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 רשימת מסמכים -הזמנה לקבלת הצעות 

 "(:ההזמנהמסמכי " -ההזמנה מתייחסת למסמכים הבאים )להלן 

 מסמך א'

 כתב הזמנה - 1-א

 כתב הגשת ההצעה  - 2-א

 נוסח ערבות בנקאית לקיום ההצעה  - 3 -א

 לרבות פרטי פרויקטים דומים שבוצעו על ידי הקבלן פרטי הקבלן  -  4-א

 מסמך ב'

 :חוזה של הקבלן לביצוע העבודות כולל הנספחים הבאים

 תנאים מיוחדים  -נספח א' 

 בוטל -נספח ב' 

 נוסח ערבות ביצוע   -נספח ג' 

 נוסח ערבות בדק -נספח ד' 

 הצהרה על העדר תביעות -נספח ה' 

 תעודת השלמה -נספח ו' 

 ר עריכת ביטוחי הקבלןנספח ביטוח + אישו -נספח ז' 

 כניותורשימת ת   -נספח ח' 

 מפרט טכני            'טמסמך 

 כתבי כמויות             'ימסמך 
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 1 -מסמך א' 

 כתב הזמנה

 ג.א.נ.,

 הזמנה להציע הצעות הנדון:

 תשתית ופיתוחמכרז לביצוע עבודות 

הכוללות הוספת מגרשים לבניה  במושב גיאה

 ביישוב הותיק ושדרוג התשתיות

 

תשתית  "( מזמין בזה מציעים להגיש הצעות לביצוע עבודותהמזמיןבע"מ  )להלן: " החברה הכלכלית חוף אשקלון 

הכוללות הוספת  של המועצה האזורית חוף אשקלון(, ט)שבתחום השיפו במושב גיאה"(, העבודות)להלן: " ופיתוח

"( וכן, הכול על פי המסמכים והתנאים אתר המזמין)להלן: " מגרשים לבניה ביישוב הותיק ושדרוג התשתיות

 המפורטים בהזמנה זו להלן.

 המכרז מסמכי .1

 כחלק בלתי נפרד ממנו ומהווים את מסמכי המכרז: המסמכים כמפורט להלן מצורפים הזמנה למכרז  זה

 כתב הזמנה זה;  - (1-)א

 נוסח כתב הגשת ההצעה;  - (2-)א

 נוסח ערבות בנקאית; - (3-א

 פרטי הקבלן; - (4-)א

 "(.ההסכם" או  החוזהנוסח החוזה שיחתם בין המזמין לבין המציע הנבחר, על נספחיו )"  -ב' מסמך  

 נושא ההזמנה .2

המזמין מעוניין לקבל מהמציע הצעה לביצוע העבודות באתר המזמין כמפורט במפרט, בתכניות ובכתב הכמויות  2.1

 המצורף למסמך זה , הכול כמפורט בחוזה ובנספחיו. 

אינו ממצה את ההתקשרות לגביה מתבקש המציע  2.1למען הסר ספק מובהר בזאת, כי התיאור המפורט בסעיף  2.2

יותר מופיע בנוסח החוזה המצורף לכתב הזמנה זה כמסמך "ב" . לשם הגשת הצעה  להגיש הצעתו. תיאור מלא

 מלאה ומפורטת, נדרש כל מציע לבדוק את הוראות החוזה, על נספחיו. 
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מובהר, כי על הקבלן הזוכה יהא לפעול, על אחריותו ועל חשבונו, מיד בסמוך לאחר קבלת הודעה על זכיה, מול כל  2.3

קבלת היתרי חפירה, באופן שיאפשר לקבלן הזוכה להתחיל ולבצע את העבודות שעל הגורמים המוסמכים, לשם 

 .14.5.2022, לא יאוחר מיום פי מכרז זה

 הבהרה:

המזמין מבקש להבהיר כי הפרויקט יבוצע בשלבים בהתאם לעבודת השטח שמבוצעות על ידי חח"י 

, מובהר כי ייתכן והקבלן משכךוכן חברות התקשורת )כפי שמפורט גם בפרק המוקדמות למפרט(. 

יבצע את הפעולות במקביל ו/או לאחר שבוצעו עבודות כאמור על ידי חברת החשמל וחברות התקשורת 

אך לא יהיה בכך כדי לגרוע  –וכי ייתכן ובשל כך ייתכנו הפסקות עבודה יזומות ו/או עצירות חלקיות 

 זוכה זכות לקבלת תמורה נוספת.מחובת הקבלן לעמוד בלוחות הזמנים ו/או כדי להקנות לקבלן ה

ימים קלנדאריים ממועד מתן צו התחלת  280לוח הזמנים לביצוע כלל העבודות שעל פי מכרז זה וההסכם שלו הינו  2.4

פרק הזמן האמור כולל תקופת התארגנות, הוצאת כל היתרי החפירה ו/או כל רישיון נדרש אחר, וביצוע  עבודה 

 כל העבודות לשביעות רצון המזמין.

עלולים לגרום לנזקים כלכליים מהותיים למזמין ואף  הפרויקטעיכובים שייגרמו בשל אי מסירת 

יועמד , , ולזכות לחשוף אותו לתביעות של צדדי ג', ועל כן ומבלי לגרוע מכל נזק שייגרם בפועל למזמין

וזאת מבלי לגרוע מכל זכות שיש  לכל יום איחור₪  1,500פיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק על סך של 

למזמין לטעון לנזקים ככל וייגרמו לו בשל עיכובים בעמידת הקבלן הזוכה בלוחות הזמנים לביצוע 

 העבודות.

בכתובת בת הדר, חוף  המזמיןבמשרדי  23.3.2022את חוברת המכרז ניתן לרכוש החל מיום  2.5

שלא )אלפיים וחמש מאות( ש"ח,  2,500אשקלון, במשרדי הנהלה ובשעות העבודה הרגילות תמורת 

 ו.יוחזר

 ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי החברה בתיאום מראש. 

 ashkelon.org.il-sima@hof  או במייל  6775528-08בטלפון   סימהללפרטים נוספים ניתן לפנות 

של המועצה האזורית חוף אשקלון בכתובת: כמו כן, ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט 

ashkelon.org.il/bids-https://www.hof/ :(.האתר" )להלן" 

, ויהווה חלק 23.3.2022 -כתב הכמויות הנוגע למכרז זה יועלה לאתר לאחר סיור הקבלניםכתב הכמויות:  2.6

  ממסמכי המכרז.בלתי נפרד 

המפרט המיוחד הנוגע למכרז זה יועלה לאתר עד למועד סיור הקבלנים ביום   המפרט המיוחד: 2.7

23.3.2022. 

 . תכניותכי למסמכי המכרז מצורפת רשימת  ,מובהר :תכניות 2.8

וזאת על גבי  , למציעים אשר ירכשו את מסמכי המכרז,התוכניות עצמן יצורפו כחלק ממסמכי המכרז

 . דיסק און קי

mailto:%20sima@hof-ashkelon.org.il
mailto:%20sima@hof-ashkelon.org.il
https://www.hof-ashkelon.org.il/bids/
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,  מהווה למסמכי המכרז כפי שיוגשו על ידו חתימת מציע על רשימת התוכניות וצרוף המסמך )חובה(

ניות כולן, וכי הצעתו , כי בחן ובדק את התוכאת כל התוכניותהצהרת ואישור המציע, כי קיבל לידיו 

על גבי הדיסק  תכניותכי חסרות לו  , טרם הגשת ההצעה,אלה )ככל והמציע סבור תכניותמבוססת על כל 

לפנות למזמין בדחיפות וזאת עד למועד הנקוב להגשת  -ו/או כי קיימת בעיה עם התוכניות עליו או קי 

 שאלות הבהרה ובכל מקרה טרם הגשת הצעתו(.

 ככל ולא פעל כאמור לעיל.ל מציע בעניין התוכניות לא תישמע טענה ש

 הסברים והבהרות .3

חדשה במושב גיאה, שאלות הבהרה יופנו בכתב בלבד עם ציון פרויקט עבודות פיתוח ותשתיות לשכונה 

וזאת עד ליום projects.com-avichai.y@am במייל יקט מר אביחי יוספי הפרולאחראי התכנון של 

 על מנת להקל על מתן תשובות המזמינה.  WORDהשאלות יועברו בפורמט . 14:00בשעה  31.3.2022

ייחשבו כשאלות הבהרה שעליהן תינתנה תשובות המפקח  רק שאלות הבהרה שאושרה קבלתן על ידי

בטלפון וזאת  את קבלת השאלותהמפקח ועל אחריותו של מציע אשר שיגר שאלות שכאלה לוודא מול 

058-7990694. 

מענה לשאלות ההבהרה יועבר לכל המציעים אשר השתתפו במפגש המציעים החובה וזאת עד ליום 

 .14:00בשעה  4.4.2022

שאלות ההבהרה והמענה עליהם ייחתמו על ידי המציעים כחלק ממסמכי ההגשה ויהווה חלק ממסמכי 

 ההתקשרות שבין הצדדים.

המזמין יהא רשאי להכניס במסמכי המכרז כל תיקון, שינוי או תוספת לפי שיקול דעתו הבלעדי עד  

 לפני המועד האחרון להגשת ההצעות.  שעות 48

 תנאי סף: .4

 על המציע לעמוד בתנאי הסף הבאים: מבלי לגרוע מכלל התנאים המפורטים במסמכי המכרז,

. לשם 3 -ג 200סיווג של לכל הפחות להיות בעל מטעם המציע( עצמו )ולא חברת אחות/בת/קבלן משנהעל המציע  4.1

כי במועד הגשת ההצעות המציע מחזיק  סף זה עליו לצרף למסמכי הצעתו אסמכתאהוכחות עמידת המציע בתנאי 

 בסיווג הנדרש.

של  ראשיכקבלן ( פרוייקטים 2לכל הפחות שני )בביצוע על ניסיון בעל מנת להשתתף במכרז על המציע להיות  4.2

בהיקף כספי  קיבוצים או במועצות אזוריות או פיתוח שכונות עירוניותו/או תשתית להרחבות במושבים  עבודות

 ועד למועד הגשת מסמכי המכרז. /20171/1וזאת בתקופה מיום  לפרויקטמיליון ש"ח  5 -שלא יפחת מ

 .ב למסמכי המכרז" המצ"4-"א המציע יפרט את הפרויקטים שאותם ביצע כאמור על גבי טופס נספח

על המציע עצמו להיות בעל הניסיון הנדרש ולא יוכל להסתמך על ניסיון של חברת אחות/חברת בת/בעל 

 מניות/קבלן משנה לצורך עמידתו בתנאי סף זה.

mailto:avichai.y@am-projects.com
mailto:avichai.y@am-projects.com
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המלצות מזמינים בפרויקטים כפי שפורטו על  2 -לא פחות מ ,מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המציע יצרף

 .4.2פי הוראת סעיף 

אם הוא מופיע ברשימות המציע ובין אם  ןהמזמין יהיה רשאי לפנות לכל גורם שלו ניתנו שירותים )בי

לא( על מנת לבחון את הפרויקטים שבוצעו על ידי המציע, טיב השירות ואיכות העבודות, עמידה 

 בלוחות זמנים ו/או כל נתון רלוונטי אחר.

 ערבות מכרז: 4.3

ערבות בנקאית ו לחילופין א₪ ( שבע מאות אלף) 700,000י ע"ס על המציעים לצרף להצעתם שיק בנקא

שבע )₪  700,000של , בסכום בשקלים חדשים 3-ובלתי מותנית בנוסח המצורף כנספח אאוטונומית 

עד כמה שהדבר יידרש, החברה תהיה זכאית  .30.6.2022עד ליום  בתוקף הערבות תהיה  ₪.( מאות אלף

הערבות להבטחת הצעת המציע ובלבד שהערבות תעמוד בתוקפה לכל להודיע לקבלן על הארכת תוקף 

 .היותר לתקופה הכוללת לרבות הארכות

היה והחברה תודיעה, כפי זכותה על פי מכרז זה, כי יש צורך בהארכת הערבות כאמור לעיל, מתחייב 

 ה.ימי עסקים לכל היותר ממועד קבלת הודעת החבר 3המציע לפעול להארכת הערבות וזאת תוך 

הערבות הבנקאית ולחלטה לעצמו כפיצוי קבוע ומוסכם השיק הבנקאי או המזמין יהא זכאי לגבות את 

מראש אם קיבל המזמין את הצעת הקבלן או הצעה מעודכנת שיעביר הקבלן מאוחר יותר והקבלן לא 

מלהמציא חתם על החוזה עם המזמין מיד עם דרישת המזמין ו/או אפילו אם חתם על החוזה, אך נמנע 

את ערבות הביצוע כאמור בחוזה. הערבות תוחזר לקבלן במקרה שהצעתו לא תתקבל וכן במקרה 

שהצעתו נתקבלה והוא חתם על החוזה במועד שנדרש ע"י המזמין והמציא למזמין במועד ערבות עפ"י 

 האמור בחוזה.

 תנאים נוספים:

יהיה רשאי להגיש הצעה לביצוע  חובה עיםהמצירק מציע שהשתתף בעצמו ו/או באמצעות נציג מטעמו בסיור  4.4

לשם עניין זה יובהר כי תאגיד שהשתתף בסיור הקבלנים לא יהיה רשאי להגיש הצעה  -העבודות שבמכרז 

באמצעות חברת בת או חברת אחות או כל חברה שיש לתאגיד שליטה בו אלא אך ורק התאגיד עצמו ובלבד שעמד 

 בכל תנאי הסף הנקובים במכרז זה.

 ניקוד המציעים לבחירת ההצעה הזוכה(: –)ראו  ן יתרון למציעים שיציגו ביצוע פרוייקטים כדלקמןיינת 4.5

ועד למועד הגשת  1.1.2017ביצוע של פרויקט אחד, לכל הפחות, במהלך התקופה שהחל מיום  4.5.1

 לכל פרויקט.₪ ליון ימ 5ההצעות של שיקום תשתיות במושבים או קיבוצים בהיקף כספי של 

 ו/או ביצוע עבודות מול רשויות ניקוז. בודות ניקוז ותיעול ביצוע של ע 4.5.2

מול גופים ציבוריים )עיריות/מועצת ( פרוייקטים 3ניסיון בביצוע של לכל הפחות שלושה ) 4.5.3

מקומיות/מועצות אזוריות,(, שבהם בוצעו עבודות דומות לעבודות שבמכרז זה )תשתית 

ועד  1.1.2017לפרוייקט במהלך התקופה שמיום ₪ ליון ימ 5ופיתוח(, בהיקף של לכל הפחות 

 .למועד הגשת ההצעות במכרז זה
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 הגשת ההצעה .5

למסמכי ההזמנה  המציע יגיש הצעה הכפופה למכלול התנאים הנדרשים על פי החוזה המצ"ב כמסמך "ב" 5.1

 ."( ונספחיוההסכם" או "החוזה)להלן: "

היחידה לאחר ניתוח מחירים שנעשה על ידי המזמין. כתב למסמכי מכרז זה מצורף כתב כמויות ובו יפורטו מחיר  5.2

הכמויות ישמש כאומדן גלוי במכרז זה אולם יחד עם זאת, אין בכתב הכמויות כדי להוות התחייבות המזמין 

לביצוע כל הסעיפים הנקובים בו ו/או לכמויות שיבוצעו סופו של דבר, והתשלום לקבלן המבצע ייקבע על פי 

ל ידו בפועל, מחירי היחידה שבכתב הכמויות שפורסם במכרז זה ובניכוי ההנחה שבה תנקוב הכמויות שיבוצעו ע

 ההצעה הזוכה.

שיעור ההנחה המוצע באחוזים עד עשירית האחוז(. המציעים ינקבו בהצעתם, בשיעור ההנחה המוצע על ידם ) 5.3

ההצעה והגשתה יהיו כפי  אופן מילוי וביצוע .יחול על כל מחירי היחידה של כל הרכיבים שבכתב הכמויות

 להלן. 5.8שמפורט בסעיף 

המציעים לא יוכלו להגיש הצעה שבה מהווים מחירי מקסימום. מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות  5.4

המחירים יהיו גבוהים מהמחירים הנקובים בכתב הכמויות )"הנחה שלילית"/תוספת(. מציע שיציע תוספת/הנחה 

" אולם 0" –שלילית כאמור, הצעתו תיפסל. יחד עם זאת, המציעים יוכלו להגיש הצעה לפיה שיעור ההנחה יהיה 

 בהצעתם. יהא עליהם לנקוב במספר זה מפורשות

, ההנחה המוצעת()בניכוי  כל הסכומים בכתב הכמויות יהיו נקובים בש"ח וישולמו למציע שהצעתו תזכה 5.5

כקבוע בחוזה ובנספחיו.  " (המנהלדמי ניהול של החברה הכלכלית פיתוח חוף אשקלון ) להלן: " 5%ובהפחתה של 

 כל יתר מסמכי ההזמנה ימולאו בעט כחול, בכתב יד ברור וקריא.

ען הסר ספק מובהר בזה, כי כל השמטה, שינוי או תוספת, אשר יעשו שלא ע"י המזמין באיזה ממסמכי ההזמנה, למ 5.6

ידי תוספת במסמכי ההזמנה או במכתב לוואי, או בכל דרך אחרת, לא יהיו ברי תוקף -או כל הסתייגות, בין על

 ין.ועלולים לגרום לפסילת ההצעה וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי של המזמ

המציע יחתום על כל דף ממסמכי המכרז ולרבות על נוסח החוזה המצ"ב כמסמך "ב" ועל כל נספחיו, וכן על כל  5.7

מסמך המהווה שאלות הבהרה ותשובות להם וכן על פרוטוקול סיור הקבלנים כפי שיופצו לרוכשי מסמכי המכרז. 

ו תתקבל  לביצוע העבודות במלואן הוראות החוזה שנחתם על ידי המציע כאמור, יחייבו את המציע שהצעת

 ובמועדן כקבוע בחוזה הרצ"ב כמסמך "ב" להזמנה זו.

 -חכ"ל  1/2022מספר מכרז "אטומה ללא כל סימני זיהוי של המציע ועליה יירשם :ות למכרז יוגשו במעטפה הצע 5.8

 .רוג התשתיותהכוללות הוספת מגרשים לבניה ביישוב הותיק ושד במושב גיאהלביצוע עבודות תשתית ופיתוח 

בבת  םחוף אשקלון הממוקמי המועצה האזוריתההצעות יוגשו לתיבת המכרזים המוצבת במשרדי 

 .14:00בשעה  11.4.2022עד ליום את זהדר ו

 .תיפסל על הסףהצעה שלא תוגש בדרך האמורה או שתוגש בדואר או בכל דרך אחרת, 
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יחד עם ההצעה יחזיר המציע לחברה את כל המסמכים אשר קיבל לצרכי המכרז. מובהר בזאת, שכל המסמכים  5.9

והם נמסרו לו אך ורק לשם הכנת הצעתו ועד למועד האחרון ין מש המזהמציע לצרכי המכרז הינם רכושקיבל 

ין אם לאו. המציע ישפה שנקבע להגשת ההצעות. המציע יחזיר המסמכים לחברה בין אם בחר להשתתף בהליך וב

בקשר עם אי החזרת המסמכים לחברה ו/או שימוש שעשה מזמין בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו להמזמין את 

 המציע במסמכים שלא לצרכי המכרז ו/או העברתם לצד שלישי.

הם השתמש בלמגיש ההצעה אינו רשאי בכל מקרה, להעתיק את מסמכי ההזמנה, כולם או כל חלק מהם ו/או  5.10

 לכל מטרה אחרת לבד מהגשת הצעתו למזמין.

על חשבונו בכל הוצאה כספית או אחרת בקשר להשתתפותו בהזמנה להציע הצעות  איישהמציע 

 ידי המזמין ולא תהווה עילה לתביעה כלשהי.-והגשת ההצעה על ידו. כל הוצאה כאמור לא תוחזר על

בין אם מדובר במועד המקורי יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ) 180לתקופה של  ההצעה תהיה בתוקף 5.11

יובהר, כי לחברה תהיה הרשות להודיע כי היא מבקשת להאריך את תוקף ההצעות לתקופה .(או כל מועד מוארך

ה כלפי החברה, יום האמורים מבלי שתהיה למציע כל טענה ו/או תביע 180 -יום מעבר ל 90נוספת שלא תעלה על 

 ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה

מובהר, כי התחלת העבודות ו/או ביצוע הפרויקט תלויים בגורמים נוספים מעבר לחברה ואשר על כן 

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעכב הוצאת צו תחילת עבודה ו/או לא להוציא כלל צו 

כולו )אף אם הוכרז כבר המציע כזוכה ואף אם נחתם עמו הסכם לתחילת עבודה ו/או לבטל את המכרז 

ההתקשרות(. בכל מקרה הצעת המציע תעמוד בתוקפה כאמור לעיל ובמסגרת המועדים הנקובים 

לעיל ללא כל שינוי והוא לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת ו/או התייקרויות במסגרת  5.11בסעיף 

 המועדים האמורים.

ם ההתקשרות על ידי החברה בהודעה בכתב שניתנה למציע במסגרת המועדים בוטל המכרז/בוטל הסכ

יום מהמועד האחרון  270לעיל או לחילופין לא ניתן צו התחלת עבודה בחלוף  5.17הנקובים בסעיף 

להגשת ההצעות במכרז, יראו הצדדים את המכרז ואת הסכם ההתקשרות ביניהם )עד כמה שנחתם 

 ציע לא תהיינה כל טענות כלפי החברה לעניין זה.בפועל(, כמבוטלים כדין ולמ

בוטל המכרז בנסיבות האמורות לעיל, והחברה יצאה במכרז חדש, לא יהיה רשאי המציע להעלות כל 

טענה כאילו עליו להיבחר כזוכה אף במכרז החדש, וזכייתו במכרז שבוטל אינה מקנה לו כל נקודות 

ש המציע להשתתף במכרז החדש, יהא רשאי לעשות כן זכות במכרז החדש ובפני ועדת המכרזים. ביק

 ככל מציע אחר.

 מסמכים נוספים: .6

בנוסף לכתב ההצעה וכתב הכמויות והמחירים הממולא, יהיה על המציע לצרף להצעתו גם את המסמכים 

 והאישורים כדלהלן:

הקבלנים על פי חוק רישום  םהקבלנים המעיד על היות המציע קבלן מוכר ורשום אצל רש שםמאת ר אישור 6.1

 .3ג  200בסיווג , הצווים והכללים שעל פיו בהיקף  והתקנות 1969 -"ט כהנדסה בנאיות, התש ודותלעב םקבלני
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 אישור רואה חשבון המאשר כי המציע מנהל ספרי חשבונות כחוק. 6.2

 אישור מאת שלטונות מע"מ המאשר כי המציע עוסק מורשה. 6.3

חובת צירוף מסמך זה חלה על מציע המעוניין שהמזמין לא  –מניכוי מס במקור  אישור על פטור )מלא או חלקי( 6.4

 ינכה מס במקור מן התמורה המגיעה לו על פי החוזה.

אישור רואה חשבון או עורך דין המעיד כי החברה קיימת ופעילה וכן אישור על זהות מורשי החתימה מטעם  6.5

 פותיה מטעם המציע מוסמך לעשות כן על ידי המציע.המציע ועל כך שהחותם על ההצעה לרבות נספחיה וצרו

 העתק תעודת רישום של המציע. 6.6

של פרטי הקבלן, וכן פרטים מלאים של קבלני המשנה אשר  ,(4-פירוט )במסמך המצ"ב כנספח א 6.7

 עשויים לבצע את העבודות או חלקם מטעם הקבלן וכן פרטי  מנהל העבודה .

 ם עפ"י מסמכי המכרז.כל המסמכים, האישורים וההמלצות הנדרשי 6.8

פרוטוקול סיור מציעים וכן קובץ שאלות ותשובות הבהרה )ככל ויהיה כזה(, כשהם חתומים על  6.9

 ידי המציע.

על המציע לפרט פרטי מודד מטעמו שאמור לבצע את כל פעולות המדידה הנדרשות מטעם הקבלן  6.10

קרה שכזה יהא על הקבלן לשם ביצוע העבודות. למזמין תהיה הזכות שלא לאשר את זהות המודד ובמ

 לאישור המזמין. להמציא פרטי מודד אחר

, הדחייהנדחה המועד האחרון להגשת ההצעות, ידחו בהתאם כל המועדים האחרים בפרק הזמן המהווה את  6.11

 לרבות תקופת תוקף הערבות האמורה.

כשהם חתומים על ידו ותשובות ההבהרה וכן פרוטוקול סיור הקבלנים כמו כן על המציע לצרף את מסמכי שאלות  6.12

 כחלק ממסמכי המכרז.

 בחינת ההצעות .7

 עליו שהיה המסמכים כל לרבות הסף תנאי בכל עמד המציע אם לראשונה תבחן המכרזים ועדת 7.1

 .צרףל

 מהם מי או מהמציעים ולקבל לבקש הועדה רשאית תהא, כך לצורךהועדה תבחן את הצעות המציעים השונים  7.2

 ככל. הועדה עם פעולה לשתף מתחייבים והמציעים להצעתו ביחס או למציע הנוגעים ומסמך אסמכתא כל

.המציע של קודמות עבודות מזמיני עם קשר ליצור רשאית הועדה תהיה כן שיידרשו

בחינת ההצעה יהיו המועצה ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או לכל חלק מהם, כפי שימצאו לנכון, ב 7.3

פעולה עם המועצה ומי מטעמה בבדיקות כאמור, מתחייב לשתף כל בדיקה, כפי שימצאו לנכון. כל אחד מהמציעים 

היה המועצה רשאית, מטעם זה בלבד, ככל שתבקש לערוך בדיקות. לא שיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל, ת

לפסול את ההצעה
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עוד רשאית המועצה, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע ו/או נתון 

 , הדרושים, לדעת המועצה ו/או מי מטעמה, להערכת ההצעות.ו/או כל השלמה נדרשת ו/או הבהרה

, רשאית המועצה לתקן טעויות חשבונאיות בהצעה מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה דלעיל 7.4

לפי מיטב הבנתה וההצעה, לאחר התיקונים החשבונאים, כאמור, תחייב את המועצה.

.המועצה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא 7.5

:כי בחינת ועדת המכרזים את ההצעות תיעשה על בסיס כדלקמן ,יצוין 7.6

:נקודות( 20) מהציון הכולל %20משקל של  :מדדי איכות/דההוע התרשמות 7.6.1

תנקד הועדה את ציוני המציעים השונים לפי הקריטריונים המפורטים בפרק זה  .7.6.1.1

בטבלה המצורפת להלן:

 ניקוד קריטריון

בין השאר אך לא הועדה מהמציע תוך התייחסות,  התרשמות

ו/או המועצה המזמין ניסיון לשיקולים הבאים:  ,רק

 עם המציע, המלצותגיאה מושב האזורית חוף אשקלון ו/או 

עמידה בלוחות זמנים, טיב  ,מרשויות ומהמגזר העסקי

 .הביצוע והשירות שניתן על ידי המציע

 

 נקודות 5עד 

ועד  1.1.2017ביצוע פרוייקטים, במהלך התקופה שהחל מיום 

 למועד הגשת ההצעות של שיקום תשתיות במושבים או

 פרויקטמלש"ח לכל  5קיבוצים בהיקף כספי של 

 נקודות 2- פרויקט 1

 נקודות 3-פרויקטים  2

 נקודות 4 –פרוייקטים  3-4

 נקודות 5 –פרוייקטים ומעלה  5

 
ביצוע עבודות ניקוז ותיעול ו/או ביצוע עבודות מול רשויות 

 ניקוז

 נקודות 2 -עבודה/פרויקט   1

 נקודות 3 -עבודות/פרויקטים  2

 נקודות 4 –עבודות/פרוייקטים  3-4

 נקודות 5עבודות/פרוייקטים ומעלה  5

 

( פרוייקטים מול גופים 3ביצוע של לכל הפחות שלושה )

ציבוריים )עיריות/מועצת מקומיות/מועצות אזוריות,(, 

שבהם בוצעו עבודות דומות לעבודות שבמכרז זה )תשתית 

רוייקט במהלך לפ₪  ןמיליו 5ופיתוח(, בהיקף של לכל הפחות 

 .ועד למועד הגשת ההצעות במכרז 1.1.2017התקופה שמיום 

 נקודות 3–פרוייקטים  3

 נקודות 4–פרוייקטים  4

 נקודות 5 –פרוייקטים ומעלה  5
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באות א'.ניקוד המציעים בפרק האיכותי יסומן 

 התחשיב לפימהציון הכולל  %80משקל כולל של : הכספי הרכיב -ביותר הטובה ההצעה 7.6.2

:להלן המפורט

על כתב הכמויות גבוהה ביותר כפי שתינתן על ידי מציע מסוים הההנחה  .7.6.2.1

נקודות. 80 –את מלוא הניקוד האפשר תקבל 

ציונם של כל המציעים האחרים ייקבע על פי היחס בין ההנחה שניתנה  .7.6.2.2

י המציע לבין ההנחה הגבוהה ביותר לפי התחשיב הבא:על יד

הגבוהה/הנחת המציע()ההנחה  80ניקוד המציע=

 .10% ומציע ב' נתן הנחה של 20%נתן הנחה של  'לדוגמא: מציע א

 נקודות. 80מציע א' יקבל ניקוד של 

 (10/20) 80= נקודות 40ציונו יהיה:  במציע 

 באות ב'.ניקוד המציעים בפרק הכספי יסומן 

הכולל של כל מציע יהווה סכום הניקוד כפי שניתן וחושב לו על ידי הועדה בגין שני  ציונו 7.6.3

.הזוכה כהצעה תיקבע ביותר הגבוה הניקוד בעלת ההצעה כאשר)ציון א'+ ציון ב'(, הפרקים 

 שונות .8

 תשומת ליבו של המציע מופנית בזה לתנאים שלהלן והוא מסכים מראש כי:

 .תתוקן –כל טעות חשבונית שתתגלה, אם תתגלה, בהצעה  8.1

המזמין יבחן את ההצעות על פי החובות החלות עליו בהתאם להוראות דיני המכרזים ובכפוף לקריטריונים  8.2

 .הנקובים במכרז

המזמין  המזמין שומר לעצמו את הזכות המלאה להתקשר עם מציע בהתייחס לחלק מהעבודות בלבד.

יע שהגיש הצעה שימציא לו, בכל שלב אחר הגשת ההצעה ובמועד שיקבע, פרטים רשאי לדרוש מכל מצ

או מסמכים נוספים הנדרשים לו, לפי שיקול דעתו הבלעדי, כדי שיוכל לשקול את הצעתו והמציע 

 מתחייב להמציא למזמין במועד שיקבע  כאמור את המתבקש.

שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שיהא חייב לנמק את המזמין רשאי לבטל מכרז זה, בכל עת, מכל סיבה שהיא, לפי  8.3

החלטתו בכפוף להוראות הדין. במקרה כזה למציעים לא תהא כל טענה, דרישה או תביעה כלפי המזמין בעניין 

 זה.
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היה והמזמין יקבל את הצעת המציע ו/או חלק הימנה, יוסיף המזמין את חתימתו על החוזה )בנוסח המצורף לכתב  8.4

עודכנו בנוסח זה הפרטים הרלבנטיים למציע ולהצעה, והכול בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי הזמנה זה ולאחר שי

של המזמין(, במספר עותקים כנדרש על ידי המזמין, ורק ממועד חתימת המזמין, יכנס החוזה על כל נספחיו 

 לתוקף.

רחבת הינו  הקבלנים לסיור. נקודת המפגש 00:41בשעה  2022.3.23 יתקיים ביום  חובהסיור קבלנים  8.5

 .רק מציע אשר השתתף בסיור החובה יוכל להגיש הצעה במושב גיאה. המכולת

לפני הגשת ההצעה, על המציע לבדוק את כל הפרטים המתייחסים למכרז ולבצוע העבודות, לרבות אך לא רק  8.6

בחשבון גורם דרישות הרשויות הרלוונטיות, ולא תשמע כל טענה מצד המציע כי לא ידע פרט כלשהו או לא הביא 

 כלשהו בעת הגישו את הצעתו.

 בכבוד רב,  

      : הקבלן תחתימ  תאריך: 

 ______________________:של הקבלן "לכתובת דוא    כתובת הקבלן: 

     מספר עוסק מורשה/ח.פ       טלפון: 

    מספר רשום בפנקס הקבלנים: 
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 2 -מסמך א' 

 כתב הגשת ההצעה

 תאריך: _______________  שם המציע: ____________________ 

 לכבוד

 בע"מ   חוף אשקלוןהחברה לפיתוח 

 "(המזמין)להלן: "

 –ופיתוח  הצעה לביצוע עבודות תשתית  הנדון:

הכוללות הוספת מגרשים לבניה  במושב גיאה

 ביישוב הותיק ושדרוג התשתיות

 

אנו החתומים מטה, לאחר שקראנו בעיון ולמדנו את  פרטי המכרז ואת המסמכים המצורפים לו לרבות החוזה על 

 מציעיםכל נספחיו, המפרט הטכני, כתב הכמויות והתכניות ולאחר שקיבלנו הסברים מנציגי המזמין, ככל שניתנו, 

ולאחר המצוינים במסמך ד'    הכמויותשבכתב לבצע את העבודות על פי מסמכי ההצעה בהתאם למחירי היחידה 

כמו כן אנו מצהירים ומתחייבים בזאת כלפי המזמין,  ,כתב הכמויות והמחירים -ניכוי ההנחה שהוצעה על ידנו

 כדלהלן:

כי הבנו את כל המסמכים כמפורט לעיל, ואת כל תנאיהם ומתוך בדיקת וידיעת כל הפרטים המשנה  .1

ם בקרנו, ובדקנו את כל הכרוך בביצוע העבודות שבנדון, עמדנו על בה -הקשורים  לאתר המזמין ולסביבתו

גישה לאתר, בדקנו קווים עיליים ותת קרקעיים, אם וככל שקיימים ובידיעת כל  -תנאי הסביבה, לרבות

גורם שיש לו ו/או שיכולה להיות לו השפעה על בצוע העבודות ועל כל הכלול בהצעה זו, אנו מסכימים לכל 

נו מאשרים כי בדקנו את כל התוכניות המופיעות ברשימת התוכניות, בין אם אלו צורפו על האמור בהם. א

 ידנו ו/או נחתמו על ידנו ובין אם לאו. 

 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, קיימת לנו ידיעה והבנה בדבר:

קרקעיים אחרים, -טיב המקרקעין, צנרת קווי המים, הניקוז, ככל שישנם, מתקנים תת 1.1

 פסולת ומפגעים ואלמנטים אחרים שיש לסלקם, תנאי ודרכי הגישה לאתר המזמין,

וכן כל הגורמים העובדים באתר המזמין ואנו מסכימים  רכוש צמוד למתחם העבודות

 ומתחייבים לבצע את העבודות עפ"י האילוצים הקיימים.

ות, וכי האתר הבנו את השיטה לפיה הוכן כתב הכמויות ואת שיטות הביצוע של העבוד 1.2

 .טבלנו הי יםהגישה אליו, מוכרים וידוע ודרכי)אתר המזמין( בו יבוצעו העבודות 
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אנו מכירים ובדקנו  את כל הגורמים האחרים המשפיעים ו/או היכולים להשפיע על ביצוע העבודות,  כי .  2

ובהתאם לכך ובהתאם לכל האמור דלעיל בססנו את הצעתנו וכי לא נגיש שום תביעות או דרישות 

 על כל םהמבוססות ו/או הנובעות מטענות של אי הבנה או אי ידיעה כלשהי של תנאי ההזמנה, ההסכ

 או מי מהם והננו מוותרים בזה מראש על כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כאמור. יונספחיו ומסמכ

לגרוע מכלליות האמור לעיל אנו מצהירים כי ידוע לנו כי המזמין שם דגש על נושאי בטיחות, איכות  מבלי

וניקיון וכי המזמין  קרובים לאתר ם, צמצום הפרעות לשכנים ככל שניתן, מניעת נזקים למבניהסביבה

ידרוש עמידה מלאה בכל הוראות הדין ו/או הוראות כל רישיון או היתר בקשר לנושאים המפורטים לעיל 

 המפורטות בחוזה על נספחיו. דרישותוזאת בנוסף ל

לכך שהנכם רשאים וזכאים על פי שיקול דעתכם הבלעדי והמוחלט, להחליט כי אנו נבצע  מודעים נוא כי.     3

 צעק מהעבודות ולהורות לנו כאמור, וכי במקרה כזה, יחולו על ביצוע אותו חלק מהעבודות שיבורק חל

לא נהיה זכאים לכל תמורה  אנועל כל נספחיו ו הסכםכקבוע ב כמויותעל ידינו כל המחירים בכתבי ה

, וכמו כן מהעבודות אשר יבוצע על ידינו לקאותו ח יצועפי כתב הכמויות בגין ב-נוספת מעבר למחושב על

 לא נהיה זכאים לפיצוי אחר כלשהו.

כי הננו עוסק מורשה לצורך  , 3-ג 200של לכל הפחות  בסיווגאצל רשם הקבלנים  ומיםאנו קבלנים רש כי.     4

 בהתאם לחוקי מדינת ישראל. הכולומנהלים ספרים כחוק,  ממע"

ונספחיו מחייבת אותנו לכל דבר  החוזה ועלזו  ההצעה לרבות רזהמכ מסמכיעל  שחתימתנוידוע לנו  כי .5

 .ייןוענ

זאת על העתקים נוספים של  ותאם הצעתנו או איזה חלק ממנה תתקבל, נחתום במועד שנדרש לעש כי .6

פוליסות  ואתערבות הביצוע  תבהיקף שיקבע על ידכם כולל כל הנספחים ונמציא לידכם א החוזה

 על ידכם.  החוזהלא יאוחר ממועד חתימת  אתוז כםהביטוח אשר מחובתנו להוציא על פי הוראות ההס

כמפורט בחוזה ובנספחיו, וכי תהיה התמורה אשר תשולם לנו בגין ביצוע העבודות, כי כי אנו יודעים  .7

בכל מקרה לא תהא לנו כל זכות לקבל מכם כל תשלום ו/או תמורה מעבר לקבוע בחוזה על נספחיו כפי 

צעו על ידנו בפועל ובהתאם להוראות החוזה על שהתמורה תאושר על ידכם בהתאם לעבודות שיבו

 נספחיו.

הננו מצהירים בזאת, כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים, כי הצעתנו זאת עונה על כל הדרישות  .8

 שבהזמנה להציע הצעות ואנו מקבלים על עצמנו לעמוד בכל המתחייב ממסמכי ההזמנה. 

ימים מהיום האחרון שנקבע על ידכם  180של  הזאת, על כל המשתמע ממנה, בתוקף לתקופ הצעתנו כי .9

וכי ידוע לנו שעל פי שיקול דעתכם תוכלו לבקש כי הצעתנו וכן הערבות הבנקאית יעמוד  להגשת ההצעות

 יום נוספים ואין ולא תהיינה לנו כל טענות כלפיכם לעניין זה 90בתוקפת לתקופה של 

 הנקובים במכרז זה.  התנאיםמכרזים ובכפוף לדיני הזוכה תבחרו את הצעה  כיידוע לנו  כי .10
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בקשר לבדיקת ההזמנה, בדיקת ההסכם ונספחיו  תכן הרינו מצהירים כי ידוע לנו כי כל ההוצאו כמו .11

והנובע מכך  כךהצעה זו על כל המשנה המונה ב והכנתבו יבוצעו העבודות  האתרהשונים לרבות בדיקת 

בלבד במלואן וכי לא תהיה לנו כל טענה ו/או  וכן כל הוצאה אחרת הכרוכה בהצעה זו תחולנה עלינו

 דרישה ו/או תביעה כספית מכל מין וסוג שהוא בגין כך.

כמו כן אנו מצהירים כי הובהר על ידי המזמין כי הפרויקט יבוצע בשלבים בהתאם לעבודת השטח 

, שמבוצעות על ידי חח"י וכן חברות התקשורת )כפי שמפורט גם בפרק המוקדמות למפרט(. משכך

ברור וידוע לנו שככל ונזכה, ייתכן ונבצע את הפעולות במקביל ו/או לאחר שבוצעו עבודות כאמור על 

ידי חברת החשמל וחברות התקשורת וכי ייתכן ובשל כך ייתכנו הפסקות עבודה יזומות ו/או עצירות 

אך לא יהיה בכך כדי לגרוע מחובתנו לעמוד בלוחות הזמנים ו/או כדי להקנות לנו זכות  –חלקיות 

 לקבלת תמורה נוספת.

כי ידוע לנו שהמזמין רשאי לבטל את המכרז, בכל עת, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי  .12

 בעניין זה. ותביעה כלפי שיהא חייב לנמק את החלטתו וכי במקרה כזה לא תהא לנו כל טענה, דרישה או

 מצורפים בזה המסמכים הבאים: .13

 אישור עדכני מרואה חשבון המאשר כי אנו מנהלים ספרי חשבונות כחוק. 13.1

המעיד על היות המציע קבלן רשום אצל רשם הקבלנים על פי חוק  ניםרשם הקבל מאת עדכני אישור 13.2

 .3-ג 200בסיווגו על תקנותי 1969 -רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט 

 אישור עדכני מאת שלטונות מע"מ המאשר את היותנו עוסק מורשה. 13.3

אישור רואה חשבון או עורך דין עדכני המעיד על זהות מורשי החתימה מטעמנו ועל כך שהחותם על  13.4

 הצעתנו זו מוסמך לעשות כן מטעמנו.

 אישור על פטור )מלא או חלקי ( מניכוי מס במקור. 13.5

 של התאגיד.העתק תעודת רישום  13.6

 כתב הכמויות והמחירים כשהוא ממולא על ידנו.  13.7

בהתאם ₪(שבע מאות אלף )₪  700,000ובלתי מותנית על סך של ערבות בנקאית אוטונומית שיק בנקאי/  13.8

 ( לכתב ההזמנה. )ערבות קיום ההצעה 6.9להוראות סעיף  

הצעות, וכן  מסמך הנדרש כל המסמכים, האישורים וההמלצות הנדרשים עפ"י מסמכי ההזמנה לקבלת  13.9

 לשם הגשת הצעתנו על פי הוראות והנחיות המכרז.

בהתייחס לקבלני משנה מטעמנו כהגדרתם בחוזה נחתום עמם על חוזה )כקבלן ראשי באחריות כוללת(  .14

ולשם כך נעסיק כקבלני משנה שלנו לביצוע העבודות אך ורק קבלנים המתמחים באותן חלקי העבודה 

וכי בכל מקרה נקבל אישור המזמין מראש  מתאים לביצוע העבודותבידם סיווג  ואשר ,שאותה יבצעו

 .ובכתב לזהות קבלני המשנה מטעמנו
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אנו מתחייבים להציג בפניכם, כחלק מהצעתנו, את פרטי המודד שיבצע מטעמנו את עבודות המדידה  .15

 הנדרשות כחלק מביצוע הפרויקט,

אנו מתחייבים שלא להעסיק עובדים זרים וכן כי כל קבלן משנה מטעמנו לא יעסיק עובדים זרים אלא  .16

ו/או ההיתרים הנדרשים להעסקת כל פועל זר שאותו  תהרישיונואם יהיו בידנו מלוא המסמכים ו/או 

 כמו כן אנו מתחייבים שלא להתיר לינה של עובדינו באתר. נבקש להעסיק בביצוע הפרויקט.

הננו מציעים בזאת להוציא לפועל את העבודות כמוגדר וכמפורט במסמכי ההזמנה בתנאים המפורטים  .17

בלוח הזמנים בה ובמחירים המפורטים על ידינו בהצעתנו, והננו מתחייבים להשלים את בצוע העבודות 

 .הקבוע בחוזה

לא נחתום על עותקים  כי ידוע לנו שאם נחזור בנו מהצעתנו מכל סיבה שהיא ו/או אם ,אנו מצהירים .18

כמתחייב לא נמציא לכם את ערבות הביצוע ו/או אפילו אם חתמנו על החוזה אך נוספים של החוזה אם 

ו/או על פי  לחוזה, אזי, מבלי לגרוע מכל סעד ו/או זכות העומדים למזמין על פי כל דין 37.1מסעיף 

ה אותה אנו מצרפים להצעתנו ההסכם, יהיה המזמין רשאי לחלט את הערבות הבנקאית לקיום ההצע

 וזאת בלא שתהא לנו כל טענה ו/או תביעה כלפי המזמין בקשר לכך.

 בהצעה זאת, כל הנאמר בקשר למציע בלשון רבים מובנו גם בלשון יחיד, לפי העניין. .19

 

 בכבוד רב,

 חתימת וחותמת המציע: ___________________________________________

 _________________________________________שם המציע: ___________

 תאריך: _______________________________________________________

 כתובת המציע: __________________________________________________

 ___________________________________________  שם איש קשר: 

___________________________________________ טלפון ליצירת קשר: 



 

 3-מסמך א'

 נוסח ערבות בנקאית לקיום ההצעה

 לכבוד

 בע"מ   חוף אשקלוןהחברה לפיתוח 

 ג.א.נ.,

 כתב ערבות

"( הרינו מתחייבים ואחראים כלפיכם עבור הקבלן לתשלום כל סכום הקבלן" -לפי בקשת  )להלן 

 "(.סכום הערבות" ( )להלן:חדשים שבע מאות אלף שקלים)₪  700,000של שתדרשו ממנו בגבול סך 

)שבעה( ימים ממועד  7הננו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם בגבול סכום הערבות תוך 

קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, לפי כתובתנו המפורטת לעיל, ומבלי שיהיה עליכם לנמק או להוכיח 

 דרישה זו, ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הקבלן.

אתם תהיו רשאים לממש ערבות זו בבת אחת או בחלקים, לפי שיקול דעתכם הבלעדי ובלבד שבשום 

בות סכום כולל שיעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה מקרה לא נשלם לכם בגין הער

 כאמור. 

אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות ו/או להימנע מתשלום עפ"י כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה 

 שהיא. הננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת לקבלן עפ"י דין.

 מותנית.ערבות זו בלתי חוזרת ובלתי 

ועד בכלל וכל דרישה על פיה חייבת להימסר  12:00שעה  30.6.2022ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום 

 לנו לא יאוחר מאשר במועד הנ"ל.

 

 בנק ______________________ 

 תאריך ____________________
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 4 -מסמך א' 

 המציע פרטי

 שם____________________________________________________________

 מס' תעודת זיהוי או רישום ___________________________________________

 מס' קבלן מורשה___________________________________________________

 ______שמות הדירקטורים___________________________________________

 שמות מורשי החתימה )לצרף אשור רו"ח/עו"ד(______________________________

 מקום המשרדים _________________________________________________

 מען להודעות____________________________________________________

 ___________טלפון ______________________________________________

 ___________________________________________ )mail-e)דואר אלקטרוני 

 _ פקס __________________________________________________________

 טבלת ניסיון וממליצים

 

בעל שם וטלפון  השירותמהות  מתן השירותמקום 

הפיקוח/מנהל תפקיד/

 פרויקט

 מועדי ביצוע הפרויקט

    

    

    

 המלצות מצורפות למסמכי המכרז.
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 הסכם

 

 2022שנת  ______ביום _____ לחודש   גיאהשנערך ונחתם ב

 -ב י ן  -

 51444283בע"מ  ח.פ  חוף אשקלוןפיתוח ל החברה

 "(המזמין" או "החברה)להלן: "

 מצד אחד

 -ל ב י ן  -

 ________________   ח.פ. ______________

 מ _________________________________

 פקס: _______________טל: ___________ 

 "(הקבלן)להלן: "

 מצד שני

 פרק א' כללי

 הגדרות .1

 , כדלקמן:בצדםבהסכם זה תהינה למונחים המפורטים להלן, המשמעות כמפורט 

רשות מקרקעי ישראל )להלן: כל רשות מוסמכת ולרבות -"הרשויות המוסמכות"  1.1

, הרשות המקומית, רשויות וועדות התכנון והבניה, חברת החשמל, חברת בזק, ("המנהל"

חברת הכבלים, מע"צ, משטרת ישראל, מכבי אש, משרד הבריאות, המשרד לאיכות 

 הסביבה, הג"א. 

בתים חדשים בתוך  50פרויקט המכונה עבודות פיתוח ותשתיות להקמת -" הפרויקט" 1.2

שבתחום השיפוט של המועצה האזורית  גיאהבמושב ושדרוג התשתיות ביישוב הותיק 

והכול על פי התיאור המופיע בנספח התנאים המיוחדים, בהסכם זה חוף אשקלון, 

 ובנספחיו.
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התכנית המפורטת כפי שתהיה בתוקף במועד ביצוע העבודות נשוא הסכם -" הת.ב.ע." 1.3

 זה.

ם שמספרם המגרשי-", לפי העניין האתר" או "אתר הבניה"המגרש" או "הקרקע" או " 1.4

 בנספחי הסכם זה, הוא מקום העבודות כהגדרתן להלן בהסכם זה..( )על פי הת.ב.ע

ידי החברה לעניין הסכם זה או כל חלק ממנו, לרבות -מי שהורשה בכתב על  "המפקח" 1.5

 מהנדסים, אדריכלים מתכננים ויועצים, ולרבות מורשי החתימה של החברה.

הקבלן לבצע, או שהקבלן אחראי לביצוען  , אשר עלפיתוחהכל עבודות  -" העבודות" 1.6

בהתאם להסכם זה ובנספחים לו, וכל עבודה אחרת, בין אם היא מפורשת ובין אם לאו, 

שתוטל על הקבלן בהתאם להסכם זה ולנספחיו, לרבות כל עבודה ארעית הנדרשת לצורך 

י העניין, ביצוע העבודות, לפי הסכם זה ולפי הוראות המפקח או כל חלק מעבודות אלו, לפ

 ולרבות עבודות שינויים ובדק.

כל עבודה שתידרש באורח ארעי בקשר לביצוען של העבודות, לרבות  -" עבודה  ארעית" 1.7

ומבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, התקנה ארעית של ציוד, חשמל, מים, ניקיון, 

ת מחסנים, מגורי עובדים, דרכים, שבילים, תיעול, גדרות, תאורה, משרדים, הוצאו

כלליות וכל הוצאה אחרת צפויה או בלתי צפויה שאינה קשורה ישירות בביצוע העבודה, 

 וכיו"ב.

נספח התנאים המיוחדים המצורף כחלק בלתי נפרד מהסכם זה, וכן כל  -" הנספחים" 1.8

שאר הנספחים המצורפים להסכם, וכן כל המסמכים, לרבות המפרטים, התוכניות, לוח 

טכניים, מפות, תרשימים, חישובים, כתבי כמויות, וכל שאר  הזמנים ושלבי ביצוע, תנאים

ידי הצדדים, -המסמכים המצורפים ו/או אשר יצורפו בעתיד להסכם זה, ואשר יחתמו על

 ידי המפקח לצורך ביצוע ההסכם.-וכן מסמכים שידרשו על

 מועדי ושלבי ביצוע העבודות כמפורט בהסכם זה ו/או בנספחים.-" "לוח זמנים 1.9

 פי הסכם עם הקבלן.-גורם מקצועי המבצע חלק מהעבודה על-" נה"קבלן מש 1.10

קבלנים שיחתמו עם החברה על חוזים לביצוע  -במידה ויהיו  -" קבלנים אחרים" 1.11

מלאכות ו/או מתקנים בפרויקט ושהקבלן אחראי לתאום שילוב עבודתם, הכול כפי 

 שמפורט בהסכם זה.

ה ישירות, אשר מספקים ספקי ציוד ו/או חומרים שהחברה הזמינ-" ספקים" 1.12

ומרכיבים את שהוזמן מהם או שיספקו אותם להנחה ו/או הרכבה ע"י הקבלן ו/או 

 קבלנים אחרים.
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 הצהרות הצדדים .2

החברה רוצה למסור לקבלן, את ביצוע כל העבודות כמפורט בהסכם זה ובנספחים, בעבור  2.1

 החברה, ולפי תנאי הסכם זה.

בהסכם זה על בסיס הצהרות אלו(  אתוהקבלן מצהיר )וידוע לו כי המזמין מתקשר  2.2

 ומתחייב כדלקמן : 

פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה -כי הינו קבלן רשום כדין בפנקס הקבלנים, על 2.2.1

, בסיווג המתאים לצורך ביצוע העבודות נשוא הסכם זה, 1969 -בנאיות, תשכ"ט 

כספיים והאחרים, ובעל כל המערך הארגוני והמקצועי, והינו בעל כל האמצעים ה

ובעל ניסיון, ידע, יכולת טכנית כישורים מקצועיים והתמחויות הדרושים לביצוע 

פי הסכם זה, וכי הינו מוכשר ומסוגל מכל בחינה שהיא לבצע -מלוא התחייבויותיו על

, ובידו פי הסכם זה, ברמה הגבוהה ביותר, במלואן ובמועדן-התחייבויותיו על

הרישיונות ו/או ההיתרים ו/או האישורים הדרושים על פי כל דין ו/או נוהג  לביצוען 

 כאמור בהסכם זה.

 כי ברשותו ניסיון מוכח בביצוע עבודות נשוא הסכם זה. 2.2.2

אין מניעה חוקית או חוזית להתקשרותו של הקבלן בהסכם זה וחתימתו על ההסכם  2.2.3

הפרה של הסכם או התחייבות שהקבלן צד להם וביצוע התחייבויותיו על פיו לא יהוו 

או שהוא כפוף להם, וכי הקבלן אינו נזקק לצורך התקשרותו בהסכם זה או ביצוע 

 התחייבויותיו על פיו להסכמה כלשהי של כל גוף שלישי שהוא.

הנו מכיר בחשיבות העליונה לבצע ולהשלים את העבודות במועדן. ידוע לו כי המזמין  2.2.4

ם שלישיים בקשר עם מסירת העבודות ו/או גם התחייב כלפי התחייב כלפי צדדי

צדדים שלישיים לסיימן במועד וכי אם לא יעשה כן ימצא המזמין מפר התחייבויות 

כלפי צדדים שלישיים באופן שלאותם צדדים שלישיים עלולים להיגרם נזקים 

א כבדים ביותר אשר המזמין ומכאן גם הקבלן עלולים להיתבע בגינם וכי אם ל

יעמוד בלוח הזמנים ובטיב הנדרש של העבודות ייגרמו למזמין נזקים כבדים ביותר 

אשר האחריות בגינם תיפול על הקבלן והוא מתחייב לשאת במלוא ההוצאות ו/או 

 הנזקים בגין כך..

כי קרא והבין את כל המסמכים הנוגעים להזמנת העבודות לרבות כל התכניות,  2.2.5

, בדק את תנאי העבודה, אתר הבניה, לרבות המפרטים והמסמכים הקשורים לה

טיב וסוג הקרקע, את כמויותיהם וטיבם של החומרים הנדרשים לביצוע העבודות, 

דרכי הגישה, המבנים הסמוכים, המפגעים, שטחי האחסנה וההתארגנות, את 

הנספחים להסכם זה, וכן את לוח הזמנים הקבוע לביצוע העבודות ווידא כי יוכל 

פי הסכם זה, -את כל יתר הנתונים הנוגעים לביצוע התחייבויותיו עללעמוד בו,  ו

 התאמה כלפי החברה. -והוא מוותר בזה על כל טענת אי
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כי הוא מכיר ויודע את הדרישות, התכונות והבצועים הנדרשים מהעבודות מסוגן  2.2.6

של העבודות נשוא הסכם זה וכן את התנאים בהם יהא על העבודות לעמוד וכי יבצע 

 בודות בהתאם לכך ועל פי הוראות ההסכם על נספחיו.את הע

כי הוא בדק היטב את כל התנאים הקשורים לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה,  2.2.7

לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בנוגע לאספקת החומרים והציוד, כוח 

ם פי ההסכ-העבודה ויתר הנתונים אשר יהיו דרושים לביצוע התחייבויותיו על

ובמועדים הנקובים בו, והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה בדבר חוסר בכל אלה 

או חלקם מאחר שהקבלן מצהיר בזאת, כי בידיו כל אלה או כי הם באפשרות השגתו. 

במיוחד לא תישמע כל טענה על חוסר בחומרים, בציוד או בכוח אדם )לרבות בגין 

"ב בשטחים המוחזקים ובתחומי אירועים חריגים כמו שביתות התפרעויות וכיו

מדינת ישראל ולרבות בגין האירועים נכון למועד חתימת הסכם זה( ולא תשמש 

צידוק לאיחור כלשהו בהשלמת ביצוע העבודות ו/או עיכוב ו/או הפרעה שיחולו 

בביצוע העבודות על פי ההסכם והנובעים מהמאורעות בשטחים, אף אם יוחמרו, לא 

וב ו/או הפרעה הנובעים מכוח עליון שלקבלן אין שליטה ייחשבו כתקלה ו/או עיכ

פי ההסכם -עליהם, והקבלן יהיה מחויב להשלים במועד את כל התחייבויותיו על

 למרות הנ"ל.

יבוצע בשלבים בהתאם לעבודת השטח שמבוצעות על ידי חח"י  שהפרויקטכי ידוע לו  2.2.8

. משכך, מובהר כי וכן חברות התקשורת )כפי שמפורט גם בפרק המוקדמות למפרט(

ייתכן ויבצע את הפעולות במקביל ו/או לאחר שבוצעו עבודות כאמור על ידי חברת 

החשמל וחברות התקשורת וכי ייתכן ובשל כך ייתכנו הפסקות עבודה יזומות ו/או 

אך לא יהיה בכך כדי לגרוע מחובתו לעמוד בלוחות הזמנים ו/או  –עצירות חלקיות 

 ת תמורה נוספת.כדי להקנות לו זכות לקבל

על יסוד בדיקותיו כאמור, מצהיר הקבלן, כי התמורה על פי הסכם זה מהווה תמורה  2.2.9

הוגנת ומלאה לכל התחייבויותיו לפי הסכם זה ללא יוצא מהכלל והוא לא יהיה 

ידיעה של תנאי כלשהו מתנאי -רשאי לבסס כל תביעה ו/או דרישה כספית עקב אי

 יצוע העבודות ו/או הנובע מהן.ההסכם, או כל תנאי אחר הקשור בב

, אשר על בסיסו עתיד להיערך דיון ברשויות, אלא אם כן יסטטוטורלא יגיש מסמך  2.2.10

אושר קודם לכך על ידי המזמין בכתב ולא יקבל כל החלטה ולא יפעל ולא יחייב את 

המזמין בכל עניין הכרוך בהתחייבות חוקית או כספית כלשהי, אלא באישורו 

 ן בכתב.המוקדם של המזמי

כי הוא  מעוניין להתקשר עם החברה בהסכם זה על מנת לבצע את העבודות בעבור  2.2.11

 החברה, באופן, בתנאים ובתמורה כמפורט בהסכם זה.

 כי הוא מנהל ספרים כדין במס ערך נוסף , מס הכנסה וביטוח לאומי. 2.2.12
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שהתחלת העבודות ו/או ביצוע הפרויקט תלויים בגורמים נוספים כי ידוע לקבלן  2.2.13

מעבר לחברה ואשר על כן החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעכב 

הוצאת צו תחילת עבודה ו/או לא להוציא כלל צו לתחילת עבודה ו/או לבטל את 

המכרז כולו )אף אם הוכרז כבר הקבלן כזוכה ואף אם נחתם עמו הסכם זה( וכי 

ם הנקובים בכל מקרה הצעתו תעמוד בתוקפה כאמור לעיל ובמסגרת המועדי

לעיל ללא כל שינוי והוא לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת ו/או  2.2.12בסעיף 

 .התייקרויות במסגרת המועדים האמורים

בוטל המכרז/בוטל הסכם ההתקשרות על ידי החברה בהודעה בכתב כי במקרה בו  2.2.14

לעיל או לחילופין לא  2.2.12שניתנה למציע במסגרת המועדים הנקובים בסעיף 

יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  270צו התחלת עבודה בחלוף ניתן 

יראו הצדדים את המכרז ואת הסכם ההתקשרות ביניהם )עד כמה שנחתם בפועל(, 

 כמבוטלים כדין ולקבלן לא תהיינה כל טענות כלפי החברה לעניין זה.

א יהיה כי אם בוטל המכרז בנסיבות האמורות לעיל, והחברה יצאה במכרז חדש, ל 2.2.15

רשאי הקבלן להעלות כל טענה כאילו עליו להיבחר כזוכה אף במכרז החדש, 

וזכייתו במכרז שבוטל אינה מקנה לו כל נקודות זכות במכרז החדש ובפני ועדת 

להשתתף במכרז החדש, יהא רשאי לעשות כן ככל מציע הקבלן . ביקש המכרזים

 אחר

 

 מבוא ונספחים .3

והצהרות הצדדים, נספח התנאים המיוחדים וכן שאר  תרת להסכם זה, סעיפי ההגדרותהכו

 הנספחים להסכם, מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם ותנאי מתנאיו.

 ואלה נספחי ההסכם:

 תנאים מיוחדים. - נספח א' 

 מבוטל   - נספח ב' 

 נוסח ערבות ביצוע. - נספח ג' 

 נוסח ערבות בדק. - נספח ד' 

 הצהרה על העדר תביעות. - נספח ה' 

 תעודת השלמה. - נספח ו' 

 נספח ביטוח + אישור עריכת ביטוחי הקבלן. - נספח ז'
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 תכניותרשימת  - נספח ח' 

 סתירה בין מסמכים .4

על אף הכתוב בכל מקום אחר לרבות בנספחים להסכם זה, הרי שבכל מקרה של סתירה  4.1

כם ו/או אי בהירות ו/או חפיפה חלקית בין הוראה בהסכם זה לבין הוראה אחרת בהס

זה, או הוראה באחד מן המסמכים המפורטים לעיל, תחול ההוראה המחמירה יותר עם 

 הקבלן, לפי קביעת המפקח.

משמעות  -התאמה ו/או דו-בנוסף לאמור לעיל, חייב הקבלן בכל מקרה של סתירה ו/או אי 4.2

כך בכתב, מיד עם -ו/או פירוש שונה בין המסמכים, להעיר את תשומת לב המפקח על

גילויה ולא יאוחר משבעה ימים לפני ביצוע עבודה כלשהי ולקבל את הוראותיו של 

'. מובהר כי וכוהתקן, הבדיקות שיש לבצע המפקח בכתב לגבי הטיב, אופן הביצוע, 

 הוראות המפקח יהיו סופיות מכריעות ובלתי ניתנות לערעור.

כי לא ניתן  ,לא הודיע הקבלן למפקח על סתירה כאמור במועד תחול עליו חובת ההוכחה 4.3

היה לגלות בבדיקה סבירה את הסתירה האמורה. נהג הקבלן לפי פירוש מסוים לחוזה 

ישור המפקח לכך, לא יהיה בכך, או בסתירה כאמור, כדי למנוע מן מבלי שיקבל את א

המפקח להורות לקבלן לנהוג לפי פירוש אחר, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח. 

הקבלן מתחייב לנהוג על פי הוראות המפקח לעניין זה, ולא יהיו לו כל תביעות או דרישות 

 י הוראה כלשהי של המנהל כאמור.או טענות בשל כך שנהג לפי פירוש, כאמור, או לפ

לא הביא הקבלן את דבר הטעות לתשומת לב המפקח, כאמור, יחולו על הקבלן כל  4.4

ההוצאות ו/או הנזקים שנגרמו לו ו/או לקבלן ו/או למפקח ו/או לכל צד שלישי שהוא  

 עקב אי מילוי הוראה זו.

כניות, והוראות מובהר בזה כי יש לראות את המפרט הכללי והמפרטים המיוחדים, הת 4.5

המפקח כמשלימים זה את זה, והתיאור הכלול בכל אחד מהם בא כהשלמה ו/או כתמצית 

 לתיאורם הכלול בנספחים אחרים , לפי העניין.

 העסקה .5

החברה מוסרת לקבלן, והקבלן מקבל על עצמו את ביצוע העבודות לפי הסכם זה, לפי  5.1

, מקצועיות מעולה וברמה הפירוט במפרטים, בתוכניות ובשאר הנספחים במומחיות

 כמפורט בהסכם זה ובנספחים לו. -גבוהה ובהתאם ללוח הזמנים והכל 

מהות העבודות והתחייבויות הקבלן הינן עבודות פיתוח ותשתיות, כמפורט בהסכם זה  5.2

התנאים המיוחדים, ולבצע את כל העבודות הכרוכות בכך ולמסור  -וכמפורט בנספח א'

פי ומושלם ולמלא את כל התחייבויותיו בהתאם להוראות אותן לחברה, כשהן במצב סו

 הסכם זה ונספחיו בכל הקשור לטיב הבניה, הבדק, האחריות ולוחות הזמנים.
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החברה מוסרת בזה לקבלן והקבלן מקבל על עצמו ומתחייב כלפי החברה לבצע באתר את  5.3

ה ובמסמכים העבודות, כולל ביצוע עבודות שפירוט היקפן ואופן ביצוען מפורט בהסכם ז

 המצורפים. 

יסוד בדיקותיו, כי התמורה -מבלי לגרוע מכלליות האמור, מצהיר בזה הקבלן, כי שוכנע על 5.4

מניחה את דעתו ומהווה תמורה הוגנת ומלאה לכל התחייבויותיו לפי ההסכם ללא יוצא 

ידיעה של תנאי כלשהו -מן הכלל. הקבלן לא יהא רשאי לבסס שום תביעות כספיות עקב אי

הכרת תנאי כלשהו הקשור בביצוע העבודות ו/או -ידיעה או אי-נאי ההסכם או על אימת

 הנובע ממנו, לרבות בכל הקשור למקום ביצוע העבודות.

מובהר, כי לקבלן לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה כלפי החברה להעלאת התמורה שתגיע  5.5

הקבלן לספק לשם ביצוע לו לפי הסכם זה בגלל התייקרותו של איזה חומר או ציוד שעל 

העבודות ו/או להתקנת המתקן ובכלל זה התייקרות לרגל הטלת או העלאת כל מס, בולים, 

אגרה, היטל או כל תשלום חובה אחר מאיזה סוג שהוא שיחול מזמן לזמן על כל חומר או 

ציוד כנ"ל או לגביו, או בגלל עליה בשכר העבודה של הפועלים או העובדים שיועסקו על 

)ובכלל זה עליה בכל תשלום סוציאלי שיהיה כרוך בשכר העבודה מזמן לזמן(, או באיזו  ידו

הוצאה אחרת שהיא המוטלת על הקבלן לפי הסכם זה, וכל הנ"ל יבוא לידי ביטוי אך ורק 

 בשינוי המדד.

 הכנה לביצוע -פרק ב'

 התארגנות .6

 היתרי חפירה: 6.1

הקבלן מתחייב בודות, עוד טרם העמדת הקרקע לרשות הקבלן לצורך ביצוע הע 6.1.1

לפעול, מיד בסמוך לקבלת צו התחלת עבודה, לקבלת היתרי חפירה ו/או כל היתר 

ו/או רישיון נדרש לצורך התחלת ביצוע העבודות באופן בו יוכל להתחיל את ביצוע 

, ובלבד שצו התחלת העבודה יימסר לו 14.5.2021העבודות לכל המאוחר עד ליום 

 עד זה.יום טרם מו 21לכל הפחות 

 הקבלן לא יחל בביצוע עבודות בפועל טרם שיש בידו את היתרי החפירה הנדרשים

כי המועד לתחילת ביצוע העבודות הינו מהותי וכי עיכוב בביצוע העבודות  ,מובהר

הנובע מרשלנות ו/או מחדל של הקבלן בעניין זה לרבות בכל האמור לקבלת היתרי 

החפירה, עלול לגרום למזמין לנזקים כלכליים מהותיים ולחשוף אותו לתביעות מצד 

תחילת או במועד ל/ים ותרצדדי ג', ומשכך אי עמידה בלוח הזמנים לקבלת ההי

 הפרה יסודית של הוראות הסכם זה. הווהביצוע העבודות ת

 העמדת הקרקע לרשות הקבלן 6.2
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 -פי הסכם זה, וזאת -לרשות הקבלן למטרת ביצוע העבודות על תועמד רקעקה 6.2.1

 מהתאריך הנקוב בצו התחלת עבודה, ועד לסיום העבודות.

רישום וצילום של כל שטחי טרם העמדת הקרקע לרשות הקבלן יערכו הצדדים  6.2.2

 העבודה ויאשרו זאת בפרוטוקול.

ידוע לקבלן כי הקרקע שבה יבוצעו העבודות בהתאם להוראות הסכם זה, הינה  6.2.3

בתחומי מושב גיאה, וכי בהתאם לכך עליו להקפיד על כל כללי הבטיחות הנדרשים 

ו מי ו/או כלי צמ"ה ו/או עובדי הקבלן ו/אובפרט בכל האמור לתנועת כלי רכב 

 בתחומי המושב.מטעמו 

רשות גרידא. מוסכם בין הצדדים כי אין לקבלן זכות -הקרקע נמסרת לקבלן כבר 6.2.4

חזקה בקרקע, ושום דבר האמור בהסכם זה לא יתפרש כמעניק לקבלן זכות חזקה 

 בקרקע.

חלקים מהפרויקט לשם  לגדרהקבלן מתחייב עם דרישה ראשונה של מנהל העבודה  6.2.5

, וזאת על חשבונו ואחריותו הבלעדית של הקבלן ם והשביםשמירת בטיחות העוברי

 .ללא כל תוספת תמורה 

המועצה על הקבלן לתאם את עבודתו עם כל הרשויות הנוגעות בדבר ובמיוחד עם  6.2.6

ו/או של ועד ההנהלה של מושב  ולקבל את הנחיותיה ואישורה האזורית חוף אשקלון

, כולל הוצאת מול נציגי המזמין( גיאה )כל התיאומים כאמור יבוצעו על ידי הקבלן

 ,כל הרישיונות ו/או האישורים ו/או ההיתרים  הדרושים )למעט היתר בניה (

גדרות יטלים בגינם לרבות שפיכת פסולת, ותשלום כל התשלומים והמיסים והה

 זמניות וכד'.

שימוש בשטחים מחוץ למגרש לצורכי התארגנות, אחסון, העמדת כלי וציוד עבודה  6.2.7

על חשבון הקבלן  בתיאום עם הגורמים הרלוונטיים,  ייעשה וכיו"ב,נגררים()לרבות 

ובאחריותו. הקבלן יהיה אחראי לבדו לקבל את כל האישורים ו/או ההיתרים ו/או 

משטרה, המועצה , גיאהמושב  -הרישיונות הנדרשים לשם כך )מבעל הקרקע

הראשונה. מובהר כי ( ויציגם למפקח מיד עם דרישתו וכיו"באשקלון  ףחו האזורית

אין המזמין מתחייב כי ניתן יהיה לעשות שימוש בשטחי התארגנות מחוץ למגרש 

 כאמור.

 בביצוע: דרכי גישה והסדרי תנועה זמניים 6.3

על הקבלן להכין תכניות להסדרי התנועה בביצוע לאישור הרשות והמשטרה  6.3.1

 .באמצעות יועץ תנועה מטעמו
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מחסומים, קונוסים, פנסים,  –המאושרים על הקבלן להציב ולהחזיק את ההסדרים  6.3.2

עגלות חץ, תמרורים צביעה, תשלום עבור שוטרים או קבוצות אבטחה וכל הכרוך 

 , והכל על אחריותו ועל חשבונו.בכך

לא יהא זכאי הקבלן לכל תמורה נוספת ועל כן עליו האמור לעיל מובהר, כי בגין כל  6.3.3

 .תזאת במחירי היחידה האחרים שבכתב הכמויולכלול 

העבודה תימשך פרק מקרה שבו גם ב לכל משך העבודה,האמור לעיל יהיה בתוקף  6.3.4

ו/או ולא תוכרנה כל תביעות מלוח הזמנים הנקוב בהסכם זה, זמן ארוך יותר 

 .של הקבלן בגין עיכובים שנגרמו במהלך העבודהדרישות 

הקבלן אחראי לדאוג לכך, שתוך כדי ביצוע העבודות לא תהיינה הדרכים שבקרבת  6.3.5

האתר ו/או המובילות אליו, נתונות שלא לצורך לתנועה ו/או הפרעות אחרות אשר 

יקשו על התנועה הרגילה בהן. הקבלן ימלא אחר כל דרישה חוקית של כל רשות 

ית ו/או משטרת ישראל ו/או המחוז המועצתיותמוסמכת לרבות רשויות התנועה 

ביחס להסדרי תנועה, שילוט, תמרור, סימון בפנסים, הצבת עובדים להכוונת 

התנועה הדומה, ויהיה האחראי להשגת כל האישורים הדרושים לכך מהרשויות 

הקבלן יבצע את העבודות כפי שיורה המפקח וזאת כדי לאפשר גישת כלי  האמורות.

בסמוך ו/או בצמוד לאזור ביצוע צאות רכב והולכי רגל לבתים ולחצרות הנמ

 . העבודות )ככל והדבר יידרש

(  תשומת לב הקבלן מופנית לכך שתיתכן תנועת כלי רכב מכל הסוגים )וללא הגבלה 6.3.6

אף תנועת הולכי רגל בסמיכות לאתר העבודה ולציוד מכני שמופעל על ידו  וייתכן

קוט בכל אמצעי הבטיחות ציוד קדוח, משאיות וכו'(.  על הקבלן לנ, )ציוד מכני, 

הדרושים על פי כל דין ואו נוהג על מנת לשמור על שלומם של כלי הרכב והולכי הרגל 

לרבות המבקרים באתר, ולא לגרום להפרעה כלשהי לתנועת הולכי הרגל ו/או כלי 

רכב, בכפוף להסדרי התנועה המאושרים בצוע כל עבודות הפרויקט יהיה באופן כזה, 

ד הקבלן וכל פעילות הקבלן, מחוץ לתחומי כבישים פעילים ובתוך שתמיד  יהיה ציו

 תחומי האתר ותחומי העבודות כפי שהם אושרו מראש ע"י המפקח.

התנועות, לרבות  לקיימים כתנועה ועבודה על פני הכבישים, רצפות ומשטחים  6.3.7

לצורכי איסוף/ פינוי פסולת וחומרים אחרים, וכן לכל מטרה אחרת שהיא, על פני 

מצוידים בגלגלים ה טחים סלולים קיימים תבוצענה אך ורק באמצעות כלי רכבמש

 פניאומטיים.                                                                                                 

כל נזק  אשר ייגרם לכבישים ו/או לרצפות ולמשטחים קיימים יתוקן ע"י הקבלן ועל  6.3.8

והרשויות הנוגעות  גיאה, מושב , המזמיןלשביעות רצונם המלאה של המפקח חשבונו

 בדבר. 
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לפני ביצוע עבודות העלולות לפגוע במתקנים המצויים מתחת לפני הקרקע, מתחייב  6.4

הקבלן לערוך בירור עם המפקח והרשויות המוסמכות בדבר המצאות מתקנים כאמור, 

פי הצורך ולנקוט בכל האמצעים -וש עלבמקום ביצוע אותן עבודות, לבצע חפירות גיש

ידי המפקח או הרשויות המוסמכות ו/או על פי דין ו/או על פי נוהג  לשם -שיידרשו על

, בזק וחברת מחכיההגנה והטיפול במתקנים אלה. אחריות לקבלת אישורי חפירה 

הכבלים וכל רשות אחרת  חלה על הקבלן ועל חשבונו, לרבות תשלום למפקחים מטעם 

 ת אלה באם יידרשו. חברו

ימים מיום הוצאת ההוראה )הצו( להתחלת עבודה ימציא הקבלן למפקח את תכנית  7תוך  6.5

ההתארגנות באתר. התכנית תכלול סימון הגידור, נקודות כניסה לאתר ויציאה ממנו, 

הסדרי תנועה זמניים, שילוט, מקומות האחסון, משרדי אתר, שירותי עובדים, נקודות 

. התוכנית תתייחס לשלבי העבודה השונים של וכיו"בל הסדרי תנועה הזנת מים וחשמ

 הקבלן. התוכנית תהיה חתומה ע"י ממונה הבטיחות מטעם הקבלן.  

 "(.התארגנותלא תשולם תמורה נוספת בגין האמור בסעיף זה )" 6.6

 נקודות קבע .7

הקבלן לא יתחיל בעבודה אלא לאחר שקיבל מהמפקח את נקודות הקבע. הקבלן יבטיח  7.1

 את נקודות הקבע על חשבונו במשך כל ביצוע העבודות ועד לגמר השלמת הפרויקט. 

על הקבלן לאמת את המצב הטופוגרפי הקיים כפי שמשתקף בתכניות בטרם יבצע עבודה  7.2

ערך אותה אך לא ערער על נכונות הנתונים  כלשהי בשטח.  לא ערך הקבלן את הבדיקה, או

 בתכניות טרם כניסתו לעבודה, ייראו התכניות האמורות כנכונות ומדויקות. 

הקבלן יהיה אחראי לסימון הנכון והמדויק של מקום ביצוע העבודות ולנכונותם של  7.3

הגבהים והמרחקים בין האלמנטים השונים מרגע קבלת השטח מהמודדים של החברה 

 ירה הסופית של המבנה.ועד למס

כל ההוצאות לסימון בתחילת העבודה ובמהלכה יהיו על חשבון הקבלן, כולל סימון  7.4

לקבלנים וספקים אחרים של החברה. על הקבלן לדאוג למכשירי מדידה מעולים באתר 

 שיועמדו גם לרשות המפקח.

 חיבור לתשתיות חיצוניות .8

עדית על חשבונו את חיבורי רשת במשך תקופת ההתארגנות יבצע הקבלן באחריותו הבל 8.1

המים ורשת החשמל הזמניים הדרושים לביצוע העבודות ויהיה אחראי לרציפות 

האספקה. במידה וחיבור החשמל כבר הוזמן ע"י החברה, יחויב הקבלן בעלות הזמנת 

  החיבור הזמני מחברת החשמל. 
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המים והחשמל  הקבלן יבצע על חשבונו את כל הסידורים והחיבורים הדרושים להעברת 8.2

למקום השימוש בהם בכל מקום באתר הפרויקט ובמפלסיו. הקבלן יוודא קיום כח במידה 

מספקת לביצוע העבודות על פי הסכם זה  ועבודות כל הקבלנים, תאורה מספיקה במקום 

 חשוכים וכן תאורה מיוחדת במקרה של ביצוע עבודות בלילה. ומקומותביצוע העבודות, 

רויות והאספקות ייעשה ישירות מהקבלן לרשות. במידה ויאפשר התשלום בגין ההתחב 8.3

יתקין הקבלן מונים על  ,המזמין לקבלן להתחבר לתשתיות מים ו/או חשמל בבעלותו

חשבונו בהתאם לדרישות המפקח. החיוב בגין השימוש בתשתיות הקבלן יקוזז מחשבונו, 

בור חשמל ו/או מים זמני בהתאם לתעריפים העירוניים המקובלים. היה וביצע המזמין חי

הקבלן בכל עלויות החיבור שבוצע כפי שיאושרו ע"י  איישבאתר לצורך ביצוע העבודות, 

 המפקח

חשבון הקבלן ויכללו בתמורה. הקבלן -כל ההוצאות של שימוש במים וחשמל, יהיו על 8.4

 בהוצאות החשמל והמים עד למועד מסירת החזקה לחברה. אייש

 שילוט .9

על חשבונו תוך שבועיים מקבלת צו התחלת העבודה, שלט מואר הקבלן יבצע ויתקין  9.1

באתר, בהתאם להנחיות שלהלן, במיקום שייקבע ע"י המפקח ו/או החברה. השלט יהיה 

פי הוראות -( עלוכיו"במ"ר, מנוסח ומעוצב )לרבות גוונים, תמונות  20 -בגודל/בשטח של כ

טים אחרים באופן, במידות מוקדמות בכתב של החברה ו/או המפקח. שלטי אזהרה ושל

 ובכמויות שידרוש המפקח(.

השלטים ייקבעו במקומם בצורה בטוחה ויציבה, כשהם מוגבהים ממפלס הרחוב, כפי  9.2

 שיקבע המהנדס מטעם הקבלן ויוארו בלילה.

בתשלום הארנונה לשלטים ו/או מס שילוט בגין התקנת השלטים, במידה  איישהקבלן  9.3

 ותהיה דרישה כזו.

 שמירה .10

מיקום בו בהקבלן יקיים שמירה במקום ביצוע העבודות ויהיה אחראי לשמירה ובפרט  10.1

יימצא ציוד וכלי עבודה ו/או העבודות והחומרים, ביום ובלילה, וידאג לשומרים כשירים 

 במספר מספיק ולנשקם, למבנה עבורם ולכל יתר צורכיהם..

 תקפים. הקבלן אחראי לכך שכל השומרים יהיו בעלי רישיונות שמירה  10.2

 הקבלן ימנע מאנשים זרים את אפשרות הכניסה למקום ביצוע העבודות. 10.3

 .לא תותר לינת עובדים בשטח  10.4
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למזמין ו/או למושב לא תהיה כל אחריות במקרה של פריצה ו/או גניבה של ציוד ו/או  10.5

חומרים מהאתר הן כלפי הקבלן והן כלפי כל צד ג' לרבות קבלני משנה והאחריות תחול 

בלבד אשר יפצה וישפה את המזמין ו/או המושב בגין כל דרישה ו/או תביעה על הקבלן 

 ו/או כל הוצאה שייגרמו להם בשל פריצה ו/או גניבה כאמור.

מטעמו ו/או מטעם קבלני  ביצוע העבודות טחשהקבלן יהיה אחראי לכך שכל מי שנימצא ב 10.6

כזה חל יישא הקבלן משנה שלו לא יכנסו לחצרות פרטיים במושב . היה ויוכח כי אירוע ש

 בכל נזק שייגרם , היה וייגרם .

 עובדים וקבלני משנה -פרק ג'

 עובדים .11

הקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים בהתאם להוראות כל דין במספר  11.1

הדרוש לשם ביצוע העבודות באיכות הגבוהה ביותר תוך המועד הקבוע לכך בהסכם ו/או 

עובדיו ידעו את כל הוראות הדין הרלוונטיות בקשר עם ביצוע בהוראות המפקח ולדאוג כי 

העבודות לרבות ההוראות התכנוניות החלות על הפרויקט. כמו כן מתחייב הקבלן כי 

 עובדיו ישמעו לכל הוראות המפקח.

 מובהר בזה במפורש כדלקמן:  11.2

הקבלן לא יהיה רשאי להעסיק, במישרין או בעקיפין, בכל צורה ואופן שהם,  11.2.1

ים פלסטינאים תושבי יו"ש וחבל עזה לצורך ביצוע העבודות, כולן או עובד

אלא בכפוף לנספח נוהל העסקת עובדים פלשתינאים המצורף מקצתן, 

 כנספח "ב". לחוזה

 העסקת עובדים זרים תעשה בהתאם ובכפוף להוראות כל דין. 11.2.2

הגבלות כלשהן על הבאת עובדים זרים לארץ לא יהיה בהם כדי לזכות את  11.2.3

"כח עליון" לכל -הקבלן בהארכת תקופת ביצוע העבודות והם לא ייחשבו כ

 דבר וענין הקשור בחוזה זה ו/או בביצוע העבודות.

אשר בו, בין נוכח העובדה שהעבודות יתבצעו בתוך תחומי מושב גיאה  11.2.4

השאר, תנועת ילדים ו/או נוער, מתחייב הקבלן להציג בפני המזמין, אישור 

לו ו/או מטעמו )לרבות עובדי קבלני משנה(, אשר שהמתייחס לכל עובד 

בעבירות מין.  ולא הורשעהעובדים עבודות בשטח, לפיו אמורים שיבצעו 

עובד שלא יוצג בגינו אישור שכזה, המזמין יהא רשאי לדרוש את הפסקת 

להפסיק לאלתר את , ובמקרה שכזה מתחייב הקבלן עבודתו באתר והחלפתו

 עבודות העובד ולהחליפו.
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המועצה כלשהם, אשר יתרחשו באזור ביטחוניים שאירועים מובהר ומוסכם בזה במפורש,  .12

לא יהיה בהם , עוטף עזה, לרבות נפילת טילים ו/או פגזיםהאזורית חוף אשקלון ו/או באזור 

"כח עליון" לכל דבר -בהארכת תקופת ביצוע העבודות והם לא ייחשבו כ הקבלן כדי לזכות את

 . ו/או בקיום התחייבויות הקבלן לפי החוזה העבודות וענין הקשור בביצוע

לפי דרישה  מיד, גיאהכי הוא ישפה באופן מלא את המזמין ו/או את מושב הקבלן מתחייב  .13

ראשונה, בגין כל תובענה שתוגש כנגדם או כנגד מי מטעמם, שעילתה בקיום יחסי עובד ומעביד 

למזמין ו/או למושב, או בגין תובענה שעילתה  בין הקבלן למזמין ו/או למושב או מי מעובדי הקבלן

בחוק העסקת עובדים באמצעות קבלני כוח אדם, או בגין עילה חוזית או אחת הנובעת 

מהתקשרות בין צד ג' לבין הקבלן בקשר עם התקשרות זו, או בגין כל תובענה או נזק שייגרמו 

לפי חוק להגברת האכיפה של מזמין ו/או למושב בגין הפרת איזו מהחובות המוטלות על הקבלן 

 .2011 –דיני עבודה, התשע"ב 

הקבלן מתחייב בזה לשלם בעצמו ועל חשבונו למוסד לביטוח לאומי את כל דמי הביטוח,  13.1

עבור כל הפועלים העובדים אצלו  - 1954שהוא חייב בהם על פי חוק ביטוח לאומי תשי"ד 

מעביד וזאת במשך כל -עובד בביצוע העבודות לפי הסכם זה, ואשר עמם יש לקבלן יחסי

תקופת העבודות. הקבלן מתחייב כי הוראה כנ"ל תיכלל בכל הסכם שהקבלן יערוך עם כל 

 קבלן משנה.

בכל מקום בו יעבדו עובדים בקשר עם ביצוע הסכם זה הקבלן מתחייב  לקיים תנאי עבודה   13.2

רישות הדין ועל ורווחה, העונים על ד ( הוגנים וסידורי בטיחות )לרבות אספקת ציוד מגן

הדרישות המיוחדות המתחייבות מהעבודות, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור 

 וכל הוראת דין בדבר בטיחות בעבודה. 1954 -חוק ארגון ופקוח על העבודה, תשי"ד -לעיל

הקבלן מצהיר בזה שהוא בלבד המעביד של הפועלים הנ"ל והוא לבד נושא באחריות ובכל  13.3

פי כל דין אחר. לחברה לא -על המעביד על פי חוק ביטוח לאומי או עלהחובות המוטלות 

 תהיה מחויבות כל שהיא כלפי עובדי הקבלן.

על מנת להבטיח את זכויותיהם של עובדים, קבלני משנה וספקים כאמור ועל מנת להבטיח  13.4

ביצוען השוטף של העבודות נשוא הסכם זה, מתחייב הקבלן לשלם את שכרם של כל 

המועסקים על ידו בקשר עם ביצוע העבודות נשוא הסכם זה, לשלם ולהיות העובדים 

אחראי לתשלום ו/או ניכוי להעברת המס המוטל על השכר, לתשלום כל הזכויות 

הסוציאליות והאחרות של העובדים, דמי חברות בארגונים ולכל החובות החלות על פי דין 

                                                    על  קבלן עצמאי ועל מעביד כלפי עובדיו.         

, לשלם במלואם ובמועדם את הסכומים המגיעים לספקים ולקבלני משנה עמם כמו כן 13.5

התקשר בקשר לרכישת חומרים ולביצוע העבודות נשוא הסכם זה.  הקבלן יהיה חייב 

קשר לכל  בביצוע התשלומים הנזכרים לעיל בלא קשר ליחסי המזמין והקבלן ובלא

מחלוקת שתהיה ביניהם, אף עם עוכבו או סרבו חשבונות הקבלן, כולם או מקצתם, מטעם 

 כלשהו.
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אי ביצוע התשלומים הנ"ל במלואם ובמועדם או תשלומם בחלק או רק למקצת העובדים 

 או באיחור יהווה הפרה של הסכם זה.  

עובד מעביד בין  למען הסר ספק מובהר כי אין בהוראות הסכם זה כדי ליצור יחסי 13.6

 הצדדים.

הקבלן יהיה אחראי לביצוע כל תשלומי המיסים, לרבות תשלומי מס הכנסה וביטוח  13.7

הלאומי וכן כל תשלום חובה אשר יחול בקשר לעיסוקו ולקיום התחייבויותיו במסגרת 

 הסכם זה.

הקבלן אחראי לכך שביצוע הפרויקט ייעשה בהתאם לתכניות המתכננים והיועצים ולכך  13.8

ייעשה כל סטייה ו/או חריגה מהן. מובהר בזאת כוח כל חריגה ו/או סטייה ו/או שינוי שלא 

 בתוכניות הפרויקט לא יעשו אלא באישור המזמין ו/או המפקח מראש ובכתב.

 ציוד, חומרים ועבודה -פרק ד'

 אספקה, טיב החומרים והעבודה .14

חשבונו את כל העובדים, הציוד, המתקנים, החומרים -הקבלן מתחייב לספק על 14.1

והעזרים האחרים הדרושים לביצוע יעיל של העבודות בקצב הדרוש על מנת לעמוד 

בלוחות הזמנים. הקבלן אחראי לשלמות כל החומרים והעבודות ועליו לתקן או 

העבודות וכל חומר להחליף באחר על חשבונו ולפי הוראות המפקח, כל חלק של 

 שיאבד או ייפגם. 

ידי מכון התקנים -הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לתקנים שנקבעו על 14.2

הישראלי לגבי חומרים ועבודה שישמשו בביצוע העבודות על פי  הסכם זה. בביצוע 

התחייבויותיו לפי הסכם זה, ישתמש הקבלן במוצרים הנושאים תו תקן או סימן 

 מעולה. השגחה ובאיכות

 השגחה, נזיקין וביטוח -פרק ה'

 השגחה מטעם הקבלן .15

מעת מסירת צו התחלת עבודה ועד למתן תעודת השלמה לכל העבודות על ידי החברה,  15.1

כוחו המוסמך, מצוי במקום ביצוע העבודות במשך כל שעות -יהיה הקבלן, על ידי בא

 העבודה מדי יום ביומו וישגיח ברציפות על ביצוע העבודות.

שנים לפחות בעבודות  5דס ביצוע יהיה מהנדס מורשה בעל ניסיון של מהנ 15.1.1

 דומות, ומינויו ומינוי כל מחליף לו יהיה טעון אישורה המוקדם של החברה.
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שנים בעבודות דומות,   5מנהל עבודה רשום במשרד העבודה, בעל ניסיון של  15.1.2

 אשר ישהה באתר בכל שעות הפעילות. עם תחילת עבודות הגמר יתווספו

 מנהלי עבודה על פי הצורך. 

על הקבלן להבטיח הימצאותם של מחליפים במקרה של  15.1.3

 מחלה/מילואים/חופשה וכו' של אחד מבעלי המקצוע דלעיל.

 מודד מעם הקבלן על פי הצורך ו/או דרישת המפקח. 15.1.4

 בטיחות .16

לצורך ביצוע העבודות, נוטל הקבלן על עצמו את מלוא החובות וההתחייבויות  המוטלים  16.1

מבצע הבניה, מנהל העבודה והמעביד על פי פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( על 

"( ועל פי חוק ארגון הפקוח על העבודה, פקודת הבטיחות בעבודה" -)להלן 1970-תש"ל

וכן על פי כל דין אחר העוסק בבטיחות בעבודה, לרבות כל התקנות,  1954-תשי"ד

שיפורסמו מכוחם בעתיד ויהיה אחראי לביצוע ההוראות והצווים שפורסמו מכוחם ו/או 

 מלא ומדויק של כל ההוראות הכלולות ו/או שיכללו בהם.

הקבלן ימנה מנהל עבודה רשום הממונה על הבטיחות, יודיע על מינויו למשרד העבודה או  16.2

 לכל רשות אחרת, כנדרש מכוח כל דין, וימציא העתק הודעותיו לחברה.

ברה ו/או המהנדס ו/או מי מכוחם אינם "מנהל עבודה" הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהח 16.3

כמוגדר בפקודת הבטיחות בעבודה ובכל דין אחר וכל האחריות המשפטית בגין בטיחות 

 בעבודות יחולו על מנהל העבודה כמוגדר לעיל

הקבלן יתקין מעקות, גדרות בטיחות, תקרות בטיחות, שלטי אזהרה, מחסומי בטחון,  16.4

"( מסביב, מעל ומתחת למקום אמצעי בטיחות" -)לעיל ולהלן  מחסומי הכוונה וכדומה

ביצוע העבודה ובהתאמה עם שלביהן השונים, ויחזיקם במצב תקין, הכול כנדרש בפקודת 

הקמת הבטיחות בעבודה ו/או בכל דין אחר ו/או על ידי גורם מוסמך כלשהו, במשך כל זמן 

 תיאום עם המהנדס. במקום ביצוע העבודות, ובמבנים ו/או ביצוע עבודות 

למען הסר ספק מובהר מפורשות כי כל החובות המוטלות על הקבלן כאמור בחוזה זה  16.5

ובנספחיו יחולו גם לגבי עבודות המבוצעות על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו, 

לרבות קבלני משנה וקבלנים אחרים וגורמים אחרים ו/או עבודות המבוצעות על ידי מי 

 בשמם. מטעמם ו/או

הקבלן משחרר את החברה ו/או המפקח מאחריות וחובה מכל סוג שהם שיהיו מוטלים  16.6

 ו/או יחולו בקשר עם בטיחות בעבודה ו/או שמירת העובדים ורווחתם כאמור לעיל. 
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 וביטוח אחריות הקבלן .17

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק או אובדן שייגרמו לאתר ו/או לעבודות ו/או לחומרים ו/או  17.1

ד  לרבות אלה שיובאו על ידי הקבלן ו/או  ע"י גורמים אחרים למקום ביצוע העבודות לציו

ו/או טיב העבודות ו/או עמידה בלוחות זמנים ו/או לכל אי התאמה בפרויקט ו/או  לשאר 

הדברים הדרושים ו/או הכרוכים בביצוע העבודות ובפרויקט לרבות ומבלי לגרוע בכלליות 

קרקעיים הקיימים במקום -והמבנים העיליים והתת האמור,  המערכות, המתקנים

המבנה והשטחים הסמוכים, כולל דרכי הגישה, וכן לגבי כל אלו שיבוצעו במהלך עבודתו, 

בין אם על ידו ובין על ידי אחרים, תוך כדי ועקב מעשיו ו/או מחדליו שלו ו/או של העובדים 

קבלן ושל העובדים או והמועסקים על ידו ו/או מטעמו כולל כל קבלן משנה של ה

המועסקים על ידי קבלן משנה שכזה. מבלי לפגוע באחריות הקבלן ועל פי הוראות אחרות 

של החוזה, מתחייב הקבלן כי כל נזק שייגרם יתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו, תוך הזמן 

שייקבע על ידי המהנדס, ולשביעות רצונו של המהנדס, וקביעתו של המהנדס בעניינים אלו 

 תהיה סופית.

וסביבתו וכן, לנקוט בכל האמצעים  ותדביצוע העבו על הקבלן לדאוג בכל עת לניקוז אתר 17.2

כדי ששום רטיבות ממי תהום, גשם, או מי השקיית בטונים, מי בדיקות או כל מים או 

נוזלים ממקורות אחרים כלשהם, לא תגרום נזקים לעבודות או למבנים שבוצעו ו/או 

 הקבלן או בביצוע של קבלנים וגורמים אחרים ו/או למבנים שכנים. לעבודות בביצועו של

מבלי לגרוע מאחריותו על פי דין ועל פי הסכם זה, ממועד קבלת החזקה במקרקעי  17.3

הקבלן יישא, באחריות כלפי  ,הפרויקט ועד לסיום העבודות ולמסירת העבודות לחברה

החברה בגין כל נזק שייגרם לכל צד שלישי לרבות עובדי הקבלן עצמו ולרבות החברה ו/או 

רכושם של מי מהם, לרבות לעבודות עצמן, בגין כל מעשה או מחדל של הקבלן או מי  

מעובדיו באותו חלק של המקרקעין או בחלק הפרויקט בו יבוצעו או מבוצעות עבודות על 

ידי הקבלן למעט חלקים במקרקעין שטרם נמסרו לידי הקבלן ולמעט נזק אשר נגרם בשל 

מעשה או מחדל ישירים של החברה. החברה לא ייחשבו בשום שלב ו/או תנאי בין במישרין 

ובין בעקיפין למעבידים של אותם עובדים ו/או מורשים ו/או קבלני משנה מטעם הקבלן 

תוטל על החברה אחריות מעבידים ו/או התחייבות מכל בכל דרך ו/או אופן שהוא, ולא 

מין וסוג ביחס אליהם ו/או  כלפיהם ו/או ביחס לפעולותיהם ו/או מחדליהם, למעט בגין 

 מעשה או מחדל ישירים של החברה.

אחריות הקבלן לעיל תחול גם לגבי כל חלק אחר מהמקרקעין בו יעשה שימוש בלעדי,  17.4

 מי מעובדיו או מי מטעמו.זמני, או קבוע, ע"י הקבלן או 
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בפעולותיו בהתאם להסכם זה ימלא הקבלן אחרי הוראות כל דין. הקבלן ישפה את   17.5

החברה  בגין כל נזק, לרבות נזק גוף או הוצאה כספית שיגרמו לחברה בפועל כתוצאה מכך 

שהקבלן לא מילא אחר הוראות כל דין  לרבות הוצאות משפטיות או הוצאות הגנה אחרות 

ם סבירים בנסיבות העניין שהוצאו בפועל ע"י החברה בהקשר זה כתוצאה מהגשת בסכומי

 התביעה או כתב אישום או הליך משפטי אחר נגד החברה.

לעיל, משמעו שהקבלן ישלם תחת החברה, כל סכום שהחברה  17.3השיפוי הנזכר בסעיף  17.6

ן כשכ"ט עו"ד או יחויב כדין לשלמו עפ"י פס"ד סופי, שאין עליו ערעור בין כפיצויים בי

הוצאות משפטיות אחרות, בין כהוצאות ובין כקנס )אם יוטל קנס ע"י ביהמ"ש(. התשלום 

 האמור. ןבענייבתורת שיפוי כאמור לעיל יבוצע ע"י הקבלן לאחר מתן פסק דין חלוט 

תנאי לזכותם של החברה לשיפוי מאת הקבלן הוא כי בכל מקרה שתיטען נגד הקבלן טענה  17.7

דרישה או התראה לפני תביעה או שתוגש נגד החברה תביעה, שהקבלן חייב או תבוא 

בשיפוי החברה בגינה בהתאם לאמור לעיל )אם לא הוגשה אותה תביעה גם כנגד הקבלן(, 

יודיע החברה על הטענה, הדרישה או ההתראה או הגשת התביעה לקבלן בהקדם האפשרי 

כל מסמך שיומצא להם בקשר לכך, וישלחו לקבלן העתק ממנה והחברה יעבירו לקבלן 

ויושיטו את כל העזרה הדרושה באופן סביר להתגוננות בפני הטענה ו/או הדרישה ו/או 

ההתראה ו/או התביעה, ומבלי לגורע מהאמור לעיל, יאפשרו לקבלן לנהל ההגנה בפני כל 

ות תביעה כנ"ל או בכל הליך ולשם כך ייפו את כוחו של מי שהקבלן יורה, ובלבד שהוצא

 ושכ"ט עו"ד בגין ההליכים כנ"ל יחולו על הקבלן.

בלי לגרוע מכלליות הנאמר לעיל, ככל שנגד החברה ינקטו הליכי הוצל"פ בגין האמור  17.8

בסעיף זה וזאת לאחר מתן פס"ד או החלטה וטרם שפסה"ד או ההחלטה נהיו לחלוטים, 

מעת שנודע לו על ימים  30יהיה על הקבלן לגרום לביטולם של כל ההליכים הנ"ל, תוך 

 קיומם. 

בכל מקרה של נזק לפרויקט שהקבלן אחראי לו כאמור יהיה הקבלן חייב לתקנו על חשבונו  17.9

בהקדם האפשרי, ולהביא לידי כך שעם השלמת התיקון, יהיה הפרויקט במצב כפי שהיה 

 לפני קרות הנזק כאמור. 

כוחה -נדס, או לבאפה ובכתב לחברת הביטוח ולמה-הקבלן יהיה אחראי לדווח מיד בעל 17.10

המוסמך של החברה על כל נזק שיתגלה במקום האתר ללא קשר לסוג הנזק או הגורם 

 לנזק.

מיום התחלת ביצוע הפרויקט ועד לתום תקופת הבדק, יישא הקבלן באחריות מלאה לשלמות  .18

 העבודות, שנעשו בקשר לביצוע הפרויקט.

באופן מידי, כל נזק, פגיעה או אובדן  מבלי לגרוע מכלליות האמור,  הקבלן יתקן, על חשבונו,

 .שייגרם לפרויקט או לאתר או לעבודות כלשהן או לרכוש צמוד, מכל סיבה שהיא
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 נזק לגוף ולרכוש 18.1

הקבלן יהא אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו  18.1.1

ו/או חבריה ו/או לבעל  גיאהלחברה ו/או מי מטעמה ו/או לאגודת מושב 

חיים ו/או לרכוש ו/או לאדם, לרבות לעובדי החברה, למועסקיה, קבלני 

משנה, עובדיהם, מועסקיהם ו/או לצד שלישי כלשהו מחמת כל מעשה ו/או 

מחדל ו/או מקרה אסון ו/או כל גורם אחר הקשור בביצוע ההסכם ו/או אי 

קבלן ו/או קבלני משנה ביצוע ההסכם ו/או אי ביצוע ההסכם בשלמות מצד ה

שיעסיק ו/או מצד שכיריו ו/או שכירי קבלני המשנה ו/או בשל אי קיום 

הוראות כל דין ו/או הסכם זה ו/או הוראות הרשות ו/או מי מטעמה, בין אם 

הדבר כרוך ברשלנות ובין אם לאו, לרבות כל נזק לבניינים, כבישים, צינורות 

קרקעיות, -קרקעיות ועל-כות תתמים או ביוב, כבלי חשמל וטלפון, למער

ציבורית ו/או פרטיות וכל סוגי עבודות ציבוריות אחרות, וכן יהיה אחראי 

לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו לעבודות המבוצעות 

מחמת שיטפונות, רוח סערה וכיוצא באלה ועל היזם ו/או הקבלן יהיה 

בדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שנגרמו, לתקן, על חשבונו הוא, כל נזק ו/או או

 מידכאמור, או לשלם פיצויים בגין הנזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה 

עם דרישה ראשונה מאת החברה ו/או מי מטעמה ולפצות את הרשות ו/או 

מי מטעמה על חשבונו הוא בגין כל תביעה אשר תוגש נגדן בקשר עם כל נזק 

וצאה שייגרמו כתוצאה מביצוע ו/או אי ביצוע ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או ה

 ו/או אי ביצוע בשלמות של העבודות הכלולות בהסכם.

לעניין נטל הראיה ונטל ההוכחה בנזיקין, יראו את הקבלן בכל הנוגע לאתר, 

כמי שהייתה לו השליטה והמלאה והבלעדית עליהם, כמי שממונה היחיד 

נגרם נזק על ידי אש או עקב  והבלעדי עליהם ובעליהם היחיד והבלעדי ואם

כמי שהיה התופש היחיד והבלעדי של האתר, של  -אש שיצאה מהם 

הפרויקט ושל המתקנים שהם מקרקעין וכבעליהם היחיד והבלעדי של 

 המערכות והמתקנים שהם מיטלטלין.

 טען היזם ו/או הקבלן שלא התרשל בכל הנוגע לביצוע העבודה או כי לא היה

ודה או כי הוא פטור מאחריות לליקוי או לנזק שנגרם ליקוי בביצוע העבה

 עליו נטל ההוכחה. -בעטיו 

אין באמור בסעיף זה להקנות לצד ג' זכות כלפי היזם ו/או הקבלן שאינה  18.1.2

 מוקנית לו על פי דין.

 



 39 

 

 פגיעה בזכויות קנייניות .19

הקבלן יפצה וישפה את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל תביעה, דרישה, הליך, נזק, היטל 

וכדומה, הנובעים מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סימני מסחר, זכויות יוצרים, ידע, הליך 

סודי או זכויות דומות, במהלך השימוש בציוד ובחומרים שיסופקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע 

 .הפרויקט

 פוישי .20

מבלי לפגוע בשאר התחייבויותיו  על פי הוראות הסכם זה, מתחייב הקבלן לפצות ולשפות  20.1

את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל תביעה על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש(, כפי שתתוקן 

 מזמן לזמן או על פי כל חוק שיבוא במקומה, או על פי כל חוק אחר.

בנוסף לאמור לעיל, יהיה הקבלן חייב לפצות ולשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל  20.2

סכום שתחויב החברה ו/או מי מטעמה לשלמו מחמת הנזקים האמורים לעיל, קודם 

ששילמה החברה ו/או מי מטעמה בפועל את הסכום בו חויבה או עליה לשאת בו וכן תהיה 

כום כאמור מכל סכום שיגיע לקבלן מהחברה ו/או החברה ו/או מי מטעמה זכאית לנכות ס

מי מטעמה ובכל מקרה שהחברה ו/או מי מטעמה יאלץ לשלם פיצויים ו/או תשלום אחר 

מתחייב הקבלן לשלם כל  –כלשהו בקשר לנזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה כאמור 

עמה עמד תשלום כאמור בתוספת הפרשי הצמדה וריבית והוצאות שהחברה ו/או מי מט

בהן בקשר לכך, לרבות הוצאות ושכ"ט עורך דין והכנת עדים ומומחים, והכול בכפוף לכך 

עם קבלתה  מידשהרשות ו/או מי מטעמה נתנו ליזם ו/או הקבלן הודעה על קבלת הדרישה 

 .ונתנו ליזם ו/או הקבלן את האפשרות להתגונן

 .חברה ו/או מי מטעמהאין האמור בסעיף זה בא לגרוע מהסעדים האחרים העומדים ל 20.3

להבטחת תשלום הסכומים שהקבלן יצטרך לשפות בהם את החברה ו/או מי מטעמה,  20.4

רשאית החברה ו/או מי מטעמה לנכות או לעכב מהסכומים המגיעים או שיגיעו לקבלן על 

פי הסכם זה, סכומים בשיעור זהה להיקף הסיכון וההוצאות הכספיות, וזאת על פי חוות 

 י של החברה  ו/או מי מטעמה.דעת יועצה המשפט

מוצהר ומוסכם על הצדדים כי הערבות לביצוע, אשר הופקדה על ידי  הקבלן, בהתאם  20.5

להוראות הסכם זה, נועדה גם לפיצוי החברה ו/או מי מטעמה ו/או הצדדים שלישיים בגין 

הנזקים בסעיף זה לעיל, לרבות נזקים שייגרמו על ידי כלי רכב, כהגדרתם בפקודת הרכב 

 .1970 –המנועי )נוסח חדש(, תש"ל 

ו/או מי מטעמה ו/או מי שהוסמך לכך על ידו, רשאי לחלט את הערבות לביצוע החברה  20.6

במלואה או בחלקה ללא כל תנאי וללא כל דרישה להוכחת נזק, להבטחת פיצוי לחברה 

 ו/או מי מטעמה בגין הנזקים שפורטו לעיל.
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הבטיחות אשר נקבעו בכל דין מוטלת על    האחריות הכוללת לביצוע העבודה לפי כללי  20.7

הקבלן ואולם, אם על אף זאת תוטל על החברה ו/או מי מטעמה ו/או המהנדס ו/או מנהל 

, או 1970 -הפרויקט ו/או מי מטעמם אחריות, ע"פ פקודת הבטיחות בעבודה )נ"ח(, תש"ל 

חיקוקים אלה , או ע"פ תקנות מכוח 1951 -ע"פ חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד 

בקשר לעבודה או בקשר לעובדים המועסקים בביצועה, בין מדין "המזמין", בין מדין 

יפצה הקבלן  -"תופש", בין מדין "מפקח", בין מדין "מחזיק במקום העבודה" ובין אחרת 

את החברה  ו/או מי מטעמה ו/או המהנדס ו/או מנהל הפרויקט ו/או מי מטעמם, ביחד 

 שנגרם להם כתוצאה מכך וישפה אותם בגין כל חיוב שהוטל עליהם. ולחוד, בגין כל נזק

  –ביטוח .21

חוף אשקלון לפתוח החברה בסעיף זה ) ביטוח ( תקרא : החברה הכלכלית  21.1.1

ו/או גופים המממנים את העבודות או  בע"מ  מועצה אזורית חוף אשקלון

 (.חלקן )להלן: "החברה הכלכלית"

פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם -עלמבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן  21.1.2

פי כל דין, הקבלן מתחייב לעשות ביטוחים כמפורט -הוא יהיה אחראי על

בהסכם זה. עלות הביטוחים וההשתתפויות העצמיות יחלו על הקבלן בלבד. 

כל דרישות הביטוח הרשומות בהסכם זה ייושמו בפוליסות הביטוח של 

 .הקבלן לפני ההתקשרות בין הצדדים

בלן יסדיר ביטוח לרכוש וציוד שישמשו אותו לביצוע התחייבויותיו על הק 21.1.3

פי הסכם זה. הקבלן מצהיר בזה בשמו ובשם מי מטעמו שלא יבוא בטענה 

או דרישה כלפי החברה הכלכלית  בגין כל נזק או אבדן שניתן היה לבטח 

אותם כאמור, וכך גם לגבי תביעת שיבוב מכל סוג לרבות תביעות תחלוף 

 .ות ביטוחמחבר

הביטוח הנדרש, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים בפוליסות  21.1.4

ואין בהם משום אישור של החברה  מזערייםובאישור קיום הביטוחים, הנם 

הכלכלית  או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח. על הקבלן 

מנת יהיה לקבוע ביטוחים וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על 

 .למנוע הפסד לו, לחברה הכלכלית ולצד שלישי

היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם  21.1.5

לביטוחים הנ"ל מתחייב הקבלן לערוך ולקיים את הביטוחים הנ"ל כאשר 

בכל ביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי החברה 

מטעמה לעניין ביטוחי רכוש ו/או יורחב שם הכלכלית ו/או הפועלים 

המבוטח לכלול את החברה הכלכלית ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי 

חבויות, בכפוף לסעיף אחריות צולבת כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל 

 .אחד מיחידי המבוטח
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ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך  21.1.6

החברה ו/או הפועלים מטעמה וכי המבטח מוותר על כל דרישה ו/או  על ידי

תביעה לשיתוף ביטוחי החברה הכלכלית ו/או הפועלים מטעמה. כמו כן 

בביטוחים תנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי הקבלן לא יצומצמו,  לייכל

ולא יבוטלו, ולא  אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי 

 .יום מראש 30הכלכלית, החברה 

הפר הקבלן את הוראות פוליסות הביטוח באופן המפקיע את זכויותיו ו/או  21.1.7

חברה, יהא הקבלן אחראי לנזקים שייגרמו לחברה הכלכלית האת זכויות 

באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות, כספיות או 

ה הכלכלית כל טענה אחרות כלפיו, והוא יהיה מנוע מלהעלות כלפי חבר

 .כאמור

הקבלן לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים  21.1.8

 .שהם מתחת לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה

על הסכם זה, ימציא הקבלן לחברה את אישור   החברהכתנאי לחתימת  21.1.9

הפוליסות בהן "( ואת דרישות ביטוח )להלן: " ז'נספח קיום ביטוחים נוסח 

ידי חברת -נכללים הביטוחים כפי הנדרש על פי הסכם זה,  כשהם חתומים על

 .ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים בו

ימי עבודה לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור קיום ביטוחים ו/או  14 21.1.10

רכים לתקופת בפוליסות, ימציא הקבלן לחברה אותם שוב כשהם מתוא

 .ביטוח נוספת

מוסכם בזאת כי בהמצאת אישור קיום ביטוחים ו/או הפוליסות כאמור  21.1.11

מאחריותו על פי הסכם זה ו/או על  לקבלןלעיל, אין משום מתן פטור כלשהו 

פי דין, בין אם חברת הביטוח התחייבה לשפות על נזקים כאמור ובין אם 

בה כדי להטיל על החברה לאו, והמצאתם לידי החברה כאמור לעיל, אין 

 .אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי החברה תהיה רשאית לבדוק את אישור  21.1.12

קיום ביטוחים ו/או הפוליסות אך לא תהיה חייבת  לעשות כך . למען הסר 

חברה או מי מטעמה אינה פוטרת את הספק, בדיקתם או אי בדיקתם על ידי 

 .מאחריות על פי דין או אחריות על פי הסכם זה הקבלן

הקבלן רשאי להגיש העתקי פוליסות ובה ימחק כל מידע שאינו רלוונטי  21.1.13

לדרישות החברה הכלכלית, לרבות מחירים, שמות מבוטחים או ספקים 

 .אחרים, כתובות, מידע עסקי סודי וכיוצ"ב
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מהקבלן לשנות מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי החברה תהיה רשאית לבקש  21.1.14

או לתקן את הפוליסות ו/או את אישור קיום ביטוחים על מנת להתאימם 

להתחייבויות על פי ההסכם. הבקשה לתיקון או שינוי לא תהווה אישור 

לתקינות אישור קיום ביטוחים ו/או הפוליסות ולא תחול עקב כך על החברה 

 .הכלכלית  אחריות כל שהיא

באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי  21.1.15

ההתחייבויות על פי ההסכם עקב אי המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש , 

 .הקבלן על פי דין בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב העיכוב כאמור אייש

הקבלן לבדו יהיה אחראי  על פי דין לנזק , אבדן והפסד שסיבתם סכום לא  21.1.16

יסה או הפרת הוראות מתאים בפוליסת ביטוח או הפרת תנאי הפול

 .הפוליסה או ההשתתפות העצמית

במידה והקבלן יחליף מבטח במהלך תקופת הביטוח או עם סיומה, ימציא  21.1.17

הקבלן לחברה את העתקי הפוליסות ואישור קיום הביטוח המקורי כשהם 

חתומים על ידי המבטח החדש. תהליך זה יחזור על עצמו כל עוד לא 

 .הסתיימו העבודות נשוא המכרז

כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  ,הקבלן מצהיר 21.1.18

החברה ו/או הבאים מטעמה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי ) או שהיה זכאי 

אלמלא תוכן הפוליסה ( עפ"י הביטוחים הנ"ל ו/או ביטוח אחר שהסדיר, 

והוא פוטר  בזאת אותם מכל אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור 

 .ק בזדוןאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע נזמ

שם המבוטח בכל הפוליסות ובאישור קיום ביטוחים ) בכפוף להרחבי  21.1.19

או גופים המממנים ו/  בע"מ השפוי( יכלול את החברה הכלכלית חוף אשקלון

 .את העבודות או חלקן

החברה ו/או יועץ הביטוח של החברה יהיו רשאים לשנות את הסדרי  21.1.20

 30ים בהסכם זה מעת לעת, תוך מתן הודעה מוקדמת של הביטוח הנדרש

 .יום מראש לספק

באחריות הקבלן לוודא שכל דרישות הביטוח על פי סעיף זה )סעיף הביטוח(  21.1.21

ייושמו באישור קיום הביטוחים, לחילופין, באחריות הקבלן לוודא שכל 

 דרישות הביטוח על פי סעיף זה )סעיף הביטוח( ייושמו בפוליסות הביטוח

 .עצמן
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הקבלן מצהיר בזאת כי על פי דרישת החברה מחברת הביטוח, הוא מסכים  21.1.22

ומאשר לחברת הביטוח להעביר פוליסה או פוליסות לפי בחירתה, על שם 

החברה. כל זכויות וחובות הפוליסה או הפוליסות יחולו על החברה מיום 

ת שהפוליסה או הפוליסות הועברו על שם החברה. מיום ההעברה כל זכויו

הקבלן בפוליסה או הפוליסות בטלות ומבוטלות. אישור זה שניתן על ידי 

הקבלן מותנה בכך שהקבלן חדל מהעבודה נשוא החוזה לפרק זמן העולה על 

שלושים ימי יומן או שהקבלן הפך לחדל פירעון או שהקבלן לא שילם עבור 

הפוליסה או הפוליסות או שהקבלן הפך לפושט רגל או שחברת הביטוח 

 .חליטה לבטל פוליסה מסיבות המותרות להה

מבלי לגרוע מכלליות האמור בכל מקום בהסכם זה לעיל, ולאורך כל תקופת  21.1.23

ההסכם, מתחייב הקבלן למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל 

צוויו ותקנותיו. על הקבלן חלה החובה על פי החוק ועל פי הסכם זה לוודא 

קפידו אף הם למלא אחר כל הוראות חוק כי כל קבלני המשנה מטעמו י

 תיו.לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנו

מבלי לגרוע מכל יתר התחייבויותיו על פי הוראות הסכם זה ו/או על פי כל  21.1.24

מעת -אם יקבעו-דין, הקבלן מתחייב לקיים את נוהלי הבטיחות אשר יקבעו

לא לעשות לעת ע"י חברה הכלכלית  ו/או ע"י המבטח. כן מתחייב הקבלן ש

 .ו/או לא להתיר לאחר לעשות כל מעשה או מחדל או לגרום נזק

הקבלן מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן  21.1.25

ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות 

חברה לעשות כל פעולה כדי לממש ההנכללות בפוליסות הביטוח. ולדרישת 

 .ליסות הביטוח בעת הצורךאת פו

הוראות סעיף זה )ביטוח( על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מחיובי  21.1.26

הקבלן לפי הסכם זה, או כדי להטיל על החברה הכלכלית חבות כל שהיא. 

לפיכך, מוצהר ומובהר בזאת במפורש, כי אין בעריכת ביטוחים כאמור, כדי 

הכלכלית שלא היו קיימות כלפיה,  ליצור עילות תביעה כלשהן כלפי החברה

אלמלא נערך הביטוח וכן אין בכך כדי לפטור את גורם הנזק )למעט החברה 

 .הכלכלית( מאחריות בגין נזק שנגרם על ידו

 .הפרה של סעיף זה ) סעיף ביטוח (, תהווה הפרה של תנאי מהותי של ההסכם 21.1.27

 מהלך הביצוע -פרק ו'

 העבודות .22
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הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ברמה, באיכות ובטיב מעולים ומשובחים ביותר ולרבות 

השימוש לשם כך בכוח אדם, חומרים, כלים, ציוד, מכונות וכל אמצעי אחר ברמה, באיכות 

ובטיב מעולים תוך עמידה בלוחות הזמנים  ותוך ביצוע כל דין. הקבלן מצהיר ומאשר בזאת, 

כותן וטיבן של כל העבודות הקשורות והכרוכות בביצוע המבנה ו/או שידוע לו כי רמתן, אי

הפרויקט ע"פ הסכם זה, הינן עיקרו, בסיסו ויסודו של הסכם זה, וכי החברה לא הייתה 

 בהסכם זה אלמלא התחייבותו האמורה כדלעיל. עמומתקשרת 

 פיקוח, תאום יומני עבודה ודו"חות

משרד עבור המפקח כולל מיזוג, שולחן  שטח ההתארגנות שלויב להציב בהקבלן מחו 22.1

 וכיסאות, מחשב, מדפסת ותקשורת . כמו כן באתר יהיה מבנה שירותים.

המפקח יהיה נציגה של החברה באתר בכל העניינים המקצועיים והטכניים המתייחסים  22.2

לביצוע העבודות נשוא הסכם זה. המפקח יהיה מוסמך לפקח על ביצוע התחייבויות 

 ידו, ואופן ומהירות ביצוען.-דות המבוצעות עלהקבלן, טיב העבו

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות נשוא הסכם זה לפי הנתונים, ההנחיות וההוראות  22.3

 ידי המפקח, והוא חייב למלא בהקפדה אחר כל הוראות המפקח.-שימסרו לו מעת לעת על

קצב ביצוע מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן למלא אחר הוראות המפקח בנוגע ל 22.4

העבודות, טיב החומרים, האביזרים והציוד, דרכי הביצוע, וכל הוראה אחרת הנוגעת 

 לביצוע העבודות.

המפקח, או מי מטעמו, רשאי בכל עת לבקר באתר ו/או במשרדי הקבלן, לעיין במסמכים,  22.5

לבדוק את התקדמות ביצוע העבודות ואופן ביצוען, והקבלן ימסור למפקח כל דו"ח, 

 ידו.-או אינפורמציה שיידרשו עלהסברים 

הקבלן מתחייב לנהל יומן עבודה מסודר ולרשום בו מדי יום ביומו, פרטים אודות מספרם  22.6

של העובדים לסוגיהם המועסקים על ידי הקבלן בביצוע העבודות, תנאי מזג האוויר 

השוררים באתר, תקלות והפרעות בביצוע העבודות, התקדמות בביצוע העבודות במשך 

 ם וכל פרט אחר שיידרש ע"י המפקח.היו

היומן ייחתם כל יום על ידי הקבלן או על ידי נציגו והעתק חתום יימסר לחברה או למפקח 

, ישמשו כראיה בין הצדדים על שהמפקח אישרםלפי בקשתם. רישומים ביומן העבודה 

 סכם.ההעבודות הכלולות בהם, אולם לא יהיה בכך כדי לשנות מהוראות ה

 לגרוע מכל סמכות שהוקנתה למפקח בהסכם זה, יהיה המפקח מוסמך:מבלי  22.7

להורות לקבלן, ע"י רישום ביומן העבודה, כי חומרים או ציוד אשר הוא  22.7.1

משתמש בהם אינם באיכות הדרושה, לדרוש מהקבלן לסלקם מהאתר 

 ולהחליפם בחומרים או ציוד מתאימים.
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ו אינו בהתאם לקבוע, כי כל חלק של העבודות המתבצעות או שבוצע 22.7.2

לתוכניות ולמפרטים ו/או אינו עומד ברמה הדרושה, ולדרוש את תיקונה של 

אי ההתאמה ע"י ביצוע תיקונים, שינויים, הריסה, בניה מחדש וכיוצא בזה, 

 של כל חלק של העבודה שאינה לשביעות רצון המפקח.

ע החלטותיו, הכרעותיו וקביעותיו של המפקח בכל העניינים הנוגעים לביצו 22.7.3

פי הסכם זה, תהינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור, ותחייבנה -העבודות על

 את הצדדים.

ידי החברה כמותנה -הקבלן יחזיק במשרדו, במשך כל התקופה עד לקבלת העבודות על 22.8

מושלם, יומן  תכניותבהסכם זה, עותקים מתאימים למקור של מסמכי ההסכם וכן תיק 

וצאות בדיקת חומרים, וההוראות הנמסרות לו מפעם עבודה מנוהל כנדרש, דו"ח פיקוח ות

לפעם ע"י המפקח וע"י החברה ויאפשר את הגישה החופשית אליהם במשך שעות העבודה 

 המקובלות לחברה, למפקח ולמי שהמפקח יקבע.

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל ולמען הסר ספק מובהר, כי המפקח יהיה רשאי להורות  22.9

לבים, בקצב ובאותם סדרי קדימויות כפי שיקבע המפקח, לקבלן, לבצע את העבודות בש

 בכל שלב, לפי ראות עיניו.

ביצוע העבודות בשלבים ו/או לפי עדיפויות לא יזכה את הקבלן בתוספת תשלום, ולא 

 ישמש כעילה להארכת תקופת הביצוע.

דוגמאות מכל חומר גמר לביצוע  4הקבלן מתחייב להציג לאישור המפקח לפחות  22.10

אשר לא הוגדר באופן מפורש וסופי בהסכם זה. המפקח יהיה רשאי לאשר את  העבודות,

דוגמה ו/או דוגמאות שהובאו לאישורו, כאמור ו/או לדרוש הבאת דוגמאות נוספות, לפי 

שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט. הקבלן מתחייב להציג לאישור המפקח דוגמאות נוספות, 

 לפי דרישתו, כאמור.

מובהר, כי כל סמכויות המפקח לעיל, אין בהן כדי לגרוע ו/או לשחרר למען הסר ספק,  22.11

 את הקבלן מהתחייבויותיו ואחריותו על פי הסכם זה.

 ותוכניות םהיתרי .23

הקבלן מתחייב למלא אחר תנאיהם של כל ההיתרים ו/או האישורים ואו הרישיונות בנוגע  23.1

ו על שם החברה, ולנקוט ידו, אף אם ההיתרים והרישיונות הוצא-לעבודות המבוצעות על

בכל האמצעים הדרושים לשם הבטחת מילוי ההוראות והתנאים של ההיתרים ו/או 

 ידי מבצעי עבודות מטעמו.-הרישיונות על



 46 

הקבלן בלבד יהיה אחראי עבור כל קנסות, מסים כלשהם או תוספות לאגרות הבניה  23.2

מהתוכניות המאושרות  שיוטלו עליו או על החברה בגין כל עבירה או חריגה במהלך הבניה

או בגין בניה בחריגה מהיתרי הבניה או בגין כל עבירה על הוראות הרשויות המוסמכות 

 בכל אחריות שהיא בגין עבירות או חריגות כאמור. אוייש

הקבלן מצהיר בזאת כי ידוע לו כי התכניות שצורפו לחוזה אינן התכניות המלאות,  23.3

ניות נוספות ומושלמות יותר וכן תוכנית לביצוע המפורטות והסופיות של הפרויקט וכי תכ

"( יושלמו ויסופקו על ידי החברה או מי תכניות הביצוע" -לפיהן יבוצעו העבודות )להלן 

מטעמה במקביל להתקדמות העבודות וכי אין בהעברת התכניות אל הקבלן בהדרגה, 

ביצוע הביצוע בשלבים לכשעצמה כדי לגרום להארכת משך  תכניותלרבות העברת 

העבודות ו/או לשינויים בלוח הזמנים לביצוע הפרויקט. תכניות הביצוע יועברו לקבלן 

 בזמן המתאים לפי שיקול המהנדס, לפני ביצוע העבודה אליה מתייחסות התוכניות.

כתכניות הביצוע ישמשו אך ורק אותן התכניות או חלקי תכניות שסומנו ו/או אושרו  23.4

 הנדס כתכניות הביצוע.במפורש על ידי החברה ו/או המ

הקבלן מקבל על עצמו לבדוק את כל התכניות שיקבל מאת החברה ו/או מאת המהנדס  23.5

מיד עם קבלתן, ולהסב את תשומת לבו של המהנדס, בכתב, לכל בעיה בתכניות לרבות אי 

התאמה ו/או אי בהירות ו/או טעות ו/או חוסר מידות ו/או נתונים ו/או פרטים שמצא 

התריע הקבלן בפני המהנדס על בעיה בתוכניות, כאמור לעיל, ייתן המהנדס על בתוכניות. 

פי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי מסויג הוראות מתקנות ו/או משלימות ו/או יורה כל 

 הוראה אחרת לשם פתרון הבעיה.

 הקבלן תכניות 23.6

על הקבלן להכין חלק מהתוכניות הדרושות לניהול וביצוע העבודות כמפורט  23.6.1

 "(:הקבלן תכניות" -לעיל ולהלן להלן )

תכניות אתר, ארגון וביצוע )כולל עבודות הקבלנים האחרים  23.6.1.1

 והגורמים האחרים(. 

תכניות לשיטות אלטרנטיביות לביצוע העבודות )רק במידה וניתן  23.6.1.2

 אישור עקרוני מוקדם ע"י המפקח לשיטות אלה(.

 כל תכנון אחר הנדרש מהקבלן לפי הצורך, על פי דרישת המזמין 23.6.1.3

 ו/או המפקח.

על הקבלן לקבל את אישור המהנדס בכתב לתוכניות הקבלן שיוכנו על ידו  23.6.2

ו/או מטעמו, אך אישור התוכניות על ידי המהנדס אין בו כדי לגרוע 

מאחריותו של הקבלן לטיב התוכניות והתכנון ו/או לטעות ו/או לאי התאמה 

 כלשהם בתוכניות הקבלן.
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פסד שייגרמו למזמין ו/או לכל גורם הקבלן יהא אחראי לכל נזק ו/או ה 23.6.3

שהוא במישרין ו/או בעקיפין עקב תכנון לקוי של תכניות שיתוכננו ו/או 

 שיבוצעו על ידו.

מתחייב להשלים את תכניות הקבלן ולהמציאן לאישור המהנדס  הקבלן 23.6.4

 באופן שלא יגרום לעיכובים בביצוע העבודות. 

 קבלנים .24

קבלן עצמאי, וכל עובד, קבלן משנה, בעל מלאכה, הקבלן פועל בביצוע הוראות הסכם זה כ 24.1

יועץ וכיוצא באלה שיועסקו על ידו, יהיו עובדים או קבלני משנה או מורשים של הקבלן 

 בלבד ועל החברה לא תחול כל אחריות, חובה או חבות, עקב כל מעשה או מחדל שלהם. 

משנה ו/או ספק  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הרי בכל מקרה בו יתקשר הקבלן עם קבלן 24.2

 לביצוע עבודות ו/או לאספקת חומרים, יחולו ההוראות הבאות:

הקבלן יגיש לאישור המפקח, רשימת קבלני משנה וספקים שבכוונתו  24.2.1

יום לפני מועד תחילת  30לא יאוחר מתום  -להתקשר עימם כאמור, וזאת 

 ההתקשרות הצפויה בין הקבלן לבין קבלן המשנה/הספק.

לא לאשר את ההתקשרות, לפי שיקול דעתו הבלעדי המפקח יהיה רשאי ש 24.2.2

 וללא חובת הנמקה.

הקבלן לא יתקשר בהסכם עם כל קבלן משנה/ספק, ללא קבלת אישור  24.2.3

 החברה/המפקח  מראש כאמור.

עדיין לא יהא בכך כדי לגרוע מהאחריות  –אישר המפקח קבלן משנה  24.2.4

 המלאה של הקבלן בהתאם להוראות הסכם זה.

מחויב בשום מקרה כלפי קבלן המשנה, ועל הקבלן לדאוג המזמין לא יהיה  24.2.5

כי קבלני המשנה מטעמו יתחייבו לקיים את כל הוראות הסכם זה ולעמוד 

 בכל דרישה שבהסכם.

על הקבלן לוודא כי קבלן המשנה מודע לכך שכל התשלומים יבוצעו על ידי  24.2.6

וא המזמין לקבלן הראשי )בכפוף להוראות הסכם זה(, וכי הקבלן הראשי ה

זה שיהיה אחראי לביצוע התשלומים לקבלן המשנה ולמזמין לא תהיה 

 אחריות לביצוע כל תשלום לקבלן המשנה.

אי ביצוע תשלום של הקבלן לקבלן משנה מטעמו לא יהווה עילה לעיכוב  24.2.7

בביצוע העבודות. אי התשלום יהווה הפרת ההסכם על ידי הקבלן ועיכוב 

 יהוה הפרה יסודית.  בביצוע העבודות בשל אי תשלום כאמור
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 בוטל  24.3

24.3.1  

 לוח זמנים .25

עד ולא יאוחר מיום הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודות  –תקופת התארגנות  25.1

, בכפוף לכך שעד למועד זה פעל הקבלן וקיבל הקבלן את כל היתרי החפירה 14.5.2022

לכל ו/או כל היתר ו/או רישיון נדרש אחר ובכפוף לכך שצו התחלת עבודה ניתן לקבלן 

. מובהר כי תקופת התארגנות "(תקופת ההתארגנות" :יום טרם מועד זה )להלן 21הפחות 

 זו לא תיכלל בתקופת הביצוע לפי החוזה והיא נוספת לה.

עבודות בצורה ביצוע הימשיך ויתקדם ב -הקבלן מתחייב כי ממועד תחילת ביצוע העבודות  25.2

ודות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תקינה, שיטתית, מסודרת ורצופה, עד לגמר השלמת העב

וכתנאי יסודי בהסכם זה, הקבלן מתחייב לעמוד בלוח הזמנים השלדי   כנקוב בהסכם 

ו/או בנספחיו, ולסיים ביצוע העבודות של כל אחד מהשלבים וכל השלבים כאחד, במועדים 

 הנקובים בלוח הזמנים.

מהווה תנאי יסודי בהסכם   זה ועמידה בתנאי יום 280תקופת הביצוע הינה  ידוע לקבלן, כי 25.3

זה, ובין השאר על החברה לעמוד במועדים שנקבעו ו/או יקבעו  בהסכמי הרכישה ו/או 

ההשכרה וכל פיגור בלוח הזמנים יגרום לחברה נזקים. מובהר בזאת כי ידוע לקבלן כי לוח 

זמנים זה ועמידה בו מהווה התחייבות גם כלפי צדדים שלישיים בקשר עם מסירת 

ודות ו/או גם התחייבות כלפי צדדים שלישיים לסיימן במועד וכי אם לא יעשה כן העב

ימצא המזמין מפר התחייבויות כלפי צדדים שלישיים באופן שלאותם צדדים שלישיים 

עלולים להיגרם נזקים כבדים ביותר אשר המזמין ומכאן גם הקבלן עלולים להיתבע בגינם 

הנדרש של העבודות ייגרמו למזמין נזקים כבדים  וכי אם לי יעמוד בלוח הזמנים ובטיב

ביותר אשר האחריות בגינם תיפול על הקבלן והוא מתחייב לשאת במלוא ההוצאות ו/או 

 הנזקים בגין כך.

ימים ממועד חתימת הסכם זה, ימציא הקבלן לאישור  15בנוסף לאמור לעיל, בתוך  25.4

ביצוע שלא תארך יותר מ לתקופת ההמפקח לוח זמנים מפורט )תרשים גנט ממוחשב(, 

בלוח הזמנים כאמור יכלול ידי המפקח. -,  עד לרמת פירוט כפי שיידרש עליום כאמור 280

הקבלן גם את המועדים הנדרשים לביצוע עבודות ע"י הקבלנים האחרים ו/או הגורמים 

 האחרים בתאום עימם.

המפקח, יהווה חלק ידי -לוח הזמנים המפורט, על כל שלבי הביניים שבו, לאחר אישורו על 25.5

 עמידה בלו"ז הכללי.-עמידה בו, כדין אי-בלתי נפרד מההסכם ותנאי יסודי בו, ודין אי

פי דרישת המפקח, -לוח הזמנים המפורט, על כל סעיפיו, יתוקן ויעודכן מדי חודש, או על 25.6

 בתאום ובאישור המפקח.-והכול
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ט לעיל, בדיקתו ואישורו אלא לאחר הגשת לוח זמנים כמפור 1לא יאושר חשבון חלקי מס'  25.7

 ידי המפקח או תיקונו בהתאם להוראות המפקח.-על

ידי החברה לקבלן בטרם הגיש הקבלן למפקח דו"ח -חשבון הביניים החודשי לא ישולם על 25.8

התקדמות חודשי על ביצוע העבודות ועדכון לוח הזמנים בהתאם לסעיף זה, הכול 

 לשביעות רצון המפקח.

יים שיחולו בו הינם אך ורק לסדר העבודות והקשרים שביניהם עדכון לוח הזמנים והשינו 25.9

ומשך הזמן המוקצב לביצוען, ובשום פנים לא ייגרמו שינויים ועדכונים אלה לקביעת 

תאריכים חדשים עבור אבני הדרך המפורטות בלוח הזמנים החוזי ותאריך הגמר, למעט 

 ח.ידי המפק-במקרה של ארכה להשלמת העבודות שתינתן בכתב על

ימים ממועד חתימת הסכם זה, ייקבע  15לא המציא הקבלן לוח זמנים כאמור לעיל תוך  25.10

לוח הזמנים ע"י המפקח ויחייב את הקבלן. במקרה זה, כל ההוצאות הכרוכות בהכנת לוח 

 הוצאות נוספות שנגרמו לחברה. 20%חשבון הקבלן בתוספת -הזמנים יהיו על

מובהר, מודגש ומוסכם כי כל תביעה שהיא של הקבלן מכל סוג שהוא, לרבות תביעה או  25.11

דרישה כספית ו/או מחלוקת באשר לדרישה כספית ו/או דיון בטענותיו ו/או מחלוקת 

באשר להוראות המהנדס, לא תזכה את הקבלן בזכות להפסיק ו/או להאט את קצב ביצוע 

 .וו/או להאיטהעבודות והקבלן מתחייב שלא להפסיקן 

אם יהיה צורך לדעת המפקח בכל זמן שהוא, להחיש את קצב הביצוע כדי להשלימו לפי  25.12

לוח הזמנים, יפנה המפקח בדרישה מתאימה לקבלן והקבלן מתחייב להחיש את הביצוע 

בהתאם לדרישה ולמלא אחרי כל יתר הוראות  המפקח הנוגעות לכך, לרבות הגדלת 

פועלים וכן עבודה במשמרות לילה. לא תשולם לקבלן כל אמצעי השינוע באתר, תוספת 

 תוספת בגין הוראות אלה.

תקופת התארגנות, הפעלות של המערכות  מען הסר ספק, תקופת הביצוע כוללתל 25.13

 .עדות ותיקי מתקן תכניותלרבות  השונות, ניקיונות, מסירות

 פיצויים מוסכמים .26

לגבי פיצויים מוסכמים בגין מבלי לפגוע ביתר הוראות החוזה, מוסכם ומוצהר כי  26.1

 איחורים יחולו ההוראות הבאות:

בגין כל יום איחור מעבר למועד השלמת הפרויקט ומסירת הפרויקט  26.1.1

המושלם לחברה( במשך החודש הראשון, יהיה סכום הפיצוי בגין כל יום 

 ₪. 5001,איחור

בגין כל יום איחור כאמור לעיל, העולה על חודש אחד, יהיה סכום הפיצוי  26.1.2

 .ש"ח 0003,-בגין כל יום איחור 
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הפיצויים " או "הפיצוי המוסכם" -)כל הסכומים האמורים לעיל יקראו יחד להלן 

 "(.המוסכמים

בגין כל ₪  10,000 -הקבלן בעלות חודשית קבועה בשיעור של איישבנוסף לאמור לעיל  26.2

 חודש אחור בגין הוצאות ניהול ופיקוח של החברה באתר.

 אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע באי אלה מזכויותיה של החברה לכל סעד אחר או נוסף. 26.3

 ניקוי וסילוק פסולת .27

את העפר, החומרים העודפים והפסולת ולא ביצוע העבודות הקבלן יפנה ממקום  27.1

פרט לחומרים ועפר שנקבע לגביהם במפורש על  ,ביצוע העבודותיצבור אותם במקום 

 ידי המהנדס ו/או החברה כי עליו לאחסנם במקום.

הקבלן מתחייב לפנות את החומרים ו/או הפסולת הנ"ל על פי כל דין לאתר מורשה ע"י  27.2

המשרד לאיכות הסביבה לקליטת פסולת ולהמציא למפקח את אישורי הקליטה באתר 

י החברה לכל תביעה, דרישה ו/או נזק לאיזה צד שהוא כאמור. הקבלן יהיה אחראי בפנ

עקב הוצאת קרקע, הריסות, פסולת, אשפה, עודפים, חומרים ומוצרים אחרים מכל סוג, 

 .ביצוע העבודותעל ידי הקבלן או מטעמו מחוץ למקום 

להגנת היה ותמצא באתר פסולת המכילה אסבסט, יודיע על כך הקבלן למפקח ולמשרד  27.3

ובליווי מפקח  להגנת הסביבהפינוי האסבסט בהתאם לתקנות המשרד הסביבה לצורך 

 מטעמו. לא תשולם לקבלן תוספת בגין האמור בסעיף זה והיא כלולה בהצעתו.

חשבונו כל פסולת, שיירי בניה, מחסנים, -בגמר ביצוע העבודות מתחייב הקבלן לפנות על 27.4

 לשביעות רצון החברה. ציוד וחומרים אחרים, ולהשאיר את הקרקע, הבניינים נקיים 

 בגין האמור בסעיף זה לא תשולם תמורה נוספת. 27.5

 תשלומים -פרק ז'

 התמורה .28

פי הסכם זה והנספחים לו, ובתמורה לביצוע התחייבויות -בתמורה לביצוע העבודות על 28.1

הקבלן לפי ההסכם והנספחים, במלואן ובמועדן, תשלם החברה לקבלן סכום המהווה 

שאושרו ע"י המפקח , במחירי היחידה המצוינים בכתב מכפלת הכמויות בפועל כפי 

ובהפחתה של  בניכוי ההנחה שהוצעה על ידי הקבלן בשיעור של %_________ הכמויות

 "(. התמורהובתוספת מע"מ כחוק )להלן: " הפרויקטדמי ניהול של המזמין כמנהל  5%

אומדן בלבד של מובהר בזאת, כי ידוע לקבלן שהכמויות הנקובות בכתב הכמויות הן  28.2

הכמויות הדרושות לביצוע ואין לראותן ככמויות סופיות שעל הקבלן לבצען בפועל, לצורך 

 מילוי התחייבויותיו לפני החוזה.
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מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות מהווים את התמורה הכוללת בגין כל העלויות  28.3

ניתנות לחישוב כיום ובין וההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, בין ישירות ובין עקיפות, בין ש

שאינן ניתנות לחישוב ולרבות הוצאות בלתי צפויות, לצורך לקיום מלוא התחייבויותיו של 

 הקבלן עפ"י הסכם זה ונספחיו, כולל רווח קבלני. 

הקבלן מצהיר בזאת כי ערך את כל הבדיקות והחישובים הנדרשים  לצורך ביצוע העבודה  28.4

מהווים את התמורה הראויה והכוללת לקיום מלוא  וכי מחירי היחידה  הנקובים לעיל

 התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ונספחיו, כולל רווח קבלני. 

התמורה תשולם לקבלן בתשלומים לפי קצב התקדמות העבודות, בהתאם למפורט בכתב  28.5

 הכמויות ובאופן המפורט להלן.

התשלום. החברה לכל תשלום מתשלומי התמורה יתווסף מע"מ כחוק, לפי שיעורו במועד  28.6

תשלם את המע"מ בגין כל תשלום, בשיק שזמן פירעונו יהיה מועד תשלום המע"מ על פי 

 דין. 

 הצמדה .29

הקבלן לא יהיה זכאי לכל התייקרויות ו/או הצמדות בגין ביצוע העבודות וזאת גם אם 

 .ייגרמו עיכובים

 חלקיים חשבונות

הקבלן רשאי להגיש חשבון חלקי במהלך כל אחד משלבי התשלום המפורטים בנספח  29.1

 לחודש, שלאחר השלמת השלב כאמור לעיל.  28 -עד לתאריך הלחוזה. חשבונות יוגשו 

 כל חשבון יוגש על בסיס החשבון האחרון שאישר המפקח.  29.2

 כל חשבון ילווה בדפי מדידה וכמויות.  29.3

 , בפורמט שאושר ע"י המפקח. Excelקובץ לדפי המדידה יצורף חישובים ב 29.4

בכל חשבון תהיה הפרדה בין עבודות שבהתאם לכתב הכמויות לבין עבודות נוספות  29.5

 ו/או חריגות.

, המפקחיום מיום הגשתו במשרד  14יבדוק את החשבון החלקי, ויקבע בתוך  המפקח 29.6

את התמורה המצטברת עבור העבודות שבוצעו על ידי הקבלן עד סוף החודש 

 "(, וקביעתו תהיה סופית. החשבון המאושר" -הקלנדרי החולף )להלן 
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ולאחר אישורו ו/או תיקונו, לפי  המפקחהחברה תבדוק את החשבון, אשר אושר ע"י  29.7

דרישתה, תשלם לקבלן את סכום החשבון המאושר במועדי התשלום שנקבעו להלן 

קבלן ו/או לספקי ובהפחתת כל תשלומי הביניים ששולמו לקבלן ולקבלני משנה של ה

ו/או יצרני חומרים ומוצרים אם בחרה החברה לשלם להם סכום כלשהו במישרין, 

לרבות כל סכום אחר שזוכה בו הקבלן על פי הוראות החוזה ו/או בגינו וכל סכום 

 אחר המגיע לחברה מהקבלן. 

כל תשלום לקבלן יהווה תשלום ביניים על חשבון שכר החוזה. אישור החשבון על ידי  29.8

המהנדס והחברה ותשלומו על ידי החברה לא יהוו הודאה כלשהי מצד המהנדס ו/או 

החברה ו/או התחייבות לאישור אותם סכומים בחשבון הסופי ו/או כאישור לכך 

שהעבודות נתקבלו על ידי החברה ו/או בוצעו באופן מושלם ו/או שהקבלן עמד בכל 

 ס והחברה.התחייבויותיו לפי החוזה לשביעות רצונם של המהנד

יום מסוף החודש החולף  60 כל חשבון חלקי המאושר לקבלן, ישולם  לקבלן בתום 29.9

  ."(60בו בוצעו העבודות הכלולות בחשבון )דהיינו: "שוטף +

על ידי המזמין  הפרויקטדמי ניהול המהווים   5% , כאמור,מכל חשבון יופחתו 29.10

 בתוספת מע"מ כדין.

מהסכום הנקוב  5%שבון חלקי סך של קזז מכל חהא רשאי להמזמין יכמו כן,  29.11

בחשבון החלקי כדמי עיכבון אשר יועברו לקבלן הראשי בתוספת הצמדה עם השלמת 

יוחלפו בערבות בדק שתומצא בעת מסירת מלוא התחייבויותיו על פי ההסכם ואשר 

הפרויקט לשביעות רצון החברה. ללא המצאת ערבות הבדק, לא יושבו לידי הקבלן 

יהוו חלק מפיצוי בגין הפרת ההסכם על ידי הקבלן אולם לא יהיה  דמי העכבון אשר

 .ישמשו כערבות טיב בכך כדי לגרוע מחובותיו והתחייבויותיו על פי ההסכם

 

 חשבון סופי .30

 יום מדרישת  60לאחר סיום כל העבודות עפ"י החוזה ומסירת תעודת השלמה לקבלן או תוך 

יגיש הקבלן לחברה חשבון סופי מצטבר. כתנאי לתשלום החשבון הסופי ע"י המנהל/ המפקח ,

 החברה, ימציא הקבלן את המסמכים הבאים: 

 דפי חישוב כמויות, מאושרים ע"י מודד מוסמך . 30.1

 בהתאם לאמור במפרט .ותיקי מבנה ( AS-MADEעדות ) תכניות 30.2

 ריכוז תוצאות בדיקות מעבדה. 30.3

 ת השונותאישורי היועצים על השלמת המערכו 30.4

 .נספח ה'הצהרה על היעדר תביעות כמפורט   30.5
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 ערבויות לבדק כנדרש בחוזה. 30.6

 קיזוז סכומים .31

מגיע לקבלן מאת החברה לפי הסכם זה סכום כלשהו, תהיה היא רשאית לקזז ולנכות  31.1

ממנו כל סכום המגיע או עשוי להגיע לחברה מאת הקבלן לפי הסכם זה או לפי כל עסקה 

 יה בגין הפרת ההסכם מצד הקבלן.אחרת, לרבות קיזוז נזק

בנוסף לכל סעד אחר המוקנה לחברה לפי הסכם זה או לפי כל דין, הרי במידה ולא ביצע  31.2

הקבלן כל התחייבות שהיה עליו לבצע לפי הסכם זה, רשאית החברה לבצעה במקום 

הקבלן, והקבלן מתחייב להחזיר לחברה את כל הוצאותיה בפועל בביצוע הנ"ל, בתוספת 

)להלן: "סכום ההחזר"( כשסכום ההחזר נושא הפרשי הצמדה וריבית  15%תקורה בסך 

ידי החברה ועד למועד הפירעון בפועל של ההחזר לחברה -כחוק, ממועד ביצוע ההוצאות על

מהקבלן. בנוסף, רשאית החברה לקזז את סכום הוצאותיה כאמור מסכום התמורה ו/או 

 ת, לפי שיקול דעתה.לגבות מהקבלן את הסכום בכל דרך אחר

 שינויים, תוספות והפחתות -פרק ח'

 שינויים .32

המפקח יהיה רשאי להורות בכל עת שימצא לנכון על כל שינוי בעבודות, כפי שימצא לנכון,  32.1

לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, שינוי בצורה, באופי, בסגנון, באיכות, בסוג, 

גם  -ובדייקנות וזאת  מידוראותיו ולבצען בגודל ובכמות והקבלן מתחייב למלא אחר ה

אם טרם אושר או לא אושר המחיר לשינוי האמור. מודגש כי הוראה זו היא מעיקרי 

ההסכם וכל סירוב של הקבלן לבצע עבודה כלשהי בין אם אושר מחירה ובין אם טרם 

ים אושר או לא אושר מחירה, ייחשב כהפרה יסודית של ההסכם והכל בכפוף לדיני המכרז

 בעניין. 

היה הקבלן זכאי לתמורה בגין השינוי, עפ"י האמור לעיל, הרי תנאי נוסף ומוקדם לזכאותו  32.2

של הקבלן לקבלת תמורה בגין השינוי, הינו כי הקבלן הודיע למזמין, בכתב, לפני תחילת 

ביצועו של השינוי ולפני שנשא בכל הוצאה נוספת בגין השינוי, כי בכוונתו לבקש תמורה 

השינוי האמור וכי המזמין אישר את קבלת ההודעה ונתן את הסכמתו לביצוע השינוי. בגין 

מובהר כי הגדלת כמויות בסעיף כלשהו מעבר לכמות הנקובה בכתב הכמויות תיחשב 

 לשינוי אשר דורש את אישור המפקח טרם ביצועו.

המפקח ו/או  תמחור העבודות הנוספות ו/או שינויים שיבוצעו על ידי הקבלן על פי הוראות 32.3

מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות או על פי ניתוח  דרישות המזמין יבוצע על בסיס

ללא תוספת  20%בהפחתת  דקל"מחירון "מחירים שייעשה על ידי המפקח בהתבסס על 

 רווח קבלן ראשי.
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היה ומסיבה כלשהי ניתן לסווג עבודה נוספת/שינוי על פי פרקים שונים  32.3.1

לצורך תמחור העלות למזמין יחול הסיווג שבגינו  , אזיבמחירון דקל

 התשלום הנמוך יותר.

תנוכה הנחה בגובה ההנחה שניתנה על ידי  -מחירון דקלייקבע המחיר על פי  32.3.2

 .מבניהםהנמוך כאמור לעיל, לפי  20%הפחתת , או  הקבלן

תחול הן על עבודות שהינן בגדר שינויים  34.3למען הסר ספק הוראת סעיף  32.3.3

 בודות נוספות שהחברה תהא רשאית לבקש ביצוען מהקבלן.והן על ע

 הערכת שינויים .33

הקטנה של הכמויות בסעיף כלשהו בכתב הכמויות לא תשנה את מחיר היחידה של הסעיף.  33.1

בכל מקרה לא יהיה הקבלן זכאי להגדלת התמורה ו/או שינוי מחירי היחידה בגין הקטנה 

י היחידה בסעיפים השונים לא ישתנו גם של הכמויות בסעיפים השונים. מובהר כי מחיר

 אם תקטן התמורה הכוללת.

בעת הגדלת הכמויות בסעיף כלשהו בכפוף להוראות דיני המכרזים, הקבלן יהיה זכאי  33.2

 לתמורה הנקובה במחיר היחידה של אותו הסעיף. 

 

 השלמה בדק ותיקונים -פרק ט'

 סיום, השלמה ומסירה .34

 :As Madeתכנית 

"( AS MADEהקבלן יכין על חשבונו, בגמר העבודות, בהתאם לאמור במפרט  תכניות עדות )"

אשר תכלולנה פרוט של כל התוספות והשינויים לפרטים הנתונים בתכניות כפי שבוצעו בפועל 

סטים של העתקות חתומים ע"י  2כשהן מאושרות על ידי המפקח  על גבי מדיה מגנטית וכן 

ות היא תנאי לקבלת העבודות על ידי המפקח. לא תשולם כל תוספת הקבלן. הגשת התוכני

 מחיר לקבלן עבור התוכניות הנ"ל.

 בדק .35

 תקופת הבדק 35.1
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שלוש שנים לכל  -בחוזה זה תהיה תקופת הבדק לרבות בדיקות ותיקונים  35.1.1

המאריכה ,העבודות אשר לא נקבעה לגביהן הוראה, בין בחוזה זה ובין בחוק 

האחריות תתחיל עם סיומה של כל תקופת בדק, את התקופה הנ"ל. תקופת 

ותימשך שלוש שנים נוספות אחריהן, אלא אם נקבעה בחוזה זה או בדין 

 )לרבות דין עתידי שייטיב עם המזמין( תקופת אחריות ארוכה יותר.

מניינה של תקופת הבדק לגבי כל העבודות יתחיל מיום הוצאת תעודת  35.1.2

 השלמה לגבי כל העבודות.

תגלה תוך תקופת הבדק, פגם בעבודות, אשר לדעת המפקח ו/או נתהווה או נ 35.1.3

המזמין נגרם כתוצאה מהעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים, או כל 

סיבה אחרת הקשורה בקבלן או בהפרת התחייבויותיו על פי חוזה זה, בין 

מחמת ביצוע העבודות שלא בדרגת המיומנות הראויה ובין מכל סיבה 

ן לתקן על חשבונו כל הטעון תיקון כאמור, הכול לפי אחרת, חייב הקבל

 רצונם המלאה. המזמין לשביעותדרישות והוראות המפקח ו/או 

מודגש כי תיקון כל פגם בעבודות, כאמור לעיל כולל גם עבודות חשיפה,  35.1.4

הריסה, והחזרת המצב לקדמותו, כולל ביצוע עבודות גמר, גם אם אין 

המצב לקדמותו חלק מן העבודות  עבודות החשיפה, ההריסה, והחזרת

המקוריות שביצע הקבלן והכול אם הדבר נחוץ לצורך אותן עבודות תיקון 

 שביצע הקבלן.

הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו כל פגם, קלקול או נזק וכן כל סטייה ו/או חריגה  35.2

"( שיתגלו בכל הנוגע לעבודות נשוא פגמיםמהוראות המפרט ומהוראות הסכם זה )להלן: "

 למשך תקופות בדק ואחריות.  -הסכם זה, והכול 

ים ימ 15הקבלן מתחייב לתקן את הפגמים שיתהוו בתקופות הבדק והאחריות, בתוך  35.3

 מידידירה על כל פגם כאמור, או באופן מגרש/בית/מקבלת הודעה מהחברה או מרוכש 

 אם תיקון הפגם אינו סובל דיחוי.

)כגון: נזילה או הצפה(  מידירושים באופן פגמים שתיקונם אינו סובל כל דיחוי והם ד 35.4

תהיה החברה רשאית  -, למרות שקיבל הודעה על כך מידיוהקבלן לא תיקנם באופן 

של כל  מידיתחשבון הקבלן, ותהיה זכאית לקבל מידי הקבלן השבה -לתקנם מיד, על

 , מיד עם דרישתה הראשונה. 15%הוצאה ונזק שנגרמו לה, בתוספת 

ועד פגמים כאמור בסעיף זה לעיל, תהיה החברה רשאית לתקן את לא תיקן הקבלן במ 35.5

של כל הוצאה או נזק שנגרמו לה,  מידיתהפגמים על חשבון הקבלן ותהיה זכאית להשבה 

 מיד עם דרישתה הראשונה  . 15%בתוספת 
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מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, מתחייב הקבלן להיות אחראי לעמידות, ליציבות ולשלמות  35.6

ידו, אף לאחר תום תקופות הבדק, באם הדבר -ודדים בו במידה ובוצעו עלהאלמנטים הב

 מתחייב על פי כל דין.

להבטחת טיב  ביצועה של העבודה  וביצוע תיקונים בתקופת הבדק, ימציא הקבלן למזמין  35.7

בסמוך לפני תום ביצוע העבודה ולפני תשלום החשבון הסופי בגין העבודה, ערבות בדק 

 בנספח "ד" להסכם זה.הסכום שנקבע  בגובה

הבדק תהיה ערבות ל ההוצאות הכרוכות בהוצאת ערבות הבדק יחולו על הקבלן. כ

יום לאחר  90אוטונומית, צמודה למדד ובנוסח הקבוע בנספח ד', ותוקפה יהיה לפחות 

 תום תקופת הבדק כולל לפי חוזה זה. 

 סיום החוזה -פרק י'

 ביטול ההסכם על ידי החברה .36

מהמקרים המפורטים להלן רשאית החברה בהודעה לקבלן ומבלי לגרוע מכל סעד או בכל אחד 

 זכות אחרים המוקנים לחברה לפי כל דין או לפי הסכם זה, לבטל הסכם זה:

אם הקבלן לא התחיל בביצוע הוראות הסכם זה במועד או שהפסיק את ביצוען ולא התחיל  36.1

 ע ע"י המפקח בהודעה לקבלן.או המשיך בביצוען, לפי העניין, תוך המועד שנקב

אם קצב הביצוע איטי מדי לדעת המפקח כדי להבטיח את גמר העבודות לפי לוח הזמנים  36.2

והקבלן לא נקט תוך מועד שנקבע ע"י המפקח באמצעים שמטרתם להבטיח את הקמתן 

של הדירות באתר לפי לוח הזמנים, כפי שהמועד והאמצעים יפורטו בהודעת המפקח 

 לקבלן.

ן קיבל החלטה על פירוקו או שהוכרז כפושט רגל או  שניתן צו לפירוק הקבלן אם הקבל 36.3

ע"י בית משפט מוסמך, או במקרה שניתן צו קבלת נכסים או שמונה כונס נכסים או מנהל 

או מפרק זמני או נאמן  על הקבלן ע"י בית משפט מוסמך או שהוטל עיקול על נכסיו באתר, 

במצב של הקפאת הליכים, ולא בוטל הצו או המינוי כולם או חלקם, או שהקבלן יימצא 

 יום. 40או העיקול או המצב, תוך 

הפר הקבלן תנאי מתנאי הסכם זה שלפי מהותו או הקשרו הוא תנאי יסודי ולא תיקן את  36.4

ההפרה תוך המועד שנקבע ע"י המפקח בהודעה לקבלן או שלדעת המפקח לא ניתן לתקן 

 את ההפרה.

תיקון -המפקח בדבר הפרה של ההסכם מצד הקבלן או בדבר אילעניין הסכם זה אישור  36.5

 ההפרה יהווה ראיה חלוטה לאמור באישור.
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מבלי לגרוע מהאמור לעיל, למזמין תהיה הזכות להודיע, מכל סיבה שהיא, על הפסקת  36.6

יום לקבלן, וכי  30ההתקשרות שבין הצדדים, ובלבד שנתן על כך הודעה מראש ובכתב בת 

ע מזכות הקבלן לקבלת תמורה בגין עבודות שבוצעו כבר על ידו. הקבלן לא יהיה בכך לגרו

מתחייב להמשיך ולבצע את העבודות בתקופה שבין הודעת המזמין לבין סיום ההתקשרות 

 בפועל.

 סילוק יד הקבלן .37

לעיל  ו/או על פי דין יפסיק הקבלן   (,38.6)למעט סעיף  38עם ביטול ההסכם כאמור בסעיף  37.1

ל עבודה באתר, ויסלק ידו מהאתר, ביחד עם נציגיו, עובדיו וכל הפועלים מיד את ביצוע כ

ידי המפקח בהודעה. הקבלן לא יהיה רשאי לסלק -עבורו או מטעמו, במועד שנקבע על

מהאתר אביזרים, חומרים וציוד, אלא אם הורה לו המפקח לסלק מהאתר את כל הדברים 

 האמורים או חלק מהם.

בנים, החומרים ואת הציוד שבאתר שהקבלן לא נדרש החברה רשאית לתפוס את המ 37.2

לסלקם כאמור, ולאסור על הקבלן, נציגיו, עובדיו ועל הפועלים עבורו או מטעמו, את 

 הכניסה לאתר או את השהות בו, או לגרום לסילוקם מהאתר.

לא מילא הקבלן אחר דרישה כאמור, רשאי המזמין להפעיל, לפי שקול דעתו, בעצמו ו/או  37.3

ת אחרים, כוח סביר ולנקוט בכל פעולה של פינוי, הריסה, אטימה, סילוק, באמצעו

הרחקה, מניעת כניסה, סגירת האתר וכיו"ב על מנת לממש את זכותו האמורה, והקבלן 

מוותר בזה מראש על כל טענה כלפי המזמין בקשר לכך, או על זכות לעתור לסעד המונע 

 מן המזמין לפעול כאמור.

להוראת המפקח בדבר סילוק דברים מהאתר כמותנה לעיל, רשאית אם לא ציית הקבלן  37.4

החברה לסלקם מהאתר לכל מקום שייראה בעיניה, ולא תהיה אחראית לכל נזק או אבדן 

שייגרם להם. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של החברה להשתמש במבנים, 

 החומרים והציוד כאמור לעיל. 

ית החברה לאחר תום המועד הנזכר בה, להשלים נמסרה לקבלן ההודעה כאמור, רשא 37.5

במקום הקבלן את העבודות נשוא הסכם זה, בעצמה או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך 

אחרת, ולהשתמש לשם כך בכל המבנים, החומרים והציוד של הקבלן באתר או בכל חלק 

 מהם. 

לקבלן, אם בכלל,  נתפס האתר על ידי המזמין כאמור לעיל, יעכב המזמין כל תשלום המגיע 37.6

עד לסידור החשבון הסופי וזאת מבלי לגרוע מזכות כלשהי של המזמין, לרבות מימוש כל 

ערבות, על פי ההסכם ו/או על פי כל דין ו/או זכות קיזוז של הפיצוי המוסכם שנזקף לזכות 

 המזמין בגין איחורים על פי הוראות הסכם זה.
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ון, לפיו יופחת מסכום התמורה לפי הסכם פעלה החברה כאמור לעיל, יערוך המפקח חשב 37.7

סכום ההוצאה הכוללת של החברה להשלמת כל התחייבויות הקבלן לפי ההסכם,  -זה 

מתחייב הקבלן לשלם  -ואם יעלה סכום הוצאותיה של החברה על סכום יתרת התמורה 

סכום תקורה )להלן: " 15%לחברה את סכום ההפרש לפי חישוב המפקח בתוספת 

 יום מתאריך הגשת החשבון לקבלן. 45וך "( בתההחזר

הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד ביצוע ההוצאות ע"י החברה ועד למועד   איישסכום ההחזר  37.8

 הפירעון בפועל של סכום ההחזר מהקבלן לחברה.

מוסכם בזה במפורש, כי לקבלן לרבות קבלני המשנה מטעמו, אין ולא  תהיה, בשום מקרה, בין  37.9

פי הוראות חוזה זה ו/או על פי כל דין ובין בסיומו בעת השלמת הפרויקט  בביטול החוזה על

ומסירתו למזמין כל זכות עיכבון מכל סוג שהוא לרבות ומבלי לגרוע באמור לא תהיה להם 

זכות עיכבון לגבי האתר ו/או במיטלטלין ובציוד המוחזקים בחזקת אשר הועמדו לרשותו ו/או 

ת או בכל חלק מהן, בכל עת שהיא ומכל סיבה שהיא, והקבלן אשר נרכשו על ידו ו/או בעבודו

 מוותר בזה במפורש ויתור סופי ומוחלט על כל זכות עיכבון מכל מין וסוג שהוא על פי כל דין.

הפסיק הקבלן את ביצוע העבודות מכל טעם שהוא ו/או אף השלימן , והתברר כי סכומים  37.10

ששולמו לו עד אותו מועד עולים על הסכומים שהיה זכאי להם לפי הוראות הסכם זה ו/או איזו 

ימים מהמועד בו נשלחה  7מהוראותיו, יחזיר הקבלן למזמין כל סכום שקיבל ביתר וזאת תוך 

למו לו כספים ביתר. לא השיב הקבלן את ההפרש במסגרת המועד האמור, לו הודעה לפיה שו

תהיה רשאית החברה, מבלי לגרוע מכל סעד אחר, לחלט את הערבות הבנקאית ולגבות את 

 ההפרש מסכום הערבות.

מוצהר בזאת ע"י הקבלן, כי הוא מסכים ומאשר את כל הנאמר בסעיף זה לעיל, בקשר לסילוק  37.11

 ידו מהאתר.

 התחייבויות כלליות -פרק יא'

 משרד המפקח .38

מתחייב הקבלן להקים  ,ימים לאחר מתן צו התחלת עבודה 10א יאוחר מאשר ל 38.1

 ,המזמינה והמושב מראשבמקום שיאושר על ידי  ,ולתחזק על חשבונו באתר העבודה

על ידי  לאתר העבודההבאתו לפני המפקח מטעם המזמין שיאושר ע"י  משרד שדה

לשימושם הבלעדי של המפקח ומנהל הפרויקט ושל הקבלן. המשרד יהא מיועד 

 ."(המשרד" )להלן: המזמין בלבד

 . לפחותמ'   6 3המשרד יהיה בגודל  38.2

מוגן מהשפעות מזג האוויר, בנוי מחומר לא דליק עם גימור נאה, ריצוף, המשרד יהיה  38.3

 חלונות מסורגים ודלת חזקה עם מנעול צילינדר.
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 :חדר יצויד בריהוט חדש המפורט להלןה 38.4

 (, 2ס"מ עם מגירות המצוידות במנעולים ומפתחות ) 16080בגודל  שולחן משרדי -

 ס"מ,   80 160שולחן ישיבות בגודל  -

 כסאות משרדיים,  8 -

 לתוכניות ומסמכים, מתכת עם מנעולים ארונות  2 -

מגה בייט לרבות  15החיבור יהיה חיבור מהיר במהירות של לכל הפחות  -חיבור אינטרנט פעיל -

 ,ראוטר אלחוטי

 , המשרד לקרר/לחמם את וכ"ס לכל הפחות אשר יש ביכולת 2בהספק של  מזגן אויר -

 תאורה, -

 שירותים, -

 מטף כיבוי -

והארד  RAMה ג'יג 8, זיכרון של לכל הפחות i5הכולל מעבד מינימאלי  ציוד משרדי )מחשב, -

לכל הפחות, מקלדת ועכבר  22טרה בייט לכל הפחות, מסך שטוח " 1דיסק בנפח של 

דקות  15 –, מערכת אל פסק המתאים ל , מקררמשולבת עם סורקאלחוטיים, מדפסת לייזר 

 וכל הדרוש לפי דרישת המזמין(. עבודה,

 או דומים להם(. 4מיכל מים קרים )כדוגמת מי עדן/נביעות/תמי  -

 

למזמין, ולאחר מכן  הפרויקטמובהר כי המשרד יישאר באתר עד חודשיים לאחר מסירת 

יפרק את המשרד )או בכל מועד מוקדם יותר על פי דרישה מטעם המפקח(. לא פירק וסילק 

 הקבלן את המשרד כאמור, יהא רשאי המזמין לבצע זאת בעצמו ועל חשבון הקבלן.

על הקבלן לספק להם , ועל כן כלו להשתמש במשרדוי עובדים לאהמודגש שמנהל העבודה ו 40.5
 .נפרדמבנה 

 ע"י גנרטור של הקבלן ועל חשבונו המשרדבהעדר חשמל, יופעלו המערכות החשמליות של  40.6

 .ואחריותו

הקבלן יהיה אחראי על חשבונו על תחזוקה, ניקיון שוטף יום יומי ושמירה קבועה של  40.7

שתיה חמה, כלים חד פעמיים, כיבוד, מוצרי ניקיון  המשרדים לרבות אספקה שוטפת של

והגיינה וכד', וכן תשלום כל הוצאות בגין חשמל מים וטלפון, אחריות ותשלום בגין חוזי 

 . אחזקה לציוד המחשוב והתוכנות

הקבלן יהיה אחראי על חשבונו להעברת המשרדים, במידת הצורך, בהתאם להתקדמות 

 ו.העבודות ועד לגמר ביצוע עבודת

כמו כן הקבלן יהיה אחראי על חשבונו, לתקינו ותחזוקת הציוד המשרדי ואף יהיה אחראי, על 

, ראשי דיו למדפסת וכן לכל הציוד המשרדי כאמור,  A4/A3חשבונו, לאספקת נייר צילום 

להחלפת כל הציוד הבלוי ו/או תיקון כל ציוד תקול, בהתאם להוראות  אחראיואף יהיה 

 שעות. 24וזאת תוך אחר ותקין המפקח בציוד 
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במחירי הצעתו ככלולים רואים את כל העלויות המשרד הנ"ל לרבות כל ההוצאות על אחזקתו 

 של הקבלן.

 בטחונות .39

 ערבות ביצוע 39.1

פי ההסכם ולביצוע -להבטחת מילוי התחייבויות הקבלן לביצוע העבודות על 39.1.1

התחייבויותיו לפי ההסכם במלואן ובמועדן ולשביעות רצון החברה, ימציא 

אוטונומית, הקבלן לחברה, במעמד חתימת הסכם זה, ערבות בנקאית 

המגיעה לקבלן  מהתמורה הכוללת 10% בנוסח הקבוע בנספח ג', בשיעור של

 . הוצאות הערבות תחולנה על הקבלן. ם להצעתובהתא

הסכם זה או  ימים ממועד החתימה על 7למרות האמור לקבלן יהיו נתונים 

ימים ממועד הוצאת צו התחלת עבודה להמציא את ערבות הביצוע לידי  3

הביצוע תושב לידי  ערבות(. עם מסירת מבניהםהמזמין )לפי המוקדם 

. במועד זה יהא על הקבלן להמציא מכרזהקבלן הערבות שצורפה למסמכי ה

 לידי החברה אישור קיום ביטוחים תקף חתום על ידי המבטח של הקבלן.

פי הסכם זה, תהיה -הפר הקבלן התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על 39.1.2

וללא צורך  מידיתהחברה רשאית לממש את הערבות הנזכרת בסעיף זה, 

מה כל סכום אשר יפצה את באישור הקבלן, לפי העניין ולגבות ממנו לעצ

החברה להנחת דעתה הבלעדית עבור כל נזק או הוצאה שהחברה עמדה בהם 

 בקשר עם או כתוצאה מהפרה זו.

כל האמור לעיל, לא יגרע מזכותה של החברה לתבוע סכומי כסף ו/או סעדים  39.1.3

כספיים ו/או אחרים ו/או לגבות את הוצאותיה ונזקיה מן הקבלן בכל דרך 

 אחרת.

תהיה בתוקף עד למועד המסירה הסופי של העבודות לרבות קבלתן  הערבות 39.1.4

 הסופית על ידי המפקח, החברה והרשויות.

עם קבלת תעודת ההשלמה ובסיום העבודות והשלמת הפרויקט לשביעות  39.1.5

 רצונו המלא של המזמין, יהיה על הקבלן להחליף את הערבות בערבות בדק.

 ערבות בדק 39.2
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פי -בטחת מילוי התחייבויות הקבלן עלבמהלך תקופת ביצוע העבודה ולה 39.2.1

ההסכם לביצוע תיקוני תקופות בדק ואחריות, יהיה רשאי המזמין לקזז 

ופי לקבלן, מכל תמורה שתגיע לו על פי כל חשבון ביניים וכן מהחשבון הס

הסכומים שיצטברו בידי המזמין יהוו  מכל חשבון.  5%סכומים המהווים 

ן שלא לקזז סכומים כאמור ואזי הקבלן לחילופין, רשאי המזמי ערבות בדק.

מתחייב, כתנאי לקבלת תשלום בגין החשבון הסופי, להמציא לידי המזמין 

מהתמורה הכוללת לה זכאי הקבלן לקבל  5%ערבות בדק בסכום המהווה 

 בגין כל העבודות שבוצעו על ידו. 

 כנגד קיזוז הסכומים כאמור או לחילופין המצאת ערבות הבדק, תוחזר לידי

 הקבלן ערבות הביצוע.

הערבות תהיה בתוקף עד לתום תקופות הבדק והאחריות על פי הסכם זה  39.2.2

 .1973 -ו/או על פי כל דין, לרבות לפי חוק המכר )דירות(, תשל"ג 

הפר הקבלן התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו בכל הנוגע לתיקוני תקופות  39.2.3

כרת בסעיף זה, תהיה החברה רשאית לממש את הערבות הנז -בדק ואחריות 

וללא צורך באישור הקבלן, לפי העניין ולגבות ממנו לעצמה כל סכום  מידית

אשר יפצה את החברה להנחת דעתה הבלעדית עבור כל נזק או הוצאה 

 שהחברה עמדה בהם בקשר עם או כתוצאה מהפרה זו.

 הסבת החוזה  .40

אחרים, את כל,  המזמין יהיה רשאי להמחות, או להסב, או להעביר, או לשעבד לאחר או 40.1

 או חלק, מזכויותיו והתחייבויותיו לפי חוזה זה, מבלי צורך בקבלת הסכמת הקבלן לכך.

הקבלן לא יהיה זכאי למסור, להסב, להעביר ולשעבד, לאחר או לאחרים, במישרין או  40.2

בעקיפין, חוזה זה או כל חלק ממנו, או כל חלק מזכויותיו והתחייבויותיו לפי חוזה זה, 

ת המזמין מראש ובכתב, ובתנאים שייקבעו על ידי המזמין. המזמין יהא אלא בהסכמ

רשאי לסרב ליתן כל הסכמה כאמור, מכל סיבה שהיא ומבלי שיהא עליו לנמק את 

החלטתו, או ליתן את הסכמתו בתנאים שימצא לנכון. שינוי בבעלות, או בשליטה, )ישירה 

דלת הון מניות או הקצאת מניות, או בכל או עקיפה ( , בקבלן, בין על ידי העברת מניות, הג

דרך אחרת, ייחשב כהעברת זכויות שהקבלן אינו רשאי לעשותה אלא בהסכמת המזמין 

 כאמור לעיל. 

 אי קיום הוראת סעיף זה תהווה הפרה יסודית של החוזה.
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אין הקבלן רשאי למסור לאחר את ביצוען של העבודות, כולן או כל חלק מהן, אלא אם,  40.3

במידה שהמזמין הסכים לכך בכתב ומראש )אם וככל שהסכים(. מוסכם ומובהר בתנאים ו

כי העסקת עובדים ע"י הקבלן, בין ששכרם משולם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משולם 

לפי שיעור העבודה אין בה כשלעצמה, משום מסירת ביצוען של העבודות, או של חלק מהן, 

                                                                                     לאחר.                                

 אי קיום הוראת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של החוזה.

, אין ההסכמה האמורה  42.3נתן המזמין את הסכמתו בהתאם לאמור לעיל בס"ק  40.4

קרה כאמור, הקבלן פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי חוזה זה. במ

יישא גם באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של מבצעי העבודות , באי כוחם 

 ועובדיהם.

 שונות .41

אי שימוש או איחור בשימוש מצד החברה בזכות מזכויותיה על פי הסכם זה או על פי כל  41.1

 מצד החברה על הזכות האמורה. רכוויתודין, לא ייחשב 

ימים ממועד התהוות העילה  14ענה ע"י הקבלן בתוך מובהר ומוסכם בזאת כי אי העלאת ט 41.2

 להעלאת טענה זו מהווה ויתור סופי ומוחלט מצד הקבלן לעלות טענה זו בעתיד.

פי הסכם זה הם מצטברים זה לזה, -המיוחדים המוקנים לחברה על כל התרופות והסעדים 41.3

פי הוראות -כן אינם באים לגרוע מכל זכות, עילה, תרופה או סעד המגיעים לחברה על-וכמו

 פי כל דין.-אחרות בהסכם זה או על

לא ישמשו  -ויתור, הנחה, שינוי או ארכה שניתנו מצד החברה לקבלן במקרה מסוים  41.4

או ארכה כאמור אלא אם ניתנו  רלוויתולא יהיה תוקף  -ר, ובכל מקרה תקדים למקרה אח

 בכתב.

כל הצהרה, מצג או הבטחה בעל פה שנעשתה בעבר או שתעשה בעתיד על ידי כל אדם,  41.5

לרבות עובדי החברה או שליחיה, בכל דבר הנוגע להסכם זה, לא תחייב את החברה. 

ם את המוסכם והמותנה בין הצדדים.מוסכם בזה בין הצדדים, כי תנאי הסכם זה משקפי

        

 -מוסכם בזה כי כל הסכם קודם להסכם זה, באם נעשה בין הצדדים, בכתב או בעל פה  41.6

 בטל בזה. כל שינוי של הסכם זה חייב להיעשות בכתב, ובחתימת הצדדים.
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ו/או לשעבד לאחר הסכם זה או כל חלק ממנו  הקבלן לא יהיה רשאי להסב ו/או להמחות 41.7

ו/או להעביר או למסור לאחר כל זכות לפי הסכם זה, אלא בהסכמת החברה מראש ובכתב. 

החברה רשאית לשעבד זכויותיה בפרויקט נשוא הסכם זה לבנק, וכן רשאית החברה להסב 

או חלקן, לצד ו/או להמחות ו/או להעביר את זכויותיה כלפי הקבלן לפי הסכם זה, כולן 

 שלישי כלשהו.

מובהר כי אין בכל האמור בהסכם זה כדי לחייב את החברה לבצע את הפרויקט או כל  41.8

 חלק ממנו.

בית המשפט המוסמך לדון בכל סכסוך בקשר להסכם זה וכל הנובע ממנו, לרבות במקרה  41.9

של ביטול ההסכם או סיומו, ולרבות במקרה של סכסוך בקשר לשכרו של הקבלן ו/או 

חרורו מהפרויקט, הינו בית המשפט בבאר שבע  בלבד, לפי סמכותו העניינית ולשום בית ש

 משפט אחר לא תהיה סמכות שיפוט בעניין כאמור.

בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בין הצדדים, לא יהיה הקבלן רשאי לנקוט בצעד כלשהו  41.10

 קט )לרבות צווי מניעה(.אשר יהיה בו, במישרין או בעקיפין, לגרום להפרעה או עיכוב לפרוי

כל מסמך לעניין הסכם זה ניתן לשלוח בדואר רשום לפי כתובות הצדדים בכותרת להסכם  41.11

שעות  72זה, וכל מסמך שנשלח בדואר רשום כאמור, ייחשב כנתקבל על ידי הנמען כעבור 

כל הודעה שנמסרה במסירה אישית או שוגרה בפקסימיליה תחשב מתאריך המשלוח. 

 מסירתה או במועד הנקוב באישור המשלוח בפקסימיליה, לפי העניין. כנתקבלה בעת

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום

 __________________    _________________ 

 ה ק ב ל ן       ה ח ב ר ה  

אני הח"מ עו"ד _____________________, מרח' __________________, מאשר כי הסכם זה 

__________________  -______________ )ת.ז.______________( ו נחתם על ידי ה"ה ____

)ת.ז. _______________(, הרשאים לחתום בשם החברה על הסכם זה וחתימתם מחייבת את 

 החברה לכל דבר ועניין.

           

 עו"ד          
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 נספח א'

 תנאים מיוחדים

 העבודה   רתיאו .42

 : עבודות עפר, סלילה, חשמל, תקשורת, ביוב, מים, פיתוח  תכולת העבודה 42.1

: ביצוע העבודות יעשה בקטעים קצרים כדי לאפשר כניסת התניות  –שלבי ביצוע  42.2

 רכבים והולכי רגל לבתים ולחצרות . במידת הצורך יבוצעו דרכי עפר עוקפות .

 תנאים הנובעים ממיקום הפרויקט , מגבלות מיוחדות  .43

 . גיאהלא הפרעה למהלך החיים הרגיל של תושבי העבודה תתבצע ל  43.1

 תכולת העבודה  .44

 כללי 44.1

 להסכם זה מצורף תכנון למכרז.  

הקבלן מצהיר כי הוא מנוסה בביצוע סוג עבודות כגון אלו ויש לו הניסיון בהערכת   

 העבודות שאינן מפורטות במסמכי ההצעה ותידרשנה להשלמת הפרויקט.

ומשלים לחוזה, המפרטים הטכניים, כתבי הכמויות כל האמור בנספח זה, נוסף 

 החלקיים והתוכניות המצורפים כחלק ממסמכי ההצעה.

, התשתיות רעל הקבלן לבצע את כל העבודות הדרושות לצורך השלמת עבודות העפ

ומסמכי המכרז השונים, לרבות עבודות, תימוך,  תכניותוהכבישים, הכול עפ"י 

 הסדרי תנועה ופיתוח.

 הפרויקט רתיאו 44.2
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 .עבודות עפר ופיתוח 44.2.1

מים וביוב לכל המגרשים וביצוע  העבודות כוללות תשתית: קוזניעבודות מים ביוב ו 44.2.2
 .קו ביוב ראשי עד מתקן הטיפול בשפכים

לכל המגרשים  העבודות כוללות הכנת תשתית עד הפילרים :עבודות חשמל ותקשורת 44.2.3

כולל שינוי תוואי קו בזק ראשי למושב שעובר בתחום ההרחבה ועבודות תאורת 

 .רחובות

העבודות כוללות ביצוע אבני שפה ואבני גן, סלילת כבישים וסלילת  עבודות סלילה: 44.2.4

 .מדרכות

 עבודות הכנה והתארגנות באתר: 44.2.5

 .תחום העבודה וההתארגנות יוגדרו לקבלן לפני תחילת העבודה 

 

 

  תחומי העבודה ודרכי הכניסה והיציאה לאתר ייקבעו בהתאם לנתונים

הקיימים/ לתוכנית התארגנות מאושרת ברשות ובהתאם להוראות המפקח. 

 יש להבטיח כי התנועה בכבישים תימשך בבטיחות מלאה.

  גידור האתר עפ"י הנחיות המפקח, כמו כן על הקבלן לקחת בחשבון אפשרות

ת בהתאם להתקדמות העבודה, וזאת ללא תשלום שיידרש להזיז קטעי גדרו

כלשהו. במקומות אשר ייקבעו ע"י המפקח יבנה הקבלן שערים לצורך 

 כניסה לשטח המגודר. 

  ,הקבלן יגיש לאישור המפקח תרשים ארגון האתר הכולל מבנים קיימים

 מבנים מוצעים, דרכי גישה, שערי כניסה ותוואי הגדר.

  עבודות קבלנים אחרים או גורמים אחרים מודגש כי קיימת אפשרות שעקב

)חברת חשמל וכו'(, תידרש הזזת הגדר או מבני העזר אשר בתחום האתר 

 10ומיקומם מחדש לרבות מערכותיהם. עבודה זו תעשה על ידי הקבלן תוך 

 ימים וללא כל תשלום נוסף.

  שטח ההתארגנות באתר העבודה יהיה אך ורק במקום שיקבע על ידי

בלן לקבל אישור מראש בכתב מהמפקח למיקומם של המפקח. על הק

 המתקנים השונים. 

  תאום עם מגרשים  שכנים. חפירה פתוחה עפ"י הנחיות יועץ הקרקע

 והקונסטרוקטור. 

 

 :פיתוח האתר והסדרי תנועה2.33..

פיתוח לרבות הסדרי תנועה וחניות כמפורט בתוכניות,  אלמנטי  3.2.3.1

קירות דיפון וקירות תומכים מבטון מזוין ובגמר עפ"י פרטי 

 אדריכל.

 התקשרות עם אתר מוסדר לפינוי פסולת בנייה תתבצע ע"י הקבלן. 3.2.3.2

 הקבלן יסדיר עם הרשות את ההתקשרות לפני תחילת עבודה 
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ושרת לכל הבדיקות הנדרשות על ידי התקשרות עם מעבדה מא .3.2.3.3 

 הרשויות לרבות בדיקת בטונים.

כל הבדיקות יבוצעו עפ"י פרוגרמת בדיקות שתימסר לקבלן ע"י   3.2.3.4

 הפיקוח.

הקבלן מצהיר כי יש לו הניסיון הדרוש  כדי להעריך את כמות הזיון 3.2.3.5

הנדרשות לביצוע העבודה לרבות באלמנטים מיוחדים )קורות 

לאור זאת, בעצם הגשת  (. וכיו"בטרנספורמציה, תקרת הפיתוח 

 הצעתו הקבלן מוותר מראש על כל דרישה בנושא כמויות הברזל. 

 

 

 

 נספח ב'

 עובדים פלשתינאיםנוהל העסקת 

"( ע"י עובדים פלשתינאים" -מטרתו של נוהל זה הינה להסדיר העסקת עובדים פלשתינאים )להלן 

 הקבלן הזוכה במכרז ולקבוע נוהלי דיווח וביקורת בקשר להעסקת עובדים כאמור. 

"( להעסיק עובדים פלשתינאים בעלי הקבלן" -זוכה במכרז )להלן הניתנת אפשרות לקבלן  .1

 עבודה כדין.היתרי 

, 1991 -הקבלן יעסיק עובדים פלשתינאים בהתאם להוראות חוק עובדים זרים, התשנ"א  .2

ובכפוף לנהלים ולחוזרים המוצאים מעת לעת ע"י רשות ההגירה והאוכלוסין בכתובת 

www.piba.gov.ilמנהלמים ע"י ראש . על הקבלן להתעדכן בחוזרים העדכניים המפורס 

 שירות למעסיקים ולעובדים זרים ברשות ההגירה והאוכלוסין.

)שלושה( ימים ממועד מתן צו תחילת העבודות, על  3 -בהתאם למסמכי המכרז, ולא יאוחר מ  .3

 הקבלן הזוכה להגיש לקב"ט המועצה ולמזמין העבודה את המסמכים כדלקמן:

 תר העבודות. רשימת עובדים פלשתינאים המיועדים לעבוד בא 3.1

צילום תעודת זהות כתומה או ירוקה תקינה )לתושבי יהודה ושומרון( או כל תעודה  3.2

 מקבילה תקפה של העובדים הפלשתינאים, לרבות כרטיס מגנטי בתוקף.

צילום רישיון עבודה בתוקף, הערוך על שם הקבלן, בו נקוב שם העובד הפלשתינאי  3.3

ויות הביטחון באמצעות מדור שהצבתו מתבקשת, הנושא חתימת אישור של רש

 התשלומים.

על הקבלן להעסיק את העובדים הפלשתינאים שניתן להם רישיון עבודה על שמו באופן ישיר,  .4

וחל איסור על העסקתם באמצעות קבלן כוח אדם או קבלן משנה. כמו כן חל איסור על העברת 

 היתרים לאחר זולת בעל ההיתר.

באתרים ופרויקטים המבוצעים על ידי הקבלן, בעל יש להעסיק את העובדים הפלשתינאים  .5

 ההיתר בלבד.

http://www.piba.gov.il/
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העובדים הפלשתינאים יוסעו לאתרי העבודה ומהם ע"י הקבלן. על העובדים להימצא באתרי  .6

מושב העבודה משך כלל זמן העבודה. חל איסור מוחלט על הלנת עובדים פלשתינאים בשטחי 

 .גיאה

הקבלן אחראי לדווח אודות כל שינוי בזהות העובדים המוצבים על ידו באתר העבודות. הדיווח  .7

ולמזמין העבודה, בצירוף  גיאהלרשב"צ מושב אודות השינוי בזהות עובד מוצב יימסר 

לעיל, וזאת לא יאוחר ממועד תחילת עבודת העובד  3המסמכים והאישורים הנקובים בסעיף 

 באתר. 

פעולה עם מפקחי אגף האכיפה של רשות ההגירה ושל משרד הכלכלה, לאפשר  על הקבלן לשתף .8

להם להיכנס לאתרים ולמשרדים לביצוע ביקורות, ולהמציא להם כל מסמך בקשר להעסקת 

 העובדים שיידרש על ידם לצורך הפעלת סמכויותיהם על פי דין.

ר הפרויקט, לאפשר בכל ביקורת שיבצע באת, גיאהמושב  רשב"צעל הקבלן לשתף פעולה עם  .9

לו להיכנס לאתר ולמשרד לביצוע ביקורות, ולהמציא לו כל מסמך בקשר להעסקת העובדים 

המועצה יתעד את הביקורת בהודעה כתובה  רשב"צשיידרש על ידו לצורך הפעלת סמכויותיו, 

 שתישלח לקבלן.

ו תתגלה חוסר היה ויתגלה כי באתר הפרויקט מועסק עובד פלשתינאי שאינו בעל היתר כדין, א .10

לקבלן הרשב"צ ולמזמין העבודות, יורה  גיאהלרשב"צ מושב התאמה בדיווחים שהקבלן העביר 

ובכתב למשטרת ישראל  יתמידלהרחיק את העובד שוהה הבלתי חוקי לאלתר, ויודיע על כך 

 . ולמזמין

במלואן, להרחיק את העובד  גיאהרשב"צ מושב הקבלן מחויב להישמע ולבצע את הוראות  .11

 האתר ללא דיחוי, לדווח למזמין העבודה, ולתעד את האמור ביומן העבודה.מ

משפט העבודה המגן החל על עובד ישראלי חל גם על העסקתו של עובד פלשתינאי. מחובתו של  .12

הקבלן להעסיק את העובד בהתאם למשפט העבודה כאמור, זאת בנוסף להוראות חוק עובדים 

שבו. יודגש כי הפרה  2דים פלשתינאים, ובמיוחד פרק ד', החלות על עוב1991 -זרים, התשנ"א 

מהותית של זכויות העובד הפלשתינאי, ובכלל זה, הלנת שכרו, אי תשלום שכר כדין בגין עבודה 

, מהווה הפרה של תנאי ההיתר. הקבלן מתחייב להקפיד ולשמור על זכויות 'וכובשעות נוספות, 

 ל ההיתר שבידיו למשך תקופת העבודות באתר.עובדיו הפלשתינאים, ובכך לשמר את תוקפו ש
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 נספח ג'

 נוסח ערבות בנקאית לקיום התחייבויות הקבלן לביצוע ההסכם

 :לכבוד

____________________ 

 )"החברה"(

 __________הנדון : ערבות בנקאית מס'  

₪ של _________ אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל  .45

 1"(סכום הקרןשקלים חדשים( )להלן: "________)

 ( , בקשר לביצוע ו/או בדק  "הנערב" –שתדרשו מאת _______________________)להלן 

 )שם הנערב(  

 ו/או קיום כל תנאי ההסכם  ____________________________________________

 )פרטי ההסכם(                              

  הלשכהסכום הקרן יהיה צמוד למדד תשומות הבניה כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם  ע"י  .46

 המרכזית לסטטיסטיקה או כל גוף אחר שיבוא במקומה, בתנאי ההצמדה שלהלן :

 15 -ערבות זו, יהא מדד חודש ________ שנת_______ שהתפרסם ב ןלעניי "המדד היסודי"

 לחודש שלאחריו  )או בסמוך למעוד זה( , בשיעור ____________ נקודות.

 ערבות זו, יהא המדד האחרון הידוע ביום ביצוע התשלום. ןלעניי "המדד החדש" 



 69 

חדש עלה לעומת המדד ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד ה ןלענייהפרשי ההצמדה 

הסכום השווה למכפלת הפרש בין המדד  החדש למדד היסודי  –היסודי , יהיו הפרשי ההצמדה 

בסכום הקרן, מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש יהיה  נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם 

 את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הקרן, ללא  כל הפרשי הצמדה.

בכתב, לא יאוחר משבעה ימים מתאריך התקבל  דרישתכם על  לפי דרישתכם הראשונה .47

ידינו לפי כתובתנו  המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא 

יעלה על סכום הערבות  בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם  חובה להוכיח את 

הנערב.  במיוחד ובאופן דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת 

ספציפי ומבלי לפגוע בכלליות מחויבותנו דלעיל, אנו מבהירים כי נשלם כל סכום כאמור 

לעיל, גם אם יטען הנערב כי אתם הם  אלה החייבים לו כספים כלשהם, מכל סיבה שהיא, 

 או שאתם הם אלה שלא קיימו מחויבות כלשהי  כלפיו ולא הוא החייב  כספים לכם.

 ו תישאר בתקופה עד ליום ____לחודש ____________שנת_____)ועד בכלל(ערבות ז .48

בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על 

 ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .49

 בכבוד רב,                                                                                       

 בנק______________                                                                                          

וסח אחר לא יתקבל, המדד אליו צמוד על הקבלן להגיש את הערבות לפי הנוסח דלעיל, כל נהערה:

 סכום הערבות יהיה המדד הבסיסי של החוזה.

                                                      
התמורה שבכתב הכמויות בניכוי ההנחה  –מהתמורה הכוללת לקבלן בהתאם להצעתו במכרז  10%סך המהווה  1

 שהוצעה.
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 ד'נספח 

 נוסח ערבות בדק

 תאריך: _________

 :לכבוד

________________ 

 )"החברה"(

 

 ______________  הנדון : ערבות בנקאית מס'

 ₪______________ אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  .1

 סכום הקרן"(" –) _____________________________________ ( )להלן  

 )סכום   בש"ח במילים( 

 ( , בקשר לביצוע ו/או בדק  "הנערב" –שתדרשו מאת _______________________)להלן 

 )שם הנערב(  

 ____________________________________________ו/או קיום כל תנאי ההסכם  

 )פרטי ההסכם(                              

  הלשכהסכום הקרן יהיה צמוד למדד תשומות הבניה כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם  ע"י  .2

 המרכזית לסטטיסטיקה או כל גוף אחר שיבוא במקומה, בתנאי ההצמדה שלהלן :

 -ערבות זו, יהא מדד חודש ________ שנת_______ שהתפרסם ב ןלעניי "המדד היסודי" 

 לחודש שלאחריו  )או בסמוך למעוד זה( , בשיעור ____________ נקודות. 15

 ערבות זו, יהא המדד האחרון הידוע ביום ביצוע התשלום. ןלעניי "המדד החדש" 

החדש עלה לעומת ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד  ןלענייהפרשי ההצמדה  

הסכום השווה למכפלת הפרש בין המדד  החדש למדד  –המדד היסודי , יהיו הפרשי ההצמדה 

היסודי בסכום הקרן, מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש יהיה  נמוך מהמדד היסודי, 

 נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הקרן, ללא  כל הפרשי הצמדה.
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הראשונה בכתב, לא יאוחר משבעה ימים מתאריך התקבל  דרישתכם על ידינו לפי דרישתכם  .3

לפי כתובתנו  המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על 

סכום הערבות  בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם  חובה להוכיח את דרישתכם 

לה מאת הנערב.  במיוחד ובאופן ספציפי ומבלי ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחי

לפגוע בכלליות מחויבותנו דלעיל, אנו מבהירים כי נשלם כל סכום כאמור לעיל, גם אם יטען 

הנערב כי אתם הם  אלה החייבים לו כספים כלשהם, מכל סיבה שהיא, או שאתם הם אלה 

 שלא קיימו מחויבות כלשהי  כלפיו ולא הוא החייב  כספים לכם.

 ערבות זו תישאר בתקופה עד ליום ____לחודש ____________שנת_____)ועד בכלל( .4

בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על 

 ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .5

 

 

 בכבוד רב,                                                                                          

 בנק______________                                                                                          

 

 הערה:

כל נוסח אחר לא יתקבל, המדד אליו צמוד סכום  על הקבלן להגיש את הערבות לפי הנוסח דלעיל,

 הערבות יהיה המדד הבסיסי של החוזה.
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 נספח ה'

 הצהרה על העדר תביעות

אנו הח"מ __________ מתכבדים בזה להגיש את החשבון הכולל והסופי )להלן: "החשבון הסופי"( 

בהתאם להסכם בינינו מיום _______  בגין ביצוע עבודות _______ שבצענו )להלן: "העבודות"( -ל

 _____ )להלן: " ההסכם"(

 

 הננו מצהירים ומאשרים בזאת כלהלן:

 

כי הסכום הכולל והסופי המאושר ע"י המפקח תמורת העבודות, הינו כמפורט בחשבון הסופי   א.

 ועולה לסך ____ ש"ח )להלן: "התמורה הכספית"(.

אושר ע"י המפקח, אין לנו ולא תהיינה כי פרט לתמורה הסופית כמפורט בחשבון הסופי המ  ב.

לנו כל תביעות ו/או טענות מכל סוג שהוא כלפי _____ ו/או כלפי הבאים מכוחם או מטעמם, 

 בקשר להסכם הנ"ל ו/או כל הכרוך בו ו/או הנובע ממנו.

כי על חשבון התמורה הסופית קבלנו עד כה סך _____ ש"ח ובקבלת היתרה המגיעה לנו בסך   ג.

 ___ ש"ח קבלנו את מלוא התמורה לבצוע ההסכם.של ____

אנו מתחייבים לבצע את סעיף האחריות כמוגדר בהסכם במלואו ומייפים כוחו של המזמין   ד.

לממש הערבות הניתנת לו בכל עת, במידה ולא נבצע כל התיקונים והליקויים שיידרשו ע"י 

 המזמין ו/או המפקח. 

 ולראיה באנו על החתום:

 לחודש_____ שנת______היום______ 

   

 ______________ 

 הקבלן          

 עד לחתימה: ____________

 תאריך:________________
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 נספח ו'

 תעודת השלמה

 

 לכבוד 

 __________)הקבלן(

   

 א.ג.נ.,

 תעודת השלמההנדון: 

 

סמכותי על פי הסכם מיום _________ שנחתם ביניכם לבין ___________ )"החברה"(, בתוקף 

כמפקח על פי ההסכם, הריני מאשר כי העבודה המתייחסת ל__________________________ 

 במגרש מס' _______, בוצעה והושלמה בהתאם להסכם ולמפרטים, לשביעות רצוני.

 

 

 

 בכבוד רב,       

 

 _______________     _____________________ 

 המפקח       תאריך         
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 נספח ז'

 ואישור על קיום ביטוחים נספח ביטוחי והקבלן

גופים ו/או  החברה הכלכלית חוף אשקלון ו/או מועצה אזורית חוף אשקלוןעל הקבלן להמציא לידי 
"( אישור קיום מבקש האישור)להלן ", חוף אשקלון במושב גיאה המממנים את העבודות או חלקן

 , הכולל את הביטוחים המפורטים להלן:זהבנוסח הטבלה המופיעה בסוף נספח ביטוחים )אק"ב( 

 
 פוליסה לביטוח עבודות קבלניות/הקמה הכוללת את הפרקים שלהלן: .1

 ביטוח כל הסיכונים  :  –פרק א'  1.1

לעבודות  המבוצעות, למתקנים , לציוד וחומרים, לרבות כאלו המסופקים על ידי המזמינה, במלוא  
או בתקופת ההרצה והתגלו בתקופה זו ו/או בתקופת ערכם אשר אירעו בתקופת ביצוע העבודות ו/

 התחזוקה הקבועה בפוליסה במלוא סכום ביטוח העבודות למעט מע"מ. 

 הכיסוי כולל: 

 .  מסכום הביטוח 10%  -כיסוי לרכוש קיים ו/או לרכוש סמוך בגבול האחריות שלא יפחת מ  1.1.1

 . מסכום הביטוח 10%  -רכוש בהעברה בגבול האחריות שלא יפחת מ  1.1.2

 .  מסכום הביטוח 10%  -רכוש באחסון בגבול האחריות שלא יפחת מ  1.1.3

 . מסכום הביטוח 5%  -נזק ישיר מתכנון לקוי בגבול האחריות שלא יפחת מ  1.1.4

 . מסכום הנזק 20%  -שכר אדריכלים בגבול האחריות שלא יפחת מ  1.1.5

 . מסכום הנזק 20%  -יפחת מ  הוצאות מיוחדות בגבול האחריות שלא 1.1.6

 . מסכום הנזק 15%  -הוצאות עפ"י דרישת הרשויות בגבול האחריות שלא יפחת מ  1.1.7

 . מסכום הנזק 10%  -הוצאות פירוק, הריסה ופינוי הריסות בגבול האחריות שלא יפחת מ  1.1.8

 פרעות ושביתות. 1.1.9

 .(314), גניבה פריצה ושוד (316), רעידת אדמה (313)נזקי טבע  1.1.10

 (.328)ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו  1.1.11

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי :  -פרק ב' 1.2

בגין חבות על פי דין כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במשך תקופת ביצוע  
 למקרה ולתקופת ביטוח.  ₪ 8,000,000.- -או בקשר אליהן, בגבול אחריות שלא יפחת מהעבודות ו/

הביטוח מורחב לשפות את מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב       1.2.1
 .(321( )304( )302)הביטוח כאילו  נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח 

 (.329)יחשב כצד ג' )למעט רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים( .    רכוש מבקש האישור י1.2.2

 .(307)חבות המבוטח בגין קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם       1.2.3

 (.315)תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי      1.2.3

 (.328)ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו      1.2.4
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למקרה על בסיס ₪   750,000.- -כיסוי לרעידות והחלשת משען בגבול אחריות שלא יפחת מ     1.2.5
 נזק ראשון. 

 נזק הנובע מכלי רכב מנועי/צמ"ה שאין חובה חוקית לבטחו.      1.2.6

 ביטוח חבות מעבידים :  -פרק ג' 1.3

 ידו, בגבולות אחריות כנקוב להלן.  לכיסוי חבות הקבלן על פי דין כלפי כל המועסקים על .1 

 הביטוח אינו כולל הגבלה בדבר: .2

 עבודות בגובה ובעומק. 1.3.1  

 פתיונות ורעלים. 1.3.2  
 העסקת נוער כחוק. 1.3.3

 קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה וייחשבו כעובדי המבוטח. 1.3.4

 .(319)מבקש האישור הינו מבוטח נוסף, היה ויחשב למעבידם של מי מעובדי הקבלן  .3

 (.328)ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו  .4

 .(309)הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור  .5

 למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪  20,000,000לתובע, ₪  6,000,000גבולות האחריות:  .6
 

 ביטוח אחריות מקצועית  .2

לכיסוי אחריותו של הקבלן על פי דין בגין אובדן ו/או נזק ו/או הפסד העלולים להיגרם לכל אדם  2.1

ו/או גוף כלשהו לרבות )ומבלי לגרוע מכלליות האמור( מבקש האישור כתוצאה ממעשה ו/או 

 (.322)מחדל מקצועי של הקבלן ו/או עובדיו 

 .  כיסוי לאחריותו של הקבלן בגין מי מטעמו 2.2

 הביטוח אינו כולל הגבלה בדבר:  2.3

 (.301אובדן מסמכים ) 2.4

 .(327)אובדן שימוש או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח  2.5

  (.303דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע ) 2.6

  (.325)מרמה ואי יושר של עובדים  2.7

 .(326)פגיעה בפרטיות  2.8

רטרואקטיבית מיום חתימת ההסכם בין מבקש האישור לבין הקבלן  הביטוח הינו בעל תחולה  2.9

 )להלן: "התאריך הרטרואקטיבי"( .

 .(309)הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור   2.10

 (.332)חודשים  12הביטוח כולל תקופת גילוי מורחבת של   2.11

מעשה או מחדל רשלני הביטוח מורחב לשפות את מבקש האישור בגין אבדן או נזק שנגרם מ  2.12

  (.321( )304)של הקבלן 

 (.328)ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו  2.13

 למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.,   ₪ 2,000,000.-גבולות האחריות:   2.14
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 ביטוח חבות המוצר  .3
 

ו/או דרישה, בגין אובדן ו/או נזק  בגין אחריותו של הקבלן על פי הדין הישראלי עקב תביעה 3.1

העלולים להיגרם לכל אדם ו/או גוף כלשהו לרבות המועצה ו/או עובדיה כתוצאה ממוצר פגום של 

 . הקבלן ו/או עובדיו

הביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת חתימת ההסכם בין מבקש האישור לבין  3.2

 ההסכם.המציע, אף אם ביצוע העבודה החל בטרם נחתם 

 .(309)הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור  3.3

הביטוח מורחב לשפות את מבקש האישור בגין מעשי ו/או מחדלי הקבלן, ובכפוף לסעיף אחריות  3.4

 .(321( )304( )302)צולבת 

 (.328) ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו 3.5

 (.332)חודשים  12כולל תקופת גילוי מורחבת של  הביטוח 3.6

 למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪,  2,000,000.-גבולות האחריות:  3.7

 

 ביטוחי הקבלן יהיו כפופים להוראות הבאות: .4
 

הביטוחים  הנ"ל  קודמים לכל ביטוח  אשר נערך על ידכם  וכי אנו מוותרים  על כל טענה ו/או  4.1

 ( .328)כם דרישה בדבר שיתוף ביטוחי

כל סעיף בפוליסות )אם יהיה כזה( , המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות  4.2

 המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי המזמינה.

 (.309)לטובת מבקש האישור -ויתור על זכות תחלוף 4.3

 (318)מבקש האישור -מבוטח נוסף 4.4

 העצמית בנזקים חלה על הקבלן בלבד.האחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות  4.5

מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח העלול לגרוע מהזכויות על פי פוליסה זו לא יגרע  4.6

 מזכויות מבקש האישור.

 . 2016תנאי הפוליסות לא יפחתו מתנאי ביט   4.7

במידה והמבוטח נדרש להחזיק כלי רכב/צמ"ה לביצוע העבודות, עליו להחזיק בביטוחי חובה  4.8

שולמים ותקפים לכלל הרכבים המשמשים לביצוע העבודות וכן ביטוח רכב צד שלישי, בתוקף, מ

 ₪. 1,000,000-בגבול אחריות שלא יפחת מ

על מבטחי הקבלן לאשר כי לא תפגענה זכויות מבקש האישור מחמת אי מסירת הודעה על נזק  4.9

 ו/או איחור בהגשת תביעה בגין הביטוחים הנ"ל,

יבוטל ככל שקיים בפוליסות הנ"ל, בכפוף לחובת הזהירות של המבוטח סייג רשלנות רבתי  4.10

 ובכפוף לזכויות המבטח עפ"י דין.

יום  30ביטול הביטוחים הנ"ל ו/או שינויים לרעה, לא ייעשה אלא במשלוח הודעה מראש של  4.11

 , בדואר רשום. למבקש האישור

 

יסוי/ביטול חריג כנדרש ע"י הממונה על יד כל דרישה בביטוחים הנ"ל מופיע בסוגריים קוד כ  הערה:

על שוק ההון ביטוח וחסכון, אותו יציין המבטח של הקבלן באק"ב של הקבלן. בדרישה שלא 

מופיע קוד בצידה, ניתן שלא לציינה באק"ב, אך יש לכלול כיסוי/ביטול חריג זה בפוליסת 

 הביטוח של הקבלן )הרחבה של הפוליסה לטובת המבוטח(.
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 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור ) ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה -חים אישור קיום ביטו

ל תנאי הפוליסה אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כ
שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים 

 .תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור

    

מען הנכס המבוטח / כתובת  המבוטח מבקש האישור*
 ביצוע העבודות*

 מעמד מבקש האישור*

החברה הכלכלית חוף  שם:
ועצה מאשקלון בע"מ  ו/או 

ו/או  אזורית חוף אשקלון
ופים המממנים את ג

 העבודות או חלקן

 שם:

 

ביצוע עבודות פיתוח 
ותשתיות במושב 

 גיאה 

 קבלן הביצוע☐

 קבלני משנה☐

 שוכר☐

 מזמין העבודותאחר: ☐
 ת.ז./ח.פ.:  ת.ז./ח.פ.: 

  מען: בת הדר, חוף אשקלון  מען:

 כיסויים

 פרקי הפוליסה

גבולות חלוקה לפי 
אחריות או סכומי 

 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדור

ת 
 פוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות / סכום 
 ביטוח / שווי העבודה

כיסויים נוספים בתוקף וביטול 
 חריגים

מט סכום יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'
 בע

כל הסיכונים 
עבודות 

 קבלניות

שווי    ביט 
 העבודות:

_________ 

ויתור על תחלוף לטובת מבקש -309 ₪
 -314כיסוי בגין נזקי טבע,  -313האישור, 

כיסוי  -316כיסוי גניבה פריצה ושוד, 
מבקש  -מבוטח נוסף  -318רעידות אדמה, 

 ראשוניות -328האישור, 

 ₪      גניבה ופריצה 

 ₪      רכוש עליו עובדים

 ₪      רכוש סמוך

 ₪      פינוי הריסות

נזק ישיר מתכנון 
לקוי/עבודה לקויה ו/או 

 חומרים לקויים

     ₪ 

הרחבת שיפוי,  -304אחריות צולבת,  -302 ₪ 8,000,000   ביט  צד ג'
 -309קבלנים וקבלני משנה,  -צד ג' -307

ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 
 כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה,-312
מבוטח  -321כיסוי לתביעות המל"ל,  -315

מבקש  -נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח
מבקש האישור ייחשב כצד ג'  -322האישור, 

רכוש מבקש -329ראשוניות,  -328בפרק זה, 
 האישור ייחשב כצד ג'

הביטוח לא יהיה כפוף 
לכל הגבלה בדבר רעד 

 ו/או החלשת משען

     ₪ 

נזק לרכוש צד ג' עקב 
שימוש בכלי רכב מנועי, 
מעבר לחבות המכוסה 
בפוליסה סטנדרטית 

 לביטוח כלי רכב. 

החבות מעבר לנ"ל     
הינה בגבול האחריות 
המוזכר לעיל עד 

  1,000,000לסכום של 

₪ 

כל אדם שאינו נכלל 
ברשימות השכר של 
המבוטח ייחשב כצד 

 שלישי

     ₪ 
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 לביצוע העבודה דגשים מיוחדים         

 הנחיות כלליות ודרישות טכניות למכרז

 

 הנחיות כלליות ודרישות טכניות למכרז - 00

 תיאור ותנאי העבודה

המצורפות יח"ד במושב גיאה  53פיתוח ותשתיות להרחבה של  המפרט מתייחס לביצוע עבודות
 למכרז זה. 

 

 כללי 00.1
 אופי העבודה .1

 הקבלן יבצע העבודה באופן שמתאים לדרישות המפרט הכללי, המפרט המיוחד
 ודרישות החוק.

אחריות 
 מעבידים

ויתור על תחלוף לטובת מבקש  -309 ₪ 20,000,000   ביט 
מבוטח נוסף )מבקש  -318האישור, 
מבוטח נוסף היה וייחשב  -319האישור(, 

 -328כמעבידם של מי מעובדי המבוטח, 
 ראשוניות

אחריות 
 מקצועית

דיבה, השמצה  -303אובדן מסמכים,  -301 ₪ 2,000,000   ביט 
כיסוי אחריות והוצאת לשון הרע במסגרת 

ויתור  -309הרחבת שיפוי,   -304מקצועית, 
 -321על תחלוף לטובת מבקש האישור, 

 -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח
מרמה ואי יושר  -325מבקש האישור, , 

פגיעה בפרטיות במסגרת  -326עובדים, 
עיכוב/שיהוי  -327כיסוי אחריות מקצועית, 

 -332יות , ראשונ -328עקב מקרה ביטוח, 
 חודשים( 12תקופת גילוי  )

ויתור על תחלוף  -309הרחבת שיפוי,   -304,  ₪ 2,000,000   ביט  חבות מוצר
מבוטח נוסף  -321לטובת מבקש האישור, 

מבקש  -בגין מעשי או מחדלי המבוטח
עיכוב/שיהוי עקב מקרה  -327האישור,
תקופת גילוי   -332ראשוניות ,  -328ביטוח, 

 חודשים( 12)

 *:(ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח  פירוט השירותים

 

 ביטול/שינוי הפוליסה*

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי  יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 
 או הביטול.

 חתימת האישור



 79 

, התוכניות והפרטים המצורפים, התקנים הישראליים והתקנים סעיפי כתב הכמויות
)בהעדר תקנים ישראליים( באורח מקצועי נכון ובכפיפה לכל של ארצות אחרות 

 ההוראות, החוקים, הצווים והתקנות.

 

 הנחיות מיוחדות 00.2
 מתקנים .1

 

מים, ביוב וכו' יבוצעו  עבודה ליד מתקנים קיימים, כגון: עמודי חשמל, קוי דאר, קוי  .א
בתאום אשור ובהשגחת אנשי משרד התקשרות )"בזק"(, חברת החשמל, מקורות 

 וכן הרשויות או המפקדות הנוגעות בדבר.
כל נזק שיגרם למתקנים, יהיה באחריותו של הקבלן ויתוקן על חשבונו לשביעות   .ב

 רצון כל הרשויות הנוגעות בדבר.
בת פיקוח שלהם על ביצוע העבודות התאום והתשלום לגופים הנ"ל לטו  .ג

בקרבת תשתית שלהם )חח"י, הוט, בזק וכדו'( , תחול על הקבלן במלואה ולמזמין 
העבודה אין צד בדבר. חלה חובה על הקבלן להבין מהגופים הנ"ל, האם יידרש פיקוח 

 .שלהם במהלך העבודות ובהיזה היקף כדי להערך בצורה מיטבית לביצוע

 
 הפרעות דרכי ביצוע ומניעת .2

הקבלן ידאג במשך כל תקופת הביצוע לסידורים ואמצעים מתאימים אשר יבטיחו 
 מניעת סיכונים והפרעות מכל סוג שהוא.

סידורים ואמצעים אלה יכללו גידור, שילוט ותאורה סביב חפירות ובורות פתוחים, 
עי שלטי ותמרורי עבודה, אי השארת מכשולים ללא סימון ותאורה וכן כל סידור ואמצ

 אשר הקבלן חייב בו עפ"י דין ו/או הורה עליו.

 

הקבלן ימציא לאישור המפקח עם חתימת החוזה, הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע 
 לרבות ההסדרים והשיטות לפיהם יש בדעתו לבצע העבודה.

 
 תנועה על פני כבישים קיימים או על כבישים בשלבי ביצוע .3

ם והן לצרכי כל מטרה אחרת שהיא, תבוצע הן לצרכי העברת עפר, מילוי וחומרים אחרי
 התנועה אך ורק באמצעות כלי רכב מצויידים בגלגלים פנאומטיים. 
כל נזק אשר יגרם לכבישים קיימים ו/או לשטחים אשר נכבשו על ידי תנועות כלי רכב 

 עליהם יתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו. לשביעות רצונו המלאה של המפקח.

 
 לתסילוק עודפים ופסו .4

 :לצורך סעיף זה יוגדר כפסולת                    

 עודפי חפירה/חציבה ועודפי חומרים הקיימים באתר ו/או של הקבלן. -

 פסולת הקיימת באתר ו/או נוצרת בשטח עקב עבודות הקבלן והתארגנותו בשטח. -

 שמנה.לדוגמא "נאזז", או חרסית  –חומר חפור שנתגלה שאינו מתאים לשמש למילוי  -

 כל עפר ו/או חומר שהובא לאתר ונפסל על ידי המפקח. -

 כל חומר זר או פסולת אחרת. -
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כל הפסולת הנ"ל תסולק ע"י הקבלן ועל חשבונו מחוץ לאתר העבודה לרבות אגרות 
   הנדרש לפינוי חוקי ומושלם. וכל

פינוי הפסולת יהיה לאחר קבלת אישור המפקח בכתב, ובתאום עם הרשות 
 המקומית.

 
המקום אליו תסולק הפסולת, הדרכים המובילות למקום זה הרשות להשתמש במקום 
ובדרכים הנ"ל, כל יתואמו על ידי הקבלן, עם הרשות המקומית, על אחריותו ועל חשבונו. 
לענין זה רואים את הפסולת כרכוש הקבלן, אלא אם כן דרש המפקח כמפורט כי חלקים 

 ימוש המזמין באתר העבודה ו/או בקרבתו.מסויימים ממנה יאוחסנו לש

סילוק הפסולת, כפי שתואר לעיל, הינו חלק בלתי נפרד מכל סעיפי העבודה, בין אם 
 הדבר נדרש במפורש באותם סעיפים ובין אם לאו, ובשום מקרה לא ישולם עבורו בנפרד.

 
 סידורי השטח בגמר העבודה .5

הקבלן ערמות, שיירים וכל הפסולת  עם גמר העבודה ולפני קבלתה על ידי המפקח, יפנה
 אחרת שהמפקח יורה לסלקה מאתר ובסמוך לו.

 

הקבלן יהיה אחראי לכל העבודה ולכל הציוד שבאתר עד למסירתו למפקח. הקבלן 
ימסור את האתר למפקח במצב נקי ומסודר. החשבון הסופי ימסר לבדיקה לאחר עריכת 

נן. תאריך החשבון הסופי יהיה בכל קבלת עבודה בשטח ואישורה על ידי המפקח והמתכ
 מקרה אחרי תאריך קבלת העבודה.

 
 אתר התארגנות .6

 הקבלן יגיש למפקח לאישור תכנית עם הצעה למקום וסידור אתר התארגנות. 
כל העבודות הדרושות להסדיר את השטח ולהתאימו לצרכים, יבוצעו ע"י הקבלן ועל 

 הכמויות. חשבונו וייחשבו ככלולים בסעיפים השונים שבכתב
 שטח ההתארגנות יהיה בתוך אתר העבודה לפי הגדרת גבולותיו בתכניות הביצוע.
 2על הקבלן לגדר את אתר העבודה בגדר קשיחה דוגמת "איסכורית" בגובה 

 הגדר תוקם בביצוע הקבלן וע"ח הבלעדי. –מטרים 
 תנאי השטח .7

 
האוויר -תנאי מזגמובהר בזאת כי על הקבלן לקחת בחשבון את תנאי השטח ואת כל  .8

 והמשתמע מהם.

על הקבלן לדאוג לכל סידורי המגן הדרושים להגנה על חפירות או שטחי העבודה ו/או 
 האוויר והצפות.-חומרים שהביא לאתר מפני  פגעי  מזג

 
 הובלות .9

כל הובלה לצרכיי ביצוע עבודה זו נחשב כהכרחית ומחירה כלול במחיר היחידה לסעיף    
המתאים בכתב הכמויות. לא ישולם על הובלה בנפרד, לא בתוך האתר ולא מחוצה לו.    
 לא תוכר כל תביעה חריגה של הקבלן לתשלום עבור הובלה.   

 
 תאום לפני ביצוע ובעת ביצוע. .10

מובא בזאת לצורך הדגשה, כל עבודה שעתידה להתבצע בתחומי הדרך במושב , 
המושב וגופי החוק )משטרה וכדו'(, תאום זה  מחייבת תאום הדוק מול הפיקוח, נציגי

הינו באחריותו הבלעדית של הקבלן. ההשלכות של חוסר תאום על כל המשתמע מכך, 
 תחול על הקבלן בלעדית.
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 בדיקות .11

כל הבדיקות שיידרשו לעבודה יבוצעו ע"י הקבלן כלול במחיר סעיפי כתב הכמויות ללא 
 לתמחור. נפרד סעיף שלולבדיקת בודק חשמל,  פרטתוספת תשלום וזאת 

 

בין השאר הקבלן יבצע את הבדיקות הבאות כחלק ממחירי סעיפי כתב הכמויות ללא 
 תשלום נוסף:

 
 בדיקות בטונים לפי הגדרות המפרט הכללי לכל אלמנטי הבטון. -
 בדיקה אולטרה סונית לפי הנחיות יועץ הקרקע. -
ה כבישים ומדרכות בפרויקט )כלל מבנ בדיקות הידוק שתית ומצעים -

 .לבקשת המפקח באתר( 10%בכמות לפי דרישות התקן ובתוספת 
 בדיקות לדירוג חומרים מובאים כגון חצץ מכל סוג, ומילוי מובא. -
 בדיקות לחץ הידרוסטטי לתשתיות מים. -
 כל המערך. –חיטוי מערך המים  -
 קווי ביוב ושוחות. -בדיקה הידראולית -
מ' לפני קו חדש  100חדשים וכן כולל הקטעים צילום קווי ביוב לקווי  -

 מ' אחריו. 100-ו
קידוח גלילים ובדיקת התאמה למרשל  –בדיקות טיב לאספלט  -

)שיועבר טרם הביצוע( והתאמה לדרישות נת"י לתכן תערובת 
 אספלטית.

כל בדיקה אחרת שמצויינת ככלולה במחיר במפרט המיוחד ו/או  -
 במפרט הכללי.

 
 מדידות .12

 להעסיק ע"ח הבלעדי מודד מוסמך לביצוע כל עבודות המדידה שיידרשו.על הקבלן 

כל עבודות המדידה והסימון באמצעות מודד יבוצעו ע"ח הקבלן כחלק ממחירי סעיפי 
 כתב הכמויות ולא ישולם תשלום נוסף בעבור עבודות אלו.

 

בין השאר הקבלן יבצע את עבודות המדידה הבאות כחלק ממחירי סעיפי כתב 
 יות ללא תשלום נוסף:הכמו

 
 .PDF+DWG( לרבות הפקת מפה בפורמט AS-ISמדידת מצב קיים ) -
 סימון באתר תוואי עבודות הביצוע ומפלסים מתוכננים. -
 מקטעי ביצוע לפי דרישות המפקח במהלך העבודות.מדידת  -
( לרבות הפקת מפה AS-MADE"עדות" ) –מדידת מצב לאחר ביצוע  -

 .PDF+DWGבפורמט 

 

 :הבאיםבין השאר את תכנית העדות תכלול   
   
 מדידת מצב חדש ומפלסים של כל שטח העבודה.    
 סימון עצים, מכסי שוחות, וכל האלמנטים העל קרקעיים שבגבולות העבודה.    
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סימון תשתיות תת קרקעיות שבוצעו ע"י הקבלן לרבות פרטיהם )כגון תוואי כבלי חשמל,   

 מים, ביוב וכו'(צינורות ניקוז, תשתיות 
 

במידה ויהיו פרטים חסרים על הקבלן ומודד לחזור  –תכנית עדות תאושר ע"י המזמין 
 עלהעבודה עד שהתכנית תאושר ע"י המזמין.

 
 

 תקופת הביצוע 00.3
  
 ( ימים קלנדריים.280מאתיים ושמונים ) –סה"כ תקופת ביצוע  

  
מושלם, לרבות קיום מסירה תקופה הביצוע כוללת את כל העבודות הנדרשות לביצוע 

 וני ליקויים וביצוע מסירה סופית.ראשונה, ביצוע תיק

 

תקופת הביצוע כוללת את זמן ההתארגנות, אספקת החומרים )גם אם אינה תלויה ישירות 
 בקבלן(, וביצוע מלא לפי הגדרות החוזה.

 
אוויר, חגי כל לא תהיינה התחשבות בלוחות הזמנים עקב ימים בהם לא ניתן לעבוד בשל מזג 

 לוח הזמנים הינו קשיח ולא תהיינה גמישות בנושא. –הדתות, ימי מחלה וכל סיבה אחרת 
 קנסות בעבור ימי איחור יינתנו ללא הודעה מוקדמת וע"פ תנאי החוזה. 

 

תוך שבוע מים צו התחלת העבודה, על הקבלן להציג לאישור המזמין לוח זמנים לביצוע  
 :יכלול את הנושאים הבאיםהעבודה בשיטת "גאנט" ש 

 

 והזמנת חומרים. להקמת שטח התארגנותהערכות   - 

 .מהלך ביצוע מחולק לפי מקצועות )ע"ע,תשתיות תת"ק וכדו' לפי אזורי ביצוע(  - 

 לביצוע מעבירי מים מעל הנחל )פירוט עבודות מדוקדק כולל הכנת פירוט לו"ז   - 
 .דרך גישה זמנית(                   

 בתרשים של תאריכי היעד בתוך הלו"ז המוגדר , בהם יתקיימו סיורי פירוט   - 
 .המסירה הראשונה והסופית                   

 

 אופני מדידה ומחירים 00.4
 

 אופני המדידה והמחירים מוגדרים לכל סעיף בנפרד בכתב הכמויות.
 ייתכנו השלמות במפרט המיוחד.

 

 מסירת האתר לקבלן 00.5
 

 ימסר לאתר במצבו הנכון לעת סיור הקבלנים.האתר 
 

 אחריות הקבלן 00.6
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הקבלן יהיה אחראי למתקנים שהקים ולמוצרים שסיפק לפי הורואות המפרט המיוחד, 
 כתב כמויות.

 18יהיה הקבלן אחראי עליו למשך  –במידה וקיים מוצר ללא התייחסות ספציפית 
 חודשים )תקופת הבדק(. 

 
 אופן התשלום    00.7

התשלום לעבודות שבוצעו ישולם כנגד הצגת חישוב כמויות לאחר ביצוע בפועל ולאחר 
 אישור החשבון ע"י המפקח והמזמין.

בכל מקרה שהוא לא ישולם כלל עבור אספקת חומר, התשלום יהיה בעבור סעיף/עבודה 
 שבוצעה במלואה.

 

 ימים קלנדריים אלא אם נאמר בחוזה אחרת. 60תנאי התשלום שוטף +
 

 .120חשבון סופי מאושר בתנאי תשלום של שוטף +
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 נספח ח

 רשימת תכניות למכרז

 תאריך הוצאה שם התכנית מס' תכניות מתכנן תחום מס"ד

1 

 חזי צ'צ'יק כבישים וניקוז

 01/06/21 1 1:1000תכנית כללית, קנ"מ  014615100

 14/12/21 3  1:250תנועה גליון דרך שדמה, קנ"מ  014615101 2

 01/06/21 1 1:250תנועה גליון דרך תלם, קנ"מ  014615222 3

 29/11/21 1 1:250, קנ"מ 1,5תנוחה וגבהים גליונות  014615102 4
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ביצוע עבודות תשתית ופיתוח במושב גיאה הכוללת הוספת מגרשים לבניה ביישוב 

 הותיק ושדרוג תשתיות
 01/חכ"ל/2022: מכרז/הסכם

 01-21-55: מס' פרויקט

 01/06/21 1 1:250, קנ"מ 6,3תנוחה וגבהים גליונות  014615103 5

 01/06/21 1 1:250, קנ"מ 4,2תנוחה וגבהים גליונות  014615104 6

 01/06/21 1 1:250תנוחה וגבהים תעלה צפונית, קנ"מ  014615105 7

 01/06/21 1 1:250תאום מערכות, קנ"מ  014615106 8

 29/11/21 1 חתכים ופרטים, קנ"מ כמצוין 014615108 9

10 
תכנית תחום שטחי ניקוי צמחיה ופסולת, קנ"מ  014615109

1:2000 
1  

11 

קונסטרוקציה 

 מיםומעבירי 

אי.אמ.פי 

 הנדסה

GEA-000PT1 20/09/21 1 פריסת קירות תמך 

12 GEA-000PT2 20/09/21 1 פרטים טיפוסיים 

13 GEA-000PT3 20/09/21 1 פרטים טיפוסיים 

14 GEA-000PT4 20/09/21 1 פרטים טיפוסיים 

15 

חשמל 

תקשורת 

 ותאורה

אפ,אמ 

הנדסת 

 בע"מ

1282100,1282100A  ומערכותתוכנית חשמל P4 30/11/2021 

 P1 30/11/2021 תוכנית פרטים טכניים 1282102 16

 P0 30/11/2021 תוכנית חתכים 1282103 17

 P0 30/11/2021 תוכנית מרכזיית תאורה (1-4)1282108 18
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19 

 מים וביוב
אפיק 

 הנדסה

AFIK-SW-10690-1000 למכרז תכנית כללית 

08/08/202

1 

20 
AFIK-SW-10690-2000  למכרז חלק דרומי -תכנית מים 

08/08/202

1 

21 
AFIK-SW-10690-2100  למכרז חלק צפוני -תכנית מים 

08/08/202

1 

22 AFIK-SW-10690-3001  למכרז תוואי מוצע לקו ביוב חדש -תכנית ביוב 
08/08/202

1 

23 AFIK-SW-10690-3002  למכרז 1גיליון  -חלק צפוני  -תכנית ביוב 
08/08/202

1 

24 AFIK-SW-10690-3003  למכרז 2גיליון  -חלק צפוני  -תכנית ביוב 
08/08/202

1 

25 AFIK-SW-10690-3004  למכרז 3גיליון  -חלק צפוני  -ביוב תכנית 
08/08/202

1 

26 AFIK-SW-10690-3005  למכרז 4גיליון  -חלק צפוני  -תכנית ביוב 
08/08/202

1 

27 AFIK-SW-10690-3006  למכרז 5גיליון  -חלק צפוני  -תכנית ביוב 
08/08/202

1 

28 AFIK-SW-10690-3007  למכרז 1גיליון  -חלק דרומי  -תכנית ביוב 
08/08/202

1 

29 AFIK-SW-10690-3008  למכרז 2גיליון  -חלק דרומי  -תכנית ביוב 
08/08/202

1 

30 AFIK-SW-10690-3009  למכרז 3גיליון  -חלק דרומי  -תכנית ביוב 
08/08/202

1 

25 AFIK-SW-10690-3010  למכרז 4גיליון  -חלק דרומי  -תכנית ביוב 
08/08/202

1 

26 AFIK-SW-10690-3011  למכרז 1גיליון  -צפון מערב  -מאסף ראשי 
25/08/202

1 

27 AFIK-SW-10690-3012  למכרז 2גיליון  -צפון מערב  -מאסף ראשי 
25/08/202

1 

28 AFIK-SW-10690-3013  למכרז 3גיליון  -צפון מערב  -מאסף ראשי 
25/08/202

1 

29 
AFIK-SW-10690-4001 

 למכרז פרטים -תכנית ביוב 
05/09/202

1 
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30 
AFIK-SW-10690-4002  למכרז פרטים -תכנית מים 

08/08/202

1 

31 

 נועה אגרונום

P157-GEA-TS-005 

A0-1.1500-E - סקר עצים   

32 
P157-GEA-TS-005-

A0-1.1500-W סקר עצים   
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 טמסמך 

 מפרט טכני
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 י'מסמך 

 כתב כמויות

 


