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לביצוע עבודות פיתוח תשתיות, עבודות עפר, פריצת כבישים וסלילה,  17/2017מ/מכרז משותף מס' 
 באילת 2ברובע מערכות תת קרקעיות, חדרי שנאים ועבודות תשתית מים וביוב 

לפחות, כונן/צורב  500GB, דיסק קשיח DDR3לפחות  4GBזיכרון פנימי 

, כרטיס רשת HDMIלפחות, יציאת  USBכניסות  3תקליטורים, 

 '' לפחות, מקלדת ועכבר חוטיים.23, מסך רחב 10/100/1000

 MSלפחות,  OFFICE 2010לפחות,  WINDOS 10 – תוכנות למחשב

PROJECT ,אנטי וירוס ,AUTOCAD 2010  ,לפחות ותכנת סופר מכרז

 מכרזית וכו' בהתאם להנחיות המפקח.

 נות חייבות להיות ברישיון.מובהר למען הסר ספק כי כל התוכ

לפחות וכן רשת אלחוטית מוגנת  10MBבמהירות  ADSLחיבור אינטרנט 

 סיסמא.

)לחילופין, מכונת צילום משולבת מדפסת לייזר  A3מכונת צילום כולל 

)בעל קו נפרד מקו הטלפון(, מדפסת לייזר  A4וסורק מסמכים(, פקס לנייר 

קווי טלפון )קולי  USB ,2משולבת סורק מסמכים עם פידר בעלת חיבור 

 ופקס'(.

ס"מ כ"א עם מגירות  180/80משרדיים שולחנות  2 - משרד המפקחעבור 

מתלים לתכניות  5מעמד מתכת עם , משרדיים מרופדים כסאות 6, ננעלות

, ננעל על פי ס"מ 80/40/200דלתות בגודל  2מתכת  ןארו 1, ו/או מפות

מכשיר  1מידוף פנימי וכן עם  דרישות המפקח )לרבות מנעולי קומבינציה(

זכרונות, רמקול, חייגן אוט' ודיבורית בקו טלפון נפרד  30טלפון שולחני עם 

 (קירור וחימום)מזגן מפוצל -ו, חשמליים לפחותשקעים  6, מקו הפקסימיליה

 .כ"ס לפחות 2.5

ס"מ כ"א הניתנים  120/75שולחנות משרדיים  6 - חדר הישיבותעבור 

כסאות מרופדים, לוח תלייה  16לחיבור והצמדה ליצירת שולחן ישיבות, 

 מגנטי ומחיק לתליית מפות, תכניות וכו'.

מ"א עם תאים  1.4המטבחון יכלול ארון תחתון + עליון במידות  - מטבחון

ס"מ, ברז מים  50/40ומגירות אחסון, משטח שיש מעל הארון, כיור מטבח 

קרים/חמים, מתקן מגבות נייר וסבון נוזלי, ציפוי אריחי קרמיקה עד לגובה 

מתקן מים מינרלים )חמים ל',  200ס"מ מעל משטח השיש, מקרר  60

 .וקרים(

למשרד הנ"ל, בסמוך שירותים  הקבלן ידאג להקמת מבנה - נה שירותיםמב .24.2.3

 לרבות חיבורו לרשת המים והביוב וידאג לאחזקתו וניקיונו הסדיר.

מבנה השירותים יכלול אסלה + מיכל הדחה + כיור קטן + קרמיקה/ציפוי 

PVC  מ', מתקן לנייר טואלט, מתקן לתליית מגבות ומתן  1.20עד לגובה

 לי.לסבון נוז

לפחות מ"ר  30המשרד יהיה בשטח של  - משרד עבור חברת הבטחת איכות .24.2.4

מנהל חדר ישיבות ומשרד  –חללים  2-( ויחולק למ' לפחות 2.5ברוחב של )

 שלושהוכניסה מפלדה מסוג רב בריח או ש"ע כולל דלת  ,הבטחת האיכות
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 באילת 2ברובע מערכות תת קרקעיות, חדרי שנאים ועבודות תשתית מים וביוב 

 מ"ר 2-א יפחת משלאלומיניום עם צלונים, מזוגגים ומסוגרים, בגודל חלונות 

 כ"א. 

אשר יוכשר ע"י הקבלן, )לרבות הידוק( המשרד ימוקם ע"ג משטח מצע 

 . ובהתאם להנחיות המפקח כלי רכב 5-לרבות חניה ל

המשרד יהא מסוג הניתן לפירוק, אטום, מבניה או חומר מבודד מבחינה 

תרמית בהתאם להנחיות המפקח ובאישורו. תקרת המשרד תהא תקרה 

"מ ותאורה פלורוסנטית חסכונית באנרגיה בגודל ס 60ס"מ *  60אקוסטית 

ריהוט משרד חברת הבטחת האיכות ייקבע על ידי  ס"מ. 60ס"מ *  60

 המפקח ובהתאם להנחיותיו.

הקבלן יגיש לאישור המפקח תכנית המבנים והעמדת הציוד והריהוט הנ"ל  .24.2.5

ימים מיום חתימתו על הסכם זה. כלל המבנים ייבדקו ויאושרו מראש  7תוך 

 "י המפקח בטרם הבאתם לאתר. ע

כל עבודות האחזקה כגון: ניקיון, שמירה, אספקת חשמל ועלותו )ע"י חח"י  .24.2.6

או גנרטור(, הוצאות טלפון, מים וכיוצ"ב, אספקת נייר, דיו, טונר וכיו"ב 

 יעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו. 

טיפול והוצאות בגין רישוי העמדתם הזמנית של המבנים הנ"ל לתקופת  .24.2.7

תהיינה באחריות ועל חשבון הקבלן. תקינות המבנים מבחינת החוזה 

 באחריות הקבלן.  –בטיחות, כיבוי אש וכיו"ב 

עם גמר ביצוע העבודות מתחייב הקבלן לנתק ולפרק את המשרד והמתקנים  .24.2.8

 האחרים, וינקה את האתר מכל פסולת.

יציב ובמידת הצורך מובהר בזה למען הסר ספק, כי לצד משרד המפקח  .24.2.2

מיגונית ניידת בכל מקרה של מצב חירום ו/או התקפות טילים ו/או  הקבלן

מלחמה לטובת שמירת שלומם ובטחונם של הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או 

. םאו העירייה ומי מטעמאו התאגיד המפקח ו/או מי מטעמו ו/או החברה 

יובהר, כי בגין הצבת מיגונית ניידת כאמור בהוראות סעיף זה וכפי שיורה על 

 כך המפקח לא תשולם כל תוספת תמורה.  

למען הסר הספק, כל המבנים ו/או המתקנים ו/או הציוד ו/או המכשור  .24.2.10

וכיו"ב המפורטים לעיל יהיו על חשבון הקבלן, ייראו כרכושו והוא יפרקם 

עם גמר ביצוען, אלא אם נקבע אחרת. מודגש, ויסלקם מאתר העבודות 

העתקת המבנים המפורטים לעיל )ככל ותידרש על ידי( תעשה על ידי ועל 

 ל תוספת תמורה.כאמור לא תשולם כ חשבון הקבלן ובגין העתקתם

 HARDמבלי למעט מהאמור לעיל מובהר מפורשות, כי הדיסקים הקשיחים )

DISKלעיל יהיו בבעלות  24.2.2טן ( הנזכרים בציוד המיחשוב בסעיף ק

עם סיום ביצוע העבודות. הקבלן לא יהא  םויישארו בידיהוהתאגיד החברה 

רשאי לעשות כל שימוש במסמכים ו/או בחומרים אשר יישמרו על גבי 

 הדיסק הקשיח/הדיסקים הקשיחים.



- 48 - 
 

לביצוע עבודות פיתוח תשתיות, עבודות עפר, פריצת כבישים וסלילה,  17/2017מ/מכרז משותף מס' 
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 כולל ההתארגנות מובהר ומוסכם בזאת כי כל ההתחברויות למים, חשמל וכו' באתר .24.3
 האתר תהיינה על חשבון הקבלן בלבד. למשרד

או  הקבלן יהיה אחראי לכך שאף אדם פרט לאנשים המועסקים באתר, לא יכנס לאתר .24.4
 .ם/או בא כוחו מפקח, ההמהנדסבמהלך העבודה, למעט  לאתר ההתארגנות

לא ישמש כמקום דיור לאף אדם בכל זמן  /אתר התארגנותהקבלן יוודא כי האתר .24.5
שהוא, לא יוקמו כל מבנים מעבר למבנים נשוא ההסכם וההכרחיים לביצוע העבודה 

 נשוא ההסכם, והקבלן לא יאפשר לינה באתר מעבר לצורכי השמירה.

הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחיות הציבור   .24.6
שלא לצורך בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך,  ולא תהא כל הפרעה

 שביל וכיו"ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כל שהוא.

, ללא כל תמורה נוספת, אפשרות פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח, לכל ןייתהקבלן   .24.7
וכן , ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה ע"י המפקח, המזמיןקבלן אחר המועסק ע"י 

לעובדיהם הן במקום העבודה והן בסמוך אליו, וכן ישתף עימם פעולה. כמו כן יאפשר 
להם הקבלן את השימוש במידת המצוי והאפשר, בשירותים ובמתקנים שהותקנו על 
ידיו, ואולם רשאי הקבלן לדרוש תשלום מתקבל על הדעת בתמורה לשימוש האמור 

 מאת הנזקקים בהתאם למקובל בענף.

 כל התאומיםא אחראי, על חשבונו וללא כל תמורה נוספת לעריכתם של הקבלן יה .24.8
הזמנת  ,באתר העבודות הסדרי תנועההנדרשים לצורך ביצוע העבודות נשוא ההסכם, 

כולל שכירת הציוד והאנשים הנדרשים על פי התוכניות , משטרה ותאום תשתיות
 שבפרשה הטכנית.

ביצוע ממקום והפסולת החומרים  את עודפי הקבלן יסלק באופן יום יומי ושוטף .24.2
מכלים ו/או פחים ביצוע העבודות . הקבלן ימקם בכל שטחי העבודות וסביבותיו

ביצוע מיד עם גמר  .לאגירת פסולת ויפנה/ירוקן אותם באופן יום יומי מהאתר
ויסלק ממנו את כל מתקני העבודה, החומרים האתר ינקה הקבלן את העבודות 

 המזמיןאותו לידי וימסור  ,מכל סוג שהוא ,הארעיים המיוחדים, האשפה והמבנים

לשביעות רצונו של המפקח. הקבלן יפעל בכל פעולות הניקוי והסילוק וכשהוא נקי 
 דלעיל על פי הוראות כל דין לרבות לעניין שמירה על איכות הסביבה.

למקום פינוי  ,כולל הריסות ,הקבלן יפנה את פסולת הבניין ו/או כל פסולת אחרת
מנהל ו/או המפקח הפסולת מאושר ומוכר על ידי הרשויות המוסמכות ויציג בפני 

הוכחות לכך. הקבלן יציג עם תחילת עבודתו הסכם/חוזה התקשרות עם אתר מורשה 
למען הסר ספק יובהר, כי בגין האמור בסעיף זה לא יהא הזכאי לקבלת  לפינוי פסולת.

 וכיו"ב. , הובלה, היטלי הטמנהכל תוספת תמורה, לרבות אגרות

מבלי למעט מהאמור בסעיף זה, בכל מקרה בו הקבלן לא ימלא אחר התחייבויותיו 
כאמור בסעיף זה ו/או בכל מקרה בו יתברר לחברה ו/או לתאגיד כי פסולת הקבלן 

לנזקים כלשהם בתשתיות המים ו/או הביוב באתר ביצוע העבודות, יהיה הקבלן גרמה 
חייב לשפות את התאגיד בגין נזקים אשר נגרמו לו כתוצאה מאי קיום התחייבויותיו 

או צנרת  ניזוקהש)עשרת אלפים שקלים חדשים( בגין כל שוחה ₪  10,000כאמור, בסך 
 שנפגעה.

כמשמעו בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה  ,תהקבלן ימנה מטעמו ממונה על הבטיחו .24.10
 ושאינו אחד מבעלי התפקיד כאמור בסעיפים 1226-)ממונים על הבטיחות(, התשנ"ו

 בעל השתלמות ענפית לבניה ותשתיות. לעיל 21.6או  21.1
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ימלא הוראות הבטיחות הקבועות בהסכם זה, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ומ .24.11
 להסכם.  3הקבלן גם אחר הוראות הבטיחות המפורטות בנספח 

הקבלן יהא אחראי לביצוע כל הסדרי התנועה )תכנונם וביצועם( וזאת ללא כל תמורה  .24.12
 נוספת/אחרת, ויראו את הצעת המחיר של הקבלן ככוללת את עלות הסדרי התנועה.

 שעות וימי מנוחה .52

ידו בימים ובשעות שאינם ימי מנוחה  הקבלן מצהיר ומתחייב כי העבודה תבוצע על .25.1
, ובלבד שהמשך העבודה 1248-כמשמעותם בפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח

בימי  המנוחה כאמור אינו דרוש באופן דחוף לשם מניעת סכנה או הפרעה בלתי סבירה 
לביטחון הציבור, בריאותו או בטיחותו, או להסרת סכנה או הפרעה כאמור, וניתן על 

 שור המפקח.כך אי

הקבלן מצהיר כי לא יפעיל ולא ירשה להפעיל מכונה כמשמעותה בתקנות מפגעים )רעש  .25.2
לצרכי חפירה, בניה או כיו"ב באזור מגורים  1272-התשל"ט ,בלתי סביר מציוד בניה(

למחרת ובימי מנוחה, כמשמעותם בפקודת סדרי שלטון  06:00 -ל  12:00בין השעות 
אם הפעלת המכונה דרושה באופן דחוף לשם מניעת סכנה , זולת 1248-התש"ח ,ומשפט

או הפרעה בלתי סבירה לביטחון הציבור, בריאותו או בטיחותו, או להסרת סכנה או 
 הפרעה כאמור, וניתן על כך אישור המפקח.

קבלן משנה אשר יועסק ע"י הקבלן והקבלן יהיה כל על יחולו גם  הוראות סעיף זה .25.3
 אחראי לקיומן.

 הסביבהשמירת  .52

ובאישור הרשויות  המנהלכל עץ ממקום העבודה אלא בהסכמתו בכתב של  תייכרלא  .26.1
המוסמכות במידה ונדרש. אם יכרות הקבלן, או מי מטעמו, עץ כלשהו, ללא הסכמה 

יהא על הקבלן לנטוע  ,וכמו כן המנהלכאמור, יהא עליו לשלם פיצויים בסך שיקבע ע"י 

 . המנהלעץ אחר במקומו, עפ"י קביעת 

הקבלן לא יכרה ולא יוציא מתחום האתר ומחוצה לו, כל חומר או מחצב שלא על פי  .26.2

הרשאה מפורשת בכל דין או הסכם, ולרבות חומרי תשתית ותכסית כגון חול, אדמה, 
  "(.מרי תשתיתוח": סלעים, כורכר וכיו"ב )להלן

 עתיקות .52

אם יתגלו, במהלך ביצוע העבודות, עתיקות, כמשמעותן עפ"י כל דין, יפסיק הקבלן את  .27.1
 למפקח, למהנדסעבודתו ככל שהיא מתקשרת עם אותן עתיקות, ויודיע על כך מיידית 

כן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים למנוע פגיעה באותן ו ,ולרשות העתיקות
 עתיקות.

תיקות בכדי לשנות את לוח הזמנים לביצוע אין בהפסקת העבודה עקב מציאת ע .27.2

ארכה. הקבלן יהא מחויב להמשיך  המפקח ו המהנדס ו/אוהעבודות אלא אם אישר
 בכל עבודה אחרת שאינה קשורה בעתיקות אלו.

אשר ימצאו באתר  םהארכיאולוגיימובהר בזאת, כי כל העתיקות, החפצים והממצאים  .27.3
 הינם נכסיה הבלעדיים של מדינת ישראל.

הקבלן מתחייב לפעול על פי הנחיות רשות העתיקות ולנקוט בכל אמצעי זהירות שיורו  .27.4
לו, לשם שמירה על העתיקות, ובכלל זה לעבוד תחת פיקוחם של מפקחים מטעם רשות 

 העתיקות.
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הפעולות למטרת הצלת העתיקות ו/או כל פעולה אחרת שיהא בה כדי למלא את  .27.5
 שבון הקבלן ועל אחריותו.דרישת הרשויות הרלוונטיות יהיו על ח

 תעודת השלמה ותקופת הבדק ,ותסיום העבוד .52

 . העל סיומ פקחידווח הקבלן למ ותהעבוד עם סיום .28.1

ונציגים מוסמכים של כל אחד המנהל, המפקח יתאם סיור מסירה בהשתתפות הקבלן,  .28.2
בתיאום עם כל אחד מיחידי המזמין לגבי  ,מפקחיפרט ה מיחידי המזמין. בתום הסיור

את  ,ועל ידי הקבלן י המפקחבפני הקבלן בכתב, ברשימה שתיחתם על יד ,עבודותיו
יש ושיש לתקנם ו/או שינויים שלגבי כל אחת מן העבודות הליקויים והפגמים שמצא 

 צורך לבצעם על פי שיקול דעתו המקצועית של המפקח. 

פורט הקבלן יהא חייב לתקן את הליקויים והפגמים ולבצע את כל השינויים כמ .28.3

 . ושל כל אחד מיחידי המזמין מפקחברשימה, לשביעות רצונו של ה

, קבלת תוכנית עדות כל אחד מיחידי המזמיןלשביעות רצון התיקונים לאחר ביצוע  .28.4
(AS MADE ) אצל כל אחד מיחידי המזמין למפרט המיוחדשל העבודה בהתאם ,

 4בנספח מפורט כלכל אחד מיחידי המזמין בנפרד וחתימה על מסמך העדר תביעות 
בנוסח לגבי חלקו השלמה לקבלן תעודת  כל אחד מיחידי המזמין בנפרדיוציא להלן 
 בה יצוין תאריך השלמת העבודה ע"י הקבלן.להלן  2נספח 

 מובהר בזאת כי כל אחד מיחידי המזמין יוציא לקבלן תעודת השלמה באופן נפרד
אחד מהם לא ימסור תעודת בין יחידי המזמין, ואף תתואם אולם הוצאת התעודות 

  השלמה ללא שתינתן תעודת השלמה גם על ידי יחיד המזמין האחר.

במידה והעבודות יבוצעו בהתאם להנחיית המפקח בשלבים, יחול האמור בסעיף זה  .28.5
זכותו של הקבלן לקבלת התמורה בעבור חלק לגבי כל שלב בנפרד. במקרה כאמור, 
כמפורט  המזמין ושל פקחלמתן אישורו של המהעבודה שבוצעה על ידו, כפופה תהא 

 לעיל.

 המזמין,או כל גורם אחר, של או מטעם המהנדס מובהר בזאת כי אין באישורו של  .28.6

או  םאו עובדיה המזמיןבכדי לגרוע מאחריותו המלאה של הקבלן כלפי צד שלישי או 
 קבלן.כלפי ה םהיאו שלוח המזמיןליצור אחריות כל שהיא של כדי 

עם גמר העבודה יפנה הקבלן את האתר מכל ציודו וחפציו, וידאג על חשבונו להשבת  .28.7
המצב במקום ביצוע העבודה לקדמות ו/או לשלמות ו/או לתקינות, לפי העניין 

, ובכלל זה יתקן כל נזק אשר נגרם לכבישים, הפרויקטובשינויים המתחייבים מהקמת 
ט אחר במקום ביצוע העבודה על פי ריצוף, שוחות, שטחי גינון או כל מתקן או פר

 .פקחהנחיות המ

 לכל אחד מסוגי העבודות תקופת הבדק ותעודת גמר .52

התקופה שתחילתה ביום סיום העבודה,  –בסעיף זה ולעניין ההסכם "תקופת הבדק"   .22.1
  .חודשים)שנים עשר(  12וסיומה כעבור  ההשלמה,קבוע בתעודת כ

לגבי העבודות בכללותן, והיא תמנה החל ממועד מתן תעודות תקופת הבדק תחל  .22.2
 לעיל.  22.5ההשלמה על ידי שני יחידי המזמין כאמור בסעיף 

כל ליקוי, קלקול או חוסר שיתגלו במהלך תקופת הבדק בעבודה הנובעים, לדעת  .22.3
, משימוש בחומרים ירודים ו/או בלתי מתאימים או מביצוע שלא עפ"י פקחהמ
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יראה את הקבלן כאחראי לה, יתוקנו ו/או  פקחבעים מכל סיבה שהמההסכם, או הנו
 בהודעה בכתב. פקחכפי שיקבע ע"י המו ,שעות 48יושלמו ע"י הקבלן ועל חשבונו, תוך 

, על חשבון הקבלן ולבצע עבודות תיקון בעצמ יוכל כל אחד מיחידי המזמיןלחילופין  .22.4
אותו יחיד גיעים לקבלן מנכותם מסכומים המולגבות את הסכומים מן הקבלן או ל

 עפ"י כל דין או הסכם. המזמין

רשאי גם לוותר על התיקונים האמורים, ולחייב את הקבלן  כל אחד מיחידי המזמין .22.5
 כשווה לערך התיקונים הדרושים. המפקח ובסכום שיקבע ע"פ שיקול דעת

, שהועברו אליו פקחבחלוף תקופת הבדק, ולאחר שמילא הקבלן את כל דרישות המ .22.6
שתי לקבלן בתיאום נציגי המזמין המוסמכים  המפקחהלך תקופה זו, יוציא במ

הפיתוח, והשנייה לגבי חלקו בעבודות המים לגבי חלקו בעבודות האחת,  – ת גמרותעוד
כי הקבלן עמד בעבודות הבדק הנדרשות במהלך  המאשרות להלן 2נספח בנוסח והביוב 

לכל אחד מסוגי  תעודת הגמר. לגבי אותו סוג של עבודות תקופת הבדק האמורה
מאת אותו יחיד המזמין לו ניתנה  הבדק הווה אסמכתא להחזרת ערבותתהעבודות 

למען הסר ספק מובהר כי תעודות הגמר יינתנו באותו המועד לגבי שתי ערבות הבדק. 
סוגי העבודות וכי עיכוב בהשלמת תיקוני הבדק לגבי סוג עבודה אחד, יגרום לאי 

 ר לגבי סוג העבודה האחר.הוצאת תעודת גמ

קבלת תעודת גמר לגבי עבודות הפיתוח לא יהוו אישור להשלמת עבודות המים והביוב  .22.7
 ולהפך, ועל הקבלן לקבל תעודות גמר לכל אחד מסוגי העבודות בנפרד.

בכדי לשחרר את הקבלן מכל לעיל  30.6מובהר בזאת כי אין באישור כאמור בס"ק  .22.8
 סכם או ע"פ כל דין או נוהג.ח ההואחריות המוטלת עליו מכ

תקופת הבדק, הנובע מביצוע העבודה שלא בהתאם  סיוםאחר לנתגלה פגם בעבודה  .22.2
יהיה ( שנים לאחר סיום תקופת הבדק, 3וזאת במהלך תקופה של שלוש )לתנאי החוזה, 

תוך פרק זמן קצוב כפי שיקבע  ,הקבלן חייב לתקן את הפגם וכל הכרוך בו על חשבונו
ואם הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה חייב הקבלן בתשלום פיצויים  הרלוונטיהמפקח 

 .לאותו יחיד מזמין

 רשימת תביעות .03

רשימה שתפרט את תביעותיו לתשלומים קלנדרי הקבלן יגיש למפקח בסוף כל חודש  .30.1
 או מים וביוב)יוגש לחברה( פיתוח  –באשר לסוג העבודות  נוספים שלא הותנה עליהם

ואשר לפי דעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע העבודה במשך החודש  ,)יוגש לתאגיד(
 החולף.

את הקבלן כאילו ויתר עליה  יראו לעיל,תביעה שלא הוכללה ברשימת התביעות כאמור  .30.2
על כוונתו להגיש את  ,בסוף החודש כאמור ,לחלוטין וללא תנאי, פרט אם הודיע בכתב

 התביעה.

כל תביעותיו לתשלומים נוספים שלא  לא הגיש הקבלן רשימת תביעות המפרטת את .30.3
הותנה עליהם, בתוך חודשיים לאחר שהודיע על כוונתו להגיש את התביעה, יראו את 

 הקבלן כאילו ויתר על תביעתו לחלוטין וללא תנאי.

 תמורה .03

יהא הקבלן  על כל נספחיו, וכל מחויבויותיו לפי ההסכם עבודות הפיתוחביצוע בגין  .31.1
של עבודות הפיתוח הרלוונטיים י מכפלת מחירי היחידה לתמורה אשר תקבע ע"זכאי 
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לקביעת שבוצעו בפועל בהתאם בכמויות , החברהשנקבעו על ידי שבכתב הכמויות, כפי 
   "(.עבור עבודות הפיתוח התמורה)להלן: "המפקח  

יהא  על כל נספחיו, וכל מחויבויותיו לפי ההסכםוהביוב המים בגין ביצוע עבודות  .31.2
הרלוונטיים של עבודות לתמורה אשר תקבע ע"י מכפלת מחירי היחידה הקבלן זכאי 

שבוצעו בפועל בכמויות שנקבעו על ידי התאגיד, שבכתב הכמויות, כפי המים והביוב 
התמורה עבור עבודות המים )להלן: " ונציג התאגיד המוסמךבהתאם לקביעת המפקח 

 "(.והביוב

ודות המים והביוב ייקראו להלן: התמורה עבור עבודות הפיתוח והתמורה עבור עב .31.3
 ".התמורה"

בלבד, והתמורה בגין עבודות  החברההתמורה עבור עבודות הפיתוח תשולם על ידי  .31.4
תשולם על ידי התאגיד בלבד. אף אחד מיחידי המזמין לא יחוב בתשלום  המים והביוב

הנן בודה שבוצעה ליחיד המזמין האחר, והקבלן מאשר כי חיובי יחידי המזמין עבור ע
 חיובים נפרדים ולא שלובים ו/או תלויים ו/או קשורים.

/או תביעה כנגד יחיד המזמין אחד הקבלן יהא מנוע מהעלאת כל טענה ו/או דרישה ו .31.5
  בגין אי קבלת תשלום מאת יחיד המזמין האחר.

 לתנאי המכרז.  1.11לתמורה לא יתווסף מע"מ כאמור בסעיף  .31.6

אינה מחייבת  בכתב הכמויותמען הסר ספק, מובהר כי כמות היחידות, המפורטות ל .31.7
, על ידי כל אחד מיחידי המזמין לכל עניין שהוא. התמורה תשולם לקבלן המזמיןאת 

אך ורק בגין עבודה שבוצעה  ,במסגרת הצעתו שהוצעו על ידומחירי היחידה על בסיס 
 .ה על ידי המפקחואושר על ידו בפועל ובכמות שבוצעה כאמור

בגין כל מרכיבי העבודה ולרבות כל  כוללתהינה תמורה  מובהר בזאת כי התמורה לעיל .31.8
ביצוע , לרבות כל הוצאה הנדרשת לצורך פעולה ומטלה נלוות המתבצעות במסגרתה

, נשיאה בכל הוצאות הציוד, ה עד למסירתה במסירה סופית למזמיןבשלמותהעבודה 
, הסדרי תנועה וכיו"ב, והכול כמפורט לביצוע העבודהכח האדם והחומרים הנדרשים 

   .וביתר מסמכי המכרז במפרט הטכני

מחירי היחידה ולא בלה למען הסר ספק מובהר כי עלות פינוי עודפי אדמה ופסולת כלו .31.2
וי עודפי אדמה ופסולת . למען הסר כל ספק פינ/אחרתתמורה נוספת תשולם בגינה

, תשלום כל הינה באחריות המלאה של הקבלן כולל מציאת האתרים המורשים לכך
. הצגת תעודות ו/או הטמנתו ההיטלים, האגרות והמיסים ותשלום עבור הובלת החומר

לתשלום החשבון מקדים תנאי לאתר מורשה יהוו המשלוח לפינוי האדמה והפסולת 
 . לקבלן הסופי

לא תשולם ק מובהר כי עלות הסדרי התנועה כלולה במחירי היחידה ולמען הסר ספ .31.10
לא  בגינה תמורה נוספת. זאת ועוד, במידה ותידרש עבודת לילה כהגדרתה בחוק,

נוספת בעדה. אין באמור כדי לגרוע מחובתו של הקבלן לשלם  תשולם לקבלן כל תמורה
 לעובדיו בהתאם לחוק.

שא בהוצאה כלשהי, י המזמיןבמפורש כי מוצהר בזה כי פרט למקרים בהם נאמר  .31.11
 תחול ההוצאה האמורה על הקבלן בין אם הדבר נקבע בחוזה במפורש ובין אם לאו.

ללא כל שינוי  םבתוקפ ושאריי תעריפי הזכייה של הקבלן אותם נקב בהצעתו למכרז, .31.12
 .כל תקופת ההסכםו/או עדכון במהלך 
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מובהר ומוסכם כי, תנודות במדדים מכל סוג שהוא, בריבית, בשכר עבודה, במסים,  .31.13
ארנונות, תשלומים ומחירי חומרים אשר על הקבלן לספק ע"פ ההסכם לא ישנו את 

 תעריפי הזכייה הנ"ל.

למען הסר כל ספק יובהר כי שינויים במדד מחירי הבניה ו/או בכל מדד אחר לא יגרמו  .31.14
הנ"ל והם יישארו בתוקפם ללא כל שינוי ו/או עדכון במהלך כל  הילעדכון תעריפי הזכי

 תקופת ההסכם.  

 תנאי תשלום .05

יוגש חשבון עבור עבודות המים והביוב  –הקבלן מחויב בהגשת חשבונות נפרדים  .32.1
 .חברהליוגש וחשבון עבור עבודות הפיתוח  ,לתאגיד

 :תשולם לקבלן במועדים כדלקמן עבודות הפיתוחבגין התמורה  .32.2

)לרבות חישוב כמויות מפורט עם דפי הקבלן יגיש למפקח חשבון קבלני חלקי  .32.2.1

לכל  5-שבוצעו על ידו בחודש הקודם וזאת עד ל עבודות הפיתוחעבור ריכוז( 

 ובו יפורטו: בגין החודש שקדם לו חודש

עד לסוף העבודות מיום התחלת ביצוע  ושבוצעהעבודות של חלק  ןערכ .32.2.1.1

לרבות ערך עבודות שבוצעו על פי  ,החשבוןהחודש שקדם לחודש בו הוגש 

 פקודת שינויים.

של הכמויות ממועד הגשת החשבון הקודם ועד למועד הגשת  ןחישוב .32.2.1.2

 החשבון הנוכחי.

ערכן של עבודות נוספות, ככל שבוצעו, בצירוף דף הסבר מפורט לביצוע  .32.2.1.3

  העבודות כשהוא מאושר מראש.

לחודש ייחשב כאילו הוגש בחודש העוקב.  5-כל חשבון שיוגש לאחר ה .32.2.2

בהתאם להנחיות המפקח אשר  ה ממוחשבתהחשבון ייערך על גבי תוכנ

באופן כפי שיורה המפקח. חשבון שיוגש מאוחר ממועד זה ו תינתנה לקבלן

או בשונה מן האופן הנדרש לעיל, תהיה החברה רשאית לדחות את תשלומו 

 מתחילת העבודות.   שבון מצטברכחעד לחודש הבא. כל החשבונות יוגשו 

יום )עשרים ואחת(  21החשבון הקבלני החלקי ייבדק על ידי המפקח ובתוך  .32.2.3

המפקח  .אצל המפקח , על נספחיו,ממועד קבלת החשבון הקבלני החלקי

 לידי הקבלן פירוט בדבר הסכומים שאושרו לתשלום.יעביר 

ר לתשלום על הקבלן יגיש חשבונית מס עבור החשבון הקבלני החלקי שאוש .32.2.4

לחודש, וחשבונית המס תשולם  5-עד העל עבודות הפיתוח ידי המפקח 

ממועד קבלת חשבונית המס במשרדי  30לקבלן בתנאי תשלום של שוטף + 

 .החברה

מוסכם בין הצדדים כי המחירים על גבי כתב הכמויות בניכוי ההנחה שהציע  .32.2.5

 הקבלן הינם מוחלטים ואינם מוצמדים למדד כלשהו.

ונתינת תעודת השלמה לקבלן על  החברההעבודה תסתיים עם קבלתה על ידי  .32.2.6

 .עבור עבודות הפיתוח המטעמי או מ החברהידי 
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וכן ביצוע תשלומים אלה אין בהם כאמור בסעיף זה אישור תשלומי הביניים  .32.2.7

או המפקח לטיב העבודה שנעשתה ו/או לאיכותם ו/משום הסכמת החברה 

של אומדנים כלשהם שעליהם מבוססים  לנכונותםו/או של החומרים 

תשלומי הביניים וכל התשלומים הנ"ל יחושבו כמקדמות ששולמו לקבלן, 

 בכפוף ועד לאישור החשבון הסופי. 

בל הקבלן תשלומים כאמור מעל למגיע לו, יחזירם לחברה מיד עם דרישה יק .32.2.8

מיום היווצרות החוב ועד ליום התשלום והצמדה ראשונה, בתוספת ריבית 

 פועל.ב

סך כל חשבונות הביניים לא יעלה בכל מקרה הסר ספק, כי למען מובהר בזה  .32.2.2

 מערך החוזה.)תשעים וחמישה אחוזים(  25%על 

 :תשולם לקבלן במועדים כדלקמן המים והביובעבודות בגין התמורה  .32.3

)לרבות חישוב כמויות מפורט עם חשבון קבלני חלקי  ולתאגידהקבלן יגיש  .32.3.1

שבוצעו על  עבודות המים והביובעבור ( ובליווי סקיצות/מדידות  דפי ריכוז

 לכל חודש. 5-ידו בחודש הקודם וזאת עד ל

 ועל ידי נציג התאגיד המוסמךהחשבון הקבלני החלקי ייבדק על ידי המפקח  .32.3.2

יום ממועד קבלת החשבון הקבלני החלקי יעביר )עשרים ואחת(  21ובתוך 

על דיי נציג התאגיד כומים שאושרו המפקח לידי הקבלן פירוט בדבר הס

 לתשלום.המוסמך 

הקבלן יגיש חשבונית מס עבור החשבון הקבלני החלקי שאושר לתשלום על  .32.3.3

לחודש, וחשבונית המס  5-עד ה ועל ידי נציג התאגיד המוסמךידי המפקח 

ממועד קבלת חשבונית המס  30תשולם לקבלן בתנאי תשלום של שוטף + 

 .התאגידבמשרדי 

ין הצדדים כי המחירים על גבי כתב הכמויות בניכוי ההנחה שהציע מוסכם ב .32.3.4

 הקבלן הינם מוחלטים ואינם מוצמדים למדד כלשהו.

ונתינת תעודת השלמה לקבלן  התאגידהעבודה תסתיים עם קבלתה על ידי  .32.3.5

 .עבור עבודות המים והביוב מטעמוי או מ התאגידעל ידי 

וכן ביצוע תשלומים אלה אין בהם כאמור בסעיף זה אישור תשלומי הביניים  .32.3.6

או המפקח לטיב העבודה שנעשתה ו/או לאיכותם ו/ התאגידמשום הסכמת 

לנכונותם של אומדנים כלשהם שעליהם מבוססים ו/או של החומרים 

תשלומי הביניים וכל התשלומים הנ"ל יחושבו כמקדמות ששולמו לקבלן, 

 בכפוף ועד לאישור החשבון הסופי. 

מיד עם דרישה  לתאגידומים כאמור מעל למגיע לו, יחזירם בל הקבלן תשליק .32.3.7

וספת ריבית והפרשי הצמדה מיום קבלת הדרישה ועד ליום תוב ראשונה

 .התשלום בפועל

סך כל חשבונות הביניים לא יעלה בכל מקרה מובהר בזה למען הסר ספק, כי  .32.3.8

 מערך החוזה.)תשעים וחמישה אחוזים(  25%על 
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 ל העבודותיד עאו אשר יחולו בעת, החלים, מכל סוג בה, או תשלום חו היטל, כל מס .32.4
ינכה מהסכומים שיגיעו  כל אחד מיחידי המזמין .יחולו על הקבלן וישולמו על ידו

 היטלים ותשלומי חובה, ובכלל זאת מיסים, ןילקבלן כל סכומים שעליו לנכות לפי כל ד
 .והעברתם לזכאי יהווה תשלום לקבלן

ינכה מכל תשלום שישולם לו על פי  שכל אחד מיחידי המזמין כי ידוע לומצהיר הקבלן  .32.5
 היה חייבי שהואאו היטלים בשיעורים /חובה ו או תשלומי מלוות/מיסים ו חוזה זה

לפני  לכל אחד מיחידי המזמיןאלא אם ימציא הקבלן  לנכותם במקור לפי הדין
עור הניכוי ל הוראות בכתב של פקיד השומה על הקטנת שי"תשלומו של כל תשלום כנ

 .כאמור

נכה מכל תשלום שישולם לו על פי שכל אחד מיחידי המזמין י כי ידוע לומצהיר הקבלן  .32.6
שיחולו עליו עקב אי ביצוע בשלמות של  והפיצויים המוסכמיםחוזה זה את כל הקנסות 

 .כל הנדרש ממנו במסגרת החוזה

 סילוק שכר החוזה )חשבון סופי( .00

 העבודות מועד קבלת תעודת ההשלמה ומסירת( יום מ60לא יאוחר מתום שישים ) .33.1
נפרד עבור עבודות הפיתוח ועבור עבודות  למזמין, יגיש הקבלן למפקח חשבון סופי

בליווי תוכניות מתאימות ומסומנות, ניתוחי שכל אחד מהם יהא , המים והביוב
 "(. החשבון הסופימחירים של סעיפי שינויים וכל יתר המסמכים הנדרשים )"

וכן כל סכום אחר  ששולם  לקבלן,משכר החוזה יופחתו כל תשלומי הביניים ששולמו  .33.2
לקבלן עד אותו מועד על חשבון שכר החוזה, אם שולם, לרבות, מקדמה אם שולמה, 
דמי השתתפות בביטוח עבודות קבלניות, קנסות, הורדות על טיב ביצוע לקוי, פיצויים 

מזמין מהקבלן על פי החוזה או על פי כל חוזה וכיו"ב, ובניכוי כל סכום קצוב המגיע ל
 אחר בין המזמין לבין הקבלן מכל סיבה אחרת.

לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי ערוך כמפורט בסעף לעיל ובתוך פרק הזמן הנקוב  .33.3
לעיל, רשאי המזמין, אך לא חייב, לערוך את החשבון לפי מיטב ידיעתו ועל יסוד 

ון סופי זה ייחשב כאילו נערך על ידי הקבלן ויחייב המסמכים הנמצאים ברשותו, וחשב

 את הצדדים לחוזה.

לא הגיש הקבלן חשבון סופי בתוך תקופה כאמור לעיל, והמזמין לא התחיל לערוך את  .33.4
החשבון בהתאם לסמכותו לעיל בתוך חודש לאחר מכן, יחשב הדבר כוויתור מצד 

בל את מלוא שכר החוזה בעד הקבלן על זכותו להגיש חשבון סופי וכהודאה על כך שקי
ביצוע העבודות כולו בחשבונות חלקיים, ושלא מגיעה לו יתרת תמורה כלשהי 

 מהמזמין.

המזמין ישלם לקבלן את סכום החשבון הסופי, כפי שאושר על ידי כל אחד מיחידי  .33.5
( יום, מיום אישור החשבון 60) שישים, בתנאי שוטף + המפקח ונציג יחיד המזמין

 .כל אחד מיחידי המזמין הסופי על ידי

החשבון הסופי הנוגע מובהר כי כל אחד מיחידי המזמין יהא האחראי הבלעדי לתשלום  .33.6
 לעבודותיו בלבד, ולא יחול חיוב הדדי ו/או משולב בכל הנוגע לתמורה לקבלן.

מוצהר בזאת שתאריך הגשת החשבון הסופי, לצורך מרוץ הזמן לאישורו  ולפירעונו,  .33.7
מזמין, בין היתר, גם אחרון מבין המסמכים כל אחד מיחידי הוגש ליראה כנדחה עד שי

 הבאים:

 "(:AS MADEתוכניות עדות )" .33.7.1
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 4כנספח בנוסח המצורף לכל אחד מיחידי הצדדים הצהרה בדבר חיסול תביעות  .33.7.2

 לחוזה, חתומה על ידי הקבלן.

המזמין יהיה רשאי לעכב את אישורו של החשבון כל אחד מיחידי מוצהר ומודגש בזה ש .33.8

ו/או את התשלום בגינו עד לגמר ביצוע כל התיקונים הנוגע לעבודותיו בלבד הסופי 

וההשלמות וסילוק כל הליקויים שפורטו בפרוטוקול "קבלת העבודות" לשביעות רצונו 

של הקבלן  ,  ועד לגמר מילוי כל יתר התחייבויותיושל כל אחד מיחידי המזמין המלאה

המזמין עפ"י החוזה ופינוי מקום העבודות מכל פסולת שהיא, כל אחד מיחידי כלפי 

 מכל אדם שהוא מטעמו של הקבלן ומכל חפץ השייך לקבלן.

מוסכם בזה שלצורך עריכת חשבון סופי במקום הקבלן רשאי המזמין, אך לא חייב,  .33.2

כור שירותים כלשהם, לבצע כל פעולה שתידרש לפי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות לש

לרבות עריכת החשבון על ידי מהנדס עצמאי שאינו עובד המזמין, הדפסות, העתקות 

ושירותי משרד אחרים  וכיו"ב, וכל ההוצאות הללו יהיו על חשבון הקבלן וינוכו משכר 

 החוזה  כאמור לעיל.

באופן  , תוחזר לקבלןשהופקדה בידי כל אחד מיחידי המזמין הערבות לביצוע החוזה .33.10

, רק עם ביצוע התשלום של יתרת שכר החוזה עצמאי ובלתי תלוי ביחיד המזמין האחר

כל , ובתנאי שהקבלן הפקיד בידי על ידי כל אחד מיחידי המזמין לפי החשבון הסופי

 המזמין את ערבות הבדק.אחד מיחידי 

   פיצויים מוסכמים וקבועים מראש .04

המזמין יהא רשאי לנכות מן התמורה כל אחד מיחידי מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .34.1

 :המגיעה ממנו לקבלן את הפיצויים המוסכמים המפורטים להלן 

 הפיצוי המוסכם האירוע

 ייחידאחד מ)לכל  לעיל  15.8 בהתאם לקבוע בסעיף  איחור בלוח הזמנים

 מזמין(

 מזמין( ייחידאחד מלכל ₪  ₪1,500 ) 3,000 הפרת בטיחות

אי מילוי הוראה של המפקח/מנהל בתוך 

 הזמן שנקבע לכך בהוראה

 מזמין( ייחידאחד מלכל ₪  ₪500 ) 1,000

לביצוע בזמן שיורה  אי זמינות )הגעה

 המפקח(

 מזמין( ייחידאחד מלכל ₪  ₪1,500 ) 3,000

 

מכל  לעילהמזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים כל אחד מיחידי  .34.2

בכל זמן שהוא ולרבות מהחשבון הסופי, וכן מאותו יחיד מזמין סכום שיגיע לקבלן 

המזמין רשאי לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת לרבות על ידי כל אחד מיחידי יהא 

מימוש הערבויות. למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי אין בתשלום הפיצויים המוסכמים 

ו/או מתשלום סכום הפיצויים בגין הפרת הבטיחות ו/או בתשלום האמורים לעיל 

ור הקבלן כשלעצמם, ו/או בניכויים מהקבלן, משום שחר לעילהפיצויים המוסכמים 

מהתחייבותו לסיים את העבודות או מכל התחייבות אחרת המוטלת על הקבלן על פי 

 החוזה.
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כל אחד למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של  .34.3

המזמין לפיצויים בגין כל נזק  שנגרם לו עקב הפרת החוזה על ידי הקבלן, מיחידי 

 רווחים. לרבות הוצאות מימון ואובדן

ו/או הפיצויים המוסכמים בגין הפרת הבטיחות ו/או  לעילהפיצויים המוסכמים  .34.4

, משקפים את הנזק המוערך והמשוער מראש הצפוי להיגרם לעילהפיצויים המוסכמים 

כאמור, והם ות רת הבטיחות ו/או מהפרו/או מהפ מההפרות האמורות לעילכתוצאה 

ק, ומבלי לפגוע בכל תרופה אחרת לפי החוזה ייגבו ללא צורך בהוכחת קיומו של כל נז

 או לפי כל דין.

 כוח אדם .35

 העסקת עובדים 

הקבלן מתחייב לספק את כל כוח האדם הדרוש לביצוע כל התחייבויותיו על פי המכרז  .35.1
 ו/או החוזה.

, או אזרחות ישראליתהקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחראיים בעלי  .35.2
עבודה חוקי במספר הדרוש לשם ביצוע התחייבויותיו בהתאם עובדים זרים בעלי היתר 

שיון על פי דין, יללוח הזמנים. בעבודה שלצורך ביצועה יש צורך ברישום, היתר או ר
שיון, ההיתר או יחייב הקבלן להעסיק אך ורק עובדים מקצועיים שהינם בעלי הר

 הרישום.

העבודה, וכן יקיים תנאי  הקבלן ישלם שכר עבודה לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע .35.3
עבודה נאותים, בהתאם לקבוע על ידי האיגוד המייצג את המספר הגדול ביותר של 

 עובדים במדינה באותו ענף ובאותו האיזור.

הקבלן מתחייב לשלם לעובדיו את כל התנאים הסוציאליים הנובעים ו/או הקושרים  .35.4
 .1268-ח משולב[, תשכ"טלהעסקתם, וכן למלא אחר חוק הוראות הביטוח הלאומי ]נוס

באתר העבודות ולנקוט בכל אמצעי וגהות הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות  .35.5

הזהירות הדרושים למניעת תאונות עבודה, וכן להבטיח תנאים נאותים לשמירת 
 בריאות העובדים ורווחתם כנדרש על פי כל דין.

, פנקסי כוח אדם, המזמיןהקבלן מתחייב לנהל בכל מהלך העבודות, לשביעות רצון  .35.6
שמו, מקצועו וסיווגו במקצוע של כל עובד, וכן את ימי עבודתו. הקבלן  -בהם ירשמו 

מתחייב להמציא למזמין, לפי דרישתו, את פנקסי כוח האדם לשם ביקורת, וכן 
להמציא למזמין, לפי דרישתו, מצבת כח אדם חודשית, שבועית ויומית שתכלול את 

 תיהם, סוגיהם והעסקתם.חלוקת העובדים לפי מקצועו

כי הקבלן משמש כקבלן עצמאי ובלתי תלוי, וכי אין בין  ,מובהר בזאת למען הסר ספק .35.7
לבינו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, יחסי עובד מעביד. על אף האמור לעיל, אם  המזמין

כל אחד בין  ידבניגוד לכוונתם המפורשת של הצדדים, יקבע כי שררו יחסי עובד ומעב
לבין הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, אזי מתחייב הקבלן לשפות  המזמין מיחידי

 בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לו בשל כך. כל אחד מיחידי המזמיןאת 

 השגחה מטעם הקבלן

הקבלן מתחייב להעסיק לכל אורך תקופת החוזה כוח אדם לניהול מקצועי והנדסי על  .35.8
(. כוח האדם הניהולי יהיה ברמה מקצועית ניהולי""כוח אדם ביצוע העבודות )להלן: 
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קפן ובמהותן לעבודה נושא גבוהה ובעלי ניסיון מוכח בניהולן של עבודות דומות בהי
 חוזה זה. היקף כוח האדם, ניסיונו ומומחיותו יהיו בהתאם לכל דין וחוק.

ודות כי כוח אדם ניהולי ימצא באופן קבוע באתר, וינהל את כל העב ,הקבלן מתחייב .35.2
 באופן צמוד ויפקח על קיום הוראות חוזה זה.

כל אחד מינוי חברי כוח האדם הניהולי יהא טעון את אישורו, מראש ובכתב, של  .35.10
יהא רשאי לדרוש את החלפתו של מי מחברי  כל אחד מיחידי המזמין. מיחידי המזמין

כוח האדם הניהולי, מבלי לנמק את החלטתו. נדרשה החלפת חבר כוח האדם הניהולי, 
ימלא הקבלן את הדרישה בתוך שבועיים ממועדת נתינתה. למען הסר ספק מובהר 
בזאת כי הוראות סעיף משנה זה יחולו גם על חבר כח האדם הניהולי אשר מונה 

 רישת החלפה כאמור.בעקבות ד

למי מכוח האדם הניהולי,  מי מיחידי המזמיןכל הוראה ו/או הודעה שיינתנו על ידי  .35.11

 ייחשבו כאילו ניתנו לקבלן עצמו.

כי לא יהא בעסקתו של כוח האדם הניהולי או של מי מחבריו, כדי  ,מובהר בזאת .35.12
לן או מקצתן, או לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ו/או על פי כל דין, כו

כדי לגרוע בדרך כלשהי מאחריות הבלעדית של הקבלן לביצוע נכון ומלא של העבודה 
 בהתאם לחוזה זה.

 הרחקת עובדים מאתר העבודות

בדבר הרחקתו מאתר העבודות של כל אדם  המזמיןהקבלן ימלא כל דרישה מטעם  .35.13
לרבות קבלו משנה המועסק על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו לרבות מכח האדם הניהולי, 

בעבר להעסקת מי מהם,  המזמיןועובד המועסק על ידי קבלן משנה, אף אם הסכימה 
או שאינו מוכשר למלא תפקידו, או  התנהג אותו אדם שלא כשורההמזמין אם לדעת 

לא יחזור  -שהוא מבצע ברשלנות את תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור 

 ן בעקיפין, באתר העבודה או בביצוע העבודה.הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובי

 מעביד -העדר יחסי עובד .36

קבלן עצמאי, ושום הוראה מהוראות -יחסי הצדדים על פי הסכם זה הנם יחסי מזמין .36.1
לבין הקבלן ואו מי  מי מיחידי המזמיןבין עבודה הסכם זה לא תחשב כיוצרת יחסי 

א בכל העלויות הכרוכות מעובדיו ו/או מי מהמועסקים על ידו. הקבלן לבדו ייש
בהעסקת עובדיו, לרבות שכר עבודה וכל התנאים הסוציאליים הקבועים בדין, והוא 
מתחייב לקיים את כל חובותיו, מכוח כל דין, כלפי עובדיו ו/או המועסקים על ידו 

 בקשר לעבודה. 

מי מיחידי כי בין  ,היה וייפסק על ידי ערכאה שיפוטית ו/או על ידי רשות מוסמכת .36.2
כי התמורה  ,אזי מוסכם ומוצהרעבודה לקבלן ו/או לעובדי הקבלן נוצרו יחסי  המזמין

שתשולם כוללת את כל התנאים הסוציאליים מכל מין וסוג להם זכאים הקבלן ועובדיו 

חויב י םא אותו יחידי המזמיןוהקבלן מתחייב לשפות ולפצות את  ,בגין ביצוע העבודה
שלם תשלומים שכאלה לעובד הקבלן ו/או למי בהליך כלשהו, משפטי או מנהלי, ל

 מטעמו.

 זכויות מקרקעין וזכויות אחרות .37

, על כל חלקיו, מתקניו באתרמובהר בזאת כי כל הזכויות מכל מין ו/או סוג שהוא  .37.1
כי ידוע לו שאתר העבודות  ,וציודיו, תהיינה למזמין בלבד ולפיכך מצהיר בזאת הקבלן
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ויותיו על פי החוזה, וכי אין לו ולא תהיה לו בכל לרשותו לצורך ביצוע התחייב הועמד
 ת ו/או זכות אחרת במקרקעי האתר.תקופת החוזה כל זכות קנייני

בכל עת, ובפרט במקרה של הפרת החוזה ע"י הקבלן, להורות  המזמין יהיה רשאי .37.2
ולסלק את ידו מהם, ולקבלן לא תהיה כל תביעה ו/או האתר לקבלן לפנות את מקרקעי 

 לכך. טענה בקשר

על כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הוצאה  המזמיןכמו כן, הקבלן יפצה את  .37.3
שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר, זכות יוצרים או 
זכויות דומות בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע העבודה, במתקני העבודה, במכונות או 

 בחומרים או בציוד שיספקו על ידי הקבלן.

 חומרים וציוד במקום העבודה .38

פירושו: חומרים שהובאו על ידי הקבלן למקום העבודה מטרת  "חומרים"בסעיף זה  .38.1
ביצוע העבודה והשלמתה, לרבות אביזרים, מוצרים, בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים, 

 וכן מתקנים העתידים להיות חלק מן העבודה.

חומרים וכן מבנים ארעיים שהוקמו על ידי הקבלן במקום העבודה למטרת ביצוע  .38.2
 .המזמיןהעבודה והשלמתה, יעברו בשעת הבאתם או הקמתם כאמור, לבעלות 

חומרים וציוד שהובאו על ידי הקבלן למקום העבודה, למטרת ביצוע העבודה  .38.3
והשלמתה, אין הקבלן רשאי להוציאם ממקום העבודה ללא הסכמת המפקח בכתב. 

בלן, והוא יוציאם  יחזרו הציוד והמבנים הארעיים ועודפי חומרי הבניה לרשותו של הק
 ממקום העבודה.

ה המפקח בכתב, אכל אימת שנפסלו ציוד וחומרים על פי הוראות האמורות או הור .38.4
שהציוד והחומרים אינם נחוצים עוד לביצוע העבודה, רשאי קבלן להוציאם ממקום 

. המזמיןהעבודה ועם פסילתם או מתן הוראה כאמור, חדלים החומרים מלהיות עלות 

מועד לסילוק הציוד או החומרים, חייב הקבלן להוציאם בהקדם אפשרי  נקבע בהוראה
, לאחר מתן המזמין מור. נמנע הקבלן מלעשות כן, רשאיולא יאוחר מהמועד שנקבע כא

ההוצאות  ימים, למכרם, ולאחר שתנכה ממחירם את כל 7הודעה מוקדמת בכתב של 

 עודף שיוותר.בהקבלן  את חשבון המזמיןכל אחד מיחידי כה יזהכרוכות במכירתם, 

הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים, והוא רשאי להשתמש בהם  .38.5
 להשתמש בזכויות המזמין ה, אולם בכל מקרה מן המקרים רשאילצורך ביצוע החוז

על פי אותו סעיף, וזכות השימוש של הקבלן לפי סעיף קטן זה כפופה  והמוקנות ל
 .המזמיןלזכויות 

מהוראות סעיף זה מתן אישור על ידי המפקח לטיבם של חומרים וציוד אין להסיק  .38.6
 כלשהם, והמפקח רשאי לפסלם בכל זמן שהוא.

 בדיקת חלקי עבודה שנועדו להיות מכוסים .32

הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו ו/או הסתרתו של חלק כלשהוא מהעבודה שנועד  .32.1
הסכמתו של המפקח. הפר להיות מכוסה ו/או מוסתר, ולא לכסותו, אלא לאחר קבלת 

הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן זה, יחשוף הקבלן, על חשבונו הוא, ועל פי 
הוראות המפקח, את החלק שהוסתר ו/או כוסה, ולאחר מכן, ועל פי הוראות המפקח, 
יחזירו הקבלן לתיקונו. לא מילא הקבלן את הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה, רשאי 

ו של החלק האמור, ו/או להחזירו לתיקונו, ולחייב את הקבלן המנהל לפעול לחשיפת
 בגין כל ההוצאות הכרוכות בכך.



- 60 - 
 

לביצוע עבודות פיתוח תשתיות, עבודות עפר, פריצת כבישים וסלילה,  17/2017מ/מכרז משותף מס' 
 באילת 2ברובע מערכות תת קרקעיות, חדרי שנאים ועבודות תשתית מים וביוב 

הושלם חלק מהעבודה שנועד להיות מכוסה ו/או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח בכתב  .32.2
שהחלק האמור מוכן לבדיקה, והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את 

 כיסויה ו/או הסתרתה.החלק האמור מהעבודה, לפני 

הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהעבודה לפי הוראת המפקח  .32.3
לצורך בדיקתו, בחינתו ומדידתו ולאחר מכן יחזירו לתיקונו לשביעת רצונו של המפקח. 
לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה, רשאי המנהל לחשוף, לקדוח 

רים, בכל חלק מהעבודה ולאחר מכן להחזירו לתיקונו, ולחייב את קידוחים ולעשות חו
 הקבלן בגין ההוצאות הכרוכות בכך.

תחולנה על הקבלן, פרט  לעיל 32.1כרוכות בעבודה האמורה בסעיף קטן ההוצאות ה .32.4
והבדיקות הוכיחו שהמלאכה  לעיל 32.1קבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן אם קיים ה

 רצונו של המפקח.בוצעה כהלכה, לשביעות 

 רשאי להוציאן, ץנאל ושמי מיחידי המזמיןהוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן,  .32.5
היה ילקבלן בכל זמן שהוא, וכן  ולנכותן מכל סכום שיגיע ממנ אותו יחיד המזמין

 בכל דרך אחרת. לגבותן  מהקבלן רשאי

 סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה .40

 ן, מזמן לזמן, תוך כדי מהלך העבודה:המפקח יהיה רשאי להורות לקבל .40.1

תצוין  על סילוק כל חומרים שהם ממקום העבודה, בתוך תקופת זמן אשר .א
 מקרה שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים לתפקידם.בהוראה, בכל 

 על הבאת חומרים כשרים ומתאימים לתפקידם במקום החומרים האמורים. .ב

ידי  על שהוקם כלשהוא מהעבודה,מחדש של חלק  על סילוקו, הריסתו והקמתו .ג
לתנאי  שימוש בחומרים בלתי מתאימים, או במלאכה בלתי מתאימה, או בניגוד

 החוזה.

יפה לכל דבר, על אף בדיקה שנערכה על ידי לעיל  32.1כוחו של המפקח לפי סעיף קטן  .40.2
 המפקח ועל אף כל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולמלאכה האמורים.

כל אחד  הא רשאיי, לעיל 32.1 הוראות המפקח לפי סעיף קטןלא מילא הקבלן אחר  .40.3
לבצעה על חשבון הקבלן, והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע  מיחידי המזמין

ממנו לגבותן או לנכותן מכל סכום שיגיע  הא רשאיי ואותו יחיד המזמיןההוראה 
 מהקבלן בכל דרך אחרת.לגבותן  הא רשאיילקבלן בכל זמן שהוא, וכן 

 אחריות  .41

 כללי .41.1

בין לנזק לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, עפ"י דין " יהא אחראי הקבלן" .41.1.1
ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד, כתוצאה  מזמין"ולכל נזק אחר שייגרם ל"ממון 

דתו מביצוע עבו ", הנובע, בין במישרין ובין בעקיפין,הקבלןממעשה או מחדל מצד "
ובין לאחר מכן, בין אם נגרם על ידו בין  תקופת החוזהבין במהלך  עפ"י חוזה זה,

 אם נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו.

הוראות סעיף זה על כל תתי סעיפיו יחולו לגבי כל אחד מיחידי המזמין ללא תלות  .41.1.2
זה לא יחייב את יחיד  באחר. ויתור של מי מיחידי המזמין על זכותו לפי סעיף

 המזמין האחר ולהפך.

 אחריות לעבודה .41.2
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עבודות, כל אחד מסוגי המיום מתן צו התחלת עבודה ועד למתן תעודת השלמה ל .41.2.1
, יהא הקבלן אחראי לשמירת עבור כל אחד מסוגי העבודות הבדקולמשך כל תקופת 

הם. אתר העבודה והעבודה, לרבות המבנים הארעיים שהוקמו עליו ולהשגחה עלי
בכל מקרה של נזק לעבודות ו/או לאתר העבודה מסיבה כלשהי לרבות, ומבלי לגרוע 
מכלליות האמור, כתוצאה משטפונות, רוחות, סערות, שלגים וכיו"ב יהא על הקבלן 
לתקן את הנזק על חשבונו, ובמהירות המרבית, ולהביא לידי כך שעם השלמתה 

והמתאימות בכל  המזמיןות רצון תהיה העבודה במצב תקין וראוי לשימוש ולשביע
פרטיהן להוראות החוזה. הוראות הסעיף תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי 
הקבלן ו/או קבלני משנה ו/או עובדיהם ו/או צד שלישי כלשהו תוך כדי ביצוע 

 .עבודות תיקון ובדק על ידם בתקופת הבדק

ה ו/או אובדן ו/או לכל נזק ו/או תקל המזמיןהקבלן יהיה אחראי בלעדית כלפי  .41.2.2
קלקול שיגרמו לחומרים ו/או לציוד ו/או לעבודות, בין שהנזק או הקלקול נגרמו 

ו/או את  המזמיןבאקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש, והוא פוטר את 
, מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק לגוף או עובדיו ו/או כל אדם הנמצא בשרותו

 לרכוש, כאמור.

ותאור  בדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוגראי בלעדית לכל אוהקבלן יהיה אח .41.2.3
ו/או עובדיו ו/או  המזמיןהנמצא בשימוש בקשר עם ביצוע העבודות הוא פוטר את 

 , מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק לגוף או לרכוש, כאמור.כל אדם הנמצא בשרותו

לקבל  המזמין ירשאי וזכאבכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לנזקים על פי פרק זה,  .41.2.4
עבור נזקים שלא תוקנו מאת הקבלן, לפי דרישה ראשונה בכתב, פיצוים מלאים  

המוחלט  החליט לפי שיקול דעתו המזמיןשו/או עבור נזקים  המזמין במועד שקבע
שלא יתוקנו ו/או שאינם ניתנים לתיקון, והכל בסכום או בסכומים שיקבעו על ידי 

  ובלתי ניתנות לערעור. תהיינה סופיותוקביעותיו  המזמין

 אחריות לגוף או לרכוש .41.3

הקבלן יהיה אחראי בלעדי לכל נזק ו/או אבדן ו/או חבלה ו/או תאונה מכל מין וסוג  .41.3.1
כל אחד שהוא, לרבות נזק גוף ו/או רכוש אשר יגרמו לכל אדם ו/או אגוד, לרבות 

האחרים ו/או ו/או לכל רשות עירונית או ממשלתית ו/או לקבלנים  המזמיןמיחידי 
לכל מבנה המצוי באתר העבודה ו/או כל מבנה המצוי מחוץ לאתר העבודה ו/או לכל 
צד שלישי אחר ו/או לרכושם של כל אחד מאלה, כתוצאה ישירה ו/או עקיפה 
מביצוע העבודה על ידי הקבלן  ו/או על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני משנה 

מעשה לרבות מחדל של הקבלן ו/או עובדיו המועסקים על ידו ו/או כתוצאה מכל 
ו/או שלוחיו ו/או קבלני המשנה שלו, בין בתקופת ביצוע העבודה ובין בתקופת 

. הקבלן ישא בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או לגבי כל אחד מסוגי העבודות הבדק
תשלום ו/או הוצאה אחרת מסוג כל שהוא שיוטלו ו/או יחולו עקב כל מעשה ו/או 

מור ו/או כתוצאה מהם. כן יהיה הקבלן אחראי לכל נזק אחר במידה מחדל כא

כל דין שאחריות כזאת מוטלת על הקבלן על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או לפי 
ו/או לכל צד שלישי במהלך ביצוע העבודות  מזמיןאחר לנזקים שייגרמו כאמורל

 .עבור כל אחד מסוגי העבודות ולרבות בתקופת הבדק

לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר  יהא רשאי מיחידי המזמיןכל אחד  .41.3.2
יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן ו/או מי מטעמו בגין נזק או אובדן, כאמור, עד אשר 

 .יחידי המזמיןייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון 
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מזמין יחויב כל אחד מיחידי המזמין על כל סכום שאותו יחיד ההקבלן ישפה את  .41.3.3
ו/או על  1להם אחראי הקבלן על פי סעיף קטן  שלם, בגין נזק או אובדןלשלם, או שי

כל אחד מיחידי פי כל דין לרבות בגין ההוצאות המשפטיות השונות. כאמור, 
היה רשאי לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה המזמין י

זק או אובדן, כאמור, עד אשר תיושבנה תביעות כנגד הקבלן ו/או מי מטעמו בגין נ
מסר לקבלן י, בכפוף לכך שתיחיד המזמיןאלו באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון 

 הודעה על תביעה ו/או על דרישה כאמור לעיל ותינתן לו אפשרות להתגונן מפניה.

ה עקב שגיא הקבלן ישפה ו/או יפצה כל אחד מיחידי המזמין בגין כל נזק שיגרם לו .41.3.4
מקצועית של הקבלן ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב שימוש 
בחומרים או אביזרים לקויים. אחריותו של הקבלן תחול גם לגבי כל מקרה של 

 רשלנות שיתגלה לאחר תום תקופת החוזה.

 אחריות מקצועית .41.4

 בגין כל נזק שיגרם למזמין כתוצאה משגיאההקבלן יפצה כל אחד מיחידי המזמין  .41.4.1
מקצועית ו/או רשלנות ו/או הזנחת חובתו המקצועית הוא או מי מטעמו ו/או 

 משימוש בחומרים או באביזרים לקויים או מטיב לקוי.

אחריותו של הקבלן כאמור לעיל, תחול גם לגבי מקרה של רשלנות מקצועית  .41.4.2
שתתגלה לאחר סיום תקופת החוזה ותחול על כל פעולה שבוצעה או היתה אמור 

ל ידי הקבלן או על ידי קבלני המשנה מטעמו, או על ידי מי מעובדיו ו/או להתבצע ע
 שליחיו.

 אחריות לנזק סביבתי .41.5

הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות ובכל תקופת החוזה לא תהיה פגיעה שלא  .41.5.1
לצורך באיכות הסביבה ו/או בנוחות הציבור, ולא תהא כל הפרעה שלא לצורך 

זקה של כל אדם בכביש, דרך, שביל או הרכוש ציבורי בזכות השימוש, המעבר וההח
 כלשהו, והוא ינקוט בכל אמצעים  הדרושים, כדי להבטיח את האמור לעיל.

כן יהיה הקבלן אחראי לכל נזק ו/או פגיעה ו/או קלקול שיגרם לכל כביש, דרך,  .41.5.2

שביל, מדרכה, וכן לרשת המים, הביוב, התעול, החשמל, הטלפון ו/או לכל תשתית 
"(, תוך כדי ביצוע העבודות, בין שהנזק תשתיותקעית או עילית אחרת )להלן: "קר

ו/או הפגיעה נגרמו באקראי ובין בשל מעשה או מחדל מצידו של הקבלן. הקבלן 
מתחייב לתקן את הנזק ו/או הפגיעה בתשתית כאמור, באחריותו ועל חשבונו, 

התשתית שניזוקה. אם  ולקבל את אישור הרשות המוסמכת על ובאופן היעיל ביותר
לשם ביצוע העבודות יהיה צורך להעביר תשתית כלשהי אל מחוץ לאתר, מתחייב 
הקבלן להעביר את התשתית בפיקוח נציג הרשות המוסמכת הרלוונטית, כגון: 
חברת חשמל, בזק, חברת מקורות, מע"צ וכיו"ב, ולנקוט בכל אמצעי ההגנה  

 כות הרלוונטיות.הדרושים, בהתאם להוראות הרשויות המוסמ

 אחריות לעובדים ולשלוחים .41.6

הקבלן יהיה אחראי לשלומם ולביטחונם של כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או  .41.6.1
הנמצאים בשרותו והוא מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין 
לעובד או לכל אדם אחר הנמצא בשרותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק 

 ך כדי ביצוע העבודות לרבות במהלך ביצוע התיקונים בתקופת הבדקכלשהם  תו
מאחריות כלפי עובדים  המזמין, והוא פוטר בזאת את עבור כל אחד מסוגי העבודות

המועסקים על ידו, לרבות נזק שנגרם לאדם המספק שירותים, חומרים או מוצרים, 
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והן של קבלני  קבלני משנה ועובדיהם, ספקים ועובדים עצמאיים הן של הקבלן
לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים  יהא רשאי המזמיןכל אחד מיחידי המשנה. 

אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או תאונה, כאמור, עד אשר ייושבו 
 .אותו יחיד המזמיןתביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון 

 -חויב לשלם כתוצאה מאי תשלום שיהקבלן ישפה כל אחד מיחידי המזמין בגין כל  .41.6.2
לשלם סכום כלשהו עקב  נדרש יחיד המזמין .1קיום התחייבותו שבסעיף קטן 

 במסגרת ביצוע העבודות, ישפה אותו מעשה או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו
הקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או אבדן, 

יחיד תביעות אלו באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון  כאמור, עד אשר תיושבנה
 . המזמין

 ביטוח .45

פי כל דין ו/או על פי האמור -מבלי לגרוע מאחריותו ו/או מהתחייבויותיו של הקבלן על .42.1

בחוזה זה, מתחייב הקבלן לערוך, לרכוש ולקיים, על חשבונו לפני מועד תחילת 

הצבת ציוד כלשהו באיזה מאתרי העבודות נשוא חוזה זה )להלן : "העבודות"( ו/או 

העבודה על ידו ו/או מטעמו ו/או עבורו )המוקדם מבין שני המועדים הנ"ל( ולמשך כל 

זמן ביצוען של העבודות וכן לעניין ביטוחי אחריות מקצועית וחבות המוצר כמפורט 

להלן, את הביטוחים המפורטים להלן, בהתאם לתנאים המפורטים בחוזה  45.4בסעיף 

)ב'(   3 –)א'( ו  3לנספחים לן: "התנאים המיוחדים לביטוחי הקבלן"( וכן זה )לה

)להלן: "אישורי החוזה חלק בלתי נפרד ממסמכי  יםלמסמכי המכרז והחוזה המהוו

שכולם יחד יקראו ביטוחי הקבלן"( אצל חברת ביטוח המורשית כדין לפעול בישראל )

 (:"ביטוחי הקבלן" -להלן

עבודות  בגין חברההעבור ביטוחים נפרדים קבלן יערוך ויקיים כי הומוסכם בזה מובהר  
ובנספחי  להלןבתנאים המפורטים  עבודות המים והביוב בגיןועבור התאגיד הפיתוח 

 .והחוזה המכרזהביטוח המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי 

 ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות  .45.3.3
 , פרק א' ביטוח העבודות .א

ו/או הציוד וכל רכוש אחר בבעלות , עבודותההמבטח במלוא ערכן את 

 חוזה זה נשואעבודות הקבלן בביצוען של ההקבלן המשמש את באחריות 

 , אחריות כלפי צד שלישיפרק ב' ביטוח  .ב

ל פי דין,  בקשר עם ביצוע העבודות בקשר עהמבטח את אחריותו של הקבלן 

 .עם חוזה זה

  חבות מעבידים פרק ג' .ג

על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או עפ"י  הקבלן את אחריותו של המבטח

 העובדים כל כלפי, 1280חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

 העבודות בביצוע בעקיפין או/ובמישרין  מטעמו או/ו ידו על המועסקים

 .ועובדיהם משנה קבלני, קבלנים לרבות זה חוזה עם בקשר

 יטוח אחריות מקצועית ב .45.3.5

בגין רשלנות  הקבלן על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שלאחריותו המבטח את 
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שהוגשה במשך תקופת הביטוח, בגין  מקצועית ו/או בשל הפרת חובה מקצועית
של הקבלן ו/או או מחדל רשלני ו/מעשה ב שמקורם כל פגיעה גופנית ו/או נזק

 . חוזה זה נשוא העבודות מנהליו ו/או עובדיו בקשר עם

חודשים  6הביטוח תכלול בין היתר תקופת גילוי של  מוסכם בזה כי פוליסת 
 לאחר תום תקופת הביטוח.

קבלן מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדין ה  
 .ותכלפיו בגין ביצוע העבוד

העתקים מפוליסת  לו להמציאמתחייב הקבלן בכתב  המזמיןל פי דרישת ע   
  הביטוח כאמור בסעיף זה.

  מוצרהוח חבות יטב .45.3.0

 ,1280 פגומים, התש"ם מוצריםלפי חוק האחריות  עלהמבטח את חבות הקבלן 
בגין פגיעה גופנית ו/או נזק אשר נגרמו עקב העבודות המבוצעות על ידי הקבלן 

 "(. המוצרבקשר עם חוזה זה )להלן: "

חודשים  6תכלול בין היתר, תקופת גילוי של  מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח  
 לאחר תום תקופת הביטוח.

חזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדין לה הקבלן מתחייב  
 . ותביצוע העבוד כלפיו בגין

פוליסת מ העתקים לו להמציאמתחייב הקבלן בכתב  המזמיןל פי דרישת ע  
 .ביטוח כאמור בסעיף זהה

 יטוח כלי רכב וציוד הנדסי:ב .45.3.4

  /אושבבעלותו ו ההנדסיקבלן מתחייב לבטח את כלי הרכב ו/או הציוד ה .א

השגחתו ו/או בשימושו לצורך ביצוע העבודות בביטוחי חובה כנדרש על פי ב
גין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב וכן בביטוח מקיף וביטוח בדין 

כלי קב השימוש בעאחריות כלפי צד שלישי בגין נזק לרכוש צד שלישי כלשהו 

בענף הביטוח למקרה ובמצטבר  יםהאחריות המקובל ותרכב, בגבולה
 .לתקופת הביטוח

בין  ,כוללהמו כן יערוך הקבלן ביטוח כל הסיכונים לציוד מכאני הנדסי כ .ב
כלפי צד שלישי כלשהו עקב השימוש על פי דין אחריות הקבלן לביטוח  ,היתר

ש"ח לתובע,  600,000סך של בהנדסי בגבול אחריות ו/או ציוד בציוד מכני 
למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. בביטוחים אלו יבוטלו כל החריגים 

 .הנוגעים לנזקים ישירים או עקיפים בקשר לביצוע עבודות קבלניות

מכאני  לציוד הסיכונים כל ביטוח שלא לערוך רשאי הקבלן כי מוסכם     .ג

א'  –( 1) א' בסעיפים האמור ואולם(  לעיל ב' 42.1.4 בסעיף )כמפורט  הנדסי
 לציוד נזק כל לגבי מאחריות יחול פטור מתן על הצהרה )ג'( 1( לנספח 4)

 .גינו"ב הביטוח נערך כאילו מכאני הנדסי

מען הסר ספק, מוסכם כי המונח "רכב" כולל מנופים, מלגזות, טרקטורים, ל .ד
 גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג.מחפרונים, מחפרים, 

לאמור לעיל, ומבלי לגרוע ממנו, מוסכם בזה כי הקבלן יבטח על חשבונו הוא בנוסף  .42.2

למשך כל זמן ביצוע העבודות את מכלול העבודות לרבות החומרים, הציוד, המתקנים 
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וכל רכוש אחר שהובא למקום העבודה לצורך ביצוע העבודות, במלוא ערכם מעת לעת 

 פי תנאי חוזה זה ו/או על פי כל דין.בפני כל נזק ו/או אבדן אשר הקבלן אחראי להם ל

ביטוחי אחריות כלפי צד שלישי וחבות מעבידים הנערכים על ידי הקבלן כאמור בסעיף  .42.3

זה, יכסו בין היתר גם את אחריותו של הקבלן בגין ו/או כלפי קבלנים וקבלני משנה  42

)בביטוח אחריות מעבידים ככל וייחשבו לעובדיו( ובנוסף )ומבלי לגרוע מהאמור( 

ברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ )להלן: החיורחבו ביטוחי הקבלן לשפות את 

או ו/"( התאגיד"( ו/או עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע"מ )להלן : "החברה"

בגין כל מעשה ו/או  /או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמםו הליהם ו/או עובדיהםמנ

 "(.יחידי המבוטחמחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו )להלן: "

תוקף את כל הביטוחים הנדרשים בקשר עם העבודות נשוא להחזיק ב הקבלן מתחייב .42.4

חוזה זה, במשך כל  התקופה בה יהיה חוזה זה בתוקף. עם זאת, את ביטוחי אחריות 

מקצועית וחבות המוצר על הקבלן להחזיק בתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות 

 יו.על פי הדין לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם חוזה זה על נספח

)א'( לעיל )פרק א' העבודות(, יכלול ויתור על  45.3.3סעיף ביטוח הקבלן הנערך על פי  .42.5

ו/או מנהליהם  התאגידו/או  החברהכל זכות תחלוף )שיבוב( של מבטחי הקבלן כלפי 

, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור /או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמםו ו/או עובדיהם

 בת אדם שגרם לנזק  בזדון. על זכות התחלוף לא יחול לטו

לסעיף  מוסכם בזה כי פוליסת האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הקבלן כפופה .42.6

"אחריות צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי 

 המבוטח.

)צד שלישי, חבות מעבידים, אחריות מקצועית וחבות פוליסות ביטוחי האחריות  .42.7

הנערכות על ידי הקבלן יכללו תנאי מיוחד לפיו הפוליסות כאמור יורחבו צר( המו

ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח  התאגידו/או  החברהלשפות את 

)למעט אחריותם המקצועית של מנהלי הפרויקטים והמפקחים  העבודות מטעמם

על מי מהם למעשי ו/או מחדלי  שתוטלבגין אחריות מטעמם של החברה ו/או התאגיד( 

 3 יםנספחביטוחי הקבלן  יהכול כמפורט באישור –הקבלן ו/או קבלני משנה מטעמו 

 .)ב'( 3 –( ו א')

החברה ו/או כמו כן יצוין בפוליסת אחריות הקבלן כלפי צד שלישי, במפורש, כי רכוש  .42.8

י הביטוח שבו פועל הקבלן, אשר לא בוטח או יכול היה להיות מבוטח על פ התאגיד

)א( לעיל בפרק א' ביטוח העבודות(, ייחשב כרכוש צד  42.1.1שנערך בהתאם לסעיף 

שלישי, לעניין ביטוח זה למעט אותו חלק של הרכוש שבו פועל הקבלן והנמצא 

בשליטתו הישירה והבלעדית של הקבלן. למען הסר כל ספק מוסכם ומוצהר כי רכוש 

ות בהם פועל הקבלן במסגרת ביצוע העבודות בעלי קרקע ו/או בעלי מבנים ו/או רשוי

יחשב גם כן כרכוש צד שלישי, בכפוף לאמור לעיל למעט אותו חלק של הרכוש שבו 

 פועל הקבלן והנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של הקבלן.

העבודות נשוא חוזה איזה מבמועד חתימת חוזה זה, כתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע  .42.2

הרלוונטי לעבודה  את אישור ביטוחי הקבלן תאגידול חברהלזה, הקבלן ימציא 
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כשהוא חתום כדין על ידי חברת הביטוח לחוזה בנוסח המצורף  המבועת עבור מי מהם

לכל אחד  מיםביטוחי הקבלן חתו ימקורי(. מוסכם בזה כי המצאת אישורה ונוסחב)

 כאמור לעיל מהווה תנאי יסודי לקיום החוזה.מיחידי המזמין 

, לא התאגידהחברה ובנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי  .42.10

העבודות נשוא איזה מיאוחר ממועד חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע 

הם ו/או ו/או מנהלי התאגידהחברה ו/או חוזה זה, מכתב הצהרה לפטור מאחריות 

 -בהתאם לנוסח "פטור מאחריות מם/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעו עובדיהם

)בנוסחו המקורי( כשהוא חתום כדין   )ג'( 3כנספח הצהרה", מצורף לחוזה זה ומסומן 

 על ידי הקבלן.

, לא התאגידהחברה ובנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי  .42.11

העבודות נשוא איזה מיאוחר ממועד חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע 

המצורף לחוזה לביצוע עבודות בחום בהתאם לנוסח חוזה זה, נספח תנאים מיוחדים 

 )בנוסחו המקורי( כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן. )ד'( 3כנספח זה ומסומן 

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת החוזה, ובמקרה בו העבודות  .42.12

עו על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן, מתחייב הקבלן נשוא חוזה זה או חלק מהן יבוצ

לדאוג כי בידי קבלן המשנה תהיינה פוליסות ביטוח בהתאם למפורט בחוזה זה לרבות 

)א'( ו  3 יםנספחעריכת ביטוחי הקבלן )לתנאים ולסכומים הנדרשים באישורי  בהתאם

 (.)ב'( 3 –

ו/או  החברהכלפי למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הקבלן הוא הנושא באחריות  .42.13

בגין  םו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמ םו/או עובדיה םו/או מנהליה התאגיד

מעשה או מחדל בביצוע העבודות נשוא חוזה זה, לרבות עבודות אשר יבוצעו על ידי 

ו/או  התאגידו/או  החברהקבלני המשנה, והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את 

בגין כל אובדן ו/או  ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם מנהליהם ו/או עובדיהם

נזק שייגרם למי מהם, במישרין ו/או בעקיפין, עקב העבודות שבוצעו על ידי מי מקבלני 

 באיזו מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו. המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה

ביטוחי הקבלן הנערכות הקבלן מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות  .42.14

לעיל ולעשות כל פעולה אשר יידרש לעשותה על ידי המבטח ו/או  45.3בסעיף כמפורט 

ו/או מנהל ו/או מפקח  ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם התאגידו/או  החברהעל ידי 

כדי לממש את זכויותיהם על פי תנאי הביטוח בעת הצורך, לרבות  העבודות מטעמם

ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל  התאגידו/או  החברההצטרפותו לתביעה של 

, ככל שהדבר אינו נוגד את אינטרס הקבלן, על פי ו/או מפקח העבודות מטעמם

 פוליסות הביטוח, אם יידרש לכך על ידם.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה ובנספחיו, מוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח  .42.15

לעיל )ביטוח על ידי הקבלן(,  45.3לסעיף בגין איזה מהביטוחים הנערכים בהתאם 

מתחייב הקבלן לפנות באופן מיידי לחברת הבטוח ולהודיע לה על קרות האירוע ולדאוג 

אתר לבדיקת הנזק. מובהר כי על הקבלן לפעול כי נציג חברת הבטוח יגיע ללא דיחוי ל
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על פי הוראות נציג חברת הבטוח ולסייע לו ככל הנדרש, לרבות להעביר לו כל מידע 

 שידרוש.

בנוסף לאמור לעיל, הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות שתידרשנה להשבת המצב  .42.16

קבלן לקדמותו מייד לאחר קרות מקרה הביטוח לרבות פינוי פסולת והריסות. ה

/או מתחייב לשאת בכל ההוצאות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו והחברה ו

חברת למי מהן בהתאמה, התאגיד מתחייבים להעביר אל הקבלן את הסכום שתשלם 

הביטוח בגין הנזק, וסכום זה בלבד. למען הסר ספק מובהר כי הקבלן יישא בכל 

)לרבות ההשתתפות  ההוצאות מעבר לסכום האמור שיועבר על ידי חברת הבטוח

התאגיד לא יהיו חייבים לקבלן /או (  וכי החברה והנקובה בפוליסות הביטוח העצמית

 כל תשלום לכיסוי ההוצאות כאמור.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן בהסכם זה, מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח על  .42.17

חברה או ל, ישולמו פי פרק א' בפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות, בגין נזקי רכוש

הורה אחרת בכתב למבטח.  מי מהם, אלא אם )בהתאמה לפי נסיבות האירוע( תאגידל

מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול הוראה מתאימה לעניין זה. תיקן הקבלן בעצמו 

נזק המכוסה לפי פוליסת הביטוח כאמור,  בשלמותו, לשביעות רצון מנהל העבודה ו/או 

תשלום  התאגידהחברה ו/או ממ, או שטרם קיבל התאגידאו החברה המפקח מטעם 

להורות למבטח  ביחד ולחוד התאגידים החברה ועבור העבודה שניזוקה , מתחייב

בכתב על תשלום תגמולי הביטוח ישירות לידי הקבלן עד לסכום הדרוש לשם קימום 

 האבדן או הנזק.

זו מהפוליסות המפורטות בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בקרות אירוע המחיל אי .42.18

ולתאגיד )בהתאמה ולפי נסיבות  לעיל יודיע הקבלן על כך בכתב לחברה 45.3בסעיף 

ו/או מי  החברה ו/או התאגיד. הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם המבטח ו/או האירוע(

מטעמם בכל הדרוש למימוש זכויות על פי הפוליסה ככל שהדבר אינו נוגד את אינטרס 

לנהל המשא  םו/או מי מטעמ החברה ו/או התאגידהקבלן, וזאת מבלי לגרוע מזכויות 

 .ם, ביחד ו/או לחוד בהתאם להחלטתםומתן בעצמ

נזק לעבודות, על  מבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה לעיל ולהלן מוסכם כי בכל מקרה של .42.12

הקבלן מוטלת החובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו על ידי שמאי מטעם חברת 

 ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם. החברה ו/או התאגידהביטוח ו/או 

 החברההפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות  .42.20

, בדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמםו/או מנהליהם ו/או עו התאגידו/או 

ו/או למנהליהם ו/או  לתאגידו/או  לחברהיהא הקבלן אחראי לנזקים שיגרמו 

, באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו לעובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם

כל תביעות  ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפיהם והוא יהא מנוע מלהעלות כל 

 ענה, כאמור.ט

ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או  התאגידו/או  החברהכל מחלוקת בין הקבלן לבין  .42.21

בדבר עלות תיקון נזקים מבוטחים שאירעו במהלך מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם 

 העבודות תוכרע על פי דו"ח השמאי אשר יבדוק את הנזקים מטעם חברת הביטוח.
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ו/או  החברהל ולהלן, הקבלן יהיה אחראי לשפות את כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעי .42.22

באופן  ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם התאגיד

מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי 

ו ו/או קיום של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הקבלן ו/או מנהלי

 העובדים המועסקים על ידו ו/או קבלני משנה מטעמו.

ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו הינם ראשוניים וקודמים לכל בטוח אשר  .42.23

וכי מבטחי הקבלן מוותרים על כל טענה ו/או דרישה  התאגידו/או  החברהנערך על ידי 

, לרבות כל טענה או זכות המפורטים  בסעיף התאגידו/או  החברהבדבר שיתוף ביטוחי 

ולרבות כל טענה של "ביטוח כפל" כלפי  1281 –לחוק חוזה הביטוח התשמ"א  52

 םוכלפי מבטחיה. התאגידו/או  החברה

( )ב'( 3 –)א'( ו  3 יםנספחאישור ביטוחי הקבלן ) יביטוחי הקבלן הנערכים על פי נספח .42.24

רשאי לבטלם ו/או לצמצם את היקפם ו/או יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו 

לשנותם לרעה במשך תקופת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה )להלן: "תקופת הביטוח"(, 

ולקבלן, הודעה בכתב,  באמצעות דואר רשום,  , לתאגידאלא אם כן תישלח לחברה

יום מראש על כוונתו לעשות זאת. וכי לא יהיה תוקף לביטול ו/או  (23שישים )

ו/או מנהליהם ו/או  התאגידו/או  החברהו/או לשינוי לרעה  שכאלו לגבי  לצמצום

אם לא נשלחה הודעה בכתב כאמור עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם 

 הימים ממועד משלוח ההודעה. (23שישים )לעיל ובטרם חלוף 

קבלן כי מי מביטוחי ה ולתאגיד לחברה, לקבלןבכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע  .42.25

לעיל, מתחייב הקבלן לערוך את  45.54בסעיף עומד להיות מצומצם או מבוטל, כאמור 

אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד  לחברה ולתאגידאותו הביטוח מחדש ולהמציא 

 .לעילהצמצום או או השינוי לרעה או ביטול הביטוח כאמור 

ו/או  החברהביעה כנגד הקבלן מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או ת .42.26

בגין  ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם התאגיד

נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו, או שהיה זכאי לשיפוי בגינו על פי הביטוחים שנערכו לפי 

(, )ב'( 3 –)א'( ו  3 יםנספחעריכת ביטוחי הקבלן )י)ביטוח העבודות( לאישור  1סעיף 

 בהתאם לנדרשו/או הפרת תנאי מתנאי איזו מהפוליסות הנ"ל ו/או ביטוח חסר ו/או 

ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם  התאגידו/או  החברהבחוזה זה והוא פוטר בזאת את 

מכל אחריות לנזק כאמור לרבות בגין  ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם

מור לעיל בדבר פטור מאחריות, ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה,. ובלבד שהא

 אדם שגרם לנזק בזדון. לא יחול לטובת

האמור בחוזה זה לעיל ולהלן יוסיף )ולא יגרע( על כל הוראה אחרת מוסכם בזה כי  .42.27

ו/או מנהליהם ו/או  התאגידו/או  החברהבחוזה זה בדבר פטור מאחריות כלפי 

 כל ספק מובהר כילמען הסר . עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם

זה מתייחס לנזקים הנעוצים בביצוע העבודות נושא חוזה זה על  45.52האמור בסעיף 

 ידי הקבלן ו/או כל מי מטעמו.
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מוסכם בזה במפורש, כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, המצאתם ו/או בשינויים, כדי  .42.28

ו/או להוות אישור  החברה ו/או התאגיד ו/או על מי מטעמםלהטיל אחריות כלשהי על 

בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם אחריותו של הקבלן על פי חוזה זה או על פי 

 כל דין. 

( ימים ממועד תום תקופת איזה מביטוחי הקבלן, מתחייב שבעה) 7 -לא יאוחר מ .42.22

לעיל, בגין  45.2בסעיף הקבלן לחזור ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח כאמור 

הארכת תוקפם לתקופה נוספת, הקבלן מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי 

הקבלן, במועדים הנקובים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד הינו מחויב לערוך ביטוח על פי 

 החוזה על נספחיו. 

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור עריכת ביטוח" חתום כדין )נוסח מקורי(  .42.30

והצהרות חתומות על ידי הקבלן, כאמור  ,45.52  -ו 45.52 45.2סעיפים כאמור ב

לעיל, מהווים תנאי מתלה ומקדים ובהעדר קיום אישור ו/או  45.33 -ו 45.33בסעיפים 

יהיו רשאים )ביחד  והחברה ו/או התאגיד, בהתאמה,הצהרות כאמור בהתאם לחוזה, 

וע העבודות נשוא חוזה זה, וזאת למנוע מן הקבלן תחילת ו/או המשך ביצ ו/או לחוד(

 עפ"י החוזה או הדין. ו/או לתאגיד בנוסף לכל סעד השמור לחברה

)א'( ו  3 יםנספחאישור ביטוח העבודות )נספחי מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת  .42.31

, כדי להוות אישור בדבר התאמתם של םו/או אי בדיקת ם( ו/או בבדיקת)ב'( 3 –

ם, תוקפם, היקפם או היעדרם ו/או כדי לגרוע מאחריותו ביטוחי הקבלן למוסכם, טיב

ו/או מנהליהם ו/או  התאגידו/או  החברהשל הקבלן או כדי להטיל אחריות כלשהי על  

 .עובדיהם ו/או על מי מהבאים מטעמם

למען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישור הבטוח והצהרות הקבלן במועד כאמור  .42.32

פי חוזה זה, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות -הקבלן עללעיל לא תפגע בהתחייבויות 

האמור, לביצוע כל תשלום שחל על הקבלן, והקבלן מתחייב לקיים את כל 

התחייבויותיו נשוא החוזה גם אם יימנעו ממנו ביצוע עבודות ו/או הכנסת רכוש ו/או 

ציוד לאתר בשל אי הצגת האישורים במועד. בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת 

יטוחים הנ"ל על ידי הקבלן כדי לצמצם או לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבות הקבלן הב

 בהתאם לחוזה זה.

באישור  3סעיף פי -הקבלן מתחייב לעדכן את סכום הבטוח בגין הבטוח הנערך על .42.33

(, מעת לעת, כדי שישקף תמיד את מלוא השווי של א' 3נספח ) עריכת ביטוחי הקבלן

 ו/או הציוד ו/או החומרים המבוטחים בקשר חוזה זה. העבודות ו/או הרכוש איזה מ

למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי  .42.34

הביטוח המתחייבים מן האמור בחוזה זה ובאישור עריכת הביטוח, הינם דרישה 

מינימאלית המוטלת על הקבלן, ועל הקבלן לבחון את חשיפתו לנזקים ולחבויות 

לקבוע את סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח בהתאם. הקבלן ו

מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי 

בכל הקשור ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם  התאגידו/או  החברה

 הביטוח המינימאליים כאמור.לסכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי 
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רשאים )אך לא חייבים( לבדוק את אישורי  םו/או מי מטעמ התאגידו/או  החברה .42.35

הבטוח שיומצאו על ידי הקבלן כאמור לעיל והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון 

שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויות הקבלן כאמור בסעיף הביטוח לחוזה זה על 

 נספחיו.

 םו/או מי מטעמ התאגידו/או  החברהצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של הקבלן מ .42.36

ביחס לאישורי הבטוח וזכותם לבדוק ולהורות על תיקון אישור ביטוחי הקבלן כמפורט 

כל ו/או מי מטעמם  התאגידו/או  החברהלעיל ו/או פוליסות הקבלן, אינה מטילה על 

ור, טיבם, היקפם, ותוקפם, או חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לביטוחים כאמ

לגבי העדרם של ביטוחי הקבלן ואין בה כדי לגרוע מכל חבות שהיא המוטלת על הקבלן 

 נשוא חוזה זה ונשוא כל דין.

הקבלן מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי  .42.37

ו/או להפקיע את  הביטוח במלואם ובמועדם, לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם

בכתב, אישורים על תשלומי דמי הביטוח,  המזמיןתוקף הביטוחים ולהמציא, לבקשת 

לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הקבלן תהיינה בתוקף במשך כל תקופת העבודות 

 נשוא חוזה זה ו/או התחייבותו על פי החוזה על נספחיו. 

נקבע בביטוחי הקבלן כי הפרה ו/או בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור,  .42.38

אי קיום בתום לב של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הקבלן ו/או מנהליו 

ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או  התאגידו/או  החברהו/או עובדיו לא יפגעו בזכויות 

 לקבלת שיפוי ו/או פיצוי על פי ביטוחים אלו. מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם

לא ביצע ו/או לא קיים הקבלן את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי חוזה זה  .42.32

, ומבלי לפגוע ביםאך לא חיי, החברה ו/או התאגיד רשאים יהיו, במלואם או בחלקם

במלואם או בחלקם לפי חוזה זה או על פי דין, לערוך את הביטוחים  מי מהם בזכויות

שהחברה ו/או התאגיד, תחתיו ולשלם את דמי הביטוח על חשבונו של הקבלן. ובלבד 

יום מראש  14לעשות כן  ו ביחד ו/או לחוד לקבלן על כוונת מי מהםהודיע בהתאמה, 

בתשלומו כאמור יוחזר  ואו התחייב מושיל שהחברה ו/או התאגידובכתב. כל סכום 

. לחילופין של מי מהם הראשונה ושתעל פי דרי ו/או לתאגיד, בהתאמה מיד לחברה

ם, רשאי החברה ו/או התאגיד  תיהיועל פי סעיף זה,  המזמיןומבלי לפגוע בזכויות 

לקבלן  ממי מהםלנכות סכומים אלו מכל סכום שיגיע  בהתאמה ובהתאם לנסיבות,

ששלחו ביחד לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת ובלבד  םרשאי יהיובכל זמן שהוא וכן 

 יום מראש. 14לקבלן הודעה בכתב של  בהתאם לנסיבות, ו/או לחוד

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע החוזה  .42.40

מתחייב הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח 

בעיקר אך בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ו

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופן שכל עובדיו ושליחיו שיועסקו בביצוע 

העבודות נשוא חוזה זה, באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע 

 העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.
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הקבלן למלא אחר כל בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, מתחייב  .42.41

דרישות והוראות פקודת התעבורה ו/או חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים 

)הפלת"ד( וכל הצווים, התקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר, אך 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל העובדים שיועסקו בביצוע העבודות 

עסקו באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל נשוא חוזה זה, לרבות אלה שיו

תקופת חוזה זה, מורשים לנהוג ברכב מנועי על פי החוקים הנ"ל וכל הוראות חוק אחר 

 בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה זה, מתחייב הקבלן לקיים את כל  .42.42

עבודה וכן את כל הוראות מכבי האש ו/או הוראות החוקים והתקנות בדבר בטיחות ב

 כל רשות אחרת בדבר אמצעי זהירות ומניעת נזקים אותם יש לקיים באתר העבודות.

ו/או מנהליהם ו/או  התאגידו/או  החברהביטוחי הקבלן יכללו סעיף לפיו זכותם של  .42.43

 על פי הביטוחים הנ"ל לקבלת שיפוי עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם

ו/או פיצוי לא תיפגע עקב העדר רישוי ו/או אישורים מתאימים מאת הרשויות או 

למעט במקרה בו העדר הרישוי ו/או האישור הינו הסיבה הגופים המתאימים. 

 .הקרובה לנזק

ו/או מנהל ו/או  החברה ו/או התאגידהקבלן מתחייב לקיים על חשבונו את כל דרישות  .42.44

ם בכל הקשור להגנה על העבודות בשלבי ביצוען ו/או המבטחי םמפקח העבודות מטעמ

ו/או לאחר 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  .42.45

 ביצוע העבודות.

בלן כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו ו/או בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הק .42.46

לאחר מסירתן, לקיים במלואן את כל דרישות הגופים ו/או החברות בעלי הזכות 

במקרקעין בהם מתבצעות העבודות נשוא חוזה זה ולהשיג את אישורם לביצוע 

. החברה ו/או התאגידהעבודות לרבות על פי הסכמים שנחתמו בין מי מהם לבין 

 להעביר אל הקבלן כל מסמך התחייבות כנ"ל. תחייבים ביחד ולחודהחברה והץאגיד  מ

למען הסר כל ספק מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום דמי הביטוח בגין  .42.47

זה )ביטוחי הקבלן( וההשתתפויות העצמיות בכל  45הביטוחים הנערכים על פי סעיף 

ת על ידו יחולו על מקרה נזק ו/או תביעה כנגד המבטח על פי פוליסות הביטוח הנערכו

 .החברה ו/או התאגיד ו/או על מי מטעמםהקבלן בלבד, ובכל מקרה לא על 

זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של  45מובהר בזאת כי כל הוראה בסעיף  .42.48

הוראות החוזה בדבר אחריותו הבלעדית של הקבלן לנזקים באם יגרמו כאמור 

 ן.בסעיפים אחרים בחוזה זה ו/או על פי הדי

בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי  .42.42

יהיה  החברה ו/או התאגיד, ביחד ו/או לחוד ובהתאם לנסיבות והחלטת כול אחד מהם

לעכב כל סכום לו הינו זכאי על פי תנאי סעיף זה )סעיף ביטוח( מהתמורה  רשאי

ובתנאי שהגורם  ודות בקשר עם חוזה זה.העומדת לזכות הקבלן בכל הקשור בעב
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)שבעה( ימים מראש. מוסכם בזה על החברה ו/או  7המעכב הודיע על כך לקבלן, בכתב, 

התאגיד כי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישוב התביעה בהתאם למוסכם על 

החברה והתאגיד, יושב לקבלן הסכום המעוכב בניכוי הוצאות שנגרמו לחברה ולתאגיד 

 באם נגרמו( בקשר עם התביעה לתגמולי הביטוח,)

זה )ביטוח(,  45מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת הוראות סעיף  .42.50

 כולן או חלקן, מהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

 ביצוע וערבות בדק ערבות .40

נשוא הפיתוח ביצוע עבודות בתחום כלפי החברה להבטחת קיום כל התחייבויותיו  .43.1
צמודה, במעמד חתימתו על הסכם זה, ערבות בנקאית  לחברההסכם זה, ימציא הקבלן 

עבודות  מהיקףאחוז( חמישה ) 5%-השווה לבסך כספי בלתי מותנית ואוטונומית 

.  2 "( עפ"י הנוסח המצורף להסכם זה כנספחלחברה ערבות הביצוע)להלן: "הפיתוח 
או עד  יום לאחר סיומה 20ועד ת ההסכם ערבות הביצוע תהיה בתוקף לאורך כל תקופ

 .המתבצעות מכוח הסכם זה, עפ"י המאוחר מביניהםהפיתוח גמר כל העבודות 

המים ביצוע עבודות בתחום כלפי התאגיד להבטחת קיום כל התחייבויותיו  ,בנוסף .43.2
במעמד חתימתו על הסכם זה, ערבות תאגיד נשוא הסכם זה, ימציא הקבלן לוהביוב 
מהיקף עבודות אחוז( עשרה ) 10%בגובה בלתי מותנית ואוטונומית  צמודה, בנקאית

"( עפ"י הנוסח המצורף להסכם זה לתאגיד ערבות הביצוע)להלן: " המים והביוב
יום לאחר  20ועד ערבות הביצוע תהיה בתוקף לאורך כל תקופת ההסכם .  2 כנספח
וח הסכם זה, עפ"י המתבצעות מכהמים והביוב או עד גמר כל העבודות  סיומה

 .המאוחר מביניהם

וערבות הביצוע לתאגיד יהיו נפרדות ובלתי תלויות,  לחברהמובהר כי ערבות הביצוע  .43.3
 החברהתהיה לפקודת  לחברהערבות הביצוע  –והן יופקדו בידי כל יחידי המזמין 

 , וערבות הביצוע לתאגיד תהיה לפקודת התאגיד ותופקד בידיו.הותופקד ביד

ובהתקיים התנאים הנקובים לעיל,  42.2-ו 42.1בסעיפים בתום התקופה האמורה  .43.4

בלתי וישיב כל אחד מיחידי המזמין, באופן נפרד להלן,  42.8-ו 42.7 בסעיפים קטנים
של כל  הכללית ו, וזאת מבלי לגרוע מסמכותשהופקדה בידיו את ערבות הביצועתלוי, 

להלן, ומבלי לגרוע  42.6כמפורט בס"ק  לחילוט הערבותבנפרד  ןאחד מיחידי המזמי
 .ח כל דין או הסכםומכ מיחידי המזמיןמכל סעד או תרופה הקיימים 

, כקבוע על פי מדד הבסיס המחירים לצרכןצמוד למדד  הערבות הביצוע יהי םסכו .43.5
 .להלן 2בנספח 

יחיד ע"י  וימים מדרישת 7ניתנת למימוש תוך  תהא כל אחד מערבויות הביצוע .43.6
יחליט, עפ"י שיקול  כל אחד מיחידי המזמין ללא הגבלות ו/או התניות כלשהן., המזמין

   דעתו הבלעדי, אם יש מקום לממש הערבות, כולה או מקצתה.

 :החברהידי תוחזר לקבלן, כאשר יומצאו המסמכים הבאים ל לחברה ערבות הביצוע .43.7
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 המאושרבסכום החשבון הסופי החשבון הסופי וחשבונית המס  .א
 ;עבור עבודות הפיתוח לתשלום

 ;של עבודות הפיתוח השלמההעתק מתעודת  .ב

, להבטחת התחייבויות הקבלן החברהלפקודת  ערבות בנקאית חדשה .ג
 12 -, אשר תוקפה יהיה לעבור עבודות הפיתוח בתקופת הבדק

, ושיעורה עבור עבודות הפיתוח השלמהחודשים מיום מתן תעודת ה
ערבות )להלן: " החברהע"י  מן החשבון הסופי המצטבר המאושר 5%

יהיו על פי נוסח כתב  לחברהתנאי ערבות הבדק  ."(לחברה בדק
 להסכם זה. א' 5כנספח הערבות המצורף 

 :התאגידידי תוחזר לקבלן, כאשר יומצאו המסמכים הבאים ל לתאגיד ערבות הביצוע .43.8

 לתשלום המאושרבסכום החשבון הסופי החשבון הסופי וחשבונית המס  .א
 ;עבור עבודות המים והביוב

 ;עבור עבודות המים והביוב השלמההעתק מתעודת  .ב

 

 

 

 

, להבטחת התחייבויות הקבלן לפקודת התאגיד ערבות בנקאית חדשה .ג
חודשים  12 -, אשר תוקפה יהיה לשל עבודות המים והביוב בתקופת הבדק

מן  5%, ושיעורה לעבודות המים והביוב השלמהמיום מתן תעודת ה
ערבות )להלן: " כולל מע"מ התאגידע"י  הסופי המצטבר המאושר החשבון

תנאי ערבות הבדק יהיו על פי נוסח כתב הערבות המצורף  ."(לתאגיד בדק
 להסכם זה. א' 5כנספח 

וערבות הבדק לתאגיד יהיו נפרדות ובלתי תלויות, והן  החברמובהר כי ערבות הבדק ל .43.2
ותופקד  חברההתהיה לפקודת  חברהערבות הבדק ל –יופקדו בידי כל יחידי המזמין 

 בידו, וערבות הבדק לתאגיד תהיה לפקודת התאגיד ותופקד בידיו.

 הוארכה תקופת הסכם זה: .43.10

שהופקדה  לעדכן את גובה ערבות הביצועכל אחד מיחידי המזמין  רשאי .א
את הערבות  ו, ולדרוש מן הקבלן למסור לידיו, לפי שיקול דעתבידו

 המעודכנת.

לפני  ימים 7עד את הערבות המעודכנת  לאותו יחיד המזמיןבלן ימציא הק .ב
 תום תוקפה של ערבות הביצוע כאמור בס"ק א' לעיל.

את  לקבלן יחיד המזמיןחזיר ינגד מסירתה של הערבות המעודכנת כ .ג
. לא נמסרה הערבות המעודכנת ובות הביצוע הקודמת אשר מצויה בידער

את ערבות הביצוע לחלט  המזמין כל אחד מיחידיע"י הקבלן, רשאי 
הכללית לחילוט ערבות  ו, וזאת מבלי לגרוע מסמכותוהקודמת שביד

 ליחיד המזמיןכאמור לעיל, ומבלי לגרוע מכל סעד או תרופה הקיימים 
   מכח כל דין או הסכם.

 ביטול ההסכם ותוצאותיו .44
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מיידית  הא רשאי לבטל את ההסכםי המזמיןכל אחד מיחידי מוסכם בין הצדדים כי  .44.1
 מקרים הבאים:קרות כל אחד מהב

הינו ו במידה -כל דין, ו/או הוכרז כפושט רגל, או  חמכומונה לקבלן כונס נכסים  .א
 ניתן לגביו צו פירוק. -תאגיד 

נגד הקבלן או מי ממנהליו נפתחה חקירה פלילית או הוגש נגדו כתב אישום, או  .ב
 עבירה שיש עימה קלון.הורשע בנוגע למעשים שהרשעה לגביהם הינה בבחינת 

 הקבלן או מי מטעמו נתפס או נחשד בגניבה, בלקיחת שוחד, או בכל מעשה מרמה. .ג

כי הקבלן אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה בריאותית,  למזמיןהוכח  .ד
 כספית, טכנית, או מכל סיבה אחרת.

שעות ממועד  48הקבלן הפר את ההסכם הפרה יסודית ולא תיקן אותה בתוך  .ה
 על כך בכתב. המזמיןבלת הודעת ק

 להלן. 42הפרה יסודית משמעה הפרת אחד או יותר מן הסעיפים המנויים בסעיף  .ו

 הוכרז פושט רגל או מונה לו כונס הקבלן הינו שותפות ואחד מן השותפים נפטר או .ז
 נכסים או הוכרז פסול דין וזאת אף אם השותפות לא פורקה. 

ים לעיל כעילות ביטול ההסכם בבחינת רשימה מובהר בזאת, כי אין המקרים המנוי
כל עילה שבדין,  חמכולבטל ההסכם  המזמיןסגורה, וכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות 

 ובכלל זה לבטל ההסכם עקב הפרתו על ידי הקבלן.

על אף האמור לעיל, מוסכם בזאת כי החברה תהא רשאית לבטל את התקשרותה עם  .44.2
הקבלן בכל הנוגע לעבודות הפיתוח באופן נפרד ובלתי תלוי מהתחייבויות התאגיד, 

ובהתאם התאגיד יהא רשאי לבטל את התקשרותו עם הקבלן בכל הנוגע לעבודות 
ברה. בוטל ההסכם עם אחד המים והביוב באופן נפרד ובלתי תלוי מהתחייבויות הח

 תבוטל ההתקשרות לגבי עבודות הקבלן כלפיו בלבד. –מיחידי המזמין 

ח כל דין או הסכם, תחולנה ובכל מקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל ו/או מכ .44.3
 ההוראות הבאות:

מטעמו לא יפגעו, כל אלה  תוהביטחונושל הקבלן  , חובותיוהמזמיןשל  וזכויותי .א
 , כאילו לא בוטל ההסכם.שארו בתוקפם המלאיי

וכל לחלט את ערבות הקבלן ו/או לדרוש את תשלומי הביטוחים למטרת י המזמין .ב
 השלמת האמור בהסכם זה.

וזאת  וטלטלין השייכים לקבלן והמצויים ברשותיכל מ והא רשאי לעכב בידי המזמין .ג
 ח ההסכם.ועד מילוי מלוא מחויבויותיו מכ

 למזמיןהאמור בסעיף זה אינו בא על מנת לגרוע מסעדים נוספים או חלופיים המגיעים 
 עפ"י כל דין או הסכם.

לקבלן על ביטול ההסכם מחמת הפרתו ע"י הקבלן או מי מיחידיו המזמין  הודיע .44.4
 העבודותולרבות עפ"י האמור  לעיל, יהא הקבלן זכאי לקבל אך ורק תשלומים בגין 

וזאת מאת כל אחד מיחידי  כאמור המזמיןבפועל עד להודעת אשר בוצעו על ידו 
, וזאת בניכוי כל ההוצאות והנזקים המזמין בנפרד בשים לב למהות העבודות שבוצעו

 . , לרבות פיצויים מוסכמיםעקב הפרת ההסכם ע"י הקבלן למזמיןו/או יגרמו  שנגרמו
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הזוכה רז )להלן: "קבע בית משפט מוסמך כי משתתף אחר ולא הקבלן הוא הזוכה במכ .44.5
"(, יבוטל הסכם זה, והקבלן מתחייב לפנות את שטח העבודה לטובת הזוכה המאוחר

, פרט המזמיןהמאוחר. במקרה כזה לא יהא זכאי הקבלן לכל פיצוי או תשלום מאת 
 לשכר עבודתו בתקופה בה עבד ובהתאם לעבודתו בפועל כפי שאושרה ע"י המנהל. 

לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי  למען הסר ספק מובהר כי לקבלן .44.6
 , בגין ההליך שבוצע. המזמין

 פטנטיםזכויות  .42

על כל תביעה, דרישה, הליך, נזק, היטל וכיוצ"ב שינבעו מפגיעה  המזמיןהקבלן יפצה את 
בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר או זכויות דומות בדבר השימוש במכונות או 

 בחומרים או בפריטים שיסופקו ע"י הקבלן לצורך ביצוע העבודה.

 אמצעי ההגנה להעברת משאות .42

נזק  עלולה לגרום במקום שהעברה וכלשהאם לביצוע העבודות יהא צורך להעביר חפץ  .46.1
צינור, כבל וכיו"ב באם לא , לכביש, גשר, חוטי חשמל, חוטי טלפון למבנים כלשהם,

בכתב למפקח לפני ההעברה על פרטי  יודיע הקבלן -ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדים 
 .להבטחת אמצעי ההגנה המתאימים החפץ שיש להעבירו ועל תכניתו

נזקים  ההגנה המתאימים על חשבונו הוא, על מנת למנועהקבלן ינקוט בכל אמצעי  .46.2
 .לעילד 45.1בסעיף קטן כאמור 

 

 ומים אספקת חשמל .42

במפרט כמפורט  ותלביצוע העבוד יםהדרושוהמים הקבלן יספק על חשבונו את החשמל 
 המיוחד.

 שימוש או אי שימוש בזכויות .48

מלעשות שימוש בזכות כלשהי המוקנית לו על פי החוזה במקרה  המזמיןהימנעות  .48.1

אין בה ולא תתפרש בשום אופן כוויתור על אותה הזכות באותו  -מסוים או בכלל 
 מקרה או בכלל.

לסטייה בתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא  המזמיןהסכמה מצד  .48.2
 ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר.

או מטעמו, לא  המזמיןלתנאי החוזה או להוראות שניתנו על פיו ע"י כל ויתור או ארכה  .48.3
, ולא ישמשו כצידוק או הגנה בקשר עם הפרה או אי קיום מצד המזמיןיפגעו בזכויות 

 הקבלן של התחייבויותיו על פי החוזה.

 קיזוז .42

שקצוב  בין על פי החוזה, כל חוב,מאת יחיד המזמין לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן  המזמין רשאי 
מהקבלן על פי החוזה ו/או על פי כל דין. מובהר בזאת,  ובין שאינו קצוב, המגיע לאותו יחיד המזמין
 לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת. המזמיןכי הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של 

 סמכות השיפוט .50

שפט בתל אביב מוסכם על הצדדים כי על הסכם זה יחול הדין הישראלי, וכי לבתי המ .50.1
בלבד, תהיה סמכות השיפוט הייחודית לדון בכל תביעה ו/או מחלוקת שתתגלע בין 

 הצדדים בקשר לחוזה זה.
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למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל מחלוקת ו/או תביעה שתועבר לבית המשפט  .50.2
 המוסמך לא תהווה עילה לשינוי ו/או לעיכוב ביצוע התחייבויות הקבלן על פי החוזה.

 בהרשאה וניהול ספריםעיסוק  .23

הקבלן מצהיר בזאת כי ברשותו תעודת "עוסק מורשה" לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו  .51.1

- 1975. 

הקבלן ינהל ספרים כדין ויפעל במסגרת עבודתו נשוא הסכם זה כנדרש על פי כל דין  .51.2

כלפי שלטונות המס ובכלל, וכי ימשיך ויעשה זאת במהלך כל תקופת חלותו של הסכם 

 זה.

לן ינהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו, יפריש עבורם את כל ההפרשות הנדרשות הקב  .51.3

 על פי הדין וימשיך ויעשה כן בכל תקופת חלותו של ההסכם.

לכל במעמד חתימתו של ההסכם ו/או סמוך לכל שנת כספים חדשה, ימציא הקבלן  .51.4

אישור על גובה ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה האזורי.  אחד מיחידי המזמין

אישור כאמור במועד, לא  לכל אחד מיחידי המזמיןמוסכם בזאת כי במידה ולא יומצא 

בגין סכומי ניכוי שנוכו מהתמורה  מאותו יחיד המזמיןיהא זכאי הקבלן לכל החזר 

 בהעדר אישור כאמור, וזאת על אף שהמציא אישור לאחר מכן.

 

 

 פרשנות .25

במקרה של סתירה, בין הוראה מהוראות הסכם זה לבין הוראה ברורה ומפורשת  .52.1

במסמך אחר מהמסמכים המהווים את ההסכם יכריע המנהל בשאלה איזו הוראה 

מבין ההוראות תהא עדיפה על רעותה, )אשר על כן יש לנהוג על פיה(. הכרעת המנהל 

 תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור.

 

סתירה בין הוראות ההסכם או שהיה הקבלן מסופק בפירושו הנכון של גילה הקבלן  .52.2

מסמך ממסמכי ההסכם או מסמך אחר הנוגע לו יפנה מיד למנהל לשם קבלת הנחיות 

 כיצד לנהוג.

 

הנחיות המנהל יינתנו לקבלן בכתב תוך שבעה ימים מיום קבלת הפניה. מובהר בזאת  .52.3

נה באופן מוחלט ובלעדי בידי המנהל כי ההכרעה בעניינים המפורטים לעיל תהא נתו

 וכי הקבלן יהא מחויב לנהוג על פי הנחיותיו והוראותיו של זה.

 ו י ת ו ר .20

ויתר אחד הצדדים על זכות מזכויותיו או על ביצוע חובה שחייב היה הצד השני לבצע  .53.1

מכוח דין או הסכם לא ייחשב הדבר לויתור גורף במקרה עתידי דומה ולא יהא בויתור 

 משום תקדים לכל מקרה עתידי כאמור.  כאמור
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כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא יהיו בתוקף אלא אם נעשו מראש  .53.2

 ובכתב ונחתמו על ידי הצדדים לחוזה זה.

 הפרה יסודית .24

להסכם זה הינן בבחינת תנאים  38-48, 36, 30-31, 25-28, 12-15, 6, 3הוראות סעיפים   .54.1

 תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.עיקריים בהסכם, והפרתן 

 כתובות והודעות .22

 כתובות הצדדים הינן כמפורט בכותרת להסכם.  .55.1

 

כל מסמך או הודעה לעניין הסכם זה ישלח בדואר רשום לפי כתובות הצדדים, וכל  .55.2

 72מסמך שנשלח בדואר רשום כאמור, יראו אותו כאילו נתקבל ע"י הנמען עם תום 

 שעות מתאריך המשלוח.

 זהשינוי החו .56

 אין לשנות איזו מהוראות חוזה זה, אלא במסמך בכתב ובחתימת שני הצדדים. 

 הודעות  .57

כל הודעה שתשלח על פי הסכם זה בדואר רשום לפי כתובות הצדדים המופיעות בכותרת להסכם זה,  

 שעות ממועד משלוחה. 72תחשב שהגיעה לתעודתה תוך 

 אישור החוזה .22

 כל אישור אחר הדרוש על פי דין. , וכןהמזמיןחוזה זה טעון את אישור  

 

 ולראייה באו הצדדים על החתום

 

__________________________ 

 החברה

 

 

__________________________ 

 התאגיד

 

 

__________________________ 

 הקבלן
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 )א'( 3נספח 
 

 אישור ביטוחי הקבלן
 

 
 __________תאריך :          

 לכבוד
 )חכ"א( בע"מהחברה הכלכלית לאילת 

 3225ת.ד 
 )להלן: "החברה"( 2233233אילת 

 א.ג.נ.,
 

 אישור על קיום ביטוחיםהנדון : 

  

 _______________________________________ )להלן: "הקבלן"( : שם המבוטח

 ______________________________  : כתובת

 משותף מכרז : תיאור העבודות
 32/5332מ/

פיתוח תשתיות, עבודות עפר, פריצת כבישים וסלילה, לביצוע עבודות 
מערכות תת קרקעיות, חדרי שנאים ועבודות תשתית מים וביוב ברובע 

 "(.החוזה" ואו "העבודות)להלן: " באילת 2
 

הביטוחים המפורטים ערכנו עבור הקבלן את מאשרים כי אנו ________ חברה לביטוח בע"מ, החתומים מטה 
תקופת )שני התאריכים נכללים ולהלן: " __________ועד יום  __________מיום שלמשך התקופה  ,להלן

 "(.הביטוח

 

 __________________ פוליסה מס' ביטוח עבודות קבלניות .1

 ש"ח________________ שווי העבודות:  

מפקח העבודות הקבלן ו/או קבלנים וקבלני משנה ו/או החברה ו/או מנהל ו/או  שם המבוטח: 
 מטעמם )למעט אחריותם המקצועית של המנהל ו/או מפקח העבודות(.

 מוסכם בזה כי היקף הכיסוי אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסה הידוע  תנאי הכיסוי הביטוחי: 
 ."__________"ביט מהדורה  –כ 

שבנדון  חוזההעבודות בקשר עם הבטוח כל הסיכונים המבטח במלוא ערכן את כל  :פרק א' העבודות 
 יםנזק כולל בין היתרלרבות מתקנים, חומרים וציוד המהווים חלק מהעבודות, 

לציוד 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 

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

 את ההרחבות כדלקמן : 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 העבודות   .2 
 .ש"ח לפריט 20,000ולא מעל ש"ח  200,000עד לסך 

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

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

 הגבוה מביניהם. ש"ח 150,000או  הנזקמ 10%הוצאות פינוי הריסות בגבול אחריות של   .5 
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 ש"ח 150,000משווי העבודות או  10%של הוצאות מהנדסים, אדריכלים ומומחים אחרים בגבול אחריות   .6 
 הגבוה מביניהם.

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

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

 .סיכוני רעידת אדמה, נזקי טבע  .2 

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

 .ש"ח 300,000הוצאות בגין עבודות ותיקונים זמניים לאחר נזק בגבול אחריות של   .11 

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

פרק זה כולל תנאי מפורש, לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף ו/או שיבוב כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או  
ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה עובדיה 

 מי שגרם לנזק בזדון.  לטובת

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

או מחדל רשלני בקשר עם העבודות אשר גרמו לאובדן, ו/החוזה שבנדון, בשל מעשה 
פגיעה או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או כל גוף שהוא מבלי לגרוע מכלליות 

ו/או למנהל ו/או למפקח העבודות  , מנהליה, עובדיהלחברההאמור לרבות פגיעה או נזק 
 .מטעמם

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

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

, מתקנים מקרי ובלתי צפוי וקבלני משנה, עבודות בגובה ו/או בעומק, זיהום תאונתי
עט נזקי טרור(, הרעלה וכל סניטאריים פגומים, מהומות, פרעות, שביתה והשבתה )למ

דבר 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 כהגדרתו בפקודת ו/או ציוד מכני הנדסי חבות לנזקי גוף הנובעת משימוש ברכב  .1 
ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת  1,000,000בגבול אחריות בסך , ושאין חובה חוקית לבטחוהתעבורה 

 .הביטוח

, מוגבל בבעלות המבוטח בשטח אתר העבודה ובסביבתו המיידית חבות בגין נזק רכוש שנגרם על ידי רכב .2 
ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח, )מעבר לגבולות האחריות המקובלים  1,000,000עד לסך 

 .בפוליסת רכב סטנדרטית(

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

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

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

למעט רכוש המבוטח או הניתן   החברהבפוליסת הביטוח צוין במפורש כי רכוש  הרחבה מיוחדת: 
למעט אותו חלק של רכוש שבו פועל הקבלן הנמצא בשליטתו ו לבטחו בפרק א' לעיל

 .לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישיהישירה והבלעדית של הקבלן, ייחשב 

למען הסר ספק רכוש רשויות ו/או מבנים ו/או מקרקעין בהם פועל הקבלן ו/או מי   
 מטעמו יחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישי, בכפוף לאמור לעיל.

ו/או מנהל ו/או  מנהליה ו/או עובדיההחברה ו/או הורחב לשפות את  ביטוח זה תנאי מיוחד: 
על מי מהם  שתוטלבגין אחריות )להלן: "יחידי המבוטח"(  בודות מטעמםמפקח הע

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

הקבלן על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש(  אחריותו שלבטוח חבות מעבידים בגין  :פרק ג' חבות מעבידים 
, כלפי העובדים 1280ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

המועסקים על ידו במישרין ו/או בעקיפין בביצוע העבודות לרבות קבלנים, קבלני 
, בגין מקרה מוות ו/או נזק ם )במידה והקבלן ייקבע כמעבידם(עובדיה/או משנה ו

למי שייגרמו "( מקרה ביטוחופני כתוצאה מתאונה ו/או מחלה מקצועית )להלן : "ג
 .תוך כדי ו/או עקב ביצוע עבודתם הביטוחמהם במשך תקופת 

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

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

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

ו/או מנהל ו/או מפקח מנהליה ועובדיה  החברה,את  לכסותביטוח זה הורחב  א. תנאים מיוחדים: 
, כי מי מהם וכלשה מקרה ביטוח, לעניין קרות ונקבעהיה  העבודות מטעמם

ושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידי הקבלן נ
 מועסקים על ידו.עובדים הו/או לעניין חבות הקבלן כלפי מי מה

פרק זה כולל תנאי מפורש, לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף ו/או  ב. תנאים מיוחדים: 
ו/או מנהל ו/או מפקח  ו/או מנהליה ו/או עובדיההחברה שיבוב כלפי 

ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול  העבודות מטעמם
 מי שגרם לנזק בזדון. לטובת

 _________ .___________ פוליסה מס' אחריות מקצועית : .5

 )שני התאריכים נכללים( __________ ועד ליום __________ החל מיום 

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

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

 לחברהמבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות פגיעה או נזק ובקשר עם ההסכם שבנדון, 
 יה.לעובד/או ו יהמנהללו/או 

 .הביטוח תקופתל ובמצטבר לאירוע( ש"ח מיליון שני: במילים)ש"ח  2,000,000 לות האחריות:גבו 

אחריות  בגין ו/או מנהליה ו/או עובדיההחברה ביטוח זה הורחב לשפות את  2.1 תנאים מיוחדים: 
 ואו מחדל רשלני מצד הקבלן ו/או מנהליו/על מי מהם עקב מעשה  שתוטל

ו/או מנהליה החברה וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי  וו/או עובדי
  .ו/או עובדיה

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

₪  75,000של  )מוגבל לסך אובדן מסמכיםחבות הקבלן עקב הרחבות בגין 
חבות הנובעת ולמקרה ולתקופת הביטוח(, חריגה מסמכות שנעשתה בתום לב  

 הקבלן. עובדימי ממטעות, רשלנות או אי יושר של 

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

חודשים, לאחר תום תקופת  6תקופת גילוי של כסה פוליסת הביטוח מכמו כן  2.4  
, )למעט באם עילת הביטול הינה בגין אי תשלום פרמיה ו/או מרמה( הביטוח

שנועד  בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל
  לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה זו.

 . פוליסה מס' ____________________ חבות המוצר : .0

 )שני התאריכים נכללים( ____________ ועד ליום ___________ החל מיום 

הקבלן על פי חוק האחריות למוצרים פגומים,  אחריותביטוח חבות המוצר המבטח את  הכיסוי הביטוחי: 
, בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה במשך תקופת הביטוח, בגין כל פגיעה 1280התש"ם 
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על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו פגם בעבודות המבוצעות גופנית ו/או נזק אשר נגרמו עקב 
ע מכלליות , לכל אדם ו/או גוף כלשהו ומבלי לגרו"(המוצרהחוזה )להלן: "בקשר עם 

 .למנהליה ו/או לעובדיהלחברה ו/או האמור לרבות 

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

בגין אחריות  מנהליה ו/או עובדיההחברה ו/או ביטוח זה הורחב לשפות את  3.1 תנאים מיוחדים: 
וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן  המוצרעל מי מהם עקב  תוטלאשר 
 .מנהליה ו/או עובדיההחברה ו/או כלפי 

ועד מסירת הפוליסה מכסה את אחריותו של הקבלן בגין האמור לעיל, ממ 3.2  
 .העבודות או חלקן לחברה

מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כוללת בין היתר מועד תחולה  3.3  
  . __________רטרואקטיבי מיום 

חודשים, לאחר תום  12כסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של מכמו כן  3.4  
)למעט באם עילת הביטול הינה בגין אי תשלום דמי הביטוח  תקופת הביטוח

, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי ו/או מרמה(
 .זושנועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה מקביל 

הננו מאשרים כי גבולות האחריות הנדרשים בפוליסות אחריות מקצועית וחבות המוצר  תנאי מיוחד : .4
 .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 : .2
ידי החברה וכי אנו מוותרים על כל טענה  -קודמים לכל בטוח אשר נערך עלו

או ו/בדבר שיתוף ביטוחי החברה, לרבות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה 
 תלרבות כל טענו 1281 –ביטוח התשמ"א הלחוק חוזה  52בסעיף   כאמורזכות 

 .המבטחימי מוכלפי  "ביטוח כפל" כלפי החברה

ל לא יבוטלו וגם או לא "הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנכמו כן,  .5.2  
, במשך תקופת הביטוח בקשר עם וגם או לא ישונו לרעה יצומצמו בהיקפם

 60החוזה שבנדון אלא אם תישלח לחברה הודעה כתובה בדואר רשום 
ו/או לצמצום שכאלו לגבי  ליום מראש וכי לא יהיה תוקף לביטו)שישים( 
ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם  ו/או מנהליההחברה 

אם לא נשלחה  )למעט אחריותם המקצועית של המנהל והמפקח על הפרויקט(
הימים )שישים(  60ובטרם חלוף  לעיל כאמורבכתב לידי החברה הודעה 

 ההודעה. משלוחממועד 

מנהל ו/או  ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/אוחברה השל  םזכותהננו מאשרים כי  5.3  
לא ו/או פיצוי הביטוחים הנ"ל לקבלת שיפוי מפקח העבודות מטעמם על פי 

תיפגע עקב העדר רישוי ו/או אישורים מתאימים מאת הרשויות או הגופים 
למעט במקרה בו העדר הרישוי ו/או האישור הינו הסיבה . המתאימים

 הקרובה לנזק.

הביטוח וההשתתפות  דמילום הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתש .5.4  
 הו/או על מי מטעמ העצמית חלה על הקבלן בלבד, ובכל מקרה לא על החברה

 . לרבות מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם

תנאי אי קיום בתום לב של הפרה בתום לב ו/או הננו מאשרים בזאת כי  .5.5  
על ידי הקבלן ו/או מנהליו ו/או  לעיל ותהמפורטמתנאי איזו מהפוליסות 

לקבלת שיפוי  מנהליה ו/או עובדיההחברה ו/או בזכותם של  יפגעו, לא עובדיו
 ו/או פיצוי על פי ביטוחים אלו.

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

 
 בכבוד רב,

 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח( 
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 )ב'( 3נספח 
 

 אישור ביטוחי הקבלן
 

 
 __________תאריך :          

 לכבוד
 עין נטפים בע"מ

 3533ת.ד 
 )להלן: "התאגיד"( 2233335אילת 

 א.ג.נ.,
 

 על קיום ביטוחים אישורהנדון : 

  

 _______________________________________ )להלן: "הקבלן"( : שם המבוטח

 ______________________________  : כתובת

 משותף מכרז : תיאור העבודות
 32/5332מ/

לביצוע עבודות פיתוח תשתיות, עבודות עפר, פריצת כבישים וסלילה, 
ועבודות תשתית מים וביוב ברובע  מערכות תת קרקעיות, חדרי שנאים

 "(.החוזה" ואו "העבודות)להלן: " באילת 2
 

הביטוחים המפורטים ערכנו עבור הקבלן את מאשרים כי אנו ________ חברה לביטוח בע"מ, החתומים מטה 
תקופת )שני התאריכים נכללים ולהלן: " __________ועד יום  __________מיום שלמשך התקופה  ,להלן

 "(.הביטוח

 

 __________________ פוליסה מס' ביטוח עבודות קבלניות .1

 ש"ח________________ שווי העבודות:  

הקבלן ו/או קבלנים וקבלני משנה ו/או התאגיד ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות  שם המבוטח: 
 מטעמם )למעט אחריותם המקצועית של המנהל ו/או מפקח העבודות(.

 מוסכם בזה כי היקף הכיסוי אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסה הידוע  הכיסוי הביטוחי:תנאי  
 ."__________"ביט מהדורה  –כ 

שבנדון  חוזהבטוח כל הסיכונים המבטח במלוא ערכן את כל העבודות בקשר עם ה :פרק א' העבודות 
 יםנזק כולל בין היתרלרבות מתקנים, חומרים וציוד המהווים חלק מהעבודות, 

לציוד 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

 כדלקמן : את ההרחבות 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 העבודות   .2 
 .ש"ח לפריט 20,000ש"ח ולא מעל  200,000עד לסך 

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

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

 הגבוה מביניהם. ש"ח 150,000או  מהנזק 10%הוצאות פינוי הריסות בגבול אחריות של   .5 
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 ש"ח 150,000משווי העבודות או  10%של הוצאות מהנדסים, אדריכלים ומומחים אחרים בגבול אחריות   .6 
 הגבוה מביניהם.

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

 .ה ו/או חומרים לקוייםנזק עקיף הנובע מתכנון ו/או עבוד  .8 

 .סיכוני רעידת אדמה, נזקי טבע  .2 

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

 .ש"ח 300,000הוצאות בגין עבודות ותיקונים זמניים לאחר נזק בגבול אחריות של   .11 

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

פרק זה כולל תנאי מפורש, לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף ו/או שיבוב כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או  
ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה עובדיה 

 מי שגרם לנזק בזדון.  לטובת

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

או מחדל רשלני בקשר עם העבודות אשר גרמו לאובדן, ו/החוזה שבנדון, בשל מעשה 
כל אדם ו/או כל גוף שהוא מבלי לגרוע מכלליות פגיעה או נזק לגופו ו/או לרכושו של 

לתאגיד, מנהליו, עובדיו ו/או למנהל ו/או למפקח העבודות האמור לרבות פגיעה או נזק 
 .מטעמם

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

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

, מתקנים מקרי ובלתי צפוי וקבלני משנה, עבודות בגובה ו/או בעומק, זיהום תאונתי
בתה )למעט נזקי טרור(, הרעלה וכל סניטאריים פגומים, מהומות, פרעות, שביתה והש

דבר 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 כהגדרתו בפקודת חבות לנזקי גוף הנובעת משימוש ברכב ו/או ציוד מכני הנדסי  .1 
ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת  1,000,000בגבול אחריות בסך , ושאין חובה חוקית לבטחוהתעבורה 

 .הביטוח

, מוגבל בבעלות המבוטח בשטח אתר העבודה ובסביבתו המיידית חבות בגין נזק רכוש שנגרם על ידי רכב .2 
ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח, )מעבר לגבולות האחריות המקובלים  1,000,000עד לסך 

 .בפוליסת רכב סטנדרטית(

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

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

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

למעט רכוש המבוטח או הניתן   התאגידבפוליסת הביטוח צוין במפורש כי רכוש  הרחבה מיוחדת: 
רכוש שבו פועל הקבלן הנמצא בשליטתו למעט אותו חלק של ו לבטחו בפרק א' לעיל

 .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   
 מטעמו יחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישי, בכפוף לאמור לעיל.

התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח ורחב לשפות את ה ביטוח זה תנאי מיוחד: 
למעשי על מי מהם  שתוטלבגין אחריות )להלן: "יחידי המבוטח"(  העבודות מטעמם

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

הקבלן על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש(  אחריותו שלבטוח חבות מעבידים בגין  :פרק ג' חבות מעבידים 
, כלפי העובדים 1280ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

המועסקים על ידו במישרין ו/או בעקיפין בביצוע העבודות לרבות קבלנים, קבלני 
, בגין מקרה מוות ו/או נזק ם )במידה והקבלן ייקבע כמעבידם(עובדיה/או משנה ו

למי שייגרמו "( מקרה ביטוחגופני כתוצאה מתאונה ו/או מחלה מקצועית )להלן : "
 .תוך כדי ו/או עקב ביצוע עבודתם הביטוחמהם במשך תקופת 

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

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

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

התאגיד, מנהליו ועובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח את  לכסותביטוח זה הורחב  א. תנאים מיוחדים: 
, כי מי מהם וכלשה מקרה ביטוח, לעניין קרות ונקבעהיה  העבודות מטעמם

ושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידי הקבלן נ
 עסקים על ידו.מועובדים הו/או לעניין חבות הקבלן כלפי מי מה

פרק זה כולל תנאי מפורש, לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף ו/או  ב. תנאים מיוחדים: 
התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות שיבוב כלפי 

מי  לטובתובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול  מטעמם
 שגרם לנזק בזדון.

 ____________________ . פוליסה מס' אחריות מקצועית : .5

 )שני התאריכים נכללים( __________ ועד ליום __________ החל מיום 

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

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

 לתאגידמבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות פגיעה או נזק ובקשר עם ההסכם שבנדון, 
 יו.לעובד/או ו יומנהללו/או 

 .הביטוח תקופתל ובמצטבר לאירוע( ש"ח מיליוןשני : במילים)ש"ח  2,000,000 גבולות האחריות: 

אחריות  בגיןהתאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו ביטוח זה הורחב לשפות את  2.1 תנאים מיוחדים: 
 וו/או מנהליאו מחדל רשלני מצד הקבלן ו/על מי מהם עקב מעשה  שתוטל

התאגיד ו/או מנהליו וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי  וו/או עובדי
  ו/או עובדיו.

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

₪  75,000)מוגבל לסך של  אובדן מסמכים חבות הקבלן עקבהרחבות בגין 
חבות הנובעת ולמקרה ולתקופת הביטוח(, חריגה מסמכות שנעשתה בתום לב  

 הקבלן. עובדימי ממטעות, רשלנות או אי יושר של 

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

חודשים, לאחר תום תקופת  6כסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של מכמו כן  2.4  
, )למעט באם עילת הביטול הינה בגין אי תשלום פרמיה ו/או מרמה( הביטוח

שנועד  בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל
  לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה זו.

 . ה מס' ____________________פוליס חבות המוצר : .0

 )שני התאריכים נכללים( ____________ ועד ליום ___________ החל מיום 

הקבלן על פי חוק האחריות למוצרים פגומים,  אחריותביטוח חבות המוצר המבטח את  הכיסוי הביטוחי: 
, בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה במשך תקופת הביטוח, בגין כל פגיעה 1280התש"ם 
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על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו פגם בעבודות המבוצעות גופנית ו/או נזק אשר נגרמו עקב 
ע מכלליות , לכל אדם ו/או גוף כלשהו ומבלי לגרו"(המוצרהחוזה )להלן: "בקשר עם 

 לתאגיד ו/או למנהליו ו/או לעובדיו.האמור לרבות 

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

בגין אחריות התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו ביטוח זה הורחב לשפות את  3.1 תנאים מיוחדים: 
וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן  המוצרעל מי מהם עקב  תוטלאשר 
 .התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיוכלפי 

הפוליסה מכסה את אחריותו של הקבלן בגין האמור לעיל, ממועד מסירת  3.2  
 .העבודות או חלקן לחברה

מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כוללת בין היתר מועד תחולה  3.3  
  . __________רטרואקטיבי מיום 

חודשים, לאחר תום  12כסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של מכמו כן  3.4  
)למעט באם עילת הביטול הינה בגין אי תשלום דמי הביטוח  תקופת הביטוח

, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי ו/או מרמה(
 .זושנועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה מקביל 

הננו מאשרים כי גבולות האחריות הנדרשים בפוליסות אחריות מקצועית וחבות המוצר  תנאי מיוחד : .4
 .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 : .2
וכי אנו מוותרים על כל טענה  התאגידידי  -קודמים לכל בטוח אשר נערך עלו

או זכות ו/, לרבות כל טענה הבדבר שיתוף ביטוחי ו/או תביעה ו/או דרישה 
 תלרבות כל טענו 1281 –ביטוח התשמ"א הלחוק חוזה  52בסעיף   כאמור

 .ווכלפי מבטחי התאגיד"ביטוח כפל" כלפי 

ל לא יבוטלו וגם או לא "מאשרים בזאת כי הביטוחים הנכמו כן, הננו  .5.2  
, במשך תקופת הביטוח בקשר עם וגם או לא ישונו לרעה יצומצמו בהיקפם

 60הודעה כתובה בדואר רשום  לתאגידהחוזה שבנדון אלא אם תישלח 
ו/או לצמצום שכאלו לגבי  ליום מראש וכי לא יהיה תוקף לביטו)שישים( 

ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם  ו/או עובדיומנהליו ו/או  התאגיד
אם לא נשלחה  )למעט אחריותם המקצועית של המנהל והמפקח על הפרויקט(

הימים )שישים(  60ובטרם חלוף  לעיל כאמורבכתב הודעה  התאגידלידי 
 ההודעה. משלוחממועד 

ו מנהל ו/או ו/א מנהליו ו/או עובדיוו/או  התאגידשל  םזכותהננו מאשרים כי  5.3  
לא ו/או פיצוי הביטוחים הנ"ל לקבלת שיפוי מפקח העבודות מטעמם על פי 

תיפגע עקב העדר רישוי ו/או אישורים מתאימים מאת הרשויות או הגופים 
למעט במקרה בו העדר הרישוי ו/או האישור הינו הסיבה . המתאימים

 הקרובה לנזק.

הביטוח וההשתתפות  דמישלום הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לת .5.4  
ו ו/או על מי מטעמ התאגידהעצמית חלה על הקבלן בלבד, ובכל מקרה לא על 

 . ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם לרבות מנהליו ו/או עובדיו

תנאי אי קיום בתום לב של הפרה בתום לב ו/או הננו מאשרים בזאת כי  .5.5  
על ידי הקבלן ו/או מנהליו ו/או  לעיל ותהמפורטמתנאי איזו מהפוליסות 

לקבלת שיפוי  מנהליו ו/או עובדיוו/או  התאגידבזכותם של  יפגעו, לא עובדיו
 ו/או פיצוי על פי ביטוחים אלו.

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

 
 בכבוד רב,

 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח( 
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 (" ג') 1מסמך "

 הצהרה על מתן פטור מאחריות
 __________תאריך :          

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

 3225ת.ד 
 "החברה"()להלן:  2233233אילת 

 לכבוד
 עין נטפים בע"מ

 3533ת.ד 
 )להלן: "התאגיד"( 2233335אילת 

 ו/או התאגיד"(החברה להלן: "

 א.ג.נ.,
 

 הנדון:  הצהרה על מתן פטור מאחריות 

לביצוע עבודות פיתוח תשתיות, עבודות עפר, פריצת כבישים והסכם  32/5332מ/ משותףמכרז 
)להלן:  באילת 5שנאים ועבודות תשתית מים וביוב ברובע וסלילה, מערכות תת קרקעיות, חדרי 

 .ו/או התאגיד עבור החברה"העבודות" ואו "ההסכם"( 

ו/או ציוד הריני להצהיר בזאת כי הנני משתמש בעבודתי שבנדון בציוד מכני ו/או ציוד הנדסי  .א
לא הגבלה כל ו/או ציוד חשמלי ו/או ציוד אלקטרוני אשר בבעלותי ו/או בשימושי לרבות ולחפירה 

 שבנדון. ההסכםציוד אחר ו/או מתקנים המשמשים אותי בביצוע העבודות בקשר עם 

 על אף האמור בהצהרה זאת, הריני להתחייב כדלקמן: .ב

הנני פוטר את החברה ו/או התאגיד ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח  .1
ור לעיל אשר מובא לאתרי העבודות מטעמם מכל חבות בגין אובדן או נזק לציוד האמ

העבודות על ידי ו/או מי מטעמי או עבורי או לשם פעילותי, כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק 
 בזדון ולמעט כנגד חברות שמירה.

הנני פוטר את החברה ו/או התאגיד ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח  .2
/או גניבה של הציוד המוזכר לעיל ומוותר על העבודות מטעמם מכל אחריות לגבי נזקי פריצה ו

זכות השיבוב )תחלוף( כלפי את החברה ו/או התאגיד ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל 
ולמעט  ו/או מפקח העבודות מטעמם במקרה שכזה כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון

 כנגד חברות שמירה.

הליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח הנני פוטר את החברה ו/או התאגיד ו/או מנ .3
העבודות מטעמם מכל חבות בגין נזק לגוף ולרכוש שלי ו/או מי מטעמי ו/או קבלני משנה ו/או 
צד שלישי עקב שימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר על ידי ו/או מי מטעמי או עבורי 

ולמעט כנגד חברות  נזק בזדוןאו לשם פעילותי באתר העבודות כל זאת למעט כלפי מי שגרם ל
 שמירה.

היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדי ו/או קבלני משנה המועסקים על ידי, בניגוד  .4
לאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, הנני מתחייב לשפות את החברה ו/או התאגיד /או 

ו/או הוצאה  מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם בכל תשלום
 שיישאו בהם לרבות הוצאות משפטיות.

הריני להצהיר בזה כי אערוך ואחזיק פוליסות לביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר,  .5
(, במשך כל התקופה לחוזה )ב'( 3 –)א'( ו  3 יםנספחכאמור באישור עריכת ביטוחי הקבלן )

__ לביצוע הפרויקט ועל פי כל בה קיימת אחריות על פי החוזה שנחתם בינינו ביום ________
 דין.

 ולראיה באנו על החתום
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 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  (המצהיר)חתימת  

 

 

 (" ג') 1נספח "
 

 __________תאריך :          

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

 3225ת.ד 
 )להלן: "החברה"( 2233233אילת 

 לכבוד
 עין נטפים בע"מ

 3533ת.ד 
 )להלן: "התאגיד"( 2233335אילת 

 החברה ו/או התאגיד"(להלן: "

 א.ג.נ.,
 

  תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחוםהנדון : 

 כי ביצוע עבודות כמוגדר בהסכם על ידי ו/או כל הפועל מטעמי, מותנה בקיום הנוהל שלהלן: ,אני מאשר בזאת

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

 או להבות.ו/וכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצים 

"האחראי"( שמתפקידו לוודא כי לא  - מי )להלןאמנה אחראי מטע ,ככל שאבצע "עבודות בחום" .2
 תבוצענה עבודות בחום, שלא בהתאם לנוהל זה.

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

קים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק, כגון שמיכת אסבסט או מעטה ברזנט דלי
 רטוב.

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

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

דקות מתום ביצועה, תוך שהוא  30על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות  .6
 מוודא כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת.

וכל תנאי בטיחות נוספים להם הנני מחויב על פי כל דין ועל  תכי נוהל זה מהווה התניה מינימאלי ,מובהר
 פי פוליסת ביטוח שערכתי כמוגדר בהסכם יוסיפו על האמור לעיל.

הנני מצהיר ומתחייב בזאת לקיים את האמור לעיל, ככתובו וכלשונו. ידוע לנו כי במידה ולא נקיים האמור, 
החברה ו/או את ו/או לפצות לשפות  והנני מתחייב  תאגידו/או ללחברה אהיה אחראי לכל נזק שייגרם 

 בכל תשלום ו/או הוצאה שמי מהם יידרש לשאת בהם מיד עם קבלת הדרישה לתשלום.התאגיד 

 הננו מתחייבים לוודא וערבים לכך כי גם קבלנים מטעמנו יקפידו גם כן על ביצועו של נוהל זה.

 

 ולראיה באנו על החתום

 

 

 )תפקיד החותם(  תם()שם החו  (המצהיר)חתימת  
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 5נספח 

 

 לחברהביצוע נוסח ערבות 

 

 

 שם המוסד הבנקאי ___________________                              תאריך____________

  

 לכבוד : 

 החברה הכלכלית )חכ"א( אילת בע"מ

 

 הנדון: כתב ערבות מס' _________

 

לפי בקשת _____________ )שם המציע( הרינו ערבים בזה כלפיכם ערבות מלאה ומוחלטת בשיעור של 
מכרז להבטחת מילוי מלוא התחייבויות ________ בהתאם לחוזה שנחתם מכוח ₪  ___________

 לביצוע עבודות פיתוח תשתיות, עבודות עפר, פריצת כבישים וסלילה, מערכות תת 17/2017מ/משותף מס' 
 .באילת 2קרקעיות, חדרי שנאים ועבודות תשתית מים וביוב ברובע 

הסכום הנ"ל צמוד למדד המחירים לצרכן, כפי שמתפרסם בכל חודש ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  
 באופן הבא:

מדד הבסיס יהיה מדד של חודש ___/__ שפורסם ביום _________שהוא ____________נקודות  )א( 

 ד הבסיס של ערבות המכרז(.)יש למלא את מד

 המדד החדש יהיה מדד אשר יתפרסם על ידי הלשכה בסמוך לפני דרישה לתשלום על פי ערבות זו. )ב( 

 ערבותנו זו בתוקף עד ________ ועד בכלל.  

דרישתכם באופן מידי לאחר קבלת ערבותנו זו הנה ערבות אוטונומית בלתי תלויה ואנו נשלם לכם 
סכום עד לסכום הנ"ל בצירוף הפרשי הצמדה בין מדד הבסיס ובין המדד החדש בגין כל  הראשונה בכתב 

הסכום הנדרש על ידיכם על פי ערבותנו זו, מבלי שתצטרכו לנמק דרישתכם, או לבסס אותה, או לתת לנו 
 כלל הסברים בקשר לכך ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

 נמוך בהשוואה למדד הבסיס, נשלם לכם את סכום הקרן. אם יתברר כי המדד החדש

 ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.  
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 5נספח 

 

 ביצוע לתאגידנוסח ערבות 

 

 

 ___________________ שם המוסד הבנקאי                              תאריך____________

  

 לכבוד : 

 בע"מ נטפיםעין 

 

 הנדון: כתב ערבות מס' _________

 

לפי בקשת _____________ )שם המציע( הרינו ערבים בזה כלפיכם ערבות מלאה ומוחלטת בשיעור של 
מכרז להבטחת מילוי מלוא התחייבויות ________ בהתאם לחוזה שנחתם מכוח ₪  ___________

 2ברובע   ביובווג תשתיות מים לביצוע עבודות פיתוח תשתיות, סלילה, שדר 17/2017מ/משותף מס' 
 באילת.

הסכום הנ"ל צמוד למדד המחירים לצרכן, כפי שמתפרסם בכל חודש ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  
 באופן הבא:

 מדד הבסיס יהיה מדד של חודש ___/__ שפורסם ביום _________שהוא ____________נקודות )א( 

 .)יש למלא את מדד הבסיס של ערבות המכרז(

 המדד החדש יהיה מדד אשר יתפרסם על ידי הלשכה בסמוך לפני דרישה לתשלום על פי ערבות זו. )ב( 

 ערבותנו זו בתוקף עד ________ ועד בכלל.  

דרישתכם באופן מידי לאחר קבלת ערבותנו זו הנה ערבות אוטונומית בלתי תלויה ואנו נשלם לכם 
בצירוף הפרשי הצמדה בין מדד הבסיס ובין המדד החדש בגין כל סכום עד לסכום הנ"ל  הראשונה בכתב 

הסכום הנדרש על ידיכם על פי ערבותנו זו, מבלי שתצטרכו לנמק דרישתכם, או לבסס אותה, או לתת לנו 
 כלל הסברים בקשר לכך ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

 הבסיס, נשלם לכם את סכום הקרן.אם יתברר כי המדד החדש נמוך בהשוואה למדד 

 ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.  

 

 

 

 

 


