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 תכנון, ניהול ופיקוח 
 

                                                              אדריכלות גן ילדים ובית כנסת                                                                  
                                                                                                              054-6853424 -                                           סלובודסקוי אלכסנדר            

              ות מעון יום                                                                                                                  יכלאדר
 04-9584580 -                                     דינור און אדריכלות                    

                                                                                                                          אדריכלות מקווה גבעת רם      
                                                                                                               077-9107707 -                                          מעיין אור                                

   אדריכלות נוף מעון יום            
 050-8216256 -                           נבון אדריכלות נוף               -גליה גלעד

 קונסטרוקציה גן ילדים, בית כנסת ומקווה 

   054-6099089 -                                             בז מהנדסים                        
 קונסטרוקציה מעון יום 

                                  04-9984726 -                                         פוזין מיכאל                             
   מתקני חשמל ומיזוג אויר גן ילדים ובית כנסת

 052-5655479 -                     סת חשמל תאורה             ר.ד הנדברקת י.

 מתקני חשמל ומיזוג אויר מעון יום ומקווה 

 04-9909539 -                                               סים הנדסה                       

 מתקני תברואה גן ילדים, בית כנסת ומקווה

 04-9909007 -                                                             יעד תכנון מים      

 בטיחות ומתקני תברואה מעון יום

 054-6595776 -                            גבן הנדסה יעוץ הנדסי                       

 בטיחות גן ילדים ובית כנסת 

 04-6936817 -                                      מתי רחמני                                

 בטיחות מקווה גבעת רם 
INSAFE                                                                          - 052-8809818  

 נגישות גן ילדים ובית כנסת

    04-9990926 -                                        ורם                                 נעמי כ

 נגישות מעון יום ומקווה 

 04-9884354 -                                            גלי חיטרון                             

 ביסוס

 04-8401397 -                                      קלר ישראל                                 

 עת רםקווה גבביסוס מ

 04-9917694 -                                     חזן הנדסת ביסוס                         

 

 ניהול ופיקוח    

    04-9085680 -                                                    מחלקת בניה ופיתוח
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 מהות המכרז/ החוזה  .1

 

                       "העירייה"( מבקשת בזה הצעות לביצוע עבודות  –)להלן  כרמיאלעיריית 

                  הקמת גן ילדים, בית כנסת, מעון יום ברמת נבון ומקווה בגבעת רם כרמיאל

פים למכרז זה ומהווים להלן "העבודות"(  הכל כמפורט במסמכי המכרז/ החוזה המצור)

 חלק בלתי נפרד הימנו. 

 

  : מסמכי המכרז/ החוזה .2

המכרז/החוזה  המסמ א. ממסמכי  נפרד  בלתי  חלק  מהווים  מטה,  המפורטים  כים 

 ותנאיו: 

 . א'מסמך  -תנאי המכרז והוראות כלליות  .1

 '.1מסמך א –נתונים ו  מועדיםטבלת ריכוז  .2

 '.במסמך  –הצהרת והצעת הקבלן  .3

 מסמך ג'  –חוזה על נספחיו  .4

 .'דמסמך  –נוסח ערבות בנקאית למכרז   .5

 .'המסמך  –נוסח ערבות בנקאית לביצוע   .6

 . 'ומסמך  –לטיב נוסח ערבות בנקאית   .7

 . 'זמסמך  –נספח ביטוח  .8 

 '.חמסמך  –ם ציבוריים ע לפי חוק עסקאות גופיתצהיר המצי  .9

 .'טמסמך  –הצהרת היעדר זיקה  .10

 '.ימסמך   – רשימת תכניות .11

 .'יאמסמך   -י מפרט טכנ  .12

 .        הנחיות להכנת תכנית בטיחות להתארגנות אתר בניה. 13

 בניה. .         טפסים המסדירים סילוק פסולת מאתרי 14

 .אינו מצורף –מפרט כללי בהוצאת הועדה הבין משרדית .15

 ממוחשב כמויות כתב  .16

 תשלום סופי לקבלן. ור איש –לחוזה  1נספח  .17

 תביעות.ל היעדר הצהרה ע  –לחוזה  2 פחנס .18

 ".המכרז"מסמכי  ולחודיחד  כל המסמכים המפורטים לעיל יקראו להלן, ב.

 ת למשתתפיםתנאי המכרז והוראות כלליו
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 עדיפות בין מסמכים .3

 

דובכל   ו/או  התאמה  אי  ו/או  סתירה  של  לבין  -מקרה  בינם  החוזה  מסמכי  בין  משמעות 

 דיפות הבא: עצמם, יקבעו המסמכים לפי סדר הע

 

 - תשלום עדיפות לצרכי א.

 

ס של  ו/או  במקרה  במסמכים  תירה  והדרישות  התיאורים  בין  שונה  פירוש 

י השונ ות, מפרט  , סדר העדיפויות כדלהלן: כתב הכמויתשלוםלצורכי  יחשב  ים, 

טכני מיוחד, תכניות, המפרט הכללי, מסמך שינויים בתנאי החוזה, תנאי החוזה  

תקנים   המבנה,  ביומ,  ישראלייםלביצוע  המפקח  העבודההוראות  הוראות  ן   ,

 ; כל אחד עדיף על הבא אחריו. םהל על שינוייהמנ

 

 -צוע כי ביעדיפות לצר ב.

 

התיאורים בין  שונה  פירוש  ו/או  סתירה  של  במסמכים    במקרה  והדרישות 

, יחליט המפקח על הפרטים וההוראות המחייבות  ביצוע המבנההשונים, לצורכי  

 "ל. להוראות המחייבות הנ  והקבלן יהיה חייב לבצע בהתאםלצורך הביצוע  

 

 תנאי סף -כשירויות המציע .5

הבאות ואשר ישות המצטברות  ם בעצמם על הדרהעוני  קבלניםרשאים להשתתף במכרז   

 ם בתנאים אלו, כדלקמן : עמידתוכחת  הציגו את כל המסמכים הדרושים לה 

 

מקצועי    בפנקס הקבלנים  בסיווג    הגשת הצעתם למכרז במועד  קבלנים הרשומים   .א

ספי המתאים להצעתם  ושהינם בעלי סיווג על פי ההיקף הכ  100ראשי     בענף  3-ג'

 . -1969יות תשכ"טעבודות הנדסה בנאק רישום קבלנים לי חועל פוזאת 

 . החוק רים על פי הל ספה ומנ אשר הינו עוסק מורש  מציע .ב

 מציע שרכש את מסמכי המכרז. .ג

 

 

 

 תקופת החוזה /גמר ביצוע העבודה .4

לת  כאמור בצו התחלת עבודה וטבכרז/החוזה הוא  פי המ  דה עלהעבו  המועד לגמר ביצוע  

 . להתקשרות בחוזהי עיקרי והוא מהווה תנא   1נתונים עיקריים למרכז מסמך א ריכוז
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 הגשת ההצעות         .6

 

וכשהיא   כנדרש,  ידו -על שמולאה  לאחר   בעותק אחד תוגש   המציע הצעת  6.1 

  . ר המכרז בלבדליה מצוין מספעטפה שעבתוך מ ידי המציע-על ה ומחת 

 ובו כתב כמויות.  קובץכרז יקבל הקבלן  עם רכישת מסמכי המ                           

 .ויגשו חתום ידו וידפיסן -המוצעים על הקבלן ימלא בכתב כמויות את המחירים                           

   לאחר  alexk@karmiel.muni.ilהקובץ ישלח ע"י הקבלן למייל                            

 מנת להקל על בדיקת  . הקובץ נועד אך ורק על13.04.2021ות עד יחת ההצעפת                           

 ההצעה.  תתב כמויות שהוגש במעטפהינו כ הנוסח המחייב .צעהה ה                           
                             

 בכתב  ידו  -המוצעים עלהמחירים את על המציע לפרט   א. 6.2 

 לטופס ההצעה.ואת הסיכום להעביר לסכמם  ,הכמויות  

 ציע.ת המלויולהסרת ספק, מובהר כי המחיר כולל את כל ע ב.  

 ן כל מסמך ממסמכי המכרז,  לחתום על טופס ההצעה וכהמציע  על ג.  

 והמיועד לחתימת המציע.  

יוכנסו למעטפה מכרז בצירוף ה כל מסמכי ה    מסמכים המצוינים לעיל, 

 שהומצאה למציע.   
 

ומושלם של כל הפעילויות ההתחייבויות ללא   6.3  הצעת המחיר תכלול ביצוע מלא 

 פי מסמכי המכרז. -ע עלעל המציע לבצלל שן הכיוצא מ 
 

 .צעות במכרזת היום מהמועד האחרון להגש 90צעה תהא בתוקף לתקופה של הה 6.4 
 

הצעת המשתתף תהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה שיחתם בין הזוכה במכרז לבין   6.5

 העירייה.  

 

 : חתימות נדרשות      .66  

 את חותמתו. יצרףתו ויחתום תוך ציון שמו המלא וכתוב –יחיד  •

• ( שיתופית  אגודה  או  רשומה  מספר   –להלן:"תאגיד"(  חברה    יחתמו 

כדיהדרו   יהמינימאלהמנהלים   א  ש  ציון  לחייב  תוך  התאגיד  שמם ת 

ה חותמת  את  ויצרפו  התאגיד  כתובת  תצורף המלא,  כן,  כמו  תאגיד. 

 ת החתימה בשם התאגיד והוכחה על רישום התאגיד.וכהוכחה על ז

 

 סמכים  לעיל, כל המ 5נדרשים בסעיף  ם הבנוסף למסמכי פוריצו להצעה .76

 ה. המצורפת למכרז ז עטפת המכרזך מבתו  6.13-6.1שים בסעיף הנדר               

 

ק את הפרטים שנמסרו על ידו ולקבל  המציע מאשר בהגשת הצעתו לעירייה לבדו 6.8

 .חוות דעת מהגורמים אשר לקחו חלק בפרויקטים שבוצעו על ידו
 

 ף כנדרש    בסיווג ובעניותו קבלן רשום להצעתו אישור בדבר ה לצרף מציע על ה        6.9   

 לעיל. א'  5בסעיף                   
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 להצעתו אישור בדבר היותו עוסק מורשה. לצרףעל המציע      6.10

 

   ל גופים ציבוריים )אכיפת ניהו עסקאותלפי חוק עדכני אישור  לצרף על המציע     6.11

 פי החוק הנ"ל.וכן תצהיר ל -1976התשל"ו  נות(חשבו            

 

 ודת התאגדות של החברה אצל רשם  תו תעלהצע יצרף"מ, מציע שהוא חברה בע     26.1        

 החברות וכן אישור עו"ד או רו"ח בדבר המוסמכים לחייב בחתימתם את החברה.                      

 

 כי המכרזלה של רכישת מסמבק תק הע יצרףהמציע     6.13

 

 יהרשאית לפסלה. העיר עיריה תהא ה  –ם הנדרשים יה האישורהצעה שלא יצורפו אלי

 ת מסמכים.לדרוש השלמ תהא רשאית 

 

 ערבות למכרז  .7

נפרדת  להצעתו    יצרףהמציע   .א בנקאית  במעטפה  כדין  אוטונומית  ערבות  חתומה 

 .בישראל  נוסח מקובל בבנק מוכרלפי  

 :התנאים הבאים בכלמוד הערבות תע  

מכרז מסמך  ריכוז נתונים עיקריים ל  בלתבטהסך המצוין  הערבות תהא על   .1

 . 1א

 דד כלשהו! ה למתהא צמוד הערבות לא  .2

עד  ה .3 בתוקפה  תעמוד  המצוין  ערבות  עיקריים    בטבלתליום  נתונים  ריכוז 

 . 1במכרז מסמך א

להאריך    .4 פי דרישת העירייה, מתחייב המציע  ועל    ה של תוקפבמידת הצורך 

 יום נוספים. 90עד   נוספת  פהקו לת    הערבות

לאחר    ים מי  10תוך    ילוטעל פי תנאיה לח ת וניתנת  לתי מותניתהיה ב הערבות  .   5

 של העירייה. צדדית -פניה חד

הוראות   ב.  זהללמסמך  הערבות  ,משתתפים  לנוסח  דוגמא     . ה'מסמך    -מצורפת 

מח לא  אך  לדוגמא  בנוסח  להיעזר  רשאים  להויביהמציעים  שם  לנוסח  לו.  יצמד 

ערב  חובה להגיש  בנוסח  על המציעים  בנקאית  ב  מקובל ות  מושל  בישראל  נק  כר 

במ הד   דויקהעונה  כל  המעל  )סעיף  רישות   זה  בסעיף  להוראות    7פורטות 

 למשתתפים( 

מי        .ג עם  חוזה  שיחתם  לאחר  נתקבלה  לא  שהצעתם  למציעים  תוחזר  הערבות 

 כזוכה.  העירייה שיקבע ע"י

תצורף     .ד שלא  ע   הצעה  הדררבותאליה  כל  על  העונה   לעיל  ,  המפורטות   –ישות 

 . דון כללולא ת תיפסל
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י   ערבותתוקף   ה. בה ההצעה  להארכה  ניתן  ו היה  העירייה  של ראש  בכתב  או  /ודעה 

הסכמה   בקבלת  צורך  ללא  לבנק,  צדדי  חד  באופן  מטעמם  מי  או  העירייה  גזבר 

 . לעיל 3א'   7 הנקוב בסעיף היוםים מ( ימים נוספ 90הנערב, לתקופה של )

 האתר, סביבתו ותנאי העבודההכרת .        8

הגישה    הגשת הצעתו, להכיר היטב את דרכי  ר העבודה לפניעל המציע לסייר באת  א. 

 לאתר, את תנאיו של האתר, את סביבתו וכן את תנאי העבודה. 

 המכרז. מכי על המציע ללמוד להכיר ולהבין על בוריים את כל מס    ב. 

 

 יע ת המצהצהרו .9

ו .א המציע  של  הצעתו  כאישורהגשת  כמוה  במכרז  פרטי    השתתפותו  שכל  וכהצהרה 

החוזהומ  המכרז ונ  סמכי  הידידועים  כל  את  לו  יש  כי  לו,  הניסיון,  הירים  ע, 

המומחיות והמיומנות בביצוע העבודות, כי הינו בעל כח האדם המתאים, היכולת  

שוא  א לבצע את העבודות נמכל בחינה שהיגל  מסו  וכי הואהפיננסית, המשאבים  

במסמכי    -המכרז   כמפורט  במ  המכרזהכל  השירותים  ביצוע  לואם  לרבות 

התחייבויותיבוכי    ובמועדם, ביצוע  במיומנות    ומסגרת  יפעל  הוא  ההסכם  לפי 

חומרים,   אדם,  בכח  שימוש  תוך  וביעילות,  בחריצות  גבוהה,  מקצועית  וברמה 

וך שמירה  איכות ובטיב מעולים ת אחר, ברמה ב  מצעיכל אכלים, ציוד, מכונות ו

 זה.  מכרז  אותמוד בדרישות כל תקן והור על הוראות כל דין והקפדה לע

בשטח, בחן את המיקום המיועד לביצוע העבודות ובדק  המציע מצהיר כי ביקר   ב.

מילוי לצורך  השטח  תנאי  ההסכם.  את  עפ"י    ,מצהיר  מציעה  ההתחייבויות 

כיומסכי  מתחייב אתר  ה   ם  את  בדק  על    ,הבניהוא  הקיימים  כל  הבניין/נים 

ו הסובבות  ויות בתוכו ואאת המערכות המצוי הגישה  מערכותיהם, את דרכי ותנא 

 ות כל הגורמים הללו על אופן ומהלך עבודתו. אותו והתחשב בהפרע 

     בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו מפרטי המכרז או אי הכרת כל טענה   ג.

 הגשת הצעת המציע. ל לאחר לא תתקב  -באתר    יםנאהת

הכ ד.   בכתב  כלשהו  סעיף  מלוי  כהאי  כמוהו  והמחירים  כצהרמויות  ואישור  י  ה 

 לל במחירי יתר הסעיפים. מחירו נכ

יבצע את העבודה בלוח הזמנים הנדרש ממנו ,תוך קיצור מקסימאלי של    זוכה ה ה.

 תקופת הביצוע ושל אי הנוחות לסביבה.  

 ל או מי מטעמו. ים ע"י המנהטרם יאושר לוח הזמניתחיל בביצוע בא ל  כהזוה ו.

      רישת דיוד, מאזור לאזור עקב ברת צוותים וצשנקבע מראש והע ר העבודה שינוי סד ז.

המנהל ו/או מי מטעמו עקב היתקלות במכשול או הפרעה כלשהי לא יהווה עילה   

 לתביעה כספית כלשהיא. 

מטעמו ח. מי  ו/או  ברשא  המנהל  לשנוי,  עת,  המצוינות    תכל  העבודה  עדיפויות  את 

ת כלשהם  דה ו/או תביעושינוי במחירי היחי  ללא   וזאת  זוכהבלוח הזמנים של ה 

 לתשלום נוסף.  

      לקחת בחשבון כי חלק מן העבודות המפורטות בכתב הכמויות יתבצעו  מציעעל ה ט.

חלטת המנהל  פי הח ולבקטעים קטנים ומפוזרים בהתאם לתוכניות, למצב בשט 

 או מי מטעמו. /ו
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מצהיר   י. בהס המציע  הוראה  כל  כי  לו  ידוע  אכי  לקבלן  המתירה  המכרז  ו  כם 

לאות מחייבת    כי  ו  הקובעת  ו/או  העבודה  לביצוע  שלישי  צד  בשרותי  היעזר 

את    תשחרר  לא  המזמין,  של  אישורו  את  דורשת  כאמור  שלישי  צד  של  שירותיו 

ואחרי  ממחויבויותיו  כ המלא ותו  הקבלן  והבלעדית  למעשיהם  לפי  ה  העירייה 

ול  ומחדליהם  כאמור  שלישיים  צדדים  שלשל  המלא  הוראו  ביצוען  הסכם  כל  ת 

 ספחיו. על נ המכרז 

 

 שינויים הסתייגויות ותיקונים .10

למחוק   א. למציע  לתקן  ו/אסור  לשנות  ו/או  דבר  או  להשמיט  ו/או  להוסיף  ו/או 

 . מכרזמסמכי המ

רש ב. תהא  שינ לראו אית  העירייה  בכל  תוספתיקון    ,יקהמח   וי,ת  או  השמטה  ת  , 

 ציע מתנאי המכרז. מהאסורה של  משום הסתייגות 

ע  עןלמ ג. ספק,  בהסר  לחתום  המציע  הביטוחשולי  ל  שינוי    נספח  עריכת  ללא 

בשלב הגשת ההצעות למכרז אין צורך להחתים את המבטח של    כלשהו על גביו.

הביטוח   המציע אישור  ה  על  על  הדרישבילהע  מציעאולם  את  הביטוחיר  ות  ות 

ל  . כ כנדרש במידה ויזכה במכרזולאשר כי ביכולתו להתחייב  לגורם המבטח אותו

 א. להלן.  11עת העירייה על פי הנוהל המפורט בסעיף תובא לידי הסתייגות

ע"י   .ד ההצעה  תתוקן  חשבונית,  טעות  בה  התגלתה  ההצעה  בדיקת  בשעת  אם 

אי התאמה נתגלתה  בה   וקןתת  ,העירייה.  על  אי ההתאמה  ההנחה סתמך  ,  אחוז 

את   טעותויראו  שכל  הסכים  כאילו  בהצעתו    המציע  שתתגלה  קן  תתוחשבונית 

 עיל. כאמור ל

כמי שמוכן לספקה/לבצעה   .ה יראו את המציע  יחידה  ננקב מחיר  בכל מקום שלא 

 ללא כל תמורה. 

 

 הבהרת מסמכי החוזה  .11

 

בטבלת ריכוז  ין הבהרות כמצו בקשתון לכמועד אחר מהמועד שנקבע לא יאוחר  א.

תב למנהל במייל  ע בכהמצי, יודיע  1מסמך אלמכרז  נתונים עיקריים

alexk@karmiel.muni.il  ,התאמות או חוסר    אי על כל סתירות, שגיאות

למובנו של סעיף    שמצא במסמכי החוזה, ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר בהירות

 החוזה.   ע לעבודות נשואהחוזה או הנוג  כיבמסמהכלול  כלשהו ןעניי או פרט או 

המצ ב. לע מסר  כאמור  במכתב  הודעה  היע  לו  ימסור  בכ תשוב  מנהליל,   .תבות 

 להצעתו כחלק בלתי נפרד הימנה את סיכום סיור הקבלנים   יע יצרף המצ ג. 

 .  כשהם חתומים על ידו, ההבהרה  /לשאלות  והתשובות               

ש   המנהל  ד. עותק  והתשובו    כל  לימסור  שנמסרו  השאלות  העירייה  ת  ידי  על 

י  כחלק בלת  יהם,ויחתום בשול  יצרפם  מציע  , וכללכל המציעים במכרז  למציעים,

 הצעתו. נפרד מ
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המציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שנתנו על ידי נציגי   ה.

והן צור  העירייה ו הצעתפו לאלא אם התשובות ניתנו בכתב, כאמור בסעיף זה, 

 נפרד ממנה. כחלק בלתי 

 

 וש העירייה רכ -מסמכי החוזה  .12

 

זכויות הבעלים, זכויות  י,  דוקניינה הבלעשל העירייה    הינם רכושה  מסמכי החוזה .א

לעיריית   שייכות  שהוא,  וסוג  מין  מכל  האחרות  הזכויות  וכל    כרמיאל היוצרים 

נמסר נתונתמורת  למציעים    ותוהם  ריכוז  בטובלת  שנקבע  ע הסך  ים  יקרי ים 

מסמ אלמכרז  כ  1ך  לעירייה,  הצעות  הגשת  לשום למטרת  ולא  זה,  במכרז    אמור 

מסמכי   מקבל  אחרת.  יעתימטרה  לא  ישהחוזה  ולא  אותם  אלא  ק  בהם  תמש 

למטרת הגשת הצעתו, ויחזירם לעירייה לא יאוחר מאשר המועד האחרון להגשת  

 אם לאו.  ןובי רייהלהלן, וזאת בין שהגיש הצעה לעי  16כאמור בסעיף  -ההצעות  

רז  י המכמסמכ   רכישתק מציעים אשר  ר בזאת כי רשאים להשתתף במכרז רבהמו .ב

 . על שמםבוצעה   מהעירייה

 karmiel.muni.il באתר האינטרנט העירוני בכתובת:במסמכי המכרז  לעייןניתן   .ג

המציע מצהיר כי הצעתו גלויה וכי במידה ותהיינה פניות של מציעים אחרים לראות   .ד

את הצעתו, לאחר מראש לראות   לכך, והוא נותן רשות ו כל התנגדותין לו, א את הצעת

 ים.  טה סופית  של ועדת המכרזקבלת החל

 

 העירייה  טותהחל .13

 

ממנה.   .א חלק  או  כולה  ההצעה  את  לקבל  הזכות  את  לעצמה   שומרת   העירייה 

  בפער בלתי סביר   העירייה רשאית, ללא כל נימוק נוסף, לפסול כל הצעה שתהיה 

 ים. גש לועדת המכרז המכרז, אשר יו  דןמאומ

 . לה ביותר או הצעה כלשהיאחייבת לקבל את ההצעה הזו אין העירייה מת .ב

שתוגשנה .ג בין  כשרות  הצעות    ככל  הגרלה  לערוך  העירייה  באפשרות  זהות, 

 . הזהותוההצעות הכשרות  

או   .ד המכרז/החוזה  נשוא  העבודה  כל  את  לביצוע  למסור  רשאית  תהא  העירייה 

 . עיניההכל לפי ראות   - מנה יה  חלק

ו/א ה. לחלק  רשאית  העבודה  העירייה  ביצוע  את  לפצל  קבלניםו  מספר  פי  בין  על   ,

 לעדי.תה הב שיקול דע

העבוד  ו. היקף  מחירי    ההופחת  ישונו  לא  שונים,  קבלנים  בין  העבודה  חולקה  או 

 לפרטיהם בגלל השינוי או הפיצול.  מציע ההצעה של ה

ובכושרו לבצע את העבודות    ע ולתו של המציביכ  תחשבהעירייה תהא רשאית לה ז.

 במכרז.  עולה, ובמועדים המפורטיםבטיב מ

ם אחרים אם  ה אשר תוגש בתיאום עם משתתפיתפסול כל הצע  ועדת המכרזים .ח

 יוכח לכאורה קשר כזה ו/או אם הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז.
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רז ו/או  המשתתפים במכמכל  רוש  העירייה ו/או ועדת המכרזים תהא רשאית לד .ט

מ השלמת  מחלקם  ו/או  איסמכים  ו/או  המלצות  ו/או  פרטים  ידע  ו/או  שורים 

 שור לניסיונו ועמידתו בתנאי הסף. נוספות בכל הקו/או הבהרות   נוספים

העירייה שומרת לעצמה במפורש את הזכות לפי שיקול דעתה לבטל את המכרז   י. 

 לפרסם   אותו מועדלמועד אחר וב ועו ביצ בכל פרק זמן שהוא, או לדחות את  

 זכה או  יע על זכייתו, ולמציע שים לאחר שנמסרה הודעה למצכרז חדש וזאת גמ

 חר, לא תהיינה כל טענות או תביעות בקשר לכך, כלפי העירייה ו/או  ציע אלכל מ

 מי מטעמה. 

 רק חתימת העירייה על החוזה תהווה התקשרות מחייבת. יא. 

כך, לא תשמשנה כאישור    ציע עלדעה למבות הוע לרמצי החלטה על זכיית 

 ל כך. ע לא יהיה רשאי להסתמך עקשרות בחוזה עימו, והמצילהת 

יה תהיה רשאית הן לפני חתימת החוזה והן בתקופת החוזה, להקטין את  ירי הע יב. 

 היקף החוזה  ו/או ולהוציא לפועל רק חלק ממנו לפי שיקול דעתה המוחלט.   

ר  ביצוע החוזה ו/או להתקש את תחילת אית לדחות רש רייההעי כן תהיה-כמו 

 זה.לביצוע רק חלק מן החו 

טענות  ציע שיזכה או לכל משתתף במכרז, לא תהיינה למ  בקרות האמור לעיל,  

 כלשהן כלפי העירייה או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק.   

ע  חרת ולמציכל סיבה אמ או  ית יבקצת  המסיב העירייה רשאית לבטל את המכרז יג.   

י ההצעה  ההצעות יתברר כאם לאחר בחינת  בגין זה.לא תהיה עילה לתביעה  

העירייה רשאית , לפי שיקול דעתה    , תהיהמהתקציב המאושר המתאימה גבוהה 

עד להיקף  של החוזה היקפו  הבלעדי, לבצע חלק מהעבודות ו/או לצמצם את 

והכל בהתאם    וא המכרזאת העבודות נש   ללצע כהתקציבי המתאים או אף לא לב 

 ו לכל  ולמציע שיזכה א ות המכרזלתקציב המאושר ולתוצא ה,למהות העבוד  

 .רז לא תהיינה טענות כלשהן כלפי העירייהחר במכ מציע א

אף אם ייחתם חוזה, בעקבות המכרז עם הזוכה במכרז, תהא העירייה רשאית   

 ע בשלבים  לבצשבחוזה ו/או  דות העבודעתה הבלעדי, לבצע חלק מ  לפי שיקול 

  ם או אף לא לבצע כלל הכלעד להיקף התקציבי המתאי  ןו/או לצמצם את היקפ

 ולמציע שיזכה או לכל    העירייה בנושא מדיניותב המאושר ול בהתאם לתקצי 

 .מציע אחר לא תהיינה טענות כלשהן כלפי העירייה

קש כי  מכרז זכאי לבכה ב הזו טלו תוצאות המכרז ע"י העירייה, לא יהא ואם יב יד.

יצוע העבודה והחלטת  שיהיו בידיה התקציבים לבעמו בעתיד כ העירייה תתקשר 

 הנה סופית ולא ניתן לערער עליה בכל דרך.  המכרז  ה על ביטולרייהעי 

למציע, ו/או למי מטעמו, לא תהיינה כל טענות, דרישות ו/או תביעות מכל סוג   

 רייה בזכותה זאת. העי ימוששהעירייה בשל  שהוא כלפי 

 ל. אשר את הסכמתו לאמור לעי, מבעצם הגשת הצעתו למכרז המציע 
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 במכרז  חובת הזוכה .14

  -יהא עליו לחתום על החוזה על כל מסמכיו  "הזוכה"( -)להלן במכרז  המציע זכה א.

העירייה   ידי  על  שיעשו  לשינויים  ו/או  למחיקות  לעירייה    -בכפוף  ולהחזירו 

לזוכה בדב ם מימי  7   , תוךכדיןום   כשהוא חת  ר זכייתו  תאריך הודעת העירייה 

 .במכרז

ור בס"ק א' לעיל את הערבות  אמכ  המכרזמסירת  מציא לעירייה עם  זוכה להעל ה ב.

 (.ט' )מסמך   הבנקאית לביצוע

תוך   ג. זמנים  לוח  הזוכה למפקח  ימסור  בצו התחלת    10כן  הנקוב  ימים מהמועד 

בוע ימים,  מחולק לפרקי זמן של שורט ויסודי,  ת מפלהיו עבודה. על לוח הזמנים  

התו של  הביצוע  שלבי  פרוט  קבלני  ך  של  פרטיהם  הסדרים עבודה,    המשנה, 

לכלול אותו    –ע העבודה  ושיטות לביצו וכל פרט אחר שנהוג  על חלקיה השונים 

 בלוח זמנים ו/או שהמפקח ידרוש הכללתו בלוח הזמנים.

עם חתימת   ד. הזוכה  ימסור  איהחוז כן  "קיוםה  על  ע"י    ביטוחי  שור  חתום  קבלן" 

 (.יא'נספח    -הביטוחבהתאם להוראות נספח ) ח.חברת ביטו

  ד' כולם או חלקם, -אמורים בסעיפים קטנים א'אחר התנאים ה  לא ימלא הזוכה ה.

המצורפת   הערבות  את  ולחלט  במכרז  זכייתו  את  לבטל  רשאית  העירייה  תהא 

 . לעיל 7להצעת המציע, כאמור בסעיף 

מרהערבוסכום           ו. ומוסכם  קבוע  פיצוי  ישמש  ההתחייבת  קיום  אי  עקב  ויות  אש, 

המצי  עצמו  על  הצעשנוטל  הגשת  עם  בחי ע  למכרז.  הבנקאית  תו  הערבות  לוט 

כאמור לעיל, לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה כנגד  

 כרז. גשת הצעתו למעם הציע  הזוכה עקב הפרת ההתחייבויות שנטל על עצמו המ

וההצעה למכרז זה יחולו  רוכה בהכנת מסמכי המכרז  וג ומין הכ סכל הוצאה מכל   .ז

 לו. ז ולא יוחזרו ל המשתתף במכרע

 

 סיור קבלנים   .        15 

במועד שנקבע בטבלת ריכוז נתונים עיקריים למכרז מסמך  סיור קבלנים יתקיים      15.1              

 . ריאות יש לאשר הגעה לסיור קבלניםבוהנחיות משרד הי  דכונלאור ע. 1א

   .ל נציג העירייהחילת הסיור אצמשתתפי הסיור יירשמו בת    15.2              

                           

 הגשת הצעות, מועדים .61

 

 לעיל.  6כמפורט בסעיף   במעטפה הצעה גיש את העל המציע לה  א.

שהופצו למציעים עד למועד הגשת  , עדכוניםאו ם ו/קוניאת המסמכים, לרבות תי ב.

ירת  זכמ (04-9085521)טל.   למירב שלג בלבד  יתדנבמסירה י יש למסור רז, המכ

במעטפה כאמור   100בשד' קק"ל  כרמיאלבעיריית   302ראש העיר חדר סגנית מ"מ 

 . שתכניסה לתיבת המכרזים  ,מספר המכרז ועליה מצוין לעיל  

האחרון   ג. ההלהגשהמועד  כמצעות  ת  לההינו  א'  לן  פורט  בטבלת    1-במסמך 

 הריכוז.

       ____________ ________ 
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 ע צי המה וחותמת ימחת            

 

 

 ' 1מסמך א

 

 * נתונים עיקריים למכרז/ לחוזה  -טבלת ריכוז 

 

 

 

 8/2021 מס' מכרז/חוזה 

 

 - מקווה גבעת רם    משך ביצוע 

   - ומעון יום גן ילדים                 

   -  בית כנסת                               

 חודשים  8

 חודשים  12

 חודשים  15

 סיווג מקצועי בענף 

 

אמוע לבקשוד  ת  חרון 

 הבהרה  

 

 

    מועד סיור קבלנים

 א'  5כמפורט בסעיף 

 

 

01.04.2021 

 

 

15.03.2021 

 

 בגין איחור  פיצוי 

 )לכל יום איחור( 

 

  

 ש"ח 5,000

 

 

 

להגשת   מועד     אחרון 

 הצעות 

 

 11.04.2021תאריך:  

 09:00שעה : מ

 13:00עד שעה : 

 ערבות לביצוע 

 

 

 החוזה  יקף מה  5%

 

 

 

 

 

 סך של    : רזערבות למכ

 ף עד וק בת

 ש"ח   300,000.00 

 11.07.2021 

 משך תקופת הבדק 

 

 

 ערבות לתקופת הבדק 

 כמפורט בחוזה 

 

 

 יצוע מערך ערבות ב 50%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       _____________________ 

 המציע חתימה וחותמת             

  בין אם מולאו במסמך   רז,קובעים לצורך המכנם הנתונים ההי ז  * הנתונים המופיעים לעיל בטבלת הריכו

 ו כלל. ם לא מולאנים אחרים ובין אממסמכי המכרז נתו

  סתירה בין הנתונים המופיעים בטבלת הריכוז לבין הנתונים המופיעים במסמך ממסמכירה של  בכל מק

 ת הריכוז שלעיל.המכרז, יקבע האמור בטבל 
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 מסמך ב'

 

 

 

 

 לכבוד 

 כרמיאל עיריית 

 

 ,א.נ.

                                                     8/2021מס' )למחוק המיותר(  פומביזוטא/מכרז         הנדון: 

גבעת רם  ב והגן ילדים, בית כנסת, מעון יום ברמת נבון ומקו  לביצוע

 אל כרמי

 

המכר .1 מסמכי  את  בעיון  קראתי  הח"מ  התנאיאני  לרבות  המפז,  הכלליים,  הכללי,  ם  רט 

הטכני  ה וכהממפרט  הכמויות,  כתב  ואת  הנוגעים  יוחד  ובשרטוטים  בתכניות  עיינתי  ן 

 על כל נספחיו.  שבנדוןמכרז האת  -כולם יחד  -למכרז הנדון והעתידים להוות 

 

 ר העבודה. אתב אני הח"מ בקרתי .2

 

 

 אני מצהיר בזאת כי: .4

הנ א. הידע,  בעל  והמויהנני  הדריומחסיון  לבת  העושים  נשוא  יצוע  בודות 

 המכרז/החוזה. 

 

בכוחי  ברשותי ב. יש  או  המתקנ  ,להשיג,  הציוד,  כל  ואת  החומרים  האדם  ים,  כח 

ה את  לבצע  מנת  על  לדרישות  הדרושים  בהתאם  המכרז/החוזה  נשוא  עבודה 

ג'   במסמך  המפורטים  ובמועדים  החוזה,  שבמסמכי   החוזה.   -ולתנאים 

 

ו/או ההתחי א  נה שהיא לבצעחי ב  הנני מסוגל, מכל  ג. על פי  ת כל הדרישות  יבויות 

 . האות המכרז/החוז הור

 

על ד. המוצעת  בסיי-התמורה  כמפורט  כ די  לביצוע  בתמורה  הכמויות  כתב  ל  כום 

 התחייבויותיי שבמכרז הינה סך של ____________ ₪ )במילים: _________ 

 ______________ ₪( בצירוף מע"מ.  

 

 הצעת הקבלןהצהרת ו

ה .3 החוזה  מסמכי  כל  את  הבנתי  כי  מצהיר  לעיל,  הנני  העבודהמפורטים  אתר  טיב  וכי   ,

הגישהקרקע תנאי  האחרה  ,  הגורמים  כל  וכן  ידועים  אליו  העבודה  על  המשפיעים  ים 

 ומוכרים לי וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי. 
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הכ  .ה בהצעתי לילוהמחירים  כפם  שנ,  סופיים י  הינם  הכמויות  בכתב  ידי  על    רשמו 

את   כוללים  ההוצאות  והם  מיוחדות  בי   -כל  כלליו ן  וסוג ת,  ובין  מין    מכל 

המכרז/החוזה   נשוא  העבודה  בביצוע  המכרז/החוזה    -הכרוכות  תנאי  פי  על 

 לרבות רווח הקבלן. 

 

מתחייבת   .ו אינה  העירייה  כי  לי  אידוע  הצעתי  את  וה הצו  לקבל  כלשהי    א יעה 

 רשאית לבצע רק חלק מהעבודות. 

 

בהתאם לכל תנאי  רז  ה נשוא המכע את העבוד הנני מתחייב לבצה במכרז הנדון,  אם אזכ .5

ול  להצעתי,  המכרז  שמצורף  הכמויות  בכתב  שרשמתי  המחירים  לפי  החוזה,  מסמכי 

 ולשביעות רצונה המלאה של העירייה, וזאת תוך התקופה הקבועה בחוזה. 

 

  7תוך  טות להלן, וזאת  ב לבצע את כל הפעולות המפורל, הריני מתחייאם הצעתי תתקב  .6

 במכרז: בדבר זכייתי  ימים מתאריך הודעתכם

  לחתום על כל מסמכי המכרז/החוזה, ולהחזיר את החוזה לעירייה כשהוא חתום  א.

לרבות  כדין החוזה  מסמכי  כל  על  כחתימה  כמוה  אלו  מסמכים  על  חתימתי   .

ה והשליכל המפרט  התכנית  מסמך  ,  וכל  נפרדרטוטים  בלתי  חלק  שיהווה    אחר 

 ממכרז/חוזה זה. 

בנקא  ב. ערבות  לכם  להבט להמציא  חתומה  החוזה  ית  תנאי  קיום    ל והכו  -חת 

 כמפורט בתנאים הכלליים. 

 זמנים כאמור בתנאי המכרז/החוזה.-להמציא למפקח לוח  ג.

 יטוח. ב  רתלהמציא אישור על קיום ביטוח קבלן חתום ע"י חב ד.

 

כולן או  לעיל    6ת בסעיף  הפעולות המנויו  יר בזאת, כי ידוע לי, שאם לא אבצע את י מצהאנ .7

אאבד  מק והעיראת  צתן,  העבודה  לקבל  הערבות  זכותי  את  לחלט  רשאית  תהא  ייה 

בכל   לפגוע  כדי  יהא  לא  הערבות  שבחילוט  לי,  ידוע  כן  זו.  להצעתי  שמצורפת  הבנקאית 

ת שאני נוטל על עצמי עם  הפרת ההתחייבויו   העירייה עקב  ותרש זכות או סעד שיעמדו ל

 . גשת הצעתי למכרזה

 

להתחיל   .8 מתחייב  העבודו הנני  התחלבביצוע  לצו  בהתאם  ממני,  שידרש  בתאריך  ת  ת 

 העבודה שינתן לי על ידי העירייה. 

 

 אתכמפורט בתנאי החוזה, וז  -הנני מתחייב למסור לעירייה ערבות בנקאית לתקופת בדק   .9

הערבות    ייה מותנית במתן ת תעודות גמר ממהנדס העירות. ידוע לי שקבלם סיום העבוד ע

 לעיל. האמורה  
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יום מהמועד האחרון להגשת   90הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של   .11

 הצעות למכרז.

 

ה  תדרוש  שהעירייה  לתקו  כתארבמידה  נוס הערבות  של  פה  הצעתי    -יום    90פת  תהיה 

 ימים נוספים בהתאם.  90זו בתוקף למשך והצהרתי 

 

   –כמפורט בכתב  הכמויות  סכום התמורת  י לבצע את העבודהקבל על עצמ י מהננ  .12

 )כתב כמויות ומחירים(.  מסמך ז'.       

 

 

 רב,  בכבוד

 

 

 __________________ 

 

 מציעוחותמת ה חתימה                                                                                                     

 

 

 _____________________ ______:__________ (נא לציין שם מלא)יע שם המצ

 

 ________________ _______ מספר ת.ז./ח.פ.:________________________ 

 

 ______ __________ ____________________ __כתובת:_________________ 

 

 _____ ________________________________________טלפון:__________

 

 __________ _________________________________________נייד: טלפון 

 

 __________ ___________________________________פקסימיליה:______

 

 ____________________ __________________________תאריך:_________

ז כפופה לתקציב מאושר ולפיכך אם יתברר כי התקציב לא אושר או כי  בודה נשוא המכרידוע לי כי הע .10

העירייה מן  ת דעהתקציב בוטל, כולו או חלקו, או שההצעות שהוגשו למכרז חורגות בשיעור מהותי ל

א  ולא תה בכל שלב שהואהמכרז רשאית לבטל את    צוע העבודה, תהיה העירייהתקציב המאושר לביה

 יצוי כלשהו. ציעים עילת תביעה לפאחד מהמלאף 
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 מסמך ג'

 

 

 

 ___________________________( )ת.ב.ר מס'                                                      

                                                

 2021_שנת __שנערך ונחתם ביום ____ לחודש __ 

 

 כרמיאל עיריית  :בין

 , כרמיאל 100משד' קק"ל 

 ( "העירייה" -הלן  )ל

 מצד אחד     

 __ ___________________________ לבין:

 

                                       __ ___________ _______________ _ 

                                     

 __ __ .______________מס' ת.ז./ח.פ

 

 ______ _________________ כתובת 

 

 ___________________ _____ ____ 

 

 _ __________________  ה:מילי פקסי

 

 ____________________ ___ טלפון:

 

 "(הקבלן" -)להלן  

 מצד שני     

  הואיל 

 

 __ _______________ לביצוע עבודות מס' ________  פרסמה מכרז  והעירייה                           

 

 תף במכרז וזכה בו;ן השתוהקבל  והואיל

 

 -כלהלן:סכם בין הצדדים אי לכך הותנה והו

 

 מבוא .1

 

 . חלק בלתי נפרד הימנו מהווה חוזה זההמבוא ל 

 

 ........... ר ........... /חוזה מספ
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 משמעות מונחים  .2

 

 .:המשמעות הבאהלמונחים בחוזה זה תהא  

בהת  -"הקבלן"   א. העבודה  ביצוע  את  עצמו  על  המקבל  המשפטי  הגוף  או    אם האדם 

ונספחיול של  חוזה  נציגיו  הח  לרבות  בגוף  כמוגדר  ונספחיו    וזההקבלן 

 תב של העירייה.בכ ית ובהסכמהו בדרך חוקל מי שיבוא תחתי ו/או כ 

 החוזה שתואם כללים אלה נספחים אליו.  –" החוזהב.    "

אגף  הנדסה    מינהל ראש    –"המנהל"      ג. ראש  העירייה    שפ"ע ו/או  מהנדס  ו/או 

מחל  בדבל  י הסטטוטור מנהל  באגו/או  מקצועי  שוא  נ  שהפרויקט  ףקה 

 ם אחריותו. העבודה בתחו

 חו שמונה על ידו. ה ו/או בא כומהנדס העיריי -המהנדס"/"מהנדס העירייה" " ד.

 האדם שיתמנה מזמן לזמן ע"י מהנדס העירייה לפקח על    -"המפקח"     ה.

 חלק הימנה. העבודה או  ביצוע                          

 לחוזה. המבנה, המתקן או העבודה שיש לבצע בהתאם  -"העבודה"      .ז

ב   -ודה"  העב  "אתר .   ח אשר  מתחהםהמקרקעין  דרכם,  מעליה,  או  תבוצעתם    ם 

של   לרשותו  שיעמדו  אחרים  מקרקעין  כל  העבודה,לרבות 

 הקבלן לצורך החוזה. 

   ויינהתכניות המהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה, לרבות כל ש  -"תכניות"  ט.

כז   שאושר  תכנית  תו  כל  וכן  העירייה,  מהנדס  ע"י  אחרת בכתב             כנית 

 ייה. "י מהנדס העירשתאושר מזמן לזמן ע  
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 הוראות  כלליות –פרק א' 
 מהות החוזה  .3

 העירייה מוסרת לקבלן, והקבלן מקבל על עצמו, תמורת הסכום המפורט בסעיף   א.

 ________ _________________-ות נשוא המכרז לכל העבוד לבצע את   להלן, 6             

 "(.העבודה" -)להלן _______________________ _________________              

להוראות,   ב. ובהתאם  נספחיו,  על  זה  חוזה  הוראות  פי  על  יעשה  העבודה  ביצוע 

בין העירייה,  מהנדס  ידי  על  שינתנו  ולבאורים  ותח ב  להנחיות  העבודה  בין  ילת 

 מעת לעת. 

בטי ג. העבודה  את  יבצע  מעוליהקבלן  ובאיכות  רצוןב  לשביעות  ו  ם,  הכל  העירייה 

 . הוראות כלליות' אורט בפרק למפ בהתאם 

 

 נספחים לחוזה  .4

 המסמכים המפורטים מטה כלולים בחוזה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו. 

 נוסח ערבות בנקאית לביצוע.  ח'מסמך  א.

 לטיב.  ות בנקאיתנוסח ערב ט' מךמס ב.

 . 'זמסמך  – נספח הביטוח ג. 

 צורף(.)לא מ -שרדית ת הועדה הבין מכללי בהוצא מפרט טכני .ד

 .'ה ך  מסמ -התנאים המיוחדים לביצוע  מפרט טכני מיוחד ו .ה

 '. ומסמך  -כתב כמויות  .ו

 '. ימסמך   –תכניות רשימת ה .ז

 כל יתר מסמכי המכרז. ח. 

 

 זהתקופת החו  ע העבודה אוויצב תקופת .5

על    ה שינתן לובצו התחלת העבוד מועד שיהא נקוב  הקבלן יתחיל את העבודה ב  א.

 ייה. יה או על ידי מהנדס העיר ירי ידי הע

 

 

 לחלופין:      . 2 

ההסכם   א(    התחלת    קבעהנתקופת  ריכוז  ועבודה  בצו  בטבלת 

 .1ז מסמך אעיקריים למכר נתונים

העירייה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להאריך את תקופת   ב(  

 למשך תקופה/ תקופות נוספת/ נוספות. החוזה 

תנאי   ג(   המח   חוזהכל  בשינויים  יחולו  התקופה  ביויזה  על  ם 

 ת. המוארכ

 

 הקבלן מתחייב בזאת לבצע את העבודה, לסיימה ולמוסרה לידי העירייה       . 1 ב.

 התחלת העבודה. צוב פרק הזמן שנקבעתוך                         
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קוי של  , ולאחר ניל מהנדס העירייהלשביעות רצונו ש מסר במצב גמור  יהעבודה ת  ג.

 תרים שימצאו באתר העבודה.בודה מחומרים ומאדמה מיוהע אתר

 

הקבלן ימסור את לוח הזמנים המוצע על ידו לעירייה בתאום עם המפקח וזאת   ד.

 צו התחלת עבודה. מימים   15תוך 

 ס העירייה ייחשבקונים( ע"י מהנדח הזמנים לעיל כפי שיאושר )עם או בלי תילו               

 ה. ה זנפרד מחוז כחלק בלתי

 

 שכר הקבלן  .6

פי  בשלמותה ולשביעות רצונה המלא של העירייה  תמורת ביצוע כל העבודה   א. על 

 חוזה זה ונספחיו, תשלם העירייה לקבלן  

 ע"מ מ כולל   ___ש"ח ___ _________________ _____________סכום של:  

 __  ________________________________________ _______  במילים    

 ___ש"ח ________________________________סכום ללא מע"מ ____             

 ש"ח _______________________________מע"מ בשיעור _______ %               

כל סכום ו/או  ציוד, העבודה, רווח הקבלן וירי החומרים, הזה כולל את מח  וםסכ             

)ל   רות לביצועצאות אחרות הקשוהו   מע"מ לל  וכ "(,  שכר הקבלן"  -  הלן העבודה 

 אשר ישולם כחוק במועד ביצוע כל תשלום ותשלום. 

שכר הקבלן הסופי יקבע עפ"י מכפלת הכמויות בפועל במחירי היחידה והוא לא   ב.

לחוזה    75עד    71להלן, ובכפוף לאמור בסעיף    7בסעיף    בהתאם לאמור  לא א  ישונה 

 ל ידי מהנדס העירייה. ספות שיקבעו עין התשלום עבור עבודות נוילענ  זה

 

   לא תשולמנה התייקרויות -התייקרויות .7

 מוסכם במפורש כי שכר הקבלן לא ישונה כתוצאה מהתייקרויות בשכר עבודה,   

הובלה חומרים,  או  א   מחירי  מפיחות  חרו התייקרויות  כתוצאה  או  כלשהן,  ת 

שלומי  במיסים, או בתהעלאה או שינויים בהיטלים  י מדד המחירים,  שינויהשקל,  

כלשה סיבה אחרת  או מכל  וחובה אחרים  א'  להוראות ס"ק  ב'  -י, אלא בהתאם 

 לעיל ובדרך הקבועה בהם. 

 

 חשבונות חלקיים  .8

 

ל  .א להגיש  רשאי  יהא  מצטבריםקייחלת  חשבונו  מנהל הקבלן  כתב    ומפורטים  ם  לפי 

הקבלן  לעת.  מעת  לה  הכמויות  רשאי  יהא  מחשבוןלא  יותר  ח  גיש  בכל  ודש. אחד 

לות  חשבונ  עד  יוגשו  שבוצעה   -5חלקיים  לעבודה  ויתייחסו  קלנדרי  חודש  לכל 

 והושלמה בחודש החולף. 
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מ ב. ו/או  תוכניות  על  המתבססים  כמויות  חישובי  יצורפו  חלקי  חשבון  ת  דודילכל 

ו דיקת כל אחד מסעיהמאפשרים ב חישובים אלו לא  פי החשבון החלקי. במידה 

 קבלן  ח, יוחזר החשבון החלקי למפק את רצון ה ם לא תשביעיצורפו, או שרמת

ותאריך קבלתו בעירייה יהיה התאריך בו נתקבל החשבון החלקי בשנית בצרוף   

 החומר הנלווה.

 ת.המפקח דרש זא םא לכל חשבון חלקי יצורף ניתוח מחירים ג.

 דס. של המפקח והמהנ חשבונות חלקיים טעונים בדיקה ואישור ד.

מטעמו  לעירייה , המנהל האחראי או נציג  עותק מהחשבון  הקבלן ידאג להעביר   ה.

 יוודאו חתימת החשבון בחותמת "נתקבל" על ידי המפקח.

 . יום מיום שהתקבלו אצלו 15המפקח יבדוק את החשבונות החלקיים תוך  

בדיקת .ה לאחר  החלק   מיד  ו/אוהחשבונות  אישורם  המפקח,  ע"י  תיקונם,    יים 

למהנד  יועברו העירייה  החשבונות  יבדוק  ס  תוך  את  אשר  מיום   10החשבונות  יום 

 העברתם אליו ע"י המפקח. 

 

, להלן,  10-12אישור החשבונות החלקיים וביצועם של תשלומי הביניים כאמור בסעיפים   .9

הסכמת   משום  בהם  המפירהע אין  ו/או  המהייה  ו/או  נכלל  קח  שלא  מחיר  לאישור  נדס 

העבובחוז לטיב  או  לאיכה,  שנעשתה,  כמודה  או  החומותם  של  או    ריםתם  והציוד 

מחירים כלשהם שעליהם מבוססים תשלומי הביניים. המפקח ו/או מהנדס  לנכונותם של  

שרו ו/או  אות  העירייה רשאים לדרוש מהקבלן לבצע שינויים בעבודות שלגביהם החשבונו

 מוצרים.חומרים ו/או הציוד ו/או ה וש הימנו החלפת ה לדר

 

ע"ימ א. .10 שיוגש  חלקי  חשבון  הו  כל  לפי  מהנדס  הקבלן  ע"י  ויאושר  זה  חוזה  ראות 

עם  העיריי לקבלן  ששולמה  המקדמה  בגין  היחסי  החלק  את  העירייה  תנכה  ה, 

 חתימת חוזה זה, אם שולמה מקדמה. 

מ ב. סך    ,ה קרלמען הסר ספק, בכל  יעלה  ע"י העירייה  כל התשלומים  לא  ששולמו 

 חוזה זה.  מהתמורה על פי 90%סופי על י הגשת החשבון ה לקבלן לפנ 

 

 מועד תשלום –חשבונות חלקיים  .11

שוטף   של  זמן  בפרק  יתבצע  החלקיים  החשבונות  של  בפועל  מיום    יום,  80+  התשלום 

במשרדי  החשבון  לקבל  .כרמיאלעיריית    שהתקבל  כדי בונית  חשת  בכפוף  בטרםמס   ן 

 התשלום לקבלן. 

 

 ומועד תשלוםחשבון סופי      .12

ידי  החש א. על  יוגש  כל    30וך  ת  למנהלהקבלן  בון הסופי  ביצוע  ימים ממועד סיום 

 על נספחיו, ומסירתה לעירייה.  -העבודה על פי חוזה זה 

  למען הסר ספק מובהר בזאת כי הקבלן לא יהא רשאי להגיש חשבון סופי אלא 

ביצאחל לכך,  ר שהקבלן  נדרש  וההשלמות  ע, אם  כל התיקונים  נדרשו  את  אשר 

 . לחוזה 65ט בסעיף העבודה" כמפורהעירייה במהלך "קבלת ציגי ע"י נ
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אישור  .ב הקבלן  יצרף  הסופי  ידי    לחשבון  על  חשבון    העירייה  י נציגחתום  לשחרור 

 . לחוזה 1 פח, ובנוסח נס להלן ד'   66שות כאמור בסעיף  רהנושא את החתימות הנד

             חותמת     .ידו  על  שיתקבל  מיום  ימים  30  תוך  הסופי  החשבון   את  יבדוק  חהמפק .ג

שהוטבה"נתקבל במש "    לגבי   ראיה   תהווה   הסופי  החשבון  עלהמפקח  רדי  עה 

 . החשבון  נתקבל שבו  התאריך

  למנהל  החשבון יועבר  תיקונו  או/ו   אישור , המפקח י" ע הסופי   החשבון  בדיקת לאחר .ד

 .המפקח   י"ע  אליו העברתו מיום ימים  20  תוך נודקיב אשר

בסעיף .ה יחול     11  האמור  בדלעיל  לגבי  החשבגם  ואישור  ובלביקה  הסופי  ד  ון 

ימים מתום החודש שבו הומצא החשבון   80-לא יאוחר משהתשלום הסופי יבוצע  

 2017 –ובהתאם להוראות חוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז 

חשבון    םתנאי .ו העירייה  המצאת  םהינ  רוששאסופי  לתשלום  נציגי  כנדרש    אישור 

ספח  כנ  נוסח הנדרשתביעות" ב   חשבון סופי העדר חתימה על מסמך "וכן    66בסעיף  

 המצאת ערבות בדק.כן ולחוזה  2

 

 חשבונות שנמצאו לקויים    .31

 

ו/או לא קוים תנאי מהותי לקבלת   א.  הוגש חשבון שנמצא כי חסר בו פרט מהותי 

 ירוף פירוט הליקויים. ת החשבון בצזיר לקבלן אחת  יההעירי התשלום, 

התמורה    מועד ב.  מה יתשלום  יאוחר  לא  עסקי  10-א  המועד  ימי  מתום  האחרון  ם 

ועד שהקבלן  לתשלום החשבון כאשר התקופה שממו לקבלן  עד החזרת החשבון 

במניין   תבוא  לא  שפורטו,  הליקויים  תוקנו  שבו  מתוקן  חשבון  לעירייה  המציע 

אם להוראות חוק מוסר תשלומים לספקים,  בהת  והכלהחשבון,  ם  לוהימים לתש 

 . 2017 –תשע"ז 

  בגינם  ישולם  במחלוקת,   ויים נש  ינם אש  ימים סעיפים במידה ובחשבון האמור קי  ג. 

דלעיל ובכפוף להוראות בחוק    12החשבון על פי האמור בסעיף    של  היחסי  החלק

 . 2017-מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז

 

 ועיצערבות לב .14

 

הרצ"ב  ת בנקאית בנוסח  יפקיד הקבלן בידי העירייה ערבו   מת חוזה זהבעת חתי א.

  6משכר הקבלן המפורט בסעיף    5%ר של  יעומה כדין בשלחוזה, חתוי'  כמסמך  

עד   בידי העירייה לעיל בתוספת מ.ע.מ. שתעמוד בתוקפה    הפקדת ערבות בדק 

 לעיל.  15כמפורט בסעיף 

מור בטבלת ריכוז נתונים  אם לא , בהת ת בנייהמושוהערבות תהא צמודה למדד ת ב.

 . 1מסמך א

 דית של העירייה. צד-פי פניה חד לחילוט על  מותנית וניתנת  הערבות תהא בלתי ג.

העירייה   ד. תהא  זה  חוזה  פי  על  התחייבויותיו  את  הקבלן  יפר  שבו  מקרה  בכל 

 רשאית לחלט את הערבות. 
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פע ה. כל  הבנקאית  הערבות  לחידוש  ידאג  פימים    30חות  לפם  הקבלן  קיעת  לפני 

תהא שהיא  להבטיח  מנת  על  עד  תוקפה,  עת  בכל  לאחר    10תום    תקפה  ימים 

ה עתשלום  הסופי  יעשה  חשבון  לא  והקבלן  היה  העירייה.  העירייה  "י  תהא  כן, 

להבטחת   כערובה  שחולט  בסכום  ולהחזיק  שבידה,  הערבות  את  לחלט  רשאית 

 מילוי התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה. 

לעי א ו. באמור  בכל  ין  לפגוע  כדי  לרשל  שיעמדו  סעד  ו/או  כנגדזכות  העירייה    ות 

 ותיו. ת התחייבויהקבלן בגין הפר

ספ  למען ז. ו/או  הסר  הערבות  במתן  הכרוכות  ההוצאות  כל  כי  בזאת  מודגש  ק, 

 בחידושה, תחולנה על הקבלן בלבד.

 

 ערבות לתקופת בדק .15

 

נוסח  ה ערבות בנקאית בבידי העיריי לןקבכנגד קבלת התשלום הסופי יפקיד ה .א

בונות  מהסכום המצטבר של כל החש 2.5%זה, בסך של  הרצ"ב לחוזהט' מסמך 

ולל מ.ע.מ.(, ואשר תעמוד והחשבון הסופי שאושרו ע"י העירייה )כ החלקיים

 מיום קבלת תשלום החשבון הסופי.  הבתוקפה במשך שנ

 

למדד ב. צמודה  תהא  הלי  על המתפרסם    האחרון  הערבות  המרדי  כזית  שכה 

הילס המדד  יהא  הבסיסי  המדד  הטטיסטיקה.  הפקדת  בעת  לשנת  דוע  ערבות 

 .הבדק

 

 צדדית של העירייה. -ל פי פניה חדנית וניתנת לחילוט ע לתי מותתהא ב  הערבות  .א

 

אם   ד. הערבות,  את  לחלט  הבדק  תקופת  במשך  עת  בכל  רשאית  תהא  העירייה 

ה, על  ר בהוראות חוזה זהעבודה כאמו   יבט הקבלן לא יעמוד בהתחייבויותיו לגבי

הופ באם  או  דרישנספחיו,  לעירייה  הו נו  או  לפיצוי  כנגדה  ות  מכלגשו    תביעות 

 העבודה נשוא הסכם זה ע"י הקבלן.ן וסוג שהוא בגין ביצוע מי

 

למען הסר כל ספק, מוסכם בזאת בין הצדדים כי כל ההוצאות הכרוכות במתן   ה.

 .בדבלהערבות תחולנה על הקבלן 

 

 קיזוז .16

 

חוזה זה,    מנה לקבלן על פיכל סכום המגיע ממוסכם בזאת כי העירייה רשאית לקזז כנגד  

ל מקור אחר )לרבות כל חוזה אחר שבינה לבין  לה על פי חוזה זה או מכ  גיעכל סכום המ

 הקבלן( מאת הקבלן. 

 

המ הסכומים  את  לגבות  העירייה  של  מזכותה  גורעות  אינן  זה  סעיף  לה עיגי הוראות  ם 

 איות. לרבות חילוט ערבויות בנק לן בכל דרך אחרת, מאת הקב
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 ו של המפקחוסמכויותידיו תפקי .18

 

בקשר   א. והחומרים  העבודה  טיב  על  ולפקח  לבדוק  לבקר,  מוסמך  יהא  המפקח 

לקבלן   הודעה  רשאי למסור  יהא  כן  החוזה.  להוראות  העבודות בהתאם  לביצוע 

נ אישורם של עב -יא  בדבר קבלן את  יתנה הודעה כנ"ל, יפסיק הודה או חומרים. 

הע השימושאותה  או  החו  בודה,  קבאותם  עד  מהנדס    בלתמרים,  של  החלטתו 

 ה. העיריי

 

מן החובות   ב. ולפטור את הקבלן מחובה כלשהי  יהיה מוסמך לשחרר  לא  המפקח 

דה  ע שינוי בעבוצוביהמוטלות עליו על פי החוזה, וכן לא יהא מוסמך להורות על  

העלול   העבודהכלשהי,  בגמר  לאיחור  מיוח  לגרום  לתשלום  כלול  או  שאינו  ד 

אלא אם כן אושר הדבר    ים כלשהם בביצוע העבודה,נוי ורות על שיוזה, או לה בח

 ע"י מהנדס העירייה וניתנה הוראה על כך בכתב. 

 

ידי  ל  ע  מהנדס העירייה רשאי לפסול עבודה או חומרים כלשהם אשר לא נפסלו  .ג

 המפקח. לשנות את החלטת  המפקח או

 

 

 

 

 

 
תהיה  להלן ובשאר מסמכי המכרז, מובהר בזאת כי במהלך ביצוע העבודה    ב' בפרק  מבלי לגרוע באמור  

ו/או המבצע  מהקבלן  לדרוש  רשאית  ב  העירייה  לבצע  מטעמו,  משנה  עבודותמקבלן  מיידי  או    אופן 

כגו כדחופות  העירייה  ידי  על  שהוגדרו  ומטרדים,סילו  ן:פעולות  מפגעים  פ  ק  מרשות  סילוק  סולת 

הצבה היחיד,  ומרשות  במפגעים    הרבים  טיפול  סביבתי,  ניקיון  שלטים/תמרורים,  של  הסרה  או 

מיי לנזק  השלכות  בעלי  גימור  ליקויי  לו,  בסמיכות  או  העבודות  באתר  וכיוצ"ב.  בטיחותיים  הכל  די 

 פ"י קביעת "המנהל" ו/או "המהנדס" ו/או "המפקח".ע

 

ות ו/או ביצע אותן שלא  טעמו, השתהה בביצוע אותן עבודות דחופהמשנה מ  והקבלן ו/או קבלן  במידה

העירייה,   רצון  תהיהלשביעות  שהעירייה  בעצמה,    הרי  הנ"ל  והעבודות  הפעולות  את  לבצע  רשאית 

 מטעמה.   לרבות באמצעות קבלן אחר

 

ב מ מובהר  או  העירייה  ידי  על  העבודות  ביצוע  עלות  כי  מטעמהזאת  ש,  י  מחשבונו  הקבלן  תקוזז  ל 

 לן לא תהיה כל טענה או תביעה בהקשר זה.תקורה ולקב 10בתוספת מע"מ ובתוספת % 

 העבודה  ביצוע  -' בפרק 
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 מןניהול יו .19

י .א ימלא  על הקבלן  עבודה  הנה  ומן  טופס  )לגבי  בעירייה  ראה    -"היומן"     -הלן  וג 

מצורפת בעמ' הבא( וירשום בו, מדי יום ביומו, פרטים המשקפים לדעתו,    דוגמא

 את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודה.

 

קח והקבלן. הסתייג הקבלן מפרט כלשהו  המפביומו, ע"י    ום י  היומן ייחתם, מדי  ב.

עלמה שנרשמו  ביומ   פרטים  המפקח  בידי  ירשום  דבן,  את  היומן  סתייגותו  ר 

 הסתייגותו לא תחייב את העירייה.המנומקת, אולם  

נכונות   את  הקבלן  אישר  הרי  כאמור,  מנומקת  הסתייגות  הקבלן  רשם  לא 

ן  פקח. לא חתם הקבל נרשמו ע"י המש   יםהפרטים הרשומים ביומן, לרבות הפרט

כי אין  יחשב הדבר  כך ע"י המפקח, י ים לאחר שנדרש לעל היומן בתוך שלושה ימ 

 מים ביומן. ייגות כלשהי לפרטים הרשוהסת לו 

ואשר כאמור אינם מחייבים    -רישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן הסתייג מהם   ג.

בין הצדדים על העוב אולם לא    הכלולות בהם,ת  דואת העירייה, ישמשו כראיה 

 . לום על פי החוזהשלעצמם עילה לדרישת כל תשישמשו כ

 

 דוגמא    יומן עבודה 

 ............ ס' ........מ דף

 תאריך: ................... 

 חוזה מס' ................      פרוייקט מס' ......................

 

 ....... ........................................................שם העבודה ...............................

 

      .............................................................................................................מקום 

 מזג אויר  ציוד  בעלי מלאכה  מנהלה  עובדים 

                יום  תאריך 

                 

                 

 

 תאור העבודה שבוצעה

 

 

 

 הערות הקבלן בלן הוראות ביצוע לק

  

  

 

 

 _____________ ___   _____________________ 

 ב"כ הקבלן      ב"כ המזמין     
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 הסבת החוזה והמחאת זכות  .20

 

או מקצתו  א. כולו  כל  ו  א  הקבלן לא רשאי להסב או להעביר לאחר/ים את החוזה 

הנאה פיו, אלא אם    טובת  לכך מאעל  בכתב. קיבל הסכמה מפורשת  העירייה    ת 

זכ תהא  להעירייה  לסרב  לנאית  מבלי  בתנמק  כך  לכך  להסכים  או  אים  סרובה 

 שתמצא לנכון. 

 

לפי   .ב מהעירייה  כלשהו  סכום  לקבלת  זכותו  את  להמחות  זכאי  יהיה  לא  הקבלן 

ב. העירייה תהא  ייה לכך ובכתירהע חוזה זה לאחר, אלא אם כן קיבל הסכמה של  

 צא לנכון. לכך בתנאים שתמ סרובה או להסכיםכאית לסרב לכך מבלי לנמק ז

 

 נה קבלני מש .21

 

של   ביצועה  למסור  זכאי  הקבלן  יהא  הקודם,  בסעיף  לפגוע באמור  עבודה  חלק מהמבלי 

י  נאבתמתוך העבודות הכלולות בחוזה, לקבלן משנה,    ,כולהאת העבודה  ובשום אופן לא  

 מפורש כי: 

 

 

 

 

בכפוף    .א תהיה  המשנה  קבלן  עם  המה  ההתקשרות  של  ובכתב.לאישורו  מראש  יה   נדס  א  המהנדס 

 צא לנכון. ו להסכים לכך בתנאים שימב א רשאי לסר

לא תמסר עבודה כלשהי או חלק הימנה לביצועו של קבלן משנה אלא אם אותו קבלן משנה רשום      ב.

 בסיווג ובהיקף מתאימים. -1969שכ"טדסה בנאיות תהנת לפי חוק רישום קבלנים לעבודו

 לא תשחרר את הקבלן ר ו נה לא תפטון לקבלן מש כלשהי ע"י הקבל מסירתה של עבודה      .ג

 ומחובה כלשהי מחובותיו עפ"י החוזה, והקבלן יישאר אחראי לכל הפעולות,   מאחריותו 

חמת רשלנותו,  או שנגרמו מ   ה,שנ ההשמטות, המחדלים והנזקים שנעשו ע"י קבלן מ  השגיאות,   

 רמו על ידו.קבלן עצמו או נגכאילו נעשו ע"י ה דינם  אויה

קבלן משנה כל שהוא גם אם  באמצעות  ודה  כל עת הפסקת ביצוע העברוש ברשאית לדהעירייה    . ד

ידה    אושר הזוכה  ,על  הקבלן  זה  במקרה  המשנה.  קבלן  מהתנהלות  מרוצה  לא  והיא  במידה 

ל   מתחייב  קבל   התקשרותואת    תראללהפסיק  את  מול  ולבצע  המשנה  בשלמותה  הן  עבודה 

 שנה אחר .אמצעות קבלן מנקבעו בהסכם בעצמו או ב  רשא הזמניםבמסגרת 

כלפי העיריה על פי סעיף זה    מחויבותולידע כל קבלן משנה מטעמו בדבר    מתחייבהקבלן הזוכה          

למנוע    מראש כדי  משנה  קבלן  אותו  עם  ההתקשרות  המנוטעוטרם  קבלן  של  במידה    שנה  ת 

 יף זה. ועבודתו תופסק בהתאם לקבוע בסע 

 בלן בלבד.יה באמצעות הקשא ומתן עם קבלן משנה יה מ כל     .ה

 האמור לעיל לא יצור קשר משפטי כלשהו בין העירייה וקבלן משנה כלשהו.      .ו

שי    .ז בגין עבודות  כי בכל מקרה, תשלומים  ע"י קבלן מצע בולמען הסר ספק, מובהר בזאת  שנה,  ו 

ע"י   ח ישולמו  על  החתום  לקבלן  אם  העירייה  זה, אלא  העיריי וזה  את המכן אישרה  גם  חאת  ה 

 )ב( לעיל.20סכומים כלשהם כאמור בסעיף  לת לקב הזכות 
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 היקף החוזה  .22

 

הוראות החוזה חלות על ביצוע העבודה, לרבות המצאת כוח אדם, חומרים, כלים, ציוד,  

 רעי הנחוץ לשם כך. בין קבוע ובין א וכל דבר אחר,ם נימכונות, מתק

 

  ן מסמכיםעדיפות בי        .23

          החוזה יקבעו / משמעות בין המכרז-ה ו/או דותירה, אי התאמבכל מקרה של ס  

 הבא: המסמכים לפי סדר העדיפות    

ל  המנהל רשאי   ג. להמציא  המפקח,  לזמן  וכן  מזמן  ה קבלן  ביצוע  כדי  עבודה תוך 

 ה. לפי הצורך, לביצוע העבודת, ות ותוכניוהורא

 

מחייבות את    -הוראות מהנדס העירייה, שניתנו בהתאם לס"ק ב' או ג' של סעיף זה   ד.

 חוזה. בפרק ח' של הר מוהקבלן, אולם אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהא

 

 אספקת תכניות  .24

ה א. וכל  האחרים,  התכניות  וקניינ מסמכים  רכושה  שהם  הבלעדי  העירייה, ה    ל 

להוא או  להעתיקם  לקבלן  למטרות  סור  אלא  מקצתם,  או  כולם  בהם,  שתמש 

שלושה   העבודה  ביצוע  לצורך  חשבונה,  על  לקבלן  תספק  העירייה  בלבד.  החוזה 

נדס העירייה. עם  ראות עיניו של מה ם הנלווים, ככיסמהעתקים מן התכניות והמ

ביצו הק גמר  על  העבודה,  לעירע  להחזיר  כל  בלן  את  לייה  כל  רבוהתכניות,  ת 

 אחרים שברשותו, אם יידרש לכך ע"י מהנדס העירייה. ההעתקים והמסמכים ה 

הקבלן יודיע למהנדס בכתב, לפחות שבוע אחד מראש על תכניות, תכניות עבודה,   ב.

ל מקרה  דרשנה לביצוע העבודה, ובכת הדרושות או שתי רטים וההוראופ  ותתכני

יפריע למ באופן שה וע העבודה והתקדמותה  ביצ והסדיר של  הלך התקין  דבר לא 

 יגרום לאיחור או לעיכוב בגמר העבודה והשלמתה.  ולא

 

העתקים מכל מסמך, המהווה חלק מהחוזה, יוחזקו ע"י הקבלן במקום העבודה.   ג.

הע וכליייר מהנדס  המפקח  י  ה,  על  שהורשה  יהיאדם  זו,  לתכלית  בכתב  ה  דם 

 הדעת. תקבלת עלתמש בהם בכל שעה מרשאי לבדקם ולהש

 

 - עדיפות לצרכי תשלום א.

יחליט  ים השונים,  דרישות במסמכ וה ם  במקרה של סתירה ו/או פירוש שונה בין התיאורי

 ת. המנהל על הפרשנות המחייב 

 

 -יצוע לצרכי בעדיפות  ב.

ישות במסמכים השונים, לצורכי  ש שונה בין התיאורים והדררו ירה ו/או פיבמקרה של סת 

המבנה והקבלן  ביצוע  הביצוע  לצורך  המחייבות  וההוראות  הפרטים  על  המפקח  יחליט   ,

 הנ"ל. ות המחייבות ראהו יהיה חייב לבצע בהתאם ל 
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ולא הוא ד. הטכניות    יל  השאלות  מן  ופרט  פרט  כל  לתאר  טכנית  אפשרות  קיימת 

הוכנו   שטרם  יתכן  התוכניות  מן  וחלק  העבודה,  ביצוע  מהלך  תוך  המתעוררות 

תוך   לחוזה  לצרפן  העבודהי  כד ויש  ביןביצוע  מראש  הוסכם  שכל    ,  הצדדים 

ן  תניכל הוראה שתאו בא כוחו ו  נהלדה ע"י המפתר בעת מהלך העבושאלה כזו ת

כרוכים   אלה  שפרטים  בתנאי  מראש,  זה  בחוזה  פורטה  כאילו  תחשב  ידם  על 

 אור העבודה בתוכניות ובמפרטים.יבאופן הגיוני בת

הבלעדית    הסמכות  יהיה  העירייה  פרטיםחללהמהנדס  באם  כרוכים    יט  אלה 

 ים.שבתוכניות ובמפרט אור העבודהיהגיוני בתן באופ

 

נו  ו האמור בסעיף זה על כל המשתמע ממ בלן מגלם בתוכמובהר בזה כי שכר הק 

 והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או תשלום נוסף בקשר לכך.

 

 ביקור באתר העבודה  .25

 

לפני הגשת הצעתו   כי  ביצלבהקבלן מצהיר,  באתר העבודה  וע העבודה,  באופן  יקר  ובחן 

דר את  השיסודי  אליו,  הגישה  וכי  לעבודה  הפנוי  ח טח  מלאחסנת  צומרים,  ינורות  קום 

החשמ קוי  וכיו"ב,  המים,  תקשורת  קווי  בכבלים,  טלביזיה  התיעול,  ביוב,  הטלפון,  ל, 

הקרקע   שכבות  מבנה  כולל  האחרים,  והסידורים  המתקנים  וכל  קיימים  ה, יבוטמבנים 

 ה.מחירים ועל ביצוע העבודהשפיע על קביעת ההעלולים ל 

 

 כים בדיקת מסמ .26

 

כי   בזאת  מצהיר  לפ הקבלן  ובדק,  המפרטיםעיין  התכניות  את  הצעתו,  הגשת  ויתר    ני 

הנתונים, וכן רשימת הכמויות וכל המסמכים האחרים המהווים את החוזה, או קשורים 

שבהצעתו המחירים  וכי  העבודה,  מלהומ   בביצוע  תמורה  התחייב וים  כל  בעד  ויותיו  אה 

 עפ"י החוזה. 

 

 דס העירייה נחת דעתו של מהנביצוע העבודה לה .27

 

יב א. העבודהקבלן  את  מהנדס  צע  של  המוחלטת  דעתו  להנחת  לחוזה,  בהתאם  ה 

 העירייה, וימלא לצורך זה אחר כל הוראותיו. 

לא   ב. המפקח,  בידי  או  העירייה,  מהנדס  בידי  אשר  הקבלן  חריש הפיקוח  את  ר 

כלפ מ תנא התחייבויותיו  למילוי  העירייה  יי  י  והקבלן  זה,  לכל  חוזה  היה אחראי 

 גרמו על ידו. ת והמגרעות שנעשו או נהשמטוגיאות, הולות, השהפע

ידי   ג. על  שניתנו  הבניה  להיתר  והתנאים  הדרישות  בכל  לעמוד  מתחייב  הקבלן 

וגעות  לל הוראות הנכון  הועדה המקומית ועליו למלא אחר דרישות אלה במלוא 

המבנה,ל איכו  גידור  בינוי,  נודרישות  וגופים  עבור  ת סביבה  שעון  ספים, תשלום 

 כיו"ב. מני ו, חשמל זמים
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 דרכי ביצוע .28

 אם יידרש לכך ע"י מהנדס העירייה:                

יום מיום הדרישה, פרטים והשלמות בכתב    15יהא הקבלן חייב להמציא בתוך   א.

ל לשם  כידרבקשר  הזמ   הביצוע,  ללוח  ההתאמתן  ושלבי  כאמורנים  ,  התקדמות 

בדלרבות השיטות   יש  לפיהן  לבצע אאשר  בו.  והצת העבודות  עתו  יוד שישתמש 

אותו מהנדס  המצאת הח בין שאישר  העירייה,  ע"י הקבלן למהנדס  ומר האמור 

מאחריות   הקבלן  את  פוטרת  אינה  אותו,  אישר  שלא  ובין  במפורש  העירייה 

 "י החוזה. וטלת עליו עפהמי כלשה

 

פרטים   ב. לעת  מעת  הקבלן  היעדכן  לצרכי  הזמנ ונתונים  ולוח  לרבות  ביצוע  ים 

 ת הקבלן להשתמש בהם.בודה ומבני העזר שיש בדעהע שימת מתקניר

 

יגיש הקבלן לאישורו של המהנדס, במועד הגשת לוח הזמנים כמפורט בסעיף א'   ג.

 ר העבודה. אתב לעיל, תוכנית ובה הצעתו להתארגנות 

 

חסון, דרכי  מחסנים, שטחי האוכנית תכלול את מיקום המתקנים הזמניים, התה

 ב.מנוף וכיו"ה, מיקום ההגיש

מקום   המהנדס  אישר  אם  אלא  בלבד  העבודה  באתר  יהיה  ההתארגנות  שטח 

 אחר.

להתחשב   ד. הקבלן  חייב  כלשהי,  עבודה  לביצוע  ביניים  מועדי  בחוזה  צויינו  באם 

 דו. , המוגש על ייםמנ בהם בלוח הז

 

הזמנים    כן הקבלן את לוח לעיל ו/או לא עדלא המציא הקבלן לוח זמנים כמפורט   ה.

 ים ע"י המהנדס ויחייב את הקבלן. בע ו/או יעודכן לוח הזמנייקדרש לעיל, כנ

 

על   יחולו  המהנדס  ע"י  הזמנים  לוח  עדכון  ו/או  בעריכת  הכרוכות  ההוצאות 

 הקבלן. 

 

ע"י   רט" או כל שיטה אחרת שתאושר  ת פרך בשיטת "רשיעט לוח הזמנים המפור ו.

ט" וכל דוח  גנ  ול גם "לוחקריטי ויכלשם קבלת הנתיב הס ותורץ במחשב להמהנד

 עם לפעם למעקב הביצוע בפועל. אחר הנדרש מפ

 

 סימון .29

 המהנדס יקבע ו/או יסמן את נקודות הקבע של המבנה עפ"י שיקול דעתו. 

שי א. לפני  חייב,  העבו  ילתח הקבלן  לבבביצוע  המדידות  דה,  סימוני  את  דוק 

אי  קבלן יהיה אחראת נכונותם ואת דיוקם. ה  אולוודוע העבודה  הדרושות לביצ

 לנכונותם של סימני המדידה ולדיוקם. 

אף אם נבדקו ע"י מהנדס    -נמצאו שגיאה או אי דיוק בסימונו של אחד הסימנים  

עבודה שנעשו  או את חלקי ה,  אתיהא הקבלן חייב לתקן ז  -העירייה או המפקח  
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כאמור,  מתוך שגיאה  או  דיוק  ה  אי  של  חשבונו  והוצאותיו, על  הנחת    קבלן  כדי 

 העירייה.   נדסדעתו של מה

 

יתדות   ב. כל  של  והמדוייקת  התקינה  ולהחזקתם  לאספקתם  אחראי  יהא  הקבלן 

של   ובמקרים  העבודה  ביצוע  לצורך  שנקבעו  האחרים,  והסימונים  הסימון 

בהם  מםקוסילוקם ממ  פגיעה  יח,  בהם,  שינוי  למצאו  יחזירם  או  הקבלן  ב  דשם 

לשגיאות ולתקלות   מלאהבאחריות  ישא הקבלןו והוצאותיו. כן הקודם על חשבונ 

ע העבודה שתיגרמנה ע"י סילוק הסימונים האמורים, קלקולם, שינויים או  בביצו

 .יהריפגיעה בהם. כל זאת בתקופת ביצוע העבודה ועד למסירתה הסופית לעי

 

לפי  הקבלן   ג. מזמןחייב  מדידות  לערוך  המהנדס  המי  דרישת  לבדיקת  דות  לזמן 

 העבודה.  צעים באתר והגבהים המבו

 

 קווי תשתית  .30

 

הקבלן חייב לברר ולוודא בטרם יתחיל בביצוע העבודה, מיקומם של קווי תשתית עיליים  

 קרקעיים העלולים להיפגע ו/או להינזק עקב עבודתו.-ותת

 

, בכל ות תקשורתוחבר   החשמל, במשרדי חברת בזק  הקבלן בחברתו יעשו ע"י  לא  יםבירור

הרלבנטיומחלקות  ה חברהעירוניות  במשרדי  בכבליםת,  הטלביזיה  תקשורת  ת  , וחברות 

 ובכל משרד וגוף אחר רלבנטיים.  כרמיאל בתחום העיר  או סיבים אשר פרשה רשת כבלים

 

ו חפירה  עבודות  בביצוע  הקבלן  יתחיל  בסמוך  ו  א /בטרם  חברעבודה  וקווי  ת לעמודי 

תשתית חשמל וקווי  בזק  חייב    ,  אישורעירוניים,  לקבל  חש  הקבלן  בזק  מחברת  מל, 

ור, ולהזמין על חשבונו מפקח מטעמם למשך הזמן הנדרש ייה לביצוע העבודות כאמהעיר ו

ת  יועל ידם. לקבלן לא יהיו כל טענות בגין עיכובים שנגרמו, אם נגרמו ו/או הוצאות כספ

 עקב כך. 

 

 זכות גישה  .31

 

כניסה    תהא זכות  "י מהנדס העירייהאדם שהורשה לכך עלמהנדס העירייה, למפקח ולכל  

בו נעשית העבודה, או מובאים ממנו חומרים, מכונות  עבודה, ולכל מקום אחר שתר הלא

 או חפצים כלשהם לביצוע החוזה, והקבלן חייב להבטיח להם זכות גישה זו. 

 

 עתיקות .32

 

מתחייב .א ב  הקבלן  את  מראש  רשותלתאם  מנהל  עם  העבודה  העתיקות    יצוע 

העתיכמשמעות רשות  בחוק  התשמה  העתיקות"(  "  -ן  )להל  - 1989"טקות,  חוק 

 או נציגו. 
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מתחייב   ב. עתיקות,  כאתר  המוכרז  באתר  תבוצע  ממנה  חלק  או  העבודה  באם 

 הקבלן, כדלקמן: 

בכתב (1) לפני תחילת העבודה אישור  רשות העתימנ מ  להמציא  או  הל  קות 

 ת.קבוע בחוק העתיקו העבודה, בהתאם ל ר ביצוענציגו בדב 

 

 נאי אישור מנהל רשות העתיקות. פוף ובהתאם לתלבצע את העבודה בכ  (2)

בו   (3)  במועד  כי  נציגו  או  העתיקות  רשות  מנהל  עם  ובכתב  מראש  לתאם 

והכל  העתיקות,  רשות  מטעם  מפקח  באתר  נוכח  יהא  העבודה    תבוצע 

 ת. רישת רשות העתיקווף ובהתאם לדכפב

 

ספק   הסר  להוד  יצויןלמען  הקבלן  על  לרכי  ובכתב  מראש  שות  יע 

 י במועד ביצוע העבודה. שינו ות על כל העתיק 

 

במועד   ג. העבודה  את  לבצע  הקבלן  מאחריות  כלשהי  בדרך  יגרע  לא  לעיל  האמור 

 ובהתאם ללוח הזמנים. 

 

,  -1978יקות תשל"חותן בחוק העתמע משגילה הקבלן באתר העבודה עתיקות, כ ד.

לשהם  ם אחרים כן לזמן, וכן חפצישיהיה בתוקף מזמ  או בכל חוק בדבר עתיקות

י, ינקוט הוא באמצעי זהירות מתאימים למניעת  גיאולוגי או ארכיאולוג   ערך  בעלי

הפגיעה בהם, או הזזתם ממקומם, ויודיע על התגלית מיד למפקח. בשום מקרה  

 ור.נתגלו על ידו כאמשל עתיקות ש יםעל לא יהיה הקבלן לב

 

 ות הציבור ושילוטאי פגיעה בנוחי .33

 

 

ביצוע  ב. של  שונים  בשלבים  תנועה  להסדרי  הצעה  להגיש  מתחייב    הקבלן 

לאישור   ו/העבודה,  כבישים  מחלקה  ה  אומנהל  התנועה  ולאישויועץ  ר  עירוני 

 משטרת ישראל. 

 

 ה. ישור עבודהנדרשות לקבלת א  גש כחלק מהתכניותהצעה זו תו

 

ונו באתר העבודה שלט/ים בגודל ובנוסח כפי שיקבעו ע"  ין על חשבהקבלן יתק .ב

מהנדס העירייה. השלט/ים ימוקם/מו באתר העבודה לפי הוראות המהנדס ולא  

 לואה.במה יוסר/ו עד להשלמת העבוד

 

בנוחיות    ה לא תהיה פגיעה שלא לצורךי ביצוע העבודהקבלן מתחייב שתוך כד א.

של כל אדם   הציבור ולא תהא כל הפרעה, שלא לצורך, בזכות השימוש והמעבר

לשהו. ציבורי כ  כושברה  בכביש, דרך, שביל וכיו"ב, או בזכות השימוש וההחזק 

ויתקיןורך כך יבצע הקבלן על חשבונו דרכלצ והכוונה   ים זמניות  שלטי אזהרה 

 לפגוע בנוחיות הציבור. שיורה לו המפקח על מנת שלא ט בכל האמצעיםוינקו
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 ות מעברכז .34

  ו כל זכות מעבר או שימוש א  בודה, לקבלת זכותיזדקק הקבלן, לצורך ביצוע הע א.

העירייה  נה בדומה שאי א הקבלן חייב בקבלת הזכות האמורה  יה  -בעלותה של 

 מבעליה ובתשלום תמורתה, כפי שיסוכם בין הבעלים לבין הקבלן. 

המ  ב. באישור  הצורך  במידת  יתקין  לא  דס הנהקבלן  גישה  על  דרך  הביצוע  תר 

בזונו  חשב מוסכם  העבודהוהוצאותיו.  מחיר  כי  הוצאות    ה  את  הקבלן  כולל 

עבודה או בכל מועד אחר בו ידרש  ופירוקה כאמור. בסיום העבר  קנת דרך מלהת

 ע"י המהנדס, יפרק הקבלן את הדרך על חשבונו ויחזיר המצב לקדמותו.

 

 ים חרמתן אפשרויות פעולה לקבלנים א .35

 

שהעירייה    ל אדם או גוף אחררייה, יהא חייב הקבלן לאפשר לכמהנדס העי  לפי הוראות

ל תתקשר   וכן  לאתם  העבובצע  עובדיהם  באתר  כלשהן  בתנאי  עבודות  אליו,  ובסמוך  דה 

איתם   פעולה  לתאם  הקבלן  מתחייב  כן  הקבלן.  עם  בחוזה  כלולות  אינן  אלה  שעבודות 

ו המצוי  במידת  שימוש,  להם  בשירותיםפשהאולאפשר  שיותקנ   רי,  ידו,  ובמתקנים  על  ו 

ור. האמ   עד השימושבתמורה ב  ום מתקבל על הדעת א רשאי לדרוש תשלאולם הקבלן יה

ות בדבר התשלום בעד השימוש בשירותים ובמתקנים של הקבלן,  במקרה של חילוקי דע

 . לןיקבע מהנדס העירייה את שיעורו של התשלום וקביעתו תהיה סופית ותחייב את הקב 

 

 אתר ניקוי ה .36

 

והקבלן   א. נקי  העבודה  אתר  את  ויישמור  זמן  בכל  חשבונו,מסודר  על  מזמן    סלק 

עודפי החומורו/או עפ"י הלזמן   והפסולת מאתר העבודה  אות המהנדס את  רים 

ומהסביבה הסמוכה, ומיד עם גמר העבודה ינקה הקבלן את אתר העבודה ויסלק  

כל המבנים והמתקנים הארעי פסולתאו    וכן כל מכשול,  יםממנו את    אדמה או 

ומרים,  י החשיירומה, ור ערמות עפר וכדרות וחפירות, ייששנותרו לרבות מילוי בו

, וימסור את האתר, העבודה וסביבותיהם כשהם נקיים  סולת מכל סוג שהואהפ

 ומתאימים למטרתם ולשביעות רצונו של מהנדס העירייה.

ת להכניסה לאתרי פסווי, הפינוי ויקהנלמען הסר ספק בלבד, מובהר כי עלות   

 תחול על הקבלן.

 

לת מורשים  פסו  עשה לאתריט אדמה( ירים והפסולת )למעילוקי עודפי החומס ב.

 להוראות כל דין הנוגעים לענין זה.  בלבד, ובהתאם

 

ו ג. א'  ס"ק  הוראות  אחר  הקבלן  מילא  ע"י  -לא  שנקבעו  במועדים  זה  לסעיף  ב' 

רשא העירייה  תהא  חשבול  יתהמפקח,  על  יבצעם  והקבלן  הקבלן  בכל  ן  שא 

ן  או לנכות   ית לגבותןוהעירייה תהא רשאבביצוע ההוראות,  ההוצאות הכרוכות  

שיגיעמכ או  המגיע,  סכום  תהא    ל  וכן  שהוא,  זמן  בכל  העירייה,  מאת  לקבלן 

 רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת. 

 

 קרה בלת מרחק. במהגל  עודפי אדמה יפונו לאתר עליו יורה המהנדס, ללא כ ד.
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     מה לאתראת עודפי האדאחראי לפנות  בלן שהמהנדס לא יורה, הק                

  שפיכה/הטמנה מורשה.*                

   למען הסר ספק, מובהר כי בתחומי העיר כרמיאל לא מצוי אתר מורשה *  

 של פסולת בניין ו/או כל פסולת מסוג שהוא.  לסילוק והטמנה    

 

 ג'  קרפ
 

 

 

 

 

 ה מטעם הקבלן השגח .37

 

העבב א. של  הביצוע  תקופת  למסירמשך  ועד  להיות  ודה  הקבלן  חייב  לעירייה,  תה 

בא להעסיק  מצוי  או  העבודה,  של  ביצועה  על  ברציפות  ולהשגיח  העבודה  תר 

 לצורך זה באתר העבודה מנהל מוסמך.

יף זה טעון אישורו המוקדם  רך סע עם הקבלן לצומטך  מינוי מנהל עבודה מוסמ

מהנדס   יהישל  אשר  לתת  העירייה,  לסרב  רשאי  אה  באישורו,  לבטלו  זו  מן  כל 

ק לכך. כל ההוראות או הביאורים שיינתנו למנהל העבודה  שהוא, מבלי לתת נימו

ע"י מהנדס העירייה או המפקח, דינם כדין ההוראות או הביאורים שניתנו לקבלן  

 ו. עצמ

 

לגרו ב. לעימבלי  מהאמור  העבע  של  הביצוע  תקופת  במשך  למסירתה  ל,  ועד  ודה 

 ן להעסיק מנהל פרוייקט. הקבלה לדרוש מדס העיריילעירייה רשאי מהנ

 

 רשיונות כניסה והרחקת עובדים .38

 

לאתר  הכניסה  בהגבלת  הצורך  על  בכתב  הוראה  לקבלן  לתת  העירייה  מהנדס  רשאי 

 העבודה, כולו או מקצתו. 

 

 

 

 ות בעבודה, זהירות ושמירה יחות וגהנוהלי בט .39

 

ועד  או    ותו, כולועבודה לרש מיום העמדת אתר הבלן מתחייב, החל  הק א. מקצתו, 

העבו  בהוצאות  למסירת  ולשאת  העבודה  אתר  לשמירת  לדאוג  לעירייה,  דה 

הקבלן   ובלילה.  ביום  יעילה  לשמירה  הדרושים  השומרים  בהעסקת  הכרוכות 

נחו  קול של ציוד וחומרים שהובדן, גניבה או קלשבמקרה של א  לו ע  מצהיר כי ידו

ידי הקבלן  בידיעתו באתר  על  פן בלעדי בכל הפסד  באו  ישא הקבלןהעבודה,    או 

 ע מכך במישרין או בעקיפין ועל העירייה לא תחול אחריות כלשהי. הנוב

ובטיחות   ביטוח,קין  השגחה, נזי

 בעבודה 
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 למען הסר ספק, האמור לעיל חל גם על האדמה שבאתר העבודה.

 

לקבלן לכך מהווה  כאמור  האדמה  י  כ  ידוע  אחראי  יהא  והקבלן  העירייה    קנין 

עצמה הזכות רת לירייה שומעבודה. העח כל אדמה מאתר השלא תוצא או תלק

 ות אם יתברר כי נלקחה ו/או הוצאה אדמה מאתר העבודה. לנקוט סנקצי

 

 בטיחות וגהות בעבודה    .ג

 

   ך בטיחות רותדהקבלן או מנהל העבודה מטעמו ליגיע  לפני תחילת העבודה   .1

 .  כרמיאלהבטיחות של עיריית  ל ממונה על צא

ו או מקצתו ,  כוללרשותו ,    אתר העבודההחל מיום העמדת  הקבלן מתחייב ,   .2

למסירת ולשאת    ועד  העבודה  אתר  לשמירת  לדאוג   , לעירייה  העבודה 

ביום   יעילה  לשמירה  הדרושים  השומרים  בהעסקת  הכרוכות  בהוצאות 

בה או קלקול של  קרה של אבדן, גניידוע לו שבמ  כיר  ובלילה . הקבלן מצהי

וח על  הציוד  שהונחו  ביד ומרים  או  הקבלן  באתרידי  י  יעתו  שא  העבודה 

מכך במישרין או בעקיפין ועל העירייה לא תחול    קבלן באופן בלעדי הנובעה

 אחריות כלשהי . 

הקבלן מתחייב לקיים הוראות כל דין בכל הקשור לביצוע העבודה , לרבות   .3

עובדים  לשם שמירה על שלומם של ה הבטיחות והגהות    ן הבטחת תנאיייענב

 . ע העבודה ם אחר במהלך ביצוושל כל אד

את הקבלן , את עובדיו , את קבלני המשנה שלו    חות מחייבותדרישות הבטי  .4

 , וכן את הספקים וכל אדם אחר מטעמו . 

שה  .5 בזה  מצהיר  ח הקבלן  לרבות   , הדין  הוראות  את  מכיר  ארגו וא  ן  וק 

(  , פקודת הבטיחות בעבודה )  1954  דה התשי"דח על העבויקוהפ נוסח חדש 

הבט   1970תש"ל   תקנות  בעבו,  עבודיחות   ( ב דה  התשמ"ח  ות   ) ,    1988נייה 

, תקנות הבטיחות  1997קנות הבטיחות בעבודה ) ציוד מגן אישי ( התשנ"ז  ת

( התשמ"ח   ) עזרה ראשונה במקומות עבודה     דת , תקנות עבו   1988בעבודה 

הפיק   2007גובה התשס"ז   ל,ארגון  ) תוכנית  (  וח על העבודה  ניהול בטיחות 

חוז   2013תשע"ג  ה מנכ"ל  ,  ביט רי  כחון  בנושט  וכן   , ושע"ח  בטיחות  ל  , 

על   לוקח  והוא   , בקפדנות  לנהוג  חובה  לפיהם  שפורסמו  והצוים  התקנות 

ה  יי ירעצמו את כל האחריות לכל תביעה שתוגש , אם תוגש , נגדו או נגד בע 

 ת דין כאמור . מו עקב הפרת הוראוכל מי מטע

ומב .6 מהאמור  בנוסף  לגרוע  יקיימולי   , עוב  לעיל   , הבאיהקבלן  וכל    ם דיו 

,  מטעמו מוסמכת  רשות  ע"י  שתינתנה  וההנחיות  ההוראה  את  בקפדנות   ,

  , החינוך  משרד   , התחבורה  משרד   , והרווחה  העבודה  משרד  לרבות 

ת  נחיות סטיה מהוראבהוראות ובה  ין שאהמשטרה והעירייה , והכל בתנאי  

אות  של כל הורוך מילוי מדוייק  יבצע את העבודה תכל דין מחייבת. הקבלן  
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התהדין   וההוראות,  התקנים   , עמידה    קנות  תוך  המוסמכות  הרשויות  של 

 בתקנים הישראליים בתחום העבודות . 

   מנהל עבודה המוסמך בנושא בטיחות בעבודה ומחזיק תעודה הקבלן ימנה   .7

מתקני    /אכהבשטחים בעיר ו/או בבית מלנמצאים בשטח או  לצוות עובדיו ה 

כל  העיריי או  העבודה  מתבצעת  לה    שבו  ממנה  הקבלן  חלק  אחראי 

ישמש כאיש קשר בין עובדי הקבלן    מנהלל העבודה  )להלן:"אתר העבודה"(  

של הבטיחות  מי    לממונה  או  הרלוונטית  המחלקה  מנהל  ובין  העירייה 

י מ נאו  הקבלן  מטעמו. הבטיחות  כן  עפ"י  המעוגנים  נהגו  הבטיחות  כללי  ל 

ובתקנות הבטי בחוק והנהוגחות בעבודה הידוע ים,  בסט,  )אס   ים בישראלים 

 '(. וקף,עבודה בגובה, גגות שבירים, חשמל, וכאש גלויה, מקום מו

 

יפקח על עובדי הקבלן במהלך כל שעות העבודה ויוודא ביצוע    מנהל העבודה  .8

ה והוראות  יה יחבט נהלים  בנוסף  הבטיחות  ות.  נאמן  לתיקון  יה  אחראי 

 וק. ן על פי חובדי הקבללבטיחות וגהות ע  יפורים בכל הקשורליקויים וש

שיידרש,   .9 כפי  לעובדיו  וגהות  בטיחות  ציוד  כל  לספק  אחראי  יהיה  הקבלן 

האמור   בכלליות  לפגוע  מבלי  החוק.  עפ"י  שנדרש  כפי  או  עבודתו,  לביצוע 

לעובדים, ביגוד,    בטיחות, ציוד מגןבטיחות, כלי  י  זר לעיל יספק הקבלן: אבי

בסעיף זה,    אמורוסף, על הוד אחר בנ ניות מגן, וכל צי , כובעי מגן, אוזנעליים

ע"י   עיריית  שיומלץ  מטעם  הבטיחות  ממונה  או   מטעמו  הבטיחות  ממונה 

 .  כרמיאל

הקבלן ידאג לבדיקה ע"י בודק מוסמך וקבלת אישורים במועדים הקבועים   .10

קיטור,    ם, מיכלים, קולטים, דודימושו כולל: מדחסיור ציוד שבשיעב ק  בחו

הר ומתקני  הרמה  ציוד   ס אביזריו,ע מה,  ציוד  ולמוגורנים,  וכל  פיגומים  ת, 

בודק  אח ע"י  בדיקה  חובת  חלה  שלגביו  העבודה  באתר  שיהיה  נוסף  או  ר 

 מוסמך. 

נפגעי .11 לפינוי  ציוד  כולל  לעובדיו,  ראשונה  עזרה  ציוד  יספק  מנה  י  ם,הקבלן 

שעבר מד  אדם  מטעם  באתר"הכשרה  ראשונה  עזרה  להגשת  העבודה,    א 

 ח בשעת חרום. "ביאו   תקן רפואינפגעים למכב שישמש לפינוי  ויקצה ר

כולל   .12 העבודה,  באתר  שבאחריותו  השטח  את  ויגדר  ישלט  יסמן,  הקבלן 

ציוד מגן גשרי מעבר,  -הצבת  זהרונים,  כגון: מחסומים,  אזהרה עפ"י החוק 

 . ביזרי בטיחות אחריםאו כל ציוד או א גישה ומילוט,י רכסימון ד

ונהי .13 העבודה  באתר  הסמוכה,  גה  הפעל בסביבתו  הנכולל  ציוד  מכני  דסי  ת 

ות או כל ציוד אחר תעשה עפ"י חוקי התעבורה של מדינת  כבד, עגורנים מלגז 

ישראל. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ידאג הקבלן לכך כי הפעלת הציוד הנ"ל  

בעזר נלווהכות  תעשה  אדם,  לע  ח  כבד  כגון:מאותתים  רכב  מכווני  גורנים, 

ז  וכל  וכד'  שהולאחור  אנשים  ע"י  והוכאת  וסמכו  לכך  עימם  נושאשרו  ים 

 תקפים בהתאם. רישיונות הסמכה
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עפ"י   .14 הסוגים  מכל  מסוכנים  או  דליקים,  חומרים  אחסון  יוודא  הקבלן 

עפ והפרדתם  סימונם  כולל  העבודה,  באתר  המחייבים  וגיהם  ס  "יהנהלים 

 ש באתר העבודה.ידאג להצבת ציוד כיבוי את סיכון. כמו כן  וקבוצו

החוק והוראות מכבי אש כולל    כיבוי אש עפ"יבלן יספק לפי הצורך ציוד  קה .15

מים תקינותם,  זרנוקי  ויוודא  העבודה  באתר  שיהיו  וכד'  מטפים  צינורות,   ,

 כולל בדיקה תקופתית ושנתית וקבלת רישיון מכבי אש. 

מוסמל   אגידהקבלן   .16 עובד הדרכה  של  בעבודה  כת  הבטיחות  בנושא  יו 

ן יחתים  מו כפול בו. כלעיל וטי  10ש כאמור בסעיף  וש בציוד כיבוי אובשימ

ו והבינו את הנאמר בהדרכה וכן חובתם בשימוש בציוד מגן  את עובדיו שקבל

 אישי. 

מתקני   .17 שירותים,  רווחה,  מנוחה,  שטח  העבודה  באתר  לעובדיו  יכין  הקבלן 

)מתיישתמי   ורחצה,  עפ"יה  נוספים  בחוק    קנים  בטיח  -הנדרש  ות  תנאי 

לעובדים  הסכם   וגהות  פי  על  וי  ההתקשרות   ו/או  לאחזקתם  דאג  עימו, 

 נים הנ"ל. התקינה של המתק

לעובדיו   .18 מתאימות  הוראות  יפרסם  חשמל,  לעבודות  מוסמך  שאינו  קבלן 

פולו  טיב  שלא לעסוק, או לטפל ברשת החשמל, או בכל אביזר חשמלי שמחיי

 אי מוסמך. של חשמל

ונה  עם קבלת הוראה ממד עם גילויו, או  הקבלן יסלק כל מפגע בטיחותי מי .19

עיהבטיח  של   עיריית    כרמיאל  רייתות  מטעם  המוסמך  אחר  אדם  מכל  או 

 . כרמיאל

הקבלן ידווח על כל אירוע מסוכן, תאונה, או כמעט תאונה, מיידית לממונה   .20

להנחיות,    בכל הקשור   י הוראותיו פ   עלל  ויפע    כרמיאלהבטיחות של עיריית  

 . או עצירת העבודה לטיפול, תדרוך, המשך

ידווח למשרד העבוד  .21 תוך  הקבלן  עבודה  ימים    3ה  כל תאונת  התרחשות  על 

 ם. בטופס מתאי

את   .22 משמשים  אשר  נלווה  וציוד  אביזרים  עבודה  כלי  תקינות  יוודא  הקבלן 

 פי הצורך. ל נועובדיו, וידאג להחלפתו של הציוד הפסול או לתיקו

בדיקותריאח .23 לביצוע  במיד  ות  לעובדים  הצורך,  רפואיות  הקשוכת  ור  ל 

 ל הקבלן. פואה תעסוקתית תחול עלר

בעבוד .24 תיאום  ות  ללא  יבוצעו  לא  קשים  אויר  מזג  בתנאי  או  הלילה  שעות 

בעיריית   הרלוונטי  המחלקה  מנהל  ואישור  בדיקה  מי    כרמיאל מוקדם,  או 

 מטעמו. 

הדר .25 למתן  אחראי  ותקופתיי  כההקבלן  לע ומית  בטיחות  ת  בנושאי  ובדיו 

ל הקשורים  וסביבוגהות  העבודה  סיכוניםאתר  כולל  ה  תו,  קיימים  נלווים 

 עבודה. תר הבא

עיריית   .26 של  הבטיחות  כל     כרמיאל ממונה  להפסיק  ורשאי  מוסמך  יהיה 

ונוהלי   תקנות  לחוקי  בניגוד  תעשה  אשר  העבודה  באתר  המתבצעת  עבודה 

מסמך זה  נהלים המפורטים בר ההוראות והאחא  הבטיחות, ואשר לא תמל



    36 

 
 

ת וגהות  יום בטיחוהמהווה מכשול לק  שלא הוזכר כאן אואו כל נוהל אחר  

 י דין." הנדרש עפפ"י  ע

ו/או הנחיה כאמור   .27 והגהות  כי שום דרישה בתחום הבטיחות  מובהר בזאת 

או על      כרמיאלבמסמך זה  ו/או שתינתן מפעם לפעם לקבלן על ידי עיריית  

הקבלן    או מטעמו, לא תפטור את   כרמיאלריית  של עייחות  ונה הבט ממי  יד

ל כל חובה המוטלת  יף ע ה אלא תוסאתר העבודלבטיחות עובדיו במאחריותו 

 על פי דין, מנהג, נוהג בטיחות ואחר. עליו 

כדי    כרמיאללא יהיה בכל מעשה או מחדל מצד ממונה הבטיחות של עיריית   .28

אחרי או להטיל  עיריית  ע   ות להסיר מהקבלן  פי מסמכי    יאל כרמל  על  אשר 

 מוטלת על הקבלן.  או על פי כל דין/ההתקשרות עם הקבלן ו 

נע .29 מתחתהעסקת  עבוד  18  לגיל   רים  חוק  ע"פ  תשי"ג  תעשה  נוער    1953ת 

 והתקנות . 

יש לשמור על ניקיון שטח העבודה בכל עת ולאסוף כל כלי עבודה וכל חומר   .30

 עם סיום העבודה . 

 / רא"ג  בציוד השייך לעירייה . הק ממנהל המחל ותרשאין להשתמש ללא  .31

 ום. אחראי במקווח מיד ל העיר ורכוש יש לד זק לציוד בתחומי  על כל נ .32

 אין לעשן בתחום המשרדים והמחסנים אלא במקומות שהוגדרו לכך .  .33

כל אחריות ביטוחית מכל סוג שהוא לגבי עובדיו של הקבלן תחול על הקבלן   .34

. 

ובדי הקבלן  אצל המנהל  של ע  תדרוך בטיחותת  בל כל עבודה תתחיל לאחר ק .35

 המחלקה .האחראי מטעם 

ודות עפ"י הסכם זה,  ורך ביצוע העב העסיק על חשבונו לצתחייב ל הקבלן מ  .36

ל עובדים בעלי רמה מקצועית נאותה, שיהיו להם הכישורים  מספר מספיק ש

 הדרושים והמתאימים לביצוע העבודות וידאג להכשירם עפ"י צורך . 

מבחינה  ו/או מטעמו יהיה כשיר לעבודה  בד מעובדיו  יב כי כל עויתחמ  הקבלן .37

 ת עפ"י דין . רושו פואיות הדבדיקות הראחר שעבר את כל הרפואית ול

הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו ישמעו לכל הוראות בא כח   .38

, לרבות הוראה בדבר הפסקת עבודה בגין   העירייה / הממונה על הבטיחות 

 וש . סיכון אחר לנפש ו/או לרכ זה או בשל קיום  וי תנאי הסכםיל מ אי

ימסור .39 דריש  הקבלן  לפי  העיריי,  כח  בא  על ת  הממונה   / את    ה   , הבטיחות 

העוב כל  כל  רשימת  דרישה  עפ"י  ויציג  אישיים  פרטים  כולל  מטעמו  דים 

רישיון , תעודה וכל היתר אחר השייך לציוד, כלי רכב או מפעיליהם הקבלן  

 היתר בכתב מאת העירייה . עובדיו אלא לפי  עובדים שאינםק סילא יע

הקבלן    –בלן  הק  בטיחות ע"ירת הוראות  ו לציוד בגין הפגרם נזק למקום א .40

מסכים כי הערכת שווי הנזק כפי שנעשתה ע"י מפקח מטעם העירייה תחייב  

את הקבלן וסכום זה יקוזז מכל סכום המגיע לקבלן לפי הסכם ההתקשרות  

 עימו . 

ו/א  מילא   אל .41 הדרישות  , או מי מטעמם אחר  או מועסקיו/ו עובדיו והקבלן 

וגהות  המופיעות בטיחות  בשווי    להטיל  העירייהרשאית    בפרק  של קנס 
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לקבלן    ש"ח  1,000 המגיעים  מהסכומים  יקוזז  זה  וסכום  יום  י  "פעלכל 

 ההסכם .

הנהלים   .42 התקנים   , התקנות   , החוק  את  מחליף  אינו  זה  בנספח  האמור  כל 

ישרגיהו הנ במדינת  חם  את  לחדד  אלא  בעבואל  הבטיחות  נושא  דה  שיבות 

 והגהות . 

 

 

 

 תיקון נזקים  .04

נזיקין, הקבלן אחראי שכל נזק  לן לענין אחריות הקבלן ב לה  רוע מהאמורמבלי לג א.

חשמל,   תיעול,  ביוב,  מים,  רשת  שביל,  מדרכה,  דרך,  לכביש,  שייגרם  קלקול  או 

ין שהנזק או  ביצוע העבודה, ב   ו"ב, תוך כדי כים  טלפון, טל"כ או מובילים אחרי

נגרמ שההקלקול  ובין  באקראי  וצו  הכרחי  מעשה  מראש  יו  לביצפוי  וע  בקשר 

מהנדס    -עבודה  ה ע"י  שיקבע  זמן  פרק  תוך  הקבלן  של  חשבונו  על  יתוקן 

תיקון  על  לפקח  המוסמכים  רשות  או  אדם  כל  ושל  רצונו,  ולשביעות  העירייה 

 בכך. צאות הכרוכותהוה  הנזק והקבלן יישא בכל

  

 

 : אחריות .41

הקבלן מתחייב לבצע את השירות בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה, הוא האחראי הבלעדי   א.

וחו ו/או  על ידו ו/או בפיקו או שבוצעו  כנהולטיב ולרמת השירותים והעבודות שהוזמנו, ש

ע פעולה  קבשיתוף  ו/או  דהו  מאן  קם  ו/או  משנה  אחרבלני  בבלנים  ו/או  הים  קשור  כל 

 וא התחייבויות הקבלן בהסכם זה. לעבודות אשר הן נש

העבודות ו/או תכניותיו ו/או מסמכיו אחרים, הקשורים בשירות אשר ניתנו על ידי הקבלן   ב.

ר  משום שחרו  –אם להסכם זה  מהקבלן לבצעם בהתשהמפקח דרש    אוה  בהתאם להסכם ז

בהם  המקצועית המלאה,  הקבלן מאחריותו להטי  ואין  על כדי  על המזמין    ל  ו/או  המפקח 

הקבלן   ע"י  בוצעו  בין אם  ו/או המסמכים,  ו/או התוכניות  לטיב העבודות  כלשהי  אחריות 

 לנים אחרים. קבו  בעצמו ובין אם ע"י הקבלן בשיתוף עם קבלני משנה ו/א 

המפקח,    שבא מטעמה )לרבותהעירייה וכל מי    הקבלן יישא באחריות מלאה ומוחלטת כלפי ג.

נזק,    קבלנים וקבלני משנה וכןים,  ועצים אחר י ג'. לכל ובגין כל  כלפי הפרויקט( וכלפי צד 

  ל,לגוף או לרכוש, קלקול, פגיעה, אובדן או הפסד והכל מכל מין וסוג שהם, ללא יוצא מהכל

מהפרת  כם זה או כתוצאה  ו/או מי מטעמו על פי הס  אה מפעילות הקבלןשר יגרם כתוצא

נות, טעות, השמטה, היפר  ה ו/או כתוצאה ועקב רשלכם זהקבלן בהסאו מצגי    התחייבויות

  פיל להם אחראי קבלןשה  והקלקולים קיםהנז את לתקן   רשאית תהיה העירייה ב.

  בתיקון הכרוכות ההוצאות  לבכ ישא  והקבלן הקבלן,  ןחשבו על  לעיל א' ס"ק

  סכום מכל לנכותן  או לגבותן  רשאית תהיה העירייה  כאמור. והקלקולים  הנזקים

  בותןלג  רשאית תהא  וכן  שהוא זמן  כלב  יההעירי מאת  לקבלן  שיגיע או המגיע,

  על  ותיומחוב  קבלן ה את משחרר אינו זה בס"ק האמור ת.אחר דרך בכל מהקבלן

 זה.  לסעיף א'  קס" יפ
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ליקויים   ו/או  פגמים  לרבות  האמור  בכלליות  לפגוע  ומבלי  הקבלן  של  מקצועית  חובה 

ו/או מי מטעמ מייד עם דרישתה פצות את העירייה  הוא מתחייב לו  ו,בעבודתו של הקבלן 

נהראשונה   הוצאה,  כל  הפסדבגין  או  אבדן  ל   זק,  כאשיגרמו  כתוצאה  מור  עירייה  ו/או 

בלן, לרבות כל סכום שהעירייה תיקנס ו/או תחויב בו לרבות על ידי בית משפט  מפעילות הק

להתג בקשר  בה  נשאה  העירייה  אשר  הוצאה  כל  בגין  וכן  בורר  תביעהנוונאו  מפני  ו/או    ת 

 קנס כאמור. דרישה ו/או

 

מי שבא מטע העיריי ד.  וכל  בכל  ה  יישאו  לא  באחריות שהמה  ו/או  לנזקים,   חבותיא  כלשהי 

לרכוש, ללא יוצא מן הכלל, אשר יגרמו כתוצאה מפעילות הקבלן ו/או מי מטעמו    לגוף או

ו/או הוצאה  , על כל נזק  מהטעבזאת כלפי העירייה ו/או מי מ על פי הסכם זה. הקבלן מוותר

א , סיבה  שהיעמו, מכל  ו לה ו/או למי מטו  הפסד אשר יגרמאו הפסד  אשר יגרמו לה  ו/א/ו

 בגין ביצוע התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה.  כתוצאה ו/או בקשר ו/או 

  עה ביהקבלן מתחייב לשפות את העירייה במלוא הסכום בגינו חויבה העירייה בעקבות כל ת ה.

י מטעמו על  לות הקבלן ו/או מקנס אשר קנס אשר נגרשם כתוצאה מפעיו/או    דרישה  ו/או  

הס וכןפי  זה  כל    כם  בה  הוצאבגין  נשאה  העירייה  אשר  תביעה   ה  מפני  להתגוננות  בקשר 

 ו/או  דרישה ו/או קנס כאמור, לרבות הוצאות משפטיות. 

ה העירייה הוצאה  כי באם הוציאת  זאמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר ומוסכם ב ו.

ין  עירייה בגקבלן את הי הסכם זה ישפה ההקבלן לשלמו על פ היה על  או שילמה תשלום ש

בתוך שבעה ימים מיום שיידרש לכך ע"י העירייה. בכלל זה  הוצאה או התשלום כאמור  ה

בגי  תשלומים  לרבות  זה,  הסכם  עם  בקשר  תשלום  כל  בגין  העירייה  את  הקבלן  ן  ישפה 

 עו"ד.  ות משפט ושכ"טאצוה

ה כל  פי הסכם זשהו המגיע לספק לולנכות מסכום כל  העירייה תהא רשאית בכל עת לקזז ז.

לע שלד  סכום מהספק  מגיע  המנהל  בין  עת  דין,  או  הסכם  כל  עפ"י  ג',  צד  לכל  ו/או  ירייה 

ובין שאיננו קצוב וזאת מבלי לגרוע מזכותו של העירייה לכל זכות ו/או סעד    שהוא קצוב 

 ו/או נוסף.  חרא

ה על  ה לא תתפרש כמטילה מהוראות הסכם זלמען הסר ספק, מובהר בזאת כי שום הורא  ח.

ות בפיצויים או אחרת, בעד כל אובדן, נזק,  ם מכוחה חבות ו/או אחרי הבאיייה ו/או  העיר

נזק או הפסד העלול להיגרם לגופו או לרכושו של הקבלן, עובדיו או כל הפועלים מטעמו,  

הנובעת מביצוע  כל סיבה אחרת הקשורה או  ל, מקרה אסון או  , רשלנות מחד להעומחמת פ 

 ה כאמור. לתוצאות כל מקרלוא האחריות מבדו יישא כם זה, והקבלן לבהס

או  הקבלן   ט. כל תביעה  וכנגד  נזק  כל  על  העירייה  בשלמות את  ולשפות  לפצות  בזה  מתחייב 

נגדו ו/אומוסד לביטוח  ה  ות דרישה, מכל עילה שהיא, תוגש ע"י אדם כלשהו, לרב    לאומי, 

נזק  או    בלה, הפסדתאונה, ח  ר מטעמה, בגין כללוחיה ו/או מי שבו/או ש   נגד מי מעובדיה  

ה באחריות  הינם  לרבות  אשר  רכוש,  או  גוף  אדם,  לכל  לעיל,  א'  בסעיף  כמפורט  קבלן 

 הוצאות משפטיות שיגרמו לו.

שהוכרזה  ינת, קרבות )בין  ות מדינה עוי ול פע"סיכון מוסכם" פירושו: מלחמה, פלישת אויב,   י.

ובין אם למלחמ הע  ו במפרטיםב סטטי בתכניות אא( או טעות בחישו ה  או  ירייבאשמת  ה 

 מתכנן מטעמה. 

בכל מקרה נזק לעבודה שנגרם ע"י סיכון מוסכם, יהיה על הקבלן לתקן את הנזק בהקדם  יא.

 עירייה. תחולנה על ה וןיקהאפשרי, אם המהנדס ידרוש ממנו לעשות כן, והוצאות הת
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לת  .יב העירייה  נגד  תביעה  בגיהוגשה  פיצויים  הקבלשלום  אשר  נזקים  לן  אחראי  הם ן 

ו ישפה את העירייה ללא דיחוי על כל סכום שהיא  ר לעיל, יפצה הקבלן ו/אלאמובהתאם  

ובלבד שהעירייה   מומחים,  וכן שכ"ט  עו"ד  ושכ"ט  הוצאות משפט  לרבות  תתבע לשלמו 

לקבל כל  הון  מסרה  בדבר  לדעה  דרישה  או  וניתנתביעה  כזו  פיצויים  לקבלן  תשלום  ה 

בפניהם.  ההזדמנות דריש  להתגונן  העירייהלפי  בשמה  ינה  ת  ההגנה  את  הקבלן  של ל 

 העירייה, ולשם כך תיתן העירייה לפרקליטיו של הקבלן ייפוי כח.

 

 

 . יג

חוזה  לקבלן על פי  ע  גימבלי לפגוע באמור לעיל, תהא העירייה רשאית לעכב כל תשלום המ

ו/או מכל וזאת  זה  פיצוייתוגש לעירייה דרימיד לכש  מקור אחר,  נזשה לתשלום  בגין  ק.  ם 

לא העיריי אם  ה  כאמור,  סכומים  החברה    תעכב  כי  ביטוח,  חברת  של  אישור  לה  יומצא 

 אחראית לשיפוי העירייה בגין הנזק הנדרש. 

 

לגרוע   .די ומבלי  לעיל  האמורה  אחריותו  על  הקבל מומאנוסף  יהיה  נר,  לכל  גם  אחראי  זק  ן 

של  שייגרם גורמי  לעבודותיהם  או  בקבלנים  הקשורים  אחרי  עבום  באתר,  ביצוע  אם דה 

ת או מעשה זדון של הקבלן או מי מטעמו. כן יהיה הקבלן אחראי  ותו נזק נגרם עקב רשלנוא

 לכל נזק תוצאתי, אבדן או הפסד שיגרמו כתוצאה מנזק שהוא אחראי לו כאמור.

 

 קבלן / י משנה  התקשרות עםאי ויתור ב .42

  

כלול הודעה  לא ית מטעמו,  צעו עבודום קבלני משנה שיבב כי בהתקשרותו עהקבלן מתחיי 

   ה הוא מוותר )בשמו, בשם העירייה, או בשם המבטחת שתערוך את הפוליסה כלשהי על פי

טר  קבלנים או פום  ותלביטוח העבודות הקבלניות( על זכות חזרה, שיפוי או שיבוב כנגד א

מאחריותם  האמ   אותם  הסכם.  או  דין  פי  מתייעל  זה  בסעיף  ל ור  גם  היתר  בין  קבלני  חס 

 מים, יצרנים או ספקים של ציוד וחומרים.(, או נותני שירותים דוהנפהלה הרמה ) הוב

הקבלן    לזכויות  תנאי  מהווה  כאמור,  זכויות  על  ויתור  אי  כי  לו  ידוע  כי  מצהיר  הקבלן 

ביטפ  עלוהעירייה   פוליסת  הקבלני  העבודות  העירי וח  את  ישפה  והוא  הפרת  יות,  בגין  יה 

 שה זו. דרי

 

 לעובדי הקבלן  תשלום דמי נזק .43

הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק ו/או פיצוי המגיעים על פי הדין לעובד ו/או לכל אדם 

כ תוך  נגרמו  אשר  כלשהם  נזק  או  מתאונה  כתוצאה  הקבלן  של  בשרותו  הנמצא    די אחר 

, קבלני  מרים ו/או מוצריםלאדם המספק שירותים, חו  לרבות נזק שנגרם  יצוע העבודה,ב

סעיף    על ,  של קבלני המשנה  צמאיים הן של הקבלן והן ים עקים ועובדבדיהם, ספמשנה ועו

 . בשינויים המחוייבים  40זה יחולו הוראות סעיף 

 

 

 ביטוחים .44
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 מכרז פי  על אם ובין דין  פי  על אם בין ןבלהק של ומהתחייבויותיו   מאחריותו לגרוע מבלי

 3ג'  נספחהסכם זה כהמצורף ל אות  נספח הביטוח הקבלן יחולו הור מובהר כי על, זה

 להסכם.  

 

 עובדים   - פרק ד'

 
 מעמד הקבלן ועובדיו .54

 

ג' למרות האמור   צד  כל  ובפני  בפני העירייה  עצמאי ואחראי  הקבלן מצהיר שהינו קבלן 

 העבודה. וראות בדבר ביצועה המפקח ליתן לו ה  של המהנדס אוו וחבהסכם זה בדבר כ 

 

 -ומתחייב כי  הקבלן מצהיר

 

נ לא  יוא.      ולא  בינו  וצ וצרו  יחסי   רו  העירייה  לבין  מטעמו  מי  ו/או  שלוחיו                  ו/או 

 מעביד.  –עובד 

    ו רך כעובדיו אצול כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירותים, ייחשבו לכ  ב.        

ש או  כעובדים  יחשבו  ולא  במיששלוחיו  העירייה  של  בעקיפין,  לוחים  או  רין 

עויועס יד קו  על חשבל  יו,  ועליו  בלבד,  דרישותיהם  ונו  ו/או  תביעותיהם  כל  חולו 

 הנובעות מיחסיו עמו ו/או הנובעות מהאמור בהוראות סעיף זה כולו. 

   טעמו, כל זכויות של עובדי אולמי מ/או לשלוחיו וו/ו לא תהיינה לו ו/או לעובדי   ג .        

עו ו/או  והוא  ו/אהעירייה  שלוחיו  ו/או  מי  בדיו  יהימטעמו ו  לא  לקבל  ,  זכאים  ו 

ו/או טובת הנאה אחרת, בקשר לביצוע ההסכם או  מהעיר  פיצוי  ייה כל תשלום, 

  הוראה שניתנה על פיו או בקשר עם ביטול ההסכם או סיום כל התקשרות על פי 

 .רה שנקבעה בהסכם זהשהיא, מלבד התמו כם, מכל סיבההסה

   ה ו/או תביעה שיוגשו, אם ענה ו/או דרישהעירייה, בגין כל ט שפה את הקבלן י          .ד

     יוגשו, כנגד העירייה על ידו ו/או מי מעובדיו ו/או על ידי צד שלישי אחר כלשהו,           

 ה לבין מי מעובדי הקבלן. יי יר מעביד בין הע -קיום יחסי עובד שעניינן          

           ואו  יה זה לעיריהסכם ל פי כי כל זכות שניתנת ע הצדדים מצהירים בזאת,    ה.   

אלא   אינה  השירותים,  מתן  אופן  על  שהיא  צורה  בכל  ולהתערב  לפקח        לנציגיה 

ביצוע להבטחת  לב  אמצעי  הקבלן  במלואו.  לב ההסכם  אחראי  יהיה    יצוע דו 

 מאחריותו.  יהא עליו, בכדי להפחית העירייה, אם וככל ש    יקוח ואין בפ  השירותים

       ת תשלום כל זכויותיהם וחובותיהם על פי ריות לעובדיו, לרבונושא באח לבד ההוא בו.       

 יכויים  כל דין, ובכלל זה תשלום תנאים סוציאליים ובן ידאג לנכות את כל הנ           

החות  אולשלם   תשלומי  המוטלכל  האחרים  העסקת  בה  בגין  עליו  עובדיו  ים 

כמעסיק  והניכו  תשלומים ה  לרבות עליו  שיוטלו  ו/או  המוטלים  בהתאם  יים 

 . ןדי להוראות כל 

     מעביד ובין היתר  -הוא ימלא אחר כל דרישות והוראות כל דין הקשור ליחסי עובד  ז .     

   , כנדרש על פי כל דין והוראה ות ומוסד רלבנטית הדיווח לכל רשיעמוד בחובו          

 .מחייבת         
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 רייה, על פי דרישתה, את כל המסמכים המוכיחים את קיום  ני העיבפיג יצ   .ח

       לפי כל דין ו/או כל הסכם לגבי העובדים שבאמצעותם הוא נותן לה  ותייוהתחייבו          

 .  שירותים         

 

  הערכה שקולה בהתחשב בכך שהיחסים מורה נקבעה תוך  ם מצהירים כי התהצדדי

 נותן שירות.  -ן שירותהצדדים הם יחסי מזמי בין

במקרה, שעל אף האמור בהסכם זה ועל אף הצהרותיו המפורשות של הקבלן שאין  

עובד   יחסי  ועובדי הקבלן  העירייה  שיפוטית מוסמכת    –בין  ערכאה  מעביד, תקבע 

ע יחסי  בין  –ובד  שנוצרו  לעובדי  מעביד  ו/או    העירייה  שלוחיו  ו/או  מי  הקבלן  

לפ  מטעמו, הקבלן  מתחייב  האזי  את  העירייה  צות  על  שיהיה  סכום  בכל  עירייה 

 לשלם בין תביעה זו. יחולו ההוראות  הבאות:

 הקבלן ישפה ויפצה את העירייה בעד כל הוצאה ו/או תשלום שייגרמו לה עקב         .ט

 ראשונה. מיד עם דרישתה ההאמור,          

 הנ"ל. את החוב לו יהיה זכאי הקבלן  העירייה תהיה רשאית לקזז מכל סכום  י .    

 

ובין   מועסקיו  ו/או  עובדיו  ו/או  הקבלן  בין  כי  הצדדים  מצהירים  ספק,  הסר  למען 

העירייה לא נקשרו כל יחסי עובד ומעביד ואין הקבלן או עובדיו או מועסקיו זכאים לכל  

 ג המגיעים לעובד ממעביד.על פי דין ונוה או זכויות כלשהןתשלום 

 

 כח אדם  אספקת .64

 

מתחייבהקבלא.       את   ן  העבודה,  לביצוע  הדרושים  העובדים  את  חשבונו  על  לספק 

 ההשגחה עליהם ואמצעי תחבורה עבורם וכל דבר אחר הכרוך בכך. 

 

 

   הקבלן עובדים באמצעות לשכת שירות התעסוקה ובהתאם דה יקבל  לביצוע העבו   .ז

          , ובמספר שיקבע מהנדס העירייה או -1959להוראות חוק שירות התעסוקה תשי"ט

 המפקח במידה שיקבע. 

הב  המצב  לו  ידועים  כי  מצהיר  הקבלן  ספק  הסר  ואפילמען  שטחוני  העסקתם  ל שרויות 

זרים.   בעיה הכרוכה  פועלים  שום  כי  בזאת  כ בהעסמוסכם  לא תתקבל  פועלים  עילה  קת 

בגין  מוצ כאמור  פיגור  או  עיכוב  כל  וכיו"ב.  העבודה  ביצוע  בקצב  פיגור  לעיכובים,  דקת 

 בעיות הכרוכות בהעסקת כח אדם תהווה הפרה של התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה.

 

הע של  מקרה  זריםבכל  עובדים  יהיה  סקת  אלו  שלעובדים  לכך  לדאוג  מתחייב  הקבלן   ,

בודה במוסדות חינוך ובכל מוסד מצויים קטינים   הר כי בעמובהייה ועבודה בארץ. תר ש הי

לעיריה אישור    גאו חסרי ישע , תותר רק העסקתם של עובדים אשר בטרם העסקתם  הוצ

מין במוסדות    ת העסקת עבריינימשטרתי בדבר העדר מניעה להעסקה על פי החוק למניע 

 ייה. מסויים והתקבל לגביהם אישור קב"ט העיר 
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על ידו בביצוע העבודה ויקיים תנאי עבודה,    לעובדים שיועסקוהקבלן ישלם שכר   ג.

הורהמתחייבי לרבות  דין,  מכל  חוק  ם  מינימום תשמ"זאות  ולרבות    -1987שכר 

אצל   שיעבדו  העובדים  שגם  לכך,  אחראי  ויהא  קבוציים,  והסדרים  הסכמים 

 קבלני המשנה יקבלו שכר עבודה כדלעיל. 

 

הקב ד. על  מיוחדות,  עבודות  של  לבגדי  במקרה  לדאוג  בעבור  לן  מיוחדים  עבודה 

 עובדיו. 

 

מא ה. בכתב  דרישה  ה לפי  או  העירייה  מהנדס  יחת  מנהל  מפקח,  את  הקבלן  ליף 

עובד   כל  ו/או  האחרים  העבודה  מנהלי  או  המוסמך  העבודה  מנהל  הפרוייקט, 

אחר לרבות קבלני משנה ועובדים של קבלני משנה אם לדעת מהנדס העירייה אין  

 תפקיד. הם מתאימים ל

 

בדבר הקבל ו. המפקח,  או  העירייה  מהנדס  מטעם  דרישה  כל  ימלא  הרחקתו    ן 

ידו או ע"י קבלן משנה באתר העבודה,  -ם המועסק עלשל כל אדמאתר העבודה  

אם לדעת מהנדס העירייה או המפקח התנהג אותו אדם שלא כשורה, או שאינו  

 מוכשר למלא תפקידיו, או שהוא מבצע תפקידיו ברשלנות.

 

בין  לא יחזור הקבלן להעסיקו בין במישרין ו   -רישה כאמור  דם שהורחק לפי דא

יחייב את הקבלן בתשלום    בודה. אי בעקיפין, באתר הע זה,  מילוי הוראות ס"ק 

ליום לכל פועל, בעל    ש"ח  1,000-לפיצויים מוסכמים לעירייה סך בשקלים השווה  

 יף קטן זה. מלאכה או עובד אחר, שיעסיק הקבלן בניגוד להוראות סע

 

 ביטוח מעבידים וביטוח לאומי .74

 

עו א. בעד  ישלם  העהקבלן  בביצוע  המועסק  מסבד,  ביטוח  בודה,  לקרנות  ים 

סוציאלי, בשיעור שיקבע לגבי אותו עובד ע"י ארגון העובדים המייצג את המספר  

 . כרמיאלהגדול ביותר של עובדים במדינה באותו ענף ב

 דים. ליו בביטוח מעביהקבלן יבטח את עובדיו ו/או פוע

 

הלא  .ב הביטוח  חוק  הוראות  אחר  למלא  מתחייב  משולב(  הקבלן  )נוסח  ומי 

פיו,    -1995"התשנ על  שיותקנו  או  שהותקנו  והתקנות  לזמן  מזמן  שיתוקן  כפי 

ולהמציא לעירייה לפי דרישתה, אישורים של המוסד לביטוח לאומי, כי קיים את  

 התחייבויותיו לפי ס"ק זה. 

ובות הקבלן ולא לגרוע מהן, ולא יתפרש כמטיל  בא להוסיף על ח  הנאמר בס"ק זה

 ים ע"י הקבלן. ם המועסקל העירייה כלפי האנשיחובות ע

 

מתחייב   ג. תנאי  הקבלן  כל  אחר  וה   למלא  בריאות  ה בטיחות  לשמירת  תנאים 

דין בכל  כנדרש  ורווחתם  ]נוסח חדש[    ,העובדים  בעבודה  בטיחות  פקודת  לרבות 
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תקנות  -1970תש"ל ול ,  וכללים  העבודה  תקנים  מפקחי  ע"י  שיידרש  כפי  רבות, 

 . -1954י"דהפיקוח על העבודה תש  במובן חוק ארגון

 

למנות   ד. תחליט  והעירייה  היה  כי  מאשר  הקבלן  האמור,  מכלליות  לגרוע  מבלי 

ישמעו   ועובדיו  הוא  כללי,  באופן  או  מסויים  לענין  מטעמה  בטיחות  על  ממונה 

 כאמור.  להוראות הממונה על הבטיחות

 

בטיחות ו/או מי  מצהיר כי ידוע לו שהעירייה ו/או המפקח הממונה על ה  הקבלן 

ובכל דין אחר  אינם "מ  מטעמם נהל עבודה" כמוגדר בפקודת הבטיחות בעבודה 

 וכל האחריות המשפטית בגין בטיחות בעבודות תחול עליו.

 

 פנקסי כח אדם ומצבות כח אדם .84

העבו א. שבביצוע  מתחייב  בצורהקבלן  ינוהלו,  אדם,  דה  כח  פנקסי  נאותה,  ה 

וסו בהם שמו, מקצועו  עובד שיירשם  כל  של  ימגו במקצוע  וכן  שעות  ,  עבודתו,  י 

 עבודתו ושכר עבודתו. 

 

האדם   ב. כח  פנקסי  את  דרישה,  לפי  ולמפקח,  לעירייה  להמציא  מתחייב  הקבלן 

ו, מצבת  לשם ביקורת, וכן להכין ולהמציא למפקח, לפי דרישתו ולשביעות רצונ

אדם   לפכח  העובדים  חלוקת  את  שתכלול  ויומית,  שבועית  י  חודשית, 

 .והעסקתם  מקצועותיהם, סוגיהם

 

 רווחת העובדים .94

ומקומות   נוחיות  סידורי  העבודה  בביצוע  המועסקים  לעובדים  שיסודרו  מתחייב  הקבלן 

 אכילה נאותים באתר העבודה לשביעות רצונו של המפקח.
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 רים ואורח מקצועי ציוד,  חומ - ה'פרק 
 

 אספקת ציוד מתקנים וחומרים .50

 

לס מתחייב  ע הקבלן  חשבונו פק,  החומרים   ל  המתקנים,  הציוד,  כל  את  והוצאותיו, 

 והדברים האחרים הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש. 

 

 

 חומרים ומוצרים .15

 

במיקום   א. הכללי,  המפרט  עפ"י  הנדרשות  הבדיקות  כל  את  לבצע  מתחייב  הקבלן 

ובמועד שיקבע ע"י המהנדס. הבדיקות תבוצענה בנוכחות המהנדס. הקבלן נותן  

 ש למסירת תוצאות הבדיקות ישירות לעירייה. בזאת הסכמתו מרא

הב דעתו  שיקול  לפי  רשאילעדי  המהנדס  במכון    יהא  חוזרת  בדיקה  לדרוש 

 לבדיקה שיראה לו וזאת אף אם תוצאות הבדיקה הראשונה עונות על התקן. 

 

יהיו   ב. העבודה  ביצוע  לצורך  הקבלן  ידי  על  שיסופקו  והמוצרים  החומרים  כל 

אישורו המוקדם של המהנדס, יהיו בעלי תו תקן או    ושלמים יקבלו אתחדשים  

ויתאימו השגחה  מבתכו  סימן  החוזה  נותיהם  מסמכי  להוראות  הבחינות  כל 

ולדרישות התקנים הישראליים המעודכנים. בהעדר תקנים לחומרים ולמוצרים  

יהיו אלה חומרים ומוצרים שיתאימו לדוגמאות שיאושרו ע"י מהנדס    -כלשהם  

הקבלן   המעולה  העירייה.  מהסוג  והמוצרים  החומרים  כל  את  לספק  מתחייב 

נקבע להם  חייבים הים שממתוך הסוגים השונ כן  תקנים הישראליים, אלא אם 

 במסמכי החוזה במפורש, סוג אחר. 

 

שיתגלו   ג. והליקויים  המגרעות  הפגמים,  לכל  אחראי  שהקבלן  במפורש  מוסכם 

לבי בהם  שהשתמש  ובמוצרים  אף  בחומרים  העבודה,  או  צוע  החומרים  אם 

ואושרו הישראליים,  התקנים  בבדיקות  עמדו  האלה  מהנדס  ע"י    המוצרים 

 ירייה. הע

 

פרושו חומר ו/או מוצר    -בכל מקום שצויין בחוזה ונספחיו המונח "שווה ערך"   ד.

באחד    שווה   הנקוב  למוצר  ו/או  לחומר  והמחיר  האיכות  הטיב,  מבחינת  ערך 

סוגו   ההסכם.  חומרמסמכי  של  אישורו    ואיכותו  טעונים  ערך  שווה  מוצר  ו/או 

 המוקדם בכתב של המהנדס. 

 

 

 דיקותבגין הב וצאותה .25

וייחשבו לרכושה כל החומרים שיסופקו ע"י הקבלן לאתר העבודה, יהיו שייכים לעירייה  

ת  ת רשומעת הבאתם לאתר העבודה והקבלן לא יהא רשאי להוציאם מבלי לקבל לכך א

 בכתב.  המהנדס
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העמסה   .א ניסויי  תקן,  בדיקת  דגימות,  בבדיקת  הכרוכות  וההוצאות  התשלומים 

מהנדס   לדעת  העבודה  בבדיקת  הכרוכים  וסוג  מין  מכל  וניסויים  בדיקות  וכל 

הקבלן   על  יחולו  הוהעירייה,  כולל  או  במלואם,  שהעבודה  בין  הבדיקות  צאות 

שהעב  ובין  ובבדיקה  בדרישות  עמדו  אחלקיה  חלקיה  ודה  בדרישות  ו  עמדו  לא 

 האמורות.

 

והמוצרים   .ב החומרים  מלאכה    -כל  בבתי  חרושת,  בבית  המיוצרים  אלה  בין 

אשר יידרשו לשם בדיקות    -ובמקומות אחרים ובין אלה הנעשים באתר העבודה  

 קו ע"י הקבלן, על חשבונו והוצאותיו. או אחרות, יסופ תקניות

 

את   .ג לשלוח  חייב  יהיה  והמוצהחומר הקבלן  או  ים  תקניות  בדיקות  לשם  רים 

הבדיקות   למקום  הובלתם  והוצאות  העירייה,  מהנדס  יורה  בו  למקום  אחרות, 

 יחולו על הקבלן. 

 

,  ראשונות רגילות  בין בדיקות חוזרות ונשנות ובין בדיקות   -ההוצאות לבדיקות   .ד

 יחולו על הקבלן. 

 

לשם .ה ומוצרים  חומרים  לשלוח  רשאית  תהא  לשלם  בדיק  העירייה  עבור  ות 

הבדיקות ולנכות סכומים ששולמו כאמור על ידה מכל סכום המגיע לקבלן עפ"י  

 הסכם זה. 

 

 מדגמים .35

 

בט ואביזרים  חומרים  של  דוגמאות  המהנדס  דרישת  ועפ"י  חשבונו  על  יספק  רם הקבלן 

 ו בטרם יתחיל בייצורם או בביצוע העבודות באתר העבודות. יזמין אותם א 

שא  המהנושרו  הדוגמאות  העבודה  ע"י  גמר  לאחר  עד  עליו  שיוסכם  במקום  ישמרו  דס 

 וישמשו להשוואה לחומרים ואביזרים שסופקו ולעבודות שבוצעו. 

 

 אורח מקצועי  .45

 

ובאורח החוזה  למסמכי  בהתאם  תבוצענה  העבודות  ל  כל  נכון,  רצונו  מקצועי  שביעות 

ראות מטעם ות או הו, תקנ המלאה של מהנדס העירייה. עבודות שלגביהם קיימים חוקים

של  מחובתו  אלה.  ולהוראות  לתקנות  לחוקים,  בהתאם  תבוצענה  מוסמכות,  רשויות 

התאמת  על  המוסמכות  הרשויות  מאת  רשמי  אישור  העירייה  למהנדס  להמציא  הקבלן 

לחוקים,   ולהוראותהעבודות  או    לתקנות  הקשורות  ההוצאות  וכל  לעיל,  האמורות 

 .הנובעות מכך יחולו על הקבלן

 

 חלקי העבודה שנועדו להיות מכוסיםבדיקת  .55

 

כלשהו מהעבודה שנועד   .א כיסויו או הסתרתו של חלק  הקבלן מתחייב למנוע את 

 להיות מכוסה או מוסתר, ללא הסכמתו של המפקח. 
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להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן על  מהעבודה שנועד    הושלם חלק כלשהו  .ב

למפקח,   כדי  48כך  מראש,  למפקח  לאפש  שעות  את  ר  ולמדוד  לבחון  לבדוק, 

החלק האמור מהעבודה לפני כיסויו או הסתרתו, ולקבוע את ההוראות הדרושות  

 בטרם יכוסה אותו חלק מן העבודה. 

 

תוך   .ג המפקח  בדק  על  48לא  שקיבל  משעה  ח   שעות  את  הודעה,  העבודה  כך  לק 

( בסעיף  כאמור  מוסתר  או  מכוסה  להיות  יודיע2שנועד  לעיל,  כ  (  הקבלן  על  ך 

 למהנדס העירייה וימלא אחר הוראותיו. 

 

כיסה הקבלן חלק כלשהו מן העבודה מבלי שקיבל אישור מהמפקח או ממהנדס   .ד

הקבלן, על    העירייה, או לא הודיע הקבלן למפקח מראש על הכיסוי, יגלה ויחשוף 

נו והוצאותיו לשם ביקורת, את אותו חלק מהעבודה שכוסה, עפ"י דרישת  חשבו

 מן שנקבע על ידו, ויכסנו מיד לאחר אישורו ע"י המפקח. ובתוך הזמפקח  ה

 

) .ה ו3אם הקבלן לא ימלא אחר דרישת המפקח כאמור בסעיפים  ( או התרשל  4)-( 

ע פועלים  להעסיק  רשאי  העירייה  מהנדס  יהא  הקב בכך,  של  חשבונו  לן  ל 

 והוצאותיו, לשם גילוי חלק כלשהו מהעבודה וכיסויו. 

 

שח .ו להוצאות  סעיף  לות  סכום  פי  מכל  לנכותן  העירייה  רשאית  הקבלן,  על  זה 

 שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא, וכן תהיה רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.

 

 סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה .65

 

 בלן, מזמן לזמן, תוך כדי מהלך העבודה: רשאי להורות לק המפקח יהיה .א

 

מתאימים לייעודם לדעת    דה שאינם העבו  על סילוק חומרים כלשהם מאתר .1

 המפקח, בתוך תקופת זמן אשר תצויין בהוראה. 

החומרים  .2 במקום  לייעודם,  ומתאימים  תקינים  חומרים  הבאת                           על 

 ל.האמורים בפיסקה )א( דלעי

ה  .3 סילוקו,  שהוקם  על  מהעבודה  שהוא  חלק  כל  של  מחדש  והקמתו  ריסתו 

בחומרים שימוש  או  מתאימים  בלתי   ע"י  מתאימה,  בלתי  במלאכה  או   ,

 תנאי החוזה.לבניגוד 

)  .ב קטן  סעיף  לפי  המפקח  של  ע"י  1כוחו  שנערכה  בדיקה  כל  אף  על  יפה  לעיל,   )

 ים. ם ולמלאכה האמורהמפקח ועל אף כל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרי

 

סעיף קטן ג.               לפי  הוראות המפקח  הקבלן אחר  מילא  תה(  1)   לא  העירייה  לעיל,  יה 

והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע   רשאית   על חשבון הקבלן,  לבצעה 

ההוראה, והעירייה תהא רשאית לגבותו או לנכותו מכל סכום שיגיע לקבלן בכל  

 קבלן בכל דרך אחרת.רשאית לגבותן מהזמן שהוא וכן תהא 
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 תחלת העבודה מועד ה .75

 

בכתב  בהוראה  העירייה  מהנדס  ע"י  שייקבע  בתאריך  העבודה  בביצוע  יתחיל  הקבלן 

בתוך  העבודה,  להשלמת  הדרוש  בקצב  בביצוע  ויתקדם  עבודה"  התחלת  "צו  שתיקרא 

מנים ושלבי ההתקדמות, פרט אם קיבל מאת מהנדס ה בהתאם ללוח הזהתקופה שנקבע

 אחרת.העירייה הוראה מפורשת  

 

ת צו התחלת עבודה, יהיה על מהנדס הביצוע של הקבלן לחתום בועדה המקומית  עם קבל

 לתכנון ולבניה במסמכי ההיתר על "הצהרת המהנדס האחראי לביצוע".

 

 

 

 

 

 

 

 הכנות לביצוע העבודה  .85

 

התחלל א. הקבלן  פני  יגדר  העבודה  ביצוע  חשבונו  ת  ידאג  על  העבודה,  אתר  את 

מפני   ההגנה  מחסן  תשיטפונולסידורי  ישמש  אשר  ארעי  מבנה  או  צריף  יקים   ,

 העובדים.לחומרי עבודה וכלים, ושירותים זמניים בשביל 

 

 

ממוזג  העיר הולם  מבנה  חשבונו  על  להציב  מהקבלן  לדרוש  רשאית  תהא  ייה 

המפקח באתר העבודה. במבנה יהיה חיבור חשמל, טלפון  לעדי של  שו הב לשימו

 ימים מיום הדרישה.  10וריהוט משרדי הולם. הקבלן יעשה כן תוך 

צריכת  היומיומי,  נקיונו  כולל  המבנה  אחזקת  בלבד,  ספק  הסר  החשמל,    למען 

כך גם כל החיבורים וההתקנות הנדרשים לאספקת   יהיו על חשבון הקבלן.טלפון, 

 ה. אתר הבנישמל לח

 

 הקבלן יגיש בקשה להתקנת מד מים ויצרוך מים אך ורק מחיבור מים כאמור.  ב.

 התחלת העבודה, מהלכה, סיומה והארכתה    - פרק ו'

בהגידו יתבצע  האתר  תנאי  ר  והמהוות  המהנדס  ידי  על  הניתנות  להנחיות  תאם 

 לקבלת היתר בנייה.
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מים   לאספקת  הדרושים  המים  צינורות  להתקנת  ידאג  הקבלן  הצורך  במידת 

ספק,   למען הסר  העבודה.  על הקבלן.  כל ההוצאות הכרולביצוע  יחולו  בכך  כות 

 דרנטים( ציבוריים. י אש )היכיבו מובהר כי הקבלן אינו רשאי לצרוך מים מברזי

 

 מועד סיום .95

 

 

 ארכה או קיצור תקופת העבודה .60

נ  א. עבודה  של  ביצועה  את  המחייבת  שינויים  שהובאההוראת  לזו  בחשבון    וספת 

בודה  ק מהעלצורך קביעת מועד השלמת העבודה או המחייבת את ביטולו של חל 

העבודה  שהו השלמת  במועד  השינוי  את  בה  לכלול  יכולה  כאמור,  בחשבון  באה 

 בהתאם לשינוי המשוער כתקופה הדרושה לביצוע העבודה.

 

העירייה,  ים שלדעת מהנדס נגרם עיכוב בביצוע ע"י כוח עליון, או ע"י תנאים אחר  ב.

רשאי    -  עיכובלא היתה לקבלן שליטה עליהם ולא היתה לו אפשרות למנוע את ה

 הקבלן לבקש ארכה בכתב במועד השלמת העבודה, בתנאי כי: 

 

יהא רשאי לבקש ארכה עקב תנאים מיוחדים כאמור לאחר   .1 הקבלן לא 

 יום מיום תום התנאים שגרמו לעיכוב ביצוע העבודה.  30

     ב להביא ראיות, לשביעות רצונו של מהנדס העירייה הקבלן יהיה חיי .2

עב   רבות   ע" ודה,  יומן  ארעו  מאושר  האמורים  שהתנאים  המפקח,  י 

ביצוע העבודה, שלקבלן לא היתה שליטה עליהם ולא  ב   לעיכוב      וגרמו  

 למנוע עיכוב.   היתה לו אפשרות 

א .3 מתן  לסרב  או  לאשר  רשאי  העירייה  כאמור,יקבע  מהנדס  שיעור  רכה 

 הארכה ויודיע על כך בכתב לקבלן. 

 

 מחסור בכוח אדם לא יהווה כח עליון ו/או בזאת כי  ובהר למען הסר כל ספק מג .      

 שלקבלן אין שליטה עליהם.   תנאים          

 

 

 קצב ביצוע העבודה .61

 

את סיומה  אין הקבלן מתקדם, לדעת המפקח, בביצוע העבודה במידה המבטיחה   א.

יודיע מהנדס    -הקבוע בחוזה, או עד גמר הארכה שניתנה לסיום העבודה  במועד  

על כך בכתב והקבלן ינקוט מיד באמצעים הדרושים כדי להבטיח  ה לקבלן  עירייה

בכפוף לדרישה כלשהי הכלולה במסמכי החוזה, בדבר השלמת חלק כלשהו מהעבודה לפני  

והגמור של העבודה, מתחייב הקבלן לסיים את העבוד כולה בתוך הזמסיומה המלא  ן  ה 

נית  העבודה.  התחלת  בצו  שיקבע  מהתאריך  יתחיל  שמניינו  בחוזה,  ארשנקבע  כה  נה 

בסעיף  להשלמ לאמור  בהתאם  המועד  קוצר  או  העבודה  המועד    60ת  ישתנה  להלן, 

 להשלמת העבודה בהתאם לכך.
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את סיום העבודה במועדה. לא נקט הקבלן באמצעים הדרושים לסיום העבודה  

במ יחולו  העירייה,  מהנדס  של  דעתו  להנחת  סבמועדה  הוראות  זה     67עיף  קרה 

 שלהלן. 

 

ממילוי    את הקבלןשחרר  אי מתן הודעה ע"י מהנדס העירייה לפי ס"ק זה אינו מ

 התחייבותו לסיום העבודה במועד שנקבע בחוזה. 

 

במשמרות   ב. לעבוד  במועדה,  העבודה  סיום  לשם  היתר,  בין  הקבלן,  וקיבל    -בחר 

ספים עקב  כאי לתשלומים נו אישור לכך מאת מהנדס העירייה, לא יהא הקבלן ז

 העבודה במשמרות. 

 

מהנדס העירייה בכתב.  א הסכמת  ל, לללא תיעשה עבודה בימי שבת ומועדי ישרא ג.

ללא   הדברים  מטבע  להעשות  שצריכה  עבודה  על  יחולו  לא  זה  סעיף  הוראות 

הפסק או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש או רכוש או לבטחון  

 ה כזו על הקבלן להודיע על כך מיד למפקח. ם במקרה של עבודואול -המבנה  

 

לדעת מה ד. צורך,  יהיה  ביצוע  עירייה,  נדס האם  להחיש את קצב  זמן שהוא,  בכל 

אל   בכתב  העירייה  מהנדס  יפנה  שנקבע,  לסיום  המועד  לפני  ולסיימו  העבודה 

יכולתו להחשת ביצוע העבודה כמבוקש    הקבלן, והקבלן מתחייב לעשות כמיטב 

ייה. כן מתחייב הקבלן למלא את כל הוראות המפקח לצורך זה,  ע"י מהנדס העיר

 י העבודה ושיטות העבודה. בודה, ימות העבנוגע לשע

 

לדעת   מכך  כתוצאה  לו  ונגרמו  לעיל  ד'  בס"ק  כאמור  התחייבותו  הקבלן  מילא 

הקצב   לפי  העבודה  בביצוע  הכרוכות  אלה  על  נוספות  הוצאות  העירייה  מהנדס 

עירייה לקבלן את ההוצאות הנוספות בשיעור שיקבע  לכתחילה, תשלם ה שנקבע מ

 ח והוצאות כלליות.רוו 12% תוספתע"י מהנדס העירייה ב

 

למען הסר ספק, מובהר כי על שעות העבודה באתר יחולו הוראות כל דין לעניין   .ד

 . םייהעזר העירונ יזה, לרבות חוק 

 

 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים  .26

 

לגרוע א. כלשהו,    מבלי  נזק  להוכיח  חייבת  ומבלי שהעירייה תהיה  סעד אחר,  מכל 

סיי הקב לא  בים  את  הארכה  לן  גמר  עד  או  בחוזה,  שנקבע  במועד  העבודה  צוע 

 לסיום  

סכום    לעירייה  הקבלן  ישלם  שקלים    אלףחמש  במילים:  )      ₪   5,000העבודה, 

כל   (חדשים בעד  מראש,  וקבועים  מוסכמים  שבין  כפיצויים  איחור  המועד    יום 

 שנקבע לסיום העבודה לבין מועד סיום העבודה למעשה.  

מצה  ב. כי  הצדדים  נזק  ירים  הינו  האיחור  לענין  לעיל  המוסכמים  הפיצויים  סכום 

 שהצדדים רואים אותו כתוצאה מסתברת של ההפרה בעת החתימה על חוזה זה. 
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א האיחור  לענין  לעיל  המוסכמים  הפיצויים  סכום  מזבקביעת  לגרוע  כדי  כות  ין 

נזקים   בגין  פיצוי  כל  לתבוע  ומזכותה  אחר  סעד  לכל  ונוספ העירייה  ים  אחרים 

 ו לה. שנגרמ

לעיל   ג. א'  בס"ק  האמורים  הפיצויים,  סכום  את  לנכות  רשאית  תהיה  העירייה 

וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל   מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא, 

הפיצויי בתשלום  אחרת.  עדרך  ניכויים  או  שחרור  ם,  משום  אין  העירייה  "י 

העב את  לסיים  מהתחייבויותיו  מכל הקבלן  או  לפי  התחייבו  ודה,  אחרת  ת 

 החוזה.

 

 הפסקת ביצוע העבודה .36

 

או   א. מסויים  לזמן  מקצתה,  או  כולה  העבודה,  ביצוע  את  להפסיק  חייב  הקבלן 

לתנאי בהתאם  העירייה  מהנדס  מאת  בכתב  הוראה  לפי  ולתקופה  לצמיתות,  ם 

מהנדס    ינו בהוראה, ולא יחדשה אלא אם ניתנה לו על כך הוראה בכתב ע"ישיצוי

 ייה. העיר

הופסק ביצוע העבודה כולה או מקצתה לפי ס"ק א' לעיל, ינקוט הקבלן אמצעים   ב.

 להבטחת העבודה שבוצעה ולהגנתה לפי הצורך, לשביעות רצונו של המפקח. 

או   ג. כולה  העבודה,  ביצוע  לצמיתות,  הופסק  מהנדס  מקצתה  ע"י  שניתן  לאחר 

וע למעשה, יגיש  החל בביצ יל, והקבלן  לע  57העירייה צו התחלת עבודה לפי סעיף  

בתוך   העבודה    60הקבלן,  ביצוע  הפסקת  הוראת  לו  ניתנה  בו  מהיום  יום 

לצמיתות, חשבון סופי לגבי אותו חלק מהעבודה שבוצעה למעשה. הוראה זו לא  

ה  שניתנה  במקרה  העב תחול  להפסקת  המפורטים  וראה  המקרים  באחד  ודה 

 שלהלן.  67בסעיף 

הפסקת ד. של  כאמ  במקרה  בס"ק  העבודה  לקבל  ור  זכאי  יהיה  הקבלן  לעיל,  ג' 

למועד הפסקת העבודה   עד  בפועל  עבור העבודה שביצע  מהעירייה את התמורה 

תיו  סופי ומוחלט של כל תביעווכן לפיצויים כמוגדר בסעיף קטן )ה( וזאת לסילוק  

והפסד  הפסקת    בגין  הוצאותיו  לרבות  הכלל,  מן  יוצא  ללא  כאמור,  העבודה 

קברווחי לצורך  ערך  ם.  תיעשנה  יעת  הקבלן,  ידי  על  בפועל  שבוצעה  העבודה 

 מדידות סופיות לגבי העבודה או כל חלק ממנה שהופסקה, הכל לפי הענין. 

יו  ה. לעיל,  )ד(  גובה הפיצויים, כאמור בסעיף קטן  פחת מערך החוזה  לצורך חישוב 

ל השווה  ל  -25%סכום  השווה  סכום  יופחת  וכן  החוזה,  בסיס  ערך  במחירי 

ב העבודה   בשבוצעה  תוכפל  והיתרה  בסיס החוזה,  במחירי  . הסכום  -2.5%פועל 

יעודכן   העבודה,  הפסקת  בגין  לקבלן  המגיע  המוסכם  הפיצוי  שהוא  המתקבל 

שקדם בחודש  המדד  לבין  הבסיסי  המדד  שבין  להפרש  בו    בהתאם  לחודש 

 ה העבודה. הופסק 

 או יותר,מהיקפו    75%למניעת ספק, מוצהר בזה, כי ביצוע החוזה בשיעור של  

 לא יקנה לקבלן זכות לקבלת פיצויים כלשהם.

 

 שימוש או אי שימוש בזכויות .46
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הסכמה מצד העירייה, או מי מטעמה ולרבות מהנדס העירייה או המפקח לסטות   א.

מס במקרים  החוזה  תהוומתנאי  לא  גזירה  ויימים,  ממנה  ילמדו  ולא  תקדים  ה 

 שווה למקרה אחר. 

בזכויות הניתנות להם לפי מסמכי החוזה    מי מטעמההעירייה או  לא השתמשה   ב.

במקרה מסויים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר, ואין ללמוד  

 . מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי מסמכי החוזה

 

 ודה קבלת העב .56

והמפק  -הושלמה העבודה   א. על כך הקבלן למפקח בכתב,  יתחיל בבדיודיע  יקת  ח 

תוך  העבו תוך    15דה  הבדיקה  את  וישלים  ההודעה  קבלת  מיום  ימים    30יום 

תאריך   יקבע  הסתיימה,  אמנם  שהעבודה  המפקח  מצא  בה.  שהתחיל  מהיום 

 ל"קבלת העבודה" ע"י העירייה. 

 ן את כל אישורי הרשויות הנדרשים.בודה ישלים הקבל עד למועד קבלת הע

 פקח והקבלן. לרבות המס העירייה,  מהנד -בקבלת העבודה ישתתפו 

לקבל   הקבלן  ידאג  העבודה,  קבלת  גמרלאחר  בתקנות    הכמשמעות  תעודת 

 .-1970התכנון והבניה )בקשה להיתר תנאיו ואגרות( תש"ל

 א כוחו והקבלן. העירייה ו/או ב  באותו מעמד ירשם פרוטוקול וייחתם ע"י מהנדס

י העירייה  ע"י נציגאם ידרשו,  בפרוטוקול יירשמו תיקונים והשלמות אשר ידרשו, 

והתקופה אשר הוקצבה לקבלן לבצע את התיקונים וההשלמות. נדרשו תיקונים  

ל"קבלת   חדש  מועד  ויקבע  כמתקבלת  העבודה  תחשב  לא  כאמור  והשלמות 

 עבודה" כאמור. 

ב יירשמו  כן  ליקוייכמו  ואלו  פרוטוקול  ניתנים לתיקון במידה  ופגמים שאינם  ם 

 קיימים. 

       עירייה, על פי שיקול דעתו, לקבל העבודה גם  מהנדס ה  ר לעיל רשאילמרות האמו .ב

    פני ביצוע התיקונים ו/או עבודות ההשלמה כאמור, כנגד קבלת התחייבות בכתב ל             

לשביעות   וישלים  שיבצע  הקבלן  מהנדס  מאת  של  התיקונים רצונו  את        העירייה 

 האמורה. עבודות השלמה כמפורט ברשימה   ו/או 

וה ג. שנקבע  במידה  המועד  תוך  לעיל  כמצויין  כלשהו  תיקון  יבצע  לא  קבלן 

בפרוטוקול, תהיה העירייה רשאית לבצע התיקון ולנכות מסכום החשבון הסופי,  

שבוצע בפועל  חיר התיקון בין  או מכספי הערבות המצויה בידה אותה עת, את מ

 כהוצאות כלליות.  15%ובין שלא בוצע בתוספת 

כ העירכמו  תהיה  רשאין  את  ייה  הערבות  מכספי  או  הסופי  מהחשבון  לנכות  ת 

כתוצאה   לידיה  שנמסרה  העבודה  ערך  לירידת  לדעתה  השווים  סכומים  אותם 

ניתנ ובין שאינם  ניתנים לתיקון  בין שאלו  ו/או הפגמים  לתיקון.  מהתיקונים  ים 

 הסכומים מסור לקביעתו ולשיקול דעתו הבלעדי של מהנדס העירייה. ערך 

מסמכי החוזה להשלים חלק מסויים מהעבודה במועד מסויים  בלן לפי  חייב הק ד.

לפי   העבודה  קבלת  תיערך  כולה,  העבודה  לסיום  שנקבע  הסופי  המועד  לפני 

בטרם   הגמור,  מהעבודה  חלק  לגבי  לעיל  )א(  בס"ק  תעשה  האמור  או  תחזיק 

 עירייה שימוש באותו חלק. ה

 ן. לפי העני חוייבים,בשינויים המבמסירה חלקית יחולו הוראות סעיף זה 
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קבלת עבודה כלשהי אינה משחררת את הקבלן מהתחייבויותיו לפי תנאי מסמכי   ה.

 החוזה. 

ו/או מסירת   ו. סיום העבודה  יחשב תאריך  זה  סעיף  פי  על  תאריך קבלת העבודה 

 ייה בכל מקום שאחד המונחים הנ"ל מופיע בחוזה זה. ע"י הקבלן לעיר העבודה 

 

 שלמתההעבודה עם המסירת  .66

קבע מהנדס העירייה כי הושלמה העבודה או הושלם החלק המסויים מהעבודה   א.

לפי   לעירייה  למסור  הקבלן  חייב  מסויים,  במועד  להשלים  היה  הקבלן  שעל 

מסויים חלק  אותו  או  העבודה  את  כאמור,  בקשתה  הענין,    מהעבודה  לפי  הכל 

ה או  העבודה  מסירת  את  לעכב  רשאי  אינו  המסוייםוהקבלן  ,  מהעבודה  חלק 

 מחמת דרישות, טענות או תביעות כלשהן שיש לו כלפי העירייה. 

 

               בעת מסירת העבודה לעירייה מתחייב הקבלן להמציא לידי מהנדס העירייה  ב.       

     של העבודות שבוצעו, וכן   MADE ASניות עדות עותקים של תכ 2 -דיסקט            

  וכיו"ב של כל המערכות והמתקנים שבוצעו במסגרת קטלוגים ראות הפעלה הו          

 העבודה.           

 של משרד הבינוי והשיכון. 827ההגשה תהיה ע"פ מפרט           

 

 חתום ע"י    גש לעירייה יהיהשיו AS MADE-למען הסר ספק מובהר כי, תוצר ה .ג

החשבון    ד מועד הגשתע  AS MADEמוסמך. במידה והקבלן לא ימציא מפת    מודד

הרי שהעירייה תהיה רשאית להזמין, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, שירותי  ,  הסופי

מדידה של מודד מוסמך, ושכר טרחתו של הנ"ל יקוזז מחשבונו הסופי של הקבלן.  

 עירייה בעניין הזה. או תביעה כלפי ה לקבלן לא תהיה כל טענה ו/ 

ו .ד ולפני קבלת תשלום סופי  יעם מסירת העבודה  לו,  לת למפקח  מציא הקבכתנאי 

 לחוזה, חתום כנדרש על ידי בעלי התפקידים בעירייה.  1אישור בנוסח נספח 
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 סיום החוזה או אי המשך ביצועו   - פרק י"א 
 

 ה תפיסת אתר העבודה ע"י העיריי  .67

 

מ א. אחד  מראש  בכל  הודעה  מתן  לאחר  רשאית,  העירייה  תהא  דלהלן  המקרים 

של   ל  3בכתב  את  תפ ימים,  ממנו  וס  הקבלן  של  ידו  את  ולסלק  העבודה  אתר 

בכל   כך  לשם  ולהשתמש  אחרת,  דרך  בכל  או  בעצמה,  העבודה  את  ולהשלים 

החומרים   עודפי  את  למסור  וכן  העבודה,  שבאתר  המתקנים  הציוד,  החומרים, 

והמתק הציוד  כל סכום המגיע  ואת  לכיסוי  ולהשתמש בתמורתם  נים האמורים 

 זה;חולעירייה מהקבלן לפי ה 

 

כשאין הקבלן מתחיל בביצוע העבודה, עפ"י צו תחילת עבודה או כשהוא   .1

בתוך   מציית,  ואינו  ביצועה  מהלך  את  בכתב    7מפסיק  להוראה  ימים 

 בודה. ממהנדס העירייה להתחיל, או להמשיך בביצוע הע

ס העירייה סבור שקצב ביצוע העבודה איטי מכדי להבטיח את  כשמהנד .2

או במועד שהוארך, אם הוארך להשלמתו    בחוזה  וע השלמתו במועד הקב 

אינו   והקבלן  המהנדס  לדעת  הזמנים  בלוח  עומד  אינו  כשהקבלן  ו/או 

בתוך   את  י   7מציית  והמפרטת  העירייה  ממהנדס  בכתב  להוראה  מים 

 להבטיח השלמת העבודה במועדה.  בלן לנקוט במטרההאמצעים שעל הק

להנחת   .3 הוכחות  העירייה  מהנדס  בידי  שהדע כשיש  מתרשל  תו,  קבלן 

 החוזה.   בביצוע 

 כשהקבלן מסתלק מביצוע החוזה.  .4 

 כשהקבלן מסב את החוזה, כולו או מקצתו לאחר, או מעסיק קבלן  .5 

 משנה בביצוע העבודה ללא הסכמת העירייה בכתב.   

ירייה הוכחות להנחת דעתה, שהקבלן או אדם אחר בשמו  כשיש בידי הע .6 

הציע או  נתן  הקבלן,  כלל   של  הנאה  אדם  טובת  או  מענק,  שוחד,  שהו 

 . לחוזה, או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה  כלשהי בקשר 

 כשהקבלן הושעה או נמחק מרישום בפנקס הקבלנים. .7

והעיקול    קבלן מן העירייהאם יוטל עיקול על כספים המגיעים ל א. .8

 יום מיום הטלתם.  20לא הוסר תוך 

נגדו או נגד אחד מיחידי  וינתן  ת  אם הקבלן הוא אדם או שותפו ב. 

 השותפות צו קבלת נכסים.  

         אם הקבלן תאגיד והחלו נגדו בפעולות לפירוק או לכינוס  . ג  

 נכסים.                            

 להתבצע בידי נאמן, מנהל בו עשויה העבודהבכל מקרה ש ד.       

 . לןעזבון או כל אדם הממונה על נכסי הקב            

 

)א( אין בהם משום   ב. לפי ס"ק  ידו של הקבלן ממנו  וסילוק  תפיסת אתר העבודה 

ביטול החוזה ע"י העירייה )אלא אם הודיעה העירייה לקבלן גם על ביטול החוזה  

לעמ חייב  יהא  והקבלן  ההתחייבוכאמור(  בכל  דרישת  וד  לפי  מקצתן  או  יות 
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התחי מלמלא  מהקבלן  למנוע  רשאית  העירייה  לא    ויותיו יב העירייה.  ומאידך, 

תהא העירייה חייבת כלפי הקבלן אלא בהתחייבויות המפורטות בסעיפים קטנים  

 ד' להלן. -ג' ו

 

פי  סמוך לאחר תפיסת אתר העבודה ע"י העירייה וסילוק ידו של הקבלן ממנו, ל ג.

יגיש הקבלן לעירייה בכתב חשבון לגבי הסכום אשר לדעתו הוא    -סעיף קטן א'  

בעד   לו  הח ביזכאי  המפקח  צוע  ע"י  יבדק  זה  חשבון  האמורה.  לשעה  עד  וזה 

חייבת   תהא  לא  העירייה  הקבלן.  חשבונות  כל  לגבי  כמקובל  העירייה  ומהנדס 

ו ד'  בס"ק  לאמור  בהתאם  אלא  כלשהו,  סכום  להלן,  -בתשלום  באישור  ה'  ואין 

 ון כאמור כדי ליצור חבות כלשהי לתשלום הסכום האמור. חשב

 

י מהנדס העירייה, לא תהא העירייה חייבת לשלם  מור ע"כאתפס אתר העבודה      .ב

מהנדס    לקבלן  ע"י  בכתב  ויאושרו  שיתבררו  עד  לחוזה  בקשר  כלשהו  סכום 

ירייה ע"י כל  השלמת העבודה ובדיקה, וכן דמי נזק שנגרם לע הוצאות    העירייה   

וכן    חייהד  הקבלן,  ע"י  לעירייה  שנגרמו  כלשהן  הוצאות  או  ונזקים  בהשלמתה 

 כלשהם שהקבלן חייב בתשלומם.  רים אח ייםצופי 

 

ע"י    .ג שאושרו  כפי  והפיצויים  הנזקים  העבודה,  השלמת  הוצאות  סכום  היה 

ילו  המהנדס כאמור בסעיף קטן )ד(, עולה על שכר הקבלן שהקבלן היה זוכה בו, א  

ממשיך    בשלמותו  היה  החוזה  את  ההפרש    -ומבצע  בתשלום  חייב  הקבלן  יהא 

יה תהא זכאית לגבותו מכל סכום המגיע ממנה לקבלן,  והעירי,  שביניהם לעירייה 

 וכן לגבותו בכל דרך אחרת.  

 

למתן    הקבלן .  68 "כמפעל  ו/או  חיוני"  כ"מפעל  מוכרת  שהעירייה  לו  ידוע  כי  מצהיר 

את כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות  והספק מתחייב בז שירותים קיומים"  

 -מהחוקים הבאים:יותר  אואחד המצבים בהתאם להוראות אחד 

  

שעת    א.    בתקנות  כאמור  לכך  המוסמך  השר  ידי  על  חירום  מצב  על  )סמכויות    הכרזה     חירום 

 1973 –מיוחדות( תשל"ד 

   –אזרחית, תשי"א   התגוננות  ג' לחוק 9בסעיף  הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו     ב. 

   1951. 

)נוסח חדש(     א' לפקודת  המשטרה   90הגדרתו בסעיף  מוני כה  הכרזה על אירוע כאירוע אסון    ג.

 . 1971 –בתשל"א 

 

 

 

 

 לחוק יסוד הממשלה.  38הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  ד.
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ו/או    1967  –תשכ"ז  עבודה בשעת חירום,ראות חוק שירות אזי, תחולנה הוראות הנ"ל ו/או הו   

שירותי ו/או כל הקבלנים ו/או הספקים  י ו/או בדהוראת כל דין רלבנטי אחר, גם על עו

 המשמשים לצורך ביצוע השירותים נשוא חוזה זה 

 
 

 כתובות והודעות  .69

 

 כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא לחוזה זה.  א.

 

משנהו על פי הכתובות דלעיל תחשב  י אחד מהצדדים לכל הודעה שתשלח על יד  .א

תוך   דו  72כמתקבלת  כדבר  מסירתה  מעת  ביד    רשום,  ארשעות  נמסרה    -אם 

 במועד מסירתה, ואם נשלחה בפקסימיליה במועד שיגורה בפקסימיליה. 

 

 סמכות שיפוט    .70

  

המוסמך    המשפט  בית  בפני  יובא  זה  הסכם  מתנאי  כתוצאה  שיעלה  סכסוך  זור  באכל 

 . יהמ"ש המחוזי בחיפהשיפוטו של ב

 

 

 

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

 

 

 

 

__________________ _____  _______________________ 

 קבלןה                                                                      העירייה 
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 _________  לחוזה מס'  1 נספח
 

 סופי חשבוןאישור לתשלום 
 

 __________________________ ה:  העבוד שם
   : הקבלן
או פיקוח בצרוף המסמכים    הבניהוימצא בתיק   ן סופיבו זה יהווה אסמכתא לשחרור חש מסמך

 הרלוונטיים. 
 לשחרור חשבון סופי.   הסכמתםמטה בדקו ואישרו )בצרוף הערות במידת הצורך(, את  החתומים

 
 

 

 

 ( יעקב סודרינכסים ) מחלקת
 
 
 

1. 

 קוח על הבניה פי מחלקת 
 ( גליה בוכמן)

 

2. 

 תשתיות  מחלקת 
 )שמואל שדה( 

 

3. 

 פיתוח בורה ותח מחלקת 
 טל מילמן(  ר)ד"

 
 

4. 

 גנים ונוף  מחלקת 
 ( שוש עינב)
 
 

5. 

 פיקוח עירוני  מחלקת 
 ( דוד ביטון)
 
 

6. 

 בניה ופיתוח  מחלקת 
 ( קליינרמן אלכס)
 
 

7 . 

 
 
 
 

 מהנדס העיר  -יל רותם _____________ א __  חשבוןשחרור  מאשר
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 _________  לחוזה מס'  2 נספח
 
 

 ותיעהצהרה על העדר תב
 

 בוד לכ
 עיריית כרמיאל 

 
 שלום רב, 

 
 הנדון: חשבון סופי והצהרה על העדר תביעות 

 
 

 וביום __________ נחתם בינינו לבינכם חוזה בדבר ______________    הואיל 
 "(. החוזה)להלן: "

 
 __ הגשנו לכם חשבון סופי של העבודה, כמפורט בחוזה  וביום _______  והואיל 

 ."(החשבון הסופי)להלן: "
 
 

 יכך הננו מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזאת כדלקמן:לפ
 
 

הסכום הכולל והסופי שאנו מבקשים תמורת כל העבודה שביצענו מכוח החוזה או בקשה  .1
שבון הסופי, שהוא  הסכום שפורט בח אליהם ותמורת כל התחייבויותינו לפיהן הינו

:  )להלן ₪(_____________ ₪ )במילים: __________________________ 
 "(.התמורה הסופית"

 

על חשבון התמורה הסופית קיבלנו עד כה תשלומים שונים, ואנו מאשרים בזה כי קיבלנו   .2
לוק  מכם סך ____________ ₪ )במילים: _____________________ ₪( המהווים סי

 של התמורה סופית.  סופי ומוחלט
 

או דרישות מכל מין וסוג  , טענות פרט לתמורה הסופית, אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעת  .3
שהוא כלפיכם ו/או כלפי הבאים מכוחכם או מטעמכם בכל עניין הקשור בחוזה ו/או  

כל תביעה, הכרוך בו ו/או הנובע ממנו והכל במישרין או בעקיפין. אנו מוותרים בזה על 
פוטרים שהיא ידועה לנו כיום ובין שתיוודע לנו בעתיד, ואנו    או דרישה כאמור, ביןטענה 

 תכם מכל חבות כלשהי כלפינו.א
 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובה כלשהי המוטלת עלינו לפי החוזה בעניין אחריות, בדק  .4
 ותיקון פגמים וליקויים.

 
 

 
 ולראיה באנו על החתום היום

 
 
 

__ ______________   ________________   ___________ 
 תאריך          ה וחותמת חתימ                  שם הקבלן         
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 ד' מסמך 

 

על  במדויק  נוסח זה הינו דוגמא לא מחייבת .תתקבל כל ערבות מכרז מבנק מוכר בישראל העונה  

 למסמך ההוראות למשתתפים.  7הדרישות המפורטות בסעיף  

 

 

 

 

 

תאריך:           לכבוד 

 __________ 

 כרמיאל עיריית 

 א.נ.,

 

 בות מס' .................................... כתב ער: הנדון

 

)להלן   .1 בקשת________________  פי  מס'   -על  למכרז  בקשר  הננו    ,_______   המבקש( 

הש לסך  עד  סכום  כל  לכם  לשלם  כלפיכם  בזאת  ל  ערבים    ₪   ____________  –ווה 

   (____________________________ )במילים: 

ישולם  .2 הערבות  על    סכום  תוך  לכם  הראשונה    10ידינו  דרישתכם  אלינו  הגיע  מעת  ימים 

עיריית   ע"י  חתומה  חובה  כרמיאלבכתב,  כל  עליכם  להטיל  ומבלי  תנאי  כל  ללא  וזאת   ,

חיי שתהיו  ומבלי  דרישתכם  את  לנמק  או  תחילהלהוכיח  לדרוש  הערבות    בים  סכום  את 

 המבקש.  מאת

 

ישה על פיה צריכה להמסר לנו לא  _ וכל דר תוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום__________ .3

יאוחר מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם הוארכה  

 על ידינו. 

 

 רה שהיא. ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צו .4

 

 בכבוד רב,                                                                                                            

 

 בנק________________ 

 

 סניף________________  

 

 

 למכרז ערבות בנקאיתמת דוג
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 מסמך ה'
 

 

 

 

 ____________ תאריך:         לכבוד 

 ל כרמיאעיריית 

 

 א.נ.,

 

    ' כתב ערבות מס : הנדון

 

 מס' ______________ר לחוזה ש( בקשהמבק -על פי בקשת________________ )להלן  .1

  _____________________, הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום לביצוע  __ 

 _______ ____________________________________________-עד לסך השווה ל            

_____________________________________(  )במילי  בתוספת  ם:  בלבד,  ש"ח 

הצמד הפרש עי  בגין  __ ה  מדד  שמתפר__ליית  ע_______כפי  המרכזית  סם  הלשכה  ידי  ל 

בחודש    15  -חודש ________ שהתפרסם ב  של  "המדד"( בין המדד    -)להלן  לסטטיסטיקה  

 וט הערבות. שאחריו לבין המדד שיהיה ידוע במועד חיל

 

תוך   .2 ידינו  על  לכם  ישולם  הערבות  דרישת  10סכום  אלינו  הגיע  מעת  הרא ימים  שונה  כם 

עיריית  בכת ע"י  חתומה  חובה  וז  כרמיאלב,  כל  עליכם  להטיל  ומבלי  תנאי  כל  ללא  את 

הערבות   סכום  את  תחילה  לדרוש  חייבים  שתהיו  ומבלי  דרישתכם  את  לנמק  או  להוכיח 

 מאת המבקש. 

 

ד ליום___________ וכל דרישה על פיה צריכה להמסר לנו לא  בותנו זה יהיה עתוקף ער .3

ומבוטלת, אלא אם הוארכה    מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה  "ל. לאחרועד הניאוחר מהמ

 על ידינו. 

 

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.  .4

 

 

 בכבוד רב, 

 

 בנק________________ 

 

 __________ סניף______ 

 

 

 נוסח ערבות בנקאית לביצוע 
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 'וסמך מ

 

 

 

 

תאריך:                לכבוד 

__ ______ ____ 

 יית כרמיאל עיר

 

 א.נ.,

 

 _________________  ערבות מס' כתבהנדון: 

 

)להלן  1  ________________ בקשת  פי  על       .–    ,_______________ לטיב  בקשר  המבקש( 

 הננו             

     ______________________     -לשלם לכם כל סכום עד לסך השווה לים בזאת כלפיכם ערב         

     _( ש"ח בלבד, בתוספת הפרשי הצמדה בגין : ___________________________)במילים       

      -עליית מדד _____________  כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן        

 בחודש שאחריו לבין המדד שיהיה   15 -חודש ________ שהתפרסם ב של  המדד"( בין המדד"      

 ועד חילוט הערבות.במ  ידוע       

 

הע .2 תוךסכום  ידינו  על  לכם  ישולם  הראשונה    10  רבות  דרישתכם  אלינו  הגיע  מעת  ימים 

כל   עליכם  להטיל  ומבלי  תנאי  כל  ללא  וזאת  כרמיאל  עיריית  ע"י  חתומה  חובה  בכתב, 

או   הערבות  להוכיח  סכום  את  תחילה  לדרוש  חייבים  שתהיו  ומבלי  דרישתכם  את  לנמק 

 קש. את המבמ

 

__________ וכל דרישה על פיה צריכה להמסר לנו לא  תוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום_  .3

יאוחר מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם הוארכה  

 על ידינו. 

 

 נה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. ערבותנו זו אי .4

 

 בכבוד רב, 

 

 __ ______בנק________

 

 ________________ סניף

 
 
 
 

 נוסח ערבות בנקאית לטיב
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 מסמך ז'

 ביטוח

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:
 _________________.  -" המבוטח"
או  /רשותיים ו  י סמךגופו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או    כרמיאלעיריית  -"  מבקש האישור "

 .  ותות בשליטתם  ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהםעמ

   פארק ברוך בכרמיאל.ות פיתוח  עבוד –" העבודות"

 ביטוחי המבוטח 
על .1 המבוטח  ומהתחייבויות  מאחריות  לגרוע  על-מבלי  ו/או  זה  הסכם  המבוטח -פי  על  דין,  כל  פי 

חברת אצל  המבוטח,  חשבון  על  ולקיים,  כ  לערוך  מורשית  בי ביטוח  מתן דין  מיום  החל  שראל, 
ה למסירה  ועד  העבודות  לביצוע  ההאישור  של  וסופית  מטעם עבודות  מי  ו/או  המבוטח  יציאת 

המבוטח מאתר העבודות, ולעניין ביטוח חבות המוצר ואחריות מקצועית למשך תקופה נוספת של  
המבוט  7 ויציאת  ומוחלט  סופי  באופן  העבודות  מסירת  לאחר  מטעם  שנים  מי  ו/או   המבוטחח 

 להלן )להלן: "ביטוחי המבוטח"(.   14מאתר העבודות, את הביטוחים המפורטים בסעיף 

לעורכו החל ממועד המסירה של חלק   לביטוח חבות המוצר, מתחייב המבוטח  ביחס  כי  מוסכם 
 ם מבין המועדים.המוקד -לשהו מהעבודות כלשהו מהעבודות או תחילת השימוש בחלק כ

ב לכלול  המבוטח  על  האישור,  מבקש  ביטולדרישת  עבודותמסגרת  ידי   ח  על  שנערך  קבלניות 
המבוטח, כל גורם או בעל זכויות שלמבקש האישור קיימת התחייבות כלפיו בכתב להיכלל בשם 

 המבוטח טרם קרות מקרה הביטוח, או כמוטב לתגמולי הביטוח.
ב מוסכם,   .2 מקרה  בקרות  הכי  העבודות יטוח  לביטוח  רכוש(  )ביטוח  א'  פרק  במסגרת  מכוסה 

תגמולי הביטוח   0בסעיף    יות כמפורטהקבלנ הינו המוטב הבלעדי לקבלת  להלן, מבקש האישור 
 פי הפרק. תגמולי הביטוח כאמור ישמשו לקימום הנזק.-על

ימים לפני מועד   7המבוטח להמציא לידי מבקש האישור    ור, עלה מצד מבקש האישללא כל דריש .3
העבודות/תחיל הח ת  המבוטח ממועד  לכניסת  מקדים  כתנאי  מקרה  ובכל  זה,  הסכם  על  תימה 

על   להוראות המפקח  בידי מבטח המבוטח, בהתאם  ביטוח, חתום  קיום  לאתר העבודות, אישור 
 "(.  אישור ביטוחי המבוטחהלן: ")ל 2019-1-6כון הביטוח, רשות שוק ההון, ביטוח וחיס
חי המבוטח בגין ביטוח חבות המוצר, שור ביטוישור את איהמבוטח מתחייב להמציא למבקש הא

בחלק   השימוש  תחילת  או  האישור  למבקש  מהעבודות  כלשהו  חלק  או  העבודות  מסירת  במועד 
 מבטח המבוטח.  המוקדם מבין המועדים, כשהוא חתום על ידי -כלשהו מהעבודות 

יאוחל לידא  להמציא  המבוטח  על  המבוטח,  ביטוחי  תקופת  תום  ממועד  האיר  מבקש  את  י  שור 
ישור ביטוחי המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על א

 לעיל.  1פי ההסכם, או למשך תקופה נוספת כמפורט בסעיף  
 מבוטל אוומד להיות  מבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עפעם ש  בכל

על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת   עומד לחול בו שינוי לרעה, 
 יום לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח. 30ביטוח חדש, 

המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח  יטוחי  אישור על קיום במובהר כי אי המצאת  
תגרע   לא  המבוטחמהתחייבויוזה,  התחייבויות    ת  כל  את  לקיים  המבוטח  ועל  זה,  הסכם  פי  על 

זמנים.  לוחות  בדבר  התחייבויות  לרבות  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי  הסכם,  פי  על  המבוטח 
כל מלעלות  מנוע  יהיה  המבוטח  כי  דריש  מוסכם  ו/או  כלפיטענה  כלפי    ה  ו/או  האישור  מבקש 

כך   עקב  האישור  מבקש  מטעם  יתאפשרהבאים  בעבודות למבוטח    שלא  להתקדם  ו/או  להתחיל 
תהיה   האישור  למבקש  כי  במפורש  מוסכם  בנוסף  כנדרש.  המבוטח  ביטוחי  אישור  הומצא  טרם 

בל האישור  מבקש  דעת  שיקול  פי  על  המבוטח  של  תשלום  כל  לעכב  יומצא הרשות  לא  באם   בד 
 ביטוחי המבוטח במועד. אישור

ביטו .4 תנאי  כל  את  לקיים  המבוטח  המבוטח,על  את  חי  ובמועדם,   לשלם  במלואם  הביטוח  דמי 
לדאוג ולוודא שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם. כן  

על כל אירוע העלו  עילה לתמתחייב המבוטח להודיע למבקש האישור מיד  ול להוות  לשתף ביעה 
תביעת   מימוש  לשם  שיידרש  ככל  האישור  מבקש  עם  אשר  פעולה  עלביטוח  מבקש  -יוחלט  ידי 

 האישור להגישה למבטחים. 

ובסכומי  הביטוח  דמי  בתשלומי  לשאת  המבוטח  על  כי  במפורש  מודגש  ספק,  הסר  למען 
קש ידי מבונים לקיזוז על  ההשתתפות העצמית הנקובים בביטוחי המבוטח. סכומים אלה יהיו נת

 האישור מכל סכום שיגיע למבוטח על פי הסכם זה. 
לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע  ור רשאי מבקש האיש .    5

כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בסעיף ביטוח זה. 
 בוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכתוחי המאין בעריכת ביט מוסכם בזה במפורש כי

  דיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמתאו באי בבבדיקתם ו/ביטוחים אלה ו/או 
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המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על מי  ביטוחי 
 פי דין. -ו/או על  סכם זהפי ה-המבוטח על  מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות

  ין האמור בסעיף ביטוח זה, עלמבוטח לבר ביטוחי הבכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישו
 המבוטח לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה. 

יטוח סעיף בהאחריות כאמור במוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות  .     6
דרישה   בבחינת  הינה  המבוטח,  זה,  על  המוטלת  פוטרמזערית  המבשאינה  את  ממלוא  ת  וטח 

על על-החבות  ו/או  זה  הסכם  מבקש  -פי  כלפי  דרישה  ו/או  טענה  כל  תהא  לא  למבוטח  דין.  פי 
לגבולות האחריות האמור ו/או כלפי מי מהבאים מטעם מבקש האישור בכל הקשור  ים האישור 

 ח.בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי המבוטאחרת  ו/או כל טענה
ח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים עת המבוטככל שלד

ו/או משלימים לביטוחי המבוטח, רשאי המבוטח לערוך את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, 
המבוטח חשבון  רכועל  ביטוח  בכל  נוסף.  על  ש  שייערך  משלים  סעיף  -ו/או  ייכלל  המבוטח,  ידי 

בד עמפורש  ויתור  הבר  זכות  מבקש  ל  מטעם  מי  כלפי  ו/או  האישור  מבקש  כלפי  לתחלוף  מבטח 
האישור ו/או כלפי מפקח/מנהל הפרויקט, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות 

על שייערך  משלים  ו/או  שם ידי  -נוסף  יורחב  האישור,  המבוט  המבוטח  מבקש  את  לכלול  ח 
 ולבת. ף אחריות צמפקח/מנהל הפרויקט, בכפוף לסעי

המבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעם המבוטח, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש      .7
לביצוע   הקשורים  והגורמים  היועצים  הקבלנים,  את  וכן  הפרויקט,  המפקח/מנהל  את  האישור, 

שבהסהעבו )ובלבד  העבודות כמיהם  דות  לביצוע  הקשורים  והגורמים  היועצים  הקבלנים,  של 
יל לטובת המבוטח(, מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש  פטור מקבאמור נכלל  כ

על שיובא  על-כלשהו  ו/או  המבוטח  ו/או -ידי  העבודות  לאתר  המבוטח  עבור  ו/או  מטעם  מי  ידי 
ו/או אשר משמש לגרוע מכלליות האמור, ך ביצואת המבוטח לצור  לסביבתם  )ומבלי  ע העבודות 

ים וכלי שינוע כלשהם(, וכן מאחריות לאבדן או נזק אשר "ה, נגררלי רכב, צמלרבות משאיות, כ
המבוטח זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הרכוש שהתחייב המבוטח לערוך כאמור בסעיף ביטוח 

יות הנקובות בפוליסות ו/או ביטוח ת העצמאלמלא ההשתתפויוזה )או שהיה זכאי לשיפוי בגינו  
 כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. לם הפטורוליסות( אוחסר ו/או הפרת תנאי הפ

הביטוח   בכפוף את  לערוך  שלא  הזכות  למבוטח  כי  מוסכם  לעיל,  זה  בסעיף  המפורט  לפטור 
 , ובלבד שהפטור כאמור יחול כאילו נערך ביטוח זה במלואו. להלן 13.4המפורט בסעיף 

טעהיה  .    8 מטעם ותעלה  משנה  קבלני  ו/או  המבוטח  מטעם  מי  מצד  תביעה  ו/או  דרישה  ו/או  נה 
המבוטח, בניגוד לאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, המבוטח מתחייב לשפות את מבקש האישור 

 או הוצאו שיישאו בהם, לרבות הוצאות משפטיות. /שלום וש האישור, בכל תו/או מי מטעם מבק
מי ות כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור וכן כלפי  לה האחרי ל המבוטח חע        

המבוטח מטעמו   ידי  על  המבוטח  ביטוחי  תנאי  של  הפרה  עקב  מהם  ביטוח שנמנעו  תגמולי  בגין 
כות לתבוע או לקזז בכל צורה שהיא כל נזק שור הזבוטח. למבקש האיו/או על ידי מי מטעם המ

ה למבקש  בגיןשייגרם  כא   אישור  מבקש  הפרה  הבלעדי של  הדעת  לשיקול  בהתאם  זאת  וכל  מור 
 האישור.

ידי  .    9 על  כלשהם  בטוח  תגמולי  תשלום  אי  או  תשלום  כי  במפורש  בזאת  מוסכם  ספק,  הסר  למען 
ח על פי הסכם זה או על פי דין המבוט  חריות המוטלת עלהמבטח לא ישחרר את המבוטח מהא

אינ שהביטוח  במקרה  את  לרבות,  מכסה  לתו  אינם  העילה  הבטוח  שתגמולי  במקרה  או  ביעה 
מספיקים לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרם ו/או נתבע ו/או נפסק או כל מקרה אחר, בכפוף להוראות  

 האחריות ושיפוי בהסכם זה.
מנהלים, עובדים וקבלנים מטעם המבוטח. כן מתחייב  ידיעת  וח לעיל יובאו להוראות סעיף הביט.   10

זה,    נספחו על ידי המבוטח קבלני משנה בקשר עם העבודות נשוא  ה ויועסקלוודא במידהמבוטח  
על המבוטח לוודא כתנאי לתחילת העסקתם, כי הינם מקיימים את הביטוחים המפורטים בסעיף 

המחויבים בשינויים  זה,  וה  ביטוח  לאופי  ההבהתאם  תקופת  יקף  כל  למשך  וזאת  תקשרות, 
 פי המוגדר בסעיף זה. יותר על פה מאוחרת התקשרותם עם המבוטח או לתקו

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לעבודות, בין         
ובין אם בוצעו באמצעות קבלני מ וטח , והמבשנה מטעם המבוטחאם בוצעו באמצעות המבוטח 

בגין   האישור  מבקש  את  לפצות  ו/או  לשפות  באחריות  וישא  אובדן  נזק  /כל  בשל  או  שייגרם 
ידי מבוטח המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח  -העבודות שבוצעו על

 ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח ובין אם לאו. 
ה ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני משנה ו/או  ו דרישותועלה טענה ו/אמוסכם בזאת כי היה  

מטעמ באחריותמי  בכל  המבוטח    ם,  האישור  מבקש  מטעם  מי  ו/או  האישור  מבקש  את  לשפות 
 תשלום ו/או הוצאה שיישאו בהם, לרבות ההוצאות המשפטיות.

לשם  זהירות הנדרשים על המבוטח והבאים מטעם המבוטח לנקוט בכל אמצעי הבטיחות וה.   11
ם ביצוע  א בקשר עאו גוף שהויעת פגיעה, אבדן או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/מנ

ולעמוד בדרישות החוק לעניין עבודות  לקיים סדרי עבודה לעבודות בחוםבמיוחד העבודות ו
רוע בנוסף ומבלי לג  .2007  -בגובה לרבות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בגובה( התשס"ז

ות החוק סעיף זה לעיל, באחריות המבוטח למלא אחר כל דרישות והוראמקום במהאמור בכל 
ההסכם הקיבוצי בענף הבניה לעניין תנאים סוציאליים וחוק ביטוח  מי, הוראותיטוח לאולב

תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ובעיקר אך מבלי לפגוע  בריאות ממלכתי וכל הצווים,  
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עובדי ושליחי המבוטח יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע ן שכל אמור לעיל, באופבכלליות ה
 הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל. אים לכל העבודות זכ

לא ערך המבוטח את ביטוחי המבוטח כמתחייב בסעיף ביטוח זה ו/או לא חידשם ו/או לא קיימם .   12
לא הזכות,  האישור  מבקש  לרשות  תהא  במועדם,  או  למבמלואם  הודעה  מתן  יום    14בוטח  חר 

על כוונת כן, לערוך את בי  מבקש האישור  מראש  את דמי הביטוח  ח ולשלם  טוחי המבוטלעשות 
 וכל ההוצאות הנלוות לכך )במפורש לרבות דמים והפרשי הצמדה וריבית(. 

וך עקב הפרת התחייבות המבוטח לער  כל ההוצאות בגין התשלומים וההוצאות של מבקש האישור        
ת הוצאות יחולו על המבוטח בלבד, ולמבקש האישור תהא הזכות לנכות אבוטח,  את ביטוחי המ

 ל סכום שיגיע למבוטח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין. ביטוח מכה
האישור           מבקש  על  להטיל  כדי  ו/או  המבוטח  מהתחייבות  לגרוע  כדי  זה  סעיף  בהוראות  אין 

כלשהי.   כי    אחריות  אחרא  מבוטחהמובהר,  באופיהיה  לרבות י  מבוטחים,  בלתי  לנזקים  מלא  ן 
כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב  .  העצמיתההשתתפות    נזקים שהם מתחת לסכום

בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור בגין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום 
המבוט שבאחריות  נזקים  בגין  עצמית,  לפהשתתפות  או  דין  לפי  הסכםח  דרישתו    י  עם  מיד  זה 

 הראשונה בכתב.

בזאמבוטח  ה.   13 בכפוףמצהיר  כי  ד  ת  האישוררישת  לקבלת  מסכים    מבקש  הוא  הביטוח,  מחברת 
בחירת   לפי  פוליסות  או  פוליסה  להעביר  הביטוח  לחברת  האישורומאשר  שם    מבקש  מבקש על 

יום שהפוליסה או  מ  ישורמבקש האחולו על  . כל זכויות וחובות הפוליסה או הפוליסות יהאישור
כ ההעברה  מיום  שמו.  על  הועברו  ההפוליסות  זכויות  בטלות  בפ  מבוטחל  הפוליסות  או  וליסה 

חדל מהעבודה נשוא ההסכם מבוטח  מותנה בכך שה  מבוטחומבוטלות. אישור זה שניתן על ידי ה
או שה ימים  עשרה  על  זמן העולה  או שה  מבוטחלפרק  פירעון  לחדל  עמבוטח  הפך  בור לא שילם 

שהפ או  הפוליסות  או  ה  המבוטחוליסה  שחברת  או  רגל  לפושט  החליהפך  לבטל  ביטוח  את  טה 
ה ע"י  נערכה  ולא  הפוליסה  תנאי  או  הדין  לפי  לה  המותרות  מסיבות  פוליסה   מבוטח הפוליסה 

 ימים כאמור  10אחרת, זהה, חלופית תחתיה בתוך 

מ         לגרוע  כדי  זה  סעיף  בהוראות  המבוטחאין  האישור  ו/או    התחייבות  מבקש  על  להטיל  כדי 
 אחריות כלשהי.

ייב להעביר תוכן נספח ביטוח זה לידיעת מבטחו על כל התנאים  בוטח מתחבזאת כי הממוסכם         
הכלולים בו. יובהר כי על המבוטח חלה החובה לוודא כי התחייבויותיו על פי נספח זה כלולות  

אישורי הביטוח שצורפו הינם  כם זה.אות הססתירה יגברו הורבביטוחים שערך. במקרה של 
 ח מחייב.דוגמא בלבד ואינם נוס

 

 מבוטח: ביטוחי ה .14

 ביטוח העבודות הקבלניות  .14.1

: המבוטח, מבקש האישור, קבלנים, קבלני משנה, מפקח/מנהל הפרויקט שם המבוטח
ב או  גורם  כל  וכן  עובדי המבוטח(,  ואינם  זכויות )למעט אחריותם המקצועית היה  על 

האיששלמבק קרש  טרם  המבוטח  בשם  להיכלל  בכתב  כלפיו  התחייבות  קיימת  ות  ור 
 כמוטב לתגמולי הביטוח.  יטוח, אומקרה הב

 "(. תקופת התחזוקה חודשים )" 24הביטוח כאמור כולל תקופת תחזוקה מורחבת של 

ים  ביטוח במתכונת "כל הסיכונים" מפני אבדן או נזק פיזי -נזק לרכוש  -פרק א' 
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ולקבלת   ל משא ומתןוסכם כי לעניין אבדן או נזק הנגרם לעבודות, הזכות לניהומ
תגמולי ביטוח נתונה למבקש האישור בלבד באופן בלתי חוזר ו/או למי שמבקש האישור  

 יורה על כך. 
ב'   .13.1.2 על  -  אחריות כלפי צד שלישי  -פרק  ו/או  -המבטח חבות  גופנית  פגיעה  פי דין בשל 

ם בקשר עם העבודות בתקופת ביצוע העבודות או במסגרת י הנגרק לרכוש צד שלישנז
ע עבודות תחזוקה. הפרק יהיה כפוף לסעיף אחריות צולבת  בעת ביצות התחזוקה  תקופ

 פיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.-על

שלישי .13.1.2.1 צד  לרכוש  נחשב  האישור  מבקש  רכוש  ספק,  הסר  הרכוש   למען  למעט 
 שניתן היה לביטוח על פי פרק א' של הפוליסה.  וטח אוהמב

 ות המפורטות להלן: את ההרחבבין היתר  הפרק יכלול .13.1.2.2

 תביעות שיבוב המוסד לביטוח לאומי.  .13.1.2.3

גוף הנובעים משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי   .13.1.2.4 נזקי  בגין  חבות 
 ושאין חובה לבטחו בביטוח חובה.

 ₪.  1,000,000יפחת מסך ת שלא שען בגבול אחריורעד והחלשת מ .13.1.2.5

צינו .13.1.2.6 במתקנים,  מפגיעה  תוצאתי  וכבלים נזק  קרקע  רות  אחריות  תת  בגבול  יים 
 ₪.  1,000,000שלא יפחת מסך  

 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח.  7,000,000גבול אחריות:  .13.1.2.7
 המבטח חבות בגין פגיעה גופנית או מחלה מקצועית למי  -  אחריות מעבידים  -פרק ג'   .13.1.3

  ודות, תוך כדי ו/או עקב העסקתם בתקופת ביצוע או העבודות וע העבמהמועסקים בביצ
 תחזוקה בעת ביצוע עבודות תחזוקה.  תקופת ה או במסגרת

הפרק לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, עבודות בגובה  
 ובעומק, שעות עבודה, פתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער. 

 ₪ לתובע, למקרה ולתקופת הביטוח. 00,000,020: גבול אחריות
 

מקצוע .13.2 אחריות  חבות  המבטח  -ית  ביטוח  על את  דרישה  -המבוטח  ו/או  תביעה  בשל  דין  פי 
מצד  מקצועי  מחדל  ו/או  מעשה  עקב  טעות  בגין  הביטוח,  תקופת  במהלך  לראשונה  שתוגש 

 העבודות.   המבוטח ו/או מי מהפועלים מטעם המבוטח בכל הקשור לביצוע
 ול מועד למפרע אשר לא מאוחר ממועד תחילת מתן העבודות. וח יכלהביט

יורחה לשפות  ביטוח  אחריות ב  בשל  הפרויקט  המפקח/מנהל  את  ו/או  האישור  מבקש  את 
שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל של המבוטח ו/או הבאים מטעם 

ערך בנפרד עבור כל אחד אילו ני נחשב הביטוח כהמבוטח, בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פ
 מיחידי המבוטח.

יכלול   לא  בהביטוח  הגבלה  יכל  אי  אבדן דבר  המבוטח,  עובדי  מצד  באמון  מעילה  או  ושר 
לשון הרע, השמצה וחריגה מסמכות, אבדן השימוש, השהייה   ו/או  מסמכים, הוצאת דיבה 

פיננסי   נזק כספי או  עיכוב בעקבות מקרה ביטוח,  וצאות הגנה בדבר הוכן כולל הרחבה  או 
 בהליכים פליליים. 

תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על  ים לאחר  חודש  12של  הביטוח יכלול תקופת גילוי  
והביטול או  ובמידה  זה,  כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף  ביטוח חלופי המעניק  ידי המבוטח 

 בוטח.השינוי בתנאי הביטוח לא נבע מאי תשלום או מרמה של המ
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 ₪ לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח. 000,0001,: יותגבול אחר

 
 המוצר ביטוח חבות  .13.3

חבהמב את  עלטח  המבוטח  במהלך -ות  לראשונה  שהוגשה  דרישה  ו/או  תביעה  בשל  דין  פי 
תקופת הביטוח, בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שנגרם עקב מוצרים שיוצרו ו/או סופקו  

"( ו/או המוצרים תאמו על ידי המבוטח )להלן: " או הו/נו ו/או שווקו וו/או טופלו ו/או הותק
 . עקב העבודות

 ד למפרע אשר לא מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים. כלול מועהביטוח י
אחריות  בשל  הפרויקט  המפקח/מנהל  את  ו/או  האישור  מבקש  את  לשפות  יורחב  הביטוח 

או נזק לרכוש  /פנית ום ו/או פגיעה גושעלולה להיות מוטלת על מי מהם בכל הקשור במוצרי
אילו נערך בנפרד עבור כל הביטוח כל פי נחשב  עקב העבודות, בכפוף לסעיף אחריות צולבת ע

 אחד מיחידי המבוטח.
חודשים לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על    12הביטוח יכלול תקופת גילוי של  

זידי המבוטח ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל   ידה והביטול או ה, ובמכמתחייב מסעיף 
 המבוטח.ו מרמה של השינוי בתנאי הביטוח לא נבע מאי תשלום א

 ₪ לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח. 000,0002,:גבול אחריות
 

 ביטוח "כל הסיכונים  .13.4
המבטח אבדן או נזק פיזי, לרבות גניבה ופריצה, לכל רכוש, ציוד ומתקנים מכל סוג שהוא 

על   משהובאו  או  המבוטח  המידי  ו/או טעם  העבודות  לאתר  המבוטח  עבור  או  בוטח 
המבו את  בהמשמשים  לצורך  העבטח  נפרד יצוע  בלתי  חלק  להוות  נועד  לא  )ואשר  ודות 

 מהעבודות(, על בסיס ערך כינון.
 

 ביטוח כלי רכב .13.5
פי דין וביטוח צד שלישי )רכוש( עקב השימוש בכלי רכב בגבול -ביטוח חובה כנדרש על .13.5.1

 ₪ בגין נזק אחד.  750,000  -ות שלא יפחת מאחרי
האישור את מבקש  לשפות  יורחב  זה  המפק  ביטוח  מטעמם /וח/מנהל  ו/או  הבאים   או 

ו/או מחדל של המבוטח   עקב מעשה  מי מהם  על  להיות מוטלת  בגין אחריות שעלולה 
ו/או הבאים מטעם המבוטח, בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו יחשב הביטוח כאילו  

 ידי המבוטח.חד מיח בנפרד עבור כל אנערך 
כאמ צד שלישי  ביטוח  לערוך  הזכות שלא  ירלמבוטח  אולם  "ור  בכך  עצמי" או  ביטוח 

ג' כאמור. ככל שתוגש תביעה מצד שלישי    750,000בסך של   נערך ביטוח צד  ₪ כאילו 
כנגד המפקח/מנהל הפרויקט,   ו/או  מי מטעם מבקש האישור  או  כנגד מבקש האישור 

ביטוח כאמור, על המבוטח לשפות המפורטים לעיל    ו נערךאשר היה מכוסה לבגין נזק  
 אמור. או הוצאה כבגין נזק 

טוח מקיף אולם מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף בי .13.5.2
 .  לעיל 0זה ולהסתפק בביטוח חובה וצד שלישי )רכוש(, ובלבד שיחול האמור בסעיף 

או   .13.5.3 אובדן  מפני  הנדסי,  מכני  לציוד  הסיכונים  כל  בביטוח  פיזי  צפוינזק  הנובע לתי   ,
מסיבה כלשהי, במלוא ערך כינון. הביטוח יערך על בסיס "כל הסיכונים" כולל פריצה, 
שוד, רעידת אדמה, סיכוני טבע ונזק בזדון. הביטוח יכלול כיסוי לצד שלישי בגין פגיעה 

נזק ל ח  ₪ בגין כל כלי הנדסי כבד. הביטו  750,000גבול אחריות של  רכוש בגופנית או 
בקש האישור, מפקח/מנהל הפרויקט, בשל אחריות שעלולה להיות  פות את מיורחב לש

כי  מוסכם  צולבת.  אחריות  לסעיף  בכפוף  בציוד,  השימוש  עקב  מהם  מי  על  מוטלת 
אמור, ובלבד לישי כתפק בביטוח צד שלמבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח לציוד, ולהס

 יל. לע 0שיחול האמור בסעיף 
 יטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך לפי כל דין.כל ב .13.5.4

זה לעיל כולל גם, אך לא רק, משאיות, ציוד מכני הנדסי   13.5פי סעיף  -המונח "כלי רכב" על
 נגררים, עגורנים וכלי הרמה ניידים אחרים. ררים ופים, מלגזות, גונייד, מנו

 
יהא המוטב הבלעדי לקבלת תגמולי ביטוח בכל הקשור   שורמבקש האיבזאת, כי    מובהר ומוסכם .14

לשם קימום הנזק   מבוטחיועברו ל  מבקש האישור. תגמולי הביטוח שקיבל  מבקש האישורלרכוש  
 האישור. מבקש ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של 

 : יכללו הוראות לפיהם המבוטחביטוחי  .15
ביט .15.1 לכל  קודמים  עלהנם  הנערך  האייד-וח  מבקש  מטעמו    ו/אושור  י  מבטח הבאים  וכי 

 המבוטח מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מי מהמפורטים לעיל. 
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חר משלוח יום לא  30שינוי לרעה או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא   .15.2
 טול. טח למבקש האישור בדבר השינוי לרעה או הבישל המבהודעה 

טוח העבודות הקבלניות, לא יחול שינוי לרעת מבקש האישור  עניין ביור לעיל, לעל אף האמ
או ביטול של ביטוח העבודות כאמור, אלא מחמת אי תשלום פרמיה, ובכל מקרה בכפוף לכך 

 מראש. יום  60ך בדואר רשום, שתשלח לידי מבקש האישור הודעה על כ
תום לב על ידי  יטוחים בה בתנאי הבם ו/או אי עמידהפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיה .15.3

לקבלת    ו/או מי מטעמוהמבוטח ו/או מי מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האישור  
 פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור.

בדרך   .15.4 מצמצם  ו/או  המפקיע  סעיף  וקיים  אחריותהיה  את  קיים  המבטח  כלשהי  כאשר   ,
סיבה   כל  בשל  ו/או  אחר  תנאביטוח  לרבות  מוקדמיםאחרת  מיגון לכיסוי    ים  אמצעי  ו/או 

ו/או ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש 
 האישור ו/או הבאים מטעם מבקש האישור. 

מ .15.5 אחריות  ביטוח  )למעט  הכיסוי  יפחתהיקף  לא  מהדורה    מתנאי  קצועית(  חריג 2013ביט   .
יף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח יטול הסעולם אין בבקיים( יבוטל, ארשלנות רבתי )אם  

 .  1981 -וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א 

וכלפי   .15.6 האישור  מבקש  כלפי  חובה(  לביטוח  ביחס  )למעט  התחלוף  זכות  על  מוותר  המבטח 
האישוהבאים   מבקש  וכןמטעם  התחייב   ר,  האישור  שמבקש  גוף  או  אדם  כל  כלפיו   כלפי 

לשפות ו/או לכלול ויתור על זכות התחלוף לטובתו, אולם   ה הביטוחם קרות מקרבכתב טר
 הויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

השל .15.7 טרם  המבוטח  ידי  על  העבודות  תופסקנה  בו  מקרה  שהבכל  סיבה  מכל  עלמתן    יא, 
ניות ודות קבלת ביטוח עבשך עריכת פוליסלהמציא אישור ממבטח המבוטח על המ המבוטח

הקבלנית  הפוליסה  וכי  עליו  יורה  האישור  שמבקש  אחר  גוף  כל  ו/או  האישור  מבקש  בידי 
 תועבר על שם מבקש האישור ו/או כל גוף אחר שמבקש האישור יורה עליו.

הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות ם דמי  ריות לשאת בתשלועל המבוטח מוטלת האח .15.8
 על פיהן.   החלות

 סעיף בטוח זה תהווה הפרה יסודית.מהוראות ה של איזה הפר .16
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 עבודות הקמה  -אישור ביטוח 

תאריך הנפקת האישור   ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה  -ר קיום ביטוחים ואיש
(DD/MM/YYYY ) 

ינו כולל את כל תנאי  שור זה אהמפורט באיורט בה. המידע  ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפ בוטח ישנה פוליסתאסמכתא לכך שלמ אישור ביטוח זה מהווה 
ין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת  בהפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה 

 בקש האישור. ור זה מיטיב עם מה שבו תנאי באישהביטוח למעט במקר
מבוטח  מען הנכס ה וטחהמב מבקש האישור*

ע ובת ביצוכת /
 העבודות*

 מעמד מבקש האישור* 

עיריית כרמיאל ו/או שם: 
ים , ה , מנהלתגופים בשליט

 עובדיהם ונבחריהם 

 קבלן הביצוע ☐  __________ שם: 

 קבלני משנה☐

 שוכר☐

 מזמין עבודות☐
 

 ______ _אחר: ☐

 ______ ____ת.ז./ח.פ.:  __________ פ.: ת.ז./ח. 

 __ ________: מען __________ מען: 

17.  

 יסוייםכ

 פרקי הפוליסה 
חלוקה לפי גבולות אחריות או  

 סכומי ביטוח

ר  מספ
 הפוליסה 

נוסח 
מהדורת  ו

 פוליסה 

גבול האחריות / סכום  ת. סיום ת. תחילה
 ביטוח / שווי העבודה 

 כיסויים נוספים
בתוקף וביטול  

 ריגים ח
יש לציין קוד כיסוי 

 לנספח ד'  בהתאם

 מטבע  סכום 

עבודות  ל הסיכוניםכ
 קבלניות

 הרחבות בהתאם לפרקי הפוליסה: 

ף לטובת  ויתור על תחלו ₪   _____     
)חברות     (308)  גורם אחר 

בנות ו/או   ו/או עמותות 
גופי סמך רשותיים ו/או  
נבחריהם ו/או עובדיהם  

 יהם( ומנהל
חלוף לטובת  ויתור על ת

 ( 309מבקש האישור ) 
נזקי  כ בגין  טבע  יסוי 
(313 ) 

פ כיסו גניבה,  ריצה  י 
 ( 314ד ) ושו

אדמה   רעידת  כיסוי 
(316 ) 

נוסף   אחר    -מבוטח 
ו  (317) או  /)חברות  

בנות   גופי  עמותות  ו/או 
ו/או   רשותיים  סמך 
נבחריהם ו/או עובדיהם  

 ומנהליהם( 
נוסף   מבקש    -מבוטח 

 ( 318האישור )
ביטוח  מוטב לתגמול   -י 

 ( 324מבקש האישור ) 
 ( 328)  שוניותרא

 ם חודשי 24     קופת תחזוקה ת
 ₪  500,000ע     סמוך  רכוש 

 ₪   500,000     רכוש עליו עובדים 
 1ממהנזק,   15%עד       הוצאות תכנון ופיקוח

שכ"ט מתכננים אדריכלים  
מק  15%    0     ומומחים אחרים  סימום  מהנזק 

1,000,000₪ 

 ₪   250,000     העברה רכוש ב

קל  מתקנים כלי עבודה וציוד 
      פרויקט( ים בשווי האינם כלול)ש

 150,000     מבני עזר זמניים 

 250,000     רכוש מחוץ לחצרים 

כתוצאה מתכנון לקוי   ישירנזק 
 מסכום הביטוח  20%עד       חומרים לקויים או עבודה לקויה 

אה מתכנון לקוי  כתוצ  עקיףנזק 
 וח יטמלוא סכום הב     חומרים לקויים או עבודה לקויה 

 סכום הביטוח, מ מ 20%עד       ריסותפינוי ה

ספות שיידרשו ע"י  שינויים ותו
הרשויות המוסמכות בעקבות  

  מקרה ביטוח ובתנאי שלא נדרשו
 טרם קרות מקרה הביטוח 

 מגובה הנזק  10%עד      

ות  הוצאות מיוחדות בגין שע
ת לילה וחגים  נוספות, עבוד 

 והובלות מיוחדות 
 ביטוח ה  מסכום 15%עד      

 'צד ג
 קי הפוליסה: התאם לפר הרחבות ב 

 ( 302אחריות צולבת )  ₪ 7,000,000    
משנה   וקבלני  קבלנים 

(307 ) 
ויתור על תחלוף לטובת  

)גו אחר    ( 308רם 
עמותות   ו/או  )חברות  
סמך   גופי  ו/או  בנות 

ריהם  רשותיים ו/או נבח
עובדי הם  ו/או 

 ומנהליהם( 
ויתור על תחלוף לטובת  

 ( 309)  מבקש האישור
ב שנכיסוי  נזק  גרם  גין 

 ( 312וש בצמ"ה )משימ
לתביעו המל"ל  כיסוי  ת 

(315 ) 
נוסף   אחר    -מבוטח 

ו/או    ( 317) )חברות  
גו ו/או  בנות  פי  עמותות 

ו/או   רשותיים  סמך 
נבחריהם ו/או עובדיהם  

 ומנהליהם( 
נוסף     מבקש   -מבוטח 

 ( 318האישור )
מוגדר  מ האישור  בקש 

ש בציוד  נזקי גוף הנובעים משימו
מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי  
 ושאין חובה לבטחו בביטוח חובה 

 מלוא גבול האחריות     

מפגיעה במתקנים,   ישירנזק 
 גבול האחריות מלוא      קעיים צינורות וכבלים תת קר 

 ₪  1,400,000     רעד והחלשת משען

מתקנים,  מפגיעה ב יתוצאתנזק 
 ₪  1,000,000     ם צינורות וכבלים תת קרקעיי
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 יסוייםכ
 ( 322כצד ג' ) 

 ( 328ראשוניות ) 
מבקש רכ ור  האיש  וש 

 ( 329צד ג' )ייחשב כ

משנה ₪  20,000,000     אחריות מעבידים וקבלני    קבלנים 
(307 ) 

ויתור על תחלוף לטובת  
( אחר    ( 308גורם 

עמותות   ו/או  )חברות  
סמך  בנות   גופי  ו/או 

שותיים ו/או נבחריהם  ר
עובדיהם   ו/או 

 ומנהליהם( 
טובת  ר על תחלוף לתווי

 ( 309האישור ) מבקש 
  היה  -  נוסף  מבוטח
  של   כמעבידם   וייחשב

  המבוטח   מעובדי  מי
(319 ) 

 ( 328)  תראשוניו

        אחר

 

18.  

 *: (ג'המפורטת בנספח ד השירות מתוך הרשימה יש לציין את קו  )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור,פירוט השירותים 
 קבלן עבודות אזרחיות   060נרת והנחת קווי מים וביוב, צ 059) עבודות חשמל / איטום / אינסטלציה(,   053הריסות / פינויים,  021ת,  לוות גדוודות קבלני) בנייה (/ עב 007

 , גינון017  )לרבות תשתיות(
 

 ליסה* ביטול/שינוי הפו
ח הודעה למבקש האישור בדבר  לואחר משל יום 60א ייכנס לתוקף אלטול של פוליסת ביטוח, לא רעת מבקש האישור או בישינוי ל

 השינוי או הביטול. 
 

 

 חתימת האישור
 המבטח:

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.באישור ביטוח כללי  *



    69 

 
 

 
 עבודות הקמה -אישור ביטוח 

 ( DD/MM/YYYYהנפקת האישור) תאריך ם ביטוחים אישור קיו

את כל   ת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולליס נה פולשלמבוטח ישוה אסמכתא לכך אישור ביטוח זה מהו
ר בפוליסת  ליסת הביטוח יגבר האמואים הקבועים בפותנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנ 

 מבקש האישור. ם  יטיב עאישור זה מקרה שבו תנאי בהביטוח למעט במ
מען הנכס המבוטח /  המבוטח מבקש האישור*

כתובת ביצוע 
 ת*העבודו

 מעמד מבקש האישור* 

כרמיאל ו/או עיריית שם: 
ים , גופים בשליטתה , מנהל

 עובדיהם ונבחריהם 

 נדל"ן ☐ _______ ___שם: 

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים ☐

ר: כתובת אתר  אח☒
ות:  העבוד

__________ _ 

 משכיר☐

 שוכר☐

 ייןזכ☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☐

 ______ אחר: ☐

ת.ז./ח.פ.:   ____ ______ת.ז./ח.פ.: 
 __________ 

 __________ מען:  __________ מען: 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח 
 

 אחריות או סכומי ביטוח לוקה לפי גבולותח

  מספר
הפולי 

 סה

נוסח 
וומהד
רת  

הפולי 
 סה

 ת.
 תחילה 

ל האחריות/ סכום  גבו סיוםת. 
 ביטוח

כיסויים נוספים 
בתוקף וביטול  

 חריגים  
 יש לציין קוד כיסוי
 בהתאם לנספח ד' 

 מטבע סכום

  ערך כינון     כל הסיכונים  -רכוש 
תחלוף   על  ויתור 

מבקש    לטובת 
 ( 309האישור )

תחלוף   על  ויתור 
גו אחר  לטובת  רם 

ו/או  )חברו(  308) ת  
ו/או  עמותות   בנות 

רשותיים  סמ  גופי ך 
ו/או   נבחריהם  ו/או 

 עובדיהם ומנהליהם( 
טבע   נזק  בגין  כיסוי 

(313 ) 
פריצה    כיסוי גניבה, 
 ( 314ושוד ) 

אדמה   רעידת  כיסוי 
(316 ) 

 ( 328ראשוניות ) 

  לא בתוקף      צד ג'

  לא בתוקף      יות מעבידיםאחר

 ( 302ריות צולבת )אח ₪    2,000,000     אחריות המוצר
 ( 304פוי ) הרחב שי

תחלוף   על  ויתור 
אחר   גורם  לטובת 

ו/או    (308) )חברות  
ו/או   בנות  עמותות 

סמך רשותיים    גופי 
ו/או   נבחריהם  ו/או 

 עובדיהם ומנהליהם( 
תחלוף   על  ויתור 
מבקש   לטובת 

 ( 309האישור )
בגין  מבוט נוסף  ח 
מחדלי  מעש או  י 

אח  -המבוטח   ר  גורם 
ו/  (320) או  )חברות  

בנות ו/או    עמותות 
תיים  רשוסמך    גופי

ו/או   נבחריהם  ו/או 
 עובדיהם ומנהליהם( 

בגין   נוסף  מבוטח 
מחדלי   או  מעשי 

מבקש    -ח  המבוט
 ( 321)  האישור

 ( 328ראשוניות ) 
גילוי     12  -תקופת 

 ( 332חודשים )

 ( 301ן מסמכים )אבד ₪  1,000,000     אחריות מקצועית
השמצה   דיבה, 
הרע   לשון  והוצאת 

(303 ) 
 ( 304)  הרחב שיפוי

עלוית לוף  תח  ור 
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 כיסויים
אחר   גורם  לטובת 

ו/או  (  308) )חברות  
ו/או   בנות  עמותות 
רשותיים   סמך  גופי 

ו/או    ו/או נבחריהם 
 עובדיהם ומנהליהם( 

תחלוף   על  ויתור 
מבקש   לטובת 

 ( 309האישור )
בגין   נוסף  מבוטח 

מחדלי  מ או  עשי 
אחר    -בוטח  המ גורם 

ו/או  )חברו(  320) ת  
בנו ו/או  עמותות  ת 

סמ רשותיים  גופי  ך 
ו/או  נבחו/או   ריהם 

 עובדיהם ומנהליהם( 
בגין   נוסף  מבוטח 
מחדלי   או  מעשי 

מבקש    -המבוטח  
 ( 321)  ורהאיש

יושר   ואי  מרמה 
 ( 325עובדים ) 

 ( 326פגיעה בפרטיות ) 
עקב   עיכוב/שיהוי 

 ( 327מקרה ביטוח )
 ( 328ראשוניות ) 

גילוי     12  -תקופת 
 ( 332חודשים )

 ( 304)  הרחב שיפוי       י הנדסיאחר: ציוד מכנ
תחלוף  ו על  יתור 

אחר   גורם  לטובת 
ו/או  (  308) )חברות  

ו/או   בנות  עמותות 
רש סמך  ותיים  גופי 

ו/או   נבחריהם  ו/או 
 עובדיהם ומנהליהם( 

תחלוף   על  ויתור 
מבקש   לטובת 

 ( 309האישור )
ב טבע  כיסוי  נזקי  גין 

(313 ) 
פריצה   גניבה,  כיסוי 

 ( 314)  ושוד
רעידת אדמה    כיסוי 

(316 ) 
 ( 328שוניות ) רא

 

 (*: ג'ן את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לצייוט השירותים פיר
קבלן עבודות אזרחיות )לרבות    060ב, וביו ת קווי מיםצנרת והנח 059 יטום / אינסטלציה(,) עבודות חשמל / א   053ויים, הריסות / פינ 021) בנייה (/ עבודות קבלניות גדולות,   007

 גינון  017   תשתיות(
 

 ביטול/שינוי הפוליסה * 
ר בדבר  דעה למבקש האישולאחר משלוח הו יום 30ינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא ש

 השינוי או הביטול. 
 

 חתימת האישור
 ח:המבט

 

 מן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.  לס ניתן ביטוח כללי* באישור 
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 'חמסמך 
 

 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 
 

 בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום 
 

_______שמספרו  א ת.ז. מס' ____________ מורשה החתימה מטעם ______________ נושאני הח"מ _
כן אהיה צפוי  לאחר שהוזהרתי כי עלי לאמור את האמת שאם לא   "המציע"(: _ )להלן __________

 לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:
 

 כדלקמן:
 הנני מצהיר כי התקיים אחד מאלה:  .1

 מקום המתאים(ב X)יש לסמן 

 חלוט  ציעהמ דין  בפסק  הורשעו  לא  אליו  הזיקה  בעל  עבירות    או  משתי  וק חלפי  ביותר 
 ימום.ני חוק שכר מיו לפם זרים ו/אעובדי

 ליו הורשעו ביותר משתי עבירות על פי חוק עובדים זרים ו/או לפי יקה אאו בעל הז  המציע
ן להגשת למועד האחרוועד  ה האחרונה  עחוק שכר מינימום אולם חלפה שנה ממועד ההרש

 הצעות למכרז זה. 
   –לעניין סעיף זה 

ו "אמ "החזקה",  שליטה",  )רישוי( כמשמעותם    –שליטה"  "-צעי  הבנקאות   בחוק 
 1981 -תשמ"א

 כל אחד מאלה:  –ה" " בעל זיק
 . המציעחבר בני אדם שנשלט על ידי   . 1   
 הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: המציעאם    . 2   

 בעל השליטה בו. א.         

 של אמורכהרכב ה במהותו ליין, דומיותיו או שותפיו, לפי הענב.   חבר בני אדם שהרכב בעלי מנ              
 מים במהותם לתחומי פעילותו של המציע. ל חבר בני האדם דוותחומי פעילותו ש המציע       
 .ודהעל תשלום שכר העב המציעמי שאחראי מטעם ג.                   

 
נו2 אם  מהותי.   שליטה  שנשלט  אדם  בני  חבר  הוא  השירותים  שנש  –ת  תן  אחר,  אדם  בני  לט חבר 

 במציע.די מי ששולט מהותית בי שליטה
 

 דין, חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום או חוק עובדים זרים  הורשע בפסק     -"הורשע" 
 ( 31.10.2002שנעברה  אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג )

 חת תנאים הוגנים( )איסור העסקה שלא כדין והבטחוק עובדים זרים,     -עובדים זרים" "חוק  
 ותקנותיו  1991 –התשנ"א                                              

 
 

 ותקנותיו  1987 –חוק שכר מינימום התשמ"ז  -" חוק שכר מינימום" 
 

   אמצעי שליטה בחבר  בסוג מסוים של    החזקה של שלושה רבעים או יותר   -" שלטיה מהותית"   

 בני אדם.                            
 
 

___________________        __                                 __________ ________________ 
 יר + חתימה תאריך                                                                         שם המצה          

 
 ות חתימהאימ

 
 בזאת  __ מאשר _______ מ.ר.____________אני ח"מ , עו"ד ____________        

ן וכי ה"ה ____________ אשר זיהה את עצמו/ה באמצעות כי _______________ רשום בישראל על פי די        
שהזהרתיו/ה   אחרי  בפניי  זו  הצהרה  על  וחתם    ___________ מס'  להצהית.ז.  עליו/ה  וכי  כי  אמת  ר 

 .ות כן בשמווסמך לעשוק אם לא יעשה/תעשה כן, מיהיה/תהיה/צפויה/לעונשים הקבועים  בח
 
 

 _____________                  ________________        
       חותמת וחתימה    תאריך          
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 'טמסמך 

 

 8/2021הצהרה על היעדר קרבה מכרז מס' 

 

 לכבוד 

 מיאל עיריית כר

 

 ג.א.נ.,

 

 לחבר המועצה הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או  הנדון: 

 

 

 את הוראות הסעיפים הבאים:ל הביאה לידיעתי יית כרמיאר כי עירהנני מצהי

 א' )א( לפקודת העיריות קובע כדלקמן:  122יף סע

לה על עשרה  " חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העו

עסקה עם  וזה או ל אחראי בו, לא יהיה צד לח   ים בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובדאחוז

 או בת, אח או אחות."  בן זוג, הורה, בן –עירייה. לעניין זה "קרוב"  ה

 

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות   12לל בכ

לענין זה, "חבר   לא יהיה צד לחוזה או לעיסקה עם הרשות המקומית;  בע: "חבר המועצההקו

 ליטה בו( )קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי ש 5-ב( ו1עצה או ) חבר המו  –מועצה" 

   1ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:   174סעיף 

ידי בן  -צמו או עלידי ע-היה נוגע מעוניין במישרין או בעקיפין, על של עירייה לא י "פקיד או עובד

 עת למענה". שום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצו סוכנו בשותפו א  זוגו או

 

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי: 

 ת, ואף לא סוכן  , הורה, בן או ב. בין חברי מועצת העירייה יש / אין )מחק את המיותר( לי: בן זוג1

 או שותף.    

תפו, שיש לאחד מהם חלק העולה  כנו או שורובו, סואת המיותר( חבר מועצה, ק . יש / אין )מחק2

בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם  על עשרה אחוזים 

 מנהל או עובד אחראי בו. 

 תף או סוכן העובד ברשות. זוג, שו-ותר( בן. יש / אין לי )מחק את המי 3

י אם יש לי קרבה כאמור  ל את הצעת אית לפסוכרזים של העירייה תהיה רשידוע לי כי ועדת המ   

 רה לא נכונה. לעיל, או אם מסרתי הצה

 

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.

 

  ____________________  ה:חתימ  _________ _________  שם:
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 'ימסמך 

 ותרשימת תכני
         

   רמת נבון כרמיאל   בית כנסתילדים וגן 

         

 אדריכלות ופיתוח  
         

S99AF230  תכנית קומת קרקע 

S99AF231  3.95תכנית במפלס  + 

 S99AF232  3.95תכנית במפלס  + 

  S99AF23G תכנית גג 

  S99AC230 7-7ו 6-6,  5-5, 4-4, 2-2ם חתכי 

  S99AST20  3.95במפלס מדרגות + 

  S99AE230  צפונית, דרומית ומערבית  -חזיתות 

  S99AE231  3-3, 1-1חזית מזרחית, חתכים 

  S99AT230  תכנית תקרה מונמכת בקומת קרקע 

  S99AT231  9.40+, 6.50תקרה מונמכת במפלס תכנית + 

  S99AR230  תכנית ריצוף 

  S99AP230  תכנית פריסות קירות 

  S99PT200 ית העמדת המבנהתכנ 

  S99PT201 0.00פיתוח במפלס  תכנית 

  S99PT200  3.95תכנית פיתוח במפלס+ 

  S99PT203  עבודות עפר תכנית 

  S99PT204 תכנית פיתוח, הפניה לפרטים 

  S99PT205 תכנית ופריסת קירות תומכים 

  S99PT206 יהתכנית חנ 

  S99PT207  תכנית צמחיה והשקיה 

  S99ADTP1  פרטי פיתוחDTP01 - DTP07 ,DTP20 

  S99ADTP2  פיתוח פרטיDT08 - DT15 ,DT017 

  S99ADTP3   פרט פיתוחDT016 

  S99al200  23 - 01 -רשימת אלומיניום  אל 

  S99ms200  25 - 01 -רשימת מסגרות  מ 

  S99ng200  13 - 01 -רשימת נגרות  נ 

  S99ADT01   פרטDT001 

  S99ADT02   פרטDT002 

  S99ADT03 רט  פDT003 

  S99ADT04   פרטיםDT005  ,DT004 

  S99ADT05   פרטיםDT007  ,DT006 
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  S99ADT06   פרטיםDT009,  *DT008  ,DT008 

  S99ADT07   פרטיםDT011  ,DT010 

  S99ADT08   פרטיםDT014,  *DT013  ,DT012   ,DT014     

  S99ADT09   פרטDT015 

  S99ADT10   פרטDT017 

  S99ADT11 רטים  פDT019  ,DT018 

  S99ADT12   פרטיםDT027  ,DT020 

  S99ADT13   פרטיםDT037  ,DT021 

  S99ADT14   פרטDT022 

  S99ADT15   פרטDT023 

  S99ADT16   פרטDT016 

  S99ADT17   פרטיםDT030  ,DT028  ,DT025 

  S99ADT18   פרטיםDT033  ,DT031  ,DT029 

  S99ADT19   פרטיםDT034  ,DT024 

  S99ADT20   פרטDT032 

  S99ADT21   פרטיםDT036  ,DT035 

  S99ADT22   פרטיםDT011c  ,DT011b  ,DT011a 

  S99ADT23   פרטיםDTK01 - DTK08   

 רט פ גדר תוחם חלקה

         

 ונסטרוקציה ק

                  

 ונסאות תכנית כל 01-ק 

 תבניות - -0.10במפלס  רצפה,תכנית  10-ק

 תבניות -+ 3.85תכנית תקרה, במפלס  20-ק

 תבניות -+ 6.82תכנית תקרה, במפלס  30-ק

 תבניות  -+ 11.45+' במפלס 10.0תכנית גגות, במפלס  40-ק

 חזיתות  50-ק

 כים ויסודות קירות תומתכנית  60-ק

         

 מתקני חשמל ומיזוג אויר 

  

b17095-01 יות חוץתכנית תשת 

b17095-02AS  תוכנית הארקת יסוד 

b17095-02E  0.00תוכנית חשמל, תקשורת ומנ"מ, מפלס + 

b17095-02T  0.00תאורה, גילוי אש ועשן, מפלס תוכנית + 

b17095-02MA  קומת קרקע תוכנית מיזוג אויר 

b17095-03E  3.95תוכנית חשמל, תקשורת ומנ"מ, מפלס + 
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b17095-03T 3.95אש ועשן, מפלס , גילוי תוכנית תאורה + 

b17095-03MA    תוכנית מיזוג אויר 

b17095-04MA  תוכנית מיזוג אויר,  מפלס גג 

b17095-05ET  תוכני, חשמל ותאורה, מפלס גג 

b17095-40  תכנית לוח חשמלE02 עבור גן ילדים 

b17095-41 תכנית לוח חשמל עבור בית כנסת 

          

 מתקני תברואה 

  

 ביוב, חיבורים תכנית 01

 תכנית מים, חיבורים  02

 תכנית ביוב, קומת קרקע  03

 תכנית ביוב, קומה א   04

 תכנית ביוב, קומה ב   05

 תכנית ביוב, קומת ג  06

 תכנית מים, קומת קרקע  07

 ומה א   תכנית מים, ק 08

 מפל פרט  929
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 ל מעון יום רמת נבון כרמיא

         

 אדריכלות   
         

 תכנית אדריכלות  1

 תכנית גג 2

 ב-א, ב-חתכים א 3

 חזית  צפונית, דרומית  4

 חזית  מזרחית, מערבית  5

 פריסת מטבח  6

 פריסת חדרי רחצה  7

 סת חדרי רחצהחפרי 7

 תכנית תקרה  8

 רשימת אלומיניום  9-אל - 1-אל

 רשימת נגרות  15-נ - 1-נג

 רשימת מסגרות  12-מ - 1-מס

          

 קונסטרוקציה 

                  

 תכנית כלונסאות  1

1A  פרט קירות תומכים 

 תכנית רצפה  2

 תכנית תקרה  3

 תכנית חזיתות  4

         

 מיזוג אויר מתקני חשמל ו

  

 תכנית הארקות  01-ח

 תוכנית חשמל  02-ח

 כנית חשמל גג תו 03-ח

   ת תאורה תוכני 04-ח

 לוח חשמל  05-ח

 תשתיות חשמל ותקשורת  06-ח

 מערכות מתח נמוך מאודתכנית  07-ח

 פרט גומחה  08-ח

 קומת קרקע  -תכנית מיזוג אויר  1-מ

 קומת גג  -תכנית מיזוג אויר  2-מ
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 ואה מתקני תבר 

  

 ע קומת קרק -מערכות ביוב וניקוז, פתוח  1

 ע קומת קרק -מים, פתוח מערכות  2

 מערכות ביוב וניקוז, גגות 3

                  

 פיתוח 

         
  

 תוכנית פיתוח כללית  21-1

 חתכים   21-2

 פריסת קירות  21-3

 רטים ופרשותשלד גבהים ומידות והפניה לפתוכנית  21-4

 תכנית עבודות עפר  21-5

 תכנית צמחיה  21-6

 כנית השקיה ת 21-7

 תוחפרטי פי 21-8

 תכנית פירוקים  21-9
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   מקווה גבעת רם כרמיאל

         

 אדריכלות   
         

 תכנית קומה  1

 תכנית גג ותקרה  2

 4-4, 3-3חתכים  3

 2-2, 1-1חתכים  4

 סות פרי 5

 פריסות טמבטיה 6

 חזיתות  7

 תגמירים  8

 גבול עבודה  

 פיתוח שטח  

 מת אלומיניום רשי 1-9

 רשימת מסגרות  1-20

         

 קונסטרוקציה 

                  

 תכנית כלונסאות  01-ק

 תכנית רצפה ופרטי עמודים 10-ק

 חתכים במפלס רצפה 11-ק

 וחתכים  תכנית תקרה 20-ק

 זיתות ח 30-ק

         

 מתקני חשמל   

  

 הארקה תכנית  01-ח

 עקומת קרק תוכנית חשמל  02-ח

 תוכנית חשמל גג  2.1-ח

 תוכנית תאורה    03-ח

 לוח חשמל  04-ח

 תכנית פיתוח חוץ 05-ח

          

 מתקני תברואה 

  

 תכנית ביוב חיבורים 01

 תכנית מים חיבורים  02
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 רים מים וביוב חיבו תכנית 03

                  

 מתקני מיזוג אויר 

  

 ר ואיוורו אויר, חימוםמיזו  (1)01-מ

 מיזוג אויר גג ( 2)01מ*
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 'אימסמך 

 
 

 מוקדמות ותנאים כלליים ומפרט טכני
 לביצוע עבודות פיתוח, השקיה ונטיעות 

 
 
 

 רשימת המסמכים 
 

    הכלליהמפרט 

 

 : ט המיוחדהמפר

 ון ן ילדים ובית כנסת רמת נב גמפרט מיוחד להקמת  . 1

   ת נבון מעון יום רמפרט מיוחד להקמת מ . 2

 מקווה גבעת רם  מפרט מיוחד להקמת .  3
 
 
 

 המפרט הכללי 

 בנין בהוצאת משרד השיכון, משרד הבטחון ומע"צ, המהדורה המפרט הכללי לעבודות

 האחרונה, בפרט פרקים: 

 מוקדמות  - 00

 ת עפר עבודו - 01

 יצוק באתר עבודות בטון  - 02

 ניה ב עבודות  - 04

 איטום עבודות  – 05

 אומן ומסגרות פלדה  נגרות – 06

 תברואה מתקני  – 07

 חשמל מתקני  – 08

 טיח עבודות  – 09

 ריצוף וחיפוי עבודות  – 10

 צביעה בודות ע – 11

 אלומיניום עבודות  – 12

 אבן עבודות  – 14

 מיזוג אויר מתקני  – 15

 חרש סגרות מ – 19

 מתועשים בבנין ריכיבים – 22

 קים ופירוות  הריס – 24

 וציוד מורכב בבנין ריהוט   – 30

 גילוי וכיבוי אש מערכת  – 34

 ת מבנים בקרמערכת  – 35
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 אתר פיתוח  – 40

 גינון והשקייה  - 41

 ריהוט חוץ  - 42

 גדרות  - 44

 ת ם ורחובוסלילת כבישי - 51

 מוגנים ומקלטים מרחבים – 59

 מפרט המיוחד .יל, או בעל פי הפניות שבפרקים דלעפרק נוסף בהתאם לצורך ווכן כל  

 : הערה

בכל מקום בו מופיעה ההגדרה "המפרט הכללי" הכוונה היא למפרטים הכלליים שבהוצאת 

צאת ועדות משותפות  הוועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הבטחון ומשרד הבינוי והשיכון או בהו

תו  ינם ברשולעיל שלא צורפו למכרז וא  רטים הכלליים המצויינים"ל .  המפרד הבטחון ולצהלמש

 של הקבלן, ניתנים לרכישה בהוצאה לאור של משרד הבטחון. 

 : הצהרת הקבלן

הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים הפרטים הטכניים הכלליים הנזכרים במכרז / חוזה זה,  

פיפות  חייב לבצע את עבודתו בכלדעת ומת  ההסברים שביקש את תוכנם, קיבל את כל קרא והבין

 הם . לדרישות המוגדרות ב

 רה זו מהווה נספח למכרז / חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו . הצה

 

 

 תאריך:  ________________          חותמת וחתימת הקבלן   ______________________ 
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