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 הזמנה להציע הצעות

 תאורת רחוב -התייעלות אנרגטית 

 03/2022מספר מכרז 

להחלפת  "(, מזמינה הצעותהמזמינהאו " "חכ"ל"ה)להלן:  החברה הכלכלית מטה אשר .1

או  "העבודותמכרז )להלן: "מסמכי הכמפורט ב תאורת רחוב במועצה האזורית מטה אשר
 .("השירותים"

את תנאי המכרז, המסמכים הנלווים ונוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן  .2
תמורת   10.00בשעה   31/3/22החל מיום  במשרדי החברה הכלכלית מטה אשר  לרכושיהיה 

סכום זה לא יוחזר בשום מקרה ונסיבות שקלים חדשים(.  חמש מאות אלפיים) ₪ 2500סך של 
 .לרוכש

במפגש יתקיים  10.00בשעה  31/3/22תאריך    חמישיהמזמינה תקיים מפגש מציעים ביום  .3
 חדר ישיבות הנדסה במועצה אזורית מטה אשר.ב

 .חובהאינה השתתפות במפגש המציעים  .4

לכתובת המייל  בלבד בכתב וייענו בלבד בכתב ייעשו הפניות כל  12.00בשעה    4/4/22עד ליום  .5
 irit@mta.org.il  ו- avinoamfiks@gmail.com השאלות כי לוודא המציע . באחריות 

 9879605/4-04 בטלפון המזמינה נציג ידי על התקבלו

יהיה עליהם לצרפן להצעתם, כחלק ם ויועברו אל כל המציעי, הן יענו ששאלות ההבהרהכל כ 
תשובות יישלחו אך ורק למציעים שרכשו את מסמכי המכרז.  –בלתי נפרד מתנאי המכרז 

 אלות ההבהרה. המזמינה אינה מתחייבת לענות לכל ש

יובהר כי המזמינה תהיה אחראית רק להבהרות שנשלחו בכתב ולא לכל פירוש ו/או הסבר 

 שינתן בעל פה למשתתפים. 

משרדי לשכת ס/ ראש ב 15.00בשעה  11/4/22 את ההצעה יש להגיש עד ולא יאוחר מיום  .6
 במסירה ידנית בלבד. המועצה 

בתנאי המכרז ו/או שלא במועד ו/או ללא כל הצעה אשר לא תוגש בסדר ובאופן המפורט  .7
 המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז, לא תילקח בחשבון.

 

 

 
 בכבוד רב,

 סילס ליביליהמר 
 החברה הכלכלית מטה אשר מנכ"ל
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 תנאי המכרז

 מועדים .1

, שינויים בתוקף המזמינה רשאית לערוך שינויים והתאמות במועדים השונים שנקבעו במכרז או על פיו

שינוי כאמור תימסר למשתתפים במכרז בהתאם לפרטים שמסרו בעת רכישת . הודעה בדבר ההצעה
 מסמכי המכרז.

 מסמכי המכרז .2

זו על כל נספחיה וכן העדכונים ו/או השינויים שיתווספו להם, אם יתווספו, כשהם מלאים  חוברת
הצעת וחתומים על ידי המציע, בהתאם לתנאים המפורטים, יהוו את הצעת המציע בהליך )להלן: "

(. הצעת המציע תכלול כחלק בלתי נפרד ממנה את "מסמכי המכרז" או "מסמכי ההצעה"או  המציע"
 המסמכים דלהלן:

  מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים  – 4.41הוראת מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה  –קול קורא

 )לא מצורף(. יטות גזי חממה והתייעלות אנרגטיתלהפחתת פל
 הזמנה להציע הצעות. 
  המכרזתנאי. 
  במכרז. המציעפרופיל  – 1נספח 

  המציעתצהיר  – 2נספח. 
  פירוט ניסיון המציע. – 2.1נספח 
  למחזור כספיאישור רו"ח  – 2.2נספח. 
  במכרז. המשתתףהצעת  – 3נספח 
  כתב כמויות. – 3.1נספח 
  ערבות מכרז. – 4נספח 
  ערבות ביצוע. – 5נספח 
  עניינים ולשמירה על סודיות.התחייבות להימנע מניגוד  – 6נספח 
  תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום. – 7נספח 
  תצהיר בדבר היעדר קרבה לעובד מועצה או לחבר מועצה.  – 8נספח 
  עסק בשליטת אישה. – 9נספח 
  הסכם – 10נספח. 
  מיוחדמפרט  – 10.1נספח. 

  העדר תביעות.  – 10.2נספח 
 הוראות פקודת הבטיחות.  – 10.3 נספח 
 בקרת איכות. – 10.4 נספח 
  הוראות ודרישות הביטוח. – 11נספח 
  אישור קיום ביטוחים.  – 11.1נספח 
 מפרט טכני ומדריך ליישום תאורה מבוססת טכנולוגיית לד בכבישים, רחובות וגנים    – 12 נספח

 )לא מצורף(. 2016הבינוי והשיכון בחודש יולי  ציבוריים שפרסם משרד

  15.00שעה  11/4/22עד יום  המועד האחרון להגשת הצעות במכרז

 10/7/22עד יום  תוקף ערבות המכרז

  10.00 שעה 31/3/22ביום  מפגש מציעים

 12.00שעה   4/4/22 עד יום המועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה

 12.00שעה   8/4/22 עד יום מענה לשאלות ההבהרה ישלח 
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  מסלול סיוע בהשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה +  –כתב אישור  - 13נספח

 . 31.12.2022הארכת האישור עד יום 

 מטרת ההתקשרות .3

)להלן:  להחלפת תאורת רחוב במועצה האזורית מטה אשרמכרז זה הינו מכרז פומבי  .3.1
 .("המועצה"

 4.41הוראות מנכ"ל 

קול קורא במסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי קיבלה אישור לפי  המזמינה .3.2
 – 4.41הוראת מנכ"ל מס'  –חממה והתייעלות אנרגטית שפרסם משרד הכלכלה והתעשייה 

תמיכה מימון ההתקשרות עם הספק הזוכה. מובהר בזאת, כי תנאי ל( "קול קורא" )להלן:
בהתאם א קבלת התמיכה ממשרד הכלכלה והתעשייה להשתכללות החוזה עם הספק הזוכה הו

 לקול הקורא.

לחוברת המכרז יהוו  13והאישור המצורף כנספח  יובהר בזאת כי מילוי הוראות הקול הקורא .3.3
כי למד היטב את התנאים תנאי הכרחי לקבלת המימון. בהגשת הצעה למכרז זה, מצהיר המציע 

 והוא מקבלת אותם במלואם. 

המזמינה במידה ו לי לגרוע בכל האמור בהוראות המכרז והחוזה המצורף,ומב למען הסר ספק, .3.4

כך ששיעור של השתתפות משרד הכלכלה לפי הקול הקורא בסיוע משרד הכלכלה  תזכהלא 
מסך ההשקעה המזכה בפרויקט כאמור בקול הקורא, לא  20%והתעשייה יהיה לכל הפחות 

חוזה מחייב, ולספק הזוכה לא תהיה טענה  לכדי המזמינהישתכלל החוזה בין הספק הזוכה לבין 
 מסיבה זו, לרבות לא תביעה לפיצויי הסתמכות. המועצהו/או  המזמינהכנגד 

 תיאור הפרויקט

הגופים  מטרת העבודה להחליף גופי תאורת חוץ קיימים בישובי המועצה האזורית מטה אשר. .3.5

הגופים החדשים  מ'.8 -מ' ו6  הקיימים מותקנים על עמודי חח"י, עמודי עץ, ועמודי פלדה בגובה
במקומות שידרש, עקב  ויותאמו לכבישים אותם הם מיועדים להאיר. LEDיהיו בטכנולוגית 

 .התאורה סינוור בבתים הקיימים, יותקנו מגיני סינוור מקוריים של יצרן גופי

העבודה הינה החלפת גופי תאורת חוץ אשר יגרמו לחיסכון כספי, כאשר הספק ייתן אחריות  .3.6

 שנים. עשרלעבודות ההתקנה למשך שנתיים לפחות, ואחריות יצרן לגופי התאורה של לכל הפחות 

על הספק להציע את העבודה, להוכיח את איכות המוצר מבחינת השירות הנתון, להוכיח את  .3.7
 עשרהחיסכון, לבצע את העבודה, לתעד את הפרויקט ולתחזק את עבודות ההתקנה לכל הפחות ל

צר הינו אחריות כוללת של כל המוצר, כולל רכיבים אשר לא הוחלפו, לדוגמה, שנים. אחזקת המו
 נורות שרופות וכו.

לצורך התרשמות של איכות ומצבם של עמודי תאורה, המרכזיות, במועצה על הספק לסייר  .3.8

לעשות  רשאים המציעיםהפנסים, על מנת להיות מסוגל להציג הוכחות על איכות הפתרון שיציג. 
המציעים תאורת רחוב שבוצע במועצה, ואולם אין בסקר שבוצע כדי לפטור את  שימוש בסקר

 מלערוך את כל הבדיקות הנחוצות להם בעצמם. 

להלן: , מתבצעת ההארה באמצעות גופי תאורה )המועצהברוב מתקני תאורת חוץ אשר בשימוש  .3.9

( המופעלות מ"ה( ומטל הלייד )להן: נל"ג( ונורות פריקה מסוג נתרן לחץ גבוהה )להלן: ג"ת
 מגנטים. -באמצעות משנקים אלקטרו
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במסגרת המאמצים לחיסכון באנרגיה ולהקטנת העלויות הוחלט לבדוק את האפשרות  .3.10

לצמצם את צריכת החשמל והוצאות התחזוקה ע"י פירוק גופי התאורה הקיימים והתקנת גופי 
( LED)להלן:   LIGHT EMITTING DIODEתאורה חדשים. הפועלים באמצעות דיודות פולטות אור 

 בשילוב מערכת שליטה ובקרה על גופי התאורה.

במקום ג"ת הקיימים עם נורות הפריקה, נל"ג / מ"ה.  LEDההתקנות החדשות יכללו ג"ת מבוססי  .3.11
יכללו מערכת הפעלה ייעודית ויתאימו לחיבור ישיר לרשת החשמל. כל  LEDג"ת בטכנולוגיית 

 הציוד הנדרש לצורך הפעלה תקינה יהיה אינטגראלי.

לצורך הסר ספק, בכל מקום שבו מוזכר גוף תאורה )ג"ת( הכוונה הנה לגוף התאורה כולו כולל  .3.12
 מתאמים.

, כולל מתאם לזרוע LEDוגיית החלפת ג"ת סטנדרטיים עם נורת פריקה )נל"ג, מ"ה( בג"ת בטכנול .3.13

לג"ת במידת הצורך ובהתאם לתנאי העבודה, ובמידת הצורך התקנת זרוע מתאימה לעמוד 

החשמל. כמו כן, תתוקן קופסת חיבורים במידת הצורך, בהתאם לתנאי העבודה ובאישור מהנדס 
 הרשות.

הנדרשים עד לקבלת כל העבודות המפורטות במכרז זה כוללות ביצוע של כל העבודות והרכיבים  .3.14
 מוצר מוגמר ותקין בהתאם לתקן וחוק החשמל.

 תיאור העבודות והיקף המכרז

מטרתו התייעלות  בסיס הוראות הקול קורא, אשר-הינו עלהאנרגטית מכרז ההתייעלות  .3.15

אנרגטית ביחידות של קוט"ש והמרתן לפליטות גזי חממה ביחידות שוות ערך לפחמן דו חמצני 
(, כפי שהוגדר במתוגולגיית Baselineירה של גזי חממה, ביחס לקו הבסיס )או צמצום בפליטה יש

 החישוב  המאושרת.

על העבודות תהיה לכל הפחות לשנתיים, ואחריות היצרן תהיה לכל הפחות תקופת האחריות  .3.16

 .שנים עשרל

 את לעצמה שומרת וכן כלשהו בהיקףאו שירותים  עבודות להזמין מתחייבת אינה המזמינה .3.17

, בין היתר והמוחלט הבלעדי דעתה שיקול לפיאו להגדיל את היקף השירותים  להקטין הזכות
 לשינוי לתביעה עילה במכרז למציע תקנה לאכאמור  הקטנה או הגדלה ם.תקציביי אילוצים בשל

 או/ו תביעה או/ו טענה כל על מוותר המציע. אחרת תביעה לכל או במכרז הציע אותה ההצעה

 בשיעורים הזמנות לו תימסרנה או/ו בכלל הזמנות לו תימסרנה ולא במידה המזמינה כנגד דרישה

 המפורטים במכרז.  מאלה השונים

 המזמינה תהיה רשאית לבצע את העבודות בשני שלבים.  .3.18

 בקשר להצעת החלטות קבלת ולצורך בלבד אומדן לצורך הן המכרז במסמכי המצוינות הכמויות .3.19
, המכרז במסמכי מהרשום שונות תהיינה בפועל שתבוצענה הכמויות .במכרז המשתתף

 היחידה מחירי. בכמויות השינוי בגין תהיה כל דרישה ו/או תביעה לא ולמשתתפים במכרז

 ההתקשרות ולכל כמות שתידרש ע"י המזמינה.  תקופת לכל קבוע יישארו

. במועד פרסום מכרז והמועצהסיוע משרד הכלכלה והתעשייה  יהיה מקורות המימון לפרויקט .3.20
תב"ר מתאים. לכן,  אישרה, לא חלקהמקורות כספיים למימון תשלום  ארגנהטרם  המועצהזה, 

שכלול חוזה עם המציע הזוכה תהיה רק בתנאי שמשרד הכלכלה והתעשייה יתחייב לסייע במימון 
 תב"ר עפ"י כל דין. והמועצה אישרהרכישת והתקנת גופי התאורה, 
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הזכות לשנות את כמות גופי התאורה שיוזמנו  למזמינהמובהר בזאת, כי בנוסף לאמור לעיל  .3.21

מהספק הזוכה, ואף לבטל את ההזמנה כליל, ולספק הזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או 
 תביעה בגין שינוי כמות גופי התאורה או ביטול ההזמנה כליל.

 תקופת ביצוע העבודה ולו"ז .4

 ימי 180-מ יאוחרמושלמת לא למזמינה כשהיא העבודה  את העבודה וימסור את יסיים ספקה .4.1
 . קבלת צו התחלת העבודה מתאריך עבודה

 תנאי סף .5

על כל דרישות המכרז, ואשר  בעצמם רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות רק מציעים העונים
 מתקיימים בהם, במצטבר, כל הדרישות והתנאים המפורטים להלן:

 תאגיד פעיל בישראל הרשום במרשם הרלוונטי בעת הגשת הצעתו למכרז. הואהמציע  .5.1

 המציע אינו נמצא בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או פשיטת רגל. .5.2

בהיקף  LEDעבודות החלפת גופי תאורת חוץ בתאורת  3לפחות  2016-2021ביצע בשנים המציע  .5.3
 מהצעתו במכרז.  80%כספי של לפחות 

 .ISO 9000המציע הוא בעל הסמכה לתקן  .5.4

 .אבסיווג  270 שום בפנקס הקבלנים בענףר המציע .5.5

 בעל אישור של חח"י לעבודה על עמודי חח"י. המציע .5.6

 :בעלי רישיון כמפורט להלן חשמלאים -)בהעסקה ישירה( עובדים  מעסיק בחברתו המציע .5.7

ישתתף  האחראי על העבודה,שנים לפחות, שיהיה  5הנדסאי חשמל מורשה בעל ניסיון של   .5.7.1

 בכל ישיבות התאום והביצוע.

 חשמלאי ראשי מורשה שיהיה מנהל העבודה. .5.7.2

יובהר בזאת כי רשאים להשתתף במכרז רק מציעים העונים במועד הגשת ההצעה על כל תנאי הסף. 
גיד תנאי סף המתייחסים למציע ולניסיונו צריכים להתקיים במציע עצמו. יובהר כי קיום תנאי סף בתא

 קשור, באורגן של המציע, בבעל מניות או בכל גורם אחר לא ייחשב עמידה בתנאי הסף. 

 המסמכים אותם יש לצרף להצעה .6

 המציעים נדרשים לצרף להצעתם בעת ההגשה, כל המסמכים להלן:

 .1נספח  בנוסח במכרז המציעפרופיל  .6.1

 לתנאי הסף.  5.1 המעידים על התקיימות תנאי מסמכים .6.2

 .2תצהיר בדבר עמידה בתנאי הסף בנוסח נספח  .6.3

 .2.1נספח פירוט ניסיון המציע בנוסח  .6.4

, כולל מספרי טלפון ליצירת )לפחות( לתנאי הסף 5.3בתנאי על ניסיון כנדרש  המלצות המעידות .6.5

 . 2.1, בנוסח נספח ממליציםהקשר עם 

 .2.2נספח בנוסח לתנאי הסף,  5.2-ו 5.7 התנאים אישור רו"ח בדבר להוכחת  .6.6
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 לתנאי הסף.  5.4כנדרש בתנאי  ISO 9000אישור על היות המציע בעל הסמכה לתקן  .6.7

לתנאי  5.45.5כנדרש בתנאי  אבסיווג  270 שום בפנקס הקבלנים בענףראישור על היות המציע  .6.8
 הסף. 

לתנאי  5.6כנדרש בתנאי  אישור של חח"י לעבודה על עמודי חח"יאישור על היות המציע בעל  .6.9
 הסף. 

 .5.7קורות חיים ורישיונות העובדים כנדרש בתנאי  .6.10

 כני לגופי התאורה המוצעים. טמפרט  .6.11

 אישור מקורי לאחריות יצרן.  .6.12

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת  .6.13

 .1976 –ניהול חשבונות( תשל"ו 

 אישור על ניכוי מס במקור או פטור מכך.  .6.14

 תעודת עוסק מורשה.  .6.15

 .6כנספח בנוסח  המצורפת והיעדר ניגוד עניינים התחייבות חתומה בדבר שמירה על סודיות .6.16

כנספח הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום בנוסח המצורף  היעדר תצהיר בדבר .6.17
7 . 

 . 8 כנספחקרבה לעובד המועצה או חבר המועצה בנוסח המצורף  היעדר בדבר תצהיר .6.18

 .9מציע שהוא עסק בשליטת אישה, כהגדרתו בחוק, יצרף מסמכים בהתאם להוראות נספח  .6.19

 .10כנספח  המצורף ההסכםהעתק חתום של  .6.20

 קבלה המעידה על רכישת חוברת המכרז. .6.21

 להלן.  7.1בסעיף  כמפורטערבות מכרז  .6.22

 ערבויות .7

מאתיים אלף שקלים ) ₪ 200,000להצעה יש לצרף ערבות בנקאית אוטונומית צמודת מדד בסך  .7.1
הערבות תהיה בלתי מותנית ובת תוקף עד  .4נספח "( בנוסח ערבות מכרז( )להלן: " חדשים

 .10/7/22 לתאריך

למזמינה שמורה הזכות להאריך את תוקף ההצעה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, באמצעות  .7.2

הודעה בכתב שתימסר למציעים לפני פקיעת תוקף ההצעה. במקרה שכזה, יאריכו המציעים את 
 תוקף הערבות עד למועד המוארך להגשת הצעות.

 הערבות תשמש להבטחת קיום כל התחייבויות המציע עפ"י תנאי המכרז. .7.3

אם תודיע המזמינה למציע עד לתאריך הנ"ל על זכייתו במכרז תחייב ההצעה את המציע עד  .7.4
לחתימת ההסכם עמו והמזמינה תהיה רשאית לדרוש מהמציע הארכת תוקף הערבות עד 
לחתימת ההסכם והפקדת ערבות להבטחת ביצוע התחייבויותיו עפ"י ההסכם, והמציע מתחייב 

 להאריך את תוקף הערבות בהתאם.
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מציע במכרז שהצעתו נקבעה כהצעה הזוכה, אשר לא יאריך את תוקף הערבות כאמור לעיל ו/או  .7.5

לא יקיים התחייבות אחרת עפ"י תנאי המכרז, תהא המזמינה רשאית לחלט את סכום הערבות, 
אשר יחשב כפיצוי מוסכם למקרה כנ"ל. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותה של המזמינה לתבוע 

 עדים נוספים. נזקים ו/או ס

ימים מיום שניתנה הודעה על  30הערבות תוחזר לידי המציע, זולת מציע ההצעה הזוכה, בתוך  .7.6
 הזוכה במכרז.

 10%ערבות המכרז תוחזר לידי המציע הזוכה כנגד הפקדת ערבות בנקאית אוטונומית בסך   .7.7
 5נספח ח שתשמש להבטחת קיום התחייבויותיו של המציע הזוכה עפ"י ההסכם בנוס  מההצעה
 "(.ערבות ביצוע)להלן: "

, תהיה 5-7למען הסר ספק יודגש כי מציע אשר לא יעמוד בכל התנאים המצטברים המפורטים בסעיפים 

 המזמינה רשאית לפסול את הצעתו על הסף ו/או שלא לדון בה.

 אופן הגשת ההצעה .8

הגשת ההצעה פירושה, כי המציע מצהיר בזאת כי הוא עומד בתנאי הסף, הבין את מהות  .8.1
השירותים, הסכים לכל תנאי המכרז על נספחיו וכי בטרם הגיש את הצעתו, קיבל את מלוא 

המידע האפשרי, בדק את כל הנתונים, הפרטים והעובדות, ולפיכך יהא מנוע מלהעלות כל טענה 
 ן פרט ו/או תנאי כלשהו של המכרז על כל פרטיו וחלקיו.כי לא ידע ו/או לא הבי

ומסמכים נוספים  המכרזעל המציע להגיש את הצעתו, בצירוף כל מסמכי המכרז ובצירוף ערבות  .8.2

 . לעיל 5-7בסעיפים  כמפורטהכל מטעמו 

מה של מורשה / מורשי חתי המציע בעצמו או מקום בו נדרשת חתימת המציע, יחתום אך ורק .8.3
  המציע.

ויחתום  3.1נספח המצורף וכתב הכמויות  3כנספח המציע ימלא את מסמך ההצעה המצורף  .8.4

שור עו"ד/רו"ח שהחתימה יובצירוף א מקור של המציע בחותמת וחתימת בשני עותקים הםעלי
 מחייבת את המציע. 

, והתשובות לשאלות ההבהרה )ככל שישלחו( הנלווים הנספחים לרבות, המכרז בחוברת עמוד כל .8.5

 .מציעמקור של ה ובחתימת בחותמת ייחתמו

, וביתר העמודים מציעובחתימת מקור של הבעמוד האחרון בחותמת  מוייחת 10בנספח  ההסכם .8.6
מהווה הסכמה של המציע  הצעה במכרז זההגשת בחותמת ובחתימה בראשי תיבות של המציע.  –

 ההתקשרות. הסכמילתנאי 

לצורך זה, שותפות נחשבת כגורם אחד אך ורק אם מדובר לא תוגש הצעה ע"י יותר מגורם אחד.  .8.7
 בשותפות רשומה כחוק.

 כל מציע יציע הצעה אחת בלבד. .8.8

כל שינוי או תוספת או השמטה שיעשו ע"י המציע אין לבצע שינוי כלשהו במסמכי המכרז.  .8.9
המסמכים ובין במכתב  ףי או תוספת בגובמסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין ע"י שינו

(, יקנו למזמינה זכות לפסול את ההצעה על הסף, או "השינוי")להלן:  לוואי או בכל דרך אחרת
 מהשינוי, וזאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המזמינה. לחילופין, להתעלם 
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ועליה יסומנו מס' ההצעה בשני עותקים ומסמכי המכרז כמפורט לעיל יוגשו במעטפה סגורה  .8.10

למסור במסירה אישית יש  מעטפת ההצעהאת המכרז ושם המכרז בלבד, ללא כל סימנים מזהים. 
 לעיל. 1לא יאוחר מהמועד הקבוע בסעיף  משרדי לשכת ס/ ראש המועצה במטה אשר, ב

 לא תידון כלל. ,מצא בתיבת המכרזים של המזמינה במועד האחרון להגשת הצעותיהצעה שלא ת .8.11

 מציעכל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות בהכנת מסמכי המכרז וההצעה למכרז זה יחולו על ה .8.12
 ל זה הוצאות רכישת מסמכי המכרז.במכרז ולא יוחזרו לו, ובכל

שינויים ו/או  למכרז, להכניס ההצעות להגשת האחרון למועד עת, קודם בכל המזמינה רשאית .8.13

 והתיקונים שינויים. בהמשתתפים לשאלות בתשובה או המכרז, ביוזמתה תיקונים במסמכי
 כאמור יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויובאו, בכתב, לידיעתם של רוכשי המכרז. 

 אופן בדיקת ההצעה .9

  -בחינת עמידת ההצעות בתנאי הסף של המכרז וצירוף כל המסמכים הנדרשים שלב  – שלב א' .9.1
תפסל הצעה שלא עמדה בדרישות הסף של המכרז ו/או לא צורפו אליה כל המסמכים הדרושים 

לפנות למשתתפים בפניה להשלמת  מזמינה. אין באמור כדי לגרוע מסמכות התובא לדיון ולא
 מסמכים במקרים שתמצא לנכון. 

ההצעות הכשרות )שעמדו בדרישות  - שלב שקלול ודירוג ההצעות )מחיר + איכות(  -  שלב ב' .9.2

ישוקללו בהתאם לאמות המידה  ושצורפו אליהן כל המסמכים הדרושים( הסף שנקבעו
 יזכה במכרז.  מבין המציעיםהמציע אשר יקבל את הניקוד הגבוה להלן. המפורטות והמשקלות 

 

את  לבצע מציעה של וכושרו אמינותו את ההצעות בחינת במסגרת לבחון רשאית המזמינה .9.3

. כמו כן, המזמינה רשאית לפנות לשם אימות הפרטים המופיעים להסכם בהתאם המטלות
 . בהצעה לכל גורם שתמצא לנכון לשם כך

 בשל או מהותה ותנאיה, לעומת סבירה בלתי בהצעה שהיא כלל להתחשב שלא רשאית המזמינה .9.4
 המכרז לסעיף מסעיפי מפורטת התייחסות חוסר בשל או המכרז לדרישות התאמה חוסר

 כדבעי. ההצעה הערכת מונעה שלדעת

 ניקוד פירוט רכיב מס'

 נק' 0 –שנות ותק  5עד  ותק המציע 1

נק'  10המציע בעל הותק הגדול ביותר יקבל 

ברכיב זה. יתר המציעים ידורגו באופן יחסי 
 למציע עם הותק הגדול ביותר.  

 נק'  15עד 

ועדת המכרזים או מי שתמנה מטעמה  ראיון 2
תערוך ראיונות למציעים, במהלכם יתבקשו 

המציעים להציג גם לפרט על פרויקטים 
שבוצעו בעבר ולהציג המלצות. המציעים 

ידורגו בהתאם להתרשמות מהראיון 
 וההמלצות שהוצגו.  

 נק' 15עד 

 הצעת המחיר  3

 

 נק' 70עד 
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בכדי לקבל הבהרות נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המציעים  למזמינה .9.5

השלמות ובכדי לבקש  בכדי להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות ,להצעתם
 .בהתאם לשיקול דעתה ובמקרים שתמצא לנכון ,מסמכים של

רשאית מנימוקים  המזמינהמבלי לגרוע מהוראות מכרז זה, הוראות כל דין והלכה פסוקה,  .9.6
שיירשמו להורות על תיקון כל פגם שנפל בהצעה או להבליג על הפגם, וזאת אם מצאה כי החלטה 

 זה. זו משרתת באופן המרבי את טובת הציבור ואת תכליתו של מכרז 

  רשאית לבטל את המכרז, אם תוגש הצעה אחת בלבד. המזמינה .9.7

 ההצעה בעלת הציון המשוקלל הגבוהה ביותרהמזמינה שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל את  .9.8

 . בעבר מציעלרבות בשל ניסיונה וניסיון אחרים עם ה או כל הצעה שהיא

 מתאים.רשאית לא לקבוע זוכה אם נראה לה כי אף מציע אינו  המזמינה .9.9

 המזמינה רשאית לפצל את ההתקשרות בין המשתתפים במכרז על פי שיקול דעתה.  .9.10

אם תחליט המזמינה, שלא לבצע את העבודות ו/או לא לחתום על ההסכם ו/או לא לבצעו  .9.11

מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתה המלא והסופי, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה 
 שהוא. ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג

 אין בסעיפי המכרז כדי לגרוע מזכויות המזמינה על פי כל דין. .9.12

ת, רשאי המזמינה תהיה ,ביותר גבוה משוקלל ציון בעלת אחת מהצעה יותר תוגשנה בו במקרה .9.13
(. מובהר כי ההליך Best & Finalנוסף ) תחרותי הליך לערוך, הבלעדי דעתה שיקולעל פי 

התחרותי הנוסף יכול שיהיה על דרך של הגרלה בין ההצעות הזהות. מקום בו יערך הליך תחרותי 
נוסף שלא על דרך ההגרלה, תפנה המזמינה אל כל המציעים אשר נתנו את ההצעות בעלות הציון 

פי הנחיות הזהה ותזמין אותם להגיש הצעה נוספת. יובהר כי ההליך התחרותי הנוסף יעשה על 
 המזמינה ושיקול דעתה והמציעים בעצם הגשת ההצעה נותנים הסכמתם להליך זה. 

 הודעה על זכייה וההתקשרות .10

 המזמינה תמסור למשתתפים הודעה בכתב על זכייתם או אי זכייתם במכרז. .10.1

בין הזוכה במכרז למזמינה ייחתם הסכם שהעתקו, על נספחיו מצורף למכרז. תנאי ההתקשרות  .10.2
פי תנאי המכרז על נספחיו וההסכם המצורף. למזמינה עומדת הזכות לקיים מו"מ עם  יהיו על

 הזוכה במכרז. 

ימציא למזמינה אישור עריכת ביטוחים חתום בידי החברה המבטחת, אשר יהיה במכרז הזוכה  .10.3

ימים מיום קבלת הדרישה לכך  7למסמכי המכרז, תוך  11כנספח ערוך לפי הנוסח המצורף 
 מהמזמינה. 

הביטוחים יערכו על חשבון המציע הזוכה באמצעות חברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת  .10.4

 ביטוחים בישראל.

והזוכה במכרז לא יעמוד בהתחייבויותיו כמפורט לעיל ו/או לא ימציא ערבות ביצוע כנדרש היה  .10.5
, תהא המזמינה רשאית לבטל את הזכייה בהודעה בכתב לזוכה במכרז, וכן למסור את 7.7בסעיף 

ביצוע המכרז למי שייקבע על ידה. האמור בסעיף זה אינו גרוע מזכויותיה של המזמינה על פי 
 תנאי המכרז או על פי כל דין. 
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 ביצוע. הזוכה המציע לבין המזמינה בין התקשרות מהווה אינה הזכייה הודעת כי, יובהר .10.6

, הפקדת ערובה ע"י המציע המזמינה של חתימה מורשי י"ע ההסכם בחתימת מותנה ההתקשרות
 הזוכה והמצאת אישור עריכת ביטוחים חתום. 

ו/או המכרז ו/או הזכייה במכרז ו/או ההסכם שייחתם עם לבטל את ההזמנה  רשאית המזמינה .10.7
. מבלי לגרוע וכל עוד לא ניתן צו התחלת עבודה הבלעדי הל דעתעל פי שיקובמכרז וזאת  הזוכה

אישורים שונים לרבות אישור מהאמור, מובהר כי ביצועו של מכרז זה עשוי להיות כפוף לקבלת 
היתרים ו/או משרד הכלכלה והתעשייה ו/או המשרד להגנת הסביבה ו/או קבלת תקציבים ו/או 

ו/או שונות, לפיכך, קיימת אפשרות לביטול המכרז ו/או הסכמות של גורמים אחרים אישורים 
או לדחייה במועד כאמור לעיל  במכרז הזוכההזכייה במכרז ו/או ההסכם שייחתם עם 

במכרז ו/או לדחייה במועד תחילת ביצוע העבודות. בעצם הגשת ההצעה  הזוכהההתקשרות עם 
במכרז רואים את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל, וכמוותרים על כל טענה, 

  .באופן מלא וללא כל סייג דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין בעניין זה

 המכרז עיון במסמכי .11

בהתאם ובכפוף המכרז  במכרז המבקש עיון במסמכי למציע שהשתתף ועדת המכרזים תאפשר .11.1

יה בצו המועצות יתוספת השנ, ה1987-ת העיריות )מכרזים(, תשמ"ח)ט( לתקנו22לקבוע בסעיף 
, ובהתאם 1998-חוק חופש המידע, התשנ"ח ,1958-ת אזוריות(, התשי"חהמקומיות )מועצו

 להלכה הפסוקה.

חלקים ": חריים ו/או סודות מקצועיים )להלןסמציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מ .11.2
 (, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים:"סודיים

 יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים. .11.2.1

 משמעי.-יסמן את החלקים הסודיים שבהצעתו באופן ברור וחד .11.2.2

 במידת האפשר יפריד חלקים אלה מכלל ההצעה הפרדה פיזית.  .11.2.3

חלקים בהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה כולה לעיון מציע שלא סימן  .11.3
 מציעים אחרים.

סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם  .11.4

של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות 
 המציעים האחרים.

שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים ושל ועדת יודגש,  .11.5
המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים ולאמות המידה המחייבות רשות 

 מינהלית.

החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת המציע הגם שהמציע הגדירם  .11.6

ך ועדת המכרזים התראה למציע, ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוך פרק כסודיים, תיתן על כ
 זמן ההולם את נסיבות העניין.

החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה של המציע, תודיע על כך ועדת המכרזים למציע בטרם  .11.7

 מסירת החומר לעיונו של המבקש.

 שונות .12
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ה וכן להתקשרות שתתבצע עם הזוכה סמכות השיפוט המקומית הייחודית בכל הנוגע למכרז ז .12.1

 תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר חיפה ולו בלבד.

 ככל הצעות לקבלת פניות או/ו נוספים מכרזים לפרסם הזכות את לעצמה שומרת המזמינה .12.2
 תנאים באותם שיהיו יכול הצעות לקבלת הפניות או/ו הנוספים המכרזים .הצורך פי ועל שיידרש

 ממכרז זה.  שונים בתנאים או

מובהר בזאת כי מסמכי המכרז על צורפותיהם הינם רכוש המזמינה וכל הזכויות בהם שמורות  .12.3
 למזמינה. אין המציע רשאי להעתיקם או לעשות בהם שימוש אחר כלשהו.

במסמכי גילה מציע סתירה או אי התאמה בין הוראה אחת שבמסמכי המכרז לבין הוראה אחרת  .12.4

, יפנה המציע מיד עם גילוי הסתירה או אי ההתאמה, בכתב, אל והמכרז או בהסכם על נספחי
 .בענייןהמזמינה בבקשה שתיתן הוראות 

כל האמור במסמך זה אין בו כדי לצמצם ו/או לגרוע מכל התחייבות ו/או אחריות של המציעים  .12.5

 דין.ובכלל זה של המציע הזוכה ו/או מכל זכות של המזמינה הקבועות במסמכי המכרז  ו/או בכל 

 

 

 בכבוד רב,
 סילס ליביליהמר 

 החברה הכלכלית מטה אשר מנכ"ל
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 1נספח 

 במכרז מציעפרופיל ה
 במכרז למלא באופן מדוייק את הפרטים שלהלן: מציעעל ה

 של המציעמשפטי ה ומעמד .א
 

 פרטי המציע  .ב
 

  שם המציע 

  כתובת 

  דוא"לכתובת 

  טלפון

  טלפון נייד

  פקס

  מס' תאגיד /עוסק מורשה

 

 דוגמת חותמת

 

 

 פרטי מורשי החתימה במציע    .ג

 

 דוגמת חתימה מס' תעודת זהות שם מלא

   

   

   

 

 אישור עו"ד/ רו"ח .ד

של_________________________ )להלן:  רו"ח/___________, עו"ד_____ אני הח"מ
 ( מאשר את מעמדו המשפטי של המציע ואת זהות בעלי זכות החתימה במציע. "המציע"

____________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח                         

 

 חברה  עמותה   אגודה
 שיתופית

  שותפות
 רשומה

 מציע פרטי 

יש לצרף אישור 
התאגדות מרשם 

 החברות

יש לצרף אישור 
התאגדות מרשם 

 העמותות

יש לצרף אישור 
התאגדות מרשם 

 האגודות השיתופיות

יש לצרף אישור 
התאגדות מרשם 

 השותפויות

תעודת יש לצרף 
 זהות
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 2נספח 

 המציעתצהיר 

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

(. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת "המציע"זה בשם ___________________ ) הנני נותן תצהיר
 תצהיר זה בשם המציע. 

 תנאי הסף של המכרז, כדלקמן: בכלהריני להצהיר כי המציע עומד  .1

 תאגיד פעיל בישראל הרשום במרשם הרלוונטי בעת הגשת הצעתו למכרז. הואהמציע  .1.1

 בהליכי כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או פשיטת רגל.המציע אינו נמצא בהקפאת הליכים ו/או  .1.2

בהיקף  LEDעבודות החלפת גופי תאורת חוץ בתאורת  3לפחות  2016-2021המציע ביצע בשנים  .1.3

 .2.1מהצעתו במכרז. כמפורט בנספח  80%כספי של לפחות 

 .ISO 9000המציע הוא בעל הסמכה לתקן  .1.4

 .אבסיווג  270 שום בפנקס הקבלנים בענףר המציע .1.5

 בעל אישור של חח"י לעבודה על עמודי חח"י. המציע .1.6

 :בעלי רישיון כמפורט להלן חשמלאים -)בהעסקה ישירה( עובדים  מעסיק בחברתו המציע .1.7

ישתתף  שנים לפחות, שיהיה האחראי על העבודה, 5הנדסאי חשמל מורשה בעל ניסיון של   .1.7.1
 בכל ישיבות התאום והביצוע.

 בודה.חשמלאי ראשי מורשה שיהיה מנהל הע .1.7.2

קול קורא במסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת קיבלה אישור לפי  המזמינהידוע לנו ש .1.8
הוראת מנכ"ל מס'  –פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית שפרסם משרד הכלכלה והתעשייה 

כי תנאי להשתכללות ותמיכה מימון ההתקשרות עם הספק הזוכה. ל( "קול קורא" )להלן: – 4.41
 בהתאם לקול הקורא.החוזה עם הספק הזוכה הוא קבלת התמיכה ממשרד הכלכלה והתעשייה 

לחוברת המכרז יהוו תנאי  13ידוע לנו כי מילוי הוראות הקול הקורא והאישור המצורף כנספח  .1.9
ו הכרחי לקבלת המימון. בהגשת הצעה למכרז, אנו מצהירים כי למדנו היטב את התנאים ואנחנ

 מקבלים אותם במלואם. 

כך ששיעור של לפי הקול הקורא בסיוע משרד הכלכלה  תזכהלא המזמינה במידה וידוע לנו כי  .1.10

מסך ההשקעה המזכה בפרויקט  20%השתתפות משרד הכלכלה והתעשייה יהיה לכל הפחות 
ולא לכדי חוזה מחייב,  המזמינהכאמור בקול הקורא, לא ישתכלל החוזה בין הספק הזוכה לבין 

 מסיבה זו, לרבות לא תביעה לפיצויי הסתמכות. המועצהו/או  המזמינהטענה כנגד  תהיה לנו כל

 .זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת .2

 

_______________________    ________________________ 

 חתימת המצהיר      שם המצהיר
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 עו"ד / רו"ח אימות

עו"ד/רו"ח, מאשר/ת בזאת כי ביום _________________ אני הח"מ ___________________, 
 וזהר/ההופיעה בפני מר/גב' ____________________, ת.ז _______________________, ולאחר שה

 כדין , אישר/ה את נכונות ההצהרות בתצהיר זה וחתמ/ה עליו בפני.
____________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח                         
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 2.1נספח 

 פירוט ניסיון המציע

 להלן פירוט ניסיון המציע, בהתאם לדרישות המכרז: 

היקף כספי של  שם הלקוח
 העבודות

סיום מועד 
 העבודות

איש קשר בלקוח 
 )שם + תפקיד(

טלפון ליצירת 
 קשר עם הלקוח

     

     

     

     

     

     

     

     

 בהתאם לצורך, ניתן לצרף עמודים נוספים המפרטים את ניסיון המציע. 

 בכתב להוכחת ניסיונו.  המלצותבנוסף לפירוט בטבלה לעיל, על המציע לצרף 

 

_________________       ____________________         ____________________ 

 חתימה וחותמת     שם                          תאריך             
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 2.2נספח 

 אישור רו"ח 

 לכבוד
 החברה הכלכלית מטה אשר

 2280000דואר נע גליל מערבי, 

 א.ג.נ., 

 אישור רו״ח  הנדון:

 וכרואה( "המציע: "להלן) ____________________ ח.פ./ ת.ז. ___________________ לבקשת
 מאשר בזה, כדלקמן: אניהחשבון של המציע, 

 המציע אינו נמצא בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או פשיטת רגל. .1

 :רישיון כמפורט להלן יבעל חשמלאים -)בהעסקה ישירה( עובדים מעסיק בחברתו  המציע .2

 .שנים לפחות 5הנדסאי חשמל מורשה בעל ניסיון של   1.1

 .חשמלאי ראשי מורשה 1.2

בהתאם לספרי החשבונות של המציע ובהתאם למסמכים אחרים, לדעתי, האישור משקף באופן נאות  2
 .הבחינות המהותיות, את המידע הכלול בו מכל

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תאריך חותמת חתימה רו"ח
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 3נספח 

 הצעת המשתתף במכרז 

החתומים מטה, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז ונספחיו, מגישים בזה אנו 
 ומצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן: תאורת רחוב -התייעלות אנרגטית  03/2022את הצעתנו במכרז 

הנקראים  ,נספחיהמסמכיה והצעות, על כל  להציעאנו הח"מ, מסכימים לתנאים המפורטים בהזמנה  .1

נספחיה כאמור, כחלק מסמכיה ו, וכוללים אותה, מצורפת וחתומה, על "ההצעהמסמכי " –ביחד 
 מתנאי הצעתנו זו.

 , עיינו בתוכניותיםהמפרטו יםהחוז מסמכי ההצעה לרבותאנו מצהירים כי קראנו בעיון את  .2
והעתידים כולם יחד  להציע הצעותוכן במסמכים האחרים אשר צורפו למכתב ההזמנה  הרלבנטיות

בהם יורכבו גופי  םאתריאנו מכירים את ה. כמו כן לאספקת גופי תאורה והרכבתםלהוות את החוזה 
 , דרכי הגישה וכיוצ"ב.התאורה

על פרטיהם וכי מקום העבודה, תנאי הגישה אליו וכן כל  ההצעההננו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי  .3
העבודה ידועים ומוכרים לנו וכי בהתאם לכך ביססנו את הגורמים האחרים המשפיעים על הוצאות 

ידיעה -הבנה או אי-הננו מצהירים כי לא נציג תביעות או דרישות המבוססות על טענות של אי. הצעתנו

 ואנו מוותרים בזה מראש על טענות כאלו. כלשהו מתנאי מסמכי ההצעהכשלהי של תנאי 

ורות בהתאם לתנאים המפורטים במסמכים הנ"ל הננו מתחייבים להוציא לפועל את העבודות האמ .4

והננו מקבלים על עצמנו לסיים את העבודות האמורות  המחיר בהצעתכולם יחד, לפי המחירים שהצענו 
 .ההצעהתוך התקופה הנקובה במסמכי  המזמינהלשביעות רצונו הגמור של 

 .אחר ספקאי או ע"י להרכיב את גופי התאורה באופן עצמ שהמזמינההננו מצהירים כי ידוע לנו  .5

 עשרהצעתנו זו כוללת אחריות של לכל הפחות שנתיים לעבודות התקנת גופי התאורה, ואחריות של  .6
 שנים על גופי התאורה עצמם.

על כך, או תוך זמן  הודעת המזמינה( ימים מיום שבעה) 7תוך  כיאם הצעתנו תתקבל, הננו מתחייבים  .7

חתום על החוזה, התנאים הכלליים, נבוא ונ אנו, ימים משבעהשלא יפחת  ידי המזמינהאחר שייקבע על 
פקיד במעמד חתימת החוזה ערבות נהמפרט, וכל המסמכים האחרים המהווים חלק מהחוזה, ו

 . עם הפקדת הערבות הנ"ל וקיום יתר התנאים כאמורלזכות המזמינה ואישור קיום ביטוחיםבנקאית 
 .עם הצעה זו שנפקידתוחזר לנו הערבות הבנקאית במסמכי ההזמנה 

מכל  הפטור תהא המזמינהם לא נמלא אחר התחייבותנו זו, כולה או מקצתה, תוך הזמן האמור, א
לחלט  תזכאי תהא המזמינהלמסור את העבודה למציע אחר, ובנוסף  תזכאי האהתחייבות כלפינו ות

את הערבות הבנקאית אשר אנו נפקיד עם מסירת הצעתנו זו, וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש 
על פי מסמכי  לרשותהומבלי לגרוע מכל זכות וסעד אחר העומדים  הלו בגין נזקי תזכאי שהזמינה

 .המכרז ו/או על פי כל דין

או המכרז ו/או הזכייה במכרז /רשאים לבטל את ההזמנה ו אתה המזמינהידוע לנו ואנו מסכימים כי  .8
הבלעדי וכל עוד לא ניתן צו התחלת  דעתהו/או ההסכם שייחתם עם הזוכים במכרז וזאת על פי שיקול 

 עבודה.

 קבלת הזמנהמיד עם אספקת גופי התאורה, ולפי דרישה גם בהתקנתם, אנו מצהירים בזאת כי נתחיל ב .9

 .מהמזמינה

קבל ותהיה מניעה משפטית מכל סוג שהוא למימוש הזכייה אנו מאשרים ומתחייבים כי אם הצעתנו תת .10
במכרז לרבות במקרה שיוצא צו מניעה כנגד קבלת הצעתנו ו/או כנגד חתימת הסכם אתנו ו/או כנגד 
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וזאת אף אם התחלנו  כנגד המזמינהביצועו, לא יהיו לנו כל דרישות או כל תביעות מכל סוג שהוא 

 ים בביצוען או הפסקתן. בביצוע העבודות ובכל מקרה של עיכוב

בזמן שנקבע או כפי שהוארך אם תינתן  חלקםאו התקנת כל גופי תאורה במקרה שלא נסיים את  .11
אורכה, הננו מתחייבים, נוסף לאחריותנו לפי כל סעיף אחר של החוזה, לשלם למזמין פיצוי הנקוב 

ר ויום קלנדרי של איח ( בעד כל"הפיצויים"בחוזה בתור פיצויים מוסכמים הקבועים מראש )להלן: 
 ממנה. חלקבסיום העבודה, או כל 

בין עפ"י החוזה או עפ"י כל  ממנהלנכות את הפיצויים מכל סכום המגיע לנו  תרשאי תהא המזמינה .12
תבטיח גם את  , עפ"י החוזה או כל חוזה אחר בינינולהכל ערבות בנקאית שנמציא וחוזה אחר בינינו 

 .התחייבותנו לתשלום הפיצויים כאמור

הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת אותנו   .13

 .המזמינהו/או לכל תקופה שתוארך על ידי  לתקופה הנקובה

הכלים, החומרים,  לבצע את העבודות נשוא מכרז זה, ובכלל זה לספק את כל הציוד,אנו מתחייבים  .14
המתקנים והשירותים הנדרשים במכרז זה, ליטול את האחריות, הכל בהתאם להוראות מכרז זה על 

 נזכהאם  ידנונספחיו ובכלל זה בהתאם להוראות ההסכם שצורף למכרז על נספחיו, אשר ייחתם על 
 .במכרז

אחריות המלאה והבלעדית . ידוע לנו כי הידנו אם נזכההעבודה נשוא מכרז זה תבוצע ישירות על   .15
 . ינו אם נזכהלהתקשרות ולביצועה תחול על

הננו מצהירים בזה כי הבנו את כל המסמכים הנ"ל על פרטיהם וכי כל הגורמים האחרים המשפיעים  .16

על הוצאות העבודה, ידועים ומוכרים לנו וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו ואנו מגישים בזאת את 
 שוא מכרז זה, בתנאים המפורטים במכרז.הצעתנו לביצוע העבודה נ

הננו מצהירים בזה, כי הצעתנו כוללת את כל הדרוש לצורך ביצוע העבודות כנדרש במכרז ו/או בהסכם  .17

בשלמותו, כי המציע בעל הידע, הניסיון והמומחיות הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז, כי 
כי בבעלותו, או יש בכוחו להשיג את כל  בבעלותו הציוד הדרוש לצורך מימוש דרישות מכרז זה,

האישורים והמסמכים הנדרשים, כוח האדם וכל הציוד הדרוש על מנת לבצע את העבודות נשוא המכרז 
לגביהם הוגשה הצעתו, וכי הינו מסוגל, מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות 

 על פי הוראות המכרז. 

בהתאם להוראות המכרז, המפרט הטכני, ההסכם, ותוכנית העבודה, הצעתנו לביצוע כל העבודות  .18
בידיעה כי אנו נדרשים להעמיד ולהפעיל על חשבוננו את כל כח האדם, כלי הרכב, הציוד, האמצעים, 
והתשומות הנדרשות לביצוע כלל העבודות, לרבות מחיר העבודה הכרוכה כולל הציוד והחומרים וכל 

הדרושים ובכמות הנדרשת ו/או המספיקה ו/או בהתאם לדרישות  החומרים ו/או ציודים אחרים
המזמינה אשר נחוצים לדעתה לביצוע העבודה באופן מיטבי, הינה כמפורט בכתב הכמויות המצורף 

 (.למכרז 3.1למסמכי המכרז )כנספח 

כולל מע"מ, כמפורט בכתב ₪ _________ ______________________ -הצעת המחיר הינה  .19

 (.למכרז 3.1נספח המצורף להצעה זו ולמסמכי המכרז )הכמויות 

הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הן אומדן בלבד של הכמויות הדרושות לביצוע העבודות ואין לראותן  .20
 לבצען בפועל. שיהיה עלינוככמויות הסופיות 

ביצוע מלא  (, כוללת"התמורה"הננו מצהירים ומתחייבים כי עלות העבודות המוצעת על ידינו )להלן:  .21
ומושלם של כל התחייבויותינו על פי מסמכי המכרז לרבות הסכם ההתקשרות על נספחיו וכן כוללים 
את כל החומרים, הציוד, האמצעים וכה"א הדרושים לביצוע העבודה. התמורה מהווה מחיר סופי 
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פי תנאי המכרז  וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות בביצועם, על

ופירוט האתרים, ומהווה כיסוי מלא להתחייבויותינו נשוא המכרז וההסכם לרבות העסקת עובדים 
בכל כמות נדרשת, אספקת כלי רכב, מכונות וציוד ייעודי ואחזקתם, כל ציוד ואמצעי אחר שיידרש 

וחים, מסים, לביצוע תקין ומושלם של כלל העבודות נשוא המכרז, הובלות, פריקה, סילוק, ביט
 היטלים, וכל דבר אחר הדרוש לביצוע העבודות נשוא המכרז.

הננו מסכימים כי כל עבודה נוספת שאינה מופיעה בכתב הכמויות תתומחר על בסיס סעיפי החוזה או  .22
"דקל" )מחירון על בסיס סעיפים דומים. בהיעדר סעיף  או סעיף דומה העבודה תתומחר עפ"י מחירון 

 .אחוזים( עשרים) 20%ות בניה ופיתוח, לא דקל שיפוצים( פחות דקל "צהוב" לעבוד

מובהר בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת בגין ביצוע העבודות נשוא המכרז, על כל הכרוך בה, מעבר  .23
 לתמורה לעיל נשוא הצעתנו זו.

כבטחון לקיום הצעתנו על כל תנאיה לרבות כאמור בהזמנה להציע הצעות, אנו מצרפים בזאת ערבות  .24

את  תשחרר המזמינהאם הצעתנו לא תתקבל,  ₪.  200,000 בסך של לפקודת המזמינהבנקאית ערוכה 
 המזמינההערבות בעת ובעונה אחת עם משלוח ההודעה על דחיית הצעתנו. אם הצעתנו תתקבל, 

 ערבות בנקאית מתאימה.   להמועד חתימת החוזה, לאחר שנמציא סמוך לתשחרר את הערבות ב

ובינינו,  בינהחוזה מחייב  ידהלראות בהצעתנו זו וקבלתה על  תזכאי כי המזמינהאנו מסכימים בפירוש  .25
 למסור את מזכותהלקבלת הצעות זה, ובייחוד מסמך האחרות כאמור ב מזכויותיהמבלי שהדבר יגרע 

מבלי לגרוע מכל  העבודה לכל אחד אחר וכן לנכות את סכומי ההפסדים והנזקים מערבות קיום ההצעה
 .על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין למזמינהזכות ו/או סעד העומדים 

אנו מצהירים שהצעה זו מוגשת אך ורק על ידי התאגיד ושהננו זכאים לחתום כדין על הצעה זו. כן הננו  .26
י הצעתנו זו מוגשת בתום לב וללא כל הסכם או קשר עם אנשים או גופים אחרים המגישים מצהירים כ

הצעות לביצוע אותן עבודות וכי לא מנענו מגורם כלשהו להגיש הצעה במכרז ולא פנינו לגורם כלשהו 
 בדרישה להימנע מהגשת הצעות במכרז.או בבקשה או בהצעה 

 .הזמנה לאספקת גופי תאורה או להתקנתם ההתקבל כי טרם אנו מצהירים ומאשרים כי ידוע לנו .27

 אנו מצהירים:  .28

עות בתזכיר החברה ובתקנונה או בהסכם וכי הצעתנו זו היא בגדר המטרות והסמכויות הקב א.
 השותפות או בתקנות האגודה השיתופית.

קיימות כל הגבלות במסמכים הנ"ל המונעות בעדנו  ושלאאנו זכאים לחתום בשם הגופים הנ"ל כי  ב.

 ההצעה.מסמכי לחתום על 

 .ההזמנה להציע הצעותיש לנו הידע, המומחיות והניסיון הדרושים לביצוע העבודה נשוא כי  ג.

 לביצוע עבודות מהסוג הנדון ובעל סיווג מקצועי מתאים.בעל רישיון  ספקנתקשר עם אנו כי  ד.

 ישור של "עוסק מורשה" לצורכי מע"מ.נמצא ברשותנו אכי  ה.

 נמצא ברשותנו אישור על ניהול ספרים מרואה חשבון או פקיד השומה.כי  ו.

 .או פטור מכך נמצא ברשותנו אישור על ניכוי במקורכי  ז.

ומחייבים קבלת  בעלי רישיון מתאים לביצוע העבודות,כל קבלני המשנה שיועסקו על ידינו יהיו כי  ח.

 ללא אישור זה. ספקלא תותר העסקתו של כל  מהנדסי הרשותיות וכיאישור 

 אנו מתחייבים לא לגלות ולמנוע את גילוי פרטי הצעתנו לאחרים. .29
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כי המחירים הנקובים בהצעתנו אינם כוללים מס ערך מוסף וכי מס ערך מוסף, בשיעור הקבוע  ידוע לנו .30

 לם במועד התשלום.בחוק שיהיה בתוקף במועד התשלום, יתווסף לתשלום וישו

 

 המציע:_______________________________________

 _____: ________________________________במציע שמות מורשי החתימה

 המציע: ________________________חתימה וחותמת 

 תאריך כתיבת ההצעה: _________________ 

 

 אישור עו"ד

ה"ה  בזה כי ת/מאשר ד,עו"______, ________________ אני הח"מ
____________________________________, ת"ז ______________________________ הם 

ולאחר שהוזהרו כדין, חתמו על הצעה  התייצבו בפני_ __ביום _____________ רשי חתימה במציע וכיומ

            זו. 
            
         ____________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד                
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םיטקייורפ חוקיפו לוהינ סקיפ םעוניבא 
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01/03/2022 זרכמ
דף מס':     001 תובוחר תרואת גורדש

2 המיעפ - תובוחר תרואת גורדש 80 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה מ י ע פ  - ת ו ב ו ח ר  ת ר ו א ת  ג ו ר ד ש  80 ק ר פ       
    2  
      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
- S םגד W04 דע ,דל תובוחר תרואת ףוג     08.01.0010
    OECET י"ע קוושמה ,"רדרש" תרצות  
LLAMS ARTXE םגד וא "טייליטיס"      
    ACSOT, םיסדנהמ דע רוא" י"ע קוושמה"  
י"ע קוושמה ,INIM NOIRO םגד וא      
קוושמה 0006 סונו םגד וא "דריל-ץינייטש"      

                  705.00 "הרואת שעג" י"ע 'חי   
      
םגד W08 דע ,דל תובוחר תרואת ףוג     08.01.0030
    S - OECET י"ע קוושמה ,"רדרש" תרצות  
,LLAMS ACSOT םגד וא "טייליטיס"      
םגד וא "םיסדנהמ דערוא" י"ע קוושמה      
    NOIRO INIM, דריל-ץינייטש" י"ע קוושמה"  
שעג" י"ע קוושמה ,00021 סונו םגד וא      

                1,960.00 "הרואת 'חי   
      
םגד W084 דע ,טרופס ישרגמל הרואת ףוג     08.01.0040
םגד וא "טייליטיס" י"ע קוושמה ,ראטס ינמוא      
    DUOLCIH, וא "דריל-ץינייטש" י"ע קוושמה  
דערוא" י"ע קוושמה ,L161-GT םגד      
י"ע קוושמה ,סיטנלטא םגד וא "םיסדנהמ      

                  190.00 "הרואת שעג" 'חי   
      
2 םגד ,W36 ,דל ,ןוחטב תרואתל ףוג     08.01.0050
    OECET, 66 ,"רדרש" תרצותPI, 80KI, II  
    ssalC, וא "טייליטיס" י"ע קוושמה W001,  
lCDELK תרצות ,SACSOT/S, 071D םגד      
    66PI, II ssa, דערוא" י"ע קוושמה  
םגד ,W39, ml071,11 וא "םיסדנהמ      
    W160861NMRO, 80 תרדיסמ  
    NOIRO,66PI, 90KI, II ssalC, קוושמה  
W29, ml058,21 וא "דריל-ץינייטש" י"ע      
00021 ולופא תרדיסמ ,H3404875 ט"קמ,      

                  600.00 66PI, 90KI,"שעג" לש 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

10.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מ.א. מטה אשר   .../002 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



םיטקייורפ חוקיפו לוהינ סקיפ םעוניבא 
avinoamfiks@gmail.com

 
01/03/2022
דף מס':     002 תובוחר תרואת גורדש

2 המיעפ - תובוחר תרואת גורדש 80 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
,W53 ,דל ,"ןומעפ" הרואת ףוג     08.01.0060
    ml009,3ml005,3, םגד AZIRF, תרצות  
י"ע קוושמה ,66PI, 80KI,"רדרש"      
"שדח ןטק סוטיצ" םגד ,W04 וא "טייליטיס"      
קוושמה ,II ssalC ,DELK, 56PI, 90KI לש      
,W14,ml514,4 וא "םיסדנהמ דערוא" י"ע      
תרדיסמ K3-XXT35L420080399 םגד      
    SUNEV לש GNITHGIL CETNI, 66PI,  
    01KI, II ssalC,08>IRC, י"ע קוושמה  
םגד ,W05, ml0056 וא "דריל-ץינייטש"      

                  480.00 66PI, 90KI ,"שעג" לש )"הגונ"( 11070Z5 'חי   
      
,W93 ,דל ,"הירטפ" הרואת ףוג     08.01.0070
    ml008,3ml009,2, םגד UZAK לש  
י"ע קוושמה ,66PI, 01KI, II ssalC,"רדרש"      
2T20ESEM םגד ,W25 וא "טייליטיס"      
,iL repooC לש ASEM תרדיסמ      
    66PIgnithg, םיסדנהמ דערוא" י"ע קוושמה"  
תלגועמ ,soryG םגד ,W04, ml008,4 וא      
,DELitpO matlE, 56PI, 07>RC לש      
,W84 וא "דריל-ץינייטש" י"ע קוושמה      
    ml8985, 4801 םגדC965 הילת ורפ ידולמ  

                  300.00 56PI, 80KI, "שעג" לש ,0008 'חי   
      
,W54 ,דל ,"ירודכ" הרואת ףוג     08.01.0080
    ml004,4ml008,3, םגד DELipaH  
,66PI, 01KI, II ssalC ,"רדרש" תרצותמ      
םגד ,W04 וא "טייליטיס" י"ע קוושמה      
    DEL LLAB, 56PI, דערוא" י"ע קוושמה  
םגד ,W04, ml297,4 וא "םיסדנהמ      
    59DELTYH תרדיסמ ORP BOLG לש  
    DELitpO matlE, 66PI, 80KI, י"ע קוושמה  
םגד ,W05, ml000,5 וא "דריל-ץינייטש"      

                1,480.00 56PI ,"שעג" לש "דל רודכ" 14110Z5 'חי   
הרואת יפוג 10.80 כ"הס          

      
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל  ת ו ע ו ר ז  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 001 )דומעהמ ףוגה קחרמ( ךרואב עורז     08.02.0010
דומעל תמאתומ רטוקב ןוולוגמ לזרבמ היושע      
ףוגלו דומעל תרבוחמו רחבנה הרואתה ףוגלו      
םינוולוגמ םיקוזיח ,העיבצ ללוכ הרואתה      
ףקיהב םינוולוגמו םיעוקש ןלא יגרוב ,דומעל      

                  100.00 תמייקה עורזה קוריפ ללוכו דומעה 'חי   
      
      
      

20.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מ.א. מטה אשר   .../003 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



םיטקייורפ חוקיפו לוהינ סקיפ םעוניבא 
avinoamfiks@gmail.com

 
01/03/2022
דף מס':     003 תובוחר תרואת גורדש

2 המיעפ - תובוחר תרואת גורדש 80 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
מ"ס 051 )דומעהמ ףוגה קחרמ( ךרואב עורז     08.02.0020
דומעל תמאתומ רטוקב ןוולוגמ לזרבמ היושע      
ףוגלו דומעל תרבוחמו רחבנה הרואתה ףוגלו      
םינוולוגמ םיקוזיח ,העיבצ ללוכ הרואתה      
ףקיהב םינוולוגמו םיעוקש ןלא יגרוב ,דומעל      

                  100.00 תמייקה עורזה קוריפ ללוכו דומעה 'חי   
      
מ"ס 002 )דומעהמ ףוגה קחרמ( ךרואב עורז     08.02.0030
דומעל תמאתומ רטוקב ןוולוגמ לזרבמ היושע      
ףוגלו דומעל תרבוחמו רחבנה הרואתה ףוגלו      
םינוולוגמ םיקוזיח ,העיבצ ללוכ הרואתה      
ףקיהב םינוולוגמו םיעוקש ןלא יגרוב ,דומעל      

                   60.00 תמייקה עורזה קוריפ ללוכו דומעה 'חי   
ץוח תרואתל תועורז 20.80 כ"הס          

      
ה נ ק ת ה ו  ם י ר ז י ב א  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
ףוג לש )הקפסא ללוכ אל( רוביחו הנקתה     08.03.0010
תרבח לש דומע לע שדח תובוחר תרואת      
,םייק הרואת ףוג קוריפ ללוכ ,למשחה      
עורזל שדחה ףוגה ןיב םישרדנה םימאתמ      

                  500.00 .י"חח לומ םואת ןכו תמייקה 'חי   
      
ףוג לש )הקפסא ללוכ אל( רוביחו הנקתה     08.03.0020
,הצעומה לש דומע לע שדח תובוחר תרואת      
הרואת ףוג קוריפ ללוכ ,אוהש הבוג לכב      
שדחה ףוגה ןיב םישרדנה םימאתמ ,םייק      

                5,215.00 םימייקה עורזל 'חי   
      
תודימב PI-56 ,הרואת ףוגל םירזבא זגרא     08.03.0050
רטסאילופמ יושע ,מ"ס 03*22*61 ץוח      
תואיציו תוסינכ ,ץוח תנקתהל IC וא ןיירושמ      
,םימוטאו הטמ יפלכ ויהי זגראהמ םילבכ לש      
,הנקתהל םישורדה םיקוזיחו םירזבא לכ ללוכ      
,יטסלפ יוסיכ ,CA01, Ak01 יבטוק וד ז"אמ      
ספאלו תוזפל תופעתסה יקדהמו הקראה ספ      
ר"ממ4X3 YX2N 3X5.1 לבכ תוברל      
.םייקה זגראה קוריפו הרואתה ףוגל ז"אמהמ      

                1,100.00 'פמוק י"חח וא/ו הצעומה לש דומע לע זגראה  
      
בושיל הרואתה ןקתימ לש תירטמוטופ הקידב     08.03.0060
תקפנהו חקפמה י"ע רשואמה קדוב י"ע דחא      

                   20.00 'פמוק רואמל י"תב הרואתה ןקתמ תדימע לע ח"וד  
      
      
      
      

30.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מ.א. מטה אשר   .../004 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



םיטקייורפ חוקיפו לוהינ סקיפ םעוניבא 
avinoamfiks@gmail.com

 
01/03/2022
דף מס':     004 תובוחר תרואת גורדש

2 המיעפ - תובוחר תרואת גורדש 80 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ידי לע דחא בושי לש למשחה ןקתמה תקידב     08.03.0070
קדובה רושיא תלבקו 3 גוס למשח קדוב      
תריסמ תוברל ,ילמשחה ןקתמה תוניקתל      
םע ןקתמה לש הקידבו םושיר תדועת      
ןקתמה רוביחל רושיאו הקידבה תואצות      

                   20.00 'פמוק חתמל  
הנקתהו םירזיבא 30.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

2 המיעפ - תובוחר תרואת גורדש 80 כ"הס          
קובץ: מ.א. מטה אשר   .../005 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



םיטקייורפ חוקיפו לוהינ סקיפ םעוניבא 
avinoamfiks@gmail.com

 

01/03/2022 )זוכיר( זרכמ
דף מס':     005 תובוחר תרואת גורדש

  
כ"הס  

2 המיעפ - תובוחר תרואת גורדש 80 קרפ   
  
הרואת יפוג 10.80 קרפ תת    
  
ץוח תרואתל תועורז 20.80 קרפ תת    
  
הנקתהו םירזיבא 30.80 קרפ תת    
  
2 המיעפ - תובוחר תרואת גורדש 80 כ"הס   

 
  
כ"הס  

 יללכ כ"הס   
מ"עמ %71    
מ"עמ ללוכ כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: מ.א. מטה אשר 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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 4נספח 

 נוסח ערבות מכרז

 לכבוד
 החברה הכלכלית מטה אשר

 25206דואר נע גליל מערבי, 

 ערבות מס'  ____/ ____________________הנדון: 

מאתיים אלף ובמילים: )₪  200,000הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום בגבול הסכום של 
"( המגיע או העשוי להגיע לכם מאת ________________ סכום הערבות( )להלן: "שקלים חדשים

כל וזאת להבטחת  תאורת רחוב -התייעלות אנרגטית  03/2022מכרז מס' "( בקשר עם המציע)להלן: "
 בויות המציע כלפיכם. התחיי

, כל סכום עד לגבול סכום הערבות האמורה לעיל, ימים מקבלת דרישתכם בכתב 7תוך אנו נשלם לכם, 
מבלי שיהיה עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהו, או לדרוש תחילה את סילוק סכום 

 על סכום הערבות.הערבות מהמציע, ובלבד שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו לא יעלה 

ועד בכלל, וכל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב לידינו   10/7/22ערבות זו תישאר בתקופה עד ליום 

בדואר רשום או במסירה ידנית עד לתאריך האמור. דרישה שתישלח בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה 
 שהגיעה לידנו. דרישה שתגיע לאחר התאריך האמור לא תיענה.

 אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה.ערבות זו 

 פרטי הבנק
 

      

 קוד הבנק שם ומס' סניף עיר מס' בית רחוב

 

_________________       ____________________         ____________________ 

 חתימה וחותמת     שם                          תאריך             
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 5נספח 

 ביצוענוסח ערבות 

 לכבוד
 החברה הכלכלית מטה אשר

 25206דואר נע גליל מערבי, 

 ערבות מס'  ____/ ____________________הנדון: 

)במילים:  ₪  _____________ הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של .1
 "( כשהוא צמוד למדד המחיריםהערבות סכוםשקלים חדשים( )להלן: "  __________________

לצרכן כמפורט להלן, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת: ____________________ )להלן: 
 .תאורת רחוב -התייעלות אנרגטית הסכם  "( בקשר עםהחייב"

 " משמעו:מדדהמונח " –לצרכי ערבות זו  .2

המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, כולל אותו  מדד תשומות הבניה
יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בין אם  מדד אף אם

 נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו. אותםיהיה בנוי על 

"( כי החדש המדדאם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו )להלן: " .3
נת  _______ שפורסם ב_______, היינו המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש ____ ש

"( אזי יחושב סכום הערבות שהוא מוגדל  בשיעור זהה היסודי המדד________ נקודות )להלן: "
 "(.המוגדל הערבות סכוםלשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי )להלן: "

לא יחול כל שינוי , אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך הימנו, ספקלמניעת  .4
 בסכום הערבות.

אנו נשלם לכם מפעם לפעם, מיד עם קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום בגבול סכום  .5
הערבות המוגדל, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה תשלום מהחייב, 

סכום הערבות  ובלבד שהסכום הכולל שיהיה עלינו לשלמו על פי כל דרישתכם גם יחד לא יעלה על
 המוגדל.

ועד בכלל וכל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב  ________ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .6
למשרדי הסניף החתום מטה לא יאוחר מאשר בתאריך הנ"ל, בשעות שבהן הסניף הח"מ פתוח 

 לקבלת קהל. דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל, לא תיענה. 

 ת שניים או יותר, כי אז, כל תשלום על פיה ייעשה לכולם יחד.הוצאה ערבות זו לטוב .7

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה. .8

 פרטי הבנק
 

      

 קוד הבנק שם ומס' סניף עיר מס' בית רחוב

________________       ____________________         ____________________ 

 חתימה וחותמת     שם                          תאריך             
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 6נספח 

 התחייבות להימנע מניגוד עניינים ולשמירה על סודיות

 מצהיר/ה ומתחייב/ת _____________________ז. .ת _______________________ ח"מ ה אני
 :כדלקמן ,(""המציע)בשם _______________________  חוזר באופן בלתי

 השתתפות במכרזאי תיאום 

 ומנהליו. המציעבשם  להתחייבאני מוסמך  .1

 למכרז. המציעלהצעה המוגשת מטעם  במציעאני נושא המשרה אשר אחראי  .2

 פוטנציאלי אחר. מציעאחר או עם  מציעההצעה מוגשת ללא התייעצות, הסדר או קשר עם  .3

בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את  הלמכרז לא הוצג מציעהצעת ה .4

 הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.

 לא  הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז. .5

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. .6

שית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או למכרז מוגשת בתום לב ולא נע מציעהצעת ה .7
 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.

 אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל. .8

 הצהרה על העדר חשש לניגוד עניינים

וע השירותים בהתאם בין ביצ ניגוד ענייניםחשש לאינו נמצא במצב של  מציעאני מצהיר כי נכון ליום זה, ה .1

 למכרז זה לבין ענייניו האחרים ו/או תפקידים אחרים אותם הוא ממלא.  

אני מצהיר כי אין למציע ו/או לנושאי המשרה בו, לרבות לבני משפחתם מדרגה ראשונה, כל עניין כלכלי  .2
, הל לספק מציעוהשירותים שעל הו/או המועצה  ל"חכהניגוד עניינים עם חשש לאו אחר העלול לעמוד ב

 היה ויבחר כזוכה במכרז, במסגרת תנאי המכרז הנ"ל.

אני מצהיר ומתחייב כי אם הצעתי תוכרז כהצעה הזוכה, אני אמנע מכל פעולה במסגרת מתן שירותים  .3

שיש עמה חשש לניגוד עניינים או שיש חשש כי היא תגרום לי להימצא במצב של ניגוד עניינים בכל הקשור 
 . תותיי בהתאם לחוזה ההתקשרולביצוע מלוא התחייבוי

באופן מידי על כל סיבה שבגללה אני עלול להימצא  חכ"לבלי לגרוע מהאמור לעיל, אני מתחייב להודיע ל .4
 ניגוד עניינים כאמור לעיל. חשש לבמצב של 

אני מתחייב שלא לעשות שימוש במידע שיגיע לידיעתי במהלך תקופת ההתקשרות ולאחריה אלא ואך ורק  .5

וכן אני מתחייב לא להעביר לכל גורם אחר את המידע האמור וכן  חכ"ללוי התחייבויותיי כלפי הלצורך מי
 לא לעשות בו כל שימוש אחר.

 

_________________       ____________________         ____________________ 

 חתימה וחותמת     שם                          תאריך             
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 בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימוםתצהיר בדבר היעדר הרשעות 

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

"(. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר המציע")הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ 
 זה בשם המציע. 

 :בתצהירי זה .1

גם בעל השליטה בו  -מי שנשלט על ידי המציע, בעל השליטה בו, ואם המציע הוא חבר בני אדם  -" בעל זיקה"
 או חבר בני אדם שבשליטת בעל השליטה בו.

 . 1968 -כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח - "שליטה"

או  1991-עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א – "עבירה"
לחוק להגברת האכיפה  2, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 1987-לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז

 , גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.2011-של דיני העבודה, התשע"ב

 :במשבצת המתאימה( X)סמן הנני מצהיר/ה בזאת כי המציע ובעל זיקה אליו  .2

 (.מועד להגשהביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז )להלן: " לא הורשעו" 

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד  וחלפה שנה אחתבפסק דין ביותר משתי עבירות  הורשעו
 ההגשה. 

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד  ולא חלפה שנה אחתבפסק דין ביותר משתי עבירות  הורשעו
 למועד ההגשה. 

 :במשבצת המתאימה( X)סמן  בזאת כי ה/הנני מצהיר .3

  על המציע. לא חלות 1998-"חלחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ 9הוראות סעיף 

  מקיים אותןלחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות חלות על המציע והוא  9הוראות סעיף  . 

  מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה ועובדים לפחות  100המציע מעסיק
זכויות לאנשים  לחוק שוויון 9סעיף  לפי חובותיו יישום בחינת והרווחה והשירותים החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך עם מוגבלות, ובמקרה

  המציע פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים ואם קיבל הנחיות
 .פעל ליישומןליישום חובותיו 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

_________________       ____________________         ____________________ 

 חתימה וחותמת         שם                          תאריך             

 עו"ד / רו"ח אימות

אני הח"מ ___________________, עו"ד/רו"ח, מאשר/ת בזאת כי ביום _________________ הופיעה בפני 
ה את /, אישרכדין גב' ____________________, ת.ז _______________________, ולאחר שהזהרתיה מר/

 ה עליו בפני. /בתצהיר זה וחתמ ההצהרותנכונות 

____________________ 
  חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח                        
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 קרבה לעובד במועצה או לחבר מועצהתצהיר בדבר היעדר 

 ( מביאה לידיעת המציעים במכרז את הסעיפים הבאים:"המזמינה")להלן:  החברה הכלכלית מטה אשר

 קובע: 1958-ב )א( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח89סעיף  .א

חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים "
בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה; 

 ".בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות - "קרוב"לענין זה, 

 קובע: 1958-המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"חלצו המועצות  59סעיף  .ב

זוגו, סוכנו או שותפו, כל -לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, לא בעצמו ולא על ידי בן"
 "....שנעשה עם המועצה, למענה או בשמהחלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק 

ן אם יש או אין להם קרבה, לפי ההגדרות לעיל, בהתאם לכך כל מציע במכרז מתבקש להודיע בתצהיר שלהל
 לעובד במועצה או לחבר מועצה, והצהרותיו בעניין זה הינן חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 

( לפיו המועצה ברוב של שני 3)ב()89אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין, לרבות הוראות סעיף 
 ת ההתקשרות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות. ובאישור שר, רשאית להתיר אשלישים מחבריה 

 תצהיר

, מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________
 מצהיר/ה בזה כדלקמן: "(.המציע___________________ )"

אינו חבר מועצה במועצה האזורית מטה אשר, קרובו, סוכנו, שותפו או תאגיד שיש לאחד  המציע .1
מנהל או עובד אחראי  האמוריםחלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו ואין אחד  מהאמורים

 במציע.

 .של עובד במועצה ה אשר, בן זוגו, סוכנו או שותפוהמציע אינו עובד במועצה האזורית מט  .2

 והוא לא נתןקשר או זיקה לפעילות פוליטית של אחד מחברי המועצה ו/או ראש המועצה למציע אין   .3
 רותים בשנתיים האחרונות. ילגורמים אלו ש

קרבה כאמור  ואם יש להצעת המציע ידוע לי כי ועדת המכרזים של המזמינה תהיה רשאית לפסול את  .4
 הצהרה שאינה נכונה.  נמסרהלעיל או אם 

 ר בזאת כי הפרטים שמסרתי הינם נכונים ומלאים והאמור בתצהירי זה הוא אמת. אני מצהי .5

_______________________    ________________________ 
 חתימת המצהיר      שם המצהיר

 עו"ד / רו"ח אימות

אני הח"מ ___________________, עו"ד/רו"ח, מאשר/ת בזאת כי ביום _________________ 
 וזהר/הבפני מר/גב' ____________________, ת.ז _______________________, ולאחר שההופיעה 

 כדין , אישר/ה את נכונות ההצהרות בתצהיר זה וחתמ/ה עליו בפני.
____________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח                         
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 עסק בשליטת אישה

, 1958-השנייה בצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח ( לתוספת1)ה22בהתאם לתקנה 
אם הועדה תמצא כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת 
אישה, תמליץ הועדה על ההצעה האמורה ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר כהגדרתם 

 להלן.

 

חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי אישור של רואה  "אישור"
 לא התקיים אף אחד מאלה:

הוא אינו קרוב של  –(   אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה 1)
 המחזיקה בשליטה;

אין הם קרובים של  –(   אם שליש מהדירקטורים אינם נשים 2)
 המחזיקה בשליטה;

 1981-התשמ"א כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(, "אמצעי שליטה"

נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות,   "מחזיקה בשליטה"
מכל סוג של אמצעי השליטה  50%-במישרין או בעקיפין, בלמעלה מ

 בעסק

מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי,  "נושא משרה"
 רו שונהוכל ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוא

חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא  "עסק"
 הוצאו לציבור על פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל

עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד עם  "עסק בשליטת אישה"
 נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות

 ( של ההגדרה אישור2)-( ו1פסקאות )

 בן זוג, אח, הורה, צאצא, ובן זוג של אח, הורה או צאצא "קרוב"

 תצהיר של מחזיקה בשליטה שהעסק הוא בשליטת אישה "תצהיר"
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 אישור רו"ח 

, ח.פ. ___________________, (""המציע)אני רו"ח המבקר של _______________________ 
וכי לא   1992 –, התשנ"ב המציע הינו עסק בשליטת אישה כהגדרתו בחוק חובת המכרזיםמאשר כי 

 מתקיימים בו אף אחד מאלה:

 הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה; –(   אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה 1)

  אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה; –(   אם שליש מהדירקטורים אינם נשים 2)

____________________ 

 חתימה וחותמת רו"ח                            

 

 מחזיקת שליטה תצהיר

_______ מצהירה בזאת כי העסק ___ת.ז ________ ,אני גב' ____________________

, ח.פ. ___________________ נמצא בשליטתי בהתאם (""המציע)____________________ 
( לתוספת השנייה בצו 1)ה22ובהתאם לתקנה  1992 –המכרזים, התשנ"ב ב לחוק חובת 2להגדרות סעיף 

 המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(.

 אני מצהירה כי זהו שמי, זוהי חתימתי וכי האמור בתצהירי זה נכון.

           ____________________   ____________________ 

 חתימה                                               תאריך                                      

 

 עו"ד / רו"ח אימות

אני הח"מ ___________________, עו"ד/רו"ח, מאשר/ת בזאת כי ביום _________________ 

הופיעה בפני גב' ____________________, ת.ז _______________________, ולאחר שהזהרתיה כי 
עליה להצהיר את האמת וכי תהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא תעשה כן, אישרה את נכונות 

 תיה בתצהיר זה וחתמה עליו בפני. הצהרו

____________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח                         
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 הסכם

 שנה_______.חודש ______ ל, ביום _______ מטה אשרשנחתם ב

  החברה הכלכלית מטה אשר   בין:

 25206, מערבי גליל נע דואר
  04-9879700: פקס, 04-9879605: טל

 irit@mta.org.ilדוא"ל : 

 "(ן"המזמי)להלן: 

 מצד אחד                                                                            
 

 __________________________לבין:                  

 _____________________ ת.ז/ח.פ                           

 _________________________________כתובת:  

 טל:_________________, פקס:______________ 

 דוא"ל: ________________________________ 

 ("הספק")להלן:  

 מצד שני               

 

להחלפת תאורת , תאורת רחוב -התייעלות אנרגטית  03/2022מכרז מס'  םפרס ןוהמזמי הואיל
 "(;השירותיםו" "המועצה", "המכרז")להלן בהתאמה:  מטה רחוב במועצה האזורית

 השתתף במכרז והצעתו זכתה בהתאם להמלצת ועדת המכרזים; הספקו והואיל

מתן מוכן לקבל על עצמו את  ספקוהספק ל מתן השירותיםלמסור את  ןמוכן והמזמי והואיל

 ;כמפורט בתנאי המכרז ובהסכם זה על נספחיוהכל  - השירותים

והצדדים מסכימים כי התקשרות זו תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עובד מעביד בין  הואילו
ו/או מי מהפועלים מטעמו, וזאת בהתחשב בתנאי ההתקשרות שאינם  ספקלבין ה ןהמזמי

 הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד ומעביד; 

בהתאם להוראות הסכם  והצדדים מעוניינים לקבוע ולהסדיר את תנאי ההתקשרות ביניהם והואיל

 זה; 

 אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 כללי –פרק א' 

 אספקה והרכבה של גופי תאורת רחובתנאי החוזה ל

 :ומסמכי החוזה הגדרות .1

 .החברה הכלכלית מטה אשר – ״המזמין״

מי שנקבע כמנהל מטעם המזמין, לרבות כל אדם המורשה בכתב על ידו  - או "המפקח" ״המנהל״
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 .לצורך החוזה או כל חל ממנו

קבלן , שלוחיו, יורשיו ומורשיו המוסמכים, לרבות כל ספק, לרבות נציגיו של הספקה - ״ספק״ה
 הפועל בשמו ו/או מטעמו בביצוע העבודות או כל חלק מהן. משנה

כאחראי מטעמו על  ספקמי שנתמנה בכתב מזמן לזמן על ידי ה - "ספק"מנהל הפרויקט של ה
ביצוע המבנה או כל חלק ממנו ובלבד שמינוי זה אושר מראש ובכתב על ידי המנהל או מי שהוסמך 

ייקרא כאילו נכתב בו "מנהל הפרויקט  ספקכוחו המוסמך של ה-מטעמו; ובכל מקום בו נזכר בא
 כוונה אחרת. " אלא אם מהקשר הדברים עולהספקשל ה

 בהתאם לחוזה. תקנת גופי תאורה שיסופקו ע"י הספקה – ״העבודות״

ביצוע העבודות, לרבות השלמתן ובדקתן, וביצועו של כל מבנה ארעי או עבודה  - ״ביצוע העבודות״
 ארעית בהתאם להוראות החוזה.

ביצוען של כל מבנה או כל עבודה שיידרשו באורח ארעי לביצוען או בקשר ל - ״מבנה ארעי״
 העבודות.

למקום ביצוע העבודות, למטרת ביצוע העבודות  ספקחומרים שסופקו על ידי ה - ״חומרים״
וכן ציוד ומתקנים  –בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים  –והשלמתן, לרבות אבזרים, מוצרים 

 העתידים להיות חלק מן העבודות.

, לרבות כל מקרקעין אחרים ודותמקום ביצוע העב –"אתר העבודות" או  ״מקום העבודות״
 לצורך החוזה. ספקשיעמדו לרשותו של ה

טכני ומדריך ליישום תאורה מבוססת טכנולוגיית לד המפרט  -"המפרט" או  ״המפרט הכללי״
 .2017בכבישים, רחובות וגנים ציבוריים שפרסם משרד הבינוי והשיכון בחודש יולי 

 להתחיל בביצוע העבודות. ספקהמורה ל ספקהוראה בכתב ל - ״צו התחלת עבודה״

כתמורה לביצוע החוזה, לרבות  ספקהסכום הנקוב בהצעתו של ה - "התמורה"או  ״שכר החוזה״
כל תוספת שתיווסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה, ולהוציא כל סכום שיופחת מהסכום 

 הנקוב בהתאם להוראות החוזה.

החוזה. לצורך פרשנות רואים את החוזה כחיקוק , יחול על 1981-חוק הפרשנות, התשמ״א
 כמשמעותו בחוק האמור.

 במסמך זה לשון יחיד כוללת ברבים ולהיפך לשון זכר כוללת נקבה ולהיפך.

 חודש לוח גרגוריאני כולל שבתות, מועדים וחגים. –פירושו  "חודש קלנדרי"או  "חודש"

 )נכון לכל מסמכי החוזה כולל במפרטים(. יחידה לפי הצעת הספקמחיר  –"מחיר יחידה" 

 מסמכי החוזה

המסמכים המפורטים להלן, לרבות אלו המתקנים ו/או המשנים אותם ו/או הנזכרים בהם ו/או  
הנוספים להם והמצוינים במפורש ככאלו, בין אם צורפו לחוזה זה בעת חתימתו ובין אם לא, 

  :וף החוזה והם ייקראו ויפורשו ככלמהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה כאילו נכללו בג

  מסלול סיוע להשקעות  – 4.41הוראת מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה  –קול קורא
 )לא מצורף(. בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית

 הזמנה להציע הצעות. 
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 תנאי המכרז. 

  פרופיל המציע במכרז. – 1נספח 
  סף.תצהיר עמידה בתנאי  – 2נספח 
  פירוט ניסיון המציע. – 2.1נספח 
  למחזור כספיאישור רו"ח  – 2.2נספח. 
  הצעת המשתתף במכרז. – 3נספח 
  כתב כמויות. – 3.1נספח 
  ערבות מכרז. – 4נספח 
  ערבות ביצוע. – 5נספח 
  התחייבות להימנע מניגוד עניינים ולשמירה על סודיות. – 6נספח 
  בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום.תצהיר בדבר היעדר הרשעות  – 7נספח 
  תצהיר בדבר היעדר קרבה לעובד מועצה או לחבר מועצה.  – 8נספח 
  עסק בשליטת אישה. – 9נספח 

  הסכם התקנה – 10נספח. 
  מיוחדטכני מפרט  – 10.1נספח. 
  העדר תביעות.  – 10.2נספח 
 הוראות פקודת הבטיחות.  – 10.3 נספח 
 איכות.בקרת  – 10.4 נספח 
  הוראות ודרישות הביטוח. – 11נספח 
  אישור קיום ביטוחים.  – 11.1נספח 
 מפרט טכני ומדריך ליישום תאורה מבוססת טכנולוגיית לד בכבישים,    – 12 נספח

 )לא מצורף(. 2016רחובות וגנים ציבוריים שפרסם משרד הבינוי והשיכון בחודש יולי 

  שקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה מסלול סיוע בה –כתב אישור  - 13נספח
 . 31.12.2022+ הארכת האישור עד יום 

 

כל אחד מהמסמכים הנ"ל ייקרא להלן בשמו ו/או עפ"י מספר המסמך הכתוב לצדו ו/או באופן 
 כולל כ"מסמכי תנאי העבודות".

מצהיר כי הוא קרא ומכיר את כל מסמכי תנאי העבודות הנ"ל המהווים חלק בלתי נפרד  ספקה 
מחוזה זה, כי הוא מסכים לכל תנאיהם וכי חתם על החוזה לאחר שבדק והגיע למסקנה כי יוכל 

 לקיים באופן מלא ומושלם את כל הוראותיהם ותנאיהם. 
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 ניהול יומן -תפקידיו וסמכויותיו של המפקח  .2

רשאי לבדוק את העבודות ולהשגיח על ביצועו וכן לבדוק את טיב החומרים המפקח  .2.1
בביצוע העבודות. כן רשאי הוא  ספקשמשתמשים בהם וטיב העבודה שנעשית על ידי ה

לבדוק את אופן ביצוע הוראות החוזה, לרבות הוראות המנהל והוראותיו הוא, על ידי 
 .ספקה

או למפקח על ביצוע העבודות אלא אמצעי אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל ו/ .2.2
יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו. הפיקוח האמור לא ישחרר את  ספקלהבטיח, כי ה

 מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי הוראות חוזה זה. ספקה

( בו יירשמו מידי יום "היומן"באתר העבודות, ינוהל יומן עבודה בשלושה עותקים )להלן:  .2.3
כוחו המוסמך, אלא אם קבע המפקח, כי הרישומים -או בא ספקעל ידי ה הפרטים הבאים

 כאמור ייעשו על ידו:

 מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים בביצוע העבודות; .2.3.1

 הציוד המכני המועסק בביצוע העבודות; .2.3.2

 תנאי מזג האוויר השוררים באתר העבודות; .2.3.3

 העבודות שבוצעו במשך היום; .2.3.4

ו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע יש ב ספקכל דבר אשר לדעת ה .2.3.5
 העבודות.

לעיל, רשאי המפקח לרשום ביומן הוראות שניתנו  2.3בנוסף לפרטים כאמור בסעיף קטן   .2.4
, הסתייגויות והערות בדבר מהלך ביצוע העבודות, וכן כל דבר אחר שלדעת המפקח ספקל

 ספקון תאריך הרישום. היש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות, בצי

כוחו המוסמך רשאי לרשום ביומן את הערותיו בקשר לביצוע העבודות, בציון -או בא
תאריך רישומן, אולם רישומים אלה יחייבו את המזמין רק בתנאי שהמנהל או המפקח לא 

יום מיום מסירת העתק מרישומים אלה  14תוך  ספקהסתייגו מהם בהודעה בכתב ל
 שאין ברישומים אלה דרישה לתשלום כלשהו. למפקח, ורק בתנאי

כוחו המוסמך, -או בא ספקכל דף של יומן העבודה ייחתם, בתום הרישום בו, על ידי ה .2.5
 ולאחר מכן על ידי המפקח.

כוחו המוסמך אשר רשאי -או לבא ספקהעתק חתום מרישומי המפקח ביומן יימסר ל .2.6
ימים ממסירת ההעתק כאמור, על ידי מסירת הודעה  7להסתייג מכל פרט הרשום בו, תוך 

כוחו -או בא ספקיירשם ביומן. לא הודיע ה ספקבכתב למפקח. דבר הסתייגותו של ה
המוסמך על הסתייגות כאמור, רואים כאילו אישרו הצדדים את נכונות הפרטים הרשומים 

 מן.ביו

כוחו המוסמך הסתייג מהם, ובכפוף לסיפא -או בא ספקהרישומים ביומן, פרט לאלה שה .2.7
 לעיל, ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם. 2.4של סעיף קטן 

פי החוזה מבוצעות במפעלים, ינוהל במפעלים יומן עבודה נפרד בו -אם חלק מהעובדות על .2.8
די פעם את מצב התקדמות העבודה, בציון תאריך כוחו המוסמך מי-או בא ספקירשום ה

הרישום. שאר הרישומים ביומן לגבי העבודה המבוצעת במפעלים יהיו, בשינויים 
חלות גם על  2.7-ו 2.6, 2.5, והוראות סעיפים קטנים 2.4המחויבים, כמפורט בסעיף קטן 

 היומן כאמור בסעיף קטן זה.
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 הסבת חוזה .3

רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר או  ספקאין ה  .3.1
 למסור לאחר כל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמת המזמין בכתב.

שלא יהיה כל  ספק( מתחייב בזאת ה"חברת הספק"הנו חברה )להלן:  ספקבכל מקרה בו ה .3.2
ין את ביצוע להנחת דעת המזמ ספקכל עוד לא השלים ה ספקשינוי בשליטה בחברת ה

 המבנה.

המזמין רשאי להמחות ו/או להסב את זכויותיו והתחייבויותיו לפי חוזה זה, כולן או  .3.3
  .ספקמקצתן, ללא צורך בהסכמת ה

 ספקהומחו זכויות והתחייבויות במלואן או בחלקן כאמור, יהיה הממחה רשאי להורות ל
ומסמך אחר שהוצאו לגרום לכך שהערבות הבנקאית שנמסרה כאמור בחוזה וכל בטוחה 

לטובת הממחה על ידי צד שלישי כלשהו על פי החוזה, יוסבו לטובת הגורם שאליו הומחו 

יום  14יגרום להסבת הערבות וכל יתר הבטוחות והמסמכים כאמור בתוך  ספקהזכויות. ה
מקבלת דרישה בכתב מהממחה. מובהר, כי התחייבות זו מובטחת אף היא על ידי הערבות 

 ר הבטוחות.הבנקאית וית

, אלא בהסכמת ןאו מקצת ן, כולעבודותשל ה ןיצוערשאי למסור לאחר את ב ספקאין ה .3.4
המזמין בכתב. ואולם העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם 

או חלק  עבודותשל ה ןמשתלם לפי שיעור העבודה, אין בה כשלעצמה, משום מסירת ביצוע
של חלק כלשהו  ןין בכתב על רצונו למסור את ביצועלמזמ ספק, לאחר. הודיע ההןמ
המשנה, אלא  ספקאת העבודה ל ספקשיצוין בהודעה, לא ימסור ה קבלן משנהל העבודותמ

 לאחר קבלת אישורו של המזמין בכתב.

מתחייב  ספקשאושר על ידו, וה קבלן משנהעל סילוקו של כל  ספקהמזמין רשאי להורות ל
קבלן אחר שיאושר על ידי המנהל בכתב. סילוקו של  קבלן משנהבהמשנה  ספקלהחליף את 

להארכת זמן, לתוספת תשלום וכיו"ב. החלטת  ספקלא תהווה עילה לכל דרישה של ה משנה
 המזמין בנושא זה תהיה סופית.

א, בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין לנתן המזמין את הסכמתו, בין במפורש ובין  .3.5
הספק מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה, והספק יישא ההסכמה האמורה פוטרת את 

 כוחם ועובדיהם.-באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של מבצעי העבודות, באי

 היקף החוזה .4

הוראות החוזה חלות על ביצוע העבודות, לרבות המצאת כח האדם, החומרים, הכלים, הציוד, 
 לשם כך. המכונות וכל מרכיב אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ

 סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים .5

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכים השונים  .5.1
המהווים את החוזה, ובהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד או בכל 

 שלהלן:נקבע ברשימה  -לעניין הביצוע  -מסמך אחר ממסמכי החוזה, סדר העדיפות 

 הוראות המפקח הרשומות ביומן העבודה; .5.1.1

 תכניות; .5.1.2

 כתב כמויות; .5.1.3
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 המפרט הכללי; .5.1.4

 חוזה זה; .5.1.5

 תקנים ישראליים. .5.1.6

 תקנים זרים. .5.1.7

 כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא אחריו.

בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה וכיו"ב בין מסמך מן  .5.1.8
לפנות אל המפקח  ספקהנזכרים לעיל לבין התקנים הישראלים, חייב ההמסמכים 

 והמפקח ייתן הוראות בדבר סדר העדיפות שיש לנהוג.

בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו משמעות, אפשרות  .5.1.9

לפירוש שונה וכיוצא באלה, בעניינים הנדסיים ותכנוניים, בין הנספחים לבין 
ינהג על פי  ספקנהל, לפי שיקול דעתו, בשאלת העדיפות והעצמם, יכריע המ

 לכל דבר ועניין.  ספקהוראותיו והוראות המנהל תחייב את ה

התיאורים של פרטי העבודות כפי שהם מובאים במפרט ובכל יתר מסמכי החוזה, משלימים  .5.2
 את התיאורים התמציתיים אשר בכתב הכמויות, כל עוד אין סתירה ביניהם.

של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין סעיף בכתב הכמויות לבין פרטי בכל מקרה 
העבודות במפרט ובכל יתר מסמכי החוזה, יראו את מחיר היחידה שבכתב הכמויות 
כמתייחס לעבודה, על כל פרטיה ואופן ביצועה, כפי שמצוין בכתב הכמויות, ובכפוף לאמור 

 באופני המדידה ובתכולת המחירים.

עה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד או בכל מסמך אחר ממסמכי בהעדר קבי
 נקבע ברשימה שלהלן: -לעניין התשלום  -החוזה, סדר העדיפות 

 כתב כמויות; 

 מפרט מיוחד; 

 תכניות; 

 מפרט כללי; 

 חוזה זה; 

 תקנים ישראליים; 

 תקנים זרים. 

בסעיף מסעיפי כתב קביעת דרישה מסוימת ביחס לפרט הכלול בתיאורים התמציתיים 
הכמויות, אין בו כדי לגרוע מאותה דרישה לגבי אותו פרט בשאר הסעיפים בהם קביעה 
זו חסרה, בתנאי שהדרישה כאמור נקבעה באחד ממסמכי החוזה או נובעת או משתמעת 

 ממנו.
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בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה וכיו"ב בין מסמך מן  .5.2.1

לפנות אל המפקח  ספקלבין התקנים ישראלים, חייב ההמסמכים הנזכרים לעיל 
 והמפקח ייתן הוראות בדבר סדר העדיפות שיש לנהוג.

בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו משמעות, אפשרות  .5.2.2
לפירוש שונה וכיוצא באלה בעניינים הנדסיים ותכנוניים, בין  הנספחים לבין 

ינהג על פי  ספקדעתו, בשאלת העדיפות וה עצמם, יכריע המנהל, לפי שיקול
 לכל דבר ועניין.  ספקהוראותיו והוראות המנהל תחייב את ה

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין האמור בפרקים השונים של  .5.3
עדיף האמור  -הן לעניין הביצוע והן לעניין התשלום  -המיפרט הכללי, לגבי אותה עבודה 

 ללי הדן באותה עבודה מסוימת.בפרק המיפרט הכ

הוראות העדיפות בין מסמכים לעניין הביצוע ולעניין התשלום כאמור לעיל, אינן חלות על  .5.4

 .ספקעבודות לפי מחיר פאושלי כמוגדר במיפרט הכללי ועל עבודות שתכנונן נעשה על ידי ה

לבין  סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין הוראה אחת מהוראות החוזה ספקגילה ה .5.5
מסופק בפירושם הנכון של הוראה, מסמך או כל חלק מהם  ספקהוראה אחרת או שהיה ה

 ספקיפנה ה –מפרש כהלכה את החוזה  ספקשלדעתו אין ה ספקאו שהמפקח מסר הודעה ל
בכתב למנהל והמנהל יתן הוראות בכתב, לרבות תכניות לפי הצורך, בדבר הפירוש שיש 

את ביצועה של אותה עבודה שבגינה  ספקשל המנהל, יעכב הלנהוג לפיו. עד קבלת הוראותיו 
 צריך היה לפנות למנהל כאמור לעיל.

שהמנהל משמש כגורם מרכז מול המזמין והגורמים המקצועיים השונים  ספקידוע ל .5.6
ולפיכך רק תשובה בכתב שתינתן לאחר בדיקה שתבוצע על ידי המנהל מול הגורמים 

 הרלבנטיים תיחשב כתשובה מחייבת.

 אספקת תכניות .6

על ידי המנהל ללא תשלום. כל עותק  ספקשלושה עותקים מכל אחת מהתכניות יימסרו ל .6.1
למנהל  ספק. עם השלמת העבודות, יחזיר הספקיוכן על חשבון ה - ספקנוסף שיהיה דרוש ל

 את כל התכניות שברשותו.

במקום העבודות. המנהל,  ספקעותקים מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה, יוחזקו על ידי ה .6.2
המפקח וכל אדם שהורשה על ידם בכתב יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש בהם בכל עת 

 סבירה.

 ביצוע העבודות .7

יבצע את העבודות בהתאם לחוזה, וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיהם של המנהל  ספקה .7.1
 והמפקח.

הל אישור חח"י לפני תחילת ביצוע העבודה וכתנאי להתחלת העבודה, יציג הספק למנ .7.2
 לעבודה על עמודי חח"י.

, מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע העבודות, הוראות, ספקהמנהל והמפקח רשאים להמציא ל .7.3
, ספקלרבות תכניות לפי הצורך, לביצוע העבודות. הוראות המנהל והמפקח מחייבות את ה

 אולם אין האמור בסעיף קטן זה בכדי לגרוע מהאמור בפרק ח׳.

 צע את העבודה בשני שלבים. המזמין רשאי לב .7.4
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 ערבות לקיום החוזה ולביצוע תשלומים .8

למזמין עם חתימת החוזה  ספקהבטחת מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה ימציא הל .8.1
הערבות תהיה . 5נספח בנוסח  מההצעה 10%בסך של  ערבות בנקאית "ערבות ביצוע"

לחישוב ההצמדה יהיה החודש צמודה למדד תשומות הבנייה למגורים כשהחודש הקובע 
(. הערבות תהיה בתוקף למשך הביצוע עד להשלמת קיום כל 1)62הבסיסי כאמור בסעיף 

 .חודשים 6על פי החוזה ולתקופה נוספת של  ספקהתחייבויות ה

את  ספקהוארך משך הביצוע או עומד להסתיים תוקפה של הערבות מסיבה כלשהי יחדש ה .8.2
הערבות. מובהר, כי הערבות מבטיחה גם את התחייבות  ימים לפני סיומה של 60הערבות 

 לחדשה כאמור. ספקה

 שלא יחדש ערבות כאמור לעיל, הערבות תחולט לטובת המזמין. ספק .8.3

במועד האמור לשינוי סכום לעיל, לגובה של ערבות בנקאית או המזמין ייתן הסכמתו  .8.4

י חוק הפיקוח על ערבות מחברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פ
, כשהערבות בחוזה זה, לתקופת האחריות הקבועה 1981-עסקי הביטוח, התשמ"א

  האמורה לאחר השינוי תשמש כערבות בנקאית לתקופת האחריות.

 מסירת הודעות .9

כל הודעה של צד אחד בקשר עם חוזה זה, תישלח במכתב רשום למשרדו של הצד השני לפי הכתובת 
וזה או תימסר ביד במשרדו של הצד השני או תשוגר בפקסימיליה של הצד השני המפורטת בח

 למשרדו של הצד השני.

שעות ממועד מסירתה בדואר.  72הודעה שנשלחה בדואר רשום תיחשב כהודעה שנמסרה ביד כעבור 
הודעה שנמסרה ביד תיחשב כהודעה שנתקבלה במועד מסירתה. הודעה ששוגרה בפקסימיליה 

 במועד המצוין על גבי אישור השיגור בפקסימיליה.תיחשב כהודעה שהתקבלה 
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  הכנה לביצוע –פרק ב' 

 בדיקות מוקדמות .10

כאילו בדק באופן סביר, לפני הגשת הצעתו, את מקום ביצוע העבודות  ספקרואים את ה .10.1
וסביבותיו, את טיב הקרקע, את כמויותיהם וטיבם של העבודות והחומרים הדרושים 
לביצוע העבודות, את דרכי הגישה לאתר העבודות, וכן כאילו השיג את כל המידע האחר 

 העשוי להשפיע על הצעתו.

וסקרים שנעשו מטעמו לצורך העבודה אולם אלה לא יפטרו  דוחות ספקהמזמין ימציא ל .10.2
 .10.1מהחובה המוטלת עליו לבצע בעצמו בדיקות, כנדרש בסעיף קטן  ספקאת ה

כאילו שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות, כי שכר החוזה שהוצע על  ספקואים את הר .10.3
 ידו, הוא הוגן ומניח את דעתו.

 דרכי ביצוע ולוח זמנים .11

 :ספקנים ע"י ההצעת לוח זמ .11.1

יום מיום התחלת ביצוע העבודות שנקבע  30ימציא לאישור המפקח, תוך  ספקה .11.1.1
בצו התחלת העבודה, הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים, לרבות 

 ספקהסדרים והשיטות אשר לפיהם יש בדעתו לבצע את העבודות. כן ימציא ה
למפקח, לפי דרישתו מזמן לזמן, פרטים נוספים ועדכונים בכתב בקשר לדרכי 
הביצוע ולוח הזמנים האמורים, לרבות רשימת מתקני העבודה ומבני העזר שיש 

למפקח,  ספקלהשתמש בהם. המצאת המסמכים האמורים על ידי ה ספקבדעת ה
 ספקת את הבין שהמפקח אישר אותם במפורש ובין שלא אישר אותם, אינה פוטר

מאחריות כלשהי המוטלת עליו. במקרים מיוחדים שנקבעו בחוזה, רשאי המזמין 
-ימציא את ההצעה בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים תוך פחות מ ספקלקבוע שה

 יום מיום התחלת ביצוע העבודות; 30

להתחשב בנקודות הציון שבלוח הזמנים כפי  ספקבהצעת לוח הזמנים חייב ה .11.1.2
רשאי להציע שינויים בקשר לאמור  ספקאם פורטו. עם זאת יהיה ה שפורטו בחוזה,

לעיל ואם אלה יאושרו על ידי המפקח, ייערך לוח הזמנים בהתאם לשינויים 
על אף האמור, עיכובים בלוח הזמנים כפי שפורט במסמכי המכרז אינם  שאושרו.

 מאושרים, אלא אם המנהל אישר בכתב את העיכוב לאחר בדיקה עם הגורמים
 .הרלוונטיים

, ייקבע לוח הזמנים על ידי המפקח 11.1לוח זמנים כאמור בסעיף קטן  ספקלא המציא ה .11.2
 .ספקויחייב את ה

יעדכן את לוח הזמנים לפי דרישת המפקח, ולא יותר מאחת לחודש, או בתדירות  ספקה .11.3
את לוח הזמנים, יעודכן  ספקאחרת שנקבעה באחד ממסמכי החוזה, אם נקבעה. לא עדכן ה

 .ספקוח הזמנים על ידי המפקח ויחייב את הל

ההוצאות הכרוכות בעריכת לוח הזמנים על ידי המפקח ו/או בעדכונו על ידי המפקח,  .11.4
בכל עת או ייגבו ממנו  ספקוינוכו מכל סכום שיגיע ל ספקבנסיבות כמפורט לעיל, יחולו על ה

בע על ידי המנהל בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות. שיעור ההוצאות ייק
 וקביעתו תהיה סופית.
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 השגחה, נזיקין וביטוח -פרק ג' 

 ספקהשגחה מטעם ה .12

יהיה נוכח במקום העבודות וישגיח עליו ברציפות לצורך ביצוע  ספקמנהל הפרויקט של ה .12.1
יהיה טעון אישורו המוקדם של המנהל, והמנהל  ספקהעבודות. מינוי מנהל הפרויקט של ה

כדין  ספקיהיה רשאי לסרב לתת את אישורו או לבטלו בכל עת. דין מנהל הפרויקט של ה
 .ספקה

את מנהל הפרויקט מטעמו אשר יהיה מורשה על  ספקמיד לאחר חתימת חוזה זה ימנה ה .12.2
ות חוזה זה ויהיה ידו להחליט בכל העניינים הקשורים בביצוע העבודות וביישום הורא

כלפי המזמין והמפקח ו/או מנהל הפרויקט בכל דבר ועניין הכרוך  ספקמוסמך לייצג את ה
 בביצוע החוזה ובביצוע העבודות.

כל הוראה או הודעה שיינתנו על ידי מנהל הפרויקט  ו/או המפקח ו/או על ידי המזמין  .12.3

 עצמו. ספקייחשבו לכל דבר ועניין כאילו ניתנו ל ספקלמנהל הפרויקט של ה

יהא טעון אישור, מראש ובכתב, של מנהל הפרויקט )מטעם  ספקמינוי מנהל הפרויקט של ה .12.4
המזמין(, מנהל הפרויקט יהא רשאי לסרב למינוי מוצע וכן יהא רשאי לדרוש את החלפת 

 7נהל הפרויקט תוך ימלא אחר דרישה כזו של מ ספקבכל עת וה ספקמנהל הפרויקט של ה
 יום מקבלתה.

 רישיונות כניסה והרחקת עובדים .13

ימלא כל דרישה מטעם המנהל להרחיק ממקום ביצוע העבודות כל אדם המועסק  ספקה .13.1
על ידו במקום ביצוע העבודות, אם לדעת המנהל, התנהג אותו אדם באופן בלתי הולם או 

וע תפקידיו. אדם שהורחק לפי אינו מוכשר למלא תפקידיו או שהוא נוהג ברשלנות בביצ
להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, במקום ביצוע  ספקלא יחזור ה -דרישה כאמור 

 העבודות.

הוראה בכתב על הצורך בהגבלת הכניסה למקום ביצוע העבודות,  ספקהמנהל רשאי לתת ל .13.2
את  למפקח ויעדכן, מזמן לזמן, ספקכולו או מקצתו. משניתנה הוראה כאמור ימציא ה

רשימות העובדים שיהיה זקוק להם באתר ביצוע העבודות לביצוע העבודות וכן את 
והמפקח יסדיר את עניני  –כפי שידרוש המפקח  –תצלומיהם ופרטים אחרים אודותם 

 הכניסה למקום ביצוע העבודות לפי רישיונות כניסה, כפי שימצא לנכון.

מתחייב להחזיר  ספקשל המזמין והיהיה רכושו  13.2כל רישיון כניסה לפי סעיף קטן  .13.3
למפקח את רישיון הכניסה של כל עובד שבשמו ניתן הרישיון, מיד עם סיום עבודתו של 

 ספקאותו עובד בביצוע העבודות, וכן בכל עת שהמפקח ידרוש את החזרתו. כן מתחייב ה
ך שהשימוש ברישיונות הכניסה יהיה מוגבל אך ורק לכניסה למקום ביצוע העבודות לצור

 ביצוען.

או עובד שהמפקח דרש את החזרת  13.2אדם שלא ניתן לו רישיון כניסה לפי סעיף קטן  .13.4
 להרחקתו ממקום ביצוע העבודות. ספקאחראי ה -רישיון הכניסה שלו 

 שמירה, גידור, אמצעי בטיחות ומתקנים באתר העבודות .14

באתר ביצוע  ושאר אמצעי בטיחות  גידור או  מתחייב לספק, על חשבונו, שמירה ספקה .14.1
העבודות כנדרש על פי כל דין, נוהג או הוראה מחייבת של רשות מוסמכת בעניין זה וכן 

 לספק אמצעי בטיחות מיוחדים, אם אלה פורטו בחוזה.
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 מתחייב להתקין ולהחזיק, על חשבונו, במקום ביצוע העבודות, לפי דרישות המזמין ספקה .14.2

 כל מיתקן אחר או ציוד.

והוא יפרקם ויסלקם ממקום המבנה  ספקציוד כאמור יהיו רכושו של הכל מבנה, מיתקן או  .14.3
 עם גמר ביצוע העבודות לפי החוזה, אלא אם נקבע אחרת בחוזה.

 אחריות לתשתיות הציבוריות .15

אחראי  ספק, יהיה הותועד ליום השלמת העבוד, ןאו מקצת ן, כולביצוע העבודומיום  .15.1
 ו.העבודות ולהשגחה עליבו יבצע את לשמירת אתר 

פרט לסיכון מוסכם  –בכל מקרה של נזק לתשתיות ו/או למבנים הנובע מסיבה כלשהי 
לתקן את הנזק, על חשבונו, בהקדם האפשרי  ספקיהיה על ה – 15.4בהתאם לסעיף קטן 

ולהביא לכך שעם השלמתן יהיו התשתיות במצב תקין ומתאים בכל פרטיהם להוראות 
 החוזה.

תוך כדי ביצוע עבודות  ספקגם על כל נזק שנגרם על ידי התחולנה  15.1הוראות סעיף קטן  .15.2
 אף לאחר מתן תעודת השלמת העבודות. אחריותתיקון ובדק שבוצעו על ידו בתקופת ה

בכל מקרה של נזק לתשתיות הציבוריות ו/או למבנים באתר העבודות שנגרם כתוצאה  .15.3
נהל ידרוש ממנו לתקן את הנזק, בהקדם האפשרי, אם המ ספקמסיכון מוסכם יהיה על ה

 לעשות כן, והוצאות התיקון יחולו על המזמין.

פירושו: מלחמה, פעולת איבה המבוצעת על ידי כוחות סדירים או בלתי  - ״סיכון מוסכם״ .15.4
 בין שהוכרזה מלחמה ובין לאו. –סדירים, פלישת אויב, פעולת מדינה אויבת וקרבות 

בים סטטיים, בתכניות או נזק לתשתיות הציבוריות שנגרם כתוצאה מטעות בחישו .15.5
במיפרטים, או כתוצאה ממתן הוראות מוטעות על ידי המנהל או המפקח, לא ייחשב כנזק 

 ודינו כדין נזק שנגרם כתוצאה מסיכון מוסכם. ספקשנגרם בנסיבות שבשליטת ה

נזק שנגרם אך ורק כתוצאה משימוש של המזמין ומי שפועל או משתמש בשמו בחלק  .15.6
אף בטרם שניתנה תעודת השלמה עבורו, דינו כדין נזק שנגרם  מתשתיות הציבוריות,

 כתוצאה מסיכון מוסכם.

 אחריות לנזק, ביטוח ונוהל טיפול בהליכים משפטים .16

 כללי .16.1

מיד לדרישתם  המועצהו/או  המזמיןמתחייב לפצות ו/או לשפות את  ספקה .16.1.1
אה הראשונה בכתב, בגין כל נזק ו/או כל חיוב כספי ו/או כל תשלום ו/או הוצ

יהיו חייבים לשאת  המועצהו/או מזמין הו/או ש במועצהו/או   מזמיןהשיחולו על 
בהם, ביחד ולחוד אף שטרם נשאו בהם בפועל, מחמת כל מעשה ו/או מחדל 

ו/או במורשיו ו/או בעובדיו ו/או במי מטעמו ו/או באופן ביצוע  ספקהקשורים ב

, יישא ספקמאת ה מועצהו/או ל מזמיןהעבודות. כל סכום שיגיע כאמור לעיל ל
 המועצהו/או  מזמיןההפרשי ריבית  הצמדה על פי החוק, מעת דרישתו על ידי 

 ועד תאריך התשלום בפועל. ספקמה

 מבלי לגרוע מכלליות האמור יחולו ההוראות הבאות במצורף ובמצטבר. .16.1.2

 נזק לעבודות ולאתר  .16.2
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באחריות  קספ, יישא האחריותמיום התחלת ביצוע הפרויקט ועד לתום תקופת ה .16.2.1

 מלאה לשלמות העבודות, שנעשו בקשר לביצוע הפרויקט.

יתקן, על חשבונו, באופן מיידי, כל נזק, פגיעה  ספקמבלי לגרוע מכלליות האמור, ה  .16.2.2
 או אובדן שייגרם לפרויקט או לאתר או לעבודות כלשהן, מכל סיבה שהיא.

 נזק לגוף ולרכוש .16.3

 מזמיןסד ו/או הוצאה שייגרמו ליהא אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפ ספקה .16.3.1
ו/או לרכוש ו/או לאדם, לרבות לעובדיו, למועסקיו, קבלני משנה, עובדיהם, 
מועסקיהם ו/או לצד שלישי כלשהו )לרבות בעלי חיים( מחמת כל מעשה ו/או מחדל 
ו/או מקרה אסון ו/או כל גורם אחר הקשור בביצוע ההסכם ו/או אי ביצוע ההסכם 

ו/או קבלני משנה שיעסיק ו/או מצד  ספקכם בשלמות מצד הו/או אי ביצוע ההס
שכיריו ו/או שכירי קבלני המשנה ו/או בשל אי קיום הוראות כל דין ו/או הסכם זה 

, בין אם הדבר כרוך ברשלנות ובין אם לאו, מועצהו א/ו מזמיןו/או הוראות ה
וטלפון, לרבות כל נזק לבניינים, כבישים, צינורות מים או ביוב, כבלי חשמל 

קרקעיות, ציבורית ו/או פרטיות וכל סוגי עבודות -קרקעיות ועל-למערכות תת
ציבוריות אחרות, וכן יהיה אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה 

 ספקשייגרמו לעבודות המבוצעות מחמת שיטפונות, רוח סערה וכיוצא באלה ועל ה
ובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שנגרמו, יהיה לתקן, על חשבונו הוא, כל נזק ו/או א

כאמור, או לשלם פיצויים בגין הנזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה מיד עם 
על חשבונו הוא בגין כל תביעה  מזמיןהולפצות את  מזמיןהדרישה ראשונה מאת 

אשר תוגש נגדן בקשר עם כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו 
כתוצאה מביצוע ו/או אי ביצוע ו/או אי ביצוע בשלמות של העבודות הכלולות 

 בהסכם.

בכל הנוגע לאתר, כמי  ספקלעניין נטל הראיה ונטל ההוכחה בנזיקין, יראו את ה .16.3.2

ליטה המלאה והבלעדית עליהם, כמי שממונה היחיד והבלעדי שהייתה לו הש
עליהם ובעליהם היחיד והבלעדי ואם נגרם נזק על ידי אש או עקב אש שיצאה מהם 

כמי שהיה התופש היחיד והבלעדי של האתר, של הפרויקט ושל המתקנים שהם  -
 מקרקעין וכבעליהם היחיד והבלעדי של המערכות והמתקנים שהם מיטלטלין.

שלא התרשל בכל הנוגע לביצוע העבודה או כי לא היה ליקוי בביצוע  ספקטען ה .16.3.3
עליו נטל  -העבודה או כי הוא פטור מאחריות לליקוי או לנזק שנגרם בעטיו 

 ההוכחה.

 שאינה מוקנית לו על פי דין. ספקאין באמור בסעיף זה להקנות לצד ג' זכות כלפי ה  .16.3.4

 פגיעה בזכויות קנייניות .16.4

בגין כל תביעה, דרישה, הליך, נזק, היטל וכדומה, הנובעים  מזמיןהשפה את יפצה וי ספקה

מפגיעה בזכויות קנייניות, פטנטים, מדגמים, סימני מסחר, זכויות יוצרים, ידע, הליך סודי 
לצורך ביצוע  ספקאו זכויות דומות, במהלך השימוש בציוד ובחומרים שיסופקו על ידי ה

 הפרויקט.

 שיפוי .16.5

לפצות ולשפות  ספקזה, מתחייב ה 16אר התחייבויותיו על פי סעיף מבלי לפגוע בש .16.5.1
בגין כל תביעה, לרבות על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש(, כפי שתתוקן  מזמיןהאת 

 מזמן לזמן או על פי כל חוק שיבוא במקומה, או על פי כל חוק אחר.
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כל סכום בגין  מזמיןהחייב לפצות ולשפות את  ספקבנוסף לאמור לעיל, יהיה ה .16.5.2

 מזמיןם ההנזקים האמורים לעיל, קודם ששיללשלמו מחמת  מזמיןה שיחויב
זכאי לנכות  מזמיןה הלשאת בו וכן יהי ובפועל את הסכום שהתחייב בו ו/או עלי

לשלם  ץיאל מזמיןהובכל מקרה ש מזמיןמה ספקסכום כאמור מכל סכום שיגיע ל
פיצויים ו/או תשלום אחר כלשהו בקשר לנזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה 

לשלם כל תשלום כאמור בתוספת הפרשי הצמדה וריבית  ספקמתחייב ה –כאמור 
לשאת בהן בקשר לכך, לרבות הוצאות ושכ"ט  ךו/או צרי נשא מזמיןהוהוצאות ש

 עורך דין והכנת עדים ומומחים.

לפי הסכם  מזמיןזה בא לגרוע מהסעדים האחרים העומדים לאין האמור בסעיף  .16.5.3
 זה או על פי כל דין.

 16על פי סעיף  מזמיןהיצטרך לשפות בהם את  ספקלהבטחת תשלום הסכומים שה .16.5.4
לנכות ו/או לעכב מהסכומים המגיעים או שיגיעו  מזמיןה זה על תתי סעיפיו, רשאי

הסיכון וההוצאות הכספיות, על פי הסכם זה, סכומים בשיעור זהה להיקף  ספקל
 .מזמיןהוזאת על פי חוות דעת יועצה המשפטי של 

, ספקמוצהר ומוסכם על הצדדים כי הערבות לביצוע, אשר הופקדה על ידי ה .16.5.5
ו/או הצדדים שלישיים  מזמיןללהסכם להלן, נועדה גם לפיצוי  13בהתאם לסעיף 

רמו על ידי כלי רכב, זה, לרבות נזקים שייג 16בגין הנזקים המפורטים בסעיף 
 .1970-כהגדרתם בפקודת הרכב המנועי )נוסח חדש(, תש"ל

לחלט את הערבות לביצוע במלואה או  , רשאיוו/או מי שהוסמך לכך על יד מזמיןה .16.5.6
בגין  מזמיןהבחלקה ללא כל תנאי וללא כל דרישה להוכחת נזק, להבטחת פיצוי 

 זה. 16הנזקים שפורטו בסעיף 

צוע העבודה לפי כללי הבטיחות אשר נקבעו בכל דין מוטלת האחריות הכוללת לבי .16.5.7
ו/או  המזמין ימהנדסמי מו/או  מזמיןהואולם, אם על אף זאת תוטל על  ספקעל ה

מנהל הפרויקט ו/או מי מטעמם אחריות, ע"פ פקודת הבטיחות בעבודה )נ"ח(, 
תקנות , או ע"פ 1951-, או ע"פ חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד1970-תש"ל

מכוח חיקוקים אלה בקשר לעבודה או בקשר לעובדים המועסקים בביצועה, בין 
מדין "המזמין", בין מדין "תופש", בין מדין "מפקח", בין מדין "מחזיק במקום 

ו/או  המזמיןי מהנדסממי ו/או  מזמיןהאת  ספקיפצה ה –העבודה" ובין אחרת 
כל נזק שנגרם להם כתוצאה  מנהל הפרויקט ו/או מי מטעמם, ביחד ולחוד, בגין

 מכך וישפה אותם בגין כל חיוב שהוטל עליהם.

ו/או מנהל הפרויקט  המזמיןי מהנדסמי מו/או  מזמיןמוסכם ומוצהר בזה, כי ה .16.5.8
בגין מעשה ו/או מחדל  ספקו/או מי מטעמם לא יישאו באחריות כלשהי כלפי ה

מי ו/או  ןמזמיהכלשהם של מי מהמתכננים ו/או של בעלי חוזה אחרים עם 
 ו/או מנהל הפרויקט ו/או מי מטעמם. המזמיןי מהנדסמ

על ידי  ספקלמען הסר ספק, מובהר כי אין בכל אישור אשר ניתן ו/או אשר יינתן ל .16.5.9
לרבות,  –ו/או מנהל הפרויקט ו/או מי מטעמם  המזמיןי מהנדסמי מו/או  מזמיןה

ונות, אישורים אישור תכניות, מפרטים, סיום שלב משלבי הביצוע, אישור חשב
ים, יצרנים, חומרים, /ספקבמסגרת פעולות רישוי, אישור זהות קבלני המשנה, 

מי ו/או  מזמיןהלא יהיה בו כדי להטיל אחריות כלשהי על  –ציוד וכיוצא באלה 
 ספקו/או מנהל הפרויקט ו/או מי מטעמם ו/או כדי לשחרר את ה המזמיןי מהנדסמ

 מאחריותו ו/או לגרוע מאחריותו לפי הסכם זה ו/או לפי הוראות כל דין.
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מובהר כי אין בסיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא, כדי לגרוע מתוקפן של  .16.5.10

 זה. 16ו/או אחריותו לפי סעיף  ספקהתחייבויות ה

 ביטוח  .16.6

מובהר כי מבלי לגרוע מאחריות והתחייבויות הספק על פי כל דין ועל פי הסכם זה, .16.6.1
על הספק יחולו הוראות נספח הביטוח המצ"ב להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד 

  ממנו 

הספק יגיש את כל ההצהרות ויבצע את כל התשלומים באופן שכל החומרים  .16.6.2
פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, -והמבנים )שעל הספק לשלם מס רכוש בגינם( על

ק הנ"ל באופן מרבי. הספק מסב בזה יהיו מבוטחים מפני נזקי מלחמה על פי החו
כל זכות שיש ו/או שתהיה לו עפ"י החוק הנ"ל ומיפה את  מועצהו/או ל מזמיןל

 כוחם באופן בלתי חוזר לגבות כל סכום שיגיע להם עפ"י החוק הנ"ל.

 טיפול בתביעות מיוחדות נוהלי .16.7

 לעיל, ומבלי לגרוע ממנו, תחולנה ההוראות כדלהלן: 16בכפוף לאמור בסעיפים 

 טיפול בתביעות ודרישות הנמוכות מגובה ההשתתפות העצמית:  .16.7.1

אודות כל דרישה מצד מתלונן כלשהו, בגין כל אירוע  מזמיןהיידע את  ספקה .16.7.1.1
באתר או סמוך לו, בתקופת פעילותו, לרבות דרישה הנמוכה מגובה ההשתתפות 

 אותה סילק כנגד כתב ויתור. העצמית, ולרבות דרישה

בדבר כל דרישה כספית שתוגש להן, בגין נזקים  ספקיידע בכתב את ה מזמיןה .16.7.1.2
 באתר העבודה. ספקשאירעו, על פי טענת המתלונן, בעת פעילותו של ה

ואחד( יום ממועד שיגור המכתב -)עשרים 21מתחייב, בתוך תקופה של  ספקה .16.7.1.3

 מזמיןהק מצד המתלונן, או להעביר אל כתב ויתור או סילו מזמיןלאליו, למסור 
 הודעה בדבר הסתייגות מהתביעה, תוך פירוט מדויק של טענותיו כנגדם.

לסלק כל תביעה עד לסך בו תעמוד ההשתתפות  מזמיןהמסמיך בזאת את  ספקה .16.7.1.4
של  ו, ועל פי שיקוליספקהעצמית כלפי המבטח, מעת לעת, וזאת על חשבונו של ה

יו הודעה כאמור, והוא לא פעל כמפורט בסעיף קטן , ובלבד ששוגרה אלמזמיןה
 לעיל. 16.7.1.3

בכל עת, אשר יהא חייב לפרוע את  ספקרשאי לחייב את חשבון ה היהי מזמיןה .16.7.1.5
 )שבעה( ימים ממועד קבלת הדרישה. 7הסכום, תוך 

 טיפול בתביעות קטנות  .16.7.2

לת מסמיך בזאת את נציגי המבטח לסלק כל תביעה המסווגת כתביעה הנופ ספקה .16.7.2.1

לסמכותו של בימ"ש לתביעות קטנות, ולגרום לחיובו, בכל מקרה, בגובה 
 ההשתתפות העצמית.

ידי חיובו -או על מזמיןן הביצוע החיוב הכספי יוכל להיעשות על ידי חיוב חשבו .16.7.2.2
 .מזמיןלעיל, לפי שיקול דעת ה  16.7.1.5על פי סעיף קטן  ספקשל ה
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כתביעה קטנה, בין אם הוגשה נגדם , וכל תביעה המוגשת נגד ספקיעביר ל מזמיןה .16.7.2.3

תוטל החובה לטפל  ספק, ועל הספקבאופן בלעדי, ובין אם הוגשה נגדם ביחד עם ה
 בתובענה זו, לרבות ע"י שיגור נציג לביהמ"ש לתביעות קטנות.

 בכך. וץבבית משפט, באם יחפ ולייצג עצמ מזמיןהאין באמור כדי לגרוע מזכות  .16.7.2.4

בכל סכום בו יחויב הוא בביהמ"ש לתביעות  פקסזכאי לחייב את ה יהיה מזמיןה .16.7.2.5
)ואף אם הוגשה במועד  ספקקטנות, בגין אירוע המיוחס לתקופת עבודתו של ה

מאוחר ממועד סיום עבודתו(, ולתחום עבודתו, לרבות בהליך בו נמנע הוא מלייצג 
 לעיל. 16.7.2.3עצמו, ובלבד שפעלו כמפורט בסעיף קטן 

זה תחול בכל עת  16.7.2.5זאת כי הוראת סעיף , מוצהר בספקלמען הסר ספק ה .16.7.2.6
 שהיא, לרבות לאחר סיום העבודות ועריכת חשבון סופי.

רשאי לקזז כספים  היהי מזמיןה, מוצהר בזאת כי ספקלמען הסר ספק ה .16.7.2.7

, מכל מקור שהוא, לרבות על פי כל ספקל מנוהמגיעים, או אשר עשויים להגיע מ
 .וכל סכום לו יהא זכאי כלפיהסכם אחר שנחתם עמו או שיחתם עמו, מ

 נזיקין לעובדים .17

ו/או שלוחיו ו/או כל מי  ספקו/או למי מעובדי ה ספקהמזמין לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם ל
מטעמו ו/או בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק שייגרמו תוך כדי ועקב ביצוע העבודות, בכפוף 

 לעיל. 16לאמור בסעיף 

 ספקהתחייבות על ידי הפיצוי המזמין עקב אי קיום  .18

אחראי כלפי כל צד שלישי במידה שאחריות כזאת מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין ]נוסח  ספקה
חדש[, או לפי כל דין אחר, לנזקים שייגרמו תוך כדי ביצוע העבודות ובקשר לכך. אם המזמין יידרש 

שישולם על ידו  להחזיר למזמין את הסכום ספקלשלם לצד שלישי פיצויים כלשהם, מתחייב ה

 לפי חוזה זה. ספקואותו סכום יראוהו כחוב המגיע למזמין מה

 

 התחייבויות כלליות -פרק ד' 

 גישת המפקח לאתר העבודות .19

יאפשר למזמין ולמפקח או לכל נציג מטעמם, להיכנס בכל עת סבירה לאתר העבודות ולכל  ספקה
מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה, וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים 

 כלשהם לביצוע החוזה.

 זכויות פטנטים וכיו״ב .20

, דרישה, הליך, נזק, הוצאה, ימנע כל נזק מהמזמין ויפצה אותו על כל חיוב הנובע מתביעה ספקה
היטל וכיו״ב שייגרמו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר או זכויות דומות 
בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע העבודות, בתשתיות הציבוריות, במכונות או בחומרים שיסופקו על 

 .ספקידי ה
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מתחייב לא לפגוע ולא להפריע שלא הספק פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים .21

לצורך, תוך כדי ביצוע העבודות, בנוחיות הציבור ו/או בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, 
דרך, שביל וכיו״ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כלשהו. לצורך כך יבצע הספק, על 

בפנסים וינקוט בכל האמצעים חשבונו, דרכים זמניות ויתקין שלטי אזהרה והכוונה מצוידים 
 הדרושים על מנת שלא לפגוע בנוחיות הציבור.

 תיקון נזקים לכביש, למובילים אחרים וכיו״ב .22

אחראי לכל נזק או קלקול שייגרם לבניין, כביש, דרך, גשר, מדרכה, שביל, רשת מים,  ספקה .22.1
ובדים וכיו"ב ביוב, תיעול, חשמל, כבלים, הטלפון, צינורת להעברת דלק, מטעים, שדות מע

"מערכות ומחוברים"( תוך כדי ביצוע העבודות, בין שהנזק או הקלקול נגרמו  –)בסעיף זה 
יתוקן על  ,באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות, כולל שיטפונות

חשבונו הוא באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המנהל ושל כל אדם או רשות 
 ח על הטיפול במערכות ומחוברים כאמור.המוסמכים לפק

יתאם מראש עם הגופים והרשויות המתאימות את ביצוע עבודותיו, כולל קבלת  ספקה .22.2
וכולל אישור סופי על ידי הגוף המוסמך ברשות  22.1מפות ונתונים על כל הנזכר לעיל בסעיף 

 המקומית או הממשלתית.

ים כאמור גם אם לא סומנו ו/או לא אחראי לתיקון כל הנזקים של מערכות ומחובר ספקה .22.3
 היו ידועים מראש.

 אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים .23

לקבל את כל הרישיונות והאישורים הנדרשים לביצוע עבודה כאמור ועל  ספקבאחריות ה .23.1
 חשבונו.

יהיה רשאי לבצע, על חשבונו, את אמצעי ההגנה בהתאם לתכניתו אך ורק לאחר  ספקה .23.2

 שיקבל את אישורו של המפקח, ולאחר שיהיה בידו רישיון מתאים מהרשויות המוסמכות.

 הקשר עם קבלנים אחרים .24

ידי -אחר המועסק על ספקייתן אפשרויות פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח, לכל  ספקה .24.1
 ספק"האו גוף שיאושר לצורך זה על ידי המפקח וכן לעובדיהם )להלן:  המזמין ולכל אדם

יאפשר להם  (, הן באתר העבודות והן בסמוך אליו, וכן ישתף ויתאם פעולה איתם,האחר"
הכל בהתאם  –את השימוש בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידו ויבצע כל דבר אחר 

 להוראות שבמיפרט הכללי.

שהמזמין התקשר או עשוי להתקשר בהסכמים עם קבלנים אחרים לביצוע  ספקידוע ל .24.2
 .באתר העבודות או בסמוך אליו

 סילוק פסולת וניקוי אתר העבודות עם השלמת העבודה .25

יסלק, מזמן לזמן, ממקום ביצוע העבודות את כל הפסולת שהצטברה במקום  ספקה .25.1
, לרבות ספקת על ידי הכתוצאה מפעילותו ופעילות קבלנים אחרים המועסקים ישירו

הפסולת כתוצאה מפעולות ניקוי השטח, הרחקת גרוטאות וכו' שקדמו לתחילת ביצוע 
 העבודה, פרט לגזם שהמפקח הורה להשאיר במקום.

את אתר העבודות ויסלק ממנו את כל החומרים  ספקמיד עם גמר ביצוע העבודות, ינקה ה .25.2
א, וימסור את את העבודות כשהוא המיותרים, הפסולת והמבנים הארעיים מכל סוג שהו

 נקי ומתאים למטרתו.
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יסלק את הפסולת אך ורק לאתר שאושר למטרה זו על ידי הרשויות המוסמכות,  ספקה .25.3

והסילוק לאתר, כולל דרכי הובלת הפסולת אל אתר הסילוק, הוא באחריותו הבלעדית של 
 ועל חשבונו. ספקה

 

 עובדים -פרק ה׳ 

 ספקעל ידי האספקת כח אדם ותנאי עבודה  .26

מתחייב לספק, על חשבונו, את כח האדם הדרוש לביצוע העבודות, את ההשגחה על  ספקה .26.1
כח אדם זה, את אמצעי התחבורה עבורם אל אתר העבודות וממנו, וכל דבר אחר הכרוך 

 .בכך

מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודות  ספקה .26.2

ה בחוזה, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי תוך התקופה שנקבע
 להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור, לפי העניין. ספקכל דין, חייב ה

כוחו המוסמך יהיה נוכח במקום ביצוע העבודות במשך -לדאוג לכך שבא ספקכן מתחייב ה
 כל שעות העבודה.

, 1959-עובדים על פי הוראות חוק שירות התעסוקה, תשי״ט ספקלביצוע העבודות יעסיק ה .26.3
או על פי הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת עובדים, ישלם שכר עבודה ויקיים את תנאי 

 העבודה, הכל בהתאם לקבוע בהסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל פי כל דין.

לקרנות ביטוח  מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על ידו בביצוע העבודות מסים ספקה .26.4
סוציאלי בשיעור שייקבע לגבי אותו העובד על פי ההסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל 

 פי כל דין.

מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם ולמלא  ספקה .26.5
 כפי שיידרש –אחר ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על פי כל דין, ובאין דרישה חוקית 

 .1954-על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי״ד

 

 ציוד, חומרים ועבודה -פרק ו׳ 

 אספקת ציוד, מתקנים וחומרים .27

מתחייב לספק, על חשבונו, את כל הציוד, המתקנים, החומרים, האבזרים וכל  ספקה .27.1
 הדברים האחרים הדרושים לביצוען היעיל של העבודות בקצב הדרוש.

חומרים שסופקו לאתר העבודות למטרת ביצוע העבודות והשלמתן, יעברו במועד אספקתם  .27.2

 כאמור, לבעלות המזמין.

 טיב החומרים והעבודה .28

 הצעתו, במפרטבהתאם לאמור ב העבודותבחומרים המיועדים לביצוע ישתמש  ספקה  .28.1
ובשאר מסמכי החוזה. כל החומרים למיניהם יהיו חדשים ויתאימו לדרישות התקנים כפי 

יתאימו החומרים לסוג  –שנקבע בחוזה. אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד של חומרים 
 התקן המתאים.המובחר של החומר, פרט אם נקבע בחוזה סוג אחר מתוך 
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 החומרים יעמדו בתנאים שלהלן: .28.2

חומרים מתוצרת הארץ, אשר לגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים  .28.2.1
 יתאימו בתכונותיהם לתקנים הישראליים. –הישראלי 

חומרים מתוצרת הארץ, אשר לגביהם לא קיימים תקנים מטעם מכון התקנים  .28.2.2
בעו בחוזה או לדרישות יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נק –הישראלי 

 שפורטו בחוזה.

חומרים מיובאים יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בחוזה או לדרישות  .28.2.3
 שפורטו בחוזה.

לעיל, חלה  28.2.3-ו 28.2.2, 28.2.1חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור בפסקאות  .28.2.4
 .ספקעל ה

 לגבי החומרים גם כדלקמן: ספקלעיל יקיים ה 28.2נוסף לאמור בסעיף ב  .28.3

 חומרים אשר לגביהם קיימים תקנים ישראליים, יישאו תו תקן. .28.3.1

אם מהחומרים הנדרשים לא קיים חומר הנושא תו תקן או קיים רק חומר אחד  .28.3.2
רשאי להציע חומרים שאינם נושאים תו תקן,  ספקיהיה ה –בלבד הנושא תו תקן 

 ת התקנים.אולם בתנאי שהחומרים המוצעים יתאימו לדרישו

לעיל, חלה על  28.3.2-ו 28.3.1ההוכחה על ההתאמה כאמור בפסקאות חובת  .28.3.3
 .ספקה

למסור תעודות אחריות, מנופקות על ידי יצרנים או יבואנים, של חומרים  ספקעל ה .28.4
המסופקים לאתר העבודות, עבור כל אותם החומרים שלגביהם קיימת חובה על פי דין של 

או אם היתה דרישה כזו במיפרט למרות שלא קיימת מסירת תעודות אחריות לצרכן 

 לגביהם חובה על פי דין.

הספק יהיה אחראי על העבודות לתקופה כפי שהגיש בהצעתו, ולא פחות משנתיים  .28.5
 מיום מסירת העבודות.

 חומרים באתר העבודות .29

 ספקחומרים שסופקו ע"י ה .29.1

למפקח  קספחומרים לאתר העבודות וביקש עבורם תשלום, יגיש ה ספקסיפק ה .29.1.1
חשבון בגין החומרים שסופקו לאתר העבודות. חומרים שסופקו כאמור הם 

 בבעלות המזמין.

לחומרים, יתווסף לפרק הזמן שנקבע לתשלום אחריות יצרן בהמצאת  ספקאיחר ה .29.1.2

החשבון או לתשלום חלק מהחשבון המתייחס לחומרים, אותו פרק זמן שבו איחר 
בפרק הזמן הנוסף כאמור, לא יישא  , והתשלוםאחריות היצרןבהמצאת ה ספקה

 הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי.
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 עבודותמהלך ביצוע ה -פרק ז׳ 

 התחלת ביצוע העבודות .30

יתחיל בביצוע העבודות בתאריך שייקבע בצו התחלת העבודה, וימשיך בביצוע בקצב הדרוש  ספקה
 .המאושר להשלמת העבודות תוך התקופה שנקבעה בחוזה ובהתאם ללוח הזמנים

 

 ספקהעמדת אתר העבודות לרשות ה .31

לפני מתן ההוראה להתחיל בביצוע העבודות, או במועד מתן אותה הוראה, יעמיד המנהל לרשות 
את אתר העבודות או את אותו חלק ממנו הדרוש להתחלת ביצוען של העבודות והמשכתן  ספקה

, מזמן לזמן, חלקים נוספים ספק. לאחר מכן יעמיד המנהל לרשות ההמאושרבהתאם ללוח הזמנים 
 מאתר העבודות, הכל כפי שיידרש לביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים האמור.

 מועד השלמת העבודות .32

מתחייב להשלים את העבודות תוך התקופה שנקבעה בחוזה, שמנינה יתחיל  ספקה .32.1
 מהתאריך שנקבע בצו התחלת העבודה.

תנאי מפורש בחוזה לגבי השלמתו של כל חלק תהיינה כפופות לכל  32.1הוראות סעיף קטן  .32.2
 מסוים מהעבודות תוך התקופה המסוימת שנקבעה בחוזה.

 37ניתנה ארכה להשלמת העבודות או קוצר המועד להשלמת העבודות, בהתאם לסעיף  .32.3
 בתנאי החוזה, ישתנה המועד להשלמת העבודות בהתאם לכך.

 ארכה או קיצור להשלמת העבודות .33

המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת בכמות גופי תאורה המתוקנים ביקש המזמין שינוי  .33.1

או שונה מזו שהובאה בחשבון לצורך קביעת מועד השלמת העבודות או המחייבת את 
, ספקביטולה של חלק מהעבודה או הפסקתה, רשאי המזמין, ביוזמתו הוא או לפי בקשת ה

 לקבוע בה את השינוי במועד השלמת העבודות.

לבקש ארכה  ספקבביצוע העבודות כתוצאה מנסיבות התלויות במזמין, רשאי ה נגרם עיכוב .33.2
 .אריך את המועד לביצוע העבודותלהשלמת העבודות, והמזמין י

נגרם עיכוב בביצוע העבודות על ידי כח עליון או כתוצאה מנסיבות אחרות שלדעת המזמין  .33.3
לבקש  ספקיכוב, רשאי השליטה עליהם ולא היתה לו אפשרות למנוע את הע ספקלא היתה ל

 ארכה להשלמת העבודות.

 התנאים למתן ארכה להשלמת העבודות יהיו כדלהלן: .33.4

יהיה חייב להביא ראיות, לשביעות רצונו של המזמין, לרבות יומן העבודה,  ספקה .33.4.1

 שהנסיבות האמורות אירעו וגרמו לעיכוב בביצוע העבודות.

יום מיום אירוע  14יהיה חייב להגיש את בקשתו לארכה כאמור בתוך  ספקה .33.4.2
הנסיבות שגרמו לעיכוב בביצוע העבודות, אולם המזמין יהיה רשאי לדון במתן 

 14ארכה כאמור ולקבוע את שיעור הארכה גם אם הבקשה הוגשה לאחר תום 
 ייתן טעם סביר וינמק את הסיבות לאיחור ספקהימים האמורים, בתנאי שה

 בבקשתו.
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לאור מהות העבודה ואופן תשלום התמורה, לא יהיה זכאי הספק בכל מקרה לתוספת  .33.5

כלשהי לתמורה בגין עיכוב כלשהו בביצוע העבודות, בין אם נגרם ממעשה או מחדל של 
, ובין ממעשה או מחדל של או המועצה מזמיןהספק ובין אם נגרם ממעשה או מחדל של ה

 עליון.צד שלישי, ובין אם מכוח 

 

 עבודה בשעות היום בימי חול .34

רט אם הותנה בחוזה במפורש אחרת, לא העבודות יבוצעו בשעות הלילה או בימי שבת פ .34.1
 ומועדי ישראל אלא בכפוף לכל דין.

חלות על עבודה שצריכה להיעשות, מטבע הדברים, ללא הפסק  34.1אין הוראות סעיף קטן  .34.2
חית ובלתי נמנעת להצלת נפש או רכוש או או במשמרות רצופות, או כל עבודה שהיא הכר

להודיע  ספקלביטחון העבודות או התשתיות הציבוריות, ואולם במקרה של עבודה כזו על ה

 על כך מיד למפקח.

 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים .35

את ביצוע העבודות או כל חלק מסוים מהעבודות תוך התקופה  ספקאם לא ישלים ה .35.1
 ספקבתנאי החוזה, ישלם ה 33בהתחשב בהארכתה או בקיצורה לפי סעיף שנקבעה בחוזה, 

למזמין את הסכום שנקבע בחוזה כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש על כל יום של איחור 
שבין המועד הסופי שנקבע להשלמת העבודות או חלק מהעבודות כאמור ועד מועד 

, להלן בחוזה זה דד כמוגדרהשלמתם בפועל. סכום הפיצויים המוסכמים יהיה צמוד למ
 ויוגדל בשיעור עליית המדד בין החודש הבסיסי לבין החודש שבו הסתיימה העבודה בפועל.

מכל סכום שיגיע  35.1המזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים האמורים בסעיף קטן  .35.2
ום בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות. תשל ספקבכל עת או לגבותו מה ספקל

מהתחייבותו להשלים את העבודות  ספקהפיצויים, ניכויים או גבייתם אינם פוטרים את ה
 או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה.

אם לא יצוין סכום הפיצוי באחד מהמסמכים המצורפים לחוזה והמהווים חלק בלתי נפרד  .35.3
של איחור, או חלק  יוםלכל ₪   1,000יהווה סכום הפיצוי  – ספקממנו, לרבות הצעתו של ה

 .35.1ממנו, בתוספת הצמדה למדד כאמור בסעיף קטן 

לגבי תשלום פיצויים חל גם  35.2-ו 35.1מוסכם בזאת במפורש, כי האמור לעיל בסעיפים 
לגבי השלמת כל חלק וחלק של המבנה להנחת דעת המפקח במועדים המפורטים בחוזה 

 זה.
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 הפסקת עבודה .36

כולן או מקצתן, לזמן מסוים או לצמיתות, לפי הוראה  יפסיק את ביצוע העבודות, ספקה .36.1
בכתב מאת המנהל, בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה, ולא יחדש את ביצוע 

 העבודות אלא אם ניתנה לו על ידי המנהל הוראה בכתב על כך.

באמצעים  ספק, ינקוט ה36.1הופסק ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לפי סעיף קטן  .36.2
 להבטחת העבודות ולהגנתן לפי הצורך, כפי שיאושרו על ידי המפקח.

הספק לא יהיה זכאי לתוספת לתמורה הקבועה בחוזה זה בגין הפסקת העבודות, גם אם  .36.3
 הוצאות.עקב הפסקת העבודות נגרמו לו 

 ספקהופסק ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לצמיתות, אחרי שניתן צו התחלת עבודה, וה .36.4
זכאי לקבל מהמזמין את התמורה עבור העבודה  ספקיהיה ה –החל בביצוע העבודות בפועל 

שביצע בפועל עד למועד הפסקת העבודה, וזאת לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעותיו בגין 

. לצורך לל, לרבות הוצאותיו והפסד רווחיםהפסקת העבודה כאמור, ללא יוצא מן הכ
, תעשנה מדידות סופיות לגבי העבודות ספקועל על ידי הקביעת ערך העבודה שבוצעה בפ

או כל חלק מהן שביצוען הופסקה, הכל לפי העניין. ערך העבודה שבוצעה בפועל על ידי 
 יום מיום הפסקת העבודה. 45, ייקבע תוך ספקה

הופסק ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לצמיתות, אחרי חתימת החוזה, אך לפני שניתן  .36.5
טרם החל בביצוע  ספקעבודה או אחרי שניתן צו התחלת העבודה, אך הצו התחלת ה

 .לא יהיה זכאי הספק לתשלום כלשהו –העבודות בפועל 

 כח עליון: .37

הצדדים ינהגו בכל מקרה של אי מילוי הוראה מהוראות החוזה או אי קיום החוזה כולו  .37.1
 מסיבות של כח כעליון כמפורט להלן בסעיף זה.

( יודיע לצד האחר מיד ובכתב, על "הצד המפר"ח עליון )להלן: הצד המסתמך על טענת כ .37.2
מהות המאורע של כח עליון והשלכותיו על המשך ביצוע החוזה כולו או כל הוראה 

 מהוראותיו.

גרם המאורע לדחיית ביצוע הוראה מהוראות החוזה לפרק זמן מסוים, יידחו כל  .37.3
געות לאותה הוראה לפי העניין ההתחייבויות של הצדדים לפי החוזה או התחייבויות הנו

לאותו פרק זמן שמתחייב מנסיבות המקרה ואיחור כל שהוא בגלל כח עליון יהיה איחור 
 מוצדק.

גרם המאורע לסיכול אפשרות הביצוע של החוזה, יבוא החוזה לקיצו וכל צד ישא  .37.4
 בהוצאותיו ובנזקיו.

 -, ACT OF GOD –( בסעיף זה פירושו אך ורק FORCE MAJEUREהמונח כח עליון ) .37.5

ובנוסף לכך השבתה מלאה של כל המתקנים והפעילות של הצד המפר בנסיבות שאינן 
בשליטת אותו הצד וזאת אך ורק מחמת שריפה, שביתה כללית של עובדיו המהווה חלק 
משביתה או השבתה כללית באותו אזור או באותו ענף הקשור בביצוע העבודה, הפרעה 

ילותו, השבתת מרבית עובדיו או מתקניו כתוצאה מביצוע מאורגנת למהלך התקין של פע
של הוראות מחייבות של המוסדות המוסמכים של המדינה, וכן מלחמת פרעות או מעשים 

 מלחמתיים.
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 שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי הצדדים .38

הסכמת הצדדים או אחד מהם לסטות מהוראות חוזה זה במקרה מסוים, לא תהווה  .38.1
 דו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.תקדים ולא ילמ

לא השתמשו הצדדים או אחד מהם בזכויות הניתנות להם לפי חוזה זה במקרה מסוים,  .38.2
אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו 

 על זכויות וחובות לפי חוזה זה.

 

 שינויים, תוספות והפחתות -פרק ח׳ 

 שינויים .39

המזמין רשאי להורות בכל עת על כל שינוי, לרבות: אופיין, צורתן, סגנונן, איכותן, סוגן,  .39.1
מתחייב למלא אחר  ספקגודלן, כמותן, המתאר וממדיהן של העבודות וכל חלק מהן, וה
מסכום החוזה לפני  50%-הוראותיו ובלבד שערך כל השינויים לא יגדל או יקטן בלמעלה מ

מוסף, או שהכמות בסעיף כלשהו בכתב הכמויות לא תיגדל בלמעלה שינויים ולפני מס ערך 
 מהכמות בחוזה לפני שינויים. 50%-מ

 ספקתיקרא פקודת שינויים ותינתן ל 39.1הוראת המזמין על שינוי העבודות לפי סעיף קטן  .39.2
 בכתב כשהיא חתומה על ידי המזמין.

כל עוד ערך השינויים, לרבות שינויים  ספקפקודת שינויים לפי סעיף זה תחייב את ה .39.3
מסכום החוזה לפני שינויים  50%-קודמים לפי פקודות כנ״ל, לא יגדל או יקטן בלמעלה מ

 50%-ולפני מס ערך מוסף או שהכמות בסעיף כלשהו בכתב הכמויות לא תיגדל בלמעלה מ
 מהכמות בחוזה לפני שינויים.

ם, יודיע על כך בכתב למפקח, לגורם שנתן שהוראה שקיבל מהווה פקודת שינויי ספקסבר ה .39.4
את ההוראה ולמזמין. מובהר, כי כל עוד לא הוצאה פקודת שינויים חתומה בהתאם לאמור 

 לעיל, לא תהווה ולא לא תיחשב ההוראה כפקודת שינויים."

 הערכת שינויים .40

עלה ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים ושערכו אינו מגדיל  או מקטין מלמ .40.1
, ייקבע לפי מחירי היחידות ספקלאחר הנחה בהתאם להצעת ה את סכום החוזה 50% -מ

הנקובים בכתב הכמויות. לא נקבעו בכתב הכמויות כל מחירי היחידות הדרושים לקביעת 
 ספק(, ואולם אין ה2ייקבעו מחירי היחידות החסרים כאמור בסעיף קטן ) –ערכו של השינוי 

 .השינוי מפאת אי קביעת ערכו של השינוי רשאי לעכב את ביצועו של
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, יובא בחשבון כל מחיר 40.1לצורך קביעת מחירי היחידות החסרים, כאמור בסעיף קטן  .40.2

יחידה דומה הנקוב בכתב הכמויות והמחירים שאפשר להתבסס עליו לצורך קביעת כל אחד 
. ספקה בתוספת אחוז ההנחה שהציע ממחירי היחידות החסרים וזאת לפי קביעת המפקח

בהעדר מחירי יחידות דומים בכתב הכמויות והמחירים שאפשר להתבסס עליהם לצורך 
ייקבע המחיר על פי  –קביעת כל אחד ממחירי היחידות החסרים וע"פ קביעת המפקח 

 20%מחירון "דקל" )מחירון דקל "צהוב" לעבודות בניה ופיתוח, לא דקל שיפוצים( פחות 
ראשי, איזור, היקף וכו' ובמקרה שגם במחירון "דקל"  פקסאחוזים(, ללא תוספת  עשרים)

לא יהיו נקובים מחירים שאפשר להתבסס עליהם לצורך קביעת אחד ממחירי היחידות 
החסרים, אזי ייקבע ערכו של השינוי ע"פ ניתוח מחירים מבוסס על מחירי שעות עבודה 

רשאי לבדוק ולתקן  לאישור המפקח. המפקח יהיה ספקוציוד ממחירון דקל שיוגש ע"י ה
 .ןכל תיקון שיימצא לנכו

 רשימת תביעות .41

יגיש למנהל רשימה של כל תביעותיו לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם בחוזה,  ספקה .41.1
יום  30-ואשר לדעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע העבודות במשך חודש מסוים, לא יאוחר מ

 לאחר תום אותו חודש.

 ספק, רואים כאילו ה41.1יעות, כאמור בסעיף קטן כל תביעה שלא נכללה ברשימת התב .41.2
ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי. אולם המנהל באישור המזמין יהיה רשאי לדון בתביעות 

לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם גם אם תביעות אלה הוגשו לאחר המועד  ספקה
 ייתן טעם סביר וינמק את הסיבות לאיחור בהגשת תביעותיו. ספקהנקוב לעיל, בתנאי שה

 

 מדידות -פרק ט׳ 

 מדידת כמויות .42

הן אומדן בלבד של הכמויות הדרושות לביצוע העבודות, מסמכי החוזה הכמויות הנקובות ב .42.1
לבצען בפועל לצורך מילוי התחייבויותיו לפי  ספקואין לראותן ככמויות הסופיות שעל ה

 החוזה.

שבוצעו בפועל לפי החוזה תיקבענה על סמך מדידות שתעשנה על ידי המפקח הכמויות  .42.2
בהתאם לשיטה המפורטת בכתב הכמויות ו/או על סמך חישובי כמויות שיוגשו על  ספקוה

ויאושרו על ידי המפקח, הכל לפי העניין. כל המדידות תירשמנה בספר המדידות  ספקידי ה
 .ספקי המפקח והאו ברשימות מיוחדות לכך ותיחתמנה על יד

על כוונתו  ספקלפני בואו למדוד את העבודות, כולן או מקצתן, יתן המפקח הודעה מראש ל .42.3
-מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לשלוח בא ספקלעשות כן ועל המועד הרצוי לו, וה

כוח לצורך זה ולעזור למפקח או לנציגו לבצע את המדידות הדרושות, וכן לספק את כח 
וד הדרושים לביצוע המדידות, על חשבונו, ולהמציא למפקח את הפרטים האדם והצי

 הדרושים בקשר לכך.

רשאי המפקח או נציגו  –כוחו במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות -או בא ספקלא נכח ה .42.4
לבצע את המדידות בהעדרם, ויראו את המדידות האלה כמדידות הנכונות של הכמויות, 

נתן טעם סביר להעדרו ומסר על כך  ספקעליהן. אולם אם הלא יהיה רשאי לערער  ספקוה
הודעה למפקח לפני המועד שנקבע לביצוע המדידות כאמור, יידחה ביצוע המדידות למועד 

 .42.4מאוחר יותר שייקבע כאמור בסעיף קטן 
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ימים, על  7רשאי הוא לערער בכתב, תוך  –כוחו במועד ביצוע המדידות -אאו ב ספקנכח ה .42.5

מדדה, והמפקח יקבע מועד לביצוע מדידה שניה של הכמות האמורה. אם גם כל כמות שנ
לבין המפקח, יקבע המנהל את  ספקאחרי המדידה השניה יישארו חילוקי דעות בין ה

 הכמויות וקביעתו תהיה סופית.

ביקש שהמדידות תבוצענה בהקדם  ספקהיו העבודות, כולן או מקצתן, מוכנות למדידה וה .42.6
 את ביצוע המדידה אלא מסיבות סבירות.לא ידחה המפקח  –

 

 השלמה, אחריות ותיקונים -פרק י׳ 

 למזמיןמסירה  –תעודת השלמה לעבודות  .43

למפקח בכתב והמפקח יתחיל בבדיקת העבודות,  ספקיודיע על כך ה –הושלמה העבודה  .43.1

יום מהיום שהתחיל בה. מצא  30יום מיום קבלת ההודעה, וישלים את הבדיקה תוך  15תוך 
תעודת השלמה עם  ספקיתן המנהל ל –המפקח את העבודות מתאימות לדרישות החוזה 

השלמה רשימת התיקונים ו/או עבודות ה ספקימסור המפקח ל –תום הבדיקה; ואם לא 
חייב לבצעם תוך תקופה סבירה שתיקבע לכך על ידי המפקח. אולם  ספקהדרושים, וה

תעודת השלמה גם לפני ביצוע התיקונים ו/או  ספקהמנהל רשאי, על פי שיקול דעתו, לתת ל
, שיבצע וישלים את ספקעבודות ההשלמה כאמור, כנגד קבלת התחייבות בכתב מה

 המפורטים ברשימה האמורה.התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה 

שבוצעו במסגרת  עבודותגורע מזכותו של המזמין להחזיק ב 43.1אין האמור בסעיף קטן  .43.2
, ולהשתמש בהן גם אם טרם בוצעו בהן עבודות התיקונים ו/או ההשלמה ולא פרויקטה

חייב לבצע את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך  ספקניתנה תעודת השלמה, וה
 בעה לכך על ידי המפקח.התקופה שנק

את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה על ידי  ספקלא ביצע ה .43.3
המפקח, יהיה המנהל רשאי לבצע את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה בעצמו או בכל 
דרך אחרת שימצא לנכון. הוצאות ביצוע התיקונים ו/או עבודות ההשלמה יהיו על חשבון 

מהן כתמורה להוצאות משרדיות,  12%ין ינכה הוצאות אלה, בתוספת של והמזמ ספקה
בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות  ספקבכל עת או יגבה אותן מה ספקמכל סכום שיגיע ל
 יהיה זכאי לקבל לעיונו את פירוט ההוצאות האמורות. ספקחילוט ערבויות. ה

להשלים חלק מסוים מהעבודות במועד מסוים לפני  ספקאם לפי תנאי מפורש בחוזה על ה .43.4
התאריך הסופי שנקבע להשלמת העבודות כולן או שהושלם חלק כלשהו מהעבודות 

, השתמש בהן או עומד פרויקטבמסגרת ה ספקשבוצעו ע"י ה עבודותוהמזמין החזיק ב
 לדרוש תעודת השלמה לגבי חלק מהעבודות האמור, והוראות ספקלהחזיק בהן, רשאי ה

הסעיפים הקטנים שלעיל יחולו על מתן תעודת השלמה לגבי חלק מהעבודות כלגבי 
 העבודות כולן.

שיבוצעו על ידו,  עבודות, לפי העניין, של מסירת המזמיןההספק אחראי לתיאום מול  .43.5
תהיה בהתאם להנחיות שייקבעו על ידי המפקח,  עבודותולביצוע של המסירה. מסירת ה

ים מהעבודות שביצועם הסתיים ולרבות לעניין בדיקות לרבות לעניין מסירת חלק
( ו/או בדיקות 10.1נספח שיבוצעו כמפורט במפרט המיוחד ) מזמיןמקדמיות לפני המסירה ל

 נוספות עליהן יורה המפקח. 
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 ותיקונים אחריות .44

, ועבור חודשים 24תקופה של עבור העבודות פירושו:  אחריותלצורך החוזה, תקופת ה .44.1
או תקופה אחרת שנקבעה בכל מסמך אחר של החוזה. מניינה  שנים, 7תקופה של החומרים 

יתחיל מיום השלמת העבודה כמצוין בתעודת ההשלמה לעבודות,  אחריותשל תקופת ה
בתנאי החוזה או במקרה של תעודות השלמה לגבי חלקים שונים של  43בהתאם לסעיף 

 עודות ההשלמה.מיום השלמתם של אותם חלקים כמצוין בת –העבודות 

מתחייב לתקן על חשבונו הוא כל פגם, ליקוי, קלקול, מגרעת, שגיאה וטעות  ספקה
שלא בהתאם לחוזה ולדרישות הרשויות  עבודות, שינבעו לדעת המפקח, מביצוע העבודותב

 .יום 15יבצע את התיקונים, כאמור, תוך  ספקוגורמי התשתית הרלבנטיים. ה

, נזק או פגם אשר נגרם אחריות, תוך תקופת הפרויקטת השבוצעו במסגר עבודותנתהווה ב .44.2
בתנאי  28.9כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים, בכפוף לאמור בסעיף 

לתקן כל נזק או פגם כאמור, הכל לפי דרישת המפקח, ובלבד שדרישה  ספקחייב ה –החוזה 
; הוא הדין לגבי חריותאחודשים לאחר תום תקופת ה 3-לא יאוחר מ ספקכאמור תימסר ל

בכל תיקון שבוצע לפי החוזה ואשר נגרם  אחריותנזק או פגם שנתהווה תוך תקופת ה
 כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים.

 בתנאי החוזה. 44.2כדי לגרוע מהאמור בסעיף  44.2אין באמור בסעיף קטן       .44.3

 .ספקיחולו על ה 44.2סעיף קטן לפי  ספקההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות ה      .44.4

 פגמים וחקירת סיבותיהם .45

כל פגם ו/או ליקוי ו/או קלקול ו/או מגרעת ו/או שגיאה ו/או טעות  – "אי התאמה" .45.1
 שלא בהתאם להוראות החוזה. עבודותשינבעו לדעת המפקח מביצוע ה עבודותב

בזמן ביצוען, רשאי המפקח  פרויקטשבוצעו במסגרת ה עבודותנתגלו אי התאמה ו/או פגם ב .45.2

שיחקור אחר סיבות אי ההתאמה ו/או הפגם ושיתקנם לפי שיטה שתאושר  ספקלדרוש מה
אחראי להם לפי החוזה  ספקעל ידי המפקח. היתה אי ההתאמה ו/או הפגם כאלה שאין ה

יחולו הוצאות החקירה והתיקון על המזמין! היתה אי ההתאמה ו/או הפגם כאלה  –
חייב  ספק, וכן יהיה הספקיחולו הוצאות החקירה על ה –הם לפי החוזה אחראי ל ספקשה

לתקן, על חשבונו, את אי ההתאמה ו/או הפגם וכל הכרוך בכך. אם אי ההתאמה ו/או הפגם 
 חייב בתשלום פיצויים למזמין. ספקאינם ניתנים לתיקון, יהיה ה

הציבוריות שבוצעו  בנוסף לכל האמור בחוזה זה, נתגלו אי התאמה ו/או פגם בתשתיות .45.3
, הנובעים מביצוע העבודות שלא אחריותשנים אחר גמר תקופת ה 5במסגרת העבודות תוך 

חייב לתקן את אי ההתאמה ו/או הפגם וכל הכרוך  ספקבהתאם לדרישות החוזה, יהיה ה
חייב  ספקבכך, על חשבונו, ואם אי ההתאמה ו/או הפגם אינם ניתנים לתיקון, יהיה ה

 ם למזמין.בתשלום פיצויי

 

 45-ו 44.2, 36.2לפי סעיפים  ספקאי מילוי התחייבויות ה .46

בתנאי החוזה, וזאת לאחר  45או  44.2, 36.2ספק אחרי התחייבויותיו לפי סעיפים אם לא ימלא ה
יום, רשאי המזמין לבצע את העבודות האמורות על ידי  14שניתנה לו הודעה מוקדמת בכתב של 

אחר או בכל דרך אחרת, ואם ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבויותיו כאמור חלות על  ספק
מהן כתמורה  12%, יהיה המזמין רשאי לנכות את ההוצאות האמורות, בתוספת של ספקה
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בכל דרך אחרת, לרבות  ספקבכל עת או לגבותן מה ספקלהוצאות משרדיות, מכל סכום שיגיע ל

 באמצעות חילוט ערבויות.
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 תשלומים -י״א  פרק

 

 מקדמה על חשבון שכר החוזה .47

 מובהר בזאת, כי בכל מקרה לא ישולמו מקדמות על חשבון שכר החוזה.

 תשלום התמורה .48

 התמורה אותה יקבל הספק תהיה בהתאם להצעתו במכרז. .48.1

קבע סופית על ידי המנהל על יסוד המכפלות של המחירים שבכתב הכמויות ת התמורה .48.2
בתנאי החוזה, בהוספת או בהפחתת ערכו של כל שינוי לפי  42בכמויות שנמדדו לפי סעיף 

 .להלן בחוזה זהבתנאי החוזה, ובהתחשב באמור  41-ו 40, 37כאמור בסעיפים 

עד אותו מועד  ספקאחר ששולם לעל ידי המנהל, יופחת כל כל סכום  השנקבע התמורהמ .48.3
על פי החוזה או  ספקעל חשבון שכר החוזה, אם שולם, ובניכוי כל סכום המגיע למזמין מה

 או מכל סיבה אחרת. ספקעל פי כל חוזה אחר בין המזמין לבין ה

 חשבון סופי במועד הנקוב בחוזה תישלח לו על ידי המפקח התראה בכתב. ספקלא הגיש ה .48.4

יום מקבלת ההתראה, יערוך המזמין את החשבון  30ון סופי לאחר חשב ספקלא הגיש ה
 ספק, במקרה זה מצהיר הספקהסופי לפי מיטב הבנתו. וכל ההוצאות להכנתו יחולו על ה

 כי לא תהיינה לו תביעות כלשהן למזמין.

בתנאי החוזה,  48בכל מקרה שניתנה תעודת השלמה לגבי חלק מהעבודות, כאמור בסעיף  .48.5
 הגיש חשבון סופי לאותו חלק מהעבודות שלגביו ניתנה תעודת ההשלמה.ל ספקרשאי ה

יום מיום השלמת העבודות, רשאי המנהל,  60את החשבון הסופי עם תום  ספקלא הגיש ה .48.6

 התמורה., לערוך במקומו את החשבון הסופי ולקבוע את ספקלאחר הודעה בכתב ל

 -בהתאם להוראות חוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז תהאהתמורה תשולם לספק  .48.7
(, היתה העסקה ממומנת, 1(:"על אף האמור בפסקה )1)ו() 3, בהתאם להוראת  סעיף 2017

כולה או חלקה, באמצעות מימון חיצוני, רשאית הרשות המקומית לדחות את מועד תשלום 
תשלום  –זו  החלק היחסי מהתמורה שממומן באמצעות המימון החיצוני )בפסקה

 נדחה(...."

 :כדלקמן בשלבים תשולם לספקהתמורה  .48.8

ידאג הספק לקבלת אישור בודק חשמל מקצועי, אשר  בסיום התקנה בכל ישוב .48.8.1
 .בהתאם לתכנית שאושרה בוצעה במלואה ההתקנהכי יאשר 

חשמל כאמור לעיל, יגיש הספק חשבון עבור העבודות לאחר קבל אישור בודק  .48.8.2

  שבוצעו באותו הישוב. 

על בסיס מהתמורה לגבי העבודות שבוצעו בכל ישוב,  80%המזמין ישלם לספק  .48.8.3
ובכפוף להצגת  מהגשת החשבון בגובה הסכום שאושר ע"י המפקחיום  80שוטף + 

 .אישור בודק חשמל
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לאחר ביצוע כל העבודות, קרי, לאחר התקנת יחידות התאורה בכל הישובים  .48.8.4

וקבלת אישור בודק חשמל עבור כל גופי התאורה שהוחלפו, יערוך הספק חשבון 
  סופי. 

יום מהגשת החשבון  80לספק על בסיס שוטף +תשולם  20%יתרת התמורה בשיעור  .48.8.5
על חיסול כל הצהרה  הסופי בגובה הסכום שאושר ע"י המפקח ובכפוף להמצאת

של חוזה זה, וכן ערבות בנקאית לתקופת  10.2נספח תביעותיו בנוסח שנקבע ב
( מערך השכר עשרה אחוזים) 10%בגובה של  –5נספח בנוסח שנקבע ב –האחריות 

הסופי של החוזה בתוספת מע"מ הערבות האמורה תהיה צמודה למדד תשומת 
מדה יהיה המדד הידוע במועד הבנייה למגורים, כשמדד הבסיס לחישוב ההצ

 .המצאת הערבות

 ספקלתשלום התמורה המגיעה לים מוגבלים עצמאי יםתקציבי ותמקור שלמזמיןמכיוון  .48.9
משרד הכלכלה  ולתשלומי הספק הינהנוסף בגין העבודות נשוא חוזה זה, והמקור היחיד 

לא יהיה , המזמיןשאינם ממקורות  ספקה, לכן כל מקרה של פיגור בתשלומי והתעשייה
 מזמיןמצהיר בזאת כי לא יבוא כלפי ה ספקזכאי לריבית או הצמדה כלשהם, וה ספקה

 .בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין האיחור בתשלומים המועצהו/או 

 תשלומי יתר .49

יום ממועד דרישתו  15תשלומים מעל המגיע לו על פי חוזה זה, יחזירם למזמין, תוך  ספקאם קיבל ה
בכתב, בתוספת ריבית פיגורים של החשב הכללי מיום היווצרות החוב ועד לתשלום בפועל. אין 
האמור לעיל גורע מזכותו של המזמין לקזז את תשלומי היתר בתוספת הריבית כאמור, מכל סכום 

המציא לחוזה זה או לכל חוזה  ספקאו לגבותם באמצעות חילוט הערבויות שה ספקהמגיע ממנו ל
 .ספקאחר שבינו לבין המזמין או לגבותם בכל דרך אחרת, מבלי שידרוש תחילה את החזרתם מה

 תנודות במחירי החומרים ובערך העבודה .50

ירי מובהר בזאת, כי לשכר החוזה לא יצטרפו מדדים כלשהם, והוא לא יושפע משינוי במח
 במכרז. ספקהחומרים, הוא ישולם נומניאלית כפי שהוצע על ה

 

 סיום החוזה או אי המשכת ביצועו -פרק י״ב 

 סיום החוזה וביצוע העבודות ע"י המזמין .51

 ספקבעצמו או באמצעות  –ולהשלים את העבודות סיים חוזה זה המזמין יהיה רשאי ל .51.1
 בכל אחד מהמקרים המנויים להלן:-אחר או בכל דרך אחרת 

לא התחיל בביצוע העבודות במועד שנקבע בצו התחלת עבודה או  ספקכשה .51.1.1
או במקרים מיוחדים תוך תקופה  –יום  14שהפסיק את ביצוען, ולא ציית תוך 

להוראה בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך  –קצרה יותר שנקבעה במפורש בחוזה 
 העבודות, או כשהסתלק מביצוע העבודות בכל דרך אחרת. בביצוע
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כשהמנהל סבור שקצב ביצוע העבודות איטי מידי כדי להבטיח את השלמתן במועד  .51.1.2

יום  14לא ציית תוך  ספקהקבוע בחוזה או במועד שהוארך או קוצר להשלמתן, וה
ה להורא –או במקרים מיוחדים תוך תקופה קצרה יותר שנקבעה במפורש בחוזה  –

בכתב מהמנהל לנקוט באמצעים הנזכרים בהוראה שמטרתם להבטיח את השלמת 
העבודות במועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך או קוצר להשלמתן, כאמור 

 בתנאי החוזה. 40בסעיף 

אינו מבצע את העבודות בהתאם  ספקכשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שה .51.1.3
לא נשאה  ספק, לאחר שהתראה בכתב ללמפרטים, לתכניות וליתר מסמכי החוזה

 תוצאות רצויות.

 בלי הסכמת המזמין בכתב. –הסב את החוזה, כולו או חלק ממנו, לאחר  ספקכשה .51.1.4

ללא הסכמת המזמין, בכתב או מכללא, ולא נענה  קבלן משנההעסיק  ספקכשה .51.1.5

 להוראות המנהל לסלקו מביצוע העבודות.

עשה סידור עם נושיו או לטובתם  ספקצו כינוס נכסים ו/או כשה ספקכשניתן נגד ה .51.1.6
 7בפירוק ו/או בפירוק מרצון ו/או הוגשה בקשה שלא בוטלה תוך  ספקו/או כשה

כפושט רגל ו/או  ספקימים ממועד הגשתה בה התבקש בית המשפט להכריז על ה
ימים  10והעיקול לא הוסר תוך  ספקעל פירוקו ו/או כשהוטל עיקול על נכס מנכסי ה

 ממועד הטלתו.

 ספקאו אדם אחר בשמו של ה ספקשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שהכ .51.1.7
נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה 

, אם רצונו בכך, להשמיע ספקאו לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה ובלבד שניתן ל
 טענותיו בפני המנהל.

 באמצעות הודעה בכתב מהמנהל, רשאי המזמין לנהוג כדלהלן: בוטל הסכם זה .51.2

להשתמש בכל החומרים, הציוד והמתקנים, או בכל חלק מהם, המצויים באתר  .51.2.1
 .העבודות, לצורך השלמת העבודות

, באמצעות הודעה בכתב מהמנהל, לסלק מאתר העבודות את כל ספקלדרוש מה .51.2.2
יום,  14לדרישה זו, תוך  ספקה החומרים, הציוד והמתקנים או חלק מהם. לא ציית

, ספקרשאי המזמין לסלקם מאתר העבודות לכל מקום שיראה בעיניו, על חשבון ה
 והמזמין לא יהיה אחראי לכל נזק או אבדן שייגרמו להם.

 , יחולו ההוראות שלהלן:החליט המזמין לבצע את העבודות במקום הספק .51.3

והוא יישא בנוסף  ספקה הוצאות השלמת העבודות כאמור לעיל יהיו על חשבון .51.3.1
 מהן כתמורה להוצאות משרדיות. 12%להוצאות האמורות בתוספת של 

לערוך מדידות של העבודות שבוצעו עד למועד סילוק ידו  ספקהמפקח יזמין את ה .51.3.2
המצויים באתר  ספקוכן לערוך את רשימת החומרים, הציוד והמתקנים של ה

 העבודות.

בתנאי החוזה ואילו  52וראות סעיף יגיש חשבון סופי עליו יחולו ה ספקה .51.3.3
 התשלומים בפועל המגיעים לצדדים ייקבעו בהתאם להוראות סעיף זה.

סכום כלשהו בקשר לחוזה,  ספק, לא יהיה המזמין חייב לשלם לבוטל הסכם זה .51.3.4
 .51.5 סעיףאלא בכפוף לאמור להלן ב
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להלן: היה זוכה בו אילו היה מבצע את החוזה בשלמותו ) ספקעלה שכר החוזה שה .51.3.5

לפני תפיסת אתר  ספק(, על סכום התשלומים ששולמו ל"אומדן שכר החוזה"
ו שייקבעו על יסוד אחריות, של הוצאות השלמת העבודות ו, ככל ששולמוהעבודות

חשבונות סופיים שיאושרו על ידי המנהל, ושל פיצויים על נזקים שנגרמו למזמין 
יהיה המזמין חייב  –ם מפאת כל דחיה בהשלמת העבודות ומפאת נזקים אחרי

 בתשלום ההפרש שבין אומדן שכר החוזה לבין הסכום הכולל כאמור.

לפני  ספקעלה הסכום הכולל של תשלומי הביניים והתשלומים האחרים ששולמו ל .51.3.6
תפיסת אתר העבודות, של הוצאות השלמת העבודות ובדקו שייקבעו על יסוד 

יים על נזקים שנגרמו למזמין חשבונות סופיים שיאושרו על ידי המנהל ושל פיצו
 –מפאת כל דחיה בהשלמת העבודות ומפאת נזקים אחרים, על אומדן שכר החוזה 

חייב בתשלום ההפרש שבין הסכום הכולל כאמור לבין אומדן שכר  ספקיהיה ה
 החוזה.

, אין בהם משום 51.1, לפי סעיף קטן ביטול הסכם זה וביצעון של העבודות ע"י המזמין .51.4
 .ביחס לעבודות שבוצעו ע"י הספק על ידי המזמין ביטול החוזה

 ולא לגרוע מהן. הוראות חוזה זה הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות המזמין לפי .51.5

 קיזוז .52

המזמין רשאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנו על פי חוזה זה, כל חוב המגיע לו על פי חוזה זה או 
 למזמין. ספקכל חוב קצוב אחר המגיע מן ה , וכןספקעל פי כל חוזה אחר שבינו לבין ה

בכל מקרה זכות הקיזוז תהיה קיימת רק במסגרת המשרד שבאמצעותו התקשר המזמין. הוראות 
סעיף זה אינן גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות 

 בינו לבין המזמין.המציא לחוזה זה או לכל חוזה אחר ש ספקחילוט הערבויות שה

 על פי כל דין. ספקאין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות הקיזוז הקיימת ל

 אי אפשרות המשכת ביצוע העבודות .53

אם יתגלה בכל עת שאין אפשרות להמשיך בביצוע העבודות, כולן או מקצתן, מפאת  .53.1
למזמין והמזמין ייתן  ספקשליטה עליה, יפנה ה ספקמלחמה או כל סיבה אחרת שאין ל

אישור בכתב, כי אמנם אין אפשרות להמשיך בביצוע העבודות, כולן או מקצתן,  ספקל
 ימלא אחר הוראות המנהל בכל הנוגע לאי המשכת ביצוע העבודות כאמור. ספקוה

 53.1שכת ביצוע העבודות לפי סעיף קטן במקרה של אי אפשרות המ ספקהסכום שישולם ל .53.2
בהתאם למחירים  –שבוצעה עד לתאריך מתן האישור האמור יהיה, ערך העבודה 

 והשיעורים הנקובים בכתב הכמויות.

, כולל תביעות ספקתשלום הסכומים כאמור הוא לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעות ה .53.3

 פיצויים ותביעות עבור הוצאות שנגרמו בגין אי המשכת ביצוע העבודות כאמור.

את הסכום המגיע ממשרד אינו חייב לעשות כן, בכל מקרה לא ישלם המזמין, והוא  .53.4
 .הכלכלה והתשתיות אם לא יועבר אליו
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לא  ספקלסלק מאתר העבודות חומרים, ציוד ומתקנים אחרים וה ספקהורה המנהל ל .53.5

, רשאי 53.1סילקם או שלא ביצע פעולה אחרת בהתאם להוראות המנהל לפי סעיף קטן 
 ספק, בעצמו או בכל דרך אחרת, והספקחשבון ההמזמין לבצע את הפעולות האמורות על 

 –מהן כתמורה להוצאות משרדיות  12%יישא בהוצאות הכרוכות בכך, בתוספת של 
ובהפחתת סכום שיאושר על ידי המנהל לכיסוי חלק סביר מההוצאות האמורות שיש לזקפן 

 על חשבון המזמין.

 

 

 

 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש: .54

חור במועד סיום העבודה לעומת המועד לסיום העבודה כפי שנקבע במקרה של עיכוב או אי .54.1
פיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין האיחור  מזמיןל ספקאו במסמכי החוזה, ישלם הבחוזה ו/

שקלים חדשים( בתור פיצוי קבוע ומוסכם מראש  אלף)₪  1,000או העיכוב הנ"ל בסך של 
 מזמיןדמי הפיצויים הנ"ל רשאי ה בעד כל יום של איחור, ללא צורך בהתראה תחילה. את

על סמך חוזה זה או על סמך  ספקל ולנכות ו/או לקזז מכספים שמגיעים ו/או שיגיעו ממנ
 כל חוזה אחר, ו/או מפיקדון הערבות.

ביצוע  ספקלתבוע מה מזמיןשל ה ולעיל בא לגרוע מזכות 54.1ו/או  52אין האמור בסעיף  .54.2
 בעין ו/או דמי פיצויים כאמור בחוזה זה ו/או על פי כל דין.

בגין  ספקלקבל מה זכאי מזמיןנוסף על האמור בסעיף זה ועל כל סעד או פיצוי אחר שה .54.3
 –איחור בביצוע העבודה, ובמידה שהתמורה עפ"י הסכם זה תהיה כפופה להצמדה כלשהי 

להצמדה בגין התקופה מיום שבו היה  לא יהיה זכאי ספקהרי שמוסכם בין הצדדים כי ה

 .ספקכפי ההסכם ועד ליום סיומה בפועל ע"י ה מזמיןאמור לסיים את העבודה ולמוסרה ל

 ביול חוזה .55

 .ספקהוצאות ביול חוזה, במידה וקיימות, חלות על ה

 מס ערך מוסף .56

 המחירים הנקובים בסעיפי כתב הכמויות בחוזה זה אינם כוללים מס ערך מוסף. .56.1

שלם את מס הערך המוסף בשיעור הקיים במועדי תשלום החשבונות על פי חוזה המזמין י .56.2
 זה.

 :56.2על אף האמור בסעיף קטן  .56.3

את החשבון הסופי,  ספקבהגשת החשבון הסופי או לא הגיש ה ספקאם איחר ה .56.3.1
יום מיום השלמת  195בתנאי החוזה, ובפרק הזמן החל מתום  48כאמור בסעיף 

ישלם המזמין את סכום המס  –העבודות, הועלה שיעורו של מס הערך המוסף 
בשיעור שהיה קיים במועד שנקבע לתשלום יתרת שכר החוזה אילו הוגש החשבון 

 .48הסופי במועד שנקבע בסעיף 
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בתנאי החוזה,  32-ו 31לא השלים הספק את ביצוע העבודות תוך התקופה כאמור בסעיפים  .56.3.2

יום מהיום בו חייב היה הספק להשלים את העבודות, הועלה  195ובפרק הזמן החל מתום 

ישלם המזמין את סכום המס בשיעור שהיה קיים במועד  –שיעורו של מס הערך המוסף 

לו הושלמו העבודות במועד והחשבון הסופי היה מוגש שנקבע לתשלום יתרת שכר החוזה אי

 במועד.

 ולראיה באו הצדדים על החתום :                                                    

 __________________ __________________ 

 ספקה מזמיןה 
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 10.1נספח 

 

 מ"א מטה אשר

 

 המועצהשיפור תאורת רחובות בישובי 

 

 מפרט טכני מיוחד

 

 (3)מהדורה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 א.ב. מתכננים בע"מ -דן שרון   חשמל: תכנון
     , חיפה9התשבי    
    04-8334474טל'      
    04-8446420פקס     
   e-mail: dansharon@dansharon.co.il   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:dansharon@dansharon.co.il
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 מועצה אזורית מטה אשר
 שיפור תאורת רחובות בישובי המועצה

 
 

 .למכרז שיפור תאורה בישובי המועצה האזורים מטה אשר מפרט טכני מיוחד   08
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 תנאים כלליים 08.1

 תאור העבודה 8.1.010

מטרת העבודה להחליף גופי תאורת חוץ קיימים בישובי המועצה האזורית מטה אשר. הגופים  

מ'. הגופים החדשים  8-מ' ו 6הקיימים מותקנים על עמודי חח"י, עמודי עץ, ועמודי פלדה בגובה 

ויותאמו לכבישים אותם הם מיועדים להאיר. במקומות שידרש, עקב סינוור  LEDיהיו בטכנולוגית 

 הקיימים, יותקנו מגיני סינוור מקוריים של יצרן גופי התאורה. בבתים 

 

 קף העבודהיה 8.1.020

 התאורה. תקן יהעבודה כוללת כל העבודות והחומרים הדרושים להשלמת מ 

 בין השאר כוללת העבודה:

 פרוק גופי תאורה קיימים ובמידת הצורך גם פרוק זרועות, מגשים וארגזי אבזרים.  .א

 וגע לעבודות על עמודי חח"י. תאום עם חח"י בנ .ב

 גופי תאורה חדשים. .ג

 במידה הצורך.  –זרועות , מגשי אבזרים וארגזי אבזרים  .ד

 החלפת כבלי חיבור לגופי התאורה, לפי הצורך. .ה

 מדידות מדגמיות של עוצמות ההארה. .ו

 בדיקת המיתקנים ע"י בודק חשמל.  .ז

 מ'. 6מ' של גופים חדשים, על עמודים בגובה  4התקנה בגובה  .ח

 

 התאמה למסמכים 1.0308.

 העבודות יבוצעו בהתאם למפרט זה והמפורט להלן: 

 .2009מוקדמות, מהדורת  - 00פרק  .א

 .2015מפרט כללי לעבודות חשמל, מהדורת  - 08פרק  .ב

 

 תנאי סף 408.1.0

 קבלן או ספק ג"ת המעסיק קבלן: 

 יש להציג אישור. - 1א בסיווג,  270בענף  הקבלן יהיה רשום בפנקס הקבלנים  .א

 יש להציג תעודה. - ISO 9000יהיה בעל הסמכה לת"י  הקבלן .ב

 הקבלן יהיה בעל אישור של חח"י לעבודה על עמודי חח"י.  .ג

 כמפורט להלן.רישיון  יבעל יםעובד בחברתו הקבלן מעסיק .ד

של החלפת גופי תאורת חוץ  עבודות  3השנים האחרונות לפחות  5 -הקבלן ביצע ב .ה

 מהצעת הקבלן. 80% –,  בהיקף של מעל מ  LEDלתאורת 
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 רישיונות 508.1.0

 הקבלן יעסיק בביצוע העבודה חשמלאים בעלי רישיונות כדלקמן: 

שיהיה האחראי על העבודה,  שנים לפחות, 5הנדסאי חשמל מורשה בעל ניסיון של  .א

 .ישתתף בכל ישיבות התאום והביצוע

 .מנהל העבודה השיהיראשי מורשה  חשמלאי ב.

 הקבלן יציג צילומים של רישיונות החשמלאים כנ"ל לפני חתימת חוזה הביצוע עימו.

 

 כניותושינויים ותוספת ת 608.1.0

 כל העבודות הדרושות באות במפורש לידי ביטוי במפרט הטכני ובכתב הכמויות.לא  

לספק נוספות להבהרת דרישותיו וכן מיקצועיות המזמין שומר לעצמו הזכות להעביר הנחיות  

 כניות נוספות במהלך הביצוע.ות

 

 תוצרת 08.1.07

 חלופות לכל טיפוס. 4דגמי גופי התאורה מצויינים בכתב הכמויות, עם  

 : לא ניתן להציע גופי תאורה השונים מאלו המצויינים בכתב הכמויות.תשומת לב  

 

 צועימועד ב 08.1.08

 העבודה מבוצעת במיתקן קיים ופעיל. 

 קוח. ילפי הנחיות הפ צוע יהיהימועד הב

 

 ציוד לאישור 08.1.09

הקבלן יגיש לאישור המפקח, רשימת הציוד המוצע על ידו. הרשימה תכלול את כל האבזרים והציוד  

 המוצע.

 ימים ממועד צו התחלת עבודה. 14הרשימה תוגש תוך  

 

 לאישור הציוד מסמכים 10.1.08

 .יגיש הקבלן דפים קטלוגיים של הציוד המוצע על ידו לצורך אישור הציוד .א

עבור כל גוף תאורה המוצע על ידו יגיש הקבלן טבלת התאמה לדרישות המפרט. הטבלה מצורפת  .ב

 למפרט זה. 
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 בדיקות 11.1.08

. במידה 3לפני תחילת העבודה תבוצע בדיקה של מיתקן התאורה ע"י בודק חשמל סוג  .א

 אלו יותקנו על פי הוראות המפקח.ויתגלו ליקויים במיתקן,  

 תקן יחשב כגמור רק לאחר סיום כל הבדיקות כמפורט להלן:יהמ .ב

 ;בדיקה של המפקח (1

 ; 3בדיקה של בודק חשמל סוג  (2

 בדיקת המתכנן. (3

 

 קבלת מיתקן החשמל וגמר העבודה .1208.1

 קבלת מיתקן החשמל:  א. 

 התאורה: יתקבל מיתקן רק לאחר השלמת כל המפורט להלן   

 ;בדיקות כמפורט בסעיף "בדיקות" (1

 ;שנות האחריות למעטמילוי כל תנאי החוזה  (2

 מסירת כל תעודות האחריות לציוד שסופק. (3

 גמר העבודה: ב. 

 העבודה תחשב כגמורה לאחר מילוי יתר תנאי החוזה הנוגעים לשנות   

 האחריות.  

 

  אחריות 13.1.08

)כולל  עשר שנים, לכל אבזר בנפרד ולמערך שלמותו, תהיה של העבודוההקבלן לציוד הספק אחריות  

 שנת הבדק(.

 4גופים, על גבי העמוד תוך  3הספק / הקבלן יחליף כל פריט או גוף תאורה שהתגלה בו ליקוי, עד  

 ימי עבודה. 

 ימי עבודה. 2גופים, ההחלפה תוך  3מעל  

 הקבלן המבצע.האחריות הינה על ספק גופי התאורה ושל   -כדי להדגיש  
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 תנאים טכניים  08.2
 כללי 08.2.01

 בשלושה אופנים: יתבצעשיפור במערכת תאורת הרחובות של הישובים                     

והזרועות  פרוק גופי התאורהתאורה על עמודי חברת חשמל,  גופי החלפת .א

, וחיבור מחדש לרשת בתאום עם LED ג"תהקיימים, התקנת זרועות חדשות עם 

תבוצע  על עמודי חח"י חברת חשמל. בחלק מהעמודים יוארכו הזרועות. העבודה

 אך ורק על ידי חשמלאים בעלי אישור עבודה על עמודי חברת החשמל.

מעמודי תאורה קיימים מכל מיני סוגים וגבהים, והחלפתם  ג"ת קיימים פרוק  .ב

 "תהגבגלל מבנה  ,תוך התאמת הזרועות. בחלק מהעמודים הנ"ל LED בג"ת

 יוחלפו גם זרועות. ,החדשים

 
 גופי תאורה 08.2.02

יהיו בעלי חלוקת אור אסימטרית רחבה מאוד ביחס לתאורה הניצבת  הג"ת .א

 .לכביש )עקומת עטלף(

 כמקובל ביישובים כפריים. 1:8אחידות פיזור האור אפשר שתגיע גם ל  .ב

 .LEDיצוידו כולם במקור אור  הג"ת .ג

והציוד  LEDיהיו בנויים ומתוכננים במקור להתקנת מקור אור מסוג  הג"ת .ד

. נורות הלד יסופקו אך ורק על פי הטכנולוגיה החדישה להפעלתםהמיועד 

ביותר הקיימת בזמן האספקה. היצרן יהיה מחויב להראות את חישובי פיזור 

 החום של הגוף שתוכנן על ידו לצורך זה.

ומאושרת על ידי ספק מקור האור. כל הדרייברים יהיו מתוצרת מוכרת  .ה

הדרייברים יהיו מוכנים עם תקשורת "דאלי" לשליטה מרחוק על ההפעלה, 

 הפסקה, עמעום אינדיבידואלי לחיסכון באנרגיה, תקלות ומצב מקור האור.

 .בחיבור למקור האור(  SPD)החיווט יכלול הגנת מתח יתר  .ו

אור נטו הכוללת של שהיא תפוקת ה Lumens -נמדדת ב הג"תהתפוקה של  .ז

 525 -לומנים בזרם נמוך של כ 4,000 -. יש להשתמש בגופים שתפוקתם כהגוף

 מיליאמפר, כך שאורך חיי מקור האור יהיה מקסימאלי.

לחלוקת האור ולהמצאת תוצאות חישוב, יידרש מכל אביזר מסופק  הדוגמ .ח

 לקראת אספקתו:
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 .4.000k, ולמגרשי ספורט 3,000kגוון האור של הגופים יהיה  .ט
 

 
 סוג הגופים   08.02.03

    

"סיטילייט"  –כל גופי התאורה בפרוייקט יהיו של ספק אחד מאלו המצויינים בחלופות    

 לירד" או "געש".-או "אורעד מהנדסים" או "שטייניץ

הדרישות ניתן להשתמש במסגרת הפרויקט בגופי תאורה של כל ספק, בתנאי שתוכח עמידה בכל 

". בדיקת LEDבדיקת התאמה של ג"ת עם נורות  המפורטות במסגרת המכרז והטבלה "

 ההתאמה ואישור ג"ת תעשה ע"י מתכנן הפרויקט. 
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 LEDבדיקת התאמה של ג"ת עם נורות               08.2.04

     

     

    שם יצרן: 

    דגם הגוף: 

     

 הערות מוצע נדרש תאור מס"ד

 החלק הרלוונטי   √ (CB)או  20ת"י  1

 תאימות אלקטרו מגנטית   √ (EN-55015)או  2.1חלק  961ת"י  2

 הפרעות מוליכות, זרמי הרמוניות   √ (IEC-61000-3-2)או  12.3חלק  961ת"י  3

 הפרעות מוליכות, שינויים רגעיים   √ (IEC-61000-3-3)או  12.5חלק  961ת"י  4

 ביולוגית-בטיחות פוטו   RGO 62471ת"י  5

6 IEC 61547 √   תאימות אלמ"ג לציוד תאורה 

 בדיקות בטיחות חשמליות   √ COT -הצהרת היצרן ל  7

 מקדם מסירת צבע   CRI  ≥Ra80 -הצהרת היצרן ל  8

 IEC 62707 √   BINNING -הצהרת היצרן ל  9

 IECאו  IESLMלפי    50,000 אורך חיים ]שעות[ 10

 תעודת בדיקה   35 [°Cטמפרטורה אופפת ] 11

 4.000kלמגרשי ספורט    3,000  [Kטמפרטורת צבע ] 12

 420-500nmבתחום    55 פיק קרינה בכחול ]%[ 13

     L80/L22≥ ירידת שטף האור וכשל  14

       דרייבר: 15

       שם יצרן  

  class       

  cos φ ≤0.92     

       חיים ]שעות[אורך   

       LED -שם יצרן נורות ה 16

17 
חלק  61347התאמת ציוד אלקטרוני לת"י 

2.13 √     

       דרגת הגנה: 18

  IP      60529לפי ת"י 

  IK      לפיIEC 62262 

  class     לפי תקנות החשמל 

 LUMDATאו  IESפורמט    √ עקומה פוטומטרית ממעבדה 19

       [W] הספק 20

       [lmתפוקת אור ] 21
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   מדידת כמויות ומחירים  08.3
 

 כללי 08.3.01
של המפרט הכללי,  08  -ו 00כל המתואר והמפורט במפרט זה ובפרקים   

נו כלול במחירי יהמתאים והנוגע לסעיפים המתאימים שבכתב הכמויות, ה

 היחידות הנקובים בכתב הכמויות.

 נו מנחה בלבד, קצר וממצה.יהכמויות ה תאור הפריטים והעבודות בכתב 

נם כלולים במחירי היחידות יבמפרטים ה כל הפריטים והעבודות הנזכרים 

 שבכתב הכמויות.

כדי להסיר ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל המוזכר להלן כלול  

 :במחירי היחידה השונים

 למעט המפורט בסעיף נפרד בכתב הכמויות. –תקן יבדיקת המ .א

 תאום עם חח"י בקשר לעבודות על עמודי חח"י. .ב

 בקשר למועדי הפסקות החשמל הדרושות.התאומים הדרושים  .ג

 שנים, "על העמוד". 10 –אחריות ל  .ד

 תשלומים לחח"י עבור ניתוק וחיבור גופי תאורה על עמודי חח"י. .ה

ניות ובהקף העבודה העלולים להגרם לא יגרמו לשנוי מחירי וכויים בתינש 

 היחידה.

 אלא אם מצויין אחרת. -ור יבכל המחירים כוללים הספקה, התקנה וח 

  

 עבודות חריגות 08.3.02
 -( 3210של החוזה הממשלתי )מדף  49כהשלמה לאמור בסעיף 

שאינן כלולות ושאין עבורן מחיר בחוזה יהיו לפי  -המחירים עבור עבודות חריגות 

ובהעדר מחיר  20%פחות  -מחירון "דקל" העדכני )לא מחירון השיפוצים( 

 ב"דקל" 

 על פי ניתוח מחירים שיוכן ע"י הקבלן וייבדק ע"י המפקח.

שבו רק המפקח יהיה הפוסק האחרון למחירים חריגים. כעבודות חריגות יח

 עבודות 

שנרשמו ע"י המפקח ביומן העבודה, שינוהל ע"י הקבלן, עם פרוט כמות ושעות 

 העבודה.

 עבודות שיש עבורן מחיר בחוזה אינן יכולות להיחשב כעבודות חריגות. 

 

 מדידה לפי המפרט הכללי 08.3.03
 :בפרקמדידת הכמויות תבוצע כמוגדר 

 עבודות חשמל.ותכולת המחירים של מדידה האופני  - 08.00 

 לנוחיות הקבלן מפורטים להלן הסעיפים הנוגעים בדרך כלל לעבודה זו: 

 .08.00.19 ףסעי  מתח נמוך כבלי .א

 .08.00.34  סעיף זרוע לגוף תאורה  .ב

 . 08.00.37  מגש אבזרים בעמוד תאורה סעיף .ג
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 . 08.00.38  ארגז אבזרים לגוף תאורה סעיף .ד

 ב. 08.00.40 סעיף   הארקה .ה

 .08.00.45 סעיף   גוף תאורה .ו

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (5129מפרט וכתב כמויות )
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 10.2נספח 

 נוסח כתב העדר תביעות

 לכבוד
 החברה הכלכלית מטה אשר

 2280000דואר נע גליל מערבי, 

 נ.,ג.א.

 כתב וויתור / הצהרת העדר תביעותהנדון:  

מועצה האזורית מטה אנו הח"מ _______________________________ אשר ביצענו עבודות 

מאשרים בזאת כי הסכום המגיע   03/2022מכרז פומבי עפ"י  החברה הכלכלית מטה אשראשר עבור 

לנו על פי החשבון הסופי המצטבר המאושר על ידכם ועל ידנו והוא _______________ ש"ח  

 (.שקלים חדשים________________________________ )במילים: _______

מצהירים כי לאחר שנקבל את יתרת הסכום הנ"ל בסך של _________________ ש"ח לא תהיינה  ואנ

 החברה הכלכלית מטה אשרלנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות נוספות מכל סוג או מין שהוא נגד 

 03/2022מכרז פומבי ור והנוגע לתשלום ולביצוע בכל הקש המועצה האזורית מטה אשרו/או 

למען הסדר הטוב, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הננו מאשרים כי הסכום הנ"ל מהווה ומכסה 

בנוגע לביצוע  המועצה האזורית מטה אשרו/או  החברה הכלכלית מטה אשראת כל המגיע לנו מאת 

 03/2022מכרז פומבי חוזה 

 

 

 :תוםולראיה באנו על הח

 

_________________       ____________________         ____________________ 

 חתימה וחותמת     שם                          תאריך             
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 10.3נספח 

 הוראות פקודת בטיחות
 

שייערכו ע"י כתנאי מקדמי לתוקפו של הסכם זה, הקבלן הראשי ידאג להמצאת ביטוחים מתאימים  .1

 הקבלן.

והתקנות  1970-תש"ל[, נוסח חדש]הקבלן מתחייב לקיים את כל הוראות פקודת הבטיחות בעבודה  .2

ולפי כל דין אחר העוסק בבטיחות  – 1954-שלפיה, וכן חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד

הוראות מפקחי בעבודה, לרבות כל התקנות, ההוראות והצווים שפורסמו ו/או יפורסמו מכוחם וכל 

 הבטיחות והמורשים על פי דין למתן הוראות בנושאי  בטיחות.

 הקבלן מצהיר ומאשר כי הינו קבלן ראשי כמשמעו של דבר בפקודה הנ"ל ובתקנותיה. .3

הקבלן מאשר כי העבודות יבוצעו על ידו כקבלן ראשי ובהנהלתו הישירה והמתמדת של מנהל עבודה  .4

 מוסמך שימונה על ידו לצורך כך.

 לעיל: 1בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .5

( 1988-התשמ"ח  ,הקבלן יקיים במועד ובמדויק את תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה .5.1

 כל החובות המוטלות על מבצע בניה כמפורט בתקנות אלה. לרבות את

למפקח העבודה האזורי שבאזורו מתבצעות העבודות על היותו למשרד התמ"ת והקבלן ידווח  .5.2

 קבלן ראשי לביצוע העבודה.

 הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת תשלום כלשהי עבור קיום התחייבויותיו על פי האמור בנספח זה. .5.3

 התחייבות זו אינה גורעת ורק באה להוסיף על כל התחייבות אחרת של הקבלן על פי החוזה. .5.4

  בטיחות .6

 כללי  .6.1

הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם  6.1.1

ולמלא אחר ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על פי כל דין, ובאין דרישה חוקית 

כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה,  –

 .1954-התשי"ד

, [נוסח חדש]אם לפקודת הבטיחות בעבודה הקבלן מתחייב לבצע את המבנה בהת 6.1.2

 .1970-התש"ל

הקבלן הוא האחראי הבלעדי על הבטיחות בעבודה, אחריותו המלאה לנקוט בכל  6.1.3

 האמצעים הנדרשים ובכללם אלו שיפורטו להלן על מנת למנוע פגיעה בנפש וברכוש.

לפני התחלת ביצוע העבודות יקבלו עובדי הקבלן תדרוך בטיחות מקיף מאת  6.1.4

ונה על הבטיחות מטעם הקבלן. לא יתחיל הקבלן את העבודות במבנה לפני הממ

שיוודא כי כל הצוותים שיעסקו בביצוע העבודות במבנה תודרכו ע"י ממונה 

 הבטיחות.

המתאימות  המזמין שומר לעצמו את הזכות להוסיף בעתיד הוראות לנוהל הבטיחות 6.1.5

 בהתאם לאופי העבודות המתבצעות.

והרכב המצויים בשימוש הקבלן יהיו מוגנים כחוק, תקינים על  כל המכונות, הציוד 6.1.6

 פי דין, ובעלי תו תקן או אישור של בודק מוסמך לפי העניין, או כל רישוי אחר.
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 כל האמור בסעיף זה בא להוסיף ולא לגרוע מהוראות כל דין  ומהאמור בחוזה גופו. 6.1.7

 הוראות בטיחות כלליות .6.2

ש בחומרים מסוכנים רעילים/דליקים יש אם למטרת ביצוע העבודות יש להשתמ 

 לקבל לכך אישור מראש בכתב מאת  המזמין.

 :מתחייב הקבלן .6.3

 לנהל יומן עבודה שוטף במקום המבנה. 6.3.1

לספק ולהתקין שירותים כימיים במקום ביצוע המבנה, כולל אחזקתם הנאותה  6.3.2

 והתקינה במשך כל תקופת ביצוע המבנה.

להחזיק ארגז עזרה ראשונה תקין במקום ביצוע המבנה ולמנות עובד אחראי, ששמו  6.3.3

 יימסר למפקח, על ארגז זה. 

( 7להמציא הודעה בכתב למפקח האזורי של משרד העבודה, לא יאוחר משבעה ) 6.3.4

 ימים ממועד תחילת ביצוע העבודות, המציינת את הפרטים הבאים:

 שם המבצע ומען הדואר שלו. 6.3.4.1

 ה של הבנייה או בנייה הנדסית.מקומה ומהות 6.3.4.2

 פרטי מנהל העבודה. 6.3.4.3

 פרטים אחרים שנקבעו בדין.  6.3.4.4

לספק ציוד מגן אישי לעובדים למניעת סיכונים בטיחותיים, כולל הדרכת העובדים  6.3.5

 לשימוש נכון בציוד והחלפת ציוד פגום.

לדאוג לכך שכל המועסקים על ידו וכל העוסקים בביצוע המבנה ילבשו, בשעת ביצוע  6.3.6

בודות, לבוש הולם, אשר יהיה בולט הן  בשעות האור והן בשעות החושך, כאמצעי הע

 בטיחות.

לספק כובע מגן )קסדת בטיחות( לכל עובד ולדאוג כי כל עובד ישתמש בו במהלך  6.3.7

 ביצוע העבודות.

 לספק כלי עבודה העומדים בדרישות הדין. 6.3.8

 עבודה המבוצעת.לספק ציוד מגן כגון, משקפי מגן, כפפות והכול בהתאם לסוג ה 6.3.9

למסור מידע לעובד בדבר הסיכונים הקיימים במקום המבנה וכן, למסור הוראות  6.3.10

עדכניות בדבר שימוש, הפעלה ותחזוקה בטוחה של הציוד, חומרים ותהליכי 

 העבודה.

לא להעסיק עובד אלא אם כן ניתנה לו הדרכה כאמור וסופקו לו אמצעי המיגון  6.3.11

 הנדרשים.

גומים, אזי להתקין פיגום זקפים תקני על ידי בונה מקצועי במידה ונדרש להתקין פי 6.3.12

ולוח רגל, זקפי הפיגום במפלס הקרקע יונחו על  ןלפיגומים כולל: אזן יד, אזן תיכו

 ס"מ כולל כוסות ברזל, וביצוע חיזוקים אלכסוניים. 20/4.5אדני עץ במידות 

קשיחים לדאוג לכך שקשירת הפיגום למבנה חיבורי תתבצע באמצעות מוטות  6.3.13

 פרקיים קצרים בלבד )לא חוט שזור(.

 לדאוג לכך שאם יותקן  פיגום  ממוכן מכל סוג שהוא, יועברו למזמין:    6.3.14
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 תעודת רישום דגם. .6.3.14.1

 אישור בודק מוסמך. .6.3.14.2

 לדאוג לכך שלא יתבצע כל שימוש שהוא בפיגום ללא המצאות המסמכים הנ"ל. 6.3.15

לא תופעל הכננת ללא  –לדאוג לכך שאם מבוצע שימוש בכננת חשמלית מכל סוג  6.3.16

 אישור בודק מוסמך.

 .2007לדאוג להסמכת העובדים בגובה בהתאם לתקנות עבודה בגובה  6.3.17

להבטיח חפירות על ידי דיפון מתאים, ככל שנחוצה המצאות עובדים במפלס תחתית  6.3.18

 מטר.  1.2החפירה, בביצוע עבודות חפירה שעומקן מעל 

חם/איטום ביריעות ביטומניות, כולל לנקוט באמצעי זהירות בעת שימוש בביטומן  6.3.19

 הרחקת מקורות אש מחומרים דליקים.

לנקוט בכל האמצעים הנאותים למניעת נפילת העובדים מן הגג, כולל שימוש  6.3.20

הכול בהתאם לצורך ולדין, ככל שיהיה צורך, בביצוע עבודות על  -ברתמות בטיחות 

 גגות.

או המותקנים במקום  לדאוג לכך שכל הציוד, האביזרים והמתקנים הנמצאים 6.3.21

המבנה, יתאימו לדרישות חוק החשמל והתקנות שהותקנו לפיו, תקנות הבטיחות 

 בעבודה )חשמל( והתקנים הישראלים, לרבות האמור להלן:

 תיקון פריטי ציוד חשמלי יבוצעו רק בידי חשמלאי מוסמך. 6.3.21.1

כל הציוד וכלי העבודה החשמליים המיטלטלים בהם ייעשה שימוש יהיו  6.3.21.2

 ומוגנים ע"י בידוד כפול. תקינים

 לא יותקן כל סידור מאולתר בציוד חשמלי. 6.3.21.3

ככל שיהיה צורך בשימוש בכבל מאריך, להניחו כנדרש בתקנות הבטיחות  6.3.21.4

 בחשמל.

 לדווח מיד למפקח, על כל מקרה של תקלה בזרם החשמל. 6.3.21.5

הקבלן אחראי על מינויו של מנהל עבודה מוסמך באתר טרם תחילת  6.3.21.6

 העבודה.

האמור לעיל, כאילו הינו כלול במחירי היחידה הנקובים יראו את כל  6.3.21.7

 במסמך תמורה. 

 ויתור על סעדים 6.4

הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי לעניין כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל סוג ומין,  6.4.1

שתהיינה לו לפי החוזה ו/או מכוחו ו/או בקשר אליו, במישרין ו/או בעקיפין, בקשר 

כאמור לעיל, הוא מוותר, ולא יהיה זכאי, לזכות עיכבון  לסילוק ידו מביצוע המבנה

ו/או לכל סעד ו/או תרופה, בין זמניים ובין קבועים, בדרך של צו עשה, צו אל תעשה, 

 צו עיכוב, צו מניעה או כל תרופה אחרת שתכליתה אכיפת החוזה.

במקרה של סילוק יד הקבלן כתוצאה מהפרות הנחיות בטיחות  מביצוע המבנה, לא  6.4.2

 יהיה הקבלן רשאי למנוע מסירת ביצוע המבנה לאחר.
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 סדר העבודה באתר 6.7

לפני תחילת העבודה באתר יכין הקבלן בשיתוף עם המפקח תכניות עבודה ולו"ז מפורטות ובה יתאר את 

 אופן התקדמות העבודה בהתאמה לתקופת הביצוע שנקבעה בחוזה.

  

קביעת סדר העבודה באתר תיעשה בתיאום עם הקבלן ובשיתוף כל הגורמים הנוגעים  .6.7.1

בדבר. סדר העבודה באתר יותאם במידת האפשר לצרכים ולאפשרויות של המזמין 

 ובכל מקרה קביעת המפקח בנדון תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור. 

ם לקבלן תוספת כל הדרישות לעיל כלולות במחירים שנתן הקבלן בהצעתו ולא תשול .6.7.2

 מחיר כלשהי בגין כל המפורט לעיל

 ניהול עבודה מטעם הקבלן 6.8

 הקבלן או בא כוחו המוסמך יהיה נוכח באתר העבודה וישגיח על ביצוע העבודה.  .6.8.1

מינוי בא כוח מוסמך מטעם הקבלן יהיה טעון אישורם המוקדם של המפקח והמנהל.  .6.8.2

הם גם יהיו רשאים לסרב לתת את אישורם או לבטלו בכל עת ולקבלן לא תהיה 

 תביעה כלשהי, כספית או אחרת, בגין אי אישור או ביטול האישור כאמור. 

 דין בא כוחו המוסמך של הקבלן כדין הקבלן.  .6.8.3

וסמך של הקבלן יכול להתמנות מנהל עבודה מוסמך עם תעודה מטעם כבא כוחו המ .6.8.4

משרד העבודה או מהנדס או הנדסאי מוסמך עם תעודה מטעם רשם המהנדסים 

 וההנדסאים. 

 נספח בטיחות

אין משום הנחיות אלו לבטל או לשנות כל הוראות חוק ודין, ובכל  מקום בו ישנה סתירה, הוראות  .1

 החוקים והתקנות קודמות.

 ותקנותיה. 1970הקבלן מתחייב לעבוד על פי פקודת הבטיחות בעבודה, נוסח חדש  .2

 ותקנותיה. 1981הקבלן מתחייב לעבוד על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה   .3

 הקבלן ימנה מנהל עבודה מוסמך , אשר יימצא במשך כל זמן הפעילות באתר.   .4

 עברו למפקח.העתק תעודות מנהל העבודה והודעה על מינויו באתר יו  .5

הקבלן יוכרז  " כקבלן ראשי "  לנושא הבטיחות  ויפעל מול קבלני המשנה או קבלנים אחרים  באתר    .6

 למילוי הנחיות הבטיחות.

הקבלן ימלא אחר הנחיות הבטיחות כפי שיימסרו לו, אם בכתב ובן  בעל פה על ידי המפקח או    .7

 מפקח הבטיחות מטעם המזמין.

 יוד מגן אישי כנדרש בתקנות הבטיחות ובהתאמה לסיכונים הקיימים הקבלן יספק לעובדיו צ  .8

 באתר. 

 לצרכי החלפת בלאי. 10%הקבלן יחזיק באתר כמות מספיקה של ציוד בטיחות ובתוספת  .9

הקבלן ידריך את עובדיו בדבר הסכנות באתר העבודה ודרכי המניעה כמו גם בדבר כללי הבטיחות  .10

 וזאת על ידי מדריך בטיחות מוסמך.

 הפנקס הקבלן ינהל פנקס כללי כאמור בתקנות ויציגו למפקח או למפקח  הבטיחות לפי דרישתם, .11

 יימצא בכל עת באתר.
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הקבלן ינהל פנקס הדרכות בטיחות בו יתעד את ההדרכות שהועברו לעובדים ויציגו לפי דרישת   .12

 הפנקס יימצא באתר בכל עת. המפקח או מפקח הבטיחות,

 י תסקירי בדיקות ומסמכים שונים בנושא בטיחות ) בונה הקבלן יחזיק באתר העתק .13

 ויציגם למפקח או מפקח הבטיחות. חשמל וכדומה(. פיגומים,      

הקבלן יחזיק באתר ציוד עזרה ראשונה בכמות העונה על דרישות התקנות לפי כמות העובדים וכן  .14

 יימצא באתר מגיש עזרה ראשונה מוסמך כחוק.

לכיבוי אש לצורך מתן מענה ראשוני לשריפות באזור עבודתו וימנה אדם   הקבלן יחזיק באתר ציוד  .15

 אחראי לנושא זה.

הקבלן יכין תוכנית בטיחות והתארגנות באתר על ידי ממונה בטיחות בעל אישור כשירות  הכוללת  .16

 נוהלי שגרה וחירום וכן סיכונים ותגובות.

לשבוע  1יבקר באתר העבודות לפחות  אשר ימנה ממונה בטיחות בעל אישור כשירות בתוקףהקבלן   .17

 ויגיש לפיקוח דו"ח ביקור באתר.

כל האמור לעיל חל על הקבלן ועובדיו בין אם מועסקים ישירות על ידו ובין אם ע"י קבלני משנה או  .18

 מועסקים על ידי קבלנים אשר הוכפפו אליו כקבלן ראשי.

 חשמל .19

מערכת החשמל  באתר באישור המפקח הקבלן יספק לוח חשמל זמני לצרכי עבודתו אשר יחובר ל .1

 בלבד.

 הקבלן יתקין לוחות זמניים לשימוש וצרכי הבניה בהתאם לחוק החשמל. .2

 שימוש בכבלים זמניים )מאריכים( מסוג מוגן בלבד )כתום(. .3

 בשום מקרה לא יחצה תוואי כבלים את מסלול תנועת הרכבים או האנשים אל המבנה וממנו. .4

 רשוי למערכת החשמל הזמנית.הקבלן יציג אישור חשמלאי  .5

 במקרים בהם יהיה צורך להאיר מכשולים הקבלן יתקין מערכת תאורה זמנית. .6

כל עבודות החשמל בין אם קבועות או זמניות יבוצעו על ידי חשמלאי רשום בהתאם לחוק  .7

 החשמל.

 עבודות חמות .20

על ידי   השחזה וחימום יעשה אך ורק במקומות אשר יאושרו עבודות חמות כגון: ריתוך, .1

 המפקח.

 האישור יינתן מראש לפני ביצוע עבודות אלו. .2

 הקבלן ימלא אחר הנחיות בנספח המצ"ב. .3

 פיגומים ועבודות גובה .21

 בניית פיגומים מחייבת קבלת אישור  " בונה פיגומים " מוסמך טרם השימוש בהם. .1

 בדיקת הפיגומים באתר ע"י מנהל עבודה בהתאם לתקנות וירשם בפנקס הכללי. .2

 פיגומים ממוכנים מכל סוג יאושרו טרם השימוש בהם על ידי בודק מוסמך. .3

מטר( יודרכו ויוסמכו כחוק על ידי מדריך מוסמך  2כל העובדים בגובה )עבודה בגובה מעל  .4

 לעבודות גובה.

 כל העובדים אשר עולים על פיגומים ממוכנים או במות הרמה יודרכו על ידי מדריך מוסמך. .5

 2יצוידו ברתמות בטיחות תקניות מעוגנות לנקודות בעלות כושר מעמס של כל העובדים בגובה  .6

 טון לפחות וקובע מגן ייעודי לעובדי גובה .
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הקבלן ינקוט צעדים כנגד אפשרות של נפילת כלים או חפצים מגובה בין אם על ידי התקנת  .7

ילת חפצים או קשירת חלקים וכלי עבודה או כל שיטה אשר תבטיח מניעת נפ רשתות מגן,מעקות

 .ותאושר על ידי המפקח

 מנופים ועגורנים .22

הקבלן מחויב לפעול על פי תכנית מפורטת של מנהל ההרמה וההרכבה, אשר תאושר על ידי בודק  .1

 מוסמך למנופים.

הקבלן יזמין בודק מוסמך למנופים ולאביזרי הרמה ככל שניתן בסמוך למועד ביצוע ההרמה  .2

מיוחדת לנושא המשקל הנגדי, תוכנת המחשב, גובלים למטרת בדיקת המנוף תוך התייחסות 

 וכיו"ב.

 הקבלן מחויב לספק לעובדיו את ציוד המגן האישי הנדרש ולוודא כי הם משתמשים בו. .3

 מעבר לנ"ל יפעל הקבלן על פי כל החוקים והתקנות במדינת ישראל, שמתייחסים לנושא ההרמה. .4

פים בשטח ולא בהכרח רק להרכבת הנחיות אלה מתייחסות הלכה למעשה לכל פעילות מנו .5

 אלמנטים טרומיים.

 בקרה ואכיפה .23

 הקבלן יאכוף את כללי הבטיחות על העובדים באתר. .1

 עובד אשר לא יפעל בהתאם להנחיות הבטיחות יסולק מהאתר. .2

המפקח או  מפקח הבטיחות רשאים להרחיק כל אדם או להפסיק ביצוע כל עבודה  25.3 .3

 דה מסכנים את הבטיחות באתר. באתר אם מצאו כי האדם או העבו

הפסקת עבודה בשל ליקויי בטיחות לא תילקח במניין ימי העבודה וימים אלו יהיו על חשבון   .4

 הקבלן.

מבצעים  מצא המפקח כי הקבלן או עובדיו מפר באופן שוטף את כללי הבטיחות ואינם  .5

 וללא כל פיצוי. פעילות מתקנת לשביעות רצונו רשאי המפקח להפסיק את עבודתו באופן מידי

 מטרה:

 מטרת נוהל זה להסדיר את אמצעי הבטיחות והפיקוח בעת ביצוע עבודות       

 חמות בתחומי בניין הרשות.       

 הגדרות:

 ריתוך , השחזה, קידוח, חימום וכל עבודה אשר עלולה לגרום להיווצרות אש   -עבודה חמה

 כתוצאה מלהבה ,ניצוץ או עליית טמפרטורה.                  

 טופס בטיחות אשר מסדיר את הנדרש ואמצעי הבקרה בעת ביצוע עבודות   –הרשאת עבודה 

 חמות.                        

 מפקח העבודה מטעם היזם , מפקח הבטיחות מטעם היזם. -אדם מוסמך

 ת המבנה או בתוכו.כל אתר העבודה בסביבו –תחומי חלות 

 אדם מיומן בהפעלת ציוד כיבוי אש אשר קיבל תדריך טרם ביצוע העבודה ומתפקידו   –צופה אש  

 לנטר ולמנוע כל אפשרות של התפתחות מצד מסוכן.                

 שיטה:

יפנה  כל גורם אשר יוזם או מתכנן לבצע עבודה חמה ,בן אם ע"י עובד הקבלן ובן אם על ידו קבלן משנה,

 לאדם מוסמך לצורך קבלת הרשאת עבודה חמה.

הגורם המוסמך יבצע בקרה מוקדמת באזור העבודה לצורך קביעת הסדרי הבטיחות הנדרשים כגון: פינוי 

 ביצוע הפרדות או מיגון ציוד וחומרים. חומרים דליקים,



79 

 

ע העבודה תוך דגש הגורם המוסמך ירשום  על גבי טופס הרשאת עבודה חמה את התנאים הנדרשים לביצו

 על הנושאים הבאים:

 דקות לאחריה. 60הצבת צופה אש למשך כל זמן העבודה + 

שעות מסיום העבודה להשגחה על מניעת אפשרות של תהליך בעירה כתוצאה מחום  3ביצוע ניטור למשך 

 כמוס.

 פריסת אמצעי כיבוי מתאימים והדרכת צופה האש.

 רת כי המקום אינו מהווה כל סיכון והוחזר לקדמותו.בסיום העבודה יבצע הגורם המוסמך ביקו

 לאחר סיום הביקורת יעביר את הטופס אל המפקח.
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 טופס הרשאת עבודה חמה

 תאריך___________

 

 פרטי העבודה:

 מיקום מדויק ________________________..   1

 ___________________________..   מהות העבודה ) ריתוך, אחזקה וכו' ( 2

 .   תאריך ביצוע _________________ שעת התחלה __________________.3

 

 אמצעי הבטיחות שננקטו:

 .   הצבת צופה אש.1

 .   פריסת אמצעי כיבוי.                 2

 .   הרחקת חומרים דליקים.           3

 .   כיסוי מגן.4

 .   כיסוי גלאי עשן.5

 .   ניתוק כיבוי אוטומטי בלוחות חשמל סמוכים.6

 .   אמצעים נוספים:____________________.7

 

 פרטי המבצע:

 שם:_________________.

 _____________________.:מעסיק

 

 פרטי מאשר ביצוע :

 שם:________________  תפקיד______________ חתימה_______________

 

 

 ליום הוצאת.הרשאה זו טובה אך ורק 

_________________       ____________________         ____________________ 

 חתימה וחותמת     שם                          תאריך             
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 10.4נספח 

 בקרת איכות
 כללי .א

 "מערכת בקרת האיכות".להלן תקרא  הקבלן יפעיל בפרויקט זה מערכת בקרת איכות (1
 ."מערכת הבטחת האיכות"המפקח ונציג הבטחת האיכות של המזמין להלן יקראו  

 מערכת בקרת האיכות תהיה אחראית על בדיקות כל העבודות והחומרים אשר ישמשו (2

בפרויקט זה. המערכת תתואר בתרשימים אשר יוגשו ע"י הקבלן יחד עם תכנית ההתארגנות 

 .תייחס לכל סעיפי העבודותמערכת בקרת האיכות ת המפורטת ולוח הזמנים.

, מערכת הבטחת האיכות( יום ממועד קבלת צו התחלת עבודה, יגיש הקבלן לאישור 7תוך שבע ) (3

איש חיצוני או חברה חיצונית, המתמחה בבקרת איכות, אשר תבצע את בקרת האיכות 

בפרויקט מטעם הקבלן. הקבלן ישכור את שירותיו של האיש ושל חברת בקרת האיכות על 

 מערכת הבטחת האיכות.ונו וללא כל תמורה נוספת, רק לאחר אישור חשב

יגיש הקבלן למפקח את תכנית  מערכת הבטחת האיכות,יום ממועד קבלת אישור  10תוך  (4

בקרת האיכות שלו, המיועדת לפרויקט ואת המבנה הארגוני של מערכת בקרת האיכות. הקבלן 

אישורו הסופי של המפקח וחברת לא יפעיל את מערכת בקרת האיכות מטעמו עד לאחר 

 .מזמיןאבטחת האיכות של ה

 :לומערך בקרת האיכות של הקבלן יכל (5

 .האיכות בטחתא אושר ע"י מערכתמעבדה מוסמכת )או מעבדות מוסמכות( אשר ת .1

 .המזמין ועל חשבונותבוצע ע"י  עמהההתקשרות 

 שנים לפחות בעבודות קבלניות. 10סיון של ימדידה בראשות מודד מוסמך בעל נ צוות .2

 צוות בקרת איכות. .3

מהנדסי בקרת איכות לא יהיו ממהנדסי הביצוע של הפרויקט, אלא בנוסף להם ויעסקו באופן  (6

 מלא אך ורק בנושא בקרת האיכות.

הבטחת האיכות מערכת וכל אחד ממרכיבי מערך בקרת האיכות של הקבלן טעון קבלת אישור  (7

, יועברו לאישור הבטחת האיכות לפני תחילת ביצוע כל םוניסיונמראש. הפרטים של הנ"ל 

 עבודה בפרויקט.

כמות כח האדם בכל אחד ממרכיבי מערך בקרת האיכות של הקבלן יתאים להיקף העבודות  (8

 אחד משלבי הביצוע, והוא טעון קבלת אישור הבטחת האיכות  מראש. המבוצעות, בכל

את הרכב  הבטחת האיכותמערכת  ה, בטרם אישראין להתחיל בביצוע שום חלק של הפרויקט (9

 מערך בקרת האיכות של הקבלן בשלמותו.

ההצעה עלויות בקרת האיכות של הקבלן יחולו על הקבלן ועליו לקחת אותם בחשבון במחירי  (10

. הקבלן לא יהיה זכאי לשום תשלום נוסף או לתוספת זמן הנובעים ממערך בקרת השונים

 האיכות.

 איכות של הקבלןתפקידי מערך בקרת ה .ב

מערך בקרת האיכות של הקבלן יזמין וינתח את כל הבדיקות והמדידות הנדרשות עפ"י מפרטי  (1

מכרז/חוזה זה עפ"י כל הוראות מכרז חוזה זה במסגרת לוח הזמנים של הפרויקט, ובאופן כזה 

שמועדי נטילת המדגמים, ביצוע הבדיקות, הניתוח, הרישום והדיווח, לא יעכבו את שלבי 
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עבודה הבאים )שביצועם תלוי בתוצאות הבדיקות והמדידות( ולא יגרמו לפיגור כלשהו בלוח ה

 הזמנים של הפרויקט. 

כמות הבדיקות שיבוצעו תהיה בכפיפות לדרישות התקנים והמפרטים המחייבים מכרז/ חוזה  (2

 הבטחת האיכות, בהוראה בכתב, כמות בדיקות שונה. מערכתזה, אלא אם כן נקבע ע"י 

בקרת האיכות יקיים רישום ודיווח של כל תהליך בקרת האיכות, במתכונת של רשימות  מערך (3

 .תיוג מיוחדות לבקרת איכות

בנוסף לאמור לעיל, יבצע מערך בקרת האיכות של הקבלן, תיעוד שוטף של שלבי העבודה  (4

 השונים, ע"י צילום )כולל תאריכים מוטבעים על התמונות( שיתאר את מצב העובדות השונות

 וכן אירועים מיוחדים, אם יהיו, לאורך תקופת הביצוע.

התיעוד יכלול טופסי תיוג מפורטים שימולאו עבור ביצוע כל אלמנט במבנה, שכבת מילוי  (5

וכדומה, כולל ניתוח תוצאות הבדיקות והמדידות. כל קטע יתועד בתיק על פי שלב הביצוע 

 ומיקומו, תיקייה זו תמוקם באתר.

תוכנית מפורטת לניהול ומעקב  מערכת הבטחת האיכותתגיש לאישור  מערכת בקרת האיכות (6

-התאמות המתגלות במהלך הביצוע וכן תוכנית מפורטת לניהול ומעקב אחרי שינוי-אחרי אי

שדה המתבקשים במהלך הביצוע. תוכנית זו תוגש לאישור במסגרת תכנית בקרת האיכות 

 לביצוע הפרויקט.

ו על בסיס נתונים ממוחשב על פי חלוקה לשלבי ביצוע כך כל פעולות הבקרה והבדיקות ישמר (7

הבטחת האיכות של  הפיקוח או נציג שניתן יהיה להפיק בכל רגע נתון דו"חות על פי דרישת

 המזמין.

על הבקשה להיתר בניה כאחראי במועצה המקומית כפר ורדים חברת הביקורת הנ"ל תחתום  (8

 קורת. בתוקף תפקידה לוודא כי:יעל הב

 בודות מתנהל בהתאם לחוק ובהתאם להיתר הבניה.בצוע ע .1

 לוודא שנשמרים כל חוקי הבניה, התקנים השונים והבטיחות בעבודה. .2

 לוודא ולבקר כי יש תאום מלא בין הביצוע לתכנון. .3

לחתום בכל שלב כי הוא מאשר את העבודה ומאשר יציקות הבטונים )לפי טופס איכות  .4

 .פנימי(. מערכת בקרת האיכות של הקבלן

ככל ויתחיל הקבלן בביצוע העבודות בפרויקט ללא מערכת בקרת איכות שלו, המאושרת ע"י  (9

 15%המזמין מערכת בקרת איכות מטעמו ועל חשבונו של הקבלן והוספת של  המפקח, יפעיל

 לעלויות.

 הבטחת האיכותמערכת דיווח ל .ג

האיכות של בטחת אמערך בקרת האיכות של הקבלן יעבוד בתאום מלא ובצמידות למערכת  (1

 .המזמין

הדיווח של מערך בקרת האיכות להבטחת האיכות, יהיה באמצעות רשימות תיוג לכל מנת  (2

עיבוד או שלב ביצוע. לאחר כל פעילות בקרה, בדיקות ו/או מדידות, תוגש רשימת התיוג 

בטחת האיכות. רק לאחר שבקר האיכות אישר בחתימתו  של מערכת ההרלוונטית לבדיקה 

רשימת התיוג ואת התאמתו לדרישות התקנים והמפרטים הרלוונטיים, וכן את הרישום ב
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יוכל הקבלן להמשיך  –שתוצאות הבדיקות ו/או המדידות, מאפשרות המשך ביצוע העבודות 

 בביצוע העבודות הבאות, עפ"י סדר העבודות שבלוח הזמנים שאושר לפרויקט. 

כולל את כל הבדיקות המדידות, יש למסור תיק מסירה הלמזמין  עבודותבשלב של מסירת  (3

ופירוט כל פעילויות בקרת   AS MADEההתאמות וסגירתם, מדידות -רשימות התיוג, אי

 הבטחת האיכות.מערכת האיכות כפי שיידרש ע"י 

רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש ממערך בקרת  הבטחת האיכות תהיהמערכת  (4

או במפרטים.  לכמות המינימלית שבתקנים האיכות של הקבלן, לבצע בדיקות נוספות, מעבר

כן ראשית הבטחת האיכות לדרוש בדיקות נוספות שונות מאלו שנדרשו במכרז/ בחוזה או 

ן זה,  ללא עוררין, והוא לא יהיה זכאי יבתקנים השונים. הקבלן יבצע מיד את ההנחיות בעני

 "ל.לשום תשלום נוסף או לתוספת זמן ביצוע, הנובעים מקיום הדרישה הנ

 שלבי הבקרה .ד

 בקרה מוקדמת (1

בקרה זו תבוצע לפני תחילת העבודה של כל שלב כפי שיוצג בתרשים העבודות של הקבלן. היא  

תכלול בחינה של דרישות החוזה, בדיקת כמות, איכות וזמינות חומרים וציוד ואישורם, 

הבטחת האמצעים לביצוע בקרת איכות, בדיקת שטחי העבודה והבטחת הסידורים 

 קדמים לתחילת העבודה. מהלך הבדיקה המוקדמת ירשם בדו"חות בקרת האיכות.המו

 בקרת מעקב שוטף (2

ביקורות אלה תערכנה באופן שוטף בהתאם לדרישות החוזה והמפרט המיוחד והם כוללות  

בדיקות מעבדה ואחרות, עד להשלמת כל שלב של העבודה. דו"חות המעקב השוטפים יהיו 

 ת האיכות.חלק ממערך הדיווח של בקר

הקבלן יגיש דוחות בקרת איכות תקופתיים לפחות אחת לשבוע אשר יכללו רישום הבדיקות  

הכלליות ובדיקות המעבדה והמדידות בהתאם לנדרש במפרטי החוזה ולמצוין בתכנית בקרת 

 איכות, ואשר נעשו בתקופת הדיווח לכל העבודות שבוצעו.

 בעבודה: הדוחות יכללו גם את המידע הבא לכל פעילות 

לוח זמנים אשר יכלול זיהוי ותיאור הפעילות, תאריך התחלה, תאריך סיום ופעילויות  .1

 הסתיימו. אשר

שלבי עבודה בביצוע בתקופת הדיווח )עבודות עפר, סלילה, מבנים, שלוט תמרור וצביעה,  .2

 עבודות בטון, עבודות תאורה, ריבודים וכו'(

 בדיקות מעקף שוטף(, מיקומם וסוגם.שלבי בדיקת בקרת איכות )בדיקה מוקדמת או  .3

תוצאות הבדיקה, כולל סוגי כשל ופעולות תיקון שננקטו או ינקטו או כאשר תוצאות  .4

יצוין הדבר בדו"ח ביחד עם תאריך משוער לקבלתן. תוצאות   –בדיקות לא התקבלו עדיין  

 שיתקבלו מעבר לתקופת הדיווח יצורפו לדו"ח הראשון הבא שלאחר קבלתן.

בדיקת חומרים וציוד עם הופעתם באתר ולפני צירופם לעבודה תוך הבטחת  תוצאות .5

 מסירה נאותה, מניעת נזקים ואחסנה נאותה.

 הוראות שנתקבלו באתר מהמפקח ומהבטחת האיכות בכל הקשור בבקרת איכות. .6
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 קיום הוראות בטיחות עבודה. .7

 האיכות(. הדו"ח ייבדק וייחתם ע"י האדם המוסמך לכך מטעם הקבלן )מהנדס בקרת .8

 צוות בקרת האיכות .ה

הקבלן יגיש פירוט רשימת עובדים של צוות בקרת האיכות, מיומנותם והכשרתם,  סמכויות ושטחי 

 מנהל בקרת איכות: יעמודאחריות. בראש הצוות 

 , קידוח כלונסאות , עבודות פיתוח וגינון.מהנדס בעל ניסיון מקצועי מוכח בפיקוח וביצוע עבודות עפר

סיון מקצועי מוכח ייידרש מהנדס בעל נ תאורהו כי בפרק הזמן בו יבוצעו עבודות חשמליש לציין 

 לעבודות אלו.

אם בהמשך העבודה יחליט המפקח או אבטחת האיכות שצוות בקרת האיכות אינו ממלא את תפקידו 

ויים הוא יזמין לדיון את הקבלן ויוכל אף לבקשו להחליף או לתגבר את הצוות הנ"ל. שינ  -כנדרש  

אלה יתבצעו על חשבונו של הקבלן. אם שינויים אלה לא יתבצעו לשביעות רצונו של המזמין, יהא זה 

רשאי לעצור את ביצוע כל העבודות בפרויקט או חלקן עד לביצוע השינוי הנדרש. הפסקת עבודה זו לא 

 .תהיה עילה להארכת משך הביצוע ואף לא לתביעות כספיות נוספות מעבר למצוין בחוזה

 תכנית בקרת איכות .ו

  .בפרויקטהקבלן יגיש את תכנית בקרה האיכות בשלב ההתארגנות ולפני תחילת ביצוע כל עבודה 

התכנית תכלול את כל הקשור לתיאור המערכת ומטרותיה, מבנה אירגוני, צוות בקרת האיכות, צוות 

סירה, מחשוב ותיעוד המודדים, נוהלי הבקרה והדיווח, בקרה מוקדמת, בקרה שוטפת, אי התאמות, מ

מסמכים, פגישות בקרת איכות, נוהלי בקרה לשלבי הביצוע, טפסים לשימוש, תהליך הדיווח והמגעים 

 השוטפים בכל הנוגע לבקרת האיכות.

כמו כן תכיל התכנית פירוט לאופן מימוש בקרת האיכות, כולל אצל קבלני המשנה, שבה תופיע רשימה 

עבדה שיבוצעו במהלך העבודה, המבוססת על הדרישות שבמפרטי מלאה של הבדיקות, כולל בדיקות מ

 החוזה, ושיפורטו בסעיפים המתאימים.

 ביצוע בקרת איכות  .ז

תעשינה ע"י  –כל הבדיקות הנדרשות ושעליהן יוחלט בהתאם לתכנית הבקרה שהקבלן יגיש  (1

אך תופעל ע"י בקרת  המזמיןמעבדה או מבדקה מוסמכת שההתקשרות עמה תיערך ע"י 

 יכות באישור הבטחת האיכות.הא

המפקח יוכל לתת אישור לבצע חלקים של העבודה שלגביהם תכנית בקרת האיכות מקובלת  (2

 עליו. תשלומים לקבלן לא יבוצעו בשום מקרה לגבי חלקים שבקרת האיכות שלהם לא אושרה.

 המפקח יהיה רשאי להורות על ביצוע בדיקות מדגמיות, לבדיקות תהליכי ביצוע הבדיקות (3

 וקבלת התוצאות, במטרה לבחון את מערך הבקרה שבאתר.

יהיה עליו לנקוט באמצעי תיקון  –אם ימצאו פגמים בשיטת בקרת האיכות שמפעיל הקבלן  (4

כפי שיורה הבטחת האיכות. במקרה של העדר הענות מהירה מצד הקבלן לתביעות המפקח או 

ת עבודה כאמור בסעיף הזה הבטחת האיכות, יחויב הקבלן להפסיק את העבודה כולה. הפסק

לא תהיה עילה להארכת משך ביצוע העבודה ואף לא לתביעות כספיות נוספות, מעבר למצוין 

 בחוזה.
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הקבלן יודיע בכתב למפקח על כל שינוי במערך בקרת האיכות של הפרויקט. שינוי כזה לא  (5

יקבל את אישור  יבוצע ללא אישור בכתב של המפקח. למען הסר ספק, כל שינוי מעין זה, גם אם

 המפקח, לא יזכה את הקבלן בכל תשלום נוסף.

 הבטחת איכות. .ח

בקרת האיכות תעבוד ותפעל בהתאם להנחיות ולהוראות של מערכת הבטחת האיכות. כמו כן המערכת 

 תדווח מידית על כל פעולה מדידה ובדיקה על פי דרישה של אבטחת האיכות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ביטוח   -11 נספח

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:
 _________________. -" המבוטח"
תאגידים ו/או מועצה אזורית מטה אשר ו/או החברה הכלכלית מטה אשר ו/או  –" מבקש האישור"

 ו/או עמותות בשליטתם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם רשותיים סמך גופי חברות עירוניים ו/או
 תאורת רחובהחלפת   -" העבודות"

 ביטוחי המבוטח
פי כל דין, על המבוטח לערוך -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות המבוטח על .1

ולקיים, על חשבון המבוטח, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, החל מיום מתן האישור 
מי מטעם המבוטח מאתר לביצוע העבודות ועד למסירה הסופית של העבודות ויציאת המבוטח ו/או 

שנים לאחר  3העבודות, ולעניין ביטוח חבות המוצר ואחריות מקצועית למשך תקופה נוספת של 
מסירת העבודות באופן סופי ומוחלט ויציאת המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח מאתר העבודות, את 

אישור עריכת להלן )להלן: "בנספח אישור עריכת הביטוח המצ"ב לנספח זה המפורטים הביטוחים 
 ביטוחי המבוטח"(.

מוסכם כי ביחס לביטוח חבות המוצר, מתחייב המבוטח לעורכו החל ממועד המסירה של חלק 
 המוקדם מבין המועדים. -כלשהו מהעבודות או תחילת השימוש בחלק כלשהו מהעבודות 

י לדרישת מבקש האישור, על המבוטח לכלול במסגרת ביטוח עבודות קבלניות שנערך על יד
המבוטח, כל גורם או בעל זכויות שלמבקש האישור קיימת התחייבות כלפיו בכתב להיכלל בשם 

 המבוטח טרם קרות מקרה הביטוח, או כמוטב לתגמולי הביטוח.
כן מתחייב המבוטח לערוך ולקיים על חשבון המבוטח, למשך כל תקופת ההסכם, את שאר  .2

ביצוע השירותים לרבות, ומבלי לגרוע  הביטוחים וההתחייבויות הדרושים או הנדרשים לשם
 מכלליות האמור, תשלומים לביטוח לאומי וביטוחי רכב כמפורט להלן:

פי דין וביטוח צד שלישי )רכוש( עקב השימוש בכלי רכב בגבול אחריות -ביטוח חובה כנדרש על .2.1
למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח צד שלישי כאמור  בגין נזק אחד.₪  750,000 -שא יפחת מ

כאילו נערך ביטוח צד ג' כאמור. ככל ₪  750,000אולם יראו בכך "ביטוח עצמי" בסך של 
שתוגש תביעה מצד שלישי כנגד מבקש האישור או מי מטעם מבקש האישור, בגין נזק אשר 

עיל בגין נזק או הוצאה היה מכוסה לו נערך ביטוח כאמור, על המבוטח לשפות המפורטים ל
 כאמור.

ביטוח מקיף. אולם מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה  .2.2
 לעיל.  9ולהסתפק בביטוח חובה וצד שלישי )רכוש(, ובלבד שיחול האמור בסעיף 

ביטוח כל הסיכונים לציוד מכני הנדסי, מפני אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי, הנובע מסיבה  .2.3
כלשהי, במלוא ערך כינון. הביטוח יערך על בסיס "כל הסיכונים" כולל פריצה, שוד, רעידת 
אדמה, סיכוני טבע ונזק בזדון. הביטוח יכלול כיסוי לצד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק 

בגין כל כלי הנדסי כבד. הביטוח יורחב לשפות את מבקש ₪  750,000ל אחריות של לרכוש בגבו
האישור ו/או את המפקח/מנהל הפרויקט בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם 
עקב השימוש בציוד, בכפוף לסעיף אחריות צולבת. מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך 

 לעיל. 9שי כאמור, ובלבד שיחול האמור בסעיף ביטוח לציוד, ולהסתפק בביטוח צד שלי

 כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך לפי כל דין. .2.4

זה לעיל כולל גם, אך לא רק,  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.פי סעיף -המונח "כלי רכב" על .2.5
משאיות, ציוד מכני הנדסי נייד, מנופים, מלגזות, גוררים ונגררים, עגורנים וכלי הרמה ניידים 

 אחרים.

( לביטוח העבודות מוסכם, כי בקרות מקרה ביטוח המכוסה במסגרת פרק א' )ביטוח רכוש .3
, מבקש האישור הינו המוטב הבלעדי לקבלת באישור עריכת ביטוחי המבוטחהקבלניות כמפורט 
 פי הפרק. תגמולי הביטוח כאמור ישמשו לקימום הנזק.-תגמולי הביטוח על

כן מתחייב המבוטח לערוך ולקיים על חשבון המבוטח, למשך כל תקופת ההסכם, את שאר  .4
ות הדרושים או הנדרשים לשם ביצוע העבודות לרבות, ומבלי לגרוע הביטוחים וההתחייבוי

מכלליות האמור, תשלומים לביטוח לאומי וביטוח חובה לכל כלי הרכב המשמשים לצורך ביצוע 
העבודות או המובאים על ידי המבוטח לחצרי מבקש האישור. כן מתחייב המבוטח לערוך ביטוח 

 500,000רכב כאמור, בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של  אחריות כלפי צד שלישי )רכוש( לכל כלי
 לכלי רכב וכן ביטוח כל הסיכונים לציוד מכני הנדסי לרבות כיסוי צד ג'. ₪ 

ימים לפני מועד  7ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור  .5
כתנאי מקדים לכניסת המבוטח לאתר תחילת העבודות/ממועד החתימה על הסכם זה, ובכל מקרה 

העבודות, אישור קיום ביטוח, חתום בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, 
  .2019-1-6רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 



ביטוחי המבוטח בגין ביטוח חבות עריכת  המבוטח מתחייב להמציא למבקש האישור את אישור
ת או חלק כלשהו מהעבודות למבקש האישור או תחילת השימוש המוצר, במועד מסירת העבודו

 המוקדם מבין המועדים, כשהוא חתום על ידי מבטח המבוטח. -בחלק כלשהו מהעבודות 
לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את 

ספת, וכך למשך כל תקופת ביטוחי המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נועריכת אישור 
 לעיל. 1ההתקשרות על פי ההסכם, או למשך תקופה נוספת כמפורט בסעיף 

ומד להיות מבוטל או בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח ע
עומד לחול בו שינוי לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת 

 יום לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח. 30ביטוח חדש, 

מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, 
מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויות המבוטח לא תגרע 

על פי הסכם, מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות התחייבויות בדבר לוחות זמנים. מוסכם כי 
המבוטח יהיה מנוע מלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם 

שלא יתאפשר למבוטח להתחיל ו/או להתקדם בעבודות טרם הומצא אישור מבקש האישור עקב כך 
בנוסף מוסכם במפורש כי למבקש האישור תהיה הרשות לעכב כל תשלום  ביטוחי המבוטח כנדרש.

 של המבוטח על פי שיקול דעת מבקש האישור בלבד באם לא יומצא אישור ביטוחי המבוטח במועד.

על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג  .6
ולוודא שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם. כן מתחייב 
המבוטח להודיע למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם 

ידי מבקש האישור להגישה -שור ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט עלמבקש האי
 למבטחים. 

למען הסר ספק, מודגש במפורש כי על המבוטח לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות 
העצמית הנקובים בביטוחי המבוטח. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי מבקש האישור מכל 

 יע למבוטח על פי הסכם זה.סכום שיג
מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע  .7

כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בסעיף ביטוח זה. 
עריכת ביטוחים  מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגין

אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי 
המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על מי מטעם מבקש 

 פי דין.-פי הסכם זה ו/או על-האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח על

י התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על בכל מקרה של א
 המבוטח לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.

מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח  .8
מוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות מזערית הזה, הינה בבחינת דרישה 

פי דין. למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או -פי הסכם זה ו/או על-על
כלפי מי מהבאים מטעם מבקש האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה 

 הוצא על ידי המבוטח.אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח ש

ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים 
ו/או משלימים לביטוחי המבוטח, רשאי המבוטח לערוך את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, 

כלל סעיף מפורש ידי המבוטח, יי-על חשבון המבוטח. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על
בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור ו/או 
כלפי מפקח/מנהל הפרויקט, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים 

רויקט, ידי המבוטח יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש האישור, מפקח/מנהל הפ-שייערך על
 בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

המבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעם המבוטח, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש  .9
האישור, את המפקח/מנהל הפרויקט, וכן את הקבלנים, היועצים והגורמים הקשורים לביצוע 

ע העבודות כאמור העבודות )ובלבד שבהסכמיהם של הקבלנים, היועצים והגורמים הקשורים לביצו
נכלל פטור מקביל לטובת המבוטח(, מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו 

ידי מי מטעם ו/או עבור המבוטח לאתר העבודות ו/או לסביבתם -ידי המבוטח ו/או על-שיובא על
ת ו/או אשר משמש את המבוטח לצורך ביצוע העבודות )ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבו

משאיות, כלי רכב, צמ"ה, נגררים וכלי שינוע כלשהם(, וכן מאחריות לאבדן או נזק אשר המבוטח 
זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הרכוש שהתחייב המבוטח לערוך כאמור בסעיף ביטוח זה )או שהיה 

פרת זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות ו/או ביטוח חסר ו/או ה
 תנאי הפוליסות( אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

ביטוח הרכוש כל לפטור המפורט בסעיף זה לעיל, מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך את  בכפוף
ובלבד שהפטור כאמור יחול כאילו נערך ביטוח הסיכונים כמפורט באישור עריכת ביטוחי המבוטח, 

ציוד ומתקנים מכל סוג שהוא שהובאו על ידי כי ביטוח זה מתייחס לרכוש,  יובהר זה במלואו.



המבוטח או מטעם המבוטח או עבור המבוטח לאתר העבודות ו/או המשמשים את המבוטח לצורך 
 (.ביצוע העבודות )ואשר לא נועד להוות חלק בלתי נפרד מהעבודות

בוטח ו/או קבלני משנה מטעם היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד מי מטעם המ .10
המבוטח, בניגוד לאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, המבוטח מתחייב לשפות את מבקש האישור 

 ו/או מי מטעם מבקש האישור, בכל תשלום ו/או הוצאו שיישאו בהם, לרבות הוצאות משפטיות.
מי ור וכן כלפי על המבוטח חלה האחריות כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האיש

בגין תגמולי ביטוח שנמנעו מהם עקב הפרה של תנאי ביטוחי המבוטח על ידי המבוטח ו/או מטעמו 
על ידי מי מטעם המבוטח. למבקש האישור הזכות לתבוע או לקזז בכל צורה שהיא כל נזק שייגרם 

 האישור.למבקש האישור בגין הפרה כאמור וכל זאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של מבקש 

למען הסר ספק, מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי בטוח כלשהם על ידי  .11
המבטח לא ישחרר את המבוטח מהאחריות המוטלת על המבוטח על פי הסכם זה או על פי דין 
לרבות, במקרה שהביטוח אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הבטוח אינם 

הפגיעה או הנזק שנגרם ו/או נתבע ו/או נפסק או כל מקרה אחר, בכפוף להוראות מספיקים לכסוי 
 האחריות ושיפוי בהסכם זה.

הוראות סעיף הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלים, עובדים וקבלנים מטעם המבוטח. כן מתחייב  .12
זה, על  נספחהמבוטח לוודא במידה ויועסקו על ידי המבוטח קבלני משנה בקשר עם העבודות נשוא 

המבוטח לוודא כתנאי לתחילת העסקתם, כי הינם מקיימים את הביטוחים המפורטים בסעיף 
ביטוח זה, בשינויים המחויבים בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות, וזאת למשך כל תקופת 

 התקשרותם עם המבוטח או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בסעיף זה.
טח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לעבודות, בין למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבו

אם בוצעו באמצעות המבוטח ובין אם בוצעו באמצעות קבלני משנה מטעם המבוטח, והמבוטח ישא 
באחריות לשפות ו/או לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל העבודות 

או נזק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח ו/או /ידי מבוטח המשנה, בין אם אובדן ו-שבוצעו על
 בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח ובין אם לאו. 

מוסכם בזאת כי היה ותועלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני משנה ו/או 
מי מטעמם, באחריות המבוטח לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור בכל 

 הוצאה שיישאו בהם, לרבות ההוצאות המשפטיות. תשלום ו/או
על המבוטח והבאים מטעם המבוטח לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת  .13

פגיעה, אבדן או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם ביצוע העבודות 
ות החוק לעניין עבודות בגובה לרבות ולעמוד בדריש לקיים סדרי עבודה לעבודות בחוםבמיוחד ו

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום  .2007 -תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בגובה( התשס"ז
בסעיף זה לעיל, באחריות המבוטח למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי, הוראות 

טוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, ההסכם הקיבוצי בענף הבניה לעניין תנאים סוציאליים וחוק בי
תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן 
שכל עובדי ושליחי המבוטח יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות 

 שעל פי החוקים הנ"ל. 
ביטוח זה ו/או לא חידשם ו/או לא קיימם  בנספחלא ערך המבוטח את ביטוחי המבוטח כמתחייב  .14

יום מראש  14במלואם או במועדם, תהא לרשות מבקש האישור הזכות, לאחר מתן הודעה למבוטח 
לעשות כן, לערוך את ביטוחי המבוטח ולשלם את דמי הביטוח וכל  מבקש האישור על כוונת

 לכך )במפורש לרבות דמים והפרשי הצמדה וריבית(. ההוצאות הנלוות 

עקב הפרת התחייבות המבוטח לערוך  כל ההוצאות בגין התשלומים וההוצאות של מבקש האישור
את ביטוחי המבוטח, יחולו על המבוטח בלבד, ולמבקש האישור תהא הזכות לנכות את הוצאות 

 ריבית כדין.הביטוח מכל סכום שיגיע למבוטח, בצירוף הפרשי הצמדה ו
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות 

יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם  המבוטחמובהר, כי   כלשהי.
או . כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/מתחת לסכום ההשתתפות העצמית

בשיפוי מבקש האישור בגין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום השתתפות 
 עצמית, בגין נזקים שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב.

מחברת הביטוח, הוא מסכים  מבקש האישורמצהיר בזאת כי בכפוף לקבלת דרישת מבוטח ה .15
מבקש על שם  מבקש האישורביטוח להעביר פוליסה או פוליסות לפי בחירת ומאשר לחברת ה

מיום שהפוליסה או  מבקש האישור. כל זכויות וחובות הפוליסה או הפוליסות יחולו על האישור
בפוליסה או הפוליסות בטלות  מבוטחהפוליסות הועברו על שמו. מיום ההעברה כל זכויות ה

חדל מהעבודה נשוא ההסכם מבוטח מותנה בכך שה מבוטחי הומבוטלות. אישור זה שניתן על יד
לא שילם עבור מבוטח הפך לחדל פירעון או שה מבוטחלפרק זמן העולה על עשרה ימים או שה

הפך לפושט רגל או שחברת הביטוח החליטה לבטל את  המבוטחהפוליסה או הפוליסות או ש
פוליסה אחרת,  מבוטחולא נערכה ע"י ההפוליסה מסיבות המותרות לה לפי הדין או תנאי הפוליסה 

 ימים כאמור 10זהה, חלופית תחתיה בתוך 



אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות 
 כלשהי.

מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח 
ביטוח זה, אף אם יחולו על הצדדים הוראות בדבר המצאת אישור קיום ביטוחים במתכונות 
תמציתית בהתאם להוראות המפקח על הביטוח או כל הוראה אחרת בעניין זה. לאור האמור, 

יטוח המצ"ב לנספח ביטוח זה הינם דוגמה בלבד ואינם מהווים נוסח מוסכם כי נוסח אישורי הב
מחייב ולא מהווים פגיעה בהתחייבויות החוזיות של המבוטח לעריכת ביטוחים בהתאם לאמור 
בהוראות בנספח ביטוח זה. כן מוסכם כי בכל מקרה בו יחול שינוי בהוראות המפקח על הביטוח 

ף את דוגמת נוסח אישורי הביטוח המצ"ב בנוסח אישורי כאמור, מבקש האישור יהא רשאי להחלי
 ביטוח חלופיים, וזאת בכפוף להתחייבויות הביטוח של המבוטח כמפורט בנספח ביטוח זה כאמור.

 
יהא המוטב הבלעדי לקבלת תגמולי ביטוח בכל הקשור  מבקש האישורמובהר ומוסכם בזאת, כי  .16

לשם קימום הנזק  מבוטחיועברו ל ש האישורמבק. תגמולי הביטוח שקיבל מבקש האישורלרכוש 
 מבקש האישור.ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של 

 :ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם .17
וכי מבטח המבוטח ו/או הבאים מטעמו ידי מבקש האישור -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על .17.1

 לעיל.מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מי מהמפורטים 
יום לאחר משלוח  30שינוי לרעה או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא  .17.2

 הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר השינוי לרעה או הביטול.
על אף האמור לעיל, לעניין ביטוח העבודות הקבלניות, לא יחול שינוי לרעת מבקש האישור או 

א מחמת אי תשלום פרמיה, ובכל מקרה בכפוף לכך ביטול של ביטוח העבודות כאמור, אל
 יום מראש. 60שתשלח לידי מבקש האישור הודעה על כך בדואר רשום, 

הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי  .17.3
 לקבלת ו/או מי מטעמוהמבוטח ו/או מי מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האישור 

 פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור.
היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח  .17.4

אחר ו/או בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח 
פי מבקש האישור ו/או חסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כל

 הבאים מטעם מבקש האישור.
. חריג 2013היקף הכיסוי )למעט ביטוח אחריות מקצועית( לא יפחת מתנאי ביט מהדורה  .17.5

רשלנות רבתי )אם קיים( יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח 
 . 1981 -וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א 

ח מוותר על זכות התחלוף )למעט ביחס לביטוח חובה( כלפי מבקש האישור וכלפי המבט .17.6
הבאים מטעם מבקש האישור, וכן כלפי כל אדם או גוף שמבקש האישור התחייב כלפיו בכתב 
טרם קרות מקרה הביטוח לשפות ו/או לכלול ויתור על זכות התחלוף לטובתו, אולם הויתור 

 כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. על זכות התחלוף כאמור לא יחול 
בכל מקרה בו תופסקנה העבודות על ידי המבוטח טרם השלמתן מכל סיבה שהיא, על  .17.7

להמציא אישור ממבטח המבוטח על המשך עריכת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות  המבוטח
בידי מבקש האישור ו/או כל גוף אחר שמבקש האישור יורה עליו וכי הפוליסה הקבלנית תועבר 

 ל שם מבקש האישור ו/או כל גוף אחר שמבקש האישור יורה עליו.ע

על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות  .17.8
 החלות על פיהן. 

 הפרה של איזה מהוראות סעיף בטוח זה תהווה הפרה יסודית. .18
  



  11.1נספח 
 עבודות הקמה -אישור ביטוח 

 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור ) ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה -ביטוחים אישור קיום 

ל תנאי אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כ
התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין 

 הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
מען הנכס המבוטח  המבוטח מבקש האישור*

כתובת ביצוע  /
 העבודות*

 מעמד מבקש האישור*

מועצה אזורית מטה  :שם
אשר ו/או החברה הכלכלית 

תאגידים ו/או מטה אשר ו/או 
 גופי חברות עירוניים ו/או

ו/או עמותות  רשותיים סמך
בשליטתם ו/או מנהליהם 

 ו/או עובדיהם
 

החלפת תאורת  __________שם: 
 רחוב
 

 קבלן הביצוע☐

 קבלני משנה☐

 שוכר☐

 _______אחר: ☐

 __________ת.ז./ח.פ.:  __________ת.ז./ח.פ.: 

 __________מען:  __________מען: 
19.  

 כיסויים

 פרקי הפוליסה
חלוקה לפי גבולות אחריות או 

 סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 

 פוליסה

גבול האחריות /  ת. סיום ת. תחילה
סכום ביטוח / שווי 

 העבודה

כיסויים נוספים 
בתוקף וביטול 

 חריגים
יש לציין קוד כיסוי 

 בהתאם לנספח ד'
 מטבע סכום

כל הסיכונים עבודות 
 קבלניות

 הרחבות בהתאם לפרקי הפוליסה:

    _____ 
 

ויתור על תחלוף לטובת  ₪ 
 (309מבקש האישור )

כיסוי בגין נזקי טבע 
(313) 

כיסוי גניבה, פריצה 
 (314ושוד )

כיסוי רעידת אדמה 
(316) 

מבקש  - מבוטח נוסף
 (318האישור )

 -מוטב לתגמולי ביטוח 
 (324מבקש האישור )

 (328) ראשוניות

 חודשים 24     תקופת תחזוקה

מסכום הביטוח,  20%עד      רכוש סמוך
 ₪ 750,000מינימום 

מסכום הביטוח,  20%עד      רכוש עליו עובדים
 ₪ 750,000מינימום 

מהנזק, מינימום  15%עד      הוצאות תכנון ופיקוח
200,000 ₪ 

שכ"ט מתכננים אדריכלים ומומחים 
מסכום הביטוח,  15%עד      אחרים

 ₪ 200,000מינימום 

מסכום הביטוח,  10%עד      רכוש בהעברה
 ₪ 500,000מינימום 

מתקנים כלי עבודה וציוד קל 
     )שאינם כלולים בשווי הפרויקט(

מסכום הביטוח  15%עד 
לפריט בודד: )מקסימום 

50,000 )₪ 

 מסכום הביטוח 15%עד      מבני עזר זמניים

 מסכום הביטוח 15%עד      רכוש מחוץ לחצרים

כתוצאה מתכנון לקוי  ישירנזק 
 מסכום הביטוח 20%עד      חומרים לקויים או עבודה לקויה

כתוצאה מתכנון לקוי  עקיףנזק 
 מלוא סכום הביטוח     חומרים לקויים או עבודה לקויה

מסכום הביטוח,  20%עד      פינוי הריסות
 ₪ 500,000מינימום 

שינויים ותוספות שיידרשו ע"י 
הרשויות המוסמכות בעקבות מקרה 

ביטוח ובתנאי שלא נדרשו טרם 
 קרות מקרה הביטוח

 מגובה הנזק 10%עד     

הוצאות מיוחדות בגין שעות נוספות, 
והובלות עבודת לילה וחגים 

 מיוחדות
 מסכום הביטוח 15%עד     

 צד ג'
 הרחבות בהתאם לפרקי הפוליסה:

 (302אחריות צולבת ) ₪  10,000,000    
קבלנים וקבלני משנה 

(307) 
 ויתור על תחלוף לטובת 
ויתור על תחלוף לטובת 

 (309מבקש האישור )
כיסוי בגין נזק שנגרם 

 (312משימוש בצמ"ה )
המל"ל כיסוי לתביעות 

(315) 
מבקש  -מבוטח נוסף 

 (318האישור )

נזקי גוף הנובעים משימוש בציוד 
מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי 
 ושאין חובה לבטחו בביטוח חובה

 מלוא גבול האחריות    

מפגיעה במתקנים,  ישירנזק 
 מלוא גבול האחריות     צינורות וכבלים תת קרקעיים

 ₪  1,000,000     רעד והחלשת משען
מפגיעה במתקנים,  תוצאתינזק 

 ₪  1,000,000     צינורות וכבלים תת קרקעיים



 כיסויים
מבקש האישור מוגדר 

 (322כצד ג' )
 (328ראשוניות )

האישור  רכוש מבקש
 (329ייחשב כצד ג' )

קבלנים וקבלני משנה  ₪  20,000,000     אחריות מעבידים
(307) 

ויתור על תחלוף לטובת 
 (309מבקש האישור )

כיסוי לתביעות המל"ל 
(315) 

 היה - נוסף מבוטח
 מי של כמעבידם וייחשב
 (319) המבוטח מעובדי

 (328) ראשוניות

  ערך כינון     כל הסיכונים -רכוש 
ויתור על תחלוף לטובת 

 (309) מבקש האישור
כיסוי בגין נזק טבע 

(313) 
כיסוי גניבה, פריצה 

 (314ושוד )
רעידת אדמה כיסוי 

(316) 
 (328ראשוניות )

 (302אחריות צולבת ) ₪   2,000,000     אחריות המוצר
ויתור על תחלוף לטובת 

 (309מבקש האישור )
מבוטח נוסף בגין מעשי 

 -או מחדלי המבוטח 
 (321) מבקש האישור

 (328ראשוניות )
 12 -תקופת גילוי 

 (332חודשים )

 (301אבדן מסמכים ) ₪  2,000,000     אחריות מקצועית
דיבה, השמצה והוצאת 

 (303לשון הרע )
ויתור על תחלוף לטובת 

 (309מבקש האישור )
מבוטח נוסף בגין מעשי 

 -או מחדלי המבוטח 
 (321) מבקש האישור

מרמה ואי יושר עובדים 
(325) 

 (326פגיעה בפרטיות )
עיכוב/שיהוי עקב מקרה 

 (327ביטוח )
 (328ראשוניות )

 12 -תקופת גילוי 
 (332חודשים )

        אחר

 
20.  

 *:(ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
062 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה* 
לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר  יום 60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 

 השינוי או הביטול.
 
 

 חתימת האישור
 המבטח:

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.באישור ביטוח כללי * 
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