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  ' שלב ב - 85 'ד אלכרום כביש מס 'שיקום רשת המים במג

             השלמות 
   תוכן עניינים

 

         :מסמכי המכרז
 
 למשתתפים מכרז והוראות תנאי ה מך א': סמ. 1
 

 :    הצעת משתתף למכרז  1טופס   
 

 :    נוסח כתב ערבות בנקאית להצעה למכרז  2טופס   
   

 תנאים כלליים    –כתב כמויות ומחירים  : 3טופס  
 

  :   אישור עו"ד 4טופס   
 

 :   תצהיר העדר הרשעות  5טופס   
 
 

    
   רלוונטיים?כל הנספחים  אםה-חוזה התקשרות  מסמך ב':   .2

 

 .בנקאית ערבות נוסח'   א נספח

 .הקבלן ביטוחי אישור 'ב נספח
 .על מתן פטור מאחריות הצהרה (1ב' ) נספח
 . תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום (2ב' ) נספח
 .השלמה תעודת    'ג נספח
 .בטיחות  הוראות    'ד נספח
 .  תשלום הוראות   'ה נספח
 .המכרז נשוא דותלעבו  המיוחד רטהמפ   ו' נספח
   משרד   בהוצאת  -בניה  לעבודות  משרדין  הבי  הכללי  המפרט    'ז  נספח

 המפורטים  בפרקים(  מצורף  לא)  האחרונה  במהדורתו,  טחוןיהב
 . בחוזה

 .  ופרטים  תכניות רשימת   'ח נספח
 . הקבלן הצעת  'ט נספח
 . כמויות כתב    ' י נספח
 . מסירה פרוטוקול  'יא נספח

 . תביעות חיסול על הצהרה ' יב חנספ  
 הסביבה  על לשמירה התחייבות   'יג נספח 
 (.מהחוברת בנפרד) .תוכניות   נספח יד' 

 
כל המפרטים והתקנים המצוינים במסמכי המכרז, וכן כל מסמך אחר אשר נקבע   . 3

 בכל דין או בכל מסמך ממסמכי המכרז שהוא מהווה מסמך ממסמכי המכרז.
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 מסמך א' 

 
  ' שלב ב - 85 'ד אלכרום כביש מס 'ת המים במגם רששיקו

             השלמות 

 
 תנאי המכרז והוראות למשתתפים 

 

 מהות המכרז  .1
 

  
בע"מ   1.1 האזורי  והביוב  המים  תאגיד  הגליל  "  מי  הצעות  החברה)להלן:  בזה  מזמינה   )"

במגל כביש מס'שיקום רשת המים  ב  -  85  'ד אלכרום  , בהתאם לתנאי    השלמות  'שלב 
 "(.העבודות" או  העבודהכרז )להלן: "מהוראות מסמכי הו

 
הוצאת צו תחילת עבודה על    מיוםקלנדריים    ימים  __120__   משך ביצוע העבודות הוא 1.2

 ידי החברה. 
 

ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות המצ"ב  תנאי   1.3
 מכרז. על נספחיו והמהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ה

 
ההעב 1.4 הטכני  ודות,  במפרט  השאר  ובין  המכרז,  במסמכי  מפורטות  ותנאיהן,  יקפן 

 (. "המפרט הטכני/המפרט המיוחד")להלן:  למסמך ב' 'וכנספח המצורף  
 
 - להשתתפות במכרזסף  תנאי .2
 

התנאים  בכל  במכרז  ההצעות  הגשת  במועד  העומדים  מציעים,  במכרז  להשתתף  רשאים 
 ם להלן:המצטברים המפורטי

 
הרשקבלני .א הנדסה ם  לעבודות  קבלנים  רישום  חוק  פי  על  הקבלנים,  בפנקס  כדין  ומים 

 .לפחות  1 -, ב260קבלני  בסיווג, 1969 –בנאיות, התשכ"ט 

 

דומה לעבודות  .ב כספי  בהיקף  דומות  בביצוע עבודות  ניסיון מקצועי מוכח  בעלי  קבלנים 
ונות  שנים האחרה  3במהלך  ביוב  נשוא מכרז זה עבור רשות מקומית ו/או תאגיד מים ו

(2018,2019,2020 .) 

 מציעים אשר צירפו להצעתם ערבות בנקאית, בהתאם להוראות מסמכי המכרז.  .ג

 
   מציעים אשר השתתפו במפגש המציעים וסיור הקבלנים.  .ד

 
 

במכרז,  הנדרשים  וכל המסמכים  בלבד,  ישות משפטית אחת  ידי  על  הצעת המשתתף תוגש 
 רשות אחרת(. אם נכתב מפו ז בלבד )למעטכרבמיהיו על שם המשתתף 

 
 
 
 מסמכי המכרז  .3
 

 מסמכי המכרז הם המסמכים המפורטים להלן )בין אם צורפו ובין אם לא צורפו(: 
 

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים, והטפסים המצורפים אליו.    - מסמך א' א.
 נוסח חוזה ההתקשרות ונספחיו.    - מסמך ב' ב.
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ממסמכי המכרז שהוא מהווה מסמך    בכל אחד  ל דין אוקבע בכאשר נ  כל מסמך אחר ג.
  ממסמכי המכרז, לרבות כל המפרטים והתקנים המצוינים במסמכי המכרז. 

 
הוראות  לפי  לצרפם  הקבלנים  שעל  המסמכים  לרבות  נספחיהם,  על  הנ"ל  המסמכים  כל 

 צדדים.שייחתם בין המסמכי המכרז, יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה ההתקשרות, מסמך ב', 
 

 
 
 מכי המכרז סמ .4
 

לעיין   שכתובתו:.ניתן  החברה  של  האינטרנט  באתר  המכרז  מסמכי  את   ולהוריד 

www.megalil.co.il  . 
 
  

 
 
 בחתימתו(:  על המציע לצרף להצעתו )בנוסף למסמכי המכרז שעליו להגישם חתומים .5

 
לפי   5.1 רישומו  בדבר  הקבלנים  מרשם  תקף  לעבאישור  קבלנים  רישום  ודות חוק 

 א' לעיל. 2הנדרש בסעיף  בסיווג 1969-שכ"טיות, ת הנדסה בנא
 

 ' לעיל. ב  2אסמכתאות והמלצות להוכחת הניסיון הנדרש בסעיף  5.2
 

,  מורשה  מפקיד ,1976-ו"תשל ,  ציבוריים גופים  עסקאות  חוק  לפי  בתוקף  אישורים 5.3
 ומהשה  לפקיד  ומדווח  כחוק  ספרים  מנהל  המציע  כי  מס  יועץ  או,  חשבון  רואה
 . וקכח מ"ולמע

 
 .במקור הכנסה מס ניכוי על אישור 5.4

 
 ערבות להצעה כמפורט בתנאי המכרז. 5.5

 
 אישור שנתי בתוקף ממנהל המכס והבלו לכך שהמציע רשום כעוסק מורשה.  5.6

 
 למסמכי המכרז. 4טופס אישור עו"ד בנוסח המצורף כ 5.7

 
לפי   5.8 תשל"תצהיר  ציבוריים,  גופים  עסקאות  העד,  1976-וחוק  הרשעעל  ה ר 

תנאים   והבטחת  כדין  שלא  העסקה  )איסור  זרים  עובדים  חוק  לפי  בעבירות 
התשנ"א התשמ"ז  1991-הוגנים(,  מינימום,  שכר  המצורף  1987-וחוק  בנוסח   ,

 . 5טופס כ
 

העדכונים ו/או השינויים שישלחו למציעים, ככל שיהיו, פרוטוקול  כל ההבהרות ו/או  5.9
 ל ידי המציע.יעים, חתומים עסיכום מפגש המצסיור הקבלנים וכן 

 
 המסמכים ו/או הנתונים שיוגשו על ידי המציעים יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
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 הגשת ההצעה  .6

 
הצעתו, בהתאם לדרישות ותנאי המכרז, וכן  על המציע להפקיד במסירה אישית את   6.1

החבר ידי  על  לו  שנמסרו  המכרז  מסמכי  יתר  סגוראת  במעטפה  בתיבת  ה,  ה, 
הממוקמת במשרדי ההמכרז הים  יאוחר    בסכנין  חברהנהלת   /9/2021030  מיוםלא 
  -  85  'ד אלכרום כביש מס'שיקום רשת המים במג. על המעטפה יצוין: " 0010:בשעה  
 ".  09/2021 מכרז מס',   השלמות 'שלב ב

 
נה על דרישות  משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת שלא כאמור לעיל, אינו עו

   מכרז.ה
 

באחריות המציע לקבל, במעמד הגשת ההצעה, שובר המאשר את דבר הגשת הצעתו,  
 השעה והמועד בהם הוגשה. 

 
גבי "הצעת הקבלן"הקבלן המציע ימלא הצעתו   6.2 למסמך ב' במסמכי   נספח ט',  על 

 המכרז. 
  

הכמויותב 6.3 ככתב  המצורף  י',  ב  נספח  העלויות  מפורטות  ב',  לכל למסמך  יחס 
, את שיעור ההנחה באחוזים, שמוענק  בנספח ט'המציע לציין  רק עבודה.  על  פסעיף/

   על ידו ביחס לעלות הכוללת של המכרז, ללא מע"מ.
 אחוז. ( 0שיעור ההנחה יכול להיות אפס )

 
למען הסר ספק יובהר, כי אין לציין הנחה לגבי כל פרויקט/עבודה בנפרד, אלא ביחס  

 המכרז. לעלות הכוללת של 
 

  ממחירי  אחד  כל  על  גם בנפרד כחלה  תיחשב,  הקבלן שבהצעת  ההנחה   כי  בזה  מובהר 6.4 
  כי ,  ספק  הסר  למען,  בזה  מובהר   כן  כמו.  הכמויות  בכתב  שמופיעים   כפי  היחידה

  על  גם  תחול  ההנחה,  קומפלט  לעבודת   התייחסות  יש  הכמויות  בכתב  בהם  במקומות
 .קומפלט עבודת כל

 
  באומדנים   הנקובות  לעלויות  תוספת  להציע  ירשא  אינו  ציעמה  כי,  בזאת  מובהר

 .   בלבד הנחה אלא, התקציביים
 

 מסמכי   להוראות  בהתאם  תוגש   שלא   הצעה  הסף  על  לפסול   רשאית  תהא  החברה 6.5 
 . המכרז

 
ולחתום חתימה   על המציע לחתום בראשי תיבות וחותמת על כל דף ממסמכי המכרז  6.6

ב לכך  המיועד  מקום  בכל  המכרמלאה  מסמכי  טפסזכל  על  לרבות  החוזה  ,  י 
 ורפים למכרז. המצ

 על המציע לחתום בחתימה וחותמת ליד כל תיקון בהצעתו.   
 על הקבלן למלא את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי המכרז, וזאת בדיו.

 
כ 6.7 המצורפת  משתתף  הצעת  על  יחתום  כי    1טופס  המציע  המאשרת  המכרז,  לתנאי 

והב בדק  המראה,  פרטי  את  אכין  לו  יש  וכי  הידיערז  והאמצעים  ות,  ת  הכישורים 
 הדרושים לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז.

 

הנדרשים   6.8 וכל המסמכים  בלבד,  ישות משפטית אחת  ידי  על  הצעת המשתתף תוגש 
שם   על  יהיו  הקבלניים,  והסיווגים  הניסיון  הבנקאית,  הערבות  כולל  במכרז, 

 המשתתף במכרז בלבד.
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 07.08.21 : המציעיםביטוחי   ןהוראות בעניי  6.9

ל 6.9.1 לדרישות  תשומת  מופנית  המציעים  ידי    המזמין ב  על  ביטוחים  לקיום 
במכרז שיזכה  "  הקבלן  הביטוח)להלן:  "  "דרישות  הב ו/או    "יטוחהוראות 

 .(", בהתאמההנדרשים הביטוחיםו/או "

בדרישות  יהזוכה    הקבלן 6.9.2 לעמוד  הוראות  "בסעיף  כאמור  ביטוח  הידרש 
ביטוחיבע ל  זה  (6.9)  "המציעים  ניין  ולהלן,  אים  לתנאם  בהתורבות  לעיל 

ב',  בטים  המפור ההתקשרותחמסמך  "ה )להלן  וזה     42סעיף  "(,  חוזה: 
הקבלןביטוח" וי  "  ב'    יםבנספח"  אילחוזה  קיונספח  ביטוחשור    " ים ם 

" ביטוחי  )להלן:  פטור "הצהרת    הסכםל  (1)  ב'נספח    ,"(  הקבלןאישור 
 הסכםל  (2)  ב'נספח    ,"(תת פטור מאחריוהרצהים" )להלן: "מאחריות לנזק

  ."תנאים לעבודות בחום"

הוראות דרישות ות מבטחיו את ביא לידיעמתחייב לה)הקבלן( מגיש ההצעה  6.9.3
לעיהמפורטהביטוח   ולהלן  ות  מסמכי  ל  לפי  העבודות  מהות    המכרז ואת 

עבורו התחייבות לערוך    יובזאת כי קיבל ממבטח  ומצהירבמלואן    הסכםוה
 . ולהלן ילעל כמפורטטוחים הנדרשים יבאת כל ה

הביט 6.9.4 את  לבצע  מתחייב  ההצעה  הוחימגיש  המכרז במסמכ  נדרשיםם    י 
בולהפקי העבודות   החברהיחידי  ידי  ד  ביצוע  תחילת  ממועד  יאוחר  לא 

 : וכתנאי לתחילתן, את 

די כדין על י כשהוא חתוםי הקבלן" ביטוח  "אישור הסכםל  ב'נספח  1.1.1
 .מבטחי הקבלן

מאח"  כםסהל(  1)  ב' נספח   1.1.2 פטור  הקבלן  לנזקיםהצהרת  , "ריות 
 . ן על ידי הקבלןומה כדיחת

בחוםתנאים  "   הסכםל(  2)  ב'נספח   1.1.3 כ"לעבודות  ידי  כדי  םוחת,  על  ן 
 .הקבלן

ביטוחי   6.9.5 אישור  להמצאת  )הקבלן(בנוסף  ההצעה  החתום ב'  ספח  נ  מגיש 
מתחייב   ההכאמור,  )הקבלן(מגיש  דרישה    צעה  לקבלת  בכפוף  בכתב  כי 

ככל ואין באישור הביטוח את המידע שנדרש )  "(הדרישההלן: "למהחברה )
עד )ארבע עשרה( ימים ממו  14בתוך    מגיש ההצעה )הקבלן(ימציא  לחברה(,  

הדרישה, הנדרשות   קבלת  הביטוח  לפוליסות  עדכון  מתוספות  העתקים 
" כי  "(הביטוחמסמכי  )להלן:  בזה  מוסכם   .( ההתעה  א  י ימצ  (קבלןהמגיש 

ו  ורים להתקשרות זו בלבד ומבלי שייחשפיסות הקשללקי הפוה את חלחבר 
 חריים מסווגים פרטים מס

כי   6.9.6 במפורש  בזאת  להעלות מובהר  יש  הביטוח  דרישות  לגבי  הסתייגות  כל 
ובניה  במסגרת פ לאחר   .המכרזבמסמכי    וך המועד שנקבע לכך תלהבהרות 

תתקבלנה הסתייגויות   לא  ההצעה  ו/להגשת  הביטוח  דרישות לאו  הוראות 
 .חהביטו

במ  מובהר 6.9.7 שינוי   פורשבזאת  שייערכו  ככל  הסתייגויות  תועלינה  או  /ו  יםכי 
  סמכי ה ממלאיז  לאילו מהוראות הביטוח ו/או דרישות הביטוח ו/או  חסבי
ינו  וסח המחייב התעלם מהן והנת  ברההח  ,הקבלןשנמסרו על ידי  ח  טויבה

 .ונספחיהם הסכםה ,המכרז שצורף למסמכיוסח הנ
הס 6.9.8 של    כיה,  ז ב  רבהמו  ספקר  למען  המצאת  במקרה  ביטוחי  אי  אישור 

( ב'הקבלן  מאחריות  (1)  ב'נספח    לרבות  (נספח  פטור  מתן  על  , הצהרה 
למנוע ממנו את    תרשאי  האת  החברה  , )הקבלן(  עציהמי  כדין על יד  מהחתו

 . כנדרשהחתומים  המסמכיםהצגת  בשל אי ע העבודותצובימועד תחילת 
במקרה של  מובהר בזה, כי    לעיל,   6.9.8מור בסעיף  ומבלי לגרוע מהאבנוסף   6.9.9

 תרשאי חברהה האת לעיל,  6.9.8מור בסעיף אכ ,מסמכי הביטוחאי המצאת 
)לראות   א  (הקבלןבמציע  שהפר  הכמי  זכיי  הסכםת  את  לבטל  של   ותו/או 
 .במכרז (הקבלןהמציע )
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ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי  ש כי בשלב הגשת דגיו 6.9.10
ב   המבטחים וחאלא  המציעתימה  של  המהווחותמת  והצהרת  אישור    ים, 

ע בדק  כי  ואין  המציע  מבטחיו  התנאים  כל  להם  ם  הנוסח,  לגבי  הסתייגות 
 . דרשיםם הנהביטוחיי והכיסויים

 
   ערבויות .7

  

מותנית,  כל   7.1 בלתי  מקורית  בנקאית  ערבות  להצעתו  לצרף  חייב  במכרז  משתתף 
ישראל בנק  של  המצואוטונומית,  בנוסח  כרי,  לטובת   2טופס  ף  המכרז  לתנאי 

 "(. הערבות)להלן: "  ₪ _60,000___ של החברה, בסך 
 

  קבעה.  המכרז  במסמכי  המפורטים  התנאים  בכל  לעמוד  חייבת  הבנקאית  הערבות 7.2
 בהתאם   בנקאית  ערבות  צורפה  לא  להצעה  כי,  הבלעדי  דעתה  שיקול  פי  על,  החברה
 .הצעה תהוא את לפסול תאירש  החברה תהיה , לעיל לאמור

 
החברה רשאית לדרוש את הארכת תוקף   30/01/2022תוקף הערבות יהיה עד ליום   7.3

 להאריך)ארבעה( חודשים נוספים והמציע יהיה חייב במקרה כזה    4הערבות למשך  

 הערבות.  את תוקף
 

החברה תהא רשאית להגיש את הערבות לפירעון כל אימת שהמשתתף לא יעמוד   7.4
 י תנאי המכרז.ל פייבויותיו עבהתח

 

 בין  חוזה  חתימת  לאחר,  במכרז  זכו  לא  אשר  למציעים  יוחזרו  הבנקאיות  הערבויות 7.5
  בדבר  החלטה   קבלת   לאחר  ימים  60  -מ  יאוחר  ולא,  במכרז  הזוכה   לבין   החברה
 . במכרז הזוכה

 
 

 

 תוקף ההצעה  .8
 

נוספים  שים ( חוד)ארבעה 4-תוקף ההצעה יוארך ב 30/01/2022 םעד ליוההצעה תהיה בתוקף  
  עפ"י דרישת החברה.

 
 וסיור קבלנים   פגשמ .9
 

המפגש: משרדי    נקודת  0001:  בשעה09/09/2021     ביוםיתקיים  וסיור קבלנים  מפגש מציעים  
ומהווה תנאי סף    חובה  במפגש המציעים וסיור הקבלנים הינהההשתתפות   .בסכניןהחברה 

   .להשתתפות במכרז
 

 נויים  ת ושיהבהרו . 10
רשמשתתפ 10.1  )ים  משבעה  יאוחר  לא  עד  לחברה,  בכתב  הבהרה  שאלות  להפנות  (  7אים 

 . 04-6741221 ימים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות, וזאת באמצעות פקס מס' 
 

תענה   10.2  הבלעדי,  דעתה  שיקול  פי  על  הצעות    –החברה,  להגשת  האחרון  המועד  עד 
המש  -למכרז של  הבהרה  שיתלשאלות  במכרז  במשקבלתתפים  כאמור  רדיה  ו  בכתב 

 לעיל.  אי קבלת תשובות מצד החברה לא יהווה עילה להארכת מועד להגשת ההצעות. 
 

להכניס שינויים ותיקונים   -עד המועד האחרון להגשת הצעות למכרז  -החברה רשאית  10.3 
 במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים.  
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לשא  תשובות 10.4  מפגש   לחברהופנו  שה  לותוהבהרות  במסגרת  שיימסר  המידע  בכתב, 
בכתב  ישלחו  המכרז,  במסמכי  החברה  שתכניס  תיקון  ו/או  שינוי  כל  וכן  המציעים, 

, עפ"י מספר שהשתתף במפגש המציעיםבפקס' ו/או בדואר רשום ו/או בדוא"ל לכל מי  
 .   שמסר במפגש המציעיםהפקס' ו/או המען /או הדוא"ל 

 
דכונים שניתנו בכתב ע"י החברה כאמור לעיל יחייבו את  ות ועהבהר  ות,אך ורק תשוב 10.5 

החברה, הם ייחשבו לכל דבר ועניין כחלק מתנאי המכרז והצעת המציע, והם יצורפו 
 על ידי המציע להצעתו, כשהם חתומים וממולאים, ככל הנדרש. 

 
 בחינת ההצעות  . 11

 
כלל 11.1  להתחשב  לא  רשאית  שהיא    החברה  סבלתבהצעה  אבירה  י  תנאיה  בשל בשל  ו 

כדבעי.  ההצעה  הערכת  מונע  החברה  שלדעת  באופן  המכרז  לתנאי  התייחסות  חוסר 
 מחירים בלתי סבירים עלולים לגרום לפסילת ההצעה. 

 
כל שינוי או תוספת   11.2  ו/או  ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי  אי הגשת הצעת מחיר 

ידי   ליהם, ס אביחכל הסתייגות  שייעשו במסמכי המכרז או   על  שינוי או תוספת    בין 
 בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

 
כהצעה   11.3  הצעה שהיא  כל  או  ביותר  הזולה  ההצעה  את  לקבוע  מתחייבת  אינה  החברה 

 הזוכה. 
 

מסמ 11.4  ו/או  פרטים  מהמשתתפים  לדרוש  רשאית  והחברה  נוספים  הרות  הב  או/כים 
השלמות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון   נוספות ו/או

כאמור.   שיקוליה,  במסגרת  והצעתו,  המקצועי  ניסיונו  הכלכלי,  חוסנו  המשתתף,  את 
כן,  לעשות  שסירב  כמי  ייחשב  כאמור,  מסמכים  ו/או  פרטים  הקבלן  המציא  לא 

 את הצעתו.  והחברה תהא רשאית לפסול
 

לבחו  החברה 11.5  המשתתף  רשאית  של  וכושרו  אמינותו  את  ההצעות  בחינת  במסגרת  ן 
 לבצע את החוזה המוצע ואת ניסיונו. 

 
כלים   11.6 ציוד,  צוות העובדים,  , בוכיו"החברה רשאית לדרוש מן המשתתפים להציג את 

ז, וכתנאי להחלטה במכרכדי לוודא שאלה תואמים את דרישות מסמכי המכרז, קודם  
 .וה בכייזל

 
 הודעה על תוצאות המכרז  . 21

 לזוכה במכרז תימסר הודעה בפקסימיליה ו/או בדואר רשום.  12.1 
 

הערבות    12.2  רשום.  בדואר  בכתב,  הודעה  כך  על  יקבל  תתקבל  לא  שהצעתו  משתתף 
לבין  החברה  בין  חוזה  חתימת  לאחר  לו  תוחזר  במכרז  הצעתו  עם  ידו  על  שהומצאה 

 טה בדבר הזוכה במכרז.ם לאחר קבלת החליימ 60 -יאוחר מ כרז ולא הזוכה במ 
 

נפרד  12.3  בלתי  כחלק  מצורף  שהעתקו  חוזה,  ייחתם  החברה  לבין  במכרז  הזוכה  בין 
 ממסמכי המכרז.   

 
תוך   12.4  החוזה  על  יחתום  במכרז  למועד   7הזוכה/זוכים  עד  לכך.  שיידרש  מיום  ימים 

הער  את  הזוכה  יחליף  החוזה  להצעחתימת  שצורפה  בערבובות  ביצוע תו  להבטחת  ת 
 נוסח כתב הערבות המצורף כנספח ב' לנוסח החוזה המצ"ב.  החוזה, ב

 
החוזה   12.5  על  החתימה  למועד  הזוכה    ודות,העב  לתחילת  צו  לקבלת   וכתנאיעד  ימציא 

את כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם לתנאי המכרז, ובכלל )הקבלן(  
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בין השאר על קיו זה,  ביטוחי,  אישור  ב' לחוזה(  הקבלן  ם  ידי   )נספח  על  כדין  חתום 
ב'  , וכן את )חברת הביטוח הצהרת  לרבות  פטור מנזקים    –( הצהרת הקבלן  (1)נספח 

נוסח הכול בהתאם ל( חתומים כדין על ידי הקבלן  (2)נספח ב'  )עבודות בחום    –הקבלן  
 .מכרזכי ותנאי הומהווה חלק בלתי נפרד ממסמהנדרש במסמכי המכרז, 

  
היה והמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, תהא החברה רשאית  12.6 

החל   למשתתף,  בכתב  בהודעה  במכרז  הזכייה  את  ידי לבטל  על  שייקבע  בתאריך 
המעוות   את  לתקן  נדרש  בה  הודעה  למשתתף  שניתנה  לאחר  וזאת  בהודעה  החברה 

ודעה. אין בסעיף זה שנקבע בההודעה ותוך זמן  והמשתתף לא תיקן המעוות בהתאם ל
 לגרוע מזכויות החברה על פי כל דין.כדי 

 
במכ 12.7  הזכייה  את  לבטל  רשאית  החברה  תהא  לעיל,  לאמור  במקרים בנוסף  גם  רז 

 הבאים: 
 

כשיש בידי החברה הוכחות, להנחת דעתה, כי המשתתף או אדם אחר מטעמו   12.7.1  
מענק,  שוחד,  הציע  או  טובת    נתן  או  כלשדורון  הזכייה הנאה  עם  בקשר  הי 

 .  במכרז
 

התברר לחברה כי הצהרה כלשהי של המשתתף שניתנה במכרז אינה נכונה, או   12.7.2  
לחברה עובדה מהותית אשר, לדעת החברה, היה בה כדי   שהמשתתף לא גילה

 להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז. 
 

רש 12.8 לעיל,  כאמור  במכרז  הזכייה  להגישבוטלה  החברה  הערב  אית  הבנקאית את  ות 
ה לגבייה וכן למסור את ביצוע המכרז למי שייקבע על ידה והמשתתף יפצה את  שביד

 .  החברה על כל הפסד שיגרם לה בגין כך
 
 

 שמירת זכויות  .13
 

החברה תהא רשאית לפצל את העבודה, ולמסרה לביצוע למספר מציעים ו/או לפרקי   13.1
 . קול דעתה הבלעדיביצוע שונים לפי שי

 
ביצוע שונים   13.2 פרק או פרקי  הזכות שלא למסור לביצוע  החברה שומרת לעצמה את 

 אף לא לאחד מהמציעים.
 

לקבל   13.3 רשאית  או  החברה  העבודה  כל  את  ולבצע  ממנה,  חלק  או  כולה  ההצעה  את 
לכל  ל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, והזוכה לא יהיה זכאיוחלק ממנה, הכ

 וספת מחיר בשל כך.י ו/או תי ו/או שיפופיצו
 

א 13.4 לצורך  הן  שמצוינות,  ככל  המכרז,  במסמכי  המצוינות  ואין והכמויות  בלבד,  מדן 
 חברה.  בהן כדי לחייב את ה

 
בסעיפים   13.5 כאמור  החברה  תהווה   13.3ו/או    13.2ו/או    13.1החליטה  לא  לעיל, 

בשיעור ההנחה המוצע עילה לשינוי  זו  ו/או לתביעת פהחלטתה  הקבלן.   יצוי מצדת 
  

החברה רשאית, ללא כל נימוק נוסף, לפסול הצעה שישנו פער משמעותי בינה לבין   13.6
 דעתה הבלעדי של החברה. האומדן של המכרז, על פי שיקול

 
 אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא. 13.7
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מכל סיבה שהיא,   המכרז,לבטל את  שומרת על זכותה  מבלי לפגוע באמור, החברה   13.8
בכל מועד שהוא, לרבות לאחר הגשת הצעות, ולמציעים לא תהא טענה ו/או תביעה  

 כנגד החברה בשל כך. 
 

בעבר   13.9 עבורה  ביצעו  אם  השאר,   בין  מציעים,  של  הצעות  לדחות  רשאית  החברה 
שכישוריה לדעת  שנוכחה  או  רצונה,  לשביעות  שלא  מספיקים  עבודות  אינם  לפי  ם 

 ל דעתה.  שיקו
 
 כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה.  13.10 

המכרז אלא לצורך  המשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי  
ניתנים   הם  החברה,  של  רכושה  הם  המכרז  מסמכי  זה.  במכרז  הצעה  והגשת  הכנת 

ד  עד המוע  ו להחזירם לחברהלמציע בהשאלה לשם הכנת הצעתו והגשתה בלבד ועלי
ל ההצעות  להגשת  אין  האחרון  יגיש.  לא  אם  ובין  ההצעה  את  יגיש  אם  בין  מכרז, 

ם, להעתיקם או לצלמם או להעבירם לאחר ריהמציע רשאי, בין בעצמו ובין ע"י אח
 או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

 
 

 הסתייגות  .14

בד בין  הוספה,  של  בדרך  בין  שינוי,  כל  להכניס  וביאין  מחיקה  של  אורך  בכל  אחר,  ן  פן 
כ המכרז.  כל במסמכי  או  וסוג,  מין  מכל  המכרז,  במסמכי  שייעשו  תוספת  או  שינוי  ל 

י על  בין  לגביהם,  דרך הסתייגות  בכל  או  לוואי  במכתב  ובין  המסמכים  בגוף  תוספת  די 
מאותו  להתעלם  רשאית  תהא  החברה  ולחילופין  ההצעה,  לפסילת  לגרום  עלולים  אחרת, 

 קול דעתה המוחלט של החברה.  י שיל לפוהכ  -או הסתייגות  שינוי
 
 

 מחירים .15

תכלו המציע  של  כל  ההצעה  ואת  החומרים  העבודה,  כל  את  לרבות  ההוצאותל  והרווח, 
מכי המכרז.  במס אחרת  ורש, אלא אם כן  צוין במפ3טופס  ', כמפורט בוכומסים, היטלים  

 . ההצעה לא תכלול מע"מ
 

 הוצאות  .16
ה  מיןהוצאכל  מכל  שה  ות,  ה וסוג  בהכנת  הכרוכות  במכרז, וא,  ובהשתתפות  למכרז  הצעה 

 יחולו על המשתתף ולא יוחזרו לו מכל סיבה שהיא.  
 
 
 

 ,  רב בכבוד                          
 
 

 מ "מי הגליל תאגיד המים והביוב האזורי בע
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 מספר מציע: ______________ 
 ( )ימולא ע"י החברה 

 
 

 1טופס 
 ד לכבו

 יד המים והביוב האזורי בע"מ יל תאגמי הגל
 סכנין 

 
 ג.א.נ., 

 09/2021הצעת משתתף למכרז מס' הנדון: 
 

מס'   מכרז  מסמכי  כל  את  זהירה  בחינה  ובחנו  בעיון  שקראנו  לאחר  הח"מ,  בין  09/2021אנו   ,
  הירים ומתחייבים המצורפים ובין שאינם מצורפים אך מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, מצ

 קמן:בזה כדל
 

  שינויים   או/ו  עדכונים  לרבות,  נספחיו  כל  על,  המכרז  במסמכי  המפורטים  לתנאים   מסכימים  אנו .1
"(, המכרז  מסמכי"  או"  ההצעה  מסמכי"  -  ביחד  הנקראים)  בכתב  לעת  מעת  בהם  שנערכו

 .המכרז נשוא העבודות לביצוע החוזה את להוות יחד כולם והעתידים

 מקום  את  ראינו,  באתר  סיירנו  כי,  המכרז  במסמכי  רמוהא  כל  את  קראנו  כי  בזה  םמצהירי  הננו .2
  עלויות   על   המשפיעים  האחרים  הגורמים  כל  כי  וכן  העבודות  לאתר  הגישה  ותנאי  העבודה
  נשוא   העבודות  לביצוע  הצעתנו  את  ביססנו  לכך  ובהתאם,  לנו   ומוכרים  ידועים  וביצועה  העבודה
  על   המבוססות  דרישות  או  תביעות  כל  גנצי  לא  יכ  מצהירים  אנו  ןכ"(.  העבודות: "להלן)  המכרז
 .  אלו  טענות על מראש בזה מוותרים ואנו המכרז מסמכי של ידיעה אי או הבנה אי של טענות

  כל   על  עונה  הצעתנו  כי,  במכרז  הנדרשים  התנאים  בכל  עומדים  אנו  כי  בזה  מצהירים  אנו .3
 המכרז   נשוא   דותהעבו  צועלבי  והיכולת  יון הניס,  הידע  ברשותנו,  המכרז  שבמסמכי  הדרישות

  לביצוע   המתאימים  הכלים,  הציוד  כל  ברשותנו  נמצאים   כי  וכן,  גבוהה  וברמה  מקצועי   באופן
 הכל,  המכרז  נשוא  העבודות  לביצוע  הדרושים  האדם  וכוח  ההספק,  האיכות  מבחינת  העבודה
 . שיידרש הזמנים ללוח ובהתאם המכרז במסמכי כמפורט

 מסמכי   פי  על  התחייבויותינו כל  אחר  ולמלא  המכרז  מסמכי  תהוראו  אחר  למלא  מתחייבים  הננו .4
 איננו   כי   מצהירים  אנו.  חוק  כל  הוראות  על  קפדנית  שמירה  תוך,  ואמינות  במהימנות  המכרז 
 או,  אחר  גורם  לשום  זה  במכרז  מהשתתפותנו  כתוצאה   שברשותנו  מידע  כל  להעביר  רשאים
 .זה רזכמ במסגרת שלא  כלשהו שימוש בו לעשות

 במסמכי  המפורטות  העבודות  את  לבצע  מתחייבים  הננו,  לעיל  האמור  יותמכלל  ערולג  מבלי .5
,  השאר  בין,  כולל,  המכרז  מסמכי  להוראות  בהתאם,  למכרז  בהצעתנו  כמפורט  בסך,  המכרז

 להנחת  האמורות  העבודות  את  לסיים  עצמנו  על  מקבלים  והננו,  במסגרתו  ההתקשרות  חוזה
   .שיידרש הזמנים ובלוח הגמורה דעתכם

6.  

מ 6.1 תזכה,    ,םיתחייבאנו  שהצעתנו  הנדרשים  ככל  הביטוחים  את   המכרז  במסמכילבצע 
פרק ה' "אחריות וביטוח, סעיף התקשרות",    חוזה"  ב'טים במסמך ים המפורתנאם לתאבה
יד   ביטוח"  42 לאלו"  הקבלן  יעל  בידיכם  תחיל  הפקיד  ממועד    העבודותע  צובית  יאוחר 

   :וכתנאי לתחילתן את

הקבלן"  ביטוח  ר"אישו   כםהסל  ב'נספח   א. ידי  י  על  כדין  חתום  מבטחי  כשהוא 
 הקבלן.
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לנזקים"  כםסהל  (1)  ב'נספח   .ב כדיחת,  "הצהרת הקבלן פטור מאחריות  על ומה  ן 
 . ידי הקבלן

 . הקבלן ידי ן עלכדי םותח , "תנאים מיוחדים לעבודות בחום" הסכםל (2) ב'נספח  .ג

יטוח הנכללות במכרז ואת הוראות הבינו את חטת מבידיעל  באנוה  י כ  םיריהמצכמו כן הננו   6.2
  ת ך עבורנו אלערו  ייבותמכרז במלואן וקיבלנו ממבטחינו התחי הלפ  ואיפיון העבודותמהות  

 ידכם.   ם הנדרשים עלהביטוחי

כי   6.3 מתחייבים  בו  הננו  הזוהצכ  עתנוהצ  בחריתבמקרה  דרישותיכם   ,כהעה  במלוא  נעמוד 
 .  הםפחיל נסת, ערותקשהה הסכםו זרמסמכי המכ ט בפורלעניין ביטוחים כמ

כי    –לעיל  פעל כאמור  אם לא נמבלי לגרוע מזכותכם לכל סעד אחר,   6.4   יו תה  אנו מסכימים 
ת ר אשהפ  יכלפינו כמ  לפעול  ו/אוחילת ביצוע העבודות  תלמנוע מאתנו את מועד    רשאים  

 .ו/או לא עמד בתנאי המכרז םכסהה

זכא  מיםמסכי  הננו 6.5 תהיו  חייאך  ים  כי  ללא  בבים,  ידכם,   נועתהצראות  על  ובקבלתה  זו 
ל הליך כ  ם כי אתם תהיו רשאים לנהלמי מסכי  וואנ  לנולבינכם. ידוע    ינומחייב בינ  הסכם

ל ידוע  כן  מתוקנות.  הצעות  הגשת  לבטל    נושענינו  רשאים  מועד   כלב  רזהמכאת  שתהיו 
 . בזוכה  לבחירה לאחר הגשת ההצעות ועדהוא, לרבות ש

  לחייב   כדי  לכם  בהגשתה  או  זו  בהצעתנו  באמור  שאין  תנולידיע  בא הו  כי  בזאת  םירימצה  הננו .7
,  זכאים   תהיו  כי  מסכימים  אנו.  הצעתנו  של  כלשהי  בדרך  ידכם  על  קיבול  להוות  כדי  או/ו  אתכם

  ואנו  לנו ידוע. לביניכם  בינינו מחייב חוזה ידכם על ובקבלתה  זו בהצעתנו  לראות, חייבים לא אך
  לנו   ידוע  כן.  מתוקנות  הצעות  הגשת  שענינו   יךלה  כל  הלנל   רשאים  תהיו  םתא  כי  מסכימים

 מתן  למועד  ועד  ההצעות  הגשת  לאחר  לרבות,  שהוא  מועד  בכל  המכרז  את  לבטל  רשאים  שתהיו
 . עבודה התחלת צו

 ומחייבת  בתוקף  ועומדת  תיקון  או  שינוי,  לביטול  ניתנת  אינה,  חוזרת  בלתי  היא  זו  הצעתנו .8
 יוארך  ההצעה  תוקף.  ההצעה  להגשת  האחרון   דמהמוע  יםחודש(  ארבעה)  4  של  לתקופה  אותנו
 לדרוש   רשאים  תהיו  זה  במקרה.   החברה  דרישת  י" עפ,  חודשים (  ארבעה)  4  של  נוסף  זמן  לפרק

 . בהתאם הערבות תוקף הארכת את מאתנו

 ל כ  על ,  בה  המפורטים  התנאים   יהיו,  ונתקבלה  נבחרה  הצעתנו  כי  בכתב  שורכםיא  קבלת  עם  מיד .9
 . תנווא המחייב חוזה, נספחיה

,  כך  לשם  ידכם  על  שיקבע  במועד,  למשרדכם  לבוא  מתחייבים  הננו,  תתקבל  הצעתנו  אם
  המבטח   אשור  את,  המכרז  במסמכי  כנדרש,  החוזה  לביצוע  בנקאית  ערבות  בידיכם  ולהפקיד

  י פ  על המצאה הטעונים הנוספים  המסמכים כל ואת ( מקור עותק) החוזה במסמכי הנדרש בנוסח
  ממסמכי   חלק  המהווה  החוזה  מסמכי   על  לחתום  כן  וכמו,  תכםישדר  פי  לעו  המכרז   מסמכי
 .  המכרז

  בהתאם  ידכם  על  שיקבע  בתאריך  העבודות  בבצוע  נתחיל,  תתקבל  הצעתנו  אם  כי  מתחייבים  אנו .10
 להינתן  עשוי  העבודה  התחלת   צו  כי  לכך  מודעים  הננו  וכן,  ידכם  על  שיינתן  עבודה  התחלת  לצו

  בהתאם   העבודות  בבצוע  להתחיל  ערוכים  נהיה  אנו  כי  יריםומצה  ביותר  קצרה  בהתראה
 . המרבית ובמהירות

 כטופס  שצורף  בנוסח)  המכרז  במסמכי  כנדרש  לפקודתכם  ערוכה  בנקאית  ערבות  בזאת  מצורפת .11
 (. המכרז במסמכי 2

 נחזור   םא   או  לעיל  המפורטות  מהתחייבויותינו  התחייבות  נפר  אם  כי  לנו  ידוע  כי  מצהירים  אנו .12
  סכום   את  לחלט,  זכויותיכם  ביתר  לפגוע  מבלי,  זכאים  תהיו  אתם,  מהצעתנו  כלשהי  ךבדר   בנו

  בשל  לכם  שנגרמו  וההוצאות  הטרחה,  הנזקים  על  מראש  ומוערך  קבוע  כפיצוי  הבנקאית  הערבות
 . המכרז ניהול במהלך או/ו חוזה הפרת בשל או/ו התחייבויותינו הפרת

  לא   מתחייבים  ואנו  אחרים  מציעים  םע   תיאום  או/ו  קשר  ללא  שתמוג  זו  הצעה  כי  מצהירים  אנו .13
 .במכרז  הזוכה על החברה הודעת קבלת למועד עד לאחרים הצעתנו פרטי גלוי את ולמנוע לגלות

   

  המשפיעים   האחרים  הגורמים  וכל,  פרטיהם  כל  על  המכרז  מסמכי  כל  את  הבנו  כי  מצהירים  אנו .14
  מגישים   ואנו,  הצעתנו  תא  ביססנו  לכך  בהתאם  וכי  , לנו  ומוכרים  ידועים  העבודה  הוצאות  על

 . המכרז  במסמכי המפורטים בתנאים, המכרז נשוא העבודות לביצוע הצעתנו את בזאת
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 למסמך ב' במסמכי המכרז.  נספח ט', "הצעת הקבלן"הצעתנו מוגשת על גבי  .15
בגדר    יהיו  לעיל  כאמור  ידי  על  הוצעו  אשר  למח  הפחתההאחוזים  שמוביחס  כפי  פיעים  ירים 

 . יות כמובכתב ה 
 .לעיל כאמור להוראות בהתאם  תוגש שלא הצעה לפסול רשאית  תהא החברה כי, לנו עידו

 

 . המכרז מסמכי י" עפ, הדרושים הטפסים או/ו הנספחים כל מצורפים זו להצעתנו .16
 

 הקבלן   לבחירת  שיקוליה  שבמסגרת  לכך  מסכימים   אנו   וכי  לנו  ידוע  כי  מאשרים   אנו,  בנוסף .17
 חובת  לתקנות  22  בתקנה  שנקבעו  המידה   אמות  את,  תריה  בין,  החברה  ולתשק,  הזוכה

 פי  על  המכרז  במסמכי  הנדרשים  בתנאים  הקבלן  של  עמידתו  את  וכן,  1993-ג"התשנ,  המכרזים
 .החברה של הבלעדי דעתה שיקול

 שבשמו  התאגיד  במסמכי  הקבועות  והסמכויות  המטרות  בגדר  הינה  הצעתנו  כי,  מצהירים  אנו . 19
  דין   י"עפ  מניעה  כל  אין  וכי,  זו  הצעה  על  התאגיד  בשם   תוםחל  זכאים  אנו  וכי,  ההצעה  מוגשת

 . זו הצעה על לחתימתנו הסכם או
 ,רב בכבוד     

        _____________________  _____________________ 
                                                                  תאריך                                                                                 הקבלן    

 (הקבלן וחותמת חתימהה מורש חתימת) 
 

                                        ( דפוס  באותיות) הקבלן שם
                                         החתימהה מורש שמות

       (לפרט נא-אחר/שותפות/חברה)  משפטית אישיות
          ת כתוב

          טלפון ' מס
          פקס' מס

           מורשה עוסק מספר
          הקבלנים  ברשם רישום' מס

 
 חתימה  אישור

 
 

 מזהה'  מס____________________    של  ד"עו_______________________    מ"הח  אני
"להלן ______________)   ה "ה  חתימות  כי  בזה  מאשר "(  הקבלן: 

  על   חתמו  אשר_______________________,    -ו___________________  ____________
 .ועניין דבר לכל הקבלן את מחייבות, הקבלן חותמת בצירוף,  זו הצעה

 
 
 

 ___________________  _______________________ 
 ד "עו חתימת              תאריך   

 ( שיוןיר' מס +חותמת +חתימה) 
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 2 פסטו
 
 

 
 לתנאי המכרז  7ית בהתאם לסעיף א בות בנקנוסח ער

 
 לכבוד 

 מי הגליל תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ 
 סכנין 

 
 ג.א.נ., 

 ___________  מספר בנקאית  ערבות: הנדון
 

 
)  מזהה'  מס____________________________    בקשת  פי  על :  להלן ______________ 
:  במילים)₪    ___60,000__  לסך  דע  סכום  כל  ילוקסל  כלפיכם  בזה  ערבים  אנו"(  המבקשים"

במג  פומבי  במכרז  השתתפותם  עם   בקשר  זאת (,  ח"ש  אלף    ___ששים__ המים  רשת  ד 'שיקום 
מס כביש  ב  -  85  'אלכרום    כל   ביצוע  ולהבטחת  ,09/2021'  מס  מכרז ,  השלמות  'שלב 

  .וגרתבמס ההתקשרות חוזה, השאר בין, כולל, המכרז מסמכי פי על התחייבויותיהם
 

  דרישתכם  קבלת  מיום  ימים  14  תוך  ל"הנ  לסך  עד  סכומים  או  סכום  כל  לכם  לםלש  יםייבמתח  אנו
 כלשהו  בתהליך  דרישתכם  את  לנמק  או  לבסס  עליכם  להטיל  מבלי,  אלינו  שתגיע  בכתב  הראשונה

  דרך   בכל  או  משפטית  בתביעה  המבקשים  מאת  תחילה   הסכום  את   לדרוש  או,  כלשהו  באופן  או
  כלשהו   לחיוב  בקשר  למבקשים  לעמוד  שיכולה  כלשהי  נההג  טענת  כלפיכם  לטעון  ליומב,  אחרת

 .כלפיכם
 

, דרישות  במספר  או  אחת  בפעם  ל"הנ  הסכום  של  תשלומו  את  מאתנו  לדרוש  רשאים  תהיו  אתם
 הסך  על  יעלה  לא  דרישותיכם  שסך  בתנאי,  בלבד  ל"הנ  מהסכום  לחלק  מתייחסת  מהן  אחת  שכל

 .ל"הנ הכולל
 
 

 . לביטול ניתנת ולא תלויה ובלתי תחוזר בלתי הינה זו ערבות
 

 .בכלל ועד 03/01/2022 עד בתוקפה תישאר זו ערבות
 . תענה לא  30/01/2022 אחרי אלינו שתגיע דרישה
   .ומבוטלת בטלה זו ערבותנו  30/01/2022 יום לאחר

 
 .שהיא צורה בכל  ולהסבה להעברה ניתנת אינה זו ערבות

 
 ערבות   כתב  לעניין  כדרישה  תחשב  לא  במברק  או/ו  אלקטרוני  באמצעי  או/ו  בפקסימיליה  דרישה

 .זה
 , רב בכבוד    

 
 _________  בנק
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   3טופס 

 
 תנאים כלליים  -09/2021כתב כמויות ומחירים למכרז מס' 

 

התנאים  . 1 בכל  המחירים  בהצעת  התחשב  כאילו  זה  במכרז  המשתתף  הקבלן  את  רואים 
 המפורטים במכרז זה על כל מסמכיו.

 
ההצע הת  אתמשתתף  קבלן  הכרוכות    כוללת  ההוצאות  התנאיםכל  הנזכרים  במילוי 

 במפרטים, בתכניות, בכתב הכמויות ובכל המסמכים הכלולים במכרז זה.
 

החברה לא תכיר בכל טענה הנובעת מאי הבנת או טעות בהבנת תנאי כלשהו במכרז או 
        מאי התחשבות בו.

 
מחיר העבודה ייחשב  הטכני,    המפרטלהוראות    ל, ובכפוףמבלי לגרוע מכלליות האמור לעי . 2

 לל את ערך: על ידי הקבלן ככו
 

הקשורים   א.      או  בעבודה  הנכללים  העזר  וחומרי  לסוגיהם  המוצרים  החומרים,  כל 
 בה, והפחת שלהם. 

  
 כל העבודה הדרושה לשם ביצוען השלם של העבודות נשוא מכרז זה.  ב.    
 

 דרכים זמניות, וכד'.  בציוד, במכונות, רים, בדה, במכשיהשימוש בכלי עבו ג.    
 

המכרז,  ד.  למסמכי  בהתאם  העבודה  ביצוע  לצורך  הדרושים  הזהירות  אמצעי  כל 
 לרבות מחסומי תנועה, הכוונת  תנועה ושילוט וכד'. 

 
שמירתם,   ד.     אחסונם,  פריקתם,  העמסתם,  העבודה,  למקום  הנ"ל  כל  הובלת 

 וממנו.  העבודהדים לאתר ם וכן הובלת עוב החזרת
 

 המסים והאגרות למיניהם, דמי ביטוח וכד'.  ה.    
 

  עבודות המדידה, הסימון והתכנון שיידרשו. ו.     
 

ההיתרים   ז.  האישורים,  כל  והשגת  דין,  עפ"י  המוסמכות  הרשויות  כל  עם  תיאום 
 והרישיונות הדרושים לצורך ביצוע העבודות. 

 
 .בת וחגלילה, ש גין עבודתההוצאות הנדרשות בכל  ח. 
 

 ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפים ממנו.   ט. 
 

 ההוצאות בגין הכנת תוכניות לכל סוגי העבודות.  י.  
 

 כל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי תוכניות או מסמכים אחרים על פי המכרז.  יא.  
 

 אספקת וצריכת מים, חשמל וטלפון.   יב. 
 

 שות עפ"י מסמכי המכרז.  ת הנדרהבדיקוכל סוגי דגימות, ודמי בדיקות,  יג. 
 

המידע  יד.  מערכות  עדכון  דיווח,  עזר,  ואביזרי  הרכבה  מכלולי  מושלמת,  התקנה 
 הרלבנטיות עפ"י הנחיות החברה, תיעוד ושירותים הנדסיים.  
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ובכלל   טו.     והעקיפות,  הישירות  הקבלן,  של  הכלליות  ההוצאות  הוצאותיו  כל  זה 

והמקרהמוקד וכן  מות  אשר    אחרות  הוצאותיות  שהוא,  סוג  מאיזה  שיידרשו 
הקבלן,   של  התקורה  כל  זה  ובכלל  אותן,  מחייבים  מסמכיו  ו/או  המכרז  תנאי 
ידועות עתה   כולן  בין שההוצאות האמורות  והערבויות,  הוצאות המימון  לרבות 

 לצדדים, ובין שהן תיוודענה להם בעתיד. 
 
 בדיקות . 4

 
לדר בדיקה  החברה רשאית  מכווש  התקניםשל  וציוד    הישראלי  ן  יחידה  או  פריט  כל  על 

 המוצעים על ידי הקבלן. הקבלן ישלם על חשבונו את הוצאות הבדיקה למכון התקנים. 
 
 ספרות טכנית . 5
 

מלאה    טכנית  ספרות  אספקת  גם  יכללו  יבוצעו  ו/או  שיסופקו  ועבודה  תוכנה  ציוד,  כל 
 ותיעוד.  

 
 אחריות . 6

 
ו אחריות לתקופה כפי שיוגדר במפרט  או מכלול יכללאו מוצרים ו//ודה לציוד מחירי היחי

ובמסמכי המכרז.  אין באמור במסמכי המכרז כדי לגרוע מהאחריות של הקבלן למוצרים  
 ו/או לעבודות עפ"י דין ו/או עפ"י אחריות יצרן. 

 
 עדכונים טכנולוגיים  . 7
 

לא תשלום נוסף זאת ל גיים, כל  ים טכנולו או למוצרים יכללו עדכונ/מחירי יחידה לציוד ו 
 מעבר למחירי היחידה המוגדרים בכתב הכמויות.

 
 
 
 
 

 חתימת הקבלן: _______________ 
 

 תאריך: ____________________ 
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 מספר מציע: ______________ 

 )ימולא ע"י החברה(           

 
 

 טופס 4  
 
 

 לכבוד 
 מ תאגיד המים והביוב האזורי בע"מי הגליל 

 סכנין 
 

 ג.א.נ., 
 

 ___________________ )שם המשתתף במכרז(   -אישור עו"ד :  הנדון
 
 
 

 (, הנני לאשר בזאת כדלקמן:"הקבלן"כעורך דינו של הקבלן )להלן: 
 
 

 שמו המלא של הקבלן )כפי שהוא רשום ברשם החברות/רשם השותפויות(:  .1

 

 הקבלן/מס' עוסק מורשה:מס' ההתאגדות של  .2
 

המ .3 בעלי  השמות  של  שקבלניות  )ובמקרה  שהין  תאגיד  שותפות  ל  שמות    -נו 
 השותפים הכלליים והמוגבלים( : 

 

 שמות המנהלים של הקבלן:  .4
 

 שמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את הקבלן: .5
 

 הרכב החתימות הנדרש על מנת לחייב את הקבלן: .6
 

מס'   .7 למכרז  הצעה  ידי  09/2021הגשת  על  פורסם  אשר  המים  ,  תאגיד  הגליל  מי 
האזו בע"מהביוב  שעליורי  חתמו,  ביצוע  ה  מורש  ה  וכן  הקבלן,  של  החתימה 

סמכויות  במסגרת  הינן  לביצוען,  בחוזה  וההתקשרות  המכרז  נשוא  העבודות 
הקבלן, בהתאם למסמכי ההאגד של הקבלן,  להסכמים שהקבלן הינו צד להם, 

 ועל פי כל דין. 
 
 
 

 ___________________________  _________________ _____ 
 

 _, עו"ד _____________          יך ארת 
 

 מ.ר. _________
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 טופס 5
 
 

 תצהיר 

 1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו
 2/2011ולפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 

 
הח"מ לאחר  _________________  ת.ז.  _________________    מרח'  ________________  אני 

הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר שים  עונפוי לכי אהיה צאת האמת ושהוזהרתי כי עלי לומר  
 כלהלן:

 
נציג   . 1 כ  ,("המשתתף"  :)להלן  ___________________אני  מכהן  ______  __________אני 

 את המפורט להלן. ,המשתתףמטעם ולהתחייב ואני מוסמך להצהיר במשתתף, 
 
המשת . 2 במכרז,  הצעות  להגשת  האחרון  למועד  ועד  זתף  אבעל  בס)כהגד   ולי יקה  ב)א( 2יף  ערתו 

ציבוריים  גופים  עסקאות  ציבוריים"  : )להלן  1976-התשל"ו  ,לחוק  גופים  עסקאות  לא    (("חוק 
לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין    ביותר משתי עבירותהורשעו בפסק דין חלוט  

מום,  שכר מיניי חוק  או לפ  ("םחוק עובדים זרי"  :)להלן  1991-והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א
 "(. חוק שכר מינימוםלן: ")לה 1987-התשמ"ז

 
)כהגדרתו בסעיף    ובעל זיקה אלילחילופין, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, המשתתף ו . 3

חלוט  ב)2 דין  בפסק  הורשעו  ציבוריים(  גופים  עסקאות  לחוק  עבירותא(  משתי  חוק    ביותר  לפי 
זרים   חועובדים  לפי  מינאו  שכר  חלפ ק  אולם  לפחוימום,  אחת  שנה  ההרשעה ה  ממועד  ת 

 האחרונה.  
 
  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9אני מצהיר, כי הוראות סעיף  כמו כן   . 4

"חוק שוויון זכויות"(, בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות, לא חלות על המשתתף.   –)להלן  
י שהנני מצהיר כי  הר  –יות חלות על המשתתף  ן זכוחוק שוויול  9סעיף    לחילופין, ככל שהוראות

 :הוא מקיים אותן, בין היתר כמפורט להלן

מעסיק  א • המשתתף  למ   100ם  לפנות  מתחייב  המשתתף  לפחות,  של  עובדים  הכללי  נהל 
סעיף   לפי  חובותיו  יישום  בחינת  לשם  החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה    9משרד 

 שומן; שם קבלת הנחיות בקשר לייל –ך מידת הצורכויות, ובלחוק שוויון ז

אם המשתתף התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים  •
תקשרות שלגביה התחייב כאמור לעיל, המשתתף החברתיים כאמור לעיל, ונעשתה אתו ה

  לחוק   9יף  יו לפי סעמצהיר בזאת, כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובות
 יישומן; ון זכויות, הוא גם פעל לשווי

המשתתף מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי סעיף זה למנהל הכללי של משרד  •
 ימים ממועד ההתקשרות, ככל שתהיה. 30, בתוך העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 
עט מומחי  ם, למובדים זריייה זו, עלא יועסקו על ידי המשתתף , לצורך ביצוע העבודות נשוא פנ . 5

ין בעקיפין, בין אם על ידי המשתתף  ובין באמצעות קבלן כוח אדם,  במישרין ובחוץ, וזאת בין  
 אתקשר.קבלן משנה או כל גורם אחר עמו 

 
אי  . 6 תהווה  זה  תצהיר  במסגרת  להתחייבות  בניגוד  זרים  עובדים  העסקת  כי   , למשתתף  ידוע 

 של הסכם ההתקשרות.   סודיתוה הפרה ירות, ותהועמידה בתנאי הסכם ההתקש
 
 בתצהיר זה:  . 7

ביהודה,  7.1 האוטונומיה  תושבי  זרים שהם  עובדים  למעט  זרים,  עובדים  זרים:  עובדים 
עזה, שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל,  שומרון וחבל  

וא עזה  רצועת  בדבר  ההסכם  יישום  לחוק  ו'  פרק  חל  יריחוושעליהם  )הסדרים   זור 
 . 1994-ני חקיקה(, תשנ"הים והוראות שונות( )תיקוכלכלי

 
 מומחה חוץ: תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה:  7.2

ידי   7.2.1     על  כדי הוזמן  כוח אדם,  כוח אדם או מתווך  תושב ישראל שאינו קבלן 
מומחיות  החוץ  לתושב  יש  שבו  בתחום  ישראל  תושב  לאותו  שירות  לתת 

 ית.ייחוד
 כדין.שוהה בישראל  7.2.2 
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 בכל תקופת שהייתו בישראל הוא עסק בתחום מומחיותו הייחודית. 7.2.3 
הכנסה חודשית אשר איננה נופלת  בעד עיסוקו בתחום מומחיותו תשולם לו   7.2.4

הלשכה  באתר  כמפורסם  שכיר,  למשרת  במשק  הממוצע  השכר  מפעמיים 
 לסטטיסטיקה. 

 
________________________ _ 

 חתימה 
 
 

 
 
 

 אישור עו"ד 
 
 
 

ביום   כי  בזה  מאשר  בפני ______הנני  הופיע  שברח'  במשרדי    ,________ ______עו"ד    , ______ 
מר  _____________  ת.ז.  _____________  ע"י  עצמו  זיהה  אשר   _________

  ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי  , המוכר לי אישית/_________________
בלעונשים   אהקבועים  נכונחוק  אישר  כן,  יעשה  לא  הצהם  עליה. ות  וחתם  הנ"ל  כי   רתו  לאשר  הריני 

ולהתחי להצהיר  מוסמך  המשתתף _______________  מטעם  יב 
 ______________________כאמור לעיל. 

 
 חותמת ___________________    עו"ד ____________________ 
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 מסמך ב' 
 

 ות זה התקשר וח
 
 
 
 
 
 

 2021ם ב_________ ביום _____ לחודש __________ ונחת שנערך
 
 
 בין 
 

   האיזורי בע"ממי הגליל תאגיד המים והביוב 
 "(החברה)להלן " 

 ; מצד אחד
 

 לבין 
 

 __________________, ח.פ. _____________ 
 מרח' __________________ 

 "( הקבלן)להלן "
 ; מצד שני

 
  ' שלב ב  -  85  'ד אלכרום כביש מס'המים במגרשת    שיקוםלז פומבי  פרסמה מכרוהחברה     הואיל

 ("העבודות: "להלן) 09/2021' מס מכרז , השלמות
 

 והקבלן הינו הזוכה במכרז;  והואיל 
 

 וברצון החברה להזמין מהקבלן עבודות כמפורט במכרז.   והואיל
 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן :
 

 י כלל  - פרק א' 
 

 לולות בו כדין הוראות החוזה. א וההצהרות הכדין המבו .   1
 

חוברת   מסמכי  לחוזה,  לא(,  המבוא  אם  ובין  בפועל  מצורפים  אם  )בין  הנספחים  המכרז, 
המפרטים )בין אם מצורפים בפועל ובין אם לא(, והצהרות הצדדים בו מהווים חלק בלתי 

 נפרד הימנו.
 
 
 הגדרות ופרשנות  .    2

לבחוזה       2.1 יהיו  דמונחיזה  הימני  בטור  המפורטים  המשמעות   ם  או  הפירוש  להלן 
 דלהלן: המפורטים בטור השמאלי

 
 המשמעות                                   המונחים              

 
החברה                            "המכרז" ידי  על  שהתפרסם  המים   להמכרז  רשת  שיקום 

כב'במג ב  -  85  'יש מסד אלכרום  מכרז         ותהשלמ  'שלב 
מס'   לפיו ,  09/2021פומבי  אשר  ומסמכיו,  נספחיו  כל  על 



 21 

נשוא בעבודה  הקבלן  הקבלן  זכה  הצעת  לרבות  החוזה, 
 הזוכה. 

 
 .מי הגליל תאגיד המים והביוב האיזורי בע"מ "החברה"                               

  
במ "הקבלן"                   לחוזהכהגדרתו  נצ  בוא  לרבות,  הקבלןזה,  של  , יגיו 

קבלן יורשיו,   כל  ולרבות  המוסמכים  שליחיו  מורשיו, 
או בשמו  החוזה,  הפועל  הוראות  פי  על  בביצוע  בשבילו 

 ובכפוף להוראות החוזה.
                 מהנדס החברה או מי שהוסמך לכך. "המהנדס" 

 
 העבודות. על  חברה לפקחבכתב על ידי ה מי שימונה "המפקח"               

 
תשי"ג "התקן"                           התקנים,  חוק  פי  על  תקן  של    1953-כמשמעותו 

 . 1982-ותקנות התקנים )תו תקן וסימן השגחה( התשמ"ב
 

תשי"ג   "תו תקן"                    התקנים  חוק  פי  על  תקן  תו  של                                                                    1953כמשמעותו 
 . 1982ותקנות התקנים )תו תקן וסימן השגחה( התשמ"ב 

           
שאינם  "החוזה"                ובין  שצורפו  בין  נספחיו,  כל  על  החוזה,  פירושו 

מכל   מסמך,  וכל  התוכניות,  המפרטים,  לרבות  מצורפים, 
פרטים  לרבות  בעתיד  לחוזה  שיצורף  שהוא  וסוג                                                                     מין 

 נוספים ו/או תוכניות נוספות או תוכניות משנות. 
 

של  "העבודות"     או"העבודה"  חלק  וכל  וההתחייבויות  והפעולות  העבודות,  כל 
לבצע,  הקבלן  שעל  וההתחייבויות  הפעולות  העבודות, 

די תוטל על יל עבודה שבהתאם לחוזה ונספחיו, לרבות כ
פקח על הקבלן בהתאם לחוזה ולרבות עבודות ארעיות המ

 הנדרשות לביצועו או בקשר לביצועו של החוזה.
 

המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם תבוצע  "מקום/אתר העבודה"    
לרשות  שיועמדו  אחרים  מקרקעין  כל  לרבות  העבודה, 

 החוזה.הקבלן לצורך ביצוע העבודות על פי 
 
ביצועה של כל עבודה על פי חוזה זה לשביעות רצונם של              ביצוע העבודה" "

 המפקח והחברה. 
 

צנרת,                                                                   "החומרים והציוד"     בניה,  חומרי  ואחר,  חשמלאי  מיכני,  ציוד 
עזר, חומרי  מגופים,  חיל  אביזרים,  צבעיםחלקי                                                                      ו/או  וף, 

 כל החומרים האחרים הדרושים לביצוע העבודה. 
 
הערבות שניתנה על ידי הקבלן להבטחת התחייבויותיו על  " הערבות"

 פי חוזה זה, כולן או מקצתן. 

 

הקבלן   "התמורה" של  בהצעתו  הנקוב  לבהסכום  יצוע כתמורה 
לר תוהחוזה,  כל  הנקוב בות  לסכום  שתיווסף  ספת 

שתופחת  הפחתה  כל  ולהוציא  החוזה  להוראות  בהתאם 
 להוראות החוזה.  מהסכום הנקוב בהתאם

 
נפרד  "התוכניות"                  בלתי  חלק  שיהוו  סטנדרטיים  ופרטים  תוכניות 

הקבלן ידי  על  ויוכנו  שהוכנו  התוכניות  ו/או   מהחוזה, 
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ידויאושרו   החברה,  על  כל  י  בתוכניות לרבות  שינוי 
כל  וכן  זה,  חוזה  לענין  החברה  ידי  על  בכתב  שאושר 

כמויות                                                                            וכתב  תוכנית 
זה  חוזה  לענין  המפקח  ידי  על  בכתב  שיאושרו  אחרים 

וכת תוכנות  וכן  לזמן,  כמויותמזמן  מזמןשיתו  בי   וספו 
 אושרו על ידי המפקח. לזמן, וי

 
הלשכה                        "המדד" ידי  על  המתפרסם  )כללי(   לצרכן  המחירים  מדד 

שיבוא  אחר  רשמי  מדד  כל  או  לסטטיסטיקה  המרכזית 
 במקומו. 

 
 רז. המדד הידוע במועד האחרון להגשת הצעות למכ                     "המדד הבסיסי" 

 
עבודה                                                                     בע"      וד הק"המד הזמנת  כל  הוצאת  במועד  הידוע  האחרון  המדד 

 לקבלן.
 

פלישת  "כוח עליון "                 מלחמה,  בלבד:  להלן  המנויים  המקרים  רשימת 
א מדינת  של  מזויינים  כוחות  עם  קרבות  )בין אויב,  ויב 

מלחמה  שהוכר לזה  אם  הסר ובין  למען  טבע.  ואסון  או( 
השבתות  שביתות,  מילואים  גיוס  כי  בזאת  מובהר  ספק 

 וסגר אינם נחשבים ככוח עליון. 
 
 

של      2.2 במקרה  יפורש  לא  בעתיד  יובאו  ואשר  הקיימים  השונים  נספחיו  על  זה,  חוזה 
     נו,            וונה העולה ממכהאלא לפי  סתירה, ספק, אי וודאות, או דו משמעות כנגד מנסחו  

ולסעיפי                  לסעיפים  החוזה  ולחלוקת  שוליים  לכותרות  לכותרות,  הזדקקות  כל  וללא 
 משנה. 

 
 נספחים .      3

מצורפים     3.1 הם  אם  בין  המכרז,  חוברת  מסמכי  יתר  וכן  להלן,  המפורטים  המסמכים 
 זה זה:נפרד מחו בפועל ובין אם לאו, מהווים חלק בלי

 
 

 .בנקאית ערבות נוסח'   א נספח

 .הקבלן ביטוחי אישור 'ב נספח
 .על מתן פטור מאחריות הצהרה (1ב' ) נספח
 . תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום (2ב' ) נספח
 .השלמה תעודת    'ג נספח
 .בטיחות  הוראות    'ד נספח
 .  תשלום הוראות   'ה נספח
 .המכרז נשוא לעבודות המיוחד המפרט   ו' נספח

   משרד   בהוצאת  -בניה  לעבודות  משרדין  הבי  הכללי  המפרט    'ז  פחנס
 המפורטים  בפרקים(  מצורף  לא)  האחרונה  במהדורתו,  טחוןיהב

 . בחוזה
 .  ופרטים  תכניות רשימת   'ח נספח
 . הקבלן הצעת  'ט נספח
 . כמויות כתב    ' י נספח
 . מסירה פרוטוקול  'יא נספח

 . תביעות ולחיס על רההצה ' יב נספח  
 הסביבה  על לשמירה התחייבות   'יג פחנס 
 (.מהחוברת בנפרד) .תוכניות   נספח יד' 
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ולשם הקיצור " יכונו להלן  זה,  חוזה  לעיל, לרבות  מסמכי                          כל המסמכים המפורטים 

 ".מסמכי החוזה" או "המכרז
 

ספק,       3.2 כל  הקבלןלמניעת  בזאת  ברשות  מצהיר  המסמככי  המהוו  חלקים  בלתי   וים 
נפרד מחוזה זה, לרבות אלה שלא צורפו, כי קרא אותם, הבין את תוכנם, קיבל את                  

 כל ההסברים אשר ביקש ומתחייב לבצע את העבודה על פי כל האמור בהם.
 

אי   או  הקבלן  ידי  על  מתנאי החוזה  כלשהו  תנאי  הבנת  ידו  אי  על  בו  לא  התחשבות 
ל זכותתקנה  לקבכלשה  קבלן  כל י  לו  יהיו  ולא  שהוא,  סוג  מכל  נוסף  תשלום  לת 

 תביעות או דרישות בענין זה. 
 

 
 הצהרות הקבלן       .4
 

לאשורם     4.1 לו  וברורים  ידועים  כי  ונספחיו,  זה  חוזה  תנאי  קרא  כי  מצהיר  הקבלן 
ב יש  וכי  ובנספחיו  זה  שבחוזה  והדרישות  ולבצהתנאים  לקיימם  כל יכולתו  את  ע 

לביצה העדרוש  הדרישות  בודותוע  פי  על  וחומרים  אביזרים  של  אספקה  לרבות   ,
 והתנאים המפורטים בהם, במועדים שנקבעו למסירתם ועל פי כל דין. 

         
ביצוע  לצורך  הדרוש  במספר  ומיומנים  מקצועיים  עובדים  להעסיק  מתחייב  הקבלן 

 נקבעו בחוזה זה.העבודות במועדים ובתנאים ש
 

כהקבל    4.2 יש  ן מצהיר  היכולת הפיננסית,  י  הנסיון, הכישורים  לו את  הידע, המיומנות, 
המקצועיים והטכניים וכח העבודה המיומן הדרושים לצורך ביצוע העבודות בהתאם  
זה   חוזה  על  ובחתימתו  זה  בחוזה  להתקשרות  מניעה  אין  וכי  זה  חוזה  להוראות 

התחיבויותיו   משוםובביצוע  יהא  לא  פיו  בז   על  של  פגיעה  יים  שליש  צדדיםכויות 
 כלשהם. 

 
הקבלן מצהיר  כי ידוע לו כי החברה תהא רשאית בכל עת לשנות את זמני העבודה       4.3

 והקבלן לא יהא זכאי לתוספת תשלום כלשהיא בגין שינוי כאמור.  
         

ביות    4.4 המשובח  מהמין  בחומרים  להשתמש  מתחייב  חומריהקבלן  או  ומתקנים                      ם        ר 
שלגביהם קיימים תקנים של מכון התקנים הישראלי, יתאימו בתכונותייהם לתקנים                      

האמורים בקשר עם העבודות כאמור בחוזה, אלא אם נקבע במפורש אחרת בחוזה זה  
 או בניספחיו שאז ילכו לפי קביעה מפורשת זו. 

 
ות, זכויות היוצרים וכל הזכויות                  הבעליות  ולו כי זכ  ב כי ידועהקבלן מצהיר ומתחיי    4.5

האחרות, מכל מין וסוג שהוא, במפרטים ובתוכניות שייכות לחברה וכי הוא לא יעשה  
 בהם שימוש כלשהוא אלא לצורך ביצועו של חוזה זה.

 
ו, את והוצאותי  לן לחברה, על חשבונולא יאוחר ממועד חתימת חוזה זה ימציא הקב 4.6

 שורים כדלקמן: והאיכים מהמס
 

 . נספח א'כלהלן, בנוסח המצורף   52ערבות ביצוע, כמפורט בסע'  4.6.1 
 

חתום כדין על ידי חברת הביטוח, בנוסח המצורף    הקבלן  אישור ביטוחי 4.6.2 
 .  ב'נספח כ

 

 .(1) ב'נספח  על ידי הקבלן כדין הצהרת הקבלן פטור מנזקים החתומה  4.6.3
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על ידי הקבלן,   כדין  בודות בחום, החתום  לביצוע ע  וחדיםים מיתנא  נספח 4.6.4
 .(2)נספח ב' 

לביצוע   4.6.5 או  לאישור  נחוץ  לדעתה  ואשר  החברה  שדרשה  אחר  מסמך  כל 
 ו/או הנתונים הדרושים עפ"י המפרט הטכני.העבודה, לרבות האישורים 

 
 סתירות במסמכים והוראות מילואים  . 5
 

ק ממנו, או שמסר המפקח  ל חלשל כ  ל מסמך אוו הנכון שהיה הקבלן מסופק בפירוש 5.1 
בכתב   הקבלן  יפנה  החוזה,  את  כהלכה  מפרש  הקבלן  אין  שלדעתו  לקבלן,  הודעה 

תוכניות   לרבות  בכתב,  הוראות  שיתן  לנהוג  למפקח  שיש  הפירוש  בדבר  הצורך,  לפי 
משום  בה  אין  החוזה  בפירוש  מחלוקת  בדבר  המפקח  ידי  על  הודעה  מתן  אי  לפיו. 

 חוזה זה.והיא לא תגרע מאחריותו בקבלן רושו של ההסכמה לפי
 

לפני                           בין מסמכי החוזה  לב המפקח לכל סתירה  ולהסב תשומת  חייב לבדוק  הקבלן 
ביצוע  העבודה ולקבל הוראות כאמור. לא עשה כן, ונהג לפי פירוש מסויים לחוזה,  

כדי בכך, או בסתירה כאמור,  יהיה  מן   לא  לפי  ורות  המפקח לה  למנוע  לנהוג  לקבלן 
ומיטב הבנתו המקצועית של המפקח ובכפוף לכל דפירוש א ין.  חר, לפי שיקול דעתו 

המפקח   הוראות  פי  על  לנהוג  מתחייב  או  הקבלן  תביעות  כל  לו  יהיו  ולא  זה,  לענין 
של   כלשהי  הוראה  בגין  או  כאמור,  פירוש,  לפי  שנהג  כך  בשל  טענות  או  דרישות 

 .קח, כאמורהמפ
 

ל, תהיה כל עבודה ו/או פעולה שתידרשנה כתוצאה מכך על ן כאמור לעילא פעל הקבל
יעה ו/או ידי המפקח על חשבונו ואחריותו של הקבלן ולא תהא לו כל טענה ו/או תב

 דרישה בקשר לכך.
 

 
לעת,   5.2  מעת  לקבלן,  להמציא  המוחלט  דעתם  שיקול  לפי  רשאים  המפקח  וכן  החברה 

הצורך מכל מין ובכל    וראות לרבות תוכניות לפיות והודה, הבהרביצוע העבתוך כדי  
הנוגעים   העבודות  עניין  נובעות  לביצוע  או  הנוגעות  הוראות  לרבות  מכך  נובעים  או 

או המסמכים המהווים את החוזה, ושינויים לפי הצורך לביצוע העבודות,  מהתכניות  
הוראות   הן והן מבחינת התכנון.  הביצוע  פי סעימבחינת  זה תקראעל  "ף  ראות  ו הנה 

 ".מילואים
 

מחייבות את     5.2-ו   5.1הוראות החברה או המפקח שניתנו שהתאם לסעיפים קטנים      5.3
באמור   אין  אולם  פי  הקבלן,  על  הקבלן  של  מאחריותו  לגרוע  כדי  זה  קטן  בסעיף 

 החוזה. כל יתר הוראות חוזה זה תחולנה על הוראות המילואים. 

 

בז  5.4 יש למובהר  כי  והתוכניותת את המפרטיראוה  והתיאור   ם  זה  זה את  כמשלימים 
      הכלול בכל אחד מהם בא כהשלמה ו/או כתמצית לתיאורים הכלולים באחרים, לפי           

 הענין. 
 

 
 

   סדר עדיפויות -סתירות במסמכים בענין הנוגע לביצוע העבודה     .6 
כי     6.1 בזה,  המובהר  מסמכי  את  לראות  לרביש  המפרט  מכרז,  המכלליהות  פרטים , 

לחוזה   בקשר  לקבלן  יימסר  אשר  מסמך  וכל  והתוכניות,  הכמויות  כתבי  המיוחדים, 
, והתיאור הכלול בכל אחד מהם בא כהשלמה או כתמצית  כמשלימים זה את זהזה,  

 לתיאורים הכלולים באחרים, לפי העניין.  

 
לה  צא באשונה וכיות לפירוש  בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו משמעות, אפשרו

וזה זה לבין האמור באחד מנספחיו או בין נספח לנספח, בענין  בין האמור בהוראות ח
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הנקוב  העדיפיות  סדר  לפי  במסמך  הכלולה  ההוראה  תכריע  העבודה  לביצוע  הנוגע 
 להלן: 

 
 אחר שהוגש לחברה ואושר על ידה.א.  התוכניות לביצוע וכל מסמך 

 וחד  המפרט הטכני המיב.   

 .כתב הכמויות ג.  

 החוזה.  הוראות  ד. 

 ה.  המפרט הכללי .

 ו.   מפרט בינמשרדי. 

 . ז.  תקנים ישראליים

 
מן  בדרישותיו  מחמיר  אחריו  מסמך הבא  אם  אלא  אחריו,  על הבאים  עדיף  הקודם 

 יף על המסמך הקודם.במסמך הקודם, שאז יהיה המסמך המאוחר עד

 

מקר   6.2 בכל  לעיל,  לאמור  סתירבנוסף  של  התאה  אי  וכה,  במה  המסמכים  יוצ"ב  ין 
סדר   בדבר  הוראות  יתן  והמפקח  המפקח  אל  לפנות  הקבלן  חייב  לעיל,  הנזכרים 

 העדיפויות שיש לנהוג על פיו.     
 

אפשרות לפירוש  בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו משמעות,      6.3
הטכניים הנספחים  בין  באלה  וכיוצא  עצמ  שונה  יכריע  לבין  שיקול    המפקחם,  לפי 

 פות והקבלן ינהג על פי הוראותיו. העדידעתו, בשאלת 
 
 
 
 

 הכנה לביצוע, ביצוע ולוח זמנים  -פרק ב' 

 

 בדיקות מוקדמות והכנות לביצוע  . 7

 
את     7.1  בדק  הצעתו,  הגשת  לפני  כי,  מצהיר  טיב  הקבלן  את  וסביבותיו,  העבודה  מקום 

ו כמויותיהם  את  ההקרקע,  של  והטיבם  הדרושיםחומריעבודות  העבודה,  ם  לביצוע 
הסיכונים והאפשרויות האחרות  את דרכי הגישה, וכן כי השיג את כל הידיעות לגבי

הפרטים   כל  את  רצונו  לשביעות  בדק  כי  מצהיר  והוא  הצעתו,  על  להשפיע  העלולות 
 העבודה וכי אלה נהירים וידועים לו.  הדרושים לביצוע

 
מצהי 7.2  שוכנהקבלן  כי  בדיק  ער  יסוד  המוקדמותעל  הנקובים   ותיו  התשלומים  כי 

דעתו  את  מניחים  לחוזה,  ט'  בנספח  הקבלן  של  בהצעתו  בהתחשב  לחוזה,  י'  בנספח 
הנובעת  תביעה  כל  תוכר  לא  החוזה.  לפי  התחייבויותיו  לכל  הוגנת  תמורה  ומהווים 

 ן.מוד או מהערכה בלתי נכונה של תנאי העבודה על ידי הקבלמאי לי
 

א 7.3  רשאית,  להמציאהחברה  בכך,  רצונה  מטעמה   ם  שנעשו  וסקרים  דו"חות  לקבלן 
יפטרו את הקבלן מהחובה  ולא  בלבד,  כללי  יהיו למידע  לצורך העבודה, אולם אלה 

שוחררת מכל  המוטלת עליו לבצע בעצמו בדיקות, כנדרש בחוזה זה.  החברה תהא מ
ו הדו"חות  ולדיוק  לשלמות  אחריות  ו/או  שהחבות  לקבהסקרים  כאומצאו  מור לן 

 ל ידי הקבלן תהא על אחריותו המלאה והמוחלטת בלבד. עשה עלעיל, וכל פעולה שתי
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את  לפני   7.4  המפקח,  של  דעתו  ולהנחת  חשבונו,  על  הקבלן  יעשה  העבודות  התחלת 

 ההכנות הנדרשות על פי מסמכי המכרז.

 

   לוח זמנים ודרכי ביצוע . 8

 

הוצאת צו תחילת עבודה על ידי ם מיום קלנדריי 012  ת הינהתקופת ביצוע העבודו 8.1
יהא רשאי הקבלן להפסיק את ביצוע   החברה ימים. במהלך תקופת ההסכם לא 

 העבודות.
 

אחת הקבלן מתחייב להגיש למפקח, לפני חתימת החוזה, לוח זמנים לביצוע כל   8.2
וזה לפי הוראות הח  מן העבודות נשוא חוזה זה, מהלך התקדמותן וסיומן במועד,

 מפקח יהפוך לוח זה לחלק מחוזה זה.ם על ידי הז. לאחר אישור לוח הזמניוהמכר
  

לוח הזמנים יוכן על ידי הקבלן בשיטה ובצורה שתידרש על ידי המפקח, והקבלן  8.3
 הביצוע בו לדרישות המפקח.   חייב להתאים ולשנות את מועדי התקדמות

 
ים מיום הדרישה, ימ  10ציא, תוך  הקבלן חייב להמאם יידרש ע"י המפקח, יהא   8.4

הזמנים   לוח  לפי  העבודות  של  הביצוע  לדרכי  בקשר  בכתב  והשלמות  פרטים 
והציוד   העבודות  את  לבצע  בדעתו  יש  לפיהן  אשר  השיטות  לרבות  האמור, 

 שישתמש בו.  
 

הא 8.5 החומר  במפורש  המצאת  המפקח  אותו  שאישר  בין  למפקח,  הקבלן  ע"י  מור 
ליו  י המוטלת עת את הקבלן מאחריות כלשהינה משחררא אישר אותו, אובין של

 עפ"י החוזה. 
 
 
 רשיונות ואישורים  . 9
 

ו/או   9.1  ההיתרים  ו/או  הרשיונות  לכל  הקבלן  ידאג  העבודה  ביצוע  תחילת  לפני 
ככל   העבודה,  לביצוע  בכל  האישורים  לטפל  מתחייב  הקבלן  דרושים.  שאלה 

הנ"ל. הקבהדרוש להשגת הרשיונות והאיש לשלם לרשויות את    לן מתחייבורים 
  הדרושות לצורך קבלת רשיונות ו/או אישורים. צאות והערבויות כל ההו

  
 תשלומים אלה יהיו על חשבון הקבלן ולא ישולם לו עבורם.   
הינה:     הכוונה  זה  בסעיף  הממשלה,  רשויות  משרדי  המקומית,  הרשות  החברה, 

" חב'  התקשורת,  משרד  חשמל,  הכחברת  חברות  מע"בזק",  משטרת  בלים,  צ, 
שירותי   המקומיתישראל,  הרשות  כל  כבאות,  על  ומקומיות  אזוריות  רשויות   ,

מחלקותיהן, מקורות, רשות העתיקות, רשויות הניקוז, חברת נתיבי הגז הטבעי, 
 וכל רשות נוספת אחרת. איגוד ערים, רכבת ישראל

 
וצאותיו,  חשבונו והידי הקבלן, על  כל דרישה של מי מהגופים שלעיל תיושם על   9.2 

 זכאי לכל תוספת תשלום בגין כך. והוא לא יהא

 
על הקבלן מוטלת החובה לקבל מהרשויות הנוגעות בדבר, לפי התחלת העבודה,   9.3 

בקשר   הדרושה  האינפורמציה  כל  ואת  מעבר  של  אישורי  ולמפלס  למיקום 
וקווי תשתית תת   )מים, חשמל, טלפון  -מתקנים  גקרקעיים  ביוב,  דלק,  וכו'(  ,  ז 

נוכח במקום במשך כל    הרשות המוסמכת, שיהיה לדאוג להזמנת מפקח מטעם  ו
 זמן ביצוע העבודה בסמוך למתקן תת קרקעי, או חצייתו. 
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תת   9.4  למתקן  סמוך  עבודה  כל  תבוצע  נוכ  -לא  ללא  מטעם  קרקעי,  מפקח,  חות 
 בון הקבלן.הרשויות הנ"ל כאשר התשלום עבור המפקח הנ"ל יהיה על חש

 
קרקעי או בחצייתו יבצע הקבלן חפירות  -סמוך למתקן תת  רה של עבודהבכל מק 9.5 

גישוש בידיים לגילוי המתקן, עבודה בידיים בלבד עד למרחק של שני מטר מכל 
)במידת   ידפן את החפירה  ויתמוך את  צד של המתקן,  ובאישור המפקח(  הצורך 

 תקן. הנוגעת למקח מטעם הרשות קרקעי בהתאם להוראות המפ -המתקן התת 
 

מאחריות  9.6  הקבלן  את  משחררת  אינה  המוסמכת  הרשות  מטעם  המפקח  נוכחות 
 קרקעי. -לכל הנזקים הישירים והעקיפים שייגרמו עקב פגיעה במתקן התת 

 
בידיים,     העבודה  אגרות עבור  ותשלום  תאומים  האישורים,  בקבלת  הטיפול 

 נפרד.למיניהם, לא ישולם לקבלן תשלום 
 
 
 

 

 ן וח וניהול יומפיק  -ג' פרק 
   פיקוח     .10

המפקח יהא רשאי לבדוק מטעם החברה בכל זמן שהוא את העבודה כולה או חלקה    10.1
הציוד   בהם, איכות  וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים  ביצועה  על  ולהשגיח 

ן רשאי הוא  שמשתמשים בו וטיב המלאכה הנעשית על ידי הקבלן בביצוע העבודה.  כ
 חברה ואת הוראותיו הוא.  את הוראות ה לן מבצע כהלכה את החוזה,וק אם הקבלבד

 
חומרים.                             או  עבודה  של  אישורם  אי  על  הודעה  לקבלן  למסור  זכאי  המפקח  יהא  כן 

חומרים,   באותם  השימוש  או  עבודה  אותה  את  הקבלן  יפסיק  כאמור  הודעה  ניתנה 
 לכך. המפקח בקשר  או דרישה כלפי החברה או/ו תביעה ולא כל טענה ו/אולא תהיה 

 
לאתר     10.2 עת  בכל  להכנס  ידו,  על  מורשה  כח  בא  ולכל  למפקח,  ויעזור  יאפשר  הקבלן 

מקום   לכל  וכן  החוזה  לביצוע  כלשהי  עבודה  נעשית  שבו  אחר  מקום  ולכל  העבודה 
 לביצוע העבודה. שממנו מובאים מוצרים, חומרים, מכונות וציוד כלשהם 

 
או למפקח על ביצוע העבודה אלא אמצעי  ת בזכות הפיקוח שניתנה לחברה  ין לראוא   10.3

מעקב אחר ביצוע החוזה בכל שלביו על ידי הקבלן, ואין בה כדי להטיל על החברה או 
מאחריותו  לגרוע  או  לעבודות,  בקשר  כלשהי  אחריות  המפקח  או  החברה  מטעם  מי 

 עבודות. דית של הקבלן להמלאה, המוחלטת והבלע
 

מתאים     10.4 אינו  ציוד  ו/או  אביזר  כי  המוחלט,  דעתו  שיקול  לפי  יקבע,  והמפקח  היה 
רשאית  החברה  תהא  לשימוש,  קבלתו  מאפשרת  שאינה  במידה  המכרז,  למסמכי 
לסרב לקבל את האביזרים ואזי יהא על הקבלן להחזיר את כל התשלומים ששולמו  

מ לאותו  עד  שולמו,  אם  ריבלו,  בתוספת  בשיעורועד  המכסימלית ריבית    ית  חשב 
שנהוגה מפעם לפעם, מחושבת מהמועד בו שולמו  הכספים לקבלן ועד למועד השבתם  
הציוד שסופקו, אם סופקו, במתקנים   ו/או  לדרוש את החלפת האביזרים  בפועל או 
החליטה החברה לדרוש את  דעתה  הבלעדי.    לפי שיקול  והכל  ו/או אביזר מתאים 

ימים מיום שנדרש   7הקבלן את  האביזרים  תוך  יחליף    ו/או ציודחלפת האביזרים  ה
 לכך.

 
הפקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו ומאחריותו בעד טיב החומרים או     10.5

וביקורת המפקח אינה מקטינה את אחריותו   טיב העבודה בהתאם למסמכי המכרז 
 . של הקבלן על פי מסמכי מכרז/חוזה זה
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מ   10.6 ידבכל  בו  המפקקרה  התאמות  רש  אי  ו/או  פגמים  עקב  חוזרות  ביקורות  לבצע  ח 
בגובה   החוזרות  הביקורות  בגין  החברה  בהוצאות  הקבלן  ישא  בביקורות  שנתגלו 

 הסכומים ששולמו על ידה בפועל למפקח בגין הביקורות החוזרות.
 

ום כלשהו  כים בתוספת תשלהמפקח אינו מוסמך לדרוש מהקבלן לבצע שינויים הכרו   10.7
כל טענה ו/או תביעה בענין.  מעבר למ וסכם בחוזה זה, והקבלן יהיה מנוע מלהעלות 

 כל שינוי הכרוך בתוספת תשלום יסוכם מראש ובכתב בין החברה לקבלן.
 

   ניהול ביומן .  11
11.1 " )להלן:  עבודה  יומן  העבודה  במקום  ולנהל  להחזיק  מתחייב  ובו היומןהקבלן   ,)"

 :  הפרטים הבאים, את יומו ום בשום, מדי י יר
 

בביצוע   11.1.1 הקבלן  ידי  על  המועסקים  לסוגיהם  העובדים  של  מספרם 
 העבודות.

 

המוצאים   11.1.2 או  העבודות  למקום  המובאים  למיניהם  החומרים  כמויות 
 ממנו. 

 

 כמויות החומרים שהושקעו על ידי הקבלן בביצוע העבודות. 11.1.3

 

 והמוצא ממנו.עבודות ה ני המובא למקוםהציוד המכ 11.1.4

 

 השימוש בציוד טכני בביצוע העבודות. 11.1.5

 

 תקלות והפרעות בביצוע העבודות. 11.1.6

 

 תנאי מזג האוויר השוררים במקום ביצוע העבודות. 11.1.7

 

 התקדמות בביצוע העבודות במשך היום. 11.1.8

 

 ל ידי המפקח. הוראות שניתנו לקבלן על ידי החברה או ע 11.1.9

 

החברה 11.1.10 ביצועערות  מהלך  בדבר  הסתייגויותיהם  או  המפקח  או   ה 

 העבודות.

 

המ 11.1.11 את  לשקף  כדי  בו  יש  המהנדס  או  המפקח  שלדעת  אחר  דבר  צב  כל 
 העובדתי במהלך ביצוע העבודות.

 

יום   11.2 מדי  וייחתם  המפקח,  שידרוש  כפי  יותר,  או  העתקים  בשלושה  יהיה  היומן 
 ומים בו יימסר למפקח.תום מהריש, והעתק חהקבלן ו על ידיביומ

 

להוסיף   למפקח תהא גישה חופשית אל יומן העבודה והוא או נציגיו יהיו רשאים 11.3
שיוכנסו ליומן   ביומן הערות או הוראות לקבלן כפי שימצאו לנכון. כל הרישומים

בהתאם לקבלן  כדין  שנמסרו  כהודעות  ייחשבו  כנ"ל  חולתנא העבודה  זה,  י  זה 
 היומן באופן יומיומי, ולמלא אחר הוראותיהם. ב לעקוב אחרימתחיי בלןוהק

 

הקבלן ירשום ביומן את כל הערותיו בקשר לביצוע העבודות אולם רישומים אלה   11.4
 יחייבו את החברה.  לא
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מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, אין ברישום הסתייגות ו/או הערה על ידי הקבלן   11.5 
-ו אי ביצוע עבודה כלשהי ו/או איוב ביצוע ו/אה לעיכסיבאו  ידוק כלשהו  משום צ

מילוי הוראות המפקח או הוראות החוזה, והערות הקבלן לא יחייבו את החברה  
 באופן כלשהו. 

 
 היומן ישמש בסיס עיקרי לעריכת החשבון הסופי.  11.6 

 
רשימות   11.7  המפקח,  של  דעתו  הנחת  כדי  לנהל,  חייב  יהא  פנקסים  הקבלן  או 

על  אחרים  מיםתאימ שידרשו  כל  ,  את  לזמן  מזמן  ירשום  בהם  המפקח,  ידי 
 הפרטים שידרשו ע"י המפקח.  

 
 

              ביצוע העבודה לשביעות רצון החברה והמפקח    .12
רצונם המוחלטת של החברה והמפקח    יבצע את העבודה בהתאם לחוזה, לשביעות  הקבלן 

כל   אחרי  זה  לצורך  המפקראהווימלא  של  שהותיו  בין  ובין  ח,  בחוזה  מפורטות  שאינן                     ן 
 מפורטות בחוזה.

 
 

 
 התחייבויות כלליות   -פרק ד' 

 
     אחריות וביצוע תשלומים . 13

אתר     13.1 את  להחזיק  אחראי  הקבלן  יהא  הקבלן  לרשות  העבודה  אתר  העמדת  ממועד 
 ם.  העבודה במצב תקין, לשמור עליו כמנהג בעלי

 
 לומים הכרוכים בקשר עם ביצוע העבודה.שלם את האגרות והתשלן ישא ויהקב   13.2
                    

   אספקת ציוד, מתקנים וחומרים    .14
מתחי   14.1 המתקנים,                         הקבלן  הציוד,  החומרים,  כל  את  הוא  חשבונו  על  לספק  יב 

 .קצב הדרושיל של העבודה בוהדברים האחרים הדרושים לביצועה היע

  

הקבלן מצהיר כי ברשותו כל החומרים, הציוד והמתקנים הדרושים לביצועה היעיל    14.2
או מתקן כלשהו בביצוע העבודה   של העבודה בקצב הדרוש. הקבלן לא ישתמש בציוד

לענין   או  בכלל  מפורשות,  המפקח  ויתר  אם  זולת  המפקח,  של  אישורו  לאחר  אלא 
 ו המתקן. ל הציוד איקתו ואישורו שמסויים, על בד

 
אי                          14.3 החריגות,  והליקויים,  המגרעות  הפגמים,  לכל  אחראי  במפורש, שהקבלן  מוסכם 

שהשתמש   ובמוצרים  בחומרים  שיתגלו  ולאלה  ההסכם  מתנאי  והסטיות  התאמות 
התקנים  בהם לביצוע העבודה, אף אם החומרים או המוצרים האלה עמדו בבדיקות  

 על ידי המפקח. קנים זרים, ואושרו מכון התקנים, או תים מפרטי הישראלי

 

הקבלן                    14.4 חייב  העבודה,  לביצוע  הנדרשים  למוצר,  או  לחומר  אחריות  שניתנת  מקום 
 לקבל מן היצרן או הספק של אותו חומר או מוצר תעודת אחריות מתאימה.

 
כולם או  קבלן את החומרים )ות לספק לה שומרת את הזכלמרות האמור לעיל, החבר 14.5 

מקצתם(, כפי שתמצא לנחוץ, במחירי היסוד הנקובים ברשימת הכמויות והמחירים, 
מהכספים  החומרים  מחיר  ולנכות  הקבלן,  של  חשבונו  את  אלה  במחירים  ולחייב 
המגיעים לקבלן, מיד עם מסירתם לקבלן.  בהעדר מחירים לחומרים אלה ברשימת  

היחידות,  מ הייקבע המחחירי  בעת אספקתם  יר בהתאם למחירי  שוק של החומרים 
 על ידי החברה לקבלן.  
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ורק   14.6  אך  אלה  בחומרים  הקבלן  ישתמש  זה,  בס"ק  כאמור  בזכות  החברה  השתמשה 

לביצוע העבודות. הקבלן לא יהא רשאי להוציאם או חלק מהם מאתר העבודות, אלא 
האמורים, כולם או רים  ייב שהחוממפקח, והוא מתחאם קיבל לכך מראש אישור מה

 מקצתם, לא יוחלפו בחומרים אחרים, אלא אם קיבל לכך מראש רשות מאת המפקח. 
 

 
 חומרים, ציוד ומתקנים באתר העבודה       .15

למטרת     15.1 העבודה  לאתר  הקבלן  ע"י  שהובאו  חומרים  פירושו:  "חומרים"  זה  בסעיף 
ציוד   לרבות  העבודה,  מכונות  ביצוע  ומיכשור,   לי,חשמוציוד  מיכני,  בקרה  ציוד 

בלתי   אם  ובין  מוגמרים  אם  בין  חילוף  חלקי  מוצרים,  אביזרים,  אלקטרוניקה, 
 מוגמרים. 

 
חומרים, כולם או מקצתם, וכן מבנים ומתקנים ארעיים, שהובאו לאתר העבודה או  

מי יעברו  העבודה,  ביצוע  למטרת  הקבלן  ידי  על  העבודה  באתר  בשעת שהוקמו  ד 
 ור, לבעלות החברה. כאמם, ו הקמתהבאתם א

 
או      15.2 הציוד  שהחומרים,  בכתב,  המפקח  הורה  או  וציוד,  חומרים  שנפסלו  אימת  כל 

המתקנים הארעיים אינם נחוצים עוד לביצוע העבודה, חייב הקבלן להוציאם מאתר  
והמבנ הציוד  החומרים,  חדלים  כאמור,  הוראה  מתן  או  פסילתם  ועם  ים העבודה, 

מלה בבהארעיים  העלויות  לסילוק  ת  מועד  זה  קטן  סעיף  לפי  בהוראה  נקבע  חברה. 
הקבלן  חייב  הארעיים,  המתקנים  ו/או  המבנים  או  החומרים  הציוד,  המתקנים, 
להוציאם בהקדם האפשרי ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור. נמנע הקבלן מלעשות  

הודעה מוקדמת בכתב של   למכרם ימים, לסלקם,    7כן, רשאית החברה, לאחר מתן 
הקבלן     שותולע חשבון  את  תזכה  החברה  דעתה.   שיקול  לפי  אחר  שימוש  כל  בהם 

          בסכום  המכירה,  בניכוי כל ההוצאות שנגרמו לה בענין זה.

     

המבנים    15.3 החומרים,  הציוד,  של  הבטוחה  לשמירתם  חשבונו,  על  אחראי,  הקבלן 
חומרי לרבות  הארעיים,  מוהמתקנים  או  ציוד  או  החברה,    פקושסותקנים  ם  ידי  על 

 אם סופקו, והוא רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע העבודה בכפוף לאמור בחוזה זה. 

                                  

החומרים או של   אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור על ידי המפקח לטיבם של  15.4 
הוא ובמקרה כזה   ן ל זמלם בכולפוסוחומרים    הציוד והמפקח רשאי לבדוק כל ציוד

 העבודה.  חייב הקבלן לסלק את הציוד או את החומרים שנפסלו כאמור ממקום
 

בתום העבודה ו/או כל חלק ממנה יסלק הקבלן מאתר העבודה את כל עודפי הציוד   15.5 
 והחומרים ויחזיר את מצב אתר העבודה לקדמותו. 

 
 טיב החומרים והמלאכה     .16

בחוישתמ  הקבלן   16.1 ומוצרים  מריםש  לאמור    וציוד  ובהתאם  ביותר  המשובח  מהמין 
מספיקות.   ובכמויות  בכתב  ובכמויות  בתוכניות,  במפרטים,  החוזה  מסמכי  ובשאר 

 הכמויות. 
 

חומרים שלגביהם קיימים תקנים או מפרטים מטעם מכון התקנים הישראלי יתאימו     16.2
ול האמורים,  לתקנים  של  סוג  בתכונותיהם  או  המובחר  מצויים  החומר  אם  המוצר, 

 קן יותר מסוג אחד ולא צוין באחד ממסמכי המכרז סוג אחר. בת

   

תקן      16.3 תו  בעל  יצרן  של  בחומרים  אלא  העבודה  בביצוע  ישתמש  מתחייב שלא  הקבלן 
חובה זו חלה על חומרים ומוצרים שלגביהם קיים תו תקן, מוצרים שאין להם יצרן  

 השגחה.ורך בסימן יש צבעל תו תקן 
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סופקו מוצרים מסוימים על ידי החברה אין עובדה זו כשלעצמה גורעת מאחריותו של      16.4
 הקבלן לגבי טיבה של העבודה. 

  
  החלפת חומר או מוצר תעשה רק באישור מפורש ובכתב של המפקח.     16.5

 
   בדיקת חלקי עבודה שנועדו להיות מכוסים    .17

 

   לב משלבי העבודה.על סיומו של כל שלב ושתב למפקח יב להודיע בכחימתהקבלן  17.1
 

להיות  17.2 שנועד  מהעבודה,  כלשהו  חלק  של  הסתרתו  או  כיסויו  את  למנוע  מתחייב  הקבלן 
 מכוסה או מוסתר, ללא שאותו חלק מהעבודה נבדק. 

 
ב, שהחלק כת ב הושלם חלק מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח 17.3

להאמ מוכן  ויור  יאפשר  והקבלן  החלק  בדיקה  את  ולמדוד  לבחון  לבדוק,  למפקח  עזור 
 האמור מהעבודה לפני כיסויו ו/או הסתרתו. 

 

המפקח,   17.4 הוראות  לפי  מהעבודה  חלק  בכל  חורים  ויעשה  קידוחים  יקדח  יחשוף,  הקבלן 
ה של  רצונו  לשביעות  לתיקנו  יחזרו  מכן  ולאחר  בדיקתו  אקחמפלצורך  מילא  לא  חר  .  

זה, רשאי המפקח לעשות כאמור והקבלן יחזיר את המצב  המפקח, לפי סעיף קטן    הוראות
 לתיקנו לשביעות רצונו של המפקח. 

 
דלעיל, תחולנה על הקבלן, אלא אם    17.4ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף קטן   17.5

הקטנים   הסעיפים  לפי  התחייבותו  את  הקבלן  ה  17.3-ו  17.2קיים  וכיחו והבדיקות 
 ו של המפקח.לאכה בוצעה לשביעות רצונשהמ

 

 הגנה על חלקי העבודה       .18
 הקבלן יאחז, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים והמוצרים    18.1

בתהליכי העבודה ועל העבודה וחלקי העבודה מפני נזק העלול להיגרם על ידי גשמים, 
 ה.כדומרות וות אחות אקלימישמש, השפערוח, 

 

הגורמים    18.2 ידי  על  עבודה,  לחלקי  או  לעבודה  למוצרים,  לחומרים,  נגרם  אשר  נזק  כל 
בין שנקט הקבלן באמצעי הגנה נאותים ובין שלא, יתוקן    18.1המפורטים בסעיף קטן  

 על ידי הקבלן מיד, על חשבונו, לשביעות רצונו של המפקח.

 

להיגרם לו, לרבות נזקים כל נזק העלול    מפניבודה  של הע חלק גמור  גן על כל  הקבלן י    18.3
 העלולים להיגרם על ידי עבודות המתבצעות בשלבים מאוחרים יותר.

 
 סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה  . 19

 

 העבודה:  המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן בכתב, מזמן לזמן, תוך כדי מהלך  19.1

 

סילוק   19.1.1 חומריםעל  ממקו   כל  העבשהם  בם  שתצותוך  ודה  זמן  ין  תקופת 
בהוראה, בכל מקרה שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים למטרתם,  

 ו/או שהם מפריעים לביצוע תקין של העבודות באתר.

  

החומרים 19.1.2 במקום  למטרתם  ומתאימים  כשרים  חומרים  הבאת   על 

 ידי המפקח. תוך זמן שייקבע על  19.1.1האמורים בסעיף 
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מהעבודה שהוקם על   והקמתו מחדש של אותו חלק, הריסתו  על סילוקו 19.1.3
או   מתאימה  בלתי  במלאכה  או  מתאימים  בלתי  בחומרים  שימוש  ידי 

 לתנאי החוזה.  בניגוד

 

דלעיל תהיה בת תוקף לכל דבר על אף  19.1סמכותו של המפקח לפי הוראת סעיף  19.2
ועל אף כל תידי הקבלן או המפכל בדיקה קודמת שנערכה על   ים  ום בינישלקח 

 ע בקשר לחומרים ולמלאכה שנפסלו. שבוצ

 

רשאית לבצעה  לא ימלא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף זה, תהא החברה  19.3
ההוצאות  בכל  ישא  והקבלן  הקבלן,  של  חשבונו  ההוראה   על  בביצוע  הכרוכות 

לנכותן מכל סכום שיגיע ן שהוא  לן מהחברה בכל זמלקב והחברה תהא רשאית 
 לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת. רשאיתכן תהא שהיא ו בהומכל סי

 
במקום תיקון עבודה שלא נעשתה בהתאם לחוזה או החלפתה באחרת, יהא זכאי  19.4

את   הוא  הערכתו  לפי  ולקבוע  תישאר,  הפגומה  שהעבודה  להרשות  המפקח 
זכא תהא  והחברה  החומרים,  או  העבודה  בערך  סכוםההפרש  את  לגבות   ית 

רה עפ"י החוזה, מבלי שהדבר יפגע בזכותה  לן מהחבגיע לקבשיההפרש מהסכום  
של החברה לתבוע כל עודף הסכום בכל דרך אחרת, אם הכספים שיגיעו לקבלן  

 לא יספיקו לכיסוי ההפרש האמור.
 

 הפסקת ההתקשרות על ידי החברה  . 20
 

התקשרות בחוזה פסיק בכל עת את ההחברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לה
בהודעזה לקבלן,  תהיינה    7של    ה  לא  כאמור,  הודעה,  לקבלן  ניתנה  ובכתב.  מראש  יום 

לתשלום   אחרות, למעט  כספיות או  וסוג שהוא,  ו/או טענות מכל מין  כל תביעות  לקבלן 
 בגין העבודות שבוצעו על ידו בפועל עד לאותה עת בהתאם להוראות חוזה זה.

 
 י חול עבודה בשעות היום בימ . 21

 

הופר 21.1 אם  אתנט  במפורש  בחוזה  ומועדי  ה  שבת  בימי  עבודה  תתבצע  לא  חרת, 
 ישראל ללא האישורים הדרושים עפ"י דין, ובהסכמת המפקח בכתב.

  
סעיף   21.2 הוראת  מטבע  21.1אין  להיעשות  שצריכה  עבודה  על  ללא   חלה  הדברים, 

כל על  או  רצופות,  במשמרות  או  הכרחית  הפסק  שהיא  נמנעת בו עבודה  לתי 
אולהצ נפש  העבוד  לת  לביטחון  או  של  -ות  רכוש  במקרה  על  ואולם  כזו  עבודה 

אישורו   את  ולקבל  כמפורט,  הנסיבות שבעבודה  על  למפקח  מיד  להודיע  הקבלן 
אפשרות הייתה  לא  וכאשר  אם  מעשה  לאחר  או  ובכתב,  את  מראש  להשיג 

מראש ולא ניתן   כאשר לא הייתה צפויההאישור במועד מפאת דחיפות העבודה ו
 אותה מראש.  היה לצפות

 
עבודה  21.3 בגין  כלשהם  נוספים  לתשלומים  ו/או  להוצאות  זכאי  יהיה  לא  הקבלן 

 כאמור בסעיף זה.

 

 קצב  ביצוע העבודה  . 22

 

ולא   22.1 ביומו,  יום  ובקצב הדרוש, מדי  הקבלן מתחייב לבצע את העבודה ברציפות 
עד סיום  ת, עד למות ביצוע העבודוייעדר מהאתר במהלך כל ימי העבודה בתקופ

 העבודות. 
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איטי מכדי להבטיח את   אם בכל זמן שהוא המפקח בדעה שקצב ביצוע העבודות  22.2
ינקוט מיד    המפקח יודיע  -השלמת העבודות בזמן הקבוע   לקבלן בכתב והקבלן 

שנקבע  הזמן  תוך  העבודות  השלמת  להבטיח  בכדי  הדרושים  האמצעים  בכל 
 תב. למפקח בכ עליהםלהשלמתן ויודיע 

 
לפי סעיף   22.3 ו/או אם הפסיק    5תוך    22.2לא מילא הקבלן אחר התחייבותו  ימים, 

מי עבודה, י 3הקבלן את העבודות ו/או אם נעדר מהאתר במשך תקופה העולה על 
החברה תהא רשאית, אך לא חייבת,   –בין אם ברציפות ובין אם שלא ברציפות  

מסירת הודעתה    בטל מרגע  ן, וההסכם יהיהלבטל הסכם זה במתן הודעה לקבל
 כאמור.

 
לעיל, החברה תהא רשאית להפקיע ביצוע   22.3לחילופין או בנוסף לאמור בסע'   22.4

או מקצתן על ידי קבלן אחר או  דות כולןהעבודות מידי הקבלן ולבצע את העבו
  בכל ההוצאות הכרוכות בכך.   החברה  בכל דרך אחרת, ע"ח הקבלן, והקבלן ישא

שיחשבו    17%וצאות האמורות בתוספת של כות את ההבות או לנתהיה רשאית לג
כהוצאות משרדיות והוצאות ניהול, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא, וכן 

לחברה   רשאיתתהיה   תהיה  זה  סעיף  לצורך  אחרת.  דרך  בכל  מהקבלן  לגבותן 
במ הנמצאים  והחומרים  המתקנים  הציוד,  בכל  להשתמש  מלאה   קוםזכות 

 העבודה.   
 

מודנה כל זכויות ו/או טענות ו/או תביעות כנגד החברה בגין העברת  לן לא תעלקב 22.5
 העבודות לאחר ו/או בגין ביטול ההסכם, כאמור לעיל. 

 
ביצוע 22.6 זמן שהוא, להחיש את קצב  בכל  צורך,  יהיה  העבודות   אם לדעת החברה 

החיש את  מתחייב ל הקבלןמכפי שנקבע תחילה, תפנה החברה בכתב אל הקבלן ו
יה על  כמבוקש  הקבלןביצוע  מתחייב  וכן  החברה,  הוראות   די  כל  אחר  למלא 

 ושיטות העבודה. החברה לצורך זה, בנוגע לשעות העבודה, ימי
 

-ו 22.3 תחולנה הוראות סעיף 22.6לא מילא הקבלן אחר התחייבויותיו לפי סעיף  22.7
י הקצב  פל העבודה הכרוכות בביצוע, ובלבד שהקבלן לא ישא אלא בהוצאות 22.4

 שנקבע תחילה. 

 

ובאופן 22.8 כך  כדי  עד  ניכרת  תהיה  החברה  ידי  על  כנדרש  העבודה  והחשת   היה 
ו/או   לכך  להקדיש  יאלץ  בכוחשהקבלן  ניכרים  אמצעים  בכך  אדם,  להשקיע 

יהיה הקבלן זכאי לקבל תוספת מחיר לכל יחידה   מתקנים ו/או חומרים, כי אז 
א תמורה  בנ)או  המתבקשת  אלהחרת  בסיבות  שהקבלן (  העבודה  לאותה  יחס 

 נתבקש להחישה. 

 

הייתה כזו  המפקח או המהנדס יקבעו באופן בלעדי אם הדרישה להחשת העבודה
 בתוספת.  ה באופן ניכר אשר יזכה, כאמור לעיל, את הקבלןהדורשת החש

 
כוללת 22.9 מחיר  תוספת  לקבוע  רשאית  תהיה  החברה  ה  העבודעבור   לחילופין, 

 ישה. נתבקש להחשהקבלן 

 

ידי   22.10 על  צעדים  נקיטת  אי  או  המפקח  ידי  על  הודעה  מתן  אי  ספק  הסר  למען 
העבודות  מהתחייבותו לבצע את החברה ו/או המפקח אינה משחררת את הקבלן  

 תוך המועד הנדרש על פי חוזה זה.

 
 השגחה מטעם הקבלן, צוות הניהול    .23 

בעל רמה מקצועית   ופת החוזהיק לכל אורך תקהקבלן מתחייב להעס    23.1 מנהל עבודה, 
זה   חוזה  נשוא  לעבודה  ובמהותן  בהיקפן  דומות  עבודות  בביצוע  מוכח  ונסיון  גבוהה 
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יהא   זה.אשר  חוזה  של  לביצועו  הנוגע  בכל  מטעמו  הקשר  עבודה   איש  מנהל  מינוי 
ישורו או  מוסמך טעון אישורו המוקדם של המפקח אשר יהיה רשאי לסרב לתת את א

  קבלן מתחייב להעסיק על חשבונו מנהל בלי לתת כל נימוק לכך והבכל עת מ  לבטלו
 "(. בלןנציג הק)להלן : " עבודה מוסמך אחר כפי שיידרש ע"י המפקח

 
ויקבל   23.2 העבודות  ביצוע  על  יפקח  העבודות,  באתר  קבוע  באופן  ימצא  הקבלן  נציג 

 הוראות מאת המפקח.

 

ההוד   23.2 ההוראות,  וכל  הדרישות  ידי המפקח  יאורים  הבעות,  על  הקבלן  לנציג  שיינתנו 
הקבלן,   לנציג  החברה  ידי  על  הודעות, ו/או  הוראות,  כדין  ודינם  הקבלן  את  יחייבו 

מסמך  דרי וכן  העבודה  מנהל  שיעשה  מעשה  כל  עצמו.  לקבלן  שניתנו  ובאורים  שות 
תם על המסמך  שיחתום עליו יחייבו את הקבלן כאילו הקבלן עשה עת המעשה או ח

 הקבלן יוכל לערער על כך.  חותכת נגד הקבלן מבלי ש שמשו ראיהוי
 

ן מהתחייבויותיו  מובהר בזאת כי לא יהא בהעסקת נציג הקבלן כדי לשחרר את הקבל 23.3
כלשהי מאחריותו   בדרך  לגרוע  כדי  כולן או מקצתן, או  דין,  כל  פי  ועל  זה  חוזה  לפי 

         ה זה.התאם לחוזלא של העבודה בהבלעדית של הקבלן לביצועו נכון ומ
 

כאיש   23.4 ישמש  קשר  ומכשיר  איתורית  ו/או  סלולרי  טלפון  במכשיר  יצויד  הקבלן  נציג 
 ת שניתן יהיה להשיגו בכל עת.  קשר מול החברה על מנ

 
 הקבלן לא יחליף את נציג הקבלן אלא באישור החברה מראש ובכתב.    23.4

 

 הרחקת עובדים    .24
ר העבודה של כל אדם המועסק            בדבר הרחקתו מאת  קחטעם המפדרישה ממלא כל  הקבלן י

משנה   קבלן  הקבלן,  נציג  לרבות  העבודה,  בביצוע  ידיו  ידי  על  על  המועסק  ואדם  ומתכנן 
לדעת  אם  מהם,  מי  להעסקת  בעבר  החברה  הסכימה  אם  אף  המתכנן,  או  משנה  קבלן 

או ש כשורה,  אדם שלא  אותו  התנהג  למלהמפקח  מוכשר  תפקידו,אינו  נוהג    א  או שהוא 
רשל הקבלן  מעשה  יחזור  לא  כאמור  דרישה  לפי  שהורחק  אדם  תפקידיו.  בביצוע  נות 

ין ובין בעקיפין, באתר העבודה או בביצוע העבודה.  לקבלן ו/או למי להעסיקו, בין במישר
הר  בגין  המפקח  או  החברה  כלפי  טענה  ו/או  תביעה  ו/או  דרישה  תהא  לא  חקה  מטעמו 

 כאמור.
 
 
 ירה, גידור ושאר אמצעי זהירות  ת, שמ בטיחו   .52

הקבלן ינקוט, על חשבונו והוצאותיו, בכל  אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש     25.1
וחיי  אדם באתר העבודה ובסביבתו בעת ביצוע העבודה ויספק ויתקין שמירה, גידור, 

זהירות אר אמצעי  דרות זמניות ושאורות, שלטי אזהרה, פיגומים, מעקות בטיחות, ג
ולנוחיו מלביטחונו  בכל  הציבור,  של  ידי  תו  על  שיידרש  או  בכך  צורך  שיהיה  קום 

המפקח או שיהיה דרוש על פי דין ועל פי פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל 
או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי. בכל שלט יציין הקבלן גי הוא פועל   1970

 ".הביוב האיזורי בע"מיד המים ומי הגליל תאגת "בשירו
 

כל    25.2  כניסה לאתר העבודות של  בכל האמצעים על מנת למנוע  הקבלן מתחייב לאחוז 
אדם שאינו מורשה לכך, וכן למנוע שימוש בשטח העבודות למטרת דיור ע"י העובדים 

 או כל אדם אחר. 
 

מטעמו 25.3 הבאים  כל  כי  אחראי  ויהא  ינקוט  אמצ  הקבלן  בכל  הזהירוינקטו  ת עי 
רכוש   ובסביבתו  וחיי אדהנדרשים להבטחת  בדרך לאתר העבודה  ם באתר העבודה, 

בעת ביצוע העבודה לרבות בעת הובלת חומרים לאתר העבודה ויספק ויתקין שמירה,  
אזהרה   תמרורי  אורות,  תעלות,    -גידור,  דיפון  פיגומים,  מהבהבים,  פנסים  לרבות 
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גדרות בטיחות,  א  מעקות  ושאר  זהירזמניות  בטחונם מצעי  להבטחת  וזאת  ות 
תם של הציבור ושל העובדים באתר, בכל מקום שיהיה צורך בכך ו/או שיידרש לנוחיוו

על ידי המפקח או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת יהיה  
ב שנשארו  והמפגעים  המכשולים  כל  את  ולסלק  העפר  ערימות  את  ליישר  אתר עליו 

 העבודה. 
 

זמניות באתר העבודה ובסמוך לו, לפי הוראות                     תחזק דרכים עוקפות ון יכשיר ויהקבל   25.4
 המפקח וכנדרש מביצוע העבודה. 

  
אחר    25.6 הקבלן  ימלא  בעבודה,  הבטיחות  לענין  לרבות  העבודה,  בביצוע  הכרוך  בכל 

הוד בדבר מתן  הוראות  דין, לרבות  כל  רשיוהוראות  ותשלו עות, קבלת  ם מיסים  נות 
יעשה כל הדרוש, לרבות נשיאה על חשבונו בתשלומים ובמתן  יטפל וואגרות.  הקבלן  

מהרשויות   העבודה  לביצוע  הנדרשים  ואישורים  רשיונות  השגת  לשם  ערבויות, 
הרשיונות   את  הקבלן  לו  יציג  המפקח,  דרישת  לפי  דין.  כל  פי  על  המוסמכות 

ב מאת ן ימציא לו כל אישור בכתעבודה, וכתחילת ביצוע ה  והאישורים כאמור לפני
כל רשות מוסמכת על התאמת העבודה לדרישות כל דין ו/או להוראותיה של אותה 

 רשות.  
 

 זכויות, פטנטים וכדומה     .26
לא  ולקבלן  בלבד  לחברה  תהיינה  ומתקניה  חלקיה  כל  על  בעבודה,  הבעלות  זכויות  כל 

  שהובאו הציוד, החומרים והכלים  ניה לרבותכל חלקיה ומתק תהיינה כל זכויות בעבודה על
 לאתר העבודה, למעט זכויות לתשלומים כמפורט בחוזה זה.

 
הקבלן ימנע כל נזק מהחברה ויפצה אותן על כל תביעה, דרישה, הליך, נזק, הוצאה, היטל  

יוצרים    וכיוצ"ב, שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים,  סמלי מסחר, זכות
זכו דומותאו  ב  יות  כדי  תוך  השימוש,  הבדבר  או   יצוע  במכונות  העבודה,  במתקני  עבודה 

 בחומרים או בציוד שיסופקו על ידי הקבלן. 
 

 עתיקות   . 27
או בכל דין בדבר עתיקות שיהיה   1978-עתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות, תשל"ח   27.1

כלשהם אחרים  חפצים  וכן  גתות  לזמן,  מזמן  גיאו  בתוקף  ערך  או בעלי  לוגי 
יתגלו  א אשר  זהירות    –במכון  רכיאולוגי  באמצעי  ינקוט  והקבלן  הם  המדינה  נכסי 

 מתאימים למניעת הפגיעה בהם ו/או הזזתם שלא לצורך. 
 

כן  27.2 התגלית.   על  למפקח  הקבלן  יודיע  ממקומו,  הזזתו  ולפני  החפץ  גילוי  לאחר  מיד 
 ות. דינה בדבר עתיקמתחייב הקבלן לקיים את הוראות חוקי המ

 
 הנאה תשלום תמורת זכויות    .28

אם יהא צורך לביצוע העבודה בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו כגון : לצרכי חציבה או  
נטילת עפר או חול, או זכות מעבר או שימוש, או זכות לשפיכת אשפה ופסולת, או כל זכות 

סכם  ה כפי שיוה ותשלום תמורתיהא הקבלן אחראי לקבלת הזכות האמורה מבעלי  -דומה   
לבין   יהא באחריותו של בין הבעלים  זה  נזק שייגרם לחברה בגין הפרת סעיף  כל  הקבלן.  

 הקבלן.
 
 

 
 פגיעה בנוחות הציבור  ובזכויותיהם של אנשים, מניעת הפרעות לתנועה, תאום והכוונה  . 29
 

בעובדה שאתר העבוד   29.1 ופעילהקבלן מתחייב לבצע את העבודה בהתחשב    ה מאוכלס 
ודה בפיצול או בשעות מאוחרות, והוא לא יהא זכאי  ייב אותו לבצע את העבדבר שיח
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לכל תשלום נוסף או פיצוי בגין כך. בנוסף כל הפסקת חשמל או הפסקת מים לצורך 
 ביצוע  העבודה, כולה או חלקה, יבוצע באישור מראש ובכתב של החברה.

 
ביצ   29.2 כדי  שתוך  מתחייב  לא  הקבלן  העבודות  פגיעוע  לצתהיה  שלא  בנוחות ה  ורך 

ציבור, ולא תהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש, המעבר וההחזקה של כל ה
אדם בכביש, דרך, שביל או ברכוש ציבורי כלשהו, והוא ינקוט בכל אמצעים הדרושים  

 כדי להבטיח את האמור לעיל.
 

 תנועה על פני כבישים קיימים    29.3
בכ תנועה  אספלט  כל  ורקצע  תבובישי  כלי  אך  גלגלים רכב    באמצעות  בעלי 

בשעת   יתפזר  לא  עליהם  המועמס  החומר  כי  יובטח  וכאשר  נקיים  פניאומטיים 
 הנסיעה.

 
 מתן חופש מעבר 29.4 

הקבלן ימנע החניית כלי רכב, המגיעים לאתר העבודה בדרכים ואלה יוחנו במקומות 
ה הדרכים  כי  מתחייב  הקבלן  לכך.   העשיועדו  באתר  וכן  עוברות  השטחים בודה 

יהיו פתוחים לשימוש החברה ו/או קבלנים אחרים, לפי הצורך ובהתאם  הציבוריים  
עליהם   ישפוך  ולא  ציוד  ו/או  חומרים  עליהם  יאכסן  לא  הוא  וכי  המפקח  להוראות 

 פסולת כלשהי. 
 

 תאום ואישור משטרת ישראל  29.5
ראשי בכביש  כי חלק מהעבודה יתבצע  ישנה  ו/או ברחובות    ידוע לקבלן  תנועה  בהם 

באישור משטרת ישראל  סואנת מאד ש רגל.  על הקבלן להצטייד  והולכי  רכב  כלי  ל 
לביצוע ולתאם עמה את תנאי ומועדי ביצוע העבודה.  בהתאם להחלטת המפקח ו/או  
על פי דרישת המשטרה, יתכן ביצוע עבודות בשעות הלילה והקבלן לא יהיה זכאי לכל  

 בגין כך.תוספת תשלום 
 

 מיגון והפרדת תנועהי, אמצעי מרור זמנשילוט, ת 29.6
הקבלן מתחייב כי לשם הבטחת בטיחות מירבית של כלי הרכב ועוברי הדרך שבתחום 

ניו מחסומי  חשבונו,  על  יציב,  מתאימים  -העבודה,  ותימרור  סימון  שילוט,  ג'רסי, 
מ עצמאי(  כח  ספק  בעל  משולש  )בודד,  מהבהב  אור  מחזיר  או מחומר  "ספקו"  סוג 

סוגי השלטים והתמרורים, מספרם ומיקומם באתר     ובמצב תחזוקה טוב.שווה ערך  
העבודה יעשה בהתאם להוראות החוק, להוראות ולתנאי הרשיון של משטרת ישראל,  
ידי המפקח.  הקבלן   על  ובהתאם לכימת תימרור שתאושר  מע"צ ומשרד התחבורה 

סכימת   את  המפקח  לאישור  להגיש  ולדאוגמתחייב  הציוד, להמצאות    התימרור  כל 
 והשילוט האמור, בטרם יחל בביצוע העבודות באתר. התימרור

 
 

 האם תתבצע עבודת לילה –שילוט ותימרור זמני בעת עבודת לילה  29.7 
הקבלן מתחייב כי במקרה של ביצוע עבודות לילה באתר העבודה, יוצבו, על חשבונו,  

 רט להלן :ילוט כמפואמצעי סימון וש, 29.6בנוסף לשילוט האמור בסעיף 
 

מסוג   א.   אור  מחזירי  תמרורים  יהיו  רחוצים    INTENSITY    HIGHהתמרורים 
 ונקיים. 

העבודה   ב.  אתר  תחומי  את  שיסמנו  )קונוסים(  חרוטים  גבי  על  נצנצים  יוצבו 
 החסומים בפני תנועה. 

 ג.    תופעל תאורת כביש. 
 תאורה.ם ו/או בנורות ד.   כל העובדים יצויידו בפנסים ידניי

דים יצויידו בפנסים מיוחדים שישאירו ויכוונו כלפי מטה למשטח  כל הכלים הכב     ה.
 העבודה. 

 ו.    המטאטא המכני, יצוייד במתקן הרטבה למניעת התרוממות אבק. 
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 הכוונת תנועה 29.8 
  הקבלן מתחייב להציב במשך כל זמן ביצוע העבודות, מכווני תנועה, לרבות שוטרים 

שילוט ודגלי אזהרה.  במידה והקבלן יידרש קח באתר, עם  ל ידי המפבמספר שידרש ע
ידאג הקבלן לשכירת שוטרים  בזמן העבודה,  ושיטור  הכוונה  להציב שוטרים לצורך 

 בהתאם.  הוצאות שכירת השוטרים תחולנה על הקבלן בלבד. 
 

 טיפול בפניות הציבור  . 30
 

ימנה ולהלן,  לעיל  מהאמור  לגרוע  מו  מבלי  נציג  מטעמוהקבלן  אשר  סמך  אחראי  ,  יהיה 
ולטיפול  העבודה  אזורי  בקרבת  עובדים  או  הגרים  הציבור  נציגי  עם  רציף  קשר  לקיום 
כתוצאה   לציבור  הנגרמת  הנוחות  אי  את  למינימום  לצמצם  במטרה  וזאת  בפניותיהם, 

לז בשכונה פרטים אשר יאפשרו לציבור  יפרסם  נציג הקבלן  הותו מביצוע העבודה בשטח.  
בעיות הנוצרות כתוצאה מהעבודה.  נציג הקבלן ידווח לחברה  קשור לליו בכל הולהתקשר א

ומהות  העבודה,  מקום  בקרבת  העובדים  ו/או  מהדיירים  אליו  הגיעה  אשר  תלונה  כל  על 
 הפעולות אשר ננקטו על ידו לטיפול בתלונות אלו ופתרונן. 

 
 מבוטל. . 31

 
 ניקוי מקום העבודה  . 32
 

 ת ומסביבתו את עודפי החומרים והאשפה.   העבודומקום מן מן לזן יסלק מזמהקבל 32.1 
 

העבודות ויסלק ממנו את כל   מיד עם גמר העבודה ינקה הקבלן על חשבונו את מקום 32.2 
סוג  מכל  המיותרים,  והחומרים  העזר  העבודות   מתקני  מקום  את  וימסור  שהוא, 

 פקח. רצונו של המ כשהוא נקי ומתאים למטרתו לשביעות
 

כתבי צבע  נקות אל  ל הקבלןע 32.3  והחלונות, להוריד  כל הרצפות, המרצפות, הדלתות  ת 
ונוזלים אחרים וכן סימנים ועקבות לכלוך אחרים מחלקי העבודות השונים, לסתום  

 בורות שנחפרו, אם נחפרו, לצורך העבודות, והכל לשביעות רצונו של המפקח.  
 

ימים מיום שקיבל    7תוך  זה  אות סעיף  ליו בהתאם להורלא ביצע הקבלן את המוטל ע 32.4 
רשאית החברה  תהיה  המפקח,  מאת  כך  על  הקבלן   דרישה  חשבון  על  זאת  לעשות 

 ולנכות את כל הוצאותיה מהסכומים העשויים להגיע לקבלן. 
 

וישא  32.5  המוסמכות  הרשויות  ע"י  לכך  שהוקצה  פינוי  לאתר  הפסולת  את  יפנה    הקבלן 
 .ה לפינוי כאמורבכל הוצאה הקשור

 
 

 
 תיקון נזקים למובילים     .33

לרשת     33.1 לשביל,  למדרכה,  לדרך,  לכביש,  שייגרם  קלקול  או  נזק  שכל  אחראי  הקבלן 
המים והביוב, לביוב, לתעול, לחשמל, לטלפון, לצינורות להעברת גז או לתשתיות או  

או    דה, בין שהנזק  "( תוך כדי ביצוע  העבומוביליםלמובילים אחרים כיוצ"ב )להלן: "
נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודה,  יתוקן   לוהקלק

או  אדם  כל  ושל  המפקח  של   רצונו  ולשביעות  ביותר  היעיל  באופן  הוא  חשבונו  על 
לקבל   רשות המוסמכים לפקח על הטיפול במובילים כאמור. על הקבלן לדאוג מראש

תכניו המוסמכות  כמהרשויות  של  עדכניות  הקווים  ת  קרל  העוברים התת  קעיים 
 באתר העבודה. 

 
אם לשם ביצוע החוזה יהא צורך להעביר חפץ כלשהו במקום שההעברה עלולה לגרום    33.2

יודיע הקבלן  הגנה מיוחדים,  לעיל, אם לא ישתמשו באמצעי  נזק למובילים, כאמור 
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העבר לפני  למפקח,  להעבירו,  בכתב  שיש  החפץ  פרטי  על  להבה,  תכניתו  טחת ועל 
 מתאימים. הגנה  אמצעי

 
 הגנה על עצים וצמחיה     .34

הקבלן לא יפגע ולא יעקור עצים או צמחיה טבעית באתר העבודה ובסביבתו אלא אם דרוש 
 הדבר לצרכי העבודה והמפקח התיר לו בכתב ומראש לעשות כן.

 
 רישומו ותנאי עבודה אספקת כח אדם,     .35

ל   35.1 האדם הדרוש לביצוע העבודה, את   כח ת  הוא, א  ספק, על חשבונוהקבלן  מתחייב 
 ההשגחה עליהם, את אמצעי התחבורה עבורם, וכן כל דבר אחר הכרוך בכך. 

 
ביצוע    35.2 לשם  הדרוש  במספר  ואחרים,  מקצועיים  עובדים  להעסיק  מתחייב  הקבלן 

רשיון או  ך בחוזה. בעבודה שלביצוע יש צורך ברישום,  עבודה תוך המועד הקבוע לכ 
סיק רק מי שרשום או בעל רשיון או היתר תקף,  ן, חייב הקבלן להעלפי כל דיהיתר  

 כאמור.
 

כוח      35.3 פנקסי  המפקח,  של  רצונו  לשביעות  ינוהלו,  העבודה  שבביצוע  מתחייב  הקבלן 
 בד, וכך ימי עבודתו. אדם שיירשם בהם שמו, מקצועו וסווגו במקצוע של כל עו 

 
העבודה, 35.4 עו  לביצוע  הקבלן  ובדים  יקבל  באך  שירות   רק  חוק  להוראות  התאם 

תשי"ט    ידו    1959   -התעסוקה,  על  שיועסקו  לעובדים  עבודה  שכר  ישלם  הקבלן   .
את   המייצג  האיגוד  ידי  על  לקבוע  בהתאם  עבודה,  תנאי  ויקיים  העבודה,  בביצוע 

ו  איזור, ים במדינה באותו ענף עבור עבודה דומה באותהמספר הגדול ביותר של עובד
 וראות הדין. בכפוף לה והכל

 
לקרנות      35.5 מיסים  העבודה  בביצוע  ידו  על  שהועסק  עובד  בעד  לשלם  מתחייב  הקבלן 

ידי ארגון העובדים המייצג את  ביטוח סוציאלי בשיעור שייקבע לגבי אותו עובד על 
במד עובדים  של  ביותר  הגדול  באותו  המספר  דומה  עבודה  עבור  ענף,  באותו   ינה 

 הדין. ף להוראותזור, והכל בכפואי

 
וכן למלא אחר     35.6 עובדיו,   חובותיו לביטוח סוציאלי של  כל  הקבלן מתחייב לבצע את 

 . 1968   -חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשכ"ט  
 

הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ולנקוט כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת      35.7
בחוק   ת העובדים ורווחתם כנדרשירת בריאובטיח תנאים לשמתאונות עבודה, וכן לה

 . 1954 –ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד 
 

הקבלן מתחייב לסדר לעובדים המועסקים בביצוע העבודה סידורי נוחיות  ומקומות     35.8
 אכילה נאותים באתר העבודה.   

 
של 35.9 העסקתם  תנאי  בדבר  אישורים  לחברה  להמציא  מתחייב  ככל    הקבלן  עובדיו, 

 ות כן על ידי החברה. יידרש לעשש
 
 מעביד, וסודיות  –העדר יחסי עובד     .36

כל הקשור למערכת היחסים בין החברה לקבלן יחשב הקבלן כקבלן עצמאי ובלתי ב    36.1
אחר,  אדם  כל   לבין  או  הקבלן  לבין  החברה  בין  אין  כי  מובהר,  כעובד.   ולא  תלוי 

מ הפועל  או  ידו  על  החהמועסק  בביצוע  יחסי טעמו  אף   וזה,  על  אם  מעביד.   עובד 
ייק המפורשת,  הצדדים  לכוונת  ובניגוד  לעיל  אחרת  האמור  את   -בע  הקבלן  יפצה 

החברה בכל סכום בו היא תחויב כתוצאה מתביעה ו/או דרישה ו/או טענה, כאמור,  
של  במקרה  גם  תחול  הקבלן  של  זו  חובתו  עוה"ד.  ובשכ"ט   משפט   בהוצאות  וכן 

 חבות.רה ללא הודאה ב פש
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את       36.2 הקבלן  מטעם  שיבצעו  העובדים  כי  בזה  ומאשרים  מצהירים  הצדים 

נתונים  התחי יהיו  הם  וכי  בלבד  הקבלן  של  עובדיו  הינם  זה  חוזה  פי  על  יבויותיו 
ההוצאות  בכל  ישא  והוא  הקבלן,  של  המלאים  והשגחתו  פיקוחו  להוראותיו, 

כל דין הכרוכים ם על  פי  בתשלום הניכוייוהתשלומים הכרוכים בהעסקתם, לרבות  
 בהעסקתם.

 
 סודיות וייחוד התקשרות  . 37
 

מסכים ומתחייב בזה לשמור בסוד כל מידע הנוגע לתוכנו של חוזה זה, על כל  הקבלן   37.1
מרכיביו וכל מידע אשר יגיע לידיעתו עקב ביצועו של חוזה זה ולא לגלותו לצד שלישי 

 חוזה זה.צורך ביצוע של כלשהו ולא להשתמש בו אלא ל
 

בהתא 37.2 החברה,  כנגד  תביעה  יגיש  לא  כי  בזה  ומתחייב  מסכים  להוראות הקבלן  ם 
 החוזה או בקשר אליו, ביחד עם צד שלישי כלשהו. 

 
בביצוע  37.3 מטעמו  ו/או  הקבלן  ידי  על  שמועסק  מי  כל  על  אף  יחולו  זה  סעיף  הוראות 

 די הקבלן עצמו.    עשתה על יועניין כאילו נחוזה זה ופעולתו תחייב את הקבלן לכל דבר 
 

 הסבת חוזה  . 38

     
רשאי   38.1 אינו  כולו הקבלן  החוזה,  את  להעביר  ו/או  להמחות  ו/או  לשעבד  ו/או  להסב 

ו/או   בתמורה,  ובין שלא  בתמורה  בין  לאחר,  פיו  על  הנאה  טובת  כל  או  חלקו,  ו/או 
זה כולן  פי חוזה    תחייבויותיו על לשעבד ו/או להמחות ו/או להסב את זכויותיו ו/או ה

 או חלקן. 
 

רה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה  מהשליטה בקבלן, בין אם ההעב  25%העברת   38.2
 לעיל.  38.1בחלקים, תחשב כהעברה המנוגדת לאמור בסעיף 

 
מובהר בזה כי אין למסור את העבודה, כולה או מקצתה לקבלן משנה אלא בהסכמת  38.3

ובכתב מראש  לא  .  החברה  כתאשהחברה  מר  אשרקבלן  קבלן  הצעתו    שנה  הגיש 
המכרז. של  הסף  בתנאי  עומד  אינו  אשר  קבלן  וכן  ונפסל  את    למכרז  החברה  נתנה 

מט האמורה  ההסכמה  אין  זה,  בסעיף  לעיל  לאמור  בהתאם  חבות  הסכמתה  ילה 
כלשהיא על החברה ואין היא פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה 

מעשה של מבצעי העבודה,  יות מלאה לכל מעשה או איישא באחר כל דין והקבלן ולפי
ועובדיהם כוחם  ובין באי  העבודה  זמן  לפי  משתלם  ששכרם  בין  עובדים,  העסקת   .

אי העבודה,  שיעור  לפי  משתלם  ביצוע  ששכרם  מסירת  משום  כשלעצמה  בה  ן 
 האספקה או העבודות, כאמור, לאחר. 

 
לגרוע מן האמו 38.4 כמבלי  לגבי  לעיל,  ער  רישום קבלנים לעבודות ל עבודה  חוק  חל  ליה 

, מתחייב הקבלן לא למסור את ביצועה לקבלן משנה   1969הנדסה בנאיות, תשכ"ט   
 שאיננו רשום בהתאם להוראות חוק זה. 

 
ה תהא רשאית, בכל עת, להמחות את זכויותיה, על פי הסכם זה, לתאגיד מים החבר 38.5

 חברה. וביוב, אליו תצטרף ה
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   ות  וביטוחחריא  -  פרק ה'
    אחריות לאתר העבודה  .   93

וע הקבלן  לרשות  העבודה  אתר  העמדת  אחראי    ד מיום  הקבלן  יהא  החוזה,  תקופת  לתום 
ובמהירות  חשבונו  על  יתקן  הקבלן  עליהם.  ולהשגחה  והעבודה  העבודה  אתר  לשמירת 

בשל מעשה ולעבודה  נזק שיגרם לאתר העבודה  כל  של   המרבית,  ו/  ו/או מחדל   או  הקבלן 
 טעמו. עובדיו ו/או מי מ

וכי על הקבלן לנהוג הקפדה יתירה  מובהר בזאת, כי העבודות יבוצעו בתחומי מתקני מים,  
בכל הקשור לשמירה על שלמות המבנים ו/או המתקנים ו/או הציוד הקיים באתרי העבודה, 

לאמצעי ביחס  הדין  ו/או  המפקח  ו/או  החברה  הוראות  כל  במהלך    ועל  ביצוע זהירות 
להעב שלא  מנת  על  והכל  שייגרם  ודות,  נזק  כל  המים.   מתקני  של  התקין  בתפקודם  פגוע 

 אתרי העבודה ו/או למתקני המים, יהא באחריותו של הקבלן.ל

   נזיקין לגוף או לרכוש . 40

נוסף לאמור בכל דין יהיה הקבלן אחראי לכל נזק או אובדן, מכל סוג שיגרמו תוך ב 40.1
ב אוכדי   העבודה  עמה  יצוע  מחדל שלבקשר  ו/או  מעשה  בשל  עובדיו   ,  ו/או  הקבלן 

מטעמו   מי  שו/או  לרכושו  או  בכללגופו  ינקוט  והוא  כלשהוא,  אדם  האמצעים     ל 
יהיו   בגובה הסכומים  אשר  למניעתם. מזמינה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן 

יעות אלה אשר ייושבו  תבנושא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או אובדן, כאמור, עד   
 ות רצון מזמינה. באופן סופי ומוחלט לשביע

, בגין נזק או אובדן םאו תשל   תחויב לשלם,על כל סכום ש  המזמינהה את  שפהקבלן י 40.2
   .40.1ל פי סעיף קטן עלהם אחראי הקבלן 

לשלם סכום כלשהו עקב מעשה או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו    המזמינהנדרשה  
ביצוע   י  במסגרת  הקבלאוה  שפהעבודה,  סכותן  כל  על  שתשלן  בגין  ם ם  לרבות   ,

 שה, כאמור.ההוצאות המשפטיות השונות שתשא בהן בקשר לדרי

נושא    המזמינה יהיו   אשר  הסכומים  בגובה  לקבלן  תשלומים  לעכב  רשאית  תהא 
לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או אובדן, כאמור, עד אשר תיושבנה תביעות אלו באופן  

א  לקבלן העתק של התביעה ול  בירתע  מזמינה  ה.  צון מזמינוחלט לשביעות רסופי ומ
 תתנגד להצטרפותו להליך המשפטי.

י   40.3 מקצועית של הקבלן    בגין כל נזק שיגרם לה עקב שגיאה  המזמינהה את  שפהקבלן 
המקצועית חובתו  במילוי  הזנחה  אביזרים    ו/או  או  בחומרים  שימוש   עקב  ו/או 

גלה לאחר תום  מקרה של רשלנות שית  ם לגבי כלבלן תחול גקל הלקויים. אחריותו ש
 תקופת החוזה.

 

 לשלוחיםנזיקין לעובדים ו          

או לכל  הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים מהקבלן על פי דין לעובד 41.1
של   בשרותו  הנמצא  אחר  כלשהם  אדם  נזק  או  מתאונה  כתוצאה  כדי    הקבלן  תוך 

פק שירותים, חומרים  נזק שנגרם לאדם המס  יה, לרבותאו בקשר אל  דה  ביצוע  העבו
ועובדיהם, ספקים ועובדים עצמאיים הן של הקבלן והן של  או מוצרים, קבלני משנה  

בגובה הסכומים אשר  קבלני המשנה. מזמינה תהא רשאית לעכב  תשלומים לקבלן 
תביעות  עד אשר ייושבו  יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או תאונה, כאמור,  

 . מזמינהיעות רצון הה באופן סופי ומוחלט לשבאל
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את   41.2 ישפה  קיום  ינה  מזמהקבלן  מאי  כתוצאה  לשלם  שתחוייבנה  תשלום  כל  בגין 
לקבלן על הגשת התביעה ותאפשר  יע  תוד  מזמינה    .41.1שבסעיף קטן    תחייבותו  ה

 לקבלן להצטרף להליך המשפטי. 
מי מטעמו   הקבלן ו/או  מחדל שלו  א  שהו עקב מעשהלשלם סכום כלחויבה המזמינה  

י העבודה,  ביצוע   אותפצבמסגרת  ע  הה  שתשל הקבלן  סכום  כל  בגין םל  לרבות   ,
שתשא   השונות  המשפטיות  תהא בההוצאות  מזמינה  כאמור.  לדרישה,  בקשר  הן 

בה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן ורשאית לעכב תשלומים לקבלן בג
א נזק  כאמורבגין  אובדן,  אשר  ו  עד  באופן,  או  תביעות  ו  תיושבנה  מוחלט סופי 

 מזמינה. לשביעות רצון  

 07.08.21 ביטוח על ידי הקבלן: .42

פי כל דין ו/או על פי האמור -של הקבלן עלו/או התחייבויותיו  בלי לגרוע מאחריותו  מ 42.1
הקבלן   מתחייב  זה,  חשבונו  בחוזה  על  ולקיים,  לרכוש  תחילת לערוך,  מועד    לפני 

ה העבודות"( ו/או הצבת ציוד כלשהו באתרי העבוד להלן : "וזה זה )חהעבודות נשוא  
המועדים הנ"ל( ולמשך כל זמן ביצוען  מבין  על ידו ו/או מטעמו ו/או עבורו )המוקדם  

העבודות   כמפורט  של  אחרת  תקופה  כל  ביטוחי    42.4בסעיף  ו/או  לעניין  להלן, 
המוצר   וחבות  מקצועית  הביטוחיאחריות  להל  םאת  בהתאם  ן המפורטים  לתנאים  , 

)להלן:מפורטים  ה זה  ל  בחוזה  המיוחדים  הקבלן"("התנאים  ל  ביטוחי  ב'וכן    נספח 
)להלן: "אישור ביטוחי הקבלן"( אצל    ממנוחלק בלתי נפרד    ה מהווה  למסמכי החוזה 
ביטוח   כדין  החברת  להלן)  בישראללפעול  מורשית  יקראו  יחד  "ביטוחי    -שכולם 

 (:הקבלן"

 ניות בודות קבלהסיכונים עכל  יטוחב 42.1.1

 פרק א' העבודות  .א

ערכן   (1) במלוא  המבטח  הסיכונים  כל  הכינון(  בטוח  כל )ערך  את 
עם   בקשר  ח  חוזהההעבודות  מתקנים,  לרבות  וציוד  ומרישבנדון  ם 

לציוד קל, כלי עזר,    ים נזק  כולל בין היתרת,  ק מהעבודומהווים חלה
הבאים ו/או  הקבלן  באחריות  ו/או  בבעלות  אשר   חומרים  מטעמו 

ישרין ו/או בעקיפין לביצוע העבודות משמשים במאו  /תר ואאו להוב
כל   למשך  להלן,  כמפורט  מטעמו,  ו/או  הקבלן  ידי  על  המבוצעות 

 הביטוח. תקופת

יכליטובה (2) תח  בת    קופתול  חודשים   12ם  מתוכ  חודשים  24תחזוקה 
מורחבת נזק    המכסה,  תחזוקה  או  ואשר ת  לעבודו  שייגרםאובדן 

התחזוקופבת  התגלה העבודות  ובתק  ומקורוקה  ת  ביצוע  פת 
כלפי  שם  להנדרשות   הקבלן  התחייבויות  עם    החברה קיום  בקשר 

 .כאמור נזק או אבדן

וף  על כל זכות תחל  חטפיו מוותר המבתנאי מפורש, ל  יכלולפרק זה   (3)
ו/או מנהל ו/או   הו/או עובדי  הו/או מנהלי  החברהאו שיבוב כלפי  /ו

מטעמם העבודות  אחריותםט  למע)  מפקח  של   קצועיתמה  בגין 
ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות  (  העבודות  מפקחו/או    נהלהמ

 .מי שגרם לנזק בזדוןלטובת התחלוף לא יחול 

 אחריות כלפי צד שלישי פרק ב'  .ב

ו/או קבלנים וקבלני משנה המועסקים על ידו  של הקבלן ו/או עובדיו   (1)
הב עם  בקשר  העבודות  בשל  חוזהביצוע  מחדו/מעשה    שבנדון,  ל או 

עם ו/או העבודו  בקשר  לגופו  נזק  או  פגיעה  לאובדן,  גרמו  אשר  ת 
ע מכלליות האמור לגרושהוא מבלי    כל גוףו/או    כל אדם  לרכושו של

או    לרבות   לפגיעה   ו/או   העובדילו/או    המנהלילו/או    חברהנזק 
 . םטעמממפקח העבודות למנהל ו/או ל
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ר  וע ובמצטב ירלא  (₪מיליון    חמישה)  ₪  5,000,000האחריות    ותגבול (2)
 .הביטוחלתקופת 

כפוף   (3) זה אינו  הנובעת מבדבר חבות הקשורלהגבלות    פרק  :   -ה או 
ה, מכשירי הרמה, ציוד חפירה, פריקה וטעינה בהל  אש, התפוצצות,

 תכב, חבות הקבלן בגין וכלפי קבלנים וקבלני משנה, עבודושל כלי ר
תאונתי זיהום  בעומק,  ו/או  ובל  בגובה  צפוי מקרי  מתקני תי  ם  , 

פגומים, מהומוריסניטא פרעות, שביתה והשים  נזקי  ת,  )למעט  בתה 
ן תביעות תחלוף  ה וכאו משק  מזיק במאכלרעלה וכל דבר  טרור(, ה

קבלן כלפי עובדים  מצד המוסד לביטוח לאומי )למעט בגין אחריות ה
 . ביטוח לאומי( שהקבלן חייב לשלם בגינם דמי

במפורש (4) צוין  הביטוח  רכוש    בפוליסת  רכ    החברהכי  וש למעט 
)העבודות( לעילהמבו רכוש שו  טח בפרק א'  בו  למעט אותו חלק של 

והבלעדית של הקבלן, ייחשב    שירהיטתו היהנמצא בשל  פועל הקבלן
 . ה כרכוש צד שלישילצורך ביטוח ז

 הו/או מנהלי  החברהורחב לשפות את  י  זהפרק  על פי  הנערך  ביטוח  ה (5)
"יחידי    לן:)לה   טעמםממפקח העבודות    ו/או מנהל ו/או  הו/או עובדי
אחריות    המבוטח"( מהם    שתוטלבגין  מי  ו/על  מחדלי למעשי   או 

לן  הקבל מטעמו  מי  משנה  רבותו/או  וקבלני  בכפוף    קבלנים  וזאת 
אחד   כל  עבור  בנפרד  הביטוח  נערך  לפיו  צולבת  אחריות  לסעיף 

 . מיחידי המבוטח

  חבות מעבידים פרק ג' .ג

ת הנזיקין פקוד  על פי  בלןהק  אחריותו של  בטוח חבות מעבידים בגין (1)
למוצרים האחריות  חוק  עפ"י  ו/או  חדש(  התש"ם  )נוסח    פגומים, 

העוב1980 כלפי  ידודים  ,  על  לרבות   המועסקים  העבודות  בביצוע 
ו משנה  קבלני  ייחשב עובדיהאו  /קבלנים,  והקבלן  )במידה  ם 

בגכמעבידם( מקרי,  מתאונן  כתוצאה  גופני  נזק  ו/או  מוות  וה    או/ה 
מקצוע )להלן  מחלה  "ית  ביטוח:  במשך    שנגרמו"(  מקרה  למי מהם 

 .בודתםעקב ביצוע עי ותוך כד הביטוחתקופת 

לל  (₪ מיליון    עשרים)  ₪  20,000,000ת  וחריהא  ותגבול (2) וע יראתובע, 
 . ובמצטבר לתקופת הביטוח

כולל   (3) זה אינו  ע   הגבלותביטוח  בגובה, שעות  ודות  בבדבר  בעומק או 
ומנוחה, חב כלפי  עבודה  ועובקבלנים, קות הקבלן  דיהם בלני משנה 

ו) פיתיונות(כמעבידם  ייקבעהקבלן  היה  וכ  ,  בדורעלים  הן  עסקת  בר 
 . ועסקים על פי החוקר המבני נוע

היה    הו/או עובדי  הו/או מנהלי  החברהאת    לכסותורחב  יביטוח זה   (4)
ושא בחובות נ, כי מי מהם  וכלשה   מקרה ביטוח, לעניין קרות  נקבעו

כ ממעביד  מי  כלפי  ההעובלשהן  הקבלןמועסקדים  ידי  על  ו/או   ים 
 .מועסקים על ידו עובדים הי מהמ בות הקבלן כלפילעניין ח

על כל זכות תחלוף    תנאי מפורש, לפיו מוותר המבטח  יכלולפרק זה   (5)
ובלבד שהאמור    הו/או עובדי  הו/או מנהלי  החברהו/או שיבוב כלפי  

יחול   לא  התחלוף  זכות  על  הוויתור  לשגרמי  ובת  טלבדבר   נזקם 
 .ןבזדו

 יות:חבו   ביטוחי 42.1.2

   מקצועיתיטוח אחריות ב .א

את   (1) המבטח  מקצועית  אחריות  על   אחריותביטוח  הקבלן 
בגין רשלנות מקצועית ו/או  הפי דין בשל תביעה ו/או דריש

מקצועית חובה  הפרת  תקופת   בשל  במשך  שהוגשה 
ו פגיעה גופנית ו/או נזק לגופו ו/א אובדן ו/או  הביטוח, בגין  
כ של  ו/או  ללרכושו  גוף  אדם  במעשה שמקורם  א  שהו  כל 

רשלני   עובדיו  או מחדל  ו/או  ו/או מנהליו  בגין של הקבלן 
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גרוע מכלליות י ללמבושבנדון,    חוזההעבודות בקשר עם ה
 . לחברה, מנהליה ועובדיההאמור לרבות פגיעה או נזק 

וע יראל  (₪ מיליון    חמישה)  ₪  4,000,000האחריות    ותגבול (2)
 . חולתקופת הביטר ובמצטב

, זה  א'   742.1.2  האמור בסעיף על פי    כתהנער ביטוח  ה  סתליפו (3)
את  ת לשפות  מנהלי  החברהורחב  עובדי  הו/או  בגין   הו/או 
או מחדל רשלני  ו/על מי מהם עקב מעשה    תוטלר  ריות אשחא

מנהלי ו/או  הקבלן  עובדי  ומצד  לגרוע   וו/או  מבלי  וזאת 
 . ובדיעוו וימנהלהחברה,  מביטוח חבות הקבלן כלפי

אובדן  מבדבר חבות הנובעת  להגבלותכפוף  יהיה אלטוח זה יב (4)
ביטו מקרה  בעקבות  עיכוב  או  השהייה  איחור,   ח שימוש, 

כן  מכוסה כמו  בגין  הפוליסה  תכלול  ,  הקבלן הרחבות  חבות 
מסמכיםעקב   של    אובדן  לסך  למקרה    75,000)מוגבל   ₪

חבות  ו    בתום לב  מסמכות שנעשתהולתקופת הביטוח(, חריגה  
 .הקבלן עובדימי מ שלנות או אי יושר של מטעות, ר תנובעה

מועד תחולה   תכלולמוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה   (5)
העבודות   ן שלתחילת ביצועמיום  שאינו מאוחר  ואקטיבי  ררט

  זה. חוזהעל פי 

כן   (6) של  ולפ  תכסהכמו  גילוי  תקופת  הביטוח    שניים )  12יסת 
תל  יםדשחו(  עשר לת  יעם  אבט  מע)ל  הביטוח  תופתק  וםאחר 

בתנאי כי לא  ( מרמה  ה ו/אושלום פרמיי ת א יןבג הינההביטול 
ע"י   כ  הקבלןנערך  המעניק  חלופי  מקביל  יביטוח  שנועד סוי 

המבוט חבות  זול  חתלכסות  פוליסה  בזה  .  פי  כי מוסכם 
ההכיסוי   פי  על  יהביטוחי  זו  אירועיםרחבה  על  ורק  אך    חול 

לשעיל נתגיטהב  תופתק ם  תו   פניתם  ואשר  נה  ראשוללו  וח 
 קופת הגילויתב

בב  הקבלן (7) להחזיק  זמתחייב  להיות   היטוח  עלולה  עוד  כל 
 .  וע העבודותיצבה שבדין כלפיו בגין קיימת חוב

  לחברה יא  להמצ  הקבלןמתחייב  בכתב,    החברהעל פי דרישת   (8)
הדרישה    14בתוך   קבלת  ממועד  מפוליסת יום  העתקים 

כאהבי נת   .הז  )א'(  42.1.2  ףעיבסמור  טוח  כי  ונים  מוסכם 
לשירותים על פי תנאי    שאינם רלוונטייםו  ווגיםיים מסמסחר

 .המכרז, יימחקו

   מוצרהיטוח חבות ב . ב'

המוצרבחביטוח   (1) א  ות  שלת  המבטח  ק  וח  פי  לע  הקבלן  אחריותו 
למוצריםהאח התש"ם  ריות  ו/או בשל    ,1980  פגומים,  תביעה 

ק או נזו/ת  גופניפגיעה  במשך תקופת הביטוח, בגין  דרישה שהוגשה 
ם  רותייהשן  מתבמסגרת  ו/או מי מטעמו    הקבלןאחראי  נו  בגיאשר  

עם  קב "ל)לה  חוזההשר  כ  ו/אואדם  לכל  ,  "(רצוהמן:  לשהו  גוף 
 . הו/או עובדי המנהלי, חברהלת בולרת האמור וע מכלליובלי לגרמו

וע יראל  ( ₪ מיליון    ישהמח)  ₪  4,000,000האחריות    ותגבול (2)
 . וחיטלתקופת הב ובמצטבר

בזה   (3) פוליסתמוסכם  האמורה    כי  תחולה    תכלולהביטוח  מועד 
מאוחר  אשרטרואקטיבי   ביצוע מיום  ינו  עלבודהע   לן שתחילת   ות 

  זה. חוזהפי 
פי    כתהנערביטוח  הפוליסת   (4) , זה  (ב')  42.1.2  בסעיףהאמור  על 

בגין אחריות   הו/או עובדי  הו/או מנהלי  החברהורחב לשפות את  ת
מצד הקבלן לני  דל רשאו מחו/ב מעשה  על מי מהם עק  תוטלאשר  
עובדי  ומנהלי  ו/או מבלי    וו/או  מביטווזאת  הקבלן לגרוע  חבות  ח 

 . הו/או עובדי הו/או מנהלי החברהכלפי 
ים  דשחו(  שישה)  6יסת הביטוח תקופת גילוי של  ולפ  תכסהכמו כן   (5)

י א  יןבג  הינההביטול  עילת  באם  ט  מע)ל  טוחת הביופתק  לאחר תום
ו/אום פרמילשת ע"י  נערכי לא  בתנאי  (  מרמה  וה  ביטוח   הקבלןך 

ה כיסוי  חלופי  המבוטמקביל  מעניק  חבות  לכסות    פיל  חתשנועד 
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חול רחבה זו יהביטוחי על פי הכי הכיסוי  בזה  כם  סמו.  וליסה זופ
אירועים על  ורק  לשעיל  אך  תום  תם  ויטהב  תקופתפני  אשר וח 

 . בתקופת הגילוילו לראשונה נתג
בחיימת  הקבלן (6) להחזיק  עוביטוב  כל  זה  לח  עלולה  קד  יימת  היות 

 . ותעבודהע ביצובגין  יוחובה שבדין כלפ
בתוך    לחברה יא  להמצ  ןלהקבמתחייב  ,  תבבכ  החברה על פי דרישת   (7)

כאיום ממועד קבלת הדרישה    14 מור  העתקים מפוליסת הביטוח 
 .זה (ב') 42.1.2 בסעיף

 
 :גבולות האחריות בביטוחי אחריות .א

על  זב  סכםומ , וחבות המוצר  יתמקצוע  אחריות,  טוחיביכי    הקבלןה 
בגבולויערי ספציכו  אחריות  בת  פוליסה  לכל  כג  רדנפפיים  בולות  ולא 

מובהר בזאת כי במקרה של ביטוח משולב, יוכפל .  פיםתאחריות משו
ה האחריות  ובגבול  זה  ביטוח  בסעיף  קיום  מפורט  אישור  נספח 

 . )נספח ב' םהביטוחי
 

 :יטוח כלי רכב וציוד הנדסיב 42.1.3

לבטבקה (1) מתחייב  כלי  לן  את  שח  הכבד  הציוד  ו/או  והרכב    או/בבעלותו 
השגחתו ו/או בשימושו לצורך ביצוע העבודות בביטוחי חובה כנדרש על פי  ב

וביטוח  בדין   מקיף  בביטוח  וכן  רכב  בכלי  השימוש  עקב  גופנית  פגיעה  גין 
  קב השימוש בכליעאחריות כלפי צד שלישי בגין נזק לרכוש צד שלישי כלשהו 

בגבולה ובמצטבר לת  ₪  1,000,000בסך של  האחריות    ותרכב,  קופת  למקרה 
 .הביטוח

הנדסי  כ (2) מכאני  לציוד  הסיכונים  כל  ביטוח  הקבלן  יערוך  כן  בין   ,כוללה מו 
כלפי צד שלישי כלשהו עקב השימוש  על פי דין אחריות הקבלן לביטוח  ,היתר

  ש"ח לתובע,  600,000מסך של  בהנדסי בגבול אחריות  ו/או ציוד  בציוד מכני  
וב הביטוחלמקרה  לתקופת  ימצטבר  אלו  בביטוחים  החריגים .  כל  בוטלו 

 הנוגעים לנזקים ישירים או עקיפים בקשר לביצוע עבודות קבלניות. 

"רכב"  ל (3) המונח  כי  מוסכם  ספק,  הסר  הפקודה  הינו  מען  להגדרות  בהתאם 
 . , על תיקוניה1970 –]נוסח חדש[, תש"ל  לביטוח כלי רכב מנועי

 ר ויתור על ב בדש  ורתנאי מפ   זה ייכללו  42.1.3סעיף  ם בפורטיוחים המיטהב (4)
ז כלפי  )שיבו  ףתחלוכות  כל  ובלבןעובדיהו  מנהליהחברה,  הב(  שהאמ,  ור  ד 

יחול לטובת אדם שגרם לנזק בדבר הוויתור על הזכות התחלוף )שיבוב(     לא 
 .בזדון

הוא  טח על חשבונו  ביהקבלן    ומבלי לגרוע ממנו, מוסכם בזה כינוסף לאמור לעיל,  ב 42.2
אלמשך   העבודות  ביצוע  זמן  הציוד,  כל  החומרים,  לרבות  העבודות  מכלול  ת 

שהובא אחר  רכוש  וכל  במלוא להעבודה    למקום  המתקנים  העבודות,  ביצוע  צורך 
הם לפי תנאי חוזה זה  לערכם מעת לעת בפני כל נזק ו/או אבדן אשר הקבלן אחראי  

 . ו/או על פי כל דין

זה 42.3 כל  למשך  מ  תודועבה  ביצוע   מןוא  הציוד,    תלרבודות  והעב  כלולאת  החומרים, 
שהובא  מתקניםה אחר  רכוש  בלדה  בוהע  למקום  וכל  הצורך  במליצוע  וא עבודות, 

זה    חוזההם לפי תנאי  ל  אחראי  הקבלןנזק ו/או אבדן אשר    פני כללעת ב  ערכם מעת
 . דיןו/או על פי 

אטוחבי 42.4 וחבותחריי  שלישי  צד  כלפי  הנע  ות  כאמור   ןהקבל  ידיעל  ם  יכרמעבידים 
אלילע  42.1.1סעיף  ב גם  היתר  בין  יכסו  של  ,  אחריותו  ו/או  הקבלןת  כלפי    בגין 

וקבלנ אחרי)בביטומשנה    יקבלנים  כח  מעבידים  לות  שייחשבו  ובנוסף כל  עובדיו( 
לג יורחבו  )ומבלי    ה בדיעוו  המנהלי  החברה,את    פותלש  הקבלןביטוחי  רוע מהאמור( 
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כו/א בגין  מעשו  )להלן:  מטמהבאים    מין  יבג  ו/או   ןהקבלשל  מחדל    וא/וה  ל  עמו 
 "(.יחידי המבוטח"

דות נשוא ם העבובקשר עשים  הנדרטוחים  ף את כל הבילהחזיק בתוק  מתחייב  הקבלן 42.5
ת  י אחריוביטוח  . עם זאת, את זה בתוקף  חוזהיהיה    במשך כל  התקופה בהזה,    חוזה

 לע  אחריות  לקבלןקיימת    דעוכל  וקף  תבלהחזיק    ןבלהקעל  מוצר  וחבות המקצועית  
 . פחיוזה על נס חוזהשר עם אשר נעשתה על ידו בקלות יעלכל פ יןדהי פ

פ  הקבלןוח  ביט 42.6 על  העבודות(  לעילא'(  )  42.1.1סעיף  י  הנערך  א'  בביטוח    )פרק 
על  הקבלניות  העבודות ויתור  יכלול  )שיבוב( של מבטחי  הזכות  ,  כלפי    הקבלןתחלוף 

עוב/ו  ה יו/או מנהל  החברה ובלבד שהדיאו  על  ווויתה  ברבד  ר מוהא,  ף  ות התחלוזכר 
 .  זדוןב אדם שגרם לנזק ל לטובת יחו לא

לסעיף   כפופה הקבלןידי ערכת על לפי צד שלישי הנסכם בזה כי פוליסת האחריות כומ 42.7
על  "אחריו צולבת"  אחד  ת  כל  עבור  בנפרד  נערכו  כאילו  הביטוחים  את  יראו  פיו 

 וטח. בממיחידי ה

שלריות  חאהביטוחי  פוליסות   42.8 ח)צד  וחדמעבי  בותישי,  מקצועית  אחריות  בות ים, 
יע  תוהנערכהמוצר(   ת  בלןקה  ידל  מיוחיכללו  הי לפד  נאי   וורחביכאמור  פוליסות  ו 

י  למעשמהם  על מי    שתוטלבגין אחריות    האו עובדי /ו  ה יו/או מנהל  החברהות את  שפל
  ן הקבלביטוחי  ור  אישהכול כמפורט ב  –ו/או קבלני משנה מטעמו    הקבלןאו מחדלי  ו/
 (.'נספח ב)

שבו    החברה כי רכוש ,שבמפור שי,שלי  דצ ילפכ הקבלןות ריאחסת ן יצוין בפוליכ מוכ 42.9
לא,  הקבלןועל  פ פבוטח    אשר  ב על  שנערך  הביטוח  לי  לעיל    42.1.1ף  סעיהתאם  )א'( 

ביטו א'  העבפרק  זה בודות(ח  ביטוח  לעניין  שלישי,  צד  כרכוש  ייחשב  אותו    ,  למעט 
  .הקבלןשל  בלעדיתשירה והליטתו הי שבצא הנמו בלןקהוש שבו פועל כרהחלק של 

העמל 42.10 כל ן  כ  ספק  סר  ומוצהר  מבניבע  שרכו  ימוסכם  בעלי  ו/או  קרקע  ו/או לי  ם 
פועל  ר בהם  יחגרמסב  הקבלןשויות  העבודות  ביצוע  שלישי,  ת  צד  כרכוש  כן  גם  שב 

 .אמור לעילבכפוף ל

חתימת  ב 42.11 לתחכתנאי  זה,    חוזהמועד  צו  ביצלקבלת  העבוילת  נוע   ה, ז  חוזה וא  שדות 
מ העתקי    לחברהימציא    הקבלן הביטילפום  אסות  בקשרוח  ערך  העבודות עם    שר 
ביטוחי  יאאת  רבות  לה  ז  חוזהנשוא   ב)  הקבלןשור  המ  ('נספח  כשהוא  צור בנוסח  ף 

הביטוחכדין  ם  חתו חברת  ידי  כי    .על  בזה  ביטוחי  המצאת  מוסכם   הקבלןאישור 
 על נספחיו.  זהחוהום לקידי ונאי יסוה תמהו ,ילחתום כאמור לע

י,    החברהא לידי  מציהל  הקבלןב  ייחתמ  עיל ור למבלי לגרוע מהאמף ונוסב 42.12 וחר אלא 
צו  חוזהתימת  מועד חמ וכתנאי לקבלת  ביצועל  זה  נש  תחילת  זה,   חוזה  ואהעבודות 

לפטורהמכתב   מנהל  החברהחריות  מא  צהרה  עובדי/ו  היו/או  בהתאם  ם  לנזקי  האו 
  ' נספח ב)  נתמומסו  זה  חוזהל  תפרוצמה,  "קיםלנז  יותחרמא  פטור  -הרה  צהלנוסח "

 .הקבלןידי  כדין על מהותח ((1)

ומבלי  ב 42.13 ליד  הקבלןיל מתחייב  ר לעלגרוע מהאמונוסף  יאוחר  החברה  ילהמציא  , לא 
נשוא  חוזהמועד חתימת  מ ביצוע העבודות  צו לתחילת  וכתנאי לקבלת  זה,   חוזה  זה 

לב מיוחדים  תנאים  עבנספח  בחיצוע  בהתאודות    ה ז   חוזהל  רף מצוה  ח  נוסל  םום 
 . הקבלןי דין על ידוא חתום כשהכ  ,(2)' כנספח בומן ומס

הוראה   42.14 מכל  לגרוע  לעניי  חוזהת  מהוראומבלי  הזה  הסבת  בו חוזהן  ובמקרה   ,
נשוא   ידי    חוזההעבודות  על  יבוצעו  מהן  חלק  או  מטעם  משנ  קבלןזה  , הקבלןה 

רט  ופתאם למבה  טוחיבת  יסולוינה פ יתהה  המשנ  קבלן  דיוג כי בידאל  ןבלקהמתחייב  
לרבו  חוזהב ב זה  ולסכנאלת  םהתאת  ידי   ביטוח  42בסעיף  הנדרשים    יםומים  על 

ו  הקבלן עריזה  ב )  הקבלן  וחיביטכת  באישור  יכלול    (.'נספח  את    הקבלןלחילופין 
 אחריותם של קבלני המשנה בביטוחיו. 

מ 42.15 ספק  הסר  כי  ולמען  בזאת,  באחריותהנו  הוא  הקבלןבהר  ו/או   רההחב   כלפי  שא 
עובדי/ו  הימנהל מעשה    האו  העביצוען  בב  דלחמ  אובגין  נששל  זה,    חוזהוא  ודות 

ע ע  ותבודלרבות  יבוצעו  ידי  אשר  ו/או קבלני  ל  לשפות  אחראי  יהיה  והוא  המשנה, 
את  לפ מנהל  החברה צות  עובדי/ו  היו/או  שייגר  בגין  ה או  נזק  ו/או  אובדן  למי  כל  ם 

בעקיפיןו/אן  רימיש, במהם העב, עקו  ן  יב,  שנהבלני הממי מק  על ידיעו  וצבש  ותודב 
 פוליסות דלעיל ובין אם לאו. ו מהבאיז הזק כאמור מכוסנ או/אם אובדן ו

ות  כאשר נער הקבלןביטוחי דרישות פוליסות  כל  ייקנות אתלקיים בד יבמתחי הקבלן 42.16
ידי  ביטוח)זה    42  סעיף ב  כמפורט כולעשולהלן  לעיל    (הקבלן  על  אש  לות  ר פעולה 
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ע עשוליידרש   ז  לממשכדי  י המבטח  די  לתה  פי תנאי הבכויותאת  על  בעת יהם  יטוח 
ל של    והצטרפותרבות  הצורך,  מנהל  החברהלתביעה  עובדי/ו  היו/או  פי  האו  על   ,

 .זה נוגד את האינטרס של הקבלןין א, ככל שםפוליסות הביטוח, אם יידרש לכך על יד

וח מקרה ביטעת קרות  בי  כ  סכם יו, מוזה ובנספח  חוזהב  ורע מהאמי לגרובלף ומבנוס 42.17
מהביטוחזיא  יפ  על יד  ביטוח)  זה  42סעיף  ל בהתאם  הנערכים  ים  ה  (,  הקבלןי  על 

זלפנות    הקבלןמתחייב   לבתוך  ובהתאם  סביר  הבטל  הביטוחתנאי  מן  וח  חברת 
קרוולהוד על  לה  ולד  ת יע  לל  אוגהאירוע  יגיע  הבטוח  חברת  נציג  דיכי  לאתר  חוי  א 

  לו  סייעהבטוח ולג חברת צינ אות לפעול על פי הור בלן קהכי על  רהמובקת הנזק. ילבד
 ידרוש. מידע שהעביר לו כל דרש, לרבות לנהל ככ

המצב   נה להשבתתידרשמתחייב לבצע את כל הפעולות ש  הקבלןנוסף לאמור לעיל,  ב 42.18
  הריסות. וי פסולת ולרבות פינ  טוחהבי  מקרה  לאחר קרות  בירזמן ס  בתוךדמותו  לק

שהה  בכללשאת    ייבמתח  הקבלן להשבתוצאות  ל  תידרשנה     והחברה ו  תקדמוהמצב 
סכום זה נזק, ובגין ההביטוח  שתשלם חברתאת הסכום  הקבלן אל רעבילה תמתחייב

למ כי  בלבד.  מובהר  ספק  הסר  מעבההו בכל    יישא  הקבלןען  לסכוצאות  האמור   םר 
עש חביועבר  ידי  הבטוחל  ה  רת  ה)לרבות    הא תלא      החברה וכי    עצמית(  השתתפות 

 . רוכאמ ם לכיסוי ההוצאותתשלוכל  לקבלן תבחיי

ב  ילעלר  ואממה  גרועלי לומב  נוסףב 42.19 טוח  לי הביי תגמוזה, מוסכם בזה כ  חוזהולהלן 
ב א'  פרק  פי  הקבלניעל  העבודות  לביטוח  העבודות)  ותפוליסה  בגי(ביטוח  נזקי   ן, 

מוסכם טח. כתב למבת באחר החברהה תרהום א , אלא לחברהות ישירו רכוש, ישולמ 
נזק    ומעצב  בלןקהה. תיקן  לעניין ז   מהימתא  טוח תכלול הוראהת הביפוליסכי    הבז
הביטוח  מכוסה  ה פוליסת  בשלפי  לקביעלמותו,  כאמור,  מוסמך בהתאם  שמאי  ת 

הביטוח חברת  קיבל  מטעם  שטרם  או  שנילושת    מהחברה,  העבודה  עבור  ,  ם  זוקה 
למבטח      החברה   תמתחייב תגמב  בכת להורות  תשלום  הביטועל  לידי ות  ישירח  ולי 
 . זקנה ון אהאבדם קימום הדרוש לש וםלסכעד  הקבלן

המפורטות   יסותחיל איזו מהפולרוע המת איבקרוע מהאמור לעיל,  בלי לגרובנוסף ומ 42.20
 הקבלן.    לחברהכך בכתב  על    הקבלן  עייוד  ( לעילהקבלןי  על ידי  חטובי)  זה  42בסעיף  

ימוש  הדרוש למ  בכל  םמטעמו/או מי      החברה  ו/או  טח עם המב  עולהף פלשתמתחייב  
בלי , וזאת מהקבלןוגד את אינטרס  ר אינו נשהדב   לככ  הסהפוליעל פי    החברהזכויות  

מזכולגרו מי    רההחבת  יוע  מו/או  עם    החברה טעם  מהבאים  לנהל  זה,    חוזהבקשר 
 . םתן בעצממוהמשא 

ות,  בודלע  של נזקרה  מקל  בכמוסכם כי  ולהלן    לעילזה    חוזהבלי לגרוע מהאמור במ 42.21
הח  הקבלן  על לנהלמוטלת  בהתאם  לפעול  לו  ובה  שיימסרו  יים  מעל  שמאי    טעם די 
 .ת הביטוחרבח

  החברה כויותיו ו/או זכויות  המפקיע את זאת הוראות הפוליסות באופן    הקבלןפר  ה 42.22
מנהל עובדי/ו  היו/או  יהא  האו  לנזק  ןהקבל,  שיגרמו  אחראי  ו מנהלילחברה,  ים 

ו באופ  עובדיו,ו ובלעדי  מלא  תהיין  ו/אועיתבכל  ו  ל  נהלא  או  ות,  טענ  ות   כספיות 
 ת כל טענה, כאמור.מלהעלו הא מנועוהוא י מי מהם חרות, כלפיא

בדבר    וודות מטעמו/או מנהל ו/או מפקח העב   החברהלבין    הקבלןבין    ל מחלוקתכ 42.23
נזקים תיק עלות   המבו  ון  במהלך  שאירעו  השמאתועבודות  טחים  דו"ח  פי  על    י כרע 

 יטוח.בהת חבר עםמטזקים הנת אאשר יבדוק 

מהו  כןו  כמ 42.24 לגרוע  ולהמבלי  לעיל  לשפוהיי  הקבלןלן,  אמור  אחראי  את  ה    החברה ת 
יסוי  עקב אי כ ר ייגרם למי מהםופן מלא בגין כל נזק אשבא האו עובדי/ו היו/או מנהל

י  ידל  ע  הביטוח  פוליסותו מאיז מתנאי  תנאי  או אי קיום של  ה ו/ובע מהפרהנ  ביטוחי
 ה מטעמו. דו ו/או קבלני משנעל יקים ים המועסדבעוו הא/ומנהליו  ו/או הקבלן

נערך  הטוח  ל בלכ  מיםקודו  ראשוניים   הינם  על פיוש  מפור  תנאי  ויכלל  הקבלןביטוחי   42.25
מבטחי   החברהידי    על כלותרמו  הקבלן  וכי  על  ו/טע  ים  דרישנה  תביעה  או  ו/או  ה 

ביטובדבר ש כ  החברהחי  יתוף  לרבות  טע,  ול  כ/נה  זכות  בסאו  חוק  ל  59יף  עאמור  
כלפי ו   החברהכלפי    "כפל  ביטוח"  תטענולרבות כל    1981  –התשמ"א  טוח  הבי  חוזה

 .הימבטח

פי    ותהנערכ  הקבלןביטוחי  פוליסות   42.26 ולהלןהאמור  על  כמפורט  לרבו  לעיל  נספח  בת 
לם ינו רשאי לבטא  ש על פיו המבטחי מפורתנאיכללו    ('נספח ב)  הקבלןחי  טובי  אישור

לשנו נשוא  העבווע  ביצ  תקופת   ךשמב  הלרע  תםו/או  "  חוזהדות  )להלן:  תקופת  זה 
ר רשום,  באמצעות דוא  עה בכתב,, הודולחברה  לקבלןתישלח  ם כן , אלא א"(ביטוחה

נוי  לשיו/או לביטול היה תוקף א יי לוכ שות זאת.ו לע על כוונת יום מראש (60) שישים
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לגבי     לרעה מנהל  החברהשכאלו  עובדי/ו  היו/או  תב  כבעה  הוד  הלחשנ  אל  םא   האו 
 . ההודעה חממועד משלום מיהי (60) שישיםובטרם חלוף לעיל ור כאמ

של   42.27 שמבטחו  פעם  מ    ולחברה  לקבלןע  יודי  הקבלןבכל  מי  ד  עומ  הקבלןחי  ביטוכי 
ו/  שונהלהיות מ לערוך   הקבלןמתחייב    לעיל,  42.26סעיף  בר  מבוטל, כאמואו  לרעה 

אותו   מחדש  את  ער    לחברהולהמציא  הביטוח  ביטואישור  מועד   חדש,  חיכת  לפני 
 יל. ח כאמור לעה או ביטול הביטוהשינוי לרע

ו  הקבלן 42.28 ו/או    החברהכנגד  ה  תביעו/או    או דרישה/מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה 
ו  ניגב  פוילשיי בגינו, או שהיה זכאי  נזק שהוא זכאי לשיפו  בגין  האו עובדי/ו  הימנהל
  הקבלן חי  טובילאישור עריכת    )ביטוח העבודות(  פרק א'רכו לפי  נעטוחים שביה  על פי

ב) תנו/(,  'נספח  הפרת  מתנאי  או  מאי  ו/או  הפוליסאיזו  הנ"ל  חסר ות  ו/או    ביטוח 
מה    האו עובדי/ו  היו/או מנהל  החברהת את  וטר בזאה והוא פז   חוזהב   ש דרלנבהתאם  

  בד ,. ובליסהולבה בפצמית הנקוהע  פותהשתתין הת בגבורל כאמור  מכל אחריות לנזק  
 .ם לנזק בזדוןגראדם ש תמאחריות, לא יחול לטוב שהאמור לעיל בדבר פטור

ב מוסכם בזה כי   42.29 ראה אחרת על כל הו  ע(גריוסיף )ולא ייל ולהלן  זה לע  חוזההאמור 
הסר ן  עלמ.  האו עובדי/ו  היו/או מנהל   החברהריות כלפי  טור מאחפזה בדבר    חוזהב

מ  כל כיהובספק  בסעי  ר  י )ביטו  42ף  האמור  על  הקבלן(  ח  לנזקים    זהדי  מתייחס 
 ו/או כל מי שבא מטעמו.  הקבלןזה על ידי  חוזהא הנעוצים בביצוע העבודות נוש

בזה  מ 42.30 בוסכם  כי אין  ו/א  ,הקבלןביטוחי  עריכת  במפורש,   כדי  , שינוייםבו  המצאתם 
על   כלשהי  אחריות  מטעמ ו/   החברהלהטיל  מי  על  להוו  האו  אישו/או  בדבר  ר  ות 

  על פי   הקבלןשל    ומאחריותו ו/או התחייבויותיכדי לצמצם    ו/אום  סכומתם למאהת
 ן. דיה זה או על פי  חוזה

מ 42.31 יאוחר  ממו  (שבעה)  7  -לא  איימים  תקופת  תום  מעד  מהקבלןביטוחי  זה  ייב תח, 
ולהחל  הקבלן אישור  פקיד  זור  הביטוחאת  ב  עריכת  הארכת  ,  ('נספח  ם  תוקפבגין 

במועדים ,  הקבלן  אישור ביטוחיאת    הפקידלזור ויב לחמתחי  הקבלןפת,  לתקופה נוס
על    חוזהפי ה  ים עלהינו מחויב בעריכת הביטוחל עוד  הנקובים, מדי תקופת ביטוח וכ

 נספחיו. 

ום כדין על  חת  )נספח ב'  יםביטוחהת  עריכור  ישאשהמצאת    ידוע לו  כי  צהירמ  הקבלן 42.32
מבט חת  הקבלןחי  ידי  ידי  כדין    ומותוהצהרות   מתלהי  תנאווים  מה  ,קבלןהעל 

אישומקדו קיום  ובהעדר  כים  הצהרות  ו/או  ביטוח  עריכת  לר  בהתאם  , חוזהאמור 
נשוא עבודות  הביצוע  ו/או המשך    חילתאת ת  קבלןה  ע מןמנול  תאישיה ריהת    החברה

 הובלבד ששלח  דיןאו ה  חוזהעפ"י ה   חברהכל סעד השמור לל  בנוסף  זאתו  זה,  חוזה
 . , מראשעסקים ימי )עשרה( 10דעה בכתב של לקבלן הו

במפו 42.33 בזה  בהמצאת  מוסכם  אין  כי  הביטוחרש  הפוליסות( )ה  מסמכי  לרבות   עתקי 
להוות   י, כדםו/או אי בדיקת  םו/או בבדיקת  ('ספח בנ)  הקבלן  ביטוחי  אישור עריכת

בד שאישור  התאמתם  ה  הקבלןביטוחי  ל  בר  תוקפם,  טיבם,  או  יקפלמוסכם,  ם 
 או  הקבלןמטעם  י מהבאים  ו על מו/א  הקבלן  תו שלריומאחגרוע  רם ו/או כדי לדיעה

  חוזה   בקשר עם  הטעממו/או על מי מהבאים     החברהת כלשהי על  כדי להטיל אחריו
 .זה

  כאמור   במועד  הקבלןוהצהרות  הבטוח  אישור  אי המצאת    ימען הסר ספק מובהר כל 42.34
על   זה  חוזהי  פ-על  הקבלןשל    ריותוחמאאו לא תגרע  /  יותיובותחייתפגע בה  לא  לעיל
לרחיונספ ו,  בכלליובמבות,  לפגוע  תשללי  כל  לביצוע  האמור,  על  ום  ת  ,  בלןהקשחל 

ו ביצוע  ממנ  ו נעמיגם אם י   חוזההתחייבויותיו נשוא ה  מתחייב לקיים את כל  הקבלןו
האישורים טוח וביה  סמכימהצגת   יל אבש לאתר  יודרכוש ו/או צאו הכנסת  /עבודות ו

צם  כדי לצמ  הקבלןי  די"ל על  וחים הנביטאין בעריכת ה   בהר כיה מושר ז . בהקדועבמ
 זה. חוזהבהתאם ל הקבלןהתחייבות או לגרוע בצורה כלשהי מ

הבטחמת  הקבלן 42.35 בגין  הבטוח  סכום  את  לעדכן  הנערךוייב  א' פי  -על  ח  )ביטוח    פרק 
ף תמיד את  שקי שי כד, מעת לעת,  ('נספח ב)  בלןהק י  ביטוחעריכת שור  העבודות( באי

בקשר   יםהמבוטח  חומריםיוד ו/או הצה  או /הרכוש ואו  השווי של העבודות ו/  מלוא
  .זה חוזהעם 

מו 42.36 ספק  הסר  סכולמען  כי  בזאת  הבהר  תמי  ו/או  האחריות  גבולות  ו/או  אי  נביטוח 
 (ותפוליסהוח )הביטבמסמכי  והמפורטים    זה  חוזהוח המתחייבים מן האמור בהביט

מינ,  יטוחהבעריכת    באישורו דרישה  על  הינם  המוטלת   בלןהקועל    ,לןהקבימאלית 
חשילב את  ולקבחון  ולחבויות  לנזקים  סכופתו  את  גבולות  וע  ו/או  הביטוח  מי 

ו בהתאם.או  /האחריות  הביטוח  ו  הקבלן  תנאי  כי  ממצהיר  מנוע אשר  יהיה  הוא 
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  ה או עובדי/ו  היו/או מנהל  החברה  כלפייעה  ו/או תבמלהעלות כל טענה ו/או דרישה  
מטעמם  ו/א מי  הביטו  לסכומי  הקשור  גב  וחבכל  ו/ה  ותולו/או  תנאי אחריות  או 

 כאמור. הביטוח 

חייבים(  )א  םרשאי  המטעממי  ו/או     החברה 42.37 לא  את  ך  הבלבדוק  טוח  ימסמכי 
מתחייב   הקבלןו  מור לעילאכ   הקבלןשיומצאו על ידי  הבטוח    יאישורוליסות( ואת  )הפ
כל שלב אצע  ידי  עשיידרש    תיקון ו  ינוי  להתאימם     החברהל  מנת  ת  יולהתחייבועל 

 . זה על נספחיו חוזהב  לןהקבל ידי ע ביטוח( 42)ף בסעי  רכאמו הקבלן

ביחס    החברהמטעם  מי    ו/או   החברהיקורת של  ומתחייב כי זכות הב  מצהיר  הקבלן 42.38
אישור  ן ול תיקע להורותק ולבדו םשורי הבטוח וזכותאי מסמכי הביטוח )הפוליסות( ל
או על /ו     החברהמטילה על    , אינההקבלןו/או פוליסות    ט לעילורכמפ  הקבלןטוחי  יב

כאמור, טיבם,  לביטוחים    ורבכל הקשכל חובה וכל אחריות שהיא    החברהמטעם    מי
לגבי העדרםתוקפם,  ו  היקפם, לגרוע    הקבלןביטוחי  של    או  כדי  בה    חבות מכל  ואין 

 . ןכל דיונשוא  זה חוזהא שונ הקבלןשהיא המוטלת על 

פוליסות הביטוחל  מתחייב  הקבלן 42.39 ע  מלא אחר תנאי  ידהנערכות  מי  ד  אתלשלם    ו,ל 
שב  הביטוח מעשה  כל  לעשות  לא  ובמועדם,  להפקיע מלואם  ו/או  לצמצם  כדי  בו  יש 

הביטותאת   ו קף  תשל   בכתב,    החברהלבקשת    ,להמציאוחים  על  דמי  י  ומאישורים 
ולו בתוקף במשהיית   הקבלןביטוחי    תוליסופ  כי  ודאהביטוח, לדאוג  כל תקופת   ך נה 

 יו.  פחעל נס חוזההי על פ ותוייבה ו/או התחז חוזההעבודות נשוא 

לפגוע ב 42.40 ומבלי  לעיל  לאמור  נקבע    נוסף  האמור,   רה הפכי    ןלהקבביטוחי  בבכלליות 
אי מתנאי  תנאי  של  לב  בתום  קיום  אי  ו/או  לב  מבתום  ידיו פוליסזו  על  הביטוח   ת 

  ה דיאו עוב/ו  היו/או מנהל  החברה  תיובזכו  יפגעוא  ל  ועובדייו ו/או  הלנמאו  /ו  הקבלן
 . טוחים אלועל פי ביפוי שילקבלת 

קיים   42.41 לא  ו/או  ביצע  הבי  הקבלןלא  לבצאת  התחייב  אשר  פי    עטוחים  זה    חוזהעל 
פי  ל  יהלפגוע בזכויות, ומבלי  תחייבאך לא    תרשאי  החברההא  ת,  אם או בחלקםבמלו
על  זה  חוזה הביט  ין, דהפי    או  את  בחלקם  ים  וחלערוך  או  )בהתאם    במלואם 

שלהבלעדי  הלהחלטת תחתיהחברה  ת  ו(  דמם  שללו  האת  של י  חשבונו  על  ביטוח 
ובכתב.  יום מראש    14ות כן  שעל  העל כוונת  קבלןל  הדיעהו   שהחברה. ובלבד  הקבלן

)ארבע עשר(   14בתוך בתשלומו כאמור יוחזר  הבאו התחיי מהשיל  שהחברהכל סכום 
הדרישהימי   נמסרה  בו  מהיום  פ   קבלןל  עבודה  דרעל  לחילופין    ה.ראשונה  הישתי 

ידי    ביטוח( זה )42)סעיף  על פי     החברהבזכויות  וע  פגל  לימבו    החברה ,   (הקבלןעל 
זמן  לקבלןה  ממנגיע  ומים אלו מכל סכום שיכות סכלנ  תירשאהא  ת וכ  בכל  ן שהוא 

 בכל דרך אחרת.  הקבלןבותם מלג תירשא תהייה

יל,  לע  (הקבלן  על ידי  ביטוח( זה ) 42)סעיף  בומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום    סףבנו 42.42
שלבכ דריש  מלאל  הקבלןמתחייב    חוזהה   ועיצבבי  ל  כל  החוק והוראו  ותאחר  ת 

בר לביטוח  והחוק  לאומי  ממלביטוח  ולכתיאות  הצי  וכדומה,    ים,ווכל  תקנות 
לפושה החוקיםתקנו  בכלה  י  לפגוע  מבלי  אך  ובעיקר  הנ"ל,  באופן ליות  לעיל  אמור 

י, נאו זמי  קרמפן  באו  זה,  זהחונשוא  ות  שליחיו שיועסקו בביצוע העבודושכל עובדיו  
ם החוקי  שעל פיודות זכאים לכל הזכויות  צוע העבבישך כל תקופת  מבו עת    ליהיו בכ

 הנ"ל. 

לעיל,    (הקבלןעל ידי    טוחבי( זה ) 42)סעיף  ב  םוע מהאמור בכל מקולגרי  וסף ומבלבנ 42.43
יצויים  פקודת התעבורה ו/או חוק הפוהוראות  ת דרישו למלא אחר כל ןהקבלמתחייב 

  ים קהחולפי  ה, שהותקנו וכדומ  ותתקנ, הוכל הצווים ( )הפלת"דם ונות דרכיגעי תאלנפ
 ועסקויש  דיםעובן שכל הל, באופבלי לפגוע בכלליות האמור לעיאך מ   קר,עיהנ"ל, וב

, יהיו בכל באופן מקרי או זמני   זה, לרבות אלה שיועסקו  חוזהא  נשו  דותעבוביצוע הב
כל ו  הנ"ל  יםחוקעל פי הי  ברכב מנועלנהוג    מורשיםה,  ז  חוזהתקופת    עת ובמשך כל

 .זה חוזהת נשוא ודוהעב םאחר בקשר עת חוק אוהור

מקוםבנוסף   42.44 בכל  מהאמור  לגרוע  כל    לקיים  ןהקבל  ייבמתחזה,    חוזהב   ומבלי  את 
ו/או  מכבי האש  ה וכן את כל הוראות  ות החוקים והתקנות בדבר בטיחות בעבודהורא

הסביבה   לאיכות  רשו/והמשרד  כל  אחרתאו  אמצ  ת  נזקי  זהירותעי  בדבר  ם  ומניעת 
 . דותום באתר העבש לקיי י ותםא

זכותלו סעיף לפכלי   הקבלןטוחי  בי 42.45 עובדי /ו  היו/או מנהל  החברהשל    םיו    י פ  על  האו 
רים  עדר רישוי ו/או אישולא תיפגע עקב הו/או פיצוי  בלת שיפוי  ים הנ"ל לקהביטוח

המ הגופים  או  הרשויות  מאת  במקלמ.  תאימיםמתאימים  העעט  בו  הרה    רישוי דר 
 רובה לנזק. יבה הקהסנו הי ו/או האישור
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דרישות  חשבונו את    עלתחייב לקיים  מ  הקבלן 42.46 על    נהלהגור  בכל הקשמבטחים  הכל 
ו/או  רש כל הנוגע להתקנת  וען ו/או לאחר מסירתן לרבות ובמפוביצות בשלבי  דהעבו

 לנקיטת אמצעי הגנה כנגד נזקי טבע.

שממתחיי  הקבלן 42.47 לקיים  נאב  כוירה  על  הציוד  תה  הא/ ול  המוכלו  ידים  על    ו באים 
 .יצוע העבודותר בלאת

 יו ו/אודותצוע עבויב  לביל שכי בכ   הקבלןיב  לגרוע מהאמור לעיל, מתחיבנוסף ומבלי   42.48
דרלא כל  את  במלואן  לקיים  מסירתן,  הח חר  ו/או  הגופים  הזכות  ישות  בעלי  ברות 

נשוא העבודות  מתבצעות  בהם  ו  חוזה  במקרקעין  לביצוע אישור  אתלהשיג  זה    ם 
הסכ  לרבות  ותבודהע פי  שמעל  מהנחתים  מי  בין      החברה .  החברהלבין  ם  מו 

 ל.בות כנ"יחיהת סמךכל מ הקבלןאל  להעביר תמתחייב

הסל 42.49 כמען  האחריור  כי  במפורש  בזה  מוסכם  ספק  הביטוחל  דמי  לתשלום  בגין   ת 
פי   על  הנערכים  )(  42)  סעיף הביטוחים  ידע  ביטוחזה  וההןהקבלי  ל   שתתפויות( 

רכות וח הנעסות הביטי פוליעל פבטח  כנגד המ  ו/או תביעהה נזק  קרבכל מ  תהעצמיו
 . החברהמטעם מי  על ו/או   החברה על אלמקרה בלבד, ובכל  הקבלןעל ידו יחולו על 

בקשר לביטוח אינה    (  הקבלןי על יד  טוחביזה )(  42)  סעיףבכל הוראה  מובהר בזאת כי   42.50
יגרמו  ם  נזקים באל  הקבלןשל  יותו  רבדבר אח  חוזהת ההוראו  ע מכוחם שלבאה לגרו

 דין.על פי ה ו/אוזה  חוזהם בסעיפים אחריבכאמור 

לגרוע 42.51 ומבלי  האמור  בנוסף  בלע  ,מכלליות  מוסכם  כייל,  רשאית   החברה  זה   תהא 
דת מוהעעל פי תנאי סעיף זה )סעיף ביטוח( מהתמורה    ת זכאי  הינוכל סכום לו  עכב  ל

הקשובכ  הקבלןת  ולזכ בעבודל  בקשר  ור  שהודיעתובזה,    חוזה  עםת  כך   הנאי    על 
תגמולי  כי עם תשלום      חברהעל ה  הזמוסכם ב.  ימים מראש )שבעה(    7תב,  , בכלקבלן

הסכום    לקבלן , יושב    ההחבר בהתאם למוסכם על    התביעה  לואם ויישובבמ  טוחהבי
שנגרמו   הוצאות  בניכוי  ב   רהבלחהמעוכב  נגרמו(  לי  לתגמו  תביעהה  עם  קשר)באם 

 .טוחיהב

יד   ביטוח  זה(  42)  סעיףב  הוראה  לכ  כי,  בזאת  רבהמו 42.52  וחלביט  בקשר  זה  ,קבלןהי  על 
 הקבלן  של  יתהבלעד  וותריאח   בדבר  חוזהה  הוראות  של  וחםמכ  לגרוע  באה  האינ

 . הדין פי על או/ו זה חוזהב אחרים בסעיפים כאמור מוגרי באם לנזקים

ל  ע ביטוח)זה  42 סעיףאות רהפרת הו זה כי ב הרם ומוצמבלי לפגוע באמור לעיל מוסכ 42.53
 .זה חוזהשל דית וה הפרה יסוו חלקן, מהו(, כולן אהקבלןי יד

ם אשר התחייב לבצע על  את הביטוחי  הקבלןם ו/או לא האריך  לא קיי ביצע ו/או    לא 42.54
בחלקם,    חוזהפי   או  במלואם  בזכויותיתרשאי  החברה  הא תזה  לפגוע  מבלי  לפי    ה, 

מוסכם    ה.ז   חוזהי  לפ  לקבלן  הממנ  ום המגיעלכל תשכב  ין, לעדה   על פי  וזה א  חוזה
הצגת  חברההעל  בזה   עם  הביטוח  ליומפבתוקף  עתקים  ה  כי  הביטוח)סות   (מסמכי 

ולמוסכם    חוזההתאם לנדרש על פי ה, ב('נספח ב)  הקבלןי  אישור ביטוחנספח  לרבות  
 .הסכום המעוכב, כאמור לקבלן, ישולם החברהעל 

 
 
 
 

   םשינויי   -ו'    פרק
   שינויים     .43

דעתם   43.1 לפי שיקול  לנכון,  בכל עת שימצאו  המפקח או החברה רשאים להורות 
שינוי   כל  על  תוספות  הבלעדי,  לרבות  חלקה,  או  כולה  בעבודה,  לנכון  שימצא 

כל  ביטול  נוספות, צמצום העבודה או הפחתתה או  ביצוע עבודות  לעבודה או 
באי שינוי  העבודה,  של  העבודהחלק  סוגהכות  מימדיה  ,  גודלה,    ,

עבודה השינויים)להלן:" הזמנת  הוצאת  לאחר  גם  לנכון,  שימצא  כפי  הכל   )"
על  ובלבד שבמקרה שלקבלן.   ההגדלה  שיעור  יעלה  לא  הגדלה,  משווי    50%ל 
 החוזה.
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קטן   43.2 סעיף  לפי  העבודה  שינוי  על  החברה  או  המפקח  תיקרא  43.1הוראת   ,
ב ותינתן  ובחתי"פקודת שינויים"  יעשה שינויים  מת המפכתב,  קח. הקבלן לא 

 בעבודה אלא אם  קיבל קודם לכן  "פקודת שינויים". 
 

כל עוד לא נקבע אחרת מפורשות בחוזה, ייקבע ערך השינוי שבוצע לפי פקודת  43.3
   שינויים כדלקמן :  

 

כמויות,   .א בכתב  הנקובים  היחידה  מחירי  לפי 
 בהתחשב בהנחה שבהצעתו של הקבלן למכרז. 

 

בהל .ב נקבעו  המא  היחידה  צעת  מחירי  חיר 

השינוי   של  ערכו  לקביעת  בחשבון    –הדרושים  יובא 
דו יחידה  הענין, מחיר  לפי  המחיר  בהצעת  הנקוב  מה 

כל אחד ממחירי  עליו לצורך קביעת  שאפשר להתבסס 
היחידה החסרים.  בהעדר מחירי יחידה דומים שאפשר 

  ייקבע להתבסס עליהם לקביעת מחירי היחידה החסר,  
ה של  הפחתת נוי  שי ערכו  לאחר  דקל  מחירון  פי    על 

למכרז הקבלן  הנחת  כלשהי    שיעור  תוספת  כל  ללא 
 (.תוספות רווח עבור הקבלן הראשי)לרבות 

 

פי  .ג על  השינוי  של  ערכו  את  לקבוע  ניתן  לא 
של   ערכו  את  המפקח  יקבע  דקל,  מחירון 

 השינוי. 
 

.                 43.3ן  פי סעיף קטשכר החוזה יועלה או יופחת בהתאם לערך השינוי שנקבע ל 43.4
מהעלאת או הפחתת שכר החוזה, כאמור, לא יהיו  מובהר ומוסכם בזה כי לבד  

 לקבלן כל תביעות ודרישות אחרות בגין מתן פקודת שינויים. 
 

בדעה  43.5 והוא  השינוי  של  ערכו  בה  נקבע  שלא  שינויים  פקודת  הקבלן  קיבל 
האפשרי בהקדם  מפקח בכתב  שהשינוי מחייב את העלאת שכר החוזה יודיע ל

כאמ החוזה  שכר  העלאת  לבקש  כוונתו  עברו  על  ימים     15ור.  עשר(  )חמישה 
רואים   בכתב כאמור,  פנה למפקח  מיום מתן פקודת השינויים מבלי שהקבלן 

 אותו כאילו הסכים לכך שהשינוי לא ישפיע על  החוזה. 
 

ו  שינוי כלשהלמניעת ספק מובהר בזאת כי אין הקבלן רשאי לעכב ביצועו של   43.6
הלפי   השינוי.    של  ערכו  קביעת  אי  מחמת  זה  ערך  סעיף  את  יקבע  מפקח 

 יום  מיום מתן פקודת שינויים.  30השינויים תוך 
 

מובהר בזאת כי פקודת שינויים אשר אינה קובעת במפורש הארכה להשלמת  43.7
 העבודה ואינה מזכה את הקבלן בארכה להשלמת העבודה.

 
  

לפי סעיף זה בשל כך שהקבלן לא   ינוייםנה פקודת שמובהר ומוסכם כי אם נית 43.8
הוראה   אין  קיים  הרי  לפיו,  עצמו  על  שנטל  התחייבות  או  החוזה  מהוראות 

במתן פקודת השינויים כדי לגרוע מכל זכות של החברה לפי החוזה או לפי כל   
 דין.

 
 

 סיום העבודה, תיקונים, בדק, תעודת השלמה ותעודת סיום    -פרק  ז'  
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    עבודה  עודת השלמתת . 44

 

 הושלמו כל העבודות נשוא חוזה זה, יודיע על כך הקבלן למפקח ולחברה בכתב.   44.1 
 

יבדקו את ו/או המהנדס  ו/או העבודות תוך   המפקח,  ימים מיום קבלת    20העבודה 
ההודעה )להלן: "בחינת העבודה"(, ואם ימצאו את העבודה מתאימה לתנאי החוזה  

תי רצונם,  לקבלן  ולשביעות  בתוך  תעודת  נתן  בדיקתה,   7השלמה,  גמר  מיום  ימים 
 בכפוף לאמור להלן.

 
מצאו המפקח או המהנדס בבחינת העבודה כי העבודה אינה מתאימה לתנאי החוזה   44.2 

ואינה משביעה את רצונם, ימסרו לקבלן רשימה של התיקונים ו/או עבודות השלמה  
והקב  -)להלן   חייב לב"התיקונים"( הדרושים לדעתם,  ך התקופה שקבעו. צעם תולן 

 לעיל.  44.1יחול על העבודה האמור בסעיף  -נסתיים ביצוע התיקונים 
 

נכללת בתקופת הביצוע של   44.3  למען הסר ספק מובהר בזה כי תקופת ביצוע התיקונים 
העבודה לפי החוזה, ולא תינתן לקבלן הארכה כלשהי של תקופת הביצוע של העבודה 

 ועם. קונים וביצבשל הצורך בתי
 

המפקח ו/או המהנדס רשאיים, על פי שיקול דעתם, לתת לקבלן תעודת השלמה גם   44.4 
וישלים,   שיבצע  מהקבלן,  בכתב  התחייבות  קבלת  כנגד  התיקונים,  ביצוע  לפני 
לשביעות רצונם של המפקח והמהנדס את התיקונים המפורטים ברשימה שמסרו לו  

 די המפקח ו/או המהנדס. ך על ישתיקבע לכ המפקח ו/או המהנדס, בתוך התקופה

 

כמו כן, רשאית החברה להוציא תעודת השלמה בהסתייגויות לגבי עבודות ותיקונים   
 שאי אפשר להעריך את טיבן אלא כעבור זמן או תקופת שימוש.  

 
מטעמה,   44.5  אחר  אדם  כל  או  החברה,  של  מזכותה  לגרוע  כדי  זה  בסעיף  באמור  אין 

בעבודה, ח  להחזיק  וכולה או  בה  התיקונים  לקה,  בוצעו  גם אם טרם  בה  להשתמש 
את  לבצע  הקבלן  מחובת  גורע  הדבר  אין  כן  עשתה  השלמה.  תעודת  ניתנה  ולא 

 התיקונים תוך התקופה שנקבעה לכך על ידי החברה כאמור.
 

לא ביצע הקבלן את התיקונים תוך התקופה שנקבעה על ידי המפקח ו/או המהנדס  44.6 
התיקונים בעצמה, או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון, צע את  ה רשאית לבתהיה החבר 

מהן כתמורה להוצאות   17%על חשבון הקבלן. החברה תגבה הוצאות אלו, בתוספת  
משרדיות, מימון ותקורה על ידי ניכוי ו/או קיזוז משכר החוזה או בכל דרך אחרת. 

שבין  ביחס    ידי הכפלתןבחישוב החיוב או הקיזוז כאמור יוצמדו ההוצאות למדד על  
המדד האחרון אשר היה ידוע ביום ביצוע החיוב או הקיזוז לבין המדד האחרון אשר 
הוראה שניתנה  כל התחייבות או  בביצוע  ביום התשלום ההוצאה הכרוכה  ידוע  היה 

 לקבלן כאמור לעיל על ידי החברה 
 

יותיו  ן מהתחייבומתן תעודת השלמה לגבי העבודה או חלקה, אינו משחרר את הקבל 44.7 
 לפי כל תנאי מתנאי החוזה. 

 
מהעבודה  44.8  מסוים  חלק  הושלם  או  העבודה,  הושלמה  כי  המהנדס  או  המפקח  קבעו 

שעל הקבלן היה להשלימו במועד מסוים, חייב הקבלן למסור לחברה את העבודה או  
רשאי לעכב את העניין, והקבלן אינו  לפי   אותו חלק מסוים מהעבודה, כאמור, הכל 

העב אומסירת  תביעות    ודה  או  טענות  דרישות,  מחמת  מהעבודה,  המסוים  החלק 
 כלשהן שיש לו. 
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הציוד,   44.9  את  העבודה  מאתר  להוציא  הקבלן  חייב  לעבודה,  השלמה  תעודת  ניתנה 
עודפי  עבור  החברה  שילמה  לו.  השייכים  החומרים  עודפי  ואת  הארעיים  המבנים 

 החומרים ייעשה בהם כפי שיורה המפקח.
 

שימוש בסמכויותיה  מען הסל 44.10  לעשות  כי החברה תהא רשאית  בזאת,  ר ספק מובהר 
המוחלט   המלא,  דעתה  שיקול  לפי  עת,  בכל  זה  סעיף  לפי  השלמה  תעודת  למתן 

 והבלעדי של החברה.  
 

בכל עת שהחברה תקבע, כי על הקבלן לקבל תעודת השלמה בגין העבודות ו/או חלק   
בהתאם הקבלן  יפעל  הח  להוראותיה  מהן,  הוראות של  לפי  היתר  ובין  כאמור,  ברה 

 סעיף זה.
 

חשבון סופי מאושר או אישור אחר שלא כאמור לעיל אינם בגדר תעודת השלמה או  44.11 
 תעודת סיום, ולא יבואו במקומם. 

 
כמו כן, אישור חשבון סופי ו/או מתן תעודת השלמה ו/או קבלת עבודות או חלק מהן  44.12 

מקרה ראיה כי העבודות בוצעו כראוי ובהתאם לחוזה,    ו בשוםברה לא יהועל ידי הח
כראוי או שלא בהתאם להוראות   בוצעו  כי העבודות לא  ימנעו מהמזמין לטעון  ולא 

 החוזה, וזאת אף אם לא נכללו במסמכים הנ"ל הסתייגויות כלשהן. 
 
 

 אחריות , תיקונים, שירות ותעודת סיום  . 45

האביזרים והצנרת שיסופקו ו/או   יבם שללטה אחראי לצורך החוזה הקבלן יהי 45.1
של   לתקופה  ידו  על   לכל    12יותקנו  השלמה  תעודת  הוצאת  מיום  חודשים 

חודשים ממועד מתן   12עבודה; הקבלן יהיה אחראי לטיב העבודה לתקופה של 
כמשמעותם   התיקונים,  כל  ביצוע  ממועד  ו/או  העבודה  לכל  השלמה  תעודת 

 קופת האחריות" או "תקופת הבדק"(. לן: "תלההמאוחר )לעיל, לפי  44.2בסע' 
 

 עבור אחריות זו לא ישולם בנפרד ומחירה ייכלל במחיר שהוצע על ידי הקבלן.
 

האחריות  45.2 תקופת  תוך  שהתגלו  כלשהם  וקלקולים  ליקויים  פגמים,  נזקים, 
לפי החוזה ואשר לדעת המפקח  בעבודות שבוצעו  בעבודה או  ו/או  באביזרים 

בהתאם לחוזה, או שלא בהתאם להוראותיו    דה שלאבוביצוע העהם תוצאה מ
של המפקח ו/או של החברה או תוצאה משימוש בחומרים פגומים או מביצוע  
לקוי, יהא הקבלן חייב לתקנם או לבצעם מחדש מיד הכל לפי דרישת המפקח  
או  נזק  לגבי  הדין  הוא  החברה  או  המפקח  של  רצונו   ולשביעות  החברה  או 

תקופת האחריות בכל תיקון שבוצע במובילים,    לה תוךתגווה או נקלקול שנתה
בסעיף   או 33כאמור  לקויה  מעבודה  כתוצאה  המפקח,  לדעת  נגרם,  ואשר   .

 שימוש בחומרים פגומים. 
 

לעיל             45.2לעיל ו    45.1כל ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיפים      45.3
 הקבלן. יחולו על  לרבות בגין החלפת חלקים

 
המפקח,             45.4 לדעת  לתיקון,  ניתנים  אינם  בעבודה  והקלקולים  הליקויים  והפגמים,  היה 

או            המפקח  ידי  על  שייקבע  בסכום  לחברה  פיצויים  בתשלומים  חייב  הקבלן  יהיה 
 בהחלפת העבודה על פי שיקול הקבלן. 

 

האחריות  תקופת  ת תיקוני  רהכרעת המפקח כי הדרישה לתיקונים נופלת במסג 45.5
 תהא סופית ומכרעת.
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אין בסעיף זה כדי לגרוע מחובת הקבלן לתקן ליקויים שנתגלו לאחר תקופות   45.6
בחומרים  שימוש  )לרבות  הקבלן  ע"י  החוזה  בהפרת  מקורם  אם  האחריות, 
 לקויים או ביצוע לקוי של העבודות(, או לפצות את המזמין בגין ליקויים אלה.  

 

אחריותו של הקבלן בתקופות האחריות היא   את, כימובהר בז  קלמען הסר ספ 45.7
ו/או  לאחריותו  בנוסף  וכן  החוזה,  או  הדין  לפי  אחרת  אחריות  לכל  בנוסף 

 אחריות צד ג' אחר כלשהו לפי תעודות האחריות. 

 

הקבלן   45.8 שהודיע  לאחר  זה,  חוזה  לפי  העבודות  לכל  האחריות  תקופות  בתום 
העבודות השלמת  על  תמסוהנשוא   לחברה  החבר חוזה,  תעודה ר  לקבלן  ה 

בדבר סיום"(  "תעודת  בוצעו  )להלן:  העבודות  כי  המפרטת  החוזה  סיום 
כל וכי  לחוזה  בהתאם  הבדק והושלמו  הן  עבודות  אף  בוצעו  בהן  והכרוך 

 המלאה של החברה.   בהתאם לחוזה ולשביעות רצונה
 

ודות כי כל העב  תבדקה ונוכחה לדע תעודה זו תימסר בתנאי ובכפוף לכך כי החברה 
ועל פי החוזה. תעודה זו תינתן לאחר תקופות   שר בוצעו על ידי הקבלן בוצעו כהלכהא

 האחריות.
 

מהתחייבות 45.9  הקבלן  את  פוטרת  אינה  לקבלן  החוזה  סיום  תעודת  הנובעת   מסירת 
התעודה האמורה, לרבות  מהחוזה אשר מטבע הדברים חלה גם לאחר מועד מסירת

 כן.לאחר מאשר נתגלו בעבודות יים ליקו
 

 פגמים וחקירת סיבותיהם  . 46

נתגלה פגם בעבודה בזמן ביצועה, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור את  46.1
ידי המפקח. היה פגם כזה שאין    הסיבות לפגם, ושיתקנו בשיטה שתאושר על 
החברה   על  והתיקון  החקירה  הוצאות  יחולו  החוזה,  לפי  לו  אחראי  הקבלן 

רה לו החברה. היה הפגם כזה שהקבלן  פי שתוצעם מיד, כוהקבלן מתחייב לב
אחראי לו לפי החוזה יחולו הוצאות החקירה על הקבלן וכן יהא הקבלן חייב 
ניתן   אינו  הפגם  אם  בו.  הכרוך  וכל  הפגם  את  הוא,  חשבונו   על  מיד  לתקן 

גם ניתן  לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים לחברה.  ההחלטה אם הפ
 המפקח.בידי  ם לאו תהיהלתיקון א

 

מביצוע   46.2 הנובע  האחריות,  תקופות  בתוך  במוצרים  ו/או  בעבודה  פגם  נתגלה 
שלא בהתאם לתנאי החוזה, יהיה הקבלן חייב לתקן מיד את הפגם וכל הכרוך  
בתשלום   חייב  הקבלן  יהיה  לתיקון,  ניתן  אינו  הפגם  ואם  חשבונו,  על  בו, 

 פקח.על המ ם לאו תהיהגם ניתן לתיקון אפיצויים. ההחלטה אם הפ
 

 תשלומים וערבויות   -פרק  ח'  
 
 כללי וחשבון חלקי    -תשלומים לקבלן   . 47

שבוצעו   47.1  לכמויות  בהתאם  יהיה  לקבלן  המגיע  החוזה  שכר  כי  הצדדים  בין  מוסכם  
התמורה תשולם לקבלן   לחוזה זה והוראות חוזה זה.  נספח ט'בפועל, הצעת הקבלן  

 לן. בתנאים המפורטים לה
 

אשר תועבר לקבלן  GISסופי יהיה לפי רשימת הנחיות  AS MADEצוע כי בי יודגש

 .AS MADEבעת ביצוע 
 

כי תשלום יהי  יובהר  כמויות  לפי תכנון מאושר   AS MADEלפי    העבור  ולא  בפועל 
 . לביצוע
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בחודש שאחריו( הקבלן מתחייב    10-ולא יאוחר מה   1-בסופו של כל חודש )החל מ 47.2

 ו בו: שיפורטברה חשבון להגיש לח
 

כל העבודות אשר בוצעו על ידו באותו חודש, לרבות עבודות שבוצעו עפ"י   47.1.1 
 פקודת שינויים.  

 
סעיף   47.1.2  כל  בחשבון.   המפורטות  הכמויות  לכל  מפורט  כמויות  חישוב 

לאשר   לא  המהנדס  ו/או  המפקח  רשאי  כמויות  חישוב  הוגש  לא  שלגביו 
   ף.באותו סעי את הכמויות המופיעות

החשבון יהיה מבוסס על המפרט הטכני, על כתב הכמויות, ועל המחירים בהתאם  47.2
החשבון   את  יגיש  הקבלן  הקבלן.   שבהצעת  בהנחה  בהתחשב  הקבלן,  להצעת 
במחירי היסוד של החוזה, תוך ציון סכומי התשלומים החלקיים שקיבל, בהפרדה  

 או נגרעו. פו ם שנוסבין הסכומיבין הסכומים לפי מחירי היסוד של החוזה ו
 

כמויות, אישורי   47.3 חישובי  יומני עבודה,  כגון:  ילווה במסמכים הדרושים,  החשבון 
 ביצוע, תשריטים וכל מסמך נוסף שידרוש המפקח עפ"י שיקול דעתו הבלעדי. 

 
ובאמצעות   47.4 הקבלן,  ידי  על  חתום  הקבלן,  של  לוגו  עם  נייר  גבי  על  יוגש  החשבון 

 עריכת חשבונות. ה לי תוכננטית על גבמדיה מג
 

החשבון יועבר לאישורם של המפקח ושל המהנדס הראשי של החברה.  המפקח   47.5
ימים ממועד הגשתו, ויקבעו את התשלום    30והמהנדס יבדקו את החשבון, תוך  

 המגיע לקבלן עד למועד אליו מתייחס החשבון.  
 

המפקח  ידי  על  חלקו  או  כולו  החשבון  אושר  מהנדס    לא  חזר יו  החברה,או 
 לקבלן וזה יתקנו לשביעות רצון החברה.  החשבון

 
היה ולדעת המפקח או המהנדס בוצעו עבודות שלא פורטו באותו חשבון, שבגינן    47.6

מגיעים לקבלן תשלומים, רשאים הם להוסיפם לחשבון.  כן, רשאים הם להפחית  
 בון.  מהחשבון עבודות שלדעתם לא בוצעו, ואשר פורטו בחש

 
ה 47.7 והמהנדמן  המפקח  ע"י  שאושר  החלקי  חשבונו  עפ"י  לקבלן  המגיע  ס סכום 

ינוכו   שקיבל(,  התשלומים  בחשבון  שהובאו  לתשלום    10%)לאחר  עד  שיעוכבו 
לקבלן   תשולם  והיתרה  הסופי  החשבון  +  עפ"י  בו )יום    80שוטף  החודש  מתום 

מטעם    ור המפקחיםאושר החשבון על ידי המפקח או מתום החודש בו ניתן איש
את התאגיד  עבור  המממנים  החיצוניים  הגופים  ו/או  הממשלה  ביצוע    משרדי 

אלה    –העבודות   מעין  גופים  ידי  על  ממומנות  שהינן  מבין   –ככל  המאוחר  לפי 
   .(השניים 

 
לפחות  47.8 המפקח,  ע"י  המאושר  הסכום  על  מס  חשבונית  להגיש  הקבלן  באחריות 

 וכנן. שבועיים לפני מועד התשלום המת
 

תשלום שלא לפי  ר חשבונות ביניים ותשלומים לא ישמש כל הוכחה לאישור  אישו 47.9
החוזה, או כהסכמה לקבל חלקי העבודות שנכללו בחשבונות הביניים או כאישור  

 לעניין אחר כלשהו, אלא אך ורק כאישור לצורך תשלומי הביניים. 
 

יה 47.10 המפקח  ע"י  הקבלן  של  ביניים  חשבונות  לבדאישור  כפוף  חוא  של יקה  זרת 
לבחון זכאי  יהיה  המפקח  דעתו.  שיקול  לפי  חשבון    המפקח  כל  עת  בכל  מחדש 

בזכות המזמין לדרוש מהקבלן  לפגוע  בלי  זאת  כל  עיניו.  ראות  לפי  ולתקן  חלקי 
 להחזיר לאלתר תשלום יתר ששולם בטעות. 
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ו/או עדכון מחירים   47.11 כלשהן  זכאי להתייקרויות  יהיה  כל תוהקבלן לא  ספת ו/או 

 רת. אח
 

כמו כן, למען הסר ספק, מובהר כי לסכום הנקוב בחשבונית לא יתווספו הפרשים    47.12
למועד  ועד  החשבונית  הגשת  מיום  הצמדה  הפרשי  ו/או  ריבית  ו/או  כלשהם 

 התשלום בפועל.  
 

לכל חשבון שיגיש הקבלן ושיאושר לתשלום על פי החוזה, יתווסף מס ערך מוסף  47.13
 עד ביצוע התשלום בפועל.  היה בתוקף במועור שיפי דין בשיעל 

 
ששולם  47.14 אחר  סכום  כל  שבוצע,  ביניים  תשלום  כל  יופחת   , הנ"ל  מהתשלומים 

לקבלן לפי החוזה, וכל סכום שיש לנכות ו/או לקזז מהקבלן עפ"י חוזה זה ו/או  
 לפי הדין.  

 
תאגיד ינכה  לן, והעל ידי הקבמס ההכנסה שיחול על הקבלן בגין התמורה ישולם   47.15

בדבר  ממ אישור  הקבלן  ימציא  אם  אלא  לחוק,  בהתאם  במקור  הכנסה  מס  נו 
 פטור ממס הכנסה.

 
או    47.16 אישור  משום  בהם  אין  לקבלן,  תשלומים  של  ביצוע  וכן  תשלומים,  אישור 

לנכונותם   הסכמה לטיב העבודה שנעשית או לאיכות החומרים או המוצרים או 
כל מחירים  עליהם  של  ומבוססישהם  התשלומים,  לפגוע  ם  כדי  מהם  באיזה  אין 

 בכל טענה של החברה כלפי הקבלן, בקשר לחוזה. 
 

 . נספח ה'התשלומים לקבלן יעשו לחשבון הבנק של הקבלן על פי הוראות התשלום   47.17 
 

להוראות    47.18    כפופים  הינם  הנ"ל  התשלום  , לספקים  תשלומים  מוסר   חוקתנאי 
 תירה תגברנה הוראות החוק. ה של סובכל מקר 7201-ז"תשע

 
 חשבון סופי והצהרה על חיסול תביעות  . 48

 
חשבון   48.1  העבודות  כל  מגמר  חודשיים  בתוך  המפקח,  באמצעות  לחברה,  יגיש  הקבלן 

)להלן העבודות  כל  של  הסופי"  -סופי  בשינויים  החשבון  זה,  סעיף  הוראות  לפי   ,)"
כל החומרים אשר השתמש  וצעו וודות אשר בהעבאת כל   המחוייבים, ובו יפרט את 

העבודה שאושרו על   העבודות תוך ציון המחירים  ויכלול את כל סעיפי בהם לביצוע
 החוזה.  ידי החברה, על חשבונו של הקבלן ובהתאם לתנאי

 
כל הפרטים שחייב   חשבון סופי לא יתקבל ולא יחייב את החברה אלא אם כן כלל את

 כי החשבון כולל את כל  ה על ידי הקבלן,ה חתומפה לו הצהר צורהקבלן לכלול בו ו

העבודות שנעשו על ידו בקשר לחוזה זה ושאין לו עוד כל תביעות שהן כלפי החברה  
על   הצהרה  טופס  עפ"י  שולם,  החשבון שטרם  של  הסופי  הסכום  מתוך  מלבד החלק 

 .נספח יג'חיסול תביעות, המצ"ב לחוזה זה כ
 

בון הסופי )הן ביחס לכלל העבודות נשוא חוזה  רף לחש, הקבלן יצעיל בנוסף לאמור ל 48.2 
ובין   בו,  הקשורים  המסמכים  כל  את  בנפרד(  שיבצע,  "פרוייקט"  לכל  ביחס  והן  זה, 

 היתר את המסמכים כדלקמן: 
 

 עותקים.  3 -חשבון סופי, ב א.  
 

  יתוחי נ  מבוססים  עליהם  מסמכים  כולל,  שינויים /חריגות  לעבודות  מחירים  ניתוח ב.   
 . עותקים 3 - ב, ריםהמחי
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 .זה חוזה הוראות לפי טיב/בדק ערבות  .ג 

 
 או'  יג  כנספח  המצורף  בנוסח   הקבלן  תביעות  כל  העדר  על  ויתור  וכתב  הצהרה .ד 

 .החברה ידי על יקבע אשר אחר בנוסח
 

,  בנין   חומרי,  שיירים   מיני  מכל  העבודות  אתר  את   פינה  שהקבלן  מהמפקח  אישור .ה 
 .העבודות באתר שהוקמו ארעיים מבנים  או מוששי בית, יףצר, ציוד

 
 .השלמה תעודת . ו 

 
  לרבות ,  האחרים  המכרז  במסמכי  המפורטים  הנתונים  או/ו  המסמכים  כל  .ז 

 . המיוחדים הטכניים במפרטים
 

 . החברה י"ע יידרש אשר מסמך כל .ח  
 

 תשברשימ)  היחידה  ימחיר  של   המכפלות  יסוד  על   סופית  יקבע  שבוצעו  העבודות  ערך 48.3 
 בכפיפותבהתחשב בהנחה שבהצעתו של הקבלן למכרז ו,  שנמדדו  בכמויות(  הכמויות
  עבור   החוזה  י"עפ  לקבלן  המגיעה   התמורה  כי  מוסכם,  ואולם,  החוזה  להוראות
  פרט   בגדר  שהם,  והעבודה  האביזרים,  החומרים  פרטי  כל  עבור  גם  ניתנת  העבודות

 אלה   פרטים  נכללו  לא  אם  אף,  ההעבוד  של  םושל  נאות  ביצוע  עם  הכרוכים  לוואי
 .האחרים החוזה במסמכי או והמחירים הכמויות ברשימת, בתוכניות, במפרטים

  יבצעו,  כך  קבע  ואם ,  כאמור  לוואי  פרט  בגדר  הוא  מסוים   פרט  אם  יקבע  המפקח  
 . כלשהו נוסף  תשלום ללא הקבלן

 
(,  תיקוניםב  או,  שהוגש  כפי)  והחברה  המפקח  ידי  על  ויאושר  ייבדק   הסופי  החשבון 48.4 

 . למפקח הגשתו ממועד( ימים  ששים)  ימים 60 תוך
 

 . פיו על דבר לתבוע זכאי הקבלן ואין תשלום הוראת מהווה הסופי החשבון אין 48.5 
 

 תנאי   הינה  המסמכים  כל  והמצאת  לעיל  התנאים  כל  מילוי  כי  מובהר,  ספק  הסר  למען 48.6 
  לקבל   זכאי  יהא  לא  הקבלן  ,כן  מוכ.  הסופי  ןהחשבו  יתרת  את  לקבל  הקבלן  לזכאות

  על  השלמה  תעודת  המזמין  מן  קיבל  כן  אם  אלא,  הסופי  החשבון  בגין  כלשהו  סכום
, ההשלמה  תעודת  במסגרת  שנדרשו  התיקונים  כל  את  השלים   או/ו,  כולן  העבודות

 .  המאוחר לפי, לעיל 44' בסע כאמור
 

  לקבלן   ואין,  חברהמה  בלןהק  של   ותיוותביע  דרישותיו   כל  את  ימצה  הסופי  החשבון 48.7 
  הסופי   בחשבון  מפורט  ביטוי  מצאה  שלא  דרישה  או  תביעה  בכל  לחברה  לבוא  הזכות

 .כזאת תביעה או דרישה מלהציג מנוע יהיה והוא
 

 באותה   המגיע  סכום  כל  סופי  תשלום   או  ביניים  תשלום  מכל  לנכות  רשאית  החברה 48.8 
 מפורשות   כזו  זכות  רה נזכ  אם  בין  וזאת  ,החוזה  הוראות  י"עפ  לחברה   מהקבלן  עת

  מהקבלן   לו  המגיע  סכום  כל  לגבות   החברה   מזכות  לגרוע  ומבלי,  לאו  אם  ובין  בחוזה
 .אחרת דרך בכל

 
המפקח  48.9  רשאי  זה,  בחוזה  הקבוע  המועד  תוך  הסופי  החשבון  את  הקבלן  הגיש  לא 

,  אים ברשותו החשבון הסופי לפי מיטב ידיעתו ועל יסוד המסמכים הנמצלערוך את  
 ון זה ייחשב כאילו נערך על ידי הקבלן, ויחייב את הקבלן.וחשב

 
 48.10  "( תעודה  המפקח  יוציא  הסופי  החשבון  אישור  אישורלאחר  יפרט  תעודת  בה   )"

וע כל עבודה, הסתייגויות שונות שיש לו, ויורה על סכומים שאין לשלמם לבטחון ביצ



 57 

נזק  בכל  ונשיאה  אחריות  הוצאה,  כל  וכו  תשלום  עלואבדן  האישור   '.   תעודת  פי 
מתשלום   ימנעו  או  לו  שיגיעו  הכספים  לקבלן  ישולמו  התשלום,  ללוח  ובהתאמה 

 כספים לקבלן או ישולמו כספים לחברה, הכל לפי העניין.
 

כל 48.11  לפי  מהתחייבויותיו  הקבלן  שחרור  משום  באמור  ואין   אין  החוזה,  מתנאי  תנאי 
מין לפי חוזה זה, והמזמין יהיה רשאי  של המזמזכויותיו בהן משום ויתור על כל זכות 

 לעכב ו/או לא לשלם כל סכום שהוא, אם הוא זכאי לכך לפי הוראות החוזה או הדין.
 

ולהלן,  48.12  לעיל  האמור  לכל  בכפוף  יבוצע  החשבון הסופי  פי  על  התמורה  יתרת  תשלום 
הסופי  90וך  בת החשבון  אושר  בו  החודש  מתום  ימים  המ  )תשעים(  ידי  פקח  על 
 . חברהוה

 
כפוף  48.13  יהיה  ע"י המפקח  במפורש שכל אישור לחשבון הסופי של הקבלן  בזה  מוסכם 

 לבדיקה חוזרת ולתיקון לפי שיקול דעתו של המפקח. 
 

 מחיר סופי ותכולת מחירים     .49
אחרת במסמך ממסמכי המכרז, יראו בכל מקרה את התמורה  אם לא נקבע במפורש    49.1

, בהתבסס על הצעתו, ככוללת את התשלום המלא עבור וזה זהקבלן לפי חהמגיעה ל
ובין  לחוזה  בהתאם  לבצע  הקבלן  שעל  וההתחייבויות  הפעולות  העבודות,  כל  ביצוע 

 היתר את כל האמור להלן: 
 

כל העבודה, הציוד והחומרים, לרבות הפחת, ובכלל זה מוצרים מכניים,   א.  
 ל פי החוזה. בודה עלביצוע הע עבודות לוואי וחומרי עזר הדרושים

 
 תיאום עם כל הרשויות המוסמכות על פי דין.   ב.  

 
אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות, לרבות סילוק מי גשם ושאיבת  ג.  

 מים.  
 

ו ד.   דרכים אספקה  טפסנות,  פיגומים,  עבודה,  כלי  מכני,  בציוד  שימוש 
וה מיגון  אמצעי  ותמרור,  שילוט  אמצעי  תנועהזמניות,  וכל  פרדת  ציוד , 

פירוקם  העבודה,  באתר  אחזקתם  הרכבתם,  הוצאות  לרבות  אחר 
 וסילוקם בסיום העבודה. 

 
עבודות  ה.   חלקי  על  שמירה  וכן  ושמירתם,  וציוד  חומרים  אחסנת 

 ו, אחזקתם והגנה עליהם.  שנסתיימ
 

 מדידה וסימון, הכנת העתקי תוכניות או מסמכים אחרים לפי החוזה.  ו.   
 

 ודה וסילוק פסולת ועודפים ממנו.  תר העבניקוי א ז.  
 

 אספקת וצריכת מים, חשמל וטלפון.   ח.  
 

דוגמאות  ט.   ו/או  דגימות  בבדיקת  הכרוכים  וההוצאות  התשלומים 
במכ ו/או  והתשלומים  במיבדקות  המפקח,  ידי  על  מאושרים  ונים 

לרבות   העבודות,  באתר  ובניסויים  בהעמסות  הכרוכים  וההוצאות 
הוצאות  צרים אומרים והמוהח ולרבות  כלשהן,  בדיקות  ידרשו לשם  שר 

 הובלת החומרים והמוצרים לשם בדיקתם. 
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לפי  י.    העבודות  כל  לביצוע  הנדרשות  שהוא  וסוג  מין  מכל  ההוצאות  כל 
עם התוכנ בקשר  הקבלן  של  והנזקים  הרווחים  ההוצאות,  לרבות  יות, 

 מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה.  
   
מכל סמכות או כוח של החברה ו/או המפקח לעכב, לגרוע  עיף זה כדי  מור בסאין בא    .249

כל   פי  ועל  הוראות החוזה  פי  על  כלשהם  סכומים  לחלט, לקזז, להפחית או להוסיף 
 דין.

 
 תשלום מע"מ . 50

וכל  התשלום,  ביצוע  ביום  שיהיה  כפי  כדין,  מע"מ  יתווסף  לקבלן  שישולם  תשלום  לכל 
 ן.מס כדיד חשבונית תשלום יעשה כנג

 
 התייקרויות  . 51
 

 הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת לתמורה אשר תגיע לו בהתאם לחוזה זה.  51.1 
 

בנספחיו   51.2  ו/או  בהסכם  אחר  מקום  בכל  האמור  כי   –למרות  מפורשות  בזאת  מובהר 
ללא  בהסכם,  המפורטים  ובשיעורים  באופן  ידי התאגיד  על  לקבלן  תשולם  התמורה 

 א כל תוספות. מחירים לתחילת העבודות ולל עדכון רויות, ללאהתייק
 

למען הסר ספק, לא תהיינה התייקרויות ו/או עדכון מחירים ו/או כל תוספת גם אם    51.3 
מועד תחילת ביצוע העבודות יידחה על ידי התאגיד מכל סיבה שהיא, ועל פי שיקול  

 דעתה הבלעדי.
 

הצ 51.4  ידי  על  בזאת  ומוצהר  המוסכם  כי  ואופתמורה  דדים,  השיעורים  המועדים,  ן  וכן 
מהאמור  לגרוע  מבלי  לשינוי.   ניתנים  ואינם  ומוחלטים  סופיים  הינם  התשלומים 
לעיל, הקבלן יהיה מנוע מלטעון כי לא חזה מראש את התייקרויות מחירי החומרים, 

 שכר העבודה ויתר הדברים הדרושים כדי למלא אחר התחייבויותיו בהסכם זה.
 

תגיע  לגרוע  מבלי   51.5  לא  לעיל,  האמור  הפרשי  מן  תוספת  לרבות  תוספת,  כל  לקבלן 
עבודות בגין  למדד,  בלוח   הצמדה  נקבעו  אשר  למועדים  ומעבר  בפיגור  בוצעו  אשר 

הזמנים המאושר על פי החוזה והמפרט הטכני או במועדים אחרים הנקובים בחוזה  
גשו בפיגור ושלא הו  אשרן חשבונות  תוספת פיגורים בגי זה. כמו כן, לא תגיע לקבלן 

 חוזה.על פי ה
 

   ערבות לקיום החוזה וערבות לתקופת האחריות/הבדק . 52

 
עד מועד חתימת להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי החוזה, ימציא הקבלן לחברה,   52.1 

  ₪   _ 120,000__    החוזה, ערבות בנקאית מקורית בלתי מותנית צמודת מדד בסך של
המצור  כ בנוסח  א'ף  החוזה,לחוזה  נספח  תקופת  לתום  עד  בתוקף  תהא  הערבות     . 

 בתוספת חודשיים.  
 

בין השאר, להבטחת   לעיל, תהא,  ידי הקבלן לחברה, כאמור  על  כל ערבות שתימסר 
 תשלום ההוצאות והנזקים כמפורט להלן: 

 
כל נזק או הפסד העלול להיגרם לחברה עקב או בקשר עם כל הפרה או   52.1.1

 אי החוזה, לרבות בתקופת הבדק/האחריות. הו מתנכלשי תנאי מילו אי

 
או   52.1.2 לשלם  או  להוציא  עלולה  שהחברה  והתשלומים  ההוצאות  כל 

בהם  ג'   להתחייב  צד  תביעת  כל  עם  בקשר  או  זה,  חוזה  עם  בקשר 
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או   העבודות  לביצוע  שהיא  כל  בדרך  והקשורה  בה  תתבע  שהחברה 
 למעשה או למחדל של הקבלן.  

 
ים, השלמות, שיפוצים ובדק של העבודות, או כל חלק תיקונ  כל הוצאות, 52.1.3

 מהן, אשר החברה עמדה או שהיא נדרשת לעמוד בהן. 

 
אמור תהיה החברה רשאית לגבות את סכום הערבות כולו או מקצתו,  בכל מקרה כ 52.2 

סכום   מהערבות  לגבות  בזכותה  החברה  השתמשה  פעמים.  במספר  או  אחת  בפעם 
מיד את סכום הערבות לסכום המקורי. לא עשה הקבלן  השלים  יב הקבלן ל כלשהו, חי

התש מתוך  לנכות  ו/או  לגבות  לחברה  חוזרת  בלתי  הוראה  בזאת  ניתנת  לומים כן, 
ו/או מסיבה אחרת כלשהי סכום השווה לסכום   זה  המגיעים לקבלן בהתאם לחוזה 

כדין יהא  זה  סכום  דין  בידה.  כפיקדון  ולהחזיקו  מהערבות  כנ  שגבתה  זכר  הערבות 
 יל. לע

 
 כל העלויות וההוצאות הכרוכות בהשגת הערבות הנ"ל יחולו על הקבלן בלבד. 52.3 

 
 עפ"י הודעת החברה לבנק.  הערבות תהיה ניתנת להארכה 52.4 

 
הקבלן יאריך את תוקף הערבות הבנקאית בכל עת שיידרש לעשות כן על ידי החברה,  

ידי החב  על  בשל הארכת החוזה  בה אחרת.  סירב הקבלן  כל סי  רה, או בשלבין אם 
זכות אחרת  בכל  לפגוע  יוכל המזמין לחלטה, מבלי  להאריך את הערבות הבנקאית, 

 החוזה ו/או עפ"י כל דין.הנתונה לחברה עפ"י 
 

רק לאחר   52.5  ישוחררו לקבלן  בלתי מחולטת שלה,  יתרה  כל  הערבות לקיום החוזה או 
שה לאחר  לקבלן,  החוזה  יתרת  ימציאתשלום  כל   לחברה  קבלן  חיסול  על  הצהרה 

כל   את  לחברה  המציא  שהקבלן  לאחר  וכן  יג',  כנספח  המצורף  בנוסח  תביעותיו, 
 הטכני.  המסמכים וקיים את כל התנאים הקבועים בחוזה, לרבות במפרט

 
הקבלן   52.6  החוזה,  לקיום  הערבות  לשחרור  כתנאי  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי 

ב להבטחת כל התחייבויותיו לתקופת האחריות בות טיבות בדק/ער ימסור לחברה ער 
על פי חוזה זה, שתהא ערבות בנקאית מקורית בלתי מותנית צמודת מדד בשיעור של  

לחוזה )להלן:   נספח א'ל מע"מ  בנוסח המצורף כמערך העבודה אשר בוצעה כול  5%
או לעבודות ו/"(.  הערבות תהא בתוקף למשך כל תקופת הבדק בקשר  ערבות הבדק"

 ו מהן, עפ"י הוראות חוזה זה.איז
 

 הוראות סעיף זה יחולו על ערבות הבדק בשינויים המחוייבים.  52.7 
 

פי החברה בקשר לעבודות, הנובעות  הוגשה תביעה ו/או הועלו טענות ו/או דרישות כל 52.8 
ממעשה ו/או מחדל של הקבלן, תהא החברה רשאית להאריך את תוקפן של איזו מן 

ש בהערבויות  ההליכים  יהיו  של  המלא  וסילוקם  לסיומם  עד  וזאת  עת,  באותה  ידה 
 הקשורים בתביעות ו/או דרישות אלה.  

 
 
 
 
 הפרות ופיצויים  –פרק ט'     .53

בין     53.1 נספחיו, מוסכם  השאר,  בין  כולל,  זה,  בחוזה  המפורטים  המועדים  כי  הצדדים 
בודה או כל חלק ירת הער במועד מסהינם תנאים עיקריים ויסודיים בחוזה זה ואיחו

מוסכמים   בפיצויים  החברה  את  המזכה  החוזה  של  יסודית  כהפרה  יחשב  ממנה 
 שקל לכל יום של איחור.  2,000וקבועים מראש בסך של 
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ימים, יוגדל סכום הפיצויים שעל הקבלן   30איחור האמור יעלה על תקופה של  אם ה 53.2
 תקופה הנ"ל.מעבר לשל איחור   ש"ח לכל יום  4,000לשלם לחברה לסך של 

 
הידוע במועד חתימת חוזה זה ועד   סכומים אלה יהיו צמודים למדד מהמדד הבסיסי 53.3

 למדד שיהא ידוע במועד תשלומם בפועל. 
 

זהאין   53.4 בסעיף  תהיה   באמור  והחברה  הנ"ל  לפיגורים  החברה  של  הסכמה  משום 
זה במידה   בסעיףם הנקובים  רשאית לתבוע מהקבלן סכומים גבוהים יותר מהסכומי

 ויגרמו לה נזקים בסכומים גבוהים יותר. 
 

,  35,  25,  23,  15-18מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן מוסכם בין הצדדים כי הסעיפים    53.5
כהפרה    45,  39-42,  36 כל  אחד מהם תחשב  והפרת  ויסודיים  הינם תנאים עיקריים 

בפיצויים   החברה  את  המזכה  החוזה  של  וקיסודית  בסך בועים  מוסכמים  מראש 
ועד חתימת חוזה זה ועד למדד שקל כשהם צמודים למדד מהמדד הידוע במ  150,000

שיהא ידוע בעת התשלום בפועל.  אין באמור לעיל כדי לגרוע מהיותה של הפרה של  
כל סעיף אחר בחוזה זה, בנסיבות העניין, הפרה יסודית של ההסכם, אשר תזכה את 

 ן. כל די החוזה ולפיהחברה בסעדים לפי 

 
כי 53.6  הצדדים  בין  מוסכם  לעיל  מהאמור  לגרוע  אחר   מבלי  הקבלן  ימלא  לא  אם 

התחייביותיו לפי חוזה זה, כולן או מקצתן, אם במעשה ואם במחדל, רשאית החברה  
ההוצאות  וכל  אחרת,  דרך  בכל  או  אחר  קבלן  ידי  על  האמורה  העבודה  את  לבצע 

 . הכרוכות בכך תחולנה על הקבלן
 

והפיצויים האמוריםהחברה   53.7  זה מן  ב תהיה רשאית לחלט את סכומי ההוצאות  סע' 
הערבות הבנקאית ו/או לנכות סכומים אלה מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא  

לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת. תשלום הפיצויים או הניכויים אין   וכן תהא רשאית
מהתחיי בו הקבלן  שחרור  משום  להכשלעצמו  אבויותיו  מכל  שלים  או  העבודה  ת 

 התחייבות אחרת לפי החוזה ולפי כל דין.
 

בסעיפים   53.8  לגרוע מהאמור  כי האירועים   53.2ו     53.1מבלי  בין הצדדים  לעיל מוסכם 
בכל הסעדים והתרופות  ויזכו את החברה  יסודית של החוזה  כהפרה  הבאים יחשבו 

 :  המוקנים לה על פי חוזה זה ועל פי כל דין
 

זהוטל ע .א הוצאה יקול  של  כלשהי  נעשתה פעולה  מני או קבוע או 
לגבי נכסי  הקבלן, כולם או חלקם , והעיקול או הפעולה  לפועל  

תוך   לחלוטין  הוסרו  או  הופסקו  לא  ממועד   30האמורה  יום  
 ביצועם. 

 

הקבלן,  .ב לנכסי  מונה  או  רגל  פשיטת  התראת  הקבלן  נגד  הוגשה 
ז נכסים  כונס  חלקם,  או  קבוכולם  או  ממני  או  או ע  זמני  פרק 

רגל,   פשיטת  בקשת  נגדו  הוגשה  או  הקבלן קבוע,  של  במקרה 
או   מרצון  פירוק  על  החלטה  ידו  על  נתקבלה  תאגיד  שהוא 
או  פירוק  צו  נגדו  שהוצא  או  לפירוק  בקשה  כנגדו  שהוגשה 
שהקבלן הגיע לפשרה או לסידור עם נושיו, כולם או חלקם, או  

י למען  לנושיו  פנה  אורכה  שיזם  פשרקבל  הסדר  או  למען  או  ה 

  –)נוסח חדש(, התשמ"ג    לפקודת החברות  233איתם על פי סעיף  
1983 . 

 

לא  .ג כי  או  נכונה  אינה  הקבלן  של  כלשהי  הצהרה  כי  יתברר  אם 
גילה לחברה לפני             חתימת חוזה זה עובדה שהיה בה כדי  

 להשפיע על החלטת החברה לחתום על  חוזה זה. 
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להנ .ד שלהוכח  דעתה  מביצוע   החברה  חת  הסתלק  הקבלן  כי 
ביצועו, או שאינו מתקדם לדעת המפקח החוזה, או הפסיק את  

 בביצוע העבודות בקצב המבטיח את סיומן במועד הקבוע. 
 

הוכח להנחת דעתה של החברה כי הקבלן או אדם אחר מטעמו   .ה
עם   בקשר  כלשהי  הנאה  טובת  או  מענק,   , שוחד  הציע   או  נתן 

 ה  זה או ביצועו.ר לחוזז ו/או בקשהזכיה במכר

 

או מקצתו, לאחר, או מעסיק קבלן   הקבלן הסב את החוזה, כולו .ו
 בביצוע העבודה בלי הסכמת החברה. משנה

 

את   .ז מפסיק  שהוא  או  העבודה  בביצוע  מתחיל  הקבלן  כשאין 
ימים להוראה בכתב מהמפקח   7מהלך ביצועה ואינו מציית תוך  

 ודה.להתחיל או להמשיך בביצוע העב

 

מתרשל בידי    כשיש .ח שהקבלן  דעתה  להנחת  הוכחות  החברה 
 בביצוע החוזה. 

 
כאשר אין הקבלן איננו ממלא התחייבות מהותית כלשהי מהתחייבויותיו על פי  ט.

ואיננו מתקן את ההפרה במועד שנקבע לכך על ידי החברה, לפי  חוזה זה בהתאם
 זה.  בלן בענייןשיקול דעתה הבלעדי של החברה בהודעה בכתב שניתנה לק

 
 

הא החברה זכאית לכל סעד ותרופה המוקנים  הפר הקבלן חוזה זה הפרה יסודית ת 53.9
החברה   תהא  לעיל  האמור  מכלליות  לגרוע  ומבלי  דין  כל  פי  ועל  זה  חוזה  פי  על  לה 

לקבלן    שולמו,  אם  ששולמו,  הסכומים  את  חזרה  לקבל  החוזה,  את  לבטל  זכאית 
רי בגובה  ריבית  נושאים  המכשהם  חשב  לפעם,  קסימליבית  מפעם  הנהוגה,  ת 

שלום לקבלן, ועד למועד השבת הסכומים בפועל לחברה, לדרוש מחושבות ממועד הת
את סילוק ידו של  הקבלן מאתר העבודה, ובמקרה של ביטול החוזה קודם להשלמת 
ביצוע העבודה להשלים את ביצועה באמצעות קבלן אחר, לתבוע מהקבלן פיצויים על  

 בות הבנקאית.את הערוזה ולחלט הפרת הח
 

את החוזה תיתן החברה לקבלן הודעה על כך בכתב  )להלן:   החליטה החברה לבטל 53.10
 "הודעת ביטול"(. 

 
עם קבלת ההודעה יהא הקבלן חייב לפנות מידית את אתר העבודה.  הקבלן לא יעכב  53.11

ת תר בזאהקבלן מוו  את פינוי אתר העבודה בגין תביעה ו/ או טענה כלשהי שיש לו.  
 עכבון.מראש ובמפורש על כל זכות 

 
עם קבלת החזקה באתר העבודה יהא הקבלן זכאי לקבל את שווי העבודה שבוצעה  53.12

וכל   הפיצויים  בניכוי  וזאת  המפקח,  קביעת  לפי  הביטול  הודעת  למועד  עד  ידו,  על 
לתפ החברה  החליטה  זה.  חוזה  הוראות  פי  על  מהקבלן  המגיע  אחר  את  סכום  וס 

באמצעות קבלן אחר תהיינה הוצאות  העבודה ולהשלים את העבודה    ה באתרהחזק
בתוספת  האמורות,  להוצאות  בנוסף  ישא,  והוא  הקבלן,  על חשבון  העבודה  השלמת 

 מהן כתמורה להוצאות משרדיות מימון ותקורה. 17%

 
 

  ין  בהודעה תפסה החברה את אתר העבודה, יודיע על כך המפקח לקבלן בכתב, ויצי 53.13 
ה העבודה שאת   חלק  של  המשוער  ואת  ערך  העבודה,  אתר  תפיסת  למועד  עד  בוצע 

 פירוט החומרים, הציוד והמתקנים שהיו באתר העבודה אותה שעה. 
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תפסה החברה את אתר העבודה, ויהיו בו חומרים, ציוד או מתקנים, רשאי המפקח   53.14 

העב מאתר  לסלק  בכתב  מהקבלן  לדרוש  שהיא  עת  החובכל  את  הציוד מרים   ודה 
ימים רשאית    15הם, ואם לא ציית הקבלן לדרישה זו תוך  והמתקנים או כל חלק מ

ולא   בעיניה,  שיראה  מקום  לכל  העבודה  מאתר  לסלקם  הקבלן,  חשבון  על  החברה, 
תהא   לעיל  האמור  מן  לגרוע  מבלי  להם.  שיגרם  אובדן  או  נזק  לכל  אחראית  תהא 

בחומרים,   להשתמש  רשאית  ובמתהחברה  שבציוד  או קנים  העבודה,  הקבלן   ל 
 ולהשתמש בתמורה לכיסוי כל סכום שיגיע לחברה מאת הקבלן.למכרם 

 
לא יהא הקבלן זכאי לסכום כלשהו בקשר לחוזה, אלא בכפוף              -נתפס אתר העבודה   53.15 

 להלן.  53.16לאמור בסעיף קטן 
 

הקבלן 53.16  זכאי  העבודה,  אתר  את  החברה  לת  תפסה  ורק  העבודות    שלומיםאך  בגין 
על   לפי  שבוצעו  ידי  המפקח  על  כפי שהוערכו   , ידו עד לסיום תפיסת אתר העבודה 
קטן   באתר   53.13סעיף  שנתפסו  והמתקנים  הציוד  החומרים,  עבור  לתשלום  וכן 

העבודה ושנמכרו על ידי החברה, או לתשלום דמי שימוש בציוד ובמתקנים שנתפסו 
לפי   הכל  והערכאמור,   שיקבהשווי  ההוצאך  כל  בניכוי  המפקח,  הנזקים ע  ות,  

עקב   ו/או  הקבלן  ידי  על  החוזה  הפרת  עקב  לחברה  יגרמו  ו/או  שנגרמו  והפיצויים 
 הצורך להשלים את ביצוע העבודה, כפי שיוערכו על ידי החברה.

 
לגרוע הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות החברה לפי החוזה ולפי כל דין ולא   53.17 

 מהן.

 
 שונות   -י'  פרק 

 זכויות יוצרים   .   54
תהיינה   הקבלן  ידי  על  שתסופקנה  התוכניות  בכל  האחרות  הזכויות  וכל  היוצרים  זכויות 
לחברה , אשר תהא רשאית להשתמש בהן, בכולן או בחלקן, לפי שיקול דעתה הבלעדי.  עם 

עודכנים  כשהם מורגינליים  סיום העבודה ימסור הקבלן לחברה את כל גליונות השרטוט הא
 ע בפועל. על פי הביצו

 

 שימוש במים וחשמל, תשלומי עבודה יומית וכמויות  .55

ולשימוש   55.1 העבודה  לביצוא  הדרושים  המים  את  חשבונו  על  יספק  הקבלן 
לנקודת מוצא מקווי  יורשה הקבלן להתחבר  וניתן הדבר,  במידה  עובדיו.  

שעוני   שיתקין  בתנאי  וזאת  החברה  של  מים  וכל  אספקת  זאת  מדידה 
הקבלן  בא המפקח.   הסידורים ישור  כל  את  הוא,  חשבונו  על  יעשה, 

:  הפעלת משאבות,   כגון  בהם,  הדרושים להעברת המים למקום השימוש 
ההוצאות  כל  וכו'.   מכוניות  רזרביים,  מיכלים  מיכלים,  צינורות,  הנחת 
היחידה   במחירי  יכללו  הנקובים  ובהובלתם,  המים  באספקת  הקשורות 

 ולא ישולמו בנפרד. כמויותובים בכתב  הנק
 

 

 אספקת חשמל  55.2

 
דיזל   הפעלת  ידי  על  העבודות  לביצוע  הדרוש  החשמל  את  חשבונו  על  יספק  הקבלן 
ויעשה את  בשכנות לאתר העבודה  ו/או התחברות לקווי חשמל הנמצאים  גנרטורים 

 ח.כל הסידורים כגון :  קבלת אישורים מחברת חשמל, וכד' וכל זאת באישור המפק
ההוצ הקכל  באספקת  אות  היחידות שורות  במחירי  יכללו  לעיל,  כאמור  חשמל, 

 הנקובים בכתב כמויות ולא ישולמו בנפרד.
 

 תשלומי עבודה יומית )רג'י(  55.3
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המפקח רשאי להורות לקבלן לבצע חלק מן השינויים ו/או  55.3.1
הוראות המפקח   רג'י(.   )עבודות  יומית  בעבודה  התוספות 

בכתב ביומ  תנתנה  עותכתב  העבודה  ידי  ן  אין המפקח.  ל 
הוראה הק לו  בלא שניתנה  יומית  רשאי לבצע עבודה  בלן 

המפקח,   ידי  על  תיקבע  העבודה  שיטת  כאמור.   כתובה 
אולם אין בכך כדי לגרוע מאחריות כלשהי של הקבלן לפי 
חוזה זה לניהול העבודה, לטיב העבודה או לכל עניין אחר 

יחולו   החוזה  והוראות  בעבודה  עבודהקשור  על  ות גם 
 .אלה

ספ 55.3.2 הסר  לעיל,  למען  האמור  מכלליות  לגרוע  ומבלי  ק 
מטעם  דרישה  כל  אחר  ימלא  הקבלן  כי  בזה  מובהר 
אדם  כל  של  העבודה  מאתר  הרחקתו  בדבר  המפקח 
המועסק על ידו ו/או מטעמו בביצוע העבודה היומית, או 
בדבר פסילת ציוד מלשמש בביצוע העבודה היומית.  הכל 

המועסק בלן יחליף את  ח.  הקתו של המפקלפי שיקול דע
הנובעות  ההוצאות,  וכל  חשבונו  על  כאמור,  והציוד, 

 מהחלפה כזו, תחולנה עליו. 
 

מחירי  55.3.3 ייקבעו  כמויות,  בכתב  מתאימים  ערכים  בהעדר 
כל  על  בהתבסס  המפקח.   ידי  על  היומית  העבודה 
המחירונים  לעניין.   ישירות  הנוגעים  והעלויות  המחירים 

ב זהנזכרים  קטן  כוללסעיף  כל  ה  של ים  שהיא  הוצאה 
הקבלן, לרבות רווח, הוצאות, הבאת ציוד ופועלים לאתר 

 העבודה והסעתם ממנו וכל הוצאה אחר. 
 

סיווג הפועלים, המועסקים בעבודה יומית, יהיה בהתאם  55.3.4
וסוג העבודה שהוטלה עליהם לביצוע.  הקבלן  לתפקידם 

דע שיקול  לפי  שיקבע,  הוא  המפקח  כי  את מסכים  תו, 
 ינתן לכל אדם ואת שיבוצו בעבודה. ווג שיהסי

 

הכמויות המפורטות בכתב הכמויות של הזמנת העבודה, אינן אלא אומדן  55.4
ואין במילוי    בלבד  למעשה  לבצע  הקבלן  שעל  ככמויות  לראותן 

ביצוע  לפי  ייקבעו  לתשלום  העבודה  כמויות  החוזה.   לפי  התחייבויותיו 
 בפועל. 

 
 דה עבודה למדימדידת כמויות ה 55.5 

 

ראות סעיף זה תחולנה על העבודה למדידה וכן עבודות על פי פקודת הו 55.5.1.1
 שינויים, שהוסכם במפורש כי תימדדנה.

 

משלבי   55.5.1.2 שלב  בכל  ו/או  בסיומה  העבודה,  במהלך  לדרוש  רשאי  המפקח 
 העבודה, כי תיערך מדידה של כמויות העבודה שבוצעו על ידי הקבלן.

 

ס 55.5.1.3 על  תקבענה  העבודה  מדידות  כמויות  המפקח  שתעשינמך  ידי  על  ה 
והקבלן ו/או על סמך חישובי כמויות שיוגשו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי  

בהתאם כל    המפקח.   העניין.   לפי  הכל  הכללי,  במפרט  המפורטת  לשיטה 
ותיחתמנה  לכך  מיוחדות  ברשימות  או  המדידות  בספר  תירשמנה  המדידות 

 על ידי המפקח והקבלן.
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תימדד כל עבודה נטו, בהתאם לפרטי  הכללי,חרת במפרט אם לא צויין א 55.5.1.4
כל  ללא  העניין,  לפי  במקומה,  וקבועה  מושלמת  גמורה,  כשהיא  התוכניות 
תוספת עבור פחת או כיוצ"ב ומחירה כולל את ערך כל עבודות הלוואי והעזר 

 שאינן נזכרות בסעיפים נפרדים. 
 

לקב 55.5.1.5 המפקח  יודיע  המפקח,  ידי  על  מדידות  ביצוע  כוונלפני  על  תו לן 
ות כן ועל המועד הרצוי לו.  הקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לעש

ולעזו זה  לצורך  מקום  ממלא  את  לשלוח  לבצע  כוחו  לבא  או  למפקח  ר 
 המדידות על חשבונו ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים בקשר לכך.

 

 קיזוז  .56
ח פי  על  לקבלן  המגיע  סכום  כל  כנגד  לקזז  כל  החברה רשאית  זה  בוזה  ובין חוב,  קצוב  ין 

דין.   כל  פי  על  חוזה אחר או  כל  פי  על  זה או  חוזה  פי  על  שאינו קצוב, המגיע לה מהקבלן 
הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של החברה לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת.  

 , כאמור, תשלח לקבלן. הודעה על ביצוע הקיזוז
 
 
 

 ביצוע על ידי החברה   . 57
ה   57.1 זה  תחייבוכל  חוזה  פי  על  לבצע  הקבלן  על  היה  אשר  בהוצאות,  נשיאה  לרבות  ת, 

נמנע   ואשר  החברה  ו/או  המפקח  מאת  קיבל  אשר  והוראות  מלבצעה,  נמנע  והוא 
לבצען, בעצמה או  מלציית להן על אף שהתחייב לכך בחוזה זה, תהיה החברה רשאית  

 חוזה או הדין.לפי ה זכות אחריםבאמצעות אחרים, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד או 
 

בהוצאות    57.1החברה תהיה רשאית לחייב את הקבלן במקרים כאמור בסעיף קטן      57.2
בתוספת   הוראות,  או  התחייבויות  אותן  כל  בביצוע  לה  נגרמו  שייחשבו   17%אשר 

מימון    כלליות,  דרך    ותקורהכהוצאות  בכל  או  החוזה  משכר  ניכוי/קיזוז  ידי  על 
בחישאחרת א.  החיוב  הקיזוב  הכפלתן  ו  ידי  על  למדד  ההוצאות  יוצמדו  כאמור  וז 

ביצוע החיוב או הקיזוז לבין המדד  ביום  ידוע  היה  ביחס שבין המדד האחרון אשר 
כל   בביצוע  הכרוכה  ההוצאה  התשלום  ביום  ידוע  היה  אשר  או  האחרון  התחייבות 

 הוראה שניתנה לקבלן כאמור לעיל על ידי החברה.
 

לפני                       57.1ההתחייבות או ההוראות האמורות בסעיף קטן    בביצועלא תתחיל    החברה    57.3
 ימים לקבלן.  7מתן התראה של 

 
החבר   57.4 מזכות  או  החוזה  פי  על  הקבלן  מהתחייבויות  לגרוע  כדי  לעיל  באמור  ה  אין 

 האמורים מן הקבלן בכל דרך אחרת. לגבות את  הסכומים

 

 
 

 דות  ביצוע העבו סיכול המשך   . 58

 

מקצתה   אם יתגלה בכל זמן שהוא כי אין אפשרות להמשיך בביצוע העבודה כולה או  58.1 
אחרת שאין לקבלן ולחברה שליטה עליה, יפנה הקבלן  מפאת כוח עליון, או כל סיבה

תהיה והחברה  לקבלן   לחברה  לתת  והמוחלט,  הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי  רשאית, 
אין אמנם  כי  בכתב  להמשא אישור  בביפשרות  מקצתה, יך  או  כולה  העבודה  צוע 
הוראות  אחר  ימלא  כאמור,   והקבלן  העבודה  ביצוע  המשך  לאי  הנוגע  בכל  החברה 

 וחומרים הנמצאים במקום.  ובכל הנוגע לסילוק ציוד
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  58.1 של אי אפשרות המשך ביצוע העבודה לפי סעיף קרההסכום שישולם לקבלן במ 58.2 
שבוצעה   העבודה  ערך  ליהיה  עד  בהתאם תאריך  בפועל  האמור,  האישור  מתן 

השינויים ובפקודות  בהצעת הקבלן למכרז,  ולשיעורים  בסעיף   למחירים   43וכאמור 
 לעיל. 

 
של כל תביעות לעיל הוא יהווה סילוק מלא וסופי    58.2תשלום הסכום כאמור בסעיף   58.3 

גרמו  מיוחדות שנהקבלן כלפי החברה, כולל תביעות לפיצויים ותביעות עבור הוצאות  
ולקבלן לא יהיה תהיינה )והוא מוותר על( כל תביעה תביעות נגד החברה מכל   אמור,כ

 שהם בנוגע לביצוע העבודות. מין וסוג
 

או  והקבלן לא סילקם, כולםהורתה החברה לקבלן לסלק ציוד ו/או מתקני עבודה,   58.4 
פי ות החברה למקצתם ממקום העבודה או שלא ביצע פעולה אחרת בהתאם להורא

 , רשאית החברה לבצע את הפעולות האמורות על חשבון הקבלן, בעצמה או58.1ף  סעי
בתוספת   בכך  הכרוכות  בהוצאות  ישא  והקבלן  אחרת,  דרך  עשר  17%בכל   )שבעה 

 ית.אחוזים( שייחשבו כהוצאה משרד
 
 

 
   שימוש בזכויות, סטיות וארכות  -שימוש או אי .  59

ת המוקנות לה על פי החוזה במקרה מסוים  בזכויושות שימוש  הימנעות החברה מלע    59.1
בכלל או    -ו/או  באותו מקרה  זכות  כויתור על אותה  בשום אופן  ולא תפורש  בה  אין 

 בכלל, ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות לפי חוזה זה. 
 

לא תהיה   תנאי חוזה זה במקרה מסויםהסכמה מצד החברה  ו/או המפקח לסטות מ   59.2
 לא ילמדו ממנה גזרה שווה למקום אחר. קדים ות

 
כל ויתור וארכה לתנאי החוזה או להוראות שניתנו על פיו על ידי החברה או מטעמה      59.3

לא יפגעו בזכויותיה של החברה ולא ישמשו לקבל צידוק או הגנה בקשר אם הפרה או  
 תיה.כות מזכויובו כויתור מצד החברה על ז אי קיום מצד הקבלן, ולא יחש

 
 שינוי  החוזה  .   60

שני  ובחתימת  בכתב  נעשה  אם  אלא  תוקף  כל  לו  יהא  לא  זה  חוזה  מהוראות  שינוי  כל 
 הצדדים והקבלן יהא מנוע מלהעלות כל טענה לשינוי אלא אם נעשה בדרך האמורה.

 
 סיום החוזה    .61

 

  ולקבלן יום לקבלן    20החברה תהא רשאית להביא חוזה זה לידי סיום בהודעה מראש של  
את   לקבל  זכותו  למעט  כאמור,  ההתקשרות,  הפסקת  בגין  תביעה  ו/או  טענה  כל  תהא  לא 
פי   על  כאמור,  ההפסקה,  למועד  עד  בפועל  ידו  על  שבוצעו  עבודה  הזמנות  בגין  התמורה 

 התנאים המפורטים בחוזה זה. 
 
 

 מיצוי ההתקשרות   .62
מותנה ביניהם במלואו,  סכם והונה את המומוסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים נכ

הסכמים   מצגים,  הצהרות,  פרסומים,  הבטחות,  בכל  קשורה  תהיה  לא  החברה  וכי 
קודם        נעשו,  אם  נעשו,  ואשר  זה  בחוזה  נכללים  שאינם  פה,  בעל  או  בכתב  והתחייבויות, 

 לחתימתו. 
 

 סמכות שיפוט .63
מחוזה הנובעים  ועניין  דבר  כל  לגבי  השיפוט  אך  סמכות  תהא  ל   זה  המשפט ורק  בתי 

   .סכניןהמוסמכים ב
 



 66 

 הודעות  .64
במבוא  הצדדים  כתובות  לפי  רשום  במכתב  או  אישית  במסירה  תהיינה  הצדדים  הודעות 

תיחשב   רשום  במכתב  הנ"ל  הכתובות  לפי  שתישלח  הודעה  כל  לנמען  לחוזה.  הגיעה  כאילו 
 שעות ממסירתה למשרד הדואר.  72בתוך 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 החתום  דים עליה באו הצד ולרא

 
 
 

 ______________                            _______________ 
 החברה                                                                   הקבלן             

 
 
 
 
 
 

 אישור עו"ד 

 
  ______________ של   _____________ עו"ד   ________________ הח"מ    )להלן: אני 

ה"ה  (  בלן""הק זה  חוזה  על  בפני  חתמו   ____________ ביום  כי  בזה  מאשר 
כל   נתקבלו  הקבלן  אצל  כי  הקבלן,  בשם  וכל  ________________________  ההחלטות 

האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של הקבלן ועל פי כל דין להתקשרות והקבלן על פי  
 קבלן.ת את הלעיל מחייבהמפורטים   חוזה זה וכי חתימת ה"ה

                                                                                                              _________________ 
 ד עו"                                                                                                                            
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 נוסח ערבות לביצוע ולבדק  –  נספח א'
 
 

         לכבוד: 
 )להלן: "החברה"(  מי הגליל תאגיד המים והביוב האיזורי בע"מ

 סכנין 
 
 

 ערבות בנקאית מספר ___________ הנדון: 
 
 

____________ מזהה  מס'   ____________________________ בקשת  פי  )להלן:    על 
₪ )במילים:    _____________  "( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסךמבקשיםה"

למדד     ______________ הנ"ל  הסך  מהצמדת  הנובעים  למדד  הצמדה  הפרשי  בתוספת   )₪
" )להלן:  להלן  הצמדהכמפורט  מס'  הפרשי  מכרז  עם  בקשר  המים    –  09/2021"(,  רשת  שיקום 

מס'במג כביש  אלכרום  פי    ,       למותהש  'ב  שלב  -  85  'ד  על  התחייבויותיהם  כל  ביצוע  להבטחת 
 מסמכי המכרז וחוזה ההתקשרות במסגרתו. 

 
תוך   הצמדה  הפרשי  בתוספת  הנ"ל  לסך  עד  סכומים  או  סכום  כל  לכם  לשלם  מתחייבים    14אנו 
ת  אימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק 

המבקשים  בתהלי  דרישתכם מאת  תחילה  הסכום  את  לדרוש  או  כלשהו,  באופן  או  כלשהו  ך 
לעמוד  שיכולה  כלשהי  הגנה  טענת  כלפיכם  לטעון  ומבלי  אחרת,  דרך  בכל  או  משפטית  בתביעה 

 למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 
 

בפעם אחת או במספ הנ"ל  דרישות,   ראתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום 
ת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך שכל אח

 הכולל הנ"ל.
 

 במכתבנו זה: 
 
משמעו מדד המחירים לצרכן כללי, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה   –"  מדד"

 ולמחקר כלכלי.
 

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:
 

המדד  י כל תשלום בפועל, עפ"י ערבות זו )להלן: "נה לפנורסם לאחרושפאם יתברר מתוך המדד  
"( כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש __________ שפורסם ביום ________  החדש

"( יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד היסודיהיינו __________ נקודות )להלן: "
בדרישת המצוין  הקרן  בסכום  החדש  מחול  כםהמדד  במדדהנ"ל  הקרן   ק  סכום  בניכוי  היסודי 

 המקורי.
 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 
 

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ___________ ועד בכלל.
 דרישה שתגיע אלינו אחרי _____________ לא תענה. 
    לאחר יום ____________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

 
 ברה ולהסבה בכל צורה שהיא.נת להעו אינה ניתערבות ז

 
דרישה בפקסימיליה ו/או באמצעי אלקטרוני ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות 

 זה.
   

 בכבוד רב,
 בנק _________ 
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 עריכת ביטוחים שור אי  -' ב  נספח

 ___ _ _______________ הנפקת האישור ריך תא  קבלניות תועבוד ביטוח - ביטוחים םקיו ישורא

 , בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל אתקףבתו  פוליסת ביטוחטח ישנה  א לכך שלמבואסמכתישור ביטוח זה מהווה  א
תנאי וח  כל  יחד  הפוליסה  זאת,  ריגיה.  שלבמקרעם  ב   ה  זנאים  ין התסתירה  התנאים    השמפורטים באישור  בפוליסת הביטוח  לבין  ר  בג יהקבועים 

 .ש האישורזה מיטיב עם מבק  תנאי באישורשבו  סת הביטוח למעט במקרהליו בפ רהאמו
 / המבוטח הנכס מען מבוטח ה *האישור מבקש

 *העבודות ביצוע כתובת
 *האישור שמבק מעמד

 קבלן ביצוע. ☒ שם  שם 

 .9/2021מכרז  ☒

ד 'שיקום רשת המים במג ☒
שלב  - 85 'אלכרום כביש מס

ל עבודות כול    השלמות 'ב
 . לוותנ

 

 .מזמין העבודה ☒

 תאגיד מים וביוב. ☒

 .חברה עירונית ☒

  בע"מ מי הגליל
 ח.פ.  ח.פ. 

  
 ( הקבלן) ןמע )המזמין(  ןעמ

  30811סכנין  513ת.ד. 

 

 ליסהפוהפרקי 
 

 סכומי ביטוח יות או גבולות אחרחלוקה לפי 

מספר  
 הפוליסה 

אריך  ת
 תחילה 

ך  ארי ת
 סיום 

ם  ריות / סכוגבול האח
 עבודה/ שווי ה חביטו

יסויים נוספים בתוקף  כ
 ביטול חריגים ו

טבע  סכום 
מ

 

 . לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'יש 

 ודות העב –פרק א' 
ות  ב חהר ניותם עבודות קבליכוניכל הס

 י הפוליסה: בהתאם לפרק

    
_________ _ 

 
 ₪ 

 

תחלוף   -  309 על    ויתור 
 .רלטובת מבקש האישו 

 . טבענזקי  כיסוי בגין - 313

פריצה  וי  סכי  -  314 גניבה, 
 .ושוד

 .כיסוי רעידת אדמה - 316

נוסף    -  318   קש מבמבוטח 
 . האישור

  , טוחיבמוטב לתגמולי   -  324
 .רמבקש האישו 

 .ותני ראשו – 328

 ₪  250,000    עליו עובדים  שרכו

 ₪  250,000    מוך ש ס ורכ

 ₪  150,000    ת פינוי הריסו

  ליםיכאדר ננים"ט מתכשכוצאות ה
 חים אחרים ומומ

   100,000  ₪ 

כתוצאה מתכנון לקוי   ישירנזק 
 דה לקויהחומרים לקויים או עבו 

   250,000  ₪ 

ן לקוי  כתוצאה מתכנו יףקע נזק 
 עבודה לקויה קויים אול חומרים

סכום      מלוא 
 הביטוח

 

  שיםחוד 24    ת רחב מו תחזוקה תתקופ

  שיםחוד 12    מורחבת מתוכם תקופת תחזוקה 

זמניים לאחר  ותיקונים ה דעבוהוצאות 
 נזק 

   250,000  ₪ 

 שלישי צד פרק ב'  
 הרחבות בהתאם לפרקי הפוליסה:

   
5,000,000  ₪ 

 אחריות צולבת  - 302

ד ג' קבלנים  צ תהרחב - 307
 . וקבלני משנה

וף  ל תחלויתור ע - 309
 .ישורלטובת מבקש הא

  גרםנכיסוי בגין נזק ש - 312
 . בצמ"ה מושמשי

עות  בי כיסוי לת - 315
 . המל"ל

מבקש  - ח נוסףוטמב - 318
 . האישור

האישור,  מבקש  – 321
נוסף בגין מעשי  מבוטח 
 .המבוטחומחדלי 

מבקש האישור מוגדר   - 322
 .ג' כצד

וד מכני  גוף הנובעים משימוש בצי יקנז
ב מנועי ושאין  כלי רכ הינו דסי שהנ
 ביטוח חובהחו בבה לבטחו

   1,000,000  ₪ 

קנים, צינורות מפגיעה במת  ישירנזק 
מלוא גבול     תת קרקעיים  וכבלים

  האחריות 

נים, תקה בממפגיע תוצאתינזק 
 ₪  250,000    צינורות וכבלים תת קרקעיים 

 ₪  500,000    ת משעןשלרעד והח
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 .ראשוניות – 328

האישור   רכוש מבקש - 329
 .ייחשב כצד ג'

 
 6,000,000    ידים מעב  תובחפרק ג' 

  לתובע

20,000,000 
ר  במצטב

לתקופת 
 טוח.הבי

 ₪ 
 ₪  

 . שנהמ ניקבלנים וקבל  - 307

תחלוף  ויתור על  - 309
 .ורש האישבת מבקלטו

  היה –מבוטח נוסף  – 319
מעבידם של מי  וייחשב כ

 .מעובדי המבוטח

 יותראשונ – 328
 

 ת יעמקצואחריות 
 
 

 

 בי רטרואקטי
 

 ____________ 

    
4,000,000 

ע לאירו
לתקופת  ו

 טוחביה
 

 
 

 

 
 ₪ 

 .סמכיםאבדן מ - 301

וף  על תחלויתור  - 309
 .האישורש לטובת מבק

טח נוסף בגין  מבו - 321
  -המבוטח מעשי או מחדלי 

 .מבקש האישור

ואי יושר  רמה מ - 325
 .עובדים

 .פגיעה בפרטיות - 326

עקב  יהויכוב/ש עי  - 327
 .מקרה ביטוח

 .תראשוניו – 328

  6) – ויפת גיל תקו - 332
 . (םדשיחו

 המוצר  חבות
 

 בי רטרואקטי

 
 __________ 

   4,000,000 
לאירוע 

לתקופת  ו
 טוחביה
 

 
 

ויתור על תחלוף   - 309 ₪ 
 .ת מבקש האישורלטוב

גין מעשי  נוסף ב טחמבו 321
מבקש   -או מחדלי המבוטח 

 .  האישור

 ראשוניות – 328

  6 -לוי ת גיתקופ - 332
 . חודשים

 

  *) ג' חבנספות המתאים כפי המצוין קוד השיר ן את ש לצייורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יוף, לשירותים המפ )בכפ ם ותישיר וט הפיר 

 ( קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתית(069) ,ם וביובת קווי מיצנרת והנחן קבל (068)בניה,  ( 009)

 : ביטול/שינוי הפוליסה 

הא  שינוי מבקש  הביטוח  בת טול  בי   אוישור  לרעת  מ  שלקופת  אלא  לייכנס    לא,  ביטוחה  תוסליפואיזה   לאחר   יוםשישים(  )  60תוקף 
 ל.ו הביטואר השינוי דבב  האישור למבקשבכתב בדואר רשום הודעה  משלוח

 : פוליסה ה  מהדורת

  הערות __________  ורה ביט מהד __________  חברת הביטוח 

 חתימת האישור 

 המבטח: 
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   יותרמתן פטור מאח  לע רהההצ - (1) נספח  ב'
 _________ ריך _תא

  לכבוד
 בע"מ  מי הגליל

 513 ת.ד.
   30811סחנין 

 .ג.נ., א

 [  2020/09 2021קים ] לנז הצהרה על מתן פטור מאחריות

 ____________._____________________________ : קבלןה שם

 ________ _ _____ _______________ ____________ :כתובת

במג  ☒ ת :העבודו תיאור המים  רשת  מס'שיקום  כביש  אלכרום  ב  -  85  'ד  כולל          השלמות  'שלב 
 ."(עבודותהלהלן: ") עבודות נלוות

________,  ____________ח.פ. _______________מרחוב  ____________________הנני 
 את :____ מיקוד _____________, מצהיר בז____

לרבות    רכלשהו אחהנדסי ד  ציוו  ו/א  בציוד חפירה וסלילהשבנדון    תודועבה  שלביצוען  ש במשתמהנני   א.
ו/או בשימושי לצורך   אלקטרוני אשר בבעלותיאו חשמלי ו/או  /ו  טכני  ו/או  פירהו/או ח  הרמהוד  צי

 . שבנדון עבודותה ביצוען של

 ני להתחייב כדלקמן:צהרה זאת, הנמור בהעל אף הא ב.

 מטעמםח העבודות  פקמ  וו/או/או מנהל    הו/או עובדי  המנהליו  ו/א  החברהם את  וטריהננו פ . 1 
לציוד    ין אובדן אובג  ותל חבמכ ו/או   ל אשר מובא לאתרמור לעיהאנזק  ידנו  על  מי   העבודה 

פע לשם  עבורנו  ו/או  זמטעמנו  כל  העבודות,  עם  בקשר  למעטילותנו  שגר  את  מי  לנזק  כלפי  ם 
 .בזדון

 מטעמםח העבודות  פקמ  וו/או/או מנהל    הו/או עובדי  המנהלי  וו/א  החברהאת    הננו פוטרים . 2 
ב תרים על זכותנו לשיבוהאמור לעיל ומוול הציוד  ש  ו/או גניבהפריצה    נזקי  בילג  ריותחמכל א

כלפי   מנהליו/א  החברה)תחלוף(  עובדי  הו  מנהל    הו/או  העבודות  פק מ  וו/או/או   מטעמםח 
 . שמירהולמעט כנגד חברות ן בזדושגרם לנזק מי  במקרה שכזה כל זאת למעט כלפי

 מטעמםח העבודות  פקמ  וו/או/או מנהל    הו/או עובדי  הו מנהליו/א  החברהרים את  וטפנו  נה . 3 
לגוףמכ נזק  בגין  חבות  מטעמנ   ל  מי  ו/או  שלנו  שלולרכוש  צד  ו/או  משנה  קבלני  ו/או  ישי  ו 

נו או עבורנו  עמי מטדנו ו/או מעל יציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר  עקב השימוש בכלשהו  
 . רם לנזק בזדוןשגמי פי לת למעט כת כל זאדווהעב רפעילותנו באת לשם

, בניגוד בלני משנה המועסקים על ידנוו תביעה מצדנו ו/או קו/או דרישה ו/א  ותעלה טענהה  הי . 4 
ו/או    הליו מנהו/א  החברהחייבים לשפות את  שהו, הננו מתד שלישי כללאמור לעיל, לרבות צ

ישא בה  מהם י שמי  וצאה  ה  ום ו/אבכל תשלו  מטעמםח העבודות  פקמ  וו/אמנהל    ו/או  העובדי
 . משפטיותבות הוצאות לר

ציוד מכאני הנדסי ו/או   חזיק את הפוליסות לביטוחנערוך ונבזה כי    םמצהירים ומתחייבי  ננוה . 5 
ף  ר בסעיודות, כאמוהעב  בביצוע  נורכב המשמש אותאו  ו/  הנפהחפירה ו/או  הרמה ו/או  יוד  צ
לה תקהסכםביטוח  כל  במשך  ביצו,  העבופת  הדווע  פי  על  ביחתשנ  םהסכת  ביום  נים  נו 

 . שבנדוןוע העבודות יצ____ לב______

נהר . 6  כי  בזה  מצהירים  אחריינו  לביטוח  פוליסות  ונחזיק  וחבות  ערוך  מקצועית  המוצר, ות 
באי ביכאמור  עריכת  ב')  הקבלןטוחי  שור  בהסכם ל  נספח  התק(,  כל  בהמשך  לנו  קי  ופה  ימת 

 . כל דין ועל פי העבודותע צולבי  ________ ביום __ נויבינ םשנחת הסכםי האחריות על פ
 

 על החתום נוולראיה בא

 וד רב בכב

 

 (תאריך)  (חתימת המצהיר)  ( המצהיר שם) 



 71 

 

 חום ב  לעבודות מיוחדים תנאים -  (2)ספח ב' נ

 _________ ריך _תא

  לכבוד
 מ בע" מי הגליל

 513 ת.ד.
 30811 סחנין

 

   ת בחוםדווע עבום מיוחדים לביצאי תנן : הנדו

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

קשה רכה, תוך, הלחמה  ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריפירושו:    דות בחום"המונח "עבו . 1
סק,  ך דיזה, חיתושחדוח, הום(, עבודות קייטפות וא, זיגון חיתוך)כ  ערבעות מבאמצ  תוודעב

 או להבות.ו/גיצים פליטת ם וכל עבודה הכרוכה בהבערת חומרי

דו לוודא כי "( שמתפקי"האחראי -  טעמנו )להלןנמנה אחראי מ ,ככל שנבצע "עבודות בחום" . 2
 . זההתאם לנוהל בחום, שלא בלא תבוצענה עבודות 

ות ויוודא עבודלביצוע הד  המיוע  יר האחראי בשטחסיחום, יות בע העבודוצבי  לתירם תחבט . 3
ס  הרחקת מכל  דליקים  ברחומרים  של  וג,  העבודות לפחות  מטר    10דיוס  ביצוע  ממקום 

חפצים   כאשר  נבחום,  שלא  להרחידליקים  לכסיתן  יש  כגון קם  דליק,  בלתי  במעטה  ות 
 . בטועטה ברזנט ראסבסט או מ שמיכת

י נה  ימ  אחראיה . 4 אשר  באה  אש"(,  "צופה  -  )להלן   אש כצופה  שמש  אדם  כיבוי   מצעי מצויד 
 ם שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.הבעיריוישימים לסוג חומרים מתאימים 

עת ביצועה, כי אש או ניצוצות השגיח כל  מתפקידו ל"צופה אש" ש  ליד מבצע העבודה יוצב . 5
 לכלל שריפה. נם מתפתחים אי

תוך    ועה,מתום ביצת  דקו  30העבודה, לפחות  ת  ל סביביח עשיך ולהשגלהמ"  שופה אעל "צ . 6
 לקחות חוזרת.ות להתכי לא נותרו כל מקור שהוא מוודא

יב על פי כל הננו מחו וספים להםנאי בטיחות נוכל ת תכי נוהל זה מהווה התניה מינימאלי ,מובהר
 לעיל. ור אמהו על יוסיפ םסכהו כמוגדר בביטוח שערכנדין ועל פי פוליסת 

 זה.  יקפידו על ביצוע נוהלני משנה מטעמנו קבל נים ו/אובלך כי קוודא וערבים לכל חייביםו מתהננ

 החתום על באנו לראיהו

 

 חותם( )תפקיד ה  )שם החותם(   (המצהיר)חתימת  
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 תאריך : __________ 

 
 

 נספח ג' 
 

 תעודת השלמה 
 

 לכבוד 
 

 _________________ __ 
 

____________ _______ 
 

 ___________________ 
 
 

 א.נ. 
 

 תעודת השלמה הנדון :  
 
 

 .מי הגליל תאגיד המים והביוב האיזורי בע"מ
 

"החוזה"( ובתוקף סמכותי כמפקח לפי חוזה,    –לחוזה שבין החברה לביניכם )להלן    44על פי סעיף  
 'רום כביש מסד אלכ'ת המים במגם רששיקו   –09/2021הריני מאשר בזה כי העבודה נשוא מכרז  

בוצעה והושלמה בהתאם לחוזה וכי כל התיקונים וכל הכרוך בהם, בוצעו         השלמות  'שלב ב  -  85
 ם לשביעות רצוני המלאה. אף ה

 
 

 הערות:  _____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________ ______ ________ 
 
 
 

 בכבוד רב,                                                                                                                           
 

                                                                                                                ____________ ______ 
 

 המפקח                                                                                                                           
 

 ___________________________ 
 

 חתימת החברה               
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 נספח ד' 
 

 הוראות בטיחות 
  נספח לחוזה 

 קבלנים  - ת  ו  ח  י ט  ב  נ ס פ ח 
 מטרות: .1

 לעמוד בדרישות החוק. ❖

להבהיר ולקבוע את ציפיות המזמין באופן ברור לאחריות לקיום דרישות הבטיחות על   ❖
 ידי הקבלן הראשי.  

 הגדרות :  .2

 מי הגליל תאגיד מים וביוב אזורי בע"מ  –"המזמין" או "התאגיד"  ❖

רישום קבלנים לעבודות     לתקנותודה בהתאם  העב  הינו  מבצע  –"קבלן ראשי רשום"    ❖
התשמ"ח   רשומים(  קבלנים  )סיווג  בנאיות  חוזה     1988הנדסה  על  חתם  אשר 

" משמעו החוזה החוזהיובהר כי ".  "(  הקבלן הראשיההתקשרות עם המזמין )להלן : "
   "( . החוזה, כולל בין השאר,  נספחיו )להלן : " 

עבודה באתר העבודה  והוא כמנהל  לן הראשי   הקב  מי שמונה ע"י    –"  מנהל עבודה" ❖
 בעל הכשרה מתאימה לשמש כמנהל עבודה באתר עד סיום העבודה  נשוא החוזה.

הינו יועץ בטיחות, גורם מקצועי, חיצוני או פנימי, שאושר בכתב     -"   ממונה בטיחות" ❖
דר ויישום  פיקוח  לצורך  מטעמו    מי  או  התאגיד  מנכ"ל  בע"י   הבטיחות  אתר  ישות 

 ה . א החוזהעבודה נשו

"העבודה" ❖ או  הקבלן  העבודותכל    -"העבודות"  שעל  וההתחייבויות  הפעולות  לרבות   ,
 חוזה. בהתאם ל הראשי לבצע 

העבודה" ❖ "מקום  או   העבודה"  או -"  אתר  מתחתם  דרכם,  בהם,  אשר  המקרקעין 
החוזה     תבוצע מעליהם נשוא  אחרים    לרבותהעבודה  מקרקעין  לרשות  כל  שיועמדו 

 .יצוע העבודות על פי החוזהב צורך ל ן הראשי הקבל

 

 מינוי מנהל עבודה  .3

מנהל  החוזה,  פי  על  העבודות  ביצוע  תחילת  לפני  למנות  מתחייב  הראשי  הקבלן 
ו/או מי מטעמו  עבודה קבוע שיהיה באתר העבודה משך כל פעילות הקבלן הראשי 

ה  כשרה מתאימעל הבאתר העבודה כנדרש על פי דין . מנהל העבודה  חייב להיות ב
החו ולע נשוא  העבודות  מהות  פי  על  הדין  בדרישות  הראשי  מוד  העבודה  מנהל  זה. 

הבטיחות  נושא  כל  ליישום  הראשי  האחראי  ויהיה   זה  נספח  על  הוא  גם  יחתום 
 בעבודה כנדרש בדין.  
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 תאום ציפיות והתחייבויות: .4

מתחיי  ❖ מסכים  מבין  החוזה    נחתם  עימו  אשר  הראשי  ומהקבלן  שהינו  ב  בעל  אשר 
העבודהא באתר  פעילותו  בכל  והבלעדית  הכוללת  ע"פ חריות  הבטיחות  בנושא  ה 

 ובהתאם לחוק על כל המשתמע מכך ולא התאגיד.

תתוכנן תנוהל ותבוצע ע"פ החוקים התקנות התקנים הוראות    הקבלן ראשי  כל פעילות   ❖
ח השאר, נספ  בין   ונהלי בטיחות המתאימים לעבודתם ובהתאם למפורט בחוזה , כולל,

 זה.

דה באמצעות "מנהל עבודה" כדין, יפעל וינהל את העבודה באתר העבו   הקבלן הראשי    ❖
 עד לעזיבת כל העובדים בסוף כל יום עבודה.

 יפעל להסדרי התנועה במהלך עבודות בדרכים ע"פ :  הקבלן הראשי    ❖

עירוניות  1 בדרכים  עבודה  דרך באתרי  עוברי  להגנת  הנחיות  ביותהמע  הגירסא  –.  ר  ודכנת 
 שפרסם  משרד התחבורה אגף התעבורה. -למועד ביצוע העבודה    נכון

הגירסא המעודכנת ביותר    –.  המדריך להסדרי תנועה באתרי עבודה בדרכים בן עירוניות  2
 שהופק ע"י מע"צ החברה הלאומית לדרכים בישראל  .-נכון למועד ביצוע העבודה 

תעסוקתי3 וגהות  בטיחות  חוברת  בע.  בניה ת  המוסד  הנדסי  בודות   / ותשתית  פיתוח  ת 
   – 105 -לבטיחות וגהות קוד ח 

ו/או מי מטעמו תחשב כהפרה    הקבלן הראשי וכל הפרת האמור מדרישות הדין על ידי   ❖
 יסודית של החוזה  עם התאגיד  והתאגיד יהא זכאי לפעול ע"פ שיקול דעתו. 

הראשי  באחריות   ❖ עבודת   ןוחלב  הקבלן  ובמהלך  התנאים  אתו  לפני  בות  והנסי  כל 
ה לצורך קיום העבודה באופן בטוח לחלוטין כנדרש על פי כל עבודההקשורים בביצוע  

 דין ועל פי הוראות הרשויות המוסמכות.  

הראשי ❖ כל    הקבלן  הערכת    יבחן  ויבצע  למפגעים,   מתועדת    סיכוניחשש  בטיחות 
וב  כיםהכרו  לעבודה  הקשור  בכל  ו/או  העבודה  באתר  או  לט  יפעלעבודה  ווח לצמצמה 

 טוח באופן מלא בהתאם. הב

הראשי    ❖ ומתחייב    הקבלן  בידיומצהיר  ,  כי  הח  הידע  האמצעים,  מרים,  והכלים, 
, תוך שמירה מלאה  בצורה בטוחה  האדם המתאימים לביצוע העבודות  חוכוהכישורים,  

  ויות ועל פי הוראות הרש על קיום אחר כל כללי הזהירות והבטיחות בעבודה עפ"י כל דין
 . המוסמכות 

את כל ההוראות יקיים  ,  ההעבודאתר  שיעבוד מטעמו ב  וכל מי מטעמו  בלן הראשי  הק  ❖
הרווחה,   משרד   העבודה,  משרד  לרבות  מוסמכת,  רשות  כל  ע"י  שתינתנה  וההנחיות 

התחבורה,   משטרת    להגנתמשרד  המשרד  הפנים,  משרד  המשפטים,  משרד  הסביבה, 
 .דהתאגיישראל ו

 

אשר יופעל על ידו או ע"י    י רכב ציוד הרמה וכד'וכל  וד ב כי כל ציתחיימ  הקבלן הראשי   ❖
מ בכל    טעמו  מי  מצויד  יהיה  וכן  להפעלה  ובטוח  תקין  יהיה  העבודות  ביצוע  במסגרת 

כן מצהיר הקבלן  הראשי    , ההיתרים ואישורי התקינות כנדרש עפ"י כל דין.תהרישיונו
 . כךלצורך  סמכה כחוקרו המיומנים ועבורשים ומהמשתמשים בכלים אלו  כי 
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  ן ברישיומתחייב כי בעבודה מקצועית או בעבודה שלצורך ביצועה יש צורך  הקבלן ראשי ❖
,  ןרישיואו בהיתר או בתעודת הסמכה יעסוק מטעמו רק איש מקצוע מנוסה ומיומן בעל  

 היתר או תעודת הסמכה תקפים.

  ליפול   לתוכו ניתן תח שר לבטח כל בור או פאו לגד  /  מתחייב לכסות ו   הקבלן הראשי   ❖
 .אתר העבודהונמצא ב

לא יעשו דבר העלול לסכן אותם או את   כל מי מטעמו  מתחייב כי הוא ו  הקבלן הראשי   ❖
 .ויפעלו בהתחשבות ובזהירות המלאה בכל פעילותם באתר העבודה  זולתם

בעבודתו באתר ובזכות  הקבלן הראשי  מתחייב לא להפריע ולסכן את הציבור בכל שלב   ❖
והשימ כוש  של  אדם  המעבר  והחזקה  ל  השימוש  בזכות  או  וכיו"ב  שביל  דרך,  בכביש, 

 ברכוש ציבורי או פרטי כלשהו עקב ביצוע עבודתו.
הנני מצהיר בזה כי קראתי  היטב את נספח בטיחות זה והבנתי את תוכנו באופן מלא ,כמו כן  

  פן מלאוסייג באו בלותאות החוק וכל דין  ללא הגאני  מתחייב בחתימת ידי לקיים את כל הור
 לראיה ואישור בחתימת ידי על כל האמור לעיל :ובהתאם לנספח זה , 

 

 חתימה:  טל נייד:  ת.זהות:  שם ומשפחה:  תפקיד: 

     התאגיד  מנכ"ל –  

     

       הקבלן הראשי–

     באתר -מנהל העבודה 
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 ספח ה' נ

 
 לכבוד                                                                                                     

                                                                            מי הגליל תאגיד המים והביוב האיזורי בע"מ
 ניף_____   ___סבנק_____

   סכנין
 

 א.ג.נ., 
 הוראות תשלום להעברת כספים לחשבון הבנק הנדון:  

 
 "(; החוזה)להלן: "  09/2021למכרז מס'  וביום____________ נחתם ביננו חוזה בהתאם   הואיל

 
ואנו מעוניינים כי תשלום שכר החוזה ו/או כל הסכומים המגיעים לנו, ככל שמגיעים לנו,    והואיל

יוע פי הזמנות עבודה שתימסרנה   עותכם,אלינו באמצברו  ואשר  ועל  פי החוזה  על  והכל 
 לנו, יעשה באמצעות זיכוי חשבוננו, ישירות לחשבון הבנק שפרטיו מפורטים להלן;  

 
 בים כדלקמן:הננו מצהירים ומתחיי לפיכך

אנו    . 1 להם  שהוא,  וסוג  מין  מכל  התשלומים,  כל  כי  בזאת  מבקשים  מטה,  החתומים         אנו 
על פי החוזה ועל פי הזמנות העבודה שתמסרנה לנו, יעשו באמצעות זיכוי    החברה,זכאים, מ

 חשבוננו המפורט להלן: 

                                   
 חשבון:_______________________________ סוג חשבון:____________________ מס' 

 _________ ______ הבנק:____ ימולשם הבנק:________________________________ס 
 כתובת הבנק:_____________________________ מס הסניף:_____________________ 

 
 ל החשבון שפרטיו מפורטים לעיל. הננו מצהירים כי הננו הבעלים היחידים ש .    2
 
ום  הננו מסכימים כי כל סכום כאמור לעיל, שיופקד בחשבוננו יחשב לכל דבר ועניין כתשל . 3

 וי החשבון, וכאילו דבר הפקדתו אושר בחתימת ידנו.ום זיכל ידיכם ביע
 
הנ"ל,  . 4 בחשבוננו  שהוא  כל  סכום  הפקדת  על  בידיכם  שיהיה  אישור  כל  כי  מסכימים,    הננו 

 ישמש כראיה כי הסכום האמור הופקד בחשבוננו ביום הנקוב באישור.

 
הח . 5 פי  על  תשלום  כל  לבצע  רשאים  הנכם  כי  לנו  דווקא  וזה  ידוע  העברה  באמצעולאו  ת 

במזומן   ו/או  לנו  ישירות  בשיק  דרך אחרת לרבות באמצעות תשלום  בכל  גם  בנקאית אלא 
 ו/או על דרך הקיזוז.

 בכבוד רב,                                                                                                             
           

                                                                                    ________________________ 
                                                     חתימת הקבלן                                                                                                       

 ישור א
הינו___________  ה הנ"ל  החשבון  של  הבעלים  וכי  נכונים  הנ"ל  החשבון  פרטי  כי  לאשר  נני 

 )להלן: הקבלן(.      
                                                                                                                                    

 כבוד רב, ב                                                                                                                                      
 בנקה                                                                                                                                          
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 נספח ו' 
 

 מפרט טכני מיוחד
 
 
 

 קווי מים:  – 57פרק 
 

 כללי: 
 

 צוע העבודה: י א. ב
 

 :ולמט"מ מקצועית ובהתאם לנאמר במסמכים הבאיםהעבודה תבוצע בצורה 
 
 . המפרט הכללי לעבודות בנין בהוצאת הועדה הבין משרדית המיוחדת. 1
 .ת המקומיותשויו. מפרט מיא"מ להנחת רשת מים בר2
 

 אור העבודה: יתב. 
 

עבודות   לבצע  מתייחסת  מכרז/חוזה  במסגרת  והנחת  העבודה  מים  רשת  אספקת 
ובקוטרים  מ'    1,500  באורך של)שלב ב' השלמות( במג'ד אלכרום  –  85בכביש מס '

מצנור פלדה עם עטיפה חיצונית "טריו" ו/או בטון דחוס וצפוי מלט     6Ø–  "2Ø"-מ
 ת לחבורים כפי שמפורט בתוכניות.והכנו , הידרנטיםופיםפנימי, כולל  מג

 
 ונות תבוצענה בשטח עירוני, ג. שימת ליבו של הקבלן מופנית לעובדה שהעבודות הש

 עיליים ותת קרקעיים, -שקיימים בשטח בקרבה לאתר העבודה מיתקנים שונים,    
   וויזיהוחשמל,  טלפון כגון: צנרת מים, קווי ביוב, קווי ניקוז  קווים וכבלים של טל   
 בכבלים, עצים, מבנים וכו', וכי עליו למלא את כל הדרישות וההתחייבויות        
 הנובעות מעבודה בשטח כזה, בהתאם לחוקי העבודה, למפרטים ולהוראות     
 המהנדס, לרבות חיזוקים, תמיכות, דיפון, גידור, שילוט וכו', וכן לתאם את    
 , משרד  תאגיד מי הגלילכגון, עים בדבר, הנוגעבודתו עם המוסדות    
 מקורות" התקשורת, חברת החשמל, חברת הכבלים, רשות העתיקות, חברת "   
 רשות מקומית וכו'.    
 

 תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה שהעבודה תתבצע בשטח עירוני בנוי.
שים  הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ולנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרו

תאו עבלמניעת  הובלת  נות  הנחה,  חפירה,  בעבודות  הקשורות  תאונות  לרבות  ודה, 
 חומרים וכו'. 

 
בסביבתו   או  באתר  אדם  וחיי  רכוש  להבטחת  הזהירות  אמצעי  בכל  ינקוט  הקבלן 

הח כל  קיום  על  ויקפיד  העבודה  ביצוע  משרד  בעת  של  וההוראות  התקנות  וקים, 
 העבודה בעניינים אלו.

 
אורות ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את  ניות,  , גדרות זמעקותהקבלן יתקין מ

או   עפר  ערמות  בורות,  של  הימצאותם  בשל  להיגרם  העלולות  מתאונות  הציבור 
  חומרים ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב 

את   ולסלק  והעפר  הערמות  את  לישר  והחפירות,  הבורות  כל  את  למלא  כל  הקבלן 
 אתר כתוצאה מביצוע העבודה. שארו במכשולים שנ ה
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נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם וחיה עקב אי -הקבלן יהיה האחראי היחידי לכל 
אשר  זה  מסוג  תביעות  בשום  יכיר  לא  והמזמין  כנדרש  זהירות  אמצעי  נקיטת 

ליו. כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן, או לאדם  תופנינה א 
לאובייקט כלשהו שנפגע באתר העבודה, תכוסה ע"י הקבלן  צויים ו תביעת פיר, אאח

 באמצעות פוליסת ביטוח מתאימה והמזמין לא ישא באחריות כלשהי בגין נושא זה. 
 

 ל הקבלן בלבד ועל    ד. כל האחריות למניעת פגיעות במתקנים השונים תחול ע
 ומנה בכל ו/או ס על מיקומם דמת חשבונו, גם אם לא נמסרה  לו אינפורמציה מוק    
 תוכנית.  על הקבלן לוודא מראש ולפני תחילת הביצוע על קיום המתקנים      
 השונים.  באם יתברר כי  לא ננקטו כל האמצעים הדרושים על ידי הקבלן בין אם     
 ע"י המהנדס ובין אם לא צויינו, תשלומי פיצויים לנזיקין   צויינו  מראש    
 "י צד שלישי, יחול על הקבלן ועל חשבונו.שו   עם   אם ידרים גולתיקונ   
 

 על הקבלן להביא בחשבון שיש להמשיך ולספק מים לכל הצרכנים במשך כל זמן ה. 
 חיבורי בתים לבצע את כל העבודות וההכנות ל הקבלן . עלבאופן רציף העבודה    
    קות יהיו ההפס החדשלפני החיבור בפועל, וזאת על מנת שבעת ביצוע חיבור     
  באספקת מים לצרכנים קטנות ככל האפשר. על הקבלן לנקוט בכל הסידורים    
 דרישה זו. מודגש כי לא יאושרו הפסקות באספקת מים, אלא   הדרושים למילוי    
  4 -מקרה אין להפסיק את המים למשך למעלה מ ביותר,בכל לתקופות קצרות    
 הרשות וזאת בתיאום מלא עם  "חי" יבורים לקוע החשעות ההכרחיות לביצו    
 הפסקת המים. לפחות שבוע לפני      
 

 כל הפסקת מים יזומה ע"י הקבלן חייבת תיאום מראש עם מח' תפעול ואחזקה     
 שעות לפני ביצוע הניתוק המיועד. 72 בתאגיד    
 

הישן,   לקו  מודגש כי על הקבלן חלה אחריות חיבור כל הצרכנים, שהיו מחוברים
חדש, כולל שמירה והבטחת חידוש הארקה של כל מבנה, גם אם הדבר  הקו  האל  

מהצרכנים   יותר  או  אחד  כי  לכשיתברר  מיד  יעשה  החיבור  בתכניות.  צויין  לא 
 שנותק, אינו מחובר לקו החדש ובתיאום מלא עם המפקח. 

 
ונקיטת האמצעים הדרושים לצורך שמירה על המשיכות אסעב פקת ור העבודות 

וים וחיבורים זמניים לאספקת מים  וה כנ"ל לרבות קטעי הקש הארקהמים וחידו
אלטרנטיבית, לא ישולם לקבלן בנפרד ומחירו יהיה כלול במחירי היחידה השונים  

 שברשימת הכמויות והמחירים. 
 

מהמע שנותק  צרכן,  חיבור  החדשה  עבור  למערכת  מיד  חובר  ולא  הישנה  רכת 
לקבל ישולם  לעיל,  לפכמפורט  הין  מחירי  שי  אם  חידה  גם  הכמויות,  ברשימת 

על  תוספת  כל  לקבלן  תשולם  לא  חריגות  ובשעות  בתנאים  תתבצע  העבודה 
 המחירים הנ"ל. 

 
 

 השטח, את הקשיים,  ו. הקבלן יביא בחשבון בהצעתו, את האמור במט"מ, את תנאי 
 ',  וכד ידורי התיאום, את האפשרויות לביצוע, את נקיטת  האמצעים השוניםאת ס   
 תם בהנחה שייתן בהצעתו לא ישולם לקבלן כל תשלום נוסף בגין כלל אוויש   
 הסידורים  הנוספים הדרושים שהוזכרו לעיל.   
 

 ז. בעבודות השונות יכלול הקבלן במחירי היחידה שבהצעתו את כל ההוצאות עבור   
 ה,  אספקה, העמסה, הובלת הצנורות והאביזרים השונים אל אתר העבוד    

 ם, הפחת והשבר וכן את כל יתר  העבודות להנחת קווי צנורות,  , הנחתפריקתם    
 בהתאם למפרטים, לתוכניות, לרשימת הכמויות ולהוראות המהנדס.    
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 קווי מים:  57.1
 
 עם עטיפה פלסטית שחולה. 103קווי מים מגולוונים יהיו דרג ב' לפי ת"י  57.1.1 

               
ויהיו עם     יונחו בהלחמה    Ø2באדמה עד קוטר "טמנים  הפלדה המו  ורותכל צנ  57.1.2

ו/או  ציפוי  חרושתי,  )טריו(  פלסטי/פוליאתילן  דחוס       חיצוני  מבטון 
כל צנרת הפלדה  .  266.3,     266.2,    266.1כ  ב' ומפמ"  530המיוצרים לפי ת"י   
 קצר.ירותכו בריתוך השקה. לא יורשה שימוש בצנרת עם פעמון  

 
ת  57.1.3 הקו  ברהנחת  להרכבי     ציפות.עשה  שיש  במקום  רק  יאושרו  הפסקות 

 אביזרים.  
ובעיקר על העטיפה החיצונית מפני פגיעה,  גם כאשר  יש לשמור על הצנור               ,

  יש עטיפת בטון דחוס.  
אין לגרור או לגלגל את הצנורות על הקרקע. לצורך הריתוך יש להשעין זאת              

יונח בתעלה על תחתית מיושרת   ירה אוולא ע"י גרנוף  ע"י מ  דחיפה. הצנור 
יונח הצנור ע"ג ריפוד חול. כ"כ    האפשר. אם נידרש ריפוד חול  ונקייה במידת 
בגובה  המילוי  בזמן  להניח  יש  נדרש,  ראש  30  אם  מעל  סרט    ס"מ  הצנור, 
 )במידה וידרש בכ"ב(  פלסטי בצבע כחול, לסימון מקום הקו 

 
  ציפוי    יות, מעבר קוטר , הסתעפויות טי וכד' יהיו עם  ווון זאביזרים כגכל ה   57.1.4

 להשתמש בזקף ריתוך.  ונית חרושתית. אין מלט פנימי חרושתי, ועטיפה חיצ 
 

  10בחול נקי    כל קווי המים למעט קוים עם ציפוי חיצוני מבטון דחוס יכוסו   57.1.5
  ס"מ מעליו.  20 -ס"מ מתחת לצנור ו 

 
 של  המפרט הכללי. 57016כבות ע"פ הנאמר בסעיף וצע בשוי חוזר יבמיל  57.1.6

 
מחוברים  57.1.7 כביש/מדרכה  בשטח  קיימים  מעבר  או  ע"פ    מתוכננים  יבוצעו 

 של המפרט הכללי. 57032הנאמר בסעיף  
 

 ע"פ הוראות המפקח יבוצע המילוי החוזר בתעלה באדמה  מובאת או בחול.   57.1.8
 
 

 אטמוספרות, או כפי שירשום בתוכניות.  16לחץ יש לבצוע ללחץ בדיקת    57.1.9
 

   . רפיה ע"י מעבדה מאושרתמהריתוכים יעברו בדיקות רדיוג  10% -כ 57.1.10
  .  המפקח יורה לקבלן מתי ואיזה ריתוכים לבדוק ע"י צילום רדיוגרפי 
ריתוכים שיפסלו בבדיקה זו יתוקנו בהתאם להוראות המפקח.  במקרה כזה   
 ספות ו/או חוזרות לריתוכים.        קות נוהמפקח בדי יקבע 
על             המוצע  היחידה  במחיר  תיכלל  הבדיקות  הקבלן.-עלות  בדיקות    ידי 
 של פסילת ריתוכים יהיו על חשבון הקבלן.  חוזרות ו/או נוספות במקרה 

 
הק  57.1.11 את  לשטוף  יש  העבודה  יובתום  על  תיעשה  השטיפה  בספוגים,  די  וים 
מים  מןלתוך    הזרמת  והוצאתם  המערכת  של  הגבוהות  הנקודות    הנקודות 
הנמוכות )דרך ברזי שטיפה(, השטיפה תימשך עד אשר המים  היוצאים יהיו   
 נקיים לחלוטין אך לא פחות מאשר מחצית השעה 

 
        וים ע"י ווי מים תבוצע פעולת חיטוי הקועם גמר ביצוע השטיפה בק 57.1.12
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במים     שטף המערכת והקו ימולאיתום החיטוי תרוקן ות סמך, בתברואן מו             
  0.2נקיים עד ששארית הכלור הנותר בנקודות צריכה כלשהיא לא תעלה על    
 מ"ג  לליטר.  

 
לפחות   57.1.13 או אברות(  תיכון  )מזרח  יזמין את שרות השדה של המפעל   הקבלן 
     שים,קון ראדה כולל תיהעבו לבדיקת טיב שלוש פעמים במהלך העבודה   

 פגיעה בעטיפה החיצונית ותיקוני מלט פנימי.              
 המפקח יהיה נוכח בזמן ביקור שירותי שדה.             

 
   כל רתכי הקבלן יהיו בעלי תעודת הסמכה לבצוע עבודות ריתוך צנורות,  57.1.14
  -בהתאם ל  ת תהיהווי הצנורוחת קויצרן הצנורות. הנ  מטעם משרד העבודה             
 .  90 654מיא"מ   "מפרט להנחה והחלפה של צנרת פלדה", 
ה             את  ולהניח  ברשותו  מצוי  הנ"ל  שהמפרט  לוודא  הקבלן  בהתאם  על  צנרת 
  להנחיית המפרט הנ"ל.  
חשמלי               ריתוך  במכשיר  יעשו  ריתוך  הריתוכים  מכונת  עם  יעבוד  רתך  כל 
 חיתוך אוטוגני. או  וךיורשה רית . לאנפרדת 
 חיתוך הצנור יעשה במכשיר ארק אייר או במכשיר מיוחד בעל משור עגול.             
 מכשיר הריתוך.  לא יורשה חיתוך ע"י             
             
יש לנקות את הצנור לפני ואחרי הריתוך כדי לסלק גופים זרים או לכלוך.    
מבצ  כאשר  גם  ושוב   עיםכנ"ל  את חדירה  כ  רים  הפנימי.    10%  -הציפוי 
ריתוך    לפני  מאושרת.  מעבדה  ע"י  רדיוגרפיה  בדיקות  יעברו  מהריתוכים 
 הקצוות אינם פגועים. יש לנקות ע"י מברשת פלדה את הצנורות יש לוודא ש 
משחזת.              אבן  בעזרת  הקצוות  את  ליישר  יש  חיתוך  לאחר  הצנור.   ישקצה 
משחת  קצאקס  למרוח  על  הצפפנדו  כות  של  בעובי  הפנימי  על   2  -וי  מ"מ 
יש לקרב את קצות מנת להבטיח את רציפות הציפוי הפנימי לאחר הריתוך.   
של    שורש"  "מרווח  עם  ולהצמידם  בר  1הצנור  יש ימ"מ.  חדירה              תוך 
לרתך את הצנור ע"י מספר חיבורים )פיקים( ולנגב עודפי משחת האכספנדו   
התהצנומעל    את  למעלה,הר  פר  רות.  מלמטה  בכיוון  לרתך  יש              אשון 
. מחזור ריתוך ראשון יעשה כולו כאשר אין תזוזה במצב  3באלקטרודה מס'   
יתר.   ולהימנע מחדירת  פני השורש  ולהתיך את  לחדור  יש  הצנורות. בריתוך 
 לאחר גמר התפר הראשון יש לנקותו היטב.  
 , המיועדת לריתוך צנורות. 4 דה מס'שו באלקטרום יעתפרים נוספי           

 
 
 עטיפת ראשים:  .51.157
 

   כל השלמת ראשים צריכה להתבצע אך ורק מחומר יצרן והצנרת )סוג ועובי              
 של  עטיפת הצינור(.  
טריו               בעטיפת  וגם  דחוס  בבטון  שחול.     –גם  גם    פוליאתילן  נכון  הדבר 
 ים אחרים. ביזרלקשתות ולא 

מ            פלדה  מברשת  בעזרת  ניקוי  על  להקפיד  להשתמש ייש  מומלץ   .   כנית 
 במברשת צמה מפותלת. 
 יש להשתמש במבער מתאים לחימום ראשוני וחמום היריעה המתכווצת.            

בין       חיבור  אך    2השלמת  עובי וצינורות  בעלת  מתכווצת  יריעה  עם    רק 
           ק"ג לס"מ. 6הה מעל  קה גבווחוזק הדב  מ"מ 2.5מעל  מינימלי  

או אביזרים תוך חפיפה של                 ורק לקשתות  השימוש בסרט מתכווץ הינו אך 
 מ"מ.  2  לקבלת עובי מעל 50% 
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 מילוי תעלות:  57.1.16
 

 א. בשטחי המדרכה או בשטח לא סלול יש למלא את התעלה מעל שכבת החול 
 ס"מ עד לפני   10ה מאבנים בגודל עד ת נקייאדמה מקומיור בהעוטפת את הצנ      
 השתית. לפי דרישת המפקח וחתמתו ביומן העבודה תוחלף כל האדמה החפורה       
 בחול.     

 
 במפרט   510322ב. מדרכה סלולה תהיה שכבה אחד של מצע סוג א כמוגדר בסעיף 

 "כ(. ין אחרת בכצוי ס"מ. )אם לא 20הכללי לעבודת בנייה מהודק בעובי     
 

    20ג. במדרכה מרוצפת תבוצע שכבה אחד של מצע סוג א כנ"ל מהודק בעובי של 
 ס"מ. )אם לא צויין אחרת   5בעובי  253כמוגדר בת.י. SWס"מ שכבת חול טבעי    
 בכ"כ(.    
 

   98% -ד. בכביש יש למלא את כל החפירה בחול נקי כנ"ל מהודק הידוק מבוקר ל
 ס"מ מתחת לפני הכביש. מעל החול יש למלא מצע   68ל  .ש. ת.ו עדא.א מודיפייד    
  מודיפייד  98%ס"מ כ"א לאחר הידוק לכדי  20סוג א' כנ"ל בשלוש שכבות בעובי     
 א.א.ש.ת.ו. )אם לא צויין אחרת בכ"כ(.     
 

 כל פסולת האספלט מפתיחת כבישים מדרכות והאדמה החפורה המוחלפת  57.1.17
 י הקבלן ועל חשבונו לאתר שפיכה, המאושר ע"י המשרד  לקו ע"בחול, יסו             

 לאיכות הסביבה השטח בו בוצעו העבודות ינוקה ויטוטא.              
 
 

 פתיחת ותיקון ריבוד אספלט: 57.1.18
 

 א. פתיחת אספלט תעשה בעזרת מסור אספלט חשמלי בלבד.             
 

במפרט הכללי לעבודות   51042בסעיף    המוגדרבוצעו לפי  לט יב. עבודות אספ            
 בנייה.     

 
יהיה בשתי שכבות של               תיקון אספלט בכביש  ו  5ג.  ל  3  -ס"מ  יש  רסס ס"מ 
באמולסיה ביטומן מתחת לשכבה הראשונה ובין השכבות כמוגדר בסעיף      
 של המפרט הכללי לעבודות בניה. 510441     

 
 ס"מ. 5דרכה יעשה בשכבה אחת בעובי של פלט במ. תיקון אסד           

 
 

במפרט הכללי   400832סעיף    04תיקון רצוף משולב יתבצע לפי הוראות פרק    57.1.19
 לעבודות בניה ועיקריו הם:  

 
  20א. האבנים יונחו על שכבת חול שתפוזר על שכבת מצע סוג א' כנ"ל בעובי              
 א.א.ש.ת.ויפייד מוד 98% -לדוק ס"מ לאחר הי      

 
 חל מאלמנט טרומי או יצוק )אבן סף(. ב. הנחת האבנים ת           

 
 מ"מ. 4-2ג. המרווח בין האבנים יהיה            

 
יציקת              ולא ע"י  יש לעשות בעזרת אבנים חתוכות במכשיר מכני  ד. השלמות 
 בטון.     
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 ברציונית בעלת כח לטה ויטח בעזרת פהמש ה. לאחר הנחה יהודק           

 הרץ. שטח הפלטה   100-75ק"ג ותדירות    2000 – 1500פוגלי  של צנטרי               
 מעברים, לאחריהם יפוזר חול על  3 -מ' ההידוק יבוצע ב 0.5 – 0.35יהיה                 
                 3ן , ולאחר מכבנים משטח ויוחדר באמצעות מטאטא למרווחים שבין הא                
 שעות מהנחת האבנים לצורך הנחיות     24מעברים נוספים של הפלטה תוך                 
 יש לפנות לסעיף הנ"ל במפרט הכללי. –מפורטות                 

 
 : ישןהתחברות קו חדש לקו  .2057.1
 

ה             לצורך  עבודות ההכנה  גם את  כוללת  לרבות אתחברהעבודה  קו    יתור הות 
אוגנים     הסתעפויות,  החבור,  בצוע  ניתוקו,  הקו,  ניקוז  סימונו,  הקיים, 
סגירת     הצורך,  במידת  המים  שאיבת  זקף,  חיוץ,  אוגן,  מחברי  מחברים, 
 ת תפעול ואחזקה של העבודה תבוצע בתיאום עם מחלק   מגופים וכו'.  
 בור. וע החיבסביבת ביצותו כולל החזרת המצב לקדמ התאגיד           

 
 

 חיבורי בתים:  .2157.1
 

יבוצעו            המפקח  יורה  שעליהם  במקומות  או  בתוכניות  המסומנים    במקומות 
וכן  יהיו משני סוגים לפי     חיבורי בתים  הכנות לחיבורי בתים. חיבורי בתים 
ולפי   המצ"ב  סטנדרטיים  מ  פרטים  מס'  מ.י.א.מ.  של  '    ומס  52384  -המפרט 
  .52387 -מ 

             " צנרת  ראשי,  מים  לקו  התחברות  כוללת  "2העבודה   ,½1Ø  "  -ו  1Øאו 
 "3/4Ø     ז זקיפים,  מגופים,  לתוכניות,  רקורדים, ובהתאם  מעברים,  ויות, 
ניתוק    כולל  שבחצר  המים  לקו  וחיבור  ברזים   נפלים,  מופות,  פקקים,  
הח   החדשה  לרשת  וחיבורם  הישנים  הדרושיםיתוכהחיבורים   פיטנים              גים , 
 . כל    ואביזרים והנחת צנורות בתוך החצר  עד המקום שיסומן ע"י המפקח 
 יסופקו ע"י הקבלן. 2Ø – "3/4 Øופטינגים " אביזרים  הצנורות, 
 ,תיקון   2Ø" -ומעבר ל 4Øחיבור בית על קו ראשי חי יכלול נעל חרושתית "            

 יפול במים )הפסקות , ניקוז וכ'(.נית וטמית והחיצוהפניהעטיפה            
  

 צביעת צנרת ואביזרים:  57.1.22
 

 ת הגלויים, הצנורות והאביזרים יצבעו לפי המפורט להלן: כל חלקי המתכ
צביעת  לבנה,  למתכת  עד  חול  ריסוס  או  במברשת  המתכת  של  יסודי  ניקוי 

 יקרון.מ 200יהיה ללי בשתי שכבות שעוביין הכ 6030יסוד עם יסוד אפוקסי  
 מיקרון. 160בשתי שכבות שעוביין הכללי יהיה  400צביעת צבע עליון אפוקר 

עבור הצביעה יהי כלול במחיר הצנורות, חלקי המתכת והאביזרים התשלום  
 ולא ימדד ולא ישולם בנפרד. 
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 מגופים ופרטים שונים:  57.2

 
   כללי:

 
לפי סוג וקוטר בנפרד    ימדדו  זרים מסוגםאבי  וכל  מגופים, מקטיני לחץ, הידרנטים

הנדרש   והציוד  האביזרים  כל  כולל  והתקנתם,  הובלתם  הספקתם  יכלול  ומחירם 
 לשם כך לרבות אוגנים, מחברי אוגן, רקורדים, אטמים ברגים וכדומה. 

לשם   הדרושות  העבודות  כל  את  גם  ויכלול  שלמה  ביחידה  יהיה  האביזר  מחיר 
 וגנים לפי הפרט.היו מעגן דרסר( י)או אוגןהתקנתו. כל מחברי ה

גרפיט  בגריז  יגורזו  ועוגנים  מצמדות  אוגן,  מחברי  לאוגנים,  הדרושים  הברגים  כל 
 לפני התקנתם.  התאגידלפני הידוקם. כל האביזרים בפרוייקט יעברו את אישור 

 
 מגופים אלכסוניים יהיו מתוצרת "דורות" או ש"ע מאושר ע"י המהנדס.   57.2.1

 
 ו מתוצרת "ארקה" או ש"ע מאושר ע"י המהנדס. ים יהימגופים ישר   57.2.2

 
 בעלי  BUGATTIאו  RAVANAם כדוריים יהיו מתוצרת "סגיב" או מגופי   57.2.3

 .מאושר ע"י המהנדס 1144תו תקן ישראלי              
 

 י יצונ פנימי  וח  11מגופי טריז יהיו עם מעבר חלק, ציפוי אמאייל או ניילון    57.2.4
 ללחץ עבודה  TYCOודוגמת  PN 25, 16ללחץ עבודה  TRL-Sוגמת ד             

             40 - PN רפאל", או ש"ע מאושר ע"י המהנדס  ומיוצרים לפי   , תוצרת" 
 .  61ת"י              

 
 וללחץ  B3דוגמת תמסורת יהיו עם אטמ',  16מגופי פרפר ללחץ עבודה    57.2.5
 מגופים יהיו מאוגנים טריפל אקצנטרים ומצופים אמייל  ה PN 25,40עבודה                

 "רפאל" או שווה ערך מאושר ע"י המהנדס.  תוצרת  BJFדוגמת               
 

"פומס"   ' עם מחבר שטורץ, תוצרתאטמ 16ברזי כבוי אש יהיו ללחץ עבודה    57.2.6
 שטורץ.   רמחב או "הכוכב"  או ש"ע, מאושר ע"י המהנדס עם   

 
ש"ע,  57.2.7 או  א.ר.י  מתוצרת  משולב  אוויר  שסתום  יהיו   אוויר                                    שסתומי 

 מאושר  ע"י המהנדס.   
 

יהיו ב.ב.    , תקרות ומכסים658שוחות מגוף טרומיות יהיו מחוליות לפי ת"י      57.2.8
 .  489לפי ת"י    

 
מסוג      57.2.9 יהיו  מים  סמדי  בקטררב  "ילוני  "  3/4Øים  תוצרת    Mדגם    2Øעד 

 דליה" או ש"ע. מדי המים יאושרו מראש ע"י המפקח, לפני רכישתם  "ארד  
 ואספקתם.              

 
    פורק לחץ: הפורק יהיה כמצויין בתכניות ובכתב הכמויות, מהסוגים   57.2.10
 דלהלן:                
     PN-16ללחץ עבודה  Q73 – 02ם דג 2קוטר "תי בהידראולי מהיר זווי             
 או שווה ערך. " מתוצרת "ברמד מפלדה              

       המפקח, לפני רכישתו ואספקתו. הפורקפורק הלחץ יאושר מראש, ע"י             
 יכוייל ע"י הספק ובהנחייתו.             
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       מויות,ת ובכתב הככניומקטין לחץ: מקטין הלחץ יהיה כמצויין בת 57.2.11 

 ללחץ עבודה    VFIT -720דלהלן: תעשייתי רגולטיבי מסדרת   מהסוגים              
               16-  PN  .מפלדה מתוצרת  "ברמד" או שווה ערך 

 מקטין הלחץ יאושר מראש, ע"י המפקח, לפי רכישתו ואספקתו.              
 ו. ק ובהנחייתהספ המקטין יכוייל ע"י              
 

 מלכודת אבנים:  57.2.12
 : המלכודת תהיה כמצויין בתכניות ובכתב הכמויות מהסוגים             
             07 – F   16ללחץ עבודה-PN  .מתוצרת "ברמד" או שווה ערך 
  המלכודת תאושר מראש, ע"י המפקח, לפי רכישתה ואספקתה.              

 
 : עיליגשר אביזרים  57.2.13

 גזר נאביזרים עילי להתקנת מגופים חוצצים ו/או מערכות מקטיני לחץ                  
 ע לפי פרט בתוכנית פרטים, צביעת גשר אביזרים יבוצע לפי הנאמר יבוצ               
 הגוון יקבע ע"י מזמין העבודה.  57.1.22בסעיף              

 
 אופני מדידה:  57.3

 
 כללי:  57.3.1

 
בפרק     להלן הוא בנוסף לאופני המדידה המיוחדים המופיעים  המופיעהפרוט             

 של המפרט הכללי.  57 
המופיעים            אלו  ובין  שלהלן  המחירים  תכולת  בין  סתירה  יש  בו  מקום    בכל 
 הראשונים.  במפרט הכללי, יקבעו 
ובמיד            קיימות  מערכות  שלמות  על  לשמור  הקבלן  ועל  לבצע   יהיהה      עליו 
האלו מע  ההוצאות  את  לקחת  ועליו  בנפרד  זה  עבור  ישולם  לא  זמנית     רכת 
 בחשבון.  

 
 

 מחיר צנרת מים כוללים:  57.3.2
 

  בכל סוגי האדמה, בעבודת מכונה או ביד, של תעלות ו/או חציבה  חפירה    א.             
 הנדרש.  עומקמים ברוחב מתאים בהתאם לקוטר הצנור וב להנחת צנורות      

 
 יצירת תשתית מתאימה להנחת הצנורות בתחתית התעלה. ב.            

 
 הספקה, הובלה, פירוק, פיזור והנחה בתעלה של צנורות כנדרש.  ג.            

 
      רויות, הסתעפויות, מעברים מקוטר לקוטואספקת והרכבת קשתות, ז ד.            

     ם חרושתיים בעלי צפוי פנים וחוץמוצרי שיהיו וכו'קו  קטעי עיגון, סוף                
 . זהים לצפוי הצנורות שבשימוש                
 לא ישולם בנפרד עבור זוויות אופקיות ואנכיות לאורך הקו.                 

 
 חיתוכים וריתוכים שונים לאורך הקו.  ה.           

 
 תיקון העטיפה חיצונית. ו.            
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                פקה ועטיפת הצנור בחול )למעט עבור צנורות עם ציפוי בטוןהסז.                  
 דחוס(.                

 
 הספקת בלוקי בטון לעיגון.   ח.          

 
 עד לרום המדרכה/הכביש הקיים או המתוכננים. כיסוי הצנור  ט.          

  
 דיקת לחץ.י ובשטיפת הקו בספוגים חיטו  י.         

 
 לוק עודפים.יניקוי שטח העבודה וס יא.        

 
 בדיקות רדיוגרפיה על פי הנדרש.   יב.       

 
 בדיקת שירות שדה.  יג.        

 
 מוסמך. מפה לאחר ביצוע ממוחשבת בחתימת מודד  .יד
 

 כולל החזרת המצב לקדמותו. 3/4" – 1מחיר הנחת קווים בקוטר "  .טו
 
 

 ולל: מחיר הפרטים כ  57.3.3
 

 הרכבת של האביזרים הדרושים כגון: מגופים, שסתומי אוויר, מקטין לחץ  א.            
 וכו'.                
 אספקת והרכבת כל החלקים כגון: אוגנים, הסתעפויות, מעברים, מחבר                  
 , כולל וכו'אוגן מעוגן, תמיכות, קשתות, קטעי עיגון אוזניות ברגים אטמים                 

 קטעי צנור )במידה וצויין בכתב הכמויות(.                 
 

ב  ב.            בלוקי  ריתוכים,  הנדרשים חיתוכים,  העזר  ועבודות  החומרים  וכל     טון 
 למערכת המים.  לביצוע הפרט וחיבורו     

 
 ג. חפירה וכיסוי עבור הפרט בהתאם לנאמר בסעיפים הקודמים.            

 
 ראות המפרט או המפקח. לפי הוה. צביעה            

 
 עשיית הכנה לחיבור:  57.3.4

 
 מ"א צנור  1.0"י טע ו/או טע מעבר חרושתי, כולל חיבור לקו מים ראשי ע            
 עם ציפוי מלט ועטיפה בקוטר החבור,   5Ø/ 32פלדה דרג ב', עובי דופן "            
 עוור הכל עפ"י התוכנית   ו אוגן, פקקים, אזריםמגופים, מחברים, אבי            
 הסטנדרטית.             
 טר אורך בהתאם למחירי המכרז. מ"א ישולם לפי מ 1.0 -מעבר ל            
 לפחות. 2Øיהיה קוטר הזקף " 2Øבהכנה לחבור בית בקטרים עד "            

 
 
 
 
 
 



 86 

 
 

 : חיבורי בית 57.3.5
 

 ( וכן הגמל העילי, מגוף אלכסוני  57.3.4ף לעיל )סעי אמורכוללים את כל ה            
 לפי מד המים ומגוף כדורי אחרי מד המים, התקנת מד המים והתחברות             
 לקו הביתי כולל ניתוק החיבורים הישנים.             

 
עד    57.3.6 בקוטר  מגופים  עבור  רקורד  כולל  מגופים  או2Ø"מחיר  לאוגן  מחבר   ,  

 ומעלה. 3Øקראוס בקוטר "תוצרת ן למגופים מעוגדרסר  
 

קשתות מפלדה וכל ההרכבה      6מחיר מגופים עיליים כולל הספקת והלחמת    57.3.7
 מושלם של הפרט.  הדרושה לצורך ביצוע 

 
מחיר מילוי התעלה באדמה או בחול כולל גם פינוי עודפי האדמה  המקומית    57.3.8

 ה הסמוכה. למזבל 
 

 ומטה. 2Øחי שקוטרו "ת לקו פת להתחברותוס לא תשולם 57.3.9
 

 מחיר שוחות ביקורת מבטון כולל:  .1057.3
 

 א. חפירה וחציבה בכל סוגי האדמה בעומק הדרוש.            
 

 ומכסה  658ב. חפירה או הספקת ויציקת שוחות ביקורת עגולות לפי ת"י            
 .489טון, לפי ת"י   25ב.ב. כבד לעומס                

 
 עיבוד השוחה. ג.            

 
 מחיר פתיחה ותיקון כביש ומדרכת אספלט כולל:  57.3.11

 
 א. פתיחת כביש/המדרכה ע"י מסור חשמלי משני צדדי הכביש.              

 
 . תב. כסוי חול מהודק כנדרש מעל הצינורו             

 
 . מפרטג. השלמת מצע מהודק בשכבות בכביש כנדרש ב             

 
 . השלמת ריבוד אספלט כנדרש במפרט כולל ממשק התחברות בין אספלט  ד            

 קיים לאספלט חדש.                 
 

 ה. החזרת השטח לקדמותו, כולל פנוי עודפי חפירה ופסולת לאתר מורשה.             
 וקבלת אישור הרשות המקומית.                 
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 ה מרצוף משולב כולל: ן מדרכה ותיקותיחיר פמח 57.3.12
 

 א. פתיחת הריצוף בצורה זהירה למניעת שבירת מרצפות.             
 

 ב. הובלת מרצפות למקום שיורה ע"י המפקח ואחסון לשמור חוזר.            
 

הידוק המצעים               כנדרש  לרצוף  ופיזור מצע חול מהודקים מתחת  ג. אספקה 
 רצפות. ף המורצו     

 
 ד. החזרת השטח לקדמותו, כולל פנוי עודפי חפירה ופסולת לאתר מורשה.             
 

 ה. קבלת אישור הרשות המקומית להחזרת המצב לקדמותו.            
 
 

 פים יהיה קומפלט ויכלול:מחיר הרמת מגו 57.3.13
 

    APC 3אך כולל קטעי צנרת דוגמת צנרת  57.3.3א. כל האמור בסעיף 
 מטר. 5.0וצע הגנה נגד קורוזיה באורך עד ות ומבצבוע     

 
 ב. פירוק שוחה ומילוי בחומר גרנולרי מהודק. 

 
 ג. השלמת קטעי צנרת מאושרת מטעם המפקח להבטחת רציפות המערכת  

 במקומות בהם יבוצע  המפרט לפי חלופה ב.   
 
 הנחת קווים בכביש הראשי  :  57.3.14

 
 והעלויות עם הגורמים והרשויות המוסמכות  יאומיםולל: כל התיר כהמח              
 ם, כגון: ביצוע דרכים עוקפות ו/או  וביצוע העבודה בהתאם לדרישותיה               
 תכנית שלבי ביצוע ערוכה ע"י יועץ תנועה )באם נדרש( ו/או עבודות בשעות                
 וידרש  .  במידה קת שוטרים העס הלילה וכו' , אך לא כולל              
 כמו כן כלולים במחיר כל חציית המכשולים, קירות, פירוק גדרות, מעקה               
 בטיחות, עמודי תמרור, שלטים וכו' והחזרת המצב לקדמותו.               

 
 

 וים: ובדיקות לחץ כולל שטיפת וחיטוי הק 57.4
 

 בדיקת לחץ לקוי המים: 57.4.1
 

 בדיקת לחץ. וק יש לבדהקו המוכן של  כל קטע .1
 

כי   .2 הנחה  מתוך  המחברים  את  לבדוק  מטרתה  הלחץ          ת הצינורובדיקת 
וכי הקבלן ימציא תעודה המאשרת את  עברו בדיקות    בדיקת לחץ בביהח"ר 

                            .תהצינורוהלחץ של 
נקודות הא .3 יש לוודא את תקינותם של  והניקוז   וירולפני הכנסת המים לקו 

               הקו הנבדק. קטעלאורך ש
 



 88 

העיגון   לא תבוצע בדיקת לחץ בטרם חלפה תקופת ההבשלה של הבטון בגושי .4
 והתושבות. 

 
הקו,    אטמוספירות בנקודה הנמוכה של  16הבדיקה תיעשה בלחץ פנימי של   .5

                       אלא אם נדרש בכתב הכמויות או ע"י המהנדס לחץ בדיקה אחר.
מ  החלקה  בכל מקר  פחות  לא  יהיה בלחץ של  של הקטע הנבדק     12  -הגבוה 
 אטמ'. 

 
באוגנים .6 לסגור  יש  הנבדק  הקו  קטע  של  הפתוחים  הקצוות  אטומים    את 

כזה באופן  יוגשו  ולעגנם  העיגון  פרטי  הבדיקה.  בלחץ  למפקח     שיעמדו 
 אישור. ל

 
ר  לאח   בקו.  אוירמילוי הקו במים ייעשה באיטיות מבלי להשאיר כל כמות   .7

הבדיקה הנדרש.    י כל הקו במים יש להעלות את הלחץ בהדרגה עד ללחץמילו
המהנדס כדי לאפשר בדיקת    הבדיקה יוחזק בקו במשך הזמן הנדרש ע"י לחץ

 אורכו.  קטע הקו הנבדק לכל
 

בין   .8 או הזעה  נזילה  לא תמצא  יאשר  ת הצינורואם  המהנדס    ובין המחברים 
ליקו יימצאו  ליים  את הקו. אם   התיקונים הנדרשים  כל  ע אתבצעל הקבלן 

על  ולחזור  המהנדס  יימצא  ע"י  שהקו  עד  רצונו    הבדיקה  לשביעות  תקין 
 המלאה של המהנדס. 

 
 
 

 וים: ושטיפת הק 57.4.2
 

מערכת   .1 השלמת  העבודות   תהצינורואחר  כל  וגמר  והאביזרים 
ידי   על  תבוצע  המערכת  הפעלת  ולפני  בכך,  הקשורות  והבדיקות 

 ואביזרים.   תצינורו –ערכת כל המ פנימית של טיפההקבלן ש
 

של   .2 הגבוהות  הנקודות  לתוך  מים  הזרמת  ע"י  תיעשה  השטיפה 
 המערכת והוצאתם מן הנקודות הנמוכות )דרך ברזי שטיפה(. 

 
כמות המים שתוכנס לכל קטע תספיק לכך שבמערכת תיוצר הירות  .3

של   המי  1.0זרימה  אשר  עד  תימשך  השטיפה  לפחות.  ם  מ'/שניה 
יהיוהי לחלוטין לשביעות רצונו המלאה של המפקח,    נקיים  וצאים 

 אך לא פחות מאשר מחצית השעה. 
 

תכנית   .4 את  לאישור  למפקח  הקבלן  יגיש  השטיפה,  ביצוע  לפני 
ובה  מקורות    השטיפה  הוצאתם,  המים,  הכנסת  נקודות  את  יפרט 

לאחר   רק  המים,  סילוק  וצורת  המוצעים  החיבורים  גודל  המים, 
 ת השטיפה. לבצע אוכל הקבלן קח יאישור המפ

 
 ים: ו טוי הקויח 57.4.3

 
 וי מים, ולאחר שהמפקח יקבע כי המים היוצאים ועם גמר ביצוע השטיפה בק           
 וים כמפורט להלן:והם צלולים, יתיר ביצוע חיטוי הקמכל נקודה            
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של              המערכת  כל  את  תכלול  החיטוי  כגון: ביזרוהא  תהצינורופעולת  ים 
  50צנורות וכו'. חומר החיטוי יהיה תמיסה של היפוכלוריט בריכוז    ,מגופים 
 מ"ג לליטר.  

         
 שעות. בתום תקופה זו 24וים ותושאר בהם ותמיסת המים והכלור תוכנס לק           
 מ"ג לליטר יש  10 -ל 1מספר נקודות. אם יהיה הריכוז בין בייבדק הריכוז            

 שעות או   24שעות נוספות. אם הריכוז לאחר  24 -ת מי הכלור לשאיר אלה           
 מ"ג לליטר כלור יש להוציא את התמיסה ולחזור   1 -שעות יהיה פחות מ 48           
 מ"ג  1 -שעות יהיה גדול מ 24על  התהליך מחדש עד שהריכוז הנותר בתוך            
 המערכת ףותישטשל המפקח תרוקן רצונו י לשביעות חיטולליטר.  בתום ה           
 קיים עד ששארית הכלור הנותר בנקודות צריכה כלשהיאוהקו ימולא במים נ           
 מ"ג לליטר. 0.2לא תעלה על            

 
תכלול  והעבודה  הבריאות  משרד  מטעם  מאושר  קבלן  ע"י  יבוצע  החיטוי 

שרת מטעם ת ומאועבדה מסומנם ממביצוע דיגום מים וקבלת תוצאות דיגו
 משרד הבריאות. 

 
 

 צילום וידיאו  לקווים:  57.5
 

למפרט   לנדרש  עבודות הנחת הצנרת בהתאם  ביצוע תקין של  לשם הבטחת 
הכללי ובמפרט המיוחד, יש לבצע בדיקה באמצעות מצלמת טלוויזיה במעגל  

 סגור, שתוחדר לצנרת לכל אורכה. 
 

ת לקבלן לא לבצע להורו  יקולו הוא,, משה"מזמין" שומר לעצמו את הזכות
ה זאת  ובמקום  הקו,  של  הפנימי  הצילום  את את  ישירות  יזמין  "מזמין", 

 ביצוע העבודות בחברה המתמחה בביצוע סוג זה של העבודות. 
 

ואופן   הצנרת  מצב  את  ולתעד  הצנור"  לתוך  "להביט  היא  הבדיקה  מטרת 
 ביצוע הנחתה. 

למל באה  אינה  הצנרת  צילום  אתפעולות  של    א  בדימקומה  אחרת,  כל  קה 
התכנ לפי  הביצוע  תקינות  את  ולאשר  לוודא  ולפי  שמטרתה  המפרט  יות, 

 הוראות נוספות של המפקח שניתנו במהלך הביצוע.
 

הקלטת  של  חוזרת  בדיקה  במהלך  ו/או  הצילום  פעולות  ובמהלך  במידה 
יתגלו מפגעים   יהיה    –ולחוות דעת המפקח יש לתקנם    –המתועדת,  הקבלן 

 ם הדרושים לשביעות רצונו המלאה של המפקח.תיקונילבצע את ה חייב
 

לאחר הקבלן   ישירים.  והבלתי  הישירים  הנזקים  כל  את  חשבונו  על  יתקן 
תיקון המפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים. תהליך הצילום 
החוזר יהיה בהתאם לנאמר בסעיף "ביצוע העבודה" הזמנת הצילום החוזר  

 ן הקבלן. ל חשבוהמזמין וע ע"י תעשה
 

לתנ בהתאם  תהיה  המזמין  ע"י  העבודה  לאחר קבלת  רק  ובנוסף  המכרז  אי 
יכלול   הצילום  תיעוד  המהנדס,  של  רצונו  לשביעות  שנערך  הצילום,  מסירת 

 קלטת וידאו ודו"ח מפורט בכתב לגבי ממצאים. 
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 ניהול יומן:   .657
 
 : יוםום כל ובו ירשיד התאגמאשר יקבל הקבלן ינהל יומן עבודה .  1
 
 מספרם של העובדים לסוגיהם.  ❖
 הציוד המובא לאתר העבודה והמוצא ממנו.  ❖
 הסחורות והחומרים שהתקבלו.   ❖
 השימוש בציוד מכני בביצוע העבודה.   ❖
 תקלות והפרעות בביצוע העבודה.  ❖
 ההתקדמות בביצוע במשך היום.   ❖
 הוראות שניתנו על ידי המפקח.  ❖
 ודה. ביצוע העב מהלךהערות המפקח בדבר   ❖
 ה.שליחת דגימות צפיפות ההידוק למעבד  ❖
 ביקורי שירותי שדה.   ❖
 ניקוי הקו וחיטוייו.  ❖
 הקטעים שעברו בדיקות לחץ וקריאות שעוני הלחץ.   ❖
 בדיקות רדיו גרפיות.   ❖

 
 חתם כל שבוע , על ידי הקבלן, או בא כוחו, המוסמך ועל  ידי המפקח, י. היומן י2

 ח.ר למפקמסיים בו יישומוהעתק חתום מהר    
 
 הסופי: הגשת החשבון   .757
 

 הקבלן יגיש  יחד עם החשבון הסופי את המסמכים הבאים: 
 
לפחות   2000בגרסה    AUTO CADעל גבי דיסקט בתוכנית    AS made. תוכניות  1

 חתומות על ידי מודד מוסמך ומאושרות על ידי היועץ.   ,התאגידלפי המפרט של 
 
ו2 לניקוי  אישור  ותעהודיגום  י  חיטו.  במעבדה  קו  בדיקה  משרד  ודת  של  המחוזית 

 הבריאות. 
 
 . אישור משירותי שדה לשלמות העטיפה.3
 
 . אישור המעבדה לבדיקת צפיפות ההידוק והאספלט,התאמת התוצאות למפרט. 4
 
 תפעול ואחזקה  . פרוטוקול ביצוע בדיקת לחץ בחתימת המפקח ומנהל מחלקת 5

 . בתאגיד    
 
SIKAFLEX ציפוי פנימי ומילוי, כולל התייחסות לרפיות יקות רדיוגבד  . תוצאות6

     
 . אישורי ביקורים של שירותי שדה. 7
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 . יומני העבודה וההוראות המיוחדות שנתנו במהלך ביצוע העבודה. 8
 
 . תעודת השלמה. 9
 

 של חשמלאי מוסמך על הארקת הבתים.  ןרישיו. אישור בודק מוסמך בעל 10
 

 ביעות. יטול תהקבלן על בהרת .הצ11
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 נספח ח' 
 רשימת תוכניות 

 לא צורף – נא לצרף 
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 נספח ט'  

 
 09/2021הצעת הקבלן המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז פומבי 

 
שיעור ההנחה שאנו מציעים ביחס לכלל העבודות נשוא המכרז, הינו   %_______.  ידוע  

ביחס למחיר הכולל של כל העבודות נשוא המכרז ולכל  ניתן    ההנחה הנ"לעור  לנו, כי שי 
 אחד מן הסעיפים, כמפורט בכתב הכמויות והמחירים, ללא מע"מ.  

 

 

 

 
 

                                                                                                      ___________________ 
 חתימה וחותמת הקבלן                                                                                                  
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 '  ינספח 

 כתב כמויות 
 לא צורף – נא לצרף 
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 נספח י א' 

 
 

 פרוטוקול מסירה 
 קבלן(ם מה)דו"ח התיקונים הנדרשי

 

     

      

 שם העבודה  שם החברה   חוזה מיום

 
    

לעבודה שבנדון בהשתתפות :   ……נערך סיור מסירה מס'    ……………………בתאריך
  

:    .א החברה  נציג 

……………………………………………………… 

:  .ב הפיקוח  נציג 

.......………………………………………………… 

נציג  .ג
הקבלן:

………………………………………………………… 
 

ה והושלמה לשביעות רצוננו פרט לליקוים  בשלמותודה בוצעה  העב  לאחר הסיור מצאנו כי
 המפורטים להלן: 

_____________________________________________  .א
 _________ 

_____________________________________________  .ב
 _________ 

_____________________________________________  .ג
 _________ 

 
 הערות: 
______________ _______________________________ .א

 _________ 

_____________________________________________  .ב
 _________ 

 
 על הקבלן לתקן את הליקויים הנ"ל עד תאריך __________________ 

 
 סיור למסירה סופית של העבודה יערך בתאריך ______________ בשעה ______. 

 
  

           _______________    ________________ ________________                    _  
 חתימת הקבלן                                 חתימת המפקח                            חתימת החברה      
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 ב' נספח י
 

 הצהרה על חיסול תביעות 
 

         לכבוד: 
 רה"( "החב)להלן:  המים והביוב האיזורי בע"ממי הגליל תאגיד 

 
 , א.נ. 

 
 09/2021הצהרה על חיסול תביעות מכרז :     וןהנד

 
ידי   על  הוזמנו מאתנו  וביום ___________  והביוב  הואיל  הגליל תאגיד המים  מי 

 85  'ד אלכרום כביש מס'שיקום רשת המים במגל)להלן: "החברה"(,    האיזורי בע"מ
  במסגרת המכרז שבנדון,   'שלב ב –    השלמות 'שלב ב -
 
וביוו ____הואיל  בגין ם  האחרון  החשבון  את  לכם  הגשנו   ______________

 רה )להלן: " החשבון הסופי"(. העבודה האמו
 

 :לפיכך הננו מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזאת כדלקמן
 

ידנו ואושר על ידי  הרינו מצהירים ומאשרים בזאת, כי החשבון הסופי שהוגש על  
ופרט בון סו(, הינו חשהנדסכל הגורמים )החברה, המפקח/המ ועניין  דבר  פי לכל 

כל תביעות, טענות או   ולא תהיינה לנו  לנו  לתשלום המבוקש בחשבון הסופי, אין 
דרישות מכל מין וסוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי הבאים מכוחכם או מטעמכם, בכל  

ו  יפי כתב הכמויות ו/או בחוזה ו/או הכרוך בהם ו/אעניין הקשור בעבודה ו/או בסע 
שרין או בעקיפין. אנו מוותרים בזה על כל תביעה, טענה או  כל במיובע מהם וההנ

פוטרים   ואנו  בעתיד,  לנו  ובין שתיוודע  כיום  לנו  ידועה  בין שהיא  כאמור,  דרישה 
 אתכם מכל חבות כלשהי כלפינו. 

 
מחובה   לגרוע  כדי  לעיל  באמור  בעניין  אין  החוזה  לפי  עלינו  המוטלת  כלשהי 

 ורט בחוזה. ים כמפמים וליקוי ן פגאחריות, ותיקו 
 

 
 ולראיה באנו על החתום היום:

 
 

 _________________ 
 הקבלן
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 ג' נספח י
 

 מסמך התחייבות לשמירה על הסביבה 

 

  לכבוד 

   "התאגיד"( מי הגליל תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ )להלן :  
      

 יבה  ות הסבדיניות איכם למ אישור והתחייבות לביצוע עבודות בהתאהנדון: 

 

ושמירת   .1 הסביבה  הגנת  מדיניות  טופס  ועיוני  לידיעתי  הובא  כי  מאשר  הח"מ  אני 

 "(. המדיניות(, אשר התאגיד קיבל על עצמו )להלן: "בהבטיחות בעבודה )הרצו" 

לסייע   .2 , אפעל  התאגיד  עבור  העבודות  ביצוע  כי במהלך  בזה,  ולהתחייב  להצהיר  הנני 

 ל עצמו, ובכלל זה אפקח ואוודא כי:  יבלה עמדיניות שק את ה בידי התאגיד ליישם 

זיהום   .2.1 למניעת  שיידרש  )ככל  וטיפול  בדיקה  יעברו  המכאניים  העבודה  כלי  כל 

סביבה(. על פי דרישת התאגיד  אוויר על פי תקן משרד התחבורה והמשרד להגנת ה

 אני מתחייב  להעביר אישורי בדיקות וטיפולים אלו לידי התאגיד.  

פס .2.2 וולת  כל  גזם  חו/מסוג  בשטח  או  מעבודה  כתוצאה  שיתקבל  אחר  אורגני  מר 

יפונה על ידי ובאחריותי לאתר ייעודי המטפל בפסולת מסוג זה, באחריותי  להשיג  

אל מורשה  מאתר  הנדרשים   התאגיד  האישורים  דרישת  פי  על  הפינוי.   יערך  יו 

 אמסור האישורים לתאגיד 

הן, פלסטיק, זכוכית  למיני  ייר, מתכותן, נ כל פסולת הניתנת למחזור )פסולת בניי  .2.3

וכדומה(, תתועד ביומן העבודה ותפונה לאתרי מחזור ייעודיים. באחריותי להשיג  

דרישת   פי  על  כך.   לצורך  הנדרשים  האישורים  האישורים  כל  אמסור  התאגיד 

 לתאגיד. 

ידי   .2.4 על  מאושר  הטמנה  לאתר  תפונה  למחזור  ניתנת  שאינה  אחרת  פסולת  כל 

להג ההמשרד  באנת  פי     חריותיסביבה.   ועל  מאושרת  ממטמנה  אישור  להביא 

 דרישת התאגיד למסור אותו לתאגיד. 

ייחשבו   .2.5 באתר,  שימוש  בהם  נעשה  שלא  צנרת  וחלקי  ואספלט  בטון  שאריות 

מאתר  כפסול  אישור  להשיג  הקבלן  באחריות  ייעודי,  לאתר  שתופנה  בניין  ת 

 יד. מורשה. על פי דרישת התאגיד אמסור האישור לתאג
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מתחייב .2.6 ל  אני  המסופקים  שלא  או במים  המסופקים באתר  שימוש במים  עשות  

במים   שימוש  לעשות  מתחייב  אני  העבודה.  ביצוע  לצורך  שלא  שהוא  גורם  מכל 

 ירה על זרם מינימאלי המתאים לצורך ביצוע העבודה. באופן חסכוני, תוך שמ 

הס  .3 לזיהום  לגרום  עלול  העבודות  ביצוע  בו  מקרה  בכל  כי  להפר  ביבהמוסכם  ת  ו/או 

ניות כפי שפורטה לעיל, אני מתחייב  להיוועץ עם המפקח מטעם התאגיד, קודם  המדי 

 פן ביצועה. לתחילת ביצוע העבודה, בקשר עם שינוי תכנית העבודה ככל הדרוש ו/או או

מהתאגיד   .4 ובכתב  אישור  לקבל  מתחייב  )ואני  משנה  קבלן  בשטח  שאפעיל  במקרה 

במ  כנדרש  משנה  קבלן  התאההתקשרות    סמכילהפעלת  לפקח  עם  מתחייב  אני   , גיד( 

הוראות   הדין,  הוראות  הסביבה,  חוקי  על  שמירה  תוך  תבוצע  שעבודתו  לכך  ולדאוג 

השאר, הוראות נספח זה. ידוע לי שגם   מסמכי ההתקשרות עם התאגיד, ובכלל זה , בין 

 .. אגיד כלפי הת יבמקרה כזה אני נותר אחראי בלעדי כלפי התאגיד לכל התחייבויותי 

           

 

 

 בכבוד רב,               

 

 _______________ 

   חתימה + חותמת

 


