
1 

 

 

 

 

 מי רעננה בע"מ
 007/2020מכרז מס' 

 

לתכנון, הקמה, הפעלה, ותחזוקה של 

וולטאי( -)פוטו PVמתקן לייצור חשמל 
 צף במאגר קולחים רעננה

 

 מסמכי החוזה ונספחיו - 'בחלק 

 

 2020מרץ 

 

 מסמכי המכרז:
 

 )מסמך זה( הזמנה להציע הצעות -חלק א' 

 )מסמך זה( מסמכי החוזה ונספחיו -חלק ב' 

 מפרט טכני -חלק ג' 

 תכניות -חלק ד' 



2 

 

 
 הסכם

 2020ביום _____ לחודש ___________ שנת  רעננהשנערך ונחתם ב

 מי רעננה בע"מ  ב י ן:

 , רעננה56אחוזה   

             "(המזמין)להלן: "  
 מצד אחד

 _____________________________  ל ב י ן:

 מרח' ________________, ____________  

               "(הקבלן)להלן: "  
 שנימצד 

-פוטו) PV חשמל לייצור מתקן של ותחזוקה, הפעלה, הקמה, לתכנוןפרויקט לבצע והמזמין מעוניין  הואיל
במסגרת המפרט הטכני וכתב הכמויות  והכל בהתאם לאמור רעננה קולחים במאגר צף( וולטאי

 "(;  הפרויקט/העבודות/הציוד)להלן: " והציוד הנדרש לכך לרבות החומרים מכרזבכמפורט 

, בכפוף וכמפורט בתנאים ובדרישות לביצוע הפרויקטמכרז       ולצורך כך פרסם המזמין ביום  והואיל
 "(;המכרז/ההזמנהלהלן: ") 007/2020הקבועים במכרז מס' 

, והוא מצהיר, כי הוא בעל הידע, הניסיון, לביצוע הפרויקטהצעה       הגיש למזמין ביום  הקבלןו והואיל
 ;והמקצועית, הכישורים, המשאבים והאמצעים הדרושים לביצועהמיומנות 

 ולהתקשר עמו בהסכם זה; הקבלן, לאשר את הצעת      והמזמין החליט, ביום  והואיל

, כפי שיהא מעת לעת הפרויקטמעוניין לקבל על עצמו, את  הקבלן, ולקבלןוהמזמין מעוניין למסור  והואיל
 הסכם זה להלן;לפי החלטת המזמין, בכפוף לתנאי 

 והצדדים חפצים להגדיר את מערכת היחסים המשפטיים ביניהם במסגרת הוראות חוזה זה; והואיל

 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא ונספחים  .1

המבוא להסכם, המסמכים והנספחים המפורטים להלן )בין אם מצורפים ובין אם אינם  .1.1
 (. "ההסכם"מצורפים להסכם( מהווים חלק בלתי נפרד הימנו )להלן: 

 המכרז-מסמכי ההזמנה לקבלת הצעות - מסמך א'

 ) נספח י' למכרז( הקבלןהצעת  - מסמך ב'

 כתב כמויות המפרט הטכני ו - (1נספח ג')

 אישור קיום ביטוחים - (1) (2נספח ג')

 הצהרת פטור מאחריות לנזקים. - (2) (2נספח ג')

 תנאים מיוחדים לעבודות בחום. - (3) (2נספח ג')

 ערבות ביצוע - (3נספח ג')

 הוראות רלוונטיות מתוך חוק עבודת נוער - (4נספח ג')

 ערבות לאחריות - (5נספח ג')

   

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין ההוראה שבמסמכי ההזמנה,  .1.2
לרבות המסמכים המצורפים להסכם, תיחשב ההוראה המחמירה יותר ביחס למציע וזאת 

ללא צורך במתן נימוק  הקבלןלפי קביעת המזמין ו/או מי מטעמו, שהחלטתו תחייב את 
ו/או דרישה כלפי המזמין ו/או מי מטעמו בקשר  תהא כל טענה ו/או תביעה לקבלןומבלי ש

 לכך.
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 פרשנות והגדרות  .2

כותרות סעיפי ההסכם נועדו לשם הנוחות והקלת ההתמצאות, ואין לעשות בהן שימוש  .2.1
 לצורך פרשנות ההסכם או כל תכלית אחרת.

לצורך הסכם זה תהיה למילים ולמונחים הבאים המשמעות הרשומה בצדם, זולת אם  .2.2
 אחרת מהקשר הדברים:עולה כוונה 

 מט"ש רעננה.קולחים להשקיה במתחם מאגר  - " האתר"

חקיקה ראשית ומשנית של מדינת ישראל, לרבות חקיקת הבטיחות,  - "דין"
פסקי דין וצווים של טריבונלים שיפוטיים של מדינת ישראל וכן כל 

 הוראה והנחיה של רשות מוסמכת, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.

מי שנתמנה, מזמן לזמן, על ידי המזמין לפיקוח על אופן ביצוע  - "המנהל"
 , בין מראש ובין בדיעבד.הקבלןהתחייבויות 

האדם או הגוף המשפטי, המקבל על עצמו את ביצוע ההתחייבויות  - "הקבלן"
הקבועות בהסכם זה, כמוגדר בגוף ההסכם, לרבות נציגיו, יורשיו, 

ו/או כל מי שיבוא במקומו בדרך מורשיו, שליחיו המוסמכים, עובדיו 
 חוקית ובהסכמה בכתב של המזמין.

הצדדים מסכימים, כי במקרה של היעדר הוראה מפורשת בהסכם זה או על פיו, ימולא  .2.3
המבצעים  קבלנים, על פי התנאים המקובלים בין המזמין לבין הקבלןהחסר או יפורש 

או דרישה ו/או תביעה שתהא לו מוותר על כל טענה ו/ הקבלןו עבודות/פרויקטים/עבורו 
 בעניין זה כלפי המזמין.

 הקבלןהצהרות והתחייבויות  .3

 מצהיר, מתחייב ומאשר בזאת כדלקמן:  הקבלן

ולמיטב ידיעתו גם לא עתידה  -הוא פועל כדין לפי דיני מדינת ישראל, וכי לא ננקטה נגדו  .3.1
חיסול עסקיו, פשיטת כל פעולה שמטרתה או תוצאתה האפשרית פירוקו,  -להינקט נגדו 

 רגל שלו או תוצאה דומה אחרת.

, האמצעים העומדים לרשותו הקבלןכל ההצהרות, המצגים, המידע והנתונים לגבי  .3.2
וניסיונו, הכלולים במסמך בכתב כלשהו, שנמסרו במסגרת שלב משלבי ההזמנה לקבלת 

הסכם  ההצעות ו/או בטרם חתימה על הסכם זה הינם נכונים ומדויקים במועד חתימת
 זה.

אין כל איסור, הגבלה או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין ו/או הסכם, להתקשרותו בהסכם  .3.3
זה ולביצוע כל התחייבויותיו על פיו וכי התקשרותו בהסכם זה וביצוע כל התחייבויותיו 

 על פיו אינם מהווים הפרה של כל דין ו/או הסכם כאמור. 

או ההיתרים, הנדרשים לפי כל דין לניהול הוא בעל כל האישורים ו/או הרישיונות ו/ .3.4
 פעילותו הכללית וביצוע כל התחייבויותיו בהתאם להוראות ההסכם בפרט. 

הוא בעל הידע, הניסיון, המיומנות המקצועית, הכישורים, היכולות, כוח האדם  .3.5
 והאמצעים כנדרש לצורך ביצוע כל התחייבויותיו על פי הסכם זה ברמה מקצועית מעולה. 

, להקים, לרבות לתכנן  ורשה על פי כל דין לספק את הציוד נשוא ההסכם ולהתקינוהוא מ .3.6
 (.נספח ב'בהתאם להצעתו ) את הציודלהפעיל ולתחזק 

 מהותה של ההתקשרות .4

תנאי בהתאם ל, הפרויקטמקבל בזה על עצמו, את ביצוע,  לקבלן והקבלןהמזמין מוסר בזה 
)מסמך ב'(, הכל בהתאם למפורט  הקבלן( וכן להצעת (1נספח ג'))המפרט הטכני ההזמנה ולרבות 

 .בתנאי ההסכם ולהנחיותיו של המנהל

 התכולהאספקת  .5

מתחייב  לדרישות המפרט הטכני. הקבלן בהתאם הפרויקטהקבלן מתחייב לבצע את  .5.1
לספק את הציוד, כשכל רכיביו חדשים )שנת ייצור שבמועד פרסום ההזמנה(, מהסוג 

(, מסמך ב'( והצעתו )(1נספח ג'))המפרט הטכני ובאיכות המתאימים ליתר תנאי ההזמנה, 
 והכל על חשבונו וכנדרש באופן המיטבי ובהתאם להוראות הסכם זה.
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 איכות הציוד והחומרים .5.2

, טיבם וסוגם, יהיו המעולים הקבלןעל ידי  ואשר יסופקוהחומרים איכות הציוד  .5.2.1
ביותר, אלא אם נקבעו בהסכם זה )על נספחיו( במפורש איכות, טיב או סוג 

יהיה שלם  הקבלןמסוים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הציוד, שיסופק על ידי 
ושמיש. הציוד יתאים בתכונותיו מכל הבחינות להוראות ההסכם, לרבות 

 ת כל דין.כתב הכמויות ולדרישוהמפרט הטכני ו

, וחומרים יהא אחראי לכל הפגמים, המגרעות והליקויים שיתגלו בציוד הקבלן .5.2.2
 וזאת אף אם עמד הציוד בבדיקות תקנים ישראליים ואושרו על ידי המנהל.

 הקבלן, ולקבלןקבע המנהל, כי ציוד כלשהו אינו בהתאם להסכם, יודיע על כך  .5.2.3
ולוח הזמנים שקבע לכך,  יהיה חייב לתקן את הליקוי בהתאם להוראות המנהל

( שעות מעת שיקבע עשרים וארבע) 24בתוך  -ובאם לא קבע המנהל לוח זמנים 
 המנהל את אי התאמתו.

לעיל, רשאי המזמין לבצען, בעצמו או  5.2.3לא פעל הקבלן כאמור בסעיף  .5.2.4
 . הקבלןבאמצעות אחרים, על חשבון 

 וחומרים הבעלות בציוד .5.3

לבעלות המזמין, ועד למועד  יםכעובראותם לאתר יראו  יםהמובאוחומרים ציוד  .5.3.1
, וחומרים על ידי המזמין, בהתאם להוראות המזמין בעניין קבלת ציוד םקבלת

על כל המשתמע מכך ולרבות מלוא  הקבלןבבעלות והחומרים הציוד  וייה
 הסיכונים בקשר לכך.

, תחזור  םם נחוציעל ידי המנהל או קביעתו כי אינוחומרים עם פסילת ציוד 
 .לקבלן ובחומריםהבעלות בציוד 

ראיה לאישור  אינהעל ידי המזמין ובחומרים להסרת ספק, קבלת הבעלות בציוד 
 טיבו.

והחומרים רשאי להוציא את הציוד  אינו הקבלןמבלי לגרוע מכלליות האמור, 
מקנה בזאת למזמין זכות  הקבלןמהאתר, אלא באישורו המוקדם של המנהל, ו

 עיכבון ביחס אליו.

 

 תפקידיו וסמכויותיו של המנהל .6

מבלי לגרוע מהוראות האמור לעיל ולהלן, המזמין מסמיך בזה את המנהל להוציא אל  .6.1
הפועל בשמו את כל הסמכויות המוקנות לו לפי הסכם זה ולבצע את כל הפעולות שהוא 

 נאמר אחרת בהסכם זה.רשאי או חייב לבצען לפי הסכם זה, אלא אם 

הוראות בכל דבר ועניין, הקשור לביצוע הסכם זה, ובכלל  לקבלןהמנהל יהא רשאי ליתן  .6.2
 זה:

 להורות לו על מיקום וקצב אספקת כל אחד מבין חלקי הציוד; .6.2.1

 לבדוק את היקף התקלות והליקויים )אם בכלל( בקשר לציוד; .6.2.2

הנחיות לתיקונים  ןלקבל, לתת הקבלןלבדוק את החשבונות המוגשים על ידי  .6.2.3
 בחשבונות ולהעביר המלצתו לגבי אישורם לידי המזמין;

לבדוק כל נתון ו/או פרט שיש לו, על פי שיקול דעתו המוחלט של המנהל,  .6.2.4
 רלוונטיות לאופן ביצוע ההסכם.

מפרש כהלכה את ההסכם, הוראות המזמין והוראותיו  הקבלןהמנהל רשאי לבדוק אם  .6.3
 הוא.
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מתחייב להעביר לידי המנהל, לצורך ביצוע תפקידו, את כל הדוחות המפורטים  הקבלן .6.4
 בהסכם זה וכן כל מסמך נוסף שיידרש למנהל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לביצוע תפקידו. 

מתחייב לעדכן את המנהל בכל מקרה של תקלה, או כל קושי בביצוע ההסכם ויפנה  הקבלן .6.5
 ספק באשר לאופן ביצועו. אליו לשם קבלת הוראות בכל מקרה של

 אחריות ונזיקין  .7

 נזק לגוף ולרכוש .7.1

בלבד יהא אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו  הקבלן .7.1.1
למזמין ו/או לרכוש ו/או לאדם, לרבות לעובדיו, למועסקיו, קבלני משנה, 

ו עובדיהם, מועסקיהם ו/או לצד שלישי כלשהו מחמת כל מעשה ו/או מחדל ו/א
מקרה אסון ו/או כל גורם אחר הקשור בביצוע ההסכם ו/או אי ביצועו ו/או אי 

ו/או מי מטעמו ו/או בשל אי קיום הוראות כל דין  הקבלןביצועו בשלמות מצד 
ו/או הסכם זה ו/או הוראות המזמין, בין אם הדבר כרוך ברשלנות ובין אם לאו, 

-קרקעיות ועל-, למערכות תתלרבות כל נזק למבנה, צינורות, כבלי חשמל וטלפון
יהיה לתקן, על חשבונו הוא, כל נזק  הקבלןקרקעיות, ציבורית ו/או פרטיות, ועל 

ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה כאמור, או לשלם פיצויים בגין הנזק ו/או 
אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה מיד עם דרישה ראשונה מאת המזמין ולפצות את 

ל חשבונו בגין כל תביעה, שתוגש נגדם בקשר עם נזק ו/או המזמין )לפי המקרה( ע
אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו כתוצאה מביצוע ו/או אי ביצוע ו/או אי 

 הכלולות בהסכם. הקבלןביצוע בשלמות של התחייבויות 

בכל הנוגע לציוד,  הקבלןלעניין נטל הראיה ונטל ההוכחה בנזיקין, יראו את 
, אשר הובאו לאתר, כמי שהייתה לו השליטה והמלאה למערכות ולמתקנים

והבלעדית עליהם, כמי שממונה היחיד והבלעדי עליהם ובעליהם היחיד 
 והבלעדי.

שלא התרשל בנוגע לביצוע התחייבויותיו, או כי לא היה ליקוי בביצוע  הקבלןטען 
 חה.עליו נטל ההוכ -התחייבויותיו, או כי הוא פטור מאחריות לליקוי או לנזק 

שאינה מוקנית לו על פי  הקבלןאין בסעיף זה להקנות לצד שלישי כל זכות כלפי  .7.1.2
 כל דין.

 פגיעה בזכויות קנייניות .7.2

יפצה וישפה את המזמין בגין כל תביעה, דרישה, הליך, נזק, היטל וכדומה,  הקבלן
הנובעים מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סימני מסחר, זכויות יוצרים, ידע, הליך סודי 

 או זכויות דומות, בקשר לציוד.

 שיפוי .7.3

 -זה  אחריות ונזיקיןבאופן מיוחד ומבלי לפגוע בשאר התחייבויותיו על פי סעיף  .7.3.1
לפצות ולשפות את המזמין בגין כל תביעה על פי פקודת הנזיקין  הקבלןמתחייב 

)נוסח חדש(, כפי שתתוקן מזמן לזמן או על פי כל חוק שיבוא במקומה, או כל 
 חוק אחר.

חייב לפצות ולשפות את המזמין, בגין כל סכום  הקבלןבנוסף לאמור לעיל, יהיה  .7.3.2
שיחויב המזמין לשלמו מחמת הנזקים האמורים לעיל, קודם ששילם המזמין 
את הסכום שנתחייב בו ו/או שעליו לשאת בו ובכל מקרה שהמזמין ייאלץ לשלם 
פיצויים ו/או תשלום אחר כלשהו בקשר לנזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה 

לשלם כל פיצוי או תשלום כאמור וזאת בתוספת הפרשי  הקבלןחייב מת -כאמור 
הצמדה וריבית והוצאות שהמזמין עמד בו בקשר לכך, לרבות הוצאות ושכ"ט 

הודעה על  לקבלןעורך דין והכנת עדים ומומחים, והכל בכפוף לכך שהמזמין נתן 
 להתגונן. לקבלןקבלת הדרישה בתוך זמן סביר ממועד קבלתה ואפשר 

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

מובהר כי אין בסיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא, כדי לגרוע מתוקפן של התחייבויות  .7.4
אחריות סעיף  זה וכן כי אין בהוראות אחריות ונזיקיןו/או אחריותו לפי סעיף  הקבלן
 על פי הסכם זה או על פי כל דין. הקבלןזה כדי לגרוע מאחריות  ונזיקין
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  :הקבלן יביטוח .8

פי כל דין ו/או על פי האמור -מבלי לגרוע מאחריותו ו/או מהתחייבויותיו של הקבלן על 8.1
השירותים נשוא בהסכם זה, מתחייב הקבלן כי לפני מועד תחילת העבודות ו/או מתן 

הסכם זה )להלן: "העבודות"( ו/או הצבת ציוד כלשהו באתר העבודות )המוקדם 
מהמועדים הנ"ל( על ידו ו/או עבורו, ולמשך כל זמן ביצוען של העבודות, לרכוש ולקיים 
על חשבונו הוא, על שמו, על שם קבלני המשנה ועל שם המזמין, את הביטוחים, בהתאם 

למסמכי ( 1( )2ביטוחי הקבלן לרבות בנספח ג' ) זה ( 8)ף סעילתנאים המפורטים ב
"(, אצל חברת ביטוח המורשית כדין לפעול אישור ביטוחי הקבלןהמכרז )להלן: "

 בישראל.
 

 .ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות 8.1.1
 

 .פרק א' ביטוח העבודות .א

ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות המבטח במלוא ערכן את העבודות  
והציוד וכל רכוש אחר בבעלות הקבלן ו/או המשמש את הקבלן בביצוען 

 של העבודות בקשר עם הסכם זה.

 .פרק ב' אחריות כלפי צד שלישי .ב

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, המבטח את אחריותו החוקית של  
 הקבלן על פי דין,  בקשר עם ביצוע העבודות בקשר עם הסכם זה.

 .פרק ג' חבות מעבידים .ג

ביטוח חבות מעבידים המבטח את אחריותו של הקבלן על פי פקודת  
הנזיקין )נוסח חדש( ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, תש"ם 

, כלפי כל העובדים המועסקים על ידו ו/או מטעמו ו/או בעקיפין 1980-
בביצוע העבודות בקשר עם הסכם זה לרבות קבלנים, קבלני משנה 

 ועובדיהם.

 .בויות:ביטוחי ח 8.1.2
 

 .ביטוח אחריות מקצועית .א

ביטוח אחריות מקצועית המבטח את אחריותו של הקבלן על פי דין 
בגין רשלנות מקצועית ו/או בשל הפרת חובה בשל תביעה ו/או דרישה 

שהוגשה במשך תקופת הביטוח, בגין פגיעה גופנית ו/או נזק מקצועית 
שמקורם במעשה או מחדל רשלני של הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו 

 בקשר עם העבודות נשוא ההסכם שבנדון. 

 

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

 

להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה הקבלן מתחייב 
 . שבדין כלפיו בגין ביצוע העבודות

 

 14על פי דרישת המזמין בכתב, מתחייב הקבלן להמציא למזמין בתוך 
יום ממועד קבלת הדרישה העתקים מפוליסת הביטוח כאמור בסעיף 

 זה.

 

 .ביטוח חבות המוצר .ב

ופנית ו/או נזק אשר נגרמו ביטוח לאחריותו של הקבלן בגין פגיעה ג
עקב העבודות המבוצעות על ידי הקבלן בקשר עם הסכם זה )להלן: 

 . "המוצר"(
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 12תכלול בין היתר, תקופת גילוי של  מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח
 .  חודשים לאחר תום תקופת הביטוח

 

הקבלן מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה 
 . פיו בגין ביצוע העבודותשבדין כל

 

 14על פי דרישת המזמין בכתב, מתחייב הקבלן להמציא למזמין בתוך 
יום ממועד קבלת הדרישה העתקים מפוליסת הביטוח כאמור בסעיף 

 זה.

 

בנוסף לאמור לעיל, ומבלי לגרוע ממנו, מוסכם בזה כי הקבלן יבטח על חשבונו הוא  8.2
העבודות לרבות החומרים, הציוד, המתקנים למשך כל זמן ביצוע העבודות את מכלול 

וכל רכוש אחר שהובא למקום העבודה לצורך ביצוע העבודות, במלוא ערכם מעת לעת 
 בפני כל נזק ו/או אבדן אשר הקבלן אחראי להם לפי תנאי הסכם זה ו/או על פי דין.

 
ביטוחי אחריות כלפי צד שלישי וחבות מעבידים הנערכים על ידי הקבלן כאמור בסעיף  8.3

לעיל, יכסו בין היתר גם את אחריותו של הקבלן בגין ו/או כלפי קבלנים וקבלני  8.1.1
משנה )בביטוח אחריות מעבידים ככל שייחשבו לעובדיו( ובנוסף )ומבלי לגרוע 

את המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או בגין מהאמור( יורחבו ביטוחי הקבלן לשפות 
יחידי כל מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או בגין מי מהבאים מטעמו )להלן: "

 "(.המבוטח
 
להחזיק בתוקף את כל הביטוחים הנדרשים בקשר עם העבודות נשוא  הקבלן מתחייב 8.4

י אחריות הסכם זה, במשך כל  התקופה בה יהיה הסכם זה בתוקף. עם זאת, את ביטוח
מקצועית וחבות המוצר על הקבלן להחזיק בתוקף כל עוד קיימת לקבלן אחריות על פי 

 הדין לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם הסכם זה על נספחיו.
 
)א'( לעיל )פרק א' העבודות(, יכלול ויתור על כל  8.1.1סעיף ביטוח הקבלן הנערך על פי  8.5

לן כלפי המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו, ובלבד זכות תחלוף )שיבוב( של מבטחי הקב
 שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק  בזדון. 

 
לסעיף  מוסכם בזה כי פוליסת האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הקבלן כפופה 8.6

ל אחד מיחידי "אחריות צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כ
 המבוטח.

 
פוליסות ביטוחי האחריות הנערכות על ידי הקבלן יכללו תנאי מיוחד לפיו הפוליסות  8.7

כאמור יורחבו לשפות את המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו בגין אחריות שתוטל על מי 
הכול כמפורט באישור  –מהם למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או קבלני משנה מטעמו 

 (.(1) (2ג' )נספח ) ביטוחי הקבלן
 
כמו כן יצוין בפוליסת אחריות הקבלן כלפי צד שלישי, במפורש, כי רכוש המזמין  שבו  8.8

)א'( לעיל  8.1.1סעיף פועל הקבלן, אשר לא בוטח על פי הביטוח שנערך בהתאם לסעיף 
בפרק א' ביטוח העבודות(, ייחשב כרכוש צד שלישי, לעניין ביטוח זה למעט אותו חלק 

 של הרכוש שבו פועל הקבלן והנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של הקבלן. 
במועד חתימת הסכם זה, כתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה,  8.9

הקבלן ימציא למזמין  העתקים מפוליסות הביטוח אשר ערך בקשר עם הסכם זה 
בנוסח המצורף כשהוא חתום כדין  ((1) (2ג' ))נספח לרבות את אישור ביטוחי הקבלן 

ר ביטוחי הקבלן חתום כאמור לעיל על ידי חברת הביטוח. מוסכם בזה כי המצאת אישו
 מהווה תנאי יסודי לקיום ההסכם על נספחיו.

 
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי המזמין , לא יאוחר  8.10

ממועד חתימת הסכם זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה, 
ליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח מכתב הצהרה לפטור מאחריות המזמין ו/או מנה
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פטור מאחריות לנזקים",  -לנזקים בהתאם לנוסח "הצהרה  העבודות מטעמה
 חתום כדין על ידי הקבלן. ((2) (2ג' ))נספח המצורפת להסכם זה ומסומנת 

 
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי המזמין, לא יאוחר  8.11

זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה,  ממועד חתימת הסכם
להסכם זה  נספח תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום בהתאם לנוסח  המצורף

 ,  כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן.(3)( 2)' גכנספח ומסומן 
 
מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו  8.12

נשוא הסכם זה או חלק מהן יבוצעו על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן, מתחייב העבודות 
הקבלן לדאוג כי בידי קבלן המשנה תהיינה פוליסות ביטוח בהתאם למפורט בהסכם 
זה לרבות בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים בסעיף ביטוח זה ובאישור עריכת 

 (.(1) (2ג' )נספח ביטוחי הקבלן )
 
ר בזאת, כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי המזמין ו/או למען הסר ספק מובה 8.13

מנהליו ו/או עובדיו בגין מעשה או מחדל בביצוען של העבודות נשוא הסכם זה, לרבות 
עבודות אשר יבוצעו על ידי קבלני המשנה, והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את 

ודות מטעמה בגין כל אובדן המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העב
ו/או נזק שייגרם למי מהם, במישרין ו/או בעקיפין, עקב העבודות שבוצעו על ידי מי 

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

 
ת הקבלן מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות ביטוחי הקבלן אשר נערכו 8.14

( לעיל ולהלן ולעשות כל פעולה אשר יידרש ביטוח על ידי הקבלן)זה  8בסעיף כמפורט 
לעשותה על ידי המבטח ו/או על ידי המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו כדי לממש את 
זכויותיהם על פי תנאי הביטוח בעת הצורך, לרבות הצטרפותו לתביעה של המזמין ו/או 

 פוליסות הביטוח, אם יידרש לכך על ידם.מנהליו ו/או עובדיו, על פי 
 
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה ובנספחיו, מוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח  8.15

)ביטוח על ידי הקבלן(, מתחייב  זה 8לסעיף על פי איזה מהביטוחים הנערכים בהתאם 
י נציג הקבלן לפנות באופן מיידי לחברת הבטוח ולהודיע לה על קרות האירוע ולדאוג כ

חברת הבטוח יגיע ללא דיחוי לאתר לבדיקת הנזק. מובהר כי על הקבלן לפעול על פי 
 הוראות נציג חברת הבטוח ולסייע לו ככל הנדרש, לרבות להעביר לו כל מידע שידרוש.

 
נוסף לאמור לעיל, הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות שתידרשנה להשבת המצב ב 8.16

הביטוח לרבות פינוי פסולת והריסות. הקבלן לקדמותו מייד לאחר קרות מקרה 
מתחייב לשאת בכל ההוצאות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו והמזמין  מתחייב 
להעביר אל הקבלן את הסכום שתשלם חברת הביטוח בגין הנזק, וסכום זה בלבד. 
למען הסר ספק מובהר כי הקבלן יישא בכל ההוצאות מעבר לסכום האמור שיועבר על 

ת הבטוח )לרבות ההשתתפות העצמית(  וכי המזמין  לא יהא חייב לקבלן כל ידי חבר
 תשלום לכיסוי ההוצאות כאמור.

 
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן בהסכם זה, מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח  8.17

(, בגין נזקי רכוש, ביטוח העבודותעל פי פרק א' בפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות )
רות למזמין , אלא אם הורתה המזמין אחרת בכתב למבטח. מוסכם בזה ישולמו ישי

כי פוליסת הביטוח תכלול הוראה מתאימה לעניין זה. תיקן הקבלן בעצמו נזק המכוסה 
לפי פוליסת הביטוח כאמור, בשלמותו, לשביעות רצון מנהל העבודה ו/או המפקח 

ה שניזוקה , מתחייב  מטעם המזמין, או שטרם קיבל מהמזמין  תשלום עבור העבוד
המזמין  להורות למבטח בכתב על תשלום תגמולי הביטוח ישירות לידי הקבלן עד 

 לסכום הדרוש לשם קימום האבדן או הנזק.
 
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסות המפורטות  8.18

בכתב למזמין . הקבלן  )ביטוח על ידיי הקבלן( לעיל יודיע הקבלן על כך זה 8בסעיף 
מתחייב לשתף פעולה עם המבטח ו/או המזמין  ו/או מי מטעמם בכל הדרוש למימוש 
זכויות המזמין על פי הפוליסה ככל שהדבר אינו נוגד את אינטרס הקבלן, וזאת מבלי 

 לגרוע מזכויות המזמין ו/או מי מהבאים מטעם המזמין לנהל המשא ומתן בעצמם.
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בהסכם זה לעיל ולהלן מוסכם כי בכל מקרה של נזק לעבודות, מבלי לגרוע מהאמור  8.19
על הקבלן מוטלת החובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו על ידי שמאי מטעם חברת 

 הביטוח.
 
הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות המזמין  8.20

שיגרמו למזמין  ו/או מנהליו ו/או  ו/או מנהליו ו/או עובדיו, יהא הקבלן אחראי לנזקים
עובדיו, באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות  ו/או טענות, כספיות או אחרות, 

 כלפי מי מהם והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור.
 
כל מחלוקת בין הקבלן לבין המזמין  ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמו בדבר  8.21

חים שאירעו במהלך העבודות תוכרע על פי דו"ח השמאי אשר עלות תיקון נזקים מבוט
 יבדוק את הנזקים מטעם חברת הביטוח.

 
כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן יהיה אחראי לשפות את המזמין ו/או  8.22

מנהליו ו/או עובדיו באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי 
או אי קיום של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הקבלן הנובע מהפרה ו/

 ו/או מנהליו ו/או העובדים המועסקים על ידו ו/או קבלני משנה מטעמו.
 
ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו הינם ראשוניים וקודמים לכל בטוח הנערך  8.23

שה ו/או תביעה בדבר על ידי המזמין  וכי מבטחי הקבלן מוותרים על כל טענה ו/או דרי
לחוק חוזה  59שיתוף ביטוחי המזמין , לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור  בסעיף 

 ולרבות כל טענת "ביטוח כפל" כלפי המזמין  וכלפי מבטחיו. 1981 –הביטוח התשמ"א 
 
פוליסות ביטוחי הקבלן הנערכות על פי האמור לעיל ולהלן לרבות כמפורט בנספח  8.24

(( יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי 1) (2ג' ))נספח  אישור ביטוחי הקבלן
לבטלם ו/או לשנותם לרעה במשך תקופת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה )להלן: 

"(, אלא אם כן תישלח למזמין  ולקבלן, הודעה בכתב,  באמצעות תקופת הביטוח"
יום מראש על כוונתו לעשות זאת. וכי לא יהיה תוקף לביטול  (60שישים )דואר רשום, 

ו/או לשינוי לרעה  שכאלו לגבי המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו אם לא נשלחה הודעה 
 הימים ממועד משלוח ההודעה. (60שישים )בכתב כאמור לעיל ובטרם חלוף 

 
הקבלן עומד להיות  כי מי מביטוחי לקבלן ולמזמין בכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע  8.25

לעיל, מתחייב הקבלן לערוך את אותו  8.24בסעיף משונה לרעה ו/או מבוטל, כאמור 
הביטוח מחדש ולהמציא למזמין  תוספות מעודכנות לפוליסות הביטוח לרבות אישור 

 עריכת ביטוח חדש, לפני מועד השינוי לרעה או ביטול הביטוח כאמור לעיל.
 
ו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין ו/או הקבלן מצהיר, כי לא תהיה ל 8.26

מנהליו ו/או עובדיו בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו, או שהיה זכאי לשיפוי בגינו על 
)ביטוח העבודות( לאישור עריכת ביטוחי הקבלן  1פי הביטוחים שנערכו לפי סעיף 

הנ"ל ו/או ביטוח חסר ו/או  (, ו/או הפרת תנאי מתנאי איזו מהפוליסות(1) (2ג' )נספח )
בהסכם זה והוא פוטר בזאת את המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו מה  בהתאם לנדרש

מכל אחריות לנזק כאמור לרבות בגין ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה,. ובלבד 
 אדם שגרם לנזק בזדון. שהאמור לעיל בדבר פטור מאחריות, לא יחול לטובת

 
בהסכם זה לעיל ולהלן יוסיף )ולא יגרע( על כל הוראה אחרת  האמורמוסכם בזה כי  8.27

למען הסר כל בהסכם זה בדבר פטור מאחריות כלפי המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו. 
האמור בסעיף זה מתייחס לנזקים הנעוצים בביצוע העבודות נושא  ספק מובהר כי

 הסכם זה על ידי הקבלן ו/או כל מי שבא מטעמו.
 
מפורש, כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, המצאתם ו/או בשינויים, כדי מוסכם בזה ב 8.28

להטיל אחריות כלשהי על המזמין  ו/או על מי מטעמה ו/או להוות אישור בדבר 
התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם מאחריותו ו/או התחייבויותיו של הקבלן על פי 

 הסכם זה או על פי כל דין. 
 
ועד תום תקופת איזה מביטוחי הקבלן, מתחייב ( ימים ממשבעה) 7 -לא יאוחר מ 8.29

הקבלן לחזור ולהפקיד העתק מפוליסת/ות הביטוח לרבות את אישור עריכת הביטוח 
(, בגין הארכת תוקפם לתקופה נוספת, הקבלן מתחייב לחזור ולהפקיד (1) (2ג' )נספח 
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מחויב  את אישור ביטוחי הקבלן, במועדים הנקובים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד הינו
 בעריכת הביטוחים על פי ההסכם על נספחיו.

 
( מסמכי הביטוחהקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת העתקים מפוליסות הביטוח ) 8.30

לרבות את "אישור עריכת ביטוח" חתום כדין על ידי מבטחי הקבלן והצהרות חתומות 
ביטוח כדין על ידי הקבלן, מהווים תנאי מתלה ומקדים ובהעדר קיום אישור עריכת 

ו/או הצהרות כאמור בהתאם להסכם, המזמין  יהיה רשאי למנוע מן הקבלן את תחילת 
ו/או המשך ביצוע העבודות נשוא הסכם זה, וזאת בנוסף לכל סעד השמור למזמין  עפ"י 

 ההסכם או הדין.
 
מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת מסמכי הביטוח )העתקי הפוליסות( לרבות  8.31

(( ו/או בבדיקתם ו/או אי בדיקתם, כדי 1) (2ג' )הקבלן )נספח  אישור עריכת ביטוחי
להוות אישור בדבר התאמתם של ביטוחי הקבלן למוסכם, טיבם, תוקפם, היקפם או 
היעדרם ו/או כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן ו/או על מי מהבאים מטעם הקבלן או 

 ו.כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין  ו/או על מי מהבאים מטעמ
 
למען הסר ספק מובהר כי אי המצאת מסמכי הביטוח )העתקי הפוליסות( לרבות  8.32

אישור הבטוח והצהרות הקבלן במועד כאמור לעיל לא תפגע בהתחייבויותיו /או לא 
פי הסכם זה על נספחיו, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות -תגרע מאחריותו של הקבלן על

והקבלן מתחייב לקיים את כל האמור, לביצוע כל תשלום שחל על הקבלן, 
התחייבויותיו נשוא ההסכם גם אם יימנעו ממנו ביצוע עבודות ו/או הכנסת רכוש ו/או 
ציוד לאתר בשל אי הצגת מסמכי הביטוח והאישורים במועד. בהקשר זה מובהר כי 
אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי הקבלן כדי לצמצם או לגרוע בצורה כלשהי 

 בהתאם להסכם זה. מהתחייבות הקבלן
 
סעיף ביטוח פי  - הקבלן מתחייב לעדכן את סכום הבטוח בגין הבטוח הנערך על 8.33

(, מעת לעת, כדי שישקף תמיד (1) (2ג' )נספח ) העבודות באישור עריכת ביטוחי הקבלן
את מלוא השווי של העבודות ו/או הרכוש ו/או הציוד ו/או החומרים המבוטחים בקשר 

 עם הסכם זה. 
 
הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי  למען 8.34

הביטוח המתחייבים מן האמור בהסכם זה והמפורטים במסמכי הביטוח )הפוליסות( 
ובאישור עריכת הביטוח, הינם דרישה מינימאלית המוטלת על הקבלן, ועל הקבלן 

יטוח ו/או גבולות האחריות לבחון את חשיפתו לנזקים ולחבויות ולקבוע את סכומי הב
ו/או תנאי הביטוח בהתאם. הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל 
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמם 
בכל הקשור לסכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המינימאליים 

 כאמור.
 
מין  ו/או מי מטעם המזמין רשאים )אך לא חייבים( לבדוק את מסמכי הביטוח המז 8.35

)הפוליסות( ואת אישורי הבטוח שיומצאו על ידי הקבלן כאמור לעיל והקבלן מתחייב 
לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על ידי המזמין  על מנת להתאימם להתחייבויות 

 ו.הקבלן כאמור בסעיף הביטוח בהסכם זה על נספחי
 
הקבלן מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של המזמין  ו/או מי מטעם המזמין ביחס  8.36

למסמכי הביטוח )הפוליסות( ולאישורי הבטוח וזכותם לבדוק ולהורות על תיקון 
אישור ביטוחי הקבלן כמפורט לעיל ו/או פוליסות הקבלן, אינה מטילה על המזמין  

ריות שהיא בכל הקשור לביטוחים כאמור, ו/או על מי מטעם המזמין כל חובה וכל אח
טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם של ביטוחי הקבלן ואין בה כדי לגרוע מכל 

 חבות שהיא המוטלת על הקבלן נשוא הסכם זה ונשוא כל דין.
 
הקבלן מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי  8.37

לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את הביטוח במלואם ובמועדם, 
תוקף הביטוחים ולהמציא, לבקשת המזמין  בכתב, אישורים על תשלומי דמי הביטוח, 
לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הקבלן תהיינה בתוקף במשך כל תקופת העבודות 

 נשוא הסכם זה ו/או התחייבותו על פי ההסכם על נספחיו. 
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ור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע בביטוחי הקבלן כי הפרה בתום בנוסף לאמ 8.38
לב ו/או אי קיום בתום לב של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הקבלן ו/או 
מנהליו ו/או עובדיו לא יפגעו בזכויות המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו לקבלת שיפוי 

 ו/או פיצוי על פי ביטוחים אלו.
 
ביצע ו/או לא קיים הקבלן את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי הסכם זה  לא 8.39

, ומבלי לפגוע בזכויות המזמין לפי אך לא חייב, יהא המזמין  רשאי במלואם או בחלקם
)בהתאם להחלטת  במלואם או בחלקם הסכם זה או על פי דין, לערוך את הביטוחים 

ונו של הקבלן. ובלבד שהמזמין  הודיע המזמין ( תחתיו ולשלם את דמי הביטוח על חשב
יום מראש ובכתב. כל סכום שהמזמין  שילם או התחייב  14לקבלן על כוונתו לעשות כן 

בתשלומו כאמור יוחזר מיד למזמין  על פי דרישתו הראשונה. לחילופין ומבלי לפגוע 
סכום  בזכויות המזמין  על פי סעיף זה,  המזמין   יהא רשאי לנכות סכומים אלו מכל

 שיגיע ממנו לקבלן בכל זמן שהוא וכן יהיה רשאי לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת.
 
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע ההסכם  8.40

מתחייב הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח 
מה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר אך בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדו

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופן שכל עובדיו ושליחיו שיועסקו בביצוע 
העבודות נשוא הסכם זה, באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע 

 העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.
 
בכל מקום בסעיף זה לעיל, מתחייב הקבלן למלא אחר כל בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור  8.41

דרישות והוראות פקודת התעבורה ו/או חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים 
)הפלת"ד( וכל הצווים, התקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר, אך 

דות מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל העובדים שיועסקו בביצוע העבו
נשוא הסכם זה, לרבות אלה שיועסקו באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל 
תקופת הסכם זה, מורשים לנהוג ברכב מנועי על פי החוקים הנ"ל וכל הוראות חוק 

 אחר בקשר עם העבודות נשוא הסכם זה.
 
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם זה, מתחייב הקבלן לקיים את כל  8.42

אות החוקים והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות מכבי האש ו/או הור
המשרד לאיכות הסביבה ו/או כל רשות אחרת בדבר אמצעי זהירות ומניעת נזקים 

 אותם יש לקיים באתר העבודות.
 
ביטוחי הקבלן יכללו סעיף לפיו זכותם של המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו על פי  8.43

לקבלת שיפוי ו/או פיצוי לא תיפגע עקב העדר רישוי ו/או אישורים הביטוחים הנ"ל 
למעט במקרה בו העדר הרישוי ו/או מתאימים מאת הרשויות או הגופים המתאימים. 

 האישור הינו הסיבה הקרובה לנזק.
 
הקבלן מתחייב לקיים על חשבונו את כל דרישות המזמין  ו/או המבטחים בכל הקשור  8.44

בשלבי ביצוען ו/או לאחר מסירתן לרבות ובמפורש כל הנוגע להגנה על העבודות 
 להתקנת ו/או לנקיטת אמצעי הגנה כנגד נזקי טבע.

 
הקבלן מתחייב לקיים שמירה נאותה על כל הציוד ו/או הכלים המובאים על ידו לאתר  8.45

 ביצוע העבודות.
 
תיו ו/או בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן כי בכל שלבי ביצוע עבודו 8.46

לאחר מסירתן, לקיים במלואן את כל דרישות הגופים ו/או החברות בעלי הזכות 
במקרקעין בהם מתבצעות העבודות נשוא הסכם זה ולהשיג את אישורם לביצוע 
העבודות לרבות על פי הסכמים שנחתמו בין מי מהם לבין המזמין. המזמין   מתחייב 

 להעביר אל הקבלן כל מסמך התחייבות כנ"ל.
 
למען הסר כל ספק מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום דמי הביטוח בגין  8.47

הקבלן( וההשתתפויות העצמיות בכל  י( זה )ביטוח8הביטוחים הנערכים על פי סעיף )
מקרה נזק ו/או תביעה כנגד המבטח על פי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו יחולו על 

 או על מי מטעם המזמין. /הקבלן בלבד, ובכל מקרה לא על המזמין  ו
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( זה )ביטוח על ידי הקבלן(  בקשר לביטוח אינה 8מובהר בזאת כי כל הוראה בסעיף ) 8.48
באה לגרוע מכוחם של הוראות ההסכם בדבר אחריותו הבלעדית של הקבלן לנזקים 

 באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בהסכם זה ו/או על פי הדין.
 
ר, בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמו 8.49

כי המזמין  יהא רשאי לעכב כל סכום לו הינו זכאי על פי תנאי סעיף זה )סעיף ביטוח( 
מהתמורה העומדת לזכות הקבלן בכל הקשור בעבודות בקשר עם הסכם זה, ובתנאי 

כי עם   )שבעה( ימים מראש. מוסכם בזה על המזמין 7שהודיע על כך לקבלן, בכתב, 
תשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישוב התביעה בהתאם למוסכם על המזמין , יושב 
לקבלן הסכום המעוכב בניכוי הוצאות שנגרמו למזמין  )באם נגרמו( בקשר עם התביעה 

 לתגמולי הביטוח.
 

בקשר לביטוח אינה  ביטוח על ידי הקבלן, זהזה  8מובהר בזאת, כי כל הוראה בסעיף 
מכוחם של הוראות ההסכם בדבר אחריותו הבלעדית של הקבלן לנזקים באה לגרוע 

 באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בהסכם זה ו/או על פי הדין.
 

זה )ביטוח על  8מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת הוראות סעיף  8.50
 ידי הקבלן(, כולן או חלקן, מהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

 
ו/או לא קיים ו/או לא האריך הקבלן את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי לא ביצע  8.51

הסכם זה במלואם או בחלקם, יהא המזמין רשאי, מבלי לפגוע בזכויותיו לפי הסכם 
מוסכם בזה על   זה או על פי הדין, לעכב כל תשלום המגיע ממנו לקבלן לפי הסכם זה.

( לרבות מסמכי הביטוחביטוח )המזמין כי עם הצגת העתקים בתוקף מפוליסות ה
(, בהתאם לנדרש על פי ההסכם ולמוסכם (1) (2ג' )נספח נספח אישור ביטוחי הקבלן )

 על המזמין, ישולם לקבלן הסכום המעוכב, כאמור.

 ערבות ביצוע  .9

למזמין, ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי תלויה  הקבלןבמעמד חתימת הסכם זה, ימציא  .9.1
לרבות לתקופת  ובלתי מותנית, להבטחת מילוי מלוא התחייבויותיו על פי ההסכם

 (,שקלים חדשים אלף שלוש מאות: )במילים₪  000300,של , בסכום התפעול/השירות
הערבות ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן: " (3נספח ג')בנוסח המצורף להסכם זה כ

 "(. לביצוע 

הערבות לביצוע תהא צמודה למדד המחירים לצרכן, כאשר המדד הבסיסי יהיה המדד 
הידוע במועד האחרון בו הוגשו ההצעות במסגרת ההזמנה לקבלת הצעות והמדד הקובע 
יהיה המדד הידוע בחודש בו תחולט הערבות לביצוע. הערבות לביצוע תעמוד בתוקפה עד 

שלב ב' ) ככל שהמזמין מהיום שנקבע לסיום חודשים  5 -ם שלב א' וחודשים מתו 14 תום
 . מימש את זכותו לשלב ב'( 

לפי הסכם זה, לרבות,  הקבלןהערבות לביצוע תינתן, בין היתר, בקשר עם התחייבויות 
, בהתאם להוראות הסכם זה, הקבלןאך מבלי למעט, אספקת הציוד ויתר התחייבויות 

הפעלתו וכן להבטחת פיצוי המזמין ו/או צדדים שלישיים  ,הרצתולרבות התקנת הציוד, 
 לעיל. אחריות ונזיקיןבגין נזקים, כאמור בסעיף 

 המועד עד תסתיים לא ההסכם ביצוע תקופת באם, לעיל 9.1 קטן בסעיף האמור אף על .9.2
 שפורטו תנאים באותם, לביצוע הערבות את לחדש הקבלן על, לעיל 5.5 בסעיף שנקבע

 . סיומה לאחר( פעם בכל) נוספים חודשים( שלושה) 3 ולמשך ההארכה תקופת לכל, לעיל

 כאמור, למזמין תומצא אשר, לביצוע הערבות תוקף את להאריך הקבלן מתחייב, בנוסף
-ארבעה) 14 לפחות, תוקפה הארכת על מהבנק אישור למזמין ולהמציא, מיוזמתו, לעיל
 אחר ימלא לא הקבלןש במקרה כי במפורש מובהר. פקיעתה מועד לפני יום( עשר

 התראה כל ללא הביצוע ערבות פירעון את לדרוש המזמין זכאי תהא זו התחייבות
 .לקבלן מוקדמת

בביצוע אספקת הציוד, כנדרש על פי הסכם זה, או בכל מקרה של  הקבלןבאם לא יתחיל  .9.3
הפסקת העבודה ללא אישור המנהל, יהא זכאי המזמין לחלט ולממש את הערבות לביצוע 

 .הקבלןשנתן 
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להצעתו  הקבלןלמזמין את הערבות לביצוע, הערבות שצירף  הקבלןהיה ולא ימסור  .9.4
יהא רשאי להשתמש בה כערבות  במסגרת ההזמנה לקבלת הצעות לא תוחזר והמזמין

 . הקבלןלביצוע התחייבויות 

 ליתן למזמין את הערבות לביצוע כמפורט לעיל. הקבלןאין בסעיף זה בכדי לגרוע מחובת 

המזמין רשאי לגבות את סכום הערבות לביצוע, כולם או חלקם, בפעם אחת או לשיעורין.  .9.5
מיידית את סכומיהם  ןהקבלגבה המזמין מהערבות לביצוע סכום כלשהו, ישלים 

 לסכומים המקוריים. 

הוראה על פי  הקבלןהמזמין רשאי לחלט את הערבות לביצוע בכל עת בה הופרה על ידי  .9.6
הסכם זה, אשר להבטחתה נתנה הערבות לביצוע הרלוונטית, וכן לגביית כל הכספים 

 על פי הסכם זה. הקבלןהמגיעים למזמין מ

וצאת, בהשלמת או בהארכת תוקף הערבות יישא בכל ההוצאות הכרוכות בה הקבלן .9.7
 לביצוע, לרבות מס בולים )אם וככל שיחול(.

למען הסר ספק, יובהר, כי הערבות לביצוע, הינם אוטונומיות, בלתי מותנות וניתנות  .9.8
לחילוט על פי פנייה חד צדדית של המזמין, ללא כל דרישה להוכחת נזק ו/או להנמקה 

 .הקבלןהערבות לביצוע מאת וללא צורך לדרוש תחילה את סכום 

 שמירה על הוראות החוק ובטיחות .10

מתחייב להשיג, על אחריותו וחשבונו, את כל הרישיונות, ההיתרים והאישורים הנדרשים  הקבלן
לצורך ביצוע כל התחייבויותיו, נשוא הסכם זה, על פי כל דין. למען הסר ספק, יובהר כי אין 
לראות בהסכם זה כתחליף לכל רישיון ו/או היתר ו/או אישור הדרושים על פי דין מטעם המזמין 

 יה.ו/או העירי

 התמורה .11

 התמורה הכוללת והסופית .11.1

 לקבלןעל פי הסכם זה, ישלם המזמין  הקבלןתמורת ביצוע כל התחייבויותיו של  .11.1.1
(, כפי שיאושרו על ידי מסמך ב'בהזמנה ) הקבלןסכומים, המבוססים על הצעת 

 לרבות עבור שירות ותחזוקה המזמין והמנהל )בהתאם לקבוע בהסכם זה(
 (. "התמורה")להלן: 

זה, הינה עבור כל  התמורההתמורה, בכפוף ליתר התנאים, כאמור בסעיף  .11.1.2
נשוא ההסכם, לרבות אך מבלי למעט עבור כל התנאים  הקבלןהתחייבויות 

המיוחדים, עבור כל אשר פורט בהסכם ובנספחיו וייכללו במחירי התמורה של 
ל. כן יכללו במחיר התמורה כל הסעיפים השונים ולא תשולם כל תוספת בגין הנ"

הכרוכות במילוי הוראות הרשויות )ככל שיהיו(, ביטוחים,  הקבלןהוצאות 
הוצאות רכישת, הובלת ואספקת הציוד וכדומה בנוסף לווי התקנה והרצה של 
הציוד, לרבות מתן אחריות ומתן שירות לציוד, ומובהר כי לא תשולם כל תוספת 

 לום אחר בגין אלו.ו/או החזר הוצאות ו/או כל תש

באם לא צוין מחיר במפרט הטכני וכתב הכמויות בגין פריט כלשהו, יראו את 
כמסכים לבצעו ללא תשלום וכי מחירו כלול ביתר המחירים הנקובים  הקבלן

 בכתב הכמויות.

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה לעיל ולהלן ובמסגרת הנספחים להסכם, בכל  .11.1.3
או נספחיו "על חשבון" ו/או "על חשבונו", /מקום בו נרשם במסגרת ההסכם ו

יישא בלעדית, מבלי לחייב את המזמין, בתשלום הרלוונטי  הקבלןפירושו כי 
עבור הציוד ו/או כל תשלום אחר, הנוגעים לנושא אליו מתייחס המושג, לרבות 

 , נשוא התשלום.הקבלןכל ההוצאות הישירות והעקיפות של 

כל תמורה בגין התקופה  הקבלןלם לידי למען הסר ספק, מובהר כי לא תשו .11.1.4
בפועל לספק את הציוד  הקבלןשממועד חתימת הסכם זה ועד למועד בו יתחיל 

לבצע בתקופה זו פעולות שונות הנובעות  הקבלןלפי הסכם זה, אף אם יצטרך 
מוותר באופן מפורש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  הקבלןמההסכם, ו

 יין זה.כלפי ו/או מי מטעמו בענ
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סעיף לעיל כדי לגרוע מזכות המזמין לקזז, להפחית, לעכב או האין בהוראות  .11.1.5
לנכות, בהתאם להוראות הסכם זה ועל פי כל דין, סכומים כלשהם מתוך 

 התמורה.

 תשלומים .11.2

ישלם  -בסעיף לעילכמקדמה על חשבון סכומי התמורה האמורים מאחר ומדובר  .11.2.1
)כאמור במכרז וככל שהמזמין  שלב בלבדעבור כל תשלומים  הקבלןהמזמין לידי 

 כמתואר להלן.( ובאבני הדרך האופציונלי -יחליט לממש את שלב ב

במכרז ישולם  הקבלן_____ מהצעת המחיר של 15%סכום בשיעור של ___ .11.2.2
החשבון החלקי לאחר אישור המסמכים הטכניים וקבלת ערבות ביצוע )להלן: "

 "(. הראשון

כל המסמכים המאפשרים את בדיקתו, ובכלל  לחשבון החלקי הראשון יצורפו
זה, מלוא המסמכים אודות הציוד, מסמכי תיעוד לפי דרישת המנהל וכן יצוינו 

 כנקוב בחוברת מכרז זו. -מספר ההסכם 

בכל תנאיו  הקבלןר את החשבון החלקי הראשון ואת עמידת לאחר שהמנהל איש
 60קי הראשון בתוך את החשבון החל לקבלןשל סעיף זה לעיל, ישלם המזמין 

שוטף + ( ימים מתום החודש שבו הוגש החשבון החלקי הראשון כאמור )ששים)
60 .) 

במכרז  הקבלן___מהצעת המחיר של 45%סכום נוסף שיהא בשיעור של ___ .11.2.3
ישולם לאחר שהמנהל אישר בכתובים, כי אכן סופק לאתר הציוד ולשביעות 

 "(. החשבון החלקי השני)להלן: " רצונו המלאה ובהתאם לאמור בהסכם זה

לחשבון החלקי השני יצורפו כל המסמכים המאפשרים את בדיקתו, ובכלל זה, 
מלוא המסמכים אודות הציוד לאתר, מסמכי תיעוד לפי דרישת המנהל וכן יצוינו 

 כנקוב בחוברת מכרז זו. -מספר ההסכם 

בכל  הקבלןר את החשבון החלקי השני ובנוסף את עמידת לאחר שהמנהל איש
 60את החשבון החלקי השני בתוך  לקבלןתנאיו של סעיף זה לעיל, ישלם המזמין 

שוטף + ( ימים מתום החודש שבו הוגש החשבון החלקי הראשון כאמור )ששים)
לטובת תשלום  הקבלן(, ובנוסף יחזיר המזמין את הערבות שניתנה מאת 60

 החשבון החלקי הראשון. 

לעיל, היה ולא יאושר חשבון חלקי כלשהו  11.2.3על אף האמור בסעיף קטן  .11.2.4
זה לעיל,  תשלומיםבסעיף במלואו, כמתואר לעיל, ישולם במועדים האמורים 

המנהל,  הסכום שאינו שנוי במחלוקת, ויתרת הסכום, היה ותאושר על ידי
 תשולם לא יאוחר ממועד פירעון החשבון הבא.

יגיש למזמין את החשבון הסופי בגין השלמת מלוא ביצוע התחייבויות  הקבלן .11.2.5
לפי הוראות ההסכם ובכפוף לכך שהמנהל אישר את השלמת התקנתו של  הקבלן

הציוד ובהתאמה מלאה למסמכי ההזמנה לקבלת הצעות והסכם זה על נספחיו 
כפוף ולשביעות רצון המזמין, לרבות התקנתו, הפעלתו והרצתו של הציוד, וכן ב

לבדיקת ולאישור המסמכים הנ"ל על ידי הגורמים המוסמכים לכך אצל המזמין, 
)ארבעים האחוזים( מהצעת המחיר שהוצע  40%את יתרת  לקבלןישלם המזמין 

)ששים( ימים מתום החודש שבו הוגש  60במכרז וזאת בתוך  הקבלןעל ידי 
 (. 60החשבון כאמור )שוטף + 

יתווסף מס ערך מוסף כדין, כפי  לקבלןלם . לכל תשלום, שישותשלום מע"מ .11.2.6
שיהיה ביום ביצוע התשלום. המזמין יהא רשאי לשלם את מס הערך המוסף 

, במועד בו עליו לשלם מס הערך המוסף לשלטונות המס וזאת כנגד לקבלן
 חשבונית מס כדין.

מעבר לחובתו של  –(תקופת תפעול ותחזוקה אופציונלית )לשיקול דעת מזמין בלבד .11.3
הקבלן לספק לקבלן, ללא תשלום נוסף, שרותי תפעול ותחזוקה) כאמור בתנאי 

בשלב א' ובשלב ב' )ככל ושלב ב' ממוש ע"י המזמין(. מתחייב  המכרז, המפרט וכיוצ"ב(
 כל עבור הקבלן לספק למזמין שרותי תפעול כאמור במפרט הטכני ובהצעתו. המחיר

 הינו ('וב' א בשלבים הכלולות לשנתיים )מעבר יונליםהאפצ תחזוקההו תפעול תקופת
למדד המחירים לצרכן החל מיום חתימת צמודים  סכום זה יהיהלשנה ש\₪ 75,000

 הסכם זה ועד התשלום בפועל. 
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-תשלומים שווים ורציפים, כאשר התשלום יבוצע ב 12-הסכום הנ"ל ישולם לקבלן ב
 לכל חודש שלאחר ביצוע  השירות. 15

זכאי לקבלת התמורה לפי הסכם  הקבלןזה לעיל,  התמורהמבלי לגרוע מהוראות סעיף  .11.4
זה, רק אם ביצע את התחייבויותיו כראוי ובאורח מקצועי ובהתאם להוראות המזמין 

כתב הכמויות ויתר הנספחים המפרט הטכני וו/או המנהל ובהתאם להוראות הסכם זה, 
 להסכם זה.

שלא שולם במועדו, בהתאם להוראות הסכם זה, יישא ריבית פיגורים שנתית  תשלום .11.5
בשיעור ריבית החשב הכללי, כפי שתפורסם מדי פעם, החל מהיום האחרון בו צריך היה 
להשתלם ועד לתשלומו בפועל והצדדים מוותרים על כל סעד אחר בגין הפיגורים לרבות 

 תביעת הפרשי הצמדה.

כפי שהוגשה  הקבלןישולמו התייקרויות, והצעת  ולאלו יחו לאבמסגרת הסכם זה  .11.6
מוותר  הקבלןתישא הפרשי הצמדה למדד ו/או הפרשי שערי מטבע, ו לאבמסגרת ההזמנה 

 12, וזאת במהלך במפורש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין בקשר לכך
 .( החודשים שלאחר מועד חתימת הסכם זהעשר-שנים)

 מסים ומע"מ  .12

לבדו ישלם את כל המסים, האגרות ויתר תשלומי החובה, החלים על פעילותו לפי  הקבלן .12.1
 הסכם זה )לרבות, בגין יבוא הציוד(.

מייפה בזאת את כוחו של המזמין ו/או של באי כוחו, לטפל בכל נושא הכרוך  הקבלן .12.2
ל במע"מ, ומתחייב לחתום על כל המסמכים הנחוצים להגשת השגות, ערעורים, ולטפל בכ

 הליך או משא ומתן בקשר לכך.

את הסכום המייצג את המע"מ, במנותק מפירעון החשבון  לקבלןהמזמין רשאי לשלם  .12.3
 בהעברת כספים למע"מ.  הקבלןעליו מתווסף המע"מ, וזאת במועד חיוב 

 קיזוז ועיכבון .13

מבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם זה, מוסכם על הצדדים, כי המזמין יהא  .13.1
, על פי הסכם זה ו/או כל מקור שהוא, כל לקבלןרשאי לקזז, כנגד כל סכום המגיע ממנו 

על פי הסכם זה או  הקבלןסכום, קצוב או בלתי קצוב, כולל סכום עתידי, המגיע לו מאת 
בקשר  הקבלןוכן מוסכם, כי כל ערבות שניתנה על ידי  כל התקשרות אחרת בין הצדדים

 תהיה כל זכות קיזוז.  לא לקבלןלהסכם זה, תשמש בין השאר גם לכיסוי סכומים כאמור. 

מוסכם ומוצהר בזה שכל סכום ו/או פיצויים, אשר יגיעו למזמין ו/או שכל סכום שעל  .13.2
בגין מעשי ו/או מחדלי  המזמין יהיה לשאת בהם מחמת שנתבע המזמין על ידי צד שלישי

ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו, יהיה המזמין רשאי לנכות מכל סכום  הקבלן
כל סכום שיהיה  לקבלןוכן יהיה רשאי לקזז מהסכומים שיהיה עליו לשלם  לקבלןשיגיע 

 .הקבלןעשוי להגיע לו על פי ההסכם ו/או בגין ההסכם מאת 

מזמין רשאי לקזז או לעכב סכומים מחשבונות חלקיים מבלי לגרוע מכלליות האמור, ה .13.3
, עקב טעות, בין שבעובדה ובין הקבלןמאושרים, במקרה שהוברר כי שולמו כספים לידי 

 שבדין.

הצדדים ישיבו האחד למשנהו כל סכום שהתקבל בטעות, בין שבדין ובין שבעובדה, 
 מהאחד או עבורו, על ידי משנהו.

 ות המוענקת לו על פי כל דין לעיכבון. מוותר בזאת על כל זכ הקבלן .13.4

 תקופת אחריות .14

)עשרים וארבעה( חודשים  24והחומרים( של )לרבות, העבודה אחראי לטיב הציוד  הקבלן .14.1
החל מיום השלמת אספקת והתקנת הציוד לרבות הרצתו, לשביעות רצונם של המזמין 

 24היינו תקופת האחריות תחול על כל שלב בנפרד, "(. תקופת האחריות והמנהל )להלן: "
יחד  חודש מתום שלב ב' למערך המסופק בו. 24-חודש מתום שלב א' למערך המסופק בו, ו

עם זאת מובהר בזאת כי בהתאם למפרט הטכני ישנם פרטים שעליהם תחול תקופת 
הטכני כאשר על הקבלן לפעול כאמור במפרט  –אחריות יצרן  -חודש 24אחריות מעל 

 .בהקשר זה והוראות המפרט הטכני יגברו בהקשר לאחריות
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חייב לתקן,  הקבלןיהיה  -התגלו במשך תקופת האחריות פגמים, ליקויים, או קלקולים  .14.2
בעצמו ועל חשבונו, ולשביעות רצונו של המנהל את כל פגמים, ליקויים, או קלקולים הנ"ל, 

ובה יקבע המנהל לוחות זמנים לביצוע  ,לקבלןלפי רשימה שתיערך על ידי המנהל ותימסר 
 התיקון.

בגין כל ליקוי או מספר ליקויים, כפי  לקבלןהמזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמם יפנו 
יהיה  הקבלןשימצאו לנכון, במשך כל תקופת האחריות וללא כל הגבלה על כמות הפניות ו

 מנהל או מי מטעמם.חייב לתקנם, בהתאם ללוחות הזמנים שייקבעו על ידי המזמין או ה

מתחייב, כי זמן תיקון כל ליקוי ו/או תקלה ו/או קלקול ו/או כל אירוע אחר מבין  הקבלן .14.3
ממועד ( שעות עשרים וארבע) 24האירועים המפורטים דלעיל, לא יארך יותר מאשר 

, בין על ידי המזמין, בין על ידי המנהל ובין על ידי כל לקבלןמסירת ההודעה על התקלה 
ו/או  הקבלןצד שלישי )לרבות, אך מבלי למעט, באמצעות הודעה טלפונית במשרדי 

)להסרת ספק, המדובר באמצעות פקסימיליה ו/או הודעה אלקטרונית בדבר התקלה( 
ו/או התקלה ו/או  לתקן את הליקוי הקבלן. היה ולא יצליח בימי/שעות עבודה( ולאבשעות 

הקלקול ו/או כל אירוע אחר מהאירועים המפורטים לעיל, בתוך פרק הזמן הנקוב לעיל, 
 באופן מידי למנהל ויפרט את זמן התיקון הנוסף הדרוש לו.   הקבלןידווח על כך 

יעשה ככל שביכולתו על מנת לצמצם את פרקי הזמן שהציוד יהיה בלתי תקין,  הקבלן .14.4
ה לעיל, למינימום האפשרי, וכן יפעל ככל ז תקופת אחריות בהתאם לאמור בסעיף

שביכולתו לכך, שהטיפול הציוד והפעולות הדרושות לתיקונו, ייעשו בשעות ובאופן שלא 
 יפריע לפעילותו השוטפת של המזמין.

לא יוכל לעמוד במועדים הנקובים לעיל ו/או ייווצר מצב, לפיו יהא ציוד בלתי  הקבלןהיה ו
מתחייב, כי זמן תיקון כל ליקוי  הקבלןתקין במשך זמן העולה על פרק הזמן הנקוב בסעיף 

ו/או תקלה ו/או קלקול ו/או כל אירוע אחר מבין האירועים המפורטים דלעיל, לא יארך 
, בין על לקבלןממועד מסירת ההודעה על התקלה ( שעות עשרים וארבע) 24יותר מאשר 

ידי המזמין, בין על ידי המנהל ובין על ידי כל צד שלישי )לרבות, אך מבלי למעט, באמצעות 
ו/או באמצעות פקסימיליה ו/או הודעה אלקטרונית בדבר  הקבלןהודעה טלפונית במשרדי 

 הקבלן. היה ולא יצליח בימי/שעות עבודה( ולא)להסרת ספק, המדובר בשעות התקלה( 
ו/או התקלה ו/או הקלקול ו/או כל אירוע אחר מהאירועים המפורטים  לתקן את הליקוי

באופן מידי למנהל ויפרט את זמן  הקבלןלעיל, בתוך פרק הזמן הנקוב לעיל, ידווח על כך 
ב ובאיכות שווה לציוד מתחייב ליתן ציוד חלופי בטיהקבלן  התיקון הנוסף הדרוש לו.

הבלתי תקין, וזאת עד לתיקון מלא של התקלה ומבלי לגרוע מהוראות הסכם זה, בין 
לתקן את הציוד הבלתי תקין בתוך לוחות הזמנים כמתואר  הקבלןהיתר, בדבר חובתו של 

 , הכל כאמור בהסכם זה.הקבלןלעיל ומבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד למזמין כלפי 

תקופת מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שהתנאים הקבועים בסעיפי המשנה של סעיף  הקבלן .14.5
זה, הינם מאושיות ההסכם וכי הפרת איזה מהם, תיחשב כהפרה יסודית של  אחריות

 .הסכם זה

המנהל,  את תיקון הפגמים, ליקויים וקלקולים, כפי שנדרש לעשות על ידי הקבלןלא ביצע  .14.6
כאמור לעיל, או לא ביצעם לשביעות רצונו המלאה של המנהל, יהא המזמין רשאי לבצעם 

עשרים ) 20%לידי המזמין בתוספת  הקבלןבעצמו, ומלוא העלויות כאמור ישולמו על ידי 
 ( כהוצאות מנהליות, מייד עם דרישה ראשונה מאת המזמין.אחוזים

מאחריותו לטיב העבודות  הקבלןזה, כדי לשחרר את  תקופת אחריותאין באמור בסעיף 
)לרבות, העבודה אחראי לטיב הציוד  הקבלןאו לכל חלק מהן, כאמור בסעיף קטן 

)עשרים וארבעה( חודשים החל מיום השלמת אספקת והתקנת הציוד  24והחומרים( של 
 לעיל. "(.תקופת האחריות לרבות הרצתו, לשביעות רצונם של המזמין והמנהל )להלן: "

 זה, כדי לפגוע בזכויותיו של המזמין, על פי כל דין.   תקופת אחריותאין באמור בסעיף  .14.7

ההתיישנות  , יחל מרוץ1958 -לעניין תקופת ההתיישנות על פי חוק ההתיישנות, תשי"ח 
 רק עם תום תקופת האחריות.

לשם הבטחת אחריותו, כאמור לעיל, וכן להבטחת המזמין ו/או צדדים שלישיים בגין  .14.8
( ימים לאחר הגשת החשבון עשר-חמישה) 15לידי המזמין, בתוך  הקבלןנזקים, ימסור 
לתשלום בפועל ובין אם לאו,  כתב ערבות  הקבלןאי , בין אם זכהקבלןהסופי, על ידי 

, הקבלן)חמישה אחוזים( מסכום ההסכם, כפי שהוגש על ידי  5%בנקאית, בשיעור של 
נספח כבתוספת מע"מ כחוק, כפי שיעורו במועד הגשת הערבות לבדק, בנוסח המצורף 

 "(.הערבות לבדקלהסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן: " (5ג')
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דק תהיה אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת לחילוט על פי פנייה חד צדדית של ערבות הב
המזמין, ללא כל דרישה להוכחת נזק ו/או להנמקה וללא צורך לדרוש תחילה את סכום 

 .הקבלןערבות הבדק מאת 

( יום מתום תקופת האחריות, כמפורט לעיל. ששים) 60תוקף הערבות לבדק יהיה עד תום 
ערבות הבדק תהא צמודה למדד כאשר מדד הבסיס יהא המדד בגין החודש בו ניתנה 

 ערבות הבדק והמדד הקובע יהא המדד בגין החודש בו תחולט ערבות הבדק. 

 הערבות לביצוע. לקבלןעם מסירת ערבות הבדק, כמפורט לעיל, תוחזר 

מאחריותו הכספית  הקבלןעת תוקף הערבות לבדק משחררת את למען הסר ספק, אין פקי
ו/או פלילית ו/או אחרת בגין ליקויים ו/או עבירות שנתגלו בפרויקט גם בתקופה מאוחרת 

 ו/או מי מטעמו. הקבלןוזאת בשל  עבודה לקויה ו/או רשלנית של 

 

 סילוק יד/הפרת הסכם/נקיטת צעדים ע"י המזמין  .15

 מהנסיבות הבאות:בקרות אחד או יותר  .15.1

הפרת יסודית של הסכם זה או הפרה שנייה של הפרה שאינה יסודית, ובלבד  .15.1.1
בפעם הראשונה על דבר ההפרה, או הפרה  לקבלןשהמזמין ו/או המנהל הודיעו 

( שעות מהמועד בו שבעים ושתיים) 72לא תיקנה בתוך  הקבלןשאינה יסודית ש
 עד שקבע המזמין  בהודעה. הודיע לו המזמין  על דבר ההפרה או בתוך המו

לא התחיל בביצוע אספקת הציוד, בהתאם להוראות הסכם זה, או  הקבלןכש .15.1.2
( שעות להוראות בכתב שבעים ושתיים) 72הפסיק את הביצוע ולא ציית תוך 

מהמנהל להתחיל או להמשיך בביצוע אספקת הציוד, או כשהסתלק מביצוע 
 האמור בכל דרך אחרת.

מבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת כשארע אחד מן המקרים המנויים בסעיף  .15.1.3
כמי שהפר את ההסכם הפרה יסודית, בקרות אחד מן  הקבלןבהסכם, ייחשב 

 להלן. האירועים הבאים:

, שעל פי אישור המנהל הקבלןהפרת הוראה כלשהי מהוראות ההסכם על ידי  .15.1.4
 הקבלןו לא תוקנה במועד שנדרש לכך, בהודעה שקיבל אינה ניתנת לתיקון א

( שבעים ושתיים) 72מהמנהל, או במקרה ולא נקבע מועד בדרישה כאמור, תוך 
 שעות ממועד קבלת הדרישה.

מתרשל בביצוע  הקבלןכשיש בידי המזמין  הוכחות להנחת דעתו של המנהל ש .15.1.5
והמנהל  ההסכם ולא מילא אחר התחייבויותיו בהתאם להסכם על נספחיו

 התריע בכתב על כוונת המזמין  לבצע את הפעולות הנזכרות לעיל ולהלן.

אינם מספקים ואינם  הקבלןכשהמנהל סבור שאיכות וקצב ביצוע התחייבויות  .15.1.6
 72לא ציית תוך  הקבלןעומדים בסטנדרטים שנקבעו בהסכם זה על נספחיו, ו

הנזכרים  ( שעות להוראה בכתב מהמנהל לנקוט באמצעיםשבעים ושתיים)
 בהוראה שמטרתם להבטיח את ביצוע התחייבויותיו כנדרש.

היסב את ההסכם כולו או מקצתו, לאחר, או העסיק ספק משנה  הקבלןכש .15.1.7
 .בכתבלביצוע העבודה מבלי לקבל את הסכמת המזמין  , 

או אדם אחר,  הקבלןכשיש בידי המזמין  הוכחות להנחת דעתו של המנהל ש .15.1.8
ציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה , נתן או ההקבלןבשמו של 

 אחרת כלשהי, בקשר להסכם או לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם.

המזמין שומר לעצמו את הזכות להשתמש בשירותיה של חברת פיקוח  .15.1.9
לצורך ביצוע מבחן עדות במפעלו של יצרן  Trust Agency Supervisorבינלאומית  ))

וד המיועדים למזמין טרם אריזתם ולקראת הציוד, ובמסגרתו ייבחן הצי
 משלוחם אל המזמין.

ההנחיות לביצוע הבדיקה במפעל היצרן מפורטות במפרט הטכני המצ"ב 
 להסכם.



18 

 

היה והציוד לא עבר את מבחן הקבלה כאמור לעיל, יקבל היצרן הזדמנות לאתר 
 ( ימיםשבעה) 7את הסיבות לאי עמידת הציוד בתנאי הקבלה ולתקנן בתוך עד 

 ממועד הבדיקה הנ"ל.

לאחר השלמת ביצוע התיקונים כאמור לעיל, יודיע היצרן בכתב למזמין ו/או 
 לחברת הפיקוח הבינלאומית מטעמו על בקשתו לקיום מבחן קבלה נוסף.

היה והציוד הנבדק לא עבר גם את מבחן הקבלה הנוסף, תעמוד למזמין הזכות 
וי מתאים בקשר עם מלוא פיצ הקבלןלבטל את ההזמנה ולרבות לדרוש מאת 

הנזקים וההפסדים וההוצאות שייגרמו לו כתוצאה מכך, והכל בהתאם לשיקול 
 דעתו.

רשאי המזמין  לנקוט באחד או יותר מהאמצעים שלהלן, וזאת מבלי לגרום לפקיעת 
 : )ע"פ שיקול דעתו הבלעדי של המזמין( ההסכם

 ההתחייבויותההסכם ו/או להפסיק, דרך קבע או באופן ארעי, את המשך ביצוע  .15.1.10
או עובדיו. מוצהר בזאת, כי  הקבלן, כולן או מקצתן, על ידי ו/או ההתקשרות

להפסיק את עבודתו כאמור הן לאלתר והן לאחר  לקבלןהמזמין  רשאי להורות 
תקופת זמן שתאפשר למזמין להתארגן להמשך ביצוע ההתחייבויות, בעצמו ו/או 

לרבות סילוק ידו של הקבלן  בלעדיתבאמצעות צד שלישי לפי החלטתו ה
וכי אז יחול איסור על הקבלן להיכנס לשטח/מקרקעי  המזמין שטח/יממקרקע

 .המזמין

)לרבות, באמצעות תפיסת הציוד( בעצמו  הקבלןלהמשיך את ביצוע התחייבויות  .15.1.11
ו/או באמצעות ספק אחר )לרבות אך מבלי לגרוע להתקשר עם מי מהמציעים 
האחרים במסגרת ההזמנה לקבלת הצעות( או בכל דרך אחרת הנראית למזמין, 
כולן או מקצתן, או לבצע את האמור באמצעים עצמאיים, דרך קבע או באופן 

, כי לא ינקוט כל צעד ולא יעשה כל מעשה אשר מצהיר ומתחייב הקבלןארעי. 
 עלול להפריע ו/או לשבש את הפעלת הציוד, כאמור לעיל.

מביצוע הסכם זה, יקבע המנהל את  הקבלןסמוך לאחר תפיסת הציוד וסילוק יד  
. פעל המזמין  , אם בכללעד למועד האמור לקבלןהסכומים אשר לדעתו מגיעים 

י לקזז את אותם סכומים אשר הוציא, לביצוע כאמור לעיל, יהא המזמין  רשא
 לפי הסכם זה. לקבלןהדרוש מתוך התשלומים שעליו לשלם 

 ד'. . להטיל קנסות בהתאם לטבלה המצורפת בזאת ומסומנת כנספח15.1.12

לעיל,  15.1.10-15.1.12לסעיפים למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי פעולות המזמין  בהתאם  .15.2
מהתחייבויותיו על פי  הקבלןי גמר, ואינה משחררת את אינה מביאה את ההסכם ליד

 הסכם זה.

על ידי פעולות המזמין  כאמור תעמודנה בתוקפן,  הקבלןההתחייבויות שקיומן נמנע מ
ועל חשבונו, על ידי אחרים זולתו. ההתחייבויות שקיומן  הקבלןאולם מילוין ייעשה עבור 

 , תעמודנה בעינן.הקבלןלא נמנע מ

 .כאמור לעיללהחזר הוצאותיו בגין פעולותיו  הקבלןמ המזמין  זכאי .15.3

באמצעות  הקבלןמבלי לגרוע באמור לעיל, אם יבחר המזמין  להשלים את התחייבויות 
, על חשבונו, בכל ההוצאות הכרוכות בכך, במישרין ו/או בעקיפין, הקבלןספק אחר, יישא 

רות עם ספק אחר, לרבות הוצאות פרסום הזמנה חדשה, אם תפורסם, הוצאות ההתקש
 האחר יחל בעבודה וכיוצא באלה. הקבלןהוצאות שתיגרמנה עד ש

יפצה את המזמין בעד כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או אובדן, ישירים ועקיפים,  הקבלן .15.4
 או מטעמו. הקבלןשייגרמו לו עקב הפרת ההסכם על ידי 

מבלי לגרוע מאיזו מבין הזכויות הנתונות בידי המזמין בהתאם להסכם זה ו/או הוראות  .15.5
כל דין, המזמין זכאי לקזז את הסכומים האמורים לעיל, לרבות סכום בלתי קצוב וסכום 

 ממנו. לקבלןאשר טרם הגיע מועד פירעונו, מכל סכום המגיע ו/או שיגיע 

העומדים למזמין על פי הסכם זה או על פי כל אין בהוראת סעיף זה כדי לגרוע מהסעדים  .15.6
 .לרבות להורות על ביטול ו/או סיום ההסכם ו/או ההתקשרות עם המזמין לאלתר דין
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 הפרת ההסכם .16

כמי שהפר את ההסכם  הקבלןמבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם, ייחשב  .16.1
 הפרה יסודית, בקרות אחד מן האירועים הבאים:

 20פים המגיעים לספק מן המזמין והעיקול לא יוסר תוך אם יוטל עיקול על כס .16.1.1
 ( יום מיום הטלתו;עשרים)

 בפעולות לפירוק או כינוס נכסים ו/או למינוי מנהל לנכסיו; הקבלןהיה ויחלו נגד  .16.1.2

בכל מקרה שבו עשויה להתבצע העבודה נשוא הסכם זה בידי נאמן, מנהל עיזבון  .16.1.3
 ;הקבלןאו כל אדם הממונה על נכסי 

וחל שינוי בהרכב בעלי התאגיד, לרבות שינוי באחוזי הבעלות בתאגיד ו/או היה  .16.1.4
 בזכויות הבעלים בתאגיד;

 . 1970-על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א .16.2

על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת אין בהוראת סעיף 
 כדי לגרוע מכל זכות או תרופה העומדים למזמין לפי הסכם זה. 1970.16-חוזה(, תשל"א

, בהתאם להוראות הסכם זה, מכל הקבלןהמזמין רשאי לנכות כל סכום שיגיע לו מאת  .16.3
 7בדרישה מוקדמת של  הקבלןבכל זמן שהוא וזאת לאחר שדרש מ לקבלןסכום שיגיע 

 לא נענה לדרישה האמורה. הקבלןהאמור ו( ימים לשלם את הסכום שבעה)

 הקבלןתשלום פיצויים ו/או ניכויים כאמור לעיל, אין בהם כשלעצמם משום שחרור 
מהתחייבויותיו להשלים את העבודות נשוא הסכם זה ו/או מכל התחייבות אחרת לפי 

 הסכם זה.

 הגבלת סעדים .17

זכאי להפסיק או להאט את ביצוע התחייבויותיו, מכל סיבה שהיא, לרבות  הקבלןבכל מקרה אין 
במסגרת הסכם זה הוא סעד  הקבלןעקב חילוקי דעות עם המזמין, והסעד היחיד שיעמוד לרשות 

 כספי.

 מידע וסודיות .18

בקשר  לקבלןהמזמין אינו אחראי לשלמותו ונכונותו של המידע שנמסר על ידו או מטעמו  .18.1
יותיו, לרבות במסגרת הסכם זה, לא יישא בכל אחריות לנזק או הפסד לביצוע התחייבו

ו/או לצדדים שלישיים, כתוצאה מהשימוש במידע כאמור, וכל הסתמכות  לקבלןשייגרמו 
 על מידע זה נעשית על סיכונו בלבד.  הקבלןשל 

מתחייב לשמור על סודיות מושלמת, לא לגלות לאחרים ולא לעשות שימוש  הקבלן .18.2
ובפרטים, בכתב או בעל פה, שנמסרו לו או הגיעו לידו בדרך אחרת, בקשר עם בידיעות 

מתחייב שעובדיו, קבלני המשנה ועובדיהם, יפעלו בהתאם  הקבלןביצוע התחייבויותיו. 
 לאמור לעיל.

 המחאת זכויות וחיובים .19

רשאי למסור להעביר להמחות או להסב את ההסכם כולו או מקצתו, או כל  הקבלןאין  .19.1
לו על פיו, או כל טובת הנאה שלו על פיו לאחרים, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, זכות ש

 אלא אם כן קיבל על כך הסכמה מפורשת מראש ובמכתב רשום מאת המזמין.

המזמין יהא רשאי לסרב לכל העברה, מבלי לנמק את סירובו ו/או להתיר העברה בתנאים 
ת תנאי הסכם זה ונספחיו במלואם שיראו לו ובתנאי שמקבל ההעברה יקבל על עצמו א

 ערב ואחראי לביצוע ההסכם על ידי מקבל ההתחייבויות. הקבלןובתנאי ש

רשאי להסב את זכויותיו ו/או התחייבויותיו, לפי הסכם זה, כולן או מקצתן, בכל המזמין  .19.2
רשאית לבצע המזמין עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי. מבלי לגרוע מכלליות האמור, 

 ר לתאגיד סטטוטורי, לחברה ממשלתית, או לתאגיד עירוני.המחאה כאמו
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 הקבלןמעמד  .20

מצהיר בזה כי הינו פועל ויפעל לביצוע ההסכם כספק  הקבלןמוסכם ומובהר בזאת ו .20.1
מעביד וזאת על אף  -עצמאי ואין ולא יהיו בינו ולא מי מטעמו לבין המזמין כל יחסי עובד 

 לו הוראות בדבר ביצוע התחייבויותיו.האמור בהסכם זה בדבר כוחו של המנהל ליתן 

מתחייב בזאת כי לא יטען ולא יעלה טענות בפורום ובמועד כלשהו שיהא בהן כדי  הקבלן .20.2
 מעביד בינו לבינם. -לפגוע במעמדו כספק עצמאי כלפי המזמין ובהיעדר יחסי עובד 

ו/או מי מצהיר ומסכים בזאת כי העלאת טענה כלשהי על ידו או על ידי באי כוחו  הקבלן .20.3
מעביד, תיחשב, בין  -מטעמו כי נתקיימו בינו ו/או מי מטעמו לבין המזמין יחסי עובד 

היתר, כחוסר תום לב מצדו ו/או כהטעיה ו/או כהפרה יסודית של הוראות ההזמנה 
 והסכם זה.

מתחייב לשפות ולפצות את המזמין בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו להם עקב  הקבלן .20.4
שררו יחסי  הקבלןה המתבססות על טענה כביכול כי בין המזמין לבין תביעה ו/או דריש

 מעביד וזאת מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין. -עובד 

, לרבות שלוחיו לא יהיו זכאים לכל תשלום ו/או הקבלןלמען הסר ספק, מי מטעמו של  .20.5
המגיעים לעובד זכויות שהן על פי כל דין ונוהג ו/או לקבלת תנאים סוציאליים כלשהם, 

 ממעביד, לרבות פנסיה ופיצויי פיטורין מאת המזמין.

לבין המזמין לא יתקיימו יחסי הרשאה ו/או סוכנות ו/או  הקבלןמובהר בזאת כי בין  .20.6
לא יהא רשאי ו/או מוסמך ו/או מורשה לעשות כל מעשה ו/או מחדל   הקבלןשליחות וכי 

יים ללא אישורו של המזמין מראש שיש בהם כדי לחייב את המזמין כלפי צדדים שליש
 ובכתב.

מאחריותו  הקבלןמובהר מוסכם, כי אין בפיקוח הנעשה על ידי המנהל כדי לשחרר את  .20.7
הבלעדית כלפי המזמין ו/או כל צד שלישי לגבי טיב ביצוע התחייבויותיו לפי ההסכם וטיב 

 הציוד.

 שונות .21

 דין חל ומקום שיפוט .21.1

מבלי ליתן תוקף להוראות ברירת הדינים שבו. כל הסכם זה יהא כפוף לדין הישראלי, 
עניין הנוגע להסכם זה יהא נתון לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט המוסמכים 
עניינית בעיר הרצליה )ובאין בית משפט מוסמך כאמור לבתי המשפט המוסמכים בעיר 

 יפו בלבד(.-אביב-תל

 תנאי מתלה .21.2

ם אישור תקציבי בתקציב המזמין וקיום שאר ביצוע העבודות לפי הסכם זה מותנה בקיו
האישורים הדרושים על פי חוק וכן קיומם של מקורות כספיים הלכה למעשה, לביצוע 

 העבודות לפי הסכם זה, ויהיה מוגבל עד לגובה ההוצאה המאושרת בתקציב כאמור. 

 הסכם ממצה  .21.3

יר או חילופי כל הצעה, מסמך, מכתב, תכנית, כתב כמויות ומחירים, מפרט, הצעת מח
פה ובין בכתב, שהוחלפו בין הצדדים ו/או סוכניהם ו/או -דברים מכל סוג שהוא, בין בעל

נציגיהם ו/או אחרים מטעמם, לפני חתימת הסכם זה, מבוטלים בזאת, ולא יהיה להם כל 
 תוקף מחייב כלפי הצדדים.

 ויתורים וסטיות מהוראות ההסכם  .21.4

הסכם זה במקרה או במקרים מסוימים, או מהוראות  הקבלןהסכמת המזמין לסטיית 
אי שימוש בזכויותיו של המזמין על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, לא ייחשבו לויתור 

 המזמין על זכויותיו ולא ייצרו תקדים לגבי מקרים נוספים.

 הודעות .21.5

 כתובות הצדדים לצורך הסכם זה יהיו כמפורט במבוא להסכם זה. .21.5.1
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טעונות כתב, זולת אם נקבע במפורש אחרת.  בכלל כל הודעות על פי הסכם זה  .21.5.2
 -לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם(, תשל"א  7זה, מתן אורכה לפי סעיף 

 תהא טעונה מסמך בכתב.  1970

 יציין את מספר ההסכם על גבי כל מסמך שיופנה על ידו למזמין.  הקבלן .21.5.3

מספרים המזמין רשאי להתעלם מחשבונות וממסמכים שלא צוינו בהם ה
כאמור, והם יראו כאילו לא נשלחו למזמין, זולת אם המזמין לא שלח אותם 

( ימים ממועד קבלתם בפועל, כשסיבת החזרתם מצוינת שבעה) 7בחזרה בתוך 
 במפורש.

הודעות הטעונות כתב יכולות להימסר במען הצדדים, ביד, במברק, בפקסימיליה  .21.5.4
ם קבלתה בפועל, או עם או בדואר רשום. הודעה כאמור תראה כמתקבלת ע

 24( שעות לאחר מסירתה במען הצדדים, או עשרה-שתים) 12מסירתה ביד, או 
שבעים ) 72( שעות לאחר משלוח מברק, או הודעת פקסימיליה, או עשרים וארבע)

על אף ( שעות לאחר הפקדתה למשלוח בדואר רשום, הכל לפי המוקדם. ושתיים
האמור לעיל, כל הודעה, מסמך או חשבון שנמסרו למזמין שלא באמצעות דואר 

 המוטבע עליהם יהווה ראייה למועד מסירתם.המזמין רשום, תאריך חותמת 
 

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 

 

 הקבלן  המזמין
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 יםאישור עריכת ביטוח (1) (2) נספח ג'
 

תאריך הנפקת  ביטוח עבודות קבלניות -קיום ביטוחים אישור 
 האישור

_____________ 

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

 בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

מען הנכס המבוטח / כתובת  המבוטח מבקש האישור*
 ביצוע העבודות*

 מעמד מבקש האישור*

 .007/2020מכרז   ☒ שם: מי רעננה בע"משם: 

תכנון, הקמה, הפעלה   ☒
ותחזוקה של מתקן 
לייצור חשמל פוטו 
וולטאי צף במאגר 

  .קולחים, רעננה

 
 ( תאגיד מים וביוב.097) ☒
 מכון טיהור שפכים. ☒

 .___אחר: ____ ☐
 

  

 __________ת.ז./ח.פ.:  __________ת.ז./ח.פ.: 

 מען:

 56רחוב אחוזה 

 רעננה

 

 מען:

 

1.  

 פרקי הפוליסה
לפי גבולות אחריות או חלוקה 

 סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

אריך ת
 תחילה

אריך ת
 סיום

גבול האחריות / סכום 
 ביטוח / שווי העבודה

כיסויים נוספים 
בתוקף וביטול 

 חריגים
יש לציין קוד כיסוי בהתאם 

 לנספח ד'

 מטבע סכום

כל הסיכונים עבודות 
הרחבות  קבלניות

בהתאם לפרקי 
 הפוליסה:

 

_________ 

 

________ 

 

________ 

 

_____________ 

 

 ₪ 

ויתור על  - 308
תחלוף לטובת 

 .הרשות המקומית

ויתור על  - 309
תחלוף לטובת 

 .מבקש האישור

כיסוי בגין נזקי  - 313
 .טבע

כיסוי גניבה,  - 314
 .פריצה ושוד

כיסוי רעידת  - 316
 .אדמה

מבוטח נוסף  - 318
 .מבקש האישור

לתגמולי מוטב  - 324
מבקש  ביטוח

 .האישור

 ראשוניות. – 328

 מינימום, משווי העבודות 10%    רכוש עליו עובדים
150,000 ₪ 

 מינימום, משווי העבודות 10%    רכוש סמוך
150,000 ₪ 

 מינימוםמגובה הנזק,  10%    פינוי הריסות
150,000 ₪ 

הוצאות שכ"ט מתכננים 
אדריכלים ומומחים 

 אחרים
 מינימום, משווי העבודות 10%   

150,000 ₪ 

כתוצאה מתכנון  ישירנזק 
לקוי חומרים לקויים או 

 עבודה לקויה
   

 מינימום, משווי העבודות 10%
150,000 ₪ 

כתוצאה מתכנון  עקיףנזק 
לקוי חומרים לקויים או 

 עבודה לקויה
 מלוא סכום הביטוח   

סיכוני רעידת אדמה ונזקי 
 בתוקף.    טבע

 חודשים 12    תקופת תחזוקה מורחבת

הוצאות מיוחדות לשיקום 
 ₪ 300,000    נזק

 שלישיצד 
הרחבות בהתאם לפרקי 

 הפוליסה:

 

_________ 

 

________ 

 

________ 10,000,000  ₪ 
 אחריות צולבת - 302

הרחבת צד ג'  - 307
קבלנים וקבלני 

 משנה.
נזקי גוף הנובעים משימוש 

בציוד מכני הנדסי שהינו 
   1,000,000 ₪ 
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כלי רכב מנועי ושאין חובה 
 לבטחו בביטוח חובה

כיסוי בגין נזק  - 312
שנגרם משימוש 

 בצמ"ה.

כיסוי לתביעות  - 315
 המל"ל.

 -מבוטח נוסף  - 318
 מבקש האישור.

מבקש האישור  - 322
 מוגדר כצד ג'.

 ראשוניות. – 328

 רכוש מבקש - 329
האישור ייחשב כצד 

 ג'.

 

מפגיעה  ישירנזק 
במתקנים, צינורות וכבלים 

 תת קרקעיים
  כלול   

מפגיעה  תוצאתינזק 
במתקנים, צינורות וכבלים 

 תת קרקעיים
   250,000  ₪ 

 ₪  500,000    רעד והחלשת משען

  מעבידים חבות

_________ 
 

________ 
 

________ 
20,000,000  

 לתובע 
20,000,000 

במצטבר לתקופת 
 הביטוח.

₪ 

 
₪ 

קבלנים  - 307
 וקבלני משנה.

ויתור על  - 309
תחלוף לטובת 

 .מבקש האישור

 –מבוטח נוסף  – 318
 .מבקש האישור

 –מבוטח נוסף  - 319
היה וייחשב 
כמעבידם של מי 

 מעובדי המבוטח.

 ראשוניות – 328

 

  המוצר חבות

_________ 
 

________ 
 

________ 
2,000,000 

 
 רטרואקטיביות

 

___________ 

אבדן  – 301 ₪
 מסמכים.

ויתור על  - 309
תחלוף לטובת 

 .מבקש האישור

מבוטח נוסף  321
בגין מעשי או מחדלי 

מבקש  -המבוטח 
 האישור .

 ראשוניות – 328

 -תקופת גילוי  - 332
 חודשים. 12

  אחריות מקצועית

_________ 
 

________ 
 

________ 
 

2,000,000 
 

 רטרואקטיביות

 

___________ 

 

 ₪ 
אבדן  - 301

 מסמכים.

דיבה, השמצה  - 303
 והוצאת לשון הרע.

ויתור על  - 309
תחלוף לטובת 

 מבקש האישור.

מבוטח נוסף  - 321
בגין מעשי או מחדלי 

מבקש  -המבוטח 
 האישור.

מרמה ואי  - 325
 יושר עובדים.

פגיעה  - 326
 בפרטיות.

עיכוב/שיהוי  - 327
 עקב מקרה ביטוח.

 ראשוניות. – 328

תקופת גילוי  - 332
 .(חודשים 6) –

 



24 

 

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

 וולטאיות -מערכות פוטו  (052)

 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה* 

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

 

 מהדורת הפוליסה :

  הערות __________ ביט מהדורה  __________ מזמין

 

 חתימת האישור

 המבטח:

 שדות אלה כשדות שאינם בתוקף. ניתן לסמןבאישור ביטוח כללי * 
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  הצהרה על מתן פטור מאחריות -( 2) (2)' גנספח  

 תאריך __________

  לכבוד

 מי רעננה בע"מ

 56רחוב אחוזה 

 ("מזמין"ה)להלן: רעננה 

 א.ג.נ.,

 [ 007/2020לנזקים ] מכרז  הצהרה על מתן פטור מאחריות

 _________________________________________. :קבלןה שם

 _________________________________________ :כתובת

להלן: ) וולטאי-פוטו –תכנון, הקמה, הפעלה ותחזוקת מתקן לייצור חשמל  תיאור העבודות :
 ."(עבודותה"

ח.פ. _______________מרחוב ____________________,  ____________________ והננ
 בזאת : ים________ מיקוד _____________, מצהיר

 טכניו/או  הנדסילרבות ציוד הנדסי שבנדון ברכוש ו/או בציוד  עבודותה בביצוען של יםמשתמש והננ א.
 עבודותה ביצוען שללצורך  נוו/או בשימוש נואשר בבעלותו/או ממוחשב אלקטרוני ו/או חשמלי ו/או 

 .שבנדון

 על אף האמור בהצהרה זאת, הנני להתחייב כדלקמן: ב.

מכל  המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמםהננו פוטרים את  .1 
חבות בגין אובדן או נזק לציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר העבודה על ידנו ו/או מי מטעמנו 

 .ו/או עבורנו לשם פעילותנו בקשר עם העבודות, כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון

 מכל המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמםהננו פוטרים את  .2 
פריצה ו/או גניבה של הציוד האמור לעיל ומוותרים על זכותנו לשיבוב  אחריות לגבי נזקי

במקרה  המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם)תחלוף( כלפי 
 .שכזה כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון ולמעט כנגד חברות שמירה

מכל  ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם המזמיןהננו פוטרים את  .3 
חבות בגין נזק לגוף ולרכוש שלנו ו/או מי מטעמנו ו/או קבלני משנה ו/או צד שלישי כלשהו עקב 
השימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר על ידנו ו/או מי מטעמנו או עבורנו לשם פעילותנו 

 .ט כלפי מי שגרם לנזק בזדוןבאתר העבודות כל זאת למע

היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדנו ו/או קבלני משנה המועסקים על ידנו, בניגוד  .4 
לרבות  וו/או מי מטעמ המזמיןלאמור לעיל, לרבות צד שלישי כלשהו, הננו מתחייבים לשפות את 

תשלום ו/או הוצאה שמי מהם  בכל םו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמ וו/או עובדי ומנהלי
 .יישא בה לרבות הוצאות משפטיות

הרינו מצהירים בזה כי נערוך ונחזיק פוליסות לביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר, כאמור  .5 
(, במשך כל התקופה בה קיימת לנו הסכםל (1( )2ג' )נספח באישור עריכת ביטוחי הקבלן )

 .ועל פי כל דין העבודותשנחתם בינינו ביום __________ לביצוע  הסכםאחריות על פי ה
 

 על החתום נוולראיה בא

 בכבוד רב

 

 (תאריך)  (חתימת המצהיר)  (המצהיר שם) 
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 בחום לעבודות מיוחדים תנאים - ( 3)( 2)' גנספח 

 תאריך __________

  לכבוד

 מי רעננה בע"מ

 56רחוב אחוזה 

 ("מזמין"ה)להלן: רעננה 

 א.ג.נ.,

 

  תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחוםהנדון : 

על ידנו ו/או כל הפועל מטעמנו, מותנה בקיום  הסכםכי ביצוע עבודות כמוגדר ב ,הננו מאשרים בזאת
 הנוהל שלהלן:

המונח "עבודות בחום" פירושו: ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, הלחמה קשה רכה,  .1
עבודות באמצעות מבער )כגון חיתוך, זיפות ואיטום(, עבודות קידוח, השחזה, חיתוך דיסק, 

 או להבות.ו/הבערת חומרים וכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצים 

"האחראי"( שמתפקידו לוודא כי  - מנו )להלןנמנה אחראי מטע ,ככל שנבצע "עבודות בחום" .2
 לא תבוצענה עבודות בחום, שלא בהתאם לנוהל זה.

ע העבודות בחום, יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא ובטרם תחילת ביצ .3
ממקום ביצוע העבודות בחום, לפחות מטר  10הרחקת חומרים דליקים מכל סוג, ברדיוס של 

יקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק, כגון שמיכת כאשר חפצים דל
 אסבסט או מעטה ברזנט רטוב.

"צופה אש"(, המצויד באמצעי כיבוי  - האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש )להלן .4
 מתאימים וישימים לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.

צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה, כי אש או ניצוצות העבודה יוצב " קבלןליד  .5
 אינם מתפתחים לכלל שריפה.

דקות מתום ביצועה, תוך  30על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות  .6
 שהוא מוודא כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת.

וכל תנאי בטיחות נוספים להם הננו מחויב על פי כל  תכי נוהל זה מהווה התניה מינימאלי ,מובהר
 יוסיפו על האמור לעיל. הסכםדין ועל פי פוליסת ביטוח שערכנו כמוגדר ב

 הננו מתחייבים לוודא וערבים לכך כי קבלנים ו/או קבלני משנה מטעמנו יקפידו על ביצוע נוהל זה.

 החתום על באנו ולראיה

 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  (המצהיר)חתימת  
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 כתב ערבות ביצוע -( 3נספח ג')

 
 לכבוד

 מי רעננה בע"מ

 

 א.ג.נ.,

 

 ערבות מס' ___________הנדון: 

 

 

"(, אנו ערבים בזה כלפי מי רעננה בע"מ, לסילוק כל החייבלבקשת _______________ )להלן "
למדד אלף שקלים חדשים(, אשר יוצמד  שלוש מאות)במילים: ₪  300,000סכום עד לסכום של 

מתאריך ____________ ואשר תדרשו מאת החייב, בקשר עם מכרז מספר המחירים לצרכן 
 מיום _______________. 007/2020

 

( ימים מדרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו שבעה) 7אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 
פיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כל

 לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום סכום הערבות הנ"ל, יכול שתהיה לשיעורין 
ות זה לא והתשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערב

 יעלה על סכום הערבות.

 

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _____________ועד בכלל. לאחר מועד זה תהא ערבות זו בטלה 
 ומבוטלת.

 

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף בנק ____________________________.

 

 ____________________________________________________.שכתובתו: 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 

 

 

 חתימה: ___________________ תאריך: ___________________
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 נוסח ערבות לאחריות -( להסכם 3נספח ג')

 

 
 לכבוד

 מי רעננה בע"מ

 

 א.ג.נ.,

 

 ערבות מס' ___________הנדון: 

 

 

"(, אנו ערבים בזה כלפי מי רעננה בע"מ, לסילוק כל החייב_______________ )להלן "לבקשת 
אשר )במילים: _______________ שקלים חדשים(, ₪ סכום עד לסכום של _______________ 

מתאריך ____________ ואשר תדרשו מאת החייב, בקשר עם למדד המחירים לצרכן יוצמד 
 מיום 007/2020מכרז  ביחס לתקופת הבדק, על פי חוזה בנושאעמידת החייב בהתחייבויותיו 

._______________ 

 

( ימים מדרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו שבעה) 7אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 
חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר 

 תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.לחיוב כלפיכם, או לדרוש 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום סכום הערבות הנ"ל, יכול שתהיה לשיעורין 
והתשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא 

 יעלה על סכום הערבות.

 

______ועד בכלל. לאחר מועד זה תהא ערבות זו בטלה 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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 1952 -עבודת הנוער, התשי"ג בהוראות מחוק   -( 4נספח ג')
 

 העבדה מסכנת .33
 -המעביד נער באחד מאלה

, או בניגוד להוראות היתר 4א או  2,2בניגוד להוראות סעיפים  (1)
 שניתן מכוחן.

במקום ששר העבודה והרווחה קבע, בהתאם להוראות סעיף  (2)
 בו עלולה לסכנו., כי עבודה של נער 5

בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה  (3)
והרווחה אסר או הגביל העבדת נער בהם, בהתאם להוראות 

 .6סעיף 
אין להעבידו בה  7בעבודה, שעל פי הקבוע בתקנות לפי סעיף  (4)

 בגילו.
 .14בניגוד להוראות סעיף  (5)
 -( לחוק העונשין, התשל"ז 2)א( ) 61בוע בסעיף מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הק -דינו  

 חוק העונשין(. -)להלן  1977
 

 . העבדה אסורה  אחרת א.33
 -המעביר נער באחר מאלה

א, שענינן 11או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף  12או  11בניגוד להוראות סעיפים  (1)
 בדיקות רפואיות.

, או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף -24ו 22,  21,  20בניגוד להוראות סעיפים  (2)
 ,שענינו שעות עבודה ומנוחה.25

, לרבות הוראות 4א או 2,2בניגוד להוראות היתר שניתן לפי חוק זה ושלא לפי סעיפים  (3)
בענין קביעת מספר מרבי של שעות עבודה, מנוחה שבועית, הפסקות בעבודה או עבודה 

 בלילה.
 ( לחוק העונשין.2)א( ) 61קנס כאמור בסעיף  מאסר שישה חודשים או -דינו 

 

 פירושים .1
  -)א( בחוק זה  .1

 שנה. 16מי שעדיין לא מלאו לו  -"ילד" פירושו 
 שנה. 18שנה אך עדיין לא מלאו לו  16מי שמלאו לו  -"צעיר" פירושו 

 ילד או צעיר. -"נער" פירושו 
נמצא ברשותו, בפיקוחו, או  "הורים", לגבי נער, לרבות אפוטרופוס של הנער וכל מי שהנער

 בהשגחתו.
 .-1954מפקח כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד -"מפקח עבודה" פירושו 

 מפקח עבודה שנתמנה על ידי שר העבודה להיות מפקח עבודה אזורי. -"מפקח עבודה אזורי" פירושו 
 .28פנקס שהוצא על פי סעיף  -"פנקס עבודה" פירושו 

מכירה או הצעת מכירה, וכן שירות או הצעת שירות,  -או "התעסקות ברוכלות" פירושו  "רוכלות"
 ברשות הרבים, במקום ציבורי או מבית לבית.

  -)ב( לענין חוק זה רואים נער כמועבד ואת מי שהנער עובד אצלו רואים כמעבידו אם הנער עובד 
להוציא עבודה ארעית שלא בתעשיה ידם, -בעבודה שהיא לצורך עסקם או משלח -( אצל הוריו 1)

 ועבודה חקלאית במשק של ההורים.
( אצל אדם אחר, בכל עבודה, בין אם נתקיימו יחסי עובד ומעביד ובין אם לאו, לענין זה "עבודה" 2)
 לרבות רוכלות. -
( בכל מקום שהעבודה בו אינה לסיפוק צרכיו לבד אף אם הינה לשם עסק או לשם ריווח, ובכלל 3)

מקום שהוכרז על ידי שר העבודה כמרכז להכשרה מקצועית לנערים המיועד להקנות מקצוע זה 
 אגב עבודה מעשית.

)ג( לענין חוק זה יראו העסקת ילד בהופעה ציבורית, אמנותית או לצרכי פרסום, או בצילומים 
ואף  , כהעבדה, אף אם לא נתקיימו בהעסקה יחסי עובד ומעביד,4לצורכי פרסום, כאמור בסעיף 

אם ההעסקה הייתה חד פעמית, וזאת בין אם  ההעסקה הייתה בתמורה ובין שלא בתמורה; לענין 
 לרבות שיתופו. -זה "העסקת ילד" 

 

 גיל עבודה לילד .2
 שנה. 15)א( לא יועבד ילד שעדיין לא מלאו לו 
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יועבד אלא  , לא1949 -שנה וחל עליו לימוד חובה לפי חוק לימוד חובה, תש"ט  15)ב( ילד שמלאו לו 
 אם נתקיים אחד מאלה:

 .1953 -( הילד עובד כחניך כמשמעותו בחוק החניכות, תשי"ג 1)
 ()בוטלה(2)
 .1949 -)ב( לחוק לימוד חובה, תש"ט 5( ניתנה לגבי הילד הוראה לפי סעיף 3)
( מפקח מטעם משרד החינוך והתרבות אישר כי הילד השלים חינוך חובה בתקופה קטנה מתקופת 4)

 הלימוד המתאימה לגילו.
לחוק לימוד  5שנה וניתן לגביו פטור לפי סעיף  14)ג( שר העבודה רשאי להתיר העבדת ילד שמלאו לו 

 היתר על פי סעיף קטן זה יכול להיות כללי או מיוחד. 1949 -חובה, תש"ט 
 )ד( )בוטל(.

 
 עבודה בחופשת לימודים א.2

שנה, מותר להעבידו בתקופת חופשת לימודים רשמית,  15שנה וטרם מלאו לו  14)א( ילד שמלאו לו 
, בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאות ולהתפתחותו, הכל כפי שיקבע 2על אף האמור בסעיף 

שר העבודה והרווחה בתקנות ובתנאים שיקבע, לרבות מספר השעות שמותר להעביד ילד כאמור; 
 )ג(. 2העבדת ילד לפי סעיף תקנות כאמור, או מקצתן, יכול שיחולו גם על 

 , לא יחולו על העבדה כאמור בסעיף קטן )א(.1953 -)ב( הוראות חוק החניכות, תשי"ג 
 
 הופעות וצילומים.            4

שנים, בהופעה ציבורית,  15)א(, אין להעביד ילד שטרם מלאו לו 2)א( מבלי לגרוע מהוראות סעיף 
 ים לצורכי פרסום.אומנותית או לצורכי פרסום, או בצילומ
, רשאי שר העבודה והרווחה לתת היתר, לתקופה מוגבלת, 2)ב( על אף הוראות סעיף קטן )א( וסעיף 

להעבדתו של ילד פלוני או לתיווך להעבדתו של אותו ילד, בהופעה או בצילומים כאמור בסעיף קטן 
 )א(.

 ד או אימון לצורך הופעה.  לרבות הופעה מוקלטת ולרבות חזרות, לימו -)ג( בסעיף זה, "הופעה"

 
 איסור עבודה במקומות מסויימים .5

שנה, לא יועבד במקום שקבע שר העבודה והרווחה, בין בדרך כלל  ובין  15ילד, אף שמלאו לו 
במיוחד, אם לדעתו עבודתו של ילד, באותו מקום, עלולה לסכן את התפתחותו הגופנית, הנפשית או 

 ומו או בשל כל סיבה אחרת.החינוכית בשל טיב העיסוק, מיק

 
 עבודות אסורות .6

שר העבודה רשאי לאסור או להגביל, בתקנות, העבדת ילד או צעיר בעבודות, בתהליכי ייצור או 
במקומות עבודה שהעבודה בהם עלולה, לדעתו, לפגוע בבריאותם, שלומם או בהתפתחותם 

 .הגופנית, אף אם העבדתם אינה אסורה על פי הסעיפים הקודמים

 
 גיל מיוחד לעבודות מסוימות .7

שר העבודה רשאי לקבוע, בתקנות, כי נער שעדיין לא הגיע לגיל פלוני לא יועבד בעבודה פלונית, אם, 
לדעתו, עלולה העבודה לפגוע בבריאותו, בשלומו או בהתפתחותו הגופנית, החינוכית, הרוחנית או 

 הסעיפים הקודמים.המוסרית של הנער, אף אם העבדתו אינה אסורה על פי 

 
 בדיקה רפואית יסודית .11

)א( לא יועבד נער אלא אם כן נבדק רפואית, ורופא המשפחה שבדק אותו נתן אישור רפואי 
 להעבדתו.

עבודה ששר העבודה והרווחה קבע כי דרושה  -( בפרק זה, "עבודה המחייבת בדיקות התאמה" 1)ב( )
של הנער לעבוד בה, וכן עריכת בדיקות רפואיות קביעה מקדמית רפואית על התאמתו הבריאותית 

 חוזרות לענין התאמתו הבריאותית לאותה עבודה.
( לא יועבד נער בעבודה המחייבת בדיקות התאמה אלא אם כן נבדק גם בידי רופא מורשה שקבע 2)

 את התאמתו לעבודה כאמור ושנתן לו אישור רפואי על כך.
מסוימת המחייבת בדיקות התאמה או לסוג עבודות בדומה ( יהיה לעבודה 2( אישור לפי פסקה )3)

לה מבחינת סיכון הבריאות והמאמץ הגופני הנדרש מהנער, ויכול הוא להיות מותנה בתנאים ומוגבל 
 בזמן לשם ניסיון; האישור יירשם בפנקס העבודה של הנער.

 
 בדיקה רפואית חוזרת .  12

ייבדק בידי רופא מורשה, במועדים ובתנאים )א( נער העובד בעבודה המחייבת בדיקות התאמה 
 בדיקה רפואית חוזרת(. -שקבע שר העבודה והרווחה לגבי עבודה כאמור ולפחות אחת לשנה )להלן 
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)ב( על סמך דין וחשבון של הרופא המורשה שערך בדיקה רפואית חוזרת על פי סעיף זה, ירשום 
לה בעבודה וכל שינוי לרעה במצב המוסד הרפואי המוסמך, בפנקס העבודה של הנער, כל הגב

בריאותו של הנער, ויביא אותם לידיעת ההורים, המעביד, לשכת העבודה לנוער כמשמעותה בחוק 
, וכן לידיעת מפקח העבודה ומפקח החניכות האזורי כמשמעותם 1959 -שירות התעסוקה, התשי"ט 

 .1953 -בחוק החניכות, התשי"ג 

 
 )תיקון: תשנ"ח( ית. הודעה על תוצאות בדיקה רפוא13

 -, כי 12-)ב( ו11)א( העלתה בדיקה רפואית על פי סעיפים 
 ( )בוטלה(1)
 ( הנער אינו מתאים מבחינה רפואית לעבודה בה הוא מועבד;2)
 ימסור המוסד -( העבודה בה מועבד הנער ברוכלות משפיעה לרעה על מצב בריאותו 3)

 הרפואי המוסמך הודעה בכתב למפקח עבודה אזורי.
 )ב( מפקח העבודה האזורי ישלח העתק של ההודעה לאחד מהורי הנער, ואם נאמר

 בהודעה שנער אינו מתאים לעבודה בה הוא מועבד, יישלח העתק גם למעבידו של הנער
 העבודה הכללית שבאזורה הוא מועבד. -וללשכת

 
 איסור העבדה לאחר קבלת הודעה .14

יחדל להעביד את הנער תוך עשרה ימים מיום קבלת , 13קיבל המעביד העתק הודעה בהתאם לסעיף 
ההודעה, או תוך זמן קצר יותר שנקבע על ידי מפקח העבודה האזורי, בעבודה שאליה מתייחסת 

 ההודעה או בעבודה הדומה לה מבחינת סיכון הבריאות או המאמץ הגופני הנדרש מהנער.
 

 יום העבודה ושבוע העבודה .20
 משמונה שעות עבודה ליום וארבעים שעות עבודה לשבוע.)א( לא יועבד נער יותר 

שעות עבודה ליום, לפי  8 -( על אף הוראות סעיף קטן )א(, במקום עבודה שמור בו לעבוד יותר מ1)א
, יכול שיועבד צעיר עד תשע שעות ליום 1951 -)א( לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א  5סעיף 

 שעות עבודה. 40על עבודה, ובלבד ששבוע העבודה לא יעלה 
)ב( ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חד שהנער אינו עובד בו, בין על פי חוק ובין על פי 

 הסכם או נוהג, לא יועבד נער יותר משבע שעות עבודה.
הזמן שבו עומד הנער לרשות העבודה, לרבות הפסקות קצרות  -)ג( "שעות עבודה" פירושו 

 .22להחלפת כוח ואויר, חוץ מהפסקות על פי סעיף  ומוסכמות הניתנות לנער
 

 שעות מנוחה השבועית. 21
 א( לא יועבד נער במנוחה השבועית.

לגבי נער יהודי  -( המנוחה השבועית של הנער היא לפחות שלושים ושש שעות רצופות ותכלול  1)ב( )
 את יום השבת. -
הראשון או את היום הששי בשבוע, הכל לפי  את יום השבת או את היום -( לגבי נער שאיננו יהודי 2)

 המקובל עליו כיום המנוחה השבועית שלו.
 

 הפסקות .22
שעה ¾ )א( הועבד נער שש שעות עבודה ליום או למעלה מזה, תופסק עבודתו למנוחה ולסעודה, 

לפחות, ובכלל זה תהיה הפסקה רצופה אחת של חצי שעה לפחות. ביום שלפני המנוחה השבועית 
 שלפני חג, ההפסקה היא של חצי שעה לפחות. וביום

 )ב( ההפסקה לא תעלה על שלוש שעות.
)ג( בשעת ההפסקה הנמשכת חצי שעה או יותר רשאי הנער לצאת מהמקום שבו הוא עובד, אלא עם 
הייתה נוכחותו במקום העבודה הכרח לתהליך העבודה או להפעלת הציוד והשימוש בו, והנער נדרש 

 ישאר במקום העבודה; במקרה זה יחשב זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה.על ידי מעבידו לה
 

 איסור עבודת לילה. .24
 )א( נער לא יועבד ולא ירכול בלילה.

פרק זמן של  -, חל עליהם 1949 -)ב( בסעיף זה "לילה", לגבי ילד וצעיר שחוק לימוד חובה, התש"ט 
, אינו חל עליו, פרק 1949 -נוך חובה, התש"ט ולגבי צעיר שחוק חי 8:00ובין  20:00שעות שבין  12

 .6:00ובין  22:00שעות בין  10זמן של 
 )ב( רואים נער כמועבד, לענין סעיף זה, אם הוא עובד בבית ספר מקצועי. 1)ג( על אף האמור בסעיף 

 
 היתר עבודת לילה .25

 במשמרות.במקום שבו עובדים  23:00)א( שר העבודה רשאי להתיר העבדת צעיר עד שעה 
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)א( לפקודת סדרי השלטון  9)ב( בתקופה שבה קיים במדינה מצב של חירום בתוקף הכרזה לפי סעיף 
, רשאי שר העבודה להתיר העבדת צעיר במקום שבו עובדים במשמרת, גם 1948 -והמשפט, תש"ח 

 .23:00אחרי שעה 
 -וא להתיר, התרת )ג( סבור שר העבודה שהדבר דרוש להשתלמותו המקצועית של צעיר, רשאי ה

 שעה, את העבדתו בלילה במקום שבו עובדים ברציפות.
)ד( סבור שר העבודה שרצוי לעשות כן למען האמנות, רשאי הוא להתיר, התרת שעה, העבדתו של 

, אם, לדעתו, הובטחו התנאים לשמירת בריאותו, חינוכו 24:00שנים עד שעה  10נער שמלאו לו 
 והתפתחותו המוסרית של הנער.

בחקלאות או במפעל תעשיה שבהם  24:00)ה( שר העבודה רשאי להתיר העבדת צעיר עד שעה 
עובדים במשמרות ותנאים מיוחדים מצדיקים זאת. כן רשאי שר העבודה להתיר העבדת צעיר 

 בעבודה חקלאית עונתית שבה מקדימים להתחיל בעבודה. 5:00משעה 
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 טבלת קנסות –נספח ד' 
 
 
 

 סכום בש"ח  מהות סעיף מס'

אי עמידה בלוחות  1
 הזמנים של הפרויקט

איחור בכל אחת מאבני דרך לו"ז 
 חוזי

 ליום 1,000

אי עמידה במועד  2
 מסירה

איחור סיום התקנה והתחלת 
 הפעלה בכל שלב א' או ב'

 ליום 5,000

אי עמידה בתפוקה  3
 מוצעת

בפועל נמוכה תפוקה שנתית 
מהצהרה בהצעה )מדידה בסוף 

 שנה ראשונה(

 חד פעמי 70,000

אי עמידה בביצועים  4
 זמינות פאנלים

  95%זמינות פאנלים נמוכה מ

 90%זמינות פאנלים נמוכה מ

 ליום 1,000

 ליום 2,000

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


