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 ברעננה   23מכון  באתרקידוח הפקה לשאיבת מים לביצוע עבודות  מכרזפרסמה  ומי רעננה  הואיל:

  ;כמפורט בהסכם זה ובנספחיו

 

בצע את הצעה ל למי רעננה הגיש מכרז העיון ובחינה זהירה של מסמכי אחרי  קבלןוה והואיל:

  ;מכרזשוא ההעבודות נ

 

 האמור; מכרזבזכה  בלןוהק והואיל:

 

 

 לכך הותנה והוסכם בין הצדדים דלקמן :אי 
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 מבוא .1

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 הסכם זה כולל: .2

 פרק מבוא; .2.1
 גוף ההסכם  .2.2
 :להלן המפורטים ההסכם נספחי .2.3

 
 ;כמויות וכתב המשתתף הצעתהצהרת  1'א נספח
 ;טכני מפרט 2'א נספח
 ;תוכניות 3'א נספח

 ;חשבון בנקפרטי  4'א נספח               
 ביצוע/בדק; –נוסח כתב ערבות הסכם  5נספח א'

   
 ביטוח;ו בנזיקין אחריות  'ב נספח    

 אישור על ביטוחי הקבלן;  1נספח ב'
 ; וגיהות בטיחות נספח 2'ב נספח  
 ;למשתתפים ההוראות מסמך  נספח ג'  
 פרוטוקול מפגש הבהרות;    
 תשובות לשאלות הבהרה, ככל שנמסרו;    
 לא מצורף;  מצורף  -נספח שינויים להסכם     

 נוסח הצהרה על היעדר תביעות; 1ד' נספח
 כתב קבלה ושחרור; 2נספח ד'
 טופס התחייבות שמירה על סודיות  נספח ה'

 
 

 משמעות מונחים .3

להם  תהא המשמעות הנודעת למונחים המופיעים בחוזה זה ואשר לא הוגדרו במפורש במסגרתו,
המהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה והוראותיו מחייבות את הקבלן  – 2'אנספח  – במפרט הטכני
 .לכל דבר ועניין

סעיפי ההסכם לבין אירעה סתירה בין   - סדר עדיפות בין מסמכים לעניין ביצוע העבודות .4
תגברנה הוראות הנספחים ו/או המסמכים המצוינים לעיל לעניין טכני הקשור בביצוע העבודות, 

  המצורפים להסכם ובמיוחד הוראות המפרט המיוחד.  הנספחים

אירעה סתירה בין הוראות הנספחים בינם לבין עצמם או בין הוראות המסמכים המצוינים לעיל 
  הקבלן לקבלת הנחיות מהמנהל ויפעל עפ"י הוראותיו. בינם לבין עצמם, יפנה

אירעה סתירה בין סעיפי ההסכם לבין הנספחים  – סדר עדיפות בין מסמכים לעניין התמורה
הנספחים המצורפים להסכם ובמיוחד בעניין הנוגע לתמורה לה זכאי הקבלן, תגברנה הוראות 

 הוראות המפרט המיוחד.  
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 הגדרות .5

 כמפורט להלן : םלמונחים הבאים ההגדרות שבצידבהסכם זה יוקנו 
 

 להסכם. 3א' - 2ים א'בנספח ומסומן   ברעננה 23במכון אתר הקידוח הנמצא  "האתר"

 

ין הסכם זה או חלק יענל העל יד הוסמכו/שהוסמך מיו או/ מי רעננה יתמנכ"ל     "המנהל"

 . ממנו

 

 זה הסכם לעניין ידו עלהוסמכו /שהוסמך מיאו /ו מי רעננה  סמנכ"ל הכספים "החשב"

  .חלקו או

 מתכנן הקידוח או מי שהוסמך על ידו לתכנון ופיקוח עליון על העבודה. "המתכנן" 

 

או כל חלק עבודה אדם המתמנה, מזמן לזמן, ע"י המנהל, לפקח על ביצוע ה "המפקח"

 ה. ממנ

 

 . חלק ממנולרבות כל גורם מטעמו שהוסמך על ידו לעניין הסכם זה או  "הקבלן"

 

, ברעננה 23חליפי לקידוח באר קידוח הפקה לשאיבת מים ביצוע עבודות  "העבודה"

 על נספחיו, וכל המטלות הנוספות הנלוות לכך. כמפורט בהסכם זה

 

 דרישה בכתב לביצוע העבודה, כמפורט בפרק לוח זמנים. "צו התחלת 

  עבודה" 

 עבודה.חודשים מיום מתן צו התחלת  6 "מסגרת הזמן 

 לביצוע  תהכולל

  העבודה"

 לרבות המפרט המיוחד. נספחיו על ההסכם "ההסכם"

 

 הסכםמהות ה .6

עפ"י הוראות הסכם זה וכנגד התמורה לה יהיה זכאי כמפורט  ההקבלן יבצע את העבוד .6.1
 בפרק התמורה להלן ועפ"י הצעתו. 

 יבוצעו, עפ"י המפורט להלן:קידוח הלגבי העבודות מושא המכרז  .6.2

 .הפקה כמפורט בהסכם על נספחיוקידוח  .6.2.1
 פעיל  שהינו מכון לאספקת מי שתייה 23קידוח ההפקה יתבצע באתר מכון  .6.2.2

לפיכך  בתקופת ביצוע העבודה יידרש הקבלן הזוכה לתאם  שבאחריות מי רעננה
ולקבל אישורים מראש לביצוע העבודה ותאום שטחים ,כמו כן מובא לידיעתו 

ועלים  קבלנים או/ו ספקים  שונים, והקבלן פ ואו בקרבת  23בשטח מכון כי  
על חשבונו  –הזוכה יידרש לבצע תיאומים מול צדדים שלישיים אלה 

 ובאחריותו.
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 ; קידוח ניסיון; פיצויים מוסכמיםמועדי ביצוע ולו"ז .7

במועד שיהא נקוב בצו התחלת העבודה שינתן לו על  ותהעבודביצוע  הקבלן יתחיל את .7.1
 .מי רעננהידי 

 תדחה את המועד לתחילת ביצוע מי רעננה האמור לעיל מובהר כי ככל שעל אף  .7.2
 , יידחה המועד לסיום העבודה הנקוב בצו התחלת העבודה בהתאמה.מסיבותיה שלה

בתוך מסגרת הזמן הכולל כל פרטיהן,  על, ותאת העבוד הקבלן מתחייב בזאת לבצע .7.3
מי רעננה לעניין זה כי , לרבות את עבודות התיאום הנדרשות. מובהר לביצוע העבודה

 .תסייע לקבלן בביצוע עבודות התיאום, ככל ויידרש

להחליט על הבאת הבלעדי,  העל פי שיקול דעת תרשאימי רעננה על אף כל האמור לעיל,  .7.4
ימים  30ה של אוזאת ע"י הודעה בכתב שתימסר לקבלן בהתר בכל עת חוזה זה לידי סיום

 מראש.

 עבודה  ימי) שהיחמ( 5תוך  למי רעננה הקבלן ימסור את לוח הזמנים המוצע על ידו  .7.5
מי ר, יקבע לוח הזמנים ע"י לא המציא הקבלן לוח זמנים כאמו .ממועד חתימת חוזה זה

 ויחייב את הקבלן. רעננה 

ולאחר ניקוי של  המנהלבמצב גמור לשביעות רצונו של  מי רעננה לידי  וימסרהעבודות  .7.6
 מחומרים ומאדמה מיותרים שימצאו באתר העבודה. העבודהאתר 

מי תהיה רשאית מוסכם כי בהתקיים אחד המקרים להלן, מבלי לגרוע באמור לעיל,  .7.7
 להפסיק את ההתקשרות עם הקבלן: רעננה 

 הוגשה בקשה לפירוק או כינוס נכסים נגד הקבלן. .7.7.1

קול דעתו הבלעדי י שיהוטלו עיקולים או שעבודים על נכסי הקבלן, העלולים, לפ .7.7.2
 , לפגוע בתפקודו של הקבלן.של המנהל

בהתאם לחוזה זה ו/או  למי רעננה מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע  - מוסכמים פיצויים .7.8
 5,000הקבלן ישלם  ,למי רעננה  ות, כולן או חלקן,חר הקבלן במסירת העבודיאעל פי דין, 

. מראש עבור כל יום איחור כפיצוי מוסכם וקבועש"ח (חמשת אלפים שקלים חדשים) 
הצדדים מצהירים כי סכום הפיצויים המוסכמים לעיל הנו נזק שהצדדים רואים אותו 

, אולם אין בפיצויים המוסכמים כתוצאה מסתברת של ההפרה בעת החתימה על חוזה זה
על פי חוזה זה ו/או על  מי רעננה דלעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחר המגיעים ל

 . פי דין

 את סכום הפיצוייםו/או לקזז, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לנכות  תהיה רשאית מי רעננה  .7.9
בכל זמן שהוא,  ממי רעננה מכל סכום שיגיע לקבלן  המוסכמים דלעיל, כולם או חלקם,

 . בתשלום הפיצוייםשתמצא לנכון לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת תהא רשאיתוכן 
אין משום שחרור הקבלן כאמור, מי רעננה ע"י ם או קיזוז, או ניכויים המוסכמים

 זה. , או מכל התחייבות אחרת לפי חוזהותמהתחייבויותיו לסיים את העבוד

 התמורה .8

  :זה תהא עפ"י המפורט להלן התמורה לה זכאי הקבלן עפ"י הסכם  .8.1

בעבור ביצוע כל מחויבויותיו לפי ההסכם יהא הקבלן זכאי לתמורה על יסוד  .8.1.1
בהתאם לכמויות שנמדדו, כמפורט בפרק מדידת פועל, העבודה שבוצעה ב

בהן נקב הקבלן כמויות לעיל, כפול מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות 
  .1כנספח א'המצ"ב במסגרת הצעתו 

 לעיל יתווסף מע"מ כדין.  יםהתמורה הקבוע מילסכו
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חשבון הזכאות לתמורה תתגבש בגמר ביצוע העבודות עפ"י הסכם זה, בכללותן. כל  .8.2
ביניים שישולם לקבלן, הינו על חשבון התמורה הסופית לה יהיה זכאי הקבלן בהתאם 

 לאמור לעיל.

 1'א כנספחבכתב הכמויות עפ"י הצעתו המצ"ב הנקובים  היחידה מחיריכי  ידוע לקבלן .8.3
את מלוא סכום התמורה  המהוווכי גובה התמורה כמפורט לעיל הינם סופיים  להסכם

ביצוע העבודות מעבר זכאי לכל תוספת תמורה בגין  יהיהלא  בלןלקבלן, והקהמגיעה 
 לאמור לעיל.

לא ייערך היחידה המפורטים בכתב הכמויות  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי במחירי .8.4
כל שינוי הנובע מקצב ביצוע העבודות ו/או משינויים בכמות היחידות שיידרש הקבלן 

 לספק.

שא בהוצאה כלשהי, ית מי רעננה במפורש כי מוצהר בזה כי פרט למקרים בהם נאמר  .8.5
 תחול ההוצאה האמורה על הקבלן בין אם הדבר נקבע בחוזה במפורש ובין אם לאו.

מי עוד מובהר כי התמורה האמורה לעיל כוללת את בדיקות המעבדה אשר ידרשו על ידי 
לרבות שאיבת המים עבור הבדיקות  משרד הבריאות או כל גורם רישוי אחר ,רעננה 

(לרבות עבור הבדיקות הכימיות). על אף האמור לעיל בדיקות כימיות למים יבוצעו על 
 ועל חשבונה. מי רעננה ידי 

, םבמיסימובהר ומוסכם כי תנודות במדדים מכל סוג שהוא, בריבית, בשכר עבודה,  .8.6
ארנונות, תשלומים ומחירי חומרים אשר על הקבלן לספק ע"פ ההסכם לא ישנו את 

 סכומי התמורה האמורים לעיל ואת מחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות. 

 אופן תשלום התמורה .9

 אופן תשלום התמורה יהיה עפ"י המפורט להלן: .9.1

כל חלק  , אופרק התמורה לעילעל תשלום התמורה לה זכאי הקבלן, כמפורט ב .9.1.1
 ממנה יחולו התנאים הבאים:

חשבון קלנדארי הקבלן יגיש למפקח, עד ליום החמישי של ראשית כל חודש  .9.1.2
עבור העבודה בחודש שקדם לו במספר העתקים כפי שיידרש ובצרוף דף חישוב 

סעיפי תמורה עבור שינוי בעבודה, כמפורט בפרק כמויות לכל סעיף וסעיף. 
יל, ככל שיהיו, יוגשו במסגרת החשבון בפרק התמורה עבור שינוי בעבודה לע

 נפרד.

ימים מהמועד בו קיבל  15תוך  למי רעננה מסר יוי פקחהמעל ידי  החשבון ייבדק .9.1.3
עפ"י שיקול דעתו באם לאשר את  מי רעננה את החשבון, כשהמפקח ימליץ בפני 

 החשבון במלואו או בחלקו או לא לאשרו כלל.

התמורה את לקבלן  ומי רעננה תעביר בדוק את החשבון י נציג מי רעננה  .9.1.4
, מקבלתו מאושר  מידי המפקח  יום 45לתשלום תוך נציגה  על ידי תהמאושר

  .ללא התייקרות כלשהי

מובהר בזאת כי העברת התשלום מותנית בקבלת החשבון המאושר, חשבונית  .9.1.5
מס מטעם הקבלן, וחשבונית זיכוי (אם הוצאה) בגובה ההפרש בין החשבון 

. במידה וחל פיגור מי רעננה שהוגש על ידי הקבלן לבין הסכום שאושר על ידי 
לום בהמצאת החשבוניות האמורות בפסקה זו, יימנה פרק הזמן האמור לתש

, וזאת מבלי שייחשב הדבר במי רעננהממועד קבלת החשבונית וחשבונית הזיכוי 
  מי רעננה.כהפרת ההסכם מצד 

מי מובהר בזאת, כי הקבלן לא יהיה רשאי להעלות כל דרישות ו/או טענות כלפי 
בגין עיכובים בתשלום הנובעים מחוסר פרטים בחשבוניות או עקב  רעננה 

 ים שמקורם בקבלן או עיכוב במסירת מסמכים. קיומם של פרטים לא נכונ
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יום מהמועד  30על אף האמור בכל מקום אחר, מובהר בזאת כי איחור של עד  .9.1.6
מי הנקוב לתשלום לעיל, לא יחשב כהפרת הסכם ולא יהא בו בכדי להטיל על 

 חובת תשלום פיצוי ו/או תשלומי פיגורים מכל סוג ומין שהוא. רעננה 

ושר, לא ישחרר את הקבלן בשום אופן מאחריותו ולא חשבון שישולם ו/או יא .9.1.7
 להעלות טענות בגין רשלנות, ביצוע לקוי, מרמה וכיו"ב.  מי רעננה יגרע מזכות 

או /הסכם ו ו/או כל טענה מכוח דין מי רעננה אין בתשלום כאמור בכדי למנוע מ .9.1.8
 , לאתר ולמחויבויות הקבלן.לפרויקטנוהג באשר לעבודה, 

בהר בזאת כי הפרוצדורה המפורטת לעיל ביחס להגשת חשבונות למען הסר ספק מו .9.2
ואישורם, מועדי התשלום ודרך העברתם, תחול, בשינויים המחויבים, גם לגבי כל 
תשלום, במקרה בו הופסקה העסקתו של הקבלן טרם סיום ביצוע העבודות ביחס 

ח הסכם או לתשלום היחסי המגיע לו ע"פ ההסכם, או מכוח כל עילה וזכות אחרים מכו
 דין.

9.3.  
יגיש הקבלן למפקח חשבון סופי בגין  ,וקבלתן ע"י המזמין  עם סיום העבודות .9.3.1

העבודות שביצע מכוח ההסכם. החשבון הסופי יכלול פירוט כל העבודות 
סכום התמורה המגיעה בגין ביצוען. כן יכלול החשבון הסופי  ולסוגיהן ובציד

לאחר קיזוז סכומי (אם נותרה)  פרטים בדבר יתרת התמורה שנותרה לתשלום
, וכן פרטים וחישובים הנוגעים התמורה ששולמה מכוח החשבונות החלקיים

לשערוך התמורה. מובהר בזאת כי לא יוחל בבדיקת החשבון בטרם קבלת כל 
 המסמכים המפורטים בס"ק זה. 

על פסקאותיו השונות יחולו בשינויים המחויבים גם לגבי  9.1 הוראות ס"ק .9.3.2
  .החשבון הסופי

, מנהלעל יסוד החשבון הסופי ובכפוף לסכומים שיאושרו מתוכו על ידי ה .9.3.3
"ל (ככל שהקבלן יהיה זכאי ליתרה הנ תשולם יתרת התמורה המגיעה לקבלן

בהתאם להוראות הסכם זה ו/או ככל שתיוותר יתרה כאמור בגין החשבון 
 .הסופי)

היתרה בגין החשבון הסופי תשולם רק לאחר שהקבלן ימלא אחר כל  .9.3.4
אישור מסירה, אישור  התחייבויותיו בגין ההסכם, ובין היתר בכפוף להמצאת

 . להסכם) 1'ד נספח( ערבות בדק וחתימה על העדר תביעות השלמה,

מעמד תשלום החשבון הסופי יחתום הקבלן על כתב הקבלה והשחרור המצ"ב ב .9.3.5
 להסכם. 1'דנספח כלהסכם וכן על הצהרת העדר תביעות המצ"ב  2'דכנספח 

 פיקדון ערבות .10

, מי רעננה הסכם זה, ימציא הקבלן להמכרז ו עפ"ילהבטחת קיום כל התחייבויותיו  .10.1
אוטונומית, ולחילופין, ערבות אוטונומית, ערבות בנקאית  במעמד חתימתו על ההסכם,

שברשותה רישיון לעסוק  חתומה ע"י חברת ביטוח ישראלית (ולא ע"י סוכן ביטוח),
בשיעור של , 1981-בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א

מסך היקף ההתקשרות הצפוי, כולל מע"מ, ערוכה עפ"י הנוסח המצורף להסכם  10%
 .5א'כנספח 

סיום תקופת יום לאחר  30ועד  תהיה בתוקף לאורך כל תקופת ההסכם זוערבות  .10.2
 חודשים. 6 -ההסכם, ובכל מקרה לא תפחת מ

 שכבר בוצעו במהלך ההסכם. לעבודות טיב ובדק ביצוע הערבות תשמש כערבות

, אשר תימשך יום לאחר תום תקופת הבדק 90בתום תקופת ההסכם, תוארך הערבות עד  .10.3
 . בכתב כי העבודה הסתיימה מי רעננה חודשים לאחר קבלת אישור  12
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תהיה רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, להורות לקבלן לעדכן ולהגדיל את  מי רעננה .10.4
 גובה הערבות מקום בו עשתה שימוש בזכותה להגדיל את היקף ההתקשרות. 

צמוד למדד  הכאמור לעיל, יהי מי רעננה לידי  הקבלןימסור  והערבות אות םסכו .10.5
המחירים הכללי לצרכן על בסיס המדד האחרון הידוע ביום שנקבע כיום האחרון להגשת 

 ההצעות במכרז.

, בכל עת ללא מי רעננה הראשונה ע"י  הדרישת מידי ממועדניתנת למימוש  אהערבות תה
 הגבלות ו/או התניות כלשהן.

קבוע או זמני או הכרזה על פשיטת רגל  -מובהר בזאת, כי צו הקפאת הליכים, צו פירוק .10.6
 לא ישמשו כהגנה בפני מימוש הערבות, ויראו כל צו כאמור כלא חל על ערבות זו. 

יחליט עפ"י שיקול דעתו הבלעדי באם יש מקום לממש הערבויות, כולן או  המנהל .10.7
 מקצתן.

הר כי היה ולא עדכן הקבלן את גובה הערבות ו/או מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יוב .10.8
לחלט את הערבות המצויה  מי רעננה את ערבות הבדק, תהיה רשאית  מי רעננה המציא ל

 בידה.

 הסבת החוזה והמחאת זכות .11

אינו רשאי להסב הסכם זה או חלק ממנו לאחר, וכן אין הוא רשאי להעביר, הקבלן  .11.1
 מי רעננה ובעת מההסכם, אלא בהסכמת חובה הנלמסור או להמחות לאחר כל זכות או 

 מראש ובכתב. 

 25%לרבות העברת  -היה הקבלן תאגיד, תיחשב "המחאה", "הסבה" או "העברה כאמור .11.2
או יותר מאמצעי השליטה בתאגיד מבעלי המניות בתאגיד, במועד חתימת ההסכם, 

-, התשנ"טחוק החברותלאחרים. לענין זה, "שליטה" ו"אמצעי שליטה", כהגדרתם ב
1996. 

הקבלן אינו רשאי למסור את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לאחר, אלא בהסכמת  .11.3
מראש ובכתב, ואולם העסקת עובדים, אין בה כשלעצמה משום מסירת ביצוען  המזמינה

 של העבודות לאחר. 

את זכויותיו או חובותיו על פי הסכם זה או מקצתן, או מסר את ביצוע  קבלןהעביר ה .11.4
שאר הוא אחראי יי ,, בהתאם לאמור לעילןאו מקצת ןלאחר, כול ותודהעב

מבלי שיהא זאת ו ,על אף ההסבה האמורה ,להתחייבויותיו המוטלות עליו עפ"י ההסכם
 .נעברכלפי ה המים בכך כדי לפגוע בזכויות של מפעל

תהא רשאית להסב הסכם זה או חלקו לכל גורם בכל עת לפי שיקול דעתה  מי רעננה  .11.5
 עדי, ובתנאי שזכויות הקבלן עפ"י ההסכם לא יפגעו.הבל

 זכות גישה .12

לאתר העבודה, ולכל בלתי מוגבלת תהא זכות כניסה  למנהל ולכל מי מטעמו, למפקח
, או מובאים ממנו חומרים, מכונות או חפצים הרלבנטית מקום אחר שבו נעשית העבודה

 זו. כלשהם לביצוע החוזה, והקבלן חייב להבטיח להם זכות גישה

 המוסמכות הרשויות מול הקבלן מחויבויות .13

בהתאם לדרישה עפ"י דין או בהתאם לדרישת המפקח יצטייד הקבלן, לפני תחילת ביצוע  .13.1
העבודה, באישורים הנדרשים, לרבות אישור משטרת ישראל, שרותי כבאות, משרד 

 העבודה וכל גורם ו/או רשות מוסמכת הרלוונטית לעבודות.
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כי הקבלן אחראי באופן בלעדי  יובהרמפורש,  באופן מי רעננה "י עאם נקבע אחרת  למעט
ומלא להשגת כל האישורים, הרישיונות וההיתרים הנדרשים עפ"י כל דין לצורך ביצוען 

 בכל העלויות הכרוכות בכך. שאיוישל העבודות ואישורן, בכל שלב שהוא בעבודות, 

 ואוצרות טבע עתיקות .14

, או בכל 1978 - חוק העתיקות תשל"חת, כמשמעותן בעתיקו עבודההגילה הקבלן באתר  .14.1
אחרים  ו/או אוצרות טבע חוק בדבר עתיקות שיהיה בתוקף מזמן לזמן, וכן חפצים

כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי, ינקוט הוא באמצעי זהירות מתאימים 
 למניעת הפגיעה בהם, או הזזתם ממקומם, ויודיע על התגלית מיד למפקח.

 מקרה לא יהיה הקבלן לבעלים של עתיקות שנתגלו על ידו כאמור. בשום .14.2

 , פינוי פסולת, תיאום תשתיות, שילוט וגידורבוריאי פגיעה בנוחיות הצ .15

לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחיות  כלשהי, הקבלן מתחייב, שתוך כדי ביצוע עבודה .15.1
הציבור ולא תהא כל הפרעה, שלא לצורך, בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, 
דרך, שביל וכיו"ב, או בזכות השימוש וההחזקה ברכוש ציבורי כלשהו. לצורך כך יבצע 
הקבלן על חשבונו דרכים זמניות ויתקין שלטי אזהרה והכוונה וינקוט בכל האמצעים 

 שיורה לו המפקח על מנת שלא לפגוע בנוחיות הציבור.

, מי רעננה בגודל ובנוסח כפי שיקבעו ע"י הכמות,  יםשלט הקבלן יתקין באתר העבודה .15.2
ולא  המזמינה באתר העבודה לפי הוראות מוימוק ים. השלטמ' 2/3במידה מינימלית של 

  .ןבמלוא ותעד להשלמת העבוד ויוסר

ת הקבלן, ללא תמורה, והוא יעשה טרם תחילת העבודה יהיה באחריו יםביצוע השלט
 בפועל. 

 מובהר בזאת כי  עיצוב השלט והכיתוב בו  יינתן ע"י מי רעננה ויאושר מראש על ידה. 

ויוצגו בו שלטי  כמוגדר במפרט המיוחד יגודר בגדר  פעולת הקדיחהשבו נעשית  האתר  .15.3
; דרכי הגישה אחרת באתר העבודהלכל חובת שילוט אזהרה הנראים לעין, וזאת בנוסף 

אם אין התקנת הגדר  יסומנו באופן ברור. ביצוע עבודות הקדיחההבטוחות למקום 
אמצעים נאותים אחרים למניעת גישת אדם ין, יינקטו יכאמור אפשרית, בנסיבות הענ

 לאזור הסכנה.

בסיום העבודה, ימסור הקבלן את השטח מגודר/מכוסה, עם שלטי אזהרה תקניים 
 ערים עם מנעולים.וש

מאתר העבודה כדין, עפ"י הצורך ולא פחות מפעם פסולת על חשבונו את ההקבלן יפנה  .15.4
מבלי לגרוע מכלליות האמור, . ים שיאושרו ע"י המנהלמורשבשבוע, ואך ורק לאתרים 

קבלות המעידות על פינוי הפסולת לאתרים האמורים, עפ"י  למזמינהעל הקבלן להציג 
 דרישתה.

ינה הקבלן את הפסולת מאתר העבודה לאתר מורשה כאמור לעיל, יחויב היה ולא פ
או בגין אי פינוי אחת  ש"ח, בגין כל פינוי לאתר שאינו מורשה 10,000הקבלן בקנס של 

 לשבוע. 

ויימסר  הקבלן על ידי  ויבוצעוהיתר חפירה מול גורמי העירייה תיאום תשתיות באתר  .15.5
לבצע תיאום תשתיות עם גורמי חוץ כגון חברת חשמל, בזק, . באחריות הקבלן למזמין

 סלקום וכו'.

 העדר זכויות במקרקעין .16
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למען הסר כל ספק, הקבלן מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים לכך שחרף העובדה שאתר 
העבודה הועמד לרשותו לצורך ביצוע החוזה, אין לו ולא תהיינה לו, בשום שלב, כל 

 ת, במקרקעין נשוא אתר העבודה.זכויות קנייניות ו/או אחרו

 תיקון נזקים  .17

ו/או לכל רעננה ו/או לעיריית  למי רעננה שכל נזק או קלקול שייגרם לכך הקבלן אחראי 
ביוב, תיעול,  חצרות פרטיים, לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים,צד שלישי לרבות 

כלשהי  צוע עבודהתוך כדי בי ,חשמל, טלגרף, טלפון, טל"כ או מובילים אחרים כיו"ב
, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי במסגרת העבודות

דחיפות המרבית הנדרשת יתוקן על חשבונו של הקבלן ב -מראש בקשר לביצוע העבודה 
ושל כל אדם או  מי רעננה של  האופן יעיל ביותר, לשביעות רצונלפי נסיבות המקרה וב

 לפקח על תיקון הנזק והקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך.רשות המוסמכים 
ו הובא לידיעת הקבלן אחריות הקבלן לנזקים כאמור תחול גם במקרה בו הנזק נתגלה א

 .מי רעננה אחר מועד מסירת העבודה לבכל עת ל המזמינהאו 

 השגחה ופיקוח .18

, בהיותו חייב הקבלן, מי רעננה ל ןועד למסירתהעבודות תקופת הביצוע של כל במשך  .18.1
נוכח להיות  ", או נציג מוסמך מטעמו, אשר יאושר מראש על ידי המפקח,קידוח "מבצע 

על אף האמור לעיל, ות. של העבוד ןולהשגיח ברציפות על ביצוע הרלבנטי באתר העבודה
ככל שסוג העבודה המבוצעת דורש על פי דין העסקת מנהל עבודה מוסמך באתר 

ת הקבלן להעסיק מנהל עבודה כאמור, על חשבונו הבלעדי, אשר העבודה, אזי באחריו
 .יהיה נוכח באתר העבודה ברציפות וישגיח על ביצוע העבודה

והקבלן הראשי באתר, הקידוח ועבודות פיתוח שטח  כי הקבלן הינו מבצע מובהר  .18.2
כהגדרתו בתקנות הבטיחות עבודות בניה, וככל שקבלנים אחרים יעבדו באתר, הן 

והן מטעמו של הקבלן ו/או כל גורם אחר, הקבלן ישמש כקבלן  מי רעננה ל מטעמה ש
 ראשי לגבי קבלנים אלו.

הקידוח ,עבודות פיתוח שטח  הקבלן מתחייב להודיע למפקח עבודה אזורי כי הינו מבצע  .18.3
עם קבלת  מי רעננה , ולהעביר דיווח זה (לרבות אישור מסירה) לבאתר והקבלן הראשי 

 .צו התחלת העבודה

מתחייב לחתום על הצהרה בנוגע לקיום המסמכים שיפורטו בצו התחלת הקבלן  .18.4
העבודה, ומתחייב לדווח למנהל על כל שינוי בנושאים המפורטים במסמכים אלו שיחול 

 במהלך ביצוע העבודה.

מתחייב להכין תכנית ניהול בטיחות / סקר סיכונים לגבי כל אתר, וזאת טרם הקבלן  .18.5
כנית ו/או הסקר האמורים לעיל וה. מובהר כי איחור בהכנת התקבלת צו התחלת העבוד

לא יהווה עילה לעיכוב במסירת הפרויקט מהמועדים שנקבעו בצו התחלת העבודה 
 מלכתחילה.

מי של בכתב י מנהל עבודה מטעם הקבלן לצורך סעיף זה טעון אישורו המוקדם ומינ .18.6
זמן שהוא, מבלי לתת נימוק  , אשר יהיה רשאי לסרב לתת אישורו, או לבטלו בכלרעננה

או המפקח, דינם  המנהללכך. כל ההוראות או הביאורים שיינתנו למנהל העבודה ע"י 
 כדין ההוראות או הביאורים שניתנו לקבלן עצמו.

בסיום העבודות יחזיר הקבלן את האתר לקדמותו, ויסלק עודפי עפר לאתרים מורשים,  .18.7
 עפ"י הנחיית המפקח.

 שהינו " ) גיאולוגי מפקחעל חשבונו מפקח קידוחים (להלן ," הקבלן מתחייב להעסיק .18.8
קידוחים  בקידוחי הפקה באקוויפר החוף.  6בעל ניסיון של לפחות  מוסמך גיאולוג

"המפקח הגיאולוגי" יאושר מראש ובכתב ע"י מי רעננה טרם תחילת עבודת הקדיחה. 
מראש ובכתב של מי  מובהר כי לא ניתן להחליף את "המפקח הגיאולוגי" אלא באישור

 רעננה.
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 .מובהר כי עבודת "הפיקוח הגיאולוגי" תתבצע בהתאם לדרישות והנחיות  מי רעננה .18.9

שהוצע ע"י הקבלן ,רשאית מי רעננה למנות לא אשרה מי רעננה את "המפקח הגיאולוגי"  .18.10
"מפקח גיאולוגי " שעומד בדרישות המפורטות לעיל והקבלן יחויב בעלות השכרתו 

   .ניהולדמי  12%בתוספת 

 בעבודה הפסקת .19

: דהיינו, העבודה של הרגיל במהלך המקובלות הבדיקות ביצוע לצורך העבודה הפסקות .19.1
 דיגומי, שאיבה מבחני ביצוע, ופיתוח ניקוי שאיבת ביצוע, כותויואנ הקידוח עומק בדיקת

 הבדיקות אם בין, מדגמים הוצאת, צינורות טורי בין סתימות, מילוט עבודות, מים
 שנקבעה הביצוע בתקופת ככלולות ייחשבו, הקבלן י"ע אם ובין המזמין י"ע נעשות
 .קדיחה א"מ עבור הקבלן נקב בו במחיר נכללות והן, בחוזה

 לשם מעת לעת  העבודה את הרשות להפסיק המזמין בידיעל אף האמור לעיל  .19.2
, אלו הפסקות. אחרות הנדרשות במהלך הפרויקט למטרות או, טכניות התייעצויות

 בתקופת ככלולות ייחשבו, לקידוח עבודה שעות 100 של מצטבר זמן על יעלו ולא במידה
 הפסקות על. ותשלום נוסף זמן בהארכת הקבלן את יזכו ולא בחוזה שנקבעה הביצוע
 יחולו, קידוח לכל שעות 100 של ל"הנ התקופה על העולות המזמין בפקודת עבודה

 :הבאות ההוראות
זמן הביצוע בקידוח בו התקיימו הפסקות עבודה, בסך  הארכת לדרוש יוכל הקבלן .א

 תגרומנה שהפסקות העבודה  שסוכם עם המפקח ש"ע, בתנאי  100 של מצטבר העולה 
 שנקבע בחוזה.המועד העבודות, לעומת של גמר ה מועד לעיכוב המצדיק את דחיית 

 מובהר בזאת כי החלטתו של המפקח הינה סופית וקובעת ולא ניתן לערער עליה.
על בסיס שעת עבודה של עבודות צוות המזמין התמורה בגין שעות בטלה נקבעה על ידי  .ב

מכונת קידוח, ותשולם  ללאומכונת קידוח ו/או על בסיס שעת עבודה של עבודות צוות 
 . בכתב הכמויותבהתאם למחירים הנקובים 

יחושבו לפי מספר השעות בפועל, כשהן מוכפלות במחיר לשעת בטלה  הבטלה שעות .ג
הנקוב בהצעת המחיר. למען הסר ספק, מודגש בזאת התשלום יתבצע רק עבור שעות 

, לא כולל 17:00עד  08:00ה בין השעות -הבטלה שהיו בזמני העבודה הבאים , ימים א
 . חגים וערבי חגיםימי שבתון, 

שעות לפחות  4כי מנין שעות הפסקות העבודה יעשה רק בקבוצות של מובהר בזאת  .ד
מובהר כי הפסקת . ואישורו בכתב מראש ליום עבודה . כל זאת על פי החלטת המפקח

  ) שעות לא תחשב במניין שעות הבטלה. 4עבודה של פחות מארבע (
 .מי רעננה על ידי מראש בתנאי שאושרו בכל מקרה, שעות הבטלה ישולמו  .ה

 , שמירה על כללי בטיחות, טיב החומרים ותקניםמירת דיניםש .20

 שמירת דינים:  .20.1

בנוגע לכל והוראות כללי הבטיחות ישמור על הוראות כל דין  קבלןה .20.1.1
, לרבות הוראות שיתעדכנו מעת לעת בתקופת הסכםעפ"י ה מחויבויותיו

 .ההסכם

הסכם זה, הקבלן אחראי לכך, כי כל פעולה הקשורה בביצוע העבודות על פי   .20.1.2
ואשר ביצועה מחייב קבלת רישיון ו/או מילוי תנאי אחר על פי כל דין, תבוצע 

 רק לאחר קבלת אותו רישיון ו/או היתר ו/או מילוי אותו תנאי.

  טיב החומרים ותקנים: .20.2

יהיו מאיכות מעולה, מהסוגים כפי כל החומרים בהם יעשה הקבלן שימוש  .20.2.1
נהל ולשביעות רצונם המלאה של שנקבעו במפרט הטכני ו/או ע"פ קביעת המ

 .המנהל והמפקח
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בכל מקרה ועל אף האמור בכל מקום אחר בהסכם, כל החומרים בהם יעשה  .20.2.2
תו תקן ישראלי ככל שקיים  וויישאהקבלן שימוש יעמדו בכל התקנים הנדרשים 

 לגביהם וכל תו תקן אשר יכנס לתוקפו במהלך תקופת ההסכם.

בקרת איכות את המעבדה שתבצע  שומר לעצמו את הזכות לקבוע הלמנה .20.2.3
ואין בעובדה זו  אספלט וכיו"ב) ,(ובכלל זה ביצוע בדיקות צפיפות, בדיקות בטון

 הסכם. כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לטיב החומרים והעבודות כנדרש ב

בעצמה עם מעבדה שתבצע את הבדיקות, תתקשר מי רעננה ,במידת הצורך  .20.2.4
פרק התמורה, את עלות הבדיקות מהתמורה לה זכאי הקבלן עפ"י  הנכתו

 מי רעננה . של מי רעננהמעלות הבדיקות בפועל כתקורה  12%בפועל, בתוספת 
את עלויות הבדיקה מהחשבונות החודשיים ו/או מהחשבון תהא רשאית לנכות 

  הסופי.

ת לקבלן שמורה הזכות, להורו מי רעננהמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ל .20.2.5
 להתקשר באופן ישיר עם כל מעבדה שתורה לו, על מנת לבצע הבדיקות הנ"ל.

20.3.  

במסגרת או/ו שווה איכות (ש"א)  ככל שיעשה שימוש במונח שווה ערך (ש"ע)  .20.3.1
משמעו: מוצר של חברה אחרת  איכות /הנספחים להסכם זה, מוצר שווה ערך

 איכות ר יהא שווה אותו רשאי הקבלן להציע כאלטרנטיבה למוצר המקורי, ואש
ובכפוף לאישורו  המתכנן למוצר המקורי, עפ"י קביעת  וביצועיו  מבחינת טיבו

 מראש ובכתב. 

הקבלן מתחייב שלא לעשות שימוש במוצר שאינו המוצר המקורי, אלא לאחר 
 שקיבל לכך את כל האישורים הנדרשים לפי סעיף זה.

י זיהוי מסחריים של בכל מקום במסגרת הנספחים בו מוזכרים שמות וסימנ .20.3.2
חומר, ציוד, מוצר וכיו"ב נעשה הדבר בכדי לתאר את טיבם הנדרש. על כן, יש 
לראות את שמותיהם וסימני הזיהוי המסחריים של החומרים, הציוד 

, והקבלן יהיה או "שווה איכות"  והמוצרים כאילו נכתב לידם "או שווה ערך"
 לעיל.  וצר שווה ערך כאמור רשאי להציע מ

  ירה על כללי בטיחות:שמ .20.4

את העבודה בזהירות ובאחריות תוך שמירה והקפדה מרבית על יבצע הקבלן  .20.4.1
בהתאם לכל תקן רלוונטי ובהתאם לדרישות כל הוראות וכללי הבטיחות 

מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד הכלכלה הבטיחות של 
הבטיחות המוסד לבטיחות וגהות, ובכלל זאת בהתאם לפקודת והתעשייה ו

ובהתאם לחוק ארגון  והתקנות שהותקנו מכוחה 1970 -[נוסח חדש] תש"ל 
 והתקנות שהותקנו מכוחו. 1954-הפיקוח על העבודה, תשי"ד

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לתדריך הבטיחות  .20.4.2
וכל  ועליו יחתום הקבלן מי רעננהשקיבל מהממונה על הבטיחות בעבודה ב

 . להסכם 2ב'נספח כ המצורף עובדיו

 וביטוח בנזיקין אחריות .21

 להסכם.  2ב' נספחכמפורט ב  .21.1

 קנסות ופיצוי על אי עמידה ביעדים .22

 ובמפרט זה בהסכם שנקבעו ביעדים עמידה אי בגין הקבלן את לחייב רשאית רעננה מי .22.1
 :כדלקמן המיוחד הטכני
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 כספי פיצוי רלוונטי סעיף תיאור מספר

1 
ביצוע דיגום שכבות לכל פעם אי 

שהדיגום לא מתבצע  כנדרש 
 במפרט הטכני המיוחד

 לדוגמה₪    1500 5ס"ק  02.07

2 
אי ביצוע דיגום מים באויר דחוס 
או באמצעות משאבה טבולה על 

 פי דרישת המזמין 

 לפעם₪  1000 1ס"ק  02.10

3 
אי עמידה בלוח הזמנים שנדרש 

 בהסכם
חודשים  6

ממועד קבלת צו 
 התחלת העבודה

ליום ₪  1000
 עבודה

 

 תחייב את הקבלן בקנסות אלה על פי שיקול דעתה הבלעדי וקביעתה בלבד.רעננה  מי .22.2

 שונות .23

 זה ישונה אך ורק באמצעות מסמך בכתב ובהסכמת הצדדים. הסכם .23.1

 כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא לחוזה זה. .23.2

הכתובות דלעיל תחשב כל הודעה שתשלח על ידי אחד מהצדדים למשנהו על פי  .23.3
 -ואם נמסרה בדוא"ל או בפקס שעות מעת מסירתה כדבר דואר רשום 72כמתקבלת תוך 

 .ביום שליחתה באחד מאלו

תהא סמכות בלעדית לדון בכל סכסוך הנובע  מרכזלבתי המשפט המוסמכים במחוז  .23.4
 מהוראות הסכם זה.

 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 

 

 הקבלן ע"י מורשי החתימה מטעמו:     :בע"מ מי רעננהבשם 
 
 

______________________        ___________________________ 
    
 

______________________ 
  

 
 שור חתימת הקבלןאי

 
 

____ מאשר בזאת כי חתימות ה"ה ______________ הקבלןעו"ד/רו"ח  _______אני הח"מ ______
התאגיד בצרוף חותמת  בתאגיד___, _________________, שניהם מנהל/ים ____________

 .התאגיד לכל דבר ועניין בהתקשרות זו, את וותקנותיהתאגיד מחייבים, עפ"י תזכיר 
 
         

_________________ 
 עו"ד/רו"ח                    
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 1נספח א'
 

  בע"מ מי רעננה 
 

  001/2022מכרז פומבי מס' 

 

 ברעננה 23מכון  קידוח והפקה לשאיבת מים באתרלביצוע עבודות 

 -לפי מדידה  -

 

 הצעת המשתתף וכתב כמויות

 לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה גם לשון נקבה

 
אני  הח"מ ________________ ח.צ./ח.פ./ת.ז. ____________________ כתובת 

 ____________________________ מצהיר, מסכים ומתחייב בזה כדלקמן:
 

, עיתונותההודעה להנני מצהיר בזאת כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז שבנדון, דהיינו:  .1
הבנתי את כל התנאים והדרישות  ההסכם וטופס הצעת המשתתף,ההוראות למשתתפים, נוסח 

י ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחיר הנדרשים מאת המשתתפים במכרז זה, בדקת
 הצעתי.

 הנני מצהיר מסכים ומתחייב: .2
 

 –כי אינני קבלן כוח אדם עפ"י חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו  .2.1
1996. 

 
כי הנני עומד בכל תנאי המכרז וכי היה ואזכה במכרז וימצא במהלך תקופת ההסכם  .2.2

 לבטל את ההתקשרות. המזמינהתהיה רשאית  כי אינני עומד בתנאי המכרז

הנני מצוי בתנאי השטח הקיימים  ביצוע העבודות וכי כי ראיתי ובחנתי את מקומות .2.3
 . בהם

 למלא אחר כל ההוראות המפורטות במסמכי המכרז. .2.4

3.   
 4ערוכה בהתאם לסעיף  ת, להלן הצעתי המצורפת למסמך זה,בתמורה לביצוע העבודו .3.1

 להוראות  5נספח  .להוראות למשתתפים
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יבת אותי לכל דבר ועניין ובהתאם לתנאי המכרז וההסכם יהנני מצהיר ומתחייב כי הצעתי זו מח .4

שצורף לו, ללא סייג וללא תנאי, למשך שלושה חודשים לפחות מהמועד האחרון שנקבע להגשת 
 הצעות למכרז (וככל שיידחה מועד זה, למשך שלושה חודשים מהמועד הנדחה). 

 
מידתי אחר הצעתי ו/או המצאת כל ידוע לי כי הערבות המצורפת להצעתי זו משמשת להבטחת ע 

ימי עבודה ממועד קבלת ההסכם לחתימות ו/או עמידתי בכל תנאי  15תוך המסמכים הנדרשים, 
 המכרז.

 
ידוע לי כי סכום הערבות נקבע כפיצוי מוסכם בכל אחד מהמקרים המנויים בסעיף ערבות המכרז 
להוראות למשתתפים, לרבות במקרה של אי המצאת המסמכים הנדרשים ע"י המשתתף הזוכה, 

במקרה  המזמינהכתנאי להשתכללות ההתקשרות, והנני מוותר על כל טענה ו/או דרישה כנגד 
 כאמור.   ובו תממש את זכותה 

מכרז, תנאי מוקדם להשתכללות ההתקשרות מכוח המכרז הינו דוע לי, כי במידה ואזכה בי
לרבות ערבות  –המצאת ההסכם חתום על ידי בצירוף כל המסמכים הנדרשים עפ"י ההסכם 

ימי עבודה  15עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך  –הסכם ואישור על קיום ביטוחים 
 לחתימות. ממועד קבלת ההסכם

ים, עפ"י הנוסח הקבוע מכרז, היה וההסכם בצירוף המסמכים הנדרשידוע לי, כי במידה ואזכה ב

תהיה רשאית לבטל את  זכייתי  המזמינהבמסמכי המכרז, לא יומצאו על ידי במועד האמור, 

 במכרז ולחלט את ערבות המכרז.
 

 
 
 

 ולראיה באתי/נו על החתום:
 
 

_______ __________        ____________________________________________ 
 כתובת המשתתף                          מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ.           שם המשתתף     

 

 
 

________ _________ ________________________     _____________________ 
 מורשה/י החתימה של המשתתף              חתימה/ות שם/ות   מס' טלפון

 

 

 

 

 במידה והמשתתף במכרז הינו תאגיד יש למלא את האישור להלן:

 

אני הח"מ _____________ עו"ד/רו"ח החברה __________________ מאשר בזאת כי חתימות ה"ה 
חותמת התאגיד _______________, _________________, שניהם מנהל/ים בתאגיד בצרוף 

 מחייבים, עפ"י תזכיר התאגיד ותקנותיו, את התאגיד, לכל דבר ועניין.
             

 

   _________________ 

 עו"ד/רו"ח                    
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 נספח א'1

 כתב כמויות
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 נספח א'2

 מפרט טכני
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 3נספח א'

 תוכניות 
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 4נספח א'
 טופס פרטי חשבון בנק

 
 חותמות וחתימות מקוריות בלבד של הגורמים המאשריםבטופס זה תתקבלנה 

 א בכתב ברור וקריאנא למל
 

 לכבוד
 בע"מ  מי רעננה

 רח' אחוזה 
 רעננה 
 ג.א.נ.,

 
 

שם 
 ____________________________________________________החברה/שותפות/עסק

 
רשה/ ת.ז/מלכ"ר מספר חברה/עוסק מו

___________________________________________   
 

________________ מס' בית ______  ישוב כתובת למשלוח מכתבים: רחוב ____
___________ 

מיקוד ________ טלפון _____________ פקס____________ מייל 
____________________ 

 
______________ מס' סניף : שם הבנק _________פרטי הבנק להעברת תשלומים

__________ 
 

כתובת הסניף  _________ן בבנק ____________-מס' ח
_____________________________ 

 
 

 אישור הבנק
 

 הנ"ל כפרטי חשבון הבנק של הלקוחהננו מאשרים את הפרטים לעיל 
 

 _____________תאריך
 

 חתימת הבנק_______________
 

 חותמת הבנק_______________
 

 ללא שיהוי. -הננו מתחייבים בזה, שבמידה ויופקדו בטעות כספים בחשבוננו נחזירם 
 

______________________________                ________________ 
 חתימה וחותמת (מורשה החתימה) לאישור                                 שם הממלא

 
ת כי החתימה לעיל הינה חתימת ידו של אני עו"ד/רו"ח_____________________ מאשר/

 הקבלן/מורשה הקבלן_______________________, וחתימתו מחייבת את הקבלן.
 

                                                                                                       _________________ 
 עו"ד/רו"ח                                                                                                               

 
 -  ברעננהלגבי עסק שכתובתו 

 מספר פיזי במיסים לעסק/דירה/נכס ____________________
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 5נספח א'
 -יומצא כנדרש ע"י הזוכה בלבד  -

 ערבות זו אינה ערבות מכרז
 

 ביצוע/טיב/בדקכתב ערבות 
 לכבוד

 בע"מ  מי רעננה
 רחוב אחוזה

 רעננה
 א.ג.נ.,

 ערבות בנקאית מספר _________
 

לפי בקשת ____________________ מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ.__________________ מרחוב  .1
_____________________________________________ (כתובת מלאה כולל מיקוד) 
(להלן: "הנערב") אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של 

בקשר  לבד (להלן: "סכום הערבות") ) בש"ח _________________ :(במילים₪  _______
 23באתר מכון  מים לשאיבת הפקה קידוחלביצוע עבודות להסכם לביצוע ו/או לטיב ו/או לבדק 

  001/2022, מכוח מכרז מס' ברעננה
 

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה  .2
 (להלן: "המדד") בתנאי הצמדה שלהלן: לסטטיסטיקההמרכזית 

 
"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהיה מדד חודש _____________ שהתפרסם בתאריך  

 ____________ בשיעור __________________ נקודות.
"המדד החדש" לעניין ערבות זו יהיה המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם ע"פ ערבות  

 זו. 
 פרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן:ה 
אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה בסכום השווה למכפלת  

 ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום החילוט מחולק במדד היסודי.
כם עד לסכום אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישת 

 הערבות ללא כל הפרשי הצמדה.
 
לפי דרישתכם הראשונה בכתב, מיד עם מועד קבלת דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו המפורטת  .3

להלן אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה, ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי 
לי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומב

 תחילה מאת הנערב.
 
ח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב בסניף בכתובת ________________ וכל דרישה לתשלום מכ .4

או ממלא מקומו. דרישה אשר תהא חתומה ע"י ממלא מקומו  המזמינהכשהיא חתומה ע"י חשב 
זהות החותם וסמכותו לחתום על דרישה תהא מלווה באישור עורך דין בדבר  המזמינהשל חשב 

 .המזמינהכזו מטעם 
 
ע"פ  מי רעננה לעיל, יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבון  3התשלום, כאמור בסעיף  .5

הפרטים שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם ע"פ שיקול 
 דעתכם הבלעדי.

 
בתוקפה עד ליום ____________ (כולל) בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ערבות זו תישאר  .6

 כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. ומבוטלת.
 
 .ערבות זו אינה ניתנת להעברה, הסבה או להמחאה .7
 בכבוד רב,        
   
        _________________ 
 

 בחתימה+ חותמת אישית של ה"ה _________________________וחותמת הסניף.טופס זה חייב 
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 'נספח ב

 ביטוח ו אחריות בנזיקין

 סעיפי אחריות בנזיקין, ביטוח וטופס אישור על קיום ביטוחים
 ושיפוי בנזיקין  אחריות

 

העבודות ו/או מתן צו התחלת עבודה ו/או היתר (המוקדם מבניהם) ועד מתן תעודת  תחילתמיום  .1
השלמה ו/או סיום העבודות ו/או מתן שירותים נלווים לרבות שירותי אחריות ובדק (המאוחר 
מבניהם) (להלן ביחד ולחוד: "העבודות"), יהיה הקבלן אחראי לשמירת העבודות ואתר העבודות, 

עו קודם לחתימת הסכם זה ו/או התחלת ביצוע העבודות על ידי הקבלן, לרבות לעבודות שבוצ
ולהשגחה עליהם. בכל מקרה של נזק לעבודות ו/או לאתר העבודות מסיבה כלשהי יהיה על הקבלן 
לתקן את הנזק על חשבונו בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתן תהיינה העבודות במצב 

 והמתאימות בכל פרטיהן להוראות החוזה. המזמינהון תקין וראוי לשימוש ולשביעות רצ
הקבלן יהיה אחראי בלעדית לנזקים שיגרמו כתוצאה מחדירת מים לרבות מגשמים וביוב, לרבות  .2

 כתוצאה מאיטום לקוי, תכנון לקוי, עבודה לקויה וחומרים לקויים. 
די הקבלן ו/או קבלני לעיל, תחולנה גם על כל נזק שיגרם על י  2ו    1קטנים   פיםהוראות סעי .3

המשנה מטעמו ו/או שלוחיו ו/או עובדיהם ו/או צד שלישי כלשהו תוך כדי ביצוע עבודות תיקון 
 ובדק על ידם בתקופת הבדק.

לקבל מאת  המזמינה תוזכאי תבכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לנזקים על פי פרק זה, רשאי .4
 המזמינה הזקים שלא תוקנו במועד שקבעהקבלן, לפי דרישה ראשונה בכתב, פיצוים מלאים עבור נ

המוחלט שלא יתוקנו ו/או שאינם ניתנים  הלפי שיקול דעת ההחליט המזמינהועבור נזקים ש
תהיינה סופיות ובלתי ניתנות  הוקביעת המזמינהלתיקון, והכל בסכום או בסכומים שיקבעו על ידי 

 לערעור.
לה ו/או אבדן ו/או קלקול לרבות נזקים לכל נזק ו/או תק ו המזמינההקבלן יהיה אחראי כלפי  .5

הנובעים ו/או הקשורים בין במישרין ובין בעקיפין תוך כדי ביצוע העבודות או בקשר עמן לרבות 
ו/או חוסר  המזמינהנזקים הנובעים מליקוי ו/או פגם בציוד ו/או חוסר התאמתו לדרישות 

ו/או  הו/או עובדי המזמינהוש של התאמתו לתקנים הנדרשים מן הציוד, אשר יגרמו לגוף ו/או לרכ
הקשור ו/או הנובע  בכלו/או אנשים הנמצאים במקום בצוע העבודות ו/או צד ג' כלשהו  השלוחי

לעבודות ו/או עקב מעשה או מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או כל מי שפועל מטעמו, והוא ינקוט 
ו/או את התלויים בהם בגין  בכל האמצעים למניעתם. הקבלן מתחייב לפצותם ו/או את יורשיהם

 כל נזק כאמור לעיל שיגרם להם.
הקבלן יהיה אחראי לכל אבדן ו/או נזק מכל סוג, לגוף ו/או לרכוש שיגרמו לעובדיו, לקבלני משנה  .6

של הקבלן ועובדיהם, לשלוחי הקבלן ולכל מי שפועל בשמו ו/או מטעמו תוך כדי ו/או עקב ו/או 
 תחייב לפצותם ו/או את התלויים בהם ו/או יורשיהם., והוא מותבקשר עם ביצוע העבוד

הקבלן יהיה אחראי לכל אבדן, נזק או קלקול למכונות ו/או לציוד ו/או למתקנים מכל סוג ותאור  .7
לציוד מכאני הנדסי מכל סוג ותאור  רכביםהנמצאים בשימושו בקשר עם ביצוע העבודה לרבות ל

 הו/או עובדי המזמינה, והוא פוטר את ותהעבוד או באחריותו בקשר עם ביצוע/והנמצא בשימושו 
 מי מהן מכל אחריות לכל אבדן ו/או נזק לרכוש כאמור. הו/או כל אדם הנמצא בשרות

יהיה אחראי לכל נזק ו/או קלקול שיגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב,  הקבלן .8
קרקעיים -ל קרקעיים ו/או תתתיעול, חשמל, טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים ע

וכיו"ב, תוך כדי ביצוע העבודות, בין שהנזק ו/או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי 
וצפוי מראש לביצוע העבודות. הקבלן יתקן את הנזקים ו/או הקלקולים כאמור על חשבונו, באופן 

לקבל מהרשויות המוסמכות . על הקבלן לדאוג מראש המזמינהיעיל ביותר ולשביעות רצונה של 
 קרקעיים העוברים במתחם העבודות. -תכניות עדכניות על כל הקווים התת

על הקבלן בהסכם, בגין כל  יםמוסכם בזה בין הצדדים כי האחריות עבור ביצוע העבודות המוטל .9
היפר חובה מקצועית שמקורה במעשה ו/או מחדל טעות או השמטה במסגרת תפקידו ומקצועו של 

 תחול על הקבלן.  -הקבלן, עובדיו ו/או מי מטעמו  
מאחריות לכל נזק ו/או  ןו/או כל מי מטעמ הו/או שלוחי הו/או עובדי המזמינההקבלן פוטר את  .10

פי הסכם זה ו/או על פי דין, -ו/או לרכוש שהם באחריותו של הקבלן על תאונה ו/או חבלה לגוף
 למעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.

בגין כל אחריות שתוטל  הו/או כל הפועל מטעמ ו המזמינההקבלן מתחייב לשפות ו/או לפצות את  .11
הקבלן מכוח מהן לשלם בגין מקרה שהאחריות לגביו מוטלת על  מיו/או כל סכום שתחויב  יה על

 כנגדהתודיע לקבלן על  תביעה כאמור   המזמינההאמור לעיל לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. 
 לו להתגונן.   ותאפשר

 
זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה   הקבלןלקזז מן התשלומים אשר  תרשאי המזמינה .12
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שה או מחדל שהם על ידי צד שלישי כלשהו בגין מע המזמינהמאחרת סכומים אשר נתבעים 
מחמת מעשה או מחדל שהם  מזמינהכאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו ל קבלןבאחריותו של ה

 כאמור לעיל. הקבלןבאחריותו של 

 
 השיפוי, האחריות הוראות לעניין דין פי עלאו /ו זה חוזה פי על הקבלן מאחריות לגרוע מבלי .13

 אשר גופיםאו /ו העבודות לאתר סמוכים גופים מאת בדרישותאו /ו בהסכמים הכלולים והביטוח
 ההוראות כי מצהיר הקבלן אזי"י  וכד  רממשרד הבטחון , קק"ל,  כדוג באישורם מותנות העבודות

 .בהתאמה המזמינה בהתחייבויות יעמוד והקבלן"  BACK TO BACK " עליו יחולו"ל הנ

 
 בהתאמה  רעננההאמור יחול גם לטובת עיריית  .14

 

 

פי דין ו/או על פי האמור בחוזה זה, -מאחריותו ו/או מהתחייבויותיו של הקבלן על מבלי לגרוע  .1
מתחייב הקבלן כי לפני מועד תחילת העבודות ו/או מתן השירותים נשוא חוזה זה (להלן: 

") ו/או הצבת ציוד כלשהו באתר העבודות (המוקדם מהמועדים הנ"ל) על ידו ו/או העבודות"
וען של העבודות, לרכוש ולקיים על חשבונו הוא, על שמו, על שם קבלני עבורו, ולמשך כל זמן ביצ

, את ")העירייהעיריית רעננה (להלן: "ו ")החברהמי רעננה בע"מ (להלן: "על שם , המשנה
 למסמכי המכרז) 1( ב'לרבות בנספח זה ביטוח סעיף הביטוחים, בהתאם לתנאים המפורטים ב

 "), אצל חברת ביטוח המורשית כדין לפעול בישראל.אישור ביטוחי הקבלן(להלן: " וההסכם
 

 .ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות 1.1

 

 .פרק א' ביטוח העבודות .א

 

בטוח כל הסיכונים המבטח במלוא ערכן (ערך הכינון) את כל העבודות בקשר עם  )1(
החוזה שבנדון לרבות מתקנים, חומרים וציוד המהווים חלק מהעבודות, כולל 

לציוד קל, כלי עזר, חומרים בבעלות ו/או באחריות הקבלן ו/או בין היתר נזקים 
הבאים מטעמו אשר הובאו לאתר ו/או משמשים במישרין ו/או בעקיפין לביצוע 
העבודות המבוצעות על ידי הקבלן ו/או מטעמו, כמפורט להלן, למשך כל תקופת 

 הביטוח.

חודשים  12וכם חודשים מת 24הביטוח על פי פרק זה, יכלול תקופת תחזוקה בת  )2(
תחזוקה מורחבת, המכסה אובדן או נזק שייגרם לעבודות ואשר התגלה בתקופת 
התחזוקה ומקורו בתקופת ביצוע העבודות הנדרשות לשם קיום התחייבויות 

 כאמור. נזק או בקשר עם אבדןוהעירייה הקבלן כלפי החברה 

ו/או שיבוב  פרק זה יכלול תנאי מפורש, לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף )3(
ו/או מנהל ו/או מפקח  ןו/או עובדיה ןמנהליההעירייה ו/או כלפי החברה ו/או 

למעט בגין אחריותם המקצועית של המנהל ו/או מפקח ( ןהעבודות מטעמ
) ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת מי העבודות

 .שגרם לנזק בזדון

 

 .פרק ב' אחריות כלפי צד שלישי .ב

 

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את אחריותם על פי דין של הקבלן ו/או  )1(
עובדיו ו/או קבלנים וקבלני משנה המועסקים על ידו בביצוע העבודות בקשר עם 
החוזה שבנדון, בשל מעשה ו/או מחדל בקשר עם העבודות אשר גרמו לאובדן, 

וף שהוא מבלי לגרוע פגיעה או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או כל ג
ו/או  הןלמנהלילעירייה ו/או מכלליות האמור לרבות  פגיעה  או נזק לחברה ו/או 

 .ו/או למנהל ו/או למפקח העבודות מטעמם הןלעובדי
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לאירוע ובמצטבר לתקופת ₪) מיליון  חמישה(₪  5,000,000גבולות האחריות  )2(
 הביטוח.

: אש,  -ו הנובעת מפרק זה אינו כפוף  להגבלות בדבר חבות הקשורה א )3(
התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, ציוד חפירה, פריקה וטעינה של כלי רכב, 
חבות הקבלן בגין וכלפי קבלנים וקבלני משנה, עבודות בגובה ו/או בעומק, זיהום 
תאונתי מקרי ובלתי צפוי, מתקנים סניטאריים פגומים, מהומות, פרעות, שביתה 

ה וכל דבר מזיק במאכל או משקה וכן תביעות והשבתה (למעט נזקי טרור), הרעל
תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי (למעט בגין אחריות הקבלן כלפי עובדים 

 .שהקבלן חייב לשלם בגינם דמי ביטוח לאומי)

למעט רכוש ו/או העירייה בפוליסת הביטוח צוין במפורש כי רכוש החברה   )4(
של רכוש שבו פועל הקבלן המבוטח בפרק א' (העבודות) לעיל ולמעט אותו חלק 

הנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של הקבלן, ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש 
 .צד שלישי

העירייה ו/או הביטוח הנערך על פי פרק זה יורחב לשפות את החברה ו/או  )5(
(להלן: "יחידי  ןו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמ ןו/או עובדיה ןמנהליה

שתוטל על מי מהם למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או מי בגין אחריות  המבוטח")
מטעמו לרבות קבלנים וקבלני משנה וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו 

 .נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח

 

 .פרק ג' חבות מעבידים .ג

 

בטוח חבות מעבידים בגין אחריותו של הקבלן על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש)  )1(
, כלפי העובדים 1980ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

המועסקים על ידו בביצוע העבודות לרבות קבלנים, קבלני משנה ו/או עובדיהם 
גופני כתוצאה  (במידה והקבלן ייחשב כמעבידם), בגין מקרה מוות ו/או נזק

") שנגרמו למי מהם במשך מקרה הביטוחמתאונה ו/או מחלה מקצועית (להלן: "
 .תקופת הביטוח תוך כדי ועקב ביצוע עבודתם

לתובע, לאירוע ובמצטבר ₪) (עשרים מיליון ₪  20,000,000גבולות האחריות  )2(
 לתקופת הביטוח.

שעות עבודה  ביטוח זה אינו כולל הגבלות בדבר עבודות בעומק או בגובה, )3(
ומנוחה, חבות הקבלן כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם (היה והקבלן ייקבע 
 כמעבידם), פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת בני נוער המועסקים על פי החוק.

 ןו/או עובדיה ןמנהליההעירייה ו/או ביטוח זה יורחב לכסות את החברה ו/או  )4(
היה ונקבע, לעניין קרות מקרה ביטוח   ןו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמ

כלשהו, כי מי מהם נושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מהעובדים המועסקים 
 על ידי הקבלן ו/או לעניין חבות הקבלן כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידו.

פרק זה יכלול תנאי מפורש, לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף ו/או שיבוב  )5(
ו/או מנהל ו/או מפקח  ןו/או עובדיה ןמנהליההעירייה ו/או ו כלפי החברה ו/א

ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת  ןהעבודות מטעמ
 מי שגרם לנזק בזדון.

 

 ביטוחי חבויות: 1.2

 

 .ביטוח אחריות מקצועית .א

 

ביטוח אחריות מקצועית המבטח את אחריות הקבלן על פי דין בשל תביעה  )1(
ו/או דרישה בגין רשלנות מקצועית ו/או בשל הפרת חובה מקצועית 
שהוגשה במשך תקופת הביטוח, בגין אובדן ו/או פגיעה גופנית ו/או נזק 
לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או כל גוף שהוא שמקורם במעשה או מחדל 
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של הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו בגין העבודות בקשר עם החוזה  רשלני
שבנדון, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות פגיעה או נזק לחברה ו/או 

 .יהןו/או לעובד הןלמנהלילעירייה ו/או 

לאירוע ובמצטבר ₪) (חמישה מיליון ₪  5,000,000גבולות האחריות  )2(
 לתקופת הביטוח.

זה, תורחב לשפות  (א') 37.1.2על פי האמור בסעיף  פוליסת הביטוח הנערכת )3(
בגין אחריות אשר  ןו/או עובדיה ןמנהליההעירייה ו/או את החברה ו/או 

תוטל על מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל רשלני מצד הקבלן ו/או מנהליו 
ו/או עובדיו וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי החברה ו/או 

 . ןו/או עובדיה ןמנהליההעירייה ו/או 

ביטוח זה לא יהיה כפוף להגבלות בדבר חבות הנובעת מאובדן שימוש,  )4(
איחור, השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח מכוסה, כמו כן תכלול 
הפוליסה הרחבות בגין חבות הקבלן עקב אובדן מסמכים (מוגבל לסך של 

לב   למקרה ולתקופת הביטוח), חריגה מסמכות שנעשתה בתום₪  50,000
 וחבות הנובעת מטעות, רשלנות או אי יושר של מי מעובדי הקבלן.

מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה תכלול מועד תחולה רטרואקטיבי  )5(
 שאינו מאוחר מיום תחילת ביצוען של העבודות על פי חוזה זה. 

(שניים עשר) חודשים  12כמו כן תכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של  )6(
ופת הביטוח (למעט באם עילת הביטול הינה בגין אי תשלום לאחר תום תק

פרמיה ו/או מרמה) בתנאי כי לא נערך ע"י הקבלן ביטוח חלופי המעניק 
כיסוי מקביל שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה זו. מוסכם בזה כי 
הכיסוי הביטוחי על פי הרחבה זו יחול אך ורק על אירועים שעילתם לפני 

 ביטוח ואשר נתגלו לראשונה בתקופת הגילויתום תקופת ה

הקבלן מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה  )7(
 . שבדין כלפיו בגין ביצוע העבודות

יום  14על פי דרישת החברה בכתב, מתחייב הקבלן להמציא לחברה בתוך  )8(
 37.1.2בסעיף ממועד קבלת הדרישה העתקים מפוליסת הביטוח כאמור 

מוסכם כי נתונים מסחריים מסווגים ושאינם רלוונטיים לעבודות  זה. )(א'
 על פי תנאי המכרז, יימחקו.

 

 .ביטוח חבות המוצר .ב

 

ביטוח חבות המוצר המבטח את אחריותו של הקבלן על פי חוק האחריות  )1(
, בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה במשך 1980 למוצרים פגומים, התש"ם

תקופת הביטוח, בגין פגיעה גופנית ו/או נזק אשר בגינו אחראי הקבלן ו/או 
מי מטעמו במסגרת מתן השירותים בקשר עם החוזה (להלן: "המוצר"), 

לחברה ו/או לכל אדם ו/או גוף כלשהו ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות 
 . הןעובדילו/או  הןלמנהלילעירייה ו/או 

לאירוע ובמצטבר ₪) (חמישה מיליון ₪  5,000,000גבולות האחריות  )2(
 לתקופת הביטוח.

מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה תכלול מועד תחולה רטרואקטיבי  )3(
 שאינו מאוחר מיום תחילת ביצוען של העבודות על פי חוזה זה. 

זה, תורחב לשפות  ב')( 37.1.2פוליסת הביטוח הנערכת על פי האמור בסעיף  )4(
בגין אחריות אשר  ןו/או עובדיה ןמנהליההעירייה ו/או את החברה ו/או 

תוטל על מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל רשלני מצד הקבלן ו/או מנהליו 
ו/או עובדיו וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי החברה ו/או 

 .ןו/או עובדיה ןמנהליההעירייה ו/או 

(שישה) חודשים לאחר  6וליסת הביטוח תקופת גילוי של כמו כן תכסה פ )5(
תום תקופת הביטוח (למעט באם עילת הביטול הינה בגין אי תשלום פרמיה 
ו/או מרמה) בתנאי כי לא נערך ע"י הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי 
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מקביל שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה זו. מוסכם בזה כי הכיסוי 
הרחבה זו יחול אך ורק על אירועים שעילתם לפני תום הביטוחי על פי 

 תקופת הביטוח ואשר נתגלו לראשונה בתקופת הגילוי.

הקבלן מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה  )6(
 . שבדין כלפיו בגין ביצוע העבודות

יום  14על פי דרישת החברה בכתב, מתחייב הקבלן להמציא לחברה בתוך  )7(
 37.1.2בסעיף קבלת הדרישה העתקים מפוליסת הביטוח כאמור ממועד 

 .זה (ב')

 

 גבולות האחריות בביטוחי אחריות: .ג

מוסכם בזה על הקבלן כי ביטוחי, אחריות מקצועית וחבות המוצר, ייערכו 
בגבולות אחריות ספציפיים לכל פוליסה בנפרד ולא כגבולות אחריות 

משולב, יוכפל גבול האחריות  מובהר בזאת כי במקרה של ביטוח. משותפים
 המפורט בסעיף ביטוח זה ובנספח אישור קיום הביטוחים.

 

 ביטוח כלי רכב וציוד הנדסי: 31.

 

הקבלן מתחייב לבטח את כלי הרכב ו/או הציוד ההנדסי שבבעלותו ו/או   .א
בהשגחתו ו/או בשימושו לצורך ביצוע העבודות בביטוחי חובה כנדרש על פי 
דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב וכן בביטוח מקיף וביטוח 

בכלי אחריות כלפי צד שלישי בגין נזק לרכוש צד שלישי כלשהו עקב השימוש 
למקרה ובמצטבר לתקופת ₪  1,000,000הרכב, בגבולות האחריות בסך של 

 הביטוח. 

כמו כן יערוך הקבלן ביטוח כל הסיכונים לציוד מכאני הנדסי כולל בין היתר  .ב
ביטוח לאחריות הקבלן על פי דין כלפי צד שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד 

ש"ח לתובע,  1,000,000של  מכני ו/או הנדסי ו/או חשמלי בגבול אחריות  בסך
למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. בביטוחים אלו יבוטלו כל החריגים 

 הנוגעים לנזקים ישירים או עקיפים הנוגעים לביצוע עבודות קבלניות.

למען הסר ספק, מוסכם כי המונח "רכב" הינו בהתאם להגדרות הפקודה  .ג
 , על תיקוניה.1970 –לביטוח כלי רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל 

זה ייכללו תנאי מפורש בדבר ויתור על כל  1.3הביטוחים המפורטים בסעיף  .ד
זכות תחלוף (שיבוב) כלפי החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן, 
ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על הזכות התחלוף (שיבוב) לא יחול לטובת 

 אדם שגרם לנזק בזדון. 

 

ומבלי לגרוע ממנו, מוסכם בזה כי הקבלן יבטח על חשבונו הוא למשך כל זמן  בנוסף לאמור לעיל, .2
ביצוע העבודות את מכלול העבודות לרבות החומרים, הציוד, המתקנים וכל רכוש אחר שהובא 
למקום העבודה לצורך ביצוע העבודות, במלוא ערכם מעת לעת בפני כל נזק ו/או אבדן אשר הקבלן 

 ה זה ו/או על פי דין.אחראי להם לפי תנאי חוז
לעיל,  1.1ביטוחי אחריות כלפי צד שלישי וחבות מעבידים הנערכים על ידי הקבלן כאמור בסעיף  .3

יכסו בין היתר גם את אחריותו של הקבלן בגין ו/או כלפי קבלנים וקבלני משנה (בביטוח אחריות 
ביטוחי הקבלן לשפות את מעבידים ככל שייחשבו לעובדיו) ובנוסף (ומבלי לגרוע מהאמור) יורחבו 

ו/או בגין  ןו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמ ןו/או עובדיה ןמנהליההעירייה ו/או החברה ו/או 
 ").יחידי המבוטחכל מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או בגין מי מהבאים מטעמו (להלן: "

נשוא חוזה זה, להחזיק בתוקף את כל הביטוחים הנדרשים בקשר עם העבודות  הקבלן מתחייב .4
במשך כל  התקופה בה יהיה חוזה זה בתוקף. עם זאת, את ביטוחי אחריות מקצועית וחבות המוצר 
על הקבלן להחזיק בתוקף כל עוד קיימת לקבלן אחריות על פי הדין לכל פעילות אשר נעשתה על 

 ידו בקשר עם חוזה זה על נספחיו.
(א') לעיל (פרק א' העבודות) בביטוח העבודות הקבלניות, יכלול  1.1סעיף ביטוח הקבלן הנערך על פי  .5

ו/או  ןמנהליההעירייה ו/או ויתור על זכות התחלוף (שיבוב) של מבטחי הקבלן כלפי החברה ו/או 
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, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף ןו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמ ןעובדיה
 בזדון.  לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק 

לסעיף "אחריות  מוסכם בזה כי פוליסת האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הקבלן כפופה .6
 צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

פוליסות ביטוחי האחריות (צד שלישי, חבות מעבידים, אחריות מקצועית וחבות המוצר) הנערכות  .7
העירייה י הקבלן יכללו תנאי מיוחד לפיו הפוליסות כאמור יורחבו לשפות את החברה ו/או על יד
בגין אחריות שתוטל על מי מהם למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או קבלני  ןו/או עובדיה ןמנהליהו/או 

 ).)1( ב'נספח הכול כמפורט באישור ביטוחי הקבלן ( –משנה מטעמו 
שבו ו/או העירייה הקבלן כלפי צד שלישי, במפורש, כי רכוש החברה  כמו כן יצוין בפוליסת אחריות  .8

(א') לעיל בפרק א' ביטוח  1.1פועל הקבלן, אשר לא בוטח על פי הביטוח שנערך בהתאם לסעיף 
העבודות), ייחשב כרכוש צד שלישי, לעניין ביטוח זה למעט אותו חלק של הרכוש שבו פועל הקבלן 

 והנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של הקבלן. 
למען הסר כל ספק מוסכם ומוצהר כי רכוש בעלי קרקע ו/או בעלי מבנים ו/או רשויות בהם פועל  .9

 .עבודות יחשב גם כן כרכוש צד שלישי, בכפוף לאמור לעילהקבלן במסגרת ביצוע ה
במועד חתימת חוזה זה, כתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, הקבלן ימציא  .10

בנוסח המצורף כשהוא חתום כדין על ידי חברת  ))1( ב'(נספח לחברה  את אישור ביטוחי הקבלן 
חי הקבלן חתום כאמור לעיל, מהווה תנאי יסודי הביטוח. מוסכם בזה כי המצאת אישור ביטו

 לקיום החוזה על נספחיו.
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי החברה, לא יאוחר ממועד חתימת  .11

חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, מכתב הצהרה לפטור מאחריות 
לנזקים  ןו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמ ןו/או עובדיה ןמנהליה העירייה ו/אוהחברה ו/או 

 )1( ב'(נספח פטור מאחריות לנזקים", המצורפת לחוזה זה ומסומנת  -בהתאם לנוסח "הצהרה 
 חתומה כדין על ידי הקבלן. )(א')

ת בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי החברה, לא יאוחר ממועד חתימ .12
חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, נספח תנאים מיוחדים לביצוע 

,  כשהוא חתום כדין על (ב') )1( ב'כנספח לחוזה זה ומסומן  עבודות בחום בהתאם לנוסח  המצורף
 ידי הקבלן.

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת החוזה, ובמקרה בו העבודות נשוא חוזה  .13
זה או חלק מהן יבוצעו על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן, מתחייב הקבלן לדאוג כי בידי קבלן 
המשנה תהיינה פוליסות ביטוח בהתאם למפורט בחוזה זה לרבות בהתאם לתנאים ולסכומים 

). לחילופין )1( ב'נספח ובאישור עריכת ביטוחי הקבלן ( זה לעיל ולהלןביטוח  הנדרשים בסעיף
 יכלול הקבלן את אחריותם של קבלני המשנה בביטוחיו.

העירייה ו/או למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי החברה ו/או  .14
בגין מעשה או מחדל בביצוען של  ןו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמ ןו/או עובדיה ןמנהליה

העבודות נשוא חוזה זה, לרבות עבודות אשר יבוצעו על ידי קבלני המשנה, והוא יהיה אחראי לשפות 
ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות  ןו/או עובדיה ןמנהליההעירייה ו/או ו/או לפצות את החברה ו/או 

ו/או בעקיפין, עקב העבודות שבוצעו על  בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם למי מהם, במישרין ןמטעמ
באיזו מהפוליסות דלעיל ובין אם  ידי מי מקבלני המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה

 לאו.
הקבלן מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות ביטוחי הקבלן אשר נערכות כמפורט  .15

לעיל ולהלן ולעשות כל פעולה אשר יידרש לעשותה על ידי המבטח החברה ו/או  זהביטוח בסעיף 
כדי לממש את זכויותיהם על פי תנאי הביטוח בעת הצורך,  ןו/או עובדיה ןמנהליההעירייה ו/או 

, על פי פוליסות ןו/או עובדיה ןמנהליההעירייה ו/או לרבות הצטרפותו לתביעה של החברה ו/או 
 לכך על ידם, ככל שאין זה נוגד את האינטרס של הקבלן.הביטוח, אם יידרש 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה ובנספחיו, מוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח על פי איזה  .16
, מתחייב הקבלן לפנות בתוך זמן סביר ובהתאם זהביטוח סעיף מהביטוחים הנערכים בהתאם 

על קרות האירוע ולדאוג כי נציג חברת הבטוח  לתנאי פוליסות הביטוח לחברת הבטוח ולהודיע לה
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.
תו בתוך בנוסף לאמור לעיל, הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות שתידרשנה להשבת המצב לקדמו .17

זמן סביר לאחר קרות מקרה הביטוח לרבות פינוי פסולת והריסות. הקבלן מתחייב לשאת בכל 
להעביר אל הקבלן את הסכום  תההוצאות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו והחברה  מתחייב

שתשלם חברת הביטוח בגין הנזק, וסכום זה בלבד. למען הסר ספק מובהר כי הקבלן יישא בכל 
בר לסכום האמור שיועבר על ידי חברת הבטוח (לרבות ההשתתפות העצמית)  וכי ההוצאות מע
 כל תשלום לכיסוי ההוצאות כאמור. לקבלן תהא חייבתהחברה  לא 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן בחוזה זה, מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח על פי פרק א'  .18
), בגין נזקי רכוש, ישולמו ישירות לחברה, ותביטוח העבודבפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות (

אלא אם הורתה החברה אחרת בכתב למבטח. מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול הוראה 
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מתאימה לעניין זה. תיקן הקבלן בעצמו נזק המכוסה לפי פוליסת הביטוח כאמור, בשלמותו,  
ברה  תשלום עבור בהתאם לקביעת שמאי מוסמך מטעם חברת הביטוח, או שטרם קיבל מהח

העבודה שניזוקה , מתחייבת  החברה  להורות למבטח בכתב על תשלום תגמולי הביטוח ישירות 
 לידי הקבלן עד לסכום הדרוש לשם קימום האבדן או הנזק.

 ביטוחבסעיף בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסות המפורטות  .19
לן על כך בכתב לחברה. הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם המבטח ו/או לעיל ולהלן יודיע הקב זה

בכל הדרוש למימוש זכויות החברה על פי הפוליסה ככל שהדבר אינו נוגד  ןהחברה  ו/או מי מטעמ
 מטעמןמהבאים העירייה ו/או מי את אינטרס הקבלן, וזאת מבלי לגרוע מזכויות החברה ו/או מי 

 מתן בעצמם.בקשר עם חוזה זה, לנהל המשא ו
מבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה לעיל ולהלן מוסכם כי בכל מקרה של נזק לעבודות, על הקבלן  .20

 מוטלת החובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו על ידי שמאי מטעם חברת הביטוח.
העירייה הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות החברה ו/או  .21

 הןמנהלילעירייה ו/או , יהא הקבלן אחראי לנזקים שיגרמו לחברה  ו/או ןו/או עובדיה ןהליהמנו/או 
, באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות  ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפי הןעובדילו/או 

 מי מהם והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור.
בדבר עלות תיקון  המנהל ו/או מפקח העבודות מטעמכל מחלוקת בין הקבלן לבין החברה  ו/או  .22

נזקים מבוטחים שאירעו במהלך העבודות תוכרע על פי דו"ח השמאי אשר יבדוק את הנזקים מטעם 
 חברת הביטוח.

העירייה כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן יהיה אחראי לשפות את החברה ו/או  .23
מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי באופן  ןו/או עובדיה ןמנהליהו/או 

הנובע מהפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הקבלן ו/או מנהליו 
 ו/או העובדים המועסקים על ידו ו/או קבלני משנה מטעמו.

וח הנערך על ידי החברה  ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו הינם ראשוניים וקודמים לכל בט .24
וכי מבטחי הקבלן מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי ו/או העירייה 

ולרבות  1981 –לחוק חוזה הביטוח התשמ"א  59החברה , לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור  בסעיף 
 .ןוכלפי מבטחיה , העירייהכל טענת "ביטוח כפל" כלפי החברה 

יסות ביטוחי הקבלן הנערכות על פי האמור לעיל ולהלן לרבות כמפורט בנספח אישור ביטוחי פול .25
) יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לשנותם לרעה )1( ב'נספח הקבלן (

"), אלא אם כן תישלח לקבלן  תקופת הביטוחבמשך תקופת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה (להלן: "
יום מראש על כוונתו לעשות זאת. וכי  )60שישים (הודעה בכתב,  באמצעות דואר רשום,  ולחברה,

ו/או  ןמנהליההעירייה ו/או לא יהיה תוקף לביטול ו/או לשינוי לרעה  שכאלו לגבי החברה ו/או 
הימים ממועד משלוח  )60שישים (אם לא נשלחה הודעה בכתב כאמור לעיל ובטרם חלוף  ןעובדיה

 ההודעה.
כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות משונה לרעה  לקבלן ולחברה ל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע בכ .26

לעיל, מתחייב הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא  25בסעיף ו/או מבוטל, כאמור 
לחברה  תוספות מעודכנות לפוליסות הביטוח לרבות אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד השינוי 

 ביטול הביטוח כאמור לעיל. לרעה או
העירייה ו/או הקבלן מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או  .27

בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו,  ןו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמ ןו/או עובדיה ןמנהליה
א' (ביטוח העבודות) לאישור עריכת או שהיה זכאי לשיפוי בגינו על פי הביטוחים שנערכו לפי פרק 

), ו/או הפרת תנאי מתנאי איזו מהפוליסות הנ"ל ו/או ביטוח חסר ו/או )1( ב'נספח ביטוחי הקבלן (
 ןו/או עובדיה ןמנהליההעירייה ו/או בחוזה זה והוא פוטר בזאת את החברה ו/או  בהתאם לנדרש

מה מכל אחריות לנזק כאמור לרבות בגין ההשתתפות  ןו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמ
אדם שגרם  העצמית הנקובה בפוליסה,. ובלבד שהאמור לעיל בדבר פטור מאחריות, לא יחול לטובת

 לנזק בזדון.
האמור בחוזה זה לעיל ולהלן יוסיף (ולא יגרע) על כל הוראה אחרת בחוזה זה בדבר מוסכם בזה כי  .28

ו/או מנהל ו/או מפקח  ןו/או עובדיה ןמנהליההעירייה ו/או ו פטור מאחריות כלפי החברה ו/א
מתייחס לעיל ולהלן, זה  ביטוחהאמור בסעיף  למען הסר כל ספק מובהר כי. ןהעבודות מטעמ

 לנזקים הנעוצים בביצוע העבודות נושא חוזה זה על ידי הקבלן ו/או כל מי שבא מטעמו.
לן, המצאתם ו/או בשינויים, כדי להטיל אחריות מוסכם בזה במפורש, כי אין בעריכת ביטוחי הקב .29

ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם  ןו/או על מי מטעמו/או העירייה כלשהי על החברה  
 ו/או כדי לצמצם מאחריותו ו/או התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה או על פי  הדין. 

יטוחי הקבלן, מתחייב הקבלן לחזור ) ימים ממועד תום תקופת איזה מבשבעה( 7 -לא יאוחר מ .30
), בגין הארכת תוקפם לתקופה נוספת, הקבלן )1( ב'נספח  יםולהפקיד את אישור עריכת הביטוח

מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי הקבלן, במועדים הנקובים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד 
 על נספחיו.זה הינו מחויב בעריכת הביטוחים על פי חוזה 

חתום כדין על ידי מבטחי  )1( ב'הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישור עריכת הביטוחים נספח  .31
מהווים תנאי מתלה  ,)(א') )1( ב'נספח הקבלן והצהרת פטור מאחריות חתומה כדין על ידי הקבלן (



27 
 

ומקדים ובהעדר קיום אישור עריכת ביטוח ו/או הצהרה כאמור, בתוקף ובהתאם לחוזה, החברה  
תהא רשאית למנוע מהקבלן את תחילת ו/או המשך ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, וזאת בנוסף 

עפ"י החוזה או הדין ובלבד שנשלחה אל הקבלן הודעה בכתב ו/או לעירייה לכל סעד השמור לחברה  
 עשרה) ימי עסקים, מראש.( 10של 

מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת נספחי הביטוח (כאמור) לרבות אישור עריכת ביטוחי הקבלן  .32
ו/או בבדיקתם ו/או אי בדיקתם, כדי להוות אישור בדבר התאמתם של ביטוחי  ))1( ב'נספח (

הקבלן ו/או על  הקבלן למוסכם, טיבם, תוקפם, היקפם או היעדרם ו/או כדי לגרוע מאחריותו של
על מי העירייה ו/או מי מהבאים מטעם הקבלן או כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה  ו/או 

 ן.מהבאים מטעמ
למען הסר ספק מובהר כי אי המצאתם במועד של אישור הבטוח והצהרת הקבלן כאמור לעיל לא  .33

נספחיו, לרבות, ומבלי פי חוזה זה על -תפגע בהתחייבויותיו /או לא תגרע מאחריותו של הקבלן על
לפגוע בכלליות האמור, לביצוע כל תשלום שחל על הקבלן, והקבלן מתחייב לקיים את כל 
התחייבויותיו נשוא החוזה גם אם יימנעו ממנו ביצוע עבודות ו/או הכנסת רכוש ו/או ציוד לאתר 

ביטוחים בשל אי הצגת מסמכי הביטוח והאישורים במועד. בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת ה
 הנ"ל על ידי הקבלן כדי לצמצם או לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבות הקבלן בהתאם לחוזה זה.

פרק א' (ביטוח העבודות) באישור פי -הקבלן מתחייב לעדכן את סכום הבטוח בגין הבטוח הנערך על .34
ת ), מעת לעת, כדי שישקף תמיד את מלוא השווי של העבודו)1( ב'נספח ( עריכת ביטוחי הקבלן

 ו/או הרכוש ו/או הציוד ו/או החומרים המבוטחים בקשר עם חוזה זה. 
למען הסר ספק מובהר בזאת כי גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המתחייבים מן האמור בחוזה  .35

זה לרבות המפורטים באישור עריכת הביטוח, הינם דרישה מינימאלית המוטלת על הקבלן, ועל 
ם ולחבויות ולקבוע את סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או הקבלן לבחון את חשיפתו לנזקי

תנאי הביטוח בהתאם. הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה 
ן בקשר טעמהבאים מו/או מי מ ןו/או עובדיה ןמנהליההעירייה ו/או ו/או תביעה כלפי החברה ו/או 

ביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המינימאליים בכל הקשור לסכומי ה עם חוזה זה
 כאמור.

) 1( ב'נספח החברה  ו/או מי מטעם החברה רשאים (אך לא חייבים) לבדוק את אישור הביטוח ( .36
שיומצאו על ידי הקבלן כאמור לעיל והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון  (א') )2( ב'ונספח 

 שיידרש על ידי החברה  על מנת להתאימם להתחייבויות הקבלן כאמור בסעיף ביטוח זה על נספחיו.
הקבלן מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של החברה  ו/או מי מטעם החברה ביחס לנספחי הבטוח  .37

רות על תיקון אישור ביטוחי הקבלן כמפורט לעיל, אינה מטילה על החברה  וזכותם לבדוק ולהו
ו/או על מי מטעם החברה כל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לביטוחים כאמור, טיבם, 
היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם של ביטוחי הקבלן ואין בה כדי לגרוע מכל חבות שהיא המוטלת 

 כל דין.על הקבלן נשוא חוזה זה ונשוא 
הקבלן מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח במלואם  .38

ובמועדם, לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים ולהמציא, 
לן לבקשת החברה  בכתב, אישורים על תשלומי דמי הביטוח, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הקב

על  חוזה זהעל פי  והתחייבותיתהיינה בתוקף במשך כל תקופת העבודות נשוא חוזה זה ו/או 
 נספחיו. 

בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע בביטוחי הקבלן כי הפרה בתום לב ו/או אי  .39
ו עובדיו לא קיום בתום לב של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הקבלן ו/או מנהליו ו/א

 לקבלת שיפוי על פי ביטוחים אלו. ןו/או עובדיה ןמנהליההעירייה ו/או יפגעו בזכויות החברה ו/או 
, במלואם או בחלקםלא ביצע ו/או לא קיים הקבלן את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי חוזה זה  .40

על פי חוזה זה או  ו/או העירייה, ומבלי לפגוע בזכויות החברה אך לא חייבתתהא החברה  רשאית 
(בהתאם להחלטת החברה ) תחתיו ולשלם  במלואם או בחלקם על פי הדין, לערוך את הביטוחים 

 14את דמי הביטוח על חשבונו של הקבלן. ובלבד שהחברה  הודיעה לקבלן על כוונתה לעשות כן 
(ארבע  14יום מראש ובכתב. כל סכום שהחברה  שילמה או התחייבה בתשלומו כאמור יוחזר בתוך 

עשר) ימי עבודה מהיום בו נמסרה הדרישה לקבלן  על פי דרישתה הראשונה. לחילופין ומבלי לפגוע 
,  החברה  תהא רשאית לנכות סכומים אלו מכל סכום שיגיע זהסעיף ביטוח בזכויות החברה  על פי 

 ממנה לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהייה רשאית לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת.
לעיל, בכל שלבי ביצוע החוזה מתחייב  זהסעיף ביטוח בומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בנוסף  .41

הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי וכל 
הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל 

עובדיו ושליחיו שיועסקו בביצוע העבודות נשוא חוזה זה, באופן מקרי או זמני, יהיו באופן שכל 
 בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.

לעיל, מתחייב הקבלן למלא אחר כל  זהסעיף ביטוח בבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום  .42
התעבורה ו/או חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (הפלת"ד) וכל דרישות והוראות פקודת 

הצווים, התקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור 
לעיל, באופן שכל העובדים שיועסקו בביצוע העבודות נשוא חוזה זה, לרבות אלה שיועסקו באופן 
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משך כל תקופת חוזה זה, מורשים לנהוג ברכב מנועי על פי החוקים מקרי או זמני, יהיו בכל עת וב
 הנ"ל וכל הוראות חוק אחר בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה זה, מתחייב הקבלן לקיים את כל הוראות החוקים  .43
שרד לאיכות הסביבה ו/או והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות מכבי האש ו/או המ

 כל רשות אחרת בדבר אמצעי זהירות ומניעת נזקים אותם יש לקיים באתר העבודות.
ו/או  ןו/או עובדיה ןמנהליההעירייה ו/או ביטוחי הקבלן יכללו סעיף לפיו זכותם של החברה ו/או  .44

א תיפגע עקב על פי הביטוחים הנ"ל לקבלת שיפוי ו/או פיצוי ל ןמנהל ו/או מפקח העבודות מטעמ
למעט במקרה בו העדר רישוי ו/או אישורים מתאימים מאת הרשויות או הגופים המתאימים. 

 העדר הרישוי ו/או האישור הינו הסיבה הקרובה לנזק.
הקבלן מתחייב לקיים על חשבונו את כל דרישות המבטחים בכל הקשור להגנה על העבודות בשלבי  .45

רש כל הנוגע להתקנת ו/או לנקיטת אמצעי הגנה כנגד נזקי ביצוען ו/או לאחר מסירתן לרבות ובמפו
 טבע.

הקבלן מתחייב לקיים שמירה נאותה על כל הציוד ו/או הכלים המובאים על ידו לאתר ביצוע  .46
 העבודות.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו ו/או לאחר מסירתן,  .47
ישות הגופים ו/או החברות בעלי הזכות במקרקעין בהם מתבצעות לקיים במלואן את כל דר

העבודות נשוא חוזה זה ולהשיג את אישורם לביצוע העבודות לרבות על פי הסכמים שנחתמו בין 
 מי מהם לבין החברה. החברה   מתחייבת להעביר אל הקבלן כל מסמך התחייבות כנ"ל.

לתשלום דמי הביטוח בגין הביטוחים  למען הסר כל ספק מוסכם בזה במפורש כי האחריות .48
וההשתתפויות העצמיות בכל מקרה נזק ו/או תביעה כנגד המבטח  זהסעיף ביטוח הנערכים על פי 

על פי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו יחולו על הקבלן בלבד, ובכל מקרה לא על החברה  ו/או 
 חוזה זה.  בכל הקשור עם מטעמןעל מי העירייה ו/או 

בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות  זהסעיף ביטוח בזאת כי כל הוראה מובהר ב .49
החוזה בדבר אחריותו של הקבלן לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בחוזה זה ו/או על פי 

 הדין.
בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לעיל, מוסכם בזה כי החברה  תהא רשאית לעכב כל סכום לו  .50

זכאית על פי תנאי סעיף זה (סעיף ביטוח על ידי הקבלן) מהתמורה העומדת לזכות הקבלן בכל הינו 
(שבעה) ימים מראש.  7הקשור בעבודות בקשר עם חוזה זה, ובתנאי שהודיעה על כך לקבלן, בכתב, 

מוסכם בזה על החברה  כי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישוב התביעה בהתאם למוסכם 
, יושב לקבלן הסכום המעוכב בניכוי הוצאות שנגרמו לחברה  (באם נגרמו) בקשר עם על החברה 

 התביעה לתגמולי הביטוח.
בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות  זהסעיף ביטוח במובהר בזאת, כי כל הוראה  .51

ה זה החוזה בדבר אחריותו הבלעדית של הקבלן לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בחוז
 ו/או על פי הדין.

, כולן או חלקן, זהסעיף ביטוח מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת הוראות  .52
 מהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

לא ביצע ו/או לא קיים ו/או לא האריך הקבלן את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי חוזה זה  .53
לפגוע בזכויותיה לפי חוזה זה או על פי הדין, לעכב  במלואם או בחלקם, תהא החברה רשאית, מבלי

מוסכם בזה על החברה כי עם הצגת נספח אישור   כל תשלום המגיע ממנה לקבלן לפי חוזה זה.
), בהתאם לנדרש על פי החוזה ולמוסכם על החברה, ישולם לקבלן )1( ב'נספח ביטוחי הקבלן (

 הסכום המעוכב, כאמור.

 בהתאמה  רעננהיחול גם לטובת עיריית בסעיף ביטוח זה, האמור מוסכם בזה ומובהר כי  .54
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 עריכת ביטוחיםאישור   -) 1( ב'נספח 

תאריך הנפקת   קבלניות עבודות ביטוח - ביטוחים קיום אישור
 ___________________ האישור

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

 הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 / המבוטח הנכס מען מבוטחה *האישור מבקש

 *העבודות ביצוע כתובת
 *האישור מבקש מעמד

  _________________ בע"מרעננה מי 

 נותן השירותים. ☒
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 מזמין השירותים. ☒

 רשות מקומית. ☒
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 תאגיד מים וביוב. ☒
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 סכום    חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח

טבע
מ

 

 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

 העבודות –פרק א' 
כל הסיכונים עבודות קבלניות 
 הרחבות בהתאם לפרקי הפוליסה:

    
_________

_ 

 
 ₪ 

 
 ויתור על תחלוף  309
לטובת מבקש        

 האישור.
כיסוי בגין נזקי  313

 טבע.
 כיסוי גניבה, פריצה  314
 ושוד.       
כיסוי רעידת  316

 אדמה.
  מבוטח נוסף מבקש  318
 האישור.       
מוטב לתגמולי  324

  ,ביטוח
 מבקש האישור.       
 ראשוניות. 328

 ₪ 2,000,000    רכוש עליו עובדים

 ₪ 2,000,000    רכוש סמוך

 ₪ 1,000,000    פינוי הריסות

הוצאות שכ"ט מתכננים אדריכלים 
 ומומחים אחרים

   500,000 ₪ 

כתוצאה מתכנון לקוי  ישירנזק 
 חומרים לקויים או עבודה לקויה

   1,000,000 ₪ 

כתוצאה מתכנון לקוי  עקיףנזק 
 חומרים לקויים או עבודה לקויה

מלוא סכום    
 הביטוח

 

  חודשים 24    תקופת תחזוקה מורחבת

  חודשים 12    מתוכם תקופת תחזוקה מורחבת

הוצאות עבודה ותיקונים זמניים 
 לאחר נזק

   300,000 ₪ 

 שלישיצד פרק ב' 
 הרחבות בהתאם לפרקי הפוליסה:

   
 אחריות צולבת 302 ₪  5,000,000

הרחבת צד ג'  307
 קבלנים 

 וקבלני משנה.       
ויתור על תחלוף  309

 לטובת 
 מבקש האישור.       
כיסוי בגין נזק  312

 שנגרם
 משימוש בצמ"ה.       

נזקי גוף הנובעים משימוש בציוד 
מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי 

 ושאין חובה לבטחו בביטוח חובה
   1,000,000 ₪ 

מפגיעה במתקנים,  ישירנזק 
מלוא גבול     צינורות וכבלים תת קרקעיים

  האחריות

מפגיעה במתקנים,  תוצאתינזק 
 ₪  1,000,000    צינורות וכבלים תת קרקעיים
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כיסוי לתביעות  315 ₪  2,000,000    רעד והחלשת משען
 המל"ל.

 –מבוטח נוסף  318
 מבקש

 האישור.       
מבקש האישור  322

 מוגדר
 כצד ג'.       
 ראשוניות. 328
 רכוש מבקש 329

 האישור 
  ייחשב כצד ג'       

למעט הרכוש עליו (
פועל המבוטח 

 .)יןבמישר
 

      

 20,000,000    פרק ג' חבות מעבידים
  לתובע

20,000,000 
במצטבר 
לתקופת 
 הביטוח.

₪ 
 

 ₪ 

קבלנים וקבלני  307
 משנה.

ויתור על תחלוף  309
 לטובת 

 מבקש האישור.       
 היה  –מבוטח נוסף  319
וייחשב כמעבידם        

  של
מעובדי מי        

 המבוטח.
 ראשוניות 328

 

 אחריות מקצועית
 
 
 

 רטרואקטיבי
 

____________ 

    
5,000,000 

לאירוע 
לתקופת ו

 הביטוח
 
 
 
 

 
 ₪ 

 אבדן מסמכים. 301
ויתור על תחלוף  309

 לטובת 
 מבקש האישור.       
מבוטח נוסף בגין  321

 מעשי 
או מחדלי המבוטח        

–  
 מבקש האישור.       
 מרמה ואי יושר 325
 עובדים.       
 פגיעה בפרטיות. 326
 עיכוב/שיהוי עקב  327
 מקרה ביטוח.       
 ראשוניות. 328
  6( –תקופת גילוי  332
 חודשים).       

 המוצר חבות
 

 רטרואקטיבי
 

__________ 

   5,000,000 
לאירוע 

לתקופת ו
 הביטוח

 
 
 

ויתור על תחלוף  309 ₪
 לטובת 

 האישור.מבקש        
מבוטח נוסף בגין  321

 מעשי 
או מחדלי המבוטח        

–  
 מבקש האישור .       
 ראשוניות 328
  12 -תקופת גילוי  332
 חודשים.       
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 בנספחבין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין  חוזהפירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים ב
  *) ג'

 ) קבלן עבודות אזרחיות.069(

 ביטול/שינוי הפוליסה :
(שישים)  60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול בתקופת הביטוח של איזה מפוליסות הביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 

 לאחר משלוח הודעה בכתב בדואר רשום למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. יום
 מהדורת הפוליסה :

  הערות __________ ביט מהדורה  __________ הביטוחחברת 
 חתימת האישור

 המבטח:
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  הצהרה על מתן פטור מאחריות - (א') )1(  ב'נספח  
 תאריך __________

  לכבוד
 בע"מ רעננהמי 

 56 אחוזהרח' 
 )"החברה"(להלן:  רעננה

  לכבוד
 רעננהעיריית 

 רעננה בע"מעל ידי מי 
 )"העירייה"(להלן:  רעננה

 א.ג.נ.,

 ] 001/2022מכרז לנזקים [  הצהרה על מתן פטור מאחריות

 _________________________________________. :הקבלן שם

 _________________________________________ :כתובת

 .")עבודותהלהלן: "( ברעננה 23א' מכון  23עבודות קידוח להפקת מי שתיה באר  תיאור העבודות :

ח.פ. _______________מרחוב ____________________,  ____________________ והננ

 בזאת : ים________ מיקוד _____________, מצהיר

הרמה ו/או חפירה לרבות ציוד הנדסי שבנדון ברכוש ו/או בציוד  עבודותה הננו משתמשים בביצוען של א.
 עבודותה ביצוען שללצורך  בשימושנוו/או  נואלקטרוני אשר בבעלותו/או חשמלי ו/או  טכניו/או 

 .שבנדון
 כדלקמן: מתחייבים ועל אף האמור בהצהרה זאת, הננ ב.

ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות  החברה ו/או העירייה מנהליהן ו/או עובדיהןהננו פוטרים את  .1 
מכל חבות בגין אובדן או נזק לציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר העבודה על ידנו ו/או  מטעמם

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

ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות  החברה ו/או העירייה מנהליהן ו/או עובדיהןהננו פוטרים את  .2 
פריצה ו/או גניבה של הציוד האמור לעיל ומוותרים על זכותנו  מכל אחריות לגבי נזקי מטעמם

ו/או מנהל ו/או מפקח  החברה ו/או העירייה מנהליהן ו/או עובדיהןלשיבוב (תחלוף) כלפי 
במקרה שכזה כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון ולמעט כנגד חברות  העבודות מטעמם

 .שמירה
ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות  החברה ו/או העירייה מנהליהן ו/או עובדיהןו פוטרים את הננ .3 

מכל חבות בגין נזק לגוף ולרכוש שלנו ו/או מי מטעמנו ו/או קבלני משנה ו/או צד שלישי  מטעמם
כלשהו עקב השימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר על ידנו ו/או מי מטעמנו או עבורנו 

 .תנו באתר העבודות כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדוןלשם פעילו
היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדנו ו/או קבלני משנה המועסקים על ידנו, בניגוד  .4 

החברה ו/או העירייה לאמור לעיל, לרבות צד שלישי כלשהו, הננו מתחייבים לשפות את 
בכל תשלום ו/או הוצאה שמי  ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם מנהליהן ו/או עובדיהן

 .מהם יישא בה לרבות הוצאות משפטיות
חזיק את הפוליסות לביטוח ציוד מכאני הנדסי ו/או נערוך ונבזה כי  מצהירים ומתחייבים הננו .5 

בביצוע העבודות,  נוהמשמש אות אחר רכבכל כלי ו/או  הרמה ו/או חפירה ו/או הנפהציוד 
שנחתם בינינו  חוזה, במשך כל תקופת ביצוע העבודות על פי ה)37( חוזהכאמור בסעיף הביטוח ל

 .ביום __________ לביצוע העבודות שבנדון
הרינו מצהירים בזה כי נערוך ונחזיק פוליסות לביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר, כאמור  .6 

), במשך כל התקופה בה קיימת לנו אחריות חוזהל) 1( ב'ספח נ( הקבלןבאישור עריכת ביטוחי 
 .ועל פי כל דין העבודותשנחתם בינינו ביום __________ לביצוע  חוזהעל פי ה

 

 על החתום נוולראיה בא

 בכבוד רב

 )תאריך(  )חתימת המצהיר(  )המצהיר שם( 
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 בחום לעבודות מיוחדים תנאים -  (ב') )1( ב'נספח 

 __________תאריך 

  לכבוד
 מי רעננה בע"מ

 56רח' אחוזה 
 )"החברה"(להלן: רעננה 

  לכבוד
 עיריית רעננה

 על ידי מי רעננה בע"מ
 )"העירייה"(להלן: רעננה 

 א.ג.נ.,

 

  תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחוםהנדון : 

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

 שלהלן:

המונח "עבודות בחום" פירושו: ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, הלחמה קשה רכה, עבודות  .1

באמצעות מבער (כגון חיתוך, זיפות ואיטום), עבודות קידוח, השחזה, חיתוך דיסק, הבערת חומרים 

 או להבות.ו/יצים וכל עבודה הכרוכה בפליטת ג

"האחראי") שמתפקידו לוודא כי לא  - נמנה אחראי מטעמנו (להלן ,ככל שנבצע "עבודות בחום" .2

 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, כאשר לפחות מטר  10יוס של הרחקת חומרים דליקים מכל סוג, ברד

חפצים דליקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק, כגון שמיכת אסבסט או מעטה 

 ברזנט רטוב.

"צופה אש"), המצויד באמצעי כיבוי מתאימים  - האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש (להלן .4

 שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום. וישימים לסוג חומרים הבעירים

ליד מבצע העבודה יוצב "צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה, כי אש או ניצוצות אינם  .5

 מתפתחים לכלל שריפה.

דקות מתום ביצועה, תוך שהוא  30על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות  .6

 קחות חוזרת.מוודא כי לא נותרו כל מקורות להתל

וכל תנאי בטיחות נוספים להם הננו מחויב על פי כל דין ועל  תכי נוהל זה מהווה התניה מינימאלי ,מובהר

 יוסיפו על האמור לעיל. חוזהפי 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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 2נספח ב' 

 נספח בטיחות
. 

  23א' באתר מכון  23לביצוע עבודות קידוח הפקה לשאיבת מים בבאר נספח בטיחות 
 ברעננה

 

ו/או הנחיה כאמור בחוזה זה ו/או שתינתן  מובהר בזאת, כי שום דרישה בתחום הבטיחות והגיהות .1
מפעם לפעם לקבלן על ידי המזמין או מי מטעמו, מעבר לדרישות כל דין, לא תטיל אחריות כלשהי 
על המזמין ולא תפטור את הקבלן מאחריותו ע"פ החוזה ו/או על פי כל דין לבטיחות עובדיו, קבלני 

תוסיף על כל חובה המוטלת עליו על פי דין  משנה או כל עובר אורח כלשהוא באתר העבודה, אלא
 ו/או נוהג בטיחות.

מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם והנספח דנן יובהר כי הקבלן אחראי בהקשר לעבודות נשוא  .2
הסכם זה, לבטיחות ולשלום עובדיו, קבלני המשנה מטעמו , מפקחים ומהנדסים של המזמין  או 

ונות וכן השוהים ועוברי אורח הנמצאים בסביבת מטעמה הבאים  לבצע פיקוח או לבדיקות ש
 העבודה ושאר המועסקים והפועלים לביצוע ההתחייבויות נשוא המכרז.

הקבלן יהיה אחראי לספק את כל ציוד הבטיחות והגהות לעובדיו כפי שיידרש לשם ביצוע עבודתו,  .3
. מבלי 1997 -שנ"ז או כפי שנדרש עפ"י כל חוק לרבות ע"פ תקנות הבטיחות (ציוד מגן אישי) הת

אביזרי בטיחות, כלי בטיחות, ציוד מגן לעובדים, ביגוד,  -לפגוע בכלליות האמור לעיל, יספק הקבלן 
נעליים, כובעי מגן, אוזניות מגן, וכל ציוד אחר בנוסף הדרוש ו/או שיומלץ ע"י ממונה הבטיחות לשם 

 עובדיו משתמשים בציוד המגן. מחובת הקבלן לוודא כישמירה על בטיחות עובדי הקבלן בעבודה. 

 :תוכנית ניהול בטיחות  .4

הקבלן יכין, באמצעות אדם שאושר ע"י מפקח עבודה ראשי  "תוכנית לניהול בטיחות", ע"פ  .4.1
. 2013 –ג "הנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות),  התשע

 הבניה והפיתוח.התוכנית תנוהל באתר ותעודכן באופן שוטף במשך כל שלבי 

תוכנית ניהול הבטיחות תכלול: סקרי סיכונים, תרחישים, הוראות בטיחות להתמודדות עם  .4.2
הסיכונים, בקרות לצמצום הסיכונים שהועלו ונהלי עבודה לשגרה ולחירום המתאימים 

 לביצוע העבודות במכרז.

ודות בניה ובניה הקבלן ימנה ממונה הבטיחות מטעמו, בעל אישור כשירות והשתלמות ענפית לעב .5
הנדסית, שיבצע ביקורים שוטפים בכל אתרי העבודות וכן לפני ביצוע עבודות בעלות סיכונים 
מיוחדים ו/או במידת הצורך, ע"פ דרישה של המפקח, סיורי פיקוח באתרי העבודה לסקירת 
 הסיכונים הצפויים לעובדי הקבלן  בעבודתם, יוציא הנחיות מתאימות ויבצע הדרכות בטיחות

 לעובדים. 
למען הסר ספק ההוצאות בגין ממונה הבטיחות של הקבלן יהיו על חשבון הקבלן כחלק מהצעת 

 המחיר בגין חוזה זה. מינוי ממונה בטיחות לפיקוח, הנחיות ויעוץ

הקבלן יטפל / סלק כל מפגע בטיחותי מיד עם גילויו, ו/או עם קבלת הוראה מאת ממונה הבטיחות  .6
 ך לכך מטעם המזמין.שלו או מכל אדם המוסמ

 עבודת בניה/ בניה הנדסית / חפירות / עבודות בדרך ציבורית: .7

בכפוף להסכם מול החברה, בעבודת הכוללות עבודות בניה או בניה הנדסית) כהגדרתם  .7.1
בפקודת הבטיחות בעבודה), הקבלן מצהיר שהינו "קבלן ראשי" ומוגדר "כמבצע הבניה" 

 1988 –(להלן "הקבלן" בנספח זה) לפי תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח 
וידוע לו שכל החובות המוטלות בתקנות על "מבצע הבניה"  (להלן: "תקנות הבטיחות בניה"),

 חלות עליו, לרבות לקיום תנאי הבטיחות באתר כולו ובסביבת העבודה.
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"מנהל עבודה מוסמך", לעבודות לתקנות הבטיחות בניה, הקבלן ימנה  3 -ו 2ע"פ תקנות   .7.2
צוע הנהלים , במהלך כל שעות העבודה, ויוודא את בילפיקוח צמוד על העבודות בנייה

והוראות הבטיחות. בימי חופש/מחלה או אם נפסקה עבודתו של מנהל העבודה באתר, ימנה 
במידה והקבלן יבצע עבודה במשמרות נוספות או אתרי הקבלן מנהל עבודה מוסמך חלופי. 

 עבודה נפרדים, ימונה מנהל עבודה נוסף לפיקוח על העבודה במשמרות הנוספות

דות, ישלח למפקח עבודה אזורי טופס "הודעה על ביצוע עבודת בניה הקבלן, לפני תחילת העבו .7.3
בניה הנדסית" ומינוי מנהל העבודה" ויקבל את אישורו לביצוע העבודה. אין חובה לשלוח  /

 את הטופס האמור אם עבודות הבניה צפויות להימשך פחות משישה שבועות.

ו/או ע"פ תנאי "היתר הבניה"  הקבלן יגדר את תחום אזור העבודה, על פי תקנות הבטיחות .7.4
ו/או על פי הנחיית חברה, לרבות שטחי התארגנות בהם הוא מניח ציוד, חומרי בניה ופסולת. 

מ' לפחות, ו/  2סוג הגידור וגובהו יהיה ע"פ הסיכונים הצפויים,  לרבות בגדר קשיחה לגובה 
ה לסיכונים מעבודות או גידור אחר המבטיח הגנה של הציבור ועוברי אורח מפני גישה וחשיפ

 הקבלן. 

הקבלן יציב שילוט אזהרה "סכנה כאן בונים" בכל היקף אזור העבודות, בכל ובמרחקים כך  .7.5
 מטרים. 30שיראו באופן ברור למתקרב לאזור העבודות ובכל מקרה במרחקים שלא יעלו על 

ים, גשרי השילוט והגידור יכלול הצבת שילוט אזהרה עפ"י כל דין, כגון: מחסומים, זהרונ  .7.6
מעבר, סימון דרכי גישה ומילוט, אזור העבודה יסומן בצורה בולטת הכוללת שילוט אזהרה 

 ותאורה לשעות החשיכה. וכן כל ציוד או אביזרי בטיחות אחרים כפי שיידרש.

ס"מ, שאליה עמור להיכנס אדם, מחייבת דיפון  120כל עבודות חפירה לעומק העולה על  .7.7
השיפוע הטבעי של הקרקע, או העבודה מתבצעת באמצעות תא  החפירה, אלא עם בוצעה ע"פ

 הגנה.

באזורים, בתחום הדרך הציבורית, אותם הקבלן סוגר עקב ביצוע העבודות, ישולטו בשלטי  .7.8
 הכוונה והפנייה לציבור אל הדרך החליפית.

באחריות הקבלן לתאם ולקבל אישור משטרת ישראל, בכל המקומות בהם נדרש לבצע את  .7.9
 ל הכבישים / מדרכות או בשולי הכביש.העבודה ע

בהתאם להנחיות משטרת ישראל הקבלן יבצע "הסדרי תנועה" לרבות: יסמן / ישלט / יגדר  .7.10
לרבות בתמרורים מתאימים, ע"פ תוכנית יועץ תנועה, את תחום אזור העבודה והגישה לאזור 

אזהרה -ציוד מגן העבודה, לרבות שטחים בהם הוא מניח ציוד, השילוט והגידור יכלול הצבת
עפ"י כל דין וע"פ הנדרש, כגון: מחסומים, זהרונים, שילוט אזהרה ותאורה לשעות החשיכה. 

 וכן כל ציוד או אביזרי בטיחות אחרים כפי שיידרש.

מטרים, הקבלן יגדר בגידור ע"פ תקנות  2במקומות בהם קיימת סכנת נפילה לעומק העולה  .7.11
 זן ידי, אזן תיכון ולוח רגל.ס"מ, הכולל א 90-105הבניה בגובה של 

הכניסה לאתרי בניה מחייבת שימוש בציוד מגן אישי, לרבות, נעלי עבודה בטיחותיות תקניות  .7.12
 וקסדת הגנה.

הקבלן יכין לעובדיו באתר העבודה שטח מנוחה, רווחה, שירותים, מתקני מי שתייה ורחצה  .7.13
גיהות לעובדים ו/או על פי ומתקנים נוספים, כפי שנדרש בכל דין ו/או בתנאי הבטיחות וה

 הסכם ההתקשרות עימו, וכן  יתחזק בצורה תקינה ושוטפת את המתקנים הנ"ל.

הקבלן ומנהל העבודה מטעמו ינהלו באתר פנקס כללי כמפורט בצו הבטיחות בעבודה (פנקס  .7.14
 (להלן: "הפנקס הכללי"). 1959 –כללי), תש"ך 

קבלני משנה מטעם הקבלן בפרויקט יהיו בעלי הסמכות לסוג העבודות אותן הקבלן נדרש  .7.15
לבצע במסגרת ההסכם וקבלנים רשומים בפנקס הקבלנים בהתאם לנדרש לסוג העבודה ע"פ 

ותקנותיו, בסיווג המתאים לסוג  1969 -חוק רישום קבלן לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט 
 העבודה.

עיריית ם, מתקני עזר, או כל ציוד המוצב למשך זמן ממושך, יהיה בתיאום עם מיקום מבנים זמניי .8
 ובאישורה. רעננה

 הסדרי תנועה ועבודה בדרכים: .9

באחריות הקבלן לבצע תוכנית הסדרי תנועה לעבודות השונות בתחומי העיר, באמצעות  .9.1
לתאם, בכל מהנדס תנועה מטעמו, (לרבות התקנות מחסומים, תמרורים, דרכי גישה וכו') 

המקומות בהם נדרש לבצע את העבודה על הכבישים / מדרכות או בשולי הכביש, מול 
 הרשויות המתאימות ולפעול ע"פ הנחיותיהן.
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בעת סגירת מעברים מדרכות יש להכין שבילים זמניים בטוחים לכניסה למבנים עבור  .9.2
המעבר בצד זה  - "סכנההדיירים , כולל שילוט הכוונה ושילוט אזהרה בסגירת מדרכות , 

 יש לעבור למדרכה ממול". -של המדרכה חסום עקב עבודות 

נהיגה באזורי העבודה ובסביבתו הסמוכה, כולל הפעלת ציוד הנדסי מכני כבד, עגורנים  .9.3
מלגזות או כל ציוד אחר תעשה עפ"י חוקי התעבורה של מדינת ישראל. מבלי לגרוע מהאמור 

וד הנ"ל תעשה בעזרת כח אדם נלווה, כגון: מאותתים לעיל, ידאג הקבלן לכך כי הפעלת הצי
לעגורנים, מכווני רכב כבד לאחור וכד', וכל זאת ע"י אנשים שהוסמכו והוכשרו לכך ונושאים 

 עימם רישיונות הסמכה תקפים בהתאם.

כל דרכי הגישה לאתר ביצוע העבודות, בכל קטע שהוא, עבור כל סוגי הרכב, לרבות ציוד  .9.4
דומה, יוכשרו על ידי הקבלן ועל חשבונו. הוראה זו מתייחסת גם להתקנת מכני, מנופים וכ

דרכי גישה זמניות אל אתר ביצוע העבודות והקבלן אחראי לקבלת האישורים למעבר בדרכי 
 : עיריית רעננה,הגישה ולהסדרי התנועה הנדרשים עם כל הרשויות המוסמכות, לרבות

וג ו לכך שצמתי הכניסה לאתר ביצוע משרד התחבורה, משטרת ישראל. על הקבלן לדא
העבודות יהיו מוסדרים באביזרי תמרור, אביזרי בטיחות וכן אמצעי תאורה במשך כל שעות 

 החשיכה כולל בכבישים הפנימיים.

בכל עבודת פיתוח וסלילת כבישים העובדים ובקרבת כלי רכב וצמ"ה, יהיו לבושים בביגוד  .9.5
 בעל נראות גבוהה (באפוד זוהר).

 אזור העבודות גידור .10

מ' לפחות, את כל שטח אתר העבודות לרבות: אזורי  2.0על הקבלן לגדר בגדר קשיחה בגובה  .10.1
 התארגנות, שטחים בהם הוא מניח ציוד, חומרי בנייה, אדמת חפירה שהוציא וכו'. 

הקבלן יציב על הגדר שילוט אזהרה "סכנה כאן בונים" בכל היקף אזור העבודות, במרחק  .10.2
אשר יבטיח כי כל המתקרב לאזור העבודות יוכל לראותו  באופן ברור, ובכל  אחד מן השני 

 מטרים. 30מקרה במרחק שלא יעלה על 

מטרים, הקבלן יגדר בגידור ע"פ תקנות  2במקומות בהם קיימת סכנת נפילה לעומק העולה  .11
 ס"מ, הכולל אזן ידי, אזן תיכון ולוח רגל. 90-105, בגובה של 1988 -הבטיחות בניה

 דרכות:ה .12

הקבלן, ידאג להדרכות בטיחות תקופתיות של עובדיו וקבלני משנה מטעמו, בנושא הבטיחות  .12.1
: בטיחות כללית, שימוש בציוד בעבודה, הכוללים, בין היתרובסיכונים בעבודה הצפויים 

מגן אישי, בטיחות בעבודת בניה ובניה הנדסית, חפירות, הנחת תשתיות, וסיכוני בעבודה 
 לקווי ביוב פעילים. ליד ובהתחברות

ההדרכות יינתנו ע"י מנהל העבודה ו/או מדריך בטיחות מוסמך או ממונה בטיחות, בהתאם  .12.2
 לתחומים בהם הם מוסמכים. 

הקבלן יחתים את עובדיו על כך שהם קבלו והבינו את הנאמר בהדרכה, וכן את החובה  .12.3
 המוטלת עליהם להשתמש בציוד מגן אישי.

פה ובשפה המובנת לאותם עובדים. העתקים מאישורי ההדרכה ההדרכה תינתן בכתב ובעל  .12.4
 יהיו באתר ויצורפו לפנקס הכללי.

 עבודות בגובה .13

כל עבודה, לרבות גישה למקום עבודה, שבשלה עלול עובד ליפול לעומק  -"עבודה בגובה"  .13.1
 מטרים,  ולרבות עבודה:  2העולה על  

 ני; ) המתבצעת מעל משטח עבודה ללא גידור או מעקה תק1(

מעלות מעבר לגדר או למעקה של משטח   45 -) המצריכה הטיית גוף האדם ביותר מ2(

 העבודה.

 ) המתבצעת מתוך בימה מתרוממת ניידת, סל להרמת אדם או פיגום ממוכן.3(

 ).2007עבודה בגובה תבוצע ע"פ המפורט בתקנות הבטיחות בעבודה, גובה ( .13.2

מדריך מקצועי ומוסמך ע"י משרד התמ"ת העובדים בגובה יעברו הדרכה ויוסמכו, ע"י  .13.3
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להדרכת עבודות בגובה, בהתאם לתחום העבודה הנדרש, כמפורט בתקנות הבטיחות 
 ).2007בעבודה, גובה (

לא תבוצע עבודה בגובה ללא אישורים בתוקף של העובד "בתחום עבודה בגובה" שהוא  .13.4
 מוסמך לבצעם, כדלקמן:

) מתוך בימות הרמה מתרוממות ופיגומים 3אדם; () מתוך סלים להרמת 2) על סולמות; (1(
) מעל מבנה 7) מעל גגות; (6) מעל לפיגומים נייחים; (5) בתוך מקום מוקף; (4ממוכנים; (

 קונסטרוקציה;

האזור מתחת או בסמוך למקום בו מתבצעת עבודה בגובה, שקיימת בו  -"אזור הסכנה" .13.5
וישולט למניעת הימצאות אנשים בו; כן  תנועת כלים ממונעים, עובדים ועוברי אורח,  יסומן

יימצא באזור זה תמיד אדם נוסף על העובדים, יהיה בקשר עין עמם וימנע, ככל האפשר, 
 הימצאות של אנשים בו.

בכל עבודה בגובה יצויד העובד בגובה ברתמת בטיחות שתחובר למערכת לבלימת נפילה,  .13.6
 שתחובר לקו או לנקודת עיגון איתנה.

ערכות  2הקבלן יחזיק ערכות ציוד מגן לעבודה בגובה, ע"פ הנדרש ולפחות בעבודות גובה  .13.7
מלאות הכוללות, לפחות: רתמת בטיחות, קסדה עם סנטריה, חבל עבודה עם בולם נפילה). 

 כל הציוד יהיה בדוק ע"פ הנדרש בתקנם רלוונטיים ובהוראות היצרן.

 ה נגד החלקה.על העובדים בגובה לנעול נעלי בטיחות בעלות סוליה מתאימ .13.8

 על העובדים בגובה לחבוש קסדת מגן לעבודה בגובה, הכוללת סנטריה לאבטחה. .13.9

 סולמות: .13.10

 .1847סולמות ניידים יהיו בעלי תו תקן ישראלי  .18.10.1

סולמות עץ הנבנים באתר, יבנו ע"פ המפורט בתקנות הבטיחות בעבודה (בניה)  .18.10.2
1988. 

הנדרשת ע"פ כל דין וקבלת אישורים  הקבלן ידאג לבדיקה ע"י בודק מוסמך או כל בדיקה אחרת .14
במועדים הקבועים בחוק עבור ציוד שבשימושו, ובכלל זה: מדחסים, מיכלים, קולטי אויר, מתקני 
הרמה, ציוד ואביזריו, עגורנים, סולמות, פיגומים, תמיכות, דיפון חפירות, הארקת מבנים, בדיקת 

ר או נוסף שיהיה באתר העבודה שלגביו חלה רציפות הארקה לציוד נייד וקבוע, גנראטור וכל ציוד אח
 חובת בדיקה ע"י בודק מוסמך.

הקבלן יספק ציוד עזרה ראשונה לעובדיו ע"פ תקנות הבטיחות (עזרה ראשונה במקומות עבודה),  .15
, כולל ציוד לפינוי נפגעים, ימנה אדם שעבר הכשרה מטעם מגן דוד אדום או רשות 1988  -התשמ"ח 

רה ראשונה באתר העבודה. בכל זמן שמתבצעות עבודות באתר יימצא אדם מוסמכת אחרת להגשת עז
שעבר הכשרה להגשת עזרה ראשונה בשטח האתר ורכב שישמש לפינוי נפגעים למתקן רפואי, או בית 

 חולים בשעת חירום. 

הקבלן יספק לפי הצורך ציוד כיבוי אש כנדרש עפ"י הדין והוראות מכבי האש, לרבות מטפים שיהיו  .16
  העבודה ויוודא את תקינותם, כולל בדיקה תקופתית ושנתית וקבלת רישיון מאת מכבי האש. באתר

 "עבודה חמה" .17

כל עבודה היוצרת או עלולה ליצור, חום, ניצוץ, גיצים, אש, להבה  -הגדרה  –"עבודה חמה"  .17.1
 וכו' לרבות כל עבודת ריתוך ו/או חיתוך ו/או השחזה.

 למניעת דליקות כדלקמן: הקבלן ינקוט "בעבודות חמות" צעדים .17.2

מטרים  10אזור העבודה יהיה נקי ופנוי מחומרים העלולים להידלק, במרחק של  .17.2.1
 לפחות (או כיסויים במחיצה עמידת אש).

 הציוד לעבודה חמה לרבות הרתכת יהיו תקינים וקיימים הסדרי הארקה נאותים. .17.2.2

 כיבוי תקינים.אין לבצע עבודה באש ללא המצאות שומר כצופה אש והצבת אמצעי  .17.2.3

 לאחר סיום העבודה יש לוודא ניקוי המקום וסילוק כל החלקים החמים. .17.2.4

 שימוש בגזים לצורך ריתוך והלחמה יהיה בהתאם לייעודם. .17.2.5
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הקבלן מתחייב כי חומרי פסולת חומרים בעירים, קופסאות ריקות, ארגזים ופסולת עץ ונייר  .17.3
אחר שיידרש על ידי המנהל ויאוחסנו יסולקו מאתר ביצוע העבודות מדי שבוע או בכל מועד 

 במרחק בטוח ממנו.

 מודגש בזאת שחלק מעבודות עלול להיות בקרבת צמחיה יבשה ועל הקבלן להיערך בהתאם!

אחסון ותנאי השימוש לרבות הכמויות המרביות של חומרים מסוכנים, יהיו ע"פ חוק החומרים  .18
קבלת כל אישור שנדרש, לרבות היתר המסוכנים ותקנותיו ובמידה ונדרש הקבלן יהיה אחראי ל

רעלים מהמשרד להגנת הסביבה. הקבלן יכין נוהל עבודה לאחסון ושימוש בחומרים מסוכנים מכל 
הסוגים באתר העבודה, כולל סימונם והפרדתם עפ"י סוגיהם וקבוצות סיכון, והצבתם על גבי 

לל, ובקירבת חומרים דליקים מאצרות. כמו כן ידאג הקבלן להצבת ציוד כיבוי אש באתר העבודה בכ
 או מסוכנים בפרט. פינוי פסולת חומרים מסוכנים תהיה לאתר פסולת רעילה מאושר. 

שטח מנוחה, רווחה, שירותים, מתקני מי שתייה ורחצה  בכל אתר עבודההקבלן יכין לעובדיו  .19
ל פי הסכם ומתקנים נוספים, כפי שנדרש בכל דין ו/או בתנאי הבטיחות והגיהות לעובדים ו/או ע

ההתקשרות עימו, וכן  יתחזק בצורה תקינה ושוטפת את המתקנים הנ"ל. באחריות הקבלן לקיים 
 באזורי הרווחה בשטחי האתר שרות ניקיון ודאגה לתברואת המתקנים אשר בשימוש העובדים

יעמדו בדרישות המפורטות בתקנות החשמל  מתקני החשמל באזור העבודה ובאתרי ההתארגנות .20
, ובחוק החשמל, 2002 -שמלי ארעי באתר בניה במתח שאינו עולה על מתח נמוך), התשס"ב(מיתקן ח
למתקן החשמל למבנים, לציוד נייד וקבוע  בדיקת "בודק חשמל", לרבות 1954 –התשי"ד 

 ולגנראטור. 

הקבלן יפרסם הוראות מתאימות לעובדיו (שאינם מוסמכים לעבודות חשמל), שלא לעסוק או לטפל  .21
לרבות עבודות הקשורות מל או בכל אביזר חשמלי שמחייב טיפולו של חשמלאי מוסמך, ברשת החש

, או לצורך כניסה למתקן חשמל, והכל בהתאם לנדרש עפ"י כל דין, לרבות לחיבור או ניתוק חשמל
 חוק החשמל.

 ביצוע בשעת להפוך לחי העלול חל איסור על הקבלן או מי מטעמו, לבצע עבודות במתח חי או בחלק .22
 שבידו ציוד או החשמלאי מגוף חלק כלשהו של בחדירה הכרוכה עבודה כל במיתקן, לרבות העבודה
בקרבתו)  או חי במיתקן החשמל (עבודה חי, אלא ע"פ המפורט בתקנות במיתקן עבודה לתחום
 .2014ד, "התשע

 עבודה בקרבת קווי חשמל .23

מטרים מתילים של קווי חשמל במתח עד  3.25-לא תבוצע כל עבודה באתר במרחק קטן מ (א) 

 33,000מטרים מתילים של קווי חשמל במתח העולה על  5 -וולט, או במרחק קטן מ 33,000

 וולט, אלא בתנאים האמורים בתקנת משנה (ב).

מן האמור בה, יש  על אף האמור בתקנת משנה (א), אם מתבצעת העבודה במרחקים קטנים  (ב)

 לנקוט צעדים אלה:

 )   העבודה לא תבוצע אלא אם כן הקווים מנותקים ממקור אספקת המתח;1(

) אינה מעשית בנסיבות העניין, יינקטו אמצעים מיוחדים כגון 1)  אם הדרישה לפי פסקה (2(

התקנת מחיצות או גדרות למניעת מגע ישיר, או בלתי ישיר, של אדם בתילים של קווי 

חשמל הנמצאים תחת מתח; בעת התקנה או פירוק של מחיצות או גדרות כאמור, יהיו 

 הקווים החשמליים מנותקים ממקור אספקת המתח.

עבודה או תנועה בקרבת קווי חשמל תתבצע כך שתימנע כל נגיעה בתילי החשמל או העמודים,  (ג) 

 לרבות ציודם, יסודותיהם או עוגניהם, או התקרבות יתר אליהם.

לא ישונו פני הקרקע בקרבת עמודי החשמל, יסודותיהם, עוגניהם או מתחת לתילי החשמל אלא  (ד) 

אם כן אושר הדבר בכתב בידי חברת החשמל לישראל בע"מ; אישור כאמור ימצא באתר בצמוד 

 לפנקס הכללי.
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 עבודות חפירה : .24

של תשתיות טרם ביצוע עבודות חפירה מכל סוג ולכל עומק יבוצע הליך תאום וסימון  .24.1
קיימות וחוצות , יש להיעזר בשרטוטים , מידע מהלקוח , בדיקות גישוש על ידי אמצעי 

 איתור לכבלים וצנרת תת קרקעיים ואימות מול הסימון בתוכניות.

תעשה בזהירות מרבית ובעת הצורך  עבודת חפירה במקום בו קיים חשש לתשתית החפירה .24.2
ייב עבודה ידנית עד לחשיפה מלאה של אותה על ידי חפירה ידנית, זיהוי של תשתית מח

תשתית מכל עבר. בכל מקרה של ספק יש להתייחס כאילו קיימת תשתית תת קרקעית 
 במקום .

ס"מ, שאליה אמור להיכנס אדם, מחייבת דיפון  120כל עבודות חפירה לעומק העולה על  .24.3
 באמצעות תא הגנה.החפירה, אלא עם בוצעה ע"פ השיפוע הטבעי של הקרקע, או העבודה 

אם בעת התקנת דיפון נשקפת סכנה לעובד בשל מפולת, יורד לתוך הבור, החפירה או התעלה  .24.4
 תא הגנה שיקנה לעובד הנמצא בו את מידת הבטיחות הדרושה עד להשלמת העבודה.

מטרים יבוצע ע"פ תוכנית שתוכן על ידי מהנדס אזרחי  4דיפון חפירה שעומקה עולה על  .24.5
 הכללי.ותצורף לפנקס 

אין לקרב לשפת החפירה כלי רכב, מחפר, דחפור, טרקטור או ציוד הנדסי אחר כיוצא באלה,  .24.6
עד כדי ערעור יציבות צדי החפירה או הדיפון, אלא אם כן ננקטו אמצעים למניעת 

 התמוטטות.

ס"מ,   50הערמת עפר וחומר חפירה יבוצע הרחק משפת התעלה או הבור, לפחות למרחק של  .24.7
 יאושר על ידי המפקח.במקום אשר 

יוסדרו אמצעי ניקוז לחפירות למקרה של חדירת מי גשם , מי תהום  או מי קולחין מצנרת  .24.8
 או גובים באזור העבודות.

אין לקרב כלים הנדסיים ו/או לבצע עבודות חפירה ליד מבנים או מתקנים קיימים באזור  .24.9
נקיטת האמצעים העבודה, שאינם ע"פ התכנון, ללא קבלת אישור מקונסטרוקטור ו

 הנדרשים למניעת פגיעה ביציבות המתקנים הקיימים. 

 מערכות דיפון מתועשות .24.10

התקנת מערכות דיפון תבוצע על פי ובהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה  .24.10.1
ובהתאם להוראות היצרן והתאמת מערכת הדיפון לעומק החפירה המותר, 

 לרוחב התעלה וחישובי העומסים. 

ס"מ לפחות מעל גובה שפת החפירה יש  90בולט  במידה וגובה הדיפון אינו .24.10.2
 להתקין גידור קשיח מתאים למניעת סיכוני נפילה מגובה לעומק החפירה.

לאחר הרמתו של הגובל של מערכת הדיפון יש להזיז ולהתקין את פיני הביטחון  .24.10.3
 עפ"י גובה של הגובל לאבטחתו.

במהלך עבודת  חל איסור מוחלט להוציא פיני ביטחון מהמסילות של הגובלים .24.10.4
 חפירה.

 גידור בור, חפירה או מדרון .24.11

בור, חפירה, קיר חצוב או מדרון שלתוכם או לאורך צלעותיהם עלול אדם ליפול  .24.11.1
מטרים יגודר קרוב ככל האפשר לשפה, באזן יד ובאזן  2מגובה אנכי העולה על 

 תיכון מתאימים, כמפורט בתקנות הבניה, בחוזק נאות למניעת נפילה כאמור.

יד ואזן תיכון שהותקנו כאמור יהיו במצב תקין כל עוד קיימים החפירה, אזן  .24.11.2
הבור, המדרון או הקיר החצוב, אך מותר להרחיקם זמנית אם קיים הכרח בכך 
כדי לאפשר העברת חומר, וזאת לפרק הזמן הדרוש לפעולה זו בלבד, תוך נקיטת 

 אמצעים הדרושים למניעת נפילת אדם או חמרים.

אם אין זה מעשי, בנסיבות הענין, להתקין אזן יד ואזן תיכון,  בבניה הנדסית, .24.11.3
כנדרש בתקנת משנה (א), יינקטו אמצעים נאותים אחרים למניעת נפילת אדם 

 לחפירה, בור, קיר חצוב או מדרון.

 עליה וירידה אל החפירה: .24.12

מטרים תהיה באמצעות  1.20הירידה והעלייה לבור או חפירה שעומקם עולה על  .24.12.1
אופקי, אולם מותר להתקין  1.5 -אנכי ל 1עה אינו עולה על היחס של דרך ששיפו



40 
 

 מדרגות מתאימות או סולם.

המרחק בין מקום הימצאותו של העובד בחפירה או בבור אל היציאה לא יעלה  .24.12.2
 מטרים. 20על 

בחפירות בהם נמצאים עובדים בסמוך לכלים הנדסיים, העובדים, יהיו חבושים בקסדות  .24.13
 ת זיהויים.ובאפוד זוהר להקל

 חל איסור עבודת עובד בודד בחפירה. .24.14

 ביקורת של חפירה, מילוי, חציבה או  דיפון .24.15

מנהל העבודה יערוך ביקורת בטיחות של חפירה, מילוי, חציבה או דיפון בכל  .24.15.1
 אחד מאלה:

 ) מדי יום לפני התחלת העבודה;1(

 ) אחרי הפסקת עבודה של שבעה ימים ולפני חידושה;2(

 עבודה בשל גשם או הצפה ולפני חידושה;) אחרי הפסקת 3(

 מנהל העבודה ירשום "בפנקס הכללי" את תוצאות הבדיקה. .24.15.2

 תיקון / החלפת צנרת אסבסט .25

תבוצענה באחריות לאתר מורשה ,  האסבסט צמנט וסילוקתיקון / החלפת צנרת עבודות  .25.1
 תעסוקתית ובריאות העובדים באבק גהותהקבלן  בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (

, ובהתאם להנחיות "הוועדה הטכנית לאבק מזיק" של המשרד 1984 –זיק), התשמ"ד מ
"הנחיות הוועדה הטכנית  לאבק מזיק בעניין להגנת הסביבה ומשרד התמ"ת אשר עניינן: 

 צמנט כפי שמעודכנות מעת לעת.-עבודות בנייה, פירוק והריסה של מוצרי אסבסט

נתקבל אישור בכתב של הוועדה לאבק מזיק  כל עוד לא "עבודה באסבסט"לא תבוצע כל  .25.2
 לעבודה המבוקשת.

עבודה בקרבת צנרת אסבסט צמנט תעשה בזהירות מרבית. יש להקפיד לבל לפגוע לחתוך /  .25.3
 לשבור חלקים נוספים מצנרת האסבסט .

לרבות  הוועדה הטכנית,  אסבסט בהתאם להנחיותמפני חשיפה להקבלן יוודא מיגון עובדיו  .25.4
 .תעסוקתי וסביבתי באתר העבודה לפי ההנחיותביצוע ניטור 

 האסבסט.פסולת אתר הפסולת על קבלת מימציא למפקח את האישורים בכתב  הקבלן .25.5

 הפעלת מכונות וציוד הרמה: .26

 ההפעלה תתבצע על ידי בעלי הסמכה כדין . .26.1

 לא תתבצע הכנסת ציוד או הוצאתו כאשר נמצא עובד מתחת לעומס. .26.2

 ה לחפירה מהווה הכנסת ציוד.לצורך העניין, הכנסת תא הגנ .26.3

 בכל עבודת הנפה העובדים באזור, יהיו חבושים בקסדות ובאפוד זוהר. .26.4

 דרישות ואישורים נדרשים לביצוע עבודת הרמה ע"י מנוף: .27

 בתיאום עם חברת העגורנים. –מיקום העגורן יהיה על קרקע יציבה  .27.1

 מוסמך" לעגורן. תעודת בדיקה בתוקף של "בודק .27.2

 מוסמך, ע"פ סוג ודרגת העגורן, למפעיל של המנוף. תעודת עגורנאי .27.3

 טבלת כושר הרמה של המנוף, כולל פירוט "כושר ההרמה" בהטיית הזרוע. .27.4

 תעודת בדיקה בתוקף של בודק מוסמך אביזרי ההרמה. .27.5

 עבודה בחלל מוקף לרבות שוחות, גובים, צינורות, מתקנים וקווי ביוב פעילים או שהיה בהם ביוב .27

) חדר, תא, מיכל, בור, מעבר 1970פקודת הבטיחות בעבודה  – 88הגדרה: מקום מוקף: (סעיף   27.1
 לאדים, צינור כיוצא באלה; 

 בכל מקרה הכניסה למקום מוקף תעמוד בדרישות להלן: 27.2
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 אין להיכנס למקום מוקף לכל מטרה שהיא אלא אם נתמלאה אחת מדרישות אלה:

 ים.) האדם הנכנס לבוש מכשיר נשימה מתא1(

) ננקטו כל האמצעים המעשיים לסלק אדים העלולים להיות שם ולמנוע חדירת אדים, וכל 2(
עוד לא הראה מבחן נאות שאין במקום אדים מסוכנים יהיה האדם הנכנס חגור רתמה 

 שאליה מחובר לבטח למערכת חילוץ מתאימה מחוץ לחלל.

 ציוד חילוץ  ובטיחות: 27.3

 חזיק באתר ערכות חילוץ הכוללות:לצורך עבודה במקום "מוקף" הקבלן י

 רתמות גוף מלאות וחבלים לחילוץ. •

 חצובה וכננת חילוץ.  •

 זאת בכמות מספקת לציוד כל אחד מהעובדים הנכנסים לחלל המוקף. •

 מפוח אוורור או אמצעי אחר לאספקת אויר צח לחלל המוקף. •

 ציוד יניקת גזים ורעלים הנפלטים בעת ביצוע עבודות חמות . •

גלאי גזים רציפים, עמידי מים לנוזלים, תקינים ומכוילים, הכוללים לפחות: ניטור  2 •

 , רמת נפיצות תחתונה של גזים דליקים. H2S, ניטור COאחוז חמצן, 

מערכות אספקת אויר חיצונית, ללא תלות בניטור   -במקומות בהם קיים חוסר חמצן  •

 האויר.

ים בחלל יצוידו באמצעי לאספקת אוויר בעת ביצוע עבודות חמות בחלל המוקף העובד •

 חיצוני.

 סולם באורך מתאים לעומק החלל. •

 חשמל  ותאורה  27.4

 בחלל המוקף תותקן תאורה בעצמה אשר תאפשר ביצוע העבודה בדייקנות. 27.4.1

 וולט). 50מערכת החשמל תהיה מסוג מוגן התפוצצות ובעלת מתח נמוך מאוד (עד  27.4.2

 וג מוגן התפוצצות .כל כלי העבודה החשמליים והמכנים יהיו מס 27.4.3

 במקרה של צורך בביצוע עבודה חמה ינקטו צעדים לרבות יצירת אווירה לא נפיצה. 27.4.4

 הכנות טרם כל כניסה לשוחות / חלל מוקף: 27.5

 יש לבצע בדיקות וההנחיות להלן, רישומן  ולשמור בפנקס הכללי:

 אוורור יסודי של המקום ע"י הזרמת אויר חיצוני. 27.5.1

שעות לפני הכניסה ע"י פתיחת  24לאוורור את הבור  בכניסה אל שוחות ביוב, יש 27.5.2

 מכסים). 3המכסים של התא והתאים הסמוכים (

, רמת נפיצות S2H, ניטור COבדיקת ניטור האוויר ע"י גלאי הגזים: אחוז חמצן,  27.5.3

תחתונה של גזים דליקים. בדיקת תקינות לציוד הבטיחות. במידה וקיימת 

עם ננקטו צעדים לאוורור המקום ובמקרה התראה מהגלאי אין להיכנס לחלל, לא 
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 של העדר חמצן אספקת אויר חיצוני במערכת מתאימה!

 תדרוך לפני משימה. 27.5.4

 בדיקת כלי העבודה . 27.5.5

 תקינות ציוד עזרה ראשונה 27.5.6

 קבלת אישור (היתר) מאת ממונה הבטיחות של הקבלן. 27.5.7

 העובד ילבש רתמת בטיחות המחוברת באמצעות חבל הצלה אל מחוץ לחלל. 27.5.8

הביוב  המים ו/או עבודות בשעות הלילה ו/או בתנאי מזג אויר קשים ו/או התחברות למתקנים 28
הפעילים, לא יבוצעו ללא תיאום מוקדם וקבלת אישור מאת המפקח מטעם המזמין, כאשר במהלך 

 ביצוע העבודות נדרשת נוכחותו השוטפת של ממונה הבטיחות של הקבלן.

למפקח מטעם המזמין,  באופן מיידיתאונה, או כמעט תאונה,  הקבלן ידווח , על כל אירוע מסוכן, 29
ויפעל לשם מתן הנחיות בטיפול, תדרוך, המשך או עצירת העבודה וכו'. ממונה הבטיחות של הקבלן 

 יבצע בירור מקיף ויעביר מיידית למזמין דו"ח על נסיבות  האירוע והמלצות לטיפול.

אגף הפיקוח על העבודה, משרד  -למפקח עבודה אזורי הקבלן, באמצעות ממונה הבטיחות שלו, ידווח  30
 3ימי עבודה, על כל תאונת עבודה שבשלה נעדר עובד למשך  3 -התמ"ת, באופן מיידי, ולא יאוחר מ

ימים ומעלה, בטופס מתאים, ויעביר עותק למזמין. הקבלן ידווח למפקח עבודה אזורי על כל מקרה 
היד (הודעה על מקרים מסוכנים במקומות עבודה), -שלחמסוכן כמפורט בתקנות התאונות ומחלות מ

 .1951-תשי"א

כלי העבודה, האביזרים והציוד הנלווה אשר משמשים את הקבלן ועובדיו באתר יהיו תקינים, הקבלן   31
 ידאג להחלפתו של הציוד הפסול או לתיקונו לפי הצורך.

הקשור לרפואה תעסוקתית תחול אחריות לביצוע בדיקות רפואיות לעובדים, במידת הצורך, או בכל  32
 על הקבלן בלבד.

 מניעת מטרדי אבק  33

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת מטרדי אבק שמקורם מעבודתו, במשך כל  33.1
שעות היממה, ובכלל זאת, הרטבה, התקנת אמצעים להנחתת אבק, שיקוע באמצעות 

נים או כל אמצעי אחר מרססים, יניקת האבק במקום היווצרותו וסילוקו באמצעים ממוכ
הדרוש למניעת מטרדי  אבק.  מובהר  בזה  כי  במידה וייווצרו מטרדי אבק רשאי המפקח 

 להפסיק את העבודות הכרוכות ביצירת מטרד האבק.

 הקבלן מחויב בתוכנית הרטבה עבור כל העבודות בהן נוצר אבק. 33.2

יחויבו בשטיפת גלגלים כל כלי רכב ובמיוחד המשאיות הכבדות שייצאו מאתרי העבודה  33.3
 מבוץ.

 כל כלי הרכב היוצאים עם מטען עפר או פסולת, חייבים בכיסוי ארגז המטען. 33.4

 מניעת מטרדי רעש 34

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת מטרדי רעש, כדי שרמת הרעש המכסימלית  34.1
 באתר תותאם למניעת כל פגיעה בנוחות הציבור במשך כל שעות היממה.

פירה/חציבה/בניה/עבודה שיופעל בתחום העבודות יחויב לעמוד בדרישות כל ציוד הח 34.2
,  כולל  הצגת טופס 1979 -התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה)  תשל"ט 

 דיווח (תוספת שנייה לתקנות) עבור כל כלי.

 צעדים ואמצעים לרבות הפסקת עבודת הקבלן בגין הפרת חוקי הבטיחות  35

ק כל עבודה המתבצעת באתרי העבודה, אשר נעשית בניגוד לחוקים, תקנות, הקבלן, יפסי 35.1
ונוהלי הבטיחות, ואשר לא ממלאת אחר ההוראות והנהלים המפורטים בחוזה זה, או כל 
נוהל אחר שלא הוזכר לעיל, או המהווה מכשול לקיום בטיחות וגיהות באתר העבודה עפ"י 

המזמין ו/או מי שהוסמך לכך על ידו, מור לעיל, הנדרש על פי דין. מבלי לגרוע מכלליות הא
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יהיה רשאי להורות על הפסקת כל עבודה כנ"ל המבוצעת בניגוד להוראות הבטיחות 
 והגיהות, וזאת במקרים בהם העבודה לא הופסקה ע"י הקבלן.

נציגי המזמין או המפקח, רשאי להורות על סילוק מיידי מהאתר, באופן זמני או לצמיתות,  35.2
בד או ציוד, אשר, עבר על חוקי הבטיחות או על התנהגות בלתי בטיחותית. הקבלן של כל עו

יחליף מיידית את העובד או הציוד, כך שלא תגרם הפרעה למהלך העבודה, וללא תשלום 
 נוסף לקבלן.

בכל מקרה שהקבלן יפר אחת או יותר מהוראות ודרישות הבטיחות על פי חוזה זה ו/או כל  35.3
מא: במידה ואחד מעובדי הקבלן באתר העבודות לא יחבוש קסדת מגן (לדוג דין ו/או נוהג

או לא ינעל נעלי בטיחות, חוסר בגידור, אי בדיקת ציוד שחובה לבודקו, אי מילוי יומן עבודה 
לכל הפרת בטיחות ₪  2,000יהיה המזמין רשאי לקנוס את הקבלן בסכום של יומי וכו') 

, ובזכותו של המזמין לקנוס את הקבלן עקב הפרת . מובהר בזאת, כי אין באמור לעילבודדת
הוראות הבטיחות והגיהות, כדי לגרוע מזכות כלשהי המוקנית למזמין על פי החוזה ו/או כל 

 לרבות הפסקת עבודות הקבלן באתר עד להפסקת הפרת הוראות הבטיחות.דין, 

מפר התחייבות במידה וימצא המפקח מטעם המזמין, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי כי הקבלן  36
כלשהיא מהתחייבויותיו נשוא הנספח דנן, יוכל המזמין באמצעות המפקח לתן התראה בנוגע לאמור 

ימים ממועד קבלת ההתראה, יוכל המזמין,  7לקבלן. היה והקבלן לא תיקן ההפרה כנדרש תוך 
 להפסיק את התקשרותה עם הקבלן על פי הסכם זה, ומועד סיום ההתקשרות יהיה מועד קבלת

 ההודעה.

למען הסר ספק, יובהר כי הוראות סעיף זה באות להוסיף ולא לגרוע משאר הסעדים והתרופות 
 העומדים לרשות המזמין במסגרת הסכם זה וע"פ הוראות הדין.

למען הסר כל ספק יובהר כי אין בהוראות נספח זה, כדי להוות רשימה  סופית ומוחלטת של כל 
 על הקבלן במסגרת מילוי התחייבויותיו נשוא הסכם זה.דרישות הבטיחות והגהות החלים 

כמו כן, יודגש כי פעולת הקבלן בהתאם לדרישות הנ"ל אינה משחררת ו/או פוטרת אותו מן החובות 
 החלות עליו על פי כל דין וכן על פי הדרישות הספציפיות החלות על החברה הזוכה במכרז זה.
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 נספח ג'

 נספחיומסמך הוראות למשתתפים לרבות 
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 פרוטוקול מפגש הבהרות 
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 תשובות לשאלות הבהרה, ככל שנמסרו
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 נספח שינויים למכרז, ככל שנמסרו
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 1'דנספח 

 נוסח הצהרה על היעדר תביעות
 (המוגשת יחד עם החשבון הסופי)                           

 

"החשבון  -אנו הח"מ ________________ מגישים בזה את החשבון הכולל והסופי (להלן  .1

 יביצוע עבודות _______________________ באתרבע"מ בגין  לתאגיד מי רעננההסופי") 

בגוש:_______ ו בגוש:_______ חלקה: ______, והפרויקט בגוש:_______ חלקה: ______

בע"מ מיום  מי רעננה "העבודות"), בהתאם להסכם בינינו לבין  -(להלן  ברעננה  חלקה: ______

 ").  הננו מצהירים ומאשרים בזאת כלהלן:ההסכם" -_________ (להלן 

 

כל הסכום הכולל והסופי שאנו מבקשים תמורת ביצוע העבודות הינו כמפורט בחשבון הסופי ועולה 

 ").התמורה הסופית" -לסך ___________ (להלן 

ט לתמורה הסופית כמפורט בחשבון הסופי אין לנו, ולא תהיינה לנו, כל תביעות ו/או טענות כי פר .2

בע"מ ו/או כלפי כל הבאים מכוחה או מטעמה בקשר להסכם  תאגיד מי רעננהמכל סוג שהוא כלפי 

 ו/או כל הכרוך בו ו/או הנובע ממנו.  001/2022מס' 

 ______________.כי  פרט לתמורה הסופית קבלנו עד כה סך  .3

 

 

 ולראיה באנו על החתום:

 

 

 

 היום _____________ לחודש ____________ שנת ______.

 

 

________________ 

 חותמת וחתימת הקבלן

 

 

 

 חתימת העד ___________ שם העד לחתימה _______________

 

 תאריך___________
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 2'דנספח 

 כתב קבלה ושחרור
 (הנחתם עם קבלת התמורה עפ"י החשבון הסופי)                 

 

 

בע"מ את הסך של  מי רעננהאנו הח"מ, ________________ מאשרים בזה שקבלנו היום מאת  

________________ ש"ח, המהווה את יתרת הסכום המגיע לנו לסילוק החשבון הסופי בגין 

    001/2022ביצוע העבודות נשוא הסכם מס'

 

הננו מצהירים ומאשרים בזה כי אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות ו/או טענות מכל סוג שהוא  

בע"מ ו/או כל הבאים מכוחה או מטעמה, בקשר להסכם  הנ"ל ו/או כל הכרוך בו  מי רעננהכלפי 

 והנובע ממנו.

 

 

 

 ולראיה באנו על החתום:

 

 

 

 ______.היום _____________ לחודש ____________ שנת 

 

 

________________ 

 חותמת וחתימת הקבלן

 

 

 

 חתימת העד ___________ שם העד לחתימה _______________

 

 תאריך___________
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 דף חתימות 
 

 

 

 

 

 הקבלן ע"י מורשי החתימה מטעמו:     בע"מ: מי רעננהבשם 

 

 

 

_____________________        ___________       _______________ 
 חתימה וחותמת      שם מלא          

 

 

 

_____________________     ___________    ______________ 
 חתימה וחותמת      שם מלא          

 

 

 

 

 

 אימות חתימת הקבלן

 

 

אני הח"מ _____________ עו"ד/רו"ח הקבלן __________________ מאשר בזאת כי חתימות ה"ה 
_________________, המופיעות מעלה, שניהם מנהל/ים בתאגיד בצרוף _______________, 

 חותמת התאגיד מחייבים את התאגיד, לכל דבר ועניין.
         

    

_________________ 

 עו"ד/רו"ח                    
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 ספקים - סודיות לשמירת התחייבות טופס
 

     ה"מתחייבת") (להלן                                 ת"ז:                                         הח"מ: אני

          .                                       החברה: שם

 האנשים זולת כלשהו, גוף או ו/ תאגיד או ו/ אדם לכל לגלות ולא ומלאה מוחלטת סודיות לשמור .1
 נתון טבלאות, דיאגרמות, שרטוטים, מסמך, מפרט, תוכנית, רישום, מידע, כל בעבודה, חלק      הנוטלים

 אם ובין בכתב בין וכו'. פעילות תחומי מכירות, מחזורי כספיים, נתונים מתכון, מעשי,       מדעי, עיוני,
 או בעקיפין ו/או במישרין רעננה מי תאגיד ע"י לה ונמסרו ה"מתחייבת" לידיעת         שהובאו פה בעל

 "מידע". להלן: יקרא הנ"ל כל     העבודה. מן כתוצאה או עם בקשר ה"מתחייבת"  לידיעת שהגיעו
 כדלקמן: המידע לגבי מתחייבת "המתחייבת" .2

            שכפול, ממנו, בחלק או במידע לבצע לאחרים לאפשר לא ו/או לאחרים להרשות לא ו/או להעתיק לא א.
 בלבד. העבודה ביצוע לצורך אלא אחרת העתקה צורת וכל תדפיס צילום, העתקה,

 עותקיה. על גם יחול מידע לגבי האמור וכל זו, התחייבות הוראות יחולו המידע של העותקים על ב.
 אחר. לידי הגעתו ו/או אובדנו מניעת לשם הזהירות אמצעי בכל ולנקוט המידע על דהבהקפ לשמור ג.
 בעבודה. בפועל העוסקים גורמים או אנשים לאותם ורק אך למידע הגישה את להגביל ד.
 המידע. עם במגע הבא אדם כל ע"י המידע שמירת את להבטיח האמצעים בכל לנקוט ה.
 כלשהו. מידע אובדן של מקרה בכל להודיע ו.
 בלבד. הוראות עפ"י למידע ו/או לעבודה הנוגע נתון כל שהיא צורה בכל לפרסם לא ז.
 או בסיס על סקרים או מחשב תכנת כלשהו באופן ולהכין לערוך או להעתיק או לייצר ולא לפתח לא ח.
 הגיעו ראש הנוכחית בעבודה קשורה אתם הגורמים מעת שקיבלה וכו' המסמכים הנתונים, סמך         על

 העבודה. מן וכתוצאה במהלך ה"מתחייבת"         לידיעת
 העבודה. סיום לאחר גם תקפה תהיה המידע לגבי הסודיות לשמירת ההתחייבות .3
               או למידע הנוגע מסמך כל דרישה, לפי עת בכל או העבודה, סיום עם ותמסור, תחזיר ה"מתחייבת" .4

 לעבודה.
 איתה ביחד או מטעמה, המועסק כל ועל ה"מתחייבת" של עובדים על גם תחול הנ"ל ההתחייבות .5

 הנ"ל ההתחייבות קיום להבטיח הדרוש כל תעשה "המתחייבת" ממנה. חלק או כולה העבודה        בביצוע
 ידם. על
 ההתחייבות הפרת וכי העבודה לה נמסרה זה התחייבות מסמך על היתר בין כי ל"מתחייבת" ידוע .6

 בפיצויים. תחוייב וה"מתחייבת" כבדים נזקים תגרום סודיות,       רתלשמי
 

 .                         לחודש                     ביום החתום על באנו ולראיה
 

 "המתחייבת"
 הנ"ל להתחייבות מסכימים אנו

 
 .                                    חתימה:                                     נציג: שם
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