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 ד.נ חוף אשקלון  

 

 
 
 
 
 

 מצד אחד 

   לבין:

   

   

   

  "( הקבלן)להלן: " 
 מצד שני 

 
 
 

על  הואיל: העבודות  לביצוע  הצעות  לקבלת  הליך  פרסם  )להלן-והמזמין  המכרז  מסמכי  :  פי 
 "(, המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה; המכרז"

 "( אשר העתק ממנה מצורף להסכם זה;  ההצעהוהקבלן הגיש הצעה למכרז )להלן: "  והואיל: 

על    והואיל: בהסתמך  במכרז,  הזוכה  כהצעה  הקבלן  בהצעת  בחרה  המזמין  של  המכרזים  וועדת 
 ;נכונות הצהרותיו של הקבלן ועל הנתונים כפי שפורטו בהצעתו

מצהיר ומאשר בזאת כי ראה ובדק וכי ניתנה בידו הזדמנות נאותה לבדוק וכן כי    והקבלן והואיל: 
כל   וקבלת  זה  הסכם  חתימת  עם  בקשר  והמשפטיים  העובדתיים  הנתונים  כל  בידיו 
הנתונים   מן  איזה  כי  בטענה  תביעה  נגד  יתגונן  או  יטען  לא  וכי  פיו,  על  התחייבויותיו 

מונעים ממנו או מעכבים בידיו את מילוי כל התחייבויותיו על    העובדתיים או המשפטיים
 פי הסכם זה;

מתאים    והואיל: ציוד  ידע,  יכולת,  בעל  ומנוסה,  מיומן  מקצוע  בעל  הוא  כי  בזאת  מצהיר  והקבלן 
מילוי   תוך  זה,  הסכם  תנאי  בכל  לעמוד  הבחינות  מכל  המתאימים  כספיים,  ואמצעים 

הנ המועדים  שמירת  המזמין,  נאותה  הוראות  ביצוע  רמת  על  ושמירה  זה  בהסכם  קובים 
 כמפורט בהסכם;

–והקבלן מצהיר כי בידיו האישורים הנדרשים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו והואיל:
1976 ; 

 

 : לפיכך הוצהר הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן

 כללי  .1
 ו. המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנ .1.1
 מסמכי המכרז, נספחיו ונספחי המשנה להם, מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם.  .1.2
ההסכם  .1.3 פרשנות  לצורך  מקרה  בשום  תשמשנה  ולא  בלבד  לנוחות  הן  הסעיפים  כותרות 

 ותנאיו. 
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 כללי והגדרות  .2
 בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים להלן הפירוש המופיע לצדם אלא אם נאמר אחרת: .2.1

מטעם   -" המועצה" או "המזמין" שהוסמך  מי  וכל  אשקלון  חוף  אזורית  מועצה 
 המועצה   לצרכי מכרז זה.. 

ומורשיו   - "הקבלן" יורשיו  שלוחיו,  עובדיו,  נציגיו,  לרבות 
ו בשמו  הפועל  כל  ולרבות  ו\המוסמכים,  עבורו  או  \או 
 מטעמו בביצוע העבודות ו/או השירותים. 

ע - "החוזה"או  "ההסכם" לקבלן,  המזמין  בין  זה  מסמך  חוזה  וכל  נספחיו  כל  ל 
 שצוין בו כי הוא חלק ממנו, בין שצורף בפועל ובין שלא. 

וההתחייבויות   -" העבודות" הפעולות  השירותים,  העבודות,  כל 
על נספחיהם   ו/או החוזה  הנדרשים לפי מסמכי המכרז 
הקבלן   התחייבויות  למילוי  הנדרשת  נוספת  פעולה  וכל 

 פי המכרז והחוזה. -על
הצעה   -" רזהמכ" או "ההליך" הגיש  הקבלן  אשר  הצעות,  לקבלת  הפניה  הליך 

 במסגרתו. 

 הצעת הקבלן שהוגשה למזמין במענה למכרז.  - "ההצעה"
 . 1992-חוק חובת המכרזים, תשנ"ב  -" חוק חובת מכרזים "

 . 1993-תקנות חובת המכרזים, תשנ"ג -" תקנות חובת מכרזים "
)  -" צו המועצות האזוריות" המקומיות  המועצות  תשי"ח צו  אזוריות(,  -מועצות 

1958 . 

נפרד  .2.2 בלתי  חלק  מהווים  להם,  המשנה  ונספחי  המכרז  למסמכי  המצורפים  הנספחים 
 התקשרות זה.  מהסכם

 
 

 - הצהרות והתחייבויות הקבלן .3
 הקבלן מצהיר ומתחייב בזה:

הקבלנים   .3.1 ברשם  רשום  הוא  ענף    4גבסיווג  כי  ממשלתיות  002ומעלה  לעבודות  וכי    ומוכר 
כל   הם  ברשותו  וכי  בתוקף  הם  כאשר  במכרז,  הנדרשים  וההיתרים  הרישיונות  האישורים, 

 ימשיכו לעמוד בתוקף בכל תקופת ביצוע השירותים על פי הסכם זה. 
כי  הוא עומד בכל התנאים, הדרישות והתקנים הנקובים במסמכי המכרז וימשיך לעמוד בהם   .3.2

 בכל תקופת ביצוע השירותים על פי הסכם זה. 
הוא   .3.3 וכי  לבצע  רשאי  ה  השירותיםמוסמך  ובהיקף  הסוג  זה מן  בהסכם  ביצוע    נדרש  ולרבות, 

 .  עבודה בגובה
הגשת הצעתו   .3.4 לצורך  אותם  ועל מסמכי המכרז לאחר שבחן  נספחיו  על  זה  על הסכם  כי חתם 

למכרז והבינם, וכי ראה, בדק והבין את כל המסמכים המהווים חלק מחוזה זה, לרבות אלה  
ע  ומקבל  לחוזה  צורפו  בהתאם  שלא  ידו  על  השירותים  וביצוע  בהם  התנאים  כל  את  עצמו  ל 

 לאמור בהם. 
ערך  כי   .3.5 ביצוע  את  הוא  לשם  לו  הנחוצות  הבדיקות  לחוזה  העבודות  כל  נספחיו,  על  בהתאם 

ומכל היבט אחר,  טכנית  טענת מום    לרבות מבחינה בטיחותית,  כל  לו  ולא תהיינה  לו  וכי אין 
 בהתאם לאמור לעיל.  בודותעו/או טעות וכי הוא מסוגל לבצע את ה

כי הוא מבין היטב את צרכי המזמין ודרישותיו כמפורט במסמכי המכרז והחוזה וכי הוא בעל   .3.6
באיכות   מקצועית,  ברמה  העבודות  את  לבצע  לו  המאפשר  מתאים  מקצועי  ורקע  ניסיון 

 ובמיומנות גבוהה ביותר לשביעות רצונו המלאה של המזמין ועל פי דרישות המזמין. 
א יבצע את העבודות במומחיות, ביעילות ובמועדים הנדרשים ויספק, על חשבונו, את כל  כי הו .3.7

יעילה   בדרך  העבודות  לביצוע  הדרוש  וכל  האביזרים,  החומרים,  המתקנים,  הציוד,  העובדים, 
 ובהתאם להוראות הסכם זה. 

במה .3.8 ו/או  מביצועם  כתוצאה  ו/או  העבודות  ביצוע  אגב  שייגרם  נזק  לכל  אחראי  הוא  לך  כי 
 ביצועם, ויפעל מידית לתיקונו של הנזק לשביעות רצונו של המזמין. 
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הוא   .3.9 וכי  בעבודה,  ולבטיחות  לעבודה  בקשר  דין  כל  של  ההוראות  כל  לו  ומוכרות  ידועות  כי 
הבטיחות והוראות  הצווים  התקנות,  החוקים,  כל  ולפי  לפיהן,  לנהוג  לפגוע  מתחייב  מבלי   .

הוא   זה,  בהסכם  עליו  המוטלת  הנדרשים  באחריות  הזהירות  אמצעי  בכל  חשבונו,  על  ינקוט, 
   לשמירה ומניעת פגיעה בחיים ו/או רכוש בעת ביצוע העבודות.

מסר  .3.10 אשר  המידע  כל  וכי  המכרז  במסמכי  כמפורט  והדרישות  התנאים  בכל  עומד  הוא  כי 
ואמיתי.   נכון  הוא  תיעוד  בהצעתו  להמציא  יפעל  הקבלן  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי 

בתוך  ומסמ זאת  דרישה  פי  על  על  21כים  תעלה  שלא  הודעת    21תקופה  קבלת  ממועד  יום 
לביצוע  הזכייה.   הנוגע  בכל  המזמין  כלפי  והבלעדית  המלאה  באחריות  נושא  הוא  כי 

 התחייבויותיו על פי המכרז.  
על .3.11 שיבוצעו  ביקורות  עם  מלא  באופן  פעולה  ישתף  עם  -כי  בקשר  מטעמו  מי  ו/או  המזמין  ידי 

העב הקשור  ביצוע  אחר  תחום  וכל  נספחיו  על  החוזה  בדרישות  עמידה  הביצוע,  איכות  ודות, 
בביצוע החוזה. במסגרת הביקורת יידרש הקבלן להמציא, בין היתר, אישורים וכל מסמך אחר  

 הרלוונטי לביקורת.  
זה  .3.12 להסכם  הקשור  בכל  הנחיותיו  כל  אחר  ולמלא  המזמין  להוראות  החובה    להישמע  ולרבות 

 . ימים ממועד קבלת צו התחלת עבודה 7ע העבודות בתוך להתחיל בביצו
לא להעביר בכל דרך שהיא לכל אדם או גוף אחר את זכויותיו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן,   .3.13

אישר המזמין את הסבת זכויות וחובת הקבלן    אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב מאת המזמין.
חריותו ומהתחייבויותיו לפי החוזה ו/או  את הקבלן מאעל פי הסכם זה לא יהא בכך כדי לפטור  

מבלי  .  של השירות על פי חוזה זה  נההתקי  לאספקהעל פי כל דין והקבלן יישא באחריות מלאה  
הא רשאי, אך לא חייב, על פי שיקול  ילגרוע מן האמור לעיל, מוסכם בין הצדדים, כי המזמין  

י הקבלן על פי חוזה זה, לכל אדם  כלפ   ו וזכויותי   והבלעדי, להמחות או להעביר את חובותי   ודעת
ש כפי  אחר,  גוף  הודעהיאו  ניתנה  לנכון.  לקבלן    מצא  כאמורבכתב  העברה  מועד  ,  על  מאותו 

כאמור,   גוף  או  אדם  אותו  על  הקבלן  כלפי  המזמין  וחובות  זכויות  כל  יחולו  בהודעה,  שיקבע 
 וזכויות וחובות הקבלן יחולו בהתאמה כלפי אותו אדם או גוף כאמור 

או  ביצוע העבודות על ידו  עילה להפסקת  מקרה    בכללא יהוו    ,מכל סוג שהוא  ,ילוקי דעותחכי   .3.14
 הסדיר. ם  לעיכוב אחר מכל סוג שהוא של ביצוע

 הפרת סעיף זה, לרבות אחד מסעיפיו הקטנים, ע"י הקבלן, תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

 

 העבודות .4
עצ .4.1 על  בזאת  מקבל  והקבלן  לקבלן,  בזאת  מוסר  המנויות לבצע    מוהמזמין  העבודות  כל  את 

במסמכי המכרז ובכלל זה, עבודות הכנה, עפר, ניקוז, סלילה, קירות תומכים, תאורה וטיפול  
בכביש   בית שקמה  3412נופי שיבוצעו  יפה  -גיאה  -במקטע  ולהלן:" העבודות"(,  תלמי  )לעיל 

של   המוחלטת  דעתו  להנחת  המכרז,  ולמסמכי  החוזה  להוראות  בהתאם  וימלא  ין  המזמהכל 
 . לצורך זה אחר כל הוראותיו

העבודות   .4.2 לבצע  מתחייב  ובהתאם  הקבלן  המזמין,  רצון  לשביעות  גבוהה  וברמה  בשקדנות 
 להוראות המזמין ובמחירי הצעתו.  

ומי מטעמו .4.3 כניסהו  למזמין  זכות  בו    למפקח תהא  שירותיםלכל מקום  הקבלן  והקבלן    מספק 
 . חייב לאפשר זכות גישה זו

ור. ככל  ציבלשתוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה או הפרעה שלא לצורך  הקבלן מתחייב   .4.4
ותתבצע העבודה במבנה ציבורי, מתחייב הקבלן להפריע כמה שפחות לפעילות הציבור במבנה  

 הציבור, ושלא לגרום לנזקים כלשהם.
או  /במידה שהיה על המזמין לשאת בהוצאות כלשהן עקב ליקויים של הקבלן בביצוע העבודות ו .4.5

הבטיחות   , במילוי אחר הוראות כל דין לרבות, אך לא רק, הוראות משרד הבריאות, התברואה
בעבודה, וההגנה על איכות הסביבה, כדוגמת פגיעה ברכוש, איבוד זמן עבודה, ו/או עקב נקיטת  
אמצעים על ידי המזמין להסרת ההפרעה ו/או המפגע ו/או המטרד כאמור, יחויב הקבלן בגין  

א  כולל  לוהוצאות  לקבלן  יהמזמין   ה. תקור,  המגיעה  מהתמורה  זה  סכום  לקזז  רשאי  הא 
 .מהמזמין

, לרבות הפסקת העבודות, בכל מקרה בו  והמזמין רשאי לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשות .4.6
דעת  שיקול  פי  התברואה  ועל  לכללי  בהתאם  שלא  העבודות  מתבצעות  הבטיחות  ,  הבלעדי 

כמתחייב   הסביבה  ואיכות  לסילוק  בעבודה  להביא  מנת  ועל  דין,  כל  פי  על  או  זה  מחוזה 
 .ההפרעה, המפגע או המטרד
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המזמין  תמורת   .4.7 ישלם  החוזה,  תנאי  פי  על  הקבלן  התחייבויות  מלוא  וקיום  העבודות  ביצוע 
 לקבלן סך של______________, לא כולל מע"מ. 

במסגרת הצעתו  התמורה הינה סופית ומוחלטת ובכל מקרה לא תעלה על הסכום שהציע הקבלן  .4.8
 שזכתה במכרז. 

   .אך ורק כנגד קבלת חשבונית מס מזמיןכל התשלומים יבוצעו ע"י ה  .4.9
והקבלן   ידוע לקבלן כי המועצה רשאית להתקשר עמו באופן פאושלי ושלא על פי מדידת כמויות .4.10

 נותן הסכמתו מראש להתקשרות כאמור. 
המפורט .4.11 מהעבודות  חלק  לבצע  שלא  רשאית  המועצה  כי  לקבלן  ואין  ידוע  המכרז  במסמכי  ות 

 לקבלן כל טענה או השגה בקשר לכך.

 

 מעמד הקבלן ועובדיו .5
הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כוח האדם הנדרש לצורך ביצוע העבודות, את ההשגחה   .5.1

 על כוח האדם וכל דבר אחר הכרוך בכך. 
הק .5.2 על  דין,  כל  לפי  היתר  או  רישיון  ברישום,  צורך  יש  ביצועה  שלצורך  להעסיק  בעבודה  בלן 

עובדים אשר נרשמו במרשם המתנהל על פי דין, או עובדים בעלי רישיון או היתר כאמור לפי  
 העניין.  

מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי היחסים ביניהם לפי הסכם זה יוצרים יחס בין מזמין לבין   .5.3
עובד יחסי  מקרה  בשום  יוצרים  אינם  והם  הזמנות,  המבצע  ו-קבלן  הקבלן  בין  או  /מעביד 

 .  המועסקים מטעמו ובין המזמין
אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה למזמין לפקח, להדריך או להורות לקבלן או למי   .5.4

 מעובדיו או למי מטעמו אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה במלואן. 
כי בינם  הקבלן מצהיר בזה כי הודיע והבהיר לכל המועסקים על ידיו לצורך ביצוע הסכם זה   .5.5

 מעביד.  -ובין המזמין לא יתקיימו יחסי עובד 
על   .5.6 למועסקים  ויתר הזכויות הסוציאליות בקשר  לאומי  ישלם כל תשלום לביטוח  לא  המזמין 

 ידי הקבלן.  
התשלומים   .5.7 כל  את  זה  הסכם  בביצוע  מטעמו  המועסקים  ועבור  עבורו  לשלם  מתחייב  הקבלן 

ע  או  דין  כל  פי  על  עליו  מוטלת  תשלומם  הכללים  שחובת  הקיבוציים  ההסכמים  הוראות  פי  ל 
בר   שהוא  קיבוצי  הסכם  כל  או  ההסתדרות  לבין  הכללים  הארגונים  של  התיאום  לשכת  שבין 
תוקף בענף המתאים או כפי שהסכמים אלה יתוקנו לרבות צווי הרחבה שיוצאו על פי הסכמים  

ביטוח הכנסה,  מס  תשלום  לעיל,  האמור  בכלליות  לפגוע  ומבלי  לרבות  מע"מ,    אלה  לאומי, 
מינימום,   שכר  שנתית,  חופשה  דמי  מחלה,  דמי  ומנוחה,  עבודה  שעות  חוק  פי  על  תשלומים 

 קרנות עובדים, תשלומי פנסיה וכיוצ"ב.  
הקבלן בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי בגין נזק או פיצויים או כל תשלום אחר המגיע   .5.8

לכ או  ידו,  על  המועסקים  לאנשים  דין  כל  פי  על  חויב  ממנו  פעולות שביצע.  בשל  אדם אחר,  ל 
המזמין או מי מטעמו לשלם סכום כלשהו מהסכומים האמורים לעיל בגין מי מהמועסקים על  
דרישתו   עם  המזמין  את  הקבלן  ישפה  משנה,  קבלן  לרבות  זה,  הסכם  בביצוע  הקבלן  ידי 

שה כל שהיא  הראשונה בגין כל סכום שחויב לשלם כאמור. הקבלן מוותר על כל טענה ו/או דרי
לעיל.   כאמור  לסכומים  בנוגע   מהמזמין 

 
 

   אחריות .6
ובין עקיף, שייגרמו תוך כדי ביצוע העבודות   .6.1 נזק או אבדן, בין ישיר  הקבלן יהיה אחראי לכל 

בגין הפרת דרישות   ו/או בעקיפין, עקב רשלנות, מעשה או מחדל או  זה, במישרין  נשוא מכרז 
 לכלי, וינקוט בכל האמצעים המעשיים למניעתם.הסכם זה שגרמה לנזק, בין ממשי ובין כ

המזמין לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לקבלן ו/או למי מעובדי הקבלן ו/או שלוחיו ו/או כל   .6.2
 מי מטעמו ו/או בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק שייגרמו תוך כדי ועקב ביצוע העבודות.  

מוט .6.3 כזו  שאחריות  במידה  שלישי,  צד  כל  כלפי  אחראי  לנזקים  הקבלן  דין,  כל  לפי  עליו  לת 
שייגרמו תוך כדי אספקת השירותים ו/או העבודות ובקשר לכך. אם יידרש המזמין לשלם לצד  
שלישי פיצויים כלשהם, מתחייב הקבלן להחזיר למזמין ו/או לשפותו את הסכום שישולם על  

ואו  משפטיות,  הוצאות  לרבות  המזמין,  ידי  על  הוצאה  אשר  הוצאה  כל  בצירוף  סכום  ידו  תו 
 יראוהו כחוב המגיע למזמין מהקבלן לפי הסכם זה. 

עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או של   הקבלן יהיה אחראי לכל נזק או אבדן מכל סוג שהוא .6.4
מי מטעמו, שייגרמו בקשר עם ביצוע השירותים, על פי כל דין, לגופו או לרכושו של אדם כלשהו  
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א כל הרשאה, והוא ינקוט בכל האמצעים הסבירים  ו/או כל צד שלישי לרבות גורם שנכנס לל
 למניעתם.

הקבלן ישפה את המזמין על כל סכום שיחויב המזמין לשלם, או שישלמו בהסכמתו, בגין נזק   .6.5
של   בעטיו  שתגרמנה  משפטיות  הוצאות  לרבות  ההסכם,  פי  על  הקבלן  אחראי  להם  אבדן  או 

ו/או מחדל של הקבלן ו/או של מי  הנזק כאמור. נדרש המזמין לשלם סכום כלשהו עקב מעשה  
מטעמו או קבלן משנה של הקבלן במסגרת פעולות על פי החוזה או בקשר אליו, ישפה הקבלן  
את המזמין על כל סכום שישלם המזמין, לרבות בגין ההוצאות המשפטיות השונות שיישא בהן  

 בקשר לדרישה האמורה. 
אלי .6.6 שתגיע  לתשלום  דרישה  כל  על  לקבלן  יודיע  בקשר  המזמין  אליו,  שתגיע  למועד  בסמוך  ו, 

לביצוע השירותים, והקבלן יהא חייב לטפל, על חשבונו, בכל הקשור בדרישה ובכלל זה בטיפול  
המשפטי בעניין. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכות המזמין להתגונן באמצעות באי  כוחו כנגד  

 תביעה או דרישה כאמור.  
 

המזמין    .6.7 מטעם  דרישה  כל  ימלא  ידו  הקבלן  על  המועסק  אדם  כל  של  העסקתו  את  להפסיק 

לא יחזור    -בביצוע השירותים ו/או העבודות נשוא מכרז זה. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור  

למזמין.   העבודות  ו/או  לשם אספקת השירותים  בעקיפין,  ובין  במישרין  בין  להעסיקו,  הקבלן 

 לקבלן לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בעניין. 

הח  .6.8 הקבלן  הסדרי  על  לגבי  במועצה  התנועה  מחלקת  או  המשטרה  עם  בתאום   לפעול   ובה 

 התנועה באתר, אליו וממנו.  

 הטמנת פסולת תיעשה על חשבון הקבלן ובאחריותו.  .6.9

משטרת   .6.10 בזק,  חשמל,  חברת  מטעם  העבודה  להתחלת  ואישורים  היתרים  להשיג  הקבלן  על 

 על פי הצורך.  –ישראל 

יועצים  על הקבלן להציג בפני המזמין תוכנ .6.11 יות חשמל, בטיחות והנגשה, כפי שיוכנו באמצעות 

 שיעסיק הקבלן על חשבונו. 

 על הקבלן לקבל מראש את אישור המזמין לתוכניות הנזכרות לעיל.  .6.12

 

 ביטוחים .7
)ביטוח(    המזמין .7.1 ו/או הישובים בתחום השיפוט    אשקלון  חוף  אזורית  מועצה  קרא:י בסעיף זה 

של עירוניים  תאגידים  ו/או  המועצה  סמך  של  גופי  ו/או  המועצה המועצה  גופים    של  ו/או 
 קשורים למועצה ו/או משרדי ממשלה גופים המממנים את העבודות ו/או חלקן. 

פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה אחראי  -על    מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן .7.2
 . פי כל דין, הקבלן מתחייב לעשות ביטוחים כמפורט בהסכם זה-על

טוחים וההשתתפויות העצמיות יחלו על הקבלן בלבד. כל דרישות הביטוח הרשומות  עלות הבי .7.3
בהסכם זה ייושמו בפוליסות הביטוח של הקבלן לפני ההתקשרות בין הצדדים. הקבלן יסדיר  

 . ביטוח לרכוש וציוד שישמשו אותו לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה
וא בטענה או דרישה כלפי המזמין  בגין כל  הקבלן מצהיר בזה בשמו ובשם מי מטעמו שלא יב .7.4

לרבות   סוג  מכל  שיבוב  תביעת  לגבי  גם  וכך  כאמור,  אותם  לבטח  היה  שניתן  אבדן  או  נזק 
 . תביעות תחלוף מחברות ביטוח

  הביטוח הנדרש, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים בפוליסות ובאישור קיום ביטוחים  .7.5
הנם    זה   מחוזה  נפרד   בלתי   חלק  מהווה   אשר (  ביטוחים  קיום  אישור)להלן:  ד'    כנספח המצ"ב  

להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח.   ומזעריים ואין בהם משום אישור של המזמין או מי מטעמ 
למנוע   מנת  על  הסיכון  וכפי  האפשר  ככל  לביטוח  וסכומים  ביטוחים  לקבוע  יהיה  הקבלן  על 

 .הפסד לו, למזמין ולצד שלישי
פוליסות הביטוח באופן המפקיע את זכויותיו ו/או את זכויות המזמין,  הפר הקבלן את הוראות   .7.6

יהא הקבלן אחראי לנזקים שייגרמו למזמין באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או  
 .טענות, כספיות או אחרות כלפיו, והוא יהיה מנוע מלהעלות כלפי המזמין כל טענה כאמור

ין לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לגבול  הקבלן לבדו יהיה אחראי על פי ד  .7.7
 . ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה

, ימציא הקבלן  ההסכםוכתנאי לחתימת המזמין  על    ההסכםימי עבודה לפני החתימה על    14 .7.8
קיום   אישור  את  פי  הלמזמין  על  הנדרש  כפי  הביטוחים  נכללים  בהן  הפוליסות  ואת  ביטוחים 



 29/11/21תאריך חתימה: 

 

6 
 מכרזים /מועצה אזורית חוף אשקלון -יעוץ משפטי /מכרז כביש תלמי יפה -דוגמת חוזה התקשרות עם מציע זוכה 

חת  זה, כשהם  עלהסכם  בסוגי  -ומים  לעסוק  ישראל  מדינת  של  רישיון  בעלת  ביטוח  ידי חברת 
 .הביטוח הנדרשים

קיום    14 .7.9 באישור  הנקובה  הביטוח  תקופת  תום  לפני  עבודה  בפוליסות,  הימי  ו/או  ביטוחים 
 .ימציא הקבלן למזמין  אותם שוב כשהם מתוארכים לתקופת ביטוח נוספת

חים ו/או הפוליסות כאמור לעיל, אין משום מתן  ביטוהמוסכם בזאת כי בהמצאת אישור קיום   .7.10
פטור כלשהו לקבלן מאחריותו על פי הסכם זה ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטוח התחייבה  
לשפות על נזקים כאמור ובין אם לאו, והמצאתם לידי המזמין כאמור לעיל, אין בה כדי להטיל  

 .טוחעל המזמין  אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הבי
המזמין   .7.11 כי  הצדדים  בין  ומוסכם  קיום  ימוצהר  אישור  את  לבדוק  רשאי  ו/או  ההיה  ביטוחים 

לא   אך  חייבהפוליסות  ידי    יהיה  על  בדיקתם  אי  או  בדיקתם  ספק,  הסר  למען  כך.  לעשות 
 זה. אינה פוטרת את הקבלן מאחריות על פי דין או אחריות על פי הסכם והמזמין או מי מטעמ 

ש העתקי פוליסות ובה ימחק כל מידע שאינו רלוונטי לדרישות המזמין, לרבות  הקבלן יכול להגי .7.12
 מחירים, שמות מבוטחים או ספקים אחרים, כתובות, מידע עסקי סודי וכיוצ"ב. 

המזמין   .7.13 כי  הצדדים  בין  ומוסכם  רשאמוצהר  את    ייהיה  לתקן  או  לשנות  מהקבלן  לבקש 
קיום   אישור  את  ו/או  ל ההפוליסות  מנת  על  ההסכם.  ביטוחים  פי  על  להתחייבויות  התאימם 

ביטוחים ו/או הפוליסות ולא  ההבקשה לתיקון או שינוי לא תהווה אישור לתקינות אישור קיום 
 . תחול עקב כך על המזמין אחריות כל שהיא

על פי ההסכם   .7.14 מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההתחייבויות 
שא הקבלן על פי דין בכל הוצאה או נזק שיגרם  ית ביטוח כנדרש, י עקב אי המצאת או אי הסדר

 . עקב העיכוב כאמור
בפוליסת   .7.15 מתאים  לא  סכום  שסיבתם  והפסד  אבדן  לנזק,  דין  פי  על  אחראי  יהיה  לבדו  הקבלן 

 . ביטוח או הפרת תנאי הפוליסה או הפרת הוראות הפוליסה או ההשתתפות העצמית
קופת הביטוח או עם סיומה, ימציא הקבלן למזמין את  במידה והקבלן יחליף מבטח במהלך ת .7.16

הביטוח  קיום  ואישור  הפוליסות  החדש.    יםהעתקי  המבטח  ידי  על  חתומים  כשהם  המקורי 
 . תהליך זה יחזור על עצמו כל עוד לא הסתיימו השירותים נשוא ההסכם

ו/או   .7.17 המזמין  כנגד  תביעה  ו/או  דרישה  ו/או  טענה  כל  לו  תהיה  לא  כי  מצהיר  הבאים  הקבלן 
( עפ"י הביטוחים    ומטעמ ) או שהיה זכאי אלמלא תוכן הפוליסה  בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי 

האמור   כאמור.  לנזק  אחריות  מכל  אותם  בזאת  פוטר  והוא  שהסדיר,  אחר  ביטוח  ו/או  הנ"ל 
 . לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון לקבלן

עבוד .7.18 ביטוח  בפוליסת  המבוטח  המזמין,  שם  את  יכלול  קבלניות  המשנה    ,הקבלןות  קבלני 
 . להוסיפם לפוליסת הביטוח  התחייב מזמיןגורמים נוספים שהו

ואישור קיום   .7.19 יכללו:  ההפוליסות  ביטוח אחריות מקצועית.  ביטוחים  עבודות קבלניות.  ביטוח 
 ביטוח אחריות המוצר.  

טוח חובה כנדרש על פי החוק בגין  ביטוח מקיף או ביטוח צד שלישי ובי  -פוליסות לביטוח רכב   .7.20
 . מכל סוג שבבעלותו או בשימושו של הקבלןוציוד ממנוע פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב 

לביטוח   .7.21 הקבלן  ממנוע  וציוד  רכב  כליפוליסות  של  בשימושו  או  שבבעלותו  סוג    שאינם   מכל 
טרקטורים,   חובה  ביטוח   בהסדרת  חייבים ומלגזות  ,מנופים  לרבות  כאמור    .מחפרים  הביטוח 

 או פגיעת גוף לרבות למפעיל הציוד. בטח אובדן או נזק לרכוש המבוטח או רכוש של צד שלישי י
כל הפוליסות תכלולנה: סעיף לפיו תשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות יחולו על הקבלן.   .7.22

זכותו לתחלוף כלפי המזמין והבאים מטעמ  על  לפיו מוותר המבטח  וויתור כאמור  וסעיף  לא  . 
יחול כלפי מי שביצע נזק בזדון כלפי הקבלן. סעיף לפיו המבטח לא יטען לטענת ביטוח כפל כלפי  
המזמין.   ידי  על  שנערך  ביטוח  לכל  וקודם  ראשוני  הינו  הקבלן  של  והביטוח  המזמין   מבטחי 
כיסוי ביטוחי בגין רשלנות ו/או רשלנות רבתי. כיסוי זיהום פתאומי. סעיף לפיו הפוליסות לא  

ומצמנה ולא תבוטלנה במשך תקופת הביטוח, אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר תצ
יום מראש. סעיף לפיו מעשה או מחדל של הקבלן בתום לב    60רשום לידי המזמין  לכל הפחות  

 . לא תפגע בזכויות המזמין  לקבלת שיפוי
ום פתאומי. אי יושר של  בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית יבוטלו חריגים או סייגים בגין: זיה .7.23

עובדים. חריגה מסמכות בתום לב. אובדן השימוש ועיכוב עקב נזק מכוסה. אחריות בגין קבלני  
 .משנה. אובדן מידע ומסמכים

 : בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית ירשמו .7.24
מיום   .7.24.1 יחול  הרטרואקטיבי  הכיסוי  תחילת  מועד  רטרואקטיבית".  ביטוח  "תקופת  סעיף 

 . לבין הקבלן מיןהמזההתקשרות בין  

מאורכת" .7.24.2 וגילוי  ביטוח  "תקופת  של    .סעיף  גילוי  אי    6תקופת  או  ביטול  לאחר  חודשים 
ע"י   תשלום  אי  או  מרמה  מעשה  עקב  למעט  הביטוח  אחר  הקבלןחידוש  ביטוח  שאין  ובתנאי   ,

 . באותו היקף ביטוח כפי הפוליסה שפקעה הקבלןהמכסה את חבות  

 : וירשמ המוצר  אחריות לביטוח בפוליסה .7.25
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יחול  .7.25.1 הרטרואקטיבי  הכיסוי  תחילת  מועד  רטרואקטיבית".  ביטוח  "תקופת  סעיף 
 מיום ההתקשרות בין המזמין לבין הקבלן. 

חודשים לאחר ביטול או    12תקופת גילוי של  .  מאורכת"וגילוי  סעיף "תקופת ביטוח   .7.25.2
, ובתנאי שאין  ע"י הקבלן  אי חידוש הביטוח למעט עקב מעשה מרמה או אי תשלום

 . באותו היקף ביטוח כפי הפוליסה שפקעה הקבלן אחר המכסה את חבות ביטוח  
 : תכלול שלושה פרקים כדלקמן הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות .7.26

בין השאר   .7.26.1 ויכלול  כולל מע"מ  ( במלוא ערכו  ) העבודות  יבטח את הפרויקט  פרק א' 
כדלקמן והרחבות  ביטוחי  פגיעה    :כיסוי  גניבה.  פריצה.  טבע.  נזקי  אדמה.  רעידת 

ברכוש סמוך. פגיעה ברכוש עליו עובדים. נזק עקיף מתכנון לקוי ועבודה לקויה. נזק  
פינוי הריסות.    .מערך העבודה  20%עד לשיעור של    ועבודה לקויה  ישיר מתכנון לקוי

חודשים.   24שכר מודדים. שכר אדריכלים. שכר מהנדסים. תקופת תחזוקה מורחבת  
אם עבודות הפרויקט כוללת הכנת אלמנטים מחוץ    תקופת הרצה בת ארבע שבועות.

לאתר   מחוץ  ביטוח  מקרה  לכלילת  הביטוחי  הכיסוי  יורחב  העבודות  ביצוע  לאתר 
 ביצוע העבודות. 

ובסביבתו ויכלול בין השאר כיסוי  העבודה  פרק ב' יבטח את סיכוני צד שלישי באתר   .7.26.2
תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי למעט תביעה     ביטוחי והרחבות כדלקמן:

תוצאתי   נזק  כך.  עשה  ולא  עובדיו  כלפי  לאומי  ביטוח  דמי  מי שחייב בתשלום  כנגד 
ציוד   או  ברכב  שימוש  משען.  והחלשת  רעד  ומתקנים תת קרקעים.  בצנרת  מפגיעה  

רכ מנועי.  רכב  כל  לביטוח  הפקודה  פי  על  ביטוח  בהסדרת  חייב  שאינו  וש מתנייע 
המזמין למעט זה המבוטח בפרק א' יחשב כצד שלישי ובכפוף לסעיף אחריות צולבת,  

 . שימוש במכשירי הרמה
כוח  .7.26.3 חברות  לרבות  סוג  מכל  העובדים  כלפי  המבוטחים  אחריות  את  יבטח  ג'  פרק 

 .אדם, עובדים זרים ואחרים
' או נוסח אחר    תהיינה על פי נוסח הידוע בשם 'ביט למעט ביטוח אחריות מקצועית,  הפוליסות   .7.27

 . הדומה לו בכיסוי הביטוחי
 : שיפוי ותהרחב .7.28

חבויות  הפוליסות   .7.28.1 אחריותלביטוח  בגין  המזמין   לטובת  שיפוי  הרחבת    ו תכלולנה 
לפיו   צולבת"  "אחריות  סעיף  ותכלולנה  הקבלן  של  מחדל  ו/או  טעות  ו/או  למעשה 

 .דיחשב הביטוח כאילו הוצאה הפוליסה על שם כל אחד מיחידי המבוטח בנפר
באם   .7.28.2 המזמין  את  לשפות  יורחב  מעבידים  אחריות  עובדי  יביטוח  של  כמעביד  חשב 

 . הקבלן
ואישור קיום   .7.29 בפוליסות  וכדלקמן:  הגבולות האחריות  ולתקופת הביטוח  יהיו לתובע  ביטוחים 

ב'   פרק  קבלניות,  עבודות  לביטוח  שלישי  בפוליסה  צד  כלפי  ג'    5,000,000–אחריות  פרק   .₪
כפי שרשום בפוליסת קבלן הזוכה. בפוליסה לביטוח אחריות המוצר    –ים  ביטוח אחריות מעביד

 ₪.  1,000,000 –₪. בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית  6,000,000
בפוליסה   .7.30 ירשם  אזי  הצהרתית"  "פוליסה  באמצעות  מוסדר  קבלניות  עבודות  ביטוח  באם 

 ג' הם ספציפיים לכל עבודה בנפרד. -שגבולות האחריות לפרקים ב ו
שלדעת הקבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי הקבלן ו/או לערוך ביטוחים נוספים    ככל .7.31

ו/או משלימים, יערוך הקבלן את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבונו הוא ובכפוף  
 . לאמור לעיל

 . בתוקף, כל עוד יש לקבלן אחריות על פי כל דין ויהי   אחריות מקצועית ואחריות המוצרביטוח   .7.32
הביטוח של המזמין יהיו רשאים לשנות את הסדרי הביטוח הנדרשים בהסכם    יועץמזמין ו/או  ה .7.33

 . יום מראש לקבלן  30זה מעת לעת, תוך מתן הודעה מוקדמת של 
באישור   .7.34 ייושמו  הביטוח(  )סעיף  זה  סעיף  פי  על  הביטוח  דרישות  שכל  לוודא  הקבלן  באחריות 

 ובפוליסות הביטוח.  קיום הביטוחים
מצה .7.35 לחברת  הקבלן  ומאשר  מסכים  הוא  הביטוח,  מחברת  המזמין  דרישת  פי  על  כי  בזאת  יר 

כל זכויות וחובות הפוליסה  .  , על שם המזמיןוהביטוח להעביר פוליסה או פוליסות לפי בחירת
שם   על  הועברו  הפוליסות  או  שהפוליסה  מיום  המזמין  על  יחולו  הפוליסות  מיום    המזמין.או 

זכויות הקבלן בפול כל  ידי  ההעברה  על  זה שניתן  יסה או הפוליסות בטלות ומבוטלות. אישור 
הקבלן מותנה בכך שהקבלן חדל מהעבודה נשוא ההסכם לפרק זמן העולה על שלושים ימי יומן  
או שהקבלן הפך לחדל פירעון או שהקבלן לא שילם עבור הפוליסה או הפוליסות או שהקבלן  

 . וליסה מסיבות המותרות לההפך לפושט רגל או שחברת הביטוח החליטה לבטל פ
מבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל מקום בהסכם זה לעיל, ולאורך כל תקופת ההסכם, מתחייב   .7.36

הקבלן למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו. על הקבלן חלה החובה  
למלא אחר כל    על פי החוק ועל פי הסכם זה לוודא כי כל קבלני המשנה מטעמו יקפידו אף הם

 . הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו
מבלי לגרוע מכל יתר התחייבויותיו על פי הוראות הסכם זה ו/או על פי כל דין, הקבלן מתחייב   .7.37

מעת לעת ע"י המזמין ו/או ע"י המבטח. כן  -אם יקבעו-לקיים את נוהלי הבטיחות אשר יקבעו 
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ל לא  ו/או  לעשות  נזק  מתחייב הקבלן שלא  לגרום  או  או מחדל  כל מעשה  לעשות  התיר לאחר 
 .לרכוש, אשר עלולים לגרום לנזק כלשהו לרכוש ו/או אשר יש בכך כדי לסכן חיי אדם 

לפגוע בכלליות   .7.38 ומבלי  פוליסת הביטוח כלשונן  כל הוראות  ולקיים את  הקבלן מתחייב לשמור 
בפולי הנכללות  והזהירות  הבטיחות  הוראות  כל  על  לשמור  ולדרישת  האמור,  הביטוח.  סות 

 . המזמין לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך
הוראות סעיף זה )ביטוח( על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מחיובי הקבלן לפי הסכם   .7.39

כי אין   ומובהר בזאת במפורש,  להטיל על המזמין חבות כל שהיא. לפיכך, מוצהר  כדי  זה, או 
,  וחים כאמור, כדי ליצור עילות תביעה כלשהן כלפי המזמין שלא היו קיימות כלפי בעריכת ביטו

אלמלא נערך הביטוח וכן אין בכך כדי לפטור את גורם הנזק )למעט המזמין( מאחריות בגין נזק  
 . שנגרם על ידו

 הפרה של סעיף זה )סעיף ביטוח(, תהווה הפרה של תנאי מהותי של ההסכם .7.40
 

  ערבויות .8
למיל  .8.1 במעמד  כבטחון  למזמין  הקבלן  ימסור  זה,  הסכם  פי  על  הקבלן  התחייבויות  מלוא  וי 

או ערבות של מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על שירותים    -חתימת ההסכם ערבות בנקאית  
, חתומה על ידי החברה המבטחת ולא על ידי סוכן ביטוח  1981-פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א 

-  " הביצוע)להלן:  תהיערבות  הערבות  ידי  "(.  על  לחילוט  ניתנת  מותנית,  בלתי  אוטונומית,  ה 
המזמין באמצעות הודעת המזמין בלבד צמודה למדד המחירים לצרכן )כאשר מדד הבסיס הינו  

בסכום  המדד הידוע במעמד החתימה על הסכם זה(, בנוסח המצורף להסכם, לפקודת המזמין,  
שמו המלא של המציע באופן  את  תישא  הערבות    אחוז מהיקף ההתקשרות הכוללת.  10המהווה  

 מדויק. 
 יום לאחר תום ביצוע העבודות.   90הערבות תהא בתוקף לפחות   .8.2
זה, רשאי המזמין לחלט את הערבות לאחר משלוח   .8.3 לא קיים הקבלן הוראה מהוראות הסכם 

לפחות   כן,  לעשות  כוונתו  על  לקבלן  בכתב  מראש  רשאי    7הודעה  יהיה  הקבלן  מראש.  ימים 
ם הערבות על מנת למנוע את חילוטה, ואולם אין בתשלום סכום הערבות  לשלם למזמין את סכו

בכדי לחייב את המזמין או בכדי להעניק לקבלן כל זכות להשבת דמי הערבות. חולטה הערבות  
 כאמור על ידי המזמין, יספק הקבלן בידי המזמין ערבות חלופית בגובה הסכום שחולט.

הפ .8.4 מהווה  הקבלן  ידי  על  הערבות  מסירת  רשאי  אי  יהיה  והמזמין  זה,  הסכם  של  יסודית  רה 
 לבטלו באופן מידי. 

 

מוסכם  .8.5 פיצויים  סכום  הינו  הערבות  סכום  כי  הצדדים  בין  ומוסכם  מוצהר  ספק,  הסר  למען 
 ומוערך מראש על הפרת ההסכם על ידי הקבלן מבלי שיהיה כל צורך בהוכחת נזק כלשהו.  

בכל .8.6 רשאי  יהיה  המזמין  לעיל,  באמור  לפגוע  ולתובעו    מבלי  יותר  גבוה  נזקו  כי  להוכיח  זמן 
כל   לשלול ממנו מלהעלות  ו/או  למנוע מהמזמין  כדי  בחילוט הערבות הבנקאית  ואין  מהקבלן 

 פי כל דין.  -טענה ולדרוש כל סעד העומד לו על
ההתקשרות   .8.7 הפסקת  של  מקרה  בכל  מידי  לפירעון  הערבות  את  להציג  רשאי  יהיה  המזמין 

 להסכם שלהלן.    9בהתאם לסעיף 
לדרישותיו,   .8.8 המזמין כמתאים  בידי  ואישורה  כל התנאים המפורטים  על  מתן הערבות כאמור, 

 מהווה תנאי מוקדם לכניסתו של הסכם זה לתוקף.  
 

 הפרת ההסכם  .9
   הקבלן מצהיר, כי הוא יודע שאין לו כל זכות בנכס, בכפוף להוראות חוזה זה.  .9.1
)תרופות בשל   .9.2 כהגדרתה בחוק החוזים  זה או  לפי הסכם  יסודית  זה הפרה  הפר הקבלן הסכם 

, או הפר תנאי אחר מתנאי הסכם זה ולגבי הפרה זו ניתנה לקבלן  1970–הפרת חוזה(, תשל"א
בכל   סביר לאחר מתן הארכה, רשאי המזמין  זמן  והתנאי לא קוים תוך  ארכה לקיום התנאי, 

שפור המקרים  מן   ו/או  אחד  בעצמו  לבצע  המזמין  רשאי  לחילופין  ו/או  זה,  הסכם  לבטל  טו 
באמצעות אחרים כל דבר אשר היה אמור להיעשות על ידי הקבלן וזאת על חשבון הקבלן, וזאת  
ו/או   התנאי  לבצע  הקבלן  על  לאכוף  דין  כל  פי  על  המזמין  בידי  שיש  זכות  כל  על   בנוסף 

 פי ההסכם.-ההתחייבויות על
לליות האמור, יהיה המזמין רשאי לבטל הסכם זה ללא צורך בהודעה מוקדמת  מבלי לפגוע בכ  .9.3

 לקבלן, בהתרחש כל אחד מהמקרים הבאים: 
  אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או רכוש הקבלן.  .9.3.1
  אם ימונה קדם מפרק או מפרק זמני או מפרק קבוע לקבלן.  .9.3.2
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 יום. 30לה על אם הקבלן הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העו .9.3.3
בביצוע   .9.3.4 משנה  קבלן  העסיק  או  לאחר  מקצתו,  או  כולו  ההסכם,  את  הסב  הקבלן  אם 

 התחייבויותיו על פי הסכם זה, מבלי לקבל מראש את הסכמת המזמין בכתב.  
 אם הקבלן הסתלק מביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם.  .9.3.5
ה .9.3.6 מטעמו  מי  או  שהקבלן  דעתו  להנחת  הוכחות  המזמין  בידי  יש  נתן  כאשר  ו/או  ציע 

 לאדם אחר שוחד, מענק או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם זה. 
 אם הקבלן נפטר, פשט רגל או הפך בלתי כשיר לפעולות משפטיות.  .9.3.7

עם הפסקת ההתקשרות על פי סעיף זה, רשאי המזמין לשקול, בין בעצמו ובין בהתקשרות עם   .9.4
ג', להמשיך ולבצע את השירותים נשוא הסכם זה. ו  צד  המחיר שישולם לקבלן האחר  במקרה 

יעלה על המחיר שנקבע בעד עבודה בהסכם זה, רשאי המזמין לחייב בהפרש המחיר את הקבלן  
לגבי   את  ולגבות  מכרעת  הוכחה  ישמש  האחר  הקבלן  בחתימת  כשהחשבון  האמור  ההפרש 

. המזמין יהא רשאי לגבות את ההפרש כאמור בסעיף זה גם באמצעות  המזמין  םהסכום ששיל
 הבטוחות הנמסרות במסגרת הסכם זה.  מימוש

ציוד   .9.5 כל  הקבלן  יחזיר  שהיא,  דרך  בכל  הפסקתו  ו/או  ביטולו  ו/או  זה  הסכם  סיום    ו/או עם 
כל אתר בו סיפק  חלפים ו/או כלים השייכים למזמין והנמצאים ברשותו, וכן יפנה הקבלן את  

 שירותים. 
 

 שמירת סודיות  .10
ולא להעביר,  .10.1 בסוד  בזה לשמור  כל    הקבלן מתחייב  לידיעת  להודיע, לא למסור, או להביא  לא 

אדם, כל ידיעה שתגיע אליו בקשר עם ביצוע הסכם זה, או בתוקף, או במהלך, או אגב ביצוע  
 הסכם זה, בתוך תקופת ההסכם או לאחריו 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל סעד שעומד, או שיעמוד, לזכות המזמין, על פי הסכם זה או    .10.2
שיעבוד ו/או    ו/אובזאת כי לקבלן אין ולא תהיה בשום מקרה כל זכות עכבון    על פי דין, מוסכם

כל זכות שהיא, לגבי מסמכים, מידע או ציוד השייכים למזמין או שיגיעו לידי הקבלן בשל כל  
 . דבר ועניין הקשור להסכם זה

 כללי  .11
חובותיו .11.1 ו/או  זכויותיו  את  לשעבד  ו/או  להסב  ו/או  להעביר  רשאי  יהיה  לא  ו/או    הקבלן 

התחייבויותיו לפי הסכם זה, ו/או להקנות בהן כל זכות ו/או טובת הנאה לכל צד שלישי, אלא  
ששכרם   ובין  עבודה  זמן  לפי  משתלם  ששכרם  בין  עובדים,  העסקת  בכתב.  המזמין  בהסכמת 
משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה כשלעצמה משום מסירת אספקת השירותים או של כל חלק  

 ממנה לאחר. 
חייב  המז .11.2 הוא  ואין  הבלעדי  דעתו  שיקול  פי  על  לעיל  כאמור  הקבלן  לבקשת  לסרב  רשאי  מין 

 לפרט את סיבותיו. 
נתן המזמין את הסכמתו במפורש ובכתב לבקשת הקבלן, לא יהיה בכך כדי לפטור את הקבלן   .11.3

מאחריותו והתחייבויותיו לפי הסכם זה. המזמין רשאי לבטל את הסכמתו על פי שיקול דעתו  
 במסירת הודעה בכתב לקבלן ואין הוא חייב לפרט את סיבותיו. הבלעדי 

הקבלן    לו  חייב  אשר  סכום  כל  לקבלן  ממנו  המגיע  תשלום  מכל  לקזז  רשאי  יהיה  המזמין 
 בהתאם להוראות הסכם זה. 

ייתן המזמין לקבלן הודעה בכתב מראש   .11.4 בטרם ייעשה המזמין שימוש בזכותו לקיזוז כאמור, 
 זוז. בדבר כוונתו לערוך הקי

מצדו של המזמין במימוש   כל ויתור או אורכה או הנחה או הימנעות או שיהוי )להלן: "ויתור"( .11.5
כל זכות מזכויותיו על פי הסכם זה לא יהא בר תוקף אלא אם כן נעשה ונחתם בכתב כדין על  

 ידי מורשי החתימה מטעם המזמין.  
  זכות או זכות אחרת. ויתור כאמור לא ייחשב כויתור על כל הפרה לאחר מכן של אותה  .11.6
הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים והוא מבטל כל חוזה, הסדר, זיכרון דברים,   .11.7

 מצג או הבטחה קודמים. 
 כל שינוי או תיקון להסכם יעשה בכתב בלבד ובהסכמת שני הצדדים.  .11.8

 

 סמכות שיפוט .12
 סכם זה תהא:סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים והעניינים הנובעים או הקשורים בה

 לבית משפט השלום באשקלון בלבד.   –בנושאים שהם בסמכותו העניינית של בית משפט שלום  .א
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מחוזי   .ב משפט  בית  של  העניינית  בסמכותו  שהם  שבע   –בנושאים  בבאר  המחוזי  משפט  לבית 
 בלבד.

 

 כתובת הצדדים והודעות .13
הצד   .13.1 של  למשרדו  רשום  בדואר  תישלח  זה,  הסכם  עם  בקשר  צד  של  הודעה  לפי  כל  השני 

תשוגר   או  השני  הצד  של  במשרדו  ביד  תימסר  או  זה  להסכם  במבוא  המצוינות  הכתובות 
 בפקסימיליה.

 

כעבור   .13.2 ביד  שנמסרה  כהודעה  תחשב  רשום  בדואר  שנשלחה  מסירתה    72הודעה  ממועד  שעות 
 כדין בדואר. 

 

עבודות  הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודות בסמוך לאחר קבלת צו התחלת עבודה ולסיים ה .14
תהא    180תוך   העבודות  בהשלמת  איחור  בגין  כי  מוסכם  העבודות.  ביצוע  התחלת  ממועד  יום 

יום איחור  ₪  5000בתשלום קנס חוזי בסך של  המועצה רשאית לחייב הקבלן   כאמור, זאת    לכל 
 מבלי לגרוע מכל זכות אחרת שתעמוד למועצה נוכח הפיגור והעיכוב בהשלמת העבודות.

 

 מותרת עבודה בשבתות ובחגים.  יןא ידוע לקבלן כי  .15
 

. הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהעבודות נשוא המכרז ינוהלו ויפוקחו באמצעות החכ"ל וכי בגין כך מתחייב       17
 5%הקבלן לשלם לחכ"ל עמלה בשיעור של  

 דק ותיקונים ב.18

ה  חודשים או עפ"י תקן לפי התקופ  12לצורך חוזה זה, תקופת הבדק פירושו: תקופה של   .א
של   מניינה  המיוחדים.  בתנאים  או  במפרטים  שנקבעה  אחרת  תקופה  או  יותר  הארוכה 

 לאמור להלן תקופת הבדק יתחיל מתאריך מתן תעודת השלמת העבודות בהתאם  

נגרם  .ב המפקח  לדעת  אשר  ליקוי,  ו/או  קלקול,  או  נזק  הבדק,  תקופת  תוך  בעבודות  נתגלו 
פגומי בחומרים  שימוש  או  לקויה  מעבודה  לבנות  כתוצאה  או  לתקן  חייב  הקבלן  יהא  ם. 

מחדש כל נזק או קלקול כאמור, הכל לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, ובלבד שדרישה  
 חודשים מתום תקופת הבדק.  3  -כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מ

הוא הדין לגבי נזק או קלקול שנתהווה תוך תקופת הבדק בכל תיקון שבוצע, לכביש, דרך, 
שביל   שימוש  מדרכה,  או  לקויה  מעבודות  כתוצאה  המפקח,  לדעת  נגרם,  ואשר  וכיוצ"ב, 

 בחומרים פגומים. 

רשאי   .ג אשר  והמפקח,  הקבלן  בהשתתפות  העבודות  בדיקת  תערך  הבדק  תקופת  תום  לפני 
 להזמין לבדיקה נציג של כל רשות שהיא ו/או כל אדם. 

 יל. ( דלע 2הקבלן יהיה חייב לפעול על פי הנחיות המפקח כאמור בס"ק )

 .להלן  19)ג( דלעיל בכדי לגרוע מהאמור בסעיף  -)ב( ו 18אין באמור בסעיפים   .ד

 תחולנה על הקבלן.  זה, ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הקבלן לפי סעיף  .ה

היה תיקון הפגם או הנזק או אי ההתאמה הכרחי, כדי למנוע נזק גדול יותר וניתנה הודעה   .ו
ביום בו נתנה לו ההודעה ו/או לא תיקן את הפגם    לקבלן על כך והקבלן לא השיב להודעה

או   בעצמו,  הנזק  את  לתקן  חייב,  לא  אך  רשאי  המזמין  יהיה  סביר,  זמן  תוך  הנזק  או 
באמצעות אחרים ובמקרה כזה יחזיר הקבלן למזמין את ההוצאות, שהוצאו באופן סביר  

 בקשר לתיקון מיד עם הדרישה הראשונה. 
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מסר תעודת  י לרכישת ציוד ו/או כל חומר אחר, שבגינו תבמידה והקבלן יתקשר עם ספקים   .ז
שאו תעודות אחריות. אין בתעודות אלה, כדי להסיר  יאלה י  -  אחריות )להלן: "הספקים"(

 אחריות מהקבלן והקבלן יהא אחראי לכל פגם ו/או נזק ו/או קלקול ו/או אי התאמה. 

משפטית ויריבות ישירה  תהא זיקה  לא  למען הסר ספק, מובהר כי בין הספק לבין הקבלן  
 בכל הנוגע להתחייבויות הקבלן עפ"י הסכם זה. 

ליקויים שיתגלו בעת ביצוע העבודות ו/או במסגרת מסירת    -ליקויים בלתי ניתנים לתיקון
תקוזז   ועלותם  הכלכלית  החברה  ידי  על  נישומים  ,יהיו  לתיקון  ניתנים  כבלתי  העבודות 

שיינתנ  אחרות  מבטוחות  ו/או  העכבון  לרבות  מכספי  ההסכם  במסגרת  הקבלן  ידי  על  ו 
 ערבות הביצוע. 

 אחריות לפגמים לאחר תקופת הבדק )להלן: "תקופת האחריות"( . 19

תוך   בחומרים,  ו/או  בעבודות  פגם  נתגלה  זה,  בחוזה  האמור  לכל  גמר  ל   שנתייםבנוסף  אחר 
יב לתקן  הנובע מביצוע העבודות, שלא בהתאם לתנאי חוזה זה, יהיה הקבלן חי  ,תקופת הבדק

את הפגם וכל הכרוך בו על חשבונו הוא, ואם הפגם אינו ניתן לתיקון, יהא הקבלן חייב בתשלום  
 פיצויים למזמין והמזמין יהא רשאי לממש את הערבות לתקופת האחריות שנתנה בגין כך. 

 אי מילוי התחייבויות הקבלן. 20

סעיפים  מילא   לפי  התחייבויותיו  אחר  הקבלן  את  לעי   19ו/או    18לא  לבצע  המזמין  רשאי  ל, 
ארכה נוספת    אובלא מתן כל התראה ו/  –העבודות האמורות על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת  

, שייחשבו כהוצאות משרדיות  15%ולגבות או לנכות את ההוצאות שיהיו כרוכות בכך בתוספת של  
בותן מהקבלן בכל דרך  וניהוליות, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן יהא המזמין רשאי לג

 אחרת, לפי בחירתו. 

 שינויים . 21

המנהל רשאי להורות בכל עת על שינוי בעבודות לרבות: בצורתה, אופייה, איכותה, סוגיה,   .א
לנכון   שימצא  כפי  הכל  ממנה,  חלק  וכל  העבודה  של  וממדיה  מתאריה  כמותה,  גודלה, 

יים להגדלה או להקטנה  והקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראותיו ובלבד שערך כל השינו
על    יעלה  שלם   50%לא  פרק/סעיף  מבנה/פרק/תת  הורדת  לרבות  זה,  חוזה  היקף  מכלל 

 מהעבודות. 

תיקרא פקודת שינויים ותימסר לידי הקבלן    זה, הוראת המנהל על שינוי המבנה לפי סעיף   .ב
 בכתב.

העבודות  למען הסר ספק מודגש ומובהר בזאת כי הקבלן לא יבצע כל שינוי או הגדלה של   .ג
 אלא לאחר קבלת אישור המנהל לכך.

 הערכת שינויים. 22

הקבלן יבצע כל עבודה נוספת אשר לדעת המפקח קשורה בביצוע המבנה, אבל לא הוגדרה   .א

 בסעיף מסעיפי כתב הכמויות.

לצורך קביעת מחירי היחידות החסרים, יובא בחשבון כל מחיר יחידה דומה הנקוב בכתב  .ב

ליו לצורך קביעת כל אחד ממחירי היחידות החסרים. בהעדר  הכמויות שאפשר להתבסס ע 

  –מחירי יחידות דומים שאפשר להתבסס עליהם לקביעת אחד ממחירי היחידות החסרים  

במחירון  של סעיפים מתאימים, הנקובים  יחידה  פי מחירי  על  השינוי  ערכו של  ייקבע 

תוספ ללא  ראשי,  קבלן  אחוזי  תוספת  )ללא  תוספות  ללא  לבניה  בגין דקל  והפחתות  ות 

מאוכלס  במבנה  עבודה  לביצוע  תוספות  ללא  אזורים,  לפי  תוספות  ללא  העבודה,  היקף 
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שבתוקף וכד'(  של    ,ופעיל  הנחה  במסגרת 20%בניכוי  הקבלן  שנתן  ההנחה  ובתוספת   ,

הגדולות לכמויות  המחירים  פי  על  וזאת  למכרז  המחירים  הצעתו  ספק,  הסר  למען   .

  והוצאות כלליות של הקבלן. ב"מחירון דקל" כוללים רווח

סעיף   .ג על  בהסתמך  מחירה  את  לקבוע  ו/או  למדדה  אפשר  אי  המפקח  לדעת  אשר  עבודה 

עבודה   שעות  לפי  תשולם  לבנייה,  דקל  מחירון  לפי  או/ו  הכמויות  ברשימת  דומה 

כמויות   ולפי  ביומית"(  "עבודה  )להלן,  הנדונה  העבודה  בביצוע  שהושקעו  אפקטיביות 

 כללו בה.החומרים שלמעשה י

ביצוע עבודה ביומית מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המפקח ואין הקבלן רשאי לבצעה   .ד

שיטת העבודה תקבע ע"י המפקח אולם האחריות לניהול העבודה וכל יתר    .על דעת עצמו

 גם לגבי עבודות אלו.  יחולו  , הדברים להם אחראי הקבלן במסגרת הסכם זה

ע"י המפקח ביומן, ואין הקבלן רשאי לתבוע ביצוע    הרישום של שעות העבודה האלו ייעשה .ה

"שעת עבודה" לפי סעיף זה אלא אם בוצעו לפי הוראת המפקח ונרשמו באותו יום ביומן  

 העבודה. 

שעת העבודה תהיה תמיד שעת נטו של אדם או כלי הנמצאים כבר בשטח. הוצאות בגין   .ו

ההוצאות וכל  הקבלן  רווח  וכן  והחזרתם  כלים  או  אנשים  רואים    –הסוציאליות    הבאת 

 \ אותן כנכללות במחיר שכר העבודה לפי הסוג כפי שיפורט.

וכל   .ז עבודה  כלי  שמנים,  דלק,  כגון  העזר  חומרי  כל  את  גם  כולל  המחיר  הכמויות,  בכתב 

הדרוש לביצוע תקין של העבודה ע"י אותו פועל או כלי. באם נראה למפקח כי פועל או כלי  

אלו   לעבודות  לפסול  או מפעיל שהוקצה  הוא  רשאי  לדעתו,  לנדרש  יעיל בהתאם  די  אינו 

כזו   מהחלפה  הנובעות  ההוצאות  כל  חשבונו.  על  אותם  להחליף  יצטרך  והקבלן  אותם 

 תהיינה על הקבלן. 

 כמויות החומרים שהושקעו בעבודה, לרבות הפחת שלהם, טעונות אישורו של המפקח.  .ח

ה ותאושרנה על ידי המפקח  הוצאות לאספקת ולהובלת החומרים למקום המבנה תיבדקנ .ט

יעלו בשום מקרה על מחירי רכישתם אצל ספקים סיטונאים בתוספת  של   לא    10%והן 

 ממחירם 

ידי   .י על  חתומות  קבלות  באמצעות  ההוצאות  את  להוכיח  חייב  הקבלן  יהא  יידרש,  אם 

 ספקים 

לעבודות   .יא הקשורים  וכיו"ב  דרכים  פיגומים,  תמורת  תשלום  לכל  זכאי  יהא  לא  הקבלן 

 ות, סעיפים חריגים או עבודה ביומית. נוספ 

או   .יב רשות להציע מוצר שווה ערך  )במפרט הטכני(  ניתנה לקבלן  בו  כי בכל מקרה  מוסכם 

המסמכים   כל  את  להגיש  הקבלן  על  יהיה  ההסכם,  עפ"י  המקורי  לתכנון  חלופה 

רשאי   יהיה  המזמין  המתכנן.  ו/או  המפקח  ו/או  המנהל  ע"י  ידרשו  ואשר  המתאימים 

 הצעת הקבלן מבלי ליתן כל נימוק לכך.לדחות את 
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למען הסר ספק ,גם עבודות שלא נדרשו בהסכם בכתב ו/או בכתב הכמויות לרבות עבודות   . יג

/שינויים פי    ,חריגות  על  יהיה  של    לבניה  דקל  מחירוןשוויין  בתוספת ו  20%  בהפחתה 

 . אחוז ההנחה שנתן הקבלן בהצעתו למכרז

בהר בזאת כי כל עבודה חריגה ו/או שינוי שלא  למען הסר ספק ועל אף האמור לעיל, מו .יד

לא יבוצעו ולא ישולם בגינם כל תשלום אלא אם כן אישר זאת    -  בכתב הכמויות  יםכלול

מנכ"ל   מילולי    המועצה.בכתב  באופן  וינמק  כאמור  בכתב  לאישור  בבקשה  יפנה  הקבלן 

 את הסיבה לעבודה החריגה ו/או לשינוי הנדרש בכתב הכמויות.

 
 : ו הצדדים על החתוםולראיה בא

 
 

 
 ______________________      _______________ 

 הקבלן                 מועצה אזורית חוף אשקלון    
 

 
 תאגיד: הוא    הקבלן אם

 אישור
עו"מ"הח  אני  ______________ ה" חרו"/ד,  כי  מאשר   הנם ____________________    ה, 

חברה  ה חתימתם על ההסכם מחייבת את  __, וכי  __________________   חברהמורשי חתימה מטעם ה 
 .והתבצעה על פי החלטת החברה

 
_______________              ___________________              _______________ 

 חתימה                                                 שם                                                תאריך               
 
 
 

 אישור
 

הסכם  כי    תמאשרהמשמשת כיועצת משפטית של מ.א חוף אשקלון    ,ד, ______________ עו"מ"הח   אני
 זה נחתם ע"י מורשי החתימה מטעם המועצה המוסמכים לחייב את המועצה. 

 
 
 

 _________________                 נצר נחמה, עו"ד_________________              
 חתימה                                                       שם                                    תאריך               


