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 מכרז פומבי מס' (או "המזמינה"  "החכ"ל)להלן: " המעיינות בע"מעמק  החברה הכלכלית ה

 פניה לקבלת הצעות:   506-2022

בתחום המועצה  ש  עמעלה גלבוקיבוץ שאיבה ב הקמת תחנת ביצוע קווי אספקת ביוב ולל

 .  "(המועצה)"  המעיינותהאזורית עמק 

 
לקבל    החכ"ל .1 מנת  על  לקבלנים  קוביצו ל  הצעותפונה  ו ע  ביוב  אספקת  שאיבהוי  תחנת    הקמת 

זה, על    במסמכי מכרזבהתאם לאמור    הכל,  קיבוץ מעלה גלבועתחום  ב,  אחד  משך חודשב והרצתה  
   .כלל מסמכיו ונספחיו

מכ .2 במסגרת  שיבוצעו  זההעבודות  מתי רז  העבודולכל   יחסות,  אספקת    צוע לביהקשורות    תל  קווי 
חפירה, מילוי ופיתוח  לבוע, ובכלל זה עבודות  יוב במעלה גשל תחנת שאיבה לבביוב, וביצוע מושלם  
ואספ רכישת  הביוב  שטח,  לרשת  חיבור  ובקרה,  חשמל  עבודות  וצנרת,  מכאני  אלקטרו  ציוד  קת 

 אחד.ך חודש  רצתה במשלביוב וה בהקמה מושלמת של תחנת שאיבה   ל הקשורוכ תקומיהמ
 

נאי הסף האמורים במסמכי  כל תמד בעושהינו תאגיד, ה  ורק מציע בודד,  ף במכרז אךרשאי להשתת .3
 ל מספר תאגידים או גורמים להצעה אחת.  שצעה באמצעות חבירה ה  גשתהמכרז. לא תותר ה

 

במכר .4 ה  זהתמורה  שקבעה  המירבי  למחיר  ביחס  הנחה  אחוז  מתן  על  מבוססת    תב בכ  מזמינהזה 
בכפ הכמויות זאת  וכל  לעמידו,  במלואף  ה  מובהר.  המכרזתנאי    ה  הנק כי  במחירים  ה  עמודובים 

ם מקרה הצעת המציע  בשו, ומירבייםהם מחירים    4מסמך  רף כהמצומויות  ל כתב הכהשמאלית ש
ההנחה  פו של כתב הכמויות, את אחוז  ם, בסוע לרשוהמציעל    ,ךי לכא  ה.אללא תחרוג ממחירים  

י על  המקסימלי  המוצע  למחיר  ביחס  הכמו בסיפא    קובהנ  הכוללדו  כתב  תיחשב  ה  ת.וישל  הנחה 
ב  לע   להכח היחידות  מחירי  סעיף  כל  הכמוי כל  שבכתב  התוסעיף  כל  ולצורך  החשיבות  עים  נובים 

יב המע"מ. ההנחה  ת במרכהתחשבוללא  צעה  ההשל    ללכו ה  מתנאי החוזה. ההנחה תחושב מהסכום
  ית שתעלה על . הצעה כספ רה שהמציע יבצע חלק מהעבודה בלבדציע וכן תחול במקתחייב את המ

 .  סלהמקסימלי תיפיר  המח
 

ום, ניתן  לחתרז  יידרש הזוכה במכ  סח ההסכם עליו נולרבות  הנלווים,    מכרז, המסמכים אי הת תנא .5
במשולרכ   ה יהי ברדי  ש  החל    מתחם המזמינה  הרגי ב  3.8.2022מיום  המועצה,  העבודה  ,  לותשעות 

ישול+ מע"מ  שים( ם חדשקלי  ₪  חמש מאות  )  ₪  500  תמורת סך של ת  לפקודמו בהמחאה  , אשר 
  והמצאת קבלה המאשרת  כישת המכרז ר  .ה ונסיבות לרוכשבשום מקר  א יוחזר סך זה ל.  נהימהמז
 עה. צשת הגנה תנאי לה, היזאת

 
ב .6 רכישתו,  טרם  המכרז,  במסמכי  לעיין  ה ניתן  ו/משרדי  המבאו  חברה  של  האינטרנט  עצה  ו אתר 

המעיינות עמק  המשיחול ככל    .האזורית  במסמכי  עידכונים  הו  המועד  טרם  לכרז    תו, הגשקבוע 
   .כרזבמלשינויים  להתעדכן בנוגע  רזמסמכי המכרכש את ם ות מציע שטרחריבא

 
משער קיבות מעלה  הסיור    יציאת.  0016:בשעה    11.08.2022אריך  בתם  קבלני   סיור  ה תקייםמינ המז .7

י  .חובה  הינה  יםהשתתפות בסיור הקבלנ  גלבוע.   את מסמכי   ועבר לכל מי שרכשפרוטוקול הסיור 
   המכרז.

 
ז, לרבות בקשר עם סתירות,  מכרבהרה על מסמכי הות הובקש  יותטכנשאלות    ות, מקצועישאלות   .8

ה אי  ס שגיאות,  או  במסמהו בקשלכ  קפתאמות  פרט  או  סעיף  כל  של  למובן המדויק  כלשהו  שר  ך 
ניתן להעביר רק בכתהמכרז  מכיממס   לכתובת   ,0012:בשעה      .08.202216  יוםמ  יאוחרב, עד לא  , 

ן  ו טלפ, בועדליעדם במ  יהם הגיעו אלותבאחריות הפונים לוודא כי ש.  hacal@maianot.co.ilל  מיי
יענ6848141-04 לא  לעיל  המועד  לאחר  שימסרו  שאלות  ששלח  למי    לחושיי  והבהרות  תותשוב ו.  . 

צה  מועל הטרנט שורסמנה באתר האינבסיור הקבלנים, וכן הן תפ  שאלות הבהרה ולמי שלקח חלק
כי המכרז,  יהוו חלק בלתי נפרד ממסמ  רכאמו  והבהרות  אלותתשובות לש  .ת עמק המעיינותאזוריה

   לצרף אותן להצעה כשהן חתומות על ידו.ועל כל משתתף 

 

  יו בהתאם להצעתו בטחת קיום התחייבויותלה טונומית  נקאית אוערבות ב  עתולהצע לצרף  על המצי .9
ה)" ניתנ  אשר  ,₪  50,000של  ך  בס,  "(מכרזערבות  למימוש  תהא  דרית  עם  עת  בכל  ה  ת שמיידי 

  היינו ,  הגשת המכרזל  האחרון  מועדהימים מ  90למשך    ף. הערבות תעמוד בתוק"להחכהראשונה של  

mailto:hacal@maianot.co.il
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  ות תקופבאו  ימים נוספים ו/  90  -ב   חכ"לשת הילפי דרתוארך    יא והועד בכלל,    1.202221.1יום  עד ל 
 . יהבהתאם אללפעול   בחייע מת צי, אשר המחכ"לטת הלפי החל תונוספ 

 
נספחיה,  צעהה .10 כל  על  עמידת  ה  בדבר  והאישורים  בתנאימסמכיה  להס  המציע  זה,רמכף    כולל  ז 

מכרז פומבי  עליה יירשם: "  ,יהויללא סימן ז,  סגורה  במעטפה הכמויות, תוגש  ערבות בנקאית וכתבי  
המעטפ  ,בלבד  "506-2022  'מס כאשר  עותקים,  המ  תכלולה  בשני  כל  פי  הדר  סמכיםאת  על  ושים 

 .סלשל המציע תפה אשר תישא סימן זיהוי כלשהו מעטפת הצע ת הצעות.לקבלההזמנה 
 

 . הנלווים םייהיה למלא בכתב יד את הצעתו, לחתום על כל המסמכ מציעה לע .11
 

יאת הה .12 ולא  להש  צעה  עד  במסירה  ,  המזמינהבמשרדי    12:00בשעה    18.08.2022יאוחר מיום  גיש 
 .  לבדידנית ב

 

ו/או  תוג  ר אש  עההצ .13 במועד  שלא  כל ש  ב  ללא  הנדרשים  תילקח  המסמכים  לא  המכרז,  מסמכי 
 . בחשבון

 
 
 

 
 
 

 ,ברוד בכב
 

 מנכ"ל וי, אל לעד
 החברה הכלכלית עמק המעיינות בע"מ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



________ _ _____( ______ מהחייב )חותמת + חתיתמי י, הבנתי ואנ אתקר  
3 

 

 רז מכה מסמכי

 ים להלן: ורט ם המסמכים המפמסמכי המכרז ה

 

 סימון המסמך  סמך ר המותיא 

 1מסמך  ה להציע הצעות מנהז  .1

 2מסמך  הצהרת והצעת מציע    .2

 3מך מס הסכם התקשרות  .3

 4מסמך  כתב כמויות  .4

   5מסמך    נימפרט טכ  .5

 6מסמך    הצהרת היעדר תביעות  .6

 7 מךמס   תוקידבה קולפרוטו  .7

 8מסמך  ת השלמה ודתע  .8

 9מסמך  וע ביצ ערבות  .9

 10מסמך  בדק ערבות   .10

   11מסמך  1976 -ל"ו ק עסקאות גופים ציבוריים, תשלפי חותצהיר   .11

 12מסמך    ציעהמ ותיאור ניסיון ציעפרטי המ  .12

 13מסמך  תחנת שאיבההקמה של  –ר המציע עבו ההמלצ סחנו  .13

 14מסמך  ום ניממי תצהיר העסקת עובדים זרים ושכר  .14

 15מסמך  מכרז הות בער  .15

 16מסמך  ציע מצב המ רו"ח בדבר/אישור עו"ד  .16

 17 מסמך ת  וגבלוים עם מאנשהעסקת תצהיר   .17

 18מסמך  ח ביטוחספנ   .18

 19מסמך  היר עסק בשליטת אישהתצ  .19

 . יחתמו ע"י המציע לים דלעי כל הנספח
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 1מסמך      

 2022-506 בי מס'ומ פ רזכ מ -ות  הזמנה להציע הצע
 

 כללי   .1
 
לבי .1.1 הינו  זה  ו קו צוע  מכרז  ביוב  אספקת  שאיבהלוי  תחנת  גלבוע יבובק   לביוב  הקמת  מעלה    ץ 

)למעיינוה   עמק   שבמועצה האזורית ט  כמפורהכל    , והרצתה במשך חודש אחד  ( "המועצה":  הלןת 
ו המכרז  זבכלבמסמכי  הטכני  את  ל  ה   תב וכבמפרט  במסמכי  הכלולים    -  להלן)מכרז  הכמויות 

 . ("דותהעבו"
 

במכר .1.2 א  זהתמורה  מתן  על  מבוססת  למחירזה  ביחס  הנחה  המזמינה  חוז  שקבעה  בכתב    המירבי 
זהכמויות וכל  בכפ,  ל ואת  כמובה.  המכרז י  תנאמלוא  ב  דה עמיף  המחירר  בעמודה  י  הנקובים  ים 

ם מקרה הצעת המציע לא  בשום, ומליים מקסיהם מחירי  (4מסמך  )מויות  ל כתב הכהשמאלית ש
מ לכא   ה.אלמחירים  תחרוג  לרשוהמציעל    ,ךי  בסוע  של  ם,  הכפו  ההנחה  כתב  אחוז  את  מויות, 

תיחשב כחלה    ה הנחת. הויכתב הכמו   לש  פאב בסיהנקו  הכולל  המירביהמוצע על ידו ביחס למחיר  
עים מתנאי  נובים החשיב כל הת  ות ולצורך וסעיף שבכתב הכמוי כל סעיף  כל מחירי היחידות ב  על

נחה תחייב  "מ. ההיב המע ת במרכהתחשבוללא  צעה  ההשל    לל כוה  ה תחושב מהסכוםהחוזה. ההנח
  המחיר  שתעלה על  תיפ הצעה כסק מהעבודה בלבד.  את המציע וכן תחול במקרה שהמציע יבצע חל

 תיפסל.    המירבי
 

 
ביצוע   .1.3 הת  וגשי,  עבודותהטרם  צו  עבודלזוכה  ההחלת  העבודות  לבב  יימתח   זוכה ,  את  עד  צע 

  ת המצורף קשרוהתה  פורט בהסכםמהח הזמנים  בהתאם ללותן לשביעות רצון המזמינה,  למהשל
 . הלמכרז ז

 
 .ף למכרז זההמצור םכרט בהסמפופי ה לעתחנת השאיבה  וללת ל יתן אחריות כוכה  זה .1.4

 
יה  .1.5 ולקבל היתרלתאם    הבלעדי  אחראיהיה  הזוכה במכרז  ביצוע העבודות  פי  יא ו  יםאת  על  שורים 

ל  ככ  .תרם באי י קעתת קרם או  עיליי  ו/או קווי הולכהו תאגיד שלהם תשתיות  דין, מכל רשות ו/א
  יכפותנה שימה צי  ילוור או אכאמ ום  תיא  ות מחמתד עבול  ן שע ועיכובים בביצאו  ות  סקולו הפיחש

   .ועיכובים אלכלשהו עקב או לתשלום אחר /לפיצוי ו כאיה ז , לא יהיה הזוכההזוכ על 
 

במכ .1.6 כדהסכםל  ע  םות יחרז  הזוכה  המ  המצורף  םהסכה   תוגמ,  ויגיש    ,3כמסמך    רזכלמסמכי 
ער  מזמינהל עם  י  כ  אתבז   . מובהרמת ההסכםחתי  ד עם מיי  הקבועה בהסכם   וע ביצת הבואת  רק 

 . ףקלתו  הסכםה, יכנס יצועבות הב והגשת ער סכםהה על  םיחתימת כל הצדד
 

סכם  קבוע בהה פי  על    המכרז   וא שנת  ובודוע הע ביצ ב  יל תחלהמכרז להיות ערוך ומוכן  ה בכוהז על   .1.7
    .3 ךמסמההתקשרות  

 
 

 שים ואישורים נדר תפות במכרזהשתול זרכשת הצעות למ ף להג ס יתנא .2
 
יש    ים להלן וכןהמפורט בכל התנאים בר, צטמב ,וע העומד בעצמאך ורק מצי זרכרשאי להשתתף במ .2.1

 אלו: אים בתנ  ההעמידר את  ברון ופבאם רים המוכיחיים והאישוהמסמכ   לכ עה אתהצלצרף ל
 

 י המכרז. סמכמאו מי מטעמו רכש את ע ו/המצי .2.1.1

 המכרז. רכישת מסמכי ציע קבלה על זה, יצרף המסף אי  תנ עמידתו ב כחתלהו*** 
 

 . בישראל הרשמי הרלוונטים שרמע הוא תאגיד רשום כדין בציהמ .2.1.2

  רשםבמ  ציעהמד  יאגהתם  שותעודת רי  (1)  :ציעהמ  יצרף  ,הז  אי סףתנו בדתעמי  תלהוכח***  
הרלוונטי,  ס תדפי(  2)  וונטיהרל המרשם  מיההפקתו    ריךאשת   של  לא  מהחודש  נו  וקדם 
  המפרט שמות האנשים   שבון,ח  האואו ר  רך דיןאישור עו(  3הגשת ההצעות במכרז; )ן לחרוהא

התיחש את  מחייבת  התאגיד  מתם  כי  וירותשוהמאשר  ה  ותקשרויהתהים  הינםנשוא    מכרז 
 . גידתאה ותויבמסגרת סמכ
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  דין. ות כקסי חשבוננפ  להע מנציהמ .2.1.3
ה חשבון המעיד או מרואה,  שומה  אישור מפקיד  המציע  ףראי זה יצבתנ  *** להוכחת עמידתו

וק מס  ודת מס הכנסה וחפק  י פוהרשימות שעליו לנהל על    תונומנהל פנקסי חשב מציע  שה
 .ערך מוסף

 
  ק.  ו חכ נקסיםפ  הלמנ ציעמה .2.1.4

וק, מאת פקיד  סים כחנקפ  ולף על ניהתק  ראישוע  המצי  צרףי  זהי  נא *** להוכחת עמידתו בת
 .חשבוןרואה   ואיועץ מס או  שומה

 
ותשלומי    ניהול חשבונות   ת פיאכ ים  ת גופים ציבוריעל פי חוק עסקוישור תקף  ם אקייע  למצי .2.1.5

   . 1976 –(, התשל"ו מס תבחו
ריים ובם ציופיג  ותקאעסתקף על פי חוק    תצהיר המציע    רף זה יצי  בתנא  ידתומ** להוכחת ע*
 . 11מסמך  ברט , כמפו6197,  – ל"וש (, התותשלומי חובת מס ותבונשפת ניהול חאכי)

 
  ור או פטור מכך. במק י מסו ניכלמציע יש אישור על   .2.1.6

 . מכך ר ו/או פטורקושור על ניכוי מס במ יא** להוכחת תנאי זה יצרף המציע *
 

מבצע  מוכח  ןניסיו  לע ב  הינויע  המצ .2.1.7 מהן  שאיבהות  תחנ  3בהקמת    כקבלן  אחת    ףבהיק  שכל 
הר כי  למען הסר ספק מוב  . 2018-2022בין השנים  ,  )לא כולל מע"מ(  ₪  מיליון  לפחות של    כספי

לעיל מכהנדרש  הניסיון    מרכיבי בלבד. שאת  תחנלביצוע    יםמתייחס   פורט      יבה 
  

 :ים הבאיםכסממהסוגי  שניאת   צרףע לציהמל , עאלו ם בתנאי עמידתו*להוכחת **
 

ותיאור    (1) המציע  שהמציע    ןו סיינפרטי  תחנות  לנוסח    איבהבהקמת    צורף המ בהתאם 
   ;על ידו  לאמויש 12במסמך 

ורף צהמ   לצהסח המ תאם לנובה  ,   האמורים לעיל  יםקט בפרויינים  מזמלי הממנה המלצות   (2)
   .13במסמך סח וני הגב  שתמולא ותחתם על מלצהל רק ה. תתקב 13סמך מכ

 
 .  קבלנים  ול סיורקוצורף פרוט  .2.1.8

 
מכי מס לרבות נים,לבקה יורס פרוטוקולת יצרף אתו בתנאי זה, כחת עמידלצורך הו*** 

 ידו. ל ע תוםיו, חתיתנו בעקבושנ שובותת
 

,  בנאיותות הנדסה  דוב ם קבלנים לעפי חוק רישולנים לנקס הקבקבלן הרשום בפ  הינו יע  המצ .2.1.9
בסיווג    (500מול  )סי  בתחנות שאיבה  ניותות אלקטרומכא, בענף ראשי מערכ1969  -התשכ"ט 

ראשי    1-גכספי   בענף  ופיישכבוכן  תשתיות   .1-ג  כספי  סיווג (  200)סימול    חתו ים 
  

להוכח עמי***  ה  דתות  על  זה  לצרף  בתנאי  רישום על  ידות  עהמת  מומתאי  עודותתמציע 
 .במכרזצעה ת הההגשעד למו וןנכקף בתו ,םהקבלניבמרשם 

  
לאהמצי .2.1.10 שכרבדה  ירבעב   עהורש  ע  תשלום  זמינ   בר  עובדים  העסקת  ובדבר  לפי    ,םרי ימום 

עסקאות ציבגופ   חוק  ניהול  )א  םיורי ים  תחשבונ כיפת  מס חובום  לשות,  מינימום    ושכר  ות 
  . 1976תשל"ו   , ובדים זרים כדין(קת עוהעס

 
לה ע***  בדתמיוכחת  בנריהיתצמציע  ה  רףיצזה    יאתנו  המצורוסם  כי  סמלמ  14מסמך  כף  ח 

 ז.כרהמ
     
 לעל סך ש  ,המזמינה  לפקודת  ותניתבלתי מאוטונומית    קאיתת בנערבו  ות עלהצף  המציע ציר .2.1.11

חדשים(ש י)חמ  ₪  50,000 שקלים  אלף  ימים    90למשך    תוקףב  אשתה  15  נספחנוסח  ב,  ים 
להב  ,ד בכללעו  21.11.2022  וםלי ד  ע  היינו,  מכרזהגשת ה ל   האחרון  מועדהמ קיום    טחתוזאת 

 ."(המכרזות בער"ן: להל ) זבמסגרת המכרבויותיו יתחיכלל ה
 
אות  וספות, בהתאם להורנ  תואמור בתקופ כמכרז ערבות הת  קופת תה להאריך איע יהימצה לע

 .נהלדעת המזמי כל שיידרשבעניין, כ נההמזמי
 

בכל    ,היתר  ןיבי,  הבלעד ה  ת שיקול דע  ל פירז עערבות המכ  את  תהיה רשאית לחלטינה  המזמ
ה או  ע מטעידר מ מס  ן כפיים,יו ק ינ  וסרחות או ב יסנ תכסמהלך המכרז בג בע נההמצי   קרה בו מ
מדו תומה ע  ידמ בלתי  חזרי  שהגישצההמבו    ייק,  החלואחר  ל  עה  להגשף  האחרון  ת  מועד 
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לאחרהה הואכשנבחר    צעות,  פעל    זוכה  ההוראות  לא  במכרהקלפי  להתבועות  בינו    קשרותז 
 . 12.3ף עיבסר מו כאלרבות  ,ינהמהמז  יןלב

 
 ללת: כוה ,חתמוכית  המציע בעל איתנות פיננס  .2.1.12

 
הכ מחזו .2.1.12.1 לפח  נסותר  של  )  10,000,000  תושנתי  (  םשידחם  יל שק  ןיו מיל   עשרה₪ 

השנים  מ(מע"  לכוללא  )  מצטברב בין  בתחום  מפעילות  הנובע  )כולל(  2018-2022,  ו 
 נשוא מכרז זה.

  
ים  הליכפאת  , הקיםכסוס נ יכי כינ לבהת הצעתו  הגש  למועדן  צא, נכו מנאינו  ציע  מה .2.1.12.2

חדלות    פניאינו עומד ב  מסוג זה, הואות נגדו  ות שעומד יו תל  תו קשן בו/או פירוק ואי
לא הוטלו על  , וכן  "י זהרת "עסק חאלים  ם כולאינלו  יים שכספת הוח "הדו,  וןרעפי

עי ס  מהותייםקולים  נכסיו  הסר  לא )למעט  תצורף  הישופק,  ל רו"ח  ר  הלן  האמור 
   .סי המציע, ככל שהוטלו(כלל העיקולים שהוטלו על נכ רשימה של

 
   16מסמך  כ  רףהמצו  חסבנוישור רו"ח  א  על המציע לצרף  מורהא  תוכחהך  ורלצ  ****

   .ז זהלמכר
 

יות אודות המציע לפי שיקול  ל ת כלכהזכות לבצע בדיקו  את   המצרת לעהמזמינה שומ
את הצעתו, בהגישו    ,והמציעוכד'    קיסעם, מידע  יכספי  קשות דוחו"תות בלרב  ,הדעת

להעמ כל  תחייב  למזמינה  כקשר  ב  בקששיתמסמך  ביר  תשמור  ך.עם   המזמינה 
  ה.רז זכמצורך רק ל שואלה ישמזו ו פיסקה   יפל  ע להו פקלו שיסו א  סודיות מסמכיםב
 

 רשים כים נדאישורים ומסמ .3
 
)בנ .3.1 להצעתו  לצרף  המציע  לעל  שעל   מסמכיוסף  להמכרז  חתומג היו  ם  יכ והמסמ  חתימתוב  ם יישם 

 אים: (, את המסמכים הבלעיל 2מורים בסעיף  הא
 

ישנית  ת ובהרהשל    ספיתד  .3.1.1 על  המזמ נו  המציענידי  לכלל  כשהואםיה,    מציע ה  יד י  לעם  ותח  , 
 . של המציע המהחתי  מורשי באמצעות ןכדי

 
כ .3.1.2 של  ה   להעתק  במסגרת  הנספחים  כנכללים  המכרז,  הם  שהמסמכי  ע"י  יע,  צמחתומים 

 ן. י מתים כדואמאושרים ומ
 

  ועם כל מסמכיז  כרף במשתתהמ  המציעו של  הנ"ל, יחד עם הצעת   ם יאת כל המסמכ  הגיש ל   יש .3.1.3
   .רזהמכ

 
 וסלה. רשאית לפ םמכרזיעדת הוהיה  ת  - אמורכשים וקב מים המסמככל ה גש ללא עה אשר תוצה .3.2
 

 תקשרותהה תקופת .4
 
ביצוע לסיים ,שייבחר המציע על .4.1 צו  עממו  חודשיםונה  מש  וךת בהעבודות    את  מתן  התחלת  ד 

 רז זה.  י מכעל פ  בהסכםעבודה וכמפורט 
 

 חטובי .5

עהמצבות  וע מחגר למבלי   .5.1 ו/אופי  ל  יע  זה  דיע  הסכם  כל  פי  פח  סנ  ותראהו   ווליח  עיעל המצ  ,ןל 
 .18סמך  מבפורט המהביטוח 

 
שמונה .5.2 עבו  לפחות  הח ימי  לפני  וכתנאי  הה  לע   תימהדה  ההתימה  לחסכם  עלעל  ע  מציה  סכם, 

 .  18 מסמךב חוס לנ  בהתאם ח טוביהקיום  יאישוראת יא המצה ליהי ה  וכזה
 

לשלהסכ  בלעדי  דעת  לויק ש  נתוןנה  מימזל .5.3 בנוסחששיתבק  ינוייםים  וף  פ כבהביטוח    נספח  ו 
בלעדי שלא    תעל ד למזמינה שיקו. מובהר, כי  נהיממז ה  לוח שט יבה  ם אלה ע"י יועץויישינ  רושלאי

ל כמק וב  ח הביטונספח  וסח  נבכלשהם    ייםנו שי להסכים  מחויברה  הזוכה  המדויק    וסחלנ   זה 
המזמינה ילום  חת  המצאתוי  וא המכרז  י  מכ למס  רףצוש הפרה  רש,  כנד  די  של    דיתויסיהווה 

הזהתחייבויו תהיה וה   ינה ממזה פי  כל  ה כות  שהגי  תא  טחלל   תזכאיו  תרשאי  מזמינה  ש  הערבות 
 .בלבד המזמינה ל פי שיקול דעתה שלעל  כהכה והמציע הזו
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 : י, כזאתיר במכי המכרז מצהמס תמו על חוב ,יעהמצ .6
קר .6.1 והוא  המ   אתן  הביא  מקב  רזמכסמכי  ע והוא  תנעצל  ל  את  ההתחייב  ואת  איהםמו  ת  וויכל 

 מפורטות בהם. ה

  ר הקשו מי מטעמה בהמזמינה ו/א  ידי  לם עי נמסר   רשאת כל הנתונים א  מתולא  קוד בו ליותראחכי ב .6.2
 מכרז זה. ל ש

בהצעתו .6.3 הבי  כי  בהוא  ת כ  אתון  חשבא  כל תתולא  וכי    העבודה  נאית  ,האתר  נאיל    או   ביעותכרנה  
 ו. בנאי העבודה או ת רים באתנא התת הכראי ומקו בינר  שות אשריד

ת  ישראל, דרישול   למ החש  תחבר  של  סיותניות והנדטכ  שותדרי  ,רהדסאה י  תנאהוא מכיר ומבין את   .6.4
 י מכרז זה.  פ  ללעמוד ע יועל  בהםש ספיםרים ונותנאי אח ות וכן כל דרישה אוריוטוסטט תכנוניות ו

 ה  הרשאלות הב  /התאמות ות ו/או אי ירסת .7
יוכ .7.1 הבהל  המציע  שלסתיר  רותלקבל  איות,  או  א הת  גיאות,  שימצא  שאלותמות    בנו ולמשר  בק , 

ש המדו אול  יק  סעיף  שפ  כל  כל  עליוובמק,  המכרז  ימכמסב  ואהרט  כזה,  לקבלת נפל   רה    ות 
 בכתב.   נהמזמי להבהרות  

 
ישהרו הבל   ות שובק  ותשאל .7.2 בלח  לשלו   ת  ל בכתב  עד  כתובת  ל  ,0012:בשעה    16.08.2022יום  בד, 

בטל דא  לוויש    ot.co.ill@maianhaca.  ה:בא רוני הקטאלה דואר     אצל ,  1684814-04ון  פקבלה 
 פ.ע" ת בפניו לא יתקבלו  .כהן נוימןמזכירת וועדת המכרזים, הגב' אסנת 

 
 

 : WORD בקובץ ד בלב הבא להגיש בפורמט  שירה ההבה  תשאלו תא
 

 בהרה ה/הפירוט השאל יף סע מס' מס' עמוד  מס"ד 
    
    
 

 ה.עד ז מור לאחלו  ת שיתקבלא ינתן מענה לשאלוכי הר יוב .7.3
 

מתנאי    חלק בלתי נפרדמהוות    אלו, והת אותמחייבו  נהזמיהמ  דיי  לע ו בכתב  יתננשת  וובשת  רק .7.4
 כרז.המ

 
הוא  לכלל המציעים, כש  ,נההמזמי על ידי  תנו  שני  הבהרותשל    יסדפתם תלהצע  ףלצר  םיציעהמ  לע .7.5

 מציע. מה של החתיה  שירמו ת, באמצעו עי ידי המצ כדין על  םותח
 

דבר  ענות בע מלטעון ט יהיה מנו,  עילמועד כאמור לבו  ןפבאות בכתב  הרו הב   בלתנה לקלא יפ ש  מי .7.6
מור  מצד מי שלא נהג כא  הל את כונע טב ו" יווכ   אמות ת או אי הת ואת או אי בהירות, שגיאי סבירו

 נה. עמ שת לא -ל  לעי
 
הבהרות   .7.7 ו/קונ תי ו/או  רק  הוים  ה  בבכתתשלחנה    אשר  דעות או  במכרזמשתתפילכל  ל  וא" בד  ם 

והמציע לא    הצעתו ת על ידו לחתומו  פןצרה לל המציע יהיעו  זרכהמ  ממסמכי  לקיו חויה  ייבויח
סתירה  בכל מקרה של    פון.לט ה  עותאמצב או  /ו   פה  בעל  אשר נתנו לו  כל להסתמך על הבהרותיו
  י ההבהרות יגבר האמור במסמכ  המקוריים,מכי המכרז  במסמכי ההבהרות ובין מס  רין האמוב

יצוי  אם  אחרתאלא  במקרה  ין  סתי.  משל  בין  עבהר ההסמכי  רה  ובין  יצמםות  האמור    גבה, 
 רת יותר. בהבהרה המאוח

 
כי המכרז שינויים, תיקונים,  להכניס במסמ   עת,ל  , בכרשאית  למען הסר ספק, מובהר כי החכ"ל .7.8

ו  או מידע נוסף ו/א /ים מסמכי הבהרות ולוח למציעא, ו/או לשכל מין וסוג שהוכללים, מהנחיות,  
לפי שיקול דעתה הבלעדי, בין  את  וז  ,רזי המכסמכמבכלולים  לאלו ה  נוספות  הוראות  ישות אודר

 .  אליה בכתב ועי ו הגו/א ביוזמתה ובין בתשובה לשאלות הבהרה שיגיעו

   סיור קבלנים .8

 במכרז.ת תפולהשת סףתנאי  הינה  םינל בהקר והשתתפות בסי .8.1

  או מי מטעמה   ינהזמהתייחסות של המאו  ו/  כל מידעמחייב לתוקף  ה  יה ילא    ומובהר כי  שדגומ .8.2
ה  ו/או תביע  נה תהיה כל טע  אל ולמציע    יור, לכל עניין שהוא במהלך הסאו  /ר לתנאי המכרז וקשב

mailto:hacal@maianot.co.il
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   .וו בקשר לנכונות א/ ו וראמכ  פניוב  צגוהש  דעימר לבקש

 ביותר הטובה  עהההציעת  וקב ותעבחינת ההצ .9

 ף  דה בתנאי הסבדיקת עמי -א' שלב .9.1

המוק .9.1.1 התנאים  סף(  בדיקת  )תנאי  תהצע  כל   -דמים  הה  מול  תנאישות  יר דיבדק  ף  הס  של 
  ת דעוו  הסף,ס לתנאי  סמכים ביחרטים או מפ  םיא כי חסר . במידה וימצז זהבמכר  טותפורמה
  ה עומדת כי אינ   א,תמצדבר    של  ופוהצעה שבס  .םית הפרט מש השללבק   תירשא   אתהזים  כרמה

 בשלבים הבאים. ולא תידון  הסף, תיפסל  נאיבת

   הסופי יוןמהצ  %04דיקת איכות ב -' שלב ב .9.2

.  נאי הסףנדרש בתום המימעבר למינ   ט היקפים ופעילותלפר  יים,טוונ רל ה  במקריםיע,  צמה  על .9.2.1
   .או לגודלו/ להיקף םציון בהתא ןיינת  יםטי ונו להר  םיפיסע שבחר זאת, מא

 ט להלן.  סי שלהם כמפורים ומשקל היחים הבאלפרמטראם  בהת ושב יח  ותיכ האציון   .9.2.2

 .  (20%)  קודותנ 20י  רבמיניקוד  –ניסיון המציע  .9.2.2.1

הג הניסיון  בעל  ממציע  את  יקבל  ביותר  בבוה  הניקוד  )לוא  זה  רכיב  נקודות(   20גין 
 תקבלנה ניקוד באופן יחסי אליו.   ותבא הוהצעות המחיר 

 . (20%) תנקודו  20מירבי ניקוד  –יע  המצ ן התרשמות אישית מ  .9.2.2.2

ביא הל,  ינהמזמ ה  איתשר  המשוקלל  הציון  יעתבקת  בע  נההמזמיולי  קיש  תבמסגר
  הבאים: םאת הטעמי ןבחשבו

 ; נהמימזה  רישותדתם לוהתאמ וצעיםהמ  השירותיםואיכות   טיב .9.2.2.2.1

 ;ינותמא .9.2.2.2.2

ת המזמינה  , רשאיהמציע  עםדם  ון קוסי ני  עמה  מט  ימ או  ו/  ינה מזמשל  כלכ .9.2.2.2.3
 . ודם זהק  וןי חשב בניסתהל

  ם ת כל גורשל המציע, לרבו  ננסית פייתנותו הי אב לג  ינה המזמשל    כתה הער .9.2.2.2.4
לשעלו בפג ל  המציעאיתנ וע  של  הפיננסית  ה קת במהלך    ותו  רות  קשהתופת 

 צפויה;ה

מו וכל  מטע   ו מיאו/ו  יל בטיחות עובד רה עלשמיגע  בנו  מציעשל ה  ולותהתנה .9.2.2.2.5
ת  וחו ל  , קיומה שוטחל   דין   רגז  םות קי ולרב  דות,בוע  במסגרת ביצועצד ג'  

בילישל  דעת דו"ו/אתב  כת  מגוף   ת ביקורח  ו  זה,  בעניין    ו מע  אשר  שלילי 
בהתקשר   למוהמציע  שקדמו  השנים  שלוש  להגשת    האחרון  ד עמהלך 

 ז; ההצעות במכר

פנימי  באומדן השנקבע  מהמחיר  יר  בתי ס לב   פןו הכלול בה נמוך בא  ר המחיר, אשמציע  עתצה .9.2.3
  ת, או מות קודויו קשר תרים בהספקים אחדי  על י  מזמינהל  וצעיר שהח מהמ  ו/או  המינ המזשל  

ת  דעלוו  , תאפשרשירותים מהסוג שהוצעעבור ה  וסביר  ןוגה  חירמכ   מזמינהיר שנראה למהמח
  ;כרזים לפסול את ההצעה המ

בדיקה נוספת  ל  כ  עצבוכן ל  יעהמצאת  ין  ילרא תהיה רשאית    הממטע או מי    זיםהמכרעדת  וו .9.2.4
מובהר כי    ען הסר ספק, מ למנת לגבש את דעתה בנושא.    לדעתה, ע ל  קופי שיה, על  להנחוצה  

ע  בצת לאירש  תהיהת, ווכל הלקוחוק את  בת לבדחיי  יהא תהלמכרזים  עדת ה ו ו  המזמינה ו/או
 . ידי המציע ו על צוינ  ם עם גורמים שלאבדיקה ג

   הסופי(ון  הצימ  %06) המחירקת יבד -ת יכספההצעה ה -'ב גלש .9.3

  .  2במסמך שהציע המציע  ירמח בדק הצעת הבשלב זה תי 
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ות  דות המפורטבול העאת כרז כוללת  כמב  ירהצעת המח  במכרז, כישתתפים  עת המידובא לימ .9.3.1
רלרב  זה  זבמכר ציויכות  מכאנ קטאלד  שת  ובו  ירו  חשמל  עבודות  לרשת  קרה,  צנרת,  חיבור 

 .לביובושלמת של תחנת שאיבה מ ור בהקמההקש וכל הביוב המקומית

ר ש, אשלוחיר  מצעת הת הכספית אוההצעה ההרת המציע  צה  –  2  מסמךלרשום ב  מציעה  על .9.3.2
המיתהיה   למחיר  ביחס  הנחה  שקאחוז  המזמ רבי  הכמכב  ינהבעה  המחיר  הב  .ויותתב  צעת 

  שלומה.ועדי תע במהמצי תיתווסף להצעכו בער ,"מע"מ. מעלכלול מ ןאי

מפרטים  הת בו לר ה,על ידי המזמינ ול ו כרז שנמסרף כל מסמכי המצירותו בהצע להגיש  ציעהמ לע .9.4
 . המציעע"י  תומות  ח רזמככי הו למסמפ ורשצ ניותוהתוכ 

  ם על עליו לחתו  .בכל מסמכי המכרזשים  ר דנם הרטיוהפר  מחיעת ההצאת    בדיועל המציע למלא   .9.5
מ דף  ההמכל  לסמכים  למהפחים  הנס   רבותנ"ל,  הממכ מסצורפים  במלחתוכן  כרז,  י  קום  ום 

לכה בכל מסמיועד  על  יכ מך  לרבות  ולציין  כהמלמסמכי    ףהמצור(  3  ךמ)מס  החוזה  המכרז,  רז, 
 כתובתו. ת שמו ואת ור אב ברכתב

  וצאותהה  כלהאספקה ואת  החומרים, הציוד,    ודה,בכל הע  תלו איכל  יעצמשל ה   מחירי ההצעה .9.6
 אחרת במסמכי המכרז.ן יי ולא אם צ, א "ממעו', פרט להיטלים וכ מיסים, לרבותווח, והר

  60כיב זה )בגין ר  הניקוד  בל את מלואקיביותר    הנמוךהינו  עתו  הצ  חירמשע  מצי  -  המחיר ההצע .9.7
 ה ביותר.  ולזהצעה הסי לחי  פןבאווד יקנ  נהתקבל  תהבאו נקודות(. הצעות המחיר

 
  .X 060תר ביו זולהה  עהההצ  ניקוד:טת היש
       יר הבאההצעת המח      

   יסופ ציון -לב ד'ש .9.8
יתקבל  צה המשוקלל  ייון  אסכימ די  על  שנהניקושל    ית מטריתה  עבורד  האיכו  יתן  ת  רכיבי 

מוהמחי לפי  הנשק ר  לה  ודיק לם.  בסיס  יהווה  הה  ה השוואכולל  על טחלה   ורךלצ  צעותבין    ה 
 במכרז.   הכהזו

 שהיא.  כל הצעה ר, אוביות הכ ונמה  עההצ את הל קב מתחייבת ל ינהזמהמ אין .9.9

 : ין הצעותב תזהו .9.10
  שאחת אזי ככל ביותר,  כותו נמוה כשרות יויה   אשרזהות,  עות )או יותר(ינה שתי הצהיתוה  ידבמ

הנ"ל צעומהה ב  ת  "עסק  אישה",  שהיא  ע  ו עתהצ   ל עליץ  מ ת  זיםכרהמ  וועדתליטת  סק  של 
וברוכאמ לה,בל,  שצורף  למסמכי המכרז.      19במסמך  ור  כאמר  יהצ ותור  תה, אישהגשת  בע  ד 

עסק  של    חתה אהצעיותר מ   ק בשליטת אישה, או שתהיהעס  ליו של לא יההנ"   ותצעבמידה והה
תי  תיטשלב ביניאישה,  )אערך  ביןהן  איש  קים העס  ו  שיש  בשליטת  ככל  מאחד( ה,    יותר 
מי  י  5ך  ות  ד( ג' בלב  שלב)  רת שופמהצעת מחיר    שים להג המציעי  תבקשושבה י  ת פנוס  חרות תמה

מיום  עבוד הוה  על  קבלת  ובי דעה  המכרזים.  במ  ההזוכ ההצעה    יקבעת  הןניכך,  וועדת  סגרת 
ים רשאים  ציעהמ  מציע.   גיש כל ורית שהצעה המקההמת  פחלא ת   ופרת מש ה ההצע הר כי היוב
זה לה הצעה  הגיש  להצעתם  לא   .יתור קמה  המשוההצע   תהגש  רחאם  ע רפה  תהינה  ידת,  ין 
 ות.  צעההי  בין שת ם הגרלהית לקייהיה רשאכרזים תדת המעו ו,  סכומיהןת ב וזה עותצהה

  לשביעות   ,ה צע להנוגע  ים ב יעהמצר מפרט/הסבת הזכות לבקש כל  לעצמה א   תרמשו  ההמזמינ  .9.11
את  יע וז צמ ע"י הדומה    ט קם בהם הוקם פרויבאתרי  ן לבקר ות וכהצעת ה ח ר פתים לאחרצונה ג

   יע.צ מהמות מה והתרשהשווא לצורך היתר ןיב

רשהת  נההמזמי .9.12 להי יה  ולקאית  חוותעזר  ו/  בל  הצעודעת  ההין  י נע לת  או  צוע  בי  ,צעותבחינת 
  ם.יזר ת מכועד  על ידי ור יבחי או /ו רו נבחשר א עמהמט יםחומממ ווה לנ השיקלול וכל עניין 

פורטים  ו מא יהי שלם  ימכ מסב בשתחלה  אלשאית שינה רבעת קביעת הציון המשוקלל, המזמ  .9.13
   רלוונטי.ר הטמ ע בפר מצישל  ת עמידתוכחלצורך הו , םייד  יםו/או ברור
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 ם גוד ענייניינ .10

מ  רצהיומ  במתחייהמציע   .10.1 לכחלק  נכון  כי  הו עהההצשת  מועד הגההצעה,  אין  י,  כל    על     עדו א 
ר  וקשא  הו  ןאי וכי    כם זה,פי הסהעבודות על    י להפריע לביצועה כדיש ב יא, שמניעה חוקית שה

מע ו/ באופ או  או  ורב,  ישיר  אחל  כב  ףיעקן  חר  עניין  בו  לשיש  ענ ניג שש  ביחס    ניםייוד 
מכיבו תחי לה עשייח  הסכםה   וחיותיו  א,  ינהזמ המם  תם  ישיר  קשר  עקיף  לרבות    מי   עם ו 
 .  םעממטמי  או  ו/  זבמכר יםומח מהמ

ב  עור מ  ותלהי   או/ ק וחל  מלקחת  נהימזמ שך כל תקופת ההסכם עם המנע במיב להייתח מ  המציע .10.2
   ם;הסכע הנים עם ביצו יי ענ של ניגוד יצור מצב ל  העלולו/או  בו  ששיו עניין אחר סקה ו/א בכל ע

  אם   ה מזמינה  ביעת לק  טי לבניות רלהכל מידע העשוי    הזמינ המ  דיעתא לילהבי  מתחייב ע  המצי .10.3
 צלו.  נים אעניי  ודיגלנ  חששאו  וד ים ניגקי

 ות ההצעההסתייגות ואיסור חלקי .11

בה שצע ה  גישיאשר    עיצמ .11.1 בסם להתאלא  או  ים  דת המכרזועתהיה    -נו  מ מ  היטיתנאי המכרז 
 ל את הצעתו.ופס רשאית ל

 .ת הצעתוול אלפס  עלולהמציע, ה ייגות שלהסתכל  .11.2

 לחלקן. אירש הואין וא  שוא המכרזנ תוכל העבוד וע ביצל לאהצעה מה על המציע למסור .11.3
 

 קשרות תהה הסכםעל ימה חתו  ההודעה על הזכיי .12

על זמבהתה  זכ  וצעת ר הע אש למצי  עתודי   הינ זממה .12.1 ד  ר המועלזוכה בדבע  וכן תודי ,  ותייזכ  נה 
   ת.קשרוהתה מכי מה על מסם לחתיוקוהמ

מה על  אמור לעיל לחתיודעת המזמינה כים בה הנקוב ם  במקוו  עדופיע במולהה  כ והז  על המציע  .12.2
 .זמכרסמכי הלמ  כם המכרז בנוסח המצ"בסהות לרב  ,המסמכים

עד  מו ת בסכם ההתקשרוא יחתום על הל   ה כהזויע  ה שהמצ רקמב  ,ל החכ"  זכויות מבלי לגרוע מ .12.3
ת  רה ולבטל א יקמעעה כבטלה  את ההצ  תוא ית לרה רשא ני מזמתהא ה  ינה,מזמי ה דיע על  יקבשי

   .מסגרת הצעתואותה מסר ב רזהמכות  ערב חלט את ל  ןוכ  ,תוזכיי

אלא    ,הקו חלא ה  כולו,  יית את זכ עביר בדרך אחרת לאחר  להו  להסב א  אינו רשאיה  כוזה  המציע .12.4
דים  עמים מיוחתינתן( מט תן )ככל שאשר תינ  ,אשמרו  זמינה בכתבאת הסכמת המ ל  בין ק ם כא

זכויות  ה  תברהע  את  המזמינהה  שריא  אםגם  .  נהדי של המזמייקול דעתה הבלעוף לש פכוב  בדבל
על  יו  יות בכל הנוגע לביצוע התחייבו  הנמייות אחראי כלפי המזהל  כהימשיך המציע שיז  ר,כאמו

 ה.  ההזמנ פי
 

  ותנשו .13

את  מ "ותמת "נתקבלצעות בח האת מעטפת ה  םיהחת ע ל מצי על ה המכרז,מסמכי   ירת סמבטרם  .13.1
 מזמינה.  ה  ותזכירמ

  ת ההצעות. להגש אחרוןהמועד ה יום מ 90בתוקף למשך  רתישאההצעה  .13.2

  קט י ולפר  פקימון מס קבלת מאי  )ובכלל זאת בשל  את המכרז כולו    לבטל   תתהא רשאי   ינהזממה .13.3
לברצונהות  ביעלש או    טל (,  דעתה,  שיקולפי    ת דוהעבומ  יםנ שו  בים רכיפרקים    כדי   תבולרל 

באמצעות   הכצ מלבצעם  אחר,  שלל  יע  מבלוההמלא    דעתהקול  פי  זאת  כל  שהבלעדי,    ציע מי 
לקבל    ה היי בשהל כי  צו פיזכאי  שהדבו  דותעבו  תןוא  טול בי  גיןו  כ מבלי  ייחשב  של  ר  הפרה 

מ  .המזמינה לגרוע  במקהחכ"ל  זכויות מבלי  של,  תחיליטב  רה  אחרי  המזמינה  ביצוע  ול  ת 
  ועד עד למ  א ביצעה בפועלהיבודות אותן  ת, החברה תהיה זכאית לקבל תשלום עבור העהעבודו

 . הודעת הביטול
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עה  מהווה הצשההצעה    דשח  בשליתר,  , בין ההצעה  זכות לפסוללעצמה את ה  תרשומ  נההמזמי .13.4
שמציעם  א  וא,  תתכסיסני של   הההצע  סברה  ולה  פעו   יתףא  הבדיקה  מסר  /עם  לא  מידע,  או 

 ירות.ת סבסיבו דרש, ללאכנ

כל  או ל  םי עלמציערוך  עמה רשאים ל ל מי מטכ   ו/או  זמינהמהההצעות והמציעים יהיו    יקתבבד .13.5
עולה  יעים ישתף פמצה אחד מכל  ו לנכון.  אצמיי שה, כפקין, כל בדנכוו להם, כפי שימצאמלק  ח

בבדיעמטמומי    המזמינהעם   בדירועלבקש  תשל  ככ  ,מורכא  קותה  שיתף  קות.  ך  יע  המצלא 
 ל את ההצעה. ו ספזה בלבד, ל  רשאית, מטעם המזמינהיה  , תהלעילוכאמור    לה כנדרשופע

ו מידע  או/  סמךכל מ   וא כי ימצי  עיםמציא, לבקש מאת הו שה  שלב  , בכל הני המזמשאית  עוד ר .13.6
ות  ברות, לעצ הה  תהערכמה, לעטמי מ  או /ו  המזמינהרושים, לדעת  ו הבהרה, הדא /ונתון  או  ו/

 כרז זה. ף במאי ס דרשו כתנסמכים שנמל כול ם, מסמכי להשלמת פניה 

או חלק    ודההעב   את כל  עצולב  ממנה,ה או חלק  ההצעה כול ת  לקבל א  המינ המז הרשות בידי   .13.7
 לנכון.  אצמשת ל דרךכ במה ו/או בעצגם ממנה, 

  ביחס   ייגותת הס  ל כאו    המכרז  במסמכיו  שעל שינוי או תוספת שיימחיר ו/או כ   תעשת הצגה  אי .13.8
עלהם,  אלי תוספת  א י  ו ינש   יד י-בין  המסו  וב מכיםבגוף  או  ,  לוואי  במכתב  אחרת,  דרך  בכל  ין 

 עה. פסילת ההצל לגרום ללוע

 אחת רפי או /ו ממנה חלק מכל או עתומהצ בו   חזורה, יהזוכ  בותרל   במכרז, שמשתתף קרהמב .13.9
 יבמילו  דיעמו  לא או למלא יסרב  וא/ו םיוזח ה תנאי או/ו המכרז אינת פי על מהתחייבויותיו

 תהדע ולקי ש פי על  ולעפל   הז  כגון במקרה זכאית   ההמזמינ  תהא  ה,ע להצ םבהתא יותבויוחייתה
לנכון.   מצאככל שת   כלשהו,  'ג דצ כל או  במכרז, רחא משתתף כל עם תקשרות ה בותלר  ,טהמוחל 

ראש,  מוסכמים מ םיצוייפ , כלטובתה להכו המכרז  ת בוער את לחלט רשאית    המזמינה  אהת  כן
ייחשב   זכרמ ה ערבות וסכום    זמינהמה של הבלעדי התדע ולשיק  פי  ל ע  בעיקיש  פהזקי  סדר  פי על

 או/ו דרישה או/ו תביעה כל תהיה אל המכרז  שתתפילמו  הנימהמז של  טלוהמוח רומגה הינלקני 
 לגרוע  כדייל,  ע ל ור באמ . אין כך בגין עמהטמ מי  או /ו   המזמינה  כנגד שהוא וסוג מכל מין  טענה 

 דין.  כל פי  על  או/ו זה רזמכ פי על   זמינהמה של ה יתויומזכ  כותלפגוע, בז וא

,  הזוכהעה  צ הב  עיון  זכות  מתייק  ,ןהדי  אותרואם להתבה  יכם  פיתתדיעת המשילת  אזמובא ב .13.10
לציין בהצצועיים. על המצ/ מק  ייםסחר ות מלסודבכפוף   נת המסמכי   עתם מהםיעים   / ם  ונים 

/  מסחרי  דות מהווים סוה ני  בפ   לחשוףלא  ים שמבקש  םה  םאות,  ימיםככל שקי   ים,ועי מקצים 
לגרוע  אחרים.משתתפים   המציע  ותובת כו  ומש  כייודגש    ל,עיל  ור מאמה  מבלי    חיר המ ו  של 

י  שהוצע סלו  דעל  יהוו  מסחריא  ההחלטה.  עסקיסוד  או    וד  כי  בזאת  הינה   מובהר  זה    לעניין 
ועדת  להורא ובכהמכרזים    בסמכות  הפוף  והות  כן  פסיקהדין  סי  יובהר .  חל כי  ה  ע צהבים  קמון 

המהדיים  כסו שחלקידא וווה  בכך  גה  סודיים  בהצעה  אלה  המותצע בה  םם  של    ם יעצייהם 
ז  שמראתר  מווע  צישהמ  כאןמורים,  חהא ב   ת כועל  אל העיון  של חלקים  ציעים  מהות  הצע   ה 

   האחרים.

ולהעתי  רשאיאינו    ציעהמ ו,  המזמינההינם רכושה הבלעדי של  מכים,  כל המס .13.11 שות  או לע/ קם 
 . הצעתות ך הגשלצור טעמלו,  שהוש כלם שימבה

 
 רב, בכבוד 

 דעאל לוי, מנכ"ל 
 מ "בעת ונייע מ עמק הלית הכלכ רההחב
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 2מסמך 
 

 מציעשל מחיר   תוהצע הצהרת
 ודלכב

 ינות בע"מ לית עמק המעיכהכל החברה
 

 א. ג. נ., 
 

ברשותנו   .1 כי  מצהירים  הח"מ,  התוכצאינמאנו  כל  המכרזיחנספה  ,רטיםהמפ  ,ניותם  ומסמכי    , ם 

וה  ,(3  ך)מסמ  כםההסאת  יון  בע  ונראק הטכני  המחיר המפרט  עיימירבייםים  בכנ ,  תכניות  ה ל  ו 

הנר כלמים  וגע הנ   םיט טורשהו בכו  ,"לז  המהמכרזאל  רפו  שצו   חיםנספן  בלת ם  הווי,  נחלק  פרד  י 

הננו  כן    .והצעתנססנו את  יב  ז ובהתאם להםהוכן המכר  הבנו את השיטה שלפיה ממסמכי המכרז, ו

ה  ינמזמת הדרישו  כל  ונל סברו  הוו,  שנו לדעתבקש  יםההסבר   כלמזמינה את  המ   ובלנ ק  הירים, כיצמ

או  הדרושים ו/מידע והפרטים  ת כל הבלנו אי לאחר שק י  וכ  רז,כות במנדרשעבודות ה ה  ועלביצחס  בי

 ו. הצעה ז צעתנו, הגשנו  הל יים להשפיע עהעשו

בשה  תאצע  לב  יםמתחייב   ואנ .2 וכפיפותת  יווע במקצ,  דהקיעבודה  ות  ובמיומנות  דרישה    נאי לכל 

 המכרז.  

דעתה    ולשיק פי  ל  חלקואו    כרז כולומ  אתבטל  ת לרשאי  המינהמז  כי  ונדוע לכי י  םירצהי"מ מעוד הח .3

ב  , לעדיבה קבלת  לרבות  אי  בנקאגין  הפרלמימו י  אישור  או ן  ות  קו,לח   ויקט  אובמידה  כולבטל  ו  ת 

כל    נו ל   א הת  אלש ך  לכ  מיםי מסכ  ו ואנלהכרזה    תוקף כל    היה לא י  ,הכרזתי כזוכה במכרזרבות את  ל

תשה  דריאו  ו/  נהטע המזמכביעה  ו/או  פיצו לתשלה  ינלפי  תאו  ו/  יום  שהוא  שלוםכל  ת  רבוולא  חר 

 המזמינה.  עם רותהתקשרז וה בגין המכ נושהוצאאה ל הוצלמעט כ   ומבלי

לביצוע    ( 3  סמך)מ  ת שרוהתק  כםהסעתנו, נחתום על  צהזמינה תקבל את  מהאם    , כי יםמתחייב  ונא .4

ות  רבהע  תאא  צינמ  ,נויית זכ   דברה בנו הודעל   תןני יום שתמ ימים    שמונהך  ות ב  זרכהמהעבודות נשוא  

י  א עפ"מציו להעלינם שואת כל יתר המסמכי,  וחט יבמכי האת מס,  בהסכם, כאמור  ועלביצנקאית  הב

הממ בתוסמכי  הכרז  המועד  ונת ך  בפועל,  עבודה בביצוע    חילאמור  עבודה  התחלת    לצו אם  בהתות 

 המזמינה. שנקבל מ

ות  בוייי התחהו  ותבוד ל העע מושלם של כ ורש לביצדכל הנ  את   יםלכול   הינ נ"ל למזמ ה נו  מחירי הצעת  .5

רכו  ם ישולם בעהסכו   כי  לנו  ידוע.  מלל מע"ה אינו כו ההצע  וםסכ  .כרזהמ  כימסמ  יפ"ו לבצע עעלינ ש

 ו.  סוג כלשהיבית מ ר דה או הצמת  כל תוספ ינלי ללאהנומ 

 המציע  עתהצ

לכהב .6 בהמפול  תאם  המכמס רט  ובח מכי  עהחה  ההנ  ,וזהרז  ידימוצעת  המצורף    כתבמ  ל  הכמויות 

יט  כל פרל  ה ה זה)הנח   ___ ___________________ ובמילים: _________ __  _  הינה %   4כנספח  

 . בטבלה(

 . ליור לע בה אחרת, כאמייקרות או כל סיר בגין התלשכ תוספתלכל   , כי לא נהיה זכאיםנוידוע ל .7

עלחש  נגדכצע  יתבהתשלום   .8 שבהעבו  בון  אוצעדה  ע"ה  יאושר  המפשר  וי  עקח  ל כן  המזמינה.  א  "י 

  ת של בויסמם  לוים בתשבן עיכוי גבינה  מזמה   כלפיעות  בית  וו/א   ענותו/או ט  תוש דרי  כל  ו נה לנהיי ת

 . נכונים שבון או פרטים לאם בחפרטיר וסח
 

=================================================== 
 

       יע: המצשם 
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       טלפון: 

           :ספק

 ________________________                        דוא"ל:

 __ _ ___________________ __    ת:  כתוב

         :תאריך

      :ותמתימה + חתח

 _____ _______ ________ ______  ד:יקפת תם + חוה שם
  

 ________ __________________   יד:ם + תפקשם החות
 
 

 אישור
הח"מא בזה  וע ____  _________  ני  מאשר  ה"ה"ד  חתימת  ,  __________________   כי 

מטעם    ___ _______ _______ ת.ז.__  ,____________________וכן    ____________ת.ז.______ 

)ל____________  ____" על  יע צמההלן:  חתמו  אשר  והצ  כתב"(  מחירההרה  חותמת    בצירוף  ה,ז  צעת 

ת  ה הכלכלישל החבר 505-2021 מס'  ור עם מכרז הקשכל  ת ב, לרבוןילכל דבר ועני   מציע מחייבת את ה  ,יעהמצ

 ת בע"מ. לעמק המעיינו

 

מת  ף חותירוחתמו בצ  , אשר מציעה  ה מטעם ימ תחהינם מורשי    ל רים לעימים האמוותהח   עוד אני מאשר, כי

 נדון. שבז המכרציע על כל מסמכי המ

 

 _____________________                                        __     _______________ ____ __ __  

תאריך                                                                                        דחתימת עו"              
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 3מסמך 

 הסכם התקשרות  

  שאיבההקמת תחנת ביצוע קווי אספקת ביוב ולל

 ________  בשנת  ________ __  שדבחו  __________ ם ביו_____ __ _______ב______  חתםונ שנערך

 המעיינות בע"מ   לכלית עמקהכה  רבחה  :ןיב
   מעיינותק המעמ

 ; דד אחצמ                     ("ינההמזמ"  וא ""ל החכ")להלן: " 
 

 ________ _________ _____  :לבין
 __ ______ ______________ _  הויזי' מס
 __________ _______ ___ נה_ עשמ
 __ -____ _______ :סקפ  __,-_____ ______ : _טל

 _____________ _דוא"ל: ______________ 
 : מה מטעמויורשי החת מעות באמצ

 _____ _______ __ז "__ ת_________
   _____ ___ ____ז __ "ת___________  -ו

 ; ישנ מצד        ( "רהבחה" ו/או "הקבלן"" להלן: )שיקרא

 

עלוה  והמזמינה ילוהוא המ  סמכה  )להלן:וניי מעה   ק מעת  ריהאזו  ועצהידי  לפעול  ועצהמה"  ת  פיתוח  ל"( 
הציבורהתשתיו בתת  המועצחו יות  היא   ה,ם  מירפ  ובהתאם  מססמה  לביצוע  ____  __/   2022  'כרז 

  לע  שתוקם(  "הקיבוץ")להלן:    לה גלבועמעקיבוץ  תחום  ה בנת שאיביוב ולהקמת תחקווי אספת ב 
 ;"( המכרז: "להלן) כהוידי הז 

 ;רזכמב תהכז חברהה תע צוה  והואיל

זכי חכ"לוה והואיל סמך  על  הבי  את  ה חבר ל  מוסרת במכרז    החברהית  ,  בהסכם גדר כה  תדועבו צוע  ,  זה  תן 
אחר   חברה השל    הויותי יב יחלהת וף  בכפ  והכל התנהורה  כל  למלא  והאות,  המפורטים אנ תיות    ים 
 ;הזה ז בחו

 :ןלקמדכ םדדיהצ ןם ביהוסכהותנה ולפיכך, 

 המבוא .1

 נפרד.  בלתיחלק  םהווימזה  כםסהל  םפחינס וה  המבוא .1.1

  צדייבים למכרז מחכי המסמ  ן.ליה להוסיף ע  רק   אז אלמהוראות המכר  עו א לגרזה אינו ב  הסכם .1.2
  .חוזהות ה הורא רובמקרה של סתירה, יג זה. בכל  הז חו אות הור

 

 תונשפר .2
 . םכההס  ףבגו ם להת הנתונה הא המשמעותזה  הסכם למונחים ב .2.1

 הסכם.שמשנה כמקור לפרשנות ה לא תהן   כן ועל  לבדות ב נוח ירכצום זה נעשו לת הסככותרו .2.2

 ותדרהג .3

 ן: כלהלונחים הבאים המשמעות למ ו הי י  ו,בנספחי  תרבו, להז סכםבה 

על  כל  , את  רתבין היוללים,  כהסכם  מכי המס  –  " או "מסמכי החוזה"הזהחו" .3.1 מסמכי המכרז 
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ה נספחיו,   וכל מסמכי  ידי הקלרבות ההזמנה  על  כל מסמך מכהצעה שהוגשו  לרבות  סוגבלן,    ל 
 .  שיצורף להסכם בעתיד

עליון" .3.2 קיצוני  -"  כוח  טבע  או  פגעי  אשר    יות צונ קי  בות נסיים  ה  סביר, ספק  אחרות  יכולא    ל יה 
במועלצפו אותן  א  כם הסד  ת  א מל  ו זה  בענוע  הותן  מ וא,  ותןתרחשת  אינם  אשריפאשר    תם 

או  /רונה ומגיפת הקו  למען הסר ספק, מובהר כי  הסכם.ה  פי-לע  רהחבייבויות ה התקיימות ההתח
 כ"כוח עליון". ב לא ייחש לכך,ה וונל  ין ינ ע כל

של הקבלן  וההתחייבויות    ת ול, הפעו תודוהעב כל    –  "יקט והפרו "א  "יםתשירו"או    ודות"בעה" .3.3
 . וך, הקשור והנובע מהן, בין שפורטו בחוזה ובין שלארהכ  ות כל, לרבזהת במסמכי החווהכלול 

,  המזמינהאצל   תמותקנערכת המ על ה טיוונ הרלתיקיה ובה כל החומר   – "לחכ"לכים  מסמ "תיק .3.4
   .ותירהאח  יבכת יות וכןונותני האחר הקבלןקשרות עם  הת  רטיפצבה,  ההוכל מסמכי התכנון  

שימו  –  "המפקח" .3.5 בכהודעב   ה נמי  לצו  מזמינה ה ע"י    לקבלןתב  ה  כמפקח  זההסכרך  לכהן    ם 
 .  וכאמור בו

ו עבודות הקמת התחנה  עצם יבורכם, מתחתיהם או מעליהאשר בהם, דהמקרקעין    –  "האתר" .3.6
   .בווי הביווק

ן  התאמה בי  י ו או/אירה  חוזה. בכל מקרה של סתהטכני הכלול במסמכי ה   המפרט   –  מפרט""ה .3.7
ב הכלולה  ההוראה  במסמכי  הכלול  הטכני  בממפרט  הכלולה  הוראה  לבין  הכללי  חוזה  פרט 

 בר. אשון גוו של הרינמשרדי, כוח הב

 ות שרקתהה תומה .4

והרהחבל  ת מוסר  כ"ל חה .4.1 עצמה  עלת  מקב  רהחב,    ים,את השירותלחכ"ל  ק  פ סלכוללת    אחריותל 
 . כם זהסה  חיספ ונ מכרזמסמכי ה, ות הסכם זהתאם להוראה בלעיל, כהגדרתם 

זההוראות   .4.2 ה  ול יחו  הסכם  כל  ועבו  זמנתעל  התחלת  דה  שיוצו  לעבודה  לבהתייח  חברהצא  כל  ס 
 .   מכרז זהעבודה לפי 

 .  יםנים השו ים והמפרט ספח ההסכם, הנאות הור ן,כל די ת ו אפ הורעו ע"תבצת יהעבודו .4.3

ים  שונ  םיועדמב   וינתני וכן תי)  זהם סכקובים בהם הנדיועמ ה על פי וע העבודות בביצ תתחיל  החברה .4.4
עב  וי צו השו   ודה התחלת  וממונותלעבודות  ו(,  זה  בהן  עד  תמשיך  הפסקללת  ופ יברצאילך  ה  א 

המועדן  ימותסי לשם    בתוך  מבודהע  חלתהת  ו צבתוך    המפקח  כךשיקבע  תחילתה  העבודה    יום 
  .סכם זהמנים בהזחות הו בלט , הכל כמפורסיומוקבע לשנעד מו מהא יאוחר ו ולשנקבע בצ

  וב בצוהנק  מועדדה בצוע העבויב חיל בתה להתהי  החברה כי לא יכולאת ה מ  הטענ מע כל  שת  לא .4.5
 דה. והעב תלתחה

זמכ  תיוויתחייבו ה   גרתבמס .4.6 הסכם  ווח  בלתכח ה  נפרדלק  תסברהחהן,  מ  י  ד,  ציוהכל  את  פק  ה 
אאדםה  כוח  ,תומערכ ה,  ניםמתקה ה ישורי,  רישיונותם,  וכתבצע    כןו  ,יתרים,  פעולה  כל  סת ל  פק 

  כם זה, הסאות  בהור ורש  ים במפזכר אינם נ  ותים אלהו/או פעולות ו/או שיר  תוספק גם אם א  תשירו
מ   להכ להבטעל  את נת  במלותירויש ת/פעולות/וד העבו  השלמת  יח  ובמ ם  מ צלו עדן,  ואן  ילוי  ורך 
פי הסכ  החברהות  חייבוי הת ש   תולופע   ו/או   ה אספקותז  םעל  ל דבר  כשבו לח יי ה  ירותים אלו/או 
  ו מי ו/א   חברהידי ה   על  יתבצעו  זה, והם  יות החברה על פי הסכםוב יתחיבביצוע ה  וליםן, ככל ייוענ 

 כם זה. סהה ב בוזו הנק ת על רה נוספ תמו לכלא טעמה ל מ

 ידה.   תחנת השאיבה שתוקם עלב שהוא ן וסוגמכל מי זכותל תהא כ לא  לקבלן  .4.7

ע"י החברה חיישיוע  ישראלאזרחי    שאינם  םדיבועה  כל .4.8 תבוע  וריבים באיש סקו  כל  ם  יפקדה  ע"פ 
   .התעסוקהת ושרוחון ביט ה  יממגור לרבות ןיד

ה .4.9 ל  חברהעל  רככללדאוג  לעובדיוציו  ב י  ש  ה ד  לגרוע  במכך  ומהתחייבוילי  החברה  ,  אחריותהות 
 ים. מרבי היועה יביצו תויעיל דה ו העבוע  צוביל ע  השליטה

אינו מתאים    רה חב"י העק  עסהמו   החברה    מעובדימי     סקנה כי גיעו למ י  מפקח או בא כוחו ה  אם .4.10
שאי לדרוש  יהיה ר –שהן ת כלפרעוים או לה או לנזק /ו  ם לקלקוליםו גורא /ו כול לגרוםיו לתפקידו 

מהחל ורהבחה פתו  הדרישהלא  מת  חברה ה,  להח  אחר  ב לפתוידאג  מב,  שעות  48  תוךו  לי  וזאת 
 . הושלמסוג כל אחריות החכ"   לע ל להטי
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כל    אם לא חל  היא לוודא  קורתיהב  תרטמ .  ותודעב טחי הש  ת יומית בכלרביקו  לבצע  החבר העל   .4.11
 .יםרטמפ ות ולכני לתו על פוב עבודותת ביצוע האת התאמ קי ולבדויידמ  וןשינוי המחייב תיק 

הציוד    את  קתספ   חברה, והותייםיכוא  דמיםם מתקיעמצובא  תיטושב  חברהע"י ה   תבוצעהעבודה   .4.12
 ברמה זו. העבודה  ועם לביצ הנדרשיים כלוה

לתתש  ה רחבה .4.13 העבויצ ב  שםמש  חבחות  ודוע  ובמוצרים  ומקורימרים  א'בלבד,    םידשים     מסוג 
לדרישיאשר    לפחות, הישרו הטכני  פרט  המת  ותאימו  תת נושאי  ו  הי וי   אלי לתקן  ראלי  שי  קןו 

 . וההגברמה עבודות הפיתוח בטיב ובכל   אתע צבמתחייבת ל חברה וה

והמוצהחומרי  לכ .4.14 לשטח  יובאם  רים  הו  ח  חברהע"י  ויהיאחריותושבונה  ועל    חכ"ל לם  יכשיי  וה 
הבאת עם  להאחריו  אולם  .חלשט  םמיד  הקשור  לו  וחםט לביותם,  לאיכ   לטיבם,  שמירתם,ת  כל 

כל  בהתאם ל  עבודות את כלל ה  עלבצ  תתהיה חייב  חברה ה.  ידן בלעפאו ב  רהבחתהיה על ה   ם,בה
הניתקל  דין, והמיימח ם  הת"י,  ח חות  הורא  ומלצים,בים  והחוקי  החלכנון  בישבניה  אל, רים 
 אש. כיבוי הויות שר"א וגרשויות ה והוראותרף וע קוד הנות פיתק

, ניקוז,  ם, ביוביגון: מ כת  תשתיוקיימות בו    /   שר עשויות א  רו זבא  החברידי הו על  ע ת יבוצהעבודו .4.15
עות  יעת הפרנוגע למנ, בכל ההשאר  ןבי  יתרה,הקפדה    להקפיד  הייה  רה חבעל הוכיו"ב וכי    חשמל

ל טומ למבל,  תושביםרדים  הפי  לפע יצור  בטלהיבט ,  קיבוץב  תפהשוט  ילותרעה  יחותיים  ים 
ירה על  שמל  שורהק  בכלול  י רג כ הולכל הקשור למעבר  כללי הבטיחות ב  לע  הרשמייים,  עבורת ות

דרישות  על פי    , הכל(עודשמל ו לפון, חביוב, ט  ,וזניק,  מים  , בזק,ות קיימות )תשתיות כבליםיתתש
 י. דבלעל דעתם הפי שיקו  עלו עמםמט  מי ח ו/אוק המפ אוו/חכ"ל  ה

אחראייהת   רהבחה .4.16 חשבו  ת ה  על  בהנלהקים,  כהגדרתם  את    הדהעבו  אתר,  הבטיחות  אמצעי 
   בהסכם זה.

ן להולכי  ת, הלופיוכים חררת דלהסד  ככל שנדרש,  ,לדאוג  רהבחה על הי ת יהבודועיצוע ה בבמהלך   .4.17
 . םאזהרה ראויי ואמצעי  ך הצבת שילוטב, תורכ לכלירגל והן 

העבוציב   םות  םע .4.18 אמצהבונ חשעל    לפרק,  תאיאחר  ה רחבהתהיה    ת,דווע  כל  את  הבטיע ,  חות,  י 
והוהוק  רשא ידמו  על  הבאתה  תקנו  ולובער  אחהדה  ובסביהעבודבאתר  המצב    תזיר  בתו  ה 

בהת ומותלקד השאר,  בין  ל,  ל ינתנאשר    ותהנחיאם  ה   הו  ידי  מי  המפקח  ו/או    חכ"לעל  ו/או 
 זה.  ם בנושאמטעמ

מו .4.19 העבודוצבית  לתחה  דעלפני  המצית,  ותע  למפקח    לחכ"ל   הרחבא  ה  את  ו/או  שיונות  ירכל 
לבי הת  בודותעהצוע  והאישורים  ה לפי  הדר בלטפל    תיב מתחי  חברהכניות.    גשת לה  שוכל 

והא שיונויהר הת  הנ"ל.  את  לרשו  לשלם   תמתחייב  חברה ישורים  והעיות  ההוצאות  יות  רבוכל 
לצ   ה שולם ל ת  אול  חברהון העל חשב  יואלו יהלומים  מור. תש ות כאנוי שיר  תל קבך  רוהדרושות 

 . חכ"לעל ידי הפת נוס רה  מוכל תעבורם 

,  משרד התקשורת  צ,ע"מ  חשמל,  חברתשלה,  מהמדי  רמש,  מועצהמשמען: ה  הזבסעיף    "יותרשו"
"בזק חברת  חברת  רשת  רשו,  ""מקורות",  הניקוזהעתיקות,  איויות  ו  )ו/א  ב  "תמ   ים,ערד  וג, 

 ת.ת אחר פסות נו שוכל ר   ת(עבודווע היצב ת לאזוררלבנטית הכבלים החבר

  פי לכ  או להציגו/  להתחייב  ו/או  רש לחתוםדית  קשור אליהרם הו גול א "חכמך שהעל אף כל מס .4.20
"כלשהי  ת  שור הרמסמכ)להלן:  האחריות"(שויותי  הכר   עביצול  אההמל   והחבות  ,  כל  וך  של 

ז אין    כי  ,מובהר  ד. עועומד בסתירה למסמכי הרשויות  הדבר  גם אם  חלה על הקבלן,  הבהסכם 
ה )א  בחתימה ה  בות(תחייו  איזכ"ל  חשל  לג  הרשויותממסמכי    העל  לבכדי  או  איזו  רוע  בטל 

 . החכ"לגרוע מזכויות , והכל, מבלי לכם זההסי  ל פען יבויות הקבלמהתחי 

ב .4.21 כזאתמובהר  תב   י ,  ידעוצע  לא  החל  כל  י  בסמוברה  למתקןעבודה  קרק ת  ך  ללא  ת  נוכחות  עי, 
 חברה. ה  וןבחש  ועלאחריות  ב יהיה "ל הנ  חעבור המפק   וםאום והתשלכאשר הת - מפקח כנ"ל

  ם כסהה שוא  ודות נ בצוע העוב בביכ של עיבמקרה    , החכ"ל  ת לגרוע מזכויו  לימב  כי  את,ר בז המוב .4.22
ות ו/או  יעטענות ו/או תבכל    חברהה להיינלא ת  -ור  כאמ  ותוי רשי הה מביצוע הוראות נציגאצתוכ

 גין כך. ם נוסף ב שלולת זאתכלל  , ובחכ"לדרישות כנגד ה

לפנ  ת בחיימתה  רבהח .4.23 תו   ודהב הער  מאתות  בזאת  הכ  כלאת    העבודה  םעם  העבודה,  וד  יצלי 
הב ופס בצשה  יהניולת  העבודהמהטברה  החברהש  נה ובשח  על  וזאת,  לך  ינוקהל  השטח  ני  לפ  . 

בניק  לכול  ,סירהמה השטוי  עבודת  פני  משיירי  לשברהחח  והה  המפקח  רצון  על  חכ"ל,  ביעות 
 . חברהון החשב

כי בהעדר קבלת  ר  ר זה מובהקשה ב  .חיצוני  ת מימוןמותנה בקבל  דותעבו ה  כי ביצוע  חברהל ידוע   .4.24
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ובכל מקרהל ו/או חכולן    בודותעו העיתבצלא    קולאו ח /וחיצוני  המימון ה    ימון בל מיתק  וב   קן, 
לא תהיינה  חברה  ל ע רק חלק מהעבודות.   בצ ל  אולבטל את ההסכם    ל חכ"ת האיתהיה רש  -י  חלק
א כל   דרטענות  תביעות  ישותו  כלשהכ  או  המימישלא    כלכ  חכ"להנגד  ן  החיצוני  ו תקבל    ו א /ון 

   סיבה שהיא.ל מכ חלקו 

  ביצוע   לאפשר  חר, והקבלן מתחייבבאמצעות קבלן א  עבודות באתר  לבצעהזכות    לחכ"ל שמורה .4.25
 . העבודות אל

 ההתקשרות תקופת .5

 . ףקתו ל הסכםה כנס, ייצועוהגשת ערבות הבסכם זה ה   על ל הצדדיםם חתימת כע .5.1

הקבלןע .5.2 ביצוע   לסיים ל  צו  ממוע  חודשים  (8)  שמונה   וךת בהעבודות  את  מתן  עבודהד  .  התחלת 
 קלנדריים.  ימים  30שך ההרצה שתימלאחר מכן, תחל תקופת  

הדרי בשועמידה    ,הרבח ל  תוד ובעה  תר יסמלוף  בכפו  עבודותה   ביצוע  בתום .5.3 האמורותאר    שות 
 פרויקט. עבודות ה לס  חיבהתי  השלמהת בלן תעוד קל  סרתימ - יים נכ הטבהסכם ובמפרטים 

יא,  ה שה ביכל סמות  בכל ע  ,כם זה לידי סיוםיא הסל להב"חכת ל ול, תעמוד הזכלמרות האמור לעי .5.4
עלי שיהימב ובכתאמר   ההודע   ןת במ  ,החלטתה  ק את ליה לנמה  בי   90  ה שלב לחברש  מקרה  מים. 

ת  עדד הוועל עד למועפ ב  העביצא  ותן היאהעבודות    רובל תשלום עבקית החברה ל כזה תהיה זכא 
 . ביטולה

 מפקחה .6

  ות. בודהעע כמפקח על ביצו  והוא ישמש לעיל  תורח כהגדק פממטעם החכ"ל ימונה  .6.1

יו  י נושאים אלה יהכו  ,ב"ויוכ   בתקצית בענייני כספים, תמורה,  כוסמ  א תהיהלח  פק למיובהר, כי   .6.2
 בלבד.  "לכחה ב של  ובכתאש  מר רבאישו

דות לא  ביצוע העבובהתייחס ל  דותעבויצוע הב  ךלמהתנו בינאשר    רהחבל   המפקחראות  ת והוהנחיו .6.3
  ורית מקה  העתה בהתאם להצום יהיוהתשל  החברכלשהו של הנוסף    ום לשה לתש יר לה לדעי ו  ו הי

 במכרז.  חברהה של

ומעת לעת, בימ .6.4   חברהוה  קחפפות המ שתתת בהיקוריור בע ס בוצ פקח, ייקבע המש  כפי  תעו השים 
 . י כוחםאו בא

  י דעל י  ותצעובעבודות מ ו אם אכן המטעמו יקבעמי או פקח ו/המ  כי את,בזם ת, מוסכעת ספקוני למ .6.5
 . יןנ עדבר ו  לכל חברהו יחייבו את הותיישדרבהתאם להוראות המכרז ו חברהה

ה  חברהה .6.6 אחר  למלא  בקפהמת  וראו מתחייבת  והומלח  דואן  כל  הראות  במתייין  או  מישרין  חס 
הקיבעק בכל  לפין  העבושור  הוראו לרבו דות,  ביצוע  בוש  ות,הבטיח ת  ת  מורשים    ריםחומ ימוש 

העבודלב הכלוליצוע  למכב   תוות  המפקח  חברההמילאה    ארז.  הוראות  תהיה  סע   פי ל  אחר  זה  יף 
ו  חברה ון הבחשעל  לבצע    ל חכ"ה רשאית     ות הכרוכות בכך צא הול הכבא  תש  רהבחה את העבודות 
 . התישבונומחקיזוז  רבותדרך לבכל   חברההותן מ אית לגברש ההית ל "חכהאה ו ההורבביצוע 

של  זכות  ,  , אישוריםותהורא   ן, מתקוחולהלן, וכן סמכויות פי  ורט לעילהמפקח כמפ  ידי על  יקוח  פה .6.7
על  הח להורות  גוקת  הפסכ"ל  של  כיוצ"ב,  שונים  יםרמעבודה  ד ויוסמכאו    וכל  תנו  ישנ   מותות 

ו/או    התיחייבויותהמ  הר בחהאת    ררשחא י, לזה  הסכם  ו/או  זכררת המבמסג  מהי מטעאו מ  לחכ"ל
ו/או  ל  ל החכ" ע טיל  יולא    א,פן מלאוב  חוזה והמכרזתנאי ה  למילוי  , לרבות"לחכהכלפי    ותהחרימא

ש  רופ מב  "להחכ  לעלו  ייבויות אשר לא הוטחהת ו  יות א אחר אליה    או כל גורם הקשור/עמה ומי מט
   . גרת הסכם זהבמס

 רה חבות ההצהר .7

 ן:לקמבזאת, כדה ריה מצ החברה .7.1

לנים לעבודות הנדסה בנאיות,  בק  םחוק רישו  פי  ם שעלניבלפנקס הק כדין ב  מהרשו  יאה .7.1.1
ו,  1969  -ט  כ"שתה הסב בענף  והיווג  הנכון  עמתאיכספי  לגבי ם  הנ"ל  החוק  פי   לכ  ל 

נשהעבוד  היקפן    אוות  לגבי  וכן  זה  במס   מכרזבש  דר נכספי  הכחוזה  כאמור  מכי  וכן 
ר ם בדבתים הנאוהאישורי  כלאת    חכ"לל  ציאהמל  תמתחייב  הכי הינ , ורזמכההזמנה ב
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 זו.   הרתהצהכונות נ

צע ולב  ם זהכהסמכות להתקשר בהס   אל; יש להשרביין  כד  אגדהת שה  טיתפר  הרחבהיא   .7.1.2
הכספית  היכו ואת    לפיו   יוביה ח  את את  מקצועיהולת  לקיים  התחייבומלות    יהתו י א 
ימה  תחל ות  אה וסמכ נת להקנות הרשת על מ צונחוה  ותל ול הפעבכקטה  היא נ  ם;כסהשב

  ניתנתצידה, המחייבת  ה ומ פ, תקות חוקיתייבה התחהוומה  כם ז סהזה; ו  םכע הסצו ולבי
 ם לתנאיה; אפה בהתלאכי

ו  ן א כל די   ה הוראותריותרת או מפלא סכרים בו  נזכים ה סמה ובמ כם ז בהס  ה התקשרות .7.1.3
 ה;שלת ו דההתאגי מסמכ או את ,  ול  צד יאשה סכם כלשהו ה

  או  פקעה,ו האל  עיקו  י ת הליכוית )לרבמשפטנות  יי דהת  רישה או תביעה, דכנגדה כל    אין .7.1.4
יכים אחרים ללתיות, צווים או ה ש קירות ממ, חת דיןכתבי בי  חרים(,ים אי משפטהליכים  

ועותלויי  ןבי אשר  או,  מדים,ם  צפויים,  ידיעתה,  מיטב  להוב על  לפי     היעג לפ  ליולים 
 זה;הסכם ל פי ותיה עי והתחייב  ת אלבצע  הכולת בי

צע את יבת לבתחי היא מה, ו שאיבבכל הקשור להקמת תחנת הראות הדין  ידועות לה הו .7.1.5
 העבודות ולקיים את כל התחייבויותיה לפי הסכם זה בהתאם להוראות אלו. 

 ם התא, בזהמכרלביצוע העבודות נשוא  ם  הדרושישורים  יים והכע מצאהידע,  את ה  יש לה .7.1.6
 ן; דיכל  יפ ל ים ע שורים הנדרתרים והאישההיקבלת כל לרבות ה ם ז סכאות הלהור

 סקיה;  ע  לשם קיום ןם על פי דיידרשהנ  תריםוההי שורים האיל בכ מחזיקה  אהי .7.1.7

עבודות  הוע  ביצרך  דרש לצו נאחר ש  יודצ  כלם, והמתאי  עי בהיקףאדם מקצו  כחברשותה   .7.1.8
 דין. כל   שותדריאי ושמירה קפדנית על תנתוך נשוא מכרז זה 

מורשהוסע   היא .7.1.9 ומכדם  ירפסומנהל    ק  וכחת  לה  וריםאיש  חכ"לל  אימצלה   תייבחתין 
 . וז מור בפיסקה הא

תקף אישו  תלבע   היא .7.1.10 חוקפ  על  ר  גופי  י  ציבועסקאות  (, חשבונות  ניהול   אכיפת )  רייםם 
 . 1976  - ול"תש

  תונוחשב   קסי פנ  ת א מנהלייד כי הבון המעחשרואה  ו/או  שומה    קיד מפ  שוריא  ת בעל  היא .7.1.11
 ף. סומך ער  ק מסוחנסה ו הכמס   תדפי פקו לנהל על השימות שעלי ור

עובדבאים  בתנ  ת מדעו  היא .7.1.12 העסקת  כ ידבר  זרים  ציבוריים, פים  גות  עסקאו  פי ל  וק חם 
ים ת עובדקדבר העסיר בתצה  ורסמתם  סכהה  על   הימת תביל לחבמקי  וכ   1976  -  "ותשל

 ה.החוז יפת נספח המצוי בסיצויין בהתאם למחוק ב ם כזרי

את   .7.1.13 בדקה  )האתרהיא  וסביבתו  המקרקעין  את  אלי,  הגישה  דרכי  המילרבות  וכל  דע  ו( 
ב לצורך  לו  ה הדרוש  זמא  שונ  ודותב עיצוע  אי  כרז  של  טענה  כל  על  בזה  מוותר  והוא  ה, 

 אתר. וסוג, ביחד ל התאמה, מכל מין

ן  הדי  מכח   ה וקנית להמ  ל זכות עיכבוןוזר על כתי חובל  טללא מוחויתור מ  ת תרומו  היא .7.1.14
 .םכא ההסוש נ תובוד עה  גיןב

 רה בחה תבויותחייה .8

 : כדלקמן ,אתבז בתייתחמ חברהה .8.1

 השונים.  מפרטים נספחים והההסכם, הות ורא דין, הל כ ותראהו ע"פ צעותבי תודוהעב .8.1.1

לך כל מהב  ףוצבאופן ר  זמכרהא  שונ  יםזור אב  התנועה השוטפת  שךהמ  את  ראפשתא  יה .8.1.2
ביתק העופת  ב עפת   החברה  דות.ובצוע  הארלהואם  תהל  הרשו   ל" חכות    יותו/או 

 דות. ע העבוביצופת כל תקו  ר במהלךמרותחבורה ות ת בנושאיהמוסמכו
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  ,תופיכים חלוסדרת דרלה  דאגת  רהבחה העבודות    ביצועלך  ה מבך צורך,  כבה  שיהי  ככל .8.1.3
 יים. אזהרה ראו  צעישילוט ואמ תהצב וךת לי רכב, כרגל והן ל להולכיהן 

ות נושאות  להעברת משאי בנוגע  ר,  אשהבין  ,  םרשידנים הומיא התבצע את כל  ת  החברה .8.1.4
תשומח כלי תיתרי  למעבר  מכניים,  ,  אים  מת וט  שילבת  הצ  ,למ, חשבביו   מים,  לניתוקם 
הזמנלר מת  בנטי,  אתר  גידו  ,שיידרר  שהדבככל  שטרתי  פיקוח  ועור    והכל   -  ד העבודה 
 .רהחבהא של מל ה ה ועל חשבונ היות ראחב

ות  בודות גדרהע  העל ידבו תבוצענה  קום  במ  ,הונשב ל ח, עםקילה  תאחראי   היתה  ברהחה .8.1.5
 ע את מני  רשאחר אאזהרה  עי בטיחות וצל אמכ  וא /מים וסומח ו  ו/א בטחון ו/או מחיצות  

האנג הישישת  לאתר  כאמודעב ם  א  רו ה  יאפשרו  התנ אך  המשך  בכבת  ן:  )להל  ישועה 
   "(.אמצעי הבטיחות"

  משרד הכלכלה   ךסממו  ודהבל עדי מנה העבודות על י  יצועעל במלאה    השגחה  ם ייק ת  היא .8.1.6
תקופבטיחות    יראואח כל  העבודו   תבמשך  שיראה  פ כת,  ביצוע  למי  כדרוש הדבר  פקח 

ל   חברה ה  .רהחבייבויות של הל ההתח נכון שוי  מיל   לצורך י  טראת פ די המפקח  יתמסור 
ואחרוב הל העמנ כן,חתימה ההסכם.    ד עוממ ם  ימי  7הבטיחות בתוך    אידה  הל  נמ     כמו 

במשך   ות באתרמצא בקביעי, יכ"לו/או החפקח  י המ "ע  כתבשר ב, שאוהמוסמך  העבודה
העבול  כ ויקיים  ד שעות  המפקח  אה.למהשגחה  ה  יבטל  ה  אם  הסכמתו    ל חכ"ו/או  את 
ע  ובמשר  חו , אזי, בהקדם האפשרי ולא יאיחותראי הבטחאו לא  ךממוסה  מנהל העבודהל
קבלת  חאל הבכה  דעהור  ביטול  על  כתב  ה - אמור  הסכמה  ל  מנה  תא  חברהתחליף 
  חותטיאחראי ב /הל עבודהנממהאתר ב  ן()לפי העניי  מור הא  תאו אחראי הבטיחו   ודה בעה

 תב.ח בכר המפקששאי אחר

מועל .8.1.7 בי  דפני  למילמו  ו/א   "ל חכל  ה החבריא  צמתת,  עבודוהע  צוהתחלת  ו/או    פקח 
המפקח,  מטעמם שיורה  כל  כפי  ה   ישוריםוהאשיונות  יהר  את  לפי  ובעלביצוע  דות 
הדה  כלב  ל פטל  תיב חי מתה  חברה ת.  התכניו להגשת  הנ"ל ונ שי יררוש  והאישורים    ות 

הדומםקיו כווילרש ם  שלל  תמתחייב   חברה.  את  ההוצת  שות  הדרו   בויותוהעראות  ל 
ר   ךרלצו כאמ שיונויקבלת  תרות  י.  אלו  חשבון    היושלומים  ל  החברהעל  תשולם    הולא 
 חכ"ל. העל ידי פת נוס ל תמורה  רם כעבו

,  ותהעבוד עם    ש בקשרראו רישיון הנדו/ר  ת הי  ו/אושור  יג כל איהשל  תמתחייב  חברהה .8.1.8
  בל היתרינדרש לק  אל. עם זאת, ככל וערכותולמ  הלתחנ  ת גמרותעוד  יהתר בנלרבות הי 

ל  ולבנייה  תחול  ,ערכותמתחנה  לאור  )עבודות  ת  וזאת  והבנייה  התכנון  ומבנים  תקנות 
מהיתרה "  2014-תשע"ד(,  פטורים  הפטו)להלן:  ה"(רתקנות    ה ינוה   תמתחייב  חברה , 

וכי  זה    ר לעניין טוהפ  נותתק  רישותדא בו באופן מליעמד  המערכות  והתחנה  כי    תראיאח
כך עם  בקשר  תחול  ההי  כלש  חבות  לא  עמהוגו/או    חכ"לעל  הקשור  זאת, .  רם  בכלל 

וכי    תמתחייב  חברהה בכ יעמדכות  המערהתחנה  הדרישוו  והתקניל  לת  קבלת  צורם  ך 
מהיתר   במסגרפטור  הפבניה  תקנות  ה  ומותמקב   ת,אזם  ע  ר.טות  מי  ו/חכ"ל  בהם  או 

בקשה לא תידרש לבצע את הגשת הרה  החב  ,לתחנה  בנייה  רבקשות להית   ישהג מטעמה  
לקבלת היתר הבנייה,  יך הבקשה עד  ללוות את תהל   יהעצמה, אך יהיה עלב  הנ"ל  רלהית

 וכיוצ"ב. ודד, מ וקטורטר גון קונסכ לכך  מתאימיםו נדרשיםוע העמדת בעלי מקצ לרבות 

  קח ו/אואות המפלהור  בהתאם  , לרבות ים(ותק ע  )בשלושה מפורט    מן עבודהויל  הנת   יאה .8.1.9
 ה שהשתמ הם  ם במות החומריוכ  וגס  דה,מהלך העבו  וארויתו  במסגרת   רשעמו אמט  מי
ביצוע    חברהה בטיח אירוע ,  בודותהעלצורך  )י  ויה ות  )להלן:  יו(ככל   יומן "  וכיו"ב 

י  ו מי ו/א  פקח המ  את   חתים לה   פעל ת   יום עבודהל  כ   ףבסו  י, וכ "(ההעבוד ן  מומטעמו על 
כי  רמובה  .מורכא  העבודה  ל ,  בי  חברה,ה   תוי רחגרוע אמבלי  ייחשב   ההעבוד  ומןהאמור 

  ציגה או נ   חברהה הלא חתמהו  עם כלשמטם  א  ףרישומו אום  מי  חברהת הדיע ביש  דברכ
   ומן.ל הי ע  או המפקח

   .לןה ל 23 ףיהאמורים בסע  בלוחות הזמנים ן מלאופבא לעמוד  ייבתמתח רהחבה .8.1.10

י  שוראי  ,ודהב ת העלחתה   ינ פל  , רת בדבהנוגעורשויות  לקבל מה  תאחראיה  י הת   החברה .8.1.11
תשתית    תקנים וקוויס של מולמפל  ם קומיבקשר ל   רושה ה הדמציור נפת כל האי מעבר וא

ק חשמל,   םיירקעתת  דל  )מים,  תיעול,  טלפון,  ביוב,  זמנת  הללדאוג  ו  ב(ו"י וכ  כבליםק, 
מטעםמפק ה  ךלבמהבמקום    חכ נויה  יה ש  המוסמכת  הרשות  ח  ביצוע  זמן  עבודה כל 
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 ו. ת ו חצייא  יקעקר  תתמתקן סמוך לב

תבוצע הר  ובמ .8.1.12 לא  כי  ב  החבר ה  ייד  על  בזאת,  עבודה  למתקוסמכל  קך  תת  ללא  רק ן  עי, 
מפקנ כנ"וכחות  התאום    -  לח  עבכאשר  הנ"והתשלום  המפקח  יה ור  באחל  ל  ועת  ורייה 

 . ברהחהחשבון  

ות  הרשוי  ת נציגיה מביצוע הוראוא צוהמכרז כת  שואנ  תבודובביצוע הע   ובעיכ   ה שלקרמב .8.1.13
  לרבות,  החכ"לנגד  ישות כדר  ו/אוטענות ו/או תביעות  ל  כ  החבר ל  נהייתה  אל   -  רומכא

 בגין כך.  ףסום נולתשל

  לא   -ה אחרתעבוד   או כל  ת מנוףצעובאמעבודות  ו/או ביצוע    הבובגין ביצוע עבודות בג  .8.1.14
 .   במכרז הצעת המחירה בבועהק ורהמ ף מעבר לתסוום נ ל תש רהלחבם ישול

העבודותב   םסיועד  במו .8.1.15 החיצוע  ב  את  שיבהל  ת ראיחאהיה  ת  ברה ,   אתרכל  המצב 
כפיותומדלק העבודותהתחלת    בטרם  שהיה  ,  תו  ביצוע  השארת)אך  במצב   ך  המערכות 

דה  בוהע  רתלא  ר יגרמוגמים אשוהפ   זקים נכל ה   תיקון  תבו, לרטוב וראוי להמשך שימוש(
כפלסביו מצויועל  בתו  יא  על  העבודות  ההרהחבי  ד ביצוע  ובין  לצ,    למתקני מחיה,  שאר, 

 ו.בתבי ו/או בסהעבודה  רתבאאחר הנמצא  כושלכל רו  חובהר

הת   ת, דובוהע  עו ביצם  תועם   .8.1.16 חשבונ  ת אחראי  החבר היה  על  את הלפרק,  אמצעכ  ,  י  ל 
ידע  ו נקוהות  הוקמו   ר אשהבטיחות,   ול  באתר   ה ל  באהמצ  את ר  יז חההעבודה  תר ב 

ה)  ות ומדקל  ובת יבובס במצתוך  המערכות  וראוישארת  טוב  שי  ב  בי(שומ להמשך  ן  , 
אשלהנח   םאבהת  ,ארשה לויות  ינתנו  י  ר  מטעמם   ל החכ"די  על  מי  ו/או  המפקח  ו/או 
 זה.  ושאבנ

 חכ"ל ה תחייבויותה .9

 קמן:  דלת, כבזא  בתייתחומה מצהיר חכ"לה .9.1

ב סמכולה  יש   .9.1.1 להתקשר  וזהסכם  ת  אתל ה  לפחיובי  בצע  היא  יוה  ת  ולו ע הפכל  ב  טה נק; 
על   הרלהקנמנת  הנחוצות  וסשות  הולביצ  ה חתימל  ות כמאה  זהסוע  והכם  זה סכם  ; 

 הניתנת לאכיפה בהתאם לתנאיה;  חייבת מצידו,מ וקפה ת, ת חוקי תמהווה התחייבו

ידיעת  .9.1.2 הלמיטב  בהות תקשר ה,  בהנזכר  יםסמכ ובמזה    םסכה  סוים  לא  או  ו    מפרהתרת 
 ;  לו דו שהוא צשההסכם כל או ל דין כות אהור

 . וקדםאום מתה, בזהסכם קיום ך  ורצלדתם וב את ע לבצע  רהבחשר לנציגי הפאת אהי .9.1.3

 כוללת את מנהליה  חברהה .10

  חברה ה  ה כדיןי יה  םאופן אישי, ודינהליה, במנ  תאף א  כוללת  חברהה  יכ ם  מוסכק,  ספ  הסר  ען למ .10.1
  ל נהמ  כלו  לוה  חוצ ומה  ד ובר העתבא  רהחבה  ה שלו/או שליחי  וידבו ע ת ההוראות לן מסיריילענ
 ודה.ו מנהל עבה לראות ב יכול היתה חכ"לר שהאח אדם ה אוודעב

 . רהבחה ה שלגי י נצ רבותל לצורכי חוזה זה הינה חברהה מוסכם, כי ןכ .10.2

 י עצמאקבלן  – רהבחה .11

ת  לליוע מכומבלי לגרו  תוב רל  ועניןמאי לכל דבר  עצהינה קבלן    חברההשרש  וכם בזה במפ ומוס  מוצהר
 הלן: ורט למפכ  ,לר לעיוהאמ

חוזה  להוראות    ה פוהיא כפ ריותה כש, ועל אחחברהל  לשיטות הנראותם  בהתא  וצענהבת תדוובעה .11.1
 . חיופזה ונס 

כ תלא    חברהל .11.2 בנשים שעסיק אילו א הלת  כו סמל  הא  וכל אדם שיועסלחכ"ה  םשהם  ע,  ידי    לק 
 בלבד.  חברהה  דייחשב כעוב  חברהה
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דוש .11.3 בחוזמאהבר  ם  זה ור  אש כמסמ יתפרלא    ה  או    חכ"להעם  טמ  מה צעעל    לקבל   חברהה   תיך 
 .ג שהואו סות מכל ו/או התחייב  תויא חבאיזו שה הבשמ

המיסיםבעצ  תשא  חברה ה .11.4 בכל  האגרות,מה  העבודותר  קשב  יםהחל   יםטלהיה  ,  כל  לביצוע   .
וההמיסי ניהו  תשלומיםם  עסק בגין  ש ל  לרבוהקבלן  ליו  מס,  אגע  ת  רסק,  לרבות  )ות  נוי ש ירות, 

ו/ נלעסק  לריהול או  והחב  שתקבלים  ל ו קבלת  םריושקהים  סימבות  ו(,  מטעמה   או/רה    מי 
  ה, הכנסמס    ם לרשויותולתשלומי  חברהת עובדי ה כויום לז הנוגעי  התשלומים, לרבות כל  "לכחמה

לאובמ  ע"מ יומיטוח  ויה  עלו  חול,  יחברה  על  עורהאמ   כלליותגרוע מלבלי  דה. משולמו  רך  , מס 
על  בו    חייבהצד העל    לחו, יהזם  סכפי ה  לעדים  על הצדלים  ם החאחד מהתשלומי  לן כיגב  ףמוס

ויש דין  כל  ביחד עם התלו פי  בגי ם  מ  כנגדחל,  הוא    ונשלום  כל  כדין.  ו/או אגחשבונית מס  רה  ס 
  את ליו  מטיל ע הדין    רד אשעל הצעיל יחולו  כם זה לבהס  מפורשוינו בשלא צ  יםחרא   טלהיאו  /ו

א  פן שלבאו  הז   יףעס   פיל  יו עלע  חליםומים ההתשלכל    תחייב לשלם אתצד מ ל  כ  .לשלמם  החובה 
  איבה.תחנת הששל הפעלה וה הביצועדי לעכב את ו כיה ביה

 ועי ביצדרכוה העבוד יאתרקת בדי .12

  ים העשוי  הםודה וכן את סביבותיעב ה יאתר כל את  דמנות לבדוקלה הזכי ניתנה רה הימצ חברהה .12.1
ם  ריקמה  ,ניםהסיכו  כלוכן את    ת הציודבלגישה, הורבות דרכי הל  ת,בודו העמן    יםפעלהיות מוש

אחרות אפשה ונסיבות  עלהשפ העשויות    ריים  ביציע  העבוד ל  זאת  .ותוע  הבכלל  החברה  ייתה  , 
 המכרז.  לנים במסגרתהקבור ילק בסרשאית לקחת ח

אי  נת  טע  על יסודתביעה    זכות  לה כלירה כי לא תהיה  הצ מ  רהבחהי לגרוע מזכויות החכ"ל,  מבל .12.2
  בדוק(ברה הזדמנות ליתנה לחכאלה שנ ות  לרב)  ילמהגורמים המנויים לע  יותר   וא  אחד   לשעה  ידי

יס על  שוכנעה  שהודוקהמ   היותיקד ב  ודוכי  החוזה  שכר  כי  ריפים  תעה  לרבות  ידהעל    צעמות 
דעתהבטפסי  ש  יםירח והמ את  מניח  ת  ההצעה  מלומהווה  הוגנת  וסופימורה  לכל  אה  ת 

 . וזהי החיותיה לפ ובחייתה

עו  ציב  ה לא מטעמ   משנה ני הקבל  או ו/  הי בדעו  ו או/  חברהה  את, כי ודע בזמ ו, מובהר  פקעת ס י נלמ .12.3
ה  תוהעבוד את   שבתבימרז  מכנשוא  יבצע   ,חגו  י  כן  העאך  בבוק   יימ ב  בודהו  ובחופשות    ר,שישי 

 . ל"חכלפי דרישות ה  ועד, חנוכה וכד'(המ ול)ח

 רההתמו .13

במת .13.1 מלוומי   שירותים/ תודוהעבל  כ  יצועורת  הכ  שלשלם  ומו לא  י  שי תחייבול  הותיה    חברה ל 
בפועל    צועביד  גכנ  במכרז  ירעת המח צס הבטופורט  המפ פ  ע"ה  תמורה   את  הרחבל  ל"כחתשלם ה

   "(:ההתמור"להלן: ) להלן  פורטיםאים המתנ ת על פי הם וזאומילשבת

בגיןכי ה  מובהר עבודות    ולאחר  תמורה הינה  א  גין עבודות שלב  ה רתמו  לםתשו  ולא  בפועלביצוע 
 שו. דרנ לא  אוו/עו  צבו

ב  התמורה  .13.2 לשתהתשולם  התק לאם  ידיחה ישור  אלאם  ובהת  עלובפ  ותמדבי  על  קח,  פ מה  שבון 
 :כמפורט להלן

לת  חברהה .13.2.1 ל"לחכגיש  שלב  בה,  רואיש ,  כל  מתשלישת  ר דתום  בכום  ן:  )להל  תבפורטת 
ביחס    בפועל  חברה ידי האשר בוצעו על    בודותס לכל הע"(, אשר תתייחוםלש ת התדריש"

 ב.  ו שלותלא

 ."(םברי טמצת נווחשב)" תרומצטבהיינה ישות התשלום ת רד .13.2.2

  בתוך  נתן()ככל שיי   נתןיי  הבדיקתסיום    ראחת התשלום כאמור, לח לדרישהמפקאישור   .13.2.3
 יל.עלפורט ום  כמישת התשל"ל דרכלח ה מצא שהויום מ םימי 15

מותנ תה .13.2.4 בשלום  החברהידעמ ה  ב   ובכלל  בויותיהיבהתחי   ת  המזאת  סמכים המצאת 
 ד. ונים ועלוחות זמ  חים,, ביטויותערבו לרבותם, ישרדהנ

מו ה  מןרוע  לג  ילבמ .13.2.5 תסכאמור,  כי  בומה  אחרליבוצע  הסופי    החשבון  שלוםם,   ועד 
 לן: טים להים המפורנאהת  כןלעיל ופורטים התנאים המ כל נתמלאו 
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כתנ .13.2.5.1 האישקבלו  מהנדר  ורים ל  הקשסמכ והמות  הרשוישים  בכל  לביצוע  ות  ור 
  ,לכך  יםהצריכ  ים והחישוביםנל הנתו קח את כפלמ  ה אהמצי  החברת והדוהעבו

ן  צו , והכל, לשביעות רבמבוא להסכם זהל כהגדרתו  כ"סמכים לחתיק מ   ותרבל
 . קחהמפ

למפקח  א ציהמ  ה חברה .13.2.5.2 המסה  כל  הוראות  ל יה  שעלם  מכיאת  לפי  המציאם 
 מכרז. והוזה חה

   ל.ל וכ שלמה,הת תעודת מסירתיה עד לשלב בויויי התח ת כלא העביצ חברהה .13.2.5.3

תוכרמעלמפקח  המציאה    רהבחה .13.2.5.4   בות שחמו מ  "AS MADE"   ניותכת 
עת  דות בבוהע  שלצילום מצב עדכני  פות  המשק)  ךמ מוס  דדי מול ידע מות  וחתו

תצרף  (,  "לכח ל  ןמסירת כמוייחבון  לחש  ברהחהכן  ע"ימאוש  ותשוב  מודד    ר 
 . ךוסממ

  ה ירישות דו  החיסול כל תביעותי  בדבר  כתבברה  הצה  חכ"לל   האיהמצ   החברה .13.2.5.5
ה לע בכל הק  לחכ" כנגד  ולחודבשור  ת  ירסמ  לבשלעד  ם,  ובע מהוהנ  זהוזה  ות 
 זה. להסכם  6מסמך ח וס , בנהשלמהה תעודת 

זריה  אביתחנת השאיבה על כל חלקיה וה ורטובה של ה הרצה יבש החברה ביצע .13.2.5.6
דו  שכל  "ח  והגישה  מפורט  תקינה  מתאים  בצורה  עובדת  בכללותה  המערכת 

 "ח אושר ע"י המפקח. , והדווסדירה

 להלן.  34בסעיף אמור תר כהאי ופינ  .13.2.5.7

ספק, .13.2.6 הסר  לשלייח   תהיה  חכ"לה  למען  לבת  ה  הרחבם  ע"י  וששאסכום  את  המפקח  ר 
 ר. וערעת לנת תהיה ני לא ת וחלטומוית תהיה סופמפקח  של ה תוקביע בד.לב

ללשת  חכ"לה .13.2.7 התמור  חברהם  ההק   האת  עבודות  כנגמוראכמה  בגין  מס ,  חשבוני/ות  ד 
הג  45+    טףשובתנאי  ,  חכ"לל  חברהה  ציאשתו מיום   רולאישכפוף  ב  ןחשבו השת  ימים 
 . "לכחב ים לכךכהמוסמ די הגורמיםי-עלידי המפקח ו-על  ן ובהחש

וממוסכ .13.3 כ ום  התמורה  סכוי  צהר,  סופים  עבוו  הינו  מוב העכל    ועצביר  מוחלט  ומילוי  לוא  דות 
ה   הי ותהתחייבוי  ח  לע  חברהשל  זהפי  המ  וזה  מסמכי  זכ  רהחבה  וכי  כרז,ו/או  תהיה    ת אילא 

   לשהו.כם נוסף שלולת

לתמ הבמו .13.4 כי  בזאת,  לאר  כלתתו  ורה  ועד  מלעד    ריביתו  ו/א   מדההצהפרשי    בגין  פתוסת  וסף 
הום  תשלה כאמורמחבפועל.  הה לכ  תקפים  יוה י  ירים  תקופת  יתווסכם,  ל  התילא  יקרויות  ספו 

 וכיו"ב. 

יעש  כאמור .13.5 ות  מתן חשבוני  דג כנה  כל תשלום  על  שואימס  הומצא    ור. לאי מס במקמניכו ור  ט פר 
 ין. ד ל פי ע רשנדהמס ה את ההתמור מתשלום  חכ"לה הכ נ, תרכאמו פטור

כמוסכ .13.6 הנר מוהת  ים  כ  בהוקה  א ולללעיל  המחת  כל  העלויוירת  כח  והר  צאות, ההו  ת, ים,  וחים, 
אם    לאא  נים,קו ך ביצוע התירולצת  הנדרש  עלויות השינוע וכל עלות אחרת  החובה,  תשלומי  האדם,

 סכם.אחרת בה פורשמבע בקנ

  ם, סכהה"י  עפ  חברה ה  זכאיתו  ל   וםכל תשלן  כופת לו  או בכל תוס/ם וכס בה  םקובינהמחירים ה   לכ .13.7
 . ערך מוסףמס  כם ים בתוכולל אינם

 ך המוסף החל על החשבון. ם מס ערפרד סכובנ ןיצוי "לחכל רהחבתגיש ה בחשבונות אשר .13.8

  ל חכ"וה  חכ"לה ע"י    רפי שיאושבון כהחש  ם ל סכוע  חלסף ה מואת מס ערך ה  הרבחתשלם ל   חכ"לה .13.9
 "מ.מעטונות לתו לשבר העל  הקבוע דעוסף במ ומם את מס הערך הלשת לרשאי

 האמור.  וםס על הסכמ וניתחשב  לחכ"ל אתמצי רהחבה .13.10

 כדין לשלטונות המס.  רהבחע"י ה יועברו  אמורף שישולמו כמוסרך מס ע יסכומ .13.11
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ה  מובהר  .13.12 זכאיל  רהבחכי  תהיה  תשל ספתו לכל  ת  א  לרבותםו ת  עבוב  ,  שימובגו  הדגין  ו/או    שבה 
 . ףונבות מרלמכני הנדסי,  דוצי  יבכל

/   יםמוחזקטחים המהשים עובדעל  וחופיקה העסק ,עבידמ-עובדסי קיום יח-יאים ובדעו תהעסק  .14
 ריםם זיעובד

בין  ומובמוסכם   .14.1 בין ה הצדדים,  הר  ו/  חברהכי  ובין העמט  מיאו  ו/או מי מעובדיה  לא    "לכחמה 
עו יחתקיימי וסי  יום  ק  רה בדבעיה ו/או תב דריש  וו/א  טענה  מוותרת על כל   חברה הובד ומעביד 

וזאת    ה יאלר  קשוגורם ה או  ו/  כ"ל חן ה לבי   מהמטע מי    וה ו/א עובדי  או /בינה ו  יד בומע  בד עוי  יחס
נציגי ה בדב  זה  הסכם האמור בעל אף     ביצוע אופן  ברבדאות  הור  רהבחליתן ל  חכ"ל ר כוחם של 

 עולות.  פ וא עבודות ו/

טענתטע  לא  יכ מתחייבת    רהחבה .14.2 תעלה  ולא  בן  ובמועדות  לפגוע    הןב   אהשי   והשכל  פורום  כדי 
  מעביד בינה  -  דבויחסי עיעדר  בהו   ליהשור ארם הקו גוו/א   חכ"לפי הכלי  מאצכקבלן עה  דבמעמ
 . לבינם

או  /כוחה ובאי    ל ידיע   ידה אוהי על  העלאת טענה כלש  כי  ומסכימה,בת מצהירה  חיימת  החברה .14.3
  -י עובד  סחי   אליה  רוו/או גורם הקש   ל" חכה מטעמה לבין  י  או מנה ו/יב  ימומטעמה כי נתקי  מי

של הוראות  ית  סודי  רההפאו כ/טעיה וו כהו/א  המצד  תום לב  רחוסתר, כ יה  שב, ביןיחתמעביד,  
 . הז ם הסכמכרז וה

ויות  או זכתשלום ו/כל  יהיו זכאים ל  לא  חיהת שלולרבו  חברההשל  מי מטעמה    ר ספק,הסלמען   .14.4
  ממעביד, לרבות בד  ו על  םיע גימהם כלשהם,  ייציאל ום סנאיתלת  ג ו/או לקבונוה   ןשהן על פי כל די

   ליה.א  ם הקשורגוראו ו/  "לכחמאת ה ןוריי פיטי צוסיה ופיפנ

י  רהחבה   לבין  ל "כחה כי בין  בזאת,  מובהר   .14.5 י תקלא  ת  ליחוו/או שוכנות  ו/או ס  אהשרסי החיימו 
הם  יש ב דל שה ו/או מחמעש  ת כלושו/או מורשית לעו מוסמכת  א /ו  אית תהא רשא  ל  חברה י הוכ

 . ישייםדדים שלצ  יפל כ חכ"לה ת ב אחייכדי ל

מתחייבתחה .14.6 הצבביכי    ברה  יועסקו ודעב וע  כשי שה  עובדיםרק    ות  במוסד,    םירינם  להעסקה 
להו עברייני  נילמ ק  וח  ותרא בהתאם  העסקת  במעת  המין  למתןכמוסד  ם,  לקטינירות  יש  וון 

  חברה ה  האמור.  לחוקתאם  ור משטרה בהישא   "לכ חל  חברהיא התמצוסף  בנ ו  ,2001  –תשס"א  ה
יה  ל עירת מין,  מטעמו בעבי  מ  או   בד של עו  ו בדבר הרשעת  ל"חכ ידע את הית ל ייבח תמירה והצמ

  ם וככלהמשטרה, כאמור, א  וריש א  קבלתשלאחר    קופה בפועל, במהלך הת  ר מאס  פת קותנידון ל 
   .עששיור

כיבמתחי   חברהה .14.7 כי  ידהסק שיועדים  בוע ל הת,  על  לא מותרת  ות שבובשע   םמיבי  ו    -ה  ודעבהם 
 דין.  כלת אוי הור לפ  ךלכ שיםישורים הנדרהא את כל  ךיקבלו לשם כ

ל  ע מכ להיפר ו  א  רהחבסכום המגיע ל  לכז מ זלקת  יתהיה זכא   לחכ"לעיל ה   ר וע מהאמוגרל  מבלי .14.8
תה  ול דעשיקפי  , לרם להגישצפויים להו  לה איגרמו  יש  קזאו נ  הוצאה  כום שלה אחרת כל סובער
 האמור. כתוצאה מ די, עלהב

עובדרה  מק  לבכ .14.9 בין  עובדיםללינכ  חברהה  ישבו  ההשט  בישתו   ם  שאיקיחזמוחים  אם    י ח רזנם 
 ן:ת המפורטות להל וארההו לוחוי"(, יםהשטח עובדי"לן: )לה  ישראל

עובדים יסתע  לא  חברהה .14.9.1 אל  ק  קייםאא  זרים  בר  רישי  /ר  ית ה   ם  דתם לעבוף  תוקון 
בישראל,  שהול לעמידותם  גופיעסחוק  הוראות  ב   הובכפוף  ציקאות   –ל"ו  תש ם,  רייוב ם 

1976 . 

ללהע  בתייתחמ  חברהה .14.9.2 האישוביר  מספק  "ל חכר  )וזמן  תחיל   מראש  ביצועטרם    ת 
בפועל( העבוד  עובד את רשי  ות  זהותם,   ות לרב  עבודות ה  עוצו בביקועסשי  י השטחים מת 
  "לת כלשהי, החכל החכ"ל אחריושהדבר יטיל ע  מבלי.  עבודתםותקופת    יאישם המספר

לדרוש   עובד רשאית  י   עובדים/כי  לא  חמהרשימה  והחברה צוע  בבי  קליקחו  העבודות, 
 . מורישה כאאם לדרמתחייבת לפעול בהת

דות  בו העע  ביצו  תוע ת ושתקופך  הלדי השטחים בכל מ ובע  עלתבצע פיקוח צמוד    חברהה .14.9.3
זאו החברבכלל  לת  מתחייבת  ו/אוהיה  להוראות  עת  בכל  המועצה, הנח  שמע  קב"ט  יות 

 . מטעמם או מי/ו חינוך וסדות ה מ קב"ט
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 ה.ז  השל חוז יסודית רההפה קרי החוזה והפרת כל אחת מהן תהווי עמ ןנ הי הז הוראות סעיף  .14.10

 בביצוע העבודותפיצולים ותוספות  ,ייםשינו .15

  ו א/הקטינן ו ל עת, ל כבית,  זכא  "לכחה  יההת ,  ן(או שלביה/זה )וחוזה    הקשור לעבודות נשוא  לכב .15.1
שלבו/אלן  להגדי  לבצע  מסוו  בלבדיים  לש,  הןמ  ימים  הנות  ו/או  היקף    ובלבד   תובודעאת 
ההפחת מצשהצ ו/או  ההקו/א  הום  ו ו  ה/טנה  ו/שינואו  הי  לא  לד גהאו  היקפם    ו יעלה  מבחינת 

 הסכם זה לעיל. ב  ור אמור ההכספי על השיע
  תאם בה  בפועל,  צעלמה שבו  בהתאםרק  ך ו א  מורהל תלקב ית  זכאתהיה    חברהה,  ספקסר  ן הלמע

 .  חכ"ללהנחיות ה

נוספות  ת  , הן עבודודי החכ"לו בכתב על ישנדרש  ה רחבה  על ידינוספות  עבודות  ע  צוביבמקרה של   .15.2
זהבחוזב  וקנ  נואי ן  שמחיר נוס  ה  עבודות  שמח ופ והן  בחוזהנ  ירןת  יקבע  קוב  הזה,  ע"י    לחכ" ו 

ומועדי  ר חיהמ לים  ביהתשלום  עבותוא   צועפני  התייחסמ  בין  דות,ן  למתוך  ים  יימהק  יםחירות 
  ודש הביצוע( ח ן ל)המעודכ  ד.ק.ל   וצאתהב  יהבנ החירון ענף  מ שבהיחידה    ירימח   ין לפיזה וב   הוזבח

של  ב הב  שיקול  יפ ל  כל ה  -  15%הפחתה  והמוחלדעתה  ה  ט לעדי  וקביעת    ו/או המפקח  "ל כחשל 
המפ  חכ"ל ה ו   תחייב   וראמ כ  קח /  הקבלן  תו  לכ יולא  הקבלן  את  מעלדרוש  לקביעה  ספת  זו.  בר 
יח  ות הורא  ספקסר  ה  מעןל ויאלו  ה  ,הקבלןת  א  בוייח ולו  אם  דות  ו העב  תא ע  ביצ  ןקבל אף 

מקהנוספ או  כולן  קביעת   ,צתןות,  המפ   ל" כחה  לפני  של  במר.  אמוכ  חק/  האם  קרה  מחלוקת 
 . יע המפקחיכראו לא, ות מדובר בעבודות נוספ 

של .15.3 לע פ מכ  םויינ יש  ו/אות  נוספועבודות    במקרה  הורט  יקבעו    תאםהבקח  פ מהו/או    חכ"ליל, 
המוחיקלש דעתם  יהבלעו  לטול  אם  צורדי  בדחיית ש  מועודהבהער  מגמועד    ך  תחילת  .  ע  צוביד 

י  ת הנוספות יקבעודוהעב , ע"י  ןחלק  או   ולןכן,  ות להפסיק היה רשאי להור י מפקח והוא  הדי  על 
ושע   24של    הודעה לא תהיה    חברהוה  המפקח  תעביקלפי    ל ו לפע  תבהיה חיית   חברההות מראש 
 עו. א בוצספות של הנו  ותודכלשהי בגין העב  תפ נוס  המורלת זכאית

ללה  תבייח  תהיה  החברה .15.4 העב עסיק  אנשים  פותנוס ה   ותודצרכי  מספר    יוד הצ  דותויחי  את 
 עת המפקח. יי קבלפ  ייםטלבנחומרים הרים ולספק את השהנדר

מנת .15.5 ספק,להס  על  כל  מפורשו  יר  כי  מובהר  השינ למסור    תיכאז  "לכחה ת,  ביצוע  ויים  את 
  "ל החכי  כלפ  עהבית  ו/או   הנ ה כל טעתהיא  ל  חברהלור,  אחן  ל גוף ו/או קבל לכ  עיללדות  פס ווהת

 לכך.  ו בקשרטעמם מ ליועהפו/או  

ור  קש ה  כלמור בהסכם זה באלכל הף  וסבנ ת  ועיף זה בא כמבואר בס  כ"ל חכויות ה ז  יכ ר,  ובהמ  כן .15.6
 תמורה. שלום התו רה חבל  תודת העבועצם מסיר  בדברניה להת

  י ב לג,  םימחוייב ינויים הו, בשיחול   ה(ורתמה  עטוע העבודות )למ ציבע לגו בנ  זה  כל הוראות הסכם .15.7
 ר בסעיף זה. אמות כפווסהנ העבודותביצוע 

טענה הת א  ל  רהבחל .15.8 כל  כל  יה  תביעה  כנגד  ו/או  את    חכ"לשה  מקרה  כלב  "ל חכהשהן  תממש 
 בו. האמור  י ל פל ע עפ י ה ו/או ר בסעיף זלאמותיה בהתאם כויוז

 שילוט .16

ונו חשב  לעתכין    חברהה .16.1 העבודה    ביצת ה  מתלושי באתר  והוט  לפאים  דרישת  לם    כל בו  החכ"לי 
לא רה  קמ ו  אם  לאת  אחררש  נד ו  א/צויין  השלט  של  דומג   יקטן  גודל  שם    ,רמ"  5ל  יפורטו  ובו 
ו/אועוהי   שם   ,חכ"לה ש  ץ  היועצים,  הרהחבה  םשמות  מנהל  ו,  פ  ןכו תיהם  כתובו עבודה,  רט  כל 
 ות כל דין.וראהתאם לה ש בור דהו וא/ ו כ"ל חה שיקבע על ידי  רחא

עד קבלת צו  ממו   ימים  10ך  ה בתובודהע  באתר  בויוצ  והצבת  ם, בטר"ל כחור הובא לאש וט יילהש .16.2
 המפקח.  שיקבע על ידי כפי במיקום  פועל(בה, טרם תחילת העבודות קר מ )ובכל ותד עבות החלהת

בנוגעלשיל  בקשר  חברהלאות  רהו  יתןם לעם לפערשאית מפ  "לכחה .16.3 , והחברה  כנוו תל   וט לרבות 
 . יהןם אל תאפעול בהמתחייבת ל
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רשאי  רה בחה .16.4 להאינה  ובכשונה    ו/אווסף  נ   טלו יש   כל  בצי ת  מראש  הסכמה  קבלת  תב  ללא 
 . לכ"חהמ

 דות. העבו וף בס הנ בוחשט על  ילוות את השולפנ  לפרק חברהעל ה .16.5

 מסירתןו ביצוע העבודות .17

תבוצע  .17.1 פיהעבודות  על  וכהתכניות  נה  המפרטים,  הוראות  ן  ,  פי  ולשביעותהמפ על  של    קח  רצונה 
 החכ"ל. 

על  , תפ ביצוע העבודותלצורך    ל" חכהרי  צח שירותים בתן המופת  תקבמשך כל    כי ,  מצהירה  החברה .17.2
ת  והוראו  ןכו  זה ובנספחיו כם  בהס  פורטהעבודה בגובה, כמוהוראות    ת חוטיהב  ותא רוהלתאם  בה

 מן. מי מטע כל  ו או/  ל"החכמנציגי   שונות

ת  תחיל  םרט, בםישורא   תלב קלצורך    חכ"ליגי הן נצו לעיוועברי  כל התכניות  כיהחברה מתחייבת   .17.3
 . ל"חכה  מנכ"ל ים את המפקח ואתהחת ל  ישוע בביצ לי תחלה  על מנת.  עוצהבי

 ם.  ה ומתאיעולב ממטיוד ת בציעבודוע המש לצורך ביצו מתחייבת להשת  רהבחה .17.4

חברה.  תחנת השאיבה ע"י ובאחריות ה  תופעל  ימים קלנדריים  30לך תקופת ההרצה שתימשך  במה .17.5
ובקי  ההפעלה מומחה  מכונאי  ע"י  בציוד.תיעשה  ההרצהלקראת    א  תקופת  נציגי    תום  ידריכו 

"ל את  ימציא לחכוכן    תחנת השאיבה ר לתפעול מלא ותקין של  החברה את נציג החכ"ל בכל הקשו
 . חמישה עותקיםתחנת השאיבה ב ספר

  הסכם שוא  ודות נה לרבות יתר העב חלקי על כך  התחנה  ה של  תיערך בדיק  עבודותה גמר כל    לאחר .17.6
   .פקחעל ידי המ עיקב ה יעליוח  פיקוה  . צורת הבדיקהזה

השינויים  וניםהתיק  את  תבדיקוהל  וק וטור בפם  דיצדה  יפרטו,  העבודותת  קידב  במעמד  .17.7  ,
בצע  מתחייבת ל  חברההשו, ודרייכל שות, כמערכהתחנה וההקמת    בודותבעם  שיוההשלמות הדרו

והשלמות  שינ ם,  קוניית זמןויים  בתוך  תחרו  המקרכל  וב  סביר  אלו  הלא    .הזמניםח  מלו  חברהג 
ה  ר ומכאהתקופה  במהלך    חברהה   נה תיק י  ן וטע את  הצדתיקון,  פת  ס נו  הקידב  תישפג   ם דיבצעו 

וסף.  קול נ טורוכו פיקונים, והצדדים יערהתת  למעל הש  רהבחדה ממועד הודעת ה עבו  ימי   5תוך  ב
 זה. ףיסער באמול בהתאם חברהאותם הע ם נוספים, תבצי וניקים/ת ישינו  שידרשו ככל

הבדי  רועב  ות המערכ   כי הצדדים  מצאו   .17.8 לאת  ל קות  היבאחר  עיל  כמפורוק תיצוע  כנים  לעיל  כל  ט 
לתי  ו,שרשיד זה  8כמסמך  בנוסח המצורף    ת השלמה ודתע חברה  מסר  ו להסכם  ייקבע  ,  זה  מועד 

"ל)להות  עבודה  של   ההשלמה  דכמוע "  "ת  עבודוה  מתהשלד  מוען:  תאו  מסירת  עודת  מועד 
   (."שלמההה

  ותרב, לכם זההס"פ  ה עית וויביי חהת  כלמ  חברהה ת  טור אלפ   כדימה  לש ההעודת  ת  אין בחתימה על .17.9
   יותר.ועד מאוחר  במגלה  שנת וסר פגם או ח  לעניין

לם של כל  , מסירת העבודות תבוצע לאחר ביצוע מושלמפקח בשלמותןיימסרו  יובהר כי העבודות   .17.10
  מובהר  למען הסר ספק .  AS MADEכנת תכניות  ו והידרשנים ככל שי לרבות תיקו   בי העבודות,של

 המתאימה.  הציבוריתי הרשות ות ע""ל מותנית בקבלת העובודע"י החכ ה תעודת השלמ  רתסיכי מ

וטוקול  רופ  חראל .17.11 השאיבה    ,מהשלהה תעודת  ת  ירמסלאחר  הבדיקה  כלל תחנת  את    תכלול 
 .5מך  כמסורף המצ רט הטכניפת כמפורט במבולר תה,הפעלל  יםשדרום הביכיהר

   יופישות ויאחר .18

פועו/  שבא  מי  כל   וא /ו  המועצה  , החכ"ל .18.1 לא  ןעמל מטאו  ו  כל ב  שא יי,  בחבות/אחריות    ן כלשה  או 
בקשר    שהואוג  ל סובדן מכ ו א ו/א  ושו רכו/א   נזקי גוף  העבודות, ובכלל זאת  בקשר עםם  נזקי  ילגב

ות  ה, לרבעמי מטמליה ו/או  יגרם לחברה ו/או לעובד   ק אשר, לרבות נזיםו/או באתר  יםעם האתר
מבקרים  עובדים,    בעלי מקצוע,,  קבלניםננים,  ם, מתכעסקילמו  נזק  ,(וראמ ה  בלי לפגוע בכלליותמו)

   ."לכח ה על ידי  וןבזד למעט נזק שנגרם ימצא בשטח המתקניםשי ר חאאדם  וכל
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נ  הבלעדי  יאחראה  הינו  ןהקבל .18.2 ו/אוא   וא/ו   זקלכל  הוצאהסהפ  ובדן  ו/או  סיבהד  במכל    שהיא,   , 
  ן עמטמ   למי  ו/או  צהעו ו/או למ  ל כ"חל   מוגר ישי   םקי, לרבות נזזה  הסכם  ו/או  ודות העב  ר עםשקב

לו/אוש  לרכ  ו/או  אדםלנזקים  ,  ו/או חיים,ו  הקבלן  לעובדיו  לרבות  בעלי  ני  קבל יו,  עסקלמו ,של 
ה  מעש  מחמת כל  נגרמוות נזקים ש, וזאת לרבי כלשהולצד שלישמועסקיהם ו/או    הם,יד , עובמשנה

ם  וע ההסכי ביצאו א/ו  זה  כםסהע  וצביר בושקה   רחא ם  ורו כל ג ו/א אסון  מקרה  או  ו/  ל דחאו מ/ו
ב  אי  מצד  וע יצו/או  בשלמות  שכיריו/ו  ן לבהק  ההסכם  מצד  ו/או  שיעסיק  משנה  קבלני  או  /ו  או 

, בין  כ"להח  ו הוראותא/זה ו   הסכם  דין ו/אוראות כל  ום ה קיובשל אי  או  /י המשנה וקבלנ שכירי  
אם    ת ונל שרבך  וכר   ברהדאם   ללאוובין  כל  ורב ,  ח כ על  )   םיקנמתלק  נז ת  להם(לקיל  נים, יי נב, 

מים  יצ  בישים,כ אונורות  ביוב  כבל  או  חדלק,  תת    למש י  למערכות  ועל  קרקע  -וטלפון,    -יות 
ו/אוציבורי ,ותקרקעי עבודוו  ת פרטיו  ת  סוגי  אחכל  ציבוריות  לרת  ים  נגרמה   יםקנז   בותרות, 
  ד ספ ה או /ו ן בדואאו ו/  קנז כל  ,הוא ו חשבונ על תקן, היה לן יקבל ה ל ערכב, ו יה משימוש בכל כתוצא

הוצאה מייד    ו/או  אובדן ו/או הפסד  ו/או   ק זנן הצויים בגיאו לשלם פיו, כאמור,  מ רגאו הוצאה שנ/ו
מ ראשודרישה  עם   ה נה  הול  חכ"לאת  את  למקרה  ,חכ"לפצות  חש  ,בהתאם  הבונ על  כ בגיוא  ו  ל  ן 

  וע צימב ה  אצכתומו  ריגהוצאה שי  וד ו/א סהפ ו/או  בדן  ו אוו/א  ק זנעם כל    רשר תוגש בקשתביעה א
 ם. סכבה לותודות הכלומות של העבביצוע בשל יא  ע ו/אוביצו יא  וא/ו

כידה אהעבו  בכל הנוגע לביצוע תרשל  טען הקבלן שלא ה .18.3 כי  וי בביצוע העבק יללא היה    ו  ודה או, 
 . חההוכה  לטעליו נ -שנגרם בעטיו או לנזק קוי  ליל ת ריומאח א פטור הו

כל  ין  בג  כ"לות את החשפול  בלן לפצותמתחייב הק  ו,תי ויויב תחיה  ארי לפגוע בשלבוחד ומופן מיבא  .18.4
  מקומה,יבוא בשחוק  ל  כ  על פי ו  א   ן מזמן לזמן, כפי שתתוק(חדשנוסח  )   ןהנזיקי ודת  קפ תביעה לפי  

 .אחר ק כל חו ו על פיא

  חכ"ל לפצות את ה יב לשפות ותחין מלקב, ההחכ"למזכויות  מבלי לגרוע  ולהלן ו  בנוסף לאמור לעיל  .18.5
או  זק ו/או נ/תשלום ו   סכום ו/או  או וצאה ו/כל ה ן  גיהראשונה ב   עם דרישתה  יד ,  מהמ עמי מטו  ו/א

נובע ו/או    ה מאלהאיזאשר    "ב,יוצל כי הצמדה וכו/או הפרש  פיצוי ו/או תביעה ו/או קנס מכל סוג
ו/או  בלני המשנה  עמו לרבות קמטי  מ  אוהקבלן ו/מעשה או מחדל של  עם    או/ות ו עבוד עם ה   קשור

עב  נגרמור  אש עם ו/או בק  אי המכרז ו תנו/א  הסכם זהת  אואיזה מהור  הפרת הקבלןם  קשר    שר 
ו/או  דרי  הפרויקט  כל  בגין  וכן  הדין,  פי  אהש על  טענה  של,  תביעה  שעילתה  מא  מי  ו  הקבלן,  נשי 

אשונה  דרישתה הרעם    מיד   "ל חכישלם ל, הקבלן  חכ"ללגרוע מזכויות ה ביחסי עובד מעביד. מבלי  
כלשהו )אף טרם  ישי  ד של לשלם לצש  יידר  ןי מטעמ ה ו/או מעצמואו ה/ ו  חכ"להש  םבכתב כל סכו

בשש שה ילם  הוצאות  זאת  ובכלל  המו פועל(,  ו/או  מי    עצהחכ"ל  אתוצי  ןמטעמו/או  שא  ידרש  תו 
עדים  ת  כנה  ,חת עו"ד שכר טר  ,הוצאות משפטיות  ל זה ובכל   להוציא בקשר עם כל תביעה משפטית 

מזכויו  .מומחיםו לגרוע  מה  מועצה,  חכ"להת  מבלי  מטו/או  לדרןעמי  אזי  ה יש,  הקחכ"לת  בלן  , 
 לעיל. מור  , כאאה שנגרמו, כל נזק ו/או אובדן  ו/או הוצשבונומתחייב לתקן על ח

    .כל דין הסכם זה או על פי פי על  כ"לומדים לחע ה כל סעד אחר מ ועגרה בא לז  עיףבס  אין האמור .18.6

כל    פיו/או על    כרז, מסמכי המזההסכם  י  על פ   ל  חכ"ל וקנים  ו סעד המל זכות ו/אמכ  רועגל  בלימ .18.7
א  "לכ חהדין,   לחלט  רשאית  ה  וחותהבט   תתהא  זהתיוערבו )לרבות  בהסכם  האמורות  לצ(  ורך  , 

פגיעה, או  כיסוי וסוג שהם כאמור  כל  הוצאה, מכל מין  ו/או  נזק  ו/או למועצה  ל   לעיל,בדן,  חכ"ל 
ידי  שר לא שולמו  או ,  ןעמו למי מטו/א   חכ"ל ה  כן,  כמו  ה לכך.שיב בדרקו מן הנהזהקבלן, תוך  על 

יעו  אשר יג  שיגיעו לקבלן על פי הסכם זה, סכומים  ים אוהסכומים המגיע לעכב מ  נכות אוית לשאר
   יים.ת סכומים עתיד מהקבלן, לרבו  חכ"לל

ובעים  וצא באלה, הניכ ול  יטזק, ה נ,  דרישה, הליך  ,העבי ת  גין כל ב  כ"להח   ת שפה איו  יפצה  הקבלן  .18.8
,  ותדומ או זכויות  די  הליך סוים, ידע,  צריוזכויות  סחר,  מני מם, סי מי, מדגיםטנטפ  ות בזכוי  הע מפגי

 ייקט. רו פע הורך ביצולצי הקבלן די ופקו על מרים שיסו ובחוד י מוש בציבמהלך הש 

הקבלן    תוי בוייל התחשן  וע מתוקפלגר  ידכ  ,איה יבה שס  מכל ,  הו של הסכם זמ ון בסיי כי אהר  מוב .18.9
לפ ו/או   ז  יאחריותו  סעתת  כלעל  ה  סעיף  וכיפ י  כ   18  יףסעבהוראות    איןכי  ן  יו  רוע  לג  דיזה 

 .כל דין יפ  לו ע ה אכם זפי הס על לןקבמאחריות ה

יבה  על תחנת השאיהא אחראי    יכ חייב  תומ הוא מסכים  ו  ידוע לו  כית,  בזאמצהיר  מו כן הקבלן  כ .18.10
מערכותיהוכ כל    ל  ובלמ באופן    ןהי יב רכעל  רגעב  דיעלא  בתקופנתון    כל  הטיאחריות  לרבות    ב ת 

המערכות  התחנה ואת  ב לבטח  והוא מתחיי  א,מכל מין וסוג שהו  ם להםשייגר  קנז  כלל זה לובכל
נזלרבוק אפשרי  זנ  לי כמפנמים  המתאי  חיםטו ביבכל ה וונד  אהק שהוא תוצת  אסונות,   ,ליזםשל 
מתקפ  ,ריגיםחם  אירועי טיליםמלחמה,  אעיר  , ןיועלכוח    ,ות  גדות  וכ ,היב נדמה,  וזאת  ,  צב'ויאש 
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 . להלן  22 ,19פים סעי אמור ברוע מהמבלי לג

   ("בדק ופתתק")  השאיבהתחנת הקמת  סגרתבמ חברה אחריות ה .19

מים  , ולעבודות תשתית  ()שש שנים  שנים  6  –ם וסלילה תהיה  יתוח שטחילעבודות פ  הבדק  תקופת .19.1
 חודשים.  24 –  לרבות תחנת השאיבה  ביוב

הבדקב .19.2 תקופת  ב תיש  הברחה ,  מהלך  לחכ"אחרי א  לספק  כו חריוא ל  ות  הקבוע  תללת    תחנת   מתר 
כן  ו  להלן   טרוכמפ,  שוא הסכם זהעבודות התשתית נן עבור  וכ  מערכותורכיבי ה ציוד  ולכל    יבההשא

 .  במפרט הטכני

והפעולות    יםתיקונ כל ה  ביצועל  ת הבלעדית  איהאחר  תהיה  ההחבר  :ותואיתור תקל  קוניםביצוע תי .19.3
ע בקשר  א  םהנדרשות  פעוללהבטח  קרו,ים  תקלות  לרבות ההשאיבתחנת  ל  ש   נהתקיה  תהת   ,  

ובלתחלקים  החלפת   תקינבלויים  והביובולת  ים י  המים  במשתיות  זאת, .  תקופת    סגרת  במהלך 
לתיקו   הקבלן   הבדק   יות אחר על חשבותק  כל   יידי של ן מ יפעל  רצון המפקח  נולה  ככל  .  ולשביעות 
"(,  יקולילהלן: ")ה  ו נלול עניין  ו בכא   תודבובע   ,ודגלו פגמים בחומר, בציתי ,  הבדקת  פו קהלך תשבמ

מהמועד    , כלומרקרות התקלה  מועדר מהמאוחשעות לכל    48  ה בתוךקל חל בתיקון התת  רהחבה
לכך משנקראה  תחי .  מתחה  לתמועד  החברה  ליי תיקון,  עד  ובמהירות  ברציפות  לפעול  סיום  בת 

ה,  ןהתיקו  המערכת    הנדרשים  וניםהתיק השלמת  ה,  בעיפתרון  תקיןוהחזרת  פעולה  ך  תו  ,למצב 
שננקטעל    ומי י  וחדיו לצורך  הפעולות  וכךו  כ   זאת ,  נקיטת  והאעדיהצ  לתוך  שים,  הנדר  מצעיםם 
   צ"ב.כיול וכ, הובלה  דיוצאו ו/ות אספקת חומרים  בלר

ואחראהחברה   .19.4 לפעולית  ה  מתחייבת    ות תקלב ל  ופילט ים  הזמנ  ותוח ל ב  דתהלעמי  מיטביתבצורה 
זאתובכל  ,כאמור אחר  ל  לספקהחברה  חדשי  אית  ומקחלפים  היייורם  של  והתקנתםצרם  ,  נים 

ה  לפעו כל    הבונרה תבצע על חשב. כמו כן, החלוייםגומים ובשנמצאו פ   או חלפים  םבמקום רכיבי
   ך. לצורך כ ים מהיצרנים וכל כיוצ"ביברככישת הה, רהובל   וןכג נלווית, 

דו"ח  ן  ל, ומתכל טיפו   סיום  , עםמהטעאי מביצוע מפורט על ידי טכנ"ח  דו  מסור לחכ"לתהחברה   .19.5
 חכ"ל. פי בקשת ההטיפול, בתום שנה ולפן  קה ואודיהבאות, ממצאי  ט את כל הקרירפז, הממרכ

התחננות  לתקיהחברה  ות  אחרי .19.6 בשטח יבוצע  תקלה  ןתיקויה:  יברכ ומ  שאיבהת  האפשר,  ככל   ,
ובא  והדבר איננו מתהחכ"ל  כי    החברה  ,אפשרישורה. במידה    דותעבבמיבוצע    התיקון אחראית 

   .החברה בישראל

ומוסאלמ  יפה חפ בצע  לבת  חיימת  חברהה   ,דקבה  פתתקו   ם ותעם   .19.7 ב דרתה  ללהתא,  זם  מנים  וח 
שתקב החכ"ל,סביר  הקה  והתחז   לקבלן  ו/או  לחכ"ל  ע  שבוחכ"ל,  מטעם  הקבל  באופן  ן  יוכל 

  וב או ם לכל עיכלגרו  נת מ  על   ורה אמ ה  פהבתחלו, מבלי שיהיה  דרשתפקידו כנאת    לופי לבצעהח
 .  בתחנהליקוי  וא פגם

לגר במ .19.8 לעיל,וע מהאמולי  תעודות  החבתעביר    ר  לחכ"ל  או ספרה  מיצרנים  שיקבל  קים  אחריות 
 ת.רלוונטית נוספ ודת וכל תע   יםריות לצנרת, אביזראחתעודות  –כגון 

   תונוטחב .20
ה .20.1 ה ב יהתחי  כלמילוי  חת  טבלשם  של  פי    החברויותיה  זהעל  להבטחת  וכ   חוזה  ודות  עב צוע  בין 

 : הבאים  ונותטחיהבאת  להלןואר כמב חכ"ל ל  הרחבתמסור ה , הבדקפת קו כיו"ב בתהתיקון ו

ב רע .20.1.1 בלתי אית  קנבות  ער(יצוע"בהערבות  ":  הלן)ל   מותנית  אוטונומית    טובת לוכה  , 
,  ("לעת החכ )לפי קבי  הצעה הזוכההרת  תמוקף  מהי   0%1  על סך,  9מסמך    סחבנו  "לכחה

בנייה  ה בתשומ רי החימ  דדמעליית  ל  הדומצ  איה שכ  ,ן נתון של ביצוע הפרוייקטל זמבכ
זה  ן  לעני   יסודי מדד הכאשר ה,  טיקהטיססטזית לכרהמ  ע"י הלשכההמתפרסם    למגורים 

  .כרזמל ת  ת ההצעושגהן ל חרו האעד במווע יד  דד שהיהמה יה יה

ו  פחינס כם זה על  הס  פי לן לבקות הי והתחייבם  ר, בקשר ען בין היתינתתע  יצוב הרבות  ע .20.1.2
לפי  דות  ת העבוהתקדמו  ודות,עם העב  ריו בקשיבויות, לרבות התחי רזהמכ  כיסממ או  /ו

זה,בהסכ   ר כאמונים  הזמ   לוח  פיצו   ם  ו/אלהבטחת  לחכ"ל  מ י  מו  דים דצ או  ו/  ה טעמי 
 ה.כם זסהו  רזמכבהוראות ה , כאמורםנזקי בקשר עם שייםשלי
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רתה  "להחכ .20.1.3 ס  ות בלגת  שאיא  הבבוערכום  את  א כוליצוע,  ת  חו  או  פבו,  ק לו  אחת  עם 
יא להמציב  מתחיבלן  וע, הקת הביצרבובע  מוששיה  עשרין. בכל מקרה שהחכ"ל תלשיעו

עשיית  ימי  7וך  ת  ,לחכ"ל מים  בערבום  הז  בותער  ,יצועהבת  השימוש  הה חדשה, 
 וש. מ יש שהנעלערבות הביצוע בה  ומהכסמהותה ובב

ייה חד צדדית נ פפי    לט עילו לח  וניתנתבלתי מותנית    ית,מנו ואוט   ינהע ה יצוהב ערבות   .20.1.4
ל  של  ה את תחילוש  לדר   צורךוללא    להנמקהאו  נזק ו/ת  הוכח החכ"ל, ללא כל דרישה 
 . ןצוע מאת הקבלרבות הביע םוסכ

בדק:   .20.1.5 השתעו  ת ירמסמועד  מ  שעות  24בתוך  ערבות  ת  ערבו,  רהחב ה  רותמס ,  המלדת 
אוטונומבנק ערוכה  נתומבלתי  ו   תיאית  אשר  המגוב  5%  בגובהית  שולמה   התמורה 

רי  מחימדד    עליית ה לודהיא צמ ש כ  10כמסמך    צורףבנוסח המ  ,חכ"לת הובלט  ,הלחבר
בבנהתשו למגוריםמה  ה  כאשר,  ייה  זה  י לעני  דייסוהמדד  היה ן  המדד   תבע   ידועיה 

הח הרא  ("בדקה  "ערבות:  )להלן  סופי  השבון  אישור  הלשנה  לתקופת  בדק, שונה 
עו  על  ובמקרה ותקופת הבדק  מהמחיר אחוזים(    )שלושה  3%בגובה    –חודשים    12לה 

 . פת הבדק.קות של תפעבור כל שנה נוסהסופי 

 פת הבדק.כל תקו ךלמשקף  ות תהיה ב הבדקערבות ר כל ספק כי ן הסבהר למעמו .20.2

עבודתב ת  בוש  מקרה  בכל .20.3 תקו ארתו  -  הבדקבתקופת    יקוןת  וצע  ו  ז  העבוד  לגבי   הבדקת  פך 
 . תאםתוארך בה בדקהיקון וערבות  הת  ע עבודותצום בייוס  וםים מינוספ  חודשים 12 של לתקופה

  , דות בוהעלם של  מוש  יצועם בסיומועד    עםתחיל רק  ת   הבדקופת  תקי  כ   זאת,ב  צהר מוסכם ומו .20.4
 . לפי המאוחר, כרז י הממכסמב רמוכא מפקחמה ההשלמת ודתע וקבלת 

וקאינבהיות  בערבו  שימוששה  תע  חכ"לשהרה  מק  בכל .20.5 מהן  /ות  איזה  שו/אאו  תוקו    לש   ןפפג 
הויובהער האמורם  בט  נ"לת  התקופה  בסעיפים  תום  המתחי  לעיל,  21.2,  20.3רה    ה חבריבת 

  ת יאקנ ב  ת, ערבורבות הבנקאיתית השימוש בעשימים מיום ע  7-יאוחר מלא    תוך  לחכ" יא ללהמצ
 תוקפה. פג  ש וא  וששימ שהנעה ית בת בנקאותה ובשיעורה לערבובמה חדשה הזהה 

ככ  בזאת  מובהר .20.6 שהכי  יעבודול  תה בשלביםבוצעו  ת  לד  חכ"להיה  ,    /   ביצוע  תערבורוש  רשאית 
פרלכ  ס יחי בהת  בדק /  ל  שיבשויקט  בפולב  ו/וצע  /  ו א על  סכו   להגדיל  את  הערבות  להקטין  מי 
 ל.    עופבו  עצשיבו עבודותל  אמהבהת

לג .20.7 מזכוירמבלי  ה  ימושמל   חהכבטו ש  שמת  הבדק   בות ערות החכ"ל,  וע  של  לעמוד    רהבח חובתה 
 .זההסכם   ע"פ  יהיות חייבוהת לכב

  קראת ל  חכ"ל ה"י  ע ע וצשיב בסקר    ול עת שיו שכל הדריפוף להשלמת  בכ  רהחבר לחזתו  ב יטערבות ה .20.8
יוזהבדקתקופת    תום אליו  נמ,  גם  ע ותהעבוד  כל   בו   קוויבד  רה בחה  ציגן  מ ,  לל  צב  שמ  וודא נת 

 .  הבדקתקופת  ( בתוםי קוסמטי זניחא ללמעט ב שלם ) מו תהעבודו

יועמדו  או  ו ו/שהועמד ויות  הערב   תממש אול   רועפית לאשה רהית  חכ"להתיה,  זכויומ  לגרועמבלי   .20.9
המכרז  לזכותה עם  מקרה  בקשר  זאכלוב,  בכל  מהלפחו  תקייםהב  תל  אחד  המפמקרי ת    ורטים ם 

כ מ  שרכאהלן   ל ע  םמיי  5  לש  הרבחלמראש    ההתרא   תתןכ"ל  הח  יוסכם  מימוש    תוב רבטרם 
 כאמור:

נדרשה    מהמועד בו  םימי  7  ךתו  הר פהיקנה  א תול  ם זההסכ ראות  הפרה הו  רהבחה .20.9.1
 כן; ה ולא עשתלעשות כן  חכ"לה ל ידיע

ת במקרה  בו, לרהבדקאחריות    ויותיה בקשר עםחייב מהתבאיזו  א עמדה  ברה להח .20.9.2
ליקויים  בו   לא,  ודותבבעהתגלו  חשוע  חברההידי    על  מלואםב  נותוק  אשר    בונהל 

 ;לעיל 19יף ע בס םהאמורי  במועדים

ערב  אל .20.9.3 להוראת   בדקת  וניתנה  במועד  הו  שלאו  אמועד  בהחכ"ל    בהתאם  עמדה 
 .הבהסכם זביצוע קודמת כאמור ערבות שמחליפה ביצוע ערבות 

 . ההסכם ל ש ודיתשל הפרה יסל מקרה אחר בכ .20.9.4
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על  לחילו ת  נתוניית  ית, בלתי מותנ אוטונומ הינה    הבדק  תוברע .20.10 פט  "ל,  חכה  של  תצדדי חד  נייה  פי 
ת  ות הטיב מאברע  סכוםלדרוש תחילה את  רך  צו  לאולקה  הנמ לו  ו/א  נזק חת  דרישה להוככל    ללא

 שהו.כלאחר  ורםמג הקבלן או 

 ם טוחית הביעברעד הומו האתרל ע שמירה .21

נזק  ו/או  ה  יעפגת  ע יהמערכת ולמנ  ו/או  ירה על האתרמשל  ות האחרי"ל,  כחה יות  לגרוע מזכומבלי   .21.1
ו/ל הס הם  לכיכאו  נזון  הל  ק ל  הוממחל  הם,  תחילת  לועתים  שירועד  ת  תעוד   סירתמ  מועדד 

 . ל"חכל ה עבר  רכתהמע ודי צימחלקה בעלות באיזד, גם אם הבל ב החברתחול על ה  למה,הש

זוסגבמ .21.2 ה רת  אחר  רהחב,  לשמור,  תהיה  את  לון  למג אית  הכלים,ו  רתהאהחזיק  כל  נת  תח   את 
ת  מסכנינה  בטוחה ושא  הבצור  מקום,ל  והובאשרים  ביזומרים והאהח  ותה, לרבי על חלק  השאיבה

  החבר ה התהיכן  ה.  גניבו   זג האווירמפני פגעי  מ  ת ובר, לוצד ג' כלשהו  ל" חכהיה,  ד עוב  , צמהעאת  
 ביצוען המלא.  וםסיל עד  ודותעב היצוע בעת תקופת ב הנ"ל שבאתר ושלמות כל  ת ית להגנ ראאח

גון  יומ  רהי שמיצעמום א ד בקיויבת עחי  היה לא ת  החברה  ,מההשלת התעוד  מסירת  עדל ממוהח .21.3
מי  )כשהיא    באתר נמאו  לא  באתר(מטעמה  מ,  צא  מהולגר בלי  וזאת  שלה אחר  ויותב תחייע    ות 

ים ממעשה  בע נונזקים ה   מכוח אחריות הטיב,   יהבהתחייבויותאופן מלא  ה בד עמי  ןגו, ככמתקינה
מחדלא היצרניאחריב  הל הכלואו    רהבחה  של   ו  ממועד  -כמו,  ם ות  החל  תעודת  ירת  מס כן, 

ת לה  החבר  ,  ההשלמה את  ל  תחייב   ודע  היהא  בוזא,  כתרהמעבטח  חי  בנספ   לאמור  וףכפת 
לא    ל"כחת המא   הרחבלמה ל ש הת התעודמסירת  ועד  ממ   החלובהר, כי  פק י רת הס. להסיטוחהב

  . מי מטעמה  ' שאינו החברה או צעה על ידי צד גבוש  תכרהמע   גניבת   יןאחריות בג  רהבחתחול על ה 
)  , מובהר כיפקלמען הסר ס    ם לנספח ול בהתאויח  חטוהבי  (, כפוף לאמור בנספח21כל סעיף זה 

 הביטוח. 

 מנים חות זול .22

לה .22.1 תגיש  שבועחברה  תוך  המפקח  מת אישור  לוח  יים  העבודה  התחלת  צו  לביצוע  אריך  זמנים 
יכים והשלבים  יקיף את כל התהל   , והואהביצוע  ם יאפשר מעקב אחר שלבי. לוח הזמניהעבודה

נות והשלבים  השועבודות ד מכל סוג שהוא, שילוב ה ציולת ע , הפע כולל אספקת חומריםשל הביצו 
 השונים של הביצוע בהתאמה ללוח הזמנים המחייב.  

ולא ישולם עברם    חולו על החברה , המעקב והעדכון יהכרוכות בהכנת לוח הזמנים  ת הוצאוכל ה  .22.2
פקח. לוח זמנים זה  "י המשר עאו לפי שיטה אחרת שתאווכן בשיטת "גנט"  הלוח י תשלום נפרד.  

ועל חש ע"י החברה  לא  בוניעודכן  והלוח  לחודש. במידה  לפחות אחת  יעודו  ליוכן או  שביעות  כן 
המ זהל,  פקחרצון  המוחות  ע"י  יוזמנו  אצל מנים  ו  פקח  בכךבאחרים  הכרוכות  ויי  יח  עלויות 

   בחשבון החברה.

יייתח בהמתחייבת    חברהה  .22.3 ממ   תיד סובות  תח כי  ות  בלוח   תעמוד  היא  ודותב הע  עוביצילת  ועד 
מבלי  .  רט לעילהמפום  הזמני  ם ללוחתאבפרויקט בה   םדקותת  שיךתמו  נים האמורים לעיל,זמה

  ה ובצורויה  רא בשקידה    זההסכם  י  פ  ותיה עלאת כל התחייבוי   ייםתסא  הילעיל,  מהאמור    לגרוע
 .ודהבעהתחלת ה  ועד קבלת צוממ  חודשים 8ד ע ךבתו ורצופה  ודרתתית, מס, שיטינהתק

בהסכם    בועק ה  ז "בלו  חברהעמידת ה -יקרה של אמב  ל"חכ ל  תונה הנרת  ת אחזכוכל  לגרוע מ  ילבמ .22.4
לא/ו  זה בהתאם  התחלת  ומאו  בצו  ה עבודהר  פיצויתש  ברהח,  מראש  לם  טעון    שאינו  מוסכם 
  ם הסכים בבועהקבר למועדים  ור מעאיחכל יום    בגין  ,ל"חכ ל  ₪  2,000  ך שלי בסכחת נזק כלשההו

בגין    ל"חכל  םרגיאשר י  זקוי על הנום הפיצק מא בנו בנ יזה א  אמור בסעיףי הפיצוי הכ  יובהר,  ה.ז
 . החבר הונות ם זה מחשב לקזז סכו אף רשאית אה ת חכ"לה ר.והאיח 

   חברההביטוחי 

 
ח  נספות  יחולו הוראברה  ל החאו על פי כל דין מובהר כי ע/ ו  הז  על פי הסכםע מחבות החברה  ו מבלי לגר .23

 . פרד ממנונ  יתבל קחל  הווהומ  המכרזי  מכ. למס18כמסמך ב המצ" הביטוח

 דה וביד הקבלן מאתר הע ילוקס ו/או הביטול חוז .24

לעי מ .24.1 האמור  מן  לגרוע  הח לברשאית  יה  הת   חכ"להל,  בלי  את  אא  לתפוסו/או  וזה,  טל    ר תת 
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  ר ן אחלת קבצעו באמעצמה או  דות בת העבום אולהשלי  מנומ  חברהל השק את ידה  עבודה ולסל ה
בכ אחרת  או  דרך  כ  ולהשתמשל  בכל  לשם    , םהמ  ק לח  בכל ו  א  מתקנים,וההציוד,    , םהחומריך 

מגיע  סכום הי כל  ומורתם לכיס כל חלק מהם ולהשתמש בת  ום אתוהעבודה או למכור א  תרשבא
 : ויים להלןנהמקרים המבכל אחד מ  זה,וח י הפ ל חברה מה "לחכל

אסשהפ  או  דותהעבוצוע  בבי ה  התחיללא    חברהכשה .24.1.1 ביצויקה  ציית  ולא  תוך  ען,    4תה 
בכתולהורא  ימים לב  ת  לההתמהמפקח  או  בשמחיל  כשהסתלקה  דווב הע  ועציב יך  או  ת 

 דרך אחרת.  בכל או איזה מהן תובוד עהמביצוע  

סב פקכשהמ .24.1.2 העבו  בשקצ  ורח  אי ביצוע  להב  יטדות  כדי  ה  טיחמדי  במועאת  ד  שלמתו 
ב אוחהקבוע  להשלמתוובמ  וזה  שהוארך  צ  רהחבוה   עד  ל י  4ך  תו  יתה י לא    הוראהמים 

לנקוט   מהמפקח  בההנזכם  מצעיא בבכתב  שמטרתור רים  אתטלהב  םאה    למתהש   יח 
 וארך להשלמתו.שה  דעאו במועד הקבוע בחוזה במו  תוד בועה

 . ךל כראה שקיבלה עתרות הלמת התחייבות  רקנה הפתיא ל חברהכשה .24.1.3

הכש .24.1.4 בידי  להנחתהוכחו   "לכחיש  שהת דע  ת  ב  חברהה   אחר לזה  החו  ביצועמתרשלת 
 ת. וילא נתנה תוצאות רצו   חברהלבכתב   תראהשה

את  חברההשכ .24.1.5 מקצא לו  וכהחוזה,    הסבה  בביצ  סיקההע  או  רחלא   תו,ו  משנה  וע  קבלן 
 תב. כ ראש ובמ "לחכניתנה לה הסכמת הבלי שות ד והעב

עם או    ר ידועשתה ס שכסים או כצו קבלת נ  נגדה  יתן הרגל או כשנ   תפשטה א  חברה כשה .24.1.6
נושי ובלטובת  מאוה,  חיסול)פ  -  פירוקבגוף  שהכד,  גגוף  ללא  לפירוק  לשם ,  עסקים  רט 

מאוגד  גויצירת   אחיסו   ואו/  ,אשהו כל  סוגמ   -ר(  חאף  באופן  עסקים  ו/א ל  שה הוג   וחר 
פ  לצו  תובענה  ק ירכנגדו  ו/וק  ו/אואבוע  זמני  כי   ו  קבווס  נלצו  ונכסים  ז/ע  שלא או  מני, 

 שתם.גמה ימים 30וסרו תוך ה

נתן    חברהם אחר בשמה של ה או אד  חברהה תה שדע  נחתהוכחות לה  "לכחכשיש בידי ה  .24.1.7
  לאו לכ  שהיא בקשר לחוזהה כלא נהת  בו טון או  , דור קמענ  ,שהו שוחד לאדם כל  הציע ו  א

 בביצוע החוזה.  הכרוך דבר

ת,  האמורו  ף להוצאותתישא, בנוסיא  הו  רה חבעל חשבון ה  היוור יכאמ  העבודות  השלמת  ותצאהו .24.2
 ב.וכיו"  ליותנה ית מ וה להוצאכתמורמהן  20%תוספת של  ב

 . ל"כהח  יה על יד החוז טוליב םבהם משולא יהיה  ברהחהיד  ק ואתר העבודה וסיל  יסתתפ .24.3

אתר  חכ"להסה  תפ .24.4 בכתכאמ  ההעבוד  את  המפקח  יודיע  תור  עלי   20  וךב  ל  ום  וחברהכך  ין  יצי , 
ו  ועדעד למ  עודות שבוצשל חלק העבער  ושהמ  ודעה את הערךהב רוט  את פיתפיסת אתר הבניה 

 שעה.  ההיו במקום המבנה אותנים שוהמתק ציוד, הריםמהחו

עת    בכל   חי המפקמתקנים רשאד או  ציו  , םימרוח יו בו  הו   מורכא  הדו ב אתר הע  את   חכ"להפסה  ת .24.5
כל חלק  או    ם קנים הציוד והמתיהחומר ת  תר העבודה א אלסלק מב  כת ב  חברה שהיא לדרוש מה

לקם  לס  חברהן ה ו על חשב  "ל כחרשאית ה מים,  י  7לדרישה זו תוך    ברהחיתה היואם לא צ   מהם
או  ת לכלראיחא  הולא תהי ,  בעיניהראה  שימקום    מאתר העבודה לכל ם להם.  שיגר  ן דאוב  נזק 

זה  הוראות ס ה נן  י א"ק  ובמ  ,ומריםחמש בשתלה  חכ"לגורעות מזכות  למכרם    וא  תקניםבציוד, 
 . בקשר לחוזה שהוסכום כל  חברהלם לה חייבת לש תהי  אל לחכ" וה

נ"ל  ה   סעיפים ים בולהכל   ת ואיזה תנאי או התחייבקיום של  י  א או  /ה והפר   מקרה של כי ב  מוסכם .24.6
  ימים  3ההפרה הנ"ל תוך  את    ןלא יתקיע לקבלן כי אם  להוד  ל"החכ  יה רשאילן יה הקב  ידיעל  

י  מבלוזאת    ר הפרה כאמוו לתיקון הן לתי שנ  ים מהמועד ימ   3דה תוך  את אתר העבו   ותלפנ  ידרשי
קב  לו עם  שייגר  ל פיצויים על כל נזקרים כולאח  הופ תרד וסע  ללקבל כ  החכ"ללפגוע בזכותו של  

קבלן עפ"י חוזה זה  ד הגנאחר כ   עי, צעד, או סעדאמצ  לכבט  וקו/או לנ נ"ל,  ם הוי קהאו אי    רהההפ
 ין.כל דו ו/א

היחז  החוזהל  טבו .24.7 ש  חכ"לל  ן קבליר  ו  ימים  בעהתוך  חומר  ציוד  /כל  ם השייכים  קני או מת/ואו 
 שרין ובין בעקיפין. ן במיתו בי ט בשליאו ו/  ום ברשות אינמצוה   חכ"לל
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  –מים מוסכ םצויייפ .25

מקרהב .25.1 ההמעת  לד  ,וב   כל  עליהביצע  אל  רהבחפקח,  המוטל  את  ה  ה  לא    חברה והכם  סהלפי 
בודה  את ערך הע  פקחמהבע  , יקחברהלקח  פודעת הממן שנקבע בהזפרק ה   תוך  ברתיקנה את הד

מוקב וצעה,  בשלא   פיצוי  תהווה  בי וסכם  יעתו  בגדדיהצ  ן מראש  אי  ים  ו/או    ביצוען  העבודה 
 ה. האמור הפעולה

בומק  בכל .25.2 ה  בצעת   אל  חברהה   רה    ל חכ" ה  שאיתר  מן האמור בהסכם,ק הזפר   וךתבעבודות  את 
אח מקצוע  בעל  במקוהביצוע  לשם  ר  להזמין  הקבלןעבודות  כאמווב  ,ם  הזכות    מודעת   ר,מקרה 

ה לחייב    "לחכל העהפב   החבראת  ביצוע  עלות  הבודות רש  בין  ע  אותםים  חירמ ,  ההיה    "ל חכ ל 
זה הסכם  לפי  שוכום  הסלבין    לשלם  וזאתבפועל  "ל כחה  ידי-על  לםאשר  מיתר  רוע  לג  ליב מ  , 

 ין.כל ד י פ -פי ההסכם ו/או על-על  "לכ חמדים לם העוהסעדי

המוסהאת    כותלנ  רשאית  "לכחה .25.3 להלן  הנק  םכמיפיצויים  תשלוםובים  או  לקבשיגיע    מכל  לן, 
בכל   ח לגבותם  אחדרך  ה  דעתה  שיקול  לפי  הכלת,  רוקית  של  נחכ"להבלעדי  הו כ י.  ם  צוייפיי 

  . ההסכם פי-ייבויותיו עלהתח   אולממ  ןאת הקבלחררו יש  אל  רים כאמומוסכמ ה
פי  -או עלו/  ם כההספי  -על  חכ"לל   מדיםהעוזכות אחרים    ד ו/אועל סמכ   ן בסעיף זה כדי לגרוע אי
 ין. ד

ם ו/או איחורים של  יטוליאו ב /ורות  להפחס  יבדין ב   נקבעום שכדי לגרוע מסעדייל  אמור לעאין ב .25.4
 לן.  בקה

 בוןעכ - יזוזק .26

  ד כל סכום המגיע ממנה כנג  ,כלשהי  דעת קיזוזמתן הורך בצו  כל  אז, ללקזל  כותת זדמוע   חכ"לל .26.1
זה  כם  פי הס-למגיע לה ע, כל חוב הראח  םגוראו לכל    חברהל  המכרז  ו/או מסמכי   ההסכם ז  פי-על

וח  ה מכברת החויאי עמידה בהתחייבו   וא כל נזק ו/  ,חברהה  ביןלשבינה    ם אחר פי כל הסכ-או על
   .חברהל  חכ"להמגיע מן האחר  בוקצ יאו בלת   קצוב ,ובח  לכוכן  זהם הסכ

חייבויות  בהת  ידה , נזק, אי עמבחוכל      לגבות  חכ"לה   ותה שלמזכ  ותסעיף זה אינן גורע  אות הור .26.2
אמצעי אחר,  ד או  או צע  סעד  מכלות  עאו גור/ עות וחרת ואינן פוגדרך אכל  ב  צ"ביובלן וכל כהק

 כל דין. וראות  או ה ו/  זה םח הסככומ  ראחרם ו ג לו/או כ   חברההפי  כל ל "כחה ת ושד לרהעומ

העבוד   ורהמ ש  חכ"לל .26.3 באתר  לעכב  כלותהזכות  ו//ו ציוד    ,  מתקן  חומראו  להשי   או    ה חבריכים 
 .  השור אליאו הקר מטעמה ו/גורם אח כל ו/או רהחבבויות הקיום התחיי רךוצל

 שתק ה -מניעות  -ויתור  .27

ה של חוזה זה,  הורא  ואו/  יהוא תנאיזה של אש  הכאו אור  ורת, ויתתוספ,  ביטול  כל הנחה, שינוי, .27.1
 הצדדים. ידי  לעכדין   רש ונחתמופומבכתב, ש, בראכל תוקף אלא אם נעשו מלהם  א יהיהל

י   וזה לח   םידדהצ .27.2 לא  קשזה  בכ ורהיו  הים  והתצהרל  הסכמות  מיצג  בכחי ה,  ויבות  ובע" תב  '  וכ פ 
 ה. ללים במפורש בחוזה זנכ אינם ש

מטו לס  פקחמהו  א  חכ"להמצד    כלשהיא  כמהסה .27.3 חות  לא  במ  הז  הזתנאי  מסויים,  תהווה  קרה 
ממ  שהוא,כל  םיתקד ילמדו  גזולא  לינה  שווה  והמ רה  אחר,  הקרה  בכלדוא  בו    ין  לא  מקרה 

 .זהורות לו עפ"י חוזה המסות ח בזכוי פק ו המו/א חכ"לש התמשה

 םיצריות זכויו .28

תשר היו  יותזכו   כל .28.1 תכניות,  על  היתר תמדידווטים,  ט שר  ,םיטיצרים    שיונות,וריורים  איש   ,ים, 
י  מודלים, תיק   ם טכניים,יומסמכשומי מחשב, הוראות  יי  ,תדעת, ספרוחישובים, חוות    ת,ו חדו"
הותהמ והציוד,  בהפ  תראו קנים  נהלי  ועלה,  צילומים,  שימתר  ה,תחזוק דיקה  זרימה,  י 
תייםטכנ  וספקטיםפר ואלק,  חיווטית  נ כ,  מכאניות  ממ יישו  ספרות,  ות, ינ טרותכניות    ל כו  חשבי 
ו/או  שימוש   בו  ה ייעש  כרז, לרבות כל חומר אשרם זה ו/או עם המהסכ קשור עם   שרר אחמר א חו

יירכש ו/או  ה  וו/א   יפותח  ידי  על  אבעצ  חברהיותאם  ימה  על  קבל דו  משנהי  מדיה  שלה   ן  בכל   ,
)להל שתה  או  קיימת ר  "(,ם "המסמכי  –ן  יה  ה כיהיו  ו  חכ"לוש  ת  בזאותרת  מו  חברהההבלעדי, 
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 ך.כבקשר לתביעה  ו ו/א  להעלות כל טענהתקת ממושו  עהמנויה התו

עתה הבלעדי, ובין היתר  דל  וקים כל שימוש, לפי שי מכת במסושלע תזכאי  "ל חכי ה בזאת כמובהר  .28.2
שתהיה זו    יומבל   רה חבהה רשות מ  שתקב ך בה, ללא כל צורמטר כל  לשהוא ו   גורם  עבירם לכל הל
 .  רואמש ה שימוהין בג תמורהו תוספת אכאית לקבלת תמורה ז

לא  חברהה .28.3 כי  תפרה  הפר  מצהירה,  זכ  או  יוצרי וכל  וו/ם  ת  פטנט  סוד/או  ו,  כלשה   ירמסח  או 
 על פי חוזה זה.   ה תיוי במהלך ביצוע מחויבו

בית להאלא תהיה רש  חברהה .28.4 ובכלוכנ תשתמש  צרכי  ל  חכ"לה   ידי  הוכן עלש  רמחו  יות, תוכנות 
ה לצרכישמתן  הפנירותים,  אוה  עלצרכ  ימיים  אחובודי  אלא,  רותת  קיבא  בכתב  ם  אישור  לה 

 . חכ"למהש ראמו

צד ג' כנגד    תיע ב תבכל מקרה של    חכ"לאת הלשפות    ת,רזבלתי חות  בהתחייבו  מתחייבת,  חברהה .28.5
המ   בטענה   חכ"לה ימפרה    ערכת כי  ו/אום  צריוזכות  פטנט  ובל מס  דסו  ו/או  שחרי  בכפוף  בד 
  נגדה.גנה כהה   את  נהלל  להתאפשר  ותביעה כאמור  כל  ל  ע   החברתודיע ל  חכ"להל,  כויות החכ" זל
 (ים ולפעול בהתאםהסכלת  מתחייבהחברה    –)ובמקרה כאמור    הברח רשאית לדרוש מה  כ"לחה

של    ארים, על חשבונה המלמפישאינם    ש"ע  ם אחרים חלפו בחומרינשואי התביעה יו  םיחומר כי ה 
 .  חברהה

לעשו רשאי  אינה  רהחבה .28.6 כלת  במסמכ   ת  בהמלצויבאישור  ים,שימוש  ,  תצגומב,  דותעותבת,  ם, 
,  חכ"ל( של ה)לוגו  לילת הסמאים אנוש, הנטרנט וכיוצ"בלרבות באתרי אי  ים,י דיגיטל  זיים אופי

 .   חכ"לשל ה שאר מרובאיש  אלא

 זמן. בלתגל ללא החול ך משיקופת הסכם זה וים תחר תואלאף   ו בתוקףאלו יהי פיםסעי .28.7

התע  העבודות,  ביצועום  תב .28.8 הא  הרחבביר  התכניות,  כל  הת  ות,  המדידם,  טיושרטתשריטים, 
מכי  סמ  את  מל, החש  רשותומחח"י  שורים  והאייונות  שת הרית, אונ ים והרישיוהיתרים, האישורה
והה עם הזמנה  המתקןבקי  חח"  התקשרות  עם  החשאי  את,  שר  מהנדס  אישורי  שורי  מל, 

חות,  ישורי ממונה הבטי, א בודק  י חשמלאיאישור   ,ן ובניהה לתכנוועדו הי  ור שר, איטוקוסטרהקונ
סמכים הטכניים,  והמ  רטיםמחשב, ההוראות, המפומי השיי   ,תוות הדעם, חהחישובי,  "חותוהד
  וקה, את התחזויקה  ד לי הבנה  ת, אלמערכותיוה למתקן ו הוראות הפעל,  דהציוקנים ו תהמ  ייקת

הפזרי  שימי תר צילומים,  הטרוספקטימה,  הכנייםם  כתבי  התאחריות,  ,  החיווט,    כניות תכנית 
ו נהמכא אתוניותאלקטר היות  וקוה  ,  ההפעסיסמאות  מסמכ ו,  הלדי  אחריל  חומרים  ו/או  ם  ך 

סגרת  במ  קועס ם אחר, המתילן שירובידי כל קב  או   הבידאחר ש  רחומ  כלו  בוצעו העבודות, יהן  לפ
 . חכ"לידי ה, להחבר ה די ים על יירותשתן המ

 התר העבודשה באת גי ניעה ומשמיר .29

  ד ועל הצי  מלאה לשמירהת  חריואחראית א  ה רחבה התהי  הד העבו  החל מיום קבלת צו התחלת  .29.1
הוחו עלמרי  תבצע  והיא  כונה  חשב  בניה,  האת  סידורי  ל חהנ   היר שמל  החהבטוצים  ציוד  ת 

 כך. ורשים לנם מי י שאמ ודה מהעב  יתרת גישה לא ים, ומניעוהעובד

ן  מזך כל  ה לאתר העבודה במשת הכניס למנוע א  ל מנתים על האמצעתחייבת לנקוט בכ מ  הרחבה .29.2
הבי ולרב שאאדם  מכל  בודות  עצוע  לכך  מורשה  האמומבלי    ךא  תוינו  מכלליות  לעלגרוע  יל  ר 
 דה. העבולאתר  ם יניטק רתכניסת ו/או חדימ

ו  , לעבודות א (יותונ ח טת בירבות נסיבול) א  יה שהבזו סימאי  עה, דן או פגי אבל נזק,  בכל מקרה ש .29.3
ן  באופ   חברהתקן ה ת  -יל  ר לע ומוש כאמתקנים הארעיים או לרכמה  חלקלכל    הן אולק מ לכל ח 
ו  היי  ה,שלמתעודת ה  תמסירך שבעת השלמתן ונה, כחשבו   לדמותם עלק  הדברים  ותחזיר  מיידי

, והכל,  חפקמה של  ו  תי ראוהוו   ה ינות לדרישות החוזהבח   תאימו מכל ב תקין וי ודות במצב כל הע
 . "להחכיות זכווע ממבלי לגר 

ל עת גישה  בכ ההי ת  ידםך על וסמל אדם הממפקח ולכ, לחכ"לל  יבהר בזאת, כספק, מו למען הסר .29.4
וצרים  י או שמם  יר מוח  בהם  סניםו שמאוחעבודה א ית  הם נעשומות בהמק  לכוללעבודות ולאתר  

די  שר להם גישה או כולאפ  הקלל  ל כדיהכ  השצידה תעמ  חברהודות, וההעב  צורךלים  בהם פריט
 זאת.לגישה כ כותזה םלה  גהשיל
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היא    קניםלציוד ו/או המת  ותרי חכל הא  –זה  רט בהסכם  פוכמ  מההשלתעודת    מסירתד  ד למועע .29.5
שא  לא תי חכ"לה  . כויות החכ"לרוע מזלגבלי מ –, והכל וחובה לבטח  חברהל הוחלה ע  חברה השל 

 . רהחב ה שיגרם לציודנזק  ו/או לותל עכב

 תבטיחו .30

יחות  בט אי  על תנ  ורמ שי לבכד   ל האמצעים הדרושיםט בכינקו   לןבעבודות הקל ביצוע הלך כהבמ .30.1
  כל דין,   בהתאם להוראותאת  וז  ודות,ם לעבשוריהק  שייםדדים שליו צ אים ו/ד של העוב  נאותים 

ו/אויתקנ  תלרבו הוחבטי ות  יחוהנ והרווחה  ה  העבודמשרד  ל  ת שהנחיו  ם  ו  ו/א   יות לכךרלבנט ת 
 . מפקחישת הי דר לפ

ותיים לא  חטי בתנאים ב  נעשית  ושל הקבלן במידה וז  ודתועביק את  פס הל  תאי ה רשהית  "לחכה .30.2
 ח. ת המפקלדרישו ו/או  יותהרשו תוישלדרמים ימתאלא , או אותיםנ

  הן מאו איזה    ותיצוע העבודו ממועד תחילת ב א   ודותב וע העלצורך ביצ  ןקבל לתר  סירת האמיום מ .30.3
ה) המוקדם(לפי  יהיה  וול האתר  לשמירת  י  עדהבל   האחראי  קבלן,  עליו  כהשגחה  העל  א  נמצל 

 . יות זורמאח  יביםיחות המתחית והבטהזהירוי  עצמא לבכ  בו, ועליו לנקוט ושיימצא

הבל אה .30.4 לעחריות  לכ םיהעובד   ת,עבודוהת  בטיחודית  מי  ,  ה ל  של  ם,  יק ועסלמ  לןבקמטעמו 
ליםמתכננ ל מיםנקבל,  לבעלי  שי ולכל אדם אח  ריםקלמב  קצוע,,  המ בשט  ימצאר  תוךתקנח    ים, 

 . ודהעב תונו ת תארושים על פי חוק למניעהדת  רויכל אמצעי הזה נקיטת 

הזהינק   קבלןה .30.5 אמצעי  בכל  הדרווה  רות יוט  פי  בטיחות  על  להח שים  ורכוש  ם  אד  יחי בטחת  וק 
ההתארג  וובסביבת  רתבא לב בעת  ועבוה  יצוענות  בבעדות  ע  ן,עיצות  קיוויקפיד  כלל  אות  הור  ם 

כאמור בהסכם זה ו/או    ן בלקה  ת המוטלות עלל החובואת כי כבז  ובהרפק מסר סען ההחוק. למ
פיע לג  ולויח  דין   כל  ל  ו/א  ידיעל    עבודות המבוצעות   בי גם  ועובדיו  כך    ,ומטעמ   או מי /ו שלוחיו 

 .אלהבקשר עם כל קבלן יהיה אחראי גם שה

ות  ל רש כעבודות, עם  הוע  ביצוק טרם  בדר ול לבראחראי  יהיה    בלן קלעיל, ה  ורמ אמה  גרוע ל בלי  מ .30.6
עבודות,  ום ביצוע הקבמים ו/או תת קרקעיים  כה עילי ווי הולק   אוו/ת  שתיושלהם ת  או תאגידו/

 באתר.ם המבקרי ו/או  קבלן המו של  עט ו/או למי מ עובדיםדות, ה ת העבוחוי טב לה ע רלשם שמי

  פי כל על    תדומבצע העבוכת  חובוה  אול ומלאת כ  העצמעל    תנוטלה  רב הח  ,דותוהעב  עביצו  ךורלצ .30.7
בבטי  דין כ דה,  בו בעחות  העוסק  התלרבות  והצווים  וקנ ל  ההוראות  ושפות,  מכוחו  או  /רסמו 

במכוח ו  שיפורסמ  ה ידת עו  ובישר  םחלי,  אחרהקבלן  אל,  לב איהיה  מ יי  שלומדוי  אלצוע  כל    ק 
 כללו בהם.שי או/ו ודהבת בעהבטיחובדיני   לותוהכל ההוראות

הא  ליבמ .30.8 מכלליות  משהובזאת    צהירמ  קבלןהור,  מ לגרוע  אא  חוק  את  על    הפקוחרגון  כיר 
קנות  והת  ,  1970  -תש"ל  , ה(נוסח חדש)  ת בעבודההבטיחו  ואת פקודת   1954  -שי"דהתדה,  העבו
ת  ו נת תקא  ן כו  (1988  –מ"ח  )עבודות בניה( תש  דהת בעבוחותקנות הבטי   )ובכלל זאת  םפיה-שעל

  ,  1986  -, התשמ"ו  (יםאו תלול  בירים גגות ש  ה על דעבו)עבודה  יחות ב ט ות הבבגובה ותקנ  דה עבוה
כל  המלאה לשמירת  למה ות, השלחריות הכולא ת הו אעל עצמ  קבלהוא מ  כיו  ל,ראי תקפם בישכפ
והאוורהה הנ"ל.תקנות  "קב, הקבתו העבודכלל    עםשר  בק  דהות העבוטיח ב  לצורך  ת  הינו  לן  לן 

  ל דין כלפי  דינים אלו ו   מעביד עפ"י והדה"  ופעל" וכן "מנהל עבמ"תופס  ה",  ניהב  עבצמ"",  יראש
האח התרבל  ה,בעבוד  תובבטיחעוסק  ר  כל  וההוראוקנות,  ות  ו/  ומרסשפוהצווים  ת    או מכוחם 

בעמכוחרסמו  שיפו ויהם  א תיד  מלבי  חראייה  ההול  ש  ומדויק  א לצוע  הכלוכל  ו/או    לותראות 
ו ש בהם  עיכללו  הובהח  תא  ומ עצ  לנוטל  מהא   מוטלותות  כתוצאה  אלו  למעל  זעיור  הוראה    ול. 

 .זה סכם ית בהדיסו הינה הוראה

   ו.לא  ובין אם  יםם קבועבין א אתר,כל ב תבטיחואמצעי  לכ  ןיק תאחראי לה לןקבה .30.9

זה "א .30.10 ו/או  -  ת" בטיחו  מצעילעניין  ו/ מרכי  כל אלמנט  פכ  אוב  כדי להה אשעולל  יידרשו  ער  ל  גן 
הע  לומםש המבו/א   םובדישל  הצי / ו  רבאתרים  קו  ו/אאו  בוד  הכלים  לרבו ו  מ)  תאתר,  בלי  אך 

תרוה  (למעט הנחיות,  או שראזרה  עאמצעי  יכים,  דראות,  אמצנה,  כיבוי,  מילמצעי  ומיעי    ון ג וט 
חיים,  ,מותלסואישי,   עיג וטבע  קווי  כבלי ת  רתמות,  מדפל  ון,  מפסקי    לקה,הח  נעי מום  שטחיה, 

 . ב"יווכ י ת בטיחולוט ין וש, סימויחוםות  ידורחירום, ג 

עם  שר  בק  ולויח ו/או  יו מוטלים  הסוג שהם שי  מכל  בהואחריות וח מ  חכ"לרר את השחמ  קבלןה .30.11
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  ן מצד ו ה זדמקרה של מעשב עט  מל   ור לעילאמכווחתם  דים ורו שמירת העובבודה ו/א עבת  טיחוב
 . חכ"לה

כימתחיי  קבלןה .30.12 הצווגרת  במס  ב  ובמעבוד ת  לעיל,  כהגדרתו  זשך  ה  סיומן,ודות  העבמן  כל    ועד 
קח  יפאשר    ונה בטיחותד הכלכלה, מממשר  עםטומורשה מ  ודה אחראינהל עבלצד מ  ,רתאה ביהי
העובדי  ידריך את  ,ותעבודוע ה ביצעל   הור  עיףת סת. הורא חוימי הבטם בתחוצוות  הינה  אה  זה 

ו  א/ם ורגו  לכל  עבודות בכל אתרועל הודה  העבהל  ל מנוח עלדו  הקבלן מתחייב  בהסכם.ודית  סי
   ודה.על העב י ר והאזח פק ת נדרשים, לרבות המרשו

ל  ש תו  וחא נוכ ות, ללודעב עם ה  ראו בקשאתר ו/או סביבתו ו/ י בה כלשהת עבודלא תורשה פעילו .30.13
 מנהל העבודה. 

 

, בכל  (יבתלא חיאך  )רשאית    חכ"ל, הוסביבתאתר ובות בחיהבט חת  לשם הבטכי    מובהרם וסכומ .30.14
ת  בטיחו  ממונה ת  עואמצוח ב, לערוך בדיקות ולבצע פיקןקבל ת למוקדמללא הודעה    בכל עת,שלב ו

 .בהסכם זה  שפורמ ור במעבר לאהחכ"ל אחריות מ עלל  ימבלי שהדבר יט, וזאת מהמטע

 קבלני המשנה  .31

י  הקבלן .31.1 ביצו  היהלא  את  למסור  הפרויקרשאי  כע  מקולו  ט,  משל ו,  תצאו  קבלני  אלא    נה,ידי 
 ל. חכ"כתב של ה בפורש וקדם, המוהמורה  ישבא

בים  כאמור חיי  שנהמכי קבלני  , מובהר,  זהן  נייבע   חכ"לשל ה עדי  לגרוע משיקול דעתה הבל  לימב .31.2
 .מיםהמתאיבהיקף ג ו)ככל שקיים( בסיוו םקסועיחום תבם ומים רשלהיות קבלני

כי   .31.3 ביןהבהקבלן מתחייב  יני הלבלבין קלן  הקב  סכם  כי ה עיקב משנה כאמור  זה כהסאות  ור,    ם 
קבלניולנתח על  הפהנ  כלבה  משנ ה  ה  לביצוע  על וגע  בשינויים  ידם  רויקט  ובפרט  ביהמחוי,  ם, 

כאמור תוגדר בהסכם    נהשי המקבלנ  של  ותםחייבזה לעיל. התסכם  בה כמפורט    יטוחהוראות הב
 והמועצה.  כ"ל חה    - ג  כהתחייבות לטובת צד בלןין הקינם לב ב

חריותו על  מא  לןב הקאת  י לשחרר  אמור כדמשנה כ   י לנת קב סקין בהעא   כילהסרת ספק מובהר,   .31.4
לני  יקט בידי קבהפרועל ביצוע    חכ"ללן כלפי החריות הקבא  לרבותגרוע ממנה,  או ל זה    פי הסכם

י  ר כ המוב  לי לגרוע מאחריות הקבלן,מב  .ם זהאי הסכאופן ביצועו ושאר תנ  ו,בת טילרבו  נה,המש
ידי   פרה  ל ה כו  או בקשר עם מי מאלה,  קבלןה של  מטעמו  או מי  נה  מש  לן קב כל נזק שייגרם על 

ידי קבלן מששתיגר על  או    כנזק, תיחשב  הי מאלבקשר עם מאו    ל הקבלןנה או מי מטעמו שם 
יהיה אחראי צלן עהקב  יהפרה שנגרמו על יד  ,  כל נזק, הפרה  בגיןא  מל   ופןבא  יחובו  מו, והקבלן 

  אחרים או גורמים    מי מקבלני המשנהם(  או בקשר ע)י  יד, שייגרמו על  וכל כיוצ"ב  ההפרע ליקוי  
 . של הקבלן עמומט

יו  .31.5 כיעוד  יה  הקבלן  בהר,  המשב קי  כלפאחראי  א  לבדו  עבודתב  מומטע וגורמים    נהלני  ם  גין 
לרא  וכי  ט,יקובמסגרת הפר  לטובתהס  ות בהסכם זהאין  ג   השנמן  קבל   כם  ורם אחר כלשהו  או 

ל   .הקבלןשל    מטעמו ה  עגרומבלי  מומואמכלליות  יבהר  ר,  על  שייגרם  נזק  משנה,  כי  קבלן  די 
 ל ידי הקבלן. נזק שנגרם עזה כת הסכם סגרבמ חשביי

אתתאת  רהחבה .31.6 העב  ם  קבלני  ודותביצוע  העובדישהמ  בין  מטעמנה    ראותולה  םא בהת   הם 
ולשיק הבלעדיול  המפקח  שדעתו  מבלי  המפקח הדב,  על  יטיל  החכ  ר  על  מעבר  חריות  א  "ל ו/או 

 . זהכם במפורש בהס לאמור

  קבלןהו של  עמהפועלים מט  משנהקבלני ה  ות דעבולתיאום בין    יות אינה נושאת בכל אחר  חכ"ל ה .31.7
 שיגרמו.ככל לפיגורים ים / לעיכובו/או  

העלויו  הלבדתישא    הברחה .31.8 ב  צאותוההו  תבכל  המשנהתיאום  הכרוכות  קבלני  לעבודות  רבות  , 
אה בקשר עם ל ריות מ באח שא  וכן תי  וראמצורך התיאום כה לודבעבאתר ה  הצבת מפקח מטעמה

 . עמהורמים מט הג או/בלני המשנה ו עבודת כל ק

בגין    י יצוום ו/או פ תשל  ית לכל כאז  היה תלא    חברה השהן,  פות כלזכויות נוס  לחברה עניק  מבלי לה .31.9
לשהו  ום כוצאה מחוסר תיאדות כתוע העבוביצרמו במהלך  נזקים שיג  וו/א   פיגורים  וו/א   וביםכעי

 . הלים מטעמועים הפנוהש משנהקבלני העבודות  בין 
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  םי ופינו תוהעבוד יקוי אתרני .32

ובהתב .32.1 העבודות  להורא מהלך  לז אם  מזמן  המפקח  תמןות  הס,  ומכל  העבותר  מא  ברהחלק  דה 
שישט אליוח  פסו  ורה  כל  אשלהמפקח  ו ת  אחרומחפה  שרים  בים  ישתמשו  ובעת  לא    גמר הם, 

איפנה    העבודות מכל  האתר  ואת  ויסלק  דם  כחפץ  וממנו  ציוד  חוינ ברי  חומל  עודפים,  מה,  רים 
ארעי לכ ומבנה  וגסומכל    לוך,  העבו,  אתר  את  במצב  ישאיר  להנחתדה  ומסודר  של    עתוד  נקי 
 פקח. המ

 .חברהחשבון הל  עשר וומאו ר פינוי מוסדרתעשה לאתלוך  פסולת ולכ י כל נויפ .32.2

ל  ו עעצמה ו/אפנות ביה רשאית לתה  לחכ"לעיל אזי הכאמור  העבודה    אתראת    חברההלא פינתה   .32.3
הנ"ל    ההוצאות  את  חברהאו לקזז מה ו/  תכו ית לנ, ותהיה זכאחברהעל חשבונה של ה   אחרים  ידי

 ו. ל דת ומבכל דרך הע 

  חכ"ל וש הם רכקו לו הופסים שחומר הפי העפר ו/או  י כל עודר, כוסכם ומובהק, מספ  ען הסרלמ .32.4
  ה נאי   ברהחמקרה ה   ובכל  לחכ" רה לו השתו   ותרכזם במקום  תעבירם  חברהוה  ,המאו מי מטעו/

 העפר כאמור.  למכור את עודפי אית רש

אפי .32.5 מוקהעב  תרנוי  תנאי  הינו  לודה  הת  מסירדם  מהאיש   ו או/  שלמהתעודת  לור  ם  סיומפקח 
 . רו אתאות בגין בודותהע

 דבציוובעלות בחומרים  .33

ים לאתר  ובאמיותם  תספק יחשבו עם ה   חברה שהים  והחומריים  ים הארעההקמה, המבנ ציוד    כל .33.1
פקח.  המ  של  כתב כמתו בבר מכל אלה ללא הסר דיס לא ת  הר חב, וה"לחכהשל  לבעלותה  כנתונים  

חומרים  ם והעיי נים האר המב   ניה,בוד הכל צישתמש בלה  חברהה לשהרשת  כמי  חכ"לאו את היר
העבודות ת  מתן, והשל  לביצוע  בהם  למקרים  לפרט  לה  "ל חכהיה  ה א  סלקזכות  ידי    חברה ת 

 בודות. את הע נטשה חברההה ש רו למקמהאתר, א

י ל .33.2 יסו   ווסרא  מ ש  רתמהא   קולאו  ציוד,  חומרים,  זום  דו  וכל ים  מניבנים  ללא  דבר  אחר  מה 
  , בכל עת, במהלך ביצוע חברהת לו להורויר אלהת   חהמפק רשאי  , אבל  ב של המפקחתו בכתהסכמ
וכן    נייםנים זמשו בהם או ציוד או מבמהשת ים שלא  חומרמהאתר    ן לסלק סיומו עם  א דות  העבו

 כאמור לאלתר.  הוראת המפקח חרתמלא א  ברהחוה  אחרים, ציוד ודברים

סילוקע .33.3 הורה  ש  ומריםח/ יודצ ה  ם  הבתחז   -המפקח  בור  "י  עפקו  שסו  ל הנ"  חומריםציוד/עלות 
,  השל החבר   ונה על חשב   , חברהחזרו ע"י הוי   "ל חכה   ישסופקו ע"   ציוד/חומריםה, ו חברהל  חברה ה
האותם  ל של  בנלקחשמהם    חכ"ל מחסנים  כזה  למקום  או  מתו  ם  בהאשר    "ל חכ הקני  תחום 

 המפקח.  מתבצעות העבודות כפי שיורה

ותסת  לא  אם .33.4 הסיר  ה  חברהלק  כל  בשעשסופ  חומריםציוד/את  עקו  ה" תו  כ  ,ברהחי  חלק  או  ל 
ית  א זכ  כשהיא  ה דעת  י שיקול הם או למוכרם לפבטפל  ם, לתרשאית לסלק או  חכ"לה היתה   מהם,

 מכירה או טיפול. , לסילוק קשרמו בות שנגראת כל הוצא (כזה היה  אם)תם לנכות מפדיון מכיר

סעיף .33.5 לא    הוראות  החוכמשנות  ה  רשנתתפזה  מן  גורעות  של מ ו  א  החברה  של  בותאו    הזכויות 
בחכ"לה למיסיכ ,  הנוגע  ואל  ל גרות  ם  שיש  או  החל  ו/או ביטוח    ו/אולמן  שהמוטלות  על    רישוי, 

 .ה.חבר הנ"ל תישא הל , אשר בכעיף זההם ס ועל חומרים שדן בהקמה   ציוד על העבודות,

ו/או על ידי    בעצמה  הפינוי  את  חכ"לבצע הי תאז   עבודה כאמור לעילאת אתר ה  ה חברנתה הלא פי  .33.6
 לה. מדת ול בכל דרך העאות הנ"וצת ההמנה אכה מותנ החבר ה של הים על חשבונראח

 זכויות והתחייבויות מחאת ה .34

ו/או  ריה  תה  כ"ל חה .34.1 להסב  זכויושאית  בכל פי  -על תיה  להמחות  חלקן  או  זה  פי    עת  הסכם  ועל 
לפגוע ביכולתו  די  בכך כ  , ובלבד שלא יהיהקבלןה  רך בהסכמתל צו, ללא כיקול דעתה הבלעדיש
הש לל  הפר בצ קבלן  את  אקטוי ע  ולקבל  ה,  ברה  תמות  לו  ההסגיהמגיעה  תנל  ולכהם,  כן  אי  פי 

 . מעת לעת  תקבע רשות החשמלפי שהמידה כהסכם זה ולפי אמות  

  ותיו ויאו התחייב ו ו/זכויותי ב ו/או לשעבד את  ו/או להס  חותשאי להעביר ו/או להמאינו רבלן  הק .34.2
ורה,  בתמלא  ן ש תמורה וביב  יןל פיו, בע  אה שלוהנ   מנו, או כל טובתק מחל   בכלעל פי ההסכם או  

ג' מווע  .חרא  לצד  כל,  הרב ד  )כהגדרתה  כי  שליטה  נ   שינוי  ערך  יירובחוק  (,  1968התשכ"ח    –ת 
 .  דעתה הבלעדיי שיקול פ על בכתב ומראש, ו  חכ"לה הסכמת את  יחייב
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 שונות .35

ו  אוקת  יע בכל מחלרחודית לדון ולהכיי  תהא סמכות  נצרתעיר  מך בוס המ ט  אך ורק לבית המשפ .35.1
בקשר  ביעהת זהלה   שתתגלע  עם סכם  בקשר  לרבות  ע  ,  פ  קשורהיין  נ כל  א בחתימתו,  ו  ירושו 

 . ביצועו

כם זה  מכוח הס  זכות   גרת זאת, כלבמס  המועצה.א  , הו הסכם לטובת צד שלישיזה הוא    הסכם .35.2
נתוא לפישר  נתונה  תהיה  לחכ"ל  גםיי ענ ה  נה  ה  למועצה,  ן  לשיפוימועולדוגמא  זכאית  בגין    צה 

סי עובד מעביד בין  מו יחתקייילא    יוזכאית כ  לחכ"ל  ר מגיעאש  בדומה לשיפוילה    רמוגשיי  נזקים
ריות  אח  העדרפטור או  כל  בכלל זאת,  זה.  סכם  כאמור בה  ,לבין המועצה  מטעמה מי    החברה ו/או 

 מי מטעמה.   ו/אוצה למועאף   חוייביםהמ וייםבשינן סכם זה, יינת ר נתון לחכ"ל בקשר עם האש

ו .35.3 זה  מפרטים  המסמכיהסכם  בו  הנזכרים  שאם  כל  והוסכם  ת  הצדדים  בי הובן  א  לנוש  באשרן 
זה,  הסכ כוין  ואם  תהיה  משמעלא  משא  ול  לכל  הצהרהת  מצגומתן,  הב,  ה ח ט,  או  תחייב ה,  ות 

פו, בי הסכמה אשר נעשו, אם נעש  וביןה, בין במפורן בכתב ובין בעל  מת  לחתי, עובר  במרומז  ש 
  ף להוראותיו.אלא בכפוזה  הסכם

י  .35.4 לכל שינוי, ת לא  ן  כ   אלא אםתיו,  הוראואה מ ה או בהורז   השמטה בהסכם  ספת אווהא תוקף 
וענ בכתב  הצדד-לע נחתמו  שו  לגידי  מבלי  מים.  הארוע  לע ומן  הר  שיל,  מהצדדים,  סכמה  מי  ל 

  מכך   ן ללמודואי  ה תקדיםלא תהוו כם זה  הוראות של הסלסטייה מהתנאים וה וים,  במקרה מס
ם  הסכ  פי -תיו עליועל איזו מזכוויתור  כמי מהצדדים לא תיחשב  ות של  אחרים והתנהגבמקרים  

ם  פי הסכ-ו עלכלשה  יתנא   קיום-הפרה או אי  מה מצדו עלכאו כהסו כויתור  א ין  ד   פי כל-או עלזה  
  ובכתב. הסכמה נעשו במפורשאו ה  זה, אלא אם כן הויתור 

א  ם זהאות הסכמהורשהוראה  העובדה  הר כי  יוב .35.5 ת אי חוקיות או  ול מחמו ניתנת לביט בוטלה 
 תן. ו ה בתקפאו לפגיע   תחרוהא ההסכם ראות ות הולבטלדי להביא  כ ציבור אין בהתקנת ה מטעמי

וכי כל הודעה    החוזה זה הינן כמצוין בכותרת  חוזה    לצרכייהם  ת וכתובה כי  מצהירים בז  הצדדים .35.6
יעה  עה שהגל, תחשב כהוד ובות הנ" הכת  שום לפיאר רנהו בדו דים למשחד הצדשלח על ידי אשתי

 ידי שליח.   על תה ת מסירות מעשע 24תוך שלוח או בהמשעות מזמן   48עבור כלידיעת הצד השני 

 ל החתום: ם ע ה באו הצדדיולראי

 

 

___________________ __                               __ ___________________ 

 החברה                        החכ"ל                  

 

 

 

 

 אישור עו"ד

מאשר בזה  ("החברהלן: "______ )לה___________ כיועץ משפטי של, המשמש _____________  , עו"דאני הח"מ

,  ____________________ ו ________ _____ _____ .ת.ז  ,__________________ ימת ה"הכי חת

מחייבת את   ,החברהירוף חותמת  בצ בפני על הסכם זה אשר חתמו החברה, מטעם ת.ז.___________________ 

                                              .לרבות הסכם זה ,ןילכל דבר ועני חברהה

        ___ ____ _______ 

 עו"ד שוריא              
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 6מסמך 

 דר תביעות היע הצהרת

 
 
 דבוכל

 בע"מ  נותכלכלית עמק המעייהחברה ה
 

 ., נא.ג.
 

 _____________ ' מסז רכמ ,עדר תביעותחשבון סופי והיכתב ן: הנדו
 
 

התקשרות   הסכם  ול למכוח  ביוב  אספקת  קווי  תחנת  ביצוע  ג יבוץ  קתחום  ב  שאיבההקמת    ע לבומעלה 
עמק  ש האזורית  המועצה  " )להל  המעיינותבתחום  בהתייחס    תבזא  ומאשר  מצהירהריני    "(ההסכםן: 

 : _________________לאתר_______ 
 

,  הסופי  החשבון  במסגרת  ם לישולאשר י  הסופי   בתור הסכום  על ידיכםשצוין    ₪______  _______ הסך של_
   . דרך זו בןאין בג  סופיום התשל וסכם עלי כמ,  קחידי המפר על ואשר אוש

 
האמור  שלעיל,    הסך  הסכומים  עם  כהבמשותף  עד  לי  הסכומים  מהווי  ,שולמו  מלוא  את  אני ם  זכאי    להם 

 .ת תעודת ההשלמהרד למועד מסיע,  וכל הנלווה אליו במסגרת ההסכם 
 

שר  בקין שהוא  מ סוג ו  ל מכ   ת,או אחר  תיכספ,  הודרישאו  /ה ו, טענהעם תבישו  תהיינה לי   ולאלי    איןעל כן,  
 .השלמהעודת המסירת תעד ל ו/או כל עניין נלווה, דותהעבו  ז שבנדון,, המכרההסכםעם 

 
 . ת טיבאחריולע  בויותיי בנוגיהתחי  לרבות ,ומכיר בהן יות שנותרו לי במסגרת ההסכםהתחייבו ל אני מודע 

 
 
 ,רב בכבוד          

 
 _________ ____ ____ ____ן :__בלהק שם

 
 

 __________ _____________ :  (תמתחו ה +)מורשי חתימהקבלן חתימת 
 
 

 _____________________ ______החותמים:___ שמות מורשי החתימה 
      
     _____________________________ __ 
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 7מך מס
  יקותבדה פרוטוקול 
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 8מסמך 
 ה השלמ עודתת

 
 

 _ ______________תאריך:____     ___ _________ ___________ שם האתר:

 

להסכם   ביוב  לת  התקשרובהמשך  אספקת  קווי  תחנת  ולביצוע  בהקמת  גלבוקיבוץ  תחום  שאיבה  בתחום  ש  עמעלה 
 האתר:כדלקמן לגבי  שרננו לאה"( םההסכן: ")להל המעיינותהאזורית עמק  המועצה

כמו כן,    .שאיבההקמת תחנת  ביוב ולהקווי אספקת  ן של עבודות  ביצועו  ושלמה  ,מסמך זההאמור לעיל ב  ךארילתעד  
אמורים  קו כל המסמכים הובכלל זאת סופ  (ה שלוהמשנ  )על סעיפיהסכם  ל  13.2.5ף  כאמור בסעי  ישותדרכל ה  ואלומ

   יפים אלה.בסע

 ת.ראחיב או הקשרם מחיאם תוכן הדברים ו/ , אלאלהם בהסכםניתן רוש אשר הפי היהם ימונחילכל ה

כ"ל  הטיל על הח, או בכדי להסכםראות ההו לרבות על פיכלשהי,  רר את הקבלן מאחריותלשח מור לעיל בכדין באאי
 ה עליו. כם כי חלנקבע מפורשות בהסבות אשר לא  התחייחריות או א

 

 

 

 . עם מסירת תעודת השלמה זויד תחל מ יבהט תאחריות פקות

 

 

 בודק: ת הווהצ

 

 __________ימה      _____ חת הקבלן  גצינ       _ ________________ . 1

 _______________חתימה      _ ינה זמהמג צינ       _ ________________ . 2

  ________________      חתימה נציג המפקח  ____________ _____ . 2

 

 

 
 חתום:הנו על באיה ולרא

 

_  __________  _____________________ _ 

 ינהמזמה תמה וחותמ חתי   תאריך
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 ביצועהבות ער 

 _____ ך:_____ תארי                       לכבוד 
  ת בע"מ מעיינו חברה הכלכלית עמק ה ה 
 

 ות מס'_________________ ערב    נדון: ה 
 

בקש  .1 פי  מ ת__ על  זיהו ____________________,  )להלן:  י ס'   ___________________
הננו  ייב הח "  ב "(  כלפ ערבים  לתשל זה  סכ   ם ו יכם  עד כל  ₪    ___________   של לסך    ום 

חדשים( שקלי   _____________   מלים: )ב  " הלן )ל   ם  הערבות סכו :  העש ם  או  המגיע    וי "( 
לכם   בקש החיי   ת מא להגיע  עם  ב  מס' מ ר  ביוב  ביצו ל   __________   כרז  אספקת  קווי  ע 

ת ול  ב שאיב חנת  הקמת  גלבו קיבוץ  ה  עמק  ש   ע מעלה  האזורית  המועצה    המעיינות בתחום 
 (. " צה )"המוע 

מפעם    כפי שהוא מתפרסם   נייה למגורים מחירי התשומה בב   ד למדד ה צמו ת יהי ו ב ר ם הע סכו  .2
ף אם יתפרסם  א   ד כלי )כולל אותו מד ל קר כ למח ו   טטיסטיקה שכה המרכזית לס לפעם ע"י הל 

ממש ע"י   כ מוסד  כולל  וכן  אחר  רש ל  לתי  ב מדד  שיבוא  שיתבר ,  מקומו( מי  שהמדד  בתנאי  ר 
המדד   לעומת  עלה  לה כהגדרת די  היסו החדש  ה   . ן ל ם  ה אם  מהמדד  יה חדש  מדד  נמוך  יה 

נשלם   הנקוב היסודי  הסכום  את  לסכו בדריש   לכם  עד  ח תכם  ללא  הערבות  הצמדה ם  .  ישוב 
  יתפרסם   או   פרסם שהת   2022נת  ש   אוגוסט ש  חוד   מדד ות זו יהיה  ב " לעניין ער היסודי   המדד " 

ו" )   2022שנת    ספטמבר ודש  לח   15  ביום  ו  בות ז יין ער נ " לע המדד החדש או בסמוך למועד זה( 
 ם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו. וד נה ק פורסם לאחרו ש   המדד יהיה  

 

כ התחיי  .3 לפי  הי בותנו  זה  ערבות  ובלת תב  אוטונומית  מות נה  אנו י  לשלם מתחי   נית.  בזה    יבים 
א ל  ה כם  סכום  לפי  ת  חלקו  או  ימים )שב   7תוך    דרישתכם, ערבות  שתגיע    עה(  אלינו  מעת 

כל  ללא  בכתב,  הראשונה  ע לה מבלי  תנאי,    דרישתכם  או ח   ליכם טיל  לנמק  את  כי להו   ובה  ח 
כלפיכם   לטעון  ומבלי  טענ דרישתכם  שיכו כל  הגנה  לחייב ת  לעמוד  ומבלי שתה   לה  יו  כלפיכם 

מו  נו לשל יהיה עלי לבד שהסכום הכולל ש חייב, וב עת ה מ   התשלום תחילה   וש את יבים לדר חי 
 ה. הצמד   הפרשי   ף ם יחד לא יעלה על סכום הערבות בצירו דרישותיכם ג ל פי כל  ע 

זו ערבו  .4 בתוקפה ת   ת  בכלל   _________________ ום לי עד    ישאר  פיה  דריש   ל וכ   , ועד  על  ה 
בכתב צר  להגיע  החת   יכה  הסניף  מט למשרדי  יאו ום  לא  מא ה  הנ" חר  בתאריך  שה  דרי   ל. שר 

   . תיענה   הנ"ל, לא אלינו לאחר המועד    שתגיע 

 
 בה. ס חוזרת, לא ניתנת לביטול, להעברה ולה לתי  הינה ב   ערבות זו  .5

 
 

 _______ __ ____ _____ __ _ בנק  

 ________________ סניף ____ 

  ____ ______ כתובת _________ 
 

 ____ ______________ _________________ _____ 

   ותמת וח   חתימות                      
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 בדק בות  ער 

 יך:__________ תאר                        בוד לכ 
  עיינות בע"מ חברה הכלכלית עמק המ ה 
 

 ___________ ות מס'______ רב ע :   ן הנדו 
 

מ  .1 בקשת______________________,  פי  זיה על  )לה ס'  לן:  וי___________________ 
ע חייב ה "  הננו  לת רבים  "(  כלפיכם  ע של בזה  סכום  כל  ל ום  של ד  ₪    _____________ סך 

עשוי להגיע  "( המגיע או ה סכום הערבות )להלן: "   ( ___________ _______ _ ____   ם: )במלי 
עם  ב  החיי   מאת   כם ל  ול ל   __________   מס'   מכרז בקשר  ביוב  אספקת  קווי  הקמת  ביצוע 

ב שאי נת  תח  גלבו קיבוץ  בה  עמק  בתח ש   ע מעלה  האזורית  המועצה    המעיינות ום 
 ועצה"(. )"המ 

כפי שהוא מתפרסם מפעם    ה למגורים ניי מה בב ירי התשו מח צמוד למדד  ה  יהי   ערבות סכום ה  .2
י ו מדד א ל אות לי )כול ר כלכ ק ולמח   י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפעם ע"  רסם  תפ ף אם 

מוסד  כל   ע"י  כולל  וכן  אחר  ר   ממשלתי  במקומ שיב   שמי מדד  שהמדד  ש בתנאי    , ו( וא  יתברר 
הי  המדד  לעומת  עלה  ל החדש  כהגדרתם  ה הלן.  סודי  החדש  מד אם  מהמ יהיה  ד  דד  נמוך 

את  היסוד  לכם  נשלם  עד  י  בדרישתכם  הנקוב  הצמ הסכום  חישוב  ללא  הערבות  דה.  לסכום 
  תפרסם ________ שנת________ שה מדד חודש __   יה ן ערבות זו יה לעניי "  יסודי מדד ה ה " 

יתפר  ו" )   _ __________ ם_ ביו   סם או  זה(  למועד  בסמוך  החדש או  ז "  המדד  ערבות  ו  לעניין 
 רישתכם על פי ערבות זו. ד   קבלת ל   ודם חרונה ק לא ה המדד שפורסם  יהי 

 

לפי  .3 אוטונומ   התחייבותנו  הינה  זה  ערבות  וב כתב  מו ל ית  מת תנית תי  אנו  לשלם חייבי .  בזה    ם 
את   דרי   סכום לכם  לפי  חלקו  או  שתג ימ שבעה(  )   7תוך  שתכם,  הערבות  מעת  אלינו  ע  י ים 

ללא   בכתב,  הראשונה  מבלי  דרישתכם  תנאי,  לנ   להטיל כל  חובה  להו   מק עליכם  ת  א   כיח או 
שי דריש  הגנה  טענת  כל  כלפיכם  לטעון  ומבלי  ומ תכם  כלפיכם  לחייב  לעמוד  ש כולה  היו  ת בלי 

  ו לשלמו ה עלינ הכולל שיהי ובלבד שהסכום  יב,  מעת החי   שלום תחילה את הת ם לדרוש  ייבי ח 
 ה. רוף הפרשי הצמד ם יחד לא יעלה על סכום הערבות בצי ג   ם ל דרישותיכ כ   על פי 

ב ער  .4 תישאר  זו  עד  תו בות  בכלל   __________ ______ ם_ ליו קפה  פיה    וכל   , ועד  על  דרישה 
הס  למשרדי  בכתב  להגיע  ה צריכה  מ ח ניף  ל תום  יאוחר  טה  הנ" מאשר  א  דרישה בתאריך    ל. 

 תיענה. ל, לא  יע אלינו לאחר המועד הנ" שתג 

 
 הסבה. חוזרת, לא ניתנת לביטול, להעברה ול   י ו הינה בלת ז   ערבות  .5

 
 

 ______________ _____ __ בנק  

 ______ ______ __ ניף ______ ס 

  כתובת ___________________ 
 

 ___ __________________________ _____ _ _____ 

   חותמת ו   ימות חת                       
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 7619 –ו וריים, תשל"ציבם ופיקאות גק עספי חותצהיר ל
 

 
ה מס_ח"מ  אני  ת"ז  נושא   ,____________ מו_'  חר_  משרשה  ונושא  מטעם  תימה  אגיד  התה 

ומר  ל  ליעחוק כי  כהוזהרתי  "(, לאחר שהמציע_ )להלן: "_ _____________ __מספרו  _______ ש_____ _
   תב, כדלקמן:בכ ת, בזאמצהיר כן,  אעשה וק אם לא ח ועים בהקב  םינשעווי לאהיה צפ מת וכיאת הא

 ______ במציע. _ ______  -משמש כאני  .1

נית  תצהירי .2 בחוק עסקאום לקאבהת  ןזה  גופיםבוע  "החוק"(לן)לה  1976  –של"ו  ם, התייבורי צ  ת  כ:    ל . 
תו  הגדרכ  ה" יקעל זהמונח "בתו של  זה משמעו  ריהיצבתחוק.  בם לאמור  המונחים שלהלן יפורשו בהתא

 ו. י מבין אות וכי אנשל מונח זה תו עומשמרה לי הוסבר כי . אני מאשקבחו

"עבירה"  שמ .3 המונח  חלעבירה    –מעות  עוופי  )איסק  זרים  העסק בדים  כדה  ור  והבישל  תנאיםן    טחת 
ה  1991  –התשנ"א    ם(הוגני מינימום  שכר  חוק  לפי  לקבלעסן  יולעני   1987תשמ"ז  או  שירוקאות  ת  ת 

בסכהגדרת ש  תלהגבר  לחוק  2ף  עי ו  דינהאכיפה  העל  ,י  עב2011"ב  שעהת  בודה  גם  על,  הוראות    ירה 
 ק. ותו ח ו ישית לאם המנויים בתוספת השלייקוקהח

 : תורתמיוה  אותפיסקה מחק אתטית ו/או רלוונהיסקה בפ X)סמן נני מצהיר כי: ה .4

 
ת  ___ חתימת  למועד  זה,עד  ו  צהיר  אליו  ז  עלבהמציע  הוריקה  בפסק לא  משתי ביות  ט לוח  דין   שעו    ר 

 מציע במכרז הטעם  להגשה"( מ "המועדעות )להלן: ההצת הגשחרון ל ד האלמוע עד  עבירות

  ת ירור משתי עבותלוט ביפסק דין ח שעו ב ריו הואל ל זיקה  המציע או בע ה,  יר זהת תצמועד חתיעד למ  __
 .תצהיר זה חתימת עד למועד ה ונ ר שעה האחרממועד ההחלפה שנה אחת לפחות אולם  ו

לפחות    אחת  א חלפה שנהרות ולתר משתי עביביוט  חלוק דין  בפס  ורשעוקה אליו היבעל ז  ע אוי צהמ  _ __
 ההגשה.  מועדלועד  האחרונה ממועד ההרשעה  

 י אמת. ירכן תצהתימתי ותוזו ח  ,ו שמיזההיר כי אני מצ .5

 

 
 __ ___ ______ ___                     _ _________ _ ___ 

חתימה                                                                                                          תאריך     

 

 אישור עו"ד 

ביום _ עו"ד מאשר/ת  ____  ____   אני הח"מ מר/גב'    ____ח' ______ בר רדי  בפני במש  הופיע   _______כי 

מת וכי  אר את הצהיהל  יו עלכי    שהזהרתיו ואחרי  _______,  __  'ת"ז מס   ייד -צמו על__________ שזיהה ע

. יבפנ עליה ות ההצהרה הנ"ל וחתםנת נכו , אישר אעשה כןחוק אם לא יעים בבו קנשים הוי לעויה צפיה  

 

_ _____ __________        ____________ ____  

אריך ת ה תימ חחותמת +            
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 פרטי המציע ותיאור ניסיון  המציע – הקמת תחנת שאיבה

 ציע המל ם עפרטי .1

         : המציע שם א.

         ' הזיהוי: מס ב.

        גדות: תאריך ההתא ג.

        ות:י נהמ בעלי  תמוש ד.

 _______ ____ _      : מציעהמען  ה.

        : שיראמשרד  ןטלפו  ו.

        :וניר אלקטר דוא ז.

 ___ ___________ _____: ___ _____ טל'_______ ____ _איש קשר : __  ט.

 

 . שיצורפו ים וספם נת הנ"ל בדפיבמתכונספות נו דותעבויתן לפרט  נ  :ההער .2

 הקמת תחנת שאיבה בביצוע עבודות  המציעסיון ני .3

  2018נים   לך הש במה  ידו–צעו  על  בואשר    ,הקמת תחנות שאיבהל  שות  פרט עבוד ל  יעצעל המ
 :כרז זה סום מריועד פ ועד למ 

 
        לן ראשיכקבעל ו פב טוייקהפרשם  .א

 
     טלפון ________________________ ןזמיהמשם 

 

         בודהעהר אותי

         מקום ביצוע

   גמר:      התחלה:   צוע מועד הבי
 ______________________ _________________________ כספי ף היק  

 _________ ' : _______ל________ ט_______________ ינהמזמה צלר איש קשא
 

       כקבלן ראשיעל ו פב טוייקהפרשם  .ב
  

   טלפון_______ ________________________ ןיממזהשם 

 
         הבודתיאור הע

         עם ביצוקומ

   ר:גמ      :  לההתח צוע ועד הבימ
 _______________________________________________  כספיף היק
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 _____________ ___ :טל'   _______________________ מינההמזר אצל איש קש
 
        כקבלן ראשיעל ו פב טוייקהפרשם  .ג

 
     טלפון ________________________ ןזמיהמשם 

 

         בודהעהר תיאו

         מקום ביצוע

   גמר:      :  התחלה צוע ד הבימוע

 _______________________________________________ כספי ף היק
 ______ ___' : _______________ טל_______________ ינהמזמהצל אר יש קשא
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 תחנת שאיבה מת הקן גיב המלצה למציע סופט

 

 דבולכ
 בע"מ  ינותהמעימק החברה הכלכלית ע

 

 נ.,א.ג.

 

 חנת שאיבה להקמת תן בלעל ק המלצה :וןהנד

 

 _._ __________ _ __________: רהמלצה זו ניתנת עבו

 

 . _______: ______שם מנכ"ל המזמין___; _____________ ____ :שם המזמין

 ______. ________ יקט:מנהל הפרוי שם

 _. ___ __ ___________ :ייקטהל הפרול מנש  דטלפון ניי_____; _____ ____ ___ רד:פון במשטל

 ___. ______ __________ _____________________ ___ ___ _____ __ __ קט:וייפרמהות ה

 __. _______ ____________________________ ______ ___________ :יקום הפרוייקטמ

 .שמקורו בביצוע תחנת שאיבה( ____________________________הפרויקט )  כספי שלף היק

 _______________ _____________ ___ ______  לצה:ברי המודל הפרוייקט תיאור קצר ש
__ ____________ _______________ __ __ _________________ ___ _____ __ ____ __ _ 

_ _______________________________ ______ ___________________ ______ ____ 
__ ______ ____________________________ ______________________ _________ 
_ ________ ____ _______ _______ ____ ________________________ ____ _______ ._ 

 __. __________________ ___ ___ ______ ____ ___ ______ למזמין:קט יירורת פסימועד מ

 _________________. _____________ ___________________ _ ____ יצוע:במשך זמן ה

 _. ________ ___ _______ _____________ ע למסירה:הזמנים שנקבלוח ן עמד ב האם המזמי

 . ___________ ____________ ____ _____  :ל שניתנה, ככצועהבי  ך הלם חולטה ערבות במהא

 . ____________________ _______________  יצוע:הב הפסקת עבודה במהלך צו תןים נהא

 . ____________ ____________________ :מהלך הביצועב או גורם בכיר אחר נהל עבודהוחלף מההאם 

 _______________    _________ _____ 
 ריך את           זמיןיץ/המוחותמת הממלמה חתי
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 ןכדי וםמינימדבר שכר  ים זרים ובר העסקת עובדבדב תצהיר
 1976 -של"ו , תרייםגופים ציבו סקאותוק עחלפי 

ר האמת וכי אהיה  הצהילי ל וזהרתי כי עשה  אחר , ל______ ______ _ __________ת.ז._______אני הח"מ  
לע צפ הקבועים  וי/ה  לא ונשים  באם  כעא  בחוק  במצהי  ן,שה   :דלקמןכ,  זאתר/ה 

כ משמש  בתפקיד אני  משרה  אצ__ _________________  נושא   עצימהל  __ 
 ורו. במו ובעבשיר זה טעמו תצהמך ליתן ומוסמ (ציע מה –להלן ) ____ ______ _______ ____________

 צהיר זה: בת .1

ז"בע שנמ  -  "יקהל  ה י  ידי  על  ה.  ציעמשלט  בני    עצימאם  חבר  בע  -אדם  הוא   ל   גם 
ה  תבשליטשד  אגיתאו    בו  ליטההש  אצל  השליטה  אציעמבעל  תאגיד   ,   ו 
בהרכבה  פעומובתח  ודומה  של  לילותו  י  מי  ,  ציעמ האלו   אי  מאחראו 
  דה.העבור תשלום שכ   על ציעמם המטע 

 . 1981-תשמ"אי( הרישו בנקאות )ק הבחותה  הגדרכ      -    "שליטה"

ת  משבצב X]יש לסמן : עצימל ה יקל זכל בעו אני  ,זבמכר הגשת הצעתי  את כי עד למועדהיר בז צהנני מ .2

 המתאימה[

 הורשענו  ל דיא  חלו בפסק  שנע בירו ע  משתי  רביותט  ן  י ת  לאחר  כברו  בום    31  -  התשס"גחשון  "ה 
ע2002  טובר באוק חוק  לפי  כדין    הסקהע   סור)אי  רים זדים  וב,  תוהבטשלא  הוגנים(,  חת  נאים 
 ;1987-זשמ"ת, השכר מינימוםו/או לפי חוק   1991-"אנהתש

 חוק   פי, ל2002בר  טובאוק  31  -"ג  בחשון התשס חרי יום כ"ה  רו א תי עבירות שנעבשותר מי ב  ענוהורש  
ר שכ  חוקלפי  או  /ו   1991-גנים(, התשנ"אהואים  והבטחת תנ  א כדיןקה שלהעס  יסורים זרים )אעובד

ה  רשעהה  דמועאחת לפחות מ ם זה חלפה שנה  על הסכ  ה,אך במועד החתימ  1987-שמ"זינימום, התמ
 ; חרונההא

 רי אמת. תצהיחתימתי ותוכן  ושמי ז  הוז .3

                ______ _____ ___ 
  חתימה                     

 וראיש

בלאשר  ריניה כי  ______ י,  עו _ה ____ום  בפני  _,  ___________ה  ה"   __,____ _______   "דופיע/ה 
ולאחר  .ז._ת ל/הזהרתיוש_________,  עליו/ה  כי  האה  את  נשים  ולעה  /צפוי   תהא/יהא כי  ומת  הצהיר 
 ליו בפניי. מה ע/וחתםל ר לעייהתצהן  ת תוכבפניי אן, אישר/ה יעשה/תעשה כ   ם לאקבועים בחוק, אה

 ____________ ___ 
 ד עו" מה וחותמתיחת
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 זמכרהות בער

 _________ יך:_ תאר                       לכבוד 
  נות בע"מ כלית עמק המעיי ברה הכל ח ה 
 

 ___ _ __ ____ __ __ _ ערבות מס'__   הנדון:  
 

בקשת  .1 פי  זיהו על  מס'  )ל __________ __ י____ ______________________,  הלן:  ___ 
ה החייב "  ערבים  "(  כלפיכ ננו  סכ בזה  כל  לתשלום  של ם  לסך  עד    ם: )במלי   "ח ש   000,50  ום 

חדשים שק אלף    חמישים  הע " לן:  )לה   ( לים  המגי רבות סכום  העשוי "(  או  לכם    ע  מאת  להגיע 
עם  החי  בקשר  ול ל   506-2022  ס' מ   מכרז יב  ביוב  אספקת  קווי  תחנת  ביצוע  שאיבה  הקמת 

 "(. )"המועצה   ת המעיינו מועצה האזורית עמק  תחום ה ב ש   ע מעלה גלבו קיבוץ  ב 

פעם  סם מ כפי שהוא מתפר   נייה למגורים ב ה ב י התשומ ר י מח יה צמוד למדד  רבות יה סכום הע  .2
רסם  פ ית ף אם  ד א ל אותו מד קר כלכלי )כול ולמח   ית לסטטיסטיקה כז ה המר לפעם ע"י הלשכ 

מוסד   כ ע"י  וכן  אחר  שיבוא  ול ממשלתי  רשמי  מדד  כל  בתנא במקומו( ל  שיתב ,  שהמדד  י  רר 
ה החדש   לעומת  לה   היסודי מדד  עלה  אם  כהגדרתם  החדש  לן.  מהמד מ נ יהיה  המדד  ד  וך 

הנק ה  הסכום  את  לכם  נשלם  ב יסודי  לסכום  וב  עד  הצמדה.  ת  הערבו דרישתכם  חישוב  ללא 
  או יתפרסם   סם שהתפר   2022  שנת   אוגוסט חודש  מדד    ה הי י בות זו  ר לעניין ע "  המדד היסודי " 

ו"   2022  שנת   ספטמבר חודש  ל   15  ביום  ניין ערבות זו  לע   " החדש   ד המד )או בסמוך למועד זה( 
 . תכם על פי ערבות זו לת דריש קב ם ל וד רונה ק לאח   שפורסם   יהיה המדד 

 

כתב ה  .3 לפי  אוטונומית ת  ערבו   תחייבותנו  הינה  מותנית.   זה  מתחי   ובלתי  בזה אנו  לם  ש ל   יבים 
סכו  את  חלקו לכם  או  הערבות  דרישתכם,    ם  מעת )ש   7תוך  לפי  ימים  אלינו    שתגיע   בעה( 

בכ  הראשונה  כל ת דרישתכם  ללא  עליכם   ב,  להטיל  מבלי  ל   תנאי,  להו נמק  חובה  א כי או  ת  ח 
כלפיכ   דרישתכם  לטעון  כל ומבלי  שיכולה   ם  הגנה  ומבלי שתהיו  ד  לעמו   טענת  כלפיכם  לחייב 

ו לשלמו  ולל שיהיה עלינ ובלבד שהסכום הכ   לה מעת החייב, י תח התשלום    לדרוש את   חייבים 
 ף הפרשי הצמדה. בות בצירו ר גם יחד לא יעלה על סכום הע ותיכם  על פי כל דריש 

זו  .4 עד  בתוק תישאר    ערבות  בכלל   _________ ____ ם  ו לי פה  צריכה  דרי   וכל   , ועד  פיה  על  שה 
יאוחר    משרדי ל   בכתב   להגיע  לא  מטה  החתום  ה מאשר  הסניף  ד נ"ל בתאריך  שתגיע  .  רישה 

   תיענה. "ל, לא  נו לאחר המועד הנ אלי 

 
 ולהסבה. ברה  זרת, לא ניתנת לביטול, להע חו   לתי זו הינה ב ערבות   .5

 
 

 __ _______ ____________ בנק  

 ____ __ _______ ____ סניף ___ 

  _____ ____ כתובת __________ 
 

 _____________ _____ __ ____________________ 

   מת חות ו   ת חתימו                      
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 ד ובכל
 כלכלית עמק המעיינות בע"מ ה  רההחב

 
 .,א.ג.נ

 
 

 המציע מצב  ברור בדאישון: הנד
 
 

משמש   של  ר כאני  )_____________  יעהמצו"ח  " הל __________  א יעהמצלן:  לממגי  שר"(  הצעה  כרז  ש 

בתחום המועצה  ש  עעלה גלבומ קיבוץ  שאיבה בהקמת תחנת  ביצוע קווי אספקת ביוב ולל  __________  'מס

 בזאת ביחס למציע כדלקמן: שר, מא המעיינותהאזורית עמק 

 

  בשנה  יליון שקלים חדשים(מ  עשרה₪ )  10,000,000ת  לפחו  ינוע היצשל המ  שנתיההכנסות  ה  מחזור .1

 . התשתיותבתחום  ותומפעיל ובענ ה ,כולל() 2018-2022ם  ניבין הש, ע"מ(מ ל )לא כול

הליכים ו/או פירוק ואין    אתים, הקפס נכ  נוסי יכי כצעתו בהלת המועד הגשנכון למצא,  נ  ינו המציע א  .2

עסק  ינם כוללים אזהרת " א  יעהמצ  יים שלספ ת הכהדו"חוג זה,  וסגדו ממדות נות שעוקשות תלויב

 ". חי

 ן. רעוית פחדלו  ינו עומד בפניא המציע דיעתי,י  בלמיט .3

היטב  למי .4 לא  המציע  נגד  תביעו דיעתי,  הוגשו  אולות  על ת  פלסכן  המשך  ו/אועילת    לו   םלגרו  ותו 

 ן. עולות פיר דלח

ל .5 והבנתי,  ידיעתי  עלמיטב  הוטלו  נכסיא  מהותילעיקו   המציע  ל  זאעיים.  ם  לאישור  ת,ם  ה  ז  מצ"ב 

 ציע. המהוטלו על נכסי רשימת העיקולים ש

יד  אג הת  תאם למסמכיתה בההמכרז נעשמסמכי    לה עוהחתימ ין  דל כופוע  הקיים  ו תאגידינהמציע ה  .6

 כדין. בלויו, שהתקהחלטות ול

 

 
 
 

        
 וד רב, כבב        

 
 

 _   ______ה: ___ מיחת __ ______: ____חותמת  שם: ___________    
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 9761  - של"ום, תיבורייגופים צ ת חוק עסקאו  פיל  מוגבלותשים עם צהיר בדבר העסקת אנ ת

כי  מת ואת האומר י לי עלתי כ אחר שהוזהר___ ל_____ ז. _________ ת._________"מ ____חי ה אנ
 ן:מ קדלה כבז  היר/הלעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצי  היה צפוא

עם  להתקשר  ש  "( המבקציע המ"    )להלן:המציע    _____________ שהוא__זה בשם ____   ירי נותן תצההננ 
התעור ___ מס   תקשרוך  __לאספקת  ____ פר  עבו_____שירותי  אנ_______________ __ _ ר  ______  י  . 
 יר זה בשם המציע. צהת לתת תסמך/י מוי הננ ה כ /הירמצ

 ה(:במשבצת המתאימ X)סמן 

     ל המציע. ע ותלא חל 1998  -"חים עם מוגבלות, תשנ שנון זכויות לא וי לחוק שו 9 ת סעיףואורה 

     מציע והוא  על ה ותחל  1998  -שנ"חות, תעם מוגבל לאנשים תויויון זכ שוו לחוק 9ף ות סעיהורא
    תן.ם אומקיי

נדרש    ציעעל המ תוחל  9819 -שנ"חחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תל   9סעיף  ראותשהו במקרה)
 :אימה(תמבמשבצת ה xן סמל

     עובדים.  100-פחות ממעסיק  המציע 

     ר. או יותים ד עוב 100 מעסיק המציע 

 :ימה(מתאצת הבמשב  Xש לסמן ר נדרותו יעובדים א 010יק המציע מעס במקרה ש)

     ורהו   ודה עב המשרד  י ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של  כ   מתחייב  מציעה השירותים  ווחה 
לשםחבה עםלא זכויות   וןוי שולחוק   9 סעיף ילפ חובותיו יישום תני בח רתיים  ות,  מוגבל   נשים 

 .מןשוליי בקשר חיותלת הנקב לשם –ךהצור רהקובמ  ,1998  -חתשנ"

      ם  ד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לששר לי של מהכל  מנהלנות לר לפבעבייב  התח  המציע
, הוא  1998   -תשנ"חגבלות,  כויות לאנשים עם מוז לחוק שוויון 9 סעיף לפי וחובותי םשויי  תנבחי
צע  בר לבבעיב  המציע התחיקרה ש)במ  ישומןפעל לי  ו ותיום חוביישליות  הנח  ם קיבלאמור ואכ   פנה

 בות זו(.יינתן התחביה שלג קשרותו התעמ עשתהו ונ פנייה ז

  הד של משרד העבוי למנהל הכלל קה זו ספי לפ  סרמ היר שהמציע מתחייב להעביר העתק מהתצ
 . התקשרותה  ימים ממועד 30 ם, בתוךהחברתייהרווחה והשירותים 

 יןדרך הר עואישו

רדי  י במשבפנ ע/ההופי___  _________  ביום כית /עו"ד מאשר ____,________________ _"מ  אני הח
ה  ה/תה עצמו/_ שזיה_ _________' ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב__ ברחוב _ אשר 

וכי  מת  אהיר להצ עליו/הו/ה כי תי אחרי שהזהרו  י,ופן איש ת לי בא__________ /המוכר/ __ על ידי ת.ז. 
   עיל.ר דל התצהיעל   פניה ב /חתם  ה/תעשה כן,א יעשל אם בועים בחוק ים הקי/ה לעונשהיה צפותיה/יה

_______ _____________              ________________ ____          ___ __________ 
 מה חתי                            רישיון פרמסחותמת ו                                     אריךת
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 נספח ביטוח  

 ה:פח ביטוח ז הגדרות נס  לעניין

 ____. __ _______ ____  -" וטחהמב"

ו/או  ת בע"מ  מעיינוה   עמק ת  כלכליחברה הק המעיינות ו/או ה עמועצה האזורית  המ   -"האישור  מבקש"
ו   ו/או גופי סמך    חברות עירוניים ו/או   תאגידים ו/או ו/ גואו הא/ועדי היישובים  ו/או  בויאו הקדות  צים 

 או עובדיהם מנהליהם ו/ו/או  נבחריהם יהם ו/או  חבר

  קיבוץבשאיבה  הקמת תחנת  ביצוע קווי אספקת ביוב ול   -יםירותהשאו " /ו  "רויקט פה"  וו/א"  ותהעבוד"
 .נותעייהמועצה האזורית עמק המ בתחום המעיינותהאזורית עמק  בתחום המועצהש עמעלה גלבו

 המבוטח  יוחביט

ל  .1 הייומהתח  יותר חמא  גרוע מבלי  עלמבוטבויות  על  סכםה   פי-ח  ו/או  על המבוי  פ -זה  דין,  לערוךכל    טח 
ישור לביצוע  הא   ום מתןחל מירשית כדין בישראל, הוהמבוטח, אצל חברת ביטוח מ חשבון    ל , עיםקי ול

ות,  ד מאתר העבו  ם המבוטחטעיציאת המבוטח ו/או מי מ של העבודות ות  למסירה הסופיד  דות ועהעבו
  דות ירת העבושנים לאחר מס  3  שלתקופה נוספת    משךל  מקצועיתיות  צר ואחרמוחבות הוח  ט ין בעניי ול
ומוו ספן  אוב מפי  ו/או  המבוטח  ויציאת  ה  יחלט  מאתר  המבוטח  את  עבודו מטעם  טוחים  הבית, 

ב אהמפורטים  לעישנספח  הביטוח  ההקמה  בוור  א' המדות  כנספח  זה  1צ"ב  "    לנספח  ביטוחי  )להלן: 
 ה"(.מההק

ו  חלק כלשהמועד המסירה של  מ  טח לעורכו החלמבוה  מתחייב  וצר,חבות המח  לביטו  יחסב  כי  וסכםמ
 ם. מועדיהמוקדם מבין ה   -דות ות השימוש בחלק כלשהו מהעבו תחילא דותבוהעמ

וטח, כל  מב קבלניות שנערך על ידי היטוח עבודות  ב   לכלול במסגרתח  המבוט  מבקש האישור, על  ישתלדר
ח טרם קרות  וטהיכלל בשם המבב לכתכלפיו בבות  ת התחייימשור קי האי  שמבק ת שלזכויו  ל גורם או בע

 הביטוח. גמולי תל טב מוכ או הביטוח, מקרה

לגרוע מאחרי .2 ומהתחייבויות המבוומבלי  עלת  הס-טח  עלכם  פי  ו/או  כל -זה  לערו  עלדין,    פי  ך  המבוטח 
כדין ביטוח מורשבישבון המבוטח, אצל חברת  ולקיים, על ח ל ובכל  עותי התפירוש  מתןפני  שראל, לית 

)לאחר רת  סילאחר מ  מקרה ויבורן לחשמל(ח  העבודות  ב,  ואמהות  חבח  יטולעניין  צועית  חריות מקוצר 
תקופה של    למשך  לאח  3נוספת  ההתקסיור  שנים  ההסכםשרום  פי  על  המפורטים  ם  חיהביטו  את  ת 

 . "(פעולהת י ח יטוב: "להלן) ה לנספח ז 2'כנספח א  "בהמצ תפעול טוח לעבודות הפח אישור הבינסב

וחים  הביטר  אשאת  ,  כםההסל תקופת  המבוטח, למשך כ  וןולקיים על חשבוך  ערמבוטח ליב הכן מתחי  .3
הדרושי ביצ   ם וההתחייבויות  לשם  הנדרשים  השאו  לגרוע לר  ירותיםוע  ומבלי  האמור,    ות מכללי  בות, 

 לן: לה מי וביטוחי רכב כמפורט ם לביטוח לאומיתשלו

יות שא  חרי רכב בגבול א בכלש  ב השימו( עקי )רכושיש צד של  טוחיבן וי דיפ -רש עלח חובה כנדביטו .3.1
או  לם יר ח צד שלישי כאמור או ובוטח הזכות שלא לערוך ביט . למחדא  נזקן  גי₪ ב   750,000  -יפחת מ

מצד  ה  כאמור. ככל שתוגש תביע  ביטוח צד ג'  רך₪ כאילו נע  750,000ל  יטוח עצמי" בסך ש"ב  בכך
יטוח  ב  מכוסה לו נערךיה  ה   נזק אשרגין  ישור, בהאמבקש    טעםמ   מי  ר אוש האישוי כנגד מבקשליש

 . בגין נזק או הוצאה כאמור לעילם יט פורהמת  שפוהמבוטח לכאמור, על  
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  ף זה ולהסתפקעי קיף כאמור בסמ  ביטוח  הזכות שלא לערוך  וטחכי למב וסכם  ביטוח מקיף. אולם מ .3.2
   .עילל  9ף בסעיהאמור  בלבד שיחולרכוש(, ו) בביטוח חובה וצד שלישי

שהי,  ה כליבסמבע  נוה  וי,בלתי צפ  בדן או נזק פיזיאוהנדסי, מפני    כנימ  ם לציודכוניכל הסי  וחביט .3.3
ה, סיכוני  דמעידת אלל פריצה, שוד, רכו  כונים"ל הסיטוח יערך על בסיס "כיבמלוא ערך כינון. הב 

גולישי בגיש  הביטוח יכלול כיסוי לצדונזק בזדון.  ע  טב יות  חרגבול א ש בוכ לר  נזק  פנית און פגיעה 
ב   750,000של   כגי₪  כן  הנדסי  כלי  יורחב  בדל  הביטוח  את.  את  או  /ו   רואישה  קשמב   לשפות 

בש הפרויקט  להיואחריות    להמפקח/מנהל  מוטשעלולה  על  ת  במי  לת  השימוש  עקב  ציוד,  מהם 
אחבכ לסעיף  מוריפוף  צולבת.  שלות  הזכות  למבוטח  כי  ביא  סכם  לציוד,לערוך  ק  ולהסתפ  טוח 
 . ללעי 9בסעיף ור אמשיחול הלבד מור, ובכאשלישי צד  חיטובב

 דין.  המבוטח לערוך לפי כל  כל ביטוח אחר שחובה על .3.4

,  , מנופיםדיינדסי נ ני ה ציוד מכ  ות, לא רק, משאי  כולל גם, אך   לעיל זה  יף  פי סע -לי רכב" על"כ   המונח .3.5
 ם.ים אחרינייד רנים וכלי הרמה גו ע, ריםים ונגרגוררמלגזות, 

 ". המבוטחיטוחי ב"הלן: ל  ראולעיל, יקהמבוטח כולם בהתאם למפורט   יטוחיב

כמפורט    יותהקבלנ ( לביטוח העבודותכושטוח ר י בא' )גרת פרק מסהמכוסה ב חבקרות מקרה ביטו  .4
פי הפרק.  -לע ח יטומולי הבת תגבלעדי לקבלהמוטב ה  וינה ישור ש האמבק, הלן ל  הביטוחי ההקמ נספחב

ולי  וך תגמ תמספים  כ וטח למבעביר י  מבקש האישורלקימום הנזק. שמשו י  ורטוח כאמהבי  תגמולי
כפי   הנזקו/או  וש לקימום האובדןהדרסכום ה  גובהזאת עד לו  מאת המבטח הביטוח שיתקבלו בפועל 

ק  זהנאו האבדן  יקום בש המבוטח  להתקדמות אםהתאת ב ו, זמאי מטעמ והש ידי המבטח  -לשאושר ע
 בפוליסה. נקובה ה  יתות העצמשתתפובניכוי סכום הה

  7האישור  ש  לידי מבק  אעל המבוטח להמציי ההקמה,  ביטוח   ןי לעני  ר,ישומבקש הא  ללא כל דרישה מצד .5
  ין ני ולע  דות, אתר העבוח ללכניסת המבוטכתנאי מקדים  קרה  ובכל מ  ד תחילת העבודות מועלפני    םימי

ה לפנ ביטוחי  מותפעול,  תחילי  ת עד  מבטח    ים מחתו  ח,טו ביהיום  ק  י ראישואת  התפעול,  ת  פקות  בידי 
   .2019-1-6כון סרשות שוק ההון, ביטוח וחייטוח, ב הח על פקהמ  להוראות המבוטח, בהתאם

עד  במו  ת המוצר,חבוביטוח  בגין    י המבוטחיטוח ור ב אישאת    למבקש האישוריא  המצייב ל חתמ  טחהמבו
כלשהעבודות    רתסימ חלק  מאו  תחילת  ה  שבק למ  העבודותהו  או  בחלקהשימאישור  הו  לשכ   וש 

תקופתמה תחילת  מועד  או  ממוה  -התפעול    עבודות  המועיבקדם  ידי  דיםן  על  חתום  כשהוא  טח  ב מ, 
  ת ודוק כלשהו מהעבשימוש בחלאו דות ת העבונו אחד מתנאי קבלהר  כאמו םי ישורהמצאת הא. המבוטח

 . ורישש הא מבק על ידי

  י ור את אישור האיש  קשמבא לידי  המציטח, על המבוטח לבומה  וחיופת ביט ם תק ר ממועד תולא יאוח
,  פי ההסכםל  התקשרות עהוספת, וכך למשך כל תקופת  קופה נ תל  םוקפת  רכתבגין הא  ביטוחי המבוטח

 לעיל.  2-ו 1 פיםסעיה נוספת כמפורט בקופמשך תל או

בוטל או עומד  היות מל   עומד  טחמבוביטוחי היודיע למבקש האישור כי מי מבוטח  המח  עם שמבטכל פב
  30דש,  ריכת ביטוח חור עיא אישביטוח מחדש ולהמצו האותת  א  ערוךהמבוטח לל  י לרעה, ע ו לחול בו שינ

 ח.לרעה בביטו וי השינ  וא הביטוחטול מועד בי  פנייום ל

כימ אישור  צאמה  אי  ובהר  לבהתא  אוד  במועטח  המבוביטוחי  ת  זה,  ביטוח  סעיף  להוראות  תגרע  ם  א 
,  פי הסכם  על  מבוטחה   ויותל התחייבכ  לקיים את  חעל פי הסכם זה, ועל המבוטמבוטח  ה   בויותייהתחמ

ל ממבלי  לרבכלליגרוע  האמור  התחייבויוות  בות  לוחות  זמ דבר  מניםת  כי  כוס.  מהמבם  יהיה  נוע  וטח 
לא  עקב כך שפי הבאים מטעם מבקש האישור  או כלו/ר ש האישומבק  ו/או דרישה כלפיה נטע כל מלעלות 

בנוסף    דרש.כנ  מבוטחה  טוחיאישור ביא  טרם הומצ  תבעבודו ו/או להתקדם  התחיל  בוטח למלאפשר  ית
בקש  יקול דעת מעל פי ש  חוט המבשל  לום  כב כל תשלע  ר תהיה הרשותלמבקש האישו  ש כיבמפור  מוסכם

 . במועדח וטוחי המבביט לא יומצא אישור אםבד בלבהאישור 
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תנ .6 כל  את  לקיים  המבוטח  ביטוחעל  ה אי  את  שלוטח,  מבי  ובמועדלם  במלואם  הביטוח  לדאוג  םדמי   ,
שביטלו ו כל  יהיבוטח  מה וחי  ודא  במשך  בתוקף  המבוטהתחיתקופת  ו  כןיבויות  לקיימם.  חייב  מת   ח 

בקש  מ  עםפעולה    לשתףת עילה לתביעה וווהל  לולירוע העכל אור מיד על  בקש האישמל  דיעלהווטח  המב
 בטחים. מידי מבקש האישור להגישה ל-לט עלח ו אשר יח  יטותביעת ב אישור ככל שיידרש לשם מימושה

ספמעל הסר  מן  במ ד וק,  על  פורגש  כי  בתל  המבוטחש  הביטוחשלומשאת  דמי  ההש  י  ות  תתפ ובסכומי 
כום  ס  כלמ  אישורקש המבקיזוז על ידי  ל  םנינתוה יהיו  ם אל. סכומיוטחהמבטוחי  יבב ים  קובת הנהעצמי

 על פי הסכם זה. למבוטחיגיע  ש

כל  צע  טח לבוב ל המלעיל, וע ר  כאמו  ומצאו ביטוחי המבוטח שי  י אישור  דוק אתבלרשאי  ר  ישומבקש הא .7
וסכם בזה  וח זה. מטבי   יףבסעמור  מבוטח כאת הלהתחייבויו   םל מנת להתאימרש ען שיידשינוי או תיקו

אימפורב כי  ב ש  המבוטח,  כתיערן  אישבהמ  ביטוחי  ו/איטוח  ב  ורצאת  אלה  ביטוחים  עריכת  ו  בגין 
סכם  למובוטח  מהוחי  תאמת ביט ה   ישור בדבראו/או בשינויים כדי להוות  דיקתם  ב  ו באי א /ם ובבדיקת

ו לצמצם ישור ו/א אה   בקשם ממטע  או על מי ו/  מבקש האישור   יות כלשהי עלאחר   להטיל   ואין בכך כדי 
 י דין. פ -עלי הסכם זה ו/או פ -לע  וטחיות המב אחר את

באישמקרה  ל  בכ האמור  בין  התאמה  אי  האמ בלבוטח  המחי  ביטו   יור של  על  ין  זה,  ביטוח  בסעיף  ור 
 ביטוח זה.עיף ראות סמנת להתאימם להו על  מבוטחה טוחישינוי ביל  וטח לגרוםבהמ

,  ביטוח זה  יף סעבר  אמו חריות כת הא ביעת גבולולל זאת קכ וביטוחי  י הבקף הכיסוהי  סכם בזאת, כימו .8
בהי דנה  על המבוטח, שאינמזע  שהריבחינת  פ רית המוטלת  על לוא החממ בוטח  המאת  וטרת  ה  פי  -בות 

ע ו/או  זה  דין.  -להסכם  לא  למפי  מבו/  טענה  לכתהא  בוטח  כלפי  דרישה  האיאו  מי שור  קש  כלפי    ו/או 
כ   ורים אחריות האמ גבולות ה לר  ל הקשור בכקש האישומב  מהבאים מטעם טו/או  בנושא  א  ה ענל  חרת 

 טוח שהוצא על ידי המבוטח. י הבי סוכיהיקף ה  ו/אוגובה  

ו  ו/א ספים  ונחים  רוך ביטולעוטח ו/או  בלהרחיב את היקף ביטוחי המצורך    ם יטח קיבוהמ  שלדעת כל  כ
חשבון  מור, על  אכ  המשליםאו  /הנוסף ו   טוחלערוך את הבירשאי המבוטח  טח,  י המבומשלימים לביטוח

ר על  יתוח, ייכלל סעיף מפורש בדבר ו המבוטי יד-ערך עלשיי נוסף ו/או משליםש  ורכוח בכל ביטטח. המבו
אדם שגרם  פי  עט כלמל,  ורבקש האיש מ  י מי מטעםפכלפי מבקש האישור ו/או כלתחלוף  ל  המבטחת  זכו

ת  ול אהמבוטח לכל ורחב שם  י ח  המבוט   ידי-ייערך עלם שסף ו/או משלייטוח חבות נוכל בדון. בלנזק בז
 ולבת. ות צכפוף לסעיף אחריב ר שוהאימבקש 

וכן    טעם מבקש האישורבאים מה  ר ואתשוהאימבקש  את  ר, בשמו ובשם הבאים מטעמו,  ח פוטוטמבה .9
ה היקאת  והגוועבלנים,  לקשוריה  רמיםצים  )ום  העבודות  שביצוע  הקבלבהסכבלבד  של  נים,  מיהם 

הוה   היועצים לביקשור גורמים  נכל  העבודות  עצוים  פטכאמור  מקביל  לור  ת  מאחריוהמבוטח(,  ת  בטול 
ידי מי מטעם ו/או עבור  -או על/ובוטח  המדי  י-על  ובאעלול להיגרם לרכוש כלשהו שיאשר    זקלנבדן או  לא
ו/ העלאתר  וטח  בהמ לו אשר משמש את המו/איבתם  ב סאו לבודות  )ומבלי  ביצוע העבוד   צורך בוטח  ות 
לר האמ   מכלליות   רוע לג רכב,    משאיות,   תבוור,  ונגררי,  צמ"הכלי  וכש  יכל ם  כלשהם(,  מאינוע  חריות  ן 
  ר התחייב המבוטח לערוך כאמורכוש שה  יטוחיב  פי   נו על בגי זק אשר המבוטח זכאי לשיפוי  או נ  דןאבל

או  /ת וובות בפוליסוהעצמיות הנק   ויותההשתתפפוי בגינו אלמלא  לשיזכאי    השהי  ח זה )אוטובסעיף בי
 ן. דו בזם לנזק שגר יחול לטובת אדם  לא ורכאמהפטור   אולםהפוליסות( רת תנאי פה  ר ו/אוח חסביטו

זה  בכ בסעיף  המפורט  לפטור  מופוף  למב כ   סכםלעיל,  הזכו טו י  לערוך  ח  רכוש מת שלא  "כל  ס ביטוח  וג 
חול  כאמור י   טורם, ובלבד שהפלואם או בחלק, במ,2א'  -ו   1נספח ביטוח א'ט בכמפור  ,כושולר ונים"יכהס

ביטוח  רנעכאילו   במלואו.ך  ב יוב  זה  כי  לרכוש,  ה  זח  יטו הר  שהוא  ג  סו  כלמ  ומתקניםיוד  צמתייחס 
המבוטח   ידי  על  מטעם  שהובאו  או  וט המבאו  המבב עח  המור  ו/או  העבודות  לאתר  את  שוטח  משים 

 (. עבודותבלתי נפרד מהחלק להוות ת )ואשר לא נועד ודוע העבוצך ביוטח לצורמבה
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,  בוטחני משנה מטעם המבלקו  ו/א המבוטח  טעם  ה מצד מי מאו תביע/וה  ו דריש ו/א  עלה טענהות   היה
ש האישור ו/או מי מטעם  את מבק  תלשפו  יבתחיהמבוטח מעיל, ו/או צד שלישי כלשהו,  ל  מורלאד  בניגו 

 טיות. משפ הוצאותישאו בהם, לרבות שי הוצאו  וו/א  כל תשלוםב  ש האישור,קמב

י ביטוח  ולמתגין  בגישור  ש הא מבקי מטעם  ו כלפי מ או/  אישור קש המבכלפי    יות חלה האחר   וטח המבעל   .10
הפרמהם  שנמנעו   ידי    המבוטחביטוחי    איתנ  שלה  עקב  מי  יד על  ו/או    טחהמבועל  .  וטחהמב עם  טמי 

האישור  ל ללהזכות  מבקש  או  צוקזתבוע  בכל  שז  כל  יה רה  האשייגרם    נזקא  הפרה  גין  ב ישור  למבקש 
 ור. בקש האישמל לעדי ש ת הביקול הדעלש כל זאת בהתאםכאמור ו

בטוח כלשהם על ידי המבטח  מולי  תגם  אי תשלואו    במפורש כי תשלוםת  אבז כם  פק, מוססר ס למען ה .11
ה  במקר  ,תלרבופי דין    עלכם זה או  סעל פי ה  המבוטחהמוטלת על  חריות  אה מ וטח  מבהת  ישחרר א  לא
או  הפגיעה    יסוקים לכמספיוח אינם  הבטקרה שתגמולי  לתביעה או במילה  את הע  הביטוח אינו מכסהש
 האחריות ושיפוי בהסכם זה. ראות הול , בכפוףאחר נפסק או כל מקרהו  או/ בע ו/או נתגרם נזק שנה

סעה .12 יובעליטוח  הביף  וראות  עובדיםיל  מנהלים,  לידיעת  מ  או  המבוטחטעוקבלנים  כן ם    תחייב מ  . 
במידה המ לוודא  ע ויועס  בוטח  המבוטחקו  ידי  משנה    ל  העב בקשקבלני  עם  על זחונשוא    ודות ר  זה,    ה 

לוהמב לודא  וטח  הינם מהע  לתתחיכתנאי  כי  ה טוביים את הקיימסקתם,  ביטוח    בסעיףמפורטים  חים 
בש הזה,  בה יבמחוינויים  לאופאתים  לם  וזאת  ההתקשרות,  והיקף  תקומי  כל  עםהתקשרות  פתשך    ם 

 זה.  בסעיףהמוגדר פי  ותר עללתקופה מאוחרת י או  מבוטחה

אם  ס לעבודות, בין  יח ב ר  ישומבקש האלפי  ריות כבאח  וטח נושאבהמת, כי  בזא   פק מובהרר ס למען הס
באב המב עומצוצעו  באמצעות  ת  בוצעו  אם  ובין  משוטח  הממט נה  קבלני  והו ב עם  ישא  טח,  מבוטח 

עו  העבודות שבוצבשל  ייגרם  אובדן ו/או נזק שכל  בגין    ראישות מבקש הא  או לפצות/ובאחריות לשפות  
נזק   דןאם אובבין  המשנה,    וטח ידי מב -על בור מכוכאמ  ו/או  ני  או בביטוחי קבל/ ו  ח וטהמב ביטוחי  סה 
 ובין אם לאו.    מבוטחה עםמשנה מט ה

 

ו/או תביעה מצד הקבלו/או ד  הה טענ על ותו כי היה    מוסכם בזאת י  מ   ו/אוני משנה  בלים ו/או ק נ רישה 
או  /ו  תשלום  בכל  ש האישורמבקאו מי מטעם  /בקש האישור ו את מלשפות  באחריות המבוטח    מם,מטע

 שפטיות. המ ותוצא רבות ההם, לאו בהשייש הוצאה

המבו .13 ועל  מטח  הבטיחות  המבוטם  טעהבאים  אמצעי  בכל  לנקוט  לדרהנ  והזהירותח    מניעת   םששים 
ובמיוחד  דות  ע העבוהוא בקשר עם ביצוף שאו גו/ואדם  ו של כל  ושו/או לרכ  ופגיעה, אבדן או נזק לגופ

ל, באחריות  עילה  ף זום בסעיל מקור בכמהאמ  לי לגרוע ב ומבנוסף  ום.  בודות בחלע  ם סדרי עבודהלקיי
נף הבניה  וצי בע ביכם הקהסת הי, הוראות והוראות החוק לביטוח לאומדרישול  כ   מלא אחרטח להמבו

סו תנאים  וחצלעניין  ב  וקיאליים  ו ממלכת  ת ריאוביטוח  תקנות י  הצווים,  ש וכדומ  כל  לפי  ה,  הותקנו 
כל  י המבוטח יהיו ביח לושדי  שכל עובופן  ל, באר לעייות האמולכל פגוע בלי לקר אך מבבעיחוקים הנ"ל וה
   הנ"ל.  םיהחוק פיעל זכויות שביצוע העבודות זכאים לכל ה תקופתל כ ת ובמשךע

שמ .14 לקיים  מתחייב  נאותה  יהמבוטח  לתנא בה רה  הפ תאם  עלהנעיסות  ל וי  המבו-רכות  חבידי  רת  טח. 
 ו.  ללות בכ בודותהע אתרתשמור על   כאמור שמירהה

ו/או    ישור האש  מבקטעם  רה ממועסקת חברת שמי  ת וודהעב  ובאתר  מידהכי ב  מוסכםהסר ספק    עןלמ
  לשמור על  החברת השמירה כאמור כל חוב לת על  ט ולא מ  ,רישומבקש הא  מטעם הפועלים  מי ממטעם  

  מוטלת על ור  על הציוד כאמחובת השמירה  וכי  בודות  הע  ם המבוטח באתרמטע ו מי  א/טח וכוש המבור
חל    אינו   1967-התשכ"זרים  ורש כי חוק השוממפב ם  וסכ. כן, מבלבדבוטח  עם המעל מי מט  אווטח ו/המב

 . על הסכם זה ועל נספחיו
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ערך   .15 את  וט המבלא  היבח  ביטו טוחי  בסעיף  כמתחייב  ו/או    חמבוטח  ו  לא זה  ם  קיימ   אלאו  /חידשם 
  מראש על   םיו  14טח  למבון הודעה  מת  הזכות, לאחר  מבקש האישור  רשותתהא ל  מלואם או במועדם,ב

מבקכוונ האת  לעש  ביטוחי,  ןכ  שותישור  את  ולשהמב  לערוך  דמיא  לםוטח  ההוצאות    ת  וכל  הביטוח 
 .  (יבית והפרשי הצמדה וריביתמים, רד  לרבותש  פורלכך )במ הנלוות

את  מבוטח לערוך  ת התחייבות ההפר  ור עקבאות של מבקש האישהוצים והמוהתשל ות בגין  צא כל ההו
ה יחו מבוט ביטוחי  המבוט  לו ח,  בלבעל  ול ח  הוצזכהא  תה  האישור  מבקשד,  את  לנכות  הביטוח  אות  ות 

 . כדין ית ריבהצמדה ו שיגיע למבוטח, בצירוף הפרשיסכום ל מכ

בה לגרוע  אין  כדי  זה  סעיף  ו/אהמהתחייבות  מ וראות  כד בוטח  אחר   על  להטיל  יו  האישור  יות  מבקש 
 שהי. כל

 לפיהם:  אותטח יכללו הורביטוחי המבו .16

ביטוח  כל  קודמיםהנם   .16.1 ביטוחי ההקמ ענ לו  שורבקש האידי מי-הנערך עלל  גםיין    לטובת   ה 
ה בדבר שיתוף ביטוחי  ו דרישא /ענה וט  כל  מוותר על כי מבטח המבוטח  ול הפרויקט  ח/מנה פקהמ

 .פרויקטהמפקח/מנהל ה  ובתלט  מה גםקהחי ה יין ביטו ענול  האישור  מבקש

משלוח    לאחריום    30לא  לתוקף א  ס כנלא יי  וטח,טוחי המב מביביטול של מי  או    הנוי לרעשי .16.2
 או הביטול.   הלרע  י נושי בדבר ה ישורהמבטח למבקש הא של עה הוד

ל האמור  אף  לענעל  שינוי  בודות  עהיטוח  ב  יין עיל,  יחול  לא  מבקש  להקבלניות,  או  הארעת  ישור 
ח  שתשלפוף לכך  בכ  ה, ובכל מקרהי תשלום פרמימת א אלא מחהעבודות כאמור,    טוחשל בי  לביטו
 יום מראש. 60, שוםבדואר רכך  הודעה על רקש האישוב מ לידי

ו מב ה  ביטוחי  תנאי הפרת   .16.3 ו/אוטח  עמידה בת התנאותיהם  אי  על    בלבתום  ם  וחינאי הביטו 
  קמה גם לעניין ביטוחי ההו  ר האישו  שמבק  מזכויות  רעוטח לא תגבי המבוטח ו/או מי מטעם המיד

 ים כאמור. י הביטוחפל יפוי ע או ש ת פיצוי קבלל ,ל הפרויקטהמפקח/מנה  בתלטו

סהיה   .16.4 בפקמ ה  עיף וקיים  מצמצם  ו/או  אדרך  יע  קריות  אחת  כלשהי  כאשר  יים  המבטח, 
אחר בש  ביטוח  כ ו/או  לרבחאסיבה  ל  ל  לכיסוי  רת  מוקדמים  תנאים  אמצעי/ וות  ו/אמ  או  ו  יגון 

  או שור ו/האי  לפי מבקשל כ ף זה לא יופע טעה הרי שסעיאו מגוי ו/או מידע חיתומי שו/   ח חסר וטבי
 .רישו עם מבקש הא הבאים מט

ביטוח אחרי )  י סוהכיהיקף   .16.5 ביט מהדיפחת  א  ל  קצועית(ות מ למעט  ג  . חרי 2013ורה  מתנאי 
יבי ק)אם    תי רב  רשלנות  הסעים(  בביטול  אין  אולם  כיוטל,  כאמור  מ  דיף  ח  המבט   ת וזכוילגרוע 

 . 1981 -"א ה ביטוח התשמחוז  פי חוקחובות המבוטח על ו

מוותרהמב .16.6 העל    טח  )למעטלתחזכות  לביט   וף  חביחס  וכלפי  ש  קמבפי  כל  ובה(וח  האישור 
ן כלפי  וכ   יקטור הל הפמנ קח/המפ  טובתחי ההקמה גם לולעניין ביטו   אישורה  קשמטעם מבאים  הב

לכלול  או  /שפות וות מקרה הביטוח לקר  ב טרםתכיו בחייב כלפ התש האישור  קכל אדם או גוף שמב
שגרם  ם  דא  לפייחול כ  ר לאתחלוף כאמול זכות הע ר  הויתו  אולםלטובתו,  וף  על זכות התחלויתור  

 .  לנזק בזדון

מקרה ב .16.7 על תופסקו  ב  כל  העבודות  ט   נה  המבוטח  השלמתידי  מרם  ע ש   סיבה  כל ן  ל  היא, 
י  ות בידטוח עבודות קבלניבי  וליסתפ   ריכתל המשך ע ע  טח המבוטחבלהמציא אישור ממ המבוטח

  שם  ועבר עלית תליסה הקבלנוכי הפו  ו לייורה ע  שורמבקש האישר  או כל גוף אחו/  קש האישור מב
 יורה עליו.  רהאישוש בקשמאחר   גוף  ו/או כל האישור  קשבמ

חלות  ה  ת העצמיותוהביטוח ולנשיאה בהשתתפוי ום דמי ל שאת בתלשות לת האחריעל המבוטח מוט .16.8
   .פיהןעל 

 .יסודיתתהווה הפרה  ח זהבטו יףסע איזה מהוראות   של הפרה .17
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 נספח א'  1אישור ביטוח - עבודות הקמה 
האישור   קתך הנפרי תא בהקמה   ות /וח עבודות קבלני יט ב -ים ם ביטוחקיו  אישור

(DD/MM/YYYY) 
זה אישור . המידע המפורט בבה מפורטה מידעבהתאם ל ף,יטוח בתוקבלכך שלמבוטח ישנה פוליסת סמכתא א מהווהה ח זשור ביטואי
  יםם הקבועתנאיאישור זה לבין הב םטיפורנאים שמן התל סתירה ביבמקרה ש ,אתד עם ז. יחוחריגיה יסהכל תנאי הפולינו כולל את א
 ש האישור. קאי באישור זה מיטיב עם מבשבו תנ  הבמקר עטלמ ת הביטוחת הביטוח יגבר האמור בפוליספוליסב

ן הנכס  מע מבוטחה שור* מבקש האי 
כתובת  המבוטח / 

 ע העבודות* ביצו 

 * שורעמד מבקש האי מ

  תרי ה האזומועצה: שם
  יינות ו/אועמק המע 

ק  מע  ליתרה הכלכהחב
או  /המעיינות בע"מ ו

ות  ו חברא/ו  תאגידים 
עירוניים ו/או גופי סמך  

או  /ו  שובים יי י ה ו/או ועד 
גודות ו/או הקיבוצים  הא
  או חבריהם ו/ ו/או 

הם  מנהלי  וו/א נבחריהם 
 ו/או עובדיהם 

 צוע קבלן הבי☒  _ _________ : שם

 שנה מקבלני ☐

 שוכר ☐

 __ _____ אחר: ☐

:  .פ.ת.ז./ח ____ ______: פ.ת.ז./ח.
__________ 

 __ ________: ןמע   : מען
 

 כיסויים 

 פרקי הפוליסה 
ת או  ו י ת אחר לו גבו וקה לפי  חל

 כומי ביטוח ס 

מספר  
 הפוליסה 

  וסחנ
  רת ומהדו

 פוליסה

ת.  
 לה יחת

  סכום  /  האחריות גבול ום סי  ת.
 בודה הע שווי /  וח ביט

  ספים נו  כיסויים
  ביטול ו  קף בתו

 גים יחר
  יסויציין קוד כיש ל

 ד'   פחלנס בהתאם 

מטב סכום 
 ע 

ות  עבוד  יםונכל הסיכ 
 קבלניות 

  רקי לפ בהתאם  הרחבות
 : יסההפול 

ויתור על תחלוף לטובת   ₪   _____    
 (309האישור ) שמבק
  טבע נזקי    ן בגי   כיסוי 

(313 ) 
גני  פר כיסוי  יצה  בה, 

 ( 314)ושוד 
אכ רעידת    דמה יסוי 
(316 ) 
בקש  מ  -נוסף    בוטחמ

 (318ור )האיש
  -  ח טו בי   לתגמולי וטב  מ

 (324מבקש האישור )
 (328) תראשוניו

 חודשים  24     תקופת תחזוקה 

     ך סמו רכוש 
הביטוח,  מס   20%  דע  כום 

 ₪   1,000,000מינימום 

     ם י עובדוש עליו רכ
הביטוח  20%עד   ,  מסכום 

 ₪   1,000,000מום מיני 

     ופיקוח ון הוצאות תכנ 
מינ הממ  15%ד  ע  ימום  נזק, 

200,000  ₪ 

אדריכלים   ים נכנ מת שכ"ט
 חרים ים אומומח 

    
הביטוח,    15%  עד מסכום 

 ₪   200,000מינימום 

     הבהעברש רכו
הביטוח,    10%  עד מסכום 

 ₪   600,000ם ו מינימ

יוד קל  וצ  עבודה י ם כל מתקני
 הפרויקט(  שוויולים ב)שאינם כל 

    
הביטוח  ום  מסכ  15%עד  

לפמקסי ) בודד:    טרימום 
50,000  )₪ 

 וח הביט מסכום  15%עד      ים מני י עזר זמבנ

 טוח מסכום הבי  15%עד      חצרים חוץ ל מ ושרכ

ון לקוי  ה מתכנ אצכתו  רשייק נז
 יה עבודה לקו  חומרים לקויים או

 וח ביט כום הס מ 20%עד     

ן לקוי  תכנווצאה מכת עקיףנזק 
 דה לקויה עבו ם לקויים או חומרי 

 ם הביטוח ו סכמלוא     

     ת ריסו פינוי ה
הביטוח,  מס   20%ד  ע  כום 

 ₪   1,000,000 ימום מינ 

  ינויים ותוספות שיידרשו ע"יש
קבות  ע במכות וס המ הרשויות 

ו  שקרה ביטוח ובתנאי שלא נדר מ
 מגובה הנזק  10%עד     
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 כיסויים 
 טוח מקרה הבי ת טרם קרו 

  ות בגין שעותיוחד צאות מ הו 
ים  לילה וחג דת נוספות, עבו 

 וחדות י מ  הובלותו 
 הביטוח  סכוםמ 15%עד     

 ג'  צד
  פרקי ל  בהתאם  הרחבות
 : ההפוליס 

 (302צולבת )אחריות  ₪   10,000,000    
שנה  מ  קבלניו   נים קבל

(307 ) 
  ויתור על תחלוף לטובת 

 (309) ורמבקש האיש
נ ב  יסוי כ שנגרם  זק  גין 

 ( 312"ה )משימוש בצמ
לתביעותכ המל"ל    יסוי 
(315 ) 

נוסף מב בקש  מ  -  וטח 
 (318ר )ו ישהא

האישו  מו מבקש  גדר  ר 
 (322) ג' כצד

 (328ראשוניות )
מבקשרכ שור  איה   וש 

 ( 329יחשב כצד ג' )י 

וד  יצמוש בשי ם מף הנובעי נזקי גו
עי  ו י הנדסי שהינו כלי רכב מנ מכנ

 הח חובו ט בבי בה לבטחו חו ושאין 
 ריות מלוא גבול האח     

במתקנים,   מפגיעה ישיר נזק 
 יות גבול האחר מלוא      ים קרקעי  ם תת ות וכבלי נורצי 

 ₪   4,000,000     עןמש שתהחל רעד ו 

גיעה במתקנים,  מפ תיצאתונזק 
 ₪   2,000,000     ים קעי ים תת קרצינורות וכבל

ו קבלנ ₪   20,000,000     אחריות מעבידים  מבקים    שנה לני 
(307 ) 

ת  לטובתחלוף  ויתור על  
 (309ר )מבקש האישו

לכיסו הי    מל"ל תביעות 
(315 ) 
נוסףבמ אחר    -  וטח 
(317 ) 
נו מ ש  בק מ  -סף  בוטח 

 (318האישור )
 (328) ניותראשו 

לטובת    ףתחלו   עלור  וית   נון בערך כי     כל הסיכונים  -  רכוש
 (309מבקש האישור )

טב כיסוי   נזק    בע גין 
(313 ) 
יצה  פר   ניבה,ג   יסוי כ

 ( 314ושוד )
אדמה    עידת ר  יסויכ
(316 ) 

 (328ראשוניות )

 (302) ולבת אחריות צ    ₪ 4,000,000     ר המוצ אחריות 
תחלוף לטובת    על  ורוית 
 (309אישור )ה קש מב

בגין מעשי  מבוט נוסף  ח 
מחדלי     -המבוטח  או 

 (320)אחר  רם גו 
בגין מעשי  מב נוסף  וטח 

מח המבוטח דאו    -  לי 
 (321) ישורמבקש הא

 (328וניות )ראש 
גילותקופ   12  -י  ת 

 (332חודשים )

 ( 301מכים )אבדן מס    ₪ 2,000,000     ועית מקצאחריות 
השמצדיב ו ה,    את צהו ה 

 (303)לשון הרע 
ת  לטוב  וףחל ור על תוית 

 (309מבקש האישור )
בגימבוטח   י  עש ן מנוסף 

המחמאו     -בוטח  דלי 
 (321) מבקש האישור

ואי   עובדייומרמה  ם  שר 
(325 ) 

 ( 326בפרטיות )עה פגי 
עקב מקרה  הוי  כוב/שי עי 

 ( 327וח )ביט 
 (328ות )וני ראש 
גילתקו   12  -  ויפת 
 (332שים )חוד

 (304) יפויהרחב ש        סי נדהי מכנ: ציוד אחר
תחלוף לטובת  ר על  תו וי 

 (309מבקש האישור )
בכיסו נזקגי י  טבע    י ן 
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 כיסויים 
(313 ) 

פריצה   גניבה,  כיסוי 
 ( 314וד )ש ו 

רעידכי  אדסוי    ה מת 
(316 ) 
 (328אשוניות )ר

        חר א

 
 

 *: (ג'ספח  טת בנור מפ רשימה הוך הת קוד השירות מתא  ן יילצ  שור, ישהאי בוטח למבקשם בין המכהס רטים בהמפושירותים , ל )בכפוף רותים פירוט השי

009 
052 

 

 ה*  יספולשינוי ה/ביטול

  למבקשדעה  הו לוח מש  לאחר  יום 60א אל   לתוקף  סייכנ  לאטוח, בי  פוליסת לש ביטול  או  עת מבקש האישור לר נוי יש
 הביטול.  או  בדבר השינוי  האישור

 

 ור שאיתימת הח

 ח: המבט

ף.  וקבתשאינם  שדות לסמן שדות אלה כן  ת נילי יטוח כל ור בבאיש* 
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 נספח א'2 אישור ביטוח - עבודות תפעול 

הנפקת  תאריך  ים ביטוח  םוור קי יש א
 ( DD/MM/YYYY)האישור

ור זה ורט באישפהמהמידע בה.  המפורט  ידע, בהתאם למקף בתו סת ביטוחפוליישנה  מכתא לכך שלמבוטחאס מהווה הוח זישור ביטא
ועים  ים הקבא נין התלבזה באישור  סתירה בין התנאים שמפורטים רה שלמקב עם זאת,יחד וליסה וחריגיה. הפ איתנ ל את כלכול אינו

 . מבקש האישור ב עםה מיטיבו תנאי באישור זה שבמקר טעח למסת הביטוי להאמור בפו בפוליסת הביטוח יגבר

 האישור*  עמד מבקש מ * העסקה אופי  מבוטחה ור* מבקש האיש

ת  י ורהאז המועצה : שם
או  עמק המעיינות ו/

ת  לילכחברה הכה
המעיינות בע"מ    עמק
ם ו/או  תאגידיו/או 

  ם ו/או ייעירונ ת ברוח 
ו/או ועדי  גופי סמך  

בים ו/או  והייש 
או  גודות ו/הא

או  ו/ בוצים יקה
חבריהם ו/או  

ו  ו/א בחריהם נ
או  מנהליהם ו/

 עובדיהם 

 נדל"ן ☐ __ ________: םש

 רותים  יש☒

 ים אספקת מוצר☐

 _ _____אחר: ☐

 כיר מש☐

 שוכר ☐

 ן זכיי☐

 נה בלני משק☒

 שירותים  מזמין☐

 מזמין מוצרים ☐

 _ _____ר: אח☐

:  .פ ז./ח.ת.
__________ 

ת.ז./ח.פ.:  
__________ 

 ___ _______מען:    ן: מע

 

 כיסויים 

 טוח סוג הבי
 

  גבולותלפי    לוקהח
 ביטוח  ומי סכאחריות או 

ספר  מ
 ה הפוליס

וסח  נ
ורת  ומהד

 ה הפוליס

  ספים נו  יםוי יסכ ביטוח כום גבול האחריות/ ס ם וסית.   תחילה  ת.
  וביטול  בתוקף 

   חריגים
  כיסוי ד קו  לציין  יש 
 ' ד  נספחל  התאםב

 מטבע  סכום 

  כל  -רכוש  
 ם הסיכוני

תחלוף  ן ינוערך כ     על    ויתור 
האישור  מבק   לטובת  ש 

(309 ) 
נבגי כיסוי   טבע  ן  זק 

(313 ) 
פרי נ ג   כיסוי  צה  יבה, 

 ( 313ושוד )
ר ה  דמא ת  עיד כיסוי 

(316 ) 
 (328ת )ראשוניו

 (302אחריות צולבת ) ₪   8,000,000     ' ג  צד
שנה  מ   קבלניו   נים קבל

(307 ) 
תחלוף   על  ויתור 

האיש  לטובת    ור מבקש 
(309 ) 
התביעו ל   יסוי כ מל"ל  ת 
(315 ) 

  בגיןנוסף    מבוטח 
מחד או  לי  מעשי 

ש  מבק  -המבוטח  
 (321) האישור 

מו ה ש  מבק גדר  אישור 
 (322) כצד ג'
 (328)ת ניוראשו 

הא  מבקש    ישור רכוש 
 ( 329ג' )ד  כצייחשב  
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 כיסויים 

20,000,00     אחריות מעבידים 
0 

  תחלוף   לע יתור  ו  ₪  
האישור   מבקש  לטובת 

(309 ) 
  היה   -  ףנוס   מבוטח

  ל ש  םמעבידכ  יחשב וי
  טח המבו   מעובדי   מי 
(319 ) 
 (328)אשוניות ר
 

 (302בת )ריות צולחא ₪   4,000,000     ר מוצ אחריות ה
תחל   יתורו  וף  על 

האישור    בת ו לט מבקש 
(309 ) 

נ  בגין  ף  וס מבוטח 
מחדלי   או  מעשי 

ש  מבק  -המבוטח  
 (321) האישור 

 (328יות )נ ו ראש 
גילוי     12  -תקופת 

 (332ים )ש חוד

 ( 301מכים )אבדן מס  ₪   2,000,000     ת צועיחריות מקא
והוצאת    דיבה, השמצה 

 (303ע )הר לשון 
תויתו  על  ף  ו חל ר 

האישו לטובת   ר  מבקש 
(309 ) 

בגין  ף  ס נו טח  מבו 
מח  או  דלי  מעשי 

קש  מב   -המבוטח  
 (321) ישור הא

ובדים  מרמה ואי יושר ע 
(325 ) 
 ( 326)רטיות פבגיעה פ

עקב   עיכוב/שיהוי 
 *327ה ביטוח )רמק

 (328)יות ראשונ 
גילוי  קופת   12  -ת 

 (332שים )חוד

        אחר 

 

 (*: ג'המפורטת בנספח   רשימהה וךירות מתד השיש לציין את קו  ר,ו ישהא ח למבקשמבוטהסכם בין הפורטים במה ירותים, לש )בכפוף ם ותיפירוט השיר 

 ל ו עה ותפ וקתחזשירותי  -088
 עבודות תחזוקה   -062

 

 *  סה נוי הפולייביטול/ש 

  למבקש  הדעהו לוח מש  רלאח יום  30 נס לתוקף אלא ייכ לא טוח,   בי  תפוליס שלביטול  או  ישור הא מבקש ת עלר י שינו
 . לטוהבי נוי או השי בדבר אישורה

 

 חתימת האישור 

 טח: המב

 

 * ב אישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות א לה כשדות  שא ינ ם בתו קף .  
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 מסמך 19

 תצהיר עסק בשליטת אישה 

 

 

הח"מ  מס'__________ ___אני  מצהי___ ת"ז________  _______,  בזר__  כה  מהי  את  ציע  עסק 

  –בת המכרזים התשנ"ב  וק חו לח '  ב2סעיף  אם לע בשליטתי בהתמצנ  ____________ _ ____הצעה______ ה

1992 . 

 

       ______ _____ __ ___ __ _______________  _______ _ _________ __ 

 ה רתמת המצהיוחוחתימה    צהירה של המ לאמ שם   תאריך  

 

 דאישור עו"

______,  __ ____ "ה____, ה_ ____עו"ד ____  בפני ופיעה ה__ ________ _י ביום , כ הריני לאשר
קבועים  נשים הו עיה ל ו צפוכי תהא הרתיה כי עליה להצהיר את האמת ר שהזאחול_____, ____ת.ז._

יי. בפנל וחתמה עליו יר לעיצה התוכן ניי את תבפשרה ן, איכ בחוק, אם לא תעשה   

        __________ _ ____   _____ ___ _______  
ה"ד של עומלא  םש          ד תמת עו"וה וח חתימ    

  

 

 שה ליטת איק בשרו"ח בדבר עס ורישא

  ("המציע _________ )להלן: "______ __ עסק_הי  ר בזאת כ"ח______________________, מאשני רוא

  ר כי לא מאשלל זאת אני  כ. ב1992  –"ב  נרזים, התשהמכב' לחוק חובת  2סעיף  ב  תוהגדרת אישה כיטבשל  הינו

 מאלה:  חדים אהתקי

 . שליטהב קהל המחזיוב שהוא אינו קר –ה יש ו אינ משרה שא נושאכהן במציע אם מ .1

 מחזיקה בשליטה. ם של היב קרו םה  אין –ים אם שליש מהדירקטורים אינם נש .2

 

 _________. __________ ___ ______, ת"ז__ ______ ________ הינה:__ יעבמצ שליטהבהמחזיקה 

 

 החתום:על לראיה באתי ו

 

____ ______ _ _____ ______________ ___  ______________ __ ______ 

 ן בורואה החשחתימה וחותמת                ן החשבו ה  ואשם ר      ך תארי  


