
       
 

 נספח ב'                                                   
 

 לביטוחי הקבלן  כללייםתנאים 
 

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 דיןעל הקבלן להחזיק המוצר 
 .אשר נעשתה על ידו בקשר עם חוזה זה, על נספחיו

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

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.בזכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק 

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

 המבוטח.

כאמור פוליסות ביטוחי האחריות הנערכות על ידי הקבלן יכללו תנאי מיוחד לפיו הפוליסות  .4
ו/או מנהל ו/או מפקח  הם ו/או עובדיהםהמזמין ו/או העירייה ו/או מנהלילשפות 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 

 /או העירייההמזמין וכי רכוש  ,במפורשאחריות הקבלן כלפי צד שלישי, מו כן יצוין בפוליסת כ .5
הנמצא בשליטתו הישירה ושבו פועל הקבלן, למעט אותו חלק של רכוש שבו פועל הקבלן 

. למען הסר כל ספק מוסכם הקבלן, ייחשב כרכוש צד שלישי, לעניין ביטוח זהשל והבלעדית 
ומוצהר כי רכוש בעלי קרקע ו/או בעלי מבנים ו/או רשויות בהם פועל הקבלן במסגרת ביצוע 

 יחשב גם כן כרכוש צד שלישי. העבודות 

היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחי הקבלן,  .6
מתחייב הקבלן לערוך ולקיים את הביטוח המשלים ו/או הביטוח הנוסף כאמור. בכל ביטוח 

מזמין ו/או רכוש נוסף ו/או משלים כאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי ה
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 )
 כאמור לעיל מהווה תנאי יסודי לקיום החוזה על נספחיו.

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

המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח לפטור 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 המזמיןומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי נוסף ב .9
חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, נספח תנאים 

)בנוסחו  3ב' כנספח מיוחדים לביצוע עבודות בחום בהתאם לנוסח  המצורף לחוזה זה ומסומן 
 .על ידי הקבלןכשהוא חתום כדין   המקורי(,
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מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת החוזה, ובמקרה בו העבודות נשוא  .11
חוזה זה או חלק מהן יבוצעו על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן, מתחייב הקבלן לדאוג כי בידי 
קבלן המשנה תהיינה פוליסות ביטוח בהתאם למפורט בחוזה זה לרבות בהתאם לתנאים 

 (.1נספח ב' הנדרשים באישור עריכת ביטוחי הקבלן ) ולסכומים

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

על ידי קבלני המשנה, והוא יהיה אחראי העבודות נשוא חוזה זה, לרבות עבודות אשר יבוצעו 
לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או 
מפקח העבודות מטעמם בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם למי מהם, במישרין ו/או בעקיפין, 

באיזו  ו נזק כאמור מכוסהעקב העבודות שבוצעו על ידי מי מקבלני המשנה, בין אם אובדן ו/א
 מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.

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

המזמין עשותה על ידי המבטח ו/או על ידי פעולה אשר יידרש ל ולעשות כללעיל ולהלן  הקבלן(
כדי לממש ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם 

המזמין ו/או לתביעה של  ואת זכויותיהם על פי תנאי הביטוח בעת הצורך, לרבות הצטרפות
, על פי פוליסות ודות מטעמםהעירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העב

 ם.הביטוח, אם יידרש לכך על יד

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

מתחייב הקבלן לפנות באופן עיל ולהלן, ל )אישור ביטוחי הקבלן( 1בנספח ב'  לרבות האמור
מידי לחברת הבטוח ולהודיע לה על קרות האירוע ולדאוג כי נציג חברת הבטוח יגיע ללא דיחוי 
לאתר לבדיקת הנזק. מובהר כי על הקבלן לפעול על פי הוראות נציג חברת הבטוח ולסייע לו 

 .ככל הנדרש, לרבות להעביר לו כל מידע שידרוש

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

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

)לרבות ההשתתפות  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 ולי הביטוח נוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן בהסכם זה, מוסכם בזה כי תגמב .15
, אלא אם ישירות 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  פוליסותבקרות אירוע המחיל איזו מהבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .16
 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)
על פי  בכל הדרוש למימוש זכויות/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 בלי לגרוע מהאמור בחוזה זה 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  מיןמזה
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המזמין ו/או פר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות ה .18
, יהא הקבלן ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמםהעירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם 

ו/או מפקח העבודות  למזמין ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהלאחראי 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 אדות תוכרע על פי דו"ח השמאי אשר יבדוק נזקים מבוטחים שאירעו במהלך העבו

 . מטעם חברת הביטוח

כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן יהיה אחראי לשפות את המזמין ו/או  .21
באופן מלא  העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם

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

 ו/או קבלני משנה מטעמו.

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

לחוק  59, לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור  בסעיף המזמין 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' ור ביטוחי הקבלן )ביטוחי הקבלן הנערכים על פי נספח איש .22
במשך תקופת את היקפם ו/או לשנותם לרעה  םצמצל אינו רשאי לבטלם ו/או פיו המבטח

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

ו/או  המזמין ו/או העירייהשכאלו 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 למזמיןשל הקבלן יודיע בכל פעם שמבטחו  .23
לעיל, מתחייב הקבלן לערוך את  22בסעיף בהיקפו ו/או משונה לרעה ו/או מבוטל, כאמור 

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

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

)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' ות( לאישור עריכת ביטוחי הקבלן )העבוד

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

שהאמור לעיל בדבר  ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה,. ובלבדלנזק כאמור לרבות בגין 
 .אדם שגרם לנזק בזדון 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 מנהל ו/או ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם  המזמין ו/או העירייהבדבר פטור מאחריות כלפי 

( מתייחס לנזקים 25מפקח 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  .26
ו/או על מי מטעמם ו/או להוות אישור בדבר  המזמין ו/או העירייהעל אחריות כלשהי 

של הקבלן על פי חוזה זה  והתאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם מאחריותו ו/או התחייבויותי
 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 הביטוח ולהפקיד את אישור עריכת 

במועדים הנקובים, מדי נוספת, הקבלן מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי הקבלן, 
 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
 כאמורוהצהרות חתומות על ידי הקבלן,  ,27  -ו 7הקבלן )בנוסחו המקורי( כאמור בסעיפים 

ים ובהעדר קיום אישור עריכת ביטוח ו/או ומקד תנאי מתלהמהווים  ,לעיל 11 -ו 10בסעיפים 
ו המשך את תחילת ו/אלמנוע 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, 

וקפם, היקפם או היעדרם ו/או כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן או כדי להטיל אחריות ת
 ו/או על מי מהבאים מטעמם. המזמין ו/או העירייהכלשהי על 

 לאלעיל  במועד כאמורוהצהרות הקבלן מען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישור הבטוח ל .31
, לרבות, על נספחיו פי חוזה זה-להקבלן ע/או לא תגרע מאחריותו של  יותפגע בהתחייבויות

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

הביטוחים הנ"ל על  בשל אי הצגת האישורים במועד. בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת 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 העבודות ו/או הרכוש ו/או הציוד ו/או החומרים השווי של

למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח  .32
המתחייבים מן האמור בחוזה זה ובאישור עריכת הביטוח, הינם דרישה מינימאלית המוטלת 

יפתו לנזקים ולחבויות ולקבוע את סכומי הביטוח ו/או על הקבלן, ועל הקבלן לבחון את חש
גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח בהתאם. הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע 

ו/או מנהליהם ו/או  המזמין ו/או העירייהמלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי 
בולות האחריות ו/או תנאי עובדיהם ו/או מי מטעמם בכל הקשור לסכומי הביטוח ו/או ג

 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

 בחוזה זה על נספחיו.כאמור בסעיף הביטוח  להתאימם להתחייבויות הקבלן

ביחס לאישורי הבטוח מי 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

וחים לביט 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. שהיא המוטלת על הקבלן נשוא חוזה זה חבות

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

ה, לדאוג ולוודא כי פוליסות 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 ור, נקבע נוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמב .36
לא  מנהליו ו/או עובדיות הביטוח על ידי הקבלן ו/או ופוליסבתום 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 קיים הקבלן את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי חוזה זה לא ביצע ו/או לא  .37
, ומבלי לפגוע בזכויותיה לפי חוזה זה או על פי דין, אך לא חייב, יהא המזמין רשאי, בחלקם

תחתיו ולשלם את דמי הביטוח על חשבונו של במלואם או בחלקם לערוך את הביטוחים 
כל סכום יום מראש ובכתב.  14כוונתו לעשות כן הקבלן. ובלבד שהמזמין הודיע לקבלן על 

 הראשונה. ועל פי דרישתלמזמין או התחייב בתשלומו כאמור יוחזר מיד  םשילשהמזמין 
לחילופין ומבלי לפגוע בזכויות המזמין על פי סעיף זה, המזמין  יהא רשאי לנכות סכומים אלו 

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

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

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

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

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

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 לנהוג ברכב מנועי  מורשיםזה,  חוזהתקופת  מני, יהיו בכל עת ובמשך כלמקרי או ז
 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,  .41
אות מכבי האש ו/או כל רשות אחרת החוקים והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל הור

 .העבודותביצוע בדבר אמצעי זהירות ומניעת נזקים אותם יש לקיים באתר 

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

למעט . תיפגע עקב העדר רישוי ו/או אישורים מתאימים מאת הרשויות או הגופים המתאימים
 .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
ור להגנה על העבודות בשלבי ביצוען ו/או לאחר העבודות מטעמם ו/או המבטחים בכל הקש

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

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

ל שלבי ביצוע עבודותיו ו/או לאחר בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן כי בכ .44
מסירתן, לקיים במלואן את כל דרישות הגופים ו/או החברות בעלי הזכות במקרקעין בהם 
מתבצעות העבודות נשוא חוזה זה ולהשיג את אישורם לביצוע העבודות לרבות על פי הסכמים 

מך התחייבות שנחתמו בין מי מהם לבין המזמין. המזמין  מתחייב להעביר אל הקבלן כל מס
 כנ"ל.
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למען הסר כל ספק מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום פרמיות הביטוח בגין הביטוחים  .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
( לרבות ההשתתפויות העצמיות בכל מקרה נזק ו/או תביעה אישור ביטוחי הקבלן) 1ונספח ב' 

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 וחי הקבלןתנאים כלליים לביטזה ) ב'מובהר בזאת כי כל הוראה בנספח  .46
באה לגרוע מכוחם של הוראות החוזה בדבר אחריותו הבלעדית של הקבלן לנזקים באם יגרמו 

 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  הינוכום לו כל סהמזמין יהיה רשאי לעכב 

הקבלן דת לזכות מוהעמהתמורה )אישור ביטוחי הקבלן(,  1לרבות המפורט בנספח ב' ( 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 
למוסכם על ידי המזמין, יושב לקבלן הסכום המעוכב בניכוי הוצאות שנגרמו למזמין )באם 

 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"(
 ו/או עיריית אילת )להלן: "העירייה"( באמצעות החברה

 2מבנה אמת"ל , םפארק התעשייה אילת
 1582ת.ד. 

 88115אילת 
 א.ג.נ.,

  ביטוחי הקבלןאישור הנדון : 
  הקמת שני אולמות ספורט  לביצוע 4/2017מ/ 'בקשר עם מכרז מס

 )הלן : "העבודות"( "הרי אילת" באילת -"ים סוף" ו  במתחמי בתי הספר היסודיים

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

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

 שמיום __________ ועד ליום _____________, )שני התאריכים נכללים ולהלן: "תקופת הביטוח"(

 את פוליסות הביטוח המפורטות להלן:  הקבלןעל שם 
 

 __________________ פוליסה מס' ביטוח עבודות קבלניות .1

 ש"ח________________ שווי העבודות:  

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

כיסוי הניתן על פי נוסח הינו בהתאם למוסכם בזה כי היקף הכיסוי  תנאי הכיסוי הביטוחי: 
או שווה לו, הנהוג במועד  ",2113"ביט מהדורה  –הפוליסה הידוע כ 

 .תחילת תקופת הביטוח

כל הסיכונים המבטח במלוא ערכן את כל העבודות בקשר עם  ביטוח :פרק א' העבודות 
שבנדון לרבות מתקנים, חומרים וציוד המהווים חלק  חוזהה

לציוד קל, כלי עזר, חומרים  יםנזק כולל בין היתרמהעבודות, 
או הבאים מטעמו אשר הובאו לאתר בבעלות ו/או באחריות הקבלן ו/

ו/או משמשים במישרין ו/או בעקיפין לביצוע העבודות המבוצעות על 
 .ידי הקבלן ו/או מטעמו, כמפורט להלן, למשך כל תקופת הביטוח

 את ההרחבות כדלקמן : כולל א'הביטוח לפי פרק  

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

ציוד קל, ציוד עזר וכדומה אשר אינם חלק מהעבודות אך מובאים לאתר לצורך  מתקנים,  .2 
 .ש"ח לפריט 21,111ש"ח ולא מעל  211,111ביצוע העבודות עד לסך 

הגבוה  ש"ח 151,111או משווי העבודות  11%של בגבול אחריות עובדים רכוש עליו   .3 
 .מביניהם

או משווי העבודות  11%של חריות רכוש סמוך השייך למי מיחידי המבוטח בגבול א  .4 
 . הגבוה מביניהם ש"ח 151,111

הגבוה  ש"ח 251,111או  מגובה הנזק 11%הוצאות פינוי הריסות בגבול אחריות של   .5 
 מביניהם.

משווי העבודות או  11%של הוצאות מהנדסים, אדריכלים ומומחים אחרים בגבול אחריות   .6 
 הגבוה מביניהם. ש"ח 211,111

משווי  11% שלשיר הנובע מתכנון ו/או עבודה ו/או חומרים לקויים בגבול אחריות נזק י  .7 
 הגבוה מביניהם. ש"ח 251,111או העבודות 

 .נזק עקיף הנובע מתכנון ו/או עבודה ו/או חומרים לקויים  .8 



 

 חתימה וחותמת הקבלן:______________________                                                      

- 7 - 

 .סיכוני רעידת אדמה, נזקי טבע  .9 

 .חודש 12מורחבת של  חודש ותקופת תחזוקה 12רגילה של  תקופת תחזוקה  .11 

בגין עבודות ותיקונים זמניים לאחר נזק בגבול אחריות שלא יפחת מסך של הוצאות   .11 
 .ש"ח 311,111

מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח בגין "מקרה ביטוח" המכוסה על פי פרק א' בפוליסה זו ישולמו  
 , אלא אם הורה למבטח בכתב לשלמם ישירות לקבלן. מזמיןישירות ל

מזמין ו/או תנאי מפורש, לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף ו/או שיבוב כלפי הפרק זה כולל  
ובלבד שהאמור  םו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמ םו/או עובדיה םו/או מנהליה העירייה

 מי שגרם לנזק בזדון.  לטובתבדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול 

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

או מחדל רשלני ו/בביצוע העבודות בקשר עם החוזה שבנדון, בשל מעשה 
בקשר עם העבודות אשר גרמו לאובדן, פגיעה או נזק לגופו ו/או לרכושו של 

שהוא מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות פגיעה או כל אדם ו/או כל גוף 
ו/או מנהל ו/או  םו/או עובדיה םו/או מנהליה מזמין ו/או העירייהנזק ל

 .םמפקח העבודות מטעמ

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

: אש, -בדבר חבות הקשורה או הנובעת מ להגבלותאינו כפוף פרק זה  תנאים מיוחדים : 
התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, ציוד חפירה, פריקה וטעינה של כלי 
רכב, חבות הקבלן בגין וכלפי קבלנים וקבלני משנה, עבודות בגובה ו/או 

, מתקנים סניטאריים פגומים, מקרי ובלתי צפוי בעומק, זיהום תאונתי
שביתה והשבתה )למעט נזקי טרור(, הרעלה וכל דבר מהומות, פרעות, 

מזיק במאכל או משקה וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי 
)למעט בגין אחריות הקבלן כלפי עובדים שהקבלן חייב לשלם בגינם דמי 

 ביטוח לאומי(. 

 כולל הרחבות מפורשות בדבר: ב'הכיסוי הביטוחי לפרק  

שהינו כלי רכב מנועי בעת משימוש ברכב ו/או ציוד מכני הנדסי חבות לנזקי גוף הנו .1 
 1,111,111בגבול אחריות בסך , ושאין חובה חוקית לבטחוכהגדרתו בפקודת התעבורה 

 .ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח

בבעלות המבוטח בשטח אתר העבודה ובסביבתו  חבות בגין נזק רכוש שנגרם על ידי רכב .2 
ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח, )מעבר  1,111,111 ל עד לסך , מוגבהמידית

 .לגבולות האחריות המקובלים בפוליסת רכב סטנדרטית(

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

ש"ח למקרה  511,111למתקנים ו/או כבלים תת קרקעיים בגבול אחריות של  תוצאתינזק  .4 
 .ובמצטבר לתקופת הביטוח

ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת  1,111,111רעידות והחלשות משען בגבול אחריות של  .5 
 .הביטוח

 

למעט אותו   מזמין ו/או העירייההבפוליסת הביטוח צוין במפורש כי רכוש  הרחבה מיוחדת: 
חלק של רכוש שבו פועל הקבלן הנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של 

למעט אותו חלק של  כוש צד שלישיהקבלן, ייחשב לצורך ביטוח זה כר
פרק א' "ביטוח הרכוש המבוטח או שיכול היה להיות מבוטח על פי 

הנמצא בשליטתו ואותו חלק של רכוש שבו פועל הקבלן למעט ו העבודות"
 .הקבלן, ייחשב כרכוש צד שלישי, לעניין ביטוח זהשל הישירה והבלעדית 

או מקרקעין בהם פועל הקבלן למען הסר ספק רכוש רשויות ו/או מבנים ו/  
 ו/או מי מטעמו יחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישי.
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ו/או  םו/או מנהליה מזמין ו/או העירייההורחב לשפות את ה ביטוח זה תנאי מיוחד: 
"( יחידי המבוטח)להלן: " םו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמ םעובדיה

ו/או מי מטעמו מחדלי הקבלן  למעשי ו/אועל מי מהם  שתוטלבגין אחריות 
וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נערך לרבות קבלנים וקבלני משנה 

 .הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח

פרק ג' חבות  
 :מעבידים

הקבלן על פי פקודת הנזיקין )נוסח  אחריותו שלחבות מעבידים בגין  ביטוח
, כלפי 1981פגומים, התש"ם  חדש( ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים

העובדים המועסקים על ידו במישרין ו/או בעקיפין בביצוע העבודות לרבות 
, בגין ם )במידה והקבלן ייחשב כמעבידם(עובדיה/או קבלנים, קבלני משנה ו

מקרה מוות ו/או נזק גופני כתוצאה מתאונה ו/או מחלה מקצועית )להלן : 
תוך כדי ו/או  הביטוחשך תקופת למי מהם במשייגרמו "מקרה ביטוח"( 

 .עקב ביצוע עבודתם

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

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

, פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת בני נוער המועסקים (ייחשב כמעבידם
 .על פי החוק

ו/או  םו/או מנהליה מזמין ו/או העירייהאת ה כסותלביטוח זה הורחב  תנאי מיוחד: 
, לעניין קרות ונקבעהיה  םו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמ םעובדיה

ושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי נ, כי מי מהם כלשהו ה ביטוחמקר
מהעובדים המועסקים על ידי הקבלן ו/או לעניין חבות הקבלן כלפי מי 

 מועסקים על ידו. עובדים המה

אחריות  .2
 מקצועית:

 ____________________ . פוליסה מס'

 נכללים()שני התאריכים  __________ ועד ליום __________ החל מיום 

הישראלי דין ההקבלן על פי  אחריותביטוח אחריות מקצועית המבטח את  הכיסוי הביטוחי: 
בגין רשלנות מקצועית ו/או בשל הפרת חובה בשל תביעה ו/או דרישה 

פגיעה גופנית אובדן ו/או שהוגשה במשך תקופת הביטוח, בגין  מקצועית
שמקורם גוף שהוא ו/או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או כל 

בגין העבודות של הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו במעשה או מחדל רשלני 
מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות פגיעה או ושבנדון,  חוזהבקשר עם ה

 .םיהלעובד/או ו םיהמנהללו/או  מזמין ו/או העירייהלנזק 

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

 םו/או מנהליה מזמין ו/או העירייההביטוח זה הורחב לשפות את  2.1 תנאים מיוחדים: 
או ו/על מי מהם עקב מעשה  שתוטלבגין אחריות  םו/או עובדיה

וזאת מבלי לגרוע  וו/או עובדי ומחדל רשלני מצד הקבלן ו/או מנהלי
 םו/או מנהליה או העירייהמזמין ו/המביטוח חבות הקבלן כלפי 

  .םו/או עובדיה

אובדן שימוש, מבדבר חבות הנובעת  להגבלותביטוח זה אינו כפוף  2.2  
, כמו כן מכוסה איחור, השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח

 אובדן מסמכיםחבות הקבלן עקב הרחבות בגין  כוללתהפוליסה 
 הקבלן. עובדימ מיחבות הנובעת מטעות, רשלנות או אי יושר של ו

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

חודשים, לאחר  6כסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של מכמו כן  2.4  
תום תקופת הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי 

  עד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה זו.שנו המעניק כיסוי מקביל
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 ____________________ . פוליסה מס' מוצר :ה חבות .3

 )שני התאריכים נכללים( ____________ ועד ליום ___________ החל מיום 

הקבלן על פי חוק האחריות  אחריותביטוח חבות המוצר המבטח את  הכיסוי הביטוחי: 
, בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה במשך 1981למוצרים פגומים, התש"ם 

תקופת הביטוח, בגין כל פגיעה גופנית ו/או נזק אשר נגרמו עקב העבודות 
החוזה )להלן: בקשר עם  ידי הקבלן ו/או מי מטעמוהמבוצעות על 

, לכל אדם ו/או גוף כלשהו ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות "המוצר"(
ו/או מנהל ו/או מפקח  םו/או עובדיה םו/או מנהליה מזמין ו/או העירייהל

 .םהעבודות מטעמ

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

 םו/או מנהליה מזמין ו/או העירייההביטוח זה הורחב לשפות את  3.1 תנאים מיוחדים: 
 מוצרמהם עקב  על מי תוטלבגין אחריות אשר  םו/או עובדיה

ו/או סופק ו/או נמכר ו/או  ןו/או הורכב ו/או תוק ןשיוצר ו/או הוכ
וזאת מבלי ו/או מי מטעמו  הקבלןטופל בכל דרך אחרת על ידי 

ו/או  מזמין ו/או העירייההלגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי 
 .םו/או עובדיה םמנהליה

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

חודשים, לאחר  6כסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של מכמו כן  3.3  
תום תקופת הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי 

 .שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה זוהמעניק כיסוי מקביל 

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

 .משותפים

ראשוניים הננו מאשרים כי הביטוחים הנ"ל כוללים תנאי מפורש על פיו הינם  5.1 כללי : .5
יה וכי אנו מוותרים ידי המזמין ו/או העירי-קודמים לכל ביטוח אשר נערך עלו

בדבר שיתוף ביטוחי המזמין ו/או ו/או תביעה על כל טענה ו/או דרישה 
ביטוח הלחוק חוזה  59בסעיף   כאמוראו זכות ו/העירייה, לרבות כל טענה 

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

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

יום מראש וכי לא יהיה תוקף )שישים(  61הודעה כתובה בדואר רשום  מזמיןל
ו/או מנהליהם שכאלו לגבי המזמין ו/או העירייה  לשינוי לרעהו/או  ללביטו

 61ובטרם חלוף  לעיל כאמורבכתב הודעה  מזמיןי האם לא נשלחה ליד
 ההודעה. משלוחהימים ממועד )שישים( 

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

הל ו/או מפקח העבודות לרבות מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנ םמי מטעמ
 . מטעמה

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

לקבלת  םו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמ םו/או עובדיה םמנהליה
 יטוחים אלו.שיפוי ו/או פיצוי על פי ב

הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו וסייגי לתנאי  בכפוףהביטוחים המפורטים באישור זה הינם 
 .ור זהבמפורש באיש

 בכבוד רב,
 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח( 
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 " 2מסמך "ב 

 הצהרה על מתן פטור מאחריות
 
 תאריך : __________

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

 ו/או עיריית אילת )להלן: "העירייה"(
 
 

 הנדון:  הצהרה על מתן פטור מאחריות
  הקמת שני אולמות ספורט  לביצוע  4/2017מ/ 'בקשר עם מכרז מס

 )הלן : "העבודות"( "הרי אילת" באילת -"ים סוף" ו  במתחמי בתי הספר היסודיים

 

ו/או רים בזאת כי הננו משתמשים בעבודתנו שבנדון בציוד מכני ו/או הנדסי ו/או חשמלי הננו מצהי
בבעלותנו ו/או באחריותנו ו/או בשימושנו לרבות וללא הגבלה כל ציוד ו/או ו/או הרמה ציוד חפירה 

 מתקנים ו/או רכוש אחר המשמשים אותנו בביצוע העבודות שבנדון )להלן: "הציוד"(.
 

 כדלקמן: מתחייבים בזאת ננוהצהרה זאת, העל אף האמור ב

ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או  ו/או העירייה חכ"אאת  יםפוטר והננ .1
מכל חבות בגין אובדן או נזק לציוד האמור לעיל אשר  מפקח העבודות מטעמם

נו בקשר עם לשם פעילות נואו עבורו/ נוו/או מי מטעמ נומובא לאתר העבודה על יד
 זדון.לנזק בשגרם  כלפי מי, כל זאת למעט דותהעבו

ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או ו/או העירייה  חכ"אאת  יםפוטר והננ .2
פריצה ו/או גניבה של הציוד נזקי מכל אחריות לגבי מפקח העבודות מטעמם 

ו/או מנהליהם ו/או ו/או העירייה  חכ"אעל שיבוב כלפי  יםהמוזכר לעיל ומוותר
כלפי במקרה שכזה כל זאת למעט  דיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמםעוב

 .ולמעט כנגד חברות שמירה מי שגרם לנזק בזדון

ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או ו/או העירייה  חכ"אאת  יםפוטר והננ .3
ו ו/א נוו/או מי מטעמנו מכל חבות בגין נזק לגוף ולרכוש של מפקח העבודות מטעמם

קבלני משנה ו/או צד שלישי עקב שימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר על 
באתר העבודות כל זאת למעט  נואו לשם פעילות נואו עבורו/ נוידי ו/או מי מטעמ

 .כלפי מי שגרם לנזק בזדון

ו/או מצד קבלני משנה המועסקים  נוהיה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד .4
לשפות את  יםמתחייב ולאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, הננ, בניגוד נועל יד

ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות ו/או העירייה  חכ"א 
 ישא בה לרבות הוצאות משפטיות.מי מהם יבכל תשלום ו/או הוצאה ש מטעמם

ציוד מכאני חזיק את הפוליסות לביטוח 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 
 .__________ לביצוע העבודות שבנדון

ת חזיק את הפוליסות לביטוח אחריונערוך ונבזה כי  ים ומתחייביםצהירמ והרינ .6
, לחוזה( 1’ביטוחי הקבלן )נספח במקצועית וחבות המוצר, כאמור באישור עריכת 

אחריות על פי החוזה שנחתם בינינו ביום  נובמשך כל התקופה בה קיימת ל
 ועל פי כל דין.  הפרויקטלביצוע   __________

 
  ולראיה באנו על החתום:

 
 

                
 יד החותם()תפק  )שם החותם(  (המצהיר)חתימת  
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 3נספח  ב' 
 

  הנדון : תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום
 
 

 תאריך : __________
 
 

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

 ו/או עיריית אילת )להלן: "העירייה"(

 א.ג.נ.,

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

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

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

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

ע העבודות בחום, יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא ובטרם תחילת ביצ .3
ם ביצוע העבודות בחום, ממקולפחות מטר  11הרחקת 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 "צופה אש" - האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש )להלן .4
 דות בחום.מתאימים וישימים לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבו

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

דקות מתום ביצועה,  תוך  31על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות  .6
 שהוא מוודא כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת.

על פי  יםמחויב ווכל תנאי בטיחות נוספים להם הננ תוהל זה מהווה התניה מינימאליכי נ ,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  יםלוודא וערב יםהנני מתחייב

  

  ולראיה באנו על החתום

 

 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  (המצהיר)חתימת 
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 4/2017מ/מכרז  
 

  הקמת שני אולמות ספורט  לביצוע
 "הרי אילת" באילת -במתחמי בתי הספר היסודיים "ים סוף" ו 

 
 "המפרט הכללי"

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

"המפרט )להלן  ,טחון, משרד הבינוי והשיכון ואחריםימשרדית המשותפת למשרד הבן דה הביהוע
 ובפרט הפרקים הבאים והפרקים הקשורים אליהם: ,(הכללי"

 
 

 מוקדמות -מפרט כללי  11
  מפרט כללי לעבודות פירוק, הריסה, עבודות עפר 11
 יצוק באתרעבודות בטון  12
   עבודות בניה  14
  יטום עבודות א 15
 עבודות מסגרות ונגרות 16
 מתקני תברואה 17
  מתקני חשמל  18
 עבודות טיח  19
 עבודות ריצוף וחיפוי  11
 יעהעבודות צב 11

 עבודות אלומיניום 11
 דות אבןעבו 14
  מסגרות חרש  19
 ן יאלמנטים מתועשים בבני 22
  עבודות פיתוח נופי 41
 עבודות גינון והשקיה 41
 ריהוט חוץ 42
 גידור עבודות 44
  מפרט כללי לסלילת כבישים ורחבות 51
 שונות ורג'י 61

   
אם בפרקים הנ"ל יש הפנייה לפרקים אחרים של המפרט הכללי, ההפנייה מתייחסת למהדורה 
 האחרונה של הפרקים האחרים, כפי  שהיו ידועים במועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז זה.

 
 

אותו ולהוריד אותו באתר כי המכרז, והקבלן יכול לרהמפרט הכללי אינו מצורף לתיק מסמ
 :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 
 למפרט הכללי, כהגדרתו לעיל.הביטחון" הכוונה היא 

 
 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 

 נה חלק בלתי נפרד ממנו.בכפיפות לדרישות בו. הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והי
 
 
 


