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 חיפה מועצה דתית 
 

 06/2022 מכרז  פומבי מס' 

 
 

 לשכת נישואין  בניתשיפוץ מקווה עין הים+ ל
      

 יע הצעות הזמנה להצ
 

כת  לש  בנית+פוץ מקווה עין היםישלאת הצעות ( מזמינה בז"ההמועצ": הלן)ל חיפההמועצה הדתית 

 "(.יןהבני )להלן: "  נישואין

 
י .1 שהזוכה  ההסכם  נוסח  וכן  הנלווים  המסמכים  המכרז,  תנאי  )להלןיאת  עליו  לחתום    : דרש 

 orgifamdhaww.w. אתר האינטרנט של המועצה הדתית בכתובתב  עייןניתן ל  ."(,  מסמכי המכרז"

במשרדי המועצה הדתית חיפה, רחוב    חוברת המכרז לרבות התוכניות ניתן לקבלחומר קשיח של   

 . 08:30-14:00בין השעות  19.10.2022אבוקרט החל מיום  , אצל גב' עדי3קומה  60הרצל 

 

 1-ינימום גבמ 100ענף  -רשסיווג קבלני נד .2
 

בלתי מותנית וניתנת  צמודה ת ערבות בנקאיבנוסף לכל מסמכי המכרז,  ,להצעתורף לצ מציעעל ה .3
יום עד ל הרבות תעמוד בתוקפעה  ₪  75,000בסך של  המועצהלגבייה ללא כל תנאי עפ"י פניית 

15.01.2023 
 

בנה מועצה דתית במ ח תשרי ה תשפ"ג" כ – 23.10.2022 ראשוןביום יתקיים  ,חובהקבלנים  ורסי .4
 7ה גה ה בחור במקווה עין היםולאחר מכן  12:00בשעה   -60הרצל   פהחי

 
    המועצה  משרדי ד בתיבת המכרזים המצויה באת טופסי המכרז יש להפקיד ידנית בלב .5

  תאם לתנאי המכרז, המועדבה"  06/2022"מכרז מס' הדתית, במעטפה סגורה, נושאת ציון             

     שפ"גי"ב חשוון ת ראשון  מיוםלא יאוחר האחרון להגשת מועמדות ומסמכי המכרז:             

 .  בצהרים 12:00שעה   (06/11/2022)             

 ת המכרזים במועד האמור לא תתקבל ולא תובא לדיון.  מעטפה שלא תימצא בתיב            

 

  דעתה  שיקול לפי והכול אשהי הצעה כל וא/ו רותבי הזולה ההצעה את  לקבל מתחייבת  אינההמועצה  
 .הבלעדי   
 
 הו.כלש למציע כלשהי חייבות הת המכרז  פרסום בעצם ואין עת בכל המכרז  את  לבטל רשאיתהמועצה  

 
 

 המכרז. יבמסמכצויות פות מטות נוסרוהוראות מפ
 

   ןמשה דג 
המועצה הדתית ראש   

http://www.mdhaifa.org/
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 מועצה דתית חיפה 
 

 מכרז מס'  06/2022
 

 לביצו ע עבו דות שיפוץ מקווה עין הים+ בנית לשכת נישואין 
 
 

 תנאי המכרז: 
 

 כללי  .1
 

)במבנה לשכת נישואין בנית+חיפה( 5)ההגה שיפוץ מקווה עין היםעבודות בצוע להצעות  תבזאמוזמנות  1.1
הרצל   חיפה  הדתית  הדתית  (60המועצה  המועצה  מטעם  בהתאוכה,  "המזמין"(   -)להלן    חיפה,  ם ל 

 ה.המצורפים לתנאים אל יותכמוכתבי הו  יםיות, למפרטלתכנ
 

המשת 1.2 לבדועל  מסמכתף  את  היטב  מקרק  ובכל  המכרז  סתי  של  שה  אירה,  לפנות  גיאה  עליו  ספק,  ו 
)  למזמין לפחות  לכל המשתתפים    ימסרותשובות  ;  לפני תום המועד להגשת ההצעות  ימים   (4ארבעה 

 מוזיל את הצעת הקבלן.הבר באופן הדש קרה של ספק, יפור, בכל מלילא פנה הקבלן כאמור לע; במכרז

 

בין הקבלן הזוכה   תהתקשרוחוזה להמסמכי  נפרד מ-ק בלתיות להלן מהווים חלשבהורא  תנאי המכרז 1.3
  לבין המועצה.

 

יהא טופס ה 1.4 חוזה והתנאים הכלליים המצורפים לתנאי מכרז  הבסיס החוזי להתקשרות בין הצדדים 
   (."הזו"הח)להלן:  זה

 

במפור 1.5 בזאת  זכויעני שלש  מודגש  הן  תה  תלקבל  מועצהיות  מהקבלן  המוהחזרים  גם   עצהייה  זכאית 
 תשלומי מע"מ.   לרבות לקבלן ששילמה להחזר של כל תשלום

 

לביצוע    םיוזה ובתנאים הכלליכהגדרתם בח  ,מונחים הכלולים בתנאי מכרז אלה יפורשו, ככל האפשר 1.6
 העבודה.  

 

ניתנהבגם  תכלול את הסכולן  הקבידי    לעכל ערבות הניתנת   1.7 ב  ינו  עליו סכום  ויתווסף   שיעורהערבות 
 להלן.  11.10ף ט בסעיכמפור ד הבסיסה שעה, ותהיה צמודה למדקבוע אותהמע"מ ה

 

 הבהרות, שינויים וסתירות במסמכי המכרז  .2
 

כתבי   ,לקבלן, לרבות תנאי מכרז אלה, תכניות, מפרטים המועצה ידיעל כל המסמכים שיימסרו  2.1
נפרד -לתיהם חלק ביו גם הי 2 כים המפורטים להלן בסעיףל המסמרבות כול ת,יואות טכניות, והורכמו

   ממסמכי המכרז.

 

ותבמקר 2.2 איליתגה  או  סתירות  סדר  -נה  יהא  המכרז,  במסמכי  הכלולות  ההוראות  בין  התאמות 
   ההוראות כמפורט להלן וההוראות במסמכים יתפרשו בהתאם לכך:העדיפויות בין 

 
 ם. ל סיור קבלני טוקופרו א.
 רז אלה. תנאי מכ ב.

 ה.  התכניות לביצוע העבודג.  
 .אומדן/כתב כמויותד.                     

 כרז זה. מפרטים והוראות טכניות שהוכנו במיוחד בקשר עם ביצוע העבודות לפי מה.                     
 .כחול שלא מצורף(הספר ה יד)המפרט הבין משרמפרטים והוראות טכניות כללייםו. 
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 ה.  תנאי החוז .ז
 דה.כלליים לביצוע העבוהתנאים הח. 

 

 .חובהתפות בסיור הקבלנים שתהה 2.3

 

האחרוןית  רשא  צהועהמ 2.4 למועד  קודם  עת,  המ  בכל  במסמכי להגשת  ותיקונים  שינויים  להכניס    כרז, 
והתיקו השינויים  במכרז.  המשתתפים  לשאלות  בתשובה  או  ביוזמתה  כאמהמכרז,  חלק נים  יהיו    ור 

 ו/או  קטרוניאלכרז בדואר  סמכי המויובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי מ,  רזנאי המכנפרד מת-בלתי
 מכרז. י מסמכי השנמסרו על ידי רוכשפרטים י הפל -יליה בפקסימ

 

 פה. -אחראית בעד פירושים או הסברים שניתנו בעל אין המועצה .הסברים נוספים יינתנו אך ורק בכתב 2.5
 

 כי המכרז שת מסמגה .3

על    תוםולחו עתהצע למלא על המציורפים למכרז. המצ פסיםעל הט קש אך ורהצעה תוג 3.1

תיבות ת ויסמן בראשי , המפרט הטכני וכתבי הכמויו(ההצעה גבי טופס, טופס הצעתו )על הסכם ה
תומים  ם חכשההעותקים יש לסרוק את כל דף של מסמכי המכרז.  ובצירוף חותמת,  של חתימתו

 .בהתאם לדרישות המכרז  םרשידמכים הנכל  המסהמציע ובצירוף  דיי לערש כנד

במסירה ידנית אל  להגישש חתומים י הוורפים צמז לרבות כל המסמכים הטפסי המכר הכוללתההצעה  תא

לא יאוחר  לא יאוחר  ,3קומה  60ת חיפה רחוב הרצל די המועצה הדתיהנמצאת במשרתוך תיבת המכרזים 

 . בצהרים 12:00שעה   (06/11/2022)   י"ב חשוון תשפ"ג ראשון  מיום

 נחשבת כפסולה באיחור ר תוגש ה אשהצע .4

 
 עות בדואר. אין לשלוח הצ .5

ם מהמועד  יו 90שך פותיה למפרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרו כלעל קפה בתו מודעה תעכל הצ .6
 ספת כפילתקופה נומציע להאריכה ת לדרוש מהתהיה רשאי המועצההקבוע להגשת ההצעות. 

ת  המציע להבטחהניתנת ע"י רבות קף העות תך, על חשבונו, אובכלל זה להארי ההמועצשתורה 
    כן. יה לעשותו, והמציע חייב יהקיום הצעת

  הכלולים במכרזהמסמכים יר הערות על להע ו/אווק ו/או לתקן ו/או לשנות ציע למחלמ אסור .7

או תוספת  ן קותי,  י, מחיקהכל שינורשאית לראות ב המועצהתנאי המכרז. או תנאי כלשהו מ
 ל את הצעתו.המכרז ולפסותנאי ציע ממה משום הסתייגותור כאמ

 המכרז:  ברתבחולים הכלו למסמכיםבנוסף  רף להצעתו,כל מציע יצ .8

ו וסמך או מפקיד השומה כי הינת מע"מ ואישור מרואה חשבון מתעודת עוסק מורשה מאת שלטונו 8.1
 מנהל ספרים כחוק.

   ד השומה.קור מטעם פקיי מס במאישור על ניכו 8.2

 ל. הנ" תעסקאוהק שים לפי חום הנדרהאשורי 8.3

 1-גיווג כספי סו  100יה נבנף בע בלניםו רשום אצל רשם הקרשם הקבלנים על היות ור אישהעתק  8.4
 לפחות. 

בהמלצות יש   יל.לע 14.4בסעיף  ידתו של המציע בתנאי הסף המפורטעל עמ דותאסמכתאות המעי 8.5

  מסגרתצעו בושבג הפריט /פריטים וסו  של כל עבודה,היקפה הכספי בוצעו, לפרט את העבודות ש



6 

 

ם ביצע בורפים עגוד מה ם בכל אחספרי הטלפונים שלה אנשי קשר ומכן יש לפרט כל עבודה. 
 מציע את העבודות.ה

 . ות לא תידון כללהצעה שלא תצורף לה ערב  כמפורט להלן.להשתתפות במכרז, ית ערבות בנקא 8.6

ו ד או"מעום תוחמקורי ות ואישור סמכי ההתאגדשל מ צילוםסף בנו יצרף, דשהינו תאגימציע  8.7

סמכים  המוים האנשע"י ה חתומה על כך כי ההצע ו ידעל בעלי השליטה בתאג ידהתאגו"ח ר
, לרבות ציון הרכב  בחתימתם על מסמכי המכרז ידאגהתולחייב את התאגיד לחתום בשם 

 החתימות.

  רשאי לצרף המלצותהוא נשוא המכרז, צוע העבודות יות לביככל שיש בידי המציע המלצות רלבנט 8.8
 כה. לבחירת ההצעה הזו בין שיקוליה להתחשב בהןתהא רשאית  ועצהמהו, ולא

 נדרשים. רפים למכרז, ככל  של פי המפרטים המצום עהנדרשי םמכיהמס 8.9

ת הזכות, לפי שיקול דעתה  לעצמה אשומרת  המועצהמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .9
ר ו/או  לים מידע חסז להשלמכר תעולאחר הגשת ההצ , בנפרד ד מהמציעיםלדרוש מכל אח בלעדי, ה

מו  מידתו של המציע ו/או מי מטעע תחינרך בלצו היתרבין ים, דקלרטיביורים ות ו/או אישהמלצ
 המועצהעמד לצרכי וכן לצורך בחינת התאמתו של מו לעיל 14ו בסעיף הסף שפורטבתנאי 

 והתחייבויותיה.

  ל הינם בעלידלעי ורטיםפהמשורים / התעודות ל מקרה בו האיבכ כי ,שר במפורכן מובה .10

/   הסכםכל תקופת ה משךן בה וכההצעעד הגשת לו יהיו תקפים במו, נדרש כי אתוקף מוגבל
 ן.  יההארכה, לפי העני

 
 

 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז  .4
 

להג  המציע  להלן  על  המבוקשים  המסמכים  את  הצעתו,  יש  התנאיםעם  את  ד  וע במהבאים    ולקיים 
 להשתתפות במכרז(.   תנאי מוקדםים מהווים אוקיום התנ  וף המסמכיםרצ  יובהר כי)הגשת ההצעה 

 

שבתיק  )ככל שצורפו(  ות הטכניות  ראהוה, החוזה והכמויות/אומדןל גבי כתב  ת עוזא  -ם  הצעת המחירי 4.1
 המכרז.  

 

   1-ג 100שום בפנקס הקבלנים בסיווג אישור רי 4.2
 

 אישור על היות המציע עוסק מורשה לצורך מס ערך מוסף.  4.3
 

 או אחוז ניכוי מס במקור.   ורומה על פט ר מפקיד ששואי 4.4
 

מכרז 4.5 בסעיףאמכ  ערבות  בו,    -  להלן  5  ור  המפורטים  ובמועדים  הבתנאים  למסובנוסח  מכי מצ"ב 
 המכרז. 

 

 עה לביצוע(.  ה )כתב הצ"הצהרת הקבלן" שבסוף מסמך ז 4.6
 

 יד. אגת במקרה שהמציע הוא -אישור מרואה חשבון או עו"ד בדבר מורשי זכות החתימה  4.7
 

 .  1976-ל"ושתה ת(,וניהול חשבונ חוק עסקאות עם גופים ציבוריים )אכיפת פי לבתוקף עור איש 4.8
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 4.9 ביצע  עבודות  בניה/שיפוצים   לפחות אצל   שני  )2( גופים ציבוריים . 
      

את כי הניסיון הנדרש הינו של האדם פרטי או התאגיד המשפטי המגיש את  ר בזמובה
 צורה זו או אחרת בגוף המגיש. בב  אחר המעוראף גורם  שלא ההצעה בלבד ול 

 
ות על  ות המעידתאחות עמידתו בתנאי הסף זה אסמכלשם הוכתו לצרף להצעעל המציע 

 ידתו בתנאי סף בהתאם למפורט להלן:עמ
להסכם והמהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה, ובה מפורטים:  כנספח מ'מנת המסו הצהרה(1

מו המלא של מזמין העבודה, ש  ,מ"כוללת מע נים, עלותמבה המבנים אותם בנה, גודל
 א מהם לצורך יצירת קשר. "בת של כון וכתווכן טלפהאתר מנהל /המפקח

 
מנו, מהגופים  י נפרד הילהסכם והמהווה חלק בלת 1-'מבנספח המפורט  בנוסח המלצות(2

 להסכם. 'מבנספח עליהם הצהיר 
 

 
  ביא לפסילת עלולה להלעיל,  ר ות כאמו מכתא המצאת האסי א למען הסר כל ספק, כי                   

 .תתףהמש                   
 

 

 . עפרוטוקול סיור קבלנים חתום על ידי המצי  4.10

 

   ערבות מכרז .5

כבטחוןהע 5.1 תשמש  על  רבות  החוזה  הקבלן  לחתימת  כן.    ידי  יעשה  ולא  החוזה  על  לחתום  יוזמן  אם 
לממש    המועצה רשאית  הערתהיה  אםאת  יזכהמצי  בות  במכרע  המועצהז  ה  עם  יתקשר    ולא 

המועצהישתבמועד  זה  בחו ימלא  /ו   קבע  לא  התנאו  להתקשרואחר  המוקדמים  בחוזה.  אים   ת 
הנ בגין  מוסכם  פיצוי  יהא  כאמור  שימומש  למועצההסכום  שייגרמו  שהמועצה  זקים  תצטרך    מבלי 

 יע למועצה מגנכון היים ההפיצוסכום    זה הואמסכימים כי סכום    להוכיח את נזקיה, והמציע והמועצה
  לעיל.דע כמתואר  יבות המציבגין הפרת התחי

 

ליוחזרו  הערבויות   5.2 האחרים  החו לקבלנים  חתימת  הקבלן אחר  אם  תתקבל.  שהצעתו  הקבלן  עם  זה 
ת בסעיףשהצעתו  שננקב  המועד  תוך  החוזה  על  לחתום  יסרב  אם  או  יחתום  לא   הלן, ל   10  תקבל 

ות  הערבות לא תוחזר עלו  ידיחולט  והמזמ  ל  כ שחיתין  ומוערך מרב   המזמין אש שיקבל  פיצוי מוסכם 
 ום כאמור.  רוב לחתהחתימה או סי-בשל אי

 

 15.01.2023 ית יהיה עד ליוםתוקף הערבות הבנקא  5.3
 
 מסמכי המכרז  מילוי וחתימה על .6

 הגשת ההצעה  6.1

הכמויות/ 6.1.1 בכתב  לרשום  המציע  שיעור  על  את  לכתוב    ההנחהאומדן  נדרש  אשר 
כל סעיפי  חה חל עלאחוז ההנ–  לל מע"מ(ום )כוסכה  ולמסך הכים  במספרים וגם במיל

 דן מויות/אומהככתב 
 

בראשי תיבות  המתאים ויסומנו    י המציע במקוםדו על יייחתמ  אומדןכתב הכמויות/ 6.1.2
  בכל דף.

 

מחיק 6.2 תוספת,  שינוי,  שכל  הסתייגות  או  הערה  למכרז, ה,  המצורפות  התעודות  באחת  ירשום   המציע 
 ו:  בכל אופן אחר, יחשבאי או וול תבם ובין מכבין בגין המסמכי

 

 ; או, כאילו אינם קיימים  .א
 לפסול ההצעה.   לוליםע ב. 
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ום  לרבות על דפי תנאי המכרז, כן עליו לחת  ,המכרז הכלולים בחוברת    ם על כל הדפים ו יע לחתעל המצ 6.3
ז למכרז  המצורפת  ותכנית  תכנית  כל  ותעל  תשריט  מסמך,  וכל  בהצעתו  ודף  דף  כל  ועל  כנית  ה 

 )ככל שצורפו(.  ליהא יםרפהמצו

 

הק 6.4 לעל  רבלן  הערותיו  את  הק  העיר  לכךבמקומות  מחוץ    .מיועדים  הערות  הכל   נ"ל למקום 
 -  ולא בעפרון  -  עתו בדיועליו לחתום על הצ  ,ןמחייבות את המועצה. כמו כלא תובאנה בחשבון, ואינן  

שם   את  לרשום  יש  וכתובת.  תאריך  הקבלן,  של  החותמת  באוובתוספת  נוסףרוב  פןהקבלן  על    ר 
 . אומדן/הכמויות תבמלא את כל פרטי כחייב להקבלן , החתימה

  
 . למועצה לקבלת הבהרות בכתבפנות ו לעלי הבנה-במקרה של אי 

 

אי 6.5 שגיאות,  סתירות,  ימצא  הקבלן  המדויהתאמות  -אם  למובן  בקשר  כל שהוא  ספק  לו  שיהיה   ק  או 
 . לפני מועד ההגשה צהועך בכתב למשל איזה סעיף ופרט, עליו להודיע על כ

 

 במכרז זה.  יםהמשתתפ שלח לכליתיל ף  דלער בסעי להודעה בכתב כאמותשובה  6.6

 

המהווים את המכרז לכל מטרה אחרת  התכנית    להשתמש בכל מסמך ו/או  חייב לאמשתתף במכרז מת 6.7
ה להגשת  זהמאשר  מכרז  במסגרת  מפורש    ,צעתו  אישור  בלי  והתכניות  המסמכים  את  להעתיק   ולא 

 ה. מאת המועצ
 
 צעות עת הקבלן ובחינת ההדה בהצ חיהיי מחיר  .7
 

למעט עדכון )לשינוי מכל סיבה  ניתנים  ולא יהיו    ,ם קבועים וסופייםת הקבלן המחירי היחידה שבהצע 7.1
התייקרותע המכקב  במסמכי  נקבע  כאמור  עדכון  אם  האמור    .(רז,  בכלליות  לפגוע   לעיל  דמבלי 

למיני והתוספות  המרכיבים  כל  את  המחיר  למעט  יכלול  ביטוח   ולרבות,  "ממעהן,  לקרן   תשלום 
 יאליות.  ת סוצוהטבו

 

המועצה   ,לעילדהאמור  אף  על   7.2 לש  תהיה  הקב  ואו/נות  רשאית  הצעת  מסעיפי  סעיפים    ,לןלבטל 
לקבלן לא תהיה כל זכות,    .ין ביטולים או שינויים כאמורובמקרה כזה יופחת או ישונה שכר החוזה בג

ומים חריגים  כל תשל אושרו זה לא ישולמו ולא יעל החוה ימחתה. לאחר הטענה או תביעה, עקב שינוי ז
ת שאינן כלולות  בודובלן כאילו בוצעו על ידיו עמצד הק  ולא תישמע כל טענה  ,כם בחוזהמעבר למוס

 בחוזה ובהצעתו. 

 

לארשאי  המועצה 7.3 בלתי  ת  שהיא  בהצעה  כלל  מהות -להתחשב  לעומת  מחירה  מבחינת   סבירה 
 ממנה   מונע  המועצה  שלדעת  המכרז  פורטת לסעיף מסעיפיחסות מייהתר  ו בשל חוסההצעה ותנאיה, א

 כדבעי.המציע  תהצע רכתהע

 

בזמובה 7.4 כי  את  ר  ל  המועצהמפורשות  רשאית  בחשבון  תהא  ההצעות  קחת  בבחירת   שיקוליה 
אמינות וכושרו  את  המועצה ו  של  ניסיונה  ואת  המוצע,  החוזה  את  לבצע  המשתתף     של 

 משתתף בעבר. ם עם הריאח ם יות וגופיושל רשויות מקומ
 

 ו:ייכלל העבודותת לצורך ביצוע ללת המוצעכי התמורה הכובזאת ובהר מ  7.5

  ודות לוואיהפחת ובכלל זה מוצרים מכאניים, עב ודה, ציוד והחומרים, לרבותל עבכ    (א)
 פ הסכם ההתקשרות”וחמרי עזר הדרושים לביצוע העבודות ע

מפח  , גידור זמני תקניהקיימת  ילותות לפעותקל אמצעי זהירות למניעת הפרעות (ב)
 .  סילוק מי גשם ושאיבת מי תהוםלרבות מ'  2ש בגובה דח
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וכל ציוד   פסנות, דרכים זמניות,, כלי עבודה, פיגומים, טיש בציוד מכנימו ה ושאספק (ג)
קם בסיום  אחר לרבות הוצאת הרכבתם, אחזקתם באתר העבודה, פירוקם וסילו

 ת.ביצוע העבודו

אחר   ציוד או כל/ם ויהמוצר זכה,ופקו על ידי המציע שישיס חומריםכל ה הובלת (ד)
עובדים לאתר תם וכן הסעת ם ופריקלאתר העבודה, החזרתם ובכלל זה העמסת

 העבודה וממנו.

רה על חלקי עבודות שיסתיימו, אחזקתם  ד ושמירתם וכן שמיאחסנת חומרים וציו (ה)
 והגנה עליהם עד למסירתם. 

מכשירי   ון וכלמת פירוקו וחידושו של הסיולרבון מך, וסיממודד מוסי ”מדידה, ע (ו)
ותקים  ע 3למפקח ב  ומסירתןוכולל הכנת תוכניות עדות  דידה הדרושים לשם כךהמ

 .לכל העבודות נשוא חוזה זה

ג שהוא, הנדרשות לביצוע כל עבודה לפי התוכניות מכל מין וסוכל ההוצאות  (ז)
 והמפרטים ודרישות התקן. 

סכם  העל פי  תוכניות או מסמכים אחרים תקיהע ות להכנתות הנדרשכל ההוצא (ח)
 רות ונספחיו. ההתקש

ך כל תקופת הביצוע וביטולן וחידושן במש אחזקתן או עוקפות,/דרכים זמניות ו בנית ( ט)
בודות. וזה הוא הדין אף לגבי ניקוי זמני לרבות החזרת המצב  ר גמר ביצוע העלאח

 .  לקדמותו

 ו. מנועודפים מוק פסולת ניקוי אתר העבודה וסיל (י)

 . מוסמכת י מעבדהשיבוצעו על יד דמי בדיקות (יא)

, מכס, בלו,  יות, מס קניהסוציאל דמי ביטוח למיניהם, מיסים לקרנות ביטוח והטבות (יב)
 אגרות והיטלים מכל סוג שהוא. 

להצבת שילוט כנדרש על פי הסכם ההתקשרות ולהכנת לוח זמנים ועדכונם   אותהוצ (יג)
 השוטף.

ט  ה כמפורסכם זצוע העבודות אודות הובישימוש צורך מני לזמל אספקת מים וחש (יד)
 התקשרות ונספחיו. בהסכם ה 

 מתקן אחר. כל או סן(שדה/מח)משרד םהוצאות בגין הקמת מבנים ארעי ( טו)

 ב. ”וכיו ראות הפעלה, ספרי מתקן, הדרכותהוצאות בגין אספקת קטלוגים, הו (טז)

 ותיו המפורטתחייבויותכל ההוצאות והנזקים של המציע שיזכה בקשר עם מילוי ה (יז)
 סכם ההתקשרות ונספחיו. הב

עם בדק  שייגרמו למציע שיזכה בקשר  מכל מין וסוג שהוא ת והנזקיםהוצאוה כל (יח)
 ופת הבדק.ותיקונים בתק

 רווחי הקבלן. (יט)

שרות ונספחיו ) בין אם צורפו או  יבות מתנאי הסכם ההתקכל יתר ההוצאות המתחי (כ)
ן והערבויות,  וימהמת הוצאות יזכה לרבולא צורפו( ובכלל זה התקורה של המציע ש

 דועות עתה לצדדים ובין שהן תיוועדנה בעתיד.ות כולן ית האמורובין שההוצא

בזאסכמו 7.6 שבגין  ם  הכל  ת,  בה  שאין  חריגה  יעבודה  הכמויות  בכתב  ע"פ תייחסות  לקבלן  שולם 
 (20%)מחיר קבלני משנה פחות  עדכני  ניתוח מחיר המתבסס על מחירי דקל
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 ה הנ"ל: למידה בטבאם לאמות ההצעה יהיה בהת שלכספי הערך הבחינת  7.7

 
 ניקוד 

 .   80%  –משקל המחיר 

 .   20%  – )איכות(משקל ההמלצות

 

 :  קל המחירשמ

 מדד המחיר ייקבע ביחס להצעה הזולה ביותר כנגד שאר ההצעות כלומר :   .1

 

 .   במשקל האחוז עליו החלטנו ציון המחיר לאחר קבלת מחיר ציון נכפיל את 

 

 לדוגמא : 

 ₪ .    ₪140,000 ,  ₪120,000 ,   100,000"ס הצעות ע 3התקבלו 

 המקוואות.   בתחום  המלצות 2ג -, מציע בו המלצה - 1מציע א 

 :   דוגמא

 סה"כ  משקל המלצות   משקל מחיר בנקודות  הצעה  

 90   10   80   100000  –א 

 93.3   20 73.3   120000 -ב

   82.8   20 62.8   140000 -ג

 

 

 :  ות()איכ תמשקל המלצו

 נקודות .   10  –ואות חום שיפוץ המקוה בת המלצ

 נקודות . 10  –בתחום שיפוץ המקוואות נוספת  המלצה 

 נקודות( .  20ם )מקסימו

 

 נקודות .   20סה"כ 
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 ות ודניוד עב , טול מכרז, מסירת ביצוע, ביצוע חלקי, פיצול מכרזבי .8

 

המוחלט  -  רשאית  עצההמו 8.1 דעתה  שיקול  ה  -  לפי  את  שלבטל  בכל  או  מכרז  לזוכה    למסורלב 
 בד. ן העבודות בלחלק מ לביצוע

 

 וכה אחד וחלק או חלקים אחרים  ודות לזרשאית להחליט למסור לביצוע חלק מן העב  עצההמו 8.2
 לזוכה או זוכים אחרים או לבצעם בעצמה. מן העבודות 

 

גדיל  כות להתהיה ז  צה ועלמת למספר שלבים.  יצול ביצוע העבודופעל    יטחלרשאית לה   המועצה 8.3
ההיקאת    50%עד    יןקטלהאו   את  עבוף  או  מהסעיפים  הכמויות דה  חלק  כל    לא  לןלקב  ,או  תהיינה 

 וי שהוא.  עקב ביצוע האמור בסעיף זה, והקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצ צהפי המועטענות כל
 
 

המועצה 8.4 כי  במפורש  בזאת  ומודגש  ל  מובהר  מהה  את  מהעצשומרת  חלק  לבצע     סהמכזכות 
 ביות.התקצי יהתאם למגבלותהב  רזויות הכלולות במכו/או מהכמעבודות ו/או מה

 

ל  המועצה 8.5 אתשומרת  הע   עצמה  את  לבצע  נהזכות  להשליםבודות  בשלבים,  המכרז  חלק   שוא 
ת  בלן לבצע את יתרת העבודות רק לאחר שימצאו התקציבים להשלמולחייב את הק  ,מהעבודות בלבד

  .בודותהע

כן 8.6 ה  ,כמו  ה  לעצמה  מועצה שומרת  א   -  זכותאת  כלעל  בחוזה  ף  בלבד    צעלב  -  האמור  חלק 
מבלימהעבודו המכרז  נשוא  ביטושהפ  ת  או  העבודה  ביצוע  מסקת  חלק  יחייבו  ל  המועצהמנה   את 

קבלן מוותר בזאת על כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה מכל  וה,  בתשלום פיצוי מכל סוג שהוא לקבלן
 ז.  נשוא המכרעבודות יצוע חלק מהכל הקשור והכרוך בבהוא בש וגס

המו 8.7 תחליט  כלאכ  העצאם  את  לבצע  שלא  ל  מור  לא  ו/או  לא  חתו העבודות  ו/או  החוזה  על  ם 
תה,  לבצעו למלא  סוגיה  מכל  טענה  ו/או  דרישה  ו/או  תביעה  כל  במכרז  למעט    -  שהוא  שתתפים 

 רנה לזוכה במכרז בלבד.  וחזשת ,בגין הערבות הבנקאיתההוצאות 

 

יהא  עלדכאמור    צה החליטה המוע 8.8 בחובתו שכבכך  יל, לא  לפגוע    הזוכה לבצע את העבודות  לדי 
 ין.  אומים ובשינויים המחויבים על פי הענייורית בתשהוחלט למסור לו את ביצוען, על פי הצעתו המק

 
 ומסמכים נוספים  חתימה על החוזה .9

הח  מציעה  9.1 על  בלתיהמצורה  וזיחתום  כחלק  ממס-ף  המכרזנפרד  כן  ,  מכי  לכמו   גרועומבלי 
ממועד קבלת   ימים)שבעה(    7ך  תו  -  על הקבלן להעביר  יןפי הסכם זה וכל ד  ללן עריות הקבמאח

נספח ב'   -ר קיום ביטוחים  , אישוו כל מועד אחר שתודיע לו המועצהבמכרז אההודעה על זכייתו  
ם  יכללילתנאים ה  18כנדרש וכמפורט בסעיף  מסויג,  -בלתיו  טחחתום על ידי המב  -לתנאי המכרז  

 . ודהוע העבלביצ

הכלליים לביצוע העבודה.  לתנאים    8בסעיף  כנדרש וכמפורט   ,נקאיתהבהערבות  צרף , יש לןו כמכ 9.2
' לתנאי המכרז חתום על ידי מבטחו ישור קיום בטוחים נספח בהקבלן יספק א  תהעבודובסיום  

 העבודות. עבור  ת פיכתנאי לקבלת התמורה הסו

מטעמו   9.3 מי  ו/או  המועצה  הסא  יהממונה  באשר  המכריע  הביטוח  אמתןלהתופי  פוליסות   של 
מתחייב  ,הערבותו לאלתר    והקבלן  ולהמציא  לפוליסה  תיקון  ו/או  פוליסה  בכל  התאם ערבות 

 ה.ממונה המועצלעיל ולהוראת דלאמור 
 

 ביצוע החוזה   .10

   י שיקול דעתה המוחלט, או חלקן, על פ  כולן  ת,דוהעבו  למסור את ביצוע  הרשות בידי המועצה 10.1
 כרז. וי בתנאי המינוללא כל שה במכרז כהזו  בלןקביעת הק מועד לאחרל בכ
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לו  כה  הזו 10.2 שיימסרו  העבודות  בביצוע  יאוחר  יתחיל  לו    מיום  ימים  עה()שב  7-מלא  שיינתנו 
עבודה עבודה    הזמנת  התחלת  צו  ו/או  ו/א  -חתומה  המועצה  עם  מועד    המטעמ  מיו  ולאחר שתיאם 

 לקבלת אתר ביצוע העבודות.  

 

ביצ  להשלים  קבלןעל ה 10.3 זה ואש  תבודווע העאת  ער  נשוא מכרז  לו לביצוע  פיימסרו  י הזמנת  ל 
ו/א המועצה  מאת  כדין  על  עבודה חתומה  צוו  עבודה,  ה  פי  העניין,  תחלת  למועלפי  תוך   צהולמוסרן 

ו/א עבודה  הזמנת  כל  לגבי  שייקבע  כפי  לוח  ימי  מהנדס  התחל  צוו  מספר  קביעת  פי  על  עבודה  ת 
לת  ו/או צו התחדה החתומה  בוהזמנת העאת    המועצהלו    המציאהשבו  ד  ת החל מהמועוזא  -המועצה  
העב  .  העבודה להשלמת  המיועד  הלו"ז  זה  ומסבמקרה  הינו  ודה  העבודה  למזמין  ימים    150ירתה 

 ריים מיום קבלת צו התחלת עבודה. קלנד
 

ה זה  הינו  לו"ז  כשמתוך  הנישואין  לשכת  עבודות  העבימים   75לגמר  כי  לציין  במ,  ות  צריכבנה  ודות 
הפרע אי  באופן שיאפשר  המקוםלהתבצע  לבאי  ק/ה  וקבלת  השירות  בכל  הלמתן  לנקוט  הקבלן  על   .

 . אמצעי הזהירות והתיחום הנדרשים לרבות הניקיון באופן שוטף

 

אף   10.4 במכרלולעיל  דהאמור  כל  על  זה  הלן  לוז  בזאת    ,ובנוסף  לא  כי  מפורשות  מובהר  הקבלן 
 .  צהתימה במוע מורשי הח חתומה על ידיודה הזמנת עבבל ם קי רטדה עבוכל יתחיל ב 

 

מקרה,   10.5 יהיה  הקבלן  בכל  את    כלשהי  בעבודה ל  להתחירשאי  לא  לפ  י/תרהולקבל  ני העבודה 
הביטוחים  את    למועצהשימציא   קיום  הבנאישור  הערבות  לגביאקוכן  בדיקת    -  החוזה  ית  והשלמת 

  אישור קיום עדר  יהעקב    ודהבעביצוע  ת  ילתח-יא  .מוהתאמתם על ידי ממונה המועצה ו/או מי מטע
 .ביצועתקופת הלא תאריך את  כאמורמתאימים או ערבות ביטוחים 

שלבמקר 10.6 העבודות    ה  במסירת  פיצוי  פיגור  הקבלן  ישלם  ולמועצה,  בסךמוסכם  מראש   קבוע 
  ר או ח עד אלתבוע כל ס  מבלי לפגוע בזכויות המועצהזאת    -לכל יום פיגור    ______  ₪0001________

 סיס. יהיה צמוד למדד הבנ"ל וי הף. הפיצנוס

 

 .מסירת העבודותלא ישנו את מועד שפיעו ומזג האוויר וימי גשם לא יבזאת כי הר  מוב 10.7

 

המ 10.8 דרישת  הקבלן  במעמד  ע  הזוכהזמין  למועצה  בברימציא  של   נק ות 
א)    ₪  75,000  בגובה וחמש  של    -  (חש"  לףשבעים  תוקפה  שתקופת   הא  ת  ותרבהעבאופן 
ועצה. רישת המבהתאם לד  -  לפי הצורך  -  ותוארךתקופת החוזה,  ם  תולאחר    יוםם(  )תשעי  90  לפחות

תהי בסהערבות  כאמור  למדד  צמודה  "עיל ל  5ף  עיה  )להלן:  הנ"ל  הערבות  הבסיסית.    "(הערבות 
 ות הקבלן על פי החוזה. קיום התחייבויחון לכבט תשמש

 

כי   10.9 הגדלה במובהר בזאת  א לקבדאוג  ן לקבלזה על החוה  קףהיעבור כל  ובכתבישור מראל   , ש 
ה ידי  על  ב  מועצהחתום  החתימה  ה)מורשי  המפקח    -  (צהמועשם  באישור  להסתפק   ואין 

 כל גורם אחר. או ו/

 

אישור 10.10 לקבל  מבלי  עבודות  הקבלן  חתהי  אלכנ"ל,    ביצע  המועצהה   בתשלום   ייבת 
 כל תמורה בגין ביצוע עבודות כאמור.  

 

 ות ודביצוע העב .11

מתחייב  קה 11.1 את  בלן  התח  דתועבולבצע  מ תוך  הפאסימקשבות  בצרכי  הסדירה לית     עילות 
למנוע תקלות    ל מנת כמיטב יכולתו עולעשות    רים בהם יבוצעו העבודות,ד מהאתבכל אח  המתנהלת

להניח על מתחייב הקבלן שלא    כןכמו  ,  ,  התחשבות  מבלי למעט,  בות אך  רל,  והפרעות מכל סוג שהוא
חומרים  פ השטח  בני  שיש   ם הוציוד 

לעבוד באופן זהיר תוך שמירה על    וכן  יםכב מכל הסוגרגל וכלי הרהלכי  ם של הוכדי להפריע את מעבר
 . מצב האלמנטים בשטח
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בכל   במידת הצורך וככל שיידרש הדבר ו/או על פי דרישת המועצה,  על חשבונו,  טנקון יבלהק 11.2
למנ  מצעיא הדרושים  הפרעותהזהירות  לתנועת    יעת  רכבותקלות  תמרורים, רבל  -  כלי  הצבת  ות 

אורמחז שוטרים,  ירי  שכירת   ,( מהבהבים  להכוונת בשפנסים  קבועים  עובדים  והצבת  הלילה(  עות 
 .רצון המפקח יעותלשב -אלה צא בהתנועה וכיו

 

 תו  ויהיה אחראי לאחזק  קחהמפ  הוראותיתקין הקבלן על חשבונו דרכים ארעיות לפי    ,כמו כן 11.3
  -דמותו  ויביא את השטח לקארעיות  דה, יבטל את הדרכים הבוהע פת ביצוע  שך כל תקוקין במבמצב ת

 שבונו.  על ח להכו
 

הגדרו 11.4 הקיימים,  המבנים  לשלמות  אחראי  יהיה  וכלהקבלן  מקום    נכס  ת  בקרבת     -אחר 
חשבונו   ,ויתקן מ   ,על  כתוצאה  להיגרם  העלול  נזק  תדההעבוביצוע  כל  מתקן  גילוי  עם   קרקעי -ת. 

מוסתרת  אוו/ וכדנורצי  -  )כגון  תשתית  כבל  הקומה,  על  להו(  למפקח  בלן  מיד  הוראות  קבולדיע   ל 
 פן הטיפול בו.  על או

 

ו 11.5 שפורסמו  העזר  חוקי  את  היטב  יקרא  כל   חיפהת  ריילעי  אושרוהקבלן  אחר  למלא  ויקפיד 
רים על ידי  טלים המאושכל המיסים וההיאת  ק  ופי חלם על  ומתחייב לש  -  המתחייב על פי חוקים אלו 

 .  ןל פי דיצה עהמוע

 

ותק מקצועי   יה מוסמך בעלמנהל עבודע ו ביצו  מהנדסיהיה לפחות  הבניה    ח הקבלן באתרובא כ 11.6
של   וההיקף  מהסוג  לעבודות  נשהעבודמספיק  זה,  ה  מכרז  המועצהוא  של  דעתה  באלהנחת  ח  וכ  . 

 העבודה באתר.  שעותשך כל הקבלן ימצא באתר הבניה במ

 

את עלותן    בחשבון  ת הקבלן צריכה להביאהצעכי    בזאתהר  מוב,  ליות האמורוע בכללפג  מבלי 11.7
  , זהמכר  נשוא  ותעבודכל אחת ואחת מן הסוג שיהיה צורך לבצען בקשר לוהעבודות מכל מין  של כל  

וניקורבל אחזקה  עבודות  מוסדרים,  לאתרים  ופסולת  חומרים  עודפי  סילוק  בתקוות  הי    , צועביפת 
הית כל  עם  הפואום  בשטחגורמים  ע  עלים  שהואחרת    והוצאה  בודהוכל  וסוג  מין  שתהיימכל  נה  א 

הו לשם  של  דרושות  לפועל  המכרז  דותהעבוצאה  בכלל  נשוא  להלן,  כמפורט  בטוחים  עריכת  לרבות   ,
 .  ידרשהיתרי בניה כדין וכן ביצוע דו"ח ביסוס קרקע, ככל שיצאת את הוז

 

לא 11.8 לנקובסכל  כ  ישולם  לקבלן  מעבר  נוסף  וב  ום  יה  -  חוזהבהצעתו  אם  לגם  עליו   ת שאיה 
השלמת ובתשלבהוצאו  העבודות  לצורך  שלא  ת  בהצומים  טעות    בין,  עתונכללו   מחמת ובין  מחמת 

לרבות   אחרת,  סיבה  וארעי  מתקנים  בניתכל  שמירה דכמפורט    ,אחריםים  וקיום   לעיל, 
 ו הוא.חשבונ עלירם את מח והקבלן יצטרך לשלם ,באתר העבודות

 

חיהקבל 11.9 לדאן  ולעוביב  לעצמו  סידורו  דיוג  מובהי הכלכלה  לכל  להלין בזאת  ר  והלינה.  אין  כי 
 קתם.  סלהעות ונשייאלא אם בידי הקבלן הר -, וכי אין להעסיק עובדים זרים העבודה י/ים באתרעובד

 

 עה שהיא.  ל הצ או כו/ותר מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או הנוחה בי אין המועצה .12
                                                                                               

 
 
 

 חיפה צה דתית ראש מוע
 משה דגן 

 
 

  ___________ 
 יע חתימת המצ
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 חיפה הדתית המועצה 
 

   06/2022 ' מכרז פומבי מס
 

 עבודות שיפוץ מקווה עין הים+ בנית לשכת נישואין 
 

 ודות העבשים לביצוע פרטים הטכניים הדרוהמת  ימרש
 נם מצורפים למרכז אי אשר

 ך שם המסמ 
משרדית המשותפת למשרד  ן  וצאת הועדה הבילהלן:"הספר הכחול"( בהלעבודות בנייה )•  המפרט הכללי  

מע השיכון  מוצ  "הביטחון  המעודכן,שרד  בניה    בנוסחן  בעבודה  הבטיחות  המ  1988ותקנות  עודן בנוסחן 
 ים . ים הכלליטפרלמהמצורפים ותכולת המחירים  דידהי המאופנ

 התקנים לישראל מכון  -•    תקן ישראל

 ה פרטנית כל מפרט ותכנית שיצורפו להזמנת עבוד  •  

 רכז עד פרסום המומהידוע ב –•     מחירון דקל בנייה ותשתיות 

 המשרד לשירותי דת   -2חוזר המנהל הכללי ע"ח/•     
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 נספח א'  

 עה כתב הצ 

 
  לכבוד

 חיפה ת תיהדהמועצה 
  

 א.נ.,  
 

 06/2022 מס'   מכרז יב הצעה לביצוע לפתכדון: נה
לשכת נישואין  בנית + שיפוץ מקווה עין היםביצוע עבודות   

 
 _____________ אני הח"מ, 

 
 עבודות לפי המכרז הנדון. הלביצוע  הצעתי את אתיש בזגמ
 

המכרז   כים שצורפו לתיקמ המס  ת כלון אבעיתי  לאחר שקרא שת  מוג  י הצעתיהנני מאשר ומצהיר בזאת כ
המ במסמכי  בו  ,כרזושמצויים  מוזכרים  אך  לתיק  צורפו  לא  אם  משתמעים  ו/  ,גם     מהאמור או 

 ותי.  ומסמכים אלה נמצאים ברש -במסמכים שבתיק 
 

התנאים אר ת שאובהם  ם  ולמדתי את התנאים המיוחדי  ים,העבודה המיועד באתרי כי ביקרתי הנני מצהיר
 ת הצעתי.  יססתי אובהתאם לכך ב -  העבודוע הים לביצהנדרש

 

 : מתחייב כדלקמן הנניבמכרז   אם אזכה .1
 

  , פתהמצור  לפי המחירים שרשמתי בהצעתי  ,כולם ביחד  , כים הנ"ללהוציא לפועל, בהתאם למסמ 1.1
הנ דעתו  וכדי  הנ"לחת  במכרז  המתוארות  העבודות  את  כוחכם,  בא  לכלוכפו  -  של  י נאת  ארש  ף 

 ה. המכרז והחוז
 

 פרד ממסמכי המכרז. נ-בלתי המצורף כחלקזה וחה עלם תולח 1.2

 

בעבודה   1.3 קבלת    ימים)שבעה(    7תוך  להתחיל  עבודמיום  המועצה  הזמנת  ידי  על  חתומה   ה 
הע  מן  ואחת  אחת  לכל  מבודות  ביחס  ז נשוא  במועד  ה,  כרז  ייקבע  ולסיימה   בחוזה  אשר 

 . מועצההשל  וחלטדעתה המתאם לשיקול , בהאחר כל מסמךו/או ב  במסמכי המכרזאו /ו
 

הנני מסכים שתממשו את הערבות   -על החוזה   הני החתיממוקדם לפאמלא תנאי  ולא  רה  במק א. 1.4
 נפרד ממנה.-להצעתי זו, והמהווה חלק בלתי בהמצ"

 

ולבמקר .ב בעבודאתא  ה  בסעחיל  הקבוע  לתאריך  עד  מסכים  נה  -  לעילד  1.3ף  יה   תממשו  שני 
 בידיכם.קדת  המופבות העראת 

 

ולאקרבמ 1.5 אאשל  ה  ל  תים  העבודה  תפי  ביצוע  למועדנאי  כל  עד  בסעיף  החוזה    10.3  האמור 
המכרז אנילתנאי  כ   ,  לכם  לשלם  מראשמתחייב  ומוסכמים  מוערכים  פיצויים   כאמור    -  דמי 

 תהא רשאית לקזז פיצוי זה מתוך הערבות הבנקאית.  והמועצה - רזלתנאי המכ 10.6 יףבסע
 

הגשתה או לכל אורך  ממועד  שישה חודשיםעד  התוקפוד בזו תעמ כי הצעתי אתבז בתחייאני מ 1.6
אדרש על ידכם לקיים כל   והיה אם במשך התקופה -תקופת ההתקשרות במידה והצעתי תזכה 
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 .  השהיהת בלי עשה זאהתחייבותי שבהצעתי זו, א

 

 את    רז, וכןתנאי המכל  2.2  ף בסעילעיל  ד  ידוע לי שהחוזה בינינו יכלול גם את כל חומר המכרז כמפורט .2
ה מגיש    חומרכל  לבמסגרת  שאני  ושיצורף  זו  לאמור   .חוזההצעתי  עדיפות  שישנה  גם  לי   ידוע 

המכרז הסטנדרטיעל    ,בתנאי  החוזה  תנאי  הוראות  סתיר  ,פני  של  אובמקרה  או   ה התאמ-יה 
 .  לעילדהמסמכים השונים יפורשו הוראות המסמכים בהתאם לעדיפות ן בי

 

 : וזה/העבודהחהוע ביצ  .3
 

 יצוע החוזה  השתמש לצורך בקבל על עצמי לנני מזה, החובותי לפי תנאי היהתחיוע בלי לפגבמ 10.1
 . אם למפרט הטכני המיוחדובהת רק בחומרים מהמין המשובח

 

קיימים 10.2 שלגביהם  אחרים  /ויים  ישראל  תקנים  חומרים  במתכונותיהם  או   יתאימו 
 לתקנים האמורים.  

 

ותוצ 10.3 הבדבמידה  או    תיקואות  החומרים  שיםגמריהמו  המוצריםשל  ידיי,  על    מוסדות   עשו 
לא יתאימו    -ה  נים הישראלי ומעבדת חומרי בניין של הטכניון בחיפכון התקכגון: מ  -מוסמכים  

 או העמסות ניסיון של המוצרים הנ"ל.  ו/משנה -קותבדי - על חשבוני -נה יעשילתקנים הנ"ל, ת
 

בדיקו 10.4 תוצאות  וגם  הו/א  המשנה-תבמידה  הניסיוו  שלתהיינן  עמסות  לתקן,  בהת  אה   אם 
 וי מוסכם כדלקמן: קבל ממני פיצתהיה זכאית ל מועצהשהסכים אני מ

 

המפ 10.4.1 בסעיפים  לפגוע  המועצהמבלי  שומרת  להלן,  להגיש   ורטים  הזכות  את  לעצמה 
 על שימוש בחומרים שלא בהתאם לתקן.   נגדי משפטיתתביעה 

 

 . הבודי העאתר/הנ"ל מ םמריהחו רחיק אתתפסול ותדרוש לה המועצה 10.4.2
 

והבמיד 10.4.3 ניתןה  לא  נ  לביצוע  דבר  הבדיקות  בותוצאות  התקן  מדרישות    10%-מוכות 
אחוז( המועצה)עשרה  רשאית  אחוז(    30%כות  לנ  ,  החוזה )שלושים  ממחירי 
   הנ"ל. חומריםהמתייחסים ל

 

בגבולות  ידבמ 10.4.4 נמוכות  ,  ם( ם אחוזי)עשרה עד עשרי  20%  -  10%ה והתוצאות תהיינה 
 נ"ל.  ממחירי החוזה ה ים(וזם אח)חמישי 50% תנכה המועצה

 

תהי 10.4.5 והתוצאות  מבמידה  ביותר  נמוכות  אחוזים(    20%-ינה  התקן,  )עשרים  מדרישות 
המועצהר בו    שאית  שהשתמשו  העבודה  חלק  את  לקבל  הנ"לבחומרישלא   , ם 

 האמורים.   העבודותוש להרוס חלקי דרול
 

ו 10.4.6 יוצאים מן הכלל  סת הרי-ים לא להסכית  רשאי  המועצה  היהתי תלפי בקשבמקרים 
קבלת    דלעיל  כמפורט  העבודותחלקי   מיוחדתמורת  כספי אחריות  ופיצוי  מצדי  ת 

בש הבדיקואחוזים(    )שלושה  3%עור  ימוסכם  תוצאות  תהיינה  שבו  אחוז  כל  ת עבור 
 תקן. ישת הות מדרנמוכ

 

 .  בעתיד תהעבודוכל הצעדים הנ"ל אינם משחררים אותי מאחריות בעד  10.5
 

מצהיר   3.7 ל  הנני  כלשאין  ואייהסת  י  להבנות  -יגות  בתנאיכביחס  הכתוב  ובמהמכר  ל    ,סמכיוז 
 ואני מסכים לאמור שם.  
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התחי .11 לקיום  זו,    ייבויותיכערבות  בז  הננישבהצעתי  בנקא  אתמצרף  כאמערבות  בסית    5עיף  ור 
המכרז   בלתבצור   ,כוחכםבזאת  פה  יומי  -  המועצה  לפקודתדלעיל  לתנאי  במקרה    ת,זרחו-יה   כי 

מ  ,ייותיייבוהתח  אקיים א  ול או  הזכבהש  ,קצתן כולן  הרי  זו,  עצעתי  להציג  בידכם  זו  ות   רבות 
נוספת, התראה  או  הודעה  כל  שתהנני  ו  בלי  צעד  לכל  להתנגד  זכות  כל  על  מראש   נקטו  מוותר 

  ערבות הנ"ל.כדי לגבות ה
 

העב .12 את  לבצע  יכולת  בעל  אני  כי  בזאת  מצהיר  בהתהנני  לודה  כתבתנאאם  החוזה,  ת הכמויו  י 
 ה דומהיוני בביצוע עבודהמעידים על ניס  של הגופים הבאים צה  המל  :אתבזהנני מצרף  ם.  ימפרטוה

  .מסוג נשוא המכרז
 

במ .13 כמפורט  במחירים  העבודה  את  לבצע  מציע  בהנני  הכמויות הטכנ  הוראותפרט,  ובכתב   יות 
המהוו זו  להצעתי  בלתי  יםהמצורפים  ממנה.נפר-חלק  מתירהמח  ד  המוצעים   וע  לביצייחסים  ים 

 תב הכמויות המצורף להצעתי זו. ובכ, בהוראות הטכניות ט במפרטהעבודות כמפור לכ
 

ה .14 כי  בזה  מצהיר  המכהנני  נשוא  העבודות  לביצוע  הדרוש  כל  את  כוללת  כן    מווכ,  רזצעתי 
בשהמחי הרשומים  אתרים  כוללים  הטכניות  וההוראות  הכמויות  ובכתב  ההו  מפרט    ראות כל 

והאחרוהכ העלוללליות  לת  העבודה,  שהידרים  הי  לאספקת  ושלמותהבכל  רים והמחי,  קפה 
 מפורטים יהיו כאמור בחוזה.  ה

 

ן  ' להלנספח בפורט בבצוע העבודות אערוך בטוח עבודות הקמה קבלניות כמהנני מצהיר כי לצורך   .15
י  בסעיף זה כד  מורבא  אבלי שיהכל זאת מטחי לפני תחילת העבודות ,  אשר יוגש חתום על ידי מב

 כלפי המזמין. וכל דיןעל פי הסכם זה  יריותמאח לגרוע
 

  

 

 

 פשי.  מתוך הבנה ורצוני החו__________, הצעתי זו ניתנה ביום 
 
 

 שם המציע: _________________________ 
 
 _________________ ___________ובת: תכ
 

 מס' ת.ז./חברה: ______________________ 
 

 ____ _______ _______________: __נים טלפו
 

   ____________ בלנים: שום בפנקס הקרי מס'
 

 :____________________________ ת וחתימהתמחו
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 נספח א' 
 

 אומדן –תב כמויות  כ
 

 סוף החוברת מצורף ב
 
 

 
 

 הנחת המציע מתייחסת לשני המבנים 
 

 
 
 
 

 ____ ם:______________באחוזיהנחה סה"כ 
 
 
 

 _ ______סה"כ הנחה במילים:__________________ 
 
 
 

 _________ _______ _______________ : לשכת נישואין()מע"מולל הנחה כ סה"כ סכום לאחר

 
 _________ _______ _______________ :(מקווה עין היםלשכת )מע"מולל הנחה כ סה"כ סכום לאחר

 
 מ(:______________ סה"כ סכום לאחר ההנחה לשני הפרויקטים)כולל מע"

 
 
 

 ______________    קבלןשם ה
 
 

 ______________  + חותמת מה חתי
 
 

 ______________     תאריך 
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 1-'  נספח א
 

 06/2022   מס'  י מכרזנאלת -פרטי המציע  
 

 _ _______________שם המציע: _____________
 

 __  ________ __________________סוג התאגיד*: 
 [( רטאחר ]פ/*)ח.צ/ח.פ/ע.מ/שותפות

 
 _____ _______________ ____: תאגיד מספר ת.ז. /

 
 __ _____: __________________________מלאה כתובת

 
 _______ ________________ _____טלפון: ______מספר 

 
 ________ מספר פקס: ___________________________

 
 ___ ___________________ ___________ ל:וא"דכתובת 

 
 _____________ לארי: ___________________ לוות מספר טלפון סרבקשר, ל פרטי איש

 
 מספר הרישוי של המציע בפנקס הקבלנים ____________ 

 
 ___________ נקס הקבלנים __סיווג המציע בפ

 
 
 
 

 תאריך: _______________ 
 

 _______ ____+ חותמת: _המציע חתימת 
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 ' ב פחנס
   האישורתאריך הנפקת  יות / בהקמהביטוח עבודות קבלנ - וחיםאישור קיום ביט

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו בתוקף  פוליסת ביטוחישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה א
ים בפוליסת  לבין התנאים הקבועשור זה אים שמפורטים באין התנרה בי של סתיבמקרה עם זאת, כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד 

 בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.  יגבר האמור  הביטוח

 : מבקש האישור 
 מועצה דתית חיפה ומי מטעמה

 "(רשות"ה/"מזמין"ה) ו/או המפקח

 המבוטח 
 

............ ...........   
 או המזמין /ו

מען הנכס 
בת  המבוטח / כתו 

 ע העבודות* ביצו

 ישור* בקש האמעמד מ 
 

  ת.ז./ח.פ.    ת.ז./ח.פ.
 

 קבלןההיזם/
   :מען  חיפה, 60הרצל  :מען

 

 כיסויים 
 הפוליסהפרקי 

חלוקה לפי גבולות 
אחריות או סכומי 

 ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

 נוסח
  ומהדורת 
 פוליסה

תאריך  
 תחילה 

ך  רי תא
 סיום 

/  האחריות גבול
 שווי/  ביטוח וםכס

 דההעבו

 נוספים ייםכיסו
 וביטול בתוקף

 חריגים
יש לציין קוד כיסוי  

 בהתאם לנספח ד'
 מטבע  סכום 

כל הסיכונים  
 קבלניות עבודות 

לפי מלוא     
שווי 

 חוזה  ה

 ויתור תחלוף,      309 ש"ח 

 נזק צמה,   312
 טבע,  313
 גניבה,  314
 רעש,   316
 טח,   המבקש מבו 318
   בקש מוטבמה 324
 ות","ראשוני328

  וללכ     ופריצה  יבהנג
   כלול     עובדים עליו רכוש
  כלול     סמוך  רכוש
  כלול     בהעברה רכוש
  כלול     הריסות  פינוי

ולענין צד ג'  ; כנ"ל  כלול      צמ"ה 
 : צמה, גם

 אח' צולבת,   302
 קבלני, 307
 "ל, מל 315
 , המבקשבגין   נוסף מבוטח 321
 , המבקש צד ' 322
 וש המבקש צד ג, כר 329

 , אח' צולבת 302  2,000,000     צד ג'
 , הרחב שיפוי 304
 , יריה 305
 ,  קבלני 307
,     ויתור תחלוף למבקש 309
 , נזק צמה 312
 ,  מל"ל 315
המבקש   318

 ,  מבוטח
 , בגין המבקשמבוטח נוסף  321
 , ד גהמבקש כצ 322
 ", ניותראשו" 328
 , רכוש המבקש צד ג 329
              :תוחב סייגול ביט

 , רשלנות רבתי
 , 328  ,319 ,309  15,000,000     אחריות מעבידים 

  המוצרחבות 
משולב אחריות 

 מקצועית 

כנ"ל לצד ג' בשינויים    2,000,000    
 המתבקשים, וכן 

  ח',12גילוי  332
 

 

מפורטת בנספח  רות מתוך הרשימה ה לציין את קוד השי שור, ישן המבוטח למבקש האיבי סכםורטים בה ותים המפ, לשיר)בכפוףפירוט השירותים 

 *:(ג'
 עין הים+לשכת נישואין  מקווה ה/שיפוציםבנייעבודות נשוא הביטוח כולל  :נשוא הביטוח כולל 085,  079, 074,  068

 

  חרלא יום 60ייכנס לתוקף אלא  לאוח, ביט יסתפול שלביטול  או  לרעת מבקש האישור שינויביטול/שינוי הפוליסה: 
 בדבר השינוי או הביטול.  האישור שבקלמהודעה  משלוח

 חתימת האישור המבטח: 
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 ג' נספח 
 דוגמת ערבות למכרז 

 
 תאריך________________________        
 סד הבנקאי_______________ שם המו        

 
 לכבוד 

 חיפה ית הדת  מועצהה
 א.נ., 

 ________ ס' _ות מ ערבב כת: הנדון 
מוחלטת הרינו ערבים בזה כלפיכם ערבות מלאה ויע( צ)שם המ __________ ______  לפי בקשת  

 
 בסך 75,000 ₪  )ובמילים: שבעים וחמש אלף ₪( צמודים למדד מחירי תשומות הבניה, להבטחת מילוי נכון 

 
:ה לביצועומדויק של תנאי המכרז והחוז  

 
לשכת נישואין  בניתן הים+שיפוץ מקווה עית עבודו  

 
 )שם המציע(.  ___________על ידי ___ ופת בדק, בתק, לרבות  06/2022  מכרז         

צמוד הנ"ל  תשו  הסכום  מחירי  חודש  למדד  בכל  שמתפרסם  כפי  למגורים,  הבניה  ידימות  הלשכה    על 
 טיקה באופן הבא: המרכזית לסטטיס

 

 נקודות  128,3932שהינו   2022לאוגוסט  15ביום  רסם שפו2022יולי ודש דד הבסיס יהיה מדד של חמ .1

 ה לתשלום על פי ערבות זו. לפני דרישעל ידי הלשכה בסמוך  דד אשר יתפרסםיהיה מ  המדד החדש .2
 

 ועד בכלל. 15.01.2023   בתוקף עדזו תנו ערבו
 

בלתי ערבות  הינה  זו  נשל  ,תלויה-ערבותנו  לכם  ואנו     כתב ב דרישתכם    מתאריך  ימים  (שבעה)  7תוך  ם 
עד  כל סכ ו בין מדד    הד הצמ  שיפרהרוף  בצי  ,הנ"ל  לסכוםום  הנדרש  בגין הסכו  המדד החדש  ביןהבסיס   ם 

, או לבסס אותה, או לתת לנו כלל הסברים לנמק דרישתכם  מבלי שתצטרכו  -  ידיכם על פי ערבותנו זו   לע
 בקשר לכך. 

 
 כום הקרן. סיס, נשלם לכם את הבסש נמוך בהשוואה למדד אם יתברר כי המדד החד

 
 יא. צורה שההסבה בכל לאו /וה ברת להעאינה ניתנ ערבותנו זו

 
 . יתקבלסח אחר של ערבות לא ונ הערה: 
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 '  ד נספח 
 עות קודמותהרש -לעניין איהצהרה ואישור  

  -חמישים אחוז  - 50%-ותר מ)נספח זה ייחתם על ידי המציע וכן על ידי בעל מניות המחזיק י
 ( ממניות המציע

 06/2022  מכרז מס'
ן  ת נישואי בנית לשכם והיץ מקווה עין יפוות ש עבוד  

 
 : בזאת, כדלקמןיבים רים ומתחי הח"מ מצהי ו אנ

 הקשר עם המציע(.  ________________________ )להשלים את_____אנו _ .1.1

המכרז    10במהלך   .1.2 לפרסום  שקדמו  האחרונות  השנים  הורשע  -)עשר(  לא    הח"מ 
מ לא  פלילית,  בקשרכים  הלי  נגדותנהלים  בעבירה  עבירה    פליליים   פלילית,  עם 

 ה פלילית. עביר שר עםחקירה בק נהלת כנגדנומתלא  עתנוייד בולמיט

פ"עבי בתחום  -  לילית" רה  עבירות  כולל  עבירה,  הסביבה    כל  לאיכות  הנגועות    -ו/או 
ברי חולמעט: עבירה פלילית מסוג חטא, עבירה פלילית מסוג  וקי רת קנס, עבירות מכוח 

 .(הסכמה ן אויושיור, ר קבלת איש-שעניינן איוציא עבירות )לה מייםמקו עזר

מאשר .1.3 כ  הח"מ  הקבומסכים  המכרזי  וועדת  ו/או  ולן  יהיו  /ים  מטעמן  הפועלים  כל  או 
מכים לעיין במרשם הפלילי בקשר עם הח"מ, ובנוסף לקבל כל מידע רלבנטי רשאים ומוס

 כיפת חוק אחרות.אמהמשטרה ורשויות 

ואבמקר .1.4 נוישוה  יר  מ  ידרשסף  מי  ידי  הנעל  מנתהרשויות  על  ועי  רלאפש  "ל  קב/ון  ת לאו 
כאמו המידע  מתחייב  וועד  -למסור    ח"מר,  המכרלבקשת  כ  -זים  ת   נדרש, אישור 

 קבוע לכך בבקשת וועדת המכרזים."מ, תוך הזמן החתום על ידי הח

 צרופות  .2

 זה. ל מסמך אי המשרה בגוף החתום עלנספח זה תצורף רשימה של כל נוש .2.1

 -ז  חמישים אחו  -  50%  לבמע  יםק י)המחזי השליטה  שימה של כל בעלתצורף ר  לטופס זה .2.2
 ה.מסמך זגיד( בגוף החתום על התאממניות 

בדבר נכונות האמור    לאחד מהגופים המפורטים דלעי  לטופס זה יצורף אישור עו"ד של כל .2.3
 דלעיל.  1.2-ו 1.1בסעיפים 

__________ ____    _____   _____________  __ 
   עו"ד   מה וחותמתחתי   תאריך    וחותמת   שם חתימה

     במציע  בריע/חהמצ לש
 
 

, ורשאים לחייב  חבר במציע הינם מורשי חתימה מטעמו /ם המציעומים בש תימתי כי החתהנני מאשר בח
 אותו בכל עניין הקשור ו/או הנוגע למכרז הנ"ל. 

 
  ם לעונשים יהיו צפויי את האמת וכי היר להצ ידי הרו עלזוהחתומים בשם המציע ה הנני מאשר בחתימתי כי

 ח זה. על נספתם כאמור חתמו בפני או אחר שהזהרתייעשו כן, ול אם לא בחוקם יעהקבו
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 :טי ולא תאגידאם ממלא הנספח הינו אדם פר

 

 __________    _____    _______________   
   וחותמת עו"ד  חתימה   תאריך    שם + חתימה  

 
 

בחוק ים הקבועים  שלעונ   י צפו  יההיוכי    ר את האמתידי להצהי  תום הוזהר על י החתי כחתימר במאש  הנני
 נספח זה. ר חתם בפני עלו כאמוה כן, ולאחר שהזהרתייעשאם לא 
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 '  הנספח 
תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין לפי חוק עסקאות גופים  

 1976-, תשל"וציבוריים
 

 
הח ___אני  לא_____________"מ  שהוזהרת.ז.______________,  כיחר  אתיהלהצ  ליע  תי   האמת    ר 

  אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:נשים הקבועים בחוק בפוי/ה לעוהיה צוכי א
  

כנא .1 משמש  הקבלן -י  אצל   _________________________________________
 רו. ה בשמו ובעבויר זתצה טעמוך לתת מ( ומוסמהקבלן - )להלן ___________________

 

 ר זה:בתצהי .2
 

הקבל  שנשלט מי    -  "הקזי  על"ב ידי  הוןעל  הקבלן  אם  אדם.  בני  חבר   בעל  גם    -  א 
השל  בעל  שבשליטת  תאגיד  או  בו  תאגיד השליטה  או  הקבלן  אצל   יטה 
מ  או  הקבלן  של  לאלו  פעילותו  ובתחומי  בהרכבו  מאחראי  הדומה   י 
  .בודהשכר הע בלן על תשלוםמטעם הק 

 . 1981-"אשמתהוי(, קאות )רישכהגדרתה בחוק הבנ   - ה""שליט

 

 במשבצת המתאימה[: Xמן יש לסכל בעל זיקה לקבלן ]כי וזאת כי אנוני מצהיר בנה .3
 

 ב הורשענו  חלוטלא  דין  התשס"ג   פסק  בחשוון  כ"ה  יום  לאחר  שנעברו  עבירות  משתי   ביותר 
עוב2002באוקטובר    31) חוק  לפי  זר(  )אידים  הוג  כדין והבטחת  שלא  עסקהור הסים  נים(,  תנאים 

 ;1987-ום, התשמ"זק שכר מינימולפי חו/או  1991-נ"אהתש

 

 מ ביותר  שנעבהורשענו  עבירות  התשתי  בחשוון  כ"ה  יום  אחרי  )רו   (  2002באוקטובר    31שס"ג 
ה תנאים  והבטחת  כדין  שלא  העסקה  )איסור  זרים  עובדים  חוק  התשנ"אלפי     1991-וגנים(, 

ה  כרז חלפה שנמ ות בעצת ההגשהלחרון  במועד הא  , אך1987-זנימום, התשמ"ר מיק שכי חוו/או לפ
 ועד ההרשעה האחרונה; ממ אחת לפחות

 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .4
 

_ ____ 
  חתימה 

 
 
 

 אישור 
 

________ עו"ד  בפניי,  הופיע/ה   ___________ ביום  כי  לאשר,   _____,  הנני 
_________ נושא/___________ ה"ה   ,______ ת.ז.  ות  שהזה_______,  ה  /ועלי  כי  הרתיו/לאחר 

האמתצלה את  יהא/תה  היר  צוכי  הקבועא  לעונשים  בחופוי/ה  יעשה/ים  לא  אם  אישר/ה  ק  כן,  תעשה 
 וחתם/מה עליו בפני. לאת תוכן התצהיר דלעי בפניי

 
  
  

 _______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד 
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 '  ו נספח 
 נספח ביטחון 

   לבד.ב ט"ל הקבור מראש שיש"ע באיש יעוטים תושביני מים בפועלהכנסת  .א

תו .ב הלא  ברשה  מיעעסקת  תושני  הצ וטים  לאחר  אלא  יש"ע  עבודהגבי  היתר  ידי המונפק    -  ת   על 
 קמ"ט תעסוקה. על ההיתר להיות בתוקף כל תקופת העבודה.  ידתיח ,רחינהל האזיהמ

ל .ג חוק  להוראת  עבריינ בהתאם  העסקת  ממניעת  המבמוסין  י  לקטילמת  כווןד  שירות  נים,  ן 
מ2001-אהתשס" להמציאהחום  תבובד  ע  לכחויב  ,  משטר  מוסד  יאישור  מניעה  ת  אין  כי  שראל 

 . על פי חוק זה העסקתול

לעבוד .ד בגיר  יתקבל  כאמור לא  מוסד  בתחומי  משנה    ה  קבלן  ידי  על  כאמור  במוסד  יועסק   או/ו 
 .ת ישראלמבלי הצגת אישור משטר

בטחון   .ה להרשאי  פהיחית  עירישל  מחלקת  פע ת  מדי  הנחיות  בפעם  וציא   ם 
 .  בוצעו על חשבונוו את הקבלן ויבי, ואשר יחיובהיש טחוןילב תוגעונה

לרבות מניעת כניסת ,  ומי מטעמה  חיפהעיריית  טחון של  יבלן יבצע את כל הוראות מחלקת הבקה . ו
  .קב"טה ו הבלעדי שללפי שיקול דעת -בני מיעוטים 

 ך.  ודה שלא לצור העב לאתרחוץ ישהו מ  עובדי הקבלן לא .ז
 
 

 . מנונפרד מ-יתלת חלק בוו ומהוחוזה ונספחימור באהעל  ותפיה מוסספח זות נהורא
 

או לעיכוב  ו/נספח זה לא תשמש עילה להארכת מועדים  ת כניסת עובדים בני מיעוטים לפי הוראות  יעמנ
 ו/או הפסקה בביצוע העבודה. 

 
ע בהכנסת  להוראות  ובדים  זהניגוד  עיו/א  נספח  העבודכוב  ו  הפסבביצוע  ו/או  העבודה ה     קת 

 של ההסכם. יסודית ו הפרה  מור יהות עובדים כאסת כניממניע האצכתו
 
 

 תצהיר הקבלן:

מצורף כחלק מחוזה התקשרות ומסמכי מכרז  את האמור בנספח ביטחון זה ההנני לאשר כי קראתי והבנתי 
במועצה  פומבי מספר _______ זו לפעובחת  אני  חייב, ומת  החיפהדתית  ____  וראות ל בהתאם להימתי 

 . אלו
 ___ כתובת: ___________ _____________ ______ ח.פ:______: __הרבחהשם 

 ________ כתובת: ______________ שם הקבלן: _______________ ת.ז: _____
 מס' טלפון: ______________ מס' פקס: _____________ 

 
 
 

 ______ ____ ___ ימה:חת ____ תאריך: ____________
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 ' ז נספח 
 ע ביצו ל תוב ערבדוגמת כת

 
 
 

______  ______ך: ריתא  
 

____________ _______הבנקאי:  דוסהמ שם  
 
 

:  לכבוד  
   חיפההמועצה הדתית 

 
' _________ מס ערבות כתב: הנדון  

 
 של יעורת בשומוחלט מלאה ערבות כלפיכם בזה ערבים הרינו המציע( )שם_____________   בקשת לפי

( ₪ף אלש שבעים וחמ" ם: ) במילי  ₪  75,000  
 

 המרכזית לסטטיסטיקה השכהל י"ע חודש בכל רסםשמתפ כפי, רכןצל המחירים למדד ודצמ ל"הנ םהסכו
:הבא באופן  

 

  נקודות 128,3932 שהוא15.08.2022  ביום פורסםשמ 07/2022  חודש של מדד יהיה סיסבה  מדד .א
 .המכרז( ערבות של יסהבס מדד את לאלמ )יש

 

 . זו פי ערבות לע  לתשלום דרישה נילפ וךבסמ  הלשכה ייד על יתפרסם אשר מדד יהיה דשחה  המדד .ב
 

 .בכלל ועד  ____________ עד בתוקף זו ערבותנו .ג
 

)  ארבעה  תוך  לכם  נשלם  ואנו  תלויה  בלתי  אוטונומית  ערבות  הנה  זו  ערבותנו .ד ימים  14עשר   )
מדד    בין  ה הצמד  הפרשי  וף בציר  ל"הנ  לסכום  עד  וםסכ  כל  בכתב  הראשונה  דרישתכם  מתאריך

לנמק    רכוצטשת  מבלי,  זו   ערבותנו  פי   על  ידיכם  לע  הנדרש  הסכום  יןגב  שדחה  דדהמ  יןוב  בסיסה
את    לדרוש  חייבים  שתהיו  ומבלי  לכך  בקשר  הסברים  כלל  לנו  לתת  או ,  אותה  לבסס  או,  דרישתכם
 .הנערב מאת תחילה התשלום

 

 . ןהקר סכום את לכם נשלם, יסהבס למדד בהשוואה נמוך החדש  המדד כי יתברר אם .ה
 

 .שהיא צורה בכל  להסבה או/ו להעברה תנתינ הניא זו וותנברע . ו
 
 

. וחותמת הסניף______ ___________ ה"ה של אישית חותמת+ בחתימה  יבחי זה טופס  
 
 
 

 שם המוסד הבנקאי: ____________________ 
 

 
 

___ ___________________חתימות וחותמות:   
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 ' חנספח 
 

 חוזה 
 

 ג "פשתה ת _לשנ_______דש חוב _______ םביו  חיפהב תם שנערך ונח

 
 2022 נת לש בחודש __________  יום

 
 פה חיהדתית  עצה המו בין:

         
 חיפה,  60רצל ה
         

    "( המזמין" -)להלן         
 מצד אחד        

 
      
 _______( ___ ____  ח.פ.)בע"מ  ________ __________    ובין:   
       

 ______________,  _________________ רחובמ        
 
 

 "(  בלןקה"  - )להלן         
 

 שני  מצד       
 
 

היםעבודות  בביצוע    ןהואיל והמזמין מעוני  במבנה   לשכת נישואין  בנית+5ברחוב ההגה    שיפוץ מקווה עין 
הרצל  המועצ"ד   בחוזה,  60ברחוב  )נספחבו  "ההסכם"(     או  "החוזה"      -)להלן    ה  ז  כמפורט    -  לןלהיו 

 ; "(העבודות"
 

 ; דותע העבוולביצ _____המכרזים ביום ______ דתועי על ידנבחר והואיל והקבלן 
 

  ;חיושרות ביניהם, כמפורט להלן בחוזה זה על נספתקההדים לסכם את תנאי וברצון הצד אילוהו
 
 

   :כדלקמןלפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים 
 
 ממנו.נפרד  ובלתי המבוא לחוזה זה מהווה חלק מהותי .1
 
 הז  תי נפרד מחוזהלב  חלקים  וומההמכרז ונספחיו  אי  תנ  ךמשכאי המכרז ומהווה חלק מתנזה  חוזה   .2

 ורפים לו(:  ינם מצן אם אפים בפועל ובי)בין אם מצור
 

       
 קמן: ר בזאת כדלהקבלן מצהי. 3   
 
תנא     את  ובדק  קרא  נסכול  המכרזי  א.  כאמור  פחיול  ההסכם  תנאי  ה  ,ואת   וא וכי 
על           שבדקחתם  לאחר  י  החוזה,  כי  הוראותיוים  לקיוכל  ומצא  כל   מנוע   יהיה   הקבלן  ;את 

 או בנספח כלשהו./ו זההי כנגד האמור בחואת טענה כלשהעלמ        
 

יה האחראי הבלעדי  היהקבלן  ,כךלפי שטח ציבורי; פתוח לקהל הרחב ומהווה ב. ידוע לו שאתר העבודה
 . נות כלשהםת נזקים ו/או תאולמניעהנדרשים  יחותי בטצעאמלנקיטת כל 
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ביצוע לקהל במהלך    יה פתוחאשר יה  ה קיים  שיפוץ מקווודות  בצוע עא לביוע לו כי העבודה הידי   ג.
ע דרכי בודה ולביצו,  לפי הוראת המזמין,  לביצוע העם יחותיית,  ומשכך, עליו לנקוט צעדים בטהעבודו

ר  יבוהצ  ידי  וטף עלרח שבאו  בחלקי המבנה  שרות השימוש  את אפ  א תמנעודה, כך שללאתר העב  גישה
 יבים מכך.ההלכתיים המתחידנית על הכללים פרה קימות שלרב הנדרש לכך,

 
כל פתח  לפגוע מבלי    ד. יגדר הקבלן  לעיל  וכבכלליות האמור  חפירה  בור,  באלה,  יגדר אתר יוצא  וכן   ,  

לט את אתר ויפריד באופן מוחוהולכי רגל,  י רכב  גע לכלשימנע כניסת ילדים ונוער, מפפן  העבודה באו
  עות היום ולשעות ש)סימן המתאים לאת אתר העבודה    ןן יסמהקבל  מהשטח הפתוח לציבור.  דה העבו

חלופיותשחה גישה  דרכי  יכין  שידרש  וככל  ישראל;  יכה(,  משטרת  הוראות  ימלא  ר  הקשובכל    הקבלן 
 ת ביצוע העבודות. נועה בעסדרת התלה

 
 בשכר,  או העסקת שוטריםו/  רותבמשמבות עבודה  בכל האמצעים, לר  נקוט, על חשבונו,ל  לןהקב  . עלה

 הניתן. רגל תהיה קטנה ככל מעבר הולכיה ולתנועת שההפרעה לנעל מ
 
 .דוי ה עלהעבודיצוע מצב הקרקע, דרכי הגישה ואת אופן ב . כי בדק היטב את תנאי השטח, לרבותו

 
הניסיון ז הידע,  לו  יש  כי  היכו.  כח,  והציוד   לת,  ב  האדם  לצורך  העבודהדרושים  בשיצוע  תה למוה 

 לעיל(.  רמובא  התחשבובמועדה )לרבות ב 
 

או אזרחים ועשויים להגיע מעת לעת תושבי המועצה ו/   וריבמבנה ציבות יבוצעו  כי העבודוע לו  ח.  יד
ו, על מנת  ביוזמתזמין והצעדים, לפי הוראת המלנקוט בכל  ות, ועליו  דשלא יודעים על דבר ביצוע העבו

 ם. שביהתו הדתיים של נוע פגיעה ברגשותלמ
 

ב כי  לו  ידוע  טעונות  דוהעבומידה  ט.  יהיו  ופיקוות  האישור  הלכתח  המועצה  רב  של  , חיפהמקומית  י 
להורא בהתאם  לפעול  מתחייב  הדתית  והוא  המועצה  רב  של  ג  חיפהותיו  עת,  הדבר  בכל  אם  יא בים 

 זה. טענות בענין לו כל יהיו  לעיכוב בביצוע העבודות, ולא
 

      
מקו4      בכל  בנ.  זים  ספחם  ניתנלחוזה  בו  סמכה  לה  במשרדחמות  כלשהי  או    לקה    למזמין      ממשלתי, 

יבוא  כלשהו או למ לפי החלט  "המפקח"  -הנדס  פניות למזמיןאו "המזמין",   רק    ת המזמין;   יעשו 
 ת המפקח.באמצעו

 
 הו,משנחד לאות נספח אאו בין הורהמכרז  תנאי    מנספחין אחד  זה לבי. אם יש סתירה בין הוראות חוזה  5

 ם: אייחולו הכללים הב
 

 ל אחד מנספחיו.על כלחוזה זה  היה עדיפותקרה תמבכל  .א
 

י ב.   התכאם  הרי  עצמם,  לבין  הנספחים  בין  סתירה  המפרט  ש  המיוחד,  הטכני  המפרט   ניות, 
הכללי  הטכנ הושאי  כאשרר  עדיפים,  הטכניים  והמהתכני  נספחים  המות  הטכני   יוחד  פרט 

 כולם. עדיפים על 
 

עדיפות  תנ  אותורה  ג.  החוזה  המאי  טכ  סמכיםעל  מסמכים  ישאינם  אם  אלא  הוראה  ניים,  ש 
 ת. פורשת אחרמ

 
לפי  החלטת  או המזמין,     יכריע המפקח  -   לבין עצמם  ד. במקרה של סתירה בין הנספחים הטכניים

 . זמיןהמ
 

 ין.מזמנת המבחי  עדיפהת הקבלן ההוראה הא  מקרה תחיב  כי בכלמוסכם  ה. על אף האמור לעיל,  
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 ות המפקח. בהתאם להנחיספחיו, והחוזה ונוראות העבודה בהתאם לה לבצע תחייבא. הקבלן מ .  6
 

בכל  הקבלן נציג יהיה העבודה הינו _____________ והוא וע ב. הקבלן מצהיר כי האחראי על ביצ
 נין הקשור לביצועה. ע

 
הג יקבל.  חשבו  בצען  ועל  את  בעצמו  התאומים נו  ע  כל  הרהדרושים  הנוגעים  והגופים  ות  שוים 
ל תוספת תשלום היה זכאי לכ, והוא לא ילהוצא בא,  וכיבזק  שמל,, לרבות חברת ח(ם ייונטהרלו)

 בגין כך. 
 
כר ; שוזהמין את שכר החהקבלן מהמז  מועדן, יקבלרת ביצוע כל התחייבויותיו, במלואן ובתמוא.   .  7

של  בזה  החו הכש"  -)להלן    _____________סך  החוזה  י  ;"(רמשוע ר  בפועל  החוזה  קבע  שכר 
ימדדו ויאושרו ידי הקבלן,    ל עלבפועיבוצעו    ת אשר יומובהתאם לכ וסףובנ,  צעת הקבלןהלהתאם  ב

 .ידי המפקח על
 

ח כנגד  יווסף מס ערך מוסף,  כב. לתשלום  ב  מ "המע  ;דיןשבונית מס  במועד  עליו ישולם לקבלן    ו 
 דשהחולאחר  בחודש ש  ( 15עשר )שה  חמינו ב מוסף )דהיילשלטונות מס ערך    תשלומי מע"מלשלם  

 זה(. ה שלום לפי חוזשולם לקבלן ת  בו
 

למדד תשומות  לן, יהיו צמודים  זה זה, לרבות התמורה שיקבל הקבם הנוגעים לחוג.  כל המחירי
 .בניהה
 
אמו  ד. כי  הקבלן  בהר  באום  כלשהו  סעיף  יבצע  מושלא  ולשפן  הלם  רצון  יהיה  ביעות  לא  מפקח 

 ת רצון המפקח. המושלם ולשביעו  וועביצעד ל בגין אותו סעיף, שהוכל שלוםלן זכאי לתהקב
 

הת לקבלת  כתנאי  החשבון  ה.   פי  על  לחתום  שלום  הקבלן  ידרש  ושחרור  הסופי,  קבלה  כתב  על 
 המכרז. יא' לתנאי  בנוסח המפורט בנספח 

 
 פירוט ו  וב  בוןשח  לן למפקחיגיש הקב  לאחריו,ועד החמישי לחודש ש  נדרי,א. בתום כל חודש קל  . 8

 . ישובי כמויותות סקיצות וחרבל באותו חודש ודיעל ו שבוצעכל העבודות 
 

  ל ש נקובים בו, ויהיה רשאי להוסיף לו ערכויבדוק החשבון לרבות הכמויות והמחירים ה מפקחב. ה
עתו  שיקול ד  הכל לפי  דה שלא בוצע,ל העבוחלק ש   ע, או להפחית ממנו כלעבודה שבוצכל חלק מה

 קח. המפשל 
 

החש ה  ג. את  יבדוק  תמפקח  ימי  15וך  בון  עשר(  ע)חמישה  הגשתו  מיום  ים  והמזמיל  הקבלן,    ן די 
תוך  י לו  המגיע  את  לקבלן  ישלושים)  30שלם  ידי  מים(  על  החשבון  אישור   המפקח.  מיום 
 
ה  .ד סיום  יגישעם  ס  עבודה  חשבון  למפקח  החשבמפה  ;ופיהקבלן  את  יבדוק  תוך  קח    30ון 
ימים  )שלו   ה  שתוהג  מיוםשים(  הקבלן.  ידי  המגיע  לקבל  שלםי  מזמיןעל  את  תוך  ן   45לו 
 שור החשבון על ידי המפקח.יום אי בעים וחמישה( ימים מ)אר 

 

במוצהר   .  9 עלבזאת  נקבע  החוזה  שכר  כי  ה   מפורש  ביובהסכמ  צדדיםידי  הודאותה,  אי  את    דעם 
בהשוררת   ועבמשק  זה  חוזה  חתימת  ות  בעתיד,  ינתןהצפויות  לא  תוספת,     תשלום,כל  לן  לקב  כי 

כיופיצ  פחתה,ה או  השתתפות,  תשל,  סול  מכל  בום  ומין,  שינוייג  שיחולוגין  במחירי   במשק,  ם 
מכל   אגרות, או  ,ות, היטלים סים, ארנונה, שער המטבע, מדדים, מכס, מיהחומרים, מחירי העבוד

ת הכלולות  ראובהוגוע  עיל כדי לפכלל. אין באמור למן ה  כל יוצאן ללא  וג ומיסיבה אחרת מכל ס
 . קיזוזים  או, או תשלום פיצויים תה עקב שינוייםבר תוספת או הפחדב יו,ונספחבחוזה 
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מפורט,    ניםזמ  זה, לוח  ( ימים מיום חתימת חוזה  7)  שבעהקח, תוך  . הקבלן יגיש לאישור המפא .  10
מנים ח זלו  קבלןלא הגיש ה  ;שנות לוח הזמניםהמפקח רשאי לה;  וד בצוע העשלבי ביאת כל  הכולל  

ה  ;לוח הזמנים  ע אתולקב  חהמפק  ור, רשאיכאמ ידי  לוח הזמנים  על  את   יהווה  המפקח,מאושר 
 .זה ' של חוזהאנספח 

 
יתב הקבלן  בביצוע.  שבעה  חיל  תוך  מי7)  העבודה  ימים  צו(  מתן  עלתחה  ום  העבודה    ידי  לת 

 המזמין. 
 
העבודות יבוצעו  ,בודהת העתחלו התן צמיום מ שיםחוד 5 תוךעבודות לים את ביצוע הן ישהקבל. ג

 הלן., כמפורט ל בודהצל המזמין את העיפ או ם פרשאלא א  בשני האתרים במקביל
 דשים חו 3.5לו"ז לסיום עבודות מקווה עין הים 

 חודשים   2ם עבודות בלשכת נישואין  לו"ז לסיו 
 

ן ובמועדן, ימסור הקבלן למזמין, במעמד תחייבויותיו לפי חוזה זה, במלוא כל היום  חת קלהבטא.    .  11
זח חוזה  בנקאיתה,  תימת  צערבות  מותנית  בלתי  למדד,  ,   אחוזים(  עשרה)    %10  שלבסך  מודה 

  'נספח זב  ורטהמפח  נוסהיה בהערבות ת,   ( ₪אלף    חמששבעים ו)₪    75,000  ם  כובס  חוזהר ה משכ
המכרז ולתנאי  של  לתק,  עשופה  ז  (12)  רשנים  חוזה  חתימת  ממועד  )להלן  חדשים  רבות  "ע   -ה 

העיאריך  הקבלן    ביצוע"(; לתום    מדי  רבות,את  עד  י90)  תשעיםפעם,  השלמתו (  מיום  ביצוע    ם 
  כל ב  ישאלן  קבה  ;ודית של חוזה זהסיה  הפר   ועד, יהווהארכת הערבות במאי ה  ;ה במלואההעבוד

 ות הנ"ל.בהמצאת הערב ותההוצאות הכרוכ
 

בין אם      ה של הוראות הסכם זה,אי לחלט את הערבות בכל מקרה של הפרן יהיה רשב.  המזמי
יה ובין  יא הפרה  וסודית  יסודית,   היא הפרה שאינה  על  אם  ההפרה  בלבד שנתנה לקבלן התראה 

ממועד קבלת  (  ימים  7עה )שב  בתוך  אותה  את ההפרה או הפסיק  ןקת  ן לאום,  והקבלבדואר רש
ותם התנאים, באותו  מין ערבות חדשה תחתיה,  באהקבלן למזימציא     ה הערבות,ראה;  חולטתהה
 ( ימים ממועד החילוט. 7ן,  בתוך שבעה )פרק זמבאותו וסח והנ

 
תו .  12 למזמין,  ימציא  הקבלן  שלושהא.  ימ3)  ך  מ (  חתים  חויום  בי  הזימת  תחילת  ולפני   צוע זה 

אי              קיוהעבודה,  על  בישור  בנוסם  נספחטוחים  ביטוח  ב'  ח  חברת  ידי  על  חתום  כשהוא   , 
 ן. ידי עורך דיישראלית ומאושר על              

 
העב.    ימציא הקבלן למזמין  דרישת המזמין,  פוליסות הביטוח שעליו ללפי    המציא בהתאם תקי 
 המכרז.  איתנף לצורש וחלנספח נזיקין ובט םובהתא י החוזה,נאלת

 
בכל נזק  חיו, ובנוסף להן, מודגש בזאת כי הקבלן ישא  פסזה זה ונותיו של חופגוע בהוראלי ל. מבג

ש אובדן  בקשרו/או  ה  ייגרמו  שיגרלביצוע  אובדן  ו/או  נזק  לרבות  ידו,  על  למבנים,   מועבודה 
כורכר,    מדרכות,  כבישים, חשמל,משטחי  מתקנ  ,יובהב  מים,  טלפון,  צתיעול,  יה צמח  נרת,ים, 

 ה.יוצא באלוכ
 
מארבעים וחר  ם, מיד עם הגרמם, ובכל מקרה לא יאאובדן כלשהנזק ו/או    ן לא יתקן. אם הקבלד

הגרמם,שעות מע  (48ושמונה ) זה  ת  חוזה  יסודית של  בכל סעד  לפג  מבלי;  יחשב הדבר להפרה  וע 
ו/או א רשאי לבהיה המזמייחר,  נוסף  ע  ובעצמ  הדהעבו   ע צן  ידיו/או  כל ב ן ישא  לקבוהם,  חריא  ל 

 ין. יגרמו למזמהוצאות שקים וההנז
 
גרמו  שי  ו/או תשלום  , כל הוצאה ו/או הפסדיה זכאי לקזז מכל תשלום המגיע לקבלןיהין  מזמ. הה
 ור. אי תיקונו כאמ ידי הקבלן ו/או כתוצאה מגרימת הנזק על ו,ל

 
הי .  13 כי  לקבלן  מיחסדוע  ביצו  ת בוחשי  מזמין  להשלמת  העבמירבית   המדויק   דעובמודה,  ע 

או ללו דחיות  כל  במ  א  בבהתחיוחד  ארכות,  מרכזי.שב  ברחוב  שהמדובר   כך 
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אח של  מקרה  העבודה,  בכל  בהשלמת  למ  לםישור  פיצוהקבלן  ומוסכםזמין  מוערך  קבוע   י 
בסך של אלף שקל כ  , ₪(  1,000)  ים חדשיםמראש  יום של איחורבגין  ה  ;ל  "ל  נהמוסכם  הפיצוי 

למדד   כיהבנהת  תשומוצמוד  הבסיסי  שהמ,  ההינדד  חודש  מדדו  כפ    של    ביום   פורסםי שי  מאי,  
חוזה זה ובין על פי כל    יד בין על פכות המזמין לכל סעאין באמור לעיל כדי לפגוע בז;   ערבות.1.5

 . ויפיצוי בגין כל נזק דין, לרבות
 

האמור  א.    .  14 אף  אנספאו  /ו  בהסכםעל  שח  חוחר  רזהזה  ל  המזמין  כי  מודגש  אלהגד  יאש,  ו  יל 
היק את  בשלהקטין  העבודה,  העולועיף  על  ר  העבודמהה  50%ה  של  הכללי  זהיקף  חוזה  לפי    ; ה, 

על ההיקף הכללי של העבודה, והן על כל סעיף או  הן  חל  ור לעיל  ר כי האמספק מובה   לשם הסרת
 לעיל. ר ין האמולשהו בגת ו/או פיצוי כהקבלן לא יקבל תוספ; בנפרד פריט

 
פצל את ביצוע ש או ללפרו   יביים,צקמין, מטעמים תיל,  רשאי המזלע  מורהא  מןע  ב.  מבלי לגרו

ההעבוד להפסיקה;  ואף  לשלבים,  הה  בהמשך  העיכוב  עולה  יה  שנהעבודה  הקבלן,   על  רשאי    ,
 עבודה. , להסתלק מביצוע השלושה חודשים מראשבהודעה בכתב 

 
  תיים של ממ ים ממשרדיםעברהמוים ספכ  העבודות הינו באמצעותע ן לביצוי המימו. ידוע לקבלן כג

הר המקומאת  א  ,מיתושות  כולם  חלקם  ידםו  על  גם  המאושרים  חשבונות  וכנגד  העברת    כי,  
מותנ   התשלומים הממשלתייםית  לקבלן  מהמשרדים  הכספים  ולא  ;   בקבלת  אין  תהיינה  לקבלן 

או     יםתישלהממ  מהמשרדים  הכספים  רתוב בהעבשל עיכ  לשהן, בכל מקרהאו תביעות כ/טענות ו
 . קומיתרשות הממה

 
א  לענין  בהד.   וי  העבודה,שלמת  יחור  העבודהיה  פיצול  או  פרישת  על  המזמין  לשלבים,   חליט  ה 

 מזמין.ידי ה ור מן המועד שנקבע להשלמת השלב בעבודה עלכל איחלעיל, ימנה כאמור 
 

 .נובועל ידי הקבלן ועל חש קוות יסופע העבודבור מים, לביצוה.  מים  לרבות חי 
 

 ידי הקבלן ועל חשבונו. ל פקו עדות יסווע העבול, לביצבור חשמרבות חישמל, לו.  ח 
 

יציב במ ביצוע העבודותז.  הקבלן  בגודל    קום  כתנאי  ובנוסח שיקבשלט  וזאת  ידי המזמין,   על  ע 
 לת עבודה.למתן צו התח

 
א.  15 רשאי להעסיקהקבלן אי.  ובא  משנה אלקבלני    נו  ול  שיק;  דבלב ב  כתבאישור המפקח מראש 

 חלט.ומו הינו בלעדידעת המפקח 
 

ל  ע  אוהמפקח  ו על ידי  שות מיומנות מיוחדת, כפי שיקבעי עבודות הדורבלן מתחיב כקה .ב
מקצוע ו/או קבלני   ליבעל ידי  הבלעדי, תבוצענה אך ורק עם  לפי שיקול דעתמין  ידי המז
 ושים לביצועם. דרה יסיוןהנו  ומנותאשר יש להם המימשנה, 

 

ו/אוק  ף כליחלי  לןהקב .ג דרישצע כאמור, למב  בלן משנה  בכפי  )אף  תב של המה  אם  פקח 
המפקח( ידי  על  תחילה  ק העס  ;  אושרו  ו/אוקת  משנה  על    בלן  לא ידאישורו  המפקח,  י 

כלשהי, והקבלן כל  אי  אחר  יפטור הקבלן מאחריות  בויות  יההתחיכלפי המזמין, לביצוע 
 זה ונספחיו.  זהפי חו לוטלות עהמ

 
ל .ד רשאי  לע  מורבא  ועפגמבלי  לדהמפקיל,  ביצוע  ח  לרוש  מתחיב    ןלוהקבדוגמא,  עבודה 

המפקח  למלא הוראות  כל  לא;  אחר  ב  הקבלן  העבימשיך  לביצוע  אלא  שקיבל ר  אחודה 
 בכתב מהמפקח.   אישור

 
ות  ם התקשרמת הסכם זה הסכחתי  ( ימים ממועד7וך שבעה )הקבלן ימציא למזמין, בת .ה

י על  רשת בכדחרת שנדאו כל בדיקה א מ"ת ו/הת  רדמשבהתאם לן בודק מורשה  כועם מ
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; הצגת הסכם תקף ההכל בהתאם לתקנות המדינ  4טופס    או לשם קבלת/י המתכננים ויד
י הסכם זה;   שה כאמור לעיל תהיה תנאי לקבלת תשלום ראשון על פק מורעם מכון בוד

מכו אישור  להצגת  מורשה  בודק  אחד  ן  הכל  תהיעבמחלקי  לעיל  האמורים  אי  תנה  ודה 
 . על פי הסכם זההתשלום הסופי לת לקב

 
(   "הדגימות"  -להלן שתמש בהם לביצוע העבודות )מהחומרים לפני שי דגימות יכין הקבלן . ו

שת עלבכמות  ישלחו  דרש  הדגימות  המפקח;  לבדיקו  ידי  הקבלן  ידי  דרישות  על  לפי  ת 
י  יד  על  זהך  ו למעבדה שיקבעו לצורא  המורשה  י למכוןקול דעתו הבלעדלפי שיהמפקח ו

 ם. מפקח מפעם לפעה

 
רות  ים ממועד חתימת הסכם זה, הסכם התקש(  ימ7ה )בתוך שבע  ן,  א למזמיהקבלן ימצי .ז

ם מכון י המשרד להגנת הסביבה; הצגת הסכם תקף עעל יד בניה המאושרעם אתר פסולת 
מורשב תהיה  ודק  לעיל  כאמור  תשלה  לקבלת  ראשותנאי  פיום  על  הצגת ה  ן  זה;   סכם 

שילשקתעודת   אה  הכוללת  תר  ל  הכאמור  פסולת  כל  לפיבאת  או המזמיהערכת    ניה  ן 
את כל  נה  יפ  ;  הקבלןופי על פי הסכם זהתהיה תנאי לקבלת התשלום הסקח מטעמו  המפ

 המפקח.  מויות לפי הוראות המזמין אופסולת הבניה לאתר המאושר בלבד,  במועדים ובכ

 
צא באלה,  ולת בניה וכיופסאתר ות,  דבערות עם מכון מורשה, מקשין התבגם שלומיכל הת .ח

סעיף זה בתוך  אי ביצוע בדיקה או התקשרות כאמור ב  על ידו;  ולמו  בלן וישו על הקליחו
ברשות    דרישת המזמין או המפקח לעשות כן תזכה את המזמיןממועד  (  ימים  7)  שבעה

ת ווואת עלות ההוצאות הנלה  את עלותולנכות  התקשרות בעצמו  לבצע את הבדיקה או ה 
 . העל פי הסכם ז שתשולם לקבלן ורההתממן 

 
 פת הביצוע.כדי להאריך את תקו בסעיף זההר כי אין באמור ספק מוב הסרתלשם  .ט

 
ביצוע   תוך שנה מתום השלמתפגם ו/או ליקוי ו/או אי התאמה שיתגלו בעבודה,  תקן כלקבלן יא. ה .   16

ה ו/או על פי  על פי חוזה ז  ן,מזמישל ה  דעפגוע בכל זכות ו/או ס ל  ל כדיעיל  באמוראין    ;  ל עבודהכ
 מחבות כלשהי. את הקבלןשחרר ו/או ל ל דין, כ

 
ובמועדן, ימסור הקבלן למזמין, במעמד מלואן  זה, ב  סעיף  לפיהתחייבויותיו    להבטחת קיום כלב.    

זה  ל פים האחרון עקבלת התשלו בנקא, ערבו(י החשבון הסופי)לפ  חוזה  בלתי    ,ערבות טיב()תית 
אך לא פחות מסך ר, ועמשה הכר החוזזים( מש)חמישה אחו  5% של   ד, בסך שללמד דהצמות נימות
חד  75,000של   שקלים  אלף)  שיםאלף  וחמש  חדששקלי  שבעים  המשוע  כרמש  (יםם   ר;החוזה 

;  בות בדק"("ער   -)להלן    י התשלום הסופ  קבלת  מועד  ים מחדש  (24עשרים וארבעה )לתקופה של  
 ערבות הנ"ל. האת המצב  ותבכל ההוצאות הכרוכישא  הקבלן

 
פי סעיף  -ל מקרה של הפרה של התחייבויות הקבלן עלות בכהערב  לחלט את   שאיה רהמזמין יהי   ג.

קבלן התראה  נה לשנת  ין אם היא הפרה שאינה יסודית,  ובלבד יסודית ובם היא הפרה  זה,   בין א
בד ההפרה  והקעל  רשום,   תקואר  לא  את  בלן  בתוךההן  אותה  הפסיק  או  )בעש  פרה  ימים  (   7ה 
חו  ממועד קבלת ימציא  הע  לטהההתראה;   ת חדשה תחתיה,  באותם זמין ערבוהקבלן למרבות,  

 ( ימים ממועד החילוט. 7שבעה ) בתוך  ק זמן,תו פרים, באותו הנוסח ובאוהתנא
 

ו .  17 לפבנוסף  ובהתחיימבלי  באחריות  לפגוע  הקבלן  זהבויות  חוזה  נ  י  בזאתספעל  מודגש   חיו, 
ו/כי    פורשמב        בקשר  כתאם  הקב  ודה העבמביצוע  וצאה  או  ידי  ממעשה ,  לןעל  כתוצאה   ו/או 
ה        של  מחדל  ביקבלן,  ו/או  המזמין  ו/או  חויב  ו/או  הותשלום  נזק  עקב  לרבות  כלשהם,   צאה 
לאד       כלשהו,  אובדן  למזמיןם  יגרמו  הו  נזקים  ו/או  ו/ו/או  ישפה    פסדיםה  אוצאות   כלשהם, 
 ו.מו לשיגר הפסד נזק ו/אואו ו/ ו/או תשלוםה צאין בגין כל הוהמזמן את בלהק      
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ה . 18 יכין  עדותקבלן, על חשבונו, תוכא.  עם סיום העבודה  כל העבודות בהתאם  מרה  ניות  אות את 
כל לרבות  בפועל,  המ  לביצוע  לתוכניות  ביחס  תוכהשינויים  כל  הקוריות;  יוכנו   As Made   -ניות 

 בתקליטור.ים מלאים וכן תקה העלמזמין בארבעהמפקח, וימסרו  ון אזמיהמה בתוכנה עליה יור
ידי כל מתכנן בתחומו;    לנית תאושר על מודד מוסמך וכל תוכב.   התוכניות יתבססו על מדידות ש

את   במדויק  יסמנו  מהתוכניות  לרבות  שבוצעו,  העבודות  וימסרוכל  י  יקומים,  עם למזמין    חד 
 סמכי החשבון הסופי.מ

 
ידו,  הכוללים הוראות ו על שסופקערכות ל המן לכל ספרי מתקש יםפק ארבעה העתקן יסהקבל   ג.

קטלוגים,   ומאושריהפעלה,  באלה,  כל וכיוצא  ידי  על  אישורי המתכננים  ם  לקבלת  האחריות    ;
 בלן ותהיה על חשבונו. ל הקול עהמתכננים תח

 
ה הסר  למען  הקבלד.   ישאספק,  לביב   ן  הנוגעות  ההוצאות  בוהאמע  צוכל  חשבור  על  זה  נו סעיף 

 ות. צוע העבודבגין בי כוללת שיקבלרה ה התמווכחלק מן 
 

 
 של המזמין.   ובויותיילוי התחיים לממוקד , הינו תנאיקבלן לפי חוזה זהות היבויימילוי התח .  19
 
 

ל יבק  ולן ו/או מקצתן, אלא אםה, כה זחוזו לפי  בויותייאו התחילא יסב לאחר זכויותיו ו/לן  הקב .  20
של  רישוא ובכתב  ו/או  מוקדם  רשא;   קחהמפ  המזמין  לאח המזמין  להסב  ו/או   וזכויותי  את    רי 

 או מקצתן. /לפי חוזה זה, כולן ו ובויותייהתחי
 

לא .  21 זה  חוזה  לפי  כלשהי  בזכות  המזמין  שימוש  מ  אי  הסכמה  ו/או  לויתור  והמזמין  יחשבו  צידה, 
רשאייה נגד  לאת כל טענה  יהיה מנוע מהע  ןהקבל  ;ךבכ ה  עת שתרצ   בזכויותיה בכל  להשתמש  יה 

 . יוצא באלהוי, מניעות וכור, שיהין בדבר ויתהמזמ
 

ב  כל הסכמה ו/או התחיבות לא יהיה בהן כדי לחיי ;  לבדיעשה בכתב בהוראות חוזה זה  נוי בכל שי .  22
 ין. ידי המזמ בכתב ויחתמו עלאלא אם יעשו  -את המזמין 

 
 .הה זחוזל יוהקבלן ישא בהוצאות ב .  23
 

 ין ו/או מי שימונה על ידו לצורך חוזה זה.מזמה   - פירושו " יןזמהמ"נאמר  בו קוםמכל  .  24
 

דום  קיבמקביל או לחילופין  באתרים  קדימות לביצוע עבודה    בקשת לכוהזת המזמין  עומד לרשו.       25
 לסיום העבודה נשוא הסכם זה. בלו"ז  ן לעמודתוך התחייבות הקבלביצוע אתר אחד והכל 

 
כמפור .  26 הינו  הצדדים  הודכתובות  כל  זה.  לחוזה  במבוא  לפי ט  רשום  בדואר  שתשלח   עה 

כהודעה   תחשב  הנ"ל,  ב  סרהשנמהכתובות  מע  72תום  למענה  דואר  ת  שעות  מבית   הישלח 
 רת בעת מסירתה.ב כנמסת, תחשה אישימסר במסיר ה שתהודע ;לבישרא

 
 

 :על החתוםהצדדים יה באו ראול
 
 

_________ ___              _______________  ___ _____________________ 
 לןהקב               מזמין ה

 
 שור יא

 
נחתם כדין   חוזהי הכ  אתמאשר בזקבלן,  שפטי של היועצו המ  ד,  "עו  ______________אני הח"מ ____

 הקבלן.די על י
 

_ ___________                                      ___________ ___________ 
 חותמת וחתימת עורך דין                               תאריך         
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 דה התנאים הכלליים לביצוע העבו
 
 י ללכ -ק א' רפ
 
 הגדרות .1
 
הכלליי . 1 ובתנאים  למונ   רתםהגד כ  ם, בחוזה  יהיו  הפלהלן,  הבאים  לידיחים  המפורטים    -  ם רושים 

 ן תוכן הדברים מחייב אחרת:אם כאלא 
 

 .  חיפההדתית  המועצה   "  ועצהמה"
 

מטעם     " המפקח"       שהוסמ  המועצהמפקח  מי  שמוו/או  מי  ו/או  וך  זה  לצורך  ה/נה   ורשה  או 
 . כתיהל וחיקבתחום הבניה והן פיקוח הן  פהמועצה  יידעל 

 
שהוסמך  צהועהממטעם  נדס  המ  " המהנדס" מי  מי  א/ו  ו/או  הורשה   שמונהו  ו/או  זה   לצורך 

 ה. המועצ על ידי
 

של    "הקבלן"   נציגיו  יורשיו    לרבות  כל  הקבלן,  לרבות  המוסמכים.  משנה ומורשיו   קבלן 
 ממנה. ק ה או כל חלודעבוע הבביצ שבילוהפועל בשמו או ב

 
 או מטעמו.   ים מכוחופועלכל הו, סוכניו ויועלת פבולר "קבלן משנה"   
ידי משרד   ויב ע"פ תנאי חוזה זה למנות באתר העבודה ומאושר עלמי שהקבלן מחעבודה"        "מנהל         

ה ועל  העבודות  ביצוע  על  אחראי  אשר  אישהתמ"ת  ומשמש  מול הק  בטיחות    שר 
 עמו מי מטן או המזמי

 
 .  ות/ות כל שלב ושלב בעבודהשיש לבצע בהתאם לחוזה, לרב ות/דה בוהע   "  דה"העבו  

 
העבודה  בהם/בו  ים/שטחה  "שטח העבודה"   שיימסר/ השטחלרבות    ,מתבצעת  עם  /ים  לקבלן  ו 

מש/שטח והדה  עבו  התחלת שהקבלן  לצור ים  בהם  העתמש  ביצוע  , חסנהא,  דהבוך 
עזר  עב בו  וכן מק   ים, ובדחה לעמנוום  קמוודות  במישרין  בודת עעווצמבום  או  ו/ות 

 בעקיפין 
 עבודה.  י/כשטח המפקחעם  הם/שהוסכם עליו ים/טחוכן ש

 
בל  "תכניות"    חלק  המהוות  לרבות  -תיהתכניות  מהחוזה,  שנפרד  בתכנכל  כזינוי   ו ית 

   בכתב ושר  אחרת שתאתכנית    לן כוכ  ,הז  לעניין חוזה  המפקחידי    שאושר בכתב על
 זמן לזמן.  זה, מה וזלעניין ח המפקח ידי על

 
מבנה "מבנה ארעי"    כל    כל  בקשר או  או  עבור  לבצעם  או  להתקינם  ארעי  באורח  שיידרש  עבודה 

  לביצועה של העבודה.
 

 בהן לביצוע העבודה.  ם חומרים שמשתמשי ת של או תרכוב לרבות תערובת  "חומרים"  
 

האחרון   "  עקבום היו"ה  במשנקבהיום  יקבנ  לאובאם    ,ההצעותשת  להגכרז  ע  בו   -  כזהום  ע  היום 
 חר שביניהם.  ן או נחתם החוזה, לפי המאונתקבלה הצעת הקבל

 
)ערו  "החוזה"    העבודה  לביצוע  החוזה  כולל  טופס  המצורף(,  הנוסח  לפי  המסמכיך  ם כל 

מך  כניות וכן כל מסוהת  יותמוהכהקבלן, המפרטים, כתבי    עתפחים לחוזה, הצהנס
   ה.וזנפרד מהח-בלתילק ה חמהווחר הא

 
הצדדי שכר החוזה"  "  בין  שנקבע  החוזההסכום  לביצוע  בתמורה  תוספת  ם  כל  לרבות   , 

החוזה להוראות  בהתאם  הנקוב  לסכום  שיופחת   ,שתיווסף  פחת  כל   ולהוציא 
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 . החוזהאם להוראות ב בהתם הנקווסכמה
 

 . וםחת במכתבקח המפ על ידיתנה בכתב שני הוראה  "צו התחלת עבודה"   
 

ש   "עבודהה ות"לוח התקדמ הזמנים  את  הקבלן  יפרט  שבו  ויסיים  לוח  יתקדם  יתחיל,   בהם 
 של העבודה.  כל שלב ושלב

 
 ה. לפי הוראות החוז נהתוצאוח ש ביט פוליסות/פוליסת "הפוליסה" 

 
ומה  צמצ ודה או הפחתה אועב ל ה שפתוסלרבות ה  ,או בחלק ממנה כל שינוי בעבודה   נוי""שי 

 חלק ממנה.  או איזה העבודה רואיינויים בתושדה עבושל ה
 

במפורש   ויות"  "סכומי הערב  אם  הקבלן,  של  בהצעתו  הנקוב  ו/או  זה  בחוזה  שנקבע  סכום   כל 
יד על  אואם  קביעת  מסוים י  הו  כערבות  ,חוז     -  החוזהראות  לקיום 

   ידי הקבלן. על -מקצתן  כולן או
 
 מן  יוול ניה -קח המפ ויותיו שלו וסמכדיקיתפ.2
 
  ב בביצועה או בהכנות לביצועה, וכן לבדוקק את העבודה ולהשגיח על כל שללבדו  רשאי  חקפמה )א(   . 2

המלאכה וטיב  בהם  שמשתמשים  החומרים  טיב  ידישנעשית    את  בביצו  על  העבודה. הקבלן     ע 
 . ראות המפקחוהאת זה ו והחאת  ם הקבלן מבצע כהלכה י הוא לבדוק ארשאכן 

 
לפי    לנהי  המפקח )ב(  עבודה  שיופהטיומן  שייס  עותקים  ובמספר  ויספק  עליקבע   . ויד  קבע 

 נים הבאים:  והקבלן ירשמו ביומן את הוראותיהם והערותיהם. ביומן ירשמו גם את העניי המפקח
 

 .  יעשו יהעבודות ש( פירוט 1)   
 

 .  התקדמות העבודה לע עשפי שהו לול להשפיע אכל גורם הע( ציון 2)   
 

 יהם. לסוגבודה בעם ועלים המועסקי הפ ספר( מ3)   
 

שהובאו  4)    החומרים  העבודה(  פירוט    ,לשטח  הניתן    -לרבות  טיבם  -ככל  ם  כמויותיה  ,של 
 והשקעתם בעבודה.

 
 שך היום. ( התקדמות ביצוע העבודה במ5)   

 
 ת בביצוע העבודה.  ( תקלות והפרעו6)   

 
 ינויים. ו שה אע העבודוצבביות שוטפות ותוספאות ( הור7)   

 
ביחס לאופן  המפקח  ( אישור8)    א  או הסתייגויותיו  כל עבודה או של  יכות החומרים, הביצוע של 

 טיבם וכמויותיהם.  
 

 ונבדק.   לגבי כל שלב שביצועו הסתיים המפקח( אישור 9)   
 

והוראות   )ג(  את    המפקחרישומי  יחייבו  מיסתיילא  ים  מי)שלושה(    3תוך    באםן.  בלהקביומן  הם  ג 
 רישומים הנ"ל. רישומי הקבלן חשב הקבלן כמסכים להוראות ולי, יקחלמפה  דעהו  על ידיהקבלן  

מהיומן   והקבלן. העתק חתוםהמפקח  די  יחייבו את המזמין. היומן ייחתם מדי יום ביומו על ילא  
 . רטים הרשומים בופמה פרטל מכוהם רשאים להסתייג  ,לןוהן לקבלמפקח הן ימסר י

 
ביומןומיריש )ד(  המפקח  של  לאל,  ם  שהקבלפרט  לסעיףה  בכפיפות  מהם  מסתייג   ,  (ג)קטן  -ן 
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בהם   הכלולות  העובדות  על  הצדדים  בין  כראייה  לכשעצ  -ישמשו  ישמשו  לא  עילה  אולם  מם 
ת כל  או לדרישת  על  שלום  ה  תביעה  הסמכויותפי  לה  חוזה.  באות  זה  בסעיף  עסיהונזכרות   לף 

 ן. מה רועא לג ה ולזה זכויות המפקח בחוסמ
 זכויות  ת  חאוהמה וזהסבת הח.3
 
רשאי )א(  .  3 פי החוזהלהסב לאחר את    אין הקבלן  על  זכות מזכויותיו  כל   , החוזה או כל חלק ממנו או 

ה אין  להוכן  רשאי  או  וא  להעביר  בכלמחות,  לאחרדרך    למסור  זכ  ,אחרת  כלפכל  המזמין ות   י 
 . בכתבש ו מרא ן ינת ר תש א ,המזמין  הסכמתא בלא -ה וזלפי הח

 
אלא בהסכמת המזמין    ,כולה או מקצתהור לאחר את ביצועה של העבודה  י למסן רשאבלהקאין   )ב( 

אולם ובכתב.  עובדים  , מראש  מ  -  העסקת  שכרם  אם  עבין  זמן  לפי  ובין  שתלם  שכרם   אםבודה 
 מנה,לק משל העבודה, או ח  ועהביצת  יראין בה לכשעצמה משום מס  -  י שעות העבודהלם לפ משת
 ר. לאח

 
כל שהוא של העבודה לקבלן משנה  ל רצונו למסור את ביצוע של חלק  ב עח בכתפקלמהודיע הקבלן    

בהודעה תוך    ,שיצוין  בכתב  לקבלן  הודיע  לא  עשרה(  )  14והמפקח  קבלארבע  מתאריך   ת ימים 
ע  ביצון מכללא למסירת  ימזמת הכמהסייחשב הדבר כ  -  ותו לכךהתנגדהאמורה על    הקבלןהודעת  

 נה שצוין בהודעה. בלן המשעה לקודבהשל העבודה שצוין לק ו חתאו

ההסכמ (ב) האמורה  אין  החוזה, ה  לפי  המלאים  והתחייבויותיו  מאחריותו  הקבלן  את   פוטרת 
י ביוהקבלן  מעאחרישא  לכל  ובלעדית  מלאה  מו/שה  ות  המשחדל  או  קבלן  מבצעי    וו/א  שנהל 

 יו. בדעוו א/באי כוחו ו אוו/ המשנה לןהעבודה מטעם קב

 

 . י כל דיןעל פכנדרש  ,רשום י לוודא כי קבלן המשנה הינו קבלןראאחלן קבה יובהר כי - רהמק בכל (ג)
 

במהלכה (ד) והן  העבודה  ביצוע  לפני  מ  ,הן  לדרוש  המפקח  של  רשאי  החלפתו  את  קבלן הקבלן    כל 
  ם יד עזאת מחייב לבצע  ן מתוהקבל  ,בלעדי והמוחלט של המפקחה  פי שיקול דעתו   את על משנה, וז
ת תשלום או  לא תגרור אחריה תביעה לתוספכאמור    לן משנהקבת  המפקח. החלפה מ רישקבלת ד

 פיצוי מכל סוג שהוא מצד הקבלן.
 

ור ישא אלל  המשנה  ף את קבלניאסור לקבלן להחלי  ,לאחר קבלת העבודה ואישור קבלני המשנה ( ה)
 מפקח.בכתב מה מוקדם

  
 היקף החוזה  .4
 
על    החוזה  ותראהו .  4 העביצוחלות  והמצ  -  בותרל,  ודהבע  האוכ  אתגיוס  הכלים,  דם,  ח  החומרים, 

 כך.  בר אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשםהמכונות וכל ד
 
 ספקות במסמכים והוראת מילואים  .5
 
בי )א(    .5 סתירה  של  מקרה  מבכל  הוראה  לבהוראון  אלה  תנאים  ב  יןת  ומפורשת  ברורה    מך מסהוראה 

וראה האמורה  ה של ההל כוחע  יףשל זו האחרונה עדחה  כו   ,חוזהאת ה מסמכים המהווים  מה  ראח
 לחוזה.   2 לאמור בסעיף פוףבכ ,בתנאים אלה

 
הקשור  וראה אחרת בו או במסמך אחר  גילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה לה )ב( 

הקבו  א  ,זהבחו לדעת  הנכשיהיה  בפירושו  ספק  שלן  ממנו,  שאו  מך  מסל  ון  חלק  כל  של  מסר  או 
כהלכה את החוזהלן מהקב  ןאי ו  ה לקבלן שלדעתודעח ההמפק למזמין   בכתבן  יפנה הקבל  ,פרש 

הפירוש שיש לנהוג בר  בד  ,תן הוראה בכתב, לרבות תכניות לפי הצורךייו/או מי מטעמו  והמזמין  
 לפיו.  

 
רפקהמ )ג(  להמח  לקבלןשאי  בי   ציא  כדי  תוך  לזמן,  לביצוע    ,ודההעב  עוצמזמן     -  דההעבוהוראות 
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   ך.תכניות לפי הצור תבולר
 

לסעיף )ד(  בהתאם  שניתנו  המפקח  הקבלןו/)ב(    קטן-הוראות  את  מחייבות  )ג(  באמור   ,או  אין  אולם 
 . להלן מור בפרק ט'קטן זה בכדי לגרוע מן הא-בסעיף

 

 כניות ותאספקת  .6
  

לקבה ( א) ימסור  מכ)שלושה(    3לן  מהנדס  מהתאחל  העתקים  תשלוםכנת  ללא  ככל,  יות  א שיה  וזאת 
דרוש    ק נוסף שיהיההעת  . כלורטת בכתב הכמויותבודה המפודה ועבע לכל    תייחסורך ובהבכך צ

 את כל התכניות שברשותו, בין. עם השלמת העבודה יחזיר הקבלן למזמין  נולקבלן יוכן על חשבו
 די אדם אחר. ל ינו עוכשהשהכין אותן בעצמו, או  יןידי המזמין וב לשהומצאו לו ע

לקבלן (ב) בע  ידוע  שיפוץ,  ובשמדובר  שדת  שיוצפוי  בתוכניות  יהיו  החלונוי  חלקי /קה)צורת 
תקרה/ההריסה  הנמכות  ואופן  תהיי  סוגי  לא  לתוספת ..(לקבלן  עילה  לו  תהיי  ולא  לכך  התנגדות 

 כתב הכמויות. חסות בש התייכספית כל עוד שלסעיפים הנ"ל י
 

רכושוהתכניות   )ב(  ש  הן  ל  ,המזמיןל  הבלעדי  לקבלן  לואסור  או  בהן  השתהעתיקן  למטרות מש 
 מתחום החוזה. חורגות ה

 
המפקח יהיה  , וידי הקבלן במקום העבודה  העתקים מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה יוחזקו על )ג(   

  .עתהדבהן בכל שעה מתקבלת על ש י לבדוק ולהשתמרשא
 

,  וסמךמודד מ דיי  עלשנערכו  AS MADEיות  כנור הקבלן למזמין תבון סופי ימס במעמד הגשת חש ()ד 
 . על פי דרישת המועצהורך ו/או בכך צא יהככל ש וזאת

 
 ביצוע לשביעות רצון המזמין  .7
 
בהתאם . 7 העבודה  את  יבצע  לשביעו  הקבלן  המוחלטלחוזה,  רצונו  לצורךת  ת  וימלא  המזמין,   ה ז   של 

 ות בחוזה.  אינן מפורטאם הן ובין ה מפורטות בחוז ןם הבין א -מפקח ותיו של הל הוראאחרי כ
 
 ה זוקיום החערבות ל.8
 
מ א.   .  8 החוזהילהבטחת  פי  על  התחייבויותיו  ערבות  ,לוי  את  הקבלן  אצל    יאריך  המופקדת  המכרז 

למזמיאו  מזמין  ה קב  -ן  ימציא  לאחר  זכמייד  על  הודעה  במכ לת   בנקאיתערבות    -  רזייתו 
צמודה,  אוטונומי ה בנות  במסמכי  המצ"ב  יהיה  רזמכסח  הערבות  סכום  בגובה  . 
 . תנאי המכרזל 5ף למדד כאמור בסעי הא צמודהרבות תעה .( _________)_________

 

של  ב.            הבתוקפה  כאמור  הערבות  תהיה  זבנקאית  לגרז.  המכר  לתנאי  'נספח  מהוראמבלי   ות  וע 
ביצוע   טרם סיים אתן יום והקבלשלושים( ) 30תוך  קועלפ עתידה הערבותבו  רהמק לכב , 'נספח ז

ה  ודותהעב הו/או  לקבלןמוע ודיעה  רצו  צה  האופציה  נה על  מתקופות  אחת  את   ,  לממש 
תוקפ  הקבלןיאריך   את  מיידי  ימצי באופן  או  הערבות,  של  ערבוה  כאמור  א  חדשה   ת 

 .עצהבהתאם לדרישת המו
  
לגרוע  מ ג.  שתזכויו  תרמיבלי  וסמכויותיו  המזמיו  לפיל  המזמין  חוזה    ין  לממש יהזה,  רשאי   יה 

הערב האמואת  מק  ,רהות  או  ובבתכולה  אואח  צתה  חלקי   ,ביםבשל  ת  או  מלא   לכיסוי 
 ה זה.  של התחייבויות הקבלן כלפיו על פי חוז

 

מוגבל   .ד אינו  הערבותהמזמין  נ  ,בסכום  למזמין  היו  בגואם  הפסדים  או  איזקים  י  לוימ-ין 
ל לום ראשון עת אשר יפרע אך ורק תשובר די הקבלן, יהווה סכום הע ן על יל הקבלשייבויות  ההתח

 דים.  או הפס תם נזקיםוחשבון א
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 הכנה לביצוע  -פרק ב' 
 
 ה  בדיקות מוקדמות והכנה לביצוע העבוד.9
 
הקבלן )א(  .  9 את  א  רואים  הצעתו  הגשת  לפני  בדק   , הם/יווסביבות  העבודה  ות/מקוםת  כאילו 

ה ות  לרב וליא  גישהדרכי  של  ו/הם,  וטיבן  כמויותיהן  הדאת  והחומרים   ים רושהעבודות 
הלביצ כן,מכ  .עבודהוע  הקבלן  ם  רואי  ו  המצבים את  לגבי  הידיעות  כל  את  וקיבל  השיג  כאילו 

 ו.  והאפשרויות האחרות העלולים להשפיע על הצעת
 

רשאי )ב(  רצונ  , המזמין  בכךאם  דו  ,ו  לקבלן  מט  וסקרים  תו"חלהמציא  אלו    -  עמושנעשו   אולם 
בלבד לאינפורמציה  הקבל  ,יהיו  את  יפטרו  המולא  מהחובה  עלן  לבוטלת  בדייו  כנצע   רש ד קות 

חות והסקרים  "והמזמין יהיה משוחרר מכל חבות או אחריות לשלמות הדו,  דלעיל  קטן )א(-בסעיף
 . לכאמור דלעיא לקבלן שהמצי

 
שוכאירו )ג(  כאילו  הקבלן  את  יסוד    נעם  שכרהמוקדבדיקותיו  על  כי  מניח  מות  דעתו,   החוזה  את 

 זה. החו ותיו לפיכל התחייבוימהווה תמורה הוגנת לו
 

מתחייבלהק )ד(  והתתן  העל  המבנים  של  מיקומם  את  חשבונו  על  ולוודא  לבדוק    -  קרקעיים-ב 
דים  ות, עמורדג  עלות,ף וחשמל, מנהרות תכבלי טלפון, טלגר  ,ביוב, השקיה  צינורות מים,  לרבות
אווכן    ועצים מבנה  לה  כל  העלול  אחר  כל  מצימכשול  עבודתו,  בתחום  בין שהםא    מופיעים   אלה 

 .  ם מופיעים נין שאינית ובבתכ
 

חשבונו )ה(   ועל  ידי הקבלן  על  היכל ההכנות לביצוע העבודה תעשינה  בניה  , זאת לרבות הוצאת   תרי 
 . אחרים על פי דין ו/או היתרים ואישורים

 
 עבודה  ת המוולוח התקדביצוע  יכ דר.10
 

לאיש )א(  . 10 ימציא  המפקח  הקבלן  הזמנתם  מיו   ימיםה(  )שבע  7תוך  ור   מה חתו  עבודה  קבלת 
צו   עבודהו/או  העניין,  ,  התחלת  העבודה  לפי  התקדמות  ולוח  הביצוע  דרכי  בדבר  בכתב    -הצעה 

הסד  את  לרבות  יבצע  לפיהם  אשר  והשיטות  תתח  העבודה.רים  הקבלן  הציון  בנקודות    שבהצעת 
ו  לפי דרישתח,  הקבלן למפק  נמסר. כן ימציאש  ככלמסר לו על ידי המפקח,  נמנים כפי שוח הזובל

ו  לזמן,  מזמן בקשרמילואים  בכתב  ביצוע  פרטים  האמור   העבודות.  לדרכי  החומר   המצאת 
שאי בין  למפקח,  הקבלן  ידי  שלא  על  ובין  במפורש  המפקח  אותו  פוטרת שר  אינה  אותו,   אישר 

 לת עליו. המוט אחריותכל הקבלן מ תא
 ת העבודה  תקדמוה  וחבע לייק  ,קטן )א(-אמור בסעיף ח התקדמות העבודה, כלא המציא הקבלן לו )ב( 

 כאילו הוגש ונחתם על ידי הקבלן. על ידי המפקח ויחייב את הקבלן ממש
 

 סימון .11
 

המדויק  כון ולסימון הנאחראי    הייהלהתחלת העבודה. הקבלן    מהנדס יסמן את נקודות המוצאה א( ) .  11
וק ס יבדנדמההה.  עבוד ל חלקי הוון של כי הכמדים ושל הגבהים, המהמשך העבודה ולנכונותם  של  

 את כל הסימונים שנעשו על ידי הקבלן. הוצאות הסימון חלות על הקבלן.  ויאשר 

 
הקבל )ב(  על  להוטל  הסימון  את  לבצע  החוזה  פי  על  ען  שנקבעו  קבע  נקודות  המידל  פי   ס, הנדי 

   קבעו ת אלה. נהרסו ו/או נעלמו נקודות הקבע שנקיומן ושלמותן של נקודולשמור על    הקבלןחייב  
על הקבלן לחדשן על חשבונו הוא ולהודיע למהנדס מיד על כך ולהזמינו    דס כאמור,מהנדי העל י

 דות החדשות. לבדוק את מיקום הנקו
 

יציב   )ג(  בהקבלן  חשבונו  העבוד/שטחעל  בגו ה  י  ובצורה שלטים  אשיני  דל  דעת  חו     -  המהנדסת 
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ש  ירשם:  מועצה  ובהם  עבור  מבוצעת  שהעבודה  העבודה,  הפהיחדתית  ם  שם   מתכנן,  , 
 וכל פרט אחר מסוג זה שידרוש המהנדס.   ,הנדס, שם הקבלן וכתובתו, שם המנהל וכתובתושם המ

 
 השגחה, נזיקין וביטוח  -ג' פרק 

 
 ברציפות במשך ביצועה.  גיח עליהישודה ובמקום העבהיה מצוי י הקבלןהשגחה מטעם הקבלן .12
 

 שיונות כניסה והרחקת עובדים יר.13
מהק . )א( 13 דרישה  כל  ימלא  אדם בלן  כל  של  העבודה  ממקום  הרחקתו  בדבר  המפקח  או  המזמין  טעם 

העבודה במקום  ידו  על  אדם    -  המועסק  אותו  התנהג  המפקח  לדעת  שהוא  אם  או  כשורה,  שלא 
תבביצו  שלמתר אע  שהפקידיו.  דדם  לפי  כאמורורחק  ה  ,רישה  יחזור  להעסיקולא    -  קבלן 

 .  א יהא חייב לנמק את דרישתוהמפקח לקום העבודה. במ -בין במישרין ובין בעקיפין 
 

בהגבלת   )ב(   הצורך  על  בכתב  הוראה  לקבלן  לתת  המפקח  או רשאי  כולו  העבודה  למקום  הכניסה 
 ת רשימות העובדים שיהיהמעת לעת א  ויתקןהקבלן למפקח  ימציא  ,  מקצתו. משניתנה הוראה כזו

 רוש המפקח.  שידם אחרים אודותם כפי עבודה לביצוע העבודה וכן פרטיזקוק להם במקום ה
 

ר )ג(  לו  ניתן  דרש את החזרתיאדם שלא  עובד שהמפקח  כניסה כאמור או  הכניסה שלו יר  שיון  שיון 
  אחראי הקבלן להרחקתם ממקום העבודה.

 
 +משרד שדה ת  מצעי זהירושאר אשמירה, גידור ו.14
 

על    הקבלן . 14 לספק,  ושאמתחייב  גידור  שמירה,  הוא,  לביטחשבונו  זהירות  אמצעי  ולנוחותו  ר   חונו 
שיהי מקום  בכל  הציבור,  ד של  שיהיה  או  המפקח  ידי  על  שיידרש  או  בכך  צורך  דין ה  פי  על   רוש 

  ובכלל זאת: - או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי
 

 :  המפקחדרישות והוראות  במקום העבודה לפי תקין ולהחזיק על חשבונומתחייב לה הקבלן )א(  
 

 י הקבלן והמפקח. ( מבנה לשימוש משרד1)  
 ודות לפי החוזה.  ת חומרים כלים ומכשירים אחרים לצורך ביצוע העב( מחסן מתאים לאחסנ2)  

 
האמורים   )ב(  )א(  -בסעיףהמבנים  הקבלן  יהקטן  של  רכושו  ויסלוהוא  יו  העבודה  יפרקם  מאתר   קם 

 ה. העבודות לפי החוז עד תום
 

 נזיקין לעבודה  .15
 

ועד מתן תעודת גמר, יהא הקבלן העבודה כולו או מקצתו, לרשותו של הקבלן    מיום העמדת מקום )א(  . 15
הע לשמירת  הנובע  אחראי  לעבודה  נזק  מקרה שיגרם  ובכל  עליה,  ולהשגחה  כלשהי מסבודה  יבה 

את הנזק על חשבונו הוא  הא על הקבלן לתקן  י  להלן[  קטן )ד(-לסעיף  וסכם בהתאםכון מפרט לסי]
 האפשרי. בהקדם 

 
נזק שנג-ות סעיףהורא )ב(  ידי הקבלן תוך כדי עבודות תיקון ובדק קטן )א( תחולנה גם על כל  רם על 

 דה.  ן תעודת השלמת העבומתאף לאחר  ,להלן 51י סעיף על פוצעו על ידו בתקופת הבדק שב
 

שנגרם  בכל   )ג(  לעבודה  נזק  מוסכמקרה  סיכון  ידי  הנזקעל  את  לתקן  הקבלן  על  יהיה    ם 
 צאות התיקון יחולו על המזמין.  מנו לעשות כן, והומובמידה והמזמין ידרוש בהקדם האפשרי, אם 

 
מ )ד(  וםוסכ"סיכון  שהוכרזה  )בין  מלחמה  מפעולות  הנובע  נזק  פירושו:  כתוצאה בי"  או  שלאו(,   ן 

 ש המזמין או אחר מטעם המזמין  , או כתוצאה משימוטטי בתכניות או במפרטיםת בחישוב סמטעו
בלבד שהנזק לא נבע מרשלנות  ו בחלקה, שנעשה לאחר שניתנה תעודת הגמר ואו ברשותו בעבודה א

 הקבלן. ו/או ליקוי בעבודת 
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 נזיקין לגוף או לרכוש  .16
 

ב . 16 ינקוט  נז  כלהקבלן  לגופ ק או  האמצעים למניעת  כלשאובדן   הו, לרבות לקבלן  ו או לרכושו של אדם 
כל אדם מטעמ ו/או  עובדיו  עבו/או  ביצוע  כדי  וו, תוך  הנגריודה  נזק שהוא  ויהיה אחראי לכל   ם ישא 
 תוך כדי ביצוע העבודה או בגינה, 
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 ת הקבלן לכל נזק אחריו.17
 

ב . 17 שהוא,  נזק  לכל  אחראי  יהא  לנזק  יןהקבלן  בין  גוף  במהלרכוש  לנזק  בין  העבודה  ,  ביצוע   ך 
ל לובין  שייגרם  מכן,  לכאחר  או  שלישי  צד  לכל  או  ממעשמועצה,  כתוצאה  עובד,  ממחדל ל  או   ה 

הקבלן י  ,מצד  על  נגרם  אם  נגרם  ודו  בין  אם  ידי בין  ו/  על  שלוחיו  ו/או  למרותו עובדיו  הנתון  כל     , או 
 .השוא חוזה זודה נו הקשור לביצוע העבא בין במישרין ובין בעקיפין, הנובע

 
בזהקבלן    בשל  אתמתחייב  ולשפות  הלפצות  את  וכנגמועצה  מות  נזק  כל  דרישהעל  או  תביעה  כל   , ד 

כלשה אדם  ידי  על  שתוגש  שהיא,  עילה  שלוחיה   הנגדכו,  מכל  ו/או  מעובדיה  מי  נגד   ו/או 
מטעמו/ שבא  מי  נזק  האו  או  חבלה  תאונה,  כל  בגין  כ,  בסעיפיפו מלרבות   זה,   בהסכםהאחריות    רט 

 .וע הסכם זה, בקשר עם ביצפטיות שיגרמו להלרבות ההוצאות המשאדם, לגוף ו/או לרכוש, לכל 
 

 בהתאם לפוליסת ביטוח מצורפת)נספח ב'(  -וח על ידי הקבלןביט.18
 

לגרוע      .18 ומאחרימבלי  הסכות  פי  ועל  דין  כל  פי  על  הקבלן  זה,  התחייבויות  הקבלם  לבצע  מתחייב  ן 
ר , ביטוחים כדלקמן, בתנאים אשהבדק  תקופתקופת ביצוע הפרויקט ות  למשך כלולקיים, על חשבונו,  

-ומהווה חלק בלתי  ספח ב'נורט להלן ובאישור על קיום ביטוחי הקבלן, המצ"ב כתו מן המפלא יפח
 ו/או מקצתו, אתר העבודה, כולו  יום העמדת    -"( וזאת לפי המוקדם מבין  האישור"  נפרד ממנו )להלן:

הפרויקט למשך כל תקופת ביצוע  ו  -וע בהסכם  י הקבם התחלת העבודה, על פיו לרשותו של הקבלן, או  
הב הבדק,  דקותקופת  תקופת  לתום  עד  ו/או  הגמר  תעודת  למתן  העניין   ועד  לפי  לכך,  מעבר  אף  או 

 :"(ביטוחי הקבלןן )להלן: "וכמפורט להל

 דות קבלניות; עבו ביטוח  -פרק א'  •

   ;צד שלישיביטוח אחריות כלפי   -ב'  פרק •

 ;יםמעבידביטוח חבות  -פרק ג'  •

 ת.ביטוח אחריות מקצועי  -פרק ד'  •

את    הקבלן .א מוניטין,  יבצע  ובעלת  מורשית  ביטוח  בחברת  הקבלן  תאושר  ביטוחי   אשר 
ות הביטוח חר כל תנאי הפוליסות והוראותיהן וישלם את פרמיעל ידי המועצה, ימלא בהקפדה א

 שהוסכמו עם המבטחים.  במועדים

 ר  בטח מוותם לכל ביטוח אחר של המועצה וכי המקודמיכללו סעיף לפיו הינם  י  ביטוחי הקבלן .ב
 קבלן.ת שיתוף ביטוחי המועצה בגין נזק המכוסה בביטוחי העל זכו

פם,  פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לצמצם את היק  ביטוחי הקבלן ייכללו תנאי מפורש על .ג
סתו לתוקף י כני)שישים( יום לפנ 60ם שוהמבטח למועצה הודעה על כך בדואר ר  אלא אם כן מסר

 .כאמורשל הביטול ו/או הצמצום 

ביקבלן מתחיה .ד על קיום  ב'(, יב להמציא למועצה העתק מקור של "אישור  )נספח  טוחי הקבלן" 
ימים   )שבעה(  7-יאוחר מ  י המבטח ואינו מסויג, במועד חתימת הסכם זה ולאכשהוא חתום על יד

 י המוקדם(. ה )לפאו מועד תחילת העבוד  ותלפני מועד כניסתו לאתר העבוד

אי של  מקרה  האמוהתאמה  -בכל  באישור  בין  לגרום  ר  הקבלן  מתחייב  זה,  בהסכם   לאמור 
 חיו בכדי להתאימם להוראות הסכם זה.לשינוי ביטו

ביטוחי    הקבלן .ה קיום  על  "אישור  מסמך  את  וימציא  ב'(,יחזור  )נספח  תום    הקבלן"   מדי 
 ת הבדק.  תקופ ת העבודות ו/או נמשכתכותקופת ביטוח, כל עוד נמש

ל . ו מעת  המועצה,  דרישת  יגדילפי  אעת,  הקבלן  מהם  ל  איזה  או  הקבלן,  ביטוחי  סכומי   ת 
 ה עת, לפי קביעת המועצה. שיהיו תואמים את היקף הסיכון הסביר באות בסכום ובאופן

בעריכת .ז אין  כי  ו/א  מוסכם,  הקבלן  ו/או  ביטוחי  בדיקתם  ו/או  האישור  בהמצאת   ינוים  בשו 
הי על המועצה  חריות כלשת הטלת אדבר התאמתם למוסכם ו/או בכדי להוושור בבכדי להוות אי

 .הקבלן, לפי הסכם זה או כל דיןו/או בכדי להוות צמצום לאחריותו של 
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לגרו .ח דלעימבלי  מהאמור  ע  לע  לערוך  רשאי  יהא  הקבלן  וולהלן,  דעתו  שיקול  פי  שימצא  ל  כפי 
כל  ו/או ציוד הקשור בביצוען, בתנאי שרכוש  עם העבודות ו/או כל    שרלנכון, כל ביטוח נוסף בק

 שיהם ו/או מחדליהם  קבלן לאחריותו, יורחב לכסות את אחריות המועצה למעשיערוך ה  ביטוח
הפועלים וכל  הקבלן  שבכ  של  ובתנאי  צולבת,  אחריות  לסעיף  בכפוף  ביטוח  מטעמו,   ל 

ל זכותו  שייערך  על  המבטח  ויתור  ייכלל  עולתרכוש,  המועצה,  כלפי  הפועלים בדיה  חלוף  וכל 
 . ןפקח/מתכנ, מנהל פרויקט/ממטעמה

דלעי  בנוסף .ט האמור  רכב  לעל  ביטוחי  הקבלן  ויקיים  יערוך  אשר  ,  הנדסי,  מכני  ציוד   יובא ו/או 
הע העבודולאתר  ביצוע  לצורך  שימוש  בו  ייעשה  ו/או  אבודות  בביטוח  יבוטח   חריות  ת, 

ת  ה שהינו רכב מנועי שאין חובה חוקיצ.מ.  ן בביטוח חובה, ולגביוככלפי צד שלישי )נזקי רכוש(  
 למען הסר ספק, מוסכם    . חריות בגין נזקי גוף, וזאת בגבולות אחריות הולמיםבביטוח א  לבטחו,

 " המונח  כרכבכי  גוררים"  מחפרים,  טרקטורים,  מלגזות,  מנופים,  ממ  ולל  נעים  כלים   ונעים  וכן 
 מכל סוג.

המו . י את  פוטר  מטעמה,עצהקבלן  הפועלים  וכל  מ  ה  הפרויקטאת  וכל    המתכנן/המפקח/נהל 
קבהקב המשנהלנים,  מכו  לני  הבאים  וכל  העבודות  לביצוע  הקשורים  מאחריות והיועצים,  חם, 

יפוי בגינו על פי בא על ידו ו/או מטעמו לאתר ושהינו זכאי לקבל שלכל נזק לרכוש ו/או ציוד המו
זכאי לקבל )או שהיה  זה  בגינו, אלמלא סעש  ביטוחי הסכם  תתפות עצמית או הפרת  יף השיפוי 

 פטור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.ח חסר(. האו ביטו תנאי הפוליסה

ם שמירה ומימוש של זכויות המועצה  חייב לשתף פעולה עם המועצה ככל שיידרש לשהקבלן מת . יא
 הקבלן.  על פי ביטוחי

דרישה ו/או טענה  /ו  יר ומתחייב כי לא תהיה לו כל תביעההקבלן מצה .יב ין וסוג שהוא  מכל מאו 
ל באשר  המועצה,  ו/אכלפי  הבתוכן  היקף  דלעיו  כמפורט  לעורכם  נדרש  הוא  אשר    ל יטוחים, 

כל תביעה  והכיסו על  והוא מוותר  ידם  על  ו/או טענה כנ"ל. הקבלן מאשר י שיינתן  דרישה   ו/או 
הו מלהעלכי  מנוע  יהיה  הסר  א  למען  לכך.  בקשר  כלשהי  טענה  גבולות ספות  כי  מוסכם  ק, 

באישוראחריוה כמפורט  השונים,  בביטוחים  ב ת  הינם  דרי,  מינימאליבחינת  על   תשה  המוטלת 
 הקבלן 

 אם. יפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתועליו לבחון את חש

 עקב הפרת תנאי הפוליסה   ם שיושת על מי מהןהקבלן מתחייב לשפות את המועצה בגין כל סכו .יג
 . ן ו/או הפועלים מטעמו בלעל ידי הק

בזהקב .יד מתחייב  ק  אתלן  כל  כי  לכך  המשלגרום  י  ,נהבלני  העבודות אשר  בביצוע  ידו  על   ועסקו 
יבצעו עמן,  בקשר  ויקיימואו  יערכו  הנ  ,  הביטוחים  כל  את  הם  בסעיף  אף   דלעיל,   18דרשים 

כמפ ולאחריותם,  וכי  לרכושם  באישורים  הורט  התנאים,  כל  את  יכללו  אלו  חבות  הרביטוחים 
   .ילנדרשים בביטוחי הקבלן, כמפורט דלעלוף הוהויתורים על תח

ממבל לגרוע  דלעיי  ספק,    להאמור  הסר  בזולמען  מתחייב  ו/או  לו  אתהקבלן  מהנדס  כל  כי  ודא 
, יערכו , יבצעוורש כשכיר()לרבות, במפ  ל ידו בביצוע העבודות או בקשר עמןאשר יועסקו ע  יועץ,

מקצו  ויקיימו אחריות  אשר  עיביטוח  אחריות,  בגבול  יפת  של  לא  מסך  )מאתיים    250,000$חת 
ים על תחלוף אי( והביטוח יכלול את כל התנאים, ההרחבות והויתורולר אמריקאלף ד  יםוחמיש

 רט דלעיל.הנדרשים בביטוחי הקבלן, כמפו

י . טו מהפוליסות  איזו  המחיל  אירוע  כך  בקרות  על  הקבלן  הקבלן  ודיע  ולמועצה.  למבטח  בכתב 
המלנמתחייב   עם  ומתן  משא  כל  בהל  הדרוש  בטח  בכל  המועצה  עם  פעולה  למימוש שיתוף 

 זכויות ה
 . ההמשא ומתן בעצמ ל פי הפוליסה, וזאת מבלי לגרוע מזכות המועצה לנהלע

 
 מניעת נזק  .19
 

בהם  ל . 19 האמצעים  את  ועת  זמן  בכל  לבחון  הרשות  למניעת  מפקח  הקבלן  לעבודה.  אחז   נזק 
ב י בענ  נתנהיאות המיוחדות שתורשמע להיהקבלן חייב לה סעיף זה  וראות  הין זה על ידי המפקח. אין 
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 או לגרוע מאחריות הקבלן.  האחריות על המפקח על המזמין ו/או לרכוש או לגוף, משום הטלת
 

 הקבלן במקרים מסוימים  על חשבוןהמזמין   ידיעל ביטוח .20
 

יטוח במועד, מי הבחוזה או לא ישלם את דה  לן את הביטוחים אשר עליו לבצעם לפיאם לא יבצע הקב . 20
ות  את הביטוחים תחתיו ולשלם דמי הביטוח, לרבות הפרמילבצע    -  בך לא חייא  -  יהיה המזמין רשאי

כספ לנכות  ראשי  יהיה  והמזמין  שהוהשוטפות,  זמן  בכל  לקבלן  ממנו  שיגיע  סכום  מכל  אלה   א, ים 
 לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת.  וכן יהיה רשאי

 
 המפקח   על ידייקוח פ.21
 

שניתנה א( ) . 21 הפיקוח  בזכות  לראות  ע  אין  הלמפקח  ביצוע  הקבלן ל  כי  להבטיח  אמצעי  אלא   עבודה 
ו אחריות על המזמין או על המפקח,  בכל שלביו במלואו ואין בה כדי להטיל איז  יקיים את החוזה

 תו של הקבלן. יוואין בה, כאמור, לגרוע במשהו מאחר לגבי כל צד שלישי לרבות אחריות
 

 ן למילוי תנאי חוזה זה. לפי המזמיויותיו כח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבהפיקו )ב( 
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 לליות התחייבויות כ -פרק ד' 
 

 גישת המפקח למקום .22
 

העבודהקבלן   . 22 למקום  עת  בכל  להיכנס  למפקח  ויעזור  שיאפשר  אחר  מקום  ולכל  עבודה ה  נעשית  בו 
החוזה לביצוע  מ,  כלשהי  שממנו  מקום  לכל  לבי  ובאיםוכן  כלשהם  וחפצים  מכונות  צוע חומרים, 

 דה.  העבו
 

 הקבלן   על ידיקיום התחייבות  -פיצוי המזמין עקב אי.23
 

קין שייגרמו  דה ואחריות כזאת מוטלת על אדם לפי כל דין לנזיהקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי במי .  23
ב ובקשר לכך. באם המזמיןתוך  ליי  יצוע העבודה  יחויב לשלם   ישי או להחזיר למזמין צד של דרש או 

 ה.  ו סכום יהיה כחוב המגיע למזמין מהקבלן לפי חוזה זאות, ידו  ישולם עלאת הסכום ש
 

 ם אגרות  שיונות ותשלוי קבלת ר ,מתן הודעות.24
 

נות,  יושיכל דין בדבר מתן הוראות, קבלת ר  הקבלן אחרי הוראותכל הכרוך בביצוע העבודה, ימלא  ב . 24
   .גרותותשלום מיסים וא

 
   וכדומהמציאת עתיקות .25
 

בדיןכמשמע  , ותעתיק )א(  . 25 אשר    ות בעל  ,ותן  ארכיאולוגי  או  גיאולוגי  העבודה ערך  במקום   יתגלו 
גיעה  מתאימים למניעת הפוהקבלן ינקוט באמצעי זהירות    -  נכסי המדינה  ןה  ,("העתיקות")להלן:  

 כל אדם שהוא. י לצורך על יד אבהם או הזזתם של
 

לאמ )ב(  או  יד  הזזתן  ולפני  העתיקות  גילוי  חלק חר  ממקו  הזזת  על  מהן  למפקח  הקבלן  יודיע  מן 
 ת. לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקו התגלית. כן מתחייב הקבלן

 
קטן )א( יחולו על המזמין,  -ם בסעיףעי הזהירות האמוריההוצאות שנגרמו לקבלן עקב נקיטת אמצ )ג( 

 זהירות.  המגיע מן המדינה בגין אותם אמצעי יצוי מזמין יהא זכאי לכל פוה
 

 ם תמורת זכויות הנאה  תשלו.26
 

ון: לצרכי חציבה או נטילת עפר בודה בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו, כגאם יהא צורך לביצוע הע . 26
זכות   או  חול  אואו  שימוש,  או  דומה    מעבר  זכות  ל  -כל  אחראי  הקבלן  האמור  קביהא  הזכות  לת 

  .לבין הקבלןן הבעלים יסוכם ביכפי ש ,תמורה על חשבון הקבלןהלום ה ותשמבעלי
 

 ם של אנשים  פגיעה בנוחות הציבור ובזכויותיה.27
 

כדי   . 27 שתוך  מתחייב  בנוחות  הקבלן  לצורך  שלא  פגיעה  תהיה  לא  העבודה  תהיה  ביצוע  ולא   הציבור 
או בזכות    אלהבא  שביל וכיוצ  דרך,  עבר של כל אדם בכביש,המכל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש ו

ההפרעה  -ין אייענבורי כלשהו, והקבלן ימלא אחר כל הוראה של המפקח בברכוש צי  ש והחזקההשימו
 הכוונה.אמור, לרבות התקנת דרכים זמניות ושלטי אזהרה ולשימוש בזכויות ובחזקה כ

 

 
 אלהב א וצ ן נזקים לכביש, למובילים אחרים וכיתיקו.28
 

א .  28 רצחראי  הקבלן  ולשביעות  מיד  חשבונו,  על  הויתקן  של  שיגרמו   כל  ,מזמין ונו  קלקול  או   נזק 
עול, חשמל, טלגרף, טלפון,  ייש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, תבמהלך ביצוע העבודה לכל כב

או   גז  דלק,  אומובילים  צינורות  שאימתקנים  ובין  לעין  נראים  שהם  בין  בין    נםחרים,  לעין,  נראים 
אושהנ מ  זק  שהיו  ובין  באקראי  נגרמו  הכרחהקלקול  מעשה  וצפוי  אם  י  בין  העבודה,  לביצוע  ראש 
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 ובין אם לא סומן כנ"ל.   ,ות, או בכל מסמך אחר המהווה חלק של החוזההמתקן הנ"ל סומן בתכני
 

 נועה  מניעת הפרעות לת.29
 

באם יהיה הכרח .  דההעבו  בדרכים בקשר עם ביצועה  לן למנוע במידת האפשר הפרעות לתנועעל הקב . 29
כז ר  יקבל  ,אתלגרום הפרעה  בקפדנות אחרי הויתחילה  וימלא  כדרוש מהרשות המוסמכת  ראות  שיון 

 שיון והוראות המפקח.  יתנאי הר
 

 קבלן בלני משנה בחוזה ישיר עם המזמין או בחוזה עם הק.30
 

אם לא נכללו    , ת להלןעבודורין לקבלני משנה את הישזמין שומר לעצמו את הזכות למסור במ)א( המ . 30
   .על חוזים בנדון ם במישריןחתום איתול ,בחוזה זה

    
 (  "העבודות האמורות" אוו/"עבודות המשנה" )להלן:  
ל   ימסור  הפרהמזמין  ויתר  כתובותיהם  המשנה,  קבלני  שמות  את  הרלוונטיים,  קבלן   טים 

  - כמפורט במועד מתאיםבודה ח יאפשר את שילובם בעפקוזאת במועד מתאים, אשר לדעתו של המ
 קטן )ו( להלן.  -ת שילובם בעבודה כמפורט בסעיף, יאפשר אשל המפקחאשר, לדעתו 

 
משנה או לכל חלק מהן, כאילו היו אלה לכל דבר קבלני  יראו את קבלני המשנה לעבודות האמורות,   ()ב

ו באמצעותם, כל זה  על ידו של הקבלן המבוצעות  תיהעבודות שתימסרנה להם יראו כעבודו  של הקבלן ואת
המשנ שקבלן  עלבין  חתם  עם    ה  סעיףחוזה  לפי  )א(-המזמין  שהמזמין    קטן  ובין   דלעיל 

בסעיףחיי כאמור  הקבלן  את  בכ -ב  להלן.  )ה(  הקבלן קטן  של  והתחייבויותיו  אחריותו  מקרה,   ל 
בלן חייב בין  הא הקלות בו מראש. לפיכך ילוואן על העבודות האמורות כאילו הן כחוזה זה יחולו במללפי  

 י חוזה זה: ויותיו לפר התחייבמית לגרועמבלי  היתר
 

 המשנה. רט אשר יכללו ויקיפו גם את עבודות קבלני עם לוח זמנים מפו תכניתלערוך  (  1  
 

ב ( 2    בעבודה  המשנה  קבלני  את  ייקבעולשלב  אשר  לנאמר    מועדים  בכפיפות  המפקח  ידי   על 
 ן.  ( להלקטן )ו-ילוב זה בסעיףש לגבי

 
ל כל שלביהן עם העבודות הנמצאות בטיפולו ת המשנה עשל עבודולתאם את תהליכי הביצוע   ( 3  

 קדמות העבודה.  בחינת הארגון הכללי והן מבחינת לוח התמן הישיר, ה
 

מלא   ( 4   פעולה  שיתוף  המלהבטיח  קבלני  עם  עלוהדוק  לפקח  עצמם,  לבין  ביניהם  וכן  ם  יהשנה 
הנוגע בכל  הבנלעבו   ולהדריכם  לאפשידות  לעבודתם,  הקשורות  שיין  להם  בפיגור  מים,  מוש 
בדרכים גישה,  וכיוצ  ,בדרכי  עבודה  להם    להאבא  במשטחי  ולהגיש  שלו  לעבודתו   המשמשים 

ע מקובליכל  המפקח,  של  לדעתו  אשר,  והקלות  סיוע  לרבותזרה,  זה,  בהקשר   סימון,    ם 
 ומה. י וכדה, סילוק פוסלת, ניקו סנשימוש סביר בכלי הרמה, הח

 
צבע ( 5   טיח,  תיקוני  ולבצע  בניה  וכל  ,  עבודתם  בטון  עקב  או  כדי  תוך  שיידרשו  אחרת   עבודה 

 . של אותה עבודה משנה או להשלמתההלני של קב
 

וזאת תמורת תשלום סביר  , מים וזרם חשמלי,לספק לקבלני המשנה, במידה וידרשו על ידיהם ( 6  
 יקבע על ידי המפקח. כמה יעדר הס יובינם, או שבהו שיוסכם בינ

 
לפי הקבלן המשנה את כל ההתחייבויות שקיבל על עצמו המזמין כ  כלפי קבלןעל עצמו  לקבל   (  7  

ל ייחשב  והקבלן  זה,  בחוזה  להגבלעצמו  בכפיפות  המשנה,  קבלן  כלפי  כמזמין  דבר  ות כל 
 קטן )ג( להלן. -הכלולות בסעיף

 
  של חתימת ל הקבלן בקשר לקבלני המשנה במקרה  יות שם, לאחריות ולהתחייבותירויכתמורה לש )ג( 

בין כאמור    חוזה  האמורות  לעבודות  המשנה  קבלני  לבין  )א(-בסעיףהמזמין     -דלעיל    קטן 
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הקבלן  ם שהוא, והתמורה שלא יהיה הקבלן זכאי לקבל מהמזמין כל תשלו  -  כךלרבות כל הכרוך ב
 אלו.  ותים לת גם תשלום עבור שירולחשב ככיי חוזה זה תעל פמקבל 

 
ב )ד(  ישולבו  המשנה  במקבלני  אשרעבודה  המפקח  ועדים  ידי  על  מראש  ההתקדמות    ,ייקבעו  ולוח 

 במועדים אלה.   דלעיל ייערך תוך התחשבות 10הנזכר בסעיף  בעבודה
 

להיווצר נסיבות ת  אום נכון, עלולויאף תכנון קפדני ותקבלני המשנה ועל    קרוב לוודאי שעקב ריבוי  )ה(  
ת בתגרומנאשר  הכרוך  כל  על  הדדיות,  להפרעות  אלה  ורואים ופעות  שהביא   ו,  כמי  הקבלן  את 

מהפרעות, משיבושי    עתו. המזמין לא יכיר בשום תביעות הנובעותהפרעות אלו בחשבון במסגרת הצ
 .  לוט אותו מכל תביעות כארוהקבלן פו - או מכל הקשור בהם לוח הזמנים ו/או מתוצאותיהם 

 

קבלני משנה,  ם בבחינת  רים שאינשנה יועסקו בשטח העבודה גורמים אחני המבמידה ונוסף לקבל ( ו)
לישראל   החשמל  חברת  ישראל,  דואר  שיתוף  כגון  תוך  עבודתו  את  הקבלן  יבצע  פעולה וכדומה, 

מיות והוא  אלה,  גורמים  עם  והדוק  מלא  להוראאום  לציית  הנוגע  תחייב  בכל  המפקח   ות 
פעולה   חילוקיותלשיתוף  נתגלו  זה.  דעואום  בקשר  י  אחרים  והגורמים  הקבלן  בין   להפרעות,ת 

מחלוקת לשיקול דעתו של המפקח,  , יימסרו כל העניינים השנויים באלהבא  דדיות וכיוצתביעות ה
 וף הפעולה אום ושיתיעבור הת  ייב את הקבלן. הקבלן לא יהא זכאי לתשלום כלשהווהכרעתו תח

 עם גורמים אלה.  

זכות בצמובהר   ( ז) אין  מפורשת,  מכלקבל  ורה  נשוא  העבודות  את  למסור  הזוכה  כולן  ן  חלקן  רז  או 
 זה משמעותה כהפרת הסכם אשר לא הובאו לאישור המפקח.הפרת תנאי  קבלני משנהל

 
 ודה במהלך ביצוע החוזהשטח העב ניקוי  .31
 

למקום שעליו יורה ה דה את עודפי החומרים, הפסולת והאשפמן לזמן משטח העבוהקבלן יסלק מז )א(  . 31
מנו את כל מתקני העבודה ה ויסלק מטח העבודיד עם גמר העבודה ינקה הקבלן את שקח. מהמפ

האשפה המיותרים,  שהוא  והחומרים  סוג  מכל  הארעיים  כא  ,והמבנים  את    ,מורלמקום  וימסור 
 רצון המפקח.  שטח העבודה כשהוא נקי לשביעות 

 
במדויק   ()ב  הקבלן  יפרט  המפקח  שסולק  אתלדרישת  הפסולת  לכלכמויות  ומקום    ו   מקום 

 ל לוודא שאכן סולקו למקום האמור.  המפקח יוכים, כך שוימציא אישורים רשמי
 

ית )ג(  סטהקבלן  כל  מיד  זהיקן  סעיף  מהוראת  ב  ,יה  והעברתה  לרבות  מחדש  הפסולת  איסוף   דרך 
 רה המפקח. למקום עליו הו

 
 עובדים  -' פרק ה

 
 בודה  ע  ח אדם ותנאיואספקת כ32
 

כמתחי  הקבלן )א(  . 32 את  הוא  חשבונו  על  לספק  האדויב  הדרוש  ח  העם  ההשגחה  לביצוע  את  בודה, 
   .בילם וכל דבר אחר הכרוך בכךוהפיקוח עליהם ואמצעי התחבורה בש

 
במספהקבל )ב(  ואחרים,  מקצועיים  עובדים  להעסיק  מתחייב  ביצוען  לשם  הדרוש  תוך   ר  העבודה 

, חייב שיון או היתר לפי כל דיןירישום, רורך ב בעבודה שלביצועה יש צ ו  המועד הקבוע לכך בחוזה
 ין.  יהענ שיון או היתר כאמור, לפיייק רק מי שרשום או בעל רקבלן להעסה
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 )מנהל עבודה רשום ומאושר על ידי או לדאוג לכך שבא כוחו המוסמך  כן מתחייב הקבלן להיות בעצמו 
 פקח או בא כוחו יוכל  המהרגילות על מנת ש העבודה וע העבודה בשעות יהיה במקום ביצמשרד התמ"ת(      
 לפי חוזה זה לקבלן.  לתת  רשאיעימו בדברים ולתת לו הוראות שהוא לבוא       

 
 מסרה לקבלן. שנמסרה לבא כוחו של הקבלן יראוה כאילו נ הוראה או דרישה או הודעה  

 
ר   כוהמפקח   אם לדעת המפקח    ן או מנהלי העבודה חו המוסמך של הקבלשאי לדרוש החלפת בא 

   ן שם מתאימים לתפקיד.אי
 

העבודה מיסים לקרנות ביטוח סוציאלי    דו בביצוע עסק על יהקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהו (ג)
 .  וח פנסיוני מקיף במשקבהוראות צו ההרחבה לביטלגבי אותו העובד  קבענבשיעור ש

 
למ (ד)  מתחייב  חוהקבלן  הוראות  אחרי  )לא  הלאומי  הביטוח  משולב( ק   ,  1968-חכ"תשה  ,נוסח 

שהו פיותקנו  והתקנות  למו  ,על  של  פקחלהמציא  ל  אישורים  לאוהמוסד  קיים ביטוח  כי   מי, 
 קטן זה.  -את התחייבויותיו לפי סעיף

 
ו ( ה)  בטיחות  תנאי  להבטיח  מתחייב  העובהקבלן  בריאות  לשמירת  בחותנאי  כדרוש  ורווחתם  ק,  דים 

חו דרישה  עובאין  שיידרש  כפי  העבוקית,  מפקחי  ידי  ופי  דהל  ארגון  חוק  עבמובן  העבודה, קוח  ל 
 . 1954-תשי"דה

 

בס ( ח) בהנאמר  זה  להוסיף  עיף  חא  כמטיל  יתפרש  ולא  מהן,  לגרוע  ולא  הקבלן  חובות   ובות על 
 בלן. נשים המועסקים על ידי הקאו אחריות כלשהם על המזמין כלפי הא

 
 אדם  חוכ  ניהול פנקסי.33
 

כ (  )א . 33 מתחייב  בביצוע  הקבלן  רצונו  י  העבודותי  לשביעות  המנוהלו  כשל  פנקסי  אדם ופקח   ח 
 שעות עבודתו.  וקצוע של כל עובד וכן ימי עבודתו וסוגו במ , מקצועוירשם בו שמויש

 
דרי )ב(  לפי  למפקח,  להמציא  מתחייב  כ  ,שההקבלן  פנקסי  לואת  האדם  להכין  ח  וכן  ביקורת  שם 

יומית    או/ו  שבועית  ו/או  ם חודשיתאדח  ורצונו, מצבת כדרישתו ולשביעות    להמציא למפקח, לפיו
 גיהם והעסקתם.  סו ,ותיהםפי מקצוע העובדים ל תשתכלול את חלוק

 
 רווחת העובדים .34
 

מות אכילה נאותים  בודה סידורי נוחיות ומקוחייב שיסודרו לעובדים המועסקים בביצוע הע הקבלן מת . 34
 רצון המפקח. ם העבודה לשביעות במקו
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 ם ומלאכהריציוד, חומ -ק ו' פר
 

 מתקנים וחומרים   ,יודאספקת צ.35
מת . 35 הקבלן  לספ)א(  חשבוחייב  על  המתקניםק  הציוד,  כל  את  אחר  נו  חפץ  וכל  החומרים  רושים הד, 

 ש. לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרו
 

הקבל )ב(  את  ברשותורואים  נמצאים  כאילו  והמתקני  ן  הציוד  לביצועהכל  הדרושים   היעיל   ם 
 בקצב הדרוש. ה של העבוד

 
ולהחזיקקבלן  ה )ג(  העבודה  למקום  לספק  ה  מתחייב  חומבמקום  הדרושה  עבודה  במידה  רים 

 לי הפרעות. להתקדמות העבודה בצורה שוטפת וב
 

העבודה בחומרים שהקבלן ישתמש בביצוע    רשאי המזמין להורות  ,פקם חומרים שהקבלן חייב לס )ד( 
 מים המגיעים לקבלן.  מהסכוחשבון המפקח, תנוכה  פיושתמורתם, ל -ין סופקו על ידי המזמשי

 
הותנ אם  במפורש)ה(  החומשהמזמין    ה  וסופקו  מקצתם,  או  כולם  העבודה  חומרי  את   רים  יספק 

   יחולו עליהם כללים אלה: -בהתאם לכך 
 

 לביצוע העבודה. ומרים האמורים אך ורק הקבלן ישתמש בח (  1  
 

י הקבלן להוציא אותם א רשאים לשטח העבודה לא יהוררים מהחומרים האממשהוכנסו חומ (  2 
 ם כן קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח.  אלא א, נהמקום המבאו חלק מהם מ

 
מקהק ( 3   או  כולם  האמורים,  שהחומרים  מתחייב  אבלן  בחומרים  יוחלפו  לא     -חרים  צתם 

 את המפקח.שות מוקדמת בכתב מאלא אם קיבל ר
  

להח ( 4   מתחייב  שסזיהקבלן  החומרים  את  בזמן  בהם  ופקו  ר  השתמש  ושלא  המזמין  ידי   על 
 כל עודף ושארית מהחומרים האמורים.  ודה, וכן יצוע העבלב

 
לן לשלם מיד חייב הקב  -דלעיל    (4קה )ר הקבלן את החומרים או את העודפים לפי פסלא החזי ( 5  

תמ עלמזמין  שיקבע  סכום  בהתאורתם  המזמין  ידי  ביל  השוק  למחירי  תעודת    וםם  מתן 
  .השלמה

 
להחז  , אולם המפקח  ידי  על  הקבלן  נדרש  החאם  את  או  יר  השלמת  ומרים  לפי  העודפים 

  .פי מחירי השוק בתאריך הדרישהתיקבע תמורתם כאמור ל -  העבודה
   
לקל לפי מחירי  מר אחר העלול להתקורתם של מלט ושל כל חוקבע תמית  להאמור דלעיאף  על     

   אחר לקבלן.האו החומר ט ק ביום מסירת המלהשו
  ,הם בביצוע העבודה להפעלת ציוד מכני כבדמשתמשים בשמנים, שדין דלק ו  -לצורך סעיף זה  )ו(      

 כדין חומרים.          
 בודה  חומרים וציוד בשטח הע.36
 

זה )א(  . 36 חומחומרים"   בסעיף  פירושו:  ידי"  על  שהובאו  העבוד  רים  לשטח  ביצוע הקבלן  למטרת  ה 
אבבוהע לרבות  והשלמתה,  בלתי  יזריםדה  ובין  מוגמרים  בין  מוצרים,  מתקנ  מוגמרים,,  ים  וכן 

 העתידים להיות חלק מן העבודה. 
 

ו )ב(  בשטחומרים  הקבלן  ידי  על  שהוקמו  ארעיים  מבנים  העכן  ביצוע  למטרת  העבודה  בודה  ח 
 מין.  כאמור לבעלות המז עת הבאתם או הקמתםבש ווהשלמתה יעבר

 
לן  , אין הקבוהשלמתה  ן לשטח העבודה למטרת ביצוע העבודההקבל  וציוד שהובאו על ידי  יםחומר )ג( 

בכ מהמפקח  הסכמת  ללא  העבודה  משטח  להוציאם  נרכשו   -  תברשאי  החומרים  אם  בין  וזאת 
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ע סופוסופקו  אם  ובין  הקבלן  ידי  המזמין.  ל  ידי  על  לגבהורקו  תחול  לא  זו  של  אה  מכני  ציוד  י 
 . בלןהק

 
וחומריימכל א )ד(  ציוד  על  ת שנפסלו  הוראות סעיףם  זה  -פי  )ו( לסעיף  הורה  קטן  ב, המפקח בכת או 

לפי סעיפים והחומרים,  )א(  -שהציוד  עוד לביצוע העבו/או  ב(  )  ו/אוקטנים  נחוצים  ודה, )ג(, אינם 
להוציאם הקבלן  העבודה  רשאי  פסי  ,משטח  הוראה  ועם  מתן  או  החומרלתם  חדלים  ים כאמור 

אם לן להוציחייב הקב,  סילוק הציוד או החומריםועד למזמין. נקבע בהוראה מה  מלהיות בבעלות
הקבלןבהקדם   נמנע  כאמור.  שנקבע  מהמועד  יאוחר  ולא  כן  האפשרי  המזמין  ,מלעשות    -  רשאי 

הודע מתן  של  לאחר  בכתב  מוקדמת  לה  -  ימיםה(  )שבע  7ה  או  לסלקם למכרם  או     , פקיעם 
זמין את חשבון הקבלן  כה המרוכות או בסילוקם, יזהכם את כל ההוצאות  ולאחר שינכה ממחיר

ת עיניו,  ין לסלקם מהמקום או להשאירם או לנהוג בהם כפי ראורשאי המזמכן    .ותרבכל עודף שיו
  באחריות הקבלן ועל חשבונו. להכו

 
רך ביצוע אי להשתמש בהם לצווהחומרים, והוא רשירתם הבטוחה של הציוד  הקבלן אחראי לשמ )ה(  

המקרא  העבודה, מן  מקרה  בכל  המולם  בסעיף  ים  המזמי  ,להלן  65פורטים  להשתמש רשאי    ן 
קטן זה כפופה לזכויות  -לן לפי סעיףהמוקנות לו על פי אותו סעיף, וזכות השימוש של הקבבזכויות  
 מור.  , כאלהלן  65על פי סעיף  המזמין

 
הם,  של חומרים וציוד כלש  בםעל ידי המפקח לטיכאילו ניתן אישור  מהוראות סעיף זה  אין להסיק )ו(  

 המפקח רשאי לפסלם בכל זמן שהוא.  ו
 

 המלאכה  החומרים וטיב .37
 

המ )א(  . 37 המין  מן  בחומרים  ישתמש  בתכניות הקבלן  במפרטים  לאמור  ובהתאם  ביותר    שובח 
 ובשאר מסמכי החוזה.  

 

חייב להשתמש בחו (ב) בעלי תו תקן  הקבלן  חומר אח  . אםאו סימן השגחהמרים  רק  בלבד  ד  קיים 
או תקן  תו  חומ  סימן  הנושא  להציע  רשאי  הקבלן  יהא  שאינהשגחה,  נושאים  רים  תקן  ם   תו 

שהחומרי בתנאי  אולם  כאמור,  השגחה  סימן  במפרטים או  לאמור  יתאימו  המוצעים   ם 
ידיאושרו  ו  ,סמכי החוזה או לתקניםובשאר מ  תאמה כאמור  ובת הוכחה בדבר ההח  .המפקח  על 

 ל הקבלן. חלה ע

 
פקח.  על ידי המם ליעדם  ה אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו כשריהעבודבלן מתחייב שלא לבצע  הק )ג( 

 חובת קבלת אישור המפקח חלה על הקבלן. 
 

אי  )ד(  המזמין,  ידי  על  מסוימים  חומרים  גורעסופקו  כשלעצמה  זו  עובדה  הקבלן ן  מאחריות   ת 
 העבודה.   לטיב

 
בהקבלן מתחייב לספק  ה )ה(   הוא  ו/אם למתחייב מתנאי החוזתאעל חשבונו  ו כפי שיורה המפקח,  ה 

מהחומר ודגימות  שנעשמלאהים  כ  התכה  הכלים,  את  האמצעים ווכן  יתר  וכל  אדם   ח 
החומרלביצוע   של  להעברתם  או  העבודה  בשטח  מעבדה,  הבדיקות  לבדיקת  שנקבע  כ  להכוים  פי 

 שיורה המפקח.   בחוזה או כפי
 

הדג )ו(   בדיקת  במעבדה בשטחדמי  על הקבלןה  ימות  יחולו  והועבודה  בדיקת  ,  לגבי  הדין  ומרים חא 
 רת. מים לדרישות החוזה ותנאיו או לקויים מכל בחינה אחמתאי-בלתישיימצאו ומלאכה 

 
ל )ז(   הזכות  את  לעצמו  שומר  אתהמזמין  המפקח,  באמצעות  הבדי  קבוע,  את   קות, המעבדה שתבצע 

להזמין   ווכן  ביצוען  את  דבעצמו  את  למעבדה  שהדבר    מילשלם  מבלי   מאחריותו יגרע  בדיקות, 
דה כנדרש בחוזה. השתמש המזמין בזכות האמורה, אכה והעבורים, המלשל הקבלן לגבי טיב החומ

למעבינוכ לשלמו  חייב  שהוא  או  ששולם  סכום  כל  לקבלןה  שיגיע  סכום  מכל  המזמין    דה   מאת 
 . קבלן בכל דרך אחרתשהוא, או ייגבה מהבכל זמן 
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המזמין, י חיובי  חובת תשלום מלוא תצרוכת המים, לפ  .בודהפק נקודת מים בשטח העיסהמזמין   )ח(  

 חול על הקבלן.ת
 

 ת מכוסים  בדיקת חלקי העבודה שנועדו להיו.38
 

א )א(  . 38 למנוע  מתחייב  חהקבלן  של  הסתרתו  או  כיסויו  שנועת  מהעבודה  כלשהו  מכוסה לק  להיות   ד 
 . סתרה כאמורה לכיסוי או המפקח ללא הסכמת ,מוסתר או

 
ן למפקח בכתב שהחלק האמור  ודיע הקבלמוסתר, ילק מהעבודה שנועד להיות מכוסה או  שלם חהו )ב(

החלק האמור של העבודה  שר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את  מוכן לבדיקה והקבלן יאפ
 ני כיסויו או הסתרתו.  לפ

 
יחשו )ג(  והקבלן  קידוחים  יקדח  חף,  בכל  חורים  ה  לקיעשה  הוראת  לפי  לצורך  מפקח  מהעבודה 

 קונו לשביעות רצונו של המפקח. לא מילא הקבלן  חזירו לתיחר מכן יבדיקתו, בחינתו ומדידתו ולא
סעיף  אחר לפי  המפקח  המפק-הוראות  רשאי  זה  קידוחים  קטן  לקדוח  לחשוף,  חורים  ח   ולעשות 

 הקבלן. ן על חשבו להכונו, מכן להחזירו לתיקושל העבודה ולאחר  בכל חלק
 

המזשחלו  הוצאות )ד(  רשאי  הקבלן,  על  זה  סעיף  לפי  לנכות  סכמין  מכל  לקבלן  תם  שיגיע   ום 
 תן מהקבלן בכל דרך אחרת. בכל זמן שהוא וכן יהיה רשאי לגבו

 
הנ לפי  אם  הורא)ה(  לפי  או  לחוזה  דיניםספחים  לפי  או  המפקח  מוסמכו  ות  רשויות  לבצע של  יש  ת 

אי בדיקות   ונדרש  השומסוימות  על  כלשהי,  לעבודה  לביקורת  קבלן  ר  נכונותו  על  למפקח   להודיע 
 שעות לפני מועד הביקורת.  ה(עים ושמונ)ארב 48

 
 ולים ומלאכה פסולה סילוק חומרים פס.39
 

 לזמן, תוך עבודה:   רשאי להורות לקבלן, מזמן. )א( המפקח יהיה 39
 

קרה בכל מן אשר תצוין בהוראה, זמבודה בתוך תקופת  מרים שהם ממקום העעל סילוק כל חו (  1
 ידם.  מים לתפקשלדעת המפקח אין החומרים מתאי

 
 . דלעיל (1החומרים האמור בפסקה )על הבאת חומרים כשרים ומתאימים לתפקידם במקום  ( 2  

 
והקמתו    על ( 3   הריסתו  של  סילוקו,  כלשהו  חלק  של  ימחדש  על  שהוקם  שימוש  העבודה  די 

 ד לתנאי החוזה. בניגומתאימה או  -לאכה בלתיבממתאימים או -בלתיבחומרים 
 

 פקח ועל אף )א( יפה לכל דבר על אף כל בדיקה שנערכה על ידי המקטן  -סעיףפקח לפי  )ב( כוחו של המ 
 .  לחומרים ולמלאכה האמוריםכל תשלום ביניים שבוצע בקשר 

 
על חשבון הקבלן    עההמזמין רשאי לבצ  קטן )א( -לפי סעיף  ן אחר הוראת המפקחלא מילא הקבל )ג( 

יוהקב לקילן  בביצוע  הכרוכות  ההוצאות  בכל  והמזשא  רבלן  יהא  לנכותן  מין  או  לגבותן   שאי 
  זמן שהוא או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.מכל סכום שיגיע לקבלן בכל 

 
 העבודה מהלך ביצוע  -פרק ז' 

 
 ע העבודה והשלמתה  התחלת ביצו .40
 

ב  הקבלן יתחיל . 40 המתאבביצוע העבודה  ידי  על  בכתב שתיקרא "זמין  ריך שייקבע  צו התחלת בהוראה 
וימודההעב בביצו"  התקופהשיך  תוך  העבודה  להשלמת  הדרוש  ובקצב  ברציפות  בחוזה    עה  שנקבעה 

 ה. ובהתאם ללוח התקדמות העבוד 
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 לרשות הקבלן   העמדת שטח העבודה.41
להתחלפנ . 41 הפקודה  מתן  בשעתי  או  העבודה  יעמ  לת  הוראה,  הקבלן   ידאותה  לרשות   המזמין 

העבודה והמשכתה בהתאם ללוח    ביצועה שללהתחלת    טח העבודה או אותו חלק ממנו הדרושאת ש
 התקדמות העבודה. 

 מועד להשלמת העבודה  .42
 

מתחי )א(  . 42 תוךהקבלן  העבודה  את  להשלים  במסמכי  יב  שנקבעה  ית  התקופה  שמניינה  חיל  החוזה 
 . דהבצו להתחלת העבו מהתאריך שנקבע

 
ת   קטן-סעיףהוראות   )ב(  לכל  כפופות  תהיינה  זה  לסעיף  מפור)א(  לנאי  בחוזה  כל  ש  של  השלמתו  גבי 

 חלק מסוים מהעבודה. 
 

מועד להשלמת  להלן ישתנה ה  43ם לסעיף  ה ארכה להשלמת העבודה או קוצר המועד בהתאניתנ )ג( 
 תאם לכך.  העבודה בה

 
 ה להשלמת העבודה ארכ.43
 

יחולו )א(  . 43 הש   אם  את  המגדילים  הינויים  היקף  להשלמת  לקבלן  ארכה  תינתן   .  עבודהעבודה, 
השינוי להשלאם  המועד  יוקטן  אזי  העבודה,  היקף  את  מקטינים  העני  להכומתה,  ים   ן  י לפי 

השינ להיקף  אובהתאם  יקבע  המפקח  ומהותו.  שיעווי  או  הארכה  שיעור  התקופה, ת  קיצור   ר 
 ע על כך לקבלן.  ויודי ,ין ילפי הענ

 
המפקח לא הייתה  ים שלדעת  נאים אחרח עליון או על ידי תו ודה על ידי כע העבנגרם עיכוב בביצו )ב( 

ולא   עליהם  שליטה  א  ההייתלקבלן  העיכוב  לו  את  למנוע  לבקש  -פשרות  הקבלן   ארכה   רשאי 
 י:  בתנאי כ -שינויים עור הערכה בפקודת והמפקח יקבע את שי ,דהבמועד השלמת העבו

 
ארכה    לאהקבלן   ( 1   לבקש  רשאי  תיהא  לאחר  עקב  כאמור,  מיוחדים     יום שים(  )שלו  30נאים 

 ם התנאים שגרמו לעיכוב ביצוע העבודה. מיום תו 
של  הקבלן ( 2   רצונו  לשביעות  ראיות  להביא  חייב  העבו  ,המפקח  יהיה  יומן   דה, לרבות 

 ב בביצוע העבודה. רעו וגרמו לעיכויאשהתנאים האמורים 
 

עובד ( 3   איסור    יםחוסר  ו/או  סגר  להארכתהבאת  בשל  עילה  יהווה  לא  זרים   משך    פועלים 
 ה.  צוע העבודבי

   
 עבור שינוי תקופת הביצוע.  )ג( הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום או פיצוי  

 
 

 עות היום בימי החול עבודה בש .44
 

תעשה   )א(  . 44 ידי  לא  כל  על  בשהקבלן  בימיעבודה  או  הלילה  ישרא  עות  ומועדי  הסכמת  ל  שבת  ללא 
 ש. ומרא המפקח בכתב

 
סעיף )ב(  הוראות  עדלעיל  (  א)קטן  -אין  על  הפסק חלות  ללא  הדברים  מטבע  לעשות  שצריכה   בודה 

כוש או לביטחון  נמנעת להצלת נפש או ר-תי רות רצופות, או כל עבודה שהיא הכרחית ובלאו במשמ
הנסיבות שבעבו  קחן להודיע מיד למפעבודה כזו על הקבלואולם במקרה של  ,  העבודה כל  דה  על 

 פורש. במ
 

 קצב ביצוע העבודה  .45
 

זמן    אם )א(  . 45 בכדיבכל  מדי  איטי  העבודה  ביצוע  שקצב  בדעה  המפקח  השלמתה    שהוא  את   להבטיח 
 והקבלן ינקוט מיד   ודיע המפקח לקבלן בכתבי  -ארכה שניתנה להשלמתו  בזמן הקבוע, או תוך ה
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 ד. מת העבודה בקצב ובמועשלבכדי להבטיח את הבאמצעים הדרושים 
 

שנק  )ב( שהאמצעים  בדעה  המפקח  הקהיה  בהם  סט  לפי  בכדי -עיףבלן  מספיקים  אינם  )א(  קטן 
ב על האמצעים שלדעתו יש יורה המפקח לקבלן בכת   -עבודה בזמן הקבוע  להבטיח את השלמת ה

 אמצעים האמורים.  חייב לנקוט מיד ב לנקוט בהם והקבלן יהיה
 

הק )ג(  מילא  לסעיבללא  התחייבותו  אחר  העבוד  -)ב(    קטן -ףן  את  לבצע  המזמין  כולה  רשאי   ה 
בכל ההוצאות    איישן, והקבלן  ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת, על חשבון הקבל  על  או מקצתה,

בכך   לגבותהכרוכות  רשאי  יהיה  ההוצאות    והמזמין  את  לנכות  בתוספת  או    15%האמורות, 
אח עשר  כהוזים(  )חמישה  סכווצשייחשבו  מכל  משרדיות,  שיגאות  שהוא,  ם  זמן  בכל  לקבלן   יע 

יהיה לג  וכן  דרך אחרת. לצורך סעיףבות מהקבלרשאי  בכל  ז-ן  זה תהיה למזמין  כות מלאה  קטן 
 ה. מרים שנמצאים בשטח העבוד להשתמש בכל הציוד, המתקנים והחו

 
מכפי שנקבע תחילה,   דהת קצב ביצוע העבוזמן שהוא, להחיש אך לדעת המפקח בכל  אם יהיה צור )ד( 

הי מתחייבפנה  והקבלן  הקבלן  אל  בכתב  כ  מפקח  יכוללעשות  העבודה מיטב  ביצוע  להחשת   ות 
המפקח ידי  על  המבוקש  וכן  בזמן  המפקח,  הוראות  כל  אחר  לש  למלא  העבודה, בנוגע   עות 

 ושיטות העבודה.   ימי העבודה
אח )ה(   הקבלן  מילא  סלא  לפי  התחייבותו  תחו-עיףר  )ד(,  סעיףלנקטן  הוראות  )ג-ה  ובקטן  לבד (, 

 בודה לפי הקצב שנקבע תחילה.  ביצועה העכרוכות בשא אלא בהוצאות הישהקבלן לא י
 

את )ו(   הקבלן  סעיף  מילא  לפי  כ-התחייבותו  לו  ונגרמו  )ד(  מכךקטן  המזמין  ,תוצאה    ,לדעת 
המזמין לקבלן  ר  נקבע תחילה, יחזיהעבודה לפי הקצב שה הכרוכות בביצוע  הוצאות נוספות על אל

ההוצ האת  על אות  שייקבע  בשיעור  האמורות,  המז  נוספות  בתוספידי  עשר   12%ת  מין  )שניים 
 ות.  עבור רווח והוצאות כלליאחוזים( 

 
 ל איחורים  פיצויים מוסכמים וקבועים מראש ע.46
 

לא   )א(   ביצוע  אם  את  הקבלן  התקופהישלים  תוך  הקב  העבודה  בהצעת  הארכה  הנקובה  תוך  או  לן 
לו להשלמת העבודשנ ישליתנה  בסה  הסכום שנקבע  כפיצולח  5  עיףם הקבלן למזמין את  יים  וזה 

  מועד הסופי שנקבע להשלמת העבודה ועד מועד מוסכמים וקבועים מראש על כל יום איחור שבין ה
 השלמתה למעשה.  

 
סה )ב(  את  לנכות  רשאי  האמומזמין  הפיצויים  בסעיףכום  )א(-רים  שיגיע    קטן  סכום   בלן  לקמכל 

וכ שהוא  זמן  יהא בכל  אחרת  ן  דרך  בכל  מהקבלן  לגבותו  הניכויים  הפיצויים  תשלום    .רשאי   או 
מהתח  הקבלן  שחרור  משום  כשלעצמם  התחייבות אינם  מכל  או  העבודה  את  להשלים    ייבותו 

 אחרת לפי החוזה.  
 

העבודה )ג(  השלמת  לפני  לקבלן    אם  המפקח  חנתן  לגבי  סיום  מהעבותעודת  שהוא  כל     דה לק 
ום האמור תעודת הסיאחר מתן  בחלק האמור, יופחת לגבי כל יום שלשתמש  והמזמין החזיק או ה

מ והקבועים  המוסכמים  מהפיצויים  יחסי  בסעיףחלק  האמורים  היחס-ראש  הערך  לפי  )א(  י  קטן 
 לבין העבודה כולה.   שבין חלק העבודה האמור

 
הניתנת )ד(  לפיצויים    הזכות  הלמזמין  זה  סעיף  ותבנא  ילפי  סעד  זכות,  לכל   רופה וסף 

קור הפרשי הצמדה ומדד החל מהמועד בו  לרבות עי  פי החוק,שהמזמין זכאי להם לפי החוזה או ל
 העבודה להסתיים. אמורה הייתה 

 
 דה  שלבים והפסקות בעבו.47
 

רשאי )א(  . 47 המוח  ,המפקח  דעתו  שיקול  ביצ  ,לטלפי  על  בשלבים  להורות  העבודה  הפסקות וע   עם 
ה כל שלבשלבין  בתוך  ו/או  כל הפסקה,  והמש  בים  עיניו  להכוכה של  ובלבד  כראות  שאם עלתה  , 

 קת לצמיתות.  ראו את העבודה כמופסיחודשים י (שישה) 6ההפסקה על 
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כ )ב(  העבודה  ביצוע  לפי  הופסק  מקצתה  או  אמ  טןק-סעיףולה  הקבלן  ינקוט  להבטחת )א(  צעים 

   רצונו של המפקח. ה ולהגנתה לשביעותהעבוד
 

בס )ג(  האמור  זלמרות  לעיף  הקבלן  חייב  ל ה  ו/או  ההמשיך  התחיל  מיד בביצוע  קבלת   עבודה  עם 
 . בעניין זההוראות המפקח 

 
מ )ד(  מהקבלן  והינו  לו  ידוע  זה  תנאי  כי  מפורשות  מראשצהיר  בזה  ומוותר  לו  תביעות   סכים  כל  על 

רות ות אחל טענות, מענות ותביעכ  פות שיגרמו לו עלצויים, הוצאות נוסלתשלום נזיקין, פיכספיות  
 בשל ההפסקות האמורות. 

 
י )ה(   רשאיםהצדדים  ל   היו  מעבר  ארוך  מועד  על  להפ  ( שישה)  6-להסכים  העבודה  חודשים    -סקת 

 ה כדין הפסקה לצמיתות. ובמקרה זה לא יהא דין ההפסק
בסעי )ו(   האמור  )א(-ף למרות  נתמ  ,קטן  מאם  יותר  ההפסקה  רשכה  הקבלן  יהא  למדוד שאחודש   י 

ש  העבודה  נאת  מדידה  כבר  ויאשר  יבדוק  והמפקח  נסתיימה  כל  פחתזו.  או  לעבודה    זק   שיגרמו 
  -  ל על הקבלןותו שלב ואישור המדידה על ידי המפקח, תחובתוך התקופה עד למדידת העבודה לא

 יחולו על המזמין.  המדידה ואישורה,   רמו הנזק או הפחת לאחראולם אם נג
 
 
 

 ה לצמיתות  ודהפסקת העב.48
 

להופס )א(  .  48 מקצתה,  או  כולה  העבודה,  ביצוע  שניתצמיתות,  ק  התחלת  אחרי  צו  המזמין  ידי  על  נה 
בבי החל  והקבלן  תעשהעבודה  למעשה,  העבודה  סופיותיצוע  מדידות  כולה    ,נה  העבודה   לגבי 

התאריך מ  ימים)שבעה(    7וך  תלכל המאוחר    ,ייןלפי הענ  להכופסק,  ל חלק ממנה שביצועה הואו כ
 תב, כאמור, לקבלן. עה בכבו ניתנה ההוד

 
והמחירים  ( ישולם לקבלן סכום המגיע בהתאם לתוצאות המדידות  קטן )א-יףאמור בסעבמקרה ה )ב( 

הפריטיםשב מחירי  תשלקבהבלבד.    טופס  לכל  זכאי  יהיה  לא  הפלן  בגין  פיצוי  ו/או  סקת  ום 
 . העבודה

 
תביעות הקבלן כולל תביעות  ל כל  מור הוא סילוק סופי ש כאדה שבוצעה בפועל  תשלום בגין העבו ()ג 

כתוצאהלפיצויי ה  ם  ומהפסקת  לו  שנגרמו  מיוחדות  הוצאות  לחיסול  ותביעות  תביעה עבודה  כל 
 .  אחרת בקשר וכתוצאה מהפסקת הבניה

 
הע )ד(  ביצוע  מקצתוהופסק  או  כולו  חתימ,  בודה,  אחרי  ש לצמיתות  לפני  אך  החוזה   ניתן  ת 

המז ידי  אמיעל  העבודה,  התחלת  צו  אחרן  כאמור,  ו  העבודה,  התחלת  צו  שניתן  הקבלןי     אך 
עבור ההוצאות הישירות שהיו לו   בביצוע העבודה למעשה, יהיה הקבלן זכאי לפיצוי רק  טרם החל

 לן למזמין.  י קבלות שיציג הקבעל פ לוהכו -ת וביטוח הערבויו, רז, ביול החוזהבהכנת המכ
 

לפגוע   )ה(   תח  ללעיד  באמורבלי  אם  זה,  הבסעיף  לקבל  ודש  קדימה  זכות  לקבלן  תהא   לעצמו עבודה 
 בודה בתנאים המקוריים לגבי יתרת העבודה. ת המשך העא

 
 שימוש בזכויות על ידי המזמין -איאו וש שימ.49
 

המזמין )א(  . 49 מצד  מתנאי  הסכמה  לחרוג  המפקח  מס  או  במקרה  זה  תקדיחוזה  תהווה  לא   ם וים 
 . גזירה שווה למקרה אחרה ולא ילמדו ממנ

 
בזכ )ב(  ל ויות שנילא השתמש המזמין או המפקח  בכך  תנו להם  לראות  חוזה במקרה מסוים, אין  פי 

אות על  מהתנהגותוויתור  ללמוד  ואין  אחר  במקרה  זכויות  זכוי  ן  על  כלשהו  ויתור  וחובות  זו   ות 
 ה. לפי חוזה ז
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 מה, בדק ותיקונים השל -פרק ח' 
 

 תעודת השלמה  
 

יוד )א(  . 50 הקבגמר העבודה  למסיע  מוכנה  למפקח שהעבודה  בכתב  המפבלן  אירה.  יבקר  העבודה  קח  ת 
מוקדמת   קבלה  ימיםויערוך  שבוע  ירשם  מתארי  תוך  בו  פרוטוקול  ויערוך  הקבלן,  הודעת   ך 

 ם.  ויקבע זמן לביצוע - אם ישנם כאלה - ת התיקונים שיש לעשותםורשימ ,אם נגמרה העבודה
 

ה )ב( בפרקבתאריך  יירשם  המוקדמת  סופיוטוקולה  לקבלה  תאריך  יקבע  ביום  ובו  תל  ומתן  עודת  ת 
כי    ,ההשלמ בזה  מוצהר  במצב  אך  משפטי  שינוי  כל  יחול  תעודת  לא  מתן  ליום  עד  הצדדים 

לא  ההשלמה אם  הנקוב,.  בזמן  הקבלן  ל  יעמוד  להוציא  המזמין  התיקונים  רשאי  את  הנ"ל  פועל 
 בעצמו 
 ( )א8ש בכספי הערבות הנזכרים בסעיף  להשתמכון על חשבון הקבלן ולנל דרך אחרת שמצא  או בכ
 וצאות הכרוכות בתיקונים.  לכיסוי הה דלעיל

 
ונים  ם טרם בוצעו עבודות התיקזה גורע מזכות המזמין להשתמש בעבודה גם אאין האמור בסעיף   )ג( 

תקופה שנקבעה  ה  בודות ההשלמה תוך תיקונים ו/או את עלן חייב לבצע את הו/או ההשלמה והקב
 מפקח.  ה ידיעל לכך 

 
 בדק ותיקונים  

 
החול )א(  . 51 הבדקתקופ"זה,  צורך  של    הפירוש  "ת  עשרישנ)  12תקופה  אחרת  ו/חודשים  (  ים  תקופה  או 

ה בין  ובכתב  במפורש  מנישסוכמה  תקופתיצדדים.  של  מתאריך    נה  יתחיל   חוזה    גמרהבדק 
ודת ההשלמה  תן תעממכרז זה ו/או מיום    ואס לכלל העבודות נש השלמה כוללת ביח  ומתן תעודת

לסעיף   מתן  מיאו  ו/דלעיל    50בהתאם  העבודה  תעוום  של  שונים  חלקים  לגבי  השלמה  לפי דת 
 .  עבודה ספציפיותהזמנות 

 
ת )ב(  בעבודה,  או  נתהווה  נזק  הבדק,  תקופת  נוך  המפקח  לדעת  אשר  מעבודהקלקול  כתוצאה   גרם 

שימוש   או  חלקויה  פגומים,  או  ייבחומרים  מיד  לתקן  הקבלן  קלקול   לבנותב  או  נזק  כל  מחדש 
ד   להכוכאמור,   המפקחלפי  הב   רישת  תקופת  בתוך  נעשתה  שהדרישה  בין  רצונו   דק  ולשביעות 

פת  מתום תקו  שלושה( חודשים)  3-ר לקבלן לא יאוחר מובין לאחריה ובלבד שדרישה כאמור תימס
  50לפי סעיף  שבוצעקופת הבדק בכל תיקון ת קלקול שנתהווה תוךאו ו/ן לגבי נזק הוא הדי, והבדק

 ואשר נגרם לדעת המפקח כתוצאה מעבודה לקויה    באלה  צאביל וכיודרכה, שלכביש, דרך, מדלעיל  
 .  מיםו/או לא מתאי או שימוש בחומרים פגומיםו/

 
 .  להלן ב()52רוע מהאמור בסעיף קטן )ב( דלעיל בכדי לג -אין בסעיף )ג(   

 

   קבלן. )ג( יחולו על ה ו/או  קטנים )ב(-יםסעיפ י התחייבות הקבלן לפילווצאות הכרוכות במיהה (ד)
 
 

 חקירת סיבותיהם  פגמים ו
 

בזמן )א(  . 52 בעבודה,  פגם  שיחקור  נתגלה  מהקבלן  לדרוש  המפקח  רשאי  הפגם   ביצועה,  סיבות  אחר 
ה,  וזלן אחראי לו לפי חפגם כזה שאין הקבידי המפקח. היה ה  והו לפי שיטה שתאושר עלושיתקנ

החקי הוצאות  והיחולו  המזמיןרה  על  שה  .תיקון  כזה  הפגם  אח היה  לפיקבלן  לו     -החוזה    ראי 
הכרוך בו.  הקבלן חייב לתקן על חשבונו את הפגם וכל    וכן יהא  ,יחולו הוצאות החקירה על הקבלן

 ויים למזמין.  ן חייב בתשלום פיצניתן לתיקון יהיה הקבל אם הפגם אינו
 

האמו) לכל  בנוסף  פגם  ר  ב(  נתגלה  זה,  תוך  בעבודבחוזה  תקופלשנים  )חמש(    5ה  גמר  הבדק,אחר    ת 
ייב לתקן את הפגם וכל הכרוך בו יצוע העבודה שלא בהתאם לתנאי החוזה, יהיה הקבלן חהנובע מב

חשבונו ני,  הוא  על  אינו  הפגם  חואם  הקבלן  יהיה  לתיקון  פיצוייתן  בתשלום  למזמין. ייב     ם 
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כ  מובהר הקביעה  כי  דלעיאמבזאת  שנ   לור  הפגם  בלעדית תגלה  האם  נתון  לא  או  לתיקון   ניתן 
  עצה.ידי המוב

 
 מילוי התחייבויות הקבלן  -אי
 

א . 53 הקבלן  ימלא  לא  המזמאם  רשאי  זה,  חוזה  לפי  התחייבויותיו  האמחרי  העבודות  את  לבצע   ורות  ין 
אחר   קבלן  ידי  אחרת,  על  דרך  בכל  וההוצאות  או  הובמידה  על  חלות  המזמין  קבהאמורות  יהא   לן, 

ב לגבו  רשאי האמורות,  ההוצאות  את  לנכות  או  שת  אחוזים( )חמי  15%ל  תוספת  עשר   שה 
לגבותן ום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן יהא המזשייחשבו כהוצאות משרדיות, מכל סכ מין רשאי 

 בכל דרך אחרת.   מהקבלן
 

 ות והפחתות שינויים, הוספ -' פרק ט
 

 יים  שינו 
  , יכותוסגנונו, א  אופיו,  לנכון על כל שינוי, לרבות, צורתו,ימצא  רשאי להורות בכל עת ש ח  המפק )א(  . 54

כל   של  וממדיו  גובהו,  כמותו,  גודלו,  העבודה,  סוגו,  של  לנכון    להכוחלק  שימצא     -כפי 
 .  לתנאי המכרז 11.9 כפוף לאמור בסעיף לעיל,הוראותיו כאמור  והקבלן מתחייב למלא אחר

  

 בכתב.  נתןיות קטן )א( תקרא "פקודת שינויים"-עיףלפי סל שינוי העבודה עפקח המהוראות  )ב( 
 

יחידו )ג(  מחירי  לפי  יחושב  השינויים  תמורת  בהתשלום  הנזכרים  הפריטים, ת  מחירי   טופס 
שינולקבלן   לדרוש  רשות  תהיה  היחידות האלהלא  במחירי  הכמויו  וי  הגדלת  הפחתות עקב  או  ת 

 ם.  ייעות מהוראות השינוהנוב
 

 סמך   ב יחידה עלחשית ם,טופס מחירי הפריטישאין לה מחיר ב נוספתבמקרה של עבודה )ד(       
  -זמן את מחירי החומרים לפי מחירי השוק באותו   מחירון "דקל" או על סמך ניתוח מחירים, שכולל           

 מחירים הנ"ל.  מהאחוזים(   ים)עשר  20%י קביעת המפקח, ובניכוי על פ לוהכו           
 

   שלומי עבודה יומיתת
 

לפי עבודה יומית,    ראוי שתעשהתו מן הנויים את ביצועה של עבודה אשר לדעדת שידרש המזמין בפקו . 55
השינ בפקודת  לקבלן  כך  על  בעדיודיע  שכרו  על  יבוא  והקבלן  העבו   ויים  ערך  ביצוע  פי  על  האמור  דה 

   וח והוצאות לקבלן.המהווה רוחוזים( א שמונה) 8%פת של העבודה והחומרים בשטח בתוס
 

והחומרי  העבודה  לצוערך  ים  זה  סעיף  ידיקבע  ירך  על  על  ר  המפקח  שניהיסוד  הקבלן  שימות   ל 
 :  הכוללותלשביעות רצונו של המפקח ו

 
 ה. ( כמות החומרים שהושקעו בעבוד)א 

 
יש )ב(  וכן  במקצוע  סוגיהם  מקצועותיהם,  העובדים,  העמות  העבודה שעות  ושכר העבודהמי    -  בודה 

 חובה אחרים של כל עובד ועובד.  שלומיליות, ביטוח לאומי ותיאכולל הטבות סוצ
 

 . צאות הובלההו )ג( 
 

 הוצאות ציוד מכני כבד.  )ד( 
 

 רשימת תביעות  
 

למפקח   )א(  . 56 יגיש  העבגהקבלן  ביצוע  נובודות  מר  לתשלומים  תביעותיו  כל  את  שתפרט   ספים  רשימה 
ע הותנה  דשלא  לפי  ואשר  להם  ליהם,  זכאי  הוא  במשך  עקעתו  העבודה  ביצוע    , החולף  החודשב 

 לעיל. ד 55בסעיף כאמור   בצרוף כל הפרטים והרשימות
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כא )ב(  התביעות  ברשימת  הוכללה  שלא  בסעיףתביעה  את  -מור  רואים  )א(,  כאילוקטן  ויתר    הקבלן 

ב הודיע  אם  פרט  תנאי,  וללא  לחלוטין  כאעליה  החודש  בסוף  להכתב  כוונתו  על  את  מור  גיש 
 התביעה. 

 
 מדידות -ק י' פר

 
 יות  הכמו מדידת

 
ב )א(  . 57 הנקובות  מחיטהכמויות  הפריטיםופס  ואין   רי  בעבודה  הכמויות  של  בלבד  אומדן  אלא  אינן 

 י התחייבויותיו לפי החוזה.  לבצען במילוותן ככמויות שעל הקבלן למעשה לרא
 

  AS MADEת יוהמפקח על סמך תכנ ה תיקבענה על ידיצעו למעשה לפי חוזהכמויות שבו )ב( 
את המפקח חר שיבדוק אלו ,מוסמךי מודד חריות ועל חשבון הקבלן לבצע על ידשבא תוכן מדידו

  לחשבון הסופי על ידי הקבלן.  שיוגשו במצורף הכמויות חישובי
 

  
הדרושיה )ג(  הפועלים  כל  את  הוא  חשבונו  על  יספק  המדיקבלן  כל  למדידה.  תירשמנה ם   דות 

 המפקח והקבלן בחתימת ידיהם. ל ידית מיוחדות ותאושרנה עמוקס מדידות או ברשיבפנ
 
   אישור על טיב העבודה תשמשנה רק לשם תשלום חשבונות חלקיים ואינן מהוות  ות ביניים  מדיד ד()  

 עשתה בהתאם למפרטים.  שהעבודה נ ךאו על כ
 

תע )ה(   הביניים  הקבמדידות  דרישת  לפי  תכושנה  לא  לעיתים  לשבולן  פעם  מאשר   ים  עיפות 
המפ שיקבע  לבתאריך  ושמונה(    48פחות  קח,  לאח)ארבעים  הודעהשעות  בכ  ר   תב  מוקדמת 

שנקבע   במועד  הקבלן  הופיע  לא  לקבלן.  המפקח  ל של  המפקח  רשאי  הלמדידה,  את   מדינה  בצע 
ך לא הוגש בתו  .עות ש)ארבעים ושמונה(    48. לקבלן רשות לערער על המדידה במשך  הקבלן  יבלעד

 אילו אושרה על ידי הקבלן. פקח כחשב המדידה שעשה המיתר פרק זמן זה ערעו

שחמובהר   ( ט) הקבלן  בזאת  בשובת  סופי  חשבון  סופי)תיק  חשבון  במסגרת  למפקח    לושה למסור 

תוכני יכלול,  אשר  עדות  עותקים  לרבות    ASMADת  מוסמך  מודד  ידי  על  חשובים חתומה  דפי 
תוו מחירים,  וכל  ניתוחי  בדיקות  הצאות  שידרוש  אחר  למפחומר  הסופי  החשבון   ,) יזכ קח  ה  א 

 להתייחסות טרם העברת החומר הנ"ל 
 

 ים תשלומ -א "פרק י
 

 מקדמה 
 

. ו חייב לעשות כןום מקרה אינאך בשלשלם לקבלן מקדמה,  לעדי  הבהמזמין רשאי על פי שיקול דעתו   . 58
. עשות כןל  ום מקרה אינו חייבאך בש   ,בה המקדמהו להגדיל גם את גוהמזמין רשאי על פי שיקול דעת

 ערוכה ללא תנאי.  ם המקדמה, ית בסכותן הקבלן למזמין עבורה ערבות בנקאיי - ניתנה מקדמה
 

 תנאי לדרישת תשלום  
 

מ . 59 שהוא  בכל  כל  חשבון  אישור  יידי  על  קרה,  לדרוש  המפקח  הקבלן  של  לזכותו  מוקדם  תנאי   הווה 
 ופי.  בון סבחשבון ביניים או בחש, ן אם מדובר במפרעהבי -ן לפי החוזה שהוא תשלום מהמזמיאיזה 

 
 תשלום ביניים 

 
רשהמ . )א( 60 לאאית,  ועצה  דעתחייבת  אך  שיקול  ולפי  ביניים  תשלומי  לקבלן  לאשר  הבלעדי. ,   ה 

ח חשבון חלקי  בו( ימציא הקבלן למפק  30-ולא יאוחר מ  25ש )עד  כן, בכל חודככל שתחליט לעשות  
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לרבות כל חומר נלווה    תקים)שלושה( עו  3-מודפס בה  חודש. החשבון יהי  דות שבוצעו באותו לעבו
 .שבוןט את החהמסביר והמפר

 
והמחירים  ()ב  הכמויות  לרבות  החשבון  את  יבדוק  יאוחר    המפקח  ולא  בו,   הנקובים 

דעתו.    המחירים לפי שיקולימים מיום ההגשה יאשר או ישנה את הכמויות וד(  )עשרים ואח  21-מ
 י הצמדה למדד. רשיניים לא יישאו הפתשלומי הב

 
לקבלן  תשלומ )ג(  ישולמו  הביניים  א   יוםתשעים(  )  90שוטף+י  הביניים  מיום  חשבון  של   ישורו 

לא תישא הפרשי הצמדה  ת כי היתרה  קטן )ב( דלעיל. מובהר בזא-עיף על ידי המפקח, כמפורט בס
 רה.  ד ליום תשלום היתום הגשת החשבון ועו/או ריבית לתקופה החל מי

קח או המפ  ים אלה אין בהם משום הסכמת המזמיןתשלומביניים וכן ביצוע של  י  אישור תשלומ  (ד)
המ החומריםלטיב  של  לאיכותם  או  העבודה  בביצוע  שנעשתה  מחירים    לאכה  של  לנכונותם  או 

 סים תשלומי הביניים. עליהם מבוס כלשהם
 

 ות. ודאת כל הכמויות המדון הסופי שיכלול ידות הסופיות בחשבעם גמר העבודה יוגשו המד ( ה)
 

רשאי,    ( ו) רהמזמין  עיניו לפי  פ  ,אות  לדחות  או  חשבורעון  ילעכב  אכל  ביניים  מלא  ן  אינו  הקבלן   ם 
קבלן הודעה בכתב  תן המזמין לימתרשל במלואם, ובמקרה כזה י אחר התחייבויותיו לפי החוזה או

 רעונו. יפהביניים או דחיית בה לעיכוב תשלום חשבון יעל הס

 

ע  עיכוב  ( ז) יהווה  לא  עבודהילתשלום  לעיכוב  מתוהקב  ,ה  העבודה  לן  ביצוע  את  יעכב  לא  כי   חייב 
 ם.יכוב בתשלובגין ע

 
 חוזה קביעת שכר 

 
מ )א(  . 61 יאוחר  וחמש(  )ארבע  45-לא  תעים  הוצאת  מתאריך  היום  השלמת  הקבלן  ודת  יגיש   עבודה 

שבון  הח. המפקח יבדוק את  סמכים הקשורים בובצירוף כל המ,  פרדעל כל עבודה בנ   , חשבון סופי
 מיום קבלתו.   יום( לושים)ש 30תוך הסופי 

 
החו )ב(  ישולשכר  +ם  זה  ת  יום)תשעים(    90  שוטף  בהפחתת  הסופי,  החשבון  אישור  שלומי  לאחר 

ששולמו ששהביניים  ככל  ס  ולמו,,  החוזהוכל  שכר  חשבון  על  שעה  אותה  עד  ששולם  אחר   , כום 
 החוזה. י למזמין מהקבלן לפ וי כל סכום המגיעאם שולם, ובניכ

 
המופקדת  ם  התשלובמעמד   )ג(  הערבות  את  הקבלן  המיאריך  או  בידי  למזמין  ימועצה  הקבלן  ציא 

, וכמו כן צההמועשל    העתרת צמודה לתקופת הבדק להנחת דערבות בנקאית צמודה או ערבות אח 
הערב תביעותיו.  כל  חיסול  על  שהצהרה  בגובה  תהיה  לתנאי    5בסעיף  כאמור    ₪  100,000ל  ות 

מבלי  רזהמכ וזאת  הורא,  מכל  אח למעט   רת ה 
הערבות, סכום  לרבות  לערבות,  המכרז  ביחס  לרבות  בתנאי  הכלליים  והחוזה   .  התנאים 

רעונות החשבונות הסופיים  ים לפ תנאי מוקד  כתב הערבות הינה רכת תוקף הערבות או הא מסירת  
המופק.  כאמור הערבות  כי  בזאת  הממובהר  בידי  תדת  להיותהועצה  בנוסף  ביצוע, ע  חשב,   רבות 

בד כערבות  ביגם  הק  תקופת  במהלך  שהסתיימה  עבודה  לכל  אםחס  בין  המועצה    חוזה,   דרשה 
סיבה שהיא,    חלקה, מכל  ה ומימשה המועצה את הערבות, כולה אוערבות בדק ובין אם לאו. הי

ה סכום  את  הקבלן  ישלים  הבדק,  ו/או  החוזה  תקופת  בהתאבמהלך  לנדרערבות  תנאי  ם  לפי  ש 
 . תנאים הכללייםחוזה לרבות הוה המכרז 

 
הערבות   )ג(  את  לחלט  רשאי  יהא  שהקהמזמין  מקרה  התחייבות  בכל  ימלא  לא  או  יפר  בלן 

 יו.  מהתחייבויות
 

ו תובע מהקבלן נגד כל סכום המגיע לקבלן ממנו, כן יהא  סכום שהינ  המזמין יהא זכאי לקזז כל )ד( 
 בידיו.   קדוןלשם קיום הפי בסכום המתאיםן ספים המגיעים לקבלידו, כלעכב תחת  המזמין רשאי
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סופי )ה(   ייקבע  החוזה  המשכר  יסוד  על  שנמדדת  בכמויות  שבתקציב.  המחירים  של  ואושרו  כפלות  ו 

 של כל שינוי לפי הוראות השינויים.  פחתת ערכו כקבוע בחוזה, בהוספת או בה
 

המועצהיק ( ו)  בינ  דמה  התשלום  לפני  היים  בסעיף  מועד  המולעיל  ד  )ג(  60קבוע  רשאית    עצהתהא 
 ות לגב

 הפרשי מדד בגין כך.  
 

 ה ך העבודהחומרים ובערתנודות במחירי 
 

ת )א(  . 62 שום  כי  במפורש  החומרמוסכם  במחירי  או  העבודה,  בשכר  עלנודות  אשר  לספקם    ים,   הקבלן 
 . החוזה שנו את שכרלא י ,לפי החוזה )כולל הוצאות הובלתם לשטח העבודה(

 
ד כלשהו  שכר החוזה אינו ולא יהא צמוד למד רז, המכ   ורשות בהוראותנקבע אחרת מפ ן  אלא אם כ )ב( 

ון מדד  יובהר כי לא יחושב ולא ישולם כל עדכ  ,תשולמנה הצמדות כלשהן. למניעת כל ספקותולא  
 . ר חשבון הביניים ו/או החשבון הסופיעבו 

 
 תשלומי יתר 

 
קיב )א(  63 תשאם  הקבלן  לו  לומים  ל  המגיע  פמעל  יחזי  על  זה,  מיחוזה  למזמין  עםירם   , ודרישת  ד 

מ הכללי  החשב  ריבית  היווצרותבתוספת  אין    יום  בפועל.  לתשלום  ועד  דלעיהחוב    להאמור 
 ובתוספת הריבית כאמור, מכל סכום המגיע ממנלומי היתר  גורע מזכותו של המזמין לקזז את תש

 מהקבלן.   תםרוש תחילה את החזרבלי לדרך אחרת, מלקבלן או לגבותם בכל ד
 

המז )ב(  סופי(  מין  הקדים  תשלום  או  ביניים  )תשלום  רתשלום  המזמין  מהתשלום  יהא  לנכות   שאי 
 עבור התקופה בה קודם התשלום.   ריבית או הפרשי הצמדה

 
 פרז  עת רווח מומני

 
ל ( 1) 64 שעומד  או  ששולם  החוזה  ששכר  להניח,  יסוד  למפקח  משולםהיה  לקבלן לקבלן  היות  מניח   , 

רשאי  ח  רוו עמופרז,  לצוות  ערהמפקח  למפקל  להמציא  מתחייב  והקבלן  חקירה  ולנציגיו יכת   ח 
כל שהיא  הנוגעים לחוזה או לביצוע של פעולה    את כל הפנקסים, החשבונות והמסמכים האחרים

בהכ הן  אחרות,  ידיעות  כל  לתת  וכן  החוזה,  בביצוע  בכתב   פה -עלרוכה   שתידרשנה    והן 
 ע החקירה.  לביצו

 
כתוצקב ( 2)  המפקח  כאע  מהחקירה  ר  מור,אה  החוזה  שכר  מניח  דעתו  שיקול  לפי  מופרזכי     , ווח 

קח  על ידי המפן ומתקבל על הדעת בלבד, כפי שייקבע  יופחת שכר החוזה כך שיניח לקבלן רווח הוג
 אמור.זה מופחת כוהקבלן מתחייב להחזיר, לפי דרישה, כל סכום שקיבל מעל לשכר החו

המזמין     רשאי  סכום  לנכן  כל  סכום  כות  מכל  אותו  שיגיכזה  לגבות  או  מהמזמין  לקבלן   ע 
 דרך אחרת.  בכל 

 
הד ( 3)  על  ומתקבל  הוגן  רווח  קביעת  הרווחלצורך  בחשבון  יובאו  זה,  סעיף  לפי  המקובליעת   ם ים 

 ים דומים.  בתנאהמועצה   אצל קבלנים אחרים שביצעו עבודות מטעם המדינה ו/או
 

  ים חודש)שנים עשר(    12ף זה, לאחר תום  סעי  יכת חקירה לפילצוות על ער  איהמפקח לא יהיה רש ( 4) 
 ודת סיום תקופת הבדק. מיום מתן תע 

 
 המשכת ביצועו -חוזה או איסיום ה -ב "פרק י

 
 מר העבודות בג  העבודה שטחניקוי  
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לת  סושהשתמש בה, מכל פ  הסביבהח העבודה ובגמר כל העבודות על הקבלן לפנות על חשבונו את שט . 65
חו לושיירי  שהובאו  ומקוםמרים  העבודה  שטח  ואת  העבודה  את  להשאיר  נקיים ,    סביבתם 

 רוע מהן.  ולא לגעיל דל 31וסיף על חובות הקבלן לפי סעיף לשביעות רצונו של המפקח. סעיף זה בא לה
 

 תאריך סיום 
 

ל )א(  . 66 המפקח  ימסור  הבדק,  תקופת  "תעודבתום  סיוםקבלן  כי  ת  המפרשת   עבודה  ה  החוזה" 
בהתא  בוצעה בהן    ,וזהם לחוהושלמה  והכרוך  בהתאם לחוזה  בוצעו אף הן  וכי כל עבודות הבדק 

 קח.  ולשביעות רצונו המלאה של המפ
 

החוזה   )ב(  סיום  תעודת  אינהמסירת  מהחוזה    לקבלן  הנובעת  מהתחייבות  הקבלן  את   פוטרת 
 ה האמורה. ודחר מועד מסירת התעגם לא ברים נמשכתאשר במפורש או מטבע הד

 
 קרים מסוימים  ן במסילוק יד הקבל

 
ימים,  )שבעה(    7של  המזמין רשאי, לאחר מתן הודעה מראש בכתב    רים להלן יהאבכל אחד מהמק  )א(  . 67

את ידו של הקבלן ממנו ולהשלים את העבודה בעצמו או בכל דרך  ודה ולסלק  לתפוס את שטח העב
את עודפי    מכורהעבודה וכן ל  מתקנים שבשטחה  ל החומרים, הציוד,כך בכ  להשתמש לשםאחרת ו

ין השתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע למזמם האמורים ולהחומרים ואת הציוד והמתקני
 מהקבלן לפי החוזה: 

 
קבוע  הרגל או כשניתן נגדו צו קבלת נכסים או נתמנה כונס נכסים זמני או ן פושט את כשהקבל ( 1  

סמנכסי  לנכס   שעושה  או  לטוידהקבלן,  או  עם  או,  ור  נושיו  מאוגד, במקרבת  גוף  של   ה 
בה או  בפירוק  )פרט  כשהוא  גוף תפרקות  יצירת  לשם  עסקים  פירוק  ללא   להתפרקות 

   ;מאוגד אחר(
את   ( 2   מסב  כולכשהקבלן  המבנה  החוזה,  בביצוע  משנה  קבלן  מעסיק  או  לאחר,  מקצתו  או   ו 

 ;ובכתבזמין מראש בלי הסכמת המ
 

 ; זהק מביצוע החותלכשהקבלן מס ( 3  
 

הכשא ( 4   מין  כשהוא  או  העבודה  בביצוע  מתחיל  מהלךקבלן  את  מציית   פסיק  ואינו   ביצועה 
 ; עבודהך בביצוע הלהוראה בכתב מהמפקח להתחיל או להמשיימים )שבעה(  7תוך 

 
ש ( 5   הזמן  תוך  בשלמותה  העבודה  ביצוע  את  השלים  לא  בהקבלן  לכך   חוזה  נקבע 

   ;מכן יום לאחרמש( וח)ארבעים  45ובמשך 
 

המהקבל ( 6   שלדעת  באופן  העבודות  ביצוע  מפגר  יוכלן  לא  תוך   זמין  התחייבויותיו  את  לסיים 
ל שנקבע  והדורשתהזמן  זאת  המפרטת  והודעה  בחוזה  י   כך  לקבלן  שהפיגור  נשלחה  ודבק, 

 ;הודעהשלוח היום מיום מ)שלושים(  30בדואר רשום והפיגור לא הודבק תוך 
 

 ו לא תיקן לפי הסכם זה, ולא חזר בו מההפרה ו/א  ותיוותר מהתחייבויהפר אחת או ין  הקבל ( 7  
תוך  א המקרה,  לפי  המעוות  עשר(    14ת  המזמי)ארבעה  ידי  על  אליו  שנשלח  מתאריך   ן  יום 

 ; שום בו נדרש הקבלן לחזור בו מההפרה ו/או לתקן את המעוותבדואר ר
 

   ;ההחוזבזדון בביצוע הקבלן מתרשל ש הוכחות להנחת דעתומזמין שיש בידי הכ ( 8  
 

ציע  קבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן, נתן או ההנחת דעתו שהכשיש בידי המזמין הוכחות ל ( 9  
דורון,   מענק,  שוחד,  כלשהו  הנלאדם  טובת  דבר  או  לכל  או  לחוזה  בקשר  כלשהי   אה 

 הכרוך בביצוע החוזה.  
 

משום ביטול החוזה  בהם  קטן )א( אין  -מנו לפי סעיףמ  ילוק ידו של הקבלןודה וססת שטח העבתפי )ב( 
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תחייבויות שהמזמין  לעמוד בכל התחייבויותיו לפי החוזה פרט להלן יהא חייב על ידי המזמין והקב
 )ד( להלן.  -קטנים )ג( ו-בויות המפורטות בסעיפיםאלא בהתחייחייב כלפי הקבלן 

 
קטן )א(  -סעיףבלן ממנו לפי  וק ידו של הקילעל ידי המזמין וס  העבודהתפיסת שטח  סמוך לשעת   )ג( 

בכ לקבלן  ויודיע  המפקח  אומדן  יקבע  את  החותב  בביצוע  הקבלן  בו  זכה  לדעתו  אשר   זה  הסכום 
ער אומדן  את  וכן  התפיסה  לשעת  החומעד  של  העבודה  כם  שבשטח  והמתקנים  הציוד   רים, 

 באותה שעה. 
 

המזמין )ד(  ה  תפס  מקום  בסעיף עבודה  את  )-כאמור  חומ  א(קטן  בו  או  והיו  ציוד   ים,  מתקנרים, 
מ לדרוש  שהיא  עת  בכל  המפקח  לרשאי  בכתב  והמתקנים הקבלן  הציוד  החומרים,  את   סלק 

ח כל  הקאו  ציית  לא  אם  העבודה.  ממקום  מהם  לדרישהלק  תוך    בלן  עשר(    14זו   יום  )ארבעה 
ן א יהיה המזמיולקום שיראה בעיניו לכל מ מקום המבנהרשאי המזמין על חשבון הקבלן לסלקם מ

 ו אופן שייגרם להם.  זק אאחראי לכל נ
תפ ( 1 )ה(   העבומשעת  שטח  חייסת  המזמין  יהא  לא  המזמין  ידי  על  כאמור  כל  דה  לקבלן  לשלם  יב 

תיים תקופת הבדק ואף לאחר מכן, עד שיתבררו ויאושרו וזה עד שתססכום שהוא בקשר לח
 בכתב  

ידי   הוצאעל  השלהמפקח  על  ות  בין  העבודה  עצמידמת  המזמין  ידיי  על  בין  אחר  קבל  ו,  ן 
שהמזמ אחרת  דרך  בכל  ובין  לנכומטעמו  ימצא  שנגרמו ין  נזק  דמי  וכן  הבדק  הוצאות  כן  ן 

 מין  למז
ביצוע   בהשלמת  דחייה  כל  ידי  ונזעל  הוצאות  העבודה  לרבות  שהן  כל  הוצאות  או   קים 

למזמין   שנגרמו  ותקורה  הקבניהול  ידי  וכןעל  כל  לן  אחרים  חיישהפיצויים  שהקבלן  ב ם 
 (.  "סכום ההשלמה"קראו סכומים אלה: לן יבתשלומם )לה

 
י, והיה אם ימצא כי סכום ההשלמה למת העבודה ייערך על ידי המפקח חשבון סופלאחר הש ( 2  

העול שכר  על  בשלמותו, ה  החוזה  את  ומבצע  ממשיך  היה  אילו  בו  זוכה  היה  שהקבלן     חוזה 
 ואילו אם ימצא  זה,  לאותו שכר החוסכום ההשלמה  ן  בתשלום ההפרש שבי  ן חייביהא הקבל

עו החוזה  שכר  אותו  הכי  סכום  על  שהקב  ,השלמהלה  ובלבד  ליתרה,  זכאי  הקבלן   לן יהא 
על העולה  סכום  לקבל  זכאי  יהא  לע  לא  והכלים האומדן  החומרים  העבודה,   רך 

 סת שטח העבודה. עת תפידלעיל בש (קטן )ג-כפי שקבע המפקח בכתב לפי סעיף
 

ש ( 3   ימצא  למאם  חייב  בסעיף  זמיןהקבלן  כאמור  הפרש  )-סכום  דלעי2קטן  המזמין (  יהא     ל 
 או זקיפה   מנו, או באמצעותו, לקבלן בדרך קיזוזרשאי לגבותו מכל סכום המגיע או שיגיע מ

 על החשבון וכן לגבותו מן הקבלן בכל דרך אחרת. 
 

 ן.  ע מהולא לגרולעיל ד 46פי סעיף ל על זכויות המזמין להוסיףף זה באות הוראות סעי )ו(  
 

 אפשרות המשכת ביצוע העבודה  -אי
 

חמה, ביצוע העבודה כולה או מקצתה מפאת מליתגלה בכל זמן שהוא שאין אפשרות להמשיך באם  )א(  . 68
כ יהיה  ואו  והמזמין  למזמין  הקבלן  יפנה  עליו,  שליטה  לקבלן  שאין  עליון  יח  אם  מצא  רשאי, 

בכשה אכן  נעוצה  לתת    חוסיבה  בעליון,  אישור  להמשיך  כתב  לקבלן  אפשרות  אין  אמנם   כי 
ה אבביצוע  כולה  בעבודה  המזמין  הוראות  אחר  ימלא  והקבלן  מקצתה  לאיו  הנוגע  המשכת -כל 

 עבודות שתבטחנה את קיום ובטחון חלק העבודה שהושלם.  רבות ביצועהעבודה כאמור, ל
  

לק  הסכום )ב(  במשישולם  איבלן  של  העהמאפשרות  -קרה  ביצוע  סעיףשכת  לפי   )א(,    קטן-בודה 
לת עד  שבוצעה  העבודה  ערך  האייהיה  מתן  והשיעורים  אריך  למחירים  בהתאם  האמור  שור 

 ים בתקציב ובפקודות השינויים.  הנקוב
 

הס ()ג  לפיצותשלום  תביעות  כולל  הקבלן,  תביעות  כל  של  סופי  סילוק  הוא  כאמור   יים  כום 
 גרמו כאמור. שנר הוצאות מיותרות ות עבוותביע
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העבודה או שלא ביצע פעולה מקצתם, משטח בלן את הציוד ומתקני העבודה כולם או  ק הקלא סיל )ד( 
לפי סעיףאחרת בהתאם להו רשאי  -ראות המזמין  )א(   ע את הפעולות האמורות המזמין לבצקטן 

וה אחרת,  דרך  בכל  או  בעצמו  הקבלן  חשבון  בתובהוצאו  איישקבלן  על  בכך  הכרוכות   ת  ספת 
המפקח    יאושר על ידיחשבו כהוצאות משרדיות ובהפחתת סכום ששיי  ה עשר אחוזים()חמיש  15%

 ין.  קפן על חשבון המזמות האמורות שיש לזלכיסוי חלק מתקבל על הדעת מההוצאו
 
 

 שונות  -ג "י פרק
 

 מסירת הודעות 
הצד השני   פי הכתובת שלל  נתן במכתב רשוםתי  וזה זההשני לפי חכל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד   . 69

חה בדואר רשום דינה כדין הודעה  . הודעה שנשלבחוזה, או תימסר במשרדו של הצד השני  ורטתמפה
בי כעבור  שנמסרה  ושמונה(    48ד  מז)ארבעים  מסירתה  שעות  בפקס  מן  שנשלחה  הודעה     -בדואר. 

 ורה. עד שיגמתקבלת במויראוה ב -והצד המקבל אישר את קבלתה 
 

 ביול  
 על הקבלן.  יחולו  ,חולו, ככל שיזה זהצאות ביול חוהו .70
 

 קיזוז  
לקזזהמזמ . 71 רשאי  ממנו    ין  המגיע  סכום  כל  פכנגד  זה  על  חוזה  לו  י  המגיע  חוב  פכל  זה על  חוזה   י 

 זה    וראות סעיףוזה אחר שבינו לבין הקבלן וכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן הקבלן. הי כל חעל פאו  
 בכל דרך אחרת. מור ות את החוב האל המזמין לגבש ינן גורעות מזכותוא

 
 מס ערך מוסף  

   .אינם כוללים מס ערך מוסףה בחוזה ז טופס מחירי הפריטיםקובים בסעיפי ( המחירים הנ1) . 72
 זה.   י חוזהעל פאת מס הערך המוסף בשיעור הקיים במועד תשלום החשבונות   מזמין ישלםה ( 2) 
 ( הרי שאם:  2)קטן -האמור בסעיף  על אף ( 3) 

  61כאמור בסעיף  שבון הסופי,  החשבון הסופי או לא הגיש הקבלן את החגשת  איחר הקבלן בה ( א)
הועלה  עיללד הזמן  ובפרק  המוסף  ,  הערך  מס  של  המז  -שיעורו  סכוישלם  את  המס  מין   ם 

אילו החוזה  שכר  יתרת  לתשלום  שנקבע  במועד  קיים  שהיה  החשב  בשיעור  הסוהוגש   פי  ון 
 .דלעיל 61יף סעבמועד שנקבע ב

הקב (ב) השלים  אלא  בסעילן  כאמור  התקופה  תוך  המבנה  ביצוע  ובפרק דלעיל  51-ו  50פים  ת   ,
לה הקבלן  חייב  היה  שבו  המסהזמן  של  שיעורו  הועלה  המבנה,  את  המוס  שלים     -ף  הערך 

ה  ר החוזום יתרת שכישלם המזמין את סכום המס בשיעור שהיה קיים במועד שנקבע לתשל
 ד. במוען הסופי הוגש במועד והחשבוה אילו הושלם המבנ

 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום 
 
 
 
 
 

     ___ ________ _ _________  
 חתימת הקבלן   חתימת המזמין       
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 רשימת מסמכים אשר יש לצרף להצעה

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 את המסמכים הנ"ל יש לרכז בתיקיה נפרדת ע"פ סדר ולצרף לחומר המכרז 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 צורף  שם המסמך מס'
חתום  פרוטוקול סיור קבלנים 1  

 
 

  וםחת על מסמכי המכרזשובות שאלות ותך מסמ 2
נו( )במידה ויש  

 

 

כרז, חתומים על כל עמוד ועמוד י הממסמכ 3
 בנפרד 

 

 

תה/חברה/שותפות עדכני מטעם רשם  נסח עמו 4
מותות )ככל שהמציע הינו תאגיד( החברות/הע

המכרז רט במסמכי  כמפו  

 

 אישור רו"ח על מורשה חתימה בתאגיד .  5
 

 

ספרים אישור ניהול  6  
 

 

מע"מ.  כי"עוסק מורשה" לצר אישור 7  
 

 

 סיווג קבלני 8
 

 

  כל מסמך נדרש ע"פ תנאי הסף  9



63 

 

 נספח ט' 
 

 תצהיר על היעדר הרש עות , תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין 
 
 

 
אני הח"מ ____________ ת.ז.  _____ ______ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה  

ק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: צפוי/ה לעונשים הקבועים בחו  
 

___ )להלן י נותן תצהיר זה בשם ____________________הננ  – "( שהוא הגוף המבקש  המציע" .1
ס'  מפרסום מכרז ת ( בעקבוהמועצה")להלן: "  חיפהדתית קשר עם מועצה הלהת      

.יר זה בשם המציע"(. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהכרזהמ" - הלן)ל________  
 

ב לחוק עסקאות 2עיף " כהגדרתם בסעבירה"-" ובעל זיקההמונחים " ם שלבתצהירי זה, משמעות.2   
דין(,  ובדים זרים כע מס, שכר מינימום והעסקת  שלום חובותהול חשבונות, תגופים ציבוריים )אכיפת ני    

ום והעסקת עובדים זרים כדין  "(, תחת הכותרת "תשלום שכר מינימהחוק" -הלן )ל 7619 -התשל"ו 
–  
    ונחים אלה וכי אני מבין/ה משמעותם של מ  עם גוף ציבורי". אני מאשר/ת כי הוסברה לי עסקהתנאי ל   
. תםאו      

 
י :היר בזאת כהנני מצ.  3 

  הורשע בפסק דין חלוט ביותר משתי ע לא המצי ב לחוק( 2עיף )כהגדרתו בס ותעד למועד ההתקשר   
   
זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת  בדיםעבירה עפ"י חוק עו -ות )עבירה לעניין זה עביר   

   תנאים
(; 31.10.02אחר יום , שנעבר ל7198 -ם, התשמ"זאו לפי חוק שכר מינימו  1991-הוגנים(, התשנ"א      
י  ב לחוק(, הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משת2ף בסעי דרתויקה אליו )כהגציע או בעל זהמ    

בטחת חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והפ"י עבירה ע -)עבירה לעניין זה     עבירות 
    תנאים 

    (, .021031., שנעבר לאחר יום 9871 -התשמ"ז ק שכר מינימום,או לפי חו 1991-הוגנים(, התשנ"א    
האחרונה. ת הצעות במכרז, חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעהלהגש חרוןאולם במועד הא       

 
   
 

עים במשותף להשתתף יכולת המציע/המצי את המגביל פלילי ל רישוםים כהנני מצהיר כי לא קי.4   
שוחד,  מס תרועבי)המרשם הפלילי  לחוק השניה וספתבת המפורטות  ותעביר במכרז זה וביחוד לגבי      

    (.הומרמ גניבה    
 

 
מת.זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל א.  5 

 
 
 
 
 
 

         ____________________ 
         

חתימת המצהיר            
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ר משרדי ______, אשעו"ד מ.ר. ___ , כי ביום ________, הופיע בפני, _______________,הריני לאשר
אופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו לי ב מוכר__________, ה_, מר/גב' ____ברחוב _________

ם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל  וק את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחלהצהיר א
חתם עליו בפני. ו  

          
 
 
 
 

             ____________________    
                 

ן רך הדיעוחתימת          
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 נספח י' 
 

 הוראות בטיחות לקבלן 

 

 כל פי על בחוק כנדרש עבודות צועלב ר הית  בקבלת הצורך מבטלות או גורעות אינן ואל הוראות .א
 . העבודה היתר לתנאי תוספת ותומהו ,דין

 

 מוסמכת ותרש הינו המבצע אם בין, ביםהר  ברשות  העבוד המבצע כל על יחולו אלו הוראות .ב
 . בשמם  הפועל או/ו פרטי קבלן או ,רטיתפ ,בוריתצי

 

 פרטי שטח או, אחר בוריצי חשט וכל מדרכה או כביש תחום - אלו הוראות לעניין" הרבים "רשות .ג
 . מעבר זכות לציבור בו יש

 

 :  הלןכדל מהעבודות תאח ביצוע הינה - אלו הוראות לעניין" עבודה" .ד
 

. פסולת  פיתוח, פינוי ניקיון, יפוץ,ם, ש , דיפון, איטו חפירה, ביטון תעבודו לרבות שהיא עבודה כל  
 

 לנדרש בהתאם יפעל יחותהבט ממונה. לפרויקט מטעמו מורשה בטיחות ממונה יעסיק הקבלן .ה
 .בחוק

 

הקבלן   רשוניד במידה" קטלפרוי הנדסיים סיכונים הערכת" ביצוע מהקבלן לדרוש רשאי המזמין . ו
 להתחיל אין. באתר  דההעבו חילתת  לפני למזמין הסיכונים כתערה את להגיש עליו זאת בצעל

 .המזמין של בכתב אישור בעבודה ללא
 

הקבלן   על. העבודה אתר שבקרבת  האנשים  לציבור וכן בדיםוהעו העבודה לבטיחות אחראי הקבלן .ז
העבודות   הקשורות ותאונ לרבות,עבודה תאונות תלמניע הנדרשים הזהירות אמצעי בכל לנקוט
  הבטיחות להוראות ובהתאם בחוק כנדרש'. וכו ודצי לתוהפע חומרים הובלת, צנרת הנחת ,החפיר

 . באתר העבודה לנושא הרלוונטיות והגיהות
 

ביצוע  בעת וסביבתו באתר אדם וחיי רכוש תלהבטח הנדרשים בזהירות אמצעי בכל ינקוט לןהקב .ח
   .בכך הכרוכות והממשלתיות ותהעירוני וההוראות התקנות, החוקים לכ קיום על קפידוי העבודה

 

-כלי תנועת או/ו ושבים הולכים להגנת בטיחות אמצעי יינקטו הרבים ברשות עבודות ועביצ תבע .ט
 :להלן כמפורט  רבותרכב ל

 

על . הז  למכרז המצורף תנועה הסדרי למפרט בכפוף יעשה וונהוהכ שילוט, התנועה נושא כל .1
רים האביז כל את קלספ וכן ימותתאהמ הרשויות מול התנועה  יהסדר את שרלא הקבלן
מהתוכנית   שינוי לבצע הקבלן קשיב. והעובדים הציבור שלום להבטחת הנדרשים יםואמצע

 עלויות כל כי מובהר.  לאישורו העבודה למזמין תנועה מהנדס י,ע תהאו שיגי המוצעת
 . בלבד חשבונו עלו הקבלן אחריותב הנם וביצוען הסדרי התנועה

 

  להזהיר כדי כנדרש אזהרה יושלט ורותא , זמניות רותוגד מעקות,  םמיפיגו יתקין הקבלן .2
  פיגומים, עפר תערמו, בורות של הימצאותם בשל להיגרם העלולות מתאונות את הציבור

 . באתר ומכשולים אחרים

 

  לשטח שים מור בלתי אנשים כניסת למנוע במטרה  העבודה אתר את לגדר הקבלן ריותבאח .3
  .אתרה
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  כל כניסה  ואיסור העבודה יצועב  על המודיעים טיםבשל האתר את לטלש הקבלן באחריות .4
 .האתר בשטח לנדרש זה בהתאם

 

 

 בצוע במשך הסרתם או/ו נפילתם שתמנע חהובטו יציבה בצורה יוצבו התמרורים כל .5
 .ודותהעב

 

 .ביממה שעות 24 במשך העבודה  לאתר מסביב יוצבו התמרורים .6

 

  חלקהה פנימ ירהמזה שלט ודותהעב מתבצעות בו במקום יוצב ניקיון ודותעב של מקרהב .7
 .או פגיעה/ו

 

 

כאמור   תופסק רבאת  והעבודה עבודות לביצוע היתר-תנאי כהפרת בייחש  אלו הוראות קיום אי . י
 .יונספח על ההסכם לתנאי ובכפוף

 
 
 

: העבודה מבצע התחייבות  
 
 

.אלו להוראות בכפוף" בדרך ששימו להגבלת היתר" בידי יש עבורן תהעבודו את לבצע בזה מתחייב הריני  
 

 

 

 

 
 
 
 

  ________________           _______________                                         ______________  
הקבלן חותמת         חתימה                                     תאריך  
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 נספח כ' 

 
 קבלנים עבודותל בטיחות  תהוראו

 
חות  הבטי  תנאי  הבטחת  בעניין  לרבות,  העבודה  ביצועל  שורהק  לבכ  דין  כל  אותהור  לקיים  יבחימת  הקבלן

 . העבודה ביצוע במהלך אחר אדם  כל לוש םהעובדי של שלומם על שמירה לשם והגהות
וכל   הספקים   את   וכן  לוש  המשנה  קבלני  את,  עובדיו  את,  הקבלן  את  מחייבות  הבטיחות  דרישות  יכ  מובהר

 .ומטעמ אחר אדם
 

,  1954,  –  ד"התשי  העבודה   על  הפיקוח  ארגון  חוק  לרבות,  הדין  אותהור  תא  ירמכ  שהוא  בזה   ר מצהי  הקבלן
 –  ח"בנייה( התשמ  )עבודות  בעבודה  הבטיחות  תקנות,    1970  –  ל"תש  חדש(  נוסח)  בעבודה  הבטיחות  פקודת

ראשונה   רה)עז בעבודה תחוהבטי תקנות ,   1997 –  ז "נהתש אישי( מגן )ציוד בודהבע הבטיחות תקנות,  1988
וכן  ,   1998 – ח"התשנ מוקף( במקום עבודה) בעבודה הבטיחות תקנות,  1988 – ח"התשמ, ה(עבוד ומותבמק

שיהיו    כפי  דין  כל  הוראות  פי  ועל  פיהם  על  לנהוג  מתחייב  הוא;  לפיהם   שפורסמו  והתקנות  צוויםוה  לכ
תית צה הדהמוע  ונגד  נגדו  גששתו  תביעה  כלל  האחריות  את  עצמו   על  לוקח  והוא  דנותבקפ  לעת  מעת  קףבתו

 .אלה ומהוראות הדין מהוראות הוראה  כל הפרת עקב מטעמה מי וכל    חיפה
 

ההוראות   כל  את  בקפדנות,  מטעמו   הבאים  וכל  עובדיו,  הקבלן  יקיימו,  לעיל  מהאמור  ועלגר  ובלי  בנוסף
 והמועצה.   רההתחבו   משרד, חהוהרוו העבודה  משרד לרבות,  מוסמכת תרשו כל י"ע נתנהשתי וההנחיות

 הרשויות  של וההוראות התקנות, הדין הוראות כל של מדויק מילוי תוך העבודות את עציב ןהקבל
 .העבודות בתחום ישראלים בתקנים עמידה תוך ,ותהמוסמכ

 
בטיחות    הדרכת  עברוש  מיומנים   מקצועיים   עובדים  ורק  אך  העבודות  בביצוע  להעסיק  בזה  מתחייב  הקבלן
 . םבודתלע םואחראי, לאכתםבמ בקיאים הםו כללית

על    מושחת)  הבטיחות  נוהלי  את  שמכירים,  בטיחות  דרכתה   שעברו  משנה  קבלני  רק  הקבלן  יעסיק  כן  כמו
עובדים   בעבודה  להציב  רשאי  הקבלן  יהיה  לא  אופן  בשום.  תה(או  והבינו  ההדרכה  את  עברו  לפיה  הצהרה
 . מקצועיים  נםושאי   אימיםמת  שאינם

 
המועצה    תהיה  רשאית  להסכם  ובהתאם  הדין  פי  לע  תוחריוומא  הקבלן  בותמחו   חובה  מכל  עלגרו  מבלי

דעתה  לפי,  בתנאים  המשנה  קבלן  של  רושואי  את  להתנות  או  לסרב   או  לאשר      חיפה תית  הד  שיקול 
 .וחלטהמ

 
כל    וכי  הדרושים  אישורים וה  ישיונותהר  לכל  בהתאם  ענהתבוצ  העבודות  כי  בזה  ומתחייב  מצהיר  הקבלן

  , שינוע   יכל,  הרמה  כלי  לרבות  עובד  הוא  שבהם  הכלים  וכל   םקפי ות  ם תקיני  שבידיו  הקבלן   שיונותרי
ונמצא   בדוק  ופתיתק  מוסמך  בודק   בדיקות  שדורש  מה  וכל  תקינים'  כוו  חשמליים  או  מכאניים  יד  מכשירי

 . כחוק הסמכה וועבר ומניםמי אלו בכלים שיםשהמשתמ ומתחייב מצהיר והוא תקין
 

 בהתאם הדרוש בטיחותי וציוד מגן ציוד  כל, מוטעמ  םועליהפ ולכל  לוחיולש, לעובדיו פקיס הקבלן
נשוא   העבודה  מסוג  עבודה  ביצוע  לשם  בו  להשתמש  נהוג   ראש,  והנוהג  הצווים,  התקנות,  החוק  להוראות

וש  ימש  נעשה   כי  ויוודא  ('וכד  מגן  משקפי   ,מגן  כובעי,  ניותאוז,  עבודה  בגדי,  עבודה  נעלי  )לרבות  ההסכם
 . זה בציוד

 
לנפש    אחרים  ונזקים   פגיעות,  תאונות  נגד  בטיחות  וסדרי  תקינים   עבודה  דריס  ייםלק  במתחיי  הקבלן

  , המכשירים,  הציוד,  החומרים  של   נכון  קוםולמי  נכון  לאכסון   לדאוג  עליו  יהיה  וכן,  בודההע  בביצוע  ולרכוש
 .שלו העבודה וכלי המכונות

 
  .עבודהה במקום אש יבוכי  ציוד להצבת הקבלן דאגי כן כמו

 
 –  מגן  ציוד  הצבת  כולל,  העבודה  תמתקיימ  בו  באתר  שבאחריותו  השטח  את  ויגדר  שלטי   ,מןיס  ןהקבל

ושלטי   תמרורי,  ומילוט  גישה  דרכי  סימון,  מעבר  גשרי,  אור  מחזירי,  מחסומים:  כגון  החוק  י"עפ  אזהרה
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  ותם כל אב זמניים בריםמע ויסדר ועהתנה את  יכוון, הלילה במשך לתאורה דאגי, מהבהבים פנסים, אזהרה
ע  תנועה  הסדרי  לתוכנית   בהתאם  לוכה  זאת   ידרשו  והעובדים  הציבור  שבטיחות  מקומותה   "י המאושרת 

 . המוסמכות והרשויות ישראל משטרת
 

חוקים  פי לע רכב כלי ותנועת רגל הולכי להגנת בטיחות אמצעי יינקטו הרבים ברשות עבודות ביצוע בעת
. ישראל ומשטרת חבורההת משרד ותקנות  

 

 
 

___________ ________  
הקבלן  וחותמת חתימה  
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 נספח ל' 

 
 הצהרה והתחייבות 

 
 

____________ תאריך  
 

,  לכבוד  
    חיפההמועצה הדתית 

 
., נ.א  

 
ות משמע את היטב הבנתי, ניםקבל עבודותל הבטיחות הוראות את בעיון שקראתי בזה מאשר הנני  

.אלה להוראות אםבהת עוללפ מתחייב אניו בהן האמור  
 

  ומתן הדרכת הבטיחות תאוהור ישום על אחראי אשר " מורשה בטיחות ונהממ" מעסיק אני כי, מאשר הנני
.תוכנה את בנתיוה ולעובדים לי בטיחות  

 
בכל   תהווהג הבטיחות תנאי להבטחת והדרישות ההנחיות, ההוראות כל קיום על להקפיד מתחייב הנני

.כםהס ה אנשו העבודה לביצוע הקשור  
 

 שיבצעו את ךלכ ולדאוג ובעקיפין ישירות אצלי המועסקים ללכ הבטיחות כללי את להעביר מתחייב הנני
.כלשונן ההוראות  

 
  נחיותהוראות וה לרבות וההנחיות תההוראו, הכללים, הדין הוראות קיום על להקפיד זאתב מתחייב הנני

 על שלישי וכל צד מטעמי הבא וכל ובדיםהע ותבטיח, האישית  חותיבטי שמירת עןלמ המוסמכים הגורמים
.ובציוד באחרים, בהם פגיעה נועלמ מנת  

 
של   דעתו להנחת, מתאים ביטוחי לכיסוי וגלדא מתחייב הנני מהתחייבויותיי התחייבות מכל עלגרו בלי

  יםלישיש ולצדדים דיהלעוב הדתית, צהלמוע שייגרם נזק כל יכסהש,    חיפה המועצה הדתית טוחהבי יועץ
. מטעמי או/ו ידי על העבודה מביצוע כתוצאה שהםכל  

 
המועצה   של הביטוח יועץ י"ע ויבדקו ימסרו הפוליסות וםלתש על ואישורים הביטוח מפוליסת העתקים

.העבודות ביצוע התחלת בטרם הדתית עוד  
 

________ __________ :________ הקבלן שם  
 

 מהות העבודה: עבודות שיפוץ מקווה עין הים+בנית לשכ ת נישואין 
 

 
   :הקבלן מטעם העבודה מנהל

 
,  ___________  .ז., ת ____________   :שם  

 
___ ____ :______פקס מספר:______________ טלפון  ספרמ  _______________:כתובת  

 
הקבלן וחותמת חתימה שם  :     ___________________ 
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העבודה מנהל חתימתו שם  
 :  ______________ _____  

:לכבוד  
ה חיפ ה הדתיתועצהמ  

 
 

 הצהרה 

 
______  (, נושא ת.ז. _____ __________ )להלן: "המציע"הח"מ מורשה חתימה מטעם המציע ____ אני

, לכל עובדיו כמתחייב  האחרונה, בשנת ___________ בשנהמצהיר בזאת כי המציע שילם בקביעות 
  שחלים מידהבו, לים עליהח ייםההסכמים האישו רחבה, ההסכמים הקיבוצייםה, צווי ההמחוקי העבוד

  בדרישות דלעמו ומתחייב כנדרש סוציאליים ותשלומים כחוק מינימום משכר פחות לא מקרה ובכל, עליו
  על שיועסקו העובדים לגבי עבודהה חוקי את לקיים וכן עובדיםל וםמינימ ושכר הסוציאליים לתשלומים

.ההתקשרות תקופת כל  במהלך ויד  
 

_____ __ ______  ___________   _______ _____________            _______  
חותמת                          חתימה             שם מורשה החתימה          תאריך           

 

 

 

 

 

 
 

 אישור 
 

י דין וכי ביום  ישראל על פ עו"ד מאשר/ת בזאת כי המציע רשום בהח"מ ______________,  אני
_____________ שזוהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ב' _די מר/ג משרי בהופיע/ה בפנ __________

 זו בפני, מוסמך לעשות כן בשם המציע, לאחר י אשר חתם על הצהרה____ המוכר/ת לי באופן איש_____
וק אם לא יעשה/תעשה הקבועים בחמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אשהז
 כן. 

 
     _______                                                                     ____________ ______  

דין  עורך חותמתו חתימה                                                                             אריךת  
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 התחייבות לקיום החקיקה  בתחום העסקת עובדים 
 

 במכרז כייתיז בעקבות, שייחתם ככל, שייחתם ההסכם תקופת בכל יםלקי בזאת יבתחיממ "הח אני
:ובין היתר  העבודה בחוקי האמור את ידי על  שיועסקו העובדים לגבי  

 
1959 -"טתשי, קההתעסו חוק  
1951 -"אתשי, והמנוחה ההעבוד שעות חוק  
1976 -"ותשל, חלהמ דמי חוק  
1951 -"אשית  ,שנתית חופשה חוק  

1954 -"דיתש, נשים דתעבו וקח  
9619 -"ותשנ, ולעובד לעובדת שווה שכר חוק  
1952 -"גתשי, הנוער עבודת חוק  
1953-"גתשי, החניכות חוק  
1949 -"טתש(, בודהלעה )החזר המשוחררים החיילים חוק  
1958 -"חתשי, השכר הגנת חוק  
1963 -"גכתש, יטוריןהפ פיצויי חוק  
7198 -"זתשמ, וםמינימ שכר חוק  

          1995 -מי )נוסח משולב(, תשנ"ההלאוהביטוח  וקח
 

                                  
 
 
 

           
_____ _______      _______________       ____________ __  

תאריך         המציע  נציג לש  מלא שם   המציע וחותמת חתימה    
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 נספח  מ' 
 הצהרת ניסיון  

 זאת בכתב כדלמן: (, מצהיר ב__________)ת.ז__________________________________"מ הח אני .1
משמש   .2 __אני  _____________________בתפקיד  בחברת  "המציע""הק  :)להלן_______________  (. בלן", 

 סוג תאגיד אחר יש לשנות בהתאם(.)במקרה של 
עושה הצא .3 ומטעם הקבלן  ני  זו בשם   ' מסגרת הצעת הקבלן למכרז מסב  פהחידתית  ה ה ועצלמורך הגשתה  לצ הרה 

06/2022   
 להלן הפריטם הנדרשים: אים הכלליים  לתנ 3.2לנדרש בסעיף  בהתאם ר שיש לי/לנו מוכח  הריני להצהי  .4

1.   
יקט:____________________הפרו שם   

 
 מקום הפרויקט:__________________

ות:__________________ הרכב העבוד  
___ _____________ת העבודות:__לוע  

 השנה שהסתיים:_________________ 
________________ שם גוף המזמין:__  

_______ גוף המזמין:________כתובת ה  
'טל _ הגוף המזמין:________________   

2.   
 

_________הפרויקט:___________שם   
 

_________מקום הפרויקט:_________  
______ __הרכב העבודות:__________  

_________ ____ת:_____ודוהעבעלות   
 השנה שהסתיים:_________________ 

__ המזמין:________________ שם גוף  
ן:_______________ כתובת הגוף המזמי  

'טל _______ ____הגוף המזמין:______   

3.   
 

____________________הפרויקט:שם   
 

__________ט:________מקום הפרויק  
__ _______________:_הרכב העבודות  

ת:__________________ בודועלות הע  
____ השנה שהסתיים:_____________  

_____________ שם גוף המזמין:_____  
הגוף המזמין:_______________  כתובת  

'טל :_________________ זמיןהגוף המ   

4.   
 

הפרויקט:____________________ם ש  
 

ט:__________________קום הפרויקמ  
__ _____________העבודות:___ כבהר  

לות העבודות:__________________ ע  
______________ השנה שהסתיים:___  

____ זמין:______________שם גוף המ  
 כתובת הגוף המזמין:_______________ 

לט ' ___ גוף המזמין:______________ה   

5.   
_______הפרויקט:_____________שם   
______ום הפרויקט:____________מק  

_______ ___________ות:בודהרכב הע  
 עלות העבודות:__________________ 

סתיים:_________________ השנה שה  
_____________ שם גוף המזמין:_____  

___ ____כתובת הגוף המזמין:________  
'טל ____________ הגוף המזמין:_____   

6.   
_______________הפרויקט:_____שם   

______________מקום הפרויקט:____  
_______________ :___העבודותכב הר  

 עלות העבודות:__________________ 
_______ השנה שהסתיים:__________  

ין:__________________ שם גוף המזמ  
___________ ____כתובת הגוף המזמין:  

'טל ין:_________________ הגוף המזמ   

 
 

________________חתימה:___  
 אישור 

 
גב'  /מר________בפני עו"ד __________ יע/ההופ _________זה כי ביום _ב  הנני מאשר

___________________  
ה לעונשים הקבועים פוי/כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צ ת ולאחר שהזהרתיו/ה המוכר/ת לי אישי

ל וחתמ/ה עליה בפני. "ההצהרה הנ  כן, אישר/ה או נכונות תעשהיעשה,   בחוק אם  
                                                                         

 
 _______________חתימה:_
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 1-'מנספח 

 
 רשימת ממליצים 

 
 

 
 

מלצה פרטי נותן הה הגוף עבורו בוצע השירות   המלצה  מס' נייד  
 מצורפת 

1  

 
 

   

2  
 
 

   

3  
 
 

   

4  

 
 

   

5  
 
 

   

6  
 
 

   

7  
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 ס' נספח – ספח נ
 
 

 הספר הכחול   -המפרט הבין משרדי -מיוחדיםטים מפר
 שלא מצורפים לחוברת המכרז 

 
 
 
 
והכול בכפוף למפרטים  , הנחיות הביצוע של המפקחהריני מאשר שביצוע העבודה יהיה בהתאם לתוכניות

 גם כשלא צורפווחדים והמפרט הבין משרדי )הספר הכחול( המי
 
 
 
 

 _____________ ___מציע:________________ חתימת ה


