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 מסמך א'

 01/17מס'  מכרז -הזמנה להציע הצעות 

 ים תאגיד מים וביוב בע"מ-מי בת

  :כללי .1
 

למתן  מחיר הצעות בזה ןמזמי( "ןהמזמיו/או " "התאגיד: "להלן)ים תאגיד מים וביוב בע"מ -מי בת
  המכרז מסמכילתנאים ולמפרטים כאמור ב להוראות בהתאם, לביצוע עבודות חשמל ובקרהשירות 

 (.  "ם"השירותי ו/או" העבודות": להלן)
 

 כי כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.  ,יובהר



: ההתקשרות עיקרי .2

 
 רק הצדדים את תחייבנה הסעיף והוראות בלבד כלליים הינם הלןל זה בסעיף המובאים הפרטים
 הייתה. המכרז ממסמכי באיזה ומפורשת מפורטת אחרת התייחסות אין בהם אשר במקרים

 .והמפורטת האחרת ההוראה תחייב, המכרז ממסמכי באיזה כאמור אחרת התייחסות
 

עבודות אחזקה ומתן שרות לרבות  ,שוטפתובקרה חשמל הזוכה במכרז יידרש לבצע עבודות    .2.1
ים תאגיד מים וביוב בע"מ, מתקנים שכוללים בין היתר -עבור מתקני המים והביוב של מי בת

.תאגידוהכל על פי דרישת ה ,בריכות מים ומגדלים, קידוחים ותחנות שאיבה ולביוב

חנות כוללים בין היתר בריכות מים ומגדלים, קידוחים ות המזמין,מתקני המים והביוב של     .2.2
."(המתקנים)להלן: " שאיבה ולביוב

וציוד  ,מותקנים לוחות חשמל לכוח ולפקוד, לוחות בקרה מבוססי בקרים מתוכנתים םבמתקני   .2.3
.תקשורת להעברת חיוויים ופקודות בין המתקנים השונים למרכז הבקרה

 ,קניםעל מנת להבטיח פעולה רציפה, אמינה ותקינה של המתו ,מבלי לגרוע מן האמור לעיל   .2.4
לדרוש , ואף שיגדירהעבודות יתבצעו במועדים ובזמנים לדרוש ש רשאי יהאהתאגיד כי מובהר 

עה משעות היממה, על פי שיקול של העבודות במקרים דחופים, בכל ש ידיממן הקבלן ביצוע 
והן לצורך , הן עבור תחזוקת מנע לצורך ביצוע העבודותהבלעדי. הקבלן מתחייב להגיע  דעתו

. (בתוך שעה לכל היותר ממועד הקריאה - מקרים דחופיםבר )תחזוקת ש

כל את או ו/כל מערכות החשמל והבקרה הקיימות את  לוהאחזקה יכל ישירותהעבודות ו   .2.5
מערכות החשמל והבקרה שיותקנו בקיימים, האו יתווספו במתקנים ו/הפריטים שיוחלפו 

מתקנים במל והבקרה שיוחלפו מערכות החשבבמתקנים חדשים שיתווספו למתקנים הקיימים ו
 קיימים.

 לביצוע הדרושים והמתקנים הציודהחומרים, , האדם כח כל את לספק יידרש הזוכהיובהר, כי 
.העבודות

תמולא בעט הצעת המציע  .(6כמסמך ג)המצורף למכרז  בהתאם למפרטתוגש  הצעת המציע .2.6
כן סעיפי ההזמנה להציע אין לתקן להוסיף או לשנות פרט מפרטי המכרז ו/או את תו. כחול

הצעות ו/או טופס הצהרת המשתתף ו/או החוזה, אלא לרשום את ההצעה בלבד. אי מילוי 
תנאים אלו עלול לגרום לפסילת ההצעה. 



בהתאם לאמור , לתמורה זכאי הזוכה יהיה, המכרז מסמכי י"עפ התחייבויותיו לקיום בתמורה .2.7
היה ( לחוזה ההתקשרות )מסמך ג'(. 1ג) במסמכי המכרז ובהצעתו של הזוכה כמפורט במסמך
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, המציע יגיש הצעת מחיר בנפרד ויספק את הפריט רק לאחר אישור חתום בהצעתווחסר פריט 
על ידי המזמין.

 
, ותהעבוד בביצוע הכרוכות, שהוא וסוג מין מכל, ההוצאות כל את תככולל חשבתי התמורה .2.8

 .דין כל י"עפ הנדרשים האישורים כל וקבלת הנדרשים התיאומים כל למצות ומבלי לרבות
 יתווסף (1במסמך ג)שבהצעת המשתתפים  למחירים. שהיא סיבה מכל השתנת לאהתמורה 

. נית מס כדיןחשבו המצאת וכנגד התשלום ביצוע במועד בתוקף שיהיה החוקי בשיעור, מ"מע

 

ממהנדס התאגיד או מי מטעמו. מראש ובכתבביצוע העבודות מותנה באישור  .2.9

 

, ("המפקח" :העבודות יבוצע ע"י נציגו המוסמך של המזמין )להלןעל אום ופיקוח ית יהול,נ .2.10
, העבודות בגין חשבון המפקח לאישור הקבלן יגיש, עבודותה ביצוע במהלך חודש כל בתוםו

 לאחר, יום 60+  שוטף של בתנאים ישולם חשבון כל. החולף החודש במהלך ידו-על בוצעו אשר
 .התאגידח והמפק י"ע החשבון אישור

 

מצא ת, בכל עת, כפי שלהוסיף או להפחית, ותשמורה הזכות לשנות את היקף העבוד לתאגיד .2.11
והתמורה בגין השינויים כאמור תחושב בהתאם , בהתאם לצרכיולנכון וללא כל הגבלה שהיא, 

 התאגיד יהא זכאי, לפי שיקול דעתו הבלעדילהוראות המפורטות לעניין זה בחוזה ההתקשרות. 
רשאי במכרז יהא  זוכהה ל את ביצוע ההסכם על פרקיו ו/או את העבודות למציעים שונים.לפצ

משנה, בכפוף לאישור התאגיד את  לביצועו/ם של קבלן/יהעבודות או את כלל להעביר חלק 
 קבלן/י המשנה מראש בכתב. 

 

במכרז להשתתפות תנאים .3

 ם המצטברים שלהלן:אחר כל התנאי םהמקיי רשאי להשתתף במכרז זה מציע        
 

  עוסק מורשה או חברה פרטית הינו תאגיד משפטי רשום )חברה או שותפות רשומה(המציע  .3.1
)יש לצרף אישור  כנדרש במסמכי המכרז להלןהמתאים להיקפה הכספי אשר לו מחזור כספי 

 . בר תוקף(
 

ה בנאיות, שום הקבלנים לעבודות הנדסיקבלן רשום לפי חוק רמפעל תעשייתי או  המציע הינו .3.2

 .ומעלה 3בסיווג קבוצה א' סוג  160בענף  1969 -תשכ"ט 
 

על המציע לצרף להצעתו אישור בר תוקף מרשם הקבלנים על היותו רשום לסיווג ולהיקף 
 כמפורט לעיל.

 
( עבודות חשמל 2012-2016ביצע בחמש השנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז )המציע    .3.3

מונעת, של טיפול בתקלות שבר ועבודות יזומות לפיתוח  אחזקהמתן שירות  לרבותובקרה 
ש"ח ללא מע"מ  5,000,000בהיקף כספי מצטבר של במתקני השאיבה למים וביוב,  ולשדרוג
 לפחות.

 

 .סף זהעל עמידתו בתנאי  המעיד אישור מאת רו"חעל המציע לצרף להצעתו 
 

( עבודות חשמל 2011-2016)השנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז ( 5)ביצע בחמש המציע    .3.4
מונעת, של טיפול בתקלות שבר ועבודות יזומות לפיתוח  אחזקהמתן שירות  לרבותובקרה 
בהתאם למפרט , מים וביוב לפחותתאגידים  3שאיבה למים וביוב, עבור במתקני  ולשדרוג

 (.6)המצורף למכרז כמסמך ג
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חשמלאים בעלי  (6) שישהלפחות  (2016העסיק בשנה האחרונה שקדמה לפרסום המכרז )המציע     .3.5
 חשמלאים הם בעלי רישיון חשמלאי ראשי.( 2)רישיון חשמלאי כאשר מתוכם לפחות שני 

 
רישיונות החשמל בדבר העסקה כאמור, ואת אישור מאת רו"ח על המציע לצרף להצעתו 

 על עמידתו בתנאי המפורט לעיל. המעידים

 
 בדיוק. (2כמסמך א)המצורף בנוסח ₪,  5,000על סך ערבות בנקאית צירף  .3.6

 להלן. 10השתתף בכנס מציעים כאמור בסעיף  .3.7

 

, מטעם זה בלבד ולפי התאגידלא מילא מציע אחר איזה מהתנאים להשתתפות במכרז, רשאי  .3.8
הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי ישלים ו/או  ושיקול דעת

 . הצעתו ו/או המסמכים שצורפו להיתקן ו/או יבהיר איזה מהנתונים שב
 

סיון, יההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשים במכרז, הנ .3.9
 .בלבד הערבות הבנקאית והסיווג, יהיו על שם המציע

 

המציע או מי מטעמו לא הורשע בשלוש השנים האחרונות בעבירה פלילית אחת או יותר מבין  .3.10

  (.5במסמך א)העבודה המפורטים העבירות המנויות בחוקי 

 
תקופת ההתקשרות .4

על הסכם  התאגידהחל ממועד חתימת הינה תחילת אספקת השירותים על ידי הזוכה  .4.1
 ההתקשרות. 

 

בלבד האפשרות להארכת תקופת  לתאגיד. כמו כן, חודשים( 12) תקופת ההתקשרות הינה לשנה .4.2
התאגיד, בכפוף לצרכי את וזחודשים כל אחת,  12של  אופציה תקופות 4-בההתקשרות 

יסודות , למגבלות התקציב ולהוראות כל דין לרבות הוראות חוק ובאישור התקציב השנתי
, וזאת ותנאי ההסכם שייחתם עם הזוכה התאגידוכל דין או נוהל אחר החל על התקציב, 

 .של התאגידהבלעדי בהתאם לשיקול דעתו 

 

:ההצעה מסמכי .5

 :  שלהלן כיםהמסמ כל את להצעתו יצרף מציע כל
 

בכתב )ככל שנשלחו(,  ןסט מלא של מסמכי המכרז, לרבות הודעות למציעים שנשלחו ע"י המזמי .5.1
 כשהם חתומים ע"י המציע. 

  
שור , במועד החתימה על הסכם זה תעודת עוסק מורשה ואיהתאגידימציא ויציג בפני  הקבלן .5.2

נכה מכל תשלום י התאגיד. במידה ולא יציג הקבלן אישור כאמור, פטור מניכוי מס במקור
או  חייב ושהתאגידלקבלן כל מס, היטל או ניכוי אחר שהקבלן חייב בו לפי הוראות כל דין 

 לנכותו על פי הסכם זה.  רשאי שהתאגידלנכותו על פי כל דין, וכן כל סכום זכאי 
 

 
ם )אכיפת ניהול חשבונות, תשלוכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים   .5.3

חוק עסקאות )להלן: " 1976-התשל"ו ,חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(
 דהיינו:"(, גופים ציבוריים

 

 את מנהל הוא כי המעיד ממנו העתק או, מס מיועץ או ח"מרו, שומה מפקיד אישור .5.3.1
 ערך מס וחוק הכנסה מס פקודת פי על לנהלם שעליו והרשומות החשבונות פנקסי
 לדווח נוהג הוא וכי מלנהלם פטור שהוא או(, מ"מע חוק - להלן) 1976 ז"שלהת, מוסף

 חוק לפי מס עליהם שמוטל עסקאות על למנהל ולדווח הכנסותיו על השומה לפקיד
 .מ"מע
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 (1)א מסמך בנוסח, כדין זרים עובדים והעסקת מינימום שכר תשלום על תצהיר .5.3.2
. הצעות להציע להזמנה המצורף

 לעיל.  3.3על הסיווג הנדרש לפי סעיף  ניםאישור מרשם הקבל .5.4
 

על הקבלן להקצות באופן קבוע לפחות עובד אחד אשר ינהל ויבצע את כל העבודות הנדרשות  .5.5
כמו כן, בהתאם להוראות לתקנות עובד להיות בעל רישיון חשמלאי מוסמך הלפי מכרז זה. על 

ות בעל תעודה לביצוע עבודות ולהיעל העובד לעבור הכשרה  2007 -הבטיחות בעבודה, התשס"ז 
על העובד להצטייד בציוד מגן , מוסד אשר קיבל אישור מטעם מפקח העבודה הראשיבגובה מ

יש לציין  אישי תקין, ולהיות מיומן בהפעלתו. כל עבודה בגובה תבוצע על ידי שני אנשים לפחות.
 . םצרף העתקולו/או ההכשרה לביצוע עבודות בגובה בהצעת הקבלן את שם בעל הרישיון 

 
 להלן. 8לפי האמור בסעיף בדיוק,  (2כמסמך א)בנוסח המצורף ₪,  5,000על סך ערבות בנקאית  .5.6

 
 , יצורפו גם המסמכים הבאים:תאגידהוגשה הצעה ע"י  .5.7

 הינו וכי  בישראל רשומה מ"בע חברה הינו המציע כי המאשר ח"רו או ד"עו אישור .5.7.1
 פי על הדרושים האישורים וכל ותההחלט כל המציע אצל נתקבלו כי; וקיים פעיל

 המכרז מסמכי על המציע לחתימת דין כל פי ועל המציע של ההתאגדות מסמכי
 חתימה מורשי של הן המכרז מסמכי גבי על החתימות וכי למכרז הצעתו ולהגשת

 ל"הנ החתימה מורשי וכי ועניין דבר לכל המציע את מחייבות, המשתתף מטעם
 לצורכי שיידרש אחר או נוסף מסמך כל על בשמו תוםולח המציע את לחייב הוסמכו

(. נפרד במסמך או ההצעה בשולי) הפועל אל והוצאתו זה מכרז



 החברות רשם מאת מעודכן נתונים תדפיס של ח"רו או ד"עו י"ע למקור נאמן העתק .5.7.2
.נכסיו על הרובצים והשעבודים התאגיד מנהלי התאגיד של הרישום פרטי בדבר

 
על ידי אדם פרטי )עוסק מורשה( יצורף העתק מאושר ע"י עו"ד אם הוגשה הצעה  .5.7.3

כ"נאמן למקור" של תעודת הזהות וכן אישור עו"ד או רו"ח כי החתימות ע"ג מסמכי 
ההצעה הן של המציע )בשולי טופס ההצהרה או בטופס נפרד(. 

 
 

תקופה ל נשוא המכרזסיון קודם בביצוע עבודות יבדבר נ (,3כמסמך א)אישור, בנוסח המצ"ב  .5.8
 לפחות.שנים  5של 

 

תצהיר לפיו לא עמדו ולא עומדות נגד המציע ו/או מי מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי המציע,  .5.9
תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או כינוס נכסים 

יה חתום על ידי ו/או תביעות חוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד המציע. התצהיר יה
 .(4כמסמך א)המציע וכן חתום ומאומת על ידי עו"ד בנוסח המצ"ב 

 

תצהיר לפיו אין ולא הוגשו כנגד המציע ו/או בעלי המציע ו/או מנהלי המציע, הרשעה פלילית  .5.10
שיש עימה קלון. התצהיר יהא חתום על ידי שנקבע על ידי ביהמ"ש או כתב אישום בעבירה 
  .(5נספח א)ע"י עו"ד, בנוסח המצ"ב כ המציע וכן חתום ומאומת

 
 ולפי בלבד זה מטעם התאגיד רשאיצירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל,  אל 

 או/ו יוסיף כי לבקש; לחלופין או המציע של הצעתו את לפסול, והמוחלט הבלעדי ודעת שיקול
. בה המפורטים וניםהנת או/ו שבהצעתו מהמסמכים איזה יבהיר או/ו יתקן או/ו ישלים

 
הא רשאי לפנות למציעים בבקשה כי ישלימו מסמכים ו/או פרטים י וו/או מי מטעמ התאגיד 

הקודם של המציע  וניסיונו/או נתונים הנדרשים לצורך הערכת ההצעות, לרבות לצורך הערכת 
פועל מציא לנכון, ובכלל זאת ע"י הצגה ביקש הבהרות, בכל דרך ואמצעי כפי שבתחום וכן לב

לשקול ולהביא בחשבון  התאגידכן רשאי  .של עבודות קודמות, פגישות להסברים וכיו"ב
 . עם המציע ו את הניסיון הקודם שהיה לובמסגרת שיקולי
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:ההצעה הגשת אופן .6

 
בכתב )ככל  נהסט מלא של מסמכי המכרז, לרבות הודעות למציעים שנשלחו ע"י המזמי .6.1

במעטפה סגורה הנושאת את מס' להעביר את ההצעה יש ע. שנשלחו(, כשהם חתומים ע"י המצי
בת  12הפלדה ברח'   התאגידלתיבת המכרזים של   במסירה ידנית", 01/17המכרז בלבד "מכרז 

לא תתקבלנה הצעות . 13:00בשעה  21/3/17המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה הינו  . ים
את מס'  יש לרשום על המעטפהמור לעיל. לאחר המועד הא השתימסרנשתשלחנה בדואר או 

 " בלבד. לביצוע עבודות חשמל ובקרה מכרז" המכרז ושמו



הפריטים וכי אם המציע לא ינקוב במחיר ליד סעיף  לכלמודגש כי על המציע להשלים מחירים  .6.2
כלשהו או סעיפים כלשהם בהצעה, ייחשב הדבר כאילו כלול המחיר בסעיפים אחרים בהצעה 

 ולא תמורה נוספת, או, לפי שיקול דעתתחייב לבצע האמור בסעיפים אלו לוכי המציע מ
 רשאי לפסול את ההצעה. יהא התאגיד הבלעדי, 

 

המציע יגיש את הצעתו בקובץ מקורי של מסמכי המכרז, מבלי לבצע בהם כל תיקון, שינוי,  .6.3
 תוספת או הסתייגות שהיא ויצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים דלעיל.

 

המציע שינוי, תיקון או הסתייגות מכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז )למעט השלמת  ערך .6.4
רשאי, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה או,  התאגידהיה יהפרטים הנדרשים ממנו בהצעתו( 

לא  התאגידהבלעדי, לבקש מהמציע לתקן את הצעתו. בכל מקרה )גם אם  ולפי שיקול דעת
 התאגידב את הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז, אשר הוכן ע"י העיר לשינויים כאמור( יחיי

 וכפי שנמסר למציעים.

 
 התאגידמהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז.  ימים 180 כל הצעה תהא בתוקף לתקופה של .6.5

והמציע מחויב לפעול בהתאם דעתו לפי שיקול הא רשאי לדרוש את הארכת תוקף ההצעה י
 לדרישה זו.  

 

, מטעם זה בלבד, רשאי לפסול התאגידהיה ית הצעתו בהתאם לאמור לעיל, לא הגיש המציע א .6.6
לדרוש כי המציע יתקן, ישלים או יבהיר את הצעתו ו את ההצעה או, לחילופין ולפי שיקול דעת

או, לחלופין, להתעלם מכל הסתייגות, שינוי או תיקון שצירף המציע ולראות את הצעתו כאילו 
 הוגשה ללא הסתייגות כאמור. 

 

:המכרז חוברת .7

בין , 28/2/17החל מיום , בת ים 12הפלדה ברח'  התאגידבמשרדי  לקבלאת חוברת המכרז ניתן  .7.1
 .14:00עד  09:00השעות 

 
       :באתר התאגיד תחת הלשונית מכרזים, כתובת האתרניתן לעיין במסמכי המכרז 

www.mei-bat-yam.co.il/  (03-5551222בטלפון: )לבירורים ולתיאום 

 
כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל  .7.2

 זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה על המציע. 

 
ערבות בנקאית .8

חמשת אלפים )במילים: ₪  5,000 בסכום של להצעה תהא בנקאית ערבותהמציע יצרף להצעתו  .8.1
וצמודה  29.6.17עד ליום הערבות תהא בתוקף  .(2במסמך א) בנוסח המצורף ים חדשים(שקל

  המחירים לצרכן.למדד 
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תוקף הערבות, והמציע ייענה לבקשתו של הא רשאי לפנות אל המציע ולבקש הארכת התאגיד י .8.2
 . תוקף הערבות כפי שיתבקש ויאריך את התאגיד

 
 כל תחליף אחר יגרמו לפסילת ההצעה. צירוף  וו/א ב"המצצירוף ערבות כנדרש ובנוסח  אי .8.3

 

חוזה עם המציע)ים( שנבחר)ו(  םחת ןשיב למציע את הערבות הבנקאית לאחר שהמזמיי המזמין .8.4
בתנאים לחתימת החוזה )ובכלל זה גם  ו/עמדהזוכה/כים  לבצע את הפרויקט משמצא כי

  המצאת ערבות ביצוע על פי תנאי החוזה(. 

 

 וט את הסכום הנקוב בערבות )או כל חלק ממנו(, לפי שיקול דעתהא רשאי לחלי ןהמזמי .8.5
הבלעדי, בכל מקום שבו המציע חזר בו מהצעתו ו/או לא קיים את תנאי המכרז בדייקנות 
ובשלמות ו/או סירב למלא אחר הדרישות ממנו בעקבות זכייתו במכרז, לרבות ההוראות בדבר 

"הסתלקות  -המכרז )כל אחד מהנ"ל  חתימת החוזה ו/או שסטה בכל דרך אחרת מהוראות
 מהמכרז"(.

 

 כמפורט בסעיף זה בכדי לגרוע מכל סעד אחר אשר עומד לרשות ןמובהר כי אין בזכויות המזמי .8.6
 בהתאם למסמכי המכרז ועל פי כל דין. התאגיד

 

או לפנות  ואו לבסס דרישת וצטרך לנמק בקשתיהא רשאי לחלט את הערבות מבלי שן יהמזמי .8.7
 המציע וזאת על ידי הצגת כתב הערבות בפני הבנק. קודם לכן אל

 

ביטוחים  .9

מבלי לגרוע מאחריות חוקית של המציע ו/או על פי כל דין או הסכם מחייב כלשהו, ככל והצעתו תזכה 
במכרז, מתחייב המציע להחזיק ביטוחים בתוקף על פי דרישות המכרז, בהיקף שלא יפחת מהמפורט 

 (.מסמך ג( להסכם )3כמסמך ג)הביטוח המצורף  בדרישות כפי שמופיעות באישור
 

 ושינויים הבהרות  .10

המפגש יתקיים מציעים למתן הבהרות למכרז. וסיור ייערך מפגש  10:00עה בש 6/3/17ביום  .10.1
במסגרת המפגש, תתאפשר קבלת הבהרות ומענה  .בת ים 12הפלדה משרדי התאגיד ברחוב ב

 ומהווה תנאי להגשת הצעה במכרז. חובהה בכנס המציעים הינהמציעים השתתפות לשאלות. 
 מציע אשר שמו לא נרשם כמשתתף לא יוכל להגיש הצעתו. 

 

לא ניתן לעמוד בחובת ההשתתפות באמצעות צד שלישי אלא על ידי עובד של המציע או בעל  .10.2
 תפקיד בו.

 

לא  15/3/2017עד ליום  ,sima@mei-bat-yam.co.il: בלבד למיילשאלות הבהרה תוגשנה  .10.3
  .03-5551222 בטלפון מס' קבלת המייליש לוודא , 13:00יאוחר מהשעה 

 
 ,יישלח למשתתפי מפגש המציעים (ככל שייערך)נוסח מסמך שינויים והבהרות ביחס למכרז  .10.4

 ט של התאגיד. ויפורסם באתר האינטרנ
 

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .10.5
 .התאגידתחייבנה את  - בכתב

 

רשאי, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים  התאגיד .10.6
יך כל מועד, לקבוע כנס , להאראו בתשובה לשאלות המשתתפים ובמסמכי המכרז, ביוזמת

. השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מציעים נוסף, לבטל את המכרז ו/או לשנותו
אלקטרוני או בדואר מתנאי המכרז, יובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר 
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המציע  ידי רוכשי מסמכי המכרז, יחתמו ע"י-רשום או בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על
  ידו להצעתו.-ויצורפו על

 

זכויות שמירת .11

, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל לתאגידכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות  .11.1
 שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. 

 

 הא זכאי לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז.י התאגיד .11.2

 

, מזמין ו/או מי מטעמומציע מצהיר ומתחייב כי הוא מוותר בזאת על כל סעד משפטי כנגד הה .11.3
אשר אינו סעד כספי, ויהיה מנוע בכל הקשור במכרז זה, במישרין או בעקיפין,  מדרישת כל 

 סעד משפטי ו/או צו משפטי כלשהו, מלבד סעד כספי. 
 

ההצעות בחינת .12

 . ולה והמיטיבה ביותר עבורבהצעה שתהיה היעי התאגידבחר יככלל,  .12.1

 

בבחירת  והא רשאי להביא בחשבון שיקוליי התאגידמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .12.2
של  וההצעות את אמינותו, ניסיונו, כישוריו, יכולתו ואיתנותו הפיננסיות של המציע, ואת ניסיונ

  התאגידהיה יל, ושל גופים אחרים עם המציע בעבר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעי התאגיד
לפי סעיף זה, לפנות למזמיני עבודות קודמות )בין אלה שצוינו ע"י  ורשאי, במסגרת בדיקותי

ובין אחרים( לבירור  לעיל (3מסמך א) המציע במסמך העבודות הקודמות שצירף להצעתו
 התאגידהא רשאי יפרטים בדבר המציע ומידת שביעות הרצון מקיום התחייבויותיו. לצורך כך, 

לבקש ולקבל מהמציעים כל מידע, אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר והמציעים מתחייבים לשתף 
רשאי יהא . במקרה בו המציע יסרב לשתף פעולה כאמור, ו, ככל שיידרשהתאגידפעולה עם 

 הצעתו.לפסול את  התאגיד

 

רשאי לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל חוסר  התאגיד .12.3
מונע הערכת ההצעה  התאגידהתייחסות לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרז, באופן שלדעת 

 כנדרש. 

 

להקטין או לצמצם את היקף העבודות, לרבות ע"י ביטול של  רשאי התאגידהיה יכמו כן,  .12.4
רשאי לדחות את ביצוען של העבודות או כל חלק מהן  התאגידהיה יפרקים שונים בעבודות וכן 

 .ווצרכי ולפי שיקול דעת ו/או למסור את העבודות לספקים אחרים וזאת חר יותר,למועד מאו

 

א ווה ,אימתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שה ואינ התאגידמובהר בזאת כי  .12.5
 . ורשאי לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעת

 

או להזמין את כל העבודות  זוכים מס'את הזכות לפצל את ההצעות בין  ושומר לעצמ התאגיד .12.6
 וללא צורך במתן נימוקים כלשהם.  המכרז ממציע אחד, הכל כראות עיניונשוא 

 

המלא גם לאחר  הרשאי לדרוש מהמציעים פרטים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונ התאגיד .12.7
 לערוך ביקורים במשרדי המציעים וו/או מי מטעמ התאגידפתיחת ההצעות. כמו כן, רשאי 

 לצורך בחינת ההצעות.

 

בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו או פוצלה  .12.8
הזכייה מכוחו או לא פוצלה הזכייה מכוחו, מכל סיבה שהיא, לא תהא למציע ו/או לזוכה כל 

זוכה לא יהיה תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור, והמציע ו/או ה
 זכאי לפיצוי מכל מין וסוג.  



 9 חתימה + חותמת _______________

 

רז עבודה לתת לזוכה במכ התאגידאין בפרסום ו/או בהכרזה על זוכה מכרז זה, כדי לחייב את  .12.9
העבודות או חלקן, כפי  בכל עת בתקופת המכרז להזמין את כלשהי בהיקף כלשהו,  והוא רשאי

 באותה העת.  בים שיעמדו לרשותוובהתאם לתקצימעת לעת,  התאם לצרכיולנכון ובשייראה לו 
 

:וההתקשרות זכייה על הודעה .13

   קבע עימו מועד לחתימת החוזה.וי לזוכה התאגידודיע על כך יעם קביעת הזוכה במכרז,  .13.1

 

על הזכייה, ימציא הזוכה את כל המסמכים והאישורים  הבהודעת התאגידבמועד שיקבע ע"י  .13.2
סכם, כשהוא חתום על ידו, ערבות ביצוע שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז, לרבות הה

 יןלמזמ להסכם. (3ג) מסמךלהסכם, ואישור על עריכת ביטוחים בנוסח  (2ג) מסמךבנוסח 
 הבלעדי. ותהיה הזכות לדחות את מועד חתימת ההסכם בהתאם לשיקול דעת

 
 לעיל, תוך התקופה האמורה שם  13.2 לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף .13.3

ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו 
לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות  התאגידהא רשאי ימהצעתו, 

 התאגידהא רשאי ינוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן  וו/או סעד נוספים העומדים לזכות
הזמין את העבודה מכל מציע אחר, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים במקרה זה ל

 פי כל דין.-פי המכרז ו/או על-על התאגיד להם זכאי

 

חזיר להם את יהודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם ו יעביר התאגיד .13.4
 ערבות המכרז.

 
 פעול בהתאם לשיקול דעתואת הזכות ל התאגיד שומר לעצמומבלי לגרוע בזכויות על פי כל דין,  .13.5

וכה אחר במכרז, זפנות אל המציע השני במדרג ההצעות וזאת גם לאחר שהוכרז על להבלעדי ו
 בכל מקום שהזוכה אינו עומד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז והחוזה. 

 

ההסכם .14

  .)מסמך ג'( המציע שיזכה במכרז יחתום על הסכם בהתאם לנוסח המצורף למכרז זה .14.1

 

 על זכייתו במכרז.  מהתאגידימים מקבלת ההודעה  7על הזוכה יהיה לחתום על ההסכם תוך  .14.2

לחלט  התאגיד רשאיהא ההסכם תוך פרק הזמן האמור לעיל, יבמידה והזוכה לא יחתום על 
 יקול דעתוולמסור את ביצוע העבודות לידי קבלן אחר על פי ש ,את הערבות הבנקאית שמסר

 הבלעדי. 
 

ר הצעתו לא תתקבל תוחזר הערבות מיד לאחר חתימת ההסכם לביצוע העבודות למציע אש .14.3
 נשוא המכרז עם הזוכה. 

המציע יחתום באמצעות מורשי חתימה מטעמו בצירוף חותמת התאגיד על כל דף ודף הכלול  .14.4
 במכרז. 

המציע דבר מן הכתוב פרט למילוי וחתימה על מסמכי המכרז לא ישנה ו/או יוסיף ו/או ימחק  .14.5
 סמכים. במ

 
 

 , רב בכבוד 
  

 רוית גולדפרב 
   

  תמנכ"לי  
 ים תאגיד מים וביוב בע"מ-מי בת 
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 (1מסמך א)
 

 תצהיר על תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין

 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה ___________ אני הח"מ ____________ ת.ז. 
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: צפוי/ה 

"( שהוא הגוף המבקש המציע" :ם _______________________ )להלןהנני נותן תצהיר זה בש .1
לביצוע  ( בעקבות פרסום מכרז"התאגיד)להלן: "ים תאגיד מים וביוב בע"מ -מי בתלהתקשר עם 

"(. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר המכרז" ן:)להל 01 /17מס'  עבודות חשמל ובקרה
 זה בשם המציע.

ב לחוק עסקאות 2" כהגדרתם בסעיף עבירה"-" ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותם של המונחים " .2
ם גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרי

"(, תחת הכותרת "תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים החוק" :ן)להל 1976 -כדין(, התשל"ו 

תנאי לעסקה עם גוף ציבורי". אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה  -זרים כדין 
 וכי אני מבין/ה אותם.

 : )יש לסמן( הנני מצהיר בזאת כי .3

בפסק דין חלוט ביותר  ב לחוק( המציע לא הורשע2עד למועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף ____
עבירה עפ"י חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת  -משתי עבירות )עבירה לעניין זה 

, שנעבר לאחר יום 1987 -או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-תנאים הוגנים(, התשנ"א
31.10.02); 

ו בפסק דין חלוט ביותר משתי ב לחוק(, הורשע2המציע או בעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף ____
עבירה עפ"י חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת  -עבירות )עבירה לעניין זה 
, שנעבר לאחר יום 1987 -או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-תנאים הוגנים(, התשנ"א

ד ההרשעה (, אולם במועד האחרון להגשת הצעות במכרז, חלפה שנה לפחות ממוע31.10.02
 האחרונה.

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4

        ____________________ 

 חתימת המצהיר                 

 

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר משרדי ברחוב 
המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת ____________, מר/גב' ____________, 

 וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.
         

  ____________________ 

חתימת עורך הדין
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 (2א) מסמך                                       

 להצעה בנקאית תערבו נוסח
 

  לכבוד
 ים תאגיד מים וביוב בע"מ-מי בת

  להצעה בנקאית ערבות: הנדון    
 

 ערבים אנו"(, המבקשים: "להלן. _____________ )ז.ת. / פ.ח____________________  בקשת פי על
 בתוספת(, חדשים שקליםחמשת אלפים : במילים) ₪ 5,000 לסך עד סכום כל לסילוק כלפיכם בזאת

"(, הצמדה הפרשי: "להלן) להלן כמפורט, למדד ל"הנ הסך מהצמדת הנובעים למדד הצמדה פרשיה
 .01/17למכרז מס'  בקשר המבקשים מאת שתדרשו

 
 שתגיע בכתב דרישתכם מיום ימים 7 תוך, ל"הנ לסך עד סכומים או סכום כל לכם לשלם מתחייבים אנו

 .  המבקשים מאת תחילה הסכום את רושלד או דרישתכם את לבסס עליכם להטיל מבלי, אלינו
 

 פיה על דרישתכם את להוכיח צורך יהיה ולא, לביטול ניתנת ולא תלויה ובלתי חוזרת בלתי הינה זו ערבות
 תביעה, פיה על תשלום קבלת לשם, תחילה להגיש חייבים תהיו ולא, אחר באופן או, משפטי בהליך

 .  המבקשים מאת תשלום תחילה ולדרוש, המבקשים נגד משפטית
 

 : זה במכתבנו
 
 .  כללי ולמחקר לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי על המתפרסם, המחירים לצרכן מדד משמעו -" מדד"
 משמעו מדד המחירים לצרכן שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי ערבות זו.  -" המדד החדש"
 .2016 דצמברבגין חודש  15.1.17מדד המחירים לצרכן שפורסם ביום  -" המדד היסודי"
 

 : כדלקמן יחושבו ההצמדה הפרשי
 

"(, החדש המדד: "להלן) זו ערבות פי על, בפועל התשלום לפני לאחרונה שפורסם המדד מתוך יתברר אם
 המדד להכפלת השווה סכום ההצמדה הפרשי יהיו המדד היסודי  המדד לעומת עלה החדש המדד כי

 . היסודי במדד מחולק, ל"הנ כדרישתכם המצוין הקרן בסכום החדש
 

 .  תענה לא ל"הנ המועד אחרי לנו שתימסר דרישה. בכלל ועד 29.6.17ליום  עד בתוקפה שארית זו ערבות
 

 . להסבה או להעברה ניתנת אינה זו ערבות
 

 ,  רב בכבוד       
 

_________________________ 
    

 
 __עם הבנק:___________________שם ותפקיד החותם מט

 שם הבנק:________________

 שם הסניף וכתובתו:____________________
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 (3מסמך  א)

 סיון קודם יטופס אישור בדבר נ

 

( השנים 5בחמש )מצהיר כי ביצעתי ת.ז _______________,  _____אני הח"מ ___________
תן שירות אחזקה מונעת, מלרבות ( עבודות חשמל ובקרה 2011-2015האחרונות שקדמו לפרסום המכרז )

תאגידים  3של טיפול בתקלות שבר ועבודות יזומות לפיתוח ולשדרוג במתקני שאיבה למים וביוב, עבור 
 .מים וביוב לפחות

 

בוצעו  ליצור קשר עם הגופים עבורם ים תאגיד מים וביוב בע"מ-מי בתאני נותן בזאת את הסכמתי 
 גורם אחר, לקבלת פרטים על אופן עבודתי. העבודות, לרבות איש הקשר בגוף זה ו/או כל 

 

פרטי איש קשר בגוף  פירוט העבודות הגוף עבורו בוצע הפרויקט 
עבורו בוצעו העבודות 

 )לרבות טל' ופקס(

 תקופת העבודה

1  

 

   

2  

 

   

3  

 

   

4  

 

   

5  

 

   

6  

 

   

7  
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 ( 4מסמך א)

 

 היעדר תביעות משפטיות תצהיר על 

 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה ___________ הח"מ ____________ ת.ז. אני 
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

"( שהוא הגוף המבקש המציע": ם _______________________ )להלןהנני נותן תצהיר זה בש .1
מס' ( בעקבות פרסום מכרז "התאגיד)להלן: "ים תאגיד מים וביוב בע"מ -מי בתלהתקשר עם 

 "(. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.המכרז": להלן) 01/17

לא עמדו ולא עומדות כנגד המציע ואו מי מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי הנני מצהיר בזאת כי  .2
ים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס המציע, תביעות משפטיות ו/או הליכ

תביעות חוב שיש בהן כדי להשפיע כל המשך תפקוד המציע ו/או הקפאת הליכים ו/או נכסים ו/או 
 וקיום הוראות מכרז זה, במידה וייבחר. 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .3

 

        ____________________ 

 חתימת המצהיר                 

 
 

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר משרדי 
ברחוב ____________, מר/גב' ____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו 

יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל  להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא
 וחתם עליו בפני.

          ____________________ 

 חתימת עורך הדין       
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 ( 5מסמך א)

 היעדר הרשעות בפלילים  תצהיר על 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה ___________ אני הח"מ ____________ ת.ז. 
 וי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: צפ

"( שהוא הגוף המבקש המציע": ם _______________________ )להלןהנני נותן תצהיר זה בש .1
מס' ( בעקבות פרסום מכרז "התאגיד)להלן: "ים תאגיד מים וביוב בע"מ -מי בתלהתקשר עם 

 ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע."(. אני מצהיר/המכרז": להלן) 01/17

אין למציע  ו/או מי מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי המציע, הרשעות פליליות הנני מצהיר בזאת כי  .2
 שיש עימן קלון. שנקבע על ידי ביהמ"ש בעבירות 

ן העבירות שנים האחרונות בעבירה פלילית אחת או יותר מבי 3 -.     הנני מצהיר כי לא הורשעתי ב3
המנויות בחוקי העבודה המפורטים להלן וכן לא נקנסתי על ידי מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד 

 קנסות או יותר, בגין העבירות המנויות בחוקי העבודה.  2-התמ"ת ב

 ;1959 -חוק שירות התעסוקה, תשי"ט  

 ;1951 -חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א 

 ;1976 -חוק דמי מחלה, תשל"ו

 ;1950 -ופשה שנתית, תשי"א חוק ח

 ;1954 -חוק עבודת נשים, תשי"ד 

 ;1965 -חוק שכר לעובד ועובדת, תשכ"ו 

 ;1953 -חוק עבודת הנוער, תשי"ג 

 ;1953 -חוק החניכות, תשי"ג 

 ;1951 -חוק חיילים ממשוחררים )החזרה לעבודה(, תשי"א 

 ;1958 -חוק הגנת השכר, תשי"ח 

 ;1963 -חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג 

 ;1995 -חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשנ"ה 

 ; 1987 -חוק שכר מינימום, התמ"ז

 ; 2002 -חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4

        ____________________  
 חתימת המצהיר                             

י לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר משרדי הרינ
ברחוב ____________, מר/גב' ____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו 

לעיל להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו ד
 ____________________                    וחתם עליו בפני.

 חתימת עורך הדין            
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 ' ב סמךמ

 המשתתף והצהרת הצעה
 

           לכבוד
 "(התאגיד)להלן: " ים תאגיד מים וביוב בע"מ-מי בת

 
 

  לביצוע עבודות חשמל ובקרה 01/17 מספר מכרז
 

 
   והתחייבות הצהרה

 
לביצוע  הצעתנו בזאת מגישים, המכרז מסמכי כל את זהירה בחינה ובחנו שקראנו לאחר, מ"הח אנו

 ומתחייבים מצהירים, ים תאגיד מים וביוב בע"מ-מי בתשל  01/17במסגרת מכרז  עבודות חשמל ובקרה
 : כדלקמן בזה

 

 את בדקנוו, אליו מצורפים שאינם ובין אליו המצורפים בין, המכרז במסמכי האמור כל את הבנו .1
 . עליה להשפיע העלולים או/ו העבודה בביצוע הקשורים הגורמים כל

 

הננו מצהירים בזה כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצא מן  .2
הכלל, כי ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, וכן בחנו את כל 

ל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה וכי בהתאם לכך ביססנו את הגורמים האחרים המשפיעים ע
הצעתנו. לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל 

, אלא על האמור במסמכי המכרז בלבד. כן הננו וו/או מי מטעמ וו/או עובדי התאגידפה על ידי 
 דרישות או תביעות כל נציג ולאמור במסמכי המכרז מצהירים בזה, כי אנו מסכימים לכל הא

 . כאמור טענות על מראש בזאת מוותרים ואנו הבנה אי או/ו ידיעה אי על המבוססות
 

 לביצוע הדרושים והכישורים ההיתרים, שיונותיהר, הכשירות, המומחיות, הידע בעלי אנו .3
.המכרז מסמכי לכל בהתאם, המקצועית מהבחינה והן המימון מבחינת הן, המכרז נשוא העבודות

 
 הדרישות כל על עונה זו והצעתנו במכרז מהמשתתפים הנדרשים התנאים בכל עומדים אנו .4

 נצרף ולא במידה כי לנו ידוע. הנדרשים המסמכים כל את מצרפים אנו ולראייה המכרז שבמסמכי
 לנו ידוע עוד .הצעתנו את לפסול עלולה המכרזים וועדת, דלעיל המפורטים מן אישור או/ו מסמך

 להציג תנומא ולדרוש או/ו שלישיים לצדדים ולפנות לחקור הזכות שמורה המכרזים לוועדת כי
, המימון אפשרויות, מומחיותנו, ניסיוננו, כשירותנו להוכחת יידרש אשר נוסף מסמך /מידע כל

מסמך או מידע למסור נסרב אם. ב"וכיו העבודות לביצוע התאמתנו

 
. ההצעה את לפסול ואף עיניה ראות לפי מסקנות להסיק עדההוו רשאית, כאמור  .5

 
.  הסתייגות כל בלא במכרז הכלולים והתנאים ההתחייבויות כל את לבצע עצמנו על מקבלים אנו .6

 
 והמיומן המקצועי האדם וכוח הנדרש הציוד וכל המקצועיים, הטכניים האמצעים כל את לנו יש .7

 לעשות מתחייבים ואנו, המכרז במסמכי הנקובים יםבמועד העבודה את ולהשלים לבצע מנת על
 .  במכרז נזכה אם כן

 
תנו בהסכם, נבצע את העבודות נשוא תקשר אי והתאגידהננו מתחייבים כי במידה ונזכה במכרז  .8

המכרז בשלמותן, בהתאם למסמכי המכרז, הוראות הבטיחות והוראות כל דין, לפי המחירים 
 .התאגידרצון הנקובים בהצעתנו להלן, לשביעות 
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כן ידוע לנו כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו, לרבות בהסכם, מחייבת אותנו גם אם לא  .9
 הוזכרה במפורש במסמך זה.

 

 . אחרים משתתפים עם תיאום או קשר כל ללא מוגשת זו הצעה כי בזה מצהירים אנו .10
 

מאה ) 180 במשך תקפה האות, לשינוי או לביטול ניתנת ואינה חוזרת בלתי הינה זו הצעתנו .11
 לדרוש רשאי האי התאגיד כי, לנו ידוע. במכרז הצעות להגשת האחרון מהמועד יום( ושמונים
, מהצעתו בו שחזר כמי נחשב, לכשנידרש זו הצעתנו נאריך לא אם וכי, ההצעה תוקף הארכת

 .  דין כל פי-על או/ו המכרז פי-על התאגיד זכאי להם אחרים תרופה או סעד מכל לגרוע מבלי והכל
 

 המסמכים כל את נמציא, ידכם על לכך שנידרש במועד כי מתחייבים אנו, תתקבל והצעתנו היה .12
 הביצוע ערבות, כדין חתום, ההסכם לרבות, המכרז למסמכי בהתאם להמציא שעלינו והאישורים

. ביטוחים עריכת על והאישור

 
 התאגיד האי, או מביצוע ההסכםשל הסתלקות מהמכרז ו/ במקרה כי, ומסכימים מצהירים אנו .13

 איחור יום כל בגין מראש וקבועים מוסכמים כפיצויים( ח"שאלפיים ) ₪ 2000 של לסך יזכא
ככל , האישורים כל המצאת למועד עדאו , העניין לפי, המכרז במסמכי הנזכרים המועדים מתום

חלט את הערבות ל התאגידשל  זאת, מבלי לגרוע מזכותו. ואלו לא יומצאו לה לאחר שנתבקשו
שניתנה לה בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.

 
תנו את כל הנזקים וההוצאות להיפרע מא הא רשאיי התאגידידוע לנו כי במקרה כזה  ,כמו כן

 . אחר עקב כך ו/או להתקשר עם קבלן ושיגרמו ל

ת כן ידוע לנו שבהתקשרות עם קבלן חילופי לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשו
עקב הפרת ההתחייבויות שאנו נוטלים על עצמנו עם הגשת הצעתנו למכרז. הננו  התאגיד

עם  התאגידמצהירים כי לא תהיה לנו כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרות 
 מציע אחר במקומנו.  

אנו מציעים לבצע את העבודות בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז,  .14
( בהנחה כוללת וגורפת )אשר תחול 6ירי כתב הכמויות )נספח ג'( להסכם )מסמך ג' במח

על כל פריט בכתב הכמויות( של %________)ובמילים: ________________ 
 כתב הכמויותם המופיעים בסעיפיהגורפת לכלל  תהא הצעת המציעיובהר, כי  אחוזים(.
 .(6מסמך ג )

 שבמסמכי לתנאים בהתאם העבודה לביצוע והסופית המלאה התמורה את כוללת זו הצעתנו .15
 בביצוע הכרוכות, שהוא וסוג מין מכל, כלליות ובין מיוחדות בין, ההוצאות כל זה ובכלל, המכרז

 לרבות, החוזה נשוא התחייבויותינו לכל מלא כיסוי ומהווה, בשלמות המכרז תנאי פי על העבודות
 ההתאמות, והיתרים רישוי, ביטוחים, רכב כלי, העבוד כלי, חומרים, אביזרים, ציוד, אדם כוח

 .המכרז במסמכי הנדרשת והאחריות הבדק תקופת ולרבות העבודה ביצוע לצורך המתחייבות

  

 ידינו על הנקוב לסכום מעבר העבודות ביצוע בגין נוספת תמורה כל לנו תשולם לא כי לנו ידוע .16
 תשומות, תקורות, במיסים שינוי כל בגין לא לרבות, למדד הצמדה הפרשי בגין לא לרבות, דלעיל

 .וכדומה
 

 על בעתיד יחולו אשר או החלים, שהוא סוג מכל, חובה תשלום, היטל, מס כל כי לנו מובהר כן .17
 מהסכומים התאגיד כהני, כך לצורך. ידינו על וישולמו עלינו יחולו, זה חוזה י"עפ העבודות ביצוע

  .לנו תשלום תהווה לזכאי אלו סכומים והעברת, דין כל לפי לנכות שעליה סכום כל לנו שיגיעו

 

 בשמו התאגיד במסמכי הקבועות והסמכויות המטרות בגדר הינה הצעתנו כי מצהירים אנו .18
 או דין פי-על מניעה כל אין וכי, זו הצעה על התאגיד בשם לחתום זכאים אנו כי, ההצעה מוגשת
 . זו הצעה על לחתימתנו הסכם
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, אשר מהווה אינו סעד התאגידנו מוותרים בזאת על כל סעד משפטי כנגד אנו מאשרים בזה כי א .19

כספי, ואנו מצהירים כי נהיה מנועים בכל הקשור במכרז זה, במישרין או בעקיפין,  מדרישת כל 
 סעד משפטי ו/או צו משפטי, מלבד סעד כספי. 

 

 :זו הצהרתנו של המלאה משמעותה את שהבנו לאחר החתום על באנו ולראיה .20
 
 
 

 שם המשתתף: ____________________ מס' זיהוי: _____________

 כתובת )כולל מיקוד(: _________________ טל: ______________ פקס: _______________

 דוא"ל: ______________________ 

 איש קשר: _______________ טל' נייד : _____________________

 

 ________________:______חתימה  ________  תאריך
  

 להגשת הצעה ע"י תאגיד  -אישור עו"ד 

 ח.פ.___________________)להלן:      עו"ד של  אני הח"מ
   "( מאשר בזה כי ביום __________ חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה ___________________המשתתף"

ם על פי מסמכי ההתאגדות של בשם המשתתף, כי נתקבלו אצל המשתתף כל ההחלטות וכל האישורים הדרושי
המשתתף ועל פי כל דין לחתימת המשתתף על הצהרה זו  וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את 

 המשתתף.

__________________  _____________________
 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                                                        תאריך             

 

 להגשת הצעה ע"י יחיד  -אישור עו"ד 

אני הח"מ ___________________ עו"ד של ________________ ת.ז. ________________ )להלן: 
 "המשתתף"( מאשר בזה כי ביום _________________ חתם בפני המשתתף על הצהרה זו. 

 

__________________  _____________________
 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                                                        תאריך             
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 מסמך ג'

 הסכם
 

 _____________ ביום_________ ב ונחתם שנערך
    

 
 ד מים וביוב בע"מים תאגי-מי בת :בין   
 "(ןהמזמי" או" תאגידה: "להלן)    
     
 ; אחד מצד           

 
 ______________________________ :לבין   
    ______________________________ 
  "(הקבלן: "להלן)    
 ; שני מצד           

 
 

תם בהסכם זה ונספחיו כהגדר, עבודות חשמל ובקרהשירותי  בקבלת מעוניין והתאגיד הואיל:
 (;השירותים" ו/או "העבודות")"

 
 ; השירותים לביצוע 01/17 'מס מכרז םפרס והתאגיד  :והואיל

 
 ליתר ובהתאם ל"הנ המכרז במסמכי לאמור בהתאם לספק את השירותים הציע והקבלן :והואיל

 ; בהצעתו כמפורט המחיר ולפי ל"הנ המכרז מסמכי
 

הידע, המומחיות, היכולת , ההיתרים, תהרישיונויש בידיו את והקבלן מצהיר כי  :והואיל
ח האדם הדרושים לביצוע העבודה מסוג וטיב העבודה והארגונית, הציוד, החומרים וכ

נשוא ההסכם, בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה, וכי ערך לפני הגשת הצעתו 
 ם זה;למכרז, את כל הבדיקות הנחוצות לצורך ביצוע העבודות בהתאם להסכ

 
 של הצעתו על המליצה________,  מיום בהחלטתה, התאגיד של המכרזים וועדת :והואיל

 המחיר תמורת ובתאריך ל"הנ העבודות לביצוע בהסכם מוע להתקשר והמליצה ,הקבלן
 ;להלן זה בהסכם המפורטים לתנאים ובכפוף בהצעתו המפורט

 
 

 : כדלהלן הצדדים בין והוסכם הותנה, הוצהר לפיכך
 

  לליכ .1

 

 .ממנו נפרד בלתי חלק מהווה זה לחוזה המבוא .1.1

 

, שלא ובין לו מצורפים שהם בין, זה מחוזה נפרד בלתי חלק מהווים שלהלן המסמכים .1.2
 ":ההסכם" או" החוזה" הקיצור לשם יחד כולם וייקראו

 
 

 (.1הזמנה להציע הצעות כולל מסמך א) - (1ג ) מסמך
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 ת ביצוע החוזה.נוסח ערבות בנקאית להבטח - (2ג ) מסמך

 .נוסח אישור על עריכת ביטוחים - (3) ג מסמך

 נספח בטיחות והצהרת בטיחות. - (4ג ) מסמך

 .1953 -הוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת נוער, התשי"ג  - (5ג ) מסמך

 . וכתב כמויות מפרט העבודות - (6מסמך ג )

   

  ופרשנות הגדרות .2

 
 בטור המפורטים המשמעות או הפירוש להלן הימני בטור יםהמפורט למונחים יהיו זה בחוזה

 : אחרת הדברים הקשר מחייב כן אם אלא, דלהלן השמאלי
 

 המונחים
 

 המשמעות

 "התאגיד"
 

  .ים תאגיד מים וביוב בע"מ-מי בת
 

  "השירותים"
 
 
 

שירותי עבודות חשמל ובקרה לרבות מתן שירות אחזקה מונעת, של 
דות יזומות לפיתוח ולשדרוג במתקני שאיבה טיפול בתקלות שבר ועבו

 .למים וביוב

 כל ולרבות, המוסמכים מורשיו, שלוחיו, עובדיו, הקבלן נציגי לרבות    "הקבלן"
 .במתן השירותים מטעמו או בשמו הפועל משנה קבלן

 
 לקבלן הוראות מתן לצורךה כנציג התאגיד תמנכ"לי ידי על שייקבע מי   "המנהל"

  תהמנכ"לי ידי על בכתב המורשה אדם כל ולרבות זה לחוזה בהתאם
 . זה חוזה לצורך

 
" התאגיד תמנכ"לי"  ה.או מי שימונה על ידים תאגיד מים וביוב בע"מ -מי בת תמנכ"לי 

 
 .או מי שימונה על ידומ ים תאגיד מים וביוב בע"-מי בתמהנדס   "התאגיד"מהנדס 

 
של מחירון דקל המוצא על ידי דקל המהדורה האחרונה והעדכנית  "מחירון דקל"

 שירותי מחשוב והנדסה. 
 

מהות העבודות  .3



, ובהוראות ובמפרט העבודות בהצעת המחיר כאמור את השירותים לתאגידיספק  הקבלן .3.1
יתר מסמכי המכרז והוראות המנהל ו/או המפקח. 



 תזכו כל לו תהיה ולא לקבלן אין כי במפורש בזאת ומוצהר מובהר ספק הסר למען .3.2
 זה בהסכם כמתואר שירותיםה ביצוע לצורך למקרקעין להיכנס הרשות למעט, במקרקעין

.בלבד זה בהסכם הנקוב הזמן ולתקופת



 על להורות או לשירותים תוספות או/ו שינויים לבצע תרשאי האי התאגיד כי מובהר עוד .3.3
.  הבלעדי הדעת שיקול לפי הכל, בלבד שירותיםמה  חלק ביצוע
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ןהקבל הצהרות .4

 
 : כדלקמן בזאת מצהיר הקבלן

 

. שירותיםה לביצוע הדרושים שיונות וההיתריםי, הרהאישורים כל בעל הוא .4.1



בענף  1969 -שום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט ירשום לפי חוק רהינו קבלן  .4.2
וכי הוא יישאר רשום בסיווג זה במשך כל תקופת , ומעלה 3בסיווג קבוצה א' סוג  160

 של הסכם זה. תוקפו 

 אמצעים בעל הוא וכי, זה חוזה לפי שירותיםה לביצוע וידע ניסיון, מיומנות בעל הוא .4.3
 כל את להשלים מנת על ומימון חומרים, ציוד, אדם כוח מבחינת ומספיקים נאותים

.  בחוזה לכך שנקבעה התקופה בתוך שירותיםה



 מהן הנובעים או/ו עבודותה עבביצו הקשורים והנסיבות הנתונים, התנאים כל את בחן הוא .4.4
וכי אין ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות בקשר עם האמור לעיל, והוא 

מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, כאמור.



כוח העבודה המיומן ויש לו את היכולת הפיננסית, הידע, המיומנות, הכישורים המקצועיים  .4.5
ש לביצוע התחייבויותיו, והכל בהתאם לתנאים ולדרישות שבמסמכי ההסכם.והציוד הדרו



קיבל את כל ההחלטות הדרושות על פי כל דין להתקשרותו בהסכם זה, וכי אין כל  הוא .4.6
 זה חוזה על בחתימתו וכיפי דין או הסכם או אחרת, לחתימתו על הסכם זה -מניעה, על

, כלשהם שלישיים צדדים של בזכויות פגיעה םמשו יהיה לא פיו על התחייבויותיו ובביצוע
. דין כל פי על או הסכם פי על

 

 לא פיו על התחייבויותיו ובביצוע זה חוזה על ובחתימתו זה בחוזה להתקשרותו מניעה אין .4.7
. דין כל פי על או הסכם פי על, כלשהם שלישיים צדדים של בזכויות פגיעה משום יהיה

 

 לו והנספחים החוזה תנאי וכל, ונספחיו זה חוזה ותלרב ונספחיו המכרז את קרא הוא .4.8
.לו וברורים נהירים

 

כללי - הקבלן התחייבויות .5

 

.העבודות לביצוע הדרושים והמתקנים הציוד, האדם חוכ כל את יספק הקבלן .5.1



 בביצוע ניסיון בעלי יהיו זה להסכם בהתאם העבודות בביצוע יעסקו אשר העובדים כל .5.2
. דין כל י"עפ הנדרשים ונותהרישי כל ובעלי העבודות



, והמפקח המנהל של המוחלטת רצונם לשביעות, לחוזה בהתאם העבודות את יבצע הקבלן .5.3
 מפורטות שאינן ובין בחוזה מפורטות שהן בין, הוראותיהם כל אחרי זה לצורך וימלא
.בחוזה

 

ות לפי לפחות עובד אחד אשר ינהל ויבצע באופן קבוע את כל העבודות הנדרשהקבלן ימנה  .5.4
בהתאם להוראות לתקנות  ,. כמו כןמכרז זה. על העובד להיות בעל רישיון חשמלאי מוסמך

במוסד לביצוע עבודות בגובה על העובד לעבור הכשרה  2007 -הבטיחות בעבודה, התשס"ז 
בהתאם לסוג העבודה אותה הוא מבצע,  ,אשר קיבל אישור מטעם מפקח העבודה הראשי
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ד בציוד מגן אישי תקין, ולהיות מיומן בהפעלתו. כל עבודה בגובה להצטייהעובד  , עלבנוסף
תבוצע על ידי שני אנשים לפחות. 

 

  במסמכים סתירות .6
 

 מהוראות אחת הוראת בין באלה וכיוצא משמעות דו, התאמה אי, סתירה הקבלן גילה .6.1
 כל של או מסמך של הנכון בפירושו מסופק הקבלן שהיה או, ממנו אחרת להוראה החוזה

, החוזה את כהלכה מפרש הקבלן אין שלדעתו, לקבלן הודעה המפקח שמסר או, ממנו חלק
 המנהל הוראת כזה במקרה. בדבר בכתב הוראות לו ייתן והמנהל ,למנהל בכתב הקבלן יפנה
.הקובעת היא



 לפי, הוראות העבודות ביצוע כדי תוך לזמן מזמן לקבלן להמציא רשאים המפקח או המנהל .6.2
. ותהעבוד עלביצו, הצורך

 

  מוקדמות בדיקות .7
 

 זורא את בדק זה חוזה פי על התמורה חישוב לבסיס הסכים שבטרם כמי הקבלן את רואים .7.1
 את, העבודה לביצוע הדרושים והחומרים העבודות וטיב כמויות את, בפועל העבודות ביצוע
 ורמיםהג כל את וכן העבודות ביצוע באתר העבודה ותנאי, העבודות לביצוע הגישה דרכי
 .  זה בחוזה התחייבויותיו על או/ו התמורה על השפעה להם להיות עשויה או יש אשר

 

 מתן השירותים תחילת .8

 

על פי דרישת  התאגיד,מיד לאחר חתימת הסכם זה על ידי  השירותים במתן יתחיל הקבלן .8.1
 ובהתאם החוזה תקופת כל במהלך, מעת לעת התאגיד ידי על ושייקבע יםבמועדו התאגיד

ביצוע העבודות, בהתאם לשיקול להורות לקבלן על שעה ויום ל התאגיד יהיה רשאי. נאיולת
הבלעדי. דעתו



עבודות ה ביצוע .9

 

, בכתבי הכמויות ונספחיו זה הסכם להוראות בהתאם, העבודות את יבצע קבלןה .9.1
. המפקח או/ו המנהל להוראות ובהתאם



, נכון מקצועי ובאורח ושקדנות בנאמנות, החוזה למסמכי בהתאם תבוצענה העבודות כל .9.2
, תקנות, חוקים קיימים שלגביהן עבודות. והמפקח המנהל של המלאה רצונם לשביעות

 הראשי העבודה מפקח לרבות) מוסמכות רשויות מטעם הוראות או הנחיות, כללים
 וכן, אלה והוראות הנחיות, כללים, לתקנות, לחוקים בהתאם תבוצענה(, העבודה במשרד
.דין לכל בהתאם

 

. כאמור העבודה לביצוע הדרושים והמתקנים הציוד, האדם חוכ כל את יספק הקבלן .9.3

 

הקבלן מתחייב לתאם ולאשר עם המפקח, את כניסתו לעבודה ויציאתו מאתר העבודה  .9.4
בגמר ביצוע העבודות המפורטות בחוזה זה ובנספחיו.

 

עבודות עו השך כל תקופת תוקפו של ההסכם יבוצבמעל פי שיקול דעת התאגיד,  .9.5
יעמוד בכל תנאי הסכם זה.שהקבלן באמצעות הקבלן, ובתנאי 
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תבוצע על פי הזמנת עבודה אשר תימסר  ,כל עבודה אשר תבוצע במסגרת העבודות .9.6
 התאגיד. התאגיד או מי מטעמו מהנדס ,תהמנכ"לילקבלן, ואשר תהיה חתומה על ידי 

דה חתומה כאמור לעיל. שלם לקבלן עבור עבודות אשר בוצעו ללא הזמנת עבוילא 
קריאה ראשונית יכולה שתעשה באופן טלפוני, ובלבד כי לפני תחילת העבודה תימסר 

לקבלן הזמנת עבודה בכתב. 

 

כל תוספת ו/או הרחבה ו/או שינוי בביצוע עבודה אשר לגביה נמסרה לקבלן הזמנת  .9.7
בידי  אך ורק אם זו נעשתה על פי הוראה בכתב חתומה התאגידעבודה, תחייב את 

. מי מטעמואו  התאגידאו מהנדס  תהמנכ"לי

 

, למעט מהתאגיד הזמנת עבודהעבודות תוך יום אחד ממועד קבלת הקבלן יתחיל בביצוע  .9.8
להלן.  9.9במקרים של עבודות דחופות עליהם יחול האמור בסעיף 

 

 06:00: הזמנת עבודה שהגיעה לקבלן במהלך יום העבודה משעה עבודה דחופהא.   .9.9
אחה"צ, תבוצע באותו יום. הזמנת עבודה שהגיעה לאחר השעה  16:00עד בבוקר 

תבוצע למחרת היום.  16:00

עם הציוד במקרה של עבודה          1הקבלן מתחייב להגיע תוך שעה : מקרים חריגיםב.     
אשר קשורה לסיכוני חיים, להפסקות  (התאגידודרישות עפ"י הגדרת ) דחופה מאד

לרבות  ולבעיות בלתי צפויות מראש לים, אספקת מים לעיר, גלישת ביוב חשמל
 . בסופי שבוע חגים וכו'

 

הקבלן יבצע את העבודות באופן רציף ועם כמות פועלים אשר תאפשר את סיום העבודות  .9.10
במהירות האפשרית. בכל מקרה יסיים הקבלן את העבודות בתוך תקופת הזמן אשר 

. מי מטעמואו  ידהתאגתוקצב לקבלן לביצוען על ידי מהנדס 



הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנחוצים על מנת לסמן מפגעים ו/או סיכונים להולכי רגל או  .9.11
לכלים ממונעים כתוצאה מהעבודות. הקבלן יסמן באופן ברור ובולט כל בור ו/או 
מהמורה בכביש או במדרכה. בכל מקרה בו העבודות דרושות תאום עם המשטרה ו/או 

נוכחות של שוטר, יבצע הקבלן את כל התיאומים הנדרשים ו/או  אישור מהמשטרה ו/או
אם תידרש,  -יקבל את כל האישורים הדרושים. עלות נוכחות המשטרה במקום העבודה

. התאגידתמומן על ידי 

 

יאשרו  מי מטעמואו  התאגידהקבלן ייחשב כמי שסיים את העבודות, רק משמהנדס  .9.12
ם המלאה.כתב, כי העבודות בוצעו לשביעות רצונב

 

הקבלן יהיה אחראי לשמירה על שלמות המקומות בהם ביצע עבודתו אשר פירוקם  .9.13
יידרש במהלך ביצוע העבודות על מנת להחזירם למקום ו/או לשימוש חוזר שמהנדס 

יורה על העברתם למקום אחר.  מי מטעמואו  התאגיד

 

מי או  התאגידדס הקבלן יבצע בדיקות של מכון התקנים על חשבונו, על פי הוראות מהנ .9.14
. מטעמו

 

 מתן שירותים בשעת חירום .10



הקבלן מתחייב לבצע את השירותים גם ב"מצב חירום". אי ביצוע השירותים  על ידי הקבלן  .10.1
ו/או מי מטעמו בעת מצב חירום, יהווה הפרה יסודית של הסכם זה. למען הסר ספק, הקבלן 

שהיא, לא תהווה עילה לביטול מצהיר כי ברור לו שהכרזת מצב חירום בארץ, בכל רמה 
 ההסכם, כולו או חלקו ו/או הפסקת אספקת השירותים, כולם או חלקם. 
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מבלי לגרוע מהתחייבות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, הקבלן מתחייב לבצע את  .10.2
באשר לאופן אספקת השירותים ו/או ביטולם, כולם או  התאגיד ו/או מי מטעמודרישות 

 ייגרמו כתוצאה ממצב החירום. חלקם, אשר 

 

, מתחייב הקבלן להעסיק התאגיד ו/או מי מטעמובעת אירועי החירום לפי צרכי ודרישות  .10.3
בעת  לתאגיד ו/או מי מטעמושירות בצה"ל, על מנת לתת מענה  מחויביעובדים אשר אינם 

 אירוע חירום.   

 

 הקבלן ירותק משקים לתאגיד במצב חירום. .10.4
 

ו/או מי  התאגידוך ככל האפשר עם קבלת הקריאה ו/או דרישה מטעם השירותים יינתנו סמ .10.5
 מטעמה. 

 
 

מדידה  .11



התמורה תשולם לקבלן על פי מדידת כמויות "נטו" דהיינו, לפי הכמויות בפועל ובשטח,  .11.1
או המפקח. יובהר כי הכמויות הנקובות בכתב  התאגידוכפי שזו תימדד על ידי מהנדס 

"( הן כתב הכמויותווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: "להסכם זה ומההמצורף הכמויות 
בכל מקרה בו תבוצענה עבודות אחר לאחר  . התאגידהערכה בלבד והן אינן מחייבות את 

מי או  התאגידביצוען מלא יהיה ניתן לבצע מדידה של כמויות, יקרא הקבלן למהנדס 
קודם ביצע את העבודה לצורך מדידה של אותן כמויות.  מטעמו

 

 ורהתמ .12



לקבלן לפי  התאגידשלם הכמויות י בתמורה לביצוע העבודות אשר מפורטות בכתב .12.1
הכמויות אשר בוצעו ונמדדו בפועל, ובהתאם למחירים הנקובים בכתב הכמויות. 



המחירים הנקובים בכתב הכמויות יהיו ללא הצמדה למדד המחירים לצרכן.  .12.2



כמויות אך קיים ביחס לאותה בכל מקרה בו העבודה שבוצעה אינה מפורטת בכתב ה .12.3
עבודה בכתב הכמויות מחיר בביצוע רג"י תהיה התמורה אשר תשולם לקבלן הסכום 

המגיעה לפי מחיר הרג"י המפורט בכתב הכמויות. 



בכל מקרה בו תידרש בביצוע עבודה אשר אינה מפורטת בכתב הכמויות וגם אינה  .12.4
או המפקח רשאים להורות  אגידהתמפורטת כעבודת רג"י בכתב הכמויות, יהיו מהנדס 

לקבלן לבצע חלק מן העבודות ו/או השינויים ו/או התוספות בעבודה יומית )עבודות רג"י( 
על פי שיקול דעתם הבלעדי. 

 

ייקבעו מחירי העבודה היומית על ידי  -10% בהעדר ערכים מתאימים במחירון דקל .12.5
ויות הנוגעים ישירות , בהתבסס על כל המחירים והעלמי מטעמואו  התאגידמהנדס 

ין ועל פי ניתוח מחירים שיושג לפיקוח על ידי הקבלן. ילענ

 

סיווג הפועלים המועסקים בעבודה יומית יהיה בהתאם לתפקידם וסוג העבודה שהוטלה  .12.6
עליהם לביצוע. הקבלן מסכים כי המהנדס או המפקח הוא שיקבע, לפי שיקול דעתו, את 

ו בעבודה. לכל אדם ואת שיבוצ ןשיינתהסיווג 
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)שבח"ים אינם מורשים(.שיון עבודה כחוק יהפועלים יהיו בעלי ר .12.7

 

שלם לקבלן כל חשבון לפי התאגיד יבגין כל עבודה חשבון מפורט.  לתאגידימציא  הקבלן .12.8
לא יותר  מי מטעמואו  התאגידימים ממועד אישור החשבון על ידי מהנדס  60שוטף + 

מחשבון אחד בכל חודש. 

 

ימים מהחודש העוקב. 10עבור חודש קודם יבוצעו עד  הגשת החשבון .12.9

 

לכל המחירים יתווסף מע"מ כדין, כנגד המצאת חשבונית על ידי הקבלן.  .12.10

 

 עבודה יומן וניהול דיווח .13
 

 פרט כל, שביצע העבודות פרטי את בו וירשום"( היומן: "להלן) עבודה יומן ינהל הקבלן .13.1
 מהנדס התאגיד או מי מטעמו אשר יםהפרט את וכן בתנאיה או העבודה במהלך חריג

. זה ביומן לרשום ממנו ידרוש

 

 תהווה, מהנדס התאגיד או מי מטעמו ידי על חתומים כשהם, לתאגיד היומנים מסירת .13.2
.  הקבלן ידי על שיוגשו כלשהם חשבונות לאישור תנאי

 

  התאגיד ידי על פיקוח .14
 

 הסכם לפי גיד או מי מטעמולמהנדס התא או לתאגיד שניתנה הפיקוח בזכות לראות אין .14.1
 העדר או הפיקוח. הקבלן ידי על שלביו בכל החוזה ביצוע אחר מעקב אמצעי אלא זה

 . החוזה תנאי למילוי התאגיד כלפי מהתחייבויותיו הקבלן את ישחרר לא מצידם פיקוח
 

 מהנדס התאגיד או מי מטעמו וסמכויות תפקיד .15

 

מהנדס התאגיד  של המוחלטת רצונם עותלשבי, לחוזה בהתאםות העבוד את יבצע קבלןה .15.1
 ובין בחוזה מפורטות שהן בין, הוראותיהם כל אחרי זה לצורך וימלא, או מי מטעמו

 . בחוזה מפורטות שאינן
 

 על ולהשגיח, חלקה או כולה, העבודה את לבדוק רשאי מהנדס התאגיד או מי מטעמו .15.2
, בו שמשתמשים ציודה איכות, בהם שמשתמשים החומרים טיב את לבדוק וכן ביצועה

, החוזה את כהלכה מבצע הקבלן אם לבדוק הוא רשאי כן. העבודה בביצוע הקבלן ידי על
. הוא הוראותיו ואת המנהל הוראות את

 

 לפי שונות הוראות, שהוא זמן בכל, לקבלן לתת רשאי מהנדס התאגיד או מי מטעמו .15.3
 וחומרים ציוד פסילת בדבר הוראות לרבות, העבודה לביצוע הנוגע בכל, דעתו שיקול

, לרבות שנפסלו וחומרים ציוד וסילוק החלפת בדבר הוראות, העבודה בביצוע מלשמש
 קיים אם בתקן עומדים שאינם חומרים או ציוד, שהוא זמן בכל, לפסול, למצות ומבלי

 הוראות פי על ינהג הקבלן. הבלעדי דעתו שיקול פי על וזאת פגומים שהינם או/ו תקן
 . חשבונו על יהיו וההוצאות או מי מטעמו מהנדס התאגיד

 

 בגין לתאגיד יוגשו אשר הקבלן חשבונות את ויאשר יבדוק מהנדס התאגיד או מי מטעמו .15.4
.  שבוצעה עבודה כל
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 ביצוע על מהנדס התאגיד או מי מטעמו או לתאגיד שניתנה הפיקוח בזכות לראות אין .15.5
 בכל החוזה ביצוע אחר מעקב מצעיא אלא, לאו אם ובין שימוש בה עשו אם בין, העבודה

 למילוי התאגיד כלפי מהתחייבויותיו הקבלן את ישחרר לא הפיקוח. הקבלן ידי על שלביו
.החוזה תנאי

 

 בכל להיכנס, ידו על מורשה כוח בא ולכל, מהנדס התאגיד או מי מטעמו יאפשר הקבלן .15.6
 וכן החוזה ביצועל כלשהי עבודה מבוצעת שבו אחר מקום ולכל העבודה ביצוע לאתרי עת

. החוזה לביצוע כלשהם וציוד מכונות, חומרים, מוצרים מובאים שממנו מקום לכל

 

 וציוד כלים, עובדים, מידע לרבות סיוע כל מהנדס התאגיד או מי מטעמול יגיש הקבלן .15.7
.  הקבלן חשבון על וזאת זה חוזה פי על העבודה על ופיקוח בדיקות לביצוע הנדרש

 

 עדיפות לקבוע החלטתו על, עת בכל, לקבלן להודיע רשאי מי מטעמומהנדס התאגיד או  .15.8
. כאמור העבודה בחלק או בעבודה כלשהו ביצוע שלב או, מהעבודה מסוים חלק לביצוע

 שקבע העדיפויות לסדר בהתאם העבודה את לבצע מתחייב והקבלן, שהיא סיבה מכל
 . המפקח

 

 ליתן כדי בה אין או מי מטעמו מהנדס התאגיד ידי על כאמור הוראה כי בזה מובהר .15.9
 לאי או בביצוע לעיכוב הצדק בידו לשמש כדי או העבודה לסיום לקבלן כלשהי ארכה
 . מהעבודה כלשהו חלק ביצוע

 
 

  הניהול צוות - הקבלן מטעם השגחה .16



 אשרו, אשר יוחלט על ידו הקבלן מטעם עבודה מנהל באתר יהיה העבודות ביצוע זמן בכל .16.1
 דומות עבודה בביצוע מוכח וניסיון גבוהה מקצועית רמה בעל, מטעמו כמפקח ישמש

 .זה חוזה נשוא לעבודה ובמהותן בהיקפן



סיון וסיווג ימנהל העבודה מטעם הקבלן יועסק על חשבונו של הקבלן ויהיה בעל נ .16.2
במסגרת עבודות נשוא מכרז זה, סיון יו/או בעל וותק ונ מוסמך חשמלאימינימלי של 

  שנים.  3במשך 
 

16.3. 

 

 למנהל בכתב מהנדס התאגיד או מי מטעמו ידי על שיינתנו הודעה או/ו הוראה כל .16.4
 למעט,  הקבלן את ויחייבו עצמו לקבלן ניתנו כאילו ייחשבו, מטעמו מי או העבודה
.כספית משמעות בעלי ושינויים תוספות הכוללות הוראות

 

 עובדים העסקת .17
 

 את, העבודה לביצוע הדרוש האדם כוח את הוא חשבונו על לספק מתחייב הקבלן .17.1
 . בכך הכרוך אחר דבר וכל הובלתם לצרכי התחבורה ואמצעי עליו ההשגחה



 בביצוע ניסיון בעלי יהיו זה להסכם בהתאם ותהעבוד בביצוע יעסקו אשר העובדים כל .17.2
 . נדרשים ככל, דין כל י"עפ הנדרשים הרישיונות כל ובעלי ותהעבוד

 

 לשם הדרוש במספר, ואחראים מקצועיים, ריםכשי עובדים להעסיק מתחייב הקבלן .17.3
, ברישום צורך יש שלביצועה בעבודה. בחוזה לכך הקבוע המועד תוך העבודות ביצוע
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, רישום בעל או שרשום מי רק להעסיק הקבלן חייב, דין כל לפי היתר או הסמכה, רישיון
 . כאמור, היתר או הסמכה

 

, התעסוקה שירות חוק להוראות תאםבה ורק אך עובדים הקבלן יקבל העבודות לביצוע .17.4
 בעלי שאינם עובדים להעסיק רשאי הקבלן יהיה לא מקרה ובשום, 1959 -ט"התשי

  . בישראל כחוק עבודה אישור בידיהם יש אם אלא, ישראלית אזרחות
 

.  מועסקים או/ו העובדים להעסקת בקשר דין כל הוראות אחר עת בכל למלא חייב הקבלן .17.5
, המעביד י"ע המשתלמים הסוציאליים התשלומים כל את, ובדיוע כל בעד ישלם הקבלן

 חייב בהם אחרים תשלומים וכן עובדיו משכר בניכויים חייב שמעביד התשלומים כל
 המייצג העובדים ארגון ידי על המקובלים בשיעורים סוציאלי וביטוח חוק פי על המעביד

. ענף באותו במדינה העובדים של ביותר הגדול המספר את



, המפקח רצון לשביעות חוק לפי המוטלת וחובה דרישה כל לקיים מתחייב הקבלן .17.6
 לעובדים שיוסדרו זה ובכלל העובדים ובטיחות נוחיות, רווחת על לשמור ושנועדה

 רצון ולשביעות נאותים אכילה ומקומות נוחיות סידורי העבודה בביצוע המועסקים
 לשימוש ניידים שירותים ודההעב באתר להעמיד הקבלן עלדרש, יככל שי. המפקח

.הפועלים למנוחת שתשמש גשם מפני מוגנת סככה וכן הפועלים

 

 יראו באתר הלן עובד ימצא ואם, ותעבודה יבאתר עובדים להלין רשאי יהיה לא הקבלן .17.7
 . זה חוזה של הפרה בכך

 

 מין עברייני של העסקה למניעת החוק בהוראות ובקיא מכיר הוא כי מצהיר הקבלן .17.8
 או/ו מטעמו יועסקו אשר העובדים כי מתחייב הקבלן. 2001 -א"תשס מסוימים תבמוסדו

 במסגרת, בחוק לאמור בהתאם יועסקו, העבודות בביצוע מטעמו משנה קבלן כל מטעם
.לעובדים בקשר בחוק כנדרש ישראל משטרת אישור להמצאת ובכפוף מגבלותיו

 

 -חוק עבודת נוער, התשס"א מצהיר כי קרא את הנספח לחוזה המכיל סעיפים מ הקבלן .17.9
, והוא מתחייב לנהוג בהתאם לחוק זה. כן מצהיר הקבלן כי הובהר לו כי הפרת 2000

על ידו כמוה כהפרת החוזה מצדו לכל דבר ועניין. לוסעיף מסעיפים א



עוד מצהיר הקבלן כי הוא עומד בתנאים הקבועים בחוק עובדים זרים )איסור העסקה  .17.10
 -, ובחוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991 -הוגנים(, התשנ"א  שלא כדין והבטחת תנאים

בחוזה זה, וכי כראיה חתם על תצהיר בנוסח  התאגיד, לצורך התקשרות עם 1987
המצורף למסמכי המכרז והמהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה.

 

הקבלן מתחייב כי לא יועסקו על ידיו לצורך ביצוע העבודות נשוא ההסכם עובדים זרים  .17.11
מומחי חוץ בין במישרין ובין בעקיפין בין אם על ידי הזוכה ובין באמצעות קבלן  למעט

כוח אדם, קבלן משנה או כל גורם אחר עימו התקשר הקבלן. הפרת סעיף זה תהווה אי 
עמידה בתנאי ההסכם ותהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות.

 
 

  עובדים הרחקת .18
 

 כל של העבודה מאתר הרחקתו בדבר פקחהמ או המנהל מטעם דרישה כל ימלא הקבלן .18.1
 קבלן ידי על המועסק אדם או/ו משנה קבלן לרבות העבודה באתר ידו על המועסק אדם

 המפקח או המנהל לדעת אם, מהם מי להעסקת בעבר התאגיד םהסכי אם אף, משנה
, כשורה שלא אדם אותו התנהג או/ו זה בהסכם הנדרשים בתנאים עומד אינו אדם אותו

 אדם. תפקידיו בביצוע רשלנות מעשה נוהג שהוא או, תפקידו למלא מוכשר נושאי או
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 בעקיפין ובין במישרין בין, להעסיקו הקבלן יחזור לא - כאמור דרישה לפי שהורחק
. העבודות בביצוע או העבודה באתר

 

 באופן, חלופי תפקיד בעל, העבודות ביצוע לצורך, לאלתר להעמיד הקבלן מתחייב, בנוסף .18.2
 על מראש יאושר החלופי התפקיד בעל. העבודות ביצוע בקצב דחייה /עיכוב כל ימנע אשר

.הבלעדי דעתו שיקול פי על המנהל ידי

 
 

 מעביד עובד יחסי העדר .19



הוא יפעל כקבלן עצמאי המעסיק עובדים  התאגידהקבלן מצהיר בזה כי בהתקשרותו עם  .19.1
שהיא במסגרת יחסי עובד לא ישתלבו בכל דרך  העבודותועובדיו שיועסקו בביצוע 

.התאגידומעסיק עם 



לקבלן בעד שירותיו נקבעה בהתחשב  התאגידשלם יהצדדים מצהירים בזה כי התמורה ש .19.2
בעובדה שהקבלן הינה גוף משפטי ועצמאי ועליו בלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית 

יגרמו למי  והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק או הפסד שיקרו או
זה.ביצוע התחייבויות הקבלן על פי הסכם -מעובדיו תוך כדי או עקב ביצוע או עקב אי

 

, בגין ההתקשרות עם הקבלן ו/או בגין סיומה, כל לתאגידעוד מוצהר ומוסכם כי לא יהיו  .19.3
עלויות נוספות, לרבות עלויות בגין תנאים סוציאליים המגיעים ל"עובד", מכל מין וסוג 

דים מסכימים בזה כי התמורה הקבועה בהסכם זה הינה העלות המלאה, שהוא. הצד
בכל הקשור להתקשרות עם הקבלן ו/או לסיום  לתאגידהכוללת והבלעדית שתהיה 

ההתקשרות.

 

היה ויפסק על ידי ערכאה שיפוטית ו/או על ידי רשות מוסמכת, בין על פי פנייה שתוגש  .19.4
נוצרו  התאגידחר, כי בין מי מעובדי הקבלן לבין על ידי הקבלן ובין על פי פניית כל גורם א

בגין כל הוצאה ו/או אבדן ו/או נזק שייגרם  התאגידישפה הקבלן את יחסי עובד ומעסיק, 
.לה

 

זמינות  .20

 

לצורך קיום קשר  טלפונים ניידיםקשר ו/או  יהקבלן מתחייב להחזיק על חשבונו מכשיר .20.1
. הקבלן ביןל התאגיד ביןשוטף ומתמיד 



שעות ביממה למקרי חירום לרבות טיפול בבעיות  24או נציגיו יהיו זמינים במשך  הקבלן .20.2
, יגיעו לטפל בבעיה בתוך שעה מרגע הקריאה ויטפלו בפתרון הבעיה באופן רצוף עד חשמל

.לתיקונה

 

עפ"י ) של העבודות במקרים דחופים ידימלדרוש מן הקבלן ביצוע  התאגיד יהיה רשאי .20.3
הבלעדי של  עה משעות היממה, על פי שיקול דעתובכל ש ,(התאגידודרישת הגדרת 
לצורך  לאתר העבודה, והקבלן ימלא אחר דרישה זו. הקבלן מתחייב להגיע התאגיד

ממועד הקריאה.  תוך שעה לכל היותר, במקרים דחופיםביצוע העבודה, 



. העבודות מהתאגידהקבלן מתחייב לטפל בכל פניות הציבור אשר תועברנה אליו  .20.4
רת זו תירשמנה ביומן העבודה ותאושרנה על ידי המפקח או נציג הרשות המזמינה. במסג



 28 חתימה + חותמת _______________

עבודות אלה תטופלנה על ידי הקבלן במסגרת ביצוע עבודות האחזקה על ידו. היה 
והקבלן נדרש לבצע עבודה שאינה במסגרת עבודות האחזקה תבוצע העבודה על ידו רק 

מהנדס ברשות המזמינה ועל ידי  לאחר קבלת אישור חתום על ידי מורשי החתימה
. התאגיד או מי מטעמו



ביצוע .21

 

בכל עבודה בנפרד.  התאגידתיקבע על ידי תקופת הביצוע של העבודות על פי הסכם זה,  .21.1
יהיה על הקבלן להשלים את הביצוע של כל , התאגידקבע בהתאם למועד שימודגש כי 

כשהן תקינות, שלמות את העבודות  התאגידנשוא המכרז, ולמסור לידי  העבודות
. זה הסכם להוראות בהתאם ותופועל

 

, ורצוף שוטף באופן וימשיך התאגידעל ידי  שייקבע במועד העבודה בביצוע יתחיל הקבלן .21.2
. לתנאיו ובהתאם החוזה תקופת כל במהלך

 

 רשאי, התאגיד בו נקב התאריך לאחר ימים 7 בתוך העבודה בביצוע הקבלן התחיל לא .21.3
 על פיצוי מהקבלן ולתבוע הקבלן שהפקיד הערבות את לחלט, החוזה את לבטל התאגיד

אחר ולחייב את לבצע את העבודה באמצעות קבלן  , לרבותכך בשל לתאגיד שיגרם נזק כל
בגין ההפרה.הקבלן בכל הוצאותיו ונזקיו 

 

גרמו עיכובים בביצוע העבודה ו/או בהשלמתה בגין נסיבות אשר לדעת המפקח לקבלן נ .21.4
תה שליטה עליהן, וכן לא יכול היה לצפותן מראש, יגיש הקבלן למפקח ייאין ולא ה

בקשה מפורטת ומנומקת, וזה, אם ימצא את הבקשה מוצדקת ובתנאים שימצא, רשאי 
, לפי והתאגידעל הארכת המועד לביצוע התחייבויות הקבלן;  התאגידלהמליץ בפני 

ים לביצוע התחייבויות הבלעדי, רשאי לשנות ו/או להאריך את המועד ושיקול דעת
.התאגידקבע יהקבלן, והכל בתנאים כפי ש

 

שינוי ו/או הארכה כאמור יהיו בכתב בלבד, וכל עוד אלה לא נרשמו ביומן העבודה ו/או  .21.5
בדרך אחרת אותה קבע המנהל, לא יהיה להם כל תוקף שהוא.

 

 אי או/ו בעובדים מחסור או/ו םבחומרי מחסור או/ו סגר או/ו" אינתיפאדהמובהר כי " .21.6
 אקלים תנאי או/ו השבתות או שביתות או/ו זרים פועלים של להעסקתם תרישיונו קבלת

 הארכת המצדיקות נסיבות יהוו לא, ל"מחו חומרים או/ו ציוד באספקת תלות או/ו
 . זה הסכם לפי מועדים

 

 םמוסכ פיצוי לתאגיד הקבלן ישלם, התאגיד שנקב במועד העבודה את הקבלן השלים לא .21.7
 על, העבודה בהשלמת איחור של יום כל בגין( חדשים שקלים יםיאלפ) ₪ 2,000 של בסך

, קזז מכל סכום אשר יגיע לקבלן ממנול התאגיד יהא רשאימוסכם כי . המפקח קביעת פי
  .  ת סכום הפיצוי המוסכם לפי חישוביוא

 

 ומשקף ראויו סביר הוא לעיל הנקוב המוסכמים הפיצויים שיעור כי מסכימים הצדדים .21.8
 לצפותם שניתן כפי, העבודה שלבי בביצוע האיחור עקב לתאגיד שיגרמו הנזקים את

 . זה הסכם של עריכתו במועד
 

 את להפסיק הזכות שמורה לתאגיד, זה בהסכם אחר מקום בכל האמור למרות .21.9
 ומבלי שהיא סיבה מכלימים,  7במתן הודעה מוקדמת בת , זה הסכם נשוא ההתקשרות

 לבצע רשאי התאגיד היהי, כאמור הופסקה. ההתקשרות הפסקת את לנמק העלי שיהא
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 ודעת שיקול ולפי לנכון מצאיש כפי, שלישי צד כל באמצעות או/ו ובעצמ העבודה את
. כך בשל תביעה או/ו טענה כל לקבלן שתהא מבלי, והמוחלט הבלעדי

 

 על נוספים תרופה או סעד לכל התאגיד של ומזכות גורע איננו זה בסעיף האמור דבר שום .21.10
. כאמור העבודה ביצוע אי בגין דין כל פי על או/ו החוזה פי

 

הבלעדי, להאריך או לדחות את תקופת  ורשאי, לפי שיקול דעת התאגידעוד, יצוין כי  .21.11
 במקרה זה. והביצוע ולא תהא לקבלן כל תביעה ו / או טענה מכל סוג שהוא כלפי

 

  וחומרים מתקנים, ציוד אספקת .22
 

 האחרים והדברים, החומרים המתקנים, הציוד כל את הוא חשבונו על יספק הקבלן .22.1
 . הדרוש בקצב העבודה של היעיל לביצועה הדרושים

 

 העבודה של היעיל לביצועה הדרושים והמתקנים הציוד כל ברשותו כי מצהיר הקבלן .22.2
 לאחר אלא העבודה בביצוע כלשהו מתקן או בציוד ישתמש לא הקבלן. הדרוש בקצב
 בדיקתו על, מסוים לעניין או בכלל, מפורשות המפקח ויתר אם זולת, המפקח של רואישו

 . המתקן או הציוד של ואישורו
 

 הנוגע בכל, דעתו שיקול לפי שונות הוראות, שהוא זמן בכל, לקבלן לתת רשאי המפקח .22.3
, העבודה בביצוע מלשמש וחומרים ציוד פסילת בדבר הוראות לרבות, העבודה לביצוע

 המפקח הוראות פי על ינהג הקבלן. שנפסלו וחומרים ציוד וסילוק החלפת בדבר הוראות
. חשבונו על יהיו וההוצאות

 

 חומרים של לטיבם המפקח ידי על כלשהו אישור מתן זה סעיף מהוראות להסיק אין .22.4
 רשאי והמפקח, שימוש בהן עשה שלא ובין בסמכויותיו שימוש שעשה בין, כלשהם וציוד

 שהינם או/ו תקן קיים אם בתקן עומדים שאינם שהוא זמן בכל חומרים או ציוד לפסול
 . הבלעדי דעתו שיקול פי על וזאת פגומים

 

ן החומרים ו/או הציוד הנדרשים לביצוע מ חלקים לספק הזכות לתאגיד כי מובהר .22.5
 ציוד יסופק אם. הבלעדי ודעת שיקול לפי, עצמי באופן אחרים ממקורות העבודות

. המנהל י"ע שייקבע כפי, בלבד העבודה בגין תמורהה תשולם, כאמור

 

 שינויים .23
 

, לאיכותה, לאופייה הנוגע ביחס שינוי על, עת בכל, לקבלן להורות רשאי יהיה המנהל .23.1
"(, שינויים פקודת: "להלן) ממנה חלק כל או/ו העבודה של לכמותה או גודלה, סוגה

.   כאמור המנהל של הוראה כל אחר יקיים והקבלן



 הנקובים המחיריםידה ולא נקבעו בהצעת הקבלן מחיר, יקבע ערכו של השינוי עפ"י במ .23.2
האחרון שפורסם לפי המועד שנקבע להגשת ובהעדר סעיף מתאים עפ"י  מחירון דקל ב

. הקבלן מצהיר בזה כי החלטת המנהל בנדון כמפורט לעיל התאגיד או מי מטעמוהחלטת 
או תביעה מכל סוג שהוא כלפי \לו כל טענה ובסעיף זה תהיה סופי ומוחלטת ולא תהיה 

או מי מטעמו בעניין זה.\המזמינה ו

 

 הקבלן אמור היה בהן אשר ההוצאות ינוכו השינוי של ערכו חישוב בעת, מקרה בכל .23.3
 .השינוי לולא לשאת
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 ספק למניעת. השינויים פקודת מתן מיום יום 30 תוך השינויים ערך את יקבע המפקח .23.4
 קביעת אי מחמת זה סעיף לפי כלשהו שינוי של ביצועו לעכב רשאי לןהקב אין כי מובהר

. השינוי של ערכו

 

מובהר כי פקודת שינויים, כשלעצמה, אין בה כדי להאריך איזה מהמועדים לקיום  .23.5
התחייבויותיו של הקבלן לפי הסכם זה. היה הקבלן בדעה כי יש להאריך את המועדים 

הגיש בקשה מנומקת למפקח וזה, אם ימצא את נוכח פקודת שינויים, יהיה עליו ל
הבקשה כמוצדקת, יאריך את פרק הזמן לביצוע העבודות בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי 

ובהתחשב באופי השינוי המבוקש. 



  מלאכה פסולה .24

  

המפקח רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי מהלך העבודה על סילוק כל חומרים  .24.1
רה שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים למטרתם, ועל שהם מאתר העבודה, בכל מק

סילוקו, הריסתו והקמתו או עשייתו מחדש של חלק כלשהו מהעבודה שהוקם או נעשה 
על ידי שימוש בחומרים בלתי מתאימים או במלאכה בלתי מתאימה או בניגוד לחוזה לפי 

 שיקול דעתו המקצועי של המפקח. 
 

רשאי לבצען על חשבון  התאגידהא יימים,  7תוך  לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח .24.2
 הקבלן והקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראות.

 
 

 הגנה על חלקי העבודה  .25

 

הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים והמוצרים  .25.1
.להםגרם בתהליכי העבודה ועל אתר העבודה וחלקי העבודה מפני נזק העלול להי



כל נזק אשר נגרם לחומרים, למוצרים, לאתר העבודה או לחלקי העבודה, בין שנקט  .25.2
הקבלן באמצעי הגנה נאותים ובין שלא, יתוקן ע"י הקבלן מיד, על חשבונו, לשביעות 

רצונו של המפקח.  

 
 

  מחירים תכולת .26
 

 וההתחייבויות הפעולות דההעבו כל ביצוע עבור המלא התשלום את תככולל התמורה את יראו מקרה בכל
 : להלן האמור כל את היתר ובין, לחוזה בהתאם לבצע הקבלן שעל

 

 לוואי עבודה, מכניים מוצרים זה ובכלל, הפחת לרבות, והחומרים הציוד, העבודה כל .26.1
 . החוזה מסמכי י"עפ העבודה לביצוע הדרושים, עזר וחומרי

 

, חשמל חברת, אחרים קבלנים כוללבמידה ויידרש לכך הקבלן,  ,הגורמים כל עם תיאום .26.2
'. וכו

 

 . הפרעות למניעת זהירות אמצעי .26.3
 

 האחר והציוד המוצרים, התאגיד ידי על או הקבלן ידי על שסופקו החומרים כל הובלת .26.4
 . וממנו לאתר עובדים הסעת וכן ופריקתם העמסתם זה ובכלל, החזרתם, העבודה לאתר
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 והגנה אחזקתם, שנסתיימו עבודה חלקי על שמירה וכן, ושמירתם וציוד חומרים אחסנת .26.5
 . למסירתם עד עליהם

 

. החוזה מסמכי לפי העבודה כל לביצוע הנדרשות, שהוא וסוג מין מכל, ההוצאות כל .26.6

 

 . ממנו ועודפים פסולת וסילוק, העבודה אתר ניקוי .26.7
 

, בלו, מכס, קניה מס, סוציאליות והטבות ביטוח לקרנות מסים, למיניהם הביטוח דמי .26.8
. שהוא וסוג מין מכל והיטלים אגרות, יםמס

 

 .העסקת עובדים .26.9
 

. זה חוזה במסגרת התחייבויותיו מילוי עם בקשר הקבלן של והנזקים ההוצאות כל .26.10

 

 ותיקונים בדק עם בקשר החוזה לפי שייגרמו שהוא וסוג מין מכל והנזקים ההוצאות כל .26.11
 . בתקופתו

 

 . קבלן רווחי .26.12
 

 כל על, ממנו חלק המהווים המסמכים או החוזה אימתנ המתחייבות ההוצאות יתר כל .26.13
 כל זה ובכלל, העקיפות והן הישירות הן, מהם הנובעים או, עמם הקשורות או, פרטיהם
 כולן האמורות שההוצאות בין, והערבויות המימון הוצאות לרבות, הקבלן של התקורה

. בעתיד להם שתיוודענה ובין לצדדים עתה ידועות

 

 ומין סוג מכל, הצמדה הפרשי יתווספו לא התמורה לסכום כי הרמוב ספק הסר למען .26.14
.שהוא



עוד מובהר במפורש כי כל מס, היטל או תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר  .26.15
 התאגידיחולו בעתיד על ביצוע העבודות עפ"י חוזה זה, יחולו על הקבלן וישולמו על ידו. 

ליה לנכות לפי כל דין, ובכלל זאת מיסים, כה מהסכומים המגיעים לקבלן כל סכום שעני
היטלים ותשלומי חובה, והעברתם לזכאי תהווה תשלום לקבלן.

 
 

  החוזה לקיום ערבות .27
 

 במועד לתאגיד הזוכה הקבלן ימציא, זה חוזה פי על התחייבויותיו מילוי להבטחת .27.1
אלפים )במילים: עשרת ₪  10,000 בגובה מותנית בלתי בנקאית ערבות, זה חוזה חתימת

 ערבות" או" הערבות": זה בסעיף להלן) להסכם (2ג) מסמך בנוסח, שקלים חדשים(
"(. הביצוע

 

חודש אפריל  מדד יהיה הבסיס מדד כאשר ,לצרכן המחירים למדד צמודה תהיה הערבות .27.2
החל ממועד החתימה על חוזה זה ועד  יהיה ותוקפה זה להסכם (2ג) מסמך בנוסח 2012

 התאגיד דרישת לפי, לעת מעת, תוארך הערבות סיום ההסכם. חודשים ממועד 12לתום 
. זה הסכם י"עפ הקבלן של התחייבויותיו מלוא להשלמת ועד

 

עד  הערבות של תוקפה את הקבלן יאריך לקבלן על הארכת ההסכם, התאגידהודיעה  .27.3
   .חודשים ממועד סיום תקופת הארכה 12לתום 
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.  החוזה הוראות כל של דויקמ ולמילוי לקיום כבטחון תשמשנה תוהערב .27.4

 

 הסכם להוראות בהתאם תוקפה את האריך לא או/ו הערבות סכום את הקבלן עדכן לא .27.5
 . הערבות לחילוט עילה, כשלעצמו, הדבר יהווה, זה הסכם להוראות בהתאם זה

 

 ההוצאות כל של ולכיסוי להבטחה הערבות תשמש לעיל האמור בכלליות לפגוע מבלי .27.6
 או לשלם או להוציא עלול שהתאגיד לקבלן ובעקיפין במישרין הקשורים והתשלומים

 במהלך שיפוצים, השלמות, התיקונים ההוצאות כל, זה חוזה עם בקשר בהם להתחייב
 עקב ומטעמ למי או לתאגיד להיגרם העלול והפסד נזק וכל, בהן עמודי שהתאגיד העבודה

. ל"הנ הפעולות ביצוע

 

 בפעם, מקצתו או כולו, הערבות סכום את לגבות רשאי התאגיד אהי כאמור מקרה בכל .27.7
 והתשלומים  ההוצאות, ההפסדים, הנזקים לגבי מתוכו ולהיפרע, פעמים במספר או אחת

 . כאמור
 

 בידי תהיה עת שבכל באופן, חדשה בנקאית ערבות, לאלתר, הקבלן ימציא, ערבות חולטה .27.8
. זה בסעיף הנקוב הסכום במלוא ערבות התאגיד



  משנה וקבלני החוזה הסבת .28
 

 אין וכן, ממנו חלק כל או, החוזה ביצוע את לאחר למסור או להסב רשאי אינו הקבלן .28.1
 מראש, התאגיד בהסכמת אלא, החוזה לפי זכות כל לאחר למסור או להעביר רשאי הוא

 ששכרם ובין העבודה זמן לפי משתלם ששכרם בין, עובדים העסקת אולם. ובכתב
 או העבודה של ביצועה מסירת משום, כשלעצמה, בה יןא, העבודה שיעור לפי משתלם

. לאחר ממנה חלק



 בהסכמת אלא משנה לקבלן מקצתה או כולה, העבודה את למסור אין כי בזה מובהר .28.2
 לתחום הן, להעסיק הקבלן בכוונת אותו המשנה קבלן להפעלת ובכתב מראש התאגיד
.המשנה קבלן של לזהותו והן העבודה

 

 יוצע אשר משנה קבלן להעסקת, המוחלט ודעת שיקול פי על, סרבל רשאי האי התאגיד .28.3
, היכולת בעל משנה קבלן ורק אך הקבלן יציע מקרה בכל כי מובהר ואולם, הקבלן ידי על

.  עצמו ממנו שנדרש כשם העבודות לביצוע המתאימים והרישיונות הניסיון

 

 מטילה האמורה כמהההס אין, זה בסעיף לעיל לאמור בהתאםו הסכמת את התאגיד ןנת .28.4
 לפי והתחייבויותיו מאחריותו הקבלן את פוטרת היא ואין התאגיד על כלשהי חבות

 מבצעי של מחדל או מעשה לכל מלאה באחריות ישאי והקבלן דין כל ולפי החוזה
. הקבלן י"ע נגרמו או/ו נעשו כאילו יהיה אלו של ודינם, ועובדיהם שלוחיהם, העבודה

 

 להעסיק בכוונתו יהיה אשר משנה קבלן כל פרטי והמפקח הלהמנ בפני יציג הקבלן .28.5
 קבלן אותו של העסקתו את לפסול רשאים יהיו המפקח או/ו המנהל. העבודות בביצוע

 מיתר לגרוע כדי זה ק"בס באמור אין. המוחלט דעתם שיקול פי על, שהיא סיבה מכל
  . זה חוזה הוראות
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  העבודה באתר וזהירות בטיחות אמצעי .29
  

 הנדרשים הזהירות אמצעי בכל, חשבונו על, ולהחזיק לספק, להתקין מתחייב הקבלן .29.1
 המנהל ידי על שיידרש מקום ובכל ובסביבתו העבודות באתר אדם וחיי רכוש להבטחת

. כלשהי מוסמכת רשות מצד הוראה פי על או דין פי על דרוש שיהיה או, המפקח או

 

 כלולות זה בסעיף המפורטות החובות מילוי בגין המתחייבות ההוצאות, ספק הסר למען .29.2
. אלו הוצאות בגין נפרדת תמורה כל תינתן ולא, הקבלן הצעת במחירי

 

 התחייבויותיו בביצוע לפעול ומתחייב מצהיר הקבלן, החוזה הוראות בשאר לפגוע מבלי .29.3
, אחר וגוף אדם וכל עובדיו של ושלומם רווחתם לשמירת, בטיחותי באופן זה הסכם נשוא

 על הפיקוח ארגון חוק פי על לרבות בעבודה הבטיחות חוקי לרבות, דין לכל התאםב
 נוסח) בעבודה הבטיחות ופקודת"( הפיקוח ארגון חוק" :להלן) 1954 - ד"התשי, העבודה

 להנחיות בהתאם, פיהם על והתקנות"( הבטיחות' פק: "להלן) 1970 - ל"התש(, חדש
, ידו על החתום הבטיחות לתצהיר תאםבה, העבודה במשרד הראשי העבודה המפקח
 ובהתאם, המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק המהווים,  כללי - בטיחות לנספח בהתאם
 בביצוע הקבלן יתחיל בטרם ושיינתנ כפי, בעבודה בטיחות על הממונה והנחיות לתדרוך

 . לעת ומעת זה חוזה נשוא והתחייבויותי
 

 כלשהי עבודה מלבצע להימנע ומתחייב ירמצה הקבלן החוזה הוראות בשאר לפגוע מבלי .29.4
 ביצע, הבטיחות על הממונה אצל בטיחות תדריך יעבור בטרם זה חוזה נשוא מהעבודות

 י"ע נקבעה אשר הוראה המהווה, כזו וישנה במידה, הבטיחות על הממונה של הוראה כל
, המכרז במסגרת העבודות ביצוע התחלת לפני לבצע שיש כהוראה הבטיחות על הממונה

 דנן המכרז ממסמכי כחלק ב"המצ ההצהרה כדוגמת בטיחות הצהרת על בפניו חתם
 ביצועה אשר הוראה נתן הבטיחות על והממונה במידה. ולמנהל לממונה אותה והגיש
, העבודות בביצוע להתחיל הקבלן יכול העבודות ביצוע להתחלת לאישורו תנאי מהווה

 על הממונה הוראות את שליםשה לאחר רק, ההסכם הוראות בשאר לפגוע מבלי
.הממונה של המלאה רצונו לשביעות הבטיחות



, זה להסכם המצורף הבטיחות נספח את קרא כי הקבלן מצהיר, מהאמור לגרוע מבלי .29.5
.בשוליה ההצהרה על חתם כי וכן, בה האמור לכל מתחייב והוא,  (4ג) מסמךכ

 
 

  אנשים של וזכויותיהם הציבור בנוחות פגיעה .30
 

 יפריע ולא, הציבור בנוחות לצורך שלא יפגע לא העבודה ביצוע כדי שתוך חייבמת הקבלן .30.1
 או ב"וכיו שביל, דרך, בכביש אדם כל של וההחזקה המעבר, השימוש בזכות לצורך שלא

 הדרושים האמצעים בכל ינקוט והוא, כלשהו ציבורי ברכוש וההחזקה השימוש בזכות
 . לעיל האמור את להבטיח כדי

 

 בהוצאות יישא בלבד הקבלן, לצורך שלא ובין לצורך בין, כלשהי הפרעה ונגרמה היה .30.2
 . פיצויים תשלום לרבות, ההפרעה תיקון

 

  נזקים תיקון .31
 

 בין, לרבות לצד ג' העבודה ביצוע כדי תוך שייגרם קלקול או נזק שכל אחראי הקבלן .31.1
, העבודה לביצוע מראש וצפוי הכרחי מעשה שהיו ובין באקראי נגרמו הקלקול או שהנזק
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 או אדם כל ושל המפקח של רצונו ולשביעות ביותר היעיל באופן הוא חשבונו על יתוקן
 . כאמור בתשתיות הטיפול על לפקח המוסמכים רשות

 

 לרכוש או לגוף נזק .32

 

, שהוא סוג מכל אבדן או נזק לכל בלעדית אחראי הקבלן יהיה דין בכל לאמור בנוסף .32.1
 תיקון עבודות ביצוע כדי תוך שייגרמו או עמן בקשר וא העבודות ביצוע כדי תוך שייגרמו

 בכל ינקוט והוא, כלשהו אדם של לרכושו או לגופו, והאחריות הבדק בתקופת ובדק
.  למניעתם האמצעים



 או נזק דמי כל לשלם מתחייב הקבלןמבלי לגרוע מן האמור לעיל לעניין אחריות הקבלן,  .32.2
 כתוצאה הקבלן של בשירותו הנמצא אחר אדם לכל או לעובד דין פי על המגיעים פיצוי

 נזק לרבות, הבדק תיקוני ביצוע או העבודה ביצוע כדי תוך כלשהם נזק או מתאונה
 משנה קבלני, מוצרים או חומרים, שירותים המספק לאדם, התאגיד לעובד שנגרם

. המשנה קבלני של והן הקבלן של הן עצמאיים ועובדים ספקים, ועובדיהם

 

 בבית לתביעה נושא יהיו אשר הסכומים בגובה לקבלן תשלומים לעכב רשאי האי התאגיד .32.3
 ייושבו אשר עד, כאמור אבדן או נזק בגין התאגיד או/ו הקבלן כנגד בבוררות או/ו משפט

 בנקאית ערבות שתופקד עד או/ו התאגיד רצון לשביעות ומוחלט סופי באופן אלה תביעות
 האירוע כי הקבלן של הביטוח מחברת בכתב רתצהי קבלת עד או/ו הנתבע הסכום בגובה

 . ידה על מכוסה
 

 אחראי להם אבדן או נזק בגין לשלם חויביש סכום כל על התאגיד את ישפה הקבלן .32.4
 כלשהו סכום לשלם מהתאגיד נדרש. לתאגיד שיגרמו כלליות הוצאות כולל   הקבלן
 פי על פעולות תבמסגר מטעמו מי של או/ו הקבלן של מחדל או/ו מעשה עקב דין בפסק

 ההוצאות בגין לרבות, םששיל סכום כל על הקבלן ואות ישפה, אליו בקשר או החוזה
 של בשיעור תקורה הוצאות בתוספת, האמורה לדרישה בקשר בהן שאייש המשפטיות

 נשוא יהיו אשר הסכומים בגובה לקבלן תשלומים לעכב רשאי האי התאגיד. 20%
 סופי באופן אלו תביעות תיושבנה אשר עד, כאמור בדןא או נזק בגין הקבלן כנגד לתביעה
 . התאגיד רצון לשביעות ומוחלט

 

 או/ו הקבלן של מקצועית שגיאה עקב ול שיגרם נזק כל בגין התאגיד את ישפה הקבלן .32.5
. לקויים אביזרים או בחומרים שימוש עקב או/ו המקצועית חובתו במילוי הזנחה

 יותר מאוחר בתאריך שתתגלה רשלנות של קרהמ כל לגבי גם תחול הקבלן של אחריותו
 . שלו המשנה מקבלני מי י"ע שבוצעו או
 

 על, לטפל חייב יהא והקבלן ואלי שתגיע לתשלום דרישה כל על לקבלן ודיעי התאגיד .32.6
 כדי לעיל באמור אין. בעניין המשפטי בטיפול זה ובכלל בדרישה הקשור בכל, חשבונו

 והכל כאמור דרישה או תביעה כנגד כוחה באי עותבאמצ להתגונן התאגיד בזכות לפגוע
 . הצדדים של הביטוח חברות של ולתנאים לדרישות בכפוף

 
 

 הקבלן ידי על ביטוח .33



מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי חוזה זה או לפי כל דין, מתחייב הקבלן לבטח על  .33.1
וונטית , ביחד ולחוד, ולקיים במשך כל עת רלהתאגידחשבונו הוא, לטובתו ולטובת 

( 3במסמך ג)ה זה, את הביטוחים המנויים לחוזה זה ועד לגמר ההתקשרות, נשוא החוז
.חברת ביטוח מוכרת ומורשת בישראל אצללהסכם זה, 
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פוליסה לביטוח חבות חוקית כלפי הציבור    

 

הפוליסה תבטח את החבות החוקית של הקבלן כלפי צד שלישי על פי כל דין בגין נזק  .33.2
$ לאירוע כלשהו ולכל  1,000,000 -בגבול אחריות שלא יפחת מ  כוש,לגוף ו/או לר

האירועים המצטברים בתקופת הביטוח.

 

מכשירי  בהלה, שיטפון, התפוצצות, אש, הפוליסה לא תכלול חריגים והגבלות בקשר עם: .33.3
שביתה והשבתה, שימוש  הרעלת מזון ו/או משקה, זיהום תאונתי, פריקה וטעינה, הרמה,

תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי וסעיף הקובע כי למען מניעת  בכלי נשק,
ספקות אנשים שאינם עובדיו הישירים של המבוטח ואשר עבורם אין המבוטח חייב 
לשלם דמי ביטוח לאומי בהתאם לחוק ו/או לתקנות של המוסד לביטוח לאומי, ייחשבו 

 כצד ג' לגבי הפוליסה.
 

  םפוליסה לביטוח חבות מעבידי  
 

הפוליסה תכסה את החבות החוקית של הקבלן כלפי עובדיו מפני תביעות על פי פקודת  .33.4
 , בגין כל היזק גופני,1980וחוק מוצרים פגומים תש"ם  1968הנזיקין )נוסח חדש( תשכ"ח 

נפשי או שכלי או מות כתוצאה מתאונה או מחלה שאירעו תוך כדי או עקב עבודתם עם 
לתובע ,לאירוע ולתקופה. 5,000,000$  -גבול אחריות של 

 

קבלני  העסקת נוער, הביטוח לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, .33.5
שימוש בחומרי הדברה, שימוש בכלי נשק וכן הגבלה בדבר שעות  משנה ועובדיהם,

 עבודה.
 

 פוליסה לביטוח אחריות מקצועית   
 

נזקי גוף ורכוש בשל הפרת חובה  הפוליסה תכסה את החבות החוקית של הקבלן בגין .33.6
ו/או  מקצועית שנעשתה בתום לב ואשר מקורה  ממעשה ו/או מחדל ,טעות ו/או השמטה

לתובע  1,000,000$  -רשלנות של המבוטח מביצוע חוזה זה גבול אחריות שלא יפחת מ 
לאירוע ולתקופה.

 

כוב, אובדן את ההרחבות הבאות: אובדן השימוש או העי בן השאר, הפוליסה תכלול, .33.7
הוצאת דיבה או הוצאת שם רע,  השמצה, אי יושר עובדים, מעילה באימון, מסמכים,

תקופה  שה חדשים לפחות,יש תקופת גילוי מאורכת של הגנה בהליכים פליליים,
רטרואקטיבית החופפת את תקופת וההתקשרות. 

 

 הפוליסה תחודש מידי שנה כל עוד קיימת אחריות הקבלן על פי דין. .33.8
 

בה תבוצענה  יקיים הקבלן בתקופה ,סף על האמורי לגרוע מכלליות כל האמור ובנומבל .33.9
, גם ביטוח עבודות קבלניות במלוא ערכן של העבודות, הציוד, עבודות קבלניות בשטח

החומרים הדרושים לצורך העבודה הכולל גם כיסוי נזקים לרכוש סמוך ופינוי הריסות 
 -ו   32.1בסעיפים  המצויניםם בגבולות אחריות וכן ביטוח צד ג' וביטוח חבות מעבידי

לעיל. 32.2

 

, טרם תחילת ביצוע העבודות, אישור על קיום הביטוחים הנ"ל לתאגידהקבלן ימציא  .33.10
( ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו, כשהוא 3בנוסח המצורף לנספח זה לחוזה כמסמך ג' )

  חתום ע"י חברת הביטוח.
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  :ים הבאיםבפוליסות הנ"ל יכללו התנא   
 

, והמבטחים התאגידהביטוחים יהיו קודמים לכל ביטוח אחר אשר נערך ע"י  .א
.התאגידמוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי 

 

ו/או  התאגיד)תחלוף( בתביעה של המבטח כלפי  תבוטל זכות השיבוב  .ב
כאמור לא חל לטובת אדם  רשהוויתוובלבד  ועובדיה ו/או הבאים מטעמ

גרם לנזק בזדון.ש



בפוליסה לביטוח "עבודות קבלניות". ףנוס כמבוטח לייכל התאגיד .ג



 התאגידהפוליסות לביטוח צד שלישי ואחריות מקצועית יורחבו לשפות את  .ד
בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת עליה למעשי ו/או מחדלי הקבלן 

חד והבאים מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יראו כל א
חשב יידי המבטח פוליסה נפרדת ולפי זה מהמבוטחים כאילו הוצאה לו על 

 בבחינת מבוטח לכל צד ועניין. התאגיד
 

ין קרות היה ונטען לעני התאגידביטוח חבות מעבידים הורחב לשפות את  .ה
 בחבות מעביד כלפי מי מעובדי הקבלן. א נושאותאונת עבודה כי ה

 

פי הקבלן, מנהליו, עובדיו והבאים יחשב כרכוש צד ג' כל התאגידרכוש  .ו
 מטעמו.

 

הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפות  .ז
 העצמית במקרה של נזק.

 

יום מיום  60הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו או יצומצמו אלא לאחר שחלפו  .ח
הודעה בדאר רשום מהמבטחים על הצמצום ו/או הביטול  לתאגידשנמסרה 

 כאמור.
 

חתום ע"י  יום ממועד חתימת חוזה זה, אישור ביטוח, 14תוך  לתאגיד מציאהקבלן י .33.11
 (.   3לחוזה )מסמך ג' המבטח, בנוסח שבנספח 

 

מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת אישור עריכת הביטוח ו/או בבדיקתו ו/או באי  .33.12
י בדיקתו כדי להוות אישור בדבר התאמתו לנדרש ו/או בכדי לגרוע מאחריות הקבלן על פ

ו/או על הבאים  התאגידהסכם זה ו/או על פי כל דין בכדי להטיל אחריות כלשהי על 
 מטעמה. 

 

אין בסעיף זה כדי לשחרר את הקבלן מאחריות כלשהי בגין נזק כלשהו המכוסה או  .33.13
 שאינו מכוסה בפוליסת הביטוח.

 

ל ו/או גופים עירוניים ו/או המנהל ו/או הבאים מטעמם מכ התאגידהקבלן פוטר את  .33.14
אחריות לנזק כלשהו העלול להיגרם לרכוש כלשהו של הקבלן ו/או של הבאים מטעמו 
המשמש במסגרת ביצוע החוזה, ובלבד שהפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק 

 בזדון.
 

רשאי לבצע והקבלן  ,הנם דרישות מינימום בלבדהביטוחים הנזכרים בנספח הביטוח  .33.15
 מנת לכסות אל מלוא אחריותו.  ביטוחים נוספים כראות עיניו על
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 הביטוח יהא בתוקף במהלך כל תקופת ההסכם. .33.16
 

אין בעשיית הביטוח כדי לגרוע מהתחייבויותיה /או אחריותה של הקבלן על פי הסכם זה  .33.17
 והקבלן מתחייב לבטח את עצמו ואת עובדיו בכל הביטוחים המתחייבים על פי הדין.

 

בגין כל נזק שיגרם בקשר עם  התאגידה את מוסכם בין הצדדים כי הקבלן יפצה וישפ .33.18
 קיום ביטוח בתוקף מהווה הפרה יסודית של הסכם זה. -השירותים נשואי הסכם זה. אי

 

עליהם והבעלות עבודה מסמכי .34



. מבלי התאגידשל  והינם רכושמכל סוג שהוא מוצהר ומוסכם בזה כי כל מסמכי העבודה  .34.1
במפורש כי כל הזכויות מכל מין וסוג שהוא  לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוסכם בזאת

במסמכי העבודה, לרבות זכויות היוצרים, זכויות רוחניות, זכויות מוסריות וכל זכות 
אחרת במסמכי העבודה, ובכל חלק מהם, וכן בכל מסמך אחר בקשר עם העבודות, 

בלבד.  לתאגידתהיינה מוקנות 



זכות העכבון, מודגש כי לקבלן ו/או מבלי לגרוע מהוראות אחרות בהסכם זה בקשר עם  .34.2
כל מי מטעמו לא תהיה כל זכות עכבון בקשר עם מסמכי העבודה ו/או בכל חלק מהם. 
הקבלן מתחייב כי כל מתכנן / יועץ / קבלן / יצרן / ספק או אדם אחר איתו יתקשר בקשר 

ל חלק עם הפרויקט יתחייב בכתב כי לא יטען לזכות עכבון ביחס למסמכי העבודה ו/או כ
מהם ו/או כלפי המקרקעין או כלפי כל פרט אחר בקשר עם הפרויקט.   

 

  כסדרן העבודות ביצוע אי .35
 

(, חוזה הפרת בשל תרופות) החוזים חוק הוראות יחולו זה הסכם של הוראותיו הפרת על .35.1
. 1970 – א"תשל



 לאחר אף וזאת, שנקבעו בתדירות או/ו באופן העבודות את יבצע לא הקבלן אם, בנוסף .35.2
 מוסכם פיצוי לתאגיד הקבלן ישלם, כנדרש העבודות את לבצע התאגיד מן הודעה קבלת

 או/ו כנדרש העבודות בביצוע איחור של יום כל בגין( ח"ש יםיאלפ) ח"ש 2,000 של בסך
.  המפקח קביעת פי על, בהשלמתם



 בגין שמרא לצפותו שניתן הפיצוי הוא המוסכמים הפיצויים שיעור כי מסכימים הצדדים .35.3
 .  העניין בנסיבות סביר והינו כראוי העבודה ביצוע אי
 

ו/או כל סכום אחר שנקבע  האמורים הפיצויים סכום את לנכות רשאי האי התאגיד .35.4
 לפי, החוזה לפי, שהוא זמן בכל, לקבלן שיגיע סכום מכל בהסכם זה ובמסמכי המכרז, 

 הפיצויים תשלום. אחרת דרך בכל מהקבלן לגבותו רשאי האי וכן, דין לפי או אחר חוזה
 את להשלים מהתחייבותו הקבלן שחרור משום כשלעצמו בו אין ניכויים ביצוע או

 . דין כל ולפי החוזה לפי אחרת התחייבות מכל או העבודה
 

 ובכללעיל  האמור על נוסף, התאגיד רשאי, כמוסכם העבודות ביצוע אי של במקרה .35.5
 בתקופה המפקח ידי על שאושרו חשבונות םתשלו לדחות או לעכב, בחוזה אחרת הוראה

 . ריבית יישא ולא צמוד יהיה לא החשבון סכום. כנדרש העבודות בוצעו לא בה
 

 פי על תרופה או סעד לכל התאגיד של ומזכות גורע איננו זה בסעיף האמור דבר שום .35.6
. כאמור העבודה ביצוע אי בגין דין כל פי על או/ו החוזה
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סודיות .36



 כל לידיעת להביא או למסור, להודיע, להעביר ולא בסוד לשמור יבמתחי הקבלן    .36.1
 עניין לכל והמתייחסת, העבודות ביצוע כדי תוך או/ו בקשר אליו שהגיעה ידיעה כל, אדם

 כי לוודא הקבלן מתחייב כן. ומטעמ בפועלים או/ו ובעובדי או/ו בתאגיד הקשור ונושא
.מטעמו פועלה כל או/ו עובדיו ידי על גם תקוים זו הוראה

 

  קיזוז .37
 

 בין, חוב או סכום כל זה חוזה פי על לקבלן המגיע סכום כל כנגד לקזז רשאי התאגיד .37.1
 אחר חוזה כל פי על או זה חוזה פי על מהקבלן מהם למי המגיע, קצוב שאינו ובין קצוב

(. אחרים ותשלומים נזק דמי, פיצויים, הוצאות החזר לרבות) דין כל פי על או שביניהם
 דרך בכל כאמור סכום כל לגבות התאגיד של ומזכות גורעות אינן זה סעיף וראותה

 . ערבויות חילוט של בדרך לרבות, אחרת
 

 עיכבון זכות שלילת .38

 

 חלק בכל או/ו בעבודה כלשהי חזקה זכות לקבלן תהיה ולא אין כי בזה מוסכם    .38.1
 המשמשים או/ו נכלליםה או/ו הקשורים במערכות או/ו במתקנים או/ו בציוד או/ו הימנה
 כלשהי עכבון זכות לקבלן תהיה ולא אין כי מוסכם כן. זה חוזה לפי העבודות לביצוע

 או/ו הקשורים במערכות או/ו במתקנים או/ו בציוד או/ו הימנה חלק בכל או/ו בעבודה
 כל על במפורש בזה מוותר והוא, זה חוזה לפי העבודות לביצוע המשמשים או/ו הנכללים

 . כזו זכות לו מוקנית אם, דין כל י"עפ לו המוקנית בוןעכ זכות
 

 התאגיד ידי על ביצוע .39
 

 והוא זה חוזה פי על לבצע הקבלן על היה אשר, בהוצאות נשיאה לרבות, התחייבות כל .39.1
 ואשר התאגיד או, המנהל או, המפקח מאת קיבל אשר הוראות לרבות, מלבצעה נמנע
 כפי, שלישי צד כל באמצעות או ובעצמ, צעןלב רשאי התאגיד היהי, להן מלציית נמנע

 . לנכון צאמיש
 

 ול נגרמו אשר בהוצאות לעיל כאמור במקרים הקבלן את לחייב רשאי היהי התאגיד .39.2
 וזאת כלליות כהוצאות שייחשבו 20% בתוספת, הוראות או התחייבויות אותן כל בביצוע

 . הקבלן י"ע ההסכם של זו הפרה עקב לתאגיד העומדות מהזכויות לגרוע מבלי
 

 לגבות התאגיד מזכות או החוזה פי על הקבלן מהתחייבויות לגרוע כדי לעיל באמור אין .39.3
. אחרת דרך בכל הקבלן מן האמורים הסכומים את

 

 ארכותהו סטיות, בזכויות שימוש אי או שימוש .40

 

 או מסוים במקרה החוזה פי על ול המוקנות בזכויות שימוש מלעשות התאגיד הימנעות .40.1
 ואין, בכלל או מקרה באותו זכות אותה על כוויתור אופן בשם תפורש ולא בה אין בכלל

. זה חוזה לפי זכויות על כלשהו ויתור זו מהתנגדות ללמוד

 

 מסוים במקרה זה חוזה מתנאי לסטות המפקח או/ו המנהל או/ו התאגיד מצד הסכמה .40.2
. אחר למקרה שווה גזרה ממנה ילמדו ולא תקדים תהווה לא
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 לא ומטעמ או התאגיד ידי על פיו על שניתנו להוראות או החוזה לתנאי וארכה יתורו כל .40.3
 אי או הפרה עם בקשר הגנה או צידוק לקבלת ישמשו ולא תאגידה של ובזכויותי יפגעו
  .ומזכויותי זכות על התאגיד מצד כוויתור ייחשבו ולא, הקבלן מצד קיום

 

תקופת החוזה וסיומו  .41



תקופת החוזה )להלן: " התאגיד עלחתימת  מועדחודשים מ 12 היא ההתקשרות תקופת .41.1
 .ההתקשרות"(

 

 בארבעהבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות  לתאגיד שמורה הזכות, לפי שיקול דעתו .41.2
הארכה  "(.ההארכה תקופות)להלן: " חודשים 12, כל אחת מהן של נוספותתקופות 

.  תעשה בכתב

 

ככל שמומשו, יחולו כל הוראות הסכם זה באופן על תקופות ההארכה, הסר ספק,  למען .41.3
שתקופת ההתקשרות תיחשב, לכל דבר ועניין, ככוללת גם את תקופת ההארכה שמומשה. 

 

את חובותיו במועדים  ביצעהקבלן התחייבות מהתחייבויותיו על פי ההסכם ו/או לא  הפר .41.4
ההסכם באופן את  ביצעצוע ההסכם ו/או יוברמה הנדרשת על פי ההסכם ו/או התרשל בב

 התאגידהא י, מקצועיהוא לקוי, חסר ובלתי  התאגידהבלעדי של  ול דעתאשר לפי שיקו
, וזאת בין במועד ההודעה מועדימים מ 7תוך  ולהורות על ביטול ההסכם או חלק רשאי

 תקופת ההסכם הראשונית ו/או בתקופות ההארכה. 

 

להפסיק את ההסכם בכל  שאיהתאגיד יהיה רמבלי לגרוע מן האמור לעיל, מוסכם, כי  .41.5
 30, זאת בכפוף למתן הודעה בת ה שהיא ומבלי צורך לנמק את החלטתועת, מכל סיב

ימים מראש לקבלן. 

 

הבקרה מערכות לרבות  התאגיד מתקניעל הקבלן למסור את  ההתקשרותבגמר תקופת  .41.6
 תקינות. החשמלו

 

על פי חוזה זה או  לתאגיד מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים .41.7
 זכאי התאגידהא , יבגין הפרות החוזה המפורטות להלן על פי כל דין מוסכם בין הצדדים כי
  :ללא התראה מראש לפיצויים מוסכמים כמפורט בצידם

41.7.  
 גובה הפיצוי אור ההפרהית

 למקרה 3,000₪ אי הגעה לקריאה דחופה 

 למקרה₪  3,000  שנמסרה בזמןדחופה אי ביצוע עבודה 

 למקרה₪  2,000 אי ביצוע עבודה שהוזמנה מראש

 למקרה₪  1,000 אי דיווח שוטף על סיום העבודות

 
בין האמור בכל מקום במכרז לבין האמור ו/או אי התאמה סתירה  בהתקייםיובהר 

 המחירים בגין ההפרות כמפורט בטבלת ההפרות לעיל.  בטבלה יקבעו
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ום הפיצויים המוסכמים הנקובים לעיל מכל תשלום הא זכאי לנכות את סכי התאגיד .41.8
הבלעדי. ולפי שיקול דעת להכו ,שיגיע לקבלן או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת



ניכוי הפיצויים המוסכמים מתשלומים המגיעים לקבלן לא ישחררו את הקבלן  .41.9
מהתחייבויותיו על פי חוזה זה.

 
 התייקרות .42

 
שנה תחילת הבלראשונה רק ויעודכנו  ,לצרכןהמחירים יהיו צמודים למדד המחירים  .42.1

 .)ככל ויוארך( הארכת ההסכםהשלישית ל
 

המדד הבסיסי לצורך חישוב השינויים במדד, הוא מדד חודש הגשת ההצעות למכרז כפי  .42.2
לחודש שלאחר מכן, והמדד הקובע במועד יהיה המדד האחרון הידוע  15-שהתפרסם ב

 במועד כל התאמה.



 החוזה שינוי .43

 

 שני בחתימת, בכתב במסמך אלא זה חוזה של מההוראות איזו לשנות יןא     .43.1
 . הצדדים

 

 הודעות .44

 

הודעות הצדדים יהיו בכתב וימסרו לנמען במסירה אישית, או שישלחו בדואר     .44.1
 72רשום לפי הכתובות שבמבוא להסכם, שאז תחשב ההודעה כאילו הגיעה ליעדה בתוך 

 ואשרורבפקסימיליה, עם אישור קבלה  שעות משעת מסירתה למשלוח או שתועבר
 טלפוני על קבלתה, שאז תחשב כאילו הגיעה ליעדה ביום העסקים שלאחר מועד ההעברה. 

 

 מקומית שיפוט סמכות .45



, זה חוזה של לביצועו הנוגעת מחלוקת כל כי ביניהם מסכימים הצדדים    .45.1
 .מרכז במחוז םהמוסמכי המשפט בבתי ורק אך תתברר ממנו הנובע ענין וכל פרשנותו

 

  החתום על הצדדים באו ולראיה    
 
 

  ___________________  ___________________ 
   הקבלן      התאגיד   
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 (1ג) מסמך     
 

 המשתתף  הצעת כולל( 1)א ומסמך הצעות להציע ההזמנה
 

 )יצורף במועד חתימה על החוזה(
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 (2ג) מסמך

  לחוזה בנקאית ערבות נוסח
 

  לכבוד
 "(התאגיד)להלן: " ים תאגיד מים וביוב בע"מ-מי בת

 

 

  לחוזה בנקאית ערבות: הנדון    
 

 ערבים אנו"(, המבקשים: "להלן. _____________ )ז.ת. / פ.ח____________________  בקשת פי על
 בתוספת עשרת אלפים שקלים חדשים(: במילים) ₪ 10,000 של לסך עד סכום כל לסילוק כלפיכם בזאת

"(, הצמדה הפרשי: "להלן) להלן כמפורט, למדד ל"הנ הסך מהצמדת הנובעים למדד הצמדה הפרשי
 .01/17חשמל ובקרה במסגרת מכרז לביצוע עבודות  להסכם בקשר המבקשים מאת שתדרשו

 
 שתגיע בכתב דרישתכם מיום ימים 7 תוך, ל"הנ לסך עד סכומים או סכום כל לכם לשלם מתחייבים אנו

 .  המבקשים מאת תחילה הסכום את לדרוש או דרישתכם את לבסס עליכם להטיל מבלי, אלינו
 

 פיה על דרישתכם את להוכיח צורך יהיה ולא, לביטול ניתנת ולא תלויה ובלתי חוזרת בלתי הינה זו ערבות
 תביעה, פיה על תשלום קבלת לשם, להתחי להגיש חייבים תהיו ולא, אחר באופן או, משפטי בהליך

 .  המבקשים מאת תשלום תחילה ולדרוש, המבקשים נגד משפטית
 

 : זה במכתבנו
 
 .  כללי ולמחקר לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי על המתפרסם, המחירים לצרכן מדד משמעו -"מדד""
 פועל על פי ערבות זו. משמעו מדד המחירים לצרכן שפורסם לאחרונה לפני התשלום ב -" המדד החדש"
 .______ _____בגין חודש ____________ מדד המחירים לצרכן שפורסם ביום  -" המדד היסודי"
 

 : כדלקמן יחושבו ההצמדה הפרשי
 

"(, החדש המדד: "להלן) זו ערבות פי על, בפועל התשלום לפני לאחרונה שפורסם המדד מתוך יתברר אם
 החדש המדד להכפלת השווה סכום ההצמדה הפרשי יהיוודי היס המדד לעומת עלה החדש המדד כי

 . היסודי במדד מחולק, ל"הנ כדרישתכם המצוין הקרן בסכום
 
 

 .  תענה לא ל"הנ המועד אחרי לנו שתימסר דרישה. בכלל ועד _______ליום  עד בתוקפה שארית זו ערבות
 

 . להסבה או להעברה ניתנת אינה זו ערבות
 

 ,  רב בכבוד        
 

_________________________ 
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 (3)ג מסמך

            

לכבוד

 "(התאגיד) להלן "ים תאגיד מים וביוב בע"מ -מי בת
 

 א.ג.נ.,
 
 

 פוליסות ביטוח בקשר עם חוזה  מספר _____________ הנדון: 
 "(ןהקבל" :מיום _________ביניכם לבין _____________)להלן                         

 
"( מאשרים כי הקבלן מבוטח על ידינו בפוליסות המבטח" :אנו החתומים מטה, __________)להלן

 הבאות:
     
 פוליסה לביטוח צד שלישי :. 1
 פוליסה מס'_____________ 
 בתוקף מיום ___________ועד___________. 
 גבול אחריות לאירוע ותקופה ______________ 

 ת הקבלן כלפי צד שלישי על פי כל דין בגין נזק לגוף ו/או לרכוש. הפוליסה מבטחת את אחריו
פריקה  מכשירי הרמה, בהלה, שיטפון, התפוצצות, אש, הפוליסה לא תכלול חריגים והגבלות בקשר עם:

בכלי נשק, תביעות תחלוף שימוש שביתה והשבתה, הרעלת מזון ו/או משקה, וטעינה, ,זיהום תאונתי,
אומי וסעיף הקובע כי למען מניעת ספקות אנשים שאינם עובדיו הישירים של מצד המוסד לביטוח ל

המבוטח ואשר עבורם אין המבוטח חייב לשלם דמי ביטוח לאומי בהתאם לחוק ו/או לתקנות של המוסד 
 לביטוח לאומי, ייחשבו כצד ג' לגבי הפוליסה.

 
     פוליסה לביטוח חבות מעבידים:. 2
  פוליסה מס'_____________ 
 בתוקף מיום ___________ועד___________. 
 גבול אחריות לתובע ___________ לאירוע ותקופה ___________. 

הפוליסה מכסה את החבות החוקית של הקבלן כלפי עובדיו מפני תביעות על פי פקודת הנזיקין )נוסח 
י או שכלי או מות כתוצאה נפש ,בגין כל היזק גופני, 1980וחוק מוצרים פגומים תש"ם  1968חדש( תשכ"ח 

 מתאונה או מחלה  שאירעו תוך כדי או עקב עבודתם בביצוע העבודה נשוא חוזה זה . 
 קבלני משנה ועובדיהם, העסקת נוער, הביטוח לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק,

 בכלי נשק וכן הגבלה בדבר שעות עבודה.שימוש בחומרי הדברה, שימוש
 
 יסה לביטוח אחריות מקצועית:.פול3
 פוליסה מס' _____________ 
 בתוקף מיום __________ועד____________.  
 גבול אחריות לאירוע ותקופה _____________. 
 הפוליסה מכסה את החבות החוקית של הקבלן בגין נזקי גוף ורכוש בשל  
מחדל ,טעות ו/או השמטה ו/או הפרת חובה מקצועית שנעשתה בתום לב ואשר מקורה  ממעשה ו/או  

 רשלנות של המבוטח מביצוע חוזה זה .
מעילה  את ההרחבות הבאות: אובדן השימוש או העיכוב, אובדן מסמכים, הפוליסה כוללת בין השאר,

תקופת גילוי  הוצאת דיבה או הוצאת שם רע, הגנה בהליכים פליליים, השמצה, אי יושר עובדים, באימון,
 תקופה רטרואקטיבית החופפת את תקופת וההתקשרות.  שים לפחות,מאורכת של  ששה חד

 . 
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או לחילופין, בנוסח ובתנאים שאינם פחותים   2011אנו מאשרים כי הכיסוי בפוליסות הינו נוסח  ביט 
 מתנאי  פוליסת ביט  הרלוונטית.

 
 בפוליסות הנ"ל נכללים התנאים הבאים:

 

והמבטחים מוותרים על כל   התאגידאשר נערך ע"י הביטוחים הנ"ל, קודמים לכל ביטוח אחר  .א
 .התאגידטענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי 

 

ו/או הבאים  וו/או עובדי התאגיד)תחלוף( בתביעה של המבטח כלפי  מבוטלת זכות השיבוב .ב
 כאמור לא חל לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. רהוויתואך  ומטעמ

  

בגין אחריות שעלולה  התאגידמקצועית הורחבו לשפות את הפוליסות לביטוח צד שלישי ואחריות  .ג
למעשי ו/או מחדלי הקבלן והבאים מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת  ולהיות מוטלת עלי

לפיו יראו כל אחד מהמבוטחים כאילו הוצאה לו על ידי המבטח פוליסה נפרדת ולפי זה תחשב 
 בבחינת מבוטח לכל צד ועניין. התאגיד

 

א והיה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה כי ה התאגידחבות מעבידים הורחב לשפות את ביטוח  .ד
 בחבות מעביד כלפי מי מעובדי הקבלן. נושא

 

 כלפי הקבלן, מנהליו, עובדיו והבאים מטעמו.' חשב כרכוש צד גנ התאגידרכוש  .ה



 לבד.האחריות לתשלום ההשתתפות העצמית במקרה של נזק, תחול בכל מקרה על הקבלן ב .ו
 

הודעה  לתאגידיום מיום שנמסרה  60הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו או יצומצמו אלא לאחר שחלפו  .ז
 בדאר רשום מהמבטח על הצמצום ו/או הביטול כאמור.

 
 
 
 
 
 
 

 תאריך:___________      שם החותם ותפקידו__________     חתימת המבטח: __________   
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  3מסמך ג'        

 
 לכבוד
 "(התאגיד) להלן "ים תאגיד מים וביוב בע"מ -מי בת

 
 א.ג.נ.,

 
 

 הנדון: פוליסת ביטוח בקשר עם חוזה  מספר _____________
 "(הקבלן" :מיום _________ביניכם לבין _____________)להלן                         

 
 

"(,  מאשרים כי הקבלן מבוטח על בטחהמ" :אנו החתומים מטה, __________חברה לביטוח בע"מ )להלן
 ידינו בפוליסות הבאות:

 
 פוליסה לביטוח "עבודות קבלניות" : .1
 
 פוליסה מס'_____________  
 חודשי תחזוקה )בדק( 12בתוקף מיום ______ ועד ______ ועוד   

 
 פרק א': רכוש

 סה"כ ערך העבודה לביטוח ) לרבות חומרי עבודה( ________________.
 

 חומרים ציוד ומתקנים וכל רכוש אחר המהווה חלק מהעבודות, וליסה מבטחת את עבודות ההקמה,הפ
 כנגד הסיכונים המקובלים בפוליסה לביטוח "עבודות קבלניות".

נזק עקיף וישיר מתכנון לקוי, עבודה וחומרים לקויים, נזק לרכוש סמוך  הפוליסה מכסה בין השאר,
ד מיחידי המבוטח, מבני עזר, מתקנים וציוד קל, הוצאות פירוק ופינוי ולרכוש שעליו עובדים השייך לאח

הריסות, הוצאות מיוחדות להחשת תיקון נזק, הוצאות מיוחדות למומחים שונים ושכר אדריכלים, רכוש 
בהעברה ורכוש מחוץ לשטח האתר, רעידת אדמה ונזקי טבע והכול, באם לא צוין במפורש, בסכומי ביטוח 

 ים להיקף העבודה ולסיכונים הכרוכים בביצועה.הולמים ומתאימ
 בוטלו בפוליסה החריגים המתייחסים  לפרעות, שביתות ונזק בזדון והפסקת עבודה. 

 
 

 פרק ב' :צד שלישי
 ₪(    -$ )או שווה ערך ב  1,000,000גבול אחריות לאירוע ותקופה : 

 
בגין נזק לגוף ו/או לרכוש ואיננה כוללת  הפוליסה מבטחת את אחריות הקבלן כלפי צד שלישי על פי כל דין

מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים  חריגים והגבלות בקשר עם: אש, התפוצצות, שיטפון, בהלה,
סניטאריים פגומים, זיהום תאונתי, מתקנים תת קרקעיים ) בכפוף לביצוע ברור מוקדם אצל הרשויות 

ה, חבות בגין נזקי גוף עקב שימוש בכלי רכב מנועי המוסמכות(, רעידות והסרת תמיכות, שביתה והשבת
שאינו חייב בביטוח חובה, תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי וסעיף הקובע כי למען מניעת 
ספקות אנשים שאינם עובדיו הישירים של המבוטח ואשר עבורם אין המבוטח חייב לשלם דמי ביטוח 

 לביטוח לאומי, ייחשבו כצד ג' לגבי הפוליסה.לאומי בהתאם לחוק ו/או לתקנות של המוסד 
 
 

 פרק ג' :חבות מעבידים
 ₪(.  -$ ) או שווה ערך ב  5,000,000גבול אחריות לתובע לאירוע ותקופה : 
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הפוליסה מכסה את החבות החוקית של הקבלן כלפי עובדיו מפני תביעות על פי פקודת הנזיקין )נוסח 
, בגין כל היזק גופני, נפשי או שכלי, או מוות 1980ם תש"ם וחוק מוצרים פגומי 1968חדש( תשכ"ח 

 כתוצאה מתאונה או מחלה, שאירעו תוך כדי או עקב עבודתם.
חבות  קבלני משנה ועובדיהם, העסקת נוער, הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק,

חובה, וכן הגבלה בדבר שעות עבודה, בגין נזקי גוף עקב שימוש בכלי רכב מנועי שאינו חייב בביטוח 
 הפסקת עבודה, פיצוצים והריסה.

 
 

" או לחילופין, בנוסח ובתנאים שאינם 2011אנו מאשרים כי הכיסוי בפוליסה הנ"ל הינו נוסח "ביט 
 פחותים מתנאי  פוליסת ביט  לביטוח עבודות קבלניות.

 
 בפוליסות הנ"ל נכללים התנאים הבאים:

 
והמבטחים מוותרים על כל טענה ו/או  התאגידים לכל ביטוח אחר אשר נערך ע"י הביטוחים הנ"ל קודמ

 .התאגידדרישה בדבר שיתוף בביטוחי 
 

ו/או עובדיה ו/או הבאים  התאגידמבוטלת זכות השיבוב )תחלוף( בתביעה של המבטח כלפי  ב.
 כאמור לא חל לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. רהוויתומטעמה ובלבד 

 
 בפוליסה לביטוח עבודות קבלניות.  ףכלל כמבוטח נוסנ התאגיד ג.
 

 ביטוח צד שלישי. כפוף לסעיף אחריות צולבת.  -בפוליסה לביטוח קבלניות  2פרק  ד.
 

 נחשב כרכוש צד ג' כלפי הקבלן, עובדיו והבאים מטעמו. התאגידרכוש  ה.
 
 הקבלן בלבד. האחריות לתשלום ההשתתפות העצמית במקרה של נזק, תחול בכל מקרה על ו.
 
הודעה  לתאידיום מיום שנמסרה  60הביטוח הנ"ל לא יבוטל או יצומצם לרעה אלא לאחר שחלפו  ז.

 בדואר רשום מהמבטח על הצמצום ו/או הביטול כאמור.
 
 
 



חתימת המבטח         שם החותם ותפקידו    תאריך
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 (4ג) מסמך

 נספח בטיחות  

לעבור הדרכת הבטיחות אצל ממונה בטיחות, שאושר לענין זה מראש בכתב ע"י באחריות הקבלן 
"ממונה הבטיחות"(, לחתום על 'טופס הצהרת בטיחות' המצורף לנספח בטיחות זה )להלן:  התאגיד

 .התאגידולהחתים עליו גם את ממונה הבטיחות מטעם 

 ת באופן ישיר.מועד ומיקום הדרכת הבטיחות יתואמו ע"י הקבלן מול ממונה הבטיחו

 התשלום לממונה הבטיחות יבוצע ע"י הקבלן במזומן ובמועד ההדרכה.

 .החתימה על ההסכםימי עסקים מיום  7-על הקבלן לעבור את הדרכת הבטיחות לא יאוחר מ

 תחילת העבודות בפועל מותנות בהצגת "הצהרת הבטיחות" חתומה ע"י הקבלן וע"י ממונה הבטיחות.

 הצהרת הקבלן

היר כי ידוע לו שחל עליו איסור מוחלט להתחיל בביצוע העבודות נשוא מכרז זה הקבלן מצ .א
לפני שעבר את הדרכת הבטיחות האמורה במבוא לנספח זה, קרא והבין את הוראותיו של 
נספח בטיחות זה  וחתם על "הצהרת  הבטיחות" המצ"ב, ובה הוא מאשר כי קיבל הדרכת 

את נספח הבטיחות והוא מתחייב לפעול בביצוע בטיחות כמפורט לעיל, הבין אותה, קרא 
ופקודת  1954 –התחייבויותיו נשוא הסכם זה ע"פ תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד 

 , נספח הבטיחות והוראות הדין.1970 -הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל 
 

טיחות הקבלן מצהיר ומתחייב למלא את כל ההתחייבויות נשוא מכרז זה על פי כללי הב .ב
והגהות, על פי הוראות הדין, הנחיות והוראות המנהל ו/או המפקח במועצה ונספח בטיחות 

 זה.

 

 נושאי בטיחות: דגשים

על הקבלן במסגרת התחייבויותיו נשוא מכרז זה לפעול בהתאם לכל חוקי הבטיחות בעבודה  .א
"( הפיקוח חוק ארגון)להלן: " 1954-לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד

"( והתקנות פקודת הבטיחות)להלן: " 1970-ופקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל
 על פיהם.

 

על הקבלן לפעול במילוי התחייבויותיו נשוא מכרז זה באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם  .ב
וכל אדם ו/או גוף שהוא, לקיים את כל  התאגידשלומם ובריאותם של עובדיו, עובדי 

 .בתאגידהלי הבטיחות הנדרשים לשם כך ובהתאם להוראות המנהל ו/או המפקח הוראות ונ
 

הקבלן יאתר ויוודא מהם הסיכונים הקיימים במקום ביצוע העבודה וסביבתו עקב ביצוע  .ג
העבודות, בין היתר בהקשר לטיב העבודות, התהליכים, המבנים, הציוד והחומרים אשר 

המתחייבים לשמירת שלום הציבור וידריך  הנם בשימוש, ידאג לנקיטת אמצעי הבטיחות
 את עובדיו בהתאם לפני תחילת העבודה.

 

מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם והנספח דנן יובהר כי הקבלן אחראי בהקשר לעבודות  .ד
או מטעמו  התאגידנשוא הסכם זה, לבטיחות ולשלום עובדיו, מפקחים ומהנדסים של 

וברים ושבים הנמצאים בסביבת העבודה ושאר הבאים  לפיקוח או לבדיקות שונות וכן ע
 המועסקים והפועלים לביצוע ההתחייבויות נשוא המכרז.
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מבלי לפגוע באמור לעיל, על הקבלן חלה החובה לכסות פתחים, לסמן באופן בולט ובשלטי  .ה
אזהרה מתאימים ומובנים מפגעים וסיכונים שונים הקיימים ו/או הנוצרים במהלך 

וות סיכון לגופו ו/או לרכושו של מאן דהוא, לגדר לבטח )בהתאם העבודה, העלולים לה
להוראות פק' הבטיחות( מכונות, חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים ולנקוט בכל 
האמצעים הדרושים למניעת התלקחות חומרים, למניעת התפשטות בערה וכן לכיבויה. כן 

להבטחת שלומו של כל אדם מתחייב הקבלן לנקוט באמצעי בטיחות נאותים ומספקים 
 בשעת דלקה.

 

על הקבלן לפעול בהתאם לתכנית בטיחות אשר תוכן ע"י מי מטעמו האמון על כך ובהתאם  .ו
 לדרישות הדין, הכוללת נוהלי בטיחות למצבי חרום.

 

הקבלן מתחייב לוודא ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שהציוד וכלי העבודה  .ז
זה יהיו באיכות טובה, במצב טוב ותקין, ללא פגמים או  המצויים בשימוש במסגרת הסכם

 ליקויים העלולים לסכן מאן דהוא, וכי ישמשו אך ורק למטרה לשמה הם מיועדים.
 

הקבלן מתחייב לדאוג לקיומם של אמצעי גישה נאותים ובטוחים לכל מקום שאדם צריך  .ח
 להימצא בו במסגרת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה.

 

לנקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת התפוצצות ו/או למניעת פגיעה הקבלן מתחייב  .ט
באדם וברכוש כתוצאה מהתרחשות התפוצצות העלולה לפגוע במאן דהוא, הכל בהתאם 

 להוראות הדין וכללי הבטיחות.

 

במקרה בו התרחשה תאונה ו/או מפגע אשר גרם ו/או עלול היה לגרום לפגיעה בגופו ו/או  .י
מתחייב הקבלן לדווח על המקרה באופן מיידי למנהל ו/או למפקח  ברכושו של מאן דהוא

 , ולמפקח מטעם משרד העבודה )במידה והדבר נדרש על פי כל דין(. במועצה

 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל על הקבלן להגיש דווח מלא של האירוע המנהל ו/או  .יא
והמלצות למניעת שעות ממועד האירוע לרבות הסקת מסקנות  72תוך במועצה המפקח 

 קרות אירועים דומים בעתיד.

 

במידה וימצא המנהל ו/או המפקח בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי כי הקבלן מפר התחייבות  .יב
באמצעות המנהל ו/או המפקח ליתן  התאגידכלשהיא מהתחייבויותיו נשוא הנספח דנן, יוכל 

ימים ממועד קבלת  7 התראה בנוגע לאמור לקבלן. היה והקבלן לא תיקן ההפרה כנדרש תוך
באמצעות המנהל ו/או המפקח, להפסיק את התקשרותו עם הקבלן  התאגידההתראה, יוכל 

 על פי הסכם זה, ומועד סיום ההתקשרות יהיה מועד קבלת ההודעה.

 

למען הסר ספק, יובהר כי הוראות סעיף זה באות להוסיף ולא לגרוע משאר הסעדים  .יג
 סגרת הסכם זה וע"פ הוראות הדין.במ התאגידוהתרופות העומדים לרשות 
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למען הסר כל ספק יובהר כי אין בהוראות נספח זה, ובתדריך הממונה על הבטיחות במועצה  .יד
כדי להוות רשימה סופית ומוחלטת של כל דרישות הבטיחות והגהות החלים על הקבלן 

 במסגרת מילוי התחייבויותיו נשוא הסכם זה.
 

תאם לדרישות הנ"ל אינה משחררת ו/או פוטרת אותו מן כמו כן, יודגש כי פעולת הקבלן בה .טו
החובות החלות עליו על פי כל דין וכן על פי הדרישות הספציפיות החלות על החברה הזוכה 

 במכרז זה והארגונים להם היא כפופה.
 

 ציוד מגן אישי

הקבלן מתחייב להעמיד לרשות עובדיו ציוד מגן אישי, בהתאם להוראות כל דין ובפרט  .א
תקנות ציוד מגן )להלן: " 1997-ם לתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(, תשנ"זבהתא
 "(, להתקין שלטי הדרכה לשימוש בציוד, ולוודא כי עובדיו ישתמשו בו.אישי

 

הקבלן ידאג לאספקת ציוד מגן אישי כאשר הדבר דרוש כאמור לעיל, באיכות נאותה, חזק  .ב
ן הגנה נאותה מפני הסיכונים שאותם הוא בא ועמיד, בעל מבנה ותכונות הנדרשים למת

 למנוע, ועל פי כל תקן הנדרש בהוראות הדין ובתקנות "ציוד מגן אישי".
 

 הקבלן יוודא כי ציוד המגן האישי מוחזק במצב נקי ותקין. .ג

 

באמצעות המנהל ו/או  התאגידבמידה והקבלן לא ימלא התחייבויותיו על פי סעיף זה, יוכל  .ד
ם הבלעדית, לאחר מתן התראה לביצוע התחייבות אשר לא מולאה תוך המפקח ושיקול דעת

 ימים, להפסיק את עבודת הקבלן. 7

 

 ציוד המחייב בדיקות תקופתיות של בודק מוסמך

על הקבלן לדאוג לכך שכל הציוד, המכונות, האביזרים כלי העבודה וכיו"ב ובכלל זה מכונות  .א
קודת הבטיחות", צריכים לעבור בדיקת הרמה שבהתאם להוראות הדין, ובפרט הוראות "פ

תקינות ע"י בודק מוסמך כהגדרתו בפקודת הבטיחות, יבדקו ע"י בודק מוסמך כנדרש 
ובמועד. במידה ופריט ציוד, מכונה, אביזר וכיו"ב נמצאו בלתי תקינים וכשירים בבדיקת 

וימצאו  בודק מוסמך, על הקבלן לדאוג לכך שיוצאו מכלל שימוש עד אשר יתוקנו ויוכשרו
תקינים בבדיקה חוזרת של בודק מוסמך. מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם ונספח זה 
הקבלן ישא באחריות לכל נזק לגוף ו/או רכוש של כל גורם ו/או אדם הנגרם כתוצאה מאי 

 מילוי התחייבויותיו בהתאם למפורט בסעיף זה.
 

ות, הציוד, האביזרים וכיו"ב מבלי לפגוע באמור לעיל, חובה על הקבלן לוודא כי כל המכונ .ב
המצויים בבעלותו ו/או בחזקתו בקשר לביצוע/אי ביצוע הוראות הסכם זה יבדקו מדי יום 
ומדי תקופה על מנת לוודא כי הם במצב תקין, כשיר ובטיחותי ע"י הגורמים המוסמכים 
 לבדוק המכשור הנ"ל בהתאם להוראות הדין, היצרן וכללי מקצוע מקובלים. מבלי לפגוע

בשאר הוראות ההסכם ונספח זה הקבלן ישא באחריות לכל נזק לגוף ו/או רכוש של כל גורם 
 ו/או אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו בהתאם למפורט בסעיף זה.
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 הפעלת מכונות, ציוד, כלים ומערכות חשמליות ניידות

ים, המערכות וכיו"ב על הקבלן לדאוג ולוודא כי כל המכונות, הציוד, האביזרים, הכל .א
המצויים בשימוש במסגרת ביצוע/אי ביצוע ההתחייבויות נשוא הסכם זה יהיו "ממוגנים 
לבטח" וכנדרש על פי כל דין. מבלי לפגוע באמור לעיל, על הקבלן לדאוג ולוודא כי כל 
המכונות, הציוד, האביזרים, הכלים, המערכות וכיו"ב המצויים בשימוש במסגרת ביצוע/אי 

ע ההתחייבויות נשוא הסכם זה יהיו בטוחים לחלוטין מפני סכנת התחשמלות, ולא ניתן ביצו
 יהא להתחשמל כתוצאה מהשימוש בהם.

 

מבלי לפגוע באמור לעיל, כלי היד החשמליים יכללו בידוד כפול והפעלתם תהיה דרך מפסק  .ב
 מגן לזרם דלף )פחת( ומגן לעומס יתר.

 

בודות חשמל ו/או אחרות להיות בעלי רשיון חשמלאי על עובדי הקבלן המועסקים בביצוע ע .ג
כאשר הדבר נדרש בדין, המתאים לסוג העבודות המתבצעות )הנדסאי מוסמך, בודק 

 וכיו"ב(. הקבלן ו/או עובדיו יציגו לממונה על הבטיחות את רשיונותיהם על פי דרישתו.

 

קני חשמל יבוצעו על הקבלן יוודא כי עבודות אשר יבוצעו בקרבת מוליכים חיים ו/או במת .ד
 פי הוראות הדין, בתנאי בטיחות נאותים ובהתאם להוראות חוק החשמל והתקנות על פיו.

 

מכונות הרמה כהגדרתן ב"פקודת הבטיחות" יופעלו אך ורק על ידי גורם המוסמך ע"פ כל  .ה
ע"פ  התאגידדין להפעלתם וברשותו תעודות תקפות המעידות על כך. התעודות יוצגו לנציג 

 שתו. דרי

 

 עבודות על גגות שבירים, עבודות בגובה

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת פגיעה ו/או נפילה של מאן דהוא המבצע עבודות על  .א
גג שביר ו/או תלול על פי כל דין ובכלל זה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה על 

"(, על גגות שביריםתקנות העבודה )להלן: " 1986-גגות שבירים או תלולים(, תשמ"ו
 בהתחשב במבנה הגג, שבירותו, שיפועו והשפעת מזג האוויר.

 

במקומות הגישה והעלייה לגג שביר יוצגו שלטי אזהרה עליהם ייכתב באופן ברור לעין  .ב
 "זהירות, גג שביר".

 

הקבלן יספק לעובדים על גגות סולמות, פיגומים בטוחים ותקניים וציוד מגן אישי הכולל  .ג
תמות בטיחות ושאר האמצעים הנדרשים ע"פ "תקנות העבודה על גגות שבירים". חגורות ור

הקבלן יוודא כי עובדיו, מועסקיו, קבלני המשנה מטעמו ועובדיהם יפעלו בהתאם לאמור 
 לעיל וישתמשו באמצעים הנדרשים על פי חוק.

 

יתבצעו  מבלי לפגוע באמור לעיל, הקבלן מתחייב כי עבודות על גגות שבירים או תלולים .ד
 בהתאם להוראות הדין תוך שימוש באמצעים המוגדרים בתקנות העבודה על גגות שבירים.

 

 .2007-הקבלן מתחייב לעבוד עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה ) עבודה בגובה( תשס"ז .ה
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 גהות תעסוקתית

הקבלן יוודא קיומם של התקני ותנאי גהות ורווחה נאותים ע"פ כל דין, אשר יבטיחו ויגנו  .א
בחינה שהיא על בריאות עובדיו ו/או מועסקיו במקום העבודה לרבות בתנאי העבודה,  מכל

בתהליכי העבודה, במתקנים, במבנים, בחומרים ובציוד, במסגרת מילוי התחייבויותיו נשוא 
 הסכם זה.

 

הקבלן יספק ציוד מגן אישי לעובדיו בהתאם לדרישות החוק על מנת להבטיח את העובדים  .ב
יחות ובריאות הנובעים משמוש בציוד, בחומר, בתהליך יצור או בכל גורם מפני סיכוני בט

 אחר במקום העבודות ובקשר לביצוע/אי ביצוע העבודות נשוא הסכם זה.
 

הקבלן ידאג להדריך לעדכן ולהסביר לעובדיו מהם סיכוני הבטיחות הבריאות והגהות  .ג
אשר עליהם לנקוט על הכרוכים בביצוע עבודתם במסגרת הסכם זה, וכן מהם האמצעים 

 מנת למנוע הסיכונים הנ"ל.
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 טופס הצהרת בטיחות

 

אני החתום מטה, ................................................................ מצהיר בזאת, כי הובאו לידיעתי הוראות 
רכים הנדרשות , והדעבודותוכי נהירים לי הסיכונים האפשריים ב בתאגידונהלי הבטיחות הנהוגים 

 למניעת תאונות עבודה בגינם. 

הריני מתחייב להקפיד על קיום דרישות הבטיחות והגהות עפ"י ההוראות והנהלים שנמסרו לי כאמור 
ועפ"י כל דין, וכן על כל סדרי העבודה והמשמעת הנהוגים במשרד העבודה ו/או במועצה ולנהוג בהתאם 

או ממונה  מהתאגידחיה שאקבל מכל רשות מוסמכת ו/או להן. הריני מתחייב להישמע לכל הוראה והנ
 ולפעול מיידית בהתאם. ואו כל נציג רלוונטי אחר ממנ והבטיחות מטעמ

הוראות אלה יחולו גם על כל מי שיבצע את העבודות או כל חלק מהן מטעמי, לרבות עובדים ו/או 
אחראי, באופן בלעדי ומוחלט, למסור  מועסקים ו/או קבלני משנה שיבצע ו/או עובדיו ו/או מועסקיו והנני

להעביר לכל אחד מאלה את הדרכת הבטיחות ואת הוראות הדין החל ומחייב לעניין זה וכן הנני אחראי 
לכך שיקוימו ע"י כל אחד מאלה כל כללי הבטיחות המחויבים מהדרכת הבטיחות שהועברה לי ו/או 

 י זה דלעיל. מהוראות כל דין ו/או מהנחיות הגופים האמורים באישור

ידוע לי כי הפרת הוראות ונהלי הבטיחות תהווה, מבלי לגרוע מהוראות כל דין אחר, גם הפרה יסודית 
 .התאגידשל הסכם ההתקשרות שנערך ביני לבין 

 

 ולראיה באתי על החתום:

 .......................................שם ............................................................. ת.ז./ח.פ. ..............

 העבודה ........................................................................................................

 .....................תאריך.................................................... חתימה ........................................

 

הריני מאשר כי העברתי לנ"ל הדרכת בטיחות ומסרתי לידיו עותק הנחיות בטיחות והסבר על חובותיו 
 וסיכונים אפשריים.

השם:........................................................... 
 .......................חתימה:.........................................................

 

 והקבלן. התאגידהצהרה זו תמולא ותחתם בנוכחות ממונה הבטיחות מטעם הערה: 

 

 



 

 נוסח סופי -מכרז חשמל ובקרה 

 (5ג) מסמך

 

 .1953 - ג"התשי, נוער עבודת חוק מתוך רלבנטיות הוראות
 
 (, תשנ"ח[ 2. העבדה מסכנת ]תיקון: תשל"ב)33

  -המעביד נער באחד מאלה 

 או בניגוד להוראות היתר שניתן מכוחן;  4א או 2, 2(   בניגוד להוראות סעיפים 1)

 , כי עבודה של נער בו עלולה לסכנו; 5(   במקום ששר העבודה והרווחה קבע, בהתאם להוראות סעיף 2)

(   בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה והרווחה אסר או הגביל העבדת נער בהם, בהתאם להוראות 3)
 ; 6סעיף 

 אין להעבידו בה בגילו;  7(   בעבודה, שעל פי הקבוע בתקנות לפי סעיף 4)

( לחוק העונשין, 2)א()61מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף  -, דינו 14(   בניגוד להוראות סעיף 5)
 חוק העונשין(. -)להלן  1977-התשל"ז

 א. העבדה אסורה אחרת ]תיקון: תשנ"ח[33

  -באחד מאלה המעביד נער 

 א, שענינן בדיקות רפואיות; 11או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף  12או  11(   בניגוד להוראות סעיפים 1)

 , שענינן שעות עבודה ומנוחה; 25, או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף 24-ו 20, 21, 22(   בניגוד להוראות סעיפים 2)

, לרבות הוראות בענין קביעת מספר מרבי של 4א, או 2, 2שניתן לפי חוק זה ושלא לפי סעיפים  (   בניגוד להוראות היתר3)
 שעות עבודה, מנוחה שבועית, הפסקות בעבודה או עבודה בלילה. 

 ( לחוק העונשין.2)א()61מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף  -דינו 

 . פירושים ]תיקון: תשל"ג, תשנ"ח[ 1 

  -)א( בחוק זה 

 שנה ;  16מי שעדיין לא מלאו לו  -"ילד" פירושו 

 שנה ;  18שנה, אך עדיין לא מלאו לו  16מי שמלאו לו  -"צעיר" פירושו 

 ילד או צעיר ;  -"נער" פירושו 

 "הורים", לגבי נער, לרבות אפוטרופוס של הנער וכל מי שהנער נמצא ברשותו, בפיקוחו, או בהשגחתו ; 

 ;"; 2 1954-מפקח עבודה כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד -"מפקח עבודה" פירושו 

 מפקח עבודה שנתמנה על ידי שר העבודה להיות מפקח עבודה אזורי ;  -"מפקח עבודה אזורי" פירושו 

 ;  28פנקס שהוצא על פי סעיף  -"פנקס עבודה" פירושו 

הצעת מכירה, וכן שירות או הצעת שירות ברשות הרבים במקום מכירה או  -"רוכלות" או "התעסקות ברוכלות" פירושו 
 ציבורי או מבית לבית. 
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  -)ב( לענין חוק זה רואים נער כמועבד ואת מי שהנער עובד אצלו רואים כמעבידו אם הנער עובד

ת במשק של בעבודה שהיא לצורך עסקם או משלח ידם, להוציא עבודה ארעית שלא בתעשיה ועבודה חקלאי -( אצל הוריו 1)
 ההורים ; 

 לרבות רוכלות; -( אצל אדם אחר, בכל עבודה, בין אם נתקיימו יחסי עובד ומעביד ובין אם לאו;לענין זה, "עבודה" 2)

( בכל מקום שהעבודה בו אינה לסיפוק צרכיו בלבד אף אם אינה לשם עסק או לשם ריווח, ובכלל זה במקום שהוכרז על 3) 
 רה מקצועית לנערים המיועד להקנות מקצוע אגב עבודה מעשית. ידי שר העבודה כמרכז להכש

)ג( לענין חוק זה יראו העסקת ילד בהופעה ציבורית, אמנותית או לצורכי פרסום, או בצילומים לצורכי פרסום, כאמור 
ן אם פעמית, וזאת בי-, כהעבדה, אף אם לא נתקיימו בהעסקה יחסי עובד ומעביד, ואף אם ההעסקה היתה תד4בסעיף 

 לרבות שיתופו.-ההעסקה היתה בתמורה ובין שלא בתמורה;לענין זה, "העסקת ילד" 

 . גיל עבודה לילד ]תיקון: תשכ"ט, תשל"א, תשל"ב, תשל"ג, תשנ"ח[ 2   

 שנה. 15)א( לא יועבד ילד שעדיין לא מלאו לו 

 , לא יועבד אלא אם נתקיים אחד מאלה: 1949 -שנה וחל עליו לימוד חובה לפי חוק לימוד חובה, תש"ט  15)ב( ילד שמלאו לו 

 ; 1953 -( הילד עובד כחניך כמשמעותו בחוק החניכות, תשי"ג 1)

 ( בוטל. 2)

 ; 1949 -( לחוק לימוד חובה, תש"ט 1) (II)ב( )5( ניתנה לגבי הילד הוראה לפי סעיף 3) 

קופה קטנה מתקופת הלימוד המתאימה ( מפקח מטעם משרד החינוך והתרבות אישר כי הילד השלים חינוך חובה בת4)
 לגילו. 

; 3 1949-לחוק לימוד חובה, תש"ט 5שנה וניתן לגביו פטור לפי סעיף  14)ג( שר העבודה רשאי להתיר העבדת ילד שמלאו לו 
 היתר על פי סעיף קטן זה יכול להיות כללי או מיוחד. 

 )ד( בוטל.

  א. עבודה בחופשת לימודים ]תיקון: תשל"ב, תשנ"ה[2 

, 2שנה, מותר להעבידו בתקופת חופשת לימודים רשמית, על אף האמור בסעיף  15שנה וטרם מלאו לו  14)א( ילד שמלאו לו 
בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאותו ולהתפתחותו, הכל כפי שיקבע שר העבודה והרווחה בתקנות ובתנאים 

תקנות כאמור, או מקצתן, יכול שיחולו גם על העבדת ילד לפי שיקבע, לרבות מספר השעות שמותר להעביד ילד כאמור;
 )ג(.2סעיף 

 , לא יחולו על העבדה כאמור בסעיף קטן )א(.1953-)ב( הוראת חוק החניכות. תשי"ג

 . הופעות וצילומים ]תיקון: תשכ"ט, תשנ"ח[ 4 

ופעה ציבורית, אמנותית או לצורכי שנים, בה 15)א(, אין להעביד ילד שטרם מלאו לו 2)א( מבלי לגרוע מהוראות סעיף 
 פרסום, או בצילומים לצורכי פרסום. 

, רשאי שר העבודה והרווחה לתת היתר, לתקופה מוגבלת, להעבדתו של ילד פלוני 2)ב( על אף הוראות סעיף קטן )א( וסעיף 
 או לתיווך להעבדתו של אותו ילד, בהופעה או בצילומים כאמור בסעיף קטן )א(. 

 לרבות הופעה מוקלטת ולרבות חזרות, לימוד או אימון לצורך ההופעה.  -זה, "הופעה" )ג( בסעיף 

 . איסור עבודה במקומות מסויימים ]תיקון: תשכ"ט, תשנ"ה, תשנ"ח[ 5 

שנה, לא יועבד במקום שקבע שר העבודה והרווחה, בין בדרך כלל ובין במיוחד, אם לדעתו עבודתו  15ילד, אף אם מלאו לו 
באותו מקום, עלולה לסכן את התפתחותו הגופנית, הנפשית או החינוכית בשל טיב העיסוק, מיקומו או בשל כל של ילד, 

 סיבה אחרת. 

 . עבודות אסורות 6

שר העבודה רשאי לאסור או להגביל, בתקנות, העבדת ילד או צעיר בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה שהעבודה 
בריאותם, שלומם או בהתפתחותם הגופנית, אף אם העבדתם אינה אסורה על פי הסעיפים בהם עלולה לדעתו, לפגוע ב
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 הקודמים. 
 
 
 
 

 . גיל מיוחד לעבודות מסויימות 7 

שר העבודה רשאי לקבוע בתקנות, כי נער שעדיין לא הגיע לגיל פלוני לא יועבד בעבודה פלונית, אם לדעתו עלולה העבודה 
התפתחותו הגופנית, החינוכית, הרוחנית או המוסרית של הנער, אף אם העבדתו אינה אסורה לפגוע בבריאותו, בשלומו או ב

 על פי הסעיפים הקודמים.

 

 . אישור רפואי להעבדה ]תיקון: תשנ"ח[11 

 )א( לא יועבד נער אלא אם כן נבדק בדיקה רפואית, ורופא המשפחה שבדק אותו נתן אישור רפואי להעבדתו. 

עבודה ששר העבודה והרווחה קבע כי דרושה קביעה מקדמית  -עבודה המחייבת בדיקות התאמה" ( בפרק זה, "1)ב( )
רפואית על התאמתו הבריאותית של הנער לעבוד בה, וכן עריכת בדיקות רפואיות חוזרות לענין התאמתו הבריאותית 

 לאותה עבודה. 

גם בידי רופא מורשה שקבע את התאמתו לעבודה ( לא יועבד נער בעבודה המחייבת בדיקות התאמה אלא אם כן נבדק 2) 
 כאמור ושנתן לו אישור רפואי על כך. 

( יהיה לעבודה מסוימת המחייבת בדיקות התאמה או לסוג עבודות בדומה לה מבחינת סיכון 2( אישור לפי פסקה )3) 
ניסיון;האישור יירשם בפנקס  הבריאות והמאמץ הגופני הנדרש מהנער, ויכול הוא להיות מותנה בתנאים ומוגבל בזמן לשם

 העבודה של הנער.

 . בדיקה רפואית חוזרת ]תיקון: תשכ"ג, תשל"ג, תשנ"ח[ 12

)א( נער העובד בעבודה המחייבת בדיקות התאמה ייבדק בידי רופא מורשה, במועדים ובתנאים שקבע שר העבודה והרווחה 
 זרת(. בדיקה רפואית חו -לגבי עבודה כאמור ולפחות אחת לשנה )להלן 

)ב( על סמך דין וחשבון של הרופא המורשה שערך בדיקה רפואית חוזרת על פי סעיף זה, ירשום המוסד הרפואי המוסמך, 
בפנקס העבודה של הנער, כל הגבלה בעבודה וכל שינוי לרעה במצב בריאותו של הנער, ויביא אותם לידיעת ההורים, 

, וכן לידיעת מפקח העבודה ומפקח 6 1959-ת התעסוקה, התשי"טהמעביד, לשכת העבודה לנוער כמשמעותה בחוק שירו
 ." 7 1953-החניכות האזורי כמשמעותם בחוק החניכות, התשי"ג

 . הודעה על תוצאות בדיקה רפואית ]תיקון: תשנ"ח[13 

  -, כי 12-)ב(ו11)א( העלתה בדיקה רפואית על פי סעיפים 

 ( בוטל ; 1)

 ת לעבודה בה הוא מועבד; ( הנער אינו מתאים מבחינה רפואי2)

  -( העבודה בה מועבד הנער משפיעה לרעה על מצב בריאותו 3)

 ימסור המוסד הרפואי המוסמך הודעה בכתב למפקח עבודה אזורי. 

)ב( מפקח העבודה האזורי ישלח העתק של ההודעה לאחד מהורי הנער, ואם נאמר בהודעה שהנער אינו מתאים לעבודה בה 
 העתק גם למעבידו של הנער וללשכת העבודה הכללית שבאזורה הוא מועבד. הוא מועבד, יישלח 

 . איסור העבדה לאחר קבלת הודעה 14 

, יחדל להעביד את הנער תוך עשרה ימים מיום קבלת ההודעה, או תוך זמן 13קיבל המעביד העתק הודעה בהתאם לסעיף 
מתייחסת ההודעה או בעבודה הדומה לה מבחינת סיכון קצר יותר שנקבע על ידי מפקח העבודה האזורי, בעבודה שאליה 

 הבריאות או המאמץ הגופני הנדרש מהנער.

 . יום עבודה ושבוע עבודה ]תיקון: תשנ"ח[20 
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 )א( לא יועבד נער יותר משמונה שעות עבודה ליום וארבעים שעות עבודה לשבוע. 

)א( לחוק שעות 5שעות עבודה ליום, לפי סעיף  8-יותר מ ( על אף הוראות סעיף קטן )א(, במקום עבודה שמותר בו לעבוד1)א
שעות  40, יכול שיועבד צעיר עד תשע שעות ליום עבודה, ובלבד ששבוע העבודה לא יעלה על 8 1951-עבודה ומנוחה, התשי"א

 עבודה.

הסכם או נוהג, לא יועבד )ב( ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג שהנער אינו עובד בו, בין על פי חוק ובין על פי 
 נער יותר משבע שעות עבודה. 

הזמן שבו עומד הנער לרשות העבודה, לרבות הפסקות קצרות ומוסכמות הניתנות לנער להחלפת  -)ג( "שעות עבודה" פירושו 
 . 22כוח ואויר, חוץ מהפסקות על פי סעיף 

 

 . שעות המנוחה השבועית 21 

 )א( לא יועבד נער במנוחה השבועית. 

  -)ב( המנוחה השבועית של הנער היא לפחות שלושים ושש שעות רצופות ותכלול  

 את יום השבת ;  -( לגבי נער יהודי 1) 

את יום השבת או את היום הראשון או את היום הששי בשבוע, הכל לפי המקובל עליו כיום  -( לגבי נער שאיננו יהודי 2) 
 המנוחה השבועית שלו. 

 . הפסקות 22 

שעה לפחות, ובכלל זה תהיה  3/4עבד נער שש שעות עבודה ליום או למעלה מזה, תופסק עבודתו למנוחה ולסעודה, )א( הו
הפסקה רצופה אחת של חצי שעה לפחות. ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג, ההפסקה היא של חצי שעה 

 לפחות. 

 )ב( ההפסקה לא תעלה על שלוש שעות. 

נמשכת חצי שעה או יותר רשאי הנער לצאת מהמקום שבו הוא עובד, אלא אם היתה נוכחותו במקום )ג( בשעת ההפסקה ה
העבודה הכרח לתהליך העבודה או להפעלת הציוד והשימוש בו, והנער נדרש על ידי מעבידו להישאר במקום העבודה ; 

 במקרה זה ייחשב זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה.

 ון: תשנ"ה[ .. איסור עבודת לילה ]תיק24 

 )א( נער לא יועבד ולא ירכול בלילה. 

 20:00שעות שבין  12פרק זמן של  -, חל עליהם 11 1949-)ב( בסעיף זה, "לילה", לגבי ילד וצעיר שחוק לימוד חובה, התש"ט
 .06:00ן ובי 22:00שעות שבין  10, אינו חל עליו, פרק זמן של 1949-ולגבי צעיר שחוק חינוך חובה, התש"ט 09:00ובין 

 )ב( רואים נער כמועבד, לענין סעיף זה, גם אם הוא עובד בבית ספר מקצועי.  1)ג( על אף האמור בסעיף  

 . היתר עבודת לילה ]תיקון: תשכ"ג, תשל"ג, תשנ"ח, תשס"ז, תשס"ח[ 25

 במקום שבו עובדים במשמרות.  23.00)א(   שר העבודה רשאי להתיר העבדת צעיר עד שעה 

, 23:00ניתנה החלטה על שעת חירום, רשאי שר התעשיה המסחר והתעסוקה להתיר העבדת צעיר גם אחרי השעה   (   1)ב( )
במקום שבו עובדים במשמרות או כאשר עבודת הצעיר נחוצה בשל החלטה כאמור, ובלבד שהובטחו לדעת השר תנאים 

 לשמירת בריאותו ורווחתו של הצעיר. 

( יפקע במועד שבו פקע תוקפה של החלטה על שעת חירום שבעקבותיה ניתן ההיתר, או 1(   תוקפו של היתר לפי פסקה )2)
 במועד אחר שנקבע בהיתר. 

 כל אחת מאלה:  -(   בסעיף קטן זה, "החלטה על שעת חירום" 3)

 ; 1951-ג לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א9)א(   הכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי סעיף 

 ; 2008-לחוק שירות המילואים, התשס"ח 8א ליוצאי צבא להתייצב לשירות מילואים לפי סעיף )ב(   הוצאת צו הקור
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  1971-ב לפקודת המשטרה ]נוסח חדש[, התשל"א90)ג(   הכרזה על אירוע אסון המוני לפי סעיף 

עבדתו בלילה )ג(   סבור שר העבודה שהדבר דרוש להשתלמותו המקצועית של צעיר, רשאי הוא להתיר, התרת שעה, את ה
 במקום שבו עובדים ברציפות. 

שנים  10)ד(   סבור שר העבודה שרצוי לעשות כן למען האמנות, רשאי הוא להתיר, התרת שעה, העבדתו של נער שמלאו לו 
 , אם לדעתו הובטחו התנאים לשמירת בריאותו, חינוכו והתפתחותו המוסרית של הנער. 24.00עד שעה 

בחקלאות או במפעל תעשיה שבהם עובדים במשמרות ותנאים  24.00תיר העבדת צעיר עד שעה )ה(   שר העבודה רשאי לה
בעבודה חקלאית עונתית שבה מקדימים  05.00מיוחדים מצדיקים זאת; כן רשאי שר העבודה להתיר העבדת צעיר משעה 

 להתחיל בעבודה.

 

  

 

 (6ג) מסמך

 וכתב כמויות מפרט תכולת השירותים 

 דת()מצ"ב בחוברת נפר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


