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 חתימה וחותמת הקבלן:______________________                                                                    

 

 סכום הכולל של התשלומים החלקיים והאחרים ששולמו לקבלן לפני תפיסתהעלה  (8)
יסוד חשבונות שייקבעו על  ה,ל הוצאות השלמת העבודה ובדקעמקום העבודה, 

(, ושל פיצויים 2שיאשרו ע"י המנהל, לרבות התוספת האמורה בסעיף קטן ) סופיים 
 ה בהשלמת העבודה ומחמת נזקים אחרים ישנגרמו לחכ"א מחמת כל דחי על נזקים

על אומדן שכר החוזה, יהיה הקבלן חייב בתשלום ההפרש שבין הסכום הכולל 
 לבין אומדן שכר החוזה. כאמור

 
 ולא לגרוע מהן. 39הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות חכ"א לפי סעיף      (9) 

 
 לו תהא זכאית חכ"א ,אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל סעד נוסף ו/או אחר (10) 

 לפי החוזה ו/או לפי הדין.    
 

 קיזוז
על  מהקבלן על פי חוזה זה כל חוב המגיע לה לקבלן חכ"א רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע .99

ובין כל חוב קצוב אחר המגיע מן הקבלן , או על פי חוזה אחר שבינה לבין הקבלן ,פי חוזה זה
הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של חכ"א לגבות את החוב האמור בכל דרך  לחכ"א.
 אחרת.

 
 אי אפשרות המשכת ביצוע העבודה

 
שרות להמשיך בביצוע העבודה כולה או שאין אפ ,אם יתגלה בכל זמן שהוא (1)          .70

שאין לקבלן שליטה עליה, יפנה  ,מפאת מלחמה, או כל סיבה אחרת מקצתה 
 כי אמנם אין אפשרות להמשיך ,תן לקבלן אישור בכתביהקבלן לחכ"א וחכ"א ת

בביצוע העבודה כולה או מקצתה, והקבלן ימלא אחר הוראות המנהל בכל הנוגע 
 כאמור.לאי המשכת ביצוע העבודה 

 
הסכום שישולם לקבלן במקרה של אי אפשרות המשכת ביצוע העבודה לפי סעיף  (2)

בהתאם  ,( יהיה ערך העבודה שבוצעה עד לתאריך מתן האישור האמור1קטן )
למחירים והשיעורים הנקובים בכתב הכמויות ופקודת השינויים. נוסף לזה ישולם 

 חוזה.של ה 50לקבלן סכום שיקבע בהתאם לאמור בסעיף 
 

תשלום הסכום האמור הוא סילוק סופי של כל תביעות הקבלן, כולל תביעות  (3) 
 פיצויים ותביעות עבור הוצאות מיותרות שנגרמו כאמור.              

 
לא סילק הקבלן את הציוד ומתקני העבודה כולם או מקצתם, ממקום העבודה  (4) 
(. רשאית 1הוראות המפקח לפי סעיף קטן )או שלא ביצע פעולה אחרת בהתאם ל              
חכ"א לבצע את הפעולות האמורות על חשבון הקבלן בעצמה או בכל דרך אחרת,               
שיחשבו כהוצאות משרדיות,  ,15%והקבלן ישא בהוצאות הכרוכות בכך בתוספת               
קבל על הדעת מההוצאות ובהפחתת סכום שיאושר ע"י המפקח לכיסוי חלק מת              
 על חשבון חכ"א. ולזקפ האמורות שיש               

 
 ביול החוזה

 
 חלות על הקבלן.אם יידרש,   ,הוצאות ביול חוזה זה .71
 
 

 מס ערך מוסף
 

 , כשיעורו מס ערך מוסף יתוסף מחירים הנקובים בסעיפי כתב הכמויות בחוזה זה ל .72
 .באילת 
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 חתימה וחותמת הקבלן:______________________                                                                    

 

 0172/2מ/ מכרז/חוזה  
 
 

 ערבות
 

 אנו הח"מ:
 
 
 
 
1________________________ . 
 
2________________________ . 
 
3______________________ .__ 
 
 
 
 

בו כמשמעות מונח זה בחוק ניירות ערך, ערבים בזה  ןעניישהננו בעלי המניות בתאגיד הקבלן ובעלי 
הקבלן כלפי החברה הכלכלית  תחייבויוהתאישית בערבות בלתי מותנית ובלתי מוגבלת למילוי כל 

 לאילת )חכ"א( בע"מ על פי החוזה הנ"ל.
 
 
 

אף ללא צורך בפניה קודמת לנערב, ולא תהא  ,חרף האמור בכל דין, ערבותנו זו תעמוד בתוקפה
 מראש ובכתב. ,ניתנת לביטול, אלא בהסכמת החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ

 
 
 
 
 

 ___________________       ___________________    __________________    שם 
 
 

 ת.ז.       __________________        ___________________       ___________________
 
 

 חתימה  _________________          ___________________      ___________________
 

 3ערב                                                2ערב                                                1ערב                    
 
 
 
 
 

אימות חתימות: אני הח"מ, עו"ד ______________________ מס' רשיון __________  מאשר 
 לעיל,חתמו בפני על מסמך זה, אחרי שזיהיתי אותם כדין. 3וערב  2, ערב 1בזאת כי ערב 

 
 
 
 

_____________________ 
 חתימת עו"ד          
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 חתימה וחותמת הקבלן:______________________                                                                    

 

 מוסף א'
 

שיפוץ ושדרוג מבנים, שטחים ציבוריים ומתקנים  2/2017מ/ מס' חוזה  
 באילת

 
 

 למבנה מס'........)שם המבנה( תעודת סיום
 
 
 

 
אל: 

____________________________________________________________________ 
 

 לכלית לאילת )חכ"א( בע"מהחברה הכמאת: 
 
 
 

בוצעה שם המבנה(, מס' במבנה מס'.........), כי העבודה אתאני מאשר בז ,של חוזה זה 97על פי סעיף 
לשביעות  ,והושלמה בהתאם לחוזה וכי כל עבודות הבדק והכרוך בהן בוצעו אף הן בהתאם לחוזה

 רצוני המלאה.
 
 
 
 
 

 השם: ______________________
 

 ___________________התפקיד: 
 
 

 תאריך: _______________
 
 

 חתימה: ____________________
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 חתימה וחותמת הקבלן:______________________                                                                    

 

 מוסף ב' למסמך ג' 
 

 נספח ב'
 

 תנאים מיוחדים לביטוחי הקבלן
 

הנדרשים בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה, על הקבלן להחזיק בתוקף את כל הביטוחים  .1
אחריות מקצועית וחבות  יביטוח . עם זאת, אתזה בתוקף חוזהבמשך כל  התקופה בה יהיה 

לכל פעילות  בתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי דיןהמוצר על הקבלן להחזיק 
 .אשר נעשתה על ידו בקשר עם חוזה זה, על נספחיו

( פרק א' העבודותאישור ביטוחי הקבלן ) 1ב' ביטוחי הקבלן הנערכים המפורטים בנספח  .2
יכללו ויתור על כל זכות תחלוף )שיבוב( של מבטחי הקבלן כלפי המזמין, העירייה,  להלן,

ו, וכן כלפי כל ו/או מטעמהמזמין  של וו/או כל אדם אחר הבא בשממנהליהם, עובדיהם 
, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על הקבלנים, המתכננים, והיועצים הקשורים בביצוע העבודות

 זדון.בת אדם שגרם לנזק זכות התחלוף לא יחול לטוב

פוליסות האחריות כלפי צד שלישי הנערכות על ידי הקבלן )כפופות על פי העניין לסעיף  .3
"אחריות צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי 

 המבוטח.

כאמור סות פוליסות ביטוחי האחריות הנערכות על ידי הקבלן יכללו תנאי מיוחד לפיו הפולי .4
ו/או מנהל ו/או מפקח  המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהםלשפות את  וורחבי

 למעשי ו/או מחדלי הקבלןעל מי מהם בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת העבודות מטעמם 
 (.1נספח ב' הכול כמפורט באישור ביטוחי הקבלן ) –ו/או קבלני משנה מטעמו 

 המזמין ו/או העירייהכי רכוש  ,במפורשאחריות הקבלן כלפי צד שלישי, יסת מו כן יצוין בפולכ .5
רכוש המבוטח או שיכול היה להיות מבוטח על פי פרק א' "העבודות" שבו פועל הקבלן, למעט 

הנמצא ואותו חלק של רכוש שבו פועל הקבלן לנספח אישור ביטוחי הקבלן ולמעט  1בסעיף 
. למען הסר בלן, ייחשב כרכוש צד שלישי, לעניין ביטוח זההקשל בשליטתו הישירה והבלעדית 

כל ספק מוסכם ומוצהר כי רכוש בעלי קרקע ו/או בעלי מבנים ו/או רשויות בהם פועל הקבלן 
 במסגרת ביצוע העבודות יחשב גם כן כרכוש צד שלישי. 

הקבלן, היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחי  .9
מתחייב 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 המזמין ו/או 
העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם, אולם הוויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק 

 .בזדון

הקבלן  כתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה,מועד חתימת חוזה זה, ב .7
על כדין בנוסח המצורף כשהוא חתום  (1)נספח ב' את אישור ביטוחי הקבלן  מזמיןימציא ל

מוסכם בזה כי המצאת אישור ביטוחי הקבלן חתום  מקורי(.ה ונוסחבידי חברת הביטוח )
 די לקיום החוזה על נספחיו.כאמור לעיל מהווה תנאי יסו

מועד מ, לא יאוחר מזמיןנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי הב .8
צהרה החוזה זה, מכתב  חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא

פקח המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מלפטור מאחריות 
צורף לחוזה המ", לנזקים מאחריות פטור -הצהרה בהתאם לנוסח "לנזקים  העבודות מטעמם

 ., כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן)בנוסחו המקורי( 2ב' כנספח זה ומסומן 

מועד מ, לא יאוחר המזמיןנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי ב .9
לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, נספח תנאים  חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו

)בנוסחו  3ב' כנספח מיוחדים לביצוע עבודות בחום בהתאם לנוסח  המצורף לחוזה זה ומסומן 
 .כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן  המקורי(,
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 חתימה וחותמת הקבלן:______________________                                                                    

 

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת החוזה, ובמקרה בו העבודות נשוא  .10
או חלק מהן יבוצעו על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן, מתחייב הקבלן לדאוג כי בידי חוזה זה 

קבלן המשנה תהיינה פוליסות ביטוח בהתאם למפורט בחוזה זה לרבות בהתאם לתנאים 
 (.1נספח ב' ולסכומים הנדרשים באישור עריכת ביטוחי הקבלן )

לפי המזמין ו/או העירייה ו/או למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הקבלן הוא הנושא באחריות כ .11
בגין מעשה או מחדל בביצוע  מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם

העבודות נשוא חוזה זה, לרבות עבודות אשר יבוצעו על ידי קבלני המשנה, והוא יהיה אחראי 
ו/או מנהל ו/או  לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם

מפקח העבודות מטעמם בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם למי מהם, במישרין ו/או בעקיפין, 
באיזו  עקב העבודות שבוצעו על ידי מי מקבלני המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה

 מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.

הקבלן אשר נערכות כמפורט  יביטוח מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות הקבלן .12
)אישור ביטוחי  1בנספח ב'  לרבות האמורבנספח ב' זה )תנאים כלליים לביטוחי הקבלן( 

המזמין פעולה אשר יידרש לעשותה על ידי המבטח ו/או על ידי  ולעשות כללעיל ולהלן  הקבלן(
כדי לממש דות מטעמם ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבו

המזמין ו/או לתביעה של  ואת זכויותיהם על פי תנאי הביטוח בעת הצורך, לרבות הצטרפות
, על פי פוליסות העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם

 ם.הביטוח, אם יידרש לכך על יד

על פי סכם כי בעת קרות מקרה ביטוח בלי לגרוע מהאמור בחוזה זה ובנספחיו, מובנוסף ומ .13
בנספח ב' זה )תנאים כלליים לביטוחי הקבלן( איזה מהביטוחים הנערכים בהתאם למפורט 

מתחייב הקבלן לפנות באופן לעיל ולהלן,  )אישור ביטוחי הקבלן( 1בנספח ב'  לרבות האמור
טוח יגיע ללא דיחוי מידי לחברת הבטוח ולהודיע לה על קרות האירוע ולדאוג כי נציג חברת הב

לאתר לבדיקת הנזק. מובהר כי על הקבלן לפעול על פי הוראות נציג חברת הבטוח ולסייע לו 
 .ככל הנדרש, לרבות להעביר לו כל מידע שידרוש

נוסף לאמור לעיל, הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו ב .14
בכל מתחייב לשאת וי פסולת והריסות. הקבלן לרבות פינ מקרה הביטוחמיד לאחר קרות 

עביר אל הקבלן את מתחייבת לה והמזמיןההוצאות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו 
הסכום שתשלם חברת הביטוח בגין הנזק, וסכום זה בלבד. למען הסר ספק מובהר כי הקבלן 

השתתפות )לרבות ה יישא בכל ההוצאות מעבר לסכום האמור שיועבר על ידי חברת הבטוח
לקבלן כל תשלום לכיסוי ההוצאות חייבים  יהיולא  ו/או העירייה המזמיןוכי  העצמית( 

 .כאמור

על פי פרק נוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן בהסכם זה, מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח ב .15
 , אלא אםישירות למזמיןפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות, בגין נזקי רכוש, ישולמו א' ב

פוליסת הביטוח תכלול הוראה מתאימה לעניין זה. מוסכם בזה כי אחרת בכתב למבטח.  הורה
מנהל תיקן הקבלן בעצמו נזק המכוסה לפי פוליסת הביטוח כאמור,  בשלמותו, לשביעות רצון 

תשלום עבור העבודה שניזוקה  מהמזמין, או שטרם קיבל מטעם המזמין המפקחהעבודה ו/או 
לידי הקבלן עד ישירות על תשלום תגמולי הביטוח בכתב להורות למבטח  המזמין, מתחייב  

 לסכום הדרוש לשם קימום האבדן או הנזק.

בסעיף המפורטות  בקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסותבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .19
 1בנספח ב' לרבות המפורטים  לעיל, לפרק ה' )אחריות וביטוח( בחוזה )ביטוחי הקבלן( 19

 לשתף פעולה. הקבלן מתחייב למזמיןיודיע הקבלן על כך בכתב ( להלן, אישור ביטוחי הקבלן)
בכל הדרוש למימוש זכויות על פי /או מי מטעמם  המזמין וו/או העירייה ו/אועם המבטח 

לנהל המשא ומתן ו/או מי מטעמם  המזמין ו/או העירייהת יוהפוליסה, וזאת מבלי לגרוע מזכו
 ה.בעצמ

מוסכם כי בכל מקרה של נזק לעבודות, על הקבלן לעיל ולהלן לגרוע מהאמור בחוזה זה בלי מ .17
מוטלת החובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו על ידי שמאי מטעם חברת הביטוח ו/או 

 מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם.ו/או  מזמיןה
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המזמין ו/או יות פר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכוה .18
, יהא הקבלן ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמםהעירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם 

למזמין ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות אחראי לנזקים שיגרמו 
באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות  ו/או טענות, כספיות או אחרות,  מטעמם,

 והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור.  הםכלפי

בדבר עלות תיקון  המזמין ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמול מחלוקת בין הקבלן לבין כ .19
ת הנזקים אנזקים מבוטחים שאירעו במהלך העבודות תוכרע על פי דו"ח השמאי אשר יבדוק 

 . מטעם חברת הביטוח

ן, הקבלן יהיה אחראי לשפות את המזמין ו/או כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהל .20
באופן מלא  העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם

תנאי בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום של 
או העובדים המועסקים על ידו מנהליו ו/ו/או  הקבלןעל ידי  הביטוח פוליסותאיזו ממתנאי 

 ו/או קבלני משנה מטעמו.

 -נערך עלהלכל בטוח  מיםקודראשוניים ו הינם על פיותנאי מפורש  ויכלל הקבלן יטוחבי .21
וכי מבטחי הקבלן מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  המזמין ו/או העירייהידי 

לחוק  59טענה ו/או זכות כאמור  בסעיף  , לרבות כלהמזמין ו/או העירייהבדבר שיתוף ביטוחי 
 המזמין ו/או העירייהכלפי  "ביטוח כפל" תטענולרבות כל  1981 –חוזה הביטוח התשמ"א 

 יהם.כלפי מבטחו

( יכללו תנאי מפורש על 1נספח ב' ביטוחי הקבלן הנערכים על פי נספח אישור ביטוחי הקבלן ) .22
במשך תקופת פם ו/או לשנותם לרעה את היק םצמצל אינו רשאי לבטלם ו/או פיו המבטח

תישלח למזמין, הודעה , אלא אם כן "(תקופת הביטוחביצוע העבודות נשוא חוזה זה )להלן: "
וכי לא יהיה  יום מראש על כוונתו לעשות זאת. (60שישים )בכתב,  באמצעות דואר רשום, 

ו/או  העירייההמזמין ו/או שכאלו לגבי   לשינוי לרעהלצמצום ו/או לביטול ו/או תוקף 
בכתב הודעה  נשלחהאם לא  מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם

 .ההודעה ממועד משלוחהימים  (60שישים )ובטרם חלוף לעיל כאמור 

כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מצומצם  לקבלן למזמיןבכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע  .23
לעיל, מתחייב הקבלן לערוך את  22בסעיף או מבוטל, כאמור בהיקפו ו/או משונה לרעה ו/

לפני מועד הצמצום או  אותו הביטוח מחדש ולהמציא למזמין אישור עריכת ביטוח חדש,
 .השינוי לרעה או ביטול הביטוח כאמור לעיל

 המזמין ו/או העירייההקבלן מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  .24
בגין נזק שהוא זכאי  נהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמםו/או מ

)פרק א' ביטוח  1לשיפוי בגינו, או שהיה זכאי לשיפוי בגינו על פי הביטוחים שנערכו לפי סעיף 
ות הפוליסאיזו מאו הפרת תנאי מתנאי (, ו/1נספח ב' העבודות( לאישור עריכת ביטוחי הקבלן )

המזמין ו/או טוח חסר ו/או בהתאם לנדרש בחוזה זה והוא פוטר בזאת את הנ"ל ו/או בי
ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם מכל אחריות  העירייה

שהאמור לעיל בדבר  לנזק כאמור לרבות בגין ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה,. ובלבד
 .ם לנזק בזדוןאדם שגר פטור מאחריות, לא יחול לטובת

מוסכם בזה כי האמור בחוזה זה לעיל ולהלן יוסיף )ולא יגרע( על כל הוראה אחרת בחוזה זה  .25
ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או  המזמין ו/או העירייהבדבר פטור מאחריות כלפי 

ים ( מתייחס לנזק25מפקח העבודות מטעמם. למען הסר כל ספק מובהר כי האמור בסעיף זה )
 הנעוצים בביצוע העבודות נושא חוזה זה על ידי הקבלן ו/או כל מי שבא מטעמו.

מוסכם בזה במפורש, כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, המצאתם ו/או בשינויים, כדי להטיל  .29
ו/או על מי מטעמם ו/או להוות אישור בדבר  המזמין ו/או העירייהאחריות כלשהי על 

של הקבלן על פי חוזה זה  ומאחריותו ו/או התחייבויותיהתאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם 
 או על פי כל דין.
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הקבלן לחזור ( ימים ממועד תום תקופת ביטוחי הקבלן, מתחייב שבעה) 7 -לא יאוחר מ .27
בגין הארכת תוקפם לתקופה , לעיל 7בסעיף כאמור ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח 

במועדים הנקובים, מדי ור ביטוחי הקבלן, נוספת, הקבלן מתחייב לחזור ולהפקיד את איש
 הינו מחויב בעריכת הביטוחים על פי החוזה על נספחיו.תקופת ביטוח וכל עוד 

חתום כדין על ידי מבטחי  "עריכת ביטוחי הקבלןקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור ה .28
 כאמורהקבלן, והצהרות חתומות על ידי  ,27  -ו 7הקבלן )בנוסחו המקורי( כאמור בסעיפים 

ים ובהעדר קיום אישור עריכת ביטוח ו/או ומקד תנאי מתלהמהווים  ,לעיל 11 -ו 10בסעיפים 
את תחילת ו/או המשך למנוע מן הקבלן הצהרות כאמור בהתאם לחוזה, המזמין יהיה רשאי 

וזאת בנוסף לכל סעד השמור למזמין ו/או לעירייה עפ"י החוזה  נשוא חוזה זה,עבודות הביצוע 
 או הדין.

( ו/או בבדיקתו 1נספח ב' מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת אישור עריכת ביטוחי הקבלן ) .29
ו/או אי בדיקתו, כדי להוות אישור בדבר התאמתם של ביטוחי הקבלן למוסכם, טיבם, 
תוקפם, היקפם או היעדרם ו/או כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן או כדי להטיל אחריות 

 ו/או על מי מהבאים מטעמם. ו/או העירייההמזמין כלשהי על 

 לאלעיל  במועד כאמורוהצהרות הקבלן מען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישור הבטוח ל .30
, לרבות, על נספחיו פי חוזה זה-הקבלן על/או לא תגרע מאחריותו של  יותפגע בהתחייבויות

בלן מתחייב לקיים את ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לביצוע כל תשלום שחל על הקבלן, והק
 רכוש ו/או ציודממנו ביצוע עבודות ו/או הכנסת  ומנעיכל התחייבויותיו נשוא החוזה גם אם י

בשל אי הצגת האישורים במועד. בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על  לאתר
 .ידי הקבלן כדי לצמצם או לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבות הקבלן בהתאם לחוזה זה

)פרק א' ביטוח  1סעיף פי -קבלן מתחייב לעדכן את סכום הבטוח בגין הבטוח הנערך עלה .31
, מעת לעת, כדי שישקף תמיד את מלוא (1נספח ב' ) העבודות( באישור עריכת ביטוחי הקבלן

 בקשר עם חוזה זה. יםהמבוטח השווי של העבודות ו/או הרכוש ו/או הציוד ו/או החומרים

את כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח למען הסר ספק מובהר בז .32
המתחייבים מן האמור בחוזה זה ובאישור עריכת הביטוח, הינם דרישה מינימאלית המוטלת 
על הקבלן, ועל הקבלן לבחון את חשיפתו לנזקים ולחבויות ולקבוע את סכומי הביטוח ו/או 

לן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח בהתאם. הקב
ו/או מנהליהם ו/או  המזמין ו/או העירייהמלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי 

עובדיהם ו/או מי מטעמם בכל הקשור לסכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי 
 הביטוח המינימאליים כאמור.

שיומצאו על ידי הבטוח  ילבדוק את אישור )אך לא חייבים( םרשאימי מטעמו ו/או המזמין  .33
על מנת על ידי המזמין והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש  הקבלן כאמור לעיל

 כאמור בסעיף הביטוח בחוזה זה על נספחיו. להתאימם להתחייבויות הקבלן

י הבטוח ביחס לאישורמי מטעמו ו/או מזמין קבלן מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של הה .34
, ו/או פוליסות הקבלן כמפורט לעיל ן אישור ביטוחי הקבלןלבדוק ולהורות על תיקו ווזכות

לביטוחים  בכל הקשורכל חובה וכל אחריות שהיא  המזמין ו/או על מי מטעמואינה מטילה על 
ואין בה כדי לגרוע מכל  של ביטוחי הקבלן כאמור, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם

 ונשוא כל דין. היא המוטלת על הקבלן נשוא חוזה זהש חבות

הקבלן מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח  .35
במלואם ובמועדם, לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים 

לדאוג ולוודא כי פוליסות  ה,אישורים על תשלומי הפרמי המזמין בכתב,לבקשת  ,להמציאו
ביטוחי הקבלן תהיינה בתוקף במשך כל תקופת העבודות נשוא חוזה זה ו/או התחייבותו על פי 

 החוזה על נספחיו.
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ו/או אי קיום  הפרהכי בביטוחי הקבלן נוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע ב .39
לא  מנהליו ו/או עובדיודי הקבלן ו/או ת הביטוח על יופוליסבתום לב של תנאי מתנאי איזו מ

ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח  המזמין ו/או העירייהבזכויות  יפגעו
 העבודות מטעמם על פי ביטוחים אלו.

במלואם או לא ביצע ו/או לא קיים הקבלן את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי חוזה זה  .37
, ומבלי לפגוע בזכויותיה לפי חוזה זה או על פי דין, א חייבאך ל, יהא המזמין רשאי, בחלקם

תחתיו ולשלם  ,על פי החלטתו הבלעדית של המזמין, במלואם או בחלקםלערוך את הביטוחים 
 14את דמי הביטוח על חשבונו של הקבלן. ובלבד שהמזמין הודיע לקבלן על כוונתו לעשות כן 

על למזמין התחייב בתשלומו כאמור יוחזר מיד  או םשילשהמזמין כל סכום יום מראש ובכתב. 
לחילופין ומבלי לפגוע בזכויות המזמין על פי סעיף זה, המזמין  יהא  הראשונה. ופי דרישת

רשאי לנכות סכומים אלו מכל סכום שיגיע ממנו לקבלן בכל זמן שהוא וכן יהיה רשאי לגבותם 
 מהקבלן בכל דרך אחרת.

מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע החוזה מתחייב סף ומבלי לגרוע מהאמור בכל בנו .38
הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי 

הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות  וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים
באופן מקרי נשוא חוזה זה, העבודות  שליחיו שיועסקו בביצועוהאמור לעיל באופן שכל עובדיו 

החוקים  שעל פימשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות באו זמני, יהיו בכל עת ו
 .הנ"ל

 דרישות למלא אחר כל הקבלןוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, מתחייב בנ .39
וכל הצווים, דרכים )הפלת"ד(  פקודת התעבורה ו/או חוק הפיצויים לנפגעי תאונותוהוראות 

אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,  הנ"ל, ובעיקר, יםהתקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוק
זה, לרבות אלה שיועסקו באופן  א חוזהבאופן שכל העובדים שיועסקו בביצוע העבודות נשו

על פי מנועי  לנהוג ברכב מורשיםזה,  חוזהתקופת  מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל
 וכל הוראות חוק אחר בקשר עם השירותים נשוא חוזה זה. הנ"ל יםהחוק

לקיים את כל הוראות הקבלן מתחייב בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה זה,  .40
החוקים והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות מכבי האש ו/או כל רשות אחרת 

 .העבודותביצוע קים אותם יש לקיים באתר בדבר אמצעי זהירות ומניעת נז

המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם של  םיכללו סעיף לפיו זכות הקבלןיטוחי ב .41
לא ו/או פיצוי הביטוחים הנ"ל לקבלת שיפוי ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם על פי 

למעט . או הגופים המתאימיםתיפגע עקב העדר רישוי ו/או אישורים מתאימים מאת הרשויות 
 .במקרה בו העדר הרישוי ו/או האישור הינו הסיבה הקרובה לנזק

ו/או מנהל ו/או מפקח  המזמין ו/או העירייההקבלן מתחייב לקיים על חשבונו את כל דרישות  .42
העבודות מטעמם ו/או המבטחים בכל הקשור להגנה על העבודות בשלבי ביצוען ו/או לאחר 

 מפורש כל הנוגע להתקנת ו/או לנקיטת אמצעי הגנה כנגד נזקי טבע.מסירתן לרבות וב

הקבלן מתחייב לקיים שמירה נאותה על כל הציוד ו/או הכלים המובאים על ידו לאתר ביצוע  .43
 העבודות.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו ו/או לאחר  .44
דרישות הגופים ו/או החברות בעלי הזכות במקרקעין בהם  מסירתן, לקיים במלואן את כל

מתבצעות העבודות נשוא חוזה זה ולהשיג את אישורם לביצוע העבודות לרבות על פי הסכמים 
שנחתמו בין מי מהם לבין המזמין. המזמין  מתחייב להעביר אל הקבלן כל מסמך התחייבות 

 כנ"ל.

הביטוח בגין הביטוחים  דמייות לתשלום למען הסר כל ספק מוסכם בזה במפורש כי האחר .45
"ביטוח על ידי הקבלן בפרק ג' "השגחה נזיקין וביטוח"  19הנערכים על פי האמור בסעיף 

( תנאים כלליים לביטוחי הקבלןזה )ב' רבות המפורטים נספח ל "חוזהמסמך ג' "נוסח הל
ה נזק ו/או תביעה ( לרבות ההשתתפויות העצמיות בכל מקראישור ביטוחי הקבלן) 1ונספח ב' 
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כנגד המבטח על פי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו יחולו על הקבלן בלבד, ובכל מקרה לא על 
 ו/או על מי מטעמם. המזמין ו/או העירייה

( בקשר לביטוח אינה תנאים כלליים לביטוחי הקבלןזה ) ב'מובהר בזאת כי כל הוראה בנספח  .49
אחריותו הבלעדית של הקבלן לנזקים באם יגרמו  באה לגרוע מכוחם של הוראות החוזה בדבר

 כאמור בסעיפים אחרים בחוזה זה ו/או על פי הדין.

בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי  .47
תנאים מיוחדים זה )ב'  נספחזכאי על פי תנאי  הינוכל סכום לו המזמין יהיה רשאי לעכב 

הקבלן דת לזכות מוהעמהתמורה )אישור ביטוחי הקבלן(,  1בות המפורט בנספח ב' לר( לביטוח
)שבעה( ימים  7ובתנאי שהודיע על כך לקבלן, בכתב,  בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה

 .מראש

מוסכם בזה על המזמין כי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישוב התביעה בהתאם 
בלן הסכום המעוכב בניכוי הוצאות שנגרמו למזמין )באם למוסכם על ידי המזמין, יושב לק

 נגרמו( בקשר עם התביעה לתגמולי הביטוח, כאמור.

תנאים כלליים זה )ב' מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת הוראות נספח  .48
 , כולן או חלקן, מהווה הפרה יסודית של חוזה זה. לביטוחי הקבלן(
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 1נספח ב' 
 

 תאריך __________
 לכבוד

 החברה הכלכלית לאילת חכ"א בע"מ )להלן : "המזמין"(
 פארק התעשייה אילתם

 2מבנה אמת"ל 
 1582ת.ד. 

 88115אילת 
 

 א.ג.נ.,
  ביטוחי הקבלןאישור הנדון : 

  
 לתשיפוץ ושדרוג מבנים, שטחים ציבוריים ומתקנים באי 2/2017מכרז מס' מ/בקשר עם 

 )הלן : "העבודות"( 
 

 _______________________________________ )להלן: "הקבלן"(. : שם המבוטח

 חברה לביטוח בע"מ, החתומים מטה מאשרים בזאת כי ערכנו לתקופה  ___________________אנו 

 "(וחתקופת הביט)שני התאריכים נכללים ולהלן: " _____________,ועד ליום  __________שמיום 

 את פוליסות הביטוח המפורטות להלן:  הקבלןעל שם 
 

ביטוח עבודות  .1
 קבלניות

 __________________ פוליסה מס'

 ש"ח________________ שווי העבודות:  

 .מזמין ו/או העירייההקבלן ו/או קבלנים וקבלני משנה ו/או ה שם המבוטח: 

תנאי הכיסוי  
 הביטוחי:

כיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסה הידוע כ הינו בהתאם ליסוי מוסכם בזה כי היקף הכ
 .", או שווה לו, הנהוג במועד תחילת תקופת הביטוח2012"ביט מהדורה  -

שבנדון  חוזהכל הסיכונים המבטח במלוא ערכן את כל העבודות בקשר עם ה ביטוח :פרק א' העבודות 
לציוד  יםנזק כולל בין היתר, לרבות מתקנים, חומרים וציוד המהווים חלק מהעבודות

קל, כלי עזר, חומרים בבעלות ו/או באחריות הקבלן ו/או הבאים מטעמו אשר הובאו 
לאתר ו/או משמשים במישרין ו/או בעקיפין לביצוע העבודות המבוצעות על ידי הקבלן 

 .ו/או מטעמו, כמפורט להלן, למשך כל תקופת הביטוח

 ות כדלקמן :את ההרחב כולל א'הביטוח לפי פרק  

 .אובדן או נזק בגין סיכוני פריצה, גניבה ושוד, בתוקף  .1 

מתקנים, ציוד קל, ציוד עזר וכדומה אשר אינם חלק מהעבודות אך מובאים לאתר לצורך ביצוע   .2 
 .ש"ח לפריט 20,000ש"ח ולא מעל  150,000העבודות עד לסך 

 .הגבוה מביניהם ש"ח 150,000או ת משווי העבודו 10%של בגבול אחריות עובדים רכוש עליו   .3 

 ש"ח 150,000או משווי העבודות  10%של רכוש סמוך השייך למי מיחידי המבוטח בגבול אחריות   .4 
 . הגבוה מביניהם

 הגבוה מביניהם. ש"ח 150,000או  מגובה הנזק 10%הוצאות פינוי הריסות בגבול אחריות של   .5 

 150,000משווי העבודות או  10%של רים בגבול אחריות הוצאות מהנדסים, אדריכלים ומומחים אח  .9 
 הגבוה מביניהם. ש"ח

או משווי העבודות  10% שלנזק ישיר הנובע מתכנון ו/או עבודה ו/או חומרים לקויים בגבול אחריות   .7 
 הגבוה מביניהם. ש"ח 150,000

 .נזק עקיף הנובע מתכנון ו/או עבודה ו/או חומרים לקויים  .8 
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 .דת אדמה, נזקי טבעסיכוני רעי  .9 

 .חודש 12מורחבת של  חודש ותקופת תחזוקה 12רגילה של  תקופת תחזוקה  .10 

 .ש"ח 150,000בגין עבודות ותיקונים זמניים לאחר נזק בגבול אחריות שלא יפחת מסך של הוצאות   .11 

, מזמיןמו ישירות למוסכם בזה כי תגמולי הביטוח בגין "מקרה ביטוח" המכוסה על פי פרק א' בפוליסה זו ישול 
 אלא אם הורה למבטח בכתב לשלמם ישירות לקבלן. 

ו/או  מזמין ו/או העירייהפרק זה כולל תנאי מפורש, לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף ו/או שיבוב כלפי ה 
ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות  םו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמ םו/או עובדיה םמנהליה

 מי שגרם לנזק בזדון.  לטובתוף לא יחול התחל

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את אחריותם על פי דין של הקבלן ו/או עובדיו  :פרק ב' צד שלישי 
קבלנים וקבלני משנה המועסקים על אחריותו של הקבלן בגין וכלפי ו/או שלוחיו ו/או 

או מחדל רשלני בקשר עם ו/ה ידו בביצוע העבודות בקשר עם החוזה שבנדון, בשל מעש
העבודות אשר גרמו לאובדן, פגיעה או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או כל גוף 

ו/או  מזמין ו/או העירייהשהוא מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות פגיעה או נזק ל
 .םו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמ םו/או עובדיה םמנהליה

 ובמצטבר לאירוע( חדש ישראלי שקל מיליון עשרה: במילים) ח"ש 10,000,000 גבולות האחריות : 
 .הביטוח לתקופת

: אש, התפוצצות, -בדבר חבות הקשורה או הנובעת מ להגבלותפרק זה אינו כפוף  תנאים מיוחדים : 
בהלה, מכשירי הרמה, ציוד חפירה, פריקה וטעינה של כלי רכב, חבות הקבלן בגין 

מקרי ובלתי  ני משנה, עבודות בגובה ו/או בעומק, זיהום תאונתיוכלפי קבלנים וקבל
, מתקנים סניטאריים פגומים, מהומות, פרעות, שביתה והשבתה )למעט נזקי צפוי

טרור(, הרעלה וכל דבר מזיק במאכל או משקה וכן תביעות תחלוף מצד המוסד 
לשלם בגינם לביטוח לאומי )למעט בגין אחריות הקבלן כלפי עובדים שהקבלן חייב 

 דמי ביטוח לאומי(. 

 כולל הרחבות מפורשות בדבר: ב'הכיסוי הביטוחי לפרק  

שהינו כלי רכב מנועי כהגדרתו בפקודת חבות לנזקי גוף הנובעת משימוש ברכב ו/או ציוד מכני הנדסי  .1 
ופת ש"ח למקרה ובמצטבר לתק 1,000,000בגבול אחריות בסך , ושאין חובה חוקית לבטחוהתעבורה 

 .הביטוח

, בבעלות המבוטח בשטח אתר העבודה ובסביבתו המידית חבות בגין נזק רכוש שנגרם על ידי רכב .2 
ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח, )מעבר לגבולות האחריות המקובלים  950,000 מוגבל עד לסך 

 .בפוליסת רכב סטנדרטית(

 .נזק ישיר למתקנים ו/או כבלים תת קרקעיים .3 

ש"ח למקרה ובמצטבר  250,000למתקנים ו/או כבלים תת קרקעיים בגבול אחריות של  תוצאתינזק  .4 
 .לתקופת הביטוח

 .ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח 500,000רעידות והחלשות משען בגבול אחריות של  .5 

כוש שבוטח או שיכול ר  מזמין ו/או העירייההבפוליסת הביטוח צוין במפורש כי רכוש  הרחבה מיוחדת: 
אותו חלק של רכוש שבו פועל היה להיות מבוטח על פי פרק א' "העבודות", ולמעט 

הקבלן הנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של הקבלן, ייחשב לצורך ביטוח זה 
 .כרכוש צד שלישי

למען הסר ספק רכוש רשויות ו/או מבנים ו/או מקרקעין בהם פועל הקבלן ו/או מי   
 חשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישי.מטעמו י

ו/או  םו/או עובדיה םו/או מנהליה מזמין ו/או העירייההורחב לשפות את ה ביטוח זה תנאי מיוחד: 
על  שתוטלבגין אחריות "( יחידי המבוטח)להלן: " םמנהל ו/או מפקח העבודות מטעמ

וזאת בלני משנה ו/או מי מטעמו לרבות קבלנים וקלמעשי ו/או מחדלי הקבלן מי מהם 
 .בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח

פרק ג' חבות  
 :מעבידים

הקבלן על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או  אחריותו שלחבות מעבידים בגין  ביטוח
קים , כלפי כל העובדים המועס1980עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

/או על ידו במישרין ו/או בעקיפין בביצוע העבודות לרבות קבלנים, קבלני משנה ו
, בגין מקרה מוות ו/או נזק גופני כתוצאה ם )במידה והקבלן ייחשב כמעבידם(עובדיה
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למי מהם במשך שייגרמו מתאונה ו/או מחלה מקצועית )להלן : "מקרה ביטוח"( 
 .תםעקב ביצוע עבודותוך כדי  הביטוחתקופת 

 לתקופת ובמצטבר לאירועלתובע, ( עשרים מיליון ש"ח :במילים)ש"ח  20,000,000 גבולות האחריות : 
 .הביטוח

בדבר עבודות בעומק או בגובה, שעות עבודה ומנוחה,  הגבלותביטוח זה אינו כולל  הרחבה מיוחדת : 
, (עבידםייחשב כמהקבלן היה ו)חבות הקבלן כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם 

 .פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת בני נוער המועסקים על פי החוק

ו/או  םו/או עובדיה םו/או מנהליה מזמין ו/או העירייהאת ה כסותלביטוח זה הורחב  תנאי מיוחד: 
, כי כלשהו מקרה ביטוח, לעניין קרות ונקבעהיה  םמנהל ו/או מפקח העבודות מטעמ

 כלשהן כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידי הקבלן. ושא בחובות מעביד נמי מהם 

 ____________________ . פוליסה מס' אחריות מקצועית: .2

 )שני התאריכים נכללים( __________ ועד ליום __________ החל מיום 

הקבלן על פי דין בשל תביעה ו/או  אחריותביטוח אחריות מקצועית המבטח את  הכיסוי הביטוחי: 
שהוגשה במשך תקופת  בגין רשלנות מקצועית ו/או בשל הפרת חובה מקצועית דרישה

פגיעה גופנית ו/או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או אובדן ו/או הביטוח, בגין 
של הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו במעשה או מחדל רשלני שמקורם כל גוף שהוא 

י לגרוע מכלליות האמור לרבות פגיעה מבלושבנדון,  חוזהבגין העבודות בקשר עם ה
 .םיהלעובד/או ו םיהמנהללו/או  מזמין ו/או העירייהלאו נזק 

 תקופתל ובמצטבר לאירוע לתובע,( ש"ח מיליון ארבע: במילים)ש"ח  4,000,000 גבולות האחריות: 
 .הביטוח

ו/או  םנהליהו/או מ מזמין ו/או העירייההביטוח זה הורחב לשפות את  2.1 תנאים מיוחדים: 
או מחדל רשלני ו/על מי מהם עקב מעשה  תוטלבגין אחריות אשר  םעובדיה

וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן  וו/או עובדי ומצד הקבלן ו/או מנהלי
  .םו/או עובדיה םו/או מנהליה מזמין ו/או העירייההכלפי 

ימוש, איחור, אובדן שמבדבר חבות הנובעת  להגבלותביטוח זה אינו כפוף  2.2  
 כוללת, כמו כן הפוליסה מכוסה השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח

חבות הנובעת מטעות, ו אובדן מסמכיםחבות הקבלן עקב הרחבות בגין 
 הקבלן. עובדימי מרשלנות או אי יושר של 

מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כוללת בין היתר מועד תחולה  2.3  
 . __________רטרואקטיבי מיום 

חודשים, לאחר תום  9כסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של מכמו כן  2.4  
תקופת הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק 

  שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה זו. כיסוי מקביל

 ____________________ . פוליסה מס' מוצר:ה חבות .3

 )שני התאריכים נכללים( __________ ועד ליום __________ החל מיום 

הקבלן על פי חוק האחריות למוצרים  אחריותביטוח חבות המוצר המבטח את  הכיסוי הביטוחי: 
, בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה במשך תקופת הביטוח, בגין 1980פגומים, התש"ם 

ידי הקבלן ו/או מי המבוצעות על כל פגיעה גופנית ו/או נזק אשר נגרמו עקב העבודות 
, לכל אדם ו/או גוף כלשהו ומבלי לגרוע החוזה )להלן: "המוצר"(בקשר עם  מטעמו

ו/או מנהל  םו/או עובדיה םו/או מנהליה מזמין ו/או העירייהמכלליות האמור לרבות ל
 .םו/או מפקח העבודות מטעמ

 .הביטוח לתקופת ובמצטבר לאירוע( ש"ח מיליון שני: במילים) ש"ח 2,000,000 גבולות האחריות : 

ו/או  םו/או מנהליה מזמין ו/או העירייההביטוח זה הורחב לשפות את  3.1 תנאים מיוחדים: 
וזאת מבלי לגרוע  מוצרהעל מי מהם עקב  תוטלבגין אחריות אשר  םעובדיה

ו/או  םו/או מנהליה מזמין ו/או העירייההמביטוח חבות הקבלן כלפי 
 .םעובדיה

מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כוללת בין היתר מועד תחולה  3.2  
  . רטרואקטיבי מיום __________

חודשים, לאחר תום  12כסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של מכמו כן  3.3  
תקופת הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק 
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 חתימה וחותמת הקבלן:______________________                                                                    

 

 .בוטחת לפי פוליסה זושנועד לכסות חבות המכיסוי מקביל 

מוסכם בזה כי גבולות האחריות הנדרשים בפוליסות אחריות מקצועית וחבות המוצר  תנאי מיוחד: .4
 .ספציפיים לכל פוליסה בנפרד ואינם גבולות אחריות משותפיםגבולות אחריות הינם 

 הננו מאשרים כי הביטוחים הנ"ל כוללים תנאי מפורש על פיו הינם 5.1 כללי : .5
וכי  מזמין ו/או העירייהידי ה-אשר נערך על ביטוחקודמים לכל ראשוניים ו

בדבר שיתוף ביטוחי ו/או תביעה אנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה 
לחוק  59בסעיף   כאמוראו זכות ו/, לרבות כל טענה מזמין ו/או העירייהה

מזמין "ביטוח כפל" כלפי ה תלרבות כל טענו 1981 -ביטוח התשמ"א החוזה 
 .םוכלפי מבטחיה ו/או העירייה

וגם או לא ישונו ל לא יבוטלו "כמו כן, הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ 5.2  
, במשך תקופת הביטוח בקשר עם החוזה שבנדון אלא אם תישלח לרעה

יום מראש וכי לא יהיה )שישים(  90הודעה כתובה בדואר רשום  מזמיןל
ו/או שכאלו לגבי המזמין ו/או העירייה  הלשינוי לרעו/או  לתוקף לביטו

ובטרם  לעיל כאמורבכתב הודעה  מזמיןאם לא נשלחה לידי המנהליהם 
 ההודעה. משלוחהימים ממועד )שישים(  90חלוף 

הביטוח וההשתתפות  דמיהננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום  .5.3  
 ן ו/או העירייהמזמיהעצמית חלה על הקבלן בלבד, ובכל מקרה לא על ה

לרבות מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח  םו/או מי מטעמ
 . העבודות מטעמה

תנאי מתנאי איזו אי קיום בתום לב של הפרה ו/או הננו מאשרים בזאת כי  .5.4  
 מזמין ו/או העירייהבזכותם של ה יפגעולעיל, לא  ותהמפורטמהפוליסות 

 םו מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמו/א םו/או עובדיה םו/או מנהליה
 לקבלת שיפוי ו/או פיצוי על פי ביטוחים אלו.

הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש וסייגי לתנאי  בכפוףהביטוחים המפורטים באישור זה הינם 
 באישור זה, ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

 
 

 
 בכבוד רב,

 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  )חותמת המבטח(  מת המבטח()חתי
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 חתימה וחותמת הקבלן:______________________                                                                    

 

 " 2מסמך "ב 

 

 הצהרה על מתן פטור מאחריות
 
 תאריך : __________

 
 לכבוד

 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א(  בע"מ )להלן: "חכ"א"(
 ו/או עיריית אילת )להלן: "העירייה"(

 
 

 הנדון:  הצהרה על מתן פטור מאחריות
 שיפוץ ושדרוג מבנים, שטחים ציבוריים ומתקנים באילת 2/2017מכרז מס' מ/ר עם בקש

 )הלן : "העבודות"( 

 

ו/או הננו מצהירים בזאת כי הננו משתמשים בעבודתנו שבנדון בציוד מכני ו/או הנדסי ו/או חשמלי 
מתקנים ו/או  בבעלותנו ו/או באחריותנו ו/או בשימושנו לרבות וללא הגבלה כל ציוד ו/אואלקטרוני 

 רכוש אחר המשמשים אותנו בביצוע העבודות שבנדון )להלן: "הציוד"(.
 

 על אף האמור בהצהרה זאת, הננו מתחייבים בזאת כדלקמן:

ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או  חכ"אהננו פוטרים את  .1
ור לעיל אשר מפקח העבודות מטעמם מכל חבות בגין אובדן או נזק לציוד האמ

מובא לאתר העבודה על ידנו ו/או מי מטעמנו ו/או עבורנו לשם פעילותנו בקשר עם 
 העבודות, כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או  חכ"אהננו פוטרים את  .2
גניבה של הציוד מפקח העבודות מטעמם מכל אחריות לגבי נזקי פריצה ו/או 

ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או  חכ"אהמוזכר לעיל ומוותרים על שיבוב כלפי 
במקרה שכזה כל זאת למעט כלפי  עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם

 ולמעט כנגד חברות שמירה. מי שגרם לנזק בזדון

ם ו/או מנהל ו/או ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיה חכ"אהננו פוטרים את  .3
מפקח העבודות מטעמם מכל חבות בגין נזק לגוף ולרכוש שלנו ו/או מי מטעמנו ו/או 
קבלני משנה ו/או צד שלישי עקב שימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר על 
ידי ו/או מי מטעמנו ו/או עבורנו או לשם פעילותנו באתר העבודות כל זאת למעט 

 כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדנו ו/או מצד קבלני משנה המועסקים  .4
על ידנו, בניגוד לאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, הננו מתחייבים לשפות את 

ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות  חכ"א 
 א בה לרבות הוצאות משפטיות.מטעמם בכל תשלום ו/או הוצאה שמי מהם ייש

חזיק את הפוליסות לביטוח ציוד מכאני נערוך ונבזה כי  מצהירים ומתחייבים הננו .5
בביצוע העבודות, כאמור בסעיף  נורכב המשמש אותציוד חפירה ו/או הנדסי ו/או 

הביטוח לחוזה, במשך כל תקופת ביצוע העבודות על פי החוזה שנחתם בינינו ביום 
 .יצוע העבודות שבנדון__________ לב

הרינו מצהירים ומתחייבים בזה כי נערוך ונחזיק את הפוליסות לביטוח אחריות  .9
לחוזה(,  1’מקצועית וחבות המוצר, כאמור באישור עריכת ביטוחי הקבלן )נספח ב

במשך כל התקופה בה קיימת לנו אחריות על פי החוזה שנחתם בינינו ביום 
 על פי כל דין.לביצוע הפרויקט  ו  __________

 
  ולראיה באנו על החתום:

 
 

                
 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  (המצהיר)חתימת  
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 חתימה וחותמת הקבלן:______________________                                                                    

 

 3נספח  ב' 
 

  הנדון : תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום
 
 

 תאריך : __________
 
 

 לכבוד
 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ )להלן: "חכ"א"(

 עירייה"(ו/או עיריית אילת )להלן: "ה

 א.ג.נ.,

, מותנה בקיום נוו/או כל הפועל מטעמ נועל יד חוזהכי ביצוע עבודות כמוגדר ב ,בזאת יםמאשרהננו 
 הנוהל שלהלן:

פירושו: ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, הלחמה קשה ורכה,  "עבודות בחום"המונח  .1
קידוח, השחזה, חיתוך בדיסק, עבודות באמצעות מבער )כגון חיתוך, זיפות ואיטום(, עבודות 

 או להבות.ו/הבערת חומרים וכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצים 

( שמתפקידו לוודא כי "האחראי" - )להלן נומנה אחראי מטעמנ ,בצע "עבודות בחום"נככל ש .2
 לא תבוצענה עבודות בחום, שלא בהתאם לנוהל זה.

שטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא ע העבודות בחום, יסייר האחראי בובטרם תחילת ביצ .3
ממקום ביצוע העבודות בחום, לפחות מטר  10הרחקת חומרים דליקים מכל סוג, ברדיוס של 

כאשר חפצים דליקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק, כגון שמיכת 
 אסבסט או מעטה ברזנט רטוב.

(, המצויד באמצעי כיבוי ופה אש""צ - האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש )להלן .4
 מתאימים וישימים לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.

ליד מבצע העבודה יוצב "צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה, כי אש או ניצוצות  .5
 אינם מתפתחים לכלל שריפה.

דקות מתום ביצועה,  תוך  30ות על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפח .9
 שהוא מוודא כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת.

על פי  יםמחויב ווכל תנאי בטיחות נוספים להם הננ תכי נוהל זה מהווה התניה מינימאלי ,מובהר
 יוסיפו על האמור לעיל. חוזהכמוגדר ב נוכל דין ועל פי פוליסת ביטוח שערכ

 יקפידו על ביצוע נוהל זה.נו מטעמו/או קבלני משנה לכך כי קבלנים  יםבלוודא וער יםהנני מתחייב

  

  ולראיה באנו על החתום

 

 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  (המצהיר)חתימת 
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 חתימה וחותמת הקבלן:______________________                                                                    

 

 שיפוץ ושדרוג מבנים, שטחים ציבוריים ומתקנים באילת 2/2017מכרז מס' מ/
 (/ מכרז מסגרת )"מכרז אומדן" 

 
 

 
 "המפרט הכללי"

 
לצורך מכרז/חוזה זה הוא "המפרט הכללי לעבודות בנין" )הספר הכחול( בהוצאת  טכניהמפרט ה

במהדורתו  ,טחון, משרד הבינוי והשיכון ואחריםימשרדית המשותפת למשרד הבן הועדה הבי
 ובפרט הפרקים הבאים והפרקים הקשורים אליהם: ,("המפרט הכללי"האחרונה )להלן 

 
 מוקדמות -מפרט כללי  00
 מפרט כללי לעבודות פירוק, הריסה, עבודות עפר 01
 מפרט כללי לעבודות בטון יצוק באתר 02
 מפרט כללי לעבודות בניה 04
 מפרט כללי לעבודות איטום 05
 מפרט כללי לנגרות אומן ומסגרות פלדה 09
 מפרט כללי למתקני תברואה 07
 מפרט כללי לעבודות חשמל 08
 מפרט כללי לעבודות טיח 09
 פרט כללי לעבודות ריצוף וחיפוימ 10
 מפרט כללי לעבודות צביעה 11
 מפרט כללי לעבודות אלומיניום 12
 מפרט כללי לעבודות אבן 14
 מפרט כללי לעבודות אלומיניום 19
 מפרט כללי לתשתיות תקשורת 18
 מפרט כללי למסגרות חרש 19
 מפרט כללי לרכיבים מתועשים בבניה )מחיצות ותקרות תותבות(  22
 מפרט כללי למערכות גילוי וכיבוי אש  34
 מפרט כללי לעבודות פיתוח נופי  40
 מפרט כללי לעבודות השקיה וגינון  41
 מפרט כללי לריהוט רחוב 42
 מפרט כללי לסלילת כבישים ורחבות 51
 מפרט כללי לעבודות מים, ביוב ותיעול 57
 מפרט כללי למרחבים מוגנים 58
 
 

אותו ולהוריד אותו באתר לתיק מסמכי המכרז, והקבלן יכול לרהמפרט הכללי אינו מצורף 
 האינטרנט של משרד הבטחון

http://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/SapakInfo/MifratBinuy.aspx 

 
 

בכל מקום שבו נאמר במסמכי המכרז "המפרט הבין משרדי" או "הספר הכחול" או "מפרט משרד 
 ה היא למפרט הכללי, כהגדרתו לעיל.הביטחון" הכוונ

 
 

 הצהרת הקבלן:
הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים במכרז/חוזה זה במהדורתם האחרונה, 
קראם והבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו 

 זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו. בכפיפות לדרישות בו. הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה
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 -מסמך ה' 
 )מפרט טכני מיוחד(

 
 שיפוץ ושדרוג מבנים, שטחים ציבוריים ומתקנים באילת 2/2017מכרז מס' מ/

 (/ מכרז מסגרת )"מכרז אומדן" 
 

 מפרט טכני מיוחד
 

 מוקדמות - 00פרק 
 

 תאור כללי של העבודות 00.1
 

סדות חינוך ובמבני ציבור של עירית אילת בתחום ביצוע שיפוצים במוהפרוייקט כולל 
 השיפוט של אילת.

 
 :, חלקן או כולןיבוצעו העבודות הבאות השיפוץ במסגרת  

 עבודות הכנה ופירוק. -
 עבודות עפר. -
 .בטוןעבודות  -

 עבודות בניה. -
 עבודות איטום. -
 מערכת חשמל תאורה ותקשורת. -
 מערכת אינסטלציה סניטרית. -
 יוורור.עבודות מיזוג אויר וא -
 עבודות מסגרות. -
 עבודות נגרות. -

 עבודות ריצוף וחיפוי. -

 עבודות טיח. -

 עבודות צבע. -

 עבודות אלומיניום. -

 עבודות אבן וחיפויים. -

 עבודות גבס ותקרות תותבות. -

 שטח למיניהן. עבודות פיתוח -

 עבודות קונסטרוקציית פלדה -

 מערכות גילוי וכיבוי אש. -

 מערכות ביטחון ובטיחות. -

 ר, מעקות ומאחזי ידעבודות גידו -

 עבודות מים וביוב -

 עבודות במקלטים ובמרחבים מוגנים -

 עבודות ריצוף חוץ -

 מתקני משחקים ומתקנים נלווים -

 הצללות -

 ריהוט רחוב -

 עבודות שונות. -
 

ובמבני הציבור  , מתקנים, שטחים ציבורייםהעבודות נשוא המכרז במוסדות החינוך                
חודשים מהמועד שבו ייחתם הסכם ההתקשרות עם הקבלן  39השונים, יבוצעו במשך 

 "(.)"להלן תקופת החוזה
 פוץבתקופת החוזה, תהיה החברה רשאית לפנות לכל קבלן זכיין ולהורות לו על ביצוע  שי                
 . , כפי שיפורט בצו התחלת עבודה שהחברה תוציא לאותו מבנהמסויים "מבנה"ב
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 לוח זמנים לביצוע 00.2
 

תהיה נקובה בצו התחלת העבודה שיימסר לאותו מבנה, תקופת הביצוע של כל מבנה,                 
תכלול את תקופת ההתארגנות אשר מיד אחריה יתחיל הקבלן בעבודה. תקופת הביצוע, ו

 תחושב כדלקמן:
 

שבועות מתאריך צו התחלת ( 4ארבעה ) -₪  200,000למבנה שהיקפו הכספי המשוער עד 
 תו מבנההעבודה לאו

תוספת  - באותו מבנה₪  500,000או חלק מהם, עד לסך כולל של  נוספים₪  150,000לכל 
 של שבוע אחד.

של שבוע תוספת  -באותו מבנה ₪  500,000, מעל או חלק מהם נוספים₪  200,000לכל 
 אחד.

 
 , כולל שבתות, חגים, ימי שבתון, ימי גשם וכו'.לשבעה ימי לוחמתייחס  "שבוע"המונח 

 
 היקף המפרט 00.4

זה מן  ולכתב הכמויות, ועל כן אין   יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרט הכללי 
במפרט  הנוסף  ההכרח שכל עבודה המתוארת בתכניות ובכתב הכמויות תמצא את ביטויה 

 זה.
 

 שיתוף פעולה עם קבלנים אחרים 00.5
 

שוא מכרז/חוזה זה יעבדו במקום על הקבלן לקחת בחשבון שבמקביל לביצוע עבודותיו נ
או מטעם גופים אחרים. הקבלן נדרש לשתף פעולה עם  ,קבלנים אחרים מטעם המזמין

 הקבלנים האחרים ומבלי שתהיה לו עילה לתביעה כספית בגין שיתוף פעולה ותאום זה.
 

 התאמת המפרטים, הפרטים וכתב הכמויות 00.9
 

 לת צו התחלת עבודה ל"מבנה" את כל הנתונים והאינפורמציה על הקבלן לבדוק מיד עם קב              
 המובאים בהם. בכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתכניות, בנתונים, במפרט בטכני               
 ובכתב הכמויות. עליו להודיע על כך מיד למפקח ולבקש הוראות בכתב.              
 ת בתכניות, יובאו מיד ע"י הקבלן לידיעת המפקח וירשמו ערעורים על המידות שמסומנו              
 היומן העבודה. החלטת המפקח בנדון תהיה סופית, לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על               
 סמך טענה שלא הרגיש/הבחין בסטיות ובאי ההתאמות.              

                                                                        
 חומרים, ציוד ועבודות 00.7

 
כל החומרים אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו ממין משובח ויתאימו מכל הבחינות  .א

לדרישות התקן הבריטי. הם יתאימו כמו  -לדרישות התקן הישראלי העדכני ובהעדרו 
ים כן, לדגימות אותם חומרים אשר נבדקו ונמצאו כשרים לתפקידם ע"י המפקח. חומר

אשר לא יתאימו לנ"ל, יסולקו ממקום העבודה ע"י הקבלן ועל חשבונו, וחומרים 
 מתאימים אחרים יובאו במקומם.

כל הציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודות, טעון אישור המפקח לפני 
התחלת הביצוע )אלא אם כן ויתר המפקח על בדיקתו ואישורו של אותו ציוד, כולו או 

הציוד אשר לא יאושר ע"י המפקח, יסולק מן המקום ע"י הקבלן ועל חשבונו בחלקו(. 
 ויוחלף בציוד אחר מסוג שיאושר ע"י המפקח.

כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות באורח מקצועי נכון, בכפיפות לדרישות 
 התקנים הנ"ל ושביעות רצונו המלאה של המפקח.

כד' של רשות מוסמכת, תבוצענה בהתאם עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות ו
לאותן דרישות, תקנות וכד'. המפקח רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על 
התאמת עבודות לדרישות, תקנות וכו' של אותה רשות, והקבלן מתחיב להמציא אישור 

 ידרש.יכזה, באם 
 

ם יש בדעתו הקבלן חייב לקבל את אישור המפקח הן ביחס למקורות החומרים בה .ב
מוסכם בזה במפורש, כי בשום פנים  ,אולם .להשתמש והן ביחס לטיב אותם החומרים
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אין אישור מקור חומרים משמש אישור לטיב החומרים המובאים מאותו מקור. הרשות 
בידי המפקח לפסול משלוחי חומרים ממקור מאושר, אם אין אותם חומרים מתאימים 

 לצרכי העבודה.
, על מסויםולא יאוחר מאשר שבוע ימים לפני השימוש בחומר  עם התחלת העבודה,

אשר בדעתו להשתמש בהם ויחד  ,הקבלן לקבל מאת המפקח אישור על מקור החומרים
 עם זאת להגיש דגימות מאותם החומרים לצרכי בדיקה.

החומרים ימסרו לבדיקה בהתאם להוראות המפקח ותוצאותיה יקבעו את מידת 
 יה בטיב החומר מן הדגימהיהחוזה הזה, כל סט התאמתם לשימוש בביצוע

המאושרת, תגרום להפסקת העבודה ולסילוקו המיידי של החומר הפסול מהמקום, על 
 חשבון הקבלן.

הפסקת העבודה תימשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים בטיב מאושר ובכמות 
 ,תהמתקבלת על דעת המפקח. הבדיקות תבוצענה על חשבון הקבלן במעבדה מוסמכ

 ותוצאות הבדיקות הנ"ל תחייבנה את שני הצדדים. ב' להלן, 00.21כהגדרתה בסעיף 
 

של החומרים וכלי העבודה יעשה ע"י הקבלן ועל אחריותו הבלעדית. על הקבלן  אחסונם .ג
 לדאוג על חשבונו לשמירה ולביטוח של החומרים והכלים.

 
 ע"י הקבלן בשטחבדיקת התנאים   00.8

 
על הקבלן לסייר בשטח ולוודא שכל בודה ל"מבנה" מסויים, עם קבלת צו התחלת ע .א

ברורים  לביצוע עבודותיו באותו מבנההנתונים האחרים הדרושים  תנאי השטח וכל 
 לו. 

כמו כן, על הקבלן לקחת בחשבון שיתכן ובמהלך עבודתו תתבצענה עבודות באזור  .ב
עיכוב כל שהם מנע מהפרעה ו/או יהגובל באתר העבודות של הקבלן. על הקבלן לה

לעבודות הנ"ל ויהיה עליו לתכנן את דרכי הגישה שלו לשטח עבודותיו בתאום עם 
 שיבצעו את העבודות השונות בסמוך. האחרים, הקבלנים

לפני ובזמן ביצוע  ,אומים הנדרשיםיעל הקבלן לדאוג לקבלת האישורים וביצוע הת .ג
 עבודות. פעולה זו היא באחריות הקבלן ועל חשבונו.ה

שאינם  זק שהקבלן יגרום לעבודות קבלנים אחרים ו/או למתקנים קיימים באתרכל נ .ד
, יתוקן ללא דיחוי ע"י הקבלן ועל חשבונו, לשביעות רצונו המלאה של מיועדים לפרוק

הנובעות מאי הכרת תנאי כלשהו, כולל תנאים  ,המפקח. חכ"א לא תכיר בכל תביעות
 אשר קיומם אינו מבוטא בתכניות וכו'.

 
 השגחה מטעם הקבלן 00.9

 
של מסמך ג', על הקבלן למלא אחר ההוראות הבאות:  13בנוסף ומבלי לפגוע בנאמר בסעיף 

)חמש( שנים  5ם ותק מקצועי של מוסמך כדין, ע" מנהל עבודהבא כוחו של הקבלן יהיה "
מספיק, לדעת חכ"א, בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה זה. בא כוחו  ןניסיוובעל  ,לפחות

לאורך כל תקופת  ,כל שעות העבודהבמשך מוסמך של הקבלן יימצא באתר העבודה ה
 הביצוע.

 
 אחריות הקבלן 00.10

בביצוע  ןניסיורואים את הקבלן כיודע את מטרת העבודה, כי הוא מומחה ובעל  .א
וכי בדק ובחן באופן קפדני את התכניות, המפרטים, רשימת  ,עבודות מסוג זה

הן של עבודה זו, וכי הוא בקיא בהם יכל יתר הדרישות למינהכמויות, סוגי חומרים ו
 ובתנאי העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה.

לפיכך, רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ולשלמותם של המתקנים 
המבוצעים על ידו ועליו להפנות את תשומת לבו של המפקח לכל פרט בתכניות, טעות 

ת וכו'. אשר עלולים לגרום, לדעתו, לכך שהמתקנים לא בתכנון, אי התאמה במידו
יפעלו כראוי. לא עשה כך, רואים אותו כאחראי בלעדי, ועליו לשאת בכל האחריות 

 הכספית והאחרת.
 

רואים את הקבלן כאילו קיבל על עצמו את כל האחריות על העבודה וישא בכל  .ב
כתוצאה מהפרעות בלתי עקב אופי העבודה וכמותה,  , אם ייגרמו,יגרמויההפסדים ש

או מפגיעה  נראות מראש, משבירת צינורות מים או צינורות אחרים קיימים,
מהעובדה  כי טיב הקרקע אינו כטיב שהונח בטרם התחלת  בתשתיות אחרות, 
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העבודה, כתוצאה ממזג אויר, כתוצאה מפעולות צד שלישי או מכל סיבה אחרת. 
ייגרם כתוצאה מביצוע העבודה או חלק  הקבלן אחראי לכל נזק לרכוש או לאדם אשר

ממנה, בין אם תבוצע על ידו, ע"י פועליו, שליחיו, באי כוחו, מורשיו,  או קבלני משנה 
ופועליהם, שליחיהם, מורשיהם וכו' ואשר להם ימסור את ביצוע העבודה או חלק 

 ממנה.
 

ים הקבלן מתחיב לבצע את העבודה תוך תאום ושיתוף פעולה מלא עם כל הקבלנ .ג
המבצעים בשטח, לפי לוח זמנים שיתואם בכל שלב של העבודה ולהחזיר כל חלק של 
המבנה, לאחר השלמת עבודתו במבנה, מתוקן בשלמות כפי שהיה לפני התחלת 

מתקני דרך  , גדרות, שבילי גישה,למבנים, כבישים, מדרכות סמתייחעבודתו. האמור 
 וכו'. שונים, 

 
חזיר למקומו על חשבונו, כל נזק שנגרם בגלל שגיאה הקבלן מתחיב לתקן, להחליף ולה .ד

בעבודה ואי מילוי הוראות המפקח, חומר בלתי מתאים או גרוע, ביצוע העבודה שלא 
, ואחר שהמפקח מצא את הקבלן אחראי ל ליקויבהתאם לחוזה ולמפרט, או כל 

בתנאי שהמזמין יודיע על הנזק תוך תקופת האחריות והבדק מיום קבלת העבודה. 
 דעתו של המפקח תקבע סופית את מידת אחריותו של הקבלן.

שינתן לו ע"י המפקח. באם  ,על הקבלן לבצע תיקונים אלה תוך זמן המתקבל על הדעת
לא ימלא הקבלן אחרי דרישה זאת, הרשות בידי המזמין לבצע את התיקון בעצמו או 

 ע"י קבלן אחר. 
גרמו לו או ילו וההפסדים ש המזמין רשאי לחייב את הקבלן בכל ההוצאות שיהיו

מסכום כל שהוא אשר הוא חייב לקבלן, או להפעיל את הערבות אותם לנכות 
 שניתנה לו ע"י הקבלן. ,המתאימה

 
 פעילות האזרחיתהקבלן מתחיב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מכסימלית בצרכי ה .ה

רעות הסדירה המתנהלת במקום ולעשות כמיטב יכולות, על מנת למנוע תקלות והפ
חומרים ו/או ציוד בצורה  ברשות הרביםמכל סוג שהוא. כן מתחיב הקבלן שלא להניח 

 שיש בה כדי להפריע את תנועתם החופשית של הולכי רגל ו/או כלי רכב מכל הסוגים.
 

מחוץ  קרקעיים -ים ותתיקרקע -הקבלן יהיה אחראי לשלמות המבנים הקיימים, על .ו
כל נזק אשר ייגרם לאותם מבנים ומתקנים עקב  הקבלן מצהיר, כילגבולות המגרשים. 

לשביעות רצונו הגמורה  ,פגיעה בהם תוך כדי ביצוע עבודתו, יתוקן על ידו ועל חשבונו
של המפקח, וכי במידה ופגיעה מסוג זה תחייב תשלום הוצאות תיקון לגורמים אחרים 

או אותם ו/או תשלום פיצויים מכל סוג שהוא, ישא הקבלן בדמי אותן הוצאות ו/
 פיצויים במלואם.

 
 תנועה על פני כבישים קיימים  00.11

כל תנועה, הן לצרכי העברת ציוד וחומרים והן לכל מטרה אחרת, תבוצע אך ורק  
בגלגלים פניאומטיים.  יש לוודא שגלגלי הרכב הם נקיים  מצוידיםרכב  באמצעות כלי  
 ה.ושהחומר המועמס על כלי הרכב אינו מתפזר בזמן הנסיע 

 
 אחריות למבנים קיימים  00.12

ואשר אינם  באתר ובקרבתו מכל פגיעה במבנים ובצנרת הקיימים עלהימנעל הקבלן 
מהלך התקין של החיים היום יומיים במקום. ב וכן מכל הפרעהמיועדים לפרוק/הריסה, 

א אשר הו ,קבלן לתקן בהקדם ועל חשבונו כל נזקה מבלי לגרוע מן האמור במפרט הכללי, על
 יגרום למבנים ולמתקנים קיימים.

 
 אספקת מים וחשמל  00.13

 ועל חשבונו.  , על אחריותוכל החשמל הדרוש לביצוע העבודה יסופק ע"י הקבלן
. כל ההוצאות עבור תאגיד המים והביוב עין נטפיםהקבלן יקבל את סידורי המים כמקובל ב

של תקלה העלולה להיות  המים יחולו על הקבלן כולל התחברות לקו המים. בכל מקרה
באספקת המים, יהיה על הקבלן לפתור את אספקת המים בכל דרך אחרת כגון הובלה 

 ולא תוכר כל תביעה בנושא זה. ,במיכליות. כל זאת על חשבונו של הקבלן
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 אמצעי זהירות 00.14
הקבלן אחראי בלעדית לבטיחות העבודה והעובדים ונקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים 

 צינורות, יקוומניעת תאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחת ל
 חומרים וכו'. הובלת עבודה בגובה, שימוש במנופים ובציוד מכני הנדסי,

על הקבלן להקפיד לא להשאיר שום מכשולים בשטח שעלולים לגרום פגיעה בעוברי אורח, 
 ניהם וכו'.לרבות יתדות וברזלי סימון, חוטי סימון למי

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו בעת ביצוע 
אלו. הקבלן  םבענייניהעבודה ויקפיד על קיום כל התקנות וההוראות של משרד העבודה 

זהרה כנדרש, כדי להזהיר את הציבור אמעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי  יתקין,
ערמות וחבילות  של תעלות, בורות, ערימות עפר, םהימצאותבשל  םיגרלהמתאונות העלולות 
 .של חומרי בניה וכו'

עקב אי נקיטת  ,גרם לרכוש או לחיי אדם ובעלי חייםיהקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שי              
 תאשר תופנינה אליו. לעומ ,אמצעי זהירות כנדרש, והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה 
 זאת, שומר המזמין לעצמו זכות לעכב תשלום של אותם הסכומים אשר יהוו נושא לויכוח              
 בין התובע או התובעים לבין הקבלן.             

בהסכמת  ,את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך או חילוקי הדעות
             תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה . כלאו פתרון משפטי לסכסוך ביניהם ,שני הצדדים

             לעובד של הקבלן או לאדם אחר, או תביעת פיצויים ממי שנפגע באתר העבודה, תכוסה ע"י 
 זה. והמזמין לא ישא באחריות כלשהיא בנושא ,הקבלן בפוליסת ביטוח מתאימה

 
 הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים 00.15

 
ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על האתר במשך כל תקופת הקבלן  
ע"י מפולות אדמה, שיטפונות,  םלהיגרהביצוע ועד למסירתו למפקח, מפני הנזק העלול  
במיוחד ינקוט הקבלן, על חשבונו, לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו,  .רוח, שמש וכו' 
או מפני כל מקור מים אחר, כולל  ,ר מפני גשמיםהדרושים להגנת האת בכל האמצעים  
חפירת תעלות זמניות להרחקת המים, החזקת האתר במצב תקין במשך עונת הגשמים  
 מסירת העבודה. וסתימת התעלות הזמניות לפני  
 כל עבודות העזר להתנקזות זמנית לא תימדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלן.  
גורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן כל נזק שייגרם כתוצאה מה 
אם לא עשה כן, יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו בלי דחוי, לשביעות רצונו הגמורה של  
 המפקח. 

 
 סמכויות המפקח 00.19

 
 האמור להלן בא להוסיף, אך לא לגרוע או להחליף את האמור בשאר סעיפי המפרט. .א

 
זמין והוא רשאי לפרש לפי מיטב הבנתו את התכניות, המפקח הוא נציגו בשטח של המ .ב

המפרט הטכני וכתב הכמויות וכל אי התאמה ביניהם ו/או אי בהירות  בהם. בכל 
 מקרה, המפקח הוא הפוסק הבלעדי בשטח בנושא זה.

 
המפקח הוא הפוסק הבלעדי לגבי איכותם של חומרים ומקורם וכן עבודות שבוצעו או  .ג

 צריכות להתבצע.
 

ה, לקבלני לקחייב באישור המפקח אם בכוונתו למסור את העבודה, כולה או ח הקבלן .ד
משנה. אין באישור זה של המפקח כדי להסיר את אחריותו המלאה של הקבלן 

 לפעולות או מחדלים של קבלני המשנה.
 

המפקח  רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים שונים, עם הפסקות בינים, ללא  .ה
 המפקח רשאי להודיע לקבלן מעת לעת על החלטתו לקבועתוספת מחיר לקבלן. 

 והקבלן יהיה חייב לבצע את העבודה בהתאםיות בביצוע העבודות השונות, עדיפוסדר                       
 לסדר העדיפות שנקבע ע"י המפקח.                      

 
קבלן חורג אם לדעתו ה , המפקח רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהיא .ו

מדרישות החוזה ו/או הנחיות המפקח, או עם לדעתו נחוץ הדבר, לפי מיטב כללי 



- 22 - 

 
 

 חתימה וחותמת הקבלן:______________________                                                                    

 

המקצוע, כדי למנוע נזק לחלקי עבודה שכבר בוצעו. מילוי הוראות המפקח ע"י הקבלן 
 אינו משחרר את הקבלן מאחריותו לעבודה כולה ולנזק כלשהו, הכל לפי תנאי החוזה.

לת העבודה, שני העתקים של תכניות מאושרות תחי לפניהמפקח ימסור לקבלן, 
לביצוע ושל המפרט הטכני. לצרכי ביצוע מחייבות אך ורק התכניות שנמסרו לקבלן 

חתומות ומאושרות לביצוע. כל עבודה שתבוצע לא לפי התכניות כשהן  ע"י המפקח,
 כנ"ל, לא תתקבל והנזק והאחריות יחולו על הקבלן.

 
ירשמו מדי יום ביומו פרטים על מהלך העבודה, תאור ימן הקבלן ינהל יומן עבודה. ביו .ז

העבודה, מספר העובדים בשטח, סוגי הכלים המבצעים את העבודה, תוצאות של 
הקבלן. צורתו המדויקת של ניהול  תהסתייגויובדיקות, הוראות המפקח והערות או 

ויום. אין  היומן תקבע ע"י המפקח. הקבלן או בא כוחו חייב לחתום על היומן בכל יום
 שרשם הקבלן ביומן כדי לשחרר אותו מחובת ביצוע הוראות תבהסתייגויו

ואין הן יכולות לשמש כעילה למניעת חתימה ביומן.  ,המפרט, התכניות או המפקח
הוראות המפקח ביומן מחייבות את הקבלן, בין שנכח בעת כתיבתן ובין אם לא, גם 

 אם לא נמסרה לו על כך ולו גם הודעה בע"פ.
 

 תאום סדרי הביצוע ומעקב אחרי התקדמות הביצוע 00.17
 

ערך "פגישת הפעלה" בהשתתפות נציגי הקבלן, יעם הוצאת צו התחלת עבודה, ת .א
 חכ"א והמפקח. 

 בפגישה זו ייקבעו, בין היתר, הנושאים הבאים: .ב
 סדרי ביצוע ושלבי ביצוע העבודות. - 
 דות.לוח זמנים מפורט )יומי( לכל שלב לביצוע העבו - 
 סדרי תנועת רכב והולכי רגל מפורטים בכל שלב משלבי ביצוע העבודות, לרבות  - 

 קיום כניסות  מתמידות למבנים סמוכים.                
 סדרי הובלת אספקה, טעינה ופריקה ופינוי אשפה.  - 
 סדרי איחסון חומרים, כלים, ציוד וכו'. - 
 ג להסדרי התנועה, ולאמצעים זמניים אישור תכנית מפורטת שהקבלן יכין ויצי - 

 לבטיחות והכוונה של  תנועת כלי רכב והולכי רגל, והסדרי הובלה פריקה, טעינה                
 ואיסוף אשפה.               

 פרוגרמה מפורטת של בדיקות איכות וטיב. -  
 

 , או בתדירות אחרת,במהלך הביצוע תערכנה ישיבות תיאום ומעקב שבועיות .ג
בהשתתפות נציגי הקבלן, המפקח וחכ"א, לצורך מעקב שוטף  שתיקבע ע"י המפקח,

וצמוד, אחרי עמידתו של הקבלן בסיכומים שהתקבלו ב"פגישת ההפעלה" האמורה 
ימיים -בסעיף א' לעיל ולצורך פתרון בעיות שבגלל מהותן אינן נפתרות במגעים היום

 בין הקבלן והמפקח.

 

בסעיף א' לעיל, ופגישות התיאום והמעקב השבועיות  קיום פגישת ההפעלה האמורה .ד
האמורות בסעיף ג' לעיל, אינו גורע מאומה מחובותיו של הקבלן,  לרבות בכל הנוגע 
לניהול יומן עבודה, ו/או מסמכויותיו של המפקח בכל הנוגע לביצוע העבודות 

 השונות.
 

ויות וכו' עפ"י חכ"א תהיה רשאית לצרף לפגישות הנ"ל נציגי עירייה, נציגי רש .ה
 הצורך.

 
 כל הפגישות האמורות בסעיפים א' ו ג' לעיל יתועדו בכתב ע"י חכ"א או ע"י המפקח. .ו
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 תכניות לאחר ביצוע    00.18
 

הקבלן יכין על חשבונו, גל גבי אורגינלים + סט העתקות + מדיה מגנטית במתכונת             
FILE.DWG             תכניות "לאחר ביצ( "ועAS MADE).  תכניות אלה והמדיה המגנטית יסופקו 

 העבודה ע"י למפקח לפני קבלת העבודה על ידו. הגשת תכניות אלה הינה תנאי לקבלת            
 כן,-המפקח. התכניות תראינה את המפלסים המדודים לאחר ביצוע כפי שידרוש המפקח. כמו           
 של כל המערכות והמתקנים שהקבלן ביצע, הכל ים והמיקומיםיכללו התכניות את המפלס          
 לשביעות רצון המפקח.          
 תכניות אלה תהיינה חתומות ומאושרות ע"י מודד מוסמך, וערוכות במתכונת המקובלת           
 בעיריית אילת.           
 יהיו ע"ח הקבלן –נטית וכו' המדידה, הכנת התכניות והמדיה המג –כל העבודה  בסעיף זה           
 ולא ישולם עבורן בנפרד.          

 
 רשיונות ואישורים 00.19

 
לפני תחילת ביצוע העבודה ימציא הקבלן, לפי הצורך, לחכ"א ולמפקח את כל הרשיונות  
והאישורים לביצוע העבודה לפי התכניות. הקבלן מתחיב לטפל בכל הדרוש להשגת  
תחיב לשלם לרשויות את כל ההוצאות והערבויות הדרושות הנ"ל. הקבלן מ הרשיונות 
 ולא ישולם לו עבורם.של הקבלן הרשיונות. תשלומים אלה יהיו על חשבונו  לצורך קבלת 

כוונת המלה "רשויות" בסעיף זה הינה: משרדי ממשלה, חברת חשמל, חברת בזק, חברת 
, מקורות, רשויות הניקוז, הכבלים, רשויות אזוריות ומקומיות על כל מחלקותיהם, משטרה

 וכו'.מקרקעי ישראל  , מינהלתאגיד המים והביוב "עין נטפים"
 

 סדרי עדיפויות 00.20
 

המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לביצוע לגבי סוגי העבודות,  
ת כל כל האמור לא יהווה עילה לתביעה לשינוי מחיר או לתוספ הקטעים בו יבוצעו  וכו'. 
 שהיא. 

 
  – מעבדה ותיעודת יקודב 00.21

 
בכל עבודה שבה המפקח יורה מראש על צורך בעריכת בדיקות איכות של העבודות  

 באמצעות מעבדה מוסמכת או מאושרת, יחולו ההנחיות הבאות:
 

 פרוגרמת בדיקות .א
בדיקות האיכות תילקחנה בהתאם לפרוגרמת בדיקות שתוכן ע"י המפקח ותימסר 

 תחילת עבודותיו. פרוגרמה זו לא תפחת מההנחיות לבדיקות במפרט הכללי.לקבלן ב
 

 מוסמכתמאושרת ו/או התקשרות למעבדה  .ב
לשם מוסמכת ו/או מאושרת על פי חוק )להלן "המעבדה"(  הקבלן יתקשר עם מעבדה

בהשגחה ובפיקוח  ה,שיבוצעו על יד ובדיקות מקור, ביצוע בדיקות השדה הדרושות
עסיק טכנאים ופועלים במספר מספיק לקיום כל הבדיקות מפקח המעבדה, וי

בכל הדרוש לביצוע הבדיקות הנדרשות  מצוידתהנדרשות ע"י המפקח. המעבדה תהיה 
 רכב. , לרבותבמפרט

המעבדה תחל את פעולתה מיד עם התחלת פעולת הקבלן בשטח ותסיים את תפקידה 
תמשיך ותפעל לעריכת  , ובמידת הצורךעם קבלת השטח והוצאת תעודת גמר העבודה

 הבדיקות הנדרשות בתיקוני תקופת הבדק.
 

 , הקבלן יודיע למעבדה בכתב, עם קבלת הוראת המפקח על עריכת בדיקותג.     מיד עם   
למפקח, ביר את כל תוצאות הבדיקות ישירות העתק למפקח ולחברה שעל המעבדה להע                        

 עם העתק לקבלן.
 

 עבדהתפקידי המ .ג
 .)"בדיקות מקור", או "בדיקות מוצר"( . בדיקות מוקדמות של טיב החומרים1
 . בדיקות שוטפות לטיב החומרים.2
 . בדיקות לטיב המלאכה.3
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 . בדיקות שונות באתר לפי דרישת המפקח.4
 . סיכום וריכוז הבדיקות )כולל דיאגרמות(.5
 וכו'. ןיקות, תאריך ביצועאת מקום הבד שמפרט, בין היתר,  ,. ניהול יומן מעבדה9

 
כמות הבדיקות וסוג הבדיקות יהיו לפי שיקולו הבלעדי של המפקח באתר. יודגש, 

 שהמפקח רשאי לדרוש בדיקת מוצר או אביזר גם אם המוצר הוא בעל תו תקן.
 

 כפיפות המעבדה .ד
ותספק את תוצאות הבדיקות למפקח,  ,המעבדה תופעל לפי הוראות המפקח בלבד

 קבלן.והעתק מהן ל
 

 שכר המעבדה .ה
 40דמי בדיקות, החומרים  והמלאכות  חלים על הקבלן, בכפיפות  לאמור  בסעיפים  

 ( של מסמך ג' )נוסח החוזה(.7) 40 -( ו 9)
 

 כובים עקב בדיקות המעבדהיע .ו
גרם בעבודה ובגמירתה עקב יהעלולים לה ,כוביםיעל הקבלן להביא בחשבון את כל הע

לא תוכרנה שום תביעות של הקבלן על לתוצאותיהן.  בדיקות המעבדה ועקב המתנה
 רקע עיכובים, אם יהיו, עקב בדיקות מעבדה.

 
 תיעוד ובדיקות .ז

הקבלן ינהל תיעוד מלא ומפורט של בדיקות שיבוצעו באתרי העבודה ו/או אצל יצרנים 
 וספקי מוצרים לעבודות המבוצעות בפרוייקט. התיעוד יכלול גם מוצרים בעלי תו תקן.

וד הנ"ל יצרף הקבלן תכנית עם סימון המיקום של נטילת הבדיקות.  כל ממצא לתיע
בדיקה ללא מיקום ותיאור מפורטים, לא תילקח בחשבון והיא תחשב  כאילו לא 

 נלקחה כלל, עם כל המשתמע מכך.
 

 ובדק אחריות 00.22
 אחריות הקבלן לטיב הביצוע ותקופת הבדק יהיו בהתאם לסעיפים המתאימים בחוזה  .א

 ., ובכפוף לאמור להלן53 ובפרט סעיף
נשוא חוזה זה תהיינה כמוגדר בחוק מכר  ותמודגש, כי תקופות הבדק והאחריות בעבוד .ב

 דירות.

יתחיל ממועד השלמת כל במבנה שביצועו הושלם, מניין תקופת הבדק והאחריות,  .ג
 .וקבלתן ע"י המזמיןבאותו המבנה העבודות 

 
 מדידות וסימון 00.23

 
י בלעדית למדידה, סימון ומיקום של כל חלקי הפרויקט. הקבלן יתקן כל הקבלן אחרא .א

ה או אי התאמה אשר נובעת מתוך מדידה סימון ומיקום כנ"ל, ללא ישגיאה, סטי
 ולשביעות רצונו של המפקח. ,תשלום

 כל העבודות האמורות לא ישולמו בנפרד והן כלולות במחירי היחידה של הקבלן. .ב
 

 רך"וצרים "שווי עמ 00.24
 

מטעם  חמפקההקובע הבלעדי לענין היות מוצר "שוה ערך" לנדרש במסמכי החוזה, הוא 
 חכ"א.

 
 סילוק פסולת ועודפי חפירה 00.25

 
ו/או חומר חפירה/חציבה וכן כל חומר עודף י חומר חומרי הריסה, חומר פסולת לרבות

הקבלן אל מחוץ  ע"י ואחר הנובע מעבודות הקבלן,  כפי שיקבע ע"י המפקח, יסולקמפורק 
לשטח האתר אל מקומות שפיכה מאושרים ע"י הרשויות והגורמים השונים הקשורים בכך. 
השגת ההיתרים וסילוק חומר זה הינו באחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן ולא ישולם 

לפני תחילת העבודה,  ,ית אילתיר עבודה זו. על הקבלן לקבל אישור מוקדם מעירובנפרד עב
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ולפעול עפ"י תנאי האישור. הקבלן מצהיר, כי הוא  ,ילוק הפסולת והעודפיםלגבי אתר ס
 בגין האמור בסעיף זה. ,מוותר על כל טענה ו/או תביעה שיש לו או שעשויה להיות לו

 -"פנוי החומר למקום שיורה המפקח", או "פנוי וסילוק עודפים  ופסולת"  שצויןבכל מקום 
קום שפיכה מאושר ע"י הרשות המקומית לכל מרחק למ ,אל מחוץ לשטח םהוצאת  :פירושם

 או המפקח., , כולל פיזור החומר בשכבות, לפי הוראת הרשות המקומיתששיידר
מודגש כי כל תשלום ו/או אגרה ו/או מס לאתר השפיכה ישולמו ע"י הקבלן ומחירם כלול 

 במחירי הסעיפים השונים בכתבי הכמויות.
 

 הובלות 00.29
 

 פיםהיחידה לסעי יביצוע עבודה זו נחשבת כהכרחית ומחירה כלול במחירכל הובלה לצרכי  
 הכמויות. לא ישולם עבור הובלה בנפרד.  יבכתבהשונים  
 .מסוג כל שהוא, ולמרחק כל שהוא לא תוכר כל תביעה  של הקבלן לתשלום עבור הובלה             

 
 קבלני משנה 00.27

ל פי אישור מראש מאת המפקח, אולם גם             רק ע תעשההעסקת קבלני משנה ע"י הקבלן 
הקבלן אחראי בלעדי עבור עבודות כל  ריישאאם יאשר המפקח העסקת קבלני משנה, גם אז 

 הם.יקבלני המשנה והתיאום בינ
 ,של הקבלן ובדמשטח העבודה של כל קבלן משנה או כל ע ההמפקח רשאי לדרוש הרחק 
ועל הקבלן להחליפו באחר למען ביצוע  ,תאים לתפקידואינו מ המפקח אשר לפי ראות עיני 
 העבודה. ההחלפה הנ"ל תעשה באחריות הקבלן ועל חשבונו. 

למען הסר ספק, מודגש בזאת כי לא תותר העסקת קבלן משנה כל שהוא, שאינו בעל סיווג 
מתאים ובר תוקף בפנקס הקבלנים, לסוג העבודות שהקבלן מתכוון להטיל עליו לבצע 

 ן.ולהיקפ
 

 כמויות 00.28
 ניתנות באומדנא.בכתב הכמויות שיצורף לכל צו התחלת עבודה, כל הכמויות  
כל שינוי בכמות, שיתקבל במדידה הסופית "לאחר ביצוע", ביחס לכמויות המכרז, לא  
 ישפיע ולא יגרום לשינוי במחירי היחידה. 

 
 תיאום עם גורמים אחרים  00.29

הקבלן,  מפרט הכללי פרק מוקדמות, מובא בזה לתשומת לב של ה 0048בנוסף לאמור בסעיף 
קבלנים  בשטח הגורמים הבאים: קבלני בניה ופיתוח,אפשר שיהיו כי במהלך עבודתו 

בזק, חב'  )עירייה, רשויות ובדיע וכן שוניםעבודות שונות  עבור גורמים  אחרים שיבצעו 
 ., או לעבודות פיתוח שלהםקניםוכו'( לטיפול במת , תאגיד עין נטפים, חברת הכבליםחשמל

על הקבלן להביא הפרעות אלה בחשבון. הקבלן יבצע עבודתו תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא 
עם גורמים אלה,והוא מתחיב לציית להוראות המפקח בכל הקשור לתיאום זה. לא תוכר כל 

העבודה  ולא יהיה בזה כדי לגרום לפגיעה כלשהיא בטיב ,ל הקבלןת או אחרת שיכספתביעה 
 ובלוח הזמנים.

 
 קבלת העבודה 00.30

 
תבוצע  המושלמת למזמין מסירת העבודה .תימסר למפקח בשלמותבכל "מבנה"  העבודה

 .לאחר ביצוע מושלם שלה, לרבות תיקונים במידה ויידרשו
מובא בזאת  .חתימת המפקח על קבלת העבודה תהווה אסמכתא לגמר הביצוע של העבודה

ושל גורמים  ביצוע העבודה יהיה באתר פיקוח עליון של עיריית אילת לידיעת הקבלן, שבעת
. אולם, בשום מקרה אין הוראותיהם מחייבות את הקבלן, אחרים שקשורים בפרויקט זה

 אלא אם ניתנו באמצעות המפקח.
לכל עבודה לטובת  והאחריות הבדק תקופת חכ"א שומרת לעצמה את הזכות להסב את

 עיריית אילת.
 

 ס בין תקנים ישראליים, מפרט כללי ומיוחד, כתב כמויות ותכניותיח 00.31
במקרה של סתירה בין מסמכים, על הקבלן לברר מהות הסתירה עם המפקח ורק לאחר מכן 

הכללי  ט פרלהמשיך בעבודה. במקרה של סתירה בין התקן הישראלי או תקן אחר לבין המ
כתב וב עבודה במפרט המיוחד,ה יבתיאורהמפרט קובע. במקרה של סתירה כל שהיא  -

הכמויות, המאוחר עדיף על המוקדם. במקרה של סתירה ביחידות המידה שבמפרט לבין 
 בכתב הכמויות.שליחידת המידה  סכמתייחכתב כמויות, יחשב המחיר 
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 וגהותטיחות ב   00.32
 

בכל האמצעים בכדי לשמור על תנאי הבטיחות של העובדים כנדרש  טונקעל הקבלן ל
ת הממשלתיות, הוראות חוק אחרות וכמו כן הוראות מקצועיות בתחום הבטיחות בתקנו

 והגהות.
 םוגהותייהמזמין רשאי להפסיק עבודתו של הקבלן במקרה וזו נעשית בתנאים בטיחותיים 

 או לא מתאימים לדרישות המפקח.  ,גרועים
דה ו/או הקבלן משחרר את המזמין מכל אחריות עבור נזקים שייגרמו למבנה או לעבו

 לעובדים  ו/או לאדם כלשהו.
 

 למצבו הקודם  אתר העבודותבקרבת החזרת השטח  00.33
 

על הקבלן להחזיר על חשבונו את כל השטח שבקרבתו עבד למצב בו היה לפני תחילת 
את מצב השטח, המבנים  ו/או לצלם לרשום פקחהעבודות. הקבלן רשאי לדרוש מהמ
 פקחי תחילת הביצוע. בכל מקרה תקבע דעתו של המוהכבישים בסמוך למקום העבודה לפנ

הוא חייב בהם. אי דרישה  פקחשלפי דעת המ ,את התיקונים על חשבונו והקבלן יחוייב לבצע
 פקחמצד הקבלן על רישום מצב השטח והכבישים, תחייב אותו למלא את כל דרישות המ

 בנדון.
מחירי היחידה של סעיפי זה תכללנה ב ,תנאי יבמילוכל ההוצאות הנוספות הכרוכות  
 השונים ולא ישולם עבורן בנפרד. התשלום 
כמו כן, לא יוכרו כל תביעות של הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל האמצעים  
 למניעת הפרעות. 

 
 עבודות בשעות חריגות 00.34

 
ה יהי חוזה זה, הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף, אם כדי למלא את הוראות

או יהיה עליו לעבוד בלילה או  ,עליו לעבוד ביותר מאשר משמרת אחת של פועלים ליום
הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום במישרין או בעקיפין )כגון תאורת לילה, בסופי שבוע 

 רשיונות, מפקח וכו'( בגין ביצוע עבודותיו בשעות חריגות.
 

 
 בורשמירה על איכות הסביבה ומניעת מטרדים לצי 00.35

בנוסף לאמור בנספח "איכות הסביבה" שבסוף חוברת מסמכי המכרז, תשומת לב הקבלן 
מוסבת לכך, שעבודותיו תתבצענה בקרבת אזורים עירוניים מאוכלסים. על הקבלן לקחת 
בחשבון שיהיה עליו לקיים במהלך ביצוע כל עבודותיו, את ההוראות והדרישות של הרשויות 

על איכות הסביבה, לרבות מניעת מטרדי רעש, אבק, לכלוך, השונות בכל הנוגע לשמירה 
 רעידות וכו'. 

בהגשת הצעתו, רואים את הקבלן כמי שלקח בחשבון את הצורך למלא את כל ההוראות 
 הדין והדרישות של הרשויות השונות, המופקדות על שמירת איכות הסביבה.

 יום כל האמור בסעיף זה.לא תוכר שום תביעה, כספית או אחרת, מצד הקבלן, על רקע ק
 

 תנאי תשלום 00.39

הקבלן יורשה ש"ח  200,000 -ב"מבנה" שהיקפו הכספי בצו התחלת העובדה פחות מ .א
 אחד בלבד )סופי(, בסיום כל העבודות באותו מבנה ומסירתן למזמין. להגיש חשבון

 

יש ש"ח יורשה הקבלן להג 200,000במבנה שהיקפו הכספי בצו התחלת העבודה עולה על  .ב
 -גם חשבון ביניים אחד, ובלבד שהיקפו הכספי של חשבון הביניים המאושר, לא יפחת מ

 מהיקפו הכספי של המבנה, שנקוב בצו התחלת העבודה. 50% -מ

 

להוראות החוזה, ייפרע ע"י חכ"א לאמור לעיל וחשבון אשר יוגשו למפקח בהתאם כל  .ג
  מתום החודש הקלנדרי שבו הוגש החשבון.יום  90 בתוך

 
 תכולת הסעיפים בכתבי הכמויות  00.37

 
אם לא נאמר אחרת בניסוח הסעיף בכתבי הכמויות, המחיר לסעיפים השונים כוללים גם     

 את:
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 כל עבודות ההריסה, ההסרה הפירוק הנדרשות, והעברת התוצרים לאתר שפיכה מאושר    - 
 עניין.או למחסני העיריה, לפי ה                                   

 כל עבודות הכנת השטח לעבודה, כנדרש, לרבות קילופים, שיופים, ניקוי וכו'    -
 כיסויים והגנות על סביבת העבודה.    -
 פיגומים לסוגיהם ומשטחי עבודה מוגבהים    -
בכל מקרה שלצורך ביצוע העבודה נדרשים פירוקים של אלמנטים קיימים, המיועדים     -            

מקומם, כולל הסעיף בכתב הכמויות גם פירוק זהיר של האלמנט, והחזרתו לחזור ל
 למקומו, כולל איטומים, ותיקוני שפכטל וצבע במידת הצורך.

 כמות שהיא שתידרש, כולל בכמויות קטנות,  ביצוע כל העבודות הנדרשות בכל    -
 כולל  אספקת כל החומרים, האביזרים, החלקים, הכלים,       

 הובלות ההסעות הנדרשות.כל ה    -
 ניקוי מושלם של השטח בסיום העבודה    -
 
 

 התאמה לתקנים והנחיות של משרד החינוך והתרבות, משרד הכלכלה והמוסד לביטוח לאומי  00.38
 

 בהתחשב בעובדה שהעבודות נשוא מכרז זה, תתבענה במוסדות חינוך ובמבני ציבור, על  
 מלאה להנחיות, לנהלים ולתקנים של משרד החינוך והתרבות,  הקבלן  לבצען בהתאמה            
 משרד הכלכלה והמוסד לביטוח לאומי.             

 
 )"הפסקת עבודה ע"י חכ"א"( בתנאי החוזה 50הוראות סעיף  3900.

 בתנאי החוזה. 50( של סעיף 8יש לראות כמבוטל את סעיף קטן )
 

 עבודות עפר - 01פרק 
 

 , מתייחסים לעבודות עפר שונות הן לפילוס המגרש והן לצורך01כמויות לפרק סעיפי כתב ה  01.01
 עבודות הפיתוח, הסלילה  ומתקני החצר.           

 
 מחירי החפירה מתייחסים לעומק כל שהוא, ללא הפרדה לדרגות עומק.   01.02

 
 מחירי החפירה מתייחסים לסוג קרקע כל שהוא, לרבות חציבה.   01.03

 
מחירי החפירה כוללים העברת החומר החפור, שאיכותו מתאימה למילוי, לביצוע מילוי, ככל    01.04

שיידרש בתחום המגרש. עודפי עפר ופסולת יועברו ע"י הקבלן לאתר שפיכה מאושר, ללא 
 תוספת תשלום.

 
 בטוןעבודות  - 02פרק 

 
ם את הזיון, שעבורו ישולם אם לא מצויין בפירוש אחרת, מחירי עבודות הבטון אינם כוללי   02.01

 בנפרד, בהתאם לסעיפים הזיון המתאימים בכתב הכמויות.
 

 .30-אם לא מצויין בפירוש אחרת, סוג הבטון יהיה ב   02.02
 

בסעיפי עבודות שבהם נדרשת  התחברות בין בטון חדש לבטון קיים, כוללים מחירי היחידה    02.03
לל, ניקוי שטח ההתחברות, חיספוסו, ומריחתו גם הכנת הבטון הקיים להתחברות טובה, כו

 בערב הידבקות  מתאים,  שיאושר מראש ובכתב ע"י המפקח.

 
 בניהעבודות  - 04פרק 

 
 מחירי עבודות הבניה השונות בכתב הכמויות, כוללים גם שינני קשר מבטון, עם גמר בקו   04.01

 נטוי.            
 

 תב הכמויות, כוללים גם יציקות משלימות בשטחים בנויים, מחירי עבודות הבניה השונות בכ   04.02
 ככל שיידרש            
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 איטוםעבודות  - 05פרק 
 

 מחירי עבודות האיטום בסעיפים השונים בכתב הכמויות, כוללים גם את הכנת השטח, כולל    05.01
 ניקוי מושלם של שטח העבודה מכל שומנים, חומרים זרים ואבק.            

 מילוי חורים, שקעים וכו'            
 

 יריעות האיטום, יעמדו בתקנים הבאים:   05.02
 

 .3, חלק 1430ת"י  -יריעות איטום ביטומניות, משופרות בפולימרים  - 
 .1, חלק 1430ת"י  -יריעות פי.וי.סי.  - 
 .2חלק  1430תי"  .E.P.D.Mיריעות  - 
 .1ק , חל1229ת"י  -לוחות פוליסטירן מוקצף  - 

 
 נגרות אומן ומסגרות פלדהעבודות  - 06פרק 

 
 מידות האלמנטים השונים, הנקובים בכתב הכמויות מתייחסות למידות הפתח בקיר, לפני     09.01

 הרכבת המשקופים.              
 

 אם לא נאמר אחרת, מחירי הסעיפים השונים של עבודות הנגרות, כוללים, בין היתר,     09.02
 משקופי עץ, מריחה בשמן פשתן, פעמיים שפכטל, שתי שכבות צבע יסוד ושכבה אחת של צבע             

 עליון מסוג סופרקריל, או שווה ערך מאושר.             
 

 מ"מ,  או בחומרים 3אם לא נאמר אחרת, הזיגוג יהיה בזכוכית שקופה חלקה בעובי     09.03
 שיידרש. פלסטיים שקופים בכל עובי              

 
 אם לא נאמר אחרת, מחירי האלמנטים השונים בכתב הכמויות כוללים פירזול סטנדרטי     09.04

 מגולוון.             
 

 מחיר היחידה של עבודות המסגרות, בסעיפים השונים של כתב הכמויות, כוללים ניקוי חול   09.05
 לפי התקן השבדי.   SA 2.5בדרגה             

 
 אם לא נאמר אחרת, מחירי האלמנטים השונים בכתב הכמויות כוללים צביעה במפעל    09.09

 הייצור,  בשתי שכבות  צבע  מגן נגד חלודה, ושתי שכבות צבע מסוג סופרלק, או שווה ערך             
 מאושר,  שיבוצעו באתר.           

 
 מפח  -מ"מ והמשקופים  1.5אם לא נאמר אחרת, כנפי דלתות הפח יהיו מפח בעובי    09.07

 מ"מ. 2בעובי             
 

 מתקני תברואהעבודות  - 07פרק 
 

 מחירי צנרת ואביזרים המונחים בקרקע, כוללים גם את כל עבודות החפירה ו/או החציבה    07.01
 הנדרשות, בכל סוג קרקע, ואת עבודות המילוי החוזר, לרבות ריפוד וכסוי חול נקי.            

 
 

 מחירי פירוק צנרת המותקנת בבנין, כוללים גם חציבה לגילוי הצנרת, וסתימת התעלה,    07.02
 בגמר הפירוק, כולל תיקוני טיח וצבע, כדוגמת הקיים.            

 
 מחירי הסעיפים של חלקי מתכת גלויים, כוללים גם את צביעתם בשתי שכבות צבע יסוד מגן    07.03

 של צבע עליון, בהתאם להנחיות המפקח. ושתי שכבות            
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 חשמלעבודות  - 08פרק 
 

 מחירי הסעיפים השונים בכתב הכמויות כוללים גם התחברות למערכת החשמל הקיימת,    08.01
 לרבות כל העבודות, החומרים  והאביזרים הדרושים לביצוע החיבור.            

 
 טיחעבודות  - 09פרק 

 
 חידה של הסעיפים השונים בכתב הכמויות, כוללים גם עבודה בשטחים קטנים, מחירי הי    09.01

 ככל שיידרש.             
 

 בעבודות הכרוכות בתיקוני טיח, יבוצע התיקון כדוגמת הטיח הקיים, עד קבלת משטח טיח     09.02
 ם בין הטיח הקיים אחיד וחלק, כולל כל החומרים והעבודות הדרושים לקבלת חיבור מושל              
 והטיח החדש, כגון רשתות לסוגיהן.              

 
 מחירי היחידה של הסעיפים השונים בכתב הכמויות כוללים את כל הפיגומים הנדרשים    09.03

 לביצוע העבודות השונות             
 

 ריצוף וחיפויעבודות  - 10פרק 
 

 ריצוף או חיפוי קיימים, על הקבלן לספק אריחים  בסעיפים של החלפת ו/או השלמת אריחי    10.01
 באותו גודל, גוון וגימור, כדוגמת האריחים הקיימים. אין להתחיל בעבודת החלפת או              
 השלמת אריחים חסרים, לפני קבלת אישור המפקח בכתב שהאריחים החדשים שהקבלן              
 מציע אכן מתאימים.             

 
 שיפולים יהיו ממין הריצוף.    10.02

 צביעהעבודות  - 11פרק 
 

 כל הסעיפים בכתב הכמויות של עבודות הצביעה, כוללים את הכנת השטח, לרבות קילוף      11.01
 חלקים רופפים, או פגומים, וניקוי מושלם של השטח, לרבות הסרת חומרים שומניים ואבק.               

 
 אחרת בכתב הכמויות, כל עבודות הצביעה כוללות לפחות שלוש שכבות של אם לא נאמר      11.02

 צבע, לקבלת כיסוי אחיד ומושלם.              
 

 מחירי היחידה של הסעיפים השונים בכתב הכמויות כוללים את כל הפיגומים הנדרשים    11.03
 לביצוע העבודות השונות             

 
 אלומיניוםעבודות  - 12פרק 

 
 מחירי הסעיפים השונים של עבודות האלומיניום בכתב הכמויות, כוללות, בין היתר, אילגון      12.01

 עד מיקרון, או צביעה באבקה, זיגוג בזכוכית חלקה ושקופה, ופירזול  15בגוון טבעי, בעובי               
 באביזרים סטנדרטיים ותיקניים.              

 
 לונות ייקבע כדלקמן:עובי הזיגוג בח    12.02

 מ"מ 4עובי הזיגוג יהיה  -מ"ר  2.0בחלונות בשטח עד וכולל    - 
 מ"מ. 9עובי הזיגוג יהיה  -מ"ר  2.0בחלונות בשטח מעל    - 

 
 מ"מ לפחות. 9הזיגוג בדלתות יהיה  עובי    12.03

 
 מ"מ לפחות. 9עובי הזיגוג ברפפות יהיה    12.04
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 אבןעבודות  - 14פרק 
 

 המחירים של הסעיפים השונים בכתב הכמויות כוללים, בין היתר, ניקוי פני האבן, פתיחת     14.01
 מ"מ לפחות, כיחול המישקים, אבני פינה ואבנים סופיות. 15מישקים בעומק              

 
 במפרט הכללי. 14019סוגי העיבוד, יהיו כמוגדר בסעיף    14.02

 
 ס"מ לפחות. 8לפחות, למעט בעיבוד טובזה שבו עובי האבן יהיה ס"מ  5עובי האבן יהיה    14.03

 
 ס"מ. 30עד  20מחיר קירות האבן מתייחסים לגובה שורות בתחום    14.04

 
 של כתבי  05עבור איטום הקירות, אם יידרש, ישולם בנפרד, לפי הסעיפים הרלבנטיים בפרק    14.05

 הכמויות.            
 

 אויר מיזוגעבודות  - 15פרק 
 

 מחירי היחידה של הסעיפים השונים של מזגנים מפוצלים לסוגיהם בכתב הכמויות, כוללים,    15.01
 בין היתר, אספקה, הובלה, התקנה מושלמת, כולל תליית המאייד, מערכת ניקוז מושלמת,             
 מ', תעלות פי.וי.סי בגוון  8מ',  צנרת גז וחשמל  באורך עד  8באורך עד  19/23כולל  צינור "            
 לבן, חבקים, וכן כל החלקים, האביזרים והעבודות הנדרשות לקבלת מזגן מותקן בצורה             
 מושלמת ופועל כהלכה.            

 
 מהירויות, בורר  3לוחית הפעלה, או שלט, יכללו מפסק הפעל/הפסק, בורר קיץ/חורף, בורר    15.02

 יוורור, ותרמוסטאט  עם סידור הגנה מכני. השלט יסופק עם סוללות.מצב א            
 

 יחידות העיבוי לסוגיהן כוללים גם : סורג או מנשא לתליה, עשוי מפרופילי מתכת מגולוונים     15.03
 4מפתחות מסוג מסטר,   3מחוזק למבנה )עם מנעול אחד או שני מנעולים לפי הצורך(, עם              

ס"מ, גומיות השענה  20*20ס"מ בגודל  2חתיכות קלקר בעובי  4ס"מ,  20*20ודל מרצפות בג
מחורצות, ביצוע התקנה מושלמת לרבות כל הקידוחים הדרושים במקדחי יהלום, 

מ"מ )כולל אביזר "מקל סבא" בראשו,  110בקוטר  U.Vאיטומים, צינור פי.וי.סי מוגן 
מוגן  4ביב המרצפות, וצינור שרשורי בקוטר "רולקות בטון ואיטום, ביריעות או בפוליגג, ס

U.V  מ' בהתקנה חיצונית, בין יציאת הצנרת מהמבנה לבין המעבה. 5באורך עד 
 

המזגנים יכללו מנגנון הפשרה, שמאפשר הפעלת חימום בימים קרים, בטמפרטורת חוץ של     15.04
 אפס מעלות צלזיוס.

 
 קונסטרוקציות פלדה -מסגרות חרש  - 19פרק 
 מחירי הסעיפים השונים בכתב הכמויות, כוללים התחברויות לקיים בכל המקומות הדרושים,   19.01

 כולל החציבות והפירוקים הנדרשים לכך וכולל הכנת השטח כנדרש לקבלת התחברות            
 מושלמת.           

 
 נגרות חרש - 20פרק 

 
 

 ים צביעת אלמנטי העץ בצבע יסוד ובשתי מחירי הסעיפים השונים בכתב הכמויות כולל   20.01
 שכבות של צבע סינטטי עמיד בפני פגעי מזג האויר, מסוג שיאושר מראש ע"י המפקח.            

 
 מחירי הסעיפים השונים בכתב הכמויות, כוללים התחברויות לקיים בכל המקומות    20.02

 כך וכולל הכנת השטח כנדרש לקבלת הדרושים, כולל החציבות והפירוקים הנדרשים ל            
 התחברות מושלמת.            
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 אלמנטים מתועשים )עבודות גבס ותקרות( - 22פרק 
 

 מחירי הסעיפים השונים בכתב הכמויות, כוללים התחברויות לקיים בכל המקומות     22.01
 השטח כנדרש לקבלת הדרושים, כולל החציבות והפירוקים הנדרשים לכך וכולל הכנת             
 התחברות מושלמת.            

 
 הריסות, פירוקים וכו'עבודות  - 24פרק 

 
 העבודות לפי הסעיפים השונים בפרק זה, ימדדו וישולמו רק על פי אישור מראש ובכתב של    24.01

 סעיף  המפקח לביצוען ורק אחרי מדידת כמויות משותפת עם המפקח וחתומה על ידו, בכל             
 שביצועו אושר כאמור.             

 
 פתיחת חריצים, תעלות וחורים באלמנטים של מבנה קיים, תימדד ותשולם רק אם לא צויין    24.02

 בפירוש שמחירם כלול במחירי היחידה של העבודות השונות.             
 

 מערכות גילוי וכיבוי אש - 34פרק 
 

 בכתב הכמויות כוללים את כל הנדרש לביצוע  התחברות מושלמתמחירי הסעיפים השונים    34.01
 למערכות גילוי וכיבוי אש קיימות בבנין.            

 
 מחיר הצנרת לסוגיה כוללים את כל הספחים והאביזרים הנדרשים, לרבות קשתות, מעברי    34.02

 קוטר, הסתעפויות אוגנים, ומגופים.            
 

 כל חלקי המתכת הגלויים כוללים את צביעתם בשכבה אחת של צבע יסוד מגן המחירים של    34.03
 ושתי שכבות של צבע עליון, מסוג מאושר ע"י המפקח.            

 
 מחירי צנרת ואביזרים מונחים בקרקע, כוללים את כל עבודות החפירה/חציבה וכל עבודות   34.04

 ולל ריפוד וכיסוי חול נקי.הכיסוי הדרושות, בכל סוג קרקע, וכ            
 

בכל מקרה שלצורך ביצוע העבודה נדרשים פירוקים של אלמנטים קיימים, המיועדים לחזור   34.05
למקומם, כולל הסעיף בכתב הכמויות פירוק זהיר של האלמנט, והחזרתו למקומו, כולל 

 איטומים, ותיקוני שפכטל וצבע במידת הצורך.
 

 ה מאושר ע"י מכון התקנים.כל הציוד שיסופק יהי   34.09
 

 UL/FMכל הספרינקלרים יהיו מאושרים    34.07
 

 כל ההתקנות של מערכות גילוי וכיבוי אש יבוצעו ע"י קבלן מורשה מטעם ספקי הציוד. 34.08
 

וצנרת  A-53   ASTMלמערכת כיבוי אש, תהיה לפי תקן אמריקני   40צנרת סקדיול   34.09
 A   ASTM-795-מריקני  תהיה לפי תקן א  10סקדיול 

 
 פיתוחעבודות  - 40פרק 

 
 מחירי הסעיפים השונים של עבודות הריצוף באבנים משתלבות לסוגיהן, כוללים גם שכבת    40.01

 ס"מ מתחת לריצוף ואת החול בין המישקים.  5חול בעובי             
 

 ח הקיים בקרבת העץ.מ' מעל פני השט 1קוטר הגזע של עצים לעקירה ימדד בגובה    40.02
 

מחיר היחידה של קירות תומכים ואלמנטים בנויים/יצוקים  לגידור, כוללים את כל חלקי    40.03
הקיר כולל יסוד,  לרבות נדבכי ראש מסוג כל שהוא, הזיון )אשר ימדד בנפרד, אלא אם צויין 

עבודות העפר אחרת בכתב הכמויות(, מילוי חוזר גרנולרי בגב הקיר,  תפרים, נקזים, כל 
 הדרושות והכנות להצבת מעקות.
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 גינון והשקיהעבודות  - 41פרק 
 

יום מקבלת  90מחירי כל עבודות הנטיעות והשתילה, כוללים טיפול ואחריות לקליטה למשך    41.01
 העבודה המושלמת ב"מבנה", שבו בוצעו עבודות השתילה והנטיעות.

 
כוללים מילוי בורות הנטיעה והשתילה באדמת גן  מחירי כל עבודות הנטיעות והשתילה,   41.02

 מטיב מאושר.
 

 גידורעבודות  - 44פרק 
 

 בכל הסעיפים בכתב הכמויות, שבהן נדרש גילוון, הכוונה היא לגילוון בטבילה באמבט אבץ   44.01
 חם.           

 
 מקלטים ומרחבים מוגנים - 58פרק 

 
 במקלטים ובמרחבים מוגנים , כוללים ניקוי חולמחירי הסעיפים של עבודות המסגרות    58.01

 לפי התקן השבדי.   SA 2.5בדרגה             
 

 אם לא נאמר אחרת, מחירי האלמנטים השונים בכתב הכמויות כוללים צביעה במפעל    58.02
 רך הייצור, בשתי שכבות  צבע  מגן נגד חלודה, ושתי שכבות צבע מסוג סופרלק, או שווה ע            
 מאושר, שיבוצעו באתר.            

 
 כל המידות המצויינות הן מידות הפתח בקיר )"פתח אור"(.   58.03

 
 , 58עבודות שיידרשו במקלטים ובמרחבים מוגנים, ואשר אינן מופיעות בכתב הכמויות לפרק    58.04

 של כתבי הכמויות.יבוצעו וישולמו בהתאם לסעיפים לעבודות אלה, בפרקים האחרים             
 

 בכל מקום שבו יש התייחסות למקלט יש לקרוא "מקלט ו/או מרחב מוגן"   58.05
 עבודות יומיות )רג'י(  -  60פרק 

  אופני מדידה 90.01

המדידה תיעשה רק עבור אותן עבודות שנרשמו ביומן עבודות יומיות בעת ביצוע העבודה 

 .ושאושרו מראש ובכתב ע"י המפקח

ה תרשמנה ביומן בסיום אותו יום עבודה בו הועסקו האנשים, ותוגשנה באותו שעות העבוד

 יום לאישור המפקח. 

 הרשימה תכלול את הפרטים הבאים:

 תאריך, שעות עבודה, שמות הפועלים ומקום ותאור העבודה המדויק.

לא תינתן כל תוספת ולצורך התשלום הן  , או שעות במועדים חריגים,עבור שעות נוספות

 שבנה כשעות רגילות.תחו

 התשלום יהיה עבור שעות עבודה בפועל נטו.

 דו"ח לעבודות רג'י חתום ע"י המפקח, יצורף לחשבון וישמש אסמכתא לתשלום.

 

 כוח אדם  90.02

 סיווג העובדים יבוצע בהתאם ללוח הנהוג בהסתדרות פועלי הבניין.

, מהנדסים, או כח אדם בודהיש לרשום לעובדים רק את השעות שבהן עבדו בפועל. מנהלי הע

 לא יירשמו במצבת כח אדם וייחשבו ככלולים ברווח הקבלן. ניהולי אחר, 
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 ציוד מכני  90.03

אם העבודה היומית מחייבת את השימוש בציוד מכני, תשולם תמורתו בהתאם למחירים 

ים ובכפיפות לתנאים האחרים לגבי אותו ציוד כמפורט בכתב הכמויות. אם לא פורטו מחיר

 ייקבע המחיר בהתאם להוראות החוזה.בכתב הכמויות, 

 

 פיגומים ודרכים  90.04

הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום תמורת פיגומים, דרכים, אמצעי עזר וכיו"ב, אלא אם כן 

מראש , ואושרו בהתאם בלבד הותקנו אלה במיוחד ובאופן בלעדי לצורכי העבודה היומית

 ובכתב ע"י המפקח.

 

 רים לעבודות כח אדם ברג'י )עבודות יומיות(מחי  90.05

 בין היתר את:, המחירים לשעת העבודה ייחשבו ככוללים

 כגון: תוספת ותק, תוספת משפחה, תוספת יוקר.,שכר היסוד וכל התוספות הנהוגות א.

 כל ההיטלים, המסים, הוצאות ביטוח הטבות סוציאליות. ב.

 הסעת עובדים לשטח העבודה וממנו. ג.

 ני הנסיעה )לעבודה ומהעבודה(.זמ ד.

דמי שימוש בכלי עבודה, לרבות ציוד הקבלן )לרבות הובלת הכלים למקום העבודה  ה.

 וממנו(.

 הוצאות הקשורות בהשגחת וניהול העבודה, הרישום והאחסנה. ו.

 הוצאות כלליות, הן הישירות והן העקיפות של הקבלן.  ז.

 הוצאות אש"ל של העובדים. ח. 

 קבלן. רווח ה ח.

 

 מחירים לעבודות ציוד מכני  90.09

 המחירים לשעת עבודה המוצגים להלן ייחשבו ככוללים, בין השאר את:

נים, נוטזלים הכלי, אחזקת הציוד, הובלתו למקום העבודה והחזרתו, דלק, שמ ישכר מפעיל

ן: וחשמל הנדרשים להפעלת הציוד, מחיר הציוד והוצאות השוטפות עליו, כגו הידראוליים,

הוצאות כלליות של מיסים סוציאליים של העובדים, ובלאי,  , תיקוניםפחת , רישוי,ביטוח

 הקבלן ורווחיו.
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 '(וסמך )מ - כתבי הכמויות והמחירים
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 -כתבי הכמויות והמחירים 
 מסמך ו'

  
 (2)ראה בחוברת מס' 
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 (ז'מסמך ) - תנאים מיוחדים לחוזה

 
 לאילת )חכ"א( בע"מהחברה הכלכלית 

 
 2/2017מ/ תנאים מיוחדים לחוזה  

 
 

 תחולת הסעיפים המפורטים במסמך זה
 

מוסכם ומוצהר בזה כי מסמך זה בא להחליף, להוסיף ו/או לשנות בצורה אחרת כל שהיא את האמור  
החוזה ותנאיו לביצוע העבודה. בכל מקרה שתיווצר סתירה ו/או אי התאמה בין  טופס -במסמך ג' 

 יחולו הוראות מסמך זה. -האמור במסמך זה לבין האמור במסמך ג' 
                                                                                                                                        

                                                                                     

                                          
   _______________ 

 חתימת הקבלן                                                                                                                  
 
ודשים מהמועד שבו ייחתם הסכם ח 39התחלת עבודה לקבלן יוצאו במשך עד צווי  .1

"(. לחברה תהיה שמורה האופציה להאריך ההתקשרות עם אותו קבלן )"להלן תקופת החוזה
חודשים כל אחת.  12עד שתי תקופות נוספות ורצופות של הקבלן, את תקופת החוזה עם 

 חודשים. 90סה"כ תקופת החוזה לא תעלה על 
של  00.3יהיה כמפורט בסעיף ונים, עפ"י היקפם הכספי, במבנים השמשך ביצוע העבודה             

 מסמך ה'.
 
על הקבלן לוודא מראש ולהשיג את כל הפרטים מאת הרשויות המוסמכות לגבי הימצאותם  .2

וי טלפון, כבלי וקרקעיים אשר עלולים להפריע לו בעבודתו, כגון: ק-של שירותים עיליים ותת
וכו'. הקבלן אחראי לקבל מראש אישורים מבעלי  י ביובוחשמל ותאורה, צינורות מים, קו

שירותים אלו, לבצע עבודות בקרבתם וימנע מכל פגיעה בהם, זאת מבלי שהדבר יגרום עיכוב 
 בעבודותיו לגבי לוח הזמנים הקבוע ומבלי שיהווה עילה לתביעה כספית נוספת.

השירותים השגת האישורים הדרושים לביצוע העבודות מהרשויות המוסמכות וסימון  
 באתר, ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

 
 ., כשיעורו באילתמס ערך מוסף יתוסףמחירים הנקובים בהצעה זו ל .3
 
 הגשת חשבונות .4
 

 העתקים. 3כל חשבון יוגש במקור +  4.1 
  אשר לא ילווה בדפי מדידה וכמויות.  -חלקי או סופי  -לא יאושר כל חשבון  4.2 

 על הקבלן להגיש לבדיקת המפקח, את דפי המדידה והכמויות בשני עותקים.                          
 כל החשבונות יהיו ממוחשבים. 4.3 
 :יצוינובכל חשבון  4.4 
 מספר החוזה. -  
 שם העבודה. -  
 ערך החוזה. -  
 תאריך התחלת העבודה. -  
 תאריך סיום העבודה. -  
 המדד הבסיסי. -  
 טור נוסף במקביל לטור הכמויות שבוצעו המציג את הכמויות     כל חשבון יכלול  4.5 

 שבכתב הכמויות המקורי. כמו כן, יהיה טור נוסף שבו ירשום הקבלן את אחוז                             
 הביצוע, ביחס לכמות החוזה בכל סעיף וסעיף.                            

 כל חשבון יהיה חשבון מצטבר. 4.9
נוספות  בכל חשבון תהיה הפרדה בין עבודות שבהתאם לכתב הכמויות לבין עבודות  4.7 

 ו/או חריגות. 
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כל העבודות תבוצענה לפי התכניות, באורח מקצועי נכון, ובהתאם לדרישות המפרטים  .5
והתקנים. כמו כן, תבוצענה העבודות בכפיפות להוראות הכלולות בחוקים, צווים או תקנות 

עם כל רשות מוסמכת אשר הפיקוח עליהם או על חלק מהם, הוא בתחומי בני תוקף מט
 סמכותה הרשמית.

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן להמציא לידיו אישור בכתב של הרשות על התאמת העבודה  
 או כל חלק ממנה, לדרישות אותה רשות, והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה, אם יידרש.

 
שיונות עם המחלקות יעבודותיו, סדרי ביצוען והרהקבלן אחראי לתאם מראש את  .9

 המתאימות בעיריית אילת, חברת החשמל וחברת בזק.
קרקעיים בשטחי עבודתו ובדרכי -הקבלן יוודא מראש מציאות שירותים שונים עיליים ותת 

  הגישה ויתאם עם על גורם מוסמך, את הדרוש למניעת פגיעה בהם.
 
שים קיימים עם כלים כבדים וכלים עם שרשראות, כמו כן, הקבלן לא יורשה לעלות על כבי .7

ידאג הקבלן לנקות את הכבישים הקיימים מדי יום מלכלוך ובוץ שייגרמו עקב עבודותיו 
בשטח. נזקים שייגרמו לכבישים, מדרכות וכו' ע"י הכלים של הקבלן, יתוקנו על ידו ועל 

 חשבונו.
מניות שיתקין על חשבונו עבור התנועה הקבלן יהיה אחראי לאחזקה תקינה של דרכים ז 

 השוטפת, לרבות רחצת דרכי עפר במים ומניעת אבק.
 
על הקבלן יהיה להתקין בעצמו ועל חשבונו את כל הדרכים הארעיות הדרושות לו ולהחזיקן  .8

במצב תקין ומסודר. כן יהיה הקבלן אחראי לקבלת אישור מהרשויות המתאימות 
חציית כבישים, מדרכות וכו', ולהתקנת התמרורים והשלטים ומהמפקח לדרכי גישה לאתר, 

הדרושים לפי החוק או דרישת הרשויות המוסמכות, כולל סימון של החפירות ביום ובלילה 
 וכו'.

 
 הקבלן מצהיר בזה כי: .9
 

 הינו קבלן רשום אצל רשם הקבלנים לביצוע עבודות מסוג זה. א.  
 אילת לצרכי מע"מ. באזורה" נמצא ברשותו אישור של "עוסק מורש ב.  
 בידיו אישור על ניהול ספרים מרואה חשבון או פקיד השומה. ג. 
 בידיו אישור על ניכוי מס במקור. ד. 

 
 מהאישורים הנ"ל.  הקבלן ימציא לחכ"א, יחד עם מסמכי החוזה החתומים העתק            

 
בכל קבלת העבודה ע"י חכ"א למען הסר כל ספק מוצהר בזאת שמתן תעודת סיום/גמר בעת  .10

 ., באותו מבנהמותנית בקבלת העבודה גם ע"י הרשות הציבורית המתאימהמבנה ומבנה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



- 37 - 

 
 

 חתימה וחותמת הקבלן:______________________                                                                    

 

 מסמך ט'(למכרז )נוסח ערבות 
 

 לתנאי המכרז 4נוסח ערבות בנקאית בהתאם לסעיף 
 

 לכבוד:
 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ

  1582ת.ד. 
 אילת

 
 א.ג.נ,

 ערבות בנקאית מספרהנדון: 
 
 

"( אנו ערבים בזה כלפיכם המבקשיםעל פי בקשת ____________________________ )להלן: "
מכרז (, בקשר עם שקלים חדשים אלףתיים מא)במילים:   ש"ח 000020,לסילוק כל סכום עד לסך 

מילוי נכון ת ולהבטח שיפוץ ושדרוג מבנים, שטחים ציבוריים ומתקנים באילת 2/2017מס' מ/
 ומדויק של תנאי המכרז.

 
מיד עם דרישתכם הראשונה )ולא  ,אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל

ימים( בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך  3 -יאוחר מ
ם בתביעה משפטית או בכל דרך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשי

אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו 
 כלפיכם.

 
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל 

א יעלה על הסך הכולל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם ל
 הנ"ל.

 
 במכתבנו זה:

 
 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
 

 ועד בכלל.  15.9.2017 ערבות זו תישאר בתקופה עד 

 לא תענה. 15.9.2017 דרישה שתגיע אלינו אחרי

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.  15.9.2017לאחר יום 

 

 רה ולהסבה בכל צורה שהיאערבות זו אינה ניתנת להעב

 

 

 

 

 

 

 בכבוד רב,
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 (1מסמך ט'  -ביצוע )נוסח ערבות 
 
 

 "ערבות ביצוע" צמודה אוטונומית בנקאית ערבות נוסח
 
 

 לכבוד 
 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ

  1582ת.ד. 
  אילת

 
 א.נ.,

 _________הנדון: כתב ערבות בנקאית אוטונומית מס' 
 

כל  )להלן: "המבקש"(, אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום ___________ ]המציע[על פי בקשת ___
שקלים חדשים  )להלן: "סכום הקרן"(,  ______________ סכום, לפי דרישתכם, עד לסכום של

מכרז עם בתוספת הפרשי הצמדה למדד לפי חישובינו כמפורט להלן )להלן: "הפרשי הצמדה"(, בקשר 
ולביצוע כל התחייבויותיו  וג מבנים, שטחים ציבוריים ומתקנים באילתשיפוץ ושדר 2/2017מס' מ/

 בהתאם לתנאי המכרז ולהסכם ההתקשרות שנחתם מכוחו.
 

 אופן חישוב הפרשי ההצמדה:
המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית   התשומות בבניה למגורים )עמודת המדד הכללי(,מדד  -"המדד" 

 לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.
 נקודות.  _______, דהיינו: 2019שנת  דצמברהמדד לחודש  -" "מדד הבסיס

המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, ולא פחות  -"המדד החדש" 
 מאשר מדד הבסיס.

אם יתברר במועד התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, כי המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, כי אז 
שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום  למדד" סכום השווה להכפלת ההפרשיהיו "הפרשי ההצמדה 

הערבות המחולק למדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, להלן: "סכום 
 הערבות".

 
( ימים ממועד קבלת 7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות, לא יאוחר משבעה )

ת בראש כתב ערבות זה )להלן: "מכתב הדרישה"(, מבלי שיהא דרישתכם בכתב לכתובתנו המצוינ
 עליכם להוכיח או לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.

למען הסר ספק מובהר בזה, כי ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, והתשלום יבוצע בהתאם לנקוב 
 יעלה על סכום הערבות. במכתב הדרישה, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח הערבות לא

 הרינו מאשרים, כי לא יהא בשינוי תנאי ההזמנה מעת לעת כדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו.
 

 ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה ללא הסכמתנו.
 ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה, ותישאר בתוקפה עד ליום __________

 לפיה דרישה כלימים לאחר מועד סיום החוזה(  ועד בכלל  30-התאריך בהתאם ל)יש להשלים את  
 חל הערבות של פירעונה מועד כאשר. בכלל ועד לעיל האמור לתאריך עד לידינו בכתב להגיע תצטרך

 .שלפניו האחרון העסקים ליום הסיום או הפירעון יוקדם, עסקים יום שאינו ביום
 
 

 בכבוד רב,
 

 בנק __________
  

 כתובת: ____________________ טלפון: __________ פקס: __________
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 )תצהיר העסקת עובדים זרים כדין 
 מסמך י'( –ותשלום שכר מינימום 

 
 תצהיר

 
 בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום

 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ולפי 
 
 

, לאחר שהוזהרתי כי __________נושא/ת ת.ז. שמספרה  ___________________אני הח"מ, 
עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת 

 בכתב כדלקמן:
 
)להלן: "המציע"( לחתום על תצהיר זה  ___________________אני הוסמכתי כדין על ידי  .1

שיפוץ ושדרוג מבנים, שטחים ציבוריים ומתקנים  2/2017מכרז מס' מ/ב בתמיכה להצעה
 .שפרסמה החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( )להלן: "המכרז"( ,באילת

 
 הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה: .2
 

 המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים. )א(
בפסק ובעל זיקה אליו  המציעלא הורשעו  ות במכרזלמועד האחרון להגשת הצעעד  )ב(

 לפי חוק עובדים זרים. ביותר משתי עבירותדין חלוט 
אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי  )ב(

כי חלפה לפחות שנה אחת מן ההרשעה האחרונה ועד המועד  -חוק עובדים זרים  
  האחרון להגשת הצעות.

 
 הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה: .3

 המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום. )א( 
בפסק ובעל זיקה אליו  המציעלא הורשעו  למועד האחרון להגשת הצעות במכרזעד  )ב(

 לפי חוק שכר מינימום. ביותר משתי עבירותדין חלוט 
ליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי אם המציע או בעל זיקה א )ג( 

כי חלפה לפחות שנה אחת מן ההרשעה האחרונה ועד המועד  -חוק שכר מינימום  
 האחרון להגשת הצעות.

 
 לעיל: 3-ו 2לעניין סעיפים 

 
 ; 1981-כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו"שליטה" 

 
 כל אחד מאלה:  - "בעל זיקה"

 
 ( חבר בני אדם שנשלט על ידי הספק; 1)
 
 ( אם הספק הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: 2)
 

 )א( בעל השליטה בו; 
 

, דומה במהותו להרכב כאמור של ןהעניי)ב( חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי 
 מי פעילותו של הספק; הספק, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחו

 
 )ג( מי שאחראי מטעם הספק על תשלום שכר העבודה; 

 
חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה  -( אם הספק הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית 3)

 מהותית בידי מי ששולט בספק 
 

 31ון התשס"ג )והורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחש -"הורשע", בעבירה 
 (; 2002באוקטובר 
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חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,  -"חוק עובדים זרים" 

 . 1991-התשנ"א
 

 ; 1989-חוק שכר מינימום, התשמ"ז -"חוק שכר מינימום" 
 

החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני  -"שליטה מהותית" 
 האדם; 

 
 
 זה שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4
 
 
 
 
 
 

______________ 
 חתימת המצהיר/ה

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אישור
 
 

אני הח"מ _________, עורך דין, מרחוב __________________, מאשר/ת בזאת כי ביום 
_________ הופיע/ה במשרדי מר/גב' ___________, המוסמך לחתום מטעם המציע, ושזיהה 

מו באמצעות ת.ז. שמספרה ____________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת עצ
וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה 

 בפני.
 
 
 
 
 

____________________ 
 עו"ד
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 ות תשתית והיתרי בניההנחיות איכות סביבה לתכניות פיתוח, עבוד
 
 
 הנחיות איכות הסביבה להיתרי בניה: א.
 

מ', לשוות חזות  2 -תחום המגרש, יגודר בגדר קשוחה ואטומה בגובה של כ  .1
אסתטית ולמנוע מטרדי אבק ולכלוך. הסרת הגדר תבוצע, לאחר עמידה בתנאים 

 הנדרשים ובאישור מח' פיקוח בניה.
 
יטת אמצעים )הרטבה וסלילה( למניעת אבק העבודה תעשה תוך הקפדה מלאה ונק .2

 באתר וסביבותיו.
 

יש לדאוג לפתרון סניטרי לביוב ביתי בתחומי המגרש בלבד וחיבור לקו קיים,  .3
בתיאום ובאישור העירייה. חל איסור על הקמת בור ספיגה או כל פתרון ארעי 

 אחר.
 

ומוסתר ע"י  אחסון חומרי בניה, כלים, פסולת ועפר, יבוצע בתחומי המגרש בלבד .4
 הגדר.

 
 חל איסור מוחלט על הבערת אש ופסולת, מכל סוג שהוא. .5

 
פסולת בניין, תפונה לאתר האזורי. בתוך  חודשיים מיום קבלת ההיתר, יש להגיש  .9

למנהל מחלקת פיקוח על הבניה של עיריית אילת, הערכת כמויות ומועדי פינוי 
טל' אתר נימרה:  משוערים. כמו כן יש להיערך ע"פ שעות פתיחת האתר.

9355822/3  . 
 

הפינוי לאתר הפסולת האזורי בנחל נימרה מחייב קבלת אישור שפיכת פסולת.  .7
טפסים אלו )מקוריים בלבד( יוגשו עם הבקשה להיתר אכלוס ויהוו תנאי לאישור 

 האכלוס.
 

פסולת רטובה )שיירי מזון וכד'(, יש לאחסן בפחי אשפה ו/או במכולת אשפה  .8
המגרש. יש להקים מסתור מתאים למיכלים אלה ולדאוג לפינוי שתוצב בתחומי 

 כמקובל.
 

העמסת משאית בתפזורת )פסולת או חומרי בניה( מחייבת נסיעה עם כיסוי  .9
 מתאים.

 
אין לפנות עודפי עפר לשטחים פתוחים, אשר אינם מוסדרים סביבתית ואינם  .10

 מאושרים כחוק ע"י מהנדס העיר ומינהל מקרקעי ישראל.
 

הגישה לאתר, ייקבעו בתוואים שלא יגרמו ללחץ תחבורתי ולא למטרדי רעש דרכי  .11
 לדיירים בשכונות. בכל מקרה, תינתן עדיפות לדרכים עוקפות.

 
חניית משאיות, מערבלי בטון, וכלים מכאניים, תעשה בתחום המגרש בלבד.  .12

במידה ומתעורר צורך זמני בחנייה מחוץ לגבולות המגרש, יסוכם שטח החנייה 
 אש עם מנהל פיקוח בנייה.מר

 
בשטחים פתוחים טבעיים יש  לקבל אישור מהמפקח על דרכים לשטחי העבודה  .13

 באתר. אישור זה יהיה בכתב ויכלול הגישה והכניסה לאתר.  
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חל איסור מוחלט על שטיפת שאריות בטון ממערבלים או ממשאבות בטון מחוץ  .14

ליד אתר העבודה. מערבלים לגבולות המגרשים לא בכבישים ולא בשטחים פתוחים 
 ומשאבות יש לשטוף במפעלי הבטון.

 
 
 

יש להקפיד על חוק מניעת רעש. אין לבצע פעולות הגורמות לרעש בשעות הלילה,  .15
-בבוקר, בימי העבודה. בשבתות וחגים  07:00בערב ועד לשעה  19:00בין השעות 

שישי וערבי  חל איסור על כל עבודה הגורמת למטרד רעש בכל שעות היממה. בימי
 אחה"צ. 15:00בבוקר ועד  07:00חג, שעות עבודה המותרות ע"פ סעיף זה הן: 

 
באזור המגורים ובאזורי התיירות, אין להפעיל כלים מכאניים, הגורמים לרעש כבד  .19

בבוקר  07:00)קומפרסור, גנרטור, כלים הנדסיים לעבודות עפר( לפני השעה 
 , ובימי העבודה בלבד.19:00 -ומאוחר מ

 
עבודות הכרחיות, העשויות לגרום למטרדים ולחריגה ממגבלות ההיתר )יציקה  .17

מתמשכת יום ולילה(, מחויבות בתיאום ובאישור מוקדם.  בכל מקרה, ידאג בעל 
ההיתר, לפרסם מבעוד מועד, ביצוע העבודה הכרוכה במטרד כלשהוא ולפנות 

הן בשילוט באתר להבנת הציבור. הפניה תעשה הן בפרסום בעיתונות המקומית ו
 העבודה.                          

 
שלטים לפרסום האתר והקבלנים השונים מותרים אך ורק בתחום המגרש. בכל  .18

מקרה, מחויב בעל ההיתר באישור מזכיר ועדת שילוט עירונית  ותשלומי אגרה 
כנדרש בחוק. כמו כן תידרש ערבות בנקאית להורדת השלטים בסיום הבניה ולפני 

 אישור איכלוס. מתן
 

 כריתת עצים: ב.
 

(, חל איסור על עקירה ו/או כריתה 1987 -ע"פ חוק העזר לאילת )הגנה על הצומח  
 של עצים, בתחום שיפוט העירייה.

 
במידה והבינוי ו/או פיתוח השטח, מצריך פינוי עצים מתחום המגרש, תוגש  בקשה  

ית אילת. ההיתר שינתן, מפורטת לצורך כך, אל היחידה לאיכות הסביבה של ערי
יכלול מקום להעתקת העץ ושיטות לעקירה ונטיעה מחודשת, אשר יתבצעו ע"ח 

 החברה המפתחת ובפיקוח מחלקת הגינון של עיריית אילת.
 

 היתר זה כרוך בתשלום אגרה, כמפורט בחוק העזר. 
 
 
 

     


