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 יה ת טברמי רק

     קווי ביוב  וניקוי  שטיפה שאיבת בורות שומן, ,פתיחת סתימות ביובלמכרז 

     01/2022כרז פומבי מס' מ
 

 תוכן עניינים 
 

         : מסמכי המכרז
 

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים מסמך א': . 1
 

   .עת משתתף למכרזצה :   1טופס   
 . נוסח כתב ערבות בנקאית להצעה למכרז :     2 ספוט  

 ם.   תנאים כלליי -ומחירים  תוב כמוי כת :  3טופס  
  אישור עו"ד.  :    4ופס ט  
 הצהרת משתתף ואישור רו"ח על הכנסות. : 5טופס   
 .1976-ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 2לפי סעיף  :    6טופס   
 על ציוד.  תותצהיר בעל  : 7טופס   
 דף מידע.   : 8טופס   
 עובדים לצרכי ביצוע העבודות. : 10טופס   

                          
 
שטיפה  מכרז  התקשרות  חוזה   מסמך ב':  . 2 שומן,  בורות  שאיבת  ביוב,  סתימות  לפתיחת 

          וניקוי קווי ביוב
 

 נוסח הזמנת עבודה. -   '  נספח א

 בלן. קהור ביטוחי ישא  - ב' פחסנ

 טור מאחריות. הרה על מתן פהצ     -     1ב'  פחנס

 תעודת השלמה.  -      נספח ג'

 הוראות בטיחות.  -      נספח ד'

 ום. תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בח     - 1נספח ד' 

 תשלום. הוראות  -     נספח ה'

 חד. ומי מפרט טכני  -     נספח ו'

 . יתת בנקארבונוסח ע - נספח ז'

 . חיסול תביעותהרה על צה - נספח ח'

 הצעת הקבלן.  -    ט'נספח 

 כתב כמויות.  -     נספח י'

 מפה כללית.  -    נספח יא'

 פרוטוקול מסירה.  - נספח יב'

 מים מקומי / מצב חרום. התנהלות הקבלן במשבר  - נספח יג'
 

בכל    ואבכל דין  ע  קב נ  חר אשרך אכי המכרז, וכן כל מסמממסכל המפרטים והתקנים המצוינים ב .3
 מסמך ממסמכי המכרז. מהווהא הו מך ממסמכי המכרז שסמ

 
 כל המפרטים והתקנים המצוינים במסמכי המכרז.  .4
 
כי  מסמך ממסמ  כרז שהוא מהווהל מסמך אחר אשר נקבע בכל דין או בכל מסמך ממסמכי המכ .5

 המכרז.



 3 

 מסמך א' 

 מ "עב מי רקת טבריה
 01/2022מכרז פומבי מס' 

 םפילמשתת תוהוראו מכרז התנאי 

 מהות המכרז  .1

בע   מי 1.1 טבריה  ""רקת  )להלן:  בזה  החברהמ  מזמינה  ביוב,   הצעות"(  סתימות  לפתיחת 
קווי   וניקוי  שטיפה  שומן,  בורות  המכרז ביובשאיבת  מסמכי  והוראות  לתנאי  בהתאם   ,

 "(.  העבודות" או  העבודה)להלן: "
 
 תתי מכרזים: 2-המכרז מורכב מ  .21

  ביוב   קווי  וניקוי  שטיפה,  שומן  בורות  שאיבת,  ביוב  סתימות  לפתיחתמכרז   1.2.1
 . ומגדל טבריהב

  כפר ב  ביוב  קווי  וניקוי  שטיפה ,  שומן  בורות  שאיבת,  ביוב  סתימות  לפתיחתמכרז   1.2.2
 ויבניאל  כמא

נאמר    כן  אם  אלא  הנ"ל  המכרזים  מתתי  אחד  כל  על  חלות  המכרז  מסמכי  הוראות 
 במפורשות אחרת. 

 

 מכרז  נשוא   עבודות  לביצוע  קבלן  .(קבלן לכל תת מכרז)  קבלנים   2רו  בחיי במסגרת מכרז  
וזאת בהתאם   ויבניאל  כמא  לכפר  זה  מכרז  נשוא  עבודות  לביצוע  קבלןו  ומגדל  לטבריה  זה

 להוראות המכרז. 

 
מסמך ל חוזה ההתקשרות )ע  הממועד חתימת החבר  ההתקשרות הינה לשנתיים קופת  ת 1.3

הממלמס  ב' אחכרז(.  כי  נתונה  הב  ת יור תקופת  לחברה  המכרז.  במסמכי  למפורט  תאם 
ב החוזה  של  תוקפו  את  להאריך  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  נוספות,    3-האופציה,  שנים 

 חוזה ההתקשרות.   ותבכל פעם בשנה נוספת או בחלק ממנה, לפי הורא
 

ההתקשרות המצ"ב על    הרז יהיו עפ"י תנאי המכרז וחוזכמבתנאי ההתקשרות עם הזוכה   1.4
 והמהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.    ויח ספנ

 

העבודות, היקפן ותנאיהן, מפורטות במסמכי המכרז, ובין השאר במפרט הטכני המצורף   .51
 (.   "המפרט הטכני/המפרט המיוחד"ן: ללהלמסמך ב', חוזה ההתקשרות  ) נספח ו'כ

 

 ת במכרזלהשתתפו  ףסתנאי  .2

התנאים המצטברים    בכלד הגשת ההצעות במכרז  עומ ם בימכרז קבלנים, העומדב  תתף שהל  רשאים
 המפורטים להלן: 

 
  ת סתימות פתיח  כל אחת מהעבודות להלן:  , בביצועכקבלן ראשי  מוכחניסיון  בעלי    מציעים .א

,  (2021,  2020,  2019)  ונות , בשלוש השנים האחר קווי ביוב  וניקוי    מןו ש  , שאיבת בורותביוב  
ובמצטבר במספר   ע לשנה, לכל העבודות יחד וצבממ ( מ"₪ )לא כולל מע  500,000 של קף בהי

 . מקומות
 

להובלת שפכים    ון עסק בתוקףביום הגשת הצעתם, הינם בעלי רישיים שעמצי .ב
 .יםם אתר מאושר לפינוי שפכ ע  קףם תהסכ י בעלו

 : להלןמפורט ה  ודהצי  םתברשו בבעלותם או ,ההצעות מועד הגשת מציעים שב .ג

צילום, - ות  ניידת  ביוב  כו ליעולמערכת  מ,  מד  וכיוון  לל  שיפוע  מד   תמעלו   360טרים, 
להסת ה כלוועינית  היקף  כל  סביב  הרובוטת  צילום,  תקדמות  מערכת  ידנית   לרבות 

 . לשימוש במקומות מוגבלים

  ומעלה  2018ייצור  בת, משנתול משביובית מסוג ביובית   2 -

   ומעלה  2018שנת ייצור , מחץל  ביתוי במסוג ביובית  2 -
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 . ומעלה 2018משנת ייצור קו"ב,   15,  הדולמשאית שאיבה ג 1 -

         ו פוינטר או שווה ערך.                    איתורן א שיר ם מכבית קייבכל ביו -
 ו פונטר(. ן א איתור' בחמדויק ורציף של הביובית )לקבלת מיקום מ        

 . יוביתמד מים ומז"ח לכל ב -

 וי גזים במערכת ביוב. לגילשור כמ -

 קטרים. כל הבם, פקקים לסתימת קווי -

 חליפות ביוב.  -

 מגפיים.  -

 פנסים.  -

   .ים זוהריםודאפ -

 וד מגן אישי וצוותי לפי נספח הבטיחות המצורף. יצ -

 בטיחות לעבודות בכבישים. ציוד -

 הביוב.לשוחות   ירוו חיצוניות, להזרמת א רכות מע 1 -

 מק"ש, לפחות.  250כים, בספיקה של שפת איבשל ,6ר " משאבות ניידות, בקוט 1 -

 ות. מק"ש, לפח 200, לשאיבת שפכים, בספיקה של 4בקוטר "  דות,יני  משאבות 1 -

 א, לפחות. "מ  400, לביצוע מעקפים, באורך כולל של 8צנרת, בקוטר "  -

 , לפחות. מ"א 400 שלל רך כולביצוע מעקפים, באו, ל6צנרת, בקוטר "  -

 מ"א, לפחות.  400רך כולל של אוב ים,פקע צוע מ , לבי4צנרת, בקוטר "  -

 ב. ך שורשים, בתוך צנרת הביוב ו/או שוחות הביווחית ציוד לניקוי ו  -

 ים, בכל הקטרים. ת לניקוי קוו וחדודיזות מי -

 לביצוע עבודות שאיבה.  גנרטור וציוד נלווה, 1 -

 "א לפחות.מ  100של  ך וררזרבי לביובית באחץ " ¾ צינור ל -

 חות.  מ"א לפ  100של ך ורבא ת יבלביו רזרבי  1צינור לחץ " -
 .נלוויםוף ה סלאי שקיות מתאימות       -

ערבות .ד להצעתם  צירפו  אשר  בה  מציעים  מסמכי  תאם  בנקאית,  להוראות 
 המכרז.  

 

 ים. עיהמצ במפגשמציעים אשר השתתפו   .ה
 

ידי על  תוגש  משתתף  בלבד,  הצעת  אחת  משפטית  הנתונים מכים  המס  כלו  ישות  או 
כו יהיו על שם המשתה  ר,השא  ן ילל, בהנדרשים במכרז,  והערבות הבנקאית,  תף  ניסיון 

 .המכרז , אלא אם הותר אחרת במפורש בהוראותבלבד מכרזב

 
 י המכרז מכמס .3

 אם צורפו ובין אם לא צורפו(:  ןמסמכי המכרז הם המסמכים המפורטים להלן )בי

 והטפסים המצורפים אליו. תתףוראות למשוהז תנאי המכר :מסמך א' א.
 

 חוזה ההתקשרות ונספחיו.   וסחנ :ב' ךממס ב.
 

 . מכרזינים במסמכי ההמצו קניםתוה  כל המפרטים ג.
 

אח ד. מסמך  נקבעכל  אשר  מסמך   לבכ  ר  מהווה  שהוא  המכרז  ממסמכי  אחד  בכל  או  דין 
   ו. המכרז, אף אם אינו מצורף אלי יממסמכ

ע הנ"ל  המסמכים  לרנסל  כל  לצרפפחיהם,  הקבלנים  שעל  המסמכים  לפי בות  ת  ראוהו   ם 
 ת. וקשרמכי המכרז, יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה ההתמס

זה,   צורף לתיק  לעיו מסמך ממסמכי המכרז אשר לא  במשרדי    ל המעוניין בכךנו ש יועמד 
 בשעות העבודה הרגילות.   חברהה
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 מסמכי המכרז  קבלת .4

וכן    09:00-16:00ות  שעב  ה'-, בימים א'  100  ברק   גדודחוב  ר ב    החברהמכי במשרדי  יין במסניתן לע 
  .גידבאתר האינטרנט של התא 

---תחת לשונית פרסומים ומכרזים    התאגידבאתר  שה יש להוריד,  כי המכרז להגמאת חוברת מס
 < מכרזים. 

מלא,   )שם  פרטיו  את  למסור  במכרז  המשתתף  של  באחריותו  להבהרות  תשובות  קבלת  לצורך 
 .    rakat.co.il-mei@enatali   כתובת דוא"ל, דואר ומספר פקסימיליה( לכתובת דוא"ל

 
 

 ההצעה הכספית: .5

 

הצעתו   5.1 ימלא  המציע  הקבלן"הקבלן  שב"הצעת  הטבלה  גבי  ט',  על  ב'    נספח  למסמך 
 במסמכי המכרז. 

 
 

למסמך ב', מפורטות העלויות ביחס לכל סעיף/פרק עבודה.    נספח י', המצורף כמחירוןב 5.2
, שמוענק על ידו  באחוזיםההנחה   רשיעו, את על גבי הטבלה שבנספח ט'על המציע לציין 

כי לא ניתן להציע הצעה רק   יובהרביחס לעלות הכוללת של כל תת מכרז, ללא מע"מ.   
   .מתתי המכרזיםי המכרזים וחלה חובה להציע הצעה לכל אחד ת לחלק מת

 
 שיעור הנחה שונה לכל תת מכרז.ן כי ניתן להציע  יצוי

 
 .( אחוז0שיעור ההנחה יכול להיות אפס )

 
ממחירי   5.3 אחד  כל  על  גם  בנפרד  כחלה  תיחשב  הקבלן,  שבהצעת  ההנחה  כי  בזה  מובהר 

ת בהם היחידה כפי שמופיעים במחירון. כמו כן מובהר בזה, למען הסר ספק, כי במקומו
 במחירון יש התייחסות לעבודת קומפלט, ההנחה תחול גם על כל עבודת קומפלט. 

 
להצי רשאי  אינו  המציע  כי  בזאת,  באומדנים    עמובהר  הנקובות  לעלויות  תוספת 

 יים, אלא הנחה בלבד.  התקציב
 
יבהצע  המחיר  5.4 היתר  ל  כלוה  מיההוצכל    אתבין  מכל  שה אות,  וסוג  בביצוע  ן  הכרוכות  וא, 

העמסה,   הוצאות  כולל  תיקון,  סבלו  ובלה, ה העבודות,  פריקה,  ניקוי,  ת,  שאיבה,  שטיפה, 
ו/או עקיף,  כ יישהיא השה  ודוכל עב  ק ושיקום, פיר  ,צילום ישיר    פורטמל בהתאם  ת באופן 

 .  יתר מסמכי המכרזוב  בחוזה ההתקשרות
 
 

 
  תימתו(:חב  יםחתומ הגישםרז שעליו ללמסמכי המכ וסף)בנ  וצרף להצעתעל המציע ל .6

  האמפקיד מורשה, רו  ,1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ולפי    בתוקף  אישורים     6.1
 ע"מ כחוק.דווח לפקיד השומה ולמ ומרים כחוק ספל ע מנה י צמהועץ מס כי  חשבון, או י 

 

 אישור על ניכוי מס הכנסה במקור.  6.2
 

 רז. המכ איבתנ פורטה כמ להצע ערבות 6.3
 

מורשה      6.4 עוסק  הכספיםתעודת  שנת  למשך  בתוקף  לחדשהנוכח   ,  מתחייב  הזוכה  אם  ית.  ה 
 ות. יידרש לעשות זאת, במשך תקופת ההתקשר

 

 רז.למסמכי המכ  4 פסטוף כרוצמה "ד בנוסח אישור עו 6.5
 

 למסמכי המכרז.  5טופס בנוסח המצורף כ ,הצהרת המשתתף ואישור רו"ח 6.6
 

mailto:natalie@mei-rakat.co.il
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רט בסעיף  מפוכ  ניקוי קווי ביובו שאיבה  פתיחת סתימות ביוב,  ל ת  ווד עב  ביצוע לצות על  מה 6.7
המא  2 וכן  לעיל  שישנהאמכ   ותלצ'  ככל  מקומורשמ  ור,  וית  וביוב  וא/ת  מים    מתאגידי 

 העבודה. מזמיני   קשרות עםתהעתקים של חוזי הה תורף להצע צלע מתבקש  ציהמ
 

 ל. ' לעיא  2 להוכחת ההיקפים הכספיים הנדרשים בסעיףהעתקי אסמכתאות  6.8
 

פי  ירות לעל העדר הרשעה בעב ,  1976-בוריים, תשל"וגופים ציעסקאות    קוחתצהיר לפי           6.9
וחוק    1991-אנ"ם(, התשינ תנאים הוג  תחט דין והבא כשל  העסקהם )איסור  חוק עובדים זרי

 .6טופס המצורף כ ח, בנוס 1987-התשמ"ז שכר מינימום,
 

 .7טופס כ מצורף  עלות על ציוד, בנוסח הבדבר בתצהיר  6.10
 

 . 8טופס כ צורףנוסח המהמשתתף, ב  תדף מידע המתאר א 6.11
 

  מפגש  םווכן סיכ  יושיהככל    למציעים,  ו השינויים שישלחוים ו/אכל ההבהרות ו/או העדכונ  6.12
 ידי המציע.   עלם , חתומיםיהמציע

 

   .10טופס ח המצורף כסופרוט צוות העובדים המוצע, בנ 6.13
 

הקבלןשמות   6.14 התאגיד    לקוחות  פניית  ת לצורך  ממזמיני  לקבלת  שובות 
 11טופס כ, בנוסח המצורף העבודה

 

 ז.רכ ממסמכים שלעיל יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה ההתקשרות, וממסמכי הה כל
 

 שת ההצעה גה .7

והצעתו  סירה אישית אתבמד  ע להפקייצעל המ 7.1 וכ רהמכ  תנאי, בהתאם לדרישות  ת ן אז, 
מסמכי ידי    יתר  על  לו  שנמסרו  המכרזים חברהההמכרז  בתיבת  סגורה,  במעטפה   ,

הנהלת  בהממוקמת   ברק  גד  דרך,  חברההמשרדי  מיום   ,  טבריה,      100וד  יאוחר  לא    עד 
ה  . 0012:  העשעד  ,  22.06.02 יצומעטפעל  "ה  פועיצבלמכרז  ין:    ,ביוב  סתימות   חתתי , 

 ".      01/2022מכרז פומבי מס'  -  וביב  יוקוניקוי ו ן ומ ש רותבו תשאיב
 

נוסח מקורי )על גבי חוברת    -  תקיםבשני עו, תצורף  מסמך ב'ל  נספח ט',  "הצעת הקבלן"
 . המכרז(, והעתק צילומי

 

  ז.כרהמ רישות ד ינו עונה על ת שלא כאמור לעיל, ארחכל דרך אואר או בבד ה משלוח ההצע
 

במעלקהמציע  באחריות   המאובש   ,הההצע  הגשת  דמבל,  הצעתו,  ר  הגשת  דבר  את  שר 
 השעה והמועד בהם הוגשה. 

 

ימלא   27. המציע  את  הקבלן  שב  גבי על    הצעתו כאמור  הקבלן"  הטבלה  ט' ,  "הצעת    נספח 
 למסמך ב' במסמכי המכרז. 

 
אחד 7.3 לכל  ביחס  הקבלן,  שבהצעת  ההנחה  כי  בזה  המכרזן  מ  מובהר  כחלתתי  תיחשב  ה  , 

כן    .  כמוקרפ  ובנפרד גם על כל אחד ממחירי היחידה כפי שמופיעים בכתב הכמויות, באות 
בזהמו למען  בהר  כי  ,  ספק,  הכמקובמהסר  בכתב  בהם  ישמות  הנ"ל    ותהתייחס  ויות 
 גם על כל עבודת קומפלט. ולההנחה תח  ,קומפלטודת בעל

 

עיל, לרבות הצעה  אמור לא תוגש בהתאם להוראות כלשתהא רשאית לפסול הצעה    חברהה 7.4
 שיעורי הנחה. שלא תכלול 

 

לחילופין    או,  שנפלו בהצעה  שבוניותעויות חר או ט ות סופי וטעתהא רשאית לתקן    חברהה
 לפי שיקול דעתה המוחלט.  לוור, הככאמ  תוי התאמ אאו ת יו עו ה ט ו בהצעה שנפל לפסול 

 

המציע   7.5 ועל  תיבות  בראשי  הוח לחתום  ממסמכי  דף  כל  על  חתימה    כרזמתמת  ולחתום 
 ז.פים למכרהמצורחוזה ה  סימלאה במקום המיועד לכך בכל מסמכי  המכרז, לרבות על טפ

 .  תון בהצע ה וחותמת ליד כל תיקוימחת על המציע לחתום ב
 מילוי בכל מסמכי המכרז, בדיו.  וניםהטע  כל הפרטים אתמלא ללן בקהעל 

 

, וכל המסמכים הנדרשים במכרז, די ישות משפטית אחת בלבד יהצעת משתתף תוגש על   7.6
 בד. כרז בלתתף במשם המש יהיו על, כולל, בין השאר, הניסיון והערבות הבנקאית

 

 :לןי הקבביטוח 7.7
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לדרישות     7.7.1 מופנית  המציעים  לב  הקבלן תשומת  ידי  על  ביטוחים  לקיום    החברה 
" )להלן:  במכרז  הביטוחשיזכה  " דרישות  ו/או  ו/או  חהביטו  תוהורא"   "

 .", בהתאמה(הביטוחים הנדרשים"

כאמור   7.7.2 הביטוח  בדרישות  לעמוד  יידרש  הזוכה  "ביטוחי זה    7.7בסעיף  הקבלן 
לרבותהמציע"   ולהלן,  לתנ  לעיל  "חוזה  ובהתאם  ב'  במסמך  המפורטים  אים 

לחוזה    ב' " ובנספחים   ביטוחי הקבלן"   42סעיף  )להלן: "החוזה"(,    שרות"ההתק
לחוזה    (1)נספח ב'  "(,  אישור ביטוחי הקבלן  ם ביטוחים )להלן: "וינספח אישור ק

" )להלן:  לנזקים"  מאחריות  פטור  מאחריות"הצהרת  פטור  והצהרת  ב' "(    נספח 
 . "תנאים לעבודות בחום" הלחוז (  2)

מתחייב   7.7.3 ההצעה  מבטחימגיש  לידיעת  הביטוחלהביא  והוראות  דרישות  את    ו 
העבו מהות  ואת  ולהלן  לעיל  במלואן  וד המפורטות  והחוזה  המכרז  מסמכי  לפי  ת 

כמו כן הננו מצהירים כי הבאנו לידיעת מבטחינו  יר בזאת כי קיבל ממבטחיו  ומצה
במכר הנכללות  הביטוח  הוראות  המכרז  את  לפי  העבודות  ואיפיון  מהות  ואת  ז 

  הביטוחים  את  עבורנו   יערכו  כי  ואישור  הסכמה  ממבטחינו  וקיבלנו  במלואן 
   .ידכם על הנדרשים

ולהפקיד  ש  יגמ 7.7.4 המכרז  במסמכי  הנדרשים  הביטוחים  את  לבצע  מתחייב  ההצעה 
 : בידי החברה לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות וכתנאי לתחילתן, את

  ן על ידי מבטחי כשהוא חתום כדי"אישור ביטוחי הקבלן"    לחוזה   'נספח ב (1)
 הקבלן. 

כדין    ה מחתו  ",הצהרת הקבלן פטור מאחריות לנזקיםלחוזה "  ( 1)   נספח ב' (2)
 על ידי הקבלן. 

 ", כחתום כדין על ידי הקבלן.  תנאים לעבודות בחוםלחוזה "  (2) נספח ב' (3)

אמור, מתחייב הקבלן כי  החתום כ   נספח ב'בנוסף להמצאת אישור ביטוחי הקבלן   7.7.5
בכת  דרישה  לקבלת  "בכפוף  )להלן:  מהחברה  גילוי    "(הדרישהב  של  במקרה 

איז  פי  על  לתביעה  להביא  העלולות  לאפשר    הנסיבות  מנת  על  ו/או  מהפוליסות 
ה תנאי  קיום  את  לבחון  שבהסכם,  לחברה  בתוך    ביטוח  הקבלן  ימים    14ימציא 

מסמכי  שות )להלן: "ביטוח הנדרמפוליסות הממועד קבלת הדרישה לכך העתקים  
המתייחסים  כי הקבלן ימציא לחברה את חלקי הפוליסות  בזה    מוסכם"(,  הביטוח

בלב זה  מכרז  נשוא  שאינם      דלהתקשרות  מסחריים  נתונים  שייחשפו  ומבלי 
 . רלוונטיים לעבודות נשוא מכרז זה

סגרת  פורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות בממובהר בזאת במ 7.7.6
לכך במס שנקבע  ובתוך המועד  להבהרות  ז. לאחר הגשת ההצעה  מכי המכרפניה 

 . טוחי בלא תתקבלנה הסתייגויות להוראות הביטוח ו/או לדרישות ה

ביחס   7.7.7 הסתייגויות  תועלינה  ו/או  שינויים  שייערכו  ככל  כי  במפורש  בזאת  מובהר 
מ ממסמכי  לאילו  לאיזה  ו/או  הביטוח  דרישות  ו/או  הביטוח  הביטוח  הוראות 

המחייב הינו הנוסח שצורף  והנוסח    שנמסרו על ידי הקבלן, החברה תתעלם מהן
 למסמכי המכרז, ההסכם ונספחיהם. 

ב'אי המצאת  בזה, כי במקרה של    רהלמען הסר ספק מוב  7.7.8 "אישור    לחוזה  נספח 
הקבלן"   כדיביטוחי  חתום  לרבותכשהוא  הקבלן,  מבטחי  ידי  על  )  ן  ב'  (  1נספח 

פטור מתן  על  המציעמאחריות  הצהרה  ידי  על  כדין  חתומה  החברה  ,  )הקבלן(  , 
הצגת   אי  בשל  העבודות  ביצוע  תחילת  מועד  את  ממנו  למנוע  רשאית  תהייה 

 . ומים כנדרשתחהמסמכים ה 

בסעיף   7.7.9 מהאמור  לגרוע  ומבלי  אי    7.7.8בנוסף  של  במקרה  כי  בזה,  מובהר  לעיל, 
ה רשאית לראות  לעיל, תהא החבר   7.7.8את מסמכי הביטוח, כאמור בסעיף  המצ

ציע )הקבלן(  זה ו/או לבטל את זכייתו של הממציע )הקבלן( כמי שהפר את החוב
 .במכרז

ד 7.7.10 אין  ההצעות  הגשת  בשלב  כי  ידי  יריודגש  על  ייחתמו  הביטוח  מסמכי  כי  שה 
אישור והצהרת המציע כי  , המהווים  אלא בחתימה וחותמת של המציעהמבטחים  

הסתייגות כל  להם  ואין  מבטחיו  עם  והכיסויים    בדק  התנאים  הנוסח,  לגבי 
 .רשיםהביטוחיים הנד
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על הצעת משתתף המצורפת  יע  המצ 87. והבי 1כטופס  יחתום  בדק  ראה,  כי  את   ן , המאשרת 
א  לו  יש  וכי  המכרז  והאפרטי  הכישורים  הידיעות,  לצורת  הדרושים    צוע יבך  מצעים 

 כרז. ות נשוא המבוד הע
 ערבות להצעה  .8

, אוטונומית,  ניתמות   ורית בלתיית מקא קנות בב רצעתו עצרף להבמכרז חייב לכל משתתף   8.1
במסמכי    'למסמך א  2טופס  כ  לטובת המשתתף ולבקשתו, בנוסח המצורף  של בנק ישראלי,

 "(.הערבות)להלן: " אלף ₪( מאה₪ ) 100,000מכרז, בסך של ה
 

  ,חברהה כרז. קבעה  במסמכי המ  יםרט כל התנאים המפומוד בבת לע קאית חייות הבנברעה 8.2
הבלעדי,  עד ל  קושיפי  ל  ע להצעה  תה  לעיל,  פה  צורלא  כי  לאמור  בהתאם  בנקאית  ערבות 

 ול את אותה הצעה. רשאית לפס חברההתהיה  
 

של  ות 8.3 לתקופה  יהיה  הערבות  הקבוע    4קף  האחרון  מהמועד  חודשים    תלהגש)ארבעה( 
ליודהיינו  הצעות,   ה  לדרוש  יתשא ר  חברהה.  .202202.10ם  עד  תוקף  הארכת  ערבות  את 

 הערבות.   את תוקף   להאריך במקרה כזה ב חיייהיה   וספים והמציעם נדשיוח 4 משךל
 

לפי  חברה ה 8.4 הערבות  את  להגיש  רשאית  יעמוד  ו ערתהא  לא  שהמשתתף  אימת  כל  ן 
 בויותיו על פי תנאי המכרז.בהתחיי

 

  חברה ה ן  ר חתימת חוזה בי, לאחרזמכם אשר לא זכו במציעייוחזרו לאיות  הבנק  ותויהערב 8.5
 ר הזוכה במכרז. לאחר קבלת החלטה בדב מיםי 60 -, ולא יאוחר מבמכרזזוכה ה   ןלבי

 
 תוקף ההצעה .9

י  ודשים נוספים עפ"ה( ח ארבע) 4-וארך בתוקף ההצעה י  ..202202.10 םו עד לי ההצעה תהיה בתוקף   
 יעת ההצעה. ם לפני פקימ י 10   ןהקבל ל  א חברההמת של , בהודעה מוקדחברההת דריש

 
 ים  ציעמ מפגש .01

 .חברההדי במשר 0012:בשעה   08.05.2022  וםיב מפגש מציעים יתקיים
 

 .  י סף להשתתפות במכרזאנהשתתפות במפגש המציעים היא חובה, ומהווה ת
 

 וייםנושיהבהרות  .11

לחברה,   11.1 בכתב  הבהרה  שאלות  להפנות  רשאים  להפנות  משתתפים  רשאים  המשתתפים 
( משבעה  יאוחר  לא  עד  החברה  אל  בכתב  הבהרה  האחרון  7שאלות  המועד  לפני  ימים   )

וזאת   ההצעות,  מס'להגשת  פקס  קובץ  04-6653111 באמצעות  שליחת  באמצעות   וכן 
ORDW למייל  :rakat.co.il-natali@mei  . 

 
 באחריות הפונה לקבל אישור בדוא"ל חוזר בדבר קבלת פנייתו. 

 
 -עד המועד האחרון להעברת שאלות למכרז  -החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תענה   11.2

שי במכרז  המשתתפים  של  הבהרה  אי קבתלשאלות  לעיל.   כאמור  בכתב  במשרדיה  לו 
 קבלת תשובות מצד החברה לא יהווה עילה להארכת מועד להגשת ההצעות.  

 

להכניס שינויים ותיקונים    -כרז  עד המועד האחרון להגשת הצעות למ   -החברה רשאית   11.3
 במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים.  

 

לשאלות   11.4 והבהרות  שיימסרהושתשובות  המידע  בכתב,  לחברה  מפגש    פנו  במסגרת 
המציעים, וכן כל שינוי ו/או תיקון שתכניס החברה במסמכי המכרז, ישלחו בכתב בפקס' 

לכל מי שהשתתף במפגש המציעים, עפ"י מספר הפקס'   ו/או בדואר רשום ו/או בדוא"ל
 ו/או המען ו/או כתובת הדוא"ל שציין בעת הרכישה.   

 

ת 11.5 ורק  ועדובש אך  הבהרות  את  ות,  יחייבו  לעיל  כאמור  החברה  ע"י  בכתב  שניתנו  כונים 
החברה, הם ייחשבו לכל דבר ועניין כחלק מתנאי המכרז והצעת המציע, והם יצורפו על  

 ציע להצעתו, כשהם חתומים וממולאים, ככל הנדרש. ידי המ
 
 
 
 
 

mailto:natali@mei-rakat.co.il
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 צעות ת ההבחינ .12

בתנא   חןתב  חברהה     12.1 ההצעות  עמידת  וההס  יאת  תעמ  ת וצע ף  השלא  בתנאי  לא ודנה  סף, 
 ההצעות. תבואנה במניין  

 

המכרז  .212 בתנאי  שיעמדו  ההצעות  מבין  תבחר  החברה  זה  מכרז  במסגרת  כי  בזאת  מובהר 
 באופן הבא: 

 
 נשוא מכרז זה לטבריה ומגדלקבלן לביצוע עבודות -  1תת מכרז  .1

 .  לומגד יהרטבזה ל  נשוא מכרזלביצוע העבודות    קבלן אחדהחברה תבחר 

  ה ז 1לתת מכרז ה ביותר  שהציע את ההצעה הזולמציע החברה תבחר כקבלן הזוכה ב
 . ואשר עומד בתנאי הסף

 קבלן לביצוע עבודות נשוא מכרז זה לכפר כמא ויבניאל  -  2תת מכרז  .2

ל)  קבלן אחדהחברה תבחר   נשוא לביצוע העבודות    (1ת מכרז  תאחר מהקבלן שנבחר 
  . לא לכפר כמא ויבנימכרז זה 

ואשר זה    2לתת מכרז  זולה  צעה השהציע את הההחברה תבחר כקבלן הזוכה במציע  
   .הסףעומד בתנאי 

יע גם את ההצעה הצ   1ביותר לתת מכרז  את ההצעה הזולה  יע  ככל שהמציע אשר הצ
מכרז   לתת  ביותר  מכרז  תבחר  החברה  ,  2הזולה  בתור הה  2לתת  הבאה  הזולה  צעה 

 תנאי הסף. אשר עומדת ב

 
 

 שלהלן.  12.10על החברה בהתאם להוראות סעיף וות שוות, תפשל הצע רה קמב 12.4
 

)לא ניתן להציע שני תתי המכרזים  להצעה  חייבים להגיש את    המציעיםשוב כי  יודגש  
 .הצעה רק לחלק מתתי המכרז(

 
 

 

 ו של כושר את  ושל המציע    ואת אמינות גם  עות  הצה   תניחרת בבמסג לבחון    רשאית  חברהה 12.5
את   המוצעהסהלבצע  ניסיונו   ,כם  עם    את  ניסיונו  המציע  הקודם  אצל  ואת  המציע  של 

וכן יהא רשאי לדחו ביצעו בעבר עבודתם   לש  תעות הצלקוחות אחרים  מציעים אשר לא 
שרצו   לשביעות שכישורינו  לדעת  שנוכח  או  אחר,  גורם  של  או  אילו  מו  פי  ל  יםקיפ סנם 

 יקול דעתו. ש
 
 

לא   חברהה 12.6 בלהתחשב    רשאי  בצע הכלל  שהיא  בשה  סבירה  חוסר  לתי  בשל  או  תנאיה  ל 
מחירים בלתי   י.ע בדהצעה כמונע הערכת ה חברההפן שלדעת  התייחסות לתנאי המכרז באו

 . הצעהה לתירים עלולים לגרום לפסי סב
 

ו  וי או תוספת שייעשאו כל שינ/ו מילוי  ןו טעום ה ת מק אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמ 12.7
א  במסמכי ב סתה כל    ו המכרז  בי יייגות  אליהם,  בגוחס  תוספת  או  שינוי  ידי  על  ף  ן 

 ם לפסילת ההצעה. רוגל עלולים ל דרך אחרת,  המסמכים ובין במכתב לוואי או בכ 
 

לדר   חברהה 12.8 הבהמשתמוש  רשאי  ו/או  נוספים  מסמכים  ו/או  פרטים    תפונוס  הרותתפים 
מציע,  ון את ה חלב  ל מנתההצעות ע ר פתיחת  לשביעות רצונה המלא גם לאחמות  שלו הו/א

ניסיונו המק וסנו  ח לא המציא הקבלן     ור.צועי והצעתו, במסגרת שיקוליה, כאמ הכלכלי, 
ייחשב  ו  א /ופרטים   כאמור,  לעשות  מסמכים  שסירב  צירוף    או  /וכן  כמי  באי  לראות 

  חברה ה משתמע מכך, וחר הצעתו, על כל הא  ומדו ע ני שאכמי  דו והפרטים כתכסיסנות מצי
 הצעתו. את  שאית לפסולא ריה

 

  דאת העובדים, ציוד, כלים וכו', כדי לוורשאית לדרוש מן המשתתפים להציג את צוו  חברהה 12.9
 ה בו.ז, וכתנאי לזכייבמכרלטה ים את דרישות מסמכי המכרז, קודם להחמ ואת השאל

 

12.10  
  רזמכביותר  הזולות בשתהיינה  ויון )"תיקו"( בין מספר הצעות  צר שומובהר בזאת, כי היה וייוו

, שומרת לעצמה וועדת המכרזים את הזכות להורות על קיומו של  (דות בתנאי הסףעומ  ואשר)
ב ביותר  הזולות  בין כל ההצעות  נוסף  לא, בהתאם  הליך תחרותי  בין חלקן או בכלל  מכרז או 

סעיף   לתק 17להוראות  המכרזיםה  חובת  תשנ נות  ה  1993-"ג,  המציעים  ע"פ  בין  רלבנטיים, 
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ו/או כל הוראה אחרת  ו של הליך הגרלה בין המציעים  על קיומ   ו להורותא/ו אים שיפורסמו  תנ
 בהתאם ליתר ההוראות למשתתפים במכרז.    

 
 

 ה על תוצאות המכרז עדהו .13

 . לבמיי ו/או בדואר רשוםאו /ה והודעה בפקסימילי   זוכה במכרז תימסרל 13.1 
 

יקבל   13.2  תתקבל  לא  שהצעתו  בכתב,  משתתף  הודעה  כך  ראו  /ו  סבפקעל    ו או/  שוםבדואר 
הצע יילבמ עם  ידו  על  שהומצאה  הערבות   במ.  בין    כרזתו  חוזה  חתימת  לאחר  לו  תוחזר 

הז בי ל  חברהה במכרכון  מה  יאוחר  ולא  החלט  60  -ז  קבלת  לאחר  הזוכה  ימים  בדבר  ה 
 במכרז.

 

לבין  מכב  וכיםהזוכה/ז בין   313.  ש ייחתם    חברהה רז  מחוזה,  כח העתקו  נפרד  צורף  בלתי  לק 
 כי המכרז. סמממ

 

עד למועד חתימת  שיידרש לכך.  מיום  ימים    7במכרז יחתום על החוזה תוך    ה/זוכיםכוזה 413. 
וע החוזה, בנוסח  ת הערבות שצורפה להצעתו בערבות להבטחת ביצוכה אזהף  יחליוזה  הח

 החוזה המצ"ב.    נוסחל א' ח כתב הערבות המצורף כנספ 
 

ורים שעליו להמציא  ישאה וסמכים  כה את כל המזוהחוזה ימציא  חתימה על העד למועד ה  13.5 
ובבהתאם לתנאי המכר זז,  על קיום בכלל  בין השאר,  אישור  ב'  )  ן בלי הקיטוחה,  נספח 

  1'  נספח ברי(, לרבות  ת הביטוח )בנוסחו המקוחתום כדין על ידי חבר  (לחוזה ההתקשרות
הקבלן  הרצה הקב  -ת  מאחריו"הצהרת  פטור  לנזקים"  לן  עת  כדין  הקבלן,  י  לחתום  די 
ה ב בל ש  רדננוסח  חלק  והמהווה  המכרז,  נפרבמסמכי  ממסתי  וד  ו/או  מכי  המכרז  תנאי 

 החוזה. 
 

רשאית לבטל   חברההא ד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, תהלא יעמו ףתשת והמ היה  13.6 
  בהודעה  חברהה בתאריך שייקבע על ידי  תב למשתתף, החל  כדעה באת הזכייה במכרז בהו

לאח למשתתש  רוזאת  הודע ניתנה  המעוותה  ב  הף  את  לתקן  תיק  נדרש  לא  ן  והמשתתף 
בהמע שנקבוות  זמן  ותוך  להודעה  בההתאם  בסעיף  יא .  ודעהע  כדן  מזכויות  זה  לגרוע  י 

 על פי כל דין.  חברהה
 

 במקרים הבאים: את הזכייה במכרז גם ל טב ית לרשא חברההבנוסף לאמור לעיל, תהא   713. 

בידי   13.7.1 ר מטעמו  המשתתף או אדם אחי  כ  ,ת דעתהחות, להנחוכה   החבר הכשיש 
הצי  או  שוחנתן  מעע  ה ד,  טובת  או  דורון  הקבי  כלשהנאה  נק,  עם  זכייה  שר 

 במכרז. 
 

  ונה, אונה במכרז אינה נכ של המשתתף שנית  כי הצהרה כלשהי  חברההתברר ל 13.7.2
גילה לתשהמש ל  חברה תף לא    , היה בה כדיחברההדעת  עובדה מהותית אשר, 

 מכרז.ב  הכ ועתו כזשפיע על קבילה
 

ה, רשאית  הזוכ   הקבלן  רות עםו בוטל חוזה ההתקשיל, אור לעבוטלה הזכייה במכרז כאמ 13.8
ו   חברהה לגביה  שבידה  הבנקאית  הערבות  את  אתלהגיש  למסור  למי    המכרז  ביצוע  כן 

על   ביותרבול)  ידהשייקבע  הזולה  ההצעה  את  שהגיש  למציע  המשתתף( ת  לאחר  ר 
 שיגרם לה בגין כך.  ד פסה  לעל כ  ה חברהפצה את  י  ףוהמשתת

 
 כויות שמירת ז .14

מציעיםפל  רשאיתתהא    חברהה 14.1 למספר  לביצוע  ולמסרה  העבודה,  את  לפרקי    צל  ו/או 
 הבלעדי.   קול דעתהשי ביצוע שונים לפי

 

קי ביצוע שונים אף לא  א למסור לביצוע פרק או פר את הזכות של  הלעצמ   שומרת   חברה ה 14.2
מהמצעים,  אחל הלה  ן יולחלופ ד  לביצוע  הכמויות  את  להגדיל  או  בכמפורטקטין  תב ות 

 ת. הכמויו
 

ה  חברהה 14.3 כל  את  ולבצע  ממנה,  חלק  או  כולה  ההצעה  את  לקבל  חלרשאית  או    ק עבודה 
לכל פיצוי ו/או    והזוכה לא יהיה זכאי   ,חברההול דעתה הבלעדי של  ל לפי שיקו ממנה, הכ

 ל כך.בש  ת מחירשיפוי ו/או תוספ
ין בהן כדי  א ו  בלבד,ומדן  ורך אהן לצשמצוינות,  המכרז, ככל    במסמכי   צוינותמה  תהכמויו 14.4

 . חברהה לחייב את 
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עילה לשינוי  על   14.3  -  14.1כאמור בסעיפים    חברהה החליטה   14.5 זו  יל, לא תהווה החלטתה 
  הקבלן. צוי מצד או התוספת המוצעת ו/או לתביעת פי הנחההיעור  בש

 

כלרשאית,    רהבחה 14.6 לפס מוינ   ללא  נוסף,  גבוההק  שתהיה  הצעה  נמוכה  ול  רה  בצו  או 
 . חברהה בלעדי של מהאומדן של המכרז, על פי שיקול דעתה ה ותית עמשמ

 

 שהיא. ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל  לקבל את מתחייבת חברהה אין  14.7
 

באמור,   14.8 לפגוע  המכרעל  שומרת    חברה המבלי  את  לבטל  שה,  זזכותה  סיבה  בכמכל   ל יא, 
הצעותועמ הגשת  לאחר  לרבות  שהוא,  כנגד  טא  התלא    יםולמציע   ,ד  תביעה  ו/או  ענה 
 בשל כך.   חברהה

 

אר, אם ביצעו עבורה בעבר עבודות שלא  רשאית לדחות הצעות של מציעים, בין הש  חברהה 14.9
 .  המספיקים לפי שיקול דעתשנוכחה לדעת שכישוריהם אינם  צונה, אורות יעשבל

 

תשקול  לבחיר  יהל וקשי  גרתבמס 14.10 הזוכה,  הקבלן  ביןחברהה ת  אה  ,  את  המידה  ומיתר,  ת 
  ונ לניסיולרבות בכל הקשור  ,  1993-ת חובת המכרזים, התשנ"גלתקנו  22בתקנה  שנקבעו  

כ והציודו של הקבלן, מיומנותו,  וכן את עמידתו  לרשותו, מצבו הכלכל   דהעומ  ח האדם  י, 
 .חברההקול דעתה הבלעדי של שי  יפ ז, על המכרבמסמכי ם י נדרששל הקבלן בתנאים ה

 

 . חברהכי המכרז שמורות ל מסמת בויוהזכ כל 14.11
א לצורך הכנת  המשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אל

מסמכ זה.  במכרז  הצעה  המכוהגשת  של  רי  רכושה  הם  למציע חברההז  ניתנים  הם   ,  
הכנת   לשם  בו  והצעת בהשאלה  לזיח הלועליו  לבד  הגשתה  האחרו  חברה רם  המועד  ן  עד 

אם יגיש את ההצעה ובין אם לא יגיש. אין המציע רשאי, בין    מכרז, ביןות לההצע  תגשלה
ל  כבהם לקם או לצלמם או להעבירם לאחר או להשתמש  בעצמו ובין ע"י אחרים, להעתי

 מטרה אחרת. 
 
 
 

 

 הסתייגות .15

לה כאין  בדכניס  בין  שינוי,  בך  רל  הוספה,  בדרשל  בל  ש  ךין  אחר,  אופן  בכל  ובין  י  מסמכמחיקה 
תוספת שייעשו במסמכי המכרז, מכל מין וסוג, או כל הסתייגות לגביהם, בין  שינוי או  כל    מכרז.ה

תוספ ידי  בכלעל  או  לוואי  במכתב  ובין  המסמכים  בגוף  לפסילת  אדרך    ת  לגרום  עלולים  חרת, 
  -ו  עש ינוי כאמור, כאילו לא נש  וא/יגות וסתיהתעלם מהל  תרשאי  חברהה ופין, תהא  לי ההצעה.  לח

 . חברההחלט של דעתה המו  קול לפי שיל והכ
 

 מחירים   .16

בשלמותן,  העבודות  כל  את  תכלול  המציע  של  הח  ההצעה  כל  ו/את  כל   ומרים  ואת  הציוד  או 
הובלות, אחסוןימ ות  בלר  ח,והרוו  ההוצאות היטלים,  פחת,  ל  וציוד   סים,  ביצוע  ם  שוכו',שיידרשו 

 רז.כ מה  יכסמבמ אחרת  צוין במפורש כןם א אות, אלהעבוד 
 

 ותהוצא .17

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, יחולו על   
 המשתתף ולא יוחזרו לו מכל סיבה שהיא. 

 
 

 רב,  בכבוד

 מי רקת טבריה 
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 1טופס 

 
 לכבוד

 יה מי רקת טבר
        100 רקב ודגד דרך

  טבריה
 

 ,.נ.ג.א
 

לפתיחת סתימות ביוב, שאיבת בורות מכרז  -   01/2022מס' שתתף למכרז פומבי ת מהצעהנדון: 
      שומן, שטיפה וניקוי קווי ביוב

 
לפתיחת מכרז  ,        01/2022ס'  כי מכרז מן ובחנו בחינה זהירה את כל מסמאנו בעיו קרר שלאחח"מ,  אנו ה

אך  ם  ירפם מצוין שאינוב   צורפיםבין המ,       וי קווי ביובת בורות שומן, שטיפה וניק איבש  ,ת ביובסתימו
 המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:  מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי

 
לתנ .1 מסכימים  האנו  במאים  למפורטים  נספחיו,  כל  על  המכרז,  עדכוניםרבוסמכי  שינ  ת  ם  וייו/או 

מעת  נערש בהם  בככו  ביחד  )הב  תלעת  ה"   -נקראים  המכרז אה"  הצעמסמכי  "מסמכי  "(,  ו 
 רז. החוזה לביצוע העבודות נשוא המכ תא  להוותלם יחד כו  עתידיםוה
 

כל האמ .2 כי קראנו את  בזה  ס  י המכרז,ור במסמכ הננו מצהירים  ראינו את מקום  יירנו באתרכי   ,
עלויות העבודה    יעים עלשפמים החרהאהגורמים    כל  כי  וכןהעבודות    גישה לאתר י ה ותנאהעבודה  

ומוכרים  עה  יצווב וידועים  ה  ו ביססנ  לכך בהתאם  לנו,  המכרז  לביצוע    נו ת צעאת  נשוא  העבודות 
טענות של  ל  ע  המבוססות ישות  כל תביעות או דר   "(. כן אנו מצהירים כי לא נציג העבודות)להלן: " 

 אלו.   תוטענ   עלש ם בזה מראתרימוונו המכרז וא של מסמכי יעהאי הבנה או אי יד
 

עונה על כל הדרישות    ותני הצעמכרז, כנדרשים בהתנאים  ם בכל הנו עומדיי אה כאנו מצהירים בז .3
  ופן מקצועירז באעבודות  נשוא המכשותנו הידע, הניסיון והיכולת לביצוע השבמסמכי המכרז, בר

נמצאים כי  וכן  גבוהה,  כל  בר  וברמה  הכשותנו  לביצו תאיהמ  ליםהציוד,  חינת  מב  בודההעע  מים 
וכוח  הא ההספק  ההאד יכות,  הם  לביצוע  הכהמכנשוא    עבודותדרושים  כמפו רז,  במסמכי    טורל 

 המכרז ובהתאם ללוח הזמנים שיידרש. 
 

הוראו .4 ול הננו מתחייבים למלא אחר  פי מסמכי  יבו תחי חר כל המלא את מסמכי המכרז  על  יותינו 
  אים רש מצהירים כי איננו וק. אנו ח  לות כ ראהופדנית על  ה קמירך שמינות, תוהימנות ואבמ המכרז

מידע  כל  כתשברשו  להעביר  מהשתוצא תנו  בו  כרמב   פותנו תה  לעשות  או  אחר,  גורם  לשום  זה  ז 
 רת מכרז זה. שימוש כלשהו שלא במסג

 
,  מכי המכרזורטות במסמפהו מתחייבים לבצע את העבודות  לעיל, הננ   האמור גרוע מכלליות  י למבל .5

בהצעת כמפסך  ב להב  ,מכרזל   נו ורט  המכרזהתאם  מסמכי  כוראות  חוזולל,  השאר,  בין  ה  , 
בההתק ומסגשרות  מה רתו,  דעתכם    יםלקבננו  להנחת  האמורות  העבודות  את  לסיים  עצמנו  על 

 רש. הגמורה ובלוח הזמנים שייד 
 

 :ביטוח על ידי המציע )הקבלן הזוכה( .6

מכרז בהתאם ה  יהביטוחים הנדרשים במסמכ   אנו מתחייבים, ככל שהצעתנו תזכה, לבצע את 6.1
"לת ב'  במסמך  המפורטים  ההתקנאים  וביטוח "  ה' פרק  שרות",  חוזה  סעיף  אחריות   "42   

על  " הקבלןביטוח  וכתנאי  ידי  העבודות  ביצוע  תחילת  ממועד  יאוחר  לא  בידיכם  ולהפקיד   "
 לתחילתן את:  

 טוח. , חתום כדין על ידי חברת הבי אישור ביטוחי הקבלןנספח ב'  (א)

 כדין.  , חתומה כדיו, על ידנו מאחריות לנזקים מתן  פטורל עהצהרה   (1)נספח ב'  (ב)

 תנאים לעבודות בחום, חתום כדין, על ידנו. (  2)נספח ב'  (ג)

ב' (ד) )נספח  ביטוחי הקבלן  כי בכפוף  בנוסף להמצאת אישור  ( החתום כאמור, מתחייב הקבלן 
  ביאלה  וי נסיבות העלולותשל גילבמקרה    "(הדרישהלקבלת דרישה בכתב מהחברה )להלן: "

לח לאפשר  מנת  על  ו/או  הפוליסות  פי  על  הביטוח  לתביעה  תנאי  קיום  את  לבחון  ברה 
בתוך    ,שבהסכם הקבלן  מפוליסות    14ימציא  העתקים  לכך  הדרישה  קבלת  ממועד  ימים 

ימציא לחברה את חלקי הפוליסות  הביטוח הנדרשות,   כי הקבלן  בזה  המתייחסים  מוסכם 
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בלבד להתקשרות   זה  מכרז  נתשי  ומבלי  נשוא  רלוונטיים  יחשפו  שאינם  מסחריים  ונים 
 . שוא מכרז זהלעבודות נ

) (ה) הביטוח  מפוליסות  ההעתקים  המצאת  כי  בזה  הביטוחמוסכם  לרבות  מסמכי  כאמור,   ,)
)נספח הביטוחים  עריכת  אישור  פי  ב'  נספח  על  מהתחייבויותינו  תגרע  לא  ו/או  תפגע  לא   ,)

 זה, על נספחיו.   חוזה

כרז ואת  אות הביטוח הנכללות במאנו לידיעת מבטחינו את הורהב   כמו כן הננו מצהירים כי 6.2
וקיבלנו ממבטחינו   לפי המכרז במלואן  ואיפיון העבודות    הסכמה  ממבטחינו  וקיבלנומהות 

  .ידכם על הנדרשים הביטוחים  את עבורנו  יערכו כי ואישור

כהצעה   6.3 הצעתנו  תיבחר  בו  במקרה  כי  מתחייבים  דריש הננו  במלוא  נעמוד  כם  תיוהזוכה, 
 תקשרות, על נספחיהם.  מפורט במסמכי המכרז והסכם ההלעניין ביטוחים כ

לעיל   6.4 נפעל כאמור  כי  תהיו    –מבלי לגרוע מזכותכם לכל סעד אחר, אם לא  אנו מסכימים 
ביצוע   מועד תחילת  למנוע מאתנו את  כמי שהפר את  רשאים   כלפינו  לפעול  ו/או  העבודות 

 ו לא עמד בתנאי המכרז.ההסכם ו/א

עתנו זו ובקבלתה על ידכם, חוזה  ימים כי תהיו זכאים אך לא חייבים, לראות בהצמסכ  נונה 6.5
לבינכם. בינינו  שענינו    מחייב  הליך  כל  לנהל  כי אתם תהיו רשאים  ואנו מסכימים  לנו  ידוע 

לרבות  ע לנו שתהיו רשאים לבטל את המכרז בכל מועד שהוא,  הגשת הצעות מתוקנות. כן ידו
 לבחירה בזוכה.   עדו לאחר הגשת ההצעות 

 
מצהיר .7 הים  הננו  כי  לידיעבזאת  שאין  ובא  בהצתנו  לחיי  נו עתבאמור  כדי  לכם  בהגשתה  או  ב  זו 

. אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך  ותנל הצעלשהי שכרך  דכם בדל על יו כדי להוות קיבו א /ם ואתכ
לרא חייבים,  ידלא  על  ובקבלתה  זו  בהצעתנו  בי ח   כםות  מחייב  ואנו  י  ם.כנילב נינו  וזה  לנו  דוע 

וקנות. כן ידוע לנו שתהיו  מת   עותו הגשת הצליך שענינ לנהל כל ה יו רשאים  תהמסכימים כי אתם  
ועד למועד מתן צו התחלת    ותע הצגשת ההלאחר    בותוא, לרועד שהאת המכרז בכל מ  בטלם לרשאי

 עבודה. 
 
נית  .8 בתוקף ומחייבת אותנו  ת  מד ון ועתיקו  טול, שינוי אויב ל  נתהצעתנו זו היא בלתי חוזרת, אינה 

. תוקף ההצעה יוארך לפרק זמן  צעההה  רון להגשתהמועד האחחודשים מ  )ארבעה(  4  ללתקופה ש
חודש  4  של  וסףנ עפ)ארבעה(  דריים,  בומעה  בהוד  חברההשת  "י  פקיעת    10כתב  קדמת  לפני  ימים 

   התאם.ות ב תוקף הערב ו את הארכתבמקרה זה תהיו רשאים לדרוש מאתנ ההצעה.
 
א  עם   דימ .9 כי הצעיקבלת  ונ  תנושורכם בכתב  יהנבחרה  עים בם המפורט יו התנאיתקבלה,  כל  ה,  ל 

 תנו.נספחיה, חוזה המחייב או 
 

במועד שיקבע על ידכם לשם כך, ולהפקיד    כם,למשרדבוא  לים  מתחייב הננו    אם הצעתנו תתקבל,
כנדרש בערבות בנקאית לביצוע החוזהבידיכם   נוסח הנדרש  ב  טח בר המת אשורז, אמסמכי המכ, 

על פי מסמכי המכרז  צאה  ם המם הטעונים הנוספיכל המסמכיקור( ואת  ק מבמסמכי החוזה )עות
 מכי המכרז. סממ  ה חלקהמהווזה כי החול  מסמכמו כן לחתום עם, וישתכועל פי דר

 
נתחיל בבצוע העבודות .10 כי אם הצעתנו תתקבל,  ש   אנו מתחייבים  י בתאריך  על  ביקבע  התאם  דכם 

ע  לתתחהלצו   שיינתן  ה עבודה  וכן  ידכם,  ל  ננול  צו  מודעים  כי  העכך  עשוהתחלת  לה בודה    ינתן י 
רות  יהובמ התאם  דות בעבובצוע התחיל בנהיה ערוכים להאנו  כי    בהתראה קצרה ביותר ומצהירים

 רבית.  המ
 

  2  כטופס ורף  )בנוסח שצ  סמכי המכרזמצורפת בזאת ערבות בנקאית ערוכה לפקודתכם כנדרש במ .11
 י המכרז(. כסממב

 
נו  פורטות לעיל או אם נחזור בנו המ ויותימהתחייב   התחייבות י אם נפר  דוע לנו כי   אנו מצהירים כי .12

יתר זכויותיכם, לחלט את סכום הערבות  בוע  י לפג, מבלאיםהיו זכאתם ת  שהי מהצעתנו,רך כלבד
ע מראש  ומוערך  קבוע  כפיצוי  הנזקים,  הבנקאית  וההול  לשנגר  צאותהטרחה  הפרת  בם  כ מו  של 

 המכרז.  לך ניהולו/או במה  הפרת חוזהל התחייבויותינו ו/או בש
 

ל  .13 מוגשת  זו  כי הצעה  ו/א לא קשאנו מצהירים  מר  עם  תיאום  ואנ אחציעים  ו  מתחרים    לא  ייביםו 
 רז. על הזוכה במכ חברהה י פרטי הצעתנו לאחרים עד למועד קבלת הודעת לגלות ולמנוע את גלו

 
יעים על  רים המשפורמים האחם, וכל הג יהז על כל פרט ו את כל מסמכי המכרנ הב  ם כיצהיריאנו מ .14

 ו. הצעתנ ביססנו את תאם לכךוכי בה ודה ידועים ומוכרים לנו,ת העבהוצאו
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לפתיחת סתימות ביוב, שאיבת בורות שומן,  מכרז  ו לביצוע עבודות  הצעתנ  את  זאתב  םימגישו  נא .15
, בלן"הצעת הק  ב"ש  הלי הטבעל גבת מסמכי המכרז,  וראולה  םהתא, ב      וי קווי ביובשטיפה וניק 

 למסמכי המכרז.  נספח ט'
 

 .  עפ"י מסמכי המכרז הטפסים הדרושים,ו/או  פחים  סצורפים כל הנ להצעתנו זו מ .16
 

תשקול  ת הקבלן הזוכה,  ים לכך שבמסגרת שיקוליה לבחירלנו וכי אנו מסכימ   עו ים כי ידאנו מאשר .17
,  1993-"גזים, התשנחובת המכר  נותלתק  22בתקנה  מות המידה שנקבעו  את  אתר,  היין  , בחברהה

עמי את  הקב וכן  של  בתנא דתו  הנדרשים  לן  ע במסמכי  ים  שהמכרז  הבלעדי  דעתה  שיקול  פי  ל  ל 
 . חברהה

 
מצהי .18 כי  אנו  המטצהרים,  בגדר  הינה  והסמכויות  עתנו  במסמכי  רות  שבשמו    חברהה הקבועות 

וכיגשת ההצעהמו זו  חברה ה ם  חתום בשל   םזכאיאנו    ,  וכי על הצעה  כל מניא  ,  דין  ין או  עה עפ"י 
 ל הצעה זו.הסכם לחתימתנו ע

 
 רב,  בכבוד

 
 
 

__________ _________________                       _ ____________________ 

     תאריך                  הקבלן                                   
 ( חברההת  וחותמ מהיחת  המורש  *   )חתימת

 
 
 

          ( תיות דפוסון )בא שם הקבל

          החתימה  ה שמות מורש

         נא לפרט(-אחרות/ת )חברה/שותפפטיאישיות מש

          כתובת 

          פון מס' טל

          מס' פקס 

          מספר עוסק מורשה  

          מס' רישום ברשם הקבלנים 
 

 
 

 חתימה אישור 
 

 
עו"ד______ ______ ______________   הח"מי  נא  ____  _____ ____________  _________של 

___ מזהה  "   ____________________ _____מס'  בזההקבלן)להלן:  מאשר  ח  "(  ה"ה תימ כי    ות 

_______________________, אשר חתמו על הצעה זו,  ____ -_____ ו________ _ _______ _____

 לכל דבר ועניין.   ת הקבלןא תייבון, מחרוף חותמת הקבלבצי

 
_____ __________ ____  __________________________ _ 
 חתימת עו"ד                           ך תארי           

 יון( שימס' ר + תתמחו +  המתי)ח          
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 2 סטופ
  

 ערבות הצעה   -לתנאי המכרז   7נוסח ערבות בנקאית בהתאם לסעיף 
 

 לכבוד
   "מעב מי רקת תאגיד 

 100דרך גדוד ברק 
 טבריה

 
 ג.א.נ.,

 הנדון: ערבות בנקאית מספר                                                . הנדון: 
 

 
בקשת   פי  )להלן:  על   ______________ מזהה  מס'   ____________________________

אלף ש"ח(,   מאהלים:   מיב₪ )  100,000"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך  המבקשים"
ב השתתפותם  עם  בקשר     וניקוי  שטיפה,  שומן  בורות  שאיבת,  ביוב  סתימות  לפתיחת  מכרזמכרז  זאת 

מס'    ביוב  קווי  בין  01/2022מכרז  כולל,  המכרז,  מסמכי  פי  על  התחייבויותיהם  כל  ביצוע  ולהבטחת   ,
 השאר, חוזה ההתקשרות במסגרתו.  

 
סכום   כל  לכם  לשלם  מתחייבים  תוך  ו  אאנו  הנ"ל  לסך  עד  מי   14סכומים  דרישתכם  ימים  קבלת  ום 

כלשה בתהליך  דרישתכם  את  לנמק  או  לבסס  עליכם  להטיל  מבלי  אלינו,  שתגיע  בכתב  או  הראשונה  ו 
אחרת,   דרך  בכל  או  משפטית  בתביעה  המבקשים  מאת  תחילה  הסכום  את  לדרוש  או  כלשהו,  באופן 

 מוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. לע ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה
 

שכל   דרישות,  או במספר  בפעם אחת  הנ"ל  של הסכום  מאתנו את תשלומו  לדרוש  אתם תהיו רשאים 
 מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. אחת מהן 

 
 טול. בילערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת  

 
 ועד בכלל.  .202202.10ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 לא תענה.  .202202.10דרישה שתגיע אלינו אחרי 
 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.  .202202.10לאחר יום 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. 

 
 עניין כתב ערבות זה.ל  הדרישה בפקסימיליה ו/או באמצעי אלקטרוני ו/או במברק לא תחשב כדריש

 
 

 בכבוד רב,     
 

 בנק _________ 
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 3ופס ט

 תנאים כלליים   -     01/2022' סלמכרז מם  ירתב כמויות ומחיכ
 
נאים המפורטים  ם בכל התמחיריהצעת הב ב התחש  ואים את הקבלן המשתתף במכרז זה כאילור .1

 מסמכיו. זה על כל  במכרז
 

כוללת  ה המשתתף  הקבלן  ההאצעת  כל  במיל הות  אצות  הנכרוכות  התנאים    , במפרט   םריזכוי 
 .הזרז כ מ בות ובכל המסמכים הכלולים הכמויבכתב   ,כניותותב

 

בכל    חברהה תכיר  הבנת    ענהטלא  מאי  בהבנת  אהנובעת  טעות  כלשתו  מאארז  כמב הו  נאי  י  ו 
 שבות בו. חהת

 

ובכפוף    ז,מכרה  ימך ממסמכ אחרת במס  לעיל, אם לא נקבע במפורש  מבלי לגרוע מכלליות האמור .2
 את ערך: ל הקבלן ככולשב על ידי  חי בודה יהע חירמ   ד,וחימ האות המפרט ורלה

 

פחת  סוגיהם וחומרי העזר הנכללים בעבודה או הקשורים בה, וההמוצרים ל  החומרים,  לכ א.
 להם.ש

 

 זה.  א מכרזת נשו עבודו ה שלם של ן השה לשם ביצועהדרו בודהל העכ ב.
 

 '.  וכד , ותני מז ציוד, בדרכיםים, במכונות, בריש כבודה, במשימוש בכלי עה ג.
 

הע  לכ ד. ביצוע  לצורך  הדרושים  הזהירות  בהתאאמצעי  לרבות  בודה  המכרז,  למסמכי  ם 
 . וכד'  חסומי תנועה, הכוונת  תנועה ושילוטמ

 

כלובה ה. הע   הנ"ל  לת  העמסתםלמקום  פבודה,  כן  והחזרתם    ,מירתםש,  חסונםאריקתם,  , 
 מנו. מה וד ובלאתר הע  הובלת עובדים

 

 .  ד'י ביטוח וכדמ  ם,יהינ מל  והאגרות  סיםיהמ ו.
 
 

שיונות  ין, והשגת כל האישורים, ההיתרים והר ת עפ"י די תיאום עם כל הרשויות המוסמכו ח.
 ות.  העבודהדרושים לצורך ביצוע 

 

 ג. לילה, שבת וחשות בגין עבודת הנדר וצאותכל הה  ט.
 

 ו.  נממ  םיפלת ועוד ניקוי אתר העבודה וסילוק פסו י.
 

 בודות.  עגי ה לכל סו כניות ות תנכ אות בגין הוצהה יא.
 

 כניות או מסמכים אחרים על פי המכרז.  ות העתקי תכל ההוצאות הנדרשות להכנ  יב.
 

 טלפון.  שמל ואספקת וצריכת מים, ח יג. 
 

 מסמכי המכרז.  נדרשות עפ"י  גי הבדיקות הגימות, וכל סו י בדיקות, דמד יד.
 

הקבלן,להכ   צאותוה הכל   .טו של  והע  ליות  ופותקיהישירות  הוצאותבכלל  ,  המוקדמות    יוזה 
  מכרז ו/או מסמכיוהנאי  מאיזה סוג שהוא, אשר תשיידרשו    הוצאות אחרותן  והמקריות וכ 

בין  ויות,  הוצאות המימון והערברבות  קבלן, לל הש  רהכל התקו  ל זהובכל,  מחייבים אותן
 . דענה להם בעתיבין שהן תיוודו ,םילצדד  הוצאות האמורות כולן ידועות עתהשה

 

  מויות כ .4

מחירים  האך    -תנות במהלך העבודה  שויות להשכמויות הן אומדן בלבד, והן עת בכתב היול הכמו כ
 . לשינוי  ןנית בלתיו היו סופיים יהמציע יציין ש

 

 דיקות ב .5

צעים על  ומה  ה וציודכל פריט או יחידהתקנים הישראלי על    לדרוש בדיקה של מכון ת  שאיר  חברהה
 בדיקה למכון התקנים.  ת הצאוהות אנו ל חשבוע שלם הקבלן י.  בלןידי הק
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 4ופס ט
 

 לכבוד, 
 קת טבריה ר מי

       100דרך גדוד ברק  
    טבריה

 
 א.נ.,ג.
 

 במכרז( שם המשתתף )                                                             נדון:ה
 
 דלקמן : ת כר בזאהנני לאש(, "הקבלן"להלן: ן )ו ד נדינו של הקבלן שב רךעוכ
 

 ויות( : ותפות/רשם הששל הקבלן )כפי שהוא רשום ברשם החברמלא מו הש .1
 

  
 

 של הקבלן : אגדות ס' ההתמ .2
 

  
 

ש ש .3 המניות  בעלי  הקבמות  )ובמקרל  של  לן  שהה  הכלל  -שותפות  ינותאגיד  השותפים  ים  י שמות 
 ים( : והמוגבל

 

  
 

 :  ןקבלהמות המנהלים של ש .4
 

  
 

 קבלן : האת בת מחיי מתםם אשר חתימות האנשיש .5
 

  
 

 קבלן : רכב החתימות הנדרש על מנת לחייב את הה .6
 

  
 

מס'  ה .7 למכרז  הצעה  ידי      01/2022גשת  על  פורסם  טבריהאשר  רקת    ה מורש   חתמו    ליהושע,  מי 
ת  רסגמ בהינן  ,  לביצוען  ות בחוזהקשרההתו שוא המכרז  נ  עבודותיצוע הב לן, וכן  החתימה של הקב

ן הינו צד להם, ועל פי כל  הסכמים שהקבלשל הקבלן, ל  חברההסמכי  , בהתאם למלןקבהסמכויות  
 דין. 

 
 
 

________________________ ___   ______________________ 

 "דו ע __________, ________    יך תאר             

 ___ ____________ ___ר.  מ. 
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 5פס וט
 
         דכבול

 ה ריבטמי רקת 
    100 דרך גדוד ברק

  טבריה
 
 א.נ.,ג.

 נסותואישור רו"ח על עבודות והכ משתתףצהרת ה
 

ת  דוהעבו  (, ביצענו את כל2021,  2020,  2019וש השנים האחרונות )כי במהלך של   צהירו לההרינ 
₪ )לא כולל    500,000ף של  ביוב, בהיק  וי קו   וניקוי    , שאיבת בורות שומן ימותת סתפתיח  להלן: 
 חד. י  נה, לכל העבודותוצע לשמבמ (מע"מ

 השנים האחרונות:   3במהלך עיל, כאמור ליצענו, שבפירוט העבודות   ןללה

שלמתה  הועד מ ועהיציאור העבודה ומקום בת ס'מ
 )שנה וחודש( 

ל  ש כספייקף ה
  וללכ לא)העבודה 

 מע"מ(

1.    

2.    

3.    

4.    

 
 _ ____________________תימת המשתתף_________ח

 
 אריך: _______________ת

 
 

 אה חשבון ורישור א
 
) _______ _   בקשתל   רת וכרואי החשבון שלו ביקרנו את הצה"(  משתתףהלהלן: "___________ 

עבודו מביצוע  ההכנסות  בדבר  כמהמשתתף  ההצ  דווחת  הלעיל.  הנהרה  באחריות  הלת  ינה 
 . וקורתנבסס על בי זו בהתעל הצהרה א לחוות דעה אחריותנו הי המשתתף.

 

ראיות התומכות  ה של  לה בדיקקורת כלביקורת מקובלים. היב רכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני  ע
במטרה   וזאת  שבהצהרה  ובמידע  בהצהלהבסכומים  שאין  בטחון  של  סבירה  מידה  ה שיג  נ"ל  רה 

 נו. ות לחוות דעתספקת בסיס נא שביקורתנו מסבורים  ת. אנומהותי הצגה מטעה
 

ביבהתנו  דעתל על  מ הצ ה  וקורתנבסס  נאות  באופן  משקפת  זו  הב רה  את יחכל  המהותיות    נות 
 . כמדווח לעיל  בוצעו על ידושומות ד עבודות   ביצועמשתתף מכנסות הה
 

 
 בכבוד רב,       _ __________:_תאריך

         

 רואה חשבון חתימה וחותמת                       
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 6ס פוט

 צהיר ת

  
 1976-של"ות ,ציבורייםלפי חוק עסקאות גופים 

 2/2011ולפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 
 

לאחר    _________________ ת.ז.   _________________ מרח'   ________________ הח"מ  אני 
 שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן: 

 
1.  __________________ נציג  )להלן:אני  כ________________  שתתףמה"  _  מכהן  אני   ,)"

 במשתתף, ואני מוסמך להצהיר ולהתחייב מטעם המשתתף, את המפורט להלן. 
 
בסעיף   .2 )כהגדרתו  אליו  זיקה  ובעל  המשתתף  במכרז,  הצעות  להגשת  האחרון  למועד  לחוק  2עד  ב)א( 

(( לא הורשעו בפסק  "םים ציבוריחוק עסקאות גופי)להלן: "  1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו
תנאים   והבטחת  כדין  שלא  העסקה  )איסור  זרים  עובדים  חוק  לפי  עבירות  משתי  ביותר  חלוט  דין 

)להלן:   1987-"( או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"זחוק עובדים זרים)להלן: "  1991-הוגנים(, התשנ"א 
 "(.  חוק שכר מינימום"

 
ב)א(  2ובעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף  רז, המשתתף  מכבת הצעות  לחילופין, עד למועד האחרון להגש .3

לחוק עסקאות גופים ציבוריים( הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים  
 או לפי חוק שכר מינימום, אולם חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  

 
)להלן    1998-ם עם מוגבלות, התשנ"חזכויות לאנשין  ו לחוק שווי  9כמו כן אני מצהיר, כי הוראות סעיף   .4

"חוק שוויון זכויות"(, בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות, לא חלות על המשתתף. לחילופין, ככל   –
הרי שהנני מצהיר כי הוא מקיים אותן, בין    –לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף    9שהוראות סעיף  

 היתר כמפורט להלן: 

המשתתף  • משרד  עובד  100סיק  מע  אם  של  הכללי  למנהל  לפנות  מתחייב  המשתתף  לפחות,  ים 
סעיף   לפי  חובותיו  יישום  בחינת  לשם  והשירותים החברתיים  הרווחה  שוויון    9העבודה  לחוק 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן;  –זכויות, ובמידת הצורך 

ה  • משרד  של  הכללי  למנהל  לפנות  בעבר  התחייב  המשתתף  הרואם  והשירותים    חהו עבודה 
המשתתף  ה לעיל,  כאמור  התחייב  שלגביה  התקשרות  אתו  ונעשתה  לעיל,  כאמור  חברתיים 

לחוק שוויון    9מצהיר בזאת, כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  
 זכויות, הוא גם פעל ליישומן;

סעיף • לפי  שמסר  מהתצהיר  העתק  להעביר  מתחייב  למנהל  המשתתף  משרד הכ   זה  של  ללי 
 ימים ממועד ההתקשרות, ככל שתהיה.   30העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  

לא יועסקו על ידי המשתתף , לצורך ביצוע העבודות נשוא פנייה זו, עובדים זרים, למעט מומחי חוץ,   .5
  ם, קבלן משנה אד  קבלן כוח  וזאת בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם על ידי המשתתף  ובין באמצעות

 או כל גורם אחר עמו אתקשר.
 
עמידה   .6 אי  תהווה  זה  תצהיר  במסגרת  להתחייבות  בניגוד  זרים  עובדים  העסקת  כי   , למשתתף  ידוע 

 בתנאי הסכם ההתקשרות, ותהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות.  
 
 בתצהיר זה:  .7

ומרון  האוטונומיה ביהודה, ש  בישעובדים זרים שהם תועובדים זרים: עובדים זרים, למעט   7.1
וחבל עזה, שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל, ושעליהם חל  
והוראות   כלכליים  )הסדרים  יריחו  ואזור  עזה  רצועת  בדבר  ההסכם  יישום  לחוק  ו'  פרק 

 . 1994-שונות( )תיקוני חקיקה(, תשנ"ה
 

 ה: אל שנתקיימו לגביו כל  מומחה חוץ: תושב חוץ 7.2
לתת   7.2.1     כדי  כוח אדם,  או מתווך  כוח אדם  קבלן  שאינו  ישראל  תושב  ידי  על  הוזמן 

 שירות לאותו תושב ישראל בתחום שבו יש לתושב החוץ מומחיות ייחודית. 
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 שוהה בישראל כדין.  7.2.2 
 הייחודית. בכל תקופת שהייתו בישראל הוא עסק בתחום מומחיותו   7.2.3 

ב 7.2.4 עיסוקו  החות בעד  לו  תשולם  מומחיותו  נופלת  ם  איננה  אשר  חודשית  כנסה 
הלשכה   באתר  כמפורסם  שכיר,  למשרת  במשק  הממוצע  השכר  מפעמיים 

 לסטטיסטיקה. 
 

 _________________________ 
 חתימה 

 
 
 

 אישור עו"ד
 
 
 

עו"ד   בפני,  הופיע   ____________ ביום  כי  בזה  מאשר  שברח'  הנני  במשרדי   ,______________
ז__ _ _____ אשר   ______________ מר  ת.ז.  _____________  ע"י  עצמו  יהה 

צפוי   יהיה  וכי  האמת  את  להצהיר  עליו  כי  שהזהרתיו  ולאחר  אישית,  לי  _________________/המוכר 
ל הריני  עליה.  וחתם  הנ"ל  הצהרתו  נכונות  אישר  כן,  יעשה  לא  אם  בחוק  הקבועים  כי  לעונשים  אשר 

להצהי מוסמך  _________________ו  ר _______________  המשתתף  מטעם  _____כאמור  להתחייב 
 לעיל. 

 
 חותמת ___________________    עו"ד ____________________ 
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 7ופס ט

 צהיר ת

 
  __ ____ ______________________   מרח'_____________  ___________________   ני הח"מא

לז.  ת. להרשהוז אחר  _________________  עלי  כי  צפוי  וכי  האמתאת    רמותי  לעונשים    אהיה 

 לן: הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלה 

תפקיד  באני מכהן  "(,  מציע ה"  :להלן__________ )_________________________ני נציג  א .1
 את המפורט להלן. , יעצמהטעם יר ממך להצהי מוסנ אומציע,  _____ ב_____ ______________

 

)להלן:    מי רקת טבריהשל        01/2022  מכרז פומבייע בהמצ  הצעת  תשש במסגרת הגזה מוגצהירי  ת .2
 "(. מכרזה"

 

נכון  י .3 המציע,  של  ברשותו  או  בבעלותו  הש  ללמועד  למכרז הגשת  אחרון  הציוד  ההצעות  את   ,
 "(:ציודהן: " להמפורט מטה )ל ה

 

ציל  - למ ניידת  וום,  ביוב  כו תיעוערכת  וכיול,  שיפוע  מד  מטרים,  מד  לות מע  360ון  לל 
התק  ת תכלוהס ל  ת ועיני היקף  כל  הרובוטסביב  ידנית ,  דמות  צילום  מערכת  לרבות 

 מקומות מוגבלים. ב ושלשימ

  ומעלה  2018ור ת ייצלבת, משנית משוביובית מסוג ביוב 2 -

   להומע  2018, משנת ייצור חץל  יוביתמסוג ב ביובית 2 -

 . להומע  2018קו"ב, משנת ייצור   15לה,  גדומשאית שאיבה  1 -

 ו שווה ערך.                           תורן או פוינטר אי אר כשימ םביובית קייבכל  -
 נטר(. או פו איתורן  ת מחב')לקבלת מיקום מדויק ורציף של הביובי        

 ביובית. מד מים ומז"ח לכל  -

 . ילוי גזים במערכת ביובלג ר מכשו -

 הקטרים. בכל   ים,תימת קוו ם לספקקי -

 חליפות ביוב.  -

 . מגפיים -

 פנסים.  -

   .םירהאפודים זו -

 וד מגן אישי וצוותי לפי נספח הבטיחות המצורף. יצ -

 ת בכבישים.דובוציוד בטיחות לע -

 ב.הביו  ר לשוחותת אווימערכות חיצוניות, להזרמ  1 -

 חות. לפ "ש, מק 250, בספיקה של כיםשפת , לשאיב6טר " משאבות ניידות, בקו 1 -

 . חותלפ  מק"ש, 200 ספיקה שליבת שפכים, ב, לשא4, בקוטר " יידותת נמשאבו 1 -

 . מ"א, לפחות 400, לביצוע מעקפים, באורך כולל של 8רת, בקוטר " נצ -

 חות. א, לפמ" 400ל כולל ש, לביצוע מעקפים, באורך 6צנרת, בקוטר "  -

 פחות. מ"א, ל 400רך כולל של אוב יצוע מעקפים,, לב 4צנרת, בקוטר "  -

 ביוב. שוחות ה ים, בתוך צנרת הביוב ו/אוורש ך שתווחיציוד לניקוי  -

 ים, בכל הקטרים. לניקוי קוו  תוחדוימ  תדיזו -

 שאיבה.  ותוד גנרטור וציוד נלווה, לביצוע עב 1 -

 פחות.מ"א ל 100של   באורך צינור לחץ " ¾ רזרבי לביובית -

 מ"א לפחות.   100של ך ורי לביובית בארזרב 1צינור לחץ " -
 הנלווים.יסוף לא יות מתאימות קש      -
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ציע ימשיך לתחזקו באופן  והוראות הדין, והמ  רןהיצ  תוהתאם להוראמתוחזק ב ציוד הוא תקין וה .4
 ל אורך תקופת החוזה, כאמור במכרז.לכן האמור כדי שיהא תקי 

 
 
 

      _____________________ 
 תימה ח                                                                                        

 
 
 

 ישור עו"דא
 
  ____________________________,עו"ד  ,  הופיע בפני ___________  ___ ום  בי   אשר בזה כינני מה

_____________  _____ _____ ____ מר    ________ברח' _______________________ששרדי  מב

עליו להצהיר  הרתיו כי זר שהאחלו,  אישיתלי  מוכרה  _________________/ז. ת.י עצמו ע"  זיהה אשר 

עשה כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם  עים בחוק אם לא יובהקים  שנויה צפוי לע ת וכי יהאת האמ

 . עליה

 
 _ ______________ ותמת __ח   ו"ד ____________________ ע
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 8ופס ט
 ף מידע ד

 
 
 משתתף: יאור הת.    1

 

__________ ___________________________________ ________ ___________ __ ___

__ ___________________________________________________________ __ ______

_____ _____________________________________________ ___________________

_____ __________________________________________ ____________________ __

_________________________ ________ ___________ __ ______ _________________ 

 ארץ והמלצות:ב ותירוט ניסיון של המשתתף בעבודות דומ פ.    2
 

___________________________________ _____ _______________________ ______

_____ _ __ _______________________ ______________________________________

_____ _____________________________________________________________ ___

_____ __________________________ __ ____________________________________

_______________ _____ _____________________________________ ____________ 

עובדים ו/או קבלני משנה הקשורים למשתתף וסוג ההתקשרות איתם )מס' צוותי העבודה    רשימת .  3
 עם עבודות דומות:   מועסקים על ידי המשתתף( בקשרה

 

______________ __ _____________________________________________________

__________________________________________________________ _____ ______

_____ ________________________________________________________________

_____________________________ ____________________________________ ____

_____ ________________________________________________________________ 

ומסר .    4 קשר  איש  הכוללת  לקוחות  טלשימת  עבוד פון,  פר  המשתתף  ביצע  וביוב  קווי    ניקוי  ות  להם 
 ושטיפת קווי ביוב  

 

 

 

 

 ____________________.__________ שם איש הקשר למכרז: __ .  5
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 10טופס 
 
 
         כבודל

 מי רקת טבריה 
    100דרך גדוד ברק 

  טבריה
 
 א.נ.,ג.

 
 ם לצרכי ביצוע העבודותעובדי

 
מ בהרינו  במסמך  שהעובדיאת  זאשרים  המופעים  העבוד ם  ביצוע  לצורך  ע"י  יועמדו  הנדרשות  זה,  ות 

 . 7.10ח ו' למסמך ב',  בסעיף  נספ במכרז, בהתאם לנדרש במפרט הטכני, 
 

 רה ותק בחב ניסיון מקצועי מקצוע שם העובד ס'מ

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

 
 

 ___ ________________ _______ ___ תתף_ המש  תימתח

 אריך: _______________ת
 
 
 

 
 שור עו"דיא

 
  ,____________________________ עו"ד    ,_ הופיע בפני ___ __ ________ הנני מאשר בזה כי ביום  

שר זיהה עצמו  _____ א________ ____ _____________ מר  _________ שברח' _______במשרדי  

כי  כי עליו להצהיר את האמת והזהרתיו  ולאחר ש  ,י אישיתהמוכר ל  /______ ___________ע"י ת.ז.  

 הנ"ל וחתם עליה. ר נכונות הצהרתו  ן, איש ה כיעש יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 
 

 תמת _________________ וח   עו"ד ____________________ 
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 מסמך ב'
 

 חוזה התקשרות
 

   2202                            ודשלח                            ,  ביום____שנערך ונחתם ב_________
 
     

 בין
 

 מי רקת טבריה בע"מ 
   100גדוד ברק רח' 

 14223, טבריה  2324ת.ד. 
 "(המזמין" ו/או "רה החב"  )להלן

 ; מצד אחד
 

 יןבל
 

 _____________________________ 

 ח.פ. ________________________ 

 ____________ ___________ מרח' 

 "( הקבלן)להלן " 
 ; יד שנצמ

 

י  ורות שומן, שטיפה וניקוי קוו לפתיחת סתימות ביוב, שאיבת בוהחברה פרסמה מכרז פומבי      הואיל
 "(;המכרז " )להלן: 01/2022, מכרז מס' ביוב

 

 והקבלן הינו הזוכה במכרז;   והואיל
 

ה  שטיפ  לפתיחת סתימות ביוב, שאיבת בורות שומן,דות  וברצון החברה להזמין מהקבלן עבו       והואיל 
לפתיחת סתימות  עבודות    תאם  לעבודות שיידרשו, והקבלן מעוניין לבצע, בהוניקוי קווי ביוב

ביובביוב, שאיב  קווי  וניקוי  שטיפה  שומן,  בורות  לת  זה  נאים המת, בהתאם  בחוזה  פורטים 
   להלן;

 
 דלהלן : ין הצדדים כצהר, הותנה והוסכם בך הולפיכ

 פרק א'    כללי 

 ות החוזה.  הכלולות בו כדין הורא  צהרותדין המבוא והה   .1
ובין  הנספחים    רת המכרז,מכי חובוזה, מסא לחהמבו אם לא(, המפרטים  )בין אם מצורפים בפועל 

 רד הימנו. בלתי נפים חלק , והצהרות הצדדים מהוו אם לא( ן )בין אם מצורפים בפועל ובי 
 

 שנותהגדרות ופר .   2

רטים  הימני  דלהלן הפירוש או המשמעות המפו  בטור   בחוזה זה יהיו למונחים המפורטים     2.1
 : שמאלי דלהלןבטור ה

  

 המשמעות                      ונחיםמה

לפתיחת סתימות ביוב, שאיבת חברה,  ה המכרז שהתפרסם על ידי                 "המכרז"
וניקוי קווי ביוב של  י שטחי הפעילות  רחב, בבורות שומן, שטיפה 

, על כל נספחיו ומסמכיו, אשר  01/2022'  ה, מכרז פומבי מסהחבר
נשוא   בעבודה  הקבלן  זכה  להחוזלפיו  הצעתה,  הקבלן    רבות 

 הזוכה. 
 

לחוזה "הקבלן"                        במבוא  של  כהגדרתו  נציגיו  לרבות,  יורשיו,  הק  זה,  בלן, 
שליחיו   ולרבוהמוסמכימורשיו,  כלם  אקבל   ת  בשמו  הפועל  ו  ן 

 , ובכפוף להוראות החוזה.  החוזה ראותוה בשבילו בביצוע על פי 
 

פתיחת סתימות  י החברה לפקח על  ביצוע  על יד בכתב    ימונהש  מי   "המפקח"                     
, ברחבי שטחי  שטיפה וניקוי קווי ביוב  ביוב, שאיבת בורות שומן,

 ה. לות של החברה, במסגרת חוזה ז הפעי 
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שצורפו ובין שאינם מצורפים,  כל נספחיו, בין    ל זה, עפירושו החו                     זה"    "החו
התוכ  המפרטים,  מכל  לרבות  מסמך,  וכל  שהוא  ניות  וסוג  מין 

כניות נוספות  ווספים ו/או תוזה בעתיד לרבות פרטים נ שיצורף לח 
 או תוכניות משנות. 

 

העבוד          "      "העבודה כל  ו פירושה  של  וההתחי  הפעולותות,  חלק  וכל  יבויות 
הקבלהדות,  העבו שעל  וההתחייבויות  בהתאם  פעולות  לבצע  ן 

ע ובקשר  ונספחיו  בורות  פתיחת  ם  לחוזה  שאיבת  ביוב,  סתימות 
  ו, אם לא  שת ובין ריא מפו, בין אם הוי קווי ביובשומן, שטיפה וניק 

זה  קבלן בהתאם לחולרבות כל עבודה שתוטל על ידי המפקח על ה
יצועו של  ר לב בקש  וצועו א שות לבילרבות עבודות ארעיות הנדרו

 החוזה. 
 

ין אשר  שיהיו מעת לעת, וכל המקרקעתחומי פעילות החברה, כפי   העבודה" "מקום/אתר
דרכם, העבודה  בהם,  תבוצע  מעליהם  או  לרבומתחתם  כל    ת, 

דות  ת הקבלן לצורך ביצוע העבועמדו לרשוקעין אחרים, שיו מקר
 ה.  על פי החוז

 

מפקח  חוזה זה לשביעות רצונם של הפי    ה עלדכל עבוועה של  ביצ "ביצוע העבודה"     
 והחברה. 

 

צ      "החומרים והציוד"    בניה,  חומרי  ואחר,  חשמלאי  מכני,  אביזרים,     נרת,ציוד  צנרת, 
עז חלק חומרי  ו/א   חילוף,  יר,  האחרים  צבעים  החומרים   כל   ו 

 עבודה. הדרושים לביצוע ה
 

על פי חוזה  תיו בויוית התחין להבטחהערבות שניתנה על ידי הקבל ת""הערבו
 זה.

 

לביצוע החוזה, לרבות    כום הנקוב בהצעתו של הקבלן כתמורהסה "התמורה"
שת תוספת  לסכו כל  החוזה  יווסף  להוראות  בהתאם  הנקוב  ם 

להורא   ה שתופחת מהסכוםכל הפחת  להוציאו ות  הנקוב בהתאם 
 החוזה. 

 

שי ת"         כניו"התו סטנדרטיים  ופרטים  חלק תוכניות  זה,  מהחופרד  נבלתי    הוו 
ו שהוכנו  התוכניות  ידיו/או  על  ויאושרו  הקבלן  ידי  על    יוכנו 

בכתב בתוכניות שאושר  שינוי  כל  לרבות  ידי החברה    החברה,  על 
זה,   חוזה  כל לענין  אחרתוכנית    וכן  כמויות  שיאושרו  וכתב  ים 

ן, וכן תוכנות וכתבי  לזמ  ן חוזה זה מזמןבכתב על ידי המפקח לעני 
 ויאושרו על ידי המפקח.  זמן,מן לזוספו מות שיתו כמוי

 

המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית    כן )כללי( המחירים לצר  מדד ד"              מד"ה
 ומו. ק במ בואטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שילסט

 

 כרז. להגשת הצעות למהמדד הידוע במועד האחרון              "המדד הבסיסי" 
 

 לקבלן. ד הוצאת כל הזמנת עבודה וע במועהיד ן  רוהאח המדד    "המדד הקובע"          
 

פליש שר "כוח עליון"              מלחמה,  בלבד:  להלן  המנויים  המקרים  אויב,  ימת  ת 
יב )בין שהוכרזה מלחמה  דינת אומים של  קרבות עם כוחות מזויינ 

למ ואסון טבע.  לאו(  מוב ובין אם  גיוען הסר ספק  כי  בזאת  ס  הר 
 חשבים ככוח עליון. נם נ ר אי גתות וסות, השבמילואים שבית 

 

ים )תו  ותקנות התקנ  1953-ים תשי"ג כמשמעותם על פי חוק התקנ " תו תקן"-" ותקן"
 . 1982-השגחה( התשמ"בתקן וסימן  

 

זה, 2.2 נס  חוזה  יפורש במקרה של סחפ על  יובאו בעתיד לא  תירה,  יו השונים הקיימים ואשר 
אי   מ ספק,  דו  או  מנס וודאות  כנגד  אלא  שמעות  הכ חו  כל  העולונה  ולפי  וללא  ממנו,  ה 

 ה לסעיפים ולסעיפי משנה.  זותרות, לכותרות שוליים ולחלוקת החוהזדקקות לכ
 

 ללי:כ -תאור העבודה   2.3

 שטיפת קווים.  2.3.1
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 . ניקוי שוחות 2.3.2

 ת וקווים. שוחו ראיתו 2.3.3

 טיפול בתקלות.  2.3.4

 פתיחת סתימות בקווי ביוב.  2.3.5

 ודות ניקוז. בע 2.3.6

 ודות שאיבה. בע 2.3.7

 ים אחרים מתקנ "ש ותקנים בבים ומת שאיבת בורות רטו 2.3.8

 חירום. אוויר, כולל בשעת מתן שרות בכל מזג  2.3.9

 ם, בכל ימות השנה. ניעת זיהועבודות למ 2.3.10

 יד ביוב ניקוז של התאג השתלבות בעבודות תשתית מים, 2.3.11

 שוחות   נציגי התאגיד בביקורת ו/או בפתיחתוי  ו לי 2.3.12

 ת המצ"ב.ה הכלליות והמפתב הכמויהעבודה תתבצע לפי המפורט בכ 2.3.13
 

 יםנספח .  3

וכן      .13 להלן,  הםהמסמכים המפורטים  בין אם  חוברת המכרז,  בפועל    יתר מסמכי  מצורפים 
 הווים חלק בלי נפרד מחוזה זה: לאו, מ  ובין אם

 

 בודה.זמנת עהנוסח   - '    נספח א

 ם ביטוחים. אישור על קיו  - נספח ב'

 זקים. ות לנן על מתן פטור מאחריהרת קבל הצ      -                     1נספח ב' 

 . תעודת השלמה -      נספח ג'

 הוראות בטיחות.  -      נספח ד'

 עבודות בחום. יוחדים לביצוע  תנאים מ     - 1פח ד' סנ

 ום. הוראות תשל -     נספח ה'

 מפרט טכני מיוחד.  -     ו' פחסנ

 נוסח ערבות בנקאית.  - 'נספח ז

 עות.תבי יעדרה - נספח ח'

 הצעת הקבלן.  -    ט' פחנס

 כתב כמויות.  -     'ח ינספ

 ית. פה כלל מ -    נספח יא'

 ירה. פרוטוקול מס  - נספח יב'

 משבר מים מקומי / מצב חרום. ת הקבלן ב התנהלו - נספח יג'

המפ המסמכים  ולשלרלעיל,    ורטיםכל  להלן  יכונו  זה,  חוזה  הקיצורבות  "מסמכי   ם 
 .חוזה""מסמכי ה  אוהמכרז" 

 
בזאת       3.2 מצהיר  ספק,  כל  חלק    הקבלןלמניעת  המהווים  המסמכים  ברשותו  נפרד  כי  בלתי 

בין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים  א צרפו, כי קרא אותם, המחוזה זה, לרבות אלה של 
 דה על פי כל האמור בהם.ת העבוא לבצע אשר ביקש ומתחייב 

 

ידי ה נת תנאי הב על  בו  אי התחשקבלן או  אי כלשהו מתנאי החוזה  לא תקנה  בות  ידו  על 
דרישות    ג שהוא, ולא יהיו לו כל תביעות אומכל סו  ת כלשהי לקבלת תשלום נוסףן זכולקבל

 בעניין זה. 
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 הצהרות הקבלן     .4

הח  4.1 כל  כי  בזה  ומתחייב  מצהיר  הינםים  רומהקבלן  ידו  על  שיסופקו  מהדגמים    והציוד 
אביזר   כל  וכי  המיוצרים  יהאחרונים  על  במסגשיסופק  חוזהדו  ויעמוד  רת  יתאים    זה 

 ו/או השימוש באביזר.במועד התקנת  שות התקן הישראלי התקףבדרי
 

ישאו   י על ידו  הציוד והאביזרים שיסופקו ויותקנו    ייב כי כל החומריםהיר ומתחהקבלן מצ 4.2
ת השגחה  /ו  ןקתו  תו  האו  לבדיקת התאמת  הגורמים  הוא אחראי  ידי  על  והציוד  חומרים 

 ם לכך.ת אישורמוסמכים וקבלה
 

באתרי   4.3 יבקר  בהזמנהעבוד כי  שיפורטו  כפי  התנאה  את  ויבחן  והנסיבות  ות  הנתונים  ים, 
הנובעי  הקשורים ו/או  העבודה  לתחילת  בביצוע  קודם  והכל  התשתיות  לרבות  ממנה  ם 

הקבל טענות  מצ  ןהעבודה.  כל  לו  תהיינה  לא  כי  ומתחייב  כספיוהיר  תביעות  או  ו/או  ת 
 שהו. ון כלה של תנאי או נת אי ידיע מקורן בלפי החברה, שאחרות, כ

 

כי קרא תנאי חוזה 4.4 וברור  הקבלן מצהיר,  ידועים  כי  ונספחיו,  לו לאיזה  שורם התנאים  ים 
ולבצע  ות  והדריש  לקיימם  ביכולתו  יש  וכי  ובנספחיו  זה  לעבודות    תאשבחוזה  הדרוש  כל 

ביוב, לרבות על פי הדרישות  קווי    וניקוי    , שטיפהפתיחת סתימות ביוב, שאיבת בורות שומן
ל  וזה ובנספחיו, במועדים שנקבעו למסירתם ו/או לביצועם ועל פי כבח   יםרטמפוים הוהתנא 

 ין. ד
 

ומיומני 4.5 מקצועיים  עובדים  להעסיק  מתחייב  לביצוע  הקבלן  הדרוש  במספר    פתיחת ם 
בורות שומן  סתימות  ביוב, במו   וניקוי    , שטיפה ביוב, שאיבת  ובתנא קווי  שנעדים  קבעו  ים 

 בחוזה זה.
 

לו  4.6 יש  כי  מצהיר  ה  הקבלן  הפיננסית,את  הכישורים  המיומנוהידע,    יכולת  הניסיון,  ת, 
והט וכ המקצועיים  הדרושים  וכניים  המיומן  העבודה  שאיבת  ח  ביוב,  סתימות  לפתיחת 

שטיפה   שומן,  ביובובורות  קווי  בתחוניקוי  להוראות  ,  בהתאם  החברה,  של  הפעילות  מי 
ויותיו  ובביצוע התחייב זה זה ה זה ובחתימתו על חווזין מניעה להתקשרות בח חוזה זה וכי א

 לשהם.שלישיים כ ת של צדדיםבזכויו  ם פגיעה על פיו לא יהא משו
 

  ודה בהיקף כלשהוב ור לו הזמנות עהקבלן מצהיר כי ידוע לו שהחברה אינה מתחייבת למס  4.7
ה בי זמנה  וכי  סתימות  שומן, שטיפהלפתיחת  בורות  ביוב  וב, שאיבת  קווי  בתחומי    וניקוי 

 מנות או דרישות מעת לעת בהתאם לצורך. בקבלת הזית תנמו ברההפעילות של הח
 

ברה תהא רשאית בכל עת לשנות את זמני העבודה והקבלן  ו כי החידוע ל  הקבלן מצהיר כי 4.8
החברה רשאית לבטל  בגין שינוי כאמור. כמו כן תהא    פת תשלום כלשהיס לא יהא זכאי לתו

או חלקה,הזמנה שנ כולה  לקבלן,  מ   7תוך    מסרה  ולקב רת  סיד ממועימים  לא  ההזמנה  לן 
 ן. יי נתביעה כספית ו/או אחרת בע תהיה כל טענה ו/או 

 

חומריםקה 4.9 ו/או  ומתקנים  ציוד  ביותר,  המשובח  מהמין  חומרים  להשתמש  מתחייב     בלן 
קיימים הישראלי,  שלגביהם  התקנים  מכון  של  לתקני  תקנים  בתכונותיהם  ם  יתאימו 

אלא אם   קווי ביוב,  , שטיפה וניקוי   שומן  לפתיחת סתימות ביוב, שאיבת בורותהאמורים  
 ו. פורשת ז קביעה מפחיו שאז ילכו לפי ו בנסע במפורש  אחרת בחוזה זה אנקב

 

זכ 4.10 כי  לו  ידוע  כי  ומתחייב  מצהיר  הזכויוו הקבלן  וכל  היוצרים  זכויות  הבעלות,    ת יות 
וסוג שהוא, במ שירפהאחרות, מכל מין  יעשה בהם  וכי הוא לא  לחברה,    מוש טים שייכות 

 ה זה. זיצועו של חואלא לצורך ב  ושהלכ
 

תקופ 4.11 כל  במשך  כי  מתחייב  ישטוף,  הקבלן  יתחזק,  החוזה,  וית  את  ינקה  הביוב   צלם  קווי 
ובכל   וסדיר  שוטף  רצוף,  ביובעבאופן  מפגע  בכל  יטפל  החברה,  ע"י  שיידרש  שעה    ת  בכל 

 המטלות בחוזה.   ללאורך היממה ויעמוד בכ 
 

ב 4.12 מובהר  ספק,  כל  הסר  כלמען  ל זאת  מתחייב  הקבלן  לכלי  מענה  ו/או  תת  דרישת    פניית 
 פוף להוראות כל דין.גים, בכבתות וח י חרום, בשעת הלילה, שצבבמהחברה, בין היתר 
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ממ  4.13 יאוחר  חתימלא  ל ימציא    זה  חוזה  תועד  חשבונו  חברההקבלן  על  א,  ת  והוצאותיו, 
 כדלקמן: םהמסמכים והאישורי

 

 . ז' נספחכ ורף המצח נוס , כמפורט בחוזה, בערבות ביצוע 4.13.1
 

  על ידי חברת כדין  , חתום  ב'  נספח( כמפורט בימקורנוסח  ביטוחים )אישור קיום   4.13.2
המצורף    , ביטוח בנוסח  לנזקים  מאחריות  פטור  הצהרת  ב'  כובנוסף  ,  1נספח 

 חתומה כדין על ידי הקבלן. 
 

הכ 4.13.3 שדרשה  אחר  מסמך  לדחברה  ל  נחו תעואשר  העבודהה  לביצוע  או  לאישור  ,  ץ 
 . יהמפרט הטכנ  דרושים עפ"יהם ו/או הנתונים ישורילרבות הא 

 
 ים והוראות מילוא סתירות במסמכים .    5

הקב     5.1 לבדעל  ממרכיביו,לן  אחד  כל  או  החוזה,  קבלת  עם  מיד  והמידע   וק  הנתונים  כל    את 
 הכלולים בהם. 

 
ב  5.1בסעיף קטן    גילה הקבלן, בין לפי האמור      5.2 ה, דו  התאמ  ל עת אחרת, סתירה, איכובין 

ו או שהיה  רת ממנראה אחת מהוראות החוזה להוין הוראה אחיוצא באלה במשמעות, וכ
מ בפהקבלן  הסופק  או שמסר  ירושו  כל חלק ממנו,  של  או  הודעה    מפקח הנכון של מסמך 

מפר הקבלן  אין  שלדעתו  בלקבלן,  הקבלן  יפנה  החוזה,  את  כהלכה  למפקח תכש  שיתן    ב 
הודעה    תןלפיו. אי מ  ש שיש לנהוגצורך, בדבר הפירו לפי ההוראות בכתב, לרבות תוכניות  

מה לפירושו של  הקבלן  שום הסכין בה מאר מחלוקת בפירוש החוזה  על ידי המפקח בדב
 חוזה זה. לפי  ות והיא לא תגרע מאחריו

 

מכי החוזה לפני ביצוע   סמירה בין  תשומת לב המפקח לכל סת   הקבלן חייב לבדוק ולהסב
יהיה  בכך,    ים לחוזה, לאוש מסו נהג לפי פירא עשה כן, ו ור, לת כאמהעבודה ולקבל הוראו

לפי שיקול    אחר,  לקבלן לנהוג לפי פירוש  להורות  ן המפקחנוע מירה כאמור, כדי למאו בסת
ה  ודעת הבנתו  ובכפוףומיטב  המפקח  של  ע  מקצועית  לנהוג  מתחייב  הקבלן  דין.    פי ל  לכל 

  כך שנהג לפי טענות בשל    ות או דרישות אותביע   ין זה, ולא יהיו לו כלי הוראות המפקח לענ
 ור.אה כלשהי של המפקח, כאמ ירוש, כאמור, או בגין הור פ

 
תוכניות,    ביצוע העבודה, הוראות, לרבות  המפקח רשאי להמציא לקבלן, מעת לעת, תוך כדי       5.3

 לביצוע העבודה.  לפי הצורך
 

לם אין  ו את הקבלן, א מחייבות    5.3-ו     5.2  הוראות המפקח שניתנו שהתאם לסעיפים קטנים      5.4
 . י החוזהמאחריותו של הקבלן על פבאמור בסעיף קטן זה כדי לגרוע 

 
ל  כניות כמשלימים זה את זה, והתיאור הכלו ומובהר בזה כי יש לראות את המפרטים והת       5.5

 ין. ית לתיאורים הכלולים באחרים, לפי  הענציתמבכל אחד מהם בא כהשלמה ו/או כ
 

  לביצוע העבודה סדר עדיפויות געם בענין הנוסתירות במסמכי  . 6

כמובהר   6.1 מסבזה,  את  לראות  יש  המכי  לרבמכי  הכמויות  רז,  כתבי  המיוחד,  המפרט  ות 
כווהתוכניות,   יימסר לקבלן בקשר לחוזה,  והתיאור  כל מסמך אשר  זה,  זה את  משלימים 

 העניין. ים באחרים, לפי הכלול ל אחד מהם בא כהשלמה או כתמצית לתיאורים בכל  הכלו
 

וכ  אפשרות לפירוש  מקרה של סתירה, אי התאמה, דו משמעות,  לכב לה בין  יוצא בא שונה 
מנס באחד  האמור  לבין  זה  חוזה  בהוראות  הנוגע    חיו פהאמור  בענין  לנספח,  נספח  בין  או 

 : ת הבאובמסמך לפי סדר העדיפ  הוע העבודה תכריע ההוראה הכלוליצלב
           

 טכני.  ט הפרהמ .א

   על ידה.   ואושרולחברה מך אחר שהוגש  מס וכללביצוע   התוכניות .ב

 כתב כמויות.  .ג

 החוזה.   .ד

 ראליים.קנים ישת .ה
             

מסמך ה מן    בדרישותיו    א אם מסמך הבא אחריו מחמירל הקודם עדיף על הבאים אחריו, א
 המסמך הקודם. וחר עדיף עלמאה  הקודם, שאז יהיה המסמך



 30 

 
בכל    לאמור בנוסף       6.2 וכשל סתירה,    מקרהלעיל,   בין המסמכים הנזכרים   , ביוצ"אי התאמה 

לפ  הקבלן  חייב  המנולעיל,  אל  והמת  שיש י פקח  פקח  העדיפויות  סדר  בדבר  הוראות  יתן 
 וג על פיו.     הלנ

 
  ו משמעות, אפשרות לפירוש שונהד  ה, ל סתירה, אי התאמיל, בכל מקרה שבנוסף לאמור לע     6.3

דעתו, בשאלת     יקולקח לפי ש, יכריע המפם לבין עצמםהנספחים הטכניי  ה בין וכיוצא באל
 אותיו. פי הור לן ינהג עלהעדיפות והקב

 פרק ב' הזמנת עבודה, בצוע ולוח זמנים
 הזמנת עבודה  .   7

כ     7.1 הצדדים  בין  חוזמוסכם  הינו  זה  חוזה  סתימוה  י  שאיבלפתיחת  ביוב,  שומן,  ת  בורות  ת 
 . ובוי בי שטיפה וניקוי קו

פניות  , בהתאם ל יתר, בין ה ןכמפורט להל הזמנות עבודה החברה תמסור לקבלן מפעם לפעם 
  . לצרכי החברה  בכל דרך שהיא בהתאםם ו/או  מהתושביאצלה, אם תתקבלנה,    שתתקבלנה

 הוראות מסמכי המכרז.  על כל הזמנת עבודה תחולנה 
ישירה    תקשרות יצור ה מנה תהחוזה, באופן שכל הז  ודה תחולנה הוראות בת עזמנעל כל ה

בחוזה זה בה   וכל הוראה  רזסמכי המכזמנה ובמהקבלן על פי המפורט בהין  לב  החברהבין  
   ."מצוין "החברה

 

כרז תהא עדיפות לקבוע  ההזמנה להוראות מסמכי המ  ת מקרה של סתירה בין הוראול  בכ
  , וצ"בה וכיסתירה, אי התאמ רה של  בכל מקהאמור לעיל,  ע מגרומבלי לבמסמכי ההזמנה.  

שיש לנהוג על  יפויות  סדר העד  יתן הוראות בדברי והמפקח    חייב הקבלן לפנות אל המפקח
  לו כל טענה או דרישה   אות המפקח ולא תהיהאם להור עול בהתהקבלן יהיה מחויב לפ   -  פיו

 כלפי המפקח או החברה בעניין זה. 
 

לקבלן  סמיתההזמנה       7.2 אר  הטלפון  בפו  דרך  או  אישית  בחירת קסימי במסירה  לפי    ליה, 
הודהחברה.   הטנמסרה  דרך  הקבל עה  יבצע  הורלפון,  את  החבן  ללוח  אות  בהתאם  רה 

י ובנוסף  לו  שנקבע  הקבהזמנים  לחברפנה  תוך  לן  ממוע  24ה  הודעה    דשעות  מסירת 
אחהטלפונ הקבלן  בכתב,  עבודה  הזמנת  מהחברה  לקבל  ויבקש  הזמנת  לו  ראיית  כי  ודא 
 ידי החברה. -על הכתב עלעלתה פה הו -שניתנה לו בעל  עבודה
עב הזמנ במסירה  ישת  ודהת  לקבלן  תחמסר  כנמסראישית  עם  תשב  הקבלן  את    ומחייבת 

מחייבת את הקבלן מיד עם  כ  תחשבבפקסימיליה    או תימסר   ה שתשלח מסירתה לו. הזמנ
 . מסירתה ו/או שיגורה

 
, ותכלול  בודההעמת  השל   ותאריך  עבודה ה  תר, אהשםבין היתר, את    ,לול כתהזמנת עבודה       7.3

 . 'ח אנספתהא על פי נוסח   עבודההזמנת  הסבר מפורט.
 

ועד  מימים מ  7תוך  זומה,  ה היא יי העבודציינה החברה בהזמנת העבודה כ  -  עבודה יזומה   7.4
יעביר  ,  הבוד הע  טרם ביצועולאחריו,    נת העבודה, יתקיים סיור באתר העבודה הוצאת הזמ

 הזמנת העבודה.   לאישורב בכתה , בקשח והחברההמפק די  לי ,הקבלן
יזומהלבצע    הבר החביקשה   תועבודה  ל,  ש  הזמנת  קבלןצא  לאחר  רק  סיור י העבודה     יערך 

 באתר העבודה.  חקהקבלן והמפ  , נציגהחברה יגתפות נצמשותף בהשת
 

  בדיקות מוקדמות .   8

ו, את  סביבת ודה, את אתר העבודה ו העבקבלת כל הזמנת    עם  מיד הקבלן מאשר כי יבדוק,       8.1
וטיב העבודוכמויותיהם  של  והחומרים  ם  לביצות  העבודההדרושים  הגישה,    ,ע  דרכי  את 

אשר יש    הגורמים   ואת כל   אי  העבודה, יהן ותנורים אלמיקומם של מערכות תשתית והחיב 
 .  או עשויה להיות להם השפעה על התחייבויותיו

, הקבלן לחברה  גישאם ה אלא    זה  ין יה בענ ו/או טענ  כל תביעה  א תישמע ל  מות יזובעבודות  
, ביתר המקרים תתבצע העבודה  תביו בכ תייגויותההזמנה, את הס  קבלת  ממועדיום    7תוך  

 י.  ללא כל דיחו 
 

בכל תחום פעילותה של החברה  רים  שבון שהעבודה תבוצע באתחהקבלן מצהיר כי הביא ב    8.2
ריצוף, עמודי    וחות,וא, תאי ביקורת, ששה  סוג   צנרת מכל רים בהם  תאם  קיימי  ובכלל זה

  מעל הקרקע והן מתחת הקרקע,   ןשונים ה מסוגים    טלפון וכן מערכותלי חשמל וחשמל, כב
ובר המבנים  כובקירות  אוצפות  מה  לם  לגרוע  מבלי  האחלקם.  יתקין  לא  לעיל,  קבלן  מור 

    .1498קן הישראלי הת שות ותקשורת כאמור בדרי מתקנים מתחת לכבלי חשמל
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יסוד בדיכי ש  הקבלן מצהיר     8.3 על   ' י  חנספכי התשלומים הנקובים בקותיו המוקדמות  וכנע 
הקבלן    זה,לחו להצעת  ט'  -בכפוף  דע,  נספח  את  ומהומניחים  תמותו  לכל  וים  הוגנת  רה 

  ונה נכ   כל תביעה הנובעת מאי לימוד או מהערכה בלתי  א תוכר ויותיו לפי החוזה. ל בהתחיי
 ידי הקבלן.  של תנאי העבודה על

 
  ון ולוח זמניםצוע תכנבי כידר .  9

להגישהקבלן מתח  9.1 יזומות  ודובעבפקח,  לאישור המ בכתב    ייב  תוך  ת  יאוחר מאשר    10לא 
  ע של העבודה, לרבותבר דרכי הביצודפרוט בכתב ב  , עבודההזמנת    סירת כלממועד מ  ימים

ולוח זמניע אלבצהסדרים והשיטות אשר לפיהם יש בדעתו     ם לביצוע העבודה. ת העבודה 
 בכתב.  פקח יינתןמ ור האיש

ל   ימציא  דריהקבלן  לפי  למפקח,  מזמן  הסב שתו,  לדרכי    ריםזמן,  בקשר  בכתב  ופרטים 
   ם.יבות עדכונים ופירוט רים, לרים האמוהביצוע ולוחות הזמנ 

 

עפ"    דיחוי  כל  ללא  העבודות  יתבצעו  קריאות  עפ"י  דחופות  א בעבודות  המפקח,  ישוי  ר 
 .נספח ו' -פרט הטכני כמפורט במ 

 
הוראה כלשהי       9.2 זכ יו  9.1מהאמור בסעיף קטן    לא קיים הקבלן  לוח  על ן    ידי המפקח,   מנים 

הוצאו הקבלן.  את  יחייב  ההכנהוהוא  כאמורת  הקבלן,  על  יחולו  רשאית  חברה ו  ,  תהיה  ה 
 לקזז הוצאות אלו מכל תשלום שיגיע לקבלן מהחברה. 

 
עת,       9.3 בכל  רשאי,  א המפקח  כך שהעבודה  בשל  מ בין  ובין  תנהלתינה  הזמנים  ללוח    בהתאם 

ה יבמס להוראות  בהתאם  אחרת  להה  על  חוזה,  החלפתו שינוי  ורות  על  או  הזמנים    לוח 
הוחלף    שונה, תוקן, או  בשינויים המחויבים. ,9.2יחול סעיף קטן   ת המפקח על הוראבאחר, ו

 על ידי המפקח. הקבלן מזמן אישורו  את ים לוח הזמנים יחייב לוח הזמנ 
 

שאושר   יןב  ו למפקח,הוראות סעיף זה לחברה ו/א כל מסמך, תכנית, או חומר לפי  את  המצ     9.4
ובין שלא אושר, אינה   ידי מי מהם  עליו    לתטמאחריות כלשהי המו   ת הקבלןפוטרת אעל 

י בקשר לביצוע  לשהת כ , ואינה מטילה על החברה או המפקח אחריולפי החוזה ולפי כל דין
תתקבהעבו לא  כן,  כמו  כל  דות.  העבודות  ל  מועד  להארכת  עיבקשה  בהגשת    כוביםבשל 

מסמכים  קונים בל ידי הקבלן ו/או בשל הצורך לבצע תיל עאמור לעינתונים כמסמכים ו/או  
 ברה. י הוראת המפקח או החפ ו/או נתונים אלה, ל

 
 התחלת ביצוע העבודה    . 10

בביצ יתחיל  בתאריךהעב וע  הקבלן  המזמי שייקבע    ודה  ידי  ו/או    עבודה  חלתהת  צובבכתב    ןעל 
וב עבודה,  שנקבהזמנת  הזמנים  ללוחות  ו'  -הטכני  במפרט  ו  בע כפוף  בביצוע  נספח  יחל  הקבלן   .

ובקצב הדרוש להשלמת    כל אחד משלבי הביצועבבביצוע לפי סדר זה  וימשיך  הזמנים  בהתאם ללוח  
, אלא  עבודהובהזמנת ה  בחוזה  נזכרלוח הזמנים ה לם  התאוב   וזהשנקבעה בח  העבודה תוך התקופה

גנות לעבודה כלולה  ההתאר  תקופת   ך.לכ  ה מפורשת בכתב המנוגדתאם כן קיבל מאת המפקח הורא
תינ  בתקופת ולא  כל דחתן לקבלהביצוע  הנקוביי ן  של המועד  של    הזמנתבצו    ה  או הארכה  עבודה 

 . לעבודה תקופת הביצוע בשל תקופת התארגנות
 

   בלןות הק, לרשה, כולו או חלקוהעמדת אתר העבוד .   11

עבודה או אותו חלק  אתר ה  הקבלן  ותלהתחלת העבודה, יועמד לרשלעיל    10במועד שנקבע בסעיף  
הזמנים הנזכר. לאחר מכן  ללוח    םבהתא  והמשך ביצועה  העבודה  צועה שלממנו הדרוש, להתחלת בי

נ חלקים  לזמן,  מזמן  הקבלן  לרשות  העבודהים  וספיועמדו  ש  ,מאתר  העבודה  יידרש  כפי  לביצוע 
 ללוח הזמנים.  בהתאם

 
   העבודהמועד השלמת  . 12

מתחי   12.1 להשלהקבלן  הקשורות  את    יםיב   בורות  העבודות  שאיבת  ביוב,  סתימות  בפתיחת 
שבכל הזמנת עבודה, ולמסור  ב  בתחומי הפעילות של החברה,  ובי   י ווק   וניקוי    , שטיפהשומן

או קריאה לביצוע  ו/ה  זמנ גדר בכל המן שהופרק הזומוכנים לשימוש תוך    אותם מושלמים 
 רה בע"פ. שנמס

המפורטים  מהמוע  המועדים  הינם  התחלת  לעיל  בצו  הקבוע  צ ו/אד  הזמנתו  עבודה    ו 
וכל פעולה אחרת   שים לביצוע העבודה והדר  יםהאישור  וכוללים את הזמן הדרוש לקבלת כל

  . הדרושה לצורך ביצוע העבודה
 

  לסעיף  להשלמת העבודה אלא בהתאם ה  רכהא  כי לא תינתן כל  למען הסר ספק מובהר בזה   12.2
 ל החוזה. רה יסודית שים הינה הפבלוח הזמנ עמידה וכי אי להלן, 13
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    הארכת מועד השלמת העבודה .   13

העבודה,    הברח ה  הסבורה  היית  13.1 להשלמת  המועד  להארכת  מקום  יש  יזומות  כי  בעבודות 
מחמת שינויים  אזור,  ב  רדמט  ואינן מהוות כל  פוגעות באספקת המים הסדירה  בלבד, שאינן

החברה ו/או  לדעת  ים מיוחדים המחייבים,  כח עליון, או תנאלעבודה, או מחמת    או תוספות
לעשות כן  על    ה, אם נתבקשהקול דעתיש  י יתן, לפל  ת החברהרשאי ,  הארכה  המפקח, מתן 

לא, הבלעדי  המה  המתאימה, לפי שיקול דעת   ההעבודה לתקופ   להשלמת   ידי הקבלן, ארכה
 . ל החברהש לטמוחוה

 
ון אישורה  בע בהזמנת העבודה, טע ק נת העבודה, כפי ש מעבר למועד השלמהארכה  כל  מתן      13.2

 ה. ישור כזל החברה ולא יהא תקף בלא א בכתב ומראש ש
 

 הפסקת העבודה .   14

מאת    כתב יים או לצמיתות לפי הוראה בעל הקבלן להפסיק את ביצוע העבודה, לזמן מסו      14.1
  ניתנה לו על ידי   ופה שצוינו בהוראה, ולא יחדשה אלא אם תנאים ולתקל  אם בהתהמפקח,  

 . כךתב על המפקח הוראה בכ
 

ל    14.2 מקצתה,  או  כולה  עבודה,  ביצוע  סעיףהופסק  באמצעים14.1  ןטק   פי  הקבלן  ינקוט   ,  
לעוברי סכנה  ולמניעת  ולהגנתה  העבודה  הצורך,  להבטחת  לפי  ר  אורח  של לשביעות    צונו 

 . , ובהתאם לכל דיןהבר והחהמפקח  
 

  וע העבודה לפי הוראותסקה זמנית של ביצה מהפ כתוצאישירות בלן הוצאות שנגרמו לקרק      14.3
קטן   בסעיף  כאמור  תחול14.1המפקח,  מפורטת  חברה,  ה על    נה,  הודעה  להמצאת  בכפוף 

אשר ההוצאות  בדבר  הקבלן  של  אולם    ומנומקת  לו,  י  הקבלןנגרמו  רלא    לדרוש  שאיהא 
תום  הום  לושת לאחר  כנ"ל  קבלת  30צאות  מיום  המה  יום  שיע וראות  ות  ההוצא  ורפקח. 
 הזדמנות להשמיע טענותיו.  , לאחר שתינתן לקבלןקבע על ידי המפקחיי

 

י  דה, באשמת הקבלן, תחולנה ההוצאות שנגרמו לקבלן תוך כדי מילווהעב   קת רמה הפסנג 14.4
 ן. לפי סעיף זה על הקבל המפקח הוראות 

 

ביצוע 14.5 או  דהבוהע  הופסק  כולה  צו  ,  לקבלן  שניתן  לצמיתות, לאחר  עבודה  חלקה,  התחלת 
בנת  והזמ החל  והקבלן  למעשהעבודה  עבודות  עבורביצוע  לתשלום  זכאי  הקבלן  יהיה   ,  

מהעבודה   יצעבש  העבודה  חלק  אותו  לגבי  שתעשנה  סופיות  מדידות  לפי  שביצועו    בפועל 
ולפיהופס המחיהמ  ק  שבהצעת  בחירים  הקבלן.  של  רקקב ה  עיצרים  העבודה    לן  מן  חלק 

יחסי חלק  לתשלום  זכאי  ל   יהיה  וכן  המחיר,  בהוצאותי חלק  מן  מיוחדת    גנותהתאר  חסי 
    ח.עת המפק נגרמו, לקבלן הכל לפי קבי  אם שנגרמו,

ורק לתשלום  יהא זכאי הקבלן אך    -ימים מיום הוצאתה    7בגין ביטול הזמנת עבודה בתוך  
 עה בפועל. עבור עבודה שבוצ 

ז  עצו בי  הופסק  יהיה הקבלן    כלשהו   תשלוםל  כאיהעבודה, כאמור לעיל באשמת קבלן לא 
  ו א /פסדים ושכרו של הקבלן סכומים בגין ה ה תהיה רשאית לנכות מבגין הוצאותיו, והחבר

 . ים ו/או הוצאות שנגרמו להקנז
 

ש     14.6 סופי  סילוק  יהווה  כאמור  ולקבלן  תשלום  הקבלן,  תביעות  כל  כלל  תהיינה  ת  ויעתב  לא 
כלפי  או/ כלשהן  טענות  לפיצויהחברהו  תביעות  כולל  מהפסקת,  כתוצאה  העבודה    ם 

  סקת פה  בקשר עםשנגרמו לו וכל תביעה אחרת כלשהי    הוצאות מיוחדות   ותביעות לכיסוי
        העבודה וכתוצאה ממנה.

 
 פרק ג'    פיקוח וניהול יומן

  ח קופי .   15

לבקרמה 15.1 מוסמך  יהא  ובמחסנ,  פקח  העבודה בל  ים,באתרים  טיב  על  ולפקח  או    דוק  כולה 
ת הציוד  תמשים בהם, איכוטיב החומרים שמשוק את  ל ביצועה וכן לבדחלקה ולהשגיח ע

העבודה. כן רשאי הוא לבדוק    בלן בביצוע קה  ידי   עלהנעשית  שמשתמשים בו וטיב המלאכה  
    ותיו הוא.ראהו ואת החברה זה, את הוראות  אם הקבלן מבצע כהלכה את החו

של  יהן  כ  אישורם  אי  על  הודעה  לקבלן  למסור  זכאי  המפקח  חומרים. א  או  תנה  ני  עבודה 
לו    יהולא תה  ,עבודה או השימוש באותם חומריםסיק הקבלן את אותה  הודעה כאמור יפ 

 . ל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה או המפקח בקשר לכךכ
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  העבודה   כנס בכל עת לאתרילה,  ידובא כח מורשה על  ר ויעזור למפקח, ולכל  יאפש  הקבלן 15.2
נעש  לולכל מקום אחר שבו  לכל  ביצועית עבודה כלשהי  וכן  מובאים קמ  החוזה    ום שממנו 

 בודה. עע ה ויצ לשהם לבמוצרים, חומרים, מכונות וציוד כ
 

מעקב  אמצעי  דה אלא  או למפקח על ביצוע העבו  לחברהאין לראות בזכות הפיקוח שניתנה   15.3
עם  ואין בה כדי להטיל על החברה או מי מטדי הקבלן,  י  על  יולב ע החוזה בכל שאחר ביצו 

המפק או  כלשהי  החברה  אחריות  המלאה,  לער  בקשח,  מאחריותו  לגרוע  או  בודות, 
והבלע של  המוחלטת  התחייבויותיו    עבודות,ל לן  בהקדית  ביצוע  ולאופן  לתוצאות  בחוזה 

 .  הביצוע
 

לפי שיקול דעתו הפקח יקבהיה והמ 15.4 כי  ע,    ציוד אינו מתאים למסמכי   אוו/  אביזרמוחלט, 
מאפש  ,המכרז שאינה  לשימושבמידה  קבלתו  רשאית  ,רת  החברה  את  לקב   לסרב  תהא  ל 

ה  ציודה כל  על הקבלן להחזיר את  יהא  לאותו    וולמשש  תשלומיםואזי  עד  לו, אם שולמו, 
ריבית   בשיעור  ריבית  בתוספת  שנהמכסימ חשב  מועד  לפעם,לית  מפעם  בת  מחוש  הוגה 

שומ בו  למועכס ה  למוהמועד  ועד  לקבלן  הפים  את  לדרוש  או  בפועל  השבתם  חלפת  ד 
ו/ שסופקאו  האביזרים  סוהציוד  אם  מתאימים,    ,וופק,  ציוד  ו/או  לפי  באביזרים  והכל 

דעתהשיקו החברה  יעד לבה  ל  החברהשל  החליטה  החלפת    .  את  ו/או  לדרוש  האביזרים 
 רש לכך. מיום שנדשעות  24תוך הקבלן  פםהציוד יחלי

 

יב העבודה בהתאם  ר את הקבלן מהתחייבויותיו ומאחריותו בעד טישחר  לאל  הנ"הפקוח   15.5
לפתיחת סתימות  קח אינה מקטינה את אחריותו של הקבלן  המפקורת  למסמכי המכרז ובי

שומן,    ,ביוב בורות  ביובשאיבת  קווי  וניקוי  ומ  שטיפה  החברה,  של  הפעילות  כל  בתחומי 
 אחריות כלשהי לפי הסכם זה.

 

  י התאמות שנתגלו חוזרות עקב פגמים ו/או א  בצע ביקורותהמפקח לש  דריי  בכל מקרה בו 15.6
ששולמו    ת בגובה הסכומיםות ישא הקבלן בהוצאות החברה בגין הביקורות החוזרוקורבבי
 החוזרות.  ביקורותבגין ה  חה בפועל למפקדעל י

 

  בר מעי  ם כלשה בצע שינויים הכרוכים בתוספת תשלוהמפקח אינו מוסמך לדרוש מהקבלן ל 15.7
בחלמ והקבלן וזוסכם  זה,  ו  ה  טענה  כל  מלהעלות  מנוע  בענ /יהיה  תביעה  כל יאו  שינוי    ין. 

 לקבלן.   החברהין הכרוך בתוספת תשלום יסוכם מראש ובכתב ב
 

               ןביומ לניהו .   16

העבודה 16.1 ביצוע  עם  בקשר  עבודה  יומן  ינהל  עת  הקבלן  הו  בכל  עבודה  שבה  לבצע  נדרש  א 
  , וירשום את הפרטים הבאים:השלמה   ד מתן תעודתלמוע ת עדוזא ,כלשהי עבור החברה

 

 דה.בדים לסוגיהם, המועסקים על ידו בביצוע העבורם של העומספ א.   

 ממנו.עבודה והמוצא  ה הציוד המובא לאתר  ב.   

 השימוש בציוד מכני בביצוע העבודה.       .ג

 יר השוררים באתר העבודה. י מזג האוותנא ד.    

 . ביצוע העבודהוהפרעות בקלות  ת ה.    

 ההתקדמות בביצוע העבודה במשך היום.  ו.     

 הוראות שניתנו ע"י המפקח.  ז.    

 העבודה.בדבר מהלך ביצוע  הערות המפקח  ח.    

 המפקח ושלדעת המפקח יש בן כדי לשקף את המצב   על ידי   שיידרש  כל דבר אחר    ט.
 העובדתי במהלך ביצוע העבודה.

 

  חתום  ו בא כוחו המוסמך ועל ידי המפקח.  העתק די הקבלן ו/א בוע, על י כל ש  היומן ייחתם 16.2
 שומים בו יימסר למפקח.מהרי

 

ביומן 16.3 לרשום  רשאי  לביצו  הקבלן  בקשר  הערותיו  העבאת  אווע  רישו דה,  אלהלם  לא    מים 
בכיחי  המפקח  אותם  אישר  כן  אם  אלא  החברה,  את  גבי  יבו  על  המפקח  של  הערותיו  תב. 

 . את הקבלן חייבויומן העבודה י 
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לגרו  16.4 האממבלי  מכל  ו/או ע  הסתייגות  ברישום  אין  לעיל,  משום   ור  הקבלן,  ידי  על  הערה 
ו/או    יצוע עבודהב ביצוע ו/או אי ב שהו או סיבה לעיכוצידוק כל הוראות  מילוי    איכלשהי 

 המפקח,  החברה או הוראות החוזה.
    
               והמפקח החברהע העבודה לשביעות רצון צובי .   17

העב   יבצע   הקבלן  לחוזה,  את  בהתאם  של  ודה  המוחלטת  רצונם  וימלא    המפקח ו   החברה לשביעות 
 וזה. רטות בחמפו  בין שאינןופקח, בין שהן מפורטות בחוזה לצורך זה אחרי כל הוראותיו של המ

 
 פרק  ד' התחייבויות כלליות 

  נוייםם וציוד ופיפרוק אביזרי . 18

יפ    18.1 ונלוויחומרים  פסולת,  ה  העבודמאתר    נההקבלן  שהוא  ם תשטיפים, משקעים  חומר  כל 
 ובהתאם להוראות המפקח. ,ידרששי מאושר לאתר שפיכה

 

והפי השאי     18.2 ותו  נויבה  בזהירות  כיה  ךיעשה  עד  שניתמנעות  נזק    ןמה  מטרד מגרימת  ו/או 
 . כלשהו

 

לאתרי    וציודוכל חומר  קעים  הפסולת והמשאת    ללא כל תוספת מחירה ויוביל  הקבלן ויפנ     18.3
 או פסולת, הכל כפי שיורה לו המפקח. /אחסנה ו

 
או ציוד  /ון, מזמן לזמן, לפנות חומרים  המפקח יהיה רשאי, תוך כדי עבודה, להורות לקבל    18.4

שלדעת המפקח  , בתוך תקופת זמן שתיקבע מההוראה, בכל מקרה  העבודה  ו ממקוםכלשה
יכול לה המפק  אין החומרים מתאימים לתפקידם.   ע ח  ו/או   ל הבאתורות לקבלן  חומרים 

 שסולק, בתוך פרק זמן שיקבע המפקח.ציוד מתאים במקום הציוד  
 

יכול   18.5 על  המפקח  לקבלן  ו/או  להורות  שח פינוי  מרכיב  חלק   לידוש  שבוצעה  מהעבוד  כל  ה 
  יבצע   מקצועי ו/או בניגוד להוראות החוזה. באם לא  בציוד שאינו מתאים ו/או באופן בלתי

העבודה בעצמה פרק הזמן שייקבע לו, תהיה רשאית החברה לבצע  האמור בתוך    הקבלן את
 מהקבלן.    וו/או ייגב  יות ינוכואות משרדהוצ  %17+ו/או  ע"י אחר והוצאות העבודה 

 
   ות וביצוע תשלומיםריאח . 19

דה  העבו  תראק את  הקבלן יהא הקבלן אחראי להחזי  ממועד העמדת אתר העבודה לרשות  19.1
 . כמנהג בעליםלשמור עליו וצב תקין,  מב

 
 העבודה.   כים בקשר עם ביצועאגרות והתשלומים הכרוהקבלן ישא וישלם את ה     19.2

                     
  וחומריםמתקנים ציוד,  אספקת .   20

 הציוד וחומרי העזר הנדרשים. ים, את כל החומר  ומתחייב לספק על חשבונ  הקבלן     20.1
 

במצלן  הקב   20.2 כי  החומרהיר  כל  לשותו  הדרושים  והמתקנים  הציוד  היעיל  רים,  של ביצועה 
בקצ מתקןהעבודה  או  בציוד  ישתמש  לא  הקבלן  הדרוש.  אלא    כלשהו  ב  העבודה  בביצוע 

ה חלא של  אישורו  זר  אם  מפקח,  מסויים,  ולת  לענין  או  בכלל  מפורשות,  המפקח  על  ויתר 
 בדיקתו ואישורו של הציוד או המתקן. 

 
במפוומ    20.3 שהקבלן סכם  המגרעא  רש,  הפגמים,  לכל  החריגוחראי  והליקויים,    אי  ,  תות 

מתנאי   והסטיות  ש  ההסכםהתאמות  בחויולאלה  ובמתגלו  בהם  וצריםמרים   שהשתמש 
ים  בבדיקות התקנים הישראלי  ו המוצרים האלה עמדוומרים א ף אם החהעבודה, א  צוע ילב

 ח. די המפקי  על רואו תקנים זרים, ואושמפרטי מכון התקנים, 
 

קבל מן  ל   לביצוע העבודה, חייב הקבלן ום שניתנת אחריות לחומר או למוצר, הנדרשים  קמ    20.4
 תאימה. יות מרת אחאותו חומר או מוצר תעוד היצרן או הספק של

 
 מרים, ציוד ומתקנים באתר העבודה   וח .   21

ביצוע    ת למטר  בודה הע  תרלאהקבלן  מרים שהובאו על ידי  ים" פירושו: חובסעיף זה "חומר 21.1
לרבות  העבו צדה,  חשמלי,  וציוד  מכונות  מכני,  אלקטרוניקה,  ציוד  ומכשור,  בקרה  יוד 
 וגמרים. מאם בלתי  ן  אם מוגמרים וביןרים, חלקי חילוף בימוצ
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אכולים,  חומר 21.2 וכן  ם  מקצתם,  לאתרו  שהובאו  ארעיים,  ומתקנים  או    מבנים  העבודה 
בשעת הבאתם או  מיד  ו  העבודה, יעבררת ביצוע  ן למטידי הקבל שהוקמו באתר העבודה על  
 . חברההקמתם, כאמור, לבעלות ה 

 

קנים  תבכתב, שהחומרים, הציוד או המ אימת שנפסלו חומרים וציוד, או הורה המפקח    כל 21.3
נחהארעיים   עואינם  מאתר וצים  להוציאם  הקבלן  חייב  העבודה,  לביצוע  ועם  עה  ד  בודה, 

חדל כאמור,  הוראה  מתן  או  החפסילתם  הצים  והמבנים  ומרים,  מלהיות  יוד  הארעיים 
להחברהבבעלות   בהוראה  נקבע  זה  .  קטן  סעיף  לסילוק פי  הציוד,  ,  מתקניםה  מועד 
המבנים    החומרים הארו/או  המתקנים  הקבע או  חייב  להוציים,  בהקלן  האפשרי יאם    דם 

נמ  יאוחר מהמועד שנקבע כאמור.  כן, רשאית  ולא    , לאחר מתןהחברהנע הקבלן מלעשות 
מוהודע של  קדמת  ה  ולעשות  ימ   7בכתב  למכרם  לסלקם,  שימוש   ים,  כל    לפי אחר    בהם 

הקבלן   חשבון  את  תזכה  החברה  דעתה.  ההוצאות  מה  ם  בסכו שיקול  כל  בניכוי  כירה, 
           .זהרמו לה בענין גשנ

 

הציוד, החומרים, המבנים והמתקנים  הקבלן אחראי, על חשבונו, לשמירתם הבטוחה של   21.4
או מתא   חומרים  לרבות ,  ייםעהאר ציוד  ידי החברה, אםו  על  והוא    סופקו,  קנים שסופקו 

                        תמש בהם לצורך ביצוע העבודה.                שאי להשר
 

 ה והמלאכ טיב החומרים    .22

  בכמויות  המשובח ביותר ובהתאם לאמורהקבלן ישתמש בחומרים וציוד ומוצרים מהמין      22.1
   .במפרטים, בתוכניות, בכתב הכמויות המכי החוזר מסובשא תיקומספת ובכמויו

 
התקנים הישראלי והם יתאימו    חומרים שלגביהם קיימים תקנים או מפרטים מטעם מכון     22.2

האמתכונותיהם לתקב ונים  ב  לסוג המובחרורים,  מצויים  או המוצר, אם  תקן  של החומר 
 וג אחר.כרז ס ד ממסמכי המיותר מסוג אחד ולא צוין באח

 

  בעל תו תקן חובה זו   ןר ביצוע העבודה אלא בחומרים של יצשלא ישתמש ב  הקבלן מתחייב  22.3
  שי  ו תקןהם יצרן בעל תלתו תקן, מוצרים שאין  ם קיים  חלה על חומרים ומוצרים שלגביה

 השגחה.  צורך בסימן 
 

מסוימים      22.4 מוצרים  ידי  סופקו  מ  החברהעל  גורעת  כשלעצמה  זו  עובדה  שלאחריו אין    תו 
 של העבודה. לגבי טיבהלן  הקב

 
ובהחלפת חומר או מוצר תע     22.5 לפי שה רק באישור מפורש    כתב של המפקח. המפקח רשאי, 

להס שלא  הבלעדי,  דעתו  החויכשיקול  להחלפת  אום  בכלמה  מר  לגרוע    וצר.  מבלי  מקרה 
הרי   לעיל  האמור  כאמור,י לא  מכלליות  להחלפה,  המפקח  אישור  ב   ינתן     תנאים אלא 

 הבאים: 
  

שווה    ו הבלעדי של המפקח,המוצר החדש הינו לפחות, לפי שיקול דעת   ו/או  החומר    א.
 ם. ערך לחומר או המוצר המקוריי

 

החדשים גם אם טיבם עולה    יםוצרר או המחיר בגין החוממלא תשולם כל תוספת     ב.
 קוריים. על החומר או המוצר המ

 
פרוגרמה לבדיקות תיקבע על    לו על הקבלן.יף זה יחופי סעדמי בדיקת דגימות המעבדה ל    22.6

ולו בכל מקרה  בסעיף זה כדמי בדיקה ודגימותיהן יח   אות דלהלן כלולותידי המפקח.  ההוצ
 על הקבלן: 

 

 מיועדות לקבוע את מקורות האספקה. מרים, הת של חוות מוקדמובדיק  דמי .א

 וכיוצ"ב.   ה, לחסכוןהעבוד בלן למטרותיו הוא, כגון לנוחיות שהזמין הק דמי בדיקות .ב
 

מ מד .ג בלתי  שיימצאו  ומלאכה,  חומרים  של  בדיקות  החוזה  י  לדרישות  תאימים 
 ולתנאיו. 

 

 הוא.שמכל סוג למטרת ביצוע בדיקות  הוצאות לוואי שונות  .ד
 

ש 22.7 לעצהמפקח  הומר  את  וכן  מו  הבדיקות  את  שתבצע  המעבדה  את  לקבוע  להזמין  זכות 
דמ  את  למעבדה  ולשלם  ביצוען  את  הבד בעצמו  בליי  בזכ  יקות,  יגרע  שהשימוש  זו  ות 

החומ טיב  לגבי  הקבלן  של  השתמש מאחריותו  בחוזה.  כנדרש  והעבודה  המלאכה  רים, 
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ווההוצאות עב ישלם את    האמורה,  קח בזכותהמפ יסכר הבדיקות  ל חשבון  נוכה מכום זה 
 שיגיש הקבלן לחברה. 

 

דג  22.8 לבדיקת  לענוסף  כמפורט  ויימות  ביקורת  לבצע  הקבלן  על  בתחומי  ת באתרים  זואלייל, 
 דרישות החוזה והוראות המפקח. ות של החברה,  כדי לוודא שהביצוע יעשה על פי הפעיל

 
 כם כדלהלן:סלגרוע ממנו, מו  ר לעיל ומבלינוסף על האמו     22.9

ו גורע מאחריות  י המפקח ו/או ביצוע דגימות לפי הוראותיו אינת על ידן הוראומת .א
חובת ההוכחה לטיב  נדרש בחוזה ווהעבודה כלאכה  הקבלן לגבי טיב החומרים, המ
 והמפרטים, מוטלת על הקבלן.  זה ולהיותם עומדים בדרישות

 

א  .ב במעבדה  הבדיקות  לא  עיכוב  לתוצאותיהן  המתנה  אליקנו  ו  כלש קבלן  הי  רכה 
 דה ולא ישמשו עילה לתביעה כלשהי מטעמו.מת העבולהשל

 
 בדיקות ובקרת איכות     .23

למפרטים,  במפעל  היצור להתאמתם והצנרת  צור האביזריםיכות על יקרת אהקבלן יבצע ב    23.1
ולדרישותלתק תב   נים  האיכות  בקרת  המכרז.  במסמכי  או המפורטות  מהנדס  ידי  על  וצע 

ורכיביהם לרבות התקנתם  והצנרת האביזרים   ור בים ביצכל השל ל את שום ותכלורהנדסאי 
 אתרים.ב

 

 אותיו. שבונו והוצוהכל על ח ןקתבדבר תו  קנים הקבלן מתחייב להמציא אישור מכון הת 23.2
 

על   23.3 הוראות  בי  אין במתן  ו/או  לגרו ידי המפקח  כדי  לפי הוראותיו    ע מאחריות צוע בדיקות 
הח  טיב  לגבי  המלאכה  והקבלן  זה כנדרש    והעבודהמרים,  לטיב  ההוכחה  וחובת    בחוזה 

במעבדה   הבדיקות  עיכוב והמפרטים מוטלת על הקבלן.   ם בדרישות התקני ולהיותם עומדים 
ישמשו עילה    שלמת העבודה ולאהן לא יקנו לקבלן ארכה כלשהי להתנה לתוצאותי או המ

 לתביעה כלשהי מטעמו. 
 

 :להיות מכוסים  ובדיקת חלקי עבודה שנועד     423.

 משלבי העבודה.  יב להודיע בכתב למפקח על סיומו של כל שלב ושלבמתחי  הקבלן .א
 

כיס .ב את  למנוע  מתחייב  א הקבלן  הסתרתו  ויו  כלשהו ו  חלק  שנועד    של  מהעבודה, 
 מהעבודה נבדק. שאותו חלקלהיות מכוסה או מוסתר, ללא 

 

ל .ג שנועד  מהעבודה  חלק  יודיהושלם  מוסתר,  או  מכוסה  למפקח  קבל הע  היות  ן 
דוק, לבחון  ר מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבלק האמותב, שהחבכ

 ו הסתרתו. יסויו ו/אפני כ ולמדוד את החלק האמור מהעבודה ל
 

ח קה .ד בכל  חורים  ויעשה  קידוחים  יקדח  יחשוף,  הוראת  בלן  לפי  מהעבודה  לק 
של המפקח. לא    תקנו לשביעות רצונו יחזור וי   ולאחר מכן המפקח, לצורך בדיקתו  

אח הוראומילא  לעשותר  המפקח  רשאי  זה,  קטן  סעיף  לפי  המפקח,  כאמור    ת 
 פקח. ונו של המות רצוהקבלן יחזיר את המצב לקדמותו לשביע 

 

ה .ה ספקלמען  האמ  סר  בעבודה  הכרוכות  ההוצאות  כי  זה,  יובהר  קטן  בסעיף  ורה 
 תחולנה על הקבלן. 

 
 העבודה    ל חלקיהגנה ע .     24

יאחז 24.1 חשבונו,  ,הקבלן  האמצב   על  הדר כל  והמוצרים עים  החומרים  על  הגנה  לשם  ושים 
רוח, ידי גשמים,    להיגרם עלעלול  מפני נזק ה  העבודה ועל העבודה וחלקי העבודהבתהליכי  

 אחרות וכדומה.   שמש, השפעות אקלימיות
 

או      24.2 לעבודה  למוצרים,  לחומרים,  נגרם  אשר  נזק  הגורמים כל  ידי  על  עבודה,    לחלקי 
י   שנקט הקבלן באמצעי הגנה  בין  24.1ף קטן  המפורטים בסעי ובין שלא,    תוקן על נאותים 

 ח. של המפק ורצונ  ידי הקבלן מיד, על חשבונו, לשביעות 
 

כל     24.3 מפני  העבודה  של  גמור  חלק  כל  על  יגן  נזקים    הקבלן  לרבות  לו,  להיגרם  העלול  נזק 
 . מאוחרים יותר םודות המתבצעות בשלביל ידי עב להיגרם עהעלולים 

 
 בכל ימות השנה  עבודה   . 25
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ה  תנה בחוזוה  אם    פ"י קריאה אלאשעה משעות היממה ככל שנדרש עהעבודות יבוצעו בכל עת ובכל  
בת ובמועדי ישראל, אלא רק במקרים  . לא תבוצע כל עבודה יזומה בימי שוכו של דבריפבמפורש ה

 ין. על פי ד ים ורים הדרוששלהשגת האי ביעת המפקח ובכפוף של תקלות  בהתאם לק
 

 צוות הניהול  -השגחה מטעם הקבלן   . 26

מ קה    26.1 החוזה  תקופת  אורך  לכל  להעסיק  מתחייב  עבלן  שמגוהאזו  תושב  בודהנהל  ריו  ר, 
עד   של  טבריה  15במרחק  מהעיר  ר  ,  ק"מ  מקבעל  ונ מה  גבוהה  בביצוע  יצועית  מוכח  סיון 
  מו בכל קשר מטע א איש הוזה זה אשר יהח מהותן לעבודה נשוא  וב  בהיקפן עבודות דומות  

 "(.הקבלן יגנצהנוגע לביצועו של חוזה זה )להלן: " 
 

ש     26.2 הודעה  ו/או  הוראה  ידי  יינתנכל  על  עו  ו/או  ייחשב המפקח  הקבלן,  לנציג  החברה  ידי    ל 
 . לקבלן עצמו  כאילו ניתנו

 
  ו לפי מהתחייבויותי  ןנהל עבודה כדי לשחרר את הקבלמובהר בזאת כי לא יהא בהעסקת מ    26.3

בדרך כלשהי מאחריותו הבלעדית של    זה זה ועל פי כל דין, כולן או מקצתן, או כדי לגרועוח
         התאם לחוזה זה.של העבודה ב נכון ומלא צועו  הקבלן לבי

 
 ישור החברה שיינתן מראש ובכתב. יף את נציגו אלא באהקבלן לא יחל   26.4

 
 רחקת עובדים  ה .   72

   בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל אדם המועסקוהחברה  ח  עם המפקה מטא כל דריש להקבלן ימ
המתכנן,    קבלן משנה או  ועסק על ידי  ן ואדם המומתכנעל ידיו בביצוע העבודה, לרבות קבלן משנה  

א כשורה,  אם לדעת המפקח התנהג אותו אדם של  עבר להעסקת מי מהם,אף אם הסכימה החברה ב
אדם שהורחק    . תפקידיו  בביצוע  עשה או מחדלה מעושהוא  או ש  קידו,תפ   אאו שאינו מוכשר למל

ודה או בביצוע  ין, באתר העב בין בעקיפרין וקבלן להעסיקו, בין במיש שה כאמור לא יחזור הלפי דרי
המפקח  ביעה ו/או טענה כלפי החברה או  א תהא כל דרישה ו/או תלקבלן או למי מטעמו ל  העבודה. 

 בגין הרחקה כאמור. 
 

   עי זהירות ואחסנה ור, אמצרה, גידשמיבטיחות,   .28

ינקוט, על ח    28.1 והוצאותיו,  הקבלן    וחיי טחת רכוש  ם להב בכל אמצעי הזהירות הנדרשישבונו 
באת העבודאדם  ור  ויספק  העבודה  ביצוע  בעת  ובסביבתו  אורות,ה  גידור,  שמירה,    יתקין 

מע  פיגומים,  אזהרה,  זמניו שלטי  גדרות  בטיחות,  ושקות  אמצאת  זהירור  לביטחעי  ונו  ת 
צורך בכך  י וחולנ  הציבור, בכל מקום שיהיה  שיהיה  ותו של  ידי המפקח או  על  שיידרש  או 

ה  או על פי הורא  1970בעבודה )נוסח חדש( תש"ל    קודת הבטיחותועל פי פ   י דיןפ  דרוש על
 מצד רשות מוסמכת כלשהי. 

 
 שטח על או ביוד במפהאביזרים והצ   תיאחסן הקבלן א  ,באתר העבודה  לביצוע העבודותעד      28.2

באחסנה   הכרוכות  ההוצאות  וכל  שלו  לרבותהאחסנה  והציוד  האביזרים  על    ובשמירה 
לקבל ק   ודההעב  באתר יחול  הודם  הקבהסופית  ידי  על  ישולמו  הקבלן,  על  ויכללו ו    לן 

 ם שבהצעת הקבלן. יריבמח
 

לות  רה ופעילים חיי שיגנהתעבודות תבוצענה בשטחים בהם מהקבלן מאשר כי ידוע לו שה    28.3
לב שוט מתחייב  והוא  והלילה  היום  שעות  כל  במשך  התחשבות  פת  תוך  העבודות  את  צע 

מת  הקבלן  להניחחייב  מרבית.  ו/או  שלא  לתנועה    חומרים  להפריע  כדי  בהם  שיש  ציוד 
של   וחופשית  לבתים  כניסות  לחסום  ושלא  ורכבים  רגל  לעסק /הולכי  ככל  או  שיידרש  ים. 

ים מעל תעלות פתוחות כדי לאפשר מעבר  וגשרונ  מיוחדיםם  קפים ומעבריענה הקבלן מיב
מן  בודה בהן ולזק בזמן העחות ר כל שתידרש פתיחת תעלות, הרי הן תעמודנה פתובטוח. כ

 קצר ככל האפשר. 
 

ויהא     28.4 ינקוט  מטעמוהקבלן  הבאים  כל  כי  הנ  אחראי  הזהירות  אמצעי  בכל  דרשים ינקטו 
אדם   וחיי  רכוש  באבלהבטחת  העבודה,  לאת תר  העבוד דרך  ביצוע  ר  בעת  ובסביבתו  ה 

הובל בעת  לרבות  ויתקין שמירה,  העבודה  ויספק  חומרים לאתר העבודה  אורות,  גידורת   ,
ות, מעקות בטיחות, גדרות  לרבות פנסים מהבהבים, פיגומים, דיפון תעל   -  תמרורי אזהרה 

ים ל העובדוש של הציבור    םם ולנוחיותחת ביטחונזאת להבטזהירות וזמניות ושאר אמצעי  
די המפקח או שיהיה דרוש על פי דין  , בכל מקום שיהיה צורך בכך ו/או שיידרש על יבאתר

פי  על  רשו הורא  או  מצד  יהיה  מוסמכת  כל  ת  את  ולסלק  העפר  ערמות  את  ליישר  עליו  ה 
 שולים והמפגעים שנשארו באתר העבודה. המכ
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יכ   28.5 דרכהקבלן  ויתחזק  וזמ שיר  עוקפות  העבונים  באתר  ובסמ יות  לו,  דה  הוראות  וך  לפי 
 המפקח וכנדרש מביצוע העבודה. 

 
קיי   28.6 בקרה,  שוחות  תיקון  עבודה,  של  לגרומים,  במקרה  כלמבלי  מהוראות  מתחייב    ע  דין, 

 וההגנה.   הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות
 

כל    תלן אחר הוראוביין הבטיחות בעבודה, ימלא הקבכל הכרוך בביצוע העבודה, לרבות לענ    28.7
לרבותדין ותשל  ,  רשיונות  קבלת  הודעות,  מתן  בדבר  הקבלן  הוראות  ואגרות.  מיסים  ום 

תשלומים ובמתן ערבויות, לשם השגת  על חשבונו ב  בות נשיאהש, לריטפל ויעשה כל הדרו
וא המוסרשיונות  מהרשויות  העבודה  לביצוע  הנדרשים  על  ישורים  דימכות  כל  לפי  פי  ן. 

המפקח,דר הקב  ישת  לו  הרש  לןיציג  ו את  ביצוע  יונות  תחילת  לפני  כאמור  האישורים 
וכ  מוסמהעבודה,  רשות  כל  מאת  בכתב  אישור  כל  לו  ימציא  עלן  הע   כת  בודה  התאמת 

 כל דין ו/או להוראותיה של אותה רשות.   לדרישות
 

 כוננות בשעת חירום      .29

רה,  ע"י החבו עליו  טלו ו/או יוטלועבודות נשוא חוזה זה, כפי שה הקבלן מתחייב להמשיך בביצוע ה
חירום   בשעת  גם  והמכרז,  החוזה  מסמכי  אדמ לפי  רעידת  אוייב,  פלישת  מלחמה,  בעת  ה,  )דהיינו 

ניתן צו מהרשויות המוסמכות המונע ממנו  וכיוצ"ב(, אלולת טרור  פע להמשיך את העבודה,  א אם 
       ובאישור החברה בכתב.

כל טענ   כאמור  במקרים לא תישמע  בד  הלעיל  ו/או  בר סיכומצד הקבלן  והוא מתחייב  ל  עליון,  כח 
בהתאם   ולפעול  החבלהמשיך  להוראות  בהתאם  וכן  החוזה/המכרז,  כלמסמכי  שיינתנ רה,  לו  פי  ו 

    בקשר להיערכות בשעת חירום. מעת לעת
כי לקח בחשבון את כל    מתחייב הקבלן כי הוא מסכים לאמור לעיל,כם זה מצהיר ובחתימתו על הס

בכך, ככל  תו להיערך לכך ולבצע את כל הפעולות הקשורות  באפשרו  וכי יש  לכך,הקשורים    םהנתוני
הלות הקבלן במשבר מים מקומי  ל הוראות התנויחתום ע   תחייבהדרוש. בנוסף לאמור לעיל, הקבלן י

 לחוזה זה.  ג'ח ינספמצב חרום,  /
 

 זכויות, פטנטים וכדומה  .   30

על 30.1 בעבודה,  הבעלות  זכויות  ומתק  כל  חלקיה  תהיכל  לניה  לא    חברהינה  ולקבלן  בלבד 
ם שהובאו  והכלי  על כל חלקיה ומתקניה לרבות הציוד, החומריםתהיינה כל זכויות בעבודה  

 למעט זכויות לתשלומים כמפורט בחוזה זה. לאתר העבודה,
 

יטל  ההליך, נזק, הוצאה,    , דרישה, ויפצה אותן על כל תביעה  מהחברההקבלן ימנע כל נזק   30.2
  זכות יוצרים   מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר,  כתוצאה  יתעוררווכיוצ"ב ש 

השימוש בדבר  דומות  זכויות  תוךאו  ביצו  ,  במתכדי  העבודה  או ע  במכונות  העבודה,    קני 
 סופקו על ידי הקבלן. בחומרים או בציוד שי

 
 עתיקות  .    31

ת שיהיה בתוקף  ר עתיקודין בדבאו בכל    1978-חהעתיקות, תשל"כמשמעותן בחוק  עתיקות      31.1
יתגלו  אשר    רים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגימזמן לזמן, גתות וכן חפצים אח

העבודה  באת מנ  -ר  זהירות  באמצעי  ינקוט  והקבלן  הם  המדינה  למניעת  כסי  תאימים 
 ורך. הפגיעה בהם ו/או הזזתם שלא לצ

 
ן למפקח על התגלית. כן מתחייב  יע הקבלמו, יודני הזזתו ממקופמיד לאחר גילוי החפץ ול    31.2

 ת הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקות.הקבלן לקיים א
 

 ויות הנאה ת זכתמור תשלום .   23

או נטילת    רכי חציבהושימוש כלשהו כגון: לצ  הא צורך לביצוע העבודה בקבלת זכות הנאה אוי  אם
ופכת  זכות לשפי  ושימוש, א  ל, או זכות מעבר אועפר או חו  יהא    -זכות דומה    ו כלסולת, אאשפה 

הזכ לקבלת  אחראי  שיהקבלן  כפי  תמורתה  ותשלום  מבעליה  האמורה  לב בין    וסכםות  ין  הבעלים 
 ף זה הם באחריותם המלאה של הקבלן. ק ו/או הוצאה שתיגרם לחברה בגין הפרת סעינז כל הקבלן.

 
 
 

 תאום והכוונהתנועה, פרעות ל, מניעת הנשיםאר  ובזכויותיהם של חות הציבופגיעה בנו . 33

את       33.1 לבצע  מתחייב  בעובדה  הקבלן  בהתחשב  העבודההעבודה  דבר    עילפו לס  מאוכ  שאתר 
לבצשיחיי  אותו  בשע  ב  או  בפיצול  העבודה  לאאת  והוא  מאוחרות,  זכאי  עות    לכל   יהא 
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בנוסף   כך.  בגין  פיצוי  או  נוסף  מים  תשלום  הפסקת  או  חשמל  הפסקת    ביצוע   צורך לכל 
 .החברהחלקה, יבוצע באישור מראש של   כולה אועבודה, ה

 
ולא   הציבור, ת חובנו לצורך  פגיעה שלא תהיה הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות לא      33.2

בזכו כל הפרעה שלא לצורך  דרך,   ת השימוש, המעבר וההחזקה שלתהא  כל אדם בכביש, 
האמור    די להבטיח את רושים כצעים הדט בכל אמינקו א והו או ברכוש ציבורי כלשהו, שביל
 לעיל. 

 
 שים קיימיםפני כבי  תנועה על     33.3

אספלט  בכבישי  תנועה  ורק  תבוצ  כל  אך  כלי  ע  פניאומטיים  באמצעות  גלגלים  בעלי  רכב 
 החומר המועמס עליהם לא יתפזר בשעת הנסיעה. טח כי נקיים וכאשר יוב

 

 חופש מעבר ן מת 33.4

החנ   ימנע  היהקבלן  רכב,  כלי  העמגיעים  ית  במקומות  לאתר  יוחנו  ואלה  בדרכים  בודה 
הציבוריים  ן השטחים  דה וכ הקבלן מתחייב כי הדרכים העוברות באתר העבו  שיועדו לכך.

לפי הצורך ובהתאם להוראות המפקח  יו פתוחים לשימוש החברה ו/או קבלנים אחרים,  יה
 . ת כלשהיולוך עליהם פס פ יוד ולא ישים ו/או ציהם חומריאכסן על וכי הוא לא  

 

 תאום ואישור משטרת ישראל 33.5

כלי רכב    אד שלישנה תנועה סואנת מ  בודה יתבצע ברחובות בהםידוע לקבלן כי חלק מהע 
רגל.   לביצועוהולכי  ישראל  משטרת  באישור  להצטייד  הקבלן  תנאי    על  את  עמה  ולתאם 

צוע  שטרה, יתכן בימהמפקח ו/או על פי דרישת הטת  החלתאם לומועדי ביצוע העבודה. בה
 ום בגין כך. ות הלילה והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלדות בשעעבו

 

 עה הפרדת תנוגון ו שילוט, תימרור זמני, אמצעי מי 33.6

מת  להקבלן  כי  הרכבחייב  כלי  של  מרבית  בטיחות  הבטחת  שבתחום    שם  הדרך  ועוברי 
יציב, מחסומ   העבודה,  חשבונו,  ניועל  שילו-י  וג'רסי,  סימון  מתאימיתט,  מחומר  ם  מרור 

ג "ספקו" או שווה ערך ובמצב  ר מהבהב )בודד, משולש בעל ספק כח עצמאי( מסוחזיר אומ
יעשה בהתאם    רורים, מספרםלטים והתמגי השתחזוקה טוב. סו ומיקומם באתר העבודה 

הח ישראל,  להוראות  משטרת  של  הרשיון  ולתנאי  להוראות  ומשוק,  התחבומע"צ  רה  רד 
בלן מתחייב להגיש לאישור המפקח  פקח. הקידי המ  עלרור שתאושר  מלסכימת תי  ובהתאם

התי סכימת  והשי את  התימרור  הציוד,  כל  להמצאת  ולדאוג  המרור  בטרלוט  יחל  אמור,  ם 
 העבודות באתר.  בביצוע

 

 דת לילה שילוט ותימרור זמני בעת עבו 33.7

נו, בנוסף  ו באתר העבודה, יוצבו, על חשב  הקבלן מתחייב כי במקרה של ביצוע עבודות לילה
 , אמצעי סימון ושילוט כמפורט להלן:33.6ף ור בסעילוט האמ לשי

 קיים. רחוצים ונ INTENSITY  HIGH התמרורים יהיו תמרורים מחזירי אור מסוג    א.
 

חסומים  נוסים( שיסמנו את תחומי אתר העבודה היוצבו נצנצים על גבי חרוטים )קו ב.  
 עה. בפני תנו 

 

 . שתופעל תאורת כבי ג.     
 

 בפנסים ידניים ו/או בנורות תאורה. יצוידו עובדים כל ה ד.   
 

ה  כל ה.     שישאיהכלים  מיוחדים  בפנסים  יצוידו  וי כבדים  כלפרו  למשטח  כוונו  מטה  י 
 העבודה. 

 

 הרטבה למניעת התרוממות אבק.  המטאטא המכני, יצוייד במתקן ו.     
 
 
 
 

 הכוונת תנועה  33.8

לרבות שוטרים במספר  תנועה,  מכווני  צוע העבודות,  ייב להציב במשך כל זמן במתחי   הקבלן
באת המפקח  ידי  על  יידשיידרש  והקבלן  במידה  אזהרה.  ודגלי  שילוט  עם  להר,  ציב  רש 
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הכוו שוטרי לצורך  ש ם  לשכירת  הקבלן  ידאג  העבודה,  בזמן  ושיטור  בהתאם.  נה  וטרים 
 . על החברההוצאות שכירת השוטרים תחולנה 

     
 בילים ותיקון נזקים למ .   43

למדרכהלאחראי  הקבלן       34.1 לדרך,  לכביש,  שייגרם  קלקול  או  נזק  לרשת כל  לשביל,    המים,   , 
למובילים אחרים  ז ג  ת להעברתרונוי לצ  ון, לטלפ  עול, לחשמל,ילביוב, לת     או לתשתיות או 

או הקלקול נגרמו    נזק תוך כדי ביצוע העבודה, בין שהשנגרמו  "(  מוביליםלן: " כיוצ"ב )לה
מעשהובאקראי   שהיו  מהכרחי    בין  העבודה,  וצפוי  לביצוע  חשבונו    נםיתק   והוא  ראש  על 

  עות רצונו של ביותר ולשבי היעיל ופןבא  קחובתוך פרק הזמן שנקבע לו לתיקון ע"י המפ  ואה
 .כים לפקח על הטיפול במובילים כאמורסממוהאו רשות  המפקח ושל כל אדם

ן הנזק  אית לתקחברה רששנדרש, תהא ה  ן ר בתוך פרק הזמקבלן נזק כאמובאם לא תיקן ה
ום  וצאות ו/או עלות התיקון ו/או לנכותם מכל סכבעצמה ו/או ע"י קבלן אחר ולגבות את ה

 ו לגבותו בכל דרך אחרת מהקבלן. בכל זמן ו/א  גיע לקבלן שי
 

רום נזק  לגעברה עלולה  יצוע החוזה יהא צורך להעביר חפץ כלשהו במקום שההשם ב אם ל    34.2
לעילילמוביל כאמור  לאם,  אם  בכתב   ישתמשו  ,  הקבלן  יודיע  מיוחדים,  הגנה  באמצעי 

להעבירו,למפ שיש  החפץ  פרטי  על  העברה,  לפני  לה ועל    קח,  התכניתו  אמצעי  גנה  בטחת 
 מתאימים. 

 
 מניעת הפרעות לתנועה  .   35

שלא    נתונות  המובילות לאתר העבודהן אחראי שתוך כדי ביצוע העבודה, לא תהיינה הדרכים  בלהק
לתנ לצו שתקרך  הועה  על  הובלת שה  ושלצורך  האמורות,  בדרכים  הרגילה  משאות תנועה  של  ם 

הדר  הרשיון  תחילה  יתקבל  לכמיוחדים  מהחברה  וש  לרבות   קטו  ויינ   המוסמכת ך  האמצעים,  כל 
ש  הדרכים,  של  זמני ההובלה, בחירתם  של  הרכב  כלי  ככל האפשר ההפר  ל  לתנועה  כך שתמעט  עה 

 נזק לדרכים. ל האפשריימנע ככ רות ו והאמ  הרגילה בדרכים
 

ה רכב,  כלי  החניית  הקבלן  ימנע  כן  יוחכמו  ואלה  בדרכים  העבודה,  לאתר  במקמגיעים  ומות  נו 
ל וכן השכך. הקבלן מת שייועדו  העוברות באתר העבודה,  כי הדרכים  יהיו    טחיםחייב  הציבוריים, 

א לא  וכי הו  הוראות המפקח,ללפי הצורך ובהתאם  ים אחרים,  ו/או קבלנ  הקבלןפתוחים לשימוש  
 ולת כלשהי. ס פ חסן עליהם חומרים או ציוד ולא ישפוך עליהםיא

 
 הגנה על עצים וצמחיה  .   36

דרוש הדבר   םיבתו אלא א בובסאו צמחיה טבעית באתר העבודה    א יעקור עציםולא יפגע  ן לבלהק
 ש לעשות כן.רכי העבודה והמפקח התיר לו בכתב ומראולצ

 
 דה נאי עבוות  דם, רישומואאספקת כח  . 37

ההשגחה    את  ח האדם הדרוש לביצוע העבודה, הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו הוא, את כ     37.1
 וכן כל דבר אחר הכרוך בכך. שכרם, ביטוחם  , תחבורה עבורםת אמצעי ההם, אעלי

 
תוך    הבודע  במספר הדרוש לשם ביצוע  הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחרים,    37.2

לפי כל דין,  יתר  או ה   בעבודה שלביצוע יש צורך ברישום, רשיון   בחוזה.  בוע לכךהמועד הק
 תקף, כאמור. יון או היתר או בעל רשרשום חייב הקבלן להעסיק רק מי ש

 
ה     37.3 שבביצוע  מתחייב  לשביעות  הקבלן  ינוהלו,  אדעבודה  כוח  פנקסי  המפקח,  של   ם רצונו 

 ימי עבודתו.  ןבד, וכל כל עוווגו במקצוע שסשיירשם בהם שמו, מקצועו ו 
 

ה    37.4 יקבל  העבודה,  בה לביצוע  ורק  אך  עובדים  שירוקבלן  חוק  להוראות  ,  סוקההתע   תתאם 
יים  ביצוע העבודה, ויקשיועסקו על ידו ב  לן ישלם שכר עבודה לעובדים. הקב1959-"טתשי

יד על  לקבוע  עבודה, בהתאם  ביד י האיגוד המייצג את המספר הגתנאי  עול  ובדים  ותר של 
 . להוראות הדין בכפוף , והכל אותו ענף עבור עבודה דומה באותו  אזורמדינה ב ב

 
עובד  לשלם  הקבלן מתחייב    37.5 יעשהועסק    בעד  ביטוח  דו  ל  לקרנות   מיסים  בביצוע העבודה 

ת המספר הגדול  ים המייצג אארגון העובד לי בשיעור שייקבע לגבי אותו עובד על ידי  סוציא
עובדים  ובי של  ע במדינה  תר  עבאותו  אזורבונף,  באותו  דומה  עבודה  בכפוף ר  והכל   ,  

 . ןלהוראות הדי
 

לבצע      37.6 מתחייב  כלהקבלן  סוציאחובותיו    את  עובדיולביטוח  של  חוק    ןוכ   לי  אחר  למלא 
 . 1968-י )נוסח משולב( תשכ"טהביטוח הלאומ
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ל     37.7 מתחייב  בטי הקבלן  תנאי  כלהבטיח  ולנקוט  הזהירות  חות  למניע הדרושי  אמצעי  ת  ם 

יאות העובדים ורווחתם כנדרש בחוק ארגון  תאונות עבודה, וכן להבטיח תנאים לשמירת בר
 . 1954-תשי"ד ל העבודה,קוח ע הפי

 
ומות אכילה  ם בביצוע העבודה סידורי נוחיות ומקהקבלן מתחייב לסדר לעובדים המועסקי    37.8

 באתר העבודה.    נאותים 
 

רשם והלו, לשביעות רצון המפקח, פנקסי כח אדם שייבודה ינ יצוע הע בבלן מתחייב שבהק     37.9
 דתו ושכרו. תו, שעות עבוימי עבוד  ד וכןבהם שמו, מקצועו וסוג מקצועו של כל עוב

 
למפ   37.10 להמציא  מתחייב  האדהקבלן  כח  פנקסי  את  דרישה,  לפי  וכן  קח,  ביקורת  לשם  ם 

אדלהמ כח  מצבת  למפקח  חודשיציא  שבועיתתם  שתכלויומ  ,  חלוקית  לפי  ול  עובדים  ת 
 מקצועותיהם, סוגיהם והעסקתם. 

 
 מעביד  -העדר יחסי עובד  .   38

ה   38.1 בין החבלמערכת היקשור  בכל    ובלתי תלוי  רה לקבלן יחשב הקבלן כקבלן עצמאיחסים 
דו  יכל אדם אחר, המועסק על    לביןאו    ן הקבלןלבי   החברה כי אין בין    . מובהר,ולא כעובד

ובניגוד לכוונת    וזה, יחסי עובד מעביד. אם על אף האמור לעיליצוע הח טעמו בבאו הפועל מ
המפורשת,  ה אחרתיצדדים  הקיפצ  ,יקבע  אה  בכל  בלן  החברה  תחויב    סכום ת  היא  בו 

 אמור, וכן בהוצאות משפט ובשכ"ט עוה"ד.כ , ו/או טענה ו/או דרישה  כתוצאה מתביעה
 

ומאשדהצד   38.2 מצהירים  העורים  כי  בזה  אדם,או  ו/  בדיםים  את     כל  הקבלן  מטעם  שיבצעו 
להוראותיו,    יו נתוניםהם יהי  פי חוזה זה הינם עובדיו של הקבלן בלבד וכהתחייבויותיו על  

ב ישא  והוא  הקבלן,  של  המלאים  והשגחתו  הכרוכים  פיקוחו  והתשלומים  ההוצאות  כל 
 קתם. כים בהעסו דין הכרהניכויים על  פי כל   העסקתם, לרבות בתשלוםב

 
 סודיות וייחוד התקשרות      38.3

ה זה, על  ל חוזע הנוגע לתוכנו ש ייב בזה לשמור בסוד כל מידהקבלן מסכים ומתח    38.3.1
ה זה ולא לגלותו לצד כל מידע אשר יגיע לידיעתו עקב ביצועו של חוזכל מרכיביו ו

 לצורך ביצוע של חוזה זה. בו אלא   שלישי כלשהו ולא להשתמש 
 

ומתח לן  בהק 38.3.2 בזהמסכים  לא    ייב  להוראות  כי  בהתאם  החברה,  כנגד  תביעה  יגיש 
 או בקשר אליו, ביחד עם צד שלישי כלשהו.  החוזה 

 

ע  או מטעמו בביצו /כל מי שמועסק על ידי הקבלן ויחולו אף על  זה  סעיף    ראותוה 38.3.3
ופעול  זה  כאחוזה  ועניין  דבר  לכל  הקבלן  את  תחייב  הקבלן  תו  ידי  על  נעשתה  ילו 

     .עצמו
 

 טוחות  וביאחרי  -פרק ה'  

    אחריות לאתר העבודה  .    93

העמד העבמיום  אתר  ועת  הקבלן  לרשות  ה  דודה  תקופת  תקו  חוזה,לתום  שהקבל ובכל  יבפה  צע  ן 
במסג כלשהן  במסגרת עבודות  לרבות  החוזה,  הבדק/האחריות,   רת  אחראי    תקופת  הקבלן  יהא 

ות המרבית, כל  ובמהיר   חשבונו   בלן יתקן על הק  בודה והעבודה ולהשגחה עליהם.לשמירת אתר הע
  וו מי מטעמ ו ו/אה בשל מעשה ו/או מחדל  של הקבלן ו/או עובדי נזק שיגרם לאתר העבודה ולעבוד

 . שי כלשהווכל צד שלי
 
   נזיקין לגוף או לרכוש . 40

לנוסב 40.1 אובדן,ף  או  נזק  לכל  יהיה הקבלן אחראי  דין  בכל  כדי     אמור  תוך  שיגרמו  סוג  מכל 
או  צבי העבודה  עמוע  בשל  בקשר  מה,  ו/או  עובדיו  ו/או  הקבלן  של  מחדל  ו/או  י  מעשה 

והו לגופו או לרכושו של אדם כלשהו,  ינק מטעמו  תם. החברה  צעים למניעאמה    וט בכלא 
ביעה כנגד הקבלן  בה הסכומים  אשר יהיו נושא לתרשאית לעכב תשלומים לקבלן בגותהא  

אלה באופן סופי ומוחלט  תביעות  יושבו   ור, עד  אשר ימבגין נזק או אובדן, כאחברה,  ו/או ה 
 לשביעות רצון החברה. 

 

י 40.2 ובדן להם  נזק או א   גין, בםתשל  וא   לם,על כל סכום שתחויב לש  החברהה את  שפהקבלן 
   .40.1פי סעיף קטן   ל עהקבלן  אחראי 
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שלהחברה  נדרשה    מחדל  או  מעשה  עקב  כלשהו  סכום  מטעמו    לשלם  מי  ו/או  הקבלן 
  , לרבותםעל כל סכום שתשל  , מייד עם דרישה,הקבלן  ותןה אשפ י  עבודה,ביצוע ה  במסגרת

    מור.דרישה, כאקשר לשא בהן ביהוצאות המשפטיות השונות שת בגין ה

ים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד  א רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומה תההחבר 
ופי  באופן סות אלו  תיושבנה תביע   ראו אובדן, כאמור, עד אש  נזק   בגיןו/או החברה  הקבלן  

  הקבלן מתחייב לקבלן העתק של התביעה ו  רביתע  החברה  ומוחלט לשביעות רצון החברה.  
 טי. יך המשפהלל ףטרלהצ

 
יקה   40.3 את  שפ בלן  עק  החברהה  לה  שיגרם  נזק  כל  שגיאהבגין  ו/או    ב  הקבלן  של  מקצועית 

תו  . אחריולקויים  ים או אביזריםרו/או עקב שימוש  בחומ   ועיתקצהמ  הזנחה במילוי חובת
 שיתגלה לאחר תום תקופת החוזה.  בלן תחול גם לגבי כל מקרה של רשלנותקשל ה

  

 ולשלוחים  ובדיםנזיקין לע .41

או לכל אדם   על פי דין לעובדמי נזק או פיצוי המגיעים מהקבלן  ב לשלם כל דהקבלן מתחיי 41.1
הקב של  בשרותו  הנמצא  מתאונה  אחר  כתוצאה  כלשהו/או    פגיעהאו  ו/לן  כ  םנזק  די  תוך 

לא בי שנגרם  נזק  לרבות  אליה,  בקשר  או  העבודה  או  צוע   חומרים  שירותים,  המספק  דם 
קבלני ועובועובדיהם  משנה  מוצרים,  ספקים  קבלני  ,  של  והן  הקבלן  של  הן  עצמאיים  דים 

בגובהמשנה לקבלן  תשלומים  לעכב   רשאית  תהא  החברה  הסכומי.  יהה  אשר  נושא  ם  יו 
זק או תאונה, כאמור, עד אשר ייושבו תביעות אלה  ן נבגי ברה  ו/או החהקבלן    יעה כנגדלתב

 אופן סופי ומוחלט לשביעות רצון החברה. ב
 

תו  תחייבוהבנה לשלם כתוצאה מאי קיום  שלום שתחויבגין כל ת  רההחבפה את  ישלן  הקב 41.2
קטן  שבס החברה 41.1עיף  התבייע  תוד  .  הגשת  על  ו לקבלן  מתחייב  עה   ףלהצטרהקבלן 
 פטי. ך המשילהל

 

החבחו ו/או  רהיבה  הקבלן  של  מחדל  או  מעשה  עקב  כלשהו  סכום  מטעמו    לשלם  מי 
י  העבודה,  ביצוע  אותפצבמסגרת  כל  הקבלן  הה  שתשלסכ   על  לרםום  ההוצאות  בות  ,  בגין 

שת  השונות  לעכב  ב  הן בשא  יהמשפטיות  רשאית  תהא  החברה  כאמור.  לדרישה,  קשר 
יהיולקבלן בגתשלומים   לתביעה    ובה הסכומים אשר  בגין  ו/או החברה  בלן  כנגד הקנושא 

ת אשר  עד  כאמור,  אובדן,  או  ומוחלטנזק  סופי  באופן  או  תביעות  רצולשביעו   יושבנה  ן   ת 
 החברה. 

 

 די הקבלןביטוח על י 42

ו/או הת . 42.1 לגרוע מאחריותו  עלמבלי  של הקבלן  ה-חייבויותיו  בחוזה  פי  פי האמור  על  ו/או  דין 
לפני מועד תחילת העבודות נשוא  , לרכוש ולקיים, על חשבונו הוא  בלן לערוךמתחייב הקזה,  

"( ו/או הצבת ציוד כלשהו באתרי העבודה על ידו ו/או מטעמו ו/או  העבודותן : "חוזה זה )להל 
ולמש הנ"ל(  המועדים  מבין  )המוקדם  תקופה  עבורו  כל  ו/או  העבודות  של  ביצוען  זמן  כל  ך 

לעניי כמפורט  ביטוחאחרת  מקצועית  חא  ן  בסעיףריות  הביטוחים    כמפורט  את  להלן, 
המפורטי לתנאים  בהתאם  להלן,  " המפורטים  )להלן:  זה  בחוזה  המיוחדים  ם  התנאים 

מורשית  "( אצל חברת ביטוח ה אישור ביטוחי הקבלן)להלן: "  ב'  לנספח "( וכן  לביטוחי הקבלן
 :("ביטוחי הקבלן" -יקראו להלן שכולם יחד ישראל )כדין לפעול ב

 
 .ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות 2.1.14

 .פרק א' ביטוח העבודות .1

a. רך הכינון( את כל העבודות בקשר  מבטח במלוא ערכן )עבטוח כל הסיכונים ה
חלק   המהווים  וציוד  חומרים  מתקנים,  לרבות  שבנדון  ההסכם  עם 

קל, כלי עזר, חומרים בבעלות  ות, כולל בין היתר נזקים לציוד  מהעבוד 
באחרי לו/או  הובאו  אשר  מטעמו  הבאים  ו/או  הקבלן  ו/או  ות  אתר 

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

b.   בת תחזוקה  תקופת  יכלול  מתוכם    24הביטוח  חודשים    12חודשים, 
ל  שייגרם  נזק  או  אובדן  המכסה  מורחבת,  ואשר  תחזוקה  עבודות 

קופת ביצוע העבודות הנדרשות  התגלה בתקופת התחזוקה ומקורו בת
 נזק  או  חייבויות הקבלן כלפי החברה בקשר עם אבדןלשם קיום הת

 כאמור. 
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c.   ו/או שיבוב  פרק זה יכלול תנאי מפורש, לפיו מוותר המבטח על זכות תחלוף
מפקח  כלפי   ו/או  מנהל  ו/או  עובדיה  ו/או  מנהליה  ו/או  החברה 

) ה מטעמם  ו/או  עבודות  המנהל  של  המקצועית  אחריותם  בגין  למעט 
ר על זכות התחלוף לא  ר בדבר הוויתו( ובלבד שהאמומפקח העבודות

 . יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון

 

 . פרק ב' אחריות כלפי צד שלישי .2

a. כל אחריות  צד  ביטוח  של  פי  דין  פי  על  אחריותם  את  המבטח  שלישי 
קב ו/או  עובדיו  ו/או  ידו  הקבלן  על  המועסקים  משנה  וקבלני  לנים 

החוזה  עם  בקשר  העבודות  ו  בביצוע  מעשה  בשל  מחדל  /שבנדון,  או 
הע עם  ו/או  בקשר  לגופו  נזק  או  פגיעה  לאובדן,  גרמו  אשר  בודות 

לגרו גוף שהוא מבלי  כל  ו/או  כל אדם  יות האמור  ע מכלללרכושו של 
ה ו/או למנהל  לרבות  פגיעה  או נזק לחברה ו/או למנהליה ו/או לעובדי 

 .ו/או למפקח העבודות מטעמם

b.   האחריות )  5,000,000גבולות  לאירומיליון    חמישה₪  ובמצטבר  ₪(  ע 
 לתקופת הביטוח. 

c. אש,   -פרק זה אינו כפוף  להגבלות בדבר חבות הקשורה או הנובעת מ :
רי הרמה, ציוד חפירה, פריקה וטעינה של כלי  , מכשיהתפוצצות, בהלה

בגין הקבלן  חבות  בגובה    רכב,  עבודות  משנה,  וקבלני  קבלנים  וכלפי 
תאו זיהום  בעומק,  צפויו/או  ובלתי  מקרי  סניטאריים  נתי  מתקנים   ,

פגומים, מהומות, פרעות, שביתה והשבתה )למעט נזקי טרור(, הרעלה  
וכן משקה  או  במאכל  מזיק  דבר  המוסד  תביעו  וכל  מצד  תחלוף  ת 

ובדים שהקבלן חייב  לביטוח לאומי )למעט בגין אחריות הקבלן כלפי ע 
 .לשלם בגינם דמי ביטוח לאומי(

d. ש החברה  למעט רכוש המבוטח  בפוליסת הביטוח צוין במפורש כי רכו
)העבודות( לעיל ולמעט אותו חלק של רכוש שבו פועל הקבלן    בפרק א' 

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

e.  ה יורחב לשפות את החברה ו/או מנהליה  על פי פרק ז  הביטוח הנערך
ה ו/או מפקח  מנהל  ו/או  עובדיה  "יחידי  ו/או  )להלן:  עבודות מטעמם 

בגין אחריות שתוטל על מי מהם למעשי ו/או מחדלי הקבלן   המבוטח"(
ק לרבות  מטעמו  מי  לסעיף  לב ו/או  בכפוף  וזאת  משנה  וקבלני  נים 

בנפ הביטוח  נערך  לפיו  צולבת  מיחידי  אחריות  אחד  כל  עבור  רד 
 . המבוטח

 . פרק ג' חבות מעבידים .3

a.  ן )נוסח  ו של הקבלן על פי פקודת הנזיקיבטוח חבות מעבידים בגין אחריות
, כלפי  1980חדש( ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם  

המוע קבלני  העובדים  קבלנים,  לרבות  העבודות  בביצוע  ידו  על  סקים 
)ב עובדיהם  ו/או  מקרה  משנה  בגין  כמעבידם(,  ייחשב  והקבלן  מידה 

נזק ו/או  מחל  מוות  ו/או  מתאונה  כתוצאה  :  גופני  )להלן  מקצועית  ה 
ביטוח " כדי  מקרה  תוך  הביטוח  תקופת  במשך  מהם  למי  שנגרמו   )"

 . ועקב ביצוע עבודתם

b.   האחריות )עשרים  20,000,000גבולות  לאירוע    ₪  לתובע,   )₪ מיליון 
 ובמצטבר לתקופת הביטוח. 

c. בגובה,טובי או  בעומק  עבודות  בדבר  הגבלות  כולל  אינו  זה  שעות    ח 
הקבל חבות  ומנוחה,  ועועבודה  משנה  קבלני  קבלנים,  כלפי  בדיהם  ן 

)היה והקבלן ייקבע כמעבידם(, פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת בני  
 ים על פי החוק.נוער המועסק

d.  עובדי ו/או  מנהליה  ו/או  החברה  את  לכסות  יורחב  זה  ו/או  ביטוח  ה 
מטעמם העבודות  מפקח  ו/או  לעני  מנהל  ונקבע,  מקרה  היה  קרות  ין 

כי כלשהו,  כלש  ביטוח   מעביד  בחובות  נושא  מהם  מי  מי  כלפי  הן 
מהעובדים המועסקים על ידי הקבלן ו/או לעניין חבות הקבלן כלפי מי  

 ם המועסקים על ידו.מהעובדי



 44 

e.   כל על  מוותר המבטח  לפיו  מפורש,  תנאי  יכלול  זה  זכות תחלוף  פרק 
ו/א מנהליה  ו/או  החברה  כלפי  שיבוב  ע ו/או  ו/או  ו  מנהל  ו/או  ובדיה 

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

 

 ביטוחי חבויות: 1.242.

 

 . ביטוח אחריות מקצועית .א

ל פי דין בשל  ביטוח אחריות מקצועית המבטח את אחריות הקבלן ע .1
מק רשלנות  בגין  דרישה  ו/או  חובה  תביעה  הפרת  בשל  ו/או  צועית 

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

ו/או  שמק מנהליו  ו/או  הקבלן  של  רשלני  מחדל  או  במעשה  ורם 
העבוד בגין  לגרוע  עובדיו  ומבלי  שבנדון,  החוזה  עם  בקשר  ות 

ו/או לחברה  נזק  או  פגיעה  לרבות  האמור  ו/או    מכלליות  למנהליו 
 . לעובדיו

האחר .2 )  2,000,000יות  גבולות  ובמצטבר    שני₪  לאירוע   )₪ מיליון 
 לתקופת הביטוח. 

זה, תורחב    )א'(   42.1.2אמור בסעיף  הנערכת על פי הפוליסת הביטוח   .3
ו/או   החברה  את  עובדי   המנהלי לשפות  אשר    הו/או  אחריות  בגין 

ה מצד  רשלני  מחדל  ו/או  מעשה  עקב  מהם  מי  על  ו/או  תוטל  קבלן 
הקבלן חבות  מביטוח  לגרוע  מבלי  וזאת  עובדיו  ו/או  כלפי    מנהליו 

 .  הו/או עובדי  ההחברה ו/או מנהלי

זה   .4 כביטוח  יהיה  הנובעלא  חבות  בדבר  להגבלות  מאובדן  פוף  ת 
, כמו  ו עיכוב בעקבות מקרה ביטוח מכוסהשימוש, איחור, השהייה א 

אובדן מסמכים    כן תכלול הפוליסה הרחבות בגין חבות הקבלן עקב
של   לסך  ולתקופ  50,000)מוגבל  למקרה  חריגה  ₪  הביטוח(,  ת 

רשלנות או אי  מסמכות שנעשתה בתום לב  וחבות הנובעת מטעות,  
 . יושר של מי מעובדי הקבלן

הא .5 הביטוח  פוליסת  כי  בזה  תחולה  מוסכם  מועד  תכלול  מורה 
יבי שאינו מאוחר מיום תחילת ביצוען של העבודות על פי  רטרואקט

 זה.   חוזה

של   .6 גילוי  תקופת  הביטוח  פוליסת  תכסה  כן  חודשים  שישה)  6כמו   )
)למעט באם עילת הביטו ל הינה בגין אי  לאחר תום תקופת הביטוח 

נ לא  כי  בתנאי  מרמה(  ו/או  פרמיה  ביתשלום  הקבלן  ע"י  טוח  ערך 
לפי   המבוטחת  חבות  לכסות  שנועד  מקביל  כיסוי  המעניק  חלופי 

יסוי הביטוחי על פי הרחבה זו יחול אך  י הכפוליסה זו. מוסכם בזה כ
נתגלו   ואשר  הביטוח  תקופת  תום  לפני  שעילתם  אירועים  על  ורק 

 הגילוי  לראשונה בתקופת

קיימת   .7 להיות  עלולה  עוד  כל  זה  בביטוח  להחזיק  מתחייב  הקבלן 
 .  שבדין כלפיו בגין ביצוע העבודות חובה

פי דרישת החברה בכתב, מתחייב הקבלן להמציא לח .8 בתוך  ברה  על 
כאמור    14 הביטוח  מפוליסת  העתקים  הדרישה  קבלת  ממועד  יום 

סווגים ושאינם  מוסכם כי נתונים מסחריים מ  זה.  )א'(  42.1.2בסעיף  
 ירותים על פי תנאי המכרז, יימחקו.רלוונטיים לש

 

 ביטוח כלי רכב וציוד הנדסי: 1.342.

 

שבבע  .א ההנדסי  הציוד  ו/או  הרכב  כלי  את  לבטח  מתחייב  ו/או   הקבלן  לותו 
בביטוחי חובה כנדרש על פי  בהשגחתו ו/או בשימושו לצורך ביצוע העבודות  
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השימוש עקב  גופנית  פגיעה  בגין  וביטוח    דין  מקיף  בביטוח  וכן  רכב  בכלי 
בגי שלישי  צד  כלפי  לרכואחריות  נזק  השימוש  ן  עקב  כלשהו  שלישי  צד  ש 

של   בסך  האחריות  בגבולות  הרכב,  למקרה    1,000,000בכלי  ובמצטבר  ₪ 
 לתקופת הביטוח.  

כמו כן יערוך הקבלן ביטוח כל הסיכונים לציוד מכאני הנדסי כולל בין היתר   .ב
הק לאחריות  השימוש  ביטוח  עקב  כלשהו  שלישי  צד  כלפי  דין  פי  על  בלן 

ו/או הנדסי    ₪  1,000,000אחריות  בסך של  ו/או חשמלי בגבול  בציוד מכני 
תית. בביטוחים אלו יבוטלו כל  לתובע, למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנ

ה עבודות  החריגים  לביצוע  הנוגעים  עקיפים  או  ישירים  לנזקים  נוגעים 
 קבלניות. 

ס  .ג הסר  מוסכם  למען  הפקודה  פק,  להגדרות  בהתאם  הינו  "רכב"  המונח  כי 
 , על תיקוניה. 1970 –, תש"ל נועי ]נוסח חדש[לביטוח כלי רכב מ

מפורש בדבר ויתור על    לו תנאי זה ייכל   42.1.3הביטוחים המפורטים בסעיף   .ד
ובלבד   עובדיהן,  ו/או  מנהליהן  ו/או  החברה  כלפי  )שיבוב(  תחלוף  זכות  כל 

הוו בדבר  אדם  שהאמור  לטובת  יחול  לא  )שיבוב(  התחלוף  הזכות  על  יתור 
 שגרם לנזק בזדון.  

ומבלי לגרוע ממנו, מוסכם בזה כי הקבלן יבטח על חשבונו הוא למשך כל    ף לאמור לעיל,וסבנ 42.2
וכל רכוש אחר  זמן ביצוע העבודות את מכלול העבודות לרבות החומרים, הציוד, המתקנים  

אבדן    העבודות, במלוא ערכם מעת לעת בפני כל נזק ו/אושהובא למקום העבודה לצורך ביצוע  
 ה זה ו/או על פי דין.הם לפי תנאי חוזאשר הקבלן אחראי ל

  42.1.1ערכים על ידי הקבלן כאמור בסעיף  ביטוחי אחריות כלפי צד שלישי וחבות מעבידים הנ 42.3
וקבלני קבלנים  כלפי  ו/או  בגין  הקבלן  של  אחריותו  את  גם  היתר  בין  יכסו  משנה    לעיל, 

לגר )ומבלי  ובנוסף  לעובדיו(  שייחשבו  ככל  מעבידים  אחריות  יורחבו  )בביטוח  מהאמור(  וע 
ו מחדל  כל מעשה ו/א ו/או בגין    הו/או עובדי  הביטוחי הקבלן לשפות את החברה ו/או מנהלי

 "(.יחידי המבוטחמי מהבאים מטעמו )להלן: "של הקבלן ו/או בגין 

שר עם העבודות נשוא חוזה  הביטוחים הנדרשים בקלהחזיק בתוקף את כל    הקבלן מתחייב  42.4
על    אחריות מקצועית  היה חוזה זה בתוקף. עם זאת, את ביטוחזה, במשך כל  התקופה בה י

הדין לכל פעילות אשר נעשתה על    קיימת לקבלן אחריות על פי הקבלן להחזיק בתוקף כל עוד  
 ידו בקשר עם חוזה זה על נספחיו. 

פי   42.5 על  הנערך  הקבלן  העבודות    42.1.1סעיף  ביטוח  בביטוח  העבודות(  א'  )פרק  לעיל  )א'( 
יכל החב הקבלניות,  כלפי  הקבלן  מבטחי  של  )שיבוב(  התחלוף  זכות  על  ויתור  ו/או  ול  רה 

יתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם , ובלבד שהאמור בדבר הווהו/או עובדי  המנהלי
 שגרם לנזק  בזדון.  

האחריות   42.6 פוליסת  כי  בזה  ידי  מוסכם  על  הנערכת  שלישי  צד  כפופהכלפי  לסעיף    הקבלן 
פיו על  צולבת"  נער  "אחריות  כאילו  הביטוחים  את  מיחידי  יראו  אחד  כל  עבור  בנפרד  כו 

 המבוטח. 

הא  42.7 ביטוחי  שלישי,  פוליסות  )צד  ידי  אחריות מקצועיתו   בידיםחבות מעחריות  על  הנערכות   )
ו/או    הבו לשפות את החברה ו/או מנהליהקבלן יכללו תנאי מיוחד לפיו הפוליסות כאמור יורח

ו/או קבלני משנה מטעמו  הם למעשי ו/או מחדלי הקבלן  בגין אחריות שתוטל על מי מ  העובדי 
 (.נספח ב'ן )הכול כמפורט באישור ביטוחי הקבל –

כמו כן יצוין בפוליסת אחריות הקבלן כלפי צד שלישי, במפורש, כי רכוש החברה  שבו פועל   42.8
)א'( לעיל בפרק א' ביטוח    42.1.1וטח על פי הביטוח שנערך בהתאם לסעיף  הקבלן, אשר לא ב

ישי, לעניין ביטוח זה למעט אותו חלק של הרכוש שבו פועל  עבודות(, ייחשב כרכוש צד שלה
 הנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של הקבלן.  קבלן וה

ו/או רשויות בהם    למען הסר כל ספק מוסכם ומוצהר כי רכוש בעלי קרקע ו/או בעלי מבנים 42.9
 .ד שלישי, בכפוף לאמור לעילכוש צפועל הקבלן במסגרת ביצוע העבודות יחשב גם כן כר

  הקבלן,  זה  חוזה  נשוא   דות העבו  ביצוע  לתחילת   צו  לקבלת  כתנאי,  זה  חוזה   חתימת  במועד 42.10
  ידי   על  כדין  חתום  כשהוא  המצורף  בנוסח  (נספח ב')  הקבלן  ביטוחי  אישור  את  לחברה  ימציא
  תנאי   מהווה   לעיל   כאמור   חתום   הקבלן  ביטוחי   אישור   המצאת  כי  בזה  מוסכם.  הביטוח  חברת
 . נספחיו על  החוזה לקיום יסודי 

ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן לה 42.11 , לא יאוחר ממועד  בנוסף  מציא לידי החברה 
ז חוזה  הצהרה  חתימת  מכתב  זה,  חוזה  נשוא  העבודות  ביצוע  לתחילת  צו  לקבלת  וכתנאי  ה 
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  טעמהודות מקח העבו/או מנהל ו/או מפ  הו/או עובדי   הלפטור מאחריות החברה ו/או מנהלי
"הצהרה   לנוסח  בהתאם  ומ  -לנזקים  זה  לחוזה  המצורפת  לנזקים",  מאחריות  סומנת  פטור 

 חתומה כדין על ידי הקבלן.  ((1)נספח ב' )

ממועד   42.12 יאוחר  לא  החברה,  לידי  להמציא  הקבלן  מתחייב  לעיל  מהאמור  לגרוע  ומבלי  בנוסף 
העב ביצוע  לתחילת  צו  לקבלת  וכתנאי  זה  חוזה  נשוחתימת  זודות  חוזה  תנאים  א  נספח  ה, 
המצורף לנוסח   בהתאם  בחום  עבודות  לביצוע  ומ  מיוחדים  זה  ב'כסומן  לחוזה  ,   (2)  נספח 

 בלן. כשהוא חתום כדין על ידי הק

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת החוזה, ובמקרה בו העבודות נשוא   42.13
הקבלן, מתחייב הקבלן לדאוג כי בידי    חוזה זה או חלק מהן יבוצעו על ידי קבלן משנה מטעם

למפורט   בהתאם  ביטוח  פוליסות  תהיינה  המשנה  לתנאים  קבלן  בהתאם  לרבות  זה  בחוזה 
נספח  ביטוח על ידי הקבלן זה ובאישור עריכת ביטוחי הקבלן )  42  סעיףבולסכומים הנדרשים  

 (. לחילופין יכלול הקבלן את אחריותם של קבלני המשנה בביטוחיו. ב'

ו/או    ה פק מובהר בזאת, כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי החברה ו/או מנהליהסר סלמען   42.14
וזה זה, לרבות עבודות אשר יבוצעו  חבגין מעשה או מחדל בביצוען של העבודות נשוא    העובדי 

ו/או    ה יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את החברה ו/או מנהלי  קבלןהועל ידי קבלני המשנה,  
העב  העובדי  מפקח  ו/או  מנהל  בגין  ו/או  מטעמה  מהם,  ודות  למי  שייגרם  נזק  ו/או  אובדן 

ין אם אובדן ו/או  ב   עקב העבודות שבוצעו על ידי מי מקבלני המשנה,  במישרין ו/או בעקיפין,
 באיזו מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.  נזק כאמור מכוסה 

בי  42.15 פוליסות  דרישות  כל  את  בדייקנות  לקיים  מתחייב  נערכות  הקבלן  אשר  הקבלן  טוחי 
הקבלן)זה    42בסעיף  כמפורט   ידי  על  אשרביטוח  פעולה  כל  ולעשות  ולהלן  לעיל  יידרש    ( 

ל כדי  ידי המבטח  על  זכוילעשותה  פי תנאי הביטוח בעת הצורך, לרבות  ותממש את  על  יהם 
  , על פי פוליסות הביטוח, אם יידרש הו/או עובדי   ההצטרפותו לתביעה של החברה ו/או מנהלי

 לכך על ידם, ככל שאין זה נוגד את האינטרס של הקבלן. 

ובנספחי  42.16 ו, מוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח על פי  בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה 
בהתאם  מהה  איז הנערכים  הקבלן    זה  42לסעיף  ביטוחים  מתחייב  הקבלן(,  ידי  על  )ביטוח 

ח ולהודיע לה על קרות האירוע  לפנות בתוך זמן סביר ובהתאם לתנאי הביטוח לחברת הבטו
ולדאוג כי נציג חברת הבטוח יגיע ללא דיחוי לאתר לבדיקת הנזק. מובהר כי על הקבלן לפעול  

 וח ולסייע לו ככל הנדרש, לרבות להעביר לו כל מידע שידרוש.בטעל פי הוראות נציג חברת ה

להשב  42.17 שתידרשנה  הפעולות  כל  את  לבצע  מתחייב  הקבלן  לעיל,  לאמור  המצב  בנוסף  ת 
והריסות. הקבלן   פסולת  פינוי  לרבות  סביר לאחר קרות מקרה הביטוח  זמן  בתוך  לקדמותו 

לקדמותו  המצב  להשבת  שתידרשנה  ההוצאות  בכל  לשאת  מתחייב ו  מתחייב    תהחברה  
להעביר אל הקבלן את הסכום שתשלם חברת הביטוח בגין הנזק, וסכום זה בלבד. למען הסר  

ל ההוצאות מעבר לסכום האמור שיועבר על ידי חברת הבטוח  ספק מובהר כי הקבלן יישא בכ
)לרבות ההשתתפות העצמית(  וכי החברה  לא יהא חייב לספק כל תשלום לכיסוי ההוצאות  

 כאמור. 

נוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן בחוזה זה, מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח על פי פרק  ב 42.18
( בפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות  ישירות  יטוח העבודותבא'  ישולמו  נזקי רכוש,  בגין   ,)

הור אם  אלא   , הביטוח  ת לחברה  פוליסת  כי  בזה  מוסכם  למבטח.  בכתב  אחרת  החברה  ה 
הוראה   לע תכלול  הביטוח  מתאימה  פוליסת  לפי  המכוסה  נזק  בעצמו  הקבלן  תיקן  זה.  ניין 

שטר  או  הביטוח,  חברת  מטעם  מוסמך  שמאי  לקביעת  בהתאם  בשלמותו,  קיבל  כאמור,  ם 
מתחייב  , שניזוקה  העבודה  עבור  תשלום  על     תמהחברה   בכתב  למבטח  להורות  החברה  

 קימום האבדן או הנזק. דרוש לשם תשלום תגמולי הביטוח ישירות לידי הקבלן עד לסכום ה

בסעיף  בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסות המפורטות   42.19
יד  זה  42 יודיע הקבלן על כך בכתב לחברה  י)ביטוח על  . הקבלן מתחייב לשתף הקבלן( לעיל 

  החברה על פיבכל הדרוש למימוש זכויות    הפעולה עם המבטח ו/או החברה  ו/או מי מטעמ
הפוליסה ככל שהדבר אינו נוגד את אינטרס הקבלן, וזאת מבלי לגרוע מזכויות החברה ו/או  

 לנהל המשא ומתן בעצמם.מי מהבאים מטעם החברה בקשר עם חוזה זה, 

מבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה לעיל ולהלן מוסכם כי בכל מקרה של נזק לעבודות, על הקבלן   42.20
 מסרו לו על ידי שמאי מטעם חברת הביטוח.בהתאם לנהלים שיימוטלת החובה לפעול 

זכויות   42.21 ו/או  זכויותיו  את  המפקיע  באופן  הפוליסות  הוראות  את  הקבלן  ו/או  הפר  החברה 
עובדי   הימנהל  ו/או  הו/או  לחברה   שיגרמו  לנזקים  אחראי  הקבלן  יהא  ו/או    ה מנהליל, 

יות או אחרות, כלפי  או טענות, כספ/, באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות  ו העובדי ל
 מי מהם והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור.
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העב 42.22 מפקח  ו/או  מנהל  ו/או  החברה   לבין  הקבלן  בין  מחלוקת  מטעמכל  עלות    ה ודות  בדבר 
תיקון נזקים מבוטחים שאירעו במהלך העבודות תוכרע על פי דו"ח השמאי אשר יבדוק את  

 הנזקים מטעם חברת הביטוח.

ל 42.23 ומבלי  כן  את  כמו  לשפות  אחראי  יהיה  הקבלן  ולהלן,  לעיל  מהאמור  ו/או  גרוע  החברה 
עובדי  המנהלי מהם  הו/או  למי  ייגרם  אשר  נזק  כל  בגין  מלא  ביטוחי    באופן  כיסוי  אי  עקב 

ו/או   הקבלן  ידי  על  הביטוח  מפוליסות  איזו  מתנאי  תנאי  של  קיום  אי  ו/או  מהפרה  הנובע 
 או קבלני משנה מטעמו. סקים על ידו ו/מנהליו ו/או העובדים המוע 

ידי   42.24 ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו הינם ראשוניים וקודמים לכל בטוח הנערך על 
מבטחי   וכי  שיתוף  החברה   בדבר  תביעה  ו/או  דרישה  ו/או  טענה  כל  על  מוותרים  הקבלן 

  –הביטוח התשמ"א לחוק חוזה  59ביטוחי החברה , לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור  בסעיף 
 . הולרבות כל טענת "ביטוח כפל" כלפי החברה  וכלפי מבטחי  1981

כ 42.25 לרבות  ולהלן  לעיל  האמור  פי  על  הנערכות  הקבלן  ביטוחי  אישור  פוליסות  בנספח  מפורט 
( יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לשנותם  נספח ב'ביטוחי הקבלן ) 

בי חוזלרעה במשך תקופת  נשוא  העבודות  "צוע  )להלן:  זה  כן תקופת הביטוחה  "(, אלא אם 
)ולחברה, הודעה בכתב,  באמצעות דואר רשום,     לקבלןתישלח   יום מראש על    (30שלושים 

נתו לעשות זאת. וכי לא יהיה תוקף לביטול ו/או לשינוי לרעה  שכאלו לגבי החברה ו/או  כוו
עובדי   המנהלי ב  הו/או  הודעה  נשלחה  לא  ובטרםאם  לעיל  כאמור  ) חלוף    כתב    ( 30שלושים 

 הימים ממועד משלוח ההודעה.

משונה  כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות    לקבלן ולחברה  בכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע   42.26
לעיל, מתחייב הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש    42.25בסעיף  לרעה ו/או מבוטל, כאמור  

מעודכנות   תוספות  לחברה   לרבו ולהמציא  הביטוח  חדש,  לפוליסות  ביטוח  עריכת  אישור  ת 
 לפני מועד השינוי לרעה או ביטול הביטוח כאמור לעיל. 

  ה החברה ו/או מנהליה ו/או תביעה כנגד  הקבלן מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דריש 42.27
וחים  בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו, או שהיה זכאי לשיפוי בגינו על פי הביט  הו/או עובדי

סעיף לפי  )  1  שנערכו  הקבלן  ביטוחי  עריכת  לאישור  העבודות(  ב')ביטוח  ו/או הפרת  נספח   ,)
ו/או   חסר  ביטוח  ו/או  הנ"ל  מהפוליסות  איזו  מתנאי  לנדרשבהתנאי  והוא    תאם  זה  בחוזה 

מה מכל אחריות לנזק כאמור לרבות בגין    ה ו/או עובדי  ה החברה ו/או מנהליפוטר בזאת את  
בלבד שהאמור לעיל בדבר פטור מאחריות, לא יחול  העצמית הנקובה בפוליסה,. ו  ההשתתפות

 אדם שגרם לנזק בזדון.  לטובת

א יגרע( על כל הוראה אחרת בחוזה זה  האמור בחוזה זה לעיל ולהלן יוסיף )ולמוסכם בזה כי   42.28
מאחריות   פטור  מנהלי כלפי  הקבלן  בדבר  ו/או  עובדי  ההחברה  ספק .  הו/או  כל  הסר  למען 

כי בסעיף    מובהר  הקבלן(  )בי  42האמור  ידי  על  בביצוע  טוח  הנעוצים  לנזקים  מתייחס  זה 
 ו/או כל מי שבא מטעמו. העבודות נושא חוזה זה על ידי הקבלן 

במפ  42.29 בזה  להטיל  מוסכם  כדי  בשינויים,  ו/או  המצאתם  הקבלן,  ביטוחי  בעריכת  אין  כי  ורש, 
סכם  ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למו  האחריות כלשהי על החברה  ו/או על מי מטעמ

   ו/או כדי לצמצם מאחריותו ו/או התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה או על פי  הדין.

מ  42.30 יאוחר  תשבעה)  7  -לא  ממועד  ימים  הקבלן  (  מתחייב  הקבלן,  מביטוחי  איזה  תקופת  ום 
ולהפקיד   הביטוח  לחזור  עריכת  אישור  ב'את  נוספת,  נספח  לתקופה  תוקפם  הארכת  בגין   ,)

לחזור מתחייב  הנקובים,    הקבלן  במועדים  הקבלן,  ביטוחי  אישור  את  תקופת  ולהפקיד  מדי 
 יו. ביטוח וכל עוד הינו מחויב בעריכת הביטוחים על פי החוזה על נספח 

לו שהמצאת   42.31 ידוע  כי  ב'הקבלן מצהיר  ידי  אישור עריכת הביטוחים"   נספח  על  כדין  " חתום 
ידי הקבלן, מהווים תנ על  כדין  ובהעדר  אי מתלה וממבטחי הקבלן והצהרות חתומות  קדים 

למנוע  ת  רשאי   תהאקיום אישור עריכת ביטוח ו/או הצהרות כאמור בהתאם לחוזה, החברה   
ו/  תחילת  את  הקבלן  סעד  מן  לכל  בנוסף  וזאת  זה,  חוזה  נשוא  העבודות  ביצוע  המשך  או 

)עשרה( ימי    10לקבלן הודעה בכתב של    ההשמור לחברה  עפ"י החוזה או הדין ובלבד ששלח
 ם, מראש. עסקי

( ו/או בבדיקתם  נספח ב'אישור עריכת ביטוחי הקבלן )סכם בזה במפורש כי אין בהמצאת  מו 42.32
אישור  להוות  כדי  בדיקתם,  אי  טיבם,    ו/או  למוסכם,  הקבלן  ביטוחי  של  התאמתם  בדבר 

ו/או על מי מהבאים מטעם תוקפם, היקפם או היעדרם ו/או כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן  
לה כדי  או  מטעמהקבלן  מהבאים  מי  על  ו/או  החברה   על  כלשהי  אחריות  עם    ה טיל  בקשר 

 .חוזה זה

)העתקי   42.33 הביטוח  מסמכי  המצאת  אי  כי  מובהר  ספק  הסר  אישור  למען  לרבות  הפוליסות( 
הבטוח והצהרות הקבלן במועד כאמור לעיל לא תפגע בהתחייבויותיו /או לא תגרע מאחריותו  



 48 

רבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לביצוע כל תשלום  י חוזה זה על נספחיו, לפ -של הקבלן על
אם   גם  החוזה  נשוא  התחייבויותיו  כל  את  לקיים  מתחייב  והקבלן  הקבלן,  על  יימנעו  שחל 

הביטוח   מסמכי  הצגת  אי  בשל  לאתר  ציוד  ו/או  רכוש  הכנסת  ו/או  עבודות  ביצוע  ממנו 
כי מובהר  זה  בהקשר  במועד.  ה  והאישורים  הביטוחים  בעריכת  כדי  אין  הקבלן  ידי  על  נ"ל 

 לצמצם או לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבות הקבלן בהתאם לחוזה זה. 

)ביטוח העבודות(   פרק א'פי  -בטוח הנערך עלהקבלן מתחייב לעדכן את סכום הבטוח בגין ה 42.34
השווי של  (, מעת לעת, כדי שישקף תמיד את מלוא  נספח ב')  באישור עריכת ביטוחי הקבלן

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

תנא 42.35 ו/או  האחריות  גבולות  ו/או  הביטוח  סכומי  כי  בזאת  מובהר  ספק  הסר  הביטוח  למען  י 
המתחייבים מן האמור בחוזה זה והמפורטים במסמכי הביטוח )הפוליסות( ובאישור עריכת  

קבלן לבחון את חשיפתו לנזקים  מאלית המוטלת על הקבלן, ועל ההביטוח, הינם דרישה מיני
בהתאם.  הביטוח  תנאי  ו/או  האחריות  גבולות  ו/או  הביטוח  סכומי  את  ולקבוע  ולחבויות 

ומא כלפי  הקבלן מצהיר  ו/או תביעה  דרישה  ו/או  טענה  כל  מנוע מלהעלות  יהיה  הוא  כי  שר 
בולות  ל הקשור לסכומי הביטוח ו/או גו/או מי מטעמם בכ  הו/או עובדי  ההחברה ו/או מנהלי

 האחריות ו/או תנאי הביטוח כאמור. 

הביטוח   42.36 מסמכי  את  לבדוק  חייבים(  לא  )אך  רשאים  החברה  מטעם  מי  ו/או  החברה  
את אישורי הבטוח שיומצאו על ידי הקבלן כאמור לעיל והקבלן מתחייב לבצע  )הפוליסות( ו

על   ידי החברה   על  שיידרש  תיקון  או  שינוי  ן כאמור  מנת להתאימם להתחייבויות הקבל כל 
 בחוזה זה על נספחיו.  ביטוח על ידי הקבלן ( 42) בסעיף 

חברה ביחס למסמכי  הקבלן מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של החברה  ו/או מי מטעם ה 42.37
אישורי הבטוח וזכותם לבדוק ולהורות על תיקון אישור ביטוחי הקבלן  והביטוח )הפוליסות(  

על מי מטעם החברה כל חובה וכל אחריות שהיא  , אינה מטילה על החברה  ו/או  כמפורט לעיל
ביטוחי הקבלן   של  לגבי העדרם  או  ותוקפם,  היקפם,  טיבם,  לביטוחים כאמור,  בכל הקשור 

 . הישראלי  דיןהאין בה כדי לגרוע מכל חבות שהיא המוטלת על הקבלן נשוא חוזה זה ונשוא ו

פוליסות הביטוח הנערכות על ידו,הקבלן מתחיי 42.38 לשלם את דמי הביטוח    ב למלא אחר תנאי 
תוקף   את  להפקיע  ו/או  לצמצם  כדי  בו  שיש  מעשה  כל  לעשות  לא  ובמועדם,  במלואם 

החברה לבקשת  ולהמציא,  לדאוג     הביטוחים  הביטוח,  דמי  תשלומי  על  אישורים  בכתב, 
ך כל תקופת העבודות נשוא חוזה זה  ולוודא כי פוליסות ביטוחי הקבלן תהיינה בתוקף במש 

 על פי החוזה על נספחיו.   ו/או התחייבותו

לב   42.39 בתום  כי הפרה  בביטוחי הקבלן  נקבע  בכלליות האמור,  לפגוע  ומבלי  לעיל  לאמור  בנוסף 
ום לב של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הקבלן ו/או מנהליו  ו/או אי קיום בת 

על פי ביטוחים  לקבלת שיפוי    הו/או עובדי   ה יות החברה ו/או מנהליו/או עובדיו לא יפגעו בזכו
 אלו. 

במלואם או לא ביצע ו/או לא קיים הקבלן את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי חוזה זה   42.40
, ומבלי לפגוע בזכויות החברה לפי חוזה זה או על  תאך לא חייב  תי הא החברה  רשאת,  בחלקם

)בהתאם להחלטת החברה ( תחתיו ולשלם    במלואם או בחלקם  פי דין, לערוך את הביטוחים  
לעשות כן    העל כוונת   לקבלן  האת דמי הביטוח על חשבונו של הקבלן. ובלבד שהחברה  הודיע

תשלומו כאמור יוחזר בתוך  ב  האו התחייב   המ יום מראש ובכתב. כל סכום שהחברה  שיל  14
הדרישה    14 נמסרה  בו  מהיום  עבודה  ימי  עשר(  דרישת  לקבלן)ארבע  פי  הראשונה.    העל 

,  החברה   ( זה )ביטוח על ידי הקבלן(42סעיף )יות החברה  על פי  לחילופין ומבלי לפגוע בזכו 
רשאית ממנ  תהא  שיגיע  סכום  מכל  אלו  סכומים  זמ  הלנכות  בכל  וכן  לקבלן  שהוא    יהתהין 

 לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת.  תרשאי

מקום   42.41 בכל  מהאמור  לגרוע  ומבלי  )בנוסף  הקבלן(42בסעיף  ידי  על  )ביטוח  זה  בכל    (  לעיל, 
בי לאומי  שלבי  לביטוח  החוק  והוראות  דרישות  כל  אחר  למלא  הקבלן  מתחייב  החוזה  צוע 

וכדומה תקנות  הצווים,  וכל  ממלכתי  בריאות  לביטוח  לפי  והחוק  שהותקנו  הנ"ל,  ,  החוקים 
בביצוע   שיועסקו  ושליחיו  עובדיו  שכל  באופן  לעיל  האמור  בכלליות  לפגוע  מבלי  אך  ובעיקר 

רי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות  העבודות נשוא חוזה זה, באופן מק
 זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל. 

לעיל, מתחייב    ( זה )ביטוח על ידי הקבלן(42בסעיף ) מקום    נוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכלב 42.42
הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות פקודת התעבורה ו/או חוק הפיצויים לנפגעי תאונות  

אך  דרכי ובעיקר,  הנ"ל,  החוקים  לפי  שהותקנו  וכדומה,  התקנות  הצווים,  וכל  )הפלת"ד(  ם 
יצוע העבודות נשוא חוזה  דים שיועסקו בבמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל העוב

זה,   חוזה  תקופת  כל  ובמשך  עת  בכל  יהיו  זמני,  או  מקרי  באופן  שיועסקו  אלה  לרבות  זה, 



 49 

מנוע ברכב  לנהוג  העבודות  מורשים  עם  בקשר  אחר  חוק  הוראות  וכל  הנ"ל  החוקים  פי  על  י 
 נשוא חוזה זה. 

מתחייב 42.43 זה,  בחוזה  מקום  בכל  מהאמור  לגרוע  ומבלי  הוראות  הקבלן    בנוסף  כל  את  לקיים 
החוקים והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות מכבי האש ו/או המשרד לאיכות  

אמצ בדבר  אחרת  רשות  כל  ו/או  באתר  הסביבה  לקיים  יש  אותם  נזקים  ומניעת  זהירות  עי 
 העבודות. 

ביטוחים  על פי ה   הו/או עובדיה  ביטוחי הקבלן יכללו סעיף לפיו זכותם של החברה ו/או מנהלי 42.44
מאת   מתאימים  אישורים  ו/או  רישוי  העדר  עקב  תיפגע  לא  פיצוי  ו/או  שיפוי  לקבלת  הנ"ל 

ר הרישוי ו/או האישור הינו הסיבה  למעט במקרה בו העד הרשויות או הגופים המתאימים.  
 הקרובה לנזק. 

ות  הקבלן מתחייב לקיים על חשבונו את כל דרישות המבטחים בכל הקשור להגנה על העבוד  42.45
לנקיטת אמצעי  בשלב ו/או  הנוגע להתקנת  כל  ובמפורש  לרבות  ו/או לאחר מסירתן  ביצוען  י 

 הגנה כנגד נזקי טבע. 

הציוד ו/או הכלים המובאים על ידו לאתר ביצוע    הקבלן מתחייב לקיים שמירה נאותה על כל 42.46
 העבודות. 

ו/או לאחר  עבודבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן כי בכל שלבי ביצוע   42.47 ותיו 
בהם   הזכות במקרקעין  בעלי  החברות  ו/או  הגופים  דרישות  כל  במלואן את  לקיים  מסירתן, 

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

 "ל. התחייבות כנ

בזה במפורש כי האחריות לתשלום דמי הביטוח בגין הביטוחים   42.48 למען הסר כל ספק מוסכם 
עצמיות בכל מקרה נזק  ( זה )ביטוח על ידי הקבלן( וההשתתפויות ה42הנערכים על פי סעיף )

ו/או תביעה כנגד המבטח על פי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו יחולו על הקבלן בלבד, ובכל  
 ה  ו/או על מי מטעם החברה.  החברמקרה לא על 

42.49 ( ( זה )ביטוח על ידי הקבלן(  בקשר לביטוח אינה באה  42מובהר בזאת כי כל הוראה בסעיף 
בד החוזה  הוראות  של  מכוחם  כאמור  לגרוע  יגרמו  באם  לנזקים  הקבלן  של  אחריותו  בר 

 בסעיפים אחרים בחוזה זה ו/או על פי הדין.

האמור,  42.50 מכלליות  לגרוע  ומבלי  החברה   לעי  בנוסף  כי  בזה  מוסכם  רשאיתל,  כל    ת הא  לעכב 
על פי תנאי סעיף זה )סעיף ביטוח( מהתמורה העומדת לזכות הקבלן בכל    תסכום לו הינו זכאי
)שבעה( ימים    7על כך לקבלן, בכתב,    הבקשר עם חוזה זה, ובתנאי שהודיע הקשור בעבודות  

הביטו  תגמולי  תשלום  עם  כי  החברה   על  בזה  מוסכם  בממראש.  התביעה  ח  ויישוב  לואם 
לחברה    שנגרמו  הוצאות  בניכוי  המעוכב  הסכום  לקבלן  יושב   , החברה  על  למוסכם  בהתאם 

 . )באם נגרמו( בקשר עם התביעה לתגמולי הביטוח

בקשר לביטוח אינה באה    ביטוח על ידי הקבלן, זה ( זה  42מובהר בזאת, כי כל הוראה בסעיף )  42.51
בדבר החוזה  הוראות  של  מכוחם  יגרמו  אחר  לגרוע  באם  לנזקים  הקבלן  של  הבלעדית  יותו 

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

הוראו 42.52 כי הפרת  בזה  ומוצהר  מוסכם  לעיל  לפגוע באמור  סעיף  מבלי  ידי    42ת  על  )ביטוח  זה 
 הקבלן(, כולן או חלקן, מהווה הפרה יסודית של חוזה זה. 

את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי חוזה    לא ביצע ו/או לא קיים ו/או לא האריך הקבלן 42.53
לפי חוזה זה או על פי    ה, מבלי לפגוע בזכויותי תהא החברה רשאיתזה במלואם או בחלקם,  

מוסכם בזה על החברה כי עם הצגת     לקבלן לפי חוזה זה.   הם המגיע ממנ הדין, לעכב כל תשלו
מפו בתוקף  )העתקים  הביטוח  הביטוחליסות  א מסמכי  נספח  לרבות  הקבלן  (  ביטוחי  ישור 

(, בהתאם לנדרש על פי החוזה ולמוסכם על החברה, ישולם לקבלן הסכום המעוכב,  ג'נספח  )
 . כאמור

 
 שינויים    -ו'  פרק  

   ים שינוי .   43

ל 43.1 בחוזה  שמדובר  של  מאחר  שוטפות  עבודות  בורות  ביצוע  שאיבת  ביוב,  סתימות  פתיחת 
רשאית להורות לקבלן על ביצוע כל    חברה תהאהקווי ביוב, לפי הצורך,  , שטיפה ניקוי  שומן

יל, החברה אינה מתחייבת למסור  וכמות שהן.  מבלי לגרוע מהאמור לעעבודה, בכל היקף  
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ניין  טענה ו/או תביעה כלפי החברה בע  יקף כלשהו, ולקבלן לא תהאת בהדי הקבלן עבודולי
 זה. 

 

לנכון בעבודה,   מצאישינוי ש  ליקול דעתו הבלעדי, על כרשאי להורות בכל עת, לפי שהמפקח  43.2
לע תוספות  לרבות  חלקה,  או  צמצכולה  נוספות,  עבודות  ביצוע  או  או  בודה  העבודה  ום 

כל ביטול  או  העבודה  הפחתתה  של  שי חלק  ס  נוי,  העבודה,  מ  גה,ובאיכות  מדיה  גודלה, 
 ל כפי שימצא לנכון. ו"( הכםהשינויי" )להלן:

 

ש 43.3 על  המפקח  קהוראת  סעיף  לפי  העבודה  ותינתן  ית  43.1ן  ט ינוי  שינויים"  "פקודת  קרא 
המפקח  בכתב אלא.  ובחתימת  בעבודה  שינויים  יעשה  לא  לכן     הקבלן  קודם  קיבל  אם  

 יים"."פקודת שינו
 

עוד   43.4 נ כל  בחוזה,  לא  מפורשות  אחרת  לפיקבע  שבוצע  השינוי  ערך  שינויים  פקו  ייקבע  דת 
 כדלקמן:  

 

  בהצעת הקבלן,שב בהנחה  שתחהבבים בהצעת המחירים  לפי מחירי היחידה הנקו .א
הגדלה   בשל  היחידה  מחירי  שינוי  לכתב   או וללא  ביחס  הכמות  של     הקטנה 

 ויות. הכמ
 

  ובאי,  השינוי  לקביעת ערכו שלשים  רי היחידה הדרולא נקבעו בהצעת המחיר מחי .ב
הנק דומה  יחידה  מחיר  לפי בחשבון  המחיר  בהצעת  להתבסס    ין, י הענ  וב  שאפשר 

בהעדר מחירי יחידה דומים    החסרים.  ידהח מחירי הימיו לצורך קביעת כל אחד  על
ל  ע   ייקבע ערכו של השינוי   , מחירי היחידה החסר  ס עליהם לקביעתשאפשר להתבס

מח נ פי  לא  דקל.  השינוי  יתן  ירון  של  ערכו  את  דקללקבוע  מחירון  פי  יקבע    ,על 
 ת ערכו של השינוי. המפקח א 

 

  .               43.3 יף קטןעבע לפי ס קת בהתאם לערך השינוי שנשכר החוזה יועלה או יופח 43.5
לא יהיו לקבלן כל    כאמור,  י לבד מהעלאת או הפחתת שכר החוזה, מובהר ומוסכם בזה כ

 ן מתן פקודת שינויים. בגי  ודרישות אחרות תביעות 
 

ב את שהשינוי מחיי   ע בה ערכו של השינוי והוא בדעהבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבקי 43.6
י החוזה  שכר  למפקוהעלאת  שכר   בהקדםבכתב    חדיע  העלאת  לבקש  כוונתו  על  האפשרי 

שהקבלן פנה    ר( מיום מתן פקודת השינויים מבלי )חמישה עש  ימים  15זה כאמור. עברו  החו
 החוזה.    לע עאילו הסכים לכך שהשינוי לא ישפי בכתב כאמור, רואים אותו כ פקחלמ

 

לפי סעיף זה    כלשהו  ישל שינו  והקבלן רשאי לעכב ביצוע  למניעת ספק מובהר בזאת כי אין 43.7
יום מיום מתן    30  השינויים תוך  . המפקח יקבע את ערךמחמת אי קביעת ערכו של השינוי

 פקודת שינויים. 
 

  -דה  העבו  ארכה להשלמתמתן  עת במפורש  ודת שינויים אשר אינה קוב י פקמובהר בזאת כ  43.8
העבוד  להשלמת  בארכה  הקבלן  את  מזכה  העאינה  השלמת  מועד  שינוי  יהיהבה.  לפי    ודה 

 לעיל בלבד.   13סעיף 
 

נית  43.9 אם  כי  ומוסכם  בשלמובהר  זה  סעיף  לפי  שינויים  פקודת  שהקבלן  נה  קיים    כך  לא 
אין במתן פקודת השינויים    ת שנטל על עצמו לפיו, הריייבות החוזה או התחהוראה מהוראו

 דין.  גרוע מכל זכות של החברה לפי החוזה או לפי כלכדי ל
 

 ותעודת סיום תעודת השלמה, בדק , תיקוניםהום העבודיס   -פרק  ז'  

 שלמה" "תעודת ה .44

ביוב, שאיבת בורות שומןכל עבודות  השלים הקבלן את   44.1    וניקוי  , שטיפה לפתיחת סתימות 
וסיים את כל עבודות הבדיקה לשביעות רצונן המלאה של המפקח  ,  נשוא חוזה זהי ביוב  קוו
 בכתב.   , יודיע על כך הקבלן למפקח ולחברהחברהוה

ו/המפק  הח,  את  חברהאו  ההודעהימים    20תוך  העבודות   יבדקו  קבלת  )להלן:    מיום 
העבודה" ימצאו  "(בחינת  ואם  מתאימ ,  החוזה  ות  אותן  רלשבי ולתנאי    ן ינתתצונם,  עות 

 ימים מיום גמר הבדיקה, בכפוף לאמור להלן.  7, בתוך עודת השלמהת  לקבלן
 

החברה  המפקח    ומצא    44.2 העבוד  ותהעבוד  בבחינתו/או  החוזה    ותמתאימ   ןנאי   ותכי  לתנאי 
)נספח  לקבלן רשימה של התיקונים ו/או עבודות השלמה    ו, ימסרםאת רצונ  ותמשביע  ןואינ 
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הדיםתיקונ ה":  )להלןי"ב(   לדעת"(  שקבע  , םרושים  התקופה  תוך  לבצעם  חייב  .  ווהקבלן 
 יל. לע 44.1יחול על העבודה האמור בסעיף   -נסתיים ביצוע התיקונים 

 

ת בתקופת הביצוע של עבודה  ר בזה כי תקופת ביצוע התיקונים נכללהסר ספק מובה  ןלמע 44.3
הצורך    ודה בשלל העבהי של תקופת הביצוע שלפי החוזה, ולא תינתן לקבלן הארכה כלש

 נם וביצועם. בתיקו 
 

קבלן תעודת השלמה גם לפני ביצוע  , לתת ל םי שיקול דעת", עפם רשאיו/או החברה  המפקח   44.4
כנגהתיקו  התחייבו  ד נים,  לשביע קבלת  וישלים,  שיבצע  מהקבלן,  בכתב  של  ת  רצונם  ות 

תוך  , בו/או החברה   המפקח  לו  ואת התיקונים המפורטים ברשימה שמסר  חברההמפקח וה 
    .ידי המפקח ו/או החברה תיקבע לכך עלשתקופה ה

ים שאי השלמה בהסתייגויות לגבי עבודות ותיקונ כמו כן, רשאית החברה להוציא תעודת   
  טיבן אלא כעבור זמן או תקופת שימוש.שר להעריך את פא

 

כל אדם אח 44.5 או  של החברה,  מזכותה  לגרוע  כדי  זה  בסעיף  החזיק  לר מטעמה,  אין באמור 
ש בה גם אם טרם בוצעה בה עבודת התיקונים ולא ניתנה  חלקה, ולהשתמולה או  דה, כבעבו

שנקבעה  ם תוך התקופה  ית התיקונלבצע א  אין הדבר גורע מחובת הקבלן ו  ,התעודת השלמ
 . החברה כאמורלכך על ידי 

 

על ידי המפקח   לא 44.6 ה  ביצע הקבלן את התיקונים תוך התקופה שנקבעה  תהיה  חברה,  ו/או 
ה, או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון, על חשבון  תיקונים בעצמצע את ה ית לבהחברה רשא

מימון  ,  דיותרוצאות משמהן כתמורה לה  17%הוצאות אלו, בתוספת  הקבלן. החברה תגבה  
 כל דרך אחרת. תקורה על ידי ניכוי משכר החוזה או בו

 

פי  ל  תיואת הקבלן מהתחייבויו  מתן תעודת השלמה לגבי העבודה או חלקה, אינו משחרר 44.7
 וזה. נאי מתנאי החכל ת

 

החברה  המפקח    וקבע 44.8 מס או  חלק  הושלם  או  העבודה,  הושלמה  שעל  כי  מהעבודה  וים 
את העבודה או אותו חלק    חברה למסור ל, חייב הקבלן  םועד מסויהקבלן היה להשלימו במ

ת מסירת העבודה או  מסוים מהעבודה, כאמור, הכל לפי העניין, והקבלן אינו רשאי לעכב א
 דרישות, טענות או תביעות כלשהן שיש לו. עבודה, מחמת סוים מהלק המהח

 

החומרים    פידד ואת עות הציואייב הקבלן להוציא מאתר העבודה  ניתנה תעודת השלמה, ח  44.9
, חייב הקבלן להוציא מאתר העבודה את הציוד,  ניתנה תעודת השלמה לעבודה  ייכים לו.הש

ודפי החומרים  החברה עבור ע שילמה    ם לו.עודפי החומרים השייכיהמבנים הארעיים ואת  
 ייעשה בהם כפי שיורה המפקח.

 

לעשות שימו  למען הסר ספק מובהר 44.10 כי החברה תהא רשאית  תיה למתן  וש בסמכוי בזאת, 
שיתעוד לפי  עת,  בכל  זה  סעיף  לפי  השלמה  של  ת  והבלעדי  המוחלט  המלא,  דעתה  קול 

כ תקבע,  עת שהחברה  בכל  תעודהחברה.  לקבל  על הקבלן  השלי  בגיןת  ו/א   מה  ו  העבודות 
ובין   כאמור,  החברה  של  להוראותיה  בהתאם  הקבלן  יפעל  מהן,  הוראות  חלק  לפי  היתר 

 סעיף זה. 
 

או תעודת    א כאמור לעיל אינם בגדר תעודת השלמהאישור אחר של  ומאושר א  חשבון סופי 44.11
 סיום, ולא יבואו במקומם. 

 

מהן על ידי  ודות או חלק קבלת עבו/או או מתן תעודת השלמה /כמו כן, אישור חשבון סופי ו  44.12
כר בוצעו  כי העבודות  יהוו בשום מקרה ראיה  לא  ימנעו  החברה  ולא  לחוזה,  ובהתאם  אוי 

זה, וזאת אף  צעו כראוי או שלא בהתאם להוראות החוהעבודות לא בו  לטעון כימהמזמין  
 אם לא נכללו במסמכים הנ"ל הסתייגויות כלשהן. 

 

 סיוםעודת ות שירות ,ת, תיקוניםאחריו 45

אחרהק 45.1 יהיה  לטיבבלן  העבודות אי  כל  של  עלשסופק  ן  אביזרים ידו  ו  מוצרים,  כולל   ,  
ו/או  דת השלמה לכל  ום מתן תעמיוחודשים    12וזאת לתקופה של  וכדומה,   מועד  מעבודה 

י  לעיל, לפ  44.2שוא חוזה זה או ביצוע כל התיקונים כמשמעותם בסעיף  סיום כל העבודות נ
 ."(חריותפת הא תקו)להלן: " המאוחר
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פג 45.2 בעבודהנזקים,  האחריות  תקופת  תוך  שהתגלו  כלשהם  וקלקולים  ליקויים  או    מים, 
בהתאם   וע העבודה שלא הם תוצאה מביצ  עת המפקחבעבודות שבוצעו לפי החוזה ואשר לד 

שלא   או  של  לחוזה,  ו/או  המפקח  של  להוראותיו  תוצאהחברה  בהתאם  משימוש  ה  או 
ם או לבצעם מחדש מיד הכל לפי  לן חייב לתקניהא הקבקוי,  ם פגומים או מביצוע לבחומרי
ים מתום ד שדרישה כאמור תימסר לא יאוחר מחודשי ובלב  רצונו  המפקח ולשביעות  דרישת

האחריות  ת אוקופת  פגם  נזק,  ליקוי,  לאותו  או    ,קלקול  המתייחסת  נזק  לגבי  הדין  הוא 
  משמעותם , כמוביליםוצע בהאחריות בכל תיקון שב קלקול שנתהווה או נתגלה תוך תקופת  

נגרם   לעיל,  34סעיף  ב או  ,לדעת המפקח  ,ואשר  שימוש בחומרים    כתוצאה מעבודה לקויה 
 פגומים. 

 
  , בגין החלפת חלקים לרבות  , 45ף תחייבויות הקבלן לפי סעיוכות במילוי הרוצאות הככל הה     45.3

 יחולו על הקבלן. 
 

והק 45.4 הליקויים  והפגמים,  נ היה  אינם  בעבודה  המפקחלתיקון  יתניםלקולים  לדעת  יהיה  ,   ,
יד על  שייקבע  בסכום  לחברה  פיצויים  בתשלומים  חייב  בהחלפת  הקבלן  או  המפקח  י 

 .מפקחה  העבודה על פי שיקול
 

תהא סופית  חריות  וני תקופת הא י הדרישה לתיקונים נופלת במסגרת תיקכרעת המפקח כה 45.5
 ומכרעת. 

 

מ  45.6 לגרוע  כדי  זה  בסעיף  ליקואין  לתקן  הקבלן  ליים שחובת  הנתגלו  אחריות,  אחר תקופות 
לקויים או ביצוע לקוי של    אם מקורם בהפרת החוזה ע"י הקבלן )לרבות שימוש בחומרים

 ליקויים אלה.    ת המזמין בגיןאו לפצות העבודות(, א
 

בזאת, כי אחריותו של הקבלן בתקופות האחריות היא בנוסף לכל    למען הסר ספק מובהר 45.7
וכן בהחוזהות אחרת לפי הדין או  אחרי ג' אחר כלשהו  נוסף לאחריות,  ו/או אחריות צד  ו 

 לפי תעודות האחריות.  
 

תק 45.8 זהת  וופבתום  חוזה  לפי  העבודות  לכל  ש האחריות  לאחר  לח ה,  הקבלן  על  ודיע  ברה 
 ( בדבר"תעודת סיום"  :מסור החברה לקבלן תעודה )להלןנשוא החוזה, ת העבודותהשלמת 

בוצסיום החוזה ה כי העבודות  בעו והמפרטת  וושלמו   ת הבדקועבוד  כי כלהתאם לחוזה 
   .המלאה של החברה ות רצונהוהכרוך בהן בוצעו אף הן בהתאם לחוזה ולשביע

 

עבודות אשר בדקה ונוכחה לדעת כי כל ה כי החברה  אי ובכפוף לכךנ תימסר בתתעודה זו   45.9
 ריות. האח ת וזו תינתן לאחר תקופ  תעודה .י החוזהל פ וע  הקבלן בוצעו כהלכה בוצעו על ידי

 

  ההנובעת מהחוז  סיום החוזה לקבלן אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבותמסירת תעודת   45.10
הדברים   מטבע  מ   חלהאשר  מועד  לאחר  האמורהוהתע סירתגם  לרדה  ליקויים  ,  בות 

 מכן. בעבודות אשר נתגלו לאחר
 

 פגמים וחקירת סיבותיהם  46

רשאי  ,  בין לאחריויצועה וזמן בביזרים וכדומה, בין ב, כולל מוצרים, אנתגלה פגם בעבודה 46.1
לפגם הסיבות  את  שיחקור  מהקבלן  לדרוש  בשיטה   המפקח  ידי    ושיתקנו  על  שתאושר 

  החוזה, יחולו הוצאות החקירה והתיקון אחראי לו לפי    ין הקבלןהיה פגם כזה שא  המפקח.
לו החברה. היה הפ  על כפי שתורה  גם כזה שהקבלן  החברה והקבלן מתחייב לבצעם מיד, 

ת החקירה על הקבלן וכן יהא הקבלן חייב לתקן מיד על  יחולו הוצאו  החוזה  ילו לפאחראי  
אינו הוא  חשבונו הפגם  אם  בו.  הכרוך  וכל  הפגם  את  לת  ,  הקבי ניתן  יהיה  חייב  קון,  לן 

 טה אם הפגם ניתן לתיקון אם לאו תהיה בידי המפקח.בתשלום פיצויים לחברה. ההחל
 

לאחר מתן תעודת    השנ   1תוך  וכדומה,  ביזרים  ים, א, כולל מוצרתי בעבודהנתגלה פגם מהו 46.2
  זה, יהיה הקבלן חייב לתקן מיד את הפגםבהתאם לתנאי החו  א הנובע מביצוע של  סיום ה

ה הקבלן חייב בתשלום פיצויים.  נו, ואם הפגם אינו ניתן לתיקון, יהיחשבו  ך בו, עלווכל הכר
 ו תהיה על המפקח.אם הפגם ניתן לתיקון אם לא הההחלט 

 

י ם הקבבא 46.3 לא  ולן  הפגמים  תהיה  תקן  זה,  בפרק  אחר התחייבויותיו המפורטות  ימלא  לא 
לבצע   בהחברה  ו/או  אחר  קבלן  ע"י  או  בעצמה  אהעבודות  דרך  תהי חכל  והחברה  ה  רת 

ההוצאו את  לנכות  ו/או  לגבות  בתוספת  רשאית  מהקבלן,  האמורים  העלויות  ו/או    17%ת 
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משרד  כהוצאות  שיגיע  שיחשבו  סכום  מכל  זמ  לקבלןיות,  ת בכל  וכן  שהוא  רשאית  ן  היה 
 לגבות סכום זה בכל דרך שהיא.

 
 וערבויותתשלומים   -פרק  ח'  

 כללי   -תשלומים לקבלן    47

פי כל הזמנת עבל התחייבויותיכת מילוי  תמור 47.1 ועל  לו יודה שתו על פי חוזה זה  יהא  ,  מסר 
ממכפלת   המתקבלת  לתמורה  זכאי  ש הקבלן  הקבלהכמויות  ע"י  בפועל  ב בוצעו  ירים  מחן 

ע  טבלאות שב שהיא  וכל  ב"הצעת  בבודה  הקבלן  שהציע  להנחה  בכפוף  הכמויות,  כתב 
 הלן. ים המפורטים לאבתנ  קבלן תשולם ל . התמורה לחוזה זה נספח ט'ן",  הקבל

 

 בלן להגיש לחברה חשבון שיפורטו בו: לכל חודש, מתחייב הק 5עד יום   47.2

ת שבוצעו  לרבות עבודו  בוצעו(,ככל שעל ידו בחודש שחלף ) כל העבודות אשר בוצעו 47.2.1
 עפ"י פקודת שינויים.  

 

כא החשבונות  החברה,  דרישת  כל  לפי  עבור  בנפרד,  יוגשו  ולהלן  לעיל  עבודה  מור 
 בלן, עפ"י הזמנות העבודה שנמסרו לו. צעו על ידי הקושב

 

עיף שלגביו לא הוגש  חישוב כמויות מפורט לכל הכמויות המפורטות בחשבון. כל ס 47.2.2
וכמויות  ישוב  ח המפקח  המופיעות  /רשאי  הכמויות  את  לאשר  לא  החברה  או 

 באותו סעיף.  
 

ועלהחשבון   47.3 המיוחד  הטכני  המפרט  על  מבוסס  ה  המחירים  יהיה  להצעת  קבלן,  בהתאם 
 בהתחשב בהנחה שבהצעת הקבלן.   

 

כמו  47.4 חישובי  עבודה,  יומני  כגון:  הדרושים,  במסמכים  ילווה  ביצוע,  החשבון  אישורי  יות, 
 נוסף שידרוש המפקח עפ"י שיקול דעתו הבלעדי.   טים וכל מסמךת, תשרי וכניות

 

יה מגנטית  , ובאמצעות מדןידי הקבלגבי נייר עם לוגו של הקבלן, חתום על    החשבון יוגש על 47.5
 נות.  על גבי תוכנה לעריכת חשבו

 

והחברה  47.6 המפקח  החברה.   ושל  המפקח  של  לאישורם  יועבר  החשבון,    החשבון  את  יבדקו 
ממ  30ך  תו וימים  הגשתו,  מתייחס  ועד  אליו  למועד  עד  לקבלן  המגיע  התשלום  את  יקבעו 

 החשבון.  
 

לקבלן וזה יתקנו   חשבוןחברה, יוחזר הה מפקח או  י הל יד לא אושר החשבון כולו או חלקו ע 47.7
 . החברה  רצוןלשביעות 

 

באות  47.8 פורטו  שלא  עבודות  בוצעו  החברה  או  המפקח  ולדעת  מגיעהיה  שבגינן  חשבון,  ים  ו 
הם להוסיפם לחשבון. כן, רשאים הם להפחית מהחשבון עבודות  ומים, רשאים  בלן תשל לק

 ם לא בוצעו, ואשר פורטו בחשבון.  שלדעת
 

ישהחש 47.9 בתנו בונות  לקבלן  +  למו  שוטף  של  אישורםימים    90אים  ידי    ממועד  על  בכתב 
 המפקח והחברה.  

 

י'  ב הכמויות,שבכתמוסכם בין הצדדים כי המחירים   47.10 בהתאם    לשנהנו אחת  יעודכ  ,נספח 
 שינוי במדד מהמדד הבסיסי עד למדד הקובע. ל
שת ההצעות  גשנקבע להמהמועד  לאחר שנת ההתקשרות הראשונה, ,יעשהיהעדכון הראשון   

ות עבודה שנמסרו לקבלן קודם למועד העדכון,  רז, העדכון, כאמור, לא יחול על הזמנבמכ
 כאמור. 

 

הצ 47.11 בין  מחיר מוסכם  משנקבעו  כי  הפר דדים  בה י  לסעיף  יטים  יהיו    47.10תאם  הרי  לעיל 
  ו כתוצאה מהתייקרות כלשהי ולא יתווספומחירים אלו סופיים ולא יחול בהם שינוי כלשה

 . ו הפרשי שער כשלהםרשי הצמדה ו/אפאליהם ה 
 

 . נספח ה'יעשו לחשבון הבנק של הקבלן על פי הוראות התשלום  התשלומים לקבלן 47.12
 
 

 ביעות סול תון סופי והצהרה על חיחשב 47.13
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  בון גמר כל העבודות חשבתוך חודשיים מ  ,באמצעות המפקח  ,יגיש לחברה  הקבלן 47.13.1
)להלן העבודות  כל  של  הסופיהחשבו"  -סופי  הוראות  ("ן  לפי  זה,    47סעיף  , 

וב המחוייבים,  ואת  כל  את   יפרטו  בשינויים  בוצעו  אשר  החומרים  כל  העבודות 
ל בהם  השתמש  צי  ביצוע אשר  תוך  המהעבודות  וון  כל  חירים  את   סעיפייכלול 

 .  החוזה לתנאי החברה, על חשבונו של הקבלן ובהתאם העבודה שאושרו על ידי
 

יתקבל   לא  סופי  יחייחשבון  אלא  בולא  החברה  את  את  כלל  כן  הפרטים   אם  כל 
  כי החשבון כולל ,הקבלן  ן לכלול בו וצורפה לו הצהרה חתומה על ידי שחייב הקבל

עוד כל תביעות שהן כלפי    אין לו לחוזה זה וש  דו בקשרעל י   העבודות שנעשו את כל
מלבד   מתוך  החברה  הסהחלק  החשבוןהסכום  של  טופס    ופי  עפ"י  שולם,  שטרם 

 . נספח ח'המצ"ב לחוזה זה כיסול תביעות, חצהרה על ה
 

נשוא חוזה  בנוסף לאמור לעיל, הקבלן יצרף לחשבון הסופי )ביחס לכלל העבודות   47.13.2
 היתר את המסמכים כדלקמן:  רים בו, וביןים הקשו המסמכזה( את כל 

 

   עותקים. 3-חשבון סופי, ב 47.13.2.1
 

 . החוזה ז ת לפי הוראו  טיב/ערבות בדק 47.13.2.2
 

תביעותה 47.13.2.3 כל  העדר  על  ויתור  וכתב  המצורף    צהרה  בנוסח  הקבלן 
 . רההחבידי  על או בנוסח אחר אשר יקבע ח'נספח כ

 

פינה את אקח שהקבמהמפ  אישור 47.13.2.4 מיני שיירים,  לן  תר העבודות מכל 
וש או מבנים ארעיים שהוקמו באתר  חומרי בנין, ציוד, צריף, בית שימ

 ות. העבוד 
 

 שלמה. תעודת ה 47.13.2.5
 

ה ל  כ 47.13.2.6 ו/או  האחרים,  המסמכים  המכרז  במסמכי  המפורטים  נתונים 
 .לרבות במפרט הטכני המיוחד

 

  . החברה יע"יידרש  אשרך כל מסמ   47.13.2.7
 

היח  47.14 מחירי  של  המכפלות  יסוד  על  סופית  יקבע  שבוצעו  העבודות  )שברשימת  ערך  ידה 
ה, ואולם, מוסכם כי התמורה המגיעה  להוראות החוז   ת, בכפיפו הכמויות( בכמויות שנמדדו

אביזרים והעבודה,  קבלן עפ"י החוזה עבור העבודות ניתנת גם עבור כל פרטי החומרים, הל
עם ביצוע נאות ושלם של העבודה, אף אם לא נכללו פרטים  ואי הכרוכים  פרט לו   בגדר  שהם

 רים.  מכי החוזה האחסים או במטים, בתוכניות, ברשימת הכמויות והמחיר אלה במפר
וא בגדר פרט לוואי כאמור, ואם קבע כך, יבצעו הקבלן ללא  המפקח יקבע אם פרט מסוים ה  

 סף כלשהו. תשלום נו
 

  60המפקח והחברה )כפי שהוגש, או בתיקונים(, תוך  אושר על ידי  יבדק ויופי יהחשבון הס 47.15
 ים( ממועד הגשתו למפקח. ימים )ששים ימ

 

   ואין הקבלן זכאי לתבוע דבר על פיו.  ה הוראת תשלוםוסופי מהו אין החשבון ה 47.16
 

המסמ 47.17 כל  והמצאת  לעיל  התנאים  כל  מילוי  כי  מובהר  ספק,  הסר  תנאי  למען  הינה  כים 
כמו כן, הקבלן לא יהא זכאי לקבל סכום  ון הסופי.  את יתרת החשבן לקבל  הקבל  לזכאות

ת כולן,  למה על העבודושתעודת ה  שבון הסופי, אלא אם כן קיבל מן המזמין כלשהו בגין הח
לעיל,    44שנדרשו במסגרת תעודת ההשלמה, כאמור בסעיף  ו/או השלים את כל התיקונים  

   לפי המאוחר.  
 

, ואין לקבלן הזכות  חברהו של הקבלן מה תיו ותביעותיל דרישואת כ  חשבון הסופי ימצהה 47.18
ל אוחברה  לבוא  תביעה  ה  בכל  בחשבון  מפורט  ביטוי  מצאה  שלא  והודרישה  יהיה    א סופי 

 הציג דרישה או תביעה כזאת. מנוע מל
 

ר 47.19 באותהשאית  החברה  המגיע  סכום  כל  סופי  תשלום  או  ביניים  תשלום  מכל  עת    לנכות 
אם נזכרה זכות כזו מפורשות בחוזה ובין    זה, וזאת ביןאות החוי הורעפ"לחברה  מהקבלן  

 דרך אחרת. קבלן בכל לגבות כל סכום המגיע לו מההחברה  זכות אם לאו, ומבלי לגרוע מ
 

ועד הקבוע בחוזה זה, רשאי המפקח לערוך את  הגיש הקבלן את החשבון הסופי תוך המ  לא 47.20
בון זה ייחשב  ברשותו, וחש  הנמצאיםמכים  ידיעתו ועל יסוד המס  החשבון הסופי לפי מיטב

 כאילו נערך על ידי הקבלן, ויחייב את הקבלן.  
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מהתחייבויות אי 47.21 הקבלן  שחרור  משום  באמור  כ ן  לפי  ה  ליו  מתנאי  בהן  תנאי  ואין  חוזה, 
זכ כל  על  ויתור  לעכב  משום  רשאי  יהיה  והמזמין  זה,  חוזה  לפי  המזמין  של  מזכויותיו  ות 

 הוראות החוזה או הדין.   זכאי לכך לפיאם הוא הוא, או לא לשלם כל סכום ש ו/
 

  90בתוך  י יבוצע בכפוף לכל האמור לעיל ולהלן,  תשלום יתרת התמורה על פי החשבון הסופ 47.22
 ידי המפקח והחברה. תום החודש בו אושר החשבון הסופי על  תשעים( ימים מ)

 

ה  ף לבדיקה כפוהקבלן ע"י המפקח יהי   מוסכם בזה במפורש שכל אישור לחשבון הסופי של 47.23
 קון לפי שיקול דעתו של המפקח. חוזרת ולתי

 

  יא חשבוןתה המלא והמוחלט, לדרוש מן הקבלן להמצהחברה תהא רשאית, לפי שיקול דע 47.24
 לן יהיה חייב לעשות כן. עיף זה, ביחס לכל עבודה בנפרד, והקבסופי כאמור בס 

 
 מחיר סופי ותכולת מחירים  .   48

אחר א   48.1 במפורש  נקבע  לא  במסם  ממסמת  ירמך  המכרז,  התשלומים  כי  את  מקרה  בכל  או 
עולות  כל העבודות, הפ   תשלום המלא עבור ביצועלעיל ככוללים את ה  74המפורטים בסעיף  

 את כל האמור להלן:  הקבלן לבצע בהתאם לחוזה ובין היתר  תחייבויות שעלהוה
 

ב,  קווי ביו  וניקוי  שטיפה ות שומן לפתיחת סתימות ביוב, שאיבת בורביצוע עבודות  .א
העלתוכנ   םתאבה ב ית  לעת  מעת  ולהתפתחויות  דין,  בודה  פי  על  כנדרש  שטח 

 יון. ל שנקבע ע ופיקוחוהחברה  בהתאם לדרישות המפרט, התכניות, 
 

  לרבות הפחת, ובכלל זה אמצעיםוהחומרים,  , התקנה והרכבה, הציוד  כל העבודה .ב
ח לכל  ומתאמים  ומחברים  עזר  וחומרי  לוואי  עבודות  המוצרימכניים,  ם  לקי 

 יצוע העבודה על פי החוזה. ים לבונים הדרוש הש
 

 תיאום עם כל הרשויות המוסמכות על פי כל דין.  .ג
 

הכר  .ד ההוצאות  בכל  בד וכות  איהזמנת  חשמל  מחברת  לרבות  קה  מוסמך  מבודק  ו 
כות בביצוע שינויים ו/או תיקונים שידרשו על ידם ואשר בוצעו על  וצאות הכרוהה

 החוזה. ידו שלא בהתאם למסמכי  
 

  ני, כלי עבודה, פיגומים, טפסנות, וכל ציוד אחר לרבות וד מכפקה ושימוש בצי אס .ה
 בסיום העבודה. םם וסילוקפירוק הוצאות הרכבתם, החזקתם באתר העבודה

 

והחו .ו המוצרים  כל  שסופק הובלת  האחר  מרים  הציוד  המוצרים  הקבלן,  ידי  על  ו 
תי ביצוע  לצורך  הובלתם  וכן  החזרתם,  העבודה,  ו/אולאתר  כפי    קונים  אחזקה, 

 ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת עובדים לאתר העבודה וממנו. ידרש יש
 

סתיימו, אחזקתם  ל חלקי עבודה שנע ן שמירה  תם, וכאחסנת חומרים וציוד ושמיר .ז
 ליהם. והגנה ע

 

הדרושיםמדי .ח המדידה  מכשירי  וכל  הסימון  של  וחידושו  פירוק  לרבות  וסימון    דה 
 לשם כך.

 

 ות לביצוע כל העבודה לפי התוכניות. הנדרשין וסוג שהוא, אות, מכל מ כל הוצ .ט
 

 . הלפי החוזאחרים כל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי תוכניות או מסמכים  .י
 

 מנו. ועודפים מ תר העבודה וסילוק פסולתניקוי א יא.  
 

  סים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות, מס קניה, מכס,יהם, מי נידמי הביטוח למ  יב. 
 ל מין וסוג שהוא. ים מכם, אגרות והיטל בלו, מיסי

 

 רוק וסילוק מתקנים ישנים.פ יג.  
 

 ריות. כל פעולות התיקונים בתקופת האח יד. 
 

 ותיו על פי החוזה. י התחייבוישל הקבלן בקשר עם מילו ההוצאות והנזקים כל טו.  
 

 רווחי הקבלן.  טז. 
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ל  נו, עהמהווים חלק ממ ו המסמכים כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי החוזה א  יז. 
העקיפות,   והן  הישירות  הן  מהם,  הנובעים  או  עמם,  הקשורות  או  פרטיהם,  כל 

התק  כל  זה  שלובכלל  המילהקבלן,    ורה  הוצאות  בין  רבות  והערבויות  מון 
 ות כולן ידועות עתה לצדדים ובין שהן תיוודענה להם בעתיד. צאות האמורשההו

 
ל החברה ו/או המפקח לעכב, לחלט,  כוח שמכל סמכות או    לגרועכדי    אין באמור בסעיף זה     284.

 . ןפי כל דיה ועל לקזז, להפחית או להוסיף סכומים כלשהם על פי הוראות החוז 
 

 ע"מתשלום מ . 49

תשלום יעשה    ף מע"מ כדין, כפי שיהיה ביום ביצוע התשלום, וכל קבלן יתווס לכל תשלום שישולם ל
 כנגד חשבונית מס כדין. 

 
 לתקופת האחריות/בדק  ערבותלקיום החוזה, ו ערבות . 05

  , ת החוזהחתימד  מוע  דו על פי החוזה, ימציא הקבלן לחברה, עי תיולהבטחת מילוי התחייבו 50.1
אלף    מאה₪ )במילים:    100,000ל  סך שמדד ב  בלתי מותנית צמודתורית  מקבנקאית    ערבות

המצורף   בנוסח  ז'₪(,  תהא    לחוזה.  כנספח  עהערבות   תקו בתוקף  לתום  החוזה,  ד  פת 
 דשיים.  חופת  בתוס

 

  תשלום כל ערבות שתימסר על ידי הקבלן לחברה, כאמור לעיל, תהא, בין השאר, להבטחת   50.2
 : ם כמפורט להלןיות והנזקההוצא

 

מילוי   ילחברה עקב או בקשר עם כל הפרה או א   םגרלהי העלול    ל נזק או הפסד כ 50.2.1
 יות. הבדק/האחר  , לרבות בתקופתמתנאי החוזה תנאי כלשהו

 

הכ 50.2.2 בהםהול  להתחייב  או  לשלם  או  להוציא  עלולה  שהחברה  והתשלומים   צאות 
ע  בקשר או בקשר  זה,  חוזה  כל תעם  צד  ם  בגביעת  והקשורה    ה' שהחברה תתבע 

   .הקבלןל בודות או למעשה או למחדל ש לביצוע הע בדרך כל שהיא 
 

אשר   ן,מה  או כל חלק ,דותהעבושל דק כל הוצאות, תיקונים, השלמות, שיפוצים וב 50.2.3
 . לעמוד בהן עמדה או שהיא נדרשתהחברה 

 

  מקצתו, בפעם   או  ורבות כול כום העבכל מקרה כאמור תהיה החברה רשאית לגבות את ס 50.3
או  פעמים  אחת  החבר ה .  במספר  לגבותשתמשה  בזכותה  סכום  ה  חייב    מהערבות  כלשהו, 

ני ורי. לא עשהמק  הקבלן להשלים מיד את סכום הערבות לסכום כן,   אתזב  תנתה הקבלן 
לקבלן בהתאם    ו/או לנכות מתוך התשלומים המגיעים  הוראה בלתי חוזרת לחברה לגבות

ו/א לחוזה   מסיבהזה  כלשהיא  ו  מהערסכום    חרת  שגבתה  לסכום  ולהחזיהשווה  קו  בות 
 .דין סכום זה יהא כדין הערבות כנזכר לעיל. קדון בידהיכפ

 

 על הקבלן בלבד. ו  חולהערבות הנ"ל י  וכות בהשגתכל העלויות וההוצאות הכר  50.4
 

 הערבות תהיה ניתנת להארכה עפ"י הודעת החברה לבנק.  50.5
 

, בין  לעשות כן על ידי החברה  ת בכל עת שיידרשיות הבנקאף הערבהקבלן יאריך את תוק 50.6
של הארכת החוזה על ידי החברה, או בשל כל סיבה אחרת. סירב הקבלן להאריך את  אם ב

לפגוע בכל זכות אחרת הנתונה לחברה עפ"י    לימב   המזמין לחלטה,  קאית, יוכלהערבות הבנ
 החוזה ו/או עפ"י כל דין.

 

החוזה,   50.7 לקיום  ר  תשוחררהערבות  יתר  קלקבלן  תשלום  לאחר  לאחר  לקבלן,  החוזה  ת 
ימציאשה המצורף    קבלן  בנוסח  תביעותיו,  כל  חיסול  על  הצהרה  ח'לחברה  וכן כנספח   ,

תע  קיבל  שהקבלן  השלמה,לאחר  א  ודת  לחברה  כהמציא  כל ל  ת  את  וקיים  המסמכים 
 התנאים הקבועים בחוזה, לרבות במפרט הטכני.  

 

לגרוע מכלליות הא 50.8 לעמבלי  כתנא מור  ימסלשחרור הערבות    ייל,  הקבלן  ור  לקיום החוזה, 
רבות בדק/ערבות טיב להבטחת כל התחייבויותיו לתקופת האחריות על פי חוזה  לחברה ע

מערך ביצוע    5%בשיעור של  מודת מדד  צ  ניתבלתי מותקורית  מבנקאית    תערבו  זה, שתהא 
החוז  במסגרת  הקבלן  ידי  על  שבוצעו  מע"מ(  )כולל  בנוהעבודות  המצורה,  ז'כ  ףסח   נספח 

"  לחוזה הבדק)להלן:  תה  "(.ערבות  בקשר הערבות  האחריות  תקופת  כל  למשך  בתוקף  א 
 לעבודות ו/או איזו מהן, עפ"י הוראות חוזה זה.  

 

 הבדק בשינויים המחוייבים.  ותערבף זה יחולו על הוראות סעי .51
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ו  ובעות ממעשה ו/אנבודות, ה קשר לעהוגשה תביעה ו/או הועלו טענות ו/או דרישות כלפי החברה ב .52
ה תהא  הקבלן,  של  רשאיתמחדל  בידה    חברה  שיהיו  הערבויות  מן  איזו  של  תוקפן  את  להאריך 

 ות ו/או דרישות אלה.  יע בתב ליכים הקשורים המלא של ההבאותה עת, וזאת עד לסיומם וסילוקם 
 

 הפרות ופיצויים -פרק ט'  .   53

ובה  חוזה זה, ברטים  מוסכם בין הצדדים כי המועדים המפו 53.1 זמנות העבודה  במפרט הטכני 
ויסודיים בחוזה זה ואיחור במועד מסירת העבודה או כל חלק ממנה  ם עיקריים  הינם תנאי

ה  של  יסודית  כהפרה  המזכהיחשב  בפיצ  חוזה  החברה  מראש ם  וייאת  וקבועים  מוסכמים 
  עד למדדסיסי ושקל לכל יום של איחור. סכום זה יהא צמוד למדד מהמדד הב  500של    בסך

 תשלומו בפועל. יהא ידוע במועד ש
 

,     16,  15,  12,  9,  8,  4לעיל מוסכם בין הצדדים כי הסעיפים    53.1בסעיף    רוע מהאמורמבלי לג 53.2
וכן כל תנאי הסף להגשת הצעה,    56,  55,  50-52,  45  ,37-42,  33-35  ,29,  28,  26,  25,  18-24

וסעיפי הביטוחים   עיקרייהערבויות  תנאים  ויסו הינם  והפם  כל אחד מהם תחר דיים  שב ת 
החו של  יסודית  אכהפרה  המזכה  וקבועים  זה  מוסכמים  בפיצויים  החברה  בסך  מת  ראש 

שיהא    דדלמ  מת חוזה זה ועדבמועד חתי  שקל כשהם צמודים למדד מהמדד הידוע  50,000
אין באמור לעיל כדי לגרוע מהיותה של הפרה של כל סעיף אחר   ידוע בעת התשלום בפועל.

ברה בסעדים לפי  תזכה את החיסודית של ההסכם, אשר    ות העניין, הפרהבזה, בנסיבחוזה  
 החוזה ולפי כל דין. 

 

המוסכמים 53.3 הפיצויים  סכום  את  לחלט  זכאית  תהא  ב  החברה    53.2-ו   53.1סעיף  הנקובים 
לקבלן  לע המגיע  תשלום  מכל  לזכותם  או  מהערבות  דרך  ו/או  יל  בכל  מהקבלן  לגבותם 

 חוקית אחרת. 
 

האירועים הבאים  הצדדים כי  לעיל מוסכם בין    53.2-ו   53.1ר בסעיפים  ורוע מהאמבלי לגמ 53.3
  קנים לה על ים והתרופות המודיחשבו כהפרה יסודית של החוזה ויזכו את החברה בכל הסע

 כל דין:י ל פפי חוזה זה וע
 

נכסי    .א לגבי  לפועל  הוצאה  של  כלשהי  פעולה  נעשתה  או  קבוע  או  זמני  עיקול  הוטל 
כולהקבל חלקן,  או  הפםם  או  והעיקול  הופסקו  עולה  ,  לא  הוסרו   האמורה    או 

 יום  ממועד ביצועם.  30לחלוטין תוך 
 

לנכסי   .ב מונה  או  רגל  פשיטת  התראת  הקבלן  נגד  כולהוגשה  חלקם,    אום  הקבלן, 
ים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע, או הוגשה נגדו בקשת פשיטת  כסס נכונ

על פירוק מרצון או  ה על ידו החלטה  לגיד נתקבהוא תארגל, במקרה של הקבלן ש 
קשה לפירוק או שהוצא נגדו צו פירוק או שהקבלן הגיע לפשרה או  שה כנגדו בשהוג

פשרה    ען יקבל אורכה אולמיו שיזם פנה לנוש  ו חלקם, או לסידור עם נושיו, כולם א
 . 1983-גלפקודת החברות )נוסח חדש( התשמ" 233י סעיף "או למען הסדר איתם עפ

 

ית .ג כלש באם  כי הצהרה  נכונהרר  אינה  של הקבלן  לא    הי  כי  לפני   או  לחברה  גילה 
חוזה  מת חוזה זה עובדה שהיה בה כדי להשפיע על החלטת החברה לחתום על   יחת
 זה.

 

דעת .ד להנחת  כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזהל  ה שהוכח  או הפסיק את    החברה 
בביצ המפקח  לדעת  מתקדם  שאינו  או  העבביצועו,  בקצוע  את    בודות  המבטיח 

 . ן במועד הקבועסיומ
 

של החברה כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע  שוחד,  הנחת דעתה  הוכח ל .ה
ו/או  ישר עם הזכ מענק, או טובת הנאה כלשהי בק או  ר  בקשיה במכרז  זה  לחוזה 

 ביצועו. 
 

משנהההקבלן   .ו קבלן  מעסיק  או  לאחר,  מקצתו,  או  כולו  החוזה,  את  צוע  בבי סב 
 .הסכמת החברה   בודה בליהע

 

ימים להוראה בכתב מהמפקח    7יית תוך  מצ, ואינו  אשר הקבלן הפר את החוזהכ .ז
 לתקן את ההפרה. 

 

 . החוז מתרשל בביצוע התה שהקבלן כשיש בידי החברה הוכחות להנחת דע .ח
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זכאית לכל סעד ותרופה המוקנים לה על    החברה הפר הקבלן חוזה זה הפרה יסודית תהא   53.4
ית לבטל את  החברה זכא  מכלליות האמור לעיל תהאין ומבלי לגרוע  דל פי כל  זה וע  פי חוזה

בגובה  החוזה, לקבל חזרה את הסכומים ששולמו, אם שולמו, לקבלן כשהם נושאים ריבית  
ה המקסימלי  חשבת  ריבי לפעם,  נהת  מפעם  ועד    שיחושבווגה,  לקבלן,  התשלום  ממועד 

בפועל לחברה, לדרו ידוש את סלמועד השבת הסכומים  העבודה,  של  הקבלן מאתר    ילוק 
ביטו של  קוובמקרה  ביצועה באמצעות  ל החוזה  ביצוע העבודה להשלים את  דם להשלמת 

 בנקאית. ה בותה ולחלט את הערהפרת החוז  קבלן אחר, לתבוע מהקבלן פיצויים על
 

 הודעת "   :החליטה החברה לבטל את החוזה תיתן החברה לקבלן הודעה על כך בכתב  )להלן 53.5
 "(.ביטול

 

הקבלן לא יעכב    תר העבודה.מידית את איהא הקבלן חייב לפנות    ת ביטולבלת הודעקעם   53.6
ר בזאת מראש הקבלן מוות  את פינוי אתר העבודה בגין תביעה ו/ או טענה כלשהי שיש לו. 

 על כל זכות עכבון.   רשמפווב
 

ידו,    צעה עלהעבודה שבו  עם קבלת החזקה באתר העבודה יהא הקבלן זכאי לקבל את שווי 53.7
סכום אחר המגיע    הפיצויים וכל  זאת בניכויטול לפי קביעת המפקח, ולמועד הודעת הבי  עד

 מהקבלן על פי הוראות חוזה זה.
 

העבודה באמצעות קבלן  ת  ם אהעבודה ולהשלי  החזקה באתרהחליטה החברה לתפוס את   53.8
בנוסף   ישא,  והוא  הקבלן,  חשבון  על  העבודה  השלמת  הוצאות  תהיינה    הוצאותל אחר 

 קורה. ת מימון ותכתמורה להוצאות משרדיו  מהן 17%בתוספת  ,האמורות
 

את   53.9 בהודעה  ויציין  בכתב,  לקבלן  המפקח  כך  על  יודיע  העבודה,  אתר  את  החברה  תפסה 
המשוערה העבודה  ערך  חלק  פירוט  וצשב  של  ואת  העבודה,  אתר  תפיסת  למועד  עד  ע 

 שעה.  החומרים, הציוד והמתקנים שהיו באתר העבודה אותה
 

ים, רשאי המפקח בכל עת  וד או מתקנה, ויהיו בו חומרים, צי רה את אתר העבודבתפסה הח 53.10
כל  מתקנים או  שהיא לדרוש מהקבלן בכתב לסלק מאתר העבודה את החומרים הציוד וה

ימים רשאית החברה, על חשבון הקבלן,    15ציית הקבלן לדרישה זו תוך  א  ם לחלק מהם, וא
לכל   בעימקום שלסלקם מאתר העבודה  תהא אחרנ יראה  ולא  אובדן  יה,  או  נזק  לכל  אית 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל תהא החברה רשאית להשתמש בחומרים, בציוד  יגרם להם.  ש
הקבלן   של  אוובמתקנים  ולהשתמש  העבודה,  שיגיע  מובת  למכרם  סכום  כל  לכיסוי  רה 

 . לחברה מאת הקבלן
 

מור  ה, אלא בכפוף לאזבקשר לחוכלשהו  לא יהא הקבלן זכאי לסכום    -נתפס אתר העבודה   53.11
 לן. לה 53.12בסעיף קטן 

 

את אתר העבודה, זכאי הקבלן אך ורק לתשלומים בגין העבודות שבוצעו על    החברהתפסה   53.12
ידי המפקח לפועשה  תר העבודה, כפי תפיסת א  עדמוידו עד ל על  וכן    53.9סעיף קטן    י רכו 

בא שנתפסו  והמתקנים  הציוד  החומרים,  עבור  ושנמהעב  רתלתשלום  ידי  כודה  על  רו 
שנתפסו כאמור, הכל לפי השווי והערך    קניםציוד ובמתב, או לתשלום דמי שימוש  החברה

ההוצאות, כל  בניכוי  המפקח,  והפ  שיקבע  שנגהנזקים  יגרמויצויים  ו/או  עקב  בר לח   רמו  ה 
על ידי הקבלן ו/או עקב הצורך להשלים את ביצוע העבודה, כפי שיוערכו על    הפרת החוזה

 ברה. החידי 
 

 זה ולפי כל דין ולא לגרוע מהן. רה לפי החות להוסיף על זכויות החבאות סעיף זה באורהו 53.13
 
 
 
 

 שונות   -פרק י'  

 זכויות יוצרים    .54

היו הזכויות  וכל  האחרות  צרים  לחברה,  ה  בכל זכויות  תהיינה  הקבלן  ידי  על  שתסופקנה  תוכניות 
 ה הבלעדי. תשיקול דע, לפי אשר תהא רשאית להשתמש בהן, בכולן או בחלקן

וכל חומר  ליונות השרטוט האורגינליים  יגהקלטות  ל  לחברה את כום העבודה ימסור הקבלן  עם סי
 ועל. כשהם מעודכנים על פי הביצוע בפ תיעוד 

 

 י עבודה יומי וכמויותומתשלש במים וחשמל, שימו .55
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לביצו  55.1 המים  לאספקת  הנדרש  והציוד  הכלים  כל  את  חשבונו  על  יספק  העבוהקבלן  דה  ע 
לנקודת מוצא מקווי אספקת  לן להתחבר  וניתן הדבר, יורשה הקב   ש עובדיו. במידהוולשימ 

ור ובתאום  ל זאת באישמים של החברה וזאת בתנאי שיתקין, על חשבונו, שעוני מדידה וכ
להעברת  ה  עם  מראש הדרושים  הסידורים  כל  את  הוא,  חשבונו  על  יעשה,  הקבלן  מפקח. 

בהם השימוש  למקום  כגוןהמים  הפעלת  ,  צינ מ:  הנחת  מיכלים  שאבות,  מיכלים,  ורות, 
במחיר  זרביים, מכר יכללו  ובהובלתם,  ההוצאות הקשורות באספקת המים  כל  וכו'.  וניות 

 רד.ישולמו בנפהחוזה הנקוב ולא 
 

 ל אספקת חשמ 55.2

לן יספק על חשבונו את החשמל הדרוש לביצוע העבודות על ידי הפעלת דיזל גנרטורים  קבה
התחב לקו/או  חשמלרות  בשכנות    ווי  כהנמצאים  את  ויעשה  העבודה  הסידורים לאתר     ל 

 כגון:  קבלת אישורים מחברת חשמל, וכד' וכל זאת באישור המפקח. 
ב הקשורות  ההוצאות  חשמלכל  לעיל,  אספקת  כאמור  ולא    לויכל,  הנקוב  החוזה  במחיר 

 ישולמו בנפרד. 
 

 תשלומי עבודה יומית )רג'י(  55.3

לק 55.3.1 להורות  רשאי  לבהמפקח  מבלן  חלק  ו/או    ןצע  בעבודה  השינויים  התוספות 
י(. הוראות המפקח תינתנה בכתב ואין הקבלן רשאי לבצע עבודה  עבודות רג' יומית )

ודה תיקבע על ידי  עב ת האש, כאמור. שיטכתובה, מר   יומית בלא שניתנה לו הוראה
יהול  המפקח, אולם אין בכך כדי לגרוע מאחריות כלשהי של הקבלן לפי חוזה זה לנ

לכטעבודה, לה או  עניין אחר הקשור בעבו יב העבודה  והוראות ל  יחולו    דה  החוזה 
 גם על עבודות אלה. 

 

מובה 55.3.2 לעיל,  ומבלי לגרוע מכלליות האמור  כי ה למען הסר ספק  בזה  ימלא  ר  קבלן 
ישה מטעם המפקח בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל אדם המועסק  דרכל  אחר  

מלשמש בביצוע    בדבר פסילת ציוד  ומית, אוודה היעל ידו ו/או מטעמו בביצוע העב
ה  הכלהעבודה  המועסק    יומית.  את  יחליף  הקבלן  המפקח.  של  דעתו  שיקול  לפי 

 נה עליו. ולתח  ות מהחלפה כזו,אות, הנובע והציוד, כאמור, על חשבונו וכל ההוצ
 

המפקח,   55.3.3 ידי  על  היומית  העבודה  מחירי  ייקבעו  בחוזה,  מתאימים  ערכים  בהעדר 
ים  ונים הנזכר ם ישירות לעניין. המחירוהעלויות הנוגעי  המחירים  על כל  בהתבסס

בסעיף קטן זה כוללים כל הוצאה שהיא של הקבלן, לרבות רווח, הוצאות, הבאת  
 כל הוצאה אחרת וכוללים מע"מ. ו  מנועבודה והסעתם מלים לאתר הציוד ופוע 

 

יהיה בהתאם לתפקיד 55.3.4 העבודה    ם וסוג סיווג הפועלים, המועסקים בעבודה יומית, 
קבע, לפי שיקול דעתו,  פקח הוא שיצוע. הקבלן מסכים כי המהוטלה עליהם לביש

 את הסיווג שיינתן לכל אדם ואת שיבוצו בעבודה.  
 

המפורט  55.4 הכהכמויות  בכתב  הזמנתות  של  ואין  בו הע  מויות  בלבד  אומדן  אלא  אינן  דה, 
התחייבויותיו במילוי  למעשה  לבצע  הקבלן  שעל  ככמויות  ה  לראותן  כמלפי  יות  וחוזה. 

 ועל.ום ייקבעו לפי ביצוע בפהעבודה לתשל 
 

 ת כמויות העבודה למדידהמדיד 55.5

ויים,  פקודת שינ  הוראות סעיף זה תחולנה על העבודה למדידה וכן על עבודות על פי 55.5.1
 כי תימדדנה. רשמפושהוסכם ב

 

המפקח רשאי לדרוש במהלך העבודה, בסיומה ו/או בכל שלב משלבי העבודה, כי   55.5.2
 צעו על ידי הקבלן. ויות העבודה שבומ ידה של כערך מד תי

 

ו/או    יות העבודהכמו 55.5.3 ידי המפקח והקבלן  על  תקבענה על סמך מדידות שתעשינה 
שיוגש כמויות  ידי העל סמך חישובי  על  עו  ויאושרו  יקבלן  המפקח.  בהתאם    דיל 

בספר   תירשמנה  המדידות  כל  העניין.  לפי  הכל  הכללי,  במפרט  המפורטת  לשיטה 
 הקבלן.תיחתמנה על ידי המפקח ו ת מיוחדות לכך וואו ברשימדידות המ

 

לא צוין אחרת במפרט הכללי, תימדד כל עבודה נטו, בהתאם לפרטי התוכניות    אם 55.5.4
יין, ללא כל תוספת עבור פחת  ענ י הועה במקומה, לפ מושלמת וקבכשהיא גמורה,  

  ם ת בסעיפינזכרו  או כיוצ"ב ומחירה כולל את ערך כל עבודות הלוואי והעזר שאינן
 נפרדים. 
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המפקח לקבלן על כוונתו לעשות כן ועל    פקח, יודיעביצוע מדידות על ידי המלפני   55.5.5
ם  לשלוח ממלא מקוהנקוב או    המועד הרצוי לו. הקבלן מתחייב להיות נוכח במועד

ולהמציא  צול חשבונו  על  המדידות  את  לבצע  כוחו  לבא  או  למפקח  ולעזור  זה  רך 
     קשר לכך.ושים בלמפקח את הפרטים הדר 

 

 הסבת החוזה  .56

ו  56.1 להסב  רשאי  אינו  לשעבד  / הקבלן  כולו  או  החוזה,  את  להעביר  ו/או  להמחות  ו  ו/או/או 
ו לשעבד ו/או  א/, ו בין שלא בתמורהן בתמורה וחלקו, או כל טובת הנאה על פיו לאחר, בי

 מחות ו/או להסב את זכויותיו על פי חוזה זה כולן או חלקן. הל
 

ב מהש   25%עברת  ה 56.2 ביליטה  נעשת  ן קבלן,  ההעברה  נעשתאם  אם  ובין  אחת  בבת  ה  ה 
 לעיל. 56.1ור בסעיף אסורה, כאמתחשב כהעברה בחלקים, 

 

כולה 56.3 העבודה,  את  למסור  אין  כי  בזה  מקצתה    מובהר  אלאאו  משנה  מת סכבה   לקבלן 
זה, בסעיף  לעיל  לאמור  בהתאם  הסכמתה  את  החברה  נתנה  ובכתב.  מראש  אין    החברה 

מאחריותו    אין היא פוטרת את הקבלןלשהי על החברה וכלה חבות  רה מטיההסכמה האמו
אי   או  מעשה  לכל  מלאה  באחריות  ישא  והקבלן  דין  כל  ולפי  החוזה  לפי  והתחייבויותיו 

. העסקת עובדים, ולכל המפורט בהסכם זה  דיהםובוע   בודה, באי כוחםל מבצעי העמעשה ש
מ  ששכרם  ובין  העבודה  זמן  לפי  משתלם  ששכרם  לבין  שיעורשתלם  בה    פי  אין    העבודה, 

 או העבודות, כאמור, לאחר.  צוע האספקהעצמה משום מסירת בילכש
 

  הנדסה   לעבודות  שום קבלניםמבלי לגרוע מן האמור לעיל, לגבי כל עבודה עליה חל חוק רי 56.4
, מתחייב הקבלן לא למסור את ביצועה לקבלן משנה שאיננו רשום 1969ות, תשכ"ט  איבנ

 ה. חוק ז   בהתאם להוראות
 

סכם זה, לתאגיד מים וביוב,  ה, על פי העת, להמחות את זכויותי  תהא רשאית, בכל  ההחבר 56.5
 אליו תצטרף החברה. 

 
 קיזוז .57

וב, בין קצוב ובין שאינו קצוב,  חל  ה כ ן על פי חוזה זהמגיע לקבלהחברה רשאית לקזז כנגד כל סכום  
אינן  הוראות סעיף זה    דין.כל    על פי  המגיע לה מהקבלן על פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר או

של   מזכותה  הקיזוז, לגבו  החברה גורעות  ביצוע  על  הודעה  אחרת.  דרך  בכל  האמור  החוב  את    ת 
 כאמור, תשלח לקבלן. 

 
 החברה  וע על ידי ביצ . 58

נמנע  והוא    ייבות, לרבות נשיאה בהוצאות, אשר היה על הקבלן לבצע על פי חוזה זהתחל הכ   58.1
וה קיבלוראות  מלבצעה,  ה  אשר  נמנע מלציית או  ו/ פקח  ממאת  ואשר  אף   החברה  על    להן 

, וזאת  רשאית לבצען, בעצמה או באמצעות אחרים   החברהשהתחייב לכך בחוזה זה, תהיה  
 .פי החוזה או הדיןל  ריםסעד או זכות אחלגרוע מכל מבלי 

 
 צאות אשרבהו  58.1תהיה רשאית לחייב את הקבלן במקרים כאמור בסעיף קטן  החברה       58.2

בביצוע לה  או  נגרמו  התחייבויות  אותן  ב  כל  כהוצאות    17%תוספת  הוראות,  שייחשבו 
ת למדד על ידי  מדו ההוצאו ותקורה. בחישוב החיוב או הקיזוז כאמור יוצ  כלליות, מימון  

מדד הן ביחס שבין המדד האחרון אשר היה ידוע ביום ביצוע החיוב או הקיזוז לבין  לתהכפ
י  האחרון אשר ביוםהיה  ה  דוע  הוראכרוכה בביצוע כל התחייב התשלום ההוצאה  ה  ות או 

 . החברהשניתנה לקבלן כאמור לעיל על ידי 
 

מתן    י  פנל  58.1בסעיף קטן    ות האמורות החברה לא תתחיל בביצוע ההתחייבות או ההורא  58.3
 ימים לקבלן.  7התראה של  

 
את     כות החברה לגבותזוזה או מפי הח  אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על     58.4

 רך אחרת. דכל מן הקבלן בהאמורים  הסכומים  
 

  שימוש בזכויות, סטיות וארכות -שימוש או אי   .59

על פי החוזה במקרה מסוים  נומוקימוש בזכויות הה מלעשות ש הימנעות החבר     59.1 או  ו/ת לה 
זכ  -כללב ו בכלל, ואין  אתו מקרה  ות באואין בה ולא תפורש בשום אופן כויתור על אותה 

 כויות לפי חוזה זה. כלשהו על זמוד מהתנהגות זו ויתור לל
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קדים  תתהיה  מסוים לא    ו/או המפקח לסטות מתנאי חוזה זה במקרה  הסכמה מצד החברה     59.2

 ו ממנה גזרה שווה למקום אחר. מדיל ולא
 

על      59.3 ויתור וארכה לתנאי החוזה או להוראות שניתנו  ה או מטעמה לא  רידי החב  פיו עלכל 
  יוםקו לקבל צידוק או הגנה בקשר אם הפרה או אי  ה ולא ישמש פגעו בזכויותיה של החברי

 מזכויותיה. ה על זכות צד הקבלן, ולא יחשבו כויתור מצד החבר מ
 

 ינוי  החוזה  ש    .60

שני ובחתימת  בכתב  נעשה  אם  אלא  תוקף  כל  לו  יהא  לא  זה  חוזה  מהוראות  שינוי  ם  הצדדי  כל 
 ך האמורה. ם נעשה בדרת כל טענה לשינוי אלא איהא מנוע מלהעלו והקבלן

 
 תקופת החוזה   .62

עם  ח 62.1 לתוקף  יכנס  זה  החברהוזה  לתקופה  חתימת  בתוקף  ויהא    ממועד  יםחודש  24של  , 
 "(.תקופת החוזהור )להלן: "אמכה החתימ 

 

תקופת   62.2 את  להאריך  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  רשאית,  תהיה  פעם  החוזה,החברה    בכל 
ות. הקבלן מתחייב בזאת להאריך  שנים נוספ   חלק ממנה וזאת עד לשלושלשנה נוספת או ל

ך את ההסכם, קבלן להאריה  באת החוזה, בכל פעם, בהתאם לדרישת החברה כאמור. סירו
כל ה   ווהיה בהסכם.  הסעדים  בכל  החברה  את  ויזכה  הקבלן  מטעם  ההסכם,  של  פרה 

 .ור, בשינויים המחוייביםופות ההארכה כאמקולו על תוזה יחהוראות מסמכי המכרז / הח 
 

, לפי  תהא החברה רשאית להביא חוזה זה לידי סיום  , לעיל  62.1-62.2אמור בס"ק  על אף ה 62.3
סיבה שהיא ומבלי שתהא עליה חובה לנמק  ל  ל כדי והמוחלט ובשהמלא הבלע  שיקול דעתה

ההסכם, את  לבטל  החלטתה  של    את  מראש  ל  30בהודעה  ו יום  לא קבלן  כל    לקבלן  תהא 
ור, למעט זכותו לקבל את התמורה בגין  כאמ   קשרות,ו תביעה בגין הפסקת ההתטענה ו/א

זה  חום במפורטיההתנאים  ה, על פי  ע ודהזמנות עבודה שבוצעו על ידו בפועל עד למועד הה
 זה.

 
 מיצוי ההתקשרות    . 63

כי תנאי   בין הצדדים  נכונה את המוסכםחמוסכם  זה משקפים  ביניה והמות  וזה  וכי    םנה  במלואו, 
התחייבויות, בכתב  וסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים  הבטחות, פרלא תהיה קשורה בכל    ברההח

 מתו. תילח אם נעשו, קודם אשר נעשו, או בעל פה, שאינם נכללים בחוזה זה ו
 

 סמכות שיפוט . 46

לב תהא  זה  מחוזה  הנובעים  ועניין  דבר  כל  לגבי  השיפוט  המשיסמכות  המות  או  יבטבר  מךס פט  ה 
 .   בנצרת בלבד

 
 הודעות   . 65

תישלח לפי  שתהיינה במכתב רשום לפי כתובות הצדדים במבוא לחוזה. כל הודעה  ות הצדדים  הודע
 שעות ממסירתה למשרד הדואר.  72 וך בת לו הגיעה לנמעןתיחשב כאי  הכתובות הנ"ל

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום

 
 ______________ __        _______                                 _______ ______________ 

 החברה                                          ן                                 הקבל

 

  _______________________________  עו"ד  _____________________ ________    אני הח"מ

חתמו    _______________  ביום  כי  ,זהבן( מאשר  הקבל  )להלן:  ___________ __________ ____  של

ז עבפני   חוזה  ה"ה ל  כל    ________________________  ה  נתקבלו  הקבלן  אצל  כי  הקבלן,  בשם 

האיש וכל  פי וההחלטות  על  הדרושים  די  סמכי מ  רים  כל  פי  ועל  הקבלן  של  להתקשרות    ן ההתאגדות 

 לן. ב בת את הקורטים לעיל מחייוהקבלן על פי חוזה זה וכי חתימת ה"ה המפ
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                                                                                                             ______________ _ __ 

 "ד ו ע                                                                                                                           

 
 
 
 

 נספח א'
 נת עבודה נוסח הזמ

 
 

 לכבוד 
 

------------------- 
 

------------------- 
 

 א.נ. ,
 

 וי ביוב.קו וי ניקו שטיפה ,ת בורות שומןאיבלפתיחת סתימות ביוב, שעבודות הנדון :  

 01/2022מכרז פומבי  

 
קווי ביוב    וניקוי    , שטיפה ןמבורות שופתיחת סתימות ביוב, שאיבת  הרינו להזמין בזאת ביצוע עבודות  

 "(. הזמנת עבודהלן: "העתק ההזמנה המצ"ב  )לה פי  "( על  העבודה: ")להלן
 

 
 תאריך  אור העבודהית כתובת

    

    

    

    

    

 
 
 
 מכרז שבנדון. מסמכי הה זו יחולו תנאי על הזמנ .1
 
 .                         ן:טלפו                                         ד   יתפק                                  איש הקשר בחברה  .2
 
 .                             המפקח על ביצוע העבודות הינו: .3
 
 ______________ . העבודה : _   לו"ז לביצוע .4
 
 
 
                                                                                                         ---------------------------------------- 
 מי רקת טבריה בע"מ                                                                                                                       
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 נספח ב'  
 אישור עריכת ביטוחים   - נספח ב'

 ___________________ תאריך הנפקת האישור   קבלניות עבודות ביטוח - ביטוחים קיום אישור

ינו כולל את כל  רט באישור זה אפוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפו אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה  
ה בפוליסת  הקבועים  התנאים  לבין  זה  באישור  שמפורטים  התנאים  בין  סתירה  של  במקרה  זאת,  עם  יחד  וחריגיה.  הפוליסה  האמור  תנאי  יגבר  ביטוח 

 ב עם מבקש האישור. בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטי
 / חהמבוט הנכס מען מבוטחה *האישור מבקש

 *העבודות עביצו כתובת
 *האישור מבקש מעמד

 . הקבלן - העבודה מבצע ☒ שם שם

 01/2022מכרז  ☒

 פתיחת סתימות ביוב,שירותי  ☒
 שטיפה ,ות שומןבור שאיבת     
 . קווי ביוב וניקוי       
 

 העבודה. מזמין ☒

 תאגיד מים וביוב. ☒
 

  בע"מ מי רקת טבריה

 ח.פ.  51-404964-2 ח.פ.

 )הקבלן(  מען ן )החברה(  מע

  , טבריה100דרך גדוד דרק 
 

מספר   פרקי הפוליסה 
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום

גבול האחריות / סכום 
 העבודה ביטוח / שווי 

כיסויים נוספים בתוקף  
 וביטול חריגים 

 ספח ד' לציין קוד כיסוי בהתאם לניש  ₪ סכום  חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח

 העבודות   – פרק א'
כל הסיכונים עבודות קבלניות הרחבות  

 בהתאם לפרקי הפוליסה: 

    
 __________ 

 
 ₪ 

 
 ויתור על תחלוף לטובת - 309

 מבקש האישור.          
 כיסוי בגין נזקי טבע. - 313
 כיסוי גניבה, פריצה  - 314

 ושוד.          
 כיסוי רעידת אדמה. - 316
 סף מבקשמבוטח נו - 318
 האישור.          
 מוטב לתגמולי ביטוח,  - 324

 מבקש האישור.          
 ראשוניות.  – 328

 ₪ 250,000    רכוש עליו עובדים 

 ₪ 250,000    רכוש סמוך 
 ₪ 150,000    פינוי הריסות

מתכננים אדריכלים הוצאות שכ"ט 
 ומומחים אחרים

   100,000 ₪ 

ן לקוי כתוצאה מתכנו ישירנזק 
 לקויים או עבודה לקויהחומרים 

   250,000 ₪ 

כתוצאה מתכנון לקוי  עקיףנזק 
 חומרים לקויים או עבודה לקויה

סכום      מלוא 
 הביטוח

 

  חודשים  24    תחזוקה  תקופת 

  חודשים  12    מורחבתמתוכם תקופת תחזוקה  
הוצאות עבודה ותיקונים זמניים לאחר 

 נזק
   250,000 ₪ 

 י פרק ב' צד שליש
 הרחבות בהתאם לפרקי הפוליסה:

 אחריות צולבת - 302 ₪  5,000,000   
 הרחבת צד ג' קבלנים - 307

 וקבלני משנה.          
 ר על תחלוף לטובתויתו - 309

 האישור.מבקש           
 כיסוי בגין נזק שנגרם  - 312

 משימוש בצמ"ה.          
 כיסוי לתביעות המל"ל.  - 315
 מבקש –ף מבוטח נוס - 318

 האישור.          
 מבקש האישור מוגדר  - 322

 כצד ג'.          
 ראשוניות.  – 328

הנובעים משימוש בציוד מכני  נזקי גוף 
הנדסי שהינו כלי רכב מנועי ושאין 

 חובה לבטחו בביטוח חובה 
   1,000,000 ₪ 

במתקנים, צינורות  מפגיעה ישירזק נ
מלוא גבול     וכבלים תת קרקעיים

  האחריות

מפגיעה במתקנים,  תוצאתינזק 
 ₪  250,000    צינורות וכבלים תת קרקעיים

 ₪  500,000    והחלשת משען רעד 
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 האישור  רכוש מבקש - 329
  כצד ג'. ייחשב          

 20,000,000    פרק ג' חבות מעבידים
לתובע 

במצטבר  ו
לתקופת 
 הביטוח. 

₪ 
 ₪ 

 וקבלני משנה. קבלנים  - 307
 ויתור על תחלוף לטובת - 309

 מבקש האישור.          
 היה –מבוטח נוסף  – 319

 וייחשב כמעבידם של מי          
 וטח. מעובדי המב          

  ראשוניות  - 328
 
 

 אחריות מקצועית 
 
 
 

 רטרואקטיבי 
 

 ____________ 

    
4,000,000 

לאירוע 
ולתקופת 

 הביטוח
 
 
 
 

 
 ₪ 

 מסמכים. אבדן 301
 יתור על תחלוף לטובתו 309

 מבקש האישור.          
 מבוטח נוסף בגין מעשי  321

 –או מחדלי המבוטח           
 האישור. מבקש           

 מה ואי יושר עובדים. מר 325
 פגיעה בפרטיות. 326
 עיכוב/שיהוי עקב מקרה 327

 ביטוח.          
 ראשוניות.  328
 6) –תקופת גילוי  332

 חודשים(.         
 

  *) 'ג בנספחהמצוין פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי 
 . ביובומתקני צנרת שירותי תחזוקת מערכות  ( 089)

 הפוליסה: ביטול/שינוי 

לאחר משלוח   ( יוםשלושים)  30יסות הביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא  ח של איזה מפולשינוי לרעת מבקש האישור או ביטול בתקופת הביטו
 הביטול.הודעה בכתב בדואר רשום למבקש האישור בדבר השינוי או 

 הפוליסה:ת מהדור

  הערות __________  ביט מהדורה   __________  חברת הביטוח

 חתימת האישור
 המבטח:
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   הרה על מתן פטור מאחריותהצ -(  1פח ב' ) נס

 תאריך __________    
 לכבוד 

 "( החברהבע"מ )להלן: " מי רקת, טבריה
 100דרך גדוד ברק  

 טבריה 
 א.ג.נ.,

 [ 01/2022פטור מאחריות לנזקים ] מכרז על מתן  הצהרה

 _________________________________________. שם הקבלן:

 ___________________________ ______________ כתובת:

)להלן:   קווי ביוב וניקוי  שטיפה ,ות שומןבור  שאיבת פתיחת סתימות ביוב,שירותי   העבודות:תיאור 
 "(.עבודותה"

____________________,    ____________________הנני   _______________מרחוב  ח.פ. 

 בזאת: ________ מיקוד _____________, מצהיר 

בציוד הנדסי לרבות ציוד חפירה ו/או טכני    משתמש בביצוען   הנני א. ו/או  של העבודות שבנדון ברכוש 
 . של העבודות שבנדון ך ביצועןבשימושי לצורו/או חשמלי ו/או אלקטרוני אשר בבעלותי ו/או 

 על אף האמור בהצהרה זאת, הנני להתחייב כדלקמן:  ב.
מ .1  מהבאים  מי  ו/או  החברה  את  פוטרים  ו/אוהננו  החברה  העבודות    טעם  מפקח  ו/או  מנהל 

ידנו   מטעמם מכל חבות בגין אובדן או נזק לציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר העבודה על 
שם פעילותנו בקשר עם העבודות, כל זאת למעט כלפי מי שגרם  עבורנו למי מטעמנו ו/או    ו/או

 לנזק בזדון. 
מטעם .2  מהבאים  מי  ו/או  החברה  את  פוטרים  מנ   הננו  ו/או  העבודות  החברה  מפקח  ו/או  הל 

זכותנו  פריצה ו/או גניבה של הציוד האמור לעיל ומוותרים על    מטעמם מכל אחריות לגבי נזקי
או מי מהבאים מטעם החברה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות  /החברה ו  לשיבוב )תחלוף( כלפי

 ירה. כנגד חברות שמ מטעמם במקרה שכזה כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון ולמעט
העבודות   .3  מפקח  ו/או  מנהל  ו/או  החברה  מטעם  מהבאים  מי  ו/או  החברה  את  פוטרים  הננו 

חב   מטעמם שלמכל  ולרכוש  לגוף  נזק  בגין  ו/או  ות  צד  נו  ו/או  משנה  קבלני  ו/או  מטעמנו  מי 
או  שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר על ידנו ו/או מי מטעמנו  

 פעילותנו באתר העבודות כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. עבורנו לשם 
על ידנו, בניגוד    המועסקיםיעה מצדנו ו/או קבלני משנה  היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תב .4 

מטעמ מי  ו/או  החברה  את  לשפות  מתחייבים  הננו  כלשהו,  שלישי  צד  לרבות  לעיל,    הלאמור 
נהל ו/או מפקח העבודות מטעמם בכל תשלום ו/או הוצאה  ו/או מ  העובדי   ו/או  הלרבות מנהלי

 שמי מהם יישא בה לרבות הוצאות משפטיות. 
זיק את הפוליסות לביטוח ציוד מכאני הנדסי ו/או  ערוך ונחהננו מצהירים ומתחייבים בזה כי נ  .5 

להסכם, במשך   ציוד חפירה ו/או רכב המשמש אותנו בביצוע העבודות, כאמור בסעיף הביטוח 
ל תקופת ביצוע העבודות על פי ההסכם שנחתם בינינו ביום __________ לביצוע העבודות  כ

 שבנדון. 
ונחזיה .6  נערוך  כי  בזה  מצהירים  פוליסרינו  מקצועית  הק  אחריות  באישור  לביטוח  כאמור   ,

 ( הקבלן  ביטוחי  ב'עריכת  על    ،(לחוזה  נספח  אחריות  לנו  קיימת  בה  התקופה  כל  פי  במשך 
 בינינו ביום __________ לביצוע העבודות ועל פי כל דין.  ההסכם שנחתם

 
 חתום ולראיה באנו על ה

 בכבוד רב 

 

 ( )תאריך  )חתימת המצהיר(   )שם המצהיר(  
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 תנאים מיוחדים לעבודות בחום -(  2פח ב' ) נס

 תאריך __________ 
 לכבוד 

 "( החברהבע"מ )להלן: " מי רקת, טבריה
 100דרך גדוד ברק  

 טבריה 
 נ.,א.ג.

 
  תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחוםהנדון : 

קיום הנוהל  מותנה ב עבודות כמוגדר בהסכם על ידנו ו/או כל הפועל מטעמנו, הננו מאשרים בזאת, כי ביצוע 
 שלהלן: 

רכה,  .1 קשה  הלחמה  בריתוך,  הכרוכות  כלשהן  עבודות  ביצוע  פירושו:  בחום"  "עבודות  המונח 
באמצע  )כגון  עבודות  מבער  זיפות  ות  דיסק,    ، (ואיטוםחיתוך,  חיתוך  השחזה,  קידוח,  עבודות 
 וכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצים ו/או להבות. הבערת חומרים  

"האחראי"( שמתפקידו לוודא כי לא    -בחום", נמנה אחראי מטעמנו )להלן  "עבודות  ככל שנבצע   .2
 תבוצענה עבודות בחום, שלא בהתאם לנוהל זה. 

ביצוע  בטר .3 תחילת  ויוודא  ם  העבודות  לביצוע  המיועד  בשטח  האחראי  יסייר  בחום,  העבודות 
ח של  הרחקת  ברדיוס  סוג,  מכל  דליקים  ביצו  10ומרים  ממקום  לפחות  העבודומטר  בחום, ע  ת 

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

אדם  הא .4 ימנה  )להלן  חראי  אש  כצופה  ישמש  אש  -אשר  כיבוי    ،(""צופה  באמצעי  המצויד 
 ום. שימים לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחמתאימים וי

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

דקות מתום ביצועה, תוך שהוא    30ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות  פה אש" להמשיך  על "צו .6
 י לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת. מוודא כ 

ניה מינימאלית וכל תנאי בטיחות נוספים להם הננו מחויב על פי כל דין  מהווה התמובהר, כי נוהל זה 
 . על האמור לעיל ועל פי פוליסת ביטוח שערכנו כמוגדר בהסכם יוסיפו

 פידו על ביצוע נוהל זה.הננו מתחייבים לוודא וערבים לכך כי קבלנים ו/או קבלני משנה מטעמנו יק

 ולראיה באנו על החתום 

 

 )תפקיד החותם(   שם החותם( )  צהיר( )חתימת המ 
 

 
 
 
 
 
 

 נספח ג'
 

 תעודת השלמה 
 
 

 לכבוד 
 

 ___________________ 
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__ _________________ 
 

 ______________ _____ 
 
 

 א.נ.
 
 

 תעודת השלמה הנדון :  
 
 

 מי רקת טבריה בע"מ. 
 

החוזה, הריני  פקח לפי  קף סמכותי כמ "( ובתו החוזה" -להלן ניכם )ה שבין החברה לב לחוז 44על פי סעיף 

 _ מס'  בהזמנה  כמפורט  העבודה,  כי  בזה  למאשר  הנוגע  בכל  העבודה  יב__________________,  צוע 

לחוזה וכי כל התיקונים וכל הכרוך בהם, בוצעו אף הם    הושלמה בהתאם בוצעה ו   המפורטת בהזמנה, 

 המלאה.  רצוני לשביעות 

 
 
 

 ___________________ ________________________________________הערות :  __
 

 ______________________________________________________________ __ ____ 
 
 
 
 

 בכבוד רב,                                                                                                                            
 

                                                                                                                __ _ _______________ 
 

 המפקח                                                                                                                             
 
 

 _______________ ________ ____ 
 

 חתימת החברה               
 



 68 

 
 נספח ד'

 
 טיחותהוראות ב
 

 תנאים מוקדמים : 

תקלבהק .    1 לו  שמוכרות  בזה,  מצהיר  הבטי ן  )נות  בעבודה  תשמ"ח  חות  בניה(,  כל    1988עבודת  על 
העבו תנאי  לו  וידועים  כמפפרטיהן  בר דה  חוקי  יורט  וגם  לבשיונות  המתייחסים  טיחות.   המדינה 

קומם של מתקנים  לפנות לכל הרשויות והגופים הנדרשים כדי לברר מראש את מ  ן מתחייב הקבל
כגון קרקעיים  ד   :תת  צריכת  חשמל,  כבלי  צנרת כבלים,  ג  לק,  צנרת  את  מים,  ולקבל  וכדומה  ז 

לביצוע   הנ"ל  הגורמים  כל  של  המוקדם  הנחיותיה  העבודהאישורם  פי  על  אני  ולפעול  כן  כמו  ם. 
 ו ימלאו אחרי ההוראות ויקיימו את תקנות הבטיחות. ות עובדיב כי הוא וצומתחיי

 
ה2 סוכניו.   שעובדיו,  לכך,  ידאג  שיבוא  ק  ,קבלן  אדם  וכל  המשנה  ו/אבלני  יכיבשמו  מטעמו,  את  ו  רו 

החברה,   של  הבטיחות  נוהלי  ואת  המדינה  של  הבטיחות  חוקתקנות  הרשויות  את  של  העזר  י 
 ושינהגו בהתאם. במקצוע   רות המקובליםמיות ואת אמצעי הזהי המקו

 
בקרב3 משמעת  לקיום  אחראי  יהיה  הקבלן  לפ   .   יתנהגו  שאנשיו  וידאג  המקובלים  ה   יעובדיו  כללים 

 הוראות גהות. פידו על במועצה ויק
 
הוא    ר שבו תבוצע העבודה וכיים באתהקבלן מצהיר בזה, כי הוא מכיר את תנאי הבטיחות השורר .    4

ל ו  פני שהגיש אתלמד את הנושא  תנאי  הצעתו  כדי לשמור על  ינקוט בכל האמצעים הדרושים  כי 
ועל    1945  -אזרחיות  ובפקודות הנזיקין ה  1981ת  הוגת באתר כנדרש בתקנות הבטיחות וההבטיחו

 י כל דין. פ
 
 ברה.לפי החהקבלן ימנה מנהל עבודה במקום, שייצג אותו כ .    5
 

 ציוד וכלים :

הכלים, שהוא ועובדיו ישתמשו בהם בזמן העבודה יהיו  מכונות ושכל הציוד, ההקבלן אחראי לכך      . 1
כובמצב   הוראות הבטיחות  ותואמים  אל  ל תקין  קולטי  כלי הרמה,  וכי מנופים,  כליוויר  בזה.    וצא 

 וסמך ויוצגו לפי דרישה. בודק מהרמה וכל ציוד אחר החייבים בבדיקה ילוו על ידי תעודת בדיקת 
 
יש .    2 לא  בפיגומיםהקבלן  ת"י  ארעיים    תמש  לפי  מתאימים  בפיגומים  וישתמש  ולבנים  חביות  כגון 

 . 1847ולפי ת"י   1139
 
מתנייקבהעובדי   .    3 כלים  על  ייסעו  לא  אלאלן  על  עים,  הותקן  או  אם  ולנוסעים  למפעיל  מושב  יהם 

 מתקן מתאים.
 
ידי עובלכך ש  הקבלן אחראי .    4 יופעל על  ידי    ם, כנדרששיונות תקפיידים מיומנים, בעלי רהציוד  על 

 החוק. 
 
 עים. מבצ בטיחותי הדרוש לסוג העבודה שהםהקבלן יספק לעובדיו ציוד מגן אישי  .    5
 
ל .    6 יספק  העב הקבלן  לעזמקום  ציוד  המאפשרים  ודה  נאותים  תנאים  שיהיו  לכך  וידאג  ראשונה  רה 

 במקרה של תאונה.  דרוש, להגיש שירות
 

 העבודה : מהלך

 את כל הדרוש להגנת העובדים, צדדים שלישיים כלשהם והרכוש. חשבונו, לן יספק, על .   הקב1
 
 ם לחוק. יסמנו בשלטים ברורים בהתאה ו ד.   הקבלן יגדר את אתר העבו2
 
לגר הקבלן     .3 שעלולה  בעבודה  יעסקו  ולא  גלויה  אש  יבעירו  לא  עובדיו  לשר וצוות  אם  ום  אלא  יפה, 

לכך   מקיבלו  מנציג  בכתב  החבראישור  של  במקרהוסמך  התחלת    ה.  לפני  הקבלן,  יצטייד  זה 
 דה. עבוה ם, לפי התנאים המפורטים בהיתר העבודה, בכלי כיבוי מתאימי 

שמל ציוד חשמלי כלשהו, אלא לנקודות חיבור שאושרו על  חברו לרשת החדיו לא י.   הקבלן וצוות עוב4
חוק.   בהתאם ל  מבחן הבטיחותבציוד שאינו עומד בך של החברה ולא ישתמשו  י מוסמידי חשמלא

 את מהנדס חשמל רשום.כמו כן לא יעשה תיקון ברשת החשמל ללא אישור בכתב מ
 
 ר מנהל העבודה בלבד. ם, אלא באישועבודה בהא יבצע עבודות ריתוך וכל ן לל .   הקב5
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 בודות.בוי אחר לצורך ביצוע העיוד כידרנטים ובצ י.   הקבלן לא ישתמש בברזי ה6
 
פסולת  בדיו ישמור על סדר וניקיון באתר העבודה וידאג לסילוק של  שצוות עומתחייב בזה    .   הקבלן7

 ומה. בסיו וגרוטאות במהלך  העבודה 
 
העבודה, אלא אם קיבל לכך היתר בכתב מנציג מוסמך של   י הגישה לאתר ם את דרכ.   הקבלן לא יחסו8

 יבוי אש.דות הציוד לכלרכב ביטחון ולנקו יבטיח הקבלן דרכי גישה   ל מקרההחברה. בכ
 
 ם המתבקשים בהתאם לנסיבות:במקרה של תאונת עבודה, ינקוט נציג הקבלן את הצעדי.   9
 

 ים.רתו לבית חול דאג להעבגיש עזרה ראשונה לנפגע ויי   א.
 

 ודה. ב.   יודיע, ללא דיחוי, לנציג מוסמך של החברה ולמשרד העב
 

ונות והכלים ישאיר במקומם,  . את המכיחוי, למשטרהלנית, יודיע, ללא דג.   במקרה של תאונה קט
 ללא שינוי, עד בוא המשטרה.

 
 ניעת תאונה: מ

, הערות הסתייגות בנושא  ודה של הקבלןיומן העבברה, יהיה רשאי להוסיף, ב הח  גהמפקח או נצי  .  1
ונק בטיחות ולתבוע שיפורים של אמצעי הבטיח הקבלן, במקרה זה  יטת צעדים מתאימים מצד  ות 

 דיחוי לתיקון הליקויים. פעול ללאחייב הקבלן ל ית
 
נציג החברה רשאי2 משוכנע שתנאי הבטיחות    הוא  להפסיק את עבודתו של הקבלן אם  .   המפקח או 

אולק ה  ויים,  הציוד,  תקינים,  כי  אינם  בהם,  משתמש  שהקבלן  האביזרים  או  הכלים  מכונות, 
זהבמ ל  קרה  לפעול,  הקבלן  היתחייב  לתיקון  דיחוי,  תמורלא  ללא  נוספת,מצב  עבודה    ה  הפסקת 

יעבדו לפי    שיונ, הוא הדין, במקרה שהקבלן או אכאמור, לא תזכה את הקבלן בקבלת פיצוי כלשהו
 כוש של החברה או של צד שלישי כלשהו. או שלמות הר חיי אדם  שיטות שמסכנות

 
, שלא  דים של הקבלןכל אדם מצוות העוב  רשאי להפסיק עבודתו של  ח יהיה.   נציג החברה או המפק 3

 על לפי הוראות הבטיחות או לפי הסדר המקובל. יפ

 : תקנות בטיחות

לג ומבלי  לעיל,  לאמור  פי  וע  רבנוסף  על  הקבלן  של  על מחובותיו  למלא    הדין,  הוראות הקבלן  אחר 
 הבטיחות המפורטות להלן:

 

 1981 - חדש()נוסח פקודת הבטיחות וגיהות   -

            1955  - בדבר עבודות בניהתקנות    -

 פיגומים הוצאה אחרונה   - 1139ת"י    -

 ת מטלטלים הוצאה אחרונה סולמו - 1847ת"י      -

 מעקות הוצאה אחרונה  - 1143י "ת     -
 

 :  הקבלןהצהרת 

המפורטות    הנני הבטיחות  הוראות  כל  לי  וברורות  ידועות  כי  בזה  העבודה,    בחוזה, מצהיר  בהזמנת 
 ן בביצוע העבודות.  הלנהוג לפי לקיימן ו ריני מתחייב לעיל ועל פי דין והבנספח  

 
 

                                                                                                                   __________________ 
 חתימה וחותמת הקבלן                                                                                                                        
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 1פח  ד' נס
 

 יצוע עבודות בחוםם לביהנדון: תנאים מיוחד
 

 _____ : _____ תאריך
 לכבוד 

 )להלן: "החברה"(  מי רקת בע"מ
   100גדוד ברק רח 

 טבריה 
 

 א.ג.נ.,

מטעמי, מותנה בקיום הנוהל    כל הפועלעל ידי ו/או  דות כמוגדר בחוזה  כי ביצוע עבו  ,אשר בזאתאני מ
 שלהלן: 

בחום"המונח   .1 כלשהן    "עבודות  עבודות  ביצוע  ורכרוכהפירושו:  קשה  בריתוך, הלחמה  ה,  כות 
בות באמצעות מעבוד עבודות קידוח, השחזה, חיתוך  ואיטום(,  זיפות  )כגון חיתוך,  דיסק,  בער 

 ות. או להבו/צים הכרוכה בפליטת גי  הבערת חומרים וכל עבודה

( שמתפקידו לוודא כי  "י"האחרא  -  אמנה אחראי מטעמי )להלן  ,כל שאבצע "עבודות בחום"כ .2
 . נוהל זהל עבודות בחום, שלא בהתאם ענה צלא תבו

תח .3 ביצבטרם  העבווילת  לביצוע  המיועד  בשטח  האחראי  יסייר  בחום,  העבודות  וי ע  וודא  דות 
קום ביצוע העבודות בחום,  ממלפחות  מטר    10ס של  ים מכל סוג, ברדיוהרחקת חומרים דליק

ן שמיכת אסבסט כגו  ,קם יש לכסות במעטה בלתי דליקיכאשר חפצים דליקים שלא ניתן להרח
 ב. זנט רטוראו מעטה ב

)להלן  האחראי  .4 אש  כצופה  ישמש  אשר  אדם  אש"  -  ימנה  באמצע"צופה  המצויד  כיבו(,  י  י 
 בודות בחום. ביצוע העבסביבת מקום חומרים הבעירים ש מתאימים וישימים לסוג

שמתפקידו   .5 אש"  "צופה  יוצב  העבודה  מבצע  א לליד  אש  כי  ביצועה,  עת  כל  וצות  ניצ  והשגיח 
 ריפה.שאינם מתפתחים לכלל 

שהוא  , תוך דקות מתום ביצועה 30ש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות על "צופה א .6
 ות חוזרת. כל מקורות להתלקח  מוודא כי לא נותרו

הנני מחויב על פי כל דין   םוכל תנאי בטיחות נוספים לה  תנוהל זה מהווה התניה מינימאליכי    ,בהרמו
 האמור לעיל. ה יוסיפו על  דר בחוזגפוליסת ביטוח שערכתי כמופי  לוע

 

 ביצוע נוהל זה. דו על הנני מתחייב לוודא וערב לכך כי קבלנים מטעמי יקפי

 

 

______________________ _    ________ _____________ 

 חתימת הקבלן                  שם הקבלן                                  
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 ח ה'נספ
    
 

 לכבוד                                                                                             לכבוד        
 _____     סניף ______ ______ בנק                                              בע"מ  מי רקת טבריה

 _______ ______________  רחוב                                                                                100 גדוד ברקרח' 
 טבריה

 
 א.ג.נ., 

 
 בון הבנק ספים לחשלום להעברת כהוראות תש : הנדון                                      

 
שאיבת בורות   לפתיחת סתימות ביוב,עבודות    ר נינו חוזה בדבי נחתם ב  ____________  הואיל וביום 

תוכנית עבודה ו/או  (, לפי  "החוזה")להלן:    01/2022פומבי מס'    י ביוב, מכרזקוו  וי  קוני  , שטיפהשומן
תתקבלנ אם  שתתקבלנה,  עבודה,  והואמהחברהה  הזמנות  ואנו  ,  כימעוניל  החוזה    יינים  שכר  תשלום 

צעותכם, והכל על פי החוזה  מאו אלינו בו/או כל הסכומים המגיעים לנו, ככל שמגיעים לנו, ואשר יועבר 
הזמ   לוע שתפי  עבודה  שפרטיו  נות  הבנק  לחשבון  ישירות  חשבוננו,  זיכוי  באמצעות  יעשה  לנו  ימסרנה 

 מפורטים להלן,  
 

 ים ומתחייבים כדלקמן:נו מצהירך הנלפיכ                             
 

מכ  . 1 התשלומים,  כל  כי  בזת  מבקשים  מטה,  החתומים  וסואנו  מין  זכאים,    גל  אנו  להם  שהוא, 
פיפי    על  ,מהחברה ועל  שת  החוזה  העבודה  לנו,  י הזמנות  זמסרנה  באמצעות  חשבונו  יעשו  יכוי 

                                                                                                                         המפורט להלן:
              

 __________________ סוג חשבון:________ _ון:________________________ בשמס' ח

 ________________________________סימול הבנק:___________________  שם הבנק:

 ______ מס הסניף:_____________________ ________ ____________כתובת הבנק:___
 
 החשבון שפרטיו מפורטים לעיל.   להיחידים שהננו מצהירים כי הננו הבעלים  .    2
 
כי כל סכום כאמור לעיל, שיופקד בחשבוננו יחשב לכל דבר ועניין כתשלום על ידיכם    הננו מסכימים .    3

 דנו. בחתימת י אור הפקדתו  ון, וכאילו דברביום זיכוי החשב
 
בחש .4 שהוא  כל  סכום  הפקדת  על  בידיכם  שיהיה  אישור  כל  כי  מסכימים,  הנ" הננו  ישמש    ,לבוננו 

 הנקוב באישור. שבוננו ביום ופקד בחהכראיה כי הסכום האמור 
 
ה בנקאית אלא  ידוע לנו כי הנכם רשאים לבצע כל תשלום על פי החוזה לאו דווקא באמצעות העבר  .  5

 על דרך הקיזוז. ו/או   באמצעות תשלום בשיק ישירות לנו ו/או במזומן רת לרבות ך אחם בכל דרג
 
 

 בכבוד רב,                                                                                                                                    
                                                                                                                    

______________________ _ _ 
 חתימת הקבלן                                                                                                                                

 

 אישור
 

)להלן:   __________    הינו  ,נכונים וכי הבעלים של החשבון הנ"ל  ,הנ"ל  י החשבוןפרט  כי   ,לאשרהנני  
       הקבלן(.
           

 בכבוד רב,                                                                                                                                       
                                                                קהבנ                                                                                                                                           
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 נספח ו'
 

 בודות אור העית .   7

 קווי ביוב וניקוי  , שטיפהת סתימות ביוב, שאיבת בורות שומןתיחלפות ודאור עבית      7.1

י  ניקוויפה  , שטרות שומןאיבת בושלפתיחת סתימות ביוב,  עבודות    עבודות לפי מפרט זה תכלולנה
דה מאושרת מראש. הקבלן יבצע, במשך זמן חוזה  או תוכנית עבו/ במערכות הביוב על פי קריאה ו

כל עבודה מהווה    ע"י החברה.צוען ייקבעו  קפן, מקומן ומשך ביאורן, הישונות ואשר תזה, עבודות  
 הזמנת עבודה נפרדת.     ימשימה בפני עצמה ותבוצע על פ

 

   ותעודת גמר: דהת עבווהורא 7.1.1

ע הזמנת  לעבודה לאחר קבלת  יצא הקבלן  זה  חוזה  הודעה  במסגרת  ע"י  או  בכתב  בודה 
או אחד  זמן משוער לסיומה ו/אור,  ית  העבודה תכיל   בקשר ו/או בכל צורה אחרת. הזמנת 

תימתו כתעודת  ח ר המפקח את קבלת העבודה בגוף ההוראה, משמשת  ים אלה אישמנתונ 
מחובתו של הקבלן לקבל "תעודת השלמה"    גרועבאמור כדי ל  ןמה. אייגמר מתאריך החת 

 של החברה.לחוזה זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי ודרישתה  44תה בסעיף  מהחברה, כהגדר
 

    ת העבודה:ועד התחלמ 7.1.2

מתח   במסגרת  זה  הקבלן  חוזה  המפקח, ייב  ו/או  החברה  הוראת  פי  על  לעבודה  לצאת 
אישית  ב בפגישה  בע"פ  ו/או  טלפוא כתב  תקנ ו  החברה  הית.  או  בע  דחופה  העבודה  אם 

 קביעת החברה, תוך פרקי הזמן הבאים:יזומה והקבלן מתחייב לפעול לפי 
 

דחופות 7.1.3 יאמ   -  עבודות  לא  אך  מיד,  ההז  30-וחר  קבלת  לאחר  ההזמדקות  אם  נה  מנה, 
ביום בלתי    16:00עד שעה    7:00-ביום עבודה רגיל, ומ  17:00עד שעה    7:00בין  נתקבלה  

)ער חגיםרגיל  לקבלן לאחר השעה  וכו  בי שבת,  נמסרה    האמורות  17:00'(. אם ההזמנה 
או   יום  באותו  לעבודות  לצאת  הקבלן  על  יהיה  הזה,  בלילהבסעיף  זמבהמשכו  תוך  ן  , 

 יורה לו אחרת בכתב ו/או בע"פ.  א אם המפקח שעות, אל 1ל היערכות מקסימלי ש 
 

הקבלן להתחיל    ועל  בע ע"י המפקחקזמן שנהעבודות אלו תבוצענה תוך    -  תו עבודות יזומ 7.1.4
 וראה לכך בכתב ו/או בע"פ. בעבודתו לכל המאוחר תוך יום מקבלת הה

 

ייחשב   7.1.5 לתחילת העבודה  נציג  העביר א  מהשעה שהמפקחהמועד  לידי  הקבלן  ת ההזמנה 
ידי מסיאו אם   הוראה בע"פ טלפעל  ע"י  ואם  פקודת עבודה בכתב  ו/או בקשר.    ו רת  נית 

 א דיחוי, אלא אם יקבל הוראה אחרת מהמפקח.ה לל ה, עליו לבצעדן בעבול התחיל הקב
 

  קשר: 7.1.6

ן  מוש הקבלסלולריים לשיאי עיקרי לחוזה זה הינו רכישה ואחזקה של מכשירי טלפון  תנ
במכשירים אלו. המכשיר יהיה זמין בכל זמן    כל צוותיו  בלן לצייד אתועל חשבונו. על הק

עבור  בו כלשהי  עבודה  מבצע  ב  החברה,  הקבלן  יהיה  טלפון    רשותבנוסף  מס'  החברה 
כמו  לגיבוי.  זמין  נוסף  נציג    חליפי/נייד  בין  קשר  ליצור  יהיה  ניתן  הביצוע  זמן  בכל  כן 

 בתורנות וכוננות(. ך )כולל  ן למפקח ולהפהקבל
 

 מפקח.  העל פי סדר העדיפויות שייקבע ע"י החברה ו/או ת העבודות הקבלן יבצע א 7.1.7
צע עבודה דחופה יותר, על הקבלן  ש לבהמפקח קבע שיוסוימת  מאם הקבלן החל בעבודה  

שה העבודה  את  להוראות  להפסיק  בהתאם  יותר,  הדחופה  העבודה  את  ולבצע  בה  חל 
   ו מהמפקח. חברה ו/אשות שיקבל מההחד

 

 ונזקים:     פגיעות 7.1.8

ה בו  ובמקרה  גשם  המי  כי  וראה  העבודה  לביצוע  ניגש  גרמו  א/קבלן  שפרצו  ביוב  המי  ו 
  פרטי, על הקבלן להודיע על כך מיד למפקח לפני תחילת  ני אום לרכוש עירו ת, נזקיולתאונ 

ל פרט  בעבודתו  להתחיל  לקבלן  אסור  אלה  במקרים  בעבודתו.  המים  אזור  שאיבת 
 ספות. לה, למניעת תאונות נוהתק
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 עות עבודה: ש 7.1.9

                                                                                                  שעות עבודה רגילות:   -

ובערבי חג וערבי    17:00עד שעה    07:00בימי חול משעה  שעות עבודה רגילות:   *  
 . 16:00ה  עד שע  07:00בת, משעה ש

עבור * בשעות  תשלום  בלת   עבודה  בשכר  עבודה  כלול  וחג(,  )שבת  רגילות  י 
 ם לכתב הכמויות. אהחודשי בהת

   חגים ושבתות, כלולה בשכר החודשי.   , כוללביובת ברשת הנניווכו תורניות *  
 

 עבודות לילה:   -

דרישת *   עפ"י  הצורך  ו/א   לפי  והחברה  המשהמפקח  מבח ו  ו/או  תנאיטרה    ינת 
 דות לילה כלול בשכר החודשי. הביצוע. התשלום בגין עבו

 

 בד תשלום, מלילהלדה בלתי שגרתית ו/או עבודה ב ולא תשולם לקבלן כל תוספת בגין עב 7.1.10
 ה מיוחדת המוגדרת בכתב הכמויות. ן עבודבגי

 

     חומרים שיסופקו על ידי הקבלן: 7.1.11

את יספק  ה  הקבלן  וכן  העזר  הדר ציוד  חומרי  לביומפעיליו  העבודה  ושים  והשלמת  צוע 
משאבותבהתאם   לרבות  הציוד  כל  את  הצורך  לפי  יפעיל  הקבלן  החוזה.    , לתנאי 

 קומפרסורים, טרקטורים וכו'.
 

    גשם:או מי כים  זרימת שפסקת הפ 7.2

לם, הקבלן יבצע  בכל מקרה בו ביצוע העבודה דורש הפסקת זרימת הביוב בקו בודד ו/או באזור ש
 בה כנדרש.  השאי את

 

כךה        רציפה  שאיבה  יבצע  וידאג    קבלן  העבודה  באתר  לריקון  ידאג  לחלוטין,  תפסק  שהזרימה 
 מתאים.   לשילוט 

 

השאיבה         היד  ,בזמן  לשלאג  פגיעה    המדרכה מות  קבלן  כל  לקדמותו.  בשטח  המצב  ולהחזרת 
                                                              חשבון הקבלן.     במדרכת אספלט ו/או מדרכה מרוצפת תתוקן על  

 

 או נזקים.   /למניעת מטרדים ו הטיפול ושאיבת המים תבוצע מיידית ע"י הקבלן      
 

   יזומה:  ודהבעב

ת העבודה, באחריות הקבלן להודיע בשני עיתונים יומיים ובעיתון מקומי שבעה ימים  ני תחיללפ
באזור, סגירת הרחוב  ות וסגירת המעבר לכלי רכב צוע עבודשבונו, על ביעל חני תחילת העבודה, לפ

 תחילת ביצוע העבודות.    שעות לפני 48תתבצע, על ידי הקבלן, לפחות 
תח שעו  48  תלפחו לפני  בסמוך  ביצוע    ילתת  מודעות  חשבונו,  על  ויתלה,  יכין  הקבלן  העבודות, 

מוע את  המפרטות  העבודה  העבלאתר  וסיום  תחילת  שיי ודה  ד  לתנ והרחובות  כן,  סגרו  כמו  ועה, 
הקבלן   הקבלן  יעביר  ע"י  הודעה  תינתן  העבודה  ביום  האינטרנט.  באמצעות  אמצעות  בהודעה 

ה תכלול גם את המועד המשוער לחידוש  , ההודע ועהתופסק התנבו  זור  אהודעות ברמקול, בכל ה
    הקבלן בלבד.יות ור לעיל יהיה באחרהתנועה ברחוב הנ"ל. כל נזק בגין אי ביצוע האמ

 
   חות:ציוד בטיחותי וציוד בטי     7.3

ציו זה,  מפרט  פי  על  עבודותיו,  בכל  ויפעיל  יצטייד  בהתא  דהקבלן  בטיחות,  וציוד    ם בטיחותי 
הבטיחותראולהו לכוב   ת  האביזרים  התאם  הכלים,  הלבוש,  פרטי  כולל  הבטיחותי  הציוד  דין.  ל 

אחר העלול להימצא    וכל רכושם, כלי הרכב  ושבית שלום עובדיו, התוהמתקנים הדרושים להבטח
                                                                                           אתר העבודה, בהתאם לנדרש בחוק ובתקנות הבטיחות.             בסמוך ל

זונעלים, מגפים, לבוציוד הבטיחות יכלול, בין היתר, בגדי עבודה,   סים  יחות, פנהר, גדרות בטש 
אמצע  סולמות,  הבטיחות  מהבהבים,  חוק  ידי  על  כנדרש  וכד'  משיכה  חבלי  חגורות,  דיפון,  י 

 . הוראות המפקח, המשטרה והחברהו
 הוראות החברה והמפקח ובהתאם להוראות הדין.ט עפ"י  ילויצטייד בשלן  הקב

  ת הוראותברה ולקיים אם החנה על הבטיחות מטעהקבלן מתחייב לבצע את ההוראות של הממו
   הדין.  

 בסעיפי המכרז ולא ישולם בנפרד.  ויוד בטיחותי יכלל אספקה ושימוש בצ 
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אים לתקן הבטיחות של  בודה, יתהעד  לביצוע  יווכל צ  י, כלי עבודה, רתכות, משחזותת ציוד בטיחו
 משרד העבודה.   

 
 נוהלי עבודה:        7.4

 המפקח.  ע על ידימתואם שייקב פגשלן יתייצב במקום מהקב -חובת התייצבות  7.4.1

  ודה ובמהלך העבודה עם מדי התאגיד. עלות המדים תהיה על חשבון העובדים יופיעו לעב  7.4.2
 הקבלן. 

 

 ד על חשבון הקבלן. ות התאגיחיד  עפ"י הנגיי התאט שולטו בשליהביוביות   7.4.3
 

,  חזרת השטח לקדמותוהקבלן לא יעזוב את אתר העבודה עד להשלמת סגירת האתר וה 7.4.5
 פת המקום.ולת ושטי ולל פינוי פסכ

 

 עבודות דחופות  בהתאם להנחיות והחלטות המפקח.  יבוצעו  בשבת וחג 7.4.6

ייהקבלן   7.4.7 יום  עבודה  יומן  למילוי  ויודאג  יומניצרמי  את  כחה   ף  נפרד עבודה  בלתי  לק 
ברשת הביוב    מהחשבון החודשי, ביומן יפורטו בין השאר בעיות המחייבות טיפול מיוחד 

 וחו מיידית ורים ידו, ליקויים חמ ריתהציבו
 
 עבודות:  פרוט ה      7.5

 עבודות האחזקה השוטפת, של קווי הביוב, כוללות :

 חת סתימות בקווי הביוב.יפת 7.5.1

 ם. קווי תשטיפ 7.5.2

 )תאים(. ותניקוי שוח 7.5.3

 אופציה. -ניקוי קולטני ניקוז   7.5.4

 אחזקת מערכות הביוב.  7.5.5

 אחזקת מערכות הניקוז   7.5.6

 חינוך וגני ילדים.   ל מוסדות ות הרשות כולוסדמערכות הביוב של מ אחזקת  7.5.7

 דיקות במערכת הביוב והניקוז. ליווי ב 7.5.8

 אופציה לביצוע עבודות צילום 7.5.9

 רים. אחרמים וול בתקלות, הנגרמות על ידי ג פטי 7.5.10

 בי מזג אוויר, כולל מזג אוויר סוער וחירום. ת בכל מצרומתן ש 7.5.11

 עבודות למניעת זיהום, בכל ימות השנה.  7.5.12
 

 עבודות אחזקה:  7.6

י הקיים. לא תשולם לקבלן  וב, באופן שוטף, במצבה הפיזערכת הבין יתחזק את מקבלה 7.6.1
אחזקה   עבודות  ביצוע  בגין  תוספת  ושאיבומכל  שטיפות  לרבות  סוג,  ם  ניבמתק  תכל 

ח, בכל עת, זרימה תקינה של הביוב במערכת. המפקח ייקבע אם יש יו להבטיעל פגומים ו
תיקון   בעבודות  בצורך  לאחר  המערכת,  ובדיקשל  המערכת,  מקרה,ת  יבטיח    כל  הקבלן 

 ינה, עד לביצוע עבודות התיקון. את הזרימה התק 
 

במסגר 7.6.2 הכלולות  העבודות,  ש  תבכל  עבודות  יבצע  הקבלן  ואהחוזה,  בתוך  נייבה  קוי 
ידי המשרד לאיכות  כות הביוערמ על  פינוי פסולת מאושר  פינוי פסולת, לאתר  ב, לרבות 

הדבר מק  הסביבה.  של  שאיבה  סופלטיכולל  בורות  תעל ם,  וכו'.   גים,  רקב  בורות  ות, 
האחהשאיב במחיר  כלולה  והתמורה  חשבונו  ועל  הקבלן  ידי  על  יבוצעו  שבכתב זות  קה 

 הכמויות. 
 

, בקשר לתקלות בצנרת מים וביוב, הנובעות  ן קריאותגיל תוספת, בכ   לקבלן  לא תשולם 7.6.3
 מכל סיבה שהיא, או מתקלות שברשות הפרט. 
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 : בדיקת מערכת ביוב 7.6.4

תוכנית עבודה יזומה    פי הוראות המפקח, או על פי   תתבצע עלדיקת המערכת  ב 7.6.4.1
מער בדיקת  וסגירתם,  מכסים  פתיחת  ופנימית.   כותכלול  חיצונית  הביוב,  ת 

 כתב הכמויות.אחזקה שבה לולה במחירכ  תמורהה
 

מערכת  7.6.4.2 בדיקת  לצורך  עבודה,  צוותי  עת,  בכל  החברה,  לרשות  יעמיד    הקבלן 
 הכמויות. ה שבכתב במחיר האחזק ולההביוב. התמורה כל

 

  ן יותו את כל המערכות שפורטו לעיל, אשר בהם יידרש לתחזק, באופהקבלן יקבל לאחר 7.6.5
 . לןמפרט זה להב פורט משוטף, את קווי הביוב, לפי ה 

 

 סתימות בקווי ביוב:  פתיחת 7.6.6

 העבודות שיבוצעו יכללו:

תא 7.6.6.1 שאיבת  רשת,  או  מכסה  וסגירת  הספתיחה  הקטע  שטיפת  וניקוי    תוםים, 
השתי   הסתום.השוחות  לקטע  לפחות,  ידי    סמוכות,  על  תתבצע  העבודה 

נוי  י דנית. העבודה תכלול שאיבה ופיביוביות משולבות, מכונת לחץ או עבודה  
והנוזלפסה ניקוי אתר העבודה. העבודה תבוצע בכל קוטר של  , לרבות  יםולת 

וב שוחה  או  צינור  של  סוג  בכל  צינור  צינור,  של  עומק  הקבלן  או  כל  שוחה. 
 חול, שבתות וחגים ובכל שעות היממה. בצע עבודות אלו, בכל ימות המתחייב ל

 

הס 7.6.6.2 פתיחת  לצורך  החודתהתמורה,  במחיר  כלולה  תהיה  עבשימות,  כל    ורי, 
 ימות שתידרש באזור ובכל עת.פתיחת סתל כמות ש

 

 ניקוי שוחות:  7.6.7

שוטף, 7.6.7.1 באופן  יבוצעו  ביוב,  שוחות  או  ניקוי  הקבלן  הוראות  עפ  באחריות  "י 
נוי מוצקים, חיתוך שורשים, בכל סוג  ול שאיבת נוזלים, ניקוי ופיפקח ויכל המ

מפסו שוחות  ניקוי  הרל וגודל,  של  יסודי  ניקוי  ושמנים,  ושת  כסים  המתות 
הסביבה.   הפסולת,  ק  וסילו לאיכות  המשרד  ידי  על  מאושר  פסולת  לאתר 

עות  וחגים, בכל ש ות  כל ימות החול, שבתהקבלן מתחייב לבצע עבודות אלו, ב
 ה. היממ

 

הש 7.6.7.2 ניקוי  לצורך  כמות  התמורה,  כל  עבור  החודשי,  במחיר  כלולה  תהא  וחות, 
 קופת ההסכם.ת שתידרש, לאורך 

 

 : אופציהה  מסגרתבניקוי קולטנים  7.6.8
 

אופציייק ככל מת  קולטנים.  ניקוי  לעבודות  הקבלן  את  להפעיל  למזמינה  השמורה  ה 
 הבאות: את העבודות  בצעציה זו על הקבלן לשתממש המזמינה אופ

 

הג 7.6.8.1 מי  קולטני  את  ינקה  הכבישים,  הקבלן  לאורך  הרשתות  את  לרבות  שם, 
ולאור והרחובות  ע  ך המדרכות  בעיר, כך שבכל  קולטנים  ה  יהיו  תאיי התנועה 

ומוכנייינק הקולטנים,  ם  של  המתוכנן,  השנתי  הניקיון  הגשם.  מי  לקליטת  ם 
 קה.המפורט, כלול במחיר האחז 

 

יפנה,   7.6.8.2 שיידרש,    בכלהקבלן  זרעת  בעליגופים  או  ו/או  פסולת  ו/או  חיים,   ים 
שבכתב  האחזקה  במחיר  כלולה  לכך  התמורה  הקולטנים.  /    מתוך  הכמויות 

 מחירון. 
 

יפ 7.6.8.3 באעהקבלן  עלופל,  יזום,  תוכניתפ  ן  הקולטנים,    י  כל  את  לנקות  עבודה, 
ויסיים את  שבאזור שבאחזקתו, להכנה לחודשי החורף, החל מחודש   אוגוסט 

 טובר, בכל שנה. חודש אוקהעבודות, עד כל 
 

יגיש 7.6.8.4 עד  הקבלן  עבודה מפורטת, בקשר    1,  תוכנית  שנה,  בכל  אוגוסט,  בחודש 
במל קולטן,  כל  ינקה  שבהם  ש אועדים  לטיפ נמזור  לו  לאישורולסר  של    , 

 המפקח. 
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לניקיון   7.6.8.5 מאחריותו  הקבלן  את  ישחרר  לא  מתוכנן,  באופן  הקולטנים,  ניקוי 
 הקולטנים בכל עת. 

 

ידווח, בהק 7.6.8.6 שבוע,בלן  להכנה    כל  הניקוי  התקדמות  במהלך חודשי  על  לחורף, 
עבוד  תוכנית  ויציג  הקולטנים  ניקוי  להמשך    העבודות  המיועדת  שבועית 

 המפקח.  ש על ידיראית תאושר מכנ . התויהניקו
 

מכונת   7.6.8.7 באמצעות  קולטנים,  שבתוך  יבשה,  פסולת  של  שאיבה  יבצע  הקבלן 
זו,  שאיבה מ ידי  לאתר פס  ות את הפסולתלפנתאימה לעבודה  ולת מאושר על 

 כות הסביבה. המשרד לאי
 

מ 7.6.8.8 ופינוי  ניקוי  נוזלים,  שאיבת  הקולטנים,  מכל  וניקוי  שורשים,  חיתוך  צקים, 
ושמנים, ניקוי יסודי של הרשתות והמכסים    ם מפסולתניניקוי קולט,  וגודל  סוג

הקבלן    בה.המשרד לאיכות הסביוסילוק הפסולת לאתר פסולת מאושר על ידי  
לבצע עמתחיי הגב  ובימי  עת  בכל  אלו,  ניקוי  בודות  לבצע  שם מתחייב הקבלן 

ע צוותי  ידי  על  סתומים,  באזוב קולטנים  מקום  בכל  מתוגברים,  ן  שנית  רודה 
 ות באזור.ניעת הצפ למלאחריותו, 

 

ולא תשולם לקבלן   7.6.8.9 לניקוי הקולטנים, תהא כלולה במחיר האחזקה  התמורה 
 ניקוי מספר פעמים בכל שנה.  דרש לבצעים, גם אם יילטנן ביצוע ניקוי הקובגי

 

 שטיפת קווים )קטעים(:  7.7

ק 7.7.1 שטיפת  יבצע  הקבלן  האופציה,  לאחרי ו במסגרת  שיועמד  באזור  ביוב,  ע ווי  פי  ל  תו, 
שתיעבתוכנית   המפקח.  ודה,  ידי  על  ותאושר  מראש  שתוכן  התאגיד  ע"י  לקבלן  מסר 

כל את  לשטוף  מתחייב  לפחו  הקבלן  הביוב,  פ קווי  בשלושת  אחת  ע  עם  פי  שנים,  ל 
 התוכניות הנ"ל. 

 

אופן סדיר, את בישטוף את קווי הביוב, להסדרת זרימה סדירה של הביוב וינקז,    הקבלן 7.7.2
 המים, בכל עת. 

 

על,  קווי הביובת  שטיפ 7.7.3 )ביוביות(,    תבוצע  ,   נפרדותידי הקבלן, באמצעות מכונות שטיפה 
עומק שיידרש   וטר, בכלבקווים בכל קם,  צע בכל סוגי הקוויכמוגדר להלן.  השטיפה תבו 

המשרד   וי השוחות לאורך הקו ופינוי הפסולת לאתר פסולת מאושר על ידיויכלול את ניק
 לאיכות הסביבה. 

 

ווי הביוב, יבצע הקבלן שטיפה של קו הביוב,  באחד מק   ת,סתימה חוזרה  שתתגל  במקרה 7.7.4
 בנוסף לשטיפה השנתית המתוכננת.

 

וך  לן יידרש לבצע שטיפת קו, בתעול, הקב הביוב או התיוי  שתתגלה סתימה בקו  במקרה 7.7.5
 שעה מקבלת ההודעה מהמפקח.

 

מהווה 7.7.6 הקווים,  לשטיפת  במחירון  עבודות,  להגדרה  בהתאם  תקופת  ך  לאור  ,אופציה 
 ות. שרההתק

 

בסעיף  שטי 7.7.7 כמפורט  הביוב,  קווי  של    7.7פת  שטיפה  לבצע  מתחייב  הקבלן  בנוסף  לעיל, 
 אחת לחודש.ן, ביוב, באופן מתוכנ קווי ה

 

קטע הצינור בתא, לפני קטע העבודה, הצבת מחסום  בודה תבוצע בשיטה של חסימת  הע 7.7.8
העיבוד משיכת  ,בתחתית  בלחץ,  הצנרת  של  הח  שטיפה  המשקעים  ולכל  שומנים,  וה, 

 שיצטברו בתא הביקורת ושאיבה לתוך המיכל.   
 

 חל איסור לרדת לתאי הביקורת.  

עב הצנרת  כל  ניקוי  שאיביבוודות  ע"י  הצעו  מתאי  לתאה  לרדת  שיש  במקרה    ביקורת. 
ל כך למפקח לפעול לפי  עביקורת, להוצאת אבנים גדולות או תיקונים, על הקבלן להודיע  

כלל והוראות  חוהבטי  יכל  יובההדת  הוא  ין,  ובבטיחות,  בזהירות  העבודות  ביצוע  כי  ר 
 הקבלן: באחריותו המלאה, הבלעדית והמוחלטת של 

 

 את הגזים. פוח להוצהתא והכנסת מ ור איוור    -

 ביב ושילוט. גידור התא מס   -
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לקבל   - וצינור  מסכה  עם  הביקורת  לתא  ירד  מצו  תהעובד  כשהוא  חיצון,  יד  אויר 
 . יכהה וכבל משהצלורת  גבח

 

 בכל ירידה לתא ביקורת, חובה שיהיו בחוץ יותר משני עובדים נוספים.    -

 ראה או אזהרה.לא כל התקת העבודה, ללהפסוראות אלו, תגרום אי ציות לה    -
 

ניק הנהבעבודת  ייסע  ושומנים,  שפכים  משקעים,  יתמלא  המיכל  כאשר  הצנרת,  עם   ג וי 
לת אישור חתום מהאתר, דאג לקבוי  את התכולהקן  ירו  ,המכלית לאתר שפיכה מורשה

 המאשר את ריקון תוכן המיכל באתר. 

הריקון של    ת אישוריקבלן להציג א על הלחברה / למזמין,    בסוף החודש, בהגשת החשבון
מ  באתר  ייחשבהמכלית,  והדבר  העבודה,  ביצוע  כאי  כמוה  האישורים,  הצגת  אי   ורשה. 

   להפרה יסודית של חוזה זה.  

לות  תיחת סתימך פלצור יינתן השרות  ביוב,  ו/או המפקח,  שעות    24פי קריאות החברה 
לפתיח  קריאה  הקבלן  קיבל  עליביממה.  חובה  סתימה,  לע ת  מיו  ולטפל  בקריאהנות  , ד 

מ לשם  שביכולתו  כל  מי  לעשות  מזרימת  כתוצאה  השטח  וזיהום  סביבתי  מפגע  ניעת 
שהמפגע  מוחלט    דואח עד לוויהשטאת    בלתאי הביקורת. הקבלן לא יעזו  השופכין מחוץ

 הוסר במלואו והשטח נקי. 

 הקבלן יהיה זמין ובקשר מתמיד עם התאגיד. 

א טיפבקטעים  ביצע  הקבלן  מ שר  שטיפהול  ל ,  ניקוי  ו  ונע,  הקבלן  זרימה    90%-מתחייב 
 חלקה של הביוב בצנרת. 

 

להחזיר   עליו  כי  בחשבון  לקחת  הקבלן  הובלתאעל  כולל  לקדמותו,  השטח  ודפים  ע  ת 
    יכה, וזאת ללא כל תשלום נוסף.פר ש פסולת לאתו

 
 טיפול מפגעים במערכת הביוב:    7.7.9

שברים בצינורות, אטמים בנייה,    , חול, פסולתיתר: לכלוךלו מפגעים, הכוללים בין היתג
בצורה)גו שהונחו  קווים  הצינורות,  לתוך  המחברים  מן  הבולטים  ופגמים    מיות(  עקומה 

יהיה חייב לטפל בכל הקשור בניקוי הקווים    בלןלתקנם, הקפקח יש  מהאחרים, שלדעת  
שיבו עבודות התיקון/החלפה  לשבוליווי  ע"י קבלן האחזקה,  רצונוצעו  של   יעות  המלאה 

 מחדש של קטע הקו ו/או והתא בקרה. ודות יכללו: ניקוי ושטיפה פקח. העבהמ
 

 קרה לביוב: בעבודות אחזקת תאי    7.7.10

 י תוכניות קיימות והוראות המפקח. פ ה לר התא יעש איתו -  הראיתור תא הבק  -
 

וסי   - התא  וגילוי  איתור  כוללת  במהעבודה  המכסה.  מעל  האספלט  הצורך  לוק  ידת 
ישתמש   להקבלן  מכשירים  במכשיר  ו/או  מתכות  להיות גילוי  החייבים  אחרים, 

 ברשותו. 
 

  , מיםהלכלוך, ההוצאת    תליבצע ניקוי התא, עבודה הכול  ניקוי כללי של התא: הקבלן   -
 הבוץ וכל דבר שאינו שייך לתא.

 

 ילוק פסולת מאושר.הקבלן יסלק את הלכלוך והפסולת לאתר ס    -
 

 ת: שאיבו 7.8

מנים, מי ביוב, מי גשם וכו'(. השאיבה  מים, מי שופכין, שומנים ושנוזלים )כוללת שאיבת  העבודה  
סופגי בורות  מתוך  שהואם תבוצע  בור  כל  או  רקב  בורות  מ  ,,  מרלרבות  בתים, םתפיקלטים,   ,

שבא  המוניציפלי  השטח  ברחבי  מקום  בכל  נוזלים,  הצטברות  אגמי  החברה.   חצרות,  חריות 
יי למכליהנוזלים  אשאבו  מותאמים,  לקולטנ ם  יר ו  המכלים  לשוחות.  ו/או  פסולת  ים  באתר  וקנו 

 מאושר על ידי המשרד לאיכות הסביבה. 
 

 לתגובה:  ן פרקי זמ 7.9

מקבלת ההודעה ע"י החברה ו/או מהמפקח    שעהתוך חצי    העבודה,  רהקבלן יתייצב, באת 7.9.1
שעות בכל  עבודה,  של  סוג  כל  עבור  שבתות    וזאת  חול,  בימי  לא  היממה,  עמד וחגים. 

בד רהקבלן  דעתרישות,  שיקול  עפ"י  המפקח,  בשיעור  שאי  הקבלן,  את  לחייב  הבלעדי  ו 
  איחור, ביחס לסכום החודשי. תהפיצוי, המוסכם, עבור כל שע
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יימ 7.9.2 לקבלןאם  מסרו  כל  ס ,  את  לבצע  הקבלן  מתחייב  זמן,  פרק  באותו  קריאות,  פר 
 הלן:תייצבות שלתר העבודה, בהתאם ללוח הההעבודות בו זמנית, בא

 

הזמן וההתייצבות,  משך  יאה קר מס'
 ירוע למקום הא

 עד חצי שעה  לקריאה ראשונה.  .1

  1נה מהאתר בסעיף ו לקריאה שניה, לאתר ש .2
 ה  עשעד  לעיל. 

, לאתר שונה מהאתר בסעיף  תישילקריאה של .3
 עד שעה וחצי  לעיל.   2-ו 1

אתרים שונים מהאתרים  לכל קריאה נוספת, ל .4
 ד שעתייםע . 1-3פים בסעי

 

יימסרוא מ   ם  יותר  ב   4-לקבלן,  עבודה קריאות  צוותי  להוסיף  הקבלן  מתחייב  זמנית,  ו 
על   נוספים,  יסטה  פוציוד  לא  מקרה  ובכל  הצורך  מביק הי  העבוד בלן  נוספות,  ה ות  צוע 

 משעתיים וחצי, מרגע קבלת הדרישות. 
 

יזומה ע"י המפקח או החב 7.9.3 מפקח, בפרק  "פ דרישת הרה, חייב הקבלן להתייצב עעבודה 
עדז של  א  24  מן  ההודעה.  מקבלת  רשאי  שעות,  ההגעה,  בדרישות  הקבלן  עמד  לא  ם 

 . יודש לסכום הח  י" ביחסוצבלעדי, לחייב את הקבלן ב"פיה המפקח, עפ"י שיקול דעתו 
 

 כוח אדם:  7.10

העבודה ובכל מקרה לא    עובדים בצוות העבודה, יהיו לפי הנחיות משרד    -צוותי עבודה    7.10.1
 . ד מקצועיים, נהג ועובעובד 2-ת מ יפח

 

קבו 7.10.2 באופן  יעסיק,  תושב הקבלן  עבודה  מנהל  השנה,  כל  לאורך  היממה,  שעות  בכל  ע, 
עד  אהסביבה,   מגוריו  מקום  מ   15שר  טבריעהק"מ  ע יר  מוסמך  יה  העבודה, דל  משרד  י 

ויהיה בקשר מתמיד עם החברה והמפקח, ל צורך תאום וקבלת  אשר ינהל את העבודות 
יההודעות.   כן,  מנה כמו  אחראי  העבודהיה  הנדרשים    ל  הבטיחות  סדרי  לביצוע  על 

ה שעות  כל  במשך  בשטח,  נוכח  יהיה  העבודה  מנהל  ספק,  עהעבודות.  הסר  למען  בודה. 
וכח באתר העבודה, יהווה הדבר הפרה יסודית בהסכם, ניה  ודה לא יהנהל העבמובמידה  

 פסקת ההתקשרות. אשר תגרור קנסות לרבות ה 
 

יע  7.10.3 צוותי  הקבלן  מיומנימיד  ושוטף    ם, במספרעבודה  לביצוע תקין  העבודות,  הנדרש  של 
   לפי דרישה וצרכי החברה.  

 

גוד  7.10.3.1 או  הצוותים  הקב  למספר  ע"י  המועסקים  ישתנהןלהצוותים,  בהתאם    , 
עובדיו,  ושימלמ צוותי  את  להתאים  חייב  יהיה  הקבלן  הקבלן.  על  שיוטלו  ת 

ולעומס  ב  לקצב  לעמוד  מנת  על  ההעבודות,  מועדי  ודרישו כל  החברה  ביצוע  ת 
 י, בגין השינוי בכמות צוותי העבודה. ולא ישולם לקבלן פיצוי כספ 

 

בע  7.10.3.2 יהיו  הביוביות,  רלנהגי  היי  לסוג  מתאים  נהיגה  ובעל רשיון  ניסיון  כב  י 
 שנים לפחות, בסוג העבודה הנדרש.  3י של ועקצמ

 

ד 7.10.3.3 לשיקול  רשאי, בהתאם  יהיה  על הרהמפקח  להורות  של עתו הבלעדי,  חקתו 
קבלן ירחיק את העובד  ינו מתאים לביצוע העבודה והלדעתו, אל עובד, אשר  כ

   מביצוע כל עבודה עבור החברה.  
 
 

 הקבלן:  ציוד 7.10.4

עבודות, נשוא חוזה זה, ברשת  ה  כל רש לביצוע  יוד הנדצ הקבלן יעמיד, את כל ה 7.10.4.1
מתחייב   הקבלן  נוספת.  כספית  תמורה  ללא  כמתואר  הביוב,  ציוד,  להפעיל 

 בכל עת. עבודות שיימסרו לו לביצוע, היקפי ה  שיידרשו לפי , בכמויותלהלן
 

 סוגי הציוד, העיקריים: 

 :  להלןרט ווד המפהציתם  ברשו בבעלותם או ,מציעים שבמועד הגשת ההצעות
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צ - וכיוון  וםיל ניידת  שיפוע  מד  מטרים,  מד  כולל  ותיעול,  ביוב  למערכת  ת מעלו   360, 
הרוועינית   התקדמות  היקף  כל  סביב  מ,  בוטלהסתכלות  ציל לרבות  ידנית   וםערכת 

 גבלים. לשימוש במקומות מו

  ומעלה  2018ביובית מסוג ביובית משולבת, משנת ייצור  2 -

   העל ומ  2018ור שנת ייצמלחץ,    ביתביומסוג ביובית  2 -

 . ומעלה 2018קו"ב, משנת ייצור   15משאית שאיבה גדולה,   1 -

                   ך.          מכשיר איתורן או פוינטר או שווה ערם בית קייבכל ביו -
 קום מדויק ורציף של הביובית מחב' איתורן או פונטר(. )לקבלת מי        

 . יוביתמז"ח לכל בומד מים  -

 ב. במערכת ביוי גזים ו שור לגילכמ -

 קקים לסתימת קווים, בכל הקטרים. פ -

 חליפות ביוב.  -

 מגפיים.  -

 פנסים.  -

   .יםים זוהרודאפ -

 צורף. ח הבטיחות המציוד מגן אישי וצוותי לפי נספ -

 בטיחות לעבודות בכבישים. ודצי -

 מערכות חיצוניות, להזרמת אוויר לשוחות הביוב. 1 -

 לפחות.  ש,ק"מ  250ה של , בספיקםת שפכיאיבלש ,6ר " ידות, בקוטימשאבות נ 1 -

 פחות. מק"ש, ל 200, לשאיבת שפכים, בספיקה של 4משאבות ניידות, בקוטר "  1 -

 א, לפחות. "מ  400לל של ים, באורך כו, לביצוע מעקפ8צנרת, בקוטר "  -

 מ"א, לפחות.  400, לביצוע מעקפים, באורך כולל של 6" צנרת, בקוטר  -

 ת. חולפמ"א,  400 כולל של באורך ים,עקפצוע מ , לבי4טר " וצנרת, בק -

 ב. ך שורשים, בתוך צנרת הביוב ו/או שוחות הביוציוד לניקוי וחיתו -

 מיוחדות לניקוי קווים, בכל הקטרים. דיזות  -

 לביצוע עבודות שאיבה.  ה,יוד נלווגנרטור וצ 1 -

 מ"א לפחות. 100נור לחץ " ¾ רזרבי לביובית באורך של  צי -

 חות.  לפ  מ"א 100 ורך שלבא בית לביו רזרבי  1ץ "חצינור ל -
 שקיות מתאימות לאיסוף הנלווים.      -

 

 ומעלה:  8201ביוביות לחץ, משנת ייצור  7.6.1.1

 דקה. ליטר ל 250וספיקה של אטמוספרות  120-140בת מים, ללחץ שאמ -

 "ק, לשימוש משאבת המים. מ  8ל מיכל מים, בנפח ש -
 

 ומעלה:  8201שנת ייצור מאטמוספרות(,  250ביובית לחץ גבוה ) 7.6.1.2

 ליטר לדקה.  250ה של וספרות וספיק טמא 120-140חץ ים, לל מ תמשאב -

 מים.ה מ"ק, לשימוש משאבת 20מיכל מים, בנפח של  -
 

 ומעלה:  8201צור  משנת יי ה ערך מאושר,ביובית מסוג קומבי, או שוו  7.6.1.3

ליטר לדקה, מיכל    600אטמוספרות וספיקה של    260ללחץ    ם, מי  משאבת -
  העומד,  תדווחת קווים מית פתיחומי למש  ל', ייחודי   18,000ח של  פמים, בנ 

  משאבת,  מנוף  עם  הביוב   לקו  המוכנס,  Φ1¼  פתיחה  צינור ,  גבוה  ץבלח
  360  לש  בהספק  , מנוע  בעזרת  מונעת  הגבוהים  ובלחצים  בספיקות  ץלחה
 . היממה שעות בכל, ס"כ
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 ציוד נלווה: 7.6.1.4

  6, "4, "3, "2טרים "קמשאבות טבולות או נגררות, בעלות פתחי יניקה ב -
 מ', תואם לקטרים. 10ה  מ' ויניק 200ל ש אורך סניקהינור בצ תוללוהכ

 
לצורך   120צנרת   - נלווים,  ואביזרים  סוגי  ה  מ"א  לכל  בלחץ,  מים  זרקת 

 ת. הצינורו
 
הציוד - שורשים,הדרוש,    כל  וחיתוך  או    וךבת  לניקוי  הביוב  צינורות 

 שוחות ביוב. 
 
  א יהיו ל  המקר  יהיו בכל עת חדשים ובכל  הביוביות, הציוד והאביזרים, -

 שיון הרכב. י עד שנת הדגם הרשומה בר שנים, ממו 5-מ תרבשימוש יו
  

-  

 

  דעתו הבלעדי,ריט ציוד, שאינו מתאים, לפי שיקול  המפקח רשאי לפסול כל פ 7.10.4.2
אים אחר תחתיו, ללא תמורה כספית  מתחייב לספק מיידית ציוד מתוהקבלן  

 נוספת. 
 

צ 7.10.4.3 כל  את  יספק  וישתמיהקבלן  עבודה  לכל  הבטיחות,  לב  שוד  טיחות  בו, 
ובדיו. הציוד יכלול את כל הפריטים הדרושים להבטחת בטיחות  וע ם  ביהתוש

במדר כבכבישים,  הדין.  להוראות  בהתאם  ובחצרות  יספק  כות  כן,  הקבלן  מו 
יוב מאווררים, חגורות בטיחות, מסכות וציוד  הציוד לעבודה בתוך כוכי הב   את

רעילים, גזים  זוהרות,    נגד  גופיות  אזהרה,  וסכ שלטי  קסדפפות  ,  ותרבלים, 
 פיים וכו'. מג

 

 הקבלן יחזיק ציוד עזרה ראשונה, בכל רכב ביובית )משאית(. 7.10.4.4
 

 ערך הקשר: מ 7.10.4.5

קב 7.10.4.5.1 קשר  מערך  יקיים  משרד הקבלן  בין  אח וע,  וכל  מצוותי  ו  ד 
 החברה והפיקוח, בכל שעות היממה.  העבודה ובין נציגי

 

קשר, 7.10.4.5.2 ובו  משרד  יהיה  ויעמי  לקבלן  המזמין   / לתאגיד    ד מחובר 
ודעות, כולל עובד נוסף לגיבוי וטלפון  הה ת  בלר קבוע, לקאיש קש

 ונייד נוסף לגיבוי.  
 

הקבלן, 7.10.4.5.3 העבודה    משרד  בשעות  מאויש  משעה  7:00-20:00יהיה   .
ה  20:00 נציועד  הקבלן  ימנה  למחרת,  את  בוקר  יקבל  אשר  ג, 

המוקד  הודעות  את  יקבל  הקבלן  מהחברה.  משעת   ,ההודעות 
ועד החג  או  השבת  מ  7:00לשעה    כניסת  או  ה   איוצלמחרת  שבת 

 החג. 
 

זמינים   7.10.4.5.4 סלולרי  טלפון  מכשירי  קשר,  מכשיר  יותקן  רכב,  בכל 
 בודות. קינים, לצורך קבלת הודעות לביצוע עות

 

תקלבמקר 7.10.4.5.5 של  הקה  לצוותי  הודעות  יועברו  במכשירי  ה,  בלן, 
 תקלות. ההקשר, בתדר החברה, לצורך הגעה ופתרון מהיר של 

 

 אחריות הקבלן: 7.10.5

ל  הקבלן האחראי  כל  ת  ותוד עבביצוע  לפי  בכתב יהנדרשות,  הנדרשות  העבודה  אור 
ים, ת ומספר הפעמאינו רשאי להגביל את מספר העבודו הכמויות ועל ידי המפקח.  הקבלן

עבודה, לאשהגי לאותו אתר  יהיה    ע הקבלן  נוסף. הקבלן  כספי  בפיצוי  יזכה את הקבלן 
המפקח  )  רות זהעבודות החות מספר  אבודה ויעשה את המירב, לצמצם  עאחראי לטיב ה

שנבעה   חוזרת,  עבודה  בגין  חוזרת.  עבודה  לבצע  הקבלן  את  לחייב  של רשאי  מרשלנות 
החבר  רשאית  תהא  מהתשל הקבלן,  לקזז  החודש ה  לפום  החוזרת,  העבודה  עלות  את  י  י 

   שיקול דעתה הבלעדי של החברה. 
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 הוראות לביצוע העבודה:  7.10.6

מ  7.10.6.1 לקבלן,  ימסור  יום,יהמפקח  אחז   די  מקהוראות  את  תו ה  יכללו  אשר  כננת, 
ברו הודעות נוספות,  פרוט העבודות שצריך לבצע באותו יום. במשך היום, יוע

יזו   לביצוע  שוטפות  אשרועבודות  חודש.  מות,  או  שבוע  באותו  הקבלן    יבוצעו 
מפקח, לחייב את  המחויב לעמוד בכל הדרישות ואם לא עמד בדרישות, רשאי  

בהפחת ה  תהקבלן,  מהסכוהחלק  הבלעדי  ודהח   םיחסי,  דעתו  שיקול  לפי  שי, 
     והמוחלט של המפקח.

 

ודות  על ביצוע העב , למפקח,  17:00וח הקבלן, עד השעה  בגמר יום העבודה, ידו 7.10.6.2
תוספבאו לקבלן  תשולם  לא  יום.  עבודות  תו  בגין  כספי,  פיצוי  או  מחיר  ת 

 או החברה. /פיקוח וה וכנית עבודה, שאושרה על ידי תיזומות, או עבודות לפי 
 

)משעה    ותבשע 7.10.6.3 רגילות  ובחגים(,    17:00הבלתי  בשבתות  בבוקר,  למחרת  ועד 
הה  מחו יועברו  הקבלן  החברה.  דרך  לקבלן  לאתודעות  להגיע  העבודה יב    ר 

שעה תוך  עבודתו,  את  לפיצוי    ולהתחיל  זכאי  אינו  הקבלן  ההודעה.  מהעברת 
ת  א מפקח לחייב  רשאי ה  ,דה זו. לא עמד הקבלן בדרישותוכספי נוסף בגין עב 

 לן, בהפחתת החלק היחסי מהסכום החודשי. קבה
 

 : ניקוי  אתר העבודה וסילוק פסולת 7.10.7

מהקווים,   הפסולת  את  ירכז  אהקבלן  הביוב  מהקולטמתאי  פלסטיקנים,  ו    בשקיות 
השייכים   לאחר הוצאתם, יסלקם מיידית למקומות ריכוז, במגרש או מחסן,  . מתאימות

רד לאיכות הסביבה. עבודות הניקוי  משי הדמאושר על י  ר פסולתתלקבלן ומשם יפונו לא
יסודית  הקבלן תנאי זה, ייחשב הדבר להפרה  כוללות שטיפת מקום גלישת השפכים. יפר  

 הנתון לה בחוזה או על פי כל דין.  רה רשאית לפעול על פי כל סעדוזה והחבשל הח
 

 : עבודות בקווים פרטיים  7.10.8

פרטית  7.10.8.1 בבעלות  במתחמים  ב  עבודות  קו  ומוסדועד  )להלן: טיפר  תניין  ים 
ו/או המפקח.  על הקבקווים פרטיים" ע"י החברה  יימסרו לקבלן  לן לבצע  "( 

עבודות בקווים פרטיים, ההזמנה.  התאם להגדרת  את כל הפעולות הדרושות, ב 
במחיר יבוצע כלולים  ויהיו  החברה  מאת  ובכתב  מראש  הוראה  פי  על  רק    ו 

 פת. ס החודשי וזאת ללא כל תמורה נו
 

ביצוע  במ 7.10.8.2 כל  דועבוה סגרת  ואת  נוספים  עבודה  צוותי  לספק  הקבלן  יידרש  ת, 
ובמ  בשעות  הדרוש,  המפהציוד  ו/או  החברה  ע"י  שייקבעו  לצורך  ועדים  קח 

העבוד ביצ העבוע  ביצוע  פרטיים.  בקווים  החירום,  ות  לצוות  יתלווה  ודות, 
דה  הל העבונציג אחר, אשר ימונה על ידי מ נשיסופק על ידי הקבלן, מפקח או  

 ו. חאו בא כו 
 

אותם  ל 7.10.8.3 לכלול  ועליו  פרטיים  בקווים  עבודות  על  תמורה  תשולם  לא  קבלן 
 . 57 חודשי שבכתב הכמויות/מחירון, בפרקבמחיר ה 

 

ע"פ הגדרת אירוע וכן רשאי    מספר הצוותים וסוג הצוותים,  ייקבע אתהמפקח   7.10.8.4
 . תשעו 3ותים וסוגם, בהתראה של ו לשנות את קביעתו, בקשר למספר הצ

 

צוותי עבודה, ייחשב הדבר להפרה יסודית של החוזה    לתהפע  יצוע דרישות אי ב 7.10.8.5
 ן. על פי כל די ל על פי כל סעד הנתון לה בחוזה אווהחברה תהא רשאית לפעו 

 אמצעי זהירות  .  8

 לליים אמצעי זהירות כ  8.1

ולנקיט והציבור  העובדים  העבודה,  לבטיחות  אחראי  הדרושים    ת הקבלן  הזהירות  אמצעי  כל 
תא מל עבודה, ניעת  תאונו  ונות  מכל  לרבות  בעבודות  הקשורות  בכל  סו ת  ינקוט  הקבלן  שהוא.  ג 

צוע העבודה כגון:  ו בעת ביר, או בסביבת אתאמצעי הזהירות הדרושים לאבטחת רכוש וחיי אדם ב
החפירות ויקפיד    לבצע עבודות חפירה לגילוי שוחות ותמיכות של  שומות בהם יידרתמיכות במק 

ה כל  קיום  והתעל  מקנות  של  בשהוראות  העבודה  יתקרד  הקבלן  אלו.  גדרות    יןעניינים  מעקות, 
להיגרם  העלולות  בור מתאונות  ציזמניות, פנסי תאורה, ושלטי אזהרה כנדרש, כדי להזהיר את ה

 רמות עפר, כלי עבודה, או חומרים ומכשולים אחרים באתר. בשל הימצאות בורות, ע
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ות והחפירות, לישר  את כל הבור  אב הקבלן למלתר, חייאעם סיום העבודה בכל חלק של ה   מיד
 ות העפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מביצוע העבודה. רמאת ע

 

אדם וחיה עקב אי נקיטת אמצעי  ל נזק שייגרם לרכוש או לחיי  היחיד לכיהיה האחראי  ן  הקבל
יכיר  לא  והמזמין  כנדרש  תופנ   זהירות  אשר  זה  מסוג  תביעות  אליויבכל  זאתנה  לעומת  שומר    ,. 

סכומים אשר יהוו נושא לויכוח בין התובע, או התובעים, לבין  ם  ן לעצמו לעכב תשלום אותהמזמי
חילוקי דעות, לשביעות  ן רק לאחר יישוב הסכסוך, או  רר המזמי מים הנ"ל ישחכוהקבלן. את הס

עקב ת לפיצויים  כל תביעה  לא רצון החברה.  או  לעובד הקבלן,  עבודה  או תביעת    דם אחר,אונת 
עבודה, יכוסה על ידי הקבלן באמצעות פוליסת ביטוח  ה   יקט כל שהוא שנפגע באתר צויים לאובי יפ

 ושא זה.י בגין נ באחריות כשלה א  מתאימה והמזמין לא ייש
 

אמצע כל  נקיטת  והמכוןעבור  העבודה  משרד  ישראל,  מדינת  מחוקי  המחייבים  הזהירות    י 
  כללים( לא ישלום בנפרד  ף זה )תנאיםימפורטת בסע  ית שלהםקלבטיחות וגהות ואשר רשימת חל

 יראו אותם ככלולים במחירי היחידה השונים. ו
 

הדו בעבודה  המועסקים  לשוח רשהעובדים  כניסה  בקרה,ת  אמצ  ות  בנושא  הקבלן  ע"י  עי  יודרכו 
הנדרשים  הבטיחות  באמצעי  בשימוש  ויאומנו  הנדרשים  באמצעי    הבטיחות  בשימוש  ויאומנו 

 רו. ת שהוזכוהבטיח 
 

 ני ביוב תקעבודות בשוחות בקרה ובמעי זהירות לצאמ 8.2

  על הקבלןבקרה קיימים  ת  וניקוי לביבים או שוחו  , שטיפהצילוםאו  במקרה של עבודת תיקון ו/ 
ה או  הביבים  את  תחילה  הזהירות  לבדוק  אמצעי  בכל  ולנקוט  רעילים  גזים  להימצאות  שוחות 

 ת: הוראות הבאוהנחיות ו/או לות וההוה אשר יכללו בין היתר את הפע נוההג 
 

גזים מזיקים ויש בה כמות מספקת של חמצן.   ב  לפני שנכנסים לשוחת קרה, יש לוודא שאין בה 
אלא לאחר שהתא אוורר כראוי    חמצן, אין להיכנס לתא הבקרה  או חוסר  גזים מזיקים  לואם יתג

ר  תן מספקת, תופקת חמצס ר שסולקו כל הגזים ומובטחת החבעזרת מאווררים מכניים.  רק לא
 כות גז.מסא הבקרה ,אבל רק לנושא  הכניסה לת

 

 ם הבאים: ות לפי הכללי פחשעות ל  24מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם אוורור הקו, לתקופה של 

קיים   *    בקרה  בתא  התאים    -לעבודה  בשני  והמכסים  לעבוד  עומדים  שבו  השוחה  מכסה 
 סה"כ  שלושה מכסים. ,הסמוכים

 

 ני צדי נקודת החיבור.המכסים מש - אל ביב קייםלחיבור  *      
 

יהיה    שרלא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה אלא אם כן יישאר אדם נוסף מחוץ לשוחה א  *
 ה במקרה הצורך.הגיש עזרמוכן ל 

 

 מ' יישא מסכת גז מתאימה.  3.0וחת בקרה שעומקה מעל  הנכנס לש * 
 

על    תבשוחו * עולה  כנ נמאווררים מכיופעלו    מ'  5.0בקרה שעומקן  לפני  ובמשך   יים  יסת אדם 
 בודה בשוחה. העכל זמן 

 

שים  יחות נדרושא אמצעי בטבנ עובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה יודרכו  
 בטיחות שהוזכרו. ויאומנו בשימוש באמצעי ה

 

כל נזק  יחידי לה ר פירוט שהקבלן יהיה האחראי  תלמען הסר ספק הרינו להדגיש פעם נוספת ובי
ת אמצעי הזהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום  יטחיי אדם וחיה עקב אי נק לרכוש או ל  םשיגר

זה אשר תופנינ זכ   אליו, המזמיןה  תביעות מסוג  ם אשר  ות לעכב תשלום על אותם סכומישומר 
שחרר  יבין הקבלן. את הסכומים הנ"ל  ליהוו נושא לוויכוח או אי הבנה בין התובע או התובעים  

ות רצון החברה. כל תביעה לפיצויים  יעוך או חלוקי הדעות, לשביישוב הסכס  רזמין רק לאחהמ
צויים לאובייקט כלשהו שנפגע  תביעת פיאדם אחר, או ל עקב תאונת עבודה לעובד שחל הקבלן, או

והמזמין לא יישא באחריות    באתר העבודה, תכוסה ע"י הקבלן באמצעות פוליסת ביטוח מתאימה
את הנה הפרה יסודית של תנאי  ז  רמיה בגין פוליסת ביטוחאי תשלום הפ  ן נושא זה.  היא בגי שכל  

 ם לקבלן. לומים המגיעיתשהחוזה והמזמין יהיה רשאי מייד לעכב את כל ה
 

תקין   לביצוע  באשר  ספק  על  בכל  הקבלן  יזמין  זה,  במסמך  כמפורט  זהירות  אמצעי  של  ומלא 
 בצע את כל הנחיותיו. ת ואישור ויע קבלת חוות דעבודה להנו את מפקח הבטיחות של משרד וחשב

הצי ל  בכ העבודות,  של  הכוללת  העלות  הכמויות,  ברשימת  הדבר  פורט  לא  אם  גם    ודמקרה 
המ כמפורט  תחייבים  והחומרים  זהירות  אמצעי  במחירי  מנקיטת  ככלולים  אותם  רואים  לעיל, 

 בורם בנפרד.  עהיחידה השונים ולא ישולם  
 
 
 



 83 

 
 

 'זנספח 
 
 

         בוד:לכ
 מ )להלן: "החברה"("קת טבריה בעמי ר
   100גדוד ברק רח' 

 טבריה
 
 

 .                     ערבות בנקאית מספר                      הנדון: 
 
 

על פי בקשת ____________________________ מס' מזהה ______________________ )להלן:  
אנשיםקהמב" כלפיכם  "(  בזה  ערבים  לסכ  קלוסי לו  עד  סכום  )במילים:    ךל   ₪  _______________

ב  )₪ למ___________________  הנ"ל  הסך  מהצמדת  הנובעים  למדד  הצמדה  הפרשי  דד  תוספת 
לפתיחת סתימות ביוב,  לעבודות   01/2022"(, בקשר עם מכרז מס' הפרשי הצמדה)להלן: "כמפורט להלן 

ז  ם על פי מסמכי המכריבויותיהיצוע כל התחי ב  הבטחתל קווי ביוב,    וניקוי    , שטיפהןשאיבת בורות שומ
 וחוזה ההתקשרות במסגרתו. 

 
הנ"ל   אנו מתחייבים לשלם לסך  עד  או סכומים  כל סכום  מים  י  14תוך  י הצמדה  בתוספת הפרש   לכם 

ק את דרישתכם  ממיום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנ
קשים בתביעה משפטית או  סכום תחילה מאת המברוש את הכלשהו, או לדן  באופ   ו בתהליך כלשהו א

ו  יוב כלשהבקשר לח  עמוד למבקשיםון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה ל בכל דרך אחרת, ומבלי לטע
 כלפיכם. 

 
ב  או  בפעם אחת  הנ"ל  של הסכום  מאתנו את תשלומו  לדרוש  דרישות, שכל  מאתם תהיו רשאים  ספר 

 ם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. בתנאי שסך דרישותיכל בלבד, ק מהסכום הנ"חלחסת ליאחת מהן מתי 
 

 במכתבנו זה:

כללי,  -"  דמד" לצרכן  המחירים  מדד  על    משמעו  הלשכהמתפרסם  המרכזיידי  לסטטיסטיקה  ה  ת 
 ולמחקר כלכלי. 

 
 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:

ש  המדד  מתוך  יתברר  תשלום  פאם  כל  לפני  לאחרונה  זוע  פועל, בורסם  ערבות  המדד  ")להלן:    פ"י 
פורסם ביום ________ היינו  דד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש __________ ש "( כי המהחדש

)ל________  נקודות   __" היסודהמהלן:  המדד  ידד  להכפלת  השווה  סכום  ההצמדה  הפרשי  יהיו   )"
 . הקרן המקורי  וםוי סככהנ"ל מחולק במדד היסודי בני םהחדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכ

 
 ת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. זו הינה בלתי חוזר ערבות

 
 אר בתוקפה עד ___________ ועד בכלל. ערבות זו תיש

 _________ לא תענה.חרי ____ אלינו א דרישה שתגיע

 לאחר יום ____________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 
 

 היא. ש צורה ל אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכ ערבות זו 
 

 בות זה.טרוני ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעניין כתב עריה ו/או באמצעי אלקבפקסימילדרישה 
   

 בכבוד רב, 
 ____ בנק _________ 
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 'חנספח 
 

 חיסול תביעות  הצהרה על
 

         לכבוד:
 מ )להלן: "החברה"("מי רקת טבריה בע

 
 א.נ.,

 
 01/2022 ת מכרזוהצהרה על חיסול תביע:     וןדהנ

 
 

וביום הו ידי    הוזמן   ___________  איל  על  )להלן:"מי רקת טבריה בע מאתנו  "(, במסגרת  החברה"  מ 
שבנדון,   עבהמכרז  ס ודות  ביצוע  בי פתיחת  שומןתימות  בורות  שאיבת  שטיפה וב,  ביובקוו  וניקוי    ,    י 

    "(.החוזה)להלן : " 
 

רה )להלן:  העבודה האמובגין  האחרון  החשבון    את______________ הגשנו לכם  _והואיל וביום ___
 "(.יהחשבון הסופ"
 
 

 :מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזאת כדלקמןלפיכך הננו 
 
 

מצהירים בזא  הרינו  הח ומאשרים  כי  כת,  ידי  על  ואושר  ידנו  על  שהוגש  הסופי  הגורמים  שבון  ל 

ופי,  קש בחשבון הסום המבולופרט לתשופי לכל דבר ועניין ס(, הינו חשבון הנדסהמפקח/המ החברה,)

הבאים    שות מכל מין וסוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי יעות, טענות או דריו ולא תהיינה לנו כל תבאין לנ

ו/אעניין ה  מטעמכם, בכל  מכוחכם או ו/או בסעיפי כתב הכמויות  ו/או הכרוך  קשור בעבודה  ו בחוזה 

ו/או הנובע מהם והכל ב שה טענה או דריל כל תביעה,  ם בזה עיישרין או בעקיפין. אנו מוותרמבהם 

ידו שהיא  בין  שכאמור,  ובין  כיום  לנו  מכלעה  אתכם  פוטרים  ואנו  בעתיד,  לנו  כלשהי    תיוודע  חבות 

 נו.כלפי

 
עלינו לפי  ור לעיל  אין באמ לגרוע מחובה כלשהי המוטלת  ותיקון פגמים כדי  החוזה בעניין אחריות, 

 פורט בחוזה.מוליקויים כ

 
 

 :היוםהחתום  ל ולראיה באנו ע
 
 

_______________ __ 
 הקבלןחתימה וחותמת 
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 נספח ט' 

 

 01/2022פומבי   הצעת המשתתף המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז
 
 ת על כתב הכמויות המצ"ב כנספח י'. תף מבוססהצעת המשת .1
 
 ם מע"מ. יהמחירים בכתב הכמויות הינם בשקלים ואינם כולל .    2
 
 להלן. בלן בטבלה ש לא על ידי הקים( ימוזריכוז ההנחות )באחו .3
 
 ינו לכל פרק.  ום בפועל יחושב על פי ההנחה שנתנה על ידי ידוע לנו כי התשל הרינו מצהירים כ .4
 
 א ניתן לתת תוספת למחירי היחידה במכרז. סר ספק ל.     למען ה5
 
היחידות שבכתב הכמום  האחוזים המוצעי - הינם הפחתה למחירים הבסיסיים של  ידינו  יות.  על 

 ש." במפור0תצוין הספרה " במקרה ואין הנחה,
 
 

 הצעת המשתתף 
 

 פרק
 הנחה או  %  המשקל  הפרק אור ית ירוןבמח

0%   

,  יבת בורות שומןשא  ות ביוב,פתיחת סתימ   - 1תת מכרז  57.1
  100% בטבריה ומגדל קווי ביוב,  וניקוי   שטיפה

57.2 
,  ב, שאיבת בורות שומןביופתיחת סתימות   2תת מכרז 

, כפר  ם בתאגידקווי ביוב, בישובים נוספי וניקוי   שטיפה
 . קמא, יבנאל 

100%  

סתימות ביוב, שאיבת  פתיחת  – 3אופציה תת מכרז  57.3
  100% , בבית שאן.  ובניקוי קווי ביבורות שומן, שטיפה ו

 
ע המוצעים  ידהאחוזים  לעיל  הינו  הינם  הבסיסיי  פחתהל  מע"ם,  למחירים  בכתב  לפני  הפרקים  של  מ, 

 במפורש. "0"הכמויות.  במקרה ואין הנחה, תצוין הספרה 
 
 
 
 

                                                                                                          _____________________ 
 

 תתף תמת המשחתימה וחו
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 ח יב' ספנ

 מסירה ול פרוטוק
 ו"ח התיקונים הנדרשים מהקבלן( )ד

 

     
     
 שם העבודה   ברה שם הח  חוזה מיום 

 
    

  ת : ירה מס' ___________ לעבודה שבנדון בהשתתפוסיור מסריך _____________ נערך בתא

  נציג החברה :   .א

  נציג הפיקוח :   .ב

  נציג הקבלן :   .ג

 
ביעות רצוננו פרט לליקוים המפורטים  ושלמה לשוה   וצעה בשלמותה ב   דההעבוצאנו כי  הסיור מלאחר  

 להלן: 

 ___ _________________________________ ________________________________ .א

 ________________________ ____________________________________________  .ב

 _ ________________ ____ _______________ ________________________________ .ג

 
 הערות:

 __________ __________________________________________________________ _ .א

 __________________________ _______ _______________________ ____ _____ ____  .ב

 
 את הליקויים הנ"ל עד תאריך __________________  על הקבלן לתקן

 
 שעה ______. ______ ב___בתאריך _____ך ערדה י של העבו ה סופיתסיור למסיר

 
  

 
 
 _____                    _______________  ____________                  _______________ _  

 חתימת המפקח                            חתימת החברה       חתימת הקבלן                                   
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 ' נספח יג

 
 י / מצב חרום מים מקומבר ות הקבלן במשהלתנה

 
ורט בחוזה זה, גם בעת  שמפ י, כפףים על ידו בשוטהקבלן מתחייב, להמשיך ולספק את השירותים הניתנ 

 חרום, ע"י המדינה.  ת הכרזת מצבבעאו   בהתאם להגדרת הרשות המקומית, מקומי, בר מים מש
 

כי   ידוע  לריתוק משקי של  ו, יפעל  ת ז התמ"ת ובמסגרד  שר"י מחיוני ע  כמפעל  ההוכרז  התאגידלקבלן 
ה וכלי  הציוד  של  משקי  לריתוק  וכן  הקבלן  אתעובדי  המשמשים  העבודות,  ים,  ד העוב  רכב  לביצוע 

 . חוזה זהבמסגרת 
 

הזהות והאם פטורים    על הקבלן להעביר, במועד חתימת החוזה, את העובדים, מספרי תעודות  שמות 
וי. כמו כן, יעביר הקבלן רשימת  פרי הרישומסאת העובדים    יםמשהמש  כלי רכב  ילואים,הם משירות מ

 ., לביצוע עבודות התחזוקהבדיםו ת הע ויוד, העומד לרשהציוד ואת מספרי הרישוי של הצ
 

שמות  כמו   החוזה,  חתימת  במועד  הקבלן,  יעביר  העובדים  כן,  לצוותי  כתגבור  ישמשו  אשר  העובדים, 
 ת מילואים. הם משירוים יין האם פטוריצו  זהותתעודות המספרי  הקיימים, עם פרוט

 ץ(. פ)אפוד מגן ושח  -הקבלן יערך למיגון העובדים בהתאם להנחיות פקע"ר 
 

העובדיכלי   את  המשמשים  לביצ הרכב,  בווי  ם,  יצויידו  זה,  חוזה  במסגרת  העבודות,  גרירה,  וע 
  אשר ישמשו את ,  יםגפונ רישה / מערכות כהמאפשרים גרירת מיכלי מים, המצויים ברשות התאגיד ובמ

להוהח המים, ברה,  הפסקות  או  המים  למשבר  בנוגע  שונות,  הודעות  לתושבים  להוראות   דיע    בהתאם 
 . חהמפק

 
 

 חרום או משבר מים מקומי: על מצב תפקידי הקבלן, בעת הכרזה 

מצב ויוכרז  בה  במידה  העבודות,  את  הקבלן  עובדי  יבצעו  מקומי,  מים  משבר  או  לסדחרום  רי  תאם 
 ח.בעו ע"י המפקיקשי ות, העדיפ 

 
י  ת הקבלן  ביצוע  לשם  לקיימים,  נוסף  עובדים,  צוותי  הצורך,  במידת  דחופים  תגבר,    תמערכביקונים 

ן לספק מים דרך  לוקת מים לתושבים, במידה ויוחלט, כי לא ניתחנות לחם וכן לשם סיוע בפריסת תהמי
 . ד"תאגי יסה של הכנית פרמערכת אספקת המים העירונית.  זאת, בכפוף לתו

 
ויחלי הבמידה  עט  שתאגיד,  האחזקה  לצוות  הקבלן  עובדי  יסייעו  מים,  לחלוקת  תחנות  הקמת  ל  ל 

ה, הצבת שלטים בתחנה, סיוע בהובלת  ור התחנ כולל הצבת מחסומים וגיד   נות,ח ת התסהתאגיד, בפרי
מי שיידמיכלי  אחר  ציוד  כל  או  מחסומים,  ברזיות,  נייחים,  או  ניידים  לשםם,  הת   רש,    חנותהקמת 

 והחזרת הציוד למחסנים. התחנות  רוקיום המשבר, פבסו
 

לתי ואביזרים,  צנרת  מלאי  יחזיק  המיםהקבלן  רשתות  לדאבהת  ,קון  מס'  ם  מל"ח  נוהל  ,  152רישות 
והקבלןכמפור במידה  לחוזה.  כנספח  המצורפת  בטבלה  ספקים,   ט   / ספק  עם  התקשרות  על  יחליט 

פק את האביזרים  פקים, לסהס  ת מאת הספק /בו יי התח  ת החוזה,עד חתימלאחזקת המלאי, יצרף, במו 
ותוך   חרום  בשעת  ההז  6הנדרשים  קבלת  מרגע  ויח שעות  במידה  הלמנה.  המלאי  בלן  קיט  להחזיק 

י במבמחסניו,  האביצרף,  כל  הימצאות  על  אישור  החוזה,  חתימת  החברה  עמד  במחסני  והצנרת  זרים 
 . מטעם התאגיד  קחמפ"י ה רשימה, עבהתאם לואחת לרבעון, תתבצע בדיקת המלאי, 

 
לחצי תרגי   אחת  יערך  התאגיד,  ע"י  שתיקבע  שנתית,  לתוכנית  בהתאם  או  מוכנ שנה,  לבחינת  ת  ול, 

הקבלן  גיד  אהת עובדי  חרום.  חלשעת  ככייקחו  התאגיד  עובדי  לצוות  ויסייעו  בתרגילים  שיידרש  לק  ל 
כל  מים, שילוט וסומח בלת  מים, הו  ת מיכליובהתאם למפורט לעיל, בפריסת תחנות חלוקת מים, הובל

 ריסת תחנות.הנדרש לפ
 
 

 


