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_______________ 

 יעתימת המצח      

 'אמסמך 
 

 ןצורדימה ק קומיתמועצה מ
 אחזקה ושבר  -לביצוע עבודות איטום מבנים  2020/9מכרז פומבי מס' 

 רןקדימה צו מקומית המועצה העבור 
 

 ותהזמנה להציע הצע 
 

 -לביצוע עבודות איטום מבנים  עותהצ "( מזמינה בזאתמועצהה")להלן:  קדימה צורןמית המועצה המקו
 המכרז.י מסמכפורט בכמל , הכעבור המועצה אחזקה ושבר

אתר : )להלן li.zoran.muni-www.kadima :בכתובת מועצהשל ה נטרנטר האיבאת זהמכר יכמסמב ןיילע תןני

 .כי המכרזמסוש את מיש לרכ ה,הצע לשם הגשתרזים". כמ" תילשונ חתת"( צההמוע

ועדכונים  יםנוישי ות,רבהה ,בותתשופרסום אחר  הצעהמובאתר האינטרנט של  לעקובציעים המבאחריות 
שיפורסמו עדכון ו ו/א בהרההתשובה ו/או כל  .להגשת ההצעות ןמועד האחרווזאת עד ל למכרז זההנוגעים 

 .םאת המציעיבים מחייאתר ב

מע"מ כדין, אשר לא יוחזרו בכל מקרה  כולל ₪, 500סך של ת ז תמורי המכרת מסמכעל המציעים לרכוש א
ן, , קדימה צור1יעשה במחלקת הגבייה של המועצה, ברחוב ההגנה תשלום רז. הל המכות במקרה של ביטולרב

גין רכישת מסמכי בלה באת הק. 16:00-19:00וביום ג' בין השעות  08:00-13:00ה' בין השעות -בימים א'
 .שיוגשו על ידי המציע ף למסמכי ההצעהיש לצרהמכרז 

ות כל מסמך ו/או נספח הקשור רז לרבי המכמסמכ ס מאתר המועצה אתלאחר ביצוע התשלום, יש להדפי
 המועצה, ולהגישם בהתאם להוראות המכרז.למכרז, שיפורסם באתר 

פ"י תנאי המכרז, שים עהנדר םיכל המסמכמכרז, בצרוף ת כל מסמכי האיא כל המעוניין להשתתף במכרז ימצ
"מכרז פומבי  -צוין ליה מציע עימני זיהוי של המעותקים זהים, במעטפת המכרז כשהיא סגורה ללא סבשני 
באמצעות הפקדה לתיבת המכרזים במשרדי המועצה, בלשכת מנכ"ל  ", אך ורק במסירה ידנית9/2020מס' 

 16:00השעה  עד 17.8.2020מיום ( לא יאוחר "המועצהמשרדי : "ה צורן )להלן, קדימ1הרצל  חובהמועצה, בר
או שלא באמצעות הפקדה ידנית בתיבת מכן ו/לאחר תוגש לא תידון הצעה ש למען הסר ספק, יובהר כיבלבד. 

 .המכרזים

 הצעות יש להגיש כשהן כרוכות או משודכות.את ה

 יל.ית, כמפורט לעעט במסירה ידנמת לדרך אחרהצעות בכל אין לשלוח 

 במשרדי המועצה. 16:30 בשעה 17.8.2020תקיים ביום ת תוצעת ההפתיח

 ז.רככי המת במסמצויוות מספנו מפורטותהוראות 

 

______________ 

 יןקרן גרגב'        

 מועצהראש ה     
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_______________ 

 יעתימת המצח      

 מסמך ב'

 

 רןמה צוקדימועצה מקומית 
 9/2020 'מספומבי מכרז 

 בראחזקה וש -ם מבנים לביצוע עבודות איטו
 
 
 
 

 ז אי המכרנתו עותיע הצצההזמנה ל
 

 9/2020' סממבי מכרז פובפות שתתהל עותהצ בזאת מזמינה"( המועצהצורן )להלן: " ימהמית קדמועצה מקו .1

לתנאים אם הכל בהת ,צורן מהקדית מימקוה מועצהעבור הקה ושבר אחז -ודות איטום מבנים ביצוע עבל

  .ות כל דיןראסמכי המכרז ובהתאם להוולהוראות המפורטים במ

 מהות השירותים  .2

הכל ו, ודות איטום מבניםעב עבורה בצעאשר י במכרזזוכה לבחור  המועצה נתמעוניי, ז זהמכר תמסגרב .2.1

 בהתאם להוראות ,"(השירותים רטמפ")להלן: לחוזה  'אח ספכנהמצורף  רט השירותיםט במפכמפור

 :ןללה) דיןל כ אותורלהתאם הבו הצעהמווהוראות  שותדרילבהתאם  ,פחיהםעל נסמכרז והחוזה ה

 ."(ותיםהשיר"

תקשרות הה את צללפו/או  הצעההחלק מבל לקלעדי, ל דעתה הבתאם לשיקוהב, איתתהא רשמועצה ה .2.2

 לבצע המועצה רשאיתכן  .אחד זוכהבמלואם ל השירותיםאת  רוסלמבת חייאינה והיא  זוכים מספרבין 

. הזוכהמאת  רותיםהזמנת שיל י להיזקקבלומ ניהיעת וא, לפי רידה על םחלק תאאו  השירותים את

ל דעתה לשיקו םתאבה ויעש ,זוכיםין הב שירותיםחלוקת האופן  כאמור, לרבות בענייןהמועצה החלטות 

לת חלק קבין גפיצוי ב או זכותתביעה  טענה אול כ המועצה כלפי ההית אלכה לזוו, צהמועה לשהבלעדי 

פיצול בגין ת רבו, לדועל י עיצובל םתישירוה לש םלקרת חיסו מו/את ירי מסאאו בגין /מהצעתו ו

במועד מועצה ישות הרדלאם בהת תיםרושיהע צבל מצידו מתחייב הכהזו .מספר זוכיםתים בין השירו

 .והצעתת גרסיב במהתחי ירים להםדרש ובמחנהופן ובא

 .החוזהעל  יםדדהצ ישנ ימתתם חביו ןת, שתחילםשני( 4)ארבע להינו ה ז מכרז חוכה מהחוזשל  וקפות .2.3

 תקופות (3שלוש )בהחוזה  ופתתק אתיך להאר ותהזכה שמור דלבב מועצהל עיל,מהאמור לוע לגר ליבמ

מימשה  .יםנש (7)שבע  לה עלעת לאה החוזת פותק לכ סך. המנמ לקח או נהש נותכל אחת ב נוספות

קשרות ההתקופת תעל גם  זההחווה כי המכרזמוראות מסכאמור, יחולו כל האת זכותה  המועצה

 כת.ארהמו

 בכתבידי מתן הודעה  לבכל עת ע ותהתקשראת ה טללב מועצהה שלתה זכולפגוע ב כדי באמור לעיל ןאי .2.4

  .הוזחט בפורכמ ,יהבלעד הדעת לופי שיקהכל ל, יום מראש 30 ,זוכהל

  .הםפחיעל נס זהוחרז והמכי הבמסמכם יטרות מפורשקלהת ביחס וראותוהההתנאים  יתר .2.5

ותיו על פי תנאי המכרז יווכל התחייבונספחיו,  חוזהאת ה בותרז, לרמכמסמכי ה א אתלקרו עימצה על .2.6

 בהם. אמור לכל ה הסכיםינם וראם, הבכמי שק הצעתו, ייחשבשת צם הגובע, זהחווה

ול במכל ח זאתלק וכילו  ועותלעיל ולהלן, יד הוראות המפורטותבות והל הנסימצהיר, כי כ יעהמצ .2.7

 למכרז.תו הצע תשלהגעובר  ליוקויש

 ליכי המכרז בקשר לה והנחיות ות ראהו .3

  י המכרזעיון במסמכ .3.1

 www.kadima- :בכתובת מועצהשל ה נטרנטר האיבאת זהמכר יכמסמב ןלעיי תןני

li.zoran.muniתאוש יש לרכה, הצעלשם הגשת רזים". כמ" תלשוני חתת"( אתר המועצה: )להלן 

  .כי המכרזמסמ
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_______________ 

 יעתימת המצח      

 שינויים ות,רבהה ,תשובותפרסום אחר  עצההמובאתר האינטרנט של  לעקובציעים המת ריוחאב

ו ו/א בהרההתשובה ו/או כל  .להגשת ההצעות ןמועד האחרווזאת עד ל למכרז זההנוגעים ועדכונים 

 .את המציעיםאתר מחייבים שיפורסמו בעדכון 

 המכרזכי מסמישת כר .3.2

בכל רו וחזאשר לא י, דיןמע"מ כ ללכו ,₪ 500ך של סת רומתמכי המכרז סאת מ שורכל יעיםהמצ על

 ,1גנה ההב ברחו ,מועצהשל ה יהיגבהמחלקת בתשלום יעשה ה .טול המכרזקרה של בית במבולר המקר

 אתיובהר,  .16:00-19:00ביום ג' בין השעות ו 08:00-13:00 שעותין הב 'ה-'א םמיבי ,ןה צורמקדי

 ידי המציע.גשו על יוש ההצעהרף למסמכי צל המכרז ישכי מסמשת יכרבגין  בלהקה

 נספחלרבות כל מסמך ו/או  מסמכי המכרזאת  המועצהאתר מדפיס הל ישום, ביצוע התשל חרלא

  .המכרז תאם להוראותהם בשולהגי ,מועצהבאתר ה שיפורסם ,למכרזהקשור 

 מציעיםכנס בהשתתפות  .3.3

, 1ן המועצה ברחוב הרצל בניילסיור מ)יציאה  2:001ה שעב 20.207.23 ריךבתא ךייער מציעים כנס

המציעים  כנסב תתףשי ם המציעמטע יגנצ. המועצה יגוהבהרות של נציים סברהלכו יינתנו במה, קדימה(

 חובה.  ינהא ההשתתפות בכנסהצעה. לשם הגשת הרוש לו ל פרט הדוייצג את המציע, ישאל ויברר כ

 ההצעותתיחת פו הגשת הצעות .3.4

 נאיתי נדרשים עפ"ה מכיםכל המס בצרוף המכרז, כיסממ כלאת  יאמצי רזכבמף להשתת כל המעוניין

 -ין וצה מעליללא סימני זיהוי של המציע במעטפת המכרז כשהיא סגורה  ,ם זהיםבשני עותקי ,כרזהמ

משרדי בם זיכרהמלתיבת ת הפקדה באמצעוורק במסירה ידנית  ךא ,"9/2020י מס' רז פומבכמ"

ר חלא יאו ("עצהמוה ידמשר)להלן: " ןצור המיקד ,1 לצרה בחובר ,עצהמוה מנכ"ל כתבלש ,מועצהה

כן חר מתידון הצעה שתוגש לאספק, יובהר כי לא . למען הסר בלבד 00:61 עהשעד ה 8.202017.מיום 

 מכרזים.תיבת הדנית בעות הפקדה יבאמצ שלאאו /ו

 כות.ו משודת אוכויש כשהן כרהגש לת יעוצההאת 

 רט לעיל.מפוכית, נדי הרמסיב מעטת לאחרדרך  לכהצעות בן לשלוח יא

 .מועצהמשרדי הב 16:30 בשעה 20.208.17יום ב םיתתקי ההצעותת יחפת

 מכרזי הליכלוחות זמנים בהים וריכוז מועד .3.5

 ז:רכמה ליכיחות הזמנים לקיום הים ולואת המועד כזתרהלן טבלה המל .3.5.1

 יכיםהתאר לותפעיה

 0021:שעה ב 2020.7.23  מציעים  כנס

 12:00 שעהה דע 27.7.2020 הרהלות הבשא תשהגל האחרון המועד

 16:00שעה עד ה 17.8.2020 מכרזבעות הצת ון להגשרחד האהמוע

 16:30ה שעב 17.8.2020 ת ההצעותחפתי מועד

 רז במכת ופתתשהלוקדמים  מים  תנא .4

 :הלןלרטים המפו המצטבריםבכל התנאים יע העומד ף במכרז מצתתלהש רשאי

 .1ב/ סיווג 134נף בעתו, מועד הגשת הצעים, בהקבלנרשם  לאצשום הרן קבל הינוהמציע  .4.1

שמו נכלל ברשימת הקבלנים המוכרים  עות למכרזבמועד האחרון להגשת הצ נו קבלן אשריהיע המצ .4.2

 . הת ממשללעבודו

 כון התקנים, בתוקף למועד האחרון להגשת הצעות למכרז,ממורשה מ ודת אוטםהמציע הינו בעל תע .4.3

 .התקניםעל ידי מכון  ורשהמ כאוטם ותחפלם שני 5ל תק שבעל וו
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_______________ 

 יעתימת המצח      

 ₪ 600,000 לפחות בהיקף של, ( עבודות בתחום האיטום3שלוש ) בביצוע לפחותבעל ניסיון  המציע הינו .4.4

 .כרז זהו למועד האחרון להגשת הצעות למים שקדמחמש השנבמהלך , לכל פרויקט

ונות יהול חשבנ ת)אכיפ יםרויבפים צוג סקאותעלפי חוק  ם הנדרשיםישוריכל האהינו בעל  יעהמצ .4.5

ם בהתא) מלכ"ר/ממע"לצרכי  בתוקף שהורר עוסק משויא בעל, 1976 –ו מס(, התשל" ותובח וםלותש

  .ורמקב ה על שיעור ניכוי מסמופקיד שת אמ ףר תקאישו וכן בעל, (יעשל המצשפטית ישיות המלא

  מכרז.כי המלמס 'ו ךמסמבבוע בנוסח הקמקורית  בנקאית ותערבהצעתו צרף ל המציע .4.6

 בתמורה מלאה. רזי המכמסמכ את רכש עהמצי .4.7

ם כימסמה כלו ם לעיל,וביהנקסף תנאי העמוד בכל ל שתהנדר אחת,טית משפ תויש תהא של ציעמצעת הה

 אינויע צהמ. רזאת ההצעה למכ ות שהגישהיש תהאו שםעל  ית, יהיוולל הערבות הבנקאכרז, כמבהנדרשים 

בעל  תוע, באמצותוצעאמלפניה זו, בין ב חת במענהמהצעה אר תביו קיפיןן או בעישרימורב ביות מעשאי להר

 מציע.ל החברת בת ש צעותבאמ ןביף ומנהל, נושא משרה ו/או שות ,ה בוהשליט

 .יעיםצמר ספטעם משותפת ממה צעת ההגשי לא תותר כ ש,ודגלמען הסר ספק, מובהר ומ

 העלהצלצרף שיש  מכיםסמ .5

שהם באים כם הל אחד מן המסמכיאחד במקור, של כת ו, לפחי עותקיםו שנעתצהכלול בציע לעל המ .5.1

 :ןלקמכד ים בהתאם למספרי הסעיפיםם וממוספררוכיכ

על מה כשהיא חתו ,זכרהמ למסמכי 'גמסמך כ הקבוע חסבנו הכספיתוההצעה ציע ת המרהצה .5.1.1

 המציע. ייד

 'דבמסמך  הקבוע חסובנ ,.44 - .34 סףבתנאי ה ועמידתת להוכחיון המציע ניס בדברהיר צת .5.1.2

 .ם על ידי המציע ומאומת על ידי עו"דתוח ,המכרזי כמלמס

 .4.1ציע בתנאי הסף להוכחת עמידת המ, שור רישום ברשם הקבלניםיאהעתק  .5.1.3

 .4.2ף ע בתנאי הסעמידת המציוכחת , להאישור קבלן מוכר לעבודות ממשלתיותק העת .5.1.4

 .4.3הסף  המציע בתנאי תמיד, להוכחת עקניםתעודת אוטם מורשה ממכון התהעתק  .5.1.5

, ק עסקאות גופים ציבוריים)א( לחו1ב2עיף ב)ב( ובס2יף עס דה בתנאיעמי תצהיר בדבר .5.1.6

ידי ת על ל ידי המציע ומאומם עחתו ,המכרזמכי מסל 'הבמסמך הקבוע בנוסח  ,1976-ל"ושתה

 ."דעו

 פקידן מוסמך או מואה חשבואישור מר, שלטונות מע"מאת מורשה מ קתעודת עוסהעתק  .5.1.7

 כוי מס במקור מטעם פקיד השומהינ עלישור וא ים כחוקרפי הינו מנהל סהשומה כ

 .ושר למקור מאומת ע"י עו"ד/רו"ח(העתק מא)מקור/

 ' ו במסמךוע הקבבנוסח  ,המועצבת הטול יעמצה קשתלב השניתנ ריתמקו בנקאיתת ובער .5.1.8

 .רזכמה ימכלמס

י יד לע חתום למסמכי המכרז, 'זך במסמ ח הקבועוסבנ, עות קודמותתצהיר בדבר העדר הרש .5.1.9

 .יןמת כדוומא מציעה

 'חמך במסבוע בנוסח הק, י הצעתוסמכת מפלחשי של המציע המכהס אי/הסכמה ברבד אישור .5.1.10

 .ציעהמדי על י חתום ,רזי המכלמסמכ

וע בנוסח הקב ,מליאת המועצהבר לח ו/אומית קומה מועצהה לעובד קרבה רעדהבדבר הצהרה  .5.1.11

 ע.מציעל ידי ה וםתח ,זרכהמ למסמכי ט'במסמך 

ון האחר מועדימים טרם ה 7-א יקדם לשל תאגיד, יצרף פלט עדכני למועד הינוהמציע  םא .5.1.12

יות המשפטית של המציע, וכן אישור לאיש, בהתאם הרלוונטיהרשם  ירספמ ותהגשת ההצעל

 .של התאגידהחתימה זכויות ו עו"ד/ רו"ח לאימות פרטי התאגיד
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_______________ 

 יעתימת המצח      

 יםציבוריופים ג עיסקאות חוק לפי ותונות ורשומחשב יסנקפ אישור תקף על ניהול העתק .5.1.13

 .1976-חובות מס( התשל"ו וםשלותות חשבונ )אכיפת ניהול

 .לעיל 4.7ף הס בתנאימציע העמידת להוכחת  ,כי המכרזסמעל רכישת מה דיקבלה המעק עתה .5.1.14

 יידבים חתומ כשהםל ואכן נעשו כאלו, , ככמועצהעל ידי הצאו שהו סמכי ההבהרותממתק וע .5.1.15

 עמוד.ל כבחותמת המציע יע והמצ

חותמת המציע ו עידי המציב מיםחתו כשהם ,לוםר וצי, מקותקיםי העבשנ זהמכר מסמכיכל  .5.1.16

 עמוד. בכל

י בלסמן על ג עמציעל ה .מכרזכי הלמסמ 'י ךמסמבם ת גורטבמכרז מפם הדרושים יהמסמכרשימת 

 מכים. המס שימתבר םיהמספרו את כים שיוגשמסמה

ע"י  ההצעהלת פסיל ש בסיסשמל וללע, ליעלם טימפורה יםרושיו האכים ו/אף מסמרויצ אי כי ,הריוב .5.2

 ם.ירזהמכועדת 

 אלו כי רשדנ, למוגב תוקף ליעב הינם ליעדל רטיםוהמפ כיםמסמה בו רהקמ בכל כי, במפורש רמובה .5.3

ם יראישולהחזיק בהזוכה  רוע מחובתבכדי לג האין באמור בסעיף ז. ההצעה הגשת במועד םיתקפ יהיו

  .העניין לפי, כהארהה/הזוחה תתקופרך וא לכאמור בתוקף לכ

פרטים והבהרות המציע דרוש מולר ולחק די,בלעדעתה הול יקש פי, על תלפנו הזכותשמורה  עצהומל .5.4

 ו,מחיותומ ,עיקצוהמ וונסיינ ,ותירוכשהוכחת ידרש לישך מסמו/או  דעמיכל  גלהציוו תעצהר דבב

ו פא צור, אף אם להמלצות( רבותל) "בוכיו רזכם נשוא המהשירותי ועצילבו מתאתוה ננסיתהפי ותואיתנ

ות , הפרטים וההבהרסמכיםע, הממידא הות מלא מועצהלמסור לב ייח יהע יההמצי. הצעהעל ידו ל

ית שאר ,מוראכ אכלשהויתוח או נ רבסה ,ךמסור מסמיסרב ליע המצבמקרה בו עתה. דלהנחת  ושרדשנ

  עה.ההצ תאלפסול ף עיניה ואת ואפי רל ותנקק מססילה המועצה

מציע ת והקשרוההת חוזהל יםם כנספחל, ייחשבו גו כאמור לעיהמסמכים שהמציע יצרף להצעתל כל .5.5

 החוזפרד מק בלתי נהווים חלכים אלו ממולים במסכלע הלו שהנתונים והמידידוע  צהיר, כימ

 .ךכמ המשתמעל כל ות, ערשקההת

 הבהרה  ותשאל .6

מסמכי אי התאמה בין ו/או  גיאהה, שסתיר בר כלדבן הודעה כו מכרזל שרקב רותת להבהלות ובקשואש .6.1

היועצים רד ממשה, מוריה גילעו"ד לידי  יש להעביר ה אחרתפניאו כל הסתייגות ו א/המכרז ו

אר ות דובאמצע ,12:00 השעה עד 27.7.2020, עד לא יאוחר מיום מועצהצוניים של היחמשפטיים הה

, תאירש מועצהי הות. יובהר כאחר ת אוויטלפונ תיוקבלו פנ. לא יתmoria@fsrlaw.co.ilטרוני קלא

 נ"ל.ה המועד הנקוב ר הוגשו לאחרב על שאלות אשהבלעדי, להשי הדעתל לפי שיקו

 תבבכ החנתשל יותהפנ .רזמכה םוש פרמס, עמו קשר ליצירת ןפוטל, המלא ומש את הפונה ןיציי נייתופב .6.2

 :ןללה פורטמכ הטבל לש הנבבמ, בלבד Word קובץ לש טובפורמ

 רזכהמי כמסי במוונטלרה הסעיף הבהרהת/בקשה לוגייהסת/שאלה מס"ד

1.  ________________ ____ 

להכניס במכרז שינויים ו/או תיקונים  ,ותשת ההצערון להגד האחם המוע, בכל עת טרתאירשמועצה ה .6.3

 ווספות לאלהוראות נאו  שותדרי או/דע נוסף וימ רסםלפאו וא ו/השג וסו מין מכלות בהרה אוו/

יעים או זיקה לשאלות המצ/א תלות וללהבלעדי, וה עתשיקול דהמכרז, זאת לפי מכי במס םיהכלול

 ם.הפוטנציאלי

י כמהו במסקון כלשה או לבצע תיות הבהרלבקש וא לותלשאיב להש מועצההט חליתבכל מקרה שבו  .6.4

או /וובות שתכולל את הה ם מסמךרסופי ,הרהת הבלבקשאלה או לשגובה בתובין  ומתיוז, בין בזהמכר

 ה. עצמויקון באתר האינטרנט של התה
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_______________ 

 יעתימת המצח      

 המועצה תחת לשונית מכרזים אחרבאתר האינטרנט של דכן עתק ולהבדול ,לעקובציעים המבאחריות 

הגשת לרון חאה עד למועדאת וז זהרז למכהנוגעים ועדכונים  , שינוייםרהבהות התשובפרסום 

ט סמו באתר האינטרנז שפורמכרכון לו/או עד גין הודעהטענה ב לכ לע אשתרים מר , והם מווצעותהה

   .הצעותד האחרון להגשת מוך למועורסמו בסעליו, אף אם פ ידעוואשר לא  מועצהשל ה

מכי סמ" לעיל ולהלן:) בכתב ורסמנשתיקונים שינויים ו ת,רק הבהרו, כי מובהר בזאת למען הסר ספק .6.5

במסמכי  ין האמוררה בסתי למקרה ש לכהמכרז. בממסמכי  קחל הוווי עצהומה יבו אתיחי "(בהרותה

סתירה בין  המקוריים, יגבר האמור במסמכי ההבהרות, ובכל מקרה שלכרז י הממסמכ ות וביןההבהר

 תר. רות המאוחר יובמסמך ההבהר גבר האמומם, ירות לבין עצמסמכי ההבה

 ידי לשנעשו ע םו תיקונירות ו/אהבה וו/אבות תשועל הסתמך ו עתהצב כי המציע ימפתישמע טענה  אל .6.6

 .המועצבאתר האינטרנט של ה הפורסמו על ידותב בכ המועצהעל ידי , אלא אם כן ניתנו העצמוה

יעים מצז ועל הכרהמממסמכי בלתי נפרד ק חל ווור יהאמשניתנו כויים ם/שיניתיקונתשובות/הבהרות/ .6.7

  על ידם. םימם חתוהשכם צעתלה םצרפל

 ע ית המצוצהרהו הצעת הההגש ןפוא .7

ה עלילמעטפה יוכנסו לרבות המסמכים שעל המציע לצרף להצעתו  מותה,ובשל ז כולהרכחוברת המ .7.1

ת הנ"ל כל כיתוב שהוא ו/או כל גבי המעטפופרט לכך, לא יצוין על  ."9/2020מכרז פומבי מס' יירשם "

 .של המציען זיהוי סימ

ותוחזרנה  , לא תיבדקנהת הצעותשגן לההאחרולאחר המועד  מועצהרדי הבמשה בלנתתקשההצעות  .7.2

 . ות שהןיע כמצמל

מחירים ביחס ל 'גמסמך  -הצעת המחיר ופס גבי ט, על אחוז ההנחה המוצע על ידויע לציין את המצעל  .7.3

  .נספח ב' להסכם -הכמויות  המפורטים בכתב

 סל.יפהל עלולה הצעתו – 'גך במסמ כנדרשתו הצע ש אתיגי מציע אשר לא

 .0% תובאחוז הנחה בלבד, לרב בוקנלש דרמציע נה

 הווים לאחרהמ יו,חנספוזה וחההחיו, לרבות כרז ונספמסמכי המל עה חתימעות באמצ, תוגש צעההה .7.4

 "(.צעהההלן: "לה) עציהמצעתו של ה את ע,ל המציה שתימה החרשמו ידיעל  ייחתמוו לאוומשי

 ד:יחב ן,לההם )לעל פיות דרשנות הוההשלמם נלוויחים הפהנסכל וף בצירה, והחוזהמכרז  תנאי הזמנה, .7.5

 ציע.המ תיב אמחיהח הנוס נםהי "(,זהמכר ימסמכ"

לחתום  ךמסהגורם המועות צדף באמ בשולי כלצרופותיו,  לע מכרזה ל מסמכיל כעם על המציע לחתו .7.6

מגורם  של יותרמה חתי ל שנדרשתע(. ככעם המציתימה מטהח ורשהנו, מיי)דהייבו ע ולחמצישם הב

ר כאמושים ה הנדרהחתימורשי ידי כל מ למו עחתיים יכסממהציע, הרי שהמ את בלחיימנת  אחד על

 .םמכיסלמתוקף מחייב  מתןל

 כרזכי המומסמ כרזר שכל פרטי המושיהצהרה ואם כוהמכרז כמשתתפותו בהמציע וה לשהגשת הצעתו  .7.7

ים טרהפ, יםנתונכל הבחן את נדרש, ע המידה אואת מל בלקיהמציע  וכי למציע יריםונה דועיםי

ם להם יסכוה שירותוע הביצם לדרשים הנאיהתנ ת כלאיודע מבין ו ,תושירהת הומ הל זלכהעובדות ובו

  .בהתאם להצעתו

 ועיותהמקצ ולותסגוה םשוריהכי ,עותהידיע את כל יצמה כי יש לכהצהרה כמוה מו כן, הגשת ההצעכ

 ל,ידלע םיים האמורימקדמה נאיםבכל התכי הוא עומד רז, המכ ואשנ תומתן השירדרושים לרות הוהאח

   ז.רכמפורט במסמכי המל ככה - המכרז  ם נשואשירותיהאת  ספקא לה שהיבחינ למסוגל מכא הו יכו

ל ה, והכת החוזרבול ,יומסמכ על ז,כרמאי הש לכל תנארמוה הסכמה ע מהועם המציהגשת ההצעה מט .7.8

 .או תוספתשינוי ו/ א כלבל
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_______________ 

 יעתימת המצח      

 הם,ממחוק ו לו/אש( דרשנ כלכ עטמ)ל ףילהוס המכרז,מכי סמת א תלשנורשאי  ע אינוציהמכי  ובהרי .7.9

 ן במכתבובי םמסמכיבגוף ה כים, ביןעמוד מהמסמ ציאלהו או/הם ולית עואו להתנ/יג והסתיל ו/או

או /ך ודרל בכ תוספת אוו/מטה הש וו/א הסתייגות וי ו/אונשי רה שלקכל מב. ך אחרתרד לוואי ו/או בכל

 :מועצהת השאיר רז,מכב יעצהמ ידשנעשו על י "(תויגוייתסה"הלן: )ל שהירה כלצו

 ; מציעה תעצאת ה לפסול (1

 ן;תעלם מהו כלל ולהא נכתבכאילו לנ"ל ות היוייגהסתבלראות  (2

 ד;י בלבנטכת פגם והון מויות כאילו התייגהסב ותראל (3

ע צמוה את המחירי לשנות דאין בכור אמכ וןשבתיק בדבליות, ווגן את ההסתיילתקיע המצמ שרולד (4
 עה. צההותי ברט מאו פ/ו

 לפי אחת הוגלנ צהמועהיט לחת ם. אמועצההדעת ל וקנה לשיל נתות הנ"יוהאפשרו ןה ביטלחהה

לפסול  צהמועהת ירשא ,החלטתהל כיםסלהרב לעיל, והמציע יס( 4)-(2) ס"קב ויותהמנהאפשרויות 

  .די המציעיה על שגהואת ההצעה ש

לפסילת לגרום  ולתנאים עלי ההצעה שלא לפ ישות ו/או הגשתכל הדר רמפורט אחו יקוי מדואי מיל .7.10

 עה.צהה

מהמועד  יום 90ה למשך תיפוביה, נספחיה וצרול כל פרטיה, מרכיכל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה ע .7.11

ירתה, תהיה רשאית לדרוש מהבנק או מהמציע לפי בח מועצהההאחרון הקבוע להגשת ההצעות. 

בעניין המכרז, עד  םוספים ובמידה שינקטו הליכים משפטיים ניו 90שך תוקף הערבות למ להאריך את

 האחרון להגשתד ועימים לאחר המ 180יום או עד תום  30אלה ובתוספת  לתום הליכים משפטיים

עת יובהר, כי הארכת תוקף ערבות המכרז משמעה כהארכת תוקף הצההצעות, לפי המאוחר מביניהם. 

תהיה רשאית  מועצההצעתו והייחשב כמציע שחזר בו מת, רבוהארכת תוקף העשיסרב ל. מציע המציע

הארכת ל תהר אשר הסכים לבקשור בהצעת מציע אחהליך המכרז ולבחת ערבותו, להמשיך בלחלט א

 .ה כאמור, הייתה הצעה עדיפההערבות כאמור, וזאת אף אם ההצעה שערבותה לא הוארכתוקף 

ל ע נהולתחבמכרז שתתפות הבולמכרז  הצעהה בהכנת ותהכרוכ ואשה וגסו יןל מכמ ותההוצא כל .7.12

 .יעהמצ

 המורתה .8

' גמסמך  מסגרתב ושה על ידהוגר שיהמחת צעבהתאם להה מורכה ת, יקבל הזוםיהשירות מורת מתןת .8.1

ספח ב' נכתב הכמויות )ב ם הכלוליםחיריביחס למ די המציעי על לשיעור ההנחה המוצע, בהתאם זלמכר

 ."(התמורהלהלן: ") (הסכםל

 ם מע"מ.ויות אינם כולליועים בכתב הכמבקחירים היובהר כי המ

ן מהוות הערכה בלבד ואינבבחינת לחוזה( הינן  'נספח בות בכתב הכמויות )יובהר כי הכמויות הכלול .8.2

 גובה התמורהבפועל ו/או ל זוכהברו לביצוע השיוע בודותביחס לכמות העמשום התחייבות של המועצה 

ציע על ידי המחה המוצע ות, בניקוי אחוז ההניוהכמ כתבם בידות הקבועימחירי היחו. לתשולם ש

 .זוכהזכאי האת הצדדים לצורך חישוב התמורה לה יהיה  '( יחייבוג)מסמך 

ר ליחידה בהתאם למחי זכאי זוכהכלולות בכתבי הכמויות יהיה ה אינןביצוע עבודות ש בגין .8.3

 .15% , בניכוי הנחה בשיעור שלדקל"ירים הנקובים במחירון "חמל

 בין, תוכל ההוצא תא תכוללו תיםושירה ביצועין פי בגסוו אלמ םתשלו הומהו התמורה יכ ,בזאת רבהמו .8.4

 םיובמתן השירות על פי תנאי המכרז בשלמות ומהוהכרוכות  ,ואשה וגוסן מכל מי ,ותילן כליבת ומיוחדו

 ת,וסוציאלי ותוישכר, זכ ותויעל, ח אדםוכ תובר, לזהחוה אושהמציע נבויותיו ייי מלא לכל התחכיסו

ין פ"י דבשיעורו עמורה מע"מ יתווסף לתור לעיל, האמאף ל עו"ב. יכו אישורים ,יםטוחבי רכב, , כליציוד

 .מועצהה ייד על שר ישולםא

 םיהשירותבגין ביצוע  ,והצעתל אםהתב כרזה במכולז מועצהידי העל  םתשול םהשירותיבגין  התמורה .8.5

 פיו.ה על הזוכבויות התחיי םוקיו זהחוה ף לתנאיכפווב בפועל



10 

 

_______________ 

 יעתימת המצח      

ו/או נים תשמ םפיקהיכרז בהמח ומכ את השירותים ת להזמיןיארש מועצהה כי ,תבזא מובהרכן  .8.6

ה יכרצל ה,דעתול לשיק בהתאם להכ תר,ר יווחמאד ועם למהשירותי נתל דחיית הזמט עלהחלי

ים נקבלאו ה ו/ובדיעת עומצבא םאו חלקם רותיישה תלבצע א מועצהה תאישר ,ו כןמכה. יבתקצול

 .ךנה בגין כעטל תהא כ אל וכהלזו אות עיניהרי לפם, אחרי

 ואופן הניקוד ההצעותבחינת שלבים ב .9

 עימצגשו על ידי כל מסמכי ההצעה שהו וקדביבשלב זה י :נאי הסףההצעה בת דתבדיקת עמי -שלב א' .9.1

 ז.רכבמ בתנאי הסף ומדתע העשההצודא לונת על מ

ו דה בתנאי הסף ו/איובהר, כי אי עמיצעה. להים דרשהנסמכים של המ צירופם הב זבשלייבדק  ן,כמו כ

 . לפסילת ההצעהנדרש, עלולים להביא צירוף המסמכים כ אי

 .תעות ההצא של בחינאמור, יעברו לשלב הבבתנאי הסף כ שר יעמדוהצעות א ורקאך 

 מחירה תהצעקת בדי -'בלב ש .9.2

  :ןהלכמפורט ל מציעיםשל  הכספיתהצעה ה בדקתי 'בבשלב  במסגרת

ם ימקסימלה יםלמחיר ביחס ,המוצע על ידו הנחההאחוז ב ('גמסמך ו )וב בהצעתקנלעל המציע  .9.2.1

ויות אינם כוללים מהכ )המחירים הכלולים בכתב נספח ב' לחוזה -ויות כתב הכמבולים להכ

 . ('גכמפורט במסמך  נחהה 0% )לרבותד בלב האחוז ההנחקוב בניע למצה על .ע"מ(מ

 ה המוצע על ידי המציעים.אם לאחוז ההנחות ידורגו בהתההצע .9.2.2

 בכפוףבמכרז  כהזוכ ותומלץתדורג ראשונה  רהגבוה ביותשתכלול את אחוז ההנחה  ההצעה .9.2.3

 כל דין.ול הוראות המכרזל

ור בזוכה מקרב בלעדי, לבחה תה, על פי שיקול דעמועצהת הרשאיה יה, תבין הצעותשל שוויון  במקרה .9.3

אשר לדעתם הינו ע ציהמעת בהצ םכרזית המי וועדברח ידי ה עלעהצבל, בדרך של הנ"ההצעות הזהות 

יתנות נות, באבאמיצעתו ו/או בניסיון, נאי הם בתהקשורי מטעמים ירותיםהש מתןליותר מתאים 

ההצעה הסופית  זהות, כאשרה ותל מי מבעלי ההצעשרות שוע ההתקביצנסית, בכושר ו/או ביכולת פינה

דפת עסק בשליטת , העלהלן 10ף סעית ראווהכפוף לבת וזא חריבת רב הקולות בהצבעהאשר תקבל את מ

  . אישה

וללא כל  ,ההמועצר ראש ולאישו המועצהל ים שמכרזהתה של ועדת כפופה להמלצ זכרמב יהזכי .9.4

 .להתקשרותהאישורים הנ"ל אין תוקף 

 טת אישהסק בשלית עעדפה .10

צו ל קוןהתי":להלן) 2016-ו"עתשה (,2מס'  ן)תיקומקומיות )א( צו המועצות הל הדרישות של העונה ע ציעמ לע

העסק פיו ל רצהיתו , אישורעהצהה הגשתועד הגיש במל ם,קיים בעסשד נעידוין נילע ,"(קומיותהמועצות המ

( 1)ה22סעיף ף סעים לאתהב .1992-שנ"בהת זים,כרהמחובת  וקלח 'ב2 סעיףלם תאבהת אישה יטלשהוא ב

דה כי מצאה הוועאות התוצ לולקשחר אלבו במקרה  ,1950-תשי"א עצות המקומיות,המוצו יעית וספת הרבלת

צעה הר החביתאישה,  תטיהיא של עסק בשל תוצעההן ואחת מת ועה על שתי הצדמי אותהב ליץלהמיש 

 .מוראכ צהירר ותאישו ה,תשגה תבעלה  ורףצשד רז ובלבמכבהאמורה כזוכה 

 מועצההי  דדיקת ההצעות על יב .11

 והיא רשאית אף שהיכל אחרת ההצע , אורתיובה לוזצעה הההת א לת לקבבאינה מתחייים מכרזה דתעו .11.1

היה ת תצעויון בההד תבע .דבלז הצעה אחת בלרבות אם הוגשה למכר, עותל את כל ההצסולפ לדחות או

, כושרו, רתית, בין הבורלה וכהזע מצית החירלים לביקוה של שחבת ריל קשרשאית להפע צהמועה

ל שיקול או וכן כו ותציוד שברשה ,ליתכהכלת ונירגוהאתו יכול מציע,של הת עיוהמקצו, יכולתו סיונני

 .צעה שהיאל הו כיותר אה בלה הזולקבל את ההצע מתחייבת הנאי והיא מצא לנכוןתק אחר כפי שנימו
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לפצל את רשאית ן וכ ההצעחלק מהבל לק לעדי,תה הבדעל ויקלשם תאהב, תהא רשאית צההמוע .11.2

קת חלו .אחד זוכהם ללואבמ יםהשירותאת  רוסחייבת למוהיא אינה  םכיזו מספר ות ביןתקשרהה

 כלפי ההית אללזוכה ו, המועצהשל עדי דעתה הבלול שיקתיעשה בהתאם ל זוכיםבין ה שירותיםה

ע על לביצו תיםשירוהל ש םרת חלקסימו/או ת ירמס יא יןגבי צויפ או זכותתביעה  טענה אול כ מועצהה

 .דוי

 עיםהמצי ה של ההצעות אלרכהעהיקה ולך הבדמהב הדעת שיקול לפי לפנות התוכז על תמרשו העצמוה .11.3

התעורר ות לשעשויבהירויות יר אי הסל יכדב הם אוות להצעותירהבהקבל מנת ל קם( עללחולם או )כ

 רבקש רבותם לשוריאו אי/ו ותלצמה או/ו חסר עידמ השליםו לאו/ן יוראל םנן לזמוכת, עוהצה דיקתבב

 המכרז.של  אי הסףנתב תםמידר עבירול

נוספים  כיםמסמ ו/אופרטים עים מצימה כל אחדעדי, מתה הבלעדי שיקול לפ וש,רדרשאית ל המועצה .11.4

ם דתמיעם ר עשבק תובלר, ישוריםא אוהמלצות ו/סר ו/או דע חימלים להשו/או פות נוס תהבהרוו/או 

כאמור,  מועצהה ישתדר אחרלא ימא יע לשהמצ צעות. ככלהה פתיחתלאחר ם מכרז גל הש ףי הסבתנא

 עתו.צהלפסול זים המכר אית ועדתשהא רת

בר הס ב למסורסרף יתתם המשאו צעתו,יתוח להנ ואו/בר ל מציע הסכתהיה רשאית לדרוש מ עצהומה .11.5

את סול פל ה ואףניית עונות לפי ראקסמ קסילה םיזרכהמ שאית ועדתר הא, תכאמורניתוח  אוו/

 .צעההה

ר עונית ו/או הצעה אשרגי עההינה הצה עתלדשר ה אצעפסול הית לארש רזיםכמה תדוע ,פקר ססה למען .11.6

  ה.ודעבי ת דינזה ובהתאם להוראו מכרז ינאתו לפי י עובדיפלכ ספקה תחייבויותאי מילוי החשש למעלה 

 תעוהצל וסלפה ותזכ על תמרשו צהמוע. ה"(ןדמהאון: "הל)ל רותשקהתה ויושל ן אומדן שכהו הז רזכמל .11.7

שנותרה  ולבד אהצעה אחת במכרז שה להוג םואף א סף,י האבתנ מדותאם הן עו םגן, אומדמהת והחורג

א ל ,ןדמוהאת מגה חורול הצעה בשל היותספל צהמועה על ידישיוחלט  כלדיון. כהצעה אחת בלבד ל

של  ודמצ טענה כלע שמלא תי. זה זכרבמר אחם קומאמור בכל ף האל ע ,לכלד קוא תנההצעה ול ןיבחת

אומדן המור מאורגת כהיותה חבשל  נפסלההיא , אם המכרזשות רידבו עומדת עתשהצל כך ע יעצמ

 הכספי.

 ו/אוי המציעים לגב וניםשרמים יועצים ומגות מדע חוות לבות ולקקיבד ךרולע צהמועת השאיר האת כן .11.8

 מתןם לתוליכל סחו/או בי סיונםניל או/ת ושירולטיב ה ביחס תו, לרבםלקח או םלכו הם,הצעותי

  והים.גבת וכיאבו ותנמוימב זה וחוזהשוא מכרז נ תיםהשירו

או מי מטעמו ו/לגבי ו/או  ביוגלת ימקי אשר מציעהסף  לע ולפסל תאת הזכו הלעצמ תרמושמועצה ה .11.9

י מי על ידאו ו/ על ידו וניתנשרותים ישה תןמ יבט לעת לילישדעת  תוחו מטעמו השירותים ןי נותבלג

. על חוות דעתו כתמסו צהמועשר הא או לגוף אחר מועצה, לועממט םהשירותי ידי נותןעל ו/או מטעמו 

 פוףבכוזאת  ,פיתוהסה טלחההן או בעל פה לפני מת/ב ובכת וןעיכות טזע ן למציאלה תינתים מקרב

 .מועצהשל ה הבלעדי התעדל יקולש

 לבש וא ,ןדמומת האלעוחירה ינת מה מבחריסבי תלבא יעה שההצב ב כללשלהתח אל יתרשא עצהומה .11.10

או ו/ ,ויראעה כהצת הרכעהונע מ מועצהת השלדע כרזמפי המסעי לסעיףרט מפו ר התייחסותסוח

צק לכלי מויס כעל בסת סבוסמ אינה ו/אוסיסנית, תכ נההיצעה ההכי  מועצהה רהסב הםם ברימקב

 .נכון ינווללת מידע שאכאו /ו, םייפכ וןקיני-יאו באו/לב -וםתר וסחה בלוק אוו/ וברור,

( 7שבע )ם בפליליבעו שהורמי מבעליו,  או ,אוה רשא יעמצ לסות לפוכהזת א הלעצמ תמרשו מועצהה .11.11

 חוקי פאו על /ו מדינה,בטחון ה בירות נגדההצעות, בע להגשת האחרון עדלמושקדמו ת ם האחרונוהשני

ו וקום עיסתחל ותגעועבירות הנבאו ו/ם דאל רכושו ש נגד וא/ו םאד לש פווג דגכנ, 1977-העונשין, תשל"ז

 שר מתנהלים נגדואו/או ו, תיישנהלא  אשרשוא מכרז זה ם ניתוירהש גסומ םישירות ןתבמע ציהמ של

או שר עומדות כנגדו ו/אמציע  סולת לפוכהזאת  מועצההצמה ת לעכן שומר אמור.ירה כבען בגיליכים ה

 אוו/ לגר טתו לפשיא/ו וקירפהנוגעים לם טיימשפ םכיו/או הליות פטימש תיעובת ו,ילעמב ימנגד כ

  .םס נכסיונכיל



12 

 

_______________ 

 יעתימת המצח      

בהתחשב  היתר,בין  ,ל ועדת המכרזיםש יבלעדה הל דעתוקלשי התאםתיעשה ב"ל הנ לההפסי תלטחה

א ושנ םתיירושע ו/או יכולתו לבצע את היות המצניממהו ותעל אמינ הליכים/ותההרשעל השלכות שב

  .רשדנכרז כהמ

 על סודיות רה שמי .12

אי  תבולרישמרו סודיות,  ,ול יםאו שותפ ידו סקים עלכל המועבות מי מטעמו לרו/או הוא המציע, מתחייב ש

ר עבוים ותלמתן השירואינו קשור טעם המועצה מידע לידיעת כל אדם שאינו מאו אי העברת  מסירת מסמך

ת ם, בין בתקופת ההתקשרולמתן השירותי חוזהוע הב ביצם עקע אליהע המגיאו מידחומר לכל  ביחס מועצהה

 ובין לאחריה.  

 " "כשיר שני .13

 לאחרבדירוג  ותבאה ןהינ םהיתו, שהצעיםינשו א דציע אחמב בחורית לארשתהיה ם זימכרת העדו .13.1

 לשמש, ישילשר הישכהי ו/או נהש שירכהו רבישס . ככלשי"שלי כשירכ"ו שני" כשיר", כהזוכה צעההה

 מותבמקו וגורד םיהתועהצש םימציעב רשאית לבחורא תה מועצהה ,יששלייר שכאו ו/ שיר שניככ

 אה.וכך הלהם יחרלאש

ת תן צו התחלם ממיויים עד תום חודש ןבתוקפ ומדיע השלישי רשיכהאו ו/ השני כשירה של םתצעה .13.2

ז, עות למכרהצ שתלהגחרון אה עדוע כמשנקב דעמומ תאחה שנד ע תרולכל היוורי כה המקעבודה לזו

יר ו/או הכש ישנר ההכשי כוייאר מועצהי היד לע ותבקשאם יורך, ת הצבמיד. הםניבימ םדוקהמי לפ

  נוספת. ופהלתק םיהתוהצע וקףאת ת ישהשלי

 הכזוה בו בכל מקרהכרז ה במכוכזשלישי ה וו/אשיר השני כהל יז ערם רשאית להכהמכרזי דתוע .13.3

, היאמכל סיבה ש, מוע חתםשנ הוזחה וטלשיבאו עמו חוזה  םחתייאו שלא  ועתמהצ ר בוזויח וריקמה

 .דיהבלעעתה ד ולקלשיתאם הב זאת

 ככל, אםבהת ע שידורגלמציח שלית ישיר שלישככ ו/או יר שנישככ עמצי לש בחירתו מה עלמתאי עההוד .13.4

  .ו כאלודורגשי

ה קופהלך תמב מוער שקלא תת םא המועצי הפכלה תביע תלעיל כה תהישי לא ליהשו ו/א ינהש לכשיר .13.5

ית רשא והיא תהא בלבד מועצהל דעת היקותונה לשני ר השנשיקשרות עם הכהת. יהותהארכות בלר, זו

 ף.נוסדש/רז חאו לפרסם מכ זמכרל האלא לבט ,שילישל ו/או השני רישכות לנפללא ש

 הכייל זהודעה ע .14

 רז. במכ הייזכה עלוכה ב לזודיע בכתת מועצהה .14.1

על זכייתו  מועצהלת הודעת ה, מיום קביותרכל הים לימ 7"(, בתוך כההזו: "כרז )להלןבמציע זכה המ .14.2

 :ול כדלקמןש הזוכה לפעבמכרז, יידר

כשהוא חתום כדין, על ידי , על נספחיו זהז מכרהמצורף ל וזההח תא העצמול מציאהל .14.2.1

 המציע.חתימה מטעם מורשה/מורשי ה

ה הזוכיות צוע התחייבויטחת ב, להבהמועצומה לטובת הבנקאית חתערבות  מועצהל להמציא .14.2.2

 .זהלחו 'דספח נבבנוסח הקבוע  ופת החוזה וביצוע שירותים נשוא המכרזקבת

ת הביטוח מטעמו, בדבר קיום הביטוחים המפורטים תום מחבראישור החלמועצה להמציא  .14.2.3

 .לחוזה (בנספח ה') התואם את דרישות הביטוח בנספח הביטוח מועצהבחוזה לטובת ה

 דין. כלל פי ם עדדיהצ ע מזכויותוגרכדי ל מכרזאין בסעיפי ה .14.3
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 יעתימת המצח      

 ו/או לאחיו חתומים פכל נסאת החוזה על  צהמועקרי, לא מסר ל וד בהתחייבויותיו,לא יעמ והמציעה הי .14.4

ו/או לא עמד ח החתום כנדרש אישור הביטו מועצהציא לוע ו/או לא המאת ערבות ביצ צהמועמציא לה

או הפר ו/צע ו/או לא בי םיהנדרש הזמניםלוחות לרבות ב יל,לעתיו כאמור ומהתחייבויבאחת  המציע

 עהכרז בהודמזכייה בהאת  לבטל הבלעדירשאית לפי שיקול דעתה  מועצהמכרז, תהא הד מתנאי האח

וללא  סכםע ומוחלקה, וזאת כפיצוי קבוא, כולה או את ערבות המכרז שהמצי בכתב למציע, ו/או לחלט

גרמו נזקים שנר הית בגיןת המציע וע אתבל מועצהתה של הלפגוע בזכואת מבלי ק, וזחת נזוכבה ורךכל צ

חור בהצעה לב או/ו ז זהרת מכרגסו במויותיממילוי כל התחייבזוכה את הור לה בגין כך ומבלי לפט

מכל לגרוע  בלעדי, הכל בלאשיקול דעתה  ה פי על לנקוט בכל צעד אחר, הכל הזוכה ו/אואחרת כהצעה 

 .ל דיןכל פי זה ועז מכר בהתאם להוראות מועצהל עומדתזכות ה

 תאזר ואח עיה, להתקשר בחוזה עם מצראהתאו עה הוד כלת לתמבלי  אית,רש מועצהתהא ה, ןכו כמ .14.5

התקשרותה של  קבע יפיצולת וכזו/או  ביעהת אוו/ ענהט לכיה הת אלכה לזו .דיהבלע דעתה קוליי שלפ

 קומו.  במחר ע אימצ עם עצהומה

 את מועצהלשלם ל חייב וכההזה יהיה, זוכת הוייבויחי התלובשל אי מיאחר עם מציע  עצהומה רההתקש .14.6

 ותרשקההתת פוכל תקלמשך א, וה עתוהצ לבין מועצההעה שנבחרה על ידי ההצ בין יספהכ הפרשה

 ה עקבכוהזנגד כ צהמועה שותדו לרמיעש זכות או סעד לכב ועלפג ידכ ילמור לעבאן אי .וזהבח תורטהמפ

  ז.כרו למהצעת תשעם הגמציע השנטל על עצמו  ההתחייבויות פרתה

 תרשמאוה ומחתוית ציבתק לקבלת הזמנה ובהתאם אחרל רקאת השירות  קפסיידרש ל זרכבמ ההזוכ .14.7

 ןוצשביעות רול נהלהמ תוחינהלתאם ים בהשדרהנ םירותשיהלביצוע  שרדיי הזוכה .העצמוה ע"י

 המכרז.  יבמסמכ טכמפורל הכ עצהומה

ל לקב איזכלא יהא  מציעהו עתוהצ אי קבלתל ע ,להקבהתלא  תוצעתודיע בכתב לכל מציע שה המועצה .14.8

 מוקים לאיינ ואים פרט רובת למסחיימת ננהיא העצמוכן, המו . כמועצהמה י כלשהםיפוש אווי פיצ

 ים.דיני המכרז הותא חייביםשמכל כאלא  ה,לבקצעה שנתם על ההיטרפ רומסאו ל שהילכה עהצלת בק

, מועצהלדעת ה מכרז חל,ב לטהההחכרז אם לאחר וכה במו של זתהא רשאית לבטל את זכיית צהמועה .14.9

הותית מ ובדהעל ע ה במכרזר ההחלטאחל מועצהלודע וכה, או אם נצבו הכלכלי של הזתי במשינוי מהו

ה לטה. במקרה כזבעת קבלת ההח המועצהייתה ידועה לשר לא ואטה ההחל יע עללהשפכדי יש בה ש

גינו שוקלת ב לגורם אשר ביחס רסבה יתו, לקבלתול זכיה לביטלזוכה, בטרם קבלת החלט עצהומנה התפ

 אמור.כייתו כל זבטל מועצהה

 ם יוספים נותנאהזמנת השירותים  .15

 בצרכים המשתנים, הצמועה דיי לע קציב מאושרת ו שלקיומב םתני, מוהיקפהוכה ועם הז תשרותקהה .15.1

 םיופג אתה או משלהממ שרדית מתפות מאהשתהו םייציבהתק םכל האישוריבלת קב ןוכ מועצהשל ה

 המועצה בו לא יהיה לבמקר. םנשכל שיים, כירותון השמימף באו להשתתן לממ יםורמשאם ירחא

ת ואאו ההרש/ו יםיבירים התקצושהאיו כל לבתקא יו/או ל השירותיםישת ר לרכאושמב ציתק

 אשר לא יםרותל השים שתנו חלקיינ לא וו/אכה וזרותים ע"י ההשי וננתיי לעיל, לא טרלרכישתם כמפו

 תביעה עקב כך. או /ו הנכל טעוכה זלאו /עים ומציה לולא תהי יתיבתקצאה שרהם ינגב להקבנת

ות המועצצו ית לתוספת הרביעם תאבה 50%-ב או 25%-ב תיםף השירות היקדיל אלהג רשאית צהמועה .15.2

 .ידעלבדעתה ה לוקלשיאם התב יבי,צתק שורלאי ובכפוף ,1950-אהמקומיות, תשי"

 רותיםישו ועיצבל ביר, או להעהםכלשתים רושי הכזוה ועצייר לבלהעב אלל כל איתרש מועצהה .15.3

ת תביעו או/ת וישורד ו/או ענותכל טהיו לא י ספק, ולמועצההי כרעל פי צעת ומעת לבהיקפים משתנים, 

 .כך ןגיב
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 יעתימת המצח      

 תה אצע בעצמבל ו/אוותים רימהש קלרכישת ח ט עלליחהרז ו/או לת המכלבטל את אירש עצהומה .15.4

 ל דעתה הבלעדישיקובהתאם ל ,םיתרוילק מן השח ית רכישתחידעל  טילחלה ו/או םחלק או םיותשירה

ים. יטנולום רריילטורגויים שינו בקו/או ע מועצהה תעמוד לרשובתקציב שי תחשבאו בה/ו מועצהשל ה

יל עדלר והמכרז כאמ לטוה על ביטילחה וב הבמקר ים/חדש םי/זמכר לפרסםה ותעל זכ שומרת העצמוה

    .ליההחל עלדין  ףכפוז, הכל בכרקם ללא מחל או יםותהשירוש את לרכ אוו/

א , להיאש הסיב, מכל וחלק ממנ ו/אוועו יצנדחה בפו או היקדל הוג ו אופקהמכרז או הוקטן הי בוטל .15.5

ע יאמור, והמצכק רם לו נזגי אם אף יצויכל פגין ב העות תביזכ או/תביעה ולזוכה כל  יע ו/אוצמלהא ת

בות ביטול תשולם לו. בנסישרה בתמו שינוי לך כולא ייערג מין וסו כלמ יויצלפכאי יהיה זלא  כהזוו האו/

 המועצו לדי לעלם ששויר המח זרהחוכה בזהציע ו/או המ ות אתלזכ העצמוול התשקרז המכ ט שללחמו

 רז.י המכישת מסמכעבור רכ

 דמועל יםירותהשן מ חלק ועיצב תת אחודו/או ללבד ב םירותשיה ןמ חלק עצלב מועצהה הטליחה .15.6

 מועצהה ניין.ת העוביבנסויים הנדרשים הצעתו, בשינ סיעל בס ה חוזהכוזם הם עייחת ר,יות חראומ

ה נדחת ן בוטלה/שהזמנתים רותהשיק חל עוביצם לספיונוים דנפר ים/זלפרסם מכר הזכותל רת עומש

 ל.לעי רטופכמ

ם אשר תיהשירו קיחלאת ר, ותחר ימאועד מו בכל ה,וכמהז ןימזכותה להז על עצהומה תרשומ, כןכמו  .15.7

ותן צע את אלב כהזותחייב הה כזה ממקרב מור.צוען נדחה כאירותים וביהשע ת ביצובתחיל נומזהו לא

 .חוזהים ברוגדהמ םיאבתנו ועתהצ רחימב נדחושים שירות

ים ותהשיר תןמ ךורלצ שר יועסקוא יםובדעהי טרפבר דב אישורציע ממה ושרדאית לרשא תה העצמוה .15.8

 מועצההשירות עבור מספק את הע המציבד הש החלפת עורולד רשאית מועצההא תה ןכו זה, רזמכא שונ

 א.המלל דעתה קום לשיבהתאבעובד אחר, 

 זכרהמי כעיון במסמ .16

המקומיות, צות צו המועל( ט)22 ולתקנה, 1993 - ג"נשהת, המכרזים בתחו נותלתק( ה)21 לתקנה בהתאם .16.1

 וימיםסמ סעיפים כי רסבו רשא מציע. הזוכה הצעבה לעיין קשלב םאירש מציעים ,1950 -תשי"א 

, בהם ןיילע זבמכר וזכ שלא םיעילמצ רתילה מתנגד ואוה מקצועי סוד או יחרמס סוד יםוומה תובהצע

 יכלמסמ 'חסמך במסגרת מ "(מסחרי סוד: "לןהל) ייםוסח לטענתו אשר ועתהצ קילח את מראש יציין

 חסויים םיחלק יציין שלא יעצמ ".מסחרי סוד" שביחלה יכול נויא צעההה מחיר כי ,יובהר .כרזהמ

 המכרזים דתעו, ילעל האמור אף על. ועתהצ מסמכי כל פתלחשי ותהסכמ שנתן כמי יוחזק ,צעתוהב

 ירמסח סוד ויםמהו אינם לשיטתה אשר ומידע מסמך כל ,במכרז זכו שלא םמציעי בפני להציג רשאית

 .בלבד המכרזים ועדת תדע לשיקול הורמס םבה העיון יןבעני תהסופי טהחלהה. עיוצמק או

 שונות .17

 ין כלבג ,מועצהה פיכל תוישדרב ואת בטענו ,תויעא בתבבואי לשרלא  ,הזוכ ותלרב ,עיכי מצ בזה,מובהר  .17.1

, אשר יגרמו ,עהקבואו ית , זמניםותירהשת סקהפ ו/או םותירשיהת נהזמו א/ה וזחול עבחתימה  ובכעי

 .שהםיים כלם שלישיו צדדא יעמצי ו, על ידטקאם יינטו, יינקמשפט שליכי צאה מהרמו, כתואם יג

ת קפסזה ו/או הוחהת ימבחתם ביכועיל ש תושרבון אפשחב לקחכי  בזה רימצה ,הזוכ תובלר ,עציכל מ .17.2

 כך. עקב מועצהי הכלפעה תבי ה אוישדר ,טענהל ל כר עותא מווה, והעוו קבית אנמז דהועבשירות/

 לאם חד מהא בכל משרהנושא או  בוניין ל עעב נוהי יעצמהגוף של כ ואיע, ו/ן במציינל עעב או/, והמציע .17.3

 רשות אצעה שמורה הזכות לפסול הצעומלו הוכלש אחר צעת מציעציע עם המצעת האום היתל יפעלו

 תתיאום הצעו ל,מור לעיאה ליותכלוע מי לגרמבל .ןתשלצורך הג וא/שתן ום בהגותיא נערך כי מצאיי

 :ללוכ
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 יעתימת המצח      

שהינו  וףאו גאדם  למעט -הו כלשוף ג או אדם םג עסו מכל הבנו הזה אוח לת שמפורש יתהכר .17.3.1

 ,תגיוטרטסא, נכסים , מחירים, העברתןוממיה, ף פעול, שיתולויותיין עבענ -יע צין במניעבעל 

 ו"ב.וכיעה להצנוגע הכל ב

ף לגו ם אודאיו לולאו גי דעמי חרת, פרסוםאה בצור עדימ פתחלה כאמור או מידעשל  להקב .17.3.2

ל ד שעובו א חואו של משרהושא נ אוין עניהוא בעל  ףגוו הא םהאדכי  עמציל ער ידואש, כוכלשה

 יע אחר.מצ

לצד , ןקחללן או ווזה, כולפי החה זו הזמנ יפליו יותובאו התחייזכויותיו את ת חושאי להמיננו רמציע א .17.4

ד לצ יפין,עקו בארין יש, במחלקם ולם אוכתים, וירהש ר את ביצועיעבאי להשר ונניא אוהשלישי, ו

ר, ה כאמותנה הסכמינזה. החו אותרהוובהתאם ל ,ובכתבמראש , מועצהמת הכסה בלתק אלל שי,ילש

זה החו ועציבחריות לאה, והלפי החוזזו ו הזמנה יפע לציהמ יותיו שלחייבווע מהתגרל ין בכך כדיא

 ה.מקרל בכ עיצהמ של תישאר

ות הצעעת רת הצלמט יםיעלמצים רסמוהם ני דעלנה הבייוקנ העצמושל ה הרכוש םינה זמסמכי המכר .17.5

ש ולא ישתמ תםאותיק רז לא יעהמכ סמכי. מקבל מתה אחרום מטרשלולא רז זה, ר במכומ, כאמועצהל

 תו.ת הצעשגהרת למט אבהם אל

עות מו משדו א האי התאמ ,הרתיל סרה שקמ בכל ה.זה את ז םילימכמש מכרזה כיממס יש לראות את .17.6

ם ובהתא ןייהענ לפי ,םנספחיה /הוזהח תוראוה נהכרעת, פחיםסנה /חוזהה תאוהוררז להמכ אין תנבי

 .  צהמועה ול דעתקילש

 מועצהלפי השהוא כל סוג ומין או תביעות מכו/ ינה כל טענות, דרישות,יהתא ו/או למי מטעמו, ליע למצ .17.7

 .  מסמך זההמפורטות בה ותיכויבז מועצהבשל שימוש ה

 לעיל.ר תו לכל האמואשר את הסכמבשולי מסמך זה מ תימתוהמציע בח .17.8

 

 

 

____________________________ 
 ןיקרן גר

 קדימה צורן המקומית מועצהראש ה
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 יעתימת המצח      

 'גמסמך 

 צורן  מית קדימהמקוצה מוע
 9/2020 'סמפומבי  מכרז 

 אחזקה ושבר   -לביצוע עבודות איטום מבנים 

 פית סכהה הצהרת המציע וההצע
 

 לכבוד
 םיזכרהמ ועדת

 דימה צורןקקומית מועצה מ
 

 

ם שב ,ים/_ מצהיר___________________________________________ ז( .ות )שם מלא הח"מ אנו/יאנ
 "(, כדלקמן:המציע____ )להלן: "_____________

 

 ברה ושאחזק - ם מבניםיטוע עבודות אביצול את הצעתיש בזמגי והנני רזמכהמסמכי  ון את כלעיב יתכי קרא .1
  ."(םרותיישה" לן:)לה רזמסמכי המכלבהתאם ל הכ, ןצורמה קדי תמקומיהמועצה הור עב

 ז.מכרף לורצ רוזה אשתאם לתנאי החהבתים את השירו מועצהל לספק ןני מעוניינה .2

י כמסמ כל ,תונתויים בעעציההודעה למם המכרז, לרבות פרסותי את כל פרטי הבנכי קראתי ו ,צהירי מהננ .3
 םיעוידת, וריהשל ע יםעיפהאחרים המשורמים הגל כוים שוקהמבים רותישה, מפרטהז, המכר תנאיי וכז רכהמ
ביצע להנוגעים ם טיפרה כל את דעיו הנני. את הצעתיתי עבלכך קבהתאם ם ולה םמסכיאני  ם לי,וכריומ

א כל לב זרמככי המסמבם ולילכהוהתנאים  ההתחייבויותל לקבל על עצמי את כמציע אני וודות העב
   .יתעצבה יתנשציי תיצעלה םבהתא הםמלק כל ח וא/ום ירותיהשאת  לספקה זלל , ובכגותתייסה

 רור הקשכל פרט אחכונים וויות, הסיהעל, גבלותהמם, איהתנ ות,רישדאת כל ה קצועיאי וממצפן עבאו תיבדק .4
לנו ש רוט הדפר כלו נבירר לואן,במעדן ומוב ,זהמכרי על פ וויותינביהתחים ויקמכרז ולהנשוא  עבודותלביצוע ה

 ו.נזכה בם א רזעל פי המכ ונתייוויבתחים את כל היילק תנוכולביה יהי יכו נאווידך לכר שבק

 :ת כיזאב ייבחמתו יםמסכ ,אני  מצהיר .5

 יםורשיוהכ ודיצם, האדה , כחתריםית, הרישיונות, הההכשירוחיות, ומהמ סיון,יהנ ע,הנני בעל היד .5.1
 יכמסמכל אם לתהבת, ועיצמק הבחינגם מון המימו ינתמבח גם ,כרזמא השונ דותתביצוע העבול םידרושה

 .המכרז

המכרז  נאית מךורט במספ, כמזלמכרעה ההצ לצורך הגשתם שיהנדר דמייםקמההתנאים  לכבד ומע יננה .5.2
 הידמב כי יל דועי. 'ב מךלמס 5עיף בסשים רדכים הנמסל המכ אתני מצרף ניה הלרא, ו4(, סעיף 'ב מסמך)

 .יהצעת סולפל עלולה זיםרכמה דתוע ילעל יםטרוהמפ מן אישור או/ו מךמס רףאצ אול

 רשידשי נוסף ךמסמ/עמיד לכ להציג יממנ ולדרוש רולחק הזכות השמור יםהמכרז לוועדת כי לי ועיד עוד .5.3
 תולרב, כרזמה ואשנ ותיםירהש עולביצ יהתאמת ,ננסיתיפ נותתיא ,מחיותיומ, וניסיני, כשירותי כחתלהו
 רסולמ אסרב םא .תהדע תחלהנ סמכיםמה/עדהמי מלוא תא דהעולו רלמסו חייב אהיה ינאו תלצומה
 את לפסול ואף עיניה תראו ילפ ותמסקנ סיקהל המועצה איתשר, ורכאמ אוהכלש וחנית וא הסבר ,מךסמ

 .ההצעה

 ותבוייהתחיהו רישותדה כלאת  עצלברז וא המכושים נותירשהת לספק א ,היאשה ינ, מכל בחלגמסו הנני .5.4
את  נת לספקל מים עשים הנדרצעמאל הוכן יומהאדם המ חוכ תצעובאמ ,כיוממסו זכרמהעל פי הוראות 

הכל כמפורט  ם,וע השירותייצבע לבשייק זמניםדה בלוח העמילרבות  עית,מקצו בצורה םירותיהש
 להלן:זה ) זרה למכעממט איחרכא עצהומידי ה ונה עלימש מי ראותוהלאם תן בההמכרז וכ מסמכיב
 .  כרזהמא רות נשוקשי בהתדי ועיקרסוי איתנ והינ תנאי זה יכ ילוע יד .תלע עתמ ליו נתשיינ ,"(המנהל"

 הדין.  יי לפתחייבויותילוא היום מתוך ק הצעתי במחירד עמוביכולתי לי וש באפשרותיי היר כני מצנה .5.5

 חייבויותיי מכתחע את האבצ ,הזוי בחתר אישתקת מועצהכרז והמבואזכה ה ידבמב, כי יימתחהנני  .5.6
וזר ו/או ח קןתו/או ל דין פי כ ועל ,ןאות כל דירוהו וזהוהחז כי המכרמסמל םהתאב ,תןלמושרז בכהמ
של  או/ל ונההמהמלאה  ונםלשביעות רצ מכרזיותיי נשוא הוחייבום התירך קלצו הוראהאו או הנחייה ו//ו
   .מועצהה
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 יעתימת המצח      

 עם ףצורו ידימי קשר על וראשמ ,חוזהב עימי רתתקש עצהומהו זבמכר ואזכה הבמיד כי מתחייב ינהנ כן .5.7
 (. ב"יוכו ןפוטל, ןופאלפ) רשק באמצעי וששימ ךתו ההתקשרות תפתקו ךבמהל המנהל

 דצל ן,לקאו חן לוכ ,ההחוזולפי  הז זמכרי לפי יויותאו התחייב ייותיזכואת  להמחות ייב שלאמתח הנני .5.8
 , ללאישילש דצ, לןיפיקעב ן אוריישמבחלקם, או לם ים, כוותרישהוע צבית א בירלהעאי רש י, ואינניששלי

בכך כדי ין מה כאמור, אה הסכניתנ החוזה. וראותובהתאם לה תב,בכו ראש, ממועצהה תכמסה קבלת
 ה.מקר בכל ילר שאשיהחוזה ת צועלבית והאחריו ,החוזה ה זו ולפילפי הזמנ יויותייבחימהתוע גרל

 מצורףר היהצתה לע יתמתח ךכליה ה וכראאו חבר מועצ צהמוע לעובדה רבל קבענני אי ייר כצהמ ניהנ .5.9
 המכרז. למסמכי 'ט מךמסכ

זה, מחייבת  מסמךב פורשבמכרה ם לא הוזם אהמכרז, ג מסמכיה בפיעמוה ותביחיהת כל יי, כל עידו .5.10
  אותי.

ל ע יםהמוצע םבמחירין שלהלי עתהצרט בופכמו ינה ,כרזמא הנשו יםתוהשירן מתבור די עיוצע על המהמחיר  .6
 .ידי

כל  תאים כולל ,רז זהכהמ ואנששירותים ה ןמתעבור , המחיר עתצהבם ליהכלו םיירחמה יכ ,רצהיני מנה .7
תר ן היובי המועצלם תישירוה פקתבאס הכרוכות ,ואוג שהוסמכל מין  ליות,לת ובין כודמיוח בין ,ההוצאות

 רישוי ,, כלי רכבדציוה, ודבוכלי עאביזרים  ם,ייאלציסו תנאים ,חיםוטיכר עבודה, בש, םח אדוכות הוצא
וכל  ,"ביווכם תירושין הבימ הות כלשרושי מתן לתחתהת המתחייבות לצורך ומתאהה ,שוריםיא, ריםיתוה
 ז. כרהממכח  יתבויויחתה ר הדרוש לביצועבר אחד

ר מעב, כךב ךכרוה על כל א המכרז,שונ יםתורישה מתן גיןפת בוסנ כל תמורה לים תשול לא יכ ,בזאת ילמובהר 
 .העצמוהל ידי ע ולםישר שא פ"י דין,עורו עמ, בשי"עמ עטמל ,זהלל ובכר מואכ יידעל המוצעים  יםחירלמ

 ביצוע העבודות ד עלו בעתיחולר יאש או החלים א,והש וגס כלמ, חובה יטל, תשלוםמס, ה כי כל ,יל רכן מובה
 יהלעש וםסכ כל ילגיעו יכומים שהסמ מועצהה תנכה ,ךכ ורךלצ י.יד לשולמו עעליי וילו חוי זה, חוזה עפ"י
  שלום לי.הווה תת יזכאו לם אלסכומי תן, והעברלפי כל די תוכלנ

 נשוא תעבודוה ךלצור יועסקו ראש דיםהעובתם של זהו תר אלאש ושלדר תרשאי תהא עצהומה כי יל ועדי .8
 . בלעדיה תהדע קוללשי םבהתא, ראח דבעוב דעוב פתהחל לדרוש יתארש העצמוה תהא וכן, זה מכרז

, יללע תווימנה את הפעולות דועבמע צבא לאם אעתי ו/או צאחזור בי מהאם לי ש עודי כי ,אתבזיר אני מצה .9
שר עם תקלהד את זכותי אבא זו,ת מכרז בחוברלולה כהכלשהי אחרת  תבוייהתח לכ , אוצתןאו מקכולן 

 נישא ותבויתחייהה פרתעקב ה התיעמדו לרשוש עדס או תכוז כל "יעפול לפעשאית תהא ר מועצההו מועצהה
 י למכרז.תגשת הצעי עם העל עצמ לוטנ

אחר  עם מציע המועצהקשרות י עקב התו/או זכות לפיצוו/או תביעה לי כל טענה תהיה  לאכי  מצהירני נה .10
יי לשלם לה את על כאמור דלעיל, יהיה מציע אחרעם  המועצתתקשר ה בו יב, כי במקרהכן הנני מתחיבמקומי. 

שחולטו  תובכספי הערב ך זהאית להשתמש לצוררש העצמווה ,תיעצדה לבין העל י רהצעה שנבחהההפרש בין ה
 .דלעילמפורט כ

 :ןקמכדלי וסכם עלמידוע ו .11

ת ברוגז ידיעל  רשאומ תקציבמו של תנים בקיומו קפהכן הימי ות עיקשרותהה ,נןבמכרז דה ואזכבמידה  .11.1
י משרד של פותתתהשהום בייציהתק םהאישורי לכ בלתוכן בק מועצהה לש םינם המשתיכצרב, מועצהה

וריים, טלגושינויים ר ואו/ הזחוה ןמומיבשתתף או להמן למ יםמורר אאש חריםופים האוהג לההממש
 . יוהשיל ככ

האישורים  בלו כללא יתק ו/או םהשירותי ישתלרכשר מאויב תקצ מועצהיה ללא יה קרה בומב .11.2
קו לחיינתן  ו לאו/א זוכהה "יעות שירה נתןילא י, ליעל פורטרכישתו כמאות לההרש אוו/יים ביצקהת

 כך. בקע תביעה אוו/ה כל טעני לה תהילא ת, תקציבי רשאההנו יבג הבלקנת לא אשר

ו/או  המכרז  אתל בטשאית להיא רלקה ואו חכולה  שהיא,הצעה כל  לבחייבת לקננה מתאי המועצה .11.3
 עמדום שייבציקתל אםתבהי ודהבלע עתהדל שיקובהתאם לבלבד,  םותישירחלק מה תנמעל הז להחליט

ר תית לרכיש ים/וספם ונירדפנ ז/יםסם מכרפרית לזכא המועצן הכ. פועלו אליה בברעותה ויולרש
 ה. ים לשרהנדתים השירו
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_______________ 

 יעתימת המצח      

ל וטיב םר עאו בקש/וע בכל הנוגעה תביאו /ישה ורדו א/ו טענהכל  יל תהיה לא שות, כימפור בזאת הירצמהנני  .12
, איבה שהסי מכל, מועצהידי ה לקשים עומבתים ההשירו ףקיהבו לשהכ נויו שיו, אעוצית בידחירז, המכ

 ייגרם ל אםאף כך בגין  כל פיצוית לקבלאי כזהיה ל, לא איעדלהאמור  תלליומכ עורגל מבלי דלעיל.רט מפוכ
 סוים.מ קףיהבז מכרמכוח ה עבודותהע יצון ביבגה תביע לכ יל האלא תמו כן, נזק. כ

 תהשירו מתבהשליכוב כל ע ןגי, במועצהת כלפי הושריבדת או , בטענותועיתבב ואאב לאכי ת, אבזר הימצהנני  .13
נקטו, על יים א שפט שיינקטו,מ ייכלה מהכתוצאגרמו, ם יא ,ור יגרמועה, אשבקו את ינ, זמרותהשי תקהפסאו 
 כלשהם. ישייםים שלמציע או צדד ייד

  .זכרבמ םיאחרם יעיצמעם ו/או תיאום  שרכל ק אללת גשומו ז התעצה .14

 תפתום תקועד  ואכרז ו/למית נקאהבות ברעד מועד תום תוקף העחייב אותי תו קףבתו התהי זוי עתצה .15
 רז. נאי המכתבר כפי שהוגדה, תהארכ

ם מליהמקסי יםמחירה עבורבהמכרז  אנשו עבודותת הע לבצע אהנני מצי .16
____% של __ך בס החנאחוז הכוי בני, (נספח ב' לחוזה) הקבועים בכתב הכמויות

 (.אחוזים _______ ים:יל)במ

 :כי יובהר
 צעתו.ה ורשת במפזאן , יציי 0%הנחה  וזאחב בנקועונין לממציע ה* 
הסף,  לל עתפס -  (המקסימלי למחיר תוספת, ילי )קרילשחה נה וזאח תכילאשר חלקית או הצעה הצעה * 

 מבלי שתידון. 
אשר ישולם   , מע"מף יתווס ,ילעקוב לדי כני-המוצע על נחהה וזבניכוי אח םהמקסימלי יםמחירללי כי  עודי* 

 . ין"פ דעעורו אם לשיתהב ,מועצהעל ידי ה
 

 

    ______________________________________________________:__עהמצי שם

 ______________________________________________________:_.מע/ח.פ/.זת.

 ______________________________ : רטחר( נא לפות או אפתחברה, שו )אדם, אורוית

 ___________________________________________________________ :תכתוב

 ______________________________________________________ :ל"אות דובתכ

 _____________________________________________________ : וןאפפל/טלפון

 _____________________________________________________________פקס: 

  :יעהמצ חתום בשםל םמכיהמוסשים אנל ההזיהוי ש ספרומות מש

_____________________________________________________________________________ 

 _____________________ ריך:את

 ___________________________________:ת המציעימחת
 

 ימהחתויות בר זכ"ד בדוער אישו

 

 :חתם ע"יעיל נלדמך המסבזאת כי  שרמא עו"ד___, ___________________________מ אני הח"
 

 ____ ______________ ז..ת ____________________ הה" .1

 _______________ת.ז. ________________________ה "ה .2

 ך זהמעל מסי חתמו כו ,מציעהת אולחייב  ________________: _מציעה םשב תוםחם לוסמכימאלה וכי 

 .ינבפ

______________   ________________ 

 "דעות תימח              ךארית           
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_______________ 

 יעתימת המצח      

 ' דסמך מ
 יע יון המצניס בדבר תצהיר

 4.4 - 4.3ציע בתנאי הסף להוכחת עמידת המ

 
 לכבוד

 מועצה מקומית קדימה צורן
 

 מתהאאת ומר עלי ל כי _____, לאחר שהוזהרתי_________מס'  ת.ז.נושא __, _______אני הח"מ, ______

 נשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:עול אהיה צפוי בד, וכי אם לא אעשה כןאת האמת בלכולה ו

 "(, ומוסמך להצהיר בשם המציע.עציהמ___ )"___________ מטעם ________הנני משמש כ______ .1

₪  600,000קף של לפחות י( עבודות בתחום האיטום, בה3חות שלוש )המציע הינו בעל ניסיון בביצוע לפ .4.4 .2

 .ת הצעות למכרז זהלכל פרויקט, במהלך חמש השנים שקדמו למועד האחרון להגש

 :המציערוט ניסיון ילהלן פ

עבורו הגוף המזמין )שם  דמס"

 ( תיםניתנו השירו 

קופת מתן ת כספיפן הת והיקהעבודו תיאור 

 תים רו השי

 

 ףגו )ה ן יממזב רשאיש הק

 במזמין תפקידו , (בוריהצי

ס' מ, (יוריבהצ ףגו ה)

 שר ש הקן של אי טלפו 

1 .  

 

 

   

2 .  

 

 

   

3 .  

 

 

   

4 .  

 

 

   

 .הזוסח מסמך בהתאם לנדי עו"ד ויאושר על י עציהמי אשר יחתם על יד ףיתן להוסיף דף נוסהן להמחשה בלבד. נלה לעיל טבב השורות •

בעל  להגשת הצעות למכרז,כון התקנים, בתוקף למועד האחרון ממ רשהמו ודת אוטםהמציע הינו בעל תע .3

 .על ידי מכון התקנים ורשהמ כאוטם ותחפלם שני 5ל תק שוו

 ל אמת.דלעי יירצהתוכן תי ותהלן חתימזה שמי, ל

 

 ______________      _____________                          
 מת המצהירחתי                      תאריך                     

 וראיש                  
 

_ _________בפני _פיע/ה הו ___יום ______שר/ת בזה כי באני החתום מטה ___________ עורך דין, מא
ם מה מטערשה החתיוואשר הינו מ ____________ ה על פי תעודת זהות מס'/ויית/שזיהיתת לי איש/כרהמו

היה צפוי/ה יה/תוכי יה את האמת בלבדת האמת כולה ויו/ה לומר אלעכי  שהזהרתיו/ה המציע, ולאחר
 ני. פב עליה תם/מהוחל ה דלעיצהרתו/ת הונואישר/ה נכ יעשה/תעשה כן,לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 
                ____________________   __ 

 ורך דיןחותמת עימת ותח                           
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_______________ 

 יעתימת המצח      

                        
 ' המסמך 

 )א( 1ב2)ב( ובסעיף ב2אי סעיף תצהיר בדבר עמידה בתנ

 1976-ל"וש תהציבוריים, ות גופים לחוק עסקא
 4.4מידת המציע בתנאי הסף חת עלהוכ

 ודלכב
 רןצו דימהקומית קמועצה מ

 
 

 תא רוזהרתי כי עלי לומר שהלאח    מס' זהות     הח"מ י אנ

יר בזאת בחוק, מצה ה צפוי לעונשים הקבועיםכן אהי לא אעשה אם וכי ד,אמת כולה ואת האמת בלבה

 מור:לא

  ידי יחיד:ה מוגשת על במקרה שההצע

 (. וק""הח לן:)לה 1976-של"ותהיבוריים, עסקאות גופים צאם לקבוע בחוק בהת ניתן תצהירי זה .1

 .בחוק שב ישראל כהגדרתומצהיר כי אני תו ניהנ .2

י ההרחבה ועבודה, צופי דיני העובדים ל ה על זכויותשמיר ייןבעניוביי מצהיר כי קיימתי את ח נינה .3

 מכרז.שוא התים נהשירום מסוג רותין שים החלים בקשר למתההסכמים הקיבוצייו

 תר: נא למחוק את המיו .4

שתי עבירות מ רתוישענו בתו בחוק, לא הורזיקה אליי כהגדרעל ל באני וכד היום י עני מצהיר כנה 4.1

תנאים ין והבטחת סקה שלא כדלפי חוק עובדים זרים )איסור העבירה ו עיינוק, דהכהגדרתן בח

 .1987-ם, התשמ"זוממינישכר  חוקפי או עבירה ל 1991-שנ"אהוגנים( הת

 קתן בחותי עבירות כהגדרורשענו ביותר מש, החוקדרתו בליי כהגה אכל בעל זיק וכי אני א הנני מצהיר  4.2

 .האחרונה עד ההרשעהה לפחות ממופה שנחל כרזעות למבמועד האחרון להגשת הצי כו

במשבצת  Xן מסלה )קיים אחד מאההצעות למכרז מת הגשתון לי במועד האחרמצהיר כ ניהנבנוסף,  .5

 (:המתאימה

  ן יוווש חוקלהלן: ") 1998-שנ"חמוגבלות, התשים עם יות לאנכוז וויוןשק חול 9סעיף  הוראות - 'חלופה א 

 י."( לא חלות עלזכויות

  יים אותן. לי ואני מקיות חלות עלחוק שוויון זכו 9סעיף הוראות  - ב'פה חלו 

 ונטיות(: לופות המשנה הרלומן בחך ולסיש להמשי – ימן את חלופה ב'יר שס)למצה

 ( 1חלופה) – יםעובד 001-חות מק פהנני מעסי. 

 ( 2חלופה) – יותר. רועובדים א 100סיק ני מעהנ 

 נטיות(:סמן בחלופות המשנה הרלוושיך וליש להמ –( 2לופה ))למצהיר שסימן את ח

 וחה והשירותים והרו עבודהי של משרד היפנה למנהל הכלל מכרזכה בב כי ככל שיזיר מתחייצההמ

 לשם –הצורך ובמקרה ,זכויות וןלחוק שווי 9 סעיף יפל חובותיו םיישו בחינת רתיים לשםהחב

 .ליישומן שרקב תקבלת הנחיו

 ם ים החברתייחה והשירותלי של משרד העבודה והרווהל הכלת למנפנור ליב בעבהמצהיר התחי

ות , הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחייותזכו ןלחוק שוויו 9 סעיף חובותיו לפי םלשם בחינת יישו

 ומזו ונעשתה ע בצע פנייהיב בעבר לצהיר התחיבמקרה שהמ) ישומןלי פעלחובותיו ליישום 

 (.בות זוהתקשרות שלגביה נתן התחיי

ד העבודה, נהל הכללי של משרלעיל למ 5 ר לפי סעיףלהעביר העתק מהתצהיר שמסתחייב המצהיר מ .6

גופים  אותזה בחוק עסקגדרת מונח ימים ממועד ההתקשרות, כה 30בתוך  ,תייםהחברים ירותוהש הרווחה

 .1976 -של"ות ם,ציבוריי
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_______________ 

 יעתימת המצח      

  :(שאינה רשומה לרבות שותפות) ידי תאגיד לע במקרה שההצעה מוגשת
 

  יב בשמו.____ שהנני משמש בו כ_________ ומוסמך להתחי________עם המציע _זה ניתן מטתצהירי  .1

 וק. ציע הינו תושב ישראל כהגדרתו בחהמי ר כצהיהנני מ .2

דה, צווי ההרחבה ובעהדים לפי דיני ובויות עעל זכ ניין שמירהבעו ת חיוביציע קיים אמצהיר כי המהנני  .3

 רז. וא המכתים נשרום מסוג השיבקשר למתן שירותי יםקיבוציים החלם הוההסכמי

 נא למחוק את המיותר:  .4

בירות יותר משתי עא הורשעו בבעל זיקה אליו כהגדרתו בחוק, ל כלו ציעהמ ד היוםע מצהיר כיהנני   4.1

ים סקה שלא כדין והבטחת תנאעהר חוק עובדים זרים )איסוה לפי היינו עבירד ק,רתן בחוכהגד

 .1987-התשמ"ז מינימום,חוק שכר י או עבירה לפ 1991-"אהוגנים( התשנ

הגדרתן , הורשעו ביותר משתי עבירות כוקבחו דרתכהגקה אליו ל בעל זיהנני מצהיר כי המציע או כ 4.2

 .הונד ההרשעה האחרחות ממועשנה לפמכרז חלפה ל ותגשת הצעהאחרון לה ק וכי במועדבחו

במשבצת  Xסמן לה )ד מאיים אחרז מתקההצעות למכ שתד האחרון להגמועבנוסף, הנני מצהיר כי ב .5

 (:המתאימה

  'שוויון  חוקלהלן: ") 1998-ים עם מוגבלות, התשנ"חלאנשיות וזכ ויוןק שולחו 9יף הוראות סע - חלופה א

 ע.ציהמלות על "( לא חיותזכו

  א מקיים אותןוהון זכויות חלות על המציע ויוולחוק ש 9הוראות סעיף  - ה ב'חלופ . 

 ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות(:  להמשיך יש –ב'  ן את חלופה)למציע שסימ     

 ( 1חלופה) – עובדים. 100-ות מפח סיקמעיע המצ 

 ( 2חלופה) –  תר.דים אור יועוב 100המציע מעסיק 

 ופות המשנה הרלוונטיות(:לחב יש להמשיך ולסמן –( 2)חלופה ר שסימן את יצה)למ

 ה והרווחה והשירותים בודמשרד הע הכללי שלפנה למנהל ככל שיזכה במכרז יי ע מתחייב כציהמ

 לשם –הצורך  קרהובמ ,זכויות לחוק שוויון 9 סעיף ילפ ויתבוחו שוםיי בחינת םהחברתיים לש

 .מןליישו רבקש תהנחיוקבלת 

 שםם החברתיים לותירד העבודה והרווחה והשירשמל נות למנהל הכללי שר לפיב בעבהמציע התחי 

שום חיות לייכאמור ואם קיבל הנזכויות, הוא פנה  וויוןק שלחו 9 יףסע לפיתיו חובו יישום בחינת

רות ו התקשה עמר לבצע פנייה זו ונעשת)במקרה שהמציע התחייב בעב ומןליישפעל  יותחובו

 .ות זו(נתן התחייבה בישלג

, הרווחה לי של משרד העבודהכללעיל למנהל ה 5 ק מהתצהיר שמסר לפי סעיףתעה המציע מתחייב להעביר .6

פים גו אותסקע קח זה בחוגדרת מונמועד ההתקשרות, כהימים מ 30החברתיים, בתוך  השירותיםו

 .1976 -ציבוריים, תשל"ו

                                                                                                   

____________  _____   _________________            

 חתימת המצהיר          ךתארי       
           

 אישור
 

__ _________ ________ הופיע/ה בפניין, מאשר/ת בזה כי ביום __ עורך ד________ם מטה __אני החתו
ורשה החתימה ה מ____________ ואשר הינו/ 'מסעל פי תעודת זהות ו/ה זיהיתילי אישית/שת ר/המוכ
י/ה תהיה צפוומר את האמת כולה ואת האמת בלבד וכי יהיה/ל ה/י עליוזהרתיו/ה כעם המציע ולאחר שהמט
 י.פנב מה עליהל וחתם/לעיר/ה נכונות הצהרתו/ה דאם לא יעשה/תעשה כן, איש ם בחוקעיבוהק שיםלעונ

            
_____  ____________    _________________            

  חתימת עו"ד                   עו"דמת חות                              
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_______________ 

 יעתימת המצח      

 'ומסמך 

  תי אנקבות בסח ער ונ
 

 __________: __תאריך

 בודכל

 ורןצ ית קדימהמועצה מקומ

 

 ג.א.נ.,

 _________________'אית מסקת בנערבון:  הנדו
 

 ד לסכוםם שהוא עכל סכותשלום בזה כלפיכם ל ערביםאנו  ("קשהמב"לן )לה ____________ קשתפי ב על
 קשמאת המב ודרששת ("ותסכום הערב" :לןלה) שיםשקלים חד (עשרים וחמש אלףילים:ובמ) 25,000ל של כול
ה מקומית עצמוור עב זקה ושבראח -ם מבנים ודות איטוביצוע עבל 9/2020מס'  יפומב זרכמ זרמכל שרבק

  .קדימה צורן
 כלאו טיסטיקה על ידי הלשכה המרכזית לסטמתפרסם כפי ש ןים לצרכד המחירלמדה צמוד הערבות יהים סכו
  . "(דהמד" :להלן) במקומה ר שיבוארשמי אחוסד מ

 זוות רבלעניין ע שדדד החמהלמכרז.  עותהצ תשגבמועד הדוע יהן וחראהמדד זו הינו הערבות  לעניין ססיהב מדד
 ת זו. פי ערבו דרישתכם עלדם לקבלת קו החרונם לאסד שפורא המדיה
חזרת כתב ה עםם לכם נשלאנו  מועצההזבר ג אוו/ מועצההש ראחתומה ע"י , בכתב אשונהשתכם הרי דריפל

יח את חובה להוככם עלי ליבלי להטה, מדמהצ שירפפת הבתוס, כום הערבותום עד לססכל כזה,  תובער
 בקש. לה מאת המחיום תלשאת התלדרוש יבים חי יושתהשתכם ובלי ירד

  .2020 שנתנובמבר  לחודש 15ם ליועד קף ה בתוות זו תהיערב
   ם.ו מי מטעמו/א הצעומגזבר הו/או  המועצהש די ראצדדית על י כה חדלהאר תיתנו נת זובער
 היא.ש ל צורהברה בכאו להעהסבה ל נתנית ת זו אינהבורע

 

 

 רב, בוד בכ

 ע"מ____ בק______בנ

 

 שונהבות רעסח נוא יתקבל ל :ההער
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_______________ 

 יעתימת המצח      

 ' זך מסמ

 ת דמוקו תוע רשהר ד עי ר הבדב תצהיר
 בודכל

 ורןית קדימה צקומממועצה 

 

 ג.א.נ.,

 
את הרתי כי עלי לומר הוזר שחאל    מס' זהות     אני הח"מ 

מצהיר בזאת ים הקבועים בחוק, ן אהיה צפוי לעונשלא אעשה כאם  וכי בד,האמת בלה ואת האמת כול

 מור:לא

 :ם יחידעמט שתה מוגהצערה שהבמק

 גיש.י מננשה תיה הכספעצף להורצבמ ןרי זה ניתהיתצ .1

ת, עושת ההצאחרון להגהד ועלמ מושקדהאחרונות  םניהש 7 בם ילילבפ תיי לא הורשעהיר כצמ ינהרי .2
או נגד רכוש ו/כגופו של אדם ו/או  נגד, כ1977-שין, תשל"זעונהק ו על פי חואינה, ו/המד חוןבט דנגת עבירוב
 אכן כי ליישנו, ותה אלאשר  ,זהרז מכא ושנ ודותעבה סוגמ תדוובבביצוע ע יקסולתחום עי עותות הנוגרביבע
 .רומכארה עבי ם בגיןייכהל ידגנ םהליתנמ

טת פשיאו ל/וגעים לפירוק הנו יכים משפטייםלו/או ה טיותמשפות עבית כנגדידות ומי לא עי מצהיר כהננ .3
 נכסים.רגל ו/או לכינוס 

ציע לפרט מה לעעיל, ל 3ו/או  2 ףעיסורט בם כמפכייהל ומתנהלים נגדש או/רשע ווע היל שהמצככ ופין,לחיל
ני ת בפאומומ וידל תום עיר חצהום, בתון להינכ ינםבג סוטטהס ם הנ"ל ואתייכההל ואו/ עותרשהה את סוג

 ו.צעתהדין ולצרפו ל עורך

 :()לרבות שותפות שאינה רשומה ת מטעם תאגידוגשצעה מבמקרה שהה

 "(.יעהמצ" ן:ללה) ______________יע ___צהמ ם_____ מטע_____משמש כ ____הנני  .1

  למכרז זה. שמולהתחייב ב סמךמו יננהשויע מצש הית שמגיצעה הכספהל ףרבמצו יתןה נז רייהתצ .2

האחרון עד האחרונות שקדמו למוים השנ 7ים ב לילבפ עולא הורש, עליומי מבאו  המציע, היר כיצהנני מ .3
 אדםל ש ופגוכנגד  ,1977-ז"שלת וק העונשין,י חאו על פ/, וחון המדינהד בטג, בעבירות נההצעות להגשת

ז מכר נשואת ועבודה וגת מסעבודוהוע ביצהמציע בשל קו וסיע םתחול עותות הנוגאו בעביר/ו שואו רכו/
 .ראמוליכים בגין עבירה כו התנהלים נגדמ אכן כי לו, ונישהתי לא שרא ,הז

 ותטיפשמ תתביעוציע, המ ליהנממ ו/או מי יע,עלי המצבי מיע, ו/או מהמצ דעומדות כנג ר כי לאהנני מצהי .4
 כסים.נוס ו/או לכינ רגלטת ישפל וו/אק ירוגעים לפטיים הנופמש םהליכיאו ו/

לעיל, על  4ו ו/א 3 כמפורט בסעיףים ו/או הליכ עותימות הרש, קייומבעלו מי ו/א עד המציל שכנגכן, כפילולחי
די ל יע וםתחר בתצהי היום,ל ןכונ סטטוס בגינםת ההנ"ל וא כיםו/או ההלי שעותרט את סוג ההציע לפרהמ

 מציע.העת ולצרפו להצין ך דרועי נבפ מתמאוהמציע ומה מטעם יהחת מורשה

 
______________      _____________       

  ימת המצהירחת                    תאריך
          

 אישור
 

_____ ני ______פב__ הופיע/ה כי ביום _______בזה  אשר/תין, מ___ עורך ד______החתום מטה __ אני
 החתימה ורשהמ ואשר הינו/ה' ____________ ות מסדת זהעל פי תעוו/ה יתיזיהר/ת לי אישית/שהמוכ

ה צפוי/ה תהיה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד וכי יהיה//זהרתיו/ה כי עליויע ולאחר שהצממטעם ה
 בפני. תם/מה עליהה דלעיל וח/ונות הצהרתוה כן, אישר/ה נכה/תעשא יעשאם ל בועים בחוקשים הקלעונ

            

______________  ___    _________________            

  חתימת עו"ד                   עו"דמת חות                              
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_______________ 

 יעתימת המצח      

  
 

 ' ח מסמך

  מכי המכרזמס חשיפתל הסכמה-הסכמה/אי
 (ציעעמדת המ טוילביטי לוונהר חלקא ה)נא למל

 בודכל

 ורןית קדימה צה מקומעצמו

 
 לוא על כהו תעהצ ותלרבז, כרהמ ימכסשיפת מה לחירתע ואגש בקשה ות שבמקרה בו תבזאע ודיע מציהמ

  הינה: עמדתו הזוכה,רת ן אחרי בחיוביבין לפני  רז,למכ אושה שלב לובכ חלקיה
 
  זו:ר הסכמה אישוו לימתחת מצרףז מטעמו וי המכרמסמכל שיפת כלחים סכמ .1

 
  ציע(ממת _ )חתי_________כי המכרז: _מסמ לחשיפתמסכים 

 

 דיסול עו הפרוטלפי  מכים,סמה תת יתרשיפלח יםסכמ נוואיהמכרז י מכסממ קשיפת חללח םמסכי .2
  ים: אהבים מעטה

   סכמת: מו שחשיפתםים מסמכ  .א
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

  יפתם: לחשמה ין הסכים שאמסמכ  .ב

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

  הנ"ל:  כיםשיפת המסמים לחו מסכאינטעמים בגינם המציע ה  .ג
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

 
 .ידוןלא ת -לאי החשיפה המציע קי טו בה נימופורם אשר לא ילשהכם יכממס יפתחשאי לר כי בקשה הביו

 חיר.עת המפת הצחשילא ניתן להתנגד ל ,טשפלעמדת בתי המ י בהתאםר כבהכן יו
 
 

__________________ 
  וחתימת המציע חותמת                

 

 

  הבהרה

 

מכים ואילו מסאת המסמכים  ה אם לחשוף, אך ההחלטונימוקי המציע ול תדמלע היתן דעתת צהמועשהמובהר בזאת, 

 ייב אחרת.ית יחכאה משפטא אם צו של ערית, אל, בלעדה מועצה, מסורה בידי המציע סמכי המכרז שלתוך מחשוף מל
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_______________ 

 יעתימת המצח      

 
 'טמך מס

 ה מועצ מליאת ה  רחבלו ו/א המועצה המקומית דבו קרבה לע  רדעה  הצהרה בדבר

 
 __________:יךארת

 בודכל

 ןורית קדימה צמקומ מועצה

 ג.א.נ.,

 פומבי זרמכל( במסגרת הצעתי "המציע" :___________ )להלןהצהרה זו מוגשת על ידי _______________ .1

)להלן:  ורןה המקומית קדימה צעבור המועצ אחזקה ושבר -טום מבנים בודות אילביצוע ע 9/2020מס' 

 כרז.מבי חלק בלתי נפרד מהצעת ומהווה "(המועצה"

 הסעיפים הבאים:הביאה לידיעתי את הוראות קדימה צורן המקומית ועצה הנני מצהיר בזאת כי המ .2

 הקובע כדלקמן: "(קומיותמעצות הצו המון: ")להל 1950-תשי"א, ותצו המועצות המקומילא)א( 103ס'  .2.1

 הרעשאמורים חלק העולה על שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהקרובו, סוכנו או  חבר מועצה,"
זה או לעסקה  ו שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחווחיו אאחוזים בהונו או ברו

 ."חותאו את, אח , הורה, בן או בוגז בן -צה; לענין זה, "קרוב" עם המוע

 קובע יותמויות המקושרב של נבחרי הציבורים עת ניגוד עניינם למניההודעה בדבר כללישל )א( 12 כלל .2.2

  :כדלקמן

חבר  -" העצומ רחבלענין זה, " ;תמימקום הרשות העסקה ו לעה אצד לחוז יהיהלא  ר המועצהבח"
 ו"קרוב" שליטה" לע"ב הגדרות)ראה יטה בו לשי לעבבו רוא או קשהואגיד ו תאו או קרוב הצמוע

 ".()ב((5)1-()ב( ו1)1בסעיף 

  ובע כי:קה( דשהעיריות )נוסח חדת פקו)א( ל 174 ףסעי .2.3

 ידי לע וא וצמידי ען, על ייפעקמישרין או בב יין,ונמעאו יה נוגע יהא ל המועצל ש בדו"פקיד או ע
 ה."   מענל עתוצהמבדה עבובשום ו מועצהה עם נעשהש חוזה בשוםכנו, סו וא או שותפו וזוג-בן

 : הצהיר כיני מבקש להודיע ולם לכך הנבהתא .3

אחות ואף לא  זוג, הורה, בן או בת, אח או ןב (:ותרמיה קיש למחו) ילאין לי/יש רי מליאת המועצה בין חב .3.1

 מי שאני לו  סוכן או שותף.

 עשרהעל ולה חלק העהם ד מיש לאחפו, שותאו ש ונ, סוכקרובוה, עצמו ר( חבריותהמ ש למחוקי) יש/אין .3.2

 ובד אחראיע ל אוההם מנד משאחו ת הצעתי אא שתיהג באמצעותו מועצהו של ההונו או ברווחיאחוזים ב

 בו.

 .מועצהבד וכן העובו סאותף וג, שזבן  (ריותק הממחויש ל) ליש י/ליאין  .3.3

ם עיל, או אלר אמוקרבה כיש לי ם י אאת הצעת לרשאי לפסו ההית מועצהל הם שרזיכהמועדת  יי כוע לדי .4

 נה.נכו צהרה לאמסרתי ה

 .תמא זו הינו הור בהצהראים, והאמלומ כוניםם ניניל התי לעמסרהפרטים ש את כיהיר בזאני מצ .5

, תצו המועצות המקומיול( 3א)ב()103 וראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיףבאמור לעיל כדי לגרוע מה אין .6

 )א(א103התקשרות לפי סעיף נים רשאית להתיר ישור שר הפמחבריה ובא 2/3 שלב מועצת המועצה ברו לפיהן

 .רסמו ברשומותשהאישור ותנאיו פו ובלבד יותצו המועצות המקומל

 ________________: __ציעמת המחתי  ___________________: עימצה םש 
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_______________ 

 יעתימת המצח      

 
 ' ימך מס

 יע מסמכים הנדרשים מהמצפירוט ה
 צרפו להצעתו. י" בטופס זה וביקורת המציעור "ו בטדיקתסמן את בגירתה ויפני סל מעטפהתכולת ההמציע יבדוק את 

 

 
 
 

 : ציעיםלב המ לתשומת
'( בלמסמך  5לצרף )סעיף '( או רשימת המסמכים שיש בלמסמך  4ף לבין תנאי הסף )סעיזה סתירה בין מסמך כל שתמצא כ
 ה כאמור.של סתירבמקרה  מועצההמציעים לפנות ל בר על האמור במסמך זה ומחובתיגהאמור במסמך א'  –
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ביקורת המציע  השריהד 'מס
  .('גך מסמ) הכספיתת המציע וההצעה רהצה .1
  .('דמסמך )בדבר ניסיון המציע היר צת .2

  .ור רישום ברשם הקבלניםהעתק איש .3

  .לתיותודות ממששור קבלן מוכר לעבק איהעת .4

  .ן התקניםה ממכום מורשטדת אוק תעוהעת .5

עסקאות גופים ק )א( לחו1ב2עיף בסב)ב( ו2סעיף  דה בתנאיתצהיר בדבר עמי .6
 .('המסמך ) 1976-ל"ושת, הרייםציבו

 

וריים ואישור י חוק עסקאות עם גופים ציבאישור עוסק מורשה, אישורים לפ .7
 .ל ניכוי מס במקורמפקיד שומה ע

 

ימים טרם המועד  7על שלא יעלה  ועדי למעדכניד, פלט הינו תאגמציע ה אם . 8
ת, יוהגשת ההצעה מספרי רשם החברות או העמותות או השותפול האחרון
 של המציע, אישור עו"ד/ רו"ח בדבר זכויות חתימה.ית ישיות המשפטלא בהתאם

 

  .רמס במקו ר ניכויעל שיעו פקיד שומה אישור תקף מאת העתק .9
  . ('ו מסמךבנוסח ) בנקאיתת ובער .10

  (.'זמסמך ות )רשעות קודמיר בדבר העדר התצה .11

  (.'חמסמך )המכרז כי מסמסכמה של המציע לחשיפת אי ה/אישור בדבר הסכמה .12

ת ו/או לחבר מליאת המועצה הצהרה בדבר היעדר קרבה לעובד המועצה המקומי .13
 (.'טמסמך )

 

  .אהמל המכרז בתמורהישת מסמכי על רכעידה ק קבלה המהעת .14

  ל ידי המועצהסמו עק מסמכי הבהרות שפורהעת .15
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_______________ 

 יעתימת המצח      

 זקה ושבראח -ע עבודות איטום מבנים לביצו  חוזה
                 2020שנת  ________לחודש   ________ וםבי בקדימה צורן נחתםו ערךנש

 
  ת קדימה צורןעצה המקומיהמו            ן:בי

 ןצור קדימה ,1 לצרהב חומר
 ("ותהרשו/או " "הועצמה" )להלן:

 חד;ד אמצ                                                                                                      
 ____________ ע.מ/.ח.פ ת.ז./_____________, __     לבין:   

 _______________ .ז.______ תטעמו מר _______מה ת המורשומצעבא
 _________ קס__________ פ______ טל' _________________ מרח'

 "(קבלןה"  :הלן)ל

  שני;צד מ                                                                                                        

 _________________  מס' חוזה :  

 

כפי שיפורטו בצווי התחלת  צורן -דימה ה המקומית קמועצנים בשטחי הם מבטואיעבודות  :תאור העבודה

ן:  )להל רפו להם, ככל שיצורפועבודה שימסרו לקבלן מעת לעת ובמפרטים וכתבי הכמויות שיצו

 (;"העבודות"

     

מיום חודשים, . שנים ממועד חתימת הצדדים על החוזה 4למשך החוזה יהיה בתוקף   תוקף החוזה:

תסתיים אוטומטית ללא   התקשרותתקופת ה ר כימובה _________.____  ועד יום ________

  צה מועפים, אלא אם מימשה הים נוסשירות מועצהצורך במתן הודעה נוספת והזוכה לא יספק ל

 .  לןלהאת זכותה להארכת החוזה בהתאם לאמור בסעיף 

מעת  תקופת נוספותב, יםבאותם תנאשמורה הזכות להאריך את תקופת ההסכם  בלבד מועצהל

ע"י מתן הודעה בכתב מיום תחילת ההתקשרות, שנים ( 7)שבע של צטברת קופה מעד לת ,לעת

 ום תקופת החוזה.י תלפנ ימים לפחות 30 מועצהשל ה חתומה ע"י מורשי החתימה

 

 

   .נומינלי -הצמדה אין  הצמדת ההצעה/החוזה: 

 

 7תוך ה בבודבביצוע ע יב להתחיליה מחוהקבלן יה עבודה.ו פי דרישת המנהל, בכל עבודהעל  תקופת הביצוע:

 ימים מיום הוצאת צו התחלת עבודה, שבו יקבע משך זמן הביצוע.  

בגובה המצאת ערבות ביצוע קיומה ו/או ותנית בומ חלת עבודה כפופהוצאת צו התמובהר כי ה 

 הקבוע לכך בחוזה.  השיעור

 

 . הודעל פי צו תחילת עב  תאריך התחלת העבודה:

 
איטום מבנים לבצע עבורה עבודות  9/2020 מבי מס'ז פומכר ות במסגרתהזמינה הצע העצמווה :הואיל

 (""המכרז )להלן: בשטחי המועצה
 

 מועצהשאר מסמכי המכרז, הגיש ל זהירה של ההסכם, על כל נספחיו, ושל ן ובחינהעיואחרי והקבלן,  :והואיל
 מכרז;טים במסמכי הבהתאם לתנאים המפור, כל האמור במכרז הצעה, לביצוע ומילוי

 

 ; וועדת המכרזים בישיבתה מיום ________ המליצה על קבלת הצעת הקבלן : והואיל

 

יט ראש המועצה ם __________ החלמישיבתה מס'  ________ מיוים עיון בהמלצת ועדת המכרזרי ואח : והואיל

  ; ביום __________ להתקשר עם הקבלן בחוזה זה
 

 ת; כויותיהם ההדדיומחויבויותיהם וזבהסכם זה את ון הצדדים לעגן ברצו : והואיל



28 

 

_______________ 

 יעתימת המצח      

 אי לכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 
 זה זה: מחווו חלק בלתי נפרד דלהלן יההמסמכים  .א

 
 ; נספחים שצורפו להצעהים וההמסמכלרבות  למכרז, הצעתו של הקבלן .א

 תנאים כלליים לביצוע העבודה ע"י הקבלן;  .ב

 ; יצוע עבודהלהגשת הצעה עבור בנה מזה . ג

 . מועצה "י ההבהרות שהופצו עמסמכי תשובות /  .ד

 . מסמכי המכרזר בוכל מסמך שהוזכ מועצהע"י השפורסמו  9/2020      פומבי מס' כל מסמכי מכרז  .ה

 ימנו ויש לקראם כאחד.כם מהווים חלק בלתי נפרד ההמבוא להסכם זה ונספחי ההס .ב

 

 . דרישות המנהל ועל פירז המכ ,החוזהאם להוראות עבודה בהתה לבצע אתמתחייב הקבלן  . ג

 

 ידהזמנות העבודה, או אי עמלוחות הזמנים שיקבעו בהבתנאי החוזה, לרבות אי עמידה אי עמידה ב בגין .ד
והמשך  לחוזה, 83כמפורט בטבלת הקנסות בסעיף יומי  ביצוע, יוטל על הקבלן קנס יות/רבותמצאת עבה

 סעד וכל נוספים קנסות לממש מועצהמזכות ה גרועבלי ל מחדש, וזאת מ מועצהל ידי הע יבחן  עימוההתקשרות 
 ההסכם ועל פי כל דין.   מכחהעומד לרשותה  אחר

 
להסכם,  1המנהל כהגדרתו בס' התחלת העבודה ועל פי כל הנחיות בצוממנו שו יבצע את העבודות שיידר הוכהז .ה

.  העבודה  התחלת בצות פורטובי של העבודות המצוען המיטביוש לשם יבצע ללא תמורה נוספת כל הדר ובנוסף
ר לת מחישבוצעו בפועל, במכפ הכמויות של העבודות בגין לתמורה הזוכהזכאי  יהאיצוע התחייבויותיו, גד בכנ
 לכל זכאי יהא לאבתוספת מע"מ כחוק, פרט לכך הקבלן  בלןקהע"י  שהוצעה הנחה לאחרעבודה  יחידה לכלה

 . ספתנו תמורה

 
  על  שייקבע הזמנים לוח במסגרת, ידו למכרזעת המחיר שהוגשה על להצאם תהב עבודה כל לבצע מחויב ןבלהק .ו

 סרבל רשאיקבלן לא ה כי מובהרפת. תמורה נוסלא בכך ל עבודה נלווית הכרוכהוכן כל שירות ו/או  מועצהה ידי
 סיבה שהיא.   מכלעבודות  ביצועדחות לאו /ו

 
לקבלן תמורה  ה זה, תשלם המועצהחוז וראותבהתאם להעות רצון המועצה וביתמורת ביצוע השירותים, לש .ז

 -במכרז תו גשה מטעם הקבלן במסגרת הצעבהתאם לעבודות שבוצעו על ידו בפועל ובהתאם להצעת המחיר שהו
ל ידו למחירים הקבועים בכתב הכמויות(, בתוספת מע"מ כדין כמפורט ' )על פי אחוז ההנחה המוצע עגמסמך 
 ."(התמורהלהלן: ") להלן

  יצוע הקבלן בפועל שיבוצעו או ימסרו לב כמויותס למצד המועצה ביחות התחייבכי המכרז כל במסמאין  יובהר כי .ח
י  ע על ידוצחה המויות, בניקוי אחוז ההנם בכתב הכמידות הקבועיירי היחחמו. לתשולם גובה התמורה שו/או ל

 . דדים לצורך חישוב התמורה לה יהיה זכאי הקבלןהצ את '( יחייבוג)מסמך  קבלןה
ליחידה בהתאם למחירים הנקובים   ירזכאי למח מויות יהיה הקבלןלות בכתבי הכלוכ אינןיצוע עבודות שן בבגי .ט

 . 15% ור שלהנחה בשיע, בניכוי במחירון "דקל"

 
 .  והמנהלרים ע"י המפקח ושולם לקבלן כנגד חשבונות מאשתהתמורה  .י

 
בכפוף ורק אך . חשבונות יאושרו המפקחע"י  יום, מיום אישור החשבון 80בתוך  ולמומאושרים ישהחשבונות ה .יא

 . בכל עבודה ועבודה לכך יםהנדרשהמסמכים  ת כל מצאעמידה בכל דרישות החוזה וה ל

 
כב ו/או באופן שאינו ברור, התמורה תעו ורר כי ידוע לו שבמידה והדו"ח המפורט יוגש על ידו באיחמצהי הקבלן .יב

 ל הפרשים ו/או תוספות.ולא תישא התמורה כ

 ' לחוזה זה. ח גנספאמור בכתב האחריות המצ"ב כבהתאם לשנים  7 בתופת אחריות חייב לתקמתלן הקב . יג

 

ימה מטילה תקף תפקידם ואין החה נעשית מתוז על  הסכם מועצהל המובהר בזאת כי חתימת  מורשי החתימה ש .יד
 מהם. או תביעות אישיות כלפי מיב אישי ולקבלן לא תהינה טענות ו/עליהם כל חיו

 
 . העצמומה במת אחרון מורשי החתילאחר חתי פו רקלתוק הסכם זה יכנס כית זאר במובה .טו

 

 לצורך חוזה זה יהיו כתובות הצדדים כדלהלן:  .טז
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 צורן , קדימה1 צלרחוב הרמ – הרשות כתובת 

 

 כתובת הקבלן :  _________________________________________________ 

 

 

 הוראות מיוחדות לחוזה:
 

 ע נ י נ י ם  ה  ת ו כ ן   
 
 

             י כלל                                     פרק  א'
 

       הגדרות  -                                       1סעיף 
      ניהול יומן  -                                       2סעיף 
     המחאת החוזה /בה הס -                                       3סעיף 
       בלנות משנהק -                                       4סעיף 
      חוזהה היקף -                                       5סעיף 
   ספקות במסמכים והוראות מילואים  -                                       6סעיף 
      כניותאספקת ת -                                       7סעיף 

     ערבות לקיום החוזה -                                       8 יףסע
    המנהלון העבודה לשביעות רצ -                                       9סעיף 
       הודעות -                                     10סעיף 

 

 
 יצועהכנה לב                                      פרק ב' 

 
      בדיקות מוקדמות -                                     11סעיף 
     זמניםוע ולוח דרכי ביצ -                                     12סעיף 
       סימון  -                                     13סעיף 

 
 

 ות כלליותיבויהתחי                                        פרק ג' 
 

      השגחה מטעם הקבלן -                                        14סעיף 

   כניסה והרחקת עובדים  תרישיונו -                                        15סעיף 
   רותגידור ושאר אמצעי זהי, רהשמי -                                        16סעיף 
 שאיבת מים, מים, ואספקת חשמל -                                        17סעיף 
    ם העבודהח למקוגישת המפק -                                        18סעיף 
  ותשלום אגרות תונומתן הודעות, קבלת רישי -                                        19סעיף 
      קותציאת עתימ -                                        20סעיף 
      לעבודה שהגי -                                        21סעיף 
  פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים -                                        22סעיף 
   םאפשרות פעולה לקבלנים אחרי מתן -                                        23סעיף 
   השלמת העבודה עםיקוי מקום העבודה נ -                                        24סעיף 
     בטיחות בעבודה -                                        25סעיף 

     נהלפיקוח ע"י המ -                                        26סעיף 
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     נזיקין וביטוח                                         ד' פרק
 

      אחריות לנזק -                                        27סעיף 
   תיקון נזקים לכביש, למובילים וכיו"ב  -                                        28 סעיף
     ושנזקים לגוף או לרכ -                                        29ף סעי

      נזקים לעובדים -                                        30סעיף 
     נזקים למקום העבודה -                                        31סעיף 
    ת משפטפיצוי הרשות בשל צו בי -                                        32סעיף 
     פיצוי ושיפוי הרשות -                                        33ף סעי

     כיו"בים וזכויות פטנט -                                        34סעיף 
 ת ע"י הקבלן  בוייהתחפיצוי הרשות עקב אי קיום  -                                        35סעיף 

     ניכוי כספים מהקבלן  -                                        36סעיף 
     ת זכויות הרשות שמיר -                                        37סעיף 
     ביטוח העבודות  -                                        38סעיף 

 
 

        עובדים                                           פרק ה'
 

     אספקת כח אדם ותנאי עבודה -                                          39סעיף 
   פנקסי כח אדם ומצבות כח אדם -                                          40סעיף 
     עובדיםה חתרוו -                                          41סעיף 

 

 
 ציוד, חומרים ומלאכה                                              פרק ו'

 
   אספקת ציוד, מתקנים וחומרים -                                          42סעיף 
    חומרים וציוד במקום העבודה -                                          43סעיף 
    ה טיב החומרים והמלאכ -                                          44ף סעי

  ה שנועדו להיות מכוסיםודבדיקת חלקי העב -                                          45סעיף 
   סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה -                                          46סעיף 
     לוק פסולת בנייןסי -                                          47סעיף 

 
 

      ביצוע העבודה   לךמה                                            ז' ק פר
 

    התחלת ביצוע העבודה ולו"ז  -                                            48סעיף 
   ת הקבלן לרשו בודהת מקום העהעמד -                                            49סעיף 
    העבודה מועד השלמת  -                                            50סעיף 
    ארכה להשלמת העבודה -                                            51סעיף 
    ול ה בשעות היום ובימי חודעב -                                            52סעיף 
     קצב ביצוע העבודה -                                            53סעיף 
  אי שימוש בזכויות ע"י הרשותשימוש או  -                                            54סעיף 
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     תיקוניםו דקב למה,שה                                               פרק ח'

 
  למה ותעודת השלמה חלקיתשהתעודת  -  55ף סעי
  הגדרת "תקופת הבדק" ו"ערבות לבדק" -    56 יףעס

    הקבלן דיונים על יתיק -    57סעיף 
 
 

     שינויים, הוספות והפחתות                                               פרק ט'
 

  בודהעבשינויים  -                                             58סעיף 
     הערכת שינויים -                                             59סעיף 

    בוטל-                                             60יף עס

     רשימת תביעות  -                                             61סעיף 
          

 
           תוידמד                                                  פרק י'

 
     תמדידות הכמויו -                                                62סעיף 
   סכומים משוערים ומחירים נקובים  -                                                63סעיף 
     ריםומח של         

 
 תשלומים                                               פרק י"א 

 

     ני דרך לתשלום אב -                                                64סעיף 
     סילוק שכר החוזה  -                                                65סעיף 
 תנודות במחירי החומרים ובערך  -                                                66סעיף 
      ההעבוד         

 המשכת ביצוע –סיום החוזה או אי                                               פרק י"ב
 

     תעודת סיום החוזה -                                               67סעיף 
   ע העבודה יצואי אפשרות המשכת ב -                                               68סעיף 

 
 

      תרופות                                                 פרק י"ג

 
   פיצוים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים -                                                  69סעיף 

     ההפסקת העבוד -                                                  70 יףסע
    פגמים וחקירת סיבותיהם -     71סעיף 
   מילוי התחייבויות הקבלן –אי  -                                                  72סעיף 
  מסוימיםק יד הקבלן במקרים לוסי -                                                  73סעיף 

   הפסקת העבודה ע"י המנהל -                                                  74 יףסע
     סמכות שיפוט  -                                                  75 יףסע

   טי של הקבלן שפהמעמדו מ -                                                  76סעיף 
  קיזוז, גביה או עיכוב כספים -                                                  77ף סעי

  יסודיתהפרה   -       78סעיף 
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       נספחים                                                  פרק י"ד

 
 מפרט השירותים  - נספח א'
 מויותכתב כ   -נספח ב' 

 תאחריו בכת   -פח ג' סנ
 8עיף נוסח ערבות בהתאם לס                                           -נספח ד' 

  56נוסח ערבות בהתאם לסעיף                                          - 1'דנספח 
 נספח ביטוח    -נספח ה' 

           תנספח סודיו      -' ונספח 
  ורויתהצהרה על חיסול תביעות וכתב                                            - נספח ז'
  זהחות סיום התעוד                                          -' חנספח 
      

 
 קבלןתנאים כללים לביצוע העבודה ע"י 

 
 כללי –פרק א' 

 
 

רשו עניין יתפ נה אחרת משתמעת מגופו שלוודר להלן, פרט אם כמוגוא י שה(    בחוזה, כפ1)     .1                      הגדרות  
 הבאים כדלהלן: יםונחהמ

 
לרבות כל אדם , במועצה ף התפעולהל אגאו מנו/דסה הנה אגףמנהל  – "המנהל"

. מובהר כי סמכויות המנהל לצורך חוזה זה או כל חלק ממנותב כבשהורשה או הוסמך 

 או לאשר  כדי לגרום בהםשאין  בלבדה ועבודשל הים מקצועיהבנושאים ת לו מוקנו
 .שאושרו ע"י מורשי החתימה מיםלהוצאה כספית מעבר לסכו

    
ות כל אדם שהוסמך בכתב על ידו לצורך חוזה זה או כל רבל מועצהגזבר ה – "הגזבר"
 נו. חלק ממ

 
 .מועצהבשם ההגורמים המוסמכים לחתום ולהתחייב   -" מועצהמורשי החתימה ב"

 
 קבלן משנה מכים, וכן כל , יורשיו ומורשיו המוסבלןלרבות נציגיו של הק -"הקבלן"                                        
 וע העבודה או חלק ממנה. פועל בשמו או עבורו בביצו  שרואש     

 

                              ח על ביצועידה לפק-יתמנה על שרא מועצהיג מטעם הנצ - "המפקח"                                       
 להלן; 18העבודות, כמפורט בסעיף                                 

 
, קדימה צורן המועצה המקומיתם מבנים בשטחי איטועבודות  -הפרוייקט/העבודה""                              

עבודה או מטלה  כל ותיו, לרבבהסכם זה עפ"י הוראות הסכם זה על נספח כהגדרתם
 שות לשם ביצועה;הכרוכות או הדרו

 
ורים, כל האישוהשגת  תה, ביצוע כל הבדיקותיקלרבות, השלמתה ובד –"ביצוע העבודה" 

 . ת שכירת כל היועצים הדרושים לקבלתםלרבו
 

 ממנו.  מהווים חלק בלתי נפרד המכרז ומסמכי , נספחיופירושו, החוזה הזה – "החוזה"                                      
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אשר  ,צורןקומית קדימה המ מועצהההשיפוט של ום בתחהמקרקעין – "מקום העבודה"                         
לרבות  .שתוזמן בצו התחלת העבודה ודהמעליהם תבוצע העבתם, או דרכם, מתחבהם, 

 .החוזהמדו לרשותו של הקבלן לצורך יעכל מקרקעין אחרים ש
 

החוזה, בתמורה לביצוע  בחוזה 64פירושו, הסכום הנקוב בסעיף  – "שכר החוזה"                                      
כל פחת יא צהוולהחוזה  להוראות ום הנקוב בהתאם ספת שתיווסף לסכלרבות כל תו 

  .זההחושיופחת מהסכום הנקוב בהתאם להוראות 
 

  כחיקוק  פרשנות רואים את החוזהוזה, לצורך הח על פקודת הפרשנות תחול(    2)                              
 מורה. בפקודה האכמשמעותו     

 
 
ישור סקיצת היומן על חשבונו הוא. וזאת לאחר א ודההקבלן נדרש לספק יומני עב   (   1)    .2         ודיווחניהול היומן 

ביום  זה. עיפים הרשומים בסעיףל הס. וכמועצהמנהל. היומן יכלול גם סמל הה אצל
במקום  יק את היומןעבודה יקבל הקבלן מהמפקח יומן עבודה. הקבלן יחזהתחלת ה

 הפרטים הבאים:י יום ביומו את העבודה וירשום בו מד
 

 בביצוע העבודה.   גיהם המועסקים על ידולסומספרם של העובדים  (א)

 
                        ו המוצאים              הם המובאים למקום העבודה אמרים למיניחוה כמויות (ב)

 ממנו.
 

 ביצוע העבודה. כמויות החומרים שהושקעו על ידו ב (ג)
 

 א ממנו. והמוצום העבודה המובא למק יהציוד המכנ (ד)
 

 העבודה. וע השימוש בציוד מכני בביצ (ה)

 
  השוררים במקום העבודה. רתנאי מזג האווי (ו)

 
 תקלות והפרעות בביצוע העבודה. (ז)

        
 היום. משך דה בההתקדמות בביצוע העבו (ח)

 
 הוראות לעבודות ת , לרבוע"י המפקחהוראות שניתנו לקבלן על ידי המנהל או  )ט(                                           

 צוע העבודה.לשינויים בביאו נוספות ו/     
 

 וע העבודה. פקח בדבר מהלך ביצהמהערות המנהל או )י(    
 

במהלך  ביצוע  צב העובדתי)יא(    כל דבר אחר שלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את המ                                       
  העבודה.     

 תחילת לפני האתר לש צילום העבודה ליומן יצרף קבלןהם על ידי הקבלן. יו (     היומן ייחתם כל2)                        
      .ולאחריה העבודה

 
תוך המפקח  להסתייג מכל פרט מהפרטים שירשמו על ידירשאי  המוסמךכוחו  (   הקבלן או בא3) 

יבו את הרשות, מלבד אם ה לא יחישומים אלאולם ריימים, על ידי רישום ביומן העבודה,  7

 שומים.רי י, לסמוך על אותםהרשות, לפי שיקול דעתה הבלעדחר תב
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אותם כאילו אישרו את ור רואים גויות כאמחו המוסמך על הסתיי(    לא הודיע הקבלן או בא כו4)

 ולות בהם. שמשו ראיה על העובדות הכלן ורישומים אלה יטים הרשומים ביומנכונות הפר
 
על קצב למנהל בלן לעיל, הקבלן ימסור דיווח הק לגרוע מכל  יתר התחייבויותמבלי   (5)

צפי  שחלף ועל שבוצעו בפועל בשבועדיווח יכלול פירוט העבודות ות העבודה, הדמהתק
 מות העבודות לשבוע הבא. התקד

 החוזה  המחאת הסבה /                
.3 

או  יר חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעבל ר את החוזה או כאין הקבלן רשאי להסב לאח (1)
 שות מראש ובכתב.הראלא בהסכמת למסור לאחר כל זכות לפי החוזה 

מת הרשות מראש ובכתב כיבל הסא לאחר שקתיו על פי החוזה אלהקבלן לא ימחה את זכויו (2)
יב את ת זכות שתעשה שלא על פי האמור לעיל לא תחיובתנאים שתקבע הרשות. כל המחא

 שות. הר

, אלא אם כן הוא קיבל לכך אישור קבלן משנה ע"י בלן לא יעביר את העבודות לביצועקה (3)
 . מועצהובכתב ע"י מורשי החתימה של הש מרא

צוע העבודות כולן או חלקן לקבלן משנה ללא את בי ו/או העבירקבלן את ההסכם ב ההיס (4)
פרק רט בס אותו כמפורשאית לקנו מועצהתהא ה מראש ובכתב לכך העצמוהסכמת ה
ל את ההסכם לאלתר בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של טבל או להלןלחוזה  83בס' , הקנסות
            .המועצה

   קבלנות משנה  
   4.      

קצתה אלא בהסכמת סור לאחר את ביצועה של העבודה כולה או מאי למקבלן רשה אין (   1)
לפי זמן העבודה ובין לם , בין ששכרם משתהרשות מראש ובכתב ואולם  העסקת עובדים

ה כשלעצמה, משום מסירת ביצוע של  העבודה או לפי שעור העבודה, אין בלם ששכרם משת
 של חלק ממנה לאחר. 

 
מאחריותו ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן  יל איןאמור לעסכמתה לה נתנה הרשות את  (2)

אי מעשה של מבצעי  או ת מלאה לכל מעשהוהתחייבויותיו לפי החוזה, והקבלן יישא באחריו
 חם ועובדיהם.כו העבודה, באי

 
 מהות והיקף 

 החוזה
             5. 

 
הכול בהתאם , עבודה י התחלתווי שיוזמנו ממנו בצפכהעבודות את  מועצההקבלן יבצע עבור ה .א

ה וכמוסכם כמפורט, כמותנתחלת העבודה, הכל אי נוספים שיצוינו בצו הלכתבי הכמויות, לו"ז ותנ
 , על נספחיו.זה כםבהס

 
של  סךב, מועצהע"ש הקבלן לידי ה ערבות ביצוע כפופה להמצאת  ,לקבלןדה הוצאת הזמנת עבו

, לניותהיקף העבודות הקבואם את קף התיום ביטוחים בהיור קאיש, ומ(כולל מע")לא  ₪ 50,000
  . הבהתאם לנוסח המצ"ב להסכם ז

 
דה עבולביצוע ה סירובחשב כתלעיל, כנדרש במועד  (ת ביצועת )ערבוהערבות הבנקאיהמצאת אי 

, על כל המשתמע מכך, לרבות הטלת קנסות, חילוט ערבות הביצוע מצד הקבלן, סכםהוכהפרת ה
כל סעד אחר העומד כן וספים אחרים המגיעים לקבלן, מכ וע,ביצת כספים עד לגובה ערבות הקפאה

ה לביצוע ע"י להעביר את העבוד צהמועוכן רשאית ה פי הסכם זה ועל פי הדין,על  מועצהלרשות ה

  .אחר םורג
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 על כל מצידו,רשאית לראות בסירוב כאמור הפרת ההסכם  מועצההקבלן שיסרב לבצע את העבודה, 

 . יל על הקבלן כל סנקציה העומדת לרשותה בגין כךלהטית רשא מועצה, וההמשתמע מכך
 

 י שכר החוזה הקבוע בו.ע"ו הת עבודהזמנ וצהעבודה יהיה תוך פרק הזמן הקבוע בביצוע  .ב

 
, על סמך הצהרותיו מועצההינה מכוח הצעתו ללקבלן  מועצהות בין הר, כי ההתקשזאתמובהר ב .ג

 כדלקמן:
 
ועי, הטכני, הארגוני והפיננסי לביצוע נות, הידע המקצכישורים, מיומ ניסיון, עלן בהקבל (1

 הפרויקט;

 
לביצוע הפרוייקט ולעמידה ים רושים והציוד הדברשות הקבלן היכולת, כוח האדם, האמצע (2

על פי הסכם זה ברמה המקצועית הגבוהה ביותר ועפ"י לוח הזמנים הקבוע יבויותיו תחיבכל ה
 בהסכם זה.

 
 .בוטל .ד

 

ומרים, הכלים, ודה לרבות המצאת כוח האדם, החכל הקשור בביצוע העב הוראות החוזה חלות על .ה
 נחוץ לשם כך.בוע ובין ארעי ההציוד, המכונות וכל דבר אחר, בין ק

ביצוע העבודה ם לש שיםת כל הבדיקות הדרושות וישיג את כל האישורים הנדרהקבלן יבצע א .ו
הכרוכות בכך, וזאת כחלק  עלויותבכל ה ישאו תעודת גמר קבלתל מושלם, עדא ובנדרשת באופן מל

 יותיו לביצוע העבודה. בלתי נפרד מהתחייבו

 
 במסמכים  ספקות

 לואםימ והוראות
 

 סמךין הוראה מהוראות תנאים אלה לבין הוראה  ברורה ומפורשת במסתירה ב מקרה של (  בכל1) .6
לפי החלטת  ה עם הקבלןהמחמירהוראה ר התגב -ים את החוזה ר מהמסמכים המהוואח

 . המנהל
 

ראות החוזה למשנה או שהיה הקבלן מסופק בפירושו (  גילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהו2)
לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש  כון של מסמך או כל חלק ממנו, או שמסר המפקח הודעההנ
תכניות לפי  תב, לרבותהוראות בכתן למנהל והמנהל ייפנה הקבלן בכתב ה יחוזהלכה את הכ

 רוש שיש לנהוג לפיו.בדבר הפי הצורך,
 

עבודה, הוראות, לרבות המפקח, להמציא לקבלן מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע ה רשאי המנהל וכן( 3)
 עבודה.תכניות לפי הצורך, לביצוע ה

 
( 3סעיף )נו בהתאם ניתוהוראות המפקח ש( 3( או )2קטן )לסעיף הוראות המנהל שניתנו בהתאם ( 4) 

 רק ט'. סעיף קטן זה בכדי לגרוע מהאמור בפבן האמור אולם איהקבלן, מחייבות את 

 

וגע לתוכניות הביצוע תהיה עדיפות למסמכים לפי במקרה של סתירה בין מסמכים שונים בנ( 5)
 .ל המנהלהחלטתו הבלעדית ש

  

 

 ניותאספקת תכ      
על ידי המנהל ללא התכניות יימסרו לקבלן שת, וקעבודה המבת ל/ תכניו תשריטיםקיימים ככל ש( 1) .7

 שברשותו, בין שהומצאו לו בלן למנהל את כל התכניותקם. עם השלמת העבודה יחזיר התשלו
 ע"י המנהל ובין שהכין אותן בעצמו, או שהוכנו ע"י אדם אחר.
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ל או ודה והמנההעבידי הקבלן במקום חלק מהחוזה, יוחזק על (  העתק מכל מסמך המהווה 2)
בהם בכל  שובכתב לתכלית זו, יהיה רשאי לבדוק ולהשתמעל ידם  ם שהורשהאו כל אד חהמפק

 .תעדה לעשעה מתקבלת 
 

 )ערבות ביצוע( לקיום החוזהערבות 
 

  8.     
   חתימתו  להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי החוזה ימציא הקבלן לרשות, עם  (1

בנספח  הקבוע חשתהיה בנוס המחירים לצרכןת אוטונומית צמודה למדד על חוזה זה, ערבות בנקאי                                          
 בסך של הערבות הבנקאית תהיה לתום תקופת החוזה קף עד ושתהיה בתו ,)להלן: ערבות ביצוע( 'ד

  .)לא כולל מע"מ( ₪ 50,000

 
בנוסף ות ביצוע המצאת ערבומותנית בפה בזאת כי הוצאת צו התחלת עבודה לקבלן כפובהר ומ (2

 . ולהלן ור לעיללאמ
ויות , ו/או להמציא ערבאת סכום ערבות הביצוע, מעת לעת הגדיללעצה רשאית לדרוש מהקבלן המו (3

 .ביצוע נוספות
 

 מועצהימים מדרישת ה 7בתוך  מועצהל יומצאושעל הקבלן להמציא מכח הסכם זה,  הערבויותכל  (4
 בכתב לקבלן. 

 

 סכום הערבות הבנקאית כנדרש לעיל,הגדלת  ו/או אי הקבלן ע"י כלשהי איתערבות בנקאת המצאי  (5
לאחר שתינתן על כך התראה  , םעל פי תנאי ההסכ כום המדויק הנדרשבסאו /ו בנוסח וו/א במועד

 הקבלן דמצ םכהפרת הסכ מועצהע"י ה תחשבלקבלן ותינתן לו האפשרות להציג את טענותיו, 
להקפיא לקבלן ו/או  הראשוניתיצוע לבצע חילוט של ערבות הבצדדי באופן חד ית תהא רשא מועצההו

להטיל עליו את , לו מכספים אחרים המגיעים ,ולא הומצאה הערבות שנדרשה השווה לסכוםסכום 
 אחר סעדכל או /ולהעביר את העבודה לביצוע ע"י גורם אחר , לחוזה 83כמפורט בסעיף  קנסותה

  .מועצהה העומד לרשות

 
מראש ובכתב,  מועצהמה הקבלן יהיה רשאי לבקש ובנסיבות המצדיקות זאת, חדיםמקרים מיוב (6

, אם תמצא כי אכן כמבוקש אורכהתהא רשאית לתת לקבלן  מועצהה. צועלהמצאת ערבות ביאורכה 
ן אורכה או אם לאפשר מתע לקבושמורה הזכות הבלעדית  מועצהבקשתו מוצדקת בנסיבות הענין. ל

 שור המנהל מראש ובכתב. מור מחייבת אי. כל אורכה כאלקבלןהמוקנים  ימי הארכהפר מסלא, ואת 
                                             

הוראה אחרת לפי תהיה הרשות רשאית מבלי לגרוע מכל  -י מתנאיו חוזה או תנאיפר הקבלן את ה (7
י, מבלי עדדעתה הבל לפי שיקולו, ום הערבות כולו או חלקלחלט באופן מיידי את סכ –חוזה זה 
 ט סכום הערבות האמור.בלן להתנגד לחילושיוכל הק

 
מבלי שתהיה לקבלן זכות  והמוחלט,שות ייהפך לקניינה הגמור ת שיחולט ע"י הרסכום הערבו (8

תיה בלי שדבר זה יגרע מזכויוכלשהי לבוא כלפי הרשות בטענות או מענות כלשהן בקשר לכך ומ
 .י חוזה זהל פהאחרות של הרשות ע

 
הנ"ל הפרשי "ל יתווספו לסכום הערבות להאריך את תוקף הערבות הנבכל מקרה בו יידרש הקבלן  (9

 דות במדד. התנו
ההפרש בין המדד שפורסם לאחרונה לפני יום מתן הערבות הראשונה לבין  - במדד"  "תנודות      

 בות המוארכת.אחרונה לפני יום מתן הערהמדד שפורסם ל
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 להמנה רצון יעותלשבהעבודה 

 
מלא לצורך זה עות רצונו המוחלטת של המנהל ויה בהתאם לחוזה, לשביהקבלן יבצע את העבוד .9

  מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות בחוזה. המנהל, בין שהןרי כל הוראותיו של אח

 
 הודעות                     

הכתובת של הצד רשום לפי תן במכתב תינלצד שני לפי חוזה זה  לתתחייב ה שצד אחד ל הודע(  כ1) .10
בדואר רשום  י. הודעה שנשלחהבמשרדו של הצד השנידנית המפורטת בחוזה, או תימסר  השני

 שעות מזמן מסירתה בדואר. 72רה ביד כעבור דינה כדין הודעה שנמס
 

 שיר מתאיםות מצויד במכא של טלפונים ניידים ולהי(  הקבלן מתחייב להתחבר לרשת כל שהי2)
 ביצוע החוזה. כל תקופת שת הנ"ל בלר

שיר סמרטפון במכתרי העבודה, אהנהלה והבכירים בלצייד את נציגיו המוסמכים ו קבלןעל ה
 .האפליקציות שיידרש כדוג' וואטסאפ, טלגרם חדיש ושיהיה זמין בכל

 
 ו/או דרישה, חלת עבודהקבלן, לרבות צו התל מועצהשתשלח ה מובהר כי הודעות שוטפות(  3)

רשאית להעביר  מועצהתהא ה ס וכיוצ"ב,הטלת קנו/או התראות לפני  ת בנקאית,מצאת ערבולה
 הקבלן. אמצעי זה יחשב כמסירה כדין לידי ובאמצעות דוא"ל, קבלן ל

 

 
 הכנה לביצוע –ב' ק פר

 
 מוקדמותבדיקות 

את בותיה, את טיב הקרקע, וסביבדק, את מקום העבודה מי ש(   רואים את הקבלן כ1) .11
למקום  הדרושים לביצוע העבודה, את דרכי הגישההעבודות והחומרים  וטיבם של כמויותיהם

כל הידיעות לגבי ילו השיג את ון והדיור שיהיה זקוק להם, וכן כאה ואת צרכי השיכהעבוד
  הסיכויים והאפשרויות האחרות העלולות להשפיע על הצעתו.

    
 ל ידושכר החוזה שהוצע ע יקותיו כיל יסוד בדע עשוכנש מי ם את הקבלן כרואי(  2)       

זה, וכי לא מלאה   לכל התחייבויותיו לפי החו , ומהווה תמורה מניח את דעתו ,לביצוע העבודות              
פות ואף אם הא זכאי לכל תמורה נוספת אפילו יימצא כי נגרמו לו במהלך הביצוע הוצאות נוסי

וין במסמכי זה עולה על השטח שצות להסכם ות המצורפכניי שטח המבנה הנגזר מהתצא כיימ
  המכרז.

 
 דרכי ביצוע    

 ולוח זמנים

 
 
יקט. עם קבלת צו התחלת דה בגין כל פרוו התחלת העבובצוח הזמנים לביצוע העבודה ייקבע ל(   1)    .12 

 הקבלן ימציא לאישור המנהל:העבודה 
 

, ואשר יכלול גם פירוט הצו נשוא בודההע י כל קטע או כל חלק שללוח זמנים מפורט לגב (א)
 מנים הנ"ל;לביצוע העבודה, לפי לוח הזוח האדם והציוד הדרושים כ

 

ושיטות אשר לרבות הסדרים  לק של העבודהח וט דרכי הביצוע של כל קטע או כלפיר (ב)
בדעתו  לפיהם יש בדעתו לבצע את העבודה ברשימת מתקני העבודה ומבני העזר שיש

 להשתמש.

 



38 

 

_______________ 

 יעתימת המצח      

כן ימציא שיהיו בידיו כוח אדם והציוד הדרושים וצון המנהל, שיש או לשביעות רן יוכיח, קבל( ה2)

נים ופירוט דרכי קשר ללוח הזמופרטים בכתב במזמן לזמן, מילואים הל, לפי דרישתו למנ
רש ובין "ל. המצאת החומר האמור ע"י הקבלן למנהל, בין שאישר אותו המנהל במפוהביצוע הנ

 מוטלת עליו לפי כל דין.מאחריות כל שהיא ה את הקבלן ינה פוטרת, אשלא אישר אותו
 
 .עבודהבכל עבודה ו התחלת העבודה הנקוב בצו על פיהיה תקופת הביצוע ת ( 3)                    

 
      

 סימון
 
 

י חרא. הקבלן יהיה אהקבע שלאת נקודות ה נוויסמ העבודהאת קו  ויקבע ו/או המפקח המנהל ( 1)    .13 

כל חלקי  כונותם של הגבהים, הממדים וההכוונה שלדויק של העבודה ולנהנכון והמלסימון 
ל. הוצאות הסימון מנו ע"י המנההבניין שנקבעו וסוקודות הקבע וקו ודה בהתחשב עם נהעב

 ראי עבורן חלות על הקבלן.אשר הקבלן אח
 

קבעו על ידי ות קבע שנלפי נקוד מון, לבצע את הסית העבודהצו התחל(  הוטל על הקבלן, על פי 2) 
ו שונו נקודות סולקו, נפגעו א ל נקודות אלה.שחייב הקבלן לשמור על קיומן ושלמותן המנהל 

 וא.ר, על הקבלן לחדשן על חשבונו ההמנהל, כאמו קבע שנקבעו על ידיה
 
 

 תיות כלליויבוהתחי –פרק ג'                                                               
 

 השגחה מטעם   
  הקבלן

 14.   
           העבודה  ים, יהיה מצוי במקוםחוק רישום הקבלנהקבלן או בא כוחו המוסמך והמוכר לפי    (  1) 

זה סעיף  הקבלן לצורךוישגיח עליו ברציפות לצורך ביצוע העבודה. מינוי בא כוח מוסמך מטעם 
ן בכל זמלבטלו  לתת את אישורו אושאי נהל יהא רוהמשורו המוקדם של המנהל טעון אייהא 

 קבלן.הן כדין לוח מוסמך של הקבכקבלת הוראות מהמנהל דין בא  שהוא. לצורך 
   

מוסמך מנהל עבודה במקום העבודה בקביעות במשך כל תקופת הביצוע  מטעמו יעסיקהקבלן   (  2) 
ם והפיקוח י התיאואת לצרכוזים נקס המהנדסים והאדריכלהרשום בפ אזרחיאו מהנדס מנוסה ו

מוסמך  מנהל עבודה עצמו( הוא ב1בלן או בא כוחו המוסמך בסעיף קטן ). אם הקהעבודה על 

מהנדס מנוסה מנהל עבודה / ל אישית בעבודה, יהא פטור מהעסקת מהנדס רשום ומטפומנוסה או 
  ורשום   כאמור.

עם ת ההתקשרות תקופבכל תקשר לה ס אזרחי, הקבלן מחוייבבמידה ומנהל העבודה אינו מהנד
המתעוררות  שאלות בשטחעל  שוטףמענה ו יעוץ שיוכל לקבלעל מנת  ,רשום כדיןחי האזר מהנדס

  תוך כדי עבודה.
 

     מלהעסיק במקרים מיוחדים רשאי המנהל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשחרר את הקבלן   (3)  
  מהנדס באתר.

 
ר ע"י מאוש, חייב הקבלן להעסיק מנהל עבודה מוסמך וןלהשלמת עדו העבודותבמהלך ביצוע (  4)                                         

מתבצעת העבודה  צא באתר ו/או בכל מקום אחר בוהמפקח והמנהל. מנהל העבודה ימות, הרשוי

ה ע"י המפקח או המנהל במשך כל שעות העבודה. ההוראות או ההסברים שינתנו למנהל העבוד
שהינו בעל  יה מהנדס, הנדסאי או מנהל עבודה מוסמךלן. מנהל העבודה יהניתנו לקבבו כאילו יחש
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נהל הל העבודה יוחלף רק באישור המ. מנ, כפי שהוצע ע"י המציע במכרזםן מוכח בתחויסיונ

 והמפקח.

 
 רישיונות כניסה
 והרחקת עובדים

 
עבודה של כל ו ממקום הדבר הרחקתח בשה מטעם המנהל או המפק(   הקבלן ימלא כל דרי1) .15   

כשורה,  אותו אדם שלא הגאחד מהם התנ ועסק על ידו במקום העבודה, אם לדעת כלאדם המ
רשלנות בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק דיו או שהוא נוהג מעשה או שאינו מוכשר למלא תפקי

 .ן בעקיפיןובים העבודה בין במישרין לא יחזור הקבלן להעסיקו במקו –לפי דרישה כאמור 
 

 העבודה, כולה   ב בדבר הצורך בהגבלת הכניסה למקום לקבלן הוראה בכתהמנהל רשאי לתת  (    2) 

זמן את רשימות העובדים ן למציא הקבלן למפקח מזמאו מקצתה. משניתנה הוראה כאמור י
 ם ופרטים אחרים אודותםשיהיה זקוק להם במקום העבודה לביצוע העבודה וכן את תצלומיה

י י הכניסה למקום העבודה לפי רשיונות כפפקח יסדיר את עניינהמפקח והמי שידרוש כפ
 ן.שימצא לנכו

 
ן מתחייב להחזיר למנהל את יה רכושה של הרשות והקבל( יה2רישיון כניסה לפי סעיף קטן )(    כל 3) 

בביצוע בד יום עבודתו של אותו עורישיון הכניסה של כל עובד עבורו ניתן הרישיון, מיד עם ס
ברישיונות  ח את החזרתו. כן מתחייב הקבלן שהשימושבכל עת שידרוש המפקבודה וכן הע
 ה לביצוע העבודה.אך ורק לצורך הכניסה למקום העבוד יסה יהיה מובלכנה

 
ף הקבלן אחראי להרחקתו ממקום העבודה של כל אדם שלא ניתן לו רישיון כניסה לפי סעי   ( 4) 

 יון הכניסה שלו.החזרת רישח דרש את מפק( או עובד שה2קטן  )
 ושאר אמצעי זהירותה, גידור ירשמ

  
ידור תמרורי אזהרה,  לרבות פנסים ה, גולהתקין על חשבונו הוא, שמיר ב לספקן מתחייבלהק   (1)    .16  

ום שהיה מהבהבים ושאר אמצעי זהירות לשם בטחונו ונוחותו של הציבור ולהציבם בכל מק
ן או על פי הוראה מצד רשות שהיה דרוש על פי דימפקח, או דרש ע"י השייצורך בכך, או 
 הי.  מוסמכת כלש

 
יבות מיוחדות שיגרמו לכך ת נסקיימואו במקרים מיוחדים בהם /גדולים וקטים ויבפר  

 10%יעלו על  ( לעיל1כנדרש בס"ק ) עלויות השמירה, הגידור ואמצעי האזהרה והבטיחותש
הקיימות מצדיקות  שתחליט האם הנסיבות מועצהת בדה מקצועיוע כנסתתמהיקף הפרויקט, 

 ןמחר אותתול קטיתב הכמויות של הפרולכלעיל הוצאות הבגין  כליל את העלויות החורגותלה
 .העבודה במסגרת התמורה של

 
י דרישה על פ ,למרות האמור לעיל, עלות העסקת שוטרים בשכר לצורך אבטחת אזור העבודות  

ל שלאחר הוצאת הצו ככ. מועצהה שולם לקבלן ע"י, תטרת ישראלמש למראש ובכתב ש
אישור מראש יש לקבל על כך מראש,  השוטרים שהוערכהיתברר כי נדרשת הגדלה של כמות 

 . מועצהובכתב ע"י מורשי החתימה של ה
   
 מראש ובכתבאושרו שבכמות ובהיקף , תחזיר לקבלן את עלויות השוטרים מועצההמובהר כי   

 גת אסמכתאות המעידות על כך.  ף להצבכפו ,בפועל י הקבלןעל ידמו שולשו עצהמוהע"י 
    

ב כל סיבה כגון כפור, חום, גשם, עבודה מכל נזק העלול להיגרם לה עקהקבלן להגן על העל  (  2) 
תיעשה גד נזק אש או השגת גבול, בין שנזק זה נגרם לעבודה או לכל דבר הקשור בה. ההגנה כנ
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דעתו של המפקח, להינזק על ידי מזג  עבודה העלולה, לפי לנחוץ. כלפקח ימצא שהמבאמצעים 

 ישתפר. רשמזג האווייש להפסיקה עד  ציביר בלתי יאו
 

עם ע"ג עמודים, הקבלן יציב על חשבונו שלט , מועצהלפי דרישת הדרישות לעיל, בנוסף ל (3) 
נדרש כולל מע"מ,  שח 150,000ל מעהיקפה עבודה שב .טוןתיאור העבודות, שיקובע לקרקע בב

ט יהיה גודל השלל מע"מ כול אלף ₪ 500מעל שהיקפה  עבודה. במאלומיניום 2*2 לשלט בגודל
. לאחר העברת מועצהתוב והגרפיקה יועברו לקבלן על ידי דובר ההכי. מטרים מאלומיניום 4*3

ר סיום לאחבלן ועל חשבונו. די הקהגרפיקה הסופית ייצא השלט לביצוע ולהתקנה על י
 פנה אותו מהאתר. ק הקבלן את השלט וירויקט יפרהפ

 שלט,הש לשנות את מיקומו של יידר טהפרויקן שבמהלך י יתכעל הקבלן להביא בחשבון, כ  
או מכל המפקח כתוצאה מאילוצים של התקדמות העבודות או עקב דרישות של ללא תמורה, 
 סיבה אחרת.

 
בגמר  ולוקסיו ו, אחזקתו, שינויים במיקומו, התקנתוצור, יילרבות ההדמיה השלטעבור תכנון  

דה השונים כלולה במחירי היחילכל אלו תיחשב כמורה העבודה לא ישולם לקבלן בנפרד והת
פרט לשלט זה לא יורשה כל שילוט אחר אלא עם הורה על כך המפקח ו/או  הכמויות. שבכתב

 לט.הש יגיש לאישור את תכנון נדרש ע"פ חוקי הבטיחות. הקבלן
 
 

 מים, מים,בת שאי
 ואספקת חשמל 

 
 

ל זמן שיידרש ואם י נמוכה ובכממים בנקודה הכ חפשי (   הקבלן יחזיק את שטח העבודה1) .17       
או בכל  תח מוצא לנכון יומם ולילה ללא הפסקה, ירחיק את המים על ידי משאבה מכניהמפק

תוך ים ללוחים אחראו מים ד כיןן ימנע מלהזרים מי שופאמצעי אחר כפי שיידרש. הקבל
 ח.לפי הוראות המפקהכל  דרך צינורות לבור הביוב הקרוב,ות, אלא ינקזם תעלות פתוח

  
כתב הכמויות שיצורך קרקעי יקבל הקבלן תשלום בהתאם ל-תבמקרה שיהיה צורך בניקוז ת  

 .לצו התחלת העבודה
 

קתם באספהכרוכות  ל ההוצאותוכ הדרושים לביצוע העבודה(   הקבלן חייב לספק את המים 2) 
ם, תחברות לרשת המיות להובכלל זה הוצאות האגרות הדרוש קינה ובצריכתו,הסדירה והת

מקרה חייב הקבלן לברר את הספק המים ולעשות  . בכלצריכתם ושאיבתם יחולו על הקבלן

לספק מים  –בת מים שאי –סידורים נאותים לצבירת מים או להתקנת אמצעים אחרים 
 נה על חשבון הקבלן.של מדי מים תהירכישה והתקנה  כן, ל עת. כמוהדרושה בכדה במי

 
ה; כל ההוצאות הכרוכות ק את החשמל הדרוש לו לביצוע העבודהקבלן חייב לספ  (  3)        

בחיבור החשמל, בהתקנות השונות, בהתקנת רשת בטחון ובאספקתו הסדירה יחולו 

 עליו בלבד.

  ולהכיללחברת החשמל עלות חיבור החשמל  קבלן לשלםלדרוש מה איתהרשות זכ  (4)       

לחברת    ששולמה ת מעבר לעלות  ללא תמורה נוספ ן הביצוע,מחשבוהוצאה זו כחלק 

 שמל.הח
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 גישת המפקח 

 למקום העבודה
 

למקום העבודה   נס בכל עתידו, להיכעל או לכל בא כוח מורשה  (     הקבלן יאפשר ויעזור למפקח,1) .18                                
ו מובאים ן לכל מקום שממנהחוזה וכ ביצועל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לולכ

 לשהם לביצוע החוזה.חומרים, מכונות וחפצים כ
 

(   המפקח רשאי לבדוק את העבודה ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק את טיב החומרים 2) 
הוא לבדוק  וע העבודה. כן רשאיקבלן בביצשית ע"י השנעמשים בהם וטיב המלאכה שמשת

 ראותיו הוא.ות המנהל ואת הו, את הוראהחוזהאם הקבלן מבצע כהלכה את 
 

 

   מתן הודעות,
 רשיונות ותשלום אגרותקבלת 

  
                            19.  

 .בוטל .א

 
 .בוטל .ב

 
 מציאת 

 וכו' עתיקות 
 

 
 בוטל    .20    

 
 ודה גישה לעב             

 
 .בוטל  .21     

 
 יותחופגיעה בנ

 הציבור      
 
 בזאת:הקבלן מתחייב  .22  

 
שלא ולא תהא כל הפרעה  ות הציבורכדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחי תוך (1)

השימוש לצורך בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו"ב או בזכות 
 ;והחזקה ברכוש ציבורי כל שהוא

 

רכה, דרך או מד צים אחרים על כלחפ שירים, כלי עבודה אוכמלא להרשות הנחת חומרים,  (2)
  אלא על פי היתר ובהתאם לתנאי ההיתר;

 
ועת כלי רכב או הולכי רגל, אלא אם הותר המעשה ולפי ה העלול להפריע לתנע מכל מעשלהימנ (3)

 התנאים שנקבעו בהיתר;

 

הגנה מספקת על  ם כפי שיידרש ע"י המנהל לשםין מנורות, פיגומים, מחיצות וקרשיתקלה (4)
 העובדים במקום העבודה.ל וע הציבור
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וש או ה להצלת חיים או רכופה הדרושלא לבצע ולא להרשות לבצע כל עבודה, למעט עבודה דח (5)
שבת, וכן עבודה שאושרה מראש ובכתב בידי המנהל, בשבת ובערב שבת משעה טרם כניסת ה

 חל משעה טרם כניסת החג. במועדי ישראל וערבי חגים ה
 חריםא ניםפעולה לקבל אפשרויות ןמת

  
 ועסק ע"י הרשות וכללן אחר המ, לפי הוראות המפקח, לכל קבותאפשרויות פעולה נאותהקבלן יתן  .23  

סמוך אליו; כן אדם או גוף שיאושר לצורך זה ע"י המפקח וכן לעובדיהם, הן במקום העבודה והן ב
ובמתקנים ים בשירותהמצוי והאפשר  תם ויאשר להם את השימוש במידישתף ויתאם פעולה אית

האמור  רה לשימושואולם רשאי הקבלן לדרוש תשלום מתקבל על הדעת בתמושהותקנו על ידו, 
  לו, והמנהל יהיה מוסמך לקבוע את שיעורו של התשלום. מאת הנזקקים

 
 ניקוי מקום

 העבודה עם 

 השלמת העבודה

 

הקבלן . פסולת מאושריםרי לאת החומרים והפסולת יבודה את עודפיסלק ממקום הע (  הקבלן1)    .24  
ו לפינוי הפסולת וצב על ידשל המכולה שת וגדלה את מיקומהעם המנהל או המפקח  יתאם

במידה וישנה פסולת . ואם אישרו זאת המנהל או המפקח שנה את מיקומה ככל שנדרשוי
את הפסולת עד  תולפנ יידרש לןאו המפקח, הקב פי החלטת המנהלהגורמת למטרד ל רובה,מ

ינקה הקבלן את מקום העבודה ויסלק ממנו את  מיד עם גמר העבודההעבודה. ום סוף י
פסולת והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא וימסור את חומרים המיותרים, ההעבודה, המתקני 

 פקח.ות רצונו של המימים למטרותיהם לשביעהעבודה והאתר כשהם נקיים ומתא
 

"י מנהל , בהתאם לכמות שתחושב עיותכמוה יוגדרו מראש ובכתב תעלויות פינוי הפסול  

כתאות כנגד קבלת אסמינוי עלויות הפתשלם לקבלן את  מועצההפרויקט / המפקח . ה
  המעידות על תשלום וקליטת הפסולת באתר הטמנה מאושר.

   
ו/או  תינו/או רשל לקויה ה עקב עבודהפסולת שנוצרלא תשולם תמורה בגין פינוי כי מובהר   

, ו/או חריגה מכמות הפסולת פרויקטהמסגרת אמורה להיות כרוכה בתה פסולת שלא הי
 פרויקט. "י מנהל השהוערכה מראש ע

 
המפקח, תהא  ידי( לסעיף זה, במועדים שנקבעו על 1לא מילא הקבלן אחר הוראות סעיף קטן ) (  2)   

ראות ההואות הכרוכות בביצוע צון הקבלן והקבלן יישא בכל הההרשות רשאית לבצען על חשבו
בכל ת הרשות, בותן או לקזזן מכל סכום המגיע, או שיגיע לקבלן מאוהרשות תהיה רשאית לג

הסכום  חילוט לרבות באמצעות תהא רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרתזמן שהוא, וכן 

על פי  מועצהה לגרוע מכל סעד אחר לו זכאיתאין באמור כדי לפגוע ו/או  .בות הביצועער מתוך
 דין. וה זההסכם 

 
 

 בטיחות בעבודה
 

צעות מי מטעמו, באופן בין בעצמו, בין באמחוזה זה, על הקבלן לפעול בביצוע התחייבויותיו, נשוא  .25    
ם אחר  בהתאם לחוקי הבטיחות בעבודה דאבטיחותי, לשמירת רווחתם ושלומם של עובדיו וכל 

חדש(  קודת הבטיחות בעבודה )נוסח; פ1954 –בודה, התשי"ד עהחוק ארגון הפיקוח על  על פילרבות 
לתוקף במועדים ין אלו אשר תכנסנה קיימות ובוהתקנות שהוצאו לפיהן, בין אם  1970 –תש"ל 

על העבודות המבוצעות ע"י הקבלן;  םיובמידה והתיקונים האלה חל הרלוואנטיים לביצוע העבודות

 וימנה אחראי 1952 –תשי"ב  –ם נפץ והחסנת יש בחומרומהקבלן בהתאם לתקנות בדבר שיכן ינהג 
 להצבת צופים לצרכי בטיחות ביצוע הפיצוצים.
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"י חוזה זה ומסמכיו, מתחייב הקבלן להנחות ולהדריך את תר התחייבויותיו עפלגרוע מי מבלי

 קי הבטיחות בעבודה.ייבויותיהם נשוא חוזה זה בהתאם לחויצוע התחלנהוג בבעובדיו 
אית לקזז מהתמורה המגיעה רש מועצה, הבטיחותיקויים בול הפרת הוראות הבטיחות לבמקרה ש

 .לחוזה 83ף סעי, לפי לקבלן קנסות
 

 פיקוח ע"י 
 המנהל                   

          
א אמצעי להבטיח כי (  אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל או למפקח, על ביצוע העבודה, אל1) .26    

אחר מאשר יחס בין קונה מלואו ואין היא יוצרת יחס ו בם את החוזה בכל שלביייהקבלן יק
 ל צד שלישי אחר.חריות הרשות לגבי כבר הוא באומוכר של סחורות במידה שהד

 

ר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי הרשות למילוי תנאי חוזה זה על הנ"ל לא תשחרזכות הפיקוח (  2) 
 פרטיו.מ

 
העבודה ועל  ך בכתב או בע"פ על התקדמותלכ למפקח בכל עת שידרש ואהקבלן ידווח למנהל  (3)

גור יעל כל פגם ו/או פוח למנהל או למפקח הקבלן ידו פרטים נוספים הקשורים בה כפי שידרש.
 דו או במקומו מיד עם התגלותו של הפגם האמור.נה העובד לציבודת קבלן משבע

 ם מטעמו. בדי/ תלושי שכר של העו םיבכל עת על פי דרישתה נתונ המועצהקבלן ימציא ל (4)

 

 
 ין וביטוחנזיק –פרק ד' 

 

 
 אחריות לנזק   

 
מבנים, על כל הקבלן, על חשבונו הוא, לתמוך ולהגן גמר תקופת הבדק על בודה ועד מתחילת הע .27      

היפגע ע"י העבודה, וכן בתים, הקירות, הגדרות, הדרכים, השבילים או כל דבר אחר העלול לה
ה. על הקבלן לתקן, ולשביעות יך למישהו כתוצאה מן העבודהשיעליו אחריות לכל דבר  תחול

מתואר לעיל, ואם לא יעשה זאת בדבר ר, כל נזק שייגרם כנכסים אח או כל בעלרצון הרשות 
קבלן ן השבוהרשות נוגעת בו, יכולה הרשות לבדוק, לתקן את הנזק ולזקוף את ההוצאות על חש

כן תהא רשאית מאת הרשות בכל זמן שהוא, ולן המגיע, או שיגיע, לקב או לנכותן מכל סכום
 ת.לגבותן מהקבלן בכל דרך אחר

 

 נזקים תיקון

 ביש, למובילים,לכ
 ו"ב וכי

  בוטל. .28          
 

 או לרכושנזקים לגוף 
 זק, בגין כל תאונה, חבלה או נל וחריות מלאה ומוחלטת לכהקבלן מקבל על עצמו א        .29         

ו לכל אדם עילה שהן, לרשות ו/או עובדיה ו/א ה או , בלי יוצא מן הכלל, שייגרמו מכל סיבאיזה שהם
יחיו, , בלי יוצא מן הכלל בגוף ו/או ברכוש, בין אם ע"י הקבלן, עובדיו מועסקיו, שלהואש אחר, איזה

קיפין, מהעבודה לפי ובכל הנובע במישרין או בעשר יהם או ע"י מי מהם, בקקבלני המשנה שלו ועובד
ל ה או ממחדיפין, ממעשביצועה ובין אם כתוצאה, במישרין או בעקו מביצועה ו/או מאופן ו/אחוזה 
, לעבודה ה שהם, מצד מאן דהוא, לרבות הקבלן, הקשורים או הנוגעים, במישרין או בעקיפיןאיז

הניזוק/ים, לפי המקרה, ה בשלמות את הרשות, ו/או יפצלאופן ביצועה, והקבלן ו/או לביצועה ו/או 
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ה חיבדיה, שלוהרשות, עו . הקבלן משחרר בזה לחלוטין ומראש את כלמי הנזק שיגיע לו )הם(ל דבכ

לכל אדם, מכל מכל אחריות וחבות לכל בגין כל תאונה, חבלה או נזק כנ"ל, -זולת הקבלן-שולחיהו
 יוצא מן הכלל, לא תחול עלן או עילה איזה שהם, בלי די ם אחריות או חבות, לפיעילה שהיא, ושו

ל ן כגיב –כנ"ל  ריות וחבותזולת הקבלן המקבל על עצמו כל אח-שולחיהשות, עובדיה, שלוחיה והר
 תאונה, חבלה או נזק כנ"ל, כלפי כל אדם.

 
 נזיקין לעובדים

ל אדם הנמצא בשרותו לכ ים על פי דין לעובד אום כל דמי נזק או פיצוי המגיעהקבלן מתחייב לשל .30
או ממעשה או מחדל הקשורים, ו/ ותכדי ביצוע העבוד תוךה מתאונה או נזק כל שהוא כתוצא

 מועצההקבלן יפצה וישפה את ה ות הקבלן על פי הסכם זה.בויייביצוע התחבעקיפין, בבמישרין או 
 בותו כאמור.ב לשלם כתוצאה מאי קיום התחייבגין כל תשלום שתחויי

  
 העבודהקום למנזיקין 

 
ישא  ד לסיומן וקבלת תעודת השלמה מאת המנהל,מיום התחלת העבודות, כולם או מקצתן, וע  (   1)     .31        

לשלמות המבנה והעבודות הארעיות שנעשו בקשר איתו, ובכל מקרה אה מלבאחריות  הקבלן
הנובע סיבה כלשהי,  ן,ו לעבודות ארעיות כלשהאובדן למבנה או לחלק ממנו, אשל נזק, פגיעה, 

ן חייב לתקן את הנזק על סערה שלגים וכיוצא באלה יהא הקבל , רוחות,תשיטפונולרבות 
יקון הנזק תהא העבודה במצב תקין ומתאים ר תאחבאופן של דם האפשרי,חשבונו הוא בהק

 ולהוראותיו של המנהל.בכל פרטיה לדרישות החוזה 
 

י הקבלן תוך כדי ן שנגרם על ידעל כל נזק, פגיעה, או אובדם ( תוחלנה ג1סעיף קטן )הוראות  (2)    
 פרקל יות בהתאםי  התחייבוידיו בתקופת הבדק, לשם מילו -שבוצעו עלעבודות תיקון ובדק, 

 ח' של החוזה.

 
פלישת אויב,  אחראי לנזקים שנגרמו מחמת מלחמה,למרות האמור לעיל, לא יהיה הקבלן   (3) 

בכל מקרה כזה יהא ין אם לאו(. ת )בין אם הוכרזה מלחמה ובבוולת מדינה אויבת או קרפע
ון יקהוצאות התנו המנהל והנזק בהקדם האפשרי אם ובמידה שידרוש ממהקבלן חייב לתקן את 

 יחולו על הרשות.
 

 פיצוי הרשות 

  בשל צו בית משפט
 

ט, ו  מבית משפצאו הקבלן  מועצהכנגד הם כתוצאה מפעולה או מעבודה כלשהי של הקבלן יוצא א .32
ף וזאת מבלי לגרוע מחובתו של על כל נזק בין ישיר ובין עקי מועצהחראי לפצות את היהיה הקבלן א

ל ההליכים הדרושים להסרת הצו ומבלי שהוראה זו תתפרש בכ וטדרוש ולנקות את כל ההקבלן לעש
חול בביצוע העבודה או בגין כל  עיכוב שי מטילה חובה כל שהיא לפצות את הקבלן בגין הצו הנ"ל,כ

 צו הנ"ל.כתוצאה מה
 

 פיצוי ושיפוי 
 הרשות 

 
ה או דרישה, ביעת וכנגד כל כל נזק ועלבזה לפצות ולשפות בשלמות את הרשות על  הקבלן מתחייב .33

י , ע"י כל אדם, בלי יוצא מן הכלל, נגדה או נגד כל ממכל עילה שהיא, שתוגש, אם ומיד כאשר תוגש
לעיל,  27-31 חבלה או נזק שמפורט בסעיפים חיה ושולחיה, בגין כל תאונה,שמפורט מעובדיה, שלו

אן שייגרמו או מלוב המשפטיות ות ההוצאותכולל לרשות, ועובדיה, או למי מהם, לרב ל אדם,לכ

 שיהיו עלולות להיגרם לרשות.
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 נטים זכויות פט

 
נזק, הוצאה, היטל וכיו"ב תביעה, דרישה, הליך,  הקבלן ימנע כל נזק מהרשות ויפצה אותה על כל .34

מסחר או זכויות דומות בדבר השימוש,  מדגמים, סמלי פטנטים, עוררו כתוצאה מפגיעה בזכויותשית
 הרשות.ני העבודה, במכונות או בחומרים שיסופקו ע"י מתקב ע העבודה,ך כדי ביצותו

 
 פיצוי הרשות 
 עקב אי קיום 
 התחייבויות 

 
או  לפי פקודת      הנזיקיןאדם מידה שאחריות כזאת מוטלת על אי כלפי כל צד שלישי בהקבלן אחר  .35

זק שנגרם ל נע תבע הרשותלכך. באם תזקים שייגרמו תוך ביצוע העבודה ובהקשר לפי כל דין אחר, לנ
כך מאת המנהל, לסלק את התביעה. באם לא -כתוצאה מהעבודה, יהיה על הקבלן עם קבלו הודעה על

לידי הסכם עם התובע בתנאים הדעת, תהא הרשות רשאית לבוא את תוך זמן המתקבל על יעשה ז
 ק.בדרך החו יתבע ממנו א תשלם ינוכו מהכספים המגיעים לקבלן אושתצדיק וכל הסכומים שהי

 
 יכוי כספים נ

 מהקבלן 
 

 .בטל   .36
 

 
 שמירת זכויות 

 הרשות 

   
 כספים ששולמו על ידה בכל דרךרשות לתבוע את החזרת ההאמור לעיל אינו גורע מזכויותיה של ה  .37 

 אחרת ועפ"י כל דין.
 

 
 ביטוחים

 
שיחולו על הקבלן יהיו מבלי לגרוע מאחריות הקבלן בהסכם ו/או על פי דין, הוראות הביטוח  .38          

הקבלן מתחייב לעדכן . ה' בהתאם לנספח הביטוח המצ"ב להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו כנספח 
ו מעת לעת, לפי דרישות יועצי הביטוח של דה שיימסר לבהתאם להיקף העבואת סכומי הביטוח  
 .המועצה 

 

 עובדים ותנאי עבודה –פרק ה' 
 

 אדם  אספקת כח
 י עבודה ותנא

 
39.  

הקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע  (1)
 ך ברישום, רישיון אוה יש צורשלביצוע בחוזה ובעבודההעבודה תוך המועד הקבוע לכך 

ם או בעל רישיון או היתר הקבלן מתחייב להעסיק רק מי שרשוהיתר לפי כל דין. 
המוסמך  והיות בעצמו או לדאוג לכך שבא כוחן לבלמתחייב הקניין, וכן כאמור, לפי הע

כל יו ואו בא כוחיהיה במקום ביצוע העבודה בשעות העבודה הרגילות על מנת שהמפקח 
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י חוזה זה לקבלן. הוראה, הוא רשאי לתת לו לפדברים ולתת לו הוראות שאתו בלבוא 

 .בלןלקלו נמסרה ו אותה כאישל הקבלן, ירא ואו דרישה שמסרו לבא כוחהודעה 
    

המוסמך או את מנהלי  ולפי דרישה בכתב מאת המפקח יחליף הקבלן את בא כוח (2)
אי מילוי הוראות סעיף זה, . ם לתפקידאין הם מתאימיהעבודה, אם לדעת המפקח 

לכל  לא כולל מע"מ, "ח ליוםש ,0001 מראש בסךמוסכמים צויים יחייב את הקבלן בפי
, מבלי ק הקבלן בניגוד להוראות סעיף קטן זהעסישיעובד אחר מלאכה, או פעולה, בעל 

  .דיןעפ"י חוזה זה ובהתאם לכל  מועצהלגרוע מיתר הזכויות העומדות ל

הוראות חוק שירות התעסוקה הקבלן עובדים רק בהתאם ל קבלה יהעבוד לביצוע (5)
דה, ביצוע העבולם שכר עבודה לעובדים שיועסקו על ידו ב, והקבלן יש1959 – תשי"ט
י עבודה, בהתאם לקבוע על ידי האיגוד המקצועי המייצג את המספר הגדול תנאם ויקיי

 ור.אז ותוומה באבודה דעבור עביותר של עובדים במדינה באותו ענף, 

 
ביטוח  דו בביצוע העבודה מיסים לקרנותעד עובד שהועבד על יהקבלן מתחייב לשלם ב (6)

המייצג את המספר הגדול  דיםובארגון הע העובד ע"י סוציאלי בשיעור שיקבע לגבי אותו
 ביותר של עובדים במדינה עבור עבודה דומה באותו אזור או על פי כל דין ו/או הסכם.

 
אותו כאילו שולם לקבלן על  ( רואים4אמור בסעיף קטן )ר כועבוכה והכום שנכל ס (7)

 הקבלן בהתאם. ן שכר החוזה וחשבוןחשבו

 
 1968י )נוסח משולב( תשכ"ח אומהלק הביטוח הוראות חו הקבלן מתחייב למלא אחרי (8)

 והתקנות שהותקנו או שיותקנו על פיו ולהמציא למנהל אישורים של המוסד לביטוח –
הנאמר בסעיף קטן זה בא להוסיף  בויותיו לפי סעיף קטן זה.חייהת יים את, כי קלאומי

האנשים  המנהל כלפילגרוע מהן, ולא יתפרש כמטיל חובות על  על חובות הקבלן ולא
 ים על ידי הקבלן.עסקמוה

 
הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם  (9)

בודה במובן חוק י שיידרש על ידי מפקחי העכפ זאתרישה כבאין דקוק, וכדרוש בכל חי
 .1954העבודה תשי"ד  ארגון ופיקוח על

 
, 1991 –תשנ"א , היםעובדים זרועים בחוק הקבלן מצהיר כי הוא עומד בתנאים הקב (10)

בחוזה זה, וכי  מועצה, לצורך התקשרות עם ה1987 –ובחוק שכר מינימום, התשמ"ז 
חלק בלתי למסמכי המכרז והמהווים  רפיםהמצווסחים רים בנהתצהיכראיה חתם על 
 נפרד מחוזה זה.

 

י שכרם, תנא ת הדינים החלות על העסקת עובדים, תשלוםהקבלן יקיים את כל הוראו (11)
"ב, ומבלי לגרוע מכלליות האמור יקפיד על קיומן הדווקני של הוראות יוצוכהעסקתם 

וחוק  1991-"אהתשנזרים, ובדים סקת ע, חוק הע1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז
 . 1953-שי"געבודת נוער, הת

 פנקסי כח אדם 
 ומצבות כח אדם 

 
40. 

אדם  פנקסי כח קח,מפצונו של הלשביעות ר הקבלן מתחייב שבביצוע העבודה ינוהלו, (1)
שיירשם בהם שמו, מקצועו וסוגו במקצוע של כל עובד וכן ימי עבודתו, שעות עבודתו 

 ו.ושכר עבודת
 
רת ישה, את פנקסי כח האדם לשם ביקוציא למנהל ולמפקח, לפי דרלהמיב לן מתחיהקב (2)

 החודשית, בת כח האדםיא למפקח לפי דרישתו ולשביעות רצונו מצוכן להכין ולהמצ
 שתכלול את חלוקת העובדים לפי מקצעותיהם, סוגיהם והעסקתם.  ית ויומיתבועש
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 רווחת העובדים 
 

  41.   
בתי  נוחיות כולל  יצוע העבודה סידוריועסקים בבשיסודרו למבלן מתחייב הק (1)  

ום העבודה וכן סידור אחר בהתאם לדרישת שימוש, מקומות אכילה נאותים במק
 המפקח.

 
מקום בטוח ונוח לגישה בשטח העבודה את כל הציוד הדרוש לעזרה וישמור ב כיןי הקבלן (2)  

נה יהיה עזרה ראשו נוסה בהגשתמעובדיו המ ראשונה. הקבלן ידאג לכך שלפחות אחד
 .העבודהבמקום  תמיד מצוי

 ציוד, חומרים ומלאכה –פרק ו' 

 
 ספקת ציוד,א

 מתקנים וחומרים 
 

   הציוד, המתקנים, החומריםאת כל  הואו על חשבונ הקבלן יספק (1) .42 
 הדרוש. והדברים האחרים הדרושים לביצוע היעיל של העבודה בקצב                

 
 הדרוש.נמצא ברשותו כל הציוד מי שכ ם את הקבלןאירו (2)

 
יום התחלת העבודה בצו התחלת הקבלן מתחייב, לא יאוחר מהתאריך שנקבע ב (3)

להבטיח את אספקתם לפי לוח זמנים ודה או העבם מרים במקוגור את החוהעבודה, לא
ל הכ-וסס עליוושיהיה מב 12של אספקת חומרים שיוגש יחד עם לוח הזמנים לפי סעיף 

 פקת החומרים יאושר על ידי המנהל. וח הזמנים של אסשל המנהל. ל להנחת דעתו

 
 פיל הרשות לנחת דעתה שמנהל יבטח הקבלן את החומרים האמורים להלפי דרישת ה 

שינויים המחויבים לפי העניין.  38 יקבעו על ידה ובהתאם לנאמר בסעיףנאים שיהת
מרים אמור כדין חוטחה אספקתם כגרו או שהובדין חומרים שנא 66לצורך סעיף 
 לפי העניין.חת אספקתם הכל בודה בתאריך אגירתם או בתאריך הבטשהושקעו בע

 
מרים שיסופקו על ידי בחוה צוע העבודלהשתמש בביהמנהל רשאי להורות לקבלן  (4)

הרשות ושתמורתם תנוכה מהסכומים המגיעים לקבלן, וזאת גם במקרה שהקבלן 
 נ"ל.ת החומרים ההתחייב לספק א

 

 ללים אלה:יחולו עליהם כ-מרים בהתאם לכךהוראה כאמור לעיל וסופקו החו הניתנ (5)

 
 בודה.שתמש בחומרים האמורים אך ורק לביצוע העהקבלן י (א)

 
החומרים האמורים למקום העבודה לא יהא הקבלן רשאי ם מריוכנסו חוממשה (ב)

שות מוקדמת להוציא אותם, או חלק מהם, ממקום העבודה, אלא אם קיבל ר
 קח.בכתב מאת המפ

 
, לא יוחלפו בחומרים האמורים, כולם או מקצתםהקבלן מתחייב שהחומרים  (ג)

 ח.ם, אלא קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקאחרי

 
לרשות את החומרים שסופקו על ידי הרשות ושלא יר חזמתחייב להלן הקב (ד)

ורים לפי השתמשו בהם לביצוע העבודה, וכן כל עודף ושארית מהחומרים האמ
 ראות המפקח. הו
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(, חייב הקבלן או את עודפם, לפי פסקה )ד לא החזיר הקבלן את החומרים (ה)

ק מחירי השום להל בהתאד לרשות תמורתם סכום שייקבע על ידי המנלשלם מי
, אולם אם נדרש הקבלן על ידי המפקח 55ם מתן תעודת השלמה לפי סעיף ביו

אמור קבע תמורתם כת העבודה תילהחזיר את החומרים או עודפם לפני השלמ
ורתם הדרישה. על אף האמור לעיל תיקבע כאמור תמרי השוק בתאריך לפי מחי

רת סיוק ביום מהש ריי מחימלט ושל כל חומר אחר העלול להתקלקל לפ של
 המלט או החומר האחר לקבלן.

 
ו הוקצבו לקבלן על ידי רשות מוסמכת, על פי המלצת המנהל, חומרים שחלים פיקוח א (6)

)ג(  -ם שבפסקאות )א(, )ב( וולו עליהם הכלליו חלוקתם, יחשר לקיצובם אהגבלות בק
ע אמור לביצוכזה. לא השתמש הקבלן בחומרים שהוקצבו  יף( לסע5לסעיף קטן )

כלשהי, עליו להציע אותם למכירה לרשות במחיר הקרן בתוספת  יבהמסהעבודה 
ם יום מיו 30ך החומרים תו הוצאות ההובלה למקום העבודה. לא קנתה הרשות את

השתמש בחומרים למטרה אחרת, בהסכמת הרשות ר, יוכל הקבלן לההצעה כאמו
 שהקציבה את החומרים. המוסמכת

 

 חומרים וציוד 
 ה מקום העבודב
 

 
 43.  

רת העבודה, למט למקוםיף זה "חומרים" פירושו: חומרים שהובאו על ידי הקבלן בסע (1)
י מוגמרים, ובין בלת ריםמוגמ ביזרים, מוצרים ביןאביצוע העבודה והשלמתה, לרבות 

 באישור יהיה ערך שווה ריםחומ החלפת העבודה.להיות חלק מן  מתקנים העתידייםוכן 
 .בכתבו בלבד המנהל

 
הקבלן במקום העבודה למטרת ביצוע ארעיים שהוקמו על ידי ים בנרים וכן מחומ (2)

 לבעלות הרשות.העבודה והשלמתה יעברו בשעת הבאתם או הקמתם כאמור 

 

יצוע העבודה והשלמתה קום העבודה למטרות בבאו על ידי הקבלן למציוד שהוחומרים ו (3)
ת עודת תב. ניתנהת המפקח בכלן רשאי להוציאם ממקום העבודה ללא הסכמאין הקב

( רשאי הקבלן להוציא ממקום העבודה את הציוד 1) 55עיף השלמה לעבודה עפ"י ס
 ואת עודפי חומרי הבניה.והמבנים הארעיים השייכים לו 

 
, ( או הורה המפקח בכתב6ם על פי הוראות סעיף קטן )כל אימת שנפסלו ציוד וחומרי (4)

יצוע העבודה, רשאי לב ודנחוצים ע ( אינם3( )1שהציוד והחומרים לפי סעיפים קטנים )
לן להוציאם ממקום העבודה ועם פסילתם או מתן הוראה כאמור חדלים החומרים הקב

ם, חייב הקבלן מועד סילוק הציוד, או החומרילות הרשות. נקבע בהוראה מלהיות בבע
-כןן מלעשות המועד שנקבע כאמור. נמנע הקבלהאפשרי ולא יאוחר מ להוציאם בהקדם

ימים למכרם, ולאחר שתנכה  7הודעה מוקדמת בכתב של תן מ רשות לאחררשאית ה
חשבון הקבלן בכל  מהמחירים את כל ההוצאות הכרוכות במכירתם תזכה הרשות את

  יותר.עודף ש

 
ם חומרים, והוא רשאי להשתמש בההבטוחה של הציוד וה הקבלן אחראי לשמירתם (5)

רשאית הרשות  71ף עיפורטים בסהמקרים המ לצורך ביצוע החוזה, אולם בכל מקרה מן
בזכויות המוקנות לה על פי אותו סעיף. זכות השימוש של הקבלן לפי סעיף להשתמש 

 כאמור. 71יף לזכויות הרשות על פי סע קטן זה כפופה

 
ומרים וציוד מתן אישור על ידי המפקח לטיבם של חראות סעיף זה אין להסיק מהו (6)

 וא. בכל זמן שהכלשהם, והמפקח רשאי לפסלם 

 



49 

 

_______________ 

 יעתימת המצח      

 רים חומה טיב

 והמלאכה 
 

הקבלן ישתמש בחומרים חדשים ובלתי משומשים מהמין המשובח   ביותר ובהתאם  (1)        .44
 בכתב הכמויות.אמור במפרטים, בתכניות ול

 

יף הכלול בכתב או לסע לסעיף דקל "שווה ערך"בחומר  במידה והקבלן ירצה להשתמש (2)
רים שלגביהם קיימים תקנים חומ. בכתבמפקח ה /המנהל  לאשרו אצל נדרש ,ותהכמוי

ומפרטי אספקה מטעם מכון התקנים הישראלי יתאימו בתכונותיהם לתקנים 
 האמורים.

 

ים דקו ונמצאו כשרא בחומרים שנבביצוע העבודה אלקבלן מתחייב שלא ישתמש בה (3)
 לתפקידיהם על ידי המפקח. 

 
מאחריותו של עת ורכשלעצמה געובדה זו  אין –פקו חומרים מסוימים על ידי הרשות סו (4)

 הקבלן לגבי טיב העבודה.

 
 .בוטל (5)

 
 .בוטל (6)

 
ור סף לזה יחויב הקבלן בנפרד עבבנוישולמו על ידי הקבלן  התשלומים עבור הבדיקות (7)

ת שבוצעו בשטח בגלל תוצאות לא טובות שהתקבלו מהבדיקות בדיקות חוזרו
 ות.נהראשו

 
ת יהיו על חשבון יקוס. הבדהפיהקבלן מחויב למערכי בדיקות לפי דרישות מפעל  (8)

 .הקבלן

 בדיקת חלקי 
 העבודה שנועדו

 להיות מכוסים  
 

                           שנועד  מהעבודה יסויו או הסרתו של חלק כלשהות כהקבלן מתחייב למנוע א (1) .45 
 של המפקח. ולהיות מכוסה או מוסתר ללא הסכמת

 
יודיע הקבלן למפקח בכתב  מוסתר, אומכוסה  הושלם חלק העבודה שנועד להיות (2)

 דוק, לבחון ולמדוד, אתשהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לב
 ה או הסתרתה.לק האמור מהעבודה לפני כיסויהח

 

 .וטלב (3)

 
לן פרט אם קיים ל הקב( תוחלנה ע3בעבודה האמורה מסעיף קטן )ההוצאות הכרוכות  (4)

ות הוכיחו שהמלאכה בוצעה לשביעות והבדיק( 1קטן ) הקבלן את התחייבותו לפי סעיף
 נו של המפקח. רצו

 
בלן לות לפי סעיף זה על הקבלן, רשאית הרשות לנכותן מכל סכום שיגיע לקשח הוצאות (5)

 ן מהקבלן בכל דרך אחרת. תהיה רשאית לגבותא וכן בכל זמן שהו
  סילוק חומרים

 ומלאכה  ליםפסו

 פסולה
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 זמן, תוך מהלך העבודה:המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, מזמן ל     (    1)        .46              

 
וראה, ל סילוק כל חומרים שהם ממקום העבודה בתום תקופת זמן אשר תצוין בהע (א)

 ם מתאימים לתפקידם.שלדעת המפקח אין החומריבכל מקרה 

 
בפסקה  במקום החומרים האמוריםרים ומתאימים לתפקידם ים כש)ב( על הבאת חומר

 (.)א

 
על ידי שימוש קם חלק כלשהו מהעבודה שהו)ג( על סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של 

 .גוד לתנאי החוזהבחומרים בלתי מתאימים או במלאכה בלתי מתאימה או בני

 
ל בדיקה שנערכה על ידי  אף כ ( יפה לכל דבר על1מפקח לפי סעיף קטן )(       כוחו של ה2)

 שר לחומרים ולמלאכה האמורים.שבוצע בק ום בינייםהמפקח ועל אף כל תשל

 
לבצעה על   רשאית( תהא הרשות 1קח לפי סעיף קטן )את המפהורלא מילא הקבלן אחר  ( 3) 

וע ההוראה והרשות תהא רשאית ל ההוצאות הכרוכות בביצבכן והקבלן ישא חשבון הקבל
לגבותן הא רשאית כותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תלנ לגבותן או

  הביצוע. ות חילוט הסכום מתוך ערב באמצעות, לרבות בלן בכל דרך אחרתמהק

 
 פינוי פסולת בניה  
 
 

כל מיד עם סיום ביצוע החוזה, ע מביצו ג, הנוצרת כתוצאהוי פסולת מכל סולפינ מתחייבהקבלן      .47     

 .עבודה
 

 מהלך ביצוע העבודה –פרק ז' 
 

 התחלת ביצוע
    ה ולו"זהעבוד
             

א "צו יל בביצוע העבודה בתאריך שייקבע על ידי המנהל בהוראה בכתב  שתיקריתחהקבלן     .48                                  
בצו בעה הדרוש להשלמת העבודה תוך התקופה  שנק דה" וימשיך בביצוע בקצבתחלת עבוה

המפקח הוראה רט אם קיבל מאת פ 12סעיף ובהתאם ללוח הזמנים הנזכר ב התחלת העבודה
  יגוד לכך.בנבכתב מפורטת 

סיים ימים מהמצאת צו התחלת עבודה, ול 7מחוייב להתחיל את העבודה בתוך  היההקבלן י   
    יהיה נקוב בצו. ך הזמן שתו

    
 

 העמדת מקום   
 העבודה לרשות

   הקבלן
               
ע העבודות הכלולות יצובל רשות כניסה לצורך בכדי לקהמקובלים (  הקבלן יאחז באמצעים 1)        .49                               

ם יחול עיכוב בהשגת אולם בא העבודה,בחוזה זה לכל הקרקעות והנכסים שבהם נמצא מקום 
ם סבור המנהל שיש לתת לקבלן י בעד העיכוב. באת זו, לא יוכל הקבלן לתבוע לעצמו פיצורשו

 ת לפי שיקול דעתו לאחרצוע העבודה עקב העיכוב, יהיה רשאי לעשות זאת זמן לביתוספ
 תבקש לכך ע"י הקבלן.שנ
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ימוש במצב תקין לשימושו, לש ם זמנייםדה מבני( הקבלן יקים ויתחזק על חשבונו באתר העבו2)
עבודה, אחסון חומרים, חדר אוכל  לאחסון ציוד וכליפקח  עבור משרדים, המנהל ו/או המ

ים לשמור על ניקיון המבנ לעובדים המועסקים על ידו. הקבלן יהיה מחויבושירותים 
הרשויות אישור  וסביבתם. הקבלן יגיש למנהל תוכניות המבנים לפני הקמתם וידאג לקבל

ר שרד יאוייש במכשיים הזמניים באתר. המבנה שישמש לצורך מהמוסמכות להקמת כל המבנ
נוסף לפי דרישת המנהל. כל הוצאות הקמת  יוד משרדיטלפון, פקס, מחשב, מזגן ובכל צ

לרבות השגת האישורים  מועצהו של הקבלן ולצרכי הרכינים הזמניים השונים לצהמב
נים אלו, יחולו על הקבלן כל ציוד נוסף שישמש מב שרדי ו/אויוד המהדרושים ולרבות הצ

 בלבד.

 
למוני מים  לעיל 2בס"ק ים כאמור הקבלן יחבר את המבנים הזמני ומוסכם בזאת כימובהר (  3)

 2מבנים הזמניים כאמור בס"ק ל לרבות ר,באתת למים, חשמל וכו' כל ההתחברויווחשמל. 
 תהיינה על חשבון הקבלן בלבד.

 
 השלמתמועד 

  ודההעב
            

ולהשלים אותה  בהתאם ללוח הזמניםחלק ממנה (     הקבלן מתחייב לבצע את העבודה או כל 1)             .50                              
בחוזה זה, שמניינה יתחיל מהתאריך שנקבע על עה ומוחלט תוך תקופה שנקבבאופן מלא 

 בודה.ביצוע הע התחלת ידי המנהל בהוראות בצו
 

י מפורש בחוזה לגבי השלמתו של כל תנא( לסעיף זה תהיינה כפופות ל1עיף קטן )(    הוראות ס2)

 מהעבודה. כל חלק מסוים
 

העבודה  ועד להשלמתהמ להלן, יוארך 51לסעיף  (      ניתנה ארכה להשלמת העבודה בהתאם3)
 ( לעיל.2בהתאם לסעיף קטן )

 
 ארכה להשלמת

   דההעבו 
נוספת לזו שהובאה ת את ביצועה של עבודה ( המחייב2) 58שינויים כהגדרתה בסעיף  (    פקודת1) .  51              

של חלק מהעבודה מועד השלמת העבודה, או המחייבת את ביטולו  ורך קביעתבחשבון לצ
התאם שבון כאמור, רשאי המנהל לקבוע בה את השינוי במועד השלמת העבודה בבח שהובאה

 וע העבודה.הדרושה לביצ וער בתקופהשינוי המשל

    
נות או חוקים, צווים, תקמנסיבות הנובעות מכח עליון, מלחמה, מיצוע העבודה נגרם עיכוב בב (    2)

לעיכוב, ואשר אינן בשליטתו ואין  שירת אלו והיותן הגורם היוהקבלן יוכיח קיומן של נסיבו
יבויות הקבלן ד ביצוע התחימועאת  עתוי שיקול דריך לפ, רשאי המנהל להאבאפשרותו למנען

קבלן ובלבד שה א סבירה בהתאם לנסיבות המניעה או העיכובבהסכם זה בתקופת זמן שתה
 עבודה.ע היבה שגרמה לעיכוב ביצויום מיום הס 30הא רשאי לבקש ארכה זאת לאחר לא י

 
 .העיכובמניעה או משכת הכל עוד נ זה לא יחשב הקבלן כמפר הסכם אושרה ארכה כאמור, 

 דים זרים, לא יחשב ככוח עליון.חסור בפועלים, סגר כללי ו/או גרוש עובבהר בזה כי ממו

 
 בשנה אותם יביא הקבלן ימי גשם 35והפיתוח לא יוכרו לצורך ארכה עד ת הבינוי בעבודו (      3)

 ישוב תקופת הביצוע )הכוונה בסעיף זה לימי עבודה בלבד(.בח
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 וםעות היעבודה בש

    חולובימי 
            

עות רש היפוכו של דבר, לא תיעשה עבודה לפי חוזה זה בש(   פרט אם הותנה בחוזה במפו1)       .52
 ללא הסכמת המנהל בכתב.או בימי שבת ומועדי ישראל כולל חול המועד  הלילה

 
פסק או ים, ללא הע הדבר( חלות על עבודה שצריכה להיעשות מטב1(   אין הוראות סעיף קטן )2) 

בלתי נמנעת להצלת נפש בימי בימי חול , או כל עבודה שהיא הכרחית ובמשמרות רצופות 
על כל ה של עבודה כזו על הקבלן להודיע מיד למפקח אולם במקרו –שבת ובמועדי ישראל 

 פורש.במ הנסיבות שבעבודה
 
סיק את עה רשאי להלן יהיהקב ,הרמדאן חודש תקופתבמקרים שתהא הצדקה לכך, כגון ב (3)

תיאום וקבלת אישור כפוף לאך ורק ב, במקום בשעות היום שעות הערבהפועלים באתר ב
 וספת תמורה כלשהי לקבלן בגין עבודת ערב. א תשולם תמובהר כי למראש מהמפקח. 

 
 קצב ביצוע

    העבודה
             

וע העבודה איטי מדי בכדי להבטיח את שקצב ביצוא המפקח בדעה ל זמן שהאם בכ  (      1)       .53                                  
המפקח לקבלן  מתו יודיעלמת העבודה בזמן הקבוע, או תוך הארכה שניתנה להשלהש

ודה תוך השלמת העב את ם הדרושים בכדי להבטיחבכתב והקבלן ינקוט מיד באמצעי
 בכתב.למפקח  הזמן או תוך הארכה שנקבעו להשלמה ויודיע עליהם

 

( אינם מספיקים 1יף קטן )בדעה שהאמצעים שנקט בהם הקבלן לפי סע היה המפקח (      2)    
 –הקבוע, או תוך הארכה שניתנה להשלמתו  בודה בזמןבכדי להבטיח את השלמת הע

ת המפקח יש לנקוט בהם והקבלן מצעים שלדעהא ה המפקח לקבלן בכתב עליור
 .   ונועל חשב םהאמורי מתחייב לנקוט מיד באמצעים

 
רשאית הרשות לבצע את העבודה  –( 2טן )מילא הקבלן אחר התחייבותו לפי סעיף ק (       לא3) 

הקבלן ישא בכל בלן אחר או בכל דרך אחרת, על חשבון הקבלן ותה, ע"י קכולה או מקצ
והרשות תהיה רשאית לגבות מהקבלן בכל דרך שהיא, את רוכות בכך הכ ההוצאות

ת משרדיות, ולנכותם מכל סכום שייחשבו כהוצאו 15%ספת ורות בתואות האמההוצ
 בלן בכל זמן שהוא.יגיע לקש

  

מכפי בכל זמן שהוא, להחיש את קצב ביצוע העבודה  דעת המנהל(        אם יהיה צורך, ל4) 
אל הקבלן והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו מנהל בכתב ה השנקבע תחילה, יפנ

ה, בנוגע לשעות העבודה, ימי על ידי המנהל, לצורך ז ה כמבוקשע העבודלהחשת ביצו
 יטות העבודה.בודה ושהע

 
 .(3( תחולנה הוראות סעיף קטן )4סעיף קטן ) יבותו לפילא מילא הקבלן אחר התחי (      5) 

 
  

                                    בזכויות שימוש
 שימוש  או אי 

 על ידי הרשות 

 

  54.      
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מסוים לא תהווה הל לסטיות מתנאי חוזה זה במקרה שימוש הסכמה מצד הרשות או המנ(   1)  

 תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה.

 
להם לפי חוזה במקרה מסוים, אין ות ו המפקח בזכויות שניתנלא השתמשה הרשות א (     2)                      

ר כל ללמוד מהתנהגות זו ויתוחר ואין במקרה אלראות בכך ויתור על אותן זכויות, 
 זה.שהוא על זכויות וחובות לפי חוזה 

 
הנותן לו שירותים בקשר עם מטעמו או ונגד כל אחד  מועצהקבלן לא ינקוט נגד הה (3)

שה ו/או הליך הצהרתי שיש עמם פגיעה או ו עמשפטי של צו מניעה ,צ העבודה, בכל הליך
ם יהא הקבלן דות. הסעדים היחידים להיצוע העבוהמשך בהפרעה כלשהי בקידום ו/או ב

 ד.ל, במסגרת הליכים משפטיים, יהיו סעדים כספיים בלב, אם בכלמועצהזכאי כלפי ה
 

 השלמה, בדק ותיקונים –' פרק ח
 תעודה השלמה

 ת השלמהותעוד
              חלקית        

 

 
העבודה ח יתחיל בבדיקת בכתב והמפקמפקח יודיע על כך הקבלן ל –הושלמה העבודה  (  1)    .55 

יום מיום שהתחיל בה. מצא  30יקה תוך יום מיום ההודעה וישלים את הבד 15תוך 
תעודת לקבלן  ןיית –ה לתנאי החוזה ומשביעה רצונו ודה מתאימהמפקח את העב

תום הבדיקה, ימצא עם המצ"ב ' חנספח בנוסח המצורף כ עבודה, יום/ תעודת ס השלמה
קבלן בכתב רשימת התיקונים ור לה בהתאם לחוזה, ימסשהעבודה לא בוצעהמפקח 

ופה ם תוך התקת המפקח לשם התאמת העבודה לחוזה והקבלן חייב לבצעהדרושים לדע
 שתיקבע לכך על ידי המפקח.

 
לים חלק מסוים מהעבודה במועד מסוים לפני להשתנאי החוזה על הקבלן  אם לפי ( 2)

דה והרשות ושלם חלק כל שהוא מהעבומת העבודה, או ההתאריך הסופי שנקבע להשל
דת להחזיק או להשתמש בו, רשאי הקבלן לדרוש תעודת החזיקה או השתמשה בו או עומ

ול דעתו אם לתת לקבלן י חלק מהעבודה, כאמור, והמנהל יקבע לפי שיקהשלמה לגב
לגבי חלק לנה על מתן תעודת השלמה ( תחו1דת השלמה חלקית. הוראות סעיף קטן )תעו

רר את כולה. מתן תעודת השלמה חלקית אינו משחה או לגבי חלק מהעבודה מהעבוד
 ה זה.הקבלן מהתחייבויותיו לפי כל תנאי מתנאי חוז

 

קבלן היה ל החלק המסוים מהעבודה שעקבע המנהל כי הושלמה העבודה, או הושלם ה ( 3)
וים או אותו חלק מס ן למסור לרשות את העבודהלהשלימו במועד מסוים, חייב הקבל

מסירת העבודה או החלק , והקבלן אינו רשאי לעכב את ןפי הענייממנה, כאמור, הכל ל
 או תביעות כל שהן שיש לו כלפי הרשות.ת, טענות המסוים מהעבודה, מחמת דרישו

 

 

 רת "תקופת הבדק"הגד
 לבדק"ות ו"ערב

 

 
, או 55תאם לסעיף השלמת העבודה בהמניינה של תקופת הבדק יתחיל מתאריך מתן תעודת (   1) .56

מתאריכי מתן תעודות השלמה  –העבודה בי חלקים שונים של של תעודת השלמה לג במקרה
 .תור וסילוק תביעותעל כתב ויוחתימה  חלקית
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 5%גובה הערבות לבדק יהיה בשיעור הבדק, ימציא הקבלן ערבות לבדק. פת עם תחילתה של תקו   ( 3)                  
אחת מתחילת תקופת בתוקפה למשך שנה  דמצטבר. ערבות הבדק תעמומהחשבון הסופי ה

 בדק. ה

 
 ית.הבנקאיהיו צמודות למדד הידוע ביום מסירת הערבות סעיף זה  הערבויות על פי(     4)                  

 
 לחוזה. 1תו בסעיף גדרכה – "מדד" 

 
 תיקונים על ידי 

                    הקבלן

 

בדק. עם קבלת יקונים תוך תקופת הלת וב ולהיות אחראיעל הקבלן להחזיק במצב ט (  1)  .57     
פגם שבא עקב עבודה גרועה או  חשבונו כלהודעה מהמנהל על הקבלן לתקן מיד על 

תוך תקופת הבדק. התיקון ייעשה לפי דרישת  כך וכל נזק שנגרם על ידי חומרים פסולים
ת קבלת ההודעה, ימים מע 7ולא בוצע תוך במידה  ל המפקח.המפקח ולשביעות רצונו ש

טת דה על חשבונה ולחייב את הקבלן בתוספת קנס לפי החללבצע העבו מועצהר למות
 המנהל.

 
 .71וע מהאמור בסעיף ( דלעיל בכדי לגר1אין בסעיף קטן ) ( 2)  

 

בשנה עם בגגות אספלט יבצע הקבלן הלבנת הגגות לאחר קבלת המבנה מידי שנה   (3)
וזאת  קטופיקס או שווה ערךרפלם בחומר הלבנה קיץ מיד לאחר תום הגשמיתחילת ה

 ( דלעיל.1) 56בסעיף  פי שמופיעבמשך כל תקופת האחריות לגבי אטימות המבנה כ

 

 וספות והפחתותשינויים, ה –פרק ט' 
 

 עבודה      ם בשינויי

 

על כל  בכל עת שימצא לנכוןלן, לה 2ת סעיף קטן בכפוף להוראוהמנהל רשאי להורות  ( 1)         .58  
כותה, גודלה, וממדיה של העבודה וכל חלק ממנה הן דה לרבות: צורתה, אישינוי בעבו

 ון והקבלן מתחייב למלאכניות והן בכל מסמך אחר, הכל כפי שימצא לנכמתוארת בתה
 ה, מתוך היקף ההזמנ %20ובלבד שהיקף השינויים לא יעלה על  ר הוראותיואח

 כל .םגדל עקב השינויילא  ,בצו התחלת העבודהכפי שצויין   ,כוללדה הושהיקף העבו

ו התחלת עבודה חתום מחייבים צחריגה מההיקף הכספי של צווי התחלת העבודה, 
 . מועצהנכ"ל וגזבר ה, ממועצהע"י ראש ה כדין

 
י בהיקף הכספי שינו , שאין בהם20%בהיקף של מעל  בין מרכיבי כתב הכמויות שינויים   

, מועצהוגזבר ה מועצהה ה ע"י מנכ"לחתומ ,טבלת איזון תהוצא מחייבים, ל העבודהש
 שתועבר לקבלן. 

    
ו התחלת עבודה ורם לשינוי בהיקף הכספי שלה, מחייב הוצאת צעבודה, הגכל שינוי ב   

  .מועצה, מנכ"ל וגזבר המועצהע"י ראש ה יןחתום כד
 

 

 ןתודת שינויים" ותינ( תיקרא "פק1סעיף קטן )נוי העבודה לפי על שי הוראת המנהל ( 2) 
 בכתב. 
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י בעלויות או שינון לקבל תוספת תמורה יש בצידהשאת, כי פקודת שינויים מובהר בז
שצורפו לצווי  יותלת העבודה ובכתבי הכמושנקבע בצו התחמעבר למחיר  מועצהל

, מועצהה ום כדין ע"י ראשחתחדש צו התחלת עבודה הוצאת  מחייבים התחלת העבודה
 . מועצהל וגזבר ה"מנכ

צו התחלת הוצאת  ןטעו  לו השלכה כספית כלשהישיש  בכתבי הכמויות שינויכל  
ביצע הקבלן  .צהמועהמורשי החתימה  של  של ובכתב ישור מראש אחדש או  עבודה

 ו/או שונות מכתב הכמויות שצורף לכתב התחלת העבודה ו/או ביצעספות נו עבודות
, הקבלן לא מראש ורשי החתימהימת מאישור וחתללא מהעבודות חריגה של איזה 

  בגין השינויים או תוספת העבודה.תמורה לזכאי  יהיה

 

 בטלה תוך מועד החוזה או תדת שינויים לא תפטור את הקבלן מהשלמת העבודכל פקו (3)

 ( לעיל.1) 51 באיזו צורה שהיא את תנאי החוזה וכל הכלול בו, בכפוף לאמור בסעיף

 
ך השינוי לפי פקודת להוראה זו, ייקבע ער שת בחוזה המנוגדתבכפיפה להוראה מפור (4)

 חוזה יועלה או יופחת בהתאם לכך.ושכר ה 59שינויים, בהתאם להוראות סעיף 

 
מהרשות פיצוי בעד א יוכל הקבלן לדרוש או לתבוע לדה ה של הפחתה בהיקף העבובמקר ( 5)

 .העבודה שהופחתה הפסד רווחים בגין
 

נאי ההסכם, בין חריגה וסמך לאשר כל חריגה מתאיננו מהמנהל  /המפקח מובהר כי  (6)
לא תישמע תביעה מן  ינה מחייבת תשלום כזה.יגה אשר אהמחייבת תשלום נוסף ובין חר

 ./ המנהל ת על אישור המפקחבססקבלן לתשלום נוסף, המתה

 
אי  ו העבודות הנוספות מחמתשל השינויים ו/אהקבלן אינו רשאי לעכב את ביצועם  (7)

 ח.מפקהאו  המנהלמאת לתם והוראה ועליו לבצעם מיד עם קבקביעת ערכם 
 הערכת שינויים

 
 59. 

 בטל.  ( 1) 

         
 פית. סו גע למדידת הכמויות תהאקביעת המפקח בכל הנו ( 2) 

 
ינוי מחייב י והוא בדעה שהשקיבל הקבלן פקודת שינוים שלא נקבע בה ערכו של השינו  (3) 

כוונתו לבקש  העלאת שכר  למנהל בהקדם האפשרי עלר החוזה, יודיע את העלאת שכ
 לפי שיקול דעתו את בקשת הקבלן בתוך פרק זמןאו ידחה  החוזה כאמור. המנהל יאשר

ו שלושים יום מיום מתן פקודת השינויים מבלי של הקבלן. עברתו ימים מיום פניי 30של 
א ישפיע על שכר ם לכך שהשינוי לרואים אותו כאילו הסכי פנה בכתב כאמור,שהקבלן 
  החוזה.

  
 )בוטל(    .60     

 
 רשימת תביעות

 
 בוטל (  1)    .61
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 מדידות לעבודות הפיתוח –פרק י' 

 ויותמדידת הכמ
 

 62.  
 .בטל (1)  

 
 
 בטל. (2)
 
כאמור בסעיפים ובגין שינויים  העבודותבגין א  64תשלום שכר החוזה כאמור בסעיף  ( 3)

ת העבודה ובכתב הכמויות שצורך שהוזמנה בצו התחלבודה העל ייקבעו לפי לעי 58-59
 על סמך מדידות ומרים בהן השתמש הקבלן בפועלכמויות החשבוצעה למעשה ולו, 

. כל המדידות הכלול במחירון פרטהמדידות במ יטתשיבצע המפקח בהתאם לש
 המפקח והקבלן. דות לכך ותיחתמנה על ידיאו ברשימות מיוחתירשמנה בספר מדידות 

 
 לקבלן על מראש המפקח הודעה  ןאת העבודה כולה או מקצתה יית לפני בואו למדוד ( 4)

הנקוב או עד במולן מתחייב להיות נוכח כוונתו לעשות כן ועל המועד הרצוי לו, והקב
הוא ידות על חשבונו לשלוח ממלא מקום לצורך זה ולעזור למפקח לבצע את המד

 שר לכך.רטים הדרושים בקולהמציא למפקח את הפ

 
י המפקח דידות רשאהקבלן או ממלא מקומו במועד הנקוב לצורך ביצוע המ לא נוכח ( 5)

ל הכמויות. ת שונומדידות כמדידותיהן הנכאת הראו המדידות בהעדרם וי לבצע את
מו מסיבה בלן או ממלא מקואולם אם נעדר הק והקבלן לא יהא רשאי לערער עליהן.

כאמור, יידחה ביצוע  שנקבע לביצוע המדידות המפקח לפי המועדשהניחה את דעת 
 (.4ר בסעיף קטן )יקבע כאמוהמדידות למועד מאוחר יותר שי

 

ימים  7בכתב תוך ת רשאי הוא לערער ידומקומו בשעת ביצוע המד נוכח הקבלן או ממלא ( 6)
חדש. אם מדידת הכמויות האמורה מ בע מועד לביצועעל כל כמות שנמדדה, והמפקח יק

 יגודי דעת בין הקבלן לבין המפקח, יכריע בעניין זהנ יתגלו ההמדידה השניי גם אחרי
 תהיה סופית. כרעתוהמנהל וה

 
שתבוצענה למדידה והקבלן מבקש נה , כולה או מקצתה, מוכוחעבודת הפית ההיית  (7)

אם כן יש לדעתו צורך  צוע המדידה, אלאהמדידות בהתאם לא ידחה המפקח את בי
 .הבדחיי

 
 

 
 ים משוערים סכומ

 בים ומחירים נקו
 של חומרים

 
  בוטל.    . 63           
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 מיםתשלו –"א פרק י

 
 אבני דרך 
 לתשלום  

          
    .א .64

 מועצהתשלם הוזה זה, וראות חאם להובהת מועצהה צוןרות לשביע ,יםותורת ביצוע השירתמ (1)
ם מטע הגששהויר מחהצעת הלאם תבפועל ובהעבודות שבוצעו על ידו ל תאםבהתמורה  ןקבלל
ע על ידו למחירים הקבועים הנחה המוצ)על פי אחוז ה 'גמך מס -רת הצעתו במכרז במסג קבלןה

 .("רההתמו")להלן:  הלןט לפורכמ יןכדמע"מ  פתבתוס ,הכמויות( בכתב

בודות שיועברו לביצוע כמות העביחס לל המועצה כל התחייבות שאין במסמכי המכרז יובהר כי  (2)
ניקוי ויות, בהכמם בכתב ועיידות הקבמחירי היחו. לתשולם גובה התמורה שהקבלן בפועל ו/או ל

את הצדדים לצורך חישוב התמורה לה יהיה  '( יחייבוג)מסמך  קבלןהמוצע על ידי ה חהנז ההאחו
 זכאי הקבלן.
ה הקבלן זכאי למחיר ליחידה תבי הכמויות יהיכלולות בכ אינןעבודות שבגין ביצוע 

 .15% , בניכוי הנחה בשיעור שלל"בהתאם למחירים הנקובים במחירון "דק
 -ות ביצוע שהסך של כל אחד מהם לא יפחת מבונחש לעת להגיש מעתיהא רשאי  קבלן ה

 ו בתום כל פרויקט. אכאשר מדובר בעבודות במימון גורמים חיצוניים, ₪,  300,000
צוע ₪, או בתום בי 150,000 , חשבונות יוגשו החל מסכום שלמועצההון במימשהינן ודות בעב

 .ם נמוך יותרובסכנות הגשת חשבולאשר  ועצהמרשאי גזבר ה ,יחד עם זאתהפרויקט. 

ימים מיום  14-ולא יאוחר מהמפקח יבדוק את החשבון, לרבות כמויות והמחירים הנקובים בו,   (3)
( ויצרף את ערכו של חלק 1ם בסעיף קטן )האומדנים האמוריאת  ההגשה יאשר או ישנה

דים מיוחומים הכמויות סכפי שנקבע על ידו הוא, ובאם פורשו בכתב מהעבודה שבוצע כאמור, כ
רך מבנים ארעיים או ציוד מיוחד, יוסיף המפקח אחוז מסוים, לפי שיקול דעתו מהסכומים לצו

 הנקובים.

 .התייקרויותם לויהיה זכאי לתשלא את במפורש כי הקבלן מוסכם בז  (4)
 לחוזה ( יםיא רלוונטמתייחס למדד והתייקרויות ל)התשלום הינו נומינלי וכל סעיף ה              

 

בהעברת מימון מאת גורמים חיצוניים לביצוע העבודות נשוא חוזה זה,  צהמועהגין תלות ב (5)
או ביצוע  דות, ביצוע חלקיטה על דחיית ביצוע העבוא רשאית, בכל שלב, לקבל החלתה מועצהה

תביעה או טענה בקשר לשימוש  זאת מבלי שתהא לקבלן כלעל בסיס לוחות זמנים שונה, ו
בגין שימוש  מועצהלו זכות לקבל פיצוי כלשהו מההא י שתיחתם ומבלי ההסכם שיפ-בזכות על

 בזכות כאמור בסעיף זה.

 

 , מיוםיום 80של  נאי תשלוםלפי ת, ישולמו העבודות ביצועבהתאם להמאושרים החשבונות  (6)
פוף לעמידה בכל דרישות החוזה חשבונות יאושרו אך ורק בכ. אישור החשבון ע"י המפקח

  .בודה ועבודהל עך בכנדרשים לכהמסמכים ה והמצאת כל

ת ד קבלכנג כדין לשלם לקבלן עפ"י חוזה זה, יתווסף מע"מ  תמחויב מועצהתשלומים שהבגין כל  (7)
 .חשבונית מס כדין

מערכת מקוונת המיועדת לכך, אמצעות מהקבלן להגיש את החשבונות ברשאית לדרוש  צהמועה (8)
את החשבונות  גישולה רלוונטיותה הממוחשבותעל הקבלן לרכוש את המערכות במקרה זה, 

  באופן שיידרש ממנו.
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 סילוק שכר

  החוזה
 

 או        ת ההשלמה לעבודה כולה,יום מתאריך מתן תעוד 60-לא יאוחר מ  ( 1) .65 
, יגיש הקבלן לעיל 55לחלקה אם ניתנה לגבי אותו חלק תעודת השלמה כאמור בסעיף      

נה תעודת השלמה בצירוף כל ניתביו ק ממנה לגאו לאותו חלחשבון סופי לעבודה כולה 
ים, ככל  ששולמו , וכל סכום אחר בהפחתת תשלומי ביני, המסמכים הקשורים בו

אם שולם, ובניכוי כל סכום המגיע  בון סכום החוזה,ולם עד אותה שעה על חששש
הקבלן ש . התשלום הסופי מותנה בכךכל עילה אחרתלרשות מהקבלן לפי חוזה או לפי 

לעיל להנחת דעתה של הרשות  56לתקופת הבדק האמורה בסעיף ית בנקאות ערבות לרש
תיו בנוסח תור על חיסול כל תביעווכמו כן הצהרה וכתב וי 1'דבנספח ע בנוסח הקבו

 .'זכנספח והמסומן  הרצ"ב

 
לרבות הפרשי זכאי לתשלום התייקרויות, מוסכם בזאת במפורש כי הקבלן לא יהיה  ( 2) 

 ת חוזה זה ועד ליום  התשלום בפועל.תימום חהתקופה מיהצמדה לגבי 
 

לו על כך ע"י המנהל, יום מהודעה בכתב שנשלחה  14חשבון סופי תוך לא הגיש הקבלן  ( 3) 
בעצמו חשבון זה לפי שיקול דעתו. חשבון כזה, לאחר שהעתק ממנו  שאי המנהל להכיןר
, תביעות נותל טעלא יהיו כיר בזאת כי לח לקבלן ייחשב חשבון סופי. הקבלן מצהנש

 שיוכן כאמור בסעיף זה.ודרישות מכל סוג שהוא כלפי הרשות בגין חשבון זה 
 

ולרבות כל  ,מרכיבי העבודה בגין כל  ר כוללשכר החוזה  מהווה שכי כ ,מובהר בזאת ( 4)
התקנת פיגומים, פירוקם, פעולות כגון פעולה ומטלה נלוות המתבצעות במסגרתה 

 ."בכיו וכל מטלה הובלה ופינוי
 
בהתאם לאבני הדרך נשוא חוזה  היה ויתברר, כי הקבלן קיבל שכר חוזה מעל המגיע לו ( 5)

 7את תשלומי היתר, תוך  עצהמוישיב הקבלן ל שבונות המוגשים על ידו,זה ולאישור הח
הא העברת תשלומי היתר כאמור בסעיף זה, יימים מיום הדרישה; היה והקבלן יפגר ב

יבית פיגורים בשיעור הריבית כפי שייקבע מעת לעת ע"י , רנוסףב מועצהל עליו לשלם
 שב הכללי באוצר. הח

 תנודות במחירי
 ךהחומרים ובער

     העבודה              
 ך אחרים. כל הפרשי הצמדה ו/או כל הפרשי שיערו לא ישאר בזה, כי שכר החוזה מובה .66  

                                                 
 המשכת הביצוע-סיום החוזה או אי –י"ב רק פ

   
 תעודת סיום עבודה

 סיום חוזה
 'חבנספח ה בנוסח )הקבוע תעודת סיום החוזדק, ימסור המנהל לקבלן בתום תקופת הב ( 1)       .67 

ה בהתאם לחוזה ולשביעות רצונו המלאה לחוזה( המצהירה כי העבודה בוצעה והושלמ
 של המנהל.

 
תעודת סיום החוזה לקבלן אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבות הנובעת מהחוזה סירת מ  (2)           

 דה האמורה.ם לאחר מועד מסירת התעואשר מטבע הדברים נמשכת ג

 
 . בוטל      (3) 
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 אי אפשרות

 המשכת ביצוע העבודה
 

    ודה      ך בביצוע העבתגלה בכל זמן שהוא שאין אפשרות להמשיאם י  (1) .68 
כולה או מקצתה מפאת מלחמה, או כל סיבה שאין לקבלן שליטה   עליה, יפנה הקבלן                

אפשרות להמשיך בביצוע תב כי אמנם אין לקבלן אישור בכ ןות תיתלרשות והרש
המשכת -אות המנהל בכל הנוגע לאיהור העבודה כולה או מקצתה והקבלן ימלא אחר

 ר.העבודה כאמו ביצוע
 

אפשרות המשכת ביצוע העבודה לפי סעיף קטן  –שישולם לקבלן במקרה של אי  כוםהס  ( 2) 

ת המנהל לפי קביע האמור עד לתאריך מתן האישור  ערך העבודה שבוצעה -( יהיה 1)
 אשר תתבסס על החלק היחסי של העבודה שבוצעה.  

 
ות ביעתלל כוהקבלן  של כל תביעותום הסכום כאמור הוא סילוק סופי ומלא תשל (3) 

 לפיצויים ותביעות עבור הוצאות מיותרות שנגרמו כאמור.
 

 ם העבודה או שלאדה, כולם או מקצתם, ממקולא סילק הקבלן את הציוד ומתקני העבו (4) 
רשות לבצע את רשאית ה (1ביצע פעולה אחרת בהתאם להוראות המנהל לפי סעיף קטן )

רת, והקבלן יישא בהוצאות אח ךדר מה או בכלבון הקבלן בעצהפעולות האמורות על חש
ובהפחתת סכום שיאושר  –שייחשבו כהוצאות משרדיות  15%הכרוכות בכך בתוספת 

צאות האמורות שיש לזקפן על חשבון בל על הדעת מההו"י המפקח לכיסוי חלק מתקע

 הרשות.
 

 תרופות –פרק י"ג 
 יים מוסכמים פיצו

 וקבועים מראש על
 יםאיחור             

א יבצע הקבלן את העבודה ו/או חלק ממנה בהתאם ללוח הזמנים ו/או לא ישלים ם לא (1) .69 
או  העבודה,יתנה לו להשלמת וזה זה, או תוך הארכה שנאותה תוך התקופה הנקובה בח

ה / הודעה להגדללו  לאחר שנמסרה לא ימציא את ערבות הביצוע הנדרשת לעבודה
)על כל יום או כל חלק  ש"ח 1,000של  סך בלן לרשותישלם הק ,יצועערבות הב להמצאת

עבודה או חלק לביצוע הלהמצאת ערבות הביצוע / ממנו בגין איחור שבין המועד שנקבע 

זאת נוסף לכל זכות  ,ד ביצוע ו/או השלמתה למעשהלהשלמתה ועד מועממנה ו/או 
ת רשות רשאיה יצוע כאמור.ב-ת על פי כל דין כנגד הקבלן בשל איהעומדת לרשו אחרת

לעכב לו כספים המגיעים לו בגין בנוסף ו סכומים אלו מכל סכום המגיע לקבלן כותנל
 . עבודות קודמות

     
 –" תנודות במדדשי התנודות במדד כדלקמן "נ"ל יתווספו הפרלסכום הפיצוי המוסכם ה     

לן לבין המדד לאחרונה לפני יום הגשת ההצעה של הקבההפרש בין המדד שפורסם 
 פני יום תשלום הסכום האמור.ה לנחרושפורסם לא

 
מכל סכום שיגיע  (1) ק"הרשות תהיה רשאית לנכות את סכום הפיצויים האמורים בס  (    2) 

א, וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות בלן בכל זמן שהוממנה לק

ו אים ום הפיצויי הקבלן. בתשללוטה של כל ערבות בנקאית שנמסרה מידבאמצעות חי
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ניכויים אין בו כשלעצמו משום שחרור הקבלן מהתחייבותו לסיים את העבודה או מכל ה

 וזה.י החהתחייבות אחרת לפ
 

ידי הקבלן ישלם לרשות פיצויים בשל ביטול החוזה  זה עקב הפרתו עלאם יבוטל החו (3) 
ל שנמסרו ע תיוט את הערבולחל רשאית מועצההיתנה לקיום החוזה ובסכום הערבות שנ

 .מועצהסעד נוסף לו זכאית הבנוסף לכל , וזאת מועצהו ליד
 

 הפסקת העבודה
 

מיתות אם נדרש או לצ זמן מסויםהעבודה כולה או מקצתה, לביצוע  הקבלן יפסיק את (1) . 70 
בהתאם לתנאים ולתקופה  י כל דין או לפי הוראה בכתב מאת המנהללעשות כן לפ
 ע"י המנהל הוראה בכתב על כך. לו יתנהאלא אם נ אה ולא יחדשנהשיצוינו בהור

 
באמצעים בלן ( ינקוט הק1הופסק ביצוע העבודה כולה או מקצתה, לפי סעיף קטן ) (2) 

 המנהל. הצורך, לשביעת רצונו שלדה ולהגנתה לפי להבטחת העבו
 

 בטל  (3) 
 

שנגרמו תחולנה ההוצאות  -בודה, לדעת המנהל, באשמת הקבלן נגרמה הפסקת הע (4) 
 זה על הקבלן.כדי מילוי הוראות המנהל לפי סעיף  תוךבלן לק

 
דה על פי , אחרי שניתן צו התחלת עבוהופסק ביצוע העבודה כולה או מקצתה לצמיתות (5) 

יחסי לחוזה והקבלן החל בביצוע העבודה למעשה, יאמוד המנהל את חלקה ה 48סעיף 

יום  30תוך  וחרהמא כליתות, לעד להפסקתה לצמ של העבודה שבוצעה בידי הקבלן
 ה בכתב, כאמור, לקבלן.מהתאריך בו ניתנה הודע

 
דה תאם לשיעור העבושולם לקבלן הסכום המגיע בה( י5(     במקרה האמור בסעיף קטן )6) 

, על פי קביעת בצו התחלת העבודהשבוצעה מתוך כלל ההתחייבויות הכלולות היחסי 
 .( לעיל5)המנהל כאמור בסעיף 

 
יעות הקבלן כולל תביעות אמור הוא סילוק סופי ומלא של כל תבה כהוצאה תשלום  (7) 

 ל הוצאות העבודה.לפיצויים מהפסקת העבודה ותביעות לחיסו
 

תן וע העבודה, כולה או מקצתה לצמיתות אחרי חתימת החוזה אך לפני שניהופסק ביצ      (   8) 

ה, כאמור, אך בודת העחלצו להת , או אחרי שניתןעל ידי המנהל צו להתחלת העבודה
העבודה למעשה, לא יהא הקבלן זכאי לכל פיצוי ו/או תשלום,  הקבלן טרם החל בביצוע

 ר לכך.ו/או תביעה בקש תהא לו כל טענה ו/או דרישהולא 
 

לא יהא  –( באשמת הקבלן 8עד )( 5נגרמה הפסקת ביצוע העבודה, לפי סעיפים קטנים )  (9) 
זה. האמור בסעיף קטן זה, אינו פוגע  עיףפי סל כל שהם ן זכאי לתשלומיםהקבל

 בזכויותיה של הרשות לתבוע פיצויים מאת הקבלן.
 פגמים וחקירת

 סיבותיהם
 

ם בעבודה, בזמן ביצועה או תוך תקופת הבדק רשאי המנהל פגמים או ליקויינתגלו  (1) .71 

ר תאושש פי שיטהקויים ושיתקנו לפגמים או הלילן שיחקור את סיבות הלדרוש מהקב
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ל יד המנהל. אם הפגמים והליקויים אינם ניתנים לתיקון יהיה הקבלן חייב בתשלום ע

 ום שייקבע ע"י המנהל.פיצויים לרשות, בסכ
 
 

שנים לאחר גמר תקופת הבדק,  5ליקויים וקלקולים בעבודה בתוך  נתגלו פגמים, (2) 
ת ן אלתק יבקבלן חיאי החוזה, יהא הלא בהתאם לתנבעים מביצוע העבודה שהנו

הפגמים, הליקויים והקלקולים וכל הכרוך בהם על חשבונו והוצאותיו ואם אין הפגמים 
שלום פיצויים לרשות ה חייב הקבלן בתלקולים ניתנים לתיקון, יהיהליקויים או הק

 בסכום שייקבע ע"י המנהל.
 

 ין.ד תאם לכלאחריות הקבלן בהאינו גורע מ ( לעיל,2) -( ו1קטן )האמור בסעיף  (3) 
 מילויאי 

 התחייבות
 הקבלן

  
המנהל לבצע אם לא ימלא הקבלן אחרי כל אחת מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, רשאי  (1) .72

ן אחר או בכל דרך אחרת, ובמידה שההוצאות ורות על ידי קבלאת העבודות האמ
ת ההוצאות לגבות או לנכות אתהא הרשות רשאית האמורות חלות על הקבלן 

שייחשבו כהוצאות משרדיות, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל  15% ת שלספות, בתוהאמור
 כל דרך אחרת.זמן שהוא וכן הרשות רשאית לגבותן מהקבלן ב

 בלןסילוק יד מהק
 מיםבמקרים מסוי

 

    
ו/או במבנה ו/או קה במקום העבודה מוסכם בזאת, כי לקבלן אין ולא תהיה כל זכות חז (1) .73

א תהיה כל זכות עכבון במקום העבודה ו/או במנה ול אין לןכי לקב בדרך. עוד מוסכם
חזקה, ככל שאחת או יותר ו/או בדרך והוא מוותר בזאת על כל זכות עכבון ו/או 

 ת לו בדין. כויות אלו מוקנומז
 

 ן הודעהבכל אחד מהמקרים דלהלן תהא הרשות רשאית, לאחר מת  
של הקבלן ממנו  ידואת  לקודה ולספוס את מקום העבימים, לת 7ובכתב של מראש 

ולהשלים את העבודה בעצמה או בכל דרך אחרת ולהשתמש לשם כך בכל החומרים, 
חומרים ואת הציוד מכור את עודפי התקנים שבמקום העבודה וכן להציוד והמ

  וזה:מהקבלן לפי החוהמתקנים האמורים ולהשתמש לכיסוי המגיע לרשות 

 
ו קבלת נכסים או שעושה סידור עם או ו צנגד תןאו כשנין פושט את הרגל כשהקבל )א(  

ות )פרט לטובת נושיו או, במקרה של גוף מאוגד, כשהוא בפירוק או בהתפרק
  רת גוף מאוגד אחר(.ק עסקים לשם יצילהתפרקות ללא פירו

 
וע עסיק קבלן משנה בביצו, לאחר, או מכשהקבלן מסב את החוזה, כולו או מקצת )ב(  

 בכתב. מועצהשל ה ימההחת שימרסכמת העבודה בלי ה
 

 כאשר הרשות שוכנעה כי הקבלן הסתלק/מסתלק מביצוע החוזה; )ג(  
 

חוזה זה לבצע את העבודה ב 72( או/ו 3) 53שהרשות החליטה לפי סעיף  בכל מקרה )ד(  

 ע"י קבלן אחר או בדרך אחרת;
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ן, הקבלשל בשמו  קבלן או אדם אחרהוכחות להנחת דעתו שהבידי המנהל  כשיש )ה(  

נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון, או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה 
 צוע החוזה;או לכל דבר הכרוך בבי

 
 להנחת דעתו שהקבלן ביצע עבירות שיש עמן קלון; די המנהל הוכחותכשיש בי )ו(  

 
בביצוע עבודה  תחיללא ה בלןהקי , כהבלעדיפ"י שיקול דעתו כשהמפקח סבור, ע)ז(                             

 או שהוא אינו מבצעה ברציפות לפי לו"ז ,פסיק את מהלך ביצועההמסויימת, או 
ע העבודות בקצב הדרוש להשלמתן אינו מבצהוא ו ששנקבע ואושר ע"י המפקח, א

בודה, להתחיל או להמשיך בביצוע הע מהנדסבמועד ואינו מציית להוראה בכתב מה
 .וש ו/או לפי לוח הזמניםהדרקצב ת בברציפואו לבצעה 

 

אחת או  כשהמפקח סבור, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, שהקבלן ו/או מי מטעמו הפרו)ח( 
ובמסמכיו ולא תיקנו את ההפרה לאחר הכלולות בחוזה  יותר מההתחייבויות

 תוך הזמן שננקב בהתראה. שקיבלו התראה על כך מאת המפקח

 

מו כי העבודות המבוצעות על ידיהם, כולן מטעמי  או/קבלן ושר המפקח התרה בכא ( ט)
התראה זו צעדים או מקצתן, אינן לשביעות רצונו והוא לא נקט מייד עם קבלת 

 . ותפור ביצוע העבודנאותים לשי
 
 בביצוע החוזה. בזדון שהקבלן מתרשלכשהמפקח סבור, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי  )י(  

 
לן משתמש בחומרים ו/או ציוד י, כי הקבלעדהב ודעתשיקול פקח סבור, עפ"י כשהמ )יא( 

ו/או בחומרים בביצוע העבודות ו/או אינו משתמש בציוד  שאינם באיכות ראויה
 הדרושים.

 
בלן אינו ממלא את הוראות , עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, כי הקכשהמפקח סבור ב()י

ן נותע"י כך נקבע לו/או תוך הזמן שלא נענה לדרישותיו תוך זמן סביר והמפקח 
 ההוראה.  

 

כי הצהרה כלשהי של הקבלן שנתנה בקשר עם  , להנחת דעתו של המפקח,תבררה )יג(
ה מהותית אשר לדעת לן לא גילה עובדכם זה אינה נכונה, או שהקבחתימת הס

 . ןהתקשרות עם הקבלההיה בה כדי להשפיע על  המפקח

 

 
ן להם משום ביטול החוזה אי (1) קטןסעיף  מקום העבודה לפיסילוק ידו של הקבלן מ  (2) 

בויות ע"י הרשות והקבלן יהא חייב לעמוד בכל התחייבויותיו לפי החוזה פרט להתחיי
א תהא הרשות חייבת כלפי הקבלן מלאן; ומאידך, לשהמנהל ימנע אותו מל

 ( להלן;4) -( ו3ים )בהתחייבויות המפורטות בסעיפים קטנ
 

יודיע לקבלן בכתב את אומדן הסכום אשר ל והמנהבע בלן יקשעת סילוק יד הקסמוך ל (3) 
ם של עודפי החומרים, לדעתו מגיע לקבלן בגין ביצוע החוזה עד לשעה האמורה וכן ערכ

 ם העבודה באותה שעה.והמתקנים שבמקו הציוד
 

וא שלם לקבלן סכום כל שהרשות חייבת למשעת סילוק יד הקבלן כאמור, לא תהא ה (4) 

הבדק. ולאחר מכן עד שיתברר ויאושרו בכתב על ידי פת תקו ייםד שתסתבקשר לחוזה ע
 הגרם לרשות ע"י כל דחייהמפקח הוצאות השלמת העבודה ובדקה וכן דמי נזק שנ
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הוצאות כל שהן שנגרמו לרשות ע"י הקבלן וכן פיצויים אחרים  שלמתה ונזקים אובה

 שכר מדן או ש שביןאי לקבל את ההפרמם. ואז יהא הקבלן זכן חייב בתשלושהקבל
החוזה שהקבלן היה זוכה בו אילו היה ממשיך ומבצע את החוזה בשלמותו לבין סכום 

 נאי כי:המפקח כאמור בת פיצויים כפי שאושרו על ידיההוצאות, הנזקים וה
 

ב לפי סעיף בע המנהל בכתהקבלן לא יהא זכאי לקבל סכום העולה על האומדן שק )א(  
 (;3קטן )

 
בודה, הנזקים והפיצויים כפי שאושרו ע"י המפקח הע שלמתת ההוצאו היה סכום )ב(  

לן היה זוכה בו אילו היה ( עולה על אומדן שכר החוזה שהקב4כאמור בסעיף קטן )
יהא הקבלן חייב בתשלום ההפרש שביניהם  –חוזה בשלמותו משיך ומבצע את המ

ו בותוכן לגגיע ממנה לקבלן ת לגבותו מכל סכום שמות תהיה זכאילרשות והרש

 ן בכל דרך אחרת.קבלמה
 

 הוראות סעיף זה באות להוסיף על כל הוראה אחרת ולא לגרוע מהן. (5) 
 
 

 ודההפסקת העב
 ע"י המנהל

 
ר הוראות ההסכם, אם לדעת המנהל הפסיק הקבלן את העבודה או ומבלי לגרוע מיתבנוסף  .74

חוזה, או ב בהנקועד וך המושה כדי לסיימה תשהעבודה  אינה נעשית במהירות הדרובמקרה 
במקרה שהעבודה אינה מוצאת לפועל בהתאם להוראות חוזה זה, יודיע על כך המנהל לקבלן 

פגומה או למלא אחרי דרישה כלשהי בלן לתקן עבודה לאחר קבלו הודעה זו סרב הקובאם 
להמשכת העבודה  ם קבלו את ההודעה, לא אחז באמצעיםימים מיו 3בקשר לעבודה, או תוך 

זה זה, רשאי המנהל לקחת מידי הקבלן את העבודה, כולה או חלקה, חו ראותלהובהתאם 
לן וכל בר יחולו על הקבהוצאות הנוספות הכרוכות בדולהמשיך בה בעצמו וכל ההפסדים או ה

אלה מהכספים המגיעים  הכספים שהוצאו בקשר לכך; כן תהא הרשות רשאית לנכות כספים
 ין כל עבודה אחרת.בג ה אוה זוא חוזבגין העבודה נש ממנה לקבלן,

 
 )בוטל( .75

 
 מעמדו המשפטי

 של הקבלן

 
76.  
רשות להורות, רש כל זכות של הכת יחסיו עם הרשות, אין לפהקבלן ייחשב כקבלן עצמאי במער ( 1)

בלן כמקנה להם מעמד של עובדי רשות. הקלפקח או להדריך את הקבלן ו/או עובדיו ו/או פועליו 
יחסי   מועצהבינם לבין ה וולא ייווצר מועצההבשום מקרה כעובדי  ראוא ייו לופועליוכן עובדיו 

 ד ומעביד.עוב
קיימו יחסי עובד מעביד בין ף האמור לעיל התידי ערכאה מוסמכת, כי על אהיה וייקבע על  ( 2)

לו הסכימו , יראו את הצדדים כאיאו מי מטעמו/הקבלן ו/או מי מעובדיו ולבין  מועצהה
התמורה )להלן: " ,מהתמורה הקבועה בהסכם זה 60%בה בגוורה על תמילה מלכתח

צוע מלוא ת הנה מלאה והוגנת עבור ביכי התמורה המופחת אתמצהיר בז והקבלן"(, המופחתת
 כאמור.  במידה שייקבע כי התקיימו יחסי עובד מעביד ,על פי הסכם זה וויותיהתחייב

ם שקיבל בקשר עם הסכם זה ומיהסכ ת מלואא המועצויב להשיב לחי הקבלןבמקרה כזה,  (3)
ירים "( בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחההשבהסכום מעבר לתמורה המופחתת )להלן: "
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תהא זכאית  מועצהועד למועד ההשבה בפועל, וה ת, ממועד תשלומםלצרכן וריבית מכסימלי

ם סכו רבות כלל זה ו/או כל דין,על פי הסכם  לקבלןחוב תמכל סכום שלקזז את סכום ההשבה 
על פי פסיקת ערכאה עקב הקביעה על קיומם של יחסי עובד מעביד  הקבלןזכאי  יהא ול

 מוסמכת כאמור.
בגין כל סכום שתידרש לשלם  מועצהפות את המתחייב הקבלן לשמבלי לגרוע מהאמור לעיל,   (4)

 יומם של יחסי עובד מעביד.עקב קביעה כאמור בדבר ק
 

 כספיםעיכוב  .77

 
שמגיע ו/או ת תהיה רשאית לקזז ו/או לגבות ו/או לעכב תחת ידה כל סכום רשוכי הים בזאת כהקבלן מס

 מקור אחר. רות אחרת או מכלחוזה זה והן בגין כל התקש שיגיע לה מאת הקבלן הן בגין

 

 הפרה יסודית .78

 

, 52, 50, 49, 48, 46, 44, 27-39, 25, 24, 22, 21, 17, 16( , 3) 12, 9, 8, 5הפרתם של אחד או יותר מסעיפים 
 תחשב כהפרה יסודית של ההסכם. ,81, 80, 76,79, 73, 70, 69, 66, 64, 61, 57, 56

 

 יחסי הצדדים .79

 

ה ו/או החברה המנהלת לבין הקבלן יחשב הקבלן כקבלן ין הרשות המזמינבכל הקשור למערכת היחסים ב .1
רה בו יקבע מק בכל לן בלבד.בן הינם עובדי הקבד והעובדים המועסקים על ידי הקבלעצמאי ולא כעו

למי אחרת לגבי הקבלן ו/או מי מעובדיו או בכל מהקרה בו תחויב הרשות המזמינה בתשלום כלשהו 
יפצה וישפה הקבלן את הרשות המזמינה בכל ( לעיל, 2)  76ף רוע מהאמור בסעימבלי לגמעובדי הקבלן, 

כן בהוצאות המשפט ר וכאמומתביעה  הכתוצא( לעיל, 2) 76בסעיף תחוייב מעבר לנקוב  יאה סכום בו
 ובשכ"ט עו"ד.

 

יהיו  הינם עובדיו בלבד וכי הם  התחייבויותיוהקבלן מצהיר ומאשר בזה כי העובדים שיבצעו מטעמו את  .2
ם הכרוכים וראותיו, פיקוחו והשגחתו המלאים והוא יישא בכל ההוצאות והתשלומינתונים לה

במכרז ועל לפי כל דין, הכרוכים ים פורטתנאים המההניכויים על פי בהעסקתם, לרבות בתשלום 
 בהעסקתם.

 

הוראות החוק העבודה והתקנות על פיהם,  הוראות חוקי הקבלן מתחייב למלא, כלפי כל עובדיו את כלל .3
, חוק שעות עבודה  1987 –ימות כיום וכל הוראת חוק שתחוקק, לרבות חוק שכר מינימום התשמ"ז הקי

, חוק  1950 –, חוק חופשה שנתית התשי"א 1976 –ו של"לה תק דמי מחו, ח1951 –תשי"א ומנוחה ה
 –גנת השכר תשי"ח , חוק ה1964 -ולעובד תשכ"דשווה לעובדת , חוק שכר 1954 –עבודת נשים התשי"ד 

וסח משולב( וחוק ביטוח בריאות , חוק הביטוח הלאומי )נ1983 –, חוק פיצויי פיטורין תשכ"ג 1958
 . חר המחייב את הקבלן וכן כל חוק אחר שיחוקקק אל חווכן כ. 1994 –כתי התשנ"ד ממל

 

הקיבוציים מים הקבלן מתחייב לקיים כלפי העובדים המועסקים על ידו במסגרת חוזה זה את כל ההסכ .4
 נטיים לביצוע השירותים.ההרחבה שיחולו על הקבלן ועובדיו, ככל שיחולו, במועדים הרלבצווי ו

 

, על פי דרישתם, על פי שיקול דעתם הבלעדי, דו"ח ובו ינההמזמרשות יג העביר לנצהקבלן מתחייב לה .5
 זה. במסגרת חוזהתים פירוט שמם של העובדים כן תלושי שכר שלל העובדים המועסקים בביצוע השירו

 

ורטת בטבלת התוספות  הנוספות הקבלן מתחייב לקיים כלפי עובדיו את הנחיית החשב הכללי המפ .6
 להלן:הנחיית החשב הכללי"(.באוצר, כפי שתעודכן מעת לעת )לי הכל החשב ן שלובדי קבלהמשולמות לע
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חתום בידי לן, רו"ח של הקבשור חודשים, אי 6-המזמינה אחת ל מועצהלבנוסף לאמור לעיל יעביר הקבלן  .7
זה תשלומים החלים עליו לפי חוקי העבודה וחומורשה חתימה של הקבלן, בדבר עמידתו בכל החובות וה

ים במסגרת חוזה זה לפיו לעובדים כאמור, שולם לפחות שכר המינימום הקבוע עסקהמו ובדיםי העזה כלפ
כמים חבה וההסההר עבודה, צוויקי הבחוקר וכן כל התשלומים וההפרשות כמתחייב מהוראות חו

 הקיבוציים הרלוונטיים לענף.

 

 הרשות ו/או לחבר המועצה העדר קירבה לעובד .80

 
 מצהיר בזאת כי :הקבלן 

 בן או בת, ואף לא סוכן או שותף . : בן זוג, הורה,ואין ל ועצהמת הועצרי מין חבבא. 
אחוזים בהונו או ברווחיו רה העולה על עשחלק אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם ב. 

 ראי בו.או שאחד מהם מנהל או עובד אחרז וגשה ההצעה למכשל התאגיד באמצעותו ה
 או סוכן העובד ברשות . ותף, ש זוג –בן  ואין ל ג.
 

 

 עובדים זרים .81

 (2/2011נים מס' לי של משרד הפ)בהתאם לחוזר המנהל הכל

עובדים זרים, למעט מומחי חוץ העבודות נשוא ההסכם  ידו לצורך ביצועהקבלן מתחייב כי לא יועסקו על  .1
תעסוקה תקף תר ם היה, שברשותזרים שהם תושבי האוטונומיה ביהודה שומרון וחבל עזמעט עובדים ול

הזוכה ובין אם ע"י הקבלן  ןיבין בעקיפין, משירות התעסוקה לעבוד בישראל, וזאת בין במישרין וב
 כל גורם אחר עימו יתקשר הקבלן הזוכה. ם, קבלן משנה אובאמצעות קבלן כח אד

 

 זה: ןלעניי .2

 
  :עובדים זרים

ומרון וחבל עזה, שברשותם היתר וש הודהונומיה ביעובדים זרים, למעט עובדים זרים שהם תושבי האוט
ליהם חל פרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת ד בישראל, ושעתעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבו

 . 1994-ההסדרים כלכליים והוראות שונות( )תיקוני חקיקה(, תשנ"ה ואזור יריחו )עז
 
  ה חוץ:ומחמ

 תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה:

תושב שירות לאותו כח אדם או מתווך כח אדם, כדי לתת ראל שאינו קבלן יש תושבן על ידי הוזמ .א
 חודית. יחום שבו יש לתושב החוץ מומחיות יישראל בת

 בישראל כדין. שוהה  .ב

 דית. כל תקופת שהותו בישראל הוא עסק בתחום מומחיותו הייחוב .ג

יים השכר הממוצע פעמלת מאינה נופ קו בתחום מומחיותו, תשולם לו הכנסה חודשית אשריסובעד ע .ד
 לסטטיסטיקה.  במשק למשרת שכיר, כמפורסם באתר הלשכה המרכזית

 

תנאי ההסכם ותהווה הפרה יסודית של הווה אי עמידה בהעסקת עובדים זרים בניגוד להתחייבות כאמור, ת .3
 הסכם ההתקשרות. 

 

ן בכתב, מקצועיים זמיי המשרו על ידהעסיק עובדים אזרחי ישראל ו/או עובדים אשר יאוב להקבלן מתחיי .4
ך בחוזה, ובעבודה שלביצועה יש צורך מועד הקבוע לכואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודה תוך ה

ור. כאמון או היתר כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישי יון או היתר לפיברישום, ריש
עובד מטעמו ובכל דרג ולקבלן לא  של רחקהחלפה או הלמפקח מטעם המזמין זכות להורות לקבלן על ה

 תעמוד הזכות לערער על כך.

 

 טלבו .82

 

 קנסות  .83
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התראה בע"פ  שניתנה לואחר לל ידו, עהפרה לא תוקנה וההחוזה ע"י הקבלן, מהוראות במקרה של הפרת תנאי 

ת, אחר דרך חוקיתשיקוזזו מהתמורה המגיעה לו ו/או בכל עליו קנסות  רשאית להטילתהא  מועצההובכתב 
 :מועצהלפי בחירת ה בעל פה ו/או בכתב ,לקבלן , בכפוף למתן זכות טיעוןלהלןבשיעורים המפורטים בטבלה 

 
 על פי כל דין.  מועצהזכאית ה לכל סעד אחר לו הקנסות להלן הינם בנוסף

 

 פרה הה
 

 קנס מוסכם 

"י , לפני קבלת אישור חתום בכתב עהעבודה לקבלן משנה העברת ביצוע

 מועצהשל המה החתימורשי 

 פרויקטלכל ₪  5000

 שח על כל יום. 1000 או אי הסרת שלט בתום הפרויקטו/אי התקנת שלט בתחילת הפרויקט 

 ₪ לכל יום. 2000 .ת הציבורוחופגיעה בנאו /מפגע וה שגרמה לביצוע עבוד

בתוך הזמן , הנדרשו/או בסכום המדויק בנוסח ע יצובערבות  אי המצאת
הראשונית, ביצוע ההן לגבי ערבות ס יחול הקנ. זהע לכך בחושנקב

, ספציפיתערבות ביצוע לגבי כל וזה והן הנדרשת עובר לחתימת הח
תחלת עבודה לעבודות צורך הוצאת צו הלשהקבלן יידרש להמציא 

 . יהתמחות המשנ, ו/או מכח זכייתו בהליך הנוספות

 איחוריום לכל ₪  1,000

 ₪ לכל יום 2,500  דהעבויום רה באותו אי פינוי פסולת שהצטב

לפי דרישות סעיף  מהאתר, שאינם נחוציםאו ציוד /אי סילוק חומרים ו

 לחוזה  46ף , וכן אי עמידה בהוראות סעילחוזה 43

 ₪ לכל יום  1,500

( 7)42ישת סעיף וסמך לפי דרביצוע עבודת חשמל ללא ליווי חשמלאי מ

 לחוזה 

 ₪ למקרה  1,000

 לןלהראה  קויים בהוראות הבטיחותלי בגיןנוספת ות רשימת קנס

 בצו שנקבע כפי יקוייםבביצוע תיקון הל "ז ביצוע העבודה אולוב עיכוב

 המנהל וא המפקח עי נקבעש כפי או העבודה התחלת

 יום לכל ₪ 1000

 מהיקף העבודה 10% לבצע עבודה שהוזמנה ין במשתמע, הקבלן, בין במפורש ובסירוב 
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 בטיחותות הוראין הפרות קנסות בג

 חוסר/ או בלתי מאושרתיאור הליקוי/ פריט פגום/ 
בש"ח  למקרה בודד, נסובה הקג

 כולל מע"מ
ובע מגן וציוד נוסף לפי כדה זוהרת, נעלי עבודה, אפוציוד מגן אישי כולל 

ים, כפפות, מגיני ברכיים וכו' מגיני אוזניהצורך: משקפי מגן, נשמית 
 )לפריט(

500 

  500                 או רישיון נהיגה ע"י עובד./ת וזהו יאת תעודתאי נש
  1,000              לא תקין/לא לפי תוכנית/ תמרור פגום. תנועה הסדר

סר בפנס מהבהב צהוב "צ'קלקה" על כלי רכב עבודה מיכליות תקלה/ חו
 .וצמ"ה

             1,000  

  1,000              שימוש בכבל מאריך לא תיקני לחשמל.
  1,000              חשמלי פגום. שימוש בכלי עבודה ידני או

  1,500              יידת(נהיגה ללא רישיון נהיגה מתאים לכלי. )כולל מכונה נ
. ביחידות קצהשימוש לקוי במעקה בטיחות זמני, כולל שימוש לקוי 

 )ליחידה(
             1,500  

עיצוב הגדר ושילוטה, כולל מעבר לא לל , כוהולכי רגלפגם/תקלה בגדר ל
 בטוח להולכי רגל. 

             1,500  

  1,500              תקלה / חוסר בצופר אזהרה בנסיעה לאחור.
  1,500              דומה(יצירה ו/או אי פינוי מפגע סביבתי. )רעש/ליכלוך/אבק וכ

  2,500              בודהבטיחות בעה קבלן כנדרש בתקנותאי הצבת שלט 
ינם מוסמכים לכך. )לכל דים שאעבודה בגובה בניגוד לתקנות/ ע"י עוב

 עובד(
             2,500  

  2,500              סר רישום ביומן/ פנקס כללי/ תיק הדרכות.ישום לקוי או חור
  3,000              חידה(ה / משטחי מעבר. )ליפיגומים/ סולמות / משטחי עבודליקויים ב

-דיפון או תא הגנהעי או מ' ללא שיפוע טב 1.2עובד בחפירה שעומקה מעל 
 (בלי אישור בכתב מיועץ קרקע. )לעובד

             3,000  

בשילוט מ' שאינה מסומנת/מגודרת/משולטת  0.5תעלה שעומקה מעל 
 ה מתאים.אזהר

             3,500  

  4,000              ת מנהל עבודה מוסמך לפרויקט.כחוא נוו לילה ללביצוע עבודת יום א
  4,000              ת לילה ללא תאורה ראויה.ע עבודביצו

  4,000              יגה מתנאי היתר העבודה.ללא היתר או חר עבודה
  1,000-4,000  ות. )גובה הקנס נתון לשיקול דעת הפיקוח(מחייבתקנות עבודה בניגוד ל

ע בטיחות באתר בזמן שלא מתקיימת בו עבודה. )גם באתר מפגארת הש
 דר(מגו

             5,000  

  5,000              אי קיום הוראת נציג המזמין.
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 :באנו על החתוםלראיה ו 

 

 "י:הקבלן ע       ע"י: רן מקומית קדימה צו  מועצה

 : מועצהראש ה

 

___________________    ____________________ 

 

 : מועצה ה זברג

 

___________________    _____________________ 

 

  

 

 

 הקבלןמטעם  אישור עו"ד

 

 

 _______________ ת.ז. _________________  ה"האשר כי _____________ מאני הח"מ ___

 כם זה. והוא חתם בפני על הס )הקבלן(____________________ימה מטעם __תח י/מורשה  ם/הינו

 

 _________________     _______________ ך:_תארי

 ת עו"ד חתימ                

     

 

    

  מועצהיועמ"ש ה אישור

 בהנחה שהעובדות בו נכונות ובכפוף להרשאה תקציבית.סכם ריני מאשר את ההה

 

 _________________                                            _          __תאריך:_______

 מועצה חתימת יועמ"ש ה       
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 נספח א' 
 מפרט השירותים 

 יוחדיםים כלליים מאתנ -אמסמך 
 ממכרז/חוזה זה  המהווה חלק בלתי נפרד 

 

ת  הם אלה שבהוצאת הוועדה המיוחד -כולל "אופני המדידה והתשלום"  -ל המפרטים הכלליים כ
בהשתתפות משרד הבטחון, משרד הבינוי והשיכון וצה"ל, בהוצאתם האחרונה והמעודכנת. 

 המפרטים הידועים בשם "הספר הכחול" 
 
 

 ן להצהרת הקב

אם והבין את תוכנם, קיבל את כל כי קרוהמפרטים  בחתימתו מצהיר הקבלן כי ברשותו נמצאים
 ת העבודה בכפיפות לדרישות המפורטות בהם ההסברים אשר ביקש לדעת, וכי יבצע א

 

 

 

 

_________________________                __________________________ 

 תימת הקבלן ח תאריך         

 
 

 
 מפרט טכני מיוחד   1 -אמסמך 

 תאור העבודה  
 

 .   . צורן  –מועצה מקומית קדימה  איטום גגות ב עבודות  יבוצעו    הנ"ל  הפרויקט במסגרת  
 

 רשימת מסמכים שמחייבים את הקבלן לפי הפירוט כדלהלן :   .1
 
 ים  ישראלי  ם תקני .א

 חומרים  ת של ה דוגמאו .ב

 האחרונות שבתוקף .   –בעבודה  וגיהות נות בטיחות  תק .ג
 

 בעבודות  קשורים רויות והתנאים ה על הקבלן לבקר במקום ולוודא את האפש א. .2
השונות לפני הגשת הצעתו . עליו ללמוד את תנאי הגישה למקום , את אפשרות  

את חומרים  ולת , הכנסת והוצ ספ הכנסת והצאת חומרים לתוך הבניין , פינוי 
 ידיים ככל שיידרש בעבודה זו ולא ישולם עליהם בנפרד.   בעבודת 

 
י חברת הביטוח  חתום ע" מת ההסכם אישור על הקבלן הזוכה להמציא עם חתי ב.

 .  ומהווה חלק בלתי נפרד ממנועפ"י נספח "אחריות וביטוח" המצורף להסכם  
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ית עבור כל  אחרא עירייהאין ה עוברים ושבים ,   , על הקבלן לבטח את עובדיו , תלמידים  .3
שר  נזק או תאונה שייגרמו לעוברים ושבים או לתלמידים בזמן העבודה . כל אחריות בק

הכל על פי תנאי הביטוח ואישור החברה המבטחת    ן בלבדעל הקבלעם זה מוטלת 
 .המצורפים במסמכי המכרז

 
 משך הביצוע   .4
 

   עם ואם שיתוח הזמנים י לל פרז/ חוזה זה עכמיש לסיים את כל העבודות נשוא 
 .  לאמור בחוזהבנוסף ,והנהלת בית ספר המזמין 

  
 

 שעות העבודה   .5
 

בכדי לסיים את  יידרש ככל ש עות העבודה הרגילות ובדים גם אחרי ש על הקבלן להעסיק ע
הכל בתיאום עם הנהלת בית הספר  העבודה במועדה , ללא תוספת מחיר עבור סידור זה . 

 ורשת עמל .  
 
 

 דה  העבו תכואי .6

 
ב העבודה , לתנאים הטכניים הכלולים בתיאורי העבודה  בכל השאלות הנוגעות לטי

שבונו  חייב לתקן על ח או ב"כ . הקבלן הפרויקטמנהל ע דעתו של ולביצוע העבודות תכרי
או ב"כ , בכל זמן  מנהל הפרויקט וללא תשלום נוסף , כל עבודה או חלק ממנה שיפסלו ע"י 

 ופית של ה"עבודות" . סה קבל שהוא , עד ל 
 
 העבודה   ניקיון מקום .7

 
 ת .  ת וברמה יומיומיעל הקבלן לדאוג לניקיון שטחי העבודה ופינוי הפסולת בצורה שוטפ

למסור את מקום העבודה נקי ובלי שיירי חומרים  בודות , על הקבלן אחרי גמר ביצוע הע
 .    בחוזה וראמלבנוסף , ולכלוך . פינוי המקום ייעשה על חשבון הקבלן

 
   םרימאספקת חו .8

 
מנהל  העבודות בחומרים מעולים שיאושרו ע"י הקבלן מתחייב להוציא לפועל את 

או   רויקט מנהל הפהקבלן ישתמש בחומרים שלא יאושרו ע"י ו ב"כ , במקרה ו א הפרויקט 
או ב"כ רשאי להפסיק  מנהל הפרויקט ב"כ , או שלא לפי דוגמאות מאושרות על ידו יהיה 

נים יבוצעו  תיקוכראוי . ה אעבודה שהוצאו לפועל שלהי קודה ולצוות על תיקון חלאת העב 
 .  ע"י הקבלן ועל חשבונו

בודות  צאה מכך יהיה באחריות הקבלן לתגבר את קצב העוחות הזמנים כתוכל עיכוב בל 
 על מנת להשלים את הפערים .  

 
 כמות עובדי הקבלן   .9

 
לשביעות   להוים בעלי רמה מקצועית מעהקבלן מתחייב להעסיק בביצוע העבודות עובד

ו של  או ב"כ יהיה רשאי לצוות על הרחקת מנהל הפרויקט  כ . האו ב" מנהל הפרויקטרצון ה 
 העבודות .  מצא על ידם כבלתי מוכשר להוציא לפועל את יר  כל עובד אש
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הקבלן יעסיק צוות אנשים במספר כזה אשר יבטיח התקדמות העבודה בהתאם ללוח  
א יקטין  . הקבלן לא יפסיק את העבודה לב"כ  או מנהל הפרויקטיעות רצון הזמנים ,ולשב

מנהל  לכך מאת קבל אישור בכתב את צוות העובדים ולא יעזוב את המקום בלי שי
 או ב"כ לקבלן בכתב .  הפרויקט 

 
 לוח זמנים   .10

 
מנהל  הקבלן מתחייב להמציא טרם התחלת ביצוע העבודה טבלת זמנים לאישור ה

   .   בנוסף לאמור בחוזה,  "כ או ב הפרויקט 
 

 תיקון נזקים   .11
 

מנהל  שיורה  למקום העבודה ינקה הקבלן את הבניין והאתר כולל פינוי כל הפסולת  בתום
קוי השטחים , הכל לשביעות  מרי עזר וכו' . יישור וני, אשפה , כלי עבודה , חו   ויקט הפר

ודה  ב הע רמוכים לאת . סעיף זה חל גם על השטחים הסמנהל הפרויקטרצונו המלאה של 
עבודות הקבלן . הפעולות הנ"ל תהיינה על אחריות ועל   שעלולים להיפגע תוך כדי ביצוע

 .   חשבון הקבלן 
 

 
 היקף העבודה שינויים ב  .12

 
או ב"כ רשאים לעשות שינויים בדרישות וסוגי העבודות , ולדרוש לבצע   מנהל הפרויקט 

חלק מהן , בכל מקרה   או ותות מסוימ העבודות עבודות נוספות או לדרוש לא לבצע עבוד
היקף  להקטין או להגדיל הזכות  מזמין לאו ב"כ לקבלן בכתב . מנהל הפרויקט כזה יודיע 

   .בנוסף לאמור בחוזה,  דות והחוזה לפי תנאי החוזהוהרכב העבו
 

 פיקוח   .13
 

או ב"כ רשאים לגשת למקום ביצוע העבודות בכל עת כדי לקיים פיקוח   קט מנהל הפרוי
ח שהקבלן יקיים את החוזה במלואו בכל  עבודתו של הקבלן , פיקוח זה מכוון להבטי  על

 שלביו .  
  ותפן את הקבלן מהתחייבויותיו הכלולו משחרר בשום אואו ב"כ אינ מנהל הפרויקט 

 ב העבודות המבוצעות וכל דרישות הבטיחות .  אחריותו לטי  ת ה ,ואינו מקטין אז בחו
 

 קבלת עבודות   .14
 

או ב"כ   מנהל הפרויקטלב"כ . ו א  למנהל הפרויקטקבלן ) בכתב( דות יודיע העם גמר העבו
קבלתן בכתב . על   שות הביצוע יאשריבדוק את העבודות ואם ימצאו מתאימות לדרי

יים כלשהם הנובעים מעבודתו  בדיקת העבודות , אם יתגלו ליקו  בעת  כחהקבלן להיות נו
תוך לוח זמנים שיקבע   או ב"כ ויקטהפר  מנהלשל הקבלן יהי עליו לתקנם לשביעות רצון 

   .בנוסף לאמור בחוזה,  מנהל הפרויקט   ע"י
 
 
 
 
 



72 

 

_______________ 

 יעתימת המצח      

 מיופה כח של הקבלן   .15
 

או ב"כ המוסמך ימצא תמיד במקום העבודה , בהיעדרו של   תחייב שהוא עצמוהקבלן מ
כ בכתב מי הבא במקומו , המוסמך להיות  או לב" למנהל הפרויקטו להודיע י על לןהקב

או   קטאישור מנהל הפרוי קבלת הוראות . מינוי מיפה כוח זה טעון מראש מיפה כח לשם 
   .בנוסף לאמור בחוזה, ב"כ

 

 וכתבי הכמויות   המפרטיםהתאמות  .16
 

הקבלן מתחייב לבדוק אם ישנה התאמה בין הספציפיקציות לבין דרישות המציאות  
כדי ביצוע בא כח   , ובין הוראות שתהיינה מידי פעם תוךמם, בינם לבין עצעצמם םרטיבמפ

 .  מנהל הפרויקט
 ה .  ד מה כנ"ל לפני ביצוע החלק הנדון של העבועל הקבלן להודיע על כל סתירה או אי התא 

הודיע הקבלן כנ"ל , ויתגלה איזה חלק מהעבודות הנ"ל הוצא לפועל שלא  במקרה שלא 
  מנהל הפרויקט . על חשבונו לפי דרישת עליו לתקן עבודה כזו  היהי כראוי , 

 
 

 היקף העבודה   .17
 

רשימת עבודות   יקט מנהל הפרו מהמזמין ו/או לפני תחילת העבודה על הקבלן לקבל 
מפרט הטכני וכתב הכמויות . עבודה שתבוצע ללא  יפים המצוינים בלביצוע בפועל לפי הסע 

  ולא ישולם עבורה  רלא תוכ ,עבודה חתומהלהזמנת אם ובהת  קדם המוזכר לעילואישור מ 
 .   המור בחוזבנוסף לא , 
 

דרוש מהקבלן לערוך בדיקת טיב  י שמנהל הפרויקט נוסף לתנאי החוזה מודגש כאן ב .18
לדרישות  ע"ח קבלן בהתאם  כתמוסמדה מעב ע"י   וכמות החומרים וכן טיב העבודה

 .  המזמין
 המוצרים .  בדיקות ייערכו לטיב 

 
 .   ין זמ המ  העבודה תבוצע לשביעות רצון .19

 
הזכות לבצע   למזמיןות הינן משוערות והכמויתב יעות בכות המופ ימודגש בזאת שהכמו  .20

לום  תוספת תש. הקבלן לא יהיה זכאי במקרה כזה ל ושינויים בכמויות אלו לפי בחירת 
) הגדלה או הקטנה  ללא מגבלהדלו או יקטנו ר לתמורה גם אם השינויים בכמויות יגמעב

 של היקף העבודה( .  
 

 בונות חלקיים  שח .21

 
על פי מספור  יגיש גם כתבי כמויות ) מצטברים(  ש למפקח הואיגי שהקבלן ןעם כל חשבו 

 . בנוסף לאמור בחוזה, הסעיפים המופיעים בחוברת המכרז
 

 לביצוע פות בין מסמכים עדי .22
 

 במפורט במפרט הטכני , יהיה סדר העדיפויות לביצוע כדלקמן :   לגרועמבלי  
 
 הוראות המפקח ביומן העבודה   .א
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 מיוחדים  ם ה המפרטי .ב

 ניות  ותוכ  פרטים .ג

 מויות  הכ בכת .ד

 המפרט הכללי   .ה
 בנוסף לאמור בחוזה 

 
 

 
 עדיפות מסמכים לצרכי מדידה ותשלום  .23

 
שיטות המדידה המפורטות במפרטים   נה ותשולמנה לפיתימדד  עבודות חריגות  .א

א אם כן צוין  , אללליים ותכולת המחירים תהייה גם היא לפי המפרט הכללי הכ
   . בנוסף לאמור בחוזה ,   ןיוחד להלבמפורש אחרת המפרט המ

 
היא  טת בכתב הכמויות  ששיטת המדידה תהיה מפור הבנוסף לאמור לעיל , בכל מקר .ב

בנוסף לאמור  ,  ו/או על האמור במפרט הכללי  ור במפרט המיוחד תהיה עדיפה על האמ 
 .  בחוזה

 

יר יכלול את כל האמור  א מקוצר ותמציתי אך המח התיאור בכתב הכמויות הו .ג
 דים והתוכניות .  ים הכלליים , המפרטים המיוח במפרט 

 

ב הכמויות היא תתווסף על האמור  ת תכולת מחיר תהיה מפורטת בכקרה שמל בכ .ד
 במפרט המיוחד .  ו/או על האמור   הכלליבמפרט  

 

בכל מקרה של סתירה ו/או התאמה ו/או דו משמעות ו/או פרוש שונה בין התיאורים   .ה
דיפויות לביצוע העבודות מחד ולצרכי  סדר הע והדרישות במסמכים השונים , ייחשב 

הסטנדרטי של מדינת ישראל נוסח    המאידך , בהתאם למפורט בחוז שלום תו דה מדי
 .   3210מדף  התשנ"ו

 

 בדיקת דגימות דמי   –כה והמלא ב החומרים טי     .24

אחוז( מסך  ) אחד וחצי  1.5%ל הקבלן נקבעו בשיעור בדיקת דגימות החלות ע דמי  .א
 ענה לפי סעיפי בקשה להצעת מחיר זו .  וצשתב כל העבודות 

 :  גרת דמי הבדיקות הנ"ל במס  תתחשבנה ככלולו ות להלן לאהמפורט   אותההוצ  .ב

 רות האספקה . ים לקביעת מקוהמיועד  קדמות של חומריםדמי בדיקות מו .1

 דמי בדיקות אשר הקבלן הזמין למטרותיו ) נוחות בעבודה , חסכון וכו'(   .2

בלתי מתאימים לדרישות ומלאכות אשר יימצאו   דמי בדיקות של חומרים  .3
   . הז החו

 תחלנה על הקבלן בכל מקרה .   יל ,על  1-4ההוצאות הנזכרות בסעיפים  .4

שתבצע את הבדיקות  זכות לקבוע את המעבדה ומרת לעצמה את ההעירייה ש  .ג
רע מאחריותו של הקבלן לגבי טיב  ת זו יגימוש בזכושהש יצוען מבלי ולהזמין את ב 
 בסעיפי ההסכם.  כנדרש  –  מלאכההחומרים וה 

ת דמי הבדיקות  אהעירייה רשאית לשלם הסכמתו לכך שאת מביע בזה  הקבלן   .ד
 ן .  תולחייב את חשבון הקבלן תמור

יב להשתמש בחומרים ובמוצרים של מפעלים בעלי תו תקן או סימן  הקבלן מתחי  .ה
חיד  רן ים קיים רק יצבה זו לא חלה על מוצרים וחומרים שלגביההשגחה . חו

חומר  ייב ן השגחה . בכל מקרה חסימי תו תקן או בעלי שמצוריו וחומריו הינם בעל
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או סימון  דרישות תו התקן  הות מוד בדרישות המפרט באם אלה גבו מוצר לעמ או
 גחה המתאים .  הש

 . בנוסף לאמור בחוזה
 

 
 דרכי ביצוע , לוח זמנים ומשך ביצוע      .25

 
 כללי   .א

ב בדבר  המפקח הצעה בכתדה , יגיש הקבלן לאישור שבוע מתאריך צו התחלת עבותוך 
ף  שאר האמור בסעי סתם וכו' . כלת משאבים ,פריצאהק ם ,הזמנידרכי הביצוע ולוח 

 ללא שינוי .    רבתנאי חוזה נשאהנ"ל 
 

 לוח זמנים   .ב

 כללי   .1
, נדרש הקבלן להכין לוח זמנים כמפורט  ויקט וע הפר מלאה בביצלצורך שליטה 

יטי . את לוח  כיל סימון נתיב קריו PROJECT – MSמוחשב הלו"ז יהיה מלהלן . 
דה שיוצא לקבלן ע"י  ו העביום ממועד הצו להתחלת  7ן תוך קבלהזמנים יגיש ה

 .   מור בחוזהבנוסף לא ,  רייההעי
 

 ע  לוח זמנים מפורט לביצו  .2
רט לביצוע יהיה ערוך בשיטת רשת ויכלול את כל הפעילויות  לוח הזמנים המפו 
ביצוע בכפפות להוראות  תר ומחוצה לו , ויתבסס על יות באהראשיות והמשנ

  ים נתבים במכרז זה . לוח בזמ יצוע המוכהב  פות לשלבי פרטים ובכפיהתוכניות והמ 
ברמה של ימים . כמן  מנים יפורט זל . לוח ה שך הביצוע הנזכר לעישתרע על פני מי

 בלוח הזמנים מועדי אספקה של פריטים מיוחדים .  כן , יכללו 
ים הנ"ל ייבדק ע"י המפקח ולאחר שייבדק ויאושר על ידו ולאחר  הזמנלוח 

לק  ו( יהווה ח רש ד) במידה ויי נ"ליים שיידרשו ע"י הינוו התיקונים והששיוכנסו ב 
 רד מחוזה זה וישמש למעקב אחרי התקדמות העבודה בכל שלביה .  תי נפבל
ע ובכפיפות  ת לוח הזמנים הנ"ל ועדכונו מעת לעת בהתאם להתקדמות הביצוהכנ

 , יהיה על הקבלן ועל חשבונו הבלעדי .  להנחיות המפקח 
ו(  ) אם יהי ת וו/או הקדמ בלן לפיגורים יחסות הקתי ל ה הזמנים , כולעדכון לוח 

יגורים , יוגש למפקח מידי חודש , יחד עם  הפגבר על ל כל האמצעים להתוכול 
 .  חשבון החלקי ויהווה חלקי ממסמכיו 

ונות  הן במועדי ביניים של הפעילויות השות לוח הזמנים על הקבלן לעמוד בדריש 
 מועד הסופי .  והן ב

מכונות , ציוד  ל ש וש בכמות מספקת ו בהתאם לצורך שימולי הקבלן יקח בשיק
ע  נדרשת שהיא , כך שיוכל להיענות ללוח הזמנים ולשלבי הביצו וותים לכל פעולה צ

 פת .  ים , לרבות עבודות לילה ,וזאת ללא תמורה נוסהנדוש

 

כדי להגן על קירות הקיימים  , בבזמן ביצוע העבודות , על הקבלן לנקוט בכל האמצעים  .26
מן העבודה יהיה  רות כאלו בזבמידה ויפגעו קית הספר  או על קירות חיצוניים . יבתוך ב 

כלולה  עבודה זו הקירות שיפגעו העבודה הזו .   לתיקוןהכספית   על הקבלן לשאת בעלות
 שולם עליה בנפרד.  יבעבודת הקבלן ולא 

 
 הגנה על ריהוט , ציוד וכיו"ב .27
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  וכל יתר המטלטלין המצויים , ציוד  לריהוטקודם מתייחסות גם מהסעיף ה  רות כל ההע
 ם או ניידים .  ם הם מקובעיבית הספר בין א

 
 צוצות /גיצים  דות שיש הן אש / ניהוראות בטיחות לעבו .28

 
ו/או חיתוך בדיסק ו/או השחזה   לויהבמידה ובמסגרת עבודתו ישתמש הקבלן באש ג

   :קבלן שיקיים את כל ההוראות שלהלן יר הלצורך עבודות שונות , מצה
 
מטר ממקום העבודה באש גלויה ,   20נמצא ברדיוס של  הקבלן יבצע הגנה על הציוד , ה .א

 ו השחזה .  חיתוך בדיסק א
 

 העבודה תבוצע באמצעות : 
 אמים לעבודה המבוצעת .  התו ק"ג( מהסוג והכמות  3מטפי כיבוי אש )  -

 רש.  באמצעים ידניים אחרים בהתאם לנד -

 מערכות עזרה ראשונה  2 -
 

ו/או השחזה , יחזיק  או חיתוך בדיסק  קים בעבודה באש גלויה ובדים העוסובנוסף לע  .ב
ני עובדים נוספים המיומנים בעבודות כיבוי אש  הקבלן במקום העבודה לפחות ש

 ת עובדים אלו ציוד הדרוש לכיבוי .  ברשווודא כי בזמן העבודה יימצא וי 
 

ו חיתוך בדיסק ו/או  אש גלויה ו/ תחילת ביצוע עבודות בא לפניהקבלן יודיע למפקח  .ג
 . ות המפקח ב למלא אחר הורא השחזה ומתחיי

 

יצת  ת הבאות :יודיע למפקח במקרה של פרהקבלן יפעל בהתאם להוראות המיוחדו .ד
 אש .   לכיבוישריפה במהירות 

הפסיק את עבודות הקבלן בכל מקרה של אי מילוי הוראות  ות ללמפקח הזכ
ן לא תהיה כל טענה או תביעה נגד  לת הנ"ל ו/או מהוראות המפקח , ולקבוראו מהה 

 הפסקת עבודה כאמור .   המזמין במקרה של
 

 בנוסף לאמור בחוזה 
 

 
 נאי העבודה  הכרת האתר , סביבתו ות .29

 
ת הצעתו .  י הגישה אליו בטרם יגיש אעל הקבלן לסייר באתר ולבדוק אותו ואת תנא

בודות בשום חלק של האתר . כ"כ  ן העתשומת לב הקבלן מופנית לעובדה שאין לפגוע בזמ
 בתוכו .   בשטח שמחוץ לאתר ולא ות ההכנה השונות בצע את עבוד ליש 

 
   שמירה .30

 
  , אם יקרה קלקול , אבידה או  ל הציוד , החומרים והמבניםהקבלן חייב לדאוג לשמירה ע

טח  , ציוד , כלים ומכשירים שהונחו ע"י הקבלן או בידיעתו בשגניבה למבנים , חומרים 
על הקבלן לנקוט  ול על המזמין . חריות לא תחאבנה , יישא הקבלן בכל ההפסד ושום המ

 .  בנוסף לאמור בחוזה , עי הזהירות הדרושיםבאמצ
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 שטח התארגנות   .31

 
על ידי המפקח . על  אך ורק במקום שייקבע  קבלן באתר העבודה יהיהרגנות ה שטח התא 
ישור  א לקבלתבל מראש אישור המפקח למיקומם של המתקנים השונים ולדאוג הקבלן לק

 . לי הנדרש הרשויות המוסמכות
 

 ור גיד .32
 

, מחיצות ושערים סביב המגרש להפרדתו  על הקבלן להקים באתר על חשבונו גדרות 
 בור  משטחי הצי 

דה .  קים ולפי תקנות משרד העבות הרכוש , הכל בהתאם לחוולהגנה על בני אדם ולהגנ
פרד  קבלן . הנ"ל לא ישולם בנעלות הבגמר העבודה יפורקו כל הנ"ל ע"י הקבלן ויישארו בב

 כלול את ההוצאות בקשר עם זה במחיר ההצעה .  בלן לקועל ה
 

 עבודות נוספות שאין להן ביטוי בחוזה   .33
 

נוספות שאינן כלולות  ביצוע העבודה , עבודות  כי במידה ויידרשו במהלך  בזאת מוסכם
קל" לעבודות  רון "דואינן מופיעות בכתב הכמויות , ישולם לקבלן מחיר בהתאם למחי

 .   15%י למועד הביצוע ובל מקרה עם הנחה של  העדכנ  שיפוצים( גדולות ) לא
 

 למיניהם , מתקני הרמה וציוד כלשהו פיגומים  .34
 

דרשים  , צבע וכיו"ב כוללות בכל מקרה את הפיגומים הנ שיקום הבטונים כל העבודות של
 בשם ביצוע העבודות ולא ישולם עליהן בנפרד.  

 
ות והגיהות ובמיוחד על  הבטיח   י והוראותעל כל חוק  אחריות לשמירהן חלה על הקבל .35

הספר . כל  ם של המשתמשים עוברים ושבים אחרים בחצר בית בטיחות העוברים ושבי
יה שום תוספת  לם על כל עבודה כזו או הקשורה אלקבלן ולא תשו האמור לעיל באחריות ה 

 . 
 

 הערות כלליות   .36

ל אופני  ( כולל ו וגדן הכחכללי לעבודות בניין ) הא מפרט הכל העבודות כפופות לנאמר ב .א
   המדידה , אלא אם צוין אחרת בסעיף .

ע"י    כללו סילוק הפסולת למקום מאושרכל עבודות הפירוק , ההריסה , הניסור וכו' י .ב
 יכה .  המקומיות לרבות תשלומי אגרות שפ  הרשויות

רקו בזהירות  , יפו  האלמנטים המפורקים הראויים לדעת המזמין לשימוש חוזר .ג
בשטח האתר ,במחסן שברשות  בשלמותם ואחסונם גיעה פ נת למנוע מירבית על מ

 מזמין .  ה

 בודות  העע והאלמנטים הקיימים בזמן ביצו רים כוללים הגנה על המערכות יכל המח .ד
, ריצוף וחיפוי , נגרות , מסגרות , חלונות ,  ) מתקני חשמל , תקשורת , אינסטלציה 

ל חשבונות ובאחריותו  היה עיק שייגרם תוח , ציוד וכו' ( כל נזים בפי משטחים וריצופ 
 של הקבלן .  

ם תקניים ואישורים  כללו עבודות בגובה במידה ויידרשו כולל פיגומיהמחירים י .ה
 ה .  לעבודה בגוב 
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יסודית ומושלמת באופן שוטף ומתמיד  כל המחירים יכללו ניקוי שטח האתר בצורה  .ו
 תחילת ביצוע העבודות .  לפני   ועד להחזרת המצב לקדמותו 

חינוך , לרבות  טת כל אמצעי הבטיחות הדרושים במוסדות  ו נקייכלל   םכל המחירי .ז
טוחה ומוחלטת  תלמידים לשטח העבודות בצורה ב  גידור , שטח האתר למניעת כניסת

חינוך לרבות אישור ממונה בטיחות מטעם הקבלן  הגידור יתאים לשימוש במוסדות   .
 קינות וסוג הגידור .  ן על תועל חשבון הקבל 

ירה של ביה"ס  בתנאים מיוחדים המתאימים לפעילות סדעבודות כללו יהמחירים   כל .ח
 ן .  לרבות מניעת רעשים והפרעות כלשה

התוכניות ,  המפרטים הטכניים ,   ק והפינוי יבוצעו עפ"י כלעל עבודות ההריסה , הפירו .ט
הכללי ) האוגדן הכחול(  המפרט  הנחיות המתכנן , היועצים , המפקח באתר והנחיות 

 הגורמים הנוגעים .  והתקנים במדינת ישראל תוך תיאום מלא עם כל וקים  חעפ"י כל ה ו

כתב של מנהל  אש וביב מרשל אלמנטי בטון כלשהם מחיפירוק , הריסה ו/א ניסור  .י
הנ"ל יבוצעו ע"י חיתוך /ניסור האלמנט בדיסק המיועד  הפרויקט והמתכנן . העבודות 

 נטים השונים במבנה .  והאלמ  בות המבנהתוכו , תוך שמירה על יציבטון בלחיתוך 

ך למוצר  שו"ע מאושר" פירוש הדבר שהקבלן מציע שווה ער בסעיפים בהם כתוב "או  . יא
מוצר .  כתב של המפקח ניתן להזמין את הק לאחר אישור ב בכתב למנהל הפרויקט ור

 האישור לשיקול דעתו של מנהל הפרויקט .  

 של המפקח .  ובכתב ישור מראש ללא א   ריגות ו/או תוספותודות חאין לבצע עב .יב

 

 .   15%תומחרו לפי מחירום דקל ובהנחה של  עבודות חריגות ) לאחר אישור( י . יג
של מנהל הפרויקט   ,יתומחרו ע"י ניתוח מחיר  לא מתומחרות בדקל שיפוציםות שעבוד 

 . 
יפים ממנה  או סע   המזמין שומר לעצמו הזכות להגדיל או להקטין את היקף העבודה .יד

   הסעיף .  עד כדי ביטול 
 

 ת עבודה ממשלתיות ועירוניות  תקנו .37
ות שנקבעו על ידי  יקנות את הוראות העבודה הממשלתיות והעירוני הקבלן ימלא בדי 
כל תביעות של   ודות ובטיחות הפועלים . לא תאושרנה לביצוע העב השלטונות בקשר

הי עקב  תינתן לו הארכת זמן כלש וכן לאהקבלן על סמך טענה שלא ידע את התקנות הנ"ל 
הקבלן חייב לדאוג על חשבונו   גרם על ידו מפאת אי מילואן של התקנות הנ"ל .ור שנח אי

 ויות השונות .  לפי דרישת הרש 
 

   עבודות במשמרות .38
הפרויקט ו/או המזמין להרות לקבלן  לצורך עמידה בלוחות הזמנים ,רשאי יהיה מנהל 

 פת .  יערך לכך וללא תמורה נוס קבלן י לעבוד לעבודה במשמרות וה 
 

 ל  שמ וח םמי .39
ת האחריות לבצע  ועל הקבלן מוטל אחראי על הספקות מים או חשמל היזם לא יהיה 

ראטור  מית ) מיכלי אגירה למים וגנמראש סידורים מתאימים על חשבונו לאספקה עצ
ניתוק  לחשמל ( . לא תוכר כל דרישה כספית או אחרת מצד הקבלן עקב הפסקות ו/או 

 . אמור בחוזהבנוסף ל, אן החשמל   המים
 
 

 טח האחסנה  ש .40
זאת בתיאום עם המפקח  אים לאחסנת חומרים , כלים וציוד ווא מקום מתלמצ  קבלן העל 

 .   הבנוסף לאמור בחוז ,  ובאישורו 
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 תיאום מועדים ושלבי ביצוע  .41

תר לצורך תיאום  סתכלות את תנאי השטח באהקבלן מצהיר כי בדק היטב , תוך עיון וה 
בעת   לו כי רז / חוזה זה וכי ידוערת מכסג ים במיצוע הנדרש תיו ושלבי הבמועדי עבודו

ם  ריחונה אחת עם ביצוע העבודה שלו יכולות להתבצע עבודות אחרות על ידי קבלנים אובע
 . 

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך תיאום ושיתוף פעולה עם כל הגורמים הנוגעים  
בלן לבצע  ל הקע , דתובתחום עבו בדבר ובכללם קבלנים אחרים אשר יבצעו מערכות שונות

ך  ות במקום זה כשיורה לו להשלים העבודות המפקח בשטחים אותיו בהתאם להור בוד ע
 ודתו .  קבלן אחר יוכל להתחיל בעב ש

בות מירבית בצורכי הפעילות הסדירה  תו תוך התחשדצע את עבו הקבלן מתחייב לב
 . שהוא וגמכל ס או הפרעות  למנוע תקלות ו/תו כדי קום ולעשות כמיטב יכולהמתנהלת במ

ת תקופת הביצוע עקב אי הבנות או  ינה כספית והן מבחינח לא תוכרנה כל תביעות הן מב
 .   חוסר תיאום בקשר לדרישות אלה

 
 בלות עבודה בשעות לא מקו  .42

יצטרך   הזמניםעקב הזמן המצומצם הניתן לקבלן לביצוע העבודה ועל מנת לעמוד בלוח 
 חשיכה .  ה   בשעותבלות ו/או בלן לעבוד בשעות לא מקוהק

הנוגעים בדבר , ללא תשלום מיוחד או תוספת   הגורמים םתיאום עהקבלן יעשה זאת ב
 לשהי .  מחיר כ

 ות הקבלן  ייבות ואחרים הוראות מחקיו .43

את  על עצמו שיטול  ע לביצולצורך ביצוע העבודות עפ"י חוזה זה ימנה הקבלן אחראי   .1
ן והבניה או מכוח חיקוק  כנו תח חוק המכו  כל החובות המוטלות של ממלא תפקיד זה 

 הו .  ש חר כלא

ת  הקבלן לקיים במלואן ובמועדן את כל התחייבויות המוטלות על מבצע העבודו על .2
רבות מסירת ההודעות  עבודה , ללשהו הקובע הוראות בעניין בטיחות בחיקוק כמכוח  

 הדרושות על פי החיקוק האמור או הנובעות ממנו . 

ת המוטלות על  וזה הקבלן נוטל על עצמו את החוב ה וז ח  עפ"י  ודותע העבלצורך ביצו  .3
  דה ) נוסח חדש(הבטיחות בעבוניה , מנהל העבודה והמעביד לפי פקודת מבצע הב 

העבודה  ה"( ולפי חוק ארגון הפיקוח על קודת הבטיחות בעבודפ" –) להלן   1970ש"ל ת
ת ,  ל התקנוות כוכן לפי כל דין אחר העוסק בבטיחות בעבודה לרב 1954תשי"ד  

ורסמו מכוחם בעתיד ויהיה אחראי לביצוע  ו/או יפ  מכוחם  ם שפורסמוההוראות והצווי
 בהם .   שיכללוק של כל ההוראות הכלולות ו/או מלא ומדוי

  מינויוו כן יהיה הקבלן אחראי לביצוע מלא ומדויק של הוראות הבטיחות ויודיע על כמ .4
מכוח כל דין , עם  דרש חרת ,כנות אשל מנהל הבטיחות למשרד העבודה או לכל רש

 מונה בטיחות כאמור.  לן חובה למנות מ תחול על הקב זאת במקרה שוהעתק למזמין  

טלים ו/או יחולו  ג שהוא שיהיו מומכל סו ריות וחובההמזמין מאחשחרר את הקבלן מ .5
עם בטיחות בעבודה ו/או שמירת העובדים ורווחתם כאמור לעיל ומתחייב  בקשר 

זק ו/או תשלום  נבור כל תביעה ו/או דרישה ו/או ין עאת המזמפות לפצות ו/או לש 
 שיידרש ממנו ו/או יוצאו על ידו לכיסוי כל האמור לעיל .  

ע לו שהמזמין או המפקח אינם "מנהל העבודה" המוגדר בחוק  ידו   בלן מצהיר כיקה .6
 תחול עליו .  האחריות המשפטית בגין בטיחות בעבודה ל  וכ

 . מיןזק הודעה למ תבחוק וימציא הע דרשה כנלי עבודמנה הקבלן יודיע על מינוי
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 מנהל עבודה   .44

וסה שזו  יב להעסיק על חשבונו הוא , מנהל עבודה ראשי , מומחה ומנהקבלן מחו .א
ה ויקבל הוראות  היחידה , אשר יימצא באופן קבוע באתר , ינהל את העבוד עבדותו 

 המפקח .  

ינם מתאימים  ה אי העבודשמנהלבמקרה ואחרי מינויים יגלה מנהל הפרויקט  .ב
ימנה אחרים  תנהגים כראוי , הקבלן ירחיקם מהאתר ו מ לתפקידם , או שאינם 

 במקומם באישור מנהל הפרויקט .  

או  הוא , את מספר הדרוש של עוזרים למנהל העבודה הראשי  על חשבונו הקבלן יעסיק  .ג
  במקומותן או ם באתר הבניי פקידים אחרים למילי תפקידים אדמיניסטרטיביים שוני

ת  דורים כדי לשחרר את מנהלי העבודות הנ"ל מכל תפקיד אחר מאשר ניהול העבו אח
 ר. חות המשתמשים בבית הספופיקוח על הפועלים ועל בטוחנם וכן על בטי

ולמסור למשרד העבודה את    הקבלן אחראי לדווח למשרד העבודה על תחילת העבודה .ד
 שם מנהל העבודה .  

 ע כל העבודות ומסירת העבודה . יצו לגמר ב   תר עדמנהל העבודה יישאר בא  .ה
 

 מוצר שווה ערך   .45
 

  שווה ערך או  שו"עאו  ש"עבכל מקרה במכרז זה שמוזכר מוצר שמותר להחליפו במוצר 
 ובאישור הפיקוח   שווה תכונותמוצר שהוא גם  הכוונה ל

 
 

 עבודות איטום  - 05 פרק
 

 לי  כל     05.00
ומיניים , חומרים ביט ומיניים   יטם או מוצרים במבוצעות חומריה  יטוםל עבודות האכ

 ותמיסות .   משופרים בפולימרים , חומרים פולימריים בצורת יריעות או אמולסיות 
ת  טחים לאיטום על פי דרישות של מפרט כללי לעבודות איטום , הכנ יש לבצע הכנת ש

ל החורים  בשים וכיים וי מות חייבים להיות נק שטחי הבטון או שטחים עם יריעות קיי
 עבודות איטום חדשות .  במשטחים לפני ביצוע כל   יםסתומ 
אחרת  כבתי ו/או כל מערכת רב שאיטום בצע על פי כל הדרישות של מערכות דה תתהעבו 

 על פי דרישות המפקח ובהתאם לכתבי כמויות .  
ה ועד  גן על כל השטחים שנאטמו מפני כל פגיעה במשך כל זמן במהלך העבודלן יהקב

ת גם  ת השמש , כוללומחייבות הגנה בפני קרינשיטות איטום ה. העבודה למפקח ת למסיר 
ום ובחומרים מומלצים ע"י יצרן חומר  צע ע"י קבלן האיט ביצוע שכבה מגינה שתבו

 האיטום .  
 

קבלן בתקופת הבדק גם יהיה על פי הוראות של המפרט הכללי לעבודות איטום  אחריות ה
הבדק המוגדרות בחוזה וכן בסיום  ת תוך כדי תקופ עבודות האיטוםשמתייחסות לחידוש 

 התקופה הזאת .  
 

גשמים הראשונה מצב האיטום  ת אחריות הקבלן לאטימות ייבדק לאחר עונת הבמסגר
ילות יחדש הקבלן את האיטום בהיקף שעליו  בות או נזוההלבנה . אם יתגלו כתמי רטי

מרים  חובצע בשיטה , ב . כל חידוש יתולא בהכרח תיקון מקומי בלבד יורה המפקח 
,  . כמו כןכפי שיורה המפקחם בוצע האיטום המקורי ו/או המקצועי שלפיהובאורח 

על מצב  אשון כדי לעמוד ת האמורה ייבדק מצב האיטום בסוף החורף הר במסגרת האחריו
שכבת ההלבנה ושלימות שכבת האיטום . אם יתברר שבמשך עונת הגשמים ניזוקה שכבת  
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, התקפלות וכו'  , שחיקה, עיוותים, בועותים בשכבה סדק גון נתגלוכ  בנה ו/או האיטוםההל
 תידיים .  ת עבויו ת ורטייתקנם הקבלן כאמור לעיל בכדי למנוע נזילו

 
שנים   10ום בדק תהיה שנה ותקופת אחריות הקבלן על עבודות האיטסוכם שתקופת ה

 .   מזמין ו/או המפקחמיום מסירת העבודה ל 
 
   אור העבודה ית 0105.

 
תי ספר ואולמות  תפרי בניין באגפי בוולם ספורט א "ס , בבה גגות יטום ייחס לא תהמפרט מ
 ספורט .  

וק שכבות  התשתית ופירם כולל הסרת הביטומן כאשר לא ברור מה מצב שים פירוקינדר
 ימות .  קי
 

   גגות איטום  05.02
  

  ירולהס  קותעל גבי הגג יש לנ לאחר פירוק האיטום הקיים וכל האביזרים הנמצאים  .1
 . ת כגון חול , ריצוף , חלקי בטון וכד' עד לקבלת תשתית בטון יציבה ואחידהכל פסול

 תבוצע בדיקה לשיפועים הקיימים .   -בדיקת השיפועים  .2

 ניקוז .  יזרי הקנת אב הת .3

ועליו ביטומן אלסטומרי חם מסוג   GS-474על גבי התקרה יש למרוח פריימר  .4
חה לישר ולהחליק את  קיד המריות . תפמ"ר לפח   ק"ג /  2של  " בכמות105/25"

 התשתית ולשפר את הדבקת היריעות .  

של יריעות ביטומניות משופרות בפולימר   מעל לביטומן החם תבוצענה שתי שכבות .5
S.B.S   מ כ"א . מ 5בעובי" 

פחות הפרשי מפלטים  טח עם כמה ש כל השהאיטום יעשה באופן רציף על פני 
 וצים אותו . ים החואלמנט

סוג רונדופן  ה בידוד תרמי בעזרת לוחות פוליסטרן מוקצף מיטום יעשיצוע האלאחר ב  .6
לפי  יח יריעת פוליאטילן עבה ולרצף  רן יש להנ או שו"ע על גבי הפוליסט X  2מושחל 

 שיפועים לניקוז המים . ה

ם  לא יחדרו את שכבת האיטווכל שאר אלמנטי הפיתוח ומדרגות , קירות , אבני שפה  .7
 . 

 
   ומניות עבודות הכנה ריעות ביטבי גותגם איטו 05.03

 
 כנה  עבודות ה 

 
פני התשתית יהיו   . עוביה חייבת להיות יציבה ויבשה בכל  התשתית לאיטום  .א

 , חורים או סדקים ובעלי שיפועים תקיניםללא בליטות , שקעים חלקים , 
 קם .  פני הבטון אינם חלקים ויהיה להחלי  יח כיביר להנ ורציפים ס

" עד לקבלת פני תשתית  105/25ן חם מסוג " וביטומ GS-474ר יש למרוח פריימ
 חלקה .  

דה  ולאו במותיקון השיפועים ימגדולים שקעים  – איטוםניקוי שטחי הבטון ל
שו"ע  " ) שחל( או  417קס" ) גילאר( או "שחלטקס סוג "סיקלטבטון עם דבק מ 

ות  פולימרי שתבטיח התחברמאושר . יעשה ניקוי שטח עד למריחת הבטון ה
 .   לה לתשתית מעו

 .  ב החדשיש לייצור שיפועים נגדיים ע"י הבטון כנ"ל לעבר המרז
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ם וחומרים זרים ,  ם רופפי, סילוק חלקי, צבע וכו'(  ללו הסרת כתמים ) שמןיכ
 תעשייתיים .  ק שיוף בליטות וניקוי יסודי מאבק ע"י שואבי אב

ם ביריעות  ם קייהישאר לאחר ניקוי איטוף יוכל ללביטומן קיים שאינו מתק
 ביטומניות אין להסיר .  

 
 פקית תיקונים בתשתית או .ב

יעת הגג  ה מקומית בנוסף ליר עם יריעתיקון סדקים בבטון הנראים לעין , יעשה 
"מ ואורכה  ס 33מ"מ , רוחב  4, בעובי והיא תהיה מאותו סוג כמו איטום הגג

 כיוון .  כל ס"מ מאורך הסדק ל 20 -יהיה גדול ב
 

   סדר הפעולות 
 ס"מ משני צידי הסדק.  20" ברוחב חת "פריימרמרי .1

 ס"מ .   5צביעה עבה על הסדק בפס סיד ברוחב  .2

הסדק באשר פס בסיד ימנע    היריעה במלוא שטחה על פני  צועתרהלחמת  .3
 ידבקותה מעל הסדק.  ה

 
 
 

 תשתיות  שקעים  .ג

ת חלקה  שימצאו בתשתית האופקית ימולאו כדי להגיע לתשתי שקעים .1
   ונקיה לאיטום .

משופר   1:3באמצעות מלט צמנט שיורכב מחול צמנט  קונים יעשויהת
" ) חב'  417 או "שחלטקס סף הדבקה מסוג "סיקלטקס" ) חב' גילאר(במו
 מאושר . השימוש בחומר לפי הוראות היצרן .    שו"ע ( או  שחל
 יש לנקות את המקום ולהספיגו במים . התיקון  לפני 

בשקי   ולמחרת יכוסווס במים  יס ע"י ר ונים תחל ביום התיקון אשפרת התיק  .2
 ימים .  3יוטה לחים , שיוחזקו במצב לח במשך 

 
 יציאת חירום (    מעקות ו/או קירות , תית האנכית )יקונים בתשת .ד

רת או עם  פגומה מחור ומישוריותםבוצעו בשטחים שאינם חלקים התיקונים י
 ד .  ואחימישורי  ליטות עד קבלת שטח חלק ,  ב

   . ווהרטבת  י יסודי של השטחליטושן ניקו ,ליטות הב סיתותלים התיקונים כול
ים והחלקת  , השקע  מידה והטיפול איננו מספיק מבצעים מילוי החוריםב

 טח .  הש
 

 י יעשו בשכבות כדוגמת הטיח  העבודה והמילו
מיגותה כשל "שמנת" תעשה עם מלט צמנט  צ ר ישור אשק –שכבה ראשונה 

קלטקס" ) חב' גילאר(  ה מסוג "סיהדבק עם מוסף 1:1דק: צמנט  שיורכב מחו
" ) חב' שחל( או שו"ע מאושר המבטיח הדבקה . השימוש  417 או "שחלטקס

 רן .  חומר לפי הוראות היצ ב
ט שיורכב  שכבות נוספות עד קבלת מישור אחיד וחלק תעשנה עם מלט צמנ 

ים תחל ביום  עם מוסף הדבקה לנ"ל . אשפרת התיקונ 1:1: צמנט  מחול 
 ימים .    4פר פעמים ביום ותימשך לפחות וס במים מסי ריסהתיקון ע" 

 
 תפר התפשטות   .ה
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ספוג גיבוי  טום מקומי בתפר ע"י טרם עבודות האיטום ביריעות יעשה אי
 יאוריתני .  מומטיק פול 

שכבות של   2יאטמו ע"י , ה פשטות הקיימים בתקר את האיטום תפרי הת 
ארג.  תהיה ללא  ה אחת מ"מ כ"א , יריע 5עובי ב S.B .Sיריעות ביטומניות 

 תעשה הפרדה של איטום התקרה מעל התפר בעזרת פח נירוסטה .  
ס"מ וע"ג   40ב מ"מ וברוח 2בעובי פח מנירוסטה  היריעה הראשונה מונחת ע"ג

 שונה .  מולחמת לרא השניהארג גיאוטכני ללא הלחמה והיריעה 
 התפר הנ"ל .  שתי שכבות יריעות הגג מולחמות ליריעות  

 פח נירוסטה כנ"ל . וטכני ונח ארג גיא יוות  ע"ג יריע
 

 רולקות   .ו

 י  אופקי ואנכ יבוצעו לאורך המפגש בין מישורים שונים   1.1

 ס"מ או לפי האמור בתוכניות .    X 7  7ה" מידות משולש ה"רולק 1.2

הדבקה מסוג   משופר במוסף 1:3המשולש יעשה עם מלט צמנט ביחס של  1.3
 ו"ע מאושר .  " או ש2"בי ג'י בונד 

 יק  שפשף ולהחליש ל את השכבה 1.4

 מור לנ"ל  כאהאפשרה  1.5

 X3  3במידות  תהיה קטומה . קיטום פינות יעשה   יטוםפינה המיועדת לא  1.6
 ס"מ לפחות .  

 
 אזורי כניסה  ת בם רולקויטוא .ז

בנה האיטום צריך  רת משקופי הכניסה . מתקרה כולה להגיע לשועל איטום ה
ות עליה  הדלת  בטון מתחת למשקופיורת חג –תאימה להיעשות ע"י תשתית מ 

 אי ששורת הריצוף בתוך המבנה תפורק .  לה האיטום . זאת בתנ יע
החול של ריצוף ע"י   יהיה צורך לשמור את  ף ופשר פירוק הריצ מידה ולא יתאב

שקוף ולאטום  מתקשות את הרווח מתחת לטיוח או סגירה בעזרת בטון מהיר ה 
 עות הרצפה . פח לחוץ ע"ג ספוג פלציב לירי בעזרת 

 
 ניות  שתית ליריעות ביטומר( כתפריימוד )  שכבת יס  .ח

 
ת את שטח  קינותה יש לנקות יסודי תית ואישור תלאחר גמר הכנת התש 1.1

 ד לאיטום .  המיוע
 
 

או "  -GS  "474שכבת היסוד תהיה על בסיס תמיסה ביטומנית מסוג "  1.2
 רם / מ"ר .  ג  250÷ 300"ע מאושר בכמות של  מרחנול" או שו

 " .   105/25" ג יטום בביטומן חם מסואבור  ע
כבת הפריימר תמרח בשכבה אחידה  על פני התשתית : משטח הגג, ש

נורות הבולטים וכד'  פתחי המרזבים , הצי  או הרצפה , "רולקות" , הקירות 
  24-ותר מולא י 2-4ן הייבוש עד לכיסויים המלא והספגתם בחומר . זמ 

 שעות .  
 

 ת  ות חמוח ום ע"י מריוע האיטביצ .ט
" )  795המיושם בחם מסוג "אלסטוגום אלסטומרי  יטומן חומר האיטום יהיה ב 

להחלקה מפני   ק"ג/ מ"ר ועד 2"ע מאושר , שימרח בכמות של פזקר( או שו
 מ"מ .   1+2של החומר בכל נקודה יהיה  י המינימל העובי   השטח .
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  בהיקף הקירות , בערוגות ועל הקורות ש על הקירות הביטומן ימרח על הרצפה
 ם של הרצפה.  פלסים שוניבין מ ובמדרגה שאזור תיקון  

 
 חימום והמסת הביטומן  

" יש להקפיד על  795 ריות של ה" אלסטוגוםר על התכונות המקוי לשמובכד
 .   190º 200ºמסת הביטומן לטמפ' של ם אחיד של כל  חימו
אחיד הינה ע"י הכנסת חבית החומר לתוך סיר  טה הטובה ביותר לחימום השי

 .  ותח , מבוקר טמפרטורה שמן ר 
הבא : בזמן החימום תחתית   נמצא סיר כנ"ל , מחממים באופן ידה ואין בבמ

פס הנ"ל . נוצרה  עד להמסת הביטומן ב יתית מחמים פס אנכי בדופן החבהחב 
 .  יון החבית לחלקה העל תית עולה הביטומן החם מתח  מעין ארובה שדרכה

 חימום .  יש לבצע בקרת טמפרטורה עם מד חום בזמן ה 
 ן החימום מהווה סימן אחד לחימום יתר. ביטומן בזמב מהויציאת עשן צה

 
 
 
 

   SBSולימרים איטום תקרות ביריעות ביטומניות משופרות בפ .י
יטומן החם , אוטמים את השטח ביריעות  פריימר ושכבת הב וע ה לאחר ביצ

 לפירוט הבא : ביטומניות בהתאם 
ומזויינת    S.B.Sמשופרת בפולימר מסוג  יריעות בעובי כמוראה בתוכניות , 2 -

 ד פוליאסטר לא ארוג. בלב
מ"מ או לפי החתכים   5  -עובי היריעה בכל מקום יהיה לא פחות מ -

יידרש תהיינה היריעות בשכבה  ל מקום ש לפי התוכניות . בכפוסיים והטי
ה על האיטום וההדבקות לשכבה שמעל  ניה עם ציפוי אגרנט לשיפור הגנ הש

. 

 .  R , מסוג 3חלק    1430אימו לנדרש בת"י עות יתתכונות הירי -
 

 "יריעות חיזוק"    . יא
 יריעות חיזוק מעל רולקות , הגבהות , מישקים וכו'   
 של  ימינימלחב  האיטום , ברו ועת יריעה , זהה  ליריעת יעשה ברצת .1

   .ס"מ 33 
ס"מ    17-ס"מ על דופן הגבהה ו  16 תולחם במלוא שטחה לתשתית מינימום .2

חללי אוויר   ויישאר ים , לא  פלהיריעה תילחם ישרה ללא כ על מישור הגג .
 ין היריעה לרולקה .  ב

 
 ניות  יריעות הביטומההישום של   .יב

וצעו כל עבודות ההכנה  ך ורק לאחר שב ע האיטום אתן להתחיל בביצוני .1
הלחמת "יריעות   היסוד , הדרושות כולל "רולקות" בטון , מריחת שכבת 

ת שכבת יחמרקוי יסודי של התשתית וני " , הכנת פרט המרזב וכד' .חיזוק
 ק"ג / מ"ר .    2" בכמות של   795ומן החמה "אלסטוגום הביט 

משטח    "לנוח" עלריעות לתת להם רוש את גלילי הילפני ההלחמה יש לפ .2
 חות חצי שעה ולגלגלם חזרה מצד אחד עד למרכז.  הבטון לפ

מגלגלים  ו למצב נפרוש ואח"כ לגל תוך כדי גלגול הצד המגו מלחימים את 
פן . ההלחמה בכל שטח היריעה ללא  מים באותו האוחימלאת החצי השני ו 

 חללים .  
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, כנהוג בגג  הצד הגבוה  סדר הנחת היריעות יהיה תמיד מהצד הנמוך אל   .3
 רעפים .  

של  מפגש  יוצר"שח מט" כדי שלא ורת הנחת היריעות תהיה בקו ישר ובצ  .4
 ל פני הרולקה .  חת . היריעות תסתיימנה עארבע יריעות בצומת א

 וונים . ס"מ בשני הכי  10 היריעות תהיה  יןהחפיפה ב 4.1
יהיה   בכל מקום בו מתבצעות שתי שכבות איטום , אחת על גבי השניה ,  4.2

 י השכבות באותו כיוון .  כיוון היריעות בשת 

ס"מ   50למרחק  החפיות של השכבה העליונה תוזזנה כלפי התחתונה  4.3
 מהן ובמקביל להן .  

 נה במלוא שטחן לתשתית  היריעות תולחמ .5

יהיו תואמים לסוג היריעה ותנאי האקלים בעת    ת החימוםועוצמ ן זמ 5.1
ביטומן באופן אחיד  ימליים הדרושים להמסת הינ היישום ויהיו המ 

 היריעה בהתאם להנחיות יצרן היריעות .   לרוחב
 

חוממת היטב  ר עם מרית) שפכטל( מ המולחמות יש לעבו  החפיותעל כל  5.2
ד מאד  להקפי נה . ישממהיריעה ואת הביטומן שיצא ו"לגהץ" את קצה  

 לא לפצוע את היריעה בעת פעולה זו .  
ת אשר תעבור את הפגם  ארכפגם שיתגלה , יש להלחים רצועה מועם כל 

 ס"מ לפחות מכל צד .   20 -ב
 לה לחמם את  י אבן ) אגרנט( צריך תחי כאשר היריעה מצופה בשבב 5.3

מנת להבטיח הדבקה   ים עלאת האגרגטהיריעה באתר החפיה ולשקע 
 היריעות    יןב
 

 " הגבהות , מישקים וכד'  מעל "רולקותיעות חיפוי יר . יג

גט מלמעלה  רטום העיקרית עם אגתעשה ברצועת יריעה , הזהה ליריעת האי  .1
 . 

 ס"מ את יריעת 15תולחם במלוא שטחה החל מתחתית אף המים ותחפוף  .2
 .  האיטום העיקרית 

חיזוק" .   ס"מ מעל ל"יריעת  5ים לפחות ף מים , היריעה תסתי בהעדר א .3
 . במסטיק לקיר בפרופיל אלומיניום ויסתם  העליון יקובע למעקה או צה  הק

 .   הרולקות של איטום    הפינותיוקפד על עיבוד  .4
דה  "מעשה חייטות" בהתאם לכללי הביצוע הנדרשים בעבו  -הביצוע

 מניות .  ביריעות ביטו
 

 סרגל אלומיניום   .יד
לומיניום  ין בעזרת סרגל אקיר המרתף או קיר הבניו אל יריעות האיטום יחוזק 

 .  יוצידבשני   45º -מ"מ עם שוליים מכופפים ב   X 50 2בחתך 
מצא מעל לקצה היריעה לאפשר איטום  ייפוף העליון שלו יקובע כך שהכ הסרגל

 ה היריעה.  במסטיק בין הבטון לסרגל מעל לקצ 
 מסוג לים מטיפוס מוחדר בפטיש , קיבוע הסרגל ע"י דיב

 5/6/36 UN – UPAT  שו"ע מאושר .  או 
 ס"מ .   30חק ביןם הדיבלים מרה

אטם בעזרת  אלומיניום לקיר בחלק העליון של הסרגל י  סרגלהמרווח בין 
 " ) חב' גילאר( או שווה ערך מאושר .  A 1סוג "סיקפלקס מסטיק מ

 ידרש.  סה את האיטום וסרגל הקיבוע , במידה ויציפוי הקירות ירד ויכ
 



85 

 

_______________ 

 יעתימת המצח      

  פהאיטום ע"י הצ ביקורת ה   0405.
 ה יהיו :  פרטי הבדיק 
   עבודות האיטום ובטרם נעשתה ההגנה על האיטום .ר כל  . ההצפה תבוצע לאחר גמ1 
   רי בדיקה אשר יוצפו בצים למשך לילההרצפה גדול , הוא יחולק לאזו. במידה ושטח  2 

 אחד בכל אזור ואזור.                  
ח הגג ולא יותר  יותר של משט וה בם הגב"מ במקוס 3ף , רום המים יהיה  המוצ  באזור  .3

 ה .  ס"מ במקום הנמוך , בכל תקופת ההצפ  20-מ

בוהים יותר מהקצה העליון של "יריעת  ן ההצפה לא יהיו גיש לוודא כי פני המים בזמ .4
 החיפוי" .  

ה יהיו  צפה פני תחתית התקרחשב כמוצלחת כאשר בגמר זמן היקורת האיטום ת ב .5
 ם אחר .  זבים או מכל מקומים מהמר תיא יבשים לגמרי ואין יצ 

  בליפה או יציאת מים מהמרזכאשר במהלך או בגמר ההצפה נתגלו סימני רטיבות או ד .6
 יש:  או מכל מקום אחר 

 לרוקן את המים מהגג ולייבשו   6.1
 לו דליפות  ומות שנתגלתקן את הפגמים במק  6.2

 .מושלם   לחזור על בדיקת ההצפה עד קבלת איטום 6.3
 

   העבודההאיטום במהלך הגנה על    0505.
 ות מעל האיטום יעשה לפי הפרטים והתוכניות .  ב השכ . סוג 1 
 המגינות עליו אין לדרוך על האיטום  שום השכבות עד ליי. בזמן העבודה על האיטום ו 2 
 אלא בנעלי גומי .       
 וני הגז המשמשים  גון בל קרים שאין ברירה כ ח חפצים על האיטום , במאין להני  .3

 מ"מ לפחות .   4" מיריעה ביטומנית בעובי  ו הנ"ל על "שטיחיריעות , יונח לחימום ה 
   ת הגנה במידהכבתעשה עליו שמיד עם גמר ביצוע האיטום לרבות בדיקת ההצפה  .4

איטום הגנה  תעשה על  05.06ושלבי הביצוע לא מאפשרים הגנה קבועה לפי פרק 
 זמנית נאותה .  

 
   ות בטון על גבי התקרהיסוד 605.0

 עשו ללא חדירה דרך וידות למזגנים וכד' ר אלמנטים , יסוודות בטון עבויס  
 .  האיטום  
 בצע ולקבל את האישור לכך . י שברצונו למתכנן בכל שינו על הקבלן לפנות ל  

 
   טום מבפניםביצוע האי 05.07
 קטנים מאוד , אך  ם סדקים בבטון שנוצרו בבטון , סדקים איטום תאטו ממברנת ה  
 .  חר( ם יידרש טיפול אם גדולים ) בה לא סדקי  

 
 עבודות הכנה   .א

 -מי לבליטות שליש לסלק בליטות חדות בפני הבטון . הדבר נועד במיוחד  -
וחות לא עמדו  במקומות שהל יצאו מהרווח שבין התבניות אוצמנט ש

א  ל הביצוע ע"י דיסק או אבן משחזת לקבלת שטח פנים לד . במישור אח
 ובליטות .  קפיצות 

רקצ'ורייט" או  פולימרי מסוג " סטלסתום עם בטון  וקיני חצץ יש חורים -
ם של הבטון פוררישו"ע מאושר . לפני הסתימה יש לסלק את החלקים המ 

 קבלת תשתית חזקה ויציבה ולהרטיב את הבטון למצב רווי ויבש פנים .עד ל
שכבות  2-יש למלאו ב  ס"מ , 2 -ל הוא בעומק גדול מבמידה והשקע המתקב 

 . 
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הם , א'( על פני מילוי בחומרים כלשיף וף של הקיר ) סע לעדיף תמיד שי יש  -
 בכך תשתפר רמת האיטום . 

. הביצוע ע"י בטון פולימרי  ס"מ 2X2  ותות , במידיש לבצע רולקה בכל פינ  -
בנאים עם פ[ינה   רי מורחים בעזרת כףכנ"ל ) סעיף ב'( את הבטון הפולימ

 מעוגלת .  
הבטון ע"י    תן לנקות את פנירופפים , נים בק וחלקיש לנקות את הקיר מאי -

 מברשות פלדה או ע"י דיסק.  
טום  עד מתאים לאכאמור עד למותיקונים יש להמתין עם גמר ביצוע ה -

 לי .  הידראו בטיח  
 
 

 ולי  איטום בטיח הידרא .ב
ל " ) תרמוקיר( או  משופר מסוג "אלסטוסי  וליבטיח הידראיש להשתמש  -

 ך מאושר .  שווה ער
לשימוש בחומר לאיטום  ר משרד הבריאות סמך עם אישועל הספק להציג מ

 מאגר מים .  
מ"מ   1בעובי  שכבות 2. יש לבצע ה תז מברשת או ההיישום ע"י מריחה ב -

 מ"מ .   1.5 -לפחות כל אחת ולא יותר מ
 קת החומר .  דיגרום לסדי בשכבה י יעובי גודל מ  -
ומר בעל  וש בחומר דליל מידי ולכן הח בשכבה מראה על שימעובי קטן מידי  -

 ת . דונות מכאניות ירותכו
ני הבטון ולהספיג אותו במים כך שבזמן  לפני הביצוע יש להרטיב את פ -

 נים .  ויבש פ וא יהיה רווי ביצוע הטיח ה
ערבב את  ונוזל . יש למשני רכיבים : אבקה  ההידראולי יורכב  הטיח  -

יבובים לדקה  ס 300בים קטן )  החומרים ע"י ערבול מכאני בעל מספר סיבו
 בערך( .  

דק' הפסקה ושוב ערבוב  5ערבול , ת  דקו 4דקות בערך ,   5רבול יהיה ך העמש -
 למשך דקה .  
ת שני רכיבים . אפשר להוסיף מעט מים  ק של כמויווי יחס מד  יש להקפיד על 

 . רק אם הדבר הכרחי לקבלת עבודות 
להתחזקות חלקית  עות עדש  2-6השכבה הראשונה ממתינים  לאחר מריחת  -

 בה הבאה . השכלתה לשאת את  ראשונה ויכושל השכבה ה
 לאחר הביצוע   -

י  שעות לאחר גמר יישום השכבה השניה , מרטיבים את פני השטח ע" 4
  4ידי ר על עצמה משל מים ) אשפרה לטיח ( . ההרטבה תחזו ריסוס עדין

 יים .  שעות במשך יומ 
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 טום תפרים בבנייןיא
 

 ת הייפולון רי יציקה ביריעוות ותפהתפשטם סדקים , תפרי איטו
 
 יבוצע רק באישור בכתב מהמפקח .  **

מתאים ) על פי  אפוקסי ת הבטון ע"י גראוט תשתי האיטום ע"י יריעות הייפולון שתחובר אל
 דרישות יצרן היריעות ( . 

 פינה .  להיות ישרה , במיוחד כאשר מדביקים את היריעה ל  ום חייבת התשתית לאיט
 מ"מ לפחות .   1.5. עובי היריעה ע לאר( או שו"גי  )קומפיפלקס"  דור יעות מוסג " סיקהיר 

 , מכל צד של התפר. פחות ס"מ ל  7שטח התחברות לקיר בטון יהיה 
 

 איטום תפרים באזור מרוצף 
 

 :   םאיטום בתפרים באזור מרוצף כולליתיקוני  
 

    , קייםחשיפת האיטום האה לעין עד ללוי לאורך קו התפר הנירף והמי פירוק הריצו  .1
 ס"מ מכל צד של התפר .    50עשה ברוחב של יהפירוק תקרה .  פני ה 

   טון .פר עד לרצפת הבחיתוך האיטום בת  .2

 הכנת השטח , לרבות תיקוני בטונים , יציקת חגרות הבטון לפי הפרט .   .3

 \ ילן כ"גב" ואיטום באמצעות מסטיק פוליאוריתני . ספוג פוליאט הכנסת  .4

 בת  קרה לרבות שכמ"מ על פני הת  2בעובי   105/25ג ביטומן חם מסומריחת שכבת  .5

 .  GS 474 יסוד   
 מ"מ כ"א .   4ובי בע  SBSשכבות יריעות ביטומניות  2איטום ב  .6

 ה במים .  יקת הצפ בד .7

 תיקון באריחי טראצוה  אזורי מילוי חוזר בסומסום רחוץ וריצוף מחדש של   .8

   20  X  20 פית .  ס"מ עם טיט ריצו 
 

 מיוחד איטום תפרים בספוג 
 

סדרה   JUOINTתפרים סיסמיים מסוג סיקה איטום ספוג מיוחד ל פר ההתפשטות ע"יאיטום ת
בתוך התפר ת דבטק( . את הספוג מדביקים לדפנות התפר , ם גם בחברייר ) קמאוש או שו"ע 1000

 קוסי מיוחד שיסופק ע"י יצרן התפר. . ההדבקה בדבק אפ
קות את  לניש צות האגרגטים . יסק עד לחשיפת קיש לשייף את הדפנות בעזרת ד לפני ההדבקה 

 .  האוויר ללחץ  במקביל  דפנות התפר ע"י שואב אבק תעשייתי או בעזרת מברשות
 א במצב לחוץ , בעזרת מלקחיים מיוחדים .  דוחפים את הספוג למקומו כאשר הוא נמצ

 הביצוע על פי מפרט זה ומפרטי יצרן החומר .  
 
 

 יוחד רים בספוג מ ום תפאיט
 

   JUOINTחד לאיטום תפרים סיסמיים מסוג סיקה  ות ע"י ספוג מיוהתפשטאיטום תפר  
פנות התפר , בתוך ביקים לדת דבטק( . את הספוג מד) קיים גם בחבר מאושראו שו"ע  1000סדרה 

 קסי מיוחד שיסופק ע"י יצרן התפר .  התפר . ההדבקה בדבק אפו
ות את  גרגטים . יש לנק צות הא דיסק עד לחשיפת קיש לשייף את הדפנות בעזרת  לפני ההדבקה

 .  אוויר  ללחץ  במקבילעשייתי או בעזרת מברשות תדפנות התפר ע"י שואב אבק 
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_______________ 

 יעתימת המצח      

 וא נמצא במצב לחוץ ,בעזרת מלקחיים מיוחדים .  דוחפים את הספוג למקומו כאשר ה
 הביצוע על פי מפרט זה ומפרטי יצרן החומר.  

 
   M.D.P.Eום ברצועות יריעות  איט

 
חומרים שונים  ות קלות , בין לאטום חיבורים עם תזוז  נועד  M .D.P .Eות עות של יריע איטום ברצו 
ר מבנייה  פר ובין קימבנה שונים המופרדים בתגון בין חלקי מודים זה לזה . כים הצ ומבנים שונ

 ' .  לדה או מסגרת בטון וכוקלה למסגרת מפ 
ירת הקצוות  מ"מ וסג  1בעובי  M .D.P.E, דבק משחתי עבה , יריעות  המערכת כוללת פריימר 

ת רכת מחברעאו מ משווק ע"י "פישמן טכנולוגיות "יק . מערכת מתאימה "רזיסטיט " הבמסט
 "דבטק" .  "טלבורג" המשווקת ע"י חברת  

 קים בכל שטחם .  מודב M .D.P.E -האיטום ע"י סרט איטום מ
 שמן טכנולוגיות ( או ) פי  FP-75ה כגון : דבק עבההדבקה תכלול שימשו בפריימר וב

 1649 DYNOL שו"ע .  או ( ) דבטק 
ף את פני הבטון בדיסקים ובמברשות לשיי את כל שכבות הגמר , לפני ההדבקה לבטון , יש לפרק 

מסוג "סטרקצ'ורייט   בבטון פולימרי גציות פלדה עד לחשיפת קצות האגרגטים ולמלא חורים וסגר 
 .  או שו"ע  300

 ות .  ס"מ לפח 7: לתשתית בטון רוחב הדבקת סרטי האיטום 
 "מ לפחות .  ס   4ת סרטי האיטום לתשתית פלדה רחוב הדבק 

טום , ויציבה בכל שטח ההדבקה , לכן בכל הרווחים המיועדים לאי חזקה האיטום מחייב תשתית
 ם . מ"מ שיתמוך את האיטו   0.7ולוון בעובי  גמתית ע"י קיבוע פח  תעשה תש 

) מיועד לכך בפריימר מיוחד הות ביטומניות יש להשתמש ליריע M .D.P.E -ר התחברות העבו
 משווק ע"י חברת דבטק( . 

 
 אופני מדידה מיוחדים  

 
 קעים , מריחת פריימר  מילוי ש ודות ההכנה והתיקונים כולל ניקוי הבטון , עב ל כ .א
 סעיפים  מחירי היחידה במסגרת ה ב ט הטכני המיוחד כלולים רוכל האמור במפ  
 ויות ולא ימדדו בנפרד.  כתב הכמהשונים שב  
 
 ע בתיאורים השונים שבמפרט  דות הבטון והאיטום המופיעבול חלק מסעיפי כ .ב

במסגרת הסעיפים   לוייכלם שבתוכניות השלמה למפרט ולפרטי מהווההמיוחד 
 כתב הכמויות .  שבהשונים 

 
 ח בפריסה ) שטח הנראה  שטשטחי האיטום על גבי הרצפה והקירות ימדדו לפי ה כל    .ג

שופעים . חפיות לא יכללו במדידה  , האופקיים והמ  ין( כולל החלקים האנכייםלע
 הכמויות .   בשבכתהיו כלולות בסעיפים השונים וי
 
 

 ולות במחירי  ותהיינה כל כל העבודות בחומרים מיוחדים יעשו בהתאם למפרט .ד
 מרים המתחברים לחומרים מיוחדים .  יחידה של החוה 

 
 נים  ים השו לים בסעיפו נמדדים בנפרד ויהיו כל  דים שונים באיטום אינםעיבו  .ה

 .  שבכתב הכמויות 
   –וכו' , סרגלים , תפרים  סבכות וולים , , שר חרושתיים כגון אבזרי ניקוזאביזרים     .ו

   .בנפרדימדדו  
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_______________ 

 יעתימת המצח      

 
 ' בספח נ

 כתב כמויות 
 

 

 

 "ב בקובץ נפרד מצ
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_______________ 

 יעתימת המצח      

 
 'גספח נ

  בנהמ לאיטום אחריות כתב
ידו ובהתאם לדירשת המועצה שבוצעה על  ודהל עבן ביחס לכהחלקיים והסופיים של הקבלחד עם החשבונות וגש יה י*כתב ז

 מי מטעמה וא/ו

 
 "(הרשות"" ו/או "המועצה)להלן:  צורן -קדימה  תהמקומיה עבור המועצ

 
עם  ההתקשרותחשבונות, במסגרת גינו אותו אטמתי והגשתי ב. כתב אחריות זה מתייחס לכל חלק ממבנה 1

 ."(המכרז)להלן: " 9/2020מס' מבי רז פומכוח מכ ןצור -מית קדימה המועצה המקו
גויות ביחס הסתייין לי כל הערות ו/או וא וכל מסמכי החוזה והמכרז . הנני מצהיר כי קראתי והבנתי את המפרט2

תקשרות מכוח במסגרת הה ילמסמכים אלו, אשר יש בהם כדי לגרוע מאחריותי המלאה לעבודות שבוצעו על יד
 .רזהמכ

לשלמותן  ,"(תקופת האחריות)להלן: " מועד מתן תעודת סיום עבודה, משנים 7ופה של . הנני אחראי לתק3
רת כל , במסגאו המדרך אשר אבצע/ולתפקודן של מערכות האיטום )כולל חומר ועבודה(, כולל שכבות הגנה ו

 רות נשוא המכרז.עבודה מכוח ההתקש
 ות שביצעתי.בודעם בתקן כל פגימים ממועד קריאתכם ל (3בתוך שלושה ) תחייב להגיע. הנני מ4
את הפגמים  אית לתקן. ידוע לי כי אם לא אבוא לבצע תיקונים כאמור בכתב אחריות זה, תהא המועצה רש5

 ייב אותי בעלותם של תיקונים כאמור.רם אחר ולחאו באמצעות כל גו/בעצמה ו
תוארך , ריותהאחופת עד תום תקיוותרו פחות משנתיים  ,יקוניםביצוע ת ים או השלמת. אם לאחר התגלות פגמ6

  .ביצוע התיקונים על ידיבגין סיום קבלת תעודת  ריות על ידי לתקופה של שנתיים נוספות ממועדתקופת האח
 

_______________ 
 ןמת הקבלחתי      
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_______________ 

 יעתימת המצח      

 
 ' דספח נ

 החוזה קיוםת לבנקאי ותערב 
 לכבוד

 "(מועצהה" -)להלן  דימה צורןמקומית ק מועצה

 

 נ., א.ג.

 _____________________________  ערבות בנקאית מספר

 
__________________ מרחוב  ________ מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ.__________________ לפי בקשת .1

פן בלתי בזה כלפיכם באו "( אנו ערבים"הנערב  -__________________ )כתובת מלאה( )להלן ________________
כום הערבות"(  "ס -בלבד )להלן  (חש" אלף חמישיםים: ₪ )במיל 50,000 כולל של כוםד לססכום עכל חוזר לתשלום 

מועצה המקומית ב מבנים איטום עבודות  ביצועל 9/2020מס' מכרז ביצוע הסכם על פי שתדרשו מאת הנערב בקשר ל
 .םם בהוראות ההסכ, בהתאם למוסכורןקדימה צ

 

הלשכה המרכזית  דיעל יבכל חודש א מתפרסם שהופי כ כןחירים לצרהמיהיה צמוד למדד  סכום הערבות .2
 הצמדה שלהלן:  "המדד"( בתנאי -לסטטיסטיקה  )להלן 

 .הגשת הצעות למכרזהינו המדד האחרון הידוע במועד "המדד היסודי" לעניין ערבות זו 

 

 . ערבות זו לקבלת דרישתכם ע"פ רון שפורסם קודםו יהא המדד האח"המדד החדש" לעניין ערבות ז

 

 חושבו כדלקמן: י ערבות זו  ןלעניישי ההצמדה הפר

ומת המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה בסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד אם יתברר כי המדד החדש עלה לע

 מחולק במדד היסודי.יסודי בסכום החילוט החדש למדד ה

ד לסכום הערבות ללא כל  ם עישתכהנקוב בדרנשלם לכם את הסכום ך מהמדד היסודי החדש יהיה נמו אם המדד

 הצמדה.  שיהפר

 
ממועד קבלת דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו המפורטת לעיל אנו נשלם  ימים 7בתוך לפי דרישתכם הראשונה בכתב,  .3

עליכם חובה   מדה, מבלי להטילתוספת הפרשי הצשלא יעלה על סכום הערבות ב הנקוב בדרישה, ובלבדלכם כל סכום 
 לום תחילה מאת הנערב.תשי שתהיו חייבים לדרוש את המבלכם ואת דרישת להוכיח

 

 .________בסניף בכתובת __________,כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב  חוכל דרישה לתשלום מכ .4

 

שיימסרו על  ע"פ הפרטים  עצהמואית לחשבון הל ידנו על דרך של העברה בנקלעיל, יעשה ע 3סעיף התשלום, כאמור ב .5
 דתכם ע"פ שיקול דעתכם הבלעדי. קוות המחאה עשויה על ידנו לפמצעו באדרישתכם אידכם ב

 

, אלא אם כן ומבוטלת בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה שאר בתוקפה עד ליום ____________ )כולל(ערבות זו תי .6
 ל.תאריך הנ"ו בכתב לא יאוחר מהה להתקבל על ידנערבות זו צריכ .  כל דרישה על פיתודיעו לנו על הארכתה

 

 ת להעברה או להסבה.תנות זו אינה ניערב .7

 בכבוד רב,                                    

 

                                                                                                          ______________________ 
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_______________ 

 יעתימת המצח      

 1'דספח 

 דק ב ותערב 
 ודלכב

 קדימה צורן מיתמקו  מועצה

 1 צלהר

 קדימה צורן

 

 א.נ.,

 

 הנדון:ערבות בנקאית מס: ________________________                

 
בקש __________________ המ המבקש( הננו ערבים לכם בזה כי ה"ה -על פי בקשת ________________ )להלן  .1

 9/2020מכרז י על פ ,---------ם יוב ניכם לבינובי נחתםשזה מיום ת הבדק לפי החוי האחריות לתקופיקיים אתכם תנא
 .קדימה צורן קומית אחזקה ושבר עבור המועצה המ -ם מבנים איטו לביצוע עבודות 

 

 

במילים:  .ש"חיכם לתשלום כל הסכום עד לסכום כולל של ______________אנו ערבים בזה כלפ

ת לתקופת הבדק לפי סעיף  יוקשר לתנאי האחרש בהמבקדרשו מאת שת כום הנ"ל(הס-______ )להלן____________

 שנחתם בין המבקש וביניכם. במועצה המקומית קדימה צורן איטום מבנים מסוגבדבר ביצוע עבודות , לחוזה 56

 
 כה המרכזית כפי שמתפרסם על ידי הלש סכום הנ"ל צמוד למדד המחירים לצרכן ה .2

 . באופן הבא:הלשכה(-קה )להלןלסטטיסטי

 אשר יפורסם על ידי הלשכה במועד הוצאת  וןיהיה המדד האחר -"סיסי"המדד הב

 הערבות.

 רבות בפועל. יהיה המדד האחרון אשר יפורסם על ידי הלשכה בתאריך ביצוע תשלום הע  -"המדד החדש"

 י.ההפרש בין המדד החדש למדד הבסיס-"תנודות במדד"

  
נו נשלם לכם כל סכום עד א שתכם על ידינו,דריקבל תאריך התמ משלושה ימיםשונה, לא יאוחר לפי דרישתכם הרא .3

ם  מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבי  רשי התנודות במדד,לסכום הערבות, בתוספת הפ
 לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש.

 
 שנת________ לחודש ________ ה עד ליום __________ערבות זו תישאר בתוקפ .4

 בטלה ומבוטלת. יהחר תאריך זה תהולאלבד )כולל( ב

 

 להתקבל על ידיו בכתב לא יאוחר מהתאריך ברישא לסעיף זה.כל דרישה על פי ערבות זו צריכה 

 

 

 בכבוד רב,

 --בנק
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_______________ 

 יעתימת המצח      

 

 ' הפח נס

 ח וטיב

 תנאים מיוחדים לביטוחי הקבלן 
 

ו/או תאגידים  צורן מ.מ. קדימהה משמעותה : והביטוח בחוזה זלעניין סעיפי האחריות השיפוי הרשות 
 .עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם

במשך כל  על הקבלן   להחזיק בתוקף את כל הביטוחים, הנדרשים בקשר עם העבודות נשוא הסכם זה, .1
וחבות המוצר, על הקבלן    ת ביטוח אחריות מקצועיתתוקף. עם זאת, אהסכם זה ב אהתקופה בה יה

להחזיק בתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי דין לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם 
 הסכם זה על נספחיו.

כלפי  יכללו ויתור על כל זכות תחלוף )שיבוב( של מבטחי הקבלן   זהביטוחי הקבלן   המפורטים בנספח  .2
, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על הרשות  ו/או הפועל מטעמשל ה האדם אחר הבא בשמ הרשות  כל

 זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

 כלולביטוח אחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הקבלן   תורחב ל -פרק ב' בביטוח עבודות קבלניות  .3
על  ,לסעיף "אחריות צולבת"ותהייה כפופה ם נוספים כמבוטחי "( בוטחיחידי המ)להלן: " את הרשות  

 פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן מתחייב הקבלן כי פוליסות ביטוח אחריות מקצועית תכלול בין היתר  .4
 עשר ( חודשים) שנים  12ת גילוי של  בות מוצרים תקופובביטוח ח( חודשים ששה) 6תקופת גילוי של 

 לאחר תום תקופת הביטוח 

את ביטוחי אחריות מקצועית וחבות המוצר, על הקבלן   להחזיק בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו,  .5
. מוסכם בזה על הקבלן   כי אי קיום הוראות סעיף בתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי דין

הקבלן   )אף אם הסתיימו העבודות( על כל המשתמע מכך.  הוראות הסכם זה על ידי ה תהווה הפרה שלז
 להלן. 21בסעיף כאמור לנהוג  ת ()אך לא חייב תהיה רשאיתבמקרה כאמור הרשות  

ב לביטוחי הקבלן  , מתחיימשלימים כלשהם  היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או .6
הקבלן לערוך ולקיים את הביטוח המשלים ו/או הביטוח הנוסף כאמור. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או 
משלים כאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי הרשות  וכל הבאים מטעמם, אולם 

 ן.לנזק בזדו  ויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם וה

קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידי הרשות  ראשוניים ויו הינם יכללו תנאי מפורש על פ ביטוחי הקבלן .7
ומבטחי הקבלן   מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי הרשות, לרבות כל 

פל" ל טענת "ביטוח כ, לרבות כ1981 -התשמ"א  ,לחוק חוזה הביטוח 59טענה ו/או זכות, כאמור בסעיף 
 מבטחיהם.כלפי הרשות  וכלפי 

ביטוחי הקבלן הנערכים על פי דרישות נספח זה יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם  .8
ו/או לצמצם את היקפם ו/או לשנות לרעה במשך תקופת הביטוח, אלא אם כן תישלח הרשות , הודעה 

יה תוקף לביטול ו לעשות זאת. וכי לא יהם מראש על כוונת( יוששים) 60 באמצעות דואר רשום,בכתב, 
 60אם לא נשלחה הודעה כאמור ובטרם חלוף  ו/או לצמצום ו/או לשינוי לרעה  שכאלו לגבי הרשות

 ( הימים ממועד משלוח ההודעה הנ"ל.ששים)

כם זה מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו העבודות נשוא הס .9
המשנה  קבלןבידי גם משנה מטעם הקבלן, מתחייב הקבלן   לדאוג כי קבלן נו יבוצעו על ידי או חלק ממ

תהיינה פוליסות ביטוח בהתאם למפורט בהסכם זה, לרבות בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים 
 באישור עריכת ביטוחי הקבלן  
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בגין ו/או או עובדיהם /ת כלפי הרשות  ולמען הסר ספק מובהר בזאת, כי הקבלן הוא הנושא באחריו 
מעשה ו/או מחדל בביצוע העבודות נשוא ההסכם, לרבות עבודות אשר יבוצעו על ידי קבלני המשנה והוא 
יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את הרשות  ו/או עובדיהם )בהתאם למקרה( בגין כל אובדן ו/או נזק, 

נה, בין אם אובדן וצעו על ידי קבלן   המשעקב העבודות שב אשר ייגרם למי מהם, במישרין ו/או בעקיפין,
 ו/או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם, מוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח על פי איזו מפוליסות הביטוח הנערכות  .10
ולדאוג  ,ות האירועלהודיע לה על קרטוח ויפנות באופן מידי לחברת הבלעל פי הסכם זה, מתחייב הקבלן 

הוראות בהתאם לציג חברת הביטוח יגיע ללא דיחוי לאתר לבדיקת הנזק. מובהר, כי על הקבלן לפעול כי נ
 מידע שידרוש.הכל את ו ידינציג חברת הביטוח ולסייע לו ככל הנדרש, לרבות להעביר ל

ת המצב לקדמותו מיד שר תידרשנה להשבבנוסף לאמור לעיל, הקבלן   מתחייב לבצע את כל הפעולות, א .11
יישא בכל ההוצאות שתידרשנה להשבת המצב  ר קרות האירוע, לרבות פינוי פסולת והריסות. הקבלןלאח

יועבר על ר שא למען הסר ספק מובהר, כי הקבלן יישא בכל ההוצאות מעבר לסכום האמור,  .לקדמותו
 סוי ההוצאות כאמור.בכל תשלום לכי  חוב כלפי הקבלן תוכי הרשות  לא  ,טוחיידי חברת הב

סף לאמור לעיל, מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח לפי פרק א' "ביטוח העבודות" בפוליסה לביטוח בנו .12
ה אחרת בכתב תהרשות , אלא אם הרשות  הורישירות להעבודות הקבלניות, בגין נזקי רכוש, ישולמו 

 בעצמו נזק יקן הקבלןת  אימה לעניין זה.למבטח. מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול הוראה מת
) ככל  מנהל הפרויקט מטעם הרשות  נו שלהמכוסה לפי הסכם הביטוח כאמור, בשלמותו, לשביעות רצו

 תתשלום עבור העבודה שניזוקה, מתחייב , או שטרם קיבל מאת הרשותשישנו מנהל פרויקט באתר( 
 הסכום הדרוש לשם קימום הקבלן עד לגובה הרשות  להורות למבטח על תשלום תגמולי הביטוח לידי

אך לא יותר מאשר הסכומים ששולמו בפועל ע"י מבטחי הקבלן בגין נזקים לרכוש  האבדן או הנזק
 . הרשות

הסכם זה, בהתאם למבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה מוסכם, כי בכל מקרה של נזק לעבודות המבוטחות  .13
וח ו/או די שמאי מטעם חברת הביטשיימסרו לו על יעל הקבלן מוטלת החובה לפעול בהתאם לנהלים 

 ) ככל שקיים מנהל פרויקט באתר( הרשות  ו/או מנהל הפרויקט מטעם הרשות 

בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי הקבלן כדי לצמצם ו/או לגרוע בצורה כלשהי 
 מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.

היות מצומצם או משונה לרעה י מביטוחי הקבלן עומד לדיע הרשות  כי מבכל פעם שמבטחו של הקבלן יו .14
לעיל, מתחייב הקבלן  לערוך את אותו הביטוח מחדש  8או מבוטל בתקופת הביטוח, כאמור בסעיף 

 יטוח כאמור.ה ו/או ביטול הבולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הצמצום ו/או השינוי לרע

 14בתוך  רשות להרשות  מתחייב הקבלן להמציא מר לעיל, בכפוף לקבלת דרישה בכתב בנוסף לאמו .15
( ימים ממועד קבלת הדרישה, העתקים מפוליסות הביטוח לגבי אותם הביטוחים שהתחייב ארבעה עשר)

עם העבודות ואשר  פי החלטתו בקשר לקיימם ו/או החלים עליו על פי הסכם זה ו/או על פי דין ו/או על
כמו כן מתחייב הקבלן   לתקן את פוליסות נכללים במסגרת נספח "אישור ביטוחי הקבלן  ", אינם 

 הביטוח על פי דרישות הרשות , כדי להתאימן להוראות הסכם זה.

סכם זה הבלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המתחייבים מן האמור  .16
ועל הקבלן  לבחון  נם בדבר דרישה מינימאלית המוטלת על הקבלן  ,היעריכת ביטוחי הקבלן, ובאישור 

את חשיפתו לנזקים ולחבויות ולקבוע את גבולות האחריות ותנאי הביטוח בהתאם. הקבלן   מצהיר 
כל ו/או מי מטעמם בומאשר, כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הרשות  

 ות המינימאליים כאמור.הקשור לגבולות האחרי

בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע כי הפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי איזו  .17
ו/או עובדיו ומנהליו לא יפגעו בזכויות הרשות , על פי  ו/או מי מטעמומפוליסות הביטוח על ידי הקבלן 

 ביטוחים אלו.

בגין כל  ,באופן מלא  הקבלן   יהיה אחראי לשפות את הרשות וע מהאמור לעיל ולהלן, מו כן ומבלי לגרכ .18
נזק, אשר ייגרם להם )או למי מהם( עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום תנאי מתנאי איזו 
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עמו ו/או ידי הפועלים מט מהפוליסות על ידי הקבלן ו/או מנהליו ו/או העובדים המועסקים על ידו ו/או על
 רו.בשמו ו/או עבו

( לבדוק את אישורי הביטוח ו/או פוליסות הביטוח שיומצאו על ידי הקבלן   ת )אך לא חייב תהרשות  רשאי .19
אין באמור כאמור לעיל. הקבלן   מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של הרשות  ביחס לאישורי הביטוח, 

יא בכל הקשור לאישורי כל חובה ו/או אחריות שהעל כל מי מטעמם על הרשות  ו/או  לעיל כדי להטיל
הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת 

 על הקבלן  על פי הסכם זה ועל פי הוראות כל דין.

וכל תשלום  ,ור ביטוחי הקבלןהקבלן מתחייב לשלם את פרמיות הביטוח בגין הפוליסות המפורטות באיש .20
על ידי חברת הביטוח בקשר להן במועד ולמלא אחר כל הוראות הפוליסות הנ"ל כלשונן  אחר שיידרש

ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח, לשלם 
במשך כל תקופת ביצוע ת תהיינה בתוקף את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ולדאוג ולוודא כי הפוליסו

 בודות.הע

יה תהלא ביצע ו/או לא קיים הקבלן את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי הסכם זה או מי מהם,  .21
לפי הסכם זה או על פי דין, לערוך את הביטוחים  הומבלי לפגוע בזכויותי תאך לא חייב תהרשות  רשאי

הקבלן. כל  מי הביטוח על חשבונו שלחתיו ולשלם את דכולם או חלקם )בהתאם להחלטת הרשות ( ת
בתוספת  הראשונה הרשות  על פי דרישתלבתשלומו כאמור יוחזר מיד  האו התחייב מהסכום הרשות  שיל

. לחלופין ומבלי לפגוע בזכויות הרשות  על פי הוראות סעיף זה, הרשות  20%תקורה מוסכמת בשיעור של 
א, וכן יהיה הרשות  רשאי ממנה לקבלן בכל זמן שהומכל סכום שיגיע לנכות סכומים אלו  תהיה רשאית

 לגבותם מהקבלן   בכל דרך אחרת.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע העבודות מתחייב הקבלן למלא  .22
ים, תקנות אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי וכל הצוו

הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופן שכל עובדיו ה, שהותקנו לפי החוקים וכדומ
ושליחיו שיועסקו בביצוע העבודות, באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות 

 זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.

ים את כל הוראות החוקים זה, מתחייב הקבלן   לקיבכל מקום בהסכם בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור  .23
והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות מכבי האש ו/או כל רשות אחרת בדבר אמצעי זהירות 

 ומניעת נזקים אותם יש לקיים באתר ביצוע העבודות.

ה על העבודות בכל הקשור להגנ הקבלן מתחייב לקיים על חשבונו את כל דרישות הרשות ו/או המבטחים .24
וען ו/או לאחר מסירתן לרבות ובמפורש כל הנוגע להתקנת ו/או לנקיטת אמצעי הגנה כנגד בשלבי ביצ
 נזקי טבע.

הציוד והכלים המובאים על ידו אל אתר ביצוע הרכוש, הקבלן   מתחייב לקיים שמירה נאותה על  .25
 העבודות.

או לאחר מסירתן, שלבי ביצוע עבודותיו ו/הקבלן  כי בכל  בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב .26
לקיים במלואן את כל דרישות הגופים ו/או החברות בעלי הזכות במקרקעין בהם מתבצעות העבודות 
נשוא הסכם זה ולהשיג את אישורם לביצוע העבודות לרבות על פי הסכמים שנחתמו בין מי מהם לבין 

 ך התחייבות כנ"ל.הקבלן   כל מסמ להעביר אלמתחייב הרשות . הרשות  

ראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות ההסכם בדבר אחריותו כל הו .27
 הבלעדית של הקבלן   לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בהסכם זה ו/או על פי הדין.

יכללו   ה בלבד,ופרויקט זט זה, הקבלן   מצהיר בזאת כי פוליסות הביטוח שתופקנה על ידו עבור פרויק .28
ות המצ"ב, המתייחסות לכ"א מפרקי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות, וכן הפוליסות  את ההרחב 

 לביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצרים. 
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הקבלן  , קבלני המשנה של  ,כמפורט ברישא למסמך זה הרשות הפוליסות כוללות כיסוי אחריותם של 
זק ואחריות הקשורים ו/או הנובעים ם מכוחם, מפני אובדן, ניא וכל אלה הבאיהקבלן   בכל דרגה שה

 מביצוע העבודות.
 

מבנים, אחזקה ושבר של נכסים עירוניים בתחום השיפוט  לאיטום הגדרת העבודות : 
 של מ.מ. קדימה צורן 

 
 ביטוח עבודות קבלניות כולל פרקי ביטוח כדלקמן:

 
   : ותהקבלניעבודות הביטוח  -פרק א'  .1
 

שייגרמו באתר לעבודות במשך תקופת הביטוח.  הכיסוי יחול גם על או נזק פיזי בלתי צפוי אובדן  
 .עצמו או מי מטעמו או לטובתו שלא ע"י הקבלן   הקבלן  עבודות אשר תבוצענה על ידי 

 
 ע"פ ערך הפרויקט. שווי העבודות הקבלניות הינו 

 
 על פרק זה חלות ההוראות הבאות : 

 
)  מסכום הביטוח, לכל אירוע, על בסיס נזק ראשון. 10%של ת פינוי הריסות עד לסך לל כיסוי להוצאויכ .1.1

 .. ( 3.6.1הרחב 

 
. 3.2) הרחב  מסכום הביטוח, לכל אירוע, על בסיס נזק ראשון. 30%יכלל נזק לרכוש עליו עובדים עד לסך של  .1.2

 ) 

 מסכום 30%בסך של  רשות ידי המבוטח או היכלל כיסוי אבדן או נזק לרכוש סמוך השייך ליחיד מיח .1.3
 . ( 3.3) הרחב  , לכל אירוע, על בסיס נזק ראשון.הבטוח

 
, לרבות יכלל כיסוי להוצאות בגין תכנון מדידה, פיקוח והשגחה של אדריכלים, מהנדסים ומומחים אחרים .1.4

ל סכום הביטוח, לכמ 10%לשם כינון האבדן או הנזק עד לסך של  מנהלי תביעות אך למעט שמאות נגדית,
 . ( 3.6.2) הרחב  אשון.אירוע, על בסיס נזק ר

 

או נוסח   munich Re END  115 ) .ו/או עבודה לקוייה ו/או חמרים לקויים יכלל כיסוי הנובע מתכנון לקוי .1.5
   משווי הפרויקט ( 30%( ) נזק ישיר בשיעור של    DE  3לוידס  

 

 אדמה. ורעידת יכלל כיסוי לנזק הנובע מנזקי טבע .1.6

 

יום בגין שבר מכני וקילקולים  60ת אלקטרומכניות לתקופה של לתקופת הרצה למערכוסוי יכלל כי .1.7
 . בפוליסה (1.4.1.3) סעיף  .חשמליים

 

 סכום הפיצוי במקרה של נזק יעמוד על מלוא כעלות כינונו מחדש של הרכוש. .1.8

 

תחזוקה " רגילה  היה בתוקף תקופתאשר לאחריה תחודש,  24הפוליסה תכלול סעיף תחזוקה "מורחבת" של  .1.9
 . (9.7.2. , וסעיף 5.8.2. , סעיף 1.4.2) סעיף   ( חודש נוספים 21" של 

 
הרשות  ו/או תאגידים עירוניים ו/או הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד  

 .לפי מי שגרם לנזק בזדון, ולמעט כנהליהםחברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מ
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 -MRיישא בתוקפו גם לגבי חלקים שנמסרו או החל השימוש בהם ובכפוף לנוסח  הכיסוימו"מ בזאת כי 
116 . 
 

 
  ביטוח צד שלישי: -פרק ב'  .2

 
אירוע ש"ח ל  4,000,000.-ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול האחריות לתובע הוא לא פחות מסכום של 

  הביטוח  ₪  לתקופת   4,000,0000.-מסכום של  ולא פחות 
 

 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:
 

כל אדם , שאינו נכלל ברשימות השכר של המבוטח ייחשב כצד שלישי לצורך פוליסה זו, בתנאי שאינו  .2.1
 מכוסה בפוליסת חבות מעבידים של המבוטח.

 
 ד שלישי.שבו לצורך פוליסה זו כצותאגידיה  ייחת הרשויצוין במפורש בפוליסה כי  .2.2
 

 .תאונתיהפוליסה מכסה, בין היתר, נזקי זיהום סביבתי  .2.3
 

הפוליסה כוללת הרחבות בגין נזק ישיר עקב פגיעה בצינורות, כבלים ומתקנים תת קרקעיים בגבול  .2.4
עד נים תת קרקעיים ₪ למקרה, נזק תוצאתי כתוצאה מפגיעה בצינורות, כבלים ומתק 00,0001,0של 
 . (7.2( ) הרחבה  Endorsement 102 ח )ש" 00,0001,0לסך 

 
הפוליסה מכסה, בין היתר, נזקים שיגרמו לרכוש עקב פעילות של הקבלן   מעבר למבוטח ע"פ פרק  .2.5

 (  Endorsement 119) ש"ח. 1,000,000. לפרק ב' מבוטל בזאת עד לסך של 6.1א' לפוליסה וסייג 

 

לא יחול על רכוש הנמצא בחזקתו ו/או או בחזקתו של המבוטח ( רכוש בשליטתו ו/. ) 6.3סייג  .2.6
 שליטתו לתקופת העבודה בלבד.

 
הרשות  ו/או תאגידים כנגד  הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי .2.7

 )ו/או עובדיהם  עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם
 בתנאי ביט ( 1הרחבה 

 

-הפוליסה כוללת כיסוי לנזקי רעד ו/או הסרת משען ו/או החלשה של תמך בגבול אחריות של  .2.4
 Endorsementלתנאי ביט ( ) 2ש"ח לאירוע, הכלול בגבול האחריות של הפוליסה. ) הרחבה  1,000,000.

 . (7.3( ) הרחבה   120

 

וד מכני הנדסי ו/או מכונה רכוש הנובעת משימוש בציזקי גוף וגם או הפוליסה כוללת כיסוי בגין נ .2.5
ניידת לרבות כזה הנחשב רכב ע"פ פקודת התעבורה ושלא חלה חובה לבטח כלים אלו ע"פ פקודת רכב 

על כל תיקוניו, גבול האחריות בגין  1976מנועי ו/או ע"פ חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"ה 
₪ לתקופת ביטוח, מעבר למבוטח  2,000,000.-ש"ח לאירוע ועל  1,000,000.-ה על הרחבה זו לא יעל

 (   7.5. ו  7.4. ) הרחבות בפוליסת הבטוח של הכלי המבוטח

 

הרשות  ו/או תאגידים הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד  .2.6
עובדיהם  יהם ו/או מנהליהם ו/או ותיים ו/או נבחרעירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רש

 ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.

 
   ביטוח חבות מעבידים: -פרק ג'  .3

 
ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודות, בגבולות 

 ח .ירוע אחד ולתקופת הביטוש"ח לא  20,000,000.-ש"ח   לתובע ולסך של   6,000,000.-אחריות של 
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 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:
 

 לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער כחוק. .3.1
 

הביטוח חל על כל עובד של הקבלן  , קבלן   משנה שלו ועובדיו של קבלן   משנה כאמור, בין אם קיבל  .3.2
 שכר מהקבלן   ובין אם לאו.

 
 .או בעומק דות בגובהייגות כל שהיא בגין עבואינה כוללת הסת הפוליסה .3.3
 

הרשות ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ויתור על זכות השיבוב כנגד שיפוי וכן הפוליסה תכלול סעיף 
ון. ) , ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם

 . (11.9הרחב 

 
 
 : מקצועיתביטוח אחריות  .4

 
ביטוח אחריות מקצועית לקבלן   ולעובדיו וגם או לקבלני משנה וגם או לפועלים מטעמו, בגבול אחריות 

ש"ח  למקרה ולתקופת ביטוח שנתית, בגין היפר חובה מקצועית,  2,000,000.-המבטח שלא יפחת מסך 

 מבוטח. עשו על ידי מי מיחידי העות או השמטה שנשמקורה במעשה או מחדל רשלני, ט

הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חריגה מסמכות, אבדן מסמכים ואמצעי מידע אחרים,  .4.1

 מעשה מרמה על ידי עובד של המבוטח, אבדן שימוש או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח. 

י ע"פ פוליסה זו ונספחיה, הכיסו בניגוד לכל האמור בכל מקום אחר בפוליסה או בדף הרשימה .4.2

אין באמור כדי הנובעת ממעשה או מחדל של הקבלן   והבאים מטעמו.  הרשות ת אחריותו של כולל א

 לפגוע בזכוית המבטח כנגד קבלני משנה של הקבלן  

בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הקבלן   ו/או הפועלים  הרשות הביטוח מורחב לכסות את  .4.3

 בכפוף לסעיף "אחריות צולבת". ות הרששם המבוטח לכלול את עניין זה מורחב מטעמו. ל

 התאריך הרטרואקטיבי על פי הביטוח לא יאוחר ממועד תחילת מתן השירותים.  .4.4

במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי ו/או יבוטל, והסיבה אינה אי תשלום  .4.5

חודשים  6יעות למשך תקופת גילוי נזקים ותב , מוסכם כי תחולהפרמיה ו/או נסיון הונאה של המבוטח

נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח ו/או בוטל הביטוח בחברתנו, וכל אירוע שאירע בתקופת הביטוח 

המקורית עליו תימסר הודעה במשך תקופת גילוי זו, ייחשב כאירוע עליו נמסרה הודעה במהלך תקופת 

 .המבטחת את אותה האחריותשה פוליסה אחרת ובתנאי כי לא נרכהביטוח, 

 

 .ביטוח  חבות המוצר .3

הביטוח מכסה אחריותו של הקבלן   בגין נזק לגופו ו/או לרכושו של אדם או גוף כלשהו, אשר נגרם על 

בגבול אחריות למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח שלא  יפחת מסך  ידי או עקב מוצרי הקבלן  ,

 . ש"ח 1,000,000

מועד תחילת ביצוע העבודה, ללא זיקה למועד אוחר מאינו מבי בביטוח תאריך הרטרואקטיה .5.1
 תחילת הביטוח או מועד חתימת ההסכם.

נכלל בשם המבוטח בכל הנוגע לאחריותו עקב מוצרי הקבלן   וכל הקשור בתוצרי  הרשות  .5.2
 העבודה של הקבלן  ,  בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

 
טח לא יחריג נזק או מקרה ביטוח כאשר על אף האמור ,מבסיפא : לפוליסה נוספה ה 3.18בסייג  .5.3

 ". רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח
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בגין נזק  ו, ואנו מוותרים על זכותנו לשיתוף ביטוחיהרשות הביטוח הנו קודם וראשוני לביטוחי  .5.4
 המכוסה בביטוח זה.

סיבה אינה אי תשלום וה ה כלשהי ו/או יבוטל,ו לא יחודש מסיבבמקרה שהביטוח בחברתנ .5.5
 12מוסכם כי תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות למשך  הפרמיות ו/או נסיון הונאה של המבוטח,

חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח ו/או בוטל הביטוח בחברתנו, וכל אירוע שאירע בתקופת 
עליו נמסרה הודעה במהלך  גילוי זו, ייחשב כאירועדעה במשך תקופת הביטוח המקורית עליו תימסר הו

 .ובתנאי כי לא נרכשה פוליסה אחרת המבטחת את אותה האחריות, תקופת הביטוח
 

ככל שגבולות האחריות משותפים לביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצרים, גבול האחריות  •

 "מ הדרישות לעילהמשותף יהיה סכום גבולות האחריות בכ"א מהפוליסות ע

 

 ות על כל פוליסות הביטוח:הוראות כלליות החל .6

 
 כל הכיסויים הביטוחיים נרכשו ע"י הקבלן   אצל מבטח אחד בלבד )הח"מ(. .6.1
 

המבוטח בכל הביטוחים שערך הקבלן   בהקשר להוראות החוזה, למעט בביטוחי חובה של כלי רכב,  .6.2
וניים ו/או חברות השרון ו/או תאגידים עיראו עיריית רמת /הרשות והורחב כך שהוא כולל גם את 

המפקח ) למעט אחריתו עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם 
 המקצועית (, קבלנים וקבלני משנה של הקבלן  .

וך ורכוש וח לגבי רכוש סמנקבעה כמוטב בלתי חוזר ע"פ סימן ב' לחוק חוזה הביטמ.מ. קדימה צורן  .6.3
. (  וכן לצורך סעיף 4.10מבוטח ע"פ פרק א' לפוליסה לביטוח עבודות קבלניות ) סעיף עליו עובדים ה

בתנאים הכלליים לפוליסה )   18( או סעיף   2016בתנאים הכלליים של הפוליסה ) תנאי ביט  15.10
 (. 2013תנאי ביט 

 
ובאופן  חים בהתאםחוזה תוארך תקופת הביטוות ו/או תקופת הבמקרה של הארכת משך ביצוע העבוד .6.4

שלא לחדש את  נועל כוונת הרשות ל נודיעאלא אם כן  הרשות ע"פ הודעת המבוטח וגם או  אוטומטי,
 .יום לפני כניסת הביטול או אי החידוש לתוקף)שישים(  60הביטוחים במכתב רשום, לפחות 

צמצם היקפם מבטח רשאי לבטלם ו/או לפורש לפיו אין ההביטוחים שערך הקבלן   כוללים תנאי מ .6.5
הודעה, במכתב בדואר רשום, על כוונתו לעשות  הרשות לו/או שלא לחדשם, אלא אם כן שלח המבטח 

 )שישים( יום מראש. 60כן, לפחות 

 –בכל הביטוחים שערך הקבלן   בהקשר לחוזה זה בטלים ומבוטלים: כל חריג או הוראה בפוליסה  .6.6
ים או המגבילים את הכיסוי, כאשר התביעה המפקיע – הקבלן   לבדו עות המוגשות נגדלמעט תבי

מעוגנת בנזק ליסודות, בניינים, דרכים, כל חריג המתייחס למנופים, מעליות, מכשירי הרמה, טעינה 
ופריקה מכלי רכב, חפירות, אש, התפוצצות, אדים, גז, שיטפון, בהלה, חומרים רעילים או מזיקים, 

ע מתמשך מכל סוג ותאור, קבלנים, קבלני משנה ומים, זיהום שאינו אירורים סניטריים פגמכשי
על אף האמור  -. תתווסף הסיפא 14.7, כ"כ לסייג  הרשות ועובדיהם, עבודות נוער כחוק, או רכוש של 

 .,מבטח לא יחריג נזק או מקרה ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח

ת החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של ך הקבלן   בהקשר להוראוכל הביטוחים שער  .6.7
שלהרשות  נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף  (SUBROGATIONהמבטח על זכותו לתחלוף )

ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם 
אגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך  שהרשות  ו/או תאליו או זיקה ו עובדיהם ו/א

התחייבו בכתב לשפותו, או הקשור לעבודות, רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם 
 ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. הרשות למעט קבלני משנה וספקים של 

אה לפיה לא ייפגעו זכויות וראות החוזה כוללים הורקבלן   בהקשר להכל הביטוחים שערך ה  .6.8
הרשות  ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או 

אלא אם מחמת אי מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה, וכיוצ"ב, מנהליהם ו/או עובדיהם 
ו חשב הרשות  ו/או הממונה על מנכ"ל הרשות  ו/אמוגדר שלעניין זה ו   המקרה היה ידוע להרשות

 הביטוח אצל הרשות 



100 

 

_______________ 

 יעתימת המצח      

כל הוראה בביטוחים שערך הקבלן   בהקשר להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה ו/או    .6.9
מגבילה בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל כלפי 

או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או /ו/או חברות עירוניות ו אגידים עירונייםהרשות  ו/או ת
 והם הינ הרשות ל. כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס מנהליהם ו/או עובדיהם

הרשות  ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך  "ביטוח ראשוני", המזכה את 
במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו, בדיהם, ם ו/או מנהליהם ו/או עויים ו/או נבחריהרשות

הרשות ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או מבלי שמבטחי 
יסה יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות המכוסים בפולנבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם 

 החוזה.הנערכת לפי 

 ות חריג לפרעות או מהומות אזרחיות, שביתות או השבתות.לא נכלל בפוליס  .6.10

חובות "המבוטח" ע"פ תנאי והתניות הפוליסה תחולנה על הקבלן   בלבד לרבות החובה לתשלומי   .6.11
 פרמיות והשתתפויות עצמיות.

נזק או מקרה  ,מבטח לא יחריג על אף האמור חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים.  .6.12
 רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח ".   ביטוח כאשר 

 
 

הנני מצהיר כי יידעתי את מבטחי לגבי התנאים הנדרשים וכי קיבלתי את אישורם  
להפיק עבור פרויקט זה פוליסת ביטוח התואמת את התחייבותי החוזית ע"פ חוזה זה  

 ונספחיו
 
 
 

 
 

 + חותמת הקבלן  חתימת   הקבלן  שם   תאריך
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_______________ 

 יעתימת המצח      

 'ונספח 

 סודיות רתלשמי התחייבות טופס

 מועסקיו ו/או מי מטעמו, ו חד מעובדיו ו/אל אוכ ןקבלידי ה )ימולא על
 (מועצהאת השירותים ל ניקהעאשר עתיד ל

 לכבוד
 ית קדימה צורןמועצה מקומ

 

__________ ___ של החתימה השמור,     זהות' מס     מ"הח אני
 : כדלקמן קבלןה בשם  בזאת חייבמת"(, קבלןה: "להלן)

בור ע ביצוע עבודות איטום מבניםל חוזהה עביצו עקב אליו יעושיג ומידע עותידי בסוד לשמור מתחייב קבלןה .1
 כל או תיטמגנ מדיה, טפסים, חות"דו: כלולים זו במסגרת"(. החוזה: "להלן) רןועצה המקומית קדימה צוהמ

 תבמסגר אליו שהגיע  אחר מידע וכל ותוצאותיה ביקורת מועדי, מועצהה של ומרשם המידע מערכות גביל מידע
 .זהחוה י"עפ תיםשירוה ביצוע

 ימסור לא, מועצהמה רשאהה אולל זה חוזה עביצו עקב אליו שתגענה ידיעות בסוד לשמור מתחייב לןקבה .2
 119 -ו 118 עיפיםס הוראות קבלןה על יחולו, זה ןלעניי. לקבלה מךסמו יהיה שלא לאדם כאמור ידיעה קבלןה

 . 1977 - ז"התשל, העונשין לחוק

 כן. אחר ושימש כל בו ייעשה שלא ולוודא, זה חוזה גרתמסב ואלי המגיע עמידה כל את לאבטח ידאג קבלןה .3
 אם אלא ,שרותקההת בתום השונות בתוכניות המשתמשים כל של והרישומים בציםהק כל השמדת יוודא

 .מועצהה י"ע אחרת דרשיי

 או חוזהל תףשו אינוש ממי, זה חוזה לצורך אותו המשרתות או, שברשותו המחשב רכותלמע גישה ימנע קבלןה .4
 . סודיות לשמירת חייבותהת על חתם שלא ממי או, במחשב ןסהמאוח במידע או בחומר לעיין מוסמך שאינו יממ

 . מועצהמה הרשאה ללא לקבלה מךמוס יהיה שלא דםאל מידע או ידיעה ימסור לא קבלןה .5

, 1981 – א"התשמ יותפרטה נתהג בחוק רכאמו המידע על ישמרו שלו המשנה וקבלני עובדיו שכל ידאג קבלןה .6
 .1986 – ו"התשמ(, ציבוריים ופיםג ןבי מידע העברת וסדרי ושמירתו מידע אחזקת תנאי) הפרטיות הגנת ותקנות

 להגדרת בהתאם" ידעמ מאגר" מהווים זה חוזה במסגרת ידו על ספונא או/ו קבלןה לא הגיעו אשר נתונים אם .7
, לחוק בהתאם בו והשימוש תוקזחה, רישומו נוהלל תחריוא תהיה, 1981 – א"התשמ הפרטיות הגנת חוק

 .מועצה בבעלות הנתונים מהיות גורע האמור אין. זה חוזהב אחרת יקבע לא עוד כל, בלןקה על םמוטלי

 .לכך שידרש עת בכל זו לפעילות בהקשר לו שימסר חומר לכ צהמועל יחזיר ןקבלה .8

 המידע או/ו ניםתוהנ תלאבטח שנקט טחההאב צעיאמ מועצהה לנציג קבלןה יציג מועצהה דרישת פי על .9
 . זה החוז תבמסגר ברשותו יםהמצוי

 

 ______________      _____________ 
   קבלןה חתימת                      תאריך                          
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_______________ 

 יעתימת המצח      

 
 נספח ז' 

 ור רה על חיסול תביעות וכתב ויתהצה
 

 _תאריך: _________

 

 ______ חוזה מס' ___________ _____2020/____' מס מכרזבקשר ל

 

 _____צו התחלת עבודה מס' ______________ מיום ________

 

 ______________ביצוע עבודה________________________ל

 

 

 

 
 ת.ז. ________________ )"הקבלן" / "הספק"(  אני החתום מטה: ________________ ח.פ. /

 
 העבודה(   -________________ )להלן _______________________העבודה:  מבצע

 
 

__ ______________ "( כי עם קבלת סך של:מועצה "ה –)להלן  קומית קדימה צורןהמ מועצההמצהיר ומתחייב בזה כלפי 
 יעות ו/אוהמהווה את שכר החוזה בכללותו, לא תהיינה לי כל תב₪ במילים: ___________________________, 

בכל עניין הכרוך במישרין ו/או בעקיפין עם החוזה ו/או העבודה  מועצהמין ו/או סוג כלשהם כלפי הל ו/או טענות מכ תשודרי
הנ"ל מהווה את  רין ו/או בעקיפין על כל האמור לעיל, וכי הסךזק הכרוכה במישנאו שכר החוזה ולרבות כל תביעת /ו

 האמור לעיל. ל כגין גיעה לי בהתמורה הסופית והמלאה והמוחלטת המ
 

 איה באתי על החתום ביום ___________לרו
 
 

________________________ 
 הקבלן חתימה + חותמת

 
 
 
 

 ר עו"דאישו 
 

שם הקבלן / הספק שחתם ב_____ ______________ ת.ז. _________ ___ מאשר כי מר_אני הח"מ עו"ד ________
______________ והוא חתם בפני על  ________/ הספק  לן בהקם חתימה מטעהינו מורשה __________________, 

 זה.  מסמך
 

 _________________     תאריך:________________ 
 חתימת עו"ד         
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_______________ 

 יעתימת המצח      

 נספח ח' 
 ת השלמה/סיום העבודהדתעו

 תאריך: __________

 

 _______ ___________ חוזה מס' ____2020/____שר למכרז מס' בק

 

 ________________ מיום __________לת עבודה מס' _התחצו 

 

 ____________ביצוע עבודה__________________________ל

 

 

 

 
 ____________ )"הקבלן" / "הספק"( פ. / ת.ז. ____.אני החתום מטה: ________________ ח

 
 ודה( העב  -לן דה: _______________________________________ )לההעבומבצע 

 
 

"( כי עם קבלת סך של: ________________ מועצה "ה –)להלן  קומית קדימה צורןהמ מועצההה כלפי בזמצהיר ומתחייב 
ו/או שכר החוזה בכללותו, לא תהיינה לי כל תביעות __, המהווה את _₪ במילים: ________________________

ין ו/או בעקיפין עם החוזה ו/או העבודה שרניין הכרוך במיל עבכ המועצ לפי הת ו/או טענות מכל מין ו/או סוג כלשהם כדרישו
ה את הסך הנ"ל מהוו י או שכר החוזה ולרבות כל תביעת נזק הכרוכה במישרין ו/או בעקיפין על כל האמור לעיל, וכ/ו

 ל האמור לעיל. לי בגין כהתמורה הסופית והמלאה והמוחלטת המגיעה 
 

 _____ום ______ולראיה באתי על החתום בי
 
 

________________________ 
 הקבלן חתימה + חותמת

 
 
 
 

 ר עו"דאישו 
 

הספק  תם בשם הקבלן /חש_____ אני הח"מ עו"ד ____________ מאשר כי מר ______________ ת.ז. _________
על  חתם בפני ______________________ והוא לן / הספק הקבמטעם  הינו מורשה חתימה__________________, 

 זה.  סמךמ
 

 _________________     _____________ __תאריך:_
 חתימת עו"ד         

 

           

 

 
 


