
 

 

 

 
 

 מטמנות אפעה בע"מ
 
 

 2022/5מכרז פומבי מס' 
 

 

 

 4תא מס'  עבודות תשתית להקמת לביצוע

חציית נחל ל דרך, להטמנת אסבסט פריך

 והרחבת כביש הגישהאפעה 

  באתר סילוק פסולת מרכזי "אפעה"

 במישור רותם

 

 2022 ספטמבר

 
 

 

  



- 2 - 

 

 
 תוכן עניינים

 

 מידע והוראות למשתתפים במכרז. –מסמך זה  - 1מסמך 

טופס לפירוט העבודות שבוצעו על ידי המציע בהתאם לנדרש בסעיף  נספח א'

 להלן; 3.1.2

טופס לפירוט העבודות שבוצעו על ידי המציע בהתאם לנדרש בסעיף  נספח ב'

 ;להלן 3.1.3

טופס לפירוט העבודות שבוצעו על ידי המציע בהתאם לנדרש בסעיף  נספח ג'

 להלן; 3.1.4

טופס לפירוט העבודות שבוצעו על ידי המציע בהתאם לנדרש בסעיף  נספח ד'

 להלן. 3.1.43.1.5

 הצעת המציע;  - 2מסמך 

 נוסח ערבות בנקאית לקיום ההצעה; - 3מסמך 

הסכם לביצוע העבודות על נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו )להלן:    - 4מסמך 

 "(, ובכלל זה: ההסכם"

מפרט כללי ואופני מדידה לעבודות בנין בהוצאת משרד הביטחון  1נספח 

)"הספר הכחול"( על כל פרקיו, מהדורה אחרונה כפי שתהא מעת לעת 

 ", לא מצורף(;המפרט הכללי)להלן: "

 "(;המפרט המיוחדמפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים )להלן: " 2נספח 

רט לתכינת מבנה מיסעות חדשות ותכנון ביסוס )"אגסי דו"ח מפו  3נספח 

 ;(25.11.21רימון", 

 רשימת תוכניות ותיק תוכניות; 4נספח 

 כתב הכמויות; 5נספח 

ערבות נוסח ערבות בנקאית לתקופת ביצוע ההסכם )להלן: " 6נספח 

 "(; הביצוע

 "(; ערבות הבדקנוסח ערבות בנקאית לתקופת הבדק )להלן: " 7נספח 

 נוסח הצהרת העדר תביעות;  8נספח 

)להלן:  2005אפריל  -נוסח תשס"ה  3210חוזה מדינת ישראל מדף  9נספח 

 ", לא מצורף(;חוזה המדף"

 נוסח צו התחלת עבודה; 10נספח 

 נוסח תעודת השלמה;  11נספח 

 טופס אישור על קיום ביטוחים;נספח ביטוח ו 12נספח 

-הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ותצהיר בדבר קיום  13נספח 

1976; 

 הצעת המציע למכרז )תצורף להסכם לאחר הזכייה(. 14נספח 
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 מידע והוראות למשתתפים במכרז  – 1מסמך 

 כללי .1

ביצוע הצעות להשתתף במכרז ל את( מזמינה בז"המזמינהאו " "החברהמטמנות אפעה בע"מ )להלן: " .1.1

והרחבת כביש דרך לחציית נחל אפעה , להטמנת אסבסט פריך 4מס'  התא הטמנ להקמתעבודות 

", הפרויקט", "העבודות": בהתאמה )להלןבמישור רותם "אפעה" באתר סילוק פסולת מרכזי  הגישה

על כל נספחיו  4מסמך המצורף כ הסכם"( כאמור וכמפורט במסמך זה ובתא ההטמנה" -" והאתר"

 "(.הסכםה)להלן: "

תוכנית )להלן: " 2/ה/16תכנית מתאר ארצית תמ"א להוראות כל דין, לרבות בוצע בהתאם יהפרויקט  .1.2

)הרחבת האתר  656-0612895תכנית מפורטת מס'  על עדכוניה, תכנית הבינוי שבתוקף, "(המתאר

, ובכפוף לקבלת אישור לביצוע ההטמנהלתכנית הנדסית כללית ותכנון הנדסי להקמת תא דרומה( 

  .טרם התקבל(זה )שנכון למועד  קבלת היתר בניה ובכלל זההעבודות מכל הגורמים הרלוונטיים, 

 ביצוע העבודות .2

העבודות יבוצעו בהתאם למפורט במסמכי המכרז, בהתאם להנחיות הרשויות המוסמכות, לרבות  .2.1

משרדי הממשלה הרלוונטיים, רשויות התכנון, המועצה האזורית "תמר" והחברה, ובכפוף לשינויים 

הציוד וותוספות שרשאית החברה לבצע, ועל המציע יהיה לספק את כל כוח האדם ואת כל החומרים 

 לביצוען בהתאם. הדרושים

 "(. המתכנןהמציע הזוכה יעבוד בצמוד ובשיתוף פעולה מלא עם מתכנן הפרויקט )להלן: " .2.2

"(. המשרדהפרויקט מבוצע )בין היתר( תחת ביקורתו והנחייתו של המשרד להגנת הסביבה )להלן: " .2.3

עריכת  המציע יודע ומסכים לכך, כי בשלבים שונים עשויה להידרש עצירת העבודה, לרבות לצורך

ביקורת על ידי המשרד וקבלת אישורו. למציע הזוכה לא תהיה כל טענה או תביעה בקשר לעצירת 

הפרויקט, מכל סיבה שהיא, והוא ימשיך בביצוע הפרויקט עד להשלמתו, מיד עם קבלת האישור 

 להמשך הביצוע.

מיום הוצאת צו "( תינתן תקופת התארגנות בת שבועיים ימים הזוכהלמציע שיזכה במכרז )להלן: " .2.4

"(. לאחר קבלת צו תקופת ההתארגנות" התחלת עבודה ועד ליום תחילת העבודות בפועל )להלן:

התחלת עבודה, יגיש הזוכה לאישור החברה וחברת הפיקוח מטעמה את רשימת קבלני המשנה 

 הרלוונטיים לביצוע כל העבודות נשוא המכרז וזאת לפני תום תקופת ההתארגנות.  

נשוא המכרז ועבודות הבטונים ר, כי המציע הזוכה יידרש לבצע את כל עבודות העפר יודגש ויובה .2.5

 בעצמו, ולא יורשה לבצען באמצעות קבלני משנה. 

בכפוף לאישור מפורש  המציע הזוכה יהיה רשאי להיעזר בקבלני משנה לצורך ביצוע שאר העבודות .2.6

תו הבלעדי, שלא לאשר העסקת מראש ובכתב, מאת המפקח. המפקח יהיה רשאי, על פי שיקול דע

קבלן משנה ו/או להורות למציע הזוכה להוציא מן השטח ו/או להחליף קבלן משנה )לרבות את קבלן 

המשנה לעבודות האיטום(. בכל מקרה, העסקת קבלן משנה לא תגרע מאחריותו הכוללת של המציע 

 לכלל התחייבויותיו במסגרת מסמכי המכרז. 

המציע )בין במסגרת הצעתו למכרז ובין במהלך ההתקשרות עם המזמינה(, קבלן משנה שהוצג על ידי  .2.7

 ואושר על ידי המזמינה, לא יוחלף על ידי המציע הזוכה בלא קבלת אישור מראש ובכתב מאת החברה. 
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 "(:לוח הזמנים השלדימשך ביצוע העבודות הינו כדלקמן )להלן: " .2.8

 לאסבסט פריך 4תא הטמנה מספר  .2.8.1

 –השלמת ביצוע עבודות העפר והכנת כלל שטחו של תא ההטמנה לפריסת יריעות  .2.8.1.1

 שבועות מצו התחלת עבודה. 8בתוך 

השלמת כלל העבודות הנדרשות לביצוע לתא ההטמנה ומסירה סופית של תא  .2.8.1.2

 שבועות מצו התחלת עבודה. 14בתוך  –ההטמנה לשביעות רצונה של החברה 

 דרך לחציית נחל אפעה  .2.8.2

 שבועות מיום קבלת צו התחלת עבודה.  13בתוך  –יר המים השלמת מעב .2.8.2.1

 –השלמת כל עבודות הסלילה והפיתוח ומסירה סופית לשביעות רצונה של החברה  .2.8.2.2

  שבועות מיום צו התחלת עבודה. 30בתוך 

 הרחבת כביש הגישה בכניסה לאתר אפעה .2.8.3

 30 בתוך –השלמת כל עבודות הסלילה ומסירה סופית לשביעות רצונה של החברה  .2.8.3.1

 שבועות מיום צו התחלת עבודה. 

במהלך תקופת ההתארגנות, הזוכה יגיש לחברה לוח זמנים מפורט, תואם את לוח הזמנים השלדי  .2.9

דלעיל, אשר יכלול אבני דרך וזמני ביניים לביצוע כל העבודות בפרויקט. הזוכה יעדכן ויתקן את לוח 

לוח לת אישורו הסופי של המפקח )להלן: "הזמנים המפורט שהגיש בהתאם להנחיות המפקח עד לקב

 "(.הזמנים המפורט

תהווה הפרה יסודית  במהלך תקופת ההתארגנותמובהר, כי אי השלמת כל המטלות המפורטות לעיל  .2.10

של ההסכם, והחברה תהא זכאית לבטל עקב כך את ההתקשרות עם המציע הזוכה במכרז ולהתקשר 

תה הבלעדי, ולמציע הזוכה לא תהיה כל זכות לפיצוי עם המציע הכשיר הבא בתור בהתאם לשיקול דע

 או תשלום אחר כלשהו בשל כך.

רשאית להחליט, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לגרוע חלק מעבודות  אעוד מובהר, כי החברה תה .2.11

ההתקשרות עם הקבלן שיזכה במכרז, ובכלל זה למסור אותן לביצועו של קבלן אחר, ולקבלן הזוכה 

 לא תהיה כל זכות לפיצוי או תשלום אחר כלשהו בשל כך.

 להשתתפות במכרז סףתנאי  .3

 :שלהלן ימים כל התנאיםרשאים להגיש הצעה רק מציעים אשר לגביהם מתקי .3.1

פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, להמציע קבלן רשום במועד הגשת הצעתו  .3.1.1

  :בטבלה שלהלן יםבהיקף העבודה המפורטוד מהענפים בסיווג לפחות אח, ב1969-התשכ"ט
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 סיווג והיקף ענף קוד

  4ג'  בניה 100

כבישים, תשתית  200
 ופיתוח

  4ג' 

 להיות על שם המציע עצמו.צריך אמור כלמען הסר ספק מובהר, כי הרישום 

 3, כקבלן ראשיהשנים שקדמו להגשת הצעתו,  5מהלך ב והשלים(התחיל ) ביצעהמציע  .3.1.2

עבודות השל ביצוע ההיקף בכל אחד מהם אשר  ,שכללו עבודות עפר פרויקטים לפחות

 .לפחות )לא כולל מע"מ(₪  10,000,000היה  האמורות

)אפשר  טרם הגשת ההצעהבחוזה התקשר המציע  שעמו ,איטוםהלביצוע עבודות משנה הקבלן  .3.1.3

עומד  "(איטוםקבלן ה)להלן: " שתוקפו של החוזה יהיה מותנה בזכייתו של המציע במכרז(

  :ביצוע עבודות איטום לענייןבדרישות הבאות 

איטום ביריעות עבודות פרויקטים לפחות של  2 שלבביצוע ניסיון  לקבלן האיטום .3.1.3.1

 דונם 20בהיקף של לפחות , שפכיםלשל תאי הטמנה או מאגרים למים או  פלסטיות

שההתחלה  באופן) השנים שקדמו להגשת ההצעה 4וזאת במהלך לכל פרויקט, 

  (.האחרונות השנים 4קטים היו במהלך והסיום של הפרוי

שבאמצעותם המציע מתקין מורשה מטעם יצרן יריעות האיטום הוא קבלן האיטום  .3.1.3.2

  .מתכוון לבצע את העבודות

פרויקטים לפחות  3 השנים שקדמו להגשת הצעתו 5במהלך  ביצע )התחיל והשלים( המציע .3.1.4

העבודות הביצוע של היקף מהם כל אחד בעבודות סלילה ו/או שיקום של כביש, אשר  לולכש

 לפחות )לא כולל מע"מ(.₪  5,000,000האמורות היה 

 פרויקטים לפחות 3השנים שקדמו להגשת הצעתו  5מהלך והשלים( בהתחיל ביצע )המציע  .3.1.5

 5,000,000 היה אמורותהעבודות של הביצוע ה, אשר בכל אחד מהם היקף שכללו עבודות בטון

  .לפחות )לא כולל מע"מ(₪ 

 "(.ערבות הקיום)להלן: "להלן  12ף המציע הגיש ערבות בנקאית להבטחת הצעתו כנדרש בסעי .3.1.6

  . (להלן 8.1בסעיף כמפורט )השתתף בסיור הקבלנים  המציע .3.1.7

 .(להלן 4.1כאמור בסעיף )מכרז רכש את מסמכי ה המציע .3.1.8

לרבות: )א(  1976 -המציע מקיים את כל דרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .3.1.9

ב לחוק 2לחוק האמור )בדבר ניהול פנקסים ודיווחים(; )ב( הוראות סעיף  2הוראות סעיף 

בדבר ייצוג הולם לאנשים עם  1ב2)ג( הוראות סעיף  -העבודה; והאמור בקשר עם קיום דיני 

 . מוגבלות
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 עיון וקבלת מסמכי המכרז ודמי השתתפות במכרז  .4

בהתאם למועדים המפורטים בסעיף החברה שבמישור רותם את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי  .4.1

, או שלא יוחזר לרוכש בכל מקרה ,מע"מ בתוספתש"ח  5,000בתמורה לסך של  , וזאתלהלן 5.1

, והרוכש יקבל את orit@ef-eh.com באמצעות העברה בנקאית והעברת אסמכתא מתאימה למייל

פרטי ההתקשרות של . רוכש המסמכים יידרש למסור בעת הרכישה את דוא"למסמכי המכרז ב

  .פרטיו האישיים ואת זהות הגורם אותו הוא מייצגהמציע, 

החברה מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם, ללא תשלום, במשרדי  .4.2

 .www.ef-eh.comוכן באתר האינטרנט של החברה:  בכתובת שלעיל בתיאום מראש

 מועדים ולוחות זמנים במכרז .5

 להלן טבלת המועדים של המכרז:  .5.1

 המועד הפעולה

 27.10.2022ועד ליום  14.09.2022החל מיום   רכישת מסמכי המכרז

  15:00 – 09:00ה' בין השעות  -בימים א' 

 0001:בשעה  202210.2. סיור קבלנים

 0061:בשעה  10.202223. שאלות הבהרההגשת מועד האחרון ל

 0041:בשעה  7.11.2022 מועד אחרון להגשת הצעה 

 01.03.2023 תוקף ערבות המכרז 

 01.03.2023 תוקף ההצעה למכרז

לתשומת לב המציעים, הצעות אשר תוגשנה לתיבת המכרזים לאחר המועד האחרון להגשת הצעות  .5.2

 לא יתקבלו, ויוחזרו לשולח מבלי שיפתחו. 

עוד מודגש, כי על המציעים מוטלת האחריות המלאה והבלעדית להתעדכן בכל עת, בעצמם ובאופן  .5.3

ייזום, אודות הבהרות בקשר למסמכי המכרז, ככל שיהיו, לרבות שינויים בלוחות הזמנים המפורטים 

 לעיל, אשר ישלחו למשתתפים ויפורסמו באתר האינטרנט של החברה. 

 מסמכי המכרז .6

 "(:מסמכי המכרזורטים להלן מהווים ביחד חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: "מסמכי המכרז המפ .6.1

 דברי הסבר כלליים והנחיות להגשת הצעות; -מסמך זה  - 1מסמך 

טופס לפירוט העבודות שבוצעו על ידי המציע בהתאם לנדרש בסעיף  נספח א'

 להלן; 3.1.2
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טופס לפירוט העבודות שבוצעו על ידי המציע בהתאם לנדרש בסעיף  נספח ב'

 ן;להל 3.1.3

טופס לפירוט העבודות שבוצעו על ידי המציע בהתאם לנדרש בסעיף  נספח ג'

 להלן; 3.1.4

טופס לפירוט העבודות שבוצעו על ידי המציע בהתאם לנדרש בסעיף  נספח ד'

 להלן. 3.1.43.1.5

 המציע;  עתהצ - 2מסמך 

 נוסח ערבות בנקאית לקיום ההצעה; - 3מסמך 

לביצוע העבודות על נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו )להלן:  הסכם   - 4מסמך 

 :"(, ובכלל זההסכםה"

מפרט כללי ואופני מדידה לעבודות בנין בהוצאת משרד הביטחון  1נספח 

)"הספר הכחול"( על כל פרקיו, מהדורה אחרונה כפי שתהא מעת לעת 

 ", לא מצורף(;המפרט הכללי)להלן: "

 "(;המפרט המיוחדמיוחד ואופני מדידה מיוחדים )להלן: "מפרט  2נספח 

דו"ח מפורט לתכינת מבנה מיסעות חדשות ותכנון ביסוס )"אגסי   3נספח 

 (;25.11.21רימון", 

 רשימת תוכניות ותיק תוכניות; 4נספח 

 כתב הכמויות; 5נספח 

ערבות נוסח ערבות בנקאית לתקופת ביצוע ההסכם )להלן: " 6נספח 

 "(; הביצוע

 "(; ערבות הבדקנוסח ערבות בנקאית לתקופת הבדק )להלן: " 7נספח 

 נוסח הצהרת העדר תביעות;  8נספח 

)להלן:  2005אפריל  -נוסח תשס"ה  3210חוזה מדינת ישראל מדף  9נספח 

 ", לא מצורף(;חוזה המדף"

 נוסח צו התחלת עבודה; 10נספח 

 נוסח תעודת השלמה;  11נספח 

 נספח ביטוח וטופס אישור על קיום ביטוחים; 12נספח 

-תצהיר בדבר קיום הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 13נספח 

1976; 

 הצעת המציע למכרז )תצורף להסכם לאחר הזכייה(. 14נספח 

 שייחתם עם המציע שייבחר. הסכםמסמכי המכרז הנ"ל יהוו חלק בלתי נפרד מן הכל 

 שאלות הבהרה ו המסמכיםבדיקת  .7

אחרים הנראים לו כנחוצים כדי האמצעים כל ההמציע יקרא ויבדוק את כל מסמכי המכרז וינקוט ב .7.1

לחקור את תנאי המקום, את מהות וכמות העבודות הנדרשות ואת הקשיים העלולים להתגלות במשך 

 ביצוע העבודות. 

כרז, לרבות ההסכם ותנאיו. בכל שאלה על המציע לבדוק מראש, טרם מתן הצעתו, את כל התנאים במ .7.2

או הבהרה שתידרש למציע בקשר עם תנאי המכרז ו/או אם ימצא המציע סתירות ו/או שגיאות ו/או 
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אי התאמות ו/או באם יהיה למציע ספק כלשהו בקשר למובנו של סעיף כלשהו, על המציע להפנות 

 .orit@ef-eh.com, בדואר אלקטרוני שכתובתו אורית פריינטההחברה,  תבכתב את שאלותיו לנציג

באחריות המציע לקבל אישור של החברה בדבר קבלת שאלות ההבהרה. פניה שלא נתקבל לגביה  .7.3

אישור קבלה כאמור, תיחשב כאילו לא התקבלה. החברה איננה חייבת לענות על כל הפניות שיופנו 

ניות שלפי דעתה מיועדות לשנות את תנאי המכרז. תשובות לשאלות הבהרה ישלחו אליה, לרבות פ

בזה, כי מובהר לעיל.  4.1 שירשמו אצל החברה כאמור בסעיףלכל המציעים  באמצעות דוא"ל בכתב

 את החברה. וחייביכחלק מהליכי המכרז בכתב על ידי החברה  ורק תשובות והבהרות אשר ימסר

מובהר בזאת, כי לאחר חלוף המועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה לא יתקבלו עוד כל טענות בדבר  .7.4

 טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו מפרטי המכרז.

ה אחראית לכל פירוש ו/או הסבר שינתנו בעל פה, ורק איננ חברהלמען הסר ספק מובהר בזאת כי ה .7.5

. עוד מובהר כי חברהתשובות לשאלות הבהרה שנמסרו בכתב כחלק מהליך המכרז יחייבו את ה

 איננה חייבת להגיב או להשיב על כל פנייה שתשלח אליה כאמור. החברה

ז המקוריים, יגבר בכל מקרה של סתירה, בין האמור בתשובות לשאלות ההבהרה ובין מסמכי המכר .7.6

האמור במסמכי התשובות. במקרה של סתירה בין מסמכי התשובות לשאלות הבהרה ובין עצמם, 

 יגבר האמור במסמך המאוחר יותר.

 בדיקת האתר וסיור קבלנים .8

)במסגרת סיור הקבלנים( חובה על המציע לבקר באופן פיזי באתרים המיועדים לביצוע העבודות  .8.1

את כל המידע שדרוש לו לשם הכנת והגשת ההצעה. הצהרה על עריכת  ולהשיג בעצמו ועל חשבונו

  (.2ביקור כאמור מהווה חלק מהצעת המציע במכרז )מסמך 

מידע והסברים נוספים בכל הנוגע לביצוע העבודות יימסרו על ידי החברה או מי מטעמה במסגרת  .8.2

ומהווה תנאי  חובה וסיור הקבלנים הינ לעיל. 5.1במועד שנקבע סעיף יערך סיור קבלנים ש

 . להשתתפות במכרז

פרטים לגבי אופן ההשתתפות בסיור הקבלנים ישלחו בדוא"ל לכל המציעים שיירשמו עם רכישת  .8.3

מסמכי המכרז וכן לכל מציע שיישלח את פרטיו לנציגת החברה, אורית פריינטה, בדואר אלקטרוני 

 סיור.ימי עסקים לפני מועד ה 3לפחות  orit@ef-eh.comשכתובתו 

לא יהיה כל תוקף לדברים שייאמרו במהלך המפגש וסיור הקבלנים, אלא אם וככל שבאו מובהר, כי  .8.4

 ידי החברה למשתתפים. -פץ עלולידי ביטוי כתוב בסיכום שיוצא וי

 הסתייגויות .9

המציעים אינם רשאים לבצע כל שינוי, השמטה או תוספת למסמכי המכרז או להסתייג בכל אופן  .9.1

במסמכי המכרז ובמקרה שמי מהם יעשה כן, בכל דרך ו/או צורה שהיא )להלן: שהוא מהאמור 

לפסול את הצעתו של אותו מציע או לראות את הסתייגויות )כולן או החברה "(, רשאית הסתייגויות"

חלקן( כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן או לראות בהסתייגויות משום פגם טכני בלבד או לדרוש 

הסתייגויות, ובלבד שבתיקון כאמור לא יהיה כדי לשנות את מחיר ההצעה או מהמציע לתקן את ה

 .פרט מהותי אחר בה

mailto:orit@ef-eh.com
mailto:orit@ef-eh.com
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ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. אם תחליט החברה לנהוג  .9.2

לפי אחת האפשרויות והמציע יסרב להסכים להחלטתה, רשאית החברה לפסול את ההצעה ו/או לחלט 

 רבות הבנקאית שהוגשה על ידי המציע.את הע

 ותההצע אופן הגשת .10

בהמצאה אישית )לא בפקס,  את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים במשרדי החברה שבמישור רותם .10.1

לעיל.  5.1במועד שנקבע בסעיף , בלבד צוין מספר המכרזי, במעטפה סגורה שעליה דואר, דוא"ל וכו'(

 , לא תידון.אסיבה שהיכל הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים ביום ובשעה האמורים, מ

לעיל יילקחו בחשבון, והמציע מוותר  5.1רק ההצעות שיגיעו בפועל עד ליום ולשעה הנקובים בסעיף  .10.2

מראש על כל דרישה כלפי החברה באם הצעתו לא תגיע לחברה במועד מכל סיבה שהיא, לרבות 

 מסיבות שאינן תלויות במציע. 

שהם  ההנחה האחידה( את שיעור 2המציעים נדרשים לציין על גבי טופס הצעת המחיר )מסמך  .10.3

להסכם(. ההנחה המוצעת תהיה לכל הפחות בשיעור  5מציעים ביחס לכל מחירי כתב הכמויות )נספח 

 תפסל.תחרוג מהוראות סעיף זה . הצעה שלא 25%ולא תעלה על  0.01%של 

ד האחרון שנקבע להגשת הצעות במכרז, בכל עת, לפני המועד החברה תהא רשאית לדחות את המוע .10.4

 האחרון שנקבע להגשתן, מכל סיבה שהיא, והודעה על כך תימסר למציעים. 

על המציע לצרף להצעתו את כל מסמכי המכרז )לרבות כל התוכניות( כאשר הם חתומים על ידו בכל  .10.5

( ועל העמוד האחרון של 2מסמך עמוד ועמוד )עם חתימה מלאה ומאומתת על גבי הצעת המחיר )

 להלן.  14( וכן את הערבות הבנקאית וכל יתר האישורים והמסמכים כמפורט בסעיף 4החוזה )מסמך 

כל מסמכי ההצעה יוגשו בעותק אחד, וכן על גבי מדיה דיגיטלית )דיסק און קי(. במקרה של סתירה  .10.6

בין המסמכים שצורפו לעותק הדיגטלי לבין המסמכים שצורפו בעותק הקשיח, יגבר האמור בעותק 

 הקשיח. 

למכרז מובהר בזאת למען הסר ספק כי כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה  .10.7

 ובהשתתפות במכרז יחולו על המציע בלבד.

 תוקף ההצעה .11

 לעיל. 5.1ההצעה תהיה בתוקף עד למועד הקבוע בסעיף  .11.1

להאריך את תוקף הצעתם למכרז לתקופה נוספת שתקבע על  החברה תהא רשאית לדרוש מהמציעים .11.2

יום נוספים, ובמקרה כאמור יהיו המציעים  120 -ידה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, אך לא יותר מ

 מחויבים להאריך את תוקף ההצעה בהתאם לדרישת החברה.

ו עם הכרזתו במקרה שהמציע הזוכה לא יחתום על החוזה ויקיים את כל יתר הפעולות הנדרשות ממנ .11.3

, וכן במקרה במהלך תקופת ההתארגנותאי השלמת כל המטלות המפורטות לעיל כזוכה, לרבות 

חודשים ממועד הכרזתו כזוכה, תהיה החברה רשאית  12שהחוזה עם המציע הזוכה יבוטל בתוך 

להזמין את ביצוע העבודות נשוא מכרז זה מאחד המציעים האחרים )בהתאם לדירוג הצעותיהם 

 .( בלא צורך בעריכתו של מכרז חוזרבמכרז
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 בנקאית לקיום ההצעה ערבות .12

להבטחת קיומן של התחייבויות המציעים על פי תנאי המכרז, לרבות חתימה על החוזה עם החברה  .12.1

וביצוע יתר הפעולות שעל המציע הזוכה לבצע עם ההכרזה על זכייתו, על המציעים לצרף להצעותיהם 

₪  393,173, על סך של 3 מסמךכק ישראלי, בהתאם לנוסח המצורף ערבות בנקאית אוטונומית של בנ

 ."(ערבות המכרז)להלן: "

תהא רשאית לחלט אותה, באופן מלא או חלקי, בלא  חברהערבות המכרז תהא בלתי מותנית וה .12.2

שתידרש לנמק את דרישת החילוט, במקרה שמציע לא יקיים אחר התחייבויותיו לפי תנאי המכרז, 

לרבות במקרה שהמציע הזוכה לא יחתום על החוזה ויבצע את יתר הפעולות שעליו לבצע עם ההכרזה 

 על זכייתו.

 החברהלעיל. אם  5.1פקיעת התוקף של ההצעה כאמור בסעיף ערבות המכרז תעמוד בתוקף עד ליום  .12.3

תדרוש מהמציעים להאריך את תוקף הצעתם למכרז, יאריכו המציעים בהתאמה את תוקפה של 

ערבות המכרז. מציע שלא יאריך ערבותו בהתאם, תפסל הצעתו, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר 

 במקרה כזה.החברה שיעמוד לזכות 

 מחירי ההצעות .13

( 2מכרז זה מפורסם בשיטת ההנחה מאומדן ולפיכך על המציע לנקוב בטופס הצעת המציע )מסמך  .13.1

 5נספח את אחוז ההנחה האחידה המוצעת על ידו לכל מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות )

 .(להסכם

-ולא יותר מ הנחה 0.01%מובהר בזאת, כי המציעים חייבים לנקוב בהצעתם הנחה כלשהי )לפחות  .13.2

הנחות שלא יתאמו להוראות סעיף זה יפסלו ( על מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות. הנחה 25%

עוד מובהר, כי ההנחה שינקוב המציע תהיה אחידה ותחול על כל מחירי על הסף ולא יובאו לדיון. 

 היחידה הנקובים בכתב הכמויות.

ם מע"מ והם ישולמו, לאחר מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות נקובים בש"ח ואינם כוללי .13.3

 ההנחה שהציע המציע בהצעתו, בתוספת מע"מ כדין.

מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות, לאחר ההנחה שהציע המציע בהצעתו, כוללים את כל  .13.4

העבודות, הציוד, החומרים, חומרי העזר, כח אדם, עבודות ההכנה והעזר, תשלומי חובה, הסדרי 

א כולל העסקת שוטרים במידת הצורך(, ההוצאות הכרוכות והנובעות בטיחות, הסדרי תנועה )אך ל

מביצוע כל התיאומים ומקבלת כל ההיתרים והאישורים הדרושים לשם ביצוע העבודות מכל רשות 

 מוסמכת ומכל צד שלישי שהם, לרבות כל תשלום שיידרש על ידם.

הצעתו, לא יישאו הפרשי מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות, לאחר ההנחה שהציע המציע ב .13.5

 הצמדה.

מובהר כי כל הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הן אומדן בלבד ואין בהם כדי לחייב את החברה.  .13.6

המציע מתחייב לבצע את העבודות בכל היקף, כפי שיידרש בפועל על ידי החברה, בהתאם למחירי 

 היחידה הנקובים בכתב הכמויות, לאחר ההנחה שהציע המציע. 
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את הזכות לבטל, לצמצם, להגדיל או להקטין  הלעצמ תבהר בהקשר זה, כי החברה שומרעוד מו .13.7

כמויות בכל היקף או לשנות סעיפים מסוימים של כתב הכמויות, לרבות ביטול מבנים/פרקים בכתב 

הכמויות, וכן להכניס שינויים בתכניות תוך כדי מהלך העבודה, מבלי שדבר זה יגרום לשינוי במחירי 

 כפי שהם לאחר ההנחה שהציע המציע בהצעתו. היחידה,

 מסמכים שיש לצרף להצעה  .14

מבלי לגרוע מכל דרישה אחרת הכלולה במסמכי המכרז, על המציע להגיש יחד עם הצעתו את  .14.1

 :המסמכים המפורטים להלן

( תעודת ההתאגדות של המציע ותדפיס העתק מתאים למקור של תעודת זהות או )לפי הענין .14.1.1

 עדכני מרשם התאגידים הרלוונטי. 

, בענף 1969 -רשיון קבלן תקף לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט  .14.1.2

 לעיל.  3.1.1ובסיווג הנדרשים כאמור בסעיף 

 10.3 ( כשהיא ממולאת, חתומה ומאומתת, בהתאם לנדרש בסעיף3 הצעת המחיר )מסמך .14.1.3

 לעיל. 

 לעיל. 10.5 עותקים של מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי המציע, בהתאם לנדרש בסעיף .14.1.4

לעיל, ערוך במתכונת  3.1.2פירוט העבודות שבוצעו על ידי המציע בהתאם לנדרש בסעיף  .14.1.5

, ואסמכתאות רלוונטיות אשר מוכיחות את הניסיון המפורט בטבלה )כגון כנספח א'המצ"ב 

, אישור של מזמין תעודת השלמהחשבון סופי מאושר,  עותק של צווי התחלת עבודה,

  ונטי אחר(.העבודה ו/או כל מסמך רלו

 : 3.1.3כים הבאים בקשר עם קבלן האיטום בהתאם לנדרש בסעיף מהמס .14.1.6

שמעיד על התחייבות קבלן איטום העותק של החוזה שבין המציע לבין קבלן  .14.1.6.1

, היה והמציע יזכה במכרז )ניתן למחוק נתונים האיטום לתת שירותים לחברה

 כספיים(.

מטעמו בביצוע של  פירוט ואסמכתאות בדבר ניסיונו הקודם של קבלן המשנה .14.1.6.2

ערוך  לעיל 3.1.3.1עבודות איטום ביריעות פלסטיות בהתאם לנדרש בסעיף 

ואסמכתאות רלוונטיות אשר מוכיחות את הניסיון  ,כנספח ב'במתכונת המצ"ב 

המפורט בטבלה )כגון עותק של צווי התחלת עבודה, חשבון סופי מאושר, תעודת 

 .ונטי אחר(השלמה, אישור של מזמין העבודה ו/או כל מסמך רלו

פרטים ביחס ליריעות האיטום שהמציע יעשה שימוש בהם אם יזכה במכרז  .14.1.6.3

ומפרטים טכניים מלאים, המעידים על כך שיריעות אלה עומדות בדרישות 

 להסכם.  2המפרט המיוחד המצורף כנספח 

פירוט ואסמכתאות )לרבות אישור בכתב של יצרן היריעות( המעידים על כך  .14.1.6.4

הינו מתקין מורשה מטעם יצרן יריעות האיטום  ציעם המהמשנה מטעשקבלן 

 .לעיל 3.1.3.2המוצעות על ידי המציע בהתאם לסעיף 
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לעיל, ערוך במתכונת  3.1.4 פירוט העבודות שבוצעו על ידי המציע בהתאם לנדרש בסעיף .14.1.7

)כגון , ואסמכתאות רלוונטיות אשר מוכיחות את הניסיון המפורט בטבלה 'גכנספח המצ"ב 

עותק של צווי התחלת עבודה, חשבון סופי מאושר, תעודת השלמה, אישור של מזמין 

 .העבודה ו/או כל מסמך רלוונטי אחר(

לעיל, ערוך במתכונת  3.1.5פירוט העבודות שבוצעו על ידי המציע בהתאם לנדרש בסעיף  .14.1.8

)כגון , ואסמכתאות רלוונטיות אשר מוכיחות את הניסיון המפורט בטבלה כנספח ד'המצ"ב 

מזמין  עותק של צווי התחלת עבודה, חשבון סופי מאושר, תעודת השלמה, אישור של

 .(העבודה ו/או כל מסמך רלוונטי אחר

 .1976 –תעודת עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו  .14.1.9

אישור תקף מפקיד שומה או רואה חשבון המעיד על ניהול ספרי חשבונות של המציע על פי  .14.1.10

 פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.

י חוק עסקאות גופים ציבוריים, אישור תקף על ניהול ספרי חשבונות ורשומות של המציע לפ .14.1.11

 . 1976-תשל"ו

 קבלה בגין רכישת מסמכי המכרז. .14.1.12

 ערבות המכרז.  .14.1.13

של כל המסמכים אשר יופצו על ידי החברה במסגרת הליכי המכרז )אם וככל  תק אחדוע .14.1.14

שיופצו( ובכלל זה התשובות שישלחו על ידי החברה )ככל שישלחו( במענה לשאלות ההבהרה 

קול שיופץ )ככל שיופץ( בהתייחס לסיור הקבלנים כאשר כל העמודים שיופנו אליה והפרוטו

 חתומים על ידי המציע.

 13למסמכי המכרז( והתצהיר בדבר קיום דיני עבודה )נספח  2הצהרת המציע )מסמך  .14.1.15

 כנדרש שם.   מאומתותחתימות הו שהם חתומים על ידי המציעלהסכם( 

אישור פקיד שומה או רו"ח על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים  .14.1.16

 .1976 -ציבוריים, התשל"ו 

תעודת רישום של התאגיד ותדפיס עדכני ומלא מרשם החברות או  -אם המציע הוא תאגיד  .14.1.17

בשם  חתימההבדבר זכויות אה חשבון או רורך דין מרשם השותפויות וכן אישור של עו

 אישור עוסק מורשה לענייני מע"מ. -. אם המציע אינו תאגיד דיהתאג

 אישור תקף על פטור מניכוי מס הכנסה במקור.  .14.1.18

( כשהוא חתום בידי המציע. על המציע להסכם 12נספח טופס אישור על קיום ביטוחים ) .14.1.19

לחתום על טופס זה לאחר שווידא מול סוכן הביטוח שלו כי האישור מקובל על חברת 

להחתים את חברת  אינו נדרשאולם, בשלב הגשת הצעתו, המציע הביטוח של המציע, 

אלא רק לאחר ובמידה והצעתו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז. לתשומת לב  הביטוח מטעמו,

בקשות  אין לבצע כל שינוי או מחיקה בטופס האישור על קיום ביטוחים.יעים, המצ

 . לשינויים בטופס, במידה וישנן, יש להעלות במסגרת משלוח שאלות הבהרה
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המציע אינו רשאי לבצע כל שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות במסמכי המכרז, בין בגוף  .14.2

אלא אם הדבר נתבקש  ,כתב לוואי או בכל אופן אחר שהואהמסמכים )לרבות בנספח הביטוח( ובין במ

במפורש במסמך זה. החברה תהיה רשאית לקבל או לפסול הצעה שנעשו בה שינויים ו/או מחיקות 

ו/או תוספות כאמור וכן לבקש ו/או לקבל הבהרות ו/או הסברים ממציע כאמור, וכן להתעלם מכל 

תה הבלעדי והמוחלט, ולמציע לא תהיינה כל טענה ו/או שינוי או תוספת כאמור, הכל על פי שיקול דע

 דרישה ו/או תביעה בעניין זה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות למציעים או מי מהם לקבלת הבהרות ו/או מסמכים הנחוצים  .14.3

לה לצורך בחינת ההצעה. במקרה של אי צירוף אחד או יותר מהמסמכים הנזכרים לעיל ו/או אי מילויו 

במסמך זה, תהא החברה רשאית לפעול על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובין היתר תהא רשאית כנדרש 

לבקש הבהרות ו/או השלמות ו/או פרטים נוספים ו/או מסמכים מהמציע ו/או מלקוחותיו, לזמן את 

המציע להופיע בפניה לצורך מתן הבהרות, לזמנו לשימוע, לפסול את ההצעה על הסף או לקבל כל 

 . בעניין ההצעה והמציע החלטה אחרת

 הצהרות המציע .15

הגשת הצעה והשתתפות במכרז מהווה אישור וכהצהרה מצד המציע, כי ראה ובדק את כל מסמכי  .15.1

המכרז, שכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז מוכרים וברורים לו, יש לו כל הידע, הכישורים והיכולות 

חינה שהיא לבצע את העבודות, הכל המקצועיות והאחרות לביצוע העבודות, וכי הוא מסוגל מכל ב

 כמפורט וכנדרש במסמכי המכרז. 

הגשת הצעה והשתתפות במכרז מהווה אישור וכהצהרה מצד המציע, כי המצגים, הנתונים והפרטים  .15.2

ומי מטעמה לא תהיה חברה במסמכי המכרז אומתו ונבדקו על ידו, וכי להחברה אשר נמסרו לו על ידי 

 המציע בגין נתונים, פרטים ומצגים אלו.כל אחריות ו/או חבות כלפי 

הגשת הצעה והשתתפות במכרז מהווה אישור וכהצהרה מצד המציע, כי הוא לא תאם את הצעתו או  .15.3

את עצם השתתפותו במכרז עם כל מציע בפועל ו/או כל מציע בכח וכי לא גילה ולא יגלה את פרטי 

 .פתיחת ההצעות במכרזהצעתו, כולם או חלקם, לכל מציע בפועל או בכח, עד לאחר 

 אופן קביעת הזוכה )אחד או יותר( במכרז .16

פתיחת המעטפות תהיה ביום הגשת ההצעות, אלא אם כן החברה תודיע על מועד אחר. לאחר בדיקת  .16.1

 ההצעות, יפתחו ההצעות הכספיות של אותם מציעים שימצאו עומדים בתנאי הסף של המכרז.

 תבחר כהצעה הזוכה. ההצעה עם שיעור ההנחה הגבוה ביותר היא ש .16.2

במקרה שיהיו שתיים או יותר הצעות עם שיעור ההנחה הגבוה ביותר, אזי החברה תפנה למציעים  .16.3

שהגישו את אותן הצעות ותאפשר להם לעדכן את הצעתם על דרך של הגדלת שיעור ההנחה שמוצע 

 ההצעה הזוכה.  על ידם או הותרתו על כנו )ללא אפשרות להקטנת שיעור ההנחה( ולאחר מכן תבחר את

רשאית שלא לקבל הצעות של מציעים אשר לפי הערכתה נעדרים את החברה על אף האמור לעיל,  .16.4

הכישורים, היכולת או הניסיון הנדרשים לביצוע העבודות, במורכבות, בהיקף ובקצב הנדרשים. כמו 

ב בהתנהלות רשאית לפסול ו/או לא לקבל הצעות של מציעים שיש לה ניסיון לא טוהחברה כן תהיה 

 מולם, לרבות מציעים שמצויים או היו מצויים בעימותים משפטיים או אחרים מולה. 
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תהא רשאית לפנות למציעים ולבקש מהם הבהרות והשלמות ביחס למסמכים ונתונים שהוצגו החברה  .16.5

במסגרת הצעותיהם, כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי, על מנת לבדוק את הצעותיהם 

 את עמידתם בתנאי המכרז.ולוודא 

שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה ומכל סיבה שהיא, להחליט על ביצוע חלקי בלבד  החברה .16.6

של העבודות נשוא המכרז, ובכלל זה היא רשאית למסור לביצועו של המציע הזוכה רק חלק מהעבודות 

שתמצא לנכון, במסגרת  נשוא המכרז ואת יתרת העבודות למסור לביצוע של גורם אחר, בכל דרך

 סמכויותיה לפי כל דין.

שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה ומכל סיבה שהיא, לבטל את המכרז ו/או לא החברה  .16.7

 לבחור זוכה במכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו, כולו או מקצתו. 

א תהיה למשתתפים לממש איזה מהאפשרויות המפורטות בסעיף זה לעיל, ל החברהאם תחליט  .16.8

, לרבות לא זכות להחזר הוצאותיהם החברהבמכרז כל זכות ו/או דרישה טענה מכל סוג שהוא כלפי 

 . בגין ההשתתפות במכרז

 כלליותהוראות  .17

ימים ממועד קבלת הודעה על בחירתו יחתום הזוכה על כל מסמך שיידרש על ידי החברה לצורך  7תוך  .17.1

מסכום הצעתו  5% -השווה ל לחברה ערבות בנקאית אוטונומית בסךביצוע העבודות על ידו, וימציא 

להסכם( להבטחת ביצוע כל התחייבויותיו  6"( )בנוסח המצורף כנספח ערבות הביצוע)להלן: "הכספית 

להסכם(  12וחובותיו על פי ההסכם וכן את טופס אישור על קיום ביטוחים )בנוסח המצורף כנספח 

  הביטוח מטעמו.כאשר הוא חתום על ידי חברת 

 החברה לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן של מגישי הצעות. .17.2

החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות למציעים או מי מהם לקבלת הבהרות ו/או מסמכים הנחוצים  .17.3

קול דעתה המוחלט, לבוא בדברים ילה לצורך בחינת ההצעה. החברה תהא רשאית, בכל עת ועל פי ש

כלשהו ו/או מציעים אודות תנאים ו/או פרטים מהצעתם ו/או ממסמכי המכרז, לרבות עם מציע 

השלמת פרטים קיימים ו/או נוספים בהצעת המציע ו/או לגבי כל עניין הדרוש לחברה לצורך קבלת 

 החלטתה.

סיונו וחוסנו הכלכלי של המציע, באיכותה יגם בנ במסגרת שיקוליה להתחשבתהא רשאית החברה  .17.4

בכלל השיקולים אשר יילקחו בחשבון בבחינת כמו כן,  ה.ו/או במרכיב מסוים שלהצעה הל הכוללת ש

 ההצעות, רשאית החברה להתחשב בניסיונה הקודם עם המציע. 

, בכל מקרה שבו תקבע על ידי רשות מוסמכת הסכםעל אף כל הוראה אחרת במסמכי המכרז, לרבות ה .17.5

ו/או העברת הטיפול  הפרויקטת עבודות ו/או ביטול ו/או על ידי החברה הקפאת התקשרות ו/או הקפא

בו לגוף אחר ו/או לא יאושרו ו/או יוקפאו ו/או יקוצצו ו/או יבוטלו ו/או ישונו ו/או יעוכבו סכומי 

הזכייה , תהא רשאית החברה לבטל את המכרזהתקציבים המיועדים למימון ביצוע העבודות נשוא 

חר, והוא מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה בעניין, ההתקשרות עם המציע שהצעתו תיבו/או את 

ולא יהיה זכאי לקבל פיצוי ו/או תשלום כלשהו מעבר לכספים שיגיעו לו בגין העבודות שביצע בפועל 

 כן זכאית החברה לבטל במקרה כאמור את המכרז בכללותו. . הסכםעד למועד ביטול ה
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קול דעתה הבלעדי להפסיק את יבכל עת על פי שמבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה תהא רשאית  .17.6

במקרה כאמור לא יהיה המציע גם  .או לצמצם את היקף העבודות התקשרותה עם המציע שייבחר

, בהתאם זכאי לתשלומים ו/או פיצוי כלשהו מעבר לכספים שיגיעו לו בגין העבודות שיבצע בפועל

ת ביצוע העבודות על ידו, לפי המוקדם ו/או הפסק הסכםעד למועד ביטול ה לאישור המפקח על כך,

 שבין מועדים אלה.

בעצם הגשת הצעתו נותן בזה המציע את הסכמתו לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז ומוותר בזה  .17.7

וויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי ו/או הוראה הכלולים במסמכי המכרז, 

 לרבות סבירותם.

 דין חל .18

 פוף לדיני מדינת ישראל. הליך זה כ .18.1

 כל עניין הנוגע להליך זה יידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים של מחוז הדרום.  .18.2

 

 מטמנות אפעה בע"מ  

  



 

 

 נספח א'
 השנים שקדמו להגשת ההצעה במכרז 5-טופס להצגת פרטים ביחס לפרויקטים שבוצעו ב

)לפי פרוטוקול מסירה סופי או חשבון  והשלמנואנו הח"מ, ________________ )מספר תאגיד ___________( מצהירים בזאת כי התחלנו )לפי קבלת צו התחלת עבודה( 

, אשר שכללו עבודות עפר לפחותשלושה פרויקטים  ,כקבלן ראשי ,חמש השנים שקדמו להגשת ההצעה במכרזמהלך סופי מאושר או קבלת תעודת השלמה מהמזמין( ב

 לפחות )לא כולל מע"מ(, כמפורט להלן:₪  10,000,000יה אמורות העבודות השל הביצוע ההיקף מהם בכל אחד 

  

 )ב(היקפי הביצוע הנזכרים לעיל הם במחירי חוזה שוטפים של הפרויקטים הרלוונטיים, ללא הצמדות וללא מע"מ;  )א(לענין הנתונים המופיעים בטבלה לעיל מובהר כי: 

 ביצוע כקבלן ראשי משמעו שהמציע היה קשור לבדו כקבלן המבצע מול הגוף הציבורי שפרסם את המכרז לביצוע העבודות.

 ודה, חשבון סופי מאושר, אישור של מזמין העבודה ו/או כל מסמך רלוונטי אחר. בצו התחלת עבהנתונים המפורטים בטבלה לעיל יש לגבות את 

 
  

האם העבודות בוצעו  שם המזמין  שם הפרויקט

ע"י המציע כקבלן 

 ראשי? 

 )יש להקיף(

תאריך  תיאור הפרויקט

התחלת 

 ביצוע 

)חודש 

 ושנה(

תאריך 

סיום 

 הביצוע 

)חודש 

 ושנה(

היקף עבודות העפר 

 במסגרת הפרויקט

 )לא כולל מע"מ(

איש קשר 

מטעם 

המזמין 

 לברורים

      כן / לא  

      כן / לא  

      כן / לא  

      כן / לא  

      כן / לא  
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 נספח ב'
 השנים שקדמו להגשת ההצעה במכרז 4-טופס להצגת פרטים ביחס לפרויקטים שבוצעו ב

)לפי פרוטוקול מסירה סופי או חשבון  והשלמנואנו הח"מ, ________________ )מספר תאגיד ___________( מצהירים בזאת כי התחלנו )לפי קבלת צו התחלת עבודה( 

יטום ביריעות פלסטיות של תאי של עבודות א לפחות,פרויקטים  ניש ,השנים שקדמו להגשת ההצעה במכרזארבע מהלך סופי מאושר או קבלת תעודת השלמה מהמזמין( ב

 , כמפורט להלן:דונם לכל פרויקט 20הטמנה או מאגרים למים או לשפכים, בהיקף של לפחות 

  

 ות וללא מע"מ; לענין הנתונים המופיעים בטבלה לעיל מובהר כי: היקפי הביצוע הנזכרים לעיל הם במחירי חוזה שוטפים של הפרויקטים הרלוונטיים, ללא הצמד

 בצו התחלת עבודה, חשבון סופי מאושר, אישור של מזמין העבודה ו/או כל מסמך רלוונטי אחר. הנתונים המפורטים בטבלה לעיל יש לגבות את 

 

 

 

 תכולת עבודות האיטום שם המזמין  שם הפרויקט

)תאי הטמנה, מאגרי 

 למים או לשפכים(

 

תאריך 

התחלת 

 ביצוע 

)חודש 

 ושנה(

תאריך 

סיום 

 הביצוע 

)חודש 

 ושנה(

 היקף עבודות האיטום 

 )בדונם(

איש קשר מטעם המזמין 

 לברורים
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 נספח ג'
 השנים שקדמו להגשת ההצעה במכרז 5-טופס להצגת פרטים ביחס לפרויקטים שבוצעו ב

)לפי פרוטוקול מסירה סופי או חשבון  והשלמנואנו הח"מ, ________________ )מספר תאגיד ___________( מצהירים בזאת כי התחלנו )לפי קבלת צו התחלת עבודה( 

ת סלילה ו/או שיקום של עבודושכללו  לפחותשלושה פרויקטים  ,חמש השנים שקדמו להגשת ההצעה במכרזמהלך סופי מאושר או קבלת תעודת השלמה מהמזמין( ב

 לפחות )לא כולל מע"מ(, כמפורט להלן:₪  5,000,000הביצוע של העבודות האמורות היה  אשר כל אחד מהם היקףכביש, 

  

 )ב(היקפי הביצוע הנזכרים לעיל הם במחירי חוזה שוטפים של הפרויקטים הרלוונטיים, ללא הצמדות וללא מע"מ;  )א(לענין הנתונים המופיעים בטבלה לעיל מובהר כי: 

 ביצוע כקבלן ראשי משמעו שהמציע היה קשור לבדו כקבלן המבצע מול הגוף הציבורי שפרסם את המכרז לביצוע העבודות.

 ודה, חשבון סופי מאושר, אישור של מזמין העבודה ו/או כל מסמך רלוונטי אחר. בצו התחלת עבהנתונים המפורטים בטבלה לעיל יש לגבות את 

 

האם העבודות בוצעו  שם המזמין  שם הפרויקט

ע"י המציע כקבלן 

 ראשי? 

 )יש להקיף(

תאריך  תיאור הפרויקט

התחלת 

 ביצוע 

)חודש 

 ושנה(

תאריך 

סיום 

 הביצוע 

)חודש 

 ושנה(

היקף עבודות 

הסלילה ו/או 

במסגרת השיקום 

 הפרויקט

 )לא כולל מע"מ(

איש קשר 

מטעם 

המזמין 

 לברורים

      כן / לא  

      כן / לא  

      כן / לא  

      כן / לא  

      כן / לא  
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 נספח ד'
 השנים שקדמו להגשת ההצעה במכרז 5-טופס להצגת פרטים ביחס לפרויקטים שבוצעו ב

)לפי פרוטוקול מסירה סופי או חשבון  והשלמנואנו הח"מ, ________________ )מספר תאגיד ___________( מצהירים בזאת כי התחלנו )לפי קבלת צו התחלת עבודה( 

אשר בכל אחד מהם , שכללו עבודות בטון לפחותשלושה פרויקטים  ,חמש השנים שקדמו להגשת ההצעה במכרזמהלך סופי מאושר או קבלת תעודת השלמה מהמזמין( ב

 הלן:, כמפורט ללפחות )לא כולל מע"מ(₪  5,000,000היה אמורות עבודות השל הביצוע ההיקף 

  

 )ב(היקפי הביצוע הנזכרים לעיל הם במחירי חוזה שוטפים של הפרויקטים הרלוונטיים, ללא הצמדות וללא מע"מ;  )א(לענין הנתונים המופיעים בטבלה לעיל מובהר כי: 

 ביצוע כקבלן ראשי משמעו שהמציע היה קשור לבדו כקבלן המבצע מול הגוף הציבורי שפרסם את המכרז לביצוע העבודות.

 בצו התחלת עבודה, חשבון סופי מאושר, אישור של מזמין העבודה ו/או כל מסמך רלוונטי אחר. הנתונים המפורטים בטבלה לעיל יש לגבות את 

 

האם העבודות בוצעו  שם המזמין  שם הפרויקט

ע"י המציע כקבלן 

 ראשי? 

 )יש להקיף(

תאריך  תיאור הפרויקט

התחלת 

 ביצוע 

)חודש 

 ושנה(

תאריך 

סיום 

 הביצוע 

)חודש 

 ושנה(

בטון היקף עבודות ה

 במסגרת הפרויקט

 )לא כולל מע"מ(

איש קשר 

מטעם 

המזמין 

 לברורים

      כן / לא  

      לאכן /   

      כן / לא  

      כן / לא  

      כן / לא  



 

 

 2מסמך 
 (")"המכרז 2022/5במכרז  הצעת המחירהצהרות המציע ו

 

 אנו הח"מ, ___________________ )מספר תאגיד ______________(, מצהירים, מאשרים ומציעים

 :, כדלקמןבזאת

אנו מאשרים שראינו ובדקנו את כל מסמכי המכרז, בין שצורפו ובין שלא צורפו, למדנו והבנו את  .1

כל האמור בהם, שכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז מוכרים וברורים לנו, יש לנו כל הידע, הכישורים 

והיכולות המקצועיות והאחרות לביצוע העבודות, ואנו מסוגלים מכל בחינה שהיא לבצע את 

 דות, הכל כמפורט וכנדרש במסמכי המכרז.העבו

בהגישנו את הצעתנו למכרז אנו מאשרים כי אנו מסכימים לתנאי המכרז כפי שהם מוצגים במסמכי  .2

 המכרז ומקבלים על עצמנו לקיימם. 

אנו מאשרים שבדקנו בקפידה את כל הפרטים, הדרישות, התנאים והנסיבות, הפיזיים והמשפטיים  .3

ת נשוא המכרז, ובכלל זה בדקנו ואימתנו את המצגים, הנתונים והפרטים והאחרים, בקשר לעבודו

ומי מטעמה לא תהיה כל אחריות ו/או חבות כלפינו בגין  חברהאשר נמסרו לנו על ידי החברה, וכי ל

 מצגים, נתונים ופרטים אלו.

ים אנו מאשרים כי ביקרנו באתרים המיועדים לביצוע העבודות ובדקנו את כל התנאים המיוחד .4

לביצוען, עבודה בשלבים, מצב ותנאי הקרקע, תשתיות תת קרקעיות, העברות תנועה, דרכי גישה, 

גורמים סביבתיים, וכל הגורמים האחרים הקשורים לביצוע העבודות, ואנו מתחייבים כי לא נגיש 

תביעה כספית או דרישה להארכת משך הביצוע או כל תביעה אחרת בכל הקשור או הנובע מתנאי 

 ע בלתי צפויים או מגבלות וקשיים בלתי צפויים אחרים בהם נתקל במהלך ביצוע העבודות.קרק

אנו מוותרים בזאת על כל טענה שעילתה באי ידיעה או אי הבנה של פרטים, דרישות, תנאים או  .5

נסיבות כלשהם, פיזיים, משפטיים או אחרים, העשויים להשפיע את הצעתנו או על ביצוע העבודות 

 היה ונזכה במכרז. על ידינו,

אנו מאשרים כי לא תאמנו הצעתנו או עצם השתתפותנו במכרז עם כל מציע בפועל ו/או כל מציע  .6

בכח וכי לא גילינו ולא נגלה את פרטי הצעתנו, כולם או חלקם, לכל מציע בפועל או בכח, עד לאחר 

 פתיחת ההצעות במכרז. 

במכרז, ובכלל זה לא הוגשה הצעה נוספת או  אנו מאשרים כי לא הוגשה על ידינו יותר מהצעה אחת .7

אחרת על ידי מי שנשלט על ידינו או שולט בנו או נשלט על ידי אותו גורם ששולט בנו )כאשר 

או יותר מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית או הזכות  50%"שליטה" לענין זה משמע החזקה של 

 או יותר מהדירקטורים(. 50%למנות 

הננו מתחייבים לבצע ולהשלים את ביצוע העבודות בהתאם לכל מסמכי המכרז לפי מחירי היחידה  .8

( בהנחה בשיעור דלהלן: 4למסמך  5הנקובים בכתב הכמויות )נספח 

%_______________________ )במילים: _____________________ אחוזים הנחה( )אין 

 ור ההנחה במספרים ובמילים(.אלא רק לכתוב את שיע –לציין כאן סימן + או 

 הנחה 0.01%המציעים חייבים לנקוב בהצעתם הנחה כלשהי )לפחות *תשומת לב מופנית לכך ש

 הנחות שלא יתאמו להוראות אלה יפסלו על הסף ולא יובאו לדיון.(. הנחה 25%-ולא יותר מ
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 בקשר עם הצעתנו דלעיל מובהר ומוסכם בזאת, כדלקמן: .9

 ותחול על כל מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות. ההנחה דלעיל תהיה אחידה .9.1

מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות נקובים בש"ח ואינם כוללים מע"מ והם ישולמו,  .9.2

 לאחר ההנחה שהוצעה על ידינו לעיל, בתוספת מע"מ כדין.

מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות, לאחר ההנחה שהצענו לעיל, כוללים את כל  .9.3

הציוד, החומרים, חומרי העזר, כח אדם, עבודות ההכנה והעזר, תשלומי חובה, העבודות, 

הסדרי בטיחות, הסדרי תנועה )כולל העסקת שוטרים במידת הצורך(, ההוצאות הכרוכות 

והנובעות מביצוע כל התיאומים ומקבלת כל ההיתרים והאישורים הדרושים לשם ביצוע 

 שהם, לרבות כל תשלום שיידרש על ידם.העבודות מכל רשות מוסמכת ומכל צד שלישי 

מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות, לאחר ההנחה שהצענו לעיל, יישאו הפרשי הצמדה  .9.4

 למדד תשומות הבניה, ככל שיישאו, בהתאם להוראות החוזה.

ברור לנו ומוסכם עלינו כי כל הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הן אומדן בלבד ואין בהם כדי לחייב  .10

, בהתאם החברה. אנו מתחייבים לבצע את העבודות בכל היקף, כפי שיידרש בפועל על ידי החברה את

 למחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות, לאחר ההנחה שהוצעה על ידינו לעיל.

 , לפי תנאי המכרז.החברהלהארכה לפי דרישת  והיא ניתנת ______ליום הצעתנו זו תהיה בתוקף עד  .11

מהתחייבותנו לחתום על החוזה ונספחיו כאמור לעיל, היה ונוכרז כזוכים במכרז, אנו מבלי לגרוע  .12

מסכימים לכך שאם נוכרז כזוכים במכרז, אתם תהיו זכאים לראות במסמכי המכרז שהוגשו על 

 ידינו כחלק מהצעתנו, בצירוף הצעתנו זו, כחוזה מחייב בינינו לבינכם.

מסגרת המכרז וקיום תנאי המכרז על ידינו אנו מוסרים להבטחת קיום הצעתנו והתחייבויותינו ב .13

במצורף להצעתנו זו ערבות בנקאית כנדרש בתנאי המכרז )היא ערבות המכרז(. אנו מסכימים לכך 

שהיה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהצעתנו ו/או באיזה מהתחייבויותינו, ערבות המכרז תחולט על 

 ידיכם כפיצוי מוסכם וקבוע מראש לטובתכם.

 ___________________ שם המציע  _____________ תאריך

 ___________________ כתובת   

 ___________________ ת.ז / מס' תאגיד    

 ___________________ מס' טלפון    

 ___________________ מס' פקס    

 ___________________ חתימת המציע    

 

 אישור עו"ד/רו"ח:

___עו"ד/רו"ח, מאשר כי ה"ה _____________________________ חתמו _______אני הח"מ,  

בפני על ההצעה דלעיל ועל כל המסמכים המצורפים לה וכי הם מורשי חתימה מטעם 

 "( וכי בחותמם על ההצעה דלעיל הם מחייבים את המציע.המציע" -_______________ )להלן 

  ________________ __________________ __________________

 חתימה שם תאריך 
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 3מסמך       
 

 נוסח ערבות בנקאית לקיום ההצעה
 

 לכבוד

 מטמנות אפעה בע"מ

 מישור רותם, ד.נ. ערבה

 

 א.ג.נ.,
 ערבות מס' ________________ הנדון:

, אלףתשעים ושלוש שלוש מאות ש"ח )במילים:  393,173הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

ש"ח( בלבד המגיע או העשוי להגיע לכם מאת  ומאה שבעים ושלושה

לביצוע  5/2022_____________________________ )שייקרא להלן: "החייב"(, בקשר עם מכרז מס' 

להטמנת אסבסט פריך, דרך לחציית נחל אפעה והרחת כביש הגישה באתר  4עבודות תשתית להקמת תא מס' 

 עה".סילוק פסולת מרכז "אפ

ואנו נשלם לכם מפעם לפעם,  התחייבותנו לפי כתב ערבות זה הנה בלתי מותנית, אוטונומית ובלתי חוזרת

מיד לאחר קבלת דרישתכם בכתב, כל סכום שיצוין בדרישתכם, בלי שיהיה עליכם להסביר, לנמק, או לבסס 

ום הכולל שנשלם על את דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב, בתנאי שהסכ

 פי ערבותנו זו, לא יעלה על הסכום הנקוב לעיל.

ועד בכלל, וכל דרישה על פיה, צריכה להגיע בכתב לידי  ערבות זו תישאר בתוקפה עד לתאריך __________

הסניף החתום מטה שמענו הוא: _______________________, עד התאריך האמור ועד בכלל, בשעות 

 וח לקבלת קהל. דרישה שתגיע לאחר המועד האמור, לא תיענה.בהן הסניף הח"מ פת

 ערבות זו איננה ניתנת להעברה.

 

 בכבוד רב,

 

 בנק __________

 סניף__________

 

  



- 23 - 

 

 4מסמך           
 הסכם קבלני

 ביום ____________ מישור רותםשנערך ונחתם ב

 

 מטמנות אפעה בע"מ  בין:

 מישור רותם  

 ערבהד.נ.   

 מצד אחד      "(המזמין")להלן:   

 

 

 ___________________________  לבין:

  ___________________________ 

 מרח' _______________________  

 מצד שני      "(הקבלן)להלן: "  

 

 "(;האתרוהמזמין מפעיל את אתר סילוק פסולת מרכזי "אפעה" )להלן: " הואיל

להטמנת  4תא מס' לביצוע עבודות לצורך הקמת  5/2022מס' פומבי והמזמין פרסם מכרז  הואילו

: בהתאמה )להלןאסבסט פריך, דרך לחציית נחל אפעה והרחבת כביש הגישה באתר 

 "(;קטהפרוי" או "העבודות" -" ותא ההטמנה""; המכרז"

והקבלן השתתף וזכה במכרז והוא מעונין בביצוע העבודות נשוא המכרז והמזמין מעונין  והואיל

יבצע עבורו את העבודות נשוא המכרז, בהתאם להוראות המפורטות בחוזה זה  שהקבלן

על נספחיו ובכל יתר מסמכי המכרז, המהווים אף הם חלק מהחוזה, בין אם צורפו אליו 

 ;ובין אם לאו

 לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 כללי .1

זה והנספחים ביחד, המבוא והנספחים למסמך זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו )מסמך  .1.1

 "(.ההסכםלהלן: "

כותרות הסעיפים בהסכם זה ניתנו למען הנוחות בלבד ואין ליתן להן משקל בפרשנות  .1.2

 ההסכם.

, המזמין מוסר בזה לקבלן, והקבלן מתחייב בזה לבצע, את העבודות במומחיות ובמקצועיות .1.3

 ובהתאם להוראות ההסכם. לשביעות רצון של המזמין

הינו בעל המומחיות, היכולת הכספית והיכולת הביצועית לבצע את הקבלן מצהיר, כי  .1.4

העבודות, כי עומדים לרשותו כל הידע המקצועי, הניסיון, הציוד, החומרים, כוח האדם וכל 

יתר האמצעים הדרושים לשם ביצוע העבודות, כי הוא בעל הכושר והיכולת המתאימים מכל 

ם זה במלואן, במדויק ובמועד, כי הוא קבלן הבחינות למילוי כל התחייבויותיו על פי הסכ

רשום בהיקף ובסיווג המתחייבים מהסכם זה, על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה 
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, וכי קיבל את כל ההיתרים והאישורים הנדרשים על פי דין לביצוע 1969-בנאיות, תשכ"ט

 הסכם זה, והללו תקפים ויהיו תקפים במשך כל תקופת הסכם זה.

 ם למסמך זה הינם כדלקמן:הנספחי .1.5

מפרט כללי ואופני מדידה לעבודות בנין בהוצאת משרד הביטחון )"הספר  - 1נספח 

הכחול"( על כל פרקיו, מהדורה אחרונה כפי שתהא מעת לעת )להלן: 

 "( )לא מצורף(;המפרט הכללי"

 "(;המפרט המיוחדמפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים )להלן: " - 2נספח 

עות חדשות ותכנון ביסוס )"אגסי רימון", סת מבנה מיינכודו"ח מפורט לת  - 3נספח 

25.11.21;) 

 רשימת תוכניות ותיק תוכניות;  - 4נספח 

 כתב הכמויות והמחירים;  - 5נספח 

 "(;ערבות הביצוענוסח ערבות בנקאית לתקופת ביצוע ההסכם )להלן: " - 6נספח 

 "(;ערבות הבדק)להלן: "נוסח ערבות בנקאית לתקופת הבדק  - 7נספח 

 נוסח הצהרת העדר תביעות; - 8נספח 

 חוזה)להלן: " 2005אפריל  -נוסח תשס"ה  3210מדינת ישראל מדף  חוזה  - 9נספח 

 "( )לא מצורף(;מדף

 נוסח צו התחלת עבודה; - 10נספח 

 נוסח תעודת השלמה; - 11נספח 

 ;על קיום ביטוחיםאישור טופס   - 12נספח 

 תצהיר בדבר קיום דיני עבודה; - 13נספח 

 הצעת המציע למכרז )תצורף להסכם לאחר הזכייה(. - 14נספח 

 עדיפות בין מסמכי ההסכם .2

והסכם זה מורכב ממסמכים רבים, שנערכו בזמנים שונים ועל ידי עורכים שונים,  הואיל .2.1

יתכן ותמצאנה סתירות, אי התאמות או דו משמעויות בין המסמכים. בכל מקרה שכזה, 

 ובהעדר קביעה ספציפית ומפורשת אחרת, ינהגו הצדדים על פי האמור בפרק זה להלן.

המדף בא להוסיף על מסמך זה, ולא לגרוע ממנו. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה  חוזה .2.2

נתן עדיפות להוראות מסמך זה, וחוזה יתהמדף,  חוזהאו דו משמעות בין מסמך זה לבין 

 חוזההמחויבים על פי הסכם זה על נספחיו. במידה והוראה ב רק בכפוף לשינוייםהמדף יחול 

המדף מוסיפה על התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה על נספחיו ו/או על פי יתר מסמכי 

 המכרז, תקרא אותה הוראה בנוסף להסכם ולמסמכי המכרז.

מפורשת, לכל דבר ועניין, בכל מקרה של סתירה בין המסמכים השונים ו/או העדר הנחיה  .2.3

( חוקים ותקנות של מדינת 1) יהיה סדר העדיפויות, בדירוג מהעדיף אל הנחות, כדלקמן

( הוראות בטיחות של המועצה האזורית "תמר" ו/או 3( הוראות הסכם זה; )2ישראל; )

( כתב 6( המפרט המיוחד; )5( תוכניות העבודה, הנושאות חותמת "לביצוע"; )4המזמין; )

( "הוראות יצרן" 9( המפרט הכללי; )8( אופני המדידה המיוחדים; )7הכמויות והמחירים; )

 ( תקנים ישראליים. 10של יצרני החומרים השונים; )

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין  -לעניין מחירם של פרטי העבודות  .2.4

אותה התיאור של בכתב הכמויות והמחירים לבין התיאור של יחידת עבודה כפי שמופיע 
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במפרטים ובכל יתר מסמכי ההסכם, יראו את מחיר היחידה  יחידת עבודה כפי שמופיע

שבכתב הכמויות והמחירים כמתייחס לעבודה, כפי שהיא מתוארת ומוגדרת בסעיף 

 בכתב הכמויות והמחירים )בכפוף לאמור במפרטים בנוגע לאופני המדידה(. הרלוונטי 

מציתי של פרט מסוים בכתב הכמויות והמחירים, ציון דרישה מסוימת במסגרת התיאור הת .2.5

אין בו כדי לגרוע מקיומה של אותה דרישה לגבי אותו פרט גם באותם מקרים בכתב 

הכמויות והמחירים בהן ציון זה חסר, בתנאי שהדרישה כאמור נקבעה באחד ממסמכי 

 ההסכם האחרים, או נובעת או משתמעת ממנו.

או דו משמעות בין האמור בפרקים השונים של המפרט בכל מקרה של סתירה או אי התאמה  .2.6

הכללי, בין לעניין הביצוע ובין לעניין התשלום, עדיף האמור בפרק הדן באופן ספציפי באותה 

 עבודה מסוימת.

לעיל, )כולל(  2.6 - 2.2גילה הקבלן סתירה או אי התאמה או דו משמעות כאמור בסעיפים  .2.7

ספק בפירושם הנכון של הוראה, מסמך או חלק מהם, או שהמפקח שמונה או שהיה לו 

"( הודיע לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את המפקחמטעם המזמין )להלן: "

למתן הנחיות. במקרה כזה, ייתן המפקח יפנה הקבלן בכתב למפקח בבקשה  -ההסכם 

הנחיות בכתב בהתאם לסדרי העדיפויות הקבועים בפרק זה לעיל, ובהעדר הוראה מתאימה 

לעיל, ייתן הנחיות לפי שיקול דעתו. פירושו של המפקח הוא שיקבע בכל מקרה של סתירה, 

ביצועה של אי הבנה, או חסר בתיאור. עד לקבלת הנחיותיו של המפקח, יעכב הקבלן את 

 אותה עבודה שבגינה היה צריך לפנות למפקח כאמור לעיל.

 המדף בחוזהביטול הוראות  .3

 חוזהלעיל, מבוטלים בזה לכל דבר ועניין הסעיפים ב 2מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .3.1

 המדף הנקובים להלן:

 ;8, 5   כללי: 

 (;2)17(, 6)16 השגחה, נזיקין וביטוח:

 (;2)30 התחייבויות כלליות: 

 ;36(, 11)35 ציוד חומרים ועבודה:

 ;46(, 3)45(, 2)44(, 8)-(5)42 מהלך ביצוע המבנה: 

 (;4)54, 53 השלמה בדק ותיקונים:

 ;62, 60, 59, 58  תנאי תשלום:

 ()ו(;3)63()ה(, 3)63  : הסכםסיום ה

המדף או ביתר מסמכי ההסכם בו קיימת הפניה לסעיפים אלו, יראו את  בחוזהבכל מקום  .3.2

ההפניה כמתייחסת לאותן הוראות בהסכם זה אשר באות במקום הסעיפים המבוטלים, לפי 

 ין והקשר הדברים.יהענ

 לוח זמנים לביצוע העבודות .4

ליום לקבלן תינתן תקופת התארגנות בת שבועיים ימים מיום הוצאת צו התחלת עבודה ועד  .4.1

"(. לאחר קבלת צו התחלת עבודה, יגיש תקופת ההתארגנותתחילת העבודות בפועל )להלן: "
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הקבלן לאישור החברה וחברת הפיקוח מטעמה את רשימת קבלני המשנה הרלוונטיים 

 העבודות נשוא המכרז וזאת לפני תום תקופת ההתארגנות. כללביצוע 

נשוא המכרז ועבודות הבטונים פר לבצע את כל עבודות העמובהר, כי הקבלן מתחייב  .4.2

. הקבלן יהיה רשאי להיעזר בקבלני משנה בעצמו, ולא יורשה לבצען באמצעות קבלני משנה

לצורך ביצוע העבודות, רק בכפוף לאישור מפורש, מראש ובכתב, מאת המפקח. המפקח 

לקבלן יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, שלא לאשר העסקת קבלן משנה ו/או להורות 

להוציא מן השטח ו/או להחליף קבלן משנה )לרבות את קבלן המשנה לעבודות האיטום(. 

בכל מקרה, העסקת קבלן משנה לא תגרע מאחריותו הכוללת של הקבלן לכלל התחייבויותיו 

 במסגרת הסכם זה על נספחיו.

 "(:לוח הזמנים השלדימשך ביצוע העבודות הינו, כדלקמן )להלן: " .4.3

 לאסבסט פריך 4מס'  תא הטמנה .4.3.1

השלמת ביצוע עבודות העפר והכנת כלל שטחו של תא ההטמנה  .4.3.1.1

 . שבועות מצו התחלת עבודה 8בתוך  –לפריסת יריעות 

השלמת כלל העבודות הנדרשות לביצוע לתא ההטמנה ומסירה סופית  .4.3.1.2

שבועות מצו  14בתוך  –של תא ההטמנה לשביעות רצונה של החברה 

 .התחלת עבודה

 נחל אפעה  דרך בחציית .4.3.2

שבועות מיום קבלת צו התחלת  13בתוך  –השלמת מעביר המים  .4.3.2.1

 עבודה.

השלמת כל עבודות הסלילה והפיתוח ומסירה סופית לשביעות רצונה  .4.3.2.2

 .שבועות מיום צו התחלת עבודה 30בתוך  –של החברה 

 הרחבת כביש הגישה בכניסה לאתר .4.3.3

השלמת כל העבודות הסלילה ומסירה סופית לשביעות רצונה של  .4.3.3.1

 . שבועות מיום צו התחלת עבודה 30בתוך  –החברה 

יגיש לחברה לוח זמנים מפורט, תואם את לוח הזמנים  הקבלןבמהלך תקופת ההתארגנות,  .4.4

כן השלדי דלעיל, אשר יכלול אבני דרך וזמני ביניים לביצוע כל העבודות בפרויקט. הזוכה יעד

ויתקן את לוח הזמנים המפורט שהגיש בהתאם להנחיות המפקח על ביצוע העבודות עד 

 ."(לוח הזמנים המפורטלקבלת אישורו הסופי של המפקח )להלן: "

תהווה  במהלך תקופת ההתארגנותמובהר, כי אי השלמת כל המטלות המפורטות לעיל  .4.5

ת ההתקשרות עם המציע הפרה יסודית של ההסכם, והחברה תהא זכאית לבטל עקב כך א

הזוכה במכרז ולהתקשר עם המציע הכשיר הבא בתור בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, 

 ולמציע הזוכה לא תהיה כל זכות לפיצוי או תשלום אחר כלשהו בשל כך.
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ככל שיידרש לצורך עמידה בלוח הזמנים ובלוח הזמנים המפורט שאושר על ידי המזמין,  .4.6

או יגדיל את משמרות העבודה ו/או יעבוד בלילות ו/או /יעבוד הקבלן בשבתות ובחגים ו

שעות(. מובהר בזאת כי במקרה שבו יעבוד הקבלן באופן האמור לעיל,  24"מסביב לשעון" )

לא יהיה הקבלן זכאי לתוספת תמורה ו/או להשתתפות בהוצאות ו/או לכל תשלום אחר. 

האישורים ו/או ההיתרים להסרת ספק מובהר, כי הקבלן לבדו יהיה אחראי לקבל את כל 

הנדרשים על פי כל דין לביצוע העבודות או איזה מהן בשבתות ובערבי חג והינו מתחייב 

 .לעמוד בכל דרישות הדין בקשר לכך

שקצב ביצוע העבודות איטי מדי מכדי בנוסף לאמור לעיל, מובהר, כי ככל שנוכח המפקח  .4.7

במועד הקבוע, יהא רשאי להודיע על כך לקבלן בכתב והקבלן ינקוט  ןלהבטיח את השלמת

וכל הדרוש העסקת עובדים נוספים , מיד באמצעים הדרושים, כולל הוספת אמצעים וציוד

ודיע הקבלן י במועד שנקבע בלוח הזמנים המפורט.בכדי להבטיח את השלמת העבודות 

 ת השלמת העבודות במועד הקבוע. ויפרט באיזה אמצעים נוספים הוא נקט בכדי להבטיח א

המפקח רשאי להורות לקבלן על שלבי ביצוע העבודות, ובכלל זה ביצוע והשלמה של עבודות  .4.8

, והקבלן חייב לבצע העבודות על פי הנחיות אלה של המפקח. כלשהו מחלקי הפרויקטבחלק 

לן כל לקבלן לא תהיה כל תביעה בקשר לשלביות שתוכתב על ידי המפקח ולא ישולם לקב

 תשלום נוסף בעבור ביצוע העבודה בשלבים שיקבעו על ידי המפקח. 

המזמין שומר לעצמו את הזכות להחליט, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לבצע רק חלק  .4.9

, מהעבודות נשוא המכרז, ואת יתר העבודות לבצע במועד מאוחר יותר, או לא לבצען כלל

הייה כל טענה או דרישה בעניין זה. אין , ולקבלן לא תאו לבצע אותן באמצעות קבלן אחר

בסעיף זה כדי להקנות לקבלן כל תמורה נוספת ו/או החזר כספים או הוצאות מעבר 

 לתשלום המגיע לו בגין העבודות שביצע בפועל.  

 וערבות בדק ערבות ביצוע .5

במעמד חתימת הסכם זה יפקיד הקבלן בידי המזמין ערבות בנקאית אוטונומית לקיום  .5.1

להבטחת ביצוע וזאת , מסכום הצעתו הכספית לביצוע העבודות 10% -השווה לההסכם בסך 

"(. הפקדת ערבות הביצוע מהווה תנאי ערבות הביצועהתחייבויותיו על פי הסכם זה )להלן: "

 6 נספחכ צורףהמ . נוסח ערבות הביצוע יהיה בנוסחהמזמיןלביצוע תשלום כלשהו על ידי 

 להסכם. 

ערבות הביצוע תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן, למן המדד הידוע במועד חתימת הסכם  .5.2

 זה ועד המדד שיהיה ידוע במועד מתן הדרישה למימוש הערבות.

מור בסעיף לאחר מועד סיום העבודות כא שלושה חודשיםערבות הביצוע תהיה בתוקף עד  .5.3

לעיל והיא תוארך מעת לעת, במידה שהדבר יהיה דרוש, באופן שתהא בתוקף עד  44.3

ימים לפני  14על ידי המזמין. אם עד בכתב ולאישורו של החשבון הסופי  להשלמת העבודות

מועד פקיעתה הצפוי של ערבות הביצוע עדיין לא אישר המזמין את החשבון הסופי, כפי 

שאר בתוקף עד ישיוסבר להלן, ידאג הקבלן להארכת תוקפה של ערבות הביצוע, כך שת

 לאישורו של החשבון הסופי על ידי המזמין.

לן יהיה אחראי לתשלום כל ההוצאות, העמלות ויתר התשלומים הכרוכים בהוצאת הקב .5.4

ערבות הביצוע תושב ערבות הביצוע ושמירתה בתוקף במשך כל התקופות האמורות לעיל. 
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לקבלן עם אישורו של החשבון הסופי וכנגד מסירתה של ערבות הבדק על פי האמור בסעיף 

 להלן. 5.8

מהתחייבויותיו על פי הסכם זה, ובכלל זה אי הארכת תוקפה הפר הקבלן התחייבות כלשהי  .5.5

ימים לפני המועד הצפוי לפקיעתה  7לעיל לפחות  5.3של ערבות הביצוע על פי האמור בסעיף 

להלן, יהיה המזמין רשאי לממש  5.8 או אי המצאתה של ערבות הבדק על פי האמור בסעיף

ל נזק, את ערבות הביצוע, כולה או חלקה, ולגבות לעצמו כל סכום אשר יפצה אותו בגין כ

גות אובדן, הפסד או הוצאה שעמד בהם או שהוא צפוי או עשוי לעמוד בהם בקשר עם התנה

או כתוצאה הימנה. כל זאת, מבלי לגרוע מזכות המזמין  הקבלן, בין היתר כמפורט לעיל

לתבוע מן הקבלן סכומים נוספים לסכום הערבות, ומבלי לגרוע מכל טענה, דרישה, תביעה 

 זמין על פי הסכם זה ועל פי כל דין.או סעד העומדים למ

מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות המזמין, אם מסיבה כלשהי לא המציא הקבלן  .5.6

ערבות ביצוע כאמור, והחל בביצוע העבודות מבלי להמציא את הערבות, לא ישולם לו כל 

 שא כל הפרשייחשבון עד להמצאת ערבות ביצוע כאמור, ותשלום החשבון המעוכב לא י

 הצמדה וריבית.

חודשים מיום סיומן של כלל העבודות  12"תקופת הבדק" לצורך הסכם זה תהיה תקופה של  .5.7

וקבלתה הסופית של העבודה כולה על ידי המזמין, אלא אם נקבעה בדין או במקום אחר 

 בהסכם זה תקופת בדק ארוכה יותר בגין העבודות, כולן או חלקן.

המדף, ומבלי  לחוזה 56 -ו 55הקבלן על פי סעיפים  להבטחת מילוי כל התחייבויותיו של .5.8

המדף, ימציא הקבלן למזמין ערבות בנקאית אוטונומית  לחוזה 57לגרוע מהוראות סעיף 

 %5להסכם זה, או בנוסח אחר שיאושר על ידי המזמין, בגובה של  7 נספחבנוסח שנקבע ב

 "(. ערבות הבדק)להלן: "משווי העבודות על פי החשבון הסופי המאושר )על כל מרכיביו( 

ערבות הבדק תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן, למן המדד הידוע במועד הוצאתה ועד  .5.9

 המדד שיהיה ידוע במועד מתן הדרישה למימוש הערבות.

 יום לאחר תום תקופת הבדק. 45ערבות הבדק תהיה בתוקף עד  .5.10

השבתה של ערבות מסירתה של ערבות הבדק תהווה תנאי לתשלומו של החשבון הסופי ול .5.11

 הביצוע.

 שלעיל בשינויים המחויבים. 5.5על מימוש ערבות הבדק יחול סעיף  .5.12

 תמורה .6

המזמין ישלם לקבלן תמורת ביצוע כל העבודות, הפעולות וההתחייבויות לפי חוזה זה את  .6.1

( לאחר להסכם 5בהתאם למחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות )נספח שכר החוזה, 

של %_____ כפי שהוצעה על ידי הקבלן במסגרת הצעתו הזוכה הנחה אחידה בשיעור 

)לא כולל מע"מ( ובהתאם לכמויות ₪ ובסך הכל ____________  לחוזה( 14)נספח  במכרז

 הביצוע בפועל כפי שימדדו ויאושרו על ידי המזמין.
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מובהר בזאת כי שכר החוזה, והמחירים הנקובים בכתב הכמויות בהפחת שיעור ההנחה  .6.2

(, מהווים את התמורה הסופית והמוחלטת, ויכללו 1בלן בהצעת המחיר )מסמך ד'שקבע הק

את כל ההוצאות מכל מין ו/או סוג שהוא הדרושות לשם ביצוע העבודות במלואן, לרבות 

אך לא רק עלויות התכנון, הרישוי, דיפונים, בטיחות, עבודה במי תהום, הגנה על מבנים 

ם, האנרגיה, כוח האדם, חקר קרקע, בדיקות ותשתיות שבסיכון, החומרים, המוצרי

מעבדה, הסדרי תנועה )כולל העסקת שוטרים/מפקחים במידת הצורך(, הקמת דרכי גישה 

וכל יתר הדרוש לקיום התחייבויות הקבלן על פי החוזה, בין אם פורטו וצוינו באופן מפורש 

 ובין אם לאו.

רי הציוד ו/או החומרים, אשר על ו/או מחי המוסכם במפורש, כי שום תנודות בשכר העבוד .6.3

הקבלן לספקם על פי החוזה )כולל הוצאות הובלתם לאתר העבודות(. ו/או בפרופורציות 

הכמויות בין הסעיפים השונים, לא ישנו את שכר החוזה ולא יהוו עילה לשינוי מחירי 

 היחידה.

יו על פי הדין המזמין רשאי לנכות מהסכומים שישולמו על ידו כל סכום שיהיה חייב בניכו .6.4

 ו/או כל סכום המתחייב על פי תנאי חוזה זה.

כל המסים, ההיטלים ותשלומי החובה, פרט למס ערך מוסף, הנובעים מהעסקה נשוא חוזה  .6.5

 זה, יחולו על הקבלן, וישולמו על ידיו.

 תנאי תשלום .7

 הגשת חשבונות חלקיים .7.1

חלקי מצטבר לכל חודש חשבון  5 -הקבלן יגיש למפקח פעם בחודש עד היום ה .7.1.1

 אשר יפרט את הפרטים הבאים:

כל העבודות שבוצעו על ידי הקבלן בחודש הקלנדרי שקדם למועד  .7.1.1.1

הגשת החשבון ואת מחירן המצטבר של עבודות אלה על פי המחירים 

לאחר ההנחה כפי שהוצעו על ידי  הנקובים בכתב הכמויות והמחירים

)לא כולל  14כנספח הקבלן במסגרת הצעתו הזוכה במכרז המצורפת 

שלהלן(, כאשר מחיר מצטבר זה  7.1.1.2עבודות חריגות כאמור בס"ק 

 .90% -מוכפל ב

 כל העבודות החריגות אשר בוצעו על ידי הקבלן בחודש הקלנדרי .7.1.1.2

שקדם למועד הגשת החשבון ואת מחירן המצטבר של עבודות אלו על 

 שלהלן. 9פי המחירים שנקבעו כמפורט בסעיף 

 להלן(. 7.5הסכום המצטבר של ההתייקרויות )כהגדרתן בסעיף  .7.1.1.3

כל חשבון חלקי יוגש בשני עותקים מודפסים ויצורף אליו דף ריכוז בנוסח שיומצא  .7.1.2

 על ידי המזמין.

והמחירים. חשבון החשבון החלקי יהיה ערוך בהתאם לפרקים שבכתב הכמויות  .7.1.3

 לחודש הקלנדרי הבא אחריו. 5-לחודש, יחשב כאילו הוגש ב 5 -אשר לא יוגש עד ה
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 אישור חשבונות חלקיים .7.2

 המפקח יציין על גבי כל חשבון חלקי את המועד שבו הוגש לו על ידי הקבלן. .7.2.1

המפקח יהיה רשאי להחזיר לקבלן כל חשבון חלקי שהוגש, אם החשבון איננו  .7.2.2

המקובלת, ובמקרה כזה יראה כמועד הגשת החשבון רק המועד ערוך במתכונת 

על פי הוראת המפקח  –שבו נתקבל אצל המפקח חשבון ערוך כראוי. הקבלן יצרף 

פירוט, מדידות, ניתוחי מחיר וכל הסבר ופירוט הנדרשים לו להוכחת הכמויות  -

 והמחירים כפי שהוצגו על ידי הקבלן בחשבון.

יביו ייבדק ויאושר תחילה על ידי המפקח ולאחר מכן כל חשבון חלקי על כל מרכ .7.2.3

קט שימונה מטעם המזמין )להלן: לבדיקתו ולאישורו של מנהל הפרוי יועבר

"(. רק חשבון חלקי שנבדק כאמור ושאושר הן על ידי המפקח והן על ידי המנהל"

מאושר. מובהר כי המנהל, בחתימת ידם על גבי החשבון, יחשב כחשבון חלקי 

ת כל חשבון חלקי החברה תבדוק את עמידת הזוכה בלוח הזמנים בזמן הגש

המפורט נכון ליום הגשת החשבון החלקי. ככל שיתגלה עיכוב בביצוע העבודות 

לכל יום ₪  15,000לעומת לוח הזמנים המפורט יקוזז מהחשבון החלקי סכום של 

 .איחור

 תשלום חשבונות חלקיים .7.3

יו, בניכוי כל התשלומים החלקיים שכבר סכום החשבון החלקי המאושר על כל מרכיב

שולמו לקבלן וכל סכום אחר ששולם לקבלן על פי ההסכם וכל סכום אחר המגיע למזמין 

 30ימים מתום החודש שבו הוגש החשבון )שוטף פלוס  30בתוך מהקבלן, ישולם לקבלן 

 .יום(

 הגשת חשבון סופי וסילוקו .7.4

יום לאחר מועד קבלת העבודות על ידי  30 -לאחר השלמת העבודות ולא יאוחר מ .7.4.1

להלן, יגיש הקבלן למפקח חשבון סופי, בצירוף כל  10.4המזמין כאמור בסעיף 

ור ותשלום החשבון הסופי המסמכים הקשורים אליו. מובהר בזאת, כי איש

להלן, ובכלל זה מתן אישור תוכניות  10כפופים למילוי התנאים הקבועים בסעיף 

 "לאחר ביצוע" ומתן תעודת השלמה.

מן המחיר  5%החשבון הסופי ישלם המזמין לקבלן יום מיום הגשת  25תוך  .7.4.2

כפי שאושר בחשבון החלקי  7.1.1.1 "קהמצטבר של העבודות האמורות בס

 המאושר האחרון.

פירוט, מדידות, ניתוחי מחיר וכל הסבר  -על פי הוראת המפקח  –הקבלן יצרף  .7.4.3

ופירוט הנדרשים לו להוכחת הכמויות והמחירים כפי שהוצגו על ידי הקבלן 

 בחשבון.

תמורת שולם לקבלן תהחשבון הסופי על ידי המפקח ועל ידי המנהל,  לאחר אישור .7.4.4

ההסכם הכולל, כפי שיקבע בחשבון הסופי המאושר, בניכוי כל הסכומים ששולמו 

לקבלן על פי הסכם זה עד לאותו מועד ובניכוי כל סכום המגיע למזמין מהקבלן 
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יום  45ת תוך ח כל הסכם אחר ו/או מכל עילה אחרת, וזאועל פי הסכם זה או מכ

 מיום הגשת החשבון הסופי.

-ו 7.4.1 למען הסר ספק מובהר בזה, כי לסכומים המשולמים על פי האמור בס"ק .7.4.5

לעיל, לא יצורפו הפרשי הצמדה או ריבית מכל מין וסוג למעט תשלום  7.4.2

 שלהלן. 7.5.6התייקרויות כמפורט בסעיף 

לעיל מותנה בהמצאתה של ערבות הבדק כאמור  7.4.2ביצוע התשלום על פי ס"ק  .7.4.6

נספח בסעיף לעיל ובחתימת הקבלן על הצהרה על העדר תביעות בנוסח שנקבע ב

 להסכם זה. 8

 התייקרויות .7.5

מדד תשומות הבניה למגורים המפורסם על ידי הלשכה המרכזית  -" מדד" .7.5.1

 לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו.

 המדד האחרון הידוע ביום חתימת הסכם זה. -" מדד הבסיס"

ההפרש שבין מדד הבסיס לבין המדד הידוע בסופו של החודש  -" תנודות במדד" 

 לעיל. 7.3שבו בוצעה העבודה בגינה מגיע לקבלן תשלום כאמור בסעיף 

 7.1.1.1אם יחולו תנודות במדד, יגדל או יקטן מחיר העבודות האמורות בסעיף  .7.5.2

לא כולל עבודות חריגות(, באופן שסכום החשבון החלקי המאושר  -דלעיל )דהיינו 

בניכוי העבודות החריגות שבוצעו באותו חודש ובניכוי כל הסכומים ששולמו 

לקבלן על פי הסכם זה עד לאותו מועד יוגדל או יוקטן בהתאם לשיעור התנודות 

 "(.התייקרויותודות, להלן: "במדד )ההגדלה או ההקטנה במחיר העב

למען הסר ספק מובהר, כי חישוב ההתייקרות כאמור, אינו מתייחס לביצוע  

 המצטבר של העבודות אלא אך ורק לעבודות שבוצעו בחודש האחרון.

ן מועד תשלומו כאילו הוגש ביום ילחודש יראה לעני 5-חשבון שלא יוגש עד היום ה .7.5.3

ין חישוב התייקרויות, יראה כאילו הוגש ילחודש שלאחר הגשתו, אולם לענ 5-ה

 לעיל. 7.1 במועד בו אמור היה להיות מוגש על פי סעיף

החומרים  למען הסר ספק מובהר בזה, כי שום תנודות בשכר העבודה או במחירי .7.5.4

דרש הקבלן לשם יאשר על הקבלן לספקם לפי ההסכם או בכל הוצאה אחרת לה י

ביצוע העבודות, לא ישנו את שכר ההסכם, אלא בהתאם למנגנון ההתייקרויות 

 זה. 7.5המפורט בסעיף 

נגרם עיכוב על ידי הקבלן בביצוע עבודה או ניתנה לקבלן ארכה לפי דרישתו  .7.5.5

 בחוזה 42להשלמת ביצועה של עבודה )פרט להארכה שניתנה בהתאם לסעיף 

ין חישוב ההתייקרויות את העבודה שבוצעה לאחר המועד יהמדף( יראו לענ

הקבוע לביצועה כאילו בוצעה בחודש האחרון שעל הקבלן היה לבצעה בהתאם 

 למסמכי ההסכם. 
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לעיל עולה על סך כל התשלומים  7.4.2אם יתברר כי הסכום לתשלום על פי ס"ק  .7.5.6

החלקיים ששולמו לקבלן, יראו לצורך חישוב ההתייקרויות את יתרת התשלום 

)לפי המחירים הנקובים בכתב הכמויות והמחירים( כתשלום עבור עבודה שבוצעה 

 .העבודותבחודש האחרון שבו היה על הקבלן להשלים את ביצוע 

 שונות .7.6

 ספק מובהר, כי לקבלן לא תשולם מקדמה כלשהי.למען הסר  .7.6.1

 המזמין לא יאשר לקבלן תשלום או מימון ביניים עבור אספקת חומרים. .7.6.2

לחודש שלאחר חודש  15-מס ערך מוסף בגין כל תשלום יועבר לקבלן עד היום ה .7.6.3

 הוצאת החשבונית בגין אותו תשלום.

 ביצוע העבודותהפסקת  .8

וגם לעזוב את ם או לצמיתות, , לזמן מסויאו חלקן על הקבלן להפסיק את ביצוע העבודות .8.1

המנהל, בהתאם לתנאים לפי הוראה בכתב מאת המפקח ו/או האתר אם יידרש לכך, 

ראה בכתב ינו בהוראה, והוא לא יחדשה אלא אם ניתנה לו על ידי המפקח הוולתקופה שצו

כובן של עבודות ימת מכל סיבה שהיא, לא יגרור בעקבותיו את עיעל כך. עיכוב עבודה מסו

 נוספות, והקבלן יוסיף ויבצען ככל שלא קיבל הוראה אחרת מאת המזמין.

דלעיל, ינקוט הקבלן באמצעים  8.1הופסק ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לפי סעיף קטן  .8.2

 להבטחתן ולהגנתן של העבודות לפי הצורך, לשביעות רצונו של המפקח.

במקרה של הפסקה קבועה או זמנית של העבודות יהיה הקבלן זכאי לתשלום רק בגין  .8.3

 עבודות שביצע בפועל, בהתאם לתנאי התשלום הרגילים הקבועים בהסכם זה.

היינה לקבלן כל תביעות ו/או טענות כלשהן כלפי המזמין, פרט לאמור בסעיף זה לעיל, לא ת .8.4

כולל תביעות לפיצויים כתוצאה מהפסקת העבודה ותביעות לכיסוי הוצאות מיוחדות 

 שנגרמו לו וכל תביעה אחרת כלשהי, בקשר עם הפסקת העבודה וכתוצאה ממנה.

קורתו של מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, הרי שמכיוון שהעבודות מתבצעות גם תחת בי .8.5

"(, ייתכן כי בשלבים שונים יידרש הקבלן לעצור המשרדהמשרד להגנת הסביבה )להלן: "

לצורך קבלת אישור או הנחיות מאת המשרד. לקבלן לא תהיה כל  של העבודות את ביצוען

טענה או תביעה בקשר לעצירת העבודות כאמור לעיל, והוא ימשיך בביצוען עד להשלמתן 

 המשך הביצוע.מיד עם קבלת אישור ל

 שינויים בעבודות .9

המדף, רשאי המזמין  לחוזה 49-ו 48המדף, ובפרט בסעיפים  לחוזהעל אף האמור בפרק ח'  .9.1

 50%-מ להורות על שינויים בעבודות, ובלבד שערך השינויים לא יגדיל ולא יקטין בלמעלה

את שכר ההסכם הכולל. כמו כן, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, רשאי המזמין בכל עת 

 קול דעתו.ילבטל סעיפים באופן מלא או חלקי בכתב הכמויות והמחירים, לפי ש
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למען הסר ספק מובהר, כי בכפוף לאמור בסעיף זה להלן, לא יהיה בשינוי בהיקף העבודות  .9.2

 י לשנות את מחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות והמחירים. ו/או בכמותן, כאמור, כד

על כל שינוי בכמות בסעיף כלשהו בכתב הכמויות והמחירים ועל כל סעיף שאינו מופיע כלל  .9.3

"( סעיף חריגזה על נספחיו )להלן: " הסכםב העבודותבכתב הכמויות והמחירים ובתיאור 

המדף(. לא יוכרו לתשלום שינויים  לחוזה 48יש לקבל פקודת שינויים )כהגדרתה בסעיף 

 בכמויות וסעיפים חריגים כלשהם שלא ניתנה בגינם פקודת שינויים. 

לעיל, אשר אינם מופיעים  7.1.1.2החריגות, במידה ויתבצעו, כאמור בסעיף  העבודותמחירי  .9.4

בהתאם זה על כל נספחיו, ייקבעו  הסכםבהמטלות בכתב הכמויות והמחירים ובתיאור 

. ככל שאין התייחסות במחירון מהמחירון הנחה 20%למפורט במחירון דקל בהפחתה של 

דקל לעבודות החריגות, התשלום ייקבע על פי ניתוח מחיר שיוצג על ידי הקבלן למפקח 

. מובהר, מבוסס על הצעות מחיר, ניתוח של היקפי עבודה וכל שיידרש ע"י המפקח ולמנהל

)שלא כפי  כי התשלום עבור העבודות החריגות יהיה נתון לשיקול דעתו הבלעדי של המנהל

 המדף(. לחוזה( 3)49שנקבע בסעיף 

  ותקבלת העבוד .10

" ומתן "תעודת השלמה", המדף יהיה הליך "קבלת העבודות לחוזה 54על אף האמור בסעיף 

 כדלקמן:

 לקראת סיום העבודות יודיע הקבלן למפקח על כוונתו להשלים את העבודות תוך שבועיים. .10.1

 המפקח יקבע תוך השבועיים האמורים מועד קבלה ראשונה לעבודות נשוא הסכם זה. .10.2

)להלן: הפרויקט בקבלה הראשונה ישתתפו נציגי הקבלן, המפקח, המנהל, ומתכנן  .10.3

"(. במועד זה ייקבעו כל אותם הליקויים וההשלמות שעל הקבלן להשלים לפי תנאי המתכנן"

ההסכם. כמו כן יקבע במועד זה מועד השלמת כל העבודות, ההשלמות והתיקונים, וייקבע 

מועד לקבלה סופית. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן 

ת עבודה או כל חלק ממנה לחוקים, תקנות, להביא לידו אישור רשמי בכתב על התאמ

של הרשויות המוסמכות לפקח על אותה עבודה, והקבלן מתחייב להמציא  מהדרישות וכדו

 אישור כזה אם יידרש.

דלעיל. לאחר בדיקה, ובכפוף  10.3בקבלה סופית ישתתפו כל הגורמים המפורטים בסעיף  .10.4

למילוי כל הדרישות, וכן בכפוף לאישורם של המפקח והמתכנן של תוכניות "לאחר ביצוע" 

להסכם  11נספח אשר יוגשו על ידי הקבלן, יקבל הקבלן "תעודת השלמה" בנוסח שנקבע ב

 כל הדרישות, יקבע מועד נדחה לקבלה סופית נוספת. זה. לא מולאו

מובהר בזה במפורש, כי קבלת העבודות או חלק מהן על ידי המפקח ו/או המתכנן ו/או  .10.5

המנהל ו/או מתן תעודת השלמה ו/או המצאת אישור מכל סוג שהוא בקשר עם טיב העבודה, 

כל נספחיו, וכן אינם  אינם פוטרים את אחריות הקבלן לטיב העבודה בהתאם להסכם זה על

 פוטרים אותו מאחריותו לשמירה על הקיים עד לקבלה סופית של כלל העבודות.
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 , שיפוי בנזיקין וביטוחאחריות .11

 אחריות הקבלן לנזק

מיום מתן צו התחלת עבודה ו/או היתר בניה ו/או התחלת ביצוע העבודות על ידי הקבלן  .11.1

הקבלן אחראי לשמירת העבודות ואתר )המוקדם מבניהם( ועד מתן תעודת השלמה, יהיה 

העבודות, לרבות לעבודות שבוצעו קודם לחתימת הסכם זה ו/או התחלת ביצוע העבודות 

על ידי הקבלן, המבנים הארעיים שהוקמו על ידו ולהשגחה עליהם. בכל מקרה של נזק 

רבות, י הקבלן( מסיבה כלשהי לל ידלעבודות ו/או לאתר העבודות ו/או למבנה )ככל ויוקם ע

, שלגים, מפולות קרקעומבלי לגרוע מכלליות האמור, כתוצאה משיטפונות, רוחות, סערות, 

יהא על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו  וכיוצא באלה תנאי אקלים באשר הם, סחף קרקע

הוא בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתן תהיינה העבודות במצב תקין וראוי 

"(  המועצה: "או והמועצה האזורית "תמר" )להלן/ו המזמין לשימוש ולשביעות רצון

 .הסכםוהמתאימות בכל פרטיהן להוראות ה

הקבלן יהיה אחראי בלעדית לנזקים שיגרמו לרבות כתוצאה מתכנון לקוי, עבודה לקויה  .11.2

וחומרים לקויים ולרבות כתוצאה מחדירת מים לרבות מגשמים וביוב, לרבות כתוצאה 

ו/או את המועצה ומאחריות לנזקים כאמור לעיל,  המזמיןפוטר את  מאיטום לקוי. הקבלן

ו/או את המועצה ועל כל תביעה שתוגש נגדן כתוצאה ו/או בקשר  המזמיןהקבלן ישפה את 

 לאמור וכן יישא בהוצאות ההגנה המשפטית ובקשר לכך. 

לעיל, תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן ו/או  11.2 -ו 11.1 הוראות סעיפים קטנים .11.3

או צד שלישי כלשהו תוך כדי ביצוע עבודות תיקון ובדק על /קבלני המשנה ו/או עובדיהם ו

  ידם בתקופת הבדק.

בכל מקרה של נזק לעבודות שנגרם על ידי מלחמה, פעולות איבה המבוצעות על ידי כוחות  .11.4

סיכון סדירים או בלתי סדירים, פלישת אויב, פעולת מדינה אויבת או קרבית )להלן: "

ת הנזק בהקדם האפשרי, לאחר קבלת דרישה בכתב "(, יהא הקבלן חייב לתקן אמוסכם

 .מהמזמין

ו/או המועצה לקבל  המזמיןבכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לנזקים על פי פרק זה, זכאית  .11.5

מאת הקבלן, לפי דרישה ראשונה בכתב, פיצוים מלאים עבור נזקים שלא תוקנו במועד 

החליטה לפי שיקול דעתה המוחלט שלא יתוקנו ו/או  המזמיןועבור נזקים ש המזמיןשקבעה 

וקביעותה תהיינה  המזמיןשאינם ניתנים לתיקון, והכל בסכום או בסכומים שיקבעו על ידי 

  סופיות ובלתי ניתנות לערעור.

 אחריות לגוף או לרכוש

, הקבלן יהיה אחראי בלעדית לכל נזק ו/או אבדן ו/או חבלה ו/או תאונה מכל מין וסוג שהוא .11.6

ו/או למועצה ו/או  מזמיןלרבות נזק גוף ו/או רכוש אשר יגרמו לכל אדם ו/או אגוד, לרבות ל

לכל רשות עירונית או ממשלתית ו/או לקבלנים האחרים ו/או לכל מבנה המצוי באתר 

העבודות ו/או כל מבנה המצוי מחוץ לאתר העבודות ו/או לכל צד שלישי אחר ו/או לרכושם 

צאה ישירה ו/או עקיפה מביצוע העבודות על ידי הקבלן ו/או על ידי של כל אחד מאלה, כתו

עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני משנה המועסקים על ידו ו/או כתוצאה מכל מעשה לרבות 

מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני המשנה שלו, בין בתקופת ביצוע 
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לום כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או העבודות ובין בתקופת הבדק. הקבלן יישא בתש

הוצאה אחרת מסוג כל שהוא שיוטלו ו/או יחולו עקב כל מעשה ו/או מחדל כאמור ו/או 

כתוצאה מהם. כן יהיה הקבלן אחראי לכל נזק אחר במידה שאחריות כזאת מוטלת על 

כאמור  הקבלן על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או לפי כל דין אחר לנזקים שייגרמו

 ו/או למועצה ו/או לכל צד שלישי במהלך ביצוע העבודות ולרבות בתקופת הבדק. למזמין

 אחריות לעובדים

הקבלן יהיה אחראי לשלומם ולביטחונם של כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או  .11.7

הנמצאים בשרותו ומתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים ו/או שיגיעו על פי כל דין 

עובד ו/או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו, לרבות קבלני משנה ועובדיהם, כתוצאה מכל  לכל

נזק ו/או אבדן ו/או תאונה ו/או חבלה כל שהם במהלך ביצוע העבודות ו/או במהלך ביצוע 

 התיקונים בתקופת הבדק.

 אחריות לרכוש ציבורי

ה, שביל, רשת מים, הקבלן יהיה אחראי לכל נזק ו/או קלקול שייגרם לכביש, דרך, מדרכ .11.8

ביוב, תיעול, חשמל, טלגרף, טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים על קרקעיים 

ו/או תת קרקעיים וכיו"ב, תוך כדי ביצוע העבודות, בין שהנזק ו/או הקלקול נגרמו באקראי 

ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות. הקבלן יתקן את הנזקים ו/או 

ושל כל אדם או  המזמיןלקול כאמור על חשבונו, באופן יעיל ביותר ולשביעות רצונה של הק

רשות המוסמכים לפקח על הטפול ברכוש שניזוק כאמור. על הקבלן לדאוג מראש לקבל 

קרקעיים העוברים באתר  -מהרשויות המוסמכות תכניות עדכניות על כל הקווים התת 

 העבודות.

 לןפיצוי ושיפוי על ידי הקב

הקבלן מתחייב לנקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע את הנזקים, האובדן,  .11.9

ו/או על פי כל דין, ולרבות ומבלי  הסכםהחבלות והתאונות אשר הקבלן אחראי להם על פי ה

 לעיל. 11.8– 11.1לגרוע מכלליות האמור אלה הנזכרים ומפורטים בסעיפים קטנים 

ו/או המועצה ו/או עובדיהן ו/או שלוחיהן במידה ויתבעו  המזמין הקבלן מתחייב לבוא בנעלי .11.10

ו/או הוראות כל  הסכםביחד ו/או לחוד בגין נזקים שהקבלן אחראי להם על פי הוראות ה

 לעיל. 11.8– 11.1 פים קטניםדין, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור הנזכרים בסעי

ו/או המועצה  המזמיןעל חשבונו, בנעלי  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייב הקבלן לבוא, .11.11

ו/או עובדיהן ו/או שלוחיהן ו/או כל הבא מטעמן, במידה שכולם ו/או אחד מהם ייתבעו בגין 

זה ו/או להיות מוזמן כנתבע נוסף או כצד שלישי בכל תביעה  הסכםנזק כלשהו כאמור ב

 ועל פי שיקול דעתה המוחלט. המזמיןכאמור והכל לפי קביעת 

 המזמיןצהיר בזאת כי במידה ויוזמן כנתבע נוסף או כצד שלישי בתביעה כנגד הקבלן מ .11.12

אפעה ו/או כנגד המועצה ו/או מי מטעמן כאמור, הינו מוותר מראש על כל התנגדות להזמנה 

ו/או ע"י המועצה ו/או אחרים, ובלבד שאם הוזמן  המזמיןכאמור, בין שנתבקשה על ידי 

כצד שלישי כאמור, מסכים הקבלן מראש לכל הסדר או  ולא התייצב הקבלן כנתבע נוסף או

 מצא לנכון לעשותו על פי שיקול דעתה המוחלט ולשאת בתשלומם.המזמין יפשרה אשר 
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ו/או  המזמיןהקבלן מתחייב לשפות ולפצות באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב, את  .11.13

בכל סכום אשר יפסק לחובתם ו/או לחובת מי מהם  את המועצה ו/או עובדיהן ו/או שלוחיהן

בקשר לנזקים אשר הקבלן אחראי להם, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, ובלבד שניתנה 

 לקבלן הזדמנות להתגונן בתביעה כאמור או נשלחה אליו הודעת צד ג' באותה תביעה.

בלן יוצא כנגד מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם כתוצאה מפעולה או מעבודה כלשהי של הק .11.14

ו/או כנגד המועצה צו מאת בית המשפט, יהיה הקבלן אחראי לפצות את הגורמים  המזמין

הנ"ל על כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, וזאת מבלי לגרוע מחובתו של הקבלן לעשות את כל 

הדרוש ולנקוט בכל ההליכים הדרושים להסרת הצו ומבלי שהוראה זו תתפרש כמטילה 

לפצות את הקבלן בגין הצו הנ"ל, או בגין כל עיכוב שיחול בביצוע העבודה חובה כלשהי 

 כתוצאה מצו כנ"ל.

ו/או את המועצה על כל נזק וכנגד כל  המזמיןכמו כן, מתחייב הקבלן לפצות ולשפות את  .11.15

תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש, אם ומיד כאשר תוגש, על ידי כל אדם, בלי יוצא 

ו/או נגד מי מהן ו/או כנגד כל מי מעובדיהם, שלוחיהם ושולחיהם, בגין כל  מן הכלל, נגדן

ו/א קבוע בכל דין, לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות  הסכםתאונה, חבלה או נזק המפורט ב

 המשפטיות שייגרמו למי מהן במלואן.

ו/או המועצה יהיו רשאיות לתקן  המזמיןזה,  הסכםמבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן ב .11.16

ן ו/או באמצעות אחרים את הנזקים שהקבלן אחראי לתקנם לפי הוראות פרק זה על בעצמ

חשבון הקבלן לאחר שהקבלן לא ביצע את התיקונים תוך זמן סביר, והקבלן ישא בכל 

 המזמיןהוצאות כלליות של  20%ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזקים האמורים בתוספת 

 ו/או של המועצה.

ו/או המועצה חויבו  המזמיןאי לתשלומו לפי הוראות פרק זה, וכל סכום שהקבלן יהיה אחר .11.17

כדין לשלמו, תהיה מטמנות אפעה ו/או המועצה רשאיות, מבלי לגרוע מיתר זכויותיהן על 

זה ו/או על פי כל דין, לגבותו ו/או לנכותו מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לקבלן מאת  הסכםפי 

כן יהיו רשאיות לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת ו/או מאת המועצה בכל זמן שהוא ו המזמין

 לרבות על ידי מימוש הערבויות הנזכרות לעיל.

 ביטוח .12

מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא אחראי על  .12.1

להסכם זה  21נספח פי כל דין מובהר כי על הקבלן יחולו הוראות נספח הביטוח המצ"ב כ

 . לתי נפרד ממנוומהווה חלק ב

 שונות .13

 פיצויים מוסכמים .13.1

 15,000 יהיה ,המדף לחוזה 45סכום הפיצויים הקבועים והמוסכמים מראש, לעניין לסעיף  

ש"ח בצירוף מע"מ לכל יום של איחור. סכום זה נקבע והוסכם בין הצדדים כדמי נזק 

קבועים ומוסכמים מראש, אשר הוערכו מראש כסכום הנזק הנגרם למזמין עקב אי סיומו 

של תא ההטמנה במועד לצורך הטמנת אשפה. למען הסר ספק מובהר, כי אין בפיצוי 

זה ועל פי כל  הסכםת וסעד הנתונים למזמין על פי המוסכם האמור לעיל כדי לפגוע בכל זכו
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דין בגין הנזקים השונים שייגרמו לו בשל איחור בהשלמת העבודות, לרבות זכותו של 

 המזמין לממש את הערבויות שניתנו בהתאם להסכם זה.

 וביטולו הסכםהפרת ה .13.2

עת, וללא  מבלי לגרוע מכל סעד וזכות העומדים למזמין על פי כל דין, רשאי המזמין בכל

פי -הודעה מראש, לבטל הסכם זה, כאשר הקבלן הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו על

זה ולא תיקן את ההפרה לאחר שקיבל התראה על כך תוך הזמן שנקבע בהתראה ו/או  הסכם

במקרה והקבלן הורשע בעבירה שיש עמה קלון ו/או אם הפר את חובת האמון שהוא חב 

לפשיטת רגל ו/או לפירוק ו/או אם נעשה בלתי כשר לפעולה  למזמין ו/או אם הגיש בקשה

בתאריך שיהיה נקוב בהודעה. הובא  הסכםמשפטית. ניתנה הודעה כאמור, יסתיים ה

ההסכם לידי סיום, ישלם המזמין לקבלן שכר הטרחה בגין אותו חלק מהעבודות שביצע 

י ו/או תשלום נוסף. כמו לא יהיה הקבלן זכאי לכל שכר ו/או פיצומלבד תשלום זה, בפועל. 

כן, יהא המזמין רשאי למסור את ביצוע העבודות לאחר ולקבלן לא תהיינה כל טענות, 

דרישות או תביעות מכל סוג שהוא כלפי המזמין. למען הסר ספק, אין באמור לעיל כדי לגרוע 

 מטענות וזכויות המזמין כלפי הקבלן, לרבות דרישה להשבת כספים בגין הנזקים שנגרמו

עקב אחד או יותר מהאירועים המפורטים לעיל ו/או כדי לגרוע מזכויות הצדדים לבטל 

זה במקרה של הפרתו היסודית על ידי מי מהם, בהתאם להוראות חוק החוזים  הסכם

 .1970 –( התשל"א הסכם)תרופות בשל הפרת 

 מחיר יסוד .13.3

בכל מקום בהסכם זה על נספחיו שבו נקבע "מחיר יסוד" לגבי חומר או מוצר, פירושו מחירו  

של אותו חומר או מוצר, כולל הוצאות העמסה, פריקה, הובלה, גזורת, פחת, רווח הקבלן, 

מימון והוצאותיו האחרות כפי שאותו מחיר נקוב בכתב הכמויות והמחירים תוספת מרחק, 

 מכי ההסכם.או בכל מסמך אחר ממס

 קבלני משנה .13.4

הקבלן לא יעסיק קבלני משנה אלא אם אושרו תחילה, במפורש ובכתב, על ידי  .13.4.1

המפקח. המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן להחליף קבלן משנה זה או אחר, בין 

אם לדעתו של המפקח קבלן המשנה אינו מבצע את עבודתו כראוי, ובין אם מכל 

 לפי הנחיותיו.סיבה אחרת, והקבלן מתחייב לפעול 

לפחות וכן  3מובהר, כי קבלן המשנה לביצוע מובל המים יהיה בסיווג קבלני של ג' .13.4.2

השנים האחרונות שקדמו למועד חתימת הסכם  5יהיה עליו להראות שבמהלך 

 פרויקטים דומים בהיקף הביצוע ובהיקף הכספי. 3זה, קבלן משנה ביצע 

 3.1.3תנאי הסף האמור בסעיף מבלי לגרוע מכלליות האמור, אם לצורך עמידה ב .13.4.3

לעיל הציג הזוכה חוזה התקשרות עם קבלן משנה לעבודות איטום, אזי הוא לא 

מראש ובכתב  יהיה רשאי להחליף את קבלן המשנה האמור בלא קבלת אישור

 מאת החברה.

למען הסר ספק יובהר, כי אין בהתקשרות הקבלן עם קבלני המשנה כדי לשנות  .13.4.4

מאחריותו והתחייבויותיו של הקבלן לפי ההסכם והוא ימשיך לשאת באחריות 
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מלאה ובלעדית לכל מעשה או מחדל של כל מבצעי העבודות ובכלל זה של קבלני 

 המשנה.

הקבלן יעשה בעצמו  ועבודות הבטונים עבודות העפר למען הסר ספק יובהר, כי את .13.4.5

 ולא באמצעות קבלן משנה. 

 מנהל עבודה .13.5

מבלי לגרוע מהוראות כל דין ואחריותו של הקבלן, לרבות אחריותו כ"תופס" כמובנו  

וכמבצע בניה וכמעביד לפי תקנות  1970 -בפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל 

, מתחייב הקבלן להעסיק מנהל עבודה 1988 -יה(, התשמ"ח הבטיחות בעבודה )עבודות בנ

סיון בסוג העבודות י, בעל נאשר יהיה רשום במשרד העבודה כמנהל עבודה מטעמו

המבוצעות לפי הסכם זה אשר ישהה במקום ביצוע העבודות בכל שעות העבודה ובמהלך 

הקבלן לא יעביר הביצוע. לצורך קבלת הוראות מהמפקח, דין מנהל העבודה כדין הקבלן. 

את מנהל העבודה ממקום ביצוע העבודות בלי אישור המפקח מראש. למזמין הזכות לדרוש 

מאת הקבלן החלפה של מנהל העבודה וכן מינוי מנהלי עבודה נוספים, והקבלן מתחייב 

 לפעול בהתאם להנחיותיו.

 אחראי בטיחות .13.6

לצורך כך, ימנה הקבלן  הקבלן יהיה אחראי לכל נושא הבטיחות ומניעת התאונות באתר.

את מנהל העבודה, או כל אדם אחר אשר יאושר על ידי המפקח, כאחראי על הבטיחות 

באתר, ואחראי לקיום כל הדרישות לפי תקנות הבטיחות של משרד העבודה. אחראי 

הבטיחות יהיה אחראי כלפי משרד העבודה והרווחה וכלפי המזמין גם לגבי בטיחות 

ים באתר, בין שהם כפופים לקבלן ובין שהם כפופים ישירות הקבלנים האחרים העובד

 למזמין. 

 מהנדס האתר .13.7

לצורך ביצוע העבודות ובכפוף לאישור המפקח, ימנה הקבלן מהנדס לאתר. על המהנדס 

להיות בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בעבודות באופי והיקף דומה לעבודות המבוצעות 

 ים הדרושים לצורך ביצוע העבודות באתר. באתר, וכן בעל כל התעודות והאישור

לעיל יחולו על הקבלן  12.7 – 12.4 למען הסר ספק, עלויות והוצאות שכר טרחה לפי סעיפים .13.8

 בלבד, והוא לא יהיה זכאי בגינם לכל תשלום נוסף מאת המזמין. 

 הקבלן הרחקת עובדי .13.9

העבודות של כל אדם ביצוע הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המפקח, בדבר הרחקתו ממקום 

קול דעתו הבלעדי, יהמועסק על ידי הקבלן במקום העבודות, אם לדעת המפקח, על פי ש

התנהג אותו אדם שלא כשורה או אינו מוכשר למלא תפקידיו או שהוא נוהג מעשה רשלנות 

בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור, לא יחזור הקבלן להעסיקו במקום 

במישרין ובין בעקיפין. הרחקת אדם לפי דרישת המפקח כאמור לעיל לא תגרע העבודות, בין 

, ולא יהיה בה מאחריות הקבלן והתחייבויותיו על פי הסכם זה לרבות עמידתו בלוח הזמנים

 .כדי ליצור יחסי עובד מעביד בין החברה לבין אותו אדם ו/או הקבלן
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 ושמירת זכויות עובדי הקבלן קבלן –יחסי מזמין  .13.10

ווצרו יחסי עובד מעביד ימוסכם כי אין בהסכם זה כדי ליצור ובשום מקרה לא י .13.10.1

בין המזמין לקבלן ו/או בין המזמין לעובדי הקבלן ו/או קבלני משנה ו/או מי 

-מטעם הקבלן, וכי היחסים בין המזמין לקבלן על פי הסכם זה הם יחסי מזמין

כי בכל מקרה שהמזמין  קבלן עצמאי. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר,

יידרש לשלם תשלום בגין התחייבות של הקבלן לעובדיו ו/או למי מטעמו ו/או 

ו/או במידה שהמזמין ו/או בגין הפרת חובות הקבלן כלפי עובדיו, לקבלני המשנה 

בלן ו/או מעביד בינו לבין הק-יידרש לשאת בתשלום בגין טענה לקיום יחסי עובד

פה הקבלן את המזמין בדרך ובתנאים המפורטים ישעובדיו ו/או מי מטעמו, 

שיפוי כאמור יהיה גם בגין הוצאות משפטיות שנגרמו לחברה  דלעיל. 12.2בסעיף 

 במסגרת התגוננות מפני טענה כאמור לקיומם של יחסי עובד ומעביד. 

 ולעובדי קבלני המשנה מבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן לשלם לעובדיו .13.10.2

שכר עבודה, גמול בגין עבודה מלוא עלות לרבות, אך מבלי לגרוע,  מלוא זכויותיהם

בשעות נוספות, חופשה שנתית, דמי הבראה, פיצויי פיטורים, ביטוח פנסיוני 

אך מבלי  וכיו"ב. כן מתחייב הקבלן, למלא אחר הוראות דיני העבודה לרבות

אם וככל הבטיחות בעבודה.  לגרוע החוק להגברת האכיפה בדיני עבודה והוראות

שיידרש לכך, ימציא הקבלן בתוך זמן סביר מסמכים המעידים על שמירת זכויות 

ככל שהתריעה בפניו החברה על ליקוי ו/או הפרה כלפי עובדיו, יתקן . עובדיו

הקבלן יודיע לחברה לאלתר על כל  הקבלן את הליקוי ו/או ההפרה ללא דיחוי.

ודה על ידו לרבות אך מבלי הפרה של הוראות החוק להגברת האכיפה בדיני עב

  לגרוע אם ננקט כנגדו עיצום כספי בשל הפרה זו או שננקט כנגדו הליך אחר. 

 קשר עם קבלנים אחרים .13.11

המזמין רשאי להזמין עבודות נוספות שאינן כלולות בכתב הכמויות והמחירים ישירות  

המזמין, ישלם  מקבלנים אחרים. במקרה זה ובמידה והעבודה תוזמן ותמומן ישירות על ידי

המזמין לקבלן אחוז ממחיר אותן עבודות, אשר ישקף רווח קבלני מקובל, על פי שיקול 

דעתם הבלעדי של המפקח והמנהל. למען הסר ספק מובהר, כי תשלום זה יכלול את כל 

ולקבלן לא יהיו כל  דומההוצאות הקבלן בגין תאום, הכנת השטח, עזרה לקבלני המשנה וכ

 שות בגין הזמנת וביצוע עבודות כאמור.תביעות ו/או דרי

 שילוט .13.12

הקבלן יכין ויקבע במקום ביצוע העבודות על חשבונו, שלטי בטיחות, בנייה ואזהרה לפי 

דרישות כל דין. כל ההוצאות וההיטלים הקשורים בהכנת השלטים ובקביעתם כאמור, 

 על הקבלן.לרבות כל תשלומי מיסים ו/או היטלים הקשורים בשלטים האמורים, יחולו 

השלטים יכללו בנוסף לדרוש על פי דין אף את שם הקבלן וכתובתו, שם מנהל העבודה  

 באתר, שם העבודה המתבצעת וכל תוכן אחר על פי דרישת המזמין.
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 משרד למפקח .13.13

מ"ר לפחות  20על הקבלן להקים על חשבונו משרד עבור המפקח במקום בשטח מבונה של  

מזגן וריהוט משרדי. מיקום המשרד טעון אישור  שירותים,תא  ולציידו בחשמל, בטלפון,

 המפקח והוא ישמש את המפקח בלבד. 

 תיאום ודיווח .13.14

זה בתיאום ותוך קיום  הסכםהקבלן מתחייב לבצע את העבודות ואת ההתחייבויות על פי 

קשר מתמיד ויעיל עם המזמין ועם המנהל. אחת לשבועיים ו/או בכל מועד אחר שייקבע על 

נהל, יגיש הקבלן למנהל דין וחשבון על התקדמות העבודות. המנהל רשאי לדרוש כי ידי המ

הדיווחים האמורים, או חלקם, ייערכו בכתב. כן ידאג הקבלן, במידת הצורך, לקבל 

מהמזמין הרשאה והנחיות לגבי המשך פעולותיו. מוסכם ומוצהר בין הצדדים, כי אין 

לבי העבודה, כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו בהסכמה או באישור המזמין שלב כלשהו מש

 המקצועית הבלעדית לעבודות.

 הסבת זכויות .13.15

הקבלן לא יהיה זכאי למסור, להסב, לשעבד, להמחות ו/או להעביר לאחר או לאחרים את 

זכויותיו ו/או התחייבויותיו כולן או מקצתן על פי הסכם זה, אלא באישור מראש ובכתב של 

ר המזמין כאמור, אינם משחררים את הקבלן מאחריותו המזמין. הסכמת או אישו

זה, והוא ימשיך לשאת באחריות המלאה  הסכםהמקצועית והבלעדית והתחייבויותיו לפי 

לכל מעשה או מחדל בקשר עם העבודות. המזמין יהיה רשאי להסב ו/או להעביר ו/או 

לקבל את הסכמת להמחות כל חלק מזכויותיו ו/או התחייבויותיו על פי הסכם זה מבלי 

 הקבלן. 

 השלמה על ידי קבלן אחר .13.16

במידה והקבלן אינו עומד בהתחייבויותיו על פי הסכם זה, כולן או מקצתן, יהיה רשאי  

המזמין, מבלי לגרוע מן הסעדים העומדים לו על פי הסכם זה ועל פי כל דין, למסור את 

הנזקים  ,ההוצאות השלמת העבודות לידי קבלן אחר, והקבלן ישפה את המזמין בסכום

וההפסדים שייגרמו למזמין בקשר עם ההתקשרות החדשה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות 

הנזקים וההפסדים שייגרמו בגין הפרשי העלויות בין מחירי הסכם  ,ההוצאות ,האמור לעיל

 זה לבין המחירים שישלם המזמין בפועל בגין ביצוע העבודות.

 סדר ביצוע העבודות .13.17

המזמין את סדר ביצוע העבודות, והוא יהא רשאי  המדף, יקבע לחוזה 11על אף האמור בס'  

 קול דעתו בתוך תקופת ביצוע העבודות, על ידי מתן הודעה בכתב.ילשנותן על פי ש

 ניקיון מקום ביצוע העבודות .13.18

הקבלן יסלק מידי שבוע על חשבונו ממקום העבודות אל מחוץ לאתר למקום מאושר כדין,  

ת עודפי החומרים והאשפה שהצטברו כתוצאה מביצוע העבודות. מיד עם גמר העבודה א

ינקה הקבלן את מקום ביצוע העבודות ויסלק ממנו את כל המתקנים, החומרים, הציוד, 
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האשפה, הפסולת וכל מבנה ארעי מכל סוג שהוא שנמצאים באתר כתוצאה מביצוע 

אימות למטרתן לשביעות רצונם של העבודות, וימסור את העבודות כשהן נקיות ומת

 המפקח והמנהל.

 כבוןיע .13.19

הקבלן מצהיר ומתחייב בזה במפורש, כי בכל מקרה של מחלוקת ו/או דרישה ו/או תביעה  

ו/או טענה כלשהי כנגד המזמין, לא יהיה זכאי לעכב תחת ידו או בכל דרך אחרת מיטלטלין 

ג ומין שהוא. למען הסר ספק, סעיף ו/או מקרקעין ו/או מסמכים ו/או נכסים אחרים מכל סו

 לא יחול על הסכם זה. 1974 -התשל"ד  ,קבלנות הסכםלחוק  5

 זכויות יוצרים .13.20

מות, התוכניות, התרשימים, החשבונות, החישובים וכל אכל הניירות, הסקרים, הפרוגר

מסמך אחר מכל סוג וכל חומר תכנוני אחר יהיו בבעלותו הבלעדית של המזמין, ואין הקבלן 

רשאי לעשות בהם שימוש כלשהו או להעתיקם או למוסרם לאחר, אלא לצרכי קיום 

ובכתב, ואך ורק  מראש המזמיןהתחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או לאחר קבלת אישור 

 בהתאם לאישור.

 סודיות .13.21

הקבלן מתחייב לשמור על סודיות מוחלטת ולא להעביר, למסור, לגלות, לפרסם לחשוף או 

לרמוז לכל אדם ו/או גוף כלשהו כל מידע, תוכנית, חומר, מסמך עיוני או מעשי, שנאסף או 

מה מראש ובכתב נתקבל, למעט לצורך מילוי תפקידו על פי הסכם זה, אלא אם קיבל הסכ

מאת המזמין, ובתנאים שיקבע. למען הסר ספק, מובהר, כי המזמין הינו הבעלים של כל 

 מידע, מסמך ותוכנית כאמור.

 תחרות-ניגוד עניינים ואי .13.22

הקבלן מתחייב שלא להימצא במצב של ניגוד עניינים עם חובותיו והתחייבויותיו למזמין 

בין היתר, שלא לבצע עבודות או ליתן שירותים ו/או עם האינטרסים של המזמין בעבודות, ו

באזור מישור רותם, מישור ימין ואזור נחל אפעה עבור גורמים אחרים מלבד המזמין, 

במידה ועקב ביצוע עבודות כאמור עלול הוא לעמוד במצב של ניגוד עניינים. הקבלן מתחייב 

אלא באמצעות המזמין,  שלא לעסוק, בין במישרין ובין בעקיפין, בכל דבר הקשור עם האתר

לרבות במידה והטיפול באתר יופקע מידי המזמין ו/או יועבר לגורם אחר, אלא אם קיבל 

את הסכמת המזמין לכך. הקבלן ידווח למזמין, מיד וללא דיחוי, על כל עניין או נושא או 

התפתחות אשר לגביהם יש לו עניין, ואשר עלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם חובותיו 

 תחייבויותיו למזמין. וה

 הוצאות ותשלומים שתשלומם חל על הקבלן .13.23

כל תשלום ו/או סכום ו/או הוצאה שתשלומם מוטל על פי הסכם זה על הקבלן יכול המזמין 

לשלמם ו/או להוציא את ההוצאה במקום הקבלן והתשלום הנ"ל יוחזר על ידי הקבלן 

גה בבנק לאומי לישראל לגבי למזמין מיד לאחר דרישתו הראשונה בתוספת הריבית הנהו

 משיכות יתר חריגות בלתי מאושרות והפרשי הצמדה.
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 הודעות .13.24

כתובות הצדדים להסכם זה הן כאמור במבוא להסכם. כל הודעה שישלח צד אחד למשנהו 

 שעות מיום מסירתה בדואר רשום. 72תחשב כאילו נתקבלה תוך 

 ויתור .13.25

שום ויתור, ארכה, הנחה או שינוי בתנאי כלשהו בהסכם זה על נספחיו לא יהיו בני תוקף 

אלא אם יעשו בכתב. שום איחור בשימוש בזכויות על ידי מי מן הצדדים לא ייחשב כויתור 

על ידי הצד השני וכל צד רשאי להשתמש בזכויותיו כולן או בכל אחת לחוד, או מקצתן הן 

 ל פי החוק, בכל עת שימצא לנכון.על פי הסכם זה והן ע

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
 

 _______________ ________________ 
 הקבלן המזמין  

 

 

 אישור חתימה

 

אני הח"מ, עו"ד/רו"ח, מאשר בזאת כי ה"ה __________________ הינם מורשי חתימה מטעם הקבלן, 

 זה הם מחייבים את הקבלן. הסכםוכי בחותמם על 

 

__________________             _____________________           _________________ 

 חתימה          שם        תאריך
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 1נספח 

 

 המפרט הכללי
 

 -לא מצורף-
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 נספח 6

 

 נוסח ערבות ביצוע
 לכבוד

 מטמנות אפעה בע"מ

 מישור רותם, ד.נ. ערבה

 

 "(הסכםמיום                      )להלן: "ה הסכםהביצוע" בקשר לערבות מס' _______ "ערבות הנדון: 

ש"ח( המגיע ________ ש"ח )ובמילים:  __________הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

 שבנדון. הסכם"( בקשר עם ההחייבאו עשוי להגיע לכם מאת ____________________ )להלן: "

בקשר לכתב ערבות זה עד לגובה סכום הערבות ישולם על ידינו בתוספת הפרשי כל סכום שתדרשו מאתנו 

הצמדה למדד המחירים לצרכן באופן שאם ביום שנשלם לכם סכום כלשהו על פי כתב ערבות זה, יהיה המדד 

"( גבוה מהמדד שהתפרסם לאחרונה לפני המדד החדששהתפרסם לאחרונה לפני התשלום בפועל )להלן: "

"( נשלם לכם את אותו סכום כשהוא מוגדל באותו שיעור שבו המדד הבסיסי)להלן: " הסכםיום חתימת ה

 עלה המדד החדש לעומת המדד הבסיסי.

זה, המתפרסם  הסכםהמונח "מדד" פירושו מדד המחירים לצרכן על פי מרכיביו כפי שהינם ביום חתימת 

ממשלתי אחר, לרבות כל מדד רשמי ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אף אם יתפרסם על ידי כל מוסד 

 אחר שיבוא במקומו בין שהוא מבוסס על אותם נתונים ובין אם לאו.

אנו נשלם לכם את הסכום האמור תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם, בלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם 

 או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 תב ערבות זה ועד לתאריך _______, ועד בכלל.ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כ

__________________ עד לתאריך  כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להגיע בכתב לידי משרדנו שמענו הוא

 האמור לעיל.

 להעברה.ת לביטול ואיננה ניתנת להסבה או ערבות זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנ

 בכבוד רב, 

 בנק __________ 

 _סניף _________                       

 

 



- 45 - 

 

 7נספח 

 

 נוסח ערבות הבדק
 

 לכבוד

 מטמנות אפעה בע"מ

 מישור רותם, ד.נ. ערבה

 

 א.ג.נ.,

 

מיום  _____"( קיבל על עצמו לפי הסכם מס' הקבלןהואיל וה"ה __________________ )להלן: "

 אחריות על העבודות שבוצעו על ידו לתקופת הבדק; ______________ ליתן

 

ין בנקאית מאת בנק מוכר בסכום המצו הנ"ל שהקבלן ימציא לכם ערבות הסכםוהואיל והותנה על ידכם ב

 בו כערובה לקיום התחייבויותיו לתקופת הבדק בהתאם להסכם על נספחיו;

 

 והואיל והסכמנו לתת לקבלן ערבות כנ"ל;

 

₪  _________ של בזה שהננו ערבים ואחראים כלפיכם, בעד הקבלן הנ"ל עד לסך לפיכך הננו מאשרים

"( בתוספת הפרשי הצמדה למדד סכום הקרן)להלן: " ש"ח()ובמילים: __________________________ 

המחירים לצרכן בין המדד שפורסם בגין חודש ___________ לבין המדד הידוע ביום התשלום )להלן: 

 "(.הפרשי ההצמדה"

 

אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב וללא טענות ומענות, כל סכום או סכומים בגבולות 

 הקרן בתוספת הפרשי הצמדה, וזאת מבלי שתצטרכו להוכיח, לבסס או לנמק את עילת דרישתכם או סכומה.

 

 

עליכם לבסס את דרישתכם  אנו נשלם לכם את הסכום האמור תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם, בלי שיהיה

 או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת הקבלן.

 

 ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה ועד לתאריך _______, ועד בכלל.

 

 להעברה. נת לביטול ואיננה ניתנת להסבה אוערבות זו היא בלתי חוזרת, אינה נית

 

 

 בכבוד רב, 

 

 בנק __________ 

 ______סניף ___ 
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 8נספח 

 לכבוד

 מטמנות אפעה בע"מ

 מישור רותם, ד.נ. ערבה

 

 א.ג.נ.,

 

 הצהרת העדר תביעותהנדון: 

 
ביום _________ והעומד על סך של  אשר אושר על ידכם ,הרינו מאשרים בזאת שהחשבון הסופי שהגשנו

______________ ש"ח )ובמלים: ___________________________________ ש"ח( מהווה סכום 

 שנכרת בינינו לביניכם. ______סופי ומוחלט של כל התביעות שיש לנו בקשר עם הסכם מס' 

 

 הרינו מאשרים בזאת כי אין לנו כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות נוספות בקשר עם ההסכם הנ"ל.

 

 

 

 בכבוד רב,         

 

    _________________ 

 חתימה וחותמת                 
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 9נספח 

 

 חוזה המדף
 

 -לא מצורף-
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 10נספח 

 

 צו התחלת עבודה
 

 תאריך: _____________

 

 

 לכבוד

______________ 

______________ 

______________ 

 

 א.ג.נ.,

 

 ______הסכם מס'  -התחלת עבודה הנדון: 

 

שנחתם בינינו בתאריך ______________ ושנושאו ביצוע עבודות להקמת  _______בהתאם להסכם מס' 

אתר סילוק פסולת מרכזי הרחבת כביש הגישה בחציית נחל אפעה ואסבסט פריך, דרך ל 4תא הטמנת מס' 

 "אפעה", עליכם להתחיל בביצוע העבודות לא יאוחר מתאריך _____________________. 

 

 

 

 

 

 בכבוד רב,         
 

 יצחק בורבא        

 מנכ"ל מטמנות אפעה בע"מ           

 

 

 

 חתימה ____________   הננו מאשרים קבלת צו זה לתחילת העבודה

 תאריך _____________        

 

 יקטהעתק:  מנהל הפרו

 קטמפקח הפרוי 
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 11נספח 

 

 תעודת השלמה
 

אסבסט פריך, דרך לחציית נחל  4תא הטמנת מס'  של עבודותבתאריך __________ נערכה קבלה סופית 

" או העבודות" ו"האתר)להלן בהתאמה: " אפעה והרחבת כביש הגישה באתר סילוק פסולת מרכזי "אפעה"

 מיום _______________.  _______"( על פי הסכם מס' יקטהפרו"

 

 

 בקבלת העבודות השתתפו: 

 _____הקבלן ____________________________

 _______________________ המפקח על העבודות 

 __________________________  יקט מנהל הפרו

 ____________________________  מתכנן האתר

 

העבודות הושלמו על ידי הקבלן _________________ בהתאם לדרישות שנרשמו בפרוטוקול מיום 

.____________________ 

 שהעבודות והתיקונים בוצעו לפי דרישות התוכניות והמפרטים.אנו מאשרים בזה 

 

  _______________          ______________        _______________ 

 מתכנן האתר           מנהל הפרויקט      מפקח העבודות       



- 50 - 

 

 12נספח 

 על קיום ביטוחיםאישור נספח ביטוח ו
 לכבוד

 מטמנות אפעה בע"מ 

 "(המזמין" )להלן:

 

 א.ג.נ.,

 נספח ביטוח 

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:

 _________________. –" המבוטח"

מטמנות אפעה בע"מ ו/או מועצה אזורית תמר ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או  –" מבקש האישור"

 .גופי סמך רשותיים ו/או עמותות בשליטתם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם

להטמנת אסבסט פריך, דרך לחציית נחל אפעה  4לביצוע עבודות תשתית להקמת תא מס'  –" העבודות"

 .הגישה והרחבת כביש

 ביטוחי המבוטח

פי כל דין, על המבוטח לערוך -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות המבוטח על .1

ולקיים, על חשבון המבוטח, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, החל מיום מתן האישור לביצוע 

ות, העבודות ועד למסירה הסופית של העבודות ויציאת המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח מאתר העבוד

שנים לאחר מסירת העבודות  3ולעניין ביטוח חבות המוצר ואחריות מקצועית למשך תקופה נוספת של 

באופן סופי ומוחלט ויציאת המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח מאתר העבודות, את הביטוחים המפורטים 

 "(.חאישור עריכת ביטוחי המבוטבנספח אישור עריכת הביטוח המצ"ב לנספח זה כנספח )להלן: "

מוסכם כי ביחס לביטוח חבות המוצר, מתחייב המבוטח לעורכו החל ממועד המסירה של חלק כלשהו 

 המוקדם מבין המועדים. -מהעבודות או תחילת השימוש בחלק כלשהו מהעבודות 

לדרישת מבקש האישור, על המבוטח לכלול במסגרת ביטוח עבודות קבלניות שנערך על ידי המבוטח, כל 

זכויות שלמבקש האישור קיימת התחייבות כלפיו בכתב להיכלל בשם המבוטח טרם קרות  גורם או בעל

 מקרה הביטוח, או כמוטב לתגמולי הביטוח.

כן מתחייב המבוטח לערוך ולקיים על חשבון המבוטח, למשך כל תקופת ההסכם, את שאר הביטוחים  .2

מבלי לגרוע מכלליות האמור, וההתחייבויות הדרושים או הנדרשים לשם ביצוע השירותים לרבות, ו

 תשלומים לביטוח לאומי וביטוחי רכב כמפורט להלן:

פי דין וביטוח צד שלישי )רכוש( עקב השימוש בכלי רכב בגבול אחריות -ביטוח חובה כנדרש על .2.1

בגין נזק אחד. למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח צד שלישי כאמור ₪  750,000 -שא יפחת מ

כאילו נערך ביטוח צד ג' כאמור. ככל שתוגש ₪  750,000צמי" בסך של אולם יראו בכך "ביטוח ע

תביעה מצד שלישי כנגד מבקש האישור או מי מטעם מבקש האישור, בגין נזק אשר היה מכוסה 

 לו נערך ביטוח כאמור, על המבוטח לשפות המפורטים לעיל בגין נזק או הוצאה כאמור.
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שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה  ביטוח מקיף. אולם מוסכם כי למבוטח הזכות .2.2

 לעיל.  9ולהסתפק בביטוח חובה וצד שלישי )רכוש(, ובלבד שיחול האמור בסעיף 

אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי, הנובע מסיבה כלשהי, ביטוח כל הסיכונים לציוד מכני הנדסי, מפני  .2.3

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 גופנית או נזק לרכוש בגבול אחריות 

בד. הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור ו/או את בגין כל כלי הנדסי כ₪  750,000של 

המפקח/מנהל הפרויקט בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב השימוש בציוד, 

בכפוף לסעיף אחריות צולבת. מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח לציוד, ולהסתפק 

 לעיל. 9בביטוח צד שלישי כאמור, ובלבד שיחול האמור בסעיף 

 כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך לפי כל דין. .2.4

זה לעיל כולל גם, אך לא רק,  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.פי סעיף -המונח "כלי רכב" על .2.5

משאיות, ציוד מכני הנדסי נייד, מנופים, מלגזות, גוררים ונגררים, עגורנים וכלי הרמה ניידים 

 אחרים.

העבודות הקבלניות מוסכם, כי בקרות מקרה ביטוח המכוסה במסגרת פרק א' )ביטוח רכוש( לביטוח  .3

כמפורט באישור עריכת ביטוחי המבוטח, מבקש האישור הינו המוטב הבלעדי לקבלת תגמולי הביטוח 

 פי הפרק. תגמולי הביטוח כאמור ישמשו לקימום הנזק.-על

כן מתחייב המבוטח לערוך ולקיים על חשבון המבוטח, למשך כל תקופת ההסכם, את שאר הביטוחים  .4

ם או הנדרשים לשם ביצוע העבודות לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, וההתחייבויות הדרושי

תשלומים לביטוח לאומי וביטוח חובה לכל כלי הרכב המשמשים לצורך ביצוע העבודות או המובאים על 

ידי המבוטח לחצרי מבקש האישור. כן מתחייב המבוטח לערוך ביטוח אחריות כלפי צד שלישי )רכוש( 

לכלי רכב וכן ביטוח כל הסיכונים ₪  500,000ר, בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של לכל כלי רכב כאמו

 לציוד מכני הנדסי לרבות כיסוי צד ג'. 

ימים לפני מועד תחילת  7ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור  .5

כניסת המבוטח לאתר העבודות, העבודות/ממועד החתימה על הסכם זה, ובכל מקרה כתנאי מקדים ל

אישור קיום ביטוח, חתום בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, רשות שוק ההון, 

 . 2019-1-6ביטוח וחיסכון 

המבוטח מתחייב להמציא למבקש האישור את אישור עריכת ביטוחי המבוטח בגין ביטוח חבות המוצר, 

ו מהעבודות למבקש האישור או תחילת השימוש בחלק כלשהו במועד מסירת העבודות או חלק כלשה

 המוקדם מבין המועדים, כשהוא חתום על ידי מבטח המבוטח. -מהעבודות 

לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את אישור 

כל תקופת ההתקשרות על פי  עריכת ביטוחי המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך

 לעיל. 1ההסכם, או למשך תקופה נוספת כמפורט בסעיף 

מבוטל או עומד בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות 

לחול בו שינוי לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, 

 יום לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח. 30

מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, לא 

ת המבוטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויות המבוטח על פי תגרע מהתחייבויו

הסכם, מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות התחייבויות בדבר לוחות זמנים. מוסכם כי המבוטח יהיה 
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מנוע מלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם מבקש האישור עקב 

למבוטח להתחיל ו/או להתקדם בעבודות טרם הומצא אישור ביטוחי המבוטח כנדרש.  כך שלא יתאפשר

בנוסף מוסכם במפורש כי למבקש האישור תהיה הרשות לעכב כל תשלום של המבוטח על פי שיקול דעת 

 מבקש האישור בלבד באם לא יומצא אישור ביטוחי המבוטח במועד.

לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג  על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח, .6

ולוודא שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם. כן מתחייב 

המבוטח להודיע למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש 

 ידי מבקש האישור להגישה למבטחים. -יוחלט עלהאישור ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר 

למען הסר ספק, מודגש במפורש כי על המבוטח לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות 

העצמית הנקובים בביטוחי המבוטח. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי מבקש האישור מכל סכום 

 שיגיע למבוטח על פי הסכם זה.

לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע כל  מבקש האישור רשאי .7

שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בסעיף ביטוח זה. מוסכם בזה 

במפורש כי אין בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או 

בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם בבדיקתם ו/או באי 

ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על מי מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם 

 פי דין.-פי הסכם זה ו/או על-את אחריות המבוטח על

ין האמור בסעיף ביטוח זה, על בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לב

 המבוטח לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.

מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח זה,  .8

פי -לוא החבות עלמזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממהינה בבחינת דרישה 

פי דין. למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי -הסכם זה ו/או על

מהבאים מטעם מבקש האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא 

 גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי המבוטח.

צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או  ככל שלדעת המבוטח קיים

משלימים לביטוחי המבוטח, רשאי המבוטח לערוך את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבון 

ידי המבוטח, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור -המבוטח. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על

תחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור ו/או כלפי מפקח/מנהל על זכות המבטח ל

ידי -הפרויקט, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך על

המבוטח יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש האישור, מפקח/מנהל הפרויקט, בכפוף לסעיף אחריות 

 צולבת.

וטר, בשמו ובשם הבאים מטעם המבוטח, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש המבוטח פ .9

האישור, את המפקח/מנהל הפרויקט, וכן את הקבלנים, היועצים והגורמים הקשורים לביצוע העבודות 

)ובלבד שבהסכמיהם של הקבלנים, היועצים והגורמים הקשורים לביצוע העבודות כאמור נכלל פטור 

ידי -וטח(, מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שיובא עלמקביל לטובת המב

ידי מי מטעם ו/או עבור המבוטח לאתר העבודות ו/או לסביבתם ו/או אשר משמש את -המבוטח ו/או על

המבוטח לצורך ביצוע העבודות )ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות משאיות, כלי רכב, צמ"ה, נגררים 

ע כלשהם(, וכן מאחריות לאבדן או נזק אשר המבוטח זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הרכוש וכלי שינו

שהתחייב המבוטח לערוך כאמור בסעיף ביטוח זה )או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות 
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ול העצמיות הנקובות בפוליסות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסות( אולם הפטור כאמור לא יח

 לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

בכפוף לפטור המפורט בסעיף זה לעיל, מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך את ביטוח הרכוש כל 

הסיכונים כמפורט באישור עריכת ביטוחי המבוטח, ובלבד שהפטור כאמור יחול כאילו נערך ביטוח זה 

כל סוג שהוא שהובאו על ידי המבוטח או במלואו. יובהר כי ביטוח זה מתייחס לרכוש, ציוד ומתקנים מ

מטעם המבוטח או עבור המבוטח לאתר העבודות ו/או המשמשים את המבוטח לצורך ביצוע העבודות 

 )ואשר לא נועד להוות חלק בלתי נפרד מהעבודות(.

היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד מי מטעם המבוטח ו/או קבלני משנה מטעם המבוטח,  .10

לאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, המבוטח מתחייב לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם בניגוד 

 מבקש האישור, בכל תשלום ו/או הוצאו שיישאו בהם, לרבות הוצאות משפטיות.

על המבוטח חלה האחריות כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור וכן כלפי מי מטעמו 

מנעו מהם עקב הפרה של תנאי ביטוחי המבוטח על ידי המבוטח ו/או על ידי מי בגין תגמולי ביטוח שנ

מטעם המבוטח. למבקש האישור הזכות לתבוע או לקזז בכל צורה שהיא כל נזק שייגרם למבקש האישור 

 בגין הפרה כאמור וכל זאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של מבקש האישור.

תשלום או אי תשלום תגמולי בטוח כלשהם על ידי המבטח למען הסר ספק, מוסכם בזאת במפורש כי  .11

לא ישחרר את המבוטח מהאחריות המוטלת על המבוטח על פי הסכם זה או על פי דין לרבות, במקרה 

שהביטוח אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הבטוח אינם מספיקים לכסוי הפגיעה או 

 מקרה אחר, בכפוף להוראות האחריות ושיפוי בהסכם זה. הנזק שנגרם ו/או נתבע ו/או נפסק או כל

הוראות סעיף הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלים, עובדים וקבלנים מטעם המבוטח. כן מתחייב  .12

המבוטח לוודא במידה ויועסקו על ידי המבוטח קבלני משנה בקשר עם העבודות נשוא נספח זה, על 

ינם מקיימים את הביטוחים המפורטים בסעיף ביטוח המבוטח לוודא כתנאי לתחילת העסקתם, כי ה

זה, בשינויים המחויבים בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם 

 המבוטח או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בסעיף זה.

בין אם  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לעבודות,

בוצעו באמצעות המבוטח ובין אם בוצעו באמצעות קבלני משנה מטעם המבוטח, והמבוטח ישא 

באחריות לשפות ו/או לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל העבודות שבוצעו 

י קבלני ידי מבוטח המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח ו/או בביטוח-על

 המשנה מטעם המבוטח ובין אם לאו. 

מוסכם בזאת כי היה ותועלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מי 

מטעמם, באחריות המבוטח לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור בכל תשלום ו/או 

 הוצאה שיישאו בהם, לרבות ההוצאות המשפטיות.

המבוטח והבאים מטעם המבוטח לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת על  .13

לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם ביצוע העבודות ובמיוחד  נזקפגיעה, אבדן או 

ת לקיים סדרי עבודה לעבודות בחום ולעמוד בדרישות החוק לעניין עבודות בגובה לרבות תקנות הבטיחו

. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, 2007 -בעבודה )עבודות בגובה( התשס"ז

באחריות המבוטח למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי, הוראות ההסכם הקיבוצי בענף 

ותקנו תקנות וכדומה, שההבניה לעניין תנאים סוציאליים וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, 

לפי החוקים הנ"ל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדי ושליחי המבוטח יהיו 

 בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל. 
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לא ערך המבוטח את ביטוחי המבוטח כמתחייב בנספח ביטוח זה ו/או לא חידשם ו/או לא קיימם  .14

יום מראש על  14מלואם או במועדם, תהא לרשות מבקש האישור הזכות, לאחר מתן הודעה למבוטח ב

כוונת מבקש האישור לעשות כן, לערוך את ביטוחי המבוטח ולשלם את דמי הביטוח וכל ההוצאות 

 הנלוות לכך )במפורש לרבות דמים והפרשי הצמדה וריבית(. 

מבקש האישור עקב הפרת התחייבות המבוטח לערוך את כל ההוצאות בגין התשלומים וההוצאות של 

ביטוחי המבוטח, יחולו על המבוטח בלבד, ולמבקש האישור תהא הזכות לנכות את הוצאות הביטוח 

 מכל סכום שיגיע למבוטח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין.

אישור אחריות אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש ה

כלשהי.  מובהר, כי המבוטח יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת 

לסכום ההשתתפות העצמית. כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש 

עצמית, בגין נזקים האישור בגין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום השתתפות 

 שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב.

המבוטח מצהיר בזאת כי בכפוף לקבלת דרישת מבקש האישור מחברת הביטוח, הוא מסכים ומאשר  .15

לחברת הביטוח להעביר פוליסה או פוליסות לפי בחירת מבקש האישור על שם מבקש האישור. כל זכויות 

חובות הפוליסה או הפוליסות יחולו על מבקש האישור מיום שהפוליסה או הפוליסות הועברו על שמו. ו

מיום ההעברה כל זכויות המבוטח בפוליסה או הפוליסות בטלות ומבוטלות. אישור זה שניתן על ידי 

המבוטח מותנה בכך שהמבוטח חדל מהעבודה נשוא ההסכם לפרק זמן העולה על עשרה ימים או 

מבוטח הפך לחדל פירעון או שהמבוטח לא שילם עבור הפוליסה או הפוליסות או שהמבוטח הפך שה

לפושט רגל או שחברת הביטוח החליטה לבטל את הפוליסה מסיבות המותרות לה לפי הדין או תנאי 

 .ימים כאמור 10הפוליסה ולא נערכה ע"י המבוטח פוליסה אחרת, זהה, חלופית תחתיה בתוך 

סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות  אין בהוראות

 כלשהי.

מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח ביטוח זה, 

אף אם יחולו על הצדדים הוראות בדבר המצאת אישור קיום ביטוחים במתכונות תמציתית בהתאם 

המפקח על הביטוח או כל הוראה אחרת בעניין זה. לאור האמור, מוסכם כי נוסח אישורי  להוראות

הביטוח המצ"ב לנספח ביטוח זה הינם דוגמה בלבד ואינם מהווים נוסח מחייב ולא מהווים פגיעה 

בהתחייבויות החוזיות של המבוטח לעריכת ביטוחים בהתאם לאמור בהוראות בנספח ביטוח זה. כן 

בכל מקרה בו יחול שינוי בהוראות המפקח על הביטוח כאמור, מבקש האישור יהא רשאי מוסכם כי 

להחליף את דוגמת נוסח אישורי הביטוח המצ"ב בנוסח אישורי ביטוח חלופיים, וזאת בכפוף 

 להתחייבויות הביטוח של המבוטח כמפורט בנספח ביטוח זה כאמור.

הבלעדי לקבלת תגמולי ביטוח בכל הקשור לרכוש  מובהר ומוסכם בזאת, כי מבקש האישור יהא המוטב .16

מבקש האישור. תגמולי הביטוח שקיבל מבקש האישור יועברו למבוטח לשם קימום הנזק ובהתאם 

 לשיקול דעתו הבלעדי של מבקש האישור.

 :המבוטח יכללו הוראות לפיהם ביטוחי .17

וכי מבטח המבוטח ידי מבקש האישור ו/או הבאים מטעמו -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על .17.1

 מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מי מהמפורטים לעיל.

יום לאחר משלוח הודעה  30שינוי לרעה או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא  .17.2

 של המבטח למבקש האישור בדבר השינוי לרעה או הביטול.
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קבלניות, לא יחול שינוי לרעת מבקש האישור או על אף האמור לעיל, לעניין ביטוח העבודות ה

ביטול של ביטוח העבודות כאמור, אלא מחמת אי תשלום פרמיה, ובכל מקרה בכפוף לכך שתשלח 

 יום מראש. 60לידי מבקש האישור הודעה על כך בדואר רשום, 

 הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי .17.3

המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האישור ו/או מי מטעמו לקבלת פיצוי 

 או שיפוי על פי הביטוחים כאמור.

היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח  .17.4

גון ו/או ביטוח אחר ו/או בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מי

חסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש האישור ו/או 

 הבאים מטעם מבקש האישור.

. חריג רשלנות 2013היקף הכיסוי )למעט ביטוח אחריות מקצועית( לא יפחת מתנאי ביט מהדורה  .17.5

לגרוע מזכויות המבטח וחובות רבתי )אם קיים( יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי 

 . 1981 -המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א 

המבטח מוותר על זכות התחלוף )למעט ביחס לביטוח חובה( כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים  .17.6

מטעם מבקש האישור, וכן כלפי כל אדם או גוף שמבקש האישור התחייב כלפיו בכתב טרם קרות 

מקרה הביטוח לשפות ו/או לכלול ויתור על זכות התחלוף לטובתו, אולם הויתור על זכות התחלוף 

 חול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. כאמור לא י

בכל מקרה בו תופסקנה העבודות על ידי המבוטח טרם השלמתן מכל סיבה שהיא, על  .17.7

להמציא אישור ממבטח המבוטח על המשך עריכת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות בידי  המבוטח

בר על מבקש האישור ו/או כל גוף אחר שמבקש האישור יורה עליו וכי הפוליסה הקבלנית תוע

 שם מבקש האישור ו/או כל גוף אחר שמבקש האישור יורה עליו.

על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות  .17.8

 החלות על פיהן. 

 איזה מהוראות סעיף בטוח זה תהווה הפרה יסודית. שלהפרה  .18
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 עבודות הקמה -אישור ביטוח 
 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור ) ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה -אישור קיום ביטוחים 

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה 
שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים 

 בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
מבקש 

 האישור*
מען הנכס המבוטח  המבוטח

כתובת ביצוע  /
 העבודות*

 מעמד מבקש האישור*

מטמנות  :שם
אפעה בע"מ 
ו/או מועצה 
אזורית תמר 

ו/או 
תאגידים 

ו/או חברות 
 עירוניים ו/או

סמך  גופי
 רשותיים

ו/או עמותות 
בשליטתם 

ו/או 
מנהליהם 

ו/או 
 עובדיהם

  -" העבודות"
 

לביצוע עבודות  __________שם: 
תשתית להקמת תא 

להטמנת  4מס' 
אסבסט פריך, דרך 
לחציית נחל אפעה 

והרחבת כביש 
 הגישה

 קבלן הביצוע
 קבלני משנה

 שוכר
 _______אחר: 

ת.ז./ח.פ.: 
__________ 

 __________ת.ז./ח.פ.: 

מען: 
__________ 

 __________מען: 

 

 כיסויים

פרקי 
 הפוליסה
חלוקה לפי 

גבולות 
אחריות או 
 סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 

 פוליסה

האחריות / גבול  ת. סיום ת. תחילה
סכום ביטוח / שווי 

 העבודה

כיסויים נוספים 
בתוקף וביטול 

 חריגים
יש לציין קוד כיסוי 

 בהתאם לנספח ד'
 מטבע סכום

כל 
הסיכונים 

עבודות 
 קבלניות

הרחבות 
בהתאם 

לפרקי 
 הפוליסה:

    _____ 
 

ויתור על תחלוף לטובת  ₪ 
 (309מבקש האישור )

כיסוי בגין נזקי טבע 
(313) 

כיסוי גניבה, פריצה 
 (314ושוד )

כיסוי רעידת אדמה 
(316) 

מבקש  -מבוטח נוסף 
 (318האישור )

 -מוטב לתגמולי ביטוח 
 (324מבקש האישור )

 (328) ראשוניות

תקופת 
 חודשים 24     תחזוקה

מסכום הביטוח,  20%עד      רכוש סמוך
 ₪ 1,000,000מינימום 

רכוש עליו 
מסכום הביטוח,  20%עד      עובדים

 ₪ 1,000,000מינימום 
הוצאות 

מהנזק, מינימום  15%עד      תכנון ופיקוח
200,000 ₪ 

שכ"ט 
מתכננים 

אדריכלים 
ומומחים 

 אחרים

מסכום הביטוח,  15%עד     
 ₪ 200,000מינימום 

רכוש 
מסכום הביטוח,  10%עד      בהעברה

 ₪ 500,000מינימום 
מתקנים כלי 

וציוד עבודה 
קל )שאינם 

כלולים בשווי 
 הפרויקט(

    
מסכום הביטוח  15%עד 

)מקסימום לפריט בודד: 
50,000 )₪ 

מבני עזר 
 מסכום הביטוח 15%עד      זמניים

רכוש מחוץ 
 מסכום הביטוח 15%עד      לחצרים

 ישירנזק 
 הביטוחמסכום  20%עד     כתוצאה 
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 כיסויים
מתכנון לקוי 

חומרים 
לקויים או 

 עבודה לקויה
 עקיףנזק 

כתוצאה 
מתכנון לקוי 

חומרים 
לקויים או 

 עבודה לקויה

 מלוא סכום הביטוח    

מסכום הביטוח,  20%עד      פינוי הריסות
 ₪ 500,000מינימום 

שינויים 
ותוספות 

שיידרשו ע"י 
הרשויות 

המוסמכות 
בעקבות 

מקרה ביטוח 
ובתנאי שלא 
נדרשו טרם 

קרות מקרה 
 הביטוח

 מגובה הנזק 10%עד     

הוצאות 
מיוחדות בגין 

שעות 
נוספות, 

עבודת לילה 
וחגים 

והובלות 
 מיוחדות

 מסכום הביטוח 15%עד     

 צד ג'
הרחבות 
בהתאם 

לפרקי 
 הפוליסה:

 (302אחריות צולבת ) ₪  20,000,000    
קבלנים וקבלני משנה 

(307) 
 ויתור על תחלוף לטובת 
ויתור על תחלוף לטובת 

 (309האישור )מבקש 
כיסוי בגין נזק שנגרם 

 (312משימוש בצמ"ה )
כיסוי לתביעות המל"ל 

(315) 
מבקש  -מבוטח נוסף 

 (318האישור )
מבקש האישור מוגדר 

 (322כצד ג' )
 (328ראשוניות )

האישור  רכוש מבקש
 (329ייחשב כצד ג' )

נזקי גוף 
הנובעים 
משימוש 

בציוד מכני 
הנדסי שהינו 

כלי רכב 
ושאין מנועי 

חובה לבטחו 
 בביטוח חובה

 מלוא גבול האחריות    

 ישירנזק 
מפגיעה 

במתקנים, 
צינורות 

וכבלים תת 
 קרקעיים

 מלוא גבול האחריות    

רעד והחלשת 
 ₪  1,000,000     משען

 תוצאתינזק 
מפגיעה 

במתקנים, 
צינורות 

וכבלים תת 
 קרקעיים

    1,000,000  ₪ 

אחריות 
 מעבידים

קבלנים וקבלני משנה  ₪  20,000,000    
(307) 

ויתור על תחלוף לטובת 
 (309מבקש האישור )

כיסוי לתביעות המל"ל 
(315) 

 היה - נוסף מבוטח
 מי של כמעבידם וייחשב
 (319) המבוטח מעובדי

 (328) ראשוניות

כל  -רכוש 
 הסיכונים

  ערך כינון    
ויתור על תחלוף לטובת 

 (309מבקש האישור )
בגין נזק טבע  כיסוי

(313) 
כיסוי גניבה, פריצה 

 (314ושוד )
כיסוי רעידת אדמה 

(316) 
 (328ראשוניות )

אחריות 
 המוצר

 (302אחריות צולבת ) ₪   2,000,000    
ויתור על תחלוף לטובת 

 (309מבקש האישור )
מבוטח נוסף בגין מעשי 

 -או מחדלי המבוטח 
 (321) מבקש האישור

 (328ראשוניות )
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 כיסויים
 12 -גילוי תקופת 
 (332חודשים )

אחריות 
 מקצועית

 (301אבדן מסמכים ) ₪  2,000,000    
דיבה, השמצה והוצאת 

 (303לשון הרע )
ויתור על תחלוף לטובת 

 (309מבקש האישור )
מבוטח נוסף בגין מעשי 

 -או מחדלי המבוטח 
 (321) מבקש האישור

מרמה ואי יושר עובדים 
(325) 

 (326פגיעה בפרטיות )
עיכוב/שיהוי עקב מקרה 

 (327ביטוח )
 (328ראשוניות )

 12 -תקופת גילוי 
 (332חודשים )

        אחר

 
19.  

)בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 

 *:(ג'
009 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה* 
לאחר משלוח הודעה  יום 60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 

 למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
 
 

 חתימת האישור
 המבטח:

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.באישור ביטוח כללי * 
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 13נספח 

 

 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ותצהיר בדבר קיום דיני העבודה לפי 

אני הח"מ, מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי 

להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב 

 כדלקמן:

( לחתום "המציע"_____________________ )להלן: אני הוסמכתי כדין על ידי ___________ .1

באתר  4למכרז לביצוע עבודות תשתית להקמת תא הטמנה מספר  על תצהיר זה בתמיכה להצעה

 (."המכרז"סילוק פסולת מרכזי "אפעה" אשר פורסם על ידי מטמנות אפעה בע"מ )להלן: 

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .2

 בעל זיקה אליו* לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;המשתתף או   □

המשתתף או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות, אך במועד האחרון להגשת  □

 הצעות במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 .1976 –ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 2כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה" *  

 .31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –"הורשע"  **

או עבירה לפי חוק עובדים זרים  1987-עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  –"עבירה"  ***

ולעניין עסקאות  1991 –)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

, 2011 –ברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב לחוק להג 2לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 

 גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .3

 1998 –לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף  –חלופה א'  □

 אינן חלות על המשתתף.)להלן: "חוק שוויון זכויות"( 

 לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף והוא מקיים אותן. 9הוראות סעיף  –חלופה ב'   □

יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות  –למשתתף שסימן את חלופה ב' בסעיף ב' לעיל  .4

 :להלן

 עובדים. 100 -המשתתף מעסיק פחות מ –( 1חלופה ) □

עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד  100מעסיק  המשתתף –( 2חלופה )  □

לחוק  9העבודה הרווחה, והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. –שוויון זכויות, ובמידת הצורך 

תים במקרה שהמשתתף התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה, והשירו  

( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא תחייב כאמור 2החברתיים לפי הוראות חלופה )
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הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי  –( 2באותה חלופה )

 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן. 9סעיף 

המשתתף מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד  – למשתתף שסימן את חלופה ב' לעיל .5

ימים ממועד התקשרותו עם מטמנות אפעה בע"מ  30העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 .)ככל שתהיה התקשרות כאמור(

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .6

 _______________ 

 חתימת המצהיר 

 אימות חתימה

 

אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. _______(, מאשר בזאת כי ביום ________ הופיע/ה בפני 

מר/גב' _____________ ת.ז. ______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 

ה לעיל /יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו

 בחתמו/ה עליו בפני. 

  __________ __________________ 

 עו"ד         תאריך  
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  41נספח 

 הצעת המציע

 

 )יצורף לאחר חתימת ההסכם(


