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 החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע בע"מ 
 512/2020מס' פאושלי  מכרז פומבי

 
 בבאר שבע  ZOO( בנגב  מבנה תפעול+ מבנה כניסה )   בנאיותלביצוע עבודות 

 
לביצוע  קבלת הצעות  בזאת  מינה  זמ(  החברה  –  שבע בע"מ )להלן -הכלכלית לפיתוח בארחברה  ה .1

 .בבאר שבע  ZOOעבודות בנאיות )מבנה כניסה + מבנה תפעול( בנגב 
 

ב .2 השתתפות  דמי  בתשלום  מותנית  זה  במכרז  של  ההשתתפות  יוחזרו(  2,000סך  לא  )אשר   ₪ , 
)עשרים וארבע( שעות לאחר   24עד  .24/9/2020החל מתאריך   שישולמו במשרדי החברה הכלכלית

דמי   משתמתשלום  שם  למציע  "רמדור"  חברת  תספק  לצורך  ההשתתפות  אישיים  וסיסמא  ש 
 השתתפותו במכרז וקבלת גישה מלאה למסמכי המכרז במערכת.  

 
בחוברת   .3 לעיין  תשלוםניתן  ללא  מתאריך    המכרז  החברה  24/9/2020החל  באתר  /ו  במשרדי  או 

באמצעות שם    https://ramdor.netו/או בקישור    www.calcalit7.co.il  בכתובתהאינטרנט שלה  
 .Bs1234וסיסמא:  michraz@br7.org.il משתמש )דוא"ל(:

 
ולאחר מכן,    החברה י  משרדמקום המפגש: ב.  0010:בשעה    29/9/2020יתקיים ביום    :קבלניםסיור   .4

   .באתר הפרויקט
 

חובה על המשתתפים לעקוב אחר הנחיות החברה הכלכלית, שיפורסמו באתר האינטרנט שלה, 
 ביחס לקיום סיור הקבלנים ומיקומו.  

 
לא תתקבלנה הצעות  .  בדיוק  15:00שעה  ב   21/10/2020יום  בהינו  האחרון להגשת הצעות  מועד  ה .5

 על גבי מערכת "רמדור" בלבד.  יש להגיש   ,ערבות הבקנאיתט הלמע, ההצעות  את . זה מועדלאחר 
 

בנוסח    (₪אלף  מאות  ארבע  )  ₪  400,000של    בסך : על המציע לצרף ערבות בנקאית  הגשה  ערבות .6
יש להגיש במסירה ידנית   את הערבות הבנקאית )בלבד(   למסמכי המכרז.   פים המצור  ובתנאים

 שבמשרדי החברה. כרזים  בלבד )לא בדואר ו/או בכל דרך אחרת( בתיבת המ
 

  ביתר   לעמודוכן    3-'ג בסיווג    100ראשי    ףהקבלנים בענ   רשום בפנקס  להיותהמציע    על:  סיווג קבלני .7
 . המכרז במסמכי  המפורטים הסף  תנאי

 
 לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה כל שהיא.  תמתחייבאין החברה  .8

 
במסמכי המכרז. בכל מקרה,  במלואם    המופיעיםהאמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז   .9

 יגבר האמור במסמכי המכרז.
 

 . (לפנות ליעל) 08-6464965טלפון לבירורים:  .10
 
 

                                                                                                       
 

 , מנכ"ל רישלומי קט                                              
 החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע בע"מ          
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 לוח הזמנים של המכרז 
 
 

 הערות המועד הפעולה

תשלום דמי  
 מכרז השתתפות ב

 
 24/9/2020החל מיום 

 
 ₪  2,000  –עלות 

סיור קבלנים  
 ( חלקיו  2-ב )חובה

 
 10:00בשעה  29/9/2020ביום 

יש לעקוב אחר הנחיות  
באתר   החברה הכלכלית

 האינטרנט שלה 
מועד אחרון 

 לשאלות הבהרה 
 

 12:00בשעה   14/10/2020עד ליום 
 

  WORDעל גבי קובץ  
 בלבד

 
מועד אחרון 

 להגשת הצעות 

 
 

 15:00בשעה   21/10/2020עד ליום 

במערכת   –ההגשה 
 "רמדור".  

– ערבות בנקאית 
במשרדי החברה  

 בלבד הכלכלית 
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 מכרז וברת התוכן ח
 

 1חוברת מספר  
 

 נאי המכרז. ת  מסמך א'
 

 בפרויקט.ובעלי התפקיד יועצים הרשימת  1-א'מסמך 
     

 :ו, על נספחיטופס הצעת המציע מסמך ב'
 

 . חברה כלכלית  – הגשהנוסח ערבות      1נספח  
 . תצהיר המציע לעניין עמידה בתנאי סף   2נספח  
 . ה פליליתהעדר הרשע ו   ריםהעסקת עובדים זשכר מינימום,  תצהיר על תשלום  3נספח  
 תצהיר בדבר מניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים. א 3נספח  
 אישור רו"ח לעניין עמידת המציע בתנאי הסף בדבר מחזור כספי.     4נספח  
 תצהיר המציע בדבר ניסיון מקצועי + פירוט ניסיון מקצועי.   5נספח  
 .(1חובה) ציעלשימוש המ נוסח המלצות  א 5נספח  
 מובא לידיעה בלבד, לא לשימוש המציע(טופס חוות דעת ) ב 5נספח  
 התחייבות קבלן משנה.   ג 5נספח  
 בדבר פרטי המציע.  אישור עו"ד   6נספח  
 . הפאושלית אבני הדרך לתשלום התמורה  7נספח  

 
 , על נספחיו.בין החברה ובין הקבלן ההתקשרותנוסח הסכם   מסמך ג'

 
 

 2חוברת מספר  
 

לעבודות   מסמך ד' וחוקים  תקנים  משרדי מפרטים,  הבין  הכללי  המפרט  לרבות  פיתוח, 
 )לא מצורף(. משרד הבטחון )"הספר הכחול"( לעבודות בניה בהוצאת 

 
 .(כקובץ דיגיטלי ב'רמדור')מצורף  מוקדמות –תנאים כלליים  1-מסמך ד'

 
טכניים   2-מסמך ד' לביצועמפרטים  המכרזעבודות  ה  מיוחדים  דיגיטלי )  נשוא  כקובץ    מצורף 

 . (ב'רמדור'
 

    .(כקובץ דיגיטלי ב'רמדור'מצורף ) מסמך עזר מנחה בלבד –מפורט  כתב כמויות מסמך ה'
 

 (.ב'רמדור' יםדיגיטלי ציםכקב פיםמצור)תיק התכניות +  התכניותרשימת  מסמך ו'
 

    .('רמדור'מצורף כקובץ דיגיטלי ב)ולו"ז שילדי לביצוע העבודות מפרט לו"ז  'זמסמך 
 

 
 

  

 
ו/או העירייה במהלך התקופה  5נספח    1 א הינו נספח חובה למשתתפים במכרז שלא ביצעו עבור החברה 

פית. משתתף כאמור יצרף להצעתו  לתנאי המכרז עבודות בנאיות ומסרו אותן במסירה סו 3.4הנקובה בסעיף  
המלצות, לשיקול דעתה, ותנקד את רכיבי האיכות על סמך שיחה    2המלצות לפחות, מהן תבחר החברה    4

 שתערוך עם המזמין החתום על ההמלצה. 
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 תנאי המכרז  –מסמך א'  
 

ועבור    (העירייה  –עבור עיריית באר שבע )להלן    ,(החברה   –בע"מ )להלן  באר שבע  החברה הכלכלית לפיתוח  
לביצוע עבודות  הצעות    ה בז  ה מזמינ,  (כיוונים  – החברה לתרבות הפנאי באר שבע בע"מ )להלן    –כיוונים  

תפעול(   מבנה   + כניסה  )מבנה  שבע  ZOOבנגב  בנאיות  התנאים  ו(,  העבודות  – )להלן    בבאר  לפי  הכל 
 (. המכרז – המפורטים להלן במכרז זה )להלן 

 
מפרטים הטכניים המהווים חלק בלתי נפרד מההתקשרות, בהתאם  לתכניות וההעבודות תבוצענה בהתאם  

נ בלתי  כחלק  המצורפות  והחוזה  המכרז  מסמכי  הוראות  ולפי  החברה  מטעם  המפקחים  פרד  להנחיות 
 יהיה לספק את כח האדם, כלי הרכב והציוד הדרושים לביצוע העבודות. ממסמכים אלה, ועל הזוכה במכרז  

 
מכרז זה הינו מכרז פאושלי )"הכל כלול"(. כתב הכמויות המצורף למסמכי המכרז משמש אומדן סמוי  

הכמויות   מציעים.  הצעותה  בתמחור  סיוע  לצורך  בלבד  מנחה  הכמהנקובות  ומסמך  ככבכתב  ל  ויות, 
ת החברה ו/או את הזוכה במכרז זה ועל הזוכה במכרז יהא לבצע את העבודות  שנקובות בו, לא יחייבו א

   על פי התכניות והמפרטים המחייבים שהינם חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 
 הוראות כלליות  .1
 

ות  כל סטייה מההוראות הקבוע  .על המציע להגיש את הצעתו בהתאם לקבוע בחוברת המכרז .1.1
 ההצעה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה. בה עלולה להביא לפסילת

 
כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה והמציע לא יהיה רשאי לעשות בהם כל שימוש   .1.2

 הצעתו. הגשת אלא לצורך  
 

 ם לנשים וגברים כאחד. מסמכי המכרז נוקטים לשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינם מיועדי .1.3
 

יפים  ימצא בית משפט מוסמך כי סעיף או סעיפים במסמכי המכרז, או חלקי סעיף או סע םא .1.4
או שלא ניתן לאוכפם, לא יהא בכך כדי לפגוע    במסמכי המכרז, אין להם תוקף או שהם בטלים

 בשאר חלקי מסמכי המכרז, אשר יוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין.  
 

לא תחול אחריות מכל   ,ו/או כל היועצים ששימשו אותןשלה ה ו/או ועדת המכרזים על החבר .1.5
מין וסוג שהוא בכל הנוגע לטעות ו/או אי דיוק ו/או השמטה שנתגלו במסמכי המכרז ו/או  
נגיש   שהיה  ו/או  יימסר  ו/או  שנמסר  למידע  הנוגע  בכל  ו/או  המכרז  למסמכי  הקשור  בכל 

 רת הליך המכרז. למציעים בכתב ו/או בעל פה במסג
 

השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות    7-בי אם המציע או אחד ממנהליו  ה כבז  מודגש .1.6
בעבירה שיש עמה קלון או הנוגעת  הצעתו במכרז,  הגשת  עובר ל   ,הורשע בפליליםבמכרז זה  

)לרבות עבירות שוחד, מרמה, זיוף, הגבלים עסקיים, גניבה, איכות  לתחום עיסוקו של המציע  
  7- ב יליים נגד המציע או אחד ממנהליו של המציעם הליכים פלאו אם תלוייהסביבה וכיו"ב(  

והנוגעת לתחום עיסוקו של המציע,    השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה
לחברה  לא אם כן פנה בבקשה מנומקת בכתב  א  לא יוכל המציע להגיש הצעה כלשהי למכרז

תוך פירוט כל פרטי המקרה/ים,    ימים לפחות לפני המועד להגשת ההצעות)ארבעה עשר(    14
 ובקשתו אושרה. לאפשר לו לגשת למכרז,  ויבקש

 
ו   ררתבהחברה   ונסיבותיו,  העניין  פרטי  במכרז.תאת  הצעה  להגיש  למציע  לאשר  אם   קבע 

עניינית  החברהתשקול    הבהחלטת  השלכה  לו  שיש  בעניין  מדובר  אם  היתר,  בין  לביצוע  , 
בהתיינשוא    העבודות גם  וזאת  זה,  בימכרז  למועד  היתר,  בין  לחומרת  חס,  העבירות,  צוע 

 א לו רלוונטיות לעניין.  ההעבירות המיוחסות, לשלבי ההליכים המדוברים, וכל נתון אחר שת
ת למבקש, כדי לבחון את פרטי העבירות  לפנות לכל גורם שהוא, לרבותהא רשאית  החברה  

לוו כדי  בהם,  הקשור  וכל  בבקשה  המצוינים  וההליכים  פרטי  ו דא  והאירועים  את  לאמת 
לפונה    העמדת תודיע  החברה    הבקשה, או לברר פרטים נוספים בקשר אליה או בקשר למבקש.

   להגשת ההצעות במכרז.האחרון ימים לפני המועד )עשרה(   10- לא יאוחר מ
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ויתברר, בכל עת שהיא, כי מציע שמתקיימים לגביו תנאי סעיף זה לא פנה בבקשה   במקרה
כי מי שהגיש בקשה כאמור מסר פרטים מטעים או לא מסר ולא מסר פרטים כאמור , או 

לדחות את ההצעה, ואם כבר   תרשאיהחברה תהא פרטים מהותיים ביחס לבקשתו האמורה,  
 . לאולבטל את ההתקשרות עם המציע, וזאת בין אם כבר נחתם הסכם ובין אם   -  נתקבלה

, בין שצורפו לה ובין אם לאו,  ון "הצעה" בחוברת זו, על נספחיהש למובהר בזה כי השימוש ב .1.7
ינו למען הזהירות בלבד ולשם נוחיות הקורא. אין בשימוש החברה בלשון זו כדי להכשיר,  ה

המסמכים אשר יוגשו על ידי המציעים במכרז לכדי הצעה    בשום דרך ובכל מקרה שהוא, את
 על פי דין. 

 
הביצוע ומערך הלו"ז    החברה הכלכלית תנהל התקשרות זו מול הקבלן הזוכה וכן את ניהול

משתתפי המכרז להיערך בהתאם, לרבות קבלת  ובקרת האיכות על גבי מערכת 'רמדור'. על  
מחיר   במכרז    –הצעות  הצעתם  הגשת  על    –טרם  'רמדור'.  מערכת  גבי  על  עבודה  לצורך 

של   הביצוע  תקופת  כל  למשך  זאת  הצעתם,  בחשבון  זו  הוצאה  להביא  המכרז  משתתפי 
 תביעה ו/או דרישה עקב כך.ע כל טענה ו/או העבודות, ולא תישמ

 
לידיעת   מראש  מובא  ולכן,  אחרת  בדרך  לחברה  ודיווחים  מסמכים  להגיש  ניתן  לא 

, יוחזר  ולא על גבי מערכת 'רמדור'   שיוגש בפורמט אחרדיווח    /ך  מסמ   המשתתפים במכרז כי
מודול    :תיועלו)  רלרכוש רישיון שימוש ישירות מרמדועל הזוכה במכרז זה  .  ללא טיפול  לקבלן

  -   מודול בקרת איכות לקבלן;  ₪ לחודש  500  -  מודול יומני עבודה;  ₪ לחודש  225  -חשבונות  
תשלומים,    12,  לשנה מראשתשלומים כאמור הינם  . כל ה)מחיר מסובסד(  ₪ לחודש   2,000

 (.  בכרטיס אשראי
 

את   נוספת  עלות  ללא  יקבל  האיכות  בקרת  מודול  את  שרוכש  קבלן  למודול    הרישיון *** 
עבודה. +  החשבונות   נציגת    יומני  עם  ליצור קשר  יש  לפרויקט  רמדור  מנוי  רכישת  לטובת 

 . 050-8650989רמדור נורית ג'ובני 
 

 נושא המכרז   .2
 

, באמצעות כיוונים, אשר תהא אמנה על ניהול והפעלת האתר לאחר סיום הקמתו,  העירייה .2.1
, באר שבעעיר  ב  –  ZOOנגב    –החדשפרויקט הקמת גן החיות  את  לתכנן, לנהל ולבצע    תמבקש

 כפי שיפורט להלן.  הכל 
 

ביצוע העבודות  תכנון הפרויקט,  את  וכיוונים  העירייה  תנהל עבור  תתאם והכלכלית  החברה   .2.2
מבצע  עליהן  והפיקוח   קבלן  בחירת  לשם  זה  מכרז  מפרסמת  זה  תפקידה  לביצוע  ומכוח 

 (. הזוכה אוהקבלן  – )להלן  בלבד נשוא מכרז זהעבודות ה
 

בכניסה המערבית לעיר.  של העיר באר שבע המוקם  אינטראקטיבי  החיות  הגן    –  ZOOנגב   .2.3
לגן הזאולוגי הקיים ולשכונת סיגליות.    25דונם בין כביש    120-כהפרויקט משתרע על שטח של  

הפרויקט כולל דרכים )כביש גישה, דרך היקפית לשטח הגן, שבילים פנימיים( מבנים שונים  
מתחם   כניסה,  כולל  )מתחם  מורכבות  פיתוח  עבודות  חיות(,  מבני  הסעדה,  מתחם  תפעול, 

אלמנטי מלאכותיים,  מסלעים  מסלעות  תמך,  מתקני    קירות  חיים,  לבעלי  ובריכות  מים 
 משחקים אינטראקטיביים, עבודות גידור מסוגים שונים ועוד. 

 
  תחם ומ  תפעול  ימבנ החברה מבקשת לבצע במסגרת המכרז הנדון את מבנים עיקריים של הגן:   .2.4

כניסה  הכניסה. כ  מתחם  של  כולל  בשטח  משרדים,  3,000-הינו  מבנה  וחדרי    מ"ר:  כיתות 
  – ים  למבנמ"ר. בנוסף    1,300-סה"כ בינוי בשטח של כ-שירותים,    מבנה  קופות,מבנה    .טיפול

בטון   שלורחבה  פרגולת  ו עבודות  כולל    ,מ"ר  1,700-כ  בשטח  הרחבה  הקמת  פיתוח 
לחיות  יםכולל   תפעולה  ימבנ.  אמפיתאטרון הסגר  ,מרפאה  חדרי  ניתוח,  משרדים   ,חדרי 

- כ  חדרי גידול לחיות בשטח כולל שלכן  ומטבח לחיות הכולל מחסנים, מקפיאים ומקררים ו
 מ"ר.   1,500
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עלול לגרום נזק  והשלמתן  עיכוב בתחילת ביצוע העבודות  מובהר בזה למציע מפורשות, כי   .2.5
  . לפיכך, אם יחליט המציע לנקוט דדים שלישייםצלו  , לכיווניםלעירייה לחברה,  בלתי הפיך  

בקשר לכל עניין שנעשה או שלא נעשה בהליכי המכרז, יוכל לבקש   נגד החברה כ משפטי    בהליך 
מבית המשפט סעדים כספיים מלאים על נזקים שייגרמו לו )אם ובמידה ויהיו כאלה(, אך לא  

 "צו עשה" ולא "צו לא תעשה", זמני או קבוע.  
 
לעיל, איחור בהשלמת העבודות ומסירתן עלול אף הוא לגרום    2.5ויה בסעיף  מהסיבה המנ .2.6

לעירייה כבד  מייחסולחברה  נזק  משכך,  לעמידה    מכרעתחשיבות  החברה  ו   העירייה  ים. 
דות ו/או  זמנים, שהינם קשיחים לחלוטין. אי עמידה בלוחות הזמנים להשלמת העבובלוחות 

ה אחריו  יגרור  החוזי  הזמנים  ללוח  ביחס  מהן  חלק  כל  הקבלן  ט להשלמת  על  פיצויים  לת 
 .להלן ג' ךמסמ – ההתקשרות בין החברה ובין הקבלן םכמפורט בהסכ

 
לביצוע  העבודותביצוע  שלבי  בכל אחד מ .2.7 יימסרו  הביצוע  ובכל אחד מסוגי העבודות אשר   ,

 . ובכל היקף נדרש המוחלטת תן נדרשות להשלמיכלול את כל העבודות, מכל מין וסוג ה
 

בלעדית  אחראי  יהיה  הקבלן  התחייבויותיו,  מכלליות  לגרוע  חשבונו  מבלי  כל  להשגת    ועל 
על ידי הרשויות המוסמכות לביצוע   לגידור    א העבודות וכן יההאישורים הנדרשים  אחראי 

מדברת"האתר   "גדר  באמצעות  ייעשה  האתר  גידור  כי  פי    תשלום, בתוספת  ו,  )מובהר  ועל 
תקופת  (  מנה"פ  הנחיות  כל  במהלך  השוטפת  וביצוע  ביצועןואחזקתו  לתכנון  הסדרי  כלל  , 

  העבודות אשר יידרשו לצורך ביצוע  ו   ,מן הכלל  איוצללא    ,ו/או המיוחדים  זמנייםהתנועה  ה
מזעור   תוך  העבודות  לביצוע  ברשויות,  של ואישורם  ובזכויותיהם  הציבור  בנוחיות  פגיעה 

, שמירה על אתר ביצוע העבודות  ניעת מטרדי רעש, ריח וכו' ומניעת הפרעה לתנועהאנשים, מ
   .וכו' לעירייה ולכיווניםעד למסירתן הסופית 

 
תשלום כל ההוצאות הכרוכות בקבלת האישורים הנדרשים )למעט  יהא הקבלן אחראי לכן  

אחרת(,   מפורשות  לגביהם  שנקבע  מים  אלה  מד  רכישת  שבעלרבות  מי  במידת    , מתאגיד 
  – )אספקת מים    ותשלום עבור צריכת מים במהלך ביצוע העבודות ועבור הבדיקות   ,הצורך

יהיו    ןלמצב בו העבודות  הלביצוע כל העבודות הנחוצות להבאת  ,  באחריות ועל חשבון הקבלן(
  , כיוונים בצורה מוחלטת לכל התכניות, המפרטים, היתרי הבניה, דרישות העירייה  ות תואמ
וכן השלמת כל העבודות לשביעות רצון המפקח  ,  כפי שתהיינה מעת לעתאחרת,    כל רשותו/או  

  , ומסירתן לחברה  הכללי ]הספר הכחול[()ובכלל זאת המפרט    ובהתאם לתכניות ולמפרטים
   .וכן ביצוע מלא ומושלם של עבודות הבדק בתקופת הבדקולכיוונים  לעירייה  

 
תחילתטיפולכן  כמו   טרם  אישורים  וקבלת  תיאום  הביצוע  ,  ובמהלך  רשויות    הביצוע  מול 

דיווחי מדידה אם , חתימה על  חח"י, הוט, בזק וכיו"ב,  תאגיד מי שבעשונות כגון: העירייה,  
נוספים  גורמים שלישיים  וטיפול מול    ל רשות מוסמכת ו/או על פי כל דיןוכפי שידרשו ע"י כ

   .ובהתאם להנחיות החברה במידת הצורך 
 

 הסף תנאי  .3
 

 : מציע העונה על כל תנאי הסף הבאים במצטבר צעה למכרז זה זכאי להגיש ה
 

יחיד אזרח   .3.1 )לא    ישראל או תאגיד רשום כדין בישראלהמציע הוא אישיות משפטית אחת, 
 .פשר הגשת הצעות במשותף(אתת

 
לרישום  הינו קבלן מוכר ההמציע   .3.2 )עפ"י החוק  ביום הגשת ההצעה בפנקס הקבלנים  רשום 

בענ  1969– התשכ"ט  ,יותקבלנים לעבודות הנדסה בנא פיו(  על  (  בניה )  100  ראשי  ףוהתקנות 
 .  3-'ג בסיווג

 
הכספי   .3.3 בשנים    המצטברהמחזור  המציע   בתחום  מפעילותונובע  ה,  2019-ו  2018,  2017של 

)  מיליון  45, עומד על  בנאיות  עבודות  ביצוע ()לא כולל מע"מ(,  ₪  מיליוןארבעים וחמישה  ₪ 
 לפחות. 
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מצויבנוסף,   אינו  )  המציע  פירוק  בית  בהליכי  ידי  על  ובין  מרצון  בין  זמני,  ובין  קבוע  בין 
המשפט(, הקפאת הליכים, כינוס נכסים ואין תלויות בעניינו בקשות להליכים אלה או דומים.  
בעניינו של המציע לא מונה כונס נכסים ו/או מנהל מיוחד ו/או מפרק ולא נרשמה בדוחות  

 ק חי'. הכספיים האחרונים של המציע הערת 'עס
 

 הלן כשהוא חתום כדין.ל 4להוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה יצרף המציע את נספח 
 

/ חינוךעבודות  בביצוע  ניסיון מוכח    , בעצמו בלבד,למציע .3.4 ציבור  , בנאיות להקמת מוסדות 
לא    כל אחד מהםהיקף  ש, לפחות,  מזמינים )שני(    2, עבור  בשיטת "עד מפתח"  כקבלן ראשי

  1/1/2017התקופה שמיום  וזאת במהלך  מיליון ₪(  חמישה עשר  ליון ₪ ) י מ  15יפחת מסך של  
 . 31/5/2020ועד 

 
מודגש, כי לצורך הוכחת תנאי זה יילקחו בחשבון רק פרויקטים אשר הסתיים ביצועם והם  

 למזמין בתקופה הרלוונטית.  במסירה סופיתנמסרו 
 

המסמכי כלל  את  המציע  יצרף  זה  סף  בתנאי  המציע  עמידת  כאמור להוכחת  הנדרשים  ם 
 להלן.א  5ו/או  5בנספח 

 
להקמת  שלד  עבודות  למציע, בעצמו או באמצעות קבלן משנה מטעמו, ניסיון מוכח בביצוע   .3.5

/ חינוך ציבור  גימור בטון חשוף  / משרדים  מוסדות  לפחות,  פרויקטים)שני(    2-ב,  ברמת   ,
ועד    1/1/2017מיום  במהלך התקופה שמ"ר בנוי וזאת    1,500-מלא יפחת    כל אחד מהםשהיקף  

31/5/2020 . 
 

להוכחת תנאי סף זה יצרף המציע, עבורו או עבור קבלן משנה מטעמו: תמונות עדכניות של  
המבנים עם תמונות ברורות של האלמנטים העשויים בטון חשוף וכן אישור ביצוע עבודות  

 השלד והמלצה מאת המזמין.
  

 להלן.  10.3הגשה כאמור בסעיף   ערבותהמציע צרף להצעתו   .3.6
 

 המציע השתתף בסיור קבלנים. .3.7
 

 מכרז. דמי ההשתתפות באת שילם המציע  .3.8
 

 מסמכים שיוגשו על ידי המשתתף במועד הגשת הצעתו. תיעשה ע"פ הבדיקת התנאים הנ"ל  
 

 לוח זמנים לביצוע .4
 

להלן גם   ו/התחלת עבודה שייקרא  וי / ולכך בצ ושיקבע יםבמועד  עבודותההקבלן יחל בביצוע  .4.1
במלואן וימסור אותן  אשר יימסרו לו לביצוע  עבודות  ה עבודה. הקבלן יסיים את    ות/ פקודת

סופית   הקבוע    פרקבתוך    ולכיוונים  לעירייהגם  ו  לחברה במסירה  מבהזמן  אחד    י ו/וצכל 
 .  ההתחלת העבוד  וי/ בצו כאמורממועד תחילת העבודות העבודה, אשר ימנה    התחלת

 
(  אחד עשר)   11על    , בכל מקרה,תקופת ביצוע העבודות כאמור בהוראות מכרז זה לא תעלה .4.2

בכפוף ללוח  ממועד קבלת צו התחלת עבודה הראשון, והכל  )כולל תקופת התארגנות(    חודשים
  לו אחרת בצו או בהודעה אחרת בכתב )להלן תודיע  הזמנים המוגדר לקבלן, אלא אם החברה  

   . (תקופת הביצוע –
 

, לרבות ביחס לכל אחת מאבני הדרך לביצוע בהתאם ללו"ז החוזי  בתקופת הביצועאי עמידה   .4.3
בסכומים    ומוערכים מראש תזכה את החברה בפיצויים מוסכמים    אשר יאושר על ידי המפקח, 

המפורטים בהסכם. ידוע ומוסכם כי סכום הפיצויים המוסמכים משקף את הנזק המוערך  
וופיגור  מאיחור  העניין, להשתת  בהגשת הצעת , כאמור,  לפי  ו/או הקבלן,  ו, מסכים המציע 

על כל טענה ו/או דרישה    הזמנים ומוותר מקרה של אי עמידה בלוח  כל  הפיצויים המוסכמים ב
 כלפי החברה לעניין זה. 
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יצוע, ביחס לעבודות כולן או חלקן,  מובהר מפורשות כי גם אם תאושר הארכת תקופת הב  .4.4
וספת תמורה בגין ניהול מתמשך, תקורות  מכרז זה לא יהא זכאי לתמכל סיבה שהיא, הזוכה ב

 . , לרבות לפי הנוסחאות שבספר הכחולו"בוכי , שעות בטלת כלים/עובדיםאתר, אחזקת אתר
 

"(, על כל השלכותיה,  המגפה)להלן: "   אחרת  מגפה  כל   או  הקורונה  מגפת   תפרצות ה  –שימו לב   .4.5
ר/הנחיה  מיוחדות, עליית מחירים וכל הסד  סגר, השבתה, האטה במשק, הוצאות  :ובכלל זה

אשר ייגזרו מעצם אירועי המגפה, כל אלה  המחוקק,  אחרים שתורה עליהם הממשלה ו/או  
והן   כספית  הן מבחינת  זה,  במכרז  מגיש את הצעתו  הוא  עת  ידי הקבלן  על  בחשבון  יובאו 

עליון",  או "כוח  מוסכם"    ןבמגפה בשום אופן "סיכו מבחינת לוחות זמנים לביצוע, ולא יהיה  
ולא יהיה בהם כדי לזכות את הקבלן בתוספת לתמורה הקבועה במכרז זה, מכל מין ומכל סוג  
שהיא ולא בשיפוי ו/או פיצוי בגין האמור, ואין ולא תהיה לו לקבלן כל טענה ו/או עילה ו/או  

 . תביעה בעניין זה כלפי החברה ו/או מי מטעמן
 

 חוברת המכרז  .5
 

   .על נספחיה( חוברת המכרז – )להלן זו  ים בחוברת מכרזפרטי המכרז מצויכלל  .5.1
 

₪ )אשר לא יוחזרו(,    2,000ההשתתפות במכרז זה מותנית בתשלום דמי השתתפות בסך של   .5.2
)עשרים וארבע( שעות    24עד    .24/9/2020החל מתאריך  שישולמו במשרדי החברה הכלכלית  

שתמש וסיסמא אישיים  לאחר תשלום דמי ההשתתפות תספק חברת "רמדור" למציע שם מ
 לצורך השתתפותו במכרז וקבלת גישה מלאה למסמכי המכרז במערכת.  

 
  או באתר האינטרנט שלה בכתובת /ו  במשרדי החברה ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום  .5.3

www.calcalit7.co.il    בקישור )דוא"ל(:   https://ramdor.netו/או  משתמש  שם    באמצעות 
michraz@br7.org.il  :וסיסמאBs1234 . 

 
רכושהמסמכים    לכ .5.4 הינם  המכרז  בלבד    החברה  שבחוברת  הגשת הכלכלית  לצורך  ונועדו 

 הם לכל מטרה אחרת. המציע אינו רשאי להעתיקם או להשתמש ב  הצעות המציעים.
 

כאמורבעת   .5.5 ההשתתפות  דמי  מספרי  ,  תשלום  כתובתו,  המציע,  פרטי  את  הרוכש  ימסור 
שבמשרדיו ושמו של איש הקשר מטעם )חובה(    והדואר האלקטרוניהפקסימיליה    ,הטלפון
 .  לצורך מכרז זההמציע 

 
 קבלנים   סיור .6
 

 . 10:00בשעה   29/9/2020יום יתקיים בקבלנים  סיור 
 

ביצוע  ולאחר מכן באתר    , באר שבע29רח' גרשון דובינבויים  ,  החברהבמשרדי   ש: מקום מפג
 . העבודות

 
 הינה חובה.  –על שני חלקיו  – הקבלנים סיורבהשתתפות ה

מציע אשר לא ישתתף, בעצמו או באמצעות מי מטעמו בסיור הקבלנים לא יוכל להגיש הצעתו 
 במכרז והיא תיפסל על הסף.

בהתאם להנחיות משרד הבריאות ומשתתפי המכרז מתבקשים  נים ייערך סיור הקבל  –שימו לב 
 להקפיד על הנחיות אלה.

 
 מסמכי המכרזהבהרות לשאלות ו .7
 

בכתב,   .7.1 לחברה  לפנות  ניתן  המכרז  עם  בקשר  קובץהבהרות  באמצעות  בלבד,   MSבעברית 
ordW  "ל  בדואmichraz@br7.org.il  יאוחר  ו  דע על    .12:00בשעה    14/10/2020מיום  לא 

או באמצעות אישור חוזר על    08-6464965המציע לוודא קבלת הודעת דוא"ל כאמור בטלפון  
 . לא תענינה PDFקבלת הודעתו. יובהר, שאלות אשר תועברנה באמצעות קובץ 

  
אלה את מספר  לנסח שאלותיו באופן ברור, תמציתי, ענייני ולכלול במסגרת כל ש  המציע על   .7.2

 ם מתייחסת שאלתו.העמוד, מספר הסעיף ותוכן הסעיף בחוברת המכרז אליה 

http://www.calcalit7.co.il/
https://ramdor.net/
mailto:michraz@br7.org.il
mailto:michraz@br7.org.il
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לשאלות   .7.3 התשובות  תשלחנה  אליה  הדוא"ל  כתובת  את  פנייתו  במסגרת  לציין  המציע  על 
 דעתה הבלעדי של החברה. נתנו בהתאם לשיקול י תשובות לשאלות ההבהרה י .ההבהרה

 
שונים מטעם החברה  מסמכי הבהרות וכן עדכונים    פרוטוקול סיור הקבלנים וכן  –שימו לב  

לתיקייה ידי החברה  על  יאוחר מייעודית במערכת "רמדור"    יועלו  תשעים  )   96-וזאת לא 
 ( שעות לפני המועד האחרון להגשת הצעות.ושש

 
כאמור   .7.4 במסמך  שתינתנה  להבהרות  החברה  רק  ידי  מחייב.  על  תוקף  בקבלת  יהיה  איחור 

 הצעה. יזכו את המציע בהארכת המועד להגשת ה הבהרות או אי קבלתן לא  
 

בין בעקבות  מכי המכרז  להכניס שינויים במסתהיה רשאית  , כי החברה  למען הסר ספק מובהר .7.5
)תשעים ושש( שעות לפני    96-וזאת לא יאוחר מהבהרות שיינתנו ובין אם ביוזמת מי מהם,  

 המועד האחרון להגשת הצעות במכרז.
 
 המכרז לפני הגשת ההצעה בדיקת אתר העבודה ומסמכי  .8

 
לרבות   .8.1 המכרז,  מסמכי  כל  את  העבודות,  אתר  את  לבדוק  המציע  על  הצעתו,  הגשת  לפני 

אורים הטכניים  התכניות, המפרטים והתנאים האחרים הקשורים לביצוע העבודות, את התי
והמקצועיים, וכן לבצע בדיקות הקשורות באתר ברשויות הרלבנטיות, וכן כל נתון משפטי,  

עסקי ו/או כל נתון רלוונטי אחר למכלול התחייבויות המציע    ,י, הנדסי, ביצועי, תפעוליתכנונ 
התנאים והדרישות הנוגעים    על פי המכרז, ויראו את הצעתו כמביאה בחשבון את כל הנתונים,

, לרבות גידור האתר באמצעות גדר מדברת עפ"י מסמכי המכרז ו/או כל דין  לביצוע העבודות
. המציע יהיה אחראי לבדיקת  ו/או מיוחדיםלא של הסדרי תנועה זמניים  וביצוע מושלם ומ

הדין   הוראות  לרבות  למכרז,  הקשור  רלבנטי  מידע  וכל  ההתקשרות  תנאי  המכרז,  תנאי 
 הרלוונטיות. 

 
בהגשת הצעתו, מסכים המציע לתנאים ולפרטים כאמור ומוותר על כל טענת אי ידיעה ו/או  .8.2

ו/או אי התאמה וכו'  , הכלים, כח האבידיו הידע  ומתחייב כי  טעות  דם, הציוד, החומרים 
אשר נקבעו ובמועדים  הנדרשים לצורך השלמת העבודות מושא מכרז זה באיכות הנדרשת  

  . לכך על ידי החברה, הכל כאמור בהוראות נספח ז' שבחוברת המכרז
 
את כדאיות    מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על המציע לבדוק בעצמו, על אחריותו וחשבונו, .8.3

לו, שיש  אחר  דבר  וכל  לבצעה,  אפשרותו  את  זה,  מכרז  פי  על  המציע,    ההתקשרות  לדעת 
כל טענה בעניין  מלהעלות  חשיבות או משקל בהחלטותיו בקשר עם המכרז. המציע יהיה מנוע  

 י מטעמה בכל מועד שהוא לאחר מכן.זה כלפי החברה ו/או מ 
 
  תר המיועד לביצוע העבודות, את סביבתו, אתעל המציע לבדוק על חשבונו ואחריותו את הא .8.4

קרקעיות( הקיימות בו ובסביבתו, הימצאות  -התכניות השונות, את התשתיות )העיליות והתת 
טענה בדבר אי  אפשרויות ודרכי הגישה. המציע מוותר בזאת על כל  ואתרים ארכיאולוגיים  

ובע  רז וביחס לכל הנ ו/או מסמכי המכ  ביצוע העבודות התאמה, מכל מין וסוג, ביחס לאתר  
 מהם.

 
הניתוחים הנדרשים לשם ובכל מקרה ייחשב המציע כמי שערך את כל הבדיקות המחקרים   .8.5

הצע מימוני,    תוהגשת  הנדסי,  תכנוני,  משפטי,  יעוץ  זה  )ובכלל  מקצועי  ייעוץ  שקיבל  וכמי 
מישרין או  ו/או הכרוך בו, ב  בביצוע העבודותלוגיסטי וכו'( לגבי כל דבר ועניין הקשור  -תפעולי

 במכרז.   ו, וכל ייעוץ אחר המתאים ו/או הנדרש לצורך השתתפותבעקיפין
 

   המציעהצעת  .9
 

 תוגש בהתאם למפורט בסעיף זה להלן:  המציעהצעת 
 

הינו מסמך עזר בלבד והכמויות הנקובות בו אינן מחייבות. כתב  כתב הכמויות של מכרז זה   .9.1
כקובץ דיגיטלי על גבי מערכת "רמדור",  ,  כמסמך ה'מצורף לחוברת המכרז  המפורט  הכמויות  

 . ומהווה אומדן גלוי  לצורך תמחור הצעתולשימוש המציע  
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בב למלא    המציע על   .9.2 לכך  המיועדים  רמדורמקומות  המציעוכן    מערכת  הצעת  את    בטופס 
לאחר שיקלול  סך הצעת המציע    .שיעור ההנחה המוצעת על ידו ביחס לכתב הכמויות כולו

כספית ה ההצעה  תהווה את  כתב הכמויות  וצע על ידו ביחס למלוא  שיעור ההנחה הכולל המ 
 . של המציע הפאושלית

 
 אינה כוללת מע"מ.   המציע הצעת .9.3
 
למען הסר כל ספק מובהר    .ת כמויות בפועלתחושב על פי מדידהתמורה על פי מכרז זה לא   .9.4

מורה  תה , בכל היקף שהוא, לא ישנה את  שבכתבי הכמויות  מפורשות, כי כל שינוי בכמויות
ולשביעות   בשלמותן  העבודות  את  לבצע  יתחייב  והוא  הזוכה  המציע  שבהצעת  הפאושלית 

והן    ברמת הפריטרצונה של החברה על פי התכניות והמפרטים בלי קשר לכמויות בפועל, הן  
   ברמת החוזה כולו.

 
ניהול   .9.5 שירותי  כי  מפורשות,  המכרז  משתתפי  לידיעת  בזה  ידי  הפרויקט  מובא  על  יינתנו 

שר  ואי , חלקי או סופי אשר יוגש על ידי הקבלן ו נכה מכל חשבוןרה. משכך, החברה תהחב
 )חמישה אחוזים( מערך החשבון.   5%סך כספי בשיעור  לתשלום, 

 
,  ניהול הפרויקט, הוצאות תקורהתאום וסכום זה ישמש תקורת החברה בגין מתן שירותי  

 וכיו"ב.  
 

הצעותיהם   בחשבון  להביא  במכרז  המשתתפים  מסכימים  על  הצעותיהם  ובהגשת  זה  נתון 
לניכוי סך כאמור. המציעים מוותרים על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי  המציעים  

 החברה עקב כך. 
 
יכללו ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות  המציע  הצעת  בהתמורה הנקובה   .9.6

עלות כח אדם, מסים, אגרות,    –שיש לבצע עפ"י המכרז וכן את כל הוצאות המציע ובכלל זה 
השונים,   לסוגיו  ביטוח  אחרים,  חובה  תשלומי  וכל  היטלים  אישורים,  ערבויות,  היתרים, 

ושוטרים שומרים  זמנייםרישיונות,  תנועה  הסדרי  שילוטמיוחדים  ו/או  ,  גידור ,  האתר   , 
כניסה( שערי  מחסומים)לרבות  ביצוע    ,  עם  בקשר  אחרת  הוצאה  ו/או  אחרת  עלות  וכל 

 דות.  העבו
 

עליות מחירים ו/או עליות  פריט ו/או ברמת היקף חוזי(,    )ברמת  פועלבשינוי בהיקפי הביצוע  
ו/או ההיטלים ו/או האגרות ו/או שכר מינימום וכל תשלומי    )למעט מע"מ(  בשיעור המיסים

המחירים  את  לשנות  כדי  בהם  יהיה  לא  אחרים,  המציע  חובה  זו  שבהצעת  כל   את,בכלל 
לרבות עלויות יועצים, ביסוס, בניה, הריסה, פינוי,  והעקיפות של הקבלן    ההוצאות הישירות 

היתר הבניה והתקנות, כולל השלמת  עפ"י    ביצוע העבודות,  קיימותפיתוח, חיבור לתשתיות  
 .  ולכיוונים לעירייה  ,לחברהומסירת העבודות  העבודות ע"פ דרישות החברה

 
ל התקשרות זו מול הקבלן הזוכה וכן  מודגש ומובהר מפורשות, כי החברה הכלכלית תנה

על גבי מערכת 'רמדור'. על  והבטחת האיכות בקרת האיכות   ,"זהביצוע ומערך הלו את ניהול  
טרם הגשת הצעתם במכרז  –משתתפי המכרז להיערך בהתאם, לרבות קבלת הצעות מחיר 

ון  לצורך עבודה על גבי מערכת 'רמדור'. על משתתפי המכרז להביא הוצאה זו בחשב  –
תביעה ו/או  הצעתם, זאת למשך כל תקופת הביצוע של העבודות, ולא תישמע כל טענה ו/או 

 קב כך. דרישה ע
 
טי תכנון המיועדים להבהיר את העבודות או  ילבצע השלמה עתידית של פר   תהחברה רשאי .9.7

להחליף פריט/ים בפריט/ים שווי ערך. השלמה כאמור לא תהווה תוספת או עבודה חדשה  
 .  הפאושלית  קבלן בתוספת כלשהי לתמורהשתזכה את ה
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 תו אישורים ומסמכים שעל המציע לצרף להצע .10
 

  ע"י המציע בכל עמוד ועמוד   יםחתומל ידי המציע כשהם  ע תנאי המכרז יצורפו  :  'אמסמך   .10.1
יצרף    לתנאי .  לכך  המיועדבמקום   ו  המציעהמכרז  סיור הקבלנים  פרוטוקול  כל מסמך את 
 . כשהוא חתום ע"י המציע בכל עמודיו –  אם ישלח – לחהבהרות שישו/או תשובות   שאלות

 
 , כשהוא חתום על ידי המציע. נספחיועת המציע, על טופס הצ :'מסמך ב .10.2
 

אוטונומית ובלתי מותנית של בנק ישראלי, שהוצאה לבקשת המציע,    בנקאיתערבות    :1נספח   .10.3
ולטובת החברה של  ,  על שמו  צמודשקלים חדשים(אלף  מאות    ארבע)₪    400,000בסך    ים , 

הבניהמחירי  למדד   חודש  ,  תשומות  בגין  המרכזית לסטטיסטיקה,  ע"י הלשכה  המתפרסם 
   .]או בסמוך לכך[ 2020ספטמבר   15ביום כפי שפורסם  2020 אוגוסט 

 
  שנת   ינוארלחודש    19  לחוברת המכרז ובתוקף עד ליום  1  כנספח  ףהמצור   הערבות תהיה בנוסח

  (. הגשה ערבות – )להלן 2021
 

  1בנוסח ובתנאים כאמור בנספח ת הגשה וא יצרף להצעתו ערבאשר ל מציע 
 . למכרז, הצעתו תיפסל על הסף

 
 . , כשהוא חתום על ידי המציע ומאומת כדיןעמידה בתנאי הסף  בדברתצהיר המציע  :  2נספח   .10.4
 

 שכר מינימום והעדר הרשעה פלילית.תשלום עובדים זרים, העסקת ין יתצהיר לענ : 3נספח  .10.5
 

 עברייני מין במוסדות מסוימים. בדבר מניעת העסקת  היר : תצא3נספח  .10.6
 

 : אישור רו"ח.4נספח  .10.7
 

 תצהיר המציע בדבר ניסיון מקצועי + פירוט ניסיון מקצועי. : 5נספח  .10.8
 

 (.2: המלצות )חובה א5נספח  .10.9
 

 : התחייבות קבלן משנה. ג5נספח  .10.10
 

 בנוסח המצ"ב למסמכי המכרז. אישור בדבר פרטי המציע  :6נספח  .10.11
 

ג' .10.12 ובין הקבלן  נוסח ההסכם  :מסמך  , על נספחיו, כשהוא חתום על ידי המציע  בין החברה 
 לכך.   המיועדיםבמקומות  

 
 :הבאיםבנוסף, המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים 

 
פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת  -תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על  אישור .10.13

 . 1976 –וכו'( תשל"ו   חשבונותהול ני
 

 . על היות המציע עוסק מורשה רשואי .10.14
 

 אישור תקף של רשויות מס הכנסה על ניכוי מס במקור של המציע.  .10.15
 

 מידע מעודכן מרשם החברות. תמצית +  למקור של תעודת התאגדות של המציעעותק נאמן   .10.16
 

 
ו/או העירייה במהלך התקופה  5נספח    2 ביצעו עבור החברה  נספח חובה למשתתפים במכרז שלא  הינו  א 

ות בנאיות ומסרו אותן במסירה סופית. משתתף כאמור יצרף להצעתו  לתנאי המכרז עבוד 3.4הנקובה בסעיף  
על סמך שיחה    המלצות, לשיקול דעתה, ותנקד את רכיבי האיכות   2המלצות לפחות, מהן תבחר החברה    4

 שתערוך עם המזמין החתום על ההמלצה. 
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)איסור   .10.17 זרים  עובדים  זרים, כהגדרתם בחוק  עובדים  ובמידה והמציע מתכוון להעסיק  אם 
(, עותק  חוק עובדים זרים   -  )להלן  1991-והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"אהעסקה שלא כדין  

 שיונות בהתאם להוראות חוק עובדים זרים. ישל כל האישורים והרנאמן למקור 
 

 רכישת מסמכי המכרז.  בדברקבלה  עותק .10.18
 

 .חובה – ע של ממונה הבטיחות המוצע על ידי המצי בתוקףאישור  .10.19
 

 ביטוחים .11
 

)להלן:    לדרישות  יתמופנ  המציעים   לב   תשומת .11.1 בע"מ  שבע  באר  לפיתוח  הכלכלית  החברה 
וביטוח"  )ביטוח( לפרק ג' "השגחה, נזיקין    28  פיםסעיב  כמפורט,  "החכ"ל" או "המזמינה"(

" )להלן:  לקבלן  החברה  בין  ההתקשרות  הסכם  ג'  חברהבמסמך  האמור    "(,חוזה  לרבות 
החברה    (1)   'יא  נספחב "לחוזה  ו/אהביטוח  דרישות)להלן:   "" או  /ו"  הביטוח  הוראותו 
 "(. הנדרשים הביטוחים"

 
 לעיל ולהלן. "ביטוחים" זה,   11בסעיף  כאמור  הביטוח בדרישות  לעמוד  יידרש הזוכה   הקבלן .11.2

 
עם הביטוחים הנדרשים,   בקשרהוראות הביטוח  ו   דרישותאת    ו לידיעת מבטחי המציע יביא   .11.3

בזאת כי קיבל    ומצהירואן  במל  המכרזהעבודות לפי מסמכי    ואפיוןכאמור לעיל ואת מהות  
 . ולהלן לעיל  כמפורטממבטחיו התחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים 

 
 והסכם   המכרז  במסמכילעיל ולהלן    כאמור  הנדרשים  הביטוחים  את  לבצע  מתחייבהמציע   .11.4

וכתנאי    לא  המזמינה   בידי   ולהפקיד  ההתקשרות  העבודות  ביצוע  תחילת  ממועד  יאוחר 
כשכל אחד  (  המקורי  ם בנוסח)ביטוחי הקבלן"    אישור"   םלהסכ(  1)  יא'פח  לתחילתן, את נס 

 . הקבלן מבטחי ידי על  כדין חתום מהם
 
  והצעתו  במידה כי  ההצעה  מגיש מתחייב, כאמור ,הביטוחים עריכת  יאישור להמצאת   בנוסף .11.5

)ארבעה עשר(    14בתוך    לה  ימציא   בכתב המזמינה    לדרישת  ובכפוף"  זוכה"הצעה  כ  תוכרז
 .הנדרשות הביטוח  מפוליסות העתקיםמועד קבלתה, ימים מ

 
פניה    מובהר .11.6 במסגרת  להעלות  יש  הביטוח  דרישות  לגבי  הסתייגות  כל  כי  במפורש  בזאת 

ת  להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישו
קיום הביטוחים    יאישור, כי ככל שייערכו שינויים ו/או הסתייגויות ביחס למובהר  הביטוח.

 . וההסכם המכרז  למסמכי שצורף הנוסח הינו  המחייב והנוסח מהן םתתעלהמזמינה 
 
, הקבלן  ביטוחי  יאישור  יא'  נספח  המצאת  אי  של  במקרה  כי,  בזה  מובהר  ספק  הסר  למען .11.7

 להסכם (  3)  יא'  נספח  לרבות(,  המקורי  םבנוסח)  הצעה  מגיש  מבטחי  ידי  על  כדין  םחתו
  ת רשאי  תהיה המזמינה  ,  ההצעה  מגיש  ידי  על   כדין   חתומה ",  מאחריות  פטור  מתן  על "הצהרה  

 . כנדרש מים החתו יםהאישור  הצגת אי בשל עבודות ביצוע תחילת  את ממנו למנוע
 
  יפח נס  המצאת  אי  של  במקרה  כי,  בזה  מובהר,  לעיל  11.7  בסעיף  מהאמור  לגרוע  ומבלי  בנוסף .11.8

  החוזה   את  שהפר  כמי  ההצעה  במגיש  לראות   תרשאיתהיה המזמינה    הקבלן  ביטוחי  אישור
 . במכרז ההצעה מגיש של זכייתו את לבטל  או/ו

 
   ההצעההמועד, המקום והאופן להגשת  .12

 
 ההצעה תוגש בצירוף כל הפרטים, החתימות, והמסמכים הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן. .12.1

 
על המציע להגיש את הצעתו בהתאם לקבוע בחוברת  ק, כי מובהר מפורשות ולמען הסר הספ .12.2

  , בשים לב לעובדה כי מכרז זה הינו מכרז המנוהל דיגיטלית על גבי מערכת "רמדור",המכרז
 .ההצעה לפסילת   וכל סטייה מהוראות אלה עלולה להביא

 
 אין להוסיף בהצעה הסתייגויות מסוג כלשהו.  .12.3
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"רמדו .12.4 במערכת  להגיש  המציע  על  ההצעה  מלאה  את  גישה  קבלת  לאחר  וזאת  עצמה  ר" 
משתמש לתי שם  וקבלת  במכרז  ההשתתפות  דמי  תשלום  לאחר  במערכת  המכרז  קיית 

המערכת. מנהל  מאת  אישיים  לב    וסיסמא  ערבות    –שימו  למעט  פיזית  הצעה  להגיש  אין 
 בנקאית, כמפורט להלן. 

 
וללא סימנים    , חתומה ע"י המציעאטומה יש למסור במעטפה  את הערבות הבנקאית בלבד   .12.5

  ".ZOOנגב  – 512/2020מס' "מכרז ירשם: . על המעטפה מזהים כלשהם
 
ובה ערבות המכרז בלבד  יש להפקיד את   .12.6 של החברה, במשרדי   המכרזיםבתיבת  המעטפה 

אשר  למעטפות עם ערבויות הגשה  . החברה אינה אחראית  אין לשלוח הצעה בדוארהחברה.  
 . האחרון להגשת הצעותות במועד  ימסרו לגורם אחר ולא יהיו בתיבת ההצע

 
לא  .  בדיוק  15:00שעה  ב  21/10/2020יום  ב הינו  האחרון להגשת הצעות  מועד  ה .12.7

  ו/או המועד האחרון להגשת הצעות    – )להלן    זה  מועדתתקבלנה הצעות לאחר  
 .  המועד הקובע(

 
כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות בו, יחולו על   .12.8

 ידו. - המציע בלבד וישולמו על
 

 תוקף ההצעה   .13
 

.  האחרון להגשת הצעותמהמועד    יום)תשעים(    90כל הצעה שתוגש למכרז זה תהיה בתוקף לתקופה של  
לפי דרישת החברה יוארך תוקף ההצעה לתקופה נוספת כפי הנדרש ע"י החברה לשם בחירת הזוכים  

 ך כאמור. במכרז. הוראות סעיף זה יחולו גם על ההצעה שתואר
 

 בחינת ההצעות  .14
 

בחינת ההצעות  מובהר מפורשות כי במסגרת    . לידיעת משתתפי המכרזבזה  הליך בחינת ההצעות מובא  
  במכרז תיפתח תיבת המכרזים של החברה הכלכלית פעמיים.

 
הראשונה   המכרזים  תיבת  ערבויות    – פתיחת  רישום  המכרז,  רישום שמות משתתפי  רק את  תכלול 

תי ופתיחת  )מסההגשה  הדיגיטלית  המכרזים  תיבת  בת  פתיחת  רמדור;  מערכת  גבי  על  בלבד(  מכים 
תכלול רק את פתיחת טופס הצעת  תתבצע רק לאחר השלמת בחינת רכיבי האיכות ו  –המכרזים השנייה  

 המחיר. 
 

שלבים על פי שקלול רכיב האיכות    2-, בחינת ההצעות ובחירת הצעה הזוכה תעשה בכאמור .14.1
 המציע, כדלקמן:והרכיב הכספי שבהצעת  

 
סף .14.1.1 הצעתם    –  תנאי  אשר  מציעים  רק  הסף.  בתנאי  המציע  הצעת  עמידת  בחינת 

והרכיב   האיכות  רכיב  פי  על  לבחינה  הצעתם  תועבר  הסף  בתנאי  עומדת  תימצא 
 הכספי. 

 
 נק'(. 30)  %30 –בחינת הרכיב האיכותי בהצעה  – שלב א' .14.1.2

 
שבנספח   הקריטריונים  פירוט  לפי  יוענק  האיכות  ל   להלן  ב5ניקוד    2-וביחס 

נק'   30נקודות, ובסה"כ    15כל פרויקט נבדק יזכה לציון של עד    .פרויקטים נבדקים
 בגין רכיב האיכות. 

 
ב' .14.1.3 של    –   שלב  ובחינת הרכיב הכספי  המכרז  הצעות המחיר של משתתפי  פתיחת 

 נק'(.   70) 70%  –ההצעה 
 

ורך בחינת  תיבת המכרזים הדיגיטלית שבמערכת רמדור לצבשלב ב' תיפתח בשנית  
 הצעותיהם הכספיות של המציעים.  
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נק' ויתר ההצעות הבאות אחריה    70-ההצעה הכספית הכשרה הזולה ביותר, תזכה ל
 ינוקדו באופן יחסי להצעה הזולה ביותר, לפי הנוסחה שלהלן: 

 
 נק'  70  )כפול(  X  הזולה ביותר  הכוללתההצעה הכספית 
 נבדקתה  הכוללתההצעה הכספית 

 
ר .14.2 תהא  לפסול  החברה  האישוריםשאית  מן  איזה  לה  צורפו  שלא  המסמכים    הצעה  ו/או 

לשיקול   –. מבלי לגרוע מזכותה כאמור, החברה תהיה רשאית מהוראות המכרזהמתחייבים 
האישורים  לדרוש מן המציע השלמת איזה מן    –דעתה הבלעדי וקודם מימוש הזכות האמורה  

 ו/או המסמכים האמורים. 
 

לפסול הצעה שלא צורפו    תרשאי( תהיה  ועדת המכרזים  –)להלן    החברהשל  ועדת המכרזים   .14.3
  ה. מבלי לגרוע מזכותמהוראות המכרזלה איזה מן האישורים ו/או המסמכים המתחייבים  

הבלעדי וקודם מימוש הזכות האמורה    ה לשיקול דעת  –   ת רשאי  תהיההמכרזים    ועדת כאמור,  
 מכים האמורים. לדרוש מן המציע השלמת איזה מן האישורים ו/או המס –

 
להזמין מציע כדי לברר פרטים בהצעתו וכן להשלים פרטים  ועדת המכרזים תהיה רשאית   .14.4

  ת שומרועדת המכרזים  ,אחרים הדרושים לצורך קבלת החלטה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל
הבלעדי, לדרוש מכל אחד מן המציעים לאחר הגשת    האת הזכות, לפי שיקול דעת  הלעצמ

או  /שלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים בכל הקשור לניסיונו ו ההצעות למכרז לה
 יכולתו ו/או כשירותו של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו. 

 
, הכל כפוף ל הצעה שהיאביותר או בכהזולה  הלבחור בהצע תחייבמת האינועדת המכרזים  .14.5

 .והוראות הדין הרלוונטיותמכרז זה להוראות 
 

בלתי סבירה בשל מחירה או  שהינה  שלא להתחשב בהצעה  אית  ועדת המכרזים תהיה רש .14.6
או  דיה  או שאין בה התייחסות מפורטת  )ככל והוצעו(  תנאיה, לוחות הזמנים המוצעים בה  

שהוגשה שלא במבנה הדרוש וזאת, אם לדעתה  שלא צורפו אליה כל האישורים הנדרשים או  
 אופן הגשת ההצעה כאמור מונע את הערכת ההצעה כראוי.

 
לנכון    מצאתשהבלעדי, לבצע כל בדיקה    ה, עפ"י שיקול דעתדת המכרזים תהיה רשאיתעו .14.7

את  לבצע  כושרו  בדבר  לנכון,  שתראה  הוכחה  כל  מציע  מכל  לדרוש  ו/או  להצעה  בקשר 
העבודות, חוסנו הכלכלי, איתנותו הפיננסית, מצבו המשפטי, ניסיונו המקצועי המוכח של  

לבצע כישוריו  ו/או  יכולתו  והקבלנים    הקבלן,  שלו  המקצועי  הצוות  חברי  העבודות,  את 
סיון, ועמידת הקבלן  יאיזה מן העבודות, לרבות היקפו וטיבו של הנהמוצעים על ידו לביצוע  

 באיזה מתנאי הסף בפרט ומתנאי המכרז בכלל.  
 

כל אישור ו/או    הלדרוש מן המציע להמציא לעיונתהיה ועדת המכרזים רשאית  במסגרת זו  
של   לצורך עניינים אלו, לזמן אותו להתייצב בפניה, לפנות לממליצים  הש על יד מסמך שיתבק

אחד  בכל  מומחים  של  בשירותים  להיעזר  וכן  בהצעתו,  כמפורט  ללקוחותיו  ו/או  המציע 
מהתחומים הנ"ל לבדיקת כל פרט או לגיבוש כל הערכה שיידרשו. המציע יהיה חייב לבצע 

. כל  הלהנחת דעת  , לתת את מלוא המידעוזה    בהתאם לסעיףועדת המכרזים  את דרישות  
 יישמרו ככל האפשר בסוד. ועדת המכרזים  ידיעת  מידע, הסבר או פרטים שהובאו ל

 
לזמן את  רשאית  ועדת המכרזים  מבלי לגרוע מכל זכות אחרת וכאמצעי לבדיקה, כאמור,   .14.8

, כוח  לרבות לוחות זמנים מוצעים  ,המציע להצגת תכנית עבודה מפורטת לביצוע העבודות
, ככל  בלני משנה, ציוד, רכש, הכל כמפורט בזימון שיוצא מראש למציעאדם וצוות ניהולי, ק

 .  שיוצא
 
את הזכות, לפי שיקול    הלעצמועדת המכרזים שומרת  ,  לעיל  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי .14.9

להשלים מידע ו/או    הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז,  הדעת
בהמלצות   דקלרטיביים  אישורים  חברי  ו/או  ו/או  המציע  של  ויכולתו  לניסיונו  הקשור  כל 

הצוות מטעמו וזאת, בין היתר, לצורך בחינת עמידתו של המציע בתנאי הסף ובשאר התנאים  
 שפורטו לעיל.   
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הגורמים החתומים על  את הזכות לפנות לכל אחד מן ועדת המכרזים   הלעצמ תשומר כן כמו .14.10
לצורך קבלת חוות דעתם הן בכתב   ימציאו המציעים לפי דרישות מכרז זה מסמכי ההמלצה ש

 והן בע"פ. 
 

בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שנעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל   .14.11
)להלן  שהיא  דרך  בכל  לגביהם  רשאיההסתייגויות  –  הסתייגות  המכרזים    ת(  לנהוג  ועדת 

 באחת מן הדרכים הבאות: 
 

 או  הצעת המציע; ל אתלפסו .14.11.1
 או  לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן; .14.11.2
 או  לראות בהסתייגויות כאילו מהוות פגם טכני בלבד; .14.11.3
לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות   .14.11.4

 . יםו/או עקרון השוויון בין המציעים השונ  את מחיר ההצעה ו/או פרט מהותי בה
      

 .  ועדת המכרזיםההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של 
 

רשאית   .14.12 תהיה  המכרזים  כל ועדת  את  הזוכה  ההצעה  בבחירת  שיקוליה  בכלל  להביא 
וצורפו על ידי  המרכיבים והנתונים העולים ממסמכי המכרז, המסמכים והנספחים שנדרשו  

ובכלל זה, איכות ביצוע העבודות,    ה ת שערכה ביוזמת המציע להצעתו ומאלה שעלו מבדיקו
נ  ומידת סיונו המקצועי, מומחיותו, המלצות אודות המציע  יאמינותו של המציע, כישוריו, 

ו/או שביעות הרצון מאופן ביצוע התקשרויות קודמות עמו, הן של אחרים והן של החברה  
 .מעותישמיינתן משקל כאמור סיון קודם י. לנ/ כיוונים ה עירייהשל 

 
 ביטול ושינויים בפרויקט .15
 

לבטל את המכרז באם לא תוגש אף הצעה מתאימה לרבות  ועדת המכרזים תהיה רשאית   .15.1
ל תקציביות,  ביחס  מסיבות  או  ו/או  אחת  מהצעה  יותר  תוגש  לא  ו/או  המוקדם  אומדן 

בוטל המכרז כאמור  הבלעדי והמוחלט.    םלשיקול דעתוהכל  ארגוניות או מכל סיבה אחרת  
לנהל מו"מ עם כל המציעים ו/או חלקם ו/או עם כל גורם אחר   ת רשאיתהיה  החברה    -  לעיל

  הבלעדי  הם האחרים הנ"ל והכל לפי שיקול דעתולהתקשר עם מי מהמציעים וגם/או הגורמי
 . ועל פי דין

 
הבלעדי, לצמצם את   ה , לשיקול דעתרשאיתמבלי לגרוע מן האמור לעניין זה לעיל, החברה   .15.2

  ן תחילת ביצוע  לפנילחלוטין, בכל עת    ןו/או לבטל   ןו/או לעכב  מסרנה לביצועהעבודות אשר תי
בפועל ולמציע/לזוכה, לפי העניין, לא תהיה כל זכות תביעה וגם/או טענה בגין כך. החברה  

,  ןביצוע  במהלך  ןו/או לעכב  העבודות הבלעדי והמוחלט לצמצם את    ה, לשיקול דעתרשאית
 . לחוברת המכרז ג' ךמסמ – ם מיזאת על פי תנאי ההסכ

 
תבוצע  .15.3 אשר  לעבודות  ביחס  התמורה  כי  מפורשות  בזה  פי  מובהר  על  זה  נה  תשולם  מכרז 

מבלי למעט מהאמור לעיל בסעיף    .( על פי מדידת כמויות בפועלפאושלית )"הכל כלול". לא  
כי   מובהר בזה מפורשות  ו/או בכל מקום אחר במסמכי המכרז,  רשאית    תהיה  החברהזה 

יימסרו לו לביצוע, כולן או חלקן,    אשרו  זה  מכרז   מושא   עבודות ה   במכרז כי מהזוכה    לדרוש
 .  בפועל כמויות מדידת פי  על בגינן תחושב והתמורהיבוצעו על ידו  

 
   ת מדידת כמויותעבודות על ידי הזוכה בשיטה ברירת החברה כאמור בסעיף זה, קרי ביצוע  

דעתה  ולא   שיקול  לפי  תהא  חלקן,  או  כולן  הסכמתו  ,הבלעדיועי  קצהמפאושלית,    ו לאחר 
הזוכה מוותר בזה באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך, לרבות  

 כל טענה שעניינה הסתמכות ו/או אובדן רווח וכיו"ב.  
 
ו/או  תישא  החברה לא   .15.4 ו/או נזק שיגרמו למציע בקשר עם הכנת  בכל אחריות לכל הוצאה 

אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, לנזקים ו/או הוצאות שנגרמו    הגשת הצעתו למכרז, ובפרט
המכרז ו/או    נשואחלקית ו/או צמצום היקף העבודות  קבלת ההצעה או קבלתה ה-עקב אי

 ביטול המכרז. 
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, מסים לרבות מסים עקיפים )כדוגמת מכס, בלו,  עירוניים ואח'(,  ממשלתיים)היטלים  הכל   .15.5
 מס קניה( יכללו במחיר ההצעה. 

 
 הגשה  ערבות, חתימת החוזה, כשיר שני והשבת בר תוצאות המכרז ה בדהודע .16
 

 (. יהיהודעת הזכ – החברה תודיע לזוכה דבר זכייתו בהודעה בכתב שתשלח לו )להלן .16.1
 
ההתקשרות מול החברה    םההתקשרות, על הזוכה במכרז לחתום על הסככתנאי להשתכללות   .16.2

הזכייה    14בתוך   הודעת  מיום קבלת  יום  עשר(  ההסכם החתום  לה  ולהמציא  )ארבעה  את 
, לרבות נספח יא' אישורי קיום הביטוחים, ונספח יא'  ובצרוף כל המסמכים הנדרשים על פי 

(3 ( יא'  ונספח  מנזקים",  "פטור  הקבלן  הצהרת  )בשני  (  4(  בחום"  "עבודות  הקבלן  הצהרת 
וכן )בהתאמה(  ידי הקבלן  ועל  ידי המבטחת  על    עותקי מקור מכל מסמך( כשהם חתומים 

 . ערבות הביצוע
 
לא מילא הזוכה אחר התחייבויותיו כאמור לעיל, ייחשב הזוכה כמי שלא עמד אחר הצעתו,   .16.3

והחברה   תבוטל  במכרז  כך.   תרשאיתהיה  זכייתו  בשל  ההגשה  ערבות  חילוט  על  להורות 
המשתתף מוותר בזה באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין חילוט  

 יבות אלה.ה בנסההגש ערבות
 
ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, להכריז במעמד בחירת ההצעה הזוכה גם על   .16.4

כשיר שני. כשיר שני, ככל ויוכרז על ידי ועדת המכרזים, יוכרז כזוכה במכרז בכל מקרה בו,  
 מכל סיבה שהיא, לא ימלא הזוכה במכרז אחר התחייבויותיו כאמור בהוראות סעיף זה.

 
כל מקרה בו תכריז ועדת המכרזים על כשיר שני כאמור לעיל ובכל  שות, כי בזה מפורמובהר ב .16.5

יוכרז כזוכה במכרז בשל אי קיום התחייבויות הזוכה ו/או מכל סיבה   מקרה בו כשיר שני 
בכל מקרה בו  כי  אחרת, מתחייב המציע אשר הוכרז כשיר שני, בהתחייבות בלתי חוזרת,  

לביצוע, כולן או חלקן, מתחייב אותו כשיר שני לקבל  זה    תימסרנה לו העבודות נשוא מכרז
על עצמו את ביצוע העבודות אשר תימסרנה לו לביצוע באותם מחירים הנקובים בהצעתו של  

 הזוכה במכרז )ההצעה הזולה ביותר(. 
 
החברה תמסור לכל יתר המציעים הודעה בכתב על דחית הצעותיהם  כפוף להוראות סעיף זה,   .16.6

 , כפי שיפורט להלן: המוחזרת  הגשההות אליה תצורף ערב 
 

  והנספחים תושב לו ערבות ההגשה לאחר המצאת כלל המסמכים    –  הזוכה במכרז .16.6.1
  בהתאם ,  ביצוע  וערבות([  1' )יא]נספח    הביטוחיםקיום    אישור  לרבות,  הדרושים

 בהודעה הזכייה אשר תימסר לו.  וכאמור  ההתקשרות הסכם  לתנאי
 

קשרות החברה עם הזוכה  גשה לאחר השלמת התתושב לו ערבות הה  –  כשיר שני  .16.6.2
תשכלל   לא  בו  מקרה  בכל  שני  לכשיר  תושב  ההגשה  ערבות  לחילופין,  במכרז. 

תוך   במכרז,  הזוכה  עם  לו    15ההתקשרות  שנמסרה  מיום  ימים  עשר(  )חמישה 
הדרושים,   והנספחים  המסמכים  כלל  המצאת  לאחר  ורק  כך  על  לרבות  הודעה 

קיו הביטוחים  אישור  ) ]נספח  ם  הסכם    וערבות[  ( 1יא'  לתנאי  בהתאם  ביצוע, 
 ההתקשרות וכאמור בהודעה אשר תימסר לו. 

 
 סודיות ההצעה וזכות העיון במסמכי המכרז  .17

 
המכרזים  .17.1 ועדת  בפרוטוקול  לעיין  במכרז,  זכו  שלא  למציעים  תאפשר  המכרזים  ועדת 

ם( וחוק  להוראות הדין ]תקנות העיריות )מכרזי  בהתאםובמסמכי ההצעה הזוכה, כל זאת  
 חופש המידע[. 

 
מציע הסבור כי הצעתו, כולה או חלקה, כוללת סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים )להלן   .17.2

(, שלדעתו אין לאפשר בהם עיון למציעים האחרים במכרז, לאחר הכרזת  החלקים הסודיים  –
 : כדלקמןועדת המכרזים על ההצעה הזוכה, ינהג 
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ים הסודיים וסימן אותם באופן ברור  המציע יציין במפורש בהצעתו מהם החלק .17.2.1
 חד משמעי. ו

 
מציע שלא סימן את אותם חלקים סודיים בהצעתו, תראהו ועדת המכרזים כמי   .17.2.2

שהסכים ללא סייג למסירת הצעתו לעיון המציעים האחרים, במידה ויוכרז כזוכה  
במכרז. מציע שסימן בהצעתו את אותם חלקים סודיים, תראהו ועדת המכרזים  

שהסכי שלא  כמי  חלקים  אותם  למסירת  סייג,  ללא  סודיים  ומנו  סם,  כחלקים 
 לעיון המציעים האחרים, במידה ויוכרז כזוכה במכרז.  

 
סימן המציע בהצעתו חלקים סודיים, יראוהו כמי שהסכים, ללא סייג, כי אותם   .17.2.3

גם   סודיים  חלקים  מהווהים  סודיים  כחלקים  בהצעתו  סומנו  אשר  חלקים 
יתר  האחרים ולפיכך, תראהו ועדת המכרזים שמי שו  בהצעותיהם של המשתתפים

 מראש על זכות העיון בחלקים אלה של המציעים האחרים.
 

נתון   .17.2.4 כאמור  העיון  זכות  היקף  בדבר  הדעת  שיקול  כי  יודגש,  ספק  הסר  למען 
 בלעדית לועדת המכרזים, אשר תפעל בעניין זה על פי דין.

 
יים בהצעה הזוכה, תיתן על  החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים הסוד .17.2.5

מכרז ותאפשר לו להשיג על החלטתה בתוך פרק הזמן אשר  תראה לזוכה בהכך  
 ייקבע על ידה ובהתאם להנחיותיה. 

 
בחלקים   .17.2.6 עיון  בדבר  במכרז  הזוכה  השגת  את  לדחות  המכרזים  ועדת  החליטה 

של   לעיונו  הצעתו  העמת  טרם  במכרז  לזוכה  כך  על  תודיע  שבהצעתו,  הסודיים 
 .המבקש

 
 במכרז  התחייבויות והצהרות הזוכה .18

 
ה כאמור, יחתום  יממועד מסירת הודעת הזכי ימים )ארבעה עשר(   14תוך הזוכה מתחייב כי  .18.1

עם החברה על ההסכם בנוסח המצ"ב וימציא לה את כל האישורים הנדרשים על פי ההסכם 
קיומם  מאת חברת ביטוח בישראל על דבר    אישור חתום ותקף, לרבות  ובהתאם להוראותי 

המצורף  הביטוחי  של   בנוסח  ) ]נספח    להסכםקבלן  מנזקים  [(1יא'  פטור  הצהרת  לרבות   ,
וערבות הקבלן    (( בחתימת4(( בחתימת הקבלן, הצהרת עבודות בחום )נספח יא' )3)נספח יא' )

כמפורט בגוף ההסכם. ההצעה מהווה חלק בלתי נפרד מן ההסכם, בכפוף להפחתות    ביצוע
 א ומתן עם הזוכה. שנעשו בה בעקבות מש

 
הזוכה   .18.2 איזה  נמנע  להמציא  ו/או  לעיל  האמור  המועד  עד  החברה  עם  ההסכם  על  מלחתום 

המציע   עם  ההסכם  על  ולחתום  זכייתו  לבטל  רשאית  החברה  תהא  דלעיל,  מהאישורים 
, או לבטל את המכרז, והכל לפי שיקול  או כל מציע אחרשהצעתו מדורגת לאחר הצעת הזוכה  

ה של  הבלעדי  ודעתה  זאת/חברה  הערבות,  את  לחלט  אחרת   או  זכות  מכל  לגרוע  ומבלי 
 שתעמוד לחברה כלפי המציע, במקרה כזה, עפ"י כל דין. 

 
 בכבוד רב,           

 שלומי קטרי, מנכ"ל   
 החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע בע"מ 
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 בפרויקטובעלי התפקיד  רשימת היועצים  –  1- 'אמסמך 
 

 משרד תפקיד 

 ברן ישראל בע"מ  יקוח ניהול ופ
 אריק ון וילט  אדריכל מוביל 

 צור וולף  ראשי  -אדריכל נוף 

 לרמן  אסף  אדריכל מבנים 

 PLAYPLUS ניהול החוויה 

 התעשייה  ניהול התוכן  

 שמוליק ידוב  זאולוג 

 שאול שמיל  מיזוג 

 אי וי מהנדסים   תברואה 

 י.אהרוני  חשמל 

 עמוס בלזיצמן  נגישות 

 טנדו  ביטחון 

 לבטח  בטיחות 

 שגית ונעמה  לו"ז 

 איטומקס  איטום 

 לביא בט  קונסטרוקציה 

 אופק הנדסה   כבישים ותנועה 

 דקר פיזי  -כבישים

 גאוסול  יועץ קרקע 

 רטרופיט  בניה ירוקה 

 לביא נטיף אלגביש  הידרולוג 

 מיזומי גינות מים  יועץ בריכות 

 גיל אורנן  יועץ אלומיניום 

 רוני וולטמן  אחזקה 
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 טופס הצעת המציע  – ' במסמך 
 

       לכבוד 
   מ "בעבאר שבע  לפיתוח הכלכלית החברה

     29גרשון דובנבוים  ' רח
      באר שבע

 
       .,נ.ג.א
 

 512/2020' מספאושלי  פומבי מכרז – והתחייבויות הצהרות, הצעה טופס
 
שבחנתי/נו לעומק והבנתי/נו את כל    אני/ו הח"מ __________________ מצהיר/ים בזאת כי לאחר .1

התנאים למכרז, החוזה, המפרט/ים הטכני/ים, כתב הכמויות והתכניות המפורטים בחוברת המכרז  
, ולאחר שביקרתי/נו במקום שנועד לביצוע העבודות נשוא המכרז  )ככל ומצורפים(  והמצורפים אליה 

בעקבות בירורים שערכתי/נו, כל הפרטים  (, ובדקתי/נו אותו, ולאחר שנודעו לי/נו,  העבודות  –  )להלן
געים לביצוען של העבודות והאפשרויות לביצוען, הנני/ו מציע/ים בזאת לבצע את העבודות במחיר  הנו

 שלי/נו. הפאושלית מהווה את הצעת המחיר הוהחתום על ידי/נו, המלא הנקוב בטופס הצעתנו, 

 
  והגשתי/נו הצעתי/נו זו על סמך בדיקתי/נו   והבנתי/נו היטב את כל מסמכי המכרז ותנאיוקראתי/נו   .2

דרישות   ו/או  תביעות  כל  מלהציג  מנוע/ים  ואהיה/נהיה  שערכתי/נו  ובירורים  המכרז  מסמכי  את 
שתתבססנה על אי ידיעה ו/או אי הבנה של תנאי המכרז ומסמכיו או כל חלק מהם ואני/נו מוותר/ים  

מקבל/ים על עצמי/נו את כל ההתחייבויות  טענות כאלה; מוצהר ומוסכם בזאת כי אני/ו  מראש על  
 תנאים הכלולים בחוברת המכרז ללא כל הסתייגות. וה

 
  1י/נו כאמור בסעיפים י מוצהר ומוסכם בזאת, כי אני/ו ביססתי/נו את הצעתי/נו זאת על סמך בדיקות .3

של אי  כל טענות   תביעות או דרישות שתתבססנה על דלעיל ועל כן אהיה/נהיה מנוע/ים מלהציג כל 2-ו
הבנה של תנאי המכרז או איזה מקרב המסמכים הנ"ל ואני/ו מוותר/ים מראש על כל    ה וגם/או אי ידיע

 טענות כאלה. 
 
ידוע ומוסכם כי העבודות תתבצענה בהתאם למסמכי מכרז זה וכי התמורה תשולם על בסיס הצעתי/נו   .4

על פי מדידת כמויות  ולא  פאושלית )"הכל כלול"(    , ונספחיג', על    ךמסמ  – בהתאם להוראות ההסכם  
 וספירת יחידות ואני/ו מוותר/ים על כל טענה בקשר לכך. 

 
כי שירותי ניהול הפרויקט יינתנו על ידי החברה. משכך, החברה תנכה מכל חשבון,  ידוע ומוסכם עלינו  .5

)חמישה אחוזים( מערך    5%, סך כספי בשיעור  לתשלום  אושרוי   ידינו/חלקי או סופי אשר יוגש על ידי
סכום זה ישמש תקורת החברה בגין מתן שירותי תאום וניהול הפרויקט, הוצאות תקורה,    חשבון. ה

כי  וכיו"ב.   מצהיר/ים  והצעתי/הצעתנו  בחשבון  הבאנו  אני/ו  זה  סך  ם/מסכיאני/ו  נתון  לניכוי  מים 
 דרישה ו/או טענה כלפי החברה עקב כך. ים על כל תביעה ו/או /מוותראני/ו  כאמור. 

 
התמורה הנקובה בהצעתי/נו מניחה את דעתי/נו ומהווה תמורה מלאה, שלמה    צאתי/נו, כיבדקתי/נו ומ .6

בהצעתי/נו הינם סופיים,    המחיריםי/נו נשוא מכרז זה. עוד אני/ו מאשר/ים כי  י והוגנת לכל התחייבויות
ג,  המיוחדות, בין הכלליות ובין האחרות, מכל מין וסו  לא ישתנו, והם כוללים את כל ההוצאות, בין

הצעתי/נו זו  להמצורפים    המכרז וכל המסמכיםהכרוכות בביצוע העבודות, בהתאם לדרישות מסמכי  
כל אחד   של  או  תנאי ההסכם  של  ידיעה  אי  או  הבנה,  אי  בשל  טענה  או  שום תביעה  א/נציג  לא  וכי 

 עה. מהמסמכים הקשורים להסכם או של מסמכי ההצ
 

סיון הדרושים  ישיונות, האישורים, כוח האדם והנ י, הראני/ו מצהיר/ים כי ברשותי/נו המומחיות, הידע .7
נשוא המכרז וכי הצעתנו זאת הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות שלנו  העבודות  של    ןלשם ביצוע 

 במציע. עפ"י מסמכי היסוד שלנו וכי הגשתה אושרה על ידי הגופים המוסמכים 
 

ו אך ורק באמצעות מי שמורשה לבצען על פי  אני/ו מצהיר/ים ומאשר/ים כי העבודות יבוצעו על ידי/נ .8
שיונות, ההיתרים והאישורים  יסה ומיומן וכי יהיו בידי/נו במהלך כל ביצוע העבודות כל הרכל דין, מנו

 הנדרשים בדין לביצוען על ידי/נו. 
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שם "הספר  בהטכני הכללי של הועדה הבינמשרדית הידוע    אני/ו מצהיר/ים ומאשר/ים, כי המפרט .9
מוכר וידוע לי/לנו היטב ויחול על    -עד לחודש פרסומו של המכרז    -  כל פרטיו ועדכוניו  הכחול" על 

עוד  העבודות אלא אם נקבע מפורשות אחרת כי.  ומאשר/ים,  בכל מקרה הוראות   אני/ו מצהיר/ים 
 לנה על התקשרותנו זו מול החברה. ( לא תחו3210חוזה המדף הממשלתי )חוזה 

 
ניה, קשירת קשר או חבירה בחוזה עם כל  מוגשת בתום לב וללא כל קנו אני/ו מצהיר/ים כי הצעה זאת .10

 מציע אחר לאותו מכרז. 

 
)ארבעה    14בתוך    מול החברה זאת תתקבל, אני/ו מתחייב/ים בזאת לחתום על החוזה    תי/נואם הצע .11

מיום קבלת דרישתכם הראשונה ולמסור בידיכם כל המסמכים כנדרש במסמכי  )קלנדריים(  ימים  עשר(  
 רז.המכ

 
הנני/ו מצהיר/ים כי כל האמור בהצעתי/נו על נספחיה הינו אמת וכי הנני/ו עומד/ים בתנאים הנדרשים   .12

 במסמכי המכרז באשר למציעי הצעה למכרז. 
 

יום  )תשעים(    90לשינוי ותהא תקפה לתקופה של    הצעה זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או  .13
ל  האחרון  מהמועד למכרז.  ההצעות  דרישתלהגשת  לתקופה    כםפי  ההצעה  תוקף  את  אאריך/נאריך 

 לשם בחירת הזוכה במכרז.    על ידכםנוספת כפי הנדרש 
 

לנכון, בדבר   והבלעדי, כל הוכחה שתרא כםממני/ו, עפ"י שיקול דעת ותדרששהנני/ו מסכים/מים לכך  .14
ללקוחותיי/נו ולכל    וסיוני/נו ורמתי/נו המקצועית, ו/או בדבר היכולת הכספית שלי/נו, תפנ יכושרי/נו, נ

לקבלת מידע בקשר לכל העניינים האמורים לעיל ולכל מידע אחר עלי/נו    כם,אדם אחר, לפי בחירת
 הבלעדי.   כםול דעתשהוא רלוונטי להצעתי/נו ולמכרז, על פי שיק 

 
, להחליט שלא לדון ו/או לא לקבל ו/או  כםלשיקול דעת  םרשאי  תהיוידוע לי/נו ואני/ו מסכים/מים, כי   .15

הילב ו/או לחברה  לעירייה  רעינ ה  חור בהצעתי/נו אם  על    סיון  עמי/נו בכל הקשור לעבודות שבוצעו 
בהם, בטיב השירותים, ביכולתי/נו    ידי/נו ובין היתר, בקשר עם כושרי/נו, בלוחות הזמנים ועמידתי/נו 

בהתחייבויות.    תי/נולבצע את העבודות, בדרכי התנהלותי/נו, באמינותי/נו, במיומנותי/נו, ובאופן עמיד 
לפסול הצעה שהוגשה בתאום עם מציעים אחרים אם יוכח לכאורה קשר כזה ו/או אם  תהיו רשאים  כן  

קשרי בעלות בין המציעים, קשרים בין חברות  כי קיים קשר מוקדם בין המציעים, ובכלל זה    תםמצא
 אחיות, קשרים בין חברות בנות וכיוצ"ב ו/או אם קיים חשש כי ההצעה תכסיסנית. 

 
אם לא אמלא/נמלא אחר הצעתי/נו או לא אקיים/נקיים איזה מהתחייבויותיי/נו כאמור, תהיו רשאים,   .16

לגרוע מכל סעד אחר הנתון לכם על פי  מבלי להזדקק להסכמתי/נו או למתן הודעה מוקדמת ומבלי  
צויים  ת להצעתי/נו וזאת, כפיוהמצורפ   בנקאיתה  ערבותמסמכי המכרז ו/או על פי כל דין, לחלט את ה 

 גרם לכם עקב כך.  ימראש לנזקים והפסדים העלולים לה קבועים ומוערכים


לחוברת  אני הח"מ, לאחר שקראתי, עיינתי ובדקתי את כלל מסמכי המכרז והוראותיו, בין אם צורפו   .17

מתחייב בזה לבצע   ,לרבות כלל המסמכים המצויים בתיק המכרז במערכת "רמדור"וובין אם לאו, זו 
  בטופס במחירים הנקובים  כאמור  עות רצונכם המלא  ות נשוא המכרז, בשלמותן ולשבי את כלל העבוד
: החתום על ידי המהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרזהצעת המציע 

 
התכניות,  ,, בהתאם לתנאי המכרזזהלבצע את מלוא העבודות מושא מכרז הצעתי/נו היא  

אחוזים( ביחס   מילים: _________בהנחה אחידה וכוללת בשיעור ___ )בוההסכם, המפרטים 

 . המכרזכל כתב הכמויות של מחיר הכולל של ל
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 הגשה נוסח כתב ערבות  -  1 נספח
 
 

 
          לכבוד 

    בע"מ  באר שבע החברה הכלכלית לפיתוח 
      29גרשון דובנבוים  רח' 

        באר שבע
 

          א.ג.נ., 
 

 ערבות בנקאית הנדון: 
 

( אנו ערבים בזאת  המציע  –  )להלן  ח.פ./ח.צ./ת.ז. ___________  _________________  פי בקשת-על
של   לסך  עד  סכום  כל  לסילוק  חדשיםאלף  מאות    ארבע)  ₪  400,000כלפיכם  הפרשי    ,(שקלים  בתוספת 

לביצוע עבודות    512/2020מס'  פאושלי  פומבי  הצמדה למדד וזאת בקשר עם השתתפותו של המציע במכרז  
( ולהבטחת מילוי שלם ומלא  המכרז  –  )להלן  בבאר שבע  ZOOל( בנגב  מבנה כניסה + מבנה תפעו בנאיות )

 . על ידי המציע של כל תנאי המכרז 
 

הצמדה מיד עם  כום עד לסכום הקרן בתוספת הפרשי  כל ס  באופן מידי אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם  
באופן  מק ו/או להוכיח את דרישתכם  דרישתכם הראשונה מאתנו, מבלי להטיל עליכם חובה לבסס ו/או לנ

 . וכלשה
 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את התשלום של סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה או כל חלק ממנו  
ד שסך כל דרישותיכם לא יעלה  בדרישה אחת או במספר דרישות ואנו מתחייבים למלא דרישותיכם, ובלב

 על סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה.  
 

 זה:ת בוערבכתב 
 
 המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. תשומות הבניהמדד מחירי  –" מדד"
 .]או בסמוך לכך[ 2020אוגוסט   15ביום שפורסם  2020 יולימדד חודש   –" הבסיסמדד "
 קודם לביצועו של כל תשלום בפועל על פי כתב זה.האחרון הידוע המדד   –" המדד החדש "
 

ההפרש    , יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלתהבסיסה לעומת מדד  אם יתברר כי המדד החדש על
 בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הקרן מחולק במדד היסודי. 

 
 ינה ניתנת לביטול. התחייבותנו על פי כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה וא

 
   יא.התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שה

 
 ועד בכלל.   2021לשנת  ינואר לחודש  19ערבות זו תשאר בתוקפה עד ליום 

 
  ערבות זו תוארך לתקופות נוספות על פי דרישת החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע בע"מ, שתתקבל על

 למועד הנקוב לעיל. ידינו עד  
 
 
 
 

 
   בכבוד רב, 

  
                        ___________________ 
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   בתנאי הסף התצהיר בדבר עמיד –  2נספח 
 
 

אני הח"מ ______________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי  
 כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה 

 
 (. המציע  –./ח.צ )להלן בשם _______________________ ח.פהנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה 

 
 תנאי הסף של המכרז, כדלקמן:  בכל המציע עומד  .1

 
בישראל .1.1 כדין  רשום  תאגיד  או  ישראל  אזרח  יחיד  אחת,  משפטית  אישיות  הוא  )לא   המציע 

 .תתאפשר הגשת הצעות במשותף(
 

ההמציע   .1.2 מוכר  קבלן  לרישום  הינו  החוק  )עפ"י  הקבלנים  בפנקס  ההצעה  הגשת  ביום  רשום 
לעבוד התשכ"טקבלנים  בנאיות,  הנדסה  בענ  1969–ות  פיו(  על  (  בניה)  100ראשי    ףוהתקנות 

 .  3-'גבסיווג 
 
 ביצוע  בתחום  מפעילותונובע  ה ,  2019- ו  2018,  2017של המציע בשנים    המצטברהמחזור הכספי   .1.3

 ()לא כולל מע"מ(, לפחות. ₪ מיליוןארבעים וחמישה  ₪ ) מיליון  45, עומד על בנאיות עבודות
 

אינו מצוי בהליכי פירוק )בין קבוע ובין זמני, בין מרצון ובין על ידי בית המשפט(, יע  המצבנוסף,  
בעניינו בקשות להליכים אלה או דומים. בעניינו של  הקפאת הליכים, כינוס נכסים ואין תלויות  

הכספיים   בדוחות  נרשמה  ולא  מפרק  ו/או  מיוחד  מנהל  ו/או  נכסים  כונס  מונה  לא  המציע 
 ציע הערת 'עסק חי'. האחרונים של המ

 
בביצוע   .1.4 מוכח  ניסיון  בלבד,  בעצמו  חינוךלמציע,   / ציבור  מוסדות  להקמת  בנאיות  ,  עבודות 

לא    כל אחד מהם, לפחות, שהיקף  )שני( מזמינים  2ד מפתח", עבור  כקבלן ראשי בשיטת "ע
  1/1/2017מיליון ₪ )חמישה עשר מיליון ₪( וזאת במהלך התקופה שמיום    15יפחת מסך של  

 . 31/5/2020עד ו
 
ניסיון מוכח בביצוע   .1.5 עבודות שלד להקמת  למציע, בעצמו או באמצעות קבלן משנה מטעמו, 

משרד  / חינוך   / ציבור  ב  יםמוסדות  חשוף,  בטון  גימור  פרויקטים   2-ברמת  לפחות,  )שני(   ,
ועד    1/1/2017מ"ר בנוי וזאת במהלך התקופה שמיום    1,500-לא יפחת מ  כל אחד מהםשהיקף  

31/5/2020 . 
 
 .לתנאי המכרז 10.3המציע צרף להצעתו ערבות הגשה כאמור בסעיף  .1.6
 
 המציע השתתף בסיור קבלנים. .1.7
 
 המציע שילם את דמי ההשתתפות במכרז.  .1.8
 

 ה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.  ז .2
     _______________                                       

 חתימת המצהיר 
 
 
 

 אישור 
 

בפני  הופיע   ______________ ביום  כי  בזה  מאשר  שברחוב  י הנני  במשרדי   ,__________________ עו"ד   ,
_______________________, מר/גב' ___________________,  זיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה  ____________   

כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות   להצהיר את האמת שאם לאשהזהרתיו/ה כי עליו/ה  ולאחר  
 הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.

         ___________________ 
  ,עו"ד ____________                       



  
 

 __ : _______________המציע  חתימת
   128מתוך  24עמוד 

 

 

 מינימום והעדר הרשעה פלילית תצהיר לענין העסקת עובדים זרים, שכר  –  3נספח 
 

 
י הח"מ ______________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי  נא

 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:
 
בשם   .1 זה  תצהיר  על  לחתום  מוסמך/כת  _________ הנני  ח.פ./ח.צ   ____________________,  

לביצוע עבודות בנאיות )מבנה כניסה + מבנה תפעול( בנגב    512/2020מס'  פאושלי  פומבי  מכרז  ב המציע  
ZOO בבאר שבע . 

 

   בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום בשנה    לא הורשע המציע
 מכרז.ב ותהגשת הצע האחרון לשקדמה למועד  חודשים(  12)

 
  ההרשעה האחרונה   –  עובדים זרים  בירות או יותר לפי חוקבפסק דין חלוט בשתי ע הורשע המציע

 צעות במכרז. האחרון להגשת ההשנים שקדמו למועד ( 3) לא היתה בשלוש 
 
  ההרשעה האחרונה    –   בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום  הורשעהמציע

 ז. האחרון להגשת הצעות במכרהשנים שקדמו למועד  (3)  לא היתה בשלוש
 

כי  המציע   למכרז  מצהיר  הקשור  בכל  לפיו  יפעל  העבודות  דיולביצוע  כל  להוראות  ני  בהתאם 
ידוע למציע כי הפרה  וכל תקנות מכוחו.    1953-התשי"ג  ,ובכלל זה הוראות חוק עבודת נוער  העבודה

 של התחייבויות המציע מכוח המכרז. יסודיתשל כל אחת מהוראות אלה תהווה הפרה 
 
 לא הורשע  השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה    7-בממנהליו    המציע ו/או מי

ו כרוכה באלימות או בעבירת מירמה או בעבירה הנוגעת לתחום עיסוקו  בעבירה שיש עמה קלון א
המציע  למכרז7)  בשבעוזאת    של  הצעות  להגשת  האחרון  למועד  שקדמו  השנים  למציע  (  ידוע   .

ולא תהא לו כל  בירות כאמור, הצעתו לא תיבחר כזוכה במכרז שבמקרה של הרשעה באיזה מן הע
 טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

 
  השנים שקדמו    7-בכמו כן למיטב ידיעתי לא מתנהלים במועד זה נגד המציע ו/או נגד מי ממנהליו

חקירה פלילית או הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית  למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה 
 .  לעיל כאמור

 
 יע ו/או נגד  לחלופין* מתנהלים הליכים משפטיים או חקירה פלילית או הוגש כתב אישום נגד המצ

 כמפורט להלן: לעיל  בגין עבירה פלילית כאמור כאמור לעיל מי ממנהליו 
 ______________________________________________________________________

___________________________________________________________  . 
 

עת המציע עקב הליכים ו/או חקירה ו/או הגשת  ידוע למציע כי לחברה יהיה שיקול דעת לא לבחור בהצ
 כתב אישום, כפי שפורט לעיל ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. 

 
 פרט בהתאם לנדרש לובמקומות המיועדים לכך  Xעל המציע לסמן *
 

 וכן תצהירי זה אמת.  חתימתי ות  זה שמי, זו .2
                                  __________________ 

 חתימת המצהיר                
       

 אישור
 

מר/גב'   ,___________ שברחוב  במשרדי   ,__________ עו"ד  בפני,  הופיע   _____ ביום  כי  בזה  מאשר  הנני 
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר רה  ____________  ולאחר  ________,  שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספ

את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה  
 עליה בפני. 

         ___________________ 
 "ד, עו_____________  



  
 

 __ : _______________המציע  חתימת
   128מתוך  25עמוד 

 

 

 תצהיר בדבר הימנעות מהעסקת עברייני מין –  א3נספח 
 

 לעניין החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימיםהצהרה/התחייבות  
 

אני הח"מ ______________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי  
 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:

 
 (. המציע  –___________ ח.פ./ח.צ )להלן  היר זה בשם ______________הנני מוסמך/כת לחתום על תצ

 

הנני מצהיר בזאת כי ידוע לי כי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א   .1
לביצוע    512/2020  במסגרת מכרז מס'  כקבלן מבצע(, חל עלי  החוק  –והתקנות לפיו )להלן    2001  –

החברה הכלכלית לפיתוח  של    בבאר שבע  ZOOיסה + מבנה תפעול( בנגב  עבודות בנאיות )מבנה כנ
 באר שבע בע"מ. 

 
הנני מצהיר בזאת כי ידוע לי כי בהתאם לחוק, חל איסור על העסקת בגיר ללא קבלת אישור מראש    .2

לפי החוק. אישור כאמור יכול להתקבל מהמשטרה  ממשטרת ישראל המעיד כי ההעסקה מותרת  
יר וצילום  ועמד לעבודה או על ידי המעסיק/המוסד בצירוף ייפוי כוח מטעם הבגהן על ידי הבגיר המ 

 ת.ז של הבגיר והכל בהתאם לחוק. 
 

הנני מתחייב למלא אחר כל דרישות החוק בנוגע לחובה לקבל את אישור המשטרה לגבי כל אדם   .3
 ב מהוראות החוק, לשמור את האישורים ולהציגם בכל עת שאדרש.או גוף, כמתחיי

 
מהננ  .4 הקשור  י  נושא  בכל  מטעמה  מי  ו/או  הכלכלית  החברה  הנחיות  אחר  בדיוק  לפעול  תחייב 

להתחייבותי זו וכי לא אעסיק בגיר בביצוע העבודות נשוא המכרז מבלי לקבל אישור העסקה בגיר  
 כאמור. 

 
טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר  הנני מצהיר כי לא תהיה לי כל  .5

 ום התחייבויותיי על פי החוק.  לקי
 
 
 

 : חתימת המציע
 

  
____     ___________ ___  __________    ____     ___________      ______________ 

               מורשה' זהות/עוסק מס           חתימה/חותמת                      תאריך      שם          



  
 

 __ : _______________המציע  חתימת
   128מתוך  26עמוד 

 

 

 ים אישור רו"ח בדבר מחזורים כספי  –  4נספח 
 

 
 

       לכבוד 
   בע"מ   באר שבעהחברה הכלכלית לפיתוח 

     29גרשון דובנבוים  רח' 
      באר שבע

 
       א.ג.נ., 

 
 אישור רו"ח בדבר היקף פעילות כספית הנדון: 

 
ח.פ./ח.צ./ת.ז._______________     ______________________ וכרואה  (  המציע  –)להלן  לבקשת 

ביקרה המציע,  של  בהחשבון  מסויימים  פרטים  מתייחס  נו  זה  אישור  ידו.  על  אושרו  אשר  המציע  צעת 
 כדלקמן: בחוברת המכרז(,  2)נספח ביחס לעמידתו בתנאי הסף  ולפרטים שאושרו ע"י המציע בתצהיר

 
 
 גיד רשום כדין בישראל. מציע הוא תאה .1

 
  עבודות   ביצוע  בתחום  מפעילותונובע  ה,  2019- ו  2018,  2017של המציע בשנים  המצטבר  המחזור הכספי   .2

 ()לא כולל מע"מ(, לפחות. ₪ מיליון_______________  ₪ )  מיליון_____ , עומד על  בנאיות
 

בהליכי פירוק )בין קבוע ובין זמני, בין מרצון ובין על ידי בית  בנוסף, אנו מאשרים כי המציע אינו מצוי   .3
בקשות  בעניינו  תלויות  ואין  נכסים  כינוס  הליכים,  הקפאת  וכי    המשפט(,  דומים  או  אלה  להליכים 

בעניינו של המציע לא מונה כונס נכסים ו/או מנהל מיוחד ו/או מפרק ולא נרשמה בדוחות הכספיים  
 עסק חי'. ים של המציע הערת 'האחרונ

 
 . אחריותי היא לחוות דעה על האישור בהתבסס על ביקורתי. והצהרתו של המציע הינו באחריות 

 
 ני ביקורת מקובלים.  ערכתי את הביקורת בהתאם לתק

 
לדעתי, האישור משקף באופן נאות בהתאם לספרי החשבונות של המציע ובהתאם למסמכים אחרים, מכל  

 המידע הכלול בו. הבחינות המהותיות, את 
 
 
 
 
 

   ________                    ____________________________ 
 )שם רוה"ח, חתימה, חותמת(             תאריך    

 
 

 
  



  
 

 __ : _______________המציע  חתימת
   128מתוך  27עמוד 

 

 

 תצהיר המציע + פירוט ניסיון מקצועי  –  5נספח 
 בנאיות עבודות 

 
 הנחיות כלליות:

לצורך עמידתו בתנאי הסף בדבר ניסיון מקצועי מוכח    המציעפרוט ניסיון של    שלהלן יכלולהתצהיר   •
 . בנאיותעבודות בביצוע 

 וכחות(: המציע יצרף להצעתו אסמכתא להוכחת אלה )אין מניעה שאותה אסמכתא תשמש למספר ה •
o  של כל אחד מהפרויקטים המוצגים על ידי המציע, כגון חשבונות סופיים   ההשלמה מועד

 מאושרים או אישורי מזמין או תעודת השלמה.  
o של כל אחד מהפרויקטים המוצגים על ידי המציע, כגון חשבונות סופיים    ההיקף הכספי

 מאושרים או אישורי מזמין בדבר היקף כספי בפועל.
 

 ו זה ולטבלה שלהלן: צרף לתצהירעל המציע ל
 אסמכתאות המעידות על נכונות הצהרתו;  .1

 פירוט ניסיון המקצועי; .2
 .פרופיל מקצועי .3

 
 
 
 

______________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי  אני הח"מ  
 ב, כדלקמן:אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכת

 
)להלן    _____________ ח.פ./ח.צ   __________ חברת  בשם  זה  תצהיר  על  לחתום  מוסמך/כת    – הנני 

 (.המציע
 
 ה בזה כי כל הפרטים שמילאתי בטבלאות המצ"ב נכונים ומדויקים. /הריני מצהיר  .1
 
 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.   .2
 
 
 

                                          _________________ 
 חתימת המצהיר                          

 
 

 א י ש ו ר 
 

בפני,   הופיע   _____ ביום  כי  בזה  מאשר  מר/גב' הנני   ,___________ שברחוב  במשרדי   ,__________ עו"ד 
________,  שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה  ____________  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר 

האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה    את
 עליה בפני. 

 
 
          ___________________ 

 ,עו"ד                     
 



  
 

 __ : _______________המציע  חתימת
   128מתוך  28עמוד 

 

 

 בנאיות עבודות ריכוז הפרטים בדבר ניסיון מקצועי בביצוע 
 

תיאור האתר   שם המזמין  מס'
 וכתובתו 

פירוט 
מהות ו

בודות הע
 שבוצעו

מועד 
תחילת  
וסיום  

 העבודות 

היקף כספי  
)לא כולל  
 מע"מ(*

שם איש  
קשר 

במזמין +  
 טלפון ישיר

1   
 
 
 
 

    

2   
 
 
 
 

    

3   
 
 
 
 

    

4   
 
 
 
 

    

5   
 
 
 
 

    

 
 

  /ן סופי -על המציע לצרף להצעתו לשם הוכחת היקף כספי של הפרויקטים הנזכרים לעיל צילום של ח
ין  ן טרום סופי / אישור מזמ-דף אחרון של חשבון סופי חתום ומאושר על ידי מזמין העבודות / ח

 מועדי ביצוע והיקפי ביצוע.העבודה בדבר 
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 נוסח המלצה לשימוש המציע  – א 5נספח 
 בנאיות  עבודות 

  בנאיותאר שבע עבודות טופס זה ישמש מציעים שלא ביצעו עבור החברה הכלכלית ו/או עבור עיריית ב –שימו לב 
המלצות, לפחות, מהן   4לתנאי המכרז. מציע כאמור יצרף להצעתו  3.4שהסתיימו במועד הרלוונטי כאמור בסעיף 

פרויקטים אשר ינוקדו בהתבסס על חוות דעת המזמין על פי הפרמטרים המפורטים  2תבחר החברה הכלכלית 
 ב להלן. 5ספח בנ

בתקופה הרלוונטית עבור החברה הכלכלית ו/או עיריית באר שבע, פטורים  בנאיותמציעים אשר ביצעו עבודות 
הפרויקטים  2-מצירוף המלצות וניקוד האיכות יוענק להם על פי ניסיון החברה הכלכלית ו/או העירייה בהתייחס ל

 האחרונים שבוצעו על ידי המציע. 
 

 
 

             לכבוד
   הכלכלית לפיתוח באר שבע בע"מ החברה 

     באמצעות המציע 
 

       א.ג.נ.,
 

 על ידי המציע בנאיות בדבר ביצוע עבודות אישור הנדון: 
 

 ____________________     שם המזמין: 
 

 ____________________  שם מנהל היחידה הרלוונטי:
 

 ____________________  טלפון ליצירת קשר )חובה(: 
 

נו מאשרים בזה כי המציע/ה _________________________________ ביצע/ה עבורנו את  נה .א
 בלבד(: 31/5/2020עד   2017הפרויקטים הבאים )במהלך השנים 

 
 פירוט העבודות  שם הפרויקט 

,  גמר, שלד)עבודות 
 וכו'( בטונים  

מועד סיום  
 ביצוע 

 )מסירה סופית( 

 היקף כספי 
ן סופי / טרום סופי  -)לפי ח 

היקף   + ושר המצ"ב(מא
 במ"ר

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
הנ"ל   .ב למציע/ה  כי  בזה  מאשרים  אין הננו   / המיותר)  יש  את  תלויות  *מחק  משפטיות  תביעות   )

 ועומדות כלפינו. 
 
 
 

 
 פרטי החותם )שם מלא + תפקיד(: _____________________ 

 
 _________________________ חתימה + חותמת: 

 
 בלבד )חתימה + חותמת(.  המזמיןתום על ידי זה צריך להיות ח חשוב: טופס המלצה
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 טופס חוות דעת מקצועית  –ב  5נספח 
 לא לשימוש המציע 

 
 תאריך: __________ 

 שם המזמין: _________________ 
 

 שם הפרויקט: _______________ 
 

 ____________________ שם הקבלן המבצע: 
 

 _ שם הגורם המנקד: ___________________ 
 

ציון  הנבדק הקריטריון 
 סקמ

 לשורה

במידה  
מועטה 

 מאוד
(20% ) 

במידה  
 מועטה

(40% ) 

 מסכים
(60% ) 

במידה  
 רבה

(80% ) 

במידה  
רבה 
 מאוד

(100% ) 
 
 

 איכות ומקצועיות 

ביצוע על פי   •
התכניות לביצוע  

 והמפרטים  

מיקצועיות בביצוע   •
העבודות ואיכות  

 החומרים 

התמחות בביצוע   •
עבודות בטון חשוף  

 גבוהה  ברמה

ביצוע בדיקות   •
 איכות ומבחנים 

 
 
 
 
 

 נק'  12

     

 
 

 אתר הביצוע  ניהול

ניהול אתר ברמה   •
גבוהה כולל שמירה  

על ניקיון וחזות  
 האתר.

  ניהול צמוד •
ומעורבות בעבודות  

 קבלני משנה  

שיתוף פעולה עם   •
המזמין וקבלנים  

 אחרים 

 
 
 
 
 

 נק'  10

     

 
 

  צוות עובדים
 וניהולם 

רמה גבוהה של   •
  ות הניהול )כוללצו

מהנדס ביצוע ומנהל  
 עבודה( 

צוותי עבודה   •
 מקצועיים

זמינות גבוהה   •
לצוות חלופי או  

 תגבור בעת הצורך 
 

 
 
 
 
 

 נק'  10

     

 
 בטיחות וציוד 

שמירה והקפדה על   •
 כללי הבטיחות 

ציוד ברמה גבוהה   •
 )מנופים, פיגומים( 

 
 

 נק'  12
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שימוש בטפסות   •
חדשות ברמה  

 גבוהה 
רמה גבוהה של   •

- ייםאמצעים משרד
מחשבים ותוכנות  

 ניהול 
 

ניהול ומעקב אחר  
  לוח זמנים
 וחשבונות 

ניהול הביצוע תוך   •
מעקב בעזרת תוכנת  

 לוח זמנים 
עמידה בלוח   •

הזמנים של  
הפרויקט כולל יעדי  

 ביניים. 

הגשה מסודרת של   •
חשבונות ללא  

דרישה מופרזת  
 לחריגים.

 
 
 
 
 
 נק'  8

     

 
 מסירה ניהול הליך 

מסירה   תהליךבוצע 
 ASמסודר כולל תכניות 

MADE  .וספרי מתקן 

 
 נק'  8

     

 
 

 :דוגמא
 

 כך: , נוקד המציע 1 פרויקט מספרבהצעה הנבדקת, 
 

  4; שורה )מסכים( נק'  6  – 3; שורה )במידה רבה מאוד( נק'  10  – 2; שורה )במידה רבה( נק' 9.6  – 1שורה 
 . )במידה רבה( נק' 6.4  – 6נק'; שורה  8 – 5; שורה )במידה רבה מאוד(  נק'  9.6 –
 

 נק' אפשריות(.  60נקודות )מתוך  50 –סה"כ 
 

 יחושב כך: 1פרויקט  ניקוד האיכות בגין 
 

נק' בהצעה   נק' מקסימום לטופס   / 49.6 60 = 0.826 
 

0.826 X 15 'נק'  12.40 = נק 
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 כתב התחייבות מטעם קבלן משנה  –ג  5נספח 
 

 
 לכבוד

 החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע בע"מ 
 512/2020באמצעות המציע במכרז 

 
 א.ג.נ.,

 
 ה כתב הצהרה והתחייבות של קבלן משנ הנדון:

 
 ________________________ )שם קבלן המשנה( ת.ז/ע.מ/ח.פ ______________   הח"מ אנו

 מצהירים בזה ומתחייבים כלפיכם כדלקמן: 
 

כי הננו קבלני המשנה מטעם ____________ )שם המציע()להלן   .1 זו    – אנו מאשרים בחתימתנו 
בנאיות  (  המציע עבודות  תפלביצוע  מבנה   + כניסה  בנגב  )מבנה  שבע  ZOOעול(    – )להלן    בבאר 

של החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע בע"מ )להלן    512/2020( במסגרת מכרז פומבי מס'  העבודות
 (.המכרז –
 

 לתנאי המכרז.   3.5אנו מצהירים בזה כי הננו עומדים בתנאי הסף כאמור בסעיף  .2
 

עם המציע על הסכם מחייב / הצהרת כוונות להתקשר עם המציע לצורך  כי חתמנו    אנו מאשרים .3
כלל   לביצוע  המציע  להצעת  ובכפוף  ובהתאם  המכרז  ותנאי  להוראות  בהתאם  העבודות  ביצוע 

 העבודות נשוא המכרז. 
 

  לצורך ביצוע העבודות על ידינו וכי אנו מצהירים כי בחנו ובדקנו וכי קיבלנו את כל המידע הדרוש  .4
 וח האדם לביצוע העבודות. ברשותנו הידע, האמצעים, הכלים וכ 

 
להוראות    מתחייביםאנו   .5 בהתאם  המציע,  בהצעת  כמפורט  העבודות  את  לבצע  כלפיכם  בזאת 

מסמכי המכרז, על פי ההסכם לביצוען של העבודות בינינו ובין המציע וכפוף לזכייתו של המציע  
 במכרז.

 
 ולראיה באנו על החתום:

  
 

 _____________________  :שם מלא
 

 _____________________   חתימה: 
 

 _____________________ חותמת קבלן המשנה: 
 

 _____________________  תפקיד החותם: 
 

 אישור 
 

אני הח"מ, עו"ד/רו"ח _______________ של ___________________ ת.ז/ע.מ/ח.פ ___________  
______________,  -יהם של ה"ה _______________ ו כי חתימותמאשר בזה  ,  (קבלן המשנה  –)להלן  

אשר חתמו על כתב התחייבות זה בפניי, מחייבות את קבלן המשנה בהתחייבויותיו כלפיכם כאמור בכתב  
 . הצהרה והתחייבות זה

 
 ___________________ 

 חתימה + חותמת                    
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 פרטי מציע עו"ד בדבר אישור   –  6נספח 
 
 
 

 
        לכבוד 

    החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע בע"מ  
      29גרשון דובנבוים  רח' 

       באר שבע
 

        א.ג.נ., 
 

                          
 

 פרטי המציע אישורהנדון: 
 

 
הח"מ,   דין  אני  ______________________  עורך  של  לבקשתו  ח.פ./ח.צ./ת.ז.  ___________, 
 : כדלקמן, מאשר בחתימתי( המציע  –להלן )_ _ ____________

 
 מורשי החתימה של המציע במכרז הינם:  .1
 

 _________________ ת.ז. ____________________ גב' / מר   
 

 גב' / מר  _________________ ת.ז. ____________________ 
 

 גב' / מר _________________  ת.ז. ____________________ 
 

ש .2 המחייבת  דבר  חתימתו  לכל  המציע  ומצגיו  ל  הצהרותיו  התחייבויותיו  לצורך  ולרבות,  ועניין 
ובחוזה  גבי הצעת המציעשבגדר מסמכי המכרז    במסמכי המכרז  על    הינה החתימה המופיעה 

למכרז ועל המסמכים המצורפים להצעת המציע למכרז והיא נחתמה באמצעות מורשי החתימה  
 שלו כאמור לעיל.  

 
 : ותמת של המציעהחו להלן דוגמת החתימה .3

 
 
 

 
 ולפי מסמכי ההתאגדות שלו. התקבלה במציע החלטה מחייבת להגשת ההצעה למכרז, לפי כל דין  .4
 

 
   _________       ___ _______________ 
 ר, חתימה וחותמת  .שם, מ      תאריך         
 

ר עו"ד בדבר  ישו, א** במקרה של תאגיד, מצורף העתק מאומת של תעודת ההתאגדות של התאגיד המציע
   בעלי מניות ובעלי שליטה במציע וכן תמצית מידע מועדכן מרשם החברות.
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 אבני הדרך לתשלום התמורה   –  7נספח 
 

 עלות  תיאור  

מתחם  
 כניסה

 5% התארגנות ועבודות עפר וביסוס 

 25% עבודות שלד 

 12% עבודות פרגולת בטון 

 4% עבודות איטום 

 3% מסגרות 

 3% נגרות 

 3% עבודות תברואה 

 5% עבודות חשמל ולוחות חשמל 

 3% גופי תאורה 

 4% תקרות מחיצות , 

 3% עבודות ריצוף וחיפוי 

 3% אלומיניום 

 6% מיזוג אוויר 

 10% עבודות פיתוח 

 6% הרצות והפעלות והשלמת עבודות גמר 

 5% מסירה והחזר עיכבון 

 100% סה"כ 
 עלות  תיאור  

מבנה  
 תפעול 

 4% התארגנות ועבודות עפר וביסוס 

 25% עבודות שלד ובנייה

 6% טרום עבודות בטון 

 8% עבודות איטום 

 8% מסגרות ונגרות 

 7% עבודות תברואה 

 7% עבודות חשמל ולוחות חשמל 

 3% גופי תאורה 

 4% עבודות ריצוף וחיפוי 

 3% אלומיניום 

 8% מיזוג אוויר 

 6% חדרי קירור 

 6% והפעלות והשלמת עבודות גמר ות  הרצ

 5% מסירה והחזר עיכבון 

 100% סה"כ
 

 
 
 



  
 

 __ : _______________המציע  חתימת
   128מתוך  35עמוד 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע בע"מ
 

 הסכם התקשרות קבלני 
 
 

  ZOOלביצוע עבודות בנאיות )מבנה כניסה + מבנה תפעול( בנגב 
 בבאר שבע 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2020ספטמבר 
 

 חוברת מכרז מתוקנת 
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 נוסח הסכם ההתקשרות   –' גמסמך 
 

 עניינים ה מפתח 
 

 ; החוזהדף ריכוז נתוני 
 

 ; חוזה
 

 ; תנאי החוזה
 

 כללי –פרק א'  
 

 הגדרות ושונות  .1

 מפקח ויומן עבודההתפקידיו וסמכויותיו של  .2

 סתירות בין מסמכים והוראות מילויים  .3

 אספקת תכניות  .4

 עבודות אחרות של החברה ו/או מי מטעמה  .5

 ותזכות החברה למסור עבוד .6

 תאום עם קבלנים אחרים .7

 המפקחביצוע העבודות לשביעות רצון  .8

 ערבות לקיום חוזה  .9

 מסירת הודעות  .10

 בוטל .11

 הסבת החוזה .12

 רשימת קבלני משנה .13

 אחריות .14

 חייבויותיו תההקבלן והצהרות  .15
 

 הכנות לביצוע וביצוע  –פרק ב' 
 

 הכנה לביצוע ובדיקות מוקדמות .16

 תקופת ביצוע ולוח זמנים  .17

 הפרויקט  לוט ומבנים עבור מנהלמים, חשמל, סימון, שי .18
 

 השגחה, נזיקין וביטוח –פרק ג' 
 

 השגחה מטעם הקבלן  .19

 העסקת צוות מקצועי מטעם הקבלן .20

 הרחקת עובדים .21

 שמירה ושאר אמצעי זהירות .22

 קיום דרישות הדין  .23

 פגיעה בציבור  .24

 נזיקין למקום הפרויקט .25

 לגוף או לרכוש  נזיקין .26

 שיפוי החברה על ידי הקבלן  .27

 ביטוח .28

 קח ידי המפ פיקוח על .29
 

 התחייבויות כלליות –פרק ד' 
 

 מתן הודעות, קבלת רישיונות ותשלום אגרה  .30

 זכויות, פטנטים וכיו"ב .31

 עתיקות .32

 תיקון נזקים לדרך או מתקנים  .33
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 מניעת הפרעה לתנועה  .34

 העברת משאות מיוחדים .35

 ניקוי מקום העבודה .36
 

 עובדים –פרק ה' 
 

 אספקת כח אדם על ידי הקבלן .37

 כח אדם ותנאי עבודה .38

 י כח אדםקספנ .39

 יחסי עבודה העדר  .40
 

 ציוד, חומרים ומלאכה  –פרק ו' 
 

 אספקת ציוד, מתקנים וחומרים .41

 טיב החומרים והעבודה ובדיקות .42

 חומרים וציוד במקום העבודה  .43

 אישור מוקדם  .44

 בדיקת חלקי העבודה שנועדו להיות מכוסים .45

 סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה  .46
 

 מהלך ביצוע העבודה  –פרק ז' 
 

 מועד השלמתןע העבודות וביצו התחלת .47

 העמדת מקום העבודות לרשות הקבלן .48

 ארכה או קיצור להשלמת העבודות .49

 קצב ביצוע העבודות  .50

 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין איחורים .51

 הפסקת העבודה .52

 הפסקות באספקת מים ו/או חשמל .53

 הגנה בפני גשמים, מי תהום ושטפונות .54

 זמני ביצוע העבודות  .55
 

 ק ותיקונים ה, בד השלמ –פרק ח' 
 

 תעודת השלמה .56

 בדק, ערבות בדק ואחריות  .57

 תעודת סיום .58

 פגמים וחקירת סיבותיהם .59

 59)ב( ו/או  57)ב( ו/או  52אי מילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיפים  .60
 

 שינויים, תוספות והפחתות –פרק ט' 
 

 שינויים  .61

 הערכת שינויים  .62

 תשלומי עבודה יומית )רג'י( .63
 

 מדידות  –פרק י' 
 

 כמויות מדידת  .64
 

 תשלומים  –פרק יא' 
 

 חישוב התמורה .65

 התייקרויות .66
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 מחירי היחידות .67

 בוטל .68

 קיזוז .69

 חשבונות חלקיים  .70

 סילוק התמורה .71

 ם השיפוטמקו .72

 תנודות במחירי החומרים ובערך העבודה .73
 

 סיום החוזה או אי המשכת ביצועו –פרק יב' 
 

 סילוק יד הקבלן ממקום העבודות .74

 צדדים בזכויות על ידי השימוש או אי שימוש  .75

 אי אפשרות המשך ביצוע העבודות .76

 מס ערך מוסף  .77

 רישיונות .78
 

 ; נספחי החוזה
 

  ;(המכרז לחוברת 1-א' -ו א'  כיםמסמ)ורשימת היועצים בפרויקט תנאי המכרז   נספח א'
 ; (המכרז לחוברתמסמך ב' ) , על נספחיההמציע הצעת   נספח ב'
לרבות,   ' נספח ג פיתוח  לעבודות  וחוקים  תקנים  הועדה רט  המפמפרטים,  של  בניה  לעבודות  הכללי 

שהם   הבינמשרדית בין  הכללי,  במפרט  הנזכרים  התקנים  כל  לרבות  המעודכנת,  במהדורתו 
 ; חלק בלתי נפרד מחוזה זה יםמהוו  אך פיםמצור םאינ  –מצורפים להם ובין שלא 

)  –כלליים  תנאים   נספח ד' המכרזמוקדמות  לחוברת  ד'  טכניים  (;  מסמך  לבימפרטים  צוע  מיוחדים 
 (;לחוברת המכרז 1-מסמך ד' עבודות )ה

 ;(מסמך ו' לחוברת המכרז) רשימת התוכניות ותיק התוכניות נספח ה'
 ;(מסמך ה' לחוברת המכרז) כשהוא חתום על ידי המציעכמויות הכתב  'נספח ו

 ;ובדק ביצוע נוסח ערבות נספח ז'
 חכ"ל ב"ש;  –נספח בטיחות  ( 1נספח ח' )
 הוראות בטיחות; – ייבות קבלןהצהרה והתח ( 2נספח ח' )
 בטיחות; –אישור סיום התארגנות קבלן  ( 3נספח ח' )
 דף הסבר לעבודות חריגות;  ( 4נספח ח' )
 טבלת ריכוז חריגים;  ( 5נספח ח' )
 דוגמת פקודת עבודה; (1נספח ט' )
 דוגמת צו התחלת עבודה;  (2נספח ט' )
   רשימת מסמכים להגשה על ידי קבלן ביצוע; (3נספח ט' )

   ;תעודת השלמה  (1י' )נספח 
 הצהרה על העדר תביעות;  ( 2)' ינספח 

 )טופס טיולים(;  תעודת מסירת העבודות ( 3) נספח י'
 ; סיום )תום תקופת בדק(תעודת  ( 4נספח י' )
 ;קבלןהאישור עריכת ביטוחי  (1) נספח יא'
 פטור מנזקים;  – קבלןה הצהרת (3) נספח יא'
 עבודות בחום;  – קבלןה הצהרת (4) נספח יא'
 ;שיון קבלן תקףיר  נספח יב'

 ; טבלת קנסות  ח יג' נספ
 .מערכות המיזוג / קירורמסמכים להוכחת ניסיון קבלן משנה לביצוע   נספח יד'
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 מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה  –דף ריכוז נתוני החוזה 
          

סעיף 
 בחוזה 

  

 
 ZOOנגב 

שם /מקום הפרויקט 
 :המתחם

קבלן המשנה   /סיווג הקבלן  3-בסיווג ג' 100ראשי  ף ענ 
 בפנקס הקבלנים:

 
65 
 

 
 ₪, בתוספת מע"מ_________________ 

 
 התמורה או סכום החוזה: 

 
66 
 

 
 תשומות הבניה מחירי מדד 

 
 המדד: –סוג ההצמדה 
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 2020ספטמבר  15מיום  2020 אוגוסטחודש 

 

 
 המדד היסודי: 

 
 משנה(  נילעבודות קבל)כולל ביחס   %1.5  42

 
 דמי בדיקות: 

 עמלת חכ"ל:  מכל חשבון מאושר לתשלום 5% 15
 

70  %5 
 

 דמי עיכבון: 

 בהתאם לצו התחלת עבודה  47
 

 ההתחלה:מועד 

, הכוללים תקופת  לוח חודשי (אחד עשר ) 11 17
 התארגנות 

 משך הביצוע: 

 בהתאם לצו התחלת עבודה  17
 

 מועד סיום: 

חר מועד  )תשעים( יום לא 90. בתוקף עד 5% 9
 המסירה, לפחות

 ערבות ביצוע: 

 חודשים, לפחות  24למשך  2.5% 57
 

 ערבות בדק: 

 ;יום ₪30, בגין כל יום אחור עד  1,000 51
   .מעבר כל יום נוסף₪ בגין  3,000

 פיצוי בגין איחורים 

בהתאם להוראות חוק מוסר תשלומים   70
 2017-לספקים, התשע"ז

 תנאי תשלום: 

 שנים לפחות;  10ניסיון   –הל עבודה בכיר נמ 20
 שנים לפחות; 5ניסיון  –מהנדס ביצוע 

 שנים לפחות; 7ניסיון של  –מודד 
 ;)חובה( על פי דין –ממונה בטיחות 

 ;שנים לפחות 3ניסיון  –יועץ לו"ז 
 שנים לפחות.   5ניסיון  –חב' בקרת איכות 

הצוות המקצועי מטעם  
 הקבלן: 

 
 

__________________ _______ 
  חתימת הקבלן              
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 חוזה 

 _____   ביום ___ לחודש _____ שנת בבאר שבעשנערך ונחתם 
 

 
 בע"מ באר שבע החברה הכלכלית לפיתוח  בין 

 , באר שבע29גרשון דובנבוים מרח' 
 . כדין באמצעות מורשי החתימה

 מצד אחד;       (המזמין אוהחברה   –)להלן 
 
 

 ח.פ/ח.צ_____________  _____________________ לבין 
 ______________________ מרח'  
 טל': _____________; פקס': ______________  
 באמצעות מורשי החתימה: 
 מר/גב' __________ ת.ז ______________  
 מר/גב' __________ ת.ז ______________  

 מצד שני;         ( הקבלן  – )להלן
 
 

בבאר  ZOOודות בנאיות )מבנה כניסה + מבנה תפעול( בנגב ע עב ביצובנת ימעוני והחברה  הואיל  
 העבודות(;  –  )להלן( החברה  –)להלן  שבע

 
 (;המכרז  – לביצוע העבודות )להלן  512/2020מס' )פאושלי(  והחברה פרסמה מכרז פומבי   והואיל

 
 והקבלן הגיש הצעה למכרז;  והואיל

 
  במכרז )להלן הזוכה  כרזים של החברה כהצעהנמצאה על ידי ועדת המוהצעתו של הקבלן   והואיל

 (; הצעת הקבלן –
 

ובכפוף למסמכי    ווהקבלן מצהיר בזה כי הוא מעוניין לבצע את העבודות בהתאם להצעת והואיל
  ;המכרז

 
כי הוא עונה לכל תנאי המכרז לרבות היותו קבלן רשום לפי חוק רישום הקבלן מצהיר  ו והואיל

המתאימים   בענף ובסיווג ,  והתקנות על פיו  1969-ת תשכ"ט קבלנים לעבודות הנדסה בנאיו
דין שהעתקם  פי  על  ברישומים  זה, כאמור  חוזה  נשוא  לביצוע עבודות בהיקף העבודות 

וכן כי הוא ממלא אחר התנאים הקבועים בחוק עסקאות    ,כנספח יב'מצורף בזה לחוזה זה  
וש מס  חובות  תשלום  חשבונות,  ניהול  )אכיפת  ציבוריים  והעסקת גופים  מינימום  כר 

 ;  1976  – עובדים זרים כדין( תשל"ו
 

 והקבלן מצהיר כי יש לו היכולת, הכישורים המקצועיים, האמצעים הכספיים והטכניים והואיל         
   .העבודותוכח האדם המיומן לביצוע 

    
 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן: 

  

 כללי  –פרק א' 
 
 הגדרות ושונות .1
 

 תהיה למונחים הבאים המשמעות הנקובה בצדם: זה  בחוזה (א)
 

הכלכל "   החברה" בהחברה  שבע  באר  לפיתוח  ומורשיה  ית  נציגיה  לרבות  ע"מ 
 .(המזמין – )להלן גם  וכל מי שמוסמך לפעול מטעמה המוסמכים,
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 . עיריית באר שבע  " העירייה"
 
 החברה לתרבות הפנאי באר שבע בע"מ.   –כיוונים   "כיוונים"
 
מנהל הפרויקט לרבות כל אדם המורשה בכתב על ידו למלא  כמי שנקבע   " המנהל"

מי   או  ממנו  חלק  כל  ו/או  החוזה  לצורך  תפקידו  את  המנהל  במקום 
 שייקבע על ידי החברה מעת לעת.  

 
רבות כל  לרבות נציגיו של הקבלן, שלוחיו, יורשיו ומורשיו המוסמכים ל "  הקבלן"

חלק  לו או מטעמו, בביצוע העבודות או כל  קבלן משנה הפועל בשמו, בשבי
 מהן. 

  
ביצוע    מי שנתמנה בכתב  " המפקח" על  או  העבודות  ע"י המנהל או החברה לפקח 

 .  מהןחלק 
 
התכנון שמונו ע"י המנהל או החברה לצורך תכנון    י/ האדם ו/או משרד  המתכנן""

 .  העבודות
 
ולוגי אחר שיועסק על ידי  וכל בעל מקצוע הנדסי וטכנ   כמאימהנדס, יועץ,   "  היועץ"

 חברה בקשר עם העבודות או איזה מהן, פרט לקבלן. ה
 

מכל    , בהתאם לחוזה, לרבות ביצוע כל העבודות  ןכל העבודות שיש לבצע  " "העבודות
שהוא וסוג  המוחלטת    ,מין  להשלמה  של  הנדרשות  ,  העבודותוהמלאה 

האתר   מדברת"(  גידור  "גדר  ידי  על  גידורו  הש)לרבות  וטפת  ואחזקתו 
ביצוע מושלם ומלא של הסדרי תנועה  ,  ביצוע העבודותכל תקופת    במהלך

מיוחדים,   ו/או  הדרושים  זמניים  האישורים  ו/או  ההיתרים  כל  השגת 
אלא אם נקבע מפורשות אחרת,    הביצוע,  לרבות תחילת  ,לביצוע העבודות

  ןלמצב בו ה   הןעל כל פרטי   העבודותהבאת  וכן כל העבודות הנחוצות ל 
הבניה,    יבצורה מוחלטת לכל התכניות, המפרטים, היתר   ות אמיהיו תו

לעת,  החברה,  דרישות   מעת  שתהיינה  כפי  אחרת,  רשות  וכל  העירייה 
בקבלת   הכרוכות  ההוצאות  כל  תשלום  וכן  השונות  הדין  דרישות 

מפורשות לגביהם  שנקבע  אלה  )למעט  הנדרשים  בהסכם    האישורים 
ה  י לעירי  ,לחברה  העבודותת  סופי ומלא וכן מסיר  ,אחרת( באופן מושלם

וביצוע מלא ומושלם של עבודות הבדק בתקופת הבדק כמוגדר  ולכיוונים  
 בהסכם. 

 
 .הסופית ביצוע העבודות, לרבות השלמתן, בדיקתן ומסירתן " ביצוע העבודות"
  
 . הימנוהחוזה על כל חלקיו ונספחיו, שהוסכם בו שיהוו חלק בלתי נפרד  "  החוזה"
 

 "העבודות"מקום 
העבודות,     "האתר" או יבוצעו  מעליהם,  או  מתחתם  דרכם,  בהם,  אשר  המקרקעין 

 לרבות כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך החוזה.  
 
נקוב בהצעתו של הקבלן, אם במפורש  כל סכום שנקבע בחוזה זה ו/או ה "  סכומי הערבויות"

ת החוזה, כולן  ואם ע"י קביעת אחוז מסוים, לצורך הבטחת קיום הוראו 
 או מקצתן, ע"י הקבלן.  

 
כל    "התמורה" לרבות  החוזה,  לביצוע  כתמורה  הקבלן  של  בהצעתו  הנקוב  הסכום 

תוספת שתתווסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה, ולהוציא כל  
 מהסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה.הפחתה שתופחת 
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ה "  תכניותה" התוכניות  שהינן  המחייבות  עלהתכניות  ומי  - מאושרות  המנהל  ידי 
כניות הנושאות  לביצוע" והנושאות חתימה ותאריך. ת ת "מטעמו בחותמ

אלה הנושאות תאריך מוקדם יותר.    על פניעדיפות  תאריך מאוחר יותר  
יהיו התוכניות   ,אם המנהל או מי מטעמו לא מסר לקבלן תכניות כאמור

המיוהמחייבות   הטכני  במפרט  המפורטות  שינו לרבות    חד,אלה  י  כל 
 מאושר ע"י המנהל לאיזה מאותן תכניות.   

 
הבין "  המפרט הכללי " הועדה  בהוצאת  בנייה  לעבודות  הכללי  משרדית  -המפרט 

הבינוי  ב משרד  ונכסים,  בינוי  אגף  הביטחון  משרד  השתתפות 
והשיכון/אגף תכנון והנדסה ומע"צ או בהוצאת אגף בינוי ונכסים וצה"ל,  

התקנים הנזכרים בו, בין שהם מצורפים  במהדורה האחרונה לרבות כל  
נפרד   ובין שלא. המפרט הכללי אינו מצורף אך  מהווה חלק  בלתי  לו 

   מחוזה זה.
 

הס ביצוע  למען  על  מוחל  אשר  הכללי  המפרט  כי  מובהר,  ספק  כל  ר 
הממשלתי   המדף  חוזה  הוראות  את  מחיל  אינו  החוזה  נשוא  העבודות 

על התקשרות זו    שיבוא במקומו  ( או כל חוזה אחר הבא ו/או3210)חוזה 
 . שבין הצדדים

 
 המפרט הטכני  "

, הדרישות  לעבודות נשוא החוזהמכלול התנאים המיוחדים המתייחסים   "  המיוחד
תנאים   לרבות  הכללי,  במפרט  לכתוב  המנוגדות  או  הנוספות/השונות 
כל   על  ד'  בנספח  כמפורט  לכל אחד ממסמכי החוזה  ונוספים  מיוחדים 

 חלקיו.  
 

 ליים  ם כל תנאי"
 .  לאתרמיוחד הוראות וכללי התנהגות שקבע המפקח לקבלן, באופן  " מיוחדים 

 
 .  יחדיוהמפרט הכללי והמפרט הטכני המיוחד  "  המפרט"

 
למקום   "  חומרים" המזמין  ו/או  הקבלן  ידי  על  שהובאו  העבודות  חומרים  ביצוע 

בין   מוצרים,  אביזרים,  לרבות  והשלמתן,  העבודות  ביצוע  למטרת 
מוגמריםמו לא  ובין  מן    ,גמרים  חלק  להיות  העתידים  מתקנים  וכן 

 העבודות.  
 
אשר יבצעו עבודות מכל סוג שהוא במקום    ,"  קבלנים או ספקים כלשהםקבלנים אחרים "

ע"י הקבלן, בין מטעם  העבודות  ובזמן ביצוע    תוך כדי   ביצוע העבודות, 
 החברה ובין מטעם כל צד שלישי שהוא.  

 
 .  או על ידי הקבלן או על ידי המנהל ל ידי החברהמך שימונה עמודד מוס "  מודד"

 
 כל מבנה קבע או ארעי שיוקם על ידי הקבלן במסגרת העבודות.  "המבנה"

 
 מונחים שהוגדרו בחוזה ובנספחים יפורשו על פי הגדרתם שם. (ב)

 

ביצוע  הוראות   (ג) על  חלות  זה  ב  העבודותחוזה  והכרוך  הקשור  בעקיפין,    ,הןוכל  או  במישרין 
החומרים, הכלים, הציוד, המכונות, וכל דבר אחר, בין קבוע ובין    לרבות המצאת כוח האדם, 

 ארעי, הנחוץ לשם כך. 

 

 החוזה.הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ודין הוראותיהם כדין הוראות   (ד)

 

 כותרות הסעיפים משמשות לצורכי נוחות בלבד ולא תשמשנה לצורך פרשנות החוזה.  (ה)
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לא יחול על היחסים בין החברה  מעת לעת,  כפי שנוסחו    ,1974-תשל"ד ה  ,זה קבלנותחו  חוק (ו)
 לבין הקבלן מכוח חוזה זה. 

 
 תפקידיו וסמכויותיו של המפקח ויומן עבודה .2
 

העבודות ולהשגיח על ביצוען וכן לבדוק את טיב החומרים  המפקח רשאי לבדוק את ביצוע   (א)
ה  ע"י  שנעשית  המלאכה  וטיב  בהם  במקום  שמשתמשים  בין  והכל,  העבודות  בביצוע  קבלן 

ע כהלכה את החוזה, את הוראות  הביצוע ובין מחוצה לו. כן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצ
 כדלקמן:    ,המנהל ואת הוראותיו הוא

 

מ (1 לדרוש  רשאי  בוצעו  המפקח  לא  אשר  העבודות  של  והריסה  שינוי  תיקון,  הקבלן 
את הוראות    והקבלן יהיה חייב לבצע למפרטים או להוראותיו    וא בהתאם לתכניות  

תהיינה על חשבון  בגין כך  ידי מפקח וכל ההוצאות    המפקח תוך  התקופה שתקבע על
 הקבלן. 

 

כב (2 לו  הנראים  עבודה,  כלי  או  חומר  כל  לפסול  רשאי  יהיה  מתאימים  המפקח  לתי 
 .  לביצוע העבודות

 

חלק   (3 או  בכלל,  העבודות  ביצוע  את  להפסיק  רשאי  יהיה  עבודה    מהן,המפקח  או 
או    יםבהתאם לתכניות, המפרט העבודות מבוצעות  אם לפי דעתו אין    ,במקצוע מסוים

 .  המנהלהוראות 

 

החומרים,   (4 לטיב  ביחס  שתתעורר  שאלה  בכל  והאחרון  היחיד  הקובע  יהיה  המפקח 
 לטיב העבודות ולאופן ביצוען לרבות ביחס לשוויין והתשלום המגיע בגינן.  

 

מעשה או מחדל מצד המפקח, לא יפטרו את  ובכלל זאת  ,  האמור בסעיף זהמשום דבר   (5
ת בהתאם להוראותיו ולא  צוע העבודו יהקבלן מאחריותו למילוי תנאי חוזה זה ולב

 בקשר לכך. על המפקח או על החברה אחריות כלשהי  יטיל

 

חלק מהעבודות  הקבלן ייתן הודעה מוקדמת בכתב למפקח לפני שהוא עומד לכסות   (6
י לאפשר לו לבקרה ולקבוע לפני כסויה, את אופן הביצוע הנכון כד ב  אשר בוצעו על ידו

הודע  הנדונה. במקרה שלא תתקבל  ל  –כאמור  ה  של העבודה  הורות  רשאי המפקח 
 על חשבון הקבלן.  ותעבודאו להרוס כל חלק מה  ותלהסיר את הכיסוי מעל העבוד

 

ה (7 ביי המפקח  עם  בקשר  ההוראות  כל  את  החברה.  של  המקצועי  כוחה  בא  צוע  נו 
ורק באמצעות   יקבל הקבלן אך  ואישור התכניות  והערות הקבלן  העבודות  המפקח 

 ו אך ורק באמצעות המפקח. בקשר לביצוע העבודות יועבר

 

מאיזה   (8 הקבלן  שחרור  משום  המפקח  ידי  על  הנ"ל  הפיקוח  של  בקיומו  אין 
 . במלואן מהתחייבויותיו כלפי החברה למילוי כל תנאי חוזה זה

 

כיומן עבודה דיגיטלי על גבי תכנת ניהול  (. היומן ינוהל היומן – ן עבודה )להלןהקבלן ינהל יומ (ב)
זכה את הקבלן בתוספת ילא  דיגיטלי כאמור  מובהר, כי ניהול יומן עבודה  )"רמדור"  פרויקט  
 והקבלן ירשום בו מדי יום פרטים בדבר:  ( תשלום

 

   מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים על ידו בביצוע העבודות. (1

 . ום הביצוע או המובאים ממנוכמויות החומרים למיניהם המובאים למק (2

 כמויות החומרים שהושקעו על ידו בביצוע העבודות.   (3

 העבודות והמוצא ממנו.  ביצוע  הציוד המכני המובא למקום  (4

 השימוש בציוד מכני בביצוע העבודות.   (5



  
 

 __ : _______________המציע  חתימת
   128מתוך  44עמוד 

 

 

 . ביצוע העבודותתנאי מזג האוויר השוררים במקום  (6

 דות במשך היום.  העבו ביצועההתקדמות  (7

אשר   (8 דבר  המצב  כל  את  לשקף  כדי  בו  יש  העניין,  לפי  המפקח,  ו/או  הקבלן  לדעת 
 העובדתי במהלך ביצוע העבודות.

 

 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המפקח רשאי לרשום ביומן פרטים בדבר:   (ג)

 

 , הסתייגויות והערות בדבר מהלך ביצוע העבודות. הוראותיו שלוהוראות המנהל או  (1

בו   (2 יש  המפקח  שלדעת  אחר  דבר  ביצוע  כל  במהלך  העובדתי  המצב  את  לשקף  כדי 
 העבודות. 

 
 ., בתום הרישום בו, ע"י הקבלן ולאחר מכן על ידי המפקחכל יוםבדיגיטלית היומן ייחתם 

 
, אולם רישומים אלה לא יחייבו  העבודותהקבלן רשאי לרשום ביומן הערותיו בקשר לביצוע   (ד)

זה כי בביצוע הפרויקט הוראות המפקח הן ההוראות  פק מובהר בלמען הסר סאת החברה.  
 המחייבות.  

 
ימים מיום  )חמישה(    5להסתייג מכל פרט מהפרטים הרשומים ביומן תוך  הקבלן רשאי יהיה   (ה)

רשם ביומן. לא הודיע הקבלן על הסתייגות  יי ו של הקבלן  ציון הפרט ביומן. דבר הסתייגות
משה(  )חמי  5תוך  לעיל  כאמור   הריימים  הפרטים  עת  עם  הסכים  כאילו  אותו  רואים  שום, 

 הרשומים ביומן.  
 

ימי עבודה    5בפרק זמן של עד  כל יומן  לאשר בחתימה דיגיטלית  הקבלן  מובהר מפורשות, כי על  
. לא עשה כן הקבלן, תהא החברה רשאית להשית על הקבלן  לאחר התאריך שהוא מתייחס אליו

שלא הועבר במועד ו/או על פי    כל יומן יומי בודדבגין    ₪ עבור כל יום איחור  150קנס בסך של  
 . דרישת המפקח

 
קטן  (ו) לסעיף  לסיפא  ובכפיפות  מהם  מסתייג  שהקבלן  לאלה  פרט  ביומן,  ,  לעיל  )ה(  רישומים 

כשלעצמם ישמשו  לא  אולם  בהם,  הכלולות  העובדות  על  הצדדים  בין  כראיה  עילה    ישמשו 
על פי החוזה, אלא אם צוין במפורש ע"י אחד מן הצדדים שהדבר יהווה    לדרישת כל תשלום

 עילה לתביעה עתידית. 
 
ולכל מקום  לאתר  ויעזור למפקח או לכל בא כוח מורשה על ידו להיכנס בכל עת  הקבלן יאפשר   (ז)

, מכונות  אשר בו נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים
 וחפצים כלשהם לביצוע החוזה. 

 
הקבלן יקים, על חשבונו, מבנה לשימושו של המפקח כנדרש לביצוע תפקידי המפקח במקום   (ח)

 . או בהתאם להנחיות המנהל אשר תינתנה לו בכתב צוע הפרויקט, כמפורט במפרטבי
 
 היומן הינו רכוש החברה.  (ט)

 
 ים יסתירה בין מסמכים והוראות מילו .3

 
וא היטב את התכניות והמסמכים עם קבלתם, לבדקם ולהפנות את  יב בזה לקרהקבלן מתחי (א)

 ו/או העדר נתונים בהם.    , השמטהתשומת לב המפקח לכל סתירה, אי התאמה
 

מהוראות החוזה או שהיה הקבלן מסופק בפירושו הנכון של    ותגילה הקבלן סתירה בין הורא (ב)
קבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה  מסמך או של כל חלק ממנו, או שמסר המפקח הודעה ל

י הצורך  תכניות לפיפנה הקבלן בכתב למפקח והמפקח ייתן הוראות בכתב, לרבות    - את החוזה  
 . החלטת המפקח תהיה סופיתבדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. 
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סתירה או אי התאמה או דו משמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכים השונים  בכל מקרה של   (ג)
ובהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד או בכל מסמך    ,וזההמהווים את הח

 יהא כדלהלן:   – לעניין הביצוע –אחר ממסמכי החוזה, סדר העדיפות 
 

 תכניות לביצוע )תכניות מאושרות מאוחרות גוברות על תכניות הקודמות להן(;  .1

 מפרט טכני מיוחד;  .2

 מפרט כללי; .3

 תנאי החוזה; .4

 ; תקנים ישראלים .5

 . שמצורף כחומר עזר ( ללא מחירים) יותהכמו כתב  .6
 

לגבי הוראות  כל הוראה במסמך קודם ברשימה לעיל עדיפה על הוראה במסמך הבא שלאחריו.  
 לא סותרות ייחשב הדבר כהשלמה ממסמך למסמך.  

 

התיאורים של פרטי העבודות, כפי שהם מובאים במפרטים הטכניים ובכל יתר מסמכי החוזה,   (ד)
 התמציתיים שבכתב הכמויות, כל עוד אין סתירה ביניהם.  משלימים את התיאורים  

 
בהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט הטכני המיוחד או בכל מסמך אחר ממסמכי  

 יהא כדלהלן:  – לוםלעניין התש –החוזה, סדר העדיפות 
 

 תכניות לביצוע )תכניות מאוחרות גוברות על תכניות קודמות(; .1

 מפרט טכני מיוחד;   .2

 ופני מדידה(; ללי )אמפרט כ .3

 תנאי החוזה;                         .4

 .כתב הכמויות, לרבות הערות  .5

 

, הוראות  העבודותתוך כדי ביצוע    מפעם לפעםהמפקח, להמציא לקבלן    ך גםוכ  ,רשאיהמנהל   (ה)
 .  לרבות תכניות לפי הצורך  ,משלימות

 

לן, אולם  את הקב  מחייבותלעיל  (  ההמפקח שניתנו בהתאם לסעיף קטן )  הוראות המנהל או (ו)
 .  שלהלן  אין האמור בסעיף קטן זה בכדי לגרוע מהאמור בפרק ט'

 
המתואר או המסומן בתכניות ואינו כלול  או פריט  כי כל סעיף  מפורשות  בזאת  ומובהר  מוסכם   (ז)

ואינו  או בכ"כ  כל סעיף הכלול במפרט    ,כמו כן  .חשב ככלול בתמורהי במפרט וכתב הכמויות  
 . ורהלול בתמיחשב ככמסומן בתכניות 

 
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוצהר בזה, כי אם גילה הקבלן סתירה, אי התאמה או אי  

המסמכים המצורפים לחוזה, ולא פנה אל המפקח בכתב בבקשה למתן הוראות  דיוקים באחד  
בטרם ביצע את העבודה נשוא אותה סתירה, או אם קיבל הקבלן הוראות מהמפקח ולא נהג  

פנה בבקשת הבהרה כאמור רק לאחר    לפיהן בלא  לפנות בבקשת ההבהרה, כאמור, או אם 
 ת עבור כל הנזקים שייגרמו עקב כך.שא הקבלן באחריוישהתחיל בביצוע אותה עבודה, י

 
 אספקת תכניות  .4
  

העתקים מכל אחת מהתכניות ימסרו לקבלן על ידי המנהל ללא תשלום. כל העתק  ( 3)שלושה  (א)
יחזיר הקבלן    ביצוע העבודותיוכן על חשבון הקבלן. עם השלמת    –נוסף שיהיה דרוש לקבלן  

למנהל את כל התכניות שברשותו, בין שהומצאו לו ע"י המנהל ובין שהכין אותן בעצמו, או  
 שהוכנו ע"י אדם אחר. 
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, והמנהל, המפקח וכל  באתריוחזקו על ידי הקבלן    מהחוזה  קהעתקים מכל מסמך המהווה חל  (ב)
ל שעה מתקבלת  בהם בככתב לתכלית זו, יהיה רשאי לבדוק ולהשתמש  אדם שהורשה על ידם ב

 על הדעת. 
 

 עבודות אחרות של החברה ו/או מי מטעמה   .5
 

החוזה (א) לפי  המבוצעות  העבודות  אותן  רק  כי  בזה  הכמויות    ,מוצהר  כתב  המפרט,  לרבות 
או  /יהוו את נשוא החוזה. ידוע לקבלן כי החברה מסרה ו/או תמסור ו  ,והתכניות המצורפות

כוללות בניית מבנים, ביצוע  רשאית למסור לקבלנים ולספקים שונים ביצוע עבודות שונות ה
יהיו   מטעמה  שיבוא  מי  ו/או  החברה  חומרים.  ואספקת  ציוד  מלאכות,  מערכות,  תשתיות, 

כל עבודה בצורה ואופן    ביצוע העבודותמקום  זכאים למסור לכל מי שיראה בעיניהם לבצע ב
רת/ות כאמור לרבות מתן  תחייב בזה לסייע ולאפשר ביצוע עבודה/ות אחשיראו להם והקבלן מ

ביצוע  וברשתות החשמל והמים שבמקום    שבאתראפשרות שימוש לקבלנים כאמור במתקנים  
העבודות עם עבודות  ולקיים את כל ההוראות שהמפקח יורה לו לצורך תיאום ביצוע  העבודות  

ה זה.  בסעיף  כאמור  אחרים  גורמים  ועם  הקבלנים  אחרות  כל  את  לשלב  מתחייב  קבלן 
בלוח הזמנים ולשקף את עבודותיהם בלוח הזמנים הכללי    בביצוע העבודות באתרהעוסקים  

 שיוצג למפקח ולחברה לאישור. 
 
ר, עבודות אחרות  לא תהינה לקבלן כל תביעות או דרישות כלפי החברה בקשר עם, או עבו (ב)

ני  ים נוספים ו/או שונים, כאמור, ו/או קבלהמבוצעות על ידי החברה או על ידי קבלנ   ,כנ"ל
 משנה ו/או ספקים, עבורה ו/או עבור מי מטעמה. 

 
לכל קבלן אחר    ,, לפי הוראות המפקחותבין היתר, מתחייב הקבלן ליתן אפשרויות פעולה נאות  (ג)

ידי החברה וכל אדם או גוף    על לפעול בתחומי הפרויקט ו/או שיאושר לו המועסק ו/או יועסק
והן בסמוך אליו,  ביצוע העבודות , הן במקום ידי המפקח וכן לעובדיהם- צורך זה עלשיאושר ל

וכן ישתף ויתאם פעולה אתם ויאפשר להם את השימוש במידת המצוי והאפשר בשירותים  
בלן לא יהיה רשאי לדרוש תשלום  כי הק  ,ידו. למען הסר ספק מודגש  ובמתקנים שהותקנו על

החברה ו/או מכל צד שלישי ובכל מקרה כאמור בסעיף   כלשהו בתמורה לשימוש האמור מאת 
 יהיה זכאי לרווח קבלן ראשי.   זה לעיל, לא

 
למען הסר ספק מודגש, כי במקרה כאמור בסעיף זה יהא הקבלן "קבלן ראשי" על כל המשתמע  

 בטיחות אתר וכיו"ב. הות, גמכך לרבות בעניין של ניהול אתר, 
 

ראש, כי מובא בזה לידיעת הקבלן, מפורשות ומבהמשך להוראות סעיף קטן )ג( לעיל, 
הפיתוח וקבלן בפרויקט זה ישולבו קבלנים אחרים ו/או קבלנים ייעודיים כגון, קבלן 

עבודותיו גם בעבודות הקבלנים  במסגרת ביצוע להשתלב הקבלן על האינטראקטיב וכיו"ב ו
 להלן.  6וכאמור בהוראות סעיף כאמור בהוראות סעיף זה  האחרים

 
 רה למסור עבודות החב זכות .6
  

לעיל לא יתפרש כאילו הוא בא לגרוע מכל הוראה בחוזה זה אשר לפיה רשאית    5האמור בסעיף  
 .  העבודותמ החברה למסור לאחר או לאחרים ביצוע כל חלק 

 
הבלעדי   דעתה  לשיקול  בעצמה,  לבחור  רשאית  החברה  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי 

לב נוספים  קבלנים  מערכווהמוחלט,   ו/או  מלאכות  מסוימות  יצוע  קבלנים    –  )להלן באתר  ת 
 . (עבודות ייעודיות-ו  ייחודיים

 
החברה תתקשר ישירות עם הקבלנים הייחודיים והקבלן לא יהיה צד להתקשרויות אלה ולא יהיה  

ו/או לכל תמורה נוספת בקשר עם עבודת הקבלנים הייחודייםזכאי לכל רווח   , אלא אם  קבלני 
מפורש אחרתנקבע  ואולם,  ות  הקבלנים  .  של  כניסתם  ומצב  עת  בכל  לאפשר  מתחייב  הקבלן 

החברהלאתר  הייחודיים ע"י  שיועסקו  לכל קבלנים אחרים  גם  כמו  ו/או  לשם    , ,  עבודות  ביצוע 
 אספקת שירותים, הכל ללא תמורה כלשהי. 
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 תאום עם קבלנים אחרים   .7
 

ו/או  הקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי כספי בגין שילוב קבלני  ייחודיים בתוך  ם אחרים  קבלנים 
כולל שילובו של הקבלן האחר בתוך תחום עבודתו, ביצוע דרכי גישה זמניות, נקיטת   ,עבודתו הוא

האחרים   לקבלנים  הקבלן  בין  תיאום  תנועה,  הסדרי  ביצוע  לעבודתו,  שיידרשו  בטיחות  אמצעי 
למעט במקרים  ,  כמשמעה להלןוכדומה וכל אלה יבוצעו על ידו במסגרת וכנגד תשלום התמורה,  

 . בהם נקבע מפורשות אחרת, מראש ובכתב
 

הכניסה והתפעול נמצאים בתוך אתר של קבלן פיתוח אחר    ידוע לקבלן כי אתרי העבודות של מבנה
 והוא יידרש לבצע הכל בתיאום ובשיתוף פעולה איתו ללא הפרעה של אחד לשני.

 
 ש:מבלי למעט מהאמור לעיל מובהר מפורשות ומודג

 
הקבלן ייתן ללא תמורה נוספת שירותים אלה לגורמים אחרים כגון קבלנים אחרים באתר,  קבלני  

 משנה, עובדי תחזוקה וכל גורם אחר עליו יורה המפקח:
 
 אספקה ומתן אפשרות להתחברות ושימוש במים, חשמל, תאורת עזר ועוד. .א
 מתן גישה לאתר,  הדרכה ונתונים על האתר והמערכות סביבו  .ב

 פעלה והרצה של מערכות ה ום תיא .ג

 אפשרות שימוש מתואם באמצעי הרמה ושינוע  .ד

 ניקיון כללי וסילוק פסולת במהלך העבודה ובסוף יום עבודה  .ה

 שמירה על עבודות האחרים במסגרת שמירה כללית על האתר. .ו

 הקצאת שטחים לאחסון ציוד וחומרים  .ז

 תאום ביצוע העבודות בין הקבלנים באתר  .ח
 

 ן המפקח ות רצולשביע העבודותביצוע  .8
 

דלעיל,    2בהתאם לחוזה בטיב מעולה, ומבלי לגרוע מן האמור בסעיף    העבודותהקבלן יבצע את  
לשביעות רצונו המוחלטת של המפקח, וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיו של המפקח, בין שהן  

 מפורטות בחוזה, ובין שאינן מפורטות בחוזה.  
 
 צוע( )ערבות בי לקיום החוזהערבות  .9

 

כולן או מקצתן, מוסר הקבלן לחברה, במעמד  (א) פי החוזה,  על  להבטחת מילוי התחייבויותיו 
  ף ( בנוסח המצורביצוע  ערבות  –  )להלןוצמודה  חתימת חוזה זה, ערבות בנקאית אוטונומית  

,  ( משווי העבודות אשר נמסרות לקבלן לביצועיםאחוז חמישה) 5%-בסך כספי השווה ללהלן, 
  90תום  יהיה עד ל וצאתה ו/או חידושה. תוקפה של הערבות  ו בעת הכשיעור   ובתוספת מע"מ

החברה  וימים לאחר מועד המסירה כהגדרתו להלן. הערבות תינתן לטובת העירייה  )תשעים(  
 ביחד ולחוד. 

 
מובא בזה לידיעת הקבלן כי במידה וידרש לכך על ידי פקיד היערות העירוני, על הקבלן יהא   

אלף שקלים חדשים( עבור שמירת עצים ₪ )מאה    100,000עד    ערבות נוספת בסך של  למסור
כל ההוצאות להנפקת ערבות כאמור תהא על חשבונו   לפי סקר עצים.  ביצוע  קיימים בשלב 

 ובאחריותו של הקבלן. 
 

ההוראות שלהלן יחולו בשינויים המחוייבים גם על ערבות על פי דרישת פקיד היערות העירוני,  
 כאמור לעיל.   
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לוי מדויק של כל הוראות החוזה על  י לקיום ולמ  כבטוחה תשמש  חזק בידי החברה וו תהערבות   (ב)
 סוי של:י ידי הקבלן. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל תשמש הערבות בין היתר להבטחה ולכ 

 

עקב או בקשר עם כל הפרה או  לחברה ו/או לעירייה  כל נזק או הפסד העלול להיגרם   (1
 זה.  אי מלוי תנאי כלשהו מתנאי חוזה 

שהחברה   (2 והתשלומים  ההוצאות  העירייה  כל  או    יםעלולו/או  לשלם  או  להוציא 
 . להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה

העב (3 ובדק  שיפוצים  השלמות,  התיקונים,  הוצאות  שהחברה  כל  העירייה  ודה  ו/או 
 לעמוד בהן.  יםעלול 

אם ובמידה ויתברר לחברה בשלב כלשהו    –  של כספים לחברה מאת הקבלן  השבה (4
 לן קיבל ממנה כספים ביתר.  שהקב

 פיצויים מוסכמים שיוטלו על הקבלן מכח הסכם זה.  (5
 
בכל מקרה כאמור תהא החברה רשאית לגבות את סכום הערבות כולו או מקצתו, בפעם אחת   (ג)

 או במספר פעמים, ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים, ההפסדים, ההוצאות והתשלומים כאמור.  
 
לפעם  (ד) מפעם  להגדיל  מתחייב  לתמו   הקבלן  ולהתאימו  הערבות  סכום  ולשינויים  את  רה 

להלן,    )יא(תהיה בתוקף לתקופה כמתחייב מהוראות ס"ק  שהצטברו, וכן להבטיח כי הערבות  
חשב להפרה יסודית  ת יום לפני מועד פקיעתה,  )שלושים(    30הארכתה מעת לעת, עד    אי באופן ש

, לשיקול דעתה, זאת  של ההסכם והחברה תהא רשאית לממש את הערבות כולה או מקצתה
 וזה זה ו/או על פי כל דין. מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לה במקרה כזה על פי ח 

 
 ההוצאות הכרוכות בהוצאת וקיום הערבות יחולו על הקבלן.  (ה)

 
 כהגדרתו בדף ריכוז נתוני החוזה. סכום הערבות יהיה צמוד למדד הבסיס  (ו)

 
תהיה החברה    –תנאי בדבר הארכת הערבות  ות הלרב  –הפר הקבלן את החוזה או תנאי מתנאיו   (ז)

ו/או להעלות  רשאית לממש את הערבות, ללא כל הודעה מוקדמת, והקבלן יהא מנוע מלהתנגד  
 גבייתה של הערבות כאמור. כל טענה בקשר עם 

 
שיגבה   (ח) הערבות  מבלי    –  יגבהאם    –סכום  והמוחלט  הגמור  לקניינה  ייהפך  החברה  ידי  על 

ו/או  הי לבוא כלן זכות כלש שתהיה לקבל  או  /מנהליה ואו  / ודירקטוריון החברה  פי החברה 
 מורשיה ו/או יועציה בטענות ו/או תביעות כלשהן בקשר למימוש הערבות.

 
לחברה בגין    ליאמינימסכום הערבות יחשב לפיצוי מוסכם    –אלא אם נקבע אחרת בחוזה זה   (ט)

 הפרת החוזה ע"י הקבלן. 
 
זה, כדי לגרוע מכל  ברה או במימושה בפועל על פי סעיף  אין באפשרות למימוש הערבות ע"י הח (י)

 תרופה אחרת המוקנית לחברה על פי חוזה זה וגם/או על פי כל דין. 
 
מועד מסירת תעודת השלמה ובלבד שהקבלן  יום מ)תשעים(    90הערבות תוחזר לקבלן תוך   (יא)

 מסר לחברה את ערבות הבדק, כמשמעה להלן. 
 

 מסירת הודעות  .10
 

רט במבוא לחוזה זה ויראו כל הודעה שנשלחה מצד אחד למשנהו כאילו  ים הנן כמפוכתובות הצדד      
כהודעה  שעות ממועד משלוחה בדואר רשום. הודעה שנמסרה ביד תיחשב    72הגיעה לתעודתה תוך  

במועד   שהתקבלה  כהודעה  תיחשב  בפקס,  ששוגרה  הודעה  ואילו  מסירתה  במועד  שהתקבלה 
הודעה שנמסרה באמצעות כתובת דוא"ל אשר הועברה על    ס.המצוין על גבי אישור השיגור בפק

ידי הקבלן לצורך מסירת הודעות כאמור תראה כאילו התקבלה במועד בו התקבל אישור חוזר על  
 וא"ל אצל הנמען.מסירת הודעת הד
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 .בוטל .11
 

 הסבת החוזה  .12
  

, או  ןקצתאו מ  ןכולהעבודות,  של    ןלהסב או להעביר לאחר את ביצוע,  למסור  רשאיאין הקבלן   (א)
למעט קבלני משנה אותם הציג הקבלן  לרבות לקבלני משנה,   חוזית,כל זכות ו/או התחייבות 

לסעיף    במסגרת הצעתו ומראש, אשר ,  להלן  13ו/או בהתאם  בכתב  אלא בהסכמת החברה 
לא יהיה כל תוקף    . תינתן או תסורב לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וכמפורט בתנאי חוזה זה

  ,. ואולםשלא בהתאם להוראות חוזה זה   מסירה שבוצעה כאמור על ידי הקבלןלכל הסבה ו/או  
ז לפי  משתלם  ששכרם  בין  עובדים,  שיעור  העסקת  לפי  משתלם  ששכרם  ובין  העבודה  מן 

 , לאחר.מהן, או של חלק העבודותשל  ןהעבודה, אין בה כשלעצמה משום מסירת ביצוע 
 

את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו  פטור  כדי לזו  כאמור, אין בהסכמה    נתנה החברה הסכמה  (ב)
העבודות, נציגיהם    י מחדל של מבצע  ו/או   ישא באחריות מלאה לכל מעשה יעל פי חוזה זה והוא  

 ועובדיהם. 
 
עבודות  ( ג) ביצוע  כי  מובהר מפורשות  הוראות החוזה,  ומיתר  זה  סעיף  מבלי למעט מהוראות 

י של החוזה ייראה כהסבת  הכספ  היקפו)ארבעים אחוזים( סך    40%בהיקף, כספי, העולה על  
בכל  לנקוט  רשאית  החברה  תהא  כאמור  ובמקרה  זה  סעיף  הוראות  פי  על  אסורה  חוזה 
הפרתו  בשל  ביטולו  לרבות  זה,  חוזה  פי  על  ו/או  דין  פי  על  לרשותה  העומדים  האמצעים 

 היסודית.
 
לעבודות הנדס ( ד) רישום קבלנים  חוק  לפי  רשום  קבלן  הוא  כי  בזה  בנאהקבלן מצהיר   , יותה 

 ומתחייב לא למסור ביצוע איזה מן העבודות לקבלן משנה שאינו קבלן רשום  1969-תשכ"ט
 , כאמור. בענף ובסיווג המתאים

 

החברה תהיה רשאית להסב לאחר או לאחרים את כל או חלק מזכויותיה ו/או התחייבויותיה   (ה)
 כמת הקבלן לכך.  לפי חוזה זה לפי ראות עיניה ושיקול דעתה הבלעדי ומבלי צורך לקבל את הס

 
 רשימת קבלני משנה מורשים .13

 
אשר הוצג על ידי הקבלן  עבודות השלד הוראות סעיף זה לא תחולנה על קבלן המשנה לביצוע 

, הכל כמפורט מערכות מז"א / קירורולא על קבלן המשנה לביצוע  במסגרת הצעתו במכרז
 . בסעיף קטן )ו( להלן

 
קבלנים  ו להעסיק בביצוע עבודות כלשהן הינם  הקבלן מצהיר כי כל קבלני המשנה שבכוונת ( א)

באופן התואם היקף    1969-תשכ"ט  ,רשומים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות
והוראות החוזה    העבודות זה  סעיף  הוראות  פי  על  בכל מקרה תיעשה  וכי העסקתם  וטיבן 

 בכלל.
 
המפקח,   (ב) של  לאישורו  יעביר  שבכמראש,  הקבלן  קבלנים  של  בביצוע רשימה  להעסיק    וונתו 

כ   ,שמות לגבי כל מלאכה  3קבלני משנה, הרשימה תכלול לא פחות מאשר  מלאכה מסוימת 
 . בהתאמה

 
המפקח יהיה רשאי לפסול כל אחד מן הקבלנים הרשומים ברשימה, או את כולם, מביצוע   (ג)

עבודות כקבלני משנה. המפקח יהיה רשאי להתנות את אישורו להעסקתו של כל קבלן כקבלן  
 משנה בקביעת זהותו של האחראי מטעם אותו קבלן על ביצוע העבודות שאותו קבלן יבצע. 

 
( לעיל את כל הקבלנים שברשימה האמורה בסעיף  גסעיף קטן )פסל המפקח על פי סמכותו ב (ד)

קטן )א( לעיל, יעביר הקבלן לאישור המפקח רשימה חדשה כאמור. לא העביר הקבלן רשימה  
  3ת כל הקבלנים הרשומים ברשימה החדשה, תכלול הרשימה  חדשה או אם פסל המפקח א

 מהם בלבד כקבלן משנה.    שמות של קבלנים שיקבע המפקח והקבלן יהיה חייב לבחור אחד
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 )ג( לעיל. 12שימת לב הקבלן מופנית להוראות סעיף  ( ה)
 
/  מבלי למעט מהאמור לעיל, בכל מקרה בו ביקש הקבלן לבצע את עבודות   ( ו) מערכות מז"א 

 באמצעות קבלן משנה ו/או בעצמו, תחולנה ההוראות הבאות:בתכניות הנכללות קירור 
 

לקבלן המשנה מטעמו (1 או  ומקפיאיםבהקמת    מוכחניסיון    ,לקבלן,  קור    2-ב   חדרי 
שמונה  )מ"ר    8-הבנוי של כל אחד מהם לא יפחת מ היקף  שה , לפחות,  פרויקטים(  שני)

 . /2020/731ועד   /1820/51במהלך התקופה שמיום והכל (, מטרים רבועים
 

 : סעיף זהב
 

 למציע או לקבלן המשנה מטעמו.  –" ניסיון מוכח"
 

מובהר בזה מפורשות כי מספר חוזים נפרדים מול אותו מזמין )למשל, מכוח חוזה  
 מסגרת( ייחשבו כפרויקטים נפרדים לצורך קיום דרישות הסף הנ"ל. 

 
הנ"ל יצרף הקבלן   להוכחת עמידת הקבלן או קבלן המשנה מטעמו בדרישות הסף

 בנספח יד' לחוזה זה. את כלל המסמכים הנדרשים כאמור
     
 אחריות   .14

 
אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן  לעיל,    13  - ו  12אמור בסעיפים  כנתנה החברה הסכמתה  

והקבלן   החוזה,  לפי  והתחייבויותיו  של  ימאחריותו  מחדל  או  מעשה  לכל  מלאה  באחריות  ישא 
 המשנה שלהם ועובדיהם. חם, מורשיהם, שלוחיהם, עובדיהם, קבלני י כו, באהעבודותמבצעי 

 
 הצהרות הקבלן והתחייבויותיו .15
 

 הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת בהתחייבות יסודית כי:
 

והתקנות    1969-תשכ"טה  ,הינו קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (א)
רשויות  נהל ספרי חשבונות כחוק ולפי דרישת  מכוחו באופן התואם היקף העבודות וטיבן, המ

המס, וכי יש בידו אישור תקף לאמור וכן אישור המאפשר לנכות מכל תשלום המגיע לו אחוז  
 ניכוי במקור, והוא ממציא בזה למזמין עותק מכל אישור כאמור. 

 
  ות, עיין לפני חתימת החוזה בכל הנספחים, ובכל מסמכי ההתקשרות הקשורים לביצוע העבוד (ב)

ולרבות מסמכים אשר הוזכרו אך לא צורפו, כי בחן  לרבות מסמכים אשר לא ניסח בעצמו,  
 אותם היטב, כי הם נהירים לו וכי אין לו טענות או הערות לגביהם.

 
לשביעות  בביצוע העבודות בדק את כל המסמכים, התוכניות, הדרישות, ההסכמים הקשורים  (ג)

הגורמים הנוגעים  יתאם את כל העבודות עם כל    רצונו ואין מה מהנ"ל שביקש ולא קיבל, וכי 
וכל שאר הגופים והרשויות    היבדבר, לרבות אך לא רק המפקח, בזק, חברת החשמל, העירי 

 הנוגעים לעניין. 
 

ידועים לו כל החומרים, כח האדם והאמצעים הנדרשים לבצוע העבודות בהתאם להוראות   (ד)
חינות  שג ידו, והינו מסוגל מכל הבהחוזה ואפשרות אספקתם והם נמצאים ברשותו או בהי 

לבצע את העבודות בהתאם להוראות החוזה. כן ידוע לו כי עליו האחריות להשגת כל ההיתרים  
 ו/או האישורים הנדרשים לביצוע העבודות, אלא אם נקבע מפורשות אחרת. 

 
בל לשביעות רצונו המלאה את כל ההסברים מתוכם יכול היה לקבל תמונה מספקת על  יקהוא   (ה)

העבודות   שקפרטי  שההסברים  בחשבון  הביא  מלאים,  י והיקפן,  מפרטים  מהווים  אינם  בל 
אולם הם היו מספקים על מנת לתת לקבלן תמונה נאמנה של העבודות ואת האפשרות להביא  
בחשבון את כל הפרטים שההסברים לא כללו אותם, ואת כל הפרטים האחרים שיחדיו יהוו  

 מפרט מלא של העבודות. 
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אחר חתימת חוזה זה בקבלת כל מסמכי התכנון הנדרשים לו לבצוע  סמוך לו לטפל  באחריות  (ו)
 העבודות והמועדים לאספקתם.

 
אחראי לתאום אספקת כל מסמכי התכנון מכל מין וסוג ולכל שאר המסמכים, התוכניות    הוא (ז)

 והנתונים הדרושים לביצוע העבודות. 
 
ודה )או פקודת עבודה( אחת לבין קבלת ידוע לו כי בין השלמת ביצוע עבודות נשוא הזמנת עב (ח)

עבודה   של  הזמנת  המתנה  תקופת  להיות  עשויות  )להלן:  )ששה(    6  עדנוספת  חודשים 
בגין תקופות  תקופת/ות המתנה" ישולמו תקורות כלשהן  כי לא  "(; הקבלן מצהיר ומסכים 

 ."בת עובדים ו/או בטלת כלים ו/או היערכות מחדש וכיוצהמתנה כאמור, לרבות בגין בטל
 

מבלי למעט מהאמור לעיל מובהר, כי בכל מקרה אחר בו יהא הזכאי לתשלום תקורות אתר, 
תקורות   חישוב  לנוסחאות  בהתאם  ורק  אך  הקבלן  זכאי  יהא  לו  האמור  הסך  אתר  יחושב 

 . כאמור בספר הכחול
 
ית החברה להורות לקבלן על הפסקתן הזמנית של  בנוסף לאמור בסעיף קטן )ח( לעיל, רשא  (ט)

ובמהלכןאיזו   ביצוען  תחילת  לאחר  גם  ההוראה    ,מהעבודות  פי  על  לפעול  מתחייב  והקבלן 
החברה מאת  לחידושן  דרישה  קבלת  עם  מיד  העבודות  את  ולבצע  שמשך   ,ולשוב  ובלבד 

ההמתנה תקופת  על  יעלה  לא  ה ההפסקה  בגין  כלשהן  תקורות  ישולמו  לא  זמניות  פסקות  . 
ת לוחות  כלים ו/או ניהול מתמשך ו/או הארכ   לרבות בגין בטלת עובדים ו/או בטלתכאמור,  

זמנים ו/או היערכות מחדש וכיוצ"ב ובכל מקרה לא יחולו לעניין זה נוסחאות חישוב תקורות  
 בגין הפסקות שבספר הכחול או כל מקור אחר.  

 
הפסקת עבודות )דהיינו, תקופת המתנה(, רשאי )ששה( חודשים ממתן הוראה לקבלן על    6עברו  

)להלן:  הקבלן להודי ולבצען  כי אינו מעוניין להמשיך  ניתנה  "הודעת סירובע לחברה  "(. לא 
חייב   הקבלן  יהיה  ולבצע את העבודות,  לשוב  לקבלן  הורתה  והחברה  סירוב  הודעת  לחברה 

 לבצען. 
 
הינה כבר רשות בלב (י) לביצוע העבודות  לו,  כניסתו לאתר הבניה  וכי אין בה בכדי להעניק  ד 

ל  ת כלשהי במקרקעין, לרבות לא זכות עכבון במקרקעין או בכבמפורש ו/או במשתמע, זכו 
מה שיוקם על המקרקעין והוא מתחייב שלא לתפוס חזקה ו/או זכות אחרת במקרקעין או  

 בכל מה שיוקם על המקרקעין.
 
המאושרים  לרבות כל חוקי העזר  מתחייב לבצע את העבודות בהתאם להוראות כל דין  הוא   (יא)

קבלן על סמך טענת אי ידיעת הדין, או חריגה  תביעות של ה  . לא תאושרנהלעיר באר שבע
 מהדין. 

 
הקבלן    .קבלנים אחריםבאתר  ישולבו  העבודות ייתכן ו ידוע לו כי במהלך ביצוע  הוא מצהיר כי   (יב)

יתאם פעולות הקבלנים האחרים, כאמור, ויספק להם את כל המידע הנדרש להם לצורך כך.  
ו כל הארכה של תקופת הביצוע ו/או כל חריגה מלוח  ידוע לקבלן והוא מסכים כי לא תאושר ל

ו/או  זמנים מאושר בקשר עם פעולות קבלנים אחרים ו/או נוספים, כאמור בסעיף זה לעיל  
 וותר מראש על כל טענה ו/או תביעה לעניין זה.  עקב כך והוא מ 

 
החברה תהיה רשאית להפעיל קבלנים אחרים באתר, בהתקשרות ישירה ובלעדית ביניהם.   (יג)

על אף האמור  ולמען הסר ספק,    קבלן ראשי.  תקורותבמקרה כזה, לא יהיה הקבלן זכאי לקבל  
עיכבון על העבודות ו/או    והוא מוותר מראש ובמפורש על זכותלו  בכל מקום בחוזה זה, אין  

 החומרים ו/או המקרקעין בגין כל סכום שיגיע לו, לטענתו, מן החברה. 
 
שכך, החברה תנכה מכל חשבון,  יינתנו על ידי החברה. מ  כי שירותי ניהול הפרויקטידוע לו   (יד)

)חמישה אחוזים(    5%לתשלום, סך כספי בשיעור    אושרוי הקבלן    חלקי או סופי אשר יוגש על ידי
החשבון. הפרויקט,    מערך  וניהול  תאום  שירותי  מתן  בגין  החברה  תקורת  ישמש  זה  סכום 

לניכוי סך    םנתון זה ומסכיהצעתו    בחשבון הביא  הקבלן מצהיר כי  הוצאות תקורה, וכיו"ב.  
 ה עקב כך. מוותר על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי החברוהוא כאמור 
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 הכנה לביצוע וביצוע  –פרק ב' 
 

 הכנה לביצוע ובדיקות מוקדמות .16
 

  וותנאי   ווסביבותיו, טיב  ביצוע העבודותבדק את מקום  לפני הגשת הצעתו  הקבלן מצהיר כי   (א)
המב  הקיימים  הטופוגרפיים,  שקיימים(בו  נים  כמויותי  ,)ככל  העבודות    ןוטיב  הןאת  של 

לביצוע הדרושים  עפ"י  ןוהחומרים  הרצויה  ההתארגנות  סביבת  את  וכן  הגישה  דרכי  את   ,
והאפשרויות   הסיכויים  לגבי  הידיעות  כל  את  השיג  כי  הקבלן  מצהיר  כן  הסביבה.  מגבלות 

 בדיקות כאמור.  הזדמנות לבצעכי ניתנה לו ו  האחרות העלולות להשפיע על הצעתו
 

וכי שוכנע    , לרבות ביחס לעבודות האופציונאליות,לו כל תנאי החוזה  םברוריהקבלן מצהיר כי   (ב)
לכל   הוגנת  תמורה  מהווה  ידו,  על  שהוצעה  התמורה  כי  המוקדמות  בדיקותיו  יסוד  על 

  , ן שינוייםהתחייבויותיו לפי החוזה בכפוף לתוספות התמורה שתגענה לו, אם תגענה לו, בגי
הוא מוותר על כל טענות של אי התאמה, אי ידיעה,  תוספות והוראות חדשות, אם יהיו כאלה. ו

 פגם או מום כלשהם. 
 
  לבדוק ולבצע, על חשבונו, גילוי, איתור וסימון מיקומם ועומקם של מערכותהקבלן מתחייב   (ג)

, בין אם  טלפון וכו'(  )כגון חשמל, תאורה, מים, ביוב, השקייה, תקשורת, כבלי  תשתית קיימות
לנזקים    באחריות    יישא באופן בלעדי. הקבלן  מסומנות בתוכניות )חלקן או כולן( ובין אם לא

לא תיקן הקבלן נזקים כאמור,    שיגרמו למערכות התשתית כאמור בקשר עם ביצוע העבודה.
או  /ידי החברה, רשאית החברה לבצע את תיקון הנזקים בעצמה ותוך המועד שהוקצב לכך על  

מי מטעמה   ובתוספת  באמצעות  בכל ההוצאות  .  תקורה  15%על חשבון הקבלן  ישא  הקבלן 
והחברה תהא רשאית לגבותן או לנכותן מכל סכום  וביתר הנזקים    התיקון הכרוכות בביצוע  

 . בלן בכל דרך אחרתשיגיע לקבלן בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותן מהק
 
ידור ודרכי גישה,  מפורטת שתכלול את גבולות האתר, ג  הקבלן יגיש לאישור תכנית התארגנות  (ד)

מיקום משרדים ואזורי אחסון, שילוט כנדרש, מיקום שירותי עובדים, אבטחת מעבר שוטף  
ומים להקמה וכד'  וחומרים למחזור, חיבורי חשמל    ובטוח להולכי רגל, אזורי ריכוז אשפה 

בפרויקט עבודה  התחלת  צו  למתן  כתנאי  ההתאר וזאת  תכנית  פת,  תכלול  אשר  גנות  רונות 
 . יאפשרו את המשך תפעול השוטף של גן החיות הקיים ויהיו מתואמים מול קבלן הפיתוח

 
  פינוי  עבור  אגרותלכך, לשלם    דרשייו  ככלכחלק מהיערכות הקבלן לביצוע מתחייב הקבלן   (ה)

לום  ישא בתש  הקבלןו,  שתבוצע על ידי מנה"פ  כמויותפי הערכת    על  מהאתר  עפר  עודפי  /  פסולת
 ות וכיו"ב כתנאי לקבלת אישור היתר עבודה. אגר

 
 תקופת ביצוע ולוח זמנים  .17

 

הקבלן יחל בביצוע העבודות במועד שיקבע לכך בצו התחלת עבודה שייקרא להלן גם פקודת   (א)
את   יסיים  הקבלן  העבודה.  לביצוע  עבודות  ביצוע  לו  תימסרנה  אותן  אשר  וימסור  במלואן 

פרק הזמן אשר ייקבע במסגרת צו התחלת העבודה, וך  תב במסירה סופית לחברה ולעירייה  
בצו התחלת העבודה, ובכפוף ללוח הזמנים המוגדר לקבלן, אלא  הקבוע    הביצועממועד תחילת  

תקופת הביצוע, לוח זמנים    –  אם החברה תודיע לו אחרת בצו או בהודעה אחרת בכתב )להלן
 מועד המסירה(. -לגמר ביצוע ו

 
, לרבות הגשה  במסירה סופית מסירתןוודות השלמת כל העב –עיף זה סיום העבודות לעניין ס

 .ואישור המפקח ו/או הרשויות לתוכניות עדות ותיקי מתקן
 
הזמנים (ב) בלוח  שהוגדרו  הדרך  באבני  עמידה  דרך  לרבות    ,אי  אבני  שהינן  לביצוע  דרך  אבני 

מים המפורטים  בפיצויים מוסכמים מאת הקבלן בסכוו/או העירייה  יזכה את החברה    חלקיות,
כי סכום הפיצויים המוסמכים משקף את הנזק המוערך מאיחור, כאמור,  להלן. ידוע ומוסכם 

 והקבלן מוותר על כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או העירייה לעניין זה.  
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עליו לדאוג להוצאת כל    )א( לעיל[ 17  ]סעיףידוע לקבלן כי במסגרת לוח הזמנים לגמר ביצוע   (ג)
וה המוסמההיתרים  הרשויות  מכל  לעבודה  אחרת  אישורים  מפורשות  נקבע  אם  אלא  כות 

 .בחוזה זה
 
ביצוע העבודות הינו תנאי יסודי בחוזה זה והפרתו תהווה    ידוע לקבלן כי לוח הזמנים לגמר (ד)

ו/או  לגרוע מכל סעד  בלי  מוסכם, זאת  פיצוי  יסודית שתגרור אחריה  תרופה אחרים    הפרה 
 על פי הדין.  ו/או החוזה יהנתונים לחברה על פ 

 
לוח  וכן  ימים מיום חתימת הסכם תכנית  )ארבעה עשר(    14אישור, תוך  הקבלן ימציא למפקח ל (ה)

ערוך בהתאם להוראות  , כשהוא  (תכנית עבודה  –  )להלןלביצוע העבודות  מפורט  חוזי  נים  זמ
למסמכי המכרז ומהווה חלק    'זכמסמך  לוחות הזמנים המצורף    במפרטחדות המנויות  המיו 

 .מחוזה זה  ומחייב תי נפרד בל
 
והתוצר הסופי,  ובלוח הזמנים  המפקח יהיה רשאי להכניס תיקונים/שינויים בתוכנית העבודה   (ו)

לוח הזמנים    –   הכפוף לאישור המנהל והחברה, ייחשב ללוח הזמנים המאושר והמחייב )להלן
בביצוע  המאושר חייב  הקבלן  כי  מפורשות  מובהר  כמפורטהעבודות  (.  זה  חוזה  בלוח    לפי 

 ולפי שלבי העבודה המפורטים בו. ר  הזמנים המאוש
 
יא המוטלת עליו. אי  לחוזה, אינו פוטר את הקבלן מאחריות כל שהאשר יצורף  לוח הזמנים   (ז)

זמנים  עבודה  המצאת תכנית   כלולוח  י המוטלת  שה כנדרש אינו פוטר את הקבלן מאחריות 
 עליו. 

 
העבודות,  צוע  ביקצב  התאם להתקדמות  הקבלן יבצע מעקב קבוע ורציף אחר לוח הזמנים. ב (ח)

לוח הזמנים בתיאום עם  אחת לחודש קלנדרי  יעדכן הקבלן   ובהתאם להנחיות המפקח את 
מנהל הפרויקט. הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת לצמצם פיגורים במידה ויהיו  

מסירת  של  וביעד הסופי  לביצוע  וינקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת לעמוד באבני הדרך  
 . העבודות

 
לוח   (ט) במסגרת  בו.  לעמוד  האמצעים  בכל  ינקוט  והקבלן  מחייב  לחוזה  המצורף  הזמנים  לוח 

.  העבודותהזמנים קיימות אבני דרך חוזיות שעל הקבלן לעמוד בהם במהלך ובמסגרת ביצוע  
בלוח הזמנים  או  הקבלן במידה ולא יעמוד באבני הדרך  על  ס  קנהשית  לי  שא רהמזמין יהיה  

 ות המפורטים בחוזה.  קנסי בהתאם לסכומי ההחוז
 

 :מובהר בזה מפורשות ולמען הסר כל ספק
 
וע והן ביחס לסיום  צלאבני דרך לביהתחייבות הקבלן ביחס ללוחות הזמנים הינה הן ביחס  .1

לפיגור   ביחס  ולהלן  לעיל  כאמור  חוזית  הוראה  כל  כי  תבהיר  החברה  ומסירתן.  העבודות 
לאבן דרך לביצוע והן ביחס לסיום העבודות ומסירתן  חול הן ביחס  בלוחות זמנים וכיו"ב ת

 במסירה סופית. 
 
 . כל תיקון/שינוי שיבוצע בלוח הזמנים, בין אם ע"י הקבלן ובין אם ע"י המפקח, אין בו כדי 2

 להתיר לקבלן לפגר ו/או לחרוג מלוח הזמנים החוזי. 
 
ת החוזה ביחס לאיחור  על פי הוראו  . מובהר למען הסר כל ספק כי החברה תהא רשאית לפעול3

בלו"ז הביצוע הן ביחס לאבני הדרך החלקיות והן ביחס לאבני הדרך הסופיות. החברה תבהיר  
 כי ניכוי קנסות בשל פיגור בלוחות זמנים תבוצע גם בחשבונות חלקיים ולא רק בחשבון הסופי. 
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יה על  יהעיר   ברה ו/או נגדהקבלן יהא אחראי לכל נזק ו/או תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד הח (י)
ידי גורמים שלישיים בגין נזקים שיגרמו להם כתוצאה מאיחור כלשהו בלוח הזמנים המאושר  

אות  שירותים שעל הקבלן/קבלני המשנה לספק, שלא על פי הורמהו/או  ו/או מביצוע העבודות  
לן על פי  , וזאת מבלי לגרוע מכל התחייבויותיו של הקב הוראות החברה  חוזה זה ו/או על פי

לם כדמי נזק כאמור במקום  ה זה ועל פי כל דין. מוסכם בזאת כי כל סכום שהחברה תשחוז
בתוספת  הקבלן,   לקבלן  להגיע  העשוי  סכום  מכל  לנכותו  רשאית  היא  תהיה  תשלם,  אם 

 הוצאותיה בקשר לכך וכן תהיה החברה רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת. 
 

 עבור המנהל ומבנה שירותים  מים וחשמל, סימון ושילוט, משרד .18
 
הקבלן יספק על חשבונו את המים והחשמל הדרושים לביצוע העבודות לרבות הקמת מערכת   (א)

הקווים ופריסת הרשתות הנחוצים לשם כך, ויעשה על חשבונו את כל הסידורים הדרושים  
הת כגון:  בהם,  השימוש  למקור  האספקה  ממקור  גופי  להעברתם  צינורות,  הנחת  חברות, 

וכתאו רזרביים  מכלים  צינורות,  הנ"ל  רה,  כל  את  הקבלן  יפרק  העבודות  השלמת  עם  ד'. 
למען הסר הספק יובהר, כי בכל  וכל זאת על חשבונו בלבד.  ביצוע העבודות  ויוציאם ממקום  

  הנוגע לאספקת המים לביצוע העבודות מתחייב הקבלן לרכוש, על חשבונו מד מים ולמלא
 אחר הנחיות התאגיד בעניין זה.

 
לה (ב) ימסור  ונקודות    קבלןמפקח  הקבע  נקודות  הצירים,  העיקריים  היאת  לגבהים  יחוס 

העבודה.   לסימון  ביצוע  הדרושים  מקום  של  והמדויק  הנכון  לסימון  אחראי  יהיה  הקבלן 
העבודות ולנכונותם של הגבהים והמרחקים של מערכות התשתית והכביש וכל אלמנט אחר 

 .  העבודותסופית של מרגע קבלת השטח ועד למסירה הבאתר 
 

הרשויות   של  הדרישות  לכל  ובהתאם  בתכניות  מסומנות  קבע  נקודות  לפי  יתבצע  הסימון 
 המקומיות ו/או המפקח.  

 
אשר   , שרשום במרכז למיפוי ישראל,בכל עבודות הסימון יעסיק הקבלן מודד מוסמך מטעמו

 יבצע העבודה במיומנות וכנדרש על פי דין. 
 

ביצוע  כל ההוצאות לסימון בתח (ג) כולל סימון    העבודותילת  יהיו על חשבון הקבלן,  ובמהלכו 
תמורה או  לקבלנים וספקים אחרים של החברה, אפילו לקבלן אין קשר עימם ואינו מקבל  

במקום    תקורה מעולים  מדידה  למכשירי  לדאוג  הקבלן  על  עבודתם.  העבודותעל    ביצוע 
 שיועמדו גם לרשות המפקח.  

 
רש מילוי מבוקר ו/או מילוי לא מבוקר, מתחייב הקבלן  ות בהן יידיודגש כי ביחס לכל העבוד

, לפחות, עם סימונים בהתאם לעובי ולמספר  3להציב עמודים העשויים צינור פלדה בקוטר "
 השכבות הנדרש והכל בהתאם להנחיות שתינתנה לו על ידי המפקח. 

 
. נהרסו  האתרוהן בתוך    לאתרהקבלן חייב לשמור על קיומן ושלמותן של נקודות קבע הן מחוץ   (ד)

  ,ידי הקבלן-או נמחקו או טושטשו נקודות הקבע, כולן או מקצתן, יחודשו הנקודות האלה על
. במידה והקבלן לא חידש  ובמידת הצורך או לפי דרישת המפקח  מדי פעם בפעם  ,על חשבונו

תוך   כך  עשה  לא  ואף  הנקודות,  על  עבודה  ימי)שלושה(    3את  כן  לעשות  שנדרש  י  יד -לאחר 
 על חשבונו של הקבלן.  המפקח, תחדש אותן החברה 

 
הקבלן יהא אחראי לשגיאות ו/או אי דיוקים בסימון ויהא חייב לתקן על חשבונו את חלקי   (ה)

ואין    העבודות במידה  אם,  גם  כאמור,  במדידות  השגיאות  או  הדיוקים  אי  מתוך  נבנו  אשר 
ייהרס חלק   על  דש,מח  ויבוצעהבלתי מדויק    דותהעבואפשרות תיקון,  זאת  הנחיות  -וכל  פי 

 והוראות המפקח.  
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  על פי דרישת המפקח  –  דלהלן, בסיום כל שלב של העבודות  60מבלי לגרוע מן האמור בסעיף   (ו)
עדות    – תכניות  הקבלן  יגיש  העבודות,  ביצוע  בגמר  מקרה  ביצוע.    (as made)ובכל  לאחר 

ידי  י התכניות תהי על  שיקבע  פי מפרט שכבות  על  יכללוהחברהנה  כל    ,  סוגי התשתיות  את 
לא  שינה  יותוגשנה לאישור המפקח. במידה והתוכניות שתוגשנה תה   שבוצעו במקטע העבודה

ב הקבלן בעלות העברת התוכניות למפרט השכבות המתאים על פי תעריף  יעל פי המפרט יחו
 דה משרד. לשעות עבו -משרד השיכון לעבודות מדידה 

 
בגין    ספת שתידרש על פי שיקול דעתו, התשלוםהמפקח רשאי לדרוש מהקבלן כל מדידה נו (ז)

כל מדידה שכזו    המדידות לא ישולם בנפרד והן תחשבנה ככלולות בסעיפים בכתב הכמויות.
,  ןלא עשה כן הקבל)ארבעה( ימי עבודה.    4-תועבר למפקח בפורמט שיידרש תוך לא יותר מ

 . איחור יוםכל  ₪ ל 500ת להשית עליו קנס בסך תהא החברה רשאי
 
להציב  להכין ו  )חמישה עשר( ימים מיום חתימתו על ההסכם,  15, בתוך  ן מתחייב בזאתבלהק (ח)

 כמפורט להלן: חשבונו,   על ,טו ליבאתר ש
 

ם, לפחות )מובהר כי על הקבלן להציב שלט אחד, לפחות, בכל פאה חיצונית של מתחם  שלטי  2
  4בקוטר "  ם על צינורותלפחות, מוצבימ',    x  4.0  3.0מ"מ, לפחות, בגודל    2העבודות(, בעובי  

 כולל תמיכות נדרשות בהתאם לדרישות קונסטרוקטור מטעם היצרן ובאישור המפקח.
 

החברה להוראות  כפופה  השלט  לרבות  דוגמת  השלט, ,  גבי  על  ותצוגה  כיתוב  הצורה,  שינוי 
   .סמלים, ציורים ופרטים נוספים

 
ומ הכיתוב  הצבעים,  צורתם,  כמותם,  השלטים,  של  הסופי  ע"י  הגודל  יקבעו  הצבתם  יקום 

 המפקח. 
 

העתקת השלטים )במידה ותידרש על ידי החברה( תהיה על חשבון הקבלן. לא ישולם בנפרד  
ורואים   השלטים  וסילוקם מהאתר  עבור  פירוקם  לרבות  העבודות,  במחירי  ככלולים  אותם 

 בסוף העבודה. 
 

 הקבלן וישולמו על ידו. אגרות שילוט, מיסים עירוניים וכיו"ב בגין הצבת השלטים יחולו על 
 
יעשה שימוש במשרד אשר יוצב באתר ביצוע  המנהל/המפקח    -  משרד עבור המנהל ו/או המפקח (ט)

 פיתוח התשתיות אשר יעבוד במקביל לקבלן הזוכה במכרז זה באתר.העבודות על ידי קבלן  
 

 השגחה, נזיקין וביטוח –פרק ג' 
 

 השגחה מטעם הקבלן   .19
 

וישגיח עליו ברציפות  ביצוע העבודות  ורך השגחה יהיה מצוי במקום  הקבלן או בא כוחו המוסמך לצ
ינוי בא כוח מוסמך מטעם  בכל יום ובמשך כל משמרות העבודה בכל תקופת הביצוע של העבודות. מ 

הקבלן לצורך סעיף זה יהא טעון אישורו המוקדם של המפקח, והמפקח יהא רשאי לסרב לתת את  
כח פלוני    נימוק לכך. אישר המפקח מינויו של באכל  לי לתת  אישורו או לבטלו בכל זמן שהוא מב 

התחייבות שנטל עליו הקבלן  לא יגרע הדבר מכל    –או סירב לאשרו או ביטל את אישורו למינוי זה  
בחוזה זה. לצורך קבלת הוראות מהמפקח, דין כל בא כח של הקבלן כדין הקבלן. הקבלן ימסור  

(. נציג הקבלן  –  ר, לרבות כתובת, טלפון וטל' נייד )להלןלחברה את זהותו ופרטי בא כוחו, כאמו
 מו. הודעה ו/או מסירת מסמכים לנציג הקבלן תיחשב כאילו נמסרה לקבלן עצ

 
 וצוות מקצועי על ידי הקבלןמנהל עבודה  ,העסקת מהנדס .20
 

מקצועי    הקבלן (א) צוות  ברציפות,  ביצוען,  תקופת  מהלך  ובכל  העבודות  ביצוע  לצורך  יעסיק, 
 (:הצוות המקצועי  – , את כל אחד מאלה )להלןלפחותמונה, מטעמו ה 
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,  הכלכלה, מוסמך מטעם משרד  אחד לפחות  ה בכיר,מנהל עבוד  –מנהל עבודה ראשי   (1
עבודות  בניהול עבודה בשטח של    ,לפחות  ,שנים)עשר(    10סיון מוכח של  ישהינו בעל נ

 . מהסוג וההיקף של העבודות נשוא חוזה זהבנאיות 

סיון  יבעל נאו הנדסאי מורשה כדין, כדין מורשה מהנדס אזרחי שהינו מהנדס ביצוע,  (2
של   של    ,לפחות  , שנים)חמש(    5מוכח  בשטח  עבודה  מהסוג  בנאיות  עבודות  בניהול 

 .  וההיקף של העבודות נשוא חוזה זה

ממונה בטיחות כמשמעו בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על הבטיחות(,   (3
 ( לעיל. 2-( ו1התפקיד כאמור בסעיפים קטנים חד מבעלי ושאינו א 1996-התשנ"ו 

המודד   שהינו ודד,  מ (4 תקנות  פי  על  מוסמך  ה מודד  רשום    1982-תשמ"בים,  ושהינו 
נסיון מוכח של  ,  במרכז למיפוי ישראל )חמש( שנים, לפחות, בביצוע מדידות    5בעל 

עבודות   ביצוע  בתחום  כאמו,  בנאיותבפרויקטים  התפקיד  מבעלי  אחד  ר  ושאינו 
 .( לעיל 2-( ו 1בסעיפים קטנים 

)שלוש( שנים לפחות במתן שירותי ייעוץ לוחות    3יועץ לוחות זמנים בעל ניסיון של   (5
זמנים ומעקב אחר לוחות זמנים בעבודות הדומות במהותן ובהיקפן לעבודות נשוא  

 חוזה זה.  

ניסיון של   (6 ידי הקבלן, בעלת  על  ביצוע העבודות  על  (  )שלושה  3חברת בקרת איכות 
ב לפחות  הש  5- פרוייקטים  ביצוע  )חמש(  על  איכות  בקרת  בביצוע  האחרונות  נים 

 עבודות קבלניות / עבודות פיתוח הדומות במהותן ובהיקפן לעבודות נשוא חוזה זה. 
 

 העבודות תבוצענה אך ורק על ידי מי שהינו מורשה כדין לביצוען, מיומן ומנוסה. 
 

ובלבד שההעסקה תהיה  צמאי  אם כנותן שירותים עבין אם כעובד ובין    –  " יעסיק"בסעיף זה  
 חוזה זה.  במשרה מלאה בביצוע העבודות נשוא

 
למען הסר כל ספק מובהר בזה מפורשות, כי בגין העסקת הצוות המקצועי כאמור, לרבות יועץ  
הנקובה   לתמורה  מעבר  נוספת  תמורה  כל  לתשלום  זכאי  הקבלן  יהא  לא  הזמנים,  לוחות 

רו החברה  וכי  הצוות  בהצעתו  העסקת  את  בהצעת  אה  ככלולה  זה  בסעיף  כאמור  המקצועי 
 הקבלן. 

הביצוע   (ב) מהנדס  וכן  העבודה  ביצוע  מנהל  במקום  העבודות  העבודות  ימצאו  ביצוע  זמן  בכל 
 ברציפות.   הןוישגיחו עלי 

 
יבצע מדי בוקר סיור מקיף בכל האיזורים    במבנה  הבטיחות  כאחראי  המשמש  העבודה  מנהל

 ת בניה, במטרה לוודא את הבאים: בהם מתבצעות עבודו
 
גישה וכדומה, כולל קיום האמצעים המבטיחים עוברים שם מפני *     תקינות מעברים, דרכי 

 פגיעה.   
 כל העובדים מצוידים בציוד מגן אישי הנדרש לביצוע עבודתם.* 
 מעקות, סימונים ושילוט בטיחות. תקינות פיגומים, * 
 שנמסרה לו  קיום העבודה בהתאם לתוכנית העבודה* 
 

הסיור יבוצע בעזרת טופס מתאים שיישמר אצל אחראי הבטיחות במבנה לפחות למשך כל זמן 
 ביצוע העבודה במבנה.

 
 הדרכת עובדים

 
ו על כל הסיכונים  יש להדריך את העובד לגבי כל כלי, מתקן או תהליך עבודה חדש, וליידע אות

עים אלה. אחריות להדרכה מוטלת  האפשריים, אמצעי ההגנה מפניהם, ואופן השימוש באמצ 
  ח"תשמ(  בניה  עבודות)  בעבודה   הבטיחות   תקנות   פ "ע  בניה   כמבצע  המוגדר על מנהל העבודה  

הציפייה היא שלצורך הדרכה בנושאי בטיחות כלליים יעסיק מבצע העבודה בעלי מקצוע  1988
פיים בהתאם  מנוסים, ושמנהל העבודה יהיה זה אשר ידריך את העובדים בנוגע לסיכונים ספצי

לוודא העבודה  מנהל  על  בנוסף,  באתר.  המתבצעות  ולמשימות  כישוריהם    לעבודות  את 
המקצועיים של העובדים השונים באמצעות בחינה מעשית כלשהי )למשל: השגחה צמודה על  

   עובד חדש(.
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יעביר  (ג) אל מקום    העבודותו/או מנהל העבודה ממקום ביצוע    מהנדס הביצועאת    הקבלן לא 
 ר של הקבלן.  עבודה אח

 
ביצוע   (ד) צו התחלת עבודה(, תגיש חברת בקרת כתנאי לתחילת  לתחילת מתן  )תנאי  העבודות 

האיכות מטעם הקבלן תכנית בקרת איכות מפורטת, הכוללת תכנית בדיקות למהלך כל שלבי  
, תתעד את הבדיקות ותוצאותיהן, תציגן למפקח  כולל עבודות קבלני המשנהביצוע העבודות  

יכות כוללת על טיב ביצוע העבודות על  ו/או לאבטחת האיכות ותקיים בקרת א   ו/או לחברה
 ידי הקבלן וקבלני המשנה הפועלים מטעמו, הכל בהתאם להוראות המפקח. 

 
ידי הקבלן תיחשב הפרה  על  והפרתה  זה  בחוזה  ויסודית  הוראה מהותית  הינה  זו  הוראה 

 יסודית.

 

לסרב  המוקדם של המפקח והמפקח יהא רשאי   מינוי חברי הצוות המקצועי יהא טעון אישורו (ה)
שורו או לבטלו בכל זמן שהוא. המפקח אינו חייב לנמק את החלטתו. למען הסר  ילתת את א

כי במינוי כאמור, אין כדי לפטור את הקבלן מאיזה מהתחייבויותיו כלפי החברה    ,ספק מובהר
 על פי חוזה זה. 

 
דין   (ו) מהמפקח,  הוראות  קבלת  הביצוע לצורך  כדין    מהנדס  הקבלן,  של  העבודה  מנהל  ו/או 

 שאושר על ידי המפקח.  וכוח מוסמך אחר -הקבלן, אלא אם מונה בא 
 
אחראי לביצוע העבודות שידווח על פי החוק וע"פ  כמהנדס    מהנדס הביצועהקבלן ימנה את   (ז)

יהיה   כן  דין לרשויות. כמו  של הקבלן אחראי על תהליך ההכנה לקבלת  מהנדס הביצוע  כל 
 .  לעבודותמה תעודת השל

 
לרבות  ,  על פי דין   שלביצועה זקוק המבצע לרישוי ו/או להיתר  ביצוע העבודות,לכל עבודה בגדר   (ח)

פי הנחיות פקיד   היתר לכריתת עצים ו/או העברתם ו/או טיפול בעצים בשטח הפרויקט על 
 שיון כאמור. ימתחייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום/בעל רהיערות העירוני, 

 
 עובדים הרחקת  .21

  
ימלא   בין  לפי שיקול דעתו הבלעדי והסופי של המפקח,  כל דרישה מטעם המפקח,  אחר  הקבלן 

בדבר הרחקתו ממקום   ובין שלא,  מנומקת  ידי  ביצוע העבודות  שהיא  על  כל אדם המועסק  של 
לא יחזור    -ו/או מנהל העבודה. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור    מהנדס הביצועהקבלן, לרבות  

, בין במישרין ובין בעקיפין. אין באמור לעיל כדי לגרוע  ביצוע העבודותמקום  הקבלן להעסיקו ב
 להלן.  40מהוראת סעיף 

 
 ושאר אמצעי זהירות , גידור שמירה .22
 

  ביצוע העבודות ובמהלך כל ביצוען   תחילתהקבלן מתחייב להתקין, לספק ולקיים, החל מלפני   (א)
חשבונו  – תנועה,  –  על  הסדרי  מחסומים,  שערים,  פנסים    גדרות,  לרבות  אזהרה,  תמרורי 

מהבהבים ושאר אמצעי זהירות, באתר ובסביבתו הקרובה, בהתאם לדרישות חוזה זה ו/או  
 . ל רשות מוסמכת ו/או דרישות המנהל או המפקחהדין ו/או כל הוראה של כ

 
הסדרי   מחסומים,  שערים,  גדרות,  לחדש  ו/או  להעתיק  ו/או  לפרק  יידרש  והקבלן  במידה 

תמרור  ובסביבתו    תנועה,  באתר  זהירות,  אמצעי  ושאר  מהבהבים  פנסים  לרבות  אזהרה,  י 
דרישות    מוסמכת ו/אובהתאם לדרישות חוזה זה ו/או הדין ו/או כל הוראה של רשות  הקרובה,  

 יבצע זאת על חשבונו ולא יהיה זכאי לתוספת כלשהי בשל כך.   המנהל או המפקח,
  

ו (ב) האתר  בגידור  פגם  כל  לתקן  מתחייב  תקינותהקבלן  על  אחראי  הגדר    ותחזוקת  להיות 
דרש ע"י  י צוע העבודות וכן להוסיף לה כיסויים או תוספות ככל שי י ושלמותה בכל עת במהלך ב

 . החברההמפקח ו/או 
 



  
 

 __ : _______________המציע  חתימת
   128מתוך  58עמוד 

 

 

ובסמוך לגן הזואולוגי באתר עבודה פעיל  הינו  מקום ביצוע העבודות  מובהר בזאת במפורש כי   (ג)
מבצעים יזמים פרטיים עבודות בנאיות   הבשה ולשכונת מגורים חד , למוסד כפר רפאל הישן

בכל מקום  ו  –  ולכן, על הקבלן להתקין על חשבונובסביבה עירונית פעילה    , והכלמסיביות
אמצעים אשר ימנעו כניסה ו/או מעבר של זרים דרך מקום ביצוע העבודות,    –שהדבר יידרש  

ככל שיידרש  ה לאתר,  הצבת שומר בשער הכניס  ,ובכלל זה התקנת שערים, גדרות ומחסומים
מובהר, כי לדרישת    מפעם לפעם.  ה,או נציגי החברה  וככל שיורה לו המפקח ו/או המנהל ו/או  

כאמור בהוראות סעיף זה אשר יפרידו    םהמפקח יתקין הקבלן באחריותו ועל חשבונו אמצעי
 המבצעים.בין הגורמים באופן קבוע 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

המשנה  חומרים והכלים שהביא או שהביאו קבלני  הקבלן מחויב לדאוג לשמירה על הציוד, ה
ומכשירים   ציוד, כלים  גניבה למבנים, חומרים,  שלו לאתר. אם יתרחשו קלקול, אבידה או 

 באתר, ישא הקבלן בכל הנזק.

 
העבודה היומיות יסגור הקבלן את האתר באופן שימנע כניסת כל אדם לתחום  בתום שעות  

עט השומר באתר מטעם הקבלן ולינתו באתר תחייב  האתר. לא תותר לינת עובדים באתר למ
 אישור מוקדם מטעם החברה.

 

התפוצצו (ד) מפולות,  תאונות,  למניעת  יכולתו  ככל  לעשות  בזאת  מתחייב  שריפות  יוהקבלן  ת, 
ובסביבה הקרובה לו, במהלך ביצוען של העבודות, ולשמור על כל הוראות הדין  ותקלות באתר  

 באשר לבטיחות ולגהות. 
 
הקבלן מתחייב לספק,   , ות הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי הוראת כל דיןוע מאחרי מבלי לגר (ה)

  כיסויי הגנה לאנשים ומכוניות, וכן שאר אמצעי זהירות לביטחונו ונוחיותו  ,על חשבונו הוא
מוסמכת רשות  כל  והוראות  הדין  הוראות  זה,  חוזה  לדרישות  בהתאם  הציבור  לרבות    , של 

 המפקח.  
 
במשך על ידו  לן מצהיר ומתחייב כי אמצעי הזהירות יינקטו  האמור לעיל הקבמבלי לגרוע מן   (ו)

 כל תקופת ביצוע העבודות. 
 

 והחברהרשות מוסמכת  ,קיום דרישות הדין .23

 

וכל רשות מוסמכת  העירייה  למלא אחר כל דרישות הדין ואחר כל דרישות  ועובדיו  על הקבלן   (א)
צעי זהירות וביטחון להגן על הולכי  אחרת בקשר לביצוע העבודות בכלל, ובפרט לנקיטת אמ 

 .בעיריית באר שבע קוח על הבניה ומחלקת מהנדס העירירגל וכלי רכב לרבות מחלקת הפ
 
חייבויות המוטלות בפקודת הבטיחות בעבודה  הקבלן מתחייב למלא אחרי כל החובות וההת  (ב)

חדש( )עבודות  הפקודה  –)להלן    1970- תש"לה   ,)נוסח  בעבודה  הבטיחות  ובתקנות    ,בניה(( 
יהיו  מכוחו כפי שהן בתוקף היום וכפי ש( וכל תקנות שהותקנו  התקנות  –)להלן    1988- התשמ"ח

 דין בנוגע לנושא הבטיחות.   כל הוראותצוע העבודות ולמלא אחר בתוקף בעת בי
 

מובהר בזאת כי לאורך כל תקופת עבודתו של הקבלן, יפעל בפרויקט  
קבלן פיתוח אשר ישמש כקבלן ראשי ומבצע הבניה מטעם המזמין  

התשמ"ח בעבודה  הבטיחות  תקנות  תהא  1988-לענין  כך  מתוקף   .
הבטיחות וניהול שוטף האתר.  לקבלן הפיתוח אחריות כוללת לנושא  

ן הפיתוח ולהנחיותיו בנושא  הקבלן מתחייב להישמע להוראות קבל 
 בטיחות וניהול האתר.
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בא (ג) ו/או  החברה  כי  לקבלן,  מהפקודה,    יידוע  המתחייבת  באחריות  נושאים  אינם  כוחה, 
חלה על הקבלן החובה לקיים צו    ,. כמו כןוגהות  בטיחותושא  בנ  דיןהמהתקנות ו/או מכוח  

חומרים המהוו ציוד או  ע"י מפקחי עבודה בדבר בטיחות של מכונות או  ים  בטיחות, הניתן 
סכנה, או צו שיפור, גהות ורווחה של העובדים, כנדרש עפ"י חוק ארגון הפיקוח על העובדים,  

בירה ומהווה הפרה של חוזה זה. למען הסר ספק  ע  נהיה הדין  . אי מילוי הוראות  1954- תשי"גה
בא  ,מובהר או  החברה  מפקחיה(,  י כי  )כגון  טיב    כוחה  זמנים,  לוחות  ורק  אך  ביצוע  יבדקו 

 .  העבודותהאיכות, ללא כל התחייבות ו/או אחריות לנושא הבטיחות בביצוע ואיכות 
 

 פגיעה בציבור  .24
 

המעבר  ו/או  יפריע לזכות השימוש    ות הציבור ולא לא יפגע בנוחיהעבודות  הקבלן מתחייב כי ביצוע  
מתחייב הקבלן לדאוג להתקנה של מדרכה ו/או    . כמו כןוכיו"ב  של כל אדם בכביש, דרך, מדרכה

ולניקוי כל פסולת  ביצוע העבודות במידת הצורך, לניקיון שוטף במקום  – על חשבונו – דרך זמנית
להימנע מעבודות רעש בשעות שיורה המפקח.  הנובעת מעבודתו ועבודת הקבלנים האחרים, וכן  

ישפה את החברה ב בו עקב  הקבלן  כי היא נושאת באחריות למטרדים  קביעה  כל סכום שתחוב 
 .  העבודות על ידי הקבלןכלשהם שהם תוצר לוואי של ביצוע  

 
  ביצוע העבודותנזיקין למקום  .25

  
העבודה ועד למתן תעודת    מבלי לגרוע מיתר התחייבויותיו עפ"י חוזה זה, ממועד צו התחלת (א)

לכל   ו/או  השלמה  זה  כאמור    מתחםשלב  זהבחוזה  חוזה  נשוא  המכרז  הוראות  יהא  ו/או   ,
  ,ולהשגחה עליו. מבלי לגרוע מכלליות האמורביצוע העבודות  הקבלן אחראי לשמירת מקום  

ים אחרים שהובאו על  לשמירה והשגחה על חומרים, ציוד, מתקנים ודבריהא הקבלן האחראי  
בכל    על ידי החברה.העבודות  לצורכי ביצוע    ו או שהועמדו לרשותהעבודות  למקום ביצוע    ויד

רשלנות הקבלן ו/או של הבאים מטעמו, יהא על הקבלן  עקב  או אבדן שנגרם  ו/מקרה של נזק  
תהיינה העבודות אשר נמסרו    ןכך שעם השלמתבהקדם האפשרי ול  ,שבונועל ח  ,לתקן את הנזק

 .  , על נספחיולהוראות החוזה הן כל פרטיומתאים ב  במצב תקיןלו לביצוע 

 

עבודות תיקון  ביצוע  הוראות סעיף קטן )א( תחולנה גם על כל נזק שנגרם על ידי הקבלן תוך כדי   (ב)
 ת חוזה זה., בהתאם להוראומהאף לאחר מתן תעודת השלוובדק 

 
יהיה על    ,להלןידי סיכון מוסכם כאמור בסעיף קטן )ד(  -על  לעבודותנזק  בו נגרם  בכל מקרה   (ג)

כן,   לעשות  ממנו  ידרוש  והמפקח  ובמידה  אם  האפשרי,  בהקדם  הנזק,  את  לתקן  הקבלן 
 והוצאות התיקון יחולו על החברה. 

 
)בין שהוכרזה מלחמה ובין  וכו' מלחמה, פלישת אויב, פעולת מדינה אויבת  – "סיכון מוסכם" (ד)

 לאו(.  
 
סטטיסטיינ (ה) בחישובים  מטעות  כתוצאה  לעבודות  שנגרם  בתזק  במפרטיםם,  או  או    ,כניות 

ידי הוראות מוטעות של המנהל או המפקח על  ורק כתוצאה משימוש של    ,במישרין  או אך 
החברה או מי מטעמה בחלק מן העבודות אף בטרם ניתנה תעודת השלמה, דינו כדין נזק שנגרם 

 . כתוצאה מסיכון מוסכם
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 נזיקין לגוף או לרכוש  .26
 

נזק   (א) לכל  אחראי  יהיה  ע)ן  אבדאו  ו/הקבלן  השתתפות  עליו  מית  צלרבות  של החלה  במקרה 
או עקב  ו/ תוך כדי    ,מטעמומי  על ידו ו/או על ידי    ,, שייגרמו במישרין או בעקיפין(ביטוח  תביעת
ו/ביצוע   אחרהעבודות  ידי  על  או  לכך  בקשר  איזה    ,או  הפרתו  ו/או  הקבלן  רשלנות  עקב 

זה,   חוזה  אדם  מהוראות  של  רכושו  או  מאו  לגופו  לגרוע  שפטי  גוף  ומבלי  לרבות  כלשהו, 
וכן  מטעמו  מכלליות האמור הקבלן עצמו, עובדיו, שלוחיו, מורשיו, קבלני משנה   ועובדיהם 

ו  ו/או  החברה ו  ם,מי מטעמהעירייה  ובין השאר המפקח  עובדי הכולל  ,  הם , שלוחיהםמנהל, 
בגין כל נזק    , וכן את החברה ,ות כל אדם כאמור. הקבלן מתחייב לפצוכל צד ג' אחר  הם מורשי

מי  ו  העירייה דרישה ראשונה. הקבלן פוטר את החברה ו/או  קבלת  מיד עם   -שייגרם למי מהם 
לא  מאחריות,  הפטורובלבד שהאמור בדבר  מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק כאמור  םמטעמ
 . מי שגרם לנזק בזדון לטובתיחול 

 
)א(, ומאחריותו של   (ב) הקבלן כאמור, מתחייב בזאת  מבלי לגרוע מן האמור לעיל בסעיף קטן 

 מניעתם של נזק או אבדן כאמור בסעיף קטן )א( לעיל.  הקבלן לנקוט בכל אמצעי סביר ל
 

 ידי הקבלן -שיפוי החברה על  .27

 

מתחייב בזאת   ,קפה של כל הוראה אחרת בחוזה זהות מלעיל או    26מבלי לגרוע מהוראות סעיף   (א)
  , מנהלהכולל ובין השאר את המפקח ו   ם,מי מטעמהעירייה ו הקבלן לשפות את החברה ו/או  

  יחליטואו  יחויבו    , מנהלהכולל ובין השאר המפקח ו  ם,ו/או מי מטעמשהנ"ל  בגין כל סכום  
  , לרבות הקבלן עצמו  ,של כל צד ג' שהוא  ,מכל סוג שהוא  ,או דרישהו/בגין כל תביעה    ,לשלמו

  ם, שלוחיהאו העירייה  דיו, שלוחיו, מורשיו, קבלני המשנה שלו ועובדיהם, עובדי החברהעוב
ו  ם,ו/או מי מטע  םומורשיה בנזקים שהקבלן אחראי    , מנהלהובין השאר המפקח  ושעילתה 

שהוצאו    (משפטיות ואחרות). שיפוי כאמור יהיה גם בגין כל ההוצאות  26להם על פי סעיף  
 .לכךבקשר 

 
שחרר  ל  כדי,  להלן  28עריכת ביטוח על ידי הקבלן כאמור בסעיף  מפורש כי אין במובהר בזאת ב (ב)

 . לעיל ולהלןעל פי הסכם זה הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו  
 
ו/או   (ג) ע"י החברה  ושולם  דלעיל    –תשלום כשלהו    םמי מטעמהעירייה  )א(    –כאמור בפסקה 

כחוב המגיע לחברה מאת הקבלן עפ"י הוראות חוזה זה.   ,בצרוף ההוצאות ,יחשב תשלום כזה
 שלום המגיע ממנה לקבלן. מכל ת כאמור חובהחברה תהא רשאית לקזז כל 

 
מבלי לגרוע מן האמור לעיל נותן בזאת הקבלן הוראה בלתי חוזרת לחברה לנכות מכל תשלום   (ד)

כולל ובין   ם,י מטעממ וו/או לעירייה שיגיע לו מהחברה על פי החוזה כל תשלום שיגיע לחברה  
 . כאמורו על פי חוזה זה בשל אי מילוי איזו מהתחייבויותי ,מנהלההשאר המפקח ו 

 
על כל נזק שייגרם בקשר לעבודות ו/או העירייה    הקבלן מתחייב בזאת לפצות את החברה (ה)

לוי חובתו המקצועית ו/או כתוצאה יכתוצאה משגיאה מקצועית ו/או רשלנות ו/או הזנחה במ 
נז כתוצאה  ו/או  לקוי  מטיב  כתוצאה  ו/או  לקויים  באביזרים  ו/או  בחומרים  קית  ימשמוש 

 או ע"י מי מטעמו./ידו ו- שנגרמה על
 
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד המוקנים לחברה על פי חוזה זה  ו/או על   (ו)

 . פי כל דין
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 ביטוח   .28
 
מאחריותו  מ (א) לגרוע  מהתחייבויותיו  בלי  עלו/או  הקבלן  האמור  -של  פי  על  ו/או  דין  כל  פי 

לפני מועד תחילת העבודות    לערוך, לרכוש ולקיים, על חשבונוזה, מתחייב הקבלן    חוזהב
" )להלן:  זה  חוזה  ו/או  העבודותנשוא  ידו  על  העבודה  באתרי  כלשהו  ציוד  הצבת  ו/או   )"

נ"ל( ולמשך כל זמן ביצוען של העבודות  שני המועדים הבין  מטעמו ו/או עבורו )המוקדם מ
אחריות   ביטוחי  לעניין  המוצר    מקצועיתוכן  את להלן   )ד(  28  בסעיףכמפורט  וחבות   ,

המפורטים  ביטוחיה לתנאים  בהתאם  להלן,  המפורטים  "  בחוזהם  )להלן:  התנאים  זה 
חלק בלתי    המהוו ה  והחוזהלמסמכי המכרז  (  1)יא'  לנספח  "( וכן  המיוחדים לביטוחי הקבלן

אלונפרד   "  ממסמכים  ביטוחי הקבלן)להלן:  ביטוח  אישור  אצל חברת  כדין  ה"(  מורשית 
 (: "ביטוחי הקבלן" -  )שכולם יחד יקראו להלן בישראל לפעול 

 
   יטוח כל הסיכונים עבודות קבלניותב. 1

 , פרק א' ביטוח העבודות .א

ו/או באחריות  עבודות והציוד וכל רכוש אחר בבעלות  ההמבטח במלוא ערכן את   
 .עבודות בקשר עם חוזה זההקבלן בביצוען של ה הקבלן המשמש את 

ות, מהומות ונזקי זדון  למען הסר ספק הפוליסה תורחב לכסות נזקי שביתות, פרע 
 לרבות הצתה.

 ,  אחריות כלפי צד שלישיפרק ב' ביטוח  .ב

,  בקשר עם ביצוע העבודות  הישראלי  דיןהל פי  עהמבטח את אחריותו של הקבלן   
 . בקשר עם חוזה זה

 יש לכלול בפוליסה   

תת  וכבלים  מפגיעה במתקנים  ישיר  לכל  -נזק  גבול האחריות  במלוא  קרקעיים 
₪ לכל    20,000,000צטבר לתקופת הביטוח בגבולות אחריות:  מקרה ביטוח ובמ

 ובמצטבר לתקופת הביטוח.מקרה ביטוח  

נזק לרכוש צד שלישי כתוצאה מפגיעת רכב מנועי מעל גבול האחריות הסטנדרטי   
 ₪ לכל מקרה ביטוח ובמצטבר לתקופת הביטוח   1,000,000של פוליסת רכב  

האתר וסביבתו המידית, שאינו חייב  הרחבת נזקי גוף מפגיעת כלי צמ"ה בשטח   
גבול עפ"י   במלוא  חובה  בביטוח  ביטוח    חוק  מקרה  לכל  לתובע,  האחריות 

 ובמצטבר לתקופת הביטוח. 

הרחבת תביעות שיבוב המוסד לביטוח לאומי במלוא גבול האחריות לתובע, לכל   
 מקרה ביטוח ובמצטבר לתקופת הביטוח.

משען    והחלשת  רעד  לכל  2,000,000נזק  לתקופת    ₪  ובמצטבר  ביטוח  מקרה 
 הביטוח 

בדב  להגבלות  כפוף  אינו  זה  מפרק  הנובעת  או  הקשורה  חבות  אש,    -ר   :
רכב,   כלי  של  וטעינה  פריקה  חפירה,  ציוד  הרמה,  מכשירי  בהלה,  התפוצצות, 
חבות הקבלן בגין וכלפי קבלנים וקבלני משנה, עבודות בגובה ו/או בעומק, זיהום  

י, מתקנים סניטאריים פגומים, מהומות, פרעות, שביתה  תאונתי מקרי ובלתי צפו
 זקי טרור(. והשבתה )למעט נ

   חבות מעבידים פרק ג' .ג

של  המבטח  אחריותו  חדש(,    הקבלן  את  )נוסח  הנזיקין  פקודת  פי    כל  כלפיעל 
  העבודות   בביצוע  בעקיפין  או/ובמישרין    מטעמו  או/ו   ידו  על  המועסקים  העובדים

 .ועובדיהם  משנה  קבלני, לניםבק  לרבות זה חוזה עם בקשר

בדבר    הגבלות  כוללת  לא  עבודה  הפוליסה  שעות  בגובה,  או  בעומק  עבודות 
ומנוחה, חבות הקבלן כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם )היה והקבלן ייקבע  
 כמעבידם(, פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת בני נוער המועסקים על פי החוק. 
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   תיטוח אחריות מקצועיב. 2

בגין    תביעה ו/או דרישהבשל  הישראלי  דין  ההקבלן על פי    אחריותו שלהמבטח את  
ו/או בשל הפרת חובה מקצועית  שהוגשה במשך תקופת הביטוח,   רשלנות מקצועית 

נזק ו/או  גופנית  פגיעה  כל  רשלני  ו/מעשה  ב  שמקורם  בגין  ו/או  או מחדל  של הקבלן 
 .  זה זהוח נשוא העבודות מנהליו ו/או עובדיו בקשר עם

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

קבלן מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדין כלפיו ה 
 . ותבגין ביצוע העבוד 

דרישת  ע פי  בכתב  ל  הקבלן  החברה  מפוליסת לחברה    להמציא מתחייב  העתקים 
   מור בסעיף זה.הביטוח כא

   חבות המוצריטוח ב. 3

בגין    ,1980  פגומים, התש"ם   מוצריםלפי חוק האחריות    על המבטח את חבות הקבלן  
פגיעה גופנית ו/או נזק אשר נגרמו עקב מוצר במסגרת ביצוע העבודות בקשר עם חוזה  

 .  "(המוצרזה )להלן: "

חודשים לאחר   12לול בין היתר תקופת גילוי של  מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכ
 תום תקופת הביטוח. 

קבלן מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדין כלפיו בגין  ה
 . ותביצוע העבוד 

דרישת  ע פי  הקבלן  בכתב  החברה  ל  מפוליסת לחברה    להמציא מתחייב  העתקים 
   ור בסעיף זה.הביטוח כאמ

 . הרחבות4

סות אחריות מקצועית וחבות המוצר הינם גבולות אחריות ספציפיים לכל           בפולי  .א
משותפים. אחריות  גבולות  ואינם  בנפרד  הינם    פוליסה  שנדרשו  הביטוח  סכומי 

 נפרדים. 

למען הסר ספק הפוליסה תורחב לכסות נזקי שביתות, פרעות, מהומות ונזקי זדון   .ב
 לרבות הצתה.

מיום  )חמש( שנים    5יהיו בתוקף למשך  בות המוצר  פוליסות אחריות מקצועית וח .ג
 . 3+  2סיום העבודה כאמור בפרקים 

הקבלן יבטח על חשבונו הוא למשך ומבלי לגרוע ממנו, מוסכם בזה כי  נוסף לאמור לעיל,  ב (ב)
הציוד, המתקנים וכל רכוש כל זמן ביצוע העבודות את מכלול העבודות לרבות החומרים,  

צורך ביצוע העבודות, במלוא ערכם מעת לעת בפני כל נזק  להעבודה    למקום  אחר שהובא
 . הם לפי תנאי חוזה זה ו/או על פי כל דיןלו/או אבדן אשר הקבלן אחראי 

 

  28כאמור בסעיף    י אחריות כלפי צד שלישי וחבות מעבידים הנערכים על ידי הקבלןטוח בי (ג)
קבלנים  ן בגין ו/או כלפי  ידי הקבלן(, יכסו בין היתר גם את אחריותו של הקבל  זה )ביטוח על

לגרוע  משנה    וקבלני )ומבלי  ובנוסף  לעובדיו(  וייחשבו  ככל  מעבידים  אחריות  )בביטוח 
)להלן:   שבע  באר  עיריית  ו/או  החברה  את  לשפות  הקבלן  ביטוחי  יורחבו  מהאמור( 

עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם בגין כל  "( ו/או מנהליהם ו/או  העירייה"
 "(. המבוטח יחידיאו מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו )להלן: "מעשה ו/

 
הנדרשים בקשר עם העבודות נשוא חוזה  להחזיק בתוקף את כל הביטוחים  מתחייבהקבלן  (ד)

מקצועית  י אחריות  ביטוח  . עם זאת, אתזה בתוקף  חוזהבמשך כל  התקופה בה יהיה  זה,  
  דין הקופת ההתיישנות על פי  בתוקף כל עוד לא תמה תוחבות המוצר על הקבלן להחזיק  

 לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם חוזה זה על נספחיו. 
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)א'( לעיל )פרק א' העבודות(, יכלול ויתור    1)א(  28  סעיףהביטוח הנערך על ידי הקבלן על פי   (ה)
הקבלן כלפי החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או    על זכות התחלוף )שיבוב( של מבטחי

, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות  ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמםעובדיהם  
 .  זדוןבהתחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק  

 
הקבלן  (ו) ידי  על  הנערכת  שלישי  צד  כלפי  האחריות  פוליסת  כי  בזה  לסעיף    כפופה  מוסכם 

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

 
כאמור  פוליסות ביטוחי האחריות הנערכות על ידי הקבלן יכללו תנאי מיוחד לפיו הפוליסות   (ז)

  שתוטל בגין אחריות החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם לשפות את  וורחב י
הכול כמפורט באישור    –ו/או קבלני משנה מטעמו    מעשי ו/או מחדלי הקבלןלעל מי מהם  

 (.( 1) 'נספח יאוחי הקבלן )ביט
 
בפוליסת  כ (ח) יצוין  כן  שלישי,  מו  צד  כלפי  הקבלן  רכוש    ,במפורשאחריות  ו/או  כי  החברה 

אשר לא בוטח או יכול היה להיות מבוטח על פי הביטוח שנערך  שבו פועל הקבלן,  העירייה  
י, לעניין  , ייחשב כרכוש צד שליש)א( לעיל בפרק א' )ביטוח העבודות(  1)א(    28לסעיף  בהתאם  

זה של    ביטוח  חלק  אותו  הקבלן  הלמעט  פועל  שבו  הישירה  ו רכוש  בשליטתו  הנמצא 
למען הסר כל ספק מוסכם ומוצהר כי רכוש בעלי קרקע ו/או בעלי    והבלעדית של הקבלן. 

הקבלן   פועל  בהם  רשויות  ו/או  צד מבנים  כרכוש  כן  גם  יחשב  העבודות  ביצוע  במסגרת 
 שלישי, בכפוף לאמור לעיל. 

 
הקבלן    כתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה,מועד חתימת חוזה זה,  ב (ט)

כדין  בנוסח המצורף כשהוא חתום   ((1) ')נספח יאאת אישור ביטוחי הקבלן  חברהימציא ל
מוסכם בזה כי המצאת אישור ביטוחי הקבלן חתום    מקורי(.ה  ונוסח בעל ידי חברת הביטוח )

 סודי לקיום החוזה על נספחיו. כאמור לעיל מהווה תנאי י
 
מועד  מ , לא יאוחר  חברהנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי הב (י)

  צהרהה חוזה זה, מכתב    חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא
מפקח  החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או לפטור מאחריות 

לנזקים   מטעמם  " העבודות  לנוסח  צורף  המ",  לנזקים   מאחריות  פטור  -הצהרה  בהתאם 
 , כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן. )בנוסחו המקורי( (3) כנספח יא'לחוזה זה ומסומן 

 
מועד  מ , לא יאוחר  החברהנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי  ב (יא)

ת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, נספח תנאים  חתימת חוזה זה וכתנאי לקבל
  ( 4)  כנספח יא'מיוחדים לביצוע עבודות בחום בהתאם לנוסח  המצורף לחוזה זה ומסומן  

 ם כדין על ידי הקבלן. כשהוא חתו  )בנוסחו המקורי(,
 
מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת החוזה, ובמקרה בו העבודות נשוא   (יב)

חוזה זה או חלק מהן יבוצעו על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן, מתחייב הקבלן לדאוג כי  
בהתאם  לרבות  זה  בחוזה  למפורט  בהתאם  ביטוח  פוליסות  תהיינה  המשנה  קבלן  בידי 

 (.'נספח יאלתנאים ולסכומים הנדרשים באישור עריכת ביטוחי הקבלן )
 
אחריות כלפי החברה ו/או העירייה  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הקבלן הוא הנושא ב (יג)

בגין מעשה או מחדל בביצוע העבודות נשוא חוזה זה, לרבות    ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם
והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את החברה עבודות אשר יבוצעו על ידי קבלני המשנה,  

שייג נזק  ו/או  אובדן  כל  בגין  עובדיהם  ו/או  מנהליהם  ו/או  העירייה  מהם, ו/או  למי  רם 
במישרין ו/או בעקיפין, עקב העבודות שבוצעו על ידי מי מקבלני המשנה, בין אם אובדן ו/או  

 באיזו מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.  נזק כאמור מכוסה 
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ביטוח   הקבלן (יד) פוליסות  דרישות  כל  את  בדייקנות  לקיים  נערכות    ימתחייב  אשר  הקבלן 
עולה אשר יידרש לעשותה על ידי המבטח ו/או על  פ ולעשות כל לעיל   )א(   28בסעיף כמפורט  

על פי תנאי הביטוח    םכדי לממש את זכויותיההחברה ו/או העירייה ו/או מי מטעמם  ידי  
הצטרפות לרבות  הצורך,  של  ל  ובעת  ו/או  תביעה  מנהליהם  ו/או  העירייה  ו/או  החברה 

, אם יידרש לכך  , על פי פוליסות הביטוחעובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם
 . ידי מי מהםעל 

 
על פי  בלי לגרוע מהאמור בחוזה זה ובנספחיו, מוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח בנוסף ומ (טו)

מתחייב הקבלן לפנות באופן מידי  )ביטוח(,    28לסעיף  איזה מהביטוחים הנערכים בהתאם  
ללא דיחוי    טוח יגיעילחברת הבטוח ולהודיע לה על קרות האירוע ולדאוג כי נציג חברת הב 

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

 
לאמורב (טז) המצב   נוסף  להשבת  שתידרשנה  הפעולות  כל  את  לבצע  מתחייב  הקבלן  לעיל, 

פסול  מקרה הביטוחלקדמותו מיד לאחר קרות   פינוי  והריסות. הקבלן  לרבות  מתחייב  ת 
ו/או העירייה מתחייבים    והחברהבכל ההוצאות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו  לשאת  

נזק, וסכום זה בלבד. למען  עביר אל הקבלן את הסכום שתשלם חברת הביטוח בגין הלה
הסר ספק מובהר כי הקבלן יישא בכל ההוצאות מעבר לסכום האמור שיועבר על ידי חברת 

העצמית()ל  הבטוח ההשתתפות  כל  חייבים    יהיולא  והעירייה    החברהוכי    רבות  לקבלן 
 .תשלום לכיסוי ההוצאות כאמור

 
על פי  נוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן בחוזה זה, מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח  ב (יז)

ישירות  פוליסה לביטוח העבודות הקבלניות, בגין נזקי רכוש, ישולמו  פרק א' )העבודות( ב 
פוליסת  מוסכם בזה כי  אחרת בכתב למבטח.  מי מהם )על פי העניין(    הורה, אלא אם  רהלחב

תאימה לעניין זה. תיקן הקבלן בעצמו נזק המכוסה לפי פוליסת  הביטוח תכלול הוראה מ
רצון   לשביעות  בשלמותו,  ו/או  הביטוח כאמור,  או    מטעם החברה  המפקחמנהל העבודה 

להורות למבטח    החברה  ותדה שניזוקה, מתחייב תשלום עבור העבומהחברה  שטרם קיבל  
הדרוש לשם קימום האבדן  לידי הקבלן עד לסכום  ישירות  על תשלום תגמולי הביטוח  בכתב  

 .או הנזק
 
בסעיף המפורטות    בקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסותבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל,   ( יח)

  ו/או עם המבטח    לשתף פעולה  . הקבלן מתחייבלחברהיודיע הקבלן על כך בכתב    לעיל  28
הדבר ככל ש  על פי הפוליסה החברה  בכל הדרוש למימוש זכויות  החברה ו/או מי מטעמה  

אינטרס הקבלן נוגד את  מזכואינו  לגרוע  וזאת מבלי  מי מטעמם  ת  יו,  ו/או  לנהל  החברה 
 ה. המשא ומתן בעצמ

 
לעבודות, על הקבלן    מוסכם כי בכל מקרה של נזקלעיל ולהלן  בלי לגרוע מהאמור בחוזה זה  מ (יט)

מוטלת החובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו על ידי שמאי מטעם חברת הביטוח ו/או  
 . מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמםו/או    חברהה

 
החברה ו/או  פר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות  ה (כ)

, יהא הקבלן  ל ו/או מפקח העבודות מטעמםהעירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנה
לעובדיהם ו/או למנהל  לחברה ו/או לעירייה ו/או למנהליהם ו/או  אחראי לנזקים שיגרמו  

באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות,    ו/או מפקח העבודות מטעמם,
 והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור.   הםכספיות או אחרות, כלפי 

 
בדבר עלות    החברה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמםל מחלוקת בין הקבלן לבין  כ (כא)

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

 



  
 

 __ : _______________המציע  חתימת
   128מתוך  65עמוד 

 

 

ו/או   (כב) החברה  את  לשפות  אחראי  יהיה  הקבלן  ולהלן,  לעיל  מהאמור  לגרוע  ומבלי  כן  כמו 
באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי    רייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהםהעי

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

 
ידי   נערך עלהלכל בטוח  מיםקודראשוניים ו הינם  על פיורש תנאי מפו ויכלל הקבלן יטוח בי (כג)

החברה ו/או העירייה וכי מבטחי הקבלן מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר 
לחוק    59שיתוף ביטוחי החברה ו/או העירייה, לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור  בסעיף  

העירייה  החברה ו/או  כלפי    "יטוח כפל ב"  תטענולרבות כל    1981  –חוזה הביטוח התשמ"א  
 יהם. כלפי מבטח ו

 
(( יכללו תנאי מפורש  1)  'נספח יאביטוחי הקבלן הנערכים על פי נספח אישור ביטוחי הקבלן ) (כד)

במשך תקופת  את היקפם ו/או לשנותם לרעה    םצמצל  אינו רשאי לבטלם ו/או  על פיו המבטח
" )להלן:  זה  חוזה  נשוא  העבודות  הביטוביצוע  כן  "(חתקופת  אם  אלא  לחברה ,    תישלח 

מראש על כוונתו לעשות    יום  (30שלושים )ולקבלן, הודעה בכתב, באמצעות דואר רשום,  
החברה ו/או  שכאלו לגבי     לשינוי לרעהלצמצום ו/או  לביטול ו/או  וכי לא יהיה תוקף    זאת.

מטעמם העבודות  מפקח  ו/או  מנהל  ו/או  עובדיהם  ו/או  מנהליהם  ו/או  ל  העירייה  א אם 
 . ההודעה  ממועד משלוח הימים    ( 30שלושים ) ובטרם חלוף  עיל  לכאמור  בכתב  הודעה    נשלחה 

 
יודיע   (כה) הקבלן  של  שמבטחו  פעם  להיות  לחברה  ו  לקבלןבכל  עומד  הקבלן  מביטוחי  מי  כי 

כאמור   מבוטל,  ו/או  לרעה  משונה  ו/או  בהיקפו  מתחייב    )כד'(  28בסעיף  מצומצם  לעיל, 
לפני    מחדש ולהמציא לחברה אישור עריכת ביטוח חדש,  הקבלן לערוך את אותו הביטוח

 מועד הצמצום או השינוי לרעה או ביטול הביטוח כאמור לעיל. 
 
הקבלן מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או העירייה   (כו)

לשיפוי בגינו    נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו, או שהיה זכאיבגין    ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם 
נספח )ביטוח העבודות( לאישור עריכת ביטוחי הקבלן )  1על פי הביטוחים שנערכו לפי סעיף  

ו/1)  'יא מתנאי  ((,  תנאי  הפרת  מ או  ו/או  הפוליס איזו  חסר  ביטוח  ו/או  הנ"ל  בהתאם  ות 
העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם  בחוזה זה והוא פוטר בזאת את החברה ו/או    לנדרש

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

 
האמור בחוזה זה לעיל ולהלן יוסיף )ולא יגרע( על כל הוראה אחרת בחוזה  מוסכם בזה כי   (כז)

למען  ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם.  זה בדבר פטור מאחריות כלפי החברה ו/או העירייה  
כי מובהר  ספק  כל  זה    הסר  בסעיף  בביצוע  )כז'((    28) האמור  הנעוצים  לנזקים  מתייחס 

 כל מי שבא מטעמו.  העבודות נושא חוזה זה על ידי הקבלן ו/או
 
מוסכם בזה במפורש, כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, המצאתם ו/או בשינויים, כדי להטיל   (כח)

ל החברה ו/או העירייה ו/או על מי מהבאים מטעמם ו/או להוות אישור  אחריות כלשהי ע 
על פי חוזה זה או   ובדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם מאחריותו ו/או התחייבויותי 

 כל דין.   על פי 
 
הקבלן  ( ימים ממועד תום תקופת איזה מביטוחי הקבלן, מתחייב  שבעה)  7  - לא יאוחר מ (כט)

בגין הארכת תוקפם ,  לעיל  )ט'(  28בסעיף  כאמור  יכת הביטוח  לחזור ולהפקיד את אישור ער
הקבלן,   ביטוחי  אישור  את  ולהפקיד  לחזור  מתחייב  הקבלן  נוספת,  במועדים  לתקופה 

 הינו מחויב בעריכת הביטוחים על פי החוזה על נספחיו.ביטוח וכל עוד  הנקובים, מדי תקופת  
 
חתום כדין על ידי מבטחי הקבלן    "וח עריכת ביטקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור  ה (ל)

והצהרות חתומות על   ,)כט'(  28   -)כה'( ו  28)ט'(,    28  )בנוסחו המקורי( כאמור בסעיפים  
ים ובהעדר  ומקד תנאי מתלהמהווים    , לעיל  )יא'(  28  - )י'( ו 28בסעיפים    כאמור ידי הקבלן,  

למנוע  יהיו רשאים  קיום אישור עריכת ביטוח ו/או הצהרות כאמור בהתאם לחוזה, החברה  
המשך  מן הקבלן   ו/או  זה,עבודות  הביצוע  את תחילת  חוזה  סעד    נשוא  לכל  בנוסף  וזאת 

 . ור לחברה עפ"י החוזה או הדיןהשמ
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) (לא) הקבלן  ביטוחי  עריכת  אישור  בהמצאת  אין  כי  במפורש  בזה  יאמוסכם  ו/או  'נספח   )
חי הקבלן למוסכם, בבדיקתו ו/או אי בדיקתו, כדי להוות אישור בדבר התאמתם של ביטו 

להטיל   כדי  או  הקבלן  של  מאחריותו  לגרוע  כדי  ו/או  היעדרם  או  היקפם  תוקפם,  טיבם, 
 יות כלשהי על החברה ו/או העירייה ו/או על מי מהבאים מטעמם. אחר

 
לעיל    במועד כאמור והצהרות הקבלן  מען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישור הבטוח  ל (לב)

לא  /  יותפגע בהתחייבויות  לא של  או  עלתגרע מאחריותו  זה -הקבלן  חוזה  נספחיו  פי  ,  על 
ום שחל על הקבלן, והקבלן מתחייב  לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לביצוע כל תשל 

ממנו ביצוע עבודות ו/או הכנסת    ו מנעילקיים את כל התחייבויותיו נשוא החוזה גם אם י
ר זה מובהר כי אין בעריכת  בשל אי הצגת האישורים במועד. בהקש  לאתר   רכוש ו/או ציוד 

הק מהתחייבות  כלשהי  בצורה  לגרוע  או  לצמצם  כדי  הקבלן  ידי  על  הנ"ל  בלן  הביטוחים 
 בהתאם לחוזה זה. 

 
)ביטוח העבודות(   1סעיף  פי  - קבלן מתחייב לעדכן את סכום הבטוח בגין הבטוח הנערך עלה (לג)

כדי שישקף  ((1)  'נספח יא)  באישור עריכת ביטוחי הקבלן תקופת  תמיד את  , מעת לעת, 
  החומריםהשווי של העבודות ו/או הרכוש ו/או הציוד ו/או  מלוא  ביצוען של העבודות ואת  

  .בקשר עם חוזה זה יםהמבוטח 
 
למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח   (לד)

דרי הינם  הביטוח,  עריכת  ובאישור  זה  בחוזה  האמור  מן  מינימאלית  המתחייבים  שה 
ולקבוע את   ולחבויות  לנזקים  לבחון את חשיפתו  ועל הקבלן  הקבלן,  על  סכומי  המוטלת 

הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח בהתאם. הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא  
יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או העירייה ו/או מי  

בכל הקשור לסכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח    מהבאים מטעמם
 המינימאליים כאמור. 

 
שיומצאו על ידי  הבטוח    ילבדוק את אישור)אך לא חייבים(    םרשאיהחברה ו/או מי מטעמם   (לה)

על ידי החברה ו/או  והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש    הקבלן כאמור לעיל
זה על    התאימם להתחייבויות הקבלןעל מנת למי מטעמה   כאמור בסעיף הביטוח בחוזה 

 . נספחיו
 
ומתחי ה ( לו) מצהיר  הקבלן  של  הביקורת  זכות  כי  מטעמ יב  מי  ו/או  לאישורי    החברה  ביחס 

ו/או פוליסות   כמפורט לעיל  ן אישור ביטוחי הקבלןלבדוק ולהורות על תיקו   םהבטוח וזכות
  בכל הקשורכל חובה וכל אחריות שהיא    טעמםהחברה ו/או על מי מ, אינה מטילה על  הקבלן

ואין בה כדי    של ביטוחי הקבלן  לגבי העדרםכאמור, טיבם, היקפם, ותוקפם, או  לביטוחים  
 . ונשוא כל דין שהיא המוטלת על הקבלן נשוא חוזה זה חבותלגרוע מכל 

 
וח  הקבלן מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביט (לז)

תוקף   את  להפקיע  ו/או  לצמצם  כדי  בו  שיש  מעשה  כל  לעשות  לא  ובמועדם,  במלואם 
דמי הביטוח )הפרמיה(,  אישורים על תשלומי    החברה בכתב,לבקשת    ,להמציאים והביטוח

לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הקבלן תהיינה בתוקף במשך כל תקופת העבודות נשוא  
 וזה על נספחיו.  חוזה זה ו/או התחייבותו על פי הח 

 
בתום לב   הפרה כי    בביטוחי הקבלןנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע  ב (לח)

מנהליו  ת הביטוח על ידי הקבלן ו/או  ופוליסו/או אי קיום בתום לב של תנאי מתנאי איזו מ 
מנהל  החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או  בזכויות    יפגעולא    ו/או עובדיו

 ו/או מפקח העבודות מטעמם לקבלת שיפוי על פי ביטוחים אלו. 
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במלואם או ים הקבלן את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי חוזה זה  לא ביצע ו/או לא קי (לט)
לפי חוזה זה או על    יה, ומבלי לפגוע בזכויותתאך לא חייב,  תהחברה רשאי  תהיה ,  בחלקם

תחתיו ולשלם את דמי הביטוח על חשבונו  לקם  במלואם או בח פי דין, לערוך את הביטוחים 
כל יום מראש ובכתב.    14לעשות כן    הלקבלן על כוונת   השל הקבלן. ובלבד שהחברה הודיע 

התחייב  המ שילשהחברה  סכום   מיד    האו  יוחזר  כאמור  ע בתשלומו  דרישלחברה  פי    ה ל 
לנכות    ת רשאי  תהא לחילופין ומבלי לפגוע בזכויות החברה על פי סעיף זה, החברה    הראשונה.

לגבותם מהקבלן בכל    סכומים אלו מכל סכום שיגיע ממי מהם לקבלן בכל זמן שהוא וכן
 . דרך אחרת

 
סף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע החוזה מתחייב  בנו (מ)

בריאות   לביטוח  והחוק  לאומי  לביטוח  החוק  והוראות  דרישות  כל  אחר  למלא  הקבלן 
  הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע   ל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקיםממלכתי וכ

נשוא חוזה זה,  שליחיו שיועסקו בביצוע העבודות  ובכלליות האמור לעיל באופן שכל עובדיו 
משך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות  בבאופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ו

 החוקים הנ"ל.   שעל פי
 
  הקבלן, מתחייב  ולהלן  זה לעיל)ביטוח(    28ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף    וסףבנ (מא)

פקודת התעבורה ו/או חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים  והוראות    דרישות  למלא אחר כל 
החוק )הפלת"ד(   לפי  וכדומה, שהותקנו  הצווים, התקנות  ובעיקר,  יםוכל  מבלי    הנ"ל,  אך 

זה,    א חוזהנשו  עבודותבאופן שכל העובדים שיועסקו בביצוע הלפגוע בכלליות האמור לעיל,  
  מורשים זה,    חוזהתקופת    ת אלה שיועסקו באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כללרבו

וכל הוראות חוק אחר בקשר עם העבודות נשוא חוזה    הנ"ל   יםעל פי החוקלנהוג ברכב מנועי  
 זה.

 
לקיים את כל הוראות  הקבלן  מתחייב  חוזה זה,  בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום ב (מב)

בדב והתקנות  רשות  החוקים  כל  ו/או  האש  מכבי  הוראות  כל  את  וכן  בעבודה  בטיחות  ר 
 . אחרת בדבר אמצעי זהירות ומניעת נזקים אותם יש לקיים באתר העבודות

 
זכות  הקבלןיטוחי  ב (מג) לפיו  סעיף  ו/או  של    םיכללו  מנהליהם  ו/או  העירייה  ו/או  החברה 

ו/או  לקבלת שיפוי    הביטוחים הנ"לבדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם על פי עו
העירייה או  החברה ו/או  לא תיפגע עקב העדר רישוי ו/או אישורים מתאימים מאת  פיצוי  

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

 
חשבונו את כל דרישות החברה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות  הקבלן מתחייב לקיים על   (מד)

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

 
באים על ידו לאתר ביצוע  הקבלן מתחייב לקיים שמירה נאותה על כל הציוד ו/או הכלים המו  (מה)

 העבודות. 
 
מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו ו/או לאחר  בנוסף ומבלי לגרוע  (מו)

מסירתן, לקיים במלואן את כל דרישות הגופים ו/או החברות בעלי הזכות במקרקעין בהם 
לרבו העבודות  לביצוע  אישורם  את  ולהשיג  זה  חוזה  נשוא  העבודות  פי  מתבצעות  על  ת 

להעביר אל    ת ירייה. החברה מתחייבהסכמים שנחתמו בין מי מהם לבין החברה ו/או הע
 הקבלן כל מסמך התחייבות כנ"ל. 

 
למען הסר כל ספק מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום דמי הביטוח בגין הביטוחים   (מז)

נזק ו/או    זה )ביטוחי הקבלן( וההשתתפויות העצמיות בכל מקרה  28הנערכים על פי סעיף  
תביעה כנגד המבטח על פי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו יחולו על הקבלן בלבד, ובכל  

 מקרה לא על החברה ו/או העירייה ו/או על מי מטעמם.  
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הוראות  זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של    28מובהר בזאת כי כל הוראה בסעיף   (מח)
לנז של הקבלן  בדבר אחריותו הבלעדית  בסעיפים אחרים  החוזה  יגרמו כאמור  באם  קים 

 בחוזה זה ו/או על פי הדין. 
 
כי   (מט) בזה  מוסכם  לעיל,  לגרוע מהאמור  ומבלי  בנוסף  לגרוע מכלליות האמור,  ומבלי  בנוסף 

תמורה  ( מההקבלן  זה )סעיף ביטוח  28כל סכום על פי תנאי סעיף  לעכב  תהא רשאית    החברה
לזכות  מוהע על כך    הובתנאי שהודיער עם חוזה זה  הקבלן בכל הקשור בעבודות בקשדת 

כי עם תשלום תגמולי הביטוח  החברה  מוסכם בזה על    .)שבעה( ימים מראש  7לקבלן, בכתב,  
, יושב לקבלן הסכום המעוכב בניכוי  החברהבמלואם ויישוב התביעה בהתאם למוסכם על  

 . ר עם התביעה לתגמולי הביטוח, כאמורבקש לחברההוצאות שנגרמו 
 
זה )ביטוח(, כולן    28באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת הוראות סעיף    מבלי לפגוע (נ)

 או חלקן, מהווה הפרה יסודית של חוזה זה. 
 
 . לרבות עובדי קבלני משנה ,על ידולביטוח הלאומי על המועסקים ידווח   הקבלן (נא)

 
 פיקוח על ידי המפקח  .29

 

להבטיח כי הקבלן   אמצעי  אלא העבודותאין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למפקח על ביצוע  (א)
יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו, ואין בה כדי לגרוע מהתחייבויות ואחריות הקבלן ו/או  
כדי להוסיף זכויות כלשהן לקבלן ו/או לצד ג' כלשהו, מעבר ליחסים משפטיים שבין מזמין  

 . 1974-תשל"ד הי חוק חוזה קבלנות, פ -קבלן על-עבודה
 
הקבלן מהתחייבויותיו כלפי החברה למילוי תנאי חוזה  מעה שחרור  אין משהפיקוח הנ"ל  זכות   (ב)

 זה.
 

 התחייבויות כלליות   –פרק ד' 
 

 שיונות ותשלום אגרות ימתן הודעות, קבלת ר .30

 
בביצוע  ב הכרוך  הוראות  העבודותכל  אחרי  הקבלן  ימלא  קבלת ,  הוראות,  מתן  בדבר  דין  כל 
ואגרות ששולמו על ידי הקבלן    , היטליםים ואגרות, אולם מיס  , היטליםשיונות ותשלום מיסיםיר

 . החברהיוחזרו לקבלן על ידי  – החברהכאמור ותשלומם חל כדין על 
 

למעט תשלום כאמור לגביו נקבע  תשלום מיסים, היטלים ואגרות  הוראות סעיף זה תחולנה על  
ו/או  הכמויות  בכתב  ו/או  זה  בחוזה  אחרות  הוראות  נקבעו  לגביו  או  הכמויות  בכתב    הקצב 

   במפרטים ו/או ביתר מזמכי המכרז.
 

    ותשלום תמורת זכויות הנאהזכויות פטנטים  .31
 

כל תביעה, דרישה, הליך, נזק, הוצאה, היטל  בגין  אותה  וישפה  הקבלן ימנע כל נזק מהחברה ויפצה  
אם  וכיו"ב שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר או זכויות דומות.  

בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו, כגון: לצרכי חציבה או  יהא צורך    ות וע העבודצורך ביצל
יהא הקבלן אחראי לקבלת הזכות    -דומה    נטילת עפר או חול או זכות מעבר או שימוש, או כל זכות

 . ישירות בין הקבלןו  הזכות  שיסוכם בין בעלילבעלי הזכות כפי תמורה ההאמור מבעליה ותשלום 
 

 עתיקות  .32
 
וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי או    על פי דין קות כמשמעותן  עתי (א)

נכסי המדינה הם והקבלן ינקוט    –דות  ביצוע העבואוצרות טבע אחרים אשר יתגלו במקום  
 ידי כל אדם שהוא.  -באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך על
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יודיע הקבלן למפקח על התגלית ויפעל בקשר לכך   ,ץ ולפני הזזתו ממקומומיד לאחר גילוי החפ  (ב)
  ,לפי הוראות המפקח. כן יתחייב הקבלן לקיים את הוראות הדין בדבר עתיקות, על חשבונו

שמציאתם  בכדי  והאמצעים  הצעדים  בכל  וינקוט  ויידרש,  במידה  גישוש  חפירות  כולל 
 ים בלוח הזמנים.  ולא תגרום לפיגורודות ביצוע העבומציאותם של העתיקות לא תעכב את 

 
לא ישולמו לקבלן כל דמי בטלה ו/או פיצוי כלשהו בגין עיכוב שחל בעבודות עקב מובהר, כי   (ג)

 הימצאות עתיקות כאמור בסעיף זה. 
 

 או למתקניםו/תיקון נזקים לדרך  .33

 

-ת תת הקבלן מתחייב להימנע מלגרום כל נזק או קלקול לדרך או למתקנים, לרבות מערכו (א)
ועל )להלןקרקע-קרקעיות  ביצוע  המתקנים  –   יות  כדי  תוך  בכל  העבודות  (,  ולנקוט  ידו,  על 

 האמצעים הדרושים על מנת לוודא שלא ייגרם נזק כאמור.

 

  הקבלן אחראי בלעדית לאיסוף כל המידע הדרוש על מנת להימנע מגרימת נזק לדרך ולמתקנים  (ב)
תכנוןכאמור נתוני  בדיקת  רק,  לא  אך  לרבות,  העירייה  ,  מן  אחר  מידע  וכל  תכניות  ו/או  , 

ו/או גורמים אחרים הקשורים בתכנון וביצוע הדרך או המתקנים. העדר  הרשויות המוסמכות 
מידע מספק לא יגרע מאחריותו של הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת הנזק  

 בס"ק )ג( להלן.  חריותו לתקן את הנזק או הקלקול כאמור כאמור בס"ק )א( לעיל ומא
 

או קלקול שייגרם   ו/כל נזק בשלד בניין ו/או מערכות שלא נועדו לפירוק  לאחראי    יהאקבלן  ה (ג)
ת  ביוב,  מים,  רשת  שביל,  מדרכה,  דרך,  וטלפוניה  ילכביש,  תקשורת  תשתיות  חשמל,  עול, 
י  קול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחוצינורות להעברת דלק וכיו"ב, בין שהנזק או הקל

מראש כאמור    .וצפוי  חשבו נזק  על  הקבלןיתוקן  של    ן  רצונו  ולשביעות  ביותר  היעיל  באופן 
 .  אחרתמנהל ושל כל רשות מוסמכת ההמפקח ו

 
המתאימות ביצוע עבודותיו  ו/או משטרת ישראל  יתאם מראש עם הגופים והעירייה    קבלן ה (ד)

ל אישור סופי על ידי הגוף  כול  לעיל,  ת מפות ונתונים על כל הנזכר לעיל בסעיף )ב(קבלכולל  
 . המוסמכתהמוסמך ברשות 

 
 מניעת הפרעות לתנועה  .34

  
למנוע   הקבלן  שביכולתו  על  בדרכים  ככל  לתנועה  כדי  הפרעות  תוך  העבודות.  ביצוע  ציבוריות 

שיון כדרוש מהרשות המוסמכת  ייקבל תחילה ר  כאמור,הפרעה  במקרה בו קיים הכרח לגרימת  
 שיון והוראות המפקח. ינאי הרוימלא בקפדנות אחרי הוראות ת

 
מובא בזה לידיעת הקבלן מפורשות, כי לא ניתן לאחסן ו/או להניח ו/או להציב חומרים ו/או 

ההתארגנות המיועדים באתר/י ביצוע העבודות ובייחוד בתחום ציוד ו/או כלים שלא בשטח/י 
 מדרכה ו/או דרך ציבורית. הוראה זו הינה הוראה מהותית.

 
, הקבלן נדרש לאפשר נתיב  ביצוע העבודות ובמהלך כל ביצוען תחילתלב מלפני ש בכלכמו כן, 

 חוזה זה ו/או הדין בהתאם לדרישותנסיעה תקני, בטיחותי ומאושר לכלי רכב מסוגים שונים, 
 . על כך לא תשולם תוספתו/או כל הוראה של רשות מוסמכת ו/או דרישות המנהל או המפקח

ת, הסדרי גידור ובטיחושלביות ביצוע,  לרבותמסגרת הצעתו, ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון ב
 . וכדומה ומצומצמים מוגבלים עבודה שטחיתנועה, 

 
 העברת משאות מיוחדים .35

 
שההעברה  תוך  להעביר חפץ כלשהו  בכל מקרה בו לשם ביצוען של העבודות על ידי הקבלן יהא צורך  

על  יודיע    –, כבל וכיו"ב  מים  פון, צינורכביש, גשר, חוט חשמל, חוט טל  ,נזק למבנהלעלולה לגרום  
פתרונות הקבלן  ועל   והחפץ שיש להעביר ויציין את פרטי   , לפני ההעברהבכתב והקבלן למפקח,  כך  

כל האישורים הדרושים על פי כל    באחריות הקבלן להשיג את  להבטחת אמצעי הגנה מתאימים.
 אמור. כדין לביצוע העברה  
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  ביצוע העבודותיקוי מקום נ .36
 

ושוטף הק יומי  יום  באופן  יסלק  החומרים    בלן  עודפי  העבודות  ממקום  והפסולת  את  ביצוע 
מכלים ו/או  ביצוע העבודות  . הקבלן ימקם בכל שטחי  ומדרכי הגישה לאתר העבודה  וסביבותיו

ינקה  ביצוע העבודות  מיד עם גמר    .פחים לאגירת פסולת ויפנה/ירוקן אותם באופן יום יומי מהאתר
ויסלק ממנו את כל מתקני העבודה, החומרים המיוחדים, האשפה והמבנים    האתרהקבלן את  

לידי החברה  וימסור    ,מכל סוג שהוא  ,הארעיים נקי  אותו  של המפקח.  וכשהוא  רצונו  לשביעות 
והסילוק דלעיל על פי הוראות כל דין לרבו  ת לעניין שמירה על  הקבלן יפעל בכל פעולות הניקוי 

 איכות הסביבה. 
 

למקום פינוי פסולת מאושר    ,כולל הריסות  ,את פסולת הבניין ו/או כל פסולת אחרתהקבלן יפנה  
מנהל ו/או המפקח הוכחות לכך. הקבלן יציג עם  הומוכר על ידי הרשויות המוסמכות ויציג בפני  

למען הסר ספק יובהר, כי    ת.תחילת עבודתו הסכם/חוזה התקשרות עם אתר מורשה לפינוי פסול
ה לא יהא הזכאי לקבלת כל תוספת תמורה, לרבות אגרות, היטלי הטמנה  בגין האמור בסעיף ז

 וכיו"ב, אלא אם נקבע אחרת בהוראות חוזה זה ו/או בכתב הכמויות.
 

מבלי למעט מהאמור בסעיף זה, בכל מקרה בו הקבלן לא ימלא אחר התחייבויותיו כאמור בסעיף  
פסוזה   כי  לעירייה  ו/או  לחברה  יתברר  בו  מקרה  בכל  כלשהם ו/או  לנזקים  גרמה  הקבלן  לת 

בתשתיות באתר ביצוע העבודות, יהיה הקבלן חייב לשפות את החברה בגין נזקים אשר נגרמו לה  
₪ )עשרת אלפים שקלים חדשים( בגין    10,000כתוצאה מאי קיום התחייבויותיו כאמור, בסך של  

 כל מקרה נזק. 
 

 עובדים  -ק ה' פר
 

 אספקת כח אדם על ידי הקבלן  .37
 

  ,, את ההשגחה עליהםהעבודותמתחייב לספק על חשבונו את כוח האדם הדרוש לביצוע    הקבלן 
בביצוע העבודות על ידי הקבלן ו/או עובדיו ללא יוצא מן  כל דבר אחר הכרוך  כן  אמצעי התחבורה ו

 .  הכלל
 

 כח אדם ותנאי עבודה  .38

 

וש לשם ביצוע  הקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, ברמה גבוהה ובמספר הדר  (א)
שיון או היתר  יבעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, ר   .תוך המועד הנקוב לכך בחוזההעבודות  

ין. כמו  ישיון או היתר כאמור, לפי העני פי דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רעל  
ביצוע  מתחיי  ,כן במקום  יהיה  המוסמך  כוחו  שבא  לכך  לדאוג  או  בעצמו  להיות  הקבלן  ב 

 שעות העבודה.  משך כל ב העבודות
 

הקבלן   (ב) יחליף  המפקח  מאת  בכתב  דרישה  מנהל  לאלתר  לפי  את  או  המוסמך  כוחו  בא  את 
ללא צורך   םאם לדעת המפקח אין הם מתאימים לתפקידאו כל עובד אחר באתר  העבודה,  

 .  בהסבר נוסף מהמפקח
 
, והקבלן ישלם  העבודות  הקבלן יעסיק אך ורק עובדים הרשאים על פי כל דין לעסוק בביצוע (ג)

, ויקיים תנאי עבודה, בהתאם לחוזה  העבודותידו בביצוע  - שכר עבודה לעובדים שיועסקו על
של הרשויות    הקיבוצי החל עליהם, אם חל עליהם, ובהתאם לקבוע בכל דין או בכל הוראה 

 המוסמכות לכך.  
 

במקום   (ד) יחזיק  העבודותהקבלן  העובדים  ביצוע  כל  כי  המעידים  במקום    אישורים  השוהים 
בביצוע ו/או    ןועוסקים  זרים  עובדים  העסקת  כדין.  ידו  על  מותנית    פלסטיניםמועסקים 

.  אחרתבקבלתם מראש של כל האישורים הנדרשים על ידי מדינת ישראל וכל רשות מוסמכת  
 מיד על פי דרישה.וישורים כאמור יוצגו לחברה בכל עת  א
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על (ה) שהועסק  עובד  בעד  לשלם  מתחייב  בביצוע  י- הקבלן  ביטוח    העבודותדו  לקרנות  מסים 
סוציאלי בשיעור שיקבע לגבי אותו העובד על פי החוזה הקיבוצי החל עליו, אם חל עליו, ועל  

  פי כל דין.  
 
משולב( (ו) )נוסח  הלאומי  הביטוח  חוק  הוראות  אחר  למלא  מתחייב    1968-התשכ"ח  ,הקבלן 

הממלכתי   הבריאות  חוק  פי  ועל  פיו  על  שהותקנו  אישוהתקנות  למנהל  של ולהמציא  ורים 
הנאמר בסעיף קטן זה בא  המוסד לביטוח לאומי כי קיים את התחייבויותיו לפי סעיף קטן זה.  

להוסיף על חובות הקבלן ולא לגרוע מהן ולא יתפרש כמטיל חובות על החברה כלפי האנשים  
 . המועסקים על ידי הקבלן

 
ותנאים לשמירת (ז) ו  הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות  רווחתם כדרוש  בריאות העובדים 

קוח על  י ידי מפקחי העבודה במובן חוק ארגון הפ - בחוק, ובאין דרישה חוקית, כפי שיידרש על
 .  1954- העבודה, תשי"ד

 
הקבלן מתחייב שיסודרו לעובדים המועסקים על ידו בביצוע העבודות תאי שירותים במספר   (ח)

יוקם חדר אוכל עם  הפעילות. כמו כן    המתאים לכח האדם באתר ובמרחקים סבירים מאיזורי 
ספסלים ושולחנות  בשטח מוצל לרווחת העובדים ומקומות אכילה נאותים לשביעות רצונו  

 של המפקח. מקומות אלו יתוחזקו באופן נאות ושוטף על ידי הקבלן ועל חשבונו.  

 
 פנקסי כח אדם   .39

 
המפקח, פנקסי כח אדם, בהם ינוהלו, לשביעות רצון    העבודות במהלך ביצוע  כי  הקבלן מתחייב   (א)

יירשמו שמו, מקצועו, סווגו המקצועי של כל עובד ומספר הימים בהם עבד וכן שעות עבודתו  
 ושכרו. 

 
היומית, אשר /השבועית/ את מצבת כוח האדם החודשית  ,לפי דרישה  ,הקבלן ימציא למפקח (ב)

 חומי העסקתם.  תכלול גם חלוקת העובדים על פי מקצועם סיווגם ות
 

 עבודה  חסי היעדר י .40
 

לבדו   והוא  עצמאי  קבלן  הינו  הקבלן  כי  במפורש,  מוצהר  ספקות  לכל  ילמניעת  באחריות  ישא 
עובדי של  הסוציאליות  וב   ,)כגון  ו הזכויות  הכנסה  מס  לקרנותיניכויי  תשלומים  לאומי,    ,טוח 

  איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים( ולכל החובות החלות עפ"י דין ו/או מכח חוזה 
קיבוצי רלוונטי ו/או מכח כל נוהג או חבות אחרת על מעביד כלפי עובדיו. כן מוצהר במפורש כי  

  צוע העבודות, יבבמטעמו  בין החברה לבין הקבלן, עובדיו וכל המשתתף  עבודה  לא קיימים כל יחסי  
כלפי הנ"ל בכל חובה הנובעת במישרין או בעקיפין מיחסי    יםחייב  ם אינוהחברה ו/או העירייה  

  בגין כל תביעה שתוגש כנגד   ,לפי דרישה ראשונה  ו/או העירייה,  . הקבלן ישפה את החברהעבודה
 על ידי כל פועל ו/או עובד כאמור. מי מהם

 
 ציוד, חומרים ומלאכה  –רק ו' פ
 

 אספקת ציוד מתקנים וחומרים  .41

 

יל של  היע  ןהקבלן מצהיר ומתחייב כי ברשותו כל הציוד, הכלים והמתקנים הדרושים לביצוע (א)
בו  מקרה  כל  . בהחברהבהתאם לחוזה ולשביעות רצון    ןבקצב הדרוש להשלמת ביצועהעבודות  

תאים לביצוע  לפי שיקול דעת המפקח הציוד ו/או הכלים או חלק מהם אינו מספיק ו/או אינו מ
של המפקח, ובתוך תקופת הזמן  להנחת דעתו  על חשבונו,    ם,, יהיה על הקבלן להחליפהעבודות

 ידי המפקח, זאת ללא תמורה נוספת כלשהי. שנקבעה על
 

הנדרשים לשם ביצוע  חומרי הבניין  כלל  הקבלן מתחייב להבטיח את אספקתם השוטפת של   (ב)
לפי לוח הזמנים שייקבע בהתאם להוראות    העבודותכך שלא יחול כל עיכוב בביצוע  העבודות  
 הכל להנחת דעתו של המפקח.  -חוזה זה 
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המיוע (ג) בחומרים  ישתמש  בתכניות,  הקבלן  במפרטים,  לאמור  בהתאם  העבודות  לביצוע  דים 
יניהם  . כל החומרים למ, בין אם צורפו לו ובין אם לאובכתב הכמויות ובשאר מסמכי החוזה

יהיו חדשים ויתאימו לדרישות התקנים כפי שנקבע בחוזה. אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד  
רט אם נקבע בחוזה סוג אחר מתוך  , פ ביותריתאימו החומרים לסוג המובחר    –של חומרים  

 התקן המתאים.  
 

 טיב החומרים והעבודה ובדיקות .42

 

ביותר ובכמויות מספיקות והוא מתחייב  הקבלן ישתמש אך ורק בחומרים מהמין המשובח   (א)
 שהמלאכה שתיעשה בביצוע העבודות תהיה ברמה משובחת ביותר.

 
דקו ונמצאו כשרים לתפקידם  הקבלן מתחייב שלא ישתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים שנב

 על ידי המפקח. 
  

הישראלי (ב) התקנים  מכון  מטעם  תקנים  קיימים  שלגביהם  בתכונותיהם    ,חומרים  יתאימו 
מקובל  תקן  כל  חייבים להתאימם ל  - תקנים האמורים ובמידה שאין לגביהם תקן ישראלי  ל

חייבים להיות  שישמשו לביצוע העבודות  כל החומרים  מובהר, כי  אחר שיקבע על ידי המפקח.  
התקן הישראלי מבחין בכמה רמות של חומרים, ובהעדר הוראה אחרת  בו  . במקום  עם תו תקן
 ובתכניות, יתאימו החומרים לרמת התקן הגבוהה ביותר. במפרטים 

 

הקבלן מתחייב לספק ולבצע לפי הוראות המפקח, דגימות מהחומרים והמלאכה שנעשתה, וכן   (ג)
יתר הא וכל  כוח האדם  ביצוע    כאמור  מצעים הדרושים לביצוע בדיקותאת הכלים,  במקום 

ומאו מוכרת  מעבדה  לבדיקת  החומרים  של  להעברתם  או  שיורה  העבודות  כפי  הכל  שרת, 
 המפקח.  

 
שיבצע את הבדיקות, יבוצע ישירות  אחר  התשלום למכון התקנים או למעבדה או לכל גורם   (ד)

  –)להלן    1.5%ע מראש של  בשיעור קבוחייב את הקבלן בהוצאות אלה  תאשר    החברה,ע"י  
דמי הבדיקות  . גביית  ו/או לקבלני משנה מטעמו  מכל תשלום שישולם לקבלן(  דמי הבדיקות

מכל תשלום ותשלום שישולם לקבלן בפועל. למען הסר  הסך האמור מהקבלן תעשה ע"י ניכוי 
  שנקבע מראש ולא תיערך כל התחשבנות בין אם דמי הבדיקות הינם בשיעור  כי    ,ספק מובהר

גבוהה או נמוכה מהשיעור  העלות שלהם בפועל היתה  נערכו הבדיקות ובין אם לאו, ובין אם  
ואת סוגי הבדיקות. הקבלן   הנ"ל. המפקח רשאי לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות 
מסכים שהחברה תהיה רשאית לשלם למעבדה עבור הבדיקות הנ"ל ולחייב חשבונו בהתאם, 

יל. כמויות הבדיקות והדגימות יקבעו בתכנית בקרת האיכות  הכל במסגרת השיעור האמור לע
לבצעןויאוש מתחייב  והקבלן  האיכות  המפקח/אבטחת  ע"י  אחראי    רו  הקבלן  הגבלה.  ללא 

כלילב המפרטים    ל צוע  התקנים,  עפ"י  הנדרשות  התקפות  הבדיקות  הדין  והוראות 
 . והרלוונטיות

 
להלן המפורטות  ההוצאות  כי  מובהר,  ספק  כל  הסר  בדמי   למען  ככלולות  תחשבנה  לא 

 תהיינה על חשבון הקבלן בנוסף לדמי הבדיקות הנ"ל:   הבדיקות, כהגדרתן לעיל, והוצאות אלה
 
 בדיקות מוקדמות של חומרים המיועדים לקביעת מקורות אספקה;  .1

 בדיקות אותן הזמין הקבלן למטרותיו שלו )נוחות בעבודה, חיסכון ויעילות וכיו"ב(;  .2

)ולרבות  כות שיימצאו בלתי מתאימים לדרישות החברה הכלכלית  בדיקות חומרים ומלא .3
 בדיקות חוזרות(;

 ;הוצאות לוואי שונות למטרת עריכת בדיקות מכל סוג שהוא .4

 בדיקות שבוצעו עקב מחדל כלשהו של הקבלן. .5
 

 סעיף זה הינו מעיקרי החוזה והפרתו מהווה הפרה יסודית של החוזה. 
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 דותביצוע העבוחומרים וציוד במקום  .43
 
 העבודות יהיו על חשבונו. ביצוע  כל חומרים שהקבלן יספק לצורך  (א)

 
הקבלן ישתמש בביצוע  כי  להורות    המפקחלעיל כדי לגרוע מזכות  בסעיף קטן )א(  אין באמור   (ב)

 העבודות בחומרים שיסופקו על ידי החברה ושתמורתם תנוכה מהסכומים המגיעים לקבלן. 
 

וע העבודות, כולם או מקצתם, והחומרים  לביצ   הותנה במפורש שהחברה תספק את החומרים (ג)
 להלן: שיחולו ההוראות  – סופקו בהתאם לכך 

 
 הקבלן ישתמש בחומרים האמורים אך ורק לביצוע העבודות; (1

לא יהיה הקבלן    –ביצוע העבודות  עם הבאת החומרים האמורים או חלק מהם למקום   (2
מוקד רשות  קיבל  חלק מהם, אלא אם  כל  או  אותם  להוציא  בכתב מאת  רשאי  מת 

 המפקח;    

הקבלן מתחייב שהחומרים האמורים או כל חלק מהם, לא יוחלפו בחומרים אחרים,  (3
 אלא אם קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח;   

הקבלן לא השתמש  הקבלן מתחייב להחזיר לחברה את החומרים שסופקו על ידה וש  (4
 ם; בהם לביצוע העבודות, וכן כל עודף ושארית מהחומרים האמורי

 
לא החזיר הקבלן את החומרים או את עודפם, כאמור, חייב הקבלן לשלם מיד לחברה תמורתם   (ד)

 סכום שייקבע על ידי המנהל בהתאם למחירי השוק ביום התשלום. 
 

 אישור מוקדם   .44
 

המוקדם של המפקח, הן ביחס למקורות החומרים בהם יש בדעתו  הקבלן חייב לקבל את אישורו  
אין באישור  בכל מקרה  מוסכם בזה במפורש, כי    ,ותם חומרים. אולםלהשתמש והן ביחס לטיב א

משלוחי   לפסול  רשאי  המפקח  מקור.  מאותו  המובאים  החומרים  לטיב  אישור  משום  המקור 
חומרים י שיקול דעתו, מבחינת טיבם.  חומרים ממקום שאושר על ידו אם אין הם מתאימים, לפ

ידי הקבלן אלא באיש על  יירכשו  . במקרים בהם דרוש  ור מוקדם של המפקחמכל הסוגים לא 
על הקבלן להציג למפקח את  אישור מעבדה, הקבלן יהיה חייב לקבל אישור מוקדם מן המעבדה.  

שים, לא פחות משבוע  החומר שהוא מעוניין להשתמש בו, כולל בדיקות / אישורים / תעודות נדר
 ימים( עבודה לפני תחילת השימוש בו.  7)

 
 שנועדו להיות מכוסים העבודותבדיקת חלקי  .45

 

כל שהוא   (א) של חלק  הסתרתו  או  כיסויו  למנוע את  להיות  מהעבודותהקבלן מתחייב  שנועד   ,
 מכוסה או מוסתר, ללא הסכמתו בכתב של המפקח.

 
שהחלק   ,בכתב  ,מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקחשנועד להיות  מהעבודות  הושלם חלק   (ב)

למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור  האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור  
 לפני כיסויו או הסתרתו.  

 
לפי הוראות המפקח לצורך  העבודות  הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק של   (ג)

ולא ומדידתו  בחינתו  המפקחבדיקתו,  של  רצונו  לשביעות  לתיקונו  יחזירו  מכן  ולהנחת    חר 
רשאי המפקח לחשוף, לקדוח   ,פקח לפי סעיף קטן זה. לא מילא הקבלן אחר הוראות המדעתו

 .  על חשבון הקבלן  ולאחר מכן להחזירו לתיקונו  העבודותקידוחים ולעשות חורים בכל חלק של  
 
תחולנה על הקבלן, פרט אם קיים הקבלן  ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בס"ק )ג(  כל   (ד)

 וצעה לשביעות רצונו של המפקח.  את התחייבותו לפי ס"ק )א( והבדיקות הוכיחו שהמלאכה ב
 
הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן, רשאית החברה לקזזן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל   (ה)

 זמן שהוא וכן תהיה רשאית לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת. 
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 מרים פסולים ומלאכה פסולה סילוק חו .46
 

 :  דותביצוע העבותוך כדי  ו מעת לעת, המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן,  (א)
 

וזאת  בתוך תקופת זמן אשר תצוין בהוראה  ביצוע העבודות  על סילוק חומרים ממקום   (1
לתפקידם מתאימים  החומרים  אין  המפקח  שלדעת  מקרה  טיבם    בכל  אין  אם  או 

 .  מספק

כשרים ומתאימים לתפקידם במקום החומרים האמורים בפסקה  על הבאת חומרים   (2
 .  לעיל 1

מחדש   (3 והקמתו  הריסתו  סילוקו,  חלק  על  שימוש  מהעבודות  של  ידי  על  שבוצע 
 בחומרים בלתי מתאימים או במלאכה בלתי מתאימה או בניגוד לתנאי החוזה.

 
ועל אף כל   ו שנערכה על ידכוחו של המפקח לפי ס"ק )א( יפה לכל דבר ועניין על אף כל בדיקה  (ב)

 תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולמלאכה האמורים. 
 

תהא החברה רשאית  לעיל,  שעות אחר הוראות המפקח לפי ס"ק )א(    48לא מילא הקבלן תוך   (ג)
ובתוספת    ןלבצע הקבלן  חשבון  אחוז(    15%על  עשר  הקבלן  )חמישה  בכל יתקורה.  ישא 

והחברה תהא רשאית לגבותן או לנכותן מכל סכום  נ"ל  הההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראות  
 מהקבלן בכל דרך אחרת. שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותן 

 
 העבודותמהלך ביצוע   –פרק ז' 

 
 ן ומועד השלמת העבודותהתחלת ביצוע  .47

 
בתאריך שיקבע על ידי החברה או המפקח בצו התחלת העבודה,    העבודותהקבלן יתחיל בביצוע  

תוך התקופה שנקבעה בדף ריכוז נתוני החוזה  העבודות  וימשיך בביצוע בקצב הדרוש להשלמת  
)להלן  ובהתאם ללוח  (, פרט אם קיבל מאת המפקח הוראה  תקופת הביצוע  –  הזמנים המאושר 

 להלן.   49ובכפוף לאמור בסעיף אחרת מפורשת 
 

ייבות הקבלן לעמוד בלוח הזמנים ובמסגרת תקופת הביצוע הינה מהותית והפרתה תהווה התח
 הפרה יסודית של חוזה זה.

 
 לרשות הקבלן   ביצוע העבודותהעמדת מקום  .48

 
, או בשעת מתן אותה הוראה, יעמיד המנהל לרשות  העבודותמתן ההוראה להתחיל בביצוע  לפני  

. לאחר מכן  ןאו אותו חלק ממנו הדרוש להתחלת ביצוע אתר ביצוע העבודות/המתחם  הקבלן את  
, הכל כפי שיידרש  מאתר ביצוע העבודותחלקים נוספים    , מעת לעת,יעמיד המנהל לרשות הקבלן 

 ים נוסף שיוציא המפקח.  אם ללוח הזמנים, או על פי לוח זמנ בהתהעבודות לביצוע  
 

 ביצועהתקופת ארכה או קיצור  .49
 
ת  ונוספ   ות של עבוד   ןהמחייבת ביצוע  יםניתנה על ידי המנהל פקודת שינויים או תכנית שינוי  (א)

, רשאי המנהל, ביוזמתו או לאחר  ביצוען  או הפסקתמהעבודות  של חלק    ןאו המחייבת ביטול 
, ובתנאי שמולאו על ידי הקבלן  העבודותלקבוע שינוי במועד השלמת  ,ן הקבלןקבלת בקשה מ

 . להלן )ד(- דרישות סעיפים קטנים )ג( ו

  

על ידי כוח עליון או על ידי תנאים אחרים שלדעת המנהל לא  העבודות  נגרם עיכוב בביצוע   (ב)
לאחר   ,נהל המ  רשאי  - הייתה לקבלן שליטה עליהם ולא הייתה לו אפשרות למנוע את העיכוב 

ובתנאי  העבודות  לקבוע שינוי במועד השלמת    ,קבלת בקשת הארכת תקופת ביצוע מהקבלן
 )ה(.-שמולאו על ידי הקבלן דרישות סעיפים קטנים )ג(,)ד( ו
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 למתן ארכה הינם אלה:  המצטבריםהתנאים   (ג)

 

, לכל  יום)שלושים(    30ארכה עקב כל סיבה שהיא כאמור תוך  בכתב,    ,קשיהקבלן ב  (1
 .  העבודות ונימק בקשתולעיכוב בביצוע   םרוע שגריאהמיום   ר,היות

 
של המנהל, לרבות יומן  להנחת דעתו  ,  ואסמכתאות  הקבלן יהא חייב להביא ראיות (2

 .  העבודות, שהסיבות האמורות אירעו וגרמו לעיכוב בביצוע  ביצוע העבודות
 

יתקיימו   גם אם  כי  דלעיל, רשאי    2מודגש,  שלא  התנאים המצטברים  לאשר מתן המנהל 
ארכה ולקבלן לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות כלפי החברה בהקשר זה לרבות בעילה של  

 ציפיות ו/או הסתמכות.
 
בשטחים המוחזקים או כל התפתחות אחרת שנעוצה    , עוצר, סגר וכו' מוסכם בזה כי שביתות (ד)

קים על  טחים המוחז ומשליכה על הקשר בין שטח מדינת ישראל והש  ביטחוני-במצב המדיני
שיונות לעובדים זרים ו/או גירוש עובדים זרים  יידה ביהודה ושומרון וחבל עזה ו/או הקפאת ר

 לא יחשבו כסיבה למתן ארכה. 
 
בביצוע   (ה) לעיכוב  גורמים  כאמור  אחרת  התפתחות  כל  או  שביתות/סגר  כי  ויתברר  במידה 

קוט בכל האמצעים  מתחייב הקבלן, בלא שיהיה זכאי לכל תוספת תמורה בגין כך, לנהעבודות  
העומדים לרשותו לנטרול השפעה זו, לרבות העסקת כוח אדם שאינו תלוי בהתפתחות מסוג  

 זה. 
 
ע"י  העבודות, כולן או חלקן,  את מועדי הביצוע של    ,י שיקול דעתולפ  ,המנהל רשאי לדחות (ו)

  על פי משך הזמןהעבודות  ארכה לביצוע  מתן  הודעה בכתב לקבלן ודחייה זו תהיה אישור ל
וסף ו/או פיצוי  נ , לא תזכה את הקבלן בכל תשלום  כל דחייה במועד הביצוע כאמור  הנקוב בה.

 בגין התארכות משך ביצוע ו/או תקורות.  

 
רשאי המנהל, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת עפ"י חוזה זה ועפ"י    ,חרג הקבלן מלוח הזמנים

ידי  הדין, לחייב את הקבלן להמשיך בביצוע העבודות בהתאם ללוח זמ  נים חדש שיקבע על 
 המפקח.  

 
 קצב ביצוע העבודות .50

 

ן  השלמתאיטי מדי בכדי להבטיח את  העבודות  שקצב ביצוע    , בכל זמן שהוא,המפקחסבר   (א)
מיד    ,לקבלן בכתב והקבלן ינקוטעל כך  יודיע    -  ןבזמן הקבוע, או תוך הארכה שניתנה להשלמת

תוך זמן או תוך הארכה  העבודות באמצעים הדרושים בכדי להבטיח את השלמת  ,על חשבונוו
 למפקח בכתב.   כך שנקבעה להשלמתו ויודיע על 

 
אינם מספיקים בכדי להבטיח  לעיל  נקט הקבלן לפי ס"ק )א(  בהם  שהאמצעים  המפקח  סבר   (ב)

בפני    יתריע על כך  –  ן, או תוך הארכה שניתנה להשלמת לכךבזמן הקבוע  העבודות  את השלמת  
ל האמצעים שיש לנקוט בהם, על מנת להבטיח השלמת  יד בכהקבלן בכתב והקבלן ינקוט מ

  ,)לרבות משמרת לילה(  משמרותלרבות העסקת עובדים בשעות נוספות וב  ן במועדהעבודות  
ע"ח הקבלן. הקבלן מתחייב להצטייד בכל האישורים ו/או ההיתרים הנדרשים בדין ועל פי  

לביצוע   המוסמכות  הרשויות  בדרישות  ול העבודות  כאמור,  חשבונו  משמרות,  על  היערך 
 מבחינת כל הציוד והאמצעים הנדרשים לכך לרבות תאורה מתאימה ואמצעי בטיחות. 

 
רשאית החברה    -שעות התחייבותו לפי ס"ק )ב(  )ארבעים ושמונה(    48לא הקבלן תוך  לא מי (ג)

והקבלן    ,על חשבון הקבלן  ,, ע"י קבלן אחר או בדרך אחרתןאו מקצת  ן, כולהעבודותלבצע את  
בכ י בכךישא  הכרוכות  ההוצאות  לג   .ל  רשאית  תהיה  ההוצאות  החברה  את  לנכות  או  בות 

.  ממנהמכל סכום שיגיע לקבלן  תקורה,  כהוצאות  (  15%בתוספת חמישה עשר אחוז )  ,האמורות
לנכותן מהקבלן בכל דרך אחרת. לצורך סעיף קטן זה תהיה לחברה  החברה  כן תהיה רשאית  

 . ביצוע העבודותרים שנמצאים במקום זכות מלאה להשתמש בכל המתקנים והחומ
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, יפנה בכתב אל הקבלן  העבודותצב ביצוע  להחיש את קכי יש  בכל זמן שהוא,  סבר המפקח,   (ד)
.  כמבוקש על ידי המפקחהעבודות  ביצוע  קצב  והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת  

העבו לשעות  בנוגע  זה  לצורך  המפקח  הוראות  כל  אחר  למלא  הקבלן  מתחייב  ימי  כן  דה, 
 . וכו'  שיטות העבודה, בודההע

 
 לא מילא הקבלן אחר התחייבותו לפי ס"ק )ד(, תחולנה הוראות ס"ק )ג(.   (ה)

 
ו (ו) )ב(  קטנים  סעיפים  לפי  התחייבותו  את  הקבלן  יהיה)ד(,  - מילא  לתבוע    לא  הקבלן  רשאי 

 הוצאות נוספות עקב מילוי התחייבותו זו.  
 
המועד שנקבע  בשיעור השווה למשך התקופה שבין    העבודותהקבלן יחשב כאילו פיגר בביצוע   (ז)

על פי חוזה זה )תקופת הביצוע( ובין המועד שבו השלים הקבלן האחר הנזכר בס"ק    ן להשלמת
 .  העבודות)ג( את 

 
 תנאי מהותי ויסודי בחוזה זה.  ןנית סעיף זה הוהורא

 
 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים  .51

  
חוזה זה ועפ"י הדין, בגין כל איחור  של החברה כלפי הקבלן עפ"י    מבלי לגרוע מכל זכות אחרת (א)

)להלן העבודות  של  ביצוען  בהשלמת  או  המאושר  הזמנים  לוח  לעומת  העבודות    –  בביצוע 
₪    0001,של    בסך  ומוערכים מראש  , מוסכמיםפיצויים קבועיםישלם הקבלן לחברה    פיגור(,

ביצוע העבודות    תמועד השלמלעד  או חלקו, זאת  של איחור, כולו    , בגין כל יום קלנדרי (₪  ף)אל
 בפועל.   על ידי הקבלן

 
  ₪  3,000ל  ש   בסךבגין כל יום נוסף  כאמור  )שלושים( ימים, יהיה הפיצוי    30עלה הפיגור על  

 . (₪ שלושת אלפים)
 

להנחת שני    ,הקנסות האמורים משקפים אינטרס כספי ותמריץ נאותמוסכם על הצדדים כי  
העבודות  בילסיום    ,הצדדים מוסכמת  צוע  הערכה  משקפים  והם  הן  בפועל,  לערך וסבירה 
 . והן לנזקים הצפויים בגין אי השלמתן במועד העבודות

 
החברה תהא רשאית לנכות סכום הפיצויים האמורים בס"ק )א( מכל סכום שיגיע לקבלן בכל   (ב)

הפיצויים,  עת או לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות. תשלום  
או מכל  העבודות  ביצוע  ניכויים או גבייתם אינם פוטרים את הקבלן מהתחייבותו להשלים את  

 החוזה. התחייבות אחרת לפי 
 
נתן המנהל לקבלן תעודת השלמה לגבי חלק מהעבודות, והמזמין  העבודות  אם לפני השלמת   (ג)

השלמה האמורה,  החזיק או השתמש בחלק האמור, יופחת לגבי כל יום לאחר מתן תעודת ה 
, לפי הערך  לעיל  יחסי מהפיצויים המוסכמים והקבועים מראש האמורים בס"ק )א(ה חלק  ה

 . הנותרותדות האמור לבין העבודות היחסי שבין חלק העבו
 
,  ןבדבר השלמתהמוסמכות  לרבות קבלת תעודת השלמה ואישור הרשויות    –"  השלמת ביצוע" (ד)

 כן.  גם אם איזה מחלקי העבודות הושלם קודם ל
 

 אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות החברה לכל סעד אחר.

 

להסרת ספק מודגש, כי אין בקביעת ו/או בדרישת ו/או תביעת ו/או תשלום בכל דרך שהיא של   (ה)
הפיצויים המוסכמים דלעיל בכדי לפגוע בכל זאת ו/או סעד אחר של החברה, על פי החוזה ו/או  

 . הדין
 
ל (ו) הקבלן  ספק,  כל  הסר  לקבלת  א  למען  זכאי  לוחות  יהא  הקדמת  בגין  כלשהו  כספי  פיצוי 

 הזמנים. 
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 הפסקת עבודה  .52
 
ביצוע   (א) יפסיק את  כולהעבודותהקבלן  לצמיתותןאו מקצת  ן,  או  לזמן מסוים  הוראה    ,,  לפי 

אלא אם ניתנה    ןבהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה ולא יחדש  ,בכתב מאת המפקח
לפי דרישת  העבודות . הקבלן יהיה מחויב לחדש את ביצוע  לו ע"י המפקח הוראה בכתב על כך

 ימים מיום מתן הוראת חידוש, כאמור. )ארבעה עשר(  14כל תוך החברה, וה
 
כול העבודות  והופסק  (ב) מקצת  ן,  )א(ןאו  ס"ק  לפי  להבטחת  לעיל  ,  באמצעים  הקבלן  ינקוט   ,

 , כפי שיאושרו על ידי המפקח.ה עליהןולהגנ העבודות שבוצעו 
 
מת ביצוע עבודות נשוא עבודה אחת )או פקודת עבודה( אחת לבין קבלת הזמנת עבודה  בין השל (ג)

"(; תקופת/ות המתנה)ששה( חודשים )להלן: "  6  עדנוספת עשויות להיות תקופת המתנה של  
לא ישולמו תקורות כלשהן בגין תקופות המתנה כאמור, לרבות בגין בטלת עובדים ו/או בטלת  

וכיוצ"ב ובכל מקרה לא יחולו לעניין זה נוסחאות חישוב תקורות  ת מחדש  כלים ו/או היערכו
 בגין הפסקות שבספר הכחול או כל מקור אחר. 

 
החברה תהא רשאית להורות לקבלן על הפסקתן הזמנית של איזו מהעבודות גם לאחר תחילת   (ד)

יד עם  ביצוען ובמהלכן, והקבלן מתחייב לפעול על פי ההוראה ולשוב ולבצע את העבודות מ
בלת דרישה לחידושן מאת החברה, ובלבד שמשך ההפסקה לא יעלה על תקופת ההמתנה. לא  ק

ישולמו תקורות כלשהן בגין הפסקות זמניות כאמור, לרבות בגין בטלת עובדים ו/או בטלת  
כלים ו/או ניהול מתמשך ו/או הארכת לוחות זמנים ו/או היערכות מחדש וכיוצ"ב ובכל מקרה  

 סחאות חישוב תקורות בגין הפסקות שבספר הכחול או כל מקור אחר.  ן זה נולא יחולו לעניי 
 

חודשים ממתן הוראה לקבלן על הפסקת עבודות )דהיינו, תקופת המתנה(, רשאי )ששה(    6עברו  
)להלן:   ולבצען  כי אינו מעוניין להמשיך  ניתנה  "הודעת סירובהקבלן להודיע לחברה  "(. לא 

סירוב   הודעת  הורתה לקלחברה  חייב  והחברה  הקבלן  יהיה  ולבצע את העבודות,  לשוב  בלן 
 לבצען. 

 
ביוזמת החברה, יהיה המפקח רשאי להפנות את  העבודות  מן    חלקהופסק באופן זמני ביצוע   (ה)

של   אחר  חלק  לביצוע  המפקח.  העבודות  הקבלן  להוראות  בהתאם  לפעול  מתחייב  והקבלן 
תידרש לשיקול דעתו. למען  ופה נוספת כפי שבמקרה כזה יאריך המפקח את לוח הזמנים בתק 

כי מעבר להארכת לוח הזמנים כאמור, הקבלן לא יהיה זכאי במקרה כזה    ,הסר ספק מודגש
ניהול   ו/או  אדם  כוח  ציוד,  בטלת  בגין  לרבות  כאמור  הפסקה  בגין  פיצוי  ו/או  תשלום  לכל 

ה  תביעה ו/או דרישמתמשך ו/או הארכת לוחות זמנים והוא מוותר מראש על כל טענה ו/או  
 לעניין זה.  

 
 מודגש: (ו)

 

  , , לצמיתות או לתקופה מסוימת, על ידי החברהןאו חלק  ןכולהעבודות,  הופסק ביצוע   (1
תחולנה ההוצאות שנגרמו לקבלן עקב ההפסקה   –בשל מעשה ו/או מחדל של הקבלן  

כלפי   לחברה  כזה  במקרה  שתעמוד  זכות  מכל  לגרוע  מבלי  וזאת  בלבד,  הקבלן  על 
 . או הוראות חוזה זההקבלן על פי כל דין ו/

 

, לצמיתות, אחרי חתימת החוזה, אך לפני  ןאו מקצת  ן, כול העבודותהופסק ביצוע   (2
החל  שניתנה טרם  הקבלן  אך  שניתנה,  אחרי  או  ראשונה  עבודה  בביצוע   פקודת 

 העבודות בפועל, לא ישולם לקבלן כל פיצוי. 

 

ל ידי החברה פקודת עבודה,  , אחרי שניתנה עלצמיתות,  ןאו מקצת  ן, כול העבודותהופסק ביצוע   (ז)
העבן  והקבלן החל בביצוע  זכאי לקבל מהחברה את התמורה עבור  יהיה הקבלן  ודה  בפועל, 

 .  על סמך מדידות שתערכנה בהתאם להנחיות המפקח  שביצע בפועל עד למועד הפסקת העבודה
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 הפסקות באספקת מים ו/או חשמל  .53
 

מים   (א) לקבלן אספקת  ונדרשת  ביצוע  סדירה  במידה  על הקבלן  העבודותלצורך  יהיה  להציב  , 
מכלים רזרביים למים, עבור המקרים בהם תהיה הפרעה באספקת המים. מיקום המכלים,  
זמן   לכל  והשימוש  העבודה  לצורכי  מים  לספק  שיוכלו  כך  יחושבו  ותכולתם  גובהם  גודלם, 

 שיידרש.  

 

גנרטור אשר יוכל   ,, על חשבונולהציבבמידה וציוד הקבלן פועל בעזרת חשמל, יהיה על הקבלן  (ב)
 ים להפעלת כל הציוד הנ"ל למקרה של הפסקת חשמל ברשת הכללית. לספק זרם מתא 

 
באחריות הקבלן לתאם מראש מול גופי העירייה השונים הפסקות חשמל, מים, ביוב , תקשורת   (ג)

העבודות   במסגרת  המבוצעת  חדשה  תשתית  לחבר  ע"מ  הנדרשת  אחרת  תשתית  כל  או 
 . בפרויקט

 
 טפונות ישמים, מי תהום ושהגנה בפני ג .54

 
להגנת   הדרושים  האמצעים  בכל  ינקוט  העבודותהקבלן  ביצוע  והחומרים  אתר  הכלים  הציוד,   ,

בפני מי  אתר ביצוע העבודות  וכן בכל האמצעים הדרושים להגנת  לצורך ביצוע העבודות  שהובאו  
עבודות ניקוז  הוא.    הקבלן ינקוט באמצעים אלה ביוזמתו ועל חשבונו  ושיטפונות.   מי תהום,  גשמים

 ככל שתעשנה, תהיינה על חשבון הקבלן ולא תימדדנה לתשלום.  זמניות, 
 

   העבודותזמני ביצוע  .55
 

 שעות העבודה וימי העבודה יהיו על פי כל דין.  (א)
 

)א(   (ב) על עבודה שצריכה להיעשות, מטבע הדברים, ללא הפסקאינן  הוראות ס"ק  או    החלות 
ואולם במקרה של עבודה כזו    -עת להצלת נפש או רכוש  , או שהיא הכרחית ובלתי נמנברציפות

 .  ובכתב  על הקבלן להודיע מיד למפקח מראש על כל הנסיבות שבעבודה במפורש
 
 השלמה, בדק ותיקונים  – פרק ח' 

  
 תעודת השלמה  .56
 

יודיע על כך למפקח בכתב והמפקח יתחיל בבדיקת    –הושלמה עבודת הקבלן או חלק ממנה   (א)
דיקה כאמור בסעיף  יום מיום קבלת ההודעה. תנאי לביצוע הב שה עשר(  )חמי  15תוך    העבודות

שהקבלן   הוא  השלמת  הזה  בדבר  המוסמכות  הרשויות  אישורי  כל  את  ככל  שיג  העבודות, 
בה. מצא המפקח את  יום מיום שהחל  )שלושים(    30. המפקח ישלים את הבדיקה תוך  ונדרש

תן לקבלן תעודת השלמה בנוסח המצורף  יי  - ורצונ ותבתנאי החוזה ומשביע  ותעומד העבודות 
"( עם תום הבדיקה ואם לא, ימסור לקבלן  תעודת השלמה"  לחוזה זה )להלן:  (1)  'יכנספח  

דרושים   תיקונים  תוךלביצוע  רשימת  לבצעם  חייב  ש   והקבלן  ידי    ה קבענהתקופה  על  לכך 
אולם,  המפקח. לאחר השלמת התיקונים ואישורם על ידי המפקח תינתן תעודת ההשלמה. ו

התיקונים   ביצוע  לפני  גם  השלמה  תעודת  לקבלן  לתת  דעתו,  שיקול  פי  על  רשאי,  המנהל 
 ברשימה האמורה.  

 

  ת רשאיתהא החברה  לא ביצע הקבלן את התיקונים כאמור תוך התקופה שקבע לכך המפקח,  (ב)
ש  ה לבצעם בעצמ לנכוןתמאו בכל דרך  הוצאות אלה  והחבר   ,על חשבון הקבלן  , צא  ה תנכה 

או תגבה  ממנה  ורה מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת  ק כת)חמישה עשר אחוז(    15%בתוספת  
 חילוט הערבויות. ע"י  לרבות אחרת, אותן מהקבלן בכל דרך 

 
הינו מסירה   ,חלקית או מלאה  ,תעודת השלמהקבלת  תנאי הכרחי ל  מובהר בזה מפורשות, כי

בעיריית   המוסמכים  ולגורמים  למתכננים  העבודות  שבעשל  לבאר  כל  ,  מילוי  רבות 
 דרישותיהם. 
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)א(  באין   (ג) כדי לגרוע  אמור בס"ק  להחזיק ו/או להשתמש ו/או העירייה  החברה    מזכות לעיל 
השלמה,  בעבודות   תעודת  ניתנה  ולא  ההשלמה  ו/או  התיקונים  עבודות  בוצעו  טרם  אם  גם 

  ב לבצע את התיקונים ו/או עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה לכך על ידייוהקבלן חי
 ין.  ינ המפקח ובלבד שדרישה כאמור תהא סבירה בנסיבות הע

 

הקבלן  יהא על    ןאותחלקי העבודות  החברה שומרת לעצמה את הזכות להכתיב לקבלן את   (ד)
 מחובותיו של הקבלן לגבי תקופת הבדק.  ואין בזכות זו לגרוע  להשלים תחילה

 
  –  החברה ו/או העיריה  מוש ילש  – תוך זמן מוגדר – החברה רשאית לדרוש מן הקבלן שימסור  (ה)

אף   וזאת  שדרישה  כל חלק מהעבודות  ובלבד  הזמנים  לוח  פי  על  סיום העבודות  מועד  לפני 
 ן.  יכאמור תהא סבירה בנסיבות העני

 
עותקים,  (  3)לפני קבלת תעודת ההשלמה וכתנאי לקבלתה ימסור הקבלן למפקח, בשלושה   (ו)

( עדות  כל    ,ממוחשבות  ,( AS MADEתכניות  לביצועהעבודות אששל  לו  נמסרו  ושני  ר   ,(2  )
מודגש כי    או כל מדיה מגנטית אחרת כפי שיורה לו המפקח.  גבי תקליטורעל  נוספים  העתקים  

לא  שכל השרטוטים יוגשו על פי מפרט שכבות של החברה. במידה והקבלן יגיש את השרטוטים  
משהב"ש  מחירון  שעות עבודה של מודד )על פי  פי  הוא יחויב ל  ,על פי מפרט השכבות של החברה

 רשנה להעברה לפורמט השכבות של החברה.  שעות משרד( שתיד –לעבודות מדידה 
 

 בדק, ערבות בדק ואחריות   .57
 
מתאריך    חל. מניינה של תקופת הבדק י חודשים(  עשרים וארבע)   24תקופת הבדק פירושה:   (א)

ההשלמה תעודת  של    ,מתן  שונים  חלקים  לגבי  השלמה  תעודת  של  במקרה    –העבודות  או 
לגבי   תקופת    ,. למען הסר ספקחלקי העבודות האמורותמתאריכי מתן התעודות האמורות 

  )שלוש( שנים מתום תקופת הבדק המוגדרת בחוזה זה.   3האחריות תהיה 
 
, תוך תקופת הבדק, נזק או קלקול אשר לדעת המפקח נגרם  מהן, או בכל חלק  בעבודותנתהווה   (ב)

פגומים, או מכל סיבה אחרת הקשורה או תלויה    כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים
דרישת  מתבקבלן,   לפי  הכל  כאמור,  קלקול  או  נזק  כל  מחדש  לבנות  או  לתקן  הקבלן  חייב 

ידי   המפקח, ובלבד שדרישה כאמור  המפקח ולשביעות רצונו ובתוך המועד שייקבע לכך על 
הדין לגבי נזק או  )שלושה( חודשים מתום תקופת הבדק; הוא    3- תימסר לקבלן לא יאוחר מ 

קלקול שנתהווה תוך תקופת הבדק בכל תיקון שבוצע לכביש, דרך, מדרכה, שביל וכיו"ב ואשר  
 נגרם, לדעת המפקח, כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים. 

 
)ב( ו/או מתקופות הבדק כפי שקבועות    59יף קטן )ב( דלעיל כדי לגרוע מהאמור בס"ק  אין בסע (ג)

 לפי הארוכה מביניהן.  ,דיןבהוראות כל 
 
יחולו על  לעיל  )ג(  -ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הקבלן לפי סעיפים קטנים )ב( וכלל   (ד)

לבדק   התחייבותו  את  יקיים  לא  והקבלן  היה  תיקוניםו/הקבלן.  החברה  הא  ת  , או  רשאית 
 על חשבון הקבלן. ויה באמצעות אחרים יה לעיריתיולקיים את התחייבו

 
כאמור  תקופת  בתום (ה) ידי  מת  , הבדק  על  לכך  שהוסמך  מי  עם  ביחד  סקר  לבצע  הקבלן  חייב 

" )להלן:  המוסמך  המוסמךהמפקח  שיקבע  הזמן  פרק  בתוך  ותיקונם  ליקויים  לאיתור   )"
 ולשביעות רצונו. התיקונים יהיו על חשבונו של הקבלן.  

 
הקבל (ו) ימציא  הבדק,  בתקופת  תיקונים  וביצוע  העבודות  של  ביצוען  טיב  לחברה  להבטחת  ן 

 ,ולהשבת ערבות הביצועוכתנאי לתשלום החשבון הסופי  בסמוך לפני תום ביצוע העבודות  
אחוז(  שניים וחצי  )  2.5%בשיעור של  של בנק ישראלי אוטונומית ובלתי תלויה  ערבות בנקאית  

(. ערבות  ערבות הבדק  –  להלןלעיל ו)   כולל מע"מ  ,שווי סך כל התמורה הסופית בגין החוזהמ
 ביחד ולחוד. החברה ו/או העירייה תן לטובת  הבדק תינ

 



  
 

 __ : _______________המציע  חתימת
   128מתוך  80עמוד 

 

 

 24תקפה למשך  והיא תהא  ,  לחוזה זה  'שבנספח זערבות הבדק תהיה צמודה למדד, ובנוסח   (ז)
 )ד( דלהלן.   71בכפוף לאמור בסעיף  כל זאת , יםחודש עשרים וארבע(  )

 
 סעיף זה.   לפיהבדק  גם על ערבות    ,, בשינויים המחויביםלעיל יחולו)י(    –)ב(    9הוראות סעיף   (ח)

 
  הקבלן  בתום תקופת הבדק. אין בהחזר ערבות הבדק כדי לשחררערבות הבדק תוחזר לקבלן   (ט)

 מהתחייבויותיו בתקופת האחריות ו/או לגרוע מהן. 
 

 תעודת סיום החוזה .58

    

, (תעודת סיום החוזה  –   )להלןסיום חוזה  לקבלן תעודה  החברה  מסור  ת בתום תקופת הבדק,   (א)
בהתאם לחוזה,    מו והושל   ובוצע   העבודות המפרשת כי    –  לחוזה זה   (4י' )כנספח  בנוסח המצ"ב  

המלאה של    ה וכי כל עבודות הבדק והכרוך בהן בוצעו אף הן בהתאם לחוזה ולשביעות רצונ
 .  החברה

 

מסירת תעודת סיום החוזה לקבלן אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבות הנובעת מהחוזה אשר   (ב)
 ירתה.  מטבע הדברים נמשכת גם לאחר מועד מס

 
 ים וחקירת סיבותיהם פגמ .59

 
, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור אחר סיבת הפגם  ןבזמן ביצוע  בעבודותנתגלה פגם   (א)

ושיתקנו לפי שיטה שתאושר על ידי המפקח. היה פגם כזה שאין הקבלן אחראי לו לפי החוזה,  
  – החוזה  י  יחולו הוצאות החקירה והתיקון על החברה; היה פגם כזה שהקבלן אחראי לו לפ

יחולו הוצאות החקירה על הקבלן וכן יהא הקבלן חייב לתקן על חשבונו הוא את הפגם וכל  
 הכרוך בו. אם הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים לחברה.

 
אחר גמר תקופת    )שבע( שנים  7תוך    בעבודותבנוסף לכל האמור בחוזה זה, מקום שנתגלה פגם   (ב)

, יהיה הקבלן חייב לתקן את הפגם  זה  שלא בהתאם לתנאי חוזה  העבודותיצוע  מבהבדק, הנובע  
וכל הכרוך בו על חשבונו הוא, ואם הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים  

 לחברה. 
 

 59- )ב( ו57)ב(, 52 אי מילוי התחייבות הקבלן לפי סעיפים .60
 

וזאת לאחר  ,  59)ב( ו/או  57)ב( ו/או  52  ,18  סעיפיםהמ איזה  לא ימלא הקבלן אחר התחייבויותיו לפי  
)ארבעה עשר( יום, רשאית החברה לבצע את העבודות    14שניתנה לו הודעה מוקדמת בכתב של  

בכל דרך אחרת, ובמידה שההוצאות האמורות חלות על הקבלן  או  האמורות על ידי קבלן אחר  
הוצאות   לנכות  או  לגבות  רשאית  החברה  של  בתוס  , כאמורתהא  אחוז(    15%פת  עשר  )חמישה 

לקבלן   שיגיע  סכום  מכל  משרדיות,  כהוצאות  החברה  ממנה  שיחשבו  תהא  וכן  שהוא  זמן  בכל 
 . חילוט ערבויותע"י לרבות  ,רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת

 
 , תוספות והפחתות )חריגים(  שינויים –פרק ט' 

 
 שינויים  .61

 

על כל שינוי    ,בכל עת  ,להורות  תרשאי,  יההעיריהחברה, באמצעות המפקח ואף לפי דרישת   (א)
צורת  אופיןלרבות  סגנונין,  איכותן,  סוג ן,  גודל ן,  כמותן,  היקפ ן,  מתארן,  של    הןוממדי  ן, 

  אלה והקבלן מתחייב למלא אחר הוראות    ,מצא לנכוןת, הכל כפי שהןוכל חלק מ עבודות,  ה
ו/או נוספת  תמורה  זה  ללא  חוזה  פי  על  הפאושלית  התמורה  שינוי  כל ובתנאי    ללא  שערך 

לא כולל  על פי חוזה זה )   התמורהסך  את  ומעלה    5%שיעור של  באו יקטין  ל  יהשינויים לא יגד 
 .  (מע"מ ולא כולל התייקרויות, ככל שהתייקרויות כאמור נקבעו מפורשות בהוראות חוזה זה

 
 ן:  להלהדרכים המפורטות  תבוצע באחד לעיל לפי סעיף קטן )א(   יםהוראות המפקח על שינוי  (ב)
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   ;או תכניות נוספות לאלה המצויות בידי הקבלן יםע"י מסירת תכנית שינוי (1

 ע"י הוראה בכתב שתיקרא "פקודת שינויים".   (2
 

 , אם בכלל.  יםלכל אחד מהמסמכים יצורף פירוט התמורה הנוספת שתשולם בגין השינוי
 

 פירוט כאמור לא תשולם כל תוספת לתמורה.בהעדר 
 

 פקודות   או/ו  יםשינוי  תכנית  או/ו  אישורים  של  מראש  קבלתם  ללא  םשינויי  וביצע  הקבלן  פעל (ג)
 תביעות  כל לו  תהיינה ולא בגינם תשלום  לכל זכאי   יהיה  לא, לעיל זה  בסעיף כאמור שינויים

 .בגינם תמורה או/ו כאמור לשינויים  בקשר  העירייה או/ ו החברה כלפי דרישות או/ו
 

 / חריגים  הערכת שינויים .62
 
החוזית  התמורה  את  שבוצע בהתאם לפקודת שינויים ושערכו אינו מגדיל    ערכו של כל שינוי (א)

של פריטים קיימים  יחידות  של    שוק עדכנייםמחירי  לעיל, ייקבע לפי    61כאמור בסעיף    הכוללת
ערכו    לקביעתהנקובים בכתב הכמויות. לא נקבעו בכתב הכמויות מחירי היחידות הדרושים  

, אין הקבלן יודגש; להלן החסרים כאמור בסעיף קטן )ב( ייקבעו מחירי היחידות  - של השינוי
  רשאי לעכב את ביצועו של השינוי מפאת אי קביעת ערכו.

 
, יובא בחשבון כל מחיר  לעיל  כאמור בסעיף קטן )א(לצורך קביעת מחירי היחידות החסרים,   (ב)

ממחירי  אחד  כל  קביעת  לצורך  עליו  להתבסס  שאפשר  הכמויות  בכתב  הנקוב  דומה    יחידה 
ייקבע ערכו של השינוי על פי מחירי יחידה    –היחידות החסרים. בהעדר מחירי יחידות דומים  

מהדורה עדכנית נכון למועד  )העדכני ביותר  "דקל"  מחירון  בשל סעיפים מתאימים, הנקובים  
  . )חמישה עשר אחוזים(    15%בהפחתת    (ביצוע העבודות הנוספות/החריגות/עבודות השינויים

  3יגיש הקבלן  לא יהיו נקובים מחירים שניתן להתבסס עליהם,    "דקל"רון  במקרה שגם במחי
מנומק והצע מחיר  מחירות  וניתוח  אסמכתאות  בליווי  שוקת  של  ה  י  קבלני  רווח    8%כולל 

 .  המפקחשל   ,בכל מקרה ,ההכרעה הסופית תהיהלכל היותר. )שמונה אחוזים(  
 
עיף הוא המחיר הרשום במחירון  מובהר בזאת כי לצורך ההתחשבנות הנ"ל המחיר של כל ס (ג)

  עבור אותו סעיף, ללא התוספות המוגדרות בו, לרבות תוספת בגין אחוזי קבלן ראשי "דקל"  
, תוספת בגין אזור העבודה תוספת בגין היקף העבודה, תוספת בגין עבודה  ו/או קבלן משנה

 וכיוצ"ב.   , שטח מוגבלמאוכלס המבנ
 
בה ערכו של השינוי ולדעתו השינוי מחייב את העלאת  קיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע   (ד)

ת התמורה כאמור.  על כוונתו לבקש העלא  ,בהקדם האפשרי  ,בכתבלמפקח  יודיע    -  התמורה 
)שלושים( יום מיום מתן פקודת השינויים מבלי שהקבלן פנה בכתב כאמור, רואים    30עברו  

אולם   התמורה.  על  ישפיע  לא  שהשינוי  לכך  הסכים  כאילו  לדון    המפקחאותו  רשאי  יהיה 
תום   לאחר  הוגשה  הקבלן  הודעת  אם  גם  כאמור  התמורה  הימים  )שלושים(    30בהעלאת 

 תן טעם סביר וינמק את הסיבות לאיחור בהודעתו. י שהקבלן י האמורים, בתנאי 
 

 )רג'י(   תשלומי עבודה יומית .63

 
 בוטל. 

 
 מדידות   –פרק י' 

 
 מדידת כמויות   .64

 

הכמויות המצורף למסמכי המכרז ו/או החוזה מהווה מסמך    זה הינו מכרז פאושלי. כתבמכרז   (א)
אינן אלא אומדן בלבד ואין   , ככל שנקובות בו,הכמויות הנקובות בכתב הכמויותמנחה בלבד. 

 לראותן ככמויות שעל הקבלן לבצען למעשה במילוי התחייבויותיו לפי החוזה.  
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 .  בוטל (ב)
 

 .  בוטל (ג)
 
 . בוטל (ד)

 
   .בוטל (ה)

 
 .  בוטל (ו)

 
 . בוטל (ז)

 
 . בוטל (ח)

 
 תשלומים  –פרק יא'  

 
 חישוב התמורה  .65

 

ומילוי כל שאר במלואן ולשביעות רצונה של החברה,  העבודות נשוא חוזה זה  תמורת ביצוע   (א)
מתחייבת החברה לשלם לקבלן את התמורה הנקובה    ,התחייבויותיו לפי חוזה זה על צרופותיו

על פי    וזאת  רופותיוהוראות חוזה זה על צל בדף ריכוז נתוני החוזה או כל שכר שיקבע בהתאם  
 .למסמכי המכרז 7אבני הדרך לתשלום המצורפים כנספח 

 
 הכמויות שבכתב הכמויות הנן אומדן בלבד.   (ב)

 

 להלן.   77על החברה, הכל כמפורט בסעיף   התמורה אינה כוללת מע"מ והתשלום בגינו יחול (ג)

 

זר הוצאות  הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בקשר עם העבודות וביצוען לרבות כל הח (ד)
 שהוציא בקשר עם ביצוע חיוביו על פי החוזה. 

 
 התייקרויות   .66

 
מבוססים על מחירים קיימים התואמים גובה מחירי השוק.  בהצעת המציע  המחירים הנקובים   (א)

עבור   התייקרות  תשולם  לא  כי  מפורשות  בזה  ומוסכם  החודשים    18מובהר  עשר(  )שמונה 
)שמונה עשר( חודשים, כלומר    18זה. לאחר  הראשונים של התקשרות הצדדים כאמור בחוזה  

וסף על התמורה ובמועד  בנ  –)תשעה עשר( ואילך, תשלם החברה לקבלן    19-החל מהחודש ה
הפרשי הצמדה, ככל שיהיו, כאשר מדד הבסיס יהא המדד האחרון הידוע    – התשלום בפועל  

 )שמונה עשר(, כדלקמן:  18-לגבי החודש ה
 

לגבי  (  18-)לאחר החודש התחושב כל חודש  וי המדד  לפי שיעור שינ עלאה או הפחתה  ה (1
   .באותו חודש בלבדבפועל קבלן עבור העבודה שבוצעה  ל תשלומי הביניים שמגיעים 

לבין המדד   18- הידוע בחודש השיעור השינוי במדד יקבע על ידי השוואה בין המדד   (2
 שיהיה ידוע בעת הגשת החשבון.  

בזה מפורשות, כי בכל מקרה בו יעלה מדד  מעט מיתר הוראות סעיף זה, מובהר  למבלי   (3
, או אז יהפוך המדד המעודכן  4%הבסיס, כאמור בהוראות הסכם זה, בשיעור של מעל  

כאמור( למדד הבסיס ובנוסף, החל מחודש הביצוע בו עלה    4%)לאחר העלייה בשיעור  
ל מאותו חודש ביצוע, זאת חרף  המדד כאמור, תשלם החברה לקבלן התייקרויות הח

 הוראה אחרת בהסכם זה. כל 
 
מול לוח הזמנים,  אל    , כולן או חלקן,עבודותהל אף האמור לעיל, בתקופת פיגור בהשלמת  ע (ב)

 לא תגדל התמורה בהתאם לעליית המדד.  
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 מחירי יחידות   .67
 
התמורה הפאושלית המבוקשת על ידו הינה  כי  כפוף לאמור בסעיף זה להלן,  ב  , הקבלן מצהיר (א)

על צרופותיו, וכי הם לא    ,ימה לכל התחייבויותיו לפי חוזה זהמספקת ומתא  ת,כוללתמורה  
בין אם בשל הגדלת היקף הביצוע ,  או הפחתהישתנו וכי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת  

 . (5%-( או )5%)+  עדבשיעור של ה או הקטנה לבכל היקף הגדו בפועל ובין אם בשל הקטנתו 
 
 בוטל.  (ב)

 
נן אומדן בלבד ולפיכך, מובהר בזאת במפורש כי גם  י כל הכמויות המצוינות בכתב הכמויות ה (ג)

בכל שיעור שהוא מן האומדן, לא יהא הקבלן  ואם תשתנינה הכמויות הסופיות, כל שינוי שהוא  
  ה קבוע   הנ ישהבתמורה הפאושלית המבוקשת על ידו,  זכאי לדרוש ו/או לקבל כל העלאה שהיא  

 . תוסופי
 
תביעה להעלאת התמורה שתגיע לו לפי חוזה    כל דרישה ו/אולא תאושר לקבלן, בכל מקרה,   (ד)

, ובכלל  העבודותפק לשם ביצוע  זה עקב התייקרות של איזה חומר ו/או ציוד שעל הקבלן לס
זה בגין הטלת ו/או העלאת כל מס, בלו, אגרה, היטל או כל תשלום חובה אחר מכל סוג שהוא,  

זה עליה בכל תשלום סוציאלי  שיחול מעת לעת על כל חומר ו/או ציוד כנ"ל או לגביו )ובכלל  
 לפי חוזה זה.  שיהיה כרוך בשכר העבודה מעת לעת( ו/או בכל הוצאה אחרת המוטלת עליו 

 
 בוטל.  (ה)

 
    .בוטל .68

 
 קיזוז .69

 
החברה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנה לקבלן על פי חוזה זה כל חוב המגיע לה מן הקבלן  

לבין הקבלן, וכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן הקבלן  על פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר שבינה 
 לחברה.  

 
רת, לרבות  הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של החברה לגבות את החוב כאמור בכל דרך אח

 באמצעות חילוט הערבויות שהקבלן המציא לחוזה זה או לכל חוזה אחר שבינו לבין החברה.  
 

או חוב קצוב אחר המגיע לו על פי חוזה זה ו/או על פי    הקבלן לא יהיה רשאי לקזז כל סכום, חוב
 כל דין.

 
 חשבונות חלקיים   .70

 

 מפקח חשבון שיפורט בו: אישור הימציא הקבלן ל עם הגיע כל אבן דרך לתשלום (א)

 

  , לאבן הדרך הקודמתעד  העבודות  מיום התחלת ביצוע    ושבוצעהעבודות  של חלק    ןערכ (1
 ינויים. לרבות ערך עבודות שבוצעו על פי פקודת ש 

העבודות   (2 לביצוע  מפורט  הסבר  דף  בצירוף  שבוצעו,  ככל  נוספות,  עבודות  של  ערכן 
   כשהוא מאושר מראש.

 לוח זמנים מעודכן לחודש הביצוע.  (3

 דוח חודשי חתום ע"י ממונה הבטיחות מטעם הקבלן.  (4
 

באופן  ו  בהתאם להנחיות המפקח אשר תינתנה לקבלן ה ממוחשבתהחשבון ייערך על גבי תוכנ (ב)
שיורה המפקח. חשבון שיוגש מאוחר ממועד זה או בשונה מן האופן הנדרש לעיל, תהיה    כפי

כל החשבונות יוגשו כחשבון .  הקלנדרי העוקבהחברה רשאית לדחות את תשלומו עד לחודש  
 .  מצטבר מתחילת העבודות
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 גש. הוכאילו לא לעיל יוחזר לקבלן ויחשב  חשבון חלקי אשר לא יוגש בהתאם לרשום
 

יבדוק את החשבון  המפק (ג)   14תוך    ידחה אישורוויאשר או  רק בהסתיים ביצוע אבן הדרך  ח 
ממועד הגשת החשבון. תשלומי הביניים יחושבו על ידי המפקח, כאמור   ( ימיםארבעה עשר)

 . קביעתו של האחרון תהא סופית. ומהנדס החברהלעיל ויאושרו על ידי המנהל  
 
)ג( לעיל, יופחתו כל תשלומי  מתשלומי הביניים שחושבו ע"י המפקח ואוש (ד) רו כאמור בסעיף 

חברה מהקבלן לפי החוזה עד היום האמור.  וכן כל סכום המגיע ל  , דמי בדיקותהביניים שבוצעו
דמי בדף ריכוז נתוני החוזה )להלן: "כאמור  בידי החברה  דמי עכבון  מהסכום הנותר יעוכבו  

-, התשע"זםתשלומים לספקי  כאמור בהוראות חוק מוסר  "( והיתרה תשולם לקבלןעיכבון
 .  מסמכיו, על ידי הקבלןל כלל מיום הגשת החשבון, ע כשמניין הימים על פי חוק הינו 2017

 
, וכי הם ישמשו,  ו/או הצמדה  בזה כי דמי העיכבון לא יישאו ריביתמוסכם  למען הסר ספק,   (ה)

 וזה זה. יחד עם הערבות לקיום תנאי החוזה, להבטחת כל התחייבויותיו של הקבלן לפי ח 
 
תשלומי (ו) חלקיים  אישור  החברהם  הסכמת  משום  בהם  אין  אלה  תשלומים  ביצוע  או  ו/  וכן 

המפקח לטיב העבודה שנעשתה ו/או לאיכותם של החומרים ואו לנכונותם של מחירים ו/או  
)אם   אומדנים כלשהם שעליהם מבוססים תשלומי הביניים ו/או לנכונות הכמויות הנקובים בו

ומים הנ"ל יחושבו כמקדמות ששולמו לקבלן, בכפוף ועד לאישור החשבון  וכל התשל  נקובים(
 זה.   הסופי כאמור בחוזה

 
, יהיה הקבלן  זה  בתשלומי הביניים לקבלן מעבר למועדים הנקובים בחוזהבמקרה של פיגור   (ז)

אמור. הריבית המגיעה  זכאי לריבית פיגורים על התשלום ששולם בפיגור, כפיצוי בגין הפיגור ה
תהיה לתקופה החל מתום המועד הנקוב בחוזה לתשלום הביניים ועד למועד    כאמורלקבלן  

הפרשי הצמדה ו/או ריבית  תשלום הביניים בפועל. תשלום ריבית פיגורים כאמור לא יישא  
 .  כלשהי

 
ימציא הקבלן    –החוזה    מהיקף  25%לסכום העולה על    61גדל ערך השינוי לפי הוראות סעיף   (ח)

 כולל מע"מ.   ,מערך השינוייםאחוז( שניים וחצי  ) 2.5%שיעור בלחברה ערבות נוספת,  
 
בל הקבלן תשלומים כאמור מעל למגיע לו, יחזירם לחברה מיד עם דרישה ראשונה, בתוספת  יק (ט)

 מיום היווצרות החוב ועד ליום התשלום בפועל.  חשכ"לריבית 
 

על   (י) מקרה  בכל  יעלה  לא  הביניים  חשבונות  כל  מערך ים(  אחוזוחמישה  תשעים  )  95%סך 
 החוזה.

 
למפקח,   (יא) ימציא  שנותרו    מיד הקבלן  לסכומים  כספית  הערכה  דרישתו,  לשלם    לחברה עם 

אחת לרבעון. הערכות אלו יהיו על ציר הזמן  בכל מקרה לא פחות מאשר  לקבלן. הנ"ל יבוצע  
 פריסה חודשית.  –

 
 התמורה סילוק .71

    

יגיש הקבלן  לעבודות כולן    קבלת תעודת ההשלמה   מיום( יום  עשרים ואחת)  21-לא יאוחר מ (א)
חשבון סופי בצירוף כל המסמכים הקשורים בו. החשבון הסופי יוגש במתכונת וברמת פירוט  

 . כפי שתידרש על ידי המפקח
 
יאוחר מ (ב) על ידי המפקח לא  הגשת החשבון הסופי  יום מיום  (  שלושים)  30-התמורה תחושב 

והתמורה הסופית"  )להלן:   ,במלואה לקבלן, כפי שאושרה  תסולק"(, תאושר על ידי המנהל 
בהפחתת תשלומי הביניים ששולמו וכל סכום אחר ששולם עד אותה שעה על חשבון התמורה,  

 ובניכוי כל סכום שיגיע לחברה מהקבלן.  
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יבוצע   לקבלן  החברה  ע"י  התשלום  מקרה,  תשלום  בכל  מוסר בתנאי  חוק  בהוראות  כאמור 
החשבון, על  מיום הגשת    על פי חוק הינו  כשמניין הימים  2017-תשלומים לספקי, התשע"ז
 אם הקבלן עמד בכל התחייבויותיו.    והכל רק  ,כלל מסמכיו, על ידי הקבלן

 
ריבית כלשהיא לתקופה החל    להסרת ו/או  יתרת התמורה, לא תישא הפרשי הצמדה  ספק, 

 מיום השלמת העבודות וקבלת תעודת השלמה עד ליום תשלום החשבון הסופי.  
 
תישלח לו ע"י המפקח התראה בכתב. לא    זה ן חשבון סופי במועד הנקוב בחוזה  לא הגיש הקבל  (ג)

תערוך החברה    ,קבלת ההתראהלאחר  ( יום  עשרים ואחת)  21הגיש הקבלן חשבון סופי לאחר  
 חשבון סופי לפי מיטב הבנתה. 

 
במקרה זה מצהיר הקבלן כי החשבון הסופי שיערך ע"י החברה כאמור מקובל עליו וכי לא 

 יחולו על הקבלן.  –ה לו תביעות נוספות לחברה. הוצאות הכנת החשבון תהיינ
 
יתרת התמורה לפי החשבון הסופי תשולם לקבלן כאמור לעיל, לכשימציא לחברה הצהרה על   (ד)

 . כאמור לעיל וכן ערבות בדק ( 2י' )בנספח חיסול כל תביעותיו בנוסח המצוי 
 
לאחר הפחתת התשלומים ששולמו בגין    יתרת התמורה המגיעה לקבלן על פי החשבון הסופי, (ה)

ידי המפקח, לא תשולם לקבלן אלא בכפוף ולאחר  - לחשבונות הביניים, עד כמה שאושרה ע
 שהתמלאו כל התנאים המוקדמים הבאים: 

 
 . ולכיוונים  לעירייה , מסירת כל העבודות כמתחייב מהוראות חוזה זה לחברה (1

 . החברה החשבון הסופי מהמפקח ומהנדס קבלת אישור בכתב של   (2

 בחוזה זה.  הקבלת תעודת השלמה כהגדרת (3

 .במידה ונדרש, "4קבלת "טופס  (4

 תיקון הליקויים והפגמים שפורטו בפרוטוקולי המסירה עם החברה.  (5

 מסירת ערבות הבדק לידי החברה.  (6

 מסירת אישור חתום על ידי הקבלן על העדר תביעות בנוסח המצורף לחוזה.  (7

 דרש על פי הוראות חוזה זה. " ( כנAs Madeמסירת תכניות עדות )" (8
 
יחזיר    ,החשבון הסופי או לאחר מכן כי שולם לקבלן יותר מהמגיע לו יה והתברר לפני תשלום  ה (ו)

הקבלן את העודף מיד לפי דרישת המפקח כשתשלום זה צמוד לשינויים במדד ששיעורם ייקבע  
בשיעור של    בפועל בתוספת ריבית  על בסיס המדד היסודי לעומת המדד הידוע ביום התשלום

יר את התשלום העודף כאמור ועד להחזרתו  מיום שנדרש להחז   –   לשנה   2%פריים בתוספת  
 בפועל.  

 
במקרה שיתרת התמורה לא תשולם לקבלן במועד הנקוב בחוזה, תישא יתרת התמורה, כפיצוי   (ז)

בגין הפיגור בתשלום, ריבית פיגורים לתקופה החל מתום המועד הנקוב בחוזה לתשלום יתרת  
 ורה ועד למועד תשלום יתרת התמורה בפועל.  התמ

 
הקבלן מראש לעיכוב תשלום    , מסכיםספק מובהר בזה כי במקרה של חילוקי דעות  למען הסר 

, אם יהיה כזה, עד ליישוב הסכסוך  לרבות אותו חלק שאינו שנוי במחלוקת החשבון הסופי,  
 במלואו.  

 
בירה לאינטרס החברה לסופיות הצדדים מסכימים כי דחיית התשלום כאמור הנה בטוחה ס

 החשבון הסופי ולוודאות.  
 

 מקום השיפוט .72
 

המשפט   לבתי  מוקנית  לביצועו  ו/או  זה  לחוזה  הקשור  נושא  בכל  הבלעדית  השיפוט  סמכות 
 .בבאר שבע בלבד המוסמכים 
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 תנודות במחירי החומרים ובערך העבודה .73
 

מרים אשר על הקבלן לספקם לפי  מוסכם במפורש, כי שום תנודות בשכר העבודה, או במחירי החו
 . (, לא ישנו את התמורהביצוע העבודותהחוזה )כולל הוצאות הובלתם למקום 

 
 סילוק יד הקבלן – פרק יב' 

 
  ביצוע העבודותסילוק יד הקבלן ממקום  .74

 

לתפוס את החזקה בו  ביצוע העבודות והחברה תהיה רשאית לסלק את ידו של הקבלן ממקום   (א)
עצמה או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת ולהשתמש לשם כך בהעבודות  ולהשלים את  

, או לסלקם או למכור אותם או כל ביצוע העבודותבכל החומרים, הציוד והמתקנים שבמקום  
לכיסוי כל סכום המגיע לחברה מהקבלן לפי החוזה, לאחר  חלק מהם ולהשתמש בתמורתם  

בכל אחד ואחד מהמקרים  ,  ימים(  )עשרה   10דרישה בכתב לקבלן לפנותם, שלא נענתה תוך  
 המנויים להלן: 

 
)עשרה( ימים    10, ולא ציית תוך  ןאו שהפסיק ביצועהעבודות  הקבלן לא החל בביצוע   (1

או כשהסתלק מביצוע העבודות  להוראה בכתב מהמפקח להתחיל או להמשיך בביצוע  
 בכל דרך אחרת.  העבודות

 
  ים/ במועד  ןטיח את השלמתאיטי מדי כדי להב העבודות  המפקח סבור שקצב ביצוע   (2

)ארבעים ושמונה( שעות   48בחוזה או במועד שהוארך והקבלן לא ציית תוך    ים/ הקבוע
בהוראה   הנזכרים  באמצעים  לנקוט  מהמפקח  בכתב  שמטרתם  כאמור  להוראה 

השלמת   את  לרבות    העבודותלהבטיח  שהוארך,  במועד  או  בחוזה  הקבוע  במועד 
   הוראת המפקח להמשיך בביצוע שהופסק.

 
ד  (3 להנחת  הוכחות  המפקח  בידי  לאחר  יש  החוזה  בביצוע  מתרשל  שהקבלן  עתו 

 שהתראה בכתב לקבלן לא נתנה תוצאות רצויות. 
 

סבורים כי הקבלן אינו משתף פעולה עם קבלנים אחרים העוסקים  החברה או המפקח   (4
 , באופן המפריע לעבודות ו/או משבשן בכל צורה שהיא.  העבודותבביצוע 

 
כולו או מקצתו  הקבלן הסב את (5 או    ,החוזה,  ביצוע  לאחר  העביר לקבלן משנה את 

 הסכמת החברה בכתב ומראש.  ללא קבלת   העבודות
 

ניתן כנגד (6 נכסים, זמני או    והקבלן פשט רגל או  נכסים או שמונה לו כונס  צו כינוס 
כאשר נקבע    ,קבוע, או כשהציע לנושיו או עשה עימם הסדר. ואם הקבלן הוא תאגיד

מפרק או מפרק זמני או מונה לו מפרק או מפרק זמני או כאשר נקבע פירוקו    מינויו של
פירוקו מרצון( או אם הגיע הגוף המאוגד לחוזה פשרה או ה סדר בינו לבין  )לרבות 

או אם הוטל על נכסי הקבלן, כולם או מקצתם, עיקול, זמני או קבוע, והעיקול   ,נושיו
 טל.  ימים מהיום שהו )שלושים(  30לא הוסר תוך 

 
שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן נתן   , להנחת דעתו  ,יש בידי המפקח הוכחות (7

לשהי בקשר לחוזה או לכל  או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כ
 דבר הכרוך בביצוע החוזה.  

 
 הקבלן הפר התחייבות יסודית מהתחייבויותיו בחוזה זה.  (8

 
 או מנוגדים לכל תקן מחייב. /ומרים גרועים ובח העבודותיצוע הקבלן השתמש לב (9
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הקבלן הושעה מרישום בפנקס הקבלנים בסיווג ובהיקף כנדרש לביצוען של העבודות   (10
פרטי,  בעל השליטה בתאגיד שבגדר הקבלן  /  או כשהמנכ"ל הורשע  ,  אם הוא אדם 

 בפלילים בעבירה שיש בה כדי לפגוע בקיום התחייבויותיו עפ"י החוזה.  
 
ישא,  י יהיו על חשבון הקבלן והוא  לעיל  כאמור ברישא לס"ק )א(  העבודות  למת  הוצאות הש (ב)

של   בתוספת  האמורות,  להוצאות  אחוז(    15%בנוסף  עשר  כהוצאות  )חמישה  תקורה  מהן 
 משרדיות.  ו

 
 אין בהם משוםלעיל,  וסילוק ידו של הקבלן ממנו לפי ס"ק )א(  ביצוע העבודות  תפיסת מקום   (ג)

 ברה. ביטול  החוזה על ידי הח
 
 יחולו ההוראות הבאות:לעיל בהתאם לס"ק )א( ביצוע העבודות תפסה החברה את מקום  (ד)

 
לערוך מדידות של העבודות    יום(  עשר)ארבעה    14תוך    ,המפקח יזמין בכתב את הקבלן (1

שבוצעו עד למועד סילוק ידו וכן לערוך את רשימת הציוד, החומרים והמתקנים של  
, יערוך  בפרק הזמן האמור. לא עשה כן הקבלן  בודותביצוע העהקבלן המצויים במקום  

 מה של ערך משוער של העבודות כאמור ושל הציוד, כאמור.  המפקח רשי
 

בכל עת    ,, רשאי המפקחוכיו"ב  חומרים, ציוד או מתקנים ביצוע העבודותהיו במקום   (2
מהקבלן  ,שהיא כולם  לסלק  ,בכתב  ,לדרוש  הקבלן  ם,  ציית  לא  מהם;  חלק  כל  או 

קם ממקום  לסל  ,על חשבון הקבלן  , ימים, רשאית החברה)עשרה(    10זו תוך  לדרישה  
לא תהיה אחראית לכל נזק או  החברה  לכל מקום שייראה בעיניה וביצוע העבודות  

אובדן שייגרם להם. הוראות סעיף קטן זה אינן גורעות מזכותה של החברה להשתמש  
 . לעיל בחומרים ובמתקנים או למכרם כאמור בס"ק )א(

 
ואילו התשלומים בפועל    לעיל  71בלן יגיש חשבון סופי עליו יחולו הוראות סעיף  הק (3

 המגיעים לצדדים ייקבעו בהתאם להוראות סעיף זה. 
 

החברה לא תהיה חייבת לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר לחוזה אלא בכפוף לס"ק  (4
 ( להלן. 6)-(5)

 
חייבת לשלם  ה  משעת תפיסת שטח העבודה כאמור על ידי החברה, לא תהא החבר (5

לקבלן כל סכום שהוא בקשר לחוזה עד שתסתיים תקופת הבדק ואף לאחר מכן, עד  
בין על ידי החברה    ,שיתבררו ויאושרו בכתב על ידי המפקח הוצאות השלמת העבודה

עצמה, בין על ידי קבלן אחר מטעמה ובין בכל דרך אחרת שהחברה תמצא לנכון וכן  
לח שנגרמו  נזק  ודמי  הבדק  העבודה  בר הוצאות  ביצוע  בהשלמת  דחייה  כל  עקב  ה 

ונזקים או הוצאות כלשהן, לרבות הוצאות ניהול ותקורה שנגרמו לחברה וכן פיצויים  
אלה   סכומים  יקראו  )להלן  בתשלומם  חייב  שהקבלן  כלשהם  סכום    -אחרים 

 . (ההשלמה
 

סכום  לאחר השלמת העבודה ייערך על ידי המפקח חשבון סופי, והיה אם ימצא כי   (6
זוכה בו אילו היה ממשיך ומבצע את  ההשל מה עולה על שכר החוזה שהקבלן היה 

החוזה בשלמותו, יהא הקבלן חייב בתשלום ההפרש שבין סכום ההשלמה לאותו שכר  
החוזה. אם ימצא כי אותו שכר החוזה עולה על סכום ההשלמה, יהא הקבלן זכאי  

ומדן לערך העבודה,  ולה על האליתרה, ובלבד שהקבלן לא יהא זכאי לקבל סכום הע
( לעיל בשעת תפיסת שטח  5החומרים והכלים כפי שקבע המפקח בכתב לפי סעיף קטן )

 העבודה. 
 

חייב   (7 שהקבלן  ימצא  )  לחברהאם  קטן  בסעיף  כאמור  הפרש  דלעיל  6סכום  הא ת( 
, לקבלן בדרך  ה, או באמצעותהלגבותו מכל סכום המגיע או שיגיע ממנ  ת רשאיהחברה  

 החשבון וכן לגבותו מן הקבלן בכל דרך אחרת.  זקיפה על קיזוז או 
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 שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי הצדדים  .75
 

הסכמת הצדדים או אחד מהם לסטות מהוראות חוזה זה במקרה מסוים, לא תהווה תקדים   (א)
 ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

 
  במקרה מסוים, אין לפי וזה זה  תנות להם  ילא השתמשו הצדדים או אחד מהם בזכויות הנ (ב)

ויתור כלשהו על   זו  זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות  ויתור על אותן  לראות בכך 
 זכויות וחובות לפי חוזה זה. 

 
 אי אפשרות המשכת ביצוע העבודות  .76
 

, מפאת מלחמה או  ןאו מקצת  ן, כול העבודותשאין אפשרות להמשיך בביצוע    ,בכל עת  ,אם יתגלה
יתן לקבלן אישור בכתב,  ת והחברה  לחברה  לקבלן שליטה עליה, יפנה הקבלן  כל סיבה אחרת שאין  

, והקבלן ימלא אחר הוראות  ןאו מקצת  ןכי אומנם אין אפשרות להמשיך בביצוע העבודות, כול 
 .  חוזה זהבכל הנוגע לאי המשכת המפקח 

 
 מס ערך מוסף .77
 

 מס ערך מוסף.   תכולל האינבחוזה זה התמורה הפאושלית הנקובה  (א)
 

 שלם מס ערך מוסף בשיעור הקיים במועד תשלום החשבונות עפ"י חוזה זה. רה תהחב (ב)
 
 : לעיל על אף האמור בסעיף קטן )ב( (ג)

 
בהגשת החשבון הסופי או לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי, כאמור    הקבלןאיחר   (1

תשלם החברה    –הועלה שיעורו של מס הערך מוסף    נ"ל, ובפרק הזמן הלעיל  71בסעיף  
בשיעור שהיה קיים במועד שנקבע לתשלום יתרת התמורה אילו הוגש    את סכום המס

 .  לעיל 71החשבון הסופי במועד שנקבע בסעיף  
 

ביצוע   (2 את  הקבלן  השלים  ובפרק העבודות  לא  החוזה,  בתנאי  כאמור  התקופה  תוך 
שלם החברה את סכום המס בשיעור  ת  –מוסף    הועלה שיעורו של מס הערךהנ"ל  הזמן  

במועד   קיים  במועד  שהיה  הפרויקט  הושלם  אילו  התמורה  יתרת  לתשלום  שנקבע 
 והחשבון הסופי הוגש במועד. 

 
הודעות    .78 מתן  בדבר  לרבות  דין,  כל  הוראות  אחרי  הקבלן  ימלא  הפרויקט,  בביצוע  הכרוך   בכל 

 שיונות. יוקבלת  ר 
 

 החתום:ולראיה באו הצדדים על  
 

                              ____________________           _________________ 
 הקבלן                            החברה  
 

 אישור 
 

_ ביום  כי  בזה  מאשר  מר/גב'  ___הנני   ,___________ שברחוב  במשרדי   ,__________ עו"ד  בפני,  הופיע   ____
ו  _____________ הוראות הדין  ____________ וכי בהתאם ל-ומר/גב' _______________ נושאי ת.ז ____________ 

 הנ"ל מורשי החתימה כדין מטעם הקבלן וחתימתם, בצרוף חותמת הקבלן, מחייבת את הקבלן לכל דבר ועניין.  
 
         ___________________ 
  , עו"ד                                     
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 נוסח ערבות ביצוע ובדק  –ז'  ספח נ
 

 
 
 

      לכבוד      לכבוד 
   באר שבע  עיריית  בע"מ  באר שבע פיתוחל הכלכלית החברה

  2כיכר מנחם בגין     29גרשון דובנבוים  ' רח
   באר שבע     באר שבע

 
     .,נ.ג.א     .,נ.ג.א
 
 

  בזאת  ערבים  אנו(  הקבלן   -   להלן___________).  ז.ת./צ.ח./ פ.ח_________________  בקשת  פי -על
(  חדשים  שקלים______________  ____ )  ₪  ____ ___________   של  לסך  עד  סכום  כל  לסילוק   םכלפיכ

  להלן)  להלן   כמפורט  למדד  הקרן  סכום  מהצמדת  הנובעים  למדד  הצמדה  הפרשי  בתוספת(  הקרן  סכום  –  להלן)
  הקבלן   לבין   באר שבע בע"מ  לפיתוח  הכלכלית   החברה  בין   שנחתם  הסכם  עם  בקשר  וזאת(   הצמדה  הפרשי   –

בבאר   ZOOוע עבודות בנאיות )מבנה כניסה + מבנה תפעול( בנגב ביצ  ל  512/2020' מספומבי  מכרז בעקבות 
 .  ההסכם  תנאי כל של  הקבלן  י" ע, ומלא שלם מילוי ולהבטחת( ההסכם – להלן) שבע

 
  הצמדה   הפרשי  בתוספת  הקרן   לסכום   עד   סכומים  או  סכום  כל  באופן מידי  םלכ  לשלם  בזאת  מתחייבים  אנו
  ם דרישתכ  את   לנמק  או   לבסס   ם עליכ  להטיל  מבלי,  בכתב  הראשונה   םדרישתכ  של   אלינו   הגעתה   עם   מיד

,  הקבלן  מאת  תחילה ,  מהם  איזה   או ,  כאמור  הכספים  את  לדרוש   או,  כלשהו  באופן  או  כלשהו   בתהליך
  בקשר   לקבלן   לעמוד  שיכולה   כלשהי  הגנה   טענת   םכלפיכ   לטעון  ומבלי,  אחרת  דרך  בכל  או  משפטית  בתביעה 

 .  םכלפיכ כלשהו לחיוב 
 

לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר    ם תהיו רשאי  ם,ו מי מכביחד א  ם,את
ביחד או לחוד    םנ"ל בלבד, בתנאי שסך כל דרישותיכדרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום ה 

 לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. 

זו   התשומה    מדד  משמעו   -"  מדד"בערבות  הבניהמחירי    המרכזית   הלשכה  דיי   על  המתפרסם  תשומות 
   .כלכלי ולמחקר  לסטטיסטיקה

 
  כל   של  ביצועו  למועד  נכון  לאחרונה  שפורסם  המדד  מתוך  יתברר  אם:  כדלקמן  יחושבו  הצמדה  הפרשי
  חודש   בגין  המדד   לעומת  עלה   החדש  המדד  כי(  החדש  המדד   –   להלן)  זה ערבות    כתב  י "עפ   בפועל   תשלום

  הקרן   סכום  יהוו(  היסודי  המדד  –  להלן)____  _____________ביום    שפורסם______________  
 .היסודי במדד מחולק  הקרן בסכום החדש המדד  להכפלת השווה סכום הצמדה והפרשי 

  
 . לביטול ניתנת  ואינה תלויה  ובלתי חוזרת בלתי הינה  זה כתב י "עפ התחייבותנו

 .להסבה  או/וגם להעברה ניתן  אינו זה התחייבותנו כתב
 

 . בכלל ועד______    לשנת_____  לחודש____   ליום עד  בתוקפה  שארית זו  ערבות
 

  ערבות זו תוארך לתקופות נוספות על פי דרישת החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע בע"מ, שתתקבל על
 ידינו עד למועד הנקוב לעיל. 

 
  בכבוד רב,         

   
                                 ___________________ 

 
 

 .שינויים וללא השמטות ללא, תוספות ללא דלעיל בנוסח שתוג הערבות: חשוב
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 הוראות בטיחות לעבודת קבלנים   –( 1ח' )ספח נ
 

 

 

 

 נספח בטיחות לחוזה קבלני 

 

 

 

 

 

 בטיחות בבניה ובניה הנדסית

 בטיחות הסדרי תנועה זמניים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תתבצע על פי תקנות כל הפעילות באתר 
- הבטיחות בעבודה )עבודות בניה( תשמ"ח

וכל תקנת בטיחות אחרת שבתוקף.  1988
מסמך זה אינו מחליף או מבטל את תקנות  

 . הבטיחות בתוקף
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 נספח בטיחות 

 כללי 

ובטיחות  ר, בטיחות התנועה, בטיחות העובדים  מדיניות החברה הינה שמירה מרבית על בטיחות הציבו 

 כללית בעבודה באתרי העבודה אשר באחריות החברה. 

 מטרה

מטרת הנספח  הינה  להגדיר את השיטה, האחריות והסמכות בכל הנוגע לנושאי הבטיחות בתנועה ובעבודה  

 שבע.-בעת ביצוע עבודות באתרי העבודה של החברה הכלכלית לפיתוח באר

ו/או תקנות רלוונטיות ובכל מקום של אי התאמה, תגברנה  זה אינן באות במקום הוראות חוק    הוראות נוהל

 הוראות הדין בכל מקרה. 

 הגדרות

אתר העבודה בו מבוצעות עבודות הנדסיות כעבודות בניה ובניה הנדסית או עבודות פיתוח    –  אתר עבודה

 ותשתית. 

בעבודה שמטרת  –  בטיחות  והאמצעים  הפעילויות  ב מכלול  הבטיחות,  תנאי  קיום  על  הקפדה  התאם  ם 

 לפקודות ולתקנות וזאת על מנת להגן על העובדים והאנשים הנמצאים באתר. 

מכלול הפעילויות והאמצעים באתרי עבודה, המיועדים להסדרת זרימת התנועה והגנה    –  בטיחות בתנועה

 על משתמשי הדרך והעובדים באתר, למניעת תאונות דרכים.

ת התמרור המוסמכת והכוללים תמרור וכל סימון או  כנית או תרשים שאושרו על ידי רשות  –  הסדר תנועה

 התקן בנוי, סלול, מוצב מסומן או מופעל, המיועד להסדיר את התנועה בכביש ואת אופן השימוש בדרך. 

י  כל שינוי בניתוב התנועה, כולל הסטתה, לרבות כינון הסדר תנועה חדש ומעבר בין שלב  –  העברת תנועה

 הביצוע של הפרוייקט. 

בנושא הבטיחות מטעם משרד    –   חות בעבודהממונה בטי וכשירות  ממונה בטיחות בעל תעודת הסמכה 

 הכלכלה שמונה באתר העבודה.

סיכונים וסקר  הבטיחות  הבטיחות(    –  תכנית  לניהול  )תכנית  העבודה  על  הפיקוח  ארגון  תקנות  פי  על 

 . 2012התשע"ג  
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 בטיחות כללי 

נושאי הבטיחות  האחריות   לכל  )להלן:  המלאה  על הקבלן המבצע  באתר העבודה, חלה  תאונות  ומניעת 

 "(.הקבלן הראשי " או "הקבלן"

לפני תחילת עבודה , על הקבלן לקבל תדרוך בטיחות מקיף מיועץ הבטיחות מטעם עיריית באר   .א

 שבע , הקבלן יידרש לחתום על ביצוע התדריך )ראה נספח א'(.

מוסמך באתר בעל אישור כשירות בטרם תחילת    נות, ממונה בטיחות בעבודהבאחריות הקבלן למ  .ב

 העבודות באתר, כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה הנהוגות במדינת ישראל. 

 שמו ותעודת הסמכה יועברו למנהל הפרוייקט, מטעם החברה.  

ימים    7באחריות הקבלן למנות מנהל עבודה מוסמך כחוק . הקבלן יעביר למנהל הפרוייקט תוך   .ג

לת עבודה את שמו של מנהל העבודה המוסמך ותעודות ההסמכה וכן יוודא  ממועד קבלת צו התח

 משלוח הודעה למשרד הכלכלה כמתחייב. 

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים בכדי לשמור על תנאי הבטיחות של העובדים ושל צד ג' כנדרש   .ד

מק בהוראות  ישראל,  במדינת  הנהוגות  בעבודה  הבטיחות  כוחה  בתקנות  ובא  חברה  של  צועיות 

בתחום הבטיחות והגהות על פי הוראות המפקח והוראות חוק אחרות. על הקבלן למנות מטעמו  

ממונה בטיחות מוסמך כהגדרתו עפ"י חוק, אשר יפקח על ניהול הבטיחות באתר, גורם זה  יהיה  

 בנוסף למינוי מנהל העבודה. 

  יום   כל   של  וסיומו  בתחילת ,  העבודה  באתר  ותבטיח  ליקויי  לאיתור  סריקה  לבצע  הקבלן  באחריות .ה

 : הבאים הסעיפים"י עפ העבודה ביומן הקבלן"י  ע יירשם הסריקה ביצוע. עבודה

 . הסריקה ושעת תאריך •

 .המפגע •

 . הטיפול אופן •
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 בטיחות בעבודה  –בטיחות בבניה ובניה הנדסית 

הדרכה. לא ייכנס לאתר עובד שאינו  קבלת לא ייכנס לעבודה באתר עובד אשר לא הודרך ו/או לא חתם על 

 מצויד בציוד מגן אישי כנדרש בתקנות . 

הנחיה זו כוללת את כל העובדים באתר ואת כל השוהים בו מטעמים של עבודה, כולל הקבלן עצמו מהנדס  

 כנדרש בתקנות הבטיחות.  –הביצוע, מהנדס התכנון, אורחים וכו' 

 בודה על פי כל דין. ות בעהקבלן מתחייב לעמוד בכל דרישות הבטיח 

הקבלן אשר ייחתם עימו החוזה יהיה קבלן ראשי בהתאם להגדרות בתקנות הבטיחות בכל תחום מתחומי  

העבודה וזאת בנוסף למינוי קבלנים נוספים בחוזים אחרים בפרוייקט )כגון: חח"י, מקורות, בזק, הוט,  

, כחלק ממחירי היחידה, ולא ישולם לו  עבורםוכיו"ב( הקבלן ישלבם בלו"ז הפרוייקט, ויהווה קבלן ראשי  

תגמול כלשהו עבור הגדרה זו, על כל המשתמע מכך . באזורי עבודה בהם יוגדר ע"י המפקח קבלן ראשי  

אחר, יישמע הקבלן אחר הנחיות הבטיחות של הקבלן הראשי כפי שהוגדר ע"י המפקח ויישא בכל העלויות  

 כר החוזה. בר לשהנגזרות מהנחיות אלו ללא תשלום נוסף מע

בכל מקרה האחריות הראשית לנושא בטיחות באזור העבודה הינה בידי הקבלן במכרז זה כקבלן ראשי על  

 כל הנובע ממנה. 

מנהל הפרוייקט, המפקח ו/או החברה ו/או מי מטעמו רשאים להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה וזו  

מים לדרישות. הקבלן משחרר את החברה  מתאי  נעשית שלא עפ"י תנאי  הבטיחות והגהות הנדרשים או לא 

ו/או מי מטעמו מכל אחריות עבור הנזקים שייגרמו למבנה או לעבודה ו/או לעובדים ו/או לאדם כלשהו  

 ומתחייב לשאת באחריות לנזקים אלה. 

על הקבלן להביא בחשבון את הצורך בגידור לאתרי עבודתו בגדרות זמניות תקניות, גשרונים להולכי רגל  

על תעלות, פלטות לכיסוי זמני של חפירות אשר ישמשו הן לעומס הולכי רגל והן לעומסי רכב  עבר מ למ

לרבות רכב כבד )פלטות פלדה(, אמצעי דיפון זמני לתמיכת וייצוב מדרונות, מתקני תשתית, מחסומים וכו',  

ה משרד  מקומית,  רשות  )פיקוח,  המוסמכים  הבטיחות  גורמי  ידי  ועל  דין  פי  על  משרד  עבודהכדרוש   ,

כל העבודות הנ"ל, הכוללות ביצוע ואחזקה  של האלמנטים המבוצעים,    –התחבורה, משטרת ישראל וכד'(  

 לכל זמן העבודות הינן חלק ממחירי היחידה ולא תשולם תוספת כלשהי בגינן. 

הקבלן על  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  כ  מבלי  הבניה  שישמש  בעבודה    תקנות  לעניןמבצע  הבטיחות 

 : 1988- תשמ"חה

למנות "מנהל עבודה מוסמך" מטעמו כנדרש עפ"י חוק. העתק מההודעה על תחילת פעולת הבנייה   .א

ומינוי מנהל העבודה ותעודת ההסמכה של מנהל העבודה  תמצא בידי הקבלן במשרדי האתר בכל  

 עת.

 מנהל עבודה וטלפון.באחריות הקבלן להציב באתר שלט מידע: שם הקבלן המבצע, שם  .ב
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אשר יפיק דו"ח בטיחות באתר    לפרוייקטהקבלן למנות ממונה בטיחות מוסמך מלווה    יותבאחר .ג

אחת לחודש לפחות. קיום דו"ח בטיחות תקין אחת לחודש כאמור יוגש יחד עם החשבון החודשי  

 של הקבלן ויהווה תנאי לקבלת החשבון ע"י המזמין. 

 . הקבלן בחשבון וטיפול קבלה  ימנע תקין לא בטיחות דוח

 

  תוכנית ארגון אתר מבחינה בטיחותית ל הקבלן להגיש למנהל הפרוייקט / לעיריית באר שבע  ע .ד

 כחוק בכל אתר עפ"י דרישת מפקח עבודה אזורי של משרד העבודה ו/או המזמין. 

ודה  אחריות הקבלן ועובדיו ועל המועסקים על ידו בכל דרישות החוק הרלוונטיות לבטיחות בעב

 ובתנועה לרבות:  

 .  1954  –ן הפיקוח על העבודה, התשכ"ד חוק ארגו .1

 . 1970-פקודת הבטיחות בעבודה  )נוסח חדש( תש"ל  .2

 * 1988-תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, תשמ"ח .3

 פקודת התעבורה ותקנותיה.  .4

 נהלים והוראות הבטיחות מטעם החברה הלאומית.  .5

במהדורתם   עבודה בדרכים בין עירוניות ועירוניותהמדריך להסדרי תנועה באתרי  .6

 המעודכנת. 

 

 סקר סיכונים ותכנית בטיחות

באחריות הקבלן לבצע סקר הערכת סיכונים לפני תחילת העבודה ובמהלכה. סקר הערכת  .7

סיכונים מטרתו לזהות ולאתר סיכונים פוטנציאליים בעבודות ובאתרים בהם מתבצעות  

 הנדסית ובאתרי הסלילה.עבודות בניה ובניה  

תכנית בטיחות אשר תהיה במתכונת הרלוונטית לאתר העבודה באחריות הקבלן להגיש   .8

 –המיועד ועפ"י תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )תכנית לניהול הבטיחות(, התשע"ג  

2012 . 

  על הקבלן חלה חובה לנהל פנקס כללי באתר העבודה כמתחייב על פי החוק ולדאוג כי פנקס זה  .ה

 ימצא באתר בכל עת. 

ר לעיל, מתחייב הקבלן להתקין, לספק ולהחזיק על חשבונו ובהתאם  מבלי לגרוע מכלליות האמו .ו

לצרכי האתר ו/או בהתאם להוראות  וכמפורט בהן אמצעי שמירה, גידור, תמרורי אזהרה וכל  

שים  הדרוש לשם שמירה על ביטחון ביצוע העבודות וביטחונם ונוחותם  של העובדים והמשתמ

 ראות רשות מוסמכת כלשהי. בדרך ו/או שיהיו דרושים על פי דין או הו

 : תוך דגש מיוחד על 1139עבודות פיגומים יבוצעו בהתאם ובכפוף לאמור בת"י  .ז

עולה   .1 הפיגום  שגובה  עת  בכל  פיגום  תכניות  והגשת  קונסטרוקטיבי   אישור 

 מ'.  6על 

 בטיחות העובד בעת עבודה על פיגום: .2
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 .  אבטחת כלי עבודה •

 חבישת כובע מגן. •

 ים ובקרבת בסיס הפיגום. העתקת מכשולים על הפיגומ  •

 ציוד מגן אישי למניעת נפילה )רתמות וחגורות בטיחות(.  •

 עבודה על פיגום או בקרבתו בעת מזג אוויר סוער. איסורחל  .ח

  מ' בונה מקצועי לפיגומים מלווה את הליך הבנייה  6יש לוודא כי בכל עת שגובה הפיגום עולה על  .ט

( הפיגומים  של  הפירוק  שלב  עד  לרבות  בתקנה  והעבודה  בנייה    17כמוגדר  עבודות  לתקנות 

 (. 1988  –התשמ"ח 

העבודה.  .י יום  תחילת  לפני  /סיכונים  תקלות  לאיתור  סריקה  לוודא  הקבלן   באחריות 

 בזמן הסריקה יתבצע ביומן העבודה רישום שיכלול את הסעיפים הבאים:

 תאריך הסריקה.  .1

 הסיכון. התקלה/   .2

 אופן הטיפול.  .3

 פיגומים

ם אם אי אפשר לבצע עבודה ממשטח יציב חובה להתקין פיגומים מתאימים אם  חובת התקנתם של פיגומי

 אי אפשר לבצע את העבודה בביטחון תוך עמידה על הקרקע או על משטח עבודה יציב ובטוח. 

 הצבה ופירוק פיגום ייעשו רק בהשגחת בונה פיגומים מקצועי 

בונה מקצועי לפיגומים )בונה מקצועי    יש להציב )ולפרק( אך ורק בהשגחתו ובהנהלתו הישירה שלפיגום  

שעבד שלוש שנים לפחות בהצבת פיגומים  ועמד בהצלחה במבחן של מחלקת הפיקוח, או בעלי הסיוג הגבוה  

 ביותר בטפסנות(.

   איכות הפיגומים ובדיקתם על ידי מנהל העבודה

יש   הפיגומים  קל את  ללא  להיות  עליו   , מעץ  עשוי  הפיגום  ואם  טוב,  מחומר  ומסמרים  לייצר  צבע  יפה, 

בולטים, ומוגן מהתפקעות עקב מצב הסיבים. פיגומים ממתכת יהיו ללא חלודה מתקלפת. מנהל העבודה  

 באתר חייב לבדוק את יציבות הפיגום והתאמתו לפי המפורט בתקנות. 

 פיגום מפרקים מלמעלה למטה 

והרחקת האנשים הנמצאים    הפיגום יש לבצע מלמעלה למטה, תוך הבטחת יציבות החלק הנותר, את פירוק  

 בסביבה. את החלקים המורחקים יש להוריד בזהירות ואסור לזרוק אותם אל הקרקע.

 אופן התקנת פיגומים 

סוגי   ואילו  הנדרשות,  המידות  מהן  פיגומים,  להתקין  יש  כיצד  מפרטות  הבניה  אפשר  תקנות  פיגומים 

בדבר חומר ומבנה פיגום, ואישור כזה   להתקין. מפקח עבודה ראשי רשאי לאשר חריגות מחלק מההנחיות 

 חייב להינתן בכתב. 
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 פיגום  זקפים

מטר, וכן פיגום מיוחד, יוצבו לפי תכנון.    18מבצע הבניה אחראי לכך שפיגום זקפים מעץ שגובהו עולה על  

מוקם הפיגום, ולהציב את זקפי הפיגום על אדני עץ כמפורט בתקנות.    יש להכין ולנקות את השטח עליו

 ת מפרטות את אופן השמירה על יציבות הפיגום, חיזוקו,  וחיבורו לבניין או לגוף יציב אחר. התקנו 

 פיגום ממוכן 

אם עושים שימוש בפיגום ממוכן )המאפשר שינוי מיקום משטחי העבודה שלו בעזרת כח מכני, חשמלי, או  

יגום, ותעודה מאת מפקח  ראולי( על מבצע הבניה לדאוג כי יהיה בידו אישור היצרן לגבי הדגם של הפהיד

העבודה הראשי המעידה כי הדגם רשום בפנקס דגמי הפיגומים הממוכנים. על תעודות אלו להימצא באתר  

 שבו מוצב הפיגום.

י בודק מוסמך לפני השימוש בו , פיגום ממוכן  חייב בבדיקה תקופתית יסודית מדי ששה חודשים, על יד

או התליה שלו. את  תסקיר הבדיקה הנמסר למבצע הבניה    וכן מיד לאחר ביצוע תיקון במערכת ההרמה

 יש לשמור באתר.

פי תכנית כתובה )או מפרט היצרן( הנשמרת  –אסור להעביר פיגום ממוכן ממקום למקום באתר, אלא על  

 וכן יועתק ממקומו רק על פי התכנית.באתר, ומנהל העבודה אחראי שהפיגום הממ

 מתקן הרמה על פיגום  

תקן הרמה על פיגום, אלא אם הוא חזק באופן מיוחד לכך וננקטו אמצעים שימנעו פגיעה  אסור להתקין מ

 בפיגום או באדם שעליו על ידי מתקן ההרמה.

 סולמות

באתר בניה חייבים להיות מחומר  סולם יהיה ארוך במטר אחד יותר מהמקום אליו מגיע האדם. סולמות  

ם, הוא צריך להיות גבוה במטר אחד לפחות מהנקודה  טוב וללא פגם. אם אורך הסולם עולה על שני מטרי

הגבוהה ביותר שאליה מגיע המשתמש בסולם, אלא אם קיימת אחיזת יד מתאימה אחרת לאדם הניצב 

 בשלב הגבוה ביותר של הסולם.

 ותר משני מטרים על ידי ברגי קשירה חיזוק סולם שאורכו עולה על י

מטר לכל הפחות, או על ידי חיזוקי    1.5ידי ברגי קשירה כל  – ל  סולם עץ שאורכו עולה על שני מטרים יחוזק ע

עץ אחוריים במרחק כנ"ל. אסור שיחסר שלב בסולם, ואסור שהשלב יהיה מחובר לזקף רק במסמרים.  

  35ס"מ, ולא יעלה על    30  – מ    שהמרחק ביניהם לא יפחת צריך שיהיו רווחים שווים בין שלבי הסולם, ו

 ס"מ.

 ן שתובטח יציבותוסולם נייד יוצב באופ

סולם נייד יוצב במקום ישר, ויושען על סמך יציב באופן שלא יאפשר תזוזה מקרית בעת השימוש בו. אם  

י למנוע תזוזה.  אי אפשר להציב את הסולם באופן יציב, יש להעמיד אדם ליד בסיס הסולם שיאחז בו כד
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למטה, ואסור להשעין סולם על אחד  שני הזקפים של הסולם צריכים להישען באופן יציב הן למעלה והן  

 משלביו. 

 אנכי, ויינקטו אמצעים נאותים למניעת התהפכותו או החלקתו.  4  –אופקי ל    1סולם נייד יועמד בשיפוע של  

 סולם המקשר בין קומות באתר בניה 

עד שתי קומות )או שני משטחי עבודה( לכל היותר. הפתח דרכו עובר הסולם יהיה קטן  סולם יכול לקשר  

 כל הניתן, ויגודר משלושה צדדים.כ

 פתחים 

 כל פתח ברצפה יהיה מכוסה או מגודר.

כל פתח ברצפה, במשטח עבודה, במדרכת מעבר, ברצפת פיגום, בגג, במסלול מדרגות או בפיר מעלית,  חייב  

ה חזק המונע נפילת אנשים או ציוד, או שסביב הפתח יותקן מעקה עם אזן יד ואזן  להיות מכוסה במכס

ון למניעת נפילתו של  אדם. כן יש להתקין לוחות רגליים  למניעת נפילתם של חומרים וציוד. אזן היד  תיכ

המעקה  ס"מ. לוחות רגליים ייקבעו בצד הפנימי של    45-50ס"מ, והאזן התיכון בגובה של    90-115בגובה של  

 ס"מ מעל המשטח או הרצפה.  15 – וגובהם לא יפחת מ 

 מנו חייב להיות מגודר חלל בקיר שעשויים ליפול מ 

ס"מ משפת רצפה. משטח עבודה או מדרכת מעבר, ושאפשר    90-חלל בקיר ששפתו התחתונה נמוכה יותר מ  

 ן תיכון כמוסבר לעיל.  יד ואז – ליפול דרכו לגובה של יותר משני מטרים, יגודר אף הוא במעקה בעל אזן 

 אסור להסיר שלא לצורך גידור החוסם פתחים בקיר 

ם פתחים או חללים בקיר לא יוסר ממקומו, אלא אם הדבר נחוץ להעברת ציוד וחומרים. אם  גידור החוס

מסירים אותו, יש לנקוט אמצעים הדרושים למניעת נפילתם של אדם או ציוד, ולהשיבו למקומו מוקדם  

 שאפשר. ככל 

 פתחי שוחות  

וחה בין אם מדובר במכסה  בכל מקרה בו תונח שוחה, על הקבלן לדאוג מיידית לכיסוי זמני של פתח הש

זמני או בפקק זמני לפי שלב הביצוע. הכיסוי ייעשה באלמנט יציב אשר יותאם לעומס של כלי רכב והולכי  

 רגל.  

 טפסות

 תקן ישראל לטפסנות 

( להתקנת טפסות ועל מנהל העבודה לבדוק אותן לפני היציקה. דרישה לקיום  904קיים תקן ישראלי )ת"י  

 תכנית לטפסות.

 הבאים צריך שתהיה בידי מבצע הבנייה תכנית לטפסות :  מקרים
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 מטרים. 4במפלס או תקרה שגובהה עולה על   .א

 ס"מ. 40 –לתקרה בעובי בטון של יותר מ  .ב

 ס"מ.    75לקורה שגובהה עולה על  .ג

 ה או מידות לא מקובלות בבניה. לכל רכיב צור .ד

ולפירוק  טפסות שאינן מפורטות בספר זה ב תקנות הבניה קיימות הוראות  הוראות מקצועיות להקמה 

בדבר הצורך בתכנית לטפסות מסוימות, אופן הצבת תשתית לתומכות, אופן העמדת התומכות, קשירתן  

בונה מקצ ובהשגחת  ידי טפסנים,  על  יפורקו רק  יותר משלוש שנים  וכדומה. טפסות  ניסיון של  )בעל  ועי 

 עשרה(.   –לאחר הגיעו לגיל שמונה 

 אשר )בכתב בלבד( חריגות מההנחיות הקשורות לטפסות. מפקח עבודה ראשי רשאי ל 

 הקמת מבני מתכת  

מטרים    6קיום תכנית הרכבה לכל מבנה מתכת שגובהו עולה על ששה מטרים כל מבנה מתכת שגובהו על  
 תכנית הרכבה הכוללת לפחות את האלמנטים הבאים: יוקם לפי 

 מה. פירוט ביצוע הרצפה או התשתית לנשיאת פיגום או מכונת הר .א

 תכנון שלבי ביצוע ההקמה. .ב

 איתור הסיכונים בביצוע והאמצעים למניעתם.  .ג

 תכנון משטחי העבודה והמעברים לעוסקים בביצוע.  .ד
 כיסוי מפלסי ביניים במבנה מתכת 

ביניים הקיימים במבנה יש לכסות ברצפה זמנית או קבועה. הפתחים ברצפה זו יגודרו לפי המוסבר  מפלסי  
 . לעיל לגבי גידור פתחים

 חובה לנקוט אמצעים למניעת נפילתם של אדם וחפצים ממבנה מתכת 

בתקנות הבניה קיימות הוראות המחייבות נקיטת אמצעים למניעת נפילתו של אדם ממבנה מתכת, התקנת  
נפילתם של חפצים. אם  אמ ונקיטת אמצעים למניעת   , גישה בטוחים לכל מקומות העבודה במבנה  צעי 

ממבנה מתכת, יש להתקין קווי אבטחה מנפילה, אליהם אפשר לחבר חגורה  קיימת סכנה של נפילת אדם  
 רתמת בטיחות של העובד למניעת נפילתו.  תא

 חפירות ועבודות עפר

ס"מ. ככלל עבודת חפירה או מילוי חייבת להיעשות בצורה    120שעומקה עולה על  התקנת דיפון בחפירה  
 ים לצרכיי החפירה ע"י יועץ הקרקע של האתר. המונעת פגיעה בעובד ובשיפועים אשר מוגדרים כיציב

מטר, ושלא ניתן לחפור אותה בשיפוע כאמור, יש להתקין דיפון מתאים המונע    1.20בחפירה שעומקה עולה  
ת הדפנות. אם קיימת סכנת התמוטטות בעת התקנת הדיפון, על עובד הנמצא בחפירה להשתמש  התמוטטו

 בתא הגנה שיאפשר לו לעבוד בלי להיפגע. 

פי תכנית שתוחזק באתר העבודה ותאושר ע"י יועץ    –מטרים ייעשה על    4דיפון חפירה שעומקה עולה על  
 הקרקע של האתר.  
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 הרחקת ציוד או רכב כבד מחפירה 

ננקטו צעדים  אסו דפנותיה, אלא אם  ציוד כבד אחר שעלול למוטט את  רכב או  ר לקרב לשפת החפירה 
 מיוחדים למניעת התמוטטות.

 ר המוצא מהחפירה הרחקת חומ

 ס"מ משפת החפירה.  50 -חומר או אדמה שהוצא מחפירה צריכים להיות מוחזקים במרחק שלא יפחת מ

 ביוב, טלפון, גז וכדומהיש לוודא שלא ייפגעו קווי חשמל, 

לפני התחלת החפירה או החציבה  על מבצע העבודה לבדוק אם מצויים בשטח קווי חשמל, ביוב, טלפון, גז  
ר להתחיל בעבודה לפני נקיטת אמצעי זהירות למניעת פגיעה בעובדים או במתקנים . על מנהל  וכד'. אסו

ים לא ייפגעו מזרם חשמלי, אדים מזיקים, או  העבודה לנקוט אמצעי זהירות מיוחדים כדי להבטיח שעובד
 מים פורצים.

 התקנת תאורה בחפירה במקום חשוך  

במק  או  החשכה  בשעות  חפירה  עבודת  מבצעים  ובמעברים  אם  העבודה  במקום  להתקין  יש   , חשוך  ום 
פנסים   להציב  יש  לתוכם  נפילה  סכנת  שקיימת  בור  או  חפירה  כל  ליד  בנוסף  נאותה.  תאורה  הסמוכים 

 ם אדום.שצבע

 גידור חפירה  ממנה אפשר ליפול לגובה העלה על שני מטרים 

יר חצוב או מדרון מהם עלול אדם ליפול  תיכון  כל בור, חפירה, ק  - יד ואזן    - ידי מעקה עם אזן  -יש לגדר על 
 מגובה העולה על שני מטרים.

 ס"מ רק עם סולם או מדרגות  120ירידה ועליה לבור שעומקו עולה  על 

ס"מ תהיינה באמצעות דרך ששיפועה יאושר ע"י    120העליה לבור או חפירה שעומקם עולה על  הירידה ו
 מתאימות.  ידי סולם או מדרגות-יועץ הקרקע של האתר, או על

 מטרים.   20המרחק בין מקום הימצאות עובד בחפירה לבין היציאה ממנה לא יעלה על 

 תעלות באדמה חולית 

חדות בדבר דיפון תעלות באדמה חולית. יש להתקין בה דפנות עומדות  בתקנות הבניה קיימות הוראות מיו
ס"מ מעל פני הקרקע. בתקנה    15מכסות את כל צידי התעלה, חודרות לעומק מספיק בקרקעיתה, ובולטות  

 קיים פירוט של אופן בניית דפנות התעלה , כולל משענות וחיזוקים, וכללי הבטיחות להבטחת יציבותם. 

 ל התעלותהתקנת מעברים מע 

ס"מ. על המעברים להיות בטוחים לפי    60יש להתקין מעברים בטוחים מעל כל תעלה שרוחבה עולה על  
 רכות מעבר כמוסבר לעיל.כללי הבטיחות הנהוגים לגבי מד

 ידי מנהל עבודה   -ביצוע ביקורת בטיחות יומית בעבודות חפירה על

חציבה, ו/או דיפון חובה לעשות ביקורת בטיחות מדי  על מנהל העבודה באתר שבו מבוצעים חפירה, מילוי 
 ה(. יום, אחרי הפסקת עבודה של שבעה ימים , ואחרי הפסקת עבודה בשל גשם או הצפה )לפני חידוש
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 בטיחות במדרון ובקיר חצוב 

יש למנוע הדרדרות סלעים או חומרים אחרים בעבודה  המתבצעת במדרון, ויש להפעיל במקום כזה כלים  
 שימנעו פגיעה באדם או ברכוש. ושיטות 

מבצע העבודה אחראי לכך שאופן חציבת קיר יתוכנן ויבוצע בבטיחות, ועל מנהל העבודה לבדוק מדי יום,  
ת העבודה, את יציבותו של קיר חצוב, ולהסיר ממנו כל חלק בולט או רופף אסור לדרוש מאדם  לפני תחיל

 מר רופף או מקיר לא יציב.שיעבוד או שיימצא במקום בו הוא עלול להיפגע מחו

 הריסות    

 ביצוע הריסה רק בהשגחת מנהל עבודה מנוסה  

קי מבנה( תבוצענה בהנהלתו הישירה של   מבצע הבניה אחראי כי עבודות הריסה )כולל פירוק קיר או חל
לבצע  מטרים, יש  4מנהל עבודה בעל ניסיון של שנה אחת לפחות בהריסת מבנים. אם גובה האתר עולה על 

 את ההריסה רק על פי תכנית הריסה מפורטת שתוחזק באתר העבודה. 

 ידי בונה מקצועי -עבודות הריסה שיבוצעו רק על

ידי בונה מקצועי )בעל ניסיון של יותר משלוש שנים שנצבר לאחר הגיעו  -על  עבודות ההריסה יבוצעו אך ורק  
 לגיל שמונה עשרה(. 

 ין. הרסת מבנה מפלדה , מבטון או מבטון מזו  .א

 הריסת גג, תקרה, תקרת קמרון, קיר נושא, קיר מגן, עמוד נושא או מדרגות.  .ב

 מטרים.  1.50הרסת קיר או עמוד שגובהו עולה על  .ג
 

 תמוטטות לא מבוקרת בעת הריסה הגנת חלקי מבנה מה

יש להגן על כל חלקי המבנה הצפוי להריסה בלתי מבוקרת ומפגיעות בעובדים, ולנתק אותם מחשמל, גז,  
מים וקיטור. כן יש לוודא שלא תהיה פגיעה במערכת הביוב. יש לנקוט אמצעי בטיחות להבטחת שלום  

 העובדים מהתפוצצות גזים, אבק או אש. 

 אזהרה במקום ביצוע עבודות הריסה  גידור והצבת שלטי

לשילו )בנוסף  בולטים  בו שלטי אזהרה  ויוצבו  בגדר מתאימה,  יגודר  פעולת הריסה  נעשית  שבו  ט  מקום 
הרגיל עם שמו וכתובתו של מבצע הבניה, שם מנהל העבודה וכתובתו ומהות העבודה המתבצעת(. אם אין  

 גישה של אדם למקום הסכנה.  אפשרות להתקין גדר, יש לנקוט אמצעים אחרים למניעת

 פירוק פיגום  יבוצע רק בהשגחת בונה פיגומים  מקצועי, מלמעלה למטה 

בצע רק בהשגחת בונה פיגומים מקצועי, מלמעלה למטה, תוך הבטחת  פירוק של פיגום באתר בניה יש ל
הירות  יציבות החלק הנותר, והרחקת האנשים הנמצאים בסביבה, את החלקים המורחקים יש להוריד בז

 ואסור לזרוק אותם אל הקרקע.

 חשמל 

האביזרים   הציוד  שכל  לכך  אחראי  הבניה  מבצע  הישראליים  והתקנים  החשמל  תקנות  על  שמירה 
( התקנות שהותקנו לפיו   1954המתקנים החשמליים באתר הבנייה יתאימו לדרישות חוק החשמל התשי"ד  ו

 (. 1953)התשי"ג  פי חוק התקנים  – ולתקנים הישראליים שעניינם חשמל על 
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 עבודה ליד קווי חשמל  

וולט, או    33,000מטרים מתילים של קווי חשמל במתח של עד    3.25  –אסור לבצע  עבודה במרחק קטן מ  
מ   על    5  –במרחק קטן  כל    33מטרים מתילים של קווי חשמל במתח העולה  וולט, אלא אם מתקיימים 

 התנאים הבאים: 

 בעת ביצוע העבודה.  הקווים מנותקים ממקור אספקת המתח  .א

יותקנו מחיצות או גדרות למניעת    אם אי אפשר ניתן לנתק את התילים ממקור אספקת המתח, .ב
מגע ישיר של אדם עם התילים. בעת התקנת המחיצות והסרתן יהיו קווי החשמל מנותקים ממקור  

 אספקת המתח. 
 

 הנחת כבלי חשמל על הקרקע 

ית מים , ואם הם מונחים על הקרקע יש להגן עליהם מפגיעת  אסור להניח כבלי חשמל בתוך נוזל או שלול 
הנדסי העלול לעבור מעליהם, או פגיעה אחרת. כן אסור שכבלים המונחים על הקרקע  - נירכב או ציוד מכ 

 יהוו מכשול. 

 מטרים 25מעלית להסעת עובדים במבנה שגובהו עולה על 

שיצויד כראוי, ויוחזק במקום נוח לגישה.  מבצע הבניה אחראי להתקין באתר הבניה ארגז עזרה ראשונה  
 יועד למתן עזרה ראשונה.אסור לשים בארגז ציוד שאיננו מ 

 מנופים ועגורנים ומכונות הרמה

הקבלן מחויב לפעול על פי תכנית מפורטת של מנהל ההרמה וההרכבה, אשר תאושר על ידי בודק   .1
 מוסמך למנופים. 

ולאביזרי   .2 למנופים  מוסמך  בודק  יזמין  ההרמה  הקבלן  ביצוע  למועד  בסמוך  שניתן  ככל  הרמה 
תוך   המנוף  בדיקת  גובלים  למטרת  המחשב,  תוכנת   , הנגדי  המשקל  לנושא  מיוחדת  התייחסות 

 וכיו"ב. 

 הקבלן מחויב לספק לעובדיו את ציוד המגן האישי הנדרש ולוודא כי הם משתמשים בו. .3

 ל, שמתייחסים לנושא ההרמה. מעבר לנ"ל יפעל הקבלן על פי כל החוקים והתקנות במדינת ישרא .4

לכל   .5 למעשה  הלכה  מתייחסות  אלה  להרכבת  הנחיות  רק  בהכרח  ולא  בשטח  מנופים  פעילות 
 אלמנטים טרומיים. 

 

 אחסון דלק 

של כמות הדלק    110%כל מיכל דלק הממוקם באתר, יוקף יונח בתוך מאצרה שנפחה יהיה   .1
 המאוחסנת המיכל יכלול הארקה וצינור אוורור. 

 ו של כל מיכל דלק באתר, ייקבע מטפה ארקה יבשה לכיבוי אש. בקרבת מיקומ .2

נוזל  -ום בו מוצב מיכל דלק כולל מכלי גרור, יותקנו שלטים באותיות בולטות "זהירותבכל מק .3
 דליק", "אסור לעשן". 

יש להקפיד ולהימנע משפך דלק בעת פעולות תדלוק ממכלי הדלק באתר. יש להכין מאגר לחול   .4
 לק. ליד נקודת מילוי הד 

 פרופן( באת. -ייאסר שימוש בגז בישול )בוטן .5
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 הקבלן עובדי 

 הקבלן יהיה אחראי להדרכת עובדיו על מי שמועסק על ידו, כולל עובדים חדשים.  .1

הקבלן ימסור לעובדיו את הסיכונים בעבודה ובתנועה כול בטיחות בציוד, כלים מכונות , כלי יד,   .2
 נדרש. בטיחות בעבודות חשמל ובעבודה בגובה היכן ש 

ובת ציות להנחיות הבטיחות של החברה  על עובדי הקבלן וכל מי שמועסק על ידו באתר חלה ח .3
 הלאומית באתר. 

 

 ציוד מגן אישי 

הקבלן יספק לעובדיו, ולכל מי שמועסק על ידו, ציוד מגן אישי כנדרש על פי כל דין ועל פי תקנות   .1
נעלי בטיחות , קסדות מגן , אפודות  הבטיחות בעבודה ועפ"י הנחיות החברה הלאומית , לרבות :  

החברה הלאומית"(, משקפי מגן, אטמי אוזניים וכל ציוד מגן אישי אחר     כתומות תקניות )"דגם 
 הנדרש. 

 הקבלן יחליף מיידית ציוד מגן שהתקלקל או שאינו ראוי לשימוש בטוח.  .2

ידו בציוד המגן  הקבלן יוודא שכל העובדים הנמצאים באתר )לרבות קבלני משנה ועובדיהם(, יצו .3
 האישי המפורט לעיל. 

 

 באתרהפעלת כלים וציוד 

 הפעלת ציוד וכלים חשמליים , מכאניים או הנדסיים תעשה בתנאים הבאים: 

 יופעלו אך ורק כלים עם רישיון מתאים ובתוקף.  .א

 יופעלו אך ורק כלים עם ביטוח בתוקף. .ב

חריות הקבלן לוודא כי יהיו בעלי  הציוד והכלים יופעלו ע"י מפעילים מוסמכים על פי כל דין, בא .ג
 וכנדרש על פי חוק, ובעלי ניסיון ומיומנות מתאימים להפעלת הכלים. רישיון תקף  

תקפים של בדיקת בודק מוסמך. תסקירים   יהיו תסקירים לכלים ולציוד, המחויבים על פי החוק,   .ד
 אלו יהיו זמינים באתר, בכל עת לצורך ביקורת. 

ל אוטומטית בעת  , )פנס מהבהב, צופר שיופע מצעי בטיחות תקיניםבאכלי העבודה יהיו מצוידים   .ה
נסיעה לאחור וכד'( כנדרש בחוק ובמפרטי החברה הלאומית. המהבהבים יופעלו באופן קבוע בעת  
יהיו מהסוג   נייח. המהבהבים  ו/או המדרכה בתנועה או במצב  הימצאות הרכב על פני המיסעה 

 כל הכיוונים ותתבצע הכוונה בנסיעה לאחור. המצויד במראה מסתובבת על מנת שייראו מ

קרה של מהבהב אחד ברכב, יותקן המהבהב במקום גבוה על הרכב/ציוד ההנדסי, ובמקרה של  במ .ו
 שניים או יותר, יותקנו שני צידיו. התקנת המהבהבים תעשה כך שייראו גם מלפנים וגם מאחור. 

 

 אמצעי מיגון

מתאימי .1 מיגון  אמצעי  התקנת  לוודא  הקבלן  ושאר  על  והגלגלים  השרשראות  הרצועות,  לכל  ם 
 ים הנעים והמסוכנים, באופן שיהיו מוגנים מבחינה בטיחותית. החלק

על הקבלן לוודא התקנת מראות פנים וצד בכלים המכאניים בכל בכדי להבטיח שדה ראייה מרבי   .2
 לפנים , צדדים ואחור למפעילי הכלי. 

שיופעל .3 זמזם  ותקינות  לוודא הימצאות  הציוד    על הקבלן  כל  על  לאחור  נסיעה  בעת  אוטומטית 
 כפי שמתחייב עפ"י חוק. הכבד
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על הקבלן לוודא מצאי ותקינות של שתי מנורות סימון מהבהבות על כל אחד מהכלים המכאניים   .4
המהבהבות   המנורות  וכו'(.  מכבשים  אספלט,  מגמר,  ממחזרת,  מקרצפת,  מפלסות,  )מחפרים, 

. מטאטא מכני  הכלים ויופעלו ברציפות במשך כל זמן העבודה   יותקנו בנקודות הגבוהות משני צידי 
 יצויד בשני פנסים מאחור אשר יאירו את תחום שטח העבודה. 

לא יורשה שימוש בציוד שאינו עומד בדרישות הבטיחות הנ"ל, ועל הקבלן לסלקו ולהחליפו בציוד   .5
 תקין שיאושר ע"י מנהל הפרוייקט. 

 

 

 בגובה עבודה

 . 2007  –צוע עבודות בגובה עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(, התשס"ז תשומת לב הקבלן לבי

בגובה" העולה    –"  עבודה  לעומק  ליפול  עובד  עלול  שבשלה  עבודה,  למקום  גישה  לרבות  עבודה   כל 
 - מטרים, ולרבות עבודה כאמור 2על                              

 ה תקני:המתבצעת מעל משטח עבודה ללא גידר או מעק  .1

מעלות מעבר לגדר או למעקה של משטח    45  –המצריכה הטיית גוף האדם ביותר מ   .2

 ;העבודה או מדרכת  המעבר, לפי העניין

 דם או פיגום ממוכן. המתבצעת מתוך בימה מתרוממת ניידת, סל להרמת  א .3
 

   –עבודה בגובה שהיא עבודה  –"תחום עבודה בגובה" 

 ;על סולמות .1

 ;מתוך סלים להרמת אדם .2

 ;מתוך בימות הרמה מתרוממת ופיגומים ממוכנים .3

 ;בתוך מקום מוקף .4

 ;מעל לפיגומים נייחים .5

 ;מעל גגות .6

 ;מעל מבנה קונסטרוקציה .7

 ;בטיפול בעצים וגיזומם .8

 ;מערכות תאורה והגברהבהקמת בימות והתקנת  .9

 

 מטר לעבור הכשרה   2חלה חובה על כל עובד בגובה העולה על  –הערה 
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 הסדרי תנועה זמניים –בטיחות בתנועה 

 היתרי עבודה /רישיון עבודה

לפני תחילת העבודה הרישיון   /רשות התמרור המקומית רישיון עבודה  מנציג העירייה  לקבל  על הקבלן 
 ויכלול את: סוג העבודה, מיקום מדויק בקמ' ומס' התרשים/תכנית הסדר התנועה. יימצא באתר  

 הקבלן מתחייב לפעול על פי תנאי הרישיון. 

 לוט, תמרור ואמצעי בטיחותשי

על מנת לשמור על רמת בטיחות מרבית בתחום אתר העבודה על הקבלן להציב שילוט , תמרור   .א
בדרכים  ואמצעי בטיחות בהתאם לתכניות שלבי הביצוע, והמדריך להסדרי תנועה באתרי עבודה  

המעודכנת במהדורתו  המאושר  עירוניות  בדרכים  בין  דרך  עובדי  להגנת  הנחיות  עירוניות     ואו 
 פרוייקט אם וככל שיידרש.ודרישות מנהל ה

)מחזירי    1.1חלק    2247כל התמרורים שיוצבו באתר העבודה יהיו תואמים את התקן הישראלי מס'   .ב
 )תמרורים(. 1.2אור( ותקן ישראלי מס' חלק  

להצבת   .ג המאושרות  והנחיות  בתקנות  למוגדר  בהתאם  יהיו  הצבתם  ואופן  התמרורים  גודל 
לוח התמרורים והמדריך להסדרי תנועה באתרי עבודות בדרכים   -תקנות התעבורה    –תמרורים  

 ס"מ(.  120ס"מ משולש אורך צלע  80בין עירוניות המאושר במהדורתו המעודכנת )עגול קוטר 

 ס"מ. 90ס"מ משולש אורך צלע   60לתחום עירוני עגול קוטר  .ד

תמרור   .ה כי  לוודא  הקבלן  תמרור    901על  על  מצויד  במבו  908המוצב  יהיה  העבודה  אתר  אות 
 )בכל צלע מצלעות התמרור(. 932בשלישיית תמרורי 

על הקבלן לוודא שכל התמרורים, ההתקנים ואביזרי הבטיחות ומעקות הבטיחות המוצבים על   .ו
תנועה   להתקני  משרדית  הבין  הועדה  ע"י  המאושרים  המוצרים  ברשימת  מופיעים  באתר  ידו 

 עדה.  ובטיחות, המופצת מעת לעת ע"י הו

נייד מהבהב   .ז מבנה העגלה יהיה תואם למבנה  בעבודות הדורשות שימוש בעגלת חץ נגררת, לוח 
מהבהב   נייד  ללוח  כללי  ב"מפרט  תנועה    –המוגדר  להתקני  משרדית  הבין  הועדה  ע"י  המאושר 

 ובטיחות". 

לת  תשומת לב הקבלן לכך  שבעבודות ניידות תהיה דרישה להציב בנוסף ללוח הנייד המהבהב )עג  .ח
תנועה   הבין משרדית להתקני  הוועדה  ע"י  העונה למפרט לתקן המאושר  נייד  אנרגיה  סופג  חץ( 

 ובטיחות. 

מובהר, כי כל האמור בסעיף זה חל גם על קבלני המשנה המועסקים מטעם הקבלן ואין בהעסקת   .ט
 קבלני משנה כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן הראשי. 

הבטיחות או ממונה הבטיחות מטעמו ובכלל זה    החברה רשאית לדרוש בכתב את החלפת קבלן .י
 בעקבות תפקוד לקוי, סטיות חריגות באיכות ואופן הצבת השילוט , התמרור ואביזרי הבטיחות. 

לאחר הצבת השילוט לפי תכניות הסדרי תנועה, חלה חובה על הקבלן לתחזק אותו כל העת ולא   .יא
 בטיחותי באתר. יהיה חיוב נוסף בגין כך או בכל  מצב שבו ייגרם סיכון 

הנושאים   .יב לפחות את שלושת  יכלול  לעובדיו אשר  לבצע תדריך  מנהל העבודה מטעם הקבלן  על 
 הבאים: 

 מהות ביצוע העבודה.  .1

 בטיחות בעבודה.  .2

 בטיחות בתנועה.  .3
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 הכוונת התנועה  

והעברת התנועה למסלול   .א ופיתוח  שיקום  עבודות,  ביצוע  לצורך  תנועה  ו/או מסלול  נתיב  סגירת 
. בשכר, ו/או גורם אחר שהוסמך  שוטרים או פקחי תנועהופן זמני, מחייבת העסקת  חילופי בא

 . ןעפ"י די להכווין תנועה

 חל איסור מוחלט בהכוונת תנועה ע"י מי שלא הוסמך לכך. .ב

האבטחה   .ג לפחות  צוות  ימנה  קבוצ  2כאמור,  צוות  ראש  קורס  עובדים  בוגר  יהיה  האבטחה  ת 
 על שמו.   לאבטחת אתרי סלילה, בעל תעודה תקפה

העברת תנועה למסלול  זמני תעשה עפ"י תכניות שלבי הביצוע ולאחר תאום עם    –ביצוע מעקף   .ד
ועפ"י   לנוהל העברת תנועה המעודכן  ובאישור מתכנן הפרוייקט, הכול בהתאם  משטרת ישראל 

 המדריך להסדרי תנועה בדרכים בין עירוניות המאושר במהדורתו המעודכנת. 

תעשה רק בנוכחות מנהל הפרוייקט ו/או    תנועהפקחי עלת שוטרים ו/או ביצוע עבודה הדורשת הפ .ה
 באתר העבודה.  מי שהוסמך על ידו

 

 הפסקת עבודה בשל ליקויי בטיחות 

החברה ו/או מי מטעמה תורה על הפסקת עבודה, במקרים הבאים, אם לפי שיקול דעתו מקרה זה הינו  
 ובדים באתר:ליקוי בטיחותי, המהווה סכנה למשתמשי הדרך ו/או הע

דו"ח יועץ בטיחות לפיו ישנם באתר ליקויים חוזרים, אשר הקבלן אינו מתייחס    כאשר קיבל  .א
 אליהם באופן הראוי ו/או אינו פועל לאי הישנותם.

כאשר במסגרת הסיור היומי, שבאחריותו לבצע בכל בוקר, או במהלך שוטף של העבודה,  .ב
למשתמשי הדרך ו/או לעובדים ווה סכנה יתגלה ליקוי בטיחותי, אשר עפ"י שיקול דעתו מה

 באתר.

 עפ"י הנחיית בא כוח משרד החברה. .ג

 חריגה מהוראות המפקח.   .ד

 

בע"פ. במקביל, ירשום מנה"פ את    באופן מיידיהדיווח על הפסקת העבודה יימסר על ידי מנה"פ לקבלן   .1
 ההנחייה האמורה ביומן העבודה ובתיק הבטיחות המתנהל על ידו באתר. 

לעבו .2 תיעשה  החזרה  הסיכון   דה  שהוסר  כזה  באופן  בליקוי,  טיפל  שהקבלן  ווידא  שמנה"פ  לאחר 
 הבטיחותי למשתמשי הדרך ו/או עובדי האתר. 

עצם הפסקת העבודה אינה פוטרת את הקבלן מלטפל באופן מיידי בליקוי  עפ"י הנחיות מנה"פ. במקרה   .3
פ, יפעל מנה"פ להפעלת  חיות מנה"שהקבלן לא יפעל באופן מיידי לטיפול בליקוי הבטיחותי, עפ"י הנ

 קבלן חלופי , בהתאם להוראות החוזה. 
 

 הנזקים שיחולו במועד הפסקת העבודה יחולו על הקבלן. –בכל  מקרה של הפסקת עבודה 
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 תאונות ואירועים חריגים

ם  על  הקבלן חלה החובה לדווח למנהל הפרוייקט או בא כוחו על כל אירוע חריג או תאונה בה מעורבי
 עובדיו או משתמשי הדרך בתחומי אתר העבודה. הדיווח יכלול:

 שמות מעורבים ראשיים.  •

 פרטי האירוע. •

 פעולות שננקטו ע"י הקבלן בעקבות האירוע.  •
שעות בדו"ח מפורט בכתב הקבלן ינהל רישום ביומן   24הדיווח יועבר במיידי בע"פ למנהל הפרוייקט ותוך 

 ונות שבהם מעורבים עובדיו או משתמשי הדרך.תא העבודה של אירועי הבטיחות החריגים/

 ניכויים כספיים לליקויים באמצעי בטיחות 

 להלן: ראה נספח א'
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 נספח א' 

לוח ניכויים כספיים לליקויים באמצעי בטיחות או בדרישות הבטיחות באתרי עבודה )כל הסכומים  
 בשקלים חדשים( 

 לא עפ"י נוהל /תקני לא  פגום  חסר תיאור  מס"ד 
 1,200 400 1,000 תמרורי אזהרה )ליח'(   .1

 1,400 1,000 1,200 תמרורי הוריה )ליח'(   .2

 500 300 400 תמרורי מודיעין )ליח'(  .3

 500 200 400 930תמרורי    .4

 200 200 400 )ליח'(  931חרוטים תמרורי   .5

 500 500 500 סימונים על פי תכנית הסדרי תנועה זמניים.   .6

7.  
ן חיצים או השמת מדבקות מחזירות  יח' סימו

 1,300 1,000 1,200 אור 

 1,500 0 1,500 מחיקת צבע בהתאם לנוהל לפי מ"א   .8

 5,000 1,000 2,000 חידוש צבע זמני/קבוע באתר העבודה   .9

 15,000 השארת "מדרגה" לאורך ולרוחב הדרך )ליח'(  .10

 1,200 750 1,000 )ליח'(  932פנסים מהבהבים תמרורי   .11

 10,000 500 5,000 בטיחות זמני לפי מ"א  המעק  .12

13.  
אי שימוש ביח' קצה   –מעקה בטיחות זמני 

 4,000 4,000 5,000 )ליח'( 

14.  
אי שימוש במחזירי   –בטיחות זמני  המעק

 300 75 200 אור )ליח'( 

15.  
  –לוח נייד מהבהב על התקן נגרר או רכב 

 4,000 5,000 10,000 עגלת חץ 

 1500 קתם מעברי הולכי רגל ותחזוביצוע   .16

17.  
יציאת כלי רכב מאתר העבודה מלוכלך בבוץ  

 1500 בגלגלים 

18.  
גדרות וגידור אתר העבודה ותחזוקת גדרות  

 5,000 אלה בהתאם 

19.  
כניסה ויציאה לאתר העבודה לא על פי  

 5,000 המוסדר בתכנית 

 5,000 פעילות ללא צוות אבטחה   .20

 5,000 )לכל איש( מחסור באיש צוות אבטחה   .21

22.  
וראות / הנחיות המפקח בנושא  אי ביצוע ה

 5,000 בטיחות 

 500 500 1,000 אפודת בטיחות לעובדים )לפי יח'(   .23

 400 350 500 נעלי בטיחות / עבודה )לכל עובד(  .24

 500 500 1,000 כובע מגן )לכל עובד(   .25

26.  
פנס מהבהב צהוב על כלי עבודה, מיכליות  

 500 600 1,000 וצמ"ה 

 3,000 2,500 3,000 ח'( צופר אזהרה בנסיעה לאחור )לי  .27
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 הוראות בטיחות  –הצהרה והתחייבות קבלן    –( 2ח' )ספח נ
 

 לכבוד 
 שבע בע"מ -החברה הכלכלית לפיתוח באר

   29ים רח' גרשון דובינבו 
 ע שב -באר 
 א.נ.,

 
קבלנים, הבנתי היטב את משמעות  הנני מאשר בזה שקראתי בעיון את הוראות הבטיחות לעבודות   .1

 ואני מתחייב לפעול בהתאם להוראות אלה.האמור בהן; 

 
 .הנני מאשר, כי קיבלתי הדרכת בטיחות כללית והבנתי את תוכנה .2

 
הנני מתחייב להקפיד על קיום כל ההוראות ההנחיות והדרישות להבטחת תנאי הבטיחות  והגהות בכל   .3

 ההסכם. הקשור לביצוע העבודה נשוא 
 

מועסקים אצלי ישירות ובעקיפין ולדאוג לכך שיבצעו  הנני מתחייב להעביר את כללי הבטיחות לכל ה  .4
 את ההוראות כלשונן. 

 
הוראות   .5 לרבות  וההנחיות  ההוראות  הכללים,  הדין,  הוראות  קיום  על  להקפיד  בזאת  מתחייב  הנני 

העובדים וכל הבא מטעמי וכל   והנחיות הגורמים המוסמכים למען שמירת בטיחותי האישית, בטיחות
 פגיעה בהם, באחרים ובציוד.  צד שלישי על מנת למנוע

 
התחייבות   .6 מכל  לגרוע  מתחייב    מהתחייבויותייבלי    הביטוחים   את  בתוקף   ולהחזיק  לערוךהנני 

או כל תקופה אחרת כמפורט  /ולמשך כל זמן ביצוען של העבודות    וההסכם  המכרז  במסמכי  הנדרשים
ההסכם   המוצ  ביטוחי  לענייןבמסמכי  וחבות  מקצועית  הביטוראחריות  את  לתנאים  ,  בהתאם  חים 

  למסמכי המכרז המצ"ב    אישור ביטוחי הקבלן  נספחב  בהסכם ההתקשרות ולרבות  בהסכםהמפורטים  
 . וההסכם

 
כי   חתימת  בהנני מתחייב  ומועד  נשוא    כתנאיההסכם  ביצוע העבודות  לתחילת  צו  ,  ההסכםלקבלת 

ל ידי חברת הביטוח  ע  כדיןאת אישור ביטוחי הקבלן בנוסח המצורף כשהוא חתום    למזמינות  אמציא
 מקורי(. ה ונוסח ב)

             
 _____________________  שם הקבלן:

 
 ________________________ כתובת: 

 
 ____________________ מספר טלפון: 

 
 _____________________ מספר פקס: 

              
 שמות מורשי החתימה מטעם הקבלן:

 _____________________  כתובת:________ _______ ת.ז._______________  שם:
 

 _____________________  כתובת:_______________  ת.ז._______________  שם:
 

 מנהל העבודה מטעם הקבלן:
 

 _____________________  כתובת:_______________  ת.ז._______________  שם:
 

 _____ : ____________ מס' פקס________________   מספר טלפון:
     

 קבלן:__________________ חתימה וחותמת  ________________  חתימת מנהל עבודה:
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 אישור סיום התארגנות קבלן    –( 3ח' )ספח נ
 

 1אישור נלווה לחשבון חלקי מספר 
 

 אישור סיום התארגנות הקבלן  
 
 

תקנות, ו/או בחוזה  תחילת עבודות באתר אפשרית רק לאחר סיום שלב ההתארגנות באתר במלואו כנדרש ב
 הפיקוח באתר. ו/או בהוראות רלוונטיות שניתנו על ידי  

 
הגשת חשבון חלקי ראשון למזמין תתאפשר לאחר הגשת אישור זה ולאחר השלמת כל התנאים הנדרשים  

 בהסכם ההתקשרות .
 

 שם הפרויקט: ____________________           שם הקבלן: _______________________ 
 

 _____________ עבודה: _________________    מנהל פרויקט/מפקח: _________ מנהל ה
 
 

מצורף/ לא  הנושא מס"ד
 מצורף

נדרש/  )*(
 לא נדרש

אישור הודעה על עבודת בניה למשרד התמ"ת / עותק דואר   1
 רשום על משלוח הטופס

  

טרם תחילת העבודות במתחם יציג הספק אישור משרד התמ"ת   2
ל עבודה מוסמך באתר / עותק דואר רשום על על מינוי מנה

 הטופס. משלוח 

  

 תכנית בטיחות / סקר סיכונים מאושר/ מינוי ממונה בטיחות  3
  

 הקבלן מנהל יומן עבודה של החברה הכלכלית דרך רמדור  4
  

 הצהרת הקבלן על ניהול פנקס כללי  5
  

 הצהרת הקבלן על קיום הדרכות בטיחות ומעקב הדרכות  6
  

היתר הצהרת הקבלן על קיום תיק בטיחות הכולל בין  7
 התסקירים והרישיונות הדרושים

  

 הצהרת הקבלן על קיום אמצעי עזרה ראשונה באתר  8
  

 הצהרת הקבלן על קיום אמצעי כיבוי אש באתר  9
  

 הצהרת הקבלן על המצאות שירותים לעובדים  10
  

, כולל שילוט הצהרת הקבלן על המצאות גידור ושילוט אתר 11
חשבונו שלט לאתר בהתאם לפורמט בטיחות . הקבלן יתקין על 

 המופיע בחוזה, באישור המתכנן והמזמין.

  

   לוח גאנט מאושר ע"י הפיקוח והמזמינה 12

   אישור המפקח למודד מוסמך שיועסק ע"י הקבלן.  13

   אישור המפקח למינוי יועץ לו"ז שיועסק ע"י הקבלן  14

   שיועסק ע"י הקבלןהמפקח למינוי חב' בקרת איכות אישור  15

הקבלן נדרש לדאוג לחיבור מים, חשמל, ביוב וכל הנדרש לביצוע   16
 העבודות

  

   תכנית התארגנות אתר  17

טרם תחילת העבודות יוודא הקבלן על ידי מודד מוסמך   18
שהמדידה של המתחם שקיבל מהמזמינה תואמת את תכניות  

 פרוטוקול מודדים.. לצרף הביצוע

  

הקבלן מתחייב להתקין דרכי גישה נאותות ובטוחות בתוך מקום  19
 ביצוע העבודות. 
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הקבלן נדרש להמציא היתר לביצוע עבודות חפירה  מכל  20
הרשויות הרלוונטיות כולל הסדרי תנועה והסדרי בטיחות  

 באתר, 

  

   רשימת קבלני משנה לאישור המפקח 21

   באתר להציג אופן שמירה הקבלן נדרש  22

   היתר בניה בתוקף.) באם נדרש(  23

 
 )*(  ימולא על ידי מנהל הפרוייקט/מפקח טרם תחילת העבודות. 

 
 הערות:_______________________________________________________________           

             _______________________________________________ ________________ 
              _______________________________________________________________ 

 
      

 חתימה: _________________           ___________    שם   נציג הקבלן:  
 

 חתימה: _________________      שם מנה"פ/מפקח:   ___________ 
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 דף הסבר לעבודות חריגות   –( 4נספח ח' )
 

 דף הסבר לעבודות חריגות
                                                                                                                                                                                            

סכם ההתקשרות  יפים לעבודות חריגות תתאפשר רק לאחר השלמת כל התנאים הנדרשים בההגשת סע
 ובצירוף מסמך זה יחד עם טבלת ריכוז חריגים.

 
 שם הפרויקט: ______________   שם הקבלן: ____________ מועד ביצוע: _________ 

 

  תיאור העבודה:

 
_______________________________________________ _______________ 

 
 ______________________________________________________________ 

 
 ______________________________________________________________ 

  סיבה לחריג: 

 
 ______________________________________________________________ 

 
_____________________________ _________________________________ 

 
 ______________________________________________________________ 

  בקשת הקבלן: 

 )חישוב כמויות יוגש בנפרד(  מחיר / יח': ________  יח' מידה:______ 

  אישור הפיקוח: 

 ד( )חישוב כמויות יוגש בנפר מחיר / יח': ________  יח' מידה:______ 

  רצ"ב ניתוח המבוסס על: 

  מחיר חוזי
בהנחה/תוספת  

% ___ 

מחירון משב"ש  
בהנחה/תוספת  

%__ 

מחירון דקל  
בהנחה/תוספת  

%___ 

חשבונית  
 מס

מחירון חכ"ל  
בהנחה/תוספת  

%___ 
 אחר

 

 שם   נציג הקבלן:     _______________ 
 

 ___________________     חתימה:
 
 

 ________ שם מנה"פ/מפקח:   _______
 

 חתימה:    ________________ 
 
 

 חתימה:    ________________  אישור המזמין :      _______________ 
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 טבלת ריכוז חריגים  –( 5נספח ח' )
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 דוגמת פקודת עבודה  –(  1ט' )ספח נ
 

      לכבוד 

     

       

 פקודת עבודה

 בבאר שבע  ZOOול( בנגב  ביצוע עבודות בנאיות )מבנה כניסה + מבנה תפעל

 512/2020ס' חוזה מ

       
 מהות העבודה:

 

       
נא להוציא לפועל את העבודה בסכום של __________ על סמך חוזה מספר  .1

  .)פאושלי()כולל מע"מ(   ₪___________  

ביצוע העבודה יהא כפוף לכל המפרטים תוכניות והמסמכים  כמפורט בחוזה שנתי/    .2
 ות מחיר/הזמנה או הוראות מהנדס החברה .הצע

  חודשים מיום חתימה על צו התחלת עבודה.    ___משך ביצוע העבודה יהיה  .3
במקרה של עיכוב בתחילת העבודה או במהלכה עליך לדווח מיד בכתב למנהל   .4

 הפרויקט עם העתק למהנדס החברה הכלכלית. 

יצוע העבודה מהרשויות המוסמכות  לאחר קבלת השטח עליכם להמציא אישורים לב  .5
  לכך. 

הנכם אחראים באופן בלעדי לנקיטת כל אמצעי הבטיחות הדרושים בעת ביצוע   .6
ו/או בהתאם   1955העבודה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודת בנייה( תשט"ו  

 והכל כמפורט בהסכם ובהוראות הדין.  –לתקנות, הוראות וצווים אחרים 

לעיל ללא אישור    1ף דות חריגות ואין לחרוג מהסכום המוגדר בסעיאין לבצע עבו .7
 מראש, בכתב וכמפורט בתנאי המכרז והחוזה ע"י המזמין באמצעות מורשי החתימה. 

      - מנכ"ל החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע בע"מ  

    
 תאריך 

 
 חתימה 

       
      - חשב החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע בע"מ 

    
 אריך ת

 
 חתימה 

       
      - הכלכלית לפיתוח באר שבע בע"מ  מהנדס החברה 

    
 תאריך 

 
 חתימה 

       

      - מסכים לתנאים הנ"ל נציג הקבלן 

  
 תאריך 

 
 חתימה 

 
 



  
 

 __ : _______________המציע  חתימת
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 דוגמת צו התחלת עבודה  –(  2ט' )ספח נ
 

 

      לכבוד 

     

 
 צו התחלת עבודה

 
 בבאר שבע  ZOO+ מבנה תפעול( בנגב  ביצוע עבודות בנאיות )מבנה כניסה ל

 
 512/2020חוזה מס' 

       
 מהות העבודה:

 

       
 ניתן לקבלן בזה צו התחלת עבודה לביצוע החוזה שבנדון.  .1

עליכם להתחיל    בהתאם למפורט במכרז,_________.    מסירת השטח תתקיים ביום .2
 דה ולהשלימה, ימים מקבלת צו התחלת העבו ____בביצוע העבודה תוך 

 ם ___________.דהיינו עד ליו ,חודשים  ___בתוך   

 

 

 המפקח יהיה נציג של משרד מנהל הפרויקט:  .3
 

 

 שם המפקח:   
 

    צו זה מוגבל להיקף הכספי הרשום בפקודת העבודה.   .4
 עם קבלת צו התחלת עבודה יש להמציא לוח התקדמות העבודה לידי מנהל הפרויקט.  .5
ביצוע   .6 בעת  הדרושים  הבטיחות  אמצעי  כל  לנקיטת  בלעדי  באופן  אחראים  הנכם 

ו/או בהתאם    1955העבודה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודת בנייה( תשט"ו  
 והכל כמפורט בהסכם ובהוראות הדין.  –לתקנות, הוראות וצווים אחרים 

 

      

        

      

      - שבע בע"מ  מהנדס החברה הכלכלית לפיתוח באר 

    
 תאריך 

 
 חתימה 

       
      - מנהל הפרויקט 

    
 תאריך 

 
 חתימה 

       

      - הקבלן מסכים לתנאים הנ"ל נציג  

  
 תאריך 

 
 חתימה 
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 רשימת מסמכים להגשה על ידי קבלן –(  3ט' )ספח נ
 

 רשימת מסמכים שהקבלן נדרש לצרף 
    

 הערות התקבל  ת תאור המסמך/ אישור/ תכני מס"ד

 מסמכים להגשה לפני התחלת עבודה 

    חוזה חתום )כולל נספחים( 1

    מאושרום כדין ות חאישור על קיום ביטוחים   2

    ערבות ביצוע כנדרש 3

 ן ראשון-מסמכים שיש לצרף לח 
    ( לחוברת המכרז 3כמפורט בנספח ח' ) 4

 מסמכים שנדרש לצרף לחשבונות  חלקיים 

   וה להגשת חשבון המכיל את נתוני הפרויקט כנדרש דף נלו  5

    מנה"פ והקבלן יומני עבודה חתומים ע"י  6

    חישובי כמויות בדוקים ומאושרים לכל סעיף בחשבון  7

לצרף ניתוחי מחיר מאושרים ע"י מהנדס החכ"ל  -חריגים  8
    בהתאם לטבלת ריכוז החריגים

   י המזמין לוח זמנים מעודכן, מאושר ע"י נציג 9

 מסמכים שנדרש לצרף לחשבון סופי 

    חתום ע"י מחלקות העירייה  - תעודת מסירה  10

    אישור יועץ בטיחות  11

    מאושרות ע"י המתכננים  AS MADEתכניות  12

    בדיקת חשמל  13

    בדיקות מעבדה  14

    )אם נדרש(  4טופס  15

    תעודת השלמה  16

    פי הצורך()להכנת ספר מתקן  17

    הדרכת אנשי תחזוקה  18

    הצהרה על העדר תביעות  19
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 תעודת השלמה  –(  1י' ) ספח נ
 

 אישור נלווה לחשבון סופי 
 

 תעודת השלמה 
 
 

 הגשת חשבון סופי למזמין תתאפשר רק לאחר השלמת כל התנאים הנדרשים בהסכם ההתקשרות.
 
 

 ________________ ______________שם הפרויקט            : 
 
 
 תיאור העבודה        : ______________________________  

 
 

 שם הקבלן                : ______________________________ 
 
 

 מנהל פרויקט/מפקח: ______________________________ 
 
 

ל מנה"פ/מפקח ) לפי  רצ"ב פרוטוקו   )*(סיור מסירה סופי לצוות המתכננים   : _______________  מועד
 מקצועות( 

 
ובהתאם   ההתקשרות  הסכם  מסמכי  כל  דרישות  לפי  והושלמה  בוצעה  העבודה  כי  בזה  מאשרים  אנו 

 לפרוטוקול מסירה של מנה"פ.
הקבלן מהה פוטרת את  אינה  זו  השלמה  תעודת  על  המזמין  אשר  אישור  זה  הנובעות מחוזה  תחייבויות 

אינה מהווה תחליף לתעודת מסירת עבודה )טופס טיולים( של  נמשכות גם לאחר מועד אישור תעודה זו ו
 העירייה. 

 
 
 

חתימה   מאשר מס"ד 
 הערות  וחותמת 

1  
  נציג הקבלן :_________________ 

   

2  
  מנה"פ / מפקח  :_________________ 

   

3  
  המזמין:_________________ נציג 

   

 
 

 . נדרש לצרף פרוטוקול ללא הערות. 1 )*(
 

 . במידה וקיימות הערות, נדרש לצרף התחייבות הקבלן למועד תיקונן. 2     
 

  



  
 

 __ : _______________המציע  חתימת
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 הצהרה בדבר העדר תביעות  –(  2י' ) ספח נ
 

 

     
   תאריך:

      לכבוד 

    שבע בע"מ -החברה הכלכלית לפיתוח באר

           שבע  -באר   29גרשון דובינבוים רח' 

 הצהרה על העדר תביעות הנדון: 
 

  
 

( מתכבד בזה להגיש את החשבון הכולל  הקבלן  –  הח"מ _____________  )להלן  אני /ו
( לחברה בגין ביצוע העבודות שביצעתי עבורכם בהתאם  החשבון הסופי  – ן  והסופי )להל

 . _____________לחוזה בינינו מספר 

 
 הנני מצהיר ומאשר בזאת כדלהלן: 

העבודות הינו כמפורט בחשבון    כי הסכום הכולל והסופי המאושר ע"י המפקח תמורת א.
 (. התמורה הסופית –  עומד על הסך __________ ₪ )להלןהסופי ו

ולא  כי   ב. לנו  אין  המפקח,  ע"י  המאושר  הסופי  בחשבון  כמפורט  הסופית  לתמורה  פרט 
תהיינה לנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל סוג שהוא כלפי החברה הכלכלית  

או עיריית באר שבע ו/או כלפי אלה הבאים מכוחם או מטעמם,  /לפתוח באר שבע בע"מ  ו 
 ו טענה ו/או דרישה כאמור. בקשר לחוזה הנ"ל ו/או כל הכרוך בו ו/א 

כן הננו מתחייבים לשפות את החברה בגין כל תביעה שתוגש אם תוגש כנגד החברה בכל   ג.
 הנוגע והמשתמע מהחוזה שנחתם ביננו. 

הסופ  ד. התמורה  חשבון  על  הי כי  ובקבלת   ₪  __________ סך  כה  עד  קיבלנו  תרה  ית 
 ₪ קיבלנו את מלוא התמורה לביצוע החוזה.  ___המגיעה לנו בסך של _________ 

 אנו מתחייבים לבצע את סעיף האחריות כמוגדר בחוזה במלואו.  ה.
 

  
 

            

 ולראיה באו על החתום: 
       

 שנת_____________     היום _________   לחודש____________
       

      שם הקבלן:    
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 תעודת מסירת העבודות  –(  3י' ) ספח נ
 

 
 אישור נלווה לחשבון סופי 

 
 תעודת מסירת העבודה לנציגי העירייה 

 
 
 

 הגשת חשבון סופי למזמין תתאפשר רק לאחר השלמת כל התנאים הנדרשים בהסכם ההתקשרות.
 
 

 ______________________________ מס'          :  שם הפרויקט   ו 
 

 תיאור העבודה                  : ______________________________ 
 

 שם הקבלן                          : ______________________________ 
 

 מנהל פרויקט/מפקח            : ______________________________ 
 
 
 

חתימה   הערות  ה )*( מחלק מס"ד 
 חותמת ו

 
 תאריך 

     תאגיד מי שבע   -ביוב 1

     תאגיד מי שבע  -מים  2

     מדידות  3

     אחזקה ובטיחות בדרכים  4

     חשמל  5

     תנועה ורמזורים  6

     נטיעות   -ע שפ" 7

)מחלקת פסולת   –שפ"ע  8
     בניה(  

מחלקת תאום תשתיות   9
    דרכים ופיתוח 

     העירייה ל הכנסות מנה 10

 
 )*(  מחלקות רלוונטיות לפרויקט לפי החלטת ס.מהנדס העיר טרם תחילת העבודות.

 
 
 

 ____________ תאריךחתימה: ___________         מאשר:  ס. מהנדס העיר 
 
 

 לוטה: 
תכנית עדות בעותק קשיח ובמדיה מגנטית בתאם למפרט, לרבות תרשים סביבה, מאושרת ע"י   .1

 וסמך, המתכננים ומנהל הפרוייקט. ממודד 
 . מערך בדיקות טיב עבודה, מאושר ע"י מנהל הפרוייקט .2
 העיר ע"ג מסמך זה.   ס.מהנדס חתימתמועד תחילת תקופת הבדק הנו מועד  .3

 



  
 

 __ : _______________המציע  חתימת
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 תעודת סיום )תום תקופת בדק(  –(  4י' ) ספח נ
 
 

 תעודת סיום לסוף תקופת הבדק 
 
 
 

 התנאים הנדרשים בהסכם ההתקשרות.השלמת כל שחרור ערבות טיב תתאפשר רק לאחר  
 
 

 שם הפרויקט            : ______________________________ 
 
 
 תיאור העבודה        : ______________________________  

 
 

 שם הקבלן                : ______________________________ 
 
 

 ______________________________ מנהל פרויקט/מפקח: 
 
 

 רצ"ב פרוטוקול מנה"פ/מפקח  )*(מועד סיור סיום תקופת הבדק    : _______________ 
 
 

אנו מאשרים בזה כי עבודות תיקוני תקופת הבדק )באם נדרשו( הושלמו לפי דרישות כל מסמכי הסכם  
 ההתקשרות ובהתאם לפרוטוקול סיור סיום תקופת הבדק של מנה"פ. 

אינהאי זו  השלמה  תעודת  על  המזמין  אשר    שור  זה  הנובעות מחוזה  הקבלן מההתחייבויות  פוטרת את 
 נמשכות גם לאחר מועד אישור תעודה זו.  

 
 
 
 

 הערות  חתימה וחותמת  מאשר מס"ד 

1 
 

 שם נציג הקבלן :_________________ 
  

 
 
 

2 
 

 מנה"פ / מפקח  :_________________ 
  

 
 
 

3 
 

 המזמין:_________________ שם נציג 
  

 
 
 

 
 

 נדרש לצרף פרוטוקול ללא הערות מנהל הפרויקט. .  1 )*(
 

 . במידה וקיימות הערות, נדרש לצרף התחייבות הקבלן למועד תיקונן. 2     
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 א.ק.ב  –  יא'ספח נ
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 הצהרה על מתן פטור מאחריות  –(  3נספח יא' )
 

 __________ תאריך : 
 

 לכבוד
   מ"בע החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע

 ,  29  דובנבוים' רח
 .שבע-באר

 "( חברהה )להלן: "

 א.ג.נ., 

 הנדון:  הצהרה על מתן פטור מאחריות  

 ZOOביצוע עבודות בנאיות )מבנה כניסה + מבנה תפעול( בנגב ל  512/2020על פי חוזה מס' 
 "(חוזהאו "ה/ו: "העבודות" להלן) בבאר שבע 

ו/או הנדסי ו/או ציוד חפירה ו/או  מצהירים בזאת כי הננו משתמשים בעבודותינו שבנדון בציוד מכני  הננו  
ציוד חשמלי ו/או אלקטרוני בבעלותנו ו/או באחריותנו ו/או בשימושנו לרבות וללא הגבלה כל ציוד ו/או  

 מתקנים ו/או רכוש אחר המשמשים אותנו בביצוע העבודות שבנדון )להלן: "הציוד"(.

 דלקמן: בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בהצהרה זאת, הננו מתחייבים בזאת כ

"( ו/או מנהליהם ו/או  המזמינותהננו פוטרים את החברה ו/או עיריית באר שבע )להלן ביחד ולחוד: " .1
עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם מכל חבות בגין אובדן או נזק לציוד האמור לעיל  

עם העבודות    עבודה על ידנו ו/או מי מטעמנו ו/או עבורנו לשם פעילותנו בקשראשר מובא לאתרי ה
 שבנדון, כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. 

ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם מכל אחריות לגבי נזקי פריצה    המזמינותהננו פוטרים את   .2
ו/או מנהל    המזמינות)תחלוף( כלפי    ו/או גניבה של הציוד האמור לעיל ומוותרים על זכותנו לשיבוב

ולמעט כנגד    מקרה שכזה כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדוןב  ו/או מפקח העבודות מטעמם
 חברות שמירה. 

ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם מכל חבות בגין נזק לגוף ולרכוש    המזמינותהננו פוטרים את   .3
צד שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד האמור לעיל אשר    שלנו ו/או מי מטעמנו ו/או קבלני משנה ו/או 

על ידנו ו/או מי מטעמנו או עבורנו לשם פעילותנו באתר העבודות כל זאת למעט כלפי מי  מובא לאתר  
 שגרם לנזק בזדון. 

היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדנו ו/או קבלני משנה המועסקים על ידנו, בניגוד לאמור   .4
ו/או מפקח העבודות  ו/או מנהל    המזמינותצד שלישי כלשהו, הננו מתחייבים לשפות את  לעיל, לרבות  

 מטעמם בכל תשלום ו/או הוצאה שמי מהם יישא בה לרבות הוצאות משפטיות. 

ציוד  חזיק את הפוליסות לביטוח ציוד מכאני הנדסי ו/או  נערוך ונבזה כי    מצהירים ומתחייבים  הננו .5
בביצוע העבודות, כאמור בסעיף הביטוח לחוזה, במשך כל תקופת    נואותרכב המשמש  חפירה ו/או  

 . יצוע העבודות על פי החוזה שנחתם בינינו ביום __________ לביצוע העבודות שבנדוןב

באישורי   .6 אחריות מקצועית, כאמור  לביטוח  פוליסה  ונחזיק  נערוך  כי  בזה    עריכת הרינו מצהירים 
)  –( ו  1)  '  יא  יםנספח)  הקבלן  ביטוחי (, במשך כל התקופה בה  ההתקשרות )מסמך ג'  הלחוז(  2יא' 

 בינינו ביום __________ לביצוע הפרויקט ועל פי כל דין.  אחריות על פי החוזה שנחתם קיימת לנו 

 ולראיה באנו על החתום 

 

 

 )תפקיד החותם(   )שם החותם(   ( המצהיר)חתימת   
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 תנאים מיוחדים לעבודות בחום  –(  4נספח יא' )
 

 __________ תאריך : 
 

 לכבוד
   מ"בע החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע

 ,  29  דובנבוים' רח
 .שבע-באר

 "( חברהה )להלן: "

 א.ג.נ., 
 

  תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחוםהנדון : 

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

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

 או להבות. ו/וכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצים 

בחום"  .2 "עבודות  שנבצע  )להלן  ,ככל  מטעמנו  אחראי  לא    -  נמנה  כי  לוודא  "האחראי"( שמתפקידו 
 ום, שלא בהתאם לנוהל זה. תבוצענה עבודות בח 

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

סבסט או מעטה ברזנט  דליקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק, כגון שמיכת א
 רטוב.

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

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

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

וכל תנאי בטיחות נוספים להם הננו מחויב על פי כל דין ועל   תכי נוהל זה מהווה התניה מינימאלי ,מובהר
 טוח שערכנו כמוגדר בחוזה יוסיפו על האמור לעיל. פי פוליסת בי

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

 

 ולראיה באנו על החתום 

 

 תפקיד החותם( )  )שם החותם(   ( המצהיר)חתימת   
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 רישיון קבלן תקף  –נספח יב'  
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 טבלת קנסות –נספח יג'  
 

 תיאור הליקוי/ פריט פגום/ חוסר/ או בלתי מאושר
גובה  
הקנס 
 בש"ח  

 אי נשיאת תעודת זהות ו/או רישיון נהיגה ע"י עובד. 
                

500  

 נהיגה ללא רישיון נהיגה מתאים לכלי. )כולל מכונה ניידת(
             

1,500  

 תקלה בגדר להולכי רגל, כולל עיצוב הגדר ושילוטה, כולל מעבר לא בטוח להולכי רגל. פגם/
             

1,500  

 יצירה ו/או אי פינוי מפגע סביבתי. )רעש/ליכלוך/אבק וכדומה( 
             

1,500  

 אי הצבת שלט קבלן כנדרש בתקנות.
             

2,500  

 ומן/ פנקס כללי/ תיק הדרכות. רישום לקוי או חוסר רישום בי 
             

2,500  

 ביצוע עבודת לילה ללא תאורה ראויה. 
             

4,000  

 עבודה ללא היתר או חריגה מתנאי היתר העבודה. 
             

4,000  

 השארת מפגע בטיחות באתר בזמן שלא מתקיימת בו עבודה. )גם באתר מגודר( 
             

5,000  

 י קיום הוראת נציג המזמין. א
             

5,000  
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 מערכות מז"א / קירור קבלן המשנה לביצוע הקבלן / מסמכים עבור  –'  דנספח י
 

 תצהיר הקבלן או קבלן המשנה + פירוט ניסיון מקצועי 
 
 

 הנחיות כלליות:
יכלולהתצהיר   • של    שלהלן  ניסיון  של    הקבלן פרוט  המציעאו  מטעם  המשנה  עמידתו    קבלן  לצורך 

 עבודות בנאיות. בדבר ניסיון מקצועי מוכח בביצוע בדרישות המינימום 

/ קבלן המשנה   • )אין מניעה שאותה אסמכתא תשמש  הקבלן  יצרף להצעתו אסמכתא להוכחת אלה 
 למספר הוכחות(:

o   ם מאושרים או  של כל אחד מהפרויקטים המוצגים כגון חשבונות סופיי  ההשלמהמועד
 אישורי מזמין או תעודת השלמה.  

o של כל אחד מהפרויקטים המוצגים כגון חשבונות סופיים מאושרים או    ההיקף הכספי
 אישורי מזמין בדבר היקף כספי בפועל. 

 
 
 
 
 
 
 

שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי   אני הח"מ ______________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:אהיה צפוי/ה 

 
 הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם חברת __________ ח.פ./ח.צ _____________. 

 
 . הריני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים שמילאתי בטבלאות המצ"ב נכונים ומדויקים .3
 
 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.   .4
 
 
 

                                          _________________ 
 חתימת המצהיר                      

 
 

 א י ש ו ר 
 

מר/גב'   ,___________ שברחוב  במשרדי   ,__________ עו"ד  בפני,  הופיע   _____ ביום  כי  בזה  מאשר  הנני 
חר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר ________,  שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה  ____________  ולא

את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה  
 עליה בפני. 

 
 
          ___________________ 

 ד,עו"                     
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 מערכות מז"א / קירור ריכוז הפרטים בדבר ניסיון מקצועי בביצוע  
 

תיאור האתר   שם המזמין  ס'מ
 וכתובתו 

פירוט 
ומהות 

העבודות 
 שבוצעו

מועד 
תחילת  
וסיום  

 העבודות 

היקף כספי  
)לא כולל  
 מע"מ(*

שם איש  
קשר 

במזמין +  
 טלפון ישיר

1   
 
 
 
 

    

2   
 
 
 
 

    

3   
 
 
 
 

    

4   
 
 
 
 

    

5   
 
 
 
 

    

 
 

ן סופי /  -רויקטים הנזכרים לעיל צילום של חעל המציע לצרף להצעתו לשם הוכחת היקף כספי של הפ
ן טרום סופי / אישור מזמין  -דף אחרון של חשבון סופי חתום ומאושר על ידי מזמין העבודות / ח

 העבודה בדבר מועדי ביצוע והיקפי ביצוע.
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 הקבלן / קבלן המשנה  נוסח המלצה לשימוש 
 מערכות מז"א / קירור

 
             לכבוד

   לית לפיתוח באר שבע בע"מ החברה הכלכ
     באמצעות המציע 

 
       א.ג.נ.,

 
 מערכות מז"א / קירור בדבר ביצוע אישור הנדון: 

 
 ____________________     שם המזמין: 

 
 ____________________  הרלוונטי:שם מנהל היחידה 

 
 ____________________  טלפון ליצירת קשר )חובה(: 

 
__ .א כי  בזה  מאשרים  את  הננו  עבורנו  ביצע/ה   _______________________________

 בלבד(: 31/7/2020עד   1/5/2018 התקופההפרויקטים הבאים )במהלך  
 

 פירוט העבודות  שם הפרויקט 
 

 מועד סיום ביצוע 
 )מסירה סופית( 

 היקף כספי 
ן סופי / טרום סופי  -)לפי ח 

 מאושר המצ"ב( 
 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 (:*הקף/סמן בהתאםצועית ביחס לעבודות המפורטות בטבלה דלעיל )להלן חוות דעתנו המק .ב

 

 גבוהה   איכות העבודה
 

 טובה מאוד  
 

 טובה  
 

 מספקת  
 

 עומד בלו"ז   עמידה בלו"ז 
 

 עומד חלקית  
 

 חורג מלו"ז  
 

יחסי עבודה מול  
 המזמין

 טובים מאוד  
 

 טובים  
 

 מספקים  
 

 
הנ"ל   .ג למציע/ה  כי  בזה  מאשרים  אין הננו   / המיותר)  יש  את  תלויות  *מחק  משפטיות  תביעות   )

 ועומדות כלפינו. 
 

 פרטי החותם )שם מלא + תפקיד(: _____________________ 
 

 חתימה + חותמת: _________________________ 
 

 בלבד )חתימה + חותמת(.  המזמיןחשוב: טופס המלצה זה צריך להיות חתום על ידי 
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 כתב התחייבות מטעם קבלן המשנה 
 
 

 וד לכב 
 

 בע"מ לפיתוח באר שבע  החברה הכלכלית  
 א.ג.נ 

 התחייבות קבלן משנה  הנדון:  

 

ת.ז. __________ מצהירים   ו__________  ת.ז. __________  בזאת  אנו הח"מ _________ 
 בכתב כדלקמן: 

 

1.  " )להלן:   _________________ של  החתימה  מורשי  המשנה אנו  ומוסמכים קבלן   )"  
 נו. לחייב את קבלן המשנה בחתימת 

 . בפרויקט   ( הקבלן ____________ )שם  מצוות הביצוע של  חלק  אנו  ידוע לנו כי   .2

במסגרתו התחייב   הקבלן לבין  בינינו   .3 )עב לבצע את עבודות    נו נחתם הסכם  ודות  הבניין 
מכרז   בנאיות(  מתחייבים  המכרז "   )להלן: החברה  שפירסמה    512/2020מכוח  ואנו   ,)"

 לפעול בהתאם להוראות הסכם זה. 

. ידוע לנו  הקבלן של    קבוע שבמכרז כקבלן משנה  הבינוי  ייבים לבצע את עבודות  אנו מתח  .4
החברה הכלכלית   ובכתב מאת  מראש  אישור  מחייבת  שלנו  כל החלפה  באר  כי  לפיתוח 

 וזאת תינתן מטעמים מיוחדים בלבד.   , על פי בקשתנו, בע"מ שבע  

כי   .5 לפיתוח באר  לית  לבין החברה הכלכ הקבלן,  בינינו, כקבלן משנה של  הננו מצהירים 
ר משפטי ו/או בכלל, וכי כל טענה  לא יתקיים כל קש ו/או עיריית באר שבע  בע"מ  שבע  

בלבד, ונהיה מנועים ומושתקים  הקבלן  ו/או תביעה ו/או דרישה שתהא לנו תופנה כנגד  
הכלכלית   החברה  כנגד  תביעה  ו/או  דרישה  ו/או  טענה  כל  שבע מהעלאת  באר    לפיתוח 

 . ר שבע ו/או עיריית בא   בע"מ 

 כבוד רב, ב 

 _________ 

 
 אישור רו"ח/עו"ד 

 
אני הח"מ, ____________________, המשמש כעו"ד/רו"ח של _____________________________ )להלן: 

"(, ואני מאשר בזאת את חתימת קבלן המשנה על גבי הצעה זו, שנעשתה באמצעות מורשי החתימה קבלן המשנה"

_________________________, נושא    -__, נושא ת.ז. ___________, ושלו _______________________

ת.ז. ___________, וכי הנ"ל חתמו בפניי בהתאם למסמכי ההתאגדות של קבלן המשנה ובהתאם להחלטה בת  

 תוקף שקיבל קבלן המשנה כדין ואשר אושרה כדין, וכי חתימתם מחייבת את קבלן המשנה.

     
 עו"ד/רו"ח    תאריך

 


