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 רשות ניקוז ונחלים כנרת 

 
 2018-51מס'  1)עם הליך תחרותי נוסף( מכרז פומבי

גדרות, מעקות, מאחזי יד ושערים בפיתוח אתר מעיין אספקה והתקנת ל
 נון במושבה מגדל

 

, מעקות, מאחזי יד ושערים בפיתוח אתר להקמת של גדרות 15/2018פומבי מס'  מכרזמסמכי רשימת 
 ( הינם כדלקמן:"המכרז")להלן:  מעיין נון במושבה מגדל

 
 מסמך שאינו מצורף המסמך המצורף המסמך

  הזמנה לקבלת הצעות על נספחיה. מסמך א'

ועדה הבין משרדית והמפרט הכללי לעבודות בנין של ה  'במסמך 

ם, ומפרטים )האוגדן הכחול( על כל פרקיו הרלוונטיי

מוקדמות בהוצאתם  - 00כלליים אחרים והן פרק 

העדכנית כולל אופני מדידה ותכולת מחירים המצורפים 

 ם אלו.ילפרק

   מפרט מיוחד 1-מסמך ג'

  אופני מדידה ומחירים 2-מסמך ג'

  תכניותרשימת  3-מסמך ג'

  כתב כמויות והצעת המחיר מסמך ד'

  החוזה על נספחיו מסמך ה'

  נספח בטיחות מך ו'מס

  מאגר בנייה ותשתיות של "דקל" העדכני ביותר.מחירון   מסמך ז'

 
 הערה:

 
בכל מקרה בו מופיעה ההגדרה "המפרט הכללי" הכוונה היא למפרטים הכלליים שבהוצאת הועדה מיוחדת 

משרד הבין משרדית בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד הבינוי והשיכון או בהוצאת ועדות משותפות ל
הביטחון ולצה"ל. המפרטים הכלליים המצוינים לעיל, שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן, ניתנים 

 תל אביב. 93החשמונאים רח' לרכישה בהוצאה לאור של משרד הביטחון, 
 

 הצהרת הקבלן:
 

ן את קראם והביכי , כל מסמכי המכרז, למעט אלו שלא צורפוהקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים 
המידע ו/או החומרים ו/או את כל  רשות ניקוז ונחלים כינרת –מאת מזמין העבודות  תכנם, קיבל

 בקשר עם המכרז לרבות ביצוע העבודות נשוא המכרז, כמפורט במסמכי המכרז. ו/או ההנחיות ההסברים
 

 .חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרזהצהרה זו מהווה 
 

 קבלן:_______________ה וחותמת חתימת            תאריך:___________            
 
 
 

                                                      

 להלן. 4.8בהתאם לשיקול דעת ועדת המכרזים כמפורט בסעיף  1
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 מסמך א'

 הזמנה להציע הצעות
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 הזמנה להציע הצעות  - מסמך א'

 2018/51 מס' )עם הליך תחרותי נוסף( פומבי מכרז

  מבוא .1

( הינה תאגיד ציבורי "המזמינה"או  "רשות הניקוז"או  "הרשות"רשות ניקוז כינרת )להלן:  .א

, למניעת נזקי שיטפונות, להסדרת 1957-ניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"חהפועל מכוח חוק ה

זרימתם של עורקי מים, למניעת סחף קרקע ולשימור קרקע. כמו כן, הוענקו לרשות סמכויות 

. בנוסף לכך, פועלת 1965-נרחבות של "רשות נחל" לפי חוק רשויות נחלים ומעיינות, התשכ"ה

-ופי הכינרת מכוח החוק להסדרת הטיפול בחופי הכינרת, התשס"חרשות ניקוז כינרת בתחום ח

 עבור איגוד ערים כינרת. 2008

 

גדרות, מעקות,  אספקה והתקנת לבצועלקבל הצעות מתוקף תפקידה, מבקשת רשות ניקוז כנרת  .ב

המבוצעות ע"י רשות  פיתוח אתר מעיין נון במושבה מגדלמסגרת עבודות מאחזי יד ושערים ב

כמפורט במסמכי של הגדרות , השערים וכל החומרים אספקה והתקנה ודות כוללות העב .הניקוז

 (. "הפרויקט"או  "ות/ה"העבוד)להלן:  המכרז 
 

לקבל  , והקבלן יהיה זכאיבפועל כפופה לקבלת תקציבים ואישורים מתאימים הזמנת העבודה .ג

פועל, הכל בהתאם תמורה רק בגין עבודה/ עבודות אשר יוזמנו ע"י המזמינה ואשר יבוצעו ב

 .להוראות המכרז וההסכם

 

לרשות עומדת האפשרות ככל ובעת ביצוע העבודה יתעורר צורך לבצע עבודות נלוות/נוספות  .ד

לא נכללת בכתב הכמויות אשר את העבודה הנוספת/הנלווית לבצע עבורה מהקבלן לדרוש 

תשתיות של "דקל" למחירון מאגר בנייה ו המצורף למכרז זה. עבודות אלו תתומחרנה בהתאם

לכל אחד מסעיפי העבודה  אחוזים 15%בגובה בניכוי שעור ההנחה הכללית  העדכני ביותר

המופיעים במחירון "דקל". שיעור הנחה זה נקבע מראש ע"י המזמין ולמציעים לא תהיה 

 אפשרות לשנותו.

 

, אולם רואים אינו מצורף למסמכי המכרז מאגר בנייה ותשתיות של "דקל" העדכני ביותרמחירון 

 את המציע כמי שקרא ומכיר את המחירון.

 

על המציע לקחת בחשבון כי מעבר למחירים הנקובים במחירון מאגר בנייה ותשתיות של דקל 

)העדכני ביותר(, לא ישולמו מקדמים ו/או תוספות כלשהן הקבועים במאגר דקל )לרבות תוספת 

 לילה וכיו"ב(. קבלן ראשי, תוספת לעבודות קטנות, תוספת עבודות 

 

מובהר כי ההנחה הנקובה לעיל תעמוד בתוקפה ותחייב את המציע/הקבלן גם לגבי כל עדכון של 

 מחירון "דקל", ככל שיעודכן, במהלך תקופת ההתקשרות.

 

כעבודות נוספות במקרים של חילוקי דעות בין הקבלן בפועל לבין הרשות בעניין הגדרת סעיפים 

תוכרע המחלוקת באופן מוחלט ובלעדי ע"י  ,ויות של מכרז זהבכתב הכמאשר אינן נכללות 

 מהנדס הרשות או מנהל הפרויקט מטעם הרשות או המפקח מטעם הרשות.

 

על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הדרושים והמפורטים במסמכי מכרז זה, לרבות  .ה

רבות ערבות החוזה על כל צרופותיו כשהם חתומים על ידי מורשי החתימה מטעם המציע ול

 בנקאית בתוקף להבטחת הצעתו.
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הרשות לא תהיה חייבת לבחור את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא, והיא תהא רשאית  .ו

 בין מספר מציעים, בהתאם להוראות המפורטות בגוף המכרז ובכפוף לכל דין.הזכייה לפצל את 

 
 ,סטטוטורי/ ממשלתי/ עירוניתאגיד או באמצעות בעצמה  לבצע את העבודה רשאית תהא הרשות .ז

מבלי שתהא למציעים כל טענה כלל,  אחר או נוסף לביצוע עבודה או לא לבצעה או לפרסם מכרז

 ., מכל מין וסוג שהואאו תביעה בקשר לכך

כל האמור בלשון זכר במסמכים אלו ישמש גם בלשון נקבה, ויחול הן לגבי אדם פרטי והן לגבי 

 לבנטי בישראל.תאגיד רשום כדין אצל הרשם הר

 

 ואישור תקציבי לביצוע העבודות נשוא ההזמנה להציע הצעות ביטול ההליך .1.1

, לרבות לאחר הגשת מכרזי זה הרשות רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל הליך

למעט עלות למען הסר ספק, המציעים לא יהיו זכאים לפיצוי כלשהו בגין ביטול ההליך,  .ההצעות

אין בעצם ביטול המכרז כדי למנוע מהרשות לפרסם מכרז  כי המכרז הנוכחי בלבד.רכישת מסמ

בעצמה או  העבודהלבצע את  אחר/חלופי בשלב אחר ובתנאים זהים/דומים ו/או אחרים ו/או

מבלי שתהא למציעים כל טענה או תביעה בקשר  ,תאגיד סטטוטורי/ ממשלתי/ עירוניבאמצעות 

 ., מכל מין וסוג שהואלכך

, מותנה בקבלת אישור תקציבי, וכן השלמת אישורים האו חלק ה, כולזה מכרזע"פ  וע העבודהביצ

ו דחיית ו/א או חלקה כולה ביצוע העבודהמהרשויות המוסמכות. לפיכך, קיימת אפשרות לביטול 

, כתוצאה מאי קבלת האישור התקציבי האמור. בעצם הגשת ההצעות מועד תחילת ביצוע העבודה

או את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל, מוותרים על כל טענה, , ירזה למכרז

דרישה ו/או תביעה כנגד הרשות בעניין זה ומתחייבים שלא להעלות כל טענה, דרישה ו/או תביעה 

 ו דחיית מועד תחילת ביצוע העבודהכנגד הרשות, בקשר עם ביטול המכרז ו/או כל חלק הימנו ו/א

 לפי המכרז.

כתוצאה מאי קבלת אישור תקציבי, ומטעם זה בלבד, יהיו  מכרז זה, כי במקרה של ביטול מובהר

מסמכי המכרז שרכשו, אולם לא יהיו זכאים עלות זכאים רוכשי מסמכי המכרז להחזר מחיר 

 לפיצוי נוסף כלשהו, לרבות הוצאות הכנת ההצעה וכל הוצאה אחרת שהוציאו בקשר עם המכרז.

על פי דרישת ועדת המכרזים עצם הגשת הצעה למכרז, מתחייב כל מציע, כי בנוסף לאמור לעיל, ב

עד יאריך את תוקף הערבות הבנקאית שהגיש במסגרת הצעתו, ללא כל תמורה נוספת, הוא 

המציע מוותר מראש על כל טענה, דרישה ו/או תביעה ומתחייב  לקבלת החלטה סופית במכרז זה.

יעה כלפי הרשות, בקשר עם הארכת תוקף הערבות כאמור שלא להעלות כל טענה, דרישה ו/או תב

 חלוף תקופת הארכת הערבות כאמור. ולרבות במקרה של ביטול המכרז, לאחר

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובכל מקום אחר במסמכי המכרז והחוזה, הרשות תהיה 

ה או חלקה, רשאית לחלט את ערבות ההצעה שהגיש המציע הזוכה במסגרת הצעתו למכרז, כול

בין היתר במקרה שיפר המציע את התחייבותו להאריך את תוקפה של ערבות ההצעה כאמור 

 בסעיף זה.

להזמין חלק  ,העבודהביניהם את  לפצל ,לבחור מספר זוכים המזמין רשאי - פיצול הזכייה  .1.2

 לממש את ההצעהסעיפים מסוימים בכתב הכמויות, ו/או  ותהמבוקשו/או העבודות מהשירותים 

במתחם מסוים או חלק בביצוע השירותים ו/או העבודות בחלקים ו/או בשלבים, בין אם מדובר 

למען הסר  .מסוים, או חלק ממנו, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין אזורממנו, 

ספק, כל זוכה במכרז מצהיר ומתחייב בזאת, כי לא תהיה כל טענה ו/או דרישה /או תביעה בקשר 

 לכך.
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 ו/או העבודהלצמצם ואף לבטל את שאי, המזמין יהיה ר - ביטול ו/או צמצום היקף העבודה .1.3

במכרז מצהיר ומתחייב  בכל עת ובכל פרק זמן, וכל מציע , כולם או חלקם,סעיפים בכתב הכמויות

 בזאת, כי לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

 

 הגדרות .1.4

 יו בעלי אותן הגדרות ואותן משמעויות שיש להן בחוזה על נספחיו.מונחים ומושגים בהזמנה זו יה

גדרות, מעקות, מאחזי יד ושערים לאספקה והתקנת  2018/51מס' מכרז פומבי  – ""המכרז

 אתר מעיין נון במושבה מגדל.בפיתוח רת עבודות הסגמב

מסמכי הסכם המצורף להזמנה זו על נספחיו, לרבות הנספחים כמפורט בסעיף  – "ההסכם"

  ההסכם.

אשר  ,במכרזהזוכה  די ועדת המכרזים של המזמין כהצעהעל י נבחרה מי שהצעתו – ""קבלן/ים

 .על ידי המזמין זכייתם/הודעה על זכייתו להם/נמסרה לו

  "דקל" העדכני ביותר.מאגר בנייה ותשתיות של המחירים המפורטים במחירון  – "מחירון דקל"

 זו.המציע שמגיש הצעה  - "המציע"

 לפי העניין ועל פי כל המטעמאו ועדת המכרזים כינרת רשות ניקוז   - או "המזמין" "רשות"ה

 דין.

 www.kineret.org.ilשל רשות ניקוז כינרת שכתובתו אתר האינטרנט   -"אתר האינטרנט" 

 (.ותכלול ןאינ תו)ההפסק נטושעות עבודה  10 –"יום עבודה" 

ולפקח על ביצוע העבודות  העבודותמי שיגדיר מזמין העבודה לנהל את  -"מנהל הפרויקט"

 מטעמו.

 מי שיגדיר מזמין העבודה לפקח על ביצוע העבודות מטעמו. -"מפקח"

   

 גם בלשון נקבה במשמע וכן להפך. -כל האמור בזכר 
 

 העבודותתכולת  .1.5

, ובמסמכי המכרז כמתואר לעיל ןביצוע :ותכוללות העבוד ,מכרזהמבלי לגרוע באמור במסמכי 

, אספקת כוח האדם, הכלים, הציוד, המכונות וכל משאב אחר, בין הדרושותובכלל זה ההכנות 

  .העבודותקבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם ביצוע 

 

  ביצוע בהתאם למסמכי המכרז .1.6

 ,מנה להציע הצעות זוהז ועל בסיסבהתאם לכתב כמויות, תכניות ומפרטים  תבוצענה העבודות

משרדית )אוגדן כחול( על כל פרקיו הרלוונטיים -הכללי לעבודות בניין של הועדה הבין מפרטה

ושאר המסמכים המפורטים בסעיף  , מסמך "המוקדמות", המפרט הטכני)אשר אינם מצורפים(

 (.)להלן: "מסמכי המכרז" ממנה  נפרדבלתי  להלן בהזמנה זו ואשר מהווים  חלק 3.1

 

 העבודהלוח זמנים לבצוע  .1.7

. על ימים קלנדריים 30 -תקופת העבודה .2018 דצמברצו התחלת עבודה צפוי להינתן בחודש 

המציעים להיות ערוכים לקבלת צו התחלת עבודה במועד זה ולביצוע עבודה בתוך התקופה 

 ר יותר,המזמין שומר לעצמו את הזכות למסור לזוכה צו התחלת עבודות גם במועד מאוח הנקובה.

 בין היתר משיקולים הקשורים בתיאום העבודות עם קבלנים אחרים הפועלים באתר העבודות,

  ועל המציע הזוכה להיות ערוך לכך בהתאם.
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 הצהרה על עמידה בתנאים לחתימת חוזה .1.8

במועד הגשת ההצעה יחתום המציע על תצהיר המעיד על עמידתו בתנאים לחתימת החוזה 

 המצ"ב. 7 טופס מס'ח המפורטים לעיל, בנוס

 

 שלבי ההזמנה להציע הצעות .2

 להליך המכרזי לוחות זמנים.2.1

 לוחות הזמנים המתוכננים להליך הם כדלקמן:

משרדי רשות ניקוז ונחלים אגף ניקוז ונחלים באת מסמכי וטופסי המכרז ניתן לרכוש ב .2.1.1

שלא ₪  250( תמורת עלותם בסך 04-8591917כינרת בצומת צמח, בניין מכבי אש )טל: 

בנוסף ניתן למצוא ולהוריד את  .16:00-8:00בין השעות  18/10/28 ראשוןהחל מיום יוחזרו, 

מסמכי המכרז, החל מהמועד הנזכר לעיל, גם באתר האינטרנט של הרשות בכתובת: 

www.kineret.org.il .תחת לשונית "מכרזים". ההצעה תוגש אך ורק ע"ג הטפסים הנ"ל , 

אתר מעין מפגש: הנק'  .0010:בשעה   8.20110.31 רביעיביום ם מציעים יתקייוסיור מפגש  .2.1.2

תנאי להגשת הצעה  מהווהו הינה חובהשתתפות במפגש המציעים ה. הנון במושבה מגדל

המפגש נועד למתן הסברים בכל הקשור במהות העבודה, מסמכי המכרז והסכם למכרז. 

יין שלא יבוא לידי ביטוי לאחר המפגש יפורסם סיכום באתר האינטרנט. כל ענ ההתקשרות.

 בסיכום הכתוב לא יחייב את הרשות/ועדת המכרזים.

בקשר עם מסמכי המכרז או  לקבלת הבהרותהמציעים רשאים לפנות אל המזמין בבקשה  .2.1.3

ניקוז אושרי ילוז, מהנדס אגף אל  בכתב בלבד חלק מהם. לשאלות הבהרה יש לפנות

או באמצעות דוא"ל:  6752820-04מס':  רשות ניקוז ונחלים כינרת באמצעות פקסונחלים, 

 oshri@lakekinneret.co.ilבאמצעות פניה לטלפון  . על המציעים לוודא ששאלותיהם התקבלו

עד השעה  8.20111.11 ראשוןיום הינו מועד אחרון להגשת שאלות בכתב  .8591917-04מס' 

 הבלעדי, להתייחס או שלא להתייחס ורשאי, על פי שיקול דעת מזמיןה .בצהריים 0021:

לבקשות  מזמין. תשובת ה, בין אם נעשו באופן המפורט לעיל ובין אם לאוההבהרה לבקשות

, מבלי לחשוף את זהות (שינוי תנאי המכרז)להלן  3.2.3 -ו 3.2.2תופץ כהודעה לפי סעיף 

אלא אם  מזמיןהה תוקף לכל התייחסות של למען הסר ספק מובהר, כי לא יהי .המבקש

 .ניתנה בהודעה בכתב כאמור

עד  81.2011.18 ראשון מיוםיאוחר ההצעות למכרז תוגשנה, במסירה ידנית בלבד, לא  .2.1.4
מועד )להלן: " רשותלתיבת המכרזים שתיועד לכך ושתימצא במשרדי ה ,0012:השעה 

למציע כמות  דקנה ותוחזרנההצעות שתתקבלנה לאחר מועד זה לא תיב "(.הגשת ההצעות

  .שהן

רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את לוחות הזמנים להליך,  רשותה .2.1.5

 להלן.  3.2 בהודעה שתינתן בהתאם לסעיף

מבלי לגרוע מכלליות האמור במכרז זה, על מסמכיו/ נספחיו, ועדת המכרזים רשאית לדחות  .2.1.6

לרבות מועד הגשת ההצעות, ככל שתמצא לנכון,  כל אחד מהמועדים הקבועים בהזמנה זו,

ואף מספר פעמים. על מועד הגשת ההצעות החדש אשר ייקבע על ידי ועדת המכרזים, במידה 

שייקבע, תחולנה כל ההוראות אשר חלו על מועד הגשת ההצעות אשר קדם לו, אלא אם כן 

זה בכדי להבטיח נאמר אחרת בהודעה בדבר הדחייה. למען הסר ספק, אין באמור בסעיף 

הענקת ארכה להגשת הצעות ושיקול הדעת בהקשר זה נתון אך ורק בידי ועדת המכרזים 

 בלא שתחול עליה חובה כלשהי לנמק את החלטה.
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  הוראות כלליות .3

 להלן הוראות כלליות שתחולנה על ההזמנה להציע הצעות.3.1

  תכולת ההזמנה .3.1.1

 ההזמנה להציע הצעות מורכבת מן המסמכים הבאים:

 .מסמך ההזמנה להציע הצעות על כל נספחיו– מסמך א'

 

        1טופס מס' 

 2טופס מס' 

 3טופס מס' 

 4טופס מס' 

 5טופס מס' 

 6טופס מס' 

 7טופס מס' 

 8טופס מס' 

 9טופס מס' 

 10טופס מס' 

 11טופס מס' 

 הזמנה וטופס ההצעה.אישור הבנת תנאי ה - 

 אישור זכויות חתימה. -

 ערבות בנקאית. -

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. -

 תצהיר המציע על ביצוע עבודות. -

 הצהרה בדבר אי תשלום דמי תיווך. -

 תצהיר המציע לעמידתו בתנאים לחתימת חוזה. -

 מדיניות איכות והגנת הסביבה. -

 הצהרה בדבר ניגוד עניינים. -

 תצהיר בדבר שמירת זכויות העובדים. -

 רשעות פליליותהיעדר ה הצהרה בדבר-

 

 
המפרט הכללי לעבודות בניין של הועדה הבין משרדית )אוגדן כחול( על כל  - 'בסמך מ

מוקדמות בהוצאתם  00פרקיו הרלוונטיים ומפרטים כללים אחרים, לרבות פרק 

 .אינו מצורף –העדכנית כולל אופני מדידה ותכולת מחירים המצורפים לפרקים אלה 

 .דמפרט מיוח     1-מסמך ג'

 אופני מדידה ומחירים     2-מסמך ג'

 רשימת תכניות     3-מסמך ג'

 כתב הכמויות והצעת המחיר ד' מסמך

 החוזה מסמך ה'        

 נספחי ביטוח 1נספח 

 ביטוח –א' -1

  אישור קיום ביטוחים –ב' -1

 ביצועערבות  – 2נספח 

 ערבות בדק - 3נספח              

 יעותכתב ויתור/העדר תב – 4נספח 

 העסקת קבלני משנה - 5נספח 

כנית עבודה מפורטת, תשריטים, השלמות למפרטים ת – 6נספח 

 מיוחדים 

 נספח בטיחות מסמך ו'       

 אינו מצורף –מחירון מאגר בנייה ותשתיות של "דקל" העדכני ביותר  מסמך ז'

 

 במסמכים רשותניין הק .3.1.2

אין  .לשם השתתפותו בלבד והם נמסרים למציע רשותהם רכושה של ה המכרזמסמכי 

לא יאוחר  רשותכל שימוש אלא למטרה זו. מסמכים אלה יוחזרו לבמסמכי המכרז לעשות 
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 בית מכבי אש,  ,רשות ניקוז כנרתמן המועד האחרון להגשת ההצעות, לפי הכתובת הבאה: 

 ."(רשותכתובת ה" )להלן:  1510501, ירדןהק עמ ד.נ. ,צמח

גם לאחר שמולאו על ידי  רשותכים אלה הם רכושה של הלמען הסר ספק מובהר, כי מסמ

כל שימוש, על פי ובנתונים שמולאו בהצעות המציעים  תוכל לעשות בהם רשותהמציע, וכי ה

ובין אם לאו, מבלי שלמציע תהא כל  כזוכהשיקול דעתה הבלעדי, וזאת בין אם המציע נבחר 

  .טענה או תביעה בקשר לכך

 

 םאישור הבנת תנאי .3.1.3

ע אחראי לבדיקת מסמכי המכרז וכל התנאים והנסיבות העשויים להשפיע על הצעתו כל מצי

 .ועל ביצוע הפרויקט

המציע יאשר, כי קיבל לידיו את מסמכי המכרז, קראם והבינם, וכי הוא מקבל על עצמו את 

  .1  'כטופס מס להזמנה זו נוסח האישור מצורף .תנאיהם ואת כל ההתחייבויות האמורות בהם

שמע כל טענה של המציע באשר לאי הבנת תנאי המכרז והמציע לא יהיה רשאי לחזור לא תי

על פי מסמך זה. חזר המציע מהצעתו מכל סיבה שהיא  ו מהצעתו כל עוד זו מוגדרת כתקפהב

כל הסעדים על פי דין ועל פי מסמכי המכרז לרבות ומבלי לפגוע בכלליות  רשותליעמדו  -

 .האמור חילוט הערבות הבנקאית

 

 המכרזשינוי תנאי  .3.2

שומרת לעצמה את שיקול הדעת לשנות, לעדכן,  רשותכל עוד לא נפתחה תיבת המכרזים, ה .3.2.1

בין אם מיוזמתה ובין אם בתשובה לשאלות או בקשות או לסייג כל תנאי מתנאי ההזמנה, 

 להלן )בקשת הבהרות(.  4.7מציעים שתוגשנה בהתאם להוראות סעיף 

תחת אמצעות פרסום הודעה מתאימה באתר האינטרנט בייעשה  מכרזשינוי תנאי ה .3.2.2

באחריות המציע לעקוב באופן שוטף אחר הודעות/עדכונים/שינויים  .לשונית "מכרזים"

הודעות אלה תהוונה חלק בלתי נפרד מתנאי  שיפורסמו, ככל שיפורסמו, בקשר עם המכרז.

חסות של ועדת או התיילשינוי תוקף כל למען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה מכרז. ה

 . מטעם הרשות בכתבעל כך הודעה אלא אם ניתנה המכרזים למסמכי המכרז 

כאמור ויצרף  עדכון/שינוי/הודעהכל המציע יחתום בחתימת מורשי החתימה שלו על  .3.2.3

 אותה כחלק ממסמכי המכרז.

 

 כללי הגשת ההצעות .4

 התאמה לתנאי המכרז.4.1

לכל המציע להתייחס בהצעתו  עלההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות לפי תנאי המכרז.  .4.1.1

. בכלל זאת, כל ולצרף לה את כל המסמכים הנדרשים מכרזהפרטים הנדרשים בתנאי ה

אימת שנדרש המציע למלא סעיף בהצעת המחיר עליו למלא אותו בשלמותו. אין להותיר 

 סעיפים ללא מילוי.

ניה, תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול כל הצעה שיש בה הת רשותה 

ההחלטה בכל מקרה מהמקרים . מכרזהסתייגות, שינוי, תוספת או השמטה ביחס לתנאי ה

    הרשות.הנ"ל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של 

המציע רשאי לצרף להצעתו פרטים ומסמכים רלוונטיים נוספים, לצורך הבהרה, אימות  .4.1.2

נת להבטיח הצגה הנתונים עליהם דווח ו/או לכל צורך אחר שלדעת המציע נדרשים על מ

 מיטבית של הצעתו.  

המציע רשאי לצרף להצעתו העתקים של מסמכים מקוריים ובלבד שכל העתק כאמור יהיה  .4.1.3

תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה,  רשותמאושר כנאמן למקור על ידי עו"ד או רו"ח. ה
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חר לאפשר למציע לצרף אישור מעו"ד/רו"ח על תאימות למקור של המסמכים שהגיש, גם לא

 פתיחת הצעתו.

 לא יהיה בתוכן ההצעה דבר שאינו מתיישב עם הוראות כל דין. .4.1.4

 רשותהמציע מסכים, כי במידה שנפלו בהצעתו טעויות חשבוניות ו/או טעויות סופר, תהא ה .4.1.5

רשאית לתקן הטעויות, תהא ההשלכה הכספית לתיקון אשר תהא, וההצעה תכלול את 

 . ותרשתיקון הטעויות לאחר שבוצעו על ידי ה

  

 סודיות ההצעה ושמירה על הליך הוגן.4.2

מבלי לגרוע באמור לעיל מובהר, כי המציע אינו רשאי לגלות את פרטי הצעתו לאחרים בכלל 

ולמשתתפים אחרים במכרז זה בפרט ו/או לבצע כל פעולה שיש בה משום קנוניה ו/או תכסיסנות. 

הצעה אחת בלבד.  שמציע יגי לא תוגש הצעה ע"י יותר מגורם אחד או תאגיד אחד/יחיד. כל

ויגישה כחלק  להזמנה זו 6 מס' כטופסהמציע יחתום על הצהרת אי קבלת דמי תיווך המצורפת 

 ממסמכי ההצעה.  

 

 הצעה חתומה.4.3

  .המציעההצעה תהיה חתומה בחתימה מלאה של מורשי החתימה של 

 .ורהמציע ימציא אישור עו"ד בדבר זכויות החתימה של החותמים על ההצעה כאמ

 .2כטופס מס'  להזמנה זו נוסח האישור מצורף

 

  אופן הגשת מסמכי ההצעה.4.4

שלא תשא עליה סימני  הויכניסם למעטפהמציע ימלא את כל המסמכים הנדרשים במכרז זה  .4.4.1
גדרות,  אספקה והתקנת" -15/18"מכרז מספר זיהוי כלשהם של המציע, מלבד הרישום: 

)להלן: "מעטפת  ."ין נון במושבה מגדלמעקות, מאחזי יד ושערים בפיתוח אתר מעי
 . המכרז"(

הנ"ל את ערבות המכרז כהגדרתה להלן, את כל התצהירים,  המובהר כי המציע יצרף למעטפ .4.4.2
את ו ,מסמך ד' -והצעת המחיר כתב הכמויות וכןהאישורים הנדרשים לפי תנאי המכרז, ו

בות נספחיו( וחתימה על ידו בראשי תיבות בכל עמוד )לר מיםחתו םכשה 'ה מסמך -החוזה
 חותמת על כל עמוד וחתימה, וזאת -מלאה במקום המתאים, כאשר ככל ומדובר בתאגיד

 ללא תיקונים או מחיקות או שינויים. 

הנ"ל מהווה הסכמה לכל תנאיו והסכמה לחתום עליו אם יוכרז  החוזהחתימת המציע על  
"י המציע, לא יהא בכך כדי ייחתם ע שהחוזהכזוכה במכרז. למען הסר ספק מובהר כי הגם 

, כל עוד לא הוכרז המציע כזוכה במכרז, ואם רשות הניקוזלהעיד שנכרת הסכם מחייב עם 
כל  הרשותזכה, עדיין לא יהא בהסכם ההתקשרות החתום על ידו משום הסכם המחייב את 

 .חוזהעל ה בעצמה רשותה מהתעוד לא ח
 לעיל. 2.1.4סעיף מעטפת המכרז תימסר ידנית במועד ובמקום הנקוב ב .4.4.3
 מעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד ובשעה הנקובים לעיל לא תובא לדיון. .4.4.4

כל עמוד בהצעה יוחתם בחותמת הרשמית של המציע בצירוף חתימת מורשי החתימה מטעם  .4.4.5
המציע. בנוסף יחתום המציע גם על נוסח החוזה )חותמת וחתימה( בתחתית כל עמוד 

ין יחתום גם במקום המתאים היכן שמצוובעמוד האחרון בחוזה  מעמודיו ומעמודי נספחיו,
 "הקבלן".

תיקונים בכתב יד, של הצעת המציע, אם יהיו, יילקחו בחשבון רק אם יהיו מלווים בחתימת  .4.4.6
 מורשי חתימה וחותמת ליד התיקון.

מודגש בזאת כי המציע יגיש הצעה אחת בלבד. המזמין לא יתחשב בהצעות של אותו מציע  .4.4.7
 ו בשמות שונים ו/או שהוגשו על ידי גורם הקשור בו באופן כלשהו.שהוגש
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 תוקף ההצעה .4.5

עד למועד פקיעת הערבות הבנקאית שניתנה להבטחת ההצעה תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, 

 הערבות הבנקאית להאריך את תוקף המציעיםמתהא רשאית לבקש  רשותה קיום ההצעה.

 ,רשותבהתאם לשיקול דעתה של ה נוספת, אחת או יותרלתקופה  (הצעתם)ובהתאם יוארך תוקף 

 והמציעים מתחייבים להיעתר לבקשה.  עד לקבלת החלטה סופית במכרז זה,

במשך תקופת תוקפה של ההצעה כאמור לעיל, המציע ו/או כל מי מטעמו, לא יהא רשאי לחזור בו 

מנע מלקיים כל דרישה מההצעה או מכל פרט שבה בכל צורה שהיא, ובכלל זה לא יהיה רשאי להי

 או תנאי אשר הוא מחויב על פי תנאי המכרז.

 

 בדיקת ההצעות .4.6

ביועצים  בעוזרים,יעזר לצורך כך תהיה רשאית לה, אשר ועדת המכרזיםההצעה תיבדק על ידי 

ועדת המכרזים רשאית לערוך את כל הבדיקות הנחוצות לבחינת . ומומחים כפי שתמצא לנכון

שיחות עם ממליצים וקיום ראיונות עם המציע וכל מי מטעמו שלדעת ועדת ההצעות ושקלולן, לרבות 

המכרזים יהיה זה רלבנטי. אם תחליט ועדת המכרזים לערוך ראיונות כאמור, מתחייב המציע 

 ימים מראש. 3להתייצב לראיון בהתראה של 

 

 להצעות שהוגשו  בקשת הבהרות .4.7

בלת הבהרות בנוגע להצעות או בבקשה רשאית לפנות למציעים )או מי מהם( בבקשה לקרשות ה

  .לקבלת נתונים ומסמכים נוספים, כנדרש לדעתה לצורך בדיקת ההצעות והערכתן

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, 

ות ו/או לדרוש מכל אחד מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז להשלים מידע חסר ו/או המלצ

בכל הקשור  ו/או פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או מסמכים אישורים דקלרטיביים

לניסיונו ויכולתו של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו וזאת, בין היתר, לצורך בחינת עמידתו של 

, ואת יכולתו, כישוריו וניסיונו לבצע את העבודות המציע בתנאי סף המפורטים בהזמנה זו

 .שותהנדר

 רשותאת כל הנתונים והמסמכים המבוקשים בתוך המועד שקבעה ה רשותהמציעים יעבירו ל

 .. תגובת המציעים תצורף להצעה ותיחשב כחלק בלתי נפרד הימנהרשותה כתובת בפנייתה, לפי

 

  פתיחת תיבת המכרזים .4.8

משנפתחה תיבת המכרזים, יוצאו ממנה המעטפות. כל מעטפה תסומן במספר סידורי  .4.8.1

 פרן הכולל של המעטפות יירשם בפרוטוקול.ומס

וחברי ועדת המכרזים יחתמו בראשי תיבות על כל חוברת  לאחר מכן, תיפתח כל מעטפה .4.8.2

 .הצעת המחיר -לרבות על מסמך ד', שהוצאה מכל מעטפה

 (. "ההצעות הראשוניות")להלן: תתפים במכרזים יירשמו בפרוטוקול שמות המש .4.8.3

המציעים בתנאי הסף וביתר התנאים כמפורט במכרז תבדוק את עמידת ועדת המכרזים  .4.8.4

תיפסל, והודעה על כך תימסר  -זה, מציע שהצעתו לא עמדה בתנאי הסף, או באיזה מהם

 למציעים שהצעותיהם נפסלו.

תהא רשאית ועדת המכרזים )אך  בדיקת עמידת המציעים בתנאי הסף כאמור לעיללאחר  .4.8.5

(, כי יתקיים "המציעים הכשרים"ה )להלן: לא חייבת( להודיע למציעים שהצעתם לא נפסל

הליך תחרותי נוסף. ועדת המכרזים תהא רשאית להחליט על קיום הליך תחרותי נוסף 

 :אצל המציעים הכשרים אחד או יותר מהתנאים הבאיםכאמור, בהתקיים 

במקרה שבו כל הצעות המחיר שהוגשו במסגרת המכרז חורגות מאומדן ועדת  .א

 המכרזים.
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בין הצעה הכספית  וגשה יותר מהצעה אחת, וההפרשהבמקרה שבו  .ב

הנמוכה/הזולה ביותר לבין ההצעה הכספית הנמוכה/הזולה שלאחריה, אינו עולה 

   )עשרה אחוזים(.  10%על 

מובהר כי ההחלטה האם לקיים הליך תחרותי נוסף או לא, נתונה לשיקול דעתה המוחלט  .4.8.6

 התנאי/ם לכך כאמור לעיל. והבלעדי של ועדת המכרזים, וזאת גם אם התקיים 

החליטה ועדת המכרזים לקיים הליך תחרותי נוסף בהתקיים אחד מהתנאים שלעיל,  .4.8.7

תפנה ועדת המכרזים בכתב למציעים הכשרים ותודיע להם כי הם רשאים להגיש, במועד 

ביחס למחיר הצעתם המקורית, בתנאים המיטיבים עם  סופיתשיקבע, הצעת מחיר 

וזאת על גבי טופס מיוחד שיישלח למציעים הכשרים  המקוריתהמזמין לעומת הצעתם 

. הצעת המחיר ("הנוסף "ההליך התחרותי)להלן:  יחד עם הודעת ועדת המכרזים כאמור

במתכונת שהוגשה הצעת המציע כאמור בסעיף  הסופית תוגש לתיבת ועדת המכרזים

ליך תחרותי ה -15/2018"מכרז מס' , כאשר על המעטפה יופיע הכיתוב לעיל 2.1.4

 .נוסף"

במקרה שבו תחליט ועדת המכרזים לקיים הליך תחרותי נוסף, מובהר כי לא יפורסמו  .4.8.8

 הצעות המחיר שהתקבלו מהמציעים טרם קיומו וסיומו של ההליך התחרותי הנוסף.

הצעת המחיר המשופרת תיחשב להצעת המחיר הסופית והקובעת של אותו מציע במכרז,  .4.8.9

מהמציעים כאמור  מציע נענהלא קורית שהגיש. במקרה בו ותחליף את הצעת המחיר המ

להצעת ועדת המכרזים להגיש הצעת מחיר משופרת במסגרת ההליך התחרותי הנוסף 

בהתאם לדרך ובמועד שוועדת המכרזים קבעה או שהגיש הצעת מחיר שאינה משופרת, 

אותו מטעם  והקובעת במכרז הצעה הסופיתכ, יראו את הצעת המחיר המקורית שהגיש

 מציע.

תיקבע לאחר חלוף המועד להגשת הצעת מחיר משופרת לטובת המזמין, ועדת המכרזים  .4.8.10

 את ההצעה/ות הזוכה/ות במכרז. 

ההצעה הכספית הזולה ביותר, ואולם ככלל, ההצעה שתיבחר כהצעה הזוכה במכרז תהיה 

ר ו/או אין בכך כדי לגרוע מזכותה של ועדת המכרזים שלא לבחור את ההצעה הזולה ביות

כל כמפורט במסמכי ר מספר הצעות תוך פיצול העבודה, הכל הצעה שהיא ו/או לבחו

המכרז. למען הסר ספק, מובהר כי לא תתקיים תחרות בין המציעים על מרכיב איכות 

 ההצעה ולא יינתן ניקוד על מרכיב האיכות.

ו/או ועדה, כי ניתנה הצעה במסגרת ההליך התחרותי, שלא בתום לב וה הככל שסבר .4.8.11

בטעות ו/או בהיסח דעת ו/או שלא עפ"י תנאי ההליך התחרותי ו/או באופן שאיננו מיטיב 

הבלעדי, לפסול כל הצעה שניתנה  הא, בכל עת, ועפ"י שיקול דעתיה תעם המזמין, רשאי

במסגרת ההליך התחרותי. למציע או המציעים, אשר הצעתו/ם בוטלה בגין סעיף זה, לא 

ו/או דרישה בקשר עם פסילת ההצעה, כמפורט בסעיף זה.  תהא כל טענה ו/או תביעה

במקרה זה, הצעתו/ם המקורית הראשונית של המציע/ים שנפסל/ו, תהיה הצעתו/ם 

 הסופית, היחידה והמוחלטת. 

, בכל משך התקיימותו של ההליך התחרותי, לקבוע כי ההליך תהא רשאית עדהוהו .4.8.12

שלא בתום לב, ומשכך ההליך התחרותי  התחרותי התקיים באופן בלתי ראוי למזמין ו/או

מבוטל לאלתר. למציעים לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם ביטול ההליך 

התחרותי, כמפורט בסעיף זה. ככל ובוטל ההליך התחרותי כמפורט בסעיף זה, הצעתם 
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 המקורית הראשונית של המציעים, אשר השתתפו בהליך התחרותי, תהא ההצעה הסופית

 היחידה והמוחלטת.

זכיית המציע, כמפורט בסעיף זה, כפופה לעמידתו בתנאי המכרז לרבות למען הסר ספק,  .4.8.13

לבחור  ועדת המכרזים תתנאי הסף שלו. מקום בו לא עמד המציע בתנאים אלו, רשאי

 כזוכה, את המציע שהגיש את ההצעה השנייה בטיבה.

 המכרז/ערבות הצעה .4.9

 15,000מאת בנק ישראלי, על סכום של  בלתי מותנית ונומיתאוט המציע ימציא ערבות בנקאית

  המכרז.להבטחת התחייבותו לעמידה בתנאי  ,כולל מע"מ₪ אלף(  חמישה עשר)

 .3טופס מס'  הערבות תהא ערוכה בנוסח

כפי שיעודכן מעת לעת  או 9.102.18ליום ועד  18.11.18יום החל מות תעמוד בתוקפה בהער

  .בהתאם לתנאי ההזמנה

שומת לב המציעים, כי הצעה שתוגש עם ערבות בנוסח שונה מהנוסח שצורף למסמכי המכרז ת

 תיפסל ותגרור עמה את פסילת ההצעה.

, ערבות ההצעהאת תוקף  על אף האמור, ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מהמציעים להאריך

 .עד לקבלת החלטה סופית במכרז זהללא כל תמורה נוספת, 

בסמוך לאחר  אורר את הערבות הבנקאית בסמוך לאחר דחייתה של הצעה, תשח ועדת המכרזים

, אך למעט אם הערבות , בהתאם לתנאי החוזהמסגרתערבות  ו/המציא ו/שנבחר ים/שהמציע

 .חולטה בהתאם לתנאי המכרז ולמעט אם נתבקשה הארכת הערבות כאמור לעיל

 

הסכום הנקוב בה )או לחלט את ורעון ילהציג את ערבות המכרז לפתהא רשאית  ועדת המכרזים

בכל מקום שבו  כפיצוי מוסכם ללא צורך בהוכחת נזק, כל חלק ממנו(, לפי שיקול דעתה הבלעדי,

המציע חזר בו מהצעתו ו/או לא קיים את תנאי המכרז בדייקנות ובשלמות ו/או סירב למלא אחר 

וזה ו/או שלא עמד הדרישות ממנו בעקבות זכייתו במכרז, לרבות ההוראות בדבר חתימת הח

במלוא התחייבויותיו בהתאם להצעה ולהוראות מסמכי המכרז ו/או שסטה בכל דרך אחרת 

 מהוראות המכרז.
 

כמפורט בסעיף זה בכדי לגרוע מכל סעד אחר  המזמין/מובהר, כי אין בזכויות ועדת המכרזים

 .אשר עומד לרשותה בהתאם למסמכי המכרז ועל פי כל דין
 

או לבסס  םלנמק בקשת שיצטרכולחלט את הערבות, מבלי  םרשאי מיןועדת המכרזים/המז

  .או לפנות קודם לכן אל המציע, וזאת על ידי הצגת כתב הערבות בפני הבנק םדרישת
 

כל העלויות הכרוכות בהוצאת ערבות ההצעה ו/או בהארכתה יחולו על המציע בלבד, והמציע לא 

 הצעתו לא תוכרז כהצעה זוכה במכרז. יהא זכאי לשיפוי מאת המזמין, גם במקרה שבו
 

במכרז, אלא אם ת מציע אחר זכייו/או להשיג על  לא יוכל לערער ,מציע אשר ערבותו הוחזרה לו

בנקאית בגובה ובתנאי ערבות ערבות  רשות במצורף לבקשת ההשגה ו/או הערעורכן המציא ל

שעניינו הגשת ההליך המשפטי חודשים מיום  6שתום תוקפה הינו ההצעה הנ"ל 

הרשות, כאשר הערבות תהיה ניתנת להארכה מעת לעת כל עוד  ביטול/ערעור/השגה על החלטת

 לא הסתיים ההליך המשפטי. 
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 סף להשתתפות במכרזתנאי  .5

כי לא תתאפשר הגשת הצעה משותפת ע"י מספר מציעים ולא תותר השתתפותם במכרז מובהר בזאת 

ד לצורך השתתפות במכרז זה. כל תנאי הסף והתנאים של תאגידים ו/או שותפויות שהוקמו במיוח

 . במועד הגשת ההצעהוהנוספים המפורטים במסמכי מכרז זה צריכים להתקיים במציע עצמו 

 

בכל התנאים )במועד הגשת ההצעות( אשר הצעותיהם עומדות להגיש הצעות אך ורק מציעים  רשאים

המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך  )על המציע לצרף להצעתו את כל במצטבר מפורטים להלןה

 :הוכחת עמידתו בתנאי הסף(
 

 :1976 -כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  מציע בעל .5.1

 אישור לפיו  (1)

המציע מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על פי דין ובמיוחד על פי פקודת א. 

 ו לחילופין אישור כי הוא פטור מניהולם של הנ"ל;מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, א

)יש לצרף  המציע מדווח באופן שוטף לפקיד השומה ולמנהל המכס והמע"מ על הכנסותיוב. 

 ;אישור מתאים מפקיד השומה/רואה חשבון/יועץ מס(

 .אישור תקף מפקיד השומה על ניכוי מס במקורג. 

 

ו לא הורשע הוא וכל מי שהינו בעל זיקה תצהיר בכתב חתום ע"י המציע ומאומת כדין, לפי (2)

אליו )כמשמעותו בחוק העסקאות( ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או חוק שכר 

מינימום, ואם הורשע ביותר משתי עבירות כאמור אז חלפה לפחות שנה ממועד העבירה 

 לחוברת המכרז; 4כטופס יש למלא את התצהיר המצורף  -האחרונה

ב חתום ע"י המציע ומאומת כדין, לפיו מתקיים אחד מאלה )יש למלא את תצהיר בכת (3)

 לחוברת המכרז(: 4כטופס התצהיר המצורף 

(I)-  להלן 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף(:     

 חוק שוויון זכויות( לא חלות עליו;      

(II)-   )זכויות חלות עליו והוא מקיים אותן; לחוק שוויון 9הוראות סעיף  )א 

עובדים לפחות, הוא הצהיר על התחייבותו לפנות  100אם המציע מעסיק  )ב( 

למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת 

לשם קבלת  –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9יישום חובותיו לפי סעיף 

אולם לא תינתן הנחיה כאמור שיש בה כדי להטיל נטל הנחיות בקשר ליישומן; ו

 )ה( לחוק שוויון זכויות;8כבד מדי כהגדרתו בסעיף 

התחייב המציע בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה  )ג(  

והשירותים החברתיים לפי הוראות פסקת משנה )ב( ונעשתה אתו התקשרות  

הוא הצהיר כי פנה כנדרש ממנו,  –ה שלגביה התחייב כאמור באותה פסקת משנ

לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל  9ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

 ליישומן;

המציע הצהיר על התחייבותו להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו  )ד(

ימים  30למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 תקשרות.ממועד הה

 

הצהרות חתומות בפני עורך דין בדבר העדר הרשעות פליליות קודמות, : העדר רישום פלילי .5.2

)יש למלא את ההצהרה המצורפת  מנהל במציע, או בעל שליטה במציע באם הוא המציע,

 למכרז( 11כטופס 
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בקשר עם העבירות  על הזוכה במכרז לדווח גם בתקופת החוזה על כל רישום פלילי

 הרשות תהיה רשאית להפסיק המשך עבודתה עם הזוכה במכרז. פורטות בהצהרה.המ

 

 : ניסיון .5.3

מו השנים שקד (3בשלוש ) נשוא מכרז זהעבודות  בבצועהמציע בעל ניסיון מוכח  .5.3.1

  (.5בטופס מס' יש למלא )  למועד הגשת ההצעות למכרז הנ"ל

השנים האחרונות, עבור  בשלוש נשוא המכרזעבודות ל דומותהמציע ביצע עבודות  .5.3.2

עבור  במצטברלפחות  ש"ח 500,000לקוחות שונים בהיקף מצטבר של  שנילפחות 

להוכחת עמידתו בתנאי זה יצרף המציע להצעתו את רשימת הלקוחות  .כלל הלקוחות

, הרשימה תכלול את שם (5בטופס מס' )יש למלא העונים על הקריטריונים שלעיל 

ילת השרות, שם איש קשר ומספר טלפון. למען הסר הלקוח, סוג השרות, מועד תח

ספק מובהר בזאת כי צוות הבדיקה של הרשות עשוי לפנות ללקוחות של המציע 

, המציע יצרף בנוסף לצורך קבלת חוות דעת על רמת השירות והאמינות של המציע.

על ידי הלקוח. החשבונות יכללו עבודות  מאושרלהצעתו חשבון סופי או חלקי, 

נשוא מכרז זה. עבודות ל הדומיםו על ידי המציע אצל הלקוחות בתחומים שבוצע

מובהר כי יש לצרף חשבון מלא ממנו ניתן ללמוד על כל מרכיבי העבודה, ולסמן את 

 הסעיפים הרלבנטיים המוכיחים את העמידה בדרישות המפורטות לעיל.

 

 ערבות בנקאית .5.4

בנוסח לעיל ו 4.9כמפורט בסעיף ההצעה המציע צרף להצעתו ערבות בנקאית להבטחת 

 .3בטופס מס' המפורט 
אז כזה  )לרבות שותפות רשומה( ואם היה תאגיד )עוסק מורשה( המציע הינו אזרח ישראלי .5.5

, הינו פעיל ורישומו לא בוטל, פקע או שהתאגד במדינת ישראל ועל פי דיני מדינת ישראל

 ם החברות ובכל מרשם רלבנטי אחר.רשנמחק. יש לצרף להצעה העתק מתעודת ההתאגדות ב

היעדר ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא מצד המציע כלפי רשות ניקוז כנרת )יש למלא את  .5.6

 . 9טופס מס' 

 

מובהר, כי ככל אשר תנאי הסף מתייחסים לסכומים כספיים הרי שאלה אינם כוללים 

 מע"מ.

 

 צירוף מסמכים להצעה .6

ת לעמידתו בתנאי הסף המפורטים לעיל, ובכלל זה את על המציע לצרף להצעתו הוכחות מלאו

 האישורים והמסמכים הבאים:

 לעיל. 5שים להוכחת תנאי סף כאמור בסעיף צירוף כל האישורים הדרו 6.1

, כשהם )גם אם הם לא נזכרו במפורש בחוברת המכרז( את הטפסים המצורפים להזמנה זו 6.2

 .חתומיםו מלאים

 

 תנאים נוספים:

על כל  לחוזה 1תו את האישור הביטוחי המצורף למסמכי המכרז )כנספח על המציע לצרף להצע 6.3

הוכחת  ומטרתו. אישור זה הוא אישור לפני מכרז חתום ע"י המציע וע"י חב' ביטוח( כשהוא חלקיו

כמופיע במסמכי המכרז, במידה וזכה המציע במכרז. המסמך צריך  היכולת להוציא אישור כזה,

מספר הפוליסה  .(לא יתקבלו אישורים חתומים ע"י סוכני ביטוח) להיות חתום ע"י חברת הביטוח

  לא חייב להיות ממולא, בשלב זה.
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  והצעה מלאה  סעיפי העבודה-הצעת המחיר .7

 הצעת המחיר מסמךהגשת  .7.1

על המציע למלא בעט דיו, בדיוק את הפרטים הנדרשים בכל המסמכים של ההצעה, לחתום 

 המכרז הנ"ל ולחתום על הדף האחרון של המסמכים. בראשי תיבות בכל דף של מסמכי

 .ולחתום כנדרש למסמכי המכרז 'דבמסמך בנוסח המפורט  הצעת המחירעל המציע למלא את 
המציע ירשום את בטבלה המציע ימלא את הצעת המחיר באופן הבא: מול כל סעיף וסעיף 

ל יד סעיף כלשהו, יחשב אם המציע לא ירשום מחיר ע. המוצע על ידו בגין אותו סעיף המחיר
הדבר כאילו כלל את מחיר ביצוע סעיף זה בסעיף אחר, והוא יבצע את הסעיף האמור ללא 

 תשלום נוסף, ותמורתו תחשב כמחולקת בין מחירי סעיפים אחרים שנקב המציע.
בסוף הצעת המחיר המציע יציין את הצעתו הסופית, הכוללת והמוחלטת, אשר תהווה את 

 חירי הסעיפים בטבלה בהתאם להצעת המציע. הסך הכולל של מ
פות , כוללים את כל המרכיבים ותוסמסמך ד' – הצעת המחירב ירשמו ע"י המציעהמחירים ש

 .למיניהן
 

יחויב בדמי טיפול בגין שירותי עזר הנדסיים ומשרדיים  לתשומת לב המציע: המציע הזוכה

הכולל  העבודותהכספי של  מההיקף 10% "דמי טיפול"( הכרוכים בפרויקט בסך :)להלן

תעודת חיוב  זוכהיקבל ה זוכהחשבון מאושר לתשלום על ידי ה מע"מ. בעת הגשת כל

על המציע להביא בחשבון במסגרת  מהחשבון המאושר. 10%לתשלום דמי הטיפול בסך 

    הצעתו את החיוב הנ"ל בגין דמי הטיפול. 

שאופן מילוי הסעיפים סול הצעה במקרה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפ הרשות

עלול לדעתה ליצור מצב בו ההצעה אינה סבירה ו/או תכססנית או שהיא מונעת  בהצעה

 את האפשרות להשוות מחירים ליחידות חומרים או עבודות כלשהן. הרשותמ

 המזמין. מאומדן 25% -ביותר  מ או גבוהה הא רשאי לפסול הצעה שתהיה נמוכה המזמין י

 

 .  להפיק תדפיס של הצעת המחיר ולחתום עליושהמציע ימלא את הצעתו, על המציע  לאחר

הינה הצעתו הסופית והמוחלטת ולא ייווספו לה כל תוספות ו/או  הצעתו של המציע

 ביצוע העבודה., מכל מין וסוג, ומכל סיבה שהיא במהלך כל תקופת התייקרויות

 

 מטבע ההצעה .7.3

 .יהיה שקלים חדשים בלבד זו עההצצורך המטבע שישמש ל
 

 ממע" .7.4

 .כל הסכומים הכספיים המפורטים בהצעה יהיו ללא מע"מ

 םתנאי תשלו .7.5

 תנאי תשלום התמורה למציע יהיו בהתאם למוגדר בחוזה.  
 

 הבחירה בין ההצעות .8

  שקילת ההצעות 8.1

 להביא בחשבון, בין היתר, בבחירת הזוכה במכרז, רשאית ועדת המכרזיםבמסגרת שיקוליה 

את השיקולים שיפורטו להלן, ולדרוש מהמציע ראיות לשביעות רצונה להוכחתם, וזאת, גם 

 לאחר פתיחת ההצעות:

 המחיר המוצע או המבוקש, לפי העניין.  8.1.1

אמינותו, כישוריו, מומחיותו ותחומי , המציע בביצוע עבודות דומות בעבר ניסיונו של 8.1.2

 . מומחיותו, לרבות קיומו של צוות ניהולי מתאים
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בביצוע עבודות בעבר עם המציע, או, במידה שמדובר בתאגיד, עם  רשותן הניסיו 8.1.3

לרבות בעלי שליטה בתאגידים  היחידים והגופים השולטים בו והפועלים מטעמו

 , לרבות מידת שביעות הרצון מאופן ביצוען של עבודות אלה;אחרים

שלהם,  המוצעים, או נתונים מיוחדים יםהעבודה או השירות ,איכות הטובין 8.1.4

 ;רשותלוהתאמתם 

 דרישות מיוחדות שנדרשו במכרז, אם נדרשו כאלה. 8.1.5

למעט אלא , והפירוט לא בא רשותהשל  האין באמור לעיל כדי לגרוע מכלליות שיקולי

 .אינה מחויבת לבחור בהצעה הזולה ביותר או בכל הצעה שהיא רשותלהרחיב וה

 

 תיקון טעויות 8.2

ת סופר או טעויות חשבונאיות שנתגלו בהצעות. יו"ר ועדת המכרזים, רשאי לתקן טעויו

עדה וירשם בפרוטוקול, כאשר ההודעה על והתיקון יעשה במהלך בדיקת ההצעות בידי הו

 התיקון תימסר למציע. 

 

  פסילת הצעות 8.3

ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעות אם הן חסרות, מוטעות, או מבוססות על הנחות בלתי 

נושא המכרז, זולת אם החליטה הועדה אחרת. אין באמור כדי  נכונות או על הבנה מוטעית של

 למחול על פגמים טכניים שיפלו בהצעה בתום לב. רשותלגרוע מזכותה של ה

 

 הזוכה במכרז 8.4

אחר שניהלה מו"מ עם לו/או עדת המכרזים תשקול את ההצעות אשר הוגשו לה ולאחר שו

ו/או קיבלה מהם הבהרות,  לעיל , כמפורטו/או לאחר שהתקיים הליך תחרותי נוסף המציעים

בה בחרה, ותודיע על  ההצעות/תחליט הועדה על מסגרת ביצוע ההסכמים על בסיס ההצעה

 זהות הזוכה או הזוכים במכרז ועל אופן ביצוע החוזה.

להחליט לא לבחור כל הצעה לבחור מספר הצעות. כן רשאית הוועדה ית ועדת המכרזים רשא

 .רשותמירב היתרונות ל שהיא, והכל במטרה להבטיח את

 

  וניהול מו"מ פיצול המכרז וקביעת היקף העבודה 8.5

ביניהם  לפצל ,לבחור מספר זוכים ת, על פי שיקול דעתה הבלעדי,רשאיועדת המכרזים תהא 

 הכל עפ"י המפורט במסמכי המכרז., העבודהאת 

בודה ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לפצל את הזכייה וכן לקבוע את היקף הע

ועדת המכרזים שומרת לעצמה  ,שתבוצע ע"י כל אחד מהזוכים באמצעות ניהול מו"מ. כמו כן

ם אף ועדת המכרזי. המכרזים דיניאת הזכות לנהל מו"מ עם המציעים ו/או הזוכים בכפוף ל

בכפוף לדיני המכרזים, לכל המציעים גם יחד להתחרות  ,שומרת לעצמה את הזכות להציע

 ונה על מנת לזכות בביצוע חלק מהיקף העבודות בפרויקט.במחירי ההצעה הראש
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 תנאים לחתימת חוזה 8.6

למזמין על  ימציאו/תתקבל על ידי המזמין ימציא הצעתם/שהצעתוהמציעים /המציע

ימים ממועד קבלת ההודעה מהמזמין על הזכייה במכרז, או תוך פרק  7בתוך  חשבונם/חשבונו

  מסמכים והאישורים הבאים:את ה זמן אחר אשר יקבע על ידי המזמין,

 . כהגדרתה בחוזהו, 2כנספח ערבות בנקאית, בנוסח המצורף לחוזה  - ביצועערבות  .א

  מערך ההצעה כולל מע"מ. )עשרה( אחוזים 10בגובה של תהיה  ביצועערבות ה

 ממועד תחילת תקופת ההתקשרות. חודשים 6תעמוד בתוקפה למשך  ביצועערבות ה

, לרבות הארכתה ואפשרויות החילוט לערבות הביצוע ת נוספות המתייחסותהוראו

 . בחוזהראה  –שלה 

בנוסח המצורף לחוזה  בתוקף חתום ע"י חברת הביטוח  -אישור על קיום ביטוחים .ב

 , הכל כמפורט בחוזה. 1כנספח 

שור יו/או את הא הביצועערבות את אם המציע, אשר הצעתו נתקבלה, לא ימציא 

, יהיה המזמין רשאי למסור את מן שנקבע ע"י המזמיןהזלקיום הביטוחים, תוך פרק 

ביצוע השירותים והעבודות למציע אחר, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין, 

והערבות להצעה, כולה או מקצתה, תחולט לטובת המזמין, וזאת מבלי כל צורך 

תיו להוכיח נזקים ו/או הפסדים ו/או הוצאות כלשהם, ומבלי לגרוע ו/או לפגוע בזכויו

 הנ"ל.  היו גבוהים מסכום הערבותשל המזמין לתבוע את נזקיו הממשיים במידה שי

 
 במדרג ההצעות הבאהתקשרות עם המציע  8.7

 ים/שומרת לעצמה את הזכות לפנות אל המציע רשותמבלי לגרוע בזכויות עפ"י כל דין, ה

עפ"י הסכם  לבחור בו/בהם כזוכה/ים ולחתום עימו/עימם עלבמדרג ההצעות על מנת  ים/הבא

 שאחד או יותר מהזוכים וזאת גם לאחר שהוכרז על זוכה אחר במכרז, כל מקום  ם/הצעתו

 תנאי המכרז והחוזה או מכל טעם אחר. בהתחייבויות עפ"י ים/אינו עומד שנבחרו

, הבאעל קבלת הצעתה. לא עשה כן המציע  רשותלהודיע ל ימים 7תהא שהות של  הבאלמציע 

 אחריולחזור ולהציע את הצעתה זו למציע שידורג  רשותא רשאית האו שהשיב בשלילה, תה

 וכך הלאה.

 

 סייגים  8.8

ועדת המכרזים רשאית שלא ומבלי לגרוע מסמכויותיה על פי כל דין, , 8.4 בסעיףעל אף האמור 

לכל פיצוי או  םזכאי ולא יהי המציעיםלהכריז על מציע כלשהו כזוכה במכרז. במקרה כזה, 

 ו/או מאת ועדת המכרזים. רשותהשיפוי מאת 
 

 ההסכם 8.9

-לא יהא קיים חוזה בר רשותהעל ידי  בפועל חוזהלמען הסר ספק מובהר, כי עובר לחתימת ה

לחייב את הרשות למסור , ואף אם נחתם חוזה כאמור לא יהיה בכך כדי תוקף בין הצדדים

 . זה או אחר עבודה או עבודות לקבלן
 

 התבוננות בהצעות של מציעים אחרים 8.10

"חוק חובת )להלן:  1992-ציע מצהיר כי ידוע לו כי עפ"י חוק חובת המכרזים, התשנ"במה

(, יתכן שתהיינה פניות של מציעים אחרים לראות את הצעתו במידה וזכה. משכך, המכרזים"

מצהיר המציע, כי אין לו התנגדות לכך ואין צורך לבקש ממנו רשות להראות את הצעתו, 

  בכפוף לחוק חובת המכרזים.
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מובהר כי כל מציע אשר יגיש הצעה במסגרת המכרז, ייחשב באופן אוטומטי כמי שמסכים 

לכך שהצעתו תיחשף במלואה, על כל פרטיה ומסמכיה, בפני מציעים אחרים, ככל שיתבקש 

מוועדת המכרזים העיון בהצעה הזוכה ע"י משתתפים אחרים. ועדת המכרזים תהא רשאית 

ציעה הזוכה, ולמציע הזוכה לא תהא כל טענה ו/או תביעה להעביר את הצעתו המלאה של המ

כנגד המזמין ו/או ועדת המכרזים. מובהר כי אין באמור כדי לגרוע מוועדת המכרזים לקבל 

את ההחלטה הסופית בעניין, אשר תהיה רשאית על פי שיקול דעתה להתיר עיון במסמכים, 

 בכפוף להוראות כל דין.
 

 ויות קנייןוזכ בעלות על המכרז וההצעה .9

 כללי 9.1
מכרז זה הוא קניינו הרוחני של המזמין אשר מועבר לרוכש אותו לצורך הגשת ההצעה בלבד. 

 אין להעתיקו, אין להעבירו לאחר או לעשת בו שימוש שאינו לצורך הגשת ההצעה.

 זכויות השימוש במידע ובנתונים 9.2
מכרז, תעבור לבעלות הבעלות על כל המידע והנתונים שיועברו למזמין ע"י המציע שיזכה ב

המזמין יהא רשאי להשתמש במידע ובנתונים  ין, ולזוכה לא תהיה כל זכות בהם.המזמ
 האמורים בהתאם לצרכיו ולפי שיקול דעתו הבלעדי.

 זכויות קניין 9.3

המציע מצהיר, כי אין ולא יהיה במתן השירות למזמין, הפרה של זכויות קניין של צד שלישי 

כתוצאה מכך. במקרים בהם זכויות  רשותהאו הגבלה שחלים על  כלשהו, וכי אין כל מניעה

הקניין בחלק מהשירות המוצע או כולו שייכות לצד שלישי, יפורט הדבר בהצהרה בתוספת 

הסבר והוכחות, להנחת דעת המזמין, למקור הזכויות של המציע להציע למזמין את השירות. 

ה של תביעת צד שלישי שתוגש נגד כמו כן יבהיר המציע, כי ישפה את המזמין בכל מקר

 המזמין, וקשורה בזכויות השירות המוצע.

 
 שלמות ההצעה ואחריות כוללת  10

בכפוף לאישור מראש ובכתב של המזמין, ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, תתאפשר התקשרות עם  10.1
קבלני משנה לצורך מתן השירות. מובהר כי המזמין יהיה רשאי לסרב לבקשת המציע הזוכה 

שר עם קבלני משנה, מבלי שתחול עליו חובה לנמק את סירובו. אין באמור כדי לגרוע להתק
נתנו באמצעות ימאחריותו של המציע שיוכרז כזוכה במכרז גם במקרה שבו חלק מהשירותים י

 קבלני משנה מטעמו. 
ברור ומוסכם על הצדדים כי ההצעה המוגשת היא שלמה ומוצעת כיחידה אחת. מגיש ההצעה  10.2

קבלן הראשי ויהיה אחראי לכל הפעילויות והתוצרים שלו ושל כל מי מטעמו לרבות כל יחשב ל
אחד מקבלני המשנה מטעמו )ככל שאלו מותרים עפ"י תנאי המכרז(, וכל מי מטעמם, 

 והתחייבויותיו לגבי עובדיו יהיו תקפות גם לגבי כל אחד מקבלני המשנה ועובדיהם.
מעסיק קבלני משנה לצורך מתן השירותים שלא עפ"י  במקרה ויתברר למזמין כי הזוכה במכרז 10.3

לעיל וללא אישור מראש ובכתב מהמזמין, יהיה המזמין רשאי לבטל את  10.1המוגדר בסעיף 
ההתקשרות עם הזוכה באופן מיידי ולנקוט בכל האמצעים שימצא לנכון כנגד הזוכה, לרבות 

מטעמם מי או קבלן המשנה מטעמו ו/חילוט הערבות. מובהר כי הזוכה ו/או פנייה לבית משפט ו
 .לא יהיו זכאים לכל פיצוי ו/או שיפוי בגין הפסקת ההתקשרות עם הזוכה

 

 שונות והבהרות  11
המציעים יישאו לבדם ועל חשבונם בהוצאות השתתפותם במכרז והכנת ההצעות, לרבות  11.1

הכרוכות  וצאות אחרות כלשהןיות, דמי קניית מסמכי המכרז או ההבדיקות המוקדמות, הערבו
בהגשת ההצעות ו/או הנובעות ממנה, ולא יהיו זכאים לכל פיצוי ו/או שיפוי מאת המזמין בגין 

 הוצאות אלו ובכלל.
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מסמכי המכרז הינם רכוש ועדת המכרזים והם נמסרים למציעים לצורך הגשת הצעותיהם  11.2
 במכרז, בלבד.

ובעים מהמכרז, לרבות על המציע לבדוק בעצמו באופן עצמאי את כל ההיבטים הקשורים והנ 11.3
)ומבלי לגרוע( מסמכי המכרז, מיקום ביצוע השירותים, מהות השירותים ואופן מתן השירותים, 
מועדים ולוחות זמנים צפויים בקשר למתן השירותים, וכן כל נתון משפטי, פיזי, ביצועי תפעולי 

לול התחייבויות או עסקי, ביחס לכל אחד מאלה, אשר רלוונטי לצורך הגשת ההצעה ולביצוע מכ
 המציע על פי מסמכי המכרז והזמנה זו. 

הסתמכות המציע ו/או מי מטעמו על מידע הכלול במסמכי המכרז או כל מידע שנמסר או יימסר  11.4
, ועדת המכרזים או מי מטעמם במהלך המכרז )לפניו ואחריו( הינה הרשותלידיו על ידי 

שאו באחריות לכל סוג ימי מטעמם לא י, ועדת המכרזים או רשותבאחריות המציע בלבד, כך שה
שהוא של נזק ו/או הפסד שיגרם למי מהמציעים או מי מטעמם או צד שלישי כלשהו עקב 

 הסתמכות של מי מהם על מידע כאמור.
יש לקרוא את מסמכי המכרז יחד עם הוראות הדין הרלבנטיות, ובין השאר, החוק )כהגדרתו  11.5

מכרזים וכיו"ב, כפי שאלו יהיו בתוקף מעת לעת. למען לעיל(, חוק חובת מכרזים, תקנות חובת 

הסר ספק, מובהר כי קיימים דינים ודברי חקיקה נוספים מעבר למתואר במסמכי המכרז אשר 
 עשויים להשפיע על המציעים ועל כן, המציע נדרש לקיים בדיקה עצמאית בעניין זה.

או לגרוע או להגביל את  למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין במסמכי המכרז כדי לשנות 11.6
 סמכויות למזמין ו/או ועדת המכרזים בהתאם להוראות החוק וכל דין. 

ההצעות על כל צרופותיהן, ההודעות והבקשות הנוגעות למכרז ו/או מסמכי המכרז יהיו בשפה  11.7
יצורף המסמך המקורי ואישור נוטריוני  -העברית בלבד. במידה והמסמך המקורי איננו בעברית

 התרגום לעברית. המאמת את
 אביב.-כל עניין הנוגע למכרז יידון אך ורק בבתי המשפט בעלי הסמכות העניינית בעיר תל 11.8
, ה'במקרה של סתירה בין איזה מהוראות מסמכי המכרז, לרבות ההסכם המצורף אליו כמסמך  11.9

  .על נספחיו, תועדף ההוראה המטיבה עם המזמין
 

 תנאים כלליים 12

 י לביצוע העבודות נשוא ההזמנה להציע הצעותואישור תקציב ביטול ההליך 12.1

, מכרזי זה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את הליך רשותה 12.1.1

למען הסר ספק, המציעים לא יהיו זכאים לפיצוי כלשהו  .לרבות לאחר הגשת ההצעות

 בגין ביטול ההליך, למעט עלות רכישת מסמכי המכרז הנוכחי בלבד. אין בעצם ביטול

המכרז כדי למנוע מהרשות לפרסם מכרז אחר/חלופי בשלב אחר ובתנאים 

תאגיד לבצע את הפרויקט בעצמה או באמצעות  זהים/דומים ו/או אחרים ו/או

, , מבלי שתהא למציעים כל טענה או תביעה בקשר לכךסטטוטורי/ ממשלתי/ עירוני

  .מכל מין וסוג שהוא

ואישורים  מותנה בקבלת אישור תקציבי זה , כולו או חלקו,ביצוע העבודות במכרז 12.1.2

ו/או דחיית מועד תחילת ו/או חלקו . לפיכך, קיימת אפשרות לביטול המכרז נוספים

ביצוע העבודות, כתוצאה מאי קבלת האישור התקציבי האמור. בעצם הגשת ההצעות 

למכרז, יראו את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל, מוותרים על 

בעניין זה ומתחייבים שלא להעלות כל  רשותדרישה ו/או תביעה כנגד ה כל טענה,

 ו/או כל חלק הימנו , בקשר עם ביטול המכרזרשותטענה, דרישה ו/או תביעה כנגד ה

 ו/או דחיית מועד תחילת ביצוע העבודות לפי המכרז.
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   הצעה בודדת 12.2

 .רשאי להגיש הצעה אחת בלבד מציעכל 

על ידי גורם שלישי  , או הנשלט על ידו, או הנשלטבמציעולט האמור לעיל חל גם על מי שש

מזכויות הצבעה  25%-לצורך כך מוגדר המונח "שליטה" כאחזקה של למעלה מ השולט גם בו.

 .מהדירקטורים 50%-או הזכות למנות יותר מו/באסיפה הכללית 
 

 סתירה בין מסמכים 12.3

כי המכרז, לרבות העתק הסכם במקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין איזה מהוראות מסמ

, על נספחיו, תועדף ההוראה המטיבה עם המזמין 'הכמסמך ההתקשרות המצורף אליו 

 )הרשות(.
 

 אחריות המציע למידע 12.4

הסתמכות המציע ו/או מי מטעמו על מידע הכלול במסמכי המכרז או כל מידע שנמסר או יימסר 

לך המכרז )לפניו ואחריו( הינה לידיו על ידי הרשות, ועדת המכרזים או מי מטעמם במה

באחריות המציע בלבד, כך שהרשות, ועדת המכרזים או מי מטעמם לא יישאו באחריות לכל סוג 

שהוא של נזק ו/או הפסד שיגרם למי מהמציעים או מי מטעמם או צד שלישי כלשהו עקב 

 הסתמכות של מי מהם על מידע כאמור.

 

 סמכות הרשות 12.5

כי אין במסמכי המכרז כדי לשנות או לגרוע או להגביל את למען הסר ספק, מובהר בזאת 

 .סמכויות הרשות ו/או ועדת המכרזים בהתאם להוראות החוק וכל דין

 

 ביעת בית משפט מוסמך הנוגדת את החלטת ועדת המכרזיםק 12.6

, והוא יחל בעבודתו, ובעקבות ["הזוכה המקורי" :להלן]היה וייקבע על ידי ועדת המכרזים זוכה 

פטי ייקבע על ידי בית משפט מוסמך כי זכייתו של הזוכה המקורי בטלה וכי תחתיו הליך מש

פסיק את ביצוע העבודות , מתחייב הזוכה המקורי לה["הזוכה האחר" :להלן]מוכרז זוכה אחר 

בוצעו על  פעולות שכברדו"ח עדכני באשר לולהעביר לרשות את כל המידע המצוי אצלו בצירוף 

וכה האחר לעבודה באופן בטוח ומסודר, ובכלל זה לקיים את הוראות ידו, ולאפשר כניסת הז

 המנהל בדבר מועד העברת האחריות על אתר העבודה.

 

 הצדדים ואופן משלוח הודעותכתובות  12.7

שנקבעה . כתובתם של המשתתפים תיראה ככתובת כמפורט לעיל היא רשותהכתובתה של 

 המשתתפיםו/או ועדת המכרזים לכתובת  רשותח על ידי הכל הודעה אשר תישל במסמכיהם.

תוך שלושה ימי עסקים מיום המשלוח;  המשתתפיםבדואר רשום, תיראה כאילו התקבלה אצל 

ביום העסקים המשתתפים תיראה כאילו התקבלה אצל  או בדוא"ל אם נשלחה בפקסימיליה

 בעת מסירתה. –שלאחר היום בו נשלחה; ואם נמסרה ביד 

 

 

        

 

 בכבוד רב,

 

 

 ועדת המכרזים                

 רתנירשות ניקוז כ                           
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 נספחים

 1-11טפסים מס' 
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 1טופס מס' 

 

 
 טופס הצעהאישור הבנת תנאי ההזמנה ו           
 

 
 תאריך __________

 לכבוד

 רשות ניקוז כנרת

 צמח

 עמק הירדן ד.נ.

 
  ,.ג.נא

 

גדרות, מעקות,  לאספקה והתקנת  – 2018/51נוסף מס' מכרז פומבי עם הליך תחרותי  הנדון:

 מאחזי יד ושערים בפיתוח אתר מעיין נון במושבה מגדל.

למכרז פומבי עם הליך , כי קראנו בקפידה את מסמכי המכרז להציע הצעות אנו הח"מ מאשרים .1

רות, מעקות, מאחזי יד ושערים בפיתוח אתר מעיין להקמה של גד – 15/2018תחרותי נוסף מס' 

למדנו והבנו את האמור בהם, ובדקנו בקפידה את כל הדרישות, התנאים  נון במושבה מגדל.

והנסיבות, הפיזיים והמשפטיים, העשויים להשפיע על הצעתנו או על ביצוע הפרויקט, וכי אנו 

הבנה של דרישות, תנאים או נסיבות -איידיעה או -מוותרים בזאת מראש על כל טענה שעילתה באי

 כלשהם, פיזיים ומשפטיים, העשויים להשפיע על הצעתנו או על ביצוע הפרויקט.

 .אנו הח"מ, מסכימים לתנאים המפורטים בהזמנה להציע הצעות, על כל נספחיה .2

ייב עם קבלת אישורכם בכתב על קבלת הצעתנו, יהוו התנאים המפורטים בה, על כל נספחיה, חוזה מח .3

 מבחינתנו.

ידוע לנו, כי תנאי להתקשרות עם הרשות בהסכם לביצוע העבודות נשוא ההזמנה להציע הצעות מס'  .4

הוא קבלת אישור הרשות למנהל העבודה, קבלני משנה וצוותי העבודה, קבלת אישור  ,15/2018

סמכים לרבות הגשת כל המ ןהרשות על עמידתנו או עמידת קבלן המשנה מטעמנו בדרישות הניסיו

הדרושים ואישור הרשות. בכל מקרה שבו לא יתקבל אישור הרשות למי מהמפורטים לעיל, ו/או לא 

 יוגשו כל המסמכים הנדרשים בתוך פרק זמן זה, תהיה רשאית הרשות לפי שיקול דעתה המוחלט

להתקשר בהסכם לביצוע העבודות נשוא המכרז עם קבלן אחר כלשהו, ולא תהיה לנו ואנו מוותרים 

 ל כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר עם התקשרות עם אחר, על אף זכייתנו במכרז.ע

אנו מתחייבים לבצע . קבלנים אחריםגם עבודות נוספות ע"י  שיבוצעויכול  בשטחי העבודהידוע לנו כי  .5

 את עבודתנו תוך תאום ושיתוף פעולה עם הקבלנים האחרים ומבלי לפגוע בעבודתם.

מנהל העבודה אשר יוצב מטעמינו באתר הפרויקט לאורך כל ביצוע הפרויקט, יהיה אחראי כי ידוע לנו  .6

לשביעות רצון  ,לתאם מול מנהל הפרויקט ו/או המפקח מטעם המזמין את ביצוע כלל העבודות

 המזמין.
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 אנו מצהירים ומתחייבים בזאת כי לא תהיה לנו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם עיכובים .7

במועדי תחילת העבודות ו/או במהלך ביצועים, בין אם העיכובים תלויים בכם ובין אם לאו. כמו כן, 

אנו מצהירים ומתחייבים בזאת כי לא תהיה לנו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במקרה של ביטול 

 ביצוע העבודות.

הינה ההצעה הסופית  במסמך ד' שהצעת המחיר אשר הוגשה על ידנו ים כי ידוע לנומצהיר והרינ .8

ידוע לנו כי  הרווח הקבלני בתוכם.ואת  , התקורותכל ההוצאותכבר את  אשר כוללת והמוחלטת

, וככל שלא בהתאם לדרישתכם בפועלעל ידנו יבוצעו ה בגין עבודות אשר יהתמורה שתשולם לנו תהי

מחיר, לא נהיה בהצעת הבמפרטי הביצוע ו, אף אם הן היו כלולות מסוימות נידרש לבצע עבודות

עוד ידוע לנו כי אתם תהיו רשאים על פי שיקול דעתכם  זכאים לקבלת תמורה ו/או פיצוי כלשהוא.

הטיל להבלעדי לקבוע אילו עבודות יבוצעו מתוך העבודות הכלולות במכרז זה, וכי אינכם חייבים 

ליך תחרותי נוסף ו/או כדי לגרוע מזכות הרשות לקיים ה באמוראין כל העבודות.  עלינו את ביצוען של

 לפנות לקבלני המסגרת בפניה פרטנית, הכל כמפורט במסמכי המכרז והחוזה.

למען הסר ספק, אנו מצהירים, כי ידוע לנו שאינכם מחויבים לקבל כל הצעה שהיא, לרבות ההצעה  .9

 הזולה ביותר ו/או כל הצעה אחרת, אם בכלל, והדבר נתון לשיקול דעתכם הבלעדי והמוחלט, מבלי

שיהא עליכם לנמק את החלטתכם. כמו כן, אנו מצהירים, כי ידוע לנו שכל ההוצאות בקשר עם בדיקת 

המכרז, בדיקת החוזה ונספחיו השונים והכנת הצעה זו, על כל הקשור בכך והנובע מכך, וכן כל הוצאה 

ולא תהיה אחרת הכרוכה בהצעה זו, לרבות עלות רכישת מסמכי המכרז, תחולנה עלינו בלבד במלואן, 

 לנו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כספית מכל מין וסוג שהוא בגין כך.

רצ"ב כל המסמכים כנדרש במסמכי המכרז. בנוסף לכך רצ"ב כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על  .10

 ידינו כהוכחה לכך שקראנו, הבנו והסכמנו לכל האמור בהם.

ד בידיכם את הערבויות המפורטות בהסכם ולהפקיעל פי דרישתכם אנו מתחייבים לבוא למשרדכם  .11

 המצורף, את פוליסות הביטוח המפורטות בו, ואת כל המסמכים והראיות הנוספים הטעונים המצאה.

שניתנה  פקיעת הערבות )כולל הארכה(הצעתנו זו תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, עד תאריך  .12

 .להבטחת ההצעה

או לא לגלותם לאחרים בכלל, ולמשתתפים אחרים /אנו מתחייבים למנוע את גלוי פרטי הצעתנו ו .13

 במכרז נשוא הצעתנו זו בפרט.

כבטחון לקיום הצעתנו, על כל פרטיה ונספחיה, מצורפת בזאת ערבות בנקאית, ערוכה לפקודתכם  .14

 להציע הצעות. להזמנההמצורף  3בטופס  בהתאם לתנאים המפורטים

ערבות דיכם את פוליסות הביטוח, אחר שנפקיד ביכתב ערבות זה יוחזר לידינו לככל ונוכרז כזוכים,  .15

 והמסמכים האחרים הנזכרים בהסכם הנכלל בהצעתנו זו. הביצוע

ו/או את פוליסות הביטוח ו/או את המסמכים האחרים הנזכרים  תבמידה ולא נפקיד את הערבו .16

תרופות , יראה הדבר כהפרה יסודית, כמוגדר בחוק החוזים )ימים קלנדאריים 7תוך  בהסכם הנכלל

, ומבלי לפגוע ביתר זכויותיכם תהיו זכאים לחלט את סכום הערבות 1970-בשל הפרת חוזה( תשל"א

הבנקאית כפיצוי קבוע ומוערך מראש על הנזקים שנגרמו לכם בשל הפרת ההסכם ו/או במהלך 

 המו"מ.

זה על אנו מצהירים כי הבנו כי מועד תחילת ההתקשרות, על כל המשתמע מכך, מותנה בחתימת החו .17

 . נרתיידי רשות ניקוז כ
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על המציע לסמן בעמודה השמאלית שבטבלה האם המסמך  פירוט המסמכים המצורפים למכרז: .18

 מצורף או שהמסמך אינו מצורף.
 

 מס'
 

 המסמך
 

 סעיף במכרז
 

מצורף/לא 
 מצורף

אם  V)סמן 
 מצורף(

אישור הבנת  – 1טופס מס'  -מסמך א'  1
 תנאי ההזמנה וטופס ההצעה

בנספחי מסמך א' ו  3.1.1
 (23-25 )עמ'

 

אישור זכויות  – 2טופס מס'  –מסמך א'  2
 חתימה

 ובנספחי מסמך א' )עמ' 3.1.1
26) 

 

תצהיר לפי חוק  – 4טופס מס'  –מסמך א'  3
 עסקאות גופים ציבוריים

 ובנספחי מסמך א' )עמ' 3.1.1
28-29) 

 

תצהיר המציע על  -5טופס מס'  –מסמך א'  4
 ודותביצוע העב

 ובנספחי מסמך א' )עמ' 3.1.1
30) 

 

הצהרה בדבר  – 6טופס מס'  –מסמך א'  5
 אי תשלום דמי תיווך

 ובנספחי מסמך א' )עמ' 3.1.1
31) 

 

תצהיר המציע  – 7טופס מס'  –מסמך א'  6
  לעמידתו בתנאים לחתימת החוזה

 ובנספחי מסמך א' )עמ' 3.1.1
32) 

 

ת איכות מדיניו – 8 טופס מס' –מסמך א'  7
 הסביבה

 ובנספחי מסמך א' )עמ' 3.1.1
33) 

 

הצהרה בדבר  – 9 טופס מס' –מסמך א'  8
 ניגוד עניינים

 ובנספחי מסמך א' )עמ' 3.1.1
34) 

 

תצהיר בדבר  – 10 טופס מס' –מסמך א'  9
 שמירת זכויות העובדים

 ובנספחי מסמך א' )עמ' 3.1.1
35) 

 

דבר הצהרה ב – 11טופס מס'  –מסמך א'  10
 היעדר הרשעות פליליות

 ובנספחי מסמך א' )עמ' 3.1.1
36) 
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ערבות בנקאית לקיום ההצעה בהיקף 
למסמכי  4.9ובתוקף כמפורט בסעיף 

המכרז )מסמך א'( וע"פ הנוסח שבטופס 
 .3 מס'

ובנספחי מסמך ,  3.1.1,  4.9
 (27 )עמ' 3טופס  'א

 

אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר  12
 ספרים כדיןניהול 

5.1(1)  

אישור תקף משלטונות המע"מ בדבר היות  13
 המציע עוסק מורשה

5.1(1)  

אישור תקף מפקיד השומה על ניכוי מס  14
 במקור

5.1(1)  

נספח ביטוחי חתום ע"י חברת ביטוח/סוכן  15
 ביטוח

6.3 
מס'  ' נספחי ביטוח המסמך ו
 95-98 )עמ' ב'-1, א'-1

 (במסמך ה'

 

חיר ע"ג כתב הכמויות חתומה הצעת המ 16
 בכל עמוד

  מסמך ד'

כל חוברת המכרז )מסמכי המכרז(  17
  חתומים ע"י המציע בכל עמוד ועמוד

  כל מסמכי המכרז

חתום ע"י המציע בכל  -החוזה -מסמך ה' 18
 עמוד ועמוד

  מסמך ה' על נספחיו

  114-106עמ'  נספח בטיחות חתום -מסמך ו'  19
 

 כבוד רב,ב

______________ ______________ ______________ ______________ 
 מס' ח.פ / ע.מ. חתימה וחותמת המצע שם המציע תאריך
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 2טופס מס' 
 

 אישור זכויות חתימה 

 תאריך: __________

 לכבוד

 נרתירשות ניקוז כ

 ____כתובת ____________ ,אני הח"מ, עו"ד/ רו"ח _________________ רישיון מס' _______

 ____________, מאשר בזה כדלהלן:__________

הנני משמש כעו"ד/רו"ח של התאגיד ___________________, ח.פ. _____________ )להלן:  .1

 "(.המציע"

 מורשי חתימה בשם התאגיד הנם: .2

 ______________ א.

 ______________ ב.

 ______________ ג.

 יבת את המציע.חתימת כל אחד מהם בצירוף חותמת המציע, מחי

: במקרה שזכויות החתימה במציע שונות מן המתכונת לעיל, יש לצרף פרוטוקול זכויות הערה)

חתימה מתאים ומאושרר סמוך למועד פרסום המכרז, בצירוף אישור עו"ד או רו"ח מטעם המציע, 

 בדבר נכונות הפרוטוקול(.

 

 בעלי השליטה במציע, הינם: .3

 _____________ )%___( _________________, ת.ז./ ח.פ. .א

 _________________, ת.ז./ ח.פ. _____________ )%___( .ב

 _________________, ת.ז./ ח.פ. _____________  )%___( .ג

 

( מתוך מורשי 12/18הנני מאשר בזאת כי מורשי החתימה החתומים על מסמכי המכרז )מס'  .4

 החתימה המפורטים לעיל, הינם:

 ____________________ א.

 ____________________ .ב

 ____________________ ג.

 

 הערות נוספות: _____________________________________

 

  חתימה )חותמת+ חתימה( 

 

במידה ומי מבעלי השליטה במציע הינו תאגיד בעצמו, יש לצרף טופס זיהוי בעלים זה לגבי :  הערה

 .רמת הפרטתאגיד זה וחוזר חלילה, עד ל
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 3ס' טופס מ

 ערבות בנקאית 

 תאריך: __________

 לכבוד
 רשות ניקוז כנרת 

 א.ג.נ.

 _______          ערבות בנקאית מס' הנדון:

 

על פי בקשת ____________________ )להלן: "המבקש"(, אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל  .1
(, "קרן"סכום ההלן: )ל ₪( חמישה עשר אלף)במילים:  ₪ 15,000סכום לפי דרישתכם, עד לסכום 

בתוספת הפרשי הצמדה למדד לפי התחשיב כמפורט בכתב ערבות זה )להלן ייקראו סכום הקרן 
בקשר לעמידתו של המבקש בהתחייבויותיו הכלולות "( סכום הערבותבתוספת הפרשי ההצמדה יחד: "

ות, גדר אספקה והתקנתל 15/2018למכרז בהצעה שהגיש במסגרת הליך ההזמנה להציע הצעות 
  מעקות, מאחזי יד ושערים בפיתוח אתר מעיין נון במושבה מגדל.

מדד המחירים לצרכן, כולל פירות וירקות, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  "המדד"
 לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי;

 
המדד בגין חודש ________ לשנת _________, האחרון הידוע בתאריך הנקוב בראש  "מדד הבסיס"

 ה, דהיינו: _____ נקודות;כתב ערבות ז
 

המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, ולא פחות מאשר  "המדד החדש"
 מדד הבסיס, דהיינו לא פחות מאשר _____ נקודות;

 
אם יתברר במועד התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, כי המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, כי אז יהיו 

" סכום השווה למכפלת ההפרש שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הקרן דה למדדהפרשי ההצמ"
 המחולק למדד הבסיס. 

 
אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה, בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישה, באופן  .2

כתובתנו  )שבעה( ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי 7מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום 
 הבאה: ________________________________.

 
למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זה, יכול שתהיה לשיעורין, וכי  .3

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

 
כלפיכם לפי כתב ערבות זה, הינה בלתי מותנית/ אוטונומית, ובכלל זה לא תחול עליכם התחייבותנו  .4

חובה כלשהי להבהיר/ לנמק/ לפרט/ לבסס או להוכיח באופן כלשהו את דרישתכם, או לדרוש תחילה 
 את התשלום מאת המבקש.

 
 כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה. .5
 
, אלא אם הוארך 18.02.19, ויעמוד בתוקפו עד ליום 18.11.18כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו ביום  .6

 תוקפו הנ"ל בהודעה בכתב שתמסרו לנו בטרם פג התוקף כאמור.
 
 

 בכבוד רב,
 

     __________________________________ 
 (חתימה מורשי וחתימת הבנק כתובת, הבנק)שם 

__________________________________ 
 והמדויק של המציע* יש לנקוב בשמו המלא 
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 4טופס מס'                 

 נוסח אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

  )יש להקפיד למלא כנדרש את התצהירים ולסמן את המקומות המתאימים(

 תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום כדין .1

 

_____ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה אני הח"מ __________ ת.ז. __________
 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

"( שהוא הגוף המבקש להתקשר עם הגוףהנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ )להלן: "
 הגוף.רשות ניקוז כנרת. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם 

 1976-" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותו של המונח "
"(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני חוק עסקאות גופים ציבוריים)להלן:  "

 מבין/ה אותו. 

העסקה שלא כדין והבטחת תנאים עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור  – "עבירה"משמעותו של המונח 
, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו 1987-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז 1991-הוגנים(, התשנ"א

, גם עבירה על הוראות החיקוקים 2011-לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב 2בסעיף 
 המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

 רשום בישראל.המציע הינו תאגיד ה

 במשבצת המתאימה( Xסמן )

  ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות  לא הורשעוהמציע ובעל זיקה אליו
גדרות, מעקות,  לאספקה והתקנה של 15/18"( מטעם המציע בהתקשרות מספר מועד להגשה)להלן: "

 מאחזי יד ושערים בפיתוח אתר מעיין נון במושבה מגדל.
 
 לפחות ממועד  וחלפה שנה אחתביותר משתי עבירות  בפסק דין הורשעובעל זיקה אליו  המציע או

 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 
 
  לפחות  ולא חלפה שנה אחתביותר משתי עבירות  בפסק דין הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 
 

 צהירי דלעיל אמת. זה שמי, להלן חתימתי ותוכן ת

 שם: ___________________

 חתימה: ________________

 תאריך: _________________

 אישור

אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב 
ה על ידי ת.ז. /___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו

_____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה 
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 
____________________ ____________________ ____________________ 

 פר רישיון עורך דיןחותמת ומס תאריך
 

 חתימת עוה"ד
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 18/51מכרז  –תצהיר בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות  .2
 

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה 
 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם רשות ניקוז כנרת הנני נותן תצהיר זה בשם ___
 )להלן: "הגוף"(. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף. 

 

 במשבצת המתאימה(: X)סמן 

  לא חלות על המציע. 1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף 
  חלות על המציע והוא  1998יון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח לחוק שוו 9הוראות סעיף

 מקיים אותן.  
 

חלות על המציע נדרש  1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9)במקרה שהוראות סעיף 
 במשבצת המתאימה(: xלסמן 

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 
  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 
 

 במשבצת המתאימה(:  Xעובדים או יותר נדרש לסמן  100במקרה שהמציע מעסיק )

   המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים
זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –ורךהצ ובמקרה  ,1998
  המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם

, הוא פנה 1998זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום  בחינת
)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו  כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן

 ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.
 

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה 
 ימים ממועד ההתקשרות. 30והשירותים החברתיים, בתוך 

 

 אישור 

_, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אני הח"מ ____________________
אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה 
על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי 

 כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים 

 
____________________       ____________________         ____________________ 

 חתימה            חותמת ומספר רישיון                                תאריך
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 5טופס מס' 
 

  תצהיר המציע על ביצוע עבודות

  הזמנה להציע הצעותבהתאם לדרישות ה

 
 

אני הח"מ, _________ בעל/ת ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אם 

 לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כלהלן:
 

___ ומוסמך מטעמה ליתן אני מנהלה/תה של חברת _________________ בע"מ ח.פ. ___________ .1

 .15/2018 מס' מכרזתצהיר זה כחלק מהצעתה של החברה )להלן: "המציע"( במסגרת 
 

להזמנה להציע הצעות על פי הפירוט  5.3סעיף הנני מצהיר, כי המציע ביצע עבודות העונות לדרישות  .2
  : שלהלן

 שם הפרויקט/ שם הלקוח 
 מהות העבודה

היקף כספי בש"ח 
של העבודות 

עו בשלוש שבוצ
  השנים האחרונות

שנת 
תחילת 
העבודה 
 וסיומה

 פרטי המזמין
שם איש 

 קשר
 טלפון

   
 

    

   
 

    

   
 

    

   
 

    

   
 

    

סה"כ 
ללא 
 מע"מ

      

 

 ות המפורטים לעיל. החשבונות כולליםעל ידי הלקוח מאושריםמצורפים חשבונות סופיים או חלקיים,  .3

 מצורפים חשבונותידי המציע אצל הלקוחות בתחומים מסוג העבודות נשוא מכרז זה.  עבודות שבוצעו על

ם את הסעיפים הרלבנטיים המוכיחיהעבודה, וכן מסומנים ניתן ללמוד על כל מרכיבי  ים מהםמלא

 .בהזמנה להציע הצעות 5.3העמידה בדרישות המפורטות בסעיף 

 רי אמת.אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהי .4
 

 

 

 ולראיה באתי על החתום,
_______________ 

 חתימת המצהיר/ה          
 

 אישור

אני הח"מ, עו"ד _____________ מ.ר. _________, מאשר/ת בזה כי ביום _________ התייצב/ה בפניי 
מר/גב' ________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז. שמספרה ____________ / המוכר/ת לי 

ן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא באופ
  צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי.

 
    
                                                                                  
        ___________________ 
 עו"ד )חתימה +חותמת(                        
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 6טופס מס' 

 הצהרה בדבר אי תשלום "דמי תיווך" -2018/51מכרז 

 

, אנו הח"מ 1977-בנוסף לחובות והאיסורים החלים עלינו מכוח הדין, לרבות חוק העונשין, התשל"ז .1

 ירים בזאת כדלקמן:______________________________________ מתחייבים ומצה

לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר  .1.1

בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של רשות 

משרה "החברה"( או נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה או של נושא  –ניקוז כנרת )להלן 

בחברה ו/או עובד החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר, בקשר להליך התקשרות ו/או כל 

 חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.

לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה  .1.2

להליך התקשרות  ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור

 ו/או לכל חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.

לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה  .1.3

ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או לא 

 תחרותית.

מסגרת הליכי ההתקשרות של החברה ו/או כל לעיל ב 1.3 - 1.1לא פעלנו בניגוד לאמור בס"ק  .1.4

 חוזה/הזמנה שנובעים מהם.

לעיל, ידוע לנו כי החברה שומרת לעצמה  1במידה והתעורר חשד סביר כי פעלנו בניגוד לאמור בסעיף  .2

את הזכות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לא לשתפנו בהליך ההתקשרות לגביו קיים חשד כי נעשתה 

הליך אחר )בסעיף זה: "הליך ההתקשרות"( ו/או לא לקבל את הצעתנו  הפעולה כאמור, ו/או בכל

בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את זכייתנו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן 

 שהוא את החוזה/ההזמנה הנובעים מהליך ההתקשרות.

ינו ומי מטעמנו המעורבים בכל אנו נביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדינו, קבלני משנה שלנו, נציגינו, סוכנ .3

 דרך שהיא בהליך התקשרות של החברה ו/או חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.

 

 על החתום: ולראיה

 

 __שם: _____________________        

 __חתימה: ___________________        

 ______________     ותמת )חברה(: ח

 __________תאריך: ____________
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 7' טופס מס

 

 תצהיר המציע לעמידתו בתנאים לחתימת חוזה

 

אני הח"מ, _________ בעל/ת ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אם 

 אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כלהלן:לא 

_________ )להלן: "המציע"( של חברת _________________ בע"מ ח.פ. _____ אני מנהלה/תה .1

 .2018/51 מס' למכרזומוסמך ליתן תצהיר זה מטעמה כחלק מהצעתה 

הריני להצהיר, כי אם המציע יזכה בביצוע העבודות על פי מכרז זה הוא מתחייב לעמוד בכל תנאי  .2

 המכרז, המהווים תנאי לחתימת החוזה עמו.

על פי תנאי המכרז לרבות בהתחייבויותיו על  הריני להצהיר, כי אם המציע לא יעמוד בהתחייבויותיו .3

פי תצהיר זה, יעמדו לרשות ניקוז כנרת כל הסעדים על פי כל דין ו/או על פי מסמכי המכרז לרבות 

 חילוט ערבות ההצעה.

 אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .4

 

 ולראיה באתי על החתום,

         _____________ 
 תימת המצהיר/הח         

 

 אישור

אני הח"מ, עו"ד _____________ מ.ר. _________, מאשר/ת בזה כי ביום _________ התייצב/ה בפניי 
מר/גב' ________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז. __________שמספרה ____________ / 

וכי אם לא יעשה/תעשה כן המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת 
 יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי.

    
 
 

    ___________________ 
 עו"ד )חתימה +חותמת(                           
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 8טופס מס' 

 קבלנים –מדיניות איכות והגנת הסביבה 
 

 ____ריך _______תא         לכבוד

   רשות ניקוז כינרת

 א.ג.נ.,

   2018/51 פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס'מסגרת  מכרזהנדון: 

  גדרות, מעקות, מאחזי יד ושערים בפיתוח אתר מעיין נון במושבה מגדל.אספקה והתקנת 

בעבודה אני הח"מ מאשר כי הובא לידיעתי ועיוני טופס מדיניות הגנת הסביבה ושמירת הבטיחות  .1

 "(.המדיניות)הרצ"ב(, אשר הרשות קיבלה על עצמה )להלן: "

אפעל לסייע ביד הרשות ליישם  ,2018/15מכרז מס' הנני להצהיר, כי במהלך ביצוע העבודות במסגרת  .2

 את המדיניות שקיבלה על עצמה, ובכלל זה אפקח ואוודא כי: 

למניעת זיהום אוויר על פי תקן כל כלי העבודה המכאניים יעברו בדיקה וטיפול )ככל שיידרש  .2.1

 התחבורה והמשרד להגנת הסביבה(. משרד

כל כלי צמ"ה )ציוד מכאני הנדסי( והרכבים ייבדקו פעמיים בשנה למניעת נזילות שמן ו/או  .2.2

 חומרים מזהמים אחרים.

כל פסולת מסוג גזם ו/או חומר אורגני אחר שיתקבל כתוצאה מעבודה בשטח יפונה לאתר ייעודי  .2.3

 פסולת מסוג זה.המטפל ב

כל פסולת הניתנת למיחזור )פסולת בניין, נייר, מתכות למיניהן, פלסטיק, זכוכית וכדומה( יופנו  .2.4

 לאתרי מיחזור ייעודיים .

 כל פסולת אחרת שאינה ניתנת למיחזור תפונה לאתר הטמנה מאושר. .2.5

ייעודי על פסולת מחומרים מסוכנים תטופל על פי דרישות המשרד להגנת הסביבה ותוצא לאתר  .2.6

 פי הוראות כל דין.

שאריות בטון ואספלט וחלקי צנרת שלא נעשה בהם שימוש באתר, ייחשבו כפסולת בניין שתופנה  .2.7

 לאתר ייעודי.

יום, יש להתקין שירותים ניידים לרווחת  20 -בכל אתר בנייה אשר מתנהל לאורך זמן הגדול מ .2.8

 הפועלים.

גרום לזיהום הסביבה ו/או להפרת המדיניות, יש מוסכם כי בכל מקרה בו ביצוע העבודות עלול ל .3

להיוועץ עם המפקח מטעם המזמין, קודם לתחילת ביצוע העבודה, בקשר עם שינוי תכנית העבודה 

 ו/או אופן ביצועה.

במקרה שאפעיל בשטח קבלן משנה נוסף, אני מתחייב לפקח ולדאוג לכך שעבודתו תבוצע תוך שמירה  .4

 על חוקי הסביבה.

    

 רב,בכבוד  
 

 שם: ___________________

 חתימה: ________________

 תאריך: _________________
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 9טופס מס' 

 
 נייניםהצהרה בדבר היעדר ניגוד ע

 
 

בעל/ת ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אני הח"מ, 

 בזה בכתב כלהלן: אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה

 

 מכרז מס'העסקיות והאחרות לבין השירותים המבוקשים במסגרת  יאין ניגוד עניינים בין פעילויותי .1

גדרות, מעקות, מאחזי יד ושערים בפיתוח אתר מעיין נון במושבה  תנלאספקה והתק 15/2018

 או חשש לניגוד עניינים כזה. מגדל.

 ם אודיע על כך מיידית לרשות ניקוז כנרת.בכל מקרה שבו יתעורר חשש לניגוד ענייני .2

אם במהלך ביצוע השירותים יתעורר או יתגלה חשש לניגוד עניינים או מצב של ניגוד עניינים בפועל,  .3

 יד לרשות ואפעל פי הנחיותיה.יע על כך מיאוד

 ידוע לי כי היעדר ניגוד עניינים הינו תנאי סף למכרז ולביצוע ההתקשרות ולהמשכה בכל עת. .4

 

 

 ולראיה באתי על החתום,

 

         _____________ 
 חתימת המצהיר/ה         

 
 אישור

אני הח"מ, עו"ד _____________ מ.ר. _________, מאשר/ת בזה כי ביום _________ התייצב/ה בפניי 
מר/גב' ________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז. __________שמספרה ____________ / 

י באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן המוכר/ת ל
 יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי.

 

     

    ___________________ 
 עו"ד )חתימה +חותמת(                           
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 01ס' טופס מ

 
 
 

 תצהיר בדבר שמירת זכויות עובדים

 

 [1993-( לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג4)א( ) 6]תקנות 

 
 
 

בעל/ת ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אני הח"מ, 

 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:

  
 פקיד ________________ אצל המציע _____________הנני משמש בת

 
מתוקף תפקידי הנ"ל, הריני לאשר כי הנני מקיים וכן הנני מתחייב לקיים בכל עת את מלוא חובותיי 

כמעביד כלפי עובדי, הפורשים, הקיימים והעתידיים, וזאת בהתאם להוראות דיני העבודה, ובכללם: חוקי 
וספת, תקנות, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על מעסיק, המגן, חקיקה ראשית רלוונטית נ

 בכלל, ועלי כמעסיק, בפרט.
 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

 
 
 

         _____________________ 
 חתימה                

 

 

 אישור

___ התייצב/ה בפניי אני הח"מ, עו"ד _____________ מ.ר. _________, מאשר/ת בזה כי ביום ______
מר/גב' ________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז. __________שמספרה ____________ / 
המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן 

 ה עליו בפניי.יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/
 

     
    ___________________ 

 עו"ד )חתימה +חותמת(                           
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 11טופס מס' 

 הצהרה בדבר היעדר הרשעות פליליות
 

אני הח"מ _____________ ת.ז. ______________לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה 

 לא אעשה כן, מצהיר זאת בכתב כדלקמן: צפוי לכל העונשים בחוק אם

הריני מצהיר בזאת כי לא הורשעתי בעבירה ביטחונית ו/או בעבירות לפי החוק מס קניה )סחורה  .1

; 1975-חוק מס ערך מוסף; התשל"ו ; פקודת מס הכנסה; פקודת המכס;1952-ושירותים(,התשי"ב

לחוק העונשין,  438עד  414-ו 393עד  297,383עד  290; סעיפים 1978-חוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח

 .1981-אהתשמ", למעט הרשעות שנמחקו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, 1977 -התשל"ז

 ו א

__ ________________________הנני מצהיר כי הורשעתי בעבר בחשד לביצוע העבירות הבאות 

 )יש לפרט את העבירות(.

לעבור  יקוז כנרת וביצוע השירותים נשוא המכרז יתכן ואדרשע לי כי לצורך ההתקשרות עם רשות נידו

 בדיקות ביטחוניות.

הואיל וכך אני נותן/נת בזאת הסכמתי מראש למסירת כל המידע הקיים ו/או שיהיה קיים אודותיי  .2

 –במרשם הפלילי ביחס לעבירות שפורטו להלן, על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים תשמ"א 

1981. 

ן הסר כל ספק, אני מוותר/ת בזאת מראש על קבלת הודעה במקרים של מסירת מידע כמו כן, למע .3

 כאמור לעיל.

הסכמה זו תהא תקפה, במשך כל תקופת תוקפה של ההצעה המוגשת למכרז זה, ובמידה ואזכה  .4

 .ך כל תקופת ההתקשרות עם רשות ניקוז כנרתבמכרז, במש
 

 םולראיה באתי על החתו
 

_________________ _________________ _________________ 
 שנת לידה שם האב שם פרטי ומשפחה

 
 

  

_________________ _________________ _________________ 
 תאריך תפקיד תעודת זהות

 
 
 

______________________ ______________________ 
 חותמת וחתימה כתובת

 

 אישור
___ הופיע בפניי ___________ שר כי ביום____ עו"ד, מא________ אני הח"מ

ה"ה_______________, אשר זיהה עצמו באמצעות ת.ז.____________/ המוכר לי אישית, ולאחר 
שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, חתם 

 בפניי על הצהרה זו.
________________________ 

 חותמת+  חתימה                                                                                                                            
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 המפרט המיוחד-1מסמך ג' 

 אופני מדידה ומחירים-2מסמך ג' 

 רשימת תכניות -3מסמך ג' 
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 מושבה מגדל –פיתוח מעיין נון 

 
 15/2018מכרז 

 
ד ושערים בפיתוח אתר גדרות, מעקות, מאחזי י אספקה והתקנת

 מעיין נון במושבה מגדל.
 

 מפרט טכני וכתב כמויות
 
 
 
 

 ניקוז כינרתרשות   המזמין:
 
 
 

 מתכנן:
 נתן קמינר יעד אדריכלים תכנון כללי ומפורט:

 20|55משגב ד.נ.  יעד   
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 פיתוח מעיין נון
שערים גדרות, מעקות, מאחזי יד ו אספקה והתקנת  

2018/51 מכרז  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מפרט מיוחד – 1מסמך ג'
 

 
15/2018מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז 
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   פיתוח אתר מעיין נון

גדרות, מעקות, מאחזי יד ושערים  אספקה והתקנת  
2018/51 מכרז  

 
 מפרט טכני וכתב כמויות

 
 

 מוקדמות - 00פרק 
 
 

במפרט או פרקים  00, להוסיף או לשנות את פרק בא להשלים ,מוקדמות, במפרט מיוחד זה – 00פרק 
 רלבנטיים אחרים במפרט הכללי.

 
 האתר  00.01

 
 גבולות האתר:

 אתר המעיין נון הנמצא בתחומי המועצה המקומית מגדל.
 תאור האתר:

אתר עתיקות הנמצא . חלק מאתרי העבודה נמצאים בתחום המושבה מגדלהעבודה נמצאים בשטחי  אתר
 )על הקבלן לבקר בשטח ולוודא את דרכי הגישה(.  טובה. המקום נמצא בנגישות עתיקותבאחריות רשות ה

   
 אור העבודהית  00.02

התקנה של גדר היקפית סביב אתר המעיין, לרבות התקנה של שערים, מאחזי יד להליכה העבודה כוללת 
 על שבילים סביב המעיין.

 
 וד הנדרש למניעת שריפות.כל העבודות יבוצעו בלווי מטפים מתאימים וכל הצי

 .ופינוי לאתר פסולת מאושר קיון יכללו איסוףיכל עבודות הנ
 

 
 תמצית העבודות הכלולות במפרט זה: 00.03
 

 .להתקנה של החומרים בדיקת דרכי גישהעבודות הכנה לרבות הכשרת השטח ו −

 ביצוע.פני מדידה וסימון ל −

 .תקנה של הגדרלה השטח ויצרת שיפועים מתאימים רעבודות עפר לצורך יישו −

התקנה של גדרות, שערים, מאחזי יד ומעקות ע"פ כתב כמויות ומפרט הטכני לביצוע מושלם  −
 של העבודה.

 
 דגשים  00.04

 
 מעבר בתחומי שטחים חקלאיים  .א 
המעבר לשטח העבודה עובר בשטחים חקלאיים. יש להימנע מעצירות מיותרות בשטחים אלו לרבות  

קמ"ש. על  20לאה של דרכי הגישה. מהירות הנסיעה לא תעלה על עצירה וחסימה חלקית או מ
. תמפגיעה בתשתית החקלאית והתיירותי עהקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת להימנ

 בכל יום ינקה הקבלן את האתר בו הוא עובד וידאג להסיר מפגעים ככל שיהיו.
 
 גישה לאתר העבודה  .ב  

דרכים הקיימות בלבד. פריצת דרכים חדשות תותר רק לאחר פנייה הגישה לאתר העבודה על בסיס ה
מנומקת לרשות הטבע והגנים המפרטת את הצורך בדרך חדשה וקבלת אישור רשות הטבע והגנים 

 לכך. במידת האפשר הגישה לנקודות הרחוקות מהדרך תתבצע רגלית.
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 הגדרות ופירושים  00.05
 

האדם או האנשים ו/או החברה או החברות ו/או כל גוף  -ושו פיר -"המזמין" או "נותן העבודה" 
אחר או גופים אחרים אשר עמו חתם הקבלן חוזה לביצוע העבודה כולה )ראה להלן( ו/או אשר 

 עבורם מבצע הקבלן את העבודה כולה.
 

פירושו האיש או האנשים, הפירמה או החברה אשר הצעתם התקבלה ואושרה ע"י  - "הקבלן"
 נח כולל את באי כוחו האישיים של הקבלן, את יורשיו ואת מקבלי זכותו המוכרים.החברה והמו

 
פירושו המפקח שנתמנה ע"י המזמין בהסכמת המהנדס המתכנן לייצוגו לצורך השגחה  -"המפקח"

 וביקורת על ביצוע העבודות לפי חוזה זה )כגון המפקח באתר(.
 

ולהחזיקה בהתאם להוראות החוזה, לרבות  פירושן העבודה שיש לבצעה, להשלימה -"העבודות" 
 עבודה ארעית.

 
 באורח ארעי לביצוע או בקשר לביצוע העבודות. ששתידרפירושה כל עבודה  -"עבודה ארעית" 

 
פירושו טופס החוזה של החברה, הצעתו של הקבלן, ההשלמות לתנאי החוזה )להלן:  -"החוזה" 

כניות, וכן כל מסמך שהוסכם עליו שיהווה חלק "תנאים אלה"(, המפרט הטכני, כתב הכמויות והת
 בלתי נפרד מהחוזה.

 
פירושם המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם תבוצע  -"אתר" או "מקום העבודות" 

 העבודה, לרבות כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך החוזה.
 

ן כתמורה לביצוע החוזה, לרבות כל פירושו הסכום הנקוב בהצעתו של הקבל -"סכום החוזה" 
תוספת שתתוסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה, ולהוציא כל פחת שיופחת מהסכום הנקוב 

 בהתאם להוראות החוזה.
 

פירושן התכניות המהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה לרבות כל שינוי בתכנית כזו שאושרה  -"תכניות"    
כל תכנית אחרת שתאושר בכתב ע"י המתכנן ו/או המפקח מזמן בכתב ע"י המתכנן ו/או המפקח וכן 

 לזמן.
פירושו מאושר בכתב כולל אימות בכתב הניתן לאחר המעשה לאישור שניתן קודם בעל  -"מאושר"    

 פה, ו"אישור" פירושו אישור בכתב כולל הנאמר לעיל.
 
ייחסו גם ליחיד, כאשר תוכן מילים בלשון יחיד בלבד יתייחסו גם לרבים ומילים בלשון רבים ית   

 הדברים או התכניות ידרוש פירוש כזה.
 
המפרט הבין משרדי חל על מכרז זה, אך בכל מקרה בו יש סתירה או ניגוד בין הנאמר בחוזה זה    

 לבין המופיע במפרט הבין משרדי קובע הנאמר בחוזה זה.
 

 
 ניהול יומן -תפקידיו וסמכויותיו של המפקח   00.06

תפקידיו של המפקח הם לבדוק את העבודות, להשגיח על ביצוען, לתת הוראות בקשר   00.06.01
לביצוען, וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים בהם וטיב המלאכה הנעשית ע"י 
הקבלן בביצוע העבודות. כן רשאי המפקח לבדוק אם הקבלן מפרש כהלכה את החוזה 

 ואת הוראות המפקח.
 
 ים דלקמן:הדברים אמורים בתנא   
 

  א. המפקח יהיה רשאי לפסול את העבודות או את החומר באם יתברר שאינם עומדים בדרישות
 המפרט.     

 
  ב. לא הייתה דעתו של הקבלן נוחה מכל החלטה שהיא מצד נציג המפקח, יהיה הוא רשאי

 בפני המזמין שיהא חייב אז לאשר, לבטל או לשנות את ההחלטה. ןהעניילהביא את     
 

 הקבלן ינהל יומן עבודה )להלן "היומן"( אשר ירשמו בו מדי יום ביומו פרטים בדבר:   00.06.02
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  תנאי מזג האוויר השוררים באתר כולל רשום גשם יומי בהתאם לתחנה המטאורולוגית .א
 הסמוכה כפי שיימסר ע"י המפקח.        

 
 ההתקדמות בביצוע העבודות במשך היום. .ב
 
 לן וכל הוראה כזאת דינה כדין הוראה שנמסרה לקבלן בכתב.הוראות שניתנו לקב .ג
 
 הערותיו של המפקח בדבר מהלך ביצוע העבודות.    ד.   
 
 דיווח על ביקורת האיכות של העבודה.   ה.   
 
 מספרם של העובדים והכלים לסוגיהם המועסקים ע"י הקבלן בביצוע העבודות, תוך    ו.   

 ת בהם הם מועסקים.סימון חלקי העבודו          
 
 כמויות החומרים למיניהם המובאים לאתר או המוצאים ממנו.    ז.  
 
 השימוש בציוד מכני בביצוע העבודות.  ח.   

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

 
    , אשר רשאי להסתייג מכל פרט מהפרטים היומן ייחתם כל יום על ידי המפקח וע"י הקבלן   00.06.03

   שעות ממסירת ההעתק כאמור, על ידי מסירת הודעה בכתב למזמין.  48הרשומים בו תוך                 
 דבר הסתייגותו של הקבלן יירשם ביומן.                 

 
 ישומים אלה לא הקבלן רשאי לרשום ביומן הערותיו בקשר לביצוע העבודות, אולם ר   00.06.04

 יחייבו את המזמין.                 
 

 כוחו המוסמך על הסתייגות כאמור רואים אותו כאילו אישר את -לא הודיע הקבלן או בא   00.06.05
 נכונות הפרטים הרשומים ביומן.                

 
 (, ישמשו כראיה 3)רישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן הסתייג מהם והכפיפה לסעיף קטן    00.06.06

   בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם, אולם לא ישמשו כשלעצמם עילה לדרישה כל                 
 תשלום על פי החוזה.                

 
   כל הודעותיו, הוראותיו והחלטותיו של המפקח ו/או המתכנן הרשומות ביומן העבודה  00.06.07

   ודעות שנמסרו לקבלן בכתב ותחייבנה אותו בהתאם, בין אם נרשמו בנוכחותו תחשבנה כה                
   של הקבלן ובין אם נרשמו שלא בנוכחותו, מבלי שהמפקח ו/או המתכנן יהיה חייב להעיר                 
   ל את תשומת לבו של  הקבלן לרשום ביומן העבודה ומבלי שהדבר יהיה מותנה בחתימתו ש                
 הקבלן ביומן.                

 
 אספקת תכניות ומסמכי החוזה   00.07

שלושה העתקים מכל אחת מהתכניות יימסרו לקבלן על ידי המפקח. עם השלמת העבודות  .א
יחזיר הקבלן למפקח את כל התכניות שברשותו. בין שהומצאו לו ע"י המפקח ובין שהכין 

 אותן בעצמו או שהוכנו ע"י אדם אחר.
 

עתקים מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה, יוחזקו על ידי הקבלן באתר, והמפקח וכל ה .ב
אדם שהורשה על ידו לתכלית זו, יהיה רשאי לבדוק ולהשתמש בהם בכל שעה מתקבלת 

 על הדעת.
 

 טעויות, סתירות וכו' .ג
המתכנן עשה כמיטב יכולתו כדי למנוע ולתקן טעויות דפוס ושיבושים במסמכי החוזה 

אולם שמורה לו הזכות להודיע על תיקוני טעויות ושיבושים כנ"ל, אם יימצאו,  ובתכניות,
בין לפני חתימת החוזה ובין לאחריה, ותיקונים אלה יהיו בעלי תוקף כאילו תוקנו לפני 

 מסירת המסמכים לקבלן.
 

הקבלן יבדוק את כל המידות והכמויות וההוראות שבתכניות ובמסמכי החוזה ויודיע    
א דיחוי על כל השיבושים, הטעויות או הסתירות שבתוכן העלולות להתגלות למפקח לל

42



 

 

 

אגב בדיקת התכניות והמסמכים כאמור. הקבלן לא יסתיר ולא ינצל לטובתו כל טעות או 
השמטה או סתירה שבמפרטים או בתכניות או בכתב הכמויות ויסב את תשומת לבו של 

לאות ומכריעות אשר תבטלנה או המפקח לכך, כדי לאפשר למהנדס למסור הוראות מ
תתקנה כל טעות או השמטה או סתירה, והקבלן יבצע הוראות אלה כאילו ניתנו 

 מלכתחילה במסמכים המקוריים.
 
 

 העבודות לשביעות רצון המפקח  00.08
הקבלן יבצע את העבודות בהתאם לחוזה, לשביעות רצונו של המפקח, וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיו    

 המפקח, בין שהן כלולות בחוזה ובין שאינן כלולות בחוזה.של 
 
 

 בדיקות מוקדמות 00.09
  רואים את הקבלן כאילו בדק לפני הגשת הצעתו את המפרטים והתכניות, את מקום העבודות  .א

   וסביבותיו, קווי חשמל טלפון ביוב ומים, את דרכי הגישה לאתר שיהיה זקוק להם, וכן כאילו                     
 השיג את כל הידיעות לגבי הסיכויים והאפשרויות האחרות העלולות להשפיע על הצעתו.                    

 
רואים את הקבלן כאילו שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי סכום החוזה שהוסכם על  .ב

ידו, לרבות המחירים שבכתב הכמויות, מניח את דעתו ומהווה תמורה הוגנת לכל 
 לפי החוזה. התחייבויותיו

 
 

 דרכי ביצוע ולוח זמנים 00.10
 מרגע קבלת צו התחלת עבודה. ימים קלנדרים 30לוח הזמנים לביצוע הפרויקט הינו  .א

 
    הקבלן ימציא לאישור המפקח עם חתימת החוזה, הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע ולוח  .ב

   כן ימציא הזמנים לרבות הסדרים והשיטות אשר לפיהם יש בדעתו לבצע את העבודה.       
   הקבלן למפקח, לפי דרישתו מזמן לזמן, השלמות ופרטים בכתב בקשר לדרכי הביצוע       
   ולוח הזמנים האמורים, לרבות רשימת הציוד והכלים שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם,       
  המצאת החומר האמור ע"י הקבלן למפקח, בין שאישר אותו המפקח במפורש ובין שלא       

 אישר אותו, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהיא המוטלת עליו.      
 

   לא הגיש הקבלן לוח זמנים כאמור או איחר בהגשתו, לא תהיה בכך בשום אופן עילה  .ג
 לקבלת ארכה להשלמת העבודות.      

 
 ניהול והשגחה  00.11

הל עבודה אחראי הקבלן ימנה למשך כל זמן העבודות ועד לקבלתן הסופית ע"י המפקח מנ .א
על המקום שייחשב כבא כוחו המוסמך של הקבלן. מנהל העבודה יהיה מומחה בעבודות 

שנים לפחות בעבודות הנכללות במפרט זה. כן  10המבוצעות באתר ובעל ניסיון מוכח בן 
 יעסיק הקבלן מנהלי עבודה מומחים בכל אחד מהמקצועות הדרושים בעבודה.

קתו והחלפתו של מנהל  העבודה באתר אם יימצא שהנ"ל הרשות בידי המפקח לדרוש הרח
 אינו מסוגל לנהל את העבודה כראוי.

הקבלן או בא כוחו המוסמך יהיה מצוי באתר וישגיח ברציפות על ביצוע העבודות. לצורך 
 כוח מוסמך של הקבלן כדין הקבלן.-הוראות המפקח, דין בא

במקום העבודה במשך כל שעות מנהל העבודה הראשי ומנהלי העבודה האחרים ימצאו 
העבודה. אם מנהל עבודה יעדר ממקום העבודה מסיבה כל שהיא, תופסק מיד העבודה 

 במקצוע המסוים עד חזרת מנהל העבודה לאתר.
 

הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המפקח בדבר הרחקתו ממקום העבודות של כל אדם  .ב
לא כשורה, או שאינו מוכשר המועסק על ידו באתר, אם לדעת המפקח התנהג אותו אדם ש

לא יחזור הקבלן להעסיקו באתר, בין  -למלא תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור 
 במישרין ובין בעקיפין.

 
 שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות .ג

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות בכל מקום שיהיה 
המפקח או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראות מצד רשות צורך בכך או שיידרש ע"י 

 מוסמכת כלשהיא.
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 התחייבויות כלליות של הקבלן 00.12
 

 גישת המפקח לאתר .א
הקבלן יאפשר ויעזור למהנדס המתכנן, למפקח, לבאי כוחו ולכל אדם אחר מורשה על 

ביצוע בכל עת לאתר ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהיא ל סלהיכנידי המפקח 
החוזה וכן לכל מקום שממנו מובאים או אליו מוציאים חומרים למטרת ביצוע 

 העבודות.
 

 תיקון נזקים לכביש, למובילים אחרים וכיו"ב .ב
   הקבלן מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות כדי לא לגרום נזק למבנים לשדות        

  ולמתקנים שכנים.       
 יגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב,הקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שי

תיעול, חשמל, טלפון וצינורות להעברת דלק או מערכות אחרות על ותת קרקעיות תוך 
כדי ביצוע העבודות, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי 

ר ולשביעת וצפוי מראש לביצוע העבודות, יתוקן על חשבון הקבלן באופן היעיל ביות
רצונו של המפקח ושל כל אדם או רשויות המוסמכות לפקח על הטיפול באובייקט 

 הנ"ל.
 

 ניקוי האתר עם השלמת העבודה    .ג
לפי דרישת  בכל יום הקבלן יסלק מזמן לזמן מהאתר את עודפי החומרים והאשפה

ו המפקח ובהתאם להוראותיו. מיד עם גמר העבודות ינקה הקבלן את האתר ויסלק ממנ
את כל החומרים המיותרים, האשפה והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא וימסור את 

 העבודות כשהן נקיות ומתאימות למטרתן לשביעות רצונו של המפקח.
 

 בטיחות הציבור .ד
   לפי דרישת  ידאג להסרת מפגעי בטיחות באתר הן לעובדים והן לציבור הרחבהקבלן      

   כל האתר יסומן בשלטי אזהרה והציבור יורחק ממוקדי הוראותיו. המפקח ובהתאם ל                 
 סיכון ככל שיידרש ע"י מפקח האתר.                 

 
 עובדים וציוד  00.13

 
 אדם על ידי הקבלן-אספקת כח .א

    הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כוח האדם הדרוש לביצוע העבודה, את       
  חייב  מצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך. הקבלןוא ההשגחה עליהם      
 מאומנים במלאכתם. להעסיק בעלי מקצוע ופועלים      
 

 כוח אדם ותנאי עבודה .ב
   הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם       
 די מפקחי העבודה במובן חוק ארגון כדרוש בחוק, ובאין דרישה חוקית, כפי שיידרש על י      
 .1954ופיקוח על העבודה תשי"ד       
 

 וחומרים כלים ,הספקת ציוד .ג
 הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כל הציוד והכלים הדרושים לביצוען היעיל של   
 העבודות בקצב הדרוש, אלא אם נקבע אחרת בחוזה.  
 
  כל הציוד והכלים לביצוע היעיל של העבודות  רואים את הקבלן כאילו נמצאים ברשותו  
 בקצב הדרוש.  
 
   כל הציוד שישתמשו בו לעבודה טעון אישור הספקה לפני התחלת הביצוע. ציוד שלא   
  יאושר ע"י המפקח או ציוד שאמנם אושר על ידו, אולם המפקח נוכח בזמן העבודה   
  המפקח או שההספק שלו, לדעתו,  שהתוצרת שלו פגומה, או לא בהתאמה מלאה לדרישות  
  קטן מדי ועלול לעכב התקדמות העבודה לעומת לוח הזמנים המאושר, יסולק ממקום   
 העבודה, ע"י הקבלן ועל חשבונו ויוחלף בציוד אחר מסוג וטיב מאושרים על ידי המפקח.   
  ר והקצב על הקבלן לדאוג כי במקום העבודה ימצא ציוד תקין מכל הסוגים בהתאמה לסד  
 שנקבע בלוח הזמנים המאושר.  
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  להציג את   חומרי העבודה יהיו על פי דרישת המפרט ובאיכות מעולה, על הקבלן        
החומרים למפקח לקבלת אישור לפני תחילת עבודה              

 
        לא יוחל בשום עבודה עד אשר כל הציוד הדרוש לביצוע אותה העבודה יימצא במקום    

 כמות ובאיכות הדרושים לפי החוזה לשביעת רצון המפקח.                     
 

 
 מהלך העבודה 00.13

 
 התחלת ביצוע העבודות .א

   הקבלן יתחיל בביצוע העבודות בתאריך שייקבע על ידי המפקח בהוראה בכתב וימשיך       
   ובהתאם ללוח בביצוע בקצב הדרוש להשלמת העבודות תוך התקופה שנקבעה בחוזה,         
 הזמנים פרט אם קבל מאת המפקח הוראה מפורשת בניגוד לכך.        

 
 העמדת האתר לרשות הקבלן .ב

    לפני מתן ההוראה להתחיל בביצוע העבודות או בשעת מתן אותה הוראה, יעמיד המפקח     
 לרשות הקבלן את האתר או אותו חלק ממנו הדרוש להתחלת ביצוען של העבודות     

 והמשכתן בהתאם ללוח הזמנים. לאחר מכן יעמיד המפקח לרשות הקבלן מזמן לזמן     
 חלקים נוספים מהאתר, הכל כפי שיידרש לביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים האמור.    

 
 מועד השלמת העבודות .ג
  יתחיל  מנהתוך התקופה שנקבעה בחוזה, שמ הקבלן מתחייב להשלים את העבודות    
  ך שנקבע על ידי המפקח בהוראתו להתחלת ביצוע העבודות, אף אם איחר הקבלן מהתארי   
 בהתחלת העבודה.   
   הוראות סעיף קטן )א'( לסעיף זה תהיינה כפופות לכל תנאי מפורש בחוזה לגבי השלמתו   

 של כל חלק מסוים מהעבודות.   
 

 בהתאם לכך.ניתנת ארכה להשלמת העבודות, יוארך המועד להשלמת העבודות   
 

 ארכה להשלמת העבודות .ד
    נתן המפקח הוראה המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת לזו שהובאה בחשבון לצורך    
 קביעת מועד השלמת העבודות או המחייבת את ביטולו של חלק מהעבודה שהובאה    
  בחשבון כאמור, רשאי המפקח לקבוע בהוראתו את השינוי במועד השלמת העבודות    
  בהתאם לשינוי המשוער בתקופה הדרושה לביצוע העבודות. לא נתן המפקח ארכה    
 ג'( יחייב את הקבלן  14להשלמת העבודות ולא יבקש הקבלן ארכה כזאת כאמור בסעיף )    
 מועד השלמת העבודות המקורי.   

 
 קצב ביצוע העבודות .ה

די בכדי להבטיח את אם בכל זמן שהוא המפקח סבור שקצב ביצוע העבודות איטי מ
יודיע המפקח  -השלמת העבודות בזמן שנקבע, או תוך הארכה שנתנה להשלמתן 

לקבלן בכתב והקבלן ינקוט מיד באמצעים הדרושים בכדי להבטיח את השלמת 
 העבודות תוך הזמן או תוך הארכה שנקבעו להשלמתן ויודיע עליהם למפקח בכתב.

      ודעה של המפקח לקבלן על פיגור בלוח הזמנים אינה פוטרת את הקבלן ממלוא אי ה                                
 האחריות על פיגור כלשהוא בביצוע העבודות.                                

אם יהיה צורך לדעת המפקח, בכל זמן שהוא, להחיש את קצב ביצוע העבודות מכפי 
קבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו שנקבע תחילה, יפנה המפקח בכתב אל הקבלן וה
 להחשת ביצוע העבודה המבוקשת על ידי המפקח.

 
 עבודת לילה .ו
 .לא תותר עבודת לילה אלא באישור מיוחד בכתב של המפקח   

 
 

 שינויים; עבודות ביומית והשלמה  00.15
 

 שינויים  00.15.01 
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תן, אופיין, סגנונן, איכותן, המפקח רשאי להורות בכל עת שימצא לנכון על כל שינוי לרבות: צור
סוגן, גודלן, כמותן, גובהן, מתארן וממדיהן של העבודות וכל חלק מהן, הכל כפי שימצא לנכון 
וכל הוראה כזאת של המפקח תחייב את הקבלן. שינויים בכמויות בסעיפים השונים או בהיקף 

 העבודה כולה לא יגרמו לשינויים במחירי היחידה.
 כל בכפוף לחוזה המצורף עם המזמין.ה                 

 
 עבודה ביומית 00.15.02 

 המפקח רשאי, כשהדבר יראה לו לנחוץ או רצוי, לצוות בכתב שעבודה אשר לא א. 
  לה מחיר בכתב הכמויות תבוצע על בסיס של ימי עבודה או שעות עבודה,  נקבע      
  לפי קביעת המפקח.  והקבלן יהיה חייב להעסיק מספר אנשים ויחידות ציוד     
  תאריך התחלת העבודה ביומית ייקבע ע"י המפקח והוא יהיה ראשי להורות      
  שעות מראש והקבלן יהיה חייב  24בחלקה, על ידי הודעה של  להפסיקה, כולה או     
 לפעול לפי קביעת המפקח.     
 מפקח.מחירי שעת עבודת כלי או עובד יקבע לפי מחירון מוסכם ע"י ה     

 
   הקבלן יהיה חייב להשגיח על העבודות היומיות ולפקח עליהן והוא יהיה אחראי ב.     

   ולדעת המפקח בוצעה העבודה  הן לטיב העבודה שתבוצע והן לתפוקה. במקרה                       
  הקבלן, יהיה  ביומית לא כראוי ובתפוקה נמוכה בשל חוסר פיקוח והשגחה מצד                       
 רשאי המזמין לתקן את מחירי העבודה ביומית בהתאם.                      

 
  התשלום המגיע לקבלן בתמורה לעבודה יומית יחושב לפי מחירי היחידות לסוגי ג.   

  הציוד הנקובים בכתב הכמויות ולפי זמני העבודה של העובדים והציוד כפי שאושרו       
  ח על בסיס הרישומים ביומן. הקבלן לא יקבל כל תשלום עבור זמני ע"י המפק      
 עבודה על ציוד שלא קבלו את אישור המפקח.      

 
  מחירי היחידה לסוגי הציוד השונים ומפעיליהם ייחשבו ככוללים את כל  .ד

  ומפעיליו לרבות שכר עבודה, כל  ההוצאות הישירות והבלתי ישירות לאותו ציוד      
  ביטוח, מיסים, שעות נוספות וכל יתר  ההטבות הסוציאליות, מענקים,      
 התשלומים; כמו כן פיצוי עבור השימוש בכלי עבודה, מכשירים ואביזרים של       
  הקבלן, הובלת הפועלים, פיקוח, הוצאות כלליות ורווח של הקבלן ועבור קיום כל       
 ההתחייבויות ואחריות הקבלן.      

 
שעות עבודה  10מחירי היחידה בכתב הכמויות עבור עבודת פועלים וציוד הם עבור ה.                

 נטו.
 
 

 נזקים וביטוח 00.16
 

 נזקים .א
 הקבלן יהיה אחראי להחזקת העבודות במצב תקין עד להשלמתן ויתקן על חשבונו          

עם הוא כל נזק אשר ייגרם לעבודות. לא ביצע הקבלן את התיקונים כאמור יבצ
המזמין על חשבון הקבלן ובעשותו כן יהיה רשאי לנכות את תמורת הנזקים, 
ההפסדים וההוצאות לתיקונים האמורים מכל סכום המגיע או העתיד להגיע לקבלן 

 לפי החוזה.
 

 ביטוח .ב
  גרם לנפש יעל הקבלן לבטח את עצמו בחברת ביטוח מוכרת כנגד כל נזק העלול לה         

  כל אדם אחר העלול  בין אם אלה של הקבלן ובין אם אלה של המזמין, אואו לרכוש          
 קלע למקום העבודה.ילה         

 על הקבלן להציג בפני המזמין לפי דרישתו את תעודת הביטוח לפני תחילת העובדה.        
 

 קרקעיים ועיליים-צינורות, כבלים ומתקנים תת  00.17
של  ועיליים. הקבלן יבדוק ויוודא את מקומם םקרקעיי-ים תתבשטח העבודה יכולים להימצא מתקנ

כל הכבלים, הצינורות ומערכות אחרות הנמצאים בתחום עבודתו על מנת לדאוג ולשמור על 
שלמותם. חפירות לגילוי הצינורות, הכבלים והשוחות למיניהן, השימוש במכשירים מיוחדים 

ום עם הגורמים המוסמכים, וכן כל הוצאה לבדיקת מיקומם וגילויים, איסוף אינפורמציה ותא
 אחרת הנדרשת לקיום שלמותם של המתקנים הנ"ל, חלים על הקבלן ללא תשלום נוסף.
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 הקבלן יסמן ויגן על כל מתקן עילי לרבות שוחת בקרה, ארגז אביזרים, עמוד חשמל או תאורה ועוד.
ות בקרבת המערכות הנ"ל, הם קבלת האישורים וביצוע התאומים הנדרשים לפני ובזמן ביצוע עבוד

  המזמין לא יכיר בכל תביעות הנובעות מאי הכרת תנאי כלשהוא.  באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.
עבודה בקרבת צינור, כבל וכל מתקן תת או על קרקעי תעשה רק באישור מוקדם בכתב ובפיקוח 

 צמוד של בעל המתקן או האחראי עליו.
שורים מוקדמים של בזק, חברת חשמל, רשות העתיקות, מע"צ, יש להדגיש את הצורך בקבלת אי

 מקורות וכל גורם בעל אינטרס בשטח העבודות.
 כל התשלומים בגין הנ"ל בסעיף זה ישולמו על ידי הקבלן.

 
 

 מבוטל    00.18
  

 אחריות הקבלן לציוד וחומרים   00.19
 

דו תהיה אחריות הקבלן לציוד וחומרים שיסופקו ע"י המזמין ו/או סופקו על י .א
 בתוקף ממועד קבלתם ועד לקבלת העבודה ע"י המזמין.

  הקבלן יהיה חייב לבדוק את הציוד והחומרים המסופקים לו ע"י המפעל לפני                                        
 העמסתם והובלתם לאתר.                                       

  בכל מקרה שייגרם נזק לציוד ו/או לחומרים יתקנו הקבלן ויביאם למצב כפי                                        
 שנמסרו לו, הכל על חשבונו ושביעות רצון המפקח.                                       

 
כל העבודות, החומרים והציוד שהקבלן יעשה בהם שימוש במהלך העבודה לצורך  .ב

ם זמניות, תמיכות, דיפונים וכד', שאיבת מים ביצועה, כגון: קווי מים ודרכי
ושפכים וכל כיו"ב יהיו על חשבונו ובאחריותו של הקבלן. לא ישולם עבורם 

 מאומה ועלותם תמצא את ביטויה במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.
 

 
 מידע כללי 00.20

רים לו, לפני חתימת הקבלן רשאי לברר עם המתכנן את כל התנאים והסעיפים, במקרה והם לא ברו
 חוזה. לאחר חתימת החוזה יהיה הקבלן חייב לבצע את כל פרטי העבודה בהתאם לדרישות המפקח.

 
 בדיקת תכניות 00.21

הקבלן  יבדוק  את הסימון  והתכניות  הנמסרות  לו ע"י המתכנן לשם ביצוע העבודות במסגרת 
התאמה בין התכניות, -רה או איהחוזה. יש להפנות את תשומת לב המפקח על כל החסרה, סתי

 המפרטים והרשימות הכמויות.
הקבלן יחויב במידת הצורך לבצע תיקונים, בכדי להשלים את העבודה כפי שייקבע על ידי המפקח 

 מבלי לקבל כל תשלום נוסף עבורם.
 

 סדרי עדיפויות וקדימויות 00.22
פויות וקדימויות שיקבעו ע"י הקבלן יבצע את העבודות  ויתכנן את לוח הזמנים לפי סדרי עדי

 המפקח.
 

 מפרטי ומסמכי העבודה  00.23
העבודות תבוצענה לפי התכניות, הוראות המפקח, השלמות לתנאי החוזה, המפרט המיוחד ובהתאם 

המיוחדת בהשתתפות משרד  תמשרדי-הביןלמפרטים הכלליים לעבודות בניה בהוצאת הוועדה 
 )האוגדן הכחול(., משרד העבודה ומשרד השיכון ןהביטחו

 
 סדר העדיפויות בין המסמכים השונים יהיה כדלקמן:

 תכניות עבודה והוראות המתכנן/מפקח. -   
 כתב הכמויות. -   

 מפרט טכני מיוחד. - 
 כל יתר מסמכי המפרט והחוזה. -   
     .םמשרדיי-הביןהמפרטים הכלליים  -   

       
 טיב החומרים  00.24

ם וכדומה אשר יסופקו ע"י הקבלן, יהיו ממין משובח, חדשים, ויתאימו מכל כל החומרים, האביזרי
הבחינות לתקן עדכני וכן לדרישות המפורטות במפרט הטכני ולתוכניות המתאימות. חומרים 

שעות מעת  24ואביזרים אשר לא יתאימו לדרישות התוכנית, התקן או המפרט הטכני, יסולקו תוך 
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באתר, הסילוק יבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונות בלבד. לא תשולם קבלת הוראה בכתב מאת המפקח 
 לקבלן כל תוספת עבור החלפת חומרים, אביזרים וכדומה בהתאם לסעיף זה.

שבועות לפני השימוש בחומר מסוים, על הקבלן  2עם קבלת צו התחלת עבודה, לא יאוחר מאשר 
מש בהם וכן להגיש דוגמאות לקבל מאת המפקח אישור על מקור החומרים אשר יש בדעתו להשת

 מאותם החומרים לצורכי בדיקה.
 

 תקנים  00.25
כל החומרים והאביזרים שיסופקו ע"י הקבלן חייבים להיות בעלי תו תקן ישראלי מתאים  בתוקף 

 ביום הספקת החומרים או האביזרים לאתר העבודה.
או התקן הגרמני  בהעדר תקן ישראלי מתאים, יהיה תקף התקן האמריקאי בעדיפות ראשונה

 בעדיפות שניה.
 
 אישור דגימות  00.26 

אישור דגימות של חומרים ו/או מוצרים ע"י המפקח באתר אינו גורע במאומה מאחריותו המלאה 
והבלעדית של הקבלן לטיב החומרים והמוצרים המסופקים במתכונת אותן דגימות, כפי שטיב זה 

 מוגדר במפרט ו/או בתקנים.
 
 

 חשמלאספקת   00.27
 אספקת חשמל לצורך ביצוע העבודות תעשה באופן בלעדי ע"י הקבלן ועל חשבונו.

 
 אספקת מים  00.28

הקבלן יספק על חשבונו, במועד שיקבע ע"י המפקח, את המים בכמויות ובטיב הדרושים לביצוע 
נאות של כל העבודות, כולל התחברות אל מקורות מים קיימים. אספקת המים ע"י הקבלן תהיה 
בכמות מספקת וזאת בכל שיטה שתאושר ע"י המפקח באתר ובהתאם לדרישות לוח הזמנים. על 
הקבלן לדאוג למיכלים, לכלי הובלה ופיזור מתאימים, ללחץ מים ומתקנים לפיזור המים בכלי 
ההובלה. בגמר העבודות יפרק הקבלן על חשבונות בלבד, את כל הצינורות, החיבורים, האביזרים 

 ניים אשר שמשו כעזר לביצוע העבודות.והמתקנים הזמ
 המזמין יעמיד לרשות הקבלן מקור מים במקום שייקבע בסיור הקבלנים.

 
אספקת המים, כולל מחיר המים, הובלה, הפיזור והמתקנים, יהיו על חשבון הקבלן בלבד ויכללו 

ם על מנת במחירי היחידה של העבודות השונות. הקבלן ישיג את כל האישורים וההיתרים הדרושי
 להתחבר אל מקור מים קיים או חדש.

 
 

 ציוד  00.29
הקבלן יבצע את העבודה בציוד שיהיה מטיפוס מאושר ע"י המפקח באתר ויימצא במצב תקין. 
ברשות הקבלן יימצא כל הציוד הדרוש )טכני, מכני, מדידה וכו'( לצורך העבודה ובקרתה ביעילות 

 ובקצב הדרוש בהתאם לדרישות המפקח.
 

 ביקור במקום העבודה  3000.
בטרם יגיש הקבלן את הצעתו, עליו לבקר בשטח המיועד לביצוע העבודות, ללמוד ולהכיר את טיב 
המקום, הקרקע והתנאים הקיימים, כדי שלא ייעלם דבר בחישוב הצעתו. לא תתקבל כל תביעה 

 וטענה עקב אי הכרת האתר, הקרקע וכדומה, ע"י הקבלן.
 

 "י הקבלןלוח זמנים ע  00.31
על הקבלן להגיש לאישור המפקח באתר לוח זמנים לביצוע העבודה, מפורט לפי העבודות השונות 

ימי עבודה  7 -המפורטות בכתב הכמויות. לוח הזמנים יהיה על בסיס יומי ויוגש למפקח לא יאוחר מ
 מפקח.מיום חתימת החוזה או קבלת צו התחלת עבודה, הכל כפי שנהוג ומקובל על פי דרישות ה

 
 ניקוי סופי  00.32

מסירת השטח והעבודה על ידי הקבלן לידי המזמין לאחר גמר העבודות, תבוצע רק לאחר שכל 
השטח והאתר יהיו נקיים בהחלט מפסולת ולכלוך מכל סוג שהוא, אשר יוצאו אל מחוץ לשטח 

שבונו בלבד ועל העבודות למקום שיבחר על ידי המפקח באתר. ניקוי סופי יעשה על ידי הקבלן על ח
 אחריותו הבלעדית.

 
 שינוי היקף העבודה  00.33
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לא תוכר לקבלן ו/או לקבלנים השונים, כל זכות או עילה לתביעת פיצוי ו/או שינוי במחירי היחידה 
בעבודות השונות )כנזכר בכתב הכמויות( ו/או שינוי במחירים הכוללים של עבודה אחת או יותר, 

ידי המזמין )בין אם על ידי צמצום/ביטול הכמויות/עבודות( בסעיפים  עקב שינוי היקף העבודה על
 הכל בכפוף לחוזה המצורף. -השונים של כתב הכמויות 

  
 

 הגנה נגד פגעי טבע  00.34
הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים במשך תקופת הביצוע עד למסירת העבודות להגנה מנזקי 

, מפולות )כתוצאה של מי תהום או חפירה(, הרס גדרות, גשמים, מי שטפונות, רוחות, שמש, מזיקים
 או תופעות אחרות, כל נזק מהסוג הנזכר לעיל יתוקן על חשבון הקבלן ללא כל דיחוי.

 
 תחום העבודות ודרכי גישה  00.35

תחום העבודות בו רשאי הקבלן לבצע פעולותיו, לרכז מכשיריו, למקם מחסנים ומבנים לאכסון 
הגישה לשטח יאושרו ע"י המפקח. הקבלן יהיה אחראי לשמירת דרכי הגישה  פועליו כולל דרכי

הקיימות והחדשות במצב ראוי לשימוש כל זמן ביצוע העבודות בשטח. הוצאות ההחזקה ושיפור 
 הדרכים תהיינה כלולות במחירי היחידות הכתובים בכתב הכמויות.

 
 

 בטיחות בעבודה ואמצעי בטיחות  00.36
האמצעים לבטיחות חיי אדם ורכוש בשטח העבודות או בסביבתו. הקבלן יתקין  הקבלן ינקוט בכל

פיגומים, מעקות, אמצעי תאורה, גדרות זמניות, מעברים לכלי רכב והולכי רגל, שלטי אזהרה, 
פנסים לתאורת השלטים ואמצעים נוספים בכל מקום שביטחון הציבור והעובדים דורש זאת 

המוסד לבטיחות וגיהות והוראות משרד העבודה והרשויות  בהתאם לתקנות הבטיחות, הוראות
 הממשלתיות האחרות ורשויות מוניציפליות.

במקרה של חציית קווי צינורות קיימים או כבלי חשמל וטלפון יהיה הקבלן אחראי לתקינותם או 
 לתיקונם המיידי לאחר פגיעה.

הבורות והחפירות, ליישר את  מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל
 הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מעבודה.

הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם ובעלי חיים עקב אי נקיטת אמצעי 
עת זהירות כנדרש. כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן או לאדם אחר, או תבי
 פיצויים לאובייקט כל שהוא שנפגע באתר העבודה, תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת ביטוח מתאימה.

מ', ע"י דיפון, תימוך,  1.2על הקבלן להבטיח יציבות דפנות חפירה )לכל מטרה( שעומקה עולה על 
 מיתון שיפועים או כל אמצעי אחר.

פי שיקול דעתו להבטחת שלומם של הקבלן ינקוט בכל כללי הזהירות והבטיחות הנדרשים כחוק ול
העובדים וכל אדם אחר בתעלות ובורות ובכל רחבי האתר. כל אירוע ו/או תאונה תהיה באחריותו 

 המלאה המוחלטת והבלעדית של הקבלן והוא בלעדית ישא בכל התוצאות.
אה נקיטת אמצעי הבטיחות ומילוי ההוראות והתקנות, אין בהם כדי לפטור את הקבלן מאחריות מל

 ובלעדית ליציבות ובטיחות כל העבודות והפעילויות באתר ובמסגרת העבודה.
 

 מבוטל  00.37
 
    

 מבוטל  00.38
 

 
 דיוק וטיב העבודה  00.39

כל העבודות תבוצענה בדייקנות מלאה ובהתאם לגבהים המתוכננים, פרט למקרים בהם צוין בסעיף  
פנים, לא תהייה סטייה כזו מצטברת משכבה  המתאים כי תורשה סטייה בגבולות מסוימים. בשום

 לשכבה.
 כל ההוצאות הכרוכות בתוספת חומר )ו/או עבודה( בשכבה שמתחתיה, תחולנה על הקבלן.

 
עובי השכבות יהיה בהתאם למסומן ולנדרש בתכניות ובמפרט. כל שכבה אשר עובייה יהיה מתחת 

 למסומן ולנדרש, תפורק ותוחלף באחרת.
 

ו/או טיב החומרים והעבודות נמוך מהנדרש בתכניות ו/או במפרט, יפרקם הקבלן בכל מקרה שחוזק 
ויסלקם וייתן במקומם חומרים, וייבצע עבודות המתאימות לדרישות התכניות והמפרט. כל 

 ההוצאות הקשורות בכך תחולנה על הקבלן בלבד.
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 קבלני משנה  00.41

אישור המפקח מראש ובכתב אולם גם אם העסקת קבלני משנה על ידי הקבלן תבוצע רק על פי 
יאשר המפקח העסקת קבלני משנה, גם אז ישאר הקבלן אחראי בלעדי עבור עבודות כל קבלני 
המשנה והתאום ביניהם. המפקח רשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של כל קבלן משנה, או כל 

להחליפו באחר למען ביצוע פועל של הקבלן, אשר לפי ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו ועל הקבלן 
 העבודה. ההחלפה הנ"ל תעשה באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעניין זה במפרט הכללי קבלני משנה יתקבלו רק לאחר אישור המזמין 
בכתב. תשומת לב הקבלן מופנית לתקנות שפורסמו על ידי רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון, 

 יסור מסירת עבודה לקבלני משנה שאינם רשומים בפנקס הקבלנים.בנושא א
"מובא בזאת לידיעת ציבור הקבלנים, כי בהתאם לתקנות ערעור מהימנות והתנהגות בניגוד למקובל 

קבלני משנה הרשומים בפנקס הקבלנים  אך ורק, על הקבלנים להעסיק -1988במקצוע, תשמ"ט 
 העבודה". כחוק, בענף ובסיווג המתאימים לביצוע

 להלן לשון התקנות:
 אינו מעביר או מסב את הרישיון לאחר. ןקבל (:8) 2תקנה  
 .וברישיונקבלן אינו עושה שימוש לרעה  (:9) 2תקנה  
קבלו אינו מסב, מעביר או מוסר עבודות שקבל על עצמו בשלמותן או בחלקן,  (:11) 2תקנה  

א יראו בהעסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לקבלן אשר אינו רשום בפנקס הקבלנים. לענין זה ל
לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה כשלעצמה, משום מסירת ביצוע עבודה 

 לאחר.
 

  
 עבודות הכנה  00.42

 
 כללי   00.42.01

  במפרט, הדרושות עבודות ההכנה כוללות את כל הפעולות, בין אם צוינו ובין אם לא צוינו                            
   על מנת לבצע את כל העבודות המצוינות במפרט, הכל על מנת לבצע עבודה מושלמת כפי                            
 שמפורט בתוכניות והמשתמע ממפרט זה.                           

עבודות ההכנה כוללות: ניקוי השטח לפני ואחרי העבודה, הסרת מכשולים, אמצעי 
יחות, מדידות וסימון לפני הביצוע, במהלך הביצוע ואחרי הביצוע, ניקוז ויבוש האתר, בט

הכנת כל החומרים והציוד הדרושים לביצוע נאות ותקין של העבודות. לא תשולם לקבלן 
תמורה ישירה לפעולות שלעיל, אלא אם הוסכם על כך במפורש ובכתב, בינו לבין מזמין 

את כל ההוצאות עבור עבודות ההכנה יכלול הקבלן במחירי העבודה ו/או בא כוחו בשטח. 
 היחידה של העבודות השונות.

 
 מדידות וסימונים  00.42.02

 
 כללי א.                              

עבודות החפירה והמילוי, יבוצעו על פי הרומים, המפלסים, השיפועים והמידות 
ן בשטח מודד מוסמך בעל מכשירי המצוינות בתוכניות העבודה. לשם כך יעסיק הקבל

מדידה וסימון מתאימים לרבות דיסטומט. כל המדידות שיבוצעו בשטח וכן הסימונים, 
יאושרו בחתימתו של המודד המוסמך הנ"ל. המודד יהיה אחראי לנכונות המדידות 
והסימונים בשטח. חתימתו של המודד לא תיגרע מאומה מאחריותו הבלעדית של 

 שנעשות באתר. הקבלן כל העבודות
נתוני המדידה יעובדו בצורה ממוחשבת עבור תכנת אוטוקאד ועבור תכנת עידן ע"פ 

 הוראות המפקח. 
 
 קבלת נקודות המוצא למדידה וסימון ב. 

, נקודות יבצע הקבלן ועל חשבונו מדידה וסימון נקודות התכנוןלפני תחילת העבודה 
 קבע אשר יהוו בסיס מדידות וסימונים לביצוע. 

 
 נקודות קבע עבור הביצוע ג.

נקודות קבע נראות לעין. הנקודות תהיינה קשורות קשר  3לקראת הביצוע יכין הקבלן 
 איתור ורום למערכות המדידה של המאגר.

מ' קבוע בקרקע ומוגן  1.5מ"מ באורך  55050הנקודות יותקנו כמפורט להלן: זוויתן 
רקע. המחצית העליונה של החבית מעל מ' בתוך הק 0.5ליטר קבועה  200ע"י חבית פח 

הקרקע תמולא בבטון. כחלופה ניתן להתקין נקודת קבע על עצם קבוע בשטח באישור 
 המפקח.
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 המפקח יקבע את מיקום שלוש הנקודות.
 
 שמירת נקודות הקבע ד. 

לאחר קבלת  נקודות  הקבע  לביצוע, יהיה הקבלן האחראי הבלעדי לשלמותן. הקבלן 
 ורכי העבודה ולפי דרישות המפקח.יחדשן בהתאם לצ

החידוש של הנקודות יהיה על חשבונו הבלעדי של הקבלן. לפני תחילת הביצוע רשאי  
הקבלן לאזן את הקרקע הקיימת ורום כל המבנים או המוצאים שבתוך תחום 
עבודתו. המדידה תועבר לביקורת המפקח. הקבלן לא יתחיל לעבודה לפני אישור 

 סימונים בשטח, ועדכון רום סופי של עבודות העפר.המפקח את המדידה וה
לאחר קבלת נקודות הקבע נדרש הקבלן לדאוג לשלמותן בפני כל פגיעה. אם נקודה 

מכל סיבה שהיא, או קיים חשש שנפגעה, על הקבלן לחדשה ללא תשלום מכל  קתינז
 סוג שהוא.

 
 מדידות וסימון לפני ביצוע ה.                             

פני תחילת הביצוע יסמן הקבלן את ציר הגדרות המתוכננות ומיקום השערים ל
המתוכננים. יודגש כי תכניות המדידה עליהן מסומן התכנון אינן מעודכנות ונדרשת 

 מדידה נוספת לפני ביצוע העבודות.
 
 מבוטל ו. 

 
 יתדות הסימון ז. 

 7544 -יהיו קטנות מנקודות הסימון המצוינות לעיל יהיו יתדות עץ שמידותיהן לא 
ס"מ. כל היתדות יסומנו בצבע בלתי  50 -ס"מ. היתדות יוחדרו לקרקע לעומק כ

בצורה ברורה. נקודות קבע יהיו מברזל זווית או צינור פלדה, כפי שקיים  נמחק
 בשטח או לפי הוראות המפקח באתר.

 
 סימון  ח.      

 הקבלן יסמן את ציר הגדרות.
 הצירים ע"י יתדות ברזל במרחק מספיק מתחום העבודות.הקבלן יאבטח את סימון 

 .הקבלן לא יתחיל בהקמת מבנה לפני קבלת אישור המפקח לסימון המבנה 
    
 מבוטל י.
 

 
 As Made)מדידות עדות ) יא. 

 עבודות ייבצע הקבלן מדידות לאחר ביצוע שיכללו רקע מצב קיים  הלאחר סיום        
 רקע המצב הקיים.על  קו המיםותוואי        
  כל המדידות תהיינה קשורות קשר איתור ורום למדידת הביצוע. המדידה תאושר        
  בחתימתו של מודד מוסמך. את תוצאות המדידה לאחר גמר העבודה יש למסור        
 כדלקמן:       

 
 .1:1,000תנוחה כללית בקנ"מ   -  
 
  דיסקטים והעתקי ניר למזמין, המפקח והמתכנן של כל פרטי  ימסרו  -                                

                       המדידה.                                         
 .PDFמעוגן לרשת ישראל ובפורמט  DWGהתכניות הדיגיטליות ימסרו בפורמט  -

 
  

 הכללת המדידות והסימונים במחירי היחידהיב. 
תשלום עבור מדידות וסימונים, חידוש יתדות, מדידה לאחר  לא ישולם לקבלן כל

לעיל, אלא אם  סוכם אחרת ואושר  00.41.02ביצוע ושרטוטה וכל המצוין בסעיף 
בכתב.  הקבלן יכלול עלות עבודות מדידות וסימונים וכדומה במחירי היחידה של 

 העבודות השונות המבוצעות על ידו במסגרת מפרט/חוזה זה.
 

 קבלת ומסירת שטח העבודה    300.42.0  
  השטח שיימסר ע"י המזמין, כולל את התחום המיועד לעבודה בלבד. מסירת השטח                     
לקבלן תעשה בנוכחות המפקח. על קבלן להיות נוכח בשטח ביום שנקבע לקבלתו,         

תגרע ממשך ימי עבודה. דחיית מסירת השטח עקב אי בואו של קבלן  3בהתראה של 
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למדוד את השטח על  זכותוהזמן הקצוב לביצוע העבודה. אם הקבלן ימצא זאת לנחוץ, 
 חשבונו לפני קבלת העבודה.

לאחר קבלת השטח יהיה הקבלן אחראי בלעדי לשטחים שקיבל, שלמותם והתאמתם  
 המלאה מבחינת הרומים, המפלסים, השיפועים והמיקום.

 
 הכשרת השטח לעבודה  00.42.04 

 
 ניקוי השטח א.  

בטרם יחל הקבלן בעבודות חפירה או מילוי, ינקה את השטח מכל צמחיה,       
פסולת, גרוטאות, חומרי בנין, שאריות ציפוי אבן ורשתות, קורות בטון תת 
קרקעיות וכו'. כל החומרים הנ"ל יועמסו ע"י הקבלן ויוצאו מחוץ לשטח 

קבלן תמורה ישירה לכל העבודות למקום אשר יורה המפקח. לא תשולם ל
עבודות ניקוי השטח לעיל, אלא אם סוכם על כך במפורש ובכתב. את כל 

כל עבודות התיקון של הגידור יכללו  ההוצאות יכלול הקבלן במחירי היחידה.
 חישוף השטח מצמחיה, פירוק גדר קיימת ופינוי לאתר פסולת מאושר.

 
 עקירת עצים .ב  

 במפרט הכללי. 51013ם תבוצע עפ"י סעיף כריתת עצים ועקירת שורשי     
   העבודה תכלול גם ריסוס הבורות מהם נעקרו העצים בחומר קוטל      
   1.0שורשים מסוג מאושר ע"י המפקח. לעץ יחשב צמח שהיקף גזעו בגובה      
  ס"מ יחשב  15 -ס"מ לפחות. כל עץ שהיקפו קטן מ 15מ' מעל הקרקע      
 לעיל.  לל בעבודות ניקוי השטח כמפורט בסעיף ב'ל"צמחייה" וייכ     
אין לעקור עצים ללא אישור ותיאום עם המפקח, עם הקרן הקיימת ועם כל  

 מוסמך המופקד על נושא עקירת העצים. רשות ו/או גורם
עצים מיועדים לעקירה יסומנו ע"י המפקח בתאום עם המזמין. לאחר הסימון      

בכתב של המפקח יעקור הקבלן את העצים  וקבלת אישור  של כל עץ ועץ 
ויסלקם בשיטה ולמקום שייקבעו ע"י המפקח. עקירת העץ תכלול את השורשים 

מ' לפחות מתחת לפני השטח ו/או התעלה )תחתית או דופן(  1.0עד עומק 
וסילוקם מהשטח. העצים והשורשים יסולקו מהאתר בשיטה ולמקום שיאושרו 

כתוצאה מהעקירה ימולאו במיטב העפר  ורייווצע"י המפקח. הבורות אשר 
 ס"מ. 20המקומי ויהודקו בשכבות בעובי 

   
  

 רשימת כמויות ע"ג תכנית  00.43
  עזר בה אך לא להסתמך ירשימת הכמויות המצוינת על התכנית הינה למידע בלבד. הקבלן יכול לה           
 אינן מחייבות את המזמין.  עליה. רשימות הכמויות המופיעים בגוף התכניות           
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מושבה מגדל –פיתוח אתר מעיין נון   

גדרות, מעקות, מאחזי יד ושערים  אספקה והתקנת  
 

2018/51 מכרז  
 
 

 

 מפרט טכני וכתב כמויות
 

 אופני מדידה ומחירים - 2מסמך ג'   
 

 
 . תנאים כלליים1
 

 התחשבות בתנאי החוזה  1.1
בכל התנאים המפורטים במכרז על כל מסמכיו. על הקבלן להתחשב בהצגת המחירים   

המחירים המוצגים להלן יחשבו ככוללים את כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים 
המוזכרים במסמכים הנ"ל,  על כל פרטיהם. אי הבנת תנאי כלשהוא או אי התחשבות בו 

נוסף  או עילה לתשלום\מצד הקבלן לא תשמש סיבה לשינוי מחיר הנקוב בכתב הכמויות ו
 כלשהוא.

 

 
 מחירי היחידה  1.2

המחירים המוצגים בסעיפי כתב הכמויות דלהלן כוללים את מלוא התמורה עבור ביצוע   
העבודות אספקת החומרים והכלים והוצאות העבודה, ומבלי לגרוע בכל דרך שהיא 

 מכלליות הנאמר לעיל יחשבו ככוללים את ערך:
 

מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה כל סוגי החומרים )ובכלל זה    1.2.1
 ושאינם נכללים בה( והפחת שלהם;

 
 כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי המפרט;   1.2.2

 
השימוש בכלי עבודה; מכשירים וכלים החסנתם ושמירתם; דרכים זמניות    1.2.3

 וכדומה;
 

אל מקום העבודה וממנו הובלת כל החומר: כלים וכדומה המפורטים לעיל    1.2.4
 ובכלל זה העמסתם ופריקתם, וכן הובלת עובדים למקום העבודה וממנו;

 
 עבודות המדידה והסימון )לרבות פירוקן וחידושן( וכל חומרי העזר שיידרשו;   1.2.5

 
סידור דרכים זמניות, אחזקתן במשך תקופת ביצוע העבודה, וביטולן במידה    1.2.6

 ;ויידרש עם גמר העבודה
 

ההוצאות הכלליות של הקבלן )הן הישירות והן העקיפות( המסים, היטלים,    1.2.7
 מכס, יבוא, הוצאות ביטוח וכדומה ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות והמקריות;

 
ההוצאות האחרות, מאיזה סוג שהוא, כאשר תנאי החוזה מחייבים אותן, וכל    1.2.8

 והיא אינה נמדדת בנפרד;עבודה אחרת אשר המפרט מחייב את ביצועה 
 

 הגנה בפני פגעי טבע ואמצעי בטיחות.   1.2.9
 

 רווחי הקבלן.  1.2.10
 

כל עבודות התיקון של הגידור יכללו חישוף השטח מצמחיה, פירוק גדר קיימת   1.2.11
 ופינוי לאתר פסולת מאושר.

 תיאורי העבודות   1.3
מת הכמויות נתנו בקיצור לצרכי זיהוי תיאורים והגדרות של העבודה במפרט הטכני וברשי  

בלבד ונוחיות הקבלן. אין לקבל תיאורים והגדרות אלה כממצים את כל הפעולות הנדרשות 
 ויש לפרשם ככוללים את כל שלבי העבודות הנדרשות וההתחייבויות של הקבלן לפי המכרז.
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ודה ו/או המוצר מוסכם בזאת שעבודות ו/או מוצרים זהים יקבעו ויוגדרו על פי מהות העב 
 עצמו, אפילו אם במקרה זה או אחר הניסוח בכתבי הכמויות אינו זהה לחלוטין. 

 
 כמויות   1.4

 כל הכמויות בכתב הכמויות הן באומדנה.  
רשימת הכמויות המצוינות בתכנית הן למידע כללי בלבד ואינן מהוות מסמך המחייב את  

 המזמין.
 

 מדידה   1.5
נטו בהתאם לפרטי התכניות כשהיא מושלמת, גמורה במקומה )פרט מדד יהעבודה כולה ת  

אם צוין אחרת בסעיף המתאים(, ללא כל תוספת עבור פחת וכדומה; המחיר כולל את כל 
חומרי העזר, ועבודות הלוואי הנזכרים במפרט והמשתמעים ממנו, במידה ואין אותם 

 או עבודות נמדדים בסעיפים נפרדים.\החומרים ו
 

ירי עבודות העפר המוצגים להלן ייחשבו כמתייחסים לכל סוגי קרקע, חפירה בכלים מח   1.6
מכניים, או האמצעים אחרים כלשהם, לפי בחירתו החופשית של הקבלן, אך בכפיפות 
להגבלות המפורטות לגבי הציוד, ובתנאי שתקוימנה הדרישות הטכניות של העבודה, כפי 

נות לגבי חפירה ומילוי הכלולים במסגרת סעיף שייקבע המפקח. שימוש בשיטות עבודה שו
 אחד, לא ישפיע בחשבון הסופי על המחיר המוצג באותו סעיף.

 
נותן העבודה שומר לעצמו הזכות להגדיל או להקטין את היקף העבודה ביחס למצוין בכתב    1.7

ינו הכמויות וכן לבצע בעצמו חלק מהעבודות שנכללו בכתב הכמויות. כל שינוי בכמויות א
 משנה את תנאי העבודה והמחירים המוסכמים בין הקבלן ונותן העבודה כמצוין בחוזה.

 
הקבלן יסייר באתר העבודה ויבדוק את תנאי הקרקע וייברר היטב את כל הבעיות    1.8

 הקשורות בביצוע העבודה.
 

כמויות המזמין לא יהיה אחראי עבור הפירושים או מסקנות כל שהן שהקבלן יסיק מתוך ה   1.9
 הרשומות בכתב הכמויות.

 
על הקבלן לקרוא את תוכן המפרט הכולל את דרישת המזמין, ההתחייבויות ההדדיות, אופן    1.10

 מדידת הכמויות ופירוט מחירי היחידה.
   

 להלן יפורטו רק ראשי סעיפים של העבודות שיש לבצען והם אינם ממצים את כל 1.11
 פרט בסעיפים המתאימים.ההתחייבויות של הקבלן אשר יתוארו במ
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 מוצרי מסגרות 
 

 כללי 0110.
עבודות מסגרות נגרות יבוצעו תוך שימוש בחומרים מעולים ביותר, בעשיה של בעלי מקצוע 

 מומחים ובהתאמה לתקן ישראלי העדכני .
 
 

 מידות
כו', ויוודא כי לפני תחילת הביצוע, יבדוק המבצע במקום את מידות הבטון, המפלסים השונים ו

 ומושלם של העבודה . מדויקמצויים בידו כל הנתונים הדרושים לביצוע 
 כל המידות בתכנית מחייבות, במיוחד מידות פרופילים, מוטות, עמודים וכו' .

 מהמתוכנן, אלא באישור של המתכנן בלבד ובנוכחות המפקח . הסטיילא תורשה 
 

 חומרי עזר
י חיזוק, עיגונים לבטון וכו' יהיו ממין משובח ביותר. במקומות כל חומרי העזר כגון: ברגים, וו

שנדרש לעגן ברזל )עמוד וכד'( בתוך בטון או קיר יצוק, יש לדאוג לבצוע כולל של כל ההכנות 
 בשעת היציקה .

 
 עבודות מסגרות 01.02

גדרות, מעקות, חיזוקים וכו' ייוצרו מברזל בעל  -חומרים: כל חלקי המתכת  02.01.1
 רך, הכל לפי מידות נדרשות בתכניות ובפרטים .חתך אחיד לכל האו

 

ביצוע: צינורות פרופילים ומוטות יהיו ישרים ומחתיכה אחת. כיפוף צינורות,  02.01.2
פרופילים ומוטות, יעשה בדיוק לפי הנדרש ויבוצע בבית מלאכה באמצעות 

לא יתקבל כיפוף שבו דופן הצינור נלחצה פנימה ריתוכים יהיו  כלים מתאימים.
מלאים, רצופים ומלוטשים היטב .לאחר הליטוש ינוקו חלקי הברזל  היקפיים,

 מחלודה ביסודיות .
 
 כל הברזל יעבור גלוון תעשייתי בחום. 02.01.3

 
 
 קביעת מחירים חריגים .2

 
 סעיף זה בא להשלים את הוראות ההסכם/חוזה.   2.1

 בכל מקרה של סתירה, עדיף הכתוב במסמכי ההסכם/חוזה על הנאמר להלן.  
 

"מחיר חריג" מוגדר להלן כמחיר יחידה שאינו נקוב בכתב הצעת הקבלן עבור עבודה ו/או     2.2
מוצר שעל הקבלן לבצע ו/או לספק תוך מהלך העבודות והשונה והנבדל בצורה ברורה 

 במהותו ובאופן ניכר מעבודה ו/או מוצר אחרים הכלולים במחירי הצעת הקבלן.
 
מהשני אך במעט, ו/או רק במידות אלה או אחרות, יהיו עבודות ו/או מוצרים הנבדלים אחד   

 בעלי מחיר יחידה שווה ) או שונים רק בהפרש קטן המשקף בבירור את ההבדל ביניהם(.
 
 

 "מחיר חריג" ייקבע כדלקמן   2.3
 

היו בכתב הכמויות פריטים זהים, או באין כאלה, הדומים לדעת המפקח   2.3.1
יקבע ערך החריג על  -בוע בגינם מחיר חריג ו/או נציג המזמין לאלה שיש לק

 בסיס מחירי הפריטים הזהים או הדומים כאמור.
 

   לעיל,  2.3.1 לא  היו  בכתב  הכמויות  פריטים זהים  או דומים  כאמור בס"ק  2.3.2
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ניתוח המחיר  ייקבע ערך החריג על בסיס ניתוח מחירים מאושר ע"י המפקח.         
 מחירון המשולב".יעשה ע"פ הוראות ה"

 
   עם קבלת אישור המפקח, הקבלן מתחייב בזאת לבצע את העבודה החריגה   2.3.3

 ו/או לספק את המוצר החריג ללא דיחוי.             
 

 אופני מדידה ותשלום .3
 

 מצעים 3.1
מצע מהודק לאחר עיבוד, הרטבה והידוק. כל המצעים  מ"ק 1המדידה לתשלום תהיה עבור יחידת 

ס"מ בקרקע או במצעים ישנים, סילוק החומר הקיים ומילוי במצעים  20ו על בסיס חפירה של יהי
 חדשים סוג א' ממקור מחצבה מאושרת.

 
 צנרת   3.2

 
צינורות עיליים ותת קרקעיים לפי מ"א, כולל האביזרים המחברים וההסתעפויות  .א

 הדרושים להתקנה מושלמת של המערכת .
 

 לט הכוללת כל האביזרים המפורטים במפרט.התחברות למקור מים תימדד קומפ .ב

 

כיחידה קומפלט הכולל את כל הנדרש בפרט. ארגז מבטון, או  דיימד –ראש המערכת  .ג
 נעילה ומנעול . יסידורחומר אחר, רצפה מנוקזת ודלתות כסוי צבועות כנדרש כולל 

 

 אביזרים המופיעים בכתב הכמויות ימדדו כיחידה קומפלט כולל כל הנדרש להתקנת .ד
האביזר. האביזרים שאינם מצוינים בכתב הכמויות והנדרשים לביצוע העבודה לא ימדדו 

 בנפרד ויכללו בסעיפי הצנרת .

 

תת קרקעי העובר מדרכה קיימת, כביש מסלעה או בתוך קיר תומך המדידה  רבצינו .ה
כוללת פרוק/ניסור המדרכה )ריצוף גרנוליט או אספלט( הנחת הצינור והחזרת השטח 

 . כולל כל התיקונים הדרושים בריצוף, אבנים, גרנוליט או אספלט .לקדמותו

 

קרקעית )אלא אם צוין אחרת( ובמחירי -מ"מ ומעלה הינה תת 20כל הצנרת בקוטר  .ו
 הצנרת כלולה חפירה ו/או חציבה, הנחה וכסוי .

 
 

 ופני מדידה לתשלום לאביזרים א 3.3
 

אוגנים נגדיים, ברגים, אטמים חירי האביזרים יכללו תמיד אספקת אביזרים מושלמת, מ  .א
צפוי  יביעה, תיקונצוהתקנה מושלמת בהתאם לתכניות, למפרטים ולפרטים הסטנדרטיים וכן 

 פנימי וחיצוני, גילבון וכו'. המחיר כולל אחריות היצרן למשך שנה, 
 
מתאים האביזרים האלקטרוניים יסופקו כולל כבלים תקניים לפי דרישות היצרן ובאורך ה .ב

אביזר וקוטרו. התשלום תהא עפ"י יחידה, בציון סוג  יושלמת. המדידה לצורכלהתקנה מ
מרכיבים, הציוד והעבודה האביזרים אלקטרוניים ימדדו לתשלום כקומפלט ויכללו את כל 

 הדרושים להתקנה מושלמת. 
 
 
לא ש, אוגנים, הצרויות, מעברים, הסתעפויות תל האביזרים, קטעי הצנרת, מחברים, זוויוכ .ג

בורם עבמפורט לתשלום יראו אותם ככלולים במחירי היחידות השונות ולא ישולם  יפורט
 בנפרד. 
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ת ר נ כ  ם י ל ח נ ו  ז ו ק י נ  ת ו ש ר
0191958-40:לט ןדריה קמע .נ.ד שא יבכמ תיב חמצ   
 

25/10/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     001 די יזחאמו םירעש ,תוקעמ ,תורדג

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו נ  ן י י ע מ  ר ת א ב  ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ת ו ק ע מ  ,ם י ר ע ש  ,ת ו ר ד ג  1.10 ק ר פ  ת ת       
ד י  י ז ח א מ ו       
      
,רעש ידומע רתיה ןיב ללוכ םירעשל ריחמה      
הדלפ תספוקו ,עקרקל םיחירב ,דצ יחירב      
.םיחירבה תליענל תנטובמ      
      
רמג 11 טרפ יפל הקיתע הכירב ביבס הקעמ     01.1.010

                     90.00 .רונתב עבצ + ןבלוגמ רטמ   
      

                      1.00 .ל"נה הקעמה תמגוד מ"ס 9.0 בחור שפשפ 'חי  01.1.020
      
'צות 3001 ט"קמ "ןויצ" םגד תיפקיה רדג     01.1.030
רונתב עבצ + ןבלוגמ רמג 'מ 0.2 הבוג ילרוא      

                    600.00 .חקפמהו ןנכתמה י"ע רשואמ ע"ש וא רטמ   
      
וא ילרוא 'צות 3002 ט"קמ "ןויצ" בכרל רעש     01.1.040
,יפנכ וד 'מ  0.2 הבוג ,'מ 2.4 וטנ בחורב ע"ש      
עבצ + ןבלוגמ רמג  ,עקרקב תודוסיב ןקתומ      
+ מ"מ B01 קיסייב הילת לוענמ י"פע רונתב      
וא רונתב עבצ + ןבלוגמ רמג ,לוענמל קתר      

                      1.00 .חקפמהו ןנכתמה י"ע רשואמ ע"ש 'חי   
      
וא ילרוא 'צות 3003 ט"קמ ןויצ .שפשפ רעש     01.1.050
ןבלוגמ רמג 'מ 0.2 הבוגב 'מ 54.1 בחורב ע"ש      
ןנכתמה י"ע רשואמ ע"ש וא רונתב עבצ +      

                      2.00 .חקפמהו 'חי   
      
תודוסיב ןקתומ ,יפנכ וד תישאר הסינכ רעש     01.1.060
לוענמ ,רונתב עבצ + ןבלוגמ רמג ,עקרקב      
יפל ,לוענמל קתר + מ"מ B01 קיסייב הילת      

                      1.00 .01 טרפ 'חי   
די יזחאמו תוקעמ ,םירעש ,תורדג 1.10 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןונ ןייעמ רתאב חותיפ תודובע 10 כ"הס            
קובץ: גידור בעין נון   .../002 4434889-4059 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ת ר נ כ  ם י ל ח נ ו  ז ו ק י נ  ת ו ש ר
0191958-40:לט ןדריה קמע .נ.ד שא יבכמ תיב חמצ   
 

25/10/2018 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     002 די יזחאמו םירעש ,תוקעמ ,תורדג

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

ןונ ןייעמ רתאב חותיפ תודובע 10 קרפ    
   

די יזחאמו תוקעמ ,םירעש ,תורדג 1.10 קרפ תת                             
   

ןונ ןייעמ רתאב חותיפ תודובע 10 כ"הס                            
 

  
לכה ךס  

 יללכ כ"הס               
מ"עמ %71                
מ"עמ ללוכ כ"הס                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: גידור בעין נון 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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 2018/51מכרז  – חוזה –' המסמך 

 ________ שנת           לחודש__  אשר נערך ונחתם ביום 

 

  בין :

 רשות ניקוז כנרת 

 הירדן בית מכבי אש, צמח, עמק 

 04-6752820: פקס 04-8591917: טלפון 

 (או "הרשות" "המזמין")להלן:   

 מצד אחד       

 

  ________________________  :לבין 

            ________________________ 

 רח' _____________________            

 טל: __________________     

 פקס: _________________     

 דוא"ל: ________________     

 ("הקבלן")להלן:  

 מצד שני                   

 

גדרות, מעקות, מאחזי יד ושערים  אספקה והתקנתל 2018/51פרסם את מכרז והמזמין  הואיל

 (;"המכרז")להלן:  בפיתוח אתר מעיין נון במושבה מגדל.

כמפורט  , מעקות, מאחזי יד ושעריםגדרותאספקה והתקנה של כוללות  והעבודות נשוא המכרז והואיל

  ; ("הפרויקט"או  "העבודה")להלן:  במסמכי המכרז

 ;והקבלן זכה במכרז, וקיבל על עצמו את ביצוע העבודה והואיל

נשוא המכרז  נדרש על פי כל דין לביצוע העבודהוהקבלן מצהיר כי הינו קבלן מוסמך ורשום כ והואיל

וברשותו כוח  , הידע המקצועי, הטכני, הארגוני והפיננסי,וחוזה זה, ובעל הכישורים, המיומנות

, וכל התחייבויותיו על פי החוזה העבודהכשור הדרושים לצורך ביצוע האדם, האמצעים, והמ

 העבודה;ברמה הגבוהה ועל פי לוחות הזמנים וכי הוא מעוניין לבצע את 

 ברמת בצוע גבוהה ביותר; שהעבודה תבוצעוברצון המזמין  והואיל

 הדדי;הוהצדדים חפצים להסדיר את יחסיהם  הואילו
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 לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר על ידי הצדדים כדלקמן:

 

 

 כללי -פרק א'

 הגדרות .1

תוכן הדברים והקשרם יהיו למונחים הבאים הפרושים שלצידם, אלא אם כן  , כהגדרתו להלן,בהסכם

 מחייב אחרת: 

או  "המזמין"

 "הרשות"

או כל גוף ו/או גופים אחרים אליהם תעביר את זכויותיה רשות ניקוז כנרת ו/

וחובותיה על פי ההסכם, ולרבות כל אדם המורשה בכתב על ידה לפעול בשמה 

 ובמקומה לצורך ההסכם

הגורם הקבלני אשר שמו מפורט בכותרת של ההסכם, לרבות נציגיו של הקבלן  "הקבלן"

קבלן משנה מטעמו הפועל ומורשיו המוסמכים וכל הפועל מטעמו, ולרבות כל 

בשמו או עבורו בביצוע העבודות כהגדרתן להלן או כל חלק מהן, אם המזמין התיר 

 בכתב לקבלן להעסיק קבלני משנה כאמור.

מסמך זה אשר מסומן מסמך ה', וכן כל מסמכיו, נספחיו וצרופותיו וכן כל מסמך  "ההסכם"

ביצוע ימסור לקבלן במהלך  אחר שמצורף ו/או יצורף אליהם, לרבות אלו שהמזמין

)כגון: תשריטים, כתבי כמויות, מפרטי ביצוע(, כל אלה מהווים חלק בלתי  העבודה

 נפרד מההסכם.

או  "המנהל"

 "המפקח"

עבודות ו/או מי שימונה במקומו על ידי המזמין מעת לעת, למנהל המהנדס המזמין 

המקצועי של המזמין כוחו -הינו בא הפרויקט מנהל .ולפיקוח עליהן מטעם המזמין

בפרוייקט והקבלן יקבל באמצעותו בלבד את כל ההוראות והתכניות בקשר עם 

 ביצוע העבודות.

 "אתר העבודות"

 "האתר"או 

 .האתר המפורט בתוכניות הביצוע

על  ע התחייבויותיו בגין העבודההסכום שיגיע לקבלן מאת המזמין בתמורה לביצו "התמורה"

 אן ובמועדן ולשביעות רצון המזמין והמנהל.פי הוראות הסכם זה במלו

או  "התוכניות"

"תוכניות 

 הביצוע"

עבודה הכוללות האשר ימסרו לקבלן בסמוך לפני תחילת עדכניות תוכניות 

תשריטים, כתבי כמויות, מפרטים מיוחדים וכל מסמך אחר שיש בו הוראות 

 והנחיות לבצוע העבודה.

"מפרט טכני 

 מיוחד"

לחוברת המכרז והשלמות למפרט  2-וחד המצורף כמסמך גהמפרט הטכני המי

 המיוחדות לעבודה.

"מוקדמות 

 ותנאים כללים"

 לחוברת המכרז. 1-התנאים המפורטים במסמך ג

"תקופת 

 הביצוע"

הקבלן  ואשר במהלכו עלבצו התחלת העבודה משך הזמן אשר יקבע ע"י המזמין 

של המזמין והמנהל. התקופה ו המלאה להשלים את ביצוע העבודה, לשביעות רצונ

תחל במועד מתן צו תחילת עבודה לקבלן, ותסתיים במועד בו הקבלן יקבל את 

 להלן.  30.1תעודת ההשלמה הנזכרת בסעיף 

 ימים קלנדריים "ימים"
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 ואי ההתאמות ביניהם  ההסכם מסמכי .2

חיהם וצרופותיהם, חתומים על ידי הצדדים, מהווים חלקי עיקרי ובלתי שלהלן על כל נספ המסמכים .2.1

 נפרד מההסכם:

 מסמכי המכרז על כל נספחיהם )אינו מצורף(  מסמך א' 

המפרט הכללי לעבודות בניין של הועדה הבין משרדית )אוגדן כחול( על כל פרקיו    מסמך ב' 

דמות בהוצאתם העדכנית מוק 00הרלוונטיים ומפרטים כללים אחרים, לרבות פרק 

 אינו מצורף –כולל אופני מדידה ותכולת מחירים המצורפים לפרקים אלה 

 המפרט המיוחד 1- מסמך ג'                 

 אופני מדידה ומחירים 2-מסמך ג'                 

 רשימת תכניות      3-מסמך ג'                  

 ות והצעת המחיר )כתב כמויות(סעיפי העבוד מסמך ד'                  

 ההסכם  ה'מסמך                  

 נספח ביטוח - 1נספח 

 ערבות הביצוע -2נספח 

 ערבות הבדק - 3נספח 

 היעדר תביעות /כתב ויתור -4נספח 

 העסקת קבלני משנה -5נספח 

כמויות, השלמות למפרטים  תכנית עבודה מפורטת, תשריטים, כתבי -6נספח 

 מיוחדים

 נספח בטיחותו'       מסמך 

 אינו מצורף –מחירון מאגר בנייה ותשתיות של "דקל" העדכני ביותר מסמך ז'           
 

בכל מקרה של סתירה ו/או הבדל ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין הוראות הנספחים ו/או  .2.2

עתו המסמכים השונים המהווים חלק בלתי נפרד מההסכם, תובא הסוגיה להכרעת המנהל שהכר

 בעניין תהא סופית.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוצהר ומוסכם בזאת כי בכל מקרה של סתירה ו/או אי בהירות ו/או דו  .2.3

משמעות ו/או אי התאמה בין הוראות הסכם זה, נספחיו ו/או מסמכיו בינם לבין עצמם אשר לא ניתן 

לעיל, כי אז יחולו תמיד אותם הוראות וייוחסו תמיד אותם  2.2לפותרם בעזרת הוראות סעיף קטן 

פירושים הנותנים למזמין את מירב הזכויות ויחול תמיד הפירוש שיהיה לטובת המזמין בנסיבות 

העניין. הוראות הסכם זה יפורשו תמיד כבאות להוסיף על זכויות המזמין ולא כבאות לגרוע מהן. 

הר כי בכל מקרה של סתירה ו/או אי בהירות ו/או דו משמעות ו/או אי התאמה בהקשר זה אף יוב

כאמור, יהא המנהל רשאי לקבוע את הפרשנות הנכונה ו/או לתקן את אי הבהירות, הסתירה או אי 

ההתאמה, לפי שיקול דעתו המוחלט, והקבלן לא יהא רשאי להעלות כל טענה בעניין קביעת המנהל 

 כאמור.

ירה בין הוראה אחת מהוראות ההסכם להוראה אחרת בו או שהיה הקבלן מסופק גילה הקבלן סת .2.4

יפנה הקבלן בכתב למנהל והמנהל יתן הוראות  –בפירושו הנכון של מסמך ממסמכיו או כל חלק הימנו 

בכתב, לרבות תכניות אשר יצורפו לפי הצורך, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו ופירוש זה יחייב את 

ה כאמור לא יבצע הקבלן כל פעולה אשר הוא מסופק לגביה וזאת עד רועניין. במקהקבלן לכל דבר 

 לקבלת הנחיית המנהל.

לעיל,  2.4במקרה והקבלן לא יגלה סתירה או אי התאמה אשר היה עליו לגלות לפי סעיף קטן  .2.5

עות, יהיה על הקבלן לשאת בעלות העבודה ובכל ושכתוצאה מכך בוצעה עבודה כלשהי על פי ט 64



 

ההוצאות שיידרשו לתיקון הטעות. המנהל יכריע בכל פירוש הנוגע לאי התאמה או סתירה כאמור לעיל 

 והחלטתו תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

 בדיקת הוראות ההסכם .3

הקבלן מצהיר כי כל תנאי ההסכם נהירים לו, כי הוא בחן את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע  .3.1

. הקבלן לא יהיה רשאי וסביבתו ודרכי הגישה אליוהעבודות ו/או הנובעים מהם, לרבות אתר העבודה 

לעיל  לבסס שום תביעות כספיות ו/או אחרות לרבות הארכת לוחות הזמנים ותקופת הביצוע כהגדרתם

ולהלן, עקב אי ידיעה של תנאי כלשהו מתנאי ההסכם, או בגין אי ידיעה או אי הכרת תנאי כלשהו 

 להלן. 10הקשור בביצועו של הסכם זה ו/או נובע ממנו, ולרבות בהתאם לאמור בסעיף 

דק היטב את כל התנאים הקשורים לביצוע בנוסף לאמור לעיל, מצהיר בזאת הקבלן כי הוא ב .3.2

התחייבויותיו על פי הסכם זה, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, בנוגע לאספקת החומרים, הציוד, 

כוח האדם ויתר הנתונים אשר יהיו דרושים לביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם ובמועדים הנקובים 

חסור בכל אחה או בחלק מהם. הקבלן מצהיר בזאת בו, והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה בדבר מ

שיש כי בידיו כל הדרוש לביצוע התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז וההסכם במלואם ובמועדם או 

 באפשרותו להשיגם מבעוד מועד.

 ביצוע העבודהתקופת  .4

ע על הקבלן יחל בעבודה במועד שיקבע על ידי המזמין בצו התחלת העבודה ויסיימה במועד אשר יקב .4.1

 (. "תקופת הביצוע")להלן:  ידי המזמין בצו התחלת העבודה, ועל פי שיקול דעתו המוחלט של המזמין

מובהר כי התקופה שתיקבע על ידי המזמין כוללת את תקופת ההתארגנות ואת תקופת הביצוע בפועל,  .4.2

 (."לוח הזמנים"עד להשלמת העבודה המזדמנת לשביעות רצון המזמין והמנהל )להלן: 

ת בשל אופי לי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יהא המזמין רשאי להורות על פיצול מועדי העבודה, וזאמב

, שיקולי וצרכי המזמין, לרבות ביצוע עבודות נוספות שיידרשו באתר העבודה על ידי קבלנים העבודה

וע קבלת אורכה בביצאחרים. מובהר ומוסכם כי פיצול מועדי העבודה כאמור לא יהווה עילה ל

, ולא יזכה את הקבלן בכל פיצוי ו/או תמורה נוספת מאת המזמין, לרבות בגין כל היערכות העבודה

 ו/או התארגנות ו/או הזמנת ציוד ו/או הקצאת כוח אדם בשל פיצול העבודות. 

להלן, המהווים תנאי מוקדם ומתלה  12.2על הקבלן יהא לעמוד בתנאים והדרישות המפורטים בסעיף  .4.3

לא  ימים ממועד קבלת צו התחלת עבודה. 7וזאת תוך לתחילת ביצוע עבודה על פי צו התחלת עבודה, 

להלן בתוך המועד הנ"ל, והמזמין לא האריך  12.2עמד הקבלן בתנאים ובדרישות המפורטים בסעיף 

ב את המועד, יהא רשאי המזמין לבחור קבלן אחר לביצוע העבודה, ובמקרה כאמור לקבלן לא בכת

 תהא כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כנגד המזמין.

 תפקידיו וסמכויותיו של המנהל .5

וכל לבדוק את טיב  , רשאי לבדוק את העבודה ולהשגיח על ביצועההמנהל ו/או מי שימונה על ידו .5.1

. כן רשאי ידי הקבלן בביצוע העבודה ש הקבלן ואת טיב המלאכה הנעשית עלהחומרים בהם משתמ

המנהל לבדוק אם הקבלן מפרש ומבצע כהלכה את ההסכם ואת הוראותיו, ועל הקבלן לספק למנהל 

 את כל המידע הדרוש לצורך הבדיקות הנ"ל.

. מבלי לגרוע ביצוע העבודה יהיה נתון לפיקוח המנהל, והעבודה תבוצע לשביעות רצונו המלאה .5.2

מכלליות האמור לעיל ומכל סמכות אחרת שניתנה למנהל על פי הסכם זה, המנהל יכריע בלעדית 

וסופית בכל שאלה שתתעורר בקשר עם אופן ביצוע העבודה, טיבה ומועדיה ובקשר עם איכות וסוג 

מחדל החומרים שהקבלן ישתמש בהם בביצוע העבודה. שום דבר האמור בסעיף זה, ושום מעשה או 

מצד המנהל, לא יפטור את הקבלן מאחריותו למילוי תנאי הסכם זה ולביצוע העבודה בהתאם 
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 סעיף קטן זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

ו כל סמכויות המזמין ו/או המנהל המפורטות בהסכם זה לא ישחררו את הקבלן מאחריות  .5.3

והתחייבויותיו על פי ההסכם ולרבות לאופן וטיב ביצוע העבודה. מוסכם בזאת במפורש כי הקבלן לא 

יוכל לבוא בטענה ו/או בתביעה כלשהי בגין פיקוח ו/או ניהול כושל ו/או לא משביע רצון מצד המזמין, 

לואם והוא בלבד יהיה האחראי בכל מקרה לביצוע העבודה והתחייבויותיו כמפורט בהסכם במ

 ובמועדם ולשביעות רצון המזמין.

המנהל רשאי לקבוע לקבלן בכל עת ובכל שלב את הקדימות של כל עבודה או חלק ממנה, והקבלן יהיה  .5.4

חייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר הקדימויות שייקבע על ידי המנהל, ומבלי שהדבר יזכה את 

 הקבלן בדחייה כלשהי בלוחות הזמנים.

 ניהול יומן עבודה .6

אשר בו ירשום הקבלן מדי יום ביומו את כל הפרטים  קבלן ינהל יומן עבודה במשך כל תקופת הביצועה .6.1

ידו ביומן העבודה יהיו -הנוגעים למהלך ביצוע העבודות. הקבלן מתחייב שכל הפרטים שיירשמו על

טי היומן ישמש, לפי הצורך, בנוסף לרישום פר נכונים וישקפו במלואם את מהלך ביצוע העבודות.

 לן. העבודות, גם למתן הוראות בכתב לקב

ידי המנהל, בין בנוכחות הקבלן ובין שלא בנוכחותו, תחייב את הקבלן. -כל הוראה שתכתב ביומן על .6.2

. העתק מהיומן ידי הקבלן או מיופה כוחו או מנהל העבודות מטעמו-היומן ייחתם מדי יום ביומו על

 .במועד השלמת העבודהוכן ל פי דרישתו מעת לעת עפעם בשבוע לפחות או מסר למנהל יי

הקבלן יצרף ליומן העבודה תעודות שונות הקשורות לבצוע העבודה, כגון: תעודות משלוח של חומרים,  .6.3

תעודות בדיקת מעבדה לאיכות החומרים והעבודה, תעודות שקילה, תעודות ואישורי הטמנת פסולת 

וכן כל תעודה/ מסמך אחר שנדרש  ,ל הקבלןבאתר הטמנה מורשה, חשבוניות תשלום מספקים שונים ש

ע"י המנהל. עותק מכל תעודה/מסמך כנ"ל יועבר לידי המנהל מייד עם בצוע המטלה שהתעודה מעידה 

עליה או לכל היותר פעם בשבוע עם מסירת העתק יומן העבודה ע"פ דרישת המנהל וכן במועד השלמת 

 העבודה.

 בלן ביומן מדי יום ביומו פרטים כדלקמן:מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ירשום הק .6.4

 ידי הקבלן בביצוע העבודות.-מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים על .6.4.1

כמויות החומרים למיניהם המובאים לאתר העבודות והכמויות שהושקעו בביצוע העבודות או  .6.4.2

 .בצרוף תעודות משלוח ושקילה המוצאים ממנו

 הציוד הנמצא באתר העבודות. .6.4.3

 וד בביצוע העבודות.השימוש בצי .6.4.4

 תנאי מזג אויר השוררים באתר העבודות. .6.4.5

 תקלות והפרעות בביצוע העבודות במשך היום. .6.4.6

 ההתקדמות בביצוע העבודות במשך היום. .6.4.7

לרבות הוראות לעבודות נוספות ו/או לביצוע שינויים  ידי המנהל-ות שניתנו לקבלן עלהורא .6.4.8

 בביצוע העבודות.

 ביצוע העבודות. הערות והנחיות המנהל בדבר מהלך .6.4.9

 יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות. אשר לדעת המנהל כל דבר אחר .6.4.10

רישום מלא ושוטף של כל התכניות שנמסרו לקבלן, תוך ציון מספריהם הסידוריים ומספר  .6.4.11

 או סימון השינוי.
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ן באורח לקבלן לרשום ביומן העבודה בין במועד מסויים ובי הכל פרט אחר שהמנהל יור .6.4.12

 שוטף.

 הסבת ההסכם או המחאתו .7

הקבלן אינו רשאי להסב ו/או להמחות לאחר את ההסכם או כל חלק הימנו וכן אין הוא רשאי להעביר,  .7.1

להמחות או למסור לאחר כל זכות מזכויותיו על פי ההסכם, לרבות זכותו לקבלת התמורה בגין ביצוע 

 לתנאי ההסכמה.העבודה, אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב, ובהתאם 

הקבלן אינו רשאי למסור לאחר, לרבות לקבלן משנה מטעמו, את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן,  .7.2

אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב. המזמין יהיה רשאי לסרב ליתן את הסכמתו כאמור מכל סיבה 

שתבוצע  שהיא ומבלי לנמק את החלטתו, או להסכים בתנאים שימצא לנכון. כל הסבה ו/או המחאה

שלא על פי האמור לעיל לא תחייב את המזמין. ניתנה הסכמת המזמין למסור עבודה ו/או חלק ממנה 

 להסכם זה לעניין העסקת קבלני משנה. 5נספח יחולו הוראות  –לקבלן משנה מטעם הקבלן 

 ם.סעיף קטן זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ההסכ

נתן המזמין את הסכמתו להעסקת קבלן משנה מטעם הקבלן ו/או כל גורם אחר בביצוע חלק כלשהו  .7.3

אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו על פי ההסכם  –של העבודה 

 והקבלן יישא באחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחדל של קבלן המשנה ו/או הגורם האחר האמורים.

יהא רשאי בכל עת ועל פי שיקול דעתו להעביר את זכויותיו ו/או חובותיו על פי הסכם זה המזמין  .7.4

טחונות המוסדרים תחת  הסכם זה לאחר, ובלבד שמי שהועברו לו הזכויות ילאחר, לרבות הסבת הב

שא בכל התחייבויות המזמין כלפי הקבלן על פי הסכם זה. הוסבו זכויות המזמין יוהחובות כאמור, י

ר, תימסר על כך הודעה לקבלן, ומאותו מועד יידרש הקבלן למלא אחר כל התחייבויותיו על פי כאמו

 הסכם זה מול המוסב.

 אספקת תכניות .8

ע על ידי הקבלן. עם השלמת שתימסר לביצו העבודההמזמין ימסור לקבלן תכניות ביצוע מפורטות בגין  .8.1

 יחזיר הקבלן למזמין את כל התוכניות שברשותו. העבודה

צהר בזה כי התוכניות יהוו רכושו הבלעדי של המזמין והוא יהא בעל כל הזכויות לרבות זכויות מו .8.2

היוצרים לגביהן והקבלן מתחייב לשמור על תוכנן בסוד, לא להכין מהן העתקים ולא להעבירן לידי כל 

ות לידיו אדם ו/או גוף שלא לצורך ביצוע העבודות. הקבלן מאשר ומצהיר בזה כי הוא יקבל את התוכני

כנאמן לתקופת ביצוע העבודות ולצורך ביצוען בלבד, ואסור לו להשתמש בהן בכל אופן שהוא ולכל 

מטרה אחרת, או למסור את תוכנן ו/או איזה חלק מהן לאחרים שאין להם קשר ישיר לביצוע 

 ק מהן.העבודות. הקבלן מוותר בזה באופן מפורש ומוחלט על כל זכות עכבון בקשר לתוכניות ו/או חל

 –כל הוראה שתינתן על ידי המנהל במהלך ביצוע העבודה תיחשב כאילו פורטה בהסכם זה מראש  .8.3

בתנאי שפרטים אלה כרוכים באופן מקצועי מקובל בתיאור העבודה, בתוכנית ובמפרטים. במקרה 

 כאמור הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או תשלום נוספים או לארכה בלוחות הזמנים.

 בודות לשביעות רצון המזמיןביצוע הע .9

על פי המכרז והסכם זה באופן מעולה, לשביעות רצונם של המזמין והמנהל,  הקבלן יבצע את העבודה .9.1

וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיהם של המזמין והמנהל, בין שפורטו בהסכם ובין שאינן מפורטות 

 בו.

 מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.סעיף קטן זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי 

ברמה, באיכות ובטיב  את העבודהעל אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, מתחייב הקבלן לבצע  .9.2

מעולים ומשובחים ביותר ולרבות להשתמש לשם כך בכוח אדם, חומרים, כלים, ציוד, מכונות וכל 

וראות כל דין. הקבלן מצהיר ומאשר אמצעי אחר ברמה, באיכות ובטיב מעולים ותוך ביצוען על פי ה 67



 

בזאת, שידוע לו כי רמתן, איכותן וטיבן של העבודות, הינם עיקרו, בסיסו ויסודו של הסכם זה וכי 

 בהסכם זה אלמלא התחייבותו האמור לעיל. עמוהמזמין לא היה מתקשר 

 

 הכנה לביצוע ולוחות זמנים -פרק ב'

 בדיקות מוקדמות .10

לעיל, רואים את הקבלן כמודע לכך כי ייתכן ועבודות מסוימות עשויות  3.1בנוסף להוראות סעיף  .10.1

בצע בחודשי החורף, על כל המשמעות הקיימת לכך מבחינת זרימת הנחלים ומקורות המים בהן תלה

הקשורים בכך וכן את  תתבצענה העבודות, וכי הוא נוטל בזה מראש את כל הסיכונים הנובעים ו/או

האחריות לביצוע העבודות ולטיב ועמידות ציוד העבודות בתנאי מזג האויר, וזאת בתקופת הביצוע 

 ובתקופת הבדק ועל פי לוחות הזמנים כמפורט להלן בהסכם זה, וללא כל סטייה מהם.

 

 

 לוח הזמנים לתקופת הביצוע .11

יקבע על פי שיקול דעתו המוחלט של לעיל, לוח הזמנים לביצוע העבודה  4מבלי לגרוע מהוראות סעיף  .11.1

 בלן במעמד מסירת צו התחלת עבודה.המזמין. הודעה על לוח הזמנים תימסר לק

למזמין שמורה הזכות לעדכן, בכל עת שימצא לנכון, את לוח הזמנים, לשנות את סדר ביצוע שלבי  .11.2

קבוע להם מועדים ו/או לעדכן את סדרי העדיפויות, והכל לפי שיקול דעתו העבודה ו/או להם ל

 המוחלט והבלעדי.

, הקבלן יציג בפני המזמין לוח זמנים מפורט צו התחלת העבודה ימסר לקבלןישימים מהמועד  7 בתוך .11.3

 המפורט הזמנים לוח את יתקןאו /ו יאשר המנהל(. "מפורט זמנים"לוח לביצוע )לוח גנט( )להלן: 

 ויחייב מההסכם חלק יהיה הוא, המנהל"י ע המפורט הזמנים לוח ומשאושר, דעתו לשיקול בהתאם

את כל שלבי בצוע העבודה עד להשלמתה ומסירתה . לוח הזמנים המפורט יכלול, בין היתר, הקבלן את

 למזמין, תאריכים ותקופות  של הפסקות בעבודה בגלל ימי חג וכיו"ב.

לוח הזמנים המפורט על ידי המנהל ויחייב את  יקבעזמנים מפורט,  לוח במועדהמציא הקבלן  לא .11.4

הקבלן. במקרה כאמור, המזמין יהיה רשאי לחייב את הקבלן בכל ההוצאות הכרוכות ו/או נובעות 

 בתכנון לוח הזמנים המפורט, לרבות זמן עבודה של המנהל ו/או מי מטעמו. 

 לדרושפי שיקול דעתו ועל פי צרכי המזמין  בזאת למען הסר ספק כי המנהל יהיה רשאי על מובהר .11.5

, לרבות סדר ביצוע שלבי המפורט הזמנים לוח את לעת מעת לשנותאו /ו לעדכןאו /ו לתקןמהקבלן 

העבודה השונים, או לתקן ו/או לעדכן ו/או לשנות בעצמו את לוח הזמנים המפורט, והקבלן מתחייב 

 .המעודכן המפורטלעמוד בלוח הזמנים 

ח למזמין בכתב אחת לחודש או בתדירות אחרת כפי שיורה המנהל, על התקדמות ביצוע הקבלן ידוו .11.6

 העבודה ועל עמידתו בלוח הזמנים המפורט.

למען הסר ספק מובהר כי כל הפעולות המפורטות בפרק זה, כלולות בתמורה בכתב הכמויות על פי  .11.7

 י לכל תשלום נוסף בגינן.מחירי היחידות בהן נקב הקבלן בכתב הכמויות, והקבלן לא יהיה זכא

: עיכוב בביצוע העבודות ו/או בגמר ביצוען ו/או צורך במהלך תקופת הביצוע וןעיכוב וכוח עלי .11.8

אשר לקבלן לא היתה  , עקב נסיבות של כוח עליוןבמהלך תקופת הביצוע כהגדרתה לעילבהארכתן 

סכם זה על ידי הקבלן, שליטה עליהן והוא לא יכול היה לצפותן ו/או למונען לא יחשבו להפרת ה

והקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי ו/או לתשלום נוסף כלשהו בגינן. מוסכם בזאת כי במקרה והעיכוב 

ימים, יהיה המזמין  90כתוצאה מכוח עליון כאמור לעיל יאריך את תקופת הביצוע בתקופה העולה על 

יעה כלשהיא כלפי משנהו, רשאי לבטל את העבודה המזדמנת שנמסרה לקבלן, ולשום צד לא תעמוד תב 68



 

ובלבד שהמזמין ישלם לקבלן את התמורה המגיעה לו על פי הסכם זה בגין העבודות שביצע בפועל על 

 אותו שלב, על פי כתב הכמויות שיקבע לצורך אותה עבודה.

פירושו: מלחמה, פעולות איבה המבוצעות על ידי כוחות סדירים או בלתי  "כוח עליון"לצרכי הסכם זה 

ים, פלישת אויב, פעולות מדינה אויבת או קרבות המשפיעים ישירות על יכולת הקבלן לבצע את סדיר

העבודה, וכל נסיבה אחרת המשפיעה ישירות על יכולת הקבלן לבצע את העבודה ואשר לדעת המנהל 

ויר, לרבות ולקבלן לא היתה שליטה עליה והוא לא יכול היה לצפותה או למנעה, ובלבד שתנאי מזג הא

ימי גשם, שלג, רוח, חום, קור, שטפונות, ו/או שירות מילואים ו/או מחסור בחומרים ו/או בכלים ו/או 

בציוד, שביתות ו/או השבתות וכיוצ"ב ו/או המצב הנוכחי במשק של היעדר ו/או קשיים בהשגת עובדים 

יה בישראל, לעבודות בנייה מיהודה, שומרון וחבל עזה ו/או השגת עובדים זרים לשם העסקתם בבני

ולרבות החרפת המצב כאמור, לא יהווה ולא ייחשב כוח עליון ולא יזכה את הקבלן בארכה כלשהי של 

 תקופת הביצוע.

 החלטותיו של המנהל בדבר אילו נסיבות יחשבו כוח עליון תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור.

 מהלך ביצוע העבודות -פרק ג'

 התחלת ביצוע העבודה .12

 ."צו התחלת עבודה"לפי הוראת המזמין בכתב שתקרא יצוע העבודה ל בבהקבלן יח .12.1

יהיה כפוף לעמידת הקבלן בכל התנאים והדרישות שלהלן  העבודהצו התחלת  כניסתו לתוקף של .12.2

 (:"המוקדמים"התנאים במצטבר )להלן ביחד: 

המצאת תכניות העבודה, המפרטים והתשריטים שימסרו לקבלן לצורך ביצוע העבודה  .12.2.1

 ומים בשולי כל דף על ידי מורשי החתימה של הקבלן.כשהם חת

 להסכם(.  2ובנספח להלן ) 45המצאת ערבות ביצוע כאמור בסעיף  .12.2.2

 (.להסכם 1ובנספח להלן ) 52המצאת אישור קיום ביטוחים כאמור בסעיף  .12.2.3

 לעיל. 11.3הצגת לוח זמנים ותוכנית עבודה מפורטים לאישור המנהל, כאמור בסעיף  .12.2.4

 לתוכניות בהתאם רלבנטיים רשותאו /ו גוף מכל הנדרשים וההיתרים האישורים מלוא הצגת .12.2.5

, הוט, חשמל חברת, בזק ןכגו תשתית גורמי של אישורים לרבות, הביצוע ולמפרטי העבודה

"ג, קק"ל, רט, העתיקות רשות, ישראל מקרקעי מרשות אישורים', וכו מים תאגידי, מקורות

רשויות מקומיות, הסכמים עם אתרים מורשים להטמנת פסולת, הסכמים עם מעבדה לבדיקת 

 . חומרים ועבודה )מצעים, אספלט וכו'(, והכל בהתאם לסוג העבודה ולהנחת דעתו של המנהל

 מנהל: הבאים הצוות אנשי את הכולל המזמין לאישור הקבלן של הביצוע צוותפרטי  הצגת .12.2.6

וכן את רשימת הציוד והכלים  מנהל העבודה וכו' ,מוסמך מודד, הפרויקט מהנדס, הפרויקט

כלים הנושאים מספר רישוי כדוגמת כלי רכב, ימסור  שישמשו את הקבלן בביצוע העבודה.

  י הרישוי.הקבלן למזמין את מספר

הקבלן יציג את פרטי קבלני  –ככל וניתנה הסכמה בכתב ע"י המזמין להעסקת קבלני משנה  .12.2.7

 המשנה מטעמו, כולל רישיונות והסמכות על פי דרישת הרשויות.

למען הסר ספק, מובהר כי המזמין יהיה רשאי להוסיף בצו התחלת העבודה תנאים מוקדמים נוספים 

התחלת העבודה, וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של כתנאי לכניסתו לתוקף של צו 

המזמין/המנהל, ואלה יתווספו לתנאים המוקדמים שלעיל. במקרה כאמור הקבלן יהיה חייב למלא גם 

אחר התנאים המוקדמים הנוספים שיקבעו בצו התחלת העבודה, וזאת בנוסף לביצוע כל התנאים 

 המוקדמים שלעיל.  
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מפורטים לצורך מנת לגרום לכך שיתמלאו כל התנאים המוקדמים ה הקבלן ינקוט בכל פעולה על

מסר לו, וזאת בתוך התקופה שנקבעה לכך על ידי המזמין בצו יצו התחלת עבודה שי כניסתו לתוקף של

התחלת העבודה. המנהל יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את התקופה להתקיימות 

ר בכתב לקבלן, וזאת במקרה שבו הוכח למנהל כי הקבלן עשה את התנאים המוקדמים בהודעה שתימס

כל הדרוש על מנת לקיים את התנאים המוקדמים, וכי התנאים המוקדמים טרם מולאו בשל נסיבות 

 שאינן תלויות בקבלן ו/או במי מטעמו.

דה הקבלן לא יהא זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי מאת המזמין במקרה של עיכוב בתחילת ביצוע העבו .12.3

קצאת כוח אדם ו/או המצאת הכאמור, לרבות בגין כל היערכות ו/או התארגנות ו/או הזמנת ציוד ו/או 

 מסמכים ואישורים הנדרשים ממנו עד לאותו מועד.

לאחר קבלת צו התחלת עבודה והמצאת כל המסמכים והאישורים הנזכרים לעיל, תחל תקופת  .12.4

ות מול הגורמים הרלבנטיים, וכן יבצע הקבלן את התארגנות, במהלכה ישלים הקבלן את תיאום העבוד

 הפעולות הבאות:

תאום העבודה מול גורמים שונים בהתאם לסוג העבודה ומיקומה )כגון: רשויות מקומיות,  .12.4.1

רשות העתיקות, חברת החשמל, חברות כבלים, בזק, מקורות, תאגידי מים וביוב, רמ"י, רט"ג, 

 קק"ל וכיו"ב .

 כל אמצעי הבטיחות הנדרשים.הקמת אתר התארגנות כולל  .12.4.2

 התקשרות עם מעבדה לבדיקות חומרים, התקשרות עם אתרי הטמנת פסולת ככל שיידרש  .12.4.3

 סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 
 מועד השלמת העבודות .13

עבודה, ובלבד שאם ניתנה ההתחלת הקבלן מתחייב להשלים את העבודות בתוך התקופה הנקובה בצו  .13.1

להלן, יוארך המועד להשלמת העבודות כקבוע  14לקבלן ארכה להשלמת העבודות בהתאם לסעיף 

 בסעיף האמור.

 זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.קטן סעיף 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל תנאי מפורש בהסכם לגבי השלמתו ו/או ביצועו המוקדם של כל חלק  .13.2

 מסוים מהעבודות.

 
 דהארכה להשלמת ביצוע העבו .14

במידה ותינתן לקבלן פקודת שינויים המחייבת ביצוע עבודות נוספות על אלו המפורטות בתוכניות  .14.1

עבודות אחרות שהיה על הקבלן לבצע, רשאי המנהל,  שנמסרו לו בתחילת העבודה, ומאידך לא צומצמו

 לקבוע כי כתוצאה מהעבודות הנוספות תחול דחיה במועד השלמת העבודות.

 קביעת המנהל תעשה בכתב ותהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

ניתנה פקודת שינויים המחייבת ביטול של חלק מהעבודה ו/או צמצום היקף העבודה שעל הקבלן לבצע  .14.2

הזמנת העבודה, רשאי המנהל לקבוע כי כתוצאה מכך תקוצר תקופת הביצוע. קביעת מנהל  על פי

 תיעשה בכתב ותהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר במפורש כי יתכנו אירועים ופעילויות שונים שיתחרשו באתר  .14.3

פעילויות כאמור ייעשו בתיאום עם העבודות או בסמוך לו במקביל לביצוע העבודות. האירועים וה

הקבלן ככל שניתן, לא יהוו עילה לבקשה לקבלת אורכה כאמור בסעיף זה לעיל, ולא ישפיעו על לוחות 

 הזמנים כפי שיקבעו על ידי המזמין ו/או המנהל.
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 קצב ביצוע העבודות .15

די בכדי להבטיח את אם בכל זמן שהוא המזמין ו/או המנהל יהיו בדעה כי קצב ביצוע העבודות איטי מי .15.1

השלמת העבודות ו/או כל חלק מהם בזמן הקבוע, או תוך הארכה, באם ניתנה, להשלמתן, יודיע 

המזמין ו/או המנהל לקבלן בכתב והקבלן ינקוט מיד בכל האמצעים הדרושים בכדי להבטיח את 

 הל בכתב. השלמת העבודות תוך הזמן, או תוך הארכה שנקבעה להשלמה ויודיע עליהם למזמין ולמנ

 זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.קטן סעיף 

אם יהיה צורך לדעת המזמין ו/או המנהל בכל זמן שהוא, להחיש את קצב ביצוע העבודות מכפי שיקבע  .15.2

כתב אל הקבלן בלוחות הזמנים לרבות כל ארכה, ככל שתינתן לקבלן, יפנו המזמין ו/או המנהל ב

והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת קצב ביצוע העבודות המבוקשות. כן מתחייב הקבלן 

 למלא אחר כל הוראות המנהל לצורך זה, בנוגע לשעות עבודה, ימי עבודה ושיטות עבודה.

 הפסקת ביצוע העבודות .16

זמן מסוים או לצמיתות לפי הקבלן יפסיק את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, ומכל סיבה שהיא, ל .16.1

הוראה בכתב מאת המזמין ו/או המנהל ובהתאם לתנאיה ולתקופה שיצוינו בהוראה ולא יחדשם אלא 

אם ניתנה לו על ידי המזמין ו/או המנהל הוראה בכתב על כך. בגין הפסקת העבודות לצמיתות תינתן 

 יום מראש לפחות. 14לקבלן התראה בכתב של 

לעיל, ינקוט הקבלן באמצעים להבטחת  16.1כולן או מקצתן, לפי סעיף קטן  הופסק ביצוע העבודות, .16.2

 העבודות ולהגנתן לפי הצורך ועל פי הוראות המנהל ולשביעות רצונו.

ו למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכל דבר אחר האמור בהסכם, מוסכם ומובהר בזאת כי המזמין ו/א .16.3

המנהל יהיו זכאים להורות לקבלן להפסיק את ביצוע העבודות ו/או כל חלק מהן זמנית ו/או לצמיתות 

וזאת בכל עת ומכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי, מבלי שהדבר יחשב להפרת 

 ההסכם.

א לפני שקבלן הופסק ביצוע העבודות, כולן ו/או מקצתן לצמיתות אחרי מסירת צו התחלת עבודה אך ל .16.4

החל בפועל בביצוע העבודה, לא יהיה הקבלן זכאי לתשלום כלשהו מהמזמין ו/או המנהל ו/או כל גורם 

 אחר.

יהא הקבלן זכאי לתשלום  –נגרמה הפסקת ביצוע העבודה כתוצאה מהפרת ההסכם על ידי הקבלן  .16.5

י לנכותו על פי הוראות מאת המזמין בגין העבודות שבוצעו עד הפסקתן, בניכוי כל סכום שהמזמין זכא

הסכם זה ועל פי הוראות כל דין. אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע ו/או לגרוע מזכותו של המזמין לתבוע 

 פיצויים ו/או כל סעד אחר מאת הקבלן על פי ההסכם ו/או כל דין.

נגרמה הפסקת ביצוע העבודות שלא כתוצאה מהפרת ההסכם על ידי הקבלן או כתוצאה מנסיבות  .16.6

יהא הקבלן זכאי לתשלום מהמזמין בגין העבודות שבוצעו עד  –קבלן לא יכול היה לשלוט בהן שה

 הפסקתן, ולא יהא זכאי לכל פיצוי אחר מעבר לכך.

ומוסכם בזאת כי בכל מקרה בו הופסק ביצוע העבודות על ידי הקבלן כאמור מוצהר למען הסר ספק  .16.7

ופסק לצמיתות שלא כתוצאה מהפרת ההסכם על בסעיף זה לעיל, ולרבות במקרה שביצוע העבודות ה

ידי הקבלן, יהיה המזמין רשאי להמשיך בכל עת את ביצוען כולן ו/או חלקן בעצמו ו/או באמצעות כל 

קבלן אחר ו/או גורם אחר אשר יבחר על ידו ועל פי שיקול דעתו המוחלט, ולקבלן לא תהיינה כל 

משיך בביצוע הוע מכלליות האמור לעיל תביעה לתביעות ו/או דרישות בקשר לכך לרבות ומבלי לגר

 העבודות על פי הוראות ההסכם.

 ככל ובאתר העבודה יעבדו במקביל לקבלן גם קבלנים אחרים, יחולו ההוראות הבאות: .16.8

 הקבלנים האחרים יבחרו על ידי המזמין. .16.8.1
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הקבלן מתחייב בזאת לא להפריע לעבודת הקבלנים האחרים והגורמים האחרים אשר יבצעו  .16.8.2

מרים ובדרכי הגישה של הקבלנים ועבודות באתר העבודות ו/או מחוצה לו, לא לפגוע בציוד, בח

 האחרים והגורמים האחרים האמורים ולפצותם על כל פגיעה כאמור.

הקבלן מתחייב לשתף ולתאם את פעולותיו עם הקבלנים האחרים ועם כל צד שלישי אשר  .16.8.3

הישמע לכל הוראות המנהל גם ביחס לתאום , ולהין ו/או מי מטעמו עבודיבצע לבקשת המזמ

 ור.הפעולות והעבודות כאמ

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי המנהל הינו הגורם האחראי על תיאום  .16.8.4

בין פעולות ועבודות הקבלן לבין פעולות הקבלנים האחרים או כל גורם שלישי, והקבלן מתחייב 

ם הפעולות כאמור ואף לפנות למנהל מיוזמתו קודם שמע לכל הוראות המנהל באשר לתאוילה

לביצוע כל פעולה המצריכה עריכת תיאום עם הקבלנים האחרים או עם גורם שלישי כלשהו, על 

 מנת לקבל ממנו את הוראותיו.

 השגחה -פרק ד'

 השגחה מטעם הקבלן .17

הנדסה בנאיות, הקבלן או מנהלי העבודה מטעמו, המוסמך והרשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות 

, יהיו מצויים 1988-, וכן מוסמך עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה )עבודת בניה(, תשמ"ח1969-תשכ"ט

 באתר העבודה בכל זמן שבו מבוצעת העבודה וישגיח על ביצועה ברציפות. 

 הרחקת עובדים מאתר העבודה .18

ועסק על ידו באתר הקבלן ימלא כל דרישה מאת המנהל בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל אדם המ

העבודה, אם לדעת המנהל התנהג אותו אדם שלא כשורה, או אינו מוכשר למלא תפקידו, או שהוא נוהג 

ימים  7ימים מועד קבלתה. תוך  7בביצוע תפקידיו. הקבלן ימלא כל דרישה כאמור תוך  תמעשה רשלנו

 ות ברמה זהה לעובד המוחלף.מעת הרחקת אותו עובד כמפורט לעיל ימציא הקבלן עובד מחליף, לכל הפח

 ארגון אתר העבודות, ציוד וניקיון .19

הקבלן יהיה האחראי לביצוע עבודות ניקיון וסילוק פסולת מאתר העבודות )בין שהפסולת נגרמה על  .19.1

ידו ובין על ידי אחרים( לאתר סילוק פסולת מורשה. ניקוי הפסולת יעשה על ידי הקבלן באמצעות 

ורי העבודה השונים כך שלא תהיה הצטברות של פסולת ולכלוך בכל שטחי עובדיו מידי יום ביומו באז

העבודות ללא יוצא מן הכלל. כל הוצאות הניקוי יהיו על חשבון הקבלן, והן כלולות בכתב הכמויות 

 לביצוע העבודה. 

 כל העבודה הנ"ל תיעשה על חשבון הקבלן באחריותו ולשביעות רצון המנהל. לא ניקה ו/או פינה הקבלן .19.2

את הפסולת ממקום ביצוע עבודתו לשביעות רצונו של המנהל ותוך תקופה שנקבעה לו על ידי המנהל, 

רשאי יהיה המנהל לעשות זאת על חשבון הקבלן ולגבות את ההוצאות מהקבלן בכל דרך שתיראה 

 יב הקבלן בהתאם להוראות הסכם זה.זאת מבלי לגרוע מכל פיצוי בו יחולמנהל, ו

 חות ומתקנים באתר העבודהגידור, אמצעי בטי .20

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו גידור ושאר אמצעי בטיחות לאתר העבודה כנדרש על פי כל דין, נוהג  .20.1

 או הוראה מחייבת של רשות מוסמכת בעניין זה.

הקבלן מצהיר כי הוא ועובדיו מכירים ויודעים את חוקי הבטיחות בעבודה לרבות כל התקנות  .20.2

וכי הם מקבלים על עצמם  1970-הוראות פקודת הבטיחות ]נוסח חדש[, תש"להקשורות בבטיחות ואת 

 לנהוג על פיהם במלואם.

הקבלן מתחייב לנהוג בהתאם להוראות הבטיחות של המזמין, לרבות אלו המפורטים בנספח הבטיחות  .20.3

לחוברת המכרז ולהסכם זה. ככל שיידרש, יתייצבו הקבלן ועובדיו אצל ממונה  כמסמך ו'המצורף 
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הבטיחות של המזמין, לתדרוך העובדים. למען הסר ספק אין באמור בסעיף קטן זה כדי לגרוע ו/או 

לשחרר את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה הנדרשים על פי 

 ההסכם והוראות כל דין והנחיות כל רשות מוסכמת.

או נגד המזמין ו/או נגד כל גורם אחר בגין ו/או בקשר הקבלן יהיה אחראי כל תביעות שתוגשנה נגדו ו/ .20.4

לאמור בסעיף זה ומוסכם ומוצבר כי לצורך ביצוע העבודות הקבלן יהיה לכל דבר ועניין גם "מבצע 

 העבודה" וגם "מנהל העבודה" ונוטל על עצמו את כל החובות והאחריות בגין תפקידיו אלו. 

 גם כאשר יעבדו באתר גורמי חוץ. הקבלן יהיה אחראי על בטיחות באתר העבודה .20.5

 

 עובדים -פרק ה'

 

 אספקת כוח אדם על ידי הקבלן .21

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו את כוח האדם הדרוש לביצוע העבודות, את ההשגחה עליהם, את  .21.1

אמצעי התחבורה, וכן כל צורך אחר של עובדיו. למזמין לא תהא כל מחויבות כל שהיא כלפי עובדי 

סר ספק, כוח האדם שעל הקבלן לספק על חשבונו כולל גם את כל המפעילים לכלי הקבלן. למען ה

העבודה הנחוצים לצורך ביצוע העבודה, כשהם בעלי רישיונות מתאימים להפעלת הכלים )משאיות, 

 שופלים, באגרים, מחפרונים, מיכליות מים, ביוביות, מכבשים רוטטים ממונעים וכו'(. 

העבודות עובדים מקצועיים ומנוסים, אשר להם הסמכה מתאימה לביצוע הקבלן מתחייב להעסיק בכל  .21.2

העבודה באיכות הגבוהה ביותר. על הקבלן להחליף מיד כל עובד אשר המנהל ימצאו כבלתי מתאים או 

 בלתי מוכשר לעבודה מקצועית מסוימת.

 

 אספקת כוח אדם ותנאי עבודה .22

מספר הדרוש לשם ביצוע העבודות תוך המועד הקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ומנוסים, ב .22.1

הקבוע לכך בצו התחלת עבודה אשר ימסר לו ע"י המזמין בגין כל עבודה ועבודה בנפרד. בנוסף הקבלן 

מתחייב כי הוא ו/או מי מטעמו יהיו נוכחים במקום ביצוע העבודה בכל יום ובכל שעות העבודה על 

 מנת לפקח ולבקר אחר העבודה.

דים שיועסקו על ידו תאם לכל דין, ישלם שכר עבודה לעובהקבלן יעסיק עובדים רק בהלביצוע העבודה  .22.2

 בביצוע העבודה ויעסיקם תוך קיום תנאי עבודה כנדרש על פי כל דין.

הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש על פי כל דין ועל ידי  .22.3

 מתאימים לכך ככל שנדרש.כל רשות מוסכמת, ולקבל אישורים 

הקבלן מתחייב לשמור על זכויות עובדיו אשר יועסקו בביצוע העבודות, לשלם להם את מלוא שכרם  .22.4

 ולהעניק להם את הזכויות הסוציאליות המלאות המגיעות להם, על פי כל דין וצו הרחבה.

 

 ציוד, חומרים ומלאכה -פרק ו'

 אספקת ציוד וחומרים .23

פירושם כל החומרים שעל הקבלן יהיה לספק למטרת ביצוע העבודה לרבות  "חומרים"לעניין פרק זה  .23.1

אביזרים, מוצרים, בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים, וכן מתקנים וציוד העתידים להיות חלק 

 מהעבודות.
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הקבלן מתחייב לספק על חשבונו, את כל הציוד, הכלים, המתקנים, החומרים, האביזרים, המים,  .23.2

ן היעיל של העבודות כך שאלו יבוצעו בקצב ועהדברים האחרים הדרושים לביצהחשמל, הדלק וכל 

הדרוש ולשביעות רצון המנהל. במהלך כל תקופת ההסכם יראו את הקבלן כמי שכל הדברים הללו 

מצויים ברשותו. נדרשו חיבורים לרשתות המים והחשמל לצורך ביצוע העבודה, יהיה הקבלן לבדו 

 מור על חשבונו לפי כל דין.אחראי להסדרת חיבורים כא

חומרים שסופקו לאתר העבודה למטרת ביצוע העבודה והשלמתה, יעברו לבעלות המזמין במועד  .23.3

 השקעתם בעבודה.

להלן, מחויב הקבלן להוציא ממקום העבודה את  30.1ניתנה תעודת השלמה לעבודות על פי סעיף  .23.4

 ועודפי החומרים השייכים לו, אלא אם וככל אשר הורה המנהל אחרת.הציוד 

המנהל רשאי ליתן הוראה לקבלן לפנות ציוד וחומרים כאמור לעיל מאתר העבודה. נקבע בהוראה  .23.5

מועד להוצאת הציוד והחומרים, חייב הקבלן להוציאם בהקדם האפשרי ולא יאוחר מהמועד שנקבע 

, רשאי המזמין להוציאם מאתר העבודה לכל מקום שיראה בעיניו, כאמור. לא ציית הקבלן להוראה זו

על חשבון הקבלן, והמזמין לא יהיה אחראי לנזק או אובדן שייגרמו להם, זולת נזק במזיד או ברשלנות 

 חמורה על ידי המזמין או מי מטעמו.

 הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים באתר העבודה. .23.6

להלן, רשאי המזמין להשתמש בזכויות המוקנות לו על פי  55מנויים בסעיף בכל אחד מהמקרים ה .23.7

 כאמור. 55אותו סעיף, וזכות השימוש של הקבלן לפי סעיף קטן זה כפופה לזכויות המזמין על פי סעיף 

שאי, אך לא חייב, על פי שיקול דעתו, לפסול בכל עת חומרים שהביא הקבלן לאתר העבודה, המנהל ר .23.8

כולם או חלקם, ולדרוש את החלפתם, אולם אין בעובדה שנמנע מהפעלת סמכותו משום אישור מפורש 

 או משתמע לחומרים שהביא הקבלן.

ען היעיל של העבודות ום לביצהקבלן מצהיר ומתחייב כי ברשותו כל הציוד, הכלים והמתקנים הדרושי .23.9

בקצב הדרוש. במקרה ולפי שיקול דעתו של המנהל, הציוד ו/או הכלים ו/או המתקנים ו/או חלק מהם 

אינו מספיק ו/או אינו מתאים לביצוע העבודות, יהיה על הקבלן להחליפם על חשבונו, לשביעות רצונו 

ות המנהל כאמור תהיינה סופיות ובלתי של המנהל וזאת בתוך פרק הזמן שיקבע על ידי המנהל. החלט

 ניתנות לערעור.

סעיף קטן זה לעיל הינו מעיקרי ההסכם, והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של 

 ההסכם.

מוסכם בזאת כי אין באמור בפרק זה כדי לגרוע מדרישות מיוחדות לגבי חומרים, בדיקות, ציוד  .23.10

 שר יצורפו לתוכניות הביצוע, אלא כדי להוסיף עליהם.ומלאכה, ככל שיפורטו במפרטים א

סעיף זה לעיל, על סעיפי המשנה שבו, הינו מעיקרי ההסכם, והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה 

 הפרה יסודית של ההסכם.

 טיב החומרים והמלאכה    .24

מתחייב  הקבלן ישתמש אך ורק בחומרים וציוד מהמין המשובח ביותר ובכמויות מספיקות, והוא .24.1

 ת תהיה ברמה מעולה.ושהמלאכה שתיעשה בביצוע העבוד

הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע העבודות בהתאם לאמור במפרטים, בתוכניות, בכתב  .24.2

הכמויות ובשאר מסמכי ההסכם. כל החומרים למיניהם יתאימו לדרישות התקנים והמפרטים וכפי 

יתאימו החומרים לסוג המובחר של  –חד של חומרים שנקבע בהסכם. אם מצויים בתקן יותר מסוג א

 החומר, פרט אם נקבע בהסכם סוג אחר מתוך התקן המתאים.

 חומרים שאין לגביהם תו תקן: .24.3
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חומרים מתוצרת הארץ, אשר לגביהם לא קיימים תקנים מתאימים מטעם מכון התקנים  .24.3.1

שות שפורטו בהסכם, יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בהסכם או לדרי –הישראלי 

 לפי קביעת המנהל. –ואם לא פורטו בהסכם 

חומרים מיובאים יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ או לתקנים ישראליים אשר נקבעו  .24.3.2

 בהסכם או לדרישות שפורטו בהסכם.

 חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור בפסקאות שלעיל, חלה על הקבלן. .24.3.3

 חומרים שיש לגביהם תו תקן: .24.4

 מים תקנים ישראליים, ישאו תו תקן או סימן השגחה.חומרים אשר קיי .24.4.1

אם מהחומרים הנדרשים לא קיים חומר הנושא תו תקן או קיים רק חומר אחד בלבד הנושא  .24.4.2

יהיה הקבלן רשאי להציע חומרים שאינם נושאים תו תקן, ואולם  –תו תקן או סימן השגחה 

עניין זה תתקבל על פי שיקול בתנאי שהחומרים המוצעים יתאימו לדרישות התקנים. החלטה ב

 דעתו הבלעדי של המנהל.

 חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור בפסקאות שעליל, חלה על הקבלן. .24.4.3

על הקבלן למסור תעודות אחריות מקוריות או מוטבעות בחותמת "נאמן למקור" ובחתימת הקבלן,  .24.5

העבודה, עבור כל אותם מנופקות על ידי יצרנים או יבואנים, של חומרים ואביזרים המסופקים לאתר 

החומרים והאביזרים שלגביהם קיימת חובה על פי דין על מסירת תעודת אחריות לצרכן או אם הייתה 

 דרישה כזו בהוראות מפרטי הביצוע שנמסרו לקבלן, למרות שלא קיימת לגביהם חובה על פי דין.

הקבלן לטיב העבודות. אין  אין בעובדה זו כדי לגרוע מאחריותו של –סופקו חומרים על ידי המזמין  .24.6

 באמור בסעיף זה כדי להטיל על המזמין את החובה לספק חומרים.

 :מעבדה בדיקות .24.7

 או שנעשו והעבודות מהחומרים דגימותמתחייב לספק, על חשבונו ולפי הוראות המנהל,  הקבלן .24.7.1

 לבדיקות החומרים של להעברתם או מטעמו משנה קבלניאו /ו ידו על העבודה באתר שייעשו

, לרבות ובמיוחד בכל הנוגע לאספקה וביצוע של מילוי, מצעים, אספלט ובטונים, הכל מעבדה

 כפי שיורה המנהל.

 רשאי יהא והמנהל, הבדיקות את שתבצע המעבדה זהותיביא לאישורו של המנהל את  הקבלן .24.7.2

 מעבדה יציע הקבלן כאמור במקרה. החלטתו את לנמק צורך מבלי הסכמתו את ליתן לסרב

 .אחרת

 .המעבדה בדיקות של בעלותן יישא הקבלן .24.7.3

 המכרז לחוברת המצורף כלליים ותנאים מוקדמות 1-'ג מסמך מהוראות לגרוע כדי באמור אין .24.7.4

 .זה מהסכם נפרד בלתי חלק ומהווה

 :ומדידות סימון .24.8

 שנים 5 של ותק בעל מוסמך מודדיעסיק, על חשבונו, בכל עת בה יבוצעו עבודות מדידה  הקבלן .24.8.1

 של זהותו)להלן: "המודד"(.  זה הסכם נשוא לעבודות דומים והיקפים מסוגים ותבעבוד לפחות

 זהות את לאשר לסרב או לאשר רשאי יהא אשר, המנהל של המוקדם לאישורו תובא המודד

 .בנימוק צורך ללא המודד

 יורהש מי של לבדיקה יועמד המדידה ציוד. ומכויל תקין מדידה בציוד ורק אך ישתמש המודד .24.8.2

 .מנהלה עליו

, תקינה בצורה המדידה שירותי את לספק, שהיא סיבה מכל, מסוגל יהיה לא שהמודד וככל אם .24.8.3

 .הקבלן חשבון על, אחרים חיצוניים מדידה שירותי להזמין המנהל רשאי, ובמועדה רציפה
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, עץ יתדות לרבות, המדידות לעבודותיספק על חשבונו את כל חומרי הסימון הדרושים  הקבלן .24.8.4

 .באלה וכיוצא מברשות, צבע, צבעוניים פלסטיק סרטי, זווית ברזלי, יםעגול ברזלים

 את ולבצע לחזור מחוייב יהא והקבלן שבוצעה מדידה תוצאת לקבל שלא רשאי יהא המנהל .24.8.5

 מדידות לבצע המנהל מזכות לגרוע מבלי וזאת, המנהל להוראות בהתאם הנדרשות המדידות

 .בעצמו

 ט ביחס למדידות.יהא זכאי לדרוש מהקבלן פירו המנהל .24.8.6

 .שבוצעה מדידה מכל העתק ולקבל לעיין זכאי יהא המנהל .24.8.7

 

אין באמור במפרטי הביצוע ו/או במפרט הטכני המיוחד ו/או בסעיף זה כדי למעט מחובתו של הקבלן  .24.9

 למלא כל חובה המוטלת עליו לפי כל דין או לפי הסכם זה, לרבות בנושאי בטיחות וגהות.

 חומרים באתר העבודה .25

קבלן האחריות לכך כי באתר העבודה יימצאו החומרים והמוצרים הנדרשים לביצוע העבודה, על ה .25.1

לרבות כל המסמכים אותם הוא חייב להמציא בהתאם לדרישות מסמכי המכרז וכן מסמכים שנמסרו 

 לו על ידי המזמין אשר הורה לו על שמירתם.

כאשר הושקעו בעבודה והפכו החומרים והמוצרים ייחשבו שנמסרו ושסופקו על ידי הקבלן רק  .25.2

 למחוברים בה. 

 סילוק חומרים פסולים והריסת מלאכה פסולה .26

די מהלך ביצוע העבודות, המנהל רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן ולפי שיקול דעתו הבלעדי, תוך כ .26.1

קמן והקבלן מתחייב לבצע את ההוראות תוך התקופה שתקבע על ידי המנהל. ההוראות לדהוראות כ

 ר:יהיו בדב

סילוק חומרים מאתר העבודה בתוך פרק זמן אשר יצוין בהוראה, בכל מקרה שלדעת המנהל  .26.1.1

 אין החומרים מתאימים לתפקידם.

 הבאת חומרים אחרים מתאימים לתפקידם במקום החומרים האמורים לעיל. .26.1.2

סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהו מעבודה שהוקמה על ידי שימוש בחומרים  .26.1.3

 ים או באיכות בלתי מתאימה או בניגוד לתנאי ההסכם ו/או הוראות כל דין.בלתי מתאימ

סעיף קטן זה לעיל הוא מעיקרי ההסכם, והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של 

 ההסכם.

למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי המנהל יהיה מוסמך ורשאי להורות לקבלן הוראה מההוראות  .26.2

ל גם במקרה שהחומרים ו/או העבודות נבדקו כבר על ידו ו/או גם במקרה שהקבלן המפורטות לעי

 קיבל בגינם ו/או בקשר אליהם תשלומי ביניים כלשהם.

לא מילא הקבלן אחר הוראות המנהל המפורטות לעיל, מבלי לגרוע מיתר זכויותיו על פי ההסכם ו/או  .26.3

שא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע יבלן יכל דין, יהיה רשאי המזמין לבצעם על חשבון הקבלן והק

לכיסוי הוצאות כלליות של  14%ההוראה והמזמין יהיה רשאי לגבות או לנכות הוצאות אלו בתוספת 

 רשאי לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת.גיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן יהא המזמין מכל סכום שי

לדרוש תיקון עבודות שבוצעו שלא  על אף האמור לעיל, יהיה המנהל רשאי, אך לא חייב, במקום .26.4

בהתאם להסכם, לקבוע הפחתת ערך של אותן עבודות ולנכות את סכום ההפחתה משכר ההסכם שיגיע 

 לקבלן.

 קביעות והוראות המנהל כאמור בסעיף זה, על תתי סעיפיו, תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור. .26.5
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 בדיקת חלקי העבודות שנועדו להיות מכוסים .27

חייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודה שנועד להיות מכוסה או הקבלן מת .27.1

 מוסתר ללא הסכמה בכתב של המנהל.

הושלם חלק מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר )כגון ברזל לפני יציקה, צנרת או כל מרכיב  .27.2

אמור מוכן לבדיקה ותשתית בחפירה לפני כיסויה, וכדומה( יודיע הקבלן בכתב למנהל, שהחלק ה

 והקבלן יאפשר למנהל לבדוק ולבחון את טיב החלק האמור לפני כיסויו את הסתרתו.

במקרה והחלק המוסתר יכוסה על ידי הקבלן טרם היה סיפק בידי המנהל לבדוק ולבחון את החלק  .27.3

ל חלק הנדון, יהיה הקבלן חייב על חשבונו לחשוף, לקדוח קידוחים, לעשות חומרים ולבצע חציבות בכ

מהעבודות לפי הוראות המנהל, לצורך בדיקתו ובחינתו של החלק המוסתר, ולאחר מכן יחזיר הקבלן 

 את המצב לקדמותו לשביעות רצונו של המנהל.

 ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף קטן זה לעיל תחולנה על הקבלן.  

 

 שינויים, תוספות והפחתות -פרק ז'

 שינויים .28

ל רשאים להורות בכל עת לקבלן על כל שינוי בעבודה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות המזמין ו/או המנה .28.1

האמור לעיל, בצורה, איכות, סוג, גודל, רכיב של כל חלק וחלק מרכיבי העבודות, הכל כפי שימצאו 

( והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיהם ולבצע בדייקנות ותוך המועדים "השינויים"לנכון )להלן: 

 מזמין ו/או המנהל.שיקבעו ה

, כהגדרתם לעיל כוללים, בין היתר, הגדלת היקף העבודות, הקטנת היקף העבודות, ביצוע "שינויים"

עבודות שונות ו/או נוספות על אלה שפורטו בהסכם ו/או בתוכניות הביצוע וכל שינוי אחר מכל מין 

תאם לשיקול דעתם המלא, ו/או סוג שהוא שעליו יורו המזמין ו/או המנהל, והכל ללא הגבלה ובה

 ומבלי שלקבלן תהיה עילה לתביעה או לטענה כלשהי עקב השינוי, ביטול או תוספת בהיקף העבודות.

, ותינתן בכתב "פקודת שינויים"הוראות המזמין ו/או המנהל בדבר שינויים כאמור לעיל תיקרא  .28.2

 ביומן העבודה ו/או במכתב נפרד.

דילה את התמורה, תיחתם על ידי המזמין בכתב בלבד, ופרט לה מובהר לקבלן כי פקודת השינויים המג .28.3

 לא יהא תוקף לכל פקודת שינויים אחרת. מובהר כי הקבלן לא יבצע כל שינוי אלא בדרך זו בלבד.

כללה פקודת השינויים הקטנה או הגדלה של היקף  העבודות, לא יהיה הקבלן זכאי לדרוש ו/או לתבוע  .28.4

כל גורם אחר פיצוי ו/או דמי נזק ו/או כל תשלום אחר בגין הקטנה או מהמזמין ו/או מהמנהל ו/או מ

להלן,  29הגדלה של היקף העבודות כאמור ולרבות פיצוי בעד הפסד רווח, פרט בהתאם לאמור בסעיף 

 ת.ולא יערער על מחירי פריטי הביצוע של העבודות בסעיפי כתב הכמויו

מובהר לקבלן כי אין המזמין מחויב לביצוע עבודה כלשהי באמצעות הקבלן דווקא, בין אם מדובר  .28.5

בחלק מהעבודה המקורית ובין אם מדובר בשינויים ו/או תוספות, והמזמין רשאי לפעול לביצוע 

השינויים בעצמו, ו/או באמצעות קבלן אחר מטעמו שאינו הקבלן, ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או 

 דרישה בשל כך.

מובהר לקבלן כי במסגרת הוראות השינויים יהיו רשאים המזמין ו/או המנהל להורות לקבלן כי הם  .28.6

יספקו לו מוצרים ו/או חומרים ו/או פריטים שנרכשו על ידי המזמין, אף אם פריטים אלו הינם פריטים 

. במקרה כאמור לא המופיעים בכתב הכמויות, והוא יהא מחויב להתקינם בהתאם להוראות המנהל
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יהא הקבלן זכאי לתשלום בגין מחיר המוצרים ו/או החומרים ו/או הפריטים, למעט בגין עבודת 

 ההתקנה, על פי קביעת המנהל.

 קביעת ערך השינויים .29

המזמין יהא רשאי, כל עוד לא הושלמה העבודה, להכניס שינויים בתוכניות ובמפרט הטכני המיוחד  .29.1

ינויים כאמור יאריכו לדעת המנהל את תקופת הביצוע, מועדי השלמת לפי שיקול דעתו. במקרה שש

 14העבודה ידחו לתקופה המתחייבת מביצוע שינויים אלה לפי דעת המנהל, ובהתאם להוראות סעיף 

בכתב הכמויות. מובהר כי לעיל. ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים יקבע לפי האמור 

ערך שינוי כאמור יכול להיגזר מכתב הכמויות תוך התאמתו לשינוי שנדרש, אף אם השינוי הנדרש אינו 

בעל זהות מלאה לסוג העבודה או החומר המופיע בכתב הכמויות )שוני בהיקף, מידה וכיוצ"ב(. 

 התאמה זו תיעשה על ידי המנהל ותחת שיקול דעתו.

העבודה יתעורר צורך לבצע עבודות נלוות/נוספות לרשות עומדת האפשרות לדרוש ככל ובעת ביצוע  .29.2

זה.  חוזהמהקבלן לבצע עבורה את העבודה הנוספת/הנלווית אשר לא נכללת בכתב הכמויות המצורף ל

עבודות אלו תתומחרנה בהתאם למחירון מאגר בנייה ותשתיות של "דקל" העדכני ביותר בניכוי שעור 

אחוזים לכל אחד מסעיפי העבודה המופיעים במחירון "דקל".  שיעור  15%בגובה ההנחה הכללית 

חירון מאגר בנייה ותשתיות של "דקל" מ אפשרות לשנותו. ואיןהנחה זה נקבע מראש ע"י המזמין 

 כמי שקרא ומכיר את המחירון. הקבלן, אולם רואים את החוזההעדכני ביותר אינו מצורף למסמכי 

ירים הנקובים במחירון מאגר בנייה ותשתיות של דקל )העדכני ביותר(, לא מעבר למחמוסכם כי 

ישולמו מקדמים ו/או תוספות כלשהן הקבועים במאגר דקל )לרבות תוספת קבלן ראשי, תוספת 

כי ההנחה הנקובה לעיל תעמוד בתוקפה ומוסכם לעבודות קטנות, תוספת עבודות לילה וכיו"ב(. מובהר 

 בי כל עדכון של מחירון "דקל", ככל שיעודכן, במהלך תקופת ההתקשרות.ותחייב את הקבלן גם לג

בעניין הגדרת סעיפים כעבודות או מי מטעמה במקרים של חילוקי דעות בין הקבלן לבין הרשות  .29.3

נוספות אשר אינן נכללות בכתב הכמויות של מכרז זה, תוכרע המחלוקת באופן מוחלט ובלעדי ע"י 

 יקט מטעם הרשות או המפקח מטעם הרשות.מהנדס הרשות או מנהל הפרו

במידה ולא ימצא מחיר יחידה זהה )או דומה, אף אם השינוי הנדרש אינו בעל זהות מלאה לסוג  .29.4

)בהנחה הקבועה  או במחירון דקלהעבודה או החומר, כאמור לעיל( בכתב הכמויות הספציפי לעבודה 

מחירי יחידות דומות בהתאם למחירי , יקבע ערכו על ידי המנהל, בשים לב ל(כנ"ל ממחירון זה

החומרים הנהוגים בתאריך שבו היה על הקבלן לספק את החומרים הנ"ל, ולפי שיקול דעתו המוחלט 

 לקביעת ערך השינויים. לפני קביעת המנהל בדבר ערך השינויים תינתן לקבלן הזדמנות להשמיע את

מהשינויים. קביעת המנהל בדבר ערך  טענותיו ולהציג בפני המנהל את ההוצאות שנגרמו לו כתוצאה

 השינויים תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

למרות האמור לעיל, נדרש הקבלן לבצע שינויים בלתי מהותיים או שינויים נחוצים מחמת פגם בביצוע  .29.5

העבודות ו/או הנובעים מעבודה לקויה ו/או שימוש בחומרים לקויים ו/או מתנאים שנתגלו לקבלן 

דות ו/או הדרושים לדעת המנהל כדי לשמר ו/או לייעל את ביצוע העבודות, יבוצעו שינויים באתר העבו

אלה על ידי הקבלן ללא תמורה נוספת כלשהי. המנהל יקבע אן השינויים שהקבלן נדרש לבצע הם מסוג 

השינויים אשר לא מזכה את הקבלן בתמורה נוספת כאמור בסעיף זה, וקביעת המנהל תהיה סופית 

 י ניתנת לערעור.ובלת

הקבלן לא יהיה רשאי בשום תנאי לעכב את ביצוע העבודות, ולרבות השינויים, ו/או לחדול מביצועם  .29.6

ו/או כל חלק מהם מחמת אי קביעת ערכו של השינוי ו/או הארכת תקופת הביצוע ו/או מחמת אי 

ת המנהל בקשר הסכמתו לערך השינויים כפי שנקבעו על ידי המנהל ו/או מחמת אי הסכמתו לקביע

יב בכל מקרה להמשיך ולבצע את התחייבויותיו על ילבקשתו להארכת תקופת הביצוע. הקבלן יהיה ח
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סעיף זה לעיל, על סעיפי המשנה שבו, הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה 

 הפרה יסודית של ההסכם.

 

 , בדק ותיקוניםהשלמה -פרק ח'

 תעודת השלמה לעבודות .30

הושלמה ביצועה של עבודה שנמסרה לקבלן, יודיע על כך הקבלן בכתב למזמין ולמנהל. המנהל יבדוק  .30.1

יום ממועד קבלת ההודעה. מצא המנהל את העבודות מתאימות  15בנוכחות הקבלן את העבודות תוך 

תינתן  –והוראותיהם ומשביעות רצון  לתנאי ההסכם ותוכניות הביצוע על כל מסמכיהם, נספחיהם

(. מצא המנהל "תעודת ההשלמה"לקבלן על ידי המנהל תעודת השלמה עם תום הבדיקה )להלן: 

שהעבודות ו/או איזה חלק מהן לא בוצע כאמור בהתאם להסכם, תימסר לקבלן בכתב על ידי המנהל 

לדעת המנהל לשם התאמת  (, הדרושים"הפרוטוקול"רשימת תיקונים, שינויים והשלמות )להלן: 

העבודות להוראות ההסכם והקבלן חייב לבצעם מיד או תוך התקופה שתיקבע לכך על ידי המנהל 

 ובדרך שיקבע המנהל.

לאחר שהקבלן יבצע את כל התיקונים, ההשלמות והשינויים שפורטו בפרוטוקול יערך פרוטוקול נוסף 

(. לעריכת הפרוטוקול המשלים יופיעו ים""הפרוטוקול המשלובו ציון ביצוע התיקונים )להלן: 

 הצדדים, כאמור לעיל, לפי הזמנה בכתב מאת הקבלן.

למען הסר ספק מובהר כי תהליך מסירת העבודות למזמין עד למתן תעודת ההשלמה הינו חלק 

 מתקופת הביצוע.

 לא תינתן לקבלן תעודת ההשלמה אלא לאחר שהתקיימו התנאים שלהלן:

, כולה על כל חלקיה, מתקניה והציוד המצוי בה נבדקה ונמצאה מתאימה המנהל מצא כי העבודה .א

 להתחייבויות הקבלן לפי ההסכם.

 הקבלן ביצע לשביעות רצון המנהל את כל הטעון תיקון ו/או השלמה כפי שפורט בפרוטוקול. .ב

 הקבלן מילא את כל התחייבויותיו על פי ההסכם.  .ג

 הקבלן החזיר את מצב השטח לקדמותו. .ד

)מוקדמות  1-בהתאם להגדרות ולפרוט שבמסמך ג' (AS MADE)גיש תכניות עדות הקבלן ה .ה

 ותנאים כלליים( במסמכי המכרז.

 "תעודת השלמה"ו/או  "השלמת עבודות"מובהר בזאת כי בכל מקום בהסכם זה בו מדובר על 

 תחשבנה העבודות כמושלמות רק לאחר ביצוע כל האמור לעיל בסעיף זה.

ומוצהר בזאת כי אין במתן תעודת השלמה ו/או בעריכת הפרוטוקול, כדי למען הסר ספק מוסכם 

לשחרר את הקבלן מאיזו אחראיות שהיא, ישירה ו/או עקיפה, לליקוי שנשכח, לא נחשף או 

 שהתגלה לאחר תהליך קבלת העבודה ובדיקת העבודה על ידי המנהל.

מתנאיו תהווה הפרה יסודית  סעיף קטן זה לעיל הינו מעיקרי ההסכם, והפרתו ו/או הפרת תנאי

 של ההסכם. 

יבים. לגבי חלק מהעבודה, בשינויים המחולעיל תחולנה על מתן תעודת השלמה  30.1הוראות סעיף   .30.2

מתן תעודת השלמה חלקית אינו משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי כל תנאי מתנאי ההסכם, 

ביצוע עבודה נוספת באותו חלק מהעבודה שבגינה קיבל הקבלן תעודת השלמה חלקית, הנובע לרבות 

ו/או קשור, לדעת המנהל ועל פי שיקול דעתו הבלעדי והסופי, מתיקונים והשלמות הדרושים בחלק 

 אחר של העבודה.
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במועד  קבע המנהל כי הושלמה העבודה או הושלם החלק המסוים מהעבודה שעל הקבלן היה להשלימו .30.3

לם כאמור, הכל ה או את אותו חלק מסוים ממנה שהושמסוים, חייב הקבלן למסור למזמין את העבוד

פי העניין, והקבלן אינו רשאי לעכב את מסירה העבודה או החלק המסוים מהעבודה, מחמת דרישות 

 רם אחר.ו/או טענות ו/או תביעות כלשהן שיש לו כלפי המזמין ו/או כלפי המנהל ו/או כלפי כל גו

 סעיף קטן זה הינו מעיקרי ההסכם, והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

לא ביצע הקבלן את התיקונים ו/או ההשלמות שפורטו בפרוטוקול תוך התקופה שנקבעה על ידי  .30.4

הקבלן  המנהל, או בכל מקרה בו לדעת המנהל ועל פי שיקול דעתו המוחלט והסופי אין ביכולתו של

לבצע את התיקונים ו/או ההשלמות האמורים בתקופה סבירה ו/או באיכות ו/או בטיב משביעי רצון, 

יהיה המזמין רשאי, מבלי לגרוע מיתר זכויותיו על פי ההסכם ו/או כל דין, לבצע את התיקונים ו/או 

נים ו/או ההשלמות ו/או כל חלק מהם בעצמו ו/או על ידי כל גורם אחר. הוצאות ביצוע התיקו

מהם כתמורה להוצאותיו  14%ההשלמות כאמור יחולו על הקבלן והמזמין ינכה הוצאות אלה בתוספת 

הכלליות מהתמורה המגיעה לקבלן בגין העבודה אשר טרם שולמה לו ו/או לגבות אותם מהקבלן בכל 

 דרך אחרת, לרבות על ידי מימוש הערבות.

 בדק ותיקונים .31

פירושה תקופה שמניינה יחל מתאריך מתן תעודת השלמה לגבי  "תקופת הבדק"לצורך הסכם זה,  .31.1

)שנים  12העבודה, ובלבד שעד לאותו תאריך המציא הקבלן למזמין את ערבות הבדק, ואשר תעמוד על 

עשר( חודשים, והכל אלא אם ביחס לפרט מסוים נאמר במפורש אחרת בהסכם ו/או במפרטים להסכם 

יחל מניין תקופת הבדק  –תעודת השלמה לחלק מהעבודה  ו/או בהוראת כל דין ]במקרה של מתן

 מתאריך מתן כל תעודת השלמה חלקית[.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי במקרה ונקבעו במפורש בהסכם ו/או במסמכים אשר יצורפו להזמנת 

העבודה תקופות בדק ואחריות שונות מהאמור לעיל, לא תחול תקופת הבדק הרלבנטית הנזכרת לעיל, 

א תחול ותחייב את הקבלן תקופת הבדק השונה שנקבעה באחד מהמסמכים האחרים הנזכרים אל

 לעיל. 

נתהוו ו/או נתגלו בעבודות תוך כדי תקופת הבדק מגרעות ו/או קלקולים ו/או ליקויים ו/או נזקים ו/או  .31.2

ו/או  כל פגם אחר מכל מין וסוג הנובעים, לדעת המנהל כתוצאה מעבודה לקויה ו/או בלתי מדויקת

שלא בהתאם למפרט הטכני המיוחד ו/או להוראות המנהל כתוצאה משימוש בחומרים פגומים ו/או 

לקויים ו/או בלתי מתאימים ו/או כתוצאה מביצוע עבודה בלתי מיומנת או שלא בהתאם להסכם ובין 

את  (, חייב הקבלן לתקן"הפגמים"מכל סיבה אחרת שאינה תלויה במזמין )להלן, ביחד ו/או לחוד: 

הפגמים על חשבונו לפי הוראות המנהל ולשביעות רצונו, ועל פי לוחות הזמנים שיקבעו על ידי המנהל. 

 דחופים יבוצעו התיקונים על ידי הקבלן ועל חשבונו לאלתר.במקרים 

כל דרישה לתיקון פגמים יכול שתהא של המזמין ו/או של המנהל, ותימסר לקבלן בכתב במהלך תקופת 

 הבדק. 

גרוע מהאמור לעיל, ובאם לא ימלא הקבלן אחר דרישה כזאת רשאי המזמין להעסיק אנשים מבלי ל

אחרים בתיקונה והשלמתה של כל מגרעת, התכווצות, שקיעה, או ליקוי אחר וכן כל נזק, הפסד 

והוצאות הנובעים מפעולה כזאת או כרוכים בה, ולשם כך רשאי המזמין לנכות את הסכומים 

מגיעים לקבלן, וכן רשאי המזמין במקום לעשות את התיקונים וההחלפות, המתאימים מסכומים ה

 על דעת עצמו, השווה לערך התיקונים האמורים.   מנהלקבלן כל סכום שייקבע על ידי הלנכות מה

 להלן. 32לעיל כדי לגרוע מהוראות סעיף  31.2אין באמור בסעיף קטן  .31.3

 תיקון הפגמים יעשה תוך התקופה שתקבע על ידי המנהל. .31.4

 אחריות לאחר תקופת הבדק .32

80



 

מבלי לגרוע מהוראות ההסכם לעיל ומאחריות הקבלן במשך תקופת הבדק, יהיה הקבלן אחראי, בין לפני 

אחר תום תקופת הבדק, לכל פגם יסודי שיתגלה )שבע( שנים ל 7תום תקופת הבדק ובין במשך תקופה של 

בעבודות וזאת במקרה שאחריות לכך מוטלת על הקבלן על פי הוראות כל דין ו/או הוראות ההסכם וכן 

 בקרות כל אחד מהמקרים הבאים:

 אם הפגם היה מוסתר או הוסתר או הוסווה כדי מניעת התגלותו בבדיקה סבירה. .א

 חובה שבדין.אם הפגם נובע או קשור בהפרת כל  .ב

אם הפגם ניתן היה לגילוי, רק בקרות ארוע כלשהו שלא ארע אלא לאחר תום תקופת הבדק ופגם זה  .ג

 נובע הפרת הוראות מהוראות ההסכם ו/או הדין.

 

 התחייבויות כלליות -פרק ט'

 קבלן רשום .33

ושל  ולהקבלן מתחייב לשמור במהלך כל תקופת ההסכם, לרבות תקופות הבדק, על רישומו וסיווגו, ש

קבלני המשנה שלו, ככל שיהיו, בפנקס הקבלנים, בהתאם לתנאי הסף במסמכי המכרז ובהתאם 

 להצהרותיו במסגרת הצעתו.

 סעיף זה לעיל הינו מעיקרי ההסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 ציות להוראות החוק .34

ות מוסכמת ותוך שמירה הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לכל דין ו/או הוראה של כל רש .34.1

 קפדנית על דיני הבטיחות בעבודה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מתחייב הקבלן להשיג על חשבונו כל אישור ו/או היתר ולעמוד  .34.2

 בדרישות כל דין ו/או חיקוק ו/או תקן החלים על סוג העבודות המבוצעות על ידו על פי ההסכם.

ין וכלפי כל רשות ו/או גורם אחר בגין ביצוע העבודות, אופן הקבלן יהיה האחראי הבלעדי כלפי המזמ .34.3

ביצוען והשלמתן, וכן לרבות מילוי כל החובות המוטלות ו/או אשר יוטלו על ידי רשויות על פי כל דין 

 בקשר לביצוע העבודות ויתר פעולות הקבלן על פי ההסכם.

העבודה, לרבות תיאומי תשתיות יהיה אחראי לבצע את כל התיאומים הנדרשים לצורך ביצוע  הקבלן .34.4

תנועה וחניה מול המשטרה  הסדרימול חברות התשתיות הרלבנטיות )חברת חשמל, הוט, בזק וכו'(, 

תיאום אחר שיידרש מול רשות ו/או צד ג' אחר, ולהמציא למזמין את האישורים  וכן כלונתיבי ישראל, 

 הנדרשים. 

רי ההסכם, והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה סעיף זה לעיל, על סעיפי המשנה שבו, הינו מעיק

 הפרה יסודית של ההסכם.

 פגיעה בציבור .35

 תוך כדי ביצוע העבודות הקבלן מתחייב בזאת כדלקמן:

לצמצם ככל הניתן את הפגיעה בנוחיות הציבור ואת ההפרעה לצדדים שלישיים אשר ימצאו באתר  .א

 העבודה ו/או בסמוך אליו.

השימוש והמעבר של כל צד שלישי וכן באתר ביצוע העבודה, בכביש, לצמצם את ההפרעה בזכות  .ב

דרך, שביל וכיוצ"ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי ו/או פרטי כלשהו המצוי בתחומי אתר 

 העבודה ו/או בסמוך אליו.

 ימנע מביצוע עבודה הגורמת לרעש בשעות שמנהל יורה עליהן מעת לעת. .ג

י אזהרה וכיוצא באלה כפי שידרש מעת לעת על ידי המנהל לשם הגנה על יתקין מחיצות, גדרות, שלט .ד

81 הציבור, לרבות על העבודים המצויים באתר העבודה ובסמוך אליו.



 

כי הדרכים המובילות לאתר העבודה לא תהיינה נתונות להפרעה של התנועה הרגילה בדרכים  .ה

 האמורות.

ר העלול לגרום לנזקים למטעים, לשטחים ינקוט בכל האמצעים, באישור המפקח, למניעת אבק ית  .ו

 מעובדים, לעובדי הקבלן, לעובדי המזמין ולאנשים הגרים או העובדים בסביבה. 

סעיף זה לעיל, על כל סעיפי המשנה שבו, הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו 

 תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 

 

 מציאת עתיקות .36

או בכל חוק בדבר עתיקות שיהיה בתוקף, מזמן  1978-עתיקות, תשל"חעתיקות כמשמעותן בחוק ה .36.1

לזמן, וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי או בעל ערכי מורשת, אשר יתגלו 

נכסי המדינה הם, והקבלן מתחייב לנקוט באמצעי זהירות מתאימים למניעת  –במקום אתר העבודה 

 לצורך. הפגיעה בהם או הזזתם שלא

מיד לאחר גילוי עתיקה או חפץ כאמור לעיל ולפני הזזתם ממקומם, יודיע הקבלן למנהל על הגילוי. כן  .36.2

 מתחייב הקבלן לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר העתיקות ובדבר ממצאים דומים.

 ההוצאות שנגרמו לקבלן עקב מציאת החפצים האמורים לעיל יחולו על הקבלן. .36.3

 יות הציבור ושמירה על בטיחותמניעת פגיעה בנוח .37

הקבלן מתחייב לא לפגוע ולא להפריע שלא לצורך, תוך כדי ביצוע העבודות, בנוחיות הציבור ו/או בזכות 

השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיוצא באלה או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי 

 כלשהו.

 "בתיקון נזקים לכביש, למובילים אחרים וכיוצ .38

הקבלן יהא אחראי על פי דין לכל אבדן, פגיעה, הפסד או נזק, מכל סוג שהוא שיגרמו לגופו ו/או לרכושו 

של כל אדם לרבות צד שלישי כלשהו ולרבות כל נזק שיגרם באקראי לכביש, לדרך, למדרכה, לשביל, 

ורות להעברת נוזלים, למסילה, לרשות מים, לתיעול, לחשמל, למתקני ולקווי בזק, לכבלים אופטיים, למינ

או למובילים אחרים או למתקנים, תשתיות לרבות המערכות התת קרקעיות והעל קרקעיות, במהלך ו/או 

עקב ו/או כתוצאה מביצוע העבודות ו/או השימוש בתשתיות ו/או תיקונן, על ידו או על ידי מי מטעמו, 

מפרטים והסכם זה ובין אם לאו, ובין וזאת בין אם הנזק יגרם תוך הפרת הוראות מהוראות התוכניות וה

אם הנזק יקרה בתחומי אתר העבודות או מחוצה לו ואשר נובע מביצוע רשלני מצידו של הקבלן או מי 

מטעמו. נזק כאמור יתוקן, על חשבון הקבלן, באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של כל אדם או רשות 

ים. מערכת ו/או תשתית אשר תיקונם והטיפול המוסמכים לפקח על הטיפול בדרך ובמתקנים האמור

בהם אינו יכול להיעשות על ידי הקבלן אלא על ידי מי שמופקד על אותה מערכת או אותה תשתית, ידאג 

הקבלן על חשבונו לתיקון המערכת ו/או התשתית על ידי הגורם המוסמך לכך ויישא בכל ההוצאות 

 הנובעות מכך.

 

 תשלומים -פרק י'

 התמורה .39

ביצוע העבודה וקיום כל התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה במלואן ובמועדן ולשביעות עבור  .39.1

בגין העבודה אשר בוצעה בפועל ובהתאם רצון המזמין והמנהל, ישלם המזמין לקבלן את התמורה 

 לכתב הכמויות.
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כונים , לרבות אלה הנובעות מאחריות הקבלן וכל הסירואים את התמורה ככוללת את כל ההוצאות .39.2

אשר עלולים להיגרם לקבלן. התמורה כוללת ומכסה גם סיכוני איחור או הפרעות העלולים לקרות 

 מסיבה כלשהי )לרבות מקרים של כוח עליון(.

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי אם לא נאמר במפורש אחרת בהסכם זה, התמורה כוללת את כל  .39.3

ים, כלי העבודה, הוצאות אש"ל מכל סוג שהוא, העבודות, החומרים, השימוש בציוד, ההובלות, הפיגומ

 , רווח קבלני, ערבויות וביטוחיםשכ"ע ותנאים סוציאליים, דמי טיפול למזמיןהוצאות הסעת פועלים, 

 וכל דבר אחר הנדרש כדי להשלים ביצוע העבודות לפי הוראות הסכם זה.

שירותי עזר משרדיים הכרוכים יב בתשלום דמי טיפול למזמין בגין כי הקבלן יחו מוסכם בין הצדדים .39.4

]עשרה אחוזים[ מהיקף התמורה שלפי הסכם זה כשהוא כולל מע"מ  10%בביצוע השירותים, בסך של 

"(. בעת הגשת כל חשבון מאושר לתשלום ע"י הקבלן )לרבות חשבונות ביניים(, דמי טיפול)להלן: "

מאושר הכולל מע"מ. התשלום יקבל הקבלן תעודת חיוב לתשלום דמי הטיפול הנ"ל, מתוך החשבון ה

 יקוזז מהתשלומים לקבלן.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי המזמין יהיה רשאי להגדיל ו/או להקטין את הכמויות הנקובות בכתב  .39.5

שבוצעו בפועל הכמויות, לפי שיקול דעתו, ובכל מקרה תשולם לקבלן תמורה על פי מכפלת הכמויות 

ובכפוף ליתר הוראות ההסכם. מובהר שנקבעו בכתב הכמויות, חירי היחידה במ ואושרו על ידי המזמין

 במפורש כי לא תשולם כל תוספת ו/או הגדלה בגין שינויים בכמויות כאמור.

 תשלומי ביניים .40

 שבו ימציא הקבלן למנהל חשבון ביניים מצטבר שיפורטו בו: 5 -כל חודש עד ה .40.1

ע העבודות עד סוף החודש שקדם מדן ערכו של אותו חלק מהעבודות שבוצע מיום תחילת ביצווא

שבועי בדבר ביצוע העבודות -לחודש בו הוגש החשבון, שיהיה מבוסס על דו"ח התקדמות חודשי או דו

)בהתאם לדרישת המזמין(, כתב הכמויות וכן סכומים שיש להוסיף ו/או להפחית מהאומדן הנ"ל 

 (.בונות הביניים""חשכתוצאה מפקודות שינויים שבוצעו עד סוף החודש האמור )להלן: 

ימים מיום  20 -ולא יאוחר מהמנהל יבדוק כל חשבון ביניים, לרבות הכמויות והמחירים הנקובים בו,  .40.2

 ההגשה, יאשר או ישנה את האומדנים האמורים בחשבון הביניים. קביעת המנהל בדבר אישור

 ערעור.חשבונות הביניים ו/או אישורם החלקי ו/או דחייתם תהיה סופית ובלתי ניתנת ל

)עשרה אחוזים( מהסכום שנתקבל לפי קביעת המנהל כאמור לעיל יעוכב על ידי המזמין ויהווה  10% .40.3

(, ומהחלק הנותר יופחתו "דמי העכבון"דמי עיכבון בידי המזמין עד סידור החשבון הסופי )להלן: 

 הסכומים הבאים:

 כל תשלומי הביניים שבוצעו; וכן .40.3.1

 הסכם; וכןכל סכום אחר ששולם לקבלן על פי ה .40.3.2

 כל סכום המגיע למזמין מהקבלן לפי ההסכם עד סוף החודש האמור; וכן .40.3.3

 כל סכום שלא אושר על ידי המנהל; וכן  .40.3.4

 לעיל. 39.4דמי הטיפול של המזמין כאמור בסעיף  .40.3.5

לקבלן על ידי המזמין כתשלום היתרה, לאחר עיכוב דמי העכבון וביצוע ההפחתות כדלעיל, תשולם 

מתאריך הגשת  ימים 75"שוטף"+ ביניים לחודש האמור על חשבון התמורה הכוללת, וזאת בתנאי 

חשבון הביניים על ידי הקבלן, ובלבד שחשבון הביניים הוגש במועד וצורפו אליו כל המסמכים 

נקבע באישור המנהל הקשורים בחשבונות הביניים והנחוצים לשם אישורו. מועד התשלום שלעיל 

, 2017-( לחוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז1)ה()3הכללי של המזמין בהתאם לסמכותו לפי סעיף 

 ובהתחשב באופי העבודה הנדרשת.
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למען הסר ספק מובהר כי אי אספקתם על ידי הקבלן של כל המסמכים הקשורים בחשבונות הביניים  .40.4

הביניים, תמנע את אישור החשבונות האמורים והנחוצים לשם אישורו, במעמד הגשת חשבונות 

ותשלומם, ומוסכם כי עד לאספקת כל המסמכים כאמור הנחוצים להנחת דעתו של המנהל לשם אישור 

 חשבונות הביניים, לא יחל מניין המועדים המפורטים דלעיל לשם אישורם ותשלומם.

שום הסכמה או אישור של המזמין אישור חשבונות הביניים, וכן ביצוע תשלומים על פיהם, אין בהם מ .40.5

ו/או המנהל לטיב המלאכה שנעשתה על ידי הקבלן בביצוע העבודות או לאיכותם של חומרים או 

לנכונותם של מחירים כל שהם או כמויות הנקובות בכתבי הכמויות שעליהם מבוססים תשלומי 

 הביניים.

ור או הנדרש לדעת המזמין לצורך מובהר בזאת כי איחור בהגשת חשבון כלשהו או כל מסמך אחר הקש .40.6

 בדיקת החשבונות יעניק למזמין את הזכות לדחות את התשלום לקבלן.

 התמורה תשולם בשקלים חדשים. .40.7

מוסכם בזאת במפורש כי הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום התייקרויות, לרבות הפרשי הצמדה, לגבי  .40.8

לתשלומם על פי הסכם זה. כמו כן התקופה מיום הגשת כל אחד מחשבונות הביניים ועד ליום הקבוע 

לא יהיה הקבלן זכאי לתשלום התייקרויות לרבות הפרשי הצמדה בגין כל חלק מהעבודות שבוצעו על 

 ידו תוך פיגור בלוח הזמנים ו/או בתקופת הביצוע.

 חשבון סופי וסילוק התמורה .41

ה לו, או לחלקה ימים מהמועד שבו יקבל הקבלן את תעודת ההשלמה לעבודה שנמסר 45-לא יאוחר מ .41.1

במקרה שבו ניתנה לקבלן תעודת השלמה לחלק מהעבודה על פי ההוראות המפורטות לעיל בהסכם זה, 

יגיש הקבלן חשבון סופי לעבודות כולן או לאותו חלק מהן שלגביו קיבל תעודת השלמה, בצירוף כל 

 המכרז.)מוקדמות ותנאים כלליים( במסמכי  1-במסמך ג'המסמכים הקשורים בו, כמפורט 

יום מיום הגשת החשבון  30-התשלום בגין החשבון הסופי ייקבע סופית על ידי המנהל לא יאוחר מ .41.2

הסופי. אותו חלק מהחשבון הסופי אשר יאושר על ידי המנהל יסולק במלואו לקבלן על ידי המזמין 

 ממועד אישורו כאמור, ובכפוף לאמור להלן. ימים 75בתנאי "שוטף" + 

ן הסופי שיאושר על ידי המנהל יופחתו כל תשלומי הביניים ששולמו לקבלן מאותו חלק מהחשבו

בהתאם לאמור לעיל וכן יופחת כל סכום אחר אשר שולם לקבלן עד אותה עת על חשבון החשבון הסופי 

והתמורה הכוללת בגין העבודה, אם שולם, והיתרה בניכוי כל סכום המגיע למזמין מהקבלן לפי 

 ן תשולם על ידי המזמין לקבלן כאמור לעיל.ההסכם ו/או לפי כל די

בנוסף לאמור לעיל מוסכם בזאת כי סילוקו של החשבון הסופי יעשה רק לאחר שהקבלן ימציא למזמין 

 את המסמכים הבאים:

 ערבות בדק. .א

ובקשר להסכם  כנגד המזמין בקשר לעבודה כתב ויתור/ הצהרה בדבר היעדר תביעות של הקבלן .ב

 להסכם המצ"ב כחלק בלתי נפרד הימנו. 4פח בנסוזאת בנוסח הקבוע 

כמו כן מובהר למען הסר ספק כי אי אספקתם על ידי הקבלן של כל המסמכים הקשורים בחשבון 

הסופי והנחוצים לשם אישורו, להנחת דעת המנהל, במעמד הגשת החשבון הסופי, תמנע את אישור 

כאמור הנחוצים להנחת דעת החשבון הסופי ותשלומו, ומוסכם כי עד לאספקת כל המסמכים 

 המנהל לשם אישור החשבון הסופי, לא יחל מנין המועדים דלעיל לשם אישורו ותשלומו.

התמורה הסופית אשר תשולם לקבלן בגין ביצוע העבודה תיקבע סופית על יסוד המכפלות של  .41.3

יעים נמדדו במהלך ביצוע העבודה, ובתוספת הסכומים המג, והכמויות שהמחירים בכתב הכמויות

לקבלן כפי שיקבעו על ידי המנהל על פי ההסכם. למען הסר ספק מובהר כי מכפלות המחירים הנ"ל 
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יהוו תמורה מלאה לכל התחייבויות הקבלן על פי ההסכם וזאת אלא אם נקבע במפורש על פי הסכם זה 

 תשלום נוסף לקבלן בגין ביצוע התחייבות כלשהי.

תביעות ודרישות מכל סוג שהוא כלפי המזמין ו/או כלפי המנהל  הקבלן מצהיר כי לא יהיו לו כל טענות,

 בגין חשבון זה שיוכן כאמור בסעיף זה.

 

 תנודות במחירי החומרים ובערך העבודות .42

מובהר בזאת כי שום תנודות ו/או הפרשי הצמדה בשכר עבודה, ו/או במחירי חומרים ו/או שינויים 

או בהיטלים המוטלים על חומרים ו/או הציוד אשר הקבלן /בהיקפי הכמויות ו/או במיסים ו/או באגרות ו

חייב לספק לפי הוראות הסכם זה לא ישנו ו/או ישפיעו על התמורה שתשולם לקבלן על פי ההסכם, 

ומובהר כי התמורה לא תהא צמודה לכל מדד שהוא או שער חליפין כלשהו, והינה סופית ומוחלטת, ללא 

פועל, וזאת אף בגין אי הגשת חשבונות במועד על ידי הקבלן או בגין תלות במשך הזמן לביצוע העבודות ב

התקופה שממועד הגשת החשבונות ועד לתשלומם בפועל. למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי יראו 

את התמורה ככוללת את כל המיסים, ההיטלים, האגרות ותשלומי החובה האחרים החלים על ביצוע 

והציוד אשר הקבלן חייב לספק במסגרת ו/או לצורך ביצוע העבודה. כל  העבודות ולרבות על החומרים

שינוי בשיעור המיסים, ההיטלים, האגרות ותשלומי החובה ו/או הטלת מיסים, אגרות או תשלומי חובה 

 נוספים לא ישפיעו על התמורה והקבלן לא יהיה רשאי לדרוש כל תשלום נוסף בגינם.

ר לעיל, מובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל התייקרות שהיא, בין למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמו

בשכר עבודה ו/או במחירי חומרים ו/או בשינויי מדדים, אשר יחולו, אם יחולו, בין מועד הגשת ההצעה 

 העבודה.במכרז וכתב הכמויות לבין מועד ביצוע 

 תשלום מס ערך מוסף .43

סיף המזמין וישלם מס ערך מוסף בשיעורו כפי לכל תשלום שישולם לקבלן בהתאם להוראות ההסכם יו

 שיהיה ביום ביצוע התשלום בפועל.

 

 בטחונות -פרק י"א

 בוטל. .44

 ערבות ביצוע .45

להבטחת מילוי כל התחייבויותיו של הקבלן לפי הוראות ההסכם במלואן ובמועדן, לרבות התחייבויותיו 

ולפקודתו , ימציא הקבלן למזמין במהלך תקופת הביצוע, וכתנאי לכניסתו לתוקף של צו התחלת עבודה

 ערבות ביצוע לפי הכללים שלהלן:

 .עם חתימת ההסכםערבות הביצוע תומצא למזמין  .א

ערבות הביצוע תהיה ערבות בנקאית בלתי מותנית, אוטונומית, ובלתי חוזרת של בנק ישראלי או  .ב

נסיים )ביטוח(, חברת ביטוח שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פינ

 10%והיא תעמוד על שיעור של להסכם זה,  2כנספח , לטובת המזמין, בנוסח המצורף 1981-תשמ"א

. שהגיש הקבלן במכרז)עשרה אחוזים( מההיקף הכספי של העבודה )כולל מע"מ( לפי כתב הכמויות 

ה )להלן: לפי המדד הידוע ביום הוצאת בניהה ותצמודה למדד מחירי תשומערבות הביצוע תהיה 

  (."ערבות הביצוע"

למשך כל תקופת ביצוע העבודה, עד לקבלת תעודת  מסר למזמין תעמוד בתוקףביצוע שתיהערבות  .ג

 ערבות בדק, כהגדרתה להלן. תוקפה לא יפוג לפני שהקבלן המציא למזמיןהשלמה, ו
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יצוע כך במקרה הצורך מתחייב הקבלן להמציא למזמין מדי פעם בפעם, כתבי הארכה של ערבות הב .ד

שזו תהיה בתוקף למשך כל תקופת הביצוע של העבודה, וכן מתחייב הקבלן להגדיל את סכום ערבות 

הביצוע מיד עם קבלת דרישת המנהל וזאת בכל מקרה בו היקף העבודה יגדל מעבר לסכום אשר 

מהווה את הבסיס לחישוב סכום ערבות הביצוע, כך שבכל עת ערבות הביצוע תהיה בשיעור שיהיה 

 שווה לאחוז קבוע מהתמורה העדכנית על פי כתב הכמויות.

כל ההוצאות הקשורות במתן ערבות הביצוע ו/או בהארכת תוקפה ו/או בגבייתה ו/או בהגדלת  .ה

 היקפה, לפי העניין, יחולו על הקבלן וישולמו על ידו.

הקבלן כלפי אין במתן ערבות הביצוע הנ"ל ו/או במימושה על ידי המזמין כדי לגרוע מחיוביו של  .ו

המזמין על פי ההסכם ו/או על פי הוראות כל דין ו/או בכדי לגרוע מזכויות המזמין לתבוע כל סעד 

 המגיע לו ו/או שיגיע לו על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.

המזמין זכאי לגבות מהקבלן כל תשלום ו/או פיצוי ו/או כל שיפוי שיגיעו לו מהקבלן על פי ההסכם  .ז

ין, על ידי מימוש ערבות הביצוע. בכל מקרה בו תמומש הערבות, מתחייב הקבלן ו/או על פי כל ד

 יום ערבות חדשה באותם תנאים שהיו בערבות שמומשה. 21מציא למזמין תוך הל

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, במקרה שבו יפר הקבלן תנאי מתנאי ההסכם, יהיה המזמין רשאי,  .ח

ההסכם ו/או כל דין, לחלט את ערבות הביצוע, כולה  על פי הוראות מבלי לגרוע ו/או לפגוע בזכויותיו

, לפי שיקול דעתו הבלעדי מבלי שהקבלן יוכל להתנגד לחילוט האמור, וזאת לאחר שניתנה או חלקה

 )שבעה( ימים במהלכה לא תיקן את ההפרה. 7לקבלן התראה מראש ובכתב בת 

ההסכם, והפרת הוראה מהוראותיו תהווה הפרה  סעיף זה לעיל, על סעיפי המשנה שבו, הינו מעיקרי

  יסודית של ההסכם.

 ערבות בדק .46

במשך תקופת הבדק להבטחת מילוי כל התחייבויותיו של הקבלן לפי הוראות ההסכם במלואן ובמועדן, 

 לפי הכללים שלהלן: ערבות בדק בגין ולפקודתוימציא הקבלן למזמין כהגדרתה לעיל, 

אית בלתי מותנית, אוטונומית, ובלתי חוזרת של בנק ישראלי או חברת ערבות הבדק תהיה ערבות בנק .א

-ביטוח שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, תשמ"א

)חמישה  5%להסכם זה, והיא תעמוד על שיעור של  4כנספח , לטובת המזמין, בנוסח המצורף 1981

העבודה בהתאם לחשבון הסופי המאושר ע"י המזמין )כולל מע"מ( אחוזים( מההיקף הכספי של 

  (."ערבות הבדק")להלן: 

לפי המדד הידוע במועד הוצאתה ויחולו  בניהה ותצמודה למדד מחירי תשומערבות הבדק תהיה  .ב

 יבים.לעיל בשינויים המחו )ט(45)ה( עד 45לגביה כל ההוראות המפורטות בסעיפים 

( ממועד 31או תקופה אחרת כאמור לעיל )סעיף  חודשים 12לתום עד  ערבות הבדק תעמוד בתוקפה .ג

ותוקפה לא יפקע לפני שישלים הקבלן את כל התחייבויותיו קבלת תעודת השלמת ביצוע העבודה 

. תוקף הערבות יוארך, לפי הצורך, עד לקבלת אישור המנהל על גמר הביצוע בפועל בגין תקופת הבדק

 של כל תיקוני הבדק הנדרשים.

סעיף זה לעיל, על סעיפי המשנה שבו, הינו מעיקרי ההסכם, והפרת הוראה מהוראותיו תהווה הפרה 

 יסודית של ההסכם.

 

 נזיקין וביטוח -פרק י"ב

 אחריות הקבלן לנזק .47

מיום מתן צו התחלת עבודה כהגדרתו לעיל ועד למועד סיום תקופת הביצוע, יהא הקבלן אחראי  .47.1

86של נזק לעבודה ו/או לאתר העבודה מסיבה כלשהי, לרבות ומבלי לשמירת אתר העבודה. בכל מקרה 



 

לגרוע מכלליות האמור, כתוצאה משטפונות, רוחות, סערות, שלגים וכיוצ"ב, פרט לסיכון מוסכם, 

כהגדרתו להלן, יהא על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו הוא בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם 

ין וראוי לשימוש ולשביעות רצון המזמין, ומתאימות בכל פרטיהן השלמתן תהיינה העבודות במצב תק

 להוראות ההסכם.

שלא יכול היה למנעו בזהירות  הקבלן לא יחוב בהוצאות תיקון נזק למרות האמור לעיל מוסכם כי

לפי קביעת המנהל. במצב זה יחוב הקבלן בתיקון  –ראויה שעל קבלן מצוין לנקוט בנסיבות דומות 

 לתשלום מאת המזמין בהתאם להוראות סעיפי התמורה.הנזק בתמורה 

 למען הסר ספק, מובהר כי המנהל יקבע ויכריע מי יחוב בהוצאות תיקון נזק כאמור.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובתו של הקבלן לתקן כל נזק בהקדם האפשרי כאמור וזאת בין אם 

יתקן הקבלן נזקים שאין הוא חב  הקבלן חב בהוצאות התיקון ובין אם לאו, ובלבד שבמקרה בו

 בהוצאות לתיקונם בהתאם לקביעת המנהל בענין זה ישלם לו המזמין הוצאות אלו.

רם על ידי הקבלן תוך כדי ביצוע עבודות תיקון גם על כל נזק שיגלעיל תחולנה  47.1הוראות סעיף קטן  .47.2

 ת הבדק כהגדרתה לעיל.הבדק על ידו בתקופ

בכל מקרה של נזק לעבודות שנגרם על ידי סיכון מוסכם יהיה הקבלן חייב לתקן את הנזק בהקדם  .47.3

 האפשרי לאחר קבלת דרישה בכתב מהמנהל והוצאות התיקון יחולו על המזמין.

ם או פירושו לצרכי סעיף זה: מלחמה, פעולות איבה המבוצעות על ידי כוחות סדירי – מוסכם" "סיכון .47.4

 בלתי סדירים, פלישות אויב, פעולת מדינה אויבת או קרבות.

בכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לנזקים על פי פרק זה, רשאי וזכאי המזמין לקבל מאת הקבלן, לפי  .47.5

דרישה ראשונה בכתב, פיצויים מלאים עבור נזקים שלא תוקנו במועד שקבע המנהל ו/או עבור נזקים 

עתו המוחלט שלא יתוקנו ו/או שאינם ניתנים לתיקון, והכל בסכום או שהמנהל החליט לפי שיקול ד

 בסכומים שיקבעו על ידי המנהל וקביעותיו תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור.

מוסכם בזאת כי סעיף זה, על סעיפי המשנה שבו, הינו מעיקרי ההסכם, והפרתו ו/או הפרת תנאי  .47.6

 מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 יקין ואחריות לגוף או לרכושנז .48

הקבלן הוא האחראי הבלעדי לכל נזק ו/או אובדן ו/או חבלה ו/או תאונה מכל מין וסוג שהוא, לרבות  .48.1

נזק גוף ו/או רכוש אשר יגרמו לכל אדם ו/או תאגיד, לרבות למזמין ו/או לכל מבנה המצוי באתר 

ד שלישי אחר ו/או לרכושם של כל אחד העבודה ו/או לכל מבנה המצוי מחוץ לאתר העבודה ו/או לכל צ

מאלה, כתוצאה מביצוע העבודות על ידי הקבלן ו/או קבלני המשנה שלו, בין בתקופת הביצוע ובין 

בתקופת הבדק. כן יהיה הקבלן אחראי לכל נזק אחר במידה שאחריות כזאת מוטלת על אדם במקרה 

אחר לנזקים שייגרמו כאמור למזמין ו/או  המתאים על פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או לפי כל דין

 לכל צד שלישי במהלך ביצוע העבודות ולרבות בתקופת  הבדק.

הקבלן יהא אחראי לכל נזק ו/או תביעה ו/או דרישה שתוגש כנגד המזמין על ידי גורמים שלישיים ו/או  .48.2

רת התחייבויותיו קבלני משנה ו/או מי מהם, בגין נזקים שייגרמו להם כתוצאה מרשלנות הקבלן או הפ

על פי הסכם זה, וזאת מבלי לגרוע מכל התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה ועל פי כל דין. מוסכם 

בזאת כי כל סכום שהמזמין ישלם כדמי נזק כאמור במקום הקבלן, באם ישלם, יהיה הוא רשאי 

ה המזמין רשאי לגבותו לנכותו מכל סכום העשוי להגיע לקבלן בתוספת הוצאותיו בקשר לכך, וכן יהי

 מהקבלן בכל דרך אחרת.

סעיף זה לעיל, על סעיפי המשנה שבו, הינו מעיקרי ההסכם, והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה 

 הפרה יסודית של ההסכם.
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לך ביצוע העבודות לפי הסכם זה, יהא הנטל על הקבלן המהעבודות באירע מקרה נזק או אובדן באתר  .48.3

 בנסיבות שאינן באחריותו. להוכיח שהנזק נגרם

 נזיקין לעובדים .49

הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא  .49.1

בשירותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם, תוך כדי ביצוע העבודות או בקשר עם ביצוע 

 העבודות.

אים בשירותו, צו ו/או המועסקים על ידו ו/או הנמהקבלן אחראי לשלומם ולביטחונם של כל עובדי .49.2

ומתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים ו/או שיגיעו על פי כל דין לכל עובד ו/או לכל אדם אחר 

כתוצאה מכל נזק ו/או אובדן ו/או תאונה ו/או חבלה כל שהם במהלך ביצוע העבודות  הנמצא בשירותו

 ת הבדק.ו/או במהלך ביצוע התיקונים בתקופ

סעיף זה לעיל הינו מעיקרי ההסכם, והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של 

 ההסכם.

 נזיקין לרכוש ציבורי .50

הקבלן אחראי לכל נזק ו/או קלקול שייגרם על ידו או על ידי מי מטעמו לכביש, דרך, מדרכה,  שביל, רשת 

ין שהנזק ו/או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה מים, ביוב, תיעול וכיוצ"ב עקב ביצוע העבודות, ב

הכרחי עקב ביצוע העבודות, ויתקן על חשבונו הוא באופן יעיל ביותר ולשביעות רצונו של המנהל ושל כל 

 אדם אחר או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול ברכוש שניזוק כאמור לעיל. 

 תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ההסכם. סעיף זה לעיל הינו מעיקרי ההסכם, והפרתו ו/או הפרת

 פיצוי ושיפוי על ידי הקבלן .51

הקבלן מתחייב לנקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע את הנזקים, האובדן, החבלות  .51.1

 והתאונות אשר הקבלן אחראי להם על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

ויתבעו ביחד ו/או  ו/או עובדיהם ו/או שלוחיהם במידההקבלן מתחייב לבוא בנעלי המזמין ו/או המנהל  .51.2

 לחוד בגין נזקים שהקבלן אחראי להם על פי הוראות ההסכם ו/או כל דין.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן לבוא, על חשבונו, בנעלי המזמין ו/או המנהל ו/או עובדיהם  .51.3

ד מהם ייתבעו בגין נזק כלשהו כאמור ו/או שלוחיהם ו/או כל הבא מטעמם, במידה שכולם ו/או אח

בהסכם זה ו/או להיות מוזמן כנתבע נוסף או כצד שלישי בכל תביעה כאמור, והכל לפי קביעת המנהל 

 ועל פי שיקול דעתו המוחלט.

הקבלן מצהיר בזאת כי במידה ויוזמן כנתבע נוסף או כצד שלישי בתביעה כנגד המזמין ו/או מי מטעמו  .51.4

וותר מראש על כל התנגדות להזמנה כאמור, בין שנתבקשה על ידי המזמין ובין כאמור לעיל, הינו מ

שנתבקשה על ידי המנהל ו/או אחרים, ובלבד שאם הוזמן ולא התייצב הקבלן כנתבע נוסף או כצד 

שלישי כאמור לעיל, מסכים הקבלן מראש לכל הסדר או פשרה אשר המזמין ימצא לנכון לעשותו על פי 

 ט ולשאת בתשלומם.שיקול דעתו המוחל

הקבלן מתחייב בזאת לשפות ולפצות באופן מלא את המזמין ו/או המנהל ו/או עובדיהם ו/או שלוחיהם  .51.5

בכל סכום אשר יפסק לחובתם ו/או לחובת מי מהם בקשר לנזקים אשר הקבלן אחראי להם ולרבות 

 ט עו"ד.”ושכ ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לאלה הנזכרים בהסכם, ולרבות הוצאות משפט

כתוצאה מפעולה או מעבודה כלשהי של הקבלן  האמור לעיל וכדי להוסיף עליו, אםמבלי לגרוע מ .51.6

שנעשו בניגוד להתחייבות כלשהי של הקבלן על פי הסכם זה יוצא כנגד המזמין ו/או המנהל ו/או 

ק בין ישיר הקבלן צו מאת בית משפט, יהיה הקבלן אחראי לפצות את המזמין ו/או המנהל על כל נז

ובין עקיף וזאת מבלי לגרוע מחובתו של הקבלן לעשות את כל הדרוש ולנקוט בכל ההליכים הדרושים 
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להסרת הצו ומבלי שהוראה זו תתפרש כמטילה חובה כלשהי לפצות את הקבלן בגין הצו הנ"ל, או בגין 

 כל עיכוב שיחול בביצוע העבודה כתוצאה מצו כנ"ל.

, מתחייב הקבלן לפצות ולשפות בשלמות את המזמין ו/או המנהל על כל נזק כמו כן ובנוסף לאמור לעיל

וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש, אם ומיד כאשר תוגש, על ידי כל אדם, בלי יוצא 

מן הכלל, נגדם ו/או נגד מי מהם ו/או כנגד כל מי מעובדיהם, שלוחיהם ושולחיהם, בגין כל תאונה, 

 המפורט בהסכם ו/או קבוע בכל דין לכל אדם. חבלה או נזק

עוד מוסכם בזאת כי המזמין יודיע לקבלן בכתב על כל מקרה בו הוגשה תביעה או דרישה כאמור וכי 

לקבלן תינתן האפשרות להתגונן כנגד תביעה או דרישה כאמור בכפוף לכך שהמזמין יהא רשאי, לאחר 

לתביעה או דרישה כאמור  תלהיענוה, להתפשר או שיאפשר לקבלן להביע בפניו את דעתו בעניין ז

באופן סביר בנסיבות העניין ובאותם מקרים שאי התפשרות או אי הענות לתביעה או דרישה כאמור 

 עלולים יהיו, ברמה גבוהה של ודאות, להביא לעיכוב בביצוע העבודות.

תקן בעצמו ו/או באמצעות מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן כמפורט בהסכם זה, המזמין יהיה רשאי ל  .51.7

אחרים את הנזקים שהקבלן אחראי לתקנם לפי הוראות פרק זה על חשבון הקבלן, והקבלן ישא בכל 

 הוצאות כלליות של המזמין. 14%ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזקים האמורים בתוספת 

לגרוע מיתר כל סכום שהקבלן יהיה אחראי לתשלומו לפי הוראות פרק זה יהיה המזמין רשאי, מבלי  .51.8

זכויותיו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, לגבותו ו/או לנכותו מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לקבלן 

מאת המזמין בכל זמן שהוא וכן יהא רשאי לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת ולרבות על ידי מימוש 

 הערבויות הנזכרות בפרק י"א לעיל.

תו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של סעיף זה לעיל הינו מעיקרי ההסכם, והפר

 ההסכם.

  ביטוח .52

אצל חברת  לערוך ולקיים הקבלןמתחייב  דין, עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י הקבלןמבלי לגרוע מאחריות 

את הביטוחים ויתר ההוראות כמפורט , למשך תוקפו של הסכם זה על חשבונו ועל שמו,ביטוח מורשית 

 המהווים חלק בלתי נפרד הימנו. ב'-1 -א' ו-1נספח כהסכם זה ומסומן בנספח הביטוח המצורף ל

 

 הפרות ותרופות –פרק י"ג 

 הפרות יסודיות .53

 , יחול על הוראות הסכם זה.1970-חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א .53.1

מוסכם בזאת כי בכל מקרה בו תופרנה אחת ו/או יותר מהתחייבויות הצדדים אשר הפרתן מהווה  .53.2

פרה יסודית של ההסכם, כמפורט בהסכם, יהיה הצד הנפגע זכאי לבטל את ההסכם ללא התראה ה

 מוקדמת, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויותיו על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.

הופר ההסכם על ידי הקבלן הפרה יסודית, יהיה המזמין רשאי לדרוש מהקבלן כפיצויים מוסכמים  .53.3

הסכום שיהיה שווה לגובה סכומי הערבויות אשר הקבלן התחייב  וקבועים מראש תשלום בגובה

להמציא למזמין על פי הוראות ההסכם, לרבות ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, סכום שיהיה שווה לסכום 

ערבות הביצוע ביחד עם סכום ערבות הבדק, כפי שיש לחשב את גובה סכומים אלה על פי הוראות 

תר זכויות המזמין על פי הוראות ההסכם ו/או הוראות כל דין ההסכם. האמור לעיל אינו גורע מי

 ומזכותו לפיצויים בסכום גבוה מהסכום האמור.

 פיצויים מוסכמים על איחורים .54

אם הקבלן לא יעמוד במועדים הקבועים להשלמת שלבי הביצוע בהתאם לשלבים בלוח הזמנים  .54.1

הביצוע השונים בלוח הזמנים המפורט להשלמת העבודות כפי שנמסרו לו על ידי המזמין ו/או בשלבי  89



 

שהקבלן יאשר בתחילת ביצוע כל עבודה אצל המנהל או תוך האורכה להשלמת העבודות שניתנה על 

ידי המנהל, באם ניתנה על פי הוראות הסכם זה, ישלם הקבלן למזמין כפיצויים מוסכמים וקבועים 

)להלן: ₪ )אלפיים וחמש מאות(  2,500 -מראש בגין כל יום של איחור או כל חלק ממנו סכום השווה ל

(. חובת הקבלן לשלם למזמין את הפיצויים המוסכמים הינה בנוסף לכל זכות "הפיצויים המוסכמים"

 ו/או סעד אחרים של המזמין על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.

 :במקרים אחרים מוסכמים פיצויים .54.2

לעיל ו/או מכל זכות אחרת העומדת למזמין בהתאם  54.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .54.2.1

יהא רשאי המזמין לדרוש מהקבלן, פיצוי להוראות הסכם זה, במקרים המפורטים להלן 

י שיקול דעתו להלן, אשר ייושמו ויבוצעו עפ" 54.2.3מוסכם וקבוע מראש, כמפורט בסעיף 

 הבלעדי של המזמין ו/או נציגו.

המזמין יהא רשאי לקזז את הסכומים בגין הפיצויים המוסכמים הנ"ל, מכל סכום המגיע  .54.2.2

ו/או לגבות  ו/או הבדק, על פי העניין, לקבלן ממנו ו/או לנכות הסכום מתוך הערבות לביצוע

 אחרת והכל עפ"י שיקול דעתו המוחלט. חוקית אותו בכל דרך

עפ"י הסכם זה על  או תרופה אחרים המוקנים למזמיןן באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד אי .54.2.3

 נספחיו ו/או עפ"י כל דין.

מוסכם על הצדדים כי בגין הפרות החוזה המפורטות להלן יהא המזמין זכאי לתשלום פיצויים  .54.2.4

סכם מוסכמים מאת הקבלן. בגין כל הפרה רשאי המזמין לחייב את הקבלן בפיצוי כספי מו

  (."הפיצויים המוסכמים"המפורט בצידה )להלן: 

 

 פיצוי מוסכם  נושא ההפרה מס"ד

 )עבור כל מקרה(

 ₪ 5,000 שפיכת פסולת לאתר לא מורשה .1

 ₪ 8,000 אי הקפדה על אמצעי בטיחות .2

 ₪ 2,000 הימנעות מניקיון אתר העבודה .3

 ₪ 8,000 היעדר אמצעי בטיחות באתר העבודה .4

גה מנהלים והוראות המפורטים במסמך חרי .5
( או במסמך 1-המוקדמות ותנאים כללים )מסמך ג'

 ( 2-מפרט טכני מיוחד )מסמך ג'

2,000 ₪ 

 

קיום תשלום הפיצויים המוסכמים המגיעים למזמין מאת הקבלן לא ישחררו את הקבלן מ .54.2.5

בכדי להוות ויתור על  התחייבויותיו על פי חוזה זה, ולא יהיה בהם בכדי לגרוע ו/או לפגוע ו/או

 כל זכות מזכויותיו של המזמין עפ"י חוזה זה.

מובהר בזאת כי במקרה של הפרה יסודית יהא זכאי המזמין מלבד חילוט הפיצויים המוסכמים  .54.2.6

עפ"י חוזה זה ועפ"י כל  וגם לבטל את החוזה וזאת מבלי לפגוע ו/או לגרוע בכל סעד המוקנה ל

 דין.

ת סכום הפיצויים המוסכמים ו/או כל סכום אחר אשר הקבלן יהיה חייב המזמין יהיה רשאי לנכות א .54.3

למזמין, מכל סכום שיגיע לקבלן מהמזמין בכל זמן שהוא ולרבות מהחשבון הסופי, וכן יהא המזמין 

רשאי לגבותו  מהקבלן בכל דרך אחרת, ולרבות על ידי מימוש ערבויות. למען הסר ספק מוצהר בזאת 
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ים המוסכמים כשלעצמם או בניכויים מהקבלן, משום שחרור הקבלן כי אין בתשלום הפיצוי

 ות אחרת המוטלת על הקבלן על פי ההסכם.ו לסיים את העבודות או מכל התחייבמהתחייבות

 סילוק יד הקבלן .55

בקרות כל אחד מהמקרים המפורטים להלן, יהיה רשאי המזמין, לאחר מתן הודעה מראש ובכתב  .55.1

לאלתר, לתפוס את אתר העבודה  –במקרה של הפרה יסודית של ההסכם  )שבעה( ימים, או 7לקבלן בת 

ולסלק את ידו של הקבלן ממנו, ולהשלים את ביצוע העבודות בעצמו ו/או בכל דרך אחרת ולהשתמש 

 לשם כך בכל החומרים, הציוד והמתקנים שבאתר העבודה, ואלה המקרים:

שהקבלן עושה סידור עם או לטובת כשהקבלן פושט רגל או כשניתן נגדו צו קבלת נכסים או  .55.1.1

 נושים, או במקרה של גוף מאוגד, כשהוא בפירוק.

 כשהקבלן מסתלק מביצוע ההסכם. .55.1.2

בכל מקרה שבו המזמין רשאי, על פי הוראות ההסכם, לבצע את העבודות בעצמו ו/או על ידי  .55.1.3

 לעיל. 30.4קבלן אחר ו/או בכל דרך אחרת, ולרבות לפי סעיף 

כשיש בידי המזמין ו/או המנהל הוכחות להנחת דעתו שהקבלן או אדם אחר בשמו של  .55.1.4

הקבלן, נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון, או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם או 

 לכל דבר אחר הכרוך בביצוע ההסכם ו/או העבודות.

כחות להנחת דעתו שהקבלן )לרבות מנהלו ו/או בעל כשיש בידי המזמין ו/או המנהל הו .55.1.5

 השליטה בו( ביצע עבירה שיש עימה קלון.

בכל מקרה שהקבלן הפר הוראה מהוראות ההסכם ולא תיקן את ההפרה תוך התקופה  .55.1.6

 שנקבעה על ידי המנהל לתיקון ההפרה.

ום י 14כשהקבלן לא התחיל בביצוע העבודה או הפסיק בביצוע העבודה ולא ציית תוך  .55.1.7

להוראות בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה או כשהסתלק מביצוע העבודה 

 בכל דרך אחרת.

בוטל או פקע תוקפו של אישור שלפי שיקול דעתו של המזמין הינו מהותי לצורך ניהול עסקי  .55.1.8

 .ימים לאחר פקיעתו 7לא חודש בתוך הקבלן, והאישור 

מהותית של הקבלן שניתנה במכרז או בקשר עם  הוכח להנחת דעתו של המזמין כי הצהרה .55.1.9

חתימת הסכם זה אינה נכונה, או שהקבלן לא גילה עובדה מהותית אשר היה בה כדי להשפיע 

 על ההתקשרות עימו.

 הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות המזמין על פי כל הוראה אחרת בהסכם ולא לגרוע מהן. .55.2

טלטלין יוק ידו של הקבלן כאמור לרבות הוצאות סילוק כל הממובהר בזאת כי כל ההוצאות בגין סיל .55.3

של הקבלן שיחליט המזמין לסלקם, אכסונם, הטיפול בהם או הנזקים שייגרמו להם, אם ייגרמו, יחולו 

 במלואן על הקבלן.

ם לקבלן סכום כמפורט לעיל לא יהיה המזמין חייב לשל האתר העבודמשעת סילוק ידו של הקבלן מ .55.4

למעט בגין אותו חלק מהעבודות שבוצעו על ידי הקבלן בפועל עד לפינויו  יצוע העבודה,גין בכלשהו ב

ולאחר קיזוז ו/או ניכוי כל סכום שהמזמין רשאי לקזז ו/או לנכות על פי הוראות הסכם זה ו/או על פי 

 כל דין.

שלמתה בכל מקרה שבו הובא ההסכם לידי גמר יהא המזמין זכאי למסור את המשך ביצוע העבודה וה .55.5

לכל אדם ו/או קבלן אחר ו/או גוף אחר, לפי שיקול דעתו המוחלט, והקבלן ישתף פעולה ויסייע ככל 

 שיידרש לעשות כן על ידי המזמין בהעברת ביצוע העבודה למי שיקבע לשם כך על ידי המזמין.
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וק ידו למען הסר ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה, הרי מובהר בזאת כי במקרה של סיל .55.6

של הקבלן מביצוע העבודה כאמור לעיל ומסירתה לאחר מתחייב הקבלן שלא לדרוש הוצאת "צו 

 הפסקת עבודה".

 שונות -פרק י"ד 

 חילוקי דעות בין הצדדים .56

בכל מקרה של סכסוך ו/או חילוקי דעת ו/או אי הסכמה שיתגלו בין המזמין ו/או כל הבא בשמו ו/או 

הקבלן בקשר להסכם או הנובע ממנו, מוסכם בזאת בין הצדדים כי מכוחו לרבות ו/או המנהל לבין 

הקבלן לא יאט את קצב ביצוע העבודה ולא יפסיק את ביצועה בהתאם להתחייבויותיו על פי ההסכם 

ולא יפגע בכל צורה אחרת בהמשך ביצועה ו/או בהשלמתה ו/או במסירתה למזמין, והעבודה תמשיך 

אה ובמועדה על אף חילוקי הדעות והמזמין ישלם לקבלן את להיות מבוצעת על ידי הקבלן במלו

 אותם הסכומים אשר אינם שנויים במחלוקת ללא כל עיכוב.

מוסכם בזה במפורש כי הקבלן, לא יוכל בשום מקרה לתבוע צו מניעה לעיכוב ביצוע העבודה, ויוכל  

תחייב כי בכל מקרה לתבוע את המזמין או מאן דהוא אחר בקשר לעבודה רק לסעד כספי. הקבלן מ

 שלא ינקוט בפעולה כלשהיא שיש בה כדי לעכב באורח כלשהוא את ביצוע העבודה והשלמתה.

סעיף זה לעיל הינו מעיקרי ההסכם, והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של  

 ההסכם.

 

 זכויות בעבודה ובמסמכים .57

בעבודה, ובכלל זה במסמכים, התכוניות, מובהר בזאת כי כל הזכויות, מכל מין וסוג שהוא,  

השרטוטים וכדומה, שיוכנו על ידי הקבלן או שיגיעו לידיו בקשר לעבודה, יהיו בבעלות הבלעדית של 

 המזמין.

כמו כן למען הסר ספק מובהר ומוסכם בזאת במפורש כי בכל עת, ובכלל זה לאחר גמר העבודה ו/או  

אי להכניס ו/או לבצע שינויים כלשהם בעבודה, והכל הפסקתה מכל סיבה שהיא, יהיה המזמין רש

לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין, ומבלי שהקבלן יהיה זכאי לסעד כלשהו בגין השינויים כאמור, 

 ובכלל זה צו מניעה, צו הריסה וכיוצ"ב.

 
 הדין החל .58

חוז תל אביב הדין החל על הסכם זה הינו דין מדינת ישראל וסמכות השיפוט הינה לבתי המשפט במ 

 בלבד.

 מעביד -מעמדו המשפטי של הקבלן והיעדר תחולת יחסי עובד .59

מובהר בזאת  כי בין המזמין ו/או המנהל לבין הקבלן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הבא בשמו 

מעביד, שליח/שלוח ו/או שותפות וכי הקבלן יבצע את כל  -ו/או מכוחו לא ישררו יחסי עובד

הקבלן ו/או העובדים וכל הבאים מכוחו ומטעמו לא יהיו א ההסכם כקבלן עצמאי. התחייבויותיו נשו

זכאים לקבל מן המזמין כל תשלום ו/או פיצוי ו/או הטבה ו/או תמורה ו/או זכות כלשהי על פי דין 

נשוא הסכם זה ו/או  עבודותו/או נוהג ו/או מנהג המגיעים לעובד מאת מעבידו בקשר עם ביצוע ה

 מכל סיבה שהיא. עבודותתנה לפיו ו/או ביטול או סיום הסכם זה או הפסקת ההוראה אשר ני

היה והמזמין ו/או מי מטעמו ייתבעו על ידי מי מעובדי הקבלן בתביעה כלשהי בקשר לאמור לעיל 

ו/או אם יחויבו בתשלום פיצויים או כל תשלום אחר למי מעובדיו של הקבלן ו/או לרשויות עקב 

כם זה או סיומו, יהא הקבלן חייב לשפות ולפצות את המזמין ו/או מי מטעמו לפי הס ביצוע העבודה

בגין כל נזק, ישיר ועקיף, שייגרם לו בגין כך, וכן לשלם כל סכום, שיוטל על מי מהם כתוצאה מכך, 

92בין במסגרת הסכם פשרה ו/או פסק דין )לרבות הוצאות בית המשפט, מומחים ושכר טרחת עו"ד(. 



 

נתן לקבלן הזדמנות להתגונן בפני הדרישה ילפי סעיף זה תהא מותנית בכך, שתהתחייבות הקבלן 

 ו/או התביעה על חשבונו, ובלבד שלא יהא בכך כדי לפגוע בזכויות המזמין מכח הדין ו/או ההסכם.

הקבלן מצהיר ומתחייב כי אם על אף האמור לעיל, יתבע ו/או ידרוש עובד מטעמו, בכל אופן ומסגרת 

מעביד, מכל  –כי מעמדו יוכר כעובד המזמין, ו/או כל טענה אחרת לקיום יחסי עובד  שהם, מהמזמין

מין וסוג שהוא, בין עובד הקבלן לבין המזמין, אזי ישפה הקבלן את המזמין בגין כל סכום שיזקף 

ו/או יפסק לחובתו של המזמין בעניין זה, לרבות עפ"י קביעת ערכאה שיפוטית מוסמכת, אך לא רק, 

מוסכם על הקבלן כי סעיף . ן יהיה רשאי לקזז סכומים אלו מכל סכום שעליו לשלם לקבלןוהמזמי

שיפוי זה יורחב ויחול, בשינויים המחויבים, על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה לתשלום כלשהיא, 

 ו/או מי מטעמו כלפי המזמין ו/או מי מטעמו, לרבות בגין הודעות צד ג' קבלןאשר תופנה מצד עובד ה

 קבלן.כלשהן, בקשר עם טענה כלשהיא הנוגעת להפרת חוקי העבודה החלים על ה

 
 קיזוז .60

המזמין יהיה זכאי לקזז ו/או לעכב תחת ידו ו/או לגבות כל סכום שמגיע ו/או שיגיע לו מאת הקבלן 

על פי הסכם זה ו/או על פי כל הסכם שנערך בין הצדדים, מכל סכום שיגיע מהקבלן למזמין על פי 

 זה.הסכם 

יהא רשאי לקזז ו/או לעכב תחת ידו ו/או לגבות כל סכום שמגיע ו/או שיגיע לו מאת  לאהקבלן 

המזמין, על פי הסכם זה ו/או על פי כל הסכם אחר שנערך בין הצדדים, מכל סכום שיגיע מהמזמין 

 לקבלן על פי הסכם זה. 

 עכבון .61

ה הינו מעמד של בר רשות בלבד, וכי מוסכם מובהר ומוצהר בזאת כי מעמדו של הקבלן על פי הסכם ז

בכל מקרה לרבות מחלוקת ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלשהיא כנגד המזמין בכל עניין  

הקשור ו/או הכרוך בביצוע הסכם זה, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מחלוקת ו/או  דרישה 

ם אחרים, לא יהא הקבלן זכאי לעכב ו/או תביעה ו/או טענה בקשר לזכויות במטלטלין ו/או בנכסי

תחת ידו או בצורה כלשהיא מטלטלין ו/או מסמכים ו/או נכסים אחרים מכל סוג ומין שהוא 

 הקשורים בביצוע העבודה.

 שימוש או אי שימוש בזכויות .62

הסכמה מצד המזמין ו/או המנהל ו/או הקבלן  לסטות מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תהווה 

מנה גזירה שווה למקרה אחר. לא השתמש מי מהנ"ל בזכויות שניתנו לו על פי תקדים ולא ילמדו מ

ההסכם במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו 

 ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי הסכם זה.

 

 כותרות ושוליים .63

מובאים לצרכי נוחיות בלבד ולא יובאו בחשבון כותרות השוליים ושמות הפרקים המובאים בהסכם, 

 לצרכי פרשנות.

 כתובות הצדדים .64

 כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה יהיה כלדקמן: 

 כמפורט במבוא להסכם – המזמין 

 אצל המזמין – המנהל 

 כמפורט במבוא להסכם – הקבלן 
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מסירתה האישית או כל הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו לכתובות דלעיל תחשב שנתקבלה מיד עם 

 שעות מעת מסירתה למשלוח בבית הדואר בדואר רשום. 72תוך 

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 הקבלן  המזמין
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 ביטוח -א'-1נספח 
 
לערוך, לבצע ולקיים, על  הקבלןזה ו/או על פי כל דין, מתחייב  חוזהפי -על הקבלן חריותלגרוע מא מבלי .1

יפחתו מן  לא, בתנאים אשר מורשית כחוקבסעיף זה, בחברת ביטוח  מפורטיםאת הביטוחים ה חשבונו,
 ביטוחילהלן: " ב'-1 נספח- כ זה ומסומן לחוזה המצ"ב הקבלןעל קיום ביטוחי  ובאישורהמפורט להלן 

פי הקבוע -על העבודות" בהתאמה( וזאת החל מיום תחילת ביצוע העבודות טוחו/או "אישור בי הקבלן
השלמה לעבודות ו/או תום תקופת הבדק, ולעניין ביטוח חבות המוצר  תעודתלמתן זה ועד  חוזהב

 שנים לאחר סיום העבודות.  7 -לתקופה נוספת שלא תפחת מ
 
ו/או באמצעות אחרים, בגין כל אחד מכלי  עצמולערוך ולקיים, ב הקבלןלאמור לעיל מתחייב  בנוסף .2

אשר ישמשו אותו לצורך ו/או בקשר עם ביצוע  הנדסי החייב בביטוח חובה( מכניהרכב )כולל ציוד 
 את הביטוחים כמפורט להלן: ,העבודות

 
 ניו/או קבל הקבלןפי דין, בגין פגיעה גופנית עקב השימוש ברכבי -חובה כנדרש על ביטוח.2.1

 שלבי העבודות. כלב מטעמםמשנה ו/או  מי 
רכב ע"י  אחריות בגין נזק לרכוש של צד שלישי כלשהו, עקב השימוש בכלי ביטוח.2.2

העבודות, בגבול אחריות בסך של  ביקבלני משנה ו/או מי מטעמם, בכל של אוו/ הקבלן
 למקרה. ₪  500,000

ו/או קבלני משנה ו/או מי  הקבלןמקיף, לכיסוי נזק מכל סוג שהוא, לרכבי  ביטוח.2.3
 מטעמם. 

של  ביטוח לכלי הצמ"ה לרבות כיסוי לאחריות כלפי צד שלישי בגבולות האחריות.2.4
600,000  .₪ 

ו/או צמ"ה )למעט  רשאי שלא לערוך ביטוח מקיף הקבלןהאמור בסעיף זה,  למרות.2.5
יחול הפטור כמפורט בסעיף כמפורט לעיל אולם במקרה כזה  אחריות בגין צד שלישי( 

 .להלן כאילו נערכו הביטוחים במלואם 11
 
ודה ובכל מקרה קודם לפי מועד קבלת צו התחלת עב הלשביעות רצונ לרשותלהמציא  תחייבמ הקבלן .3

פעילותו בהתאם  ילתהשניים( וכתנאי מוקדם לתח ןכלשהן באתר )המועד המוקדם בי עבודותלתחילת 
, כשהוא חתום כדין על ידי המבטח או המבטחים, אשר ב'-1 נספחזה, את אישור עריכת הביטוח  חוזהל

העבודות  כלולסירת ממ מועדמתחייב לערוך את ביטוח חבות המוצר מ הקבלןערכו את הביטוחים. 
מתחייב להמשיך ולהמציא את האישור הנ"ל כל עוד  הקבלן–וכתנאי מקדים למסירה זו הרשותלידי 
 הקבלן בלעיל. כמו כן מתחיי 1 בסעיףזה תקף ולעניין חבות המוצר לתקופה נוספת כאמור  חוזה

מוטלת עליו  תולהחזיק את כיסוי ביטוח חבות המוצר זה בתוקף במשך כל התקופה בה עלולה להי
כי עריכת הביטוחים המפורטים באישור  לקבלןלאחר השלמתן. ידוע  הקבלןאחריות בגין עבודות 

הביטוחים ו/או  ריכת, ואי עחוזההביטוח והמצאת האישור כאמור על כל תנאיו הינם מעיקרי ה
 במועד יהוו הפרה יסודית שלו.  אישורהמצאת ה

 
, לשלם  הרשותנאי הביטוחים כנדרש על ידי המבטח ו/או מתחייב לשמור את ולעמוד בכל ת הקבלן .4

 הרשות, רשאית תהא הקבלןכן  העש לאהמבטח.  דרישותבהתאם ל ולבדייקנות את הפרמיה, וכן לפע
כאמור, וזאת לאחר  שלוםחייב יהא לשפותה בגין כל ת הקבלןלפרוע את תשלומי הפרמיות במקומו, ו

 .חוזהאו  יןמכוח כל ד לחברהופה הקיימים ומבלי לפגוע בכל סעד ותר אשונהר רישהד
 
 הוראותלבין  הקבלן ביטוחיבין הצדדים כי בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור קיום  מוסכם .5

 הקבלןזה.  חוזהולהתאימם להוראות  הקבלןלשנות את הוראות ביטוחי  הקבלןזה, מתחייב  חוזה
, המטעמ הבאיםו/או  הרשותהתאמתם לדרישות מסכים ומאשר כי אין בבדיקת אישורי הביטוח ו/או 

על פי   הקבלןאו לצמצם את אחריות /ו ההבאים מטעמ וו/א הרשותעל  לשהיכדי להטיל אחריות כ
 פי כל דין. לזה ו/או ע חוזה

 
לקבלת תגמולי ביטוח בכל הקשור לאבדן או  בלעדיכמוטב היחיד וה קבעת הרשותומוסכם כי  מובהר .6

 . תאםלעבודות ו/או לרכוש סמוך והפוליסות תכלולנה הוראה בההנגרם לרכוש ו/או  זקנ
 
ו/או באישורי הביטוח  הז חוזהב ורטגבולות האחריות כמפ אוו/ יםכי סוגי והיקפי הכיסוי מוסכם .7

והוא מצהיר כי לא תהיה לו כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה השונים, הינם בבחינת דרישת מינימום, 
 ביטוחיםלעצמו  ערוךרשאי ל הקבלן. ה בקשר לסוגי ו/או היקפי הכיסוייםכלפי הרשות ו/או מי מטעמ

וצרכיו  ותיופי שיקול דעתו וניסיונו וזאת לשם ביטוח חשיפ-על ימיםנוספים ו/או ביטוחים משל
 לםהביטוחיים בצורה נאותה לרבות הגדלת גבולות אחריות וסכומי ביטוח של הביטוחים הקיימים, או

 רסעיף בדב להביטוח יכלו. הקבלןשייערך על ידי  םבכל ביטוח נוסף ו/או משלימוצהר ומוסכם בזאת ש
 .המטעמ הפועליםו/או  הרשותהמבטח על זכות התחלוף כלפי  יתורו

 
עקב הפרת תנאי הפוליסות ע"י  הןעלי ושתכל סכום שי בגיןו/או  הרשותמתחייב לשפות את  הקבלן .8

95 הפועלים מטעמו. וו/א הקבלן



 

 
הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת החוזה, ובמקרה בו העבודות נשוא חוזה זה או לגרוע מכל  מבלי .9

המשנה  קבלנילדאוג כי בידי  הקבלן, מתחייב הקבלןחלק ממנו יבוצעו על ידי קבלני משנה מטעם 
נאותות בהתאם לפעילותם והיקף עבודתם. יובהר כי האחריות הבלעדית ביטוח  ותתהיינה פוליס

 . המשנה מוטלת על הקבלןלביטוחי קבלני 
 

מתחייב להביא לידיעת הקבלנים מטעמו את האמור בחוזה זה לעניין אחריות וביטוח ולקבל  הקבלן .10
בכתב את הסכמתם ואת התחייבותם לפעול בהתאם, לרבות בהתאם להוראות הפוליסות, וכן לפטור 

ו/או ציוד המובא על ידם  לכל נזק לרכוש מאחריות של הנ"ל ןהפועלים מטעמ כלו/או ו/או  הרשותאת 
תחול האחריות הבלעדית לדאוג כי הקבלנים יקיימו הן את  הקבלןאו מטעמם לאתר העבודות. על 

 .הקבלן"י כל דין,  והן את דרישות ביטוחי פהדרישות ע ותהוראות ודרישות חוזה  זה, לרב
 

 הרשותנגד ה ו/או תביעה כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דריש הקבלןלגרוע מהאמור לעיל, מצהיר  מבלי .11
, בגין כל נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו על פי הביטוחים שהתחייב מטעמהכל מי הפועלים ו/או ו/או 

, ליסותלערוך כאמור לעיל, או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפו
ו/או מטעמו ו/או עבורו  הקבלןע"י  לרבות לכל אבדן ו/או נזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו המובא

ו/או מי  המי מטעמו/או  הרשות)לרבות כלי רכב, כלים ומנופים( לאתר הפרויקט, והוא פוטר את 
ומתחייב לפעול למיצוי זכויותיו על פי הפוליסות. יובהר כי  כאמורלעיל מכל אחריות לנזק  ריםמהאמו

 מתוך כוונת זדון.פטור כאמור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק 
 

או איזה מהם ו/או לא ישלם  הקבלןהמפורטים באישור ביטוחי  וחיםאת הביט יערוךלא  הקבלןו היה .12
זכאית לפי שיקול  הרשותזה, תהיה  חוזהתואמות את האמור ב יינהבעדם ו/או פוליסות הביטוח לא תה

לאלתר  הקבלןצוע עבודות זה, להפסיק את בי ענייןב הקבלןו/או אחריות  חבותדעתה ומבלי לגרוע מ
ועל חשבונו  הקבלןו/או לערוך את הביטוחים האמורים או חלק מהם ו/או לשלם את הפרמיה, במקום 

. מוסכם כי האמור בסעיף זה אין בו כדי להטיל אחריות ספקל מגיעסכום ה כלולקזז כל סך ששילמה מ
ת כלשהי המוטלת עליו על פי מאחריו ספקאו לפטור את  של הנ"ל המי מטעמו/או  הרשותכלשהי על 

ששילמו,  סכום, מיד עם דרישה הראשונה, בכל הרשותישפה את  הקבלן. ןזה ו/או על פי כל די חוזה
 זה. חוזהעל פי הוראות  הקבלןמאת  הןלוסכום השיפוי כאמור ייחשב חוב המגיע 

 
 הקבלןתנאיו ע"י והפרתו ו/או הפרת תנאי מ חוזהזה על כל סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי ה סעיף .13

 של החוזה. ודיתתהווה הפרה יס
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 ב'-1נספח 
 אישור קיום ביטוחים

 
 תאריך: ________

 
 לכבוד

  ו/או חברת אם ו/או חברות בנות רשות ניקוז כנרת

 "( הרשות)להלן: " ו/או חברות שלובות ו/או חברות קשורות
 

 א.ג.נ.,
 

 "(הקבלן: "הלן_______________ )ל: __מבוטחינו :הנדון
 

את הפוליסות  הקבלןמאשרים בזאת כי החל מיום ________ ועד ליום ________ ערכה חברתנו לבקשת  הננו
הקמה ו/או התקנה ו/או הרכבה של  ____________________________בגין ביצוע עבודות בין היתר  ןשלהל

)להלן:  הרשותלכך ו/או אשר יתווספו בהתאם להנחיות  הנלוותודות או כל העב/ו גדרות ו/או שערים ו/או מעקות
"( הכול בכפוף ובהתאם לחוזה מס' ......... שנחתם בין האתר)להלן "באתר _______________ "( העבודות"

 כמפורט להלן:ו/או  הרשותו/או  הקבלן"( ע"ש החוזה" :להלן........ )......הצדדים ביום ......
 
 :עבודות קבלניות יטוח........... כה"ס לבמס'... פוליסה (1
 

ו/או המפקח ו/או קבלנים וקבלני  קטמנהל הפרוי ו/אוו/או הקבלן  הרשותאת  ולהמבוטח בפוליסה זו יכל שם
 משנה )בכל דרגה(.

 
 .....................ליום ועד............... מיום החל ביטוח תקופת

 
 בת חודש ימים.  הכל פרקיה וכן תקופת הרצ לחודשים החלה ע 24תקופת תחזוקה בת  לתזו כול פוליסה

 
 ם:כוללת את פרקי הביטוח הבאי הפוליסה

 
  – א' פרק

 

חומרים וכל רכוש ו/או ציוד ו/או מתקנים המשמשים לביצוע העבודות, וכולל  ותהעבודות עצמן לרב ביטוח
 מעלות ההקמההביטוח לא יפחת  םסכו. רכםבמלוא ע ו/או מי מטעמה הרשותאשר יסופקו על ידי  ומריםח

 מחדש של העבודה הקבלנית.
 

 ₪  ................. הפרויקט לעבודות הביטוח סכום
 

 שאינו" ראשון"נזק  בסיס על (ולתקופה)למקרה  הבאים הכיסויים את גם לכלול, היתר בין, הורחב הביטוח
 :חסר לביטוח כפוף

 .העבודותמשווי  10% -לא פחות מ של בסכום בהעברה רכוש •
משווי  10% -לא פחות מ של מסך יפחת שלא בסכום נזק במקרה ופיקוח תכנון הוצאות •

 .העבודות
 10% -לא פחות מ של בסכום הסופי מהפרויקט חלק שאינם עזר ומבני מתקנים, קל ציוד •

 . משווי העבודות
 .הביטוח סכום במלוא לקויים וחומרים לקויה עבודה, לקוי מתכנון עקיף נזק •
 .משווי העבודות 10% -לא פחות מהריסות בסכום של  פינוי •
 . גניבה/פריצה •
 . משווי העבודות 10% -לא פחות מהכנת תביעה בסכום של  הוצאות •
 .משווי העבודות 10% -לא פחות מישיר בסך של  נזק •
      -לא פחות מ של בסכום המבוטח ליחידי השייך סמוך ולרכוש עובדים עליו לרכוש נזק •

500,000   ₪  
 . משווי העבודות 10% -לא פחות מלהחשת נזק ותיקונים זמניים בסכום של  הוצאות •
 רעידת אדמה ונזקי טבע.  •

  – ב' פרק
העלולים להיגרם  זקאחריות כלפי צד שלישי לכיסוי אחריות המבוטחים על פי דין בגין פגיעה ו/או נ ביטוח
 יצוע העבודות, בגבולות אחריות בסך שלאו לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו עקב ובמהלך ב/ולגופו 

 למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. ₪  5,000,000
מגבולות  10% -שלא יפחת מ הנובע מרעד והחלשת משען בגבול אחריות בסך קכולל כיסוי לנז הביטוח

חובה,  רכב מנועי שאינו חייב בביטוח כליחבות בגין נזק גוף הנובע משימוש ב₪,   500,000 האחריות ובסך של
בפוליסת רכב  הנהוגיםרכב מנועי מעל לגבולות האחריות  יחבות בגין נזק לרכוש הנובע משימוש בכל

עקב פגיעה בכבלים  םכיסוי נזק תוצאתי שייגר₪,  1,000,000סטנדרטית הנהוגה ביום מקרה הביטוח בסך  97



 

כיסוי כל  ןת הביטוח וכלאירוע ובסה"כ לתקופ₪  500,000 , בגבול אחריות בסךםו/או מתקנים תת קרקעיי
זה כולל סעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב  קעל פי פר הביטוח .הבמידה שהנזק הישיר מכוס רנזק תוצאתי אח
 בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. נערךהביטוח כאילו 

  – ג' פרק

כלפי  ם פגומיםפקודת הנזיקין וחוק האחריות למוצרימעבידים לכיסוי חבות המבוטחים על פי  תחבו ביטוח
לתובע, למקרה ובמצטבר לתקופת ₪  20,000,000 כל המועסקים בביצוע העבודות, בגבולות אחריות בסך של

הביטוח. פרק זה אינו כולל כל הגבלה בדבר קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, עבודות בגובה ובעומק, פיתיונות 
 .עבודה שעותורעלים, העסקת נוער ו

 

  -חבות המוצר .......לביטוח מס'.......... פוליסה (2
 תביעה בשל( ועבורו מטעמו בפרויקט פעל אשר אדם כל בגין חבות כולל)  דין פי על הקבלן של חבותו לכיסוי

 עקב להיגרם שעלול לרכוש נזק או/ו גופנית פגיעה בגין הביטוח תקופת במשך לראשונה שהוגשה דרישה או/ו
שלא יפחת מסך  אחריות הרכיב בגבול או/ו התקיןהציב ו/או  או/ו סיפק או/ו שייצר מוצרים או/ו העבודות

 אחריות בגין הרשות את לשפות ורחבמ הביטוח. שנתית ביטוח לתקופת ובמצטבר לאירוע₪  1,000,000של 
 העבודות עקב להיגרם שעלול לרכוש נזק או/ו גופנית לפגיעה הקשור בכל םעליה מוטלת להיות עלולה אשר

 נחשב לפיו צולבת אחריות לסעיף בכפוף וזאת התקין, יצר, טיפל, שסיפק המוצרים עם בקשר או/ו כאמור
 הביטוח. הרשות כלפי הקבלן חבות מביטוח לגרוע ומבלי המבוטח מיחידי אחד כל עבור נערך כאילו הביטוח
 באתר מטעמו מי או/ו הקבלן של פעילותו תחילת מתאריך מאוחר שאינו למפרע תאריך יכלול כאמור
 חלופי ביטוח הקבלן ערך אם אלא הביטוח תוקף מתום חודשים 12 בת גילוי תקופת כולל הביטוח. ותהעבוד

 . זה בסעיף מהאמור כמתחייב כיסוי מעניק אשר
 

 :הפוליסות לכל כלליות דרישות
 

 לרשותעליו עובדים ישולמו  רכושעצמן ו/או לרכוש סמוך ו תביטוח הנובעים מנזק לעבודו תגמולי (1
 ל פי הוראותיה המפורשות בכתב. בלבד ו/או ע

 ידיאשר נערך על  דומהביטוח  לכלוהינו קודם  Primary)בפוליסות נחשב ביטוח ראשוני ) הכיסוי (2
 חיהביטו יסויבנטל הכ  הרשותלהשתתפות מבטחי  זכות כל. אנו מוותרים על הלטובתאו /ו הרשות

, או 1981ק חוזה הביטוח התשמ"א של חו 59שזכות כזו הייתה מוקנית לנו מכוח סעיף כלוהחיוב, כ
 אחרת.

 חריג רשלנות רבתי מבוטל בזאת. (3
 על פיהן. הרשותלא תפגע בזכויות  הקבלן ו/או מי מטעמוהפרת תנאי הפוליסות על ידי מי  (4
של ביטול הכיסוי בפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות מחמת אי תשלום הפרמיה, תינתן  במקרה (5

 כדי למנוע את ביטול הכיסוי. ןהקבללשלמה במקום  תהיכול לרשות
 שהרשותנגד כל אדם הפועל מטעם מי מהן בפרויקט, או  וכן הרשותנגד  בזכות השיבו בוטלה (6

 זדון. ונתמתוך כו פעלו, למעט אדם או גוף אשר םבכתב לשפות התחייבה
בלבד יהיה אחראי לתשלום הפרמיה וההשתתפויות העצמיות, ולמילוי החובות המוטלות  הקבלן רק (7

 בשום מקרה או סיבה שהיא.  הרשותל המבוטח בהתאם לתנאי הפוליסה. חובה זו לא תחול על ע
, כאשר קיים המבטחאת אחריות  כלשהיוקיים סעיף בפוליסות, המפקיע ו/או מצמצם בדרך  היה (8

 חלכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטו קדמיםתנאים מו בותביטוח אחר ו/או בשל כל סיבה אחרת לר
ה מטעמ הבאיםאו /ו הרשותמידע חיתומי שגוי ו/או מטעה, הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי  חסר ו/או

 דלעיל לא תצומצמנה ו/או תבוטלנה בשל כך. יהםוזכויות
במשך תקופת הביטוח,  ולא יחול בהן שינוי לרעה הפוליסות הנ"ל לא  תבוטלנה ימתחייבים כ הננו (9

 ביטולל יתנתס פוליסת עבודות קבלניות שלא נ)למעט ביח לרשותיום  60אלא בהודעה מראש של 
 (, בכתב, בדואר רשום. הפרמיהאלא מחמת אי תשלום 

 
 מקצועית נוסח............  ריות.......... למעט אחהראל ביט/מגדל ביט/פסגה/מנוביט/הפוליסות: ביט נוסח

 

 רציבו נבחריאו /ו מנהליםאו /ו עובדים לרבות –זה אישור לצורך" הרשותהגדרת "
 

זה כפוף לתנאים ולסייגים של פוליסת הביטוח המקורית, עד כמה שלא שונו על פי האמור באישור  אישורנו
 זה.

 
)חותמת המבטח(     ______________ ______________ ______________

 )תפקיד החותם(   )שם החותם(           (טחהמב תימת)ח 
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 2נספח 

 ערבות ביצוע
 תאריך: __________

 כבודל

 רשות ניקוז כנרת 

 א.ג.נ.

 _______          ערבות בנקאית מס' הנדון:
 

על פי בקשת ____________________ )להלן: "המבקש"(, אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל  .1

(, "סכום הקרן")להלן: ₪(  ____________)במילים: ₪  __________סכום לפי דרישתכם, עד לסכום 

שי הצמדה למדד לפי התחשיב כמפורט בכתב ערבות זה )להלן ייקראו סכום הקרן בתוספת בתוספת הפר

"( בקשר לעמידתו של המבקש בהתחייבויותיו הכלולות בקשר סכום הערבותהפרשי ההצמדה יחד: "

לאספקה והתקנת גדרות, מעקות, מאחזי יד ושערים בפיתוח אתר מעיין נון  2018/51מס' להסכם 

 מידתו של המבקש בהתחייבויותיו הכלולות בהסכם זה.ולע במושבה מגדל

 המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי; הבניה ותמחירי תשוממדד  - "המדד"

המדד בגין חודש ________ לשנת _________, האחרון הידוע בתאריך הנקוב בראש  "מדד הבסיס"

 כתב ערבות זה, דהיינו: _____ נקודות;

המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, ולא פחות מאשר מדד  "ד החדשהמד"

 הבסיס, דהיינו לא פחות מאשר _____ נקודות;

אם יתברר במועד התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, כי המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, כי אז יהיו 

ש שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הקרן " סכום השווה למכפלת ההפרהפרשי ההצמדה למדד"

 המחולק למדד הבסיס. 

אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה, בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישה, באופן  .2

)שבעה( ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי כתובתנו  7מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום 

 _______________.הבאה: _________________

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זה, יכול שתהיה לשיעורין, וכי  .3

התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה, לא יעלה 

 על סכום הערבות.

מותנית/ אוטונומית, ובכלל זה לא תחול עליכם  התחייבותנו כלפיכם לפי כתב ערבות זה, הינה בלתי .4

חובה כלשהי להבהיר/ לנמק/ לפרט/ לבסס או להוכיח באופן כלשהו את דרישתכם, או לדרוש תחילה 

 את התשלום מאת המבקש.

 כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה. .5

, אלא אם הוארך _______, ויעמוד בתוקפו עד ליום _________כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו ביום  .6

 תוקפו הנ"ל בהודעה בכתב שתמסרו לנו בטרם פג התוקף כאמור.
 

 בכבוד רב,

     __________________________________ 
 (חתימה מורשי וחתימת הבנק כתובת, הבנק)שם 
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 בדקערבות  

 תאריך: __________

 לכבוד

 נרת רשות ניקוז כ

 א.ג.נ.

 _______          ערבות בנקאית מס' הנדון:

על פי בקשת ____________________ )להלן: "המבקש"(, אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל  .2

(, "סכום הקרן")להלן: ₪(  ____________)במילים: ₪  __________סכום לפי דרישתכם, עד לסכום 

התחשיב כמפורט בכתב ערבות זה )להלן ייקראו סכום הקרן בתוספת בתוספת הפרשי הצמדה למדד לפי 

"( בקשר לעמידתו של המבקש בהתחייבויותיו הכלולות בקשר סכום הערבותהפרשי ההצמדה יחד: "

לאספקה והתקנת גדרות, מעקות, מאחזי יד ושערים בפיתוח אתר מעיין נון  2018/51מס' להסכם 

 בתקופת הבדק. הסכם זהחייבויותיו הכלולות בולעמידתו של המבקש בהת במושבה מגדל

 המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי; הבניה ותמחירי תשוממדד  "המדד"

המדד בגין חודש ________ לשנת _________, האחרון הידוע בתאריך הנקוב בראש  "מדד הבסיס"

 כתב ערבות זה, דהיינו: _____ נקודות;

המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, ולא פחות מאשר מדד  "המדד החדש"

 הבסיס, דהיינו לא פחות מאשר _____ נקודות;

אם יתברר במועד התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, כי המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, כי אז יהיו 

מדד החדש למדד הבסיס בסכום הקרן " סכום השווה למכפלת ההפרש שבין ההפרשי ההצמדה למדד"

 המחולק למדד הבסיס. 

אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה, בכתב, כל סכום אשר יצויין באותה דרישה, באופן  .2
)שבעה( ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי כתובתנו  7מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום 

 ________.הבאה: ________________________

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זה, יכול שתהיה לשיעורין, וכי  .3
התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה, לא יעלה 

 על סכום הערבות.

אוטונומית, ובכלל זה לא תחול עליכם  /התחייבותנו כלפיכם לפי כתב ערבות זה, הינה בלתי מותנית .4
חובה כלשהי להבהיר/ לנמק/ לפרט/ לבסס או להוכיח באופן כלשהו את דרישתכם, או לדרוש תחילה 

 את התשלום מאת המבקש.

 כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה. .5

ם הוארך , אלא א_______, ויעמוד בתוקפו עד ליום _________כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו ביום  .6
 תוקפו הנ"ל בהודעה בכתב שתמסרו לנו בטרם פג התוקף כאמור.

 בכבוד רב,
 

     __________________________________ 
 (חתימה מורשי וחתימת הבנק כתובת, הבנק)שם     
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  4ספח נ

 היעדר תביעות /כתב ויתור

 הצהרת "העדר תביעות"

           

 תאריך: ___________ 

 לכבוד

 רשות ניקוז כינרת 

 א.ג.נ.,

גדרות, מעקות, מאחזי יד ושערים בפיתוח אתר מעיין נון  לאספקה והתקנת -2018/51מכרז הנדון: 

 במושבה מגדל

 העדר תביעות

 הוטלה עלי ביצועה 15/2018הואיל ובמסגרת ההסכם שנחתם ביום ________ בעקבות זכייתי במכרז מס' 

)להלן:   אספקה והתקנת גדרות, מעקות, מאחזי יד ושערים בפיתוח אתר מעיין נון במושבה מגדל -של העבודה

 (.""העבודה

כולל ₪ והואיל והחשבון הסופי שהגשתי לרשות ניקוז כנרת בגין ביצוע העבודה הינו בסך של _________ 

 (."החשבון הסופי"מע"מ )להלן: 

 אושר ע"י המזמין ומוסכם עלי כחשבון סופי לכל דבר וענין.והואיל והחשבון הסופי הנ"ל 

הנני מצהיר, כי בכפוף לתשלום החשבון הסופי, אין לי, ולא תהיינה לי שום תביעות כספיות ותביעות ו/או 

הנ"ל וכי כל חשבונות הביניים שהוגשו על ידי בקשר  כל סוג שהוא, בקשר לעבודהדרישות ו/או טענות, מ

 זה, עד לחשבון הסופי, שולמו במלואם. להסכם

אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובתי לעמוד בכל התחייבויותיי שבחוזה במשך כל תקופות האחריות והבדק 

 המפורטות בחוזה.                                        

 

 

 

 בכבוד רב,                                                         

                                                           _________________ 
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 העסקת קבלני משנה

לאספקה והתקנת גדרות, מעקות, מאחזי יד והחוזה נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז 
מכרז - ("החוזה" (  )להלן:""הפרויקטאו  "העבודות")להלן:  ושערים בפיתוח אתר מעיין נון במושבה מגדל

 מטעם רשות ניקוז כנרת. 2018/51מס' 
 

 כהגדרתו בחוזה. – "הקבלן"
 כהגדרתם בחוזה. –"קבלני המשנה" 

 
 מבלי לגרוע מהוראות מסמכי המכרז יחולו בנוסף ההוראות והתנאים להלן:

מבלי לגרוע ט. הקבלן מתחייב לקבל את אישור המזמין לכל קבלן משנה אשר בכוונתו להעסיק בפרויק .1
 לא תחייב את המזמין. במסמך זהשתבוצע שלא על פי האמור  העסקת קבלן משנהכל  מהאמור בחוזה,

קבל את קבלן המשנה כקבלן משנה מטעמו לביצוע העבודות והוא מתחייב להעסיק את ל מתחייב הקבלן .2

הורה לו המזמין אחרת קבלן המשנה כקבלן משנה שלו, לכל דבר וענין בביצוע העבודות וזאת כל עוד לא 
 .בחוזה על נספחיוכפוף לתנאים המפורטים בו

יודגש כי הקבלן הנו האחראי הבלעדי על ביצוע הפרויקט כלפי המזמין, גם בגין אותם חלקים בעבודה  .3
מטעם הקבלן ו/או גורם  נתן המזמין את הסכמתו להעסקת קבלן משנהידי קבלני המשנה. -המבוצעים על

ו של העבודות, אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו אחר בביצוע חלק כלשה
ומהתחייבויותיו על פי החוזה והקבלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחדל של קבלן המשנה ו/או 

 הגורם האחר האמורים.

קבלני המשנה חייבים להיות רשומים בתחום עיסוקם ככל שקיים רישום שכזה )לרבות אצל רשם  .4
סיווג ובהיקף המתאימים לעבודה או לכלל העבודות שבכוונת הקבלן להטיל עליהם בביצוע הקבלנים( ב

 הפרויקט.

החוזה בשינויים עם קבלני המשנה יבואו לידי ביטוי הוראות  ים שיערוךמתחייב כי בחוז הקבלן .5
אחד עם וכי לא ייקבעו בהם הוראות שאינן עולות בקנה  והתחייבויות וסמכויות הקבלן על פיו המחויבים

 קבלני המשנה ייחשבו לכל דבר וענין כעובדים של הקבלן.החוזה או עם ביצועו. למען הסר ספק, 

למען הסר ספק מוצהר בזאת כי הקבלן והוא בלבד יהיה אחראי כלפי קבלני המשנה שלו בגין תמורת  .6
-לניעבודתם וכי אין לראות בהתקשרות עם קבלן משנה כאמור, הסכם לטובת צד שלישי ביחס לקב

 המשנה.

כך שלוח הזמנים  מחובתו של הקבלן לדאוג לכך שיקבל מקבלני המשנה שלו את כל הנתונים הרלבנטיים, .7
 ידי מנהל-על ייקבעיכלול גם את לוח הזמנים של קבלני המשנה. לוח הזמנים המפורט  של הפרויקט

לוח הזמנים לא ייבחרו ועל הקבלן וקבלני המשנה לעבוד על פיו. מובהר כי אם עד למועד הכנת המזמין 
כל קבלני המשנה שיועסקו בפרוייקט, יקבעו המנהל והקבלן את לוח הזמנים עבור קבלני המשנה 

 הקבלן ואת במקצועות עבורם טרם נבחרו קבלני משנה כאמור ולוח הזמנים שייקבע כאמור יחייב את
 דבר וענין. קבלני המשנה לכל 

על פי שיקול דעתו  הוא יה המזמין רשאי, בכל עת בו סבור, יהמבלי לגרוע מהוראות החוזה על נספחיו .8
שבע רצון מאיכות ו/או טיב ו/או קצב התקדמות עבודת קבלני המשנה ו/או מכל דבר  אין הואהמוחלט כי 

על ידי מתן  הורות לקבלן להפסיק את התקשרותו עם קבלן המשנה באופן מיידיאחר הקשור בעבודתם, ל

, והקבלן מתחייב להפסיק את ההתקשרות עם קבלן המשנה כתב לקבלןב שתינתן ע"י המזמין הודעה
קבלן משנה אחר אשר ימלא את מקומו של קבלן המשנה אשר  במקרה זה מחויב הקבלן להעסיק. לאלתר

 , ויחולו על קבלן משנה זה כל הוראות נספח זה וההסכם.כאמור הופסקה ההתקשרות עימו
 

 ו הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה.זה הוא מעיקרי החוזה והפרתו ו/א נספח
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 תכניות עבודה מפורטות, תשריטים, השלמות למפרטים מיוחדים
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 נספח בטיחות  -ו'מסמך 

 כללי .1
ני רשות ניקוז כנרת )לרבות המתחמים והחצרים המוחזקים על ידה( מועסקים קבלנים ונותב 1.1

שירותים חיצוניים, שפעילותם חושפת אותם, את המזמין, עובדיה וסביבתה, לסיכונים הנובעים 
 מעצם ביצוע הפעילות.

ואיכות לגבי דרישות הבטיחות  קבלנים ונותני שירותים חיצוניים אחרים,להנחות  נספח זה נועד 1.2
 מין.חצרי המזמין ו/או מטעם המזעובד במקבלן הרשות ניקוז כנרת    סביבה של

, לרבות נהלים פי החוזה כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן עלבנספח זה, באמור יודגש, כי אין  1.3
ספציפיים הרלוונטיים לעבודתו ו/או מאחריותו על פי דין, לבטיחות בעבודות הנעשות על ידו 

 ו/או על ידי מי מטעמו. 
בלן מהתחייבויותיו מובהר בזאת מפורשות, כי ביצוע הוראותיו של המזמין לא ישחרר את הק

 ואחריותו לקיים את כל דרישות הבטיחות ואיכה"ס ע"פ דין. 
הוראות המזמין יבואו, אך ורק, בניסיון להוסיף על דרישות הבטיחות בדיני הבטיחות, כדי 
להבטיח יתר בטיחות באתר ביצוע העבודות ע"י הקבלן, אך מבלי שהדבר יגרע מאחריות כלשהי 

ות המבוצעות על ידו, ומבלי שעצם האפשרות כי תינתנה הוראות של הקבלן לבטיחות בעבוד
 כנ"ל על ידי המזמין תטיל על המזמין ו/או נציג המזמין ו/או מי מטעמו חבות כלשהי.

בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו משמעות, אפשרות לפירוש שונה וכדומה, בין הוראות 
המחמירה מבניהן לטובת רשות ניקוז הנוהל להסכם עם הקבלן ו/או הדין, תכריע ההוראה 

 כינרת.

קבלן ויהווה חלק בלתי נפרד מחוזה הלחוזה התקשרות עם  יצורף כהנחיות בטיחות נספח זה 1.4
 .ההתקשרות

הוראות הנספח יחולו בשינויים הנדרשים, גם על עובדיו המבצעים עבודות מהסוגים המפורטים  1.5
 בנוהל זה.

 מסמכים ישימים 1.6
 ;1970 –נוסח חדש, תש"ל פקודות הבטיחות בעבודה  1.6.1
 ;1954 –חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד  1.6.2
 ;1999תקנות ארגון פיקוח על העבודה, מסירת מידע והדרכת עובדים, התשנ"ט  1.6.3
 ;1961 -עבודות בניה הנדסית –תקנות הבטיחות בעבודה  1.6.4
 ;1990 -חשמל התש"ן –תקנות הבטיחות בעבודה  1.6.5
 ;2007 -(, התשמ"זתקנות הבטיחות עבודה )עבודה בגובה 1.6.6
 ;1998 -תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח 1.6.7
 ;1986 -עבודה על גגות שבירים או תלולים התשמ"ו –תקנות הבטיחות בעבודה  1.6.8
 ;1997 -)ציוד מגן אישי(, התשנ"ז תקנות בטיחות בעבודה 1.6.9

 .1988)עזרה ראשונה במקומות העבודה(, התשמ"ח  תקנות הבטיחות בעבודה 1.6.10
 

 המטרה .2
לפרט הנחיות בטיחות לעבודות קבלנים המתבצעות במתקני המזמין, חצרותיה והמתחמים 

 המוחזקים / מופעלים על ידה. 

 הגדרות .3
עבור איגוד ערים כנרת או או רשות ניקוז כינרת רשות ניקוז כינרת  - "הרשות" או "המזמין" 3.1

 וועדת המכרזים מטעמם לפי העניין ועל פי כל דין.
ו לביצוע הפרויקט תיבחר על ידי ועדת המכרזים של המזמין כהצעה הזוכה מי שהצעת-הקבלן"" 3.2

ואשר נמסרה לו הודעה על זכייתו על ידי המזמין, ושהינו יחיד או חברה שאינם עובדי המזמין, 
 הבאים לבצע עבודה )על עובדיהם וציודם( ברשות או בחצריה.

ו גורם אחר הפועל בשמו או עבורו לרבות כל קבלן משנה מטעמו של הקבלן ו/א - "קבלני משנה" 3.3
בביצוע העבודות או חלק מהן, אם המזמין התיר או חייב את לקבלן להעסיק קבלני משנה 

 כאמור, או שהעסקת קבלני משנה כאמור נדרשה מראש במסמכי המכרז.
 חובות הקבלן .4

 ין. הקבלן מחויב לקיים את דרישות התקנים ולפעול לפי מדיניות הבטיחות ואיכה"ס של המזמ 4.1
מחובת קבלן, המועסק ע"י רשות ניקוז כנרת, ושעבודתו מתבצעת בתחומי המזמין ו/או  4.2

מתקניה, לפעול על פי כלל הדרישות ועל פי דין. מבלי לגרוע מכלליות הנ"ל, על הקבלן לפעול 
ובתקנות על פיה חוק  1970-בהתאם להוראות פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, תש"ל

והתקנות על פיו, לרבות ובין היתר, ומבלי לגרוע  1954 –העבודה תשי"ד ארגון הפיקוח על 
מכלליות האמור לעיל, בכל ההוראות והתקנות המוזכרות במסמכים הישימים המפורטים 

107 )מסמכים ישימים( לעיל.  1.5בסעיף 



 

 , ע"יןעל הקבלן לקיים, בנוסף להוראות הדין ונספח זה, את כל הנחיית בטיחות ואיכה"ס שתינת 4.3
ממונה בטיחות של המזמין, ו/או כל נציג מוסמך אחר מטעם המזמין וכי הוראה זו תהא 

 מחייבת.
 לביצוע העבודות מטעם המזמין, קבלני משנה מטעמוו/או יתקשר עם  עסיקבמידה והקבלן י 4.4

 קבלני המשנה ועובדיהם. של על עבודתם האחראי הבלעדיהקבלן  יהא
 נים האחרים וקבלני הבניין.הקבלן יהא האחראי על עבודתם של הקבל 4.5
 שבגינן נדרשת מיומנות טכנית או ניהולית, או בעבודות אשר ,להעסיק בעבודותיתחייב הקבלן  4.6

כגון: עבודות חפירה, )כישורים מיוחדים עפ"י החוק או התקנות  עובדים בעלי בהן נדרשים
 שים ומוסמכיםאנשים מור, אך ורק(, הריסה, עבודות חשמל, הפעלת ציוד הרמה וכו' עבודות

העומדים בכל דרישות הדין. הקבלן נדרש לדווח מראש על שמות והסמכות עובדיו ו/או שמות 
 קבלני משנה ועובדיהם. 

 ןרישיו ו/או נשלמה מלאכתו ולא נתקבל אישור גמר מאת המזמין לאתחייב שכל עוד יהקבלן  4.7
הכל לפי המאוחר ) ו/או המהנדס ו/או הממונה על הבטיחות ת הרשויות המוסמכותאמ גמר

, להיות אחראי לבטיחות המתקן ו/או המבנה ו/או העבודה אותה ביצע , ימשיךמביניהם(
כל אדם  בין שהם עובדי הקבלן ובין שהם עובדי המזמין או, הנמצאים בו לבטיחות העובדים

   להימצא באזור, שבו בוצעה העבודה. אחר העשוי
 

 תדרוך   .5
מטעם המזמין  מונה הבטיחותלקיים מפגש ראשוני עם מן לפני תחילת ביצוע העבודה, על הקבל 5.1

 . את אישורו בכתב בדבר ביצוע התדרוך תתולואיכה"ס לקבלת תדרוך בנושא בטיחות 
 הדרכת בטיחות לקבלן תכלול את הכרת האתר. 5.2
ממונה הבטיחות, יבדוק את תקפות אישורי ציוד וכשרות של הקבלן  ועובדיו, וזאת מבלי לפגוע  5.3

 אחריותם עפ"י דין. במחויבותם ו
בנוגע לכך, ידריכם על הסיכונים והכרת המתקן, מיגון אישי, בטיחות ובהתאם לאופי העבודה,  5.4

 בכל שאלה או בעיה המתעוררת בקשר עם יישום הוראות הבטיחותיתמקד בסיכונים ומניעתם. 
  יש לפנות אל הממונה על הבטיחות בחברה. מטעם המזמין,

 
 הדרכות עובדים .6

קבלן לבצע הדרכה ולמסור מידע לכל העובדים המועסקים באמצעותו, על הסיכונים ודגשי חובה על ה
הבטיחות ואיכה"ס ולפקח על ציות להוראות ונהלי הבטיחות של המזמין, כנדרש בתקנות ארגון פיקוח 

 .1999 -על העבודה, מסירת מידע והדרכת עובדים, התשנ"ט
 

 חובת דיווח  –תאונות  .7
ה של תאונה או "כמעט תאונה" בשטחי המזמין, להעביר דיווח ראשוני הקבלן יתחייב, במקר 7.1

 בטלפון ולאחר מכן בכתב, לממונה הבטיחות/מזמין העבודה.
 הדיווח יכלול בין היתר, את פרטי האירוע ופרטי המעורבים, בהתאם לנוהלי המזמין.

וגעים מכוח כאמור, אין בהודעה זו, מלשחרר את הקבלן או בא כוחו מחובת הדיווח לכל הנ 7.2
 החוק ו/או מאחריותו וחבותו עפ"י דין בגין תאונה זו.

 .מזמין העבודהיש לדווח על כך ל, גרם נזק לציוד של המזמיןייבכל מקרה בו  7.3
על הקבלן להתחייב שבמקרה הצורך כשיש לפנות עובד קבלן שייפגע בתאונה, יעשה הדבר  7.4

 באמצעות אמבולנס או ברכב הקבלן. 
 

 כיבוי  עזרה ראשונה וציוד .8
הקבלן יתחייב להבטיח אחזקת מלאי מתאים של אמצעי עזרה ראשונה וציוד כיבוי אש מתאים 

 ותקין באתר העבודות במהלך כל עבודתו ובהתאם לדרישות החוקיות.
 
 

 הפעלה .9
הפיקוח על עבודת קבלן העתיד לבצע עבודות בחברה או בחצריה, יחל בשלבי ההתקשרות,  9.1

 כמפורט להלן. 
 וההתקשרות בחירת הקבלן  9.2

בשלב בחירת הקבלן וההתקשרות עמו, ייבדק ע"י המזמין בין היתר, צירופו של נספח זה להצעת 
 הקבלן/המציע, כשהוא חתום על ידי הקבלן

 חתימת החוזה 9.3
 על המזמין לוודא צירוף נוהל זה כנספח לחוזה. 9.3.1
 הקבלן יספק למזמין הצהרה על קיום פוליסת ביטוח צד ג' ומעבידים תקפה. 9.3.2
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 ד חתימת החוזה, יחתום הקבלן על נספח הבטיחות לעבודה )נספח א'(.במעמ 9.3.3
 

 שעות לפחות( 72התארגנות לפני תחילת העבודה ) 9.4
לפני תחילת העבודה יעביר הקבלן למזמין ו/או למנהל הפרויקט את  רשימת  9.4.1

 העובדים מטעמו. הרשימה תכלול: שם פרטי, שם משפחה, מס' תעודת זהות וכתובת. 
 יגיעו הקבלן ועובדיו להדרכת בטיחות לפני תחילת העבודה.במידת הצורך,  9.4.2

 
 התחלת עבודה  9.5

 קבלת תדרוך 9.5.1
מזמין העבודה יעביר לממונה הבטיחות את רשימת עובדי הקבלן ומועדי  .א

 הגעתם הצפוי.
באחריות המזמין או נציג מטעמו, להודיע לממונה הבטיחות על הגעת הקבלן  .ב

בטיחות ידריכם בנושא בטיחות, על ועובדיו לשטח המזמין ולדאוג כי ממונה ה
 פי נספח  א' הרצ"ב.

 בתום ההדרכה יוחתמו עובדי הקבלן על טופס המעיד על קבלת ההדרכה. .ג
העתק מהטופס יועבר לממונה הבטיחות של המזמין וישמר ע"י מזמין  .ד

 העבודה.
 

 בדיקת ציוד וכלים 9.5.2
רי הקבלן יספק למזמין, לפני תחילת העבודה, תסקיר בודק מוסמך לאביז .א

ומתקני הרמה ולמתקני לחץ, בהתאם לפקודת הבטיחות ותקנותיה )פקודות 
 (.1970הבטיחות בעבודה נוסח חדש התש"ל 

הקבלן יתחייב על תקינות ציוד נוסף המשמש אותו לביצוע העבודה, כגון:  .ב
 סולמות, ציוד חשמלי וכד'.

פעם, המזמין או נציג מטעמו, ו/או ממונה הבטיחות של המזמין ייבדקו מידי  .ג
 במהלך העבודה ובאופן אקראי, את תקינות הציוד של הקבלן. 

במקרה של תקלה בציוד, יש לדרוש מהקבלן להפסיק את  העבודה עד לתיקון  .ד
 הליקויים שנתגלו.

 
 היתר עבודה 9.5.3

המזמין/נציג המזמין/ ממונה הבטיחות ימלא טופס הרשאת עבודה, לאחר  .א
ופת העבודה מוגדרת מראש ביצוע סיור בשטח עם הקבלן. ההיתר יינתן לתק

 ע"י המזמין.
היתרי הבטיחות יינתנו ע"י המזמין/ממונה הבטיחות על פי סוג העבודה,  .ב

 כמפורט להלן: 
 עבודה חמה )ריתוך , חיתוך בדיסק, וכל עבודה באש חיה(.                          •
                            עבודה בגובה.                                                       •

 
 מהלך העבודה .10

 פיקוח שוטף 10.1
מנהל העבודה מטעם הקבלן יפקח בשוטף על ההיבטים הבטיחותיים בעבודת  10.1.1

וידווח על הפרות  , קבלני המשנה, הקבלנים האחרים וקבלני הבניין,הקבלן
 הוראות הבטיחות למנהל הפרויקט מטעם המזמין. 

הן קיים סיכון לפגיעה בנפש או ברכוש, יורה במקרה של חריגות בטיחות חמורות שב 10.1.2
מנהל העבודה מטעם הקבלן להפסיק לאלתר את עבודת הקבלן במקום, ולדווח 

 על פרטי האירוע לממונה הבטיחות מטעם המזמין.
 סיום יום עבודה 10.2

עם סיום העבודה, יערוך הקבלן סריקה לוודא שלא נותרו ציוד ו/או סיכוני בטיחות  10.2.1
 באתר.

 חראי להשאיר שטח נקי.הקבלן יהיה א 10.2.2
בעבודות חמות שהסתיימו לקראת סוף היום, באחריות הקבלן לבצע סיור לגילוי  10.2.3

 התפתחות אש, שיערך לאחר תום העבודה.
המזמין יגדיר את זמן יציאת הקבלן ועובדיו משטח המזמין במקרה של עבודה מעבר  10.2.4

 לשעות הרגילות.
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 גמר עבודה / פרויקט  .11

 ניקוי השטח 11.1
 סוף את כל כלי העבודה ופרטי הציוד השייכים לו.על הקבלן לא 11.1.1
הקבלן יוודא סילוק כל עודפי החומרים, ויוודא ניקוי שטח העבודה  תוך סילוק  11.1.2

 הפסולת למקום מאושר.
 

 תסקירים )תסקרי בטיחות(, מסירה ועמידה בתנאי המפרט .12
ים בגמר עבודה שחייבה התקנה/בנייה/שינוי הנדסי של מבנים, כלים או ציוד הדורש 12.1

 תסקירים, ימסור הקבלן תסקיר מקור למזמין. 
 התסקיר שיימסר יתבצע עפ"י: 

 של משרד העבודה. 1970פקודות הבטיחות בעבודה נוסח חדש תש"ל  12.1.1
 .המזמין רשות ניקוז כנרת הנחיות העבודה של  12.1.2

 כמו כן, יימסרו כל המסמכים הבטיחותיים שנדרשו במפרט הטכני. 12.2
בסעיפים לעיל, יוודא נציג המזמין עמידה הקבלן בתנאי עם גמר העבודה/הפרויקט כמתואר  12.3

 המפרט ויאשר קבלת המתקן/המבנה והשטח. 
 

 שמירת איכות הסביבה .13

על הקבלן להציג אישור מטעם המשרד לאיכות הסביבה המאשר רישומו והסמכתו לעסוק  13.1
 בתחומי עבודתו )עפ"י העניין(.

 על הקבלן לשמור על איכות הסביבה. לעניין זה: 13.2
 יסור על שריפת פסולת באתר העבודה, בסביבתו או בכל מקום אחר.חל א 13.2.1
יש למנוע חדירה לקרקע למקורות מים או ביוב של כימיקלים, שמנים, ממיסים,  13.2.2

 מדללים או כל חומר אחר.
פסולת חומרים מסוכנים ואסבסט תסולק לאתרים מורשים לטיפול בחומרים אלה  13.2.3

יזורה ועפ"י ההוראות הנוגעות בלבד, כשהיא ארוזה ומשונעת באופן שימנע פ
 לעניין זה עפ"י החוק. 

חל איסור על שפיכת פסולת מוצקה וחומרי בניין במקומות של א יועדו לכך. יש  13.2.4
 להעביר את הפסולת לאתר פסולת מורשה בלבד.

 על הקבלן להציג לחברה העתק מאישור קבלת הפסולת ע"י המורשה. 13.3
 

 אחריות .14
 ה על המזמין. האחריות ליישום הנוהל ועדכונו חל 14.1
הקבלן אחראי לקיים כל סעיפי נוהל בטיחות זה, בנוסף לאחריותו וחובתו הבלעדית לעמידה  14.2

 בכל ההוראות עפ"י כל דין.
 נספחים .15

 דף הנחיות לקבלן הנכנס לשטח המזמין רשות ניקוז כנרת . -נספח א'  15.1
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 נספח א'
 

 הנחיות לקבלן הנכנס לאתר רשות ניקוז כינרת   
 

     זמיןכניסה לשטח המ .1
אין להיכנס לשטח המזמין  או להתחיל עבודה כלשהיא, ללא אישור מאת מזמין  1.1

 העבודה/מפקח העבודה/ממונה הבטיחות וללא שבוצעה הדרכה בטיחות לקבלן ועובדיו.
לפני הכניסה לאתר, יש לדאוג להעביר למזמין העבודה רשימת ציוד הנכנס עד לרמת הפריט  1.2

 הבודד.
הכניסה והיציאה משטח האתר  תיעשה בהתאם  -טת המזמיןבמידת הצורך ולפי החל 1.3

להנחיות השומרים המאבטחים מטעם המזמין, כולל בדיקה של כלי רכב ותיקים אישיים של 
 הקבלן ועובדיו.

עבודת קבלן לאחר שעות הפעילות תחייב אישור מיוחד ממזמין העבודה, תך מתן תשומת לב  1.4
 לנושא תאורה ובטיחות.

 
 זמיןהתנהגות בשטח המ .2

 במקרה של התנהגות לא בטיחותית, יש לדווח לגורם האחראי על ביצוע העבודה.  2.1
יש לתקן את המצב או ההתנהגות )הבלתי בטיחותיים( לפני המשך העבודה. אם אין אפשרות  2.2

 לבצע את העבודה בבטחה, אין לבצעה כלל.
 אין לשתות אלכוהול או לצרוך סמים לפני העבודה או במהלכה. 2.3
אנשים לפחות )אלא אם נתקבל אישור בכתב מטעם ממונה  2וצע בצוות של כל עבודה תב 2.4

 הבטיחות, לעבוד לבד(.
אין להתחיל עבודה כל שהיא )ביום העבודה(ללא אישור של מזמין ובידיעת מנהל/אחראי  2.5

 רלוונטי, המתייחסת לאותו יום.
, קירבה חדירה אין לבצע עבודות בסיכון מיוחד כגון: עבודה בגובה, כניסה למכלים ובורות 2.6

רעלים, ממיסים, ניקוזים וצנרת כיבוי אש, ללא תיאום /יםלקווים של גזים/וקורוזיבי
 ואישור. 

 מהמזמין . אין לבצע עבודות המייצרות אש או חום בשטח המזמין  ללא אישור בכתב 2.7
ר בכל עבודות המייצרות אש או חום, חובה להציב צופה אש אשר יפקח עד חצי שעה לאח 2.8

 סיום העבודה.
 השהייה בשטח המזמין תהיה באזורים שהוגדרו לצורך העבודה בלבד. 2.9

 אין להיכנס לחדרי חשמל ללא אישור מראש. 2.10
 אין לבצע כל עבודה שאינה מופיעה בהיתר הבטיחות. 2.11
ציוד הריתוך הנמצא ברשות הקבלן בעבודה ובאחסון, חייב להיות תקין. גלילי אצטילן  2.12

יו בשימוש( יצוידו בבלמי להבה ויהיו קשורים לציוד. בסמוך וגלילי חמצן )במידה ויה
 לגלילים יהיה מטף כיבוי תקין.

 

 הודעה על תאונות .3
על קבלן ועובדיו לדווח על כל תאונה או כמעט תאונה שאירעה בשטח המזמין ובמתקנים  3.1

 בהם מעורבים הקבלן או עובדיו, לממונה על העבודה מטעם המזמין ולממונה הבטיחות.
 עה כנ"ל אינה משחררת את הקבלן מחובת הדיווח לכל הנוגעים מכורח החוק.ההוד

 על הקבלן להחזיק רכב תקין לצורך פינוי עובדיו במקרה הצורך. 3.2
של הבטוח  250במידה ועובד קבלן נפגע בתאונת עבודה, על הקבלן לדאוג ולציידו בטופס ב.ל. 3.3

 הלאומי וזאת כדי לקבל טיפול רפואי במידה ויזדקק לו.
 

 שימוש בציוד .4
 אין להשתמש בציוד כיבוי אש לעבודה שוטפת, אלא לצורכי כיבוי אש בלבד. 4.1
כל ציוד הרמה/לחץ או ציוד אחר החייב בבדיקה בידי בודק מוסמך על פי פקודות הבטיחות  4.2

בעבודה ותקנותיה או כל חוק אחר, יישא תעודה שכזאת בתוקף. סימון הציוד הנ"ל ייעשה 
 כנדרש על פי חוק.

 להניף ציוד וחומרים מחוץ לשטח שהוגדר לעבודה.אין  4.3
 אין להשתמש ולנהוג בכלי רכב של המזמין. 4.4
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 כשירות הקבלן ועובדיו .5
כל עבודה הדורשת הסמכה, רישיון או היתר מרשות חוקית בישראל, תתבצע אך ורק, ע"י  5.1

 איש מקצוע מנוסה שהוסמך לכך והנושא תעודה או היתר תקף לעבודה זו.
א כי הוא וכל עובדיו כשירים לעבודה מבחינה רפואית וכי עברו את הבדיקות על הקבלן לווד 5.2

 הרפואיות הנדרשות כקבוע בתקנות ועל פי הדין.
 

 התנהגות בחירום .6
במקרה של שריפה, יש לנסות לכבותה )אם אין סיכון לחיים(. במידה ולא, יש לפנות את  6.1

 בוי.האזור ולהודיע מידית למנהל במקום ולזמן כוחות הצלה וכי
דקות  15במקרה של פגיעה מחומר כימי, יש לשטוף במים את אזור הפגיעה במשך לפחות  6.2

 ולפנות לקבלת טיפול רפואי במידת הצורך.
 

 עבודות חשמל .7
כל ציוד חשמלי או כבל מאריך, חייב לעמוד בדרישות חוק החשמל ותקנותיו ודרישות של  7.1

 המזמין/המזמין. בין היתר יש לבדוק ש:
יקת חשמלאי מוסמך ונושא תג שמישות רבעוני, חתום ע"י חשמלאי הציוד עבר בד 7.1.1

 מוסמך בלבד.
 בעל בידוד כפול. 7.1.2
 ציוד חשמלי מטלטל הכולל כבל מאריך, ייבדק לבחינת תקינותו החשמלית. 7.1.3
 אין לעבוד עם ציוד פגום. 7.1.4

מטר. חל איסור מוחלט לחבר מספר כבלים  50כבל מאריך יהיה בעל אורך מקסימלי של  7.2
 ל מנת ליצור קו חשמל ארוך יותר.מאריכים ע

בזמן העבודה יש לפרוש את הכבל למלוא אורכו מעל אזור העבודה. במידה ואין אפשרות,  7.3
ייפרש הכבל על הרצפה עם כיסוי למניעת פגיעות מכניות. הכבל יאובטח על פי כללי כבל 

 מאריך
 מטר לפחות.  2תאורה זמנית תוצב בגובה  7.4
 אישור מפורש מחשמלאי המזמין. אין להתחבר לנקודות חשמל ללא 7.5
 עבודות בקווי חשמל יבוצעו ע"י חשמלאי מוסמך בלבד, בהתאם לחוק החשמל ותקנותיו. 7.6

 
 סולמות, פיגומים ובמות הידראוליות -עבודה בגובה  .8

מטר מחייבת הסמכה וכתב מינוי ע"י מדריך מוסמך,  2עבודה המתבצעת בגובה שמעל  8.1
 .שורשימוש ברתמת בטיחות מלאה וקבלת אי

 רתמת הבטיחות המאושרת לעבודה הנה רתמה מלאה בלבד ומלווה בבולם נפילה תיקני. 8.2
מאושר השימוש בסולמות תקינים ותקניים בלבד. חשמלאים ישתמשו בסולם  - סולמות 8.3

 מבודד. 
כל פיגום חייב לעמוד בכל דרישות הבטיחות ולהיות מגודר בהתאם לתקנות  - פיגומים 8.4

 מסוימים חייב באישור של בודק מוסמך. הבטיחות בעבודה. במקרים 
במקרה של כוונה להשתמש בפיגום, יש לוודא עם ממונה של המזמין שהפיגום מותר לשימוש 

 לפני תחילת העבודה.

הקבלן יקים גדר מתאימה מתחת לפיגום או לידו, כך שתימנע כל עליה או התקרבות לפיגום  8.5
 ע"י זרים.

צורך לעבוד עם במת הרמה או להשתמש במלגזות בכל מקרה שבו יש  - במת הרמה ממונעת 8.6
ומנופים, יש לוודא לפני תחילת העבודה שקיימים כל האישורים הנדרשים )בודק מוסמך, 

 רישיון למנופאי, רישיון לנהיגת מלגזה וכד'(. 
 אין להרים אנשים במלגזה על גבי משטח, אלא בסל הרמה תקני בלבד. 8.7
להיות מוסמכים לעבוד זו והיות מצוידים בציוד מגן עובדים על הבמות וסלי הרמה, חייבים  8.8

 אישי.
 

 ציוד מגן אישי .9
 יש להגיע לעבודה עם כל ציוד המגן האישי הנדרש ובגדי עבודה. 9.1
על הציוד לעמוד בתקנים ולכלול בין היתר: כובע מגן, נעלי בטיחות, משקפי מגן ואטמי  9.2

 אוזניים.
 הצטייד בכפפות מתאימות.בעבודה שבה יש סיכון חיתוך/פגיעה בידיים, יש ל 9.3
שימוש בציוד מגן נוסף )כפפות, מסכה לריתוך, רתמה לעבודה בגובה וכד'(, יידרש בהתאם  9.4

112 לסוג העבודה.



 

 בעבודה עם מכונת מסתובבות, אסור לעבוד עם כפפה )דוגמא: אבן משחזת(. -יש לזכור  9.5
 

 סימון וגידור בטיחות .10
מטר. אזורי עבודה בעלי  2גדר רשת בגובה שטחי העבודה בהם פועל הקבלן יגודרו בגידור של  10.1

 מ' לפחות. 2רגישות וסיכון גבוהים יגודרו בפח איסכורית, בגובה 
 יש לוודא שהגידור ייראה ממרחק סביר, כך שאף אדם לא ייכנס לתחום העבודה.

 יש להציב שילוט הזהרתי באזור העבודה, כך שייראה מכל צדדיו. 10.2
מרים מפיגומים, יתקין הקבלן גידור מתאים מלוחות כדי למנוע אפשרות פגיעה מנפילת חו 10.3

 מטר לפחות מהפיגום. 3עץ מלאים או מפחי איסכורית במרחק 
 

 עבודות קידוח וחפירות .11
 לפני ביצוע עבודות קידוח, יש לקבל אישור ממנהל בינוי של המזמין. 11.1
רות יש לבצע הערכת סיכונים לפני תחילת העבודה ויש לתת דגשים על תווי החפירה )אפש 11.2

 שחוצים אותו קווי חשמל, מים וכד'( פינוי עודפים וגידור אזורי עבודה.
 עבודת החפירה תתבצע תחת השגחה מנהל עבודה מוסמך. 11.3
 אזור החפירה חייב להיות מסומן ע"י סרט סימון אדום וע"י שילוט מתאים. 11.4
 יש לגדר את אזור החפירה ע"י גידור מחוזק היטב.  11.5
 מוטטות באמצעות דיפון מתאים.יש להבטיח את החפירה מפני הת 11.6

 
 עבודות הריסה .12

כל עבודת הריסה תתבצע תחת השגחה ישירה של מנהל עבודה עם ניסיון של שנה אחת  12.1
 בהריסות.

הקבלן יאבטח את המבנים או חלקיהם העומדים להריסה נגד התמוטטות לפני, בזמן ואחרי  12.2
 ביצוע ההריסה.

 עוני הריסה והרוסים.הקבלן יציג שלטי הזהרה מתאימים ליד מקומות ט 12.3
 

 תעבורה וציוד מכני הנדסי .13
כל כלי הרכב הכבדים )משאיות, טרקטורים, מנופים, וכד'( יציגו רישיונות בני תוקף ואישור  13.1

 בודק מוסמך בכניסה לאתר על פי דרישה.
 נסיעה לאחור בכלי הרכב הכבדים מחייבת אמצעי התרעה קולי בנסיעה לאחור ומכוון. 13.2
 מרורים המצויים בשטח.יש לציית לשלטים ות 13.3
הקבלן יבטיח את נעילת הכלים הכבדים וכלי ההרמה, כך שתימנע הפעלתם ע"י אדם שאינו  13.4

 מוסמך לכך.
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 הצהרת הקבלן

 
 

 תאריכי עבודה:  מתאריך: _________________          עד תאריך: _____________

 

ודה וכל תקנותיה וכל דין או חוק אני החתום מטה מתחייב בזאת לפעול על פי פקודות הבטיחות בעב •
 בישראל וכי אין בהוראות אלה לגרוע מאחריותי לפי כל דין.

אני החתום מטה המועסק בשטח המזמין, רשות ניקוז כנרת )להלן: המזמין( מצהיר בזאת כי הובאו  •
לידיעתי הוראות ונהלי הבטיחות הנהוגים בחברה. כמו כן, נהירים לי הסיכונים האפשריים בשטחי 

 המזמין וחצריו.

הנני מתחייב בזאת לקיים את כל דרישות הבטיחות והגהות, סדרי העבודה והמשמעת הנהוגים בחברה  •
 ולנהוג בהתאם לכל הוראות מטעמה.

ידוע לי כי במידה ולא אעמוד בדרישות הבטיחות, יינקטו נגדי צעדים שונים כגון: הפסקת עבודה זמנית  •
 כזה לא אהיה זכאי לכל תשלום או פיצוי.ועד להרחקתי ממקום העבודה. במקרה 

יש לראות בי אחראי לכל תאונת עבודה שתיגרם לאחד מעובדי ו/ או לעובדי המזמין, כתוצאה ישירה או  •
 עקיפה מעבודתי בשטח המזמין.

 
 
 

 פרטי הקבלן
 

 ______________________ שם:

 ______________________ מס' ת.ז:

 ______________________ מקצוע:

 ______________________ כתובת:

 ______________________ חתימה:

 ______________________ תאריך:

  

 
 

 מזמין העבודה:
 

 טלפון: __________________
 
 
 
 

______________________ ______________________ ______________________ 
 חותמת המזמין חתימה שם
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