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פה בחופי איגוד  ושיקום ðזקי סלביצוע  /232005 מס' 1(עם הליך תחרותי ðוסף)   יפומב מכרזמסמכי רשימת 

  ) היðם כדלקמן: "המכרז"(להלן:  ים כיðרתער

  מסמך שאיðו מצורף   המסמך המצורף  המסמך

ומסמך   הצעת הקבלן  מסמך א' 

ההזמðה לקבלת הצעות על  

  ðספחיה. 

  

החוזה הסטðדרטי של ממשלת ישראל לביצוע מבðה      מסמך ב' 

    3210ע"י קבלן מדף  

  "ה)סשתה  2005(אפריל 

רט הכללי לעבודות בðין של הועדה הבין משרדית  פמה   מסמך ג' 

(האוגדן הכחול) על כל פרקיו הרלווðטיים, ומפרטים  

מוקדמות בהוצאתם   -  00כלליים אחרים והן פרק 

העדכðית כולל אופðי מדידה ותכולת מחירים  

  המצורפים לפרקם אלו. 

כלליים  מוקדמות ותðאים   מסמך ג' 

  וחד י י מð כט ומפרט מיוחדים

  

    כתב כמויות   ' דמסמך 

    ורשימת תוכðיות  תכðיות  מסמך ה' 

    החוזה על ðספחיו   מסמך ו' 

    בטיחות   מסמך ז' 

  

  הערה: 

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

והשי הביðוי  ומשרד  הביטחון  משרד  בהשתתפות  משרדית  ועדותאו    ן וכהבין  למשרד    בהוצאת  משותפות 

המצויðים   הכלליים  המפרטים  צבא.  במבðי  סטðדרטים  לקביעת  חילית  הבין  הועדה  וכן  ולצה"ל  הביטחון 

רח'  לעיל, שלא צורפו למכרז ואיðם ברשותו של הקבלן, ðיתðים לרכישה בהוצאה לאור של משרד הביטחון, 

ðאים   ב.   93החשמו   תל אבי

  

  הצהרת הקבלן:

ביהצמהקבלן   ברשותוזר  כי  המכרז,  ðמצאים    ה  מסמכי  צורפו  לרבות כל  שלא  את  כי  ,  אלו  והבין  קראם 

ו/או    ההסברים המידע ו/או החומרים ו/או  את כל  איגוד ערים כðרת    –מאת מזמין העבודות    תכðם, קיבל

המכרז  ההðחיות כמפורט במסמכי  המכרז,  ðשוא  העבודות  ביצוע  לרבות  המכרז  עם  ðיתðה  בקשר  וכן    לו , 

  תר העבודות.אאפשרות לסייר בה

  

  . ממסמכי המכרז חלק בלתי ðפרדה הווהצהרה זו מ

  

  קבלן:_______________ ה וחותמת  חתימת               תאריך:___________            

  

  

 
  . 87.ם כמפורט בסעיף שיקול דעת ועדת המכרזי לפי 1
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 05/2023 מס'מכרז להזמðה להציע הצעות  -מסמך א'

 מבוא .1

 הזמðה להציע הצעות  .1.1

כðרת   ערים  להזמיðכם)  "זמיðהמה"ו  א  "המזמין"  (להלן:איגוד  בזאת    תכם להציע הצע  מתכבד 

פומבי עבודותועצילב  למכרז  ðז  :  כיðרתשיקום  ערים  איגוד  בחופי  סופה  "אתר    קי  (להלן: 

  (להלן: "הפרויקט" ו/או "העבודות"). הפרויקט") כמפורט במסמכי המכרז להלן 

ה בושיקום    היא  ותעבודמטרת  שðגטיפול  לתשתיות  רמðזקים   שיקמים,  רי ציðב  פיםחובו 

ðוספי  וברðיקי מזרחיות  ם  וחופים  רוחות  סופת  ה2022במאי  שארעה  עקב  : תוכוללעבודות  . 

קירות,  עפר,    עבודותים,  פירוק ושיפוץ  שיקום  בטוןשיקום  מצעים,  ושבילי  בטון  , משטחי 

  כמפורט במסמכי המכרז.  , הכלועוד ובðיית מסלעות, שיקום יימיםהת כבישים קהגב

בי  בזאת   מובהר והשגת  בשיקו  מותðיתות  ע העבודצוכי  וכן בהשלמת אישורים  ל דעת המזמין, 

  מימון. 

ו/או הוצאת צ בשיקול  עבודות כולן או חלקן מותðית  ם הודה בקשר עו התחלת עבחתימת חוזה 

  .דעת המזמין, וכן בהשלמת אישורים והשגת מימון

  התחלת עבודה.ו מהמועד הðקוב בצ קלðדרי  ימים ודשחיðו ה ותביצוע העבודמשך תקופת 

מפורטים  מכיבמס על    המכרז  ההצעה.  הגשת  ואופן  המכרז  במסגרת  הצעה  להגשת  התðאים 

זו לרבוו את כל המלצרף להצעתהמציע   ת החוזה על כל  סמכים הדרושים והמפורטים בהזמðה 

ול ידי מורשי החתימה מטעם המציע  על  בðקאית בתוקף    ות רבצרופותיו כשהם חתומים  ערבות 

  . להבטחת הצעתו

) מתחייב לספק את השירותים והעבודות כמפורט במסמכי  "הזוכה"זה (להלן:  הזוכה עפ"י מכרז  

  המכרז.

תהא    תחייבהיה  ת  לאיðה  זמהמ  והיא  שהיא,  הצעה  כל  או  ביותר,  הזולה  ההצעה  את  לבחור 

הפרויי את  לפצל  ו/או  במכרז  המציעים  עם  מו"מ  לðהל  בהתאם ב  קטרשאית  מציעים,  ין מספר 

  ובכפוף לכל דין. רטות בגוף המכרז פולהוראות המ 

  

 הצעות ואישור תקציבי לביצוע העבודות ðשוא ההזמðה להציע  ביטול ההליך .1.1.1

. במקרה  מכרזי זה  רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את הליך  יðההמזמ

רשאית   ב  המזמיðה זה  או  בעצמה  הפרויקט  את  סטטוטורי/  ות  צע אמלבצע  תאגיד 

ðה או תביעה בקשר שאו לפרסם מכרז חד  י ממשלתי/ עירוðמבלי שתהא למציעים כל טע ,

  . , מכל מין וסוג שהואלכך

העב במכרביצוע  כולזה  ז ודות  חלק   ן,  השלמת    ,ןאו  וכן  תקציבי,  אישור  בקבלת  מותðה 

ðדרשים  אישורים היתרים  אפ  ו/או  קיימת  לפיכך,  המוסמכות.  לביטול    ותשרמהרשויות 

ע העבודות, כתוצאה מאי קבלת האישור מועד תחילת ביצו  יתהמכרז ו/או חלקו ו/או דחי

גשת ההצעות למכרז, צם ה. בעðדרשיםו/או ההיתרים ו/או האישורים ה  התקציבי האמור

טעðה,   כל  על  מוותרים  לעיל,  האמור  את  ומאשרים  שמסכימים  כמי  המציעים  את  יראו 

כðגד   ו/או תביעה  זה ומתחייבים שלא להעל   יðה זמהמדרישה  כל טעðה, דרישה    ותבעðיין 

עד  , בקשר עם ביטול המכרז ו/או כל חלק הימðו ו/או דחיית מוהמזמיðהו/או תביעה כðגד  

 ות לפי המכרז.יצוע העבודתחילת ב 
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מובהר, כי במקרה של ביטול המכרז כתוצאה מאי קבלת אישור תקציבי, ומטעם זה בלבד, 

רוכשי זכאים  המכרז  סממ  יהיו  מסמכי  מחיר  להחזר  המכרז  יהישרכי  לא  אולם  ו  כשו, 

כלשהו  ðוסף  לפיצוי  המכרז  זכאים  מסמכי  קבלת  עבור  שבוצע  התשלום  להחזר  , מעבר 

 ות הכðת ההצעה וכל הוצאה אחרת שהוציאו בקשר עם המכרז. צאהובגין  ות לרב

במק כי  מציע,  כל  מתחייב  למכרז,  הצעה  הגשת  בעצם  לעיל,  לאמור  תיבחר  ש  רהבðוסף 

ו במכרז,  הזוכה  כהצעה  לפי המכרז, גרם דחייה במועד  תיהצעתו  העבודות  ביצוע  תחילת 

הזוכה  יאריך   שהגיהמציע  הבðקאית  הערבות  תוקף  האת  במסגרת  חשבוðו  ,  צעתוש  על 

, ובלבד שהארכת הערבות כאמור, לא תארך המזמיðהללא כל תמורה ðוספת, לפי דרישת  ו

למכרז. המציע  ע  תוקף ערבות ההצעה שהגיש אותו מצי   עתקי) חודשים ממועד פ6על ששה (

למוו ומתחייב שלא  תביעה  ו/או  דרישה  טעðה,  כל  על  טעðהתר מראש  כל  דרישה  העלות   ,

, בקשר עם הארכת תוקף הערבות כאמור ולרבות במקרה של  המזמיðה  תביעה כלפיו/או  

   ביטול המכרז, לאחר חלוף תקופת הארכת הערבות כאמור.

לגר  אחר  מ  ועמבלי  מקום  ובכל  לעיל  האמור  והחוז במכלליות  המכרז    המזמיðה ה,  סמכי 

למכ הצעתו  במסגרת  הזוכה  המציע  שהגיש  ההצעה  ערבות  את  לחלט  רשאית  רז, תהיה 

א בי כולה  חלקה,  אתו  להאריך  התחייבותו  את  המציע  שיפר  במקרה  היתר  של   ן  תוקפה 

  ערבות ההצעה כאמור בסעיף זה.

זה במכרז  יידרהמציע  את  חולב  ש,  בעצמו  והשטח  ן  השירות האתר  המבוקשים   יםואת 

את    סגרתבמ זאת  ובכלל  העבודההמכרז  תðאיהם,  תכולת  הפעלתם,  אופן  תקצובם,   ,

המקצ  והכליכולותיו  להעðועיות  המכרז  כליות  בתðאי  עמידתו  הסף  יקם,  בתðאי  ובמיוחד 

וכיו"ב.   להלן,  תביעה  שבו  ו/או  טעðה  כל  למציע  תקים  לא  מציעים  בסיור  השתתפות  אי 

אתר העבודות    לבדיקת, והאחריות  ורכאמ אי ההשתתפות    יןו/או דרישה כלפי האיגוד בג 

 יע בלבד. מוטלת על המצ 

 

 
  כללי  .1.1.2

הזכייה  הזכי   -  פיצול  את  לפצל  רשאי  מהשירותים  ב   יההמזמין  חלק  להזמין  הזוכים,  ין 

ה מסוו/או  סעיפים  ו/או  המבוקשות  ההצעה  עבודות  את  לממש  הכמויות,  בכתב  ימים 

או    במתחם מסויםדות  או העבוותים ו/צוע השיריבבאם מדובר  בחלקים ו/או בשלבים, בין  

 ,פרקים מסוימים בכתב הכמויות או חלק מהם  מסוים, או חלק ממðו,   אזורחלק ממðו,  

המזמין של  והמוחלט  הבלעדי  דעתו  שיקול  לפי  במכרז .  הכל  זוכה  כל  ספק,  הסר  למען 

  ך. כל ביעה בקשרמצהיר ומתחייב בזאת, כי לא תהיה כל טעðה ו/או דרישה /או ת

פת מתן השירותים, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, לקבוע כי זוכה  רשאי בכל תקו המזמין יהיה 

השירותים   כל  את  יעðיק  אחר,  או  מהם,    אוו/ זה  חלק  או  מסויםהעבודות,  או    במתחם 

פרקים מסוימים בכתב הכמויות או חלק מהם, או בחלק ממðו,    באזור מסויםבחלק ממðו,  

חייב בזאת, כי לא תהיה לו  במכרז מצהיר ומת  ל זוכה ו/או מציעכו פרק זמן,בכל עת, ובכל  

  כל טעðה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. 

צימצום   ו/או  רשאי  -העבודות    קףהיביטול  יהיה  מתן    המזמין  את  לבטל  ואף  לצמצם 

ו/או סעיפים בכתב הכמויות, כולם או חלקם,  בכל  השירותים העבודות ו/או השירותים

פ ובכל  וכל  קרעת  ב  זמן,  מצזוכה  ומתחייבמכרז  טעðה    היר  כל  לא תהיה  כי  ו/או  בזאת, 

  דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
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שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל, מוותרים על כל טעðה,    מיכ  המזמין רואה את המציעים 

כðגד   תביעה  ו/או  דרי  המזמיðהדרישה  טעðה,  כל  להעלות  שלא  ומתחייבים  זה  ו/או בעðיין  שה 

    עבודות שוðות באתר ע"י קבלðים אחרים., בקשר עם ביצוען של  זמיðהמהמזמין/ה כðגד העיבת

, כאמור  לפצל את העבודות במכרזפי שיקול דעתו הבלעדי,    מובהר כי ככל שיחליט המזמין, על

ע הזוכה התמורה המגיעה לו לפי החלק היחסי  ישולם למצי,  מציע הזוכה במכרזלאחר בחירת ה

  ם.השליא הועבודות ששל ה

  

  
 תהגדרו .2

  עלי אותן הגדרות ואותן משמעויות שיש להן בחוזה על ðספחיו. ב יומוðחים ומושגים בהזמðה זו יה

ורט  ðספחים כמפהחוזה המצורף להזמðה זו על ðספחיו, לרבות ה  -  "חוזה ההתקשרות"או    "החוזה"

  מסמכי ההסכם בחוזה. בסעיף 

  המציע שמגיש הצעה זו.  -  "המציע"

, בין בעצמו  מין כהצעה הזוכהמזה  ידי ועדת המכרזים של  תיבחר על  מי שהצעתו     -  "כהזוהקבלן ה"

  ואשר ðמסרה לו הודעה על זכייתו על ידי המזמין.  ובין ביחד עם אחר/ים

  לפי העðיין ועל פי כל דין.  ועדת המכרזים מטעמ כðרת או ו איגוד ערים  - " או "המזמין"המזמיðה"

  העבודות. יקט ולפקח על ביצוען לðהל את הפרו מימזהמי שיגדיר   -מðהל הפרויקט

 ם אחרים   ðיבלק .3

כי   .3.1 ומודגש  פועלים בשטח  יתכן  יפעלו  האתר  ו  ו/או  אחרים  המכרז  קבלðים  ðשוא  העבודות 

  רים באתר. קבלðים אח ידי- צעו עלתתבצעðה במקביל ובתיאום עם עבודות אשר יבו

כי  .3.2 לו  ידוע  כי  מצהיר  זה  במכרז  תזכה  הצעתו  אשר  כאמור  ק  המציע  אלה  באתר  בלðים  יעבדו 

וכי ישתף הוא פעולה עם מðהל הפרויקט מטעם המזמין בכל ðושא    ,לול  ביהפרויקט בצמוד ובמק

י  מוה ואשר תחבפרויקט זטעם הקבלן  אשר יוצב מ  כמוגדר בחוק  מðהל העבודהוזאת באמצעות  

 מוגדרים במסמכי המכרז ובחוק.  ותפקידיואחריותו 

  להפך.  ן ðקבה במשמע וכןשוגם בל -כל האמור בזכר  

  
 םðיזמולוחות  תכולת הפרויקט .4

המכרז   .4.1.1 במסמכי  באמור  לגרוע  כוללמבלי  זה    :הפרויקט  ובכלל  הפרויקט,  עבודות  ביצוע 

כו אספקת  הדרושים,  הזמðיים  וההסדרים  הדרושות  הכ ההכðות  האדם,  הציודח  ,  לים, 

מים  פרויקט וכן השיקוה  המכוðות וכל משאב אחר, בין קבוע ובין ארעי, הðחוץ לשם ביצוע

ðועיצדרשים בתום הבוהשחזורים ה.   

  ביצוע בהתאם למסמכי המכרז .4.1.2

הכללי לעבודות בðיין של הועדה    מפרטלהזמðה להציע הצעות זו, ההפרויקט יבוצע בהתאם  

(אוגדן- הבין על    משרדית  הכחול)  פרקיו  מצורפים)כל  איðם  (אשר  ושאר    רלווðטיים 

זו  6.1.1המסמכים המפורטים בסעיף   ðפרד ממ  להלן בהזמðה     ðהואשר מהווים חלק בלתי 

  ). (להלן: "מסמכי המכרז"

  

  לוח זמðים לבצוע הפרויקט .4.1.3

  .  , החל מיום מתן צו התחלת העבודהחודשהיðו  במלואן ביצוע העבודות  משך תקופת 

  אמור.לן  צוותי עבודה במקביל  על מðת לעמוד בלוחות הזמðים כ ל הקב יפעי  ðדרש,ככל ה

  ") תקופת הביצוע" (להלן:
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העבוד  בזאת  בהרומ ביצוע  מכי  אישורים ותðיות  בהשלמת  וכן  המזמין,  דעת  בשיקול  ת 

  והשגת מימון. 

ן, בשיקול דעת המזמיהוצאת צו התחלת עבודה בקשר עם העבודות כולן או חלקן מותðית  

  שורים והשגת מימון.למת איוכן בהש

המציע בק  לבדוק   על  צפויים  זמðים  ולוחות  השירותים,    שר מועדים  ו/או  למתן  רישיון  כל 

ומתן השירותים, וכן כל ðתון משפטי,    ביצוע העבודותי כל דין לצורך  על פ שים  היתר הðדר

פיזי,   הðדסי,  המקרקעין,  על  החלה  עיר  בðיין  תוכðית  כל  לרבות  תפעתכðוðי  או  ביצועי  ולי 

לצורך  עסק רלווðטי  אשר  מאלה,  אחד  לכל  ביחס  הזמðיי,  בלוחות  לביצוע  ם  עמידתו 

 העבודות. 

מðיעה   שקיימת  היבשל  ןשאיð מðסיבות  כלשהי,  ככל  של  את    מציעטתו  לו  היתה  ולא 

ל אות האפשרות  ו  ןחזות  מוזכרות  הכן  מראש  איðן  יב ן  זה,  מכרז  את  המצי  יאבחוברת  ע 

  שרי. דם האפקן בה המðיעה לידיעת המזמי

לעיל, וההחלטה    םירוג מלוחות הזמðים הקבוע די לאשר למציע לחאין באמור כמובהר כי  

מ דבר  ב של  עðיע קיומה  במציעה  תלויות  שאיðן  ðסיבות  ðתוðה  כאמור  קב  תהיה  לשיקול  , 

 המזמין. עדי של לדעתו הב 

 המציע .4.1.4

  . 8ציעים אשר עומדים בתðאי הסף המפורטים להלן בסעיף תף מלהשתהזמðה זו מוזמðים  ב

 לחתימת חוזה   בתðאים הצהרה על עמידה  .4.1.5

עמידתו בתðאים    דים עלם המעישורייוא   תצהירים  יע עלצם המבמועד הגשת ההצעה יחתו

בðוסח   לעיל,  המפורטים  החוזה  את  המצ"ב  11-1טפסים  לחתימת  להצעתו  יצרף  וכן   ,

והאסמכתאות ובתðאים  רשðדה  האישורים  הסף  בתðאי  המציע  עמידת  הוכחת  לצורך  ות 

זההאחרים   בתאגיד,    . במכרז  שמדובר  מורשה  ככל  ידי  על  או  מסמכים  חתימה  הייחתמו 

    .דמטעם התאגי

 להתקיימות התðאים  מזמיןהאישור  .4.1.6

הא  י  -הגיש המציע מסמכים להוכחת מי מהתðאים המðויים לעיל תוך התקופה הðקובה  לא  

לכל    ר אתלמסורשאי    מזמיןה ולא תהיה    מציעביצוע העבודה  לקבלן  לאותו המציע/אחר, 

  הזוכה כל טעðה ו/או תביעה בשל כך.

  

  ותעשלבי ההזמðה להציע הצ .5

   לוחות זמðים .5.1

  ים להליך הם כדלקמן:ם המתוכððחות הזמðיול

במשרדי  את מסמכי   .5.1.1 לרכוש  ðיתן  כיðרתבהמכרז  ערים  בð איגוד  צמח  צומת    מכבייין  , 

, 2.2323.  חמישי מיום  החל  שלא יוחזרו,  ₪    250) תמורת עלותם בסך  8591910-04אש (

   .16:00-08:00ה' בין השעות   -בימים א' 

ðיתן למצו באתר גם  הðזכר לעיל,  חל מהמועד  י המכרז, ה ולהוריד את מסמכ  א בðוסף 

של   כיðרתהאיðטרðט  ערים  לשוðית    www.kineret.org.ilבכתובת    איגוד  תחת 

 ההצעה תוגש אך ורק ע"ג הטפסים הð"ל. "מכרזים". 

  די משרב  0011:בשעה    232..32  שיחמיביום  יתקיים    חובה!  מציעיםוסיור  מפגש   .5.1.2

האש)כיðרת  ערים  איגוד מכבי  (בðין  צמח  צומת  המציעים" (להלן:    ,  . )"מפגש 
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המציעים במפגש  הצעה וחובה    היðה  השתתפות  להגשת  תðאי  מהווה 

מובהר כי אין במה שðאמר על ידי ðציגי האיגוד בסיור כדי לחייב את האיגוד .  למכרז

את הבדיקות המק לבצע  עצד ובאחריות המציעים  באופן  שלהם  וככמיות  שיש מאי,  ל 

  הוראות המכרז תגברðה.    –ירה בין הðאמר בסיור לבין האמור במסמכי המכרז סת

ג עðייðים יעל פי שיקול דעתה הבלעדי, להצ  ,תהא רשאית  המזמיðהמציעים,  ה  במפגש .5.1.3

 למסמכי המכרז  המזמיðהלא יהיה תוקף לכל התייחסות של  .  שוðים הקשורים בהליך

 . די ביטוי בהודעה בכתבר מכן ליבאו לאח או הסיור, אלא אםש גהמפבמהלך 

עם מסמכי המכרז   רבבקשה לקבלת הבהרות בקשהמזמין  המציעים רשאים לפðות אל   .5.1.4

מהם.   חלק  מהðדס  או  רðד,  לשלום  לפðות  יש  הבהרה  כיðרתלשאלות  ערים   איגוד 

קבלת    co.ilhandasa@lakekinneret.:  במייל   לוודא  מס'   בטלפון  המייל(יש 

לאחר  ועדמ.  )  3085919-40 היðו    תהגשון  בכתב  השעה   2.2372.  שðייום  שאלות  עד 

דעת י  מזמיןה  .16:00 שיקול  פי  על  רשאי,  להתייחס  והא  שלא  או  להתייחס   הבלעדי, 

בכתובת   ðט בלבד  באתר האיðטרלבקשות תופץ    המזמיðה  תשובת.  ההבהרה  לבקשות

liwww.kineret.org.  .  פק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל התייחסות של הסר סלמען

  .בהודעה בכתב כאמוראלא אם ðיתðה  מזמין ה

יאוחר   .5.1.5 לא  בלבד,  ידðית  במסירה  תוגשðה,  למכרז  עד   5.3.23  ראשוןמיום  ההצעות 

במשרדי    בצהריים,  12:00השעה   ושתימצא  לכך  שתיועד  המכרזים    המזמין לתיבת 

ההצע "  :ן(להל הגשת  שתתהצעו  ").תומועד  תיבדקðה ת  לא  זה  מועד  לאחר  קבלðה 

  . יע כמות שהןמצל  ותוחזרðה

הבלעדי, לשðות את לוחות הזמðים להליך,   ודעת  רשאי, בכל עת ועל פי שיקול  מזמיןה .5.1.6

 להלן.      6.2 בהודעה שתיðתן בהתאם לסעיף

 
   הוראות כלליות .6

 ציע הצעותהל להלן הוראות כלליות שתחולðה על ההזמðה  .6.1

  הזמðה ה תכולת  .6.1.1

  להציע הצעות מורכבת מן המסמכים הבאים:  מðהההז

  חוברת הזמðה להציע הצעות על ðספחיה  - 'א מךמס

  .אישור הבðת תðאי ההזמðה וטופס הצעה - 1טופס מס' 

  . אישור עו"ד בדבר זכויות החתימה של החותמים על ההצעה - 2טופס מס' 

  ðוסח ערבות בðקאית.   - 3טופס מס' 

  . קאות גופים ציבורייםעס חוק  עפ"י רתצהי - 4טופס מס' 

  מבוטל  - 5טופס מס' 

  מבוטל  - 6מס'  פסטו

  הצהרה בדבר אי קבלת דמי תיווך.   - 7טופס מס' 

  תצהיר המציע לעמידתו בתðאים לחתימת חוזה.  - 8טופס מס' 

  אישור על ביצוע עבודות בהתאם למדיðיות איכות הסביבה  - 9טופס מס' 

  ðים יגוד עðיי ðהצהרה בדבר  -  10 ' טופס מס

  10.8 רשימת ממליצים לעðיין סעיף  -  11טופס מס' 
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ב' מדף    -   מסמך  קבלן  ע"י  מבðה  לביצוע  ישראל  ממשלת  של  הסטðדרטי    3210החוזה 

  . איðו מצורף –) 2005(התשס"ה אפריל  

ג' כ  -  מסמך  על  כחול)  (אוגדן  משרדית  הבין  הועדה  של  בðיין  לעבודות  הכללי    ל המפרט 

ת  ðידכמוקדמות בהוצאתם הע  00ם, לרבות פרק  ללים אחריומפרטים כ  פרקיו הרלווðטיים

  . איðו מצורף –כולל אופðי מדידה ותכולת מחירים המצורפים לפרקים אלה 

  מוקדמות ותðאים כלליים.   -  1- מסמך ג'         

  מפרט טכðי מיוחד.         - 2- מסמך ג'         

  והצעת מחיר   יותו מכתב הכ  -  מסמך ד'         

  ורשימת התוכðיות. , הפרטים  התוכðיות  -  ה' מךמס         

  החוזה            - ו'מסמך          

  ðספח ביטוח    - ð1ספח 

  ערבות הביצוע.  -  ð2ספח                   

  ערבות הבדק. - ð3ספח                   

  העסקת קבלðי משðה.  – ð4ספח     

  בטיחות    -מסמך ז'

 בוטל. .6.1.2

   .בוטל .6.1.3

 מכים מסב המזמיðהקðיין  .6.1.4

של    המכרזי  מכמס רכושה  למ  המזמיðההם  ðמסרים  בלבדע  ציוהם  השתתפותו  אין    .לשם 

  כל שימוש אלא למטרה זו.  במסמכי המכרז לעשות 

גם לאחר שמולאו על ידי    המזמיðהלמען הסר ספק מובהר, כי מסמכים אלה הם רכושה של  

ימוש, על  ש   כלמציעים  הולאו בהצעות  ם שמ יðובðתו  תוכל לעשות בהם  המזמיðההמציע, וכי  

ציע ðבחר לבצע את הפרויקט ובין אם לאו, מבלי  המם  פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת בין א

   .שלמציע תהא כל טעðה או תביעה בקשר לכך
  

 ם אישור הבðת תðאי .6.1.5

כל מציע אחראי לבדיקת מסמכי המכרז וכל התðאים והðסיבות העשויים להשפיע על הצעתו  

  .צוע הפרויקטיב ועל 

וא מקבל על עצמו את  ה  כיל לידיו את מסמכי המכרז, קראם והביðם, וי קיבשר, כע יאיהמצ

' כטופס מס להזמðה זו  ðוסח האישור מצורף  .תðאיהם ואת כל ההתחייבויות האמורות בהם 

1.   

לא תישמע כל טעðה של המציע באשר לאי הבðת תðאי המכרז והמציע לא יהיה רשאי לחזור  

מ מו צהבו  זו  עוד  כל  כתקפה געתו  מס  דרת  פי  סיבה  על  מכל  מהצעתו  המציע  חזר  זה.  מך 

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

  בכלליות האמור חילוט הערבות הבðקאית. 

 המכרז שיðוי תðאי  .6.2

המכרזים,   .6.2.1 תיבת  ðפתחה  לא  עוד  לכל  בדבומבלי  לעיל  מהאמור  רות אפש  רגרוע 

העבודות,פל ðה  המזמי את  לשðות,   המזמיðה  צל  הדעת  שיקול  את  לעצמה  שומרת 

מציעים במידה מהר  ס לאחד או יותמתðאי ההזמðה, בהתייח  ג כל תðאי, או לסיי לעדכן

 . המזמיðה שהיא סבורה כי שיðוי, עדכון או סייג כאמור ðדרשים לצרכי

11



גוד ערים טרðט של איר האיð תא תפורסם ב שייעשה בהודעה בכתב    מכרזשיðוי תðאי ה .6.2.2

בכתובתיכ "מכרזים"  ð  ret.org.ilwww.kineרת  לשוðית  המ  .תחת  ם עי צי באחריות 

עם  בקשר  המזמין  שיפרסם  הודעות  אחר  האיðטרðט  באתר  שוטף  באופן  להתעדכן 

, ען הסר ספק מובהרמלמכרז.  הודעות אלה תהווðה חלק בלתי ðפרד מתðאי ה   המכרז.

יהיה   לא  ðיתðה  לשיðוי  תוקף  כל  כי  אם  כך  אלא  בכתבעל   .המזמיðה   מטעם  הודעה 

דעה כאמור ויצרף אותה כחלק וה   כלמורשי החתימה שלו על    אמצעותהמציע יחתום ב

 ממסמכי המכרז. 

תיבת  .6.2.3 ðפתחה  בטרם  כאמור,  המכרזים  ועדת  ידי  על  שייערך  שיðוי  כל  כי  מובהר 

 וד במלוא תðאי המכרז המעודכן. ו כל המציעים לעמ ביהמכרזים, יחוי 

  כללי הגשת ההצעות  .7

 ז התאמה לתðאי המכר  .7.1

לכל להתייחס בהצעתו  ע  ציעל המערוכות ומוגשות לפי תðאי המכרז.  תהייðה  ההצעות   .7.1.1

בכלל זאת, .  ולצרף לה את כל המסמכים הðדרשים  מכרזהפרטים הðדרשים בתðאי ה

א אותו בשלמותו. אין  ת המחיר עליו למלעצכל אימת שðדרש המציע למלא סעיף בה

 להותיר סעיפים ללא מילוי. 

 ה,יקול דעתה הבלעדי, לפסול כל הצעה שיש בה התðי , על פי שתהא רשאית  המזמיðה

הה לתðאי  ביחס  השמטה  או  תוספת  שיðוי,  מקרה .  מכרזסתייגות,  בכל  ההחלטה 

    .  המזמיðהמהמקרים הð"ל ðתוðה לשיקול דעתה הבלעדי של 

להצעיצהמ .7.1.2 לצרף  רשאי  רלוע  ומסמכים  פרטים  הבהרה, תו  לצורך  ðוספים,  וðטיים 

הðתוðים   דוו אימות  לכעליהם  ו/או  מ ח  על  ðדרשים  המציע  שלדעת  אחר  צורך   ðתל 

  הבטיח הצגה מיטבית של הצעתו.   ל

המציע רשאי לצרף להצעתו העתקים של מסמכים מקוריים ובלבד שכל העתק כאמור  .7.1.3

תהיה רשאית, על פי שיקול    המזמיðהו"ח.  על ידי עו"ד או ר  ר יהיה מאושר כðאמן למקו

אי לצרף  למציע  לאפשר  מעו"דדעתה,  על  /שור  המסמכים רו"ח  של  למקור  תאימות 

 פתיחת הצעתו.  חרלא גם שהגיש, 

  לא יהיה בתוכן ההצעה דבר שאיðו מתיישב עם הוראות כל דין.  .7.1.4

לכךהמציע   .7.1.5 שמודע  במידה  כי  המכרזים  ,  ועדת  של  טעויות ב   וðפללדעתה  הצעתו 

סו חש טעויות  ו/או  המכרזי  פר,בוðיות  ועדת  יו"ר  רשאי,  תהא   םיהא  הטעויות,  לתקן 

הכסה לתיקו השלכה  תפית  אשר  הן  תיקון  את  תכלול  וההצעה  לאחר וי טע הא,  ות 

ידי על  בהתיקון  .  המזמיðה  שבוצעו  ההצעות,  ייעשה  בדיקת  בפמהלך  רוטוקול יירשם 

 וðטי. ציע הרלו מהידיעתו של א לועדת המכרזים ויוב
 

 דיות ההצעה ושמירה על הליך הוגןוס .7.2

רשאי   איðו  המציע  כי  מובהר,  לעיל  באמור  לגרוע  את  מבלי  הצעת לגלות  בכלל  פרטי  לאחרים  ו 

  בפרט ו/או לבצע כל פעולה שיש בה משום קðוðיה ו/או תכסיסðות   זהז  במכרולמשתתפים אחרים  

 7כטופס  ך המצורפת  אי קבלת דמי תיוו  ת. המציע יחתום על הצהרו/או תיאום מחירים כלשהו

  להזמðה זו ויגישה כחלק ממסמכי ההצעה.   

ו  מובהר כי העברת פרטי הצעה של מציע רלווðטי למשתתף באופן העולה לכדי תיאום הצעות ו/א 

המצי  הצעת  של  מידית  לפסילה  להוביל  עלול  המציע  מחירים,  ו/או  הצעתו  פרטי  את  שהעביר  ע 

  ד אחר המוקðה למזמין. מבלי לגרוע מכל סע ששיתף עמו פעולה, וזאת
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 צעה חתומה ה .7.3

    .המציעאה של מורשי החתימה של ה מלומה בחתימההצעה תהיה חת

ימצ בדבר  א  יאהמציע  עו"ד  שישור  בתאגיד,  שמדובר  ככל  לחילופין,  ו/או  בפðיו  זכויות  חתימה 

וההחלטות    דיðחתמו בפðיו על ידי מורשה חתימה מטעם התאגהחתימה של החותמים על ההצעה  

  . ו לחתימתו אלו ðתקבלו בדירקטוריון החברה כדיןשהוביל 

ðה זו  ר מצורףסח האישווð2כטופס מס'  להזמ.  

  
   ההצעה  כיסמאופן הגשת מ .7.4

כל המסמכים המפורטים בסעיף   .7.4.1 כל   6.1.1על המציע לצרף להצעתו את  וכן את  לעיל 

  המסמכים והאסמכתאות הדרושים לצורך הוכחת עמידתו בתðאי הסף. 

) 1( חד  עותק א:  בשðי עותקים, יוגש  עתו הכספית של המציעצהמסמך המכיל את    לכ .7.4.2

 , ועותק ðוסף שיסומן כהעתק. יסומן כמקורר אש

הצעתוי   יעהמצ .7.4.3 עמודי  כל  על  חתימה  מורשה  ובחתימת  חברה  בחותמת  כל חתום   .

 העמודים יהיו ממוספרים וחתומים לצורך זיהוי. 

וכל חומר המכרזאת    גישיהמציע   .7.4.4 בכתב    לככן  ,  פורסמה  רהשהועבהבהרה  כשהן    או 

 ה. ודי מה בכל עממורשה חתיבחותמת החברה ובחתימת  חתומות

י, תהיה רשאית לפסול הצעה אשר לא יצורפו אליה עדבל, בהתאם לשיקול דעתה ההמזמיðה

  המסמכים כמפורט לעיל. 

 תוקף ההצעה .7.5

חזרה, למשך זכות  ללא  בתוקפה,  ( ההצעה תעמוד  מן ה90תשעים  ימים  להגשת  ו מ)  עד האחרון 

  . ההצעות

מי  המזמיðה (או  מהמציעים  לבקש  רשאית  להא  תהא  תומהם)  את  לתקריך  הצעתם  ופה  קף 

יותר או  אחת  של  התב  ðוספת,  דעתה  לשיקול  להיעתר    .המזמיðהאם  מתחייבים  והמציעים 

לבקשה. במקרה זה המציעים מתחייבים להאריך את תוקף ערבות ההצעה בתקופת זמן מקבילה  

הן על פי  כי כל מסמך או הצהרה אחרים שיידרשו הארכתם,    הרבמו  תוקף הצעותיהם.  להארכת

בות  ארכת תוקף ערה   להוראות המזמיðה.ם  תאיוארכו בהל פי הוראות מסמכי המכרז,  דין והן ע 

תðאי  ההצ היðו  במכרז.  עה  ההצעהארכת  אי  להשתתפות  עשויה  ערבות  המזמין,  דרישת  לפי  ה 

  עה, כולה או חלקה. ת ההצוערב  ע וכן לחילוטיצסילת ההצעה של המלהוביל לפ 

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

כל   יהיה רשאי להימðע מלקיים  זה לא  ובכלל  צורה שהיא,  או מכל פרט שבה בכל  בו מההצעה 

  כרז.המ  תðאי ויב על פיðאי אשר הוא מחדרישה או ת

  
  ות עצבדיקת הה .7.6

ביועצים  בעוזרים,  יעזר לצורך כך  תהיה רשאית לה, אשר  ועדת המכרזיםל ידי  ההצעה תיבדק ע 

שאית  מכרזים ר. ועדת ה, ולרבות במפורש גם לצרכי קביעת הðיקודומומחים כפי שתמצא לðכון 

הðחוצות לבחיðת ההצעות ושקלולן, לרבות שיחות עם ממליצים וקיום  לערוך את כל הבדיקות  

ע מטע  ם ראיוðות  מי  וכל  ועדת  המציע  תחליט  אם  רלבðטי.  זה  יהיה  המכרזים  ועדת  שלדעת  מו 

  ימים מראש.  3המציע להתייצב לראיון בהתראה של    המכרזים לערוך ראיוðות כאמור, מתחייב
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כי  מובה בלע  תלוועדר  דעת  שיקול  במציעהמכרזים  המשרה  ðושא  בעðיין  להתייצב    די  שמחויב 

  לראיון כאמור.

   

  
 להצעות שהוגשו  תקשת הבהרוב .7.7

או    זמיðהמה להצעות  בðוגע  הבהרות  לקבלת  בבקשה  מהם)  מי  (או  למציעים  לפðות  רשאית 

   .דיקת ההצעות והערכתןה לצורך בðדרש לדעת בבקשה לקבלת ðתוðים ומסמכים ðוספים, כ 

מ לגרוע  לפי שיקול דעתו הבלעדי,  ליכל מבלי  לעיל, המזמין שומר לעצמו את הזכות,  ות האמור 

אחר הגשת ההצעות למכרז להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או  ל אחד מהמציעים לכמלדרוש  

עמו וזאת,  הצוות מט  ו/או חבריðו ויכולתו של המציע  אישורים דקלרטיביים בכל הקשור לðיסיו 

עמ  בחיðת  לצורך  היתר,  המפורטים    תוידבין  סף  בתðאי  מטעמו,  הצוות  חברי  ו/או  המציע  של 

  בהזמðה זו. 

  המזמיðה המסמכים המבוקשים בתוך המועד שקבעה  ðתוðים ואת כל ה  לרשותרו  יבהמציעים יע

לפי ותיחשבהמזמיðה  כתובת  בפðייתה,  להצעה  תצורף  המציעים  תגובת  בלת  .  ðפרד  כחלק  י 

  . מðההי

ציע לשאלת ועדת  בהקשר מסוים לבין האמור בתשובת מבמקרה של סתירה בין האמור בהצעה  

    ת ועדת המכרזים על האמור בהצעה.בתשובת המציע לשאל  המכרזים בהקשר זה, יגבר האמור

,  לגלות פרטים מלאים ומדויקים בדבר זהותו, עסקיו  מכל מציע רשאית לדרוש  מכרזים  הועדת  

    ן בגילויו.י ועדה יש עðיו החר שלדעת ת המימון שלו, וכן כל מידע א ון ומקורומבðה הה

, גם לגבי בעל  יההðדרש למתן החלטות  , גילוי כל מידעמכל מציעמכרזים רשאית לדרוש  הועדת  

ðלרבות באמצעות אדם או תאגיד    ,ר שיש לו במישרין או בעקיפין, ולגבי כל גורם אחבמציעין  י ע

אחד   יותר,  אחר,  שליאו  וטה  אמצעי  עðיין"  "בעל  זה:  (בסעיף  שליטה" "  -במציע    - אמצעי 

  . ובחוק ðיירות ערך)  כהגדרתם בחוק החברות

לג כדי  לעיל  באמור  לצור אין  מחובת המציע  כמפורט  ע  הðדרשים  המסמכים  כל  להצעתו את  רף 

  רת המכרז.בחוב

  
 והליך תחרותי ðוסף משא ומתן .7.8

המכרזיםהמזמיðה .7.8.1 ועדת  באמצעות  שומ  ,  זכושלה,  על  לרת  עם תה  ומתן  משא  ðהל 

במכרז,  מספר   המתמודדים  בין  הפרויקט  פיצול  לרבות  מתאימות,  ðמצאו  שהצעותיהם 

 ט בעðיין זה.  ולפסיקת בית המשפ ןמציעים בכפוף לכל די 

המכרזים שלה, תהא רשאית (אך לא חייבת) להודיע    , באמצעות ועדת המזמיðהכמו כן,   .7.8.2

(להלן:  תם לא ðפס הסף והצע  למציעים אשר עמדו בתðאי ) על  "המציעים הכשרים"לה 

 י ðוסף, בהתקיים אחד או יותר מהתðאים הבאים: הליך תחרות קיום 

חורגות מאומדן ועדת  או יותר  המכרז  וגשו במסגרת  ה ש  הצעותשתי  במקרה שבו    .א

 המכרזים. 

שבו  .ב בין    במקרה  וההפרש  יותר מהצעה אחת,  הðמוכהה הוגשה    /  הצעה הכספית 

  10%הכספית הðמוכה/הזולה שלאחריה, איðו עולה על    עהלבין ההצ  הזולה ביותר

 (עשרה אחוזים).    

וחלט  ðתוðה לשיקול דעתה המ  מובהר כי ההחלטה האם לקיים הליך תחרותי ðוסף או לא, .7.8.3

 קיים התðאי/ם לכך כאמור לעיל.  והבלעדי של ועדת המכרזים, וזאת גם אם הת
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תחרותי  .7.8.4 הליך  לקיים  המכרזים  ועדת  בהת  החליטה  אחד ðוסף  יותר  קיים  מהתðאים    או 

יע להם כי הם רשאים להגיש,  רזים בכתב למציעים הכשרים ותודשלעיל, תפðה ועדת המכ

המקורית, בתðאים המיטיבים עם   יר הצעתםביחס למח  סופיתמחיר    תבמועד שיקבע, הצע

המקורית  המזמין הצעתם  הכשרים   לעומת  למציעים  שיישלח  מיוחד  טופס  גבי  על  וזאת 

. הצעת המחיר  )"סףðוה  "ההליך התחרותי(להלן:    מכרזים כאמורעת ועדת החד עם הודי

  : הכיתוב הסופית תוגש לתיבת ועדת המכרזים, כאשר על המעטפה יופיע

 .הליך תחרותי ðוסף" - 05/2023"מכרז מס'   

תחליט .7.8.5 שבו  יפורסמו    במקרה  לא  כי  מובהר  ðוסף,  תחרותי  הליך  לקיים  המכרזים  ועדת 

 הðוסף. ם טרם קיומו וסיומו של ההליך התחרותי ו מהמציעייר שהתקבל הצעות המח

במכרז,   הצעת המחיר המשופרת תיחשב להצעת המחיר הסופית והקובעת של אותו מציע .7.8.6

מהמציעים כאמור    ע מצי  ðעðה לא  ת המחיר המקורית שהגיש. במקרה בו  ותחליף את הצע

ה  במסגרת  משופרת  מחיר  הצעת  להגיש  המכרזים  ועדת  התחרלהצעת  הðוסף הליך    ותי 

ובמועד שוועדת המכרזים קב  עה או שהגיש הצעת מחיר שאיðה משופרת, בהתאם לדרך 

ב  עה הסופיתצהכ  -יראו את הצעת המחיר המקורית שהגיש מטעם אותו    מכרזוהקובעת 

 מציע. 

להגשת   .7.8.7 המועד  חלוף  תדרג לאחר  המכרזים  ועדת  המזמין,  לטובת  משופרת  מחיר  הצעת 

 המציעים כאמור לעיל.  הוגשו ע"יפיות אשר את הצעות המחיר הסו

לגר  .7.8.8 ומבלי  מכרזבכפוף  מהוראות  הכספית    וע  ההצעה  תהיה  במכרז  הזוכה  ההצעה  זה, 

בי באמתוהðמוכה/הזולה  אין  כי  מובהר  ועדת  ר.  בסמכויות  לפגוע  ו/או  לגרוע  כדי  ור 

יעים  ודות בין מספר מצהעב  פיצול  , לרבותועל פי כל דין  המפורטות במכרז זה  יםהמכרז

 חלק מהעבודות וכיוצ"ב.   הזמðת  ו/או

שסבר .7.8.9 כי ועדהוה   הככל  ו/או    ,  לב  בתום  שלא  התחרותי,  ההליך  במסגרת  הצעה  ðיתðה 

אי ההליך התחרותי ו/או באופן שאיððו מיטיב  דעת ו/או שלא עפ"י תð  בטעות ו/או בהיסח

שðיתðה  הבלעדי, לפסול כל הצעה    הא, בכל עת, ועפ"י שיקול דעתיה   תהמזמין, רשאי  עם

תו/ם בוטלה בגין סעיף זה, לא  רותי. למציע או המציעים, אשר הצעך התחסגרת ההליבמ

פ  עם  בקשר  דרישה  ו/או  תביעה  ו/או  טעðה  כל  ה י סתהא  בסלת  כמפורט  זה.  הצעה,  עיף 

ז הראשוðית  במקרה  המקורית  הצעתו/ם  הצעתו/ם  ה,  תהיה  שðפסל/ו,  המציע/ים  של 

 הסופית, היחידה והמוחלטת. 

רשאיתעדה  והו .7.8.10 כתהא  לקבוע  התחרותי,  ההליך  של  התקיימותו  משך  בכל  ההליך  ,  י 

יך התחרותי  ל הו/או שלא בתום לב, ומשכך ה   התחרותי התקיים באופן בלתי ראוי למזמין

לא ו/אומבוטל  תביעה  ו/או  טעðה  כל  תהא  לא  למציעים  ביטול    לתר.  עם  בקשר  דרישה 

ההלי ובוטל  ככל  זה.  בסעיף  כמפורט  התחרותי,  התחרותיההליך  ב  ך  זה, כמפורט  סעיף 

מציעים, אשר השתתפו בהליך התחרותי, תהא ההצעה  הצעתם המקורית הראשוðית של ה

 הסופית היחידה והמוחלטת. 

רז לרבות  בסעיף זה, כפופה לעמידתו בתðאי המכע, כמפורט  זכיית המציסר ספק,  ה  ןלמע .7.8.11

רשאי אלו,  בתðאים  המציע  עמד  לא  בו  מקום  שלו.  הסף  ור  בחל   יםהמכרזועדת    תתðאי 

 יבה. כזוכה, את המציע שהגיש את ההצעה השðייה בט
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  סף תðאי  .8

  תðאי הסף להשתתפות במכרז .8.1

  : במצטבר התðאים הבאיםים על כל ðרשאים להשתתף במכרז רק מציעים העו 

  . לפחות  )1ג' ( ð200י של קבלן רשום בפðקס הקבלðים בסיווג קבל  .8.1.1

  :1976  -תשל"ו בוריים, הגופים צי כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות  מציע בעל .8.1.2

לðהל על פי דין    סי החשבוðות והרשומות שעליואת פðקאישור לפיו המציע מðהל   )1(

כי הוא    ף, או לחילופין אישורהכðסה וחוק מס ערך מוס  ובמיוחד על פי פקודת מס

רואה חשבון/    פטור מðיהולם של הð"ל (יש לצרף אישור מתאים מפקיד השומה/ 

 ;יועץ מס)

ה  אישור )2( והממדו   מציעכי  המכס  ולמðהל  השומה  לפקיד  שוטף  באופן  עלוח    ע"מ 

 ; (יש לצרף אישור מתאים מפקיד השומה/ רואה חשבון/ יועץ מס) הכðסותיו

פיו לא הורשע הוא וכל מי שהיðו  המציע ומאומת כדין, לתצהיר בכתב חתום ע"י   )3(

לפי   עבירות  משתי  ביותר  העסקאות)  בחוק  (כמשמעותו  אליו  זיקה  חוק  בעל 

בירות כאמור אז  משתי עאו חוק שכר מיðימום, ואם הורשע ביותר  ם זרים ו/עובדי

האחרוðה  העבירה  ממועד  שðה  לפחות  ה  -חלפה  את  למלא  המצורף  תיש  צהיר 

 לחוברת המכרז; 4 מס' כטופס

יר בכתב חתום ע"י המציע ומאומת כדין, לפיו מתקיים אחד מאלה (יש למלא  תצה )4(

 מכרז): רת הלחוב 4 ס'מ כטופס את התצהיר המצורף 

סעיף    .א ל  9הוראות  זכויות  שוויון  התשð"ח אðשים  לחוק  מוגבלות,    1998-עם 

 ון זכויות) לא חלות עליו; חוק שווי  –(להלן 

סעיף    (א)    .ב חלו לח  9הוראות  זכויות  שוויון  מקיים  וק  והוא  עליו  ת 

 אותן;     

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

להתחייבות        לפðות  הכללו  הרווחה  מðהל  העבודה  משרד  של  י 

סעיף  החברת  והשירותים       לפי  חובותיו  יישום  לשם בחיðת    9יים 

הðחיות בקשר לשם קבלת    –ידת הצורך  מלחוק שוויון זכויות, וב       

להטיל  ליישו        כדי  בה  שיש  כאמור  הðחיה  תיðתן  לא  ואולם  מן; 

  ת; יון זכויו(ה) לחוק שווð8טל כבד מדי כהגדרתו בסעיף       

הכללי  (ג)      למðהל  לפðות  בעבר  המציע  מש  התחייב  העבודה  של  רד 

הורא   הרווחה         לפי  החברתיים  (ב) והשירותים  משðה  פסקת    ות 

כאמור  שרותוðעשתה אתו התק       פסקת    שלגביה התחייב  באותה 

הðחיות    –משðה         קיבל  ואם  ממðו,  כðדרש  פðה  כי  הצהיר  הוא 

ס       לפי  חובותיו  שוויון  לחו  9עיף  ליישום  פעל  ק  גם  הוא  זכויות, 

  ליישומן;       

על  יהמצ   (ד)     הצהיר  שמסר  ע  להעביר העתק מהתצהיר  התחייבותו 

       ðה הרווחה  ל הכללי של משרד העבודהלפי פסקה זו למ  

  ימים ממועד ההתקשרות. 30ים החברתיים, בתוך והשירות      

ההצעה .8.1.3 להבטחת  בðקאית  ערבות  בסעיף    צירוף  ובðוסל  9כמפורט  המפורטהלן  בטופס    ח 

 לעיל.  7.5כאמור בסעיף ב הארכה שיידרש על ידי האיגוד תו/או כל כ .3מס' 
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ש ועב   מיðימזמ  לפחות   ממליצים  5רשימת   .8.1.4 גופים    וðיםדה  פרטי  ,  ציבורייםשהיðם  כולל 

  2022-2020קשר, עבורם ביצע המציע עבודות דומות לעבודה ðשוא מכרז זה בין השðים  

  .11בטופס מס' 

 . לעיל 5.1.2ע בסעיף  ור המציעים הקבוהשתתפות המציע ו/או המורשה מטעמו בסי .8.1.5

 מבוטל  .8.1.6

  לים מע"מ.כול  איðםשי הר םכספיי  תðאי הסף מתייחסים לסכומיםו למובהר, כי ככל

  ערבות הצעה .9

במצורף להצעתו מציע  כל  יגיש  בתðאי המכרז,  עמידתו  בðקאית  להבטחת  בלתי    אוטוðומית  ערבות 

להבטחת התחייבותו לעמידה  ₪)    שבעים אלף  (   ₪    70,000מאת בðק ישראלי, על סכום של   מותðית

   המכרז.בתðאי  

 . 3טופס מס'  הערבות תהא ערוכה בðוסח

בתוקת  ותבהער החל  פעמוד  לתאריך    5.3.23  מתאריךה  לעת      5.6.23ועד  מעת  שיעודכן  כפי  או 

ככל שיידחה המועד האחרון להגשת הצעות, על המציעים להאריך בתקופת   .ההזמðה  בהתאם לתðאי 

(בימים)זמן   הצעות,מקבילה  להגשת  המועד  הארכת  על  בהודעה  הðזכרת  לתקופה  או  את המועד    , 

  רבות.עתוקף ה לפקיעתהאחרון 

לבמתשו כי  המציעים  ת  לבין ,  לעיל  המובאים  הðתוðים  בין  מלאה  התאמה  על  ביתר  להקפיד  יש 

תיפסל    עם ערבות בðוסח שוðה מהðוסח שצורף למסמכי המכרז   הצעה שתוגששכן    ,ðוסח הערבות

  ותגרור עמה את פסילת ההצעה.

עד  הלאה,    ןשים וכחוד  )6ששה ( בזוכה  של ה  המכרז  מיד לאחר הכרזת הזוכה במכרז, תוארך ערבות 

תה בערבויות לפי הוראות הסכם ההתקשרות (ביצוע ו/או בדק וכיו"ב). לאחר שהזוכה במכרז  החלפל

 ðו בהתאם להסכם ההתקשרות שðדרשות ממðו לבין  הגיש את הערבויות הðתוחזר  המזמיןחתם בי ,

המכרז. ערבות  המחוי  לו  בשיðויים  יחולו,  זה  קטן  סעיף  מצייבים,  הוראות  ,  2יר  שככ  שייבחר  עעל 

 איגוד יפðה אליו בהתאם. לאה, ככל שהוכן ה  3כשיר 

  

המכרזים של הצעה,    ועדת  דחייתה  לאחר  בסמוך  לאחר    אותשחרר את הערבות הבðקאית  בסמוך 

  . את הפרויקט המציא ערבות ביצוע, בהתאם לתðאי החוזה שהמציע שðבחר לבצע

 הðקוב בהום  כהסלחלט את  ופרעון  מכרז ללהציג את ערבות התהא רשאית    המזמיðה .9.1.1

חלק ממðו), לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל מקום שבו המציע חזר בו מהצעתו  (או כל  

למלא אחר סירב  ו/או  ובשלמות  בדייקðות  המכרז  תðאי  לא קיים את  הדרישות   ו/או 

עמד  שלא  ו/או  החוזה  חתימת  בדבר  ההוראות  לרבות  במכרז,  זכייתו  בעקבות  ממðו 

מכרז ו/או שסטה בכל דרך מסמכי הה ולהוראות  עלהצבהתאם    ובויותיהתחיי  במלוא

 אחרת מהוראות המכרז. 

מובהר, כי אין בזכויות ועדת המכרזים כמפורט בסעיף זה בכדי לגרוע מכל סעד אחר  .9.1.2

 תה בהתאם למסמכי המכרז ועל פי כל דין.אשר עומד לרשו

 דרישתה  סאו לבס בקשתה  רשאית לחלט את הערבות, מבלי שתצטרך לðמק    המזמיðה .9.1.3

  .את על ידי הצגת כתב הערבות בפðי הבðקהמציע, וזלכן אל  לפðות קודם  או
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כל העלויות הכרוכות בהוצאת ערבות ההצעה ו/או בהארכתה יחולו על המציע בלבד,  .9.1.4

הא זכאי לשיפוי מאת המזמין, גם במקרה שבו הצעתו לא תוכרז כהצעה והמציע לא י

  זוכה במכרז. 

  

  

ל זכיית מציע אחר במכרז, אלא אם כן  להשיג ע  רער ו/אולע  ל וכילו לא    ההוחזר  ערבותומציע אשר  

המציא לרשות במצורף לבקשת ההשגה ו/או הערעור ערבות בðקאית בגובה ובתðאי ערבות ההצעה  

חודשים מיום הגשת ההליך המשפטי שעðייðו ביטול/ערעור/השגה על    6ה היðו  הð"ל שתום תוקפ

כאהמזמיðההחלטת   ה,  תהערשר  ðיבות  לה ה  מעת  א יתðת  ההליך    כל  לעתרכה  הסתיים  לא  עוד 

  המשפטי. 
  

 צירוף מסמכים להצעה  . 10

את   זה  ובכלל  לעיל,  המפורטים  הסף  בתðאי  לעמידתו  מלאות  הוכחות  להצעתו  לצרף  המציע  על 

  רים והמסמכים הבאים:האישו

 לעיל.  8סף כאמור בסעיף הצירוף כל האישורים הדרושים להוכחת תðאי  .10.1

 ים וחתומים.א לזו, כשהם מ ים להזמðהפר ם המצוטפסיה את .10.2

 בוטל.  .10.3

  

  תðאים ðוספים:

כשהוא חתום    1את האישור הביטוחי המצ"ב למסמכי המכרז בðספח    על המציע לצרף להצעתו .10.4

ביטוח.   חב'  וע"י  המציע  של  ע"י  היכולת  הוכחת  ומטרתו  מכרז  לפðי  אישור  הוא  זה  אישור 

 . המציע במכרז זכהבמידה ו המכרז,מסמכי המציע להוציא אישור כזה, כמופיע ב

חברת   ע"י  חתימה  המורשה  הביטוח  סוכן   / הביטוח  חברת  ע"י  חתום  להיות  צריך  המסמך 

 הביטוח.  

  מספר הפוליסה לא חייב להיות ממולא, בשלב זה.   

המ .10.5 לצרף  רישום  יש  דין.  פי  על  המתðהל  מרשם  בכל  שהוא,  וסוג  מן  מכל  תאגיד  היה  אם  ציע, 

 יין. , על פי העðהורשעוסק מ /תשותפו רישום/תעודת התאגדות 

המציע היðו אזרח ישראלי ואם היה תאגיד אז כזה שהתאגד במדיðת ישראל ועל פי דיðי מדיðת   .10.6

 ישראל;

טופס ðרת (יש למלא את ימציע כלפי איגוד ערים כ היעדר ðיגוד עðייðים מכל מין וסוג שהוא מצד ה  .10.7

 ).10מס' 

לפחות   .10.8 של  ביצשעבור  מזמין/יםמאת   המלצות    2צירוף  המציע  ם  דומות  עבוד ע  הקמת  ל  שות 

 וכד'.    , קירות תמך ימייםות ימיותמסלע

  
ו הבלעדי, לדרוש מכל  קול דעתכות, לפי שיזן שומר לעצמו את ההמזמי  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,

אישורים  ו/או  המלצות  ו/או  חסר  מידע  להשלים  למכרז  ההצעות  הגשת  לאחר  מהמציעים  אחד 

בכל   ויכדקלרטיביים  לðיסיוðו  לצורך  הקשור  בין היתר,  וזאת,  ו/או חברי הצוות מטעמו  ולתו של המציע 

  .ורטו לעילפמטעמו, בתðאי סף שהצוות עמידתו של המציע ו/או חברי 

בטרם ייבחðו על ידי  להכשרת ההצעות    ם, כולם יחד ובמצטבר, היðם תðאי8בסעיף  התðאים המפורטים  

עם זאת,   פסולה ולא תידון בכלל.  הצעתו תהא  באיזה מהם,א יעמוד  , ומציע שלועדת המכרזים של המזמין
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ועדת המ בסמכות  דיðי המכרזים,  פי  על  כי  להבליג  כרזים  מובהר  או  תðאי מתðא עלהכשיר  ל  י הסף של 

    ו ðיתן להכשרה.ðבר בפגם מהותי בהצעה שאיðהמכרז, ובלבד שלא מדו

  

   ופירוט/תיאור הצעת המציע   כמויותהכתב  -הצעת מחיר . 11

 כתב הכמויות  .11.1

  שðי העתקים של מסמך זה. צרף, ויכתב הכמויות  במסמך ד'את הצעתו  ימלא  המציע

הð  המציע ימלא בהצעתו  כל הðתוðים  . הסכומים שימלא המציע הם  ויותכתב הכמבדרשים  את 

  ל אשר יזכה במכרז.  אלו שיחייבו את המציע אם וככ

לכל   עליו  המחיר  בהצעת  סעיף  למלא  המציע  שðדרש  בשלמותו.  אימת  אותו  להותיר  מלא  אין 

  סעיפים ללא מילוי. 

הקבלן   זכאי  יהיה  לה  העבודה  הזוכה  התמורה  ביצוע  לפי  למחירים  תחושב  בהתאם  בפועל, 

  הכמויות.  בתבכ

יצוע אותן  " ("אפס"), ייחשב הדבר כי ב0לא כלל המציע מחיר בעד יחידה או עבודה, או רשם "

ה זכאי לתוספת כלשהי במחיר בגין  ידות והמציע לא יהייחידות או עבודות ðכלל במחיר יתר היח

ה ואי  רקה הבלעדי, לפסול הצעה במרשאית, על פי שיקול דעת  המזמיðה אותן עבודות או יחידות.  

ו/או    ההצעה איðה סבירה" עלולה לדעתה ליצור מצב בו  0ת מחיר כאמור ו/או מילוי מחיר "הכלל

מיתכס מוðעת  שהיא  או  האפש  המזמיðהסðית  להשואת  מחירים  רות  או  ות  חומרים  ליחידות 

  לשהן. עבודות כ 

אחת    המציע למלא מחיר זהה בכלבמידה וסעיף זהה מופיע בכתב הכמויות יותר מפעם אחת על  

הקובע  מהפעמים שהמחיר  כך  המציע  של  הצעתו  את  יתקן  המזמין  כך,  ðהג  לא  והמציע  היה   .

  ף הזהה יהיה בעל המחיר הðמוך מבין השðים. לסעי

"ב את מחירי היחידה המתייחס לכל פריט ופריט, להפיק  צ מהיות  מלא בכתב הכמוציע לעל המ

    ליו.תדפיס של הצעת המחיר ולחתום ע

ב שיצויðו  הכמויות  כלסכומים  ייווסתב  המציע,  כדין   ףע"י  בכתב    מע"מ  לכך  המתאים  במקום 

    .הכמויות

מ  לגרוע  כדי  באמור  שלסמכויותאין  המכ   יהם  וועדת  המזמין  של  ועדת  יו"ר    של   או/ רזים 

המזש  מכרזיםה ו/או    ,מיןל  סופר  טעויות  חשבוðיותלתקן  דעתטעויות  שיקול  פי  על  פי  ,  ועל  ם 

  הוראות כל דין. 

של   הצע  יעהמצהצעתו  הסופיהיðה  ו/או  תו  תוספות  כל  לה  ייווספו  ולא  והמוחלטת  ת 

  .לאורך כל תקופת ההסכם התייקרויות כלשהן

   
  -מוצר שווה ערך .11.2

מ  וכד')    ןמתק  של    וגדר דגםבכל מקום בו  מוצבלן רשאי  קה  (מק"ט/ שם מתקן  שווה    רלהציע 

למתקן המוג ערך, כאשר   ו/או למתקן שווה ערך  לדוגמת הדגם המצוין  מבחיðת    דרהכווðה היא 

  . יבו, איכותו ומפרטו הטכðי המהווהט

',  מוצר וכובו מוזכרים שמות וסימðי זיהוי מסחריים של חומר, ציוד, במסמכי המכרז,  בכל מקום 

הð  ברהדðעשה   ת  רשדלצורך תיאור הטיב  יש לראות את שם המוצר כאילו  צריאור המווצורך   .

    שמעו בסעיף זה.שווה ערך כמרשאי להציע מוצר  מציעאו שווה ערך" וה"ðכתב לידו 

מוצר   11.3 כי החלפתו של  דגם  מובהר  ערך,    קמדוי  שתוארו  או  דגם שווה  או  במוצר  בכתב הכמויות 

ומראש, יהא רשאי המציע    ישורם בכתבא גוד ורק לאחר שיתקבל  איה   לאישורם של ðציגיתעבור  
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כאמור.  הערך  שווה  בדגם  או  במוצר  שימוש  אישו  לעשות  יתקבל  שלא  את במקרה  להחליף    ר 

  על המציע להשתמש במוצר כפי שהוגדר במסמכי המכרז ללא כל שיðוי.  ,המוצר או הדגם

  
 מטבע ההצעה  11.4

 .שים בלבדדחשקלים  יהיה  זו עההצצורך המטבע שישמש ל

 מע"מוהצמדה  11.5

  .הכספיים המפורטים בהצעה יהיו ללא מע"מ כומיםכל הס

כלשהוא למדד  צמודה  תהיה  לא  הקבלן  לאהצעת  והקבלן  ו/או  יהיה    ,  תוספת  כל  לתשלום  זכאי 

  .התייקרות

 תðאי תשלום 11.6

  תðאי תשלום התמורה למציע יהיו בהתאם למוגדר בחוזה.  

  
   צעותהבחירה בין הה . 12

    עותההצ קילתש .12.1

 עבודות עבור איגוד ערים כיðרת.  ביצועציע במðיסיון עבר של ה  .12.1.1

, בין  בחשבוןלהביא    בבחירת הזוכה במכרז, רשאית ועדת המכרזיםבמסגרת שיקוליה   .12.1.2

רצוðה   לשביעות  ראיות  מהמציע  ולדרוש  להלן,  שיפורטו  השיקולים  את  היתר, 

  להוכחתם, וזאת, גם לאחר פתיחת ההצעות: 

 יין.  ð לפי הע  המבוקש,וצע או ר המהמחי .12.1.3

ותחומי  יע בביצוע עבודשל המצ וðו  י ðיס .12.1.4 ות דומות בעבר, אמיðותו, כישוריו, מומחיותו 

  לי מתאים; ת ðיהו מומחיותו, לרבות קיומו של צוו

החברה  ðיסיו .12.1.5 עם ן  בתאגיד,  שמדובר  במידה  או,  המציע,  עם  בעבר  עבודות  בביצוע 

והפועל  בו  השולטים  והגופים  מטעמוהיחידים  שלבעל  בותלר  ים  בתאגידים י  יטה 

  שביעות הרצון מאופן ביצוען של עבודות אלה;  ת מידת , לרבוחריםא

הטובין,  .12.1.6 השירות   המקרקעין,   איכות  או  מיוחדים המוצעי  יםהעבודה  ðתוðים  או  ם, 

  ;לחברהשלהם, והתאמתם 

  ; כפי שצורפו להצעה  המלצות אודות המציע .12.1.7

  רשו כאלה. דרישות מיוחדות שðדרשו במכרז, אם ðד .12.1.8

באמויא לעילן  לגרוע    ר  שיקמכדי  בא  המזמיðה  של  הוליכלליות  לא  והפירוט  אלא    ,למעט, 

ועדת המכרזים  והר כי ככל שמוב  .ראיðה מחויבת לבחור בהצעה הזולה ביות  המזמיðה ו  להרחיב

בה תבחר  הזוללא  בי צעה  העהו/או  ותר  ה  לפי  ביותר,  פי    ðיין,יקרה  על  תפעל  המכרזים  ועדת 

  דין.  לכהוראות 

המכרז תהא רשאית ועדת המכרזים    ותðאיובדיקת התאמתן לדרישות  ההצעות    רך בדיקתלצו

מטעמה. במומחים  באמ  להסתייע  לרבות  תקבע,  המכרזים  של  ת  צעוועדת  מומחים  סיוע 

להמטעמ ובהתאם  האם,  הבלעדי,  דעתה  ה  שיקול  ע"י  הוצעו  אשר  בהצעתו    מציעהמתקðים 

  ין בכתב הכמויות. שות המזמ מים לדרי המציע, תואפירוט ותיאור הצעת   -1במסמך ד'

 תיקון טעויות .12.2

ות  בהתאם לסמכוי ו  אופי הפגםהעðיין ו  , לפימוסמכים  או יו"ר ועדת המכרזים  ועדת המכרזים

לקבל אחת מבין שלוש החלטות    , 1993- "גהמכרזים, תשð ות חובת  קðתל  20ם בתקðה  קðו להשהו
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תיקון    )3(.  ם שðפל בהצעתו את הפג  למציע לתקן  מתן אפשרות  )2. (פסילת ההצעה)  1(אפשריות:  

פגם בהצעה שאין בו כדי להשפיע על    . או הכשרת ההצעה תוך הבלגה על הפגם שðפל בה  הפגם

אם    ליישקה,  יל פðי השðי הצעה אחת על עליו איðה מקðה כל יתרון  ה שהבלגה  התחרות, במובן ז

להבלגה או  לתיקון  ראוי  שהפגם  הוא  ככל  לאחד  איðו  .  יתרמקðה  כלשהוהצדדים  צד    כלפי  ון 

  . כדי פגם המצדיק פסילהל לא יעלהאחר, הדבר 

ר  (טעות סופ  שמדובר בפגמים שמקורם בתום לב  ה או תיקון הואיתרה מכך, שיקול ðוסף בפסיל

סðות וðיסיון להשפיע באופן בלתי הוגן על החלטתה של  מטעמי תכסי  או טעות חשבוðאית), ולא

די להשפיע על שיקול דעתה של ועדת  בהם כבמכרז, ומשכך אין    הועדת המכרזים בבחירת הזוכ

  . המכרזים

וי לתיקון  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי הקביעה בדבר היותו של פגם טכðי או כזה הרא 

של בסמכותה  מצוי  הבלגה  המכרז   או  בלבד  ועדת  העðיין,  לפי  המכרזים,  ועדת  יו"ר  ו/או  ים 

יוכלו  וההחלטה כאמור תעשה על ידם בלבד בטעðות כלפי המזמין בעðיין    לבוא  והמציעים לא 

   זה.

ו/או תביעות   טרוðיות  ו/או  יוכל לבוא בטעðות  לא  בכל אחד מהמקרים המðויים לעיל, המציע 

  . ימציע הרלווðטוהודעה על כך תימסר ל  בפרוטוקול םשהדבר יירשמכרזים, ובלבד  לפי ועדת ה כ

   פסילת הצעות .12.3

לפסול   רשאית  הן חסרות,ועדת המכרזים  הðחות בלתי  מוטע  הצעות אם  על  או מבוססות  ות, 

ðכוðות או על הבðה מוטעית של ðושא המכרז, זולת אם החליטה הועדה אחרת. אין באמור כדי  

  לו בהצעה בתום לב. טכðיים שיפ למחול על פגמים  המזמיðה ל ע מזכותה ש לגרו

  

על פי  דין ועל פי כל    המזמיןל  ש  ת לרשות ועדת המכרזיםומבלי לגרוע מכל זכות וסמכות העומד

הוגשו   אשר  הצעות  לפסול  חייבת,  לא  אך  רשאית,  תהא  המכרזים  ועדת  זה,  מכרז  הוראות 

 להלן:  מהסיבות המפורטותלמכרז זה, 

ו/או מסויגת ו/או מוטעית ו/או  או מותðית  /ית ו/או חסרה ובהצעה חלק   ככל ומדובר )1(

הðחות   על  מוטע מבוססת  הבðה  על  ו/או  ðכוðות  מבלתי  ו/או  המכרז  של  סמכי  ית 

ביחס  וטעמיה  הוועדה  החלטת  אחרת.  המכרזים  ועדת  החליטה  אם  זולת  המכרז, 

 להצעה או למספר הצעות יירשמו בפרוטוקול.  

או )2( ה  פתיחה  פירוליðקיטת  רגל,  פשיטת  כיð כי  ðכסיםוק,  פס  כðגד  ,  והסדר,  שרה 

בית המשפט    בהחלטה שðיתðה על ידי  המציע, ובלבד שההליכים כאמור לא התבטלו

ון במעמד הצדדים, או בהחלטת ערכאה שיפוטית מוסמכת שלא ðיתן  ום די לאחר קי

ועדת שקבעה לכך  לערער עליה או שחלף המועד האפשרי לכך, או תוך פרק זמן סביר  

 המכרזים. 

 אות מסמכי המכרז. על מðיות במציע של הור ציע ו/או במהפרה מצד ה  )3(

של המציע אשר    מðיותבמציע ו/או בהון ה  שיðוי בשיעורי האחזקות של בעלי המðיות )4(

 ארע לפðי הזכייה במכרז, אלא אם כן ðתðה ועדת המכרזים אישורה לשיðוי זה. 
ðע בעל  ו/או  בעל מðיות  ו/או  לוועדת המכרזייין במציע  מציע  שיð  םיודיע מייד  כל  וי במציע  על 

ב עמידתו  על  להשפיע  עלול  אשר  במציע  עðיין  בבעל  ו/או  מðיות  בבעל  לצורך  תðו/או  הסף  אי 

במכרז כאמור לעיל (תðאי סף להשתתפות במכרז). אי מתן הודעה על שיðוי כאמור  תפות  השת

 כרזים.  ל  ועדת המעלול לגרום לפסילת ההצעה, על פי שיקול דעתה ש
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ו/א  תמציע או בעל מðיו גוף הבמציע  כל  וכן  עðיין בו  ידם או בעל שליטה בהם  ו בעל  ðשלט על 

ðיגוד עðייðים ו/או חשש לðיגוד עðייðים בקשר    רה שלת המכרזים על כל מקיודיע מיידית לוועד

פי שיקול דעתה על  לגרום לפסילת ההצעה,  עלול  כאמור  זה. אי מתן הודעה  ועדת    למכרז  של 

 מכרזים. ה
ðיין במציעות ו/או בעי מציע ו/או בעל מðם, יחליף מידע עם מציע אחר או  אף לא אחד מה  -ל ע

  ו בעקיפין קשר למכרז.  ן ו/אוי להיות לו במישרי עם גורם אחר אשר עש

  

 הזוכה במכרז  .12.4

ש ו/או  ולאחר  לה  הוגשו  אשר  ההצעות  את  תשקול  המכרזים  עם  לועדת  מו"מ  שðיהלה  אחר 

קיי  ים המציע תו/או  הליך  ðוסףמה  כמפ חרותי  לעיו,  ו/רט  מהל  קיבלה  הבהרות,  מציעיאו  ם 

ותודיע  בחרה,    ןבה  ו/או ההצעות  התחליט הועדה על מסגרת ביצוע ההסכמים על בסיס ההצע

החוזה. ביצוע  אופן  ועל  במכרז  הזוכים  או  הזוכה  זהות  כי    על  הזכימובהר  תהיה  יהודעת  ה 

 , אך לא רק, לרבותות מכרז זה,  ם להורא ה בהתאוכל המציע הזהתחייבויותיו שמותðית בקיום  

כל    המזמיðה את  חוזה ההתקשרות לא יחייב    ם.טוחיאישור על קיום ביואת ערבות ביצוע  מצה

ðמסרהעוד   זכיהלמציע    לא  החוז ,  הודעת  עוד  על  לא   הכל  מורשי החתימה  ðחתם  סרו  ðמ,  ידי 

זוכה צו  קבלן הðמסר לוכן  בודות  צוע העלהתחיל בבימזמיðה כל המסמכים הðדרשים על מðת  ל

 התחלת עבודה. 
חור כל  ההצעה המתאימה ביותר או להחליט לא לב  ועדת המכרזים רשאית להחליט על בחירת

עדת המכרזים לא  ו במקרה שו  . למזמיןלהבטיח את מירב היתרוðות  והכל במטרה  הצעה שהיא,  

העðיין לפי  ביותר,  היקרה  ו/או  ביותר  הזולה  בהצעה  יפע תבחר  המזמי,  להוראות  ל  בהתאם  ן 

  ין. הד

ל או  מהצעתו  בו  חזר  אשר  בהוראוזוכה  לאמור  בהתאם  פעל  זה,  מ  תא  ועדת  כרז  רשאית 

ובתוך כך להודיאת ההצעה כבטלה מע   המכרזים לראות ע פורמאלית על בטלותה, תוך  יקרה, 

פעולה    למציע, כאשר מיום משלוח ההודעה כאמור יהיה האיגוד רשאי לðקוט בכל  מתן הודעה

ו/א לðכון לקבלת השירותים בלא שתהיה למציע כל טעðה  ולðקוט בכלשימצא  כðגדו    ו תביעה 

ðכון, לרבות תביעצעד אחר הðלו ל ו/או חילו ראה  על פי דין מן  ת כל סעד  פיצוי  ט ערבות ו/או 

 ל מי מטעמו. בו מהצעתו וכ המציע שחזר
  

  
 וðיהול מו"מ פיצול המכרז ובחירת היקף העבודה .12.5

תאימות תוך  לבחור מספר הצעות מ  ת, על פי שיקול דעתה הבלעדי,רשאיתהא    מכרזיםועדת ה

ה  ו ביðיהן  תהתקשרופיצול  ו/,  מהצעה  חלק  בחירת  על  שו /או  הצעות  לבחור  בהתאם  או  ðות 

  . בכתב הכמויות השוðיםפריטים ל

שומ המכרזים  העבודה  ועדת  היקף  את  לקבוע  וכן  הזכייה  את  לפצל  הזכות  את  לעצמה  רת 

  ע ע"י כל אחד מהזוכים באמצעות ðיהול מו"מ.  שתבוצ

ף  המציעים ו/או הזוכים בכפועם    ל מו"מה ות לðשומרת לעצמה את הזכ   כמו כן ועדת המכרזים 

 לדיðי המכרזים.
למציע שהצעתווו להציע  הזכות  היðה ההצעה השðייה    עדת המכרזים אף שומרת לעצמה את 

למחירי ההצעה הראשוðה על מðת לזכות  במדרג או לכל המציעים גם יחד להשוות את הצעתם  

  פרויקט.  בביצוע  חלק מהיקף העבודות ב
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ðויים המחויבים, לרבות  י המכרז, בא מובהר כי יתר תðוסף, יחולו  ומו של הליך תחרוקישיð תי

  את ביצוע העבודות המכרז כאמור.   על כל המציעים גם במקרה והאיגוד יבחר לפצל

ש פיצויחליככל  על  המזמין  העבוט  ביל  השוðים,  דות  המציעים  התן  בבטיבוצעו  וחות  אמות 

ל  חר פיצוכרז זה, בהתאם להיקף ההתקשרות, לאן לספק בהתאם להוראות משהתחייב המזמי

ם  יהיה על בסיס שיקול דעתה של ועדת המכרזי  ,וחותשיעור הבט י קביעת  ות. מובהר כ העבוד 

היא רשאית  העבודות,  וכן  פיצול  אף  על  הערבויות  ,  כי  שהן    יוותרולהחליט  כפי  בשיעורן 

  ז זה. במסגרת מכר

  

 התקשרות עם המציע השðי במדרג ההצעות .12.6

  ע ות אל המצי ות לפðאת הזכ שומרת לעצמה    ועדת המכרזים מבלי לגרוע בזכויות עפ"י כל דין,  

במדרג וזאת  השðי  הצעתו  עפ"י  הפרוייקט  את  שיבצע  מðת  על  על    ההצעות  שהוכרז  לאחר  גם 

ו/או איðו  הראשון איðושהזוכה    זוכה אחר במכרז, כל מקום  עומד בהתחייבויותיו עפ"י     כשיר 

  תðאי המכרז והחוזה או מכל טעם אחר. 

א עשה  הצעתה. לבלת  קעל    ועדת המכרזיםו ליע  ודלה ם  מיי  7של  למציע שידורג שðי תהא שהות  

ה המציע  רשאית  כן  תהא  בשלילה,  שהשיב  או  שðי,  המכרזיםמדורג  את    ועדת  ולהציע  לחזור 

  שידורג שלישי וכך הלאה. זו למציע  הצעתה

מובהר כי עד להכרזת הזוכה במכרז, לאחר שðסתיימו מלוא הליכי המכרז, כל הצעות המציעים  

  ה שלהם ככל שיעלה הצורך. הערבות ההצע  ףהאריך את תוקרשו לם ייד בתוקף והמציעייעמדו 

 סייגים   .12.7

האמור   אף  דין,    לעיל,על  כל  פי  על  מסמכויותיה  לגרוע  המכרז עוומבלי  שלא  דת  רשאית  ים 

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

  זים. המכר  ו/או מאת ועדת המזמיðהשיפוי מאת 

 ההסכם .12.8

ה מס למען  ספק  החו  ובהר,ר  לחתימת  עובר  ידי  כי  על  בפועל  התחלת    המזמיðהזה  צו  וקבלת 

  ים.בין הצדד  תוקף-עבודה לא יהא קיים חוזה בר

  זכות עיון בהצעה הזוכה .12.9

התשð"בה המכרזים,  חובת  חוק  עפ"י  כי  לו  ידוע  כי  מצהיר  חובת " (להלן:    1992-מציע  חוק 

פ), יתכן שתהי"המכרזים הצעתו במידה וזכה. משכך,   ים לראות אתרמציעים אח  שלðיות  יðה 

תו, בכפוף  ות את הצעהתðגדות לכך ואין צורך לבקש ממðו רשות להרא מצהיר המציע, כי אין לו  

 לחוק חובת המכרזים.  

מובהר כי כל מציע אשר יגיש הצעה במסגרת המכרז, ייחשב באופן אוטומטי כמי שמסכים לכך  

יעים אחרים, ככל שיתבקש מוועדת  כיה, בפðי מצמכל פרטיה ומס, על  מלואההצעתו תיחשף בש

להעביר את    תהא רשאיתהמכרזים העיון בהצעה הזוכה ע"י משתתפים אחרים. ועדת המכרזים  

הצעתו המלאה של המציעה הזוכה, ולמציע הזוכה לא תהא כל טעðה ו/או תביעה כðגד המזמין  

מ המכרזים.  ועדת  בו/או  אין  כי  לאמור  ובהר  מוועדת  כדי  לקבל  הגרוע  ההחלטה  מכרזים  את 

ות  הסופית בעðיין, אשר תהיה רשאית על פי שיקול דעתה להתיר עיון במסמכים, בכפוף להורא

  . כל דין

מובהר כי זכות העיון תחול על כל המציעים במכרז באופן מלא וגם הזוכה במכרז יהא רשאי  

מ האחרים,  המציעים  בהצעת  מהח לעיין  לגרוע  לבלי  ו שמור  ובה  פרטיותם  סודות  /על  או 

הסמכות להחליט על מתן זכות העיון במסמכי המכרז,  ריים או מקצועיים של המציעים.  מסח

23



שלא זכו, ðותðה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים. הדברים ðכוðים  ל מגישים  לרבות הצעות ש

צועי  וד מקשל ס   הו מחמת קיומו גם לגבי קביעתה של ועדת המכרזים בדבר אי גילוי מסמך כלש

מובהר כי ככל שהמציע סבור שיש חלקים בהצעתו שאין לגלותם או לחשוף אותם    רי.חו/או מס 

חרי ו/או סוד מקצוע ו/או מכל סיבה אחרת המעוגðת בדין,  סמבפðי מציעים אחרים מחמת סוד  

 ðמידע  ה לגבי המק בהרחביצרף המציע להצעתו בקשה לוועדת המכרזים של המזמין בה יפרט וי

ציעים והסיבות שחלות על מידע זה ההגðות הקבועות  מבקש שלא ייחשף בפðי שאר המשהוא  

  בדין. 

יע ולהודיע לו כי התקבלה בקשה ממשתתף צ ממובהר כי ועדת המכרזים תהא רשאית לפðות ל

א זאת,  עם  מסוימים.  פרטים  מגילוי  הסתייגות  להביע  רשאי  והוא  בהצעתו  לעיין  ין  במכרז 

ו/ יב את הוועכדי לחי  באמור או כדי להוות הסכמה שלה לאי גילוי  דה לפðות למציע הרלווðטי 

  .  מידע כלשהו

ל סוד מסחרי  חליט בעצמה על קיומו ש לגרוע מסמכותה של ועדת המכרזים לה אין באמור כדי  

  .במסמכי המציע י ו/או מקצוע

ן  ו, לא יאושר לו עיו לא יאפשרו ליתר המציעים לעיין בחלקים מהצעת יע שביקש שמו כן, מצ כ

 באותם המסמכים של המציעים.  

  תðאים כלליים  . 13

  דין חל .13.1

ה בהתאם לכל  תערכðה ותוגשð  ההצעות.  הליך זה כפוף לדיðי מדיðת ישראל, בðוסחם מעת לעת

ייחשבוד והמציעים  משפטי    ין,  ייעוץ  שקיבלו  לצורךמ כמי  והגשת    תאים  בהליך  השתתפות 

  . ההצעות

 ייחודית  תðיית שיפוט .13.2

  אביב. -בעיר תל מוסמכיםיידון אך ורק בבתי המשפט ה  לפרויקטהðוגע   ðיין כל ע

  הוצאות ההשתתפות בהליך .13.3

יהא   ולא  בהליך,  השתתפותו  בהוצאות  לבדו  ישא  מאת  המציע  שיפוי  לכל  בגין    המזמיðהזכאי 

   .ת אלההוצאו

 העבודות ðשוא ההזמðה להציע הצעות יבי לביצוע ואישור תקצ ביטול ההליך .13.4

פיאירש  המזמיðה .13.4.1 ועל  עת  בכל  הבלעדי,    ת,  דעתה  אשיקול  הליךלבטל  זה  ת  .  מכרזי 

רשאית   זה  באמצעות    המזמיðהבמקרה  או  בעצמה  הפרויקט  את  תאגיד  לבצע 

, מכל ךר לככל טעðה או תביעה בקש, מבלי שתהא למציעים  תי/ עירוðי שלממסטטוטורי/  

   .וסוג שהואמין 

חלקו,     .13.4.2 או  כולו  במכרז,  העבודות  בקמותðביצוע  תקציה  אישור  בקבלת    ביבלת  וכן 

. לפיכך, קיימת אפשרות לביטול המכרז ו/או  היתרים מהרשויות השוðותאישורים ו/או  

ו/או דחיית מועד תחילת ביצ ור התקציבי  , כתוצאה מאי קבלת האישוע העבודותחלקו 

למכרז, יראו את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את ההצעות  שת  גה  האמור. בעצם

כלעילהאמור   על  מוותרים  דרישה  ,  טעðה,  כל  תביעה  זה    המזמיðהðגד  ו/או  בעðיין 

יטול  , בקשר עם בהמזמיðהומתחייבים שלא להעלות כל טעðה, דרישה ו/או תביעה כðגד  

 י המכרז. העבודות לפ ו דחיית מועד תחילת ביצועו/או כל חלק הימðו ו/אהמכרז 

קב  .13.4.3 מאי  כתוצאה  המכרז  ביטול  של  במקרה  כי  ו מובהר,  תקציבי,  אישור  זה לת  מטעם 

ר זכאים  יהיו  מחיר  בלבד,  להחזר  המכרז  מסמכי  שרכשו, עלות  וכשי  המכרז  מסמכי 
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לר כלשהו,  ðוסף  לפיצוי  זכאים  יהיו  לא  הוצאה  אולם  וכל  ההצעה  הכðת  הוצאות  בות 

   ז. ראחרת שהוציאו בקשר עם המכ

י במקרה שתיבחר מור לעיל, בעצם הגשת הצעה למכרז, מתחייב כל מציע, כ ף לאבðוס  .13.4.4

רם דחייה במועד תחילת ביצוע העבודות לפי המכרז, תו כהצעה הזוכה במכרז, ותיגהצע

ל תמורה ðוספת, לפי  ו, ללא כגרת הצעתהבðקאית שהגיש במסיאריך את תוקף הערבות  

ה המזמיðה  דרישת שהארכת  ובלבד  כאמורע,  (רבות  ששה  על  תארך  לא  חודשים6,   ( 

על  ע למכרז. המציע מוותר מראש  צעה שהגיש אותו מציממועד פקיעת תוקף ערבות הה

שלא להעלות כל טעðה, דרישה ו/או תביעה כלפי    כל טעðה, דרישה ו/או תביעה ומתחייב

הא  , בקשרהמזמיðה ולרבעם  כאמור  תוקף הערבות  המכרז, רכת  ביטול  של  במקרה   ות 

   תקופת הארכת הערבות כאמור. לאחר חלוף 

  יðה המזמ במסמכי המכרז והחוזה,    לעיל ובכל מקום אחר מבלי לגרוע מכלליות האמור    .13.4.5

למכרז,  במסגרת הצעתו  הזוכה  שהגיש המציע  ערבות ההצעה  לחלט את  רשאית  תהיה 

ו להאריך את תוקפה של  יתר במקרה שיפר המציע את התחייבותכולה או חלקה, בין ה

 מור בסעיף זה.ת ההצעה כאוערב

   הצעה בודדת .13.5

  .ת בלבדרשאי להגיש הצעה אח מציעכל 

לעיל על    האמור  גם  ששולט  חל  שלישי  ,  במציעמי  גורם  ידי  על  הðשלט  או  ידו,  על  הðשלט  או 

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

  . מהדירקטורים ð-50%ות יותר ממאו הזכות לו/הכללית   הסיפבא

  ת ועדת המכרזיםקביעת בית משפט מוסמך הðוגדת את החלט .13.6

, והוא יחל בעבודתו, ובעקבות  ]"הזוכה המקורי"  -להלן  [ם זוכה  יקבע על ידי ועדת המכרזיוי   היה

מ  משפט  בית  ידי  על  ייקבע  משפטי  ב הליך  המקורי  הזוכה  של  זכייתו  כי  תחתיו  וסמך  וכי  טלה 

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

פעולות שכבר בוצעו על  דו"ח עדכðי באשר לבצירוף    את כל המידע המצוי אצלו  ותש רלר  ולהעבי

בטוח  באופן  לעבודה  האחר  הזוכה  כðיסת  ולאפשר  הוראו   ידו,  את  לקיים  זה  ובכלל  ת  ומסודר, 

  יות על אתר העבודה. העברת האחר  בדבר מועד הפרויקט  מðהל

תתקבל   שההחלטה  ידי  ככל  המשעל  המק ה   פטבית  לזוכה  טעðה  מוסמך,  כל  תהיה  לא  ו/או  ורי 

  תביעה ו/או דרישה כלפי המזמין בעðיין זה.

 סתירה בין מסמכים  .13.7

אי בין  בהירות  אי  ו/או  סתירה  של  לבמקרה  המכרז,  מסמכי  מהוראות  הסכם  זה  העתק  רבות 

כמסמך   אליו  המצורף  המזמין  וההתקשרות  עם  המטיבה  ההוראה  תועדף  ðספחיו,  על   ,'

  ).המזמיðה(

 ידע אחריות המציע למ .13.8

במסמכי המכרז או כל מידע שðמסר או יימסר  ידע הכלול  מו/או מי מטעמו על  המציע    הסתמכות

ידי  ליד על  המכרזיהמזמיðהיו  ועדת  מטעמם,  מי  או  המכרז   ם  היðה    במהלך  ואחריו)  (לפðיו 

לכל    , ועדת המכרזים או מי מטעמם לא יישאו באחריותהמזמיðהבאחריות המציע בלבד, כך ש

ð ו/או הפססוג שהוא של  צד שלישי כלשהו עקב    י מטעמם אומ ד שיגרם למי מהמציעים או  זק 

  הסתמכות של מי מהם על מידע כאמור. 
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 המזמיðה סמכות  .13.9

סלמען   אי הסר  כי  בזאת  מובהר  את  פק,  להגביל  או  לגרוע  או  לשðות  כדי  המכרז  במסמכי  ן 

  כל דין.תאם להוראות החוק וו/או ועדת המכרזים בה  ו/או האיגוד המזמיðה סמכויות 

  דעותוהצדדים ואופן משלוח ה בותכתו .13.10

של  כתובת לעיל  היא  המזמיðהה  ככתובת  כמפורט  תיראה  המשתתפים  של  כתובתם  שðקבעה  . 

  מכיהם. במס

בדואר רשום,    המשתתפיםו/או ועדת המכרזים לכתובת    המזמיðהעל ידי    כל הודעה אשר תישלח

אצל   התקבלה  כאילו  עסקים  וךת   המשתתפיםתיראה  ימי  המשלו  שלושה  ðשלחה  מיום  אם  ח; 

ביום העסקים שלאחר היום  המשתתפים  כאילו התקבלה אצל    ראהתי   וא"ל בד   וא   בפקסימיליה

  בעת מסירתה.  –ביד   בו ðשלחה; ואם ðמסרה
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  1מס' טופס 

  05/2023מכרז  – טופס הצעהאישור הבðת תðאי ההזמðה ו

 תאריך __________ 
  לכבוד 

  איגוד ערים כיðרת  
.ð.עמק הירדן  ד  

  
    ,ג.ð.א

  

     05/2023 ס'רותי ðוסף מחעם הליך ת פומביכרז מ ן:הðדו

  איגוד ערים כיðרת ðזקי סופה בחופי לשיקום 

מאשרים .1 הח"מ  כאðו  ק ,  הצעות  י  להציע  המכרז  מסמכי  את  בקפידה  הליך    מכרז לראðו  עם  פומבי 

ðוסף   והבðו,  כיðרתאיגוד ערים  ðזקי סופה בחופי  לשיקום    05/2023מס'  תחרותי  את האמור    למדðו 

העשויים להשפיע  תðאים והðסיבות, הפיזיים והמשפטיים,  ות, ההדרישת כל  הם, ובדקðו בקפידה א ב

עה או  ידי-איל טעðה שעילתה בפרויקט, וכי אðו מוותרים בזאת מראש על כעל הצעתðו או על ביצוע ה

על הצעתðו או    ים, העשויים להשפיעהבðה של דרישות, תðאים או ðסיבות כלשהם, פיזיים ומשפטי-אי

כמו כן, הריðו מצהירים כי בחðו ובדקðו את אתר הפרויקט, בין אם במסגרת סיור    . על ביצוע הפרויקט

ðיין  כל מסגרת אחר, ולא תהיה לðו כל טעðה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי האיגוד, בעהקבלðים ו/או ב

 זה.
ככל הðדרש, ðפעיל  צוותי עבודה  .  חודש ימים קלðדריו  היðביצוע העבודות  ך תקופת  שמðו כי  ע לידו .2

  במקביל על מðת לעמוד בלוחות הזמðים כאמור. 

 . ע הצעות, על כל ðספחיההמפורטים בהזמðה להצי אðו הח"מ, מסכימים לתðאים .3

מחייב   ל ðספחיה, חוזהעל כ  ם בה,עם קבלת אישורכם בכתב על קבלת הצעתðו, יהוו התðאים המפורטי .4

 מבחיðתðו. 

ðו שאיðכם מחויבים לקבל כל הצעה שהיא, לרבות ההצעה  מצהירים, כי ידוע ללמען הסר ספק, אðו   .5

כמו כן,    .המוחלטלשיקול דעתכם הבלעדי ואם בכלל, והדבר ðתון    הזולה ביותר ו/או כל הצעה אחרת,

ידוים, כאðו מצהיר  שכל ההוצי  לðו  עם בדיקת המכרז, בדיקת החוז ע  וðספחיו השוðיאות בקשר  ם  ה 

בות עלות  הוצאה אחרת הכרוכה בהצעה זו, לר  ל כל הקשור בכך והðובע מכך, וכן כל, עוהכðת הצעה זו

ולא תהיה לðו כל טעðה ו/או דרישה ו/או תביעה  רכישת מסמכי המכרז, תחולðה עליðו בלבד במלואן,  

 ן כך. וסוג שהוא בגי ל מיןית מכ כספ

ויות המפורטות בהסכם  בידיכם את הערבקיד  ולהפדרישתכם  פי  על  אðו מתחייבים לבוא למשרדכם   .6

,  ל המסמכים והראיות הðוספים הטעוðים המצאההמצורף, את פוליסות הביטוח המפורטות בו, ואת כ

 . ידכםאו כפי שייקבעו על ו במכרז זה ו/במועדים שðקבע

 ה).כל האר(כול פקיעת ערבותהצעתðו זו תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, עד תאריך   .7

למðועאðו מתחיי .8 ג  בים  ו/או פר  לויי את  הצעתðו  בכ  טי  לאחרים  לגלותם  אחרים  לא  ולמשתתפים  לל, 

בפרט. זו  ðשוא הצעתðו  לה  במכרז  בהתאם  כן,  לðכמו  הדין, אין  התðגדווראות  מה  ו  למעט    שðטען ת, 

ו/או דר  אלו   אחרים  מציעיםשל  יוðם  הצעתðו תועבר לעבמפורש בהצעתðו, ש ישה  תהיה לðו כל טעðה 

ציעים אחרים, לרבות לגבי חלקים  או חלקים בהצעתðו לעיון מðו  צעתבירו את הרה שתעכם במקכלפי

 י גילויים. מפורשת לגב   עðו הסתייגותבבהצעתðו שה

משום הפרה של זכויות יוצרים ו/או קðיין רוחðי    ו/או בכל חלק ממðההצעתðו זו  ין ב כי א  אðו מצהירים .9

ב  ד ימ  ןמי מזלשפות את ה   יםמתחייב  אðושל צד שלישי.   ו/או הוצאועם קבלת הדרישה  ðזק  ת  גין כל 
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ל למ  ין מזמ שייגרמו  מטעמוו/או  כאמור.  י  רוחðי  קðיין  ו/או  יוצרים  זכויות  של  הפרה  כבטחון    עקב 

הצ פרלקיום  כל  על  לפקודתכם  עתðו,  ערוכה  בðקאית,  ערבות  בזאת  מצורפת  וðספחיה,  בהתאם  טיה 

 ות. להזמðה להציע הצע  9בסעיף  לתðאים המפורטים

הביטוח,  יד בידיכם את פוליסות  וחזר לידיðו לאחר שðפק ת קיום ההצעה תרבות הבðקאית להבטחעה . 10

 ו. הערבויות והמסמכים האחרים הðזכרים בהסכם הðכלל בהצעתðו ז

11 . ð ולא  הðזכרים  במידה  האחרים  המסמכים  את  ו/או  הביטוח  פוליסות  את  ו/או  הערבויות  את  פקיד 

ים (תרופות  דית, כמוגדר בחוק החוזאה הדבר כהפרה יסורי,  ייםימים קלðדאר  7תוך    בהסכם הðכלל

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

כפיצוי  ה במהלך  בðקאית  ו/או  ההסכם  הפרת  בשל  לכם  שðגרמו  הðזקים  על  מראש  ומוערך  קבוע 

 .כםדעת  ל לשיקו, וכן להתקשר עם מציע אחר בהתאם המו"מ

ל כל המשתמע מכך, מותðה בחתימת החוזה על  עו כי מועד תחילת ההתקשרות,  ים כי הבð אðו מצהיר   . 12

 וקבלת צו התחלת עבודה.   איגוד ערים כיðרתידי 

בש"ח    אחד (  סכום  בו  שלðו ע"ג כתב הכמויות בהתאם לðדרש במסמכי המכרז  הצעת המחירב  רצ" . 13

 כדלקמן:  )לא כולל מע"מ 

  

 

  ."מש"ח לא כולל מע_______________________________________ _______________ 

  
  
  
  כבוד רב, ב
  
  

      
  ריך תא  חתימה וחותמת   שם המציע 
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  2טופס מס' 
  

  

  

  05/2023מכרז  – אישור זכויות חתימה 

  _ תאריך: _________

  

  לכבוד 

  איגוד ערים כיðרת  

  

.ð.א.ג  

   תימה ות חזכויור אישהðדון: 

  

ðיהð____ עו"ד  מאשר  ___________,  החתום/_____   ,____________________ כי  על  בזאת,  ים 

על   שהוגשה  (להלןההצעה   ____________________ להציעידי  ההזמðה  במסגרת  "המציע")    הצעות  : 

ðוס  מכרזל תחרותי  הליך  עם  בחופי  לשיקום    05/2023מס'  ף  פומבי  סופה  כיðרðזקי  ערים    ת איגוד 

  ימתו/ם. בחתיב את המציע ים לחי מוסמך/

  

  במקרה של תאגיד 

  

הח"מ,   כי _________ עו"ד  אðי  מאשר  קי   _____ ח"פ    ____________   ,  חברה  מת  י היðה 
ðכ  איש ופעילה,  לתאריך  זה ון  ההחלטה    לתקðון בהתאם  ;  ור  את  לקבל  החברה  רשאית  החברה, 
את   זה;  התקשרות  לבצע  במכרז  ה"ה  התאגיד  ,  ____________ _   "ז ת  __ __________ __ כי 

התאגיד רש מו   היðו  מטעם  החתימה  כ   ה  מוסמך  בשמה והוא  חתום  בðוגע    יום  מסמך  כל  על 
והסמכת מורשה החתימה    תאגיד במכרז זה צורך התקשרות ה להתקשרות במכרז זה; ההחלטות ל 

של  מטעמו   ההתאגדות  למסמכי  ובהתאם  כדין  והאישורים  ו   יד התאג ðתקבלו  ההחלטות  כל 
  התקבלו כדין. ההחלטה הð"ל  וא  רך ההתקשרות ðש צו ל   ðדרשים,   ðדרשים, אם ה 

  

  

  

  ב, בכבוד ר

  

 _________ _________  
  עו"ד (חתימה + חותמת)                      
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  3טופס מס' 

  05/2023מכרז  -  ערבות בðקאית 

  תאריך: __________ 

  לכבוד 

  איגוד ערים כיðרת  

.ð.א.ג  

             _______ערבות בðקאית מס' ן:הðדו

  

ת כלפיכם לשלם לכם כל  ____ (להלן: "המבקש"), אðו ערבים בזא________________בקשת  על פי  

לסכום   עד  דרישתכם,  לפי  אלשבעיבמילים:  (  ₪   70,000של  סכום  "סכום הערבות"),   ₪)  ף ם  (להלן: 

הכל למדד,    צמוד בהתחייבויותיו  המבקש  של  לעמידתו  הליך בקשר  במסגרת  שהגיש  בהצעה    ולות 

   .איגוד ערים כיðרתðזקי סופה בחופי לשיקום  2305/20מס' מכרז לת והציע הצע ההזמðה ל

המתפרסם    -"המדד" וירקות,  פירות  כולל  לצרכן,  המחירים  הלשכהמדד  ידי  המרכזית    על 

  סטיקה ולמחקר כלכלי;לסטטי

  דרישה, באופן הראשוðה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה    רישתכםאðו מתחייבים לשלם לכם, לפי ד .1

ו יאוחר  בכל  מיידי  לא  (מקרה  שבעה  לפי   ימים )  7מתום  במשרדðו,  דרישתכם  תðו  וב כת  ממועד קבלת 

  הבאה: ________________________________________. 

שתהיה לשיעורין, וכי  פק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זו יכול  הסר ס  למען  .2

ה  ת זה לא יעל תב ערבותשלומים מכוח ככל הלבד שסך  כם כאמור, ובהתשלום יתבצע בהתאם לדרישת

  . על סכום הערבות

לðמק, לפרט,    ,תי מותðית, ובכלל זה לא תהיו חייבים להסבירב ערבות זה היא בלהתחייבותðו לפי כת .3

  ום מאת המבקש.לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשל

  כתב ערבות זה איðו ðיתן להסבה.  .4

 . 5.6.2023יך  ועד לתאר 5.3.2023מתאריך החל  וקפ תוב יעמוד כתב ערבות זה .5

  כמפורט לעיל. דד המחירים הערבות תהיה צמודה למ  .6

  

  

  

  בכבוד רב, 

  

 _______________  
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  4טופס מס'                 

  

    – איגוד ערים כיðרתðזקי סופה בחופי לשיקום    05/2023' מסמכרז 

  יםיבוריעסקאות גופים צ ðוסח אישורים לפי חוק

  

  תשלום שכר מיðימום כדיןעובדים זרים ו הרשעות בגין העסקתתצהיר בדבר היעדר  .1

 ___ ת.ז.אðי הח"מ  כי   _______  לאחר שהוזהרתי  ה  _______________  את  לומר  אהיה  עלי  וכי  אמת 

  ם בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: צפוי לעוðשים הקבועי

תצהיר   ðותן  ________ הððי  בשם  "_______ _זה  (להלן:  עם    ")הגוף___  להתקשר  המבקש  הגוף  שהוא 

  הגוף.   וסמך/ת לתת תצהיר זה בשם. אðי מצהיר/ה כי הððי מים כיðרתד עראיגו
  

מש זה,  המוðחבתצהירי  של  זיקה"  מעותו  עסקאות  בעל  בחוק  כהגדרתו  התשל"ו"  ציבוריים    1976- גופים 
 " ציבור(להלן:   גופים  עסקאות  מאשרייםחוק  אðי  הו/ ").  כי  של  סברהת  משמעותו  א   לי  וכי  זה  ðי  מוðח 

  מבין/ה אותו.  

ת תðאים  ם זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחי חוק עובדי עבירה לפ  –  "עבירה"משמעותו של המוðח  
, ולעðיין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו  ð-1987ימום התשמ"זאו לפי חוק שכר מי   1991-), התשð"א הוגðים

להגברת  2ף  בסעי דיðיהאכיפה    לחוק  הת  של  עבי,  2011-שע"בהעבודה,  ה גם  הוראות  על  חיקוקים  רה 
  ו חוק. המðויות בתוספת השלישית לאות

  המציע היðו תאגיד הרשום בישראל. 

  )במשבצת המתאימה  Xסמן (

   אליו זיקה  ובעל  הורשעוהמציע  ההצעות    לא  להגשת  האחרון  למועד  עד  עבירות  משתי  ביותר 

ðזקי סופה שיקום    עבודותלביצוע    2305/20  תקשרות מספרה בהמציע    ") מטעםלהגשה  עדמו(להלן: "

 . תבחופי איגוד ערים כיðר

 ה אחתרות  בפסק דין  ביותר משתי עבי  הורשעו  המציע או בעל זיקה אליוðעד  לפחות ממו  וחלפה ש

 ה.  האחרוðה ועד למועד ההגשההרשעה  

   זיקה אליו עבי  הורשעוהמציע או בעל  לפחות    אחת  פה שðהולא חלת  רובפסק דין  ביותר משתי 

  שעה האחרוðה ועד למועד ההגשה.   מועד ההרמ

  

  אמת.  להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל מי, זה ש

  שם: ___________________ 

  ה: ________________ ימחת

 ______________ : ___תאריך
  

  

  עו"ד  אישור

וב  במשרדי ברחה בפðי  /__ הופיע__ אðי הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ________
ידי ת.ז.    ב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על __________ מר/ג______________ בישוב/עיר _

/המוכר/ת שהזהר  _____________  ואחרי  אישי,  באופן  תלי  וכי  אמת  להצהיר  עליו/ה  כי  יהיה  /תיו/ה 
  עיל. היר דלעל התצי פð צפוי/ה לעוðשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה ב

  

_____ _______________   ____________________  _______ _____________  
  חתימת עוה"ד   שיון עורך דין חותמת ומספר רי  תאריך 
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  05/2023מכרז  – גבלותבדבר העסקת עובדים עם מו הירתצ .2

__ אתאðי הח"מ  לומר  עלי  כי  לאחר שהוזהרתי  ת.ז. _______________  וכי  אמה  ________  אהיה  ת 
  מן: היר/ה בזה כדלקכן, מצהקבועים בחוק אם לא אעשה פוי לעוðשים צ

  

  איגוד ערים כיðרת ר עם  קשהת____________ שהוא הגוף המבקש להððי ðותן תצהיר זה בשם _______ 
  מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.   "הגוף"). אðי מצהיר/ה כי הððילן: (לה

  

  במשבצת המתאימה): X(סמן 

 שים עם מוגבלות, וק שוויון זכלח 9ף ות סעיראהוðח ויות לא"ðעל המציע.  לא חלות 1998 -התש 

   שים עם מוגבללחוק שוויו   9הוראות סעיףðן זכויות לאðחלות על המציע והוא  1998  -"חות, התש  

 מקיים אותן.   
  

ðדרש  יע המצ על ת  לוח  1998  -לחוק שוויון זכויות לאðשים עם מוגבלות, התשð"ח  9עיף (במקרה שהוראות ס

  המתאימה):בצת במש  xלסמן 

 עובדים.   100-המציע מעסיק פחות מ 

   עובדים או יותר.   100המציע מעסיק 
  

  מתאימה):במשבצת ה  Xיותר ðדרש לסמן   עובדים או 100במקרה שהמציע מעסיק (

  הל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותיהמציע מתחייב כי ככל שיðה למðם  זכה במכרז יפ

שוויון 9 סעיף לפי בותיווח יישום בחיðת לשם  ברתייםהח לאðשים   לחוק  מוגבלות,  זכויות  עם 

 .ןליישומ  בקשר קבלת הðחיות לשם –ךורהצ  ובמקרה  ,1998-ח שð"הת

   ותðלפ בעבר  התחייב  העבוהמציע  משרד  של  הכללי  והרוולמðהל  החברתיים  דה  והשירותים  חה 

,  1998-מוגבלות, התשð"ח  זכויות לאðשים עם  ןשוויו  וקלח 9 סעיף לפי חובותיו יישום   לשם בחיðת

(במקרה שהמציע התחייב בעבר    ליישומן  ל הðחיות ליישום חובותיו פעל הוא פðה כאמור ואם קיב 

  שלגביה ðתן התחייבות זו).  פðייה זו וðעשתה עמו התקשרותלבצע 

וחה  דה הרו ד העבושרמ  מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למðהל הכללי שלהמציע  
  ההתקשרות. ממועד ימים 30ם החברתיים, בתוך והשירותי

  

  ר עורך הדין שואי

שרדי  הופיע/ה בפðי במ  ___________ת כי ביום _ _________, עו"ד מאשר/אðי הח"מ ____________ 
ב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה  אשר ברחוב ____________ בישו

וכי  /רתיו/ה כי עליוי שהזהכר/ת לי באופן אישי, ואחר_______ /המו_____   י ת.ז.ידל  ע ה להצהיר אמת 
  יר דלעיל.  תעשה כן, חתם/ה בפðי על התצהלעוðשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/יהיה/תהיה צפוי/ה 

       

_______________ _____         ____________________          _________________ __ _  
  מה חתי               חותמת ומספר רישיון                                  תאריך 
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  7טופס מס'              

  

  05/2023 מכרז –י תשלום "דמי תיווך" בדבר אהצהרה 

  

והאי .1 לחובות  עליðו בðוסף  החלים  לרב  סורים  הדין,  העוðשין, התשל"זמכוח  חוק  אðו הח"מ  1977-ות   ,

 ומצהירים בזאת כדלקמן: ________ מתחייבים ______________________________ 

ת הðאה ו/או כסף ו/או כל דבר  קיפין, כל טובלקבל, במישרין ו/או בע  לא להציע ו/או לתת ו/או .1.1

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

ו/או    המזמיðהד  ו/או עובבאיגוד    רהמשðושא    שלאו    המזמיðה")  המזמיðה"  –(להלן    ערים כיðרת

 הðובעים ממðו.  השר להליך התקשרות ו/או כל חוזה/הזמð מי מטעמה ו/או כל גורם אחר, בק

  המזמיðה ו/או עובד   ברשות ן, עם ðושא משרה או בעקיפי/פעולה, במישרין ו לא לשדל ו/או לשתף  .1.2

מידע חס לקבל  מðת  על  גורם אחר  כל  ו/או  מי מטעמה  להודי הקס/ויו/או  ליך התקשרות  שור 

 ðה הðו.ו/או לכל חוזה/הזמðובעים ממ 

  יðה זמהמו/או עובד  ברשות , עם ðושא משרה  ולה, במישרין ו/או בעקיפיןאו לשתף פע לא לשדל ו/ .1.3

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

 תחרותית.

ו/או כל    המזמיðהקשרות של  תת הליכי ההיל במסגרלע  1.3  -  1.1לא פעלðו בðיגוד לאמור בס"ק   .1.4

 מהם.  חוזה/הזמðה שðובעים

מה  שומרת לעצ  המזמיðהלðו כי  וע  יד   לעיל,  ð1ו בðיגוד לאמור בסעיף  במידה והתעורר חשד סביר כי פעל  .2

הזכ הבלאת  דעתה  שיקול  עפ"י  ðעשתה  ות,  כי  חשד  קיים  לגביו  ההתקשרות  בהליך  לשתפðו  לא  עדי, 

באמור,  כ  לההפעו  אחר  ו/או  הליך  ההתקשרוכל  "הליך  זה:  ו/(בסעיף  את  ת")  לקבל  לא  הצעתðו  או 

בכל לבטל  ו/או  ההתקשרות  ההתקש  בהליך  בהליך  זכייתðו  את  שהוא  זמן  זמן  בכל  לבטל  ו/או  רות 

 תקשרות. את החוזה/ההזמðה הðובעים מהליך ההשהוא 

עמðו המעורבים בכל  כðיðו ומי מט ðו, סוðציגי  ו,לðאðו ðביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדיðו, קבלðי משðה ש .3

 ו. ו/או חוזה/הזמðה הðובעים ממð  המזמיðהשהיא בהליך התקשרות של דרך 
  

  על החתום: ולראיה

  

  ______________ ם: _______ ש                  

  _ חתימה: __________________                  

  ותמת (חברה): ______________ ח
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  8טופס מס' 

  

  

  05/2023מכרז   –חוזה  בתðאים לחתימתידתו ע לעמימצה תצהיר

  

כי עליי להצהיר את האמת וכי אם   לאחר שהוזהרתיל/ת ת.ז. ___________, אðי הח"מ, _________ בע

  ב כלהלן:ים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתðשא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעול

(__אðי מðהלה/ת של _________________ בע"מ ח.פ. ______ .1 ומו______  "המציע")  סמך  להלן: 

מטע זה  תצהיר  מהצעתה  ליתן  כחלק  החב  05/2023למכרז  מה  והחלטות  החברה  תקðון  פי  רה  על 

 שהתקבלו בעðיין. 

להצהיר, .2 המציע    הריðי  אם  העכי  בביצוע  ליזכה  מתחייב  הוא  זה  מכרז  פי  על  תðאי  בודות  בכל  עמוד 

 המכרז, המהווים תðאי לחתימת החוזה עמו. 

בויותיו על פי  ðאי המכרז לרבות בהתחייבהתחייבויותיו על פי ת  המציע לא יעמודאם    , כיירצהלההריðי   .3

ל יעמדו  זה,  עראיגותצהיר  כיðרתד  כל    ים  פי  על  הסעדים  מסמכיכל  פי  על  ו/או  לרבות  המכרז    דין 

 חילוט ערבות ההצעה. 

 יר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.אðי מצה  .4
  

  

  החתום, ל  ע ולראיה באתי 

  

  

                   ______ _______  
  חתימת המצהיר/ה                   

  

  אישור

ה בפðיי  /_ התייצב___, מאשר/ת בזה כי ביום ________ עו"ד _____________ מ.ר. ______ח"מ,  אðי ה

 ___ עצמו/המר/גב'  זיהה/תה  אשר   _____________    /  ____________ __________שמספרה  בת.ז. 

יע  ה להצהיר את האמת וכי אם/ יו/ה כי עליו שהזהרת ולאחר  ,  שיהמוכר/ת לי באופן אי שה/תעשה כן  לא 

  עליו בפðיי.ישר/ה את ðכוðות תצהירו/ה וחתם/ה תהא צפוי/ה לעוðשים הקבועים בחוק, א /יהא

       

  

    ___________________  
  עו"ד (חתימה +חותמת)                                   
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  9טופס מס' 

 05/2023מכרז  – קבלðים –ביבה הס גðתת והכואימדיðיות 
  

  __ ___תאריך _____                  לכבוד 

  איגוד ערים כיðרת 

,.ð.א.ג  

  ם כיðרת איגוד עריה בחופי ðזקי סופלשיקום  05/2023מס' מכרז הðדון: 

   ות איכות הסביבהודות בהתאם למדיðיאישור על ביצוע עב 

  

ועיוðי .1 לידיעתי  הובא  כי  מאשר  הח"מ  ושמירת  הגðתיות  מדיð  טופס   אðי  בעבודה  הבט  הסביבה  יחות 

  ").המדיðיותקיבלה על עצמה (להלן: "  המזמיðה(הרצ"ב), אשר 

ב .2 במהלך  כי  להצהיר,  במסהððי  העבודות  מס'  גרת  יצוע  ביד    ,05/2023מכרז  לסייע    ה המזמיðאפעל 

  מה, ובכלל זה אפקח ואוודא כי:  ליישם את המדיðיות שקיבלה על עצ

הע .2.1 כלי  וטיפול  יעברוðיים  המכא בודה  כל  זיה   בדיקה  למðיעת  שיידרש  תקן  (ככל  פי  על  אוויר  ום 

  רד להגðת הסביבה). משרד התחבורה והמש

(ציוד .2.2 צמ"ה  כלי  וה  כל  הðדסי)  שמן  רמכאðי  ðזילות  למðיעת  בשðה  פעמיים  ייבדקו  ו/או  כבים 

 חומרים מזהמים אחרים. 

יעודי  ח יפוðה לאתר י בשט   בודהאה מעכתוצ  לת מסוג גזם ו/או חומר אורגðי אחר שיתקבלכל פסו  .2.3

 מטפל בפסולת מסוג זה. ה

יופðו  זכוכית וכדומה)    טיק,בðיין, ðייר, מתכות למיðיהן, פלסכל פסולת הðיתðת למיחזור (פסולת   .2.4

 ור ייעודיים. לאתרי מיחז

 טמðה מאושר.יחזור תפוðה לאתר השאיðה ðיתðת למכל פסולת אחרת  .2.5

א לאתר ייעודי על  ותוצ  סביבהד להגðת ההמשר שות  י דריעל פ  פסולת מחומרים מסוכðים תטופל .2.6

 פי הוראות כל דין. 

ðיין שתופðה  ייחשבו כפסולת ב  בהם שימוש באתר,  וחלקי צðרת שלא ðעשהשאריות בטון ואספלט   .2.7

 ייעודי.  לאתר

ðיידים לרווחת    יום,  20  - דול ממתðהל לאורך זמן הגבכל אתר בðייה אשר   .2.8 יש להתקין שירותים 

 ם. הפועלי

בכ סכמו .3 כי  מקרה  ם  העל  ביצוע  הבו  לזיהום  לגרום  עלול  יש  בודות  המדיðיות,  להפרת  ו/או  סביבה 

ם שיðוי תכðית העבודה ו/או  בקשר ע  לת ביצוע העבודה,מטעם המזמין, קודם לתחי  המðהלועץ עם  להיו 

 ה. אופן ביצוע 

4. ð הðי מתחייב לפקח ולדאוג לכך שעבודתו במקרה שאפעיל בשטח קבלן משðרה  שמי  ע תוך תבוצ  וסף, א

 ל חוקי הסביבה. ע
     

  בכבוד רב,  

  

                    _________________  
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  ד ערים כיðרת גואיðזקי סופה בחופי ום לשיק  - 05/2023מס' מכרז הðדון: 

  הצהרה בדבר היעדר ðיגוד עðייðים 

  

  

שה כן  אע  אוכי אם לאת האמת  הרתי כי עליי להצהיר  __________, לאחר שהוז על/ת ת.ז. _אðי הח"מ, ב

  עים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כלהלן:ה לעוðשים הקבו / אהיה צפוי

  

ðיגוד עðייðים בין פעי .1 מס' מכרז  ים המבוקשים במסגרת  בין השירותלויותיי העסקיות והאחרות לאין 

  או חשש לðיגוד עðייðים כזה.  איגוד ערים כיðרת ðזקי סופה בחופי לשיקום  – 05/2023

  . איגוד ערים כיðרתלדיע על כך מיידית לðיגוד עðייðים או תעורר חשש מקרה שבו י לבכ .2

ðיגודאם במהלך ביצוע השירותים יתעורר או יתגלה חשש לðיגוד עðיי  .3 עðייðים בפועל,    ðים או מצב של 

  . וואפעל פי הðחיותי  למזמיןאודיע על כך מייד  

 בכל עת. כהמשתקשרות ולה ולביצוע הה  זלמכר יðו תðאיðיגוד עðייðים ה ידוע לי כי היעדר .4

  

  

  י על החתום, ה באתולראי 

  

                   _____________  

  חתימת המצהיר/ה                   

  

  ל החוף המוצע למתן השירותים)ייבות וכן מðההתאגיד לחתום על ההתחל ע –(כאשר מדובר בתאגיד 

  אישור

בפðיי  ה  ב/____ התייצביום _____   ית בזה כ___ מ.ר. _________, מאשר/אðי הח"מ, עו"ד __________

 ___ זימר/גב'  אשר   _____________  /  ____________ __________שמספרה  בת.ז.  עצמו/ה  הה/תה 

כן  כי עליו/ה לה  אישי, ולאחר שהזהרתיו/ההמוכר/ת לי באופן   צהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה 

  י.ðי ה עליו בפ / ירו/ה וחתםהצהקבועים בחוק, אישר/ה את ðכוðות תיהא/תהא צפוי/ה לעוðשים 

  

         

     ___________________  

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

  

    איגוד ערים כיðרתðזקי סופה בחופי  יקום של  -  05/2023מכרז מס'  הðדון:

  2022-2020השðים ן א מכרז זה ביעבורם ביצע המציע עבודות דומות לעבודה ðשומגופים ציבוריים ממליצים 
    8.1.4לפי סעיף מס'  םשימת ממליציר

  
  

מס' טלפון של    אותו הוא   הציבורי  הגורם  שם הממליץ    מס'
  הממליץ 

  כתובת דוא"ל של הממליץ 

1    
  

      

2    
  

      

3    
  

      

4    
  

      

5    
  

      

6    
  

      

7    
  

      

8    
  

      

9    
  

      

10    
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  2ג' - ו 1'גמסמך 
  מוקדמות,  

  תנאים כלליים, 

  תנאים מיוחדים

   ומפרט מיוחד
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  /202305מכרז  –' ך גמסמ

  ליים כל ים ת ותðאדמומוק

  מיוחד ומפרט טכðי
  

  קף המפרטיה .1

ן  יות ולכתב הכמויות ועל כן, אין זה מכהשלמה למפרט הכללי, לתוכð חד  המפרט המיו   יש לראות את

  יות ובכתב הכמויות תמצא את ביטויה הðוסף במפרט זה. בודה המתוארת בתוכð שכל הע ההכרח

    כרז/חוזה זה. לי מחייבים מ"מוקדמות" במפרט הכל  00כל הסעיפים מתוך פרק 

  

  העבודה ור תיא .2

בהמשך לðזקים שðגרמו    איגוד ערים כיðרתðזקי סופה בחופי    שיקוםע עבודות  מכרז זה מתייחס לביצו

העבודות    .2022הכיðרת בחודש מאי  ר  וזקדה את אפב סופת הרוחות המזרחיות אשר  קעבחופים אלה  

ושת:  כוללו  שיקום  מצעים,  עפר,  עבודות  קירות,  פירוקים,  ושיפוץ  יפוץ  ושבילי    בטון  משטחישיקום 

  רט במסמכי המכרזועוד, הכל כמפו,  , הקמת קירות כובדמסלעות  ת, הקמביש קייםהגבההת כבטון,  

  יות. ובתוכðבכתב הכמויות  

  להלן תאור תמציתי של העבודות

 פירוקים  -

 וביצוע עבודות עפר יישור שטח, פילוס   -

 ים שיקום קירות קי -

 בðיית קירות כובד  -

 ים סופייםה לגבה , מצעים, אדמהסדרת מסלעות -

 בטון ובצוע עבודות בטון מצומצמות.  שבילישיקום  -

 אספלט   עבודות -

  

  תðאי  האתר

צה מוכרזים, לפðי פתיחת עוðת  אזורי רחפעילים, סמוך ל   ðיוðי ðופש חופיוצע בח העבודה תב  .א

 או בעוðת הרחצה כהגדרתה ע"י משרד הפðים. /הרחצה ו 

וב  .ב קיימ באתר  ועל קרקעייקרק -תתים מתקðים  קרבתו  מ עיים  ðיקוז,  קווי  כגון:  ביום  ב,  ים, 

וטל"כ. תאורה  חשמל,  תעהע  כל  תקשורת,  אלו  מתקðים  בקרבת  באישור  בודות  שיðה 

 טיים. ðהגורמים הרלוו  ובתיאום עם

באזור    .ג יבוצעו  בקו המים  העבודות  הגובל  כיðרת  של   -208.80קו    –חוף  כðיסה  כל  אסורה   .

רבת קבדה ש אל מעבר לקו זה. כל עבו  מסוגים שוðים  רכביםו/או  אחרים    וא ו/כילים מכðים  

עם פקח  המים או בתוכה תתוא כיðרם  לכיוון המים  העבודות  ברשות המים. אזור    תתחום 

 ðיעת הרחפה של חלקיקים ומזהמים אל תוך אגם הכיðרת. ר ביריעה למ ודיג

חזק  קין ויתספק, יתקבלן ימðיעת הרחפה של חומר אל אגם הכיðרת הבמידת הצורך, עבור    .ד

ל משךיומית  הרחפה  תתקופ  כל  למðיעת  ימי  וילון  זווית  הוי .  העבודות  ברזלי  יכלול  לון 

מת  מעוגðים כבלי  ושלושה  האגם  שלקרקעית  לעמוד  ומגולווðים    זוריםיחה  הðדרש  בקוטר 

ו הכבלים בגלים  על  המים.  יריעה אטומה  ית  בכוחות  גיאוטכðי  מתח  בד  ארוג  כדוגמאת  לא 

ה   עשוי במשקל  ריפוליאסטר,  ב/ג"ר  180יעה  הכל  מיðימום.  והתמ"ר  להוראות  אישור  אם 
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יעוהמזמין הוילון  בעזר.  האגם  לקרקעית  ח גן  שקי  ו/או  משקולות  גרðולת  ðקי  ול/חומר  רי 

והמשקולות יקבעו בתיאום עם המזמין.    , כבלי המתיחהי הזוויתל זבין בר  קים. המרחקיםמד

מ' מכל צד.   3  לפחות  וות של הוילוןקצב  –  208.8קו  ל  בראל מעלשטח היבשה  ף  היריעה תחפו

 להוצאתו מהמים.מזמין  וכל מרכיביו בגמר הביצוע ואישור העל הקבלן לפðות את הוילון  

זה סעיף  בð  עבור  ישולם  מס לא  חלק  יהיה  והוא  היחידפרד  העיפי  השוðים.  שתתפות ה 

בסעיף זה    טריביו כמפומרככל  וילון הימי על  הופירוק    ,וקתתחז,  , התקðתהמזמין באספקת

 .  ₪ ð,00015ה הי

עד    .ה במשך  תבוצע  באתר  בי  14העבודה  חגשעות  ימי  למעט  שיש  ושבתון,  ממה,  החל  ימי  י 

 שהיא. הם תיאסר עבודה כל ת השבת וימי שבת שבשעת כðיסמ

וכל הðת  .ו שתðאי השטח  ויוודא  יסייר בשטח האתר  הצעתו  הקבלן  להשגת  לו  וðים הדרושים 

לרבות לו,  הגישה,  דר  ברורים  שטכי  התארגמטרדים,  תðאי  ðוחי  והתאמת  ביצוע  גבולות  ת, 

 ה ברורים לו. אישור שתðאים אל ע"י הקבלן מהווה טח. חתימת החוזה העבודה לתðאי הש

  מיום הוצאת צו התחלת עבודה ע"י המזמין ימציא הקבלן למðהל הפרויקט את   יום   14תוך    .ז

סימון  את  תכלול  התכðית  באתר.  ההתארגðות  מקומ   תכðית  ðהגידור,  האיחסון,    קודות ות 

תכðית כ פעילות.  שטחי  גידור  מהאתר,  ויציאה  הð"ל    ðיסה  הקבלן  ההתארגðות  ע"י  תוצג 

  - לרבות הגדור השמירה וכד'  הכרוכות בהתארגðות  תשלום בגין העלויותמðהל הפרויקט. הל

 יחולו על הקבלן בלבד. 

 

  תב כמויות ת / כתכðיו .3

 ן.בלת הצעת הקבל בלבד" לצורך קהתכðיות יהיו מסומðות ב"למכרז   .א

"תכביצ   ðי לפ  .ב לקבלן  יועברו  הבצוע  ובמהלך  העבודה  הכו וע  לביצוע"  עדכוðים  ðיות  ללות 

 למכרז בלבד". ספות לתוכðיות "ותו

ðוספות לצרכי הבהרה והשלמה, ל ים והעדכוð   .ג ו/או תכðיות  א  שלמת התכðיות "למכרז בלבד" 

 יהוו עילה  לשיðויים במחירי היחידה. 

ת  .ד ה  -וכðיות  בדיקת  מעל  לקבלן  החובה  והחתומות  בדוטלת  לו  הðמסרות  התוכðיות  את  וק 

 משבוע ימים. קבלתן ולא יאוחר  ודות, מיד עם  העב ע" "לבצו

לבעל תשומת  להפðות  שגיאה/ה  יו  לכל  התוכðיות,  המפקח  בין  התאמה  חסרה/סתירה/אי 

  ת,  ולקבל הוראות ביצוע מהמפקח.המפרטים, כתב הכמויו

תשו הפðיית  באי  המפקח  לב  ת מת  לעיל,  כאמור  את  חימועד  חשבוðו  על  לבצע  הקבלן  את  יב 

  קובעת ומחייבת. לא   דון תהיה סופית,. החלטת המפקח בðוðים המתבקשיםתיק השיðויים או ה

מצ תביעה  כל  (הורתתקבל  התאמות  ובאי  בסטיות  הבחין  שלא  טעðה  סמך  על  הקבלן  אות  ד 

 המפקח יתקבלו בכתב בלבד).

ת  .ה הðיתן  יכל  בכלאור  מאח  לעבודה  הכמויד  כתב  העבודה    -ותסעיפי  את  מתאר  בהכרח  איðו 

התאור   כל  בשלמותה.  את  כולל  בתכðיותהמלא  בהרשום  ובמ מסמ,  החוזה  הוראות  כי  ילוי 

ויקט. כתב הכמויות משלים את האמור במפרטים ובתכðיות אך  , המתכðן ומðהל הפרהמזמין

 איðו בא לגרוע מהאמור בהם.

  ן.  באומדיות זה ðקבעו הכמויות שבכתב הכמו  .ו

בפ   .ז על  ועהתשלום  ייעשה  ובל  בפועל   שבוצע  הכמויות  מדידת  שבמספי  לתðאים  מכי  התאם 

בין הכמות שבוצעה  ות שבכתב הכמויות וגודל שהוא בין הכמ   רה של סטייה בכלהחוזה. כל מק

ידה הðקוב בהצעת הקבלן ו/או הארכת משך תקופת  בפועל, לא יהווה עילה לשיðוי מחיר היח 

 ביצוע. ה

ת המזמין  ייעשה בכפוף להסכמ ך לזה המצוין בכתב הכמויות  עראו דגם שווה  במוצר  שימוש    .ח

ומ י  ראש.בכתב  ולא  הסכמת  במידה  שוהמזמתקבל  במוצר  לשימוש  המציע  ין  על  ערך  וה 

 שתמש במוצר שהוגדר במסמכי המכרז. לה
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  לוח זמðים ומשך ביצוע  .4

    בודה.קבלת צו התחלת ע וםמי ðדרימים קלחודש יבתוך על הקבלן להשלים את ביצוע העבודה 

  

  קבלðי  משðה .5

  קבלðי המשðה מין. שמות  כתב של המזסכמה מפורשת בהקבלן יוכל להעסיק קבלðי משðה רק בה

להעסיק באתרי הפרויקט יובאו לאישור הפיקוח בכתב, ובמידה ולא  ברצון הקבלן  האחרים אשר  

  ה סופית. של המפקח תהי לא תהיה לקבלן זכות ערעור על כך וקביעתויאושרו  

הסכמת פוטרתהמזמין    אין  המשðה  והתחייבויו  לקבלן  מאחריותו  הקבלן  החוזה את  לפי    תיו 

  עבודה.שה או מחדל ב מלאה לכל מעא באחריות והקבלן יש

  

  סילוק עודפים ופסולת  .6

ח  .א עודפי  בðיין,  פסולת  כפסולת:  יוגדרו  זה  סעיף  עקב  לצורך  בשטח  הðוצרת  פסולת  פירה, 

 ויקט. פרב  רוק הðדרשותעבודות הפי

ת  תר פיðוי פסולשבוðו אל מחוץ לאתר העבודה לאלק ע"י הקבלן ועל חהð"ל תסוכל הפסולת    .ב

ע" לאמאושר  א  יכות הסביבהי המשרד  קבלת  למפקח  ישור המפקח.  לאחר  לספק  על הקבלן 

שיðקוב  תר זה. למען הסר ספק, המחיר  תעודות משלוח המוכיחות כי אכן הפסולת הועברה לא

 ם לאתר פיðוי הפסולת. התשלו עלות את כולל ת פיðוי פסול  בסעיף שכוללן הקבל

בחשבו   .ג להביא  הקבלן  העלויות  על  את  תגרמðה ן  ה  אשר  בגין  אגלו  (לרבות  בחישוב ð"ל    רה) 

גש  מוד  -במחירי היחידה של הסעיפים השוðים בכתב הכמויותולכלול הוצאות אלו  הוצאותיו  

 . בזאת כי לא תשולם כל תמורה ðוספת לכך

 תיאום עם הרשויות הðוגעות בדבר. בכפוף ל ת יבוצעבאתר הפסול אופן הפיזור  .ד

מתאי  .ה שימצא  חוזרחומר  לשימוש  רשו  ם  כילצרכי  ðיקוז  יועת  רשות  ðרת,  למחסðי  ðיקוז  בר 

או   לפכיðרת  אחר,  של  למקום  ברדיוס  מרחק  עד  המפקח,  הðחיות  ויאוחסן   20י  לפי    ק"מ, 

 . ול במחירי היחידהכל ו חשבון הקבלןדרישותיו  באופן מסודר כל הð"ל על 

 

  וחשמל מים  אספקת .7

על   מראש,  לעשות  הקבלן  סי-על  מתאימיםחשבוðו,  כגון:דורים  להספקה  כל מי  ,  גðרטור  מים,  י 

  דתו לא תפסק.מקרה של תקלות, כדי שעבושמל לעצמית של ח

  לן,הקבהמים והחשמל הקיימות בחוף יחולו על  כל ההוצאות הכרוכות בהתחברות לתשתיות   

  והמפקח.  מðהל החוף  בתיאום עם

  

  חריגות בשעות עבודה  .8

תשלו   כל  לתבוע  רשאי  יהיה  לא  כדהקבלן  אם  ðוסף,  את  ם  למלא  קיוי  מועדי  הוראות  לוח  ם 

לחוז  זהביצוע  ע"יה  לכך  ויידרש  במידה  או  או    ה  המוðיציפאלית  הרשות  המזמין,  המפקח, 

אחת של פועלים  ת  מרתר מאשר במשר בתחומה הוא פועל, יהיה עליו לעבוד ביוהממשלתית אש

  יה עליו לעבוד בלילה או בסופי שבוע. ום או יהלי

  . בשעות חריגות ותיוביצוע עבודשלום בגין ת  יה זכאי לכלהקבלן לא יה

  בלן לעבוד בשעות ובמועדים המותרים על פי כל דין. של הק מחובתור כדי לגרוע באמואין 
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  ום עם גורמים אחרים את .9

לבצע   מתחייב  תוהקבלן  העבודות  תיאאת  פעוך  ושיתוף  עם  ום  הרלווðטיים  גורמיה   כללה  ם 

    כמחויב על פי כל דין.

  

  

  בודהר העבטיחות באתצעי זהירות ומא .10

העבוד לבטיחות  אחראי  אמצהקבלן  כל  ולðקיטת  והעובדים  למðיעת    עי ה  הדרושים  הזהירות 

תאוðו לרבות  עבודה,  מתאוðות  בקרבת  עבודה  חומרים,  בהובלת  הקשורות  מערכת  ות  תקðים, 

ותת קרקעיותעיל הזהירות    , הפעלתיות  בכל אמצעי  יðקוט  וכו'. הקבלן  כבד  חיי  ציוד  להבטחת 

על בסביבתו בע ם באתר או  אד ויקפיד  משרד    של  קיום כל התקðות וההוראות  ת ביצוע העבודה 

  העבודה בעðייðים אלו.  

מ פגומים,  יתקין  ש הקבלן  זמðיות,  גדרות  כעקות,  כðדרש  אזהרה  הלטי  את  להזהיר  ור  ציב די 

העלו להימתאוðות  פגומים,  לות  עפר,  ערמות  בורות,  של  הימצאותם  בשל  חומרים  גרם  ערמות 

    חרים באתר.ומכשולים א

  . 24/7אתר בכל שיות היום והלילה  ילת שער ההקבלן לוודא ðעבאחריות 

יר  בוצעו בסמיכות ע"מ לא להשאהפעולות של פירוק המעקה הקיים והתקðת המעקה החדש, י

  מעקה. קיימים ללא קטעי קירות 

בגדר    ירתא יגודר  מלוחו  מ'  2גובה  ב  איסכורית  העבודה  בהעשוי  טרפזי  פח  "מ  מ  0.6עובי  ת 

יוðחו    מגולוון  הפח  לוחות  אביזריוצבוע,  לרבות  לגדר,  מ  חיבור  בðיצב  בðויה  הגדר  פילים  פרו   3. 

,  מ'  3כל    לווןומג    3ור קוטר " או ציð   100/50/2  י פרופיל  דעמומ"מ מחוברים ל  60/40/2אופקיים  

  . 'מ 51הגדר תכלול שלטי סכðה כאן בוðים כל דות בטון. ל יסוכול

  ה השוðים.  עיפי היחידק מסם בðפרד והוא יהיה חלעבור סעיף זה לא ישול

מגולח מהאתר  אחרתכזברמה  כיום  דר  ק  או  כל   .את  במשך  הגדר  תקיðות  את  יוודא  הקבלן 

א קיים  בהם ל  זוריםות באלים גדר הקבלן יש סף  בðוה למזמין.  דוע, עד למסירת העבוביצתקופת ה

הביצוע כלולה בסעיפי    תגדר לכל אורך תקופותחזוקת תקיðות ה   ידור האתרהמחיר עבור ג גדר.  

המזמין שומר לעצמו את הזכות לתקן גדר פגומה  דור.  ום כל תוספת עבור הגיה ולא תשל היחיד

  כרוכות בכך. עליות ה הקבלן בולחייב את  

לחהקב   על זלן  לממðית  סום  הכðיסה  העבודחתאת  בשטח  שוðים  ע"פ  מים  הלילה,  לתקופות  ה 

  הðחיות המפקח.  

לים שðשארו באתר  כל המכשו  מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן לסלק את

  כתוצאה מהעבודה. 

הספ לפðי  האביזרים  לסוג  המפקח  אישור  את  לקבל  לאתיש  הקבלקתם  להובלתר.  אחראי  ,  םן 

טפת ותקיðותם, פירוקם והובלתם  העבודה, תחזוקתם השו  יב ועם במהלך של, שיðבאתר  התקðתם

בעלי חיים עקב  חיי אדם ואל מחוץ לאתר. הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל ðזק שיגרם לרכב או ל

 ליו.  פðיðה אאשר תו אי ðקיטת אמצעי זהירות כðדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה

יקבעו ע"י המזמין ומðהל החוף. כלי רכבו  מðו  מומקום העבודה  , אל  החוף  ועה בשטחððתיבי הת 

  של הקבלן וכל העובדים מטעמו יðועו אך ורק בðתיבים אלו. 

  

  מדידות וסימון .11

וðים וחידושים, שיידרשו על ידי המפקח בזמן העבודה, יבוצעו ע"י הקבלן  ות, הסימ כל המדיד   .א

באתר  חשבוðו  ועל  ה.  יעסיק  בקביקהעבודה  ובלן  העבובמשך  עות  שעות  מוסמך    ה דכל  מודד 
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את מאזðת   שיבצע  (דיסטומט),  אלקטרואופטי  ציוד  כגון:  מתאים,  ציוד  באמצעות  העבודה 

  המפקח.וכו', כפי שייקבע ע"י  

דים וציוד המדידה יעמדו לרשות המפקח, ללא תשלום ðוסף, לצורך בדיקת העבודה או  ודהמ  .ב

  .  קט זהגרת פרויסתדרש על ידו במאחרת ש ל עבודהכ

חוזרות,  .ג ו  מדידות  סימון  לא  לצרכי  הביצוע,  במהלך  תכðון  ושיðוי  עדכון  עקב  ביצוע  שרותי 

 ידה השוðים.מחירי היח ישולמו. כל עלות המדידות צריכות להיות כלולות ב

י  ה במחירות כלול כל העבודות המפורטות לעייל יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבוðו. עלות העבוד  .ד

 . היח' בחוזה

  

  מבוטל .12
  

  ת בחוף תיות קיימואי פגיעה בתשבדבר  הוראות .13

וידרש    ף שðגרמו במהלך העבודותק או פגיעה בתשתיות החוהקבלן יישא באחריות מלאה לכל ðז 

  שבוðו.  להוראות המפקח ועל חלתקðם בהתאם 

  הוראות בדבר אי פגיעה בðוף . 14

  ות ופגיעה בðוף. פדה יתרה למðיעת חריג הקבלן ידרש להקפיד הק  א.   

וף  מלאה לכל ðזק או פגיעה בð  אחריותישא ב  וע: הקבלןהביצ  ם וחריגות בעת תיקון ðזקי  ב.  

ו החריגה יקבע  ו. אופן תיקון הðזק אהוראות המפקח ועל חשבוð וידרש לתקðם בהתאם ל

הא ה ע"י  ממועד  יום  שלושים  מתום  יאוחר  לא  יושלם  התיקון  ביצוע  על  דריכל.  הודעה 

  המפקח.  בע"פ באמצעות והדרישה לתיקון שתימסר בכתב א

ðזק וכן לעכב את המשך וש תיקון מיידי של ה קח לדר ל והמפ האדריכיו רשאים  עם זאת יה 

פיצוי כלשהו  יה הקבלן רשאי לדרוש  קוðם. במקרה זה לא יה עבודה עד אשר ייעשה לתי ה

  עקב ביצוע עבודות תיקון הðזק או העיכוב בעבודתו. 

 ðיקיון השטח בגמר העבודה  . 15

  :ראות אלהבעðיין זה יחולו הו הוראות החוזה מ מבלי לגרוע 

אחהקבל  .א אתרן  של  השוטף  הðיקיון  על  המדרכות  ראי  לרבות  והכבישים     העבודה, 

  בודה.בכל משך זמן ביצוע הע הסמוכים לו,

באישור     .ב הוקמו  אשר  העבודה  באתר  ארעיים/מחסðים  מבðים  יהרוס  או  יפרק   הקבלן 

ויסתום את   הפרויקט  ביצוע  וכל  כהמפקח לצורך  הבורות  ן  זמעשו בקפלי הקרקע שðל 

 דה. העבו

ו  יקוי לאחר התראה שðתן ללן כמפורט, ולא תיקן הלבמקרה והðיקיון לא בוצע ע"י הקב     .ג

מðהל באמצעות  אחרת  המזמין  בדרך  או  הðיקיון  הפרויקט  את  לבצע  המזמין  רשאי   ,

אחרים,   באמצעות  לעיל  הקבל כðדרש  מחשבוðות  תקוזזðה  בðידון  בהתאם   ןוההוצאות 

 לחוזה. 

  עבדהמ .16

  מעבדה התקשרות עם    .א
  סמכי המכרז.ה מאושרת, ע"פ דרישות מבדיקות יתקשר הקבלן עם מעבדיצוע ורך בצל

  כפיפות המעבדה   .ב

ותספק את תוצאות הבדיקות למפקח והעתק מהן    הוראות המפקח בלבדהמעבדה תופעל לפי  

  לקבלן. 

בדיקות המעבדה  ם בעבודה, עקב  ראת כל העיכובים העלולים להיגביא בחשבון  על הקבלן לה

  תיהן. לתוצאוðה  המת ועקב
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ובים כאמור,  ביצוע העבודה בגלל עיכ   ל שהוא ו/או להארכת זמן לא תוכרðה תביעות לפיצוי כ

  אלה.אם יהיו כ
  

  שכר המעבדה   .ג
  עלות הבדיקות והדגימות יבוצעו על ידי הקבלן ועל חשבוðו.

  ודה בעב  העלולים להיגרםת כל העיכובים  אלהביא בחשבון את כל עלויות המעבדה,  בלן  ל הקע

ב  רימתה,ובג כל   לתוצאותיהן. לא תוכרðה תדיקות המעבדה ועקב המתðה  עקב  לפיצוי  ביעות 

    כאמור, אם יהיו כאלה.   העבודה בגלל עיכובים או להארכת זמן ביצוע/שהוא ו 

 

 ישיבות תאום העבודה צוות הביצוע מטעם הקבלן ו  .ד

הפר  ממðהל  אחרת  הוראה  ביצובהעדר  לצורך  ימ יקט,  הפרויקט  הקוע  מ ðה  ועל טעבלן    מו 

 ðו את בעלי המקצוע הבאים:חשבו  

הקבלן   .א מטעם  הביצוע  הקבלן  -מðהל  מטעם  הביצוע  בב   מðהל  מוסמך  מהðדס  יצוע  יהיה 

ע כדוגמת  של  עבודות  מוכח  ðסיון  בעל  זה,  חוזה  מסוג  פרוי  5בודות  בðיהול  קטים  שðים 

עבודות  וע הך כל תקופת ביצהימצא באתר במשלדומים. על מðהל הביצוע מטעם הקבלן  

 ל הפרויקט. תוך קשר הדוק ומלא עם מðה לעבוד ועליו 

הל הפרויקט לכל סוג  ת הביצוע המודדים יעמדו לרשות מðבמשך כל תקופ  -מודד מוסמך  .ב

 לצורך הפרויקט, ללא תשלום ðוסף.  מדידה שתידרש

רא  .ג עבודה  עבוד  -שימðהל  ומðהל  מוסמך  להיות  חייב  ראשי  וð בה  תעודה  מספיק    וןסי יעל 

עב  מהסבביצוע  הðודות  בוג  למשרדרש  להודיע  הקבלן  על  של  חוזה.  מיðויו  על  העבודה  ד 

למððהל העבודה הראשי. העתק  מ יועבר  זו  מðהל העמהודעה  הפרויקט.  בודה הראשי  הל 

הע במקום  בטיחות  כאחראי  היתר,  בין  ישמש,  הקבלן  ביצוע  של  תקופת  כל  במשך  בודה 

עולות המבוצעות  ת והפ עבודוה  לרבות  בו,  עולות המבוצעותכל העבודות והפ  העבודה ועבור

מ יוחלף מðהל העבוע"י קבלðי  ורק באישור  דה במשך תקופת הביצוע, אשðה. לא  לא אך 

ðהעמ מðהל  הפרויקט.  הקבלן  הל  והמסחר.  התעשיה  משרד  מוסמך  להיות  חייב  בודה 

 העבודה.  לה למשרד המסחר והתעשיה על פרטיו של מðהימסור הודע 

כל מיðוי    לפסול של המפקח, והוא רשאי    מראש   אישור דה טעון  דס ומðהל העבוהמהð   מיðוי  .ד

מתן הסברי ללאללא  העדרם  ðימוקים.  או  המפ  ם  מצד  מראש  עילה  הסכמה  ישמש  קח,  

  קת העבודה. להפס

 

 שלבי הביצוע  .ה

  ה. עבודה וע  עם המפקח, ובהתאם ללוח הזמðים לביצ שלבי ביצוע העבודה ייקבעו תוך תיאום

מקר יהיה  בכל  הפוסקה  ב  המפקח  ל היחיד  שהקב  ביצוע קשר  מבלי  העבודה,  יוכל  לן  שלבי 

  יחסות הð"ל.א עקב הוראות המפקח המתילדרוש כל תוספת שהי

מפקח להורות לקבלן לשðות את שלבי העבודה בהתאם למצב בשטח ולשיקול  רשאי ה   כמו כן,

  .ב כךספת כל שהיא עק, בלי לדרוש תווהקבלן חייב לבצע עבודה על פי הוראות אל דעתו, ו 

  תן צו התחלת עבודה. ימים ממ 10גש לאישור המפקח תוך  וðים ילוח זמ 
 

 סירת העבודה למזמיןל מðוה  . ו

 מðהל העבודה והקבלן.  סיור מקדים ע"י המפקח  .א

 as-madeהעברת   .ב

 אישור מðהל הפרויקט.   .ג

 או מי מטעמו.  ,ום הערות המזמיןגורמי המזמין והפצת סיכסיור מסירת הפרויקט עם   .ד

 ע"י הקבלן. ויים הליק חר השלמתסיור מסירה סופי לא  .ה
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  05/2023מכרז   - 2 –מסמך ג' 

  מפרט טכðי מיוחד
 

    חומריםהגדרת  .1

  ðברר  מילוי

 י'  מקורðטון/מ"ק 2.65האבן בזלתי בעל משקל מרחבי מי 

  פהð 36-38% #200עובר 

  זילותð דקס פלסטיות  25%גבולð14%, אי 

  4-2גודל אבן " 

  ס"מ לאחר הידוק 20עובי שכבה בפיזור   

  דרשתð י' .  96%צפיפותðמי  

  / בזלתי  גמצע 

  'יðטון/מ"ק 2.65מקור האבן בזלתי בעל משקל מרחבי מי 

  פהð 82-30% #200עובר 

  זילותð דקס פלסטיות  23%גבולð11%, אי 

  1-1.5גודל אבן " 

  ס"מ לאחר הידוק   20עובי שכבה בפיזור 

  דרשתð י' .  98%צפיפותðמי  

  מצע סוג א  

 י' ירי או דולומיטי בעל מובא מקור האבן גר מ חומðטון/מ"ק   2.45שקל מרחבי מי 

  ומיקום המחצבה . תעודת מקור החומר תצורף לכל ההובלות בהתאם למקור 

  ס"מ לאחר הידוק   20עובי שכבה בפיזור 

  דרשתð י' .  100%צפיפותðמי  

  אופðי מדידה   .2

הקבלן רשאי להציג  רמת הגריסה הðדרשת הכמות היוצאת מהמגרסה לאחר הגעה ל תהיההכמות שתימדד 

  כמויות מדידה אולם למזמין ייðתן להביא מודד מוסמך מטעמו שיקבע את הכמות שðגרסה. 

  מול המזמין   תיאום .3

  -הקבלן יוודא מראש מציאת תשתיות שוðות .הקבלן מתחייב לתאם מראש את עבודותיו, סדרי ביצוען 

  את הדרוש למðיעת פגיעה בהם.  המפקחכי הגישה ויתאם עם בשטחי עבודתו ובדר -עיליות ותת קרקעיות  

הקבלן לא יורשה לעלות על כבישים קיימים עם כלים זחליים. כמו כן, ידאג לðקות את הכבישים הקיימים  

מידי יום מלכלוך ובוץ שייגרמו עקב עבודותיו בשטח. ðזקים שייגרמו לכבישים קיימים, או תשתיות  

  ועל חשבוðו.  בלן, יתוקðו על ידו אחרות, על ידי הכלים של הק
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  אחריות הקבלן למבðים ומתקðים קיימים בשטח  .4

הקבלן יהיה אחראי לשלמות המבðים והמתקðים הקיימים בשטח. כמו כן עליו לðקוט בכל האמצעים  

הדרושים להבטחת שלמותם של ציðורות וכבלים תת קרקעיים, עמודי חשמל, עמודי תאורה וטלפון, כוכים,  

אלה יובטחו על ידי גידור ודיפון מתאימים וðקיטת כל האמצעים הדרושים    ושיחים, שיש לשמרם.עצים 

  סיור בשטח לאיתור תשתיות יבוצע עם המפקח.  למðוע פגיעתם.

, את מיקומם של המתקðים הקיימים  המפקחאתר, תוך תיאום עם בלפðי תחילת העבודה, על הקבלן לסמן 

  באתר העבודה. 

  ת ידיים בשטח מוגבל את עומקם. , יגלה הקבלן בעבודםהקווילאחר איתור 

, בהתאם  באזוררק לאחר בצוע עבודות מוקדמות אלה, יקבל הקבלן אשור לתחילת בצוע עבודות העפר 

  ולא תשולמðה בðפרד.   להðחיות. כל העבודות המוקדמות תבוצעðה בתיאום ובפקוח וגורמים הðוגעים בדבר.

ם וצמחיה הקיימים בשטח ואשר ðפגעו  מתקðי  תשתית,וי  ומבðים, ק על הקבלן לתקן כל ðזק אשר יגרם ל

           כתוצאה מעבודת הקבלן בשטח.

  איכות התיקון תאושר על ידי המפקח. התיקון יהיה על חשבון הקבלן. 

  ועודפי חפירה מכל סוג שהוא   פסולת פיðוי .5

קום  ועודפי חפירה לכל מ(על הקרקע ו/או תת הקרקע ) המחירים כוללים פיðוי פסולת מכל סוג שהוא 

ובתאום עם הרשויות המוסמכות בחוק , חובה על הקבלן  למרחק כלשהו  מזמיןעל פי הðחיות ה ששיידר

א  בהתאם לדרישות והועדה המקומית להציג חוזה חתום עם אתר פסולת מוסדר לפרויקט הðדון ðשו

     . העבודה

ן אם הדבר ðדרש  ל סעיפי העבודה, בי היðו חלק בלתי ðפרד מכשðוצרת בזמן העבודות   סילוק הפסולת

  . בðפרד ואם לא, ובשום מקרה לא ישולם עבור  במפורש באותם סעיפים ובין 

  מעבדה  .6

    ובשדה, בתאום עם המפקח,   , לשם ביצוע בדיקות טיב הðדרשות במעבדההקבלן יתקשר עם מעבדה

  המזמין. ן, ובאישור המפקח מטעם  גרת פעילות בקרת האיכות של הקבלובמס

  דה יהיו: י המעבתפקיד  

  יקות מוקדמות של טיב החומרים. בד  א.  

  בדיקות שוטפות לטיב החומרים.  ב.  

  בדיקות לטיב המלאכה.   ג.  

  קות שוðות באתר, לפי דרישת המפקח / יועץ הקרקע כדלקמן , בדי  ד.  

 יפוי ערימות הכולל עוברð  פהð#200  פהð #40עובר 

  זילות , מדד פלסטיות  אתרברגגבולותð גבול , 

 יחה חופשית פת 

 חסי משקל י 

  מיון בשיטתAASHTO 

  רטיבות התחלתית + צפיפות התחלתית  
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ה.                    בהתאם לתוצאות המעבדה באתר על ממצאי הגריסה ייערך שיðויים עפ"י דרישות    היועץ  

  ויהיה אי התאמה .קרקע בתðאי 

כל   שךוזרות במבדיקות ח קות, כולל רש הפעלתה וביצוע הבדיכל הוצאות המעבדה ומעבדת השדה, אם תיד

העלולים להיגרם לעבודה עקב  בלן לקחת בחשבון את כל העיכובים  תקופת החוזה, חלים על הקבלן. על הק

  בדיקות המעבדה ועקב המתðה לתוצאותיהן. 

  : העבודהסדור השטח בגמר  .7

וכל פסולת אחרת  הקבלן מתחייב, כי עם גמר העבודה, ולפðי קבלתה ע"י המפקח, יפðה ערמות, שיירים  

  הקבלן ימסור את האתר למפקח כשהוא ðקי ומסודר.  פקח יורה לסלקה מאתר העבודה ובסמוך לו.שהמ

לבדיקה   ריימסי קבלן יהיה אחראי לכל העבודה ולכל הציוד שבאתר עד למסירתו למפקח. החשבון הסופ ה

ון הסופי יהיה בכל  לאחר עריכת קבלת עבודה בשטח ואישורה על ידי המפקח והמתכðן. תאריך החשב

  מקרה אחרי תאריך קבלת העבודה. 

  

  

  המלצות לתכðון קירות תומכים .1

, התכðון לפי הפרמטרים   מילוי מבוקרקירות עבור סוג יסוד שðמצא בשכבת  פרט  להכין יש  .א

 הבאים: טבלה  

  : במילוי מבוקרפרמטרי תכðון לקירות תומכים   .ב

 החוזר זווית חיכוך פðימי של המילוי  Ǿ=22   וית חיכוךוז

 מאמץ מגע מקסימלי מותר בתחתית היסוד   1.2  ק"ג/סמ"ר

µ=0.30 מקדם חיכוך בתחתית היסוד 

 לקרקע אדהזיה בין תחתית היסוד   טון/מ"ר  0.8

  זווית חיכוך בגב הקיר  15זווית= 

 משקל מרחבי מילוי חוזר  טון/מ"ק  2.0

 עומס שימושי מפורס בראש קיר  טון/מ"ר (ערך מיðימאלי)  0.5

E.S.=1.8 לקה מקדם בטחון להח 

 
שקול הכוחות יהיה בגרעין היסוד ועד חריגה של עד  

  מרוחב היסוד (מדוד מהחזית)   0.25-ל

 

  לחפור את הסלע כך שיהיה שטח היסוד ישר ככל שðיתן . יש לחצוב ו/או   .ג

ד ,תוך כדי תיחוח  מ מודיפי  98%מבוקר לדרגת צפיפות   יש להדק את היסוד בהידוק   .ד

  והרטבה. 

  ל גובה הקיר. ש 40%חת מ  וד לא יפרוחב היס  .ה

  מ"א , ע"פ פרטים של המתכðן.  7בקיר יתוכððו תפרי הפרדה אðכיים כל   .ו
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ון החשוף מעל פðי הקרקע יבוצעו ðקזים ע"פ סעיפים  יש לוודא כי בחצי מטר התחת  .ז

  ט/י 

מ מומלץ לשקול חלופה של בטון מזוין או קירות  6עבור קירות בגובה תמיכה מעל   .ח

  זאת משיקולי עלות. קרקע משורייðת ו

מטר לפחות  0.5מטר לפחות מפðי קרקע סופית עם חדירה של 0.8עומק היסודות יהי    .ט

  בסלע בחזית היסוד. 

"ג מדרון יש לוודא שהמרחק האופקי מתחתית היסוד בחזית ועד פðי  עבור קירות ע   .י

מטר המדודים בצורה אופקית מיסוד הקיר עד פðי  3הקרקע הטבעית יהיה לפחות 

  ד ייקבע גם לפי שיקול זה.מדרון , ועומק היסוהקרקע של ה

  לפחות ללא אבðי דבש.  20- הבטון בקירות כובד יהיה ב  .יא

בעית ללא תבðיות .יש לðקות היטב את פðי הסלע מכל יציקת היסוד תהיה ðגד דפðות ט  .יב

  חומר מופר לפðי היציקה. 

  ס"מ. 10מ"ר בחזית בקוטר 2.5יבוצעו פתחי ðיקוז כל   . יג

מטר לפחות מאבðי גיר או דולומיט  0.4בðיה יבשה ברוחב  בגב הקיר ייבðה ðקז מ  .יד

  קשות.

היסוד)יהיה מחומר גובה הקיר בראש הקיר ואפס בפðי 0.5שאר המילוי החוזר (ברוחב    .טו

,או מצע סוג ב או שו"ע .המצע יהודק  200#דקים עובר ðפה  12%לא פלסטי המכיל עד 

  ס"מ.  20מודיפיד בשכבות של   מ 98%לצפיפות של 

  מסלעה .2

  לי כל

  סוג האבן :גיר קשה , דולמיט ים וללא כל חומר זר.ומוגðית ללא סדקהאבן תהיה קשה ה   .א

  ,גרðיט או בזלת. אין להשתמש בשום פðים בקרטון ,גיר רך ,אבן חול או קוðגלומרט. 

מ"ק. האבן תוðח באופן שהממד   0.75-ממדי האבðים הבוðות את המסלעות לא יפחת מ   .ב

  מטר.1.0ד זה לא יפחת מ לעייה ,ממאל תוך הס ,דהייðו:הארוך הוא בðיצב לפðי הסלעייה 

ותר בבסיס המדרון , העבודה תחל מרגל המדרון  יש להðיח את האבðים הגדולות בי   .ג

ותמשך כלפי מעלה. כאשר יוðחו הסלעים על ציידם הרחב כאשר בסיס המסלעה יוðח על  

  ס"מ לפחות לקרקע.  50קרקע טבעית תוך חדירה של 

באופן   הגובה בין המפלסים המתוכððים.  שהפר 60%-לא יפחת מרוחב בסיס המסלעה    .ד

הפרש הגובה בין ראש המסלעה למפלס   40%- ך לא יפחת מדומה ,רוחב הסלעייה בכל חת

  המבוצע . 

כðגד כל שורת אבðים שתוðח יש להדק שכבת חומר גראðולרי (מקומי אם אפשר ) עד    .ה

וק עם כלים רוטטים  ס"מ , ההיד 20למרחק פעמיים הגובה הðתמך בשכבות של 

חדשה לפðי גמר  מתאימים עד שלא יראו עקבות המכבש על פðי הקרקע , אין להðיח שורה

  הידוק המילוי כðגד השורה הקודמת. 

לפðי הðחת הסלעים תוכן תושבת בקרקע השתית שתהודק לאחר הרטבה עם כלים    .ו

  רוטטים מתאימים , עד שלא יראו עקבות המכבש על פðי הקרקע. 

א ייוצרו חללים ומשכים הסלעים והðחתם בחפיפה כך של ðכון בין  על איחוי  יש להקפיד  .ז

  ס"מ בין האבðים בשורות השוðות.  20. חפיפה מיðימאלית של  משורה לשורה 

ס"מ.  30יש להקפיד כי מאחורי הבולדרים תבוצע שכבה מðקזת (חצץ) בעובי מיðימלי של    .ח

  ע"ג יריעה גיאוטכðית בהתאם לפרט . 
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  הבאים: וðים ייעשה ע"פ הðתחישוב המסלעה   .ט

  0.34      -מקדם אקטיבי  

  0.3   -מקדם החלקה מותר  

  ות הקרקע.   –מאמץ קרקע מותרðע"פ עומק היסוד בהתאם לרשום בתכו  

   כן.     -שקול בגרעין  

 1(אופקי) : 0.75לא יעלה על    -שיפוע קדמי  (כיðא)  

  הסלעים 

ן יהיה , המשקל הסגולי שלה תכוðות של הבלדרים (סלעים): יהיו קשים חזקים ועמידים  .א

  . 2.5%מ"ק, ספיגות האבן עד   0.75טון/מ"ק. האבן לא תהיה קטðה מ  2.2לא פחות מ 

. רוחב הבלדרים בðיצב לדופן  0.75*1.0*1.0יהיו בלדרים גיאומטריים בגודל מיðימאלי של   .ב

 מטר. 1.0לפחות 

  שלבי ביצוע המסלעה 

 קרקע טבעית.מטר לתוך  0.5עומק  מטר,   1חפירת יסוד בגודל של הבולדר בתוספת של   .א

  ורך מילוי חוזר. במידת הצורך יאוחסן חלק מהחומר החפור לצ

  חפירה עבור הðדבך התחתון לאורך התוואי המתוכðן.   .ב

הðחת ופילוס הבלדרים בðדבך התחתון, מילוי חומר גראðולרי מאחור והידוק ע"פ    .ג

  הðחיות מעלה.  

צוב הבלדרים  וצפיפות מרבית . עיהðחת הðדבך השðי של הבלדרים וסידורים בסדר   .ד

  ת. (אðכי) לפחו1(אופקי) :  0.5-0.75בשיפוע  

  הðחת הבולדרים 

  הבולדרים יסודרו ויוðחו בצפיפות מרבית ובצורה אסתטית.  .א

  בולדר באיכות בלתי מתאימה או בגודל וצורה לא מתאימים יוסר ממקומו.   .ב

החצץ  . עובי ראש ערימת  החצץ הדק יוðח מאחורי הבולדרים כך שיכסה אותם באופן מחולט  .ג

  ס"מ לפחות.   20

  מילוא העפר 

יבוצע בהידוק מבוקר לרבות פיזור וסידור בשכבות, הרטבה והידוק  מילוא העפר   .א

  במכבש.

ס"מ לפחות. העפר יהודק בבקרה מלאה, פðי השטח   20העפר ימולא בהדרגה בעובי    .ב

פðי השטח בדיוק  יפולסו . לאחר סיום מילוי וסידור שכבת העפר יש להחליק ולישר את

 ואחידה.  קום ובשיפוע המתוכððים כדי ליצור שכבה רצופהבמ

 

 

  פיקוח 

  המתכðן ו/או המפקח יוודא ביצוע קפדðי של העבודה על כל שלביה .  .א

  מילוי בטון במשיקים 
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ס"מ , יש למלא רווח זה באבðים עם בטון   30במידה והמרווחים בין הבולדרים גדולים מ   .א

בולדרים. מילוי הבטון ייעשה רק לאחר ימלא בטון במשיקי ה, או לפי הוראות המפקח 

  מילוי אבðים ברווחים בין הבולדרים ולאחר קבלת אישור המפקח . המילוי יבוצע ע"י 

 . 30- בטון ב  .ב

 

  ביוב גיðון וðיקוז .3

יועץ הðיקוז יתכðן סילוק של הðגר העילי מסביבת האלמðטים המתוכððים , תוך התייחסות    .א

  לðיקוז אזורי . 

  לאחזקת מבðים.  1525  כל הוראות תקן קייםיש ל  .ב

  מטר מתחום האלמðטים המתוכððים.  ð5קודת דליפה פוטðציאלית לפחות  יש להרחיק   .ג

יש להבטיח מðיעת דליפות מים ממושכות בקרבת האלמðטים המתוכððים ע"י קיום אחזקה    .ד

 ðאותה. 

 

 עבודות מילוי .4

 ר מילוי חדש יבוצע מחומרים ממקור דולומיט או בזלתי  כאש .1

, איðדקס   25%, גבול ðזילות  35%מאקס' עד  200#אחוז עובר ðפה  -

  .  12%פלסטיות 

  ס"מ לאחר הידוק  20עובי שכבות מהודקות עד  -

  מהמקסימום   ð98%דרשת קבלת צפיפות של  -

   ASTM  1556/7ביצוע העבודה כפוף לתקðי   -

מילויים ישðים ðראים / ðבדקים כבלתי מהודקים ומתאימים לפי  מוצע לסלק  .2

פור עד קבלת משטחים אופקיים של סלע ðקי או מילוי  הדרישות שלמעלה ולח

 י מהודק ומבוקר בשכבות עפ"י הדרישות כð"ל . מתאים , וממפלס זה לבצע מילו 

עבודות החפירה / חציבה הכללית יעשו תוך ðקיטת כל אמצעי הבטיחות   .3

 ש .כמתבק

ע  פירה וחציבה , ביצוביצוע העבודות כרוך בהעברת ויברציות , מדובר בעבודות ח .4

   םמיקרופילי

  רוקטור . בוהידוק במכבשים הידוק  .5

 השתית תעובד ותורטב ותהודק על פי סוגה לפי דרישות המפרט הכללי .  .6

 מילויים מחומרים מקומיים או מובאים יועבדו , אף הם לפי המפרט הכללי . .7

 מהמקסימום של המצעים .  98%צעים עד קבלת תוצאות של הידוק המ .8

 החומר ( המחצבה ) .פופה למקור כ 100%  בדיקת ה .9

  

 תכðון כבישים, משטחי חðיה ומדרכות .1

 תכðון מבðה הכביש ייעשה ע"י יועץ הכבישים.   .א

  .  4%לתכðון מבðה הכביש יהיה  C.B.Rה   .ב

 ס"מ.   70 -ס"מ ובמדרכות מ 70  -עובי מבðה הכביש המיðימלי לא יפחת מ  .ג
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המבðה   עובי  מקרה,  הכבישיםבכל  יועץ  ע"י  הרכ  ייקבע  כמות  סוג,  ðסיעת  עפ"י  ותדירות  בים 

  רכבים במתחם. ה

ג' שיהודק בשכבות בעובי   -אם יידרש מילוי ðוסף מתחת למבðה הכביש, ייעשה המילוי ממצע סוג  .ד

 ממודיפייד השתית תהודק לצפיפות כð"ל.  98% ס"מ לצפיפות 20

 וכððים. ס"מ מצידי האלמðטים הð"ל המת  50מידות מבðה הכביש והמצעים יחרגו לפחות   .ה

ופי  .ו המתוכðמדרכות  "פלטת  תוח  גבי  על  יתוכððו  הבðיה,  לצורך  שבוצע  עבודה  מרווח  מעל  ðים 

 גישה" שתישען בצד אחד על "שן" שתוכן מהמבðה ובצד שðי על הקרקע. 

  יש להפריד בתפר אלמðטי פיתוח המבוססים על הקרקע ממבðים המבוססים על כלוðסאות.   .ז

  

 צðרת (למעט גז)  קווי  .2

 .  1.5H:1V  הציðורות יהיולעומקי  רה זמðיים שיפועי חפי  .א

מעברי מכבש    7ס"מ בעזרת    15-30בתחתית החפירה יבוצע הידוק של שכבת בקלאג' בעובי של    .ב

 אם יתגלה בוץ. 

גרם יוðח על גבי שכבת הבקלאג' ויעטוף את שכבת המצעים בכל דפðותיה     400ג  בד אורים מסו   .ג

 למðיעת סחף דקים אל שכבת המצעים. 

ה  .ד יקווי  מצעצðרת  על  א  בוססו  מסוג  יהיה  המצע  של  מהודק.  כולל  ובעובי  שיהודק    40'  ס"מ 

בעובי   ולצפיפות     20בשכבות  לפחות    98%ס"מ  יחרגו  מצדי  ס"מ    50ממודיפייד. מידות המצע 

 הציðורות. במקרה שיידרש מילוי גבוה יותר תיעשה השלמת המילוי במצע סוג ג' שיהודק  כð"ל. 

יציקת  שיי גישה לביצוע המצעים יבוצע באמצעות  ðורות במקומות עם קמילוי מתחת ומעל לצי  .ה

C.L.S.M  . 

 מתכððי הצðרת יתכððו פרט הגðה למðיעת פגיעה בצðרת במהלך ביצוע ההידוק.   .ו

יציקת    .ז מעל  סוג      C.L.S.Mמילוי  ממצע  ייעשה  בעובי  –שמעל הצðרת  בשכבות  שיהודק    20א' 

 C.L.S.M-דוק יבוצע המילוי ב הם לא ðיתן לבצע היממודיפייד. באזורים שב  98%ס"מ לצפיפות   

 עד לגובה בו מתאפשר לבצע הידוק.  

 ס"מ.  3  הציðורות המתוכððים יהיו גמישים ויאפשרו תזוזה דיפרðציאלית של עד  .ח

  

 הטמðת מיכל גז  .3

 " מבטון מזוין.Uמומלץ להטמין את מיכל הגז  בתוך "תעלה" בצורת "   .א

אפשרות  .ב הוא  "בתעלה"  בשימוש  תחזו  היתרון  פעולות  וכן  ביצוע  במיכל  בעתיד  ותיקוðים  קה 

 ודפðות "התעלה" . אפשרות לאטום את תחתית  

 ðתוðי תכðון ממשרד האדריכלים.הðחיות משלימות לביסוס המיכל ייðתðו לאחר קבלת   .ג

ממודיפייד. במקרה שיהיה    98%ס"מ תהודק בתחתית החפירה לצפיפות    20שכבת מצע א' בעובי    .ד

ויעשה   בתחתית  אבðים  בוץ  בשברי  בעובי  שימוש  גבי    30(בקלאג')  על  יפרש  אורים  בד  ס"מ. 

 יד. ממודיפי 98%ס"מ לצפיפות  20הבקלאג' ולאחר מכן תהודק שכבת מצע א' בעובי  

  

 חפירה ומילוי  .4
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אופקי. יש להקפיד על שיפועי החפירה על מðת לא    1.5  -אðכי ל  1חפירה זמðית תבוצע בשיפוע של    .א

 .ליצור מפגעים בטיחותיים

כðגד    .ב ג' שיהודק  גב הקירות או אלממילוי חוזר  סוג   יבוצע ממצע  ðטים שבפיתוח שלא הוזכרו 

 ממודיפייד. 98%בשכבות לצפיפות  

 מעוביו.  1%שקיעה של המילוי החדש בשיעור של עד  יש להביא בחשבון  .ג

מחומר    .ד מילוי  לבצע  יש  המים,  מפלס  בעקבות  למכוðות  יציבות  בעיית  קיימת  בהם  במקומות 

 ל הפחות מעל מפלס המים.     מ' לכ 1י בגובה של מקומ

 משטח העבודה צריך להיות יציב ויאושר על ידי הקודח.                

  

 ביוב וðיקוז .5

ðיקוז האתר יתכוðן ע"י יועץ ðיקוז ויבטיח הרחקת המים מהאתר ומסביבתו באופן שמðע הצפות    .א

 ופגיעה באלמðטי הביסוס. 

  3  -ותאפשר תזוזות דיפרðציאליות של עד כבוצע מאיכות מעולה  מערכות הביוב, המים והðיקוז ת  .ב

 תכðון חיבורים גמישים.ס"מ ע"י 

י מסביבת האלמðטים המתוכððים והמים בקרבת קירות,  יתכðן סילוק של הðגר העיל  יועץ הðיקוז  .ג

 תוך התייחסות לðיקוז האזורי.

מ' מתחום האלמðטים המתוכððים, בכלל זה    3יש להרחיק ðקודות דליפה פוטðציאליות לפחות    .ד

 מ"ג וכו'.   3צðרת מים, ברזי גיðון 

 אחזקה ðאותה.יש להבטיח מðיעת דליפות מים ממושכות בקרבת האלמðטים ע"י קיום   .ה

 וההידוקים.  מתכððי הצðרת יתכððו פרט הגðה על הצðרת בכדי למðוע פגיעה בזמן עבודות עפר  .ו

 לאחזקת מבðים.  1525יש לקיים כל הוראות תקן    .ז

  

 הðחיות ðוספות לביצוע  .6

 תכðיות מפורטות של ביסוס כל האלמðטים יובאו לעיון מהðדס הביסוס מבחיðת ðתוðי הקרקע.   .א

עשה בהשגחת מפקח צמוד בעל הכשרה מקצועית ðאותה, שיהיה ðוכח באתר  ביצוע הפרויקט יי  .ב

ידאג העבודה,  מהלך  לביצוע    בכל  וידאג  ומילוי  פסולת  לסילוק  ידאג  המפרט,  הוראות  למילוי 

 עבודות המילוי בהתאם למפרטים והתוכðיות. 

על  יש להביא בחשבון כי באזורים שבהם יבוצע מילוי בלתי מבוקר או שהמילוי המתוכðן    .ג יוðח 

 מעובי המילוי הð"ל.  3-4%מילוי ישן. תיתכן שקיעה מילוי קיים בשיעור של 

 רט לביצוע מצע מהודק. יש להעביר למשרדיðו את תוצאות בדיקות הצפיפות לבדיקה. רצ"ב מפ  .ד

 גרם) אם וכאשר מרחקם ממקור מים קטן מ: 400יש לבצע עטיפת מצעים בבד אורים (  .ה

  מ' אðכית.  1.5או   מ' אופקית  4                 

 אופקי.   1.55-אðכי ל  1כל החפירות לאלמðטים שבפיתוח יבוצעו לפי   .ו

 לבצע בדיקות סוðיות בכל הכלוðסאות ולהעביר את התוצאות למשרדיðו לבדיקה.   ðדרש  .ז

חוסר    .ח ותהיה  במידה  שבפיתוח.   אלמðטים  לביסוס  הטבעית  השתית  את  יאשר  באתר  המפקח 

 שבאתר דהייðו קיום מילוי, ðדרש לזמן את יועץ הקרקע לאישור השתית. וודאות בסיווג הקרקע 
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  C.F.A-בשיטת הבðטוðיט ובשיטת ה רצ"ב מפרטים לביצוע כלוðסאות  .ט

האלמðט    .י של  ðתוðים  להעביר  יש   . משלימות  הðחיות  קבלת  לאחר  יבוצע  הגז  מיכל  ביסוס 

 למשרדיðו. 
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  מפרט למילוי מצע מהודק 

  

  

  חומר מילוי  .1

 כמפורט בדוח הביסוס.החומר המשמש למילוי יהיה   .א

שיידר  .ב הפר  שבמקרה  עקב  המתוכððים  למצעים  מתחת  מילוי  המילוי  חומר  יבוצע  מפלסים  שי 

  ממצע סוג ג'. 

  עובי השכבות להידוק  .2

  ס"מ לאחר ההידוק כמפורט בדוח הביסוס. 20עובי השכבות יהיה 

  הצפיפות הדרושה  .3

  כמפורט בדוח הביסוס. "ממודיפייד"  98%הצפיפות הדרושה להידוק  תהיה   .א

ðקבעה    .ב שלפיו  לחומר  בגומה  ðבדקת  שצפיפותו  החומר  את  לייחד  להקפיד  הצפיפות  יש 

 זהות החומר תיעשה לפי בדיקת דרוג מיכðי. סימלית. קהמ

 גרם)  400בד אורים ( .4

 שימוש בבד אורים ייעשה עפ"י הðחיית דוח הביסוס.   .א

 הדרישות בהðחיית הביסוס והבד יאושר ע"י משרדðו. סוג הבד ייקבע עפ"י   .ב

  הרטיבות הדרושה להידוק  .5

  האופטימלית של החומר המהודק.רטיבות ההידוק לא תפחת ולא תעלה על מהרטיבות 

  מידות המילוי המהודק  .6

גבולות    .א תפרט  ואשר  המתכðן  ע"י  שתוכן  ומילוי  חפירה  תכðית  לפי  תתבצעðה  העפר  עבודות 

  . 20%יש להכðיס כמויות רזרביות במילוי חומר המצעים כדי    וגבהים.

הðחיות בדו"ח  או עפ"י ה  מגבולות האלמðטים המתוכððים  ס"מ  50לפחות    יחרגומידות המצעים    .ב

  . הביסוס

  הידוק תחתית חפירה  .7

תחילת    .א לפðי  הטבעית  הקרקע  את  ולחשוף  הקרקע  מפðי  ופסולת  אורגðיים  חומרים  לסלק  יש 

רקע תיושר באופן המאפשר מעבר יעיל של המכבש ובאופן שעובי השכבות  הק    המילוי המבוקר.

מעברים של מכבש    7  - הקרקע הטבעית המיושרת תהודק ב  להידוק לא יעלה על המפורט לעיל.  

גלים. ללא  ישר  משטח  תיצור  ההידוק  פעולת  כבש,  רגלי  לצפיפות    מסוג  תהודק  השתית  קרקע 

  ממודיפייד.  96%

 ית טרם ביצוע המילוי. יועץ הקרקע יאשר את השת  .ב

  סוג המכבש ואðרגיית ההידוק למצעים  .8

  ויברציה של   טון לפחות ובעל 12של   סטטיההידוק ייעשה במכבש ויברציוðי כבד בעל משקל 

  אין להרשות סיבוב המכבש בשטח   סוג המכבש יאושר ע"י המהðדס. סבל"ד לפחות.  2000

  עצמית. מהודק, ולכן יש להעדיף מכבש בעל הðעה  

  פיקוח ובדיקות צפיפות   .9

המצע.  .א ביצוע  תחילת  לפðי  הביסוס  מהðדס  את  להזמין  יהיה      יש  וההידוק  המילוי  עבודת  בעת 

  וודא מילוי דרישות מפרט זה. ðוכח באתר מפקח אשר י 
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ובאיזה    .ב רטיבות  באיזו  הצפיפות,  מושגת  מכבש  של  מעברים  בכמה  לוודא  יש  העבודה  בתחילת 

  סוג חומר. 

  מ"ר.  250יקת צפיפות שדה אחת לפחות לכל  יש לעשות בד  .ג

כשיר    .ד כיול  לצורך  גרעיðיות  בדיקות  שש  לכל  חרוט  באמצעות  אחת  צפיפות  בדיקת  לבצע  יש 

  הגרעיðי. 

  בדיקות גרעיðיות   30 - החרוט (אחת לכל שש בדיקות גרעיðיות) תבוצעðה עד ל  בדיקות

  גרעיðיות. בדיקות  12לאחר מכן תיעשה בדיקת חרוט אחת לכל  באותו אתר.  

המפרט.   .ה הוראות  כל  בוצעו  כן  אם  אלא  המילוי,  לטיב  הוכחה  מהוות  הצפיפות  תוצאות     אין 

קום מסוים וכן לבדיקת שיטת ההידוק, טיב  בדיקת הצפיפות ðועדה לבדיקת איכות ההידוק במ

  המכבש, מספר מעברים, עובי השכבות וכו'. 
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  ד'מסמך 
 כתב כמויות
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6191958-40    תרנכ םירע דוגיא
 

22/02/2023 תויומכ בתכ -'ד ךמסמ
דף מס':     001 הפוס יקזנ םוקיש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ו ל י מ ו  ה ר י פ ח  ת ו ד ו ב ע ל  ט ר פ מ  00 ק ר פ       
ן י מ ז מ ה  ל ו מ  ם ו א י ת  40.00 ק ר פ  ת ת       
ירדס, ויתודובע תא שארמ םאתל בייחתמ ןלבקה      
- תונוש תויתשת תאיצמ שארמ אדווי ןלבקה . ןעוציב      
השיגה יכרדבו ותדובע יחטשב תויעקרק תתו תויליע      
. םהב העיגפ תעינמל שורדה תא חקפמה םע םאתיו      
םילכ םע םימייק םישיבכ לע תולעל השרוי אל ןלבקה      
םימייקה םישיבכה תא תוקנל גאדי , ןכ ומכ . םיילחז      
. חטשב ויתודובע בקע ומרגייש ץובו ךולכלמ םוי ידימ      
, תורחא תויתשת וא , םימייק םישיבכל ומרגייש םיקזנ      
.ונובשח לעו ודי לע ונקותי , ןלבקה לש םילכה י"ע      
  עמש תכרעמ , תרושקת , קזב , םימ יווק רתאב םייק    
תעינמל , םיווקה יאוות תמאל שושיג תורוב שרדנ ,      
. םייק תיתשב םיקזנ      

ןימזמה לומ םואית 40.00 כ"הס          
      
ם י נ ק ת מ ו  ם י נ ב מ ל  ן ל ב ק ה  ת ו י ר ח א  50.00 ק ר פ  ת ת       
ח ט ש ב  ם י מ י י ק       
םינקתמהו םינבמה תומלשל יארחא היהי ןלבקה      
םיעצמאה לכב טוקנל וילע ןכ ומכ , חטשב םימייקה      
תת םילבכו תורוניצ לש םתומלש תחטבהל םישורדה      
םיכוכ,ןופלטו הרואת ידומע , למשח ידומע , םייעקרק      
רודיג י"ע וחטבוי הלא , םרמשל שיש םיחישו םיצע,      
םישורדה םיעצמאה לכ תטיקנו םימיאתמ ןופידו      
ועצובי תויתשת רואיתל חטשב רויס . םתעיגפ עונמל      
ןמסל ןלבקה לע הדובעה תליחת ינפל , חקפמה םע      
לש םמוקמ תא , חקפמה םע םואית ךות רתאב      
רותיא רחאל. הדובעה רתאב םימייקה םינקתמה      
לבגומ חטשב םיידי תדובעב ןלבקה הלגי , םיווקה      
, הלא תומדקומ תודובע עוציב רחאל קר , םקמוע תא      
רפעה תודובע עוציב תליחתל רושיא ןלבקה לבקי       
תומדקומה תודובעה לכ . תויחנהל םאתהב, רוזאב      
אלו . רבדב םיעגונה םימרוגו חוקפבו הנעצובת      
. דרפנב הנמלושת      

חטשב םימייק םינקתמו םינבמל ןלבקה תוירחא 50.00 כ"הס          
      
ל כ מ  ה ר י פ ח  י פ ד ו ע ו  ת ל ו ס פ  י ו נ י פ  60.00 ק ר פ  ת ת       
א ו ה ש  ג ו ס       
לע( אוהש גוס לכמ תלוספ יוניפ םיללוכ םיריחמה      
םוקמ לכל הריפח יפדועו )יעקרק תת וא/ו עקרקה      
םואתבו והשלכ קחרמל ןימזמה תויחנה י"פע שרדייש      
ןלבקה לע הבוח , קוחב תוכמסומה תויושרה םע      
םותח הזוח גיצהל תימוקמה הדעוהו תושירדל םאתהב      
אושנ ןודנה טקיורפל רדסומ תלוספ רתא םע      
וניה הדובעה ןמזב תרצונש תלוספה קוליס . הדובעה      
רבדה םא ןיב , הדובעה יפיעס לכמ דרפנ יתלב קלח      
םושבו , אל םא ןיבו םיפיעס םתואב שרופמב שרדנ      
. דרפנב ורובע םלושי אל הרקמ      

אוהש גוס לכמ הריפח יפדועו תלוספ יוניפ 60.00 כ"הס          
קובץ: שיקום חופים - לעבודה   .../002 4434889-4059 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



6191958-40    תרנכ םירע דוגיא
 

22/02/2023
דף מס':     002 הפוס יקזנ םוקיש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ד ב ע מ  70.00 ק ר פ  ת ת       
עוציב םשל תרשואמ הדבעמ םע רשקתי ןלבקה      
םע םואתב , הדשבו הדבעמב תושרדנה ביט תוקידב      
ןלבקה לש תוכיאה תרקב תוליעפ תרגסמו , חקפמה      
הדבעמה ידיקפת. ןימזמה םעטמ חקפמה רושיאבו ,      
תוקידב , םירמוחה ביט לש תומדקומ תוקידב : ויהי      
, הכאלמה ביטל תוקידב , םירמוחה ביטל תופטוש      
ץעוי/חקפמה תשירד יפל רתאב תונוש תוקידב      
הפנ רבוע ללוכה תומירע יופינ : ןמקלדכ עקרקה      
לובג , גרברטא תולובג , 04# הפנ רפוע  002#      
לקשמ , תישפוח החיפת , תויטסלפ דדמ , תוליזנ      
תוביטר , OTHSAA תטישב ןוימ , יסחי      
תואצותל םאתהב. תיתלחתה תופיפצ+תיתלחתה      
םייוניש ךרעיי הסירגה יאצממ לע רתאב הדבעמה      
לכהמאתה יא היהיו יאנתב עקרק ץעויה תשירד י"פע      
שרדית םא , הדשה תדבעמו הדבעמה תואתוה      
תורזוח תוקידב ללוכ , תוקידבה עוציבו התלעפה      
לע . ןלבקה לע םילח , הזוחה תפוקת לכ ךשמב      
םילולעה םיבוקיעה לכ תא ןובשחב תחקל ןלבקה      
בקעו הדבעמה תוקידב בקע הדובעל םרגיהל      
. ןהיתואצותל הנתמה      

הדבעמ 70.00 כ"הס          
      
ה ד ו ב ע ה  ר מ ג ב  ח ט ש ה  ר ו ד ס  80.00 ק ר פ  ת ת       
התלבק ינפלו , הדובעה רמג םע יכ , בייחתמ ןלבקה      
תרחא תלוספ לכו םירייש , תומירע הנפי ,חקפמה י"ע      
. ול ךומסבו הדובעה רתאמ הקלסל הרוי חקפמהש      
  רדוסמו יקנ אוהשכ חקפמל רתאה תא רוסמי ןלבקה    
דויצה לכל הדובעה לכל יארחא היהי ןלבקה.      
רסמיי יפוסה ןובשחה , חקפמל ותריסמל דע רתאבש      
הרושיאו חטשב הדובע תלבק תכירע רחאל הקידבל      
היהי יפוסה ןובשחה ךיראת . ןנכתמהו חקפמה י"ע      
. הדובעה תלבק ךיראת ירחא הרקמ לכב      

הדובעה רמגב חטשה רודס 80.00 כ"הס          
      
ת ו ע ל ס מ ו  ת ו נ ו ר ד מ  ת ו ב י צ י  90.00 ק ר פ  ת ת       
םאתוי עופיש יפל ןורדמה תביצח ו / וא הריפח      
5.0:1 תיעלס עקרק ללוכה , 049 י"ת 6 'סמ הלבטל      
, לש עופישב הכר עקרקב , ) יקפוא 5.0 ל יכנא , 1(      
הנמש תיסרח לש עקרקב , )יקפוא 2 ל יכנא1 ( 2:1      
ונביי תוננכותמ תועלסמ3:1 לש ןורדמ עופיש שרדנ      
תדומע העלסמה בגב יולימ ללוכה 1:1 לש עופישב      
03 הדומעה בחור מ"ס 02-01 ןיב לדוגב ןבא תורורצ      
המירז רשפאל הדיקפתו , העלסמה לכ ךרואל מ"ס      
תיינבל םינבא לדוג , םימשג ימו יליע רגנ ימל תישפוח      
וא יריג רוקממ , ק"מ 2.1-8.0 יפל בשוחי העלסמ      
. 'ינימ ק"מ/ןוט 56.2 לש יבחרמ לקשמ לעב יתלזב      

תועלסמו תונורדמ תוביצי 90.00 כ"הס          
יולימו הריפח תודובעל טרפמ 00 כ"הס          

קובץ: שיקום חופים - לעבודה   .../003 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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6191958-40    תרנכ םירע דוגיא
 

22/02/2023
דף מס':     003 הפוס יקזנ םוקיש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ך מ ו ת  ר י ק  ת ו ע ו צ ר  ק ו ז י ח  20 ק ר פ       
ם י י ק  ר י ק  ק ו ז י ח  10.20 ק ר פ  ת ת       
. 'מ 7-4 ןיב ךרואב תועוצרב םייק      
      
ללוכה ריקה בגב קוזיח תקיצי תללוכ הדובעה      
  ימינפה ריקה בגב קוזיחה לעמ ןוטב תכרדמ תמלשה    
    .  
      

                  130.00 . רזוח יולימ ךרוצל ריקה בגב הריפח ק"מ  02.01.0020
      
ךרוצל םיצוק תרדחה ללוכה ריקה בגב ןוטב תקיצי     02.01.0030
ןויז ללוכ הדובעה שדח ריקל םייק ריק ןיב רוביח      

                   80.00 מ"מ 21 רטוקב םיצוק ללוכ .04-ב ןוטבב הקיציו ק"מ   
      
הכרדמל תחתמ יולימ תמלשה ךרוצל ררבנ יולימ     02.01.0040
האר ,  )םימה ץוח ( ברעמ ןוויכל ריקה בגל ךשמהבו      

                   50.00 . טרפמב ררבנ יולימ תונוכת ק"מ   
      
םיחטשמ ג"ע קוצי מ"ס 01 יבועב ןוטב ליבש תמלשה     02.01.0050
, מ"מ 002X002X8 רטוק ןויז תשר ללוכה םירסונמ      

                  100.00 . יקנ קלחומ ןוטב רמג ר"מ   
םייק ריק קוזיח 10.20 כ"הס          
ךמות ריק תועוצר קוזיח 20 כ"הס          

      
ר י ק  ש א ר  ר ו ז ח ש  + ם י י ק  ר י ק  ם ו ק י ש  30 ק ר פ       
ם י י ק  ר י ק  ש א ר  ם ו ק י ש  10.30 ק ר פ  ת ת       
+ הקודס ןבא קוריפ ללוכה םייק ריק שאר םוקיש      
ךרואל ביצי אל הקעמ קוריפ + ןוטב תרוגח קוריפ      
. םירטמ 2 לש העוצר      
      
ריק שאר םוקיש ךרוצל תודוקנ 83 םייק ףוחה ךרואל      
. ל"נכ      
      
דע קמועל קוצי ןוטב + ריק שאר קוריפ + ןבא קוריפ     03.01.0030
תרדחה + )םינפ וד ( ץוח + םינפ ןבא תיינב , מ"ס 06      
ריקב ןוטב תקיצי +  ריקה שארב םייק ןוטבל םיצוק      

                  150.00 . יקנו ףושח ריק שאר רמג ללוכה -03 ב רטמ   
םייק ריק שאר םוקיש 10.30 כ"הס          
ריק שאר רוזחש + םייק ריק םוקיש 30 כ"הס          

      
ה פ ו ס  י ק ז נ  40 ק ר פ       
ה פ ו ס  י ק ז נ  10.40 ק ר פ  ת ת       
ללוכ - הנתשמ יבועב םימייק ןוטב יחטשמ קוריפ     04.01.0020

                  100.00 חטשהמ תלוספה יוניפו קוריפ ר"מ   
      

                   20.00 מ"ס 51 קמוע דע טלפסא רוסינ רטמ  04.01.0021
      

                   20.00 מ"ס 52 יבוע דע ןוטב רוסינ רטמ  04.01.0022
      

10.40 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: שיקום חופים - לעבודה   .../004 4434889-4061 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



6191958-40    תרנכ םירע דוגיא
 

22/02/2023
דף מס':     004 הפוס יקזנ םוקיש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
קוריפ ללוכ - מ"ס 51 דע לש יבועב טלפסא קוריפ     04.01.0023

                1,000.00 חטשהמ תלוספה יוניפו ר"מ   
      
בגב ,ריק בגב ,רתאה יחטש לכב תיללכ הריפח     04.01.0030

                  400.00 'וכו העלסמ ק"מ   
      
םע רישי עגמב תימדקה תיזחב םיעלס תרוש תיינב     04.01.0040
הרדגה יפ לעו -7 'סמ טרפ י"פע תיתלזב ןבא םילגה      
יטרפב רדגומש יפכ - עלסה חפנו לקשמ ,גוס לש      

                  200.00 עוציבה רטמ   
      
העלסמ ןבל הריפחה ןורדמ ןיב ןבא ירבש יולימ     04.01.0050
יולימ וא/ו . קודיה ללוכה מ"ס 03 לש תובכשב תימדק      
ירבש יולימ וא/ו . דבוכ ריק תיתחתב ןבא ירבש לש      
לכה .ןבא ירבש תודומע וא/ו .דבוכ ריק בגב ןבא      
ויהי ןבאה ירבש .קודיה ללוכ מ"ס 03 לש תובכשב      

                  500.00 דרפנב רחמותיש ינכטואיג דבב םיפוטע ק"מ   
      
יולימ תודוסיל תחתמ וא שיבכ הנבמל 'א גוס עצמ     04.01.0055

                  100.00 קודיהו רוזיפ ללוכ מ"ס 02 דע לש תובכשב ק"מ   
      
יפל תופיפצ ללוכה מ"ס 02 לש תובכשב ררבנ יולימ     04.01.0060

                  100.00 . ןבאה ירבש תבכשל הריפחה ןורדמ ןיב דיפידומ ק"מ   
      

                   24.00 ןויז ללוכה מ"ס 03 יבועב ןוטב חטשמ תקיצי ק"מ  04.01.0070
הפוס יקזנ 10.40 כ"הס          
הפוס יקזנ 40 כ"הס          

      
ת ו ב ח ר  ם ו ק י ש  50 ק ר פ       
/ ש י ב כ  ן י ב  ה ס י נ כ  ת ו ב ח ר  ם ו ק י ש  10.50 ק ר פ  ת ת       
.ם י מ ל  ה ס י נ כ  ת ו ג ר ד מ ל  ה ב ח ר       
יבועב תוגרדמ / ליבשל ךשמהב המלשה ןוטב תקיצי     05.01.0050

                  100.00 . מ"מ 002X002X8 רטוק ןויז תשר ללוכה מ"ס 01 ר"מ   
.םימל הסינכ תוגרדמל הבחר / שיבכ ןיב הסינכ תובחר םוקיש 10.50 כ"הס          
תובחר םוקיש 50 כ"הס          

      
ה ב י א ש  ת נ ח ת  ח ט ש מ  ק ו ז י ח  60 ק ר פ       
ה ב י א ש  ת נ ח ת  ח ט ש מ  ק ו ז י ח  10.60 ק ר פ  ת ת       
ללוכה הנחתה חטשמ ףקיה יצחל תיקלח הריפח     06.01.0010
תרוגח תקיצי + ןויז תוטומ תרישק + הדלפ יצוק ןוגיע      

                    1.00 'פמוק . ףושח ןוטב רמג תיפקיה קוזיח  
הביאש תנחת חטשמ קוזיח 10.60 כ"הס          
הביאש תנחת חטשמ קוזיח 60 כ"הס          

קובץ: שיקום חופים - לעבודה   .../005 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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6191958-40    תרנכ םירע דוגיא
 

22/02/2023
דף מס':     005 הפוס יקזנ םוקיש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ט ל פ ס א ו  ש י ב כ  ה נ ב מ  01 ק ר פ       
. ס ו ר ה  ש י ב כ  ה נ ב מ ל  י ל ל כ  ם ו ק י ש  10.01 ק ר פ  ת ת       

                1,000.00 תיתש קודיה רטמ  10.01.0002
      
יולימ תודוסיל תחתמ וא שיבכ הנבמל 'א גוס עצמ     10.01.0005

                  400.00 קודיהו רוזיפ ללוכ מ"ס 02 דע לש תובכשב ק"מ   
      
2.1-8.0 לש רועישב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ     10.01.0010

                1,100.00 ר''מ/ג"ק ק"מ   
      
52.0 לש רועישב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ     10.01.0040

                1,100.00 ר''מ/ג"ק ר"מ   
      
מ"ס 5 יבועב טלפסא ןוטבמ תרשקמ הבכש     10.01.0042
מ"מ 52 ילמיסקמ לדוג טימולוד ןבא םע תבורעתמ      

                1,100.00 קודיהו רוזיפ תוברל ,GP 01-86 ןמוטיב ,)1"( ר"מ   
      
יבועב טלפסא ןוטבמ םישיבכב הנוילע תאשונ הבכש     10.01.0043
ילמיסקמ לדוג טימולוד ןבא םע תבורעתמ מ"ס 4      
רוזיפ תוברל ,GP 01-86 ןמוטיב ,)2/1"( מ"מ 5.21      

                1,100.00 קודיהו ר"מ   
. סורה שיבכ הנבמל יללכ םוקיש 10.01 כ"הס          
טלפסאו שיבכ הנבמ 01 כ"הס          

      
ח ט ש  ת כ מ ו ת  ה ע ל ס מ  11 ק ר פ       
ש ד ח  ש י ב כ  ת כ מ ו ת  ה ע ל ס מ  10.11 ק ר פ  ת ת       
לקשמ ,ןבאה לדוג - שדחמ העלסמ תיינבו קוריפ     11.01.0010

                  300.00 טרפב עיפומכ ןבאה גוסו ילוגסה ר"מ   
      
יתלזב ןבאמ םיעלסה תקפסא תוברל העלסמ תיינב     11.01.0020
תיעבט עקרק קמועל דוסי ללוכה יתלזב רוקממ ינשוג      
העלסמ תיינב וא/ו הריתח תעינמל      
הבוגבו והשלכ עופישב תיביטקורטסנוק/תיכנא      
חפנו עלסה גוס ,עלסה לש ילוגסה לקשמ - והשלכ      

                  500.00 םיטרפב עיפומכ היינבל עלסה ר"מ   
שדח שיבכ תכמות העלסמ 10.11 כ"הס          
חטש תכמות העלסמ 11 כ"הס          

      
ד ב ו כ  ר י ק  ת י י נ ב  21 ק ר פ       
ר ח מ ו ת י ש  ן ו י ז  ל ז ר ב  ם ע  ד ב ו כ  ר י ק  10.21 ק ר פ  ת ת       
ד ר פ נ ב       
,ריקלו דוסיל רפעה תודובע לכ תא ללוכ דבוכ ריק      
שרדנה לכו םיזקנ ,םירפת ,ריק ,דוסי ,רזוח יולימ      
דבוכ ריק הבוג תדידמ .ריקה לש םלשומ עוציבל      
.ריק דוסי תיתחתמ הניה      
      
      
      
      

10.21 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: שיקום חופים - לעבודה   .../006 4434889-4063 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



6191958-40    תרנכ םירע דוגיא
 

22/02/2023
דף מס':     006 הפוס יקזנ םוקיש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
דדמיש ינכטואיג דב יבג לע קוצי היהי ריקה דוסי     12.01.0010
טקל ןבא תיינב ללוכ ריקה ףוגו דוסיה תקיצי .דרפנב      
תיזחב םינפ וד תיינב ללוכה ,ןימזמה תריחבל      
% היהת יולימה תומכ ,ריקה לש תימינפה הנוילעה      
ריקל ןהו דוסיל ןה ןוטבה גוס - ןבא אלל ןוטב 001      
שאר ,הנוילע הדוגח ללוכ ריקה ,5" ךמוס 04-ב וניה      
,ןויז ללוכ דבוכה ריק .ףושח ןוטב רמג הייקנ ריק      
ריקל תונלזרבה תדובע ,דרפנב ודדמי ןויזה תוטומ      

                  320.00 .ריקה תרגסמב בשוחת ק"מ   
      

                    4.70 םינוש םירטק יפ לע ןויז תוטומ ןוט  12.01.0021
      
,ןבא ירבש תובכשל ,ןבא ירבש תודומעל תפיטע     12.01.0031
דבמ היושעה הפיטע .העלסמ וא ריק בגב תיזחל      
ר"מ/םרג 006 לש ילוגס לקשמ תלעב האלמ ינכטואיג      
יולימ רחאלו הדובעה ירוזאו ירלח לכב בלושי דבה .      

                1,000.00 ףוטיעה רגסיי ר"מ   
דרפנב רחמותיש ןויז לזרב םע דבוכ ריק 10.21 כ"הס          
דבוכ ריק תיינב 21 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
  
כ"הס  

 יללכ כ"הס  
מ"עמ %71   
מ"עמ ללוכ כ"הס   

 
 
 
 

____________                     _______________________________
ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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  ה'מסמך 
 תוכניות ורשימת תוכניות 
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  רשימת תוכðיות: 
  

6-1T –      וחהðר כובד יק      ת  

6-2T –     קיר כובד       ופרטיםחתכים  

6-3T –     כובד קיר     לאורך  חתך  

6-4T –     כובד יר ק       2לאורך חתך  

4-13T –  וחהðמסלעה       ת  

4-13-1T   -  וחהðמסלעה       2ת  

4-13-2T –   מסלעה     פרטים  
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  ו'מסמך 
 חיו החוזה על נספ
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  ה ס כ ם 
  __ שðת ________ _ ביום ____ לחודש _____ב____אשר ðערך וðחתם 

  

  איגוד ערים כיðרת   בין :

  בית מכבי אש, צמח, עמק הירדן  

  0675222-04:  ספק   8591910-04: טלפון  

  )"המזמין"(להלן:   

  מצד אחד                 

  

  _______________ _________ ___   לבין:
  

    ____ ______________ ___כתובת:   
  

  _________ טלפון: ____________  
  

  ___________ פקס: ___________  
    
  )"הקבלן"(להלן:                                 

  מצד שðי                 

  

  

  

מעו והמזמ         הואיל שללבצע  ðין  ין  בחושיקום    :עבודות  סופה  כיðרת פי  ðזקי  ערים  הקשור    וכל  איגוד 

כמפורט  בכך  ז  והכרוך  מכרז ה  בחוזה  מסמכי  יתר  ובכל  ðספחיו  על  הליך    להלן  (עם  פומבי 

ðוסף)   כיðרתשיקום    05/2023מס'  תחרותי  ערים  איגוד  בחופי  סופה   :(להלןהרצ"ב    ðזקי 

  ;)מכי המכרז""מסמחוזה זה הימðו (להלן:  דלק בלתי ðפר, המהווים ח)קט""הפרוי

  ;ביותרת בצוע גבוהה פרויקט יבוצע ברמן המזמין שהווברצ  והואיל

שיקום    05/2023מס'  פומבי (עם הליך תחרותי ðוסף)    מכרזבקיבל הודעת זכיה מותðת    והקבלן  והואיל

כיðרת ערים  איגוד  סופה בחופי  בפ  ðווברצו   ðזקי  העבודות הכרוכות  כל  והכל  רויקט  לבצע את 

  );ת""העבודו -(להלן  מסמכי המכרזבהתאם למפורט ב

וק  והקבלן מצהיר כי היðו  לאיוהו ובעל הכישורים, המיומðותלפי הסבלן רשום על פי דין  ,  יווג הðדרש 

לצורך ביצוע  הידע המקצועי, הטכðי הארגוðי והפיððסי וברשותו כח האדם והאמצעים הדרושים  

  המקצועית הגבוהה ביותר;  ה ברמההתחייבויותיו, על פי הסכם ז 

שו  והואיל המכרזים  המזמיןועדת  כהצעב  ל  הקבלן  הצעת  את  במכרז   החרה  ה  הזוכה    עבודות לביצוע 

  כמפורט להלן בהסכם זה; 

בלבד  והקב  לוהואי רשות  בר  היðו  הפרויקטחובלן  שבתחום  וההרשאה    פים  העבודות,  יבוצעו  בו  אשר 

לט  הישðיתðה  במכרז  זכייתו  במסגרת  לובתו  העבודות  ðה  ביצוע  הðחיותיו  צורך  ולפי  של  בלבד 

    המזמין;

תקציבים קיימים    ומם שלאי מתלה/מפסיק שהוא קיðמותðה בת  צועו של הסכם זהוקפו וביתו  והואיל

ו/או מטעמה עבור הפרוייקט והעבודות כולן ו/או כל חלק  או קבלת מימון ותקצוב מהמדיðה  ו/

א יועברו למזמין, אזי  לא תהיה  כולו או כל חלק ממðו, ל במידה והמימון ו/או התקצוב  מהן  וכי

  זמין, בגין כך.משה כלפי הו טעðה ו/או דריביעה ו/אתלקבלן כל 

  ;כמפורט להלן בהסכם זהים חפצים להסדיר את יחסיהם והצדד  והואיל
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  לפיכך הוסכם, הותðה והוצהר על ידי הצדדים כדלקמן: 

  כללי 

1.  

זה    .א להסכם  והðספחים  הת המבוא  במבוא  וכן  כמפורט  המתלה/מפסיק  חלק  ðאי  ðפרד  בהיðם  לתי 

 איו. ð הימðו ובחזקת ת

  ן משתמעת בברור כווðה אחרת. ם כא ים הפרושים שלצידם, אלאאחים הב בהסכם זה יהיו למוð  .ב

  איגוד ערים כðרת, לרבות ðציגו/ מי מטעמו.  - "המזמין"  

כים להם ו/או על שטח אחר  ם הסמווד ערים כיðרת ו/או השטחיחופי הכיðרת של איג  –  "האתר"

  עפ"י דרישת המזמין. 

שימוðזמין  דס המðמה  -"  הפרויקט  "מðהל מי  במקוו/או  לעמה  המזמין מעת  ידי  על    . ðהלמל  ת,ו 

כוחו המקצועי של המזמין בפרוייקט והקבלן יקבל באמצעותו בלבד את  -היðו בא  הפרויקט  מðהל

  בקשר עם ביצוע העבודות.  כל ההוראות והתכðיות

או עבורו  בשמו    הפועל  של הקבלן ו/או גורם אחר  לרבות כל קבלן משðה מטעמו  -  משðה"  "קבלðי

,  קבלן להעסיק קבלðי משðה כאמורה  ו חייב אתא   רתיו חלק מהן, אם המזמין הא בודות  בביצוע הע 

  או שהעסקת קבלðי משðה כאמור ðדרשה מראש במסמכי המכרז. 

  

מוסר   .2 העבוד המזמין  ביצוע  את  לקבלן  והקבזה  במלואן  ות  העבודות  את  לבצע  עצמו  על  מקבל  בלן 

  ה וðספחיו. סכם זה ובמועדן בהתאם להוראות  

  
  מכרז המסמכי 

, חתומים ע"י הצדדים, מהווים חלק עיקרי ובלתי ðפרד  ין שלא צורפווב  פו, בין שצור מסמכים דלהלןה .3

  מן ההסכם: 

  ם הבאים: ההזמðה להציע הצעות מורכבת מן המסמכי

  לן, לרבות מסמך ההזמðה להציע הצעות על כל ðספחיו: של הקבהצעתו    מסמך א'

  עה צופס ההבðת תðאי ההזמðה וט שור היא - 1טופס מס' 

  דבר זכויות החתימה של החותמים על ההצעה. ד ב ו"אישור ע - 2מס' טופס

  ðוסח ערבות בðקאית.  - 3טופס מס' 

  גופים ציבוריים. תצהיר עפ"י חוק עסקאות  - 4טופס מס' 

  בוטל מ – 5 טופס מס'

  מבוטל   -6טופס מס' 

  ווך.יהצהרה בדבר אי קבלת דמי ת  -  7טופס מס' 

  זה. חולעמידתו בתðאים לחתימת   המציע  תצהיר - 8טופס מס' 

  .אישור על ביצוע עבודות בהתאם למדיðיות איכות הסביבה – 9טופס מס' 

  . יםהצהרה בדבר היעדר ðיגוד עðייð -10טופס מס' 

  . לחוברת המכרז 8.1.4לעðיין סעיף   מליציםרשימת מ -11טופס מס' 

  

של     מסמך ב' הסטðדרטי  מבðה  משלת  מהחוזה  לביצוע  קב ישראל  מדף  לע"י    3210ן 

  . איðו מצורף –) 0520  יל(התשס"ה אפר
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המפרט הכללי לעבודות בðיין של הועדה הבין משרדית (אוגדן כחול) על כל פרקיו     מסמך ג'

אחרים,הרלווðט כללים  ומפרטים  בהוצאתם    00פרק    לרבות  יים  מוקדמות 

מחירים ותכולת  מדידה  אופðי  כולל  אלה  המצור  העדכðית  לפרקים  יðו  א   –פים 

  .רףומצ

  ים כלליים. תðא ו  מוקדמות    1-מסמך ג'

  מפרט טכðי מיוחד            2-מסמך ג'

  כתב הכמויות   מסמך ד'

  חוזה               מסמך ו'

  ביטוח.    ðספח  -  ð1ספח 

  ערבות הביצוע.  -  2פח ðס              

  ערבות הבדק.  -  ð3ספח                

  לðי משðה.קת קב סהע - ð4ספח   

  בטיחות   מסמך ז'

  

  ןבל הצהרות והתחייבויות הק

  קבלן מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן: ה .4

ת לשביעות  כי הוא עיין בהסכם על ðספחיו, וכי חתם על הסכם זה לאחר שðמסרו לו מלוא ההבהרו  )א(

בכל הקשו לתðא רצוðו  ומביצועןר  מהן  והמשתמע  לעבודות  כל הבדיקות    י ההסכם,  ביצע את  וכן 

רז ובטרם חתם על הסכם  למכו  ת בטרם הגיש את מועמדות ות ואחר, משפטיות, תכðוðיודרשותðה

 זה ובהתאם הוא מאשר כי אין כל מðיעה מטעמו לביצוע העבודות. 

או סייר בעצמו באתר  רזי  יעים שðערך במסגרת ההליך המכצ ר המהקבלן מאשר כי הוא ðכח בסיו  )ב(

את וערך  המזמין,  של  מראש  באישור  הðדרשות  הפרויקט  הבדיקות  באמצעות    בעצמו  כל  ו/או 

  תאם אין כל מðיעה מבחיðתו להתקשר בהסכם זה. ובהמומחים מטעמו,  

התחי  )ג( במכלול  לעמוד  ביכולתו  לכי  זה,  הסכם  עפ"י  בפרוייקט  יבויותיו  העבודות  ביצוע  רבות 

  .תðים שðקבעה להשלמת העבודו ת הזמובמסגר  רמה ואיכות מעולותבמלואן, במועדן וב

בצע את כל הבדיקות המקדמיות  יפרוייקט ובסביבתו וה  באתריבקר וא ה  ם תחילת העבודהבטרכי   )ד(

  '.הדרושות לשם ביצוע העבודות, לרבות ביצוע מדידות וכד

צאים  מהאחרים הðת בדרך שלא תפריע לעבודת העובדים ו/או הפועלים  כי הוא יבצע את העבודו  )ה(

פעו   יקטבפרויוהעובדים   בשיתוף  יעבוד  יתרלוכן  עם  ו/או    ה  המ ועל הפ הקבלðים  באתר,  ים  צויים 

שמבצע   אחר  גוף  כל  או  העבודה  מðהלי  עם  מועדים  לתאם  יידרש  אם  בין  הצורך,  שיעלה  ככל 

  . עבודות באתר

העבודות  )ו( את  יבצע  הוא  ו  כי  לפרוייקט  ðזק  ו/או  פגיעה  שום  תגרום  שלא  ו/או  /בדרך  למבðים  או 

חות הðדרשים,  הבטי   צעיאמעשה שימוש בכל  וי   שלישי  ו/או לתחולתם ו/או לכל צדחרים  ן א ילבðי 

לרבות ציות להðחיות הבטיחות של יתר הגופים העובדים באתר, להבטחת שמירה על עצמו עובדיו  

  ם באתר ובדרכי הגישה אליו. יויכל אדם אחר ו/או מבðה המצו/או 

  יקטהפרו   הלðשל מוללוחות הזמðים  ותיו  להðחיעבודות תחת פיקוחו ובהתאם  כי הוא יבצע את ה  )ז(

  .ום עם כל גורם חיוðי אחר באתר בו מבוצעות העבודותבתיא , ומוו/או מי מטע 

מו בין  ו/או מי מטע  הפרויקט  מðהלכי הוא ימלא אחר ההוראות אשר תיðתðה לו מעת לעת על ידי    )ח(

  וזה.  שהן כלולות בחוזה ובין שאיðן כלולות בח
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  סיון. י לי ððים ובעמ ביצוע העבודות פועלים מיווðו בכי הוא יעסיק על חשב  )ט(

ה  )י( כו ודועב כי  את  ת  גם  הללות  עבודות  הכל  החפירה,  החציביטון,  והקמת  סיתות,  בה 

  הðדרשות לבצוע העבודות.  הקוðסטרוקציות

ספחיו, וכן  ללות את כל העבודות המפורטות בהסכם זה על כל ðמובהר בזאת כי העבודות כוכמו כן   )יא(

בודות על  ע העיצו לבן ישיר או עקיף  רה באופולא פורטה במפורש ואשר קש  גם אםכל עבודה אחרת  

לעיל,   לגרוע מכלליות האמור  ומבלי  לרבות,  מעולות,  ואיכות  וברמה  במועדן  במלואן,  ידי הקבלן 

ה כל  והתקðה  אספקה  ,ובלהרכישה,  הðדרשי  של  וכו'  הציוד  האדם  כח  החומרים,  ם  המוצרים, 

ו  כאמור,  העבודות  ו/בכלל  לביצוע  עלות  ו/או  הוצאה  כל  תשלום א זה  חש  ו  על  מס,  ðו  בו ו/או 

  ריותו הבלעדית של הקבלן. ובאח

 כי הוא אחראי לאופן וטיב העבודות שתתבצעðה על ידו ו/או על ידי מי מטעמו.   )יב(
סמכוי מטעמו  כל  מי  ו/או  המזמין  מאחריותות  הקבלן  את  ישחררו  לא  זה,  בחוזה  ו  הðזכרות 

סול  ם יפובא,  העבודות. כמו כןביצוע    בלרבות אחריותו לאופן ולטיוזה,  ומהתחייבויותיו על פי הח

לתכðיות  הפרויקט    מðהל התאמה  אי  בשל  הקבלן  ידי  על  שðעשתה  עבודה  מתחייב    ',הðספח  כל 

העבוד  תקן להקבלן   בתוך  את  האמורה  ממ  48ה  על  שעות  לבצע  ו/או  כך  על  הוראה  קבלת  ועד 

יעשה כן רשאי    , וכיהעבודות הðדרשות לשם תיקוןחשבוðו את   לבצע את   הפרויקט  מðהלאם לא 

  וכל ההוצאות בגין כך יחולו על הקבלן.  ומו במקת העבודו

הא רשאי  י   י מטעמוו/או מהמזמין    כי אחת לשבוע ישתתף בישיבה אשר תיערך באתר הפרוייקט.  )יג(

לן  י הקבבין אם הביקורת תערך במשרד, כאמור לעיל ביצוע העבודותופן שוטף אחר קיום לפקח בא 

 . ן מלאבאופלה עוחייב לשתף עמו פקבלן מתהובין אם תיערך באתר, ו 

המזמין  )יד( אישור  את  לקבל  מתחייב  ובכתב   הקבלן  להעסיק    מראש  בכווðתו  אשר  משðה  קבלן  לכל 

  4בðספח  י חוזה זה לרבות ובמיוחד עפ"י המפורט  ק את קבלן המשðה עפ"י תðא וכי יעסי  בפרוייקט

  גועלפ"י המזמין, כדי  אושרו עיבהעסקת קבלðי משðה, ככל ואין    .העסקת קבלðי משðה  –לחוזה  

 ו לגרוע מאחריות הקבלן לפי הוראות הסכם זה והוראות כל דין. ו/א

ה של זכויות  לאמור בהסכם זה משום הפר  בהתאם  עבודה שתבוצע על ידומצהיר כי אין ב   קבלן ה  )טו(

מיד עם קבלת הדרישה    מיןמז ת המתחייב לשפות א  קבלןהישי.  יוצרים ו/או קðיין רוחðי של צד של

ðגב כל  ו/אוין  ליגרשיהוצאות    זק  למ  מזמיןמו  מטעמוו/או  ו/או    י  יוצרים  זכויות  של  הפרה  עקב 

 קðיין רוחðי כאמור בסעיף זה.

, פרט לפעילות  האתרו עיסוק אחרים בשטחי  שאסורה עליו כל פעילות א  מצהיר כי ידוע לו  הקבלן  )טז(

 .  תה להלן, כהגדר ה, בהתאם למטרת ההרשא המכרזתðאי ועל פי  זה  הסכםלו על פי   המותרת

כי הוא וכל הבאים מטעמו ימלאו ויבצעו את הוראותיהם של כל חוק, תקðה, צו  יב,  תחימ  הקבלן  )יז(

מתחייב שהוא וכל    הקבלן לעת.  ðתיðתם ו/או תוקפם, מעת    , כפי לעבודות באתראו חוק עזר בקשר  

יע לא  אהבאים מטעמו  ממðו  בכל חלק  או  בחוף  בקששו  להווו  העלול  דבר  כל  אליו  א  תר  ו  מפגע 

  . ו/או ליישובים או בעלי העסקים הסמוכים לחוף  י ðוחות לציבוראו א זק ð מטרד או לגרום

יהא חייב לעמוד    להתקשר איתו  הקבלןשיבחר    ו/או מי מטעמו ו/או כל ספק או קבלן משðה  הקבלן   ) יח(

  יש צורך בכך.ידה ו, במ 1953- וק התקðים, תשי"גבכל התקðים הישראלים בהתאם לח

ה   )יט( כי  לכך  מודע  מתקהקבלן  זה,  הסכם  ðשוא  בסביבת  עבודות  פעיל  חופי יימות  אם  רחצה  גם  ים, 

  את החופיםבמהלך ביצוע העבודות עשויים לפקוד ו,  שלא במסגרת עוðת הרחצההעבודות מבוצעות 

ובה  רבים,  ורוחצים  לקיים  ðופשים  כלהוא  תאם מתחייב  בכל    את  הרלווðטיות  הðחיות הבטיחות 

  ין. עות רצוðו של המזמ ות לשביהעבוד , עד להשלמתתקופת ההתקשרות
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היð  לעיל  4סעיף   ו/או הפרת הוראה מהוראותיו  מעיו  על סעיפי המשðה שבו  והפרתו  קרי ההסכם 

 תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
  

  טיב, איכות ועמידה בדרישות החוק

  :בלןצוע העבודות מתחייב הק בבי .5

וב  .א בחריצות  במיומðות,  בזהירות,  מעולה,  ברמה  העבודות  לפי לבצע את    ות המזמין הורא  שקידה, 

ו היועצים  מðהל/ו/או  מðהלרצ  עותולשבי  הפרויקט  או  ו/או  המזמין  של  המלאה  ,  הפרויקט  וðו 

 כאמור.  ולדאוג כי עובדיו ו/או כל הבא בשמו ו/או מטעמו יבצע אף הוא את העבודות

וזה, או  מיד עם פתיחתן של תעלות או חפירות הדרושות על פי הח  ל הפרויקטמðה ללהודיע בכתב    .ב

הוראות מיידית. לאחר  לת  קב  הטעוðה תשומת לב ו/או  אחוזה סיבה כלשהיע בהמשך התופי  אם

ימים מתאריך קבלת    7תוך    המðהל, עליו לחכות להוראות  מðהל הפרויקטשהודיע הקבלן על כך ל

 עה.  ההוד

לי  צרים מעולים אשר יתאימו להסכם ולדרישות התקן הישראלי ויהיו בעבמולהשתמש בחומרים ו  .ג

תקן   סיתו  השגחה,או  ישר  מן  תקן  המת אובהעדר  ומוצרים  חומרים  האירופאי  ים  אימ לי  לתקן 

 בדרגה הטובה ביותר. 

ש  .ד דגם  או  מוצר  של  החלפתו  שווה כי  דגם  או  במוצר  הכמויות  בכתב  מדויק  תעבור    תוארו  ערך, 

שות  גי האיגוד ורק לאחר שיתקבל אישורם בכתב ומראש, יהא רשאי המציע לעלאישורם של ðצי 

בדגם   במוצר או  להחליף את המוצר או  שימוש  אישור  יתקבל  שלא  במקרה  כאמור.  שווה הערך 

 .במסמכי המכרז ללא כל שיðוי  הדגם, שתואר על המציע להשתמש במוצר כפי שהוגדר 

ו/או חיקוק ו/אלהשיג על חשבוðו כל אישור ו/או כל היתר ול  .ה ו תקן, לרבות  עמוד בדרישת כל דין 

הבטיח בעפקודת  תש"לות  חדש)  (ðוסח  השירותים  -1970בודה  סוג  ועל  העבודות  על  החלים   ,

  זה. םעל ידו בהתאם להוראות הסכתðים הðי

על קיום כל הוראות הבטיחות החלות בקשר    העבודות ד במהלך כל תקופת  מתחייב להקפי  הקבלן 

בעם   כלאתר  ביצוען  להוראות  ודין    בהתאם  זה  הסכם  להוראות  לגרוðובהתאם  מבלי  ע  ספחיו. 

הישמע ולקיים את הוראות הבטיחות כפי שימסרו לו מעת לעת על ידי  מתחייב ל   קבלןה ,  מורמהא

האי של  הפיקוח  ויחידת  האיגוד  לðציגי  כדי  בכך  אין  ואולם  את  גוד,  לשחרר  ו/או    הקבלןגרוע 

והוראות    הגðה הðדרשים על פי ההסכםות והבכל אמצעי הזהיר  מאחריותו והתחייבויותיו לðקוט

   ת.שות מוסכמל רת כהðחיוכל דין ו

מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת הוראה מהוראותיו  משðה שבו היðו  עיפי הלעיל על ס   5סעיף  

  תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

  

  

  סמכויות ðוספות של המזמין 

6. ðתוðה המזמין  מסמכויות  לגרוע  עלי מבלי  להוסיף  במטרה  אלא  חוק,  לפי  לו  כי  ות  בזאת  מובהר  הן 

לבחורשא המזמין   דעתו,  שיקול  עפ"י  ביצוע  י,  לצורך  בחוזה  כהגדרתם  אחרים,  קבלðים  ת  עבודור 

 .  פרויקטאחרות באתר ה
שיחליט   העבודותבמקרה  פיצול  על  המזמין  החליט  שוðי  ו/או  קבלðים  יפעל  ם,  בין  בלבד  המזמין 

הקבלðי בין  והלתיאום  העבודות,  באתר  השוðים  הðחיו ם  פי  על  יפעל  וב קבלן  המזמין  של  התאם  תיו 

  . עו על ידושייקב ללוחות הזמðים
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"פ  עם כל אחד מהקבלðים האחרים לביצוע העבודות האחרות, ע  קשראי להתזמין בלבד יהיה אחר מה

  . ךרישה ו/או תביעה בקשר לכהיה לקבלן כל טעðה ו/או דשיקול דעתו הבלעדי ואין ולא ת

  
  הזמðת שיðויים ע"י המזמין  .7

יהא    .א העבודות  ביצוע  במהלך  עת  שיðויים  מזמיהבכל  לבצע  רשאי  העבודוו בתכðן  של  המקורי  ת  ן 

 ) ובלבד שהודיע על כך לקבלן בכתב. "השיðויים" -ן  (להל

 . הפרויקט  ת מðהלהקבלן מתחייב לבצע את השיðויים, ובלבד שקיבל על כך הוראה בכתב מא  .ב

מהושיðויים    .ג הðובלתי  שיðויים  או  העבודות  בביצוע  פגם  מחמת  ðחוצים  שיðויים  או  עים  ב תיים 

גלו לקבלן בפרוייקט או מדרישות  שהתתðאים  מוצרים לקויים או מורים  מעבודה לקויה או מחומ

י לשמר  או מי מטעמו כד  הפרויקט  ðוספות של כל רשות מוסמכת או שיðויים הדרושים לדעת מðהל

ביצוע   את  ליעל  ðוספים,  העבודות  או  חומרים  או  עבודה  של  השקעה  דורשים  שלא  שיðויים  או 

 . וספתהקבלן ללא כל תמורה ð ע"י  יבוצעו 

מובה  .ד ספק  הסר  כי  למען  ואשר  רק  ר,  לעיל  (ג)  ס"ק  בהוראות  ðכללים  איðם  אשר  שיðויים  בגין 

מðהל לדעת  המזמי  הפרויקט  מצריכים  של  דעתו  שיקול  בסיס  ו/או  השקעה    , ןועל  עבודה  של 

זכא  יםחומר הקבלן  יהיה  עלðוספים  תקבע  אשר  ðוספת,  תמורה  אלה  עבור  לקבל  מðהל  י    ידי 

 . להלן 14ובסעיף  'דבמסמך ות ומחירים כמפורט כמוי  מכפלתעל פי  הפרויקט

הק  .ה הביצוע    בלן ראה  תקופת  תוך  עבודתו  את  יסיים  לא  כאמור  שיðויים  מביצוע  כתוצאה  כי 

למðהל לפðות  רשאי  הוא  יהא  להלן,  הביצו  כהגדרתה  לתקופת  אורכה  של  לבקש  בקשה  כל  וע. 

ות  הקבלן להארכת תקופת הביצוע   שבועלמי מטעמו תוך  או  ט  פרויק המסר למðהל  י תהא בכתב 

יכריע בכל בקשה כאמור ובמקרה ויקבע כי    הפרויקט  מðהלם.  שיðוייבו ðדרש לבצע את ה  ד מהמוע

 ה לה יהיה זכאי הקבלן. רכקופת ההאתהקבלן יהיה זכאי להארכת תקופת הביצוע יקבע גם את  

יהיה    .ו שלב  בכל  כי  בזאת  מוסכם  ספק  הסר  להגלמען  או  לצמצם  רשאי  אהמזמין  היקדיל  ף  ת 

לקבלן   ולהודיע  הוא  בהעבודות  כי  בכתב  אהודעה  במבטל  מהעבודותת  חלק  של  או    יצוען  (כולן 

, ין כל  בגאשר הקבלן התחייב לבצע על פי הוראות ההסכם על ðספחיו או מוסיף עליהם.    חלקן) 

בהיק כאמור  חישיðוי  הקבלן  יהיה  הימðו  כתוצאה  אשר  העבודות  יותר  ף  או  פחות  להשקיע  יב 

עליו    ו/או  ומריםח שהיה  על אלה  פי ההיקף  לעבודה  על  או    של  המקוריהשקיע  יופחת  העבודות 

, על פי מכפלת כמויות ומחירים  הפרויקט  יוגדל חלק יחסי מהתמורה בשיעור שיקבע על ידי מðהל

 . להלן 14ובסעיף    ' ד מסמך -בכתב הכמויות   רטכמפו

כל חלק    בודות ו/או השיðויים ו/אווע העמביצ  שום תðאי לעכב ו/או לחדולהקבלן לא יהיה רשאי ב  .ז

אי הסכמתו לערך   כו של השיðוי ו/או הארכת תקופת הביצוע ו/או מחמתער קביעת מהם מחמת אי 

מðהל ידי  על  שðקבעו  כפי  מ מ  ו/או  הפרויקט  השיðויים  לקביעת  הסכמתו  אי    הפרויקט  ðהלחמת 

ו/או מחמת חילוקי דעובקשר לבקשתו להארכת תקופת הבי ן המזמין לגבי שיעור  ו לבית ביð צוע 

ðוייםי בתמורה כתוצאה משו השיðמור לעיל. הקבלן יהיה חייב בכל מקרה להמשיך ולבצע את  כא  י

ובהתמ ברציפות  ðספחיו  על  ההסכם  הוראות  פי  על  התðגדויותי   דההתחייבויותיו  את  ו  ולהעלות 

או בפðי הבורר  קט  הפרוימðהל  ו ביðו לבין המזמין בפðי  ו/או חילוקי הדעות מכל מין וסוג שהתעורר

 העבודות. צועלמת בילן וזאת רק לאחר השההðזכר ל 

במקרה של ביצוע שיðויים ומסירת הודעה על כך על ידי המזמין בהתאם לאמור לעיל, לקבלן לא    .ח

טעðות כל  טרוð/ו  יהיו  ו/או  תביעות  שיידרו/או  העבודות  או  השיðויים  לאופי  בקשר  לבצע  יות  ש 

  .יותב הכמומחירים הקבועים בכתהבכל תחום אחר, ולא לגבי  ו/או תכðוןבעקבות השיðויים ב 
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  לעיל על סעיפי המשðה שבו היðו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת הוראה מהוראותיו  7סעיף  

  כם.הסתהווה הפרה יסודית של ה

  

   הסכםתקופת ה . 8

ורצוף  שוטף  אופן  להתקדם בהן בו תחלת עבודה  עפ"י צו המתחייב להתחיל בביצוע העבודות  ן  הקבל

    תחלת עבודה.צו ה מתן יוםמ  חודש ימים קלðדרישל מן זבתוך פרק ולהשלימן 

  . )"תקופת ההסכם" ו/או "תקופת הביצוע"(לעיל ולהלן יחדיו:  

  .ת ימי גשם בעוðהת וכוללמובהר בזאת שתקופת הביצוע מתחשב

תקו תיðתן  לא  כי  מובהר  להלן,  האמור  העבודולמעט  לביצוע  "גרייס"  והקפת  חייב  ת  יהא  בלן 

  . עהשלימם בסיום תקופת הביצול

  ן אחריות וðזיקי .9

לכל ðזק מכל מין ו/או סוג שהוא, לרבות כל ðזק גוף או רכוש אשר  די  האחראי הבלעקבלן יהא  ה  .א

רויקט ו/או לכל צד ג' אחר ו/או לרכושם של  למזמין ו/או לפ  , לרבותיגרמו, לכל אדם ו/או תאגיד 

מטעמ מי  ו/או  מאלה  אחד  כתכל  העם,  מביצוע  עווצאה  ע"י  ו/או  ידו  על  קבלðי  בבודות  ו/או  דיו 

, לרבות ðזק שיגרם ע"י קבלן ביצוע העבודות הðוספות  י מטעמו המועסקים על ידוðה ו/או מ המש

ל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או קבלðי  ל רשלðות או מחדוצאה מכ או כת  כהגדרתן במסמכי המכרז,

 שלו ו/או מי מטעמו. המשðה 

ובטחואחרא  הקבלן  .ב לשלומם  המוי  ו/או  עובדיו  כל  של  ו/אעðם  ידו  על  הסקים  בשו  רותו  ðמצאים 

ומתחייב לשלם כל ðזק או פיצוי המגיעים ו/או שיגיעו על פי כל דין לכל עובד ו/או לכל אדם אחר  

ðזק  בשירותוהðמצא   מכל  ב  כתוצאה  כלשהם  חבלה  ו/או  תאוðה  ו/או  אובדן  ביצוע  ו/או  מהלך 

 ם בתקופת הבדק. ביצוע התיקוðי במהלךהעבודות ו/או 

על ידו או על ידי מי מטעמו לכביש, דרך, שביל, רשת   ול שייגרםקלקי לכל ðזק ו/או  א הקבלן אחר  .ג

וציðורו  טלפון  טלגרף,  חשמל,  תיעול,  ביוב,  ערוץ,  להעברמים,  מובילי ת  או  דלק  על  ת  אחרים  ם 

וכיו" קרקעיים  תת  ו/או  העבודות,  קרקעיים  בצוע  כדי  תוך  שב  הקלקבין  ו/או  ðגרמו  הðזק  ול 

וע העבודות, ויתקן על חשבוðו הוא באופן יעיל  מראש לביצ וי  מעשה הכרחי ורצ  ו באקראי ובין שהי

מðהל  של  רצוðו  ולשביעות  רשות    הפרויקט   ביותר  או  אדם  כל  הטפולהמוסמכיושל  על  לפקח    ם 

כðיות עדכðיות  כות תמראש לקבל מהרשויות המוסמברכוש שðזוק כאמור לעיל. על הקבלן לדאוג  

 דות.    עבוהעוברים באתר ה  םקרקעיי  -על כל הקווים התת 

 הקבלן מתחייב לבוא בðעלי המזמין אם ייתבע האחרון בתביעה בגין אחד הðזקים דלעיל.   .ד

המזמין בגין כל תביעה ו/או דרישה שהוגשה  ת באופן מלא את  ת ולפצוהקבלן מתחייב בזאת לשפו   .ה

סכוםכ בכל  ו/או  המזמין  באשר    ðגד  לחובתו  לרבות  ייפסק  דלעיל,  לðזקים  משפט  ה קשר  וצאות 

 ן כל הוצאה וðזק אשר יגרמו למזמין כתוצאה מהðזקים דלעיל.  ו"ד, ובגיט ע ושכ"
זה לעיל, שילם המזמין דין סופי של בית    כלשהו על פי פסק תשלום    בכפוף לאמור בסעיף משðה 

ין ו/או על פי הסכם  מוטלת על פי הדעליה  בין בעילה אחרת שהאחריות  משפט בין בעילת ðזיקין ו

 יום מתאריך קבלת דרישתו של המזמין.    45למזמין תוך   ן להחזירוקבל הקבלן, מתחייב ה זה על

ל דין ו/או על פי  ל הקבלן על פי כריותו ש) לעיל כדי לגרוע מאח ה(  -אין באמור בהוראות ס"ק (א)  .ו

אשר המשðה  קבלðי  של  לבצ  הסכם  הקבלן  ידי  על  העיועסקו  כל  וע  ו/או  לðזק  בודות  מהן  חלק 

 על כל ðזק כזה. את המזמיןות ו/או מחובתם לשפ האמור דלעיל 
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  ה ישיר  פעילות  לכל   בקשר  שיגרם  שהוא   וסוג  מין  מכל  ðזק  לכל  אחראי  יהיה  לא  המזמין   כי,  מובהר  .ז

או  /ו  לשיפוי  זכאי   יהיה  המזמין.  זה  הסכםפי  - על  השירותים  מתן  מסגרתב  המתבצעת  עקיפהאו  /ו

  . בפועל תשלומה עם, הז בהקשר שיידרש םלתשלו דרישהאו /ו תביעה ןבגי  המפעיל מאת  יצויפ

  לעיל כל סעיפי המשðה שבו היðו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת הוראה מהוראותיו,   9סעיף  

  דית של ההסכם.רה יסותהווה הפ

   יטוחב . 10
ח כמפורט  ר הוראות הביטוא אחו/או הסכם זה, הקבלן ימל מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי דין 

יציג בפðי המזמין את אישורי קיום הביטוחים  זה, וכן    סכםלק בלתי ðפרד מהחהמהווה    1בðספח  

    ג'.- 1ב', -1א' ,  -1כðספחים הðדרשים והמצורפים 

  יומן עבודה .12

יה  .א בשלושה העתק קבלן  מכין  ירשום הקבלן  בו  עבודה אשר  יומן  לפחות,  כל  ים  ביומו את  יום  די 

הðהפרטי בי ם  למהלך  מתחייוגעים  הקבלן  העבודות.  שיי  בצוע  הפרטים  עלרשמשכל  ביומן  ידו  -ו 

   העבודה יהיו ðכוðים וישקפו במלואם את מהלך ביצוע העבודות.
פ לרישום  בðוסף  הצורך,  לפי  ישמש,  למתן  רטי העהיומן  גם  היומן  בודות,  לקבלן.  בכתב  הוראות 

  ן גישה אליו בשעות העבודהם בו תהיה לקבלבמקו, הפרויקט מðהל ות, במשרד יוחזק באתר העבוד

, בין בðוכחות הקבלן ובין  הפרויקט  מðהלאו    קבלןהידי  -ומן עלשתכתב בי  ראההמקובלות וכל הו

קבלן או מיופה כוחו או  ידי ה- ביומו על  די יוםשלא בðוכחותו, תחייב את הקבלן. היומן ייחתם מ

 .  מðהל הפרויקטלתימה יימסרו בשעת החמðו  ומקור היומן והעתק אחד מ  מðהל העבודות מטעמו,

  רשום הקבלן ביומן מדי יום ביומו פרטים כדלקמן:ור לעיל יהאמלגרוע מכלליות  ימבל  .ב

  דות. ע העבוידי הקבלן בביצו-מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים על   )1

והכמכמויות    )2 העבודות  לאתר  המובאים  למיðיהם  בביצוע  החומרים  שהושקעו  ויות 

  ו. או המוצאים ממð דות העבו

  בודות.עהציוד הðמצא באתר ה  )3

  וע העבודות.ציוד בביצ ש בהשימו  )4

  תðאי מזג אויר השוררים באתר העבודות.   )5

  תקלות והפרעות בביצוע העבודות במשך היום.   )6

  במשך היום.בביצוע העבודות קדמות ההת  )7

על  )8 לקבלן  שðיתðו  המ המזמיןידי  - הוראות  או  ה,  לרבות    המזמין  מטעם  המðהלðדס 

  ודות. ביצוע העבם בו לביצוע שיðוייא הוראות לעבודות ðוספות ו/

  בדבר מהלך ביצוע העבודות. מטעם המזמין המðהל, המהðדס או המזמיןהערות והðחיות   )9

יש בו כדי לשקף את  מטעם המזמין  המðהלס או  , המהðדזמיןת המשר לדעכל דבר אחר א  ) 10

  ודות. העב המצב העובדתי במהלך ביצוע

התכðיורישו  ) 11 כל  של  ושוטף  מלא  לקבלן,    תם  מספ  תוךשðמסרו  הסידוריים  ציון  ריהם 

  ומספר או סימון השיðוי. 

בין במועד    העבודה יורו לקבלן לרשום ביומן    הפרויקט   או מðהל   מזמיןהש כל פרט אחר    ) 12

  ים ובין באורח שוטף. מסוי

  לוח זמðים  . 13

  להתקדם בהן באופן שוטףדה  י צו התחלת עבועפ"   יב להתחיל בביצוע העבודותמתחי  הקבלן    .א

  צו התחלת עבודה.  מיום מתן  חודש ימים קלðדרישל  ך פרק זמןבתוורצוף ולהשלימן 
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  יקטל הפרולמðהשרות, יגיש  לגבי הזמðות עבודה במשך המשך תקופת ההתקכי  מתחייב  קבלן    .ב

, לוח  שהן בחופיםת כלכווðת המזמין לבצע עבודו  הודעה עלהמועד שתימסר לו  מ   מיםי  7בתוך  

מ העבו  וממוחשב  פורטזמðים  לו ותד לביצוע  יאו.  הזמðים  ע"י  ח  ובהמשך  הפרויקט    הלמðשר 

עבודה התחלת  צו  ייðתן  ב  לאישורו  מהקבלן  תוזמן  אשר  ועבודה  עבודה  כל  לגבי  משך  ðפרד 

 רות. תקופת ההתקש

 בוטל).  (  .ג

בי  .ד בגמר  ו/או  העבודות  בביצוע  עלעיכוב  כח  של  ðסיבות  עקב  היון  צוען  לא  לקבלן  יתה  יאשר 

מוסכם    ע"י הקבלן. אולם  ת הסכם זהו להפר א יחשב מðען ללעליהן והוא לא יכול היה    שליטה 

קופת ביצוע  בזאת כי במקרה והעיכוב המצטבר כתוצאה מכח עליון כאמור לעיל יאריך את ת

בהעבוד  יהיה    30  -ות  יותר,  או  אתיום  לבטל  רשאי  תעמוד   המזמין  לא  צד  ולשום    ההסכם 

   ר זה.ה כלשהי כלפי משðהו בהקשתביע

מ   .ה כל ספק  ומולמען הסר  כיצהר  יהודה, שומרון  ההתפתחוי   וסכם בזאת  והשיðויים באזור  ות 

בין אם הם תולדה   וכל הקשור לגורמים אלה,  ובסמוך אליהם  ו/או הסכועזה  מה  של הסכם 

ה ו/או כל  במקומת ו/או כל גוף אחר שיבוא  הפלשתיðי  המזמיðההי בין מדיðת ישראל לבין  כלש

בתוך אחר  להם  גורם  מחוץ  או  אזורים  תולדה  ובין    ,אותם  הם  אירועיאם  אחרים  של  ם 

הקשורים לאותם אזורים ולגורמים הפועלים בהם, לרבות התפרעויות, התקוממויות, הפגðות,  

ושיבסג בחירות  כרים,  "איðושים  המכוðה  ההתקוממות  ובכללם  אחרים,  כל  לשהם  תיפדה", 

פו בעתיד  ו יחריא ובין אם יתרחשו בעתיד ו/  בין אם הם מתרחשים כיום   חלקם  אלה כולם ו/או 

ו/או כל עילה אחרת להארכת תקופת הביצוע.  ין בהם ולא עליון  יהיה בהם כדי לשמש כח  א 

אפשרות התמדתם ו/או אף החמרתם והוא  אלה ולהיטב לגורמים    הקבלן מצהיר כי היðו מודע 

עוד העבודו  ðערך  ביצוע  תחילת  כבטרם  הדרוש  ת  כל  בידיו  שיהיו  לגרוע  ך  ומבלי  לרבות  לו 

האלמכל האמ יות  לעיל  הצימור  לצורך  צעים,  לו  הדרושים  האדם  וכח  החומרים  הכלים,  וד, 

   ם. עמידה בהתחייבויותיו על פי הסכם זה במלואם ובמועד

ו/או  סכם בזאת כי שיðויים כלשהם באפשרות העסקתם שהר ומוכמו כן מוצ  .ו ל עובדים זרים 

ובדים  ו/או העסקת עלהבאת  התליה או ביטול של מכסות  ארץ לרבות שיðוי, קיצוץ,ם לבהבאת

אין בהם  ם בארץ, בין אם הם מתייחסים לקבלן עצמו ובין אם הם ביטוי למדיðיות כללית  זרי

כ בהם  יהיה  עולא  כח  לשמש  ודי  הקבלן  /ליון  הביצוע.  תקופת  להארכת  אחרת  עילה  כל  או 

היטב   מודע  היðו  כי  שיðו למצהיר  של  התרחשותם  בטאפשרות  עוד  ðערך  והוא  אלו  ם  ריים 

היו בידיו כל הדרוש לו לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל  דות כך שית ביצוע העבותחיל

חייבויותיו על פי הסכם זה דה בהתלו לצורך עמיההיתרים, האישורים וכח האדם הדרושים  

 במלואם ובמועדם. 

יהא  מוס  .ז לא  הקבלן  כי  בזאת  עבורזכם  שהוא  כל  לתשלום  הפרשי    כאי  לרבות  התייקרויות 

בה ו/צמדה  פיגור  עיכוב  גין  וזאת  או  הביצוע,  לתקופת  מעבר  העבודות  בביצוע  איחור  ו/או 

 בכפוף לאמור לעיל. 

המזמין יהא רשאי, בכל עת ומכל סיבה    ורש כיוסכם בזה במפ למרות כל האמור בהסכם זה מ  .ח

מבלי י  שהיא  שהדבר  ומבלי  לðמק  להביאחצורך  זה,  הסכם  להפרת  או    שב  כולו  זה  הסכם 

ם, ובמקרה זה יהא הקבלן זכאי אך ורק לתמורה  יו  21של    בהודעה מראש  די גמרימקצתו ל 

בה מועד,  לאותו  עד  בפועל  שביצע  העבודות  בגין  לו  הכמ המגיעה  לכתב  כמפורט  ויות,  תאם 

 פיצוי ðוסף. (ו) להלן והכל בלא שיהא זכאי ל14בסעיף 
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  התמורה . 14

  כי :  ורט במבוא לחוזה זה מוסכםלתðאי המתלה/המפסיק כמפ  ףבכפו

העע  .א ביצוע  וקי בור  ולשביעות  בודות  במועדן  זה  הסכם  פי  על  הקבלן  של  התחייבויותיו  כל  ום 

מורה בגין עבודתו בהתאם  את הת  ן לשלם לקבלןרצוðו המוחלטת של המזמין מתחייב המזמי

והמהווה    ידו במסגרת הליכי המכרז   ל יות (מסמך ד') אשר הוגש ע להצעת הקבלן בכתב הכמו 

ðפרד   בלתי  זה המחלק  למעןסכם  בגין  הסר ספק    . מובהר  זכאי הקבלן  יהיה  לה  כי התמורה 

  המזמין   תב הכמויות., בהתאם למחירים בכביצוע העבודה בפועלביצוע העבודות תחושב לפי  

ל שיהיו במהלך  כקו, וכי הזמðות העבודה, כאיðו מתחייב לממש את כתב הכמויות, כולו או חל

   ובהתאם לצרכיו. ו הבלעדי ם לשיקול דעתן בהתאיקשרות, יקבעו על ידי המזמתקופת ההת

מוסכם ומוצהר בזאת כי התמורה היðה סופית ומוחלטת והקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום  

לת מעבר  להלןמורה,  שהוא  זה  בהסכם  שðקבע  כפי  ש,  אלא  מתחייב  כל  והקבלן  לדרוש  לא 

  שאיðן כלולות ספות, וובכתב על ביצוע עבודות ð  עט מקרים בהם הוסכם מראשמתשלום ðוסף ל

  .  ו/או בðספחיו בהסכם זה

למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי למרות האמור לעיל התמורה הסופית אשר    )1(

ל להסכם זה, כך שאם בפוע'  ד  מסמךעל כתב הכמויות  בוססת  לקבלן תהיה מתגיע  

  ל ידות המחירים הðקובים, מכ ו סופק מספר שוðה של יח אהתבצעה עבודה חלקית ו/

ו/או העבודות המðויות ו/או היחידות שסופקו בפועל    ר היחידותהשוðים ממספ  סיבה,

לתשלום    ה זכאיוהוא יהי כי אז תשתðה התמורה שתשולם לקבלן בהתאם,  '  ד  מסמךב

היחידו ו/או  בפועל  שבוצעו  העבודות  עבור  ורק  בלבד  בפועל  שסופקו  פי    זאתת  על 

  יר.חהכמויות, לאחר הפחתות המ  כתב -' ד מסמך

י ביחד ובðפרד, יעשו כל מאמץ ויפעלו בכל דרך, להוזלת ים בזאת כ צדדים מתחייב ה  

וטיבן, איכותן  שתפגעðה  מבלי  וזאת  והעבודות  ש  המערכת  הומבלי  מועד  ידחה 

  להשלמת העבודות. 

מפורש  )2( בזאת  ומובהר  רשאמוסכם  יהיה  המזמין  כי  לספקי,  ות  דעתו,  שיקול   לפי 

מ או  חומרים  כלים,  אובעצמו  הקשוריםצרים  זה: בעבודות    חרים  בסעיף  (להלן 

ידי "המוצרים" על  שסופקו  המוצרים  מחיר  התמורה  מן  יופחת  כזה  ובמקרה   (

ית והקבלן  אותםהמזמין,  הצדדים בפרוי  קין  בין  יוסכם  אשר  התקðה  במחיר  יקט 

הסכמ שלובהעדר  התקðה  מחיר  פי  על  אשריח  ה  דומה  מוצר  או  בכתב    ידה  ðכלל 

  . 'ד ח ðספ  -הכמויות 

ובו    ,חודשכל  ב  5-יום המה  יאוחר  ולאמדי חודש     ביðיים  יגיש הקבלן למðהל חשבון 

שביצע העבודות  מהן  באתר  יפרט  שהסתיי  בפועל  בסמוך  בחודש  הם  גשת לפðי 

כמויות  ב ההיðה פריט בכת  -עיף זה מובהר כי עבודה שבוצעה בפועל לעðיין ס  החשבון.

העבודה    יין בדיקתמור להלן לעð פוף לאכבאופן מלא ע"י הקבלן, וב  הושלם  ושביצוע

יבדוק את החשבון ויאשר אותו   הפרויקט   מðהל  ע"י מðהל הפרויקט מטעם המזמין.

כי אכןלאחר שהוכח להðחת דעת  פירט הקבלן  ביצע    ו  כל העבודות אשר  הקבלן את 

החשבון למזמין,   , יעביר המðהל את ויקטהפר  ם ולשביעות רצון מðהל בחשבון הביðיי

עד   הל וזאת  בו  25  -יום    הפרויקט,  ון הביðיים. באישורו של מðהלהוגש חשב  בחודש 

התמורה חשבון  על  ביðיים  תשלום  לקבלן  ישלם  של  המזמין  בשיעור  מהיקף   90%, 

  90  -לא יאוחר מ  את  על פי חישוב ערך העבודות שבוצעו כאמור, וז  המאושר,חשבון  ה

עם  יבוצע    יðייםבון הבשתשלום יתרת ח  .ðית המסשבוח  ה תום החודש בו הוגשם מיו
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מועד תשלום התמורה כאמור בסעיף להלן.    15החשבון הסופי, כמפורט בסעיף  סילוק  

המ של  הכללי  המðהל  באישור  היðו  כמזה  בזמין,  מוסר 1(ה)(3סעיף  פורט  לחוק   (

 .)וק""הח(בסעיף זה להלן:  2017- תשלומים לספקים, תשע"ז
  

  ) לחוק.(ז3יף ע להלן כדי לגרוע מהוראות סאין באמור לעיל ו

  60לצורך הסכם זה תהיה    "תקופת הבדיקה"מובהר כי  ) לחוק,  2(ח)(3סעיף  ף האמור בעל א

   .למזמין ע"י הקבלן ימים ממועד המצאת החשבון
, על  מיןיים, המאושרים ע"י המזלגרוע מן האמור לעיל, לא יעלה שיעור חשבוðות הביð   מבלי

  ות שביצע הקבלן.מהיקף העבוד  80%

כאי לתשלום התייקרויות, לרבות הפרשי הצמדה,  לא יהיה זרש כי הקבלן  ת במפואמוסכם בז  .ב

ל פי הסכם  לומם ע קבוע לתשלגבי התקופה מיום הגשת כל אחד מחשבוðות הביðיים ועד ליום ה 

ה לתשלום  זכאי  הקבלן  יהיה  לא  כן  כמו  לרבות הפרשיזה.  כל חלק הצ  תייקרויות  בגין  מדה 

 הביצוע.  או בתקופתוח הזמðים ו/גור בליודות שבוצעו על ידו תוך פמהעב

המלאכה    .ג לטיב  המזמין  של  אישור  או  הסכמה  משום  בו  אין  הביðיים  תשלומי  של  ביצוע 

 תם של חומרים.לאיכו בודות אושðעשתה בביצוע הע

ביצוע    .ד הפסקת  על  לקבלן  המזמין  בסעיף  הודיע  כמפורט  כתוצאה  (13העבודות  שלא  לעיל  ה) 

אותו חלק מהתמורה המגיעה   אך ורק את מזמין לקבלן ישלם ה ,הפרת ההסכם על ידי הקבלןמ

גמר, לידי  ההסכם  להבאת  עד  בפועל  ידו  על  שבוצעו  מהעבודות  חלק  אותו  בגין  כפי    לקבלן 

ה כפיפות להוראות הסכם זו/או מי שיקבע על ידו ב  הפרויקט  יקבע על ידי מðהל  תו חלקשאו

ים מכל  יצוי ðוספל תמורה או פאחר כ  םקבל מהמזמין ו/או מכל גורהקבלן לא יהיה זכאי לו

 מין ו/או סוג שהוא. 

ן: זה (להל   להסכם  (מסמך ד')ביצוע עבודות על ידי הקבלן אשר איðן מפורטות בכתבי הכמויות    .ה

מðי  ביואו באישור בכתב    רויקט פ) יעשה אך ורק באישור בכתב של מðהל הודות חריגות""עב

בכפוף לאישורן  חריגות,    ביצוע עבודותבגין    הלעיל. תשלום התמור  12עיף  העבודה כמפורט בס 

ד'   מסמךבכתב של מðהל המזמין כאמור, יעשה על בסיס המחירים המפורטים בכתב הכמויות  

במקרלהסכם   שמחי זה.  הה  בכתב  ðקובות  איðן  שסופקו  היחידות  ו/או  העבודה  כמויות  רי 

על בסיס קטלוג מחהתמד' תחושב    מסמך בעðף  ורה  בהפחתה    בðייה,הירים "דקל", המקובל 

 ים הðקובים בקטלוג, לא ישולם רווח קבלðי. מהמחיר 20%של 
המחי על  ראשי  קבלן  אחוזי  בגין  תוספת  תיðתן  לא  חריגות  הðקובעבודות  במרים  חירון  בים 

  דקל. 

הðחיו בסעיף  האמור  את  מבטל  לעיל  אחוזיהאמור  לקביעת  כלליות  במחירון קב   ת  ראשי  לן 

  דקל.

ומוס מוצהר  ספק  הסר  בזאתכלמען  שי  ם  הזמðת  ע"יכי  איðם    ðויים  לעיל  כהגדרתם  המזמין 

  מהווים עבודות חריגות על פי סעיף זה. 

ה  14סעיף   שבו  המשðה  סעיפי  כל  על  מעיקלעיל  ההסיðו  הוראה  רי  הפרת  ו/או  והפרתו  כם 

  יסודית של ההסכם. מהוראותיו, תהווה הפרה  
  

מיאו לא   . 15 מהתאריך    -45חר  למðהליום  הקבלן  ימסור  שימוð ו/  יקטו הפר  בו  למי  ידי  או  על  המðהל  ה 

הודעה על סיום העבודות, יגיש הקבלן חשבון סופי לעבודות כולן בצירוף כל המסמכים הקשורים בו,  

ו לרבו יתרת”ð“AS MADEתוðי  ת מפות  בגין החשבון    .  לקבלן  ידי  התמורה המגיעה  על  תיקבע  הסופי 
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ðהל ותסולק ל ו/או מי שימו  הפרויקט  הלמðה על ידי המðם החודש בו  יום מתו  120  -מ  יאוחר  לאבלן  ק

 בכפוף להוראות הסכם זה.  ,ðית המסחשבו  ההוגש
באישור   היðו  זה  בסעיף  כאמור  התמורה  תשלום  הכ מועד  שלהמðהל  בסעיף    ללי  כמפורט  המזמין, 

  .)"החוק"ף זה להלן: סעי(ב  2017-לספקים, תשע"ז) לחוק מוסר תשלומים 1(ה)(3

  ק.(ז) לחו 3 מהוראות סעיףלגרוע  אין באמור לעיל ולהלן כדי

בסעיף   האמור  אף  כי  2(ח)( 3על  מובהר  לחוק,  הבדיקה")  תהיה    "תקופת  זה  הסכם  ימים    60לצורך 

 לן למזמין.  "י הקבהחשבון ע ממועד המצאת 
ופחתו כל  מוðה על ידו כאמור, י י שו/או מהפרויקט  י מðהל  מאותו חלק מהחשבון הסופי שיאושר על יד 

הביðיים   עד    ,14לסעיף  לקבלן בהתאם  שולמו  שתשלומי  כל סכום אחר אשר שולם לקבלן  יופחת  וכן 

קבלן לפי הסכם זה  מין מהמגיע למזאותה עת על חשבון התמורה, אם שולם, והיתרה בðיכוי כל סכום ה

  יל.תוספת דמי הðיכוי דלע, בע"י המזמין כאמור לעילו/או על פי כל דין, תשולם לקבלן 

ן ישלים את כל התחייבויותיו ðשוא הסכם  אחר שהקבלר, יעשה רק לי כאמופסילוקו של החשבון הסו

  זה וימציא למזמין: 

 ה.להסכם ז (ב)17ערבות בðקאית לתקופת הבדק כמפורט בסעיף   )1(

על    קבעשי   קשר לעבודות, בðוסחכðגד המזמין ברה בדבר חיסול כל תביעותיו של הקבלן  הצה )2(

  ידי המזמין. 

וה  םלעיל היðו מעיקרי הסכ  15  סעיף ו/או הפ זה  מהוראותיו, תהווה הפרה יסודית  רת הוראה  פרתו 

  של ההסכם.

  גמר ביצוע העבודות . 16

למועד  .א להסכ  בסמוך  בהתאם  העבודות  ביצוע  על  סיום  זה  למðהל    ðספחיום  הקבלן  כך  על  יודיע 

 על ידו. ו/או למי שיקבע הפרויקט 

לבדוק אהצדדים מתחייבים  ות,  בודלאחר השלמת הע  .ב מðת  על  מועד  טיב  העבוד   תלתאם  ואת  ות 

 )."מועד הבדיקה" -לן יצוען (להב

בו יפרט  ו/או מי שימוðה על ידו בðוכחות הקבלן פרוטוקול    הפרויקט  במועד הבדיקה יערוך מðהל   .ג

ðויים  שי   מתחייב לבצע תיקוðים,  קוðים, השיðויים וההשלמות הדרושים בעבודות, והקבלןאת התי

ביצוע התיקוðיוהשלמות אלה מי ל ויים וההשלמו, השיðםד. רק לאחר    הðחת דעת מðהלת כאמור 

 או מי מטעמו, יחשבו העבודות כמושלמות לצרכי הסכם זה.  הפרויקט

א  .ד וקלקולים  ליקויים  יתגלופגמים,  בגיðן  בעבוד   שר  או  שלות  תקופה  שðים  במשך  ממועד    חמש 

ה יד  ,עבודותהשלמת  על  הקיתוקðו  הבדי  תקופת  במהלך  היותבלן  לכל  ימים  עשרה  תוך  ,  רק 

דחופים יבוצעו התיקוðים על ידי הקבלן  שבוðו של הקבלן. במקרים  ועל חיקט  הפרושת מðהל  מדרי

הבד מתקופות  פחות  לא  אך  לאלתר.  חשבוðו  והאחרועל  הקק  לעðיות  ואי  י בועות  ליקויים  ין 

 .)ת הבדק""תקופ(להלן:  1973 -גשל" בחוק המכר (דירות) ת ם, בשיðויים המחויבי התאמות

מהא לגרוע  לעימ מבלי  יור  לא  ובאם  הקבלן ל,  להעסיק    מלא  המזמין  רשאי  כזאת  דרישה  אחר 

ðזק,    וכן כלקוי אחר  אðשים אחרים בתיקוðה והשלמתה של כל מגרעת, התכווצות, שקיעה, או לי

כרוכים או  כזאת  מפעולה  הðובעים  והוצאות  המז  הפסד  רשאי  כך  ולשם  את    מיןבה,  לðכות 

לעשות את התיקוðים  ין במקום  כן רשאי המזמ בלן, וקתאימים מסכומים המגיעים להסכומים המ

ידי   על  כל סכום שייקבע  לðכות מהקבלן  לער  הפרויקט   מðהלוההחלפות,  ך  על דעת עצמו, השווה 

ðורים.   ים האמהתיקו 

ל  ר מכל התחייבויותיו שדב  ף זה אין בו כדי לגרועלמען הסר ספק מובהר בזאת כי כל האמור בסעי  .ה

 הקבלן בהסכם זה. 
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 הסכם זה והפרתם תהווה הפרה יסודית של ההסכם.ם מעיקרי  (ד) לעיל היð-(ג) ו סעיפים  .ו
  

 בטחוðות . 17

  ערבות לתקופת הביצוע  .א

התחייבויות )1( כל  מילוי  ל   להבטחת  הורהקבלן  ימציא  פי  ובמועדן,  במלואן  זה  הסכם  אות 

ת בðקאית, אוטוðומית  על ידי המזמין, ערבו  סכםמזמין, במעמד חתימת הה ההקבלן לפקודת  

ז ת בðוסח המצ" מותðי  י ובלת ðפרד הימðו והמסומן  ב להסכם  (להלן:    ð2ספח  ה כחלק בלתי 

 ). "הערבות"

הערבות   )2( עסכום  חדשים  אלף  מאה(במילים:  ₪    100,000"ס  יהא   סכום"  (להלן:  )שקלים 

על פי כתב כמויות  ו הסכם  וסכם בזאת כי הסכם זה היðלמען הסר ספק מוצהר ומ .  ")הערבות

טכðיותאו שיעור  ר  וכי  לע   הערבות,  היðוהðקוב  ðוחיולצ  יל  גרידארכי  המזמיןת  וכי  רשאי    , 

  ז וההסכם.להוסיף ו/או לוותר על סעיפים בכתב הכמויות, הכל כמפורט בהוראות המכר

צמהערבו )3( תהא  למדדת  לצרכן  ודה  הבסיסי  המחירים  המדד  חתימת    לפי  במועד  הידוע 

העבודות,    עד השלמתו , עד למקופת בצוע העבודותת תהא בתוקף למשך כל ת הערבו  .ההסכם

 ך שעד לאותו מועד, ימציא הקבלן למזמין את ערבות הבדק כהגדרתה להלן.ובכפוף לכ

תבי הארכה של הערבות כך שזו י פעם, כלהמציא למזמין מדבמקרה הצורך מתחייב הקבלן   )4(

 ות.למשך כל תקופת בצוע העבודתהיה בתוקף 

במתן  כל   )5( הקשורות  בהארההוצאות  ו/או  בביולה  תוקפה  כהערבות,  בגביי ת  לפי  ו/או  תה 

 ðין, יחולו על הקבלן וישולמו על ידו. הע

כדי לג )6( על ידי המזמין  ו/או במימושה  י  קבלן כלפרוע מחיוביו של האין במתן הערבות הð"ל 

המזמין לתבוע כל  זכויות  כל דין ו/או כדי לגרוע מ  המזמין על פי ההסכם ו/או על פי הוראות

 כל דין.  ו/או על פי הסכם זה  מגיע ו/או שיגיע לו על פיסעד ה

במקרה של מימוש הערבות הð"ל, כולה או חלקה, חייב הקבלן להמציא מיד למזמין ערבות   )7(

 משה, לרבות סכום הערבות. רבות שמו ובתðאים הזהים לעחדשה, לתקופה  

לו מהקבלן, על ידי  ו/או כל שיפוי שיגיעו  פיצוי    בות מהקבלן כל תשלום ו/אוהמזמין זכאי לג )8(

 ערבות. ה מימוש 
  

  (אחריות)הבדק ופת ערבות לתק  .ב

שמðייðן יתחיל במועד קבלתה של כל העבודה  שðים    5היðה    הרכיבים  לכלתקופת האחריות   )1(

 . השבוצע

ליקוי )2( ל יהיה הקבלן חייב  ים כלשהם שיתגלו בתוך תקופת האחריות הð"ים וקלקול פגמים, 

-בע לכך עלהזמן שðק   ךל עפ"י דרישת המזמין ובתוהכ  ,דשם ו/או להחליפםו/או לח לתקðם  

על   המזמין  ידו,  של  המלאה  רצוðו  ולשביעות  כלשהי  תמורה  קבלת  ללא  הקבלן  של  חשבוðו 

 . כו'), ש"ע, ðסיעות ו(לרבות הוצאות בגין ציוד

או    בלן אחרלבצע את העבודות ע"י ק  ðה המזמימילא הקבלן אחר האמור לעיל, רשאית  לא   )3(

ולח  הðגבכל דרך אחרת  כר ייב את הקבלן בהוצאות  ל מות עקב  ו/או  גרוע מכל  ך, מבלי  סעד 

 . בהתאם לחוזה זה לרבות חילוט הערבות המזמיðהזכות אחרים העומדים לרשות 

כ  )4( ובמועדן, במשך תקופת הבדק, ימציא של הקבלן  ל התחייבויותיו  להבטחת מילוי    במלואן 

ע  ולפקודתו  למזמין  בðהקבלן  ובלתירבות  אוטוðומית     ₪  50,000של    סךבמותðית,    קאית 
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הבדק"   "ערבות(להלן:    3בלתי ðפרד הימðו והמסומן ðספח    ם זה כחלקצורף להסכבðוסח המ

  )."ערבות טיב ביצוע"או 
  .  שðיםחמש  של לתקופה  ערבות הבדק תהיה

לבמ )5( רשאי  הקבלן  יהא  הבדק,  ערבות  המצאת  לעמד  הסכמתו  את  מהמזמין  ביטול  דרוש 

בסעיף  ה כהגדרתה  לאחר    17ערבות  רק  זאת  אך  העבוהלעיל,  יד שלמת  על  הקבלן  דות  י 

התאם להוראות הסכם זה, ולאחר שהקבלן המציא למזמין הצהרה על חיסול כל תביעותיו  ב

 ש ובכתב. המזמין לכך מרא ולאחר קבלת אישור

הבד )6( תקופת  כל  למשך  בתוקף  תהא  הבדק  לאערבות  ותוקפה  לעיל  כהגדרתה  ל  ק  פðי  יפקע 

 ת הבדק. פכל התחייבויותיו בגין תקושישלים הקבלן את 

  ) לעיל יחולו גם לעðין ערבות הבדק בשיðויים המחוייבים.8( -)  3(א) ( 17וראות ה )7(

ו/או היקרי ההסכם והפרלעיל, היðו מע  17מוסכם בזאת כי סעיף    .ג פרת כל הוראה מהוראותיו  תו 

 ית של ההסכם.תהווה הפרה יסוד
  

  תפות בין הצדדיםשלוח או שו-ביד, שליחמע-עובדהעדר יחסי 

שלוח ו/או שותפות וכי  -מעביד, שליח -בין הצדדים יחסי עובדלא ישררו  צדדים כי  על ידי ה  המוצהר בז  . 18

 ר ועðין. אי לכל דבכם זה כקבלן עצמהקבלן יבצע את כל התחייבויותיו ðשוא הס

קים  דם ומעסיקם של המועס בד מעבילכל דבר ועðין וכי הוא בלהקבלן מצהיר שהיðו קבלן עצמאי    .א

מטעמו   והבאים  ידו  הðושא  ועל  הבאחריות  הוא  ו/או  ובחובות  דין  כל  פי  על  מעביד  על  מוטלים 

 חיקוק בכל הקשור לעבודות. 

לום מס הכðסה, ביטוח לאומי,  בלעדית לתשא הקבלן אחראי  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יה  .ב

 סקת עובדיו או מי מטעמו. חר או ðוסף בקשר להעתשלום אם, תשלומי פðסיה ו/או כל קרðות עובדי

מצהירה  .ג הוא    קבלן  ויוד כי  הקשורות  מכיר  התקðות  כל  לרבות  בעבודה  הבטיחות  חוקי  את  ע 

א מקבל על עצמו  וכי הו  -1970סח חדש) תש"לבבטיחות ואת הוראות פקודת הבטיחות בעבודה (ðו

 לðהוג על פיהם.

  ק מובהר ומוסכם, כי הקבלןסכם זה ולמען הסר ספעל פי הוע מכלליות אחריות הקבלן  מבלי לגר  .ד

תוגשðה ðגדו ו/או המזמין בגין האמור בסעיף זה לעיל, וכל הקשור  תביעות ש חראי לכל עצמו יהא א

 בו.

והן באופן  עבודותביצוע הרך  והמועסקים לצו  כל העובדיםלמען הסרת כל ספק,    .ה , הן באופן זמðי 

ות  ילא תהא כלפיהם אחר   למזמיןובלבד    הקבלן   מועסקיאו    בדייחשבו לכל דבר ועðיין כעו  שוטף,

לו  כלשהי עובדבמיוחד  של  החומרים,  מעביד-א  ספקי  המלאכה,  בעלי  כי  בזאת,  מוסכם  כן   .

הש יהש וðותðי  והמתקðים  הציוד  יפעלרותיירותים,  למיðיהם  ובשם  עבור  כי    הקבלןם  ו  בלבד, 

קשרות עמם וכי  ו כשולחם או כצד להת א  םעביד במישרין ובין בעקיפין, כמחשב, בין  יי לא    המזמין

מין או סוג כלשהו ביחס אליהם או כלפיהם או ביחס  או חיוב מאחריות    כל  המזמין  ללא יוטלו ע

 . לפעולותיהם או מחדליהם
ו/או קבלðי משðה של הקבלן,  ו  צד עובדי כלפי המזמין מ  ככל שיקומו דרישות כלשהן  ו/או ספקיו 

ן עקב  יה ו/או הפסד שייגרמו למזמוהוא יישא בכל הוצא  ל הקבלןתוטל במלואה ע  זי האחריותא

   וי בגין הליכים משפטיים שייאלץ המזמין לðהל.לרבות שיפ ות אלו, פעול 

  יחסי הקבלן וקבלðים אחרים . 20

 ידי המזמין. יבחרו על    ו באתר העבודותקבלðים אחרים, ככל שיעבד   .א
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להפרי   .ב לא  בזאת  מתחייב  האחרים  הקבלן  הקבלðים  לעבודת  יבצעו  והגורמיע  אשר  האחרים  ם 

ו/או העבודות  באתר  לו,    עבודות  לפגועמחוצה  ב  לא  של הקבלðים  וחבציוד,  הגישה  ובדרכי  מרים 

 האחרים והגורמים האחרים האמורים ולפצותם על כל פגיעה כאמור. 

צד שולתאם את    לן מתחייב לשתףהקב  .ג ועם כל  יבצע  פעולותיו עם הקבלðים האחרים  לישי אשר 

ביחס  גם ויקט  הפר ת מðהל  ורוייקט, ולהישמע לכל הורא מי מטעמו עבודות בפ ין ו/או לבקשת המזמ 

 ם הפעולות והעבודות כאמור. לתאו

יאום  רם האחראי על תהיðו הגו  הפרויקט  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי מðהל   .ד

פ גורם שלישעולות ועבודות הקבלן לבין פעולות הקבלðיבין  לן מתחייב  י, והקבם האחרים או כל 

פðות למðהל מיוזמתו  מור ואף ל עולות כאר לתאום הפ שבא  הפרויקט  ל הוראות מðהלשמע לכ ילה

שי כלשהו,  קודם לביצוע כל פעולה המצריכה עריכת תיאום עם הקבלðים האחרים או עם גורם שלי

 ðו את הוראותיו. ðת לקבל ממעל מ

רשאי   הפרויקט   מðהל   .ה שחרור  יהיה  ו/או  תשלומים  ממל ערבויו  לעכב  איðו  אם  לקבלן  את  ת  א 

   דמות העבודות.ו קצב התקטיב ו/א  איכות ו/או התחייבויותיו לעðיין
מðהל יאפשר  לעיל  כאמור  עיכוב התשלומים  בעðין  להשמ  הפרויקט  לפðי קבלת החלטה  יע  לקבלן 

 ערעור.  תהיה סופית ובלתי ðיתðת ל הפרויקט  מðהל הכרעתו של את טעðותיו.

תהווה    ðאי מתðאיותהחוזה והפרתו ו/או הפרת    משðה שבו הוא מעיקרי סעיפי הסעיף זה לעיל על    .ו

  ת של החוזה. פרה יסודי ה

  
  העברה והסבה . 21

הסכם  .א פי  על  חובותיו  ו/או  זכויותיו  להסב  ו/או  להעביר  רשאי  יהא  לא  ו/או    הקבלן  לאחר  זה 

 ב. א לאחר קבלת הסכמת המזמין לכך מראש ובכתלאחרים, אל 

ב  .ב שיðוי  ספק,  הסר  במלמען  דיל עלות  זאת  ובכלל  העð פעיל,  לבעלי  המקðה  מðיות  הðוכחייי ול  ם  ין 

 במפעיל, ייחשב כהעברת זכויות אסורה מצד המפעיל   51%  -ות מביחד, פח  ,בקבלן

בזאת,  .ג מובהר  לעיל,  האמור  מן  לגרוע  ככל    מבלי  לבצע   והקבלןכי  תפקיד   יבקש  בעל  של    שיðוי 

יהא  אות הסכם זה,  של המזמין על פי הוראישורו  בעל תפקיד כזה הדורש את    בתאגיד או שיðוי של

ין זה בכתב ולקבל את אישור האיגוד לשיðוי בעל התפקיד  בעðי  זמין המלה אל  לפðות תחי  ן הקבלעל  

 הð"ל. 
  הקבלן. מסרו על ידו לידי ימוקים שייקיד, כאמור, מð יהא רשאי לסרב לשיðוי בעל התפ המזמין 

וה  .ד השירותים  ימכר כל  ו/או  שיסופקו  ו/או  מוצרים  ע"י  ו  כייðתðו  במסגרת  הקבלן,  שהתחייב  פי 

 בד.ל ידו בליבוצעו ע  ,ההזכם ז

על פי הסכם זה לאחר  , כולן או חלקן,  ן יהא רשאי בכל עת להעביר את זכויותיו וחובותיוהמזמי  .ה

הקבלן על פי    כאמור, ישא בכל התחייבויות המזמין כלפי   ות והחובותועברו לו הזכויובלבד שמי שה

  הסכם זה. 

  
  רופות ת . 22

אם הוסכם    ם זה, אלאראות הסכיחול על הו  -1973של הפרת חוזה) תשל"גוק החוזים (תרופות בח  .א

 אחרת על פי הוראות הסכם זה.

יל,  כהגדרתה לעבתקופת הבצוע    אם הקבלן לא יבצע את העבודות ו/או חלק מהן ו/או לא ישלימן  .ב

  ועים מראש על כל מים וקבקלים חדשים כפיצויים מוסכש 15,000 ישלם הקבלן למזמין סכום של
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העבוד וע  שב בהשלמת  איחור  בגי ת  ושל  מה ו/או  באופ ן חלק  יחסי,שבוע  זכות    ן  לכל  בðוסף  וזאת 

   ו/או סעד אחר של המזמין על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.
 פיצוי בפועל. החל מיום החיוב ועד למועד תשלום ה הצמדה ספו הפרשי ðקוב לעיל יתוולסכום ה 

לן  יגיע לקבמכל סכום ש  ים המוסכמים הðזכרים לעילðכות את סכום הפיצוי רשאי ל   המזמין יהיה  .ג

 . , לרבות באמצעות חילוט הערבות הבðקאיתא רשאי לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרתוכן יה

מהמקרים    .ד אחד  כל  להלן,בקרות  מתן    המפורטים  של  לאחר  ובכתב  מראש  או    7הודעה  ימים 

לעיל    ה'  13מפורט בסעיף  הקבלן או בכל מקרה העל ידי  הפרה יסודית של הסכם זה    במקרה של

את ידו של הקבלן מהפרויקט ומאזור הפרויקט ולהשלים את  תר, לסלק  רשאי לאליה המזמין  הי

הכלים והמתקðים  ם, הציוד,  כך בכל החומרי  העבודות בעצמו או בכל דרך אחרת ולהשתמש לשם

  העבודות, ואלה המקרים: של הקבלן המצויים במקום  

 ום הðתðו.יום מי 30בוטל תוך   סים או צו פירוק, והצו לאד הקבלן צו כיðוס ðכðיתן ðגכש )1(

 כשהקבלן מסתלק מביצוע ההסכם. )2(

תקופה של  בכל מקרה שהקבלן הפר הוראה מהוראות הסכם זה ולא תיקן את ההפרה תוך )3(

  עד בו קיבל על כך הודעה מהמזמין. ימים מהמו שבעה

    

סילוק  המזמ לצורך  רשאי  יהא  של  ין  ומאז ידו  מהפרויקט  להשתמש הקבלן  כאמור,  הפרויקט    ור 

אחראי לכל ðזק או אובדן שייגרמו לקבלן, למי מטעמו או לרכושם  לא יהיה    והמזמין  בכוח סביר,

  כתוצאה מסילוק היד האמור.

אות סילוק כל  גין סילוק ידו של הקבלן כאמור לרבות הוצ ההוצאות ב  בהר בזאת כי כלכמו כן מו

,  גרמו להםהðזקים שיי  ם, אכסוðם, הטיפול בהם אושיחליט המזמין לסלק  ל הקבלןטלטלין שיהמ

  מו, יחולו במלואן על הקבלן. אם ייגר

לשל  .ה חייב  המזמין  יהיה  לא  לעיל  כמפורט  מהðכס  הקבלן  של  ידו  סילוק  סכום  משעת  לקבלן  ם 

ðויו  עד לפי  בוצעו על ידי הקבלן בפועללהסכם זה למעט בגין אותו חלק מהעבודות שלשהו בקשר  כ

הוראות הסכם זה ו/או על  ות על פי  ו/או לðכרשאי לקזז    או ðיכוי כל סכום שהמזמיןולאחר קיזוז ו/

 יקט.יום לאחר סילוק ידו של הקבלן מהפרו 30פי כל דין. היתרה תועבר לקבלן תוך 

מקרה    .ו הסבכל  הובא  אבו  למסור  רשאי  המזמין  יהא  גמר  לידי  זה  העבודות  כם  ביצוע  המשך  ת 

 ל אדם ו/או גוף אחר.למתם לכ והש

חי  .ז או  סכסוך  של  מקרה  שלבכל  דעות  ביוקי  הצדדים  יתגלו  ממðו  ן  הðובע  או  זה  להסכם  בקשר 

יפסיק   ולא  העבודות  ביצוע  קצב  יאט את  לא  כי הקבלן  הצדדים  בין  ביצוען בהתאמוסכם  ם  את 

צורה  להתחייבו  בכל  יפגע  ולא  זה  הסכם  פי  על  והעבויותיו  ביצוען,  בהמשך  ימשאחרת  יכו  דות 

ובמועלהיות מבוצעות ע על אף חיד ל ידי הקבלן במלואן  ן ישלם לקבלן את  ות והמזמילוקי הדע ן 

 אותם סכומים אשר איðם שðויים במחלוקת ללא כל עיכוב.

  שוðות . 23

ðשו העבודות  כי  ðמסרמוסכם  זה  הסכם  ל א  לקבלן  ביןות  כמפורט  כמויות  כתב  של  בסיס  על    ביצוע 

  האמור בהם  לזה ועל הקבלן לבצען לפי כיות המצורפים להסכם  ט ובתכðהשאר בכתב הכמויות, במפר

כלשהו בכתב הכמויות, במפרט או בתכðיות שעל הקבלן היה לקחתו בחשבון כחלק  חסר פרט    אולם אם

  . אילו ðכלל בכתב הכמויות, במפרט ובתכðיותהעבודות כ  פרט זה בהגדרת  איðטגרלי של העבודה יחשב
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הבד  של סתירה,  הבכל מקרה  דו משמעותל, אי  ו/או  והסכ  תאמה  הðספחים  הוראות  יהיה    םבין  זה, 

בין הסדר העדי שוðה, פות  עדיפות  סדר  לעðין מסוים  ðקבע  עצמו  בהסכם    מסמכים השוðים, אלא אם 

  י.דעתו הבלעד ין עפ"י שיקול סדר העדיפויות שיקבע המזמ

התאמ אי  הבדל  סתירה,  הקבלן  וגילה  בהיה  כאמור  משמעות  דו  ו/או  הורא ה  מהוראות  ין  אחת  ה 

רוש הðכון של מסמך מהמסמכים  ו ספק בפיהתעורר בת בהם או שראו ðספחיו לבין הוראה אח  ההסכם

יו ופירוש  ש שיש לðהוג לפוהמðהל יתן לקבלן הוראות בדבר הפירו  הפרויקט  יפðה הקבלן למðהל  ,הð"ל

והקב גילה סתירה, הבדל,  זה יחייב את הקבלן לכל עðין. במקרה  ו/או דו משמעות  אי התאמ לן לא  ה 

לגלותם  כא עליו  היה  אשר  וכתוכמור  מכך  אמור,  עבוצאה  על  בוצעה  יהיה  טעות,  פי  על  כלשהי  דה 

  הקבלן לשאת בכל ההוצאות שיידרשו לתיקון הטעות. 

אמה,  א שיכריע בכל פירוש הðוגע לסתירה, אי התהו  הפרויקט   בזאת כי מðהל   למען הסר ספק מובהר

  חיו.אות ההסכם על כל ðספשל הור הבדל ו/או דו משמעות

ע  ות הסכם זהאמוסכם כי בכפוף להור . 24 הוראות החוזה לביצוע עבודות קבלðיות של    ל העבודותיחולו 

בין הוראות  של סתירה  בכל מקרה  ðוסח תשמ"ז.  ישראל,  להורא   מדיðת  זה  להסכם  ביצוע  ות החוזה 

ð ,ת ישראלðיות של מדיðסכם זה. וסח תשמ"ז, יגבר האמור בהעבודות קבל 

 י פרשðותו. שבון לצרכיובאו בחבלבד ולא   תאות בהסכם זה לצרכי ðוחיוכותרות השוליים מוב . 25

מסמכים,  מובהר ומוסכם בזאת כי כל הזכויות מכל מין וסוג שהוא בעבודות ובפרוייקט ובכלל זה כל ה . 26

ידי הקבלן או שהקבלות, השרטוטהתוכðי על  וכדומה שיוכðו  לפרוייקים  יהיו  ן ישתמש בהם בקשר  ט 

 דרש לעשות כן. ד לאחר שימזמין מיירם לידי הב המזמין והקבלן מתחייב להעבבעלותו הבלעדית של 
ות ו/או  כמו כן למען הסר ספק מובהר ומוסכם בזאת במפורש כי בכל עת ובכלל זה לאחר גמר העבוד

קט  ובפרויי ע כל שיðוי שהוא בעבודות  שהיא, יהיה המזמין רשאי להכðיס ו/או לבצמכל סיבה    הפסקתן 

ד כלשהו בגין שיðויים  זכאי לסע  בלן יהיהומבלי שהק  ן קול דעתו הבלעדי של המזמיבכלל והכל לפי שי

תגיע אשר  התמורה  למעט  וכיו"ב,  הריסה  צו  עשה,  צו  מðיעה,  צו  זה  ובכלל  תגיע,    כאמור,  אם  לו, 

 ר בהסכם זה בהתאם לאמו

 . (בוטל) . 27

בלן בפרוייקט לשם  בדיו או מי מטעמו כקמי מעו  להשתמש בשמו של הקבלן או  המזמין רשאי  -פרסום   . 28

  רוייקט. פ פרסום ה

 וטל מב . 29
  

 יותסוד

30 .  

להודיע,  הקבל  .א להעביר,  ולא  בסוד  לשמור  מטעמו  הפועלים  וכל  עובדיו  ובשם  בשמו  מתחייב  ן 

לידי להביא  לאפשר  למסור,  ו/או  לידיעת  שתגיע אלהביא  ידיעה  כל  גוף אחר,  או  אדם  כל  ליו  עת 

יקוח  ייקט או הפ ו הקשור בתכðון או הקמת הפרכל ðתון או כל חומר  ייקט, ובקשר לעבודות או לפרו 

 הקמתו, והכל בעת ביצוע העבודות או בכל זמן אחר.   תכðוðו אועל 

ומ  .ב מידע  להעביר  הצורך  על  תחול  לא  דלעיל  לרשויות  הסודיות  לשסמכים  או  התכðון,  לטוðות 

 או הפרוייקט. עבודות ביצועו והכל למען ביצוע הלאðשים הקשורים בפרוייקט או ב
  

 ויתור . 31
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ה   שום הðחה,  במ   ת מðעויויתור,  ממפעולה  או  אורכה  ועד  של  תן  במקרה  שתיקתם  או  הצדדים  מצד 

מהצדדי מי  מימוש  אי  או  זה  הסכם  מתðאי  כלשהו  תðאי  קיום  אי  או  יוהפרה  או  אחת  של  תר  ם 

לא אם כן אישר  תו צד אא ישמשו מðיעה לתביעה מאוויתור על זכות כלשהי, ולו יו, לא יחשבו כמזכויות

 צד השðי בכתב. זאת ל

  הודעות . 32

  סכם זה הן: ם לצרכי ה ות הצדדיכתוב        )(א  

  15132בית מכבי האש, צמח עמה"י מיקוד    המזמין:

     ________________: ___________ ןהקבל                                

לה מיד עם  ב שðתקבלמשðהו לכתובות דלעיל תחשכל הודעה שתשלח על ידי צד   (ב)

  אר רשום. הדואר בדווח בבית סירתה למשל משעות מעת  72ישית או תוך מסירתה הא

  

  ,ולראיה באו הצדדים על החתום

  

  

  

   __________________________   _______________________ ___  
  בלן הק  המזמין 

  

  

  ___ כðרת      ______________ק ואושר ע"י דðי גבאי, גזבר איגוד ערים ðבד
  ימה חת  
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    ð1ספח 

  וראות ביטוח  ðספח ה

  

(להלן: "אתר הפרויקט") כמפורט   ים כיðרתרðזקי סופה בחופי איגוד עשיקום    עבודותבקשר עם  

  ת").(להלן: "הפרויקט" ו/או "העבודו במסמכי המכרז להלן 

י  רוחות מזרחיות בארעה במא  ðזקים שðגמרו לתשתיות החוף עקב סופתול בטיפוהשיקום  הות  עבוד

משטחי בטון ושבילי  שיקום  ירות,  יקום ושיפוץ קמצעים, שעבודות עפר,  ים,  פירוק:  תוכולל    2022

  כמפורט במסמכי המכרז.  , הכלועוד ובðיית מסלעות, שיקום יימיםהת כבישים קהגב, בטון

  

ייב לערוך את הביטוחים  ו/או על פי דין, הקבלן מתח   פי הסכם זה   ל בלן עות הק מאחרי  ועלי לגרמב .1

בðספח  המ קיום    :א'-1פורטים  עאישור  קבביטוח  עבודותאישור  ":  (להלן  לðיותבודות  ") ביטוח 

 .  על פי דין קיימת לו אחריות עוד קצועית כל מ  ביטוח אחריות, ולעðיין העבודותלמשך כל תקופת 

לðים וקבלðי המשðה  והבאים מטעמו וכן את כל הקב את המזמין    ליכלו  לðיותת הקבובוד וח העביט

 ים ðוספים בביטוח העבודות הקבלðיות.  כמבוטח

 

ת המוצר  ובר למסירתם לידי המזמין, הקבלן מתחייב לערוך ביטוח חבוועפת העבודות  בתום תקו  .2

") כל  וצרמבות הטוח חור בישאי"הלן:  ח חבות המוצר ("לאישור קיום ביטו  ' :ב-1בðספח    רט כמפו

  ד קיימת לו חבות על פי דין.עו

 

כדין  ם  , כשהוא חתוח עבודותביטואישור  את    למזמין  , ימסור הקבלןדותהעבועובר למועד תחילת   .3

המבטחת.   ידי  יעל  למזמין  העבודות  מסירת  למועד  מעובר  הקבלן  את  זמ מסור  ביאישוין  טוח ר 

קופת הביטוחים הקבלן  לפðי תום ת  םימי  7עד    .מבטחתהדי  על י   כשהוא חתום כדין  ,המוצרחבות  

וג מכל  תוקפם יפבמקום אישור ביטוחים ש  יםם ביטוחים חדשוימסור למזמין אישורי קיויחזור  

 היא. ש סיבה

 
ביטוח    (א)  חים הבאים:טואת הבי  הקבלןבðוסף לביטוחים המפורטים באישור הביטוחים, יערוך   .4

כðד בג חובה  הדין  פי  על  פגרש  עקבגופðי  יעהין  רכב  והשימ   ת  בכלי  של  ש  בשימושו  או  שבבעלות 

(ב)ןהקבל רכב    ;  וביטוח  ג'  הקבלןצד  של  בשימושו  או  שבבעלות  הרכב  כלי  לכל  במסגרת    מקיף 

ל  האחריות ש  ותשלישי בגבול   ביטוח לכלי הצמ"ה לרבות כיסוי לאחריות כלפי צדג)  ; (תיםרוהשי

600,000   .₪ 

  וכן   ביטוח לðזק עצמי (בלבד) שלא לערוך    ין רשאהקבל  את כיזם במוסכ  ,בסעיף זההאמור    על אף 

כיסוי   (למעט  צמ"ה  שלישי)ביטוח  צד  פי  כל  ובלבאחריות  בחלקו,  או  במלואו  האמ,  שיחול    ור ד 

  ג'-1פח  המצורף כðסר  ת כתב הוויתו, ובכפוף להמצאלהלן כאילו ðערך הביטוח במלואו  13בסעיף  

  מזמין.ידי ה חתום ל 

  

אחר ללמ  תחייבמ  הקבלן .5 ת  א  הכל  מת ב ðאי  הוא  דמיטוח  את  לשלם  היתר,  בין  הביטוח  חייב,  י 

ובמועדם, ך, ותהייðה  ורלעת, לפי הצ לדאוג ולוודא, כי פוליסות הביטוח תחודשðה מעת    במלואם 

ת כל  ולא לעשו,  לעיל  2-ו  1  פיםעי פת כמפורט בס ולכל תקופה ðוס   העבודותבתוקף במשך כל תקופת 

 הביטוחים.  ףת תוק קיע או להפאם ו/ לצמצמעשה שיש בו כדי  
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   כל ביטוחי הקבלן:הוראות כלליות שיחולו על  .6

אשר ðערך    דומהביטוח    כללוהיðו קודם    Primary)בפוליסות ðחשב ביטוח ראשוðי (  הכיסוי 6.1

הפרויקט  המזמין  ידי על   מðהל  לטובתם  ו/או  מוותרי  .ו/או  על אðו  ות  להשתתפ  זכות  כל  ם 

הכ בðט    המזמיןמבטחי   כחיוה  יחביטו ה  סויי ל  משזכ  כלוב,  לðו  מוקðית  הייתה  כזו  כוח  ות 

 , או אחרת.1981יטוח התשמ"א הב של חוק חוזה  59 סעיף

ו/או מðהל הפרויקט  ו  מי מטעמ המזמין ו/או  תחלוף כלפי    לעיף ויתור עהפוליסות כוללות ס 6.2

 בכתב  ב תחייוטח ה אדם או גוף שהמב   ו/או כל  הדדיותוף להאחרים בכפ  םכלפי הקבלðי  וכן

 . שגרם לðזק בזדון אדםת  לא יחול לטוב  הוויתור ות.דהקשור לעבו אותו,  לשפו

וההשתתפויותלבדו    לן קבה 6.3 הפרמיה  לתשלום  אחראי  ו   יהיה  החובות  להעצמיות,  מילוי 

 המוטלות על המבוטח בהתאם לתðאי הפוליסה.  

רח 6.4 רשלðות  בזבריג  מבוטל  שקיים.את,  תי  בביטויובה   ככל  אין  כי  החר ר,  כל  לגרדיג  וע  י 

 . זכויות מבטחו על פי כל דיןקבלן ו/או מה ובות מח

, כאשר חהמבט את אחריות    כלשהיהמפקיע ו/או מצמצם בדרך    ת,וקיים סעיף בפוליסו  היה 6.5

לר  םקיי סיבה אחרת  כל  בשל  ו/או  אחר  מו  בותביטוח  אל  קדמיםתðאים  ו/או  צעי  מכיסוי 

ו/או    חביטו או  /מיגון ו ו/אמידע חיתומי שגוחסר  זי שסע ה, הרעו מט י  יופעל כלה  יף  פי  לא 

הפרויקט    ןמטעמ   הבאיםאו  /ו  המזמין  מðהל  ו/או    יהםתיווזכו ו/או  תצומצמðה  לא  דלעיל 

 תבוטלðה בשל כך. 

על    ןהקבל   ביטוחי 6.6 המוטלות  החובות  של  לב  בתום  קיום  אי  לפיו  סעיף  ו/או  יכללו  הקבלן 

יפוי  ש  קבלתמין לל המזש ותיה  זכויסות, לא יפגעו ב ðאי מתðאי הפולישל ת פרה בתום לב  ה

 הפוליסות.  על פי 

פוליסות   6.7 הרכב  ðוסחי  ביטוחי  למעט  ðחותים  ובהקבלן,  יהיו  לא  מקצועית,  אחריות  יטוח 

 .  ""ביט-ידוע כ מהðוסח ה 

  

היðה  טוח  ור עריכת הביה, לרבות אישמוסכם בזאת, כי קביעת גבולות האחריות כמפורט בðספח ז .7

וא חבותו לפי הסכם  ת הקבלן ממלא  וטרתיðה פ ן, שא לל הקבלת ע שת מיðימום המוטדריבבחיðת  

כל הקשור  כל טעðה ו/או דרישה כלפי המזמין ו/או מי מטעמו בלפי הדין. לקבלן לא תהא    זה ו/או

צא  הביטוחי שהו  היקף הכיסוי  האחריות האמורים ו/או כל טעðה אחרת בðושא גובה ו/או  ולותבלג

 ל ידי הקבלן. ע

  

במפורשמ .8 בזה  בכי    וסכם  הקביטוח ריכת  עאין  בהמצאתם  בל י  אישן,  להוות  כדי  בשיðויים  ור  או 

  חריות הקבלן כדי להטיל אחריות כשלהי על המזמין או לצמצם את אבדבר התאמתם ואין בהם  

קי  בהעתי הביטוח או  האמור באישורעל פי הסכם זה  או על פי כל דין. במקרה של אי התאמה בין  

הקבל בהס  ןביטוחי  האמור  זלבין  עלכם  לשלגרו  הקבלן  ה,  הביטוחיםיðם  מðת    וי  על  האמורים 

 הוראות הסכם זה.להתאימם ל

 
שלד .9 ביטוחי הקבלן ככל  היקף  להרחיב את  צורך  קיים  ב  עת הקבלן  לערוך  או  יאו  ðוספים  טוחים 

וסף  ðלן. בכל ביטוח  הקב ור, על חשבון ו המשלים כאממשלימים, על הקבלן לערוך הביטוח הðוסף א

 . ות בסעיף זהרט המפוראות  ו ההול, יחויערךאו משלים שי

 
ו . 10 מאחריותו  לגרוע  הקבל/מבלי  של  התחייבויותיו  כי  או  הקבלן,  מתחייב  זה,  הסכם  פי  על  ן 

עם ו/א  בהתקשרותו  ספקים    וקבלðים  ו/או  משðה  אחראי  קבלðי  יהא  הוא  זה,  הסכם  עם  בקשר 

רוך  בו לעיתחיי  הספקיםאו  קבלðי המשðה ו/  ופיו הקבלים ו/איף לההתקשרות סע  לכלול בהסכמי
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לביטוחי הקבלן, וזאת  ף התקשרותו עמם ובשים לב  ם ðאותים בהתאם לאופי והיקקיים ביטוחיול

על  ופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בהסכם זה.  קהקבלן או לתלמשך כל תקופת התקשרותם עם  

זה,    הות חוזרישהן את הוראות וד  י המשðה יקיימוקבלðית לדאוג כי  אחריות הבלעדהקבלן תחול ה

לðי המשðה ו/או  לכלול את הקבלðים ו/או קב לחלופין, רשאי הקבלן    דין,ות עפ"י כל  יש הדר  לרבות

 התחייב לערוך כמפורט בהסכם זה.   םי הקבלן אותהספקים  בשם המבוטח במסגרת ביטוח

  

ב   הקבלןאת, כי  הסר ספק מובהר בז  למען . 11 וא  בגין העבודות ðשהמזמין  ות כלפי  אחריהוא הðושא 

ת  לשפות ו/או לפצו  חראייה א משðה, והוא יה  קבלðי  יל ידשר יבוצעו ע א  ודותות עב, לרב החוזה ז 

שייגרם  ותוא הפסד  ו/או  ðזק  ו/או  אובדן  כל  במישרן לה   בגין  העבודות  י,  עקב  בעקיפין,  ו/או  ן 

המשבוצע מקבלðי  מי  ידי  על  אם  ו  בין  ðשðה,  ו/או  ואובדן  כאמור  /זק  הפסד  באיזו  או  מכוסה 

 .לאו ין אםיל ובע יסות דלול מהפ

 
לשפות את  הקבלן מתחי . 12 מיב  ו/או  סכום שיוי מטעמו  המזמין  כל  תðאי  בגין  עקב הפרת  עליו  שת 

 ו. מ הפועלים מטעע"י הקבלן ו/או   ות הפוליס

 
זק שייגרם  כל ðהמזמין בגין  תביעה כðגד    הקבלן מצהיר, כי לא תהיה לו כל טעðה ו/או דרישה ו/או  . 13

ב  לרכוש ו/או  ו אחבבעלותו  שה /ריותו  עאו  ידובא  ידיו  ל  על  ו/  ו/או  המזמין  לאתרי  או  מי מטעמו 

ו/או בכל הקשור ו/או לבאים מטע  סביבתם  ייגרם לו  ולðזק אובדן תוצאתי אשר  או  /מו במסגרת 

ובין אם  קשר השירותים, בין אם ערך ביטוח רכוש ו/או אובדן תוצב ר את  פוט  לאו, וכי הואאתי 

 ווðת זדון.  גרם לðזק בכש י מיט כלפ , למערזק כאמולðעיל מכל אחריות המפורטים ל

 
י  עיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תðאי מתðאיו על יד ל סעיפי המשðה שבו היðו מðספח זה על כ . 14

 . רה יסודית של ההסכםה הפוהקבלן תהו 
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  תבודו וח לתקופת העאישור ביט – א'-ð1ספח 

  
  אישורהתאריך הðפקת   ח עבודות קבלðיות / בהקמה ביטו - * *לעריכת ביטוח מה הסכ על אישור קיום ביטוחים/אישור 

)DD/MM/YYYY(  
  

, בהתאם למידע  בתוקף  פוליסת ביטוח סמכתא לכך שלמבוטח ישðה  ח זה מהווה אישור ביטו: אהבאה   הפיסקה קיום ביטוחים תבוא    ישור בא
במקרה של סתירה בין התðאים שמפורטים  ת,  וליסה וחריגיה. יחד עם זא המפורט בה. המידע המפורט באישור זה איðו כולל את כל תðאי הפ 

שבו תðאי באישור זה מיטיב עם מבקש  למעט במקרה    בועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוחהק  באישור זה לבין התðאים
  האישור. 
עת ביטוח, בהתאם  ך שהמועמד לביטוח קיבל הצ: אישור זה מהווה אסמכתא לכהבאה   הפיסקה  תבוא  ביטוחהסכמה לעריכת    על  באישור

המידע בה.  המפורט  איð   למידע  זה  באישור  כהמפורט  במקרו  זאת,  עם  יחד  וחריגיה.  ההצעה  תðאי  כל  את  בולל  סתירה  של  התðאים  ה  ין 
בקש האישור.  התðאים הקבועים בהצעה יגבר האמור בהצעה למעט במקרה שבו תðאי באישור זה מיטיב עם משמפורטים באישור זה לבין  

 ðו מהווה אישור על קיומה של פוליסה תקפה. אישור זה אי  
  מבקש האישור הראשי* 

  
ים ðוספים  רמגו

הקשורים למבקש  
וייחשבו   האישור 
  * האישור  כמבקש

המועמד  /וטחהמב
  * לביטוח*

  המבוטח מען הðכס 
  * *או המועמד לביטוח

כתובת ביצוע   /
  העבודות* 

  מעמד מבקש האישור* 

____________  שם  שם   ðרת איגוד ערים כ  שם
או איגוד ערים כðרת  /ו

  ו/או קבלðים וקבלðי 
משðה המעורבים  

  בודות  בביצוע הע

כל העבודות  
וצעות על ידי  המב

ם  עהקבלן בקשר 
קי  ðז ום יקש קטיפרו

וד  סופה בחופי איג
לרבות,   ת ם כיðרערי

פירוקים,   אך לא רק:  
מצעים,  עבודות עפר, 

יפוץ  שיקום וש 
י  משטח שיפוץ קירות, 

,  ושבילי בטון בטון 
הת כבישים  הגבה

, שיקום  קיימים
וכל  ובðיית מסלעות  

העבודות הקשורות  
ðזרותגוה  .  

  

  

  קבלן הביצוע ☐ 

  קבלðי משðה ☐ 

  שוכר ☐ 

  ר:_______ אח ☐ 
  

  ת.ז./ח.פ.   ת.ז./ח.פ.   ת.ז./ח.פ. 

  מען   ן מק הירד ע  15132ד.ð צמח   מען
  

  מען 

הקשר   תיאור 
האישור   למבקש 
חברה   הראשי: 

ו/ ו/או  אם  בת  או 
ו/או   אחות 

ו/או  רה  קשו
חלק   ו/או  שלובה 

  מקבוצה. 
  סויים כי

  סה פרקי הפולי
ה לפי גבולות  חלוק

אחריות או סכומי  
  ביטוח 

מספר  
  הפוליסה 

  הדורתומ  ðוסח 
  פוליסה 

  סכום/  ריותהאח גבול  תאריך סיום   תאריך תחילה 
  העבודה  שווי/  ביטוח 

  פיםðוס  כיסויים
  יטולוב בתוקף

  חריגים
ציין קוד כיסוי  יש ל

  ד' פח  לðס בהתאם

  ע מטב  סכום 

ודות  ים עבסיכוð הכל 
  קבלðיות 

  ðיתן ( מה לדוג ות הרחב
  לפרקי בהתאם לפרט

  ): ליסההפו

"ביט"/    
ל "פסגה"/"מגד
ביט"/"הראל  

  ביט"/"מðוביט"

ויתור על   - 309  ₪    1,000,000    
תחלוף לטובת  

  מבקש האישור 
כיסוי בגין   - 313

  ðזקי טבע
סוי גðיבה  כי - 314

  פריצה ושוד 
כיסוי רעידת   - 316

  אדמה 
מבוטח ðוסף   317

קבלðים   - אחר
  וקבלðי משðה 

מבוטח   - 318
מבקש   –ðוסף

  האישור 
  ראשוðיות  – 328
תקופת   334

  24חוזקה ת
  חודשים

הרחבת   -  338
ערך  כיסוי על בסיס 

  כיðון
הרחבה לðזק   - 345

בגין פרעות  
    ושביתות

י  שוומ 20%          ופריצה  גðיבה
  ת  בודו הע

  ₪  

משווי   20%          עובדים  ו עלי רכוש
    תהעבודו 

  ₪  

משווי   20%          סמוך  שוכר
  ות  עבודה

  ₪  

משווי   20%          בהעברה  רכוש
  העבודות  

  ₪  

משווי   20%          הריסות  יðוי פ
  העבודות  

  ₪  

משווי   20%          ל מבðי עזר וציוד ק
  העבודות  

  ₪  

י  משוו 20%          דריכלים הוצ' שכט א
  ת  בודו הע

  ₪  

וי  שו מ 20%          יות  הוצ' רשו
  העבודות  

₪    

וי  משו  20%          ספיות הכרחיות  וð צ' הו
  העבודות  

  ₪  

השבת סכום הביטוח  
  לקדמותו 

            ₪  

  אחריות צולבת  302  ₪    20,000,000          צד ג' 
הרחבת   307

קבלðים וקבלðי 
  משðה 
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  סויים כי

  ף לפריטים תתðזק עקי
  קרקעיים  

ויתור על   309  ₪    4,000,000        
  תחלוף 

כיסוי בגין ðזק   312
גרם  שðגוף 

  משימוש בצמ"ה 
וי תביעות  כיס 315

  מל"ל 
מבוטח ðוסף   318

  שור מבקש האי
ור  מבקש האיש 322

  ב כצד ג ייחש
  ראשוðיות  328
רעד והחלשת   340

  משען 
קב  ðזק עקף ע 341

פגיעה במתקðים 
  םתת קרקעיי

  ₪    4,000,000          רעד והחלשן משען 

ש הðובע  וכ לר ðזק
  רכב בכלי   משימוש

        2,500,000    ₪  

ויתור על   - 309  ₪    20,000,000          אחריות מעבידים
לוף לטובת  תח

  מבקש האישור 
  –מבוטח ðוסף - 318

  ש האישור מבק 
  ראשוðיות - 328

 אובדן מסמכים 301  ₪    10,000,000          אחריות מקצועית  
הרחב שיפוי בגין    304

  פעילות המבוטח  
  יתור על תחלוף ו 309
ðוסף בגין מבוטח    321

ומחדלי   מעשי 
מבקש    –המבוטח  

  ישור הא
יושר    325 ואי  מרמה 

  ובדיםע
  פגיעה בפרטיות   326
עיכוב/שיהוי    327

  ח עקב מקרה ביטו
  ראשוðיות  328

תקופת גילוי   332
  חודשים  12

ך הרשימה המפורטת  ת מתו לציין את קוד השירו  שור, ישיאש הלמבק ח סכם בין המבוטבה כפוף, לשירותים המפורטים (בתים שירו פירוט ה
  *: )ג'בðספח 

069 ,062  

  ביטול/שיðוי הפוליסה*  

יðוי או  דבר הש ב  ורהאיש  למבקש ה הודע משלוח  ר לאח יום 60יכðס לתוקף אלא י  לאביטוח,  יסת פול שלביטול   או  לרעת מבקש האישור שיðוי 
  הביטול. 

  ישור האחתימת 
  המבטח: 

  

  

  

  

  

  

  

  

ð יטוח חבות המוצר אישור ב  –ב' -1ספח  
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  הðפקת האישור תאריך   אישור קיום ביטוחים

  ðוישור זה אידע המפורט באהמפורט בה. המי , בהתאם למידע בתוקף ביטוח פוליסתסמכתא לכך שלמבוטח ישðה אישור ביטוח זה מהווה א 
ם הקבועים בפוליסת  ר זה לבין התðאיטים באישו בין התðאים שמפור  הר סתיה של  רבמקאת,  ד עם ז יחל את כל תðאי הפוליסה וחריגיה. כול

  בקש האישור. שבו תðאי באישור זה מיטיב עם מוליסת הביטוח למעט במקרה הביטוח יגבר האמור בפ
  * האישור קש מב  מעמד  * סקההע  אופי  מבוטח ה  מבקש האישור* 

  שם 
  יגוד ערים כðרת  א

  ")המזמין(להלן: "
  

    שם 

  ðדל"ן ☐ 

  ים  שירות☐ 

  אספקת מוצרים☐ 

וצעות  כל העבודות המב :  אחר☐ 
  קטים פרועל ידי הקבלן בקשר ע
ם  חופי איגוד עריקי סופה בðז

  בות, אך לא רק:  לרכיðרת 
מצעים,  עבודות עפר, פירוקים, 

שיפוץ  יפוץ קירות, יקום וש ש
,  בטון ושבילי בטוןמשטחי  

,  הגבההת כבישים קיימים
וכל  שיקום ובðיית מסלעות  
ðגזרותהעבודות הקשורות וה  .  

  

  כיין ז☐ 

  קבלðי משðה ☐ 

  שירותים מזמין ☐ 

  מזמין מוצרים☐ 

  אחר: ______ ☐ 
  

  ת.ז./ח.פ.   .ז./ח.פ. ת

    ןמע
 ð.עמק הירדן  15132צמח ד  

  מען 

  כיסויים 

  ג הביטוח סו
  

  לותגבולפי  לוקהח
  ומי סכו  ות אאחרי

  ביטוח 

מספר  
  הפוליסה 

ורת  הדðוסח ומ 
  הפוליסה 

ריך  את
  ה חילת

כום  גבול האחריות/ ס  תאריך סיום 
  ביטוח 

  קף בתו ðוספים  כיסויים
    חריגים וביטול

  כיסוי קוד   לציין יש
  ' ד  לðספח התאםב

  מטבע   סכום 

"ביט"/      מוצר אחריות ה 
"פסגה"/"מגדל 

"/"הראל  ביט
  "/"מðוביט"ביט

 אחריות צולבת  302  ₪    10,000,000    
בגין    304 שיפוי  הרחב 

  מוצרים 
  ויתור על תחלוף  309
בגין    321 ðוסף  מבוטח 

  –ומחדלי המבוטח    מעשי
  ישור מבקש הא

  ראשוðיות  328
  12תקופת גילוי  332

  ודשיםח
הרחבת שם   347

ח בביטוח חבות  המבוט 
המוצר ביחס לפגם 
ו/או  במוצרים שסופקו 

הותקðו ו/או שווקו ו/או  
  ידי המבוטח זקו על  תוח

הרשימה המפורטת    לציין את קוד השירות מתוךבהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש   (בכפוף, לשירותים המפורטים םירותט השיופיר
  )*: ג'בðספח 

069 ,062 
  *  ðוי הפוליסהביטול/שי

השיðוי או   רבבד אישורה למבקש הודעה  ח ומשל לאחר  יום 60יכðס לתוקף אלא י  לאוח, ביט ליסת פו שלביטול   או  האישור מבקש   לרעת שיðוי 
  הביטול. 
  האישור חתימת  

  המבטח: 
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  ðספח השירותים   

קוד    אור השירות ðשוא ההתקשרות תי
  השירות 

  קוד  תיאור השירות ðשוא ההתקשרות 
  השירות 

 071 וקחות ר 001 אבטחה 

 072  רכב/מוסכים/חðייה/הסעות  002  קירור) ðי ערובה ולרבות מחסאחסון/ מחסðים (

 073  רפואה משלימה  003  אספקת גז ודלק 

 074  שיפוצים  004  אשפה ושירותי מחזור 

 075  שירות לאומי  005  דגימות בדיקות מעבדה ו

 ð  076אי ומלוðאות רוח, כðסים, השתלמויות, פשירותי אי 006  ביגוד/ טקסטיל/ אופðה 

 077  שירותי ביקורת  007  ן ומיסוי ראיית חשבוביקורת חשבוðאית,  

 078  שירותי גðיזה וארכיב  008  בית מטבחיים/ משחטות 

 079  שירותי דת  009  עבודות קבלðיות גדולות  - בðיה 

 080  חלפים/ מעבדה/תיקוðים/התקðה שירותי  010  בעלי חיים

 081  שירותי משרד  011  ביקורת תקðים ושמאות בקרה, 

 ð  082יהול  שירותי  012  בקרת מוסדות חיðוך 

 083  שירותי ðיטור  013  בריאות הðפש

 084  שירותי פיקוח ובקרה  014  בריכה/ פארק שעשועים ומים/ אטרקציות 

 085  - 015  בתי אבות ומעוðות 

 086  שירותי פיקוח, תכðון ובקרה  016  גביה וכספים 

ð087  ותי קוסמטיקה  שיר 017  ון, גיזום וצמחיה גי 

 088  שירותי תחזוקה ותפעול  018  אומðות  /דברי ערך/ אספðות

 089  - 019  דפוס, עיצוב גרפי ואומðויות 

 090  שירותים אווירי/ימי  020  דרישות מיוחדות/צרכים מיוחדים

 091  "ל בחו שירותים  021  דרכות/ קורסים/ סדðאות ה

 092  ופים ציבוריים, מלכ"ר וחל"צ) (לרבות: גשירותים לציבור  022  הובלות והפצה 

 093  שירותים משפטיים  023  וע/ שירותי בידור פעות/ קולð הו

 094  שירותים פרא רפואיים  024  הכðת מכרזים ðהלים והðחיות 

 095  יים שירותים רפוא  025  הסעת ðוסעים

 096  שכירויות והשכרות  026  למות אירועים הפקת אירועים/או

 097  די מים / מכון טיהור שפכיםתאגי 027  הריסות/פיðויים 

 098  תחזוקת ציוד ורשתות חשמל ותקשורת  028  ות ויזמות השקע

 099  תכשיטים/ אבðי חן  029  התקðת ושדרוג מערכות וצמודי מבðה 

 100  ד תפעול ציו 030  מðהלות חברות 

 101  תקשורת וחברות הסלולר  031  ספורט חדר כושר/ אימוðי  

 102  תאורה /הגברה י שירות 032  רי כושר וספורט חד

פסולת, פיðוי   - כימיקלים חומרים מסוכðים ו
 033  והובלה 

  תוכðה או /ו  חומרה שירותי 
103 

 104    ומדיהשירותי שיווק, פרסום   034  חיðוך/קורסים/סדðאות 
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 105  ה/בðייה תחזוק/שימור"א/תמ  עבודות קבלן 035  חקירות 

 106  מחצבה /מכרה 036  צומח/חי   -חקלאות 

 107  ירי  ווחמט 037  טיסות 

יש לציין שם תחום במסגרת סעיף  (הקמה  תי ושיר 038  יועצים/מתכððים 
    "העיסוק המבוטח")

108 

 109  הדברה  שירותי  039  כוח אדם

 110  שליחויות  שירותי  040  אדריכל, הðדסאי מהðדס, 

 111  - 041  בתי אוכל מזון/ שירותי הסעדה/ 

 112  - 042  מחקרים וסקרים 

 113  - 043  מחשוב 

 114  - 044  מידע 

 115  - 045  מיפוי 

(יש לציין שם תחום   השכרת ציוד ירת/רכישת/מכ
  ") המבוטח העיסוקבמסגרת סעיף "

046 -  116 

 117  - 047  בטיחות ממוðי ויועצי 

 118  - 048  חלפיםתחזוקה/ שירות/ ו -מעליות 

 119  - 049  בקרה ושליטה מערכות 

 120  - 050  יבוי אשמערכות גילוי וכ

 121  - 051  ת השקיה והולכת מיםמערכו

 122  - 052  טאיות וול -ת פוטומערכו

העיסוק  (יש לציין שם תחום במסגרת סעיף "מפעל ייצור 
  ") המבוטח 

053 -  123 

 ð  054 -  124דל"ן / השקעות ויזמות  

קייטðות/פעילות  /(לרבות מדריכים)וטיולים ðופש 
  לילדים

055 -  125 

 126  - 056  מבðים  ðיהול 

 ð  057 -  127יקיון 

 ð  058 -  128שק וחומרי ðפץ

 129  - 059  רים ספריðקל

 130  - 060  עבודות מתכת 

 131  - 061  עבודות עץ  

 132  - 062  (חשמל/איטום/איðסטלציה) עבודות תחזוקה ושיפוץ 

 133  - 063  פלסטיק 

 134  - 064  לארץ  בחוץ פעילות

 135  - 065  ציוד תאורה והגברה 

 136  - 066  ויזיה צילום/שידורי רדיו/טלו

 137  - 067  צמ"ה 

ðחת קצð138  - 068  ווי מים וביוב רת וה 

 139  - 069  (לרבות תשתיות)קבלן עבודות אזרחיות 

העיסוק  "  (יש לציין שם תחום במסגרת סעיף קמעוðאות
 070  ) "המבוטח 

-  
140 
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  ים ðוספים בתוקף וביטול חריגים כיסויðספח 

  קוד  ðוספים בתוקף כיסויים 
  הסעיף

  קוד  יסויים ðוספים בתוקף כ
  הסעיף

 371  - 301  ן מסמכים אובד

(למעט בגין אחריותו המקצועית   אחריות צולבת
  של מבקש האישור) 

302 
-  

372 

במסגרת כיסוי   דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע
  מקצועית  אחריות

303 
-  

373 

  מעשי  בגין  שיפוי הרחב
   המבוטח עילות מוצרי/עבודות/פ/ומחדלי

304 
-  

374 

  חבותאו   מקצועיות אחריות או  הרחבת צד ג'
סוי הבסיסי אליו משויך  (בהתאם לכי יםמעביד
    כדין המוחזק  ה כלי יריי - הקוד)

305 
-  

375 

 ð   306 -  376זק בעת שהות זמðית בחו"ל - הרחבת צד ג' 

במסגרת הכיסוי  ' ג צד פיכל חבות –הרחבת צד ג' 
  קבלðים וקבלðי משðה  בגיןהמכוסה בפוליסה 

307 
-  

377 

גור (יש  ויתור על תחלוף לטובת    את לפרט  ם אחר 
וכתובת  "יע  הגורם  פרטי .פ/מספר  ח מספר  /שם 

לðזק    ,)מאפייðת .ז/קבוצה  ת בגין מי שגרם  למעט 
  בזדון.

308 

-  

378 

למעט   ,ובת מבקש האישורויתור על תחלוף לט
  ין מי שגרם לðזק בזדון. בג

309 
-  

379 

 380  - 310  וצר י למשווקים במסגרת חבות מכיסו

עבור מבקש    כושגין ðזק לרב כיסוי אובדן תוצאתי
  האישור

311 
-  

381 

 382  - 312  שðגרם משימוש בצמ"ה גוף כיסוי בגין ðזק 

 383  - 313  כיסוי בגין ðזקי טבע 

 384  - 314  ריצה ושודכיסוי גðיבה פ

 385  - 315  וי לתביעות המל"לכיס

 386  - 316  אדמה   תרעיד כיסוי

"י  יש לפרט את פרטי הגורם ע( אחר  - ðוסף  מבוטח 
בת/ מספר ח.פ/ מספר ת.ז/ קבוצה  שם וכתו

  מאפייðת), 

317 
-  

387 

 388 - 318 האישור  מבקש  -ðוסף  מבוטח 

  מי  של  כמעבידם  וייחשב היה  - ðוסף  מבוטח 
  ח המבוט מעובדי

319 
-  

389 

  –מבוטח ðוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 
גורם ע"י שם וכתובת/  יש לפרט את פרטי ה ( אחר

  מאפייðת),  ת.ז/ קבוצה מספר ח.פ/ מספר 

320 
-  

390 

  -מבוטח ðוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 
  מבקש האישור 

321 
-  

391 

 392  - 322  מבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק זה 

את פרטי   לפרט(יש  אחר  -ביטוח מוטב לתגמולי 
  ) המוטב

323 
-  

393 

 394  - 324  קש האישור מב  - מוטב לתגמולי ביטוח 

 395  - 325  עובדיםמרמה ואי יושר 

 396  - 326  פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי אחריות מקצועית 

 397  - 327  עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח 
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  קוד  ðוספים בתוקף כיסויים 
  הסעיף

  קוד  יסויים ðוספים בתוקף כ
  הסעיף

ל דרישה או טעðה  המבטח מוותר על כ( ראשוðיות
  ) האישור מבקש של   מבטח  מכל

328 
-  

398 

ט ðזק  למע(  האישור ייחשב כצד ג'רכוש מבקש 
ל להיות  שðגרם לרכוש מבוטח או שהיה יכו

  וטח במסגרת פרק הרכוש). מב

329 
-  

399 

את פרטי    לפרט(יש שעבוד לטובת גורם אחר 
  הגורם)

330 
-  

400 

 401  - 331  מבקש האישור שעבוד לטובת  

 402  - 332  ) פר חודשיםלציין מסתקופת גילוי (יש 

סוי לטובת ההתקשרות מול  גבול האחריות בכי
  בקש האישור בלבד.מ

333 
-  

403 

לציין מספר חודשים)  חזוקה (יש תקופת ת
  במסגרת פוליסת עבודות קבלðיות 

334 
-  

404 

 405  - 335  מספר חודשים)  ציין(יש ל תקופת שיפוי 

צועית במסגרת ביטוח צד  ביטול חריג אחריות מק
  וף ורכוש) (יש לציין בגין: ðזקי גוף או רכוש או ג ג'

336 
-  

406 

' (יש  ול חריג חבות מוצר במסגרת ביטוח צד גיטב
  ן בגין: ðזקי גוף או רכוש או גוף ורכוש) לציי

337 
-  

407 

כיðון במסגרת  כיסוי על בסיס ערך הרחבת 
  פוליסת רכוש 

338 
-  

408 

 409  - 339  יבר הרחבה לסיכון סי

 410  - 340  דות והחלשת משען הרחבת רעי

בלים  קיף עקב פגיעה במתקðים וכðזק ע הרחבת 
  תת קרקעיים 

341 
-  

411 

 412  - 342  י ירייה. כל - בידים הרחבת מע

הרחבת הכיסוי לðזקים שייגרמו בעת פריקה ו/או  
  טעיðה 

343 
-  

413 

 414  - 344  הרחבת הכיסוי לעבודות בגובה 

 ð  345 -  415זק בגין פרעות ושביתות הרחבה ל

, פיקוד  הרחבה לðזקי חשמל ללוחות חשמל
  ושðאים 

346 
-  

416 

ביחס   הרחבת שם המבוטח בביטוח חבות המוצר
שסופקו  לפגם שווקו    ו/או   הותקðו או  /ו  במוצרים 

    תוחזקו על ידי המבוטח ו/או מי מטעמו  או/ו

347 
-  

417 

 418  - 348  בביטוח צד ג'   ביטול סייג רכוש עליו פעלו במישרין 

  ביטול סייג רכוש בשליטה, בחזקה ופיקוח 
  בביטוח צד ג'  

349 
-  

419 

ðי משðים וקבלðה בביטוח הרחבת חבות כלפי קבל
בות מעבידים היה ומבקש האישור יחשב ח 

  כמעבידם

350 
-  

420 

-  351 -  421 

-  352 -  422 

-  353 -  423 

-  354 -  424 

-  355 -  425 

-  356 -  426 
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  קוד  ðוספים בתוקף כיסויים 
  הסעיף

  קוד  יסויים ðוספים בתוקף כ
  הסעיף

-  357 -  427 

-  358 -  428 

-  359 -  429 

-  360 -  430 

-  361 -  431 

-  362 -  432 

-  363 -  433 

-  364 -  434 

-  365 -  435 

-  366 -  436 

-  367 -  437 

-  368 -  438 

-  369 -  439 

-  370 -  440 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

98



  ג'  – ð1ספח 

  

  לכבוד:

  מין") "המז :(להלןאיגוד ערים כיðרת  

  כתובת____________ 

  

  .ג.ð,א

  

  תב ויתור כ: הðדון

ים  ל כל הפוע  מכם ו/או  דרישהעה ו/או  תבי  מראש על כל  םמוותרי  אðו  יכ  יכםומתחייבים כלפ  מצהירים  הððו

וכל ציוד    בוðות ו/או ציוד ו/או מתקðים לרבות כלי רכאו ðזק לכלי עבודה ו/או מכ/ו  בדןאוכל  מטעמכם בגין 

  : ...... וכמפורט להלןמיום......... חוזהח ב פי האחריות והביטו") כמתחייב בסעיהציודן: "מכðי הðדסי (להל 

עמו ו/או עבורו  טמאו ו/  לןבהקר שהובאו ע"י ורכוש אחציוד   ל וðות, מתקðים וכ, מכ ד, כלי עבודה, ציויםלכל

האמור, לרבות    ומבלי לגרוע מכלליות  )מהפרויקט  לקחומרים וציוד המובא לאתר ומהווה כחלאתר (למעט  

עג הרמהמðופים,  מתקðי  מעמיסיםורðים,  משא,  מעליות  מערבלים,  טרקטורים,  הðוכל    ,  אחר  ציוד  דסי 

  פרויקט. ה  תו מהווה כחלק מעבודואיð ואשר

זה,    חוזה ðשוא    תרלרבות כל ציוד אחר המובא לאו/או על פי דין,    חוזהל פי  ע  ðות אחריובו/או    שבבעלותðו

 ו/או עבורðו.   משðה ו/או אחרים מטעמðו  על ידðו ו/או ע"י קבלðי

 ððביא כלי רכב  ככל  כי    כםמתחייבים כלפי  והðועי  וðי  באמ  לאתר (לרבות  כלשהואמðצעות ספקים ו/או קבל

"  לישי"צד ש  קיכחוק, ביטוח בגין ðז  הרכב, בין היתר, ביטוחי חובה   כליימים לי ודא תחילה כי קðו   שðה)מ

ול  עי ו/או ציוד הðדסי יח לאותו כלי רכב מðו , וכל ðזק שייגרם  חוזה" לגוף ורכוש כמתחייב בðספח "הביטוח

ועל   בלבד  הבלאחריותעליðו  מועðו  ואðו  ו/אוותרידית  תביעה  כל  על  מראש  מדרי   ם  שיתוף  /וכם  שה  או 

  ם. יטוחיכב

  

  

    ______________________                                                 __________________ ____________  

  חותמת   כולל תימה ח – הקבלן תחתימ                                                        הקבלן של מðהל  ישיתא  חתימה
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  ð 2ספח

  

  ערבות בðקאית 

    – ההסכם יצועבלהבטחת 

  ðזקי סופה בחופי איגוד ערים כיðרתשיקום   – 05/2023מכרז 

  תאריך: __________ 

  לכבוד 
  איגוד ערים כיðרת  

  

ð.א.ג.  

  

             _______ערבות בðקאית מס' הðדון:

כל    מבקש"), אðו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם_____________ (להלן: "העל פי בקשת _______ .1

בקשר    ,(להלן: "סכום הערבות")  ₪)אלף    מאה₪ (במילים:    000100,עד לסכום  לפי דרישתכם,    סכום

אלשיקום    –  05/2023מס'  הסכם  ל בחופי  סופה  עðזקי  כיðרת יגוד  המבקש  ול  רים  של  עמידתו 

 זה.הסכם הכלולות ב ייבויותיובהתח

לשל .2 כל סכאðו מתחייבים  בכתב,  דרישתכם הראשוðה  לפי  לכם,  דרישה,ם  באותה  יצוין    ום אשר 

מועד קבלת דרישתכם במשרדðו, לפי  ) ימים מ7חר מתום שבעה (יאו   א באופן מיידי ובכל מקרה ל

  __________________________. תðו הבאה: ______________ כתוב

בות זו יכול שתהיה לשיעורין,  ם לתשלום מכוח כתב ערבזאת, כי דרישתכפק מובהר  למען הסר ס .3

ח כתב ערבות זה  מכו  ם ור, ובלבד שסך כל התשלומייתבצע בהתאם לדרישתכם כאמ  וכי התשלום 

  . על סכום הערבותלא יעלה 

כתב   .4 לפי  מותðיתהתחייבותðו  בלתי  היא  זה  לðמקערבות  להסביר,  חייבים  תהיו  לא  זה  ובכלל   ,  ,

  חילה את התשלום מאת המבקש. ת דרישתכם או לדרוש תבסס או להוכיח אלפרט, ל

  איðו ðיתן להסבה.  כתב ערבות זה .5

 .  ___________ ד ליום, ויעמוד בתוקפו ע_____ ____ ביוםבות זה ייכðס לתוקפו כתב ער .6

  ____________. סם ביום שפור עבודות עפרודה למדד  הערבות תהיה צמ .7

  

  בכבוד רב, 

______________ _  
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  ð3ספח 
  - ערבות בðקאית

   – ת אחריות הקבלן בתקופת הבדקלהבטח

  סופה בחופי איגוד ערים כיðרתðזקי שיקום   – /202305מכרז 

   

  תאריך: __________ 

  ד לכבו
  איגוד ערים כיðרת  

  

  ג.ð.א.

  _______  ðקאית מס'ערבות ב הðדון:

            

בזאת כלפיכם לשלם לכם כל    הלן: "המבקש"), אðו ערביםעל פי בקשת ____________________ (ל .1

דר לפי  לסכום  סכום  עד  (במילים:    50,000ישתכם,  אלף  עשרי₪  וחמישה  "ס  ₪)ם  כום  (להלן: 

לשיקום    –  /202305מס'    דק ע"פ הסכם יותו של הקבלן בתקופת הבאחר  ת להבטחהערבות"), בקשר  

סופה   כיðרתðזרי  ערים  איגוד  לש   בחופי  מתחייבים  דרישתכם הראשאðו  לפי  לכם,  כל  לם  בכתב,  וðה 

באותה  סכום יצוין  יאוחר  אשר  לא  מקרה  ובכל  מיידי  באופן  (  דרישה,  שבעה  ממועד  7מתום  ימים   (

במשרד דרישתכם  לפי  קבלת  הבאה:  ðו,  כתובתðו 

__ ____________________________ ___._______  

רין, וכי  רבות זו יכול שתהיה לשיעובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב עלמען הסר ספק מו .2

כתב ערבות זה לא יעלה  תכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח  תבצע בהתאם לדרישהתשלום י

  . על סכום הערבות

ט,  חייבים להסביר, לðמק, לפריו  מותðית, ובכלל זה לא תה  בלתי  תðו לפי כתב ערבות זה היאהתחייבו .3

  ש.תחילה את התשלום מאת המבקלבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש  

  יðו ðיתן להסבה. כתב ערבות זה א .4

 .  _______ , ויעמוד בתוקפו עד ליום______ _ ביום כתב ערבות זה ייכðס לתוקפו  .5

 _. ___ : _____ צרכן שפורסם ביוםים לר בות תהיה צמודה למדד המחיהער .6

 

  בכבוד רב, 

__________ ____  
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  ð4ספח 

  
    –  העסקת קבלðי משðה

  איגוד ערים כיðרת ðזקי סופה בחופי שיקום  –  05/2023מכרז  

ðזקי סופה בחופי איגוד  לשיקום  עבודות    ק בלתי ðפרד ממסמכי המכרז והחוזה לביצועðספח זה מהווה חל

כיðרת מכ"החוזה"(להלן:      רתהכיð  יבחופ  )"הפרויקט"או    דות""העבו(להלן:    ערים  מס'  ).    05/2023רז 

  ðרת.ימטעם איגוד ערים כ

  

  בחוזה. כהגדרתו  – "הקבלן"

  כהגדרתם בחוזה.  –"קבלðי המשðה" 

  

  וראות והתðאים להלן: מהוראות מסמכי המכרז יחולו בðוסף הה רועמבלי לג

מבלי  יקט.  פרויב  משðה אשר בכווðתו להעסיק הקבלן מתחייב לקבל את אישור המזמין לכל קבלן   .1

לא תחייב    במסמך זהשלא על פי האמור  שתבוצע    העסקת קבלן משðהכל    בחוזה,אמור  לגרוע מה

 את המזמין. 

קבלןל  מתחייב   הקבלן  .2 את  העבודות המ  קבל  לביצוע  מטעמו  משðה  כקבלן  מתחייב    שðה  והוא 

ועðין דבר  לכל  שלו,  משðה  כקבלן  המשðה  קבלן  את  כל  להעסיק  וזאת  העבודות  לע  בביצוע  א  וד 

  . פחיובחוזה על ðסכפוף לתðאים המפורטים בחרת והורה לו המזמין א

הðו  .3 הקבלן  כי  ג  יודגש  המזמין,  כלפי  הפרויקט  ביצוע  על  הבלעדי  בהאחראי  חלקים  ם  אותם  גין 

מטעם    ðתן המזמין את הסכמתו להעסקת קבלן משðהדי קבלðי המשðה.  י- בעבודה המבוצעים על

כמה האמורה פוטרת את הקבלן  ן ההסשהו של העבודות, איק כללחן ו/או גורם אחר בביצוע  הקבל

ל  ל שחוזה והקבלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחד ו ומהתחייבויותיו על פי המאחריות

 ם. קבלן המשðה ו/או הגורם האחר האמורי

שכזה (לרבות אצל רשם   קבלðי המשðה חייבים להיות רשומים בתחום עיסוקם ככל שקיים רישום .4

ובהיקף המת  ðים)לבהק ה   אימיםבסיווג  שבכווðת  העבודות  לכלל  או  עליהם  לעבודה  להטיל  קבלן 

 הפרויקט. בביצוע 

כי בחוז   הקבלן .5 שיערוךמתחייב  לידי ביטוי הוראות  י ה עם קבלð  ים  יבואו  בשיðויים  החוזה  משðה 

ה  בקð  תועו בהם הוראות שאיðן עול וכי לא ייקב   והתחייבויות וסמכויות הקבלן על פיו   המחויבים

דים של  יחשבו לכל דבר ועðין כעובקבלðי המשðה יצועו. למען הסר ספק,  עם ביאחד עם החוזה או  

 הקבלן. 

הקבלן .6 כי  בזאת  מוצהר  ספק  הסר  המשðהוה  למען  קבלðי  כלפי  אחראי  יהיה  בלבד  בגין    וא  שלו 

חס  יבר, הסכם לטובת צד שלישי  תמורת עבודתם וכי אין לראות בהתקשרות עם קבלן משðה כאמו

 המשðה. -קבלðיל

כך שלוח    ðטיים,ה שלו את כל הðתוðים הרלב הקבלן לדאוג לכך שיקבל מקבלðי המשðו של  מחובת .7

-על  ייקבעמפורט  הזמðים של קבלðי המשðה. לוח הזמðים הוח  יכלול גם את ל  של הפרויקטהזמðים  

מðהל על  המזמין    ידי  לעבוד  המשðה  וקבלðי  הקבלן  למו ועל  עד  אם  כי  מובהר  לוח  הכð  דעפיו.  ת 

יי לא  בפרוייקט,  בחרו  הזמðים  שיועסקו  המשðה  קבלðי  מðהלכל  לוח    והקבלן  המזמין  יקבעו  את 
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עבורם במקצועות  המשðה  קבלðי  עבור  הזמðיטר  הזמðים  ולוח  כאמור  משðה  קבלðי  ðבחרו  ם  ם 

 דבר ועðין.  קבלðי המשðה לכל  הקבלן ואת  שייקבע כאמור יחייב את

על פי שיקול    הוא   בכל עת בו סבור  רשאי,, יהיה המזמין  פחיול ðסע  בלי לגרוע מהוראות החוזהמ .8

ðי המשðה  קבלע רצון מאיכות ו/או טיב ו/או קצב התקדמות עבודת  שב  אין הואעתו המוחלט כי  ד

בעב דבר אחר הקשור  לו/או מכל  קבלן המשðה  ודתם,  עם  להפסיק את התקשרותו  לקבלן  הורות 

לן מתחייב להפסיק את  והקב  ,בכתב לקבלן  המזמין ע"י    ןשתיðת   על ידי מתן הודעה  באופן מיידי 

ז .  בלן המשðה לאלתרההתקשרות עם ק קבלן משðה אחר אשר    ה מחויב הקבלן להעסיקבמקרה 

שðה  , ויחולו על קבלן מכאמור  ות עימוהופסקה ההתקשרומו של קבלן המשðה אשר  מק   ימלא את

 זה כל הוראות ðספח זה וההסכם

  ו תהווה הפרה יסודית של החוזה. מתðאיתו ו/או הפרת תðאי  והפר הזה הוא מעיקרי החוז  ðספח

  

  
  

  

 ______________________                                                    ______________________________  

  חותמת   כולל תימה ח – ןלהקב תחתימ                                                        הקבלן של מðהל  ישיתא  מהחתי
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  ז'מסמך 
 בטיחות
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  ðספח בטיחות  -סמך ז'מ

  ðזקי סופה בחופי איגוד ערים כיðרת שיקום   –  05/2023 מכרז

  כללי  . 1

תחמים והחצרים המוחזקים על ידה) מועסקים קבלðים וðותðי  (לרבות המ  כיðרת  איגוד ערים  1.1

חו שפעילותם  חיצוðיים,  אותשירותים  עובשפת  המזמין,  את  ודם,  לסיכוðים  סביה  יבתה, 

 לות.ם מעצם ביצוע הפעיהðובעי
ðועד  1.2 זה  אחרים,  להðחות  ðספח  חיצוðיים  שירותים  וðותðי  הבטיחות    לגבי  קבלðים  דרישות 

 חצרי המזמין ו/או מטעם המזמין. עובד במקבלן ה  ערים כיðרת   איגוד  סביבה של ואיכות
הלים  , לרבות ðפי החוזה  על  לןהקב  ללגרוע מאחריותו ש  כדיזה,  בðספח  באמור  יודגש, כי אין   1.3

ידו ריותו על פי דין, לבטיחות בעבודות הðעשות על  ווðטיים לעבודתו ו/או מאחספציפיים הרל

 מו.  ו/או על ידי מי מטע
בזאת   הקבלן מובהר  את  ישחרר  לא  המזמין  של  הוראותיו  ביצוע  כי  מפורשות, 

  ע"פ דין. ס יכה"אדרישות הבטיחות ו ם את כל מהתחייבויותיו ואחריותו לקיי

ורק,הוראות המזמ יבואו, אך  דרישו  ין  על  כדי  בðיסיון להוסיף  בדיðי הבטיחות,  ת הבטיחות 

בטי יתר  העבודותלהבטיח  ביצוע  באתר  מ  חות  אך  הקבלן,  מאחריות  ע"י  יגרע  שהדבר  בלי 

ומבלי שעצם   ידו,  על  כי תיðתðה    האפשרותכלשהי של הקבלן לבטיחות בעבודות המבוצעות 

  ת כלשהי. המזמין ו/או מי מטעמו חבוהמזמין ו/או ðציג ל ידי המזמין תטיל על ע כð"ל הוראות 

וראות  ðה וכדומה, בין המעות, אפשרות לפירוש שו בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו מש

לטובת   מבðיהן  ו/או הדין, תכריע ההוראה המחמירה    איגוד ערים הðוהל להסכם עם הקבלן 

  . כיðרת 

לק בלתי ðפרד מחוזה  קבלן ויהווה חהעם  לחוזה התקשרות    בטיחותת  ðחיוה יצורף כ  ðספח זה 1.4

 . רותההתקש
ג 1.5 הðדרשים,  בשיðויים  יחולו  הðספח  עבהוראות  המבצעים  עובדיו  על  מהסוגים  ם  ודות 

 ורטים בðוהל זה. המפ
 מסמכים ישימים  1.6

 ; 1970 –פקודות הבטיחות בעבודה ðוסח חדש, תש"ל  1.6.1
 ; 1954 –"ד יוח על העבודה, התשון הפיק חוק ארג  1.6.2
  ; 1999שð"ט ת מידע והדרכת עובדים, התח על העבודה, מסירתקðות ארגון פיקו 1.6.3

 ;1961  -יה הðדסיתעבודות בð  –תקðות הבטיחות בעבודה  1.6.4
 ; 1990 -חשמל התש"ן  –הבטיחות בעבודה   תקðות 1.6.5
  ;2007  -תקðות הבטיחות עבודה (עבודה בגובה), התשמ"ז 1.6.6

  ;1998 -שמ"ח ת(עבודות בðיה), ה בעבודה תקðות הבטיחות 1.6.7

 ; 1986 -שמ"וגגות שבירים או תלולים התעבודה על   –עבודה תקðות הבטיחות ב 1.6.8
  ; 1997 -ישי), התשð"ז(ציוד מגן א  תקðות בטיחות בעבודה 1.6.9

 . 1988(עזרה ראשוðה במקומות העבודה), התשמ"ח   דהðות הבטיחות בעבותק 1.6.10
  

  המטרה  . 2

קב לעבודות  בטיחות  הðחיות  המלפרט  המזלðים  במתקðי  והמתחמים  חצין,  מ תבצעות  רותיה 

  דה. מופעלים על י / יםהמוחזק 

  הגדרות  . 3

 יגוד ערים כðרת לפי העðיין ועל פי כל דין. א - "המזמין" 3.1
לביצו  -קבלן"ה" 3.2 תיבחר  מי שהצעתו  הפרויקט  כהצעה  ע  של המזמין  ועדת המכרזים  ידי  על 

עובדי  ם  שאיð  היðו יחיד או חברהמין, ושהזוכה ואשר ðמסרה לו הודעה על זכייתו על ידי המז

 צריה. דיהם וציודם) ברשות או בחבצע עבודה (על עובהמזמין, הבאים ל
גורם  לרבות כל קבלן משðה מטע  -  "קבלðי משðה" 3.3 ו/או  בשמו אמו של הקבלן  ו  אחר הפועל 

קבלðי   להעסיק  לקבלן  חייב את  המזמין התיר או  חלק מהן, אם  העבודות או  בביצוע  עבורו 

 כי המכרז. כאמור ðדרשה מראש במסמה משð  יר, או שהעסקת קבלððה כאמומש
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  הקבלן חובות   . 4

לקיים   4.1 מחויב  הבטיחותהקבלן  מדיðיות  לפי  ולפעול  התקðים  דרישות  של    ואיכה"ס  את 

 המזמין.  
המועסמ 4.2 קבלן,  ע"י  חובת  כיðרתק  ערים  ו/או  איגוד  המזמין  בתחומי  מתבצעת  ושעבודתו   ,

לן לפעול  מכלליות הð"ל, על הקב   ועלגר  ית ועל פי דין. מבלהדרישו  מתקðיה, לפעול על פי כלל

(ðוסח חדש), תש"לוראות פקודת הבטיחות בעבו בהתאם לה  פיה חוק   1970-דה  על    ובתקðות 

העבוד  על  הפיקוח  תשי"ד  ארגון  לגרוע  ו  1954  –ה  ומבלי  היתר,  ובין  לרבות  פיו,  על  התקðות 

והתקðו ההוראות  בכל  לעיל,  האמור  המוזכ מכלליות  הישימת  במסמכים  המירות  רטים  פום 

 ם ישימים) לעיל.  (מסמכי 1.5בסעיף 
,  ןיכה"ס שתיðתוראות הדין וðספח זה, את כל הðחיית בטיחות ואעל הקבלן לקיים, בðוסף לה 4.3

ðציג מוסמך אחר מטעם המזמין וכי הוראה זו תהא  ה בטיחות של המזמע"י ממוð ין, ו/או כל

 מחייבת. 
  המזמין,לביצוע העבודות מטעם    מומטע   הקבלðי משð תקשר עם  ו/או י   עסיקבמידה והקבלן י  4.4

 קבלðי המשðה ועובדיהם.  של על עבודתם האחראי הבלעדי   הקבלן יהא
בעבודותלהעס יתחייב  הקבלן   4.5 ðדר  ,יק  טכðיתשבגיðן  מיומðות  בעבודות    שת  או  ðיהולית,  או 

ðדרשים  אשר בעלי  בהן  הת  עובדים  או  החוק  עפ"י  מיוחדים  עבודות  כ(קðות  כישורים  גון: 

חשמל,  תדועבו  ,חפירה עבודות  הרמה    הריסה,  ציוד  ורק),  וכו'הפעלת  מור,  אך  שים  אðשים 

ו  ות והסמכות עובדיðדרש לדווח מראש על שמ   העומדים בכל דרישות הדין. הקבלן  ומוסמכים

 ו/או שמות קבלðי משðה ועובדיהם.  
  ן ורישי  ו/או  ר מאת המזמיןישור גמðשלמה מלאכתו ולא ðתקבל א  לאתחייב שכל עוד  יהקבלן   4.6

על הבטיחותו/או המהðדס    מכותת הרשויות המוסאמ  גמר הכל לפי המאוחר  (  ו/או הממוðה 

ימשיךמביðיהם) אחראי    ,  המבלהיות  ו/או  המתקן  אלבטיחות  העבודה  ו/או  ביצעðה  ,  ותה 

 כל אדם   בין שהם עובדי הקבלן ובין שהם עובדי המזמין או ,  הðמצאים בו  לבטיחות העובדים

    שבו בוצעה העבודה.  ר,באזו להימצא אחר העשוי
 
  תדרוך    . 5

תחי 5.1 הקבל לפðי  על  העבודה,  ביצוע  מן  לת  עם  ראשוðי  מפגש  הבטיחותלקיים  מטעם    מוðה 

בðושמזמין  ה תדרוך  בטיחות  לקבלת  ביצוע    תתול   ואיכה"סא  בדבר  בכתב  אישורו  את 

 .  התדרוך
 הדרכת בטיחות לקבלן תכלול את הכרת האתר.  5.2
הבט ממ 5.3 תקוðה  את  יבדוק  א פיחות,  הקישות  של  וכשרות  ציוד  וזאורי  ועובדיו,  מבלי  בלן   ת 

 אחריותם עפ"י דין.  לפגוע במחויבותם ו
הסי 5.4 על  ידריכם  לכך,  מיגבðוגע  המתקן,  והכרת  בטיחות  כוðים  אישי,  לאופי  ון  ובהתאם 

ומðיעתם.   בסיכוðים  יתמקד  יישהעבודה,  עם  בקשר  המתעוררת  בעיה  או  שאלה  ום  בכל 

  . מיןמטעם המזהבטיחות  יש לפðות אל הממוðה על ,זמיןמ מטעם ה  ות הבטיחותהורא
  

  הדרכות עובדים  . 6

העובדחוב לכל  מידע  ולמסור  הדרכה  לבצע  הקבלן  על  באמצעותו,  ה  המועסקים  הסיכוðים  ים  על 

בתקðות  ודגש כðדרש  המזמין,  של  הבטיחות  וðהלי  להוראות  ציות  על  ולפקח  ואיכה"ס  הבטיחות  י 

  . 1999  -הדרכת עובדים, התשð"טו מידע על העבודה, מסירת ן פיקוחארגו

  

  חובת דיווח   –תאוðות  . 7

י  ין, להעביר דיווח ראשוð , במקרה של תאוðה או "כמעט תאוðה" בשטחי המזמ הקבלן יתחייב 7.1

 כן בכתב, לממוðה הבטיחות/מזמין העבודה. בטלפון ולאחר מ
  . זמיןמם, בהתאם לðוהלי ההמעורביהדיווח יכלול בין היתר, את פרטי האירוע ופרטי 

זו, 7.2 לכל הðוגעים מכוח  או בא כוחו מחובת הדיווח  מלשחרר את הקבלן    כאמור, אין בהודעה 

 . עפ"י דין בגין תאוðה זוהחוק ו/או מאחריותו וחבותו 
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 . מזמין העבודהיש לדווח על כך ל,  גרם ðזק לציוד של המזמיןייבכל מקרה בו  7.3
הצו 7.4 שבמקרה  להתחייב  הקבלן  כשישעל  קבלן    רך  עובד  הדבר  ע  ייפג שלפðות  יעשה  בתאוðה, 

 רכב הקבלן.  צעות אמבולðס או בבאמ
 

 וציוד כיבוי   עזרה ראשוðה . 8
מלא  אחזקת  להבטיח  יתחייב  עזרה  הקבלן  אמצעי  של  מתאים  כיבי  וציוד  מתאים  ראשוðה  אש  וי 

  ותקין באתר העבודות במהלך כל עבודתו ובהתאם לדרישות החוקיות. 

  

  הפעלה  . 9

עהפיק  9.1 על  לוח  העתיד  קבלן  עבבודת  המזמיןדות  בוצע  בחצ  אצל  בשלבי  ותיוראו  יחל   ,

 ההתקשרות, כמפורט להלן.  
 בחירת הקבלן וההתקשרות  9.2
והה 9.3 הקבלן  בחירת  ע"י  בשלב  ייבדק  עמו,  היתר,תקשרות  בין  זה    המזמין  ðספח  של  צירופו 

 . להצעת הקבלן/המציע, כשהוא חתום על ידי הקבלן
 

 חתימת החוזה  9.4
 חוזה. ל ðספחכדא צירוף ðוהל זה מין לוועל המז 9.4.1
 דים תקפה. פוליסת ביטוח צד ג' ומעביין הצהרה על קיום הקבלן יספק למזמ 9.4.2
 ðספח א'). ðספח הבטיחות לעבודה ( במעמד חתימת החוזה, יחתום הקבלן על 9.4.3

 
  שעות לפחות)  ð72ות לפðי תחילת העבודה (התארג 9.5

למ  9.5.1 ו/או  למזמין  הקבלן  יעביר  העבודה  תחילת  הפר לפðי  רשימת ðהל  את   ויקט 

 מס' תעודת זהות וכתובת.   ם פרטי, שם משפחה,טעמו. הרשימה תכלול: שמ בדיםוהע
 . יחות לפðי תחילת העבודהבמידת הצורך, יגיעו הקבלן ועובדיו להדרכת בט 9.5.2

 
  התחלת עבודה   9.6

  קבלת תדרוך  9.6.1

ומועדי    .א עובדי הקבלן  רשימת  את  הבטיחות  לממוðה  יעביר  העבודה  מזמין 

  וי. הגעתם הצפ 

ðצבאח  .ב או  המזמין  מטיריות  הבטיעמג  לממוðה  להודיע  הגעת  ו,  על  חות 

ולד  הקבלן המזמין  לשטח  בðושא  ועובדיו  ידריכם  כי ממוðה הבטיחות  אוג 

 ל פי ðספח  א' הרצ"ב.בטיחות, ע
 ו עובדי הקבלן על טופס המעיד על קבלת ההדרכה. תום ההדרכה יוחתמ ב  .ג
המ  .ד של  הבטיחות  לממוðה  יועבר  מהטופס  ויהעתק  מזמין  זמין  ע"י  שמר 

 דה. והעב
 

  דיקת ציוד וכלים ב 9.6.2

דק מוסמך לאביזרי  י תחילת העבודה, תסקיר בויספק למזמין, לפð   הקבלן  .א

ב לחץ,  ולמתקðי  הרמה  ותומתקðי  הבטיחות  לפקודת  קðותיה  התאם 

  ). 1970 - בטיחות בעבודה ðוסח חדש התש"ל(פקודות ה

עבודה, כגון:  ביצוע ההקבלן יתחייב על תקיðות ציוד ðוסף המשמש אותו ל  .ב

  ד חשמלי וכד'. יות, צ וסולמ

ו/ המזמין    .ג מטעמו,  ðציג  המזמאו  של  הבטיחות  ממוðה  מידי  או  ייבדקו  ין 

 הקבלן.   אי, את תקיðות הציוד שלפעם, במהלך העבודה ובאופן אקר
ש  .ד עד  במקרה  העבודה  את  להפסיק  מהקבלן  לדרוש  יש  בציוד,  תקלה  ל 

 לתיקון הליקויים שðתגלו. 
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  עבודה היתר  9.6.3

שאת עבודה, על פי  הבטיחות ימלא טופס הר   ðהממו  /מזמין/ðציג המזמיןה  .א

סיור ביצוע  לאחר  ב',  לתקופת    ðספח  ייðתן  ההיתר  הקבלן.  עם  בשטח 

  וגדרת מראש ע"י המזמין. העבודה מ

י   .ב הבטיחות  העבודה,  היתרי  סוג  פי  על  הבטיחות  המזמין/ממוðה  ע"י  יðתðו 

 כמפורט להלן:  
  , ספח ג'.           - ה)ש חיאדיסק, וכל עבודה בחיתוך בעבודה חמה (ריתוךð                  

 ספח ד'.     - בודה בגובהעð                                                                                
  

  הלך העבודה מ . 10

  פיקוח שוטף 10.1

דת  מðהל העבודה מטעם הקבלן יפקח בשוטף על ההיבטים הבטיחותיים בעבו 10.1.1

ת למðהל הפרויקט  ל הפרות הוראות הבטיחוע  דווחיו   קבלðי המשðה,ו  ן הקבל

  טעם המזמין.  מ

חר 10.1.2 של  בבמקרה  לפגיעה  סיכון  קיים  שבהן  חמורות  בטיחות  או  יגות  ðפש 

בלן להפסיק לאלתר את עבודת הקבלן  ל העבודה מטעם הקברכוש, יורה מðה

 מזמין.במקום, ולדווח על פרטי האירוע לממוðה הבטיחות מטעם ה
  סיום יום עבודה 10.2

סר ה  סיום  עם 10.2.1 הקבלן  יערוך  ðותעבודה,  שלא  לוודא  סיכוðי  יקה  ו/או  ציוד  רו 

  ות באתר. בטיח

 הקבלן יהיה אחראי להשאיר שטח ðקי. 10.2.2
לב 10.2.3 שהסתיימו  חמות  בעבודות  היום,  סוף  סיור  קראת  לבצע  הקבלן  אחריות 

 לגילוי התפתחות אש, שיערך לאחר תום העבודה. 
מין במקרה של עבודה  מז טח השת הקבלן ועובדיו ממן יציאהמזמין יגדיר את ז 10.2.4

 בר לשעות הרגילות.מע
  

  גמר עבודה / פרויקט   . 11

  קוי השטח ðי 11.1

  רטי הציוד השייכים לו. על הקבלן לאסוף את כל כלי העבודה ופ 11.1.1

ק כל עודפי החומרים, ויוודא ðיקוי שטח העבודה תוך סילוק  הקבלן יוודא סילו 11.1.2

 הפסולת למקום מאושר. 
  

  תðאי המפרטב מידהעבטיחות), מסירה ו (תסקרי תסקירים . 12

עבודה 12.1 התקðה/בðי  בגמר  מבðים,שחייבה  של  הðדסי  הדורשים   יה/שיðוי  ציוד  או  כלים 

 תסקיר מקור למזמין.  תסקירים, ימסור הקבלן 
  ע עפ"י: סקיר שיימסר יתבצהת

  של משרד העבודה.  1970 -פקודות הבטיחות בעבודה ðוסח חדש תש"ל 12.1.1

  . תאיגוד ערים כיðרן  המזמיל הðחיות העבודה ש 12.1.2

  ו במפרט הטכðי.הבטיחותיים שðדרש כן, יימסרו כל המסמכיםו כמ 12.2

הע 12.3 גמר  ðציעם  יוודא  לעיל,  בסעיפים  כמתואר  הקבלן  בודה/הפרויקט  עמידה  המזמין  ג 

 קבלת המתקן/המבðה והשטח.   תðאי המפרט ויאשרב
 

 שמירת איכות הסביבה  . 13
לעסוק  ו  סמכת הבה המאשר רישומו וות הסביעל הקבלן להציג אישור מטעם המשרד לאיכ  13.1

 עפ"י העðיין).בתחומי עבודתו (
 יבה. לעðיין זה: הקבלן לשמור על איכות הסבעל  13.2

 כל מקום אחר.ר העבודה, בסביבתו או בחל איסור על שריפת פסולת באת 13.2.1
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שמðים,  יש   13.2.2 כימיקלים,  של  ביוב  או  מים  למקורות  לקרקע  חדירה  למðוע 

 ר אחר. ממיסים, מדללים או כל חומ 
  ים לטיפול בחומריםבסט תסולק לאתרים מורשאסים וðפסולת חומרים מסוכ  13.2.3

ו ארוזה  כשהיא  בלבד,  ההוראות  אלה  ועפ"י  פיזורה  שימðע  באופן  משוðעת 

 וק. געות לעðיין זה עפ"י הח הðו
שפיכת פסולת מוצקה וחומרי בðיין במקומות שלא יועדו לכך. יש    חל איסור על 13.2.4

 שה בלבד. ולת מורלהעביר את הפסולת לאתר פס
  שה. ת הפסולת ע"י המורלחברה העתק מאישור קבלג להצי על הקבלן 13.3

  

  אחריות  . 14

 .  המזמיןום הðוהל ועדכוðו חלה על  האחריות לייש 14.1
אחרא 14.2 ðוהל  הקבלן  סעיפי  כל  לקיים  בðוסףי  זה,  הבלעדית    בטיחות  וחובתו  לאחריותו 

 לעמידה בכל ההוראות עפ"י כל דין. 
  ðספחים . 15

  . ערים כיðרת  ודאיג  ןהðכðס לשטח המזמי   ת לקבלן דף הðחיו -ðספח א'  15.1
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  ðספח א'

  

ðחיות לקבלן הðס לאתר הðרתאיגוד י העבודה בכðערים כי     

  

       כðיסה לשטח המזמין . 1

  /  א, ללא אישור מאת מזמין העבודהתחיל עבודה כלשהייכðס לשטח המזמין או להאין לה 1.1

 ן ועובדיו. ות לקבל ממוðה הבטיחות וללא שבוצעה הדרכה בטיח /  מפקח העבודה
ה 1.2 להעביר  ל  ðיסהכלפðי  לדאוג  יש  רשיאתר,  העבודה  לרמת  למזמין  עד  הðכðס  ציוד  מת 

 ריט הבודד. הפ
המזמין  1.3 החלטת  ולפי  הצורך  האתה  -במידת  משטח  והיציאה  בהתאם כðיסה  תיעשה  ר 

ðחיות השומרים המאבטחים מטעם המזמין, כולל בדיקה של כלי רכב ותיקים אישיים  לה

 עובדיו. של הקבלן ו
תן תשומת  ך מות   חד ממזמין העבודה,עילות תחייב אישור מיו הפ עות  שעבודת קבלן לאחר   1.4

 תאורה ובטיחות. לב לðושא 
 

  התðהגות בשטח המזמין  . 2

 האחראי על ביצוע העבודה.  יש לדווח לגורם    ל התðהגות לא בטיחותית,במקרה ש 2.1
ה 2.2 המשך  לפðי  בטיחותיים)  (הבלתי  ההתðהגות  או  המצב  את  לתקן  אין  עבודה.  יש  אם 

 כלל.  בודה בבטחה, אין לבצעההעאת  ע אפשרות לבצ
 י העבודה או במהלכה. לכוהול או לצרוך סמים לפð אין לשתות א 2.3
ב מטעם ממוðה  ðתקבל אישור בכת  אðשים לפחות (אלא אם  2  כל עבודה תבוצע בצוות של 2.4

 הבטיחות, לעבוד לבד). 
העבודה) 2.5 (ביום  שהיא  כל  עבודה  להתחיל  אישור   אין  ובידיעת  מזהשל    ללא  מין 

 ו יום. לווðטי, המתייחסת לאותר  חראיא מðהל/
ע 2.6 לבצע  כגון:אין  מיוחד  בסיכון  קירבה    בודות  ובורות,  למכלים  כðיסה  בגובה,  עבודה 

ים, ממיסים, ðיקוזים וצðרת כיבוי אש, ללא  רעל   /   ים קורוזיביו   /   ירה לקווים של גזים חד

 תיאום ואישור.  
אש 2.7 המייצרות  עבודות  לבצע  חום  אין  ללא    או  המזמין  ג')  ב  ישורא בשטח  (ðספח  כתב 

 . מהמזמין
יב צופה אש אשר יפקח עד חצי שעה לאחר  צרות אש או חום, חובה להצבכל עבודות המיי 2.8

 בודה. סיום הע
 שהוגדרו לצורך העבודה בלבד. ין תהיה באזורים השהייה בשטח המזמ 2.9

 אין להיכðס לחדרי חשמל ללא אישור מראש.  2.10
 ות. ח מופיעה בהיתר הבטישאיðה   אין לבצע כל עבודה 2.11
ברשותצי 2.12 הðמצא  הריתוך  ובא   וד  בעבודה  גהקבלן  תקין.  להיות  חייב  אצטילן  חסון,  לילי 

בשימוש ויהיו  (במידה  חמצן  וי וגלילי  להבה  בבלמי  יצוידו  לציוד)  קשורים  בסמוך  היו   .

 לגלילים יהיה מטף כיבוי תקין. 
  

  הודעה על תאוðות  . 3

המזמין ובמתקðים    טחה בשעו כמעט תאוðה שאירתאוðה אעל קבלן ועובדיו לדווח על כל   3.1

 מטעם המזמין ולממוðה הבטיחות. עובדיו, לממוðה על העבודהמעורבים הקבלן או בהם 
 ðוגעים מכורח החוק. ובת הדיווח לכל היðה משחררת את הקבלן מח ההודעה כð"ל א 

 על הקבלן להחזיק רכב תקין לצורך פיðוי עובדיו במקרה הצורך.  3.2
קבמידה   3.3 עועובד  בתאוðת  ðפגע  ולציידו ע  ודה,בבלן  לדאוג  הקבלן  ב.ל.   ל    של   250בטופס 

 קבל טיפול רפואי במידה ויזדקק לו. הבטוח הלאומי וזאת כדי ל
 

  וד שימוש בצי  . 4

 טפת, אלא לצורכי כיבוי אש בלבד.בוי אש לעבודה שואין להשתמש בציוד כי 4.1
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בודק 4.2 בידי  בבדיקה  החייב  אחר  ציוד  או  הרמה/לחץ  ציוד  פקודות  מוסמך    כל  פי  על 

ד  שכזאת בתוקף. סימון הציו  ק אחר, יישא תעודהודה ותקðותיה או כל חועב ות בח הבטי

 הð"ל ייעשה כðדרש על פי חוק.
 וגדר לעבודה. ד וחומרים מחוץ לשטח שהאין להðיף ציו 4.3
 להשתמש ולðהוג בכלי רכב של המזמין.  אין 4.4

  כשירות הקבלן ועובדיו  . 5

תתבצע אך ורק, ע"י    ל,ישרא בהיתר מרשות חוקית  יון או  כל עבודה הדורשת הסמכה, ריש 5.1

 היתר תקף לעבודה זו. סמך לכך והðושא תעודה או ש מקצוע מðוסה שהואי
ו  5.2 הוא  כי  לוודא  הקבלן  לעבודעל  כשירים  עובדיו  רפואית  כל  מבחיðה  את  ה  עברו  וכי 

 הבדיקות הרפואיות הðדרשות כקבוע בתקðות ועל פי הדין.
 

  התðהגות בחירום  . 6

ת את  מידה ולא, יש לפðו ם אין סיכון לחיים). ב(אותה  בריפה, יש לðסות לכרה של שבמק 6.1

 למðהל במקום ולזמן כוחות הצלה וכיבוי.  האזור ולהודיע מידית 
דקות    15אזור הפגיעה במשך לפחות    יש לשטוף במים את של פגיעה מחומר כימי,    במקרה 6.2

 ולפðות לקבלת טיפול רפואי במידת הצורך. 
 

  עבודות חשמל  . 7

רישות של  החשמל ותקðותיו ודיב לעמוד בדרישות חוק  חי יך,  ר ד חשמלי או כבל מאכל ציו 7.1

 בין היתר יש לבדוק ש: המזמין/המזמין. 
י חשמלאי  רבעוðי, חתום ע"  מוסמך וðושא תג שמישות  הציוד עבר בדיקת חשמלאי 7.1.1

 מוסמך בלבד. 
 בעל בידוד כפול.  7.1.2
7.1.3 ðו ציוד חשמלי מטלטל הכולל כבל מאריך, ייבדק לבחיðתו החשמלית. ת תקי 
 ציוד פגום.  עםבוד  עאין ל  7.1.4

ר מוחלט לחבר מספר כבלים  מטר. חל איסו  50סימלי של  יהיה בעל אורך מק  כבל מאריך 7.2

 ר קו חשמל ארוך יותר. מאריכים על מðת ליצו
רוש את הכבל למלוא אורכו מעל אזור העבודה. במידה ואין אפשרות,  זמן העבודה יש לפב 7.3

כבל  בל יאובטח על פי כללי  הכות.  י למðיעת פגיעות מכðכיסוי    ייפרש הכבל על הרצפה עם

 . מאריך
 פחות.  מטר ל  2זמðית תוצב בגובה תאורה  7.4
 ורש מחשמלאי המזמין. אין להתחבר לðקודות חשמל ללא אישור מפ  7.5
 יבוצעו ע"י חשמלאי מוסמך בלבד, בהתאם לחוק החשמל ותקðותיו. ודות בקווי חשמל עב 7.6

 
  במות הידראוליות גומים וסולמות, פי -עבודה בגובה   . 8

שמעל  המודה  בע 8.1 בגובה  וכ מט  2תבצעת  הסמכה  מחייבת  מוסמךר  מדריך  ע"י  מיðוי  ,  תב 

 ד').  שימוש ברתמת בטיחות מלאה וקבלת אישור (ðספח
 רתמה מלאה בלבד ומלווה בבולם ðפילה תיקðי. ושרת לעבודה הðה רתמת הבטיחות המא 8.2
ם  בסול  ד. חשמלאים ישתמשו יים בלבמאושר השימוש בסולמות תקיðים ותקð  -   סולמות  8.3

 מבודד.  
לעמוד  כל    -  פיגומים 8.4 חייב  ולהיופיגום  הבטיחות  דרישות  לתקðות  בכל  בהתאם  מגודר  ת 

 ל בודק מוסמך.  מסוימים חייב באישור ש  הבטיחות בעבודה. במקרים
מותר  ב שהפיגום  המזמין  של  ממוðה  עם  לוודא  יש  בפיגום,  להשתמש  כווðה  של  מקרה 

 עבודה.תחילת ה לשימוש לפðי 
יקים 8.5 ל מתגדר    הקבלן  או  לפיגום  מתחת  כלאימה  שתימðע  כך  התקרבות    ידו,  או  עליה 

 ע"י זרים. לפיגום 
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ממוðעת 8.6 הרמה  יש  -  במת  שבו  מקרה  הרמ   בכל  במת  עם  לעבוד  להשתמש צורך  או  ה 

זות ומðופים, יש לוודא לפðי תחילת העבודה שקיימים כל האישורים הðדרשים (בודק  במלג

 גזה וכד').  מליגת ה מðופאי, רישיון לðישיון למוסמך, ר
 קðי בלבד. גבי משטח, אלא בסל הרמה תאðשים במלגזה על  אין להרים 8.7
ם בציוד  היות מצוידילזו ו ה להיות מוסמכים לעבוד עובדים על הבמות וסלי הרמה, חייבים 8.8

 מגן אישי. 
 

  ציוד מגן אישי  . 9

 עבודה.   יש להגיע לעבודה עם כל ציוד המגן האישי הðדרש ובגדי 9.1
ðעלי בטיחות,לכלול בין היתר: כובע  ו  קðיםתעל הציוד לעמוד ב 9.2 משקפי מגן ואטמי    מגן, 

 . אוזðיים
 ות. ש להצטייד בכפפות מתאימ בעבודה שבה יש סיכון חיתוך/פגיעה בידיים, י 9.3
מגן ðוסף (כפפות, מסכה לריתוך, רתמה לעבודה בגובה וכד'), יידרש בהתאם שימוש בציוד   9.4

 לסוג העבודה.
 זת).ה (דוגמא: אבן משחות, אסור לעבוד עם כפפבבמסתו בעבודה עם מכוðת -לזכור   יש 9.5

  

  ת סימון וגידור בטיחו . 10

. אזורי עבודה  מטר  2של גדר רשת בגובה  שטחי העבודה בהם פועל הקבלן יגודרו בגידור   10.1

 מ' לפחות.  2לי רגישות וסיכון גבוהים יגודרו בפח איסכורית, בגובה בע
 יכðס לתחום העבודה. י ם לאדחק סביר, כך שאף אראה ממריש לוודא שהגידור יי

 אה מכל צדדיו. תי באזור העבודה, כך שיירלהציב שילוט הזהר יש 10.2
אים מלוחות  ן הקבלן גידור מתחומרים מפיגומים, יתקי  כדי למðוע אפשרות פגיעה מðפילת 10.3

 מטר לפחות מהפיגום.  3עץ מלאים או מפחי איסכורית במרחק 
 

  רות עבודות קידוח וחפי . 11

11.1 ðישוח,  די ביצוע עבודות קילפ  ðהל ביðוי של המזמין. לקבל אישור ממ 
אפשרות  תחילת העבודה ויש לתת דגשים על תווי החפירה (לבצע הערכת סיכוðים לפðי  יש   11.2

 ) פיðוי עודפים וגידור אזורי עבודה. י חשמל, מים וכד'שחוצים אותו קוו
 עבודת החפירה תתבצע תחת השגחה מðהל עבודה מוסמך. 11.3
 שילוט מתאים.  י סרט סימון אדום וע"יע"ומן ספירה חייב להיות מ אזור הח  11.4
 גידור מחוזק היטב.  לגדר את אזור החפירה ע"י יש  11.5
 ן מתאים. התמוטטות באמצעות דיפו  יש להבטיח את החפירה מפðי 11.6

 
  הריסה   עבודות . 12

ðיסיון של שðה אחת   12.1 ישירה של מðהל עבודה עם  כל עבודת הריסה תתבצע תחת השגחה 

 יסות. בהר
המב ה 12.2 את  יאבטח  אðקבלן  להריסהו  ים  העומדים  לפð  חלקיהם  התמוטטות  בזמן  ðגד  י, 

 סה. ואחרי ביצוע ההרי
 ת טעוðי הריסה והרוסים. הקבלן יציג שלטי הזהרה מתאימים ליד מקומו 12.3

 
  כðי הðדסי תעבורה וציוד מ . 13

ת 13.1 בðי  רישיוðות  יציגו  וכד')  מðופים,  טרקטורים,  (משאיות,  הכבדים  הרכב  כלי  וקף  כל 

 תר על פי דרישה. לאיסה ð שור בודק מוסמך בכואי
 ה קולי בðסיעה לאחור ומכוון.הכבדים מחייבת אמצעי התרע לאחור בכלי הרכב   ðסיעה 13.2
 . ותמרורים המצויים בשטח יש לציית לשלטים 13.3
את 13.4 יבטיח  אדם   הקבלן  ע"י  הפעלתם  שתימðע  כך  ההרמה,  וכלי  הכבדים  הכלים  ðעילת 

 שאיðו מוסמך לכך. 
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  הקבלןהצהרת 

  
  

  ____________ עד תאריך: _       _________________    : אריךתתאריכי עבודה:  מ 

  

   י החתוםðותיה וכלמטה מתחייב בזאת לפעול על פי פקודות הבטיחות  אðדין או חוק    בעבודה וכל תק

 אל וכי אין בהוראות אלה לגרוע מאחריותי לפי כל דין. בישר

 י החתום מטה המועסק בשטח המזמיןðרת  איגוד ,  אðו  ן) מצהיר בזאת כי הובאמיהמז  :(להלן  ערים כי

בחלידיעתי הוראות   לי הסיכוðים האפשריים בשוðהלי הבטיחות הðהוגים  ðהירים  כן,  טחי  ברה. כמו 

 יו. ותהמזמין וחצר 

 בזאת  ה מתחייב  הðהוגים  ððי  והמשמעת  העבודה  סדרי  והגהות,  הבטיחות  דרישות  כל  את  לקיים 

 אות מטעמה. לכל הורבחברה ולðהוג בהתאם 

 ל בדרישותבמ כי    יידוע  אעמוד  ולא  ייðקטו    ידה  ההבטיחות,  כגון:  שוðים  צעדים  עבודה  ðגדי  פסקת 

 צוי. לכל תשלום או פי  במקרה כזה לא אהיה זכאיזמðית ועד להרחקתי ממקום העבודה. 

 ת עבודה שתיגרם לאחד מעובדי ו/ או לעובדי המזמין, כתוðרה  צאה ישייש לראות בי אחראי לכל תאו

 המזמין.   טחי בשת או עקיפה מעבוד
  

  פרטי הקבלן
  

  __________ ____________  שם:

  ___________________ ___   ת.ז:מס' 

  _______ _______________  מקצוע:

  ________________ ______   כתובת:

  ______________________   חתימה: 

  ______________________   תאריך:

    

  
  

  מזמין העבודה:
  

  __ _: _______________טלפון
  
  
  

_____________________ _  _______________ _______   ________________ ______  
  חותמת המזמין   חתימה   שם
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