מתנהלים/שהוגשו ו, ל"בארץ ובחו
 :(במציעבתוקף תפקידם ) ועובדיאו /ו ומנהליאו /המשרה בו ו

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 
 
, בהליכים כמפורטים לעיל והמנוהלים כיום יםהמטפלד "עוהחוות דעת צהירי זה לת מצורפת .1

 .וגובה הסיכון הכספיהם סיכויי, הכוללת פירוט סטאטוס הטיפול בכל אחד מההליכים
 
 .זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת .5
 
 

 ____________________________ : מלאה החתימ __________ : תאריך
 

 מהאישור חתי
 

, הופיע בפני_________ בזאת כי ביום מאשר , ד"עו____________________ מ "אני הח
ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת  ____________________ .ז.ת____________________ 

   .   אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן
 

 ____________________________ : מלאה החתימ __________ : תאריך
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 אישור רואה חשבון -( ג)2'בנספח 
 
 

 :בזאת כדלקמן מאשר, ____________________ז .ת  ____________________מ "אני הח
 
כת תחזוקה במער עבודותלביצוע  /000/102' מס הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז .א .2

 ז.ת/פ.ח________________ אשר מוגשים על  ידי , ברעננה הביוב המרכזית
 .מ"מי רעננה בעל"( המציע" :להלן) ____________________

 .המציעכרואה החשבון המבקר של הנני משמש  .ב 
 
 
 :כדלקמן, הריני מאשר .1

למכרז וכקבוע  4.2 עיף קודם ומוכח בביצוע עבודות כמפורט במסגרת סניסיון המציע הינו בעל  .א 
 .נספח הוראות ותנאים מיוחדים - 1'בנספח ל  3במסגרת סעיף 

     4 למכרז וכקבוע בסעיף  4.3 המציע הינו בעל מחזור כספי בהיקף כמפורט במסגרת סעיף  .ב 
 .נספח הוראות ותנאים מיוחדים - 1'בנספח ל

אחד  מכל( אחד) 2לפחות  פריט , או בחזקתו במסגרת עסקת ליסינג/המציע מחזיק בבעלותו ו .ג 
 (: ואילך 1021נת ייצור וזאת מש)או הציוד כמפורט להלן /מסוגי כלי הרכב ו

משאבה לפתיחת סתימות תהיה בעלת : את הציוד הבא הכוללת - ביובית לפתיחת סתימות. 2
מיכל למי , ר"סמ/ג"ק 210 -ובלחץ שאיננו נמוך מ, דקה/ליטר 150 -ספיקה שאיננה נמוכה מ

ושת צינור גמיש בקוטר  של, ק"מ 5שטיפה ומיכל לקליטת ביוב ובוצה בנפח כולל של לפחות 
שיזרים סילוני מים בלחץ , "(דיזה)"וראש שטיפה בקצהו ', מ 200ובאורך , רבעי צול לפחות

ציוד השטיפה יהיה עשוי כך שניתן יהיה לשאוב את המים מתוך המיכל או מתוך ברזי . גבוה
 ;תוך הקפדה על הפרדת מערכות המים, השריפה הקיימים בשטח העיר

בעלת ספיקה , משאבה לשטיפת קוים: ת הציוד הבאא הכוללת - ביובית לשטיפת קווים. 1
מיכל למי שטיפה , ר"סמ/ג"ק 210 -ובלחץ שאיננו נמוך מ, דקה/ליטר 150 -שאיננה נמוכה מ
וראש שטיפה בקצהו ', מ 200ובאורך , צול לפחות 2צינור גמיש בקוטר  , ק"מ 5בנפח של לפחות 

ה יהיה עשוי כך שניתן יהיה לשאוב את ציוד השטיפ. שיזרים סילוני מים בלחץ גבוה, "(דיזה)"
תוך הקפדה על הפרדת , המים מתוך המיכל או מתוך ברזי השריפה הקיימים בשטח העיר

 ;מערכות המים

סופר )משאבה לשטיפת קוים בלחץ גבוה : את הציוד הבא הכוללת - ביובית לחץ גבוה. 3  
, ר"סמ/ג"ק 110 -איננו נמוך מובלחץ ש, דקה/ליטר 650 -בעלת ספיקה שאיננה נמוכה מ, (קומבי

, צול לפחות( אחד ורבע) 2¼צינור גמיש בקוטר , ק"מ 20מיכל למי שטיפה בנפח של לפחות 
ציוד השטיפה . שיזרים סילוני מים בלחץ גבוה, "(דיזה)"וראש שטיפה בקצהו ', מ 200ובאורך 

פה הקיימים יהיה עשוי כך שניתן יהיה לשאוב את המים מתוך המיכל או מתוך ברזי השרי
 .תוך הקפדה על הפרדת מערכות המים, בשטח העיר

זה לעיל וככל שהמציע בחר להציג קבלן משנה לצורך הפעלת ביובית  3חרף האמור בסעיף   
כי ערכתי בדיקה וקבלן המשנה מטעמו של המציע מחזיק , הריני לאשר -לחץ גבוה מטעמו 

 .זה לעיל 1וכן את כל הציוד המפורט בסעיף , ביובית לחץ גבוה

, לרבות הנדרשים על פי הדין מצורפים לאישורי זה העתקי רישיונות רכב וביטוחים בתוקף
כלי הרכב והציוד המתאימים לדרישות  כללגבי , על ידי עורך דין" נאמן למקור"בצירוף אישורי 

 .או בחזקתו במסגרת עסקת ליסינג/אשר הינם בבעלות המציע ו, כאמור לעיל

אשר , גם כלי רכב וציוד, מ התירה לכלול לצורך תנאי זה"בע רת מי רעננהחבכי , הובהר לי
לספקי כלי הרכב והציוד  כבר שולמהנרכשו על ידי המציע וטרם סופקו ואשר תמורתם 

ימים מהמועד האחרון ( שלושים) 10ואשר מועד אספקתם לא יהיה מאוחר מאשר , במלואה
 . להגשת הצעות במכרז
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הובהר לי כי יש , כאמור דלעיל, אשר נרכשו על ידי המציע וטרם סופקולגבי כלי רכב והציוד 
, לצרף צילום חשבונית מס בנוגע לכלי הרכב והציוד בצירוף אישור נאמן למקור על ידי עורך דין

אישורי  וכן, התמורה בגין כלי הרכב והציוד מלואות בדבר תשלום בפועל של /צילום קבלה וכן
 . וד במסגרתם מצוינים מועדי אספקת כלי הרכב והציודמקור מספקי כלי הרכב והצי

ייחשבו  לא, כי לצורך חישוב עמידת המציע בכמות כלי רכב והציוד כאמור לעיל, עוד הובהר לי
 .או ציוד מעוקלים/כלי רכב ו

לכל ( ל"מעביד בין המציע לבין העובדים הנ -קיום יחסי עובד במובן ) במישריןהמציע מעסיק  .ד 
 :להלןמכל אחד מסוגי הצוותים המפורטים , (אחד) 2 ת עובדיםצווהפחות 

וכל אחד , פועלים לפחות( שני) 1הצוות כולל  -צוות לטיפול בסתימות במערכת הביוב . 2
כמפורט במפרט , מהפועלים האמורים הינו בעל ניסיון קודם בטיפול בסתימות במערכת הביוב

 .להסכם( 1)'נספח ג -הטכני

וכל אחד מהפועלים הינו , פועלים( שני) 1הצוות כולל  -ווי מערכת הביוב צוות לשטיפות ק. 1
         - כמפורט במפרט הטכני, בעל ניסיון קודם בביצוע עבודות שטיפות קווי מערכת הביוב

 .להסכם( 1)'נספח ג
 
ורי זו ולפיכך איש, במסגרת הליכי המכרז דלעיל, מ מסתמכת על הצהרתי זו"כי מי רעננה בע, ידוע לי .1

 .ניתן לאחר שערכתי בדיקה יסודית ביחס לעמידת המציע בתנאים דלעיל
 
 
 
 
 
 
 

 ____________________________ : מלאה החתימ __________ : תאריך
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 נספח הוראות ותנאים מיוחדים - 1'בנספח 
 
 

הן ביחס  -בהתאם לחלוקה המוצגת להלן  -אשר יחולו , להלן יפורטו ההוראות והתנאים המיוחדים
 :('נספח ג)למסמכי המכרז והן ביחס להסכם אשר ייחתם עם המציע הזוכה 

 למכרזביחס 

 :תיאור העבודות .2

 ברעננה תחזוקה במערכת הביוב המרכזיתביצוע עבודות  

בין אם צורפו בפועל  ,המהווים חלק בלתי נפרד הימנו, והכל כמפורט במסמכי מכרז זה ובנספחיו 
 . וכפי שיובהר למציעים במסגרת סיור המציעים, ולמסמכי המכרז ובין אם לא

דרישות מפורטות מופיעות . כי התיאור דלעיל מהווה תיאור כללי ביותר של העבודות, יודגש 
 .על נספחיו, במסגרת יתר מסמכי המכרז

  .בישראלהרשום  (שותפות / חברה)המציע הינו תאגיד (: למכרז 4.1 סעיף )המציע  .1

( שלוש) 1קודם ומוכח בביצוע לפחות ניסיון בעל  -( למכרז  4.2סעיף ) להצעה תנאי ניסיון קודם .1
אשר בוצעו , עבודות דומות לעבודות נשוא המכרז ובהיקף לא קטן מהיקף העבודות נשוא המכרז

  .(כולל 1026עד  1021השנים )ם שלפני פרסום מכרז זה השני( שלוש) 1במהלך 

בהיקף נומינלי בעל מחזור כספי על המציע להיות  -( למכרז 4.3 סעיף ) להצעהתנאי מחזור כספי  .1
 ותהאחרונ יםשנה (שלוש) 1מהלך ב( שקלים חדשיםמיליון  שני ) 000,0001₪, -יפחת משלא ממוצע 

, וזאת מהטעם שהמדובר בעבודות רגישות, (כולל 1026עד  1021השנים )שלפני פרסום מכרז זה 
   .הדורשות ניסיון ומיומנות מקצועית

, נגאו בחזקתו במסגרת עסקת ליסי/על המציע להחזיק בבעלותו ו( למכרז 4.4 סעיף ) כלי רכב וציוד .5
 (: ואילך 1021משנת ייצור )או הציוד כמפורט להלן /כלי הרכב ו כללפחות את 

משאבה לפתיחת סתימות תהיה : אשר תכלול את הציוד הבא - ביובית לפתיחת סתימות 6.2
, ר"סמ/ג"ק 210 -ובלחץ שאיננו נמוך מ, דקה/ליטר 150 -בעלת ספיקה שאיננה נמוכה מ

צינור גמיש , ק"מ 5בוצה בנפח כולל של לפחות מיכל למי שטיפה ומיכל לקליטת ביוב ו
, בקוטר אחד צול "(דיזה)"וראש שטיפה בקצהו ', מ 200ובאורך , צול לפחותאחד בקוטר  

ציוד השטיפה יהיה עשוי כך שניתן יהיה לשאוב את  . שיזרים סילוני מים בלחץ גבוה
פדה על הפרדת תוך הק, המים מתוך המיכל או מתוך ברזי השריפה הקיימים בשטח העיר

 ;מערכות המים

בעלת ספיקה , משאבה לשטיפת קוים: אשר תכלול את הציוד הבא - ביובית לשטיפת קווים 6.1
מיכל למי שטיפה , ר"סמ/ג"ק 210 -ובלחץ שאיננו נמוך מ, דקה/ליטר 150 -שאיננה נמוכה מ
יפה וראש שט', מ 200ובאורך , צול לפחות 2צינור גמיש בקוטר  , ק"מ 5בנפח של לפחות 

ציוד השטיפה יהיה עשוי . שיזרים סילוני מים בלחץ גבוה, בקוטר אחד צול  "(דיזה)"בקצהו 
כך שניתן יהיה לשאוב את המים מתוך המיכל או מתוך ברזי השריפה הקיימים בשטח 

 ;תוך הקפדה על הפרדת מערכות המים ,העיר

סופר )בלחץ גבוה  משאבה לשטיפת קוים: אשר תכלול את הציוד הבא -  ביובית לחץ גבוה 6.1
 110 -ובלחץ שאיננו נמוך מ, דקה/ליטר 650 -בעלת ספיקה שאיננה נמוכה מ, (קומבי

( אחד ורבע) 2¼צינור גמיש בקוטר , ק"מ 20מיכל למי שטיפה בנפח של לפחות , ר"סמ/ג"ק
שיזרים סילוני מים ,   2¼בקוטר  "(דיזה)"וראש שטיפה בקצהו ', מ 200ובאורך , צול לפחות

ציוד השטיפה יהיה עשוי כך שניתן יהיה לשאוב את המים מתוך המיכל או . גבוהבלחץ 
 . תוך הקפדה על הפרדת מערכות המים, מתוך ברזי השריפה הקיימים בשטח העיר
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שירותי צורך ביצוע זה לעיל וככל שהמציע יבחר להציג קבלן משנה ל 5  חרף האמור בסעיף 6.1
זה על  5  יהא רשאי המציע להסתמך לצורך עמידתו בסעיף -מטעמו  ביובית בלחץ גבוה

לעבודות בהן נדרש ביצוע עבודות ביחס  אך ורקהציוד של קבלן המשנה מטעמו וזאת 
 . באמצעות  ביובית בלחץ גבוה

מעביד  -קיום יחסי עובד במובן ) במישריןעל המציע להעסיק  -( למכרז 4.5 סעיף )כוח אדם מקצועי  .6
  :את צוותי העובדים הבאיםלכל הפחות ( ל"בין המציע לבין העובדים הנ

ועל כל אחד , פועלים לפחות( שני) 1ל ולצוות יכה - צוות לטיפול בסתימות במערכת הביוב 7.2
כמפורט  ,טיפול בסתימות במערכת הביובפועלים האמורים להיות בעל ניסיון קודם במה

 .להסכם( 1)'נספח ג -במפרט הטכני

ועל כל אחד , פועלים לפחות( שני) 1הצוות יכלול  - צוות לשטיפות קווי מערכת הביוב 7.1
, הביובמהפועלים האמורים להיות בעל ניסיון קודם בביצוע עבודות שטיפות קווי מערכת 

  .להסכם( 1)'נספח ג -כמפורט במפרט הטכני

מטעמו " שירותי הביובית -זה לעיל וככל שהמציע יבחר להציג קבלן משנה ל 6 חרף האמור בסעיף 
  במישריןהמועסק , זה על כוח האדם המקצועי 6 יהא רשאי המציע להסתמך לצורך עמידתו בסעיף  -

המיועד לבצע מטעמו , וזאת אך ורק ביחס לכוח האדם המקצועי ,על ידי קבלן המשנה מטעמו
 .לעיל 6.3 בסעיף  ןכהגדרת, עבודות באמצעות ביובית לחץ גבוה

מי משרדי ב (ללא תמורה)לקבל ניתן המכרז את  -( למכרז 5 סעיף )מסמכי המכרז  קבלתמועדי  .7
  /06.06.012 החל מיום, 25:00 - 09:00ין השעות ב, מ"בערעננה 

בנקאית צמודה רף להצעתו ערבות המציע יצ - (למכרז 8 סעיף )סכום הערבות הבנקאית להצעה  .8
וזאת , (שקלים חדשים שלושים אלף: במילים) 10,000₪ -השווה ללמדד המחירים לצרכן בסך 

  .למכרז זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו 'נספח אבנוסח המצורף כ

 תעמוד בתוקפה עד לתאריךלהצעה הערבות  - (למכרז 10 סעיף )תקופת הערבות הבנקאית להצעה  .9
32.21.102/ 

סיור /מפגשיתקיים  20:30 בשעה/28.06.102ביום  - (למכרז 16 סעיף )סיור המציעים /מפגשמועד  .20
 .ותלהכרת העבודבמשרדי המזמין מציעים 

, על המציע להודיע במכתב רשום למזמין - (למכרז 17 סעיף )המועד האחרון להבהרת מסמכי המכרז  .22
או , אי התאמה, שגיאה, על כל סתירה 17.06.1027תאריךלא יאוחר מאשר אשר יתקבל אצל המזמין 

חוסר בהירות שמצא במסמכי המכרז ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט 
והכל תוך פירוט פרטי  נשוא המכרז ותאו הנוגע לעבוד/והכלול במסמכי המכרז  ,ן כלשהויעני או

 .או מספר פקס למענה/השואל וכתובתו ו

, 56אחוזה בכתובת , נעמה קדמי' גב האליו על המציעים להפנות את ההודעה הינ, נציג המזמין 
 .רעננה

  :שלהלןבאופן הצעת המחיר תהא ( למכרז 38 סעיף ) ההצעה .21

 אשר נקבע, מ"ללא מעו( שקלים חדשים)ח "בשהצעת המציע תצוין כהנחה באחוזים מהמחיר 
  .בגין ביצוע עבודות אתזו, ((5)'גנספח )כתב הכמויות במסמכי 

 . בלבדההנחה חייבת להיות נקובה באחוזים 

במספרים , בים על ידי המציע במסגרת הצעתו במכרז זההנקו, במקרה של סתירה בין הסכומים
סכום , דהיינו -והמיטיב ביותר עם המזמין )ייקבע הסכום המחמיר יותר ביחס למציע , ובמילים

 . וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין( ההנחה באחוזים הגבוה מבין השניים
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 .על הסף ללא צורך בכל הודעה נוספת כל הנחה אחרת תיפסל

המועד האחרון  - (למכרז .מקור ההפניה לא נמצא! שגיאהסעיף )המועד האחרון להגשת הצעות  .21
 .בצהריים 20:00:00בשעה  /102./04.0תאריך להגשת ההצעות הוא 

בהתאם להוראות , וכן להמצאת כל המסמכים, על נספחיו, ('נספח ג)מועד לחתימה על ההסכם ה .21
ימים ( שבעה) 7תוך  -( למכרז  47וכן סעיף   44 -ו .מקור ההפניה לא נמצא! שגיאהסעיפים ) המכרז

 .לזוכה בדבר זכייתו במכרזהמזמין מתאריך הודעת 

 על הזוכה במכרז -(( 'נספח ג)להסכם  14.1 וכן סעיף  ,למכרז 46 יף סע)מועד לתחילת ביצוע העבודות ה .25
, ממועד קבלת הוראה בכתב מאת המזמיןימים ( עשר-ארבעה) 21תוך ב להתחיל בביצוע העבודות

 ."צו התחלת עבודה"באמצעות 

לידי הזוכה במכרז ייקבעו על ידי  נהשתימסר, אחת מבין העבודותכל ביצוע לוחות הזמנים לתחילת 
 .בתיאום עם הזוכה במכרז, וככל שניתן בנסיבות העניין, המזמין

 :הוראות מיוחדות .26

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ('נספח ג)להסכם ביחס 

ל ידי הלשכה המרכזית כפי שמתפרסם מידי חודש ע ,המחירים לצרכןמדד  -( להסכם 2.2 סעיף )מדד  .27
מדד זהה באופיו או , יחדל פרסום על ידי גוף כאמור או יוחלף במדד אחראם או ב ,לסטטיסטיקה

 .המדד שיפורסם על ידי גוף אחר

   , (שלושים אלף שקלים חדשים) ח"ש 10,000 של סך -( להסכם  9.1סעיף )הערבות לביצוע סכום  .28
  .ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו (1)'נספח גבנוסח המצורף להסכם כ, (ס ערך מוסףכולל מ)

מתפרסם על ידי ה ,המחירים לצרכןמדד  -( להסכם 9.1 סעיף )מדד אליו צמודה הערבות לביצוע  .29
מדד , על ידי גוף כאמור או יוחלף במדד אחר יחדל פרסוםאם או ב ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 .זהה באופיו או המדד שיפורסם על ידי גוף אחר

מנהל העבודה יהיה עובד מקצועי  -( להסכם 10.1.2 סעיף )ניסיונו של מנהל העבודה מטעם הקבלן  .10
 .יון בתחום העבודותשנות ניס( חמש) 5 -בעל ניסיון שאינו פחות מ

  .מבוטל .12

בגין  -( להסכם 10.1.5 סעיף )להסכם  10.1.5 בגין העסקת עובדים בניגוד להוראות סעיף ך פיצוי מוער .11
 50$פיצויים מוערכים מראש בסך למזמין ישלם הקבלן ( 'נספח ג)להסכם   10.1.5הפרת הוראת סעיף 

מאה ) %250או בסך , מנהל עבודה או עובד אחר, בעל מלאכה, לכל פועל( ב"חמישים דולר ארה)
, מהסכום שנקבע עבור יום עבודות רגיל של אדם מאותו סיווג מקצועו לכל אדם( וחמישים אחוזים

 .ל"הנסעיף הלכל יום בו יעסיקו הקבלן בניגוד להוראת  וזאת

הקבלן יבצע את הפרויקט  -( להסכם 22.1 סעיף להסכם וכן  14.1 סעיף )תקופת ביצוע העבודות  .11
 ,זה 1'נספח בלעיל ל  15כאמור בסעיף , בע על ידי המזמיןאשר ייק ,בהתאם ללוח הזמנים המפורט

 26כאמור בסעיף )פרק הזמן שייקבע על ידי המזמין ביחס לכל עבודה  בתוךוישלים את העבודות 
 . ותאת כל רכיבי העבודהכולל  ,(זה 1'נספח בלעיל ל
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 להסכם 14.9.2 סעיף ) בכל אחד משלבי הפרויקט וסיומו ום של איחורכל יפיצוי כספי מוסכם בגין  .11
צמוד למדד כשהוא , (שקלים חדשים אלפיים) 000,1₪ -לסכום השווה  -( להסכם  22.3וכן סעיף 

מבלי לגרוע מכל , וזאת, בכל אחד משלבי הפרויקט וסיומו ום של איחורעבור כל י, המחירים לצרכן
 .או הסכם בשל הפרה מהותית זו של ההסכם/תרופה אחרת העומדת למזמין על פי הוראות כל דין ו

בקשר עם ביצוע העבודות  להסכם יחול במלואו 19.4 סעיף  -( להסכם 19.4 סעיף )הפרשי הצמדה  .15
  .נשוא ההסכם

  :הוראות מיוחדות .16

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 
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 תכולת מעטפת המציע - 3'בנספח 
 
 

על המציע לכלול במסגרת מעטפת המציע את כל , לנוחיות המציעים ומבלי לגרוע מהאמור במסמכי המכרז
 :המסמכים המפורטים להלן

 

 לא מצורף/ מצורף   סעיף במכרז' מס  פרטי המסמך

     

  -  - חתומים על כל דף ודףכי המכרז מסמ

 -  6.1 , 4.1 -  של התאגידההתאגדות צילום של תעודת 

, מסמכי ההתאגדות של התאגידהעתקים מ
של החשבון -הדין או רואה-רךעובידי מאושרים 

 התאגיד

 - 4.1 , 6.1  - 

ם על האנשים המוסמכים לחתום בשם יאישור
התאגיד ולחייב את התאגיד בחתימתם על 

 מסמכי המכרז

 - 4.1 , 6.1  - 

 -  (ג)2'נספח ב,  6.2,  4.2-  מסמכים המעידים על ניסיון קודם והמלצות

 -  (ג)2'נספח ב,  6.3,  4.3-  מחזור כספימסמכים המעידים על 

הקבלנים מסמכים המעידים על קיום רישיונות 
 והיתרים

מקור ! שגיאה- 
, .ההפניה לא נמצא

 6.4 

 - 

רישוי עסקים בסיווג מתאים המציע הינו בעל 
 ביחס לעבודות נשוא המכרז

  4.6 , 6.6    

 -  6.7 , 4.4 -  בדבר היותו עוסק מורשהתקף ועדכני אישור 

מפקיד שומה או מרואה תקף ועדכני אישור 
 חשבון בדבר ניהול ספרים כחוק

 - 4.7 , 6.7  - 

מסמכים המעידים על עמידה בתנאים הקבועים 
 2976 -ו "התשל, ק עסקאות גופים ציבורייםבחו

   (א)2'נספח ב,  6.9,  4.8- 

   (ב)2'נספח ב,  6.10-  תצהיר בדבר תביעות 

   6.11 -  ית בלתי מותנית להצעהערבות בנקא

 -  16 -  מציעיםפרוטוקול סיור 

 -  19  -ו  18 , 17 -  (אם יהיו)עדכוני המכרז 

 -  2'נספח ב-  הצהרה ופרטים כלליים

כולל הצעת  - נספח הוראות ותנאים מיוחדים
 המחיר מטעם הזוכה

 -  1'נספח ב- 

  - להסכם( 1)'גנספח  -  טכנימפרט 

   להסכם( 5)'גנספח -  כתב כמויות

  - להסכם( 6)'גנספח  - ובות לביצוע הפרויקט הרחרשימת 
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 הסכם -' גנספח 
 

 הסכם

 ________שנת ___________ לחודש _____ ביום  עננהרשנערך ונחתם ב

 מ"בעמי רעננה   :ב י ן

 56מרחוב אחוזה   

 רעננה  

 מצד אחד             ("המזמין: "להלן)  

 

 _________________ :ל ב י ן

 ________, _______________' מרח  

 מצד שני              ("קבלןה" :להלן)  

 

 

, אשר פועל, 1002 -א "התשס, תאגיד בעל רישיון מכוח חוק תאגידי מים וביוב והינמזמין וה הואיל
 ;בתחומה המוניציפאלי של העיר רעננה

נספח ההוראות והתנאים המיוחדים ל 1 סעיף במסגרת  כמפורט עבודותהחליט לבצע  והמזמין הואילו
 ; "(העבודות"או " העבודה: "להלן) (1'נספח ב)

הכל , העבודות צועיבלהזמנה להגשת הצעות  __________ביום המזמין ולצורך כך הוציא  והואיל
 המזמין של /000/102' מסבמפרטים ובדרישות הקבועים במכרז , בכפוף וכמפורט בתנאים

 ;(בהתאמה, "הפרויקט" -ו" המכרז": להלן)

כי הוא בעל , והוא מצהיר, הצעה לביצוע הפרויקט  __________ביום למזמין והקבלן הגיש  והואיל
 ;המשאבים והאמצעים הדרושים לביצועו, הכישורים, המיומנות המקצועית, הניסיון, הידע

את לאשר  ,__________מיום , המזמיןשל רזים ועדת המכבמסגרת ישיבת  ,החליטוהמזמין  והואיל
 ;הצעת הקבלן ולהתקשר עמו בהסכם זה

בכפוף , את ביצוע הפרויקט, והקבלן מעוניין לקבל על עצמו, למסור לקבלןן מעונייוהמזמין  והואיל
 ;לתנאי הסכם זה להלן

 ;ות חוזה זהוהצדדים חפצים להגדיר את מערכת היחסים המשפטיים ביניהם במסגרת הורא והואיל

 

 

 :והותנה בין הצדדים כדלקמן הוצהר, לפיכך הוסכם
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 מוקדמות -' פרק א

 ונספחים מבוא .2

בין אם מצורפים ובין אם אינם )ם המפורטים להלן נספחיההמסמכים ו, המבוא להסכם .2.2
  (."ההסכם": להלן)מהווים חלק בלתי נפרד הימנו  (מצורפים להסכם

 מסמכי המכרז-  'מסמך א

 ופרטים כלליים  הקבלןצהרות ה-  2'מסמך ב

 נספח הוראות ותנאים מיוחדים -  1'מסמך ב

 רשימת חוקי עבודה-  'מסמך ד

 "אישור ביטוחי הקבלן"-  (2)'גנספח 

 "הצהרה על מתן פטור מאחריות"-  (א()2)'גנספח 

 "הצהרת הקבלן עבודות בחום"-  (ב()2)'גנספח 

 ערבות לביצוע הפרויקט-  (1)'גנספח 

 חלקים מתוך חוק עבודות נוער-  (1)'נספח ג

 טכנימפרט -  (1)'ג נספח

 כתב כמויות -  (5)'ג נספח

 הרחובות לביצוע הפרויקטרשימת -  (6)'ג נספח

 (פיםלא מצור)תקנים ישראלים -  (7)'נספח ג

 (לא מצורף)משרדית -המפרט הכללי לעבודות בנייה של הועדה הבין-  (8)'ג נספח

לבין ( (8)'מסמך ג)אי התאמה בין המפרט הטכני הכללי של הועדה הבינמשרדית  אם קיימת .2.1
התאמה בין  של איבכל מקרה  .יכריע המפרט הטכני המיוחד, ((1)'מסמך ג)המפרט הטכני 

מסמכים בהתאם תינתן העדיפות בין ה, לעיל 1.1 המפורטים בסעיף האחרים מסמכי ההסכם 
אלא אם נקבע במפורש אחרת , ("עדיפות בין המסמכים") למכרז 30 עד  28  פיםבסעילאמור 

 .האחרונה שתינתן בכתבהמפקח בכל מקרה תכריע הוראת . בהסכם זה

לשימוש , על כל המסמכים המהווים אותו, ותק מעודכן ונקי של ההסכםהקבלן יחזיק באתר ע .2.1
 .בכל עת, ווכל מי מטעמ מזמיןה

 פרשנות והגדרות  .1

ואין לעשות בהן שימוש לצורך , כותרות סעיפי ההסכם נועדו לשם הנוחות והקלת ההתמצאות .1.2
 .פרשות ההסכם או כל תכלית אחרת

זולת אם עולה , המשמעות הרשומה בצדםלצורך הסכם זה תהיה למילים ולמונחים הבאים  .1.1
 :כוונה אחרת מהקשר הדברים

 .רעננהעיריית -  "העירייה"

, י מהנדס המזמיןמונה על ידאשר , מי מטעמואו /והמזמין מהנדס -  " המפקח"
 .המזמיןל "מנכאו על ידי 

 ,המקבל על עצמו את ביצוע העבודה ,האדם או הגוף המשפטי-  "הקבלן"
, יורשיו, לרבות נציגיו, כמוגדר בגוף ההסכם, סכםבהתאם לתנאי הה

ולרבות קבלני משנה הפועלים , עובדיו, שליחיו המוסמכים, מורשיו
ועובדים של קבלני משנה כאמור עבודות בשמו או עבורו בביצוע ה

 .מזמיןהבדרך חוקית ובהסכמה בכתב של במקומו או כל מי שיבוא /ו

או  "יםאתרה"
 "העבודה יאתר"

נה בוצעת, מתחתם או מעליהם, דרכם, ין אשר בהםהמקרקע- 
לרבות מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך , העבודות
לרבות מקרקעין המשמשים כדרכי גישה לאזורי העבודה , ההסכם

 .אף אם לא נמסרו לקבלן לרשותו הבלעדית
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מובהר , פקלמען הסר ס.  פלישת אויב או אסון טבע, מלחמה מוכרזת-  "כוח עליון"
שביתות והשבתות , גיוס למילואים, רוחות חזקות, כי ימי גשם

ומחסור בכוח אדם אינם נחשבים ככוח עליון לצורך הסכם זה וכך 
ל "או הקשור עם השטחים המוחזקים על ידי צה/גם אירועים הנובע ו

 .תוצאה של אירוע כזה םאו שהינ, או שטחי האוטונומיה/ו

לרבות חקיקת , המשנית של מדינת ישראלהחקיקה הראשית ו-  "דין"
תקנים , חקיקת התברואה וחקיקת הבטיחות, התכנון והבנייה

פסקי דין וצווים של הטריבונלים השיפוטיים , וסטנדרטים מקובלים
כפי , וכן כל הוראה והנחיה של רשות מוסמכת, של מדינת ישראל

 .שיהיו בתוקף מעת לעת

רשות "
 "מוסמכת

ועדות אך מבלי למעט לרבות , שלטונית-או מעיןכל רשות שלטונית - 
, רשויות מקומיות ועירוניות, מקומיות וועדות מחוזיות לתכנון ובניה

 .וכל רשות או תאגיד אחר הנוגעים לעניין

בהוצאת הועדה הבין משרדית  ,יןיהמפרט הכללי לעבודות בנ-  "המפרט הכללי"
במהדורתו  כפי שהוא מופיע ,צ"מע / טחוןיבהשתתפות משרד הב

 .האחרונה

לרבות כל תוספת שתיווסף , הסכום הנקוב כתמורה לביצוע ההסכם-  "התמורה"
בהתאם להוראות ההסכם ולהוציא כל פחת שיופחת , לסכום הנקוב

 .מהסכום הנקוב בהתאם להוראות ההסכם

 .(1'נספח ב)ראות והתנאים המיוחדים נספח ההול  17בסעיף כנקוב -  " מדד"

 .נטיוולפי שערו היציג במועד הרל, דולר ארצות הברית-  "דולר"

ימולא החסר , עדר הוראה מפורשת בהסכם זה או על פיויבמקרה של הכי , הצדדים מסכימים .1.1
 עבודות ולבין קבלנים המבצעים עבורהמזמין על פי התנאים המקובלים בין  ,או יפורש הספק

 .המזמיןאו תביעה שתהא לו בעניין זה כלפי /או דרישה ו/בלן מוותר על כל טענה ווהק

ייחשבו גורמים אלה , המוגדר במבוא להסכם זה מורכב מיותר מגורם אחד" הקבלן"מקום ש .1.1
 . כחבים ביחד ולחוד

" הקבלן"מסירת הודעה או הוראה לאחד מאלה המהווים את , מבלי לגרוע מכלליות האמור
 . ם אחד מהם תראה כמחייבת או מזכה בהתאמה את האחריםאו פעולה ע

 הקבלןוהתחייבויות הצהרות  .3

 : ומאשר בזאת כדלקמן מתחייב, הקבלן מצהיר

ולמיטב ידיעתו גם לא  -לא ננקטה נגדו כי ו, ישראל כי הוא מאוגד ופועל כדין לפי דיני מדינת .1.2
, חיסול עסקיו, ירוקוכל פעולה שמטרתה או תוצאתה האפשרית פ -עתידה להינקט נגדו 

 .פשיטת רגל שלו או תוצאה דומה אחרת

להתקשרותו בהסכם , או הסכם/ולרבות מכוח דין , כלשהי הגבלה או מניעה, כי אין כל איסור .1.1
התחייבויותיו על כל התחייבויותיו על פיו וכי התקשרותו בהסכם זה וביצוע כל זה ולביצוע 

 . ם כאמוראו הסכ/ופיו אינם מהווים הפרה של כל דין 

וכי אושר כדין על פי מסמכי התאגדותו ונהליו , כי הסכם זה מחייב אותו ואכיף כלפיו .1.1
 . הפנימיים

הנדרשים על פי כל דין לניהול  ,או ההיתרים/שיונות ויאו הר/כי הוא בעל כל האישורים ו .1.1
 לרבות כמפורט, בפרט ,התחייבויותיו על פי הסכם זהכל וביצוע , בכלל, פעילותו הכללית

 . בהזמנה להציע הצעות

והאמצעים  כוח האדם, היכולות, הכישורים, המיומנות המקצועית, הניסיון, כי הוא בעל הידע .1.5
 . התחייבויותיו על פי הסכם זה ברמה מקצועית מעולהכל כנדרש לצורך ביצוע 
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לרבות כתב , זה כל פרטי הסכםוכי , ולרבות ההסכם מסמכי המכרז בדק ובחן את כלכי  .1.6
כתב וכן כי ; ידועים ונהירים לופרויקט והתיאורים הטכניים הקשורים בביצוע ההכמויות 

על , הכמויות ומחירי היחידות בהצעתו כוללים את כל ההוצאות הדרושות לשם קיום ההסכם
, נספחיו וכי ידוע לו כי לא יקבל כל תמורה בגין עבודות שאת מחיריהן השמיט מכתב הכמויות

 .להלן להסכם 19.1.2 כמפורט בסעיף 

העשוי להשפיע על אופן ביצוע , וכל גורם אחר בדק ובחן את כל הנתונים הפיזיים והמשפטיים .1.7
, בהתאם להסכם זההעבודות כי ביצוע , וכי בהתבסס על בדיקות אלה הוא מעריך; העבודות

יא תמורה הוגנת עבור ביצוע כל וכי התמורה על פי הסכם זה ה, הוא אפשרי ומעשי
 . התחייבויותיו על פי הסכם זה

, בביצוע העבודותכי הוא מכיר את כל התנאים הקשורים  ,הקבלן מצהיר בזאת, באופן מיוחד .1.8
 .ואת מצב רשתות המים והביוב העירוניות בעיר רעננה

טכני לפי הוראות הסכם זה ובפרט המפרט ה, הוא יבצע את העבודות במלואם ובדייקנות .1.9
 .בהתאם להוראות הסכם זה, מעת לעת, כפי שיינתנו, ובכפוף להוראות המפקח( (1)'נספח ג)

מתחייב הקבלן כי יפעל בכפוף להוראות כל דין בקשר עם מילוי , מבלי לגרוע מכלליות האמור
או הוראות המשרד /לרבות כללי משרד התחבורה ו, מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה

הנדרשים , האישורים וההיתרים כליפעל על חשבונו לשם קבלת  ובנוסף ,לבטיחות וגהות
מאת משטרת ישראל , לרבות אישורים מאת העירייה, לצורך ביצוע העבודות על פי הסכם זה

 .כנדרש על פי הוראות כל דין, וכן כל רשות סטטוטורית אחרת

ן ועד לסיום תקופת הקבלן מצהיר ומתחייב כי מיום צו  תחילת עבודה אל מול המזמי 1.20
, פרטייםלצרכנים ההתקשרות לא יתן שירותי הזמנת ביובית או פתיחת סתימות ביוב 

  .למעט במסגרת הסכם זה, בתחומי העיר רעננה' מוסדות וכד, עסקים

 מהותה של ההתקשרות  .4

בהתאם , העבודותאת ביצוע , והקבלן מקבל בזאת על עצמו, מוסר בזאת לקבלןהמזמין  .1.2
 . המזמיןהמלאה של  ולשביעות רצונ, מעת לעת, המזמיןשל  וולהנחיותילתנאי ההסכם 

גם , העבודותכי הקבלן יבצע את כל המטלות הדרושות לצורך ביצוע , למען הסר ספק מובהר
ומטלות אלה תיחשבנה ככלולות מלכתחילה במסגרת , אם אינן מפורטות במפורש בהסכם זה

 . התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה

בהתאם , ובשלמות ביצועית של כל אלמנט בעבודה ברמה מקצועית מעולההעבודות תבוצענה  .1.1
המפקח רורים של ילהוראות ולב, למפרטים, לשרטוטים, לאמור בנספחים ובהתאם לתכניות

בין  ,או כל מי שנתמנה על ידו לצורך זה במסגרת הכללית של נספחים המצורפים להסכם/ו
בהתאם לסטנדרטים וכן  לת העבודה ובין במהלך הביצועיאם הוראות אלה תינתנה בתח

 .ובהתאם להוראות כל דין, וכללים מקצועיים מעולים

את כל ההיתרים והאישורים , על אחריותו וחשבונו, במסגרת זו מתחייב הקבלן להשיג .1.1
וכן את כל האישורים הנדרשים על פי כל דין , על פי כל דיןהעבודות הנדרשים לצורך ביצוע 

 .גמר הפרויקט לצורך

 המזמיןנהלי העבודה מול  .0

 הגורם המוסמך .5.2

יכול , רשאי או חייב לבצעה על פי ההסכם שהמזמיןאו פעולה למזמין סמכות שנתייחדה 
באמצעות הגורמים המוסמכים לכך , המזמיןשתיעשה על ידי מי שהוסמך לכך בכתב על ידי 

 .("הגורם המוסמך": להלן)מלכתחילה או בדיעבד , אצל המזמין

את  ושמלהוציא אל הפועל בהמפקח בזאת את ך מסמי המזמין, מבלי לגרוע מכלליות האמור
כל הסמכויות המוקנות לו על פי הסכם זה ולבצע את כל הפעולות שהוא רשאי או חייב לבצען 

 .  אלא אם נאמר אחרת בהסכם זה, על פי הסכם זה

 המפקחפקידיו וסמכויותיו של ת .5.1

להפעיל את המפקח בזאת את  ךמסמי המזמין, ות האמורומבלי לגרוע מכללי, בנוסף .5.1.2
כל הסמכויות ולבצע את כל הפעולות אשר הפעלתן וביצוען מסורות על פי הסכם זה 

, לפרש את התוכניותהמפקח רשאי , מבלי לגרוע מהוראות האמור לעיל. המפקחבידי 
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יטב או אי בהירות לפי מ/המפרט הטכני וכתב הכמויות וכל אי התאמה ביניהם ו
, למען הסר ספק מובהר. הפוסק האחרון בנושא זההמפקח בכל מקרה יהיה . הבנתו

להפעיל את הסמכויות ולבצע את  המזמיןשל  וכי אין בכך כדי לגרוע מסמכות
 . המפקחידי באו לתקן את המאושר כאמור /או לבדוק ו/ו והפעולות האמורות בעצמ

או /הנתון לטיפולו ו, זה ובנספחיוכי כל עניין שבהסכם , הקבלן מצהיר ומסכים בזה
בכפוף )סופית  המפקחתהא החלטתו של , המפקחאו להכרעתו של /לשיקולו ו

 .ותחייב את הצדדים ללא ערעור( כאמור לעילהמזמין לסמכות 

רשאי לבדוק את  המפקחיהיה , זההסכם לפי למפקח בנוסף לכל זכות אחרת הניתנת  .5.1.1
לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים בהם העבודה ולהשגיח על ביצועה וכן ביצוע 

לבדוק אם  המפקחכן רשאי . ההסכםידי הקבלן בביצוע  וטיב המלאכה שנעשית על
 .ואת הוראותיו הוא המזמיןאת הוראות , ההסכםהקבלן מפרש כהלכה את 

במקום העבודה וכן בכל בית מלאכה  ,בכל עת ,לבקרלמפקח הקבלן חייב לאפשר  .5.1.1
ידי הקבלן או עבורו לשם הוצאה לפועל  שית עבודה עלובכל מקום אחר אשר בו נע

של טיב החומרים ושל קצב , של טיב העבודה, קורת של העבודהיבביצוע וזאת לצורך 
 .ימצא לנכון, הבלעדילפי שקול דעתו , שהמפקחצוע ולצורך כל מטרה אחרת יהב

מצד נעשתה והודעה בכתב  אשר, רשאי לאשר או לפסול כל עבודה או מלאכה המפקח .5.1.1
רשאי לבדוק  המפקח. מטעמו במקום העבודה תיחשב כמספקתמי לקבלן או  המפקח

 .כל חומר שמשתמשים בו לביצוע העבודה ,באמצעות מי מטעמוולבחון בעצמו או 

כי הקבלן מבצע את העבודות או כל חלק מהן שלא בהתאם  ,בדעהוהמפקח היה  .5.1.5
ד את הקבלן על כך רשאי אך לא חייב להעמי המפקחיהיה , זההסכם להוראות 

או חלק מהאמצעים /ובין באופן כללי ובין בצירוף כל  ,ולדרוש ממנו לבצע פעולות
 המפקחשעל הקבלן לנקוט כדי לתקן את המצב והקבלן מתחייב למלא אחר דרישות 

 .במלואן ובמועדן

או /ואו לתכניות /ואשר אינו מתאים לעבודה  ,רשאי לפסול כל חומר המפקח .5.1.6
חייב יהיה הקבלן  -או חומר כלשהו /ועבודה מסוימת  פקחהמפסל . למפרטים
או להפסיק את /או לעשות מחדש ו/או לשנות ו/או להרוס ו/או לתקן ו/להחליף ו

הכל כפי  -או שלא אושרו /ואו את השימוש בחומרים שנפסלו /העבודה הנדונה ו
 .וכן לסלק חומרים כאלה ממקום העבודה, שיהיה המקרה

לקבלן בכל עת ובכל שלב של העבודה על החלטתו לקבוע רשאי להודיע  המפקח .5.1.7
והקבלן יהיה , עדיפות של כל עבודה שהיא או חלק הימנה לגבי העבודות האחרות

וזאת בין אם  המפקחעל ידי חייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר העדיפות שיקבע 
 .נקבע מראש סדר עדיפויות זה או אחר ובין אם לא נקבע כלל

 הנחיות  .5.1

השוטפות  והפרויקט יהיה בהתאם להנחיות המפורטות בהסכם זה ולהנחיותיביצוע  .5.1.2
 .  מעת לעת המזמיןשל 

משמעותם או , התאמה או שאלה לגבי פירושם-אי, הקבלן נדרש להביא כל סתירה .5.1.1
או הנדסיים  םמכאניי, מסמכים טכניים, הוראות, דרך הפעלתם של ביטויים

 .  המזמיןשל  ולהכרעת

אין בהם כדי לשחרר את , מתן הנחיות כאמור כי מתן או אי, רלמען הסר ספק מובה .5.1.1
 . הקבלן מאחריותו על פי הסכם זה או לגרוע ממנה

על ביצוע  המזמיןכי הפיקוח המופעל על ידי , מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר
וכי אין בו כדי לשחרר את הקבלן , המזמיןהפרויקט אינו אלא אמצעי ביקורת לטובת 

 .ל פי הסכם זה או לגרוע ממנהמאחריותו ע

 אישורים .5.1

לא תבוצענה , המזמיןשל  ואישוראת אשר לפי המוגדר בהסכם זה מחייבות  ,עבודות .5.1.2
 .  אלא לאחר קבלת האישור כאמור, לפי העניין, או לא תיחשבנה כאילו בוצעו

הכוונה היא , בהקשר של קבלת אישורים המזמיןבכל מקום בהסכם זה המאזכר את  .5.1.1
ה לגורם שאיננו הגורם המוסמך יופני, במסגרת המזמין הגורם המוסמך לאישורו של
 .  הרי הם חסרים כל תוקף, גורם כאמוראותו ואישורו של 
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 . על פי הסכם זה יהיה תקף רק אם ניתן בכתב המזמיןאישור  .5.1.1

אין בהם כדי לשחרר את , מתן אישור כאמור כי מתן או אי, למען הסר ספק מובהר .5.1.1
 . פי הסכם זה או לגרוע ממנה הקבלן מאחריותו על

 נזיקין אחריות ו  .6

 מניעת מטרדים  .6.2

הולכי בו קיימת גם תנועה רבה של , כי ידוע לו שביצוע הפרויקט ייעשה בשטח, הקבלן מאשר
הקבלן מתחייב שביצוע  .שונותפעילויות ות מתקיימאו בסמוך אליו /רגל ובמסגרתו ו

לרבות בנוחיות השימוש , נוחיות הציבורהפרויקט ייעשה תוך פגיעה מזערית ככל שניתן ב
, וינקוט בכל האמצעים הדרושים לצורך כך, בדרכים או בשימוש ברכוש או ההנאה מהם

 .לרבות בהתאם להוראות כל דין

 ,טעמוימנה הקבלן נציג מוסמך מ, זה לעיל ולהלן 6.1 בסעיף האמור כלליות מבלי לגרוע מ
בור הגרים או עובדים בקרבת אזורי יאשר יהיה אחראי לקיום קשר רציף עם נציגי הצ

בור יהנוחות הנגרמת לצ העבודה ולטיפול בפניותיהם וזאת במטרה לצמצם למינימום את אי
אשר  ,או אנשי העסקים/נציג הקבלן יתקשר עם הדיירים ו. העבודה בשטחביצוע כתוצאה מ

( צא באלהלכלוך וכיו, רעש)או יפגעו כתוצאה מתופעות הלוואי /ולהניח כי יושפעו  סביר
נציג הקבלן יפרסם בשכונה פרטים אשר . זההסכם הנוצרות כתוצאה מעבודתו במסגרת 

 .בור לזהותו ולהתקשר אליו בכל הקשור לבעיות הנוצרות כתוצאה מהעבודהייאפשרו לצ

או העובדים בקרבת /ו מהדיירים ואשר הגיעה אלי ,על כל תלונהלמפקח נציג  הקבלן ידווח 
 .אתרי העבודה ומהות הפעולות אשר ננקטו על ידו לטיפול בתלונות אלו ולפתרונן

 נזק לגוף ולרכוש .6.1

או /ולמזמין  מושייגראו הוצאה /או הפסד ו/או אובדן ו/והקבלן יהא אחראי לכל נזק  .6.1.2
קבלני , ועסקיולמ, לרבות לעובדיו, או לאדם/או לרכוש ו/לבעל חיים ואו /ו הלעיריי
או מחדל /מעשה ושהו מחמת כל שלישי כלאו לצד /מועסקיהם ו, עובדיהם, משנה

אי ביצוע ההסכם או /והסכם הגורם אחר הקשור בביצוע כל או /ומקרה אסון או /ו
או מצד /ואו קבלני משנה שיעסיק /ובשלמות מצד הקבלן ההסכם אי ביצוע או /ו

או הסכם זה /בשל אי קיום הוראות כל דין ו או/ו או שכירי קבלני המשנה/ושכיריו 
לרבות כל נזק , בין אם הדבר כרוך ברשלנות ובין אם לאו, המזמיןאו הוראות /ו
קרקעיות -למערכות תת, כבלי חשמל וטלפון, או דלק נורות מים או ביוביצ, כבישיםל

לרבות , וכל סוגי עבודות ציבוריות אחרות או פרטיות/ציבורית ו, קרקעיות-ועל
או אובדן /ווכן יהיה אחראי לכל נזק , נזקים הנגרמים כתוצאה משימוש בכלי רכב

רוח סערה , תשיטפונולעבודות המבוצעות מחמת  מושייגראו הוצאה /או הפסד ו/ו
או /או הפסד ו/או אובדן ו/וכל נזק  ,על חשבונו ,לתקןיהיה ועל הקבלן וכדומה 
או /או הפסד ו/או אובדן ו/והנזק או לשלם פיצויים בגין , כאמור, מושנגרהוצאה 

העירייה על או /והמזמין ולפצות את  המזמיןהוצאה מייד עם דרישה ראשונה מאת 
או הוצאה /או הפסד ו/או אובדן ו/ותוגש בקשר עם כל נזק שחשבונו בגין כל תביעה 

 .העבודותאו אי ביצוע בשלמות של /או אי ביצוע ו/וכתוצאה מביצוע  מושייגר

, יראו את הקבלן בכל הנוגע לאתר, הראיה ונטל ההוכחה בנזיקיןלעניין נטל 
כמי שהייתה לו השליטה , אשר הובאו לאתר ולפרויקט, למערכות ולמתקנים

כמי שממונה היחיד והבלעדי עליהם ובעליהם היחיד , והמלאה והבלעדית עליהם
 כמי שהיה התופש -והבלעדי ואם נגרם נזק על ידי אש או עקב אש שיצאה מהם 

של הפרויקט ושל המתקנים שהם מקרקעין וכבעליהם , היחיד והבלעדי של האתר
 .היחיד והבלעדי של המערכות והמתקנים שהם מיטלטלין

טען הקבלן שלא התרשל בכל הנוגע לביצוע העבודה או כי לא היה ליקוי בביצוע 
 .וכחהעליו נטל הה -העבודה או כי הוא פטור מאחריות לליקוי או לנזק שנגרם בעטיו 

 .אין בסעיף זה להקנות לצד שלישי כל זכות כלפי הקבלן שאינה מוקנית לו לפי כל דין .6.1.1

 פגיעה בזכויות קנייניות .6.1

, היטל וכיוצא באלה, נזק, הליך, דרישה, בגין כל תביעה המזמיןהקבלן יפצה וישפה את 
ליך סודי או ה, ידע, זכויות יוצרים, סימני מסחר, מדגמים, הנובעים מפגיעה בזכויות פטנטים

 .ביצוע הפרויקטלשם במהלך שימוש בציוד ובחומרים שיסופקו על ידי הקבלן , זכויות דומות
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 שיפוי .6.1

מתחייב הקבלן לפצות  -זה  6 סעיף על פי מיוחד ומבלי לפגוע בשאר התחייבויותיו ב .6.1.2
, (נוסח חדש)פקודת הנזיקין על פי תביעה בגין כל  העירייהאו /והמזמין ולשפות את 

 .כל חוק אחרעל פי או , כל חוק שיבוא במקומהעל פי כפי שתתוקן מזמן לזמן או 

 ,העירייהאו את /והמזמין יהיה הקבלן חייב לפצות ולשפות את , בנוסף לאמור לעיל .6.1.1
, העירייה לשלמו מחמת הנזקים האמורים לעילאו /והמזמין חויב יבגין כל סכום ש

לשאת  ועלישאו /ב בו ויהעירייה בפועל את הסכום שנתחיאו /והמזמין  םקודם ששיל
מכל סכום שיגיע לקבלן כאמור העירייה זכאי לנכות סכום או /והמזמין היה יבו וכן 

או תשלום /לשלם פיצויים וץ אלייאו העירייה /ושהמזמין ובכל מקרה  את המזמיןמ
הקבלן מתחייב  -כאמור או הוצאה /הפסד ואו /או אובדן ו/ונזק לאחר כלשהו בקשר 

הפרשי הצמדה וריבית והוצאות  בתוספתלשלם כל פיצוי או תשלום כאמור וכל זאת 
שכר טרחת עורך דין ולרבות הוצאות , בהן בקשר לכך ועמדאו העירייה /ושהמזמין 

לקבלן  הודעה על קבלת  ןנתשהמזמין והכל בכפוף לכך , והכנת עדים ומומחים
 .לקבלן  את האפשרות להתגונן ןייד עם קבלתה ונתהדרישה מ

על פי  המזמיןאין האמור בסעיף זה בא לגרוע מהסעדים האחרים העומדים לרשות 
 .הסכם זה או על פי כל דין

על פי סעיפים  המזמיןלהבטחת תשלום הסכומים שהקבלן יצטרך לשפות בהם את  .6.1.1
לנכות או לעכב מהסכומים המגיעים או שיגיעו לקבלן על  המזמיןרשאי , 6.4.2  - 6.4.1 

וזאת על פי , סכומים בשיעור זהה להיקף הסיכון וההוצאות הכספיות, פי הסכם זה
 .המזמיןהמשפטי של היועץ חוות דעת 

בהתאם  ,הקבלןעל ידי הופקדה אשר  ,לביצוע מוצהר ומוסכם על הצדדים כי הערבות
או צדדים /העירייה ואו /והמזמין נועדה גם לפיצוי , להלן להסכם 9.1 לסעיף 

 ,כלי רכבעל ידי גרמו ילרבות נזקים שי, שלישיים בגין הנזקים בסעיף זה לעיל
 .2970 -ל "תש, (ח חדשנוס)כהגדרתם בפקודת הרכב המנועי 

רשאי לחלט את הערבות לביצוע במלואה או , או מי שהוסמך לכך על ידו/המזמין ו
או /והמזמין להבטחת פיצוי , בחלקה ללא כל תנאי וללא כל דרישה להוכחת נזק

 .זה 6 בסעיף בגין הנזקים שפורטו העירייה 

נקבעו בכל דין מוטלת על שללת לביצוע העבודה על פי כללי הבטיחות האחריות הכו .6.1.1
או מי מטעמם /והמפקח או /והמזמין אם על אף זאת תוטל על , הקבלן ואולם

או על פי חוק ארגון , 2970 -ל "תש, (ח"נ)על פי פקודת הבטיחות בעבודה , אחריות
וקים אלה בקשר או על פי תקנות מכוח חיק, 2952 -ד "תשי, הפיקוח על העבודה

בין מדין , "המזמין"בין מדין , לעבודה או בקשר לעובדים המועסקים בביצועה
יפצה  -ובין אחרת " מחזיק במקום העבודה"בין מדין , "מפקח"בין מדין , "תופש"

בגין כל נזק שנגרם , ביחד ולחוד, או מי מטעמם/והמפקח או /והמזמין הקבלן את 
 .כל אחד מהם בגין כל חיוב שהוטל עליהםלכל אחד מהם כתוצאה מכך וישפה 

או מי מטעמם לא ישאו באחריות כלשהי כלפי /והמפקח או /והמזמין כי , מוסכם ומוצהר בזה .6.5
או של בעלי חוזה /או של מודד ו/או מחדל כלשהם של מי מהמתכננים ו/הקבלן בגין מעשה ו

 .או מי מטעמם/והמפקח או /והמזמין אחרים עם 

המזמין או אשר יינתן לקבלן על ידי /ר כי אין בכל אישור אשר ניתן ומובה, למען הסר ספק .6.6
, סיום שלב משלבי הביצוע, מפרטים, אישור תוכניות, לרבות -או מי מטעמם /והמפקח או /ו

, ספקים, אישור זהות קבלני המשנה, אישורים במסגרת פעולות רישוי, אישו חשבונות
או /והמזמין היה בו כדי להטיל אחריות כלשהי על לא י -ציוד וכיוצא באלה , חומרים, יצרנים

או לגרוע מאחריותו לפי /או כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו ו/או מי מטעמם ו/והמפקח 
 .   או לפי הוראות כל דין/הסכם זה ו

כדי לגרוע מתוקפן של התחייבויות , מכל סיבה שהיא, מובהר כי אין בסיומו של הסכם זה .6.7
זה כדי לגרוע מאחריות  6 אין בהוראות סעיף וכן כי זה  6 י סעיף או אחריותו לפ/הקבלן ו

 .הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין

  ביטוח ./

 הסכםו על פי האמור בא/פי כל דין ו-של הקבלן עלאו התחייבויותיו /ובלי לגרוע מאחריותו מ 7.2
 הסכםלפני מועד תחילת העבודות נשוא על חשבונו , לרכוש ולקיים, לערוךמתחייב הקבלן , זה
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או /או מטעמו ו/או הצבת ציוד כלשהו באתרי העבודה על ידו ו/ו"( העבודות: "להלן )זה 
פה או כל תקו/וולמשך כל זמן ביצוען של העבודות ( ל"המועדים הנמבין המוקדם )עבורו 

המפורטים  את הביטוחיםאחריות מקצועית  לעניין ביטוח, להלן 4./בסעיף אחרת כמפורט 
 "(התנאים המיוחדים לביטוחי הקבלן" :להלן)זה  הסכםבבהתאם לתנאים המפורטים , להלן
אישור ביטוחי : "להלן) ממנוחלק בלתי נפרד  המהווה הסכםלמסמכי ה  (2)' נספח גוכן ל

ביטוחי " -שכולם יחד יקראו להלן) בישראללפעול מורשית כדין הח אצל חברת ביטו"( הקבלן
 (:"הקבלן

 יטוח כל הסיכונים עבודות קבלניותב 7.2.2

עבודות והציוד וכל רכוש ההמבטח במלוא ערכן את , העבודות' פרק א 7.2.2.2
קבלן בביצוען של ההקבלן המשמש את או באחריות /ואחר בבעלות 

 .זה הסכםעבודות בקשר עם ה

ל פי עהמבטח את אחריותו של הקבלן , כלפי צד שלישיאחריות ' פרק ב 7.2.2.1
 .זה הסכםבקשר עם ביצוע העבודות בקשר עם ,  דין

על פי פקודת  הקבלןהמבטח את אחריותו של  חבות מעבידים 'פרק ג 7.2.2.1
ם "התש, י חוק האחריות למוצרים פגומים"או עפ/ו( נוסח חדש)הנזיקין 

 או/ובמישרין  מטעמו או/ו ידו על המועסקים העובדים כל כלפי, 2980
 קבלני, קבלנים לרבות זה הסכם עם בקשר העבודות בביצוע בעקיפין

 .ועובדיהם משנה

או /הקבלן על פי דין בשל תביעה ו אחריותו שלהמבטח את  יטוח אחריות מקצועיתב 7.2.1
שהוגשה במשך או בשל הפרת חובה מקצועית /בגין רשלנות מקצועית ו דרישה

או מחדל רשלני /ומעשה ב שמקורם או נזק/ה גופנית ובגין כל פגיע, תקופת הביטוח
 . זה הסכם נשוא העבודות בקשר עם עובדיו או/ו מנהליו או/ו הקבלן של

חודשים לאחר  6מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר תקופת גילוי של  
 .תום תקופת הביטוח

חובה שבדין כלפיו  קבלן מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימתה 
 .בגין ביצוע העבודה

העתקים מפוליסת  למזמין להמציאמתחייב הקבלן בכתב  המזמיןל פי דרישת ע 
  .הביטוח כאמור בסעיף זה

 :יטוח כלי רכב וציוד הנדסיב 7.2.1

  או/או הציוד הכבד שבבעלותו ו/קבלן מתחייב לבטח את כלי הרכב וה 7.2.1.2
בביטוחי חובה כנדרש על  או בשימושו לצורך ביצוע העבודות/השגחתו וב

גין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב וכן בביטוח מקיף וביטוח בפי דין 
קב השימוש עאחריות כלפי צד שלישי בגין נזק לרכוש צד שלישי כלשהו 

בענף הביטוח למקרה ובמצטבר  יםהאחריות המקובל ותבגבול, רכבהבכלי 
 .לתקופת הביטוח

בין  ,כוללהל הסיכונים לציוד מכאני הנדסי מו כן יערוך הקבלן ביטוח ככ 7.2.1.1
כלפי צד שלישי כלשהו עקב על פי דין אחריות הקבלן לביטוח  ,היתר

 600,000מסך של בהנדסי בגבול אחריות או ציוד /והשימוש בציוד מכני 
בביטוחים אלו יבוטלו . למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח, ח לתובע"ש

או עקיפים בקשר לביצוע עבודות כל החריגים הנוגעים לנזקים ישירים 
 .קבלניות

, מלגזות, כולל מנופים" רכב"מוסכם כי המונח , מען הסר ספקל 7.2.1.1
גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל  ,מחפרונים ,מחפרים, טרקטורים

 .סוג

הקבלן יבטח על חשבונו הוא למשך כל מוסכם בזה כי , ומבלי לגרוע ממנו, נוסף לאמור לעילב 7.1
המתקנים וכל רכוש אחר , הציוד, דות את מכלול העבודות לרבות החומריםזמן ביצוע העבו

או אבדן /במלוא ערכם מעת לעת בפני כל נזק ו, צורך ביצוע העבודותלהעבודה  למקום שהובא
 .או על פי כל דין/זה ו הסכםהם לפי תנאי לאשר הקבלן אחראי 

 קבלנים וקבלניאו כלפי /ויכסו בין היתר גם את אחריותו של הקבלן בגין  י הקבלןטוחבי 7.1
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או מנהליו /המזמין ויורחבו ביטוחי הקבלן לשפות את ( ומבלי לגרוע מהאמור)ובנוסף משנה 
"( יחידי המבוטח: "להלן)או מי מטעמו /או מחדל של הקבלן ו/בגין כל מעשה ו או עובדיו/ו

 (.(2) 'נספח ג)ויכללו את פרקי הביטוח המפורטים בנספח אישור ביטוחי הקבלן 

 הסכםהנדרשים בקשר עם העבודות נשוא להחזיק בתוקף את כל הביטוחים  מתחייבקבלן ה 7.1
אחריות מקצועית על  ביטוח את, עם זאת. זה בתוקף הסכםבמשך כל  התקופה בה יהיה , זה

 אשר פעילות לכל דיןהבתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי הקבלן להחזיק 
 .נספחיו על הז הסכם עם בקשר ידו על נעשתה

יכלול ויתור על כל זכות , (העבודות' פרק א)לעיל  2.2.2./סעיף ביטוח הקבלן הנערך על פי  7.5
ובלבד שהאמור , או עובדיו/או מנהליו ו/המזמין ושל מבטחי הקבלן כלפי ( שיבוב)תחלוף 

 . זדוןבבדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק  

לסעיף  יסת האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הקבלן כפופהמוסכם בזה כי פול 7.6
על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי " אחריות צולבת"

 .המבוטח

כאמור פוליסות ביטוחי האחריות הנערכות על ידי הקבלן יכללו תנאי מיוחד לפיו הפוליסות  7.7
על מי בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת  או עובדיו/ו ואו מנהלי/המזמין ולשפות את  וורחבי

הכול כמפורט באישור ביטוחי  –או קבלני משנה מטעמו /ו או מחדלי הקבלן/למעשי ומהם 
 .((2) 'נספח ג)הקבלן 

שבו פועל  מזמיןהכי רכוש  ,במפורש, אחריות הקבלן כלפי צד שלישימו כן יצוין בפוליסת כ 7.8
 7.2.2.2היה להיות מבוטח על פי הביטוח שנערך בהתאם לסעיף  אשר לא בוטח או יכול, הקבלן

הנמצא ולמעט אותו חלק של רכוש שבו פועל הקבלן ו( ביטוח העבודות' לעיל בפרק א( א)
למען הסר  .לעניין ביטוח זה, ייחשב כרכוש צד שלישי, הקבלןשל בשליטתו הישירה והבלעדית 

או רשויות בהם פועל הקבלן /ו בעלי מבנים וא/כל ספק מוסכם ומוצהר כי רכוש בעלי קרקע ו
 .במסגרת ביצוע העבודות יחשב גם כן כרכוש צד שלישי

הקבלן  ,זה הסכםכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא , זה הסכםמועד חתימת ב 7.9
על כדין בנוסח המצורף כשהוא חתום  ((2) 'נספח ג)את אישור ביטוחי הקבלן  מזמיןימציא ל

מוסכם בזה כי המצאת אישור ביטוחי הקבלן חתום  (.מקוריה ונוסחב)ביטוח ידי חברת ה
 .על נספחיו הסכםכאמור לעיל מהווה תנאי יסודי לקיום ה

מועד מלא יאוחר , מזמיןנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי הב 7.20
צהרה המכתב , זה הסכם זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא הסכםחתימת 

 פטור -הצהרה "בהתאם לנוסח לנזקים  או עובדיו/או מנהליו ו/המזמין ולפטור מאחריות 
כשהוא , (בנוסחו המקורי) ('א( )2)' גכנספח זה ומסומן  הסכםצורף להמ, "לנזקים מאחריות

 .חתום כדין על ידי הקבלן

מועד מלא יאוחר , מיןמזהנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי ב 7.22
נספח תנאים , זה הסכםזה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא  הסכםחתימת 

 ('ב( )2) 'ג כנספחזה ומסומן  הסכםמיוחדים לביצוע עבודות בחום בהתאם לנוסח  המצורף ל
 .כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן  ,(בנוסחו המקורי)

ובמקרה בו העבודות נשוא , הסכםזה לעניין הסבת ה כםהסמבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות  7.21
מתחייב הקבלן לדאוג כי בידי , זה או חלק מהן יבוצעו על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן הסכם

זה לרבות בהתאם לתנאים  הסכםקבלן המשנה תהיינה פוליסות ביטוח בהתאם למפורט ב
 (.(2) 'נספח ג)ולסכומים הנדרשים באישור עריכת ביטוחי הקבלן 

או /או מנהליו ו/המזמין וכי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי , למען הסר ספק מובהר בזאת 7.21
לרבות עבודות אשר יבוצעו על , זה הסכםבגין מעשה או מחדל בביצוע העבודות נשוא  עובדיו

 או עובדיו/או מנהליו ו/המזמין ואו לפצות את /והוא יהיה אחראי לשפות ו, ידי קבלני המשנה
עקב העבודות שבוצעו על , או בעקיפין/במישרין ו, או נזק שייגרם למי מהם/כל אובדן ובגין 

באיזו מהפוליסות דלעיל ובין  או נזק כאמור מכוסה/בין אם אובדן ו, ידי מי מקבלני המשנה
 .אם לאו

הקבלן אשר נערכות כמפורט  ימתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות ביטוח הקבלן 7.21
המזמין או על ידי /פעולה אשר יידרש לעשותה על ידי המבטח ו ולעשות כללעיל  2./בסעיף 

לרבות , כדי לממש את זכויותיהם על פי תנאי הביטוח בעת הצורך או עובדיו/או מנהליו ו/ו
אם יידרש , על פי פוליסות הביטוח, או עובדיו/או מנהליו ו/המזמין ולתביעה של  והצטרפות
 .םלכך על יד



 11 

על פי מוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח , זה ובנספחיו הסכםלי לגרוע מהאמור בבבנוסף ומ 7.25
מתחייב הקבלן לפנות באופן ( ביטוחי הקבלן) 2./לסעיף איזה מהביטוחים הנערכים בהתאם 

כי נציג חברת הבטוח יגיע ללא , מידי לחברת הבטוח ולהודיע לה על קרות האירוע ולדאוג
ר כי על הקבלן לפעול על פי הוראות נציג חברת הבטוח מובה. דיחוי לאתר לבדיקת הנזק

 .לרבות להעביר לו כל מידע שידרוש, ולסייע לו ככל הנדרש

הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו , נוסף לאמור לעילב 7.26
בכל מתחייב לשאת הקבלן . לרבות פינוי פסולת והריסות מקרה הביטוחמיד לאחר קרות 

עביר אל הקבלן את הסכום מתחייב לה מזמיןוההוצאות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו ה
למען הסר ספק מובהר כי הקבלן יישא . וסכום זה בלבד, שתשלם חברת הביטוח בגין הנזק

 (לרבות ההשתתפות העצמית) בכל ההוצאות מעבר לסכום האמור שיועבר על ידי חברת הבטוח
 .בלן כל תשלום לכיסוי ההוצאות כאמורלק בחיי יהיהלא  מזמיןהוכי 

 פיעל מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח , נוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן בהסכם זהב 7.27
אלא , מזמיןישירות לישולמו , בגין נזקי רכוש, פוליסה לביטוח העבודות הקבלניותב ’פרק א
ל הוראה מתאימה פוליסת הביטוח תכלומוסכם בזה כי . א הורה אחרת בכתב למבטחואם ה

לשביעות , בשלמותו,  תיקן הקבלן בעצמו נזק המכוסה לפי פוליסת הביטוח כאמור. לעניין זה
תשלום עבור  מזמיןמהאו שטרם קיבל , מזמיןמטעם ה המפקחאו /מנהל העבודה ורצון 

ישירות על תשלום תגמולי הביטוח בכתב להורות למבטח  מזמיןהמתחייב  , העבודה שניזוקה 
 .קבלן עד לסכום הדרוש לשם קימום האבדן או הנזקלידי ה

בסעיף המפורטות  בקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסות, בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל 7.28
 או/ועם המבטח  לשתף פעולההקבלן מתחייב . מזמיןליודיע הקבלן על כך בכתב  לעיל 2./

וזאת מבלי לגרוע , ליסהבכל הדרוש למימוש זכויות על פי הפואו מי מטעמה /ו מזמיןה
 .ולנהל המשא ומתן בעצמ ואו מי מטעמ/ו מזמיןהת יומזכו

על הקבלן , מוסכם כי בכל מקרה של נזק לעבודותלעיל ולהלן זה  הסכםבלי לגרוע מהאמור במ 7.29
 .מוטלת החובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו על ידי שמאי מטעם חברת הביטוח

או /המזמין ואו זכויות /פר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו וה 7.10
 ,ואו עובדי/ו ואו מנהלי/ו מזמיןליהא הקבלן אחראי לנזקים שיגרמו , או עובדיו/מנהליו ו

והוא  הםכלפי, כספיות או אחרות, או טענות/באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות  ו
 .כאמור, ות כל טענהיהא מנוע מלהעל

בדבר עלות תיקון  ואו מפקח העבודות מטעמ/או מנהל ו/ו מזמיןהל מחלוקת בין הקבלן לבין כ 7.12
ת הנזקים אח השמאי אשר יבדוק "נזקים מבוטחים שאירעו במהלך העבודות תוכרע על פי דו

 .מטעם חברת הביטוח

או מנהליו /המזמין ות את הקבלן יהיה אחראי לשפו, כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן 7.11
באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה  או עובדיו/ו
או /מנהליו ואו /ו הקבלןעל ידי הביטוח פוליסות איזו מתנאי מתנאי או אי קיום של /ו

 .או קבלני משנה מטעמו/העובדים המועסקים על ידו ו

ידי  נערך עלהלכל בטוח  מיםקודראשוניים ו הינם על פיומפורש  תנאי ויכלל הקבלן יטוחבי 7.11
או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי /או דרישה ו/וכי מבטחי הקבלן מוותרים על כל טענה ו מזמיןה
 2982 –א "לחוק חוזה הביטוח התשמ 59או זכות כאמור  בסעיף /לרבות כל טענה ו, מזמיןה

 .ויכלפי מבטחו ןמזמיהכלפי  "ביטוח כפל" תטענולרבות כל 

יכללו תנאי מפורש ( (2) 'נספח ג)ביטוחי הקבלן הנערכים על פי נספח אישור ביטוחי הקבלן  7.11
במשך תקופת או לשנותם לרעה /את היקפם ו םצמצל או/אינו רשאי לבטלם ו על פיו המבטח

 מזמיןתישלח לאלא אם כן , "(תקופת הביטוח: "להלן)זה  הסכםביצוע העבודות נשוא 
 .יום מראש על כוונתו לעשות זאת (60)שישים , באמצעות דואר רשום,  הודעה בכתב ,ולקבלן

או מנהליו /המזמין ושכאלו לגבי   לשינוי לרעהאו /לצמצום ואו /לביטול ווכי לא יהיה תוקף 
 (60)שישים ובטרם חלוף  לעיל כאמורבכתב הודעה  נשלחהאם לא או מנהל /ו או עובדיו/ו

 .ודעההה ממועד משלוחהימים 

כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות  מזמיןלקבלן ולבכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע  7.15
מתחייב הקבלן , לעיל  14./בסעיף כאמור , או מבוטל/או משונה לרעה ו/מצומצם בהיקפו ו

לפני מועד , אישור עריכת ביטוח חדש מזמיןלערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא ל
 .או ביטול הביטוח כאמור לעילהצמצום או השינוי לרעה 

או מנהליו /המזמין ואו תביעה כנגד /או דרישה ו/כי לא תהיה לו כל טענה ו, הקבלן מצהיר 7.16
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או שהיה זכאי לשיפוי עבורו על פי הביטוחים , בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו או עובדיו/ו
או הפרת /ו, ((2) 'נספח ג)לאישור עריכת ביטוחי הקבלן ( ביטוח העבודות) 2שנערכו לפי סעיף 

זה והוא  הסכםב בהתאם לנדרשאו /או ביטוח חסר ו/ל ו"ות הנהפוליסאיזו מתנאי מתנאי 
ו מכל אחריות לנזק כאמור לרבות בגין  או עובדיו/או מנהליו ו/המזמין ופוטר בזאת את 

 לא יחול, שהאמור לעיל בדבר פטור מאחריות ובלבד. ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה
 .אדם שגרם לנזק בזדון לטובת

 הסכםעל כל הוראה אחרת ב( ולא יגרע)זה לעיל ולהלן יוסיף  הסכםהאמור בוסכם בזה כי מ 7.17
או מפקח /או מנהל ו/ו או עובדיו/או מנהליו ו/המזמין וזה בדבר פטור מאחריות כלפי 

זקים מתייחס לנ( /1./)האמור בסעיף זה   למען הסר כל ספק מובהר כי. העבודות מטעמה
 .או כל מי שבא מטעמו/זה על ידי הקבלן ו הסכםהנעוצים בביצוע העבודות נושא 

כדי להטיל , או בשינויים/המצאתם ו, כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, מוסכם בזה במפורש 7.18
או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם /ו ואו על מי מטעמ/ו מזמיןאחריות כלשהי על ה

 . זה או על פי כל דין הסכםאו התחייבויותיו של הקבלן על פי /או כדי לצמצם מאחריותו ו/ו

הקבלן לחזור מתחייב , ימים ממועד תום תקופת ביטוחי הקבלן( שבעה) 7 -לא יאוחר מ 7.19
בגין הארכת תוקפם לתקופה , לעיל 9./בסעיף כאמור ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח 

מדי , במועדים הנקובים, י הקבלןהקבלן מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוח, נוספת
 .על נספחיו הסכםהינו מחויב בעריכת ביטוחים על פי התקופת ביטוח וכל עוד 

חתום כדין על ידי מבטחי הקבלן  "עריכת ביטוחאישור "קבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת ה 7.10
 כאמור ,והצהרות חתומות על ידי הקבלן , 19./ -ו 10./, 9./כאמור בסעיפים ( בנוסחו המקורי)

ים ובהעדר קיום אישור עריכת ביטוח ומקד תנאי מתלהמהווים  ,לעיל 22./ -ו 20./בסעיפים 
או /את תחילת ולמנוע מן הקבלן  יהיה זכאי מזמיןה, הסכםאו הצהרות כאמור בהתאם ל/ו

או  הסכםי ה"עפ מזמיןוזאת בנוסף לכל סעד השמור ל ,זה הסכםנשוא עבודות הביצוע המשך 
 .הדין

או /ו( (2) 'נספח ג)בזה במפורש כי אין בהמצאת אישור עריכת ביטוחי הקבלן מוסכם  7.12
, כדי להוות אישור בדבר התאמתם של ביטוחי הקבלן למוסכם, או אי בדיקתו/בבדיקתו ו

או כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן או כדי להטיל /היקפם או היעדרם ו, תוקפם, טיבם
 .ובאים מטעמאו על מי מה/ו מזמיןאחריות כלשהי על ה

 לאלעיל  במועד כאמורוהצהרות הקבלן מען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישור הבטוח ל 7.11
, לרבות, על נספחיו זה הסכםפי -הקבלן על או לא תגרע מאחריותו של/יו ותפגע בהתחייבויות

והקבלן מתחייב לקיים את , לביצוע כל תשלום שחל על הקבלן, ומבלי לפגוע בכלליות האמור
 או ציוד/רכוש ואו הכנסת /ממנו ביצוע עבודות ו ומנעיגם אם י הסכםחייבויותיו נשוא הכל הת
ל על "בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת הביטוחים הנ. בשל אי הצגת האישורים במועד לאתר

 .זה הסכםידי הקבלן כדי לצמצם או לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבות הקבלן בהתאם ל

( ביטוח העבודות) 2סעיף פי -ם הבטוח בגין הבטוח הנערך עלקבלן מתחייב לעדכן את סכוה 7.11
השווי של כדי שישקף תמיד את מלוא , מעת לעת, ((2) 'נספח ג) באישור עריכת ביטוחי הקבלן

  .זה הסכםבקשר עם  יםהמבוטח או החומרים/או הציוד ו/או הרכוש ו/העבודות ו

או תנאי הביטוח /ת האחריות ואו גבולו/למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו 7.11
הינם דרישה מינימאלית המוטלת , זה ובאישור עריכת הביטוח הסכםהמתחייבים מן האמור ב

או /ועל הקבלן לבחון את חשיפתו לנזקים ולחבויות ולקבוע את סכומי הביטוח ו, על הקבלן
וע הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנ. או תנאי הביטוח בהתאם/גבולות האחריות ו

מי או /ו או עובדיו/או מנהליו ו/המזמין ואו תביעה כלפי /או דרישה ו/מלהעלות כל טענה ו
או תנאי הביטוח המינימאליים /או גבולות האחריות ו/בכל הקשור לסכומי הביטוח ו םמטעמ

 .כאמור

שיומצאו על ידי הבטוח  ילבדוק את אישור( אך לא חייבים) םרשאי ומי מטעמאו /ו מזמיןה 7.15
על מנת  מזמיןעל ידי הוהקבלן מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש  כאמור לעילהקבלן 

 .זה על נספחיו הסכםכאמור בסעיף הביטוח ב להתאימם להתחייבויות הקבלן

ביחס לאישורי הבטוח  ומי מטעמאו /ו מזמיןקבלן מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של הה 7.16
, או פוליסות הקבלן/ו כמפורט לעיל ביטוחי הקבלןן אישור לבדוק ולהורות על תיקו םוזכות

לביטוחים  בכל הקשורכל חובה וכל אחריות שהיא  ואו על מי מטעמ/ו מזמיןהאינה מטילה על 
ואין בה כדי לגרוע מכל  של ביטוחי הקבלן או לגבי העדרם, ותוקפם, היקפם, טיבם, כאמור

 .ןונשוא כל די זה הסכםשהיא המוטלת על הקבלן נשוא  חבות
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לשלם את דמי הביטוח , הקבלן מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו 7.17
או להפקיע את תוקף הביטוחים /לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו, במלואם ובמועדם

לדאוג ולוודא כי פוליסות , דמי הביטוח םאישורים על תשלו ,בכתב מזמיןהלבקשת  ,להמציאו
או התחייבותו על /זה ו הסכםינה בתוקף במשך כל תקופת העבודות נשוא ביטוחי הקבלן תהי

 . על נספחיו הסכםפי ה

בתום לב  הכי הפרבביטוחי הקבלן נקבע , נוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמורב 7.18
או /מנהליו ואו /פוליסת הביטוח על ידי הקבלן ובתום לב של תנאי מתנאי איזו מ או אי קיום/ו

על פי או פיצוי /לקבלת שיפוי ו או עובדיו/או מנהליו ו/המזמין ובזכויות  יפגעוא ל עובדיו
 .ביטוחים אלו

במלואם או זה  הסכםאו לא קיים הקבלן את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי /לא ביצע ו 7.19
, זה או על פי דין הסכםלפי  ומבלי לפגוע בזכויותיו, אך לא חייב, רשאי מזמיןה יהא, בחלקם

תחתיו ולשלם את דמי הביטוח על חשבונו של  במלואם או בחלקםך את הביטוחים לערו
כל סכום . יום מראש ובכתב 21לעשות כן  לקבלן על כוונתו הודיע מזמיןובלבד שה. הקבלן

 .הראשונה ועל פי דרישת מזמיןלאו התחייב בתשלומו כאמור יוחזר מיד  םשיל מזמיןשה
לנכות סכומים אלו  יהא רשאי מזמיןה, על פי סעיף זה מיןמזלחילופין ומבלי לפגוע בזכויות ה

 .לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת יהיה רשאילקבלן בכל זמן שהוא וכן  ל סכום שיגיע ממנומכ

מתחייב  הסכםבכל שלבי ביצוע ה, סף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעילבנו 7.10
אומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח ל

ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות , ל"הנ שהותקנו לפי החוקים, תקנות וכדומה, וכל הצווים
באופן , זה הסכםנשוא שליחיו שיועסקו בביצוע העבודות והאמור לעיל באופן שכל עובדיו 

 שעל פיהזכויות משך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל ביהיו בכל עת ו, מקרי או זמני
 .ל"החוקים הנ

 למלא אחר כל הקבלןמתחייב , וסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעילבנ 7.12
וכל ( ד"הפלת)או חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים /פקודת התעבורה ווהוראות  דרישות
יות אך מבלי לפגוע בכלל ,ובעיקר, ל"הנ יםשהותקנו לפי החוק, התקנות וכדומה, הצווים

לרבות אלה , זה הסכםא נשו עבודותבאופן שכל העובדים שיועסקו בביצוע ה, האמור לעיל
לנהוג ברכב  מורשים, זה הסכםתקופת  יהיו בכל עת ובמשך כל, שיועסקו באופן מקרי או זמני

 .זה הסכםוכל הוראות חוק אחר בקשר עם העבודות נשוא  ל"הנ יםעל פי החוקמנועי 

לקיים את כל הוראות הקבלן מתחייב , זה הסכםאמור בכל מקום בבנוסף ומבלי לגרוע מה 7.11
או כל רשות אחרת /החוקים והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות מכבי האש ו

 .בדבר אמצעי זהירות ומניעת נזקים אותם יש לקיים באתר העבודות

הביטוחים על פי  ובדיואו ע/או מנהליו ו/המזמין ושל  םיכללו סעיף לפיו זכות הקבלןיטוחי ב 7.11
או אישורים מתאימים מאת /לא תיפגע עקב העדר רישוי ואו פיצוי /ול לקבלת שיפוי "הנ

או האישור הינו הסיבה /למעט במקרה בו העדר הרישוי ו .הרשויות או הגופים המתאימים
 .הקרובה לנזק

העבודות  או מפקח/או מנהל ו/ו מזמיןהקבלן מתחייב לקיים על חשבונו את כל דרישות ה 7.11
או לאחר מסירתן /או המבטחים בכל הקשור להגנה על העבודות בשלבי ביצוען ו/ו ומטעמ

 .או לנקיטת אמצעי הגנה כנגד נזקי טבע/לרבות ובמפורש כל הנוגע להתקנת ו

או הכלים המובאים על ידו לאתר ביצוע /הקבלן מתחייב לקיים שמירה נאותה על כל הציוד ו 7.15
 .העבודות

או לאחר /מתחייב הקבלן כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו ו, רוע מהאמור לעילבנוסף ומבלי לג 7.16
או החברות בעלי הזכות במקרקעין בהם /לקיים במלואן את כל דרישות הגופים ו, מסירתן

זה ולהשיג את אישורם לביצוע העבודות לרבות על פי  הסכםמתבצעות העבודות נשוא 
להעביר אל הקבלן כל מסמך  מתחייב מזמיןה. מזמיןהסכמים שנחתמו בין מי מהם לבין ה

 .ל"התחייבות כנ

למען הסר כל ספק מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום דמי הביטוח בגין הביטוחים  7.17
או /וההשתתפויות העצמיות בכל מקרה נזק ו( ביטוחי הקבלן)זה  /הנערכים על פי סעיף 

ובכל , ו יחולו על הקבלן בלבדתביעה כנגד המבטח על פי פוליסות הביטוח הנערכות על יד
 .או על מי מטעמו/ו מזמיןמקרה לא על ה

מובהר בזאת כי כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות  7.18
בדבר אחריותו הבלעדית של הקבלן לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים  הסכםה
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 .או על פי הדין/זה ו הסכםב

מוסכם בזה כי , בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מכלליות האמורבנוסף ומבלי לגרוע  7.19
מהתמורה ( סעיף ביטוח)זכאי על פי תנאי סעיף זה  הינוכל סכום לו לעכב  יהא רשאי מזמיןה

ובתנאי שהודיע על כך , זה הסכםהקבלן בכל הקשור בעבודות בקשר עם דת לזכות מוהע
ה על המזמין כי עם תשלום תגמולי הביטוח מוסכם בז. ימים מראש( שבעה) 7, בכתב, לקבלן

יושב לקבלן הסכום המעוכב בניכוי , במלואם ויישוב התביעה בהתאם למוסכם על המזמין
 בקשר עם התביעה לתגמולי הביטוח( באם נגרמו)הוצאות שנגרמו למזמין 

ו כולן א, (ביטוח)זה  /מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת הוראות סעיף  7.50
 .זה הסכםמהווה הפרה יסודית של , חלקן

 נוהלי טיפול בתביעות מיוחדות .8

 :תחולנה ההוראות כדלהלן, ומבלי לגרוע מהם, לעיל 7  -ו 6 בכפוף לאמור בסעיפים 

 ות מגובה ההשתתפות העצמית טיפול בתביעות ודרישות הנמוכ .8.2

בגין כל אירוע באתר , אודות כל דרישה מצד מתלונן כלשהו המזמיןהקבלן יידע את  .8.2.2
, לרבות דרישה הנמוכה מגובה ההשתתפות העצמית, בתקופת פעילותו, או סמוך לו

  .ולרבות דרישה אותה סילק כנגד כתב ויתור

בגין נזקים , ותוגש לידע בכתב את הקבלן בדבר כל דרישה כספית שיהמזמין  .8.2.1
עד לגובה , באתר העבודהשל הקבלן בעת פעילותו , על פי טענת המתלונן, שאירעו

 .לעיל 7 ההשתתפות העצמית על פי פוליסת הביטוח כאמור בסעיף

, אליו יום ממועד שיגור המכתב( ואחד-עשרים) 12 בתוך תקופה של, הקבלן מתחייב
הודעה  המזמיןאו להעביר אל , כתב ויתור או סילוק מצד המתלונןלמזמין למסור 

 .תוך פירוט מדויק של טענותיו כנגדה, בדבר הסתייגות מהתביעה

לסלק כל תביעה עד לסך בו תעמוד ההשתתפות  המזמיןהקבלן מסמיך בזאת את  .8.2.1
 ול פי שיקוליוע, וזאת על חשבונו של הקבלן, מעת לעת, העצמית כלפי המבטח

סעיף קטן במסגרת  הודעה כאמור הקבלן ובלבד ששוגרה אל, המזמיןשל הבלעדיים 
 .לעיל 8.1.2 

אשר יהא חייב לפרוע את , הא רשאי לחייב את חשבון הקבלן בכל עתהמזמין י .8.2.1
 .ימים ממועד קבלת הדרישה( שבעה) 7 תוך, הסכום

 בתביעות קטנות טיפול .8.1

הקבלן מסמיך בזאת את נציגי המבטח לסלק כל תביעה המסווגת כתביעה הנופלת  .8.1.2
בגובה , בכל מקרה, ולגרום לחיובו, לתביעות קטנותבית המשפט לסמכותו של 

 .ההשתתפות העצמית

וחיובו של הקבלן , המזמיןשל  וביצוע החיוב הכספי יוכל להיעשות על ידי חיוב חשבונ
 .לעיל 8.1.4 ל פי סעיף קטן ידו יהא ע על

 ובין אם הוגשה נגד, כתביעה קטנה, ועביר לקבלן כל תביעה המוגשת נגדהמזמין י .8.1.1
, ובין אם הוגשה גם כנגד אחרים ביחד עם הקבלן וובין אם הוגשה נגד, באופן בלעדי

לבית המשפט שיגור נציג על ידי לרבות  ,ועל הקבלן תוטל החובה לטפל בתובענה זו
 .לתביעות קטנות

 .באם יחפוץ בכך, בבית משפט ולייצג עצמ המזמיןאין באמור כדי לגרוע מזכות 

לתביעות בבית המשפט א וחויב היהא זכאי לחייב את הקבלן בכל סכום בו המזמין י .8.1.1
לרבות  ,ולתחום עבודתו, בגין אירוע המיוחס לתקופת עבודתו של הקבלן, קטנות

 קטן מפורט בסעיףבהתאם ל המזמין ובלבד שפעל, בהליך בו נמנע הוא מלייצג עצמו
 .לעיל 8.2.2 

לרבות , תחול בכל עת שהיא הז 8.2 מוצהר בזאת כי הוראת סעיף , למען הסר ספק .8.1.1
 .סיום העבודות ועריכת חשבון סופי לאחר
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או אשר , הא רשאי לקזז כספים המגיעיםהמזמין ימוצהר בזאת כי , למען הסר ספק .8.1.5
לרבות על פי כל הסכם אחר שנחתם , מכל מקור שהוא, לקבלן ועשויים להגיע ממנ
 .ומכל סכום לו יהא זכאי כלפי, עמו או שיחתם עמו

 ביצוע ערבות .9

בלתי תלויה , ערבות בנקאית אוטונומית, למזמיןיא הקבלן ימצ ,ד חתימת הסכם זהמבמע .9.2
 29בסעיף כנקוב  שיעורב, התחייבויותיו על פי ההסכםמלוא להבטחת מילוי , ובלתי מותנית

 (1)'נספח גבנוסח המצורף להסכם זה כו, (1'נספח ב)נספח ההוראות והתנאים המיוחדים ל
 ."(ועהערבות לביצ: "להלן) ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו

נספח ההוראות והתנאים המיוחדים ל 10בסעיף הנקוב  הערבות לביצוע תהא צמודה למדד
כאשר המדד הבסיסי יהיה המדד הידוע במועד האחרון בו הוגשו ההצעות למכרז , (1'נספח ב)

תעמוד בתוקפה לביצוע הערבות . והמדד הקובע יהיה המדד הידוע בחודש בו תחולט הערבות
הערבות . להלן  18ף בהתאם לאמור בסעי, תום תקופת ההסכםיום מ( שלושים) 10עד תום 

 ".מ"בעמי רעננה "תינתן לפקודת 

, בקשר עם התחייבויות הקבלן לפי הסכם זה על נספחיו, בין היתר, הערבות לביצוע תינתן
במסגרת הסכם זה הזמנים שייקבע  התקדמות העבודה לפי לוח, מבלי למעטאך , לרבות

כאמור , או צדדים שלישיים בגין נזקים/העירייה ואו /והמזמין וכן להבטחת פיצוי  ונספחיו
 .לעיל 6  בסעיף

 ולפי שיקול דעת, את הזכות ושומר לעצמהמזמין , מבלי לגרוע מהוראות האמור לעיל ולהלן
הנדרשת מהקבלן וזאת לאחר חלוף פרק זמן , להקטין את סכום ערבות הביצוע, יהבלעד

 .מתחילת ביצוע העבודות ובהתאם להתקדמותן

כנדרש על פי הוראות , הפרויקטהקבלן לא יתחיל בביצוע באם כי , מוסכם בזה בין הצדדים .9.1
זכאי  אהי, המפקחהקבלן ללא אישור על ידי רה של הפסקת עבודה או בכל מק, הלןל 14  סעיף

 .לחלט ולממש את הערבות לביצוע שנתן הקבלןהמזמין 

הקבלן מתחייב להתאים את סכום הערבות לביצוע והביטוחים לשינויים בהיקף ההסכם  .9.1
 .המפקחעשו בכתב על פי הוראות ישי

רף הקבלן להצעתו במכרז לא ישצ הערבות, ערבות לביצוע היה והקבלן לא ימסור למזמין .9.1
 .רשאי להשתמש בה כערבות לביצועוהמזמין תוחזר 

, את הערבות לביצועלמזמין כדי לגרוע מחובתו של הקבלן ליתן לעיל אין באמור בסעיף זה 
 .כמפורט לעיל

.  לשיעוריןבפעם אחת או , כולו או חלקו, לביצוע הא רשאי לגבות את סכום הערבותהמזמין י .9.5
ישלים הקבלן מיידית את סכום הערבות , סכום כלשהולביצוע  הערבותמגבה מין והמזהיה 

 . לסכומה המקורילביצוע 

בכל עת בה הופרה על ידי הקבלן הוראה או לביצוע  הא רשאי לחלט את הערבותהמזמין י .9.6
וכן לעיל  9.1  ףכמוגדר בסעי ,אשר להבטחת קיומן נתנה הערבות ,הצהרה על פי הסכם זה

 .הקבלן על פי הסכם זהאת מלמזמין לגביית כל הכספים המגיעים 

במקרה בו תוקף הערבות עומד לפקוע בתוך , לביצוע רשאי לחלט את הערבותהמזמין הא יכן 
לעיל   9.1למרות שטרם הגיע המועד האמור בסעיף וזאת ימים ( ואחד-עשרים) 12 -מ פחות

 .  (כפוף להארכת תקופת ההסכם על ידי המזמין) והקבלן לא האריך את תוקפה של הערבות

המצאת  במצב של אי, או על פי כל דין/ועל פי הסכם זה , המזמיןשל  ומבלי לגרוע מזכויותי .9.7
אי לעכב את פירעונם רשהמזמין הא י, הארכתה כנדרש השלמתה או אי אי, לביצוע הערבות

ולהשתמש בכספים המעוכבים , על פי הסכם זה ,או שיגיעו לקבלן ,של חשבונות המגיעים
 .למטרות עבורן נועדה הערבות

 הנובעות מעצם הפרת ההסכם או הנובעות מאי, המזמיןאין באמור לעיל כדי לפגוע בזכויות 
ת העיכוב הנזכרת לעיל כדי ואין בזכו, הארכתה השלמתה או אי אי, לביצוע מסירת הערבות
 .לקזז או להפחית סכום אחר לפי הוראות אחרות של ההסכם, לעכבהמזמין לפגוע בזכויות 

לרבות מס , ערבות לביצועה השלמת או הארכת, הוצאתהקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות ב .9.8
 .(אם וככל שתחול חובת ביול) בולים
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ת וניתנת לחילוט על יבלתי מותנ, אוטונומית ההינ, ערבות הביצועכי  ,יובהר ,למען הסר ספק .9.9
או להנמקה וללא צורך לדרוש /ללא כל דרישה להוכחת נזק ו, המזמיןפי פנייה חד צדדית של 

 .מאת הקבלןלביצוע תחילה את סכום הערבות 

 

 הכנות -' פרק ב

 צוות העבודה של הקבלן .20

 צוות העבודה .20.2

י ניסיון בביצוע העבודות הקבלן ימנה צוות עבודה של אנשי מקצוע מעולים ובעל .20.2.2
בהרכב ובמספר ותוך הקצאת שעות עבודה כנדרש , הכלולות במסגרת הפרויקט

לפי הוראות הסכם זה באופן המיטבי בהתאם לקצב הדרוש ולביצוע הפרויקט 
 (.  "צוות העבודה": להלן)

מומחה ימנה הקבלן מנהל עבודה , לעיל 10.1.1 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .20.2.1
ברציפות במהלך כל תקופת ביצוע בקביעות ומצא באתר יאשר י, מטעם הקבלן

, בכל הימים ובכל שעות ביצוע העבודה, המזמיןהפרויקט ועד למסירת הפרויקט לידי 
המפרטים הטכניים ושאר מסמכי , יבין את התכניות, ישגיח על ביצוע הפרויקטאשר 

ד וויעמהדרישות והביאורים מטעם מנהל הפרויקט , יקבל את ההוראות, םההסכ
על הקבלן להודיע למשרד העבודה על מינויו של מנהל . בכל עת המזמיןלרשות 

 20 בסעיף מנהל העבודה יהיה עובד מקצועי בעל ניסיון כנקוב . העבודה מטעמו
 .(1'נספח ב)אות והתנאים המיוחדים נספח ההורל

כאחראי על , בין היתר, מנהל העבודה מטעם הקבלן ישמש, בנוסף לאמור לעיל
הבטיחות במקום העבודה במשך כל תקופת ביצוע העבודה ועבור כל העבודות 

או על ידי /לרבות עבודות המבוצעות על ידי קבלני משנה ו, והפעולות המבוצעות בו
נהל העבודה יחזיק בתעודה מתאימה לעניין היותו אחראי על מ". קבלנים אחרים"

 .בהתאם להוראות כל דין, הבטיחות

, אשר ניתנה למנהל העבודה מטעם הקבלן, המזמיןכל הודעה או הוראה מאת 
 . תיחשב כאילו ניתנה לקבלן

 . מבוטל .20.2.1

 .מבוטל .20.2.1

הל מנ, לרבות)רשאי להורות לקבלן להחליף כל אחד מאנשי צוות עבודתו המפקח  .20.2.5
יד מן האתר כל אחד מאנשי יאו להורות לקבלן להרחיק מ( מטעם הקבלןהעבודה 

ישא בגין כך בכל אחריות יומבלי ש, הבלעדי ובכל עת ועל פי שיקול דעת, צוות עבודתו
 . כלפי הקבלן או כלפי אנשי הצוות

 פיצויים מוערכים מראש בסךלמזמין בגין הפרת הוראת סעיף זה ישלם הקבלן 
וזאת לכל יום בו , (1'נספח ב)נספח ההוראות והתנאים המיוחדים ל  22יף בסעהנקוב 

 . יעסיקו הקבלן בניגוד להוראת סעיף זה

הקבלן אחראי להשגת כל האישורים , מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה לעיל ולהלן .20.2.6
  .בישראל דין להעסקת עובדים זריםעל פי כל הנדרשים 

כי עובדיו לא ישוטטו באתר ובסביבותיו ולא יפריעו לעבודות , הקבלן יבטיח .20.2.7
כי עובדיו לא יביאו משקאות חריפים לאתר וכי יהיו , י העבודותהמתבצעות באתר

 .פיכחים בכל שעות עבודתם

לביצוע הפרויקט יועמדו ללא תשלום נוסף ומחיר המזמין העובדים שיועמדו לרשות  .20.2.8
 .זה כלול במחירי היחידה ולא ישולם בנפרד 10.1 בסעיף  ביצוע האמור

 .עבודה במצבי חירום .20.2.9

, לרבות אך מבלי למעט)העבודות ימשיכו להינתן גם בשעת חירום  .20.2.9.2
על הקבלן לקחת בחשבון שכל (. פיגוע וכיוצא באלה, אסון טבע, מלחמה

ת ההסכם ובפרט המפרט הטכני יימשכו העבודות המפורטות במסגר
ועל הקבלן יהא להתארגן עם כוח האדם והציוד , כסדרן גם בשעת חירום
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שבשעת חירום ניתן יהיה לעמוד בדרישות ההסכם , המתאימים לכך
צוות העבודה שהוגדר הקבלן מתחייב לריתוק  ;במלואן ובמועדיהן

שות רהבשעת חירום על פי הוראות בהתאם להוראות הסכם זה 
 . משרד הכלכלהולביוב והוראות מים ממשלתית לה

עם , אולם, בשעת חירום המזמין ישקול להסתפק בעבודות מינימאליות .20.2.9.1
עד לביצוע , על הקבלן יהא להשלים את מלוא העבודות, גמר מצב החירום

 ;כאילו העבודות ניתנו ובוצעו במצב פעילות רגיל, מושלם

ו חלק מהעבודות במצב חירום כי ההחלטה האם לוותר על כל א, מודגש .20.2.9.1
או /ולקבלן לא תהא כל טענה ו, הינה לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין

 . או תביעה בקשר לכך/דרישה ו

 תנאי עבודה .20.1

הקבלן יהא אחראי לבדו להספקת סידורי נוחיות ותנאי עבודה נאותים ובטוחים  .20.1.2
נאים לשמירת מתחייב הקבלן להבטיח תנאי בטיחות ות, בכלל זה. לצוות העבודה

כפי שיידרש  -ובאין דרישה חוקית , בריאות העובדים ורווחתם כנדרש על פי כל דין
 .2951 - ד"תשי, במובן חוק ארגון הפיקוח על העבודה, על ידי מפקחי העבודה

במקרה של עבודות מיוחדות ידאג הקבלן להספקת , מבלי לגרוע מכלליות האמור
 . דהבגדי עבודה מיוחדים עבור צוות העבו

הקבלן יהא אחראי לקיום כל דרישות הדין לגבי העסקת צוות העבודה ולגבי עבודתו  .20.1.1
 .ולהשגת כל ההיתרים והאישורים הנדרשים על פי כל דין, בפרויקט

 :מבלי לגרוע מכלליות האמור

הקבלן יקיים את האמור בחוקי העבודה על תקנותיהם וכל חקיקת משנה  .20.1.1.2
, ההסכמים הקיבוציים הכלליים וכן את האמור בהוראות, הקשורה להם

או , או כפי שהסכמים אלה יוארכו, תוקף בענף המתאים-יברשהינם 
 .לרבות צווי ההרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלה, יתוקנו בעתיד

בהתאם , הפרויקט שכר עבודההמועסק בביצוע , הקבלן ישלם בעד עובד .20.1.1.1
כן ישלם לתעריף שנקבע על ידי איגוד מקצועי מוכר על ידי הממשלה ו

 .2987 -ז "התשמ, כקבוע בחוק שכר מינימום, לפחות שכר מינימום

, (נוסח משולב)הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי  .20.1.1.1
כפי שיתוקן מזמן לזמן והתקנות שהותקנו או שיותקנו על , 2968 - ח"תשכ

, אישורים של המוסד לביטוח לאומי, פיו ולהמציא מזמן לזמן לפי דרישה
 .כי קיים את התחייבויותיו לפי סעיף זה

 2951 -ג "התשי, הקבלן מצהיר כי הוא מכיר את הוראות חוק עבודת הנוער .20.1.1.1
לחוק הנוער ' א 11 -ו 11ואת הוראות סעיפים , "(חוק הנוער: "להלן), בכלל
 .וכי הוא מתחייב לקיים את הוראות חוק הנוער, בפרט

הפרתה תיחשב הפרה ש, הוראה זו הינה הוראה עיקרית של ההסכם
המזמין  מבלי לגרוע מכל סעד לו זכאי, למזמיןיסודית של ההסכם ותקנה 

 .זכות לבטל הסכם זה, או הדין/הסכם והעל פי 

טחוני ואפשרויות העסקתם של יכי ידוע לו המצב הב ,הקבלן מצהיר .20.1.1.5
 :להלן)ומשטחי האוטונומיה , (ע"יש)שומרון ועזה , פועלים משטחי יהודה

הקבלן ינקוט בכל האמצעים האפשריים כולל העסקתם של  "(.השטחים"
יגרם שום פיגור בקצב יובלבד שלא ( בכפוף להוראות כל דין)פועלים זרים 

ההתקדמות בעבודה בהתאם ללוח הזמנים של הפרויקט ושלבי הביניים 
 .של לוח הזמנים

שום בעיה הכרוכה בהעסקתם של פועלים מהשטחים לא תתקבל כעילה 
 .ב"לפיגור בקצב העבודה וכיו, לעיכובים

או פיגור בקצב התקדמות העבודה בשל /עיכוב ו, מבלי לגרוע באמור לעיל
בעיות הכרוכות בהעסקתם של פועלים מהשטחים תהא הפרה של 

או /בכל סעד והמזמין התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה ותזכה את 
  .ןאו על פי כל די/א זכאי על פי הסכם זה וותרופה לה ה
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את כל הנתונים והאישורים הנדרשים , ולפי דרישת, והא רשאי לקבל לידיהמזמין י .20.1.1
לעיל  10.2.2  - 10.2.1 לצורך מעקב אחר קיום התחייבויותיו של הקבלן על פי סעיפים 

 . או אחריות כלשהי/חבות ו ובר יטיל עליוזאת מבלי שהד

באות לעיל  10.2.1 כי התחייבויותיו של הקבלן על פי סעיף , למען הסר ספק מובהר .20.1.1
וכי אין בהן כדי , כדי להוסיף על חובות הקבלן על פי כל דין או הסכם ולא לגרוע מהן

עובדי קבלני משנה או קרנות , לרבות עובדי הקבלן, כלשהו 'ליצור הסכם לטובת צד ג
 . הביטוח הסוציאלי

 

 (הוראות סעיף זה יחולו לגבי כל אחד מבין אתרי העבודות בנפרד) האתר .22

 מסירת חזקה באתר  .22.2

ככל שיידרש לקבלן לצורך , לחלקיו השונים, עמיד לרשות הקבלן את האתרהמזמין י .22.2.2
 .ם של הפרויקטבהתאם ללוח הזמני, ביצוע הפרויקט

היה ולצורך ביצוע הפרויקט יזדקק הקבלן לקבלת זכות מעבר או , על אף האמור
יהא הקבלן חייב , עירייההאו /והמזמין שימוש או כל זכות דומה שאינה בבעלות 

כפי שיוסכם בין , יידרשאם ב, בקבלת הזכות האמורה מבעליה ובתשלום תמורתה
  .הבעלים לבין הקבלן

, על כל המצוי בו, תר לידי הקבלן לא תקנה לו כל זכות לגבי האתרמסירת החזקה בא .22.2.1
 . בלבדהעבודות והרשות להימצאותו של הקבלן באתר ניתנת לו לצורך ביצוע 

יד עם גמר ביצוע יהקבלן מתחייב לפנות את האתר מ, מבלי לגרוע מכלליות האמור
 . זמיןהמאו הוראות ובהתאם ליתר הוראות הסכם זה ( כל עבודה)הפרויקט 

 .לעיל 6 זה כדי לגרוע מאחריות הקבלן לפי סעיף  11.1 אין באמור בסעיף  .22.2.1

 פעולות הכנה ושירותים , שמירת האתר וגידורו .22.1

בהתאם להוראות בהתאם לצורכי האתר או , על חשבונו, הקבלן יספק ויתקין .22.1.2
ושאר אמצעי ( לרבות פנסים מהבהבים)אזהרה , גידור, אמצעי שמירה, המפקח
 וכן כפי שנדרש על פי כל דין, לביטחונו ונוחיותו של הציבור, לביטחון האתר, זהירות

הקבלן מתחייב שלא להשתמש באתר העבודה כדיור . לשמירה יעילה ביום ובלילה
 .ומרים המורשים לכךחוץ מהש, לפועלים או של אדם אחר

, ציוד, אבדה או גניבה של חומרים, הקבלן מצהיר כי ידוע לו שבמקרה של קלקול
ישא הקבלן באופן , כלים ומכשירים שהונחו על ידי הקבלן או בידיעתו באתר העבודה

לא תחול אחריות המזמין בלעדי בכל הפסד הנובע מכך במישרין או בעקיפין ועל 
 .כלשהי

מתחייב הקבלן לנקוט באמצעי הזהירות הדרושים , ור לעילמבלי לגרוע מהאמ
 .למניעת סכנת שריפה

 . מתחייב לספק לקבלן שירותים כלשהם לשם ביצוע הפרויקט ואינהמזמין  .22.1.1

 מתחייב לספק לקבלן מים או חשמל ואינהמזמין , מבלי לגרוע מכלליות האמור
כל החיבורים  להספקה והתקנה של, ועל חשבונו, והקבלן יידרש לדאוג בעצמו
למקרה של  רמיכלי מים רזרביים וגנראטולרבות , הנדרשים להספקות השונות

תיאומים עם כל צנרת זמנית וכבלי הזנה זמניים וכן לרבות , הפסקות חשמל
 . החשמל ושאר ההספקות, והתשלום עבור צריכת המים, הגורמים הרלבנטיים

יסכימו , שהם לצורך הפרויקטסיפק לקבלן שירותים כלוהמזמין היה , על אף האמור
 . עבור שירותים אלהלמזמין הצדדים על התשלום המגיע 

על הקבלן יהיה לתאם את מיקום הנקודות ופרטי ההתחברות אל הקווים הציבוריים 
תוך תיאום עם , ולקבל את אישורן בכתב והעירייהעם חברת החשמל לישראל 

אלא , התחבר לקווים פרטייםכי הקבלן יהא מנוע מל, מובהר ומוסכם בזה. המפקח
 .הבלעדי ולפי שיקול דעת( אם בכלל)אשר יינתן , מראש ובכתבהמזמין באישור 
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להתקנת צינורות המים הנדרשים להספקת מים לביצוע , על חשבונו, הקבלן ידאג .22.1.1
מים מהקבלן יחזיק את האתר חופשי . תשיטפונוהפרויקט ולסידורי הגנה בפני 

 . באופן תמידי, יק את המים בכל האמצעים הנדרשיםוירח, נקודה הנמוכה ביותרב

במסגרת הפרויקט וכל אדם אחר  וולכל הפועל מטעמ, למזמין. זכות גישה לאתר .22.1.1
תהא תדיר זכות כניסה לאתר ולכל מקום אחר שבו נעשית , ושהורשה לכך על יד

, ציוד וחפצים כלשהם לביצוע הפרויקט, מכונות, עבודה או מובאים ממנו חומרים
 .בלן מתחייב לדאוג להבטחת זכות גישה זווהק

 תכניות ומפרטים, תקנים .22.1

מעולה ומחומרים  ,בצורה מקצועית, הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בדרך אומן .22.1.2
מתחייב הקבלן , ככל שיש תקנים ישראליים לכל חלק מן העבודה וחומריה. מעולים

 . ות העבודהביחס לחומרים ולדרישהעדכניים ביותר ל "הנלבצעם לפי התקנים 

, מפרטים, שרטוטים, הקבלן חייב לבצע את העבודה בהתאמה מלאה לתוכניות .22.1.1
 .להסכםהיתרי הבניה וכל יתר המסמכים המצורפים 

לא תאושר מראש ובכתב על ידי  אשר, ל"יה בביצוע מהאמור במסמכים הניכל סט
בלן תגרור אחריה דרישה לביצוע העבודה מחדש על חשבונו ואחריותו של הקהמפקח 

 .עקב כךהמזמין וזאת מבלי לגרוע מכל יתר תרופות 

המידות ותוכניות הביצוע לפני התחלת , הקבלן מתחייב לבדוק ולבקר את הנספחים .22.1.1
או אי התאמות מכל סוג שהוא יהיה הקבלן חייב /במקרה של סתירות ו. העבודה

(. רההכל לפי המק)או המשיך בעבודתו /בטרם התחיל ו, למפקחלהודיע על כך בכתב 
הקבלן אחראי לתקן על חשבונו הוא כל ליקוי או פגם בעבודות שמקורם בהשמטה 

אליהם המפקח או טעות אשר ניתן היה לגלותם והקבלן לא העיר את תשומת לב /ו
 .במועד כאמור לעיל

 שמירה על הוראות החוק ובטיחות .22.1

מקבל  על הקבלן לשמור בקפדנות על הוראות כל דין החל על ביצוע העבודה והקבלן .22.1.2
או לשפותם בקשר /לשחררם ו הוכל הבאים מכוחהמזמין בזאת אחריות מלאה כלפי 

או /והקבלן על ידי תוגש נגדם בגלל הפרת הוראה כזו שנעשתה  אשר, לכל תביעה
 .או מי מטעמו/ו עובדיו

, 2951 - ד"תשי ,הוא מכיר את חוק ארגון הפקוח על העבודה כי, הקבלן מצהיר בזאת .22.1.1
וכי הוא מקבל על עצמו את , והתקנות על פיהם 1946 ,ת בעבודהאת פקודת הבטיחו

 .האמורותכל האחריות לשמירת ההוראות והתקנות 

" מבצע הבניה"רואה הקבלן את עצמו כ ,לצורך ביצוע העבודה לפי הסכם זה .22.1.1
כתוצאה אלו החובות המוטלות על מלוא ונוטל על עצמו את " מנהל עבודה"וכ

  .מהאמור לעיל

טחונו יגידור ושאר אמצעי זהירות לב, שמירה, על חשבונו ,לספק הקבלן מתחייב .22.1.1
          , המפקחעל ידי בכל מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש , בוריונוחיותו של הצ

  .או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מרשות מוסמכת כלשהי

גרמו יק שיאו נז/וחבלה  או/ו הקבלן מקבל על עצמו את כל האחריות לכל תאונה .22.1.5
או לרכושו וכן לצד /לכל מי שהוא אחראי לגופו ואו /או למי מטעמו ו/ולעובדיו 

המזמין הקבלן משחרר בזאת את . או בקשר לכך/שלישי כתוצאה מביצוע העבודה ו
חבלה , מכל אחריות או חובה שהיא בקשר לכל תאונהאו מי מטעמם /והמפקח או /ו

 .כאמוראו נזק 

ינים באחריותו יבשל כל הוצאה בגין ענהמזמין שפות את הקבלן מתחייב לפצות ול .22.1.6
. המזמיןהראשונה של  וד לפי דרישתימי ,לעיל 11.4.5 של הקבלן כאמור בסעיף 

כאמור , לקבלןאו הפיצוי המגיעים /זכאי לנכות את סכום השיפוי והא המזמין י
זה וזאת מבלי לגרוע מכל יתר להסכם קבלן בהתאם מכל סכום שיגיע ל, לעיל

 .בקשר לכך התרופותי

 ציוד וחומרים ושיטות עבודה .21

 זמינות הציוד והחומרים .21.2
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כנדרש לצורך ביצוע , החומרים והאמצעים האחרים, הקבלן יספק את כל הציוד .21.2.2
לרבות העמידה , יקט באופן המיטבי והיעיל ביותר ובהתאם להוראות ההסכםוהפר

 .ים של הפרויקטבלוח הזמנ

 

 :כי, מבלי לגרוע מכלליות האמור מתחייב הקבלן

ידאג להבטחת הספקה סדירה של כל הציוד והחומרים הנדרשים עוד לפני  .21.2.2.2
 .תחילת ביצוע הפרויקט

שיש , ידאג להחזיק באתר ציוד וחומרים בכמות ובסוגים הקבועים בהסכם .21.2.2.1
, מובהר.  בהם כדי להבטיח את ביצוע הפרויקט בהתאם להוראות ההסכם

יהא רשאי להורות לקבלן את כמות הציוד והחומרים שעליו המפקח כי 
 . להחזיק במסגרת סעיף זה

 איכות הציוד והחומרים  .21.1

יהיו המעולים , טיבם וסוגם, איכות הציוד והחומרים אשר ישמשו בביצוע הפרויקט .21.1.2
 . טיב או סוג מסוים, אלא אם נקבעו בהסכם זה במפורש איכות, ביותר

הציוד שיסופק על ידי הקבלן לצורך ביצוע הפרויקט , גרוע מכלליות האמורמבלי ל
החומרים שיסופקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע הפרויקט יהיו יהיה שלם ושמיש ו

יתאימו בתכונותיהם מכל הבחינות להוראות הציוד והחומרים . חדשים ושלמים
על פי  -טכניים  ובהיעדר מפרטים) לרבות כתב הכמויות והמפרט הטכני, ההסכם

 .ולדרישות כל דין( המפרט הכללי

, המגרעות והליקויים שיתגלו בציוד ובחומרים, הקבלן יהא אחראי לכל הפגמים .21.1.1
 .המפקחוזאת אף אם עמדו הם בבדיקות התקנים הישראליים ואושרו על ידי 

יודיע על כך , חומרים או עבודה כלשהי אינה בהתאם להסכם, כי ציוד, המפקחקבע  .21.1.1
ובהתאם המפקח והקבלן יהיה חייב לתקן את הליקוי בהתאם להוראות , ןלקבל

עשרים ) 11בתוך  -לוח זמנים כאמור המפקח ובאם לא קבע  ללוח הזמנים שקבע לכך
 .את אי התאמתםהמפקח שעות מעת שיקבע ( ארבעו

החומרים , כי האמור בסעיף זה יחול במלואו גם אם הציוד, למען הסר ספק מובהר
 .ואו אושרו על ידהמזמין נבדקו על ידי  או העבודה

, לבצעןהמזמין רשאי , לעיל 12.2.3 לפי סעיף המפקח לא הקבלן אחר הוראות ילא מ .21.1.1
 . להלן 17  הוראות סעיף וחוליו, על חשבון הקבלן, או באמצעות אחרים ובעצמ

 החומרים ושיטות העבודה, לציודהמפקח אישור  .21.1

לגבי הציוד המפקח הקבלן לא יבצע כל עבודה שהיא לפני קבלת אישורו המוקדם של  .21.1.2
הנקוטות  והחומרים בהם הוא עתיד להשתמש בביצוע העבודה ולגבי שיטות העבודה

 .מהלך וקצב ביצוע הפרויקטכן ו, לשם כך

נתונים על הציוד והחומרים , לפי דרישתו, המפקחלרשות לצורך כך יעמיד הקבלן 
 .  המפקחכפי שיידרש על ידי , כל הסבר אחרובהם השתמש וכמות העבודה שהושקעה 

החומרים או שיטת הביצוע של העובדה , יודיע בכתב לקבלן אם לדעתו הציודהמפקח 
מנת לתקן  והקבלן חייב לנקוט בכל הפעולות והאמצעים על, אינה מתאימה לביצועה

 . המפקחעל פי הוראות , את הטעון תיקון

על ידי השתמש הקבלן לבניית חלקים מסוימים של העבודה בחומרים שלא אושרו  .21.1.1
או אם נעשתה עבודה שאינה מתאימה לתכניות או למפרטים הטכניים או המפקח 

להפסיק את העבודה ולהורות המפקח רשאי  -לתקן כנדרש או לדרישות המקצועיות 
על הקבלן לבצע את ההריסה . רוקהיל או פ"ריסת חלקי העבודה שבוצעה כנעל ה

או הפירוק על חשבונו ועליו להקים על חשבונו מחדש את החלקים שנהרסו או /ו
  .ל"פורקו כנ

הפירוק  לוותר על ההריסה אוהמפקח רשאי , לעיל 12.3.2 עיף מבלי לפגוע באמור בס .21.1.1
ולקבוע לפי הערכתו את ההפרש בערך העבודה או בערך החומרים שינוכה מסכומים 

  .סופית ובלתי ניתנת לערעור אתההמפקח הערכת וקביעת . המגיעים לקבלן
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הקבלן תהיה סופית ובלתי ניתנת על ידי בדבר העבודה שבוצעה המפקח קביעתו של  .21.1.1
 .לערעור בכל צורה שהיא

לפי האמור המפקח כי אין במתן הוראות או אישורים על ידי , למען הסר ספק יובהר .21.1.5
 .זה כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לפי הסכם זה או לגרוע ממנה 12.3 בסעיף 

 הבעלות בציוד ובחומרים  .21.1

אולם האחריות עבור , המזמיןיראו כעוברים לבעלות  חומרים המובאים לאתר .21.1.2
אחריות הקבלן כאמור היא בלתי מסויגת . שמירתם וטיבם נשארת בידי הקבלן

 .ותחול גם במקרה של כוח עליון

, או עם קביעתו כי אינם נחוצים יותרהמפקח עם פסילתם של חומרים כאמור על ידי 
 .תחזור הבעלות בהם לידי הקבלן

המזמין י כי קבלת הבעלות בחומרים כאמור על יד, למען הסר ספק מוצהר בזאת
 .אינה ראיה לאישור טיבם

הקבלן אינו רשאי להוציא את החומרים כאמור , מבלי לגרוע מכלליות האמור
 .המפקחאלא באישורו המוקדם של , מהאתר

לא יוצאו  ציוד וחומרים המובאים על ידי הקבלן לאתר לצורך ביצוע הפרויקט .21.1.1
כבון יזכות עין למזמוהקבלן מקנה בזאת , המפקחמהאתר אלא באישור מוקדם של 

 .ביחס אליהם

רשאי להשתמש בציוד ובחומרים כאמור לצורך השלמת הפרויקט או לצורך המזמין 
על פי  ואו לצורך מימוש כל סעד אחר העומד לזכות, ומכירתם כדי לממש את זכויותי

 .ההסכם או על פי כל דין

שהובאו יורה לקבלן מעת לעת אם ומתי עליו להוציא את הציוד והחומרים המפקח  .21.1.1
 .המפקחוהקבלן מתחייב לבצע את הוראות , על ידו לאתר

ימים לבטחם ( שבעה) 7בהודעה מוקדמת של המזמין  רשאי, לא פעל הקבלן כאמור
לרבות , ולחייב את הקבלן בהוצאותיו, או לפנותם מהאתר או לאחסנם או למכרם

ת הוצאות ובתוספ, ההובלה והאחסון, הטעינה, הפריקה, האריזה, בהוצאות הביטוח
 הרשאי לנכות את הוצאותיהמזמין . (עשר אחוזים-שנים) %21מנהליות בשיעור של 

 .כאמור מתוך מחיר המכירה

 

 ביצוע -' פרק ג

   יומן עבודה .23

יומן עבודה , (וביחס לכל אחת מבין העבודות בנפרד) במקום ביצוע הפרויקט ,הקבלן ינהל .21.2
, המפקחמתכונת כפי שתיקבע על ידי בו בשפה העברית, עותקים לפחות( שני) 1 -ב יומי

: להלן) המפקחוכל פרט אחר בהתאם להוראות , המפקחיירשמו הוראות והערות ובמסגרתו 
   :לרבות, "(היומן"

 ;(לפי מקומות העבודה)עבודות שנעשו מדי יום ביומו  .21.2.2

 ;ציון כל גורם העלול להשפיע על התקדמות העבודה .21.2.1

מדי יום ביומו , מקום העבודה לסוגיהםמספר העובדים ובעלי המלאכה המועסקים ב .21.2.1
 ;ושעות עבודתם

 ;מספר הכלים וסוגיהם המופעלים במקום העבודה מדי יום ביומו .21.2.1

טיבם , סוגי הציוד והחומרים שהובאו לאתר או שהוצאו ממנו או שהשתמשו בהם .21.2.5
 ;וכמותם

 ;תנאי מזג אויר השוררים באתר .21.2.6

ביחס לכל אחת מבין ) בודהתאונות עוכן תקלות ועיכובים במהלך ביצוע הפרויקט  .21.2.7
 ;(העבודות בנפרד
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 ;בקשר לביצוע העבודההמפקח הוראות  .21.2.8

ביחס לכל ) תלונות ותביעות שלו בקשר לפרויקט, כן ירשום הקבלן ביומן העבודה בקשות
תייחס לכל בקשה או תלונה של הקבלן ילא המזמין כי , יובהר. (אחת מבין העבודות בנפרד

 . אלא אם נרשמה כאמור

 .דרש ינהל הקבלן יומנים נפרדים לשלבי הפרויקט השוניםבאם יי

בכפוף , יהווה ראיה חלוטה לאמור בוהמפקחכל רישום ביומן העבודה על ידי הקבלן או  .21.1
המפקח ועוד בתנאי שכל רישום כאמור שלא בידי , כפי שנרשמו בצדו, המפקחלהסתייגויות 

. לו הסתייגויות לגבי הרישום כי אין, הוסיף בצדו במפורשוהמפקח , המפקחהובא לידיעת 
הקבלן ואשר לא יתקבל אישורו המפורש של על ידי כל הערה ביומן שתרשם כי , מודגש

 .ולא תוכל לשמש עילה לדרישת תמורההמזמין לגביה לא תחייב את המפקח 

ושני העתקים מכל דף המפקח יומן העבודה ייחתם מידי יום ביומו על ידי הקבלן ועל ידי  .21.1
 .המפקח יימסרו לידי

, עצמו ביומן העבודההמפקח אם לא נרשמה על ידי , לקבלןהמפקח כל הוראה שניתנה על ידי  .21.1
 .יד על ידי הקבלןירשם שם מית

יראו אותה , למסור הוראה או הודעה לקבלן בכתבהמפקח כל אימת שלפי הסכם זה על  .21.5
 .כניתנת בכתב אם היא נרשמה ביומן

למתן תוספת המזמין משום הסכמה של , המפקחר לרבות אישו, אין האמור ביומני העבודה .21.6
 .או הסכמה בעלת משמעות כספית כלשהי לקבלן, תקציבית

 לוח זמנים  .24

 בהתאם ללוח הזמנים( כל אחת מבין העבודות בנפרד)ביצוע הפרויקט  .21.2

לנספח  15 בסעיף אשר נקוב , לוח הזמניםבתוך הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודה 
 "(.מועד תחילת הביצוע": להלן) (1'נספח ב)ההוראות והתנאים המיוחדים 

: להלן)המזמין הקבלן יבצע את הפרויקט בהתאם ללוח הזמנים המפורט המאושר על ידי 
לנספח  23 בסעיף אשר נקוב , לוח הזמניםבתוך וישלים את העבודות  "(לוח הזמנים"

 .ותאת כל רכיבי העבודהכולל  ,(1'נספח ב)ההוראות והתנאים המיוחדים 

וינקוט בכל אותן , הקבלן יבצע את הפרויקט בקצב הראוי, מבלי לפגוע בכלליות האמור
, וכל שלב שלו, אשר יבטיחו את גמר הפרויקט, שיטות עבודה וישתמש בציוד ובחומרים

 .לכך בלוח הזמניםבמועד שנקבע 

הכלים והציוד שהוא מתכוון להעסיק , רשאי לדרוש מהקבלן להציג לו את האמצעיםהמפקח 
על מנת לוודא כי הם אכן ( ביחס לכל אחת מבין העבודות בנפרד)בכל שלב של ביצוע הפרויקט 

 .מתאימים ומספיקים לביצוע הפרויקט בהתאם ללוח הזמנים

אכן  ,על ידי הקבלןלו אשר הוצגו  ,הכלים והציוד, םלא שוכנע כי האמצעיוהמפקח היה 
רשאי הוא לדרוש מהקבלן , מספיקים ומתאימים לביצוע הפרויקט בהתאם ללוח הזמנים

 .המפקחכלים וציוד עד להנחת דעתו של , לשנות או להוסיף אמצעים

 לוח זמנים מפורט .21.1

צאת צו ימים ממועד הו( שבעה) 7 -ולא יאוחר מ בסמוך לאחר חתימת הסכם זה .21.1.2
לרבות ההתארגנות , יכין הקבלן לוח זמנים מפורט לביצוע הפרויקט, התחלת עבודה

הזמנות ציוד וחומרים בארץ , שלבי העבודה השונים, תיאומים ועבודות הכנה, באתר
וכולל ציון הקשרים ההדדיים שבין כל הפעילויות האמורות , ל ובדיקתם"ובחו

  .ת לוח הזמנים ושלבי הביצוע המנחהוהכל במסגר, והנתיב הקריטי של הפרויקט

או שלוח הזמנים לא סיפק לעיל  14.2.1 לא המציא הקבלן לוח זמנים כאמור בסעיף  .21.1.1
 .לוח זמנים מפורט, על חשבון הקבלן, להכין לו המזמיןרשאי , המזמיןאת 

ביחס לכל אחת מבין ) ל הפרויקטהקבלן יגיש עדכון חודשי של לוח הזמנים ש .21.1.1
תוך פירוט מעודכן של הפעילויות הצפויות הנדרשות על מנת לעמוד , (העבודות בנפרד

 .בלוח הזמנים
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על ידי תנאי מוקדם לבדיקת החשבון החלקי הינו , הזמנים כאמור לעילעדכון לוח 
 .ולתשלומוהגורמים המוסמכים לכך 

 המזמיןשיקול דעת  .21.1

, מותנה באישור תקציבי ,כי ביצועו של ההסכם נשוא המכרז ,מבהיר בזאת המזמין .21.1.2
 .בידי המזמין ובקיומם של מקורות כספיים הלכה למעשה

לא ייחתם קודם לאישור ( הקבלן)כי ההסכם עם הזוכה  ,אי לכך מובהר בזאת
 .כאמור המכרז אם לא יתקבל האישוראת שמורה הזכות לבטל ולמזמין , קציביהת

ביחס לכל אחת מבין ) הזכות לעשות כל אחד מאלהאת זמין המשומר לעצמה , בנוסף .21.1.1
 :(העבודות בנפרד

 ;להורות על האטת קצב העבודות ושינוי לוח הזמנים בהתאם .21.1.1.2

ובלבד , או בחלקים ממנה, להורות על הפסקה זמנית בביצוע העבודה .21.1.1.1
 ;שבועות רצופים( עשר-שנים) 21 -שההפסקה לא תארך מעבר ל

גיע למסקנה כי י המזמיןאם , בכל שלב, נוההסכם או חלקים ממאת לבטל  .21.1.1.1
את או לסיים  ,כמו גם להמשיך, די מקורות כספיים להתחיל ואין ל

 .או חלקים ממנו, הפרויקט נשוא הסכם זה

 -ו 14.3.1 בסעיפים קטנים כמפורט , למזמיןמובהר ומוסכם כי שיקול הדעת המסור  .21.1.1
 .הוא מוחלט וסופי, על סעיפי המשנה שבהם, לעיל 14.3.2 

 שינוי סדר העבודות או לוח הזמנים .21.1

יודיע , שלהןאו כל שלב , כל אחת מבין העבודות בנפרדבטרם יתחיל הקבלן לבצע  .21.1.2
 . ויקבל אישורו המוקדם לכךלמפקח הקבלן 

לקבוע לקבלן סדר עדיפויות לביצוע המפקח רשאי ביחס לכל שלב של הפרויקט  .21.1.1
או /להקדים ביצועו של חלק זה או אחר ו, העבודות המבוצעות במסגרת אותו שלב

מבלי , לעבוד במקביל במספר חלקים וכן לשנות את סדר העדיפויות שנקבע כאמור
 . שלקבלן תהא כל תביעה או טענה בקשר לכך

או עבודות החציבה עלולות שלא להתבצע /ועל הקבלן לקחת בחשבון שעבודות העפר 
 .כאמור לעילהמפקח הכל בכפוף להוראת  ,ברצף אלא בקטעים עם דילוגים

איטי ( ביחס לכל עבודה בנפרד)כי קצב ההתקדמות של הפרויקט , סבורוהמפקח היה  .21.1.1
מנים של בהתאם ללוח הז, או כל שלב שלו, מהדרוש כדי להבטיח השלמת הפרויקט

להודיע המפקח רשאי , המזמיןם להוראות ההסכם או הוראות ט או בהתאקהפרוי
לקבלן בכתב ולהורות לו באלו צעדים ואמצעים עליו לנקוט כדי להבטיח ביצוע 

 .הפרויקט או שלב משלביו תוך המועד הקבוע לכך

 18תוך , בכתבלמפקח ויודיע , הקבלן ינקוט מיד בכל הצעדים ובאמצעים האמורים
 .אילו צעדים ואמצעים נקט, המפקחמהודעת שעות ( ארבעים ושמונה)

צוע ירשאי להורות לקבלן להחיש את קצב ב, המזמיןלאחר קבלת אישור , המפקח .21.1.1
מעבר לקבוע בלוח הזמנים של ( ביחס לכל אחת מבין העבודות בנפרד)הפרויקט 
, צוע הפרויקט כמבוקשיוהקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת ב, הפרויקט

לשיטות , ימי העבודה, בכל הנוגע לשעות העבודה המזמיןאות ולמלא את הור
 .העבודה ולהיקפה

מילא הקבלן את התחייבותו כאמור ונגרמו לו הוצאות נוספות על אלו הכרוכות 
לפי הקצב והמועדים ( ביחס לכל אחת מבין העבודות בנפרד) בביצוע הפרויקט

מראש פי שתאושרנה כ, לקבלן את הוצאותיו הנוספות המזמיןשלם י, המקוריים
 .המזמיןעל ידי ובכתב 

 האטת קצב העבודות .21.5

בצירוף לוח זמנים , הודעה על החלטה להאטת קצב העבודות תימסר לקבלן בכתב .21.5.2
 .המתוקן

 .בהתאםהמתוקן יבצע הקבלן את העבודות על פי לוח זמנים , עם מסירת ההודעה .21.5.1
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ן עבודות שבוצעו לאחר מסירת הודעה כאמור יהיה הקבלן זכאי לתמורה אך ורק בגי .21.5.1
 .על פי לוח הזמנים המתוקן

בין אם לצורך האטת , האמורמתוקן הזמנים הלוח את שמורה הזכות לשנות למזמין  .21.5.1
קצב העבודה או האצתו והקבלן יבצע העבודות על פי לוח הזמנים המעודכן ובלבד 

 .לוח הזמנים המצורף להסכםהקבוע במהיר יותר מיבצע את העבודה באופן א לש

 . זה כהפרת הסכםתיחשב זה לא  14.5 בהתאם לסעיף קצב העבודות האטת  .21.5.5

 (ביחס לכל אחת מבין העבודות בנפרד)הפסקות זמניות בביצוע הפרויקט  .21.6

יפסיק הקבלן את ביצוע , מעת לעת, המזמיןל "ומנכ המפקחעל פי הוראה בכתב של  .21.6.2
ויחדש את ביצוע , לתקופות כפי שייקבע בהוראה, תוכולו או מקצ, הפרויקט

 .ובהתאם לה, המזמיןל "ומנכהמפקח הפרויקט אם וכאשר יקבל על כך הודעה מאת 

ינקוט הקבלן אמצעים להבטחת , כאמור, כולו או מקצתו, הופסק ביצוע הפרויקט .21.6.1
 .המפקחבהתאם להוראותיו של , הפרויקט ולהגנתו

 14.6.1 הפסקה בביצוע הפרויקט בהתאם לסעיף משכה של כי , מוסכם על הצדדים .21.6.1
כי הקבלן , למען הסר ספק מובהר .רצופיםשבועות ( עשר-שנים) 21על לא יעלה לעיל 

( עשר-שנים) 21 -מלא יהא זכאי להחזר הוצאותיו כאמור בגין הפסקה שמשכה פחות 
 . רצופיםשבועות 

ן המקרים ביהקבלן לא יהיה זכאי להחזרת הוצאותיו בכל אחד מ, מורעל אף הא
 :הבאים

, כשהיא מפורטת ומנומקת כראוי, הקבלן לא הגיש את דרישתו לתשלום .21.6.1.2
השבועות ( עשר-שנים) 21פרק הזמן של בתוך , ובציון סכום ההוצאות

 .  האמורים רצופיםה

כולו או , טנקבעו בהסכם או על פיו תקופות להפסקות בביצוע הפרויק .21.6.1.1
 .מקצתו

 ההפסקות נגרמו מחמת מעשה או מחדל של הקבלן  .21.6.1.1

ההפסקות נגרמו מחמת תנאי מזג אויר העלולים לפגוע בבטיחותו או בטיבו  .21.6.1.1
 .של הפרויקט או המבנה

ההפסקות נקבעו לצורך ביצועו התקין של הפרויקט או המבנה או לצורך  .21.6.1.5
 .בטיחותו

 . זה כהפרת הסכםתיחשב זה לא  14.6 הפסקת עבודה בהתאם לסעיף  .21.6.1

 הפסקת הפרויקט לצמיתותביטול ההסכם ו .21.7

והפסקת הפרויקט  הודעה על ביטול ההסכםתעמוד הזכות למסור לקבלן למזמין  .21.7.2
תוקפו של הסכם יפוג  ,ובכל מקרה כאמור תימסר לקבלן בכתבההודעה . לצמיתות

 "(.הודעת הביטול: "להלן)יום מיום מסירת ההודעה  (ארבע עשרה) 21תוך זה ב

אלא אם כן קיבל אשור , עם מסירת הודעת הביטול לא ימשיך הקבלן בעבודה כלשהי
 .המזמיןל "ומנכהמפקח מראש ובכתב לביצוע עבודה מאת 

למזמין יגיש הקבלן , ימים מיום מסירת הודעת הביטול( ארבעים וחמישה) 15תוך  .21.7.1
לו כל העבודות שבוצעו על ידו עד למועד מסירת הודעת הביטול בו יכל, חשבון סופי

( שלושים) 10וכן כל העבודות שבוצעו על ידו לאחר מסירת הודעת הביטול ועד לתום 
, למען הסר ספק. לעיל 14.7.1 אם ובמידה שהעבודות אושרו כאמור בסעיף , הימים

אם , תשולם תמורה כלשהי עבור עבודה שבוצעה לאחר מסירת ההודעהמובהר שלא 
 .לעיל 14.7.1 לא אושרה כאמור בסעיף 

 . כהפרת ההסכםתיחשב זה לא  14.7 הפסקת עבודה בהתאם לסעיף  .21.7.1

 (ביחס לכל אחת מבין העבודות בנפרד) הארכת לוחות הזמנים .21.8

כי הקבלן מאחר או עשוי , סבורהמפקח היה , לעיל 14.4.4 מבלי לגרוע מהוראות סעיף  .21.8.2
, לעומת הקבוע בלוח הזמנים של הפרויקט, או כל שלב שלו, לאחר בביצוע הפרויקט
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רשאי הקבלן לבקש תקופת הארכה סבירה  ,בשל אחת הסיבות המנויות להלן
על למפקח ובלבד שהקבלן הודיע בכתב , או כל שלב שלו, להשלמת ביצוע הפרויקט

ונקט וינקוט בכל הצעדים , צרהווימיד עם ה, הסיבה שבעטיה מבקש הוא הארכה
 :  הדרושים להקטנת האיחור או לקיצורו

 .כוח עליון .21.8.2.2

סעיף מסגרת כמוגדר ב, ו מקצתוכולו א, הפסקה זמנית של ביצוע הפרויקט .21.8.2.1
 .לעיל 14.6 

ואת אורך תקופת , לעיל 14.8.1 קבע אם התמלאו הסיבות הנקובות בסעיף תהמזמין  .21.8.1
 .לפרויקט כולו או לכל שלב שלו, ההארכה שתינתן

כי הקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף עקב הארכת לוח , ק מובהרלמען הסר ספ .21.8.1
הקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף בגין העובדה , בכלל זה. הזמנים כאמור

גם אם , שביצוע הפרויקט נדחה לעונה נוחה פחות מהעונה שתוכננה לכך במקור
 .ת ההסכםהדבר מצריך הקצאת משאבים נוספים על ידי הקבלן לצורך מילוי הוראו

תהא כפופה , להלן 19.4  זכאות הקבלן לקבלת הפרשי הצמדה כאמור בסעיף, בנוסף
 . המזמיןשל  ואף היא לשיקול דעת

או /ותר על כל טענה ולעיל והקבלן מו 14.4.4 האמור לעיל אינו גורע מהוראות סעיף 
 .או תביעה בעניין זה/דרישה ו

 פיגורים בביצוע הפרויקט .21.9

על למפקח בהתאם ללוח הזמנים וידווח , או השלב/הקבלן יקפיד על ביצוע העבודה ו .21.9.2
או הסטייה האמורים /או סטייה מלוח הזמנים ויציין את הסיבה לפיגור ו/כל פיגור ו

או שחרור הקבלן מאחריותו /ום צידוק וכשלעצמו לא יהווה משדיווח הקבלן . לעיל
 .לסיים את העבודה במועדה כפי שצוין בהסכם זה

ביחס לכל ) פיגר הקבלן בהשלמת הפרויקט, להלן 22.3 מבלי לגרוע מהוראות סעיף  .21.9.1
נים של בהשוואה לקבוע בלוח הזמ, או כל שלב שלו, (אחת מבין העבודות בנפרד

לפני כל )מהתשלומים המגיעים לקבלן על פי הסכם זה המזמין נכה י, הפרויקט
, המזמיןהבלעדי של  ולפי שיקול דעת, (על פי הסכם זההמזמין הניכויים להם זכאי 

 ,(1'נספח ב)לנספח ההוראות והתנאים המיוחדים   24בסעיף נקוב הסך לסכום השווה 
 .הניכויים יהיו מצטברים. בכל אחד משלבי הפרויקט וסיומו עבור כל יום של איחור

לוותר על , הבלעדי ובכל שלב ולפי שיקול דעת, תעמוד זכות למזמיןכי , מובהר בזה
 .זה 14.9.2 ביצוע הניכויים בגין פיגורים כאמור בסעיף קטן 

 19.4 כי הקבלן לא יהיה זכאי להפרשי הצמדה כאמור בסעיף , למען הסר ספק מובהר .21.9.1
וכן בנסיבות בהן ניתנה לקבלן אורכה אולם נשללה ממנו , בגין תקופת הפיגור להלן

 .להלן 14.8.3 הזכות להפרשי הצמדה כאמור בסעיף 

על פי המזמין אין האמור בסעיף זה בא לגרוע מהסעדים האחרים העומדים לרשות  .21.9.1
 .הסכם זה או על פי כל דין

 שעות עבודה  .20

בימי , בשעות הלילה( כל אחת מבין העבודות בנפרד)הקבלן לא יעסוק בביצוע הפרויקט  .25.2
אלא אם קיבל , ("עבודות לילה": להן)בימי שבת ובמועדי ישראל , מנוחה ושבתון רשמיים

 .או על ידי רשות מוסמכתהמזמין או נדרש לכך על ידי המזמין המוקדם של ו לכך את אישור

, או רכוש/הוראות סעיף זה לא תחולנה על עבודות הכרחיות ובלתי נמנעות להצלת נפש ו
 .טחון עוברי דרך או מבנים סמוכיםיב

 1 -במשמרות עבודה מלאות ואף  (שתי) 1 -ברצופה  צוע עבודהיהקבלן רשאי להתארגן לב
היה וניתן היתר כאמור . המפקחוכן יפעל כאמור לעיל בהתאם להוראות , משמרות (שושל)

 .העבודה בשעות הלילה לעבודות שקטות בלבדתוגבל , לעבודה בשעות הלילה

על הקבלן לדאוג לקבלת כל ההיתרים  ,לעיל 15.1 כהגדרתן בסעיף , עבודותהלשם ביצוע  .25.1
רעננה ית יעיר, משטרת ישראל, ממשרד העבודהלרבות , הרשויות המוסמכותכל הנדרשים מ

 . ומרשויות מוסמכות אחרות
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או  ,מיוזמתו הוא בימי שבתוןהקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי או תוספת בגין ביצוע עבודות  .25.1
לרבות לצורך צמצום פיגורים והבטחת עמידה , תאם לתנאי הסכם זהבההמזמין לפי דרישת 

, המזמיןבמישרין או באמצעות , או עבודות שנדרשו על ידי רשויות מוסמכות, בלוח הזמנים
 .צא באלהויחשש להפרעות בתנועה וכ, עקב תנאי בטיחות

  הפרת ההסכם/סילוק יד .26

 :בקרות אחד או יותר מהנסיבות הבאות .26.2

ובלבד , ה של הפרה שאינה יסודיתיהסכם זה או הפרה שני יסודית של ההפר .26.2.2
או הפרה שאינה יסודית , הודיע לקבלן בפעם הראשונה על דבר ההפרהשהמזמין 

על דבר המזמין ימים מהמועד בו הודיע לו ( שבעה) 7 שהקבלן לא תיקנה בתוך
 . בהודעההמזמין  ההפרה או בתוך המועד שקבע

 14.1 כהגדרתו בסעיף , דה במועד תחילת הביצועכשהקבלן לא התחיל בביצוע העבו .26.2.1
מאת ימים להוראות בכתב  (שבעה) 7או הפסיק את הביצוע ולא ציית תוך , עילל

או כשהסתלק הקבלן מביצוע העבודה , להתחיל או להמשיך בביצוע העבודההמפקח 
 .בכל דרך אחרת

 .להלן 24.2  ים המנויים בסעיףכשארע אחד מן המקר .26.2.1

אינה המפקח שעל פי אישור , הפרת הוראה כלשהי מהוראות ההסכם על ידי הקבלן .26.2.1
מאת בכתב המזמין  בהודעה שקיבל, ניתנת לתיקון או לא תוקנה במועד שנדרש לכך

יום  (עשר-חמישה) 25תוך  ,או במקרה ולא נקבע מועד בדרישה כאמור, המפקח
 .ממועד קבלת הדרישה כאמור

ם מיי( שבעה) 7ביצוע עבודות במשך -לרבות אי, הקבלן זנח את ביצוע הפרויקט .26.2.5
 . או הסתלק מביצועו, רצופים

שהקבלן מתרשל בביצוע המפקח הוכחות להנחת דעתו של המזמין כשיש בידי  .26.2.6
על נספחיו , התאם להסכםההסכם ולא מילא אחר התחייבויותיו לביצוע העבודה ב

 .לבצע את הפעולות הנזכרות לעילהמזמין התריע בכתב על כוונת והמפקח 

סבור שקצב ביצוע העבודה איטי מדי מכדי להבטיח את השלמתה במועד כשהמפקח  .26.2.7
ימים להוראה ( שבעה) 7והקבלן לא ציית תוך , או המועד שהוארך להשלמתה, הסיום
 .להבטיח את השלמתה הרים בהוראה שמטרתלנקוט באמצעים הנזכמהמפקח בכתב 

לעיל ולא ציית תוך  12 כפי שנזכר בסעיף , כשהקבלן לא השתמש בחומרים הדרושים .26.2.8
לנקוט אמצעים הדרושים ולהשתמש מאת המפקח ימים להוראה בכתב ( שבעה) 7

 .לעיל 12 כפי שנזכר בסעיף , בחומרים הדרושים

או העסיק קבלן משנה לביצוע , לאחר, כשהקבלן היסב את ההסכם כולו או מקצתו .26.2.9
 .בכתב, המזמיןהעבודה מבלי לקבל את הסכמת 

בשמו , שהקבלן או אדם אחרהמפקח הוכחות להנחת דעתו של המזמין כשיש בידי  .26.2.20
דורון או טובת הנאה אחרת , מענק, ו שוחדנתן או הציע לאדם כלשה, של הקבלן

בקשר להסכם או לכל דבר הכרוך בביצוע , .או גבה תשלום שאינו מגיע לו/ו כלשהי
 . ההסכם

וזאת מבלי לגרום לפקיעת , לנקוט באחד או יותר מהאמצעים שיפורטו להלןהמזמין רשאי 
 : ההסכם

על , כולו או מקצתו ,את המשך ביצוע הפרויקט, דרך קבע או באופן ארעי, להפסיק .26.2.22
רשאי להורות המזמין כי , מוצהר בזאת. ידי הקבלן או עובדיו או קבלני משנה מטעמו

לקבלן להפסיק את עבודתו כאמור הן לאלתר והן לאחר תקופת זמן שתאפשר 
 .(העבודות) להתארגן להמשך ביצוע הפרויקטלמזמין 

לרבות אך מבלי ) אחרקבלן או באמצעות /בעצמו ו( העבודות)להשלים את הפרויקט  .26.2.21
או בכל דרך אחרת הנראית ( לגרוע להתקשר עם מי מהמציעים האחרים במכרז

דרך קבע או , או לבצע את האמור באמצעים עצמאיים, כולו או מקצתו, למזמין
 .באופן ארעי
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אינה לעיל  16.1.12  - 16.1.11 בהתאם לסעיפים המזמין כי פעולת , למען הסר ספק מוצהר בזאת .26.1
 .ואינה משחררת את הקבלן מהתחייבויותיו על פי הסכם זה, מביאה את ההסכם לידי גמר

אולם , כאמור תעמודנה בתקפןהמזמין ההתחייבויות שקיומן נמנע מהקבלן על ידי פעולות 
ההתחייבויות שקיומן לא נמנע . על ידי אחרים זולתו, קבלן ועל חשבונומילוין ייעשה עבור ה

 .יעמדו בעינן, מהקבלן

, לקבלןהמזמין ודיע על כך י, לעיל 16.1  עיף קטןבהתאם לס, העבודה יאת אתרהמזמין תפס  .26.1
 .לאלתר, בכתב

לקבלן בכתב המפקח יודיע , לעיל 16.1 סעיף קטן בהתאם ל, את אתר העבודההמזמין תפס  .26.1
 .הציוד שהיו באתר העבודה באותה שעהואת פירוט החומרים , יום( תשעים) 90תוך 

רשאי , ציודאו והיו בו חומרים  ,לעיל 16.1 סעיף קטן באת אתר העבודה כאמור המזמין תפס  .26.5
הציוד , בכל עת שהיא לדרוש בכתב מהקבלן לסלק מאתר העבודה את החומרים, המפקח

יום ( ארבעה עשר) 21ואם לא ציית הקבלן לדרישה זו תוך , והמתקנים כולם או חלק מהם
א לוהמזמין  ולסלקם מאתר העבודה על חשבון הקבלן לכל מקום שייראה בעיניהמזמין רשאי 

או גניבה שיגרמו לחומרים לציוד ומתקנים שנותרו באתר /או אובדן ו/היה אחראי לכל נזק וי
 .לעיל 16.1 כאמור בסעיף קטן , המזמיןלאחר תפיסתו על ידי 

, תקניםבציוד ובמ, להשתמש בחומריםהמזמין של  והוראות סעיף קטן זה אינן גורעות מזכות
 .לעיל 16.1 כאמור בסעיף קטן , או למכרם

לחלט את המזמין זכאי , לעיל 16.1 כאמור בסעיף קטן , את אתר העבודההמזמין  תפס .26.6
עקב מאת המזמין כל הכספים המגיעים לקבלן . עילל 9 הערבות לביצוע שנתן הקבלן לפי סעיף 

וכן סכום הערבות לביצוע שהפקיד הקבלן ישמשו לתשלום , הסכם זה או הסכם אחר
היה ילא מזמין וה לעיל 16.1 עיף קטן ההוצאות הכרוכות בפועל לגמר העבודה כהגדרתם בס

 .זה 16 לסעיפי המשנה של סעיף אלא בכפוף , חייב לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר להסכם

ישא הקבלן בהפרש שבין החשבון הסופי לו היה משלים את , את אתר העבודההמזמין תפס  .26.7
במפורש  ותת האמורובתוספת התוספ, למזמיןלבין עלות העבודה בפועל , העבודה במלואה

וכל , להלן 22.3  דמי הנזק המוסכמים לפי סעיף, זה 16 במסגרת סעיפי המשנה של סעיף 
זה בשל תפיסת אתר או דמי נזק אחרים אשר על הקבלן לשאת בהם על פי הסכם /תשלום ו
 .המזמיןעל ידי העבודה 

לעיל והקבלן לא הגיש חשבון סופי  16.1 בסעיף קטן את אתר העבודה כאמור המזמין תפס  .26.8
המפקח יוכן החשבון הסופי על ידי , המפקחיום או בתוך מועד אחר שקבע ( שישים) 60בתוך 

 .כות עוררין על האמור בוולקבלן לא תהא ז

, או אובדן/והפסד או /ו הוצאהאו /ו בעד כל נזקאו העירייה /והמזמין הקבלן יפצה את  .26.9
 .עקב הפרת ההסכם על ידי הקבלן או מטעמו ושייגרמו ל, ישירים ועקיפים

אשר , פרויקטים נוספים באזור יםמבצעאו העירייה /והמזמין כי הוא יודע כי , הקבלן מצהיר
וכי כל עיכוב בביצוע הפרויקט עשוי , נשוא הסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מהם הפרויקט

עם קבלנים לביצוען המזמין לגרור עיכובים בביצוע עבודות אחרות או הפרת הסכמים מצד 
  .של אותן עבודות

או הוראות כל /בהתאם להסכם זה והמזמין מבלי לגרוע מאיזו מבין הזכויות הנתונות בידי  .26.20
לרבות סכום בלתי , לעיל 16.3  - 16.1 זכאי לקזז את הסכומים האמורים בסעיפים ין המזמ, דין

 .או שיגיע לקבלן ממנו/מכל סכום המגיע ו, קצוב וסכום אשר טרם הגיע מועד פירעונו

 .על פי הסכם זה או על פי כל דיןלמזמין זה כדי לגרוע מהסעדים העומדים  אין בהוראת סעיף .26.22

 ביצוע במקום הקבלן ./2

המזמין הא י, מצא כי אין סיבה מוצדקת לכךוהמפקח הפסיק הקבלן את ביצוע העבודה  .27.2
 16 בהתאם ובכפוף לאמור בסעיף , כולן או מקצתן, רשאי לבצע את הפעולות המנויות להלן

 :להסכםלעיל 

 ;על חשבון הקבלן ולבצע את העבודה או חלקה בעצמ .27.2.2

במחירים שיקבעו בין הקבלן  ,לבצע את העבודה או חלקה באמצעות קבלן אחר .27.2.1
 ;על חשבון הקבלן, המפקחהאחר ובין 
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, של המזמין הבלעדי ולפי שיקול דעת, ולהתקשר לסלק את ידו של הקבלן מהאתר .27.2.1
 ;מי מהמשתתפים האחרים במכרז, לרבות אך מבלי לגרוע, ד שלישיעם צ

 .לתפוס את כל החומרים והציוד של הקבלן .27.2.1

 17.1  -ולהלן  22.3 עיפים קטנים כי נקיטה באמצעים המנויים בס ,מוסכם ומוצהר בין הצדדים .27.1
לנקוט כנגד הקבלן המזמין של  ומזכות, בשום פנים ואופן, לא תגרע, כולם או מקצתם, לעיל

 .בגין הפרת הסכם זה על ידי הקבלן ויראו ליאו אחרים ש/בצעדים משפטיים ו

אחראי לכל נזק שייגרם לקבלן או לעובדיו או לקבלני משנה מטעמו או הא ילא המזמין  .27.1
, להלן 17.4 או סעיף לעיל  16 על פי סעיף  ועקב השימוש בזכויותי, םלרבות לרכוש, לעובדיהם

 .חויב בתשלום עקב נזקים כאמוריתבע ויבאם המזמין את והקבלן ישפה 

כל חיוב או הצהרה על פי הסכם זה שלא , זה לעיל 17 מבלי לגרוע מהוראות האמור בסעיף  .27.1
לקיימו בין המזמין  רשאי, לרבות חיוב לבצע פעולה או לתשלום כספים, מולאו על ידי הקבלן

עקב כל המזמין את  והקבלן ישפה, על חשבון הקבלן, וובין באמצעות אחרים זולת ובעצמ
 %21בצירוף הוצאות מנהליות בשיעור של , ה בקיום אותו חיוב או הצהרהבעמוד יהוצאה ש

 .(שנים עשר אחוזים)

לרבות , זה כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו המלאה על פי הסכם זה 17 אין בהוראות סעיף  .27.5
 .וות אחרים זולתאו באמצע ובעצמהמזמין לעבודות שבוצעו כאמור על ידי 

על , מכל מין וסוג, כבוןימוסכם ומוצהר בין הצדדים כי לקבלן אין ולא תהא כל זכות ע .27.6
ה לעירייאו ש/ושלמזמין מקרקעין או /טלטלין ויאו על כל מ/ו, או על אתר העבודה/העבודה ו

באמצעים המנויים המזמין נקוט ילרבות במקרים בהם , בכל מקרה, יש זכות כלשהי בהם
 .לעיל 17.1  -ולהלן  22.3 ים קטנים עיפבס

 .על פי הסכם זה או על פי כל דיןהמזמין אין בהוראת סעיף זה כדי לגרוע מזכויות  .27.7

 תקופת ההסכם .28

סיומה ו      יום ב אשר תחילתה, םחודשי( עשר-שנים) 21לתקופה של תוקפו של הסכם זה  .28.2
 "(.ההסכם המקוריתתקופת : "להלן)      יום ב

( ששת) 6מוסכם כי , לעיל ובכל מקום אחר בהסכם זה לעיל ולהלן  18.1על אף האמור בסעיף  .28.1
אשר במהלכה , סכם המקורית ישמשו כתקופת ניסיוןהחודשים הראשונים של תקופת הה

, בכל עת, להפסיק את ההתקשרות בין הצדדים, לפי שיקול דעתו הבלעדי, יהא רשאי המזמין
ולקבלן לא תהא והוא מוותר בזה מראש , מראש םמיי( שלושים) 10של לפחות  בכתבבהודעה 

  .או מי מטעמם בעניין זה/יה ואו העירי/או דרישה כלפי המזמין ו/או תביעה ו/על כל טענה ו

להאריך את  ,לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין, הזכותהקבלן מעניק בזה למזמין את  .28.1
תקופות אופציה ( שלוש) 1 -ב, באותם תנאים שנקבעו בהסכם זה, ההסכם המקוריתתקופת 

חילתן אשר ת, "(ת האופציהותקופ: "להלן ביחד ולחוד)חודשים כל אחת ( עשר-שנים) 21בנות 
 .עם תום תקופת ההסכם המקורית

בכך  וודיע על רצונית האופציה בתנאי שותקופכל אחת מל ווכל לממש את זכותהמזמין י .28.1
ם לפני תום תקופת מיי( שלושים) 10אשר תימסר לקבלן לכל הפחות , בכתבבהודעה לקבלן 

  .ןילפי העני, ת האופציהותקופכל אחת מאו , ההסכם המקורית

כמוותר על זכות ההארכה וכל הודעה אחרת לא ייחשב המזמין , ה כאמורלא התקבלה הודע
 .אלא בהסכמת הצדדים בכתב, תהא תקפה

 .בשינויים המחוייבים, בכל אחת מבין תקופות האופציה יחולו על הצדדים הוראות הסכם זה .28.5

ההסכם המקורית הן תקופת , בהסכם זה משמעו" ההסכםתקופת "המונח , למען הסר ספק .28.6
 .הכל לפי העניין, פת האופציהוהן תקו

 

 תמורה -' פרק ד

 התמורה  .29

 התמורה הכוללת והסופית .29.2
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, הסכם זהבהתאם לכל התחייבויותיו של הקבלן עמידה בתמורת ביצוע הפרויקט ו .29.2.2
, כמויות ביצוע בפועלפי ל המבוסס על כתב כמויות סופי, לקבלן סכוםהמזמין שלם י

  (."התמורה": להלן)קבוע בהסכם זה בהתאם ל ,והמזמיןהמפקח אשר אושרו על ידי 

לפי שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לכל יתר הוראות הסכם זה , למזמין תעמוד הזכות
או קטן מההיקפים המפורטים /לדרוש את ביצוע העבודות בהיקף גדול ו, לעיל ולהלן

ואת הקבלן יחייבו מחירי הצעתו , או הסכם זה/או המכרז ו/במסגרת כתב הכמויות ו
והקבלן , אשר תבוצענה על ידו בהתאם ומכוח הסכם זה, לכל כמויות העבודותביחס 

 או תביעה בקשר לכך/או דרישה ו/מוותר במפורש על כל טענה ו

הינה בעבור  ,זה 19 האמורים בסעיף , בכפוף ליתר התנאים, שתשולם לקבלן התמורה .29.2.1
, לרבות אך מבלי למעט עבור כל התנאים המיוחדים, הסכםכל העבודות נשוא ה

עבור כל הקשיים שפורטו בהסכם זה ובנספחיו , ביצוע בשלבים בקטעים וברצועות
כמו . ל"ותיכלל במחירי היחידה של הסעיפים השונים ולא תשולם כל תוספת בגין הנ

, ת השונותיכללו במחירי היחידה כל הוצאות הקבלן בגין תיאומים עם הרשויוי ,כן
וכן הוצאות פיקוח באתר של נציגי  , עם המפקח על התעבורה ומשטרת ישראל

יכללו כל יכן כמו (. היה ויהיו)קרקעיים -הרשויות ובעלי המתקנים התת והעל
אשר תמורתן , ההוצאות הכרוכות במילוי הוראות הרשויות וכן העבודות הנוספות

בהסכם , מפורטים בהסכם זהכלולה במחירי היחידות של הסעיפים השונים וה
 .וכדומה ביטוח, עבודות התארגנות, בין היתר, הכללי ובמפרטים הכלליים והכוללים

בכל מקום , מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה לעיל ולהלן ובמסגרת הנספחים להסכם .29.2.1
פירושו כי , "על חשבונו"או /ו" על חשבון"או נספחיו /בו נרשם במסגרת ההסכם ו

בתשלום הרלוונטי עבור החומרים , המזמיןמבלי לחייב את , הקבלן ישא בלעדית
הנוגעים לנושא אליו , או כל תשלום אחר/או העבודה ו/או המבנה ו/או הציוד ו/ו

 .נשוא התשלום, לרבות כל ההוצאות הישירות והעקיפות של הקבלן, מתייחס המושג

לעכב או , להפחית, לקזזהמזמין כדי לגרוע מזכות לעיל  19.1.1 אין בהוראות סעיף  .29.2.1
 .סכומים כלשהם מתוך התמורה, בהתאם להוראות הסכם זה ועל פי כל דין, לנכות

 ותשלומם  חודשייםחשבונות  .29.1

כל  חודש בחודשו חשבון בגיןהקבלן יגיש מדי הקבלן יגיש מדי חודש בחודשו חשבון ע .29.1.2
מפורט  ודשיח ןחשבו, המפקחלאישור  ,באותו החודש בוצעה ונסתיימהאשר  ,עבודה

 "(.יחודשההחשבון " :להלן)לפי כתב הכמויות 

העתקים ובמתכונת שתידרש על ידי  (שני) 1 -ב החודשיים הקבלן יגיש את החשבונות
 .המפקח

אשר בוצע יכלול את כל תביעות הקבלן המתייחסות לפרויקט חודשי כל חשבון 
תראינה , כמפורט לעיל החודשייעות שלא נכללו בחשבון תב. והסתיים באותו החודש

או תביעות /והקבלן מסכים כי לא יוכל להעלות דרישות ו, כאילו ויתר עליהן הקבלן
או תביעה בעניין זה /או דרישה ו/והוא מוותר על כל טענה ו, כאמור לאחר מועד זה

 .או מי מטעמו/כלפי המזמין ו

או /ף אם נקבע בכל מקום בהסכם זה ומבלי לגרוע מהאמור בפסקה דלעיל וא
, כאמור במועד מאוחר יותרחודשי מוסכם כי גם אם ישולם חשבון , בנספחיו אחרת

ובמפורש , להסכם 19.4 יחולו הוראות סעיף  לאכאמור חודשי הרי שלגבי כל חשבון 
והסכומים הכלולים , ל"הנהחודשי החשבון  ישולמו התייקרויות לגבי ולאיחולו  לא

והקבלן מוותר , או הפרשי שערי מטבע/יישאו הפרשי הצמדה למדד ו לאבמסגרתו 
 .או תביעה כלפי המזמין בקשר לכך/או דרישה ו/במפורש על כל טענה ו

או מדידות /המתבססים על תוכניות ו ,י יצורפו חישובי כמויותודשלכל חשבון ח
מסמכי תיעוד על פי דרישת , יודשהחאחד מסעיפי החשבון  המאפשרים בדיקת כל

ומספר הסעיף התקציבי  -כנקוב בחוברת מכרז זו  -מספר ההסכם וכן יצוינו המפקח 
 .נטי כפי שיימסר לקבלןווהרל

אצל לקבלן ותאריך קבלתו י ודשהחיוחזר החשבון , אלה לא יצורפו אם מסמכים ב
 .רוף החומר הנלווהיבצ ,בשניתי ודשהחיהיה התאריך בו נתקבל החשבון המזמין 

והם יראו , רשאי להתעלם מחשבונות שלא צוינו בהם המספרים כאמורהמזמין 
( שבעה) 7 ם בחזרה בתוךאות לא שלחהמזמין זולת אם , למזמיןכאילו לא נשלחו 

 .כשסיבת החזרתם מצוינת במפורש, ימים ממועד קבלתם בפועל



 62 

, בחודש( עשרה) 20 -עד ה( אחד) 2 -בין האל מפקח יגיעו יים ודשהחהחשבונות  .29.1.1
 . ייםודשהחיבדוק את החשבונות המפקח . שלאחר חודש ביצוע העבודה

" אישור חשבונות"מהווה בשום פנים ואופן משום  אינה המפקחכי בדיקת , מודגש
כי החשבונות מאושרים , המפקחוזאת אף אם ציין  -כמשמעותו במסגרת הסכם זה 

הוראות כל יתר בהתאם ל, סופי של המזמיןאישור  אך ורקי כ, ומובהר -מבחינתו 
 .לכל דבר ועניין, יהווה אישור חשבונות מבחינת המזמין,  הסכם זה להלן

פוליסות את מציא ימותנה בכך שהקבלן  ,ולהלן כאמור לעיל ,המפקחאישור 
 .לעיל 7 כאמור בסעיף , הביטוח

גורם יועברו לתשלום ל, המפקחיאושרו על ידי ים ודשיהחלאחר שהחשבונות 
ובלבד , מתום חודש ביצוע העבודהימים ( יםשש) 06וישולמו תוך במזמין המוסמך 

( עשירי) 20 -לכל המאוחר עד ליום ההמפקח נתקבלו על ידי החודשיים שהחשבונות 
  .בחודש שלאחר ביצוע העבודה בהתאם לאמור לעיל

במלואו על ידי י ודשחלא יאושר חשבון היה ו, לעיל 19.2.2 עיף קטן ף האמור בסעל א .29.1.1
הסכום שאינו שנוי , לעיל 19.2.2 עיף קטן ישולם במועד האמור בס, המפקח

תשולם לא יאוחר ממועד , המפקחשר על ידי תאוו היה, ויתרת הסכום, במחלוקת
 .של החודש הבא החודשירעון החשבון יפ

או מחיר /או כמות ו/ייחשב כל אישור סעיף ו, מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן
יוכל לבצע שינויים בכל והמפקח  "על חשבון"כאילו שולמו , החודשיכלשהם בחשבון 

 .קול דעתו המקצועיבהתאם לשי, החודשייםר שניתן בחשבונות ואיש

כפי שיהיה , כדיןמס ערך מוסף שישולם לקבלן יתווסף  ,לכל תשלום. מ"תשלום מע .29.1.1
במועד  ,לקבלןמס הערך המוסף הא רשאי לשלם את המזמין י .ביום ביצוע התשלום

 .מס כדין .לטונות המס וזאת כנגד חשבוניתמס הערך המוסף לשבו עליו לשלם 

 .מבוטל .29.1

לצורך ביצוע כי יחול , במפורשלגביו  אם צוין קאך וריחול זה  19.4 סעיף ) הפרשי הצמדה .29.1
 ((1'נספח ב)לנספח ההוראות והתנאים המיוחדים   25סעיף במסגרת העבודות נשוא הסכם זה 

 לא, וכמו כן, תשולמנה כלל התייקרויות לאבונות השוטפים כי במסגרת החש, מודגש ומובהר
, יהיו כל הפרשי הצמדה של התמורה בגין ביצוע העבודות וכל יתר התחייבויות הקבלן

וזאת במהלך תקופת , כפי שהוצעו על ידי הקבלן במסגרת המכרז, כמפורט בהסכם זה
 . ההסכם המקורית

תבוצע  -ין בחר לממש את תקופות האופציה וככל שהמזמ -חודשים ( עשר-שנים) 21מדי כל 
בהתאם לשיעור עליית המדד ביום , הצמדה של התמורה כפי שהוצעה על ידי הקבלן במכרז

וזאת ביחס , (המדד הידוע באותו יום)חודשים ( עשר-שנים) 21הראשון של אותה תקופת 
כמתואר לעיל  ולאחר המועד הנקוב לעיל וביצוע ההצמדה, למדד הידוע במועד פרסום המכרז

 21או אחרים במהלך התקופה של /או הפרשי הצמדה נוספים ו/תשולמנה התייקרויות ו לא
 . וחוזר חלילה עד לסיום תקופת ההסכם בין הצדדים, החודשים הבאים( עשר-שנים)

אם וככל שיממש )חודשים ( ארבעים ושמונה) 18במהלך תקופת הסכם של , מילים אחרות
 21בתום , ההצמדה האחת: הצמדות( שלוש) 1תבוצענה ( אופציההמזמין את כל תקופות ה

אשר תחול לגבי כל שנת  -החודשים הראשונים של ההתקשרות בין הצדדים ( עשר-שנים)
חודשים של ( עשרים וארבעה) 11בתוך , ההצמדה השנייה; ההתקשרות השנייה בין הצדדים

          ; שלישית בין הצדדיםאשר תחול לגבי כל שנת ההתקשרות ה -התקשרות בין הצדדים 
אשר  -חודשים של התקשרות בין הצדדים ( שלושים וששה) 16בתוך , ההצמדה השלישית -ו

  .תחול לגבי כל שנת ההתקשרות הרביעית בין הצדדים

 מ "ומע תרישיונו, מסים .10

 .האגרות ויתר תשלומי החובה, הקבלן לבדו ישלם את כל המסים .10.2

לטפל בכל נושא , המזמיןשל  וכוח או של באי/והמזמין  של ויפה בזאת את כוחיהקבלן מ .10.1
ולטפל , ערעורים, ומתחייב לחתום על כל המסמכים הנחוצים להגשת השגות, מ"הכרוך במע

 .בכל הליך או משא ומתן בקשר לכך
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את הסכום המייצג את  רשאי לשלם לקבלן המזמין, לעיל 19.2.1  למרות האמור בסעיף .10.1
וזאת במועד חיובו של הקבלן , מ"במנותק מפירעון החשבון עליו מתווסף המע, מ"המע

 .מ"בהעברת הכספים למע

 קיזוז ועכבון .12

הא רשאי המזמין יכי , מוסכם על הצדדים, מבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם זה .12.2
, כל סכום, או כל מקור שהוא/ו העל פי הסכם ז ,לקבלן וכנגד כל סכום המגיע ממנ, לקזז

מהקבלן על פי הסכם זה או כל התקשרות  והמגיע ל, כולל סכום עתידי, קצוב או בלתי קצוב
תשמש , וכל ערבות שניתנה על ידי הקבלן בקשר להסכם זהכי , וכן מוסכם אחרת בין הצדדים

 . לקבלן לא תהיה כל זכות קיזוז.  בין השאר גם לכיסוי סכומים כאמור

 המזמיןאו שכל סכום שעל /ולמזמין אשר יגיעו  ,או פיצויים/סכם ומוצהר בזה שכל סכום ומו .12.1
או עובדיו /או מחדלי הקבלן ו/בגין מעשי ו שלישייהיה לשאת בהם מחמת שנתבע על ידי צד 

היה ירשאי לנכות מכל סכום שיגיע לקבלן וכן  המזמיןהיה י ,או מי מטעמו/ו ויאו מועסק/ו
על  ולשלם לקבלן כל סכום שיהיה עשוי להגיע ל וז מהסכומים שיהיה עלירשאי לקז המזמין

 .או בגין ההסכם מהקבלן/פי ההסכם ו

רשאי לקזז או לעכב סכומים מתוך חשבונות מאושרים  המזמין, מבלי לגרוע מכלליות האמור .12.1
 .בין שבעובדה ובין שבדין, עקב טעות, במקרה שהוברר כי שולמו כספים לקבלן, של הקבלן

מהאחד , בין שבדין ובין שבעובדה, צדדים ישיבו האחד למשנהו כל סכום שהתקבל בטעותה
 .על ידי משנהו, או עבורו

 . כבוןיהקבלן מוותר בזאת על כל זכות המוענקת לו על פי כל דין לע .12.1

 

 סיום -' פרק ה

 (סעיף זה יחול בנפרד ביחס לכל אחת מבין העבודות)גמר הפרויקט  .11

אשר , לוח הזמניםבתוך , לידי המזמיןאת העבודה ולמסור אותה ים לסיהקבלן מתחייב בזה  .11.2
את כל רכיבי הכולל  ,(1'נספח ב)לנספח ההוראות והתנאים המיוחדים   23בסעיף נקוב 
ו מועד הסיום יהיה המועד ב. "(מועד הסיום: "להלן) בהתאם להוראות הסכם זה, ותהעבוד

כשהוא , בגמר ביצוע הפרויקט .זה להלן 22.1 כהגדרת מונח זה בסעיף , "תעודת גמר"תתקבל 
המפקח יזמין הקבלן את , ובהתאם ללוח הזמנים של הפרויקט, למזמיןמוכן למסירה 

  .כאמור הקבלןת קבלת הודעמועד ימים מ( שבעה) 7הבדיקה תתבצע בתוך . לבדיקה

תאריך המפקח יקבע  -כי אכן העבודה גמורה ומוכנה למסירה המפקח  חשייווכלאחר 
א כוחו של או ב/וכן הקבלן והמפקח עשה בנוכחות ימסירת העבודה ת. למסירת העבודה

אם ב, בו יירשם שאכן נסתיימה העבודה, פרוטוקולבמעמד מסירת העבודה ייערך . הקבלן
וכן בצירוף לוח הזמנים להשלמתן המלאה התיקונים שיש לעשותם  תצוין רשימת, נסתיימה

 .ליקויים ופגמים שאינם ניתנים לתיקון

ם יניח א, זה 22 זה וביתר סעיפי המשנה של סעיף  22.1 מבלי לגרוע מהוראות האמור בסעיף 
 שוםללא  ויהיה בהתאם להסכם ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,המפקחביצוע הפרויקט את דעת 

 "(.תעודת גמר: "להלן)גמר לפרויקט  על הוצאת תעודתלמזמין המפקח ימליץ , הסתייגויות

התחייבות בכתב לבצע ולהשלים כל , לפני מסירת תעודת הגמר, רשאי לדרוש מהקבלןהמפקח  .11.1
או לציין בתעודת הגמר את , לשביעות רצונו הגמורה ובהתאם להסכם עבודה שלא בוצעה

 .בצירוף לוח הזמנים המוסכם להשלמתן, אותן עבודות הטעונות השלמה

 .המפקחהקבלן ישלים ויבצע לאלתר את העבודות לשביעות רצונו הגמורה של 

אך לא יותר , בפרוטוקולהקבלן לא יבצע תיקון כלשהו כמצוין לעיל תוך המועד שיקבע אם ב
רשאי לבצע התיקון ולנכות מסכום החשבון הסופי את המזמין היה י, יום( שלושים) 10 -מ

 . בין שבוצע בפועל ובין אם לא בוצע, מחיר התיקון

לנכות מהחשבון הסופי את אותם  לעכב את התשלום הסופי או רשאיהמזמין היה יכן 
ערך הסכומים . או הפגמים/ו סכומים השווים לירידת ערך העבודה כתוצאה מהתיקונים

 .המפקחמסור לקביעתו ולשיקול דעתו הבלעדית של 
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, לעיל 22.1 בסעיף קטן בזמן הנקוב  פרוטוקולעל פי במקרה שהקבלן לא ימסור את העבודה  .11.1
, הסכם זהבועים הקבבהתאם לתנאים , בכתבהמפקח על ידי או בתוך ההארכות שתינתנה לו 

או שאינו בהתאם להסכם מכל סיבה , או בטיב ירוד, בוצע מחומרים גרועיםאו שהפרויקט 
ישלם  ,ובמקרה כאמורלקבל את הפרויקט , הבלעדי ועל פי שיקול דעת, המזמין רשאי, שהיא

לנספח ההוראות והתנאים  24 בסעיף לסך הנקוב סכום השווה בדמי נזק למזמין הקבלן 
 .מראשומוסכמים בתור דמי נזיקין קבועים , עבור כל יום פיגור ,(1'נספח ב)המיוחדים 

 ,הבלעדי ולפי שיקול דעת, רשאי במקרה זההמזמין הא י, נוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעילב
חייב את להשלים את העבודה במסגרת ההסכם עם הקבלן ול, ולקבל את העבודה בעצמ

לרבות , להשלמת ביצוע העבודה ,במישרין או בעקיפין ,וחשבונו בכל ההוצאות שהוצאו על יד
 .צא באלהפרסום מכרז חדש וכיו, חלופיההוצאות הכרוכות בהתקשרות עם קבלן 

 .יהא סופי ואין לגביו זכות ערעורהמזמין ום ההוצאות שיקבע על ידי סכ

ים המוענקים לצדדים על פי כל דין כל עוד אין הדבר אין בהוראת סעיף זה כדי לגרוע מהסעד
 .מפורש או משתמע מהדבק הדברים

 .מסירת תעודת הגמר לא תשחרר את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו על פי הסכם זה .11.1

זולת אם נקבע בה , יראה לכל דבר ועניין כיום גמר הפרויקטייום חתימת תעודת הגמר  .11.5
 22.2  -ו 22.1  פיםמותנית בהשלמת עבודות כאמור בסעיאו אם הייתה תעודת הגמר , אחרת
יראה יום הגמר של הפרויקט כיום הקבוע  במקרים כאמור. ואלו לא הושלמו במועדןלעיל 

 .בתעודת הגמר או כיום מילוי התנאים

המזמין הא י -מועד שנועד לסיום העבודה ועל אף שלא נתקיימה מסירת העבודה לאחר ה .11.6
דבר שלא ייחשב כאישור על קבלת העבודה ולא ישחרר , רשאי לתפוס חזקה באתר העבודה

מתפיסת  כתוצאהאם ב. לעיל 22.1 סעיף קטן את הקבלן מביצוע מסירת העבודה כאמור ב
תחולנה  -תיגרמנה לקבלן הוצאות נוספות , כאמור לעילהמזמין על ידי חזקה באתר העבודה 

ל ידאג הקבלן לאמצעי בטיחות מתאימים "עם תפיסת החזקה הנ. ההוצאות האלה על הקבלן
 .לפני מסירת העבודההמזמין על ידי ואחריותו לא תפחת מחמת כך שנתפסה חזקה 

 ניקיון האתר .13

, כולל סביבותיו והגישות אליו, על אחזקת האתר וניקיונו, על חשבונו, יב לשמורהקבלן מתחי .11.2
כל פסולת , או חומרים/ניקיון זה יכלול כל עודפי עפר ו .לרבות מדרכות וכבישים סמוכים

כל פסולת שיירי ועודפי חומרים בין אם שלו ובין אם של קבלנים אחרים ובין אם , מצטברת
על ידי המשרד להגנת אשר יועברו אך ורק לאתר מוסדר ומאושר , של גורמים שונים אחרים

, מראשהמפקח ביום שנקבע על ידי , , ניקיון האתר יבוצע ביסודיות. לסילוק פסולתהסביבה 
על , מזמן לזמן, והוא רשאי להורותהמפקח לשביעות רצונו של , על ידי ועל חשבון הקבלן

 .ניקוי האתר

על  ולבצע את הניקיון בעצמהמזמין רשאי , רטות לעילהמפולא קיים הקבלן את ההוראות 
 .חשבון הקבלן

שיירי , לכלוך, פסולת, את האתר מכל אשפה ,על חשבונו, בגמר ביצוע הפרויקט ינקה הקבלן .11.1
ויתקן את אשר  או גדרות שהובאו למקום/לרבות שלטים ו, וחומרים אחרים חלקי ציוד, בניין

הקבלן יסלק . המפקחיעות רצונו הגמורה של הכל לשב, ניזוק במהלך ביצוע הפרויקט
 .הציוד והכלים שנותרו, את כל החומרים, המפקחעל פי הוראות , מהאתר

ויציאתו "( מוביליזציה)"מודגש כי כל ההוצאות הכרוכות בהתארגנות הקבלן , ספקלמניעת 
כל ההוצאות הכרוכות . לא ישולמו בנפרד"( מוביליזציה-דה)"מהשטח עם גמר העבודה 

לרבות הוצאות הנגרמות לקבלן בגין הפסקת , וביציאה מהאתרבאתר התארגנות הקבלן ב
  .הקבלן במחיר סעיפים אחרים בכתב הכמויותעל ידי תיכללנה , כמפורט בהסכם זה, עבודהה

כשהוא , המפקחלשביעות רצונו הגמורה של , הקבלן ימסור את האתר באופן נקי ומסודר .11.1
המזמין  רשאי, יקיון לא יבוצע על ידי הקבלן כאמור לעילבמקרה והנ .מוכן לשימוש מיידי

וההוצאות בגין כך יחולו על הקבלן , או באמצעות אחרים/ו ובעצמ, לבצע את ניקיון האתר
 .או באמצעות חילוט ערבות הביצוע של הקבלן/ותקוזזנה מחשבונות הקבלן ו

 .לעיל 22 ר בסעיף כי מילוי האמור מהווה תנאי מוקדם לקבלת תעודת גמר כאמו, יובהר
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 הפרת ההסכם .14

יהיה , ומבלי לגרוע מזכויותיהם של הצדדים על פי דין לעיל 22 בסעיף מבלי לגרוע מהאמור  .11.2
ההוצאות , כל הנזקיםחייב לפצות את משנהו על , הצד המפר את ההסכם או תנאי מתנאיו

לצד המקיים את , כתוצאה או עקב ההפרה ,במישרין או בעקיפין ,וההפסדים שייגרמו
ההסכם או המוכן לקיימו וזאת נוסף לזכותו של הצד המקיים את ההסכם או המוכן לקיימו 

 .לבטל את ההסכם או לתבוע את ביצועו בעין

קבלן כמי שהפר את ההסכם הפרה ייחשב ה, מבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם .11.1
 :בקרות אחד מן האירועים הבאים, יסודית

 10והעיקול לא יוסר תוך המזמין אם יוטל עיקול על כספים המגיעים לקבלן מן  .11.1.2
 ;יום מיום הטלתו( עשרים)

ינתן נגדו או נגד אחד מיחידי השותפות צו לקבלת יאם הקבלן הוא אדם או שותפות ו .11.1.1
 ;או צו פשיטת רגל/נכסים ו

או למינוי מנהל /תאגיד ויחלו נגדו בפעולות לפירוק או כינוס נכסים והוא אם הקבלן  .11.1.1
 ;לנכסיו

זבון או כל אדם הממונה ימנהל ע, בכל מקרה שבו עשויה להתבצע העבודה בידי נאמן .11.1.1
 .על נכסי הקבלן

בכל מקרה בו הקבלן פינה פסולת לאתר לא מוסדר ופעל בניגוד להוראות הסכם זה  .11.1.5
 .ואו נספחי/ו

 . -1970א"תשל ,(תרופות בשל הפרת חוזה)זה יחולו הוראות חוק החוזים הסכם על הפרת  .11.1

 .על נספחיוההסכם זה כדי לגרוע מכל זכות או תרופה על פי  24.2.5 אין בהוראת סעיף 

מכל , זההסכם ם להוראות בהתא ,הקבלןמאת  ורשאי לנכות כל סכום שיגיע להא המזמין י .11.1
 7מהקבלן בדרישה מוקדמת של  הלאחר שדרשוזאת סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא 

 . האמורהוהקבלן לא נענה לדרישה האמור ימים לשלם את הסכום ( שבעה)

הפעלת הערבויות על ידי רשאי לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת כולל המזמין הא יכמו כן 
אין בהם , כאמור לעילאו ניכויים /ותשלום פיצויים . בה בהסכם זהכמפורט בהרח, הבנקאיות

או /נשוא הסכם זה וכשלעצמם משום שחרור הקבלן מהתחייבויותיו להשלים את העבודות 
 .זההסכם מכל התחייבות אחרת לפי 

 הגבלת סעדים .10

עקב לרבות , מכל סיבה שהיא, בכל מקרה אין הקבלן זכאי להפסיק או להאט את ביצוע הפרויקט
 .והסעד היחיד שיעמוד לרשות הקבלן במסגרת הסכם זה הוא סעד כספי, המזמיןחילוקי דעות עם 

 מידע וסודיות .16

לקבלן בקשר  ואו מטעמ ואחראי לשלמותו ונכונותו של המידע שנמסר על יד ואינהמזמין  .16.2
יגרמו לקבלן ילא ישא בכל אחריות לנזק או הפסד ש, לרבות במסגרת הסכם זה, לפרויקט

וכל הסתמכות של הקבלן על מידע , כתוצאה מהשימוש במידע כאמור ,ו לצדדים שלישייםא/ו
 . זה נעשית על סיכונו בלבד

לא לגלות לאחרים ולא לעשות שימוש בידיעות , הקבלן מתחייב לשמור על סודיות מושלמת .16.1
יקט בקשר עם ביצוע הפרו, שנמסרו לו או הגיעו לידו בדרך אחרת, בכתב או בעל פה, ובפרטים

 .יפעלו בהתאם לאמור לעיל, קבלני המשנה ועובדיהם, הקבלן מתחייב שעובדיו. או במהלכו

הראשונה של  ואו עם דרישת ,עם השלמת ביצוע הפרויקט או עם הפסקתו מכל סיבה שהיא .16.1
לרבות , את כל המסמכים הנמצאים בחזקתו או בשליטתולמזמין יעביר הקבלן , המזמין

 .יוצא באלהחישובים וכ, דפי מדידה, פרוטוקולי ישיבות, ודהיומני עב, תכניות הפרויקט
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 המחאת זכויות וחיובים ./1

או כל זכות , הסכם כולו או מקצתואת האין הקבלן רשאי למסור להעביר להמחות או להסב  .17.2
אלא אם , בין בתמורה ובין שלא בתמורה, או כל טובת הנאה שלו על פיו לאחרים, שלו על פיו

 .מאת המזמיןמפורשת מראש ובמכתב רשום כן קיבל על כך הסכמה 

או להתיר העברה בתנאים /ו ומבלי לנמק את סירוב ,רשאי לסרב לכל העברה אההמזמין י
 ובתנאי שמקבל ההעברה יקבל על עצמו את תנאי הסכם זה ונספחיו במלואם ושיראו ל

 .מקבל העבודהעל ידי ובתנאי שהקבלן ערב ואחראי לביצוע ההסכם 

בכל עת , כולן או מקצתן, לפי הסכם זה ,ואו התחייבויותי/ו והסב את זכויותירשאי ל המזמין .17.1
 .  הבלעדי וועל פי שיקול דעת

 קבלני משנה .18

לידי קבלני , כולו או מקצתו, העבודות/ הקבלן לא יהיה רשאי למסור את ביצוע הפרויקט .18.2
 .  המזמיןהמוקדם של  ואלא באישור, משנה

כי קבלני משנה כאמור , מובהר ,בעניין זההמזמין ל הבלעדי ש ומבלי לגרוע משיקול דעת
 .בסיווג ובהיקף המתאימים, (ככל שקיים)חייבים להיות קבלנים רשומים בתחום עיסוקם 

כי הוראות הסכם זה תחולנה על קבלני , בהסכם בין הקבלן לבין קבלני המשנה כאמור ייקבע .18.1
 10.1.9  ףובפרט הוראות סעי, יביםבשינויים המחו, המשנה בכל הנוגע לביצוע הפרויקט על ידם

התחייבותם של קבלני המשנה כאמור תוגדר בהסכם בינם לבין הקבלן . להסכםלעיל 
 .  המזמין -' כהתחייבות לטובת צד ג

הקבלן כי אין בהעסקתם של קבלני משנה כאמור כדי לשחרר את , למען הסר ספק מובהר .18.1
על ביצוע המזמין לרבות אחריותו של הקבלן כלפי , ל פי הסכם זה או לגרוע ממנהעמאחריותו 

 .אופן ביצועו ושאר תנאי הסכם זה, לרבות טיבו, הפרויקט בידי קבלני המשנה

, כי הקבלן לבדו יהא אחראי כלפי קבלני המשנה בגין עבודתם במסגרת הפרויקט, עוד יובהר
 .קבלני המשנה' כם לטובת צד גוכי אין לראות בהסכם זה הס

 מעמד הקבלן .19

כקבלן עצמאי הפרויקט פועל ויפעל לביצוע הינו כי והקבלן מצהיר בזה מוסכם ומובהר בזאת  .19.2
וזאת על  מעביד -כל יחסי עובד או העירייה /והמזמין ואין ולא יהיו בינו ולא מי מטעמו לבין 

 .ת בדבר ביצוע העבודהליתן לו הוראוהמפקח האמור בהסכם זה בדבר כוחו של אף 

מתחייב כי לא יטען ולא יעלה טענות בפורום ובמועד כלשהו שיהא בהן כדי לפגוע הקבלן  .19.1
 .ןמעביד בינו לבינ -ובהעדר יחסי עובד או העירייה /והמזמין במעמדו כקבלן עצמאי כלפי 

י או מ/מצהיר ומסכים בזאת כי העלאת טענה כלשהי על ידו או על ידי באי כוחו והקבלן  .19.1
, מעביד -יחסי עובד או העירייה /והמזמין או מי מטעמו לבין /מטעמו כי נתקיימו בינו ו

הוראות המכרז או כהפרה יסודית של /או כהטעיה ו/כחוסר תום לב מצדו ו, בין היתר, חשבית
 .והסכם זה

 הןאו הוצאה שיגרמו ל/בגין כל נזק ואו העירייה /והמזמין מתחייב לשפות ולפצות את הקבלן  .19.1
לבין או העירייה /והמזמין ת על טענה כביכול כי בין ואו דרישה המתבסס/עקב תביעה ו

 .המזמיןד עם דרישתה הראשונה של ימעביד וזאת מי -שררו יחסי עובד הקבלן 

או זכויות /לרבות שלוחיו לא יהיו זכאים לכל תשלום ו, הקבלןמי מטעמו של , למען הסר ספק .19.5
, המגיעים לעובד ממעביד, קבלת תנאים סוציאליים כלשהםלאו /ו שהן על פי כל דין ונוהג

 .או העירייה/ומאת המזמין לרבות פנסיה ופיצויי פיטורין 

סוכנות או /הרשאה ולא יתקיימו יחסי או העירייה /והמזמין בין להקבלן מובהר בזאת כי בין  .19.6
או מחדל  /ואו מורשה לעשות כל מעשה /או מוסמך ו/לא יהא רשאי והקבלן או שליחות וכי /ו

למעט האמור במפורש במסמכי )כלפי צדדים שלישיים המזמין שיש בהם כדי לחייב את 
 .מראש ובכתבהמזמין של  וללא אישור( או ההסכם על נספחיהם/המכרז ו

לשחרר את הקבלן מאחריותו כדי המפקח על ידי אין בפיקוח הנעשה כי , מובהר מוסכם .19.7
הסכם הו כל צד שלישי לגבי טיב ביצוע העבודה לפי א/והעירייה או /והמזמין הבלעדית כלפי 

 .ולגבי טיב החומרים בהם הוא משתמש
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 שונות .30

 דין חל ומקום שיפוט .10.2

 .  מבלי ליתן תוקף להוראות ברירת הדינים שבו, הסכם זה יהא כפוף לדין הישראלי

כל עניין הנוגע להסכם זה יהא נתון לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט המוסמכים 
 .(יפו-אביב-תלובאין בית משפט מוסמך כאמור לבתי המשפט המוסמכים בעיר ) הרצליהעיר ב

 תנאי מתלה .10.1

וקיום שאר האישורים המזמין בתקציב  ביצוע הפרויקט מותנה בקיום אישור תקציבי
ויהיה , הפרויקטלביצוע , קיומם של מקורות כספיים הלכה למעשהכן הדרושים על פי חוק ו

 . וצאה המאושרת בתקציב כאמורמוגבל עד לגובה הה

 הסכם ממצה  .10.1

לופי דברים יהצעת מחיר או ח, מפרט, כתב כמויות ומחירים, תכנית, מכתב, מסמך, כל הצעה
או נציגיהם /או סוכניהם ו/שהוחלפו בין הצדדים ו, פה ובין בכתב-בין בעל, מכל סוג שהוא

יהיה להם כל תוקף מחייב ולא , מבוטלים בזאת, לפני חתימת הסכם זה, או אחרים מטעמם/ו
 .כלפי הצדדים

 ויתורים וסטיות מהוראות ההסכם  .10.1

 או אי, במקרה או במקרים מסוימיםזה לסטיית הקבלן מהוראות הסכם המזמין הסכמת 
על המזמין לא ייחשבו לויתור , או על פי כל דין/ועל פי הסכם זה המזמין של  ושימוש בזכויותי

 .קרים נוספיםתקדים לגבי מ ויצרילא ו וזכויותי

 חוק המכר .10.5

, 2968 - ח"תשכ, כי הסכם זה אינו כפוף לתחולת חוק המכר, למען הסר ספקות מוצהר בזאת
 .וכי אין להסתמך עליו לצורך פירושו

 ביול .10.6

 .תחולנה על הקבלן, וכל מסמך אחר המוצא על פיו( אם וככל שחלות)הוצאות ביול הסכם זה 

 הודעות .10.7

 :יהיו כדלקמןכתובות הצדדיים לצורך הסכם זה  .10.7.2

 מ"בעמי רעננה   :המזמין

 , 56אחוזה     

 רעננה    

 _________________  :הקבלן

    _________________ 

    _________________ 

, בכלל זה.  זולת אם נקבע במפורש אחרת, כל הודעות על פי הסכם זה טעונות כתב .10.7.1
 2970 - א"תשל, (םתרופות בשל הפרת הסכ)לחוק החוזים  7מתן אורכה לפי סעיף 

 . תהא טעונה מסמך בכתב

כנקוב במסגרת חוברת מכרז  -זה הסכם לגביו נחתם , המכרזהקבלן יציין את מספר  .10.7.1
 . למזמיןעל גבי כל מסמך שיופנה על ידו  -זה 

, רשאי להתעלם מחשבונות וממסמכים שלא צוינו בהם המספרים כאמורהמזמין 
 7 בחזרה בתוך אותם לא שלחהמזמין אם  זולת, למזמיןוהם יראו כאילו לא נשלחו 

 .נת במפורשיכשסיבת החזרתם מצו, ימים ממועד קבלתם בפועל( שבעה)

בפקסימיליה או , במברק, ביד, הודעות הטעונות כתב יכולות להימסר במען הצדדים .10.7.1
 .בדואר רשום

 21או , או עם מסירתה ביד, הודעה כאמור תראה כמתקבלת עם קבלתה בפועל
שעות ( עשרים וארבע) 11או , שעות לאחר מסירתה במען הצדדים (עשרה-שתים)
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שעות לאחר ( שבעים ושתיים) 71או , או הודעת פקסימיליה, לאחר משלוח מברק
 .הכל לפי המוקדם, הפקדתה למשלוח בדואר רשום

שלא באמצעות למזמין מסמך או חשבון שנמסרו  ,כל הודעה, על אף האמור לעיל
 .ה למועד מסירתםיהמוטבע עליהם יהווה ראיהמזמין  תאריך חותמת, דואר רשום

 

 [חתימות הצדדים בעמוד הבא]

 

 

 

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הקבלן  המזמין



 68 

 (  'נספח ג)להסכם ( 2)'גנספח 

 אישור ביטוחי הקבלן 
 

 __________תאריך 

 לכבוד
 מ "בע רעננהמי 

 06רחוב אחוזה 
 רעננה

 "(המזמין: "להלן)
 ,.נ.ג.א

 .יםביטוחעריכת אישור : הנדון

 006/  1026 : 'מכרז מס/על פי חוזה

או /ו" ההסכם: "להלן) עבודות תחזוקה במערכת הביוב המרכזית ברעננה : תיאור העבודות
 "(.השירותים"או /ו" העבודות"

 "(.הקבלן: "להלן)____________________________________  : שם המבוטח

 __________החתומים מטה מאשרים בזאת כי ערכנו לתקופה שמיום , מ"חברה לביטוח בע ______אנו 

על שם הקבלן  את "(    תקופת הביטוח: "שני התאריכים נכללים ולהלן) _____________,ועד ליום 

 :פוליסות הביטוח כמפורט  להלן

 

 __________________ 'פוליסה מס   ביטוח עבודות קבלניות  .2

 ח"ש________________ : י העבודותשוו 

 . מזמיןאו ה/או קבלנים וקבלני משנה ו/הקבלן ו :שם המבוטח 

מוסכם בזה כי היקף הכיסוי אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח  :תנאי הכיסוי הביטוחי 
הנהוג במועד , או שווה לו, "______ביט מהדורה " –הפוליסה הידוע כ 

 .תחילת תקופת הביטוח

בטוח כל הסיכונים המבטח במלוא ערכן את כל העבודות בקשר עם  :העבודות' פרק א 
, חומרים וציוד המהווים חלק מהעבודות, שבנדון לרבות מתקנים הסכםה

או באחריות /חומרים בבעלות ו, כלי עזר, לציוד קל יםנזק כולל בין היתר
או /ין ואו משמשים במישר/או הבאים מטעמו אשר הובאו לאתר ו/הקבלן ו

כמפורט , או מטעמו/בעקיפין לביצוע העבודות המבוצעות על ידי הקבלן ו
 .למשך כל תקופת הביטוח, להלן

 :את ההרחבות כדלקמן  כולל 'אהביטוח לפי פרק  

 .בתוקף, גניבה ושוד, אובדן או נזק בגין סיכוני פריצה  .2 

אך מובאים לאתר לצורך ביצוע  ציוד עזר וכדומה אשר אינם חלק מהעבודות, ציוד קל, מתקנים  .1 
 .ח לפריט"ש 20,000ח ולא מעל "ש 200,000העבודות עד לסך 

הגבוה  ח"ש 250,000או משווי העבודות  20%בסך של בגבול אחריות עובדים רכוש עליו   .1 
 .מביניהם

או משווי העבודות  20%בסך של רכוש סמוך השייך למי מיחידי המבוטח בגבול אחריות   .1 
 . הגבוה מביניהם ח"ש 250,000

 .הגבוה מביניהם ח"ש 250,000או  הנזק מגובה 20%הוצאות פינוי הריסות בגבול אחריות של   .5 

משווי העבודות  20%בסך של אדריכלים ומומחים אחרים בגבול אחריות , הוצאות מהנדסים  .6 
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 .הגבוה מביניהם ח"ש 250,000או 

משווי  20%של  בסךמרים לקויים בגבול אחריות או חו/או עבודה ו/נזק ישיר הנובע מתכנון ו  .7 
 .הגבוה מביניהם ח"ש 250,000או העבודות 

 .או חומרים לקויים/או עבודה ו/נזק עקיף הנובע מתכנון ו  .8 

 .נזקי טבע, סיכוני רעידת אדמה  .9 

 .חודש 21חודש ותקופת תחזוקה מורחבת של  21תקופת תחזוקה רגילה של   .20 

 .ח"ש 250,000של  סךבותיקונים זמניים לאחר נזק בגבול אחריות הוצאות בגין עבודות   .22 

בפוליסה זו ישולמו   ’המכוסה על פי פרק א" מקרה ביטוח"מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח בגין  
 .ה למבטח בכתב לשלמם ישירות לקבלןאלא אם הור, למזמיןישירות 

או /המזמין ואו שיבוב כלפי /תחלוף ולפיו מוותר המבטח על כל זכות , פרק זה כולל תנאי מפורש 
מי שגרם לנזק לטובת ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול  או עובדיו/מנהליו ו

 . בזדון

או /ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את אחריותם על פי דין של הקבלן ו :צד שלישי' פרק ב 
נה המועסקים על ידו בביצוע או קבלנים וקבלני מש/או שלוחיו ו/עובדיו ו

או מחדל רשלני בקשר עם /ובשל מעשה , שבנדון הסכםהעבודות בקשר עם ה
או /או לרכושו של כל אדם ו/פגיעה או נזק לגופו ו, העבודות אשר גרמו לאובדן

או /ו מזמיןנזק לפגיעה  או  כל גוף שהוא מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות 
 .ועובדילאו /ו ומנהליל

 לתובע, לאירוע( חדש ישראלי שקל מיליון חמישה: במילים) ח"ש 5,000,000 :ולות האחריות גב 
 .הביטוח לתקופת ובמצטבר

, אש:  -בדבר חבות הקשורה או הנובעת מלהגבלות  פרק זה אינו כפוף  :תנאים מיוחדים  
, פריקה וטעינה של כלי רכב, ציוד חפירה, מכשירי הרמה, בהלה, התפוצצות

, או בעומק/עבודות בגובה ו, קבלן בגין וכלפי קבלנים וקבלני משנהחבות ה
, מהומות, מתקנים סניטאריים פגומים, מקרי ובלתי צפוי זיהום תאונתי

הרעלה וכל דבר מזיק במאכל או , (למעט נזקי טרור)שביתה והשבתה , פרעות
למעט בגין אחריות )משקה וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי 

 (. לן כלפי עובדים שהקבלן חייב לשלם בגינם דמי ביטוח לאומיהקב

 :כולל הרחבות מפורשות בדבר 'בהכיסוי הביטוחי לפרק  

שהינו כלי רכב מנועי כהגדרתו או ציוד מכני הנדסי /חבות לנזקי גוף הנובעת משימוש ברכב ו .2 
ח למקרה "ש 2,000,000בגבול אחריות בסך  ,ושאין חובה חוקית לבטחובפקודת התעבורה 

 .ובמצטבר לתקופת הביטוח

 ובסביבתו העבודה אתר בשטח המבוטח בבעלות חבות בגין נזק רכוש שנגרם על ידי רכב .1 
מעבר לגבולות ), ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח"ש 600,000מוגבל עד לסך המיידית 

 .(האחריות המקובלים בפוליסת רכב סטנדרטית

 .או כבלים תת קרקעיים/ו נזק ישיר למתקנים .1 

ח למקרה "ש 150,000או כבלים תת קרקעיים בגבול אחריות של /נזק תוצאתי למתקנים ו .1 
 .ובמצטבר לתקופת הביטוח

 .ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח"ש 250,000רעידות והחלשות משען בגבול אחריות של  .5 

למעט רכוש המבוטח או  המזמין כוש בפוליסת הביטוח צוין במפורש כי ר :הרחבה מיוחדת 
רכוש שבו פועל הקבלן הלמעט אותו חלק של ו לעיל' הניתן לבטחו בפרק א

ייחשב לצורך ביטוח זה , הנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של הקבלןו
 .כרכוש צד שלישי

או מקרקעין בהם פועל הקבלן /או מבנים ו/למען הסר ספק רכוש רשויות ו  
 .חשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישיאו מי מטעמו י/ו

: להלן) או עובדיו/או מנהליו ו/המזמין והורחב לשפות את  ביטוח זה :תנאי מיוחד 
למעשי על מי מהם בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת  "(יחידי המבוטח"
וזאת או מי מטעמו לרבות קבלנים וקבלני משנה /ואו מחדלי הקבלן /ו
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לבת לפיו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד בכפוף לסעיף אחריות צו
 .מיחידי המבוטח

חבות ' פרק ג 
 :מעבידים

נוסח )הקבלן על פי פקודת הנזיקין  אחריותו שלבטוח חבות מעבידים בגין 
כלפי , 2980ם "התש, י חוק האחריות למוצרים פגומים"או עפ/ו( חדש

עבודות לרבות או בעקיפין בביצוע ה/העובדים המועסקים על ידו במישרין ו
, (במידה והקבלן ייחשב כמעבידם)ם עובדיהאו /קבלני משנה ו, קבלנים

או מחלה מקצועית /או נזק גופני כתוצאה מתאונה ו/בגין מקרה מוות ו
תוך כדי  הביטוחלמי מהם במשך תקופת שייגרמו "( מקרה ביטוח: "להלן )
 .עקב ביצוע עבודתםו

 ובמצטבר לאירוע, לתובע( ח"עשרים מיליון ש :מיליםב)ח "ש 10,000,000 :גבולות האחריות  
 .הביטוח לתקופת

שעות עבודה , בדבר עבודות בעומק או בגובה הגבלותביטוח זה אינו כולל  :הרחבה מיוחדת  
הקבלן היה ו)קבלני משנה ועובדיהם , חבות הקבלן כלפי קבלנים, ומנוחה

ני נוער המועסקים פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת ב, (ייחשב כמעבידם
 .על פי החוק

היה  או עובדיו/או מנהליו ו/המזמין ואת  לכסותביטוח זה הורחב  .2 :תנאים מיוחדים 
ושא נכי מי מהם , וכלשה  מקרה ביטוחלעניין קרות , נקבעו

בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידי 
 .הקבלן

וותר המבטח על כל זכות תחלוף לפיו מ, פרק זה כולל תנאי מפורש .1  
ובלבד שהאמור או עובדיו /או מנהליו ו/המזמין ואו שיבוב כלפי /ו

מי שגרם לנזק לטובת בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול 
 .בזדון

 .____________________  'פוליסה מס :אחריות מקצועית  .1

 (נכלליםשני התאריכים ) _______ ועד ליום ________ החל מיום 

הקבלן על פי דין בשל תביעה אחריות ביטוח אחריות מקצועית המבטח את  :הכיסוי הביטוחי 
שהוגשה  מקצועית חובה הפרת בשל או/ו מקצועית רשלנות בגיןאו דרישה /ו

או /או נזק לגופו ו/פגיעה גופנית ו או/אובדן ובגין , במשך תקופת הביטוח
 של רשלני מחדל או במעשה שמקורםאו כל גוף שהוא /לרכושו של כל אדם ו

, שבנדון ההסכם עם בקשר העבודות בגין עובדיו או/ו מנהליו או/ו הקבלן
 או/ו למנהליו או/ו למזמין נזק או פגיעה לרבות האמור מכלליות לגרוע ומבלי

 .לעובדיו

 .טוחהבי תקופתל ובמצטברלאירוע ( ח"ש מיליוןשני : במילים)ח "ש 1,000,000 :גבולות האחריות 

בגין  או עובדיו/או מנהליו ו/המזמין וביטוח זה הורחב לשפות את  1.2 :תנאים מיוחדים 
או /ואחריות אשר עלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב מעשה 

וזאת מבלי לגרוע  ואו עובדי/ו ואו מנהלי/מחדל רשלני מצד הקבלן ו
  .או עובדיו/או מנהליו ו/המזמין ומביטוח חבות הקבלן כלפי 

, אובדן שימושמביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת  1.1  
כמו כן , מכוסה השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח, איחור

 אובדן מסמכיםחבות הקבלן עקב הרחבות בגין  כוללתהפוליסה 
חבות ו( לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח₪  75,000מוגבל לסך של )

 .הקבלן עובדימי מאו אי יושר של רשלנות , הנובעת מטעות

מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כוללת בין היתר מועד  1.1  
 . __________תחולה רטרואקטיבי מיום 

לאחר , חודשים 6כסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של מכמו כן  1.1  
בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי , תום תקופת הביטוח

 .זו פוליסה לפי המבוטחת חבות לכסות שנועדכיסוי מקביל  המעניק

ל כוללים תנאי מפורש על פיו הינם "הננו מאשרים כי הביטוחים הנ 1.2 :כללי  .3
וכי אנו  המזמיןידי  -קודמים לכל בטוח אשר נערך עלראשוניים ו

בדבר שיתוף ביטוחי  או תביעה/ו או דרישה/מוותרים על כל טענה ו
לחוק חוזה  59בסעיף   כאמורת כל טענה או זכות לרבו, המזמין
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כלפי " ביטוח כפל" תלרבות כל טענו 2982–א "ביטוח התשמה
 .ווכלפי מבטחי המזמין

ל לא יבוטלו וגם או "הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ, כמו כן 1.1  
שבנדון  הסכםבמשך תקופת הביטוח בקשר עם ה, ישונו לרעהלא 

יום  (שישים) 60הודעה כתובה בדואר רשום  למזמיןאלא אם תישלח 
שכאלו לגבי  לשינוי לרעהאו /ו למראש וכי לא יהיה תוקף לביטו

הודעה  המזמיןאם לא נשלחה לידי  או עובדיו/או מנהליו ו/ו המזמין
 משלוחהימים ממועד ( שישים) 60ובטרם חלוף לעיל כאמור בכתב 

 .ההודעה

הביטוח  דמיריות לתשלום הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאח 1.1  
ובכל מקרה לא על , וההשתתפות העצמית חלה על הקבלן בלבד

 . או עובדיו/לרבות מנהליו ו או מי מטעמו/המזמין ו

אי קיום בתום לב של או /ובתום לב הפרה הננו מאשרים בזאת כי  1.1  
בזכותם של  יפגעולא , לעילתנאי מתנאי איזו מהפוליסות המפורטות 

או פיצוי על פי /לקבלת שיפוי ו ו או עובדיו/או מנהליו ו/ו המזמין
 .ביטוחים אלו

הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש וסייגי לתנאי  בכפוףהביטוחים המפורטים באישור זה הינם 
 .ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות, באישור זה

 

 
 ,בכבוד רב

 
 

 (תפקיד החותם)  (שם החותם)  (חותמת המבטח)  (חחתימת המבט)
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 (  'נספח ג)להסכם ( א()2)'גנספח 

 הצהרה על מתן פטור מאחריות
 

 __________: תאריך 

 

 לכבוד

 "(המזמין: "להלן) מ"מי רעננה בע

 56אחוזה  רחוב

 רעננה
 

 ,.נ.ג.א

 הצהרה על מתן פטור מאחריות: הנדון

 רעננהב ביוב המרכזיתתחזוקה במערכת הבקשר עם עבודות 

 "(השירותים"או /העבודות ו: "להלן )

 

או הנדסי /מכני והריני להצהיר בזאת כי הנני משתמש לצורך עבודתי והשירותים שבנדון בציוד  .א
או רכוש אחר /או מתקנים ו/או בשימושי לרבות וללא הגבלה כל ציוד ו/או באחריותי ו/בבעלותי ו

 ."(הציוד: "להלן)דון בביצוע העבודות שבנ יהמשמשים אות

 :הריני להתחייב כדלקמן, על אף האמור בהצהרה זאת .ב

מכל חבות בגין אובדן או נזק לציוד האמור   ואו עובדי/ו ואו מנהלי/ו המזמיןהנני פוטר את  .2
כל זאת , או מי מטעמי או עבורי או לשם פעילותי/לעיל אשר מובא לאתרי העבודות על ידי ו

 .ר על זכות התחלוף לא יחול לגבי מי שגרם לנזק בזדוןובלבד שהאמור בדבר הוויתו

או גניבה של הציוד /מכל אחריות לגבי פריצה ו  ואו עובדי/ו ואו מנהלי/ו המזמיןהנני פוטר את  .1
 ומנהלי לרבות ואו מי מטעמ/ו המזמיןכלפי ( שיבוב)המוזכר לעיל ומוותר על זכות התחלוף 

האמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול במקרה שכזה כל זאת ובלבד ש  ואו עובדי/ו
 .לגבי מי שגרם לנזק בזדון

או מי /מכל חבות בגין נזק לגוף ולרכוש שלי ו  ואו עובדי/ו ואו מנהלי/ו המזמיןהנני פוטר את  .1
או צד שלישי עקב שימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר /או קבלני משנה ו/מטעמי ו

עמי או עבורי או לשם פעילותי כל זאת ובלבד שהאמור בדבר או מי מט/העבודות על ידי ו
 .הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לגבי מי שגרם לנזק בזדון

, או מצד קבלני משנה המועסקים על ידי/או תביעה מצדי ו/או דרישה ו/היה ותעלה טענה ו .1
 ואו מי מטעמ/ו המזמיןהנני מתחייב לשפות את , או צד שלישי כלשהו/ו, בניגוד לאמור לעיל

 .או הוצאה שיישאו בהם לרבות הוצאות משפטיות/בכל תשלום ו  ואו עובדי/ו ולרבות מנהלי

כאמור באישור , לביטוח אחריות מקצועית ההריני להצהיר בזה כי אערוך ואחזיק את הפוליס .5
במשך כל התקופה בה קיימת לי אחריות על פי ההסכם שנחתם בינינו ביום , עריכת הביטוח

 .לביצוע העבודות שבנדון  ועל פי כל דין______ ____

  

 ןלראיה באתי על החתום

 

________________________  

 חתימה ושם  הקבלן המצהיר

 



 71 

 (  'נספח ג)להסכם ( ב()2)'גנספח 

 הצהרת עבודות בחום
 

 __________: תאריך 

 

 לכבוד

 "(המזמין: "להלן) מ"מי רעננה בע

 56אחוזה  רחוב

 רעננה
 

 ,.נ.ג.א
  תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום: הנדון 

מותנה בקיום הנוהל , או כל הפועל מטעמנו/כי ביצוע עבודות כמוגדר בחוזה על ידנו ו ,הננו מאשרים בזאת
 :שלהלן

עבודות , הלחמה קשה רכה, ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך: פירושו" עבודות בחום"המונח  .2
הבערת חומרים , חיתוך דיסק, השחזה, עבודות קידוח, (זיפות ואיטום, תוךכגון חי)באמצעות מבער 

 .או להבות/ווכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצים 

שמתפקידו לוודא כי לא "( האחראי" - להלן)נמנה אחראי מטעמנו  ,"עבודות בחום"ככל שנבצע  .1
 .שלא בהתאם לנוהל זה, תבוצענה עבודות בחום

יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא הרחקת , בודות בחוםע העובטרם תחילת ביצ .1
כאשר חפצים , ממקום ביצוע העבודות בחוםלפחות מטר  20ברדיוס של , חומרים דליקים מכל סוג

כגון שמיכת אסבסט או מעטה ברזנט , דליקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק
 .רטוב

המצויד באמצעי כיבוי מתאימים , "(צופה אש" - להלן)ר ישמש כצופה אש האחראי ימנה אדם אש .1
 .וישימים לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום

כי אש או ניצוצות אינם , שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה" צופה אש"ליד מבצע העבודה יוצב  .5
 .מתפתחים לכלל שריפה

תוך שהוא , דקות מתום ביצועה 10לפחות , השגיח על סביבת העבודהלהמשיך ול" צופה אש"על  .6
 .מוודא כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת

וכל תנאי בטיחות נוספים להם הננו מחויב על פי כל דין ועל  תכי נוהל זה מהווה התניה מינימאלי ,מובהר
 .פי פוליסת ביטוח שערכנו כמוגדר בחוזה יוסיפו על האמור לעיל

 .או קבלני משנה מטעמנו יקפידו על ביצוע נוהל זה/הננו מתחייבים לוודא וערבים לכך כי קבלנים ו

 החתום על באנו ולראיה

 

 (תפקיד החותם)  (שם החותם)  (המצהירחתימת ) 
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 כתב ערבות ביצוע -להסכם ( 1)'גנספח 
 

 לכבוד
 מ"בעמי רעננה 

 

 ,.נ.ג.א

 

 ' ___________ערבות מס: הנדון

 

 

לסילוק כל סכום עד , מ"בעמי רעננה אנו ערבים בזה כלפי , "(החייב"להלן )_______________ בקשת ל
מתאריך המחירים לצרכן למדד יוצמד אשר , (שקלים חדשים שלושים אלף: במילים) 10,000₪ לסכום של

ת ביצוע עבודובנושא , /000/102 בקשר עם מכרז מספר ,החייבתדרשו מאת ואשר  ____________
 ._______________מיום  ,ברעננה תחזוקה במערכת הביוב המרכזית

 

מבלי שתהיו חייבים , ימים מדרישתכם הראשונה בכתב (שבעה) 7ל תוך "אנו נשלם לכם את הסכום הנ
, לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם

 .לוק הסכום האמור מאת החייבאו לדרוש תחילה את סי

יכול שתהיה לשיעורין והתשלום , ל"הנערבות סכום הכי דרישתכם לתשלום , למען הסר ספק מובהר בזאת
יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על סכום 

 .הערבות

 

לאחר מועד זה תהא ערבות זו בטלה  .בכללועד  _____________ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 
 .ומבוטלת

 

 .____________________________דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף בנק 

 

 .____________________________________________________: שכתובתו

 

 .ערבות זו אינה ניתנת להעברה

 

 

 

 ___________________: חתימה ___________________: תאריך
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 2901 -ג "התשי, חוק עבודת הנוערהוראות מ  -להסכם ( 3)'גנספח 
 

 

 העבדה מסכנת .33

- המעביד נער באחד מאלה

או בניגוד להוראות היתר שניתן , 1א או  1,1בניגוד להוראות סעיפים  (2)
 .מכוחן

כי , 5בהתאם להוראות סעיף , במקום ששר העבודה והרווחה קבע (1)
 .לסכנו עבודה של נער בו עלולה

בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה והרווחה , בעבודות (1)
 .6בהתאם להוראות סעיף , אסר או הגביל העבדת נער בהם

 .אין להעבידו בה בגילו 7שעל פי הקבוע בתקנות לפי סעיף , בעבודה (1)

 .21בניגוד להוראות סעיף  (5)

 2977 - ז"התשל, לחוק העונשין( 1( )א) 62ף מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעי -דינו  
 (.חוק העונשין -להלן )

 

 . העבדה אסורה  אחרת .א11

- המעביר נער באחר מאלה

שענינן בדיקות , א22או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף  21או  22בניגוד להוראות סעיפים  (2)
 .רפואיות

שענינו ,15בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף או , -11ו 11,  12,  10בניגוד להוראות סעיפים  (1)
 .שעות עבודה ומנוחה

לרבות הוראות בענין , 1א או 1,1בניגוד להוראות היתר שניתן לפי חוק זה ושלא לפי סעיפים  (1)
 .הפסקות בעבודה או עבודה בלילה, מנוחה שבועית, קביעת מספר מרבי של שעות עבודה

 .לחוק העונשין( 1( )א) 62ור בסעיף מאסר שישה חודשים או קנס כאמ -דינו 

 

 פירושים .2

  -בחוק זה ( א)

 .שנה 26מי שעדיין לא מלאו לו  -פירושו " ילד"

 .שנה 28שנה אך עדיין לא מלאו לו  26מי שמלאו לו  -פירושו " צעיר"

 .ילד או צעיר -פירושו " נער"

 .או בהשגחתו, בפיקוחו, שותולרבות אפוטרופוס של הנער וכל מי שהנער נמצא בר, לגבי נער, "הורים"

 .-2951ד"התשי, מפקח כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה -פירושו " מפקח עבודה"

 .מפקח עבודה שנתמנה על ידי שר העבודה להיות מפקח עבודה אזורי -פירושו " מפקח עבודה אזורי"

 .18פנקס שהוצא על פי סעיף  -פירושו " פנקס עבודה"

ברשות , וכן שירות או הצעת שירות, מכירה או הצעת מכירה -פירושו " סקות ברוכלותהתע"או " רוכלות,
 .במקום ציבורי או מבית לבית, הרבים

  -לענין חוק זה רואים נער כמועבד ואת מי שהנער עובד אצלו רואים כמעבידו אם הנער עובד ( ב)

בודה ארעית שלא בתעשיה ועבודה להוציא ע, ידם-בעבודה שהיא לצורך עסקם או משלח -אצל הוריו ( 2)
 .חקלאית במשק של ההורים
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 -" עבודה"לענין זה , בין אם נתקיימו יחסי עובד ומעביד ובין אם לאו, בכל עבודה, אצל אדם אחר( 1)
 .לרבות רוכלות

ובכלל זה מקום , בכל מקום שהעבודה בו אינה לסיפוק צרכיו לבד אף אם הינה לשם עסק או לשם ריווח( 1)
 .ז על ידי שר העבודה כמרכז להכשרה מקצועית לנערים המיועד להקנות מקצוע אגב עבודה מעשיתשהוכר

או בצילומים לצורכי , אמנותית או לצרכי פרסום, לענין חוק זה יראו העסקת ילד בהופעה ציבורית( ג)
עסקה ואף אם הה, אף אם לא נתקיימו בהעסקה יחסי עובד ומעביד, כהעבדה, 1כאמור בסעיף , פרסום

 -" העסקת ילד"לענין זה ; וזאת בין אם  ההעסקה הייתה בתמורה ובין שלא בתמורה, הייתה חד פעמית
 .לרבות שיתופו

 

 גיל עבודה לילד .1

 .שנה 25לא יועבד ילד שעדיין לא מלאו לו ( א)

אם  לא יועבד אלא, 2919 - ט"תש, שנה וחל עליו לימוד חובה לפי חוק לימוד חובה 25ילד שמלאו לו ( ב)
 :נתקיים אחד מאלה

 .2951 - ג"תשי, הילד עובד כחניך כמשמעותו בחוק החניכות( 2)

 (בוטלה()1)

 .2919 - ט"תש, לחוק לימוד חובה( ב)5ניתנה לגבי הילד הוראה לפי סעיף ( 1)

מפקח מטעם משרד החינוך והתרבות אישר כי הילד השלים חינוך חובה בתקופה קטנה מתקופת ( 1)
 .לגילו הלימוד המתאימה

, לחוק לימוד חובה 5שנה וניתן לגביו פטור לפי סעיף  21שר העבודה רשאי להתיר העבדת ילד שמלאו לו ( ג)
 .היתר על פי סעיף קטן זה יכול להיות כללי או מיוחד 2919 - ט"תש

 (.בוטל( )ד)

 

 עבודה בחופשת לימודים .א1

על אף , בידו בתקופת חופשת לימודים רשמיתמותר להע, שנה 25שנה וטרם מלאו לו  21ילד שמלאו לו ( א)
הכל כפי שיקבע שר העבודה , בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאות ולהתפתחותו, 1האמור בסעיף 

או , תקנות כאמור; לרבות מספר השעות שמותר להעביד ילד כאמור, והרווחה בתקנות ובתנאים שיקבע
 (.ג) 1סעיף יכול שיחולו גם על העבדת ילד לפי , מקצתן

 (.א)לא יחולו על העבדה כאמור בסעיף קטן , 2951 - ג"תשי, הוראות חוק החניכות( ב)

 

 הופעות וצילומים.            1

, בהופעה ציבורית, שנים 25אין להעביד ילד שטרם מלאו לו , (א)1מבלי לגרוע מהוראות סעיף ( א)
 .םאו בצילומים לצורכי פרסו, אומנותית או לצורכי פרסום

, לתקופה מוגבלת, רשאי שר העבודה והרווחה לתת היתר, 1וסעיף ( א)על אף הוראות סעיף קטן ( ב)
 (.א)בהופעה או בצילומים כאמור בסעיף קטן , להעבדתו של ילד פלוני או לתיווך להעבדתו של אותו ילד

 .  רך הופעהלימוד או אימון לצו, לרבות הופעה מוקלטת ולרבות חזרות -"הופעה", בסעיף זה( ג)
 
 איסור עבודה במקומות מסויימים .5

אם , בין בדרך כלל  ובין במיוחד, לא יועבד במקום שקבע שר העבודה והרווחה, שנה 25אף שמלאו לו , ילד
הנפשית או החינוכית בשל טיב , עלולה לסכן את התפתחותו הגופנית, באותו מקום, לדעתו עבודתו של ילד

 .סיבה אחרתמיקומו או בשל כל , העיסוק
 
 עבודות אסורות .6

בתהליכי ייצור או במקומות , העבדת ילד או צעיר בעבודות, בתקנות, שר העבודה רשאי לאסור או להגביל
אף אם העבדתם , שלומם או בהתפתחותם הגופנית, לפגוע בבריאותם, לדעתו, עבודה שהעבודה בהם עלולה

 .אינה אסורה על פי הסעיפים הקודמים
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 וחד לעבודות מסוימותגיל מי .7
, אם, כי נער שעדיין לא הגיע לגיל פלוני לא יועבד בעבודה פלונית, בתקנות, שר העבודה רשאי לקבוע

הרוחנית או , החינוכית, בשלומו או בהתפתחותו הגופנית, עלולה העבודה לפגוע בבריאותו, לדעתו
 .מיםאף אם העבדתו אינה אסורה על פי הסעיפים הקוד, המוסרית של הנער

 
 בדיקה רפואית יסודית .22

 .ורופא המשפחה שבדק אותו נתן אישור רפואי להעבדתו, לא יועבד נער אלא אם כן נבדק רפואית( א)
עבודה ששר העבודה והרווחה קבע כי דרושה קביעה  -" עבודה המחייבת בדיקות התאמה", בפרק זה( 2( )ב)

וכן עריכת בדיקות רפואיות חוזרות לענין , ד בהמקדמית רפואית על התאמתו הבריאותית של הנער לעבו
 .התאמתו הבריאותית לאותה עבודה

לא יועבד נער בעבודה המחייבת בדיקות התאמה אלא אם כן נבדק גם בידי רופא מורשה שקבע את ( 1)
 .התאמתו לעבודה כאמור ושנתן לו אישור רפואי על כך

בת בדיקות התאמה או לסוג עבודות בדומה לה יהיה לעבודה מסוימת המחיי( 1)אישור לפי פסקה ( 1)
ויכול הוא להיות מותנה בתנאים ומוגבל בזמן , מבחינת סיכון הבריאות והמאמץ הגופני הנדרש מהנער

 .האישור יירשם בפנקס העבודה של הנער; לשם ניסיון
 

 בדיקה רפואית חוזרת .  21
במועדים ובתנאים שקבע שר , ופא מורשהנער העובד בעבודה המחייבת בדיקות התאמה ייבדק בידי ר( א)

 (.בדיקה רפואית חוזרת -להלן )העבודה והרווחה לגבי עבודה כאמור ולפחות אחת לשנה 
ירשום המוסד , על סמך דין וחשבון של הרופא המורשה שערך בדיקה רפואית חוזרת על פי סעיף זה( ב)

, ל שינוי לרעה במצב בריאותו של הנערכל הגבלה בעבודה וכ, בפנקס העבודה של הנער, הרפואי המוסמך
 ט"התשי, לשכת העבודה לנוער כמשמעותה בחוק שירות התעסוקה, המעביד, ויביא אותם לידיעת ההורים

 .2951 - ג"התשי, וכן לידיעת מפקח העבודה ומפקח החניכות האזורי כמשמעותם בחוק החניכות, 2959 -
 

 (ח"שנת: תיקון) הודעה על תוצאות בדיקה רפואית. 21
- כי , 21-ו( ב)22העלתה בדיקה רפואית על פי סעיפים ( א)

 (בוטלה( )2)

 ;הנער אינו מתאים מבחינה רפואית לעבודה בה הוא מועבד( 1)

 ימסור המוסד -העבודה בה מועבד הנער ברוכלות משפיעה לרעה על מצב בריאותו ( 1)

 .הרפואי המוסמך הודעה בכתב למפקח עבודה אזורי

 ואם נאמר, ודה האזורי ישלח העתק של ההודעה לאחד מהורי הנערמפקח העב( ב)

 יישלח העתק גם למעבידו של הנער, בהודעה שנער אינו מתאים לעבודה בה הוא מועבד

 . העבודה הכללית שבאזורה הוא מועבד-וללשכת

 

 איסור העבדה לאחר קבלת הודעה .21

את הנער תוך עשרה ימים מיום קבלת יחדל להעביד , 21קיבל המעביד העתק הודעה בהתאם לסעיף 
בעבודה שאליה מתייחסת ההודעה , או תוך זמן קצר יותר שנקבע על ידי מפקח העבודה האזורי, ההודעה

 .או בעבודה הדומה לה מבחינת סיכון הבריאות או המאמץ הגופני הנדרש מהנער

 

 יום העבודה ושבוע העבודה .10

 .דה ליום וארבעים שעות עבודה לשבועלא יועבד נער יותר משמונה שעות עבו( א)

 5לפי סעיף , שעות עבודה ליום 8 -במקום עבודה שמור בו לעבוד יותר מ, (א)על אף הוראות סעיף קטן ( 2א)
ובלבד , יכול שיועבד צעיר עד תשע שעות ליום עבודה, 2952 - א"התשי, לחוק שעות עבודה ומנוחה( א)

 .השעות עבוד 10ששבוע העבודה לא יעלה על 

בין על פי חוק ובין על פי הסכם או , ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חד שהנער אינו עובד בו( ב)
 .לא יועבד נער יותר משבע שעות עבודה, נוהג

לרבות הפסקות קצרות ומוסכמות , הזמן שבו עומד הנער לרשות העבודה -פירושו " שעות עבודה( "ג)
 .11חוץ מהפסקות על פי סעיף , ירהניתנות לנער להחלפת כוח ואו
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 שעות מנוחה השבועית. 12

 .לא יועבד נער במנוחה השבועית( א

את  -לגבי נער יהודי  -המנוחה השבועית של הנער היא לפחות שלושים ושש שעות רצופות ותכלול  ( 2( )ב)
 .יום השבת

הכל לפי , היום הששי בשבוע את יום השבת או את היום הראשון או את -לגבי נער שאיננו יהודי ( 1)
 .המקובל עליו כיום המנוחה השבועית שלו

 

 הפסקות .11

, שעה לפחות¾ , תופסק עבודתו למנוחה ולסעודה, הועבד נער שש שעות עבודה ליום או למעלה מזה( א)
, ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג. ובכלל זה תהיה הפסקה רצופה אחת של חצי שעה לפחות

 .פסקה היא של חצי שעה לפחותהה

 .ההפסקה לא תעלה על שלוש שעות( ב)

אלא עם הייתה , בשעת ההפסקה הנמשכת חצי שעה או יותר רשאי הנער לצאת מהמקום שבו הוא עובד( ג)
והנער נדרש על ידי מעבידו , נוכחותו במקום העבודה הכרח לתהליך העבודה או להפעלת הציוד והשימוש בו

 .במקרה זה יחשב זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה; בודהלהישאר במקום הע

 

 .איסור עבודת לילה .11

 .נער לא יועבד ולא ירכול בלילה( א)

 21פרק זמן של  -חל עליהם , 2919 - ט"התש, לגבי ילד וצעיר שחוק לימוד חובה, "לילה"בסעיף זה ( ב)
 20פרק זמן של , אינו חל עליו, 2919 - ט"התש, ולגבי צעיר שחוק חינוך חובה 8:00ובין  10:00שעות שבין 

 .6:00ובין  11:00שעות בין 

 .אם הוא עובד בבית ספר מקצועי, לענין סעיף זה, רואים נער כמועבד( ב) 2על אף האמור בסעיף ( ג)

 

 היתר עבודת לילה .15

 .במקום שבו עובדים במשמרות 11:00שר העבודה רשאי להתיר העבדת צעיר עד שעה ( א)

לפקודת סדרי השלטון ( א) 9תקופה שבה קיים במדינה מצב של חירום בתוקף הכרזה לפי סעיף ב( ב)
גם אחרי , רשאי שר העבודה להתיר העבדת צעיר במקום שבו עובדים במשמרת, 2918 - ח"תש, והמשפט

 .11:00שעה 

את , שעה - התרת, רשאי הוא להתיר, סבור שר העבודה שהדבר דרוש להשתלמותו המקצועית של צעיר( ג)
 .העבדתו בלילה במקום שבו עובדים ברציפות

העבדתו של נער , התרת שעה, רשאי הוא להתיר, סבור שר העבודה שרצוי לעשות כן למען האמנות( ד)
חינוכו והתפתחותו , הובטחו התנאים לשמירת בריאותו, לדעתו, אם, 11:00שנים עד שעה  20שמלאו לו 

 .המוסרית של הנער

בחקלאות או במפעל תעשיה שבהם עובדים  11:00רשאי להתיר העבדת צעיר עד שעה  שר העבודה( ה)
בעבודה  5:00כן רשאי שר העבודה להתיר העבדת צעיר משעה . במשמרות ותנאים מיוחדים מצדיקים זאת

 .חקלאית עונתית שבה מקדימים להתחיל בעבודה
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 רשימת חוקי עבודה -' דנספח  
 

הפרויקט וביצוע לבצע את בכדי , דוי ופת ההסכם לגבי העובדים שיועסקו עלמתחייב לקיים בכל תקהקבלן 
וכן האמור  זה 'דח נספבמסגרת  האמור בחוקי העבודה המפורטים, לפי הסכם זהמלוא ההתחייבויות 

תוקף  או כל הסכם קיבוצי שנערך והוא בר/בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים לבין ההסתדרות ו
לרבות צווי ההרחבה שהוצאו על פי , או יתוקנו בעתיד/וכפי שהסכמים אלה יוארכו או , בענף המתאים
 .הסכמים אלה

 

 .בהסכםסעיף זה הינו תנאי עיקרי 

 

לקבל תלושי שכר ופרטים אחרים בדבר תנאי העבודה בהם מועסקים עובדי  ,בכל עת ,זכאיהא המזמין י
 .בקשר לכך אחריות כלשהי ווטל עליומבלי שת וזאת כדי לוודא את ביצועו של סעיף זההקבלן 

 

 2959 -ט "תשי, חוק שירות התעסוקה

 

 2952 -א "תשי, חוק שעות עבודה ומנוחה

 

 2976 -ו "תשל, חוק דמי מחלה

 

 2950 -א "תשי, חוק חופשה שנתית

 

 2951 -ד "תשי, חוק עבודת נשים

 

 2965 -ו "תשכ, חוק שכר שווה לעובדת ולעובד

 

 2951 - ג"תשי, חוק עבודת הנוער

 

 2951 -ג "תשי, חוק החניכות

 

 2952 -א "תשי, (החזרה לעבודה)חוק חיילים משוחררים 

 

 2958 -ח "תשי, חוק הגנת השכר

 

 2961 -ג "תשכ, חוק פיצויי פיטורין

 

 2961 -ה "תשכ, (נוסח משולב)חוק הביטוח הלאומי 

 

 2987 -ז "תשמ, חוק שכר מינימום

 

 1022 -ב "תשע, ודההחוק להגברת האכיפה של דיני העב

 2-6\8\22\26\מ


