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   02/23 מספר מכרז
עבור  "כיכר סדום"מט"ש  ל  זקהחהפעלה וא ,שדרוגלתכנון,  להתקשרות 

 האזורית תמר  המועצה

 הצעות הגשת הנחיות ל ודברי הסבר כללים  –מסמך א' 

   כלליע רק .1

תמרהמועצה   .1.1 מטעמה  האזורית  הסמך  גופי  "  וכן  הצעות  "(  המועצה)להלן:  בקבלת  מעוניינת 

ב"כיכר סדום" שבתחום שיפוטה    מתקן לטיהור שפכיםותחזוקת    , הפעלתשדרוג,  ביצוע תכנוןל

המועצה תמ  ,של  ועין  הכיכר  נאות  הישובים  בשפכי  יטפל  "ר  אשר    ביצוע  .(המט"ש)להלן: 

יותר  אחת  בלהיות    לותיכו ט"ש  מה  שדרוגות  עבוד בוצה    טכנולוגייתמהאו  בלבד:  הבאות 

שלבית,   רב  מקובעת  בוצה  של  ,  MBR-ו  RBCמשופעלת,  יום  "קמ  360-כלספיקה  לרבות    ,/ 

כן מתן שירותי  ו  ,מ"ק בעתיד  540  של  להגדלת המט"ש לקיבולת   הנדסה אזרחית  ביצוע הכנות 

ואחזקה תיעשהכו הזהקבלן  עם    תקשרותהה    .למט"ש  הפעלה   ,DBOT  (Design  בשיטת  ה 

Build, Operate, Transfer  )כ )המצ"ב  נספחיו  על  להלן, בהסכם  ( ה'  מסמךובהתאם למפורט 

   (."עבודותה" : , ביחד)להלן ('ב ךמסמ)המצ"ב כ יםהטכני ים  ובמפרט

צי   ה ההצעות למכרז תדורגנ .1.2 בין  ) בהתאם לשקלול  וציוני ה 70%וני המחיר  של ההצעה  איכות  ( 

 המכרז.    הוראותקבלנה ההצעות בהתאם לתש( 30%)

, העומד בתנאי הסף של המכרז, אשר יתכנן  מטעמועל המציע להציג במסגרת הצעה זו מתכנן   .1.3

  כזוכה   זעל המציע שיוכרף,  נוס. ב"(המוצעמתכנן  ה)להלן: "  את העבודות במידה וההצעה תזכה

"  במכרז לאישור  "(  הזוכה )להלן:  ממוע  7תוך  בצה  ועהמלהציג  ע  דימים  ההודעה  ל  קבלת 

  16כמפורט בסעיף  , אשר יעסקו בתכנון וביצוע העבודות,  מטעמונוספים  י מקצוע  אנש  ,ההזכיי 

       להלן. 

המציע   .1.4 והבהתאם  המט"ש    את  ולשדרגלתכנן  הזוכה  על  המכרז  הטכנייםלהוראות    מפרטים 

  בניה   תריהלהגיש ולקבל  על הזוכה    . בכלל זה,מיום קבלת צו התחלת עבודה  חודשים   6  בתוך

כגון: משרד הבריאות, המשרד להגנת    ,רישוי ואישור ברשויות המוסמכותיכי  ל הלבצע  ,  למט"ש

   .ולקבל עבור המט"ש רישיון עסק הסביבה וכד'

המהמט"ש  שדרוגסיום  ב .1.5 אישור  קבלת  ולאחר  ובכתב,,  מראש  לכך  הקבלן  תבוצע    זמין  ע"י 

ך  משת ברשוכויות הקולחים הנדיאבה על הזוכה להגיע ל,  ותחודשים לפח  3תקופת הרצה בת  

חודש   במשך  הנדרשות  הקולחים  איכויות  יושגו  שלא  ככל  ברציפות.  ימים  חודש  לפחות 

מובהר,    .דרשהעונות על הנעד להשגת חודש שלם של איכויות  ברציפות, תוארך תקופת ההרצה  

מרגע   החחכי  האלמנטים  הזוכיבור  ידי  על  ייבנו  אשר  תדשים  הקיים,  במט"ש  לתהליך    אהה 

 עדית של הזוכה.  הבל  והפעלת המט"ש באחריות

לקבלן הזוכה    תמסורהמועצה  ,  וקבלת המתקן בהתאם להוראות ההסכם  בתום תקופת ההרצה .1.6

מעת    יכהא רשאית להאר , שהמועצה תהשנהשל  למשך תקופה  המט"ש  ותחזוקת  הפעלת  את  
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בעד  עתל דעתה,  שיקול  פי  על  )ע  4,  נוספות  הפעלהשנ  5  דשנים  הכל  ות  תקופת    .(בסך  בתום 

 , כשהוא במצב תקין ובר הפעלה.  לה )לפי העניין( יימסר המט"ש לידי המועצהפעהה  או השדרוג

   תנאי סף .2

מקיימים   אשר  מציעים  למכרז  לגשת  התנאיםבעצמם  רשאים  כל  הגשת    המפורטים   את  במועד  להלן 

 :הצעתם

כקבלן  או    ראשי  ןלב כק  ,מכרזצעתו להשקדמו למועד הגשת  שנים    5  -המציע הקים או שידרג ב .2.1

, אשר לפחות אחד מהם  מק"י לפחות  001יביים בספיקה של  אינטנס  מט"שים  2לפחות    ,נהמש

   :. בנוסף, נדרש כימק"י  1,000ל  100בין של בספיקה 

כנון מפורט  ביצוע ת לרבות    –  בשיטת 'תכנון ביצוע'המציע    הוקם על ידיאחד    ות מט"שלפח •

 . ידי המציע  לעת היתר בניה אצוהו

ומאושרת    רז זהמכב  ידווצעת על  יה המולוג בטכנהמציע    ל ידיהוקם ע מט"ש אחד    ות לפח •

 . MBBR, RBCמקובעת רב שלבית, בוצה משופעלת, בוצה : שלהלןע"פ הרשימה 

 

  ספקגם    להיות  שעליו   הרי ,  RBCלחילופין  או    MBBRוהמציע מציע טכנולוגיה מסוג    במידה .2.2

 . ידו על  המוצעת לוגיההטכנו  יצרן  מטעם מורשה

קבלן   .2.3 או  המוצההמציע  לתחום    מטעמו   עמשנה  של  זקאחביצע    ,האחזקהביחס    2לפחות  ה 

א בספיקה  מט"שים  ו  שקדמ  שנים  5ך  מתושנים    3במשך    לפחות  מק"י  100של  ינטנסיביים 

 .למכרז למועד הגשת ההצעה

   ;להלן(   6נים )כמפורט בסעיף השתתף בסיור הקבל המציע  .2.4

 ; להלן  8.6ורט בסעיף  פכמ , נקאיתהמציע צירף להצעתו ערבות ב .2.5

 ; על שמו רזהמציע רכש את מסמכי המכ  .2.6

על אישור בתוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות  וב  ע"מ ורשה לצורך ממ   עוסק  הינו  ציעהמ .2.7

 ; 1976 –ס( התשל"ו יים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מים ציבורקאות גופ פי חוק עסל

ים זרים ולפי  חלוט, בעבירות לפי חוק עובד דין    ק פסב  המציע ו/או בעל זיקה אליו נעדר הרשעות  .2.8

גופיםהתאם לחשכר מינימום ב  חוק . אם הורשע ביותר  1976  -יים, תשל"ו  ציבור  וק עסקאות 

עבירו החומשתי  לפי  האמות  האחרונה.  חל  -רים  קים  ההרשעה  ממועד  לפחות  אחת  שנה  פה 

וכל אחד ממורשי    כיריםבה  יוהיעדר הרשעה כאמור יחול גם לגבי בעלי השליטה במציע ומנהל

גופים ציבורחוק עסקע עומד בדרישת  החתימה במציע. כמו כן, המצי וגע להעסקת  יים בנ אות 

 עובדים עם מוגבלויות. 
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כלל • כי  יוצגהמט"שים    יובהר  בתנאי  אשר  נכון הסף,  ו  ותקינים  פעילים  מט"שים  הינם 

 ום הגשת המכרז. לי

: עבודות טיפול בשפכים הכוללתקן  מ  לש  או שדרוגפירושו: הקמה    או "שדרוג"  "הקמה" •

הת אזרחית,  אלקטר  קנתהנדסה  מכאניציוד  ומ  ,ו  ובקרה  בחשמל  למזמין  סיום סירתו 

שהזמין את הקמתם   רצון מי  לשביעות  חני הקבלהם והרצתם לאחר שעמדו בכל מבתבדיק

 שלישוני בלבד לא יאושר. שדרוג הליך תכנן אותם.ו

 .הפרויקט המוצג על ידור של שאוומעל המציע לצרף חשבון סופי חתום  •

אינו בעל סיווג   המציעככל ש   .  יהקבלנ  סיווגו  מסמכי המכרז אתעל המציע לצרף כחלק מ •

דות בניה(  )עבו 100 1על סיווג קבלני ג'משנה ב להציג קבלןיהיה עליו קבלני לעבודות בניה 

ת  שהגד  שנחתם טרם מוע  התקשרותאשר קיים ביניהם הסכם    לביצוע עבודות הנדסיות 

 רז.המכ

 תנאי סף עבור המתכנן המוצע מטעם המציע:

מהנינה  המוצע  המתכנן .2.9 רשום  ו  מהענפים  ב  םוהאדריכלי  נדסים מהה  בפנקסדס  אחד  לפחות 

 . חקלאיתהנדסה  ,תבתיסביהנדסה  ,אזרחיתהנדסה  :הבאים

תכנון מפורט לתהליך ביולוגי    למועד הגשת המכרזשקדמו  שנים    5מהלך  ביצע ב  המוצע  המתכנן .2.10

שדרוג  ט"שמל או  הקמה  ה  ניהוללרבות  מט"ש,    במסגרת  אזר תכנון  חנדסה  וחית    הבקרשמל 

 :אשר לפחות ,מק"י  100לפחות פיקה של טנסיביים בסים אינמט"ש 2ב  וזאת

 . מק"י  1,000ל  100הם בספיקה שבין  אחד מ  .2.10.1

 המוצעת על ידי המציע.  תוכנן בטכנולוגיה אחד מהם  .2.10.2

 כי המכרז מסמ .3

 :"(מסמכי המכרז"ד ממנו )להלן:  י נפרק בלת הווים חל ם להלן מ המפורטי  מסמכי המכרז

 . ()מסמך זהות למציעים חיהנ  – א'מסמך 

 חיה:המציע, על נספ הרתהצ – ב' מסמך
 

   לתנאי הסף והאיכות  אמהבהתהמוצע מתכנן הו   ון המציעפירוט ניסי  – 1ב'  
 טופס פתיחת ספק  – 2ב'  

 

 . (ערבות קיוםה )נוסח ערבות בנקאית לקיום ההצע - ג' מסמך

 . ייניםיעדר ניגוד ענ ה וה תצהיר בדבר העדר זיקה לחבר או עובד מועצ  – ד'מסמך 
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   :על נספחיו דרוגשה הסכם – ה' מךסמ

  .מצורפות בנפרד( תכניות עצמן )ות תכנירשימת : נספח א'

   .ואחזקה  גורדשו ן ונלתכ  מפרט טכני: פח ב'סנ

 : הצעת הקבלן על נספחיה. נספח ג'

 . י המועצהעל ידי הקבלן הזוכה ויאושר על יד  שיוגשמפורט  לוח זמנים : נספח ד'

   .ותהצו אנשיל ות שירתנאי כ: פח ה'סנ

 : טופס אישור על קיום ביטוחים. 'נספח ו

 חלת עבודה. צו הת  וסח: ננספח ז'

 טופס נלווה לצו התחלת עבודה  :1נספח ז'

 יצוע. ערבות ב: נוסח נספח ח'

 : נוסח ערבות טיב. ט' נספח

עסקאות  פי חוק  מות לורשו  ל פנקסי חשבונות וה אישור בר תוקף של הקבלן על ני:  'פח יסנ

 .  רייםגופים ציבו

 ופים ציבוריים. עסקאות ג : תצהיר לפי חוק  'נספח יא

 א מצורף(.  כחול" )לר ה"הספ –: המפרט הכללי לעבודות בניה ב'נספח י

 דות נוספות.  קשה לאישור עבוסח ב: נוג'נספח י

 . 1טופס נלווה להגשת חשבון מס'  :יד'נספח 

 הסופי.   שבוןים לחנלוו  : רשימת מסמכיםו'טנספח 

 . יולים"(ה )"טופס ט מסירת עבודודת : תעטז'נספח 

 השלמה.: נוסח תעודת ז'נספח י

 : נוסח תעודת גמר. יח'נספח 

 נוסח הצהרה על היעדר תביעות.  : 'נספח יט

 ת. בטיחו הוראות :כ פחנס

 תכנוני תיק מידע  :'אפח כנס

   דו"ח קרקע :נספח כב'

 

 על נספחיו:  המט"של  זקה שעלה ואחם הפהסכ –' ומסמך 

 קיום ביטוחים.: טופס אישור על 'אנספח 

 ה. לתקופת ההפעלערבות ביצוע סח  נו :'בח נספ

 

 (נפרדת סגורה  במעטפה ויצורף ימולאכתב הכמויות )  /  ההצעה הכספית –' זמסמך 

 לצה. פורמט המ – מסמך ח'
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 ממכרז זה.יחד חלק בלתי נפרד   הנ"ל מהוויםים מסמככל ה

מועצה  שרדי הבמוחזרו בכל מקרה(,  ש"ח )שלא י  500רז ניתן לרכוש בתמורה לסך של  כמרת החוב  תא .4

זו  לפון  או באמצעות תשלום בכרטיס אשראי בט,  09:00-15:00ה' בין השעות    -א'    הר, בימים שבנווה 

א08-6688855/6 יקבל  והרוכש  המ,  מסמכי  במי ת  בפורמט  כרז  לעיPDFיל  ניתן  בנוסף,  במסמכי  .  ין 

של  נטרנט  תר האי באו  09:00-15:00עות  צה, בימים א' עד ה' בין הש תשלום, במשרדי המועללא    מכרז,ה

 . http://ma-tamar.org.il המועצה

 סיור קבלנים  .5

העבודותר  סיו ביצוע  אזור  בשני  יתקיי  להכרת     13.02.2023וביום    06.02.2023ביום    םתאריכימו 

לסייהיצ בהשתתפו  .10:00  בשעה,    הכיכר  נאותמצא  ת  ים וראה  הינה    יםוריסמהד  אחת  אורכו  לכל 

 .רזתנאי חובה להשתתפות במכ 

 שאלות הבהרה   .6

מכים מובנים להם,  כרז לפני הגשת הצעתם, לוודא כי המסממסמכי האת כל    ים לבדוקעל המציע .6.1

 ם.  הכנת הצעת הצורך לשםי וברורים להם די ים אחד את השנלוודא שאינם סותר

כרז ו/או אם ימצא המציע סתירות ו/או  אי המעם תנציע בקשר למש ו הבהרה שתידראלה אש בכל .6.2

ו  למובנו של סעיף כלשהו, על  הו בקשר  ה למציע ספק כלשו אם יהי או אי התאמות ו/א/שגיאות 

צה, גב'  ועדת המכרזים במועבלבד, את שאלותיו לרכזת     WORDפנות בכתב בפורמט  המציע לה 

הרושעי עד  michrazim@ma-tamar.co.il  בדוא"ל  ,רית  י  וזאת    20.02.2323  ום  מיר  אוחלא 

 . 16:00 בשעה

צעות דואר  עברו באמשאלות הבהרה שיובר קבלת  ישור של המועצה בדבאחריות המציע לקבל א  .6.3

פניה שלא נתק  08-6688880אלקטרוני, בטלפון:   )לא אוטומטי(.  שור  בל לגביה איאו במייל חוזר 

כא כ   מור,קבלה  לא  תיחשב  לשאלותתקהאילו  תשובות  כאמור, בהה  בלה.    נה, שתינתככל    רה 

מסמכ  את  שרכש  מי  לכל  ותשלחנה  בכתב  המכרזתינתנה  יהיו  .  י  תוקף  לא  משמעות  כל  או 

לדולתשוב או  פה.  ת  בעל  שיאמרו  המזמיןברים  ועל    תשובות  המכרז  ממסמכי  חלק  המציע  יהוו 

 ההצעה. ממסמכי   על ידו כחלקלצרפם חתומים 

וד, מספר  את מספר העמלה  ת השא במסגרי ולכלול  ינניסחות באופן ברור, ענומ ת להיות  על השאלו .6.4

כתובת הדואר  פן ברור  שאלות תצוין באובמסמך ה   יו מתייחסת השאלה.הסעיף ותוכן הסעיף אל 

 ת. האלקטרוני למתן התשובו

ההבהרה, .6.5 שאלות  על  לענות  מתחייבת  אינה  מק  המועצה  או  לרבות  כולן  ל  מחמתצתן,  א  היותן 

 רז. המכסמכי אל מ ניה שגויה הפת א ענייניות או בעלו ל ,ברורות

דעתה   .6.6 שיקול  פי  על  למהמועצה תהא רשאית,  להכניס  עדכסמכי המכהבלעדי,  שינויים,  ונים,  רז 

ון  עד למועד האחרת המזמינים ובין אם מיוזמתה, וזאת  ספות ותיקונים, בין אם במענה לשאלותו
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הה למכרז.להגשת  עדשינ  צעות  תויים,  כאמור  ספ וכונים,  ועדכונים  כלל  לח ישות  אל  ים  המציע ו 

מסמכי    עת רכישתרוני אותן ימסרו בכשו את מסמכי המכרז אל כתובות הדואר האלקטר ראש

 המכרז.

 י הצעת המחיר מילופן וא .7

7.1. ( המחיר  לממשק   70%הצעת  תחולק  המכרז(  כלל  כאשר  ל  פרמטרים  ה שני    את   להגישמציע  על 

 : , כדלקמןמחירעת הצ

ושדרוג  תליושפאמחיר  הצעת   .7.1.1 כולל שט"המ  לתכנון  המפורטים  שיר וה  ות ודהעבכל    ,  ותים 

ובמפרט   לתכנון    80%  –  צה לרבות תקופת ההרה'(,    מך למס  ב  נספח)הטכני  במפרט הטכני 

 .  ההצעה הכספית ממשקל

ת, שרוהתק תקופת ה  לאורך כל  הפעלת ואחזקת המט"שבגין    לריטיינר חודשיהצעת מחיר   .7.1.2

)ולתפ  כני לאחזקה טה  ט , כמפורט במפרהיו(שי )ככל    יה צפות האופלרבות תקו   א'נספח  עול 

   .הכספית העממשקל ההצ 20%  – '(ולמסמך 

כל הכלול בפרויקט ואת כל    תשלום בגיןהוו  י   המציע  שר יוצעו על ידימחירים אלמען הסר ספק, ה .7.2

ל,  והשדרוגות התכנון  עבודבגין    מציעהמגיע ל )אך    , תשלומי ם, המסיםיטליא רק( כל ההלרבות 

העובדיםהח שכר  הוצאת  רותג א  ,ובה,  ערישיו ,  בנייה  סקן  ההוצאו  והיתר  כל  וכן  ת  וכיו"ב, 

  בדיקות מעבדה, מדידות דיגום ו  ה, מים,וצאות אנרגין: הכגו   ,ט"שבהפעלה ואחזקת המ  הכלולות

  י בוצה מהמט"ש נופי  למעט  ,"שהוצאות התחזוקה השוטפת של המערכות השונות במטיתר  כל  ו

לא יהיה זכאי    המציע י  כ   הר,מוב.  מוסף )מע"מ(  ך רעמס  ללא    מחיר הנהה  . הצעתרשהלאתר מו

לת)מעב שהו  לכ נוסף  לתשלום   המטילפע בגין  מורה(  ר  וות  במבשפכ   טיפולה"ש  תקופת  ך  הלים 

   ההרצה. 

ע לפרט  , על המציבדבל  מבלי לגרוע מהאמור, ולצורך בחינת סבירות ההצעה הכספית של המציע .7.3

  פורט, כמכתב הכמויות  סעיפילפי    םיזוחא הפאושלי ב   השדרוגר  יית את מחצעה הכספופס ההבט

במקרה שבו  המציע,    ואף לפסול את הצעתש הסברים  המועצה תהיה רשאית לדרו.  בטופס הנ"ל

ישימים.  הצעת    תימצא ו/או  סבירים  כבלתי  פרקים  פי  על  ההצעה  פירוט  ו/או  שלו  אין  המחיר 

   .  תללכוו תלישופאהצעה  דרוגשהבור  יר עעת המחרוע מהיותה של הצגבאמור כדי ל

מרא  יעצמה .7.4 ולפ יבדוק  המחיר  מילויני  ש  התכניות,    הצעת  כל  מכים  המס  וכל  המפרטיםאת 

ויתור סופי ומוחלט על כל  מציע  שת הצעתו מוותר הבהגו.  בות ההסכם ותנאי במכרז לרהקשורים  

  . ירותםרבות סבמכרז, לה  ם באיזה מתנאי או מסמכיומה, אי ידיעה, פגם או  טענה בדבר אי הבנ

שסעיפי לא  ונכום  הצברורה  תם  לבורך,  די  בסעיף    ,מראש  םרריש  הגשת  לעיל  6כאמור  לאחר   .

   סעיפי המכרז ונספחיו.רוש יפ עצה קובעת לגבי הנדס המומ עה תהיה דעתו שלההצ

ה .7.5 כתב  סעיפי  כל  מילוי  על  להקפיד  המציע  יועל  שלא  במקרה  כלשהו  מחיר    גצכמויות.  בסעיף 

ה אחרת  כל החלטלקבל  ך או  צעה עקב כת ההול אסלפ  כותועצה הזלמהא  מויות תכתב הכ  פימסעי

   י והמוחלט.  בעניין על פי שיקול דעתה הבלעד
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י המציע יש להגיש  ונחתם על יד   , לאחר שמולא(מסמך ז')  ספיתה הכת מסמך ההצע כי א  הר,מוב .7.6

 .ןרט להל פו, כמ ס לתוך מעטפת ההצעהינ , אותה יש לסגור ולהכבמעטפה נפרדת

 עההצם הלקיו יתקאערבות בנ .8

לההמצעל   .8.1 לצרף  ההצעהית  בנקא  ערבותצעתו  יע  המצ"ב    לקיום  הערבות  ג'כמסמבנוסח   ך 

הא עד ליום  בות הקיום י "(; תוקף ערערבות הקיוםן: ")להל   ₪  150,000  שלבסך  ,  למסמכי המכרז

  עה הצ  פים.נוס  םיחודש שלושה  פה לארכת תוקרוש את ה, אך המועצה תהא רשאית לד12.07.23

 ז.במכר  ולא תשתתף הסף   לע ל תפס  קיוםות ערבלה רף תצושלא 

מת  תוארית אשר בות מקורעמטעמו תהיה   קיוםעל המציע להקפיד הקפדה רבה על כך שערבות ה 

ותוקף הערבות  המצורף למסמכי המכרז,    נוסחל גובה  ללא  וכי  כפי שנדרש שם,  בדיוק  כל  יהיו 

 סף.עה על הצהה  ילתא לפסיבת  אה זוורקיום ה (. איי מטהעלה או כלפ)כלפי מ סטיות

ו .8.2 להמ  מהצעתובו  ור  חזי  הזוכהבמידה  עליו  היה  אשר  מסמך  ימציא  לא  תנאי    ציאו או  פי  על 

ערבות הקיום  יום, כפיצוי מוסכם.  את מלוא סכום ערבות הק  לחלטאית  ועצה רשא המ, תהמכרזה

 ה.  וכמציע הז עם ה ההסכםאחר חתימת רשום( ל ו )בדוארתוחזר למציעים שלא זכ

ל  המועצה  תהאיל,  ר לעאמומה  ועלגר   מבלי .8.3 רבות הקיום במידה והמציע אשר  ת עחלט ארשאית 

או לא  על הזכייה על ההסכם ו/  ודעהד ההיום ממוע  14תם בתוך  הזכייה, לא ח  ודעתנשלחה אליו ה

  רז.בתנאי המכ י הכלולהבות כלשהים הנדרשים ו/או לא עמד בהתחייצירף את כל המסמכ

 הגשת ההצעה  .9

בעיע לצהמצ  לע .9.1 כל חומר  כי המסמ  לכ:  הבאים  סמכיםמה  אתהצעתו  שת  הג  תרף  מכרז, לרבות 

 מוד. כל עחותמת בומה  ציע בחתימים על ידי המחתו שצורף על ידי המציע,

  נהקבלן מש או של    של המציעתקפה למועד הגשת ההצעה     ,הקבלנים  בפנקסתעודת רישום וסיווג   .9.2

 . 2' הסף ס  יא תנות הערישת רדם לתאבה ,בתוקף ניהםרות בי והסכם התקש  טעמומ

)ת המהצהר .9.3   ןכנ מתהו ציע  המ   ניסיון פירוט  , לרבות  חתומה על ידי המציע  שהיא(, כ'ך במסמציע 

 . 2ב'מסמך  –תיחת ספק פס פי טוומילו  1ב'ך סמבמ המוצע

ידי   .9.4 על  המוצעת  הטכנולוגיה  יצרן  מטעם  מורשה  ספק  ס'    יע, המצאישור  לדרישת    2.2בהתאם 

 לתנאי הסף. 

 . י מע"מנ יעני ל  שהק מורסור ע שואי .9.5

נ .9.6 פנאישור  חיהול  לשבונוקסי  ציבורייםפי  ת  גופים  עסקאות  התשל"וחוק    יחסים המתי  1976-, 

 .  יתהמס הנוכחנת לש
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בנ  .9.7 ההצעה  קאיתערבות  המצ"ב    לקיום  הערבות  המכרז,    'גמסמך  כבנוסח  של  בסך  למסמכי 

 "(; ערבות הקיום: "להלן) ₪ 150,000

עת חתצהיר   .9.8 ומאומת  העד   עו"ד  "יום  זיק בדבר  א  הר  עובלחבר  מוו  נ עצה  ד  עניוהיעדר  ,  יניםיגוד 

 .  מסמך ד'בנוסח המצ"ב כ

והסכ  גשדרו)הסכם    ו'  –'  ה  מסמכים .9.9 וההמט"ש  ההפעלה  בהתאמה(  של    זוקהתחם  המט"ש, 

הא בעמוד  וחותמת  מלאה  בחתימה  וכן  עמוד  כל  בתחתית  חתומים  ש חרו כשהם  הסכםן  כל  ,  ל 

   . ד, כנדרש"עו די בי  מה זו אומתהלאחר שחתי

על טופס    המציע. על המציע לחתוםבידי  חתום  (  הסכםפח ו' לסנם ביטוחים )יוור על ק פס האישוט .9.10

אולם  בל על חברת הביטוח של המציע,  האישור מקו  יטוח שלו כיוכן הבמול ס  א ווידש זה לאחר  

ה  נדרש אינו  הוא   חברת  את  עליו  הג יבלהחתים  בשלב  מטעמו  הצטוח  אלא  עתושת  ר  חלארק  , 

וובמ הזכהצערז  תוכ  תוצעהידה  במכרז.ה  המצ  לתשומת  וכה  לבים,  עילב  כל  אין  או  צע  שינוי 

ב  מחיקה בטופס קיום  על  וישנן,  ,ויים בטופסת לשינ. בקשוטוחיםיהאישור  יש להעלות    במידה 

   לעיל.  6.2ורט בסעיף שאלות הבהרה, כמפ  משלוחבמסגרת 

 . ה(עצי המודים על עימציחו לשנשל  וככל שאלות הבהרה )אםל תותשוב .9.11

     המועצה. ח על ידיים, כפי שנשלסיור קבלנ וקול וטפר .9.12

ב .9.13 עו"ד  ידי  על  מאומת  העבתצהיר  דיני  קיום  א דה  ו דבר  עם  והעסקת  חוק    תיומוגבלו נשים  לפי 

 להסכם   א'נספח יכ  בבנוסח המצ" 1976-עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 המכרז.   מכירכישת מסעל שם המציע על  להקב .9.14

  100  1על סיווג קבלני ג'משנה ב  קבלןהצגת    ,לעבודות בניהבלני  ק  סיווג  אינו בעל  המציעש  ככל .9.15

הנדסיות)עבו עבודות  לביצוע  בניה(  קיים    דות  המשנה  אשר  קבלן  לבין  המציע  הסכם  בין 

 רז. ת המכד הגששנחתם טרם מוע  התקשרות

 ן:את האישורים כדלקמ  תאגיד רשום יצרף גםשהוא מציע  .9.16

 ;ידאגל הת ש תגדו י ההתאמכמס .9.16.1

מע תדפי .9.16.2 רהגשת    למועד  נכון  כןודס  של  התאגידההצעה,  החברו  ישום  רשם   מרשם   / ת 

 שותפים;בעלי המניות / ה, לרבות רישום השותפויות

ידי   .9.16.3 על  חתום  זכו אישור  בדבר  דין,  ושמויעורך  החתימה  לחתום  ות  המוסמכים  בשם ת 

 זו;  המציע על הצעה

   מציע.ידי ה   לעמה  חתונ לאה מו, לאחר ש'זך מסמ –ת( צעה הכספית )כתב הכמויוהה .9.17
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 שעליהן מצוין מס' המכרז  רותבשתי מעטפות סגו כםסהרז לרבות ה ת מסמכי המכציע להגיש א על המ

)דימדיוב דיגיטלית  קיסה  און  יוכנסמעטפה  ל  .(ק  התכניותאחת  יה  מד ול  ה שניימעטפה  ל ,  בלבד  ו 

ף  א  על.  (יםכרוכ  אכרז, ל מ  מסמכי  של  קיםשני העת)  והחומר הנדרש  מכי המכרזכל שאר מס  דיגיטלית

  מעטפה נפרדת ש להגיש בנחתם על ידי המציע יאחר שמולא וה הכספית, לת מסמך ההצע, אמורהא

ל ולהכניס  ,עילכמפורט  לסגור  יש  ההצעה  אותה  מעטפת  הצעה    לאו  לתוך  המדיה  לכלול  גבי  על  זו 

 .  יגיטליתדה

ווחיצוני)שתיים  פות  המעט  לושש  על .10 המחי טפמעת  הת  מסא   וםלרש  יש,  (ימית נפר  הת  ז  מכרפר 

02/23.   

וה  במשרדיה בנוהאזורית תמר    עצה המובמזכירות  ש  זים כרהמבתיבת    גישלה ורות יש  ההצעות הסג את   .11

בשעה  ום  ביובתיבת המכרזים  הצעה שלא תמצא    .12:00בשעה    12.03.23ך  מתארילא יאוחר    עד  ,זוהר

מ תידון.אשהיסיבה  כל  האמורים,  לא  התיב  ,  תיפמכת  ם  רשאי  םיציעהמ  12.03.23ם  ביו  תחרזים 

 ם. נוכחי ותלהי

ו/או  ערוך  ל  שאיםהמציעים אינם ר .12 ו/או תשינויים  המועצה    .איזה ממסמכי המכרזבוספות  מחיקות 

יים  בשינולהתחשב או שלא להתחשב  שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט,  

ותויומהכ  כתב  יעיפבס ירים  ל המח לוי כאי מי ב וכן  ור,  מך מציע כא שיערו קב  הצעה ע את הול  לפס כן  , 

 כך.

שיקול דעתה הבלעדי, לתקן טעויות    צמה את הזכות, על פימועצה שומרת לעמהאמור, ה  מבלי לגרוע .13

רוש מכל  ר, לדכל מידע ו/או מסמך חס  אריתמטיות בהצעה, לדרוש מכל מציע להשלים ו/או להבהיר

להמצימ איש  אציע  המלצאסמכתאות,  וכיוורים,  לצשי רוהד  כים מסמאלה  בצא  ות  רת  הבהורך  ם 

ולבוא  ההצ והמציע,  מציע,  עה  כל  עם  ודברים  ביח בדין  פה,  בעל  או  אי    סבכתב  וכל  הצעתו  לפרטי 

 בהירות הקשורה אליה או למציע.  

בתוקף למשך   .14 יעמדו  במכרז  אולם המועצה    6ההצעות  רחודשים,  בחודששאית להארתהא  נוסף.    יכן 

 .  למועצהסר ם שמ הקיות בו ער וקףת תמה אאבהתהמציע  מור, יאריך במקרה כא

 כה במכרז עות וקביעת הזואופן דירוג ההצ .15

 איכות.  30%מחיר,  70%ה בהתאם למשקלות הבאים: נצעות תיבחנה ותדורג הה .15.1

 ים, כדלקמן:ההצעות והערכתן תתבצע בארבעה שלב   בחינת .15.2

 הסף של המכרז;בתנאי  עותההצ עמידת  יקת  דבשלב א': 

  ;תאיכו הני ב ציושוחישלב ב': 

 המחיר;י ציונ  חישוב :ג' שלב
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 ודירוגן;וללים של ההצעות יונים הכחישוב הצשלב ד': 

 עמידה בתנאי הסף  ינתחב –שלב א'  .15.3

במסמכי   שהוגדרו  כפי  הסף,  בתנאי  עומדות  ההצעות  האם  תבדוק  שלא  המועצה  הצעה  המכרז. 

  הולשכ בבשללה נפס   וצעתמציע שהים הבאים. ולא תעבור לשלב  סף תיפסל,ה מתנאי הבאיז תעמוד

)לאח  על כך   דעהל הויקב ו/או    ל כל טענה ותר מראש ע . המציע מו ר בחירת הזוכה(בסיום המכרז 

 דרישה ו/או תביעה בעניין זה. 

  האיכות חישוב ציוני  –ב'  שלב .15.4

המרבי   .15.4.1 האיכות  ניקו  100הינו  ציון  האינקודות.  וע  ן יינתכות  ד  ידי  מקצועית על  ם  מטע  דה 

 "(.כותהאי תועד" להלן:המועצה ) 

ות זורמות  תיתחום תשיוב במועצה, מנהל  מנהל מחלקת מים ובהינם:  יכות  האת  ועד   חברי .15.4.2

 . במועצה קשרויותרכש, מכרזים והתומנהלת מחלקת  צועי מטעם המועצהקיועץ מ,

כי בכל שלב של המכר ועדת המכרזים של המ מובהר,  נויים  ית לערוך שירשא  תהיה  ועצהז, 

 ים. מציעלאש מר  ודעהלא ה ל  וזאת ועדת האיכות,כב בהר

   באופן הבא: תיבחן  וזאתיגיש  המלצות שהמציעייקבע בהתאם לכות  ני האיב ציושוחי .15.4.3

 

 מס' נקודות מרבי קריטריון מס"ד
  איכות הקמת המט"ש  .1

5 

 5 עמידה בלוחות זמנים  .2

 5 *  קולחיםות הבאיכמידה איכות אחזקת המט"ש וע .3

 5 מין מזה מול הבודיחסי ע 4

 100 ** מלצותה 5עד להגיש  תןה ניהמלצות לנקוד 20, "כסה 

 

 ביחס למרכיב זה. מט"ש לא יקבל ניקוד מציע אשר לא ביצע אחזקת   *  

 (.'ך חמסמההמלצות יינתנו על גבי פורמט ייעודי במכרז ) **
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להגיש • בי  חובה  המט"שים  המלצות  לשני  לשהוצחס  סגו  בתנאי   5ת  סגר)במ  2.1ף  עיל 

   לצות(.ההמ

 בד. אחת בל לצההמ גישתן לה"ש ניטכל מ  ורעב •

 ן העבודה בלבד. תהיה מאת מזמי לצהההמ •

 שנים טרם הגשת ההצעה.  10הקמתם הסתיימה עד  פרויקטים שינן עבור ההמלצות ה •

דעתה הבלעדי   המועצה תהא רשאית בהתאם • טלפון לממליצים   לשיקול  שיחות   לבצע 

 אמור. ות כתאם לשיחאת המלצתם בה  נקדול

יבי האיכות,  רכנקודות במ  65של  מציון    ד נמוךוקל ניב הצעתו תקשר  כי מציע א  מובהר בזאת  .15.4.4

ם  ונייטריאת הקר   וקלהשב  עדית של המועצה. בהתאם להחלטתה הבל ו עלולה להיפסל  הצעת

של ים  המפורט  הכלתה  עיל בטבלה  המידע  את  בחשבון  להביא  רשאית  האיכות  ועדת    ולא 

מידע   כל  וכן  המועצההמ  אחרבהצעה  בידיעת  ניסיוצוי  לרבות  ש,  קודם  המוע ן  עם   צהל 

 ל שקיים.  מציע, ככה

 .  30%ל כפול  ל כמפורט לעיניקוד האיכות שיתקב  ופי של כל הצעה יהיהיכות הס אציון ה .15.4.5

 המחיר ציוני וב ישח – שלב ג' .15.5

צי  .15.5.1 המחיחישוב  של ההצעותוני  בסה"כ מהווה    ר  בא  70%אשר  עות חלוקת הצעת  מצייעשה 

חודשי    לריטיינר מחיר  ה  והצעת   (80%ווה  המט"ש )אשר מהלית תכנון ושדרוג  אושהפ  מחיר

הפעל מהווה    תבגין  )אשר  המט"ש  הזו 20%ואחזקת  בהצעה  שיוצע  במח(  ביותר  יר  לה 

 :  באופן הבא, 100  -ת בתקבלוצאה המת התהכפלנות וות הנבחההצע

שקלול  מ  80%הווה  "ש, אשר מג המטושדרותכנון  בגין    המוצע   פאושליהמחיר  ה .15.5.1.1.1

 הלן:  נוסחה של בהתאם ל ה,ההצע

 ותר בי הזולה מחיר ההצעה     X   80=  דרוג המט"ששון ותכנ ןגיב ושלימחיר פא
 ת עה הנבחנההצ ריחמ                                              

 

ול  לקמש  20%מחיר לריטיינר חודשי בגין הפעלת ואחזקת המט"ש, אשר מהווה   .15.5.1.1.2

 להלן:נוסח ש ההצעה, בהתאם ל

 ר ביות הזולה   ההצעה מחיר    X    20=   ודשיריטיינר ח מחיר

 ההצעה הנבחנת  מחיר                                      
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 המחיר.  הסופי של    ןוי הצסך ת יהוו א  ם שלעילהפרמטרי שני ציון

 ודירוגן  הציונים הכוללים של ההצעות חישוב –ד'  שלב .15.6

כולל,  ההצעה ה  מועצה את ציוןההצעות, תקבע היר של  ון המחן האיכות וצית ציועי לאחר קב .15.6.1

 לקמן: כד

 

 

עות  הצ  מספרה שבו  ה הזוכה במכרז. במקר כרז כהצעולל הגבוה ביותר תוכ עה בעלת הציון הצה .15.7

היקב את  הג ול כהציון  לו  ביול  הגרלה.תר,  בוה  המציעים  בין  עדיפות    תיערך  תינתן  זה,  במכרז 

הצעה  מן ה  5%  יהיה נמוך בעדאותו ספק מקומי  ל של  הכול   ים כך שבמידה והציוןלספקים מקומי 

י: יחיד  וכה במכרז )ספק מקומהצעתו של אותו ספק מקומי כז   תוכרזגבוה ביותר,  קוד הת הניעלב

תואשר   המועהינו  עלשב  משרדרישופי    צה  )כהגדרתו    או  יםהפנ  מי  בו  השליטה  שבעל  תאגיד 

   ההצעה. ד הגשתמשרד הפנים במועשומי פי ריינו תושב המועצה על לחוק החברות( ה  268בסעיף 

אף   .15.8 ההמועצשומרת    האמור,על  את  לעצמה  לדחות  ל זכות  ה  או  שהיא  הצעה  כל  כל  קבל  את 

בטל את המכרז ולעשות  או לפסיק ו/, להתר ויבוה ב כולל הגהציון הההצעה בעלת    ההצעות, לרבות

רישה  ו/או ד  טענה   יה כל וחלט, ולמציע לא תהמ כל פעולה אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדי וה

ו כנגד  ו תביעה  ו/א כן שבגין  טעמה  מ   או מי/המועצה  עצמה המועצה את הזכות  לומרת  כך. כמו 

 חריה(. ן לאוכה ובי ם הז ע  תוהתקשרבטרם ה קם )בין, כולם או חלמשא ומתן עם המציעיםלנהל  

 ואישור אנשי הצוות   ההכרזה על הזכייה .16

   .זכייתועל ז כרבמוכה על ידה כזשיוכרז  עי תודיע למצהמועצה   .16.1

שיום מיו  14ך  ותב,  הסכםוע ה ך ביצש לצוררדמך הנצה כל מסימציא למוע  הכהזו .16.2 לו דבר  נם  ודע 

של    שיעורבמית  קאית אוטונובנ  תערבוהאמור  ן  זמפרק הבתוך  למועצה  וכה  תו. כן ימציא הז זכיי

ל  מסכום  10% "  .המט"ש  ושדרוגון  בגין תכנ  מכרזהצעת הקבלן  בנוסח  "(  ערבות הביצוע)להלן: 

אשר  להסכ  'חנספח  כהמצ"ב   כמסמך  ם  התחייבויותיו למכרז  ה'צורף  כל  ביצוע  להבטחת   ,  

 להסכם  ו'פח  סנכ המצ"ב  בנוסח  ם  יום ביטוחיל קר עשואיה ופס  את ט  , וכןהסכםה י  ו על פ וחובותי 

 . הזוכהעם מט  וחביט חברת ום על ידי חת ,למכרז ך ה' רף כמסמאשר צו

להציג לאיור,  אמ ל  בנוסף .16.3 הזוכה  כייה  זה  עד קבלת ההודעה עלם ממו מיי  7שור המועצה תוך  על 

ה אנשי  ביע  אשרמטעמו,  הבאים  צוות  את  פרו   ות:העבודוביצוע    תכנון סקו  דס  מהנ)  יקטמנהל 

כם  להס  'נספח הצ"ב ככשירות המאי הים בתנהעומד   ,ובקרהן חשמל  , מתכנן שלד, מתכנ צוע(בי

.  הבלעדי  תהול דע אנשי הצוות על פי שיק (. המועצה תבחן ותאשר את  "אנשי הצוות"ה'( ) מסמך  )

איש הזוכ  הרלא  לה  יציע  מסוים,  צוות  איש  צוהמועצה  איש  אחרה  לאאישורל  ות  בידי    ה.  עלה 

 איכות ה ןיו צ + המחיר   וןצי 
 ---------------------------------------------- = הכולל הציון  

 100 
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להמ עהציציע  שיאושר  צוות  איש  למועצה  בתוך  ג  כאמור,  ידה  ממוע  30ל  ההכרזה  יום  על  ד 

הת,  הזכייה רשאמועצהא  לבה  זכייתוטל  ית  ה  את  לבעל  הזכייה  את  הכשרה  ולהציע  הצעה 

  המועצהעה כנגד  לזוכה לא יהיו כל טענה, דרישה או תבי  .המקום השני וכך הלא רגה בשהצעתו דו

 לעיל.  אמור  גין הב

הממה  לגרועמבלי   .16.4 לעיל,  מראאמור  תאשר  מקצוע  ועצה  אנשי  שנוספים  יועציוש  מטעם  פי ם  עלו 

  כתנאי לאישורם ים אלו  ע ויועצנשי מקצוכשירות לאבוע תנאי  לק  , וכןדעתה  יקולפי שהקבלן, על  

תהא    המועצה   לעיל,  16.3עיף  על אף האמור בסכמו כן,  על ידי הקבלן.    םדי המועצה ולהעסקתעל י

שירות  כהאי  ומד בתנ איש צוות אשר אינו עבמקרים חריגים בלבד, לאשר    ת(,חייב  ארשאית )אך ל

   במלואם.

  ודות ב ע העביצוצורך  פי כל דין להיתר הדרושים על    ון ו/אוכל רישי  ,חשבונו ל  ע   להשיג,  זוכהעל ה .16.5

על ידי    ייקבעש למועד או עד  כם עמו סההעל   ה חתימהי להגשת הצעה, עד למועד א נתושלא נזכרו כ

 . צההמוע

 לי לכ .17

קול  ם אחרים בו לפי שילקישל חביצועם  ולבטל    הסכם לקו של ההמועצה רשאית לבצע רק את ח .17.1

ו הבלע  דעתה לדי  וכן  את  המוחלט,  שי  מציעים מספר  ן  בי   ןולחלק  ות העבודפצל  דלפי  עתה  קול 

  סגרת מ בציע  י המיד   על   צעו שהו  ם ירילה לשינוי כלשהו במחר יהווה עי לי שהדבמב וזאת  הבלעדי,  

כלמכרז  הצעתו המועצה  מו  .  לעצמה  שומרת  לזוכן,  להורות  הזכות  בכל את  ,  ואשה  שלב  כה, 

ם את ההתקשרות  ות, ולסיין זמני או לצמיתההתקשרות, באופ  ואות נשעבוד וע הלהפסיק את ביצ

ועם הזו פי שיקול דכה,  על  לא רק  ה הבלעדי והמוחלטעת זאת    ם שורים הקמי טעמ  , )לרבות, אך 

חר מימון  ב מתקציב(או  מו  המצויניםמהמקרים    אחדבכל    .יגה  כ  המציעותר  לעיל,  על  ל  מראש 

וי  ם ו/או פיצזכאי לכל תשלו  , והוא לא יהיהעמהוכל מי מט  עצהכנגד המו  או תביעה  שהריד  טענה,

בוצע    עבודות אשרל היחסי שהחלק ה תשלום בגין  ט  הוצאות כלשהם, למע  יחזרו/או שיפוי ו/או ה 

לפצות  אחראית   אתההמועצה לא במקרה כאמור,  .צההמוע הודעה מאת ב בוהנק מועדד לדו עי על

ה ביטול  פסק הין  בג   זוכהאת  או  נשעבודוה ת  זות  מכרז  חלקן(,ה  א  או  יהיה   )כולן  זה    ובמקרה 

זכ לקבלתהזוכה  ורק  אך  בגיתמור   אי  שה  עבודות  המ ן  כוענציג  אישר  בוצעוצה  בפועל   י  ידו    על 

 . ותההתקשרת במסגר

שוועהמ .17.2 לצה  הזכומרת  את  לדחעצמה  אינה    מציע הצעת  ות  ת  המועצה  להתקשר  אשר  מעוניינת 

 .לדירוגהו א  ר לסך ההצעהא קשוא ללם שה גור  ודם או המלצות מכלן ק יסיוו עקב נ ימע

כל גורם  ן לוכ  לם או חלקם()כו  ם ילמציעובין בכתב,  ל פה  , בין בע רשאית לפנות  כן תהא המועצה .17.3

דו,  מציע, לאמת מידע שנמסר על יו הצעה אטים אודות ההרר פרנת לבמ  רות עלהמציע שישלו נתן  

המועצה  ו תביעה כנגד  שה א, דריטענהכל    ציע מוותר מראש עלוהמב,  "יו וכיולקבל המלצות לגב

כך תהאעקב  כן  הועצהמ   .  את  לזמן  רשאית  לשימוע,מציע  ה  או  לצורב  לבירור  פי  התאם  על  ך 

       . צהל המועהמוחלט ששיקול דעתה הבלעדי ו
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לע  עצה המו .17.4 א שומרת  הצמה  שהיא  ת  הצעה  כל  לקבל  ההצעות,או  זכות  כל  את  לרבות    לדחות 

ת  ה שומרת לעצמה אכן, המועצ היא. כמו  ל סיבה שביותר מכ   בוהגה  הכוללעלת הציון  בה  ההצע

 צאנה מתאימות. הם תימעים שהצעותי ציעם מי מהמחרות  התמאו ן הזכות לנהל משא ומת 

הז  המועצהלעצמה  שומרת    ן ככמו   .17.5 עאת  ש כות,  פי  לגר דעת יקול  ל  ומבלי  והמוחלט  וע  ה הבלעדי 

ל  הזוכה אל הפועציע עם המרות התקשמקרה שבו לא תצא ה, בועצהמורה לממכל זכות אחרת הש

עם המציע  ר  , להתקשהסכםתימת ה חר חא להחודשים ש  12במהלך    או בוטלה   יא מכל סיבה שה

הצעת בגובההאשר  השנייה  תהא  הו  ואם  לאשרות  קת,  אל ת  זו  להתקש  צא  עם  הפועל    בעל ר 

 .ההצעה הבאה בתור, וכן הלאה

בא .17.6 זה  מסמך  להוסהוראות  עות  האמויף  הל  מסמכי  ביתר  של  אבהיר  ולה  מכרז ר  במקרה  ותם. 

התאמה  סת אי  או  הוראירה  יבין  לבין  זה  מסמך  ויחהמכרז,    כימסמתר  ות  הוראות וליגברו  ו 

 מך זה. מס
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  'במסמך 

   מציעהצהרת ה

מס' רישום    _________,____, מטעם _________________ ת.ז. __________ , __הח"מי אנ

  02/23ספר מכרז מז שמספרו כרמ עם בקשרצעה "(, המגיש ההמציען: ")להל ______ ________ 
 האזורית תמר  עבור המועצה "םדוכיכר ס"מט"ש ל  זקהחה וא הפעל   ,שדרוגלתכנון,   להתקשרות בהסכם

"חזוקת  תו  עלי    "(, לאחר שהוזהרתיהמכרז ן: "הל )ל  מרצה האזורית תהמוע  בורם" עסדו   כרכימט"ש  כי 

 : ייב כדלקמןמצהיר ומתחשה כן, ם לא אעא  וקבח עיםי לעונשים הקבוה צפויהת וכי א אמלומר את ה

נמצ  מצהיר,  מציעה .1 כלכי  ברשותו  הממסמכ   אים  לרבות  המכרז,  ופרי  הטכניים  התוכניות  טים 

כי קהמצורפו  והבית,  כל  ןרא  לרבות ההסכהמכרזי  מסמכ  את  על,  וכן את התנאים  פ  ם,  רטיהם, 

דרשו  אלות שנת כל הש א  אלא שהו  כי  מציעיר המצה כן,    ומ ודות. כיצטרך לבצע את העבם  שלפיה

לה קיבלו  אתבהרות,  ההסברי  ל  נדרכל  להם  תנם  להבהרת  המש  הגאי  כל  את  ובחן  מים  ורכרז 

להש ההעשויים  ביצוע  על  בלבצע    מתחייב והינו    בשלמותןעבודות  פיע  העבודות  ל  לככפוף  את 

המכרז.  במסמכי  במוו  המציע האמור,    ורלא  הדרישות  שעילמר  זאתתר  טענה  כל  על  באי  תה  אש 

, בקשר  פטייםות כלשהם, פיזיים ומש ים או נסיבשל דרישות, תנאהבנה  -עה או איידי-אי  סכמה,ה

 . איותנעם המכרז ו

עומד  מציעה .2 הוא  כי  תנ  מצהיר,  הסף  בכל  למכצעה  גשתה לאי  החובה  ריוד  רזה    ות הנדרששות 

ום  רש ו  הנ  כי  ,מציע לל זה, מצהיר הכב.  ל דיןכי המכרז או על פי כמהמשתתפים במכרז על פי מסמ

מטעמוהק  או   הקבלניםבמרשם    כחוק המשנה  כנדרבלן  שש  ,  הסף  הבתנאי  לעיל,  הסבר  בדברי 

  2.1פים  בסעינדרש  כ   מוכח,סיון  יננו בעל  הצעה היהנדרשים, כי בעת הגשת הג כספי  ווובסי   בסימול

ההסבר    2.3  -ו נתונילדברי  כל  וכי  המציע  ,  הצעת במסג  והצהרות  ועדכני   למכרז  ורת  ים  נכונים 

 עה.  גשת ההצה  עדלמו

והבין  מסמכי    קרא את  מציעה .3 )לר  בויותכי כל התחייאת תכנם,  המכרז, למד    ת ובהמציע במכרז 

עלי  ההסכם מקובלות  מו   ,במלואן  ו ונספחיו(  בזוהוא  וויתאותר  סות  עלור  ומוחלט  ט   פי  ה  ענכל 

 הם.  תי אוהורז וגע למסמכי המכרה בנוזבוכיוצא , סתירה, פגם, חוסר בדבר אי התאמה, אי בהירות

 אף מציע אחר למכרז. מתואמת עם תו למכרז אינה מצהיר, כי הצע יעצמה .4

כי    מציעה .5 ל  הינהו  ז  והצעת מצהיר,  ניתנת  ואינה  חוזרת  א בלתי  לשינו ביטול  לווכי    ,י ו    ידוע 

דש  וח  עודן ביכצה תהא רשאית להארחודשים, וכי המוע  6קף למשך  תו מדו בעות במכרז יעשההצ

 עצה.  שמסר למו וקף ערבות הקיוםריך בהתאמה את תהאל  מציעהב יי מתחר,  . במקרה כאמונוסף

אים  לתנ  תאםבה   לבצע את העבודותם הנדרשים וכילהמציא את כל המסמ  ועצממקבל על  המציע   .6

היזכרהממכי  שבמס וה,  תזכה  צ ה  ובמכ עתו  כי  מצרז,  ברשות היר  האמ   ויש  כל  לרבואת  ת  צעים, 

הציוהמקצ   ,םהטכניי  האמצעים כל  וועיים,  הנדרשאדה  כוחד  מנת  ם  ה  על  את    עבודות, לבצע 

 . ןבמועדו ן במלוא
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ל  ך שהסמ  גופיהסב את ההסכם לכל חלק מ ל ל כות   המועצהבמכרז,  ה  זכ יו   , כי במידהלמציעידוע   .7

מציע באותם  ר במקביל עם הך יוכלו להתקשמסופי הואף ג   גבלתה  או  סףלום נו שתללא    מועצה ה

   אמור.התנאים כ 

  תהווה התקשרות  ם המציע ע םההסכעל  מועצההעם מה מטהחתירשי ו מת כי רק חתימ  מציעוע לדי .8

 . מועצהמחייבת מצד ה

ו .9 על  הצעה  ככל  היד זו מוגשת  והסמהינה בגדר המטר  הצעהי תאגיד,    במסמכיבועות  קכויות הות 

זו ו  החתום מטה מורשה לחתום בשם  ה.ההצע   ד בשמו מוגשת התאגי   ל ככי אין  המציע על הצעה 

 . הצעה זומתו על  תילחכם  הס ה על פי דין אומניע 

 ממנו. והנה חלק בלתי נפרד   ספח למסמכי המכרזמהווה נ  הצהרה זו .10

 

 תום: החולראיה באתי על  

 

 
 
 
 

 ____ _______)החברה( __  מציעשם ה
 
 
 

 ____________  יעצ מהותמת חתימת וח  _  ____________ תאריך 
 

 

 תימה אימות ח
 

____ הח"מ  ע_ _______ אני   ,__ _____ )מ.ר.  מאש__(ו"ד  בזא,  כי ר  הו ביו  ת   ________ בפני  ם  פיע/ה 

י  את האמת וכ ה כי עליו/ה להצהיר  ו/__, ולאחר שהזהרתי _____ _______ ת.ז. _______ גב' ______/מר

תצהירו/ה לעיל  ה כן, אישר/ה בפני את תוכן  עשעשה/תבחוק אם לא יועים  בשים הקה לעונ/ הא צפוייהא/ת 

 בפני.   ה עליו/ בחתמו

   __________  ___ ______________ _ 

 עו"ד          תאריך   
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 1ב'מסמך 

 סף והאיכות ה  , בהתאמה לדרישותעהמוצ מתכנןהו המציע  ניסיוןפירוט 

בזה בשם המציע   רהימצ _, ____________ _____הנו   יעדי במצאשר תפקי_____, ________הח"מ,    יאנ

 "(, כדלקמן:  המציע")להלן: __________________ __________

    :לדברי ההסבר למכרז .12  הסף שבסעיףלתנאי  בהתאמה  יעהמצן סיוני .1

לן  בכק  מכרזהצעה להת  שקדמו למועד הגשים  שנ   5  -או שידרג ב   ם(והשלי )התחיל    המציע הקים 

א משנהראשי  אי מט"  2  לפחות  ו  בסנטנס שים  לפחות  100  שלפיקה  יביים  לפחות מק"י  אשר   ,  

 , בנוסף: ק"ימ 1,000ל   100  פיקה ביןאחד מהם בס

  מפורטלרבות ביצוע תכנון    –  בשיטת 'תכנון ביצוע'  ציעהמ  על ידי  קםהוחד  ש א ות מט"לפח •

 . ידי המציעעל   ניהוהוצאת היתר ב 

 . דועל יצעת מווגיה הבטכנול ציע הוקם על ידי המחד חות מט"ש א פל •
 :כאמור יעת המצעבודווט פיר   להלן

 

 שם המזמין 

 שהמט"שם 
 ותכונותיו 

ום  במק יש לסמן  
 י(: רלוונטה

 מט"שציע בות המתיאור עבוד

 (: במקום הרלוונטי לסמן   שי)

  פרטי איש קשר
 יןבמזמ

 : מט"ששם ה א.   1

 _____________ 

  מיתיו ת תכןיקפס ב. 
 ממוצעת במט"ש:

 וםלי מ"ק_________

  שהוא )י מט"שה ג. 

  קוםבמ לסמן  
   וונטי(:רלה

 יבתהליך אינטנסיב 

  לאבתהליך 
 אינטנסיבי

 

  הטי שה) ך התהלי רואית

:  ( היגו לו נכטהו

________ ________ 

 _______________ _ 

 ________________ 

 העבודות כללו:   א.  

  הקמת מט"ש חדש 

 ייםרוג מט"ש קדש  

ות ע את העבודהמציע ביצ ב. 
 י: ראש לןכקב

 כן 

 אל  

שדרוג  \  מתהקילה חתמועד ג. 
 : שהמט"

 : ______חודש

 ______   : שנה

שדרוג   \ תהקמ  יוםס מועד. ד
 : המט"ש

 : ______שחוד

 ______   : השנ

ול הליך  ללו ניההעבודות כ . ה
 בניה:  הוצאת היתר ו מפורט תכנון

  כן 

 לא 

 

 ___  _שם:______

 __טלפון:______

 ____ __תפקיד:_

 ____ : ___דוא"ל

__ ___________ 
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 : מט"ששם ה . א  2

_____ ________ 

ספיקה יומית   ב. 
 ממוצעת במט"ש:

 _________מ"ק 

ש  )י ואה מט"שה ג. 
  קוםבמ סמן  ל

   הרלוונטי(:

 סיביאינטנ בתהליך 

  לאבתהליך 
 אינטנסיבי

)השיטה   התהליך תיאור 

:  ולוגיה( כנוהט

__ ______________ 

______________ __ 

_______ _________ 

 ו:  העבודות כלל א. 

  הקמת מט"ש חדש 

 שדרוג מט"ש קיים 

ודות המציע ביצע את העב ב. 
 כקבלן ראשי: 

 כן 

  לא 

שדרוג  \  הקמתה ילחתמועד ג. 
 : המט"ש

 : ______דשחו

 ____ __  : שנה

שדרוג   \ מתקה יוםסמועד . ד
 : המט"ש

 _: _____חודש

 ______   : שנה

ליך  ול היהכללו נהעבודות  . ה
 ה:  ני יתר בהוצאת הו ורטמפ תכנון

  כן 

 לא 

 

 

 שם:__________  

 טלפון:________

 _ ______:תפקיד

 דוא"ל: _______ 

_______ ______ 

 

 י ההסבר למכרז:  לדבר 32.הסף שבסעיף   בהתאמה לתנאי המציעסיון ינ .2

היע  המצ משנה  קבלן  ביצע  ושלנ מטעמו    עצמואו  האחזקה  של  זק חאא    ים מט"ש  2ת  חולפ ה 

הגשת    5מתוך  שנים    3במשך    לפחות  י"קמ  100של  בספיקה    יםאינטנסיבי  למועד  שקדמו  שנים 

 . הההצע

 :רמוכא יעעבודות המצלהלן פירוט 

 

 מין המזשם 

 המט"ששם 
 ותכונותיו 

במקום   לסמן   שי
 ונטי(: הרלו

 המציע במט"ש תיאור עבודות

 נטי(: הרלוו במקום מן  לסיש )

  יש קשראפרטי 
 ןזמיבמ

 : מט"ששם ה א.   1

__ ___________ 

הוא )יש   ש"טמה . ב
במקום   לסמן  

   הרלוונטי(:

עבודות  את יע ביצעמצה . א
 י: כקבלן ראשהאחזקה 

 כן 

  לא 

 : שמט" ת אחזקת התחיל עדמו. ב

 ____  שם:______

 פון:________לט

 תפקיד:_______ 

 _______  "ל:דוא

_________ ____ 
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 יבבתהליך אינטנסי 

  לאבתהליך 
 אינטנסיבי

 : ______חודש

 ______   : הנש

 :המט"שת אחזק יוםסמועד . ג

 _____: _דשוח

 _ _____  : שנה

 

 : מט"שהשם  א.   2

__ _____ ______ 

הוא )יש   "שטמה . ב
ם  במקו לסמן  

   וונטי(:הרל

 ינטנסיבייך אבתהל 

 לאיך בתהל 
 אינטנסיבי

עבודות  את  המציע ביצע . א 
 י: כקבלן ראש האחזקה

 כן 

 אל  

 : מט"שת אחזקת הילחתמועד . ב

 : ______דשוח

 ______   : שנה

 :המט"שאחזקת  יוםסמועד . ג

 : ______חודש

 __ ____  : שנה

 __  ________:םש

 טלפון:________

 _____ תפקיד:__

 דוא"ל: _______ 

_ ____________ 

 

 למכרז:    ההסבר לדברי  .102בסעיף אמה לתנאי הסף שהתב עם המציעטמ וצעמהמתכנן הון סיני .3

ביצב  המוצע  נןתכהמ המכרז  שנים  5  לךמהע  הגשת  למועד  לתהליך  תכנון    שקדמו  ביולוגי  מפורט 

ב    אתוז  בקרהאזרחית חשמל ותכנון הנדסה    ניהוללרבות  ש,  מט"  שדרוגה או  במסגרת הקמ  למט"ש

  1,000ל    100פיקה שבין  חות אחד מהם בס לפ   אשר   ,מק"י  100של    סיביים בספיקה מט"שים אינטנ  2

 יע. ל ידי המצ ע מוצעתבטכנולוגיה התוכנן אחד מהם מק"י ו 

 : כאמורהליך מתכנן התעבודות להלן פירוט 

 

 שם המזמין 

 המט"ששם 
 ותיו ותכונ

במקום    סמן יש ל
 הרלוונטי(: 

 תהליךמתכנן התיאור עבודות 

 וונטי(: במקום הרל ן  לסמיש )

  רשקאיש פרטי 
 במזמין

 : מט"ששם ה א.   1

__ __________ _ 

ומית  קה יפיס ב. 
 במט"ש:צעת ממו

 "ק ____מ_____

הוא )יש   מט"שה ג. 

במקום   לסמן  
   י(:הרלוונט

 סיביאינטנ בתהליך 

  לאבתהליך 

ביצוע  כללו המתכנןת ודועב א. 
 :  ת תכנון שלוהשלמ

 ש"ש חדטמ 

  יםל במט"ש קידומוהוספת 

  \  הקמת ת תכנוןתחילעד ומ . ב
 : שדרוג המט"ש

 : ______חודש

 ______   : שנה

  \  תהקמ  תכנון יוםסמועד . ג

 ם:__________  ש

 ___טלפון:_____

 תפקיד:_______ 

 __ א"ל: _____וד

 _____________ 
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 יביטנסינא

)השיטה   יך התהל  תיאור

:  נולוגיה( והטכ

__________ ______ 

___ _____________ 

___ _____________ 

 : וג המט"שדרש

 _____: _חודש

 ______   : שנה

 

 : מט"שהשם  א.   2

_____ ________ 

  יומית ספיקה ב. 
 במט"ש:ת ממוצע

 _________מ"ק 

הוא )יש   מט"שה ג. 

במקום   לסמן  
   :רלוונטי(ה

 בינסיינטבתהליך א 

 לא הליךתב 
 אינטנסיבי

)השיטה   הליך הת תיאור

:  ולוגיה( והטכנ

 ________________ 

_ _______________ 

______________ __ 

 צועבי כללונן המתכעבודות  א. 
 :  כנון שלת תשלמוה

 מט"ש חדש 

 ל במט"ש קייםדומוספת וה 

  \  הקמת ת תכנוןתחילמועד . ב
 : ששדרוג המט"

 : ______חודש

 _____ _  : שנה

  \  הקמתתכנון  יוםסמועד . ג
 : וג המט"שדרש

 ____: __חודש

 ______   : שנה

 

 _  _____שם:____

 _____טלפון:___

 _ _____תפקיד:_

 ____ דוא"ל: ___

___________ __ 

 .()בניה  100י בלנ הינו בעל סיווג קאו לחילופין קבלן המשנה מטעמו  למציעסיווג קבלני:  .4
 
 

 . __________מס קבלן: , ___________:שם הקבלן
 

 החתום: יה באנו על ראול
 

 ___________________  שם המציע   _______ ____ __ יך תאר

 ______ _____________  כתובת    

 __________________ _ גיד  מס' תא /ז ת.   

 ___________________  מס' טלפון     

 ____ _______________ קס  מס' פ   

 __ _________________ ע   ציהממת  חתי   
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 :עו"ד אישור

 
בפני    __________________________ חתמועו"ד, מאשר כי ה"ה ___ _____מ, _____הח"  אני 

לה וכי הם מורשי חתימה מטעם ______________    ים רפהמצו  סמכיםהמ ל  כ  ה דלעיל ועל על ההצע

 המציע.  אתם יבים מחידלעיל ה ההצעה חותמם עלכי ב"( והמציע " -)להלן  

 

  ____ ____________ ____ _______ _____ __ ______________ ____  

 חתימה  שם תאריך   



 

23 

 

 2ב'מסמך 

 טופס פתיחת ספק 

 
 

 ________________________ ______ ______________ ____________ שם הספק: ___

 ______ ______________  יים ניכותיק  ___________________  מספר עוסק  

 

 קשרות שלוח דואר ופרטי התלמת כתוב

 

 __  מספר דירה ________ עיר ___________ __פר בית _____ מס  __________רחוב _____

 ______________ ______עיר  ____ _____ _ _____ופין ת.ד. _ל____  או לחימיקוד ______

 ________   ______  פקס ______ ____ _________ ________________  פלאפון  טלפון 

   ____ _____________ ______ _______ _________________ _________ מייל -אי  בתתוכ

 

 אישורים 

 ()חובהישור מצורף א __________  ______________ תוקף אישור ניהול ספרים 

 אישור מצורף )חובה( ___________________  _____  י מס וכור ניתוקף איש 

 )חובה(רף מצואישור   לא  /כן ר עוסק פטו

 

 ון בנק שב ח פרטי

 ________ ___    __ מספר הבנק______ _____________ ______________  שם הבנק 

 ____ ניף _______ _____ מספר הס______________________________ שם הסניף 

 __________ מספר חשבון __________________  _____________ _____ החשבון  םש

 ק ק/אישור בנשי ום : צילרפת )חובה(מצו אסמכתא

 

 טים הנדרשים חובה למלא את כל הפר

 

 

 _______ _____ ______________ ע: _ המצימת  חתי
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 'גמסמך 

 נוסח ערבות בנקאית לקיום ההצעה 
 

 לכבוד 
 זורית תמר האהמועצה  

 המלח   םנ. י, ד. זוהר -נוה 
 

 אדונים נכבדים, 
 

 ערבות מס'__________ הנדון: 
 

(  ש"ח  מאה וחמישים אלף:  )ובמילים    ₪  150,000  שלם עד לסך  סכוכל    כלפיכם לסילוק  בזה  הננו ערבים
הצמדה תב,  "(תהערבו  סכום"להלן:  ) הפרשי  תשומה    וספת  מחירי  למגוריםלמדד  המדד  ,בבנייה    בין 

 ."(הפרשי הצמדהדוע ביום התשלום )להלן: "ד הידמין הבל 2023ינואר  חודש ן גי שפורסם ב
 

  גבולותם או סכומים בטענות, כל סכו כל  א  ללו  נה בכתבאשו הר  לכם, לפי דרישתכם   לם אנו מתחייבים לש
_______________________    להגיע לכם מאת  המגיע או עשוי  ,דההצמ  ישבתוספת הפר   ,רבותעהסכום  

על    פורסםאשר    ,מט"ש "כיכר סדום"ושדרוג  תכנון, הקמת  ל  02/23'  מכרז מסם  ע( בקשר  "החייבלן: ")לה
   ידיכם.

 
  סס לביח,  להוכ כם  בלי שיהיה עלימתכם,  בעה ימים מקבלת דרישש  וךאמור ת ם ה סכואנו נשלם לכם את ה

מור  וק הסכום האלדרוש תחילה את סיל ומבלי שיהא עליכם    ,את סכומה  ואדרישתכם  ת  עיל  תא   או לנמק
 יב. חיה מאת

 
 .ועד בכלל ,12.07.2023 שאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה ועד לתאריךית ו ת זבוער

 
 ה. ה או להעברננה ניתנת להסבתנת לביטול ואיינה  ת, אינוזרי חערבות זו היא בלת

 
 
 

 רב, בכבוד  
 

 ___ __ ___ __ בנק  
 _ _______ סניף _  
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 'דמסמך 

 ים יינענ יגודנ רצה והיעדאו עובד מועתצהיר בדבר העדר זיקה לחבר 

 לכבוד 

 מועצה אזורית תמר  

 

 אים:בהם הסעיפיות ורא הביאה לידיעתי את ה הנני מצהיר בזאת כי מועצה אזורית תמר  .1

 ע כדלקמן : ( הקובוסח חדשקודת העיריות )נא׳ )א( לפ 122סעיף  .1.1

העולה על  או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק , סוכנו או שותפו,, קרובוועצהמ רבח״

אחראי בו, לא יהיה צד מהם מנהל או עובד   יו או שאחדחו ו ברובהונו אם ישרה אחוזע

 או אחות״. בן או בת, אח  בן זוג, הורה, -  ב״, ״קרוזה ייןסקה עם המועצה, לענ עלחוזה או ל 

של  12כלל   .1.2 בד   )א(  ללליכ  ברההודעה  נים  ע מניעת  ברשויות  גוד  הציבור  נבחרי  של  ניינים 

 ובע: המקומיות הק

 הרשות המקומית: לעניין זה,   לעסקה עם וא חוזה ה צד ל יהי לאמועצה ״חבר ה

ה  לי שיטה בו )ראעב ו ו קרובא א שהואו קרובו או תאגיד   חבר מועצה  -״חבר מועצה״ 

 )ב(״. (1) 2 -( )ב( ו1) 1סעיף קרוב״ בשליטה״ ו״ הגדרות ״בעלי

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:  174 סעיף .1.3

ישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או  מעוניין, במ וא נוגע לא יהיה  השל מועצ ד או עובדקי״פ

עת  ום עבודה המבוצעם המועצה ובש השנעחוזה שום בש  או שותפו או סוכנו, זוגו -על ידי בן

 למענה״. 

 יר כי: הצהול יעודני מבקש להלכך הנבהתאם  .2

  ני לו א מי שאל  ףאחות וא  ו בת, אח או ן חברי מועצת המועצה אין לי :בן זוג, הורה, בן א יב .2.1

 ף. סוכן או שות

ע  אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד .2.2 על  וזים  אח  שרהמהם חלק העולה 

בד  עו  אול  חד מהם מנהאו שא   ת הצעתיתו הגשתי אהתאגיד באמצעו  או ברווחיו של  ונ הוב

 .אחראי בו

 רשות. אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ב .2.3

 כי:  ריולהצהודיע  ש לה קמב  ן אניכמו כ .3

מתן    או/ ז ולבין השתתפותי במכר  אין כל מצב של ניגוד עניינים ביני או בין עניין אישי שלי .1

 .  דה ואזכה במכרזתים למועצה במיורשיה

על כל עניין או נושא או  וללא דיחוי,  צה, מיד  מועח לוולד ני מתחייב  כרז, אאזכה במבמידה ו .2

אשר   לגביההתפתחות  לי  עניין  יש  עלוליאשום  ליצר  אינ  רום  חובותיי  ניגוד  עם  טרסים 

או למועצה יש  וו ם  שירותין ליפיים במישרין או בעקרווהתחייבויותיי למועצה ו/או אשר קש

 ניין בהם.  ע
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ים כאמור לעיל,  רבה או ניגוד עניינ יש לי ק  אם  עתיהצ ת  ית לפסול איה רשאועצה תה ידוע לי כי המ .4

 ה. הרה לא נכונאו אם מסרתי הצ

 .תרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמ ים שמסטר הפכי את היר בזצאני מ .5

 . כל דין ועצה על פיזכויותיה של המכל דין ו/או מ ת וראוע מהולגר די אין כאמור לעיל כ .6

 

 

 ותוכן תצהירי אמת.חתימתי  מי, זו שהו י זכ  ה/הנני מצהיר   .7

  

 ____ __________ המציע:   חתימת   ___ שם המציע: __________

 
 אימות חתימה 

 

מ  ,)_______ )מ.ר.  עו"ד   ,______________ הח"מ  __אאני  ביום  כי  בזאת  הופיע___שר  פני  ב   ה/ ___ 

את האמת וכי    ה להצהיריו/על  כיה  שהזהרתיו/  ולאחר  ______,. __________________ ת.זמר/גב' ___

רו/ה לעיל  תוכן תצהי  תאבפני  אישר/ה  ,  ןה/תעשה כק אם לא יעש בחו  הא צפוי/ה לעונשים הקבועיםיהא/ת 

 בחתמו/ה עליו בפני.  

   __________  _______ ___________ 

 "ד עו         ך תארי  
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 ה' מסמך

 ם"כר סדוט"ש "כיג מלתכנון ושדרוהסכם 

 

 _______ בשנת _________ ם ________ לחודש __ ם ביותונח ךראשר שנע

 

 

 ר מועצה אזורית תמ בין :

 869100, ד.נ. ים המלח זוהר מנווה               
   "( המזמין)להלן: "

 

 ; מצד אחד                 

 

 _ ______________________ __ ין: בל

 __ _______________________ 

  ____________ ____________ _ 

 "( בלןקה " לן:)לה

 

 

 מצד שני;               

 

ה    הואיל בביצוע  מעוניין  )להלן:  המי  םבתנאי רטות  המפו  עבודותוהמזמין  זה  להסכם  וחדים 

ם ויתר  ות, המפרטיניתוכבות העל נספחיו, לר  "(, וזאת בהתאם לתנאי הסכם זהההסכם"

 "(; העבודותלהסכם )להלן: " יםפח הנס

 

ובמחירים המפורטים   עצמו את ביצוע העבודות בתנאיםל בל עלק ןימ יע למזלן הצוהקב לוהואי

 בהסכם על נספחיו; 

 

לקבלן את ביצוע העבודות בתנאים ובמחירים המפורטים בהסכם  סורמלסכים מין הוהמז והואיל

 ל נספחיו;ע

 

 ספחיו; כן ההסכם על כל חלקיו ונותב יטהידוע לו    מצהיר כי בלןוהק  אילוהו

 

 דלקמן:כהסכם  דילי הצדדיםבאו  לפיכך
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 :נאים מיוחדים להסכם זהת

 

 לביצועהנמסרות העבודות  .1

 

  ר שפכים מכון לטיהו   וג  לתכנון ושדרהבלעדית ועל חשבונו,    ריותו, באח בזאת  מתחייבהקבלן   .1.1

  להגדלת המט"ש לקיבולת  תהנדסה אזרחי   ותנכ ביצוע ה  בותלר  ,/ יום  "קמ   360-כ  ללספיקה ש

יטפל  , דיבעתק  "מ  540  לש ה כ שפב  אשר  ועי  הכיכר  נאות  תמר  ישובים  ")להל ין  , (המט"שן: 

  ורולמס  MBR-ו  RBC,  רב שלבית  ובעתקלת, בוצה מבוצה משופע   ת כדלקמן:ושיט אחת מהב

ן  הקבל ך.  ת הכרוכות בכ, כשהוא נושא בכל העלויו םההסכבסוף תקופת  למזמין  ט"ש  את המ

פורט להלן, בהסכם  ם למתאהבופוף לכל דין  יו בכתחייבויו את כל התמלא ת וית העבודו א צעיב

ן יבצע  לב הק(.  "העבודות"  ( )להלן:ב' להסכם  נספח ב כפרטים הטכניים )המצ"נספחיו ובמ   על

רצונו   ם להוראות ההסכם ולשביעותעולה, מדויק ומקצועי, בהתאסודי, מ י  באופןאת העבודות 

 . מיןשל המז המלאה

  רויקט, בין היתר את רת הפגמסב  יבויות הקבלןו מחוליל, יכלהאמור לעיות  בכלללפגוע    ילבמ

 :  הבאות המחויבויות

 מט"שה ושדרוגתכנון  .1.2

מתחייב .1.2.1 תכנו   הקבלן  תהליש  י כללן  לבצע  המט"של  ל   ,ך  את  מימזשיוצג  ויקבל  ן 

מראש תכ  ,אישורו  הנון  וכן  של    למסמכי בהתאם  ותיו,  ומערכ  מט"שמפורט 

המפוהההסכם   פוף  ובכ ,  למכרזהקבלן    להצעת  ,(ב'  פחנס)ובפרט    יםטכני רטים 

בכל  ל ולדריאמור  הרשויותדין  שי והמזמין  המוסמכות  שות  וככל  כן,  כמו  דרש  י. 

העלשם   הקבי ת,  דובוביצוע  לבצע  ידרש  מבני  בדמדידות,  לן  תכנון  קרקע,  יקות 

ובקרה,תשתיו  תכנון  עזר, חשמל  צנרת  נופי,  ת  וכיותבטיחו  תכנון  כן   ."ב,    כמו 

ל   ריות באח בכל הקבלן  של    הנדרש  טפל  חיבור  ובכל   שט"המלפעולתו  גם  זה  ל 

מים  ,חשמל ו  חיבור  שבנספ שפירים  במפרטים  כמפורט  גם  הכל  עוד  חיםכיו"ב,   ,

יהיהל  המט"ש הינו במקבי שדרוג    יכ ובהר  מ פינויו  ואף  כיום  על    למט"ש הקיים 

 . ונו המלא של הקבלןחשב
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סכם  ה דרש בכל הנת  א  מזמיןהטעם  ים מהמקצועי  יםורמהג   שורילא  הקבלן יציג  .1.2.2

  ונציגי ו  המזמין   להסכם.  נספח ד' כ  ם פיהזמנים המצורחות  ם ללו אהתב  ובנספחיו 

להעיר  רשאים    השלמות   עדכונים,מהקבלן    שולדרוהערותיהם    המקצועיים 

ם לדרישות  מעודכן בהתאה להגיש חומר  ועל הקבלן יהי   רות לחומר שהוגש,בהוה

י "נה   די על ילעשות  ש  שיידר  או כפי  ,ההערות  קבלתועד  ממ  ימים  7-אוחר מל לא 

רשאי  .מיןזמה לדרוש מהקנציגי המזמין  עדכונים,ם  ככל    בלן  והבהרות  השלמות 

זכאי לתשלום עקב  ה  מבלי שהקבלן יהי  ,רצונם  תולשביע  גשת הנדרשידרש עד היש

 .העות בעניין ז , דרישות או תבי טענות לו   כך ומבלי שתהיינה 

יכין  לעי   אמורליות הכל מ  וע לגר  מבלי .1.2.3 את  ו,  ת יוחר על חשבונו ואבלן,  קויגיש הל, 

  ן ע"י כל רשות המקומית לתכנון ובניה תמר וכ  ם ע"י הועדה כל המסמכים הנדרשי

אחרתוסמ המ  תולרב   ,מכת  לההבריאות,  שרד  הסביבה  גנמשרד  היחידה    \ת 

נגב מ כיבוי אשהסביבתית  פקע"ר  זרחי,  איווכיו"ב    הג"א  –,  כל  שלם  ות  ר גאהת 

שתידרש חתימת רמ"י  ל  ככ  .ר בניה כדיןלת היתעד לקב  ,כים בכךהכרולים  ההיט

   המזמין.הקבלן יטפל בנושא ככל שנדרש, בסיוע  תר הבנייה, על הי 

הקב  .1.2.4 רישיון    אחראי   הייהלן  בנוסף,  הוצאת  אישור  .  למט"ש  קעסעל  קבלת  עם 

יות  הרלוונט   ותהרשוי   ל מולעולפן מיידי  ופבאעל הקבלן להתחיל  ן,  כנולת  המזמין 

התנאיםלקבל רישי .  העסק  ןלרישיו  ת  להפעלת  תק  ס ע  וןהוצאת  תנאי  הווה 

אף    "ש.המט המכרז    מוראהעל  במסמכי  אחר  מקום  כימובהרוההסכם  בכל   ,  

בגין תכנון    של הקבלן  חשבון הסופיה   הווה תנאי לתשלוםהעסק ת  ןורישי   הוצאת

ק  העס  שיוןת ריצאהול  ינה עדדי המזמ שיוחזק על י  הסכוםכאשר  המט"ש,    ושדרוג

    . הסופי של הקבלן חשבוןמה 3%ת משיעור של א יפחלהקבלן  על ידי
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יבצע .1.2.5 תכנון  התחייבויו  הקבלן  עם  בקשר  באמצעות  התיו  תכנון  ו צמט"ש  ות 

תכנן  הנדס תהליך, מתכנן שלד, מרויקט, מפ  : מנהל לכל הפחות  ,שיכלול  ,מטעמו

ב  ויועץ  ותאורה  העומד חשמל  בת טיחות,  הכשי ים  הנספכ  בהמצ"ת  רונאי    ' ח 

או,  להסכם עלואשר  בהסכםל  ינאכתהמזמין  ידי    שרו  אנשי  ")להלן:    התקשרות 

אושר  ."(הצוות אשר  הצוות  אנשי  כל  כי  מתחייב,  ההקבלן  ידי  על  הם    מזמיןו 

הת  ו ל  שיתנו  שירותי  בפועלכנ את  הקבלן,ון  מתחייב  כן  ל  .  איש  החליף  שלא  אף 

בצוות,   צ אלא  העואיש  בתוות  הכשימד  לקובכפ  ,הנ"ל ת  רונאי  ור  אישבלת  וף 

הצוות    הותו של אישהחלפה והן לעניין זעצם הל ן  ה  , מאת המזמין  תבובכ  מראש

, ויהיה  עדידעתו הבל שיקול ליף על פי המזמין יאשר את איש הצוות המחהמחליף.  

צוותשלרשאי   איש  לאשר  ו   א  במידה  גם  תנאי  מחליף  על  עונה    הכשירותהוא 

אשר  רשאי להמזמין  , יהיה  ריגיםרים חק, במ וראמעל אף ה  .כםהסל  נספח ה'שב

אנשי   א  ותצוגם  האשר  בתנאי  עומדים  הנ"לינם  לא  כשירות  צוות  איש  החלפת   .

   ת.  ודלעבו תקלה ביחס ווה עילה לכל עיכוב אוהת

את  בלהק .1.2.6 יגיש  המוע  לקבלת  ה  הבקש ן  בשם  למט"ש  הבניה  האזורית  היתר  צה 

 ות. אנשי הצובאמצעות  ,תמר

לאהקבל .1.2.7 ההרשו  אישורל  יר יעב  ן  קודם  תכנון  מסמכי    מוסמכותיות  כלשהם 

 מין. ש ובכתב על ידי המזו מרארושיאש

כן .1.2.8 עותקכמו  מסמך  ,  מכל  קשיח  עותק  וכן  דיגיטלי  ש  בקובץ  היתר    יתקבלאו 

 PDFן כקובץ  הקבלן יעביר קבצי תוכניות ה  אצלו. ה  ציג המזמין לשמיר יימסר לנ

  XREF:ם )כגוןנתוניכל ה  ת לו אכלי  האוטוקאדבצי  קטוקאד ,כאשר  והן כקובץ או

כמוכיו"ב(  פונטים, הק  כן ו  ,  להעבירעל  ש   בלן  כל  החומרים  את  המפורטים  אר 

 בנספחים ובאופן הנדרש בנספחים. 

מת הקבל .1.2.9 לן  'לעכ תספק  חייב  'לאישניות  'ויון'  המט"ש  לבור'  כלל  עבור  יצוע' 

ל ולנות  עקרו בהתאם  בב  יעותהמופ  הוראותהתכנון  בהת,  'נספח    אםולתקנן 

 ם. ניתאם ללוח הזמעשה בההערות י תיקון המין, ות המזהורא ל

של   .1.2.10 סיווג  ישנה  לא  כמאושהקבלן  המזמין  תכנית  מצד  מפורש  אישור  ללא  רת 

 המוצג.  ור התכנוןלאיש

יבלהק .1.2.11 אחרלמן  הוועדה  כ  א  הוראות  ויהיה  המל  'תמר'  ובניה  לתכנון  קומית 

החרא הוראות  כל  את  למלא  זהאי  בנושא  מילוי  לר  דין  עתי וחבות  כל  מה  ל 

 במהלך הליך הבניה.  הבניה  עלח בניה ולפיקו  היתר  ת אם להוצהנדרשיטפסים  ה
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מתחי .1.2.12 הלהקים  יב  הקבלן  ו  מט"שאת  ומערכותיו,  מתקניו  כל  מערכעל  את  ות  כן 

ם  ולמפרטי  להסכם,  המאושרים  י התכנוןמכם האתר בהתאם למסית בתחותשהת

.  יןי המזמונציג  מכותוסהמת הרשויות  ישובכל דין ולדר ם, ובכפוף לאמור  הטכניי

למב מ גרולי  לע כלל ע  האמור  מתחי ובהר  מ,  יליות  הקבלן  כי  לספק  בזאת  יב 

   .מט"שהורך הפעלת גרת המיתקן גם את כל מתקני הלוואי הדרושים לצבמס

ו הקבלן   .1.2.13 תוכנייכין  לכניסת  יבצע  תנועה  והסדרי  ויציאהתמרור  וכן    ,מט"של   ה 

תנועה   לדרהסדרי  הלהתחברות  בתוך ך  לב  מט"שה  קיימת  בתיק  מופיע  התאם 

 .'נספח במסגרת ורף בצממידע הה

כניות, וזאת בהתאם לכל  על פי התו בכללותו    "שמטן מתחייב להקים את הבלהק .1.2.14

יות המוסמכות וע"י  שולקבלן על ידי הר  יינתנו  וא נו ו/שנית  םשוריוהאיההיתרים  

  י כנט  מפרט  –  ב'  ספחובפרט נ)  ייםובמפרטים הטכנהסכם  בפורט  המזמין, הכל כמ

 . (דרוגלש

מתחיי .1.2.15 להקיםהקבלן  באב  חשבחר,  ועל  והתשתיות    ,וונ יותו  המתקנים  כל  את 

ה תחום  האתראתרבתוך  לשטח  מחוץ  חלקו  אשר  התשתיות,  חיבור  לתשתיות    . 

 זמין בלבד. המן באישור "י הקבליבוצע ע  תיימוקה

פית  תו שי  העם אגוד  אתרה ל את עבודתו ודרכי ההגע   הקבלן יהיה אחראי לתאם .1.2.16

פג   ולמנוע  ,כרכיה  נאות זור  דה. אועבה  סובב את אזוראות הלק זור החיעה באכל 

לאזורמיכבס  נמצאהעבודה   וע  ות  פעיל  בחשבון  חקלאי  זאת  לקחת  הקבלן  ל 

 בהם.נע מפגיעה ולהימ

נקודתכב .1.2.17 לת  ל  יוחיבור  וזאו  מים  ימד   וצבשתית  הצורך  לפי  לצוחשמל  רך  ת 

יום  ינהקבלן. השעו שוטפת מול    התחשבנות חשבונו  ל  ע  ,קבלןה"י  ו עתקנוהמדים 

יד והו  ,ובאחריותו יפעל  התקנת תשתיו  לצורך   מלאה.הם  ותאג לתקינא  ת הקבלן 

הרלוונט  מהגורמים  הנדסי  תיאום  אישור  מק  םיילקבל  חברת  בו  ורותבחברת 

 . שמלהח

במים ה .1.2.18 תקחשו  שימוש  כל  לאורך  לרבומל  ההתקשרות,  בתקופת  ופת    השדרוג ת 

   .הקבלןון על חשב הנוה  וההפעל
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וי ביוב  ון קוגכ   ותיות תת קרקעישתות תקיימ דה  עבובשטח ה  יזהר כין והקבל ידע   .1.2.19

קו    והשקייה תת בעצמו את אקרקעיים,  לבדוק  הקבלן  על  ועוד,  עילי  זור  חשמל 

המהרשויו  לכ מול    העבודה  ולהיז ת  מוסמכות  הקיימות.  הר  בתשתיות  פגיעה  כל 

 תר. לאל תקלהתקן את הו לבאחריות שהיא כל  בתשתיתויפגע הקבלן במידה 

ת בכל מהלך תקופת  עבודוה ע  צוף באתר על בירצוד וצמו קוח  ע פילן לבצעל הקב .1.2.20

  יהיה  הנ"ל  המפקח  וד מטעמו שיאושר ע"י המזמין.מפקח צמ  באמצעות  דרוגשה

ו  כפוף כלמזמין  לקבל  יהיה  הנעליו  נציל  מהמזמין.  שתתקבל  דרישה  או  גי  חיה 

רש יהיו  להמזמין  באים  בכלבקר  ת  עת  אתר    ולהעיר   השדרוג  קופתבמהלך 

להעהמועל  קח,  למפהם  הערותי יהיה  ולדאורישת  דר  ביפקח  לקבלן  ג  המזמין 

 ע לשביעות רצון המזמין. שהנדרש יבוצ

תחומו,  ת וביחות באתר העבודונושא הבט  ו בכל נו ואחריותהקבלן יטפל על חשבו  .1.2.21

הבטיחות   בנספח  כמפורט  ככהמצורף  הכל  הבטיחו  להסכם.  'נספח  ת  נספח 

לה עקמהווה  סכם  המצורף  יועץ  לןהקב  ריותבאחאך    רונית, הנחיה    להעסיק 

   ן.המתק שדרוגות ת מטעמו שילווה את עבודוחטיב

עבודות   .1.2.22 למזמי   השדרוגבסיום  ימסור  קבצי  הקבלן  הביצו AS MADE ן  ע  של 

עחתו)המותקן    והציוד לנדרש    מוסמך(מודד  "י   ם  בקובץ    ב'  ספחנבבהתאם 

  , תק קשיחוכן בעו   PDF  -ו  PLTות,  י ארצ  ינטותאורדקו ב  DWGבפורמט  דיגיטלי  

ה  להיו ותעל  העד  רטטותומשת  כניות  מפ"י  מפרט  הגשת ע"פ  ליום    התכניות.  כני 

  האלקטרומכני   של הציוד  חריותתעודות הא  כמו כן ימסור הקבלן למזמין את כל

ושסו לדרישופק  בהתאם  במט"ש  ידו  על  ב'ת  הותקן  האחרינספח  תעודות  ת  ו. 

ע"ש מו  יוסבו  כי    ר.תמז  א"המזמין:  מסמכמסיריודגש  אלהת  חלק  מהווה    ים 

 . השדרוגודות  על סיום עב יןהמזממ  אישורות לקבלת רישמהדד פרתי נ בל

  לפחות חודשים    3  צה בתר הפת  קו ת  השדרוג ם  בסיו  המט"ש תבוצע  משדרוג כחלק   .1.2.23

המפורט  ליבה ב'ך  על    , בנספח  הנגילה הקבלן  בה  הקולחים  לאיכויות  דרשות  ע 

י ת. ככל שפוברצימים  חות חודש יפבמשך ל ם הנדרשות  הקולחייכויות  ושגו אלא 

איכויות  השלם של  גת חודש  צה עד להש ההר  קופתדש ברציפות, תוארך תוח  שךבמ

תס.  הנדרשות עם  ההרצה  "גמר  דו תע  לתקבתיים  מהמזמיןת  :  הלן)ל   הרצה" 

הרצה" גמר  השל   ."(תעודת  לאחר  זו  רק  תקופה  לתשלומת  החשבון  יאושר  ם 

 . ה והאחזקהעלההפ קופתל תותח  וגהשדרתסתיים תקופת   ,רוגהשדבגין  יפ והס
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ולהגיש  קבלןהת  יורחאב .1.2.24 הנ כלל  את    למלא  ע"י  הטפסים  למילוי  הוועדה  דרשים 

טפס   המקומית קכגון:  לצורך  אים  לתחישיבלת  טפסיםור  עבודות,  ודיווחים    לת 

בל  ן לקלבאחריות הקב  פסים נדרשים לתעודת גמר.מהלך הבנייה וסט טל  נדרשים

למט"ש    רגמ  דתתעו ללא הצגת  י  סופ  שבוןר חאושא י. לגהשדרוום  מר בסי עודת גת

 . קבלןה ע"י 

 ת המט"ש ואחזק תהפעללתקופת "ש ומעבר המט קבלת .1.3

ת       .1.3.1 מסירת  העם  גמר  לעודת  תקבל  ,לןב קרצה  מהוו ת  גמר  לעודת  המקומית  ובניה עדה    תכנון 

רישי  עסק וקבלת  המ  ון  של  קבלה  בתתבצע  כמתואר  ההסכםוגתקן  ו ף  הפעלת  תק  תחל ,  ופת 

על  ן אחראי לתפ בלהקה  יהי  , במהלכה"(פעלהההת  ופתק)להלן: "  ןהקבל  יד ש על ית המט"אחזקו

, עד לתום תקופת  ב'  נספחכ  המצ"בט  מפרהשות  ובהתאם לדריברמה נאותה    מט"שולתחזק את ה

ו עמו  להוראות הסכם  ההתקשרות  כ  ה ואחזקהעלהפבהתאם  ה  ו'  מסמך המצורף  כרז,  מלמסמכי 

 .  פחיועל נס 

ת      .1.3.2 ייההפעל  קופתבתום  המז  ט"ש המ  מסרה  במצב  כשה,  מין לידי  וטוב,  וא  התקין  ,  פעלהבר 

   . פרט הטכניהוראות המבהתאם ל

 תקופת ביצוע העבודות .2

 ; מיום קבלת צו התחלת עבודה םימי 7ט"ש בתוך  המן  ותכנ ב ללהתחי  קבלןעל ה .2.1

להקבלעל   .2.2 את  ן  המט"ש, סיים  הוצאת  תכנון  הלי  לרבות  בניה,  ואישוהיתר  רישוי  ברכי  שויות  ר 

לא  תוהמוסמכ  צו התחלת  מיום  ים  דשחו  6-מ  יאוחר,  ולסיים את  העבודקבלת  המט"ש    שדרוג, 

 . כנוןועצה את התממועד אישור המ חודשים   12בתוך 

 

להגיע לאיכויות    קבלןהל  חודשים לפחות, בה ע  3בת  תקופת הרצה    המט"ש תבוצע  רוג דשבסיום   .2.3

  ן יורישלוהבניה    ר להית  תהבריאו משרד    ישור מפרט הטכני ובאוהמפורטות בות  שם הנדרהקולחי

ח  קעסה לפחות  ברצבמשך  ימים  אייפוודש  יושגו  שלא  ככל  הנדרשות.  הקולחים  במשך  כויות  ת 

 .  כנדרשדש שלם של איכויות ד להשגת חוך תקופת ההרצה עראו ת ות,ציפ חודש בר

 

ההרצה,   .2.4 תקופת  תקופת  בתום  כאשרשנהך  תימשאשר  ,  ההפעלהתחל    להאריכה ות  כז זמין  מל   , 

וספונו  ופותבתק לעת ת  על  מעת  בעד  יש  פי,  דעתה,  )עד  4קול  נוספות  בסך   5  שנים  הפעלה  שנות 

 כל(.  ה
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  התמורה .3

והעבוד   ביצוע  תמורת .3.1 פי  הקבלן  ת תחייבויוה  לכ  קיוםות  במועדן,    על  במלואן,  ההסכם 

המזבמקצ של  מלאה  רצון  ולשביעות  ובמועיות  וללביצוהתאם  ין,  בפועל  התשע  לומים  מנגנון 

בה מתהקבוע  ה סכם,  למזמחייב  לשלם  ________  לןקבין  של:  _____________  סכום 

___ובמילי מע"מ( בתוספת) _₪  _________ ______________________________ ם: 

מע"מ א)בתוספת  סכום  כל  או  לה(,  בהתאם  שייקבע  "חר  )להלן:  ההסכם   "(התמורהוראות 

 כרז. למסמכי המ  'ך זמסמ –מכרז ית של הקבלן לספהכעה להצאם תבה

במוהת .3.2 תכנו רה  יד  וג דרושן  גין  על  תשולם  לקבלן  המט"ש  המזמין  הדרך  י  לאבני  בהתאם 

 הבאות:  

 . 2.5% –ורט סיום תכנון מפ .1

 . 2.5%  –ה בני היתר הוצאת .2

חהשדרוגת  תקופ  במהלך .3 יוגש  ע ש,  חודשי  כתב  בון  בסיס  ובהתאם ל  הכמויות 

 .75%-צוע הבי   ות    מלהתקד

סיום  –  וגלשדר   סופי  חשבון .4 ו  תודתעקבלת    ,הרצה  סיום,  השדרוג  לאחר  קבלת גמר 

 .20%  –רישיון עסק 

 

 התייקרויות .4

 . זהן על פי הסכם השכלות ו הצמדו/א לקבלן התייקרויות ר, כי לא ישולמובהמו .4.1

  כיםפות בין מסמנספחים ועדי .5

 תי נפרד מההסכם: ים חלק בל המהוו ,"(הנספחים לן: "הנספחים הבאים )לה להסכם זה מצורפים   .5.1

   ותתוכני  .א

   מפרטים .ב

 .יהפחלן על נסהקב הצעת .ג

 . העבודותצוע  לוח זמנים ושלבי התקדמות לבי .ד

   .י הצוותרות לאנשתנאי כשי .ה

 .םוחייט ב על קיום פס אישורטו .ו

 ת עבודה. נוסח צו התחל .ז

 .  יצוערבות ב נוסח ע .ח

 . ת טיבנוסח ערבו .ט
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תוקף   .י בר  הקבלן  אישור  ורשומח  יס פנק  ניהול  לעשל  לפי חוקשבונות       עסקאות   ות 

 .  רייםציבוים גופ

 ופים ציבוריים. ג קאות סע וקתצהיר לפי ח  .יא

 ף(. "הספר הכחול" )לא מצור  –יה לעבודות בנ  כלליהמפרט ה .יב

 דות נוספות.  וב שור עקשה לאיח ב נוס .יג

 . 1ת חשבון מס' טופס נלווה להגש .יד

 לווים לחשבון הסופי.סמכים נרשימת מ .טו

 "(. פס טיולים"טו) הדעבו ירתת מס תעוד .טז

 שלמה. עודת הנוסח ת .יז

   .ת גמרתעוד  סחנו .יח

 תביעות.  יעדר ה ל ע  נוסח הצהרה .יט

 . הוראות בטיחות .כ

 .תיק מידע תכנוני .כא

 דו"ח קרקע.  .כב

     

כם  יתר מסמכי ההס  לה ובכפרטי העבוד של פרטי העבודות כפי שהם מובאים במ  וריםהתיא .5.2

יחד עהנם משלימים   עות בין  משמאו דו  אי התאמה  ל סתירה,  ם זאת, במקרה שזה את זה. 

 מסמכים:  ת בין ה העדיפון סדר ל הזה מנספחיו לאות ההסכם לבין אירוה

ם" לבין כל חלק אחר של  אים המיוחדיתירה בין האמור בפרק "התנשל סקרה  מב   .א

 ם".המיוחדי התנאים " ק בפרור ובע האמ ההסכם ונספחיו, ק 

 

  מפרט   א.  דלקמן: ים יהיה כבין מסמכ   ת, סדר העדיפות העבודו   ע לביצוע בכל הנוג    .ב

  לי של ט כלוזה ומפרכרך א' חב.  ;  ר ישנם(אשמיוחדים )כ  אופני מדידהו/או    דחומי

   ;העדכני ביותר  ול(ח)הספר הכמשרדי  הבין    הכלליהמפרט  ; ג.  (2009המים )  רשות

 תכניות הקבלן.  .ו  ם ישראלים.ינק . תה ההסכם;  נאי. תד

 

 ערבות ביצוע .6

ם ועל פי  יבויותיו על פי ההסכ יבכל התח  בלןשל הק  חת עמידתו הבנקאית להבטסכום הערבות   .6.1

ון בגין תכנ  מכרזהצעת הקבלן ל  מסכום  10%של    שיעוריהיה ב"(  צועערבות הבי"  ן:הל)ל ין  ל דכ

 . המט"ש ושדרוג

בסעיף  ם כמפורט  תה וחידושה, הנ, לרבות תקופעויצ הב  סים לערבותהתנאים המתייחיתר  כל   .6.2

 ם.  לתנאי ההסכ 11
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 פיצויים מוסכמים .7

אלפים(    )חמשת  5,000ך  ס  לעבע  נק  ום העבודותע על פיגור במועד סיבוהקוהמוסכם  הפיצוי   .7.1

המחירים לצרכן  היה צמוד למדד  פיצוי המוסכם ים של פיגור. סכום הים לכל יושקלים חדש

   עיל.ל  6.1סעיף  המפורט ב 

  תקופת הבדק .8

מר  ג על    אישור המועצהקבלת    ועדממ  חודשים  12עבודות פירושה  כלל ה   י" לגבתקופת הבדק" .8.1

במקהההרצ האמור,  אף  על  יחלי.  שבו  המזמין  רה  של    לבצעט  שונקבלה  של  חלקים  ים 

חלק כאמור של העבודות  הבדק לגבי כל    ופתניינה של תק ים, יתחיל מבודות במספר מועדהע

 המזמין.י יד על  בלתומועד קמ

לעיל,   .8.2 האמור  אף  הבדקקתעל  אלקטרומכני    ופת  ציוד  לתהי על  ממוע  24שך  מה  ד  חודשים 

   .ת ההרצהלת תקופתחי

 המילת"ב( ב )ויתשתיות בלפיתוח  לנההמהוראות  .9

זה,   .9.1 כלפי  ל  דעמוהקבלן  בכלל  המועצה  והוא  המילת"בהתחייבויות  אחמתחייב  ,  כל  למלא  ר 

 . ל ידו עות עהמבוצודות בעבת הקשורו הללו   תחייבויותהה

ל הקב על   .9.2 אהלן  נהלי  כיר  אופן  ימהת  ואת  טהגש לת"ב  והצת  נדרשי פסים  במההרות  לך  ם 

ועהפרו באחריות   ליקט,  את  כן  להגיש  הטפסיכו  הנלל  לרב ם  הפרויקות  דרשים  ט  חשבונות 

 לת"ב.ימ הישות רים בהתאם לדרערוכים ומסוד

  תת )לרבומהלך העבודו שונות ב  ותורביק   לבצעשויים  מילת"ב עידוע לו, כי ה  הקבלן מצהיר כי .9.3

   .   ל הדרושככין עני יב לשתף פעולה בתחי א מדסית און תקציבית( והובקרה הנ

 שונות

לק ממנו, וכן על כל  כל ח  המט"ש אויכבון על  ה, זכות ע מקר  תהא, בשוםלא    י לקבלןובהר, כמ .9.4

 עבודה וכיו"ב.  ר, ציוד, חלקי חומ
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 השדרוג הסכםתנאי  

 ילכל –א' ק פר

 

 א מבו .1

 

 ים. דהצדאת  בלתי נפרד מן ההסכם ומחייב הסכם הוא חלקלגוף ההמבוא  .1.1

 

  תמך עליהןלהס  חייב ואיןן להן כוח מ ת חלק מההסכם, אי הוואינן מ  ההסכםהכותרות לסעיפי   .1.2

 כם. שנות ההסלצורך פר

 

 הגדרות .2

 

 : ה בצדןות הרשומ תהיה להן המשמעהגדרות שלהלן, שבו מופיעות ה  בכל מקום בהסכם

פורט  כמ  כם,הנספחים להס  ים, גוף ההסכם וכלד התנאים המיוח  -"  זההסכם  או "  "ההסכם" .2.1

 הלן. ל

 

ה  –"  סהמהנד" .2.2 תמרמוע מהנדס  האזורית  שמונה    ו א  צה  הממי  ידי  לשמ  ןזמי על  ש  בכתב 

 הסכם זה.    " לצורךכ"מהנדס 

 

  ך רלצורויקט  צה בכתב לשמש כמנהל הפעוידי מהנדס המ   מי שימונה על  –"  מנהל הפרויקט" .2.3

סמזה.    הסכם הפרויקכל  מנהל  למהנדס,  טכויות  גם  שמורות  מ  יהיו  סתירה,    של  קרהובכל 

 הנדס.  ות המ יגברו הורא 

 

 ודות.יצוע העבלפקח על בהמהנדס,  ידי י פעם, עלמדנה בכתב, אדם שימו  –" מפקחה" .2.4

 

ה  נשן מות קבלומטעמו ולרב שפועל בשמו  הקבלן, וכל מי  של  יו ועובדיו  לרבות נציג  –"  הקבלן" .2.5

 ם.  סכהה לתנאי 22המזמין כמפורט בסעיף  יד העסקתו תותר על י , באםהקבלןשל 

 

הק  ות בוד הע  –"  העבודות" .2.6 אל  לן ב שעל  ולהוציא  בהתא  לבצע  להסכם,  הפועל  כל  לרבום  ת 

 ען. ים לביצורים הנדרש החומ

 

העבודות" .2.7 "אתר  או  א  –"  האתר"  דרכהמקרקעין  בהם,  יבוצעו מתחם,  שר  מעליהם  או    תם 

 .ע העבודותשל הקבלן לצורך ביצו ותאחרים שיעמדו לרשוקעין  ל מקרבות כ רלת,  עבודו
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זה והמה  א'  פחנספות כהמצורהתוכניות    –"  תוכניות" .2.8 נפרד להוות חלק בלת להסכם    סכם,י 

 פרויקט. תב על ידי מנהל הו שאושרה בכוכנית כזשינוי בת  לרבות כל

 

לקב  –"  עבודה   תחלתצו ה" .2.9 בכתב מהמזמין  המהוראה  להת  ורהלן,  בב לו  העבודות,    יצועחיל 

 להסכם; נספח ז'"ב כצהמ  בנוסח

 

הז" .2.10 ושלבי    –"  םמנילוחות  זמנים  במפר,  דותהעבוות  התקדמ לוח  יוגדר  יאשר  פיו  ועל  ש   גיט 

לאהקבל המזמ ן  ממ  7בתוך    יןישור  דרישה  ימים  קבלת  מהמועד  לכך  במועדבכתב  )או    זמין 

חלת  תהוה תנאי לקבלת צו ן יהוהמזמיידי    לערו  ואישו  המזמין(,ורך כך על ידי אחר שייקבע לצ

   .הם זלהסכד'  נספחוח הזמנים יצורף כ ל ת. ודועבודה מהמזמין ולביצוע העב

 

 עצההמו מטעם ויקטות מנהל הפרתפקיד והורא .3

 

ועל  השגיח על טיבן  לן או מקצתן, לות, כווק מפעם לפעם את העבודויקט רשאי לבדהפר  מנהל .3.1

ומועד ביצועןאופן  בי  הן  והן  העבודו  אתר,  אחמחוצת  מקום  ובכל  לו  מנהל    ,רה  רשאי  וכן 

וכן לוודא  ול דעתו המוחלט,  שיקן, לפי  הקבל  החומרים בהם משתמש  טיבאת  הפרויקט לבדוק  

עמידתו  א הת  והדין.ובהוראו   ייבויותיו קבלן בהתחשל  הפרויקט  ת ההסכם  רשאי    מנהל  יהא 

לע  ן לית מעת  המתלקבלן,  הוראות  או ת,  לקשורו   ייחסות  טו את  או פן,  של  למוע  יב  ביצוען  די 

ימוד העבו הקבלן  אחרת.  הוראה  כל  וכן  ה  אחר לא  ת  מנהל  ההוראות  בין  פרויקכל  ט, 

נישהה האמורות  החוראות  בטרם  בתנו  הקבלן  העבודותביצו ל  שהן  ע  ת   ובין  מהלך  ניתנו  וך 

  זה.הסכם   ה להוראותשאין בהן סתירעבודות, בתנאי ה אחר סיומן של , בסיומן או לביצוען

 

ו/או  מ -בדרויקט כאמור כדי ליצור יחסי עופהל האין בהוראות מנספק,    הסר  למען .3.2 עביד בינו 

ה מי    מזמין בין  עמטע או  הקבלן,  לבין  והפומו  בשמוובדיו,  כמו  ומט  עלים  יהעמו.  לא  א  כן, 

בות  ן מאיזו התחיישחרור של הקבל  םבנתינתן, משו   ל הפרויקט, אוהוראות מצד מנהבהעדר  

פ   הקבלןם על  יל מוטחיוב ה ו/או   ל  או על פי כל דין,  או כדי להטי  הי הוראות ההסכם הזעל 

 . ת כלשהי על המזמיןוחריא
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 ת הקבלן   והרהצ .4

  

 ן:יר, כדלקמשר ומצה ן מאהקבל

 

בד .4.1 הוא  הכי  כל  את  בדיק  וביטעון  לעבודות  ביחס  מוקדמת  מכ צ קה  הוא  וכי  טיב  וען  את  יר 

וב, החשמל,  יקווי המים, הב   כל  תאוכן  יהן,  כונות תוגן  ות, סונה העבודעות שבהן תבוצעהקרק

הן  הטל ואחרים,  ופנ  מעלפון  הקרקע  מתחתיהי  את  הן  והאקולוגיהאק התנאים  ,  ים  לימיים 

בודות  בל הנוגעות לעדיעות שביקש לקאת כל הי וכי קיבל  העבודות,  אתר  באזור של  השוררים  

בז  וביצוען מתחייב  כלוהוא  לטעון  לא  שהי  ה  ביחסטענה  ו/א וע לט  א  אי  ת  אי    ידיעהו  ו/או 

 לאמור לעיל.  סחהתאמה בי

 

לו שהעב .4.2 ידוע  או מת,  ודו כי  לקצתן, עשו כולן  ליות  וכי הואורהתבצע  כל השנה  בזה  ך  נוטל  א 

  ר, לרבות חום,י האקלים באזוו הקשורים בתנאא\בעים וכונים הנואת כל הסיצמו  מראש על ע

 באלה.  וכיוצא תשיטפונו, גשם, קור, יובש, אור

 

משנו  א   הוא  יכ .4.3 מטעמוקבלן  רשום    ה  הקבלניםבקבלן  מתאים מרשם  סיווג  בעל  ונות  ישי ור  , 

ות  קף וברציפבתו  יב להחזיקכי הוא מתחי ביצוע העבודות, ון לת כל דיהוראובהתאם לתקפים  

 השלמתן הסופית. להעבודות ועד  ל תקופת ביצועאמורים, למשך כשיונות האת הרי

 

 . 1975  –של"ו וסף תערך מ סק מפי חו כי הוא עוסק מורשה על .4.4

 

מס  ה וחוק  הכנס   דת מס הלם על פי פקולנ   ליו שבונות והרישומים שעל פנקסי החהכי הוא מנ .4.5

דרישת המזמין    ת ועל פיין מעת לעלידי המזמציא  תחייב להמוהוא מ  1975  -ערך מוסף תשל"ו

מ מפקיד  כהגדרתואישור  גו  ורשה,  עסקאות  ציבוריים  בחוק  ניפים  חש)אכיפת  (,  תובונהול 

ב  ,1976  -ל"ותש הלם. קיומם  נמל   טורר לאמור לעיל, או אישור שהוא פשקאו מרואה חשבון 

האי ל האמורי  שוריםשל  למזם  והמצאתם  בקבלן  כאמור  קטן  מין  תנאי  זה,  סעיף  יסודי  הוא 

של  לתק ולביצוע  פותו  כלשהו מההסכם  ותשלום  לקבלן,  למזמיא כוחו  לו  י המצאתם  יעניק  ן 

 ע.    למפר ם כההסטל את הזכות לב את

 

שלא  עלים באתר על מנת  והפ  ריםלנים אחו לתאם את עבודתו עם קביע לו כי יהיה על ידוכי   .4.6

תמורה  ה זכאי לכל לא יהיהקבלן  כי , ותדות האחרודותיו ובעבובים והפרעות בעבוויכלעגרום ל

   ם.קבלנים אחרינגרמים עקב ר תאום וכו', ה חוס, עיכובים, בגין נזקים ו/או פיצוי

 



 

40 

 

 יםוצרי תוויכז .5

 

ז .5.1 על נהסכם  כל   רית  וכל  התוכניות, המפרטים הטכניים  ספחיו, לרבותה  וכן    נספחי ההסכם, 

ביצוע    ו בקשר עםכם זה ו/א ם הסיו בקשר עאו יגיע לידיווצר אצל הקבלן  ר יאחר אש  מסמך

ן,  מקבלם לידיו כנאמ   הקבלןי של המזמין, וושו הבלעדנם רכ"(, ההמסמכים "עבודות )להלן:  ה

ור  מסל  ואו להשתמש בהם לכל מטרה אחרת,  ל  יצוען בלבד, ואסוררך בת ולצוהעבודו   ופתלתק

אלא לאחרים  דככל    תוכנם  התחי  רוששהדבר  קיום  הקבלן  זה.  הסכם    פי  על  ויבויותי לצורך 

או    מנהל הפרויקט,  שת המהנדס ו/אומכים מייד לפי דרי את כל המס  זיר למזמיןייב להחמתח

העבוד  ל בגמר  הכל  המוות  מיותר,    קדםפי  זכות    וותרוהוא  על  בקשר  יעמפורשות  כבון 

  למסמכים. 

 

שה  כל אדם שיורהפרויקט, המפקח והל  תר, ומנקו באמן המסמכים, יוחזך  מסמכל  העתקים מ .5.2

ידי  בעל  לתכלי הם  יהי כתב  זו,  רשאים  ת  בו  ולעיין  מש לבדוק  שעה  בכל  העבודה  הם  עות 

 ילות. גהר

 

 ין נהוגים אצל המזמוטפסים נוסחים  .6

 

שינויים    עלח בקשר לעבודות, לרבות הודעות  ק או המפל הפרויקט ו/הוראות מנה,  ודהב ע  מןיו .6.1

הודע  עלבעבודות,  קתיקביצוע    ות  פרוטוקול  עבודות  ונים,  ביצוע  בלת  חשבותיקואו  נות  נים, 

ס חלקיי ו/או  הורם  וכל  א ופיים,  והודעות  מנהל  אות  של  המה חרות  ו/או  בקשר פרויקט  פקח 

העבודולביצ וסיו וע  לנובמיד אם    -שינה  עת מן  ת  ימצא  שהמזמין  לעשותן  וכ ה  בטפסים    -ן 

 המזמין.  טרות מדי פעם אצלהמ  ם לאותןנהוגיהסכם זה או שיהיו ל ים ספחהמצורפים כנ

 

 חיובים ות וחאת זכוימה .7

 

או כל  /ולו או מקצתו ובד את ההסכם, כו/או לשע  ב ו/או להעביר לאחרן הקבלן רשאי להסיא .7.1

או הנ  זכות  או  טובת  פי  החובאה  מבעל  לקו,  המפורשתלי  הסכמתו  מראש  ש  בל  המזמין  ל 

בי חתומה  המזמישמורדי  ובכתב,  של  החתימה  והי  ין,  שלא  היהמזמין  או  לתת  לתת    רשאי 

לפ הסכמה   שי כאמור,  דעתו  י  וקול  להתנו הבלעדי,  לבכן  הסכמתו  את  נת  בתנאים.  תן  קשה 

את   לההמזמין  לקבלן,  כדסכמתו  בכך  יהיה  מא  לגרוע  מי  כלפהקבל  בויותייהתחאיזו  יו,  ן 

 הנמחה. ד עם שלישי, ביחד ולחו דל צי כראי ללא סייג כלפי המזמין וכלפחאוהקבלן יישאר 

 

זכות מחות לאח יב שלא להקבלן מתחיל, הלעי  7.1ף  האמור בסעי  לי לגרוע מכלליותמב .7.2 כל  ר 

  י למב  ההסכם,ין על פי  הגיע לו מהמזמ , או שעשויים לןם שיגיעו לקבל ת סכומים כלשהלקבל



 

41 

 

לכך הסכמ  לקבל מראש  ה  המזמין,  החתימה ו  מאת  מורשי  בידי  חתומה  מין.  זהמ  של  בכתב, 

 ן. לפי המזמיתהיה תקפה כוראות דלעיל, לא לה בניגוד הקבלן המחאה שיעשה  

 

חובותיו כלפי    מזכויותיו ו/או  ו להעביר ו/או לשעבד כל אחתמחות ו/אא רשאי לההמזמין יה .7.3

ש פי  על  דעתהקבלן,  הבלעיקול  יהובלבד    די,ו  בהשלא  כאמ א  המחאה  או  לפגוע    רועברה 

  זה.כם  בזכויות הקבלן על פי הס

 

 קיזוז .8

 

לפג  .8.1 בימבלי  הוראוע  לות  תר  ובנוסף  זה  התחייבוי הסכם  ה  וותי כל  הורא  קבלןשל  ות  לפי 

בכל  הרי  הקב   ההסכם,  יהא  שבו  לממקרה  חייב  כללן  סכומים  קצוביזמין  בין  ובין  שהם,  ם 

על פי הוראות הסכם    א לראות ההסכם ובין שפי הון על  א, בי יהה שכל סיבצובים, משאינם ק

של ובין  רשדכל  פי  זה  המזמין  יהא  לקין,  האי  את  חייב  סכוזז  שהקבלן  תשלומים  מכל  ם  לו 

או  /אצל המזמין ו  ד לזכות הקבלןמכל סכום שיעמוין ו/או  מאת המזמ  גיע לקבלןו שיהמגיע א 

ו  ל  ערבות הביצוע שמסרך את  ורך כלט לצח לכן  זמין ולן אצל המופקד עבור הקבמכל סכום המ

 .  הקבלן )בשלמותה או לשיעורין(

  

 תשלומי מיסים   .9

 

מתהקבל .9.1 לשלח ן  ארנונוכם  ייב  המיסים,  היטלים,  ל  ותת,  אחשלומאגרות   חובה  רים  י 

  , ויהיה אחראי הסכם ו/או נוהג  ת כל דין ו/או בהתאם להוראו  לנים ומעבידים,ים על קבהמוטל 

 לרשויות ולמוסדות המוסמכים. תוין, ולהעברתם ישירכל ד על פי שותם  עליש ויים ש לכל הניכ

 

 ורישיונות  ריםהית .10

 

הסכם    רות על פיהתקשל עת של היק בתוקף בכעדי להוציא ולהחז הבל האחראי  יהיה  הקבלן   .10.1

לוי  ע העבודות ומי שים לצורך ביצורוההיתרים הנד  נות, האישוריםנו, בכל הרישיועל חשבו  זה,

  וגעבנ  לבטיחות בעבודה על פי כל דין.  ר שכל דין, לרבות בק  על פי סכם ופי הה  לו עבויותי התחיי

 קבלן ראשי.  ש להיות האחראי כפורקבלן במכים ה לבטיחות בעבודה מס

 

יהיו בההקבל עבודות   .10.2 בניה שתאן  ביחס לעבם להיתרי  על היתר  ודות. הקבלן  יתקבלו  יחתום 

  חריות המזמין, אלאובא  על ידיתיעשה    ניהיתרי בהוצאת ה  ביצוע העבודות.הבניה כאחראי ל

 ם חתימת הסכם זה.רן טקבל ם כן הודיע המזמין בכתב אחרת לא
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 צועת ביערבו .11

 

התחיל .11.1 ביצוע  שלהבטחת  לפ   יבויותיו  הוהקבלן  הסכםי  במלו  ראות  ובמועזה,  ימציא  אן  דן, 

בתוהקבל למזמין,  מהמו  7ך  ן  לעשעימים  נדרש  שבו  ידי  ד  על  כן  עות  בהמזמין,    ת ינקארבות 

כבנוס  נומיתאוטו המצ"ב  ח'ח  "  סכםהל  נספח  )להלן:  הביצועזה  ה"(ערבות  יהיה  מזמ.  ין 

ין, מבלי  או לשיעורמות ל עת, בשלת הביצוע בכדי, לחלט את ערבובלעדעתו ה  שיקולרשאי, לפי 

חי  דשיהיה  את  להוכיח  לפיב  ו/או  לקבלרישתו  קודם  אופן  ןנות  בכל  ממ  ו/או  לדרוש  נו  אחר 

 ום. ת התשלקודם א

 

ימים לאחר    60ד  ועו  השדרוג למשך כל תקופת עבודות    , חותוע יהיה, לכל הפ הביצ   ערבות תוקף   .11.2

יפחת מל  בות  הער   ך קרה משבכל ממכן, ו )  90  -א  ערבות    קףתו"(.  הערבות  קףתולהלן: "יום 

התקופה  בכל עת במהלך    בות תהיה בתוקףעת לעת, כך שהערוארך על ידי הקבלן מהביצוע י

 האמורה. 

 

יה .11.3 רהמזמין  א  שאיא  מהקבלן  הערבות  האת  לדרוש  תוקף  אשרל רכת  נוספת/ות    תקופה/ות 

כי הן  ך  ריהמזמין יעמועד או שיסתיימו בלא  עבודות  מידה וה זאת בהמזמין, וי  יד   על  תיקבענה

בהצפ ן  אינ להסתיים  וויות  הזמנים  ללוחות  שבא /תאם  מקרה  בכל  מיו  לא  הקבלן  איזו  לו  א 

המזמין    דג פטי תלוי ועומד כנשבו קיים הליך מש  קרהבמ  זה ו/או  כם הסויותיו על פי  מהתחייב

הע  עם  בקשר  הקבלן  הקבלן  ות.בודו/או  כאמורדריש  קיבל  את  ,  ןמהמזמי  ה  תוקף  יאריך 

ועוד    40כהגדרתו בסעיף    ת,דוקבלת העבוך  ריות עד לתאהערב   או עד לתאריך   ם,יו  30להלן, 

אמור לא  הארכה של ערבות כ   כל  תר.מאוחר יו ה  פייום, ל  30עוד  ן חשבון סופי ולשבו יגיש הקב 

   להסכם זה. נספח ח'צ"ב כהביצוע המ  תרבוח עיום והיא תומצא בנוסח זהה לנוס  09  -תפחת מ

 

קיב .11.4 המזמלא  העבודול  את  י חמת  ין  עשר  תל  וםישה  תום  לפני  ולאפחות  הערבות  של    קופה 

את   הקבלן  לתקופה  האריך  ל הערבות  כאמור  המזמנוספת,  יהיה  לחל  ןיעיל,  אזכאי  ת  ט 

ההסכם    תראו הו  בכל תרופה אחרת העומדת לו לפי  עוקה, וזאת מבלי לפג ערבות, כולה או חלה

 דין. אות כל ו הורו/א

 

ים ממועד היוודע לו  ימ   7קבלן, בתוך  ה   לוה, ימציא  צתמקכולה או    ת הערבות,המזמין א  חילט .11.5

לט על  שחוות  כום הערבס  בהבות ביצוע בגואו מקצתה(, ער  ההבנקאית )כול  חילוט הערבות  על

    טה.יהיו זהים לאלו של הערבות שחול  האשר נוסחה ותקופת  ידי המזמין,

 

לא   וא  ציא הקבלןהמא  , אם מסיבה כלשהי לזמיןות המרש להעומד  סעד אחרמכל   מבלי לגרוע  .11.6

ויצוע כאערבות ב חידש   ן עד  ולם לו כל חשבויש   העבודות, לא החל בביצוע  זאת לאחר שמור, 

 י הצמדה וריבית.  שרוכב לא יישא כל הפותשלום החשבון המע ר, אמו יצוע כות בערב  להמצאת
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ההוצאות   .11.7 במתורוהקשכל  הערבת  בן  בהאבתוקשמירתה  ות,  בחיף,  וכיורכתה,  לפי  דושה  "ב 

 ולמנה על ידו. נה על הקבלן ותש ולתחהסכם זה   ות ראהו

על  יב  בות הטת ערהמצאבכפוף ל, וגהשדרות עבודות  קבלן לאחר מסירערבות הביצוע תוחזר ל  .11.8

 ידו. 

 
 כלליות  תבויוחייהת –פרק ב' 

 

 בותיו של הקבלן וח .12

 

  הנחת דעתו נספחיו וללהסכם על  ל דין,  ת כלהוראו  בהתאםודות  את העבצע  לב  הקבלן מתחייב .12.1

המוה של  ימלמימזחלטת  כך  לצורך  הורא ן.  כל  אחר  הקבלן  המהנדס  ותא  של  מנהל  יו  ושל 

 . קט מטעם המזמיןי הפרו

 

ם או על פי  פי ההסכ  ל הקבלן עהתחיבויות    ל, ובנוסף לכל יתר לעי  ור כלליות האממבלי לגרוע מ .12.2

ת  לטוחרצונו המ  ולשביעות  ל אחריותו ו, ע חשבונ   תר, עליה בין  קבלן לבצע,  ב החייכל דין, מת 

 ות שלהלן: ת המעשים והפעולא יןשל המזמ

 

ההכנה .א עבודות  כל  את  לביצו  לבצע  וכן  הדרושות  העבודות  הסי ע  כל  את  רים  ודלבצע 

ולבי  יםרשהנד מעולה  יעיל,  העבודות,  צוע  של  האמצעים  וכבטוח  כל  של  אספקה  לל 

 .  ות בעבודהיני הבטיח פדה על ד הקך  ם, תועובדיהציבור וה ת הגנם ל הדרושי

 

לביצוע    חומרים, מוצרים וכל דבר אחר הדרוש  ,הציוד, כלי עבוד,  יםת, מכשיר וונמכלספק   .ב

 כדין חומרים. ם לביצוע העבודות,וצי הנח ואנרגיה  םיזו, דין דלק, מת. לצורך פסקה העבודו

 

העיק בסלהע .ג הן באתר  ל  ישות כלדר  התאם , בם אחרוהן בכל מקוות  בוד ביצוע העבודות, 

שה  עובדיםדין,  ומקצו ראאחמנוסים,    נם  ליםעי יים  הדרוש  במספר  העבודות  ,  התקדמות 

 ם. להוראות ההסכ אםבהת

 

כללא  עליו במפורש או מ   טלתמוהוכל חובה    ודות ההכנה(ת עבלרבו העבודות )  לבצע את כל .ד

הוראות פי  ההסכםכ  על  והוראות  דין  יסל  באופן  מודי,  מדויקעולה,  בזומקצ   ,  מן ועי, 

ל  וסכם,המ מאובהתאם  לה תכניות  ול  רייתושרות,  בעלניתקהבניה  הישראליים  תוקף  ם  י 

לפי התקן  ,  דר תקן ישראליתן בפועל, ובהערצוען ועד למסידות בתקופת ביבושיחולו על הע

 ורה המזמין. ו יעליש

בלהחז .ה יתדו יק  כל  טוב  פרצלצימצב  סימוני  הסימון,  ו/אות  אותות  מונסי  ה  או    דומים ים 

ה.  הטייה או פגיע   רה,הס  סילוק,  פנים מ( ולשמר"הסימונים"לן )להלן:  קב סירתם למיום מ
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בא סימונים  נפגעו  או  שונו  יחסולקו,  כלשהו,  במקוופן  הקבלן  ודשם  חשבונו  על    על מם 

 חריותו. א

 

לשגי   בכל  אתשל .ו כהאחריות  בעבודות  בשינויתוצאה  אות  וגם/או  בסימונים  ים  מפגיעה 

  לשגיאה  ראיאח  תר, יהא סימונים באקבלן לסמן  ה  הוטל עלדהוא.    י מאןשיעשו בהם על יד 

ת שבוצעו מתוך  ת חלקי העבודונם ו/או לתקן אסימון, ויהא חייב לתקדיוק שיחולו ב  אי  או

 ן. נחת דעתו של המזמי ובאחריותו, ולה  ונשבו ח מור, עלכא  יאהאי דיוק או שג

 

הסידור .ז כל  את  חשבונו  על  עללשמים  לבצע  נאותה  ח  ירה  שהוח ודו העבלקי  כל  כבר  ת  ל 

רבות פגיעה  פגיעה כלשהי, ל, השחתה, נזק ו לקו קל  על מפני לפובר  הוצאו כוען ו/או שבביצ

של העבודות    תיסופה  עד לקבלהת  זא טבע מכל סוג, וגעי מזג אויר ו, מים ו/או מפעל ידי אש

 ידי המזמין. על 

 

א  .ח החומלספק  התחייבת  אשר  והמוצרים  העבו  פקם לס  רים  באדות,  לביצוע  יכות  כשהם 

ובובהט ביותר  מכון התקנול  סכםפרטי הה למ  תאםיקות בהכמויות מספה  וזאת תקני  ים, 

 צוע העבודות. ה או פיגור בביא לגרום לדחייונים על מנת שלבמועדים הנכ 

 

כל  עשל  .ט פעשמעות  אה,  שולה  דבר  הו  ומנוסה  מיומן  ה קבלן  ביצוע  לשם  עושה  הסכם יה 

 במועדן ובמלואו. , קבמדוי

 

מנ  קוחיהפ .12.3 הפבידי  והל  המועצהטעמ  המפקח רויקט  החרר  יש  לא  ם  מאיז קב את  ו  לן 

כויות יבמהתחי  ההסכם,  יו  תנאי  למילוי  המזמין  אלפי  יהיה  הפעולוהקבלן  לכל  ות,  חראי 

מטעמו כלפי המזמין    מי ידיו ו/או על ידי  רמו על  או נגנעשו  שת  עווהמגר   השמטותהשגיאות, ה

 .סי עובד מעבידו/או עובדיו יחקבלן  זמין לבין המולא יצור בין ה  ,אחרדם וכלפי כל א

 

חנתגל .12.4 דעוילעו  בוקי  הצת  העבודות    בקשרדים  דין  ביצוע  ב  –לאופן  שינו לרבות  יים,  דבר 

תיקוני וביטותוספות,  בעבודות  ם  חילו  –לים  כספי יבנושאדעות    קי או  זכות    –ים  ם  תהא  לא 

ען, אלא  יצוב  צבלהאט את ק  בודות אוביצוע הע את  יק  בשום תנאי להפס בלן בשום מקרה ולק

 תב. ראש ובכהמזמין לכך מ בהסכמת

 

ידיו כחלקו    זה תקוימנה עלות הקבלן בסעיף  וסכם כי כל התחייבוי וצהר ומ ספק מ   ען הסרמל .12.5

ותעבב ההסכם  ע יצוע  ידיושינה  וכי  נוספ  תמורה  לאל  ל  עיקת,  התחייבויות  היורדות  ריהן  ות 

 לשורשו של ההסכם.  

 

 הקבלן  יגנצ .13
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אותים  ים נישורל כבע   יה הי ו  זמין ידי המושר על  אשר יא  בפרויקט ודה  ב עאת מנהל ה  ההקבלן ימנ .13.1

את  הקבלן ולחייב    קבל החלטות בשםזה, המוסמך ל  מטעמו לצורך הסכם  לוי תפקידו, כנציגלמי

 צו התחלת עבודה.  תןהפרויקט כתנאי למ  ב למנהלו בכת את שמ יעוד לן, ויהקב

  

צעות  כל עת שבה מתבבאתר העבודות בות  יפקביעות וברצביהיה מצויים  סמך  המוגו  הקבלן ונצי .13.2

 . להוראות המזמיןבהתאם לתנאי ההסכם ו ביצועןיחו על ת, וישגעבודו בו

 

 . עצמו  ןבלניתנה לקרואים אותה כאילו  – קבלן נה לנציג ההוראה שנית  .13.3

 

 היומן עבוד .14

 

ינהל יומן   .14.1 ו  ת עהמשקפים לד  עם, פרטים, מדי פ פקחהמ   ומו שבו ירשוםעבודה מדי יום ביהקבלן 

לביצוע העבודות. כל    ן בקשרות לקבל ת ההוראוכן א  עבודות,במהלך ביצוע ההמצב העובדתי    את

 ן. ידי המזמשר על יולת היומן תאופקח והקבלן ותכחתם על ידי המרישום ביומן יי

 

בתנאי שיערער  , וומןפקח, בתנאי שינמק הסתייגותו בי המ  הסתייג מרישום שלא רשאי ל ן יההקבל .14.2

ש לכך  חר שנדרשעות לא  48ור  שום כאמם הקבלן על רי רט להלן. לא חתכמפו  ישום כאמור, רעל  

יחתום   המפקח,  ידי  שעל  במקומו  ויצייהמפקח  הקבלן  ול  ביומן,  זאת  תחין  כזו  את  חתימה  יב 

 ותם.וא החהיה ה  לויקבלן כא ה

 

לערערקה .14.3 רשאי  יהא  ו  בלן  המהנדס,  בפני  בלבבכתב  שממנרישעל  ד,  בפניו  כלשהו  הסתייג,    וום 

בערעור הקבלן,  מהנדס  החלטת הביומן.  בוצע    ם כאמורות מיום שרישושע   48עיל, תוך  ל  מורכא

 הקבלן.   חייב אתתהא סופית ות  תן לקבלן בכתב,ביומן או שתינעל ידי המהנדס שתרשם 

 

ב בי  מיםשויר .14.4 אשר  עומן  נחתמו  או  ידוצעו  בי ל  מכרעת  כראייה  ישמשו  המפקח  ובדות  לע חס  י 

ר  ,הכלולות בהם ייחשב כרא   של הוראה כלשהיישום  ואולם אי  לכךלא  נ   ייה  ראה.  יתנה הושלא 

מכרעת החלטות  ישמשו כראייה    ן כאמור לעיל,ייג וערער הקבל שומים אשר לגביהם הסתבי הרילג

 . םבערעוריהמהנדס 

 

 

 ים פסנוטה באמצעי זהירות ידור ונקיה, גשמיר .15

 

, לרבות  תמרורי אזהרה  שמירה,, גידור  או ה  חזיק, על חשבונוולהפק  הקבלן מתחייב להתקין, לס  .15.1

ושארמהבהבי  פנסים ונ לביטחון    זהירותאמצעי    ם  ולביטחונו  הציבועבודות  של  בכל  וחיותו  ר, 
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ן, או שיהיה דרוש  ח לעשות כ המפק או    טקי פרומנהל הל ידי  , או שיידרש ע שיהיה צורך בכךמקום  

ל העבודות על  ופית שלקבלה הס   עד  כת כלשהי, וזאתממוסות  פי דין או על פי הוראה מצד רש  על

 ידי המזמין. 

להוראת    ודה לרבות תמרור ושילוט בהתאםתר העב ישה לאי גמת דרכי לחסיחראיה אן יהבלהק .15.2

 . החוק

הק .15.3 על  להתקין,  בנוסף,  חשבו בלן  שיל על  ההמפרתר,  בא  וטנו,  שם  את  הקבלן  ט  שם  פרויקט, 

  כל שיידרשו על פים, כטים נוספר ן  כ בודות המתוכנן והע  יוםמזמין העבודות, מועד ס   ע, שםצבהמ

וד  ו יאשר אותם מבעיורה עליהם לקבלן א  ה שהמזמיןבגרפיק ורמט ופיהיה ב שילוט  הידי המזמין.  

, עד לא יאוחר  רה המזמיןו יושעלי  ,רבאתלעין    ם נראהי הקבלן במיקולוט יוצב על ידמועד. השי 

 ביצוע העבודות באתר.   תילמתח

 

 למזמיןה גישזכות  .16

 

הפרויקלמנלמהנדס,   .16.1 אלמפ  ט,הל  אדם  ולכל  המזמיקח  מטעם  תהא  ןחר  עת,  כ  בכל  ניסה  זכות 

ים ממנו או  הסכם, או שמובאבודות ו/או במלאכה הקשורה בעמקום אחר שבו נעשית  אתר ולכל  ל

ם, והקבלן חייב להבטיח להם  כסההצים כלשהם לביצוע  וצרים וחפד, מציו  ,תוכונרים, מיו חומאל

 .ל תמורה נוספתללא כ ורם, וזאתביק סה זו ולסייע ביכנ  כותז

 

 עתיקות .17

 

 . רשושייד , ככלנחיות נציגי רשות העתיקותרי והאישו תחת לעבוד  אחריותלת ה מוטלן הקבעל  .17.1

 

ויידרמב .17.2 ביצו  קוחפי  שידה  לצורך  אוצמוד  מטלה  בעלויות    איישן  הקבל   ההסכםמן  לות  מט  ע 

  אשל הקבלן ולת  לעדי חריותו הב בא  אומים יהיויכל הת  ן כו  כמ   ,ויגיש זאת כחריג למזמין  חוהפיק 

   ו כל טענה אחרת .עבודה א עיקובים בות או ן הפסקי בלן בגמצד הקתתקבל כל טענה  

ינק .17.3 באמצעי הקבלן  לזה   וט  מתאימים  כל  אחרים  צ פח  ו/ואו קות  בעתיפגיעה  כל  מניעת  ירות  ים 

 ח. ויים למפקגילמיידי את דבר  ןאופ ע ב, ויודי ולא יזיזם ארכיאולוגי   וי אבעלי ערך גיאולוגשהם 

על  ילוי העתיקות יחולו  או עקב ג  עיף זהלפי ס   ובויותי התחיי  י קבלן עקב מילוצאות שיגרמו לההו .17.4

 ן.  על ידי המזמי  ור יוערך ויקבעההוצאות כאמ המזמין. גובה 

הפסקת רמנג .17.5 ע ודה  עב   ו  הימוחובל   יכוביםאו  עקב  הזמנים  שא צת  מבלי  עתיקות,  של  לקבלן  ות 

כיית ה השפע   לה  או  עשליטה  יידה  כך,  לוחל  בהתחו  הזמנים  אחדות  ולאף  לא  מהצדדי  אמה,  ם 

 ר.  הו כתוצאה מהאמואו תביעות כלפי משנ ות, טענותל דרישיינה כהת

  

 עברזכות מ .18
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הקבל .18.1 בנזקק  לצורך  העבוד ן  לקבלת  יצוע  מעוכ זות  את  אבר  שימוש  בקו  אחרת  זכות  כל    ערק ו 

שלשא בשליטתו  או  בבעלותו  חיזמי המ  ינה  הקבלן  יהא  הזכביב  ן,  האמ קבלת  מבעליה  ות  ורה 

 האמורה לבין הקבלן.  עלי הזכותבין ב  שיוסכם נו כפיל חשבועתשלום תמורתה  וב

 

               שיםתשתיות ולכביתיקון נזקים ל .19

 

טרם   .19.1 יבצע  ההקבלן  עם  ותיא  הדועבתחילת  תשתיות  בם  הגורמים  עניכל  לרבות    ןי עלי  במקום 

תשתית  לרדרשהנ  גורמי  ובתקנות  בחוק  מק  בות ים  מ.אHOTבזק,  ורות,  חח"י,  תמר,  אגודת  .   ,

הכנ אאות  עי ג יכר,  תמר,ודת  רש  ן  העתיקות,קק"ל,  משר  ות  רט"ג,  היערות,  החקלאות,  פקיד  ד 

 ל וכיו"ב. "הצ

 

קון,  של כל  התי   סיוםפי או זמני עד לפתרון חלודרת  ת הסובר המיידי, לבלן אחראי לתיקונו  קה .19.2

ן  פון וכ ליעול, חשמל, טמים, ביוב, ת  שתיות  שביל, ת  ,רכהלכביש, דרך, מד  רמושיגנזק או קלקול  

ו/אילתשת מובי ות  אחריםו  העבו  לים  ביצוע  כדי  שתוך  בין  וזאת  הקלקדות,  או  תוכננו  הנזק  ול 

יתקן את    ןלקב ריותו של הקבלן. השבונו ואחעל חהכל        אש,נון מרבלא תכ ובין שנגרמו    מראש

בי יעיל  באופן  רצונו שלש ול  ותר הנזק  ושל  הל הפרויקמנ  ביעות  רשוט  או  ת המוסמכים  כל אדם 

ו  החלופי א   רוןהפתרבות עלויות  צאות הכרוכות בכך )לא בכל ההווא יישזק, וה ניקון הח על תקלפ

 (. לעיל כאמורהזמני, 

 

או המוביל  או התשתית ו//ו נמצאים הכביש    ריותםו/או באח  לותם בבע  רשאאו הגוף    קבעו הרשות  .19.3

)שנפגע  "להל ו  כיהניזוקן:  שנגרםהנ  "(  ידי  זק  יתוקן    על  הניזוקהקבלן  ידי  הקבל מתחיי  ,על    ןב 

י  בלן כאמור, רשא. לא שילם הקת הוצאות התיקוןרישתו הראשונה לכך אמיד עם ד  לניזוקלשלם  

 יו. ת וצאבונו של הקבלן בהוייב את חשולח רישה הד כוםק את סלניזו המזמין לשלם

 

ב  .19.4 לפגוע  לא  יקפיד  העבודה  ביצעת  הקבלן  שהתקינ  לתו פעוב  וע  להמט"  ל ה  וכן  הקיים  דאוג  ש 

ו המנ שבמידה  כדי  ניו  מתקמ   אחדאו  ט"ש  פגע  לתוך  מיידי  עבודתו  באופן  ל  וע  ומיטביתקנו 

 . מעין אלה קלותון תקיתים לצורך  ק בחלקי חילוף זמיניו כן עליו להחז שבונו, כמח

 

 

 מיןתיקון על ידי המז .20

 

כם על  להם לפי ההס  ן אחראי ול שהקבל ק קל  לתקן כל נזק או ב,  חייהמזמין יהיה רשאי, אך לא   .20.1

והקב חשבון   ה  את  לנכותלן,  הכרוכות  הוצאו כל  הקלקות  או  הנזק  סכבתיקון  מכל  כאמור  ום ל 

ש או  מאתהמגיע  לקבלן  ז  יגיע  בכל  שההמזמין  עמן  פי  וא,  אחאו  כם  ההסל  סיבה  וכן  מכל  רת, 
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ן  את הקבלנו משחרר  אי   אמור בסעיף זהה כי  הר  לן בכל דרך. למען הסר ספק, מובקבלגבותן מה

 זה. הסכם חרת בה א ל פי כל הורא מחובותיו ע

        

 מירה על זכויות עובדים  ובד מעביד וש היעדר יחסי ע .21

 

יעסיק .21.1 העב   הקבלן  העבודותת,  ודובביצוע  באתר  מחוץ    הן  ה לאתוהן  עובדיםעבור  מנוסים    דות, 

ו ממקאחראיים  רישוי  בעלי  ככצועיים,  שקצועי,  הדרוש,  נדר ל  לובמספר  ה ש  ת  עבודו התקדמות 

 "(. העובדים" או "עובדי הקבלןן: "ו להלקראנ"ל ידים העובת הסכם זה )הבהתאם להוראו

 

אשר    דה,עבוהל  בות מנ, לרעובדל הפרויקט, כל  הראשונה של מנה, לפי דרישתו  הקבלן ירחיק מיד .21.2

כאמור,  שה  ורחק לפי דריי שדם  . אניחות את דעתו של מנהל הפרויקטמ   או התנהגותו אינן  עבודתו 

י מילוי סעיף קטן  בעקיפין. אובין  שרין  במיבין    באתר  ודהו בביצוע העבהקבלן להעסיק  יחזור  לא

וד  ניגן בהקבל  עסיקודם שישכר של אותו אנים מראש בסך הבפיצויים מות  יחייב את הקבלןזה  

  יות לי לגרוע בזכובת מוזא פרק הזמן שתמשך העסקתו כאמור,  ל  ף זה, וזאת במשך כלהוראות סעי

 .הפרתובגין כם ן ועל פי ההסעל פי כל די המזמין  אחרות של

 

  יכונו הבלעדיים אחריותו ועל ס לעיל, תהא על    עובד, כאמור בסעיף זההרחקתו של  ו או  העסקת .21.3

ואין  יים כל שהם בין  פט די ליצור יחסים משיקט כאמור כפרו ל ה מנה יו של  ישותבדר  של הקבלן 

  ו דרךן אחראי בכל אופו ולא יהיה א מין אינמור, והמז כא  יקט לבין עובדו הפרהל  המזמין ו/או מנ

 אמור. חקתו של עובד כלתוצאות העסקתו או הרחקתו ו/או או הרסקתו להעשהן 

 

יזרחת עובדים אצוע העבודולצורך בילהעסיק    מתחייב הקבלן   .21.4 ולה שראי  ימנע מהעסקת  ל בלבד, 

לו ההנחיות  ידועות  דועה לו וו יגבלה זהיר כי מומצין  ודות עבור המזמזרים בביצוע העבם  עובדי

 גופים ציבוריים.  וצעים עבורם המב ויקטיבפרזרים בדים עו דבר אי העסקתב

 

כי   .21.5 ומוסכם  ע   ביןההתקשרות  מוצהר  למזמין  הסכם  הקבלן  פי  הזה  ל  של  תקשרו היא  ן  קבל ת 

הצמאע ועובדי  הקי,  קבלני  ובכללם  ועובבלן  הקבלן  של  י  –דיהם  משנה  מקרה  בשום  בו  יחשלא 

יחסי    נוצרים  או  יימיםאו כק יר  ו ולאיווצריא  בין המזמין לן, וביניהם למזמיי הופן כעובד ם אובשו

 . אחרים ובד ומעביד או יחסים משפטייםע

בלהקבל .21.6 אחן  יהיה  לבטיחובד  עובדיו  ראי  כת  העשוהמגיכום  ס  לולתשלום  או  לעובדי  ע  להגיע  י 

אישי ו/או   הסכם וא יבוצי ו/ם ק ו הסכת הדין ו/אראו להוסיבה שהיא בהתאם כאמור, מכל  ןבלהק

  –הנלווים לו, לרבות, אך מבלי לגרוע  וכר עבודה  ש  –זה  ובכלל    –ו  חולככל שיצו הרחבה  ראות  הו

שנתי הבראה,  חופשה  דמי  בשעת,  העסקה  נוגמול  קיבוצי,הסכ  מכח   ת ופתוס  ספות,ות  פיצויי    ם 

וכיוו טביפיטורים,   פנסיוני  באלה,ח  שלרבו  צא  תנאים  כרת  מסו  ומרכיביו,  סוגציאליים  ,  כל 

 בינם לבין הקבלן. מהיחסים  כתוצאה ו/או  באו עק/בקשר ו כל תשלום –ין ופיצויים כד 
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ות  לרב  דיו,בו עסקת  ע להעהנוג  אות כל דין בכלועל בהתאם להורייב כי הוא פהקבלן מצהיר ומתח  .21.7

מבל החאך  הוראות  לגרוע  האכיפה  וקי  העבודה  להגברת  דיני  תשל  הוראות  2011-בשע" ,   ,

   .באלה אצוכיו םעובדיה לרווחת ראות הנוגעות  הו דה,יחות בעבוהבט

 

עמיד  מתחייב לאפשרלן  הקב .21.8 לבדוק  הנ"ל,  למזמין  בתנאים  שיידרשולהמציא מסמכ תו  ככל    ים, 

ד עם  מיד  שיומבל ,  ךלכ  ןהמזמירישת  לכך,  כי  בכך  אוהיה  לקבלן  להקים  טענה    ימ   די  מעובדיו 

 ובדיו.  הקבלן ו/או ע   ן לביןבין המזמייד יחסי עובד ומעב  של ומםכלשהי ביחס לקי

 

שלום זכויות  לכך על ידי המזמין בכל הנוגע לת   דרששיי, ככל  ליקוי  תקן כלהקבלן ל  תחייבעוד מ .21.9

את    טל יה המזמין רשאי לביה   –סביר  זמן  תוך  ב  יליקו וקן הלא יתדרישה כאמור.    עובדיו, מיד עם

   ההתקשרות ללא התראה נוספת.

 

ן  המזמי  דש, כנגאם תוג  תביעה שתוגש,  ין כל חיוב אוישה בג מיד עם דרין  הקבלן ישפה את המזמ .21.10

  ביד, ויקבל על ביחסי עובד ומערישה שעילתה  ו/או תביעה או דקבלן ו/או מי מטעמו  די עובד העל י

ל  דרישה כאמור ויפטור המזמין מכ   אוהמזמין בכל תביעה  גם מטעם    הגנה את ה   ,ובונעל חש  עצמו,

  למזמין   ידווח  הקבלן  .המזמין כאמור  ובת שיפויו שלרוע מח , מבלי לגמורו/או דרישה כא  הביעת

וכן שוטף  של  באופן  דרישתו  כל    המזמין  לפי  דרישעה  תביאודות  כאמורו/או  מבלי  וזאת    , ה 

 בדיו. ו/או עוהקבלן   לפין כמזמי ל אבות כלשהי שהדיווח יקים ח

 

    משנה קבלני .22

 

,  המט"ש  וגדרושביצוע    ודותעב  או   ון, רישוי תכנאת עבודת  משנה    בלןלק   אין הקבלן רשאי למסור .22.1

  י ההסכם מבליזכות או טובת הנאה או חובה על פ כל    משנהקבלן  מסור לו/או לצתן,  מקו  לן אכו

מפ הסכמה  לכך,  לקבל  ובכתורשת  המבמראש  מאת  ל ימז ,  אם  מוסכם  ספק,    הסרמען  ן.  אף  כי 

ן וכלפי כל  המזמי  סייג כלפילא  שאר הקבלן אחראי לנל,  לעי   הקבלן הסכמת המזמין כאמור  קיבל

תוצאה שנגרמו    ה כאמור ולכל נזק אוקבלן משנ  על ידישנעשו    ו מחדלשה ו/א עשלישי, לכל מ  צד

או  מ מעשה  ויהאחמת  שלו,  נ  מחדל  כאילו  עלדינם  ה  עשו  נצמו  ע  ןקבל ידי  יאו  על  דיו.  גרמו 

 ן המשנה האמור. לקב עם על פי סעיף זה תהא ביחד ולחוד לן התחייבות הקב

 

 תם. שיקול דע ה, לפין המשנלות לקב ת הודעושאים לתת ישיר פרויקט יהיו רמנהל הפקח וכן מה .22.2

 

סעיף   .22.3 מהוראות  באיזו  באמור  לשחרראין  כדי  מאחר   זה  הקבלן  ראשאת  כקבלן  לכליותו    ענין   י 

זה להסכ  עג והנ בט   וביצועו,  ם  לענייני  המועס  תויח לרבות  העובדים  כל  של  צוע  יבב  קיםבעבודה 

 ו. חוצה לומ אתרהעבודות, ב
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 רים חולה לקבלנים אן אפשרויות פעמת .23

 

הוראפל .23.1 מנהי  המל  ות  או  הקבלןהפרויקט  יהא  א  פקח  אדם  לכל  לאפשר  לבחייב  אחר  גוף  צע ו 

עם   םכהסאלה אינן כלולות בשעבודות  תנאיאת בוז דות,לעבו בסמוךהעבודות ו/או   עבודות באתר

ביטל   שהמזמין  או  כן    נתן הזמהקבלן,  הקבלן.  הקבלןמתחאצל  אלשתף    ייב  ולתאם  ת  פעולה 

כל עם  או  מעשיו  כ  אדם  וכ אגוף  לאפשמור  את  ן  להם  הניתן,  ר  ככל  בשירותים  השימוש, 

ידיו באתר ה נים שהותקנו  ובמיתק  להקב  רשפ, א מהאמורלגרוע  עבודות. מבלי  על    קבלנים או לן 

י לחייבם  רשאו, יהיה הקבלן  דל יו ע בשירותים או במתקנים שהותקנ  שמשתלגורמים אחרים לה

הש  בתשלום בגין  בסביר  האמור.  שלמימוש  בגבנוגע  דעות    יחילוק  קרה  השימוש  לתשלום  ין 

הקבבשירותים   של  יקבע המהובמתקנים  שלן,  שעורו  וקבינדס את  תהל התשלום  סופ עתו  ית  יה 

 קבלן. את הייב חתו

 

 כתןומן והערהתחלתן, מהלכן, סי – תביצוע העבודו –ג' ק פר

 

 התחלת העבודות    .24

 

  ים ימ   7וזאת בתוך    הבאים,  מסמכיםן את הי יא הקבלן למזמחלת עבודה ימצצו הת  י לקבלת נאכת .24.1

 ממועד דרישת המזמין בעניין:

עלאישו (1) בי   ר  כקיום  המצ"ב  חתום  להסכם  'זפח  סנטוחים  ידי  ,  שהביט   תרחב על  ל  וח 

 הקבלן; 

 נק. חתום על ידי הב כם,להס 'ח  נספחכ הביצוע בנוסח המצ"ב עותק מקורי של ערבות  (2)

  

בביצו  מתחייבהקבלן   .24.2 במו להתחיל  העבודות  שייק עע  על  ד  המזיבע  בצ די  המין  התחלת  עבודה  ו 

"(. בודותתאריך התחלת העלן: "בודות ייקרא להיל בביצוע העחויב הקבלן להתח)התאריך שבו י

   זה. םלהסכ נספח ז'מצ"ב כ חלת העבודה הת  ח צוסונ

 

כך על ידי  שייקבע לצורך  ד אחר  ו במוע, אמיןה בכתב לכך מהמזרישת דימים ממועד קבל  7בתוך   .24.3

יממהמז הקין,  לאיבציא  מנלן  הפרויקשור  ההל  ושלבי  זמנים  לוח  העבודות.ט  לוח    תקדמות 

יההזמנים   הקבלן  תקופת  שיגיש  את  )העבודו ביצוע  לום  המיוחדים  לתנאי   2ף  בסעיגדר  ומכת  ם 

ידי  תאו  להסכם( רשאי    ט יהיההל הפרויק מנ   )ככל שנדרשו(.  ןזמיהמ  אבני הדרך אשר נדרשו על 

ש עדכלדרוש  או  בלו ינויים  הזמנים  מענ וח  לעת,ים,  הקבל  ת  השועל  את  מיידית  לבצע  ינויים  ן 

קט  נהל הפרוייה מ, יהליע ט לכמפור  הקבלן,זמנים על ידי  לא עודכן לוח הלא הוגש או    הנדרשים.

יהשל  נו  הזמנים במקום הקבלן ועל חשבו   חלו רשאי לערוך את   לוח  ב לעמוד בחויקבלן, והקבלן 

י  פורט לעיל יהווה תנא הזמנים כמר לוח  י אישו כובהר,  יקט. מ ו ידי מנהל הפר  מנים שנקבע עלהז

 הקבלן. ל ידי צוע העבודות ע מין ולתחילת בית עבודה מהמזלקבלת צו התחל
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העבו מתארל  חה .24.4 התחלת  הקבלןיך  על  סביר  תאלבצע    דות,  בקצב  ברציפות,  להעבודות  לוח  ,  פי 

ולהנ תעודימהמזמ   ולקבל  ן, למסרן למזמי רויקט, לסיימןנהל הפדעתו של מ חת  הזמנים  גמר  ן  ת 

תוך תום    בגינן  מאשר  יאוחר  בלא  הנקובה  להסלתנאי  2סעיף  התקופה  המיוחדים  אשר  ם  כם, 

יתחימניינ ובתום    וסיומהות  עבודלת הח ת היך  ל בתאר ה  ירת המתקן למזמין  סמתקופת ההרצה 

  "(.תהעבודוך סיום ריתא"יקרא להלן: רה יאמוה ה )תום התקופ

 

ה תאריך  ו בודות  חלת העתאריך התשבין    התקופה .24.5 לעיל  עבודות כמסיום  נקראת בהסכם  וגדרים 

" הק תהעבודותקופת  זה  ל".  אבלן  יפסיק  ה א  ביצוע  מחמת  דרישה,  עבודות  אי ב תת  טעעה  נה  ו 

מין  המזרה לו  אם כן הו  אלאת,  רק( מחלוקת כספילרבות )אך לא    ן,שיש לו כלפי המזמיכלשהי  

 אחרת. בכתב 

 

ומוסכ  למען הסר ספק .24.6 לות ומס ד ם העבוכי סיום  מוצהר  לעיל    24.4ור בסעיף  אמ כ  –מזמין  ירתן 

 הלן. ל 40 בסעיףהמהנדס כאמור  המזמין באישור בודות על ידימשמעו קבלת הע

 

 תר ניקיון הא על ירהמש .25

 

מאתר .25.1 יסלק  ל  הקבלן  מעת  ה העבודות,  עודפי  את  כוהפסולת  ריםחומעת,  כמו  גמן,  .  עם    ר מיד 

הקבל העבו ינקה  העבודות  אתר  את  ויסדן  ממנות  כל  ולק  הארעייהמתקנ   את  שיירי  ים  ם, 

  דות ת העבואתר ואר למזמין את הוג שהוא, וימסוארעיים מכל ספסולת והמבנים ההחומרים, ה

 ין.  מהמזשל  למטרתם והנם לשביעות רצונו  םיימ מכל אדם וחפץ, מתאופנויים  קייםהם נכש

 

  בלבד.  מורשה  תת פסולר הטמנתאמור לעיל( לאתר העבודות )כת מאול את כל הפסלק  הקבלן יס  .25.2

יצ דריהקבלן  פי  על  למפקח,  היג  בין  הסכם  אתשתו,  לבין  ו/או  קבלן  הפסולת  שקילה  ר  תעודות 

וכחת פינוי הפסולת מהאתר  הל ח  עות רצונו של המפק חרות לשבי ות אמכתאאס  או/ בלות וו/או ק

 פסולת מורשה.  תטמנר הלאת

 

הק  אל .25.3 אחמילא  סעיףבלן  הוראות  במ   25.1  ר  שולעיל  ידי  ענקבעו  עדים  הל  או מנהל    פרויקט 

המזמין  יהיה  על    המפקח,  לבצען  הקבלן  רשאי  ההוצחשבון  את  בולנכות  הכרוכות  ביצוע  אות 

לקבלן מאת המזמיע או שיג המג  סכום  לכת מההוראו זמן שהוא, או לגבותן מהק  ,יןיע    בלן בכל 

 דרך אחרת.  לבכ

 

 הדיןת וראום להבהתא עצובי .26

 



 

52 

 

צונו המלאה  ים, לשביעות רעיים גבוה ם מקצוטנדרטיססכם ולתאם להצענה בהדות תבוכל העבו .26.1

המזמין   להוראשל  עבו ובהתאם  דין.  כל  קיות  שלגביהן  תקימים  דות  הוו/א  תונחוקים,  ראות  ו 

)  מטעם שות  , ר, רשות העתיקותלשרא י ית רשויות התכנון, רשות מקרקעובלררשויות מוסמכות 

צענה  תבו  צא באלה(,ה וכיו, משטרלה, צה"הסביב  המשרד להגנת   ת,משרד הבריאו  , והגניםהטבע  

  י דיעל    נדרש  ין אומחויב על פי ד   קרים שבהם הדברראות אלה. במבהתאם לחוקים, לתקנות ולהו

הפמנה ימל  ה רויקט,  למנהל  הקבלן  ה יו פרציא  הרשויות  מאת  רשמי  אישור  על    ת מכומוסקט 

העבו האמ   לתקנותלחוקים,    דותהתאמת  וכולהוראות  לעיל,  הקשההוצא  ל ורים  אווות    רות 

 ולו על הקבלן.ות מכך יח הנובע 

 

 פקהואס  טיב –חומרים ומלאכה  .27

 

כדת  עבו .27.1 וכן  החומרים,  הקבלן  בהישתמ  רשאוהמלאכה  המוצרים  ל  לש  הקבלן  ביצוע  ם  צורך 

רישות  לד  ,כםהסוראות ה לה   נות,ם, מכל הבחיתיהונושלמים ויתאימו בתכיו חדשים והית  העבודו

לפי התקן  תקן ישבהעדר    ,דכניםוהישראליים המע התקנים   ידי מ ראלי,  על  כון התקנים  שיומלץ 

תקן  בישראל,   הורא ובהיעדר  לפי  המפרטכאמור  ובהמיוחד  ות  הורהיעד,  לפי  רטבמפ  תואר   ,

קבלן  . ה"(התקניםלהלן: "ח )מפקלפי הנחיות ה  –    )הספר הכחול(  לעבודות בניההכללי    המפרט

ל מתחי ובמלאתמש בחומרים,  השיב  ה  מעולה   ה מסוג כבמוצרים  תירים  השונים שמסוגים  מתוך 

ים או  ו מוצרנים לחומרים אהסכם. בהעדר תקאחר במפורש בם נקבע להם סוג  התקנים, אלא א

  אכה מל  ש הקבלן בחומרים, במוצרים אומתיששת מנהל הפרויקט,  ו לפי דרי ם, א כלשה  הכמלא

 .מנהל הפרויקט על ידי שתאושרנה ות שיתאימו לדוגמא

 

חומרי .27.2 לאתר הובלת  הבים  תיעשצוי  יע  על  הקבלן  ה  אחרת   ועלדי  הוסכם  אם  אלא  חשבונו, 

 על נספחיו.    ורש בהסכם זהובמפ

 

הפגמים, המגרעות    לן אחראי לכיהיה הקבללעיל,    16.1-16.2  םיפ אמור בסעימבלי לגרוע ובנוסף ל .27.3

במוצרי  לותג ישוהליקויים   אבחומרים,  במלאכה  ם  ע"   )להלן:ו  או  פסוליםחומרים  בין  "(  בודה 

החומרים    אחרים, אף אםדי המזמין ובין שסופקו על ידי  על י  סופקוין ש דיו, בו על יקלה סופ שא

 מי מטעמו.   וא שרו על ידי המזמיןם ו/או אואלייהישר םיהתקנ תנאי  מדו ב בודה הפסולים עאו הע

 

ת העבודות,  הנדרשים במסגרצרים  וממרים או  חו  אספקתנספחיו כי  ו ב ם אבמידה שנקבע בהסכ .27.4

חכולם    ןבי )להלובין  ה(  "החומרים"לן:  קם  יספק  המזמין,  ידי  על  לקבלן  את  יסופקו  מזמין 

 פורט להלן: מרים, בהתאם למהחו

 

החומאספ (1) פי  תיע  קבלןל  םריקת  על  המזתעשה  של  משלוח  שתחתמנה  י מודות  ן, 

ובידי  בידי המהפרויקהל  מנ   הקבלן  מטעם  ותוצאנהזמיט  שלפ  ן  המזמין  י  יקולי 
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בבטוחו הקבל שהפקי  תבהתחשב  בחישןד  מכ,  החומריובי  בקצב  סת  הנדרשת,  ם 

 כיה. מות העבודה ובצרהתקד

בגיכבט (2) החון  ערך  מקדי  חומרים,ן  לקבלתם  וכתנאי  ימזמיןמהמם  הקבלן ,    סור 

בסכום  ם לצרכןיריהמח , צמודה למדד  קאית אוטונומיתנבת  לידי המזמין ערבו  ,

שייקבובנ ב על    עווסח  המזמין,  הח ידי  בערך  שוהתחשב  נועדה    הערבות מרים 

 .להבטיח

ינההמז (3) )להלן:  מין  נפרד  חומרים  חשבון  החומר"ל  ירשמויםחשבון  ובו  סוג    "( 

ה  בעןלבלקשנמסרו  חומרים  וכמות  ער .  החשבות  המזמיכת  יזכה  הסופי  את    יןן 

ת,  הכמויולמדידת  ם  תאהפועל בעבודות, ב ו ב שקעון החומרים בחומרים שהוחשב

 מין. שת המזילפי דר זמין, מהקבלן החזיר ל ובחומרים ש

כי   והמ  מוסכם,  בבמידה  חומרים  לקבלן  סיפק  עודפת,  זמין  הקבלן  כמות  יהיה 

באריזה  כך שהחומר וף לבכפ  ,תועבודיום הין בסי להחזירם למזמרשא יוחזרו  ים 

 .  בלןב שבו סופקו לקצלמ תאםית שלא נפתחה ובמצב תקין, בה רומק

שחו (4) ל מרים  המזמין  לסיפק  והקבלן  נ  עבודותבאותם    השקיע  אקבלן  דרש  ולא 

נדרש  להחזי את    , יחייב המזמיןאך לא עשה כןלהחזירם למזמין  רם למזמין, או 

החו ש חשבון  בל הקבלמרים  הנקוב  יטונ ר הס יחמן  היצרן    אי  של  ד  עו למבקטלוג 

 עריכת החשבון הסופי. 

  ת חומרים בנאמנוי שמחזיק את הבלן כמייראה הק  לן,מזמין חומרים לקבה  יפקס (5)

המז  אחראי  ויהיה   ,המזמיןעבור   מוחלטת  כלפי  באחריות  ואחסון  מין  לשמירה 

החוה של  יבולמים  הקבלן  החומריםמרים.  את  נזקכנגד    טח  ג כל  קב ינ,  ,  לקולה, 

ביטוח  סת הוליבפ  "(, וירשוםאירוע נזק)להלן: "  האלנזקי טבע וכיוצא בהשחתה,  

נזמיאת המ למה וסף.  ן כמוטב  ידווח  איקבלן  כל  על  נזק רזמין  מיד ילחומר  וע    ם, 

 דבר.  וודע לו ה עם הי

ולא    העבודות בלבד,  ים למטרת ביצועוהולם בחומר  הקבלן ייעשה שימוש מקצועי (6)

שימוש  בהם  שות  לע  אירשיהיה   אכל  אחרת  מטרה  מחוץ  הלו  לצורך  אל  וציאם 

העבודות, באל  לאתר  ובכאא  מראש  המש   בתישור  כלפי    ןהקבל  זמין.ל  מתחייב 

אחרים, לא לשנותם  בחומרים    להמירםם, לא  יהחומר  ליף אתח המזמין שלא לה

  ל ל כיידי עאופן מ ודיע למזמין ב כלשהו. הקבלן י בפני צד ג'    א להציגם כרכושו ול

  על  ולםביחס לחומרים ויגרום מיד לביט  שיטלו על ידי צד שליעכבון שהואו    יקולע

 לן. ב, על חשבון הקזמין לעשות כןכות המלגרוע מז  בליחשבונו, וזאת מ

 

יחי   לספקם לפי תנאי ההסכם  שעל הקבלן היהלספק חומרים    ם המזמיןיהסכ ( 1)        .27.5 יב  ונספחיו 

וקף  תבה ן לצרכן, כפי שיהיי המחירון של היצרלפ חומריםבמחיר ה לןשבונו של הקב המזמין את ח

ומרים.  ישת הח לו ברכן בגין טיפו מימזל הוצאות שי כל הה וכיס ל  15%במועד האספקה, בתוספת  

הם תנאי  מין, ויחולו עליוייראו כשייכים למז  יירשמו בחשבון החומרים  שסופקו כאמור  החומרים
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  או בלן כל חומרי עזר  המזמין לא יספק לקק,  הסר ספים. למען  ב יינויים המחולעיל, בש  16.4  סעיף

 .  טיםרפמב יות ו/אוכתב הכמו ם ביעיאלא אך ורק חומרים המופ  ציוד,

רמזמין  ה (2)  מהקביהיה  לדרוש  לספק  לשאי  בכתב  תנאי  ח ן  פי  על  אשר  על  ומרים  ההסכם 

אמו מנספחיו  להיות  היו  ידרים  על  ובמקסופקים  המזמין,  ה י  יהיה  זה  חייב  קרה  לספקם  בלן 

עריכת    ועדלמ   שסיפק, הנקוב בקטלוג של היצרן  יםהסיטונאי של החומרבונו יזוכה במחיר  וחש

כישת החומרים  ר גין טיפולו בבצאות של הקבלן  כל ההוכיסוי  ל  15%תוספת  ב  י, סופחשבון הה

ייחשבו לכל רים שסופקו כאמווצאות מימון(, והחומ)לרבות ה ועניין כח   ר    ומרים שסופקודבר 

 בלן.  על ידי הק

 

 תםכה פסולים והחלפק חומרים או מלאלוסי .28

 

בתקופבק .28.1 עת  בכל  הפרויקט  מנהל  ה ע  לפי עבות  ד  דות,  ק  חל  או   ימתמסו עבודה    י כ  ו,עת שיקול 

כ בוצעו  לא  כי  ה ממנה  ו/או  או ה לכה  בחומרים  השתמש  פסולים    קבלן  בלתי  במוצרים  או 

ו/ הקבלן  מתאימים  כי  ההאו  מהוראות  מנהסטה  ו/או  לרויקט  הפל  סכם  דו/או  בביצוע  א  ייק 

לקן,  ח   אולן  דות, כווק העבורפי  על  רשאי, לפי שיקול דעתו, להורות  קטת, יהא מנהל הפרויהעבודו

ע  החלפו/או  החומל  המוצריםת  או  הפ  רים  המלאכה  מתאימיםסאו  הבלתי  או  והרחקתם    ולים 

,  מוריפן כאות ולהחלודעב לפרק את ה  ן יהא חייבהקבל"( ודותהעבו  פירוקות )להלן "מאתר העבוד

רוש  לדהא רשאי  א ין לעל המזמין. הקבל  היו מקובלים י שה  רים, מוצרים ומלאכ על חשבונו, בחומ

ן, דרישת  ו החזר מהמזמין. כמו כא יפוי, תמורה שאלו כל פיצוי, אותיו או הוצ עבודות וק ה יר פ  בגין

 חות הזמנים.  ה לדחייה בלו ור לא תהווה עילהמזמין כאמ

 

המזמין  יהיה    ,לעיל  17.1ורט בסעיף  מנהל הפרויקט כמפ  אותמהור ה  ן אחר הורא לא מילא הקבל .28.2

שיקול לפי  את  הבלעדי,  תו  דע  רשאי,  לבוהעלבצע  הנחוצות  או  העבודופירוק  דות  החומרים  ת, 

 הקבלן.  כל על חשבונו שלעל ידי מי מטעמו, ה , ולהחליפם בעצמו ו/אוםמלאכה הפסוליה

 

על    ןרשאי המזמי  האמור לעיל,אף  על   .28.3 ולקבו ותי פירוק  לוותר  לפי הערכתו הואקון העבודות  ,  ע, 

ם או  פסולי  או במלאכה ם  ריוצאו במ  םמריבחוימוש  הש  עקברך העבודות שנגרם  הפיחות בע  תא

"(. סכום ירידת הערך,  ידת הערך ר יוראות ההסכם )להלן: "ה עקב הסטייה מ  לתי מתאימים או ב

ידכפי   על  יחייב  י המזמין, יהיהשייקבע  עוייגב  ת הצדדיםא  סופי,  ידי המזמין מהקבה  לן בכל  ל 

שהמזמי נרין  דרך  של  דרך  על  לרבות  לנכון,  ה יכואה  האמסי  סכוור  כום  יגיע   גיעשמם  מכל    או 

 נקאית. בחילוט הערבות ה ו/או   לקבלן

 

  המפקחודוגמאות לבדיקת ות והמצאת דגמים בדיק עביצו .29

 

ת ההסכם, דגמים  קופעת בת  ן, בכלהקבלבל מ דרוש ולקדעתו הבלעדי, לל  , לפי שיקוהמפקח רשאי .29.1

כל  ו/ של  דוגמאות  בדיקתם  רצמואו  לשם  מלאכה  או  חומר  מעבדה  צמבא,  אחעות  בדרך    רתאו 
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(" כאמור  "(.קותהבדילהלן:  דרישה  קבלת  ימצי  עם  את  אמהמפקח,  חשבונו,  על  כל    הקבלן, 

 המפקח.    מאות שנדרשו על ידיהדגמים והדוג

 

  י שנ )  2%שאי לנכות עד  ולצורך כך יהיה ר  לן,ון הקבות על חשברהבדיקות האמוזמין יבצע את  מה .29.2

מו  צע בעצמין לבלבקש מהמז  י שאר  הקבלןיהיה  האמור,    אף  על  מסכום החשבון הסופי.אחוזים(  

הבדיקות   ידיש את  על  שהמזמי  נדרשו  ובמידה  יבצהמזמין,  לבקשתו,  ייעתר  את  ן  הקבלן  ע 

בדות, ובמקרה שבו  מע  להסמכתדי הרשות  יה מוסמכת על  ו באמצעות מעבדקות על חשבונהבדי

קח.  מפה  ידיראש על  יאושר מ  אשררם  צוע הבדיקות הנדרשות, אצל גויבל  אין מעבדה המוסמכת

יבוצהבדיקובנוסף,   הקבל ת  ידי  על  להורא   ןעו  וככל  מפרטית  ובהתאם  בהם    העבודות,  שאין  

לעניין  התי )הספר   רט המפות  להורא  בהתאם  –יחסות  הצי  הכללי  הוהכחול(.  הקבלן  כחות  ג 

שערך    ורםלג  דיקות ישירות למעבדה אוות הב לעא  ח, כי שילם את מלועות רצונו של המפקשביל

 י של הקבלן. פ ות מהחשבון הסוהבדיק  ת עלות ינכה המזמין אא  ל הבדיקה, את

 

ל ידי  אלה  שיידרשו עלפה וכיוצא בקון, הסרה, החחשבונו, כל שינוי, תי  הקבלן מתחייב לבצע, על .29.3

בד שדרישת המפקח  לבו  ת )כהגדרתן לעיל(,ים שיימצאו בבדיקומצאקבות מ בודות בעבעהמפקח  

 ה.  הסכם ז להוראות ירהבסתאינה עומדת  

 

לבדיקות    ן לבדיקות שגרתיות והן היל מתייחסות  עראות סעיף זה לכי הו  מובהר,למען הסר ספק   .29.4

 קח. דעתו של המפ כל בהתאם לשיקולמיוחדות, ה

 

 םמכוסי ו להיותועדשנ י העבודותבדיקת חלק  .30

 

של חלק  הסתרתו    או  ויוות מכוסות, יימנע הקבלן מכיסי הל   או חלקן, מיועדות  היו העבודות, כולן .30.1

אישורו מראש ובכתב של    ור, עד לקבלתמסה או מוסתר כאות מכועד להיהעבודות שנומ   הוכלש

העבודה   ביומן  העבודות. המפקח  ע   לכיסוי  כי  לדאוג  מובהר,  הקבלן  העבודול  אשר    ת להגנת 

ת  ראואחרים עד לכיסוין בהתאם להו  םיזק מפני נזקי טבע ונ  מכוסות באופן סבירות  ות להיאמור

 יף זה.  עס

 

ן על כך בכתב למפקח  לר, יודיע הקב תת מכוסה או מוסד להיות שנועמהעבודושהו  ק כלהושלם חל .30.2

י לפני  טהחלק הרלוונ  בחון ולמדוד אתפקח לבדוק, לעל מנת לאפשר למשעות מראש,    48חות   לפ

א כי הסויו  הו  את  וליתן  בט סתרתו,  הדרושות  על    רםהוראות  תימסר  כאמור  הודעה    ידייכוסה. 

במסירבהק למפקח  א לן  לכה  ובנוסף  ביומישית,  תירשם  כמקוב ך  העבודה  ההודעהלן  טרם   .  

ים אשר אמורים  בודות והחומרתיעוד של כלל העהקבלן לבצע מדידות ו למפקח כאמור לעיל, על  

להימנע מכיסוי    לןמובהר, כי על הקב   פקח. למען הסר ספקהמ  לאישורולהציגם    ,להיות מכוסים
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כ חלק  הסתרת  ש לשהאו  קבלת  לו  ללא  לכ  העבודות  המפקח  אם אישור  גם  ובכתב,  מראש  ך 

 השעות הנ"ל.    48הבדיקה בתוך  א הגיע לביצוע להמפקח  

 

,  המפקחאותיו של  או בניגוד להוראם לאמור לעיל  כיסה הקבלן חלק כלשהו מהעבודות שלא בהת .30.3

הקבלן,י ויחשוף  ב  גלה  לשם  חשבונו,  שכוסהיק על  העבודות  של  החלק  את  וורת,  פי    זאת,  על 

המפקח דריש שנק  ת  הזמן  החלק  ובתוך  את  ויכסה  ידיו,  על  עלשבע  מחדש,  מיד    גולה  חשבונו, 

ש  דלוי וכיסוי מחפק, לא יהא בגי ת, על ידי המפקח. למען הסר סלק מהעבודולאחר אישור אותו ח 

 חות הזמנים.  להביא לדחייה בלו  כדיכמפורט לעיל 

 

קבלן,  דות יהיה חייב ההסתיר חלק של העבולאו  ות  לת אישור בכתב מהמפקח לכסחר קבגם לא .30.4

כל חלק של  וע פתחים ב עשות כן, לחשוף, לגלות ו/או לקב נהל הפרויקט למבמידה ויידרש על ידי  

פעל    של מנהל הפרויקט.  ונותו, לשביעות רצולהחזירו לקדמ   קתו, ולאחר מכןהעבודות לצורך בדי 

באופן   לע האהקבלן  כאמור  שבוצעו  והבדיקות  הה   ויצאיל  מור,  יחולו  הכרוכות  תקינות,  וצאות 

במ ב המזמין.  על  האמורה  איעבודה  והבדיקות  לא  דה  לעיל  לאמור  בהתאם  יבוצעו  יהיו  שר 

מנהלתקינו  של  דעתו  שיקול  פי  על  יחול   ת,  הכרהפרויקט,  ההוצאות  האמוו  בעבודה  על    ורהכות 

 הקבלן. 

 

איזו  הקבלן סירב   .30.5 ה  למלא אחר  מנהל  או  כפרויקמדרישות המפקח    19.1-19.4בסעיפים    ור אמט 

התרש  או  לבצלעיל,  רשאי  המזמין  יהא  בכך,  ה   ע ל  העבודות  כלשהו  את  חלק  גילוי  לשם  נחוצות 

 ו של הקבלן. נ , הכל על חשבוזה, כפי שיידרשפסיק את עבודות הקבלן לצורך בודות, ולהמהע

 

כל זמן  לן בלקבהמזמין לנכותן מכל סכום שיגיע  רשאי    זה על הקבלן,  חלות לפי סעיף ות שצאוה .30.6

ט הערבות הבנקאית  באמצעות חילו  תמהקבלן בכל דרך אחרת, לרבו  היה רשאי לגבותן שהוא וכן י

 (. )כולה או חלקה

 

 של הקבלן  העבודות בעטיו קצב ביצוע העבודות ועיכובים בביצוע .31

 

לבצע את  על   .31.1 והן ביצהן התכנו  העבודות  כללהקבלן  וטוב, תוך עמידה    וע הפרויקטן  יעיל  בקצב 

 מנים.  זת הוחו בל

 

שלוח לקבלן התראה  המזמין רשאי ל  רצונו של מנהל הפרויקט, יהאקצב העבודות את  לא השביע   .31.2

שה לו  לתת  שבעהובה  של  ביצוע  ות  את  להביא  רצופים  לקצב    ימים  ידו.העבודות  על    הנדרש 

הס למען  ס מובהר,  אי  ר  או  מתן  כי  לפק,  כאמור  התראה  פנים,  קב מתן  בשום  יתפרש,  לא  לן 

מכהסכמ העבודההצד  ה  לקצב  ו   מזמין  או  הקבלן,  תרופשל  או  זכות  טענה,  על  כלשהן    היתור 

 על ידי הקבלן.  הפרת הסכם ת למזמין, לרבות טענה שעניינה   השמורו
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הקב .31.3 הביא  בלא  קצב  את  היצולן  בתוע  מיעבודות,  ימים  שבעה  כאמוום  ם  ההתראה  ר  משלוח 

  רשאי, בנוסף לכל מין  ויקט, יהא המזרהפ  נהלה לשביעות רצונו של מלקצב שיהילעיל,    20.2בסעיף  

ידי  עבודות על  וראות ההסכם, להפסיק את ביצוע האות כל דין והרזכות אחרת שיש לו על פי הו

לן/ים אחר/ים  קב   ו ו/או באמצעותמסף לקבלן, בעצת במקום או בנוהקבלן, להשלים את העבודו 

למלאה.    בעניין, ועל הקבלן  חרתה אההסכם ו/או ליתן לקבלן כל הוראת  שבון הקבלן לבטל אעל ח

המזמיןבנוסף,   את  ויפצה  ישפה  הנזקי   הקבלן  כל  בבבגין  מעיכובים  כתוצאה  לו  שנגרמו  יצוע  ם 

למזמ העבוד  שנגרמו  )ככל  ידיו  על  כאמורות  נזקים  יין  לא  לקבלן  דה (.  טענות,  כל  או  רישיו  ות 

   זה.ל בהתאם לזכויותיו על פי סעיף פעהמזמין, במידה וי   תביעות כנגד

 

  ר מנהל הפרויקטיכוב עבודות באישוע .32

 

בודות,  ביצוע העמהנדס בכתב, כי קיים הכרח לעכב  כך את אישור הלסבר מנהל הפרויקט, וקיבל   .32.1

י הקבלן )להלן: יד  וע העבודות עלצעתו לעכב את ביהם היה הכרח לד יציין את מספר הימים שב 

המאושריםמי" העיכוב  ת"י  את  לדחות  רשאי  יהיה  והקבלן  סארי(  פי  יך  על  העבודות  לוח  ום 

במספה תאר זמנים  המאושרים.  העיכוב  ימי  ייחיר  זה  נדחה  העבודות"  ך  סיום  כ"תאריך  שב 

 י הסכם זה. לצורכ

 

כלשהם מהמזמין  זר  י, תמורה או החיפוי לפיצוי, שבלן לא יהא זכאלמען הסר ספק מובהר, כי הק .32.2

הפסדבגי ו/או  נזקים  כתוצאה  יםן  לו  שיגרמו  הוצאות  או ה   מי מי  ו/או  המאושרים    עיכוב 

ים או בנסיבות כאמור כדי לפטור  העיכוב המאושר  לו להם. בנוסף, לא יהא בימימהנסיבות שהובי

 ראות הסכם זה. ומזמין על פי ה אחריותו כלפי האיזו מהתחייבויות הקבלן או מאו לגרוע מ

 

 יקט דרישת מנהל הפרו כוב עבודות על פייע .33

 

כולן או מקצתן, לזמן    צוע העבודות,בי  )לפי העניין(, את  קפסי ז יהקבלן לא יתחיל, ואם התחיל א .33.1

לכך את אישור המהנדס    לאחר שקיבלהפרויקט הורה לו בכתב לעשות כן  במידה ומנהל    ,מסוים

 בהוראה.   תקופה שיצוינווזאת בתנאים ולבכתב, 

 

הו   ת המצטברותאו ההפסקו  ההפסקה  משך עלה   .33.2 פי  על  על  י )שלושה  3ראות מנהל הפרויקט  מי  ( 

על כלע יחזיר המזמין לקבלחודש של תקופת    בודה בממוצע  ה  ןהעבודות,  ישירות  את ההוצאות 

קט ועד  של מנהל הפרוי   ל ביצוע העבודות, לפי קביעתוה הזמנית ששנגרמו לו כתוצאה מההפסק

מיר על  בסך  יעלה  שלא  כהגדרתה    20%י  לת  3.1בסעיף  מהתמורה  וזאת  נא לעיל  המיוחדים,  ים 

 , במצטבר:  ל כל התנאים הבאיםשתם ימובכפוף להתקי 
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ידי  ההפס (1) ו/או לצורכי ורכ לצ  הפרויקט  הלנ מקות בעבודות נקבעו על  י ביצוען התקין 

 ; בטיחותן של העבודות

ע הור   מנהל הפרויקט   (2) ה ה  בל  כתו עבודות  הפסקות  ו/אוצאה משלא  של מח  מעשה  דל 

 א הייתה כל שליטה עליהן;יבות שלקבלן לאה מנס וכתוצ  הקבלן

הפרויקט  ל  ישהג  הקבלן (3) הפסקת   ממועד  מיםי  15  תוךבמנהל  בדבר  הוראותיו  קבלת 

 מגובה ,  יו הישירותהוצאות  כוםוחשבון מפורט בציון ס  בכתבומקת  דרישה מנ  ,ודהבע

 ; יקטמנהל הפרו של  ו נלשביעות רצות להוכחת ההוצאו  באסמכתאות

 התשלום לקבלן.  המהנדס אישר את   (4)

 

  ל של הקבלןמעשה ו/או מחד מ  לעיל, שלא כתוצאה  ראמוט כהעבודות על ידי מנהל הפרויקבו  עוכ .33.3

מנסיבות היי  וכתוצאה  לא  השלקבלן  רשאי  יהיה  עליהן,  שליטה  כל  לגרוע    –קבלן  תה  מבלי 

סעי פי  על  תאריך  –לעיל    22.2ף  מזכויותיו  את  העבודות    לדחות  לתקופת  בתק סיום  השווה  ופה 

 לצורך ההסכם.    "דותעבויהא וייחשב כ"תאריך סיום ה זה   נדחההעיכוב, ותאריך 

 

 

 העבודות הארכה של תקופת  .34

 

תקופת העבודות מעבר   , למזמין תישמר הזכות להאריך אתקום אחר בהסכםמעל אף האמור בכל  .34.1

סיום העבוד  לעלתאריך  כהגדרתו  בתנאי שההאות,  מנהל  בכ  תעשה  רכה כאמוריל,  תב, בחתימת 

 ."(כתוארהתקופה המה של המזמין )להלן: "ימפרויקט ומורשי החתה

 

היא משום  ות מכל סיבה שד ת המזמין להארכת תקופת העבואין לראות בהסכמלמען הסר ספק,   .34.2

המזמין   של  והת   םתשלו להסכמה  המוארכת,  התקופה  לגבי  כאמורהתייקרויות  לא   ייקרויות 

אלא    –סכם זה לעיל  ודות כהגדרתו בההעב  סיוםמעבר לתאריך    ופה לגבי כל תק  בלן תשולמנה לק

בי  גשחישוב ההתייקרויות ייושם לימה של המזמין,  מורשי חת , בחתימת  שפורבמ  אם כן הוסכם

 כת כאמור. תקופה מואר

 

 על אי מסירת העבודות בזמן פיצויים מוסכמים .35

 

רתו לעיל(  ום העבודות )כהגדיך סזמין בתארילא מסר אותן למאו    ודותבלן את העב לא סיים הק .35.1

ן כל  ובגי ידי הקבלן    גין הפרת ההסכם עלבין  מ למזנה  חרות שתהיילפגוע בכל זכויות א  ליהרי שמב

הקבלן בגין כל  שאי לחייב  ב פיגורים כאמור, יהיה המזמין רלמזמין עק  רמוהוצאה ו/או נזק שיג

סכום שנקבע  , בפיצוי מוסכם ב ("יםיום פיגור" הלן:  עבודות )לום המעבר לתאריך סייום של פיגור  

ורים  הפיגחישוב דמי    "(. לצורךפיגורים  דמי"  לן:)לה לתנאים המיוחדים להסכם    7.1יף  סעעל פי  

בסעיף   של ההסכם סכוהמיוחדים  םנאילת   7.1כאמור  יהא ההיקף הכספי  ש,  הייתה  ם התמורה 
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ביצו עבור  לקבלן  בשלמות מגיעה  ההסכם  ובע  כשו  ממועדו,  ליוהיא  השוערכת  המזמין  פם  יגור. 

בויות  בלן, וכן מתוך הערן לקי מזממה  הפיגורים מכל התשלומים שיגיעו  מיה רשאי לנכות את דיהי

בותם  ם זה, או בקשר להסכם אחר, או לגבקשר להסכ  מין ת שהפקיד הקבלן בידי המזחונווהביט 

י מוסכם  ופיצ, ייחשבו כ לעיל  ם, כמפורטגורימזמין. דמי הפירך אחרת לפי שיקול דעתו של ה בכל ד

 על ידי הקבלן.  ודותבהע  ירתשייגרמו למזמין בשל איחור במס יםקים הישירים הממשיעבור הנז

 

אופן  י הפיגורים לא יגרע בשום פנים ובסכומי דמ  מין ובו של הקבלן על ידי המז, חי מען הסר ספקל 35.2

הסכם על  ה רת  מין בשל הפו למזשהם שנגרמ ם כל ספים בגין נזקיו של המזמין לקבל פיצויים נומזכות

זמין  יגרע מזכותו של המלא    ןוכ   כם,בצעדים משפטיים בגין הפרת ההס  לןן, לנקוט כנגד הקב ידי הקבל 

ו  וגם/א או  /לבצע  העבודות  את  ב להשלים  לפי  חו  הקבלןלקן,  של  חשבונו  על  עיניו,  כמפורט    ראות 

 סכם. בה

 

 שינויים ותוספות .36

       

ודות  עבו/או להוסיף על ה  לעדי לתקן, לשנותבו השיקול דעת   ם ולפימידי פע   רשאיהמזמין יהיה   .36.1

במפרטיםהכ הקשור  לולות  פא המבוצע   השדרוגדות  בוע  ללכלות  או  בשיטה  או  תושליות  כולן   ,

 "(.ספת/ותודה/ות נו בע" מקצתן )להלן:

 

עבודות   .36.2 לביצוע  טתנאי  מילוי  הנו  בגינן  תשלום  ולקבלת  לאישנוספות  "בקשה  עופס  בודות  ור 

יחתם על ידי הקבלן, המפקח  לן, אשר יעל ידי הקבלהסכם זה    ספח יגנב כבנוסח המצ"ות"  נוספ 

הומנה  ויפרול  מורש קט  בחתימת  שליאושר  החתימה  כדלקמןהמז  י  המהנדס,  ו/או  שמין  נוי  י: 

כך ייחתם  החתימה, ושינוי שאינו מביא לידי מורשי  לחריגה מהיקף ההתקשרות ייחתם ב  המביא

 דס.   המהנבידי 

 

בי .36.3 עבודותבגין  המזמיסנו  צוע  דרישת  לפי  ובמועדפות  במלואן  זכן,  הקבלן  יהיה  לקבלת  ן,  אי 

 על פי שיקול דעתו: מין י החלטת המזדרכים הבאות, לפה  משתי ה באחתתמור

 ; בלן ראשיללא תוספת אזור וללא תוספת ק  בקוהנון דקל רמחילפי  .א

 מין.על ידי המזלפי ניתוח מחירים שיגיש הקבלן למזמין, ויאושר  .ב

 

מלאה  רצונו העי לשביעות  יסודי ומקצובאופן טוב,    לבצע את העבודות הנוספות  בלן מתחייבקה .36.4

 ט.  ק י שייקבע על ידי מנהל הפרויותו פרק זמן כפ אהל הפרויקט, ותוך  מנ של

 

פע ן  למע .36.5 וכל  נוספת  עבודה  כל  ספק,  שהסר  אחרת  מערך  ולה  לחריגה  להביא    ההסכם עתידה 

ו  מזמין ו/אל הה שללא חתימת מורשי חתימ  שיבצע הקבלןי,  ת המקורהכמויו  המקורי או מכתב

או בסעי  המהנדס  לאמור  לאמורלעי  25.1ף  בניגוד  בניגוד  או  לא   ל  הבקשה  עבודות  בטופס  ישור 
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בד, והקבלן יפצה את  ל הקבלן בלא על סיכונו, אחריותו וחשבונו שתהכאמור,    םנוספות אשר נחת

והנזקים מכל סוג אשר ייגרמו    וצאות, ההפסדיםבכתב על כל הה   המזמין לפי דרישתו הראשונה

ן, על  נוספות או חלק  תשאיר על כנן עבודולה  מיןהמז  קב ביצוע עבודות נוספות. החליטלמזמין ע 

 מזמין. ה כלשהי מהלא יהיה זכאי הקבלן בגין לתמור ל,פורט לעי מאף שביצוען לא אושר כ

 

שיקול   .36.6 ולפי  פעם  מדי  רשאי  יהיה  לגהמזמין  הבלעדי  ו/אדעתו  עבודות  היקף רוע  את  לצמצם  ו 

במפר  מתהעבודות הכלולות  ידי  על  או מקצתן,  כולן  הוטים,  עבכ  דעהן  לקבלן, חתומה  ידי    לתב 

)ל צמצום העבודהלן: "המהנדס  על  קיבתוהודעה  יל  "(.  עבודות,  צמצום  על  הודעה  ימלא  הקבלן 

 . לשביעות רצונובאופן מיידי ומדויק, בהתאם להוראות  המהנדס ו אחריה

 

 מדידות  .37

 

אינן אלא אהכמ .37.1 הכמויות  בכתב  הנקובות  של הכמויות הכלולות  ויות  בלבד  ו ודותבבע ומדן  אין  , 

 ביצוע העבודות.  מדויקות לצורך תלראותן ככמויו

 

ערוך מדידות של הכמויות  הבלעדי, ל  י מדי פעם בפעם, לפי שיקול דעתושא קט יהא רי מנהל הפרו .37.2

מדידות תבוצענה לפי שיטה אשר תיקבע  "(. ה המדידות"  י הקבלן )להלן:אשר בוצעו למעשה על יד

הפרוי   על מנהל  הפרויקט.  מנהל  ליודי   קטידי  הרצע  המועד  על  המוקבלן  לעריכת  לו  דידות,  י 

נוכח )בא  נהל הפרויקט  , יסייע למ מוסמך מטעמו( בעת עריכת המדידותג  צעות נצימוהקבלן יהא 

חשבונו   על  ויעמיד  המדידות  הפרבביצוע  מנהל  וצ לרשות  עובדים  ידי  ויקט  על  שיידרש  כפי  יוד, 

 לצורך ביצוע המדידות. מנהל הפרויקט 

  

ר לעיל,  וחרף הודעת מנהל הפרויקט כאמעריכת המדידות    נציגו המוסמך בעת  או   קבלןהו  לא נכח  .37.3

אשר בוצעו בהתאם להוראות סעיף קטן זה    רם. מדידותא מנהל הפרויקט רשאי לבצען בהעדיה

 לערער עליהן.  או נציגו המוסמך, והקבלן לא יהא רשאי נכחו בהן הקבלןמחייבות כאילו תהיינה 

 

  ך רשאי לערער בפני המהנדס, תוות, יהא הקבלן  דמך בעת עריכת המדימוסגו הינצנכחו הקבלן או   .37.4

 על כל כמות שנמדדה כאמור לעיל.,  שעות 48

 

הקבל  .37.5 מועד  ערער  הפרויקט  מנהל  יקבע  המדידות,  תוצאות  על  המדידות ן  נוספת.    לעריכת  פעם 

המדידה  תו של  כמפור   ה השנייצאותיה  קבישתבוצע  לפי  סופיות,  תהיינה  לעיל    מנהל   עתט 

שבוצעה בעקבות    ההשניי דה  ידבר ועניין. היו תוצאות המד את הקבלן לכל    הרויקט, והן תחייבנ הפ

ת על  הקבלן  המדיערעור  שנמדדווצאות  לערכים  מאוד  קרובות  או  זהות  הראשונה  בפעם    דה 

בע   אייש  הראשונה, רשאהקבלן  יהא  והמזמין  החוזרות,  המדידות  מכל  לות  עלותן  את  לקזז  י 

 בלן.  לק  ממנו יעתשלום שיג 
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על יתוצאות המד .37.6 ביומן הע  דות תירשמנה  יומן העבודה  ב  –ודה או  בידי מנהל הפרויקט    –העדר 

אח מסמך  מנ בכל  שיקבע  הפרויק ר  מנהל  ידי  על  הן  תחתמנה  והן  הפרויקט,  ידי  הל  על  והן  ט 

 רים הבאים:קבלן, למעט במקה

הפרויקט    נהלין מ ייצלעיל  26.3בהתאם להוראות סעיף במידה והמדידות נערכו  (1)

 ת הקבלן. אעל המסמך תהא מספקת ותחייב בכתב, וחתימתו  עובדה זו

לעיל, והקבלן   26.4או סעיף  26.2יף להוראות סע במידה והמדידות נערכו בהתאם  (2)

ל הפרויקט עובדה זו בכתב, וחתימתו  דות, יציין מנהעל תוצאות המדיסרב לחתום  

 . לןהמסמך תהא מספקת ותחייב את הקבעל 

 

  העבודותלת קב .38

 

הק .38.1 עבבסיים  ביצוע  גמר תוקיבל    והשדרוגהתכנון    ודותלן את  תעודת  ה  עודת  וכן  רצה מהמזמין 

מהוו המקומיגמר  ובנייהעדה  לתכנון  הפרו ת  למנהל  בכתב  כך  על  יודיע  רצונו  ,  ועל  למסור  יקט 

ה  בדיק  וראמור, ייקבע מועד שבו תיערך סית העבודות. קיבל מנהל הפרויקט הודעה כלמזמין א 

הקבלב נציג  הפרויקטןהשתתפות  מנהל  קבלת ,  לקראת  והמהנדס  המפקח  יור  ס  העבודות.   , 

 בכתב או בעל פה לקבלן.רה המזמין הבדיקה ייערך בדרך שעליה יו

 

הבדיק .38.2 סיור  ביצוע  יהיה  לאחר  כאמור,  אה  רשאי,  העבודות  המזמין  את  לקבל  חייב,  לא  ך 

ה מקצתן    –מהנדס  באמצעות  או  ג עמוובכל    –כולן  אד,  ו/ ם  חסר  בהן  יהיה  תהיינה  אם  אם  ו 

תיקוהע או  השלמה  טעונות  הסכ ןבודות  לא  יבצע    ים.  העבודות,  את  לקבל  את  המהנדס  הקבלן 

לבצעם  ה שנתבקש  הליקויים  ו/או  ההשלמות  סיור/תיקונים,  נוסף/יםוייקבע/ו  קבלה  עד  י   ,

 להסכמת המהנדס לקבל את העבודות.  

 

העבודו .38.3 את  לקבל  המהנדס  מ יערו  ת,הסכים  פרוטוך  הפרויקט  עבודותקנהל  קבלת  )להלן:    ול 

ויגישהפרוטוקול" תע  "(  כודלקבלן  המצ"ב  בנוסח  השלמה,  יז'ת  זה,  נספח  יפורטו    להסכם  בה 

תיקון הטעונות  ו/או  החסרות  ההעבודות  ו/או  שיפור  תקו,  במהלך  )להלן:  שלמה  הבדק  פת 

הנדרשים" הנד"(.  התיקונים  התיקונים  כל  את  יבצע  בהירש הקבלן  והוראות    תאםם  להערות 

 כך על ידי המזמין.   רךנקבע לצושוטוקול, וזאת תוך פרק הזמן הל הפרויקט בפר נמ

 

הה  הפרוטוקול  .38.4 לקבלת  ותעודת  אישור  יהוו  לעיל  כאמור  ייערכו  אשר  ידי שלמה  על    העבודות 

 "(.מועד קבלת העבודותשצוין בהם )להלן: " המזמין בתאריך

 

לצורך כך על ידי    פת הזמן שנקבעהוהפרוטוקול תוך תק  גרתבמס   ולילא ביצע הקבלן את שהוטל ע .38.5

י המזמין, אך לא חייב,  עליו, רשא  כב או איחר הקבלן למלא את המוטלתעקט, או הימנהל הפרו

הבל  דעתו  שיקול  לפי  בעצמהכל  לבצע  באמצעותעדי,  ו/או  הנדרשים    ו  התיקונים  את  אחרים 
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פת  בלן בלבד, בתוסקרך כך תחולנה על ה לצו אנה  צתו, כולם או חלקם, וכל ההוצאות שבפרוטוקול

חרת של  או זכות א  ורות, וזאת מבלי לגרוע מכל טענהאמהוצאות ההמ  15%-תקורה בסך השווה ל

 המזמין בגין הפרת ההסכם על ידי הקבלן. 

 

בהסכם, זכאי המזמין  מהן לפני המועד לסיום העבודות שנקבע    מסויםת או חלק  הושלמו העבודו .38.6

חי   – לא  העבודות  בל  לק  –  יבאך  את  שהואלידיו  מהן  החלק  לגביהן  ו  ולערוך  כאמור,  שלם 

 יל. לע  27.2-27.3אם להוראות סעיפים התוטוקול ב רפ

 

א  מוצהר .38.7 לעכב  הקבלן  רשאי  אינו  מקרה  בשום  כי  העבודוומוסכם,  מסירת  חלק  ת  או    מסויםת 

ת או  טענות  דרישות,  מחמת  שהושלם,  המזמי מהן  כלפי  לו  שיש  כלשהן  טלרבו  ן,ביעות  ענה  ת 

 מין בכתב אחרת. כן הורה לו המז כספית, אלא אם

 

העבוד .38.8 ידיו קבלת  על  חתומהה  ת  השלמה  תעודת  והמצאת  המ  מזמין  ידי  לעיל,  על  כמפורט  זמין 

חשב לתשלום  מוקדם  תנאי  כהגדרהינה  סופי,  ואינון  בהסכם,  מאיזו  תו  הקבלן  את  משחררת  ה 

 על פי ההסכם.  התחייבויותיו

 

כהגדרתו בתנאי    –העבודות    תר מתאריך סיוםוין בתאריך מאוחר י מזמדי היל  קבלת העבודות ע .38.9

על זכויות המזמין בהתאם    רכוויתושום פנים,  לא תהווה ולא תראה ולא תתפרש ב  –  סכם לעילהה

 חור בסיום ומסירת העבודות.  ין במקרה של איולהוראות כל ד להוראות ההסכם

 

ים  ים כאמור בסעיפאחלק מהן, שלא בתנ   כל   ת אווודספק מוצהר ומוסכם כי קבלת העב   למען הסר 38.10

 ת ההסכם. ודות לצורך הוראה כלשהיא מהוראועב כקבלת ה  הלעיל, לא תירא  27.1-27.9

 

 

 

 

 בדק ותיקונים  –פרק ד' 

 

 פגמים תקופת הבדק ותיקון .39

 

 ים המיוחדים להסכם.  " לגבי כלל העבודות הנה כמוגדר בתנאדקהב  תקופתהסכם זה "לצורך  .39.1

 

ב שיתגלה  "ו, כל פגם, כשל, קלקול וכיונו ובאחריותחשבו ק יתקן הקבלן, על  הבד  ת ופבמהלך תק  .39.2

ובתוך פרק הזמן שיקבע מנהל הפרויקט. על  של המזמין  דות, וזאת לשביעות רצונו המלאה  בובע

יאף   הקבלן  ה האמור,  חשבון  על  המזמימזמתקן  של  ובכתב  מראש  לאישור  בכפוף  פגמים  ין,  ן, 
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ת נזק שגרם צד שלישי,  ין ו/או מחמהמזמלני או מכוון מצד  ל רשדמחשאירעו מחמת מעשה או  

 הקבלן.    שלנו בשליטתו יאשר א

 

ך כך מנהל  או מקצתם, או לא תיקנם תוך המועד שקבע לצורמים, כולם  לא תיקן הקבלן את הפג .39.3

עצמו ו/או באמצעות אחרים,  לתקן את הפגמים ב  –אך לא חייב    –רשאי  ין  יקט, יהיה המזמהפרו

לתי  צאותוהה וכל   בקשר  תחוקונישתגרמנה  כאמור  ותשולמם  במלואן  הקבלן  על  ידו  נלנה  על  ה 

מההוצאות האמורות, וזאת    15%-השווה לתקורה בסך  ין לפי דרישתו הראשונה, בתוספת  זמלמ

ל  זכות  מבלי  מכל  המזמיןגרוע  של  ש  על  אחרת  נזקים  בגין  דין  כל  פי  ועל  ההסכם  לו  פי  נגרמו 

 ן. כאמור על ידי הקבלסכם הה  כתוצאה או בקשר להפרת

 

  הפרויקט והמפקח, בסיומו, וכפוף  הל ג הקבלן, מניהבדק יערך סיור בהשתתפות נצבתום תקופת   .39.4

  את  צון המזמין וכןגמים לשביעות רן השלים את תיקון כל הליקויים, החוסרים והפלכך שהקבל 

ההש בתעודת  צוינו(  )אם  שצוינו  גמהפגמים  תעודת  על  המזמין  יחתום  המצ"ב    נוסח ב ר  למה, 

יח'כ )להלן:להסכ  נספח  זה  גמר"  ם  תעודת  תעודת  קבלת  תהג"(.  כאמור  להחזרת  וו מר  תנאי  ה 

   המזמין.   ערבות הטיב לידי  
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 פגמים שלא ניתנים לתיקון .40

 

ה  .40.1 מנהל  הפגמסבר  כי  בסעפרויקט  האמורים  ב  28.2  יףים  אינם  חלקם,  או  כולם  תינלעיל,  קון  י 

שתיקו או  סבירים,  שבושעלול    נםבאמצעים  למזמין  ממש ים  לגרום  נזקים  כך  או  על  יודיע  יים, 

הפרו  לקבלן,  ימנהל  ו/או  יבצ קט  למזמין  הנזקים  של  הערכה  ירידת  ע  בשל  של  העבודות  ערך 

ל חייב  יהיה  והקבלן  המזמיןהפגמים,  את  ע  פצות  שיקבע  כאמור.  ל  בסכום  הפרויקט  מנהל  ידי 

ימים ממועד    7  פרויקט כאמור בתוך נהל המת  אי לערער בפני המהנדס על קביעהקבלן יהיה רש

 הקבלן. של המהנדס תהא סופית ותחייב את קת יעתו המנומבבלת הודעת מנהל הפרויקט, וקק

 

 חריות הקבלן לגבי מבנים  א .41

 

העבודות   .41.1 כהמט"ששל    וגהשדר כללו  הת,  בחוק  תשכ"הכנהגדרתו  והבניה,  )להלן:   1965-ון 

נוספות  שנים    5ה של  קופלעיל לת  29.1סעיף  רות ב ואמ, תוארך אחריות וחבות הקבלן ה"(המבנה"

 אחרי תקופת הבדק.  

  ן לביטחוחזרה את סכום הערבות  לן לקבל בזה אינו בא לגרוע מזכותו של הקביף  האמור בסע  לכ .41.2

 מפורט באותו סעיף.  כ תנאים ובמועדיםלהלן, ב  31עיף טיב, כמוגדר בס

 

  ערבות לביטחון טיב .42

 

שנת ההפעלהמתוהחל    .בויות הקבלן התחיי  לכערבות הביצוע תשמש להבטחת   .42.1 על    ם  הראשונה 

על ההקמה  מיןהמז  אישור  רולאח  ידי הקבלן שנת הבדק  סיום  עיפ   ,על  רבות הביצוע,  חת סכום 

ערבות הביצוע יוארך  ף  תוק.  לן למכרז(הקבהצעת  מסכום    5%)  לסך של _____ שקלים חדשים

ועוד  טית  לה והאחזקה הרלוונקופת ההפעד לסיום תע רבות תהיה בתוקף  כך שהע  על ידי הקבלן

 לאחר מכן.   יום 60

 "(.  טיב ערבות)להלן: "  

שאי לעכב תחת ידו מהחשבון הסופי של  המזמין ר   האמור בכל מקום אחר בהסכם, יהיה  על אף .42.2

דעתוהקבלן,   שיקול  סכום    לפי  על    אשרהבלעדי,  יעלה  הח  10%לא  פי  על  לקבלן  שבון  מהמגיע 

זמין בהתאם להוראות  המ  טיב לידי בות  וזאת עד להמצאת ער תו להלן(,   ר )כהגדרהסופי המאוש

הטיב"  )להלן:לעיל    31.1סעיף   הסכם  בטחון  הוראות  כל  ל"(.  ביחס  יחולו,  זה  הביצוע,  ערבות 

 טחון הטיב.  בהתאמה, גם בנוגע לבי 
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את  המזמין    דק, ימשיך ויחזיקעל הצורך לתקן פגמים שנתגלו בתקופת הב  בלןודיע המזמין לקה .42.3

  מזמין.רצון ה  תקבלן לתקן את הפגמים לשביעוש למן שיידרק הזיב תחת ידו לכל פרערבות הט 

  יך, מעת לעת, את תוקפה של ערבות הטיב, וזאת קבלן להאר לצורך כך, רשאי המזמין לדרוש מה

ן  ת הטיב לידי הקבל המזמין, כמפורט לעיל. תנאי להחזרת ערבוון  מים לשביעות רצעד לתיקון הפג

 עיל.  ל  28.4ר כמפורט בסעיף  לת תעודת גמהנו קב 

התתי  לא .42.4 את  השלים  לא  או  הקבלן  תיקן  הזמקונים  יהוך  הפרויקט,  מנהל  ידי  על  שנקבע  א  ן 

 בהתאמה. , לעיל 28.3רשאי לפעול בהתאם להוראות סעיף המזמין 

קון, או  אינם ניתנים לתי  מים שנתגלו בתקופת הבדק, כולם או חלקם,הפג הל הפרויקט כי  סבר מנ .42.5

עלו  מנהשתיקונם  לדעת  לגרום,  הפל  של  למזמין,  בוש רויקט,  אחרים  נזקים  או  המזמ יים  ין  הא 

 לעיל.  28.1סעיף י לפעול בהתאם להוראות רשא

לתבכ .42.6 התחייבותו  את  יקיים  לא  הקבלן  שבו  מקרה  במפ ל  פגמים  לע יקון  זה  בפרק  יהיה    יל,ורט 

הטיב   ערבות  את  לחלט  רשאי  מאתהמזמין  ולקבל  כ  ולדרוש  בגין הקבלן  הפרש  על    ל  פיצויים 

ם המגיע או שיגיע לקבלן  כל סכוהנ"ל מ  ם ת לרשותו, לרבות קיזוז הסכוומדל דרך הע , בכנזקים

בשום מקרה    איישמזמין לא  הסר ספק מובהר, כי סכום ערבות הטיב שבידי הין. למען  מאת המזמ

 ת או הצמדה לטובת הקבלן. יביכל ר

א  ו לים שלדעתפגמ   לתקן פגמים או על  דק על הצורךתקופת הבין לקבלן, במהלך  לא הודיע המזמ .42.7

הודיע   או  לתיקון,  עללניתנים  לשביעות  פגמים  קבלן  אותם  תיקן  והקבלן  של   כאמור    רצונו 

את ערבות הטיב  ין  יל ויחזיר המזמ לע   28.4בסעיף    המזמין, יחתום המזמין על תעודת גמר כמפורט

מין  המז  ית או הצמדה. חילטל תוספת ריב ן, ללא כלפי העניין, לקבל או את סכום בטחון הטיב,  

ן  ק כמפורט לעיל, יחזיר אותם המזמיפת הבדהלך תקומ הטיב ב  ן מביטחובות הטיב או  מערחלק  

 .  ניכוי החלק שחולט על ידי המזמין כאמור לעיללקבלן ב 

 

  טוחוביחריות בנזיקין א –פרק ה' 

 אחריות ושיפוי בנזיקין  .43

אישור  ך  לן בלבד ולפיכבבודות תחול על הקית עבור העות הבלעדן הצדדים כי האחרימוסכם בי  .43.1

בעבודות ו/או    ורים ו לדוחות ו/או למסמכים אחרים הקשת ו/א ו לבדיקואלעבודות ו/  המזמיןשל  

יותו המקצועית המלאה  חראת הקבלן מא   זה לא ישחררו  םהסכאשר הוכנו על ידי הקבלן על פי  

  ו לכשרות ו/אואות כלשהי לטיב ו/מטעמו אחרי ו על מי  טיל על המזמין ו/אהנ"ל ואין בכך כדי לה

הבדיקותל ו/או  העבודות  הדו   איכות  וו/או  בעבו/ חות  הקשורים  האחרים  המסמכים  דות  או 

 כאמור. 
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ו/או .43.2 הפסד  ו/או  נזק  לכל  אחראי  יהיה  שיגרמו    הקבלן  לצ  למזמיןהוצאה  בגין  ו/או  שלישי  ד 

ה שנשוא  כך  עקב  ו/או  אן העבודות  בשלמותו  א  עבודות  בבחלקו  משמש  הולמתינו  את    צורה 

 .דורות שלשמן יועהמט

כל .43.3 אחראי  יהיה  לבדו  המזמיןפהקבלן  אולכל    י  ו/או  רכוש  נזק  ו/או  גוף  הפסד  בד נזק  ו/או  ן 

ו/א  העלולים לעובדיו  ו/או  למזמין  ו/להיגרם  מטעמו  למי  לצדו  כ  או  לעובדי  שלישי  ו/או  לשהו 

עם    בקשרע ו/או  מטעמם הנובו/או למי    לעובדיהםמטעם הקבלן ו/או    הקבלן  ו/או לקבלני משנה

 או עובדיה ו/או כל מי מטעמו.לן ו/ ל של הקב דו/או כתוצאה ממעשה ו/או מח ותהעבוד 

ו  הנמצא א   ותאור  לציוד מכל סוג  כלפי המזמין לאבדן, נזק או קלקול  לן לבדו יהיה אחראיקבה .43.4

 סכם. ך העבודות נשוא ההשהובא על ידה ו/או על ידי מי מטעמו לצור

ומתחייב    כל אחריות לגבי נזקים כאמורמ   הפועלים מטעמוין ואת  את את המזמלן פוטר בזהקב .43.5

ימים על כל סכום שיחויב לשלם עקב נזקים    7טעמו תוך  מ  ו ו/או לפצותו ו/או את הפועליםלשפות

גדו כנ"ל ויאפשר  . המזמין יודיע לקבלן על כל תביעה שתוגש נכ"ט עו"דאות ושאמור לרבות הוצכ

 חשבונו.  ן מפניה עלה להתגונל

  אחרת או מכל סיבה  זה ו/וח הסכם  כלומים אשר הקבלן זכאי להם מתש שאי לקזז מן המזמין רה .43.6

של    ל שהם באחריותועים מהמזמין על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדתב סכומים אשר נ

תו של  ם באחריות מעשה או מחדל שהר לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו למזמין מחמבלן כאמוהק

 יל. ן כאמור לעהקבל

 וחביט .44

אח .44.1 ועלריולהבטחת  לעיל  כאמור  הקבלן  של  ומב  תו  דין  כל  מהתחייבותו  פי  לגרוע  ,  וחובותיולי 

 זה  תי נפרד מהסכם המהווה חלק בל 'ונספח  , הוראות נספח הביטוחהר כי על הקבלן יחולו ובמ

  

 חשבונות ותשלומים  –פרק ו' 

 חשבונות .45

 

 רויקט.  ח ומנהל הפהמפק  ן באמצעותעל המזמי חשבונות לפי פרק זה יפ בדיקת לצורך  .45.1

הלן. דרכי  בפרק זה ל  חשבון סופי, כמפורטונות חלקיים ויש למזמין חשבג רשאי להיה  הקבלן יה .45.2

 .  2017-שע"זמים לספקים, התחוק מוסר תשלו הגשת החשבון יהיו בהתאם להוראות

יכלול   .45.3 למזמין  שיוגש  חשבון  הקבלן  כל  ידי  על  שנעשו  העבודות  פרטי  בגינ את  דוראשר  הוא  ש  ן 

מדתשל וכן  חיום,  סקיצות,  כמויוידות,  מסמך    ת שובי  כל  אוכן  נוסף  או  ידי  אחר  על  יידרש  שר 

 נהל הפרויקט לצורך בדיקת ואישור החשבון.  פקח ו/או מהמ

ובחשבון   .45.4 אשרבמידה  סעיף  כלול  אינ  מופיע  החשבוןבהסכםו  עם  יחד  להגיש  יש  אישור    ,  'טופס 

 . "ג( חתוםעבודות חריגות' )נספח י
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כל  .45.5 מאוחשבו   עבור  חלקי  ינוכה  ן  המצמסך    5%שר  עיכבטהחשבון  לטובת  יבר  העיכבון    שולםון, 

ם  רבות הטיב בסיובעת החזרת ע  20%החשבון הסופי ו  תשלום  בעת  80%לומים:  בשני תש  לקבלן

 שנת הבדק.  

ת  ת הדרישועל ידי הקבלן הנו השלמ   תכנון מפורט'  'סיום  01עבור אבן דרך     1חשבון  להגשת  נאי  ת .45.6

 שלהלן:  

פרוטוקולקבל  .א המקו  ת  הוועדה  של  רישוי  עמרשות  תמר  הית  לבור  להיתר   כלל בקשה 

 המט"ש. 

 מלא 'לאישור' ולתחילת תכנון מפורט.סט תכניות אישור   .ב

 

 לן:  על ידי הקבלן הנו השלמת הדרישות שלה  עביצותחילת העבור   03 אישור חשבוןל תנאי  .45.7

שילוטהאתר  גידור  .א כלל    ,  הוביצוע  התקנדרישות  וחוק,  לצורך    הבניה  היתרוראות  הות 

   תר.אתחילת עבודה ב

מהוועדה    חילת עבודהפס אישור תוקבלת טם הנדרשים והטפסיה על  תימ וחמילוי   .ב

 המקומית. 

 ; והמזמיןיקט הפרו   למנהומאושר ע"י לן על ידי הקב תוםח  לוח זמנים  .ג

  ל הפרויקטידי מנה  על ידי הקבלן, אשר אושר על  מוסמך  ודהמינוי מנהל עב  טופס .ד

 התמ"ת.   דומשר

הר לחשבון  ויצרף  ימלא  "טופס  אהקבלן  את  חשון  להגשת  מס'  נלווה  המצ"ב1שבון   ," 

 להסכם זה.   'נספח ידכ

לגרוע   .45.8 שיוגלעיל,    34.3-34.4בסעיפים    מהאמורמבלי  חשבון  טופס    מיןלמז  שכל  גבי  על  ייערך 

ע לקבלן  שיאושרשיומצא  אחר  טופס  כל  או  המזמין,  ידי  ידי    ל  ו על  ריכו  יכלול המזמין,  ז  טבלת 

שאושר )ככל  נוספות  המזמי  ועבודות  ידי  בפועעל  ובוצעו  וכ ן  הקבלן(  ידי  על  הפרטיל  את  ם  ן 

המזמין. ידי  על  הקבלן  מן  כן  שיידרשו  לכ  כמו  הקבלן  חשבוניצרף  חשבון  מסיל  חשבונית    או  ת 

 ע"מ. עסקה, וזאת בהתאם לחוק המ

ידי   .45.9 על  כלשהו  חשבון  אישור  ומלאחר  הפרויהמפקח  י נהל  החשבוןקט,  המהנדס    ובא  לאישור 

ל מכן  הגזברות  אולאחר  אשישור  המזמין,  החשבון,של  את  תבדוק  לאחר    ר  אישורה  ורק 

 ר לתשלום.  וחתימתה, ייחשב החשבון כחשבון מאוש

וכן יהא רשאי לדרוש מהקבלן  חשבון בשינויים ו/או ללא שינויים    כל  לאשר  מין יהיה רשאיהמז .45.10

וביאורים,   לחשב  שונותאסמכתאות  הסברים  שיביחס  כפי  פה,  בעל  או  בכתב  למזמין,  ר ון,  אה 

 ההסברים והאסמכתאות שנתבקשו על ידו.   הביאורים, ב להמציא למזמין אתקבלן יהיה חייוה
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על ידי המזמין כאישור לכתש  ו/או   ות בשום אישורהר, כי אין לרא מוב .45.11 ך שהעבודות  לום שבוצע 

ו/או כי הקבלן מילא אחרי    ות הסכם זהלהורא עו בהתאם  ו/או בוצנשוא התשלום הוצאו לפועל  

 פי ההסכם.  חייבויותיו עלתה

 שת חשבונות חלקיים הג .46

להור .46.1 סעיף  בכפוף  חלקי   34אות  חשבונות  הקבלן  יגיש  לשלבילעיל  בהתאם  של    ים  ההתקדמות 

ע  . לא נקב התשלומים, ככל שייקבע על ידי המזמין  ולוח )אבני הדרך(  על פי לוח הזמנים  ות  עבוד ה

ידי המזומים  לוח תשל  לנדרי  פרש של חודש קחשבון חלקי בה  מין, יהיה הקבלן רשאי להגישעל 

לנדרי  פני תום חודש קשבון, כאשר החשבון החלקי הראשון לא יוגש לן חשבון לחאחד לפחות בי 

 ת מראש ובכתב.העבודות, אלא אם הסכים המזמין אחר חלת ד התעשלם ממו

 להלן.  37ראות סעיף בהתאם להו יתבצעי המזמין  ים על יד פירעון החשבונות החלקי 46.2

 ון סופי בהגשת חש .47

 

מתאר   30ך  בתו .47.1 עבודות  יום  קבלת  ה  רוגהשדיך  כל  יגיש  את  שיכלול  סופי,  חשבון  למזמין  קבלן 

להסכ המגיעים  לתומים  בהתאם  הנקבלן  )הסכאי  לקבלן  ששולמו  התשלומים  בניכוי  להלן:  ם, 

רשימת מסמכים נלווים  רוף טופס "בצי  ישבון הסופ יש את הח"(. על הקבלן להגהחשבון הסופי"

טוכ  הסופי", המצ"ב  לחשבון כ' להנספח  ולצרף את  זה,  לרבות ל המסמכים  סכם  שם,  הנזכרים 

העבודה   מסירת  ח"   -תעודת  טיולים"  מחטופס  ידי  על  כהמזקות  לתום  המצ"ב  טז' מין,   נספח 

הי על  כוהצהרה  המצ"ב  בנוסח  תביעות,  יט'עדר  י.  נספח  כן  הקבלןכמו  הסופי  לחשב  צרף  ון 

 שבונית מס. ח

יכ .47.2 הסופי  הסכולהחשבון  כל  את  לול  המגיעים  העבודות,מים  בגין  הגש  קבלן  החשבון  ולאחר  ת 

וב בחשבון הסופי,  הנקכום  סכום נוסף על האת המזמין כל סהסופי לא יהא הקבלן רשאי לדרוש מ

למזמין שהוגש  נוספתכפי  דרישה  או  תובענה  בכל  לבוא  או  לע  ,  וביבקשר  אם   צוען,בודות  אף 

. הגשת  ופי, מכל סיבה שהיאעים בחשבון הס ות שאינם מופי נ לפריטים או תובע  סתתייחישה  הדר

בהחש הקבלן  כנגד  מכרעת  ראייה  תהווה  הסופי  לסופיבון  ביחס  הכללבד  הפרטים  בו  לים  וות 

 זה.  והסכומים המגיעים לקבלן מכוח הסכם 

עבור   .47.3 הסופית  ה  תיקבע  וגהשדרעבודות  התמורה  ידי  לק  מזמיןעל  או  בלן  ותשולם  בתוספת 

ערכם   או  שבהפחתת  שינויים  נוספות ל  ה   עבודות  )לפי  צמצומים  ככ או  בנוסף,  עניין(,  שהיו.  ל 

נ לאחר  לקבלן  תשולם  התשלומים  התמורה  מכויכוי  לו  הסכומים    כם,ההס  חששולמו  יתר  וכל 

   ן.ות כל די לנכותם על פי הוראות ההסכם ו/או הוראאשר המזמין רשאי  
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צירוף כל  כאמור לעיל, בקבלת העבודות    יום ממועד  30ונו הסופי תוך  בלן את חשב יש הקלא הג .47.4

הנתונים    שבון הסופי לפי ל סיבה שהיא, יהא המזמין רשאי לערוך את החנדרשים, מכהמסמכים ה

הא רשאי  ון סופי המוגש על ידי הקבלן. הקבלן יון סופי שהוכן כאמור דינו כדין חשב חשבו, וישביד

על   ערך  שבון הסופי שנשהומצא לו הח  םימים מיו  10ני המהנדס בתוך  ן הסופי בפהחשבולהשיג 

קבל  שגות הקבלן, תתהפרויקט, וקביעתו של המהנדס, לאחר בדיקת הידי מנהל    כמפורט לעיל על

 יבת את שני הצדדים.  מחיית הפ כקביעה סו

 לן. לה  37-38יפים  וראות סע הסופי על ידי המזמין יתבצע בהתאם לה פירעון החשבון  .47.5

 םתשלומי .48

 

חשבון    או את אותוש על ידי הקבלן, ירבון חלקי שהוגחשלעיל    34.6  ףכמפורט בסעי אישר המזמין   .48.1

" )להלן:  לתשלום  מאושר  כחשבון  מאושר חלקי  מאושר    "(.חשבון  המזמין    על   יפרע י חשבון  ידי 

כמו  .  מזמיןלאישור ה  , ובכפוף על ידי הקבלן  החשבון  שבו הומצאמועד  היום מ  30בתנאי שוטף +  

להנפיק  מס שעל הקבלן היה    נפקת חשבוניותלתשלום עד לה  רחשבון חלקי לא ישולם / יאושכן,  

   ן חשבונות קודמים.בגי

התשלו  .48.2 כל  סך  כי  החשבו מובהר,  עבור  החלקיים,  מים  תתוספבנות  וזיכויים  ת  אחרים  שלומים 

חומרים  לרב   –אחרים   מסירת  ו/או  מקדמות  תשלומי  יעל  –ות  מקר לא  בכל  על  ו  השווה  ה  סך 

 רך על ידי המזמין.  סופי כפי שיוער של החשבון העמן הסכום המשו 80%שיעור של ל

הס  .48.3 +  החשבון  שוטף  בתנאי  המזמין  ידי  על  ישולם  הומ  15ופי  שבו  המהמועד  ידי  על  ן  קבל צא 

די  ת על יע את כל התיקונים שנדרשו ביחס לעבודומין, וזאת בכפוף לכך שהקבלן סיים לבצ למז

מצאת כל  ל המזמין והורשי החתימה שמשבון הסופי על ידי המהנדס ולאישור הח   בכפוףהמזמין,  

 '.ונספח טהמצ"ב כ   טופס "רשימת מסמכים נלווים לחשבון הסופי",שים על פי המסמכים הנדר

ה .48.4 למזקבל המציא  שיש  ן  מהותי  פרט  כולל  שאינו  חשבון  בהתאם  מין  בו  או    להסכםלכלול  זה 

א החשב שהמציא  שקוית  בלי  הת ון  המהותמו  בהתאנאים  התמורה  קבלת  לצורך  ,  הסכםל  םיים 

החשבון לא הומצא למזמין, ובלבד שהמזמין  זאת כאילו  החשבון לקבלן, ויראו  המזמין את    יחזיר 

 .  בוןשנמצאו בחש רט את הליקוייםפי

ל, יתקן  לעי  37.4עם הערות או תיקונים כאמור בסעיף    זיר המזמין לקבלן חשבון שהוגש על ידוהח .48.5

אתהקב בה   לן  ויגישו  החשבון  המזמין  להוראות  המתאם  ומועדי  כמפורחדש,  בסעיף  תשלום  ט 

שת חשבון  ימנות ממועד הגיחלו לה)ביחס לחשבון הסופי(    37.3-קיים( וחשבונות חל)ביחס ל  37.1

 גביו.  די הקבלן, אשר למזמין לא היו השגות ל על י  וקןמת
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ימים    60כאמור לאחר תום  את החשבון  קבלן  יר המזמין ל, החז37.4-37.5על אף האמור בסעיפים   .48.6

ימי עסקים    10-יאוחר מ  בחשבון לא  מין את התמורה הקבועה ן, ישלם המזד המצאת החשבועממו

האחרון   בסעיפלתשלום החשבון  מתום המועד  ואולם התקופה שממועד  37.3-ו  37.1ים  כאמור   ,

ה  להחזרת  קויים  תוקנו הלי  , שבוחשבון מתוקןמזמין  חשבון לקבלן כאמור עד שהקבלן המציא 

 כאמור.  הימים לתשלום החשבון  תבוא במניין, לא  37.4עיף ס שפירט המזמין כאמור ב

חלט, לאשר  והמו   עדי ול דעתו הבלהכל על פי שיק  אף האמור, המזמין יהיה רשאי, אך לא חייב,  על .48.7

בחשבון חלק  אותו  את  ל  לתשלום  מבלי  וזאת  במחלוקת,  שנוי  אינו  מאשר  מטענות גרוע    איזו 

 ת. שנויים במחלוקהלקים בחשבון וביחס לסכומים ין ביחס לחהמזמ

הק .48.8 שולמ תמורה  שלא  בחשבון  המועדבועה  עד  תשולם    ה  זה,  בפרק  כמפורט  החשבון  לתשלום 

הפרשלקב בתוספת  ורילן  הצמדה  ובח ביתי  האמור    30לוף  ,  מהמועד  ר   –ימים  יבית  בתוספת 

   .2017-שע"זם, התלומים לספקיוסר תשפיגורים, והכל לפי הוראות חוק מ

 ת תשלומי התייקרויו .49

 . ןכלשה או הצמדות  יקרויותתשלום התיא יהיה זכאי ל להקבלן   .49.1

 הפרת הסכם   –' פרק ז

 ןהפרת ההסכם על ידי הקבל  .50

 

הוראה  הפ .50.1 הקבלן  ההסכר  מבל  ם,מהוראות  וזאת  להלן,  כמפורט  לפעול  המזמין  לגרוע  רשאי  י 

 כם: י הוראות ההסל פאות כל דין וע הור מאיזו מזכויות המזמין  על פי

ת ההסכם  בגין הפרר נזקים שנגרמו למזמין  מלאים עבופיצוי ושיפוי    לדרוש ולקבל מאת הקבלן  .50.2

מוס פיצוי  לרבות  הקבלן,  ידי  זה, מים  כעל  הסכם  פי  הוצאות    על  ככל  בגוכן  השלמה,  עבודות  ין 

ק פי  על  נדרשות  בתוספת  שאלו  המזמין,  הוצא  15%ביעת  נ לכיסוי  שות  כלליות  היהול  מזמין.  ל 

ת בסעיף  ן בקשר לפעולות המפורטוידי המזמישיוגשו לו על    ן מתחייב לפרוע את החשבונותוהקבל 

 זה לעיל. 

 הקבלן.  ההפרה על ידי    יקוןתלהפסיק את ביצוע העבודות עד ל .50.3

התראהא  לבטל .50.4 לקבלן  המזמין  נתן  שבו  במקרה  ההסכם  שעל    ת  תיקון  או  ליקוי  אודות  בכתב 

לת הקבל ל ן  והקבלן  פקנם,  ממ א  כמבוקש  המזמ על  בהתראת  הרשום  במועד  במקרה  ינו  ו/או  ן 

עה  דהלך תקופת העבודות, וזאת בכפוף למתן הום אחת במה חזרה ונשנתה יותר מפעשהפרה דומ

 . ימים לקבלן 7וקדמת בכתב של מ
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ין  באופן שאינו עומד בדרישות הדפעל  בלן  הקלבטל את ההסכם ללא הודעה מוקדמת במקרה ש .50.5

 לום הציבור. די לסכן את שו כו באופן שיש ב א

הע .50.6 לאתר  אבלהיכנס  ולתפוס  העבודותודות  לעשו   ת  לאחרים  להרשות  ולסאו  כן  ידי  ת  את  לק 

ומאת   העבודות  אתר  מאת  להשתמשעבודההקבלן  וכן  להש  ות,  המבנים,  תמולהרשות  בכל  ש 

או  באתר העבודה    ה עת ביזרים וחומרים מכל סוג הנמצאים באותהחומרים, המתקנים, הציוד, א

שות לקנות מידי הקבלן  קנות ולהרהמזמן רשאי ל  הביצוע עבודות השלמה וכן יהי בסביבתו לשם  

האבא כל  והת  מטרה,  לאותה  הנחוצים  והחומרים  לבלן  קיזרים  רשאי  יהיה  לפעולולא  ת  התנגד 

 לכך.קשר ל טענה, דרישה או תביעה נגד המזמין ב המזמין על פי סעיף קטן זה והוא מוותר על כ

את  .50.7 מהק  לחייב  להוציא  פרק  בלן  באותו  מסביבתו  או  בהוד זהאתר  שיקבע  האמורהמן  כל  עה   ,

מתקן,   ארעי,  מכמבנה  וחומרים  ציוד,  אביזרים  וגם  עבודה  כלי  ע  –ונות,  השייכיםאו    ודפיהם 

מילא הקבלן אחרי דרישת המזמין  "(. לא  רכוש הקבלןאו לאתר על ידו )להלן: "ובלקבלן או שה 

המזמיןבמועכאמור   שקבע  יד  רש,  המזמין  למכור הא  ו/או  ולאחסן  לפנות  הקבלן  אי  רכוש  ,  את 

או וסי  כולו  אחריותו  על  הבלמקצתו,  כלכונו  על  בזה  מוותר  והקבלן  הקבלן  של  ה,  תביע  עדיים 

שים האמורים, על  ו הקשורות לביצוע או לתוצאות ביצוע של המעא  תנה המתייחסו דרישה או טע

ות  אמזמין ממחיר המר את כל ההוצאמור, ינכה ה, כרכוש של הקבלןמין  ידי המזמין. מכר המז

ור ויזקוף את היתרה לזכותו של הקבלן.  כירה כאמן בגין פינוי, העברה ומידי המזמישהוצאו על  

ם כל דין  ן מקרקעין ובין מיטלטלין, עפ"י חוק השומריבילנמצא באתר    לא יהיה אחראי  זמיןמה

 אחר.

ה  שהקבלן חייב היה לעשות ולא עהעבודות אשר  תן  י מטעמו את אוות מלבצע בעצמו ו/או באמצע .50.8

" השלמהעבו)להלן:  של  דות  חשבונו  על  וזאת  ומ"(,  מאחריות  הקבלן  הקבלן  את  לשחרר  בלי 

מה  דין ועל פי ההסכם. ביצע המזמין עבודות השלל  על פי כ  ו ותיל יתר התחייבויוע שצכלשהי ומבי

 כאמור, יחולו ההוראות הבאות: 

עבוד לסי  עד  (1) ביצוע  ידות  ום  על  בההשלמה  ובין  בעצמו  בין  המזמין,  מי  אי  מצעות 

 בלן.  סכום לק יה המזמין חייב לשלם כלמו, לא יה מטע

המז (2) יערוך  ההשלמה  עבודות  סיום  חמעם  הוצאותין  של  בג שבון  ונזקיו  עבודות    יןיו 

עבוד של  ההוצאות  סכום  עלה  המגיעים ההשלמה.  והנזקים  הפיצויים  ההשלמה,   ות 

שנקב למז כפי  המזמי עו  מין,  ידי  עעל  לקבלן  ששולמו  והסכומים  תמורת   ל ן,  חשבון 

ן ביצוע העבודות על ידו בשלמותן קבלן בגיהסכום אשר היה משתלם ל  ההסכם, על

ההסבהת  ןובמועד  להוראות  הקבאם  ישלם  דרישתו   לןכם,  לפי  למזמין  ההפרש  את 

 .ריווצשיש . במקרה הפוך ישלם המזמין לקבלן ההפרהראשונה בכתב

 

  וום המגיע ממנ נגד כל סכמאת הקבלן כ   ןימזמ ל סכום המגיע או שיגיע לכב או לחלט כלע  לקזז, .50.9

ו  קיזוז זה הינספק מובהר, כי  הסר    למען  זה, בין שהסכום קצוב ובין שאיננו.וח הסכם  לקבלן מכ
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לרשות   העומדת  ואוטומטית  מיידית  לקבלןיןהמזמ תרופה  מקנה  איננו  בה  השימוש  אולם  כל    , 

ו  להמשיך  ולהפזכות  ההסכם  את  מהמר  מונע  אחרים  בלהשתמש    זמיןאיננו  העומדים  אמצעים 

 סכם.במקרה של הפרת הה ורשותל

ימים    7  -מרה לא יאוחר  שהיא, ובכל מק  סיבה  עם ביטול ההסכם או חלק ממנו מכלהר, כי  מוב .50.10

ת ולפנות כל  בודו , מתחייב הקבלן לחדול מביצוע העזמיןממיום משלוח הודעת הביטול על ידי ה

 ליטתו.  ו/או חפץ שבש דם א

ויכל נזק ו/או הפסד ש .50.11 ליישוב  )להלן:  וזמנות   ו/או לגוף אחר עבורו מ  או למפעל/יגרם  העבודות 

ק ו/או הפסד ישיר של המזמין,  נזן, יראה גם ככם על ידי הקבל ההס  ת"( כתוצאה של הפר הנהנה"

לי  את הנהנה ומב ת מללא נטילת רשו זאת  רשאי להיפרע בגינם ישירות מהקבלן, ו  והמזמין יהיה

 בוע את הקבלן. ת לגרוע מזכותו של הנהנה ל

את  ררו  חדי המזמין, כאמור בסעיף זה לעיל, לא ישלמה על יסכם או ביצוע עבודות הש ביטול הה .50.12

בלן נמנע או הופסק  אותו חלק של העבודות אשר ביצוען על ידי הקן  ות כלשהי בגי הקבלן מאחרי

 את ההסכם.    קבלןכתוצאה מהפרה של ה

נוסף או אחר על פי כל  ת כל סעד  לפעול לקבל  יןמ מזלעיל כדי לגרוע מזכות הה  בפרק זבאמור  ין  א .50.13

   .1970-של"אתת חוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם(, ין, לרבוד

 מזמין ה  ההסכם על ידיביטול  .51

ביא הסכם  , לההבלעדי והמוחלט  ו שהיא ולפי שיקול דעתהא רשאי בכל עת, מכל סיבה  י  המזמין  .51.1

לפחות    סיום בהודעה   ידיזה ל ול   30בכתב שתימסר לקבלן  כל טענה  קבלן לא ת יום מראש,  היה 

ההסכם על  אחר של ביטול    מקרה  בעניין. במקרה זה ובכל  מזמיןיעה כלפי ה ו/או תב   ו/או דרישה 

ו/או  המזמין, לא תחול על  מזמיןה  ידי   לשלם לקבלן תשלום כלשהו, פרט לתשלום   חובה לפצות 

כפי  התקשרות,  למועד הפסקת ה   דו בפועל, ככל שבוצעו, עוברשבוצעו על י  דותורה בגין העבוהתמ

 . מיןהמזשיוערכו על ידי  

ם זה או חלקו  סכהמיידי של ה  ודיע על ביטולוי להא זכ  המזמין  יהיהי לגרוע מן האמור לעיל,  מבל .51.2

  באים:ים הלא מתן הודעה מוקדמת בכל אחד מן המקר הבלעדי, ול ועל פי שיקול דעת 

 ר.  נפטהקבלן   (1)

נגד הקבל נ (2) כונס  )זמני או  כן הוגשה בקשה למינוי  רגל, קבוע(, להסים  כרזתו כפושט 

)למינו מפרק  תוך  י  יבוטל  לא  והמינוי  קבוע(,  או  נ  יום  60זמני  הקבלן  אם  מצא או 

 ים או אם הוגשה בקשה לאיחוד תיקים. יק באיחוד ת

 שבועיים.  תוךל זה לא הוסר עיקו ל צו עיקול על נכס מנכסיו של הקבלן ואם יוט (3)



 

73 

 

בקבשו (4) השליטה  ו/או  הבעלות  מהותילנתה  באופן  דרך,  ן  המ  בכל  הסכמת    זמיןללא 

 ובכתב.  מראש

פי שיקול  ן אשפשונה מצבו העסקי או הכספי של הקבלן באו  (5) על  ש   ודעת ר  ל הסביר 

יכולתו   זמין המ על  לרעה  מהותית  להשפיע  את   עלול  כיאות  לבצע  הקבלן  של 

 פי ההסכם.  ו עלהתחייבויותי 

י הסכם זה ותיו על פו/או התחייבוי   המחה זכויותיו ו/או חובותיוהעביר ו/או    בלןהק (6)

 מראש ובכתב. זמין  אישור המלצד ג', ללא  

לא יהיה זכאי הקבלן לכל סעד    א,מכל סיבה שהי,  זמיןל ידי המכם עסבכל מקרה של ביטול הה .51.3

 ו לכל סעד זמני.של מניעה ו/א

 ויבים.  חלעיל, בשינויים המ  53סעיף  צדדים הוראותל היחולו ע הסכם, ול העל ביט  מזמיןהודיע ה .51.4

 בודות מחמת כוח עליוןביצוע הע הפסקת .52

ות  רבכוח עליון, לאו מקצתן מחמת  ולן  כזמן שהוא שיש להפסיק בביצוע העבודות,    תגלה בכלה .52.1

ו פעולות  ות אמלחמה, מצב חירום, פעולות אויב, קרב  שיטפונות, בולענים, הפרעות טבע חמורות,

או של בית משפט  ת מוסמכת  ו(, צו של רשואאם הוכרזה מלחמה ובין אם ל  ה אויבת )ביןדינשל מ

נסיבות אחרות שהמה  הוצא שלאמוסמך ש או  של הקבלן,  קנבעטיו  בבחידס  הנן  כי  "כוח  בע  נת 

רצופיםן"עליו  חודשים  שלושה  נמשכה  כאמור  והפסקה  הצדדים    ,  מן  צד  כל  זכאי  יהא  לפחות, 

לצד השנ  ודיעלה עבכתב  ביצו י  הפסקת  וביטול ההתקשרות.ל  כאמור,    ע העבודות  ימלא  במקרה 

בהקבל המהנדס  הוראות  אחרי  סילון  העדבר  ומסירת  העבודות  מאתר  ורכושו  הקבלן    ודות בק 

 בים. לעיל, בשינויים המחוי  39חולו הוראות סעיף י ועל סעיף זה   והאתר למזמין,

בסעיף   .52.2 כאמור  העבודות  הקבללע   41.1הופסקו  יהיה  זיל,  מאתן  לקבל  בגין    כאי  תמורה  המזמין 

העב  על  וערך  שבוצעה  בפועלדה  העבו  ידו  הפסקת  למועד  וזאעובר  למחירים  דות,  בהתאם  ת 

ובכפוף לכל יתר תנאי  שהנוספות, ככל  נות של עבודות  בהזמוהנקובים בכתב הכמויות   יו כאלה, 

בדבר   התייקרויההסכם  תשלום  לרבות  לקבלן,  והוסכם  ות,  תשלומים  במפורש.  על  במידה  כך 

יהווה לעיל  המפורטים  ל  תשלומים  המגיע  כל  בגיןאת  בנסיבות  קבלן  העבודות  כאמור,    הפסקת 

ם. הקבלן מוותר  לההמזמין מעבר  או תמורה מאת  /וי ופוהקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שי

 טענה כלפי המזמין בעניין זה.  מראש על כל תביעה, דרישה ו

 שונות .53

והמו כל   .53.1 בעדיהתאריכים  המופיעים  הודעה  ם  ובכל  נספחיו  על  שניתנואהסכם  מסמך  פיו,    ו  על 

 ל ההסכם.  ים ש יסיום העבודות, הנם תנאים יסודיים ועיקר עבודות וובמיוחד תאריכי התחלת ה
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ו/אהסכמ .53.2 המזמין  לו  ת  מסוים  במקרה  ההסכם  מתנאי  לסטות  מטעמו  ילמדו  מי  ולא  תקדים  א 

 אחר.  קרה ממנה גזרה שווה למ

נות להם עפ"י  ויות הניתכויות או בסמכזל מי מטעמו, במקרה מסוים, בהמזמין או כ  משו לא השת .53.3

מהתנהגות    אחר ואין ללמודקרה  מבכך ויתור על אותן זכויות או סמכויות בן לראות  ההסכם, אי

 סכם. יתור כלשהו על זכויות או סמכויות על פי ההו זו

שיהוי,   .53.4 שתיקה,  מפעולה,  ההימנעות  או אי  זכות,  המזמוי  פעלת  מצד  לא  תור  להפרה  בקשר  ין 

הוראה שהופרה, ולא    וספים שלרה, זניחה או אי קיום נלקבלן להפמקרה כהצדקה    םיחשבו בשו

המזמ בזכויות  בקייפגעו  הזני ן  להפרה,  קיושר  אי  או  רשאי  ם  חה  יהיה  לא  והקבלן  האמורים, 

לו כל  אמורים יקנו  ה  רהוויתוות, או  הזכ  עות מפעולה, השתיקה, השהוי, אי הפעלתלטעון שהימנ 

 זכות שהיא. 

אילו הגיעו לתעודתן  יראינה כחד למשנהו בדואר רשום תידי צד א  על  ה ב שתימסרנתהודעות בכ .53.5

משלוח  72 לאחר  הוןשעות  שנשל.  בכתב  שקבלדעות  בפקס  בדואר    תוחו  הודעות  וכן  אושרה 

עו לתעודתן  הגייחשבו כאילו    טית,אושרה בהודעת דואר אלקטרוני לא אוטומאלקטרוני שקבלתן  

 שעות לאחר משלוחן.   24

בין  ס כל סכ .53.6 בקוך משפטי  סיומו  הצדדים  ו/או  עם הסכם  כל  שר  בבית  ו/או  יתברר  הנובע ממנו, 

 אר שבע. יר בע המשפט המוסמך ב

 ל החתום:ים עה באו הצדד ולראי
 

  _______________  _____________  __ 
    קבלןה מזמין ה 

 

 אימות חתימה 

 

________נא הח"מ,  עו"ד/רו"י   _________________ ה"ה  כי  מאשר  הינם_ ח,    מורשי   ________ 

 . הקבלן יבים אתיהם מח הסכם זה________, וכי בחותמם על _____ _______   הקבלןחתימה מטעם 

 

______________  ___                     ___________________       _________________ 

 מהחתי                                                שם                                       תאריך                         
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  נספח א'
 
 
 

 ניותעקרו תוכנית רשימת 

 

 שם תכנית  מס תכנית  סידורי  מס

1 1A ש  תכנית המט"

 חלופה א' 

2 2A ש  סכימת המט"

 ' אחלופה 

3 1B ש  תכנית המט"

 חלופה ב' 

4 2B סכימת המט"ש  

 ב'  חלופה

5 TP  י ול ראשונפרט טיפ 

6 GL גלישה  תכנית קו 

  קו –ית תנוחה  נתכ 66/1 7

 מים

קו   –תכנית תנוחה   66/2 8

 יםמ

קו   –ן פרטים וגלי 66/3 9

 מים
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  פח ב'סנ

 

 י לתכנון ושדרוגטכנ ימפרט
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  ספח ג'נ

 לן על נספחיההצעת הקב 
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  ד'נספח 

 ביצוע העבודותל ותהתקדמ  ושלבי וח זמניםל
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  'הספח נ

 והביצוע  ות התכנוןצולאנשי   תנאי כשירות

 אנשי הצוות ת ל להלן תנאי הכשירו

 דס ביצוע(הל פרויקט )מהנמנ .1
 

 מהות התפקיד: 
,  בלןוד בשטח מטעם הקהפיקוח הצמעל   האחראי, בין היתר, ל דבר ועניין,ם הקבלן לכ איש הקשר מטע

   ה.לקיה והיבטיכל ח  התכנון והביצוע, על  נים מטעם הקבלן וניהול עבודתשוה תיאום בין כל הגורמים
 

 תנאי כשירות:  
ם  מרשם ההנדסאים והטכנאי או ים והמהנדסיםבמרשם האדריכל ורשוירשום סאי הנד \מהנדס 

 . המוסמכים
ם  רונות, שכללו גם מבניאחם היקטים בחמש השניפרו  2ע בלפחות  מוכח  כמהנדס ביצו בעל ניסיון

 טיהור שפכים, בריכות מים וכדו'.    או ביוב, מכונילמים , כגון תחנות שאיבה םדראולייהי
 
 

 טרוקציהונסק מתכנן .2
 

 התפקיד: מהות 
ביקורת  תכנן השלד ואחראי ליו וחתימתו כמלרבות מינו שלד ועבודות בטון של כלל מבני המכון,  תכנון 

 .ודותעבה על ביצוע פיקוח עליוןע יצו , ולרבות ב בנייהבהיתר ה
 

 תנאי כשירות:  
 . יםמבנר במדו דריכלים והמהנדסים, בענף הנדסה אזרחיתבמרשם האורשוי רשום  מהנדס 
כח  בעל ניסיון מון להיות כנליים מבטון, על המת קמה של מבנים הידראו ר הבניה כולל ה יתהבמידה ו 

, כגון תחנות  םיליאו הידרשכללו גם מבנים  ת,ונובחמש השנים האחרפרויקטים  2ות בלפח  כמתכנן שלד 
 שפכים, בריכות מים וכדו'.    ביוב, מכוני טיהור ושאיבה למים א

 
 

 קרה מתכנן חשמל וב .3
 

  מהות התפקיד:
עליון על ביצוע    , כולל פיקוחתערכות נלווכות החשמל, תאורה ובקרה במט"ש, לרבות מתכנון כל מער

 . בודותהע
 

 שירות:  תנאי כ
הרשום במרשם   הנדסאי  או הנדסת חשמל, בענף יםדסמרשם האדריכלים והמהנב  שוםמהנדס ר
 בענף הנדסת חשמל. ים והטכנאים המוסמכים ההנדסא 

 אי לפחות.  אי הנדסון חשמלישי בעל ר
מבנים   האחרונות, שכללו גםם בחמש השנים פרויקטי 3 בלפחות כמתכנן חשמל ובקרה ניסיון מוכח  בעל

    .הור שפכים, בריכות מים וכדו'טי י ה למים או ביוב, מכונ יבשא  , כגון תחנותםייהידראול
 
 
 

 כןאנשי הצוות. ל תפקידיהם של ת כאורי התפקיד שלעיל הנם כלליים, ואינם ממצים אמובהר, כי תי
מכרז והנחיות  תאם להוראות תנאי האנשי הצוות בהה מתפקידי אין בהגדרות כדי לגרוע מאיזמובהר, כי 

 מועצה מעת לעת.  ה
 
 
 
 
 
 



 

80 

 

  נספח ו'
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  נספח ז'

 ההתחלת עבודצו נוסח 
 

 תאריך: _____________ 
 לכבוד 

 ______________ 
 _____________ _ 

 ______________ 
 

 א.ג.נ.,
 

 התחלת עבודה צו לדון: הנ
 

    _____________ מנה מס':________           הז_:________________ 'מס בהסכם
             

    _________ _________________________ יאור העבודה:_______________ ת
 

/   כםשבהסהימים לחישוב לוח הזמנים   מנין  נה הנ"ל./ הזמ  הסכםלפי  נא להתחיל בביצוע העבודות 
 __________.  ___ ויסתיים ביום:  _הזמנה יחל  ביום: ________

 
 _______. __ שם המפקח/ת: גב' / מר ___ ____ ____________ דה: ____בוהע  החברה המפקחת על

 
,  בלת שטח העבודהלמת הנתונים, ק__ ימים מתאריך קבלת הצו לשם השתוך ______נא לפנות למפקח 

 . 1אישורים דרושים בנספח  תכניות לביצוע העבודה והשלמת
 

 
 בכבוד רב,          

 
                _________________ __                                     _________________                                             

                                     מהנדס המועצה                                    המפקח                                                                          

  

 
 _________________                     _________              ___________          

 תאריך                                                  ימת הקבלן     חת                                            

 

 
 קים: תהע

 ראש המועצה  
 נכ"ל המועצה מ
 בר המועצה גז

 צה ועהמ  מהנדס 
 הפרויקט מנהל 
                                                                       ויקטפרה מפקח
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 1ז'נספח 

 בודהוה לצו התחלת עטופס נלו
 

 "י מחלקת רכש והתקשרויות  ימולא  ע .א
 

 ______ _עד תאריך :______  _ חתום ובתוקף  מתאריך: _______ כםהס •

 

 ד תאריך: __________ ע __ ___________ מתאריך:  ף תוקביצוע  סכום  ו ערבות •

 

 _________ תאריך :___עד בתוקף מתאריך: _________  ביטוח  •

 

 __ :_____________ הזמנת עבודה  מס'  •

__________________ 

 י המאשר  וחתימה פרט                  

 

 הפרויקט לימולא ע"י מנה  .ב
 

 _______  ך:רי_____ ועד תאאריך: __מתם( חר השלמת אישוריצוע עבודה )לאילו"ז לב  •

 

  _________ הרשות המקומית: ______ -הבדיקת  הסדרי תנוע  •

 

 _______ ומית:_________ הרשות המק -דיקת היתרי  חפירהב •

 

  וצעת פעולת הבניה,ב יג, במקום בולט לעין, באתר שבו ממבצע בניה יצ:  הימצאות שילוט  בדיקת •
ה  מהות העבוד ,  ל העבודה ומענונהמ שם  ,  ומענו  צע הבניהמבשם פרטים אלה:    ויצוינ שלט שבו 

 המתבצעת. 
 

__________________ 

 המאשר  וחתימה פרטי                              
 

 
 ממונה בטיחות במועצה  דריך והנחיות בטיחות ימולא ע"יקבלת  תג.  

 __ריך:___________ודה  בוצע בתאבר  מקדים  בשטח העו ביצוע  סי .1
 

 :_____________ (2ה  בהתאם  להנחיות  )נספח בר ח/חתמת  הקבלן דרוך  והת .2

 

 _________תוכנית בטיחות   :___________סיכונים /  ר קבלת סק .3

 
  _ ______________ _ 

 בטיחות  אישור  ממונה                
 .  1  ת   נספח  מס'מעבודה מותנה  בהשל תחתימה על צו התחל הערה:
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  נספח ח'

 
   כם )ערבות הביצוע(הסה בנקאית לקיוםח ערבות וסנ

 לכבוד 
 ועצה האזורית תמר המ

 מלח , ד.נ. ים ההרנווה זו
 

 א.ג.נ.,
 

מכון ולתחזק   לתכנן, לשדרג, להפעילשר להסכם בות הביצוע" בקס' _______ "ערהנדון: ערבות מ

 : "ההסכם"( ן)להל  םבי כיכר סדוובייש לטיהור שפכים

גיע או עשוי להגיע  ( המ₪  ____ )ובמילים:    ₪ ____  של ך  ל סכום עד לסלסילוק כם  פיכנו ערבים בזה כלהנ
 נדון.שר עם ההסכם שב "( בקהחייב_________ )להלן: "___________ ת לכם מא

י  ש ל ידינו בתוספת הפרעזה עד לגובה סכום הערבות ישולם  שתדרשו מאתנו בקשר לכתב ערבות  כל סכום  
למדד   בבנהצמדה  תשומה  בל  ייהמחירי  ביומגורים  שאם  כתשנם  אופן  פי  על  כלשהו  סכום  לכם  ב  שלם 

שה  המדד  יהיה  זה,  לאחרונהתפערבות  "  רסם  )להלן:  בפועל  התשלום  החדשהלפני  גבומדד  מהמדד  "(  ה 
א  ום את אותו סכום כשהכ"( נשלם להמדד הבסיסים )להלן: " ם לאחרונה לפני יום חתימת ההסכשהתפרס

 . סימת המדד הבסיהחדש לעו ד המדשיעור שבו עלה  מוגדל באותו

כפי שהינם ביום חתימת הסכם  פי מרכיביו  ל  י תשומה בבנייה למגורים עהמונח "מדד" פירושו מדד מחיר
ע"י  זה המתפרסם  המרכזית  ,  ידהלשכה  על  יתפרסם  אם  אף  אחר,  לסטטיסטיקה  ממשלתי  מוסד  כל  י 

 אם לאו.  נים וביןתום נוא מבוסס על אותבמקומו בין שה מדד רשמי אחר שיבוא  לרבות כל

שבשלנ  אנו תוך  האמור  הסכום  את  לכם  בם  דרישתכם,  מקבלת  ימים  עליכ  ליעה  את  שיהיה  לבסס  ם 
 ת החייב. הסכום האמור מאחילה את סילוק דרישתכם או לדרוש ת

 כלל. ב ך __________, ועד יה מתאריך כתב ערבות זה ועד לתארערבות זו תישאר בתוקפ

דרישה זו   כל  ערבות  פי  להגיע  יכצר  על  משה  לידי  הוא  נורדבכתב  עד  ________________  שמענו   __
 לתאריך האמור לעיל.

 ברה. ת להסבה או להעול ואיננה ניתנבלתי חוזרת, אינה ניתנת לביט רבות זו היא ע

 בכבוד רב,  

 __ בנק ________ 

 _________  ףסני                        

 

_ 
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 נספח ט'

   ערבות טיב נוסח 

 ד לכבו

 ת תמר צה אזוריועמ

 , ד.נ. ים המלח הרזו  -נווה

 א.נ.,

 

 סכם"()להלן: "הה    להסכם מיום                  טיב" בקשר  ותערבות מס' _______ "ערב: הנדון

מס' _____ מיום   "( קיבל על עצמו לפי הסכםהקבלן""ה __________________ )להלן: הואיל וה 
 דק; הבת על ידו לתקופשבוצעו  ותבוד תן אחריות על הע__________ לי____ 

 
ן  אית מאת בנק מוכר בסכום המצוים ערבות בנקלכבהסכם הנ"ל שהקבלן ימציא והואיל והותנה על ידכם 

 נספחיו;   יו לתקופת הבדק בהתאם להסכם עליום התחייבויותבו כערובה לק 
 

 בלן ערבות כנ"ל; קוהואיל והסכמנו לתת ל
 
 "ח ש _________הנ"ל עד לסך של  לןקבלפיכם, בעד האחראים כו  ביםים בזה שהננו עריכך הננו מאשרפל

צמדה  בתוספת הפרשי ה"( סכום הקרן__ ש"ח( )להלן: "_____________)ובמילים: ___________
  ביום התשלום )להלן:  ד הוצאת הערבות לבין המדד הידוערים לצרכן בין המדד הידוע במועלמדד המחי

 "(.הפרשי ההצמדה "
 

כל סכום או סכומים   ונה בכתב וללא טענות ומענות,אשהרלפי דרישתכם  לם לכם, לשים אנו מתחייב 
עילת דרישתכם   בסס או לנמק אתטרכו להוכיח, לת הפרשי הצמדה, וזאת מבלי שתצ הקרן בתוספ ותבגבול

 או סכומה. 
 

עליכם לבסס את   ם, מבלי שיהיהכה ימים מקבלת דרישתענשלם לכם את הסכום האמור תוך שב אנו 
 וק הסכום האמור מאת הקבלן.יל ס רוש תחילה אתכם או לד שתדרי

 
 בכלל.  ת זה ועד לתאריך _______, ועדיך כתב ערבוארערבות זו תישאר בתוקפה מת

 
 ניתנת להסבה או  להעברה.  זרת, אינה ניתנת לביטול ואיננהזו היא בלתי חוערבות 

 
 

 וד רב, בבכ 
 

 ____ _בנק _____ 
 _______ סניף __ 
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 פח י'נס

 

  עסקאות גופים ציבוריים לפי חוק קסי חשבונות ורשומותפנל ישור על ניהוא
   1976 –ל"ו תשה
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 נספח יא' 

   1976 – ק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ותצהיר לפי חו

 לכבוד 

 ה האזורית תמר צהמוע
 
 

להצהיר את האמת    _____, לאחר שהוזהרתי כי עלי__ __ ת.ז. ______ _____________ אנו הח"מ, __

 את כדלקמן:כן, מצהיר/ה בזים הקבועים בחוק באם לא אעשה פוי/ה לעונש צ וכי אהיה

 "(  המשתתף" _________________ )להלן:  -__ בי משמש בתפקיד _______________הננ  .1

 . זה מטעם המשתתף מך ליתן תצהירסהנני מו .2

 בין האמורים להלן:מ טיהסעיף הרלוונ לסמן את ש י .3

 משתי עבירות***; עו** ביותר רש או בעל זיקה אליו* לא הו המשתתף   □

הגשת  שתי עבירות, אך במועד האחרון ל הורשעו ביותר מבעל זיקה אליו  המשתתף או  □ 

 אחרונה. ה פחות ממועד ההרשעה  להצעות במכרז חלפה שנה אחת 

 . 1976 –ופים ציבוריים, תשל"ו ג  ותא( לחוק עסקא ב)2סעיף ב רתו כהגד –בעל זיקה"" *  

 .31.10.02בירה שנעברה לאחר יום דין חלוט בעק הורשע בפס –"הורשע"  **

או עבירה לפי חוק עובדים זרים  1987-וק שכר מינימום, התשמ"ז עבירה לפי ח – "עבירה" ***

יין עסקאות  ולענ  1991 –א הוגנים(, התשנ" והבטחת תנאים ןיסור העסקה שלא כדי א)

  – ודה, התשע"בעב להגברת האכיפה של דיני ה  לחוק 2שירות כהגדרתו בסעיף  לתקבל

 שית לאותו חוק. ות בתוספת השליהחיקוקים המנוי, גם עבירה על הוראות  2011

 יף הרלוונטי מבין האמורים להלן:יש לסמן את הסע .4

 1998 –לות, התשנ"ח עם מוגב  יםאנששוויון זכויות ללחוק   9סעיף  תהוראו  –חלופה א'  □ 

 "( אינן חלות על המשתתף. תחוק שוויון זכויו)להלן: " 

 קיים אותן. המשתתף והוא מ  זכויות חלות עללחוק שוויון   9הוראות סעיף  –חלופה ב'    □

  נה הרלוונטיותשך ולסמן בחלופות המייש להמש  –ופה ב' בסעיף ב' לעיל  למשתתף שסימן את חל .5

 :להלן

 עובדים.  100 -מעסיק פחות מהמשתתף  – (1)חלופה  □ 
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חייב לפנות למנכ"ל משרד ות, והוא מתפח עובדים ל  100משתתף מעסיק ה  –(  2חלופה )   □
לחוק  9סעיף לשם בחינת יישום חובותיו לפי  רותים החברתייםה הרווחה, והשי העבוד

 ליישומן. הנחיות בקשר  תלשם קבל –דת הצורך ישוויון זכויות, ובמ 

השירותים  מנכ"ל משרד העבודה הרווחה, ול  ותייב בעבר לפנ שתתף התחהמה שבמקר  
ב  לגביה הוא תחיי( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות ש2ות חלופה )ראהחברתיים לפי הו

ישום י כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ל הוא מצהיר כי פנה   –(  2חלופה )כאמור באותה 
 מן. על ליישופ  גם יון זכויות, הואלחוק שוו 9יף  עחובותיו לפי ס

שרד  זה למנכ"ל מר  מתחייב להעביר העתק מתצהיהמשתתף    -את חלופה ב'  לעיל  מןסילמשתתף ש .6

והשירותים והרווחה  בתוך   העבודה  ממועד   30  החברתיים  שתהי   ימים  )ככל  המועצה  עם  ה  התקשרותו 

 התקשרות כאמור(   

 ירי אמת.מתי ותוכן תצהי כי זהו שמי, זו חת ההנני מצהיר/ .7

 _____ _____ _____ 

 תימת המצהיר ח 

 ת חתימה מואי
 

ני  כי ביום ________ הופיע/ה בפ , מאשר בזאת_(_____, עו"ד )מ.ר. ______ אני הח"מ _________
כי  ויו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת  ______________, ולאחר שהזהרת  _________ ת.ז.מר/גב' ____ 

כן תצהירו/ה לעיל  תות  ישר/ה בפני אשה כן, א תעשה/ ם בחוק אם לא יעעונשים הקבועיליהא/תהא צפוי/ה  
 יו בפני.  בחתמו/ה על 

   __________ _ _____________ ____ 
 עו"ד          תאריך   

 
 

 

_____________ ___ 
 מת עו"ד חתימה וחות
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  'בנספח י
 

 הכחול" )לא מצורף(  "הספר –פרט הכללי לעבודות בניה  המ
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  'גנספח י

 חריגות  /נוספות  ותבודס בקשה לאישור עטופ

 _ :    ______________________ קטויהפר
 __________ __ שם הקבלן:  ___________

                                          ________       מס' חריג:    _______________
 _ _ עד ביצוע:_____________________מו
 
 

  ______________ __________ _______________________________ _תיאור העבודה: 
_ ________________________________________________________________ ___ 

 ____________________________________________________ ____________
 ________________________________________________ ________________

___ ____________________________ _________________________ ____ ____
____________________________________________________________ ____

 ________________________ __________ 
 

 ____________________________ בודות הנוספות: ______________ יבות לביצוע העהס
__ ____________________________________________________________ ____________

____ _____________________________________________________ ___________ ______
______________________ ____________________________ ________________________

___________________________________ ____________________ _____________ ______
__________________________________ ____ ______ 

 
 __ש"ח או לפי דף מצורף.ה"כ: ______ ס  ה: _______ מחיר: _______בקשת הקבלן: יח' מיד

 
 ש"ח או לפי דף מצורף.מחיר: _______ סה"כ: ________ מידה: _______ ר הפיקוח:  יח'אישו

 
 ומאושר: ח מחיר מפורט, בדוקומצ"ב נית

_________________________ ________________________ _______________
 _________________________________________________ _______________

___________________________ ______________ _____ 
______________________________________________________ __________

__________________________________________ __________ 
 

      ____ ________              _______                 _______  ___________ __ 
      חתימת הקבלן                   הל פרויקט                    חתימת מנ                     חתימת מפקח               

 
 

       _______       ______       ___________ __                   _____ ________ 
            הנדס המועצהותשתיות             חתימת מ  ל מח' בינוינה חתימת מ             ויקטרכז הפרחתימת      
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  'ידפח נס

  1ן מס' טופס נלווה להגשת חשבו

 תאריך:_________ 
 

 ____ _________________             :              סכםהמס' 
 

 ____ __________________              יקט:        שם הפרו
 

 ______________________                   שם הקבלן:         
 
 ___________________:          ___ם מנהל הפרויקטש
 

   
 לא            כן                                  

 
 כיוונים  4מי גדר לותצמצ"ב                                     ור:          דגי .1

 
 מצ"ב תצלומי שלט לאתר                                            שילוט:  .2

 

 אושר על ידי מנהל הפרויקט מצ"ב גאנט מ                                  לו"ז מאושר:   .3
 

 ר ושודה למנהל מאמשרד העב ס טופ מצ"ב                           ל עבודה:          המנ .4

 

 פס מלא מצ"ב טו      :                       טופס נלווה לצו התחלת עבודה .5
 

 
 הערות:

 
_________ ____________________________ _____________________________ ________

______________________ ________________________________________________ ___ _
_____________________ _______________________________ ______________________

_______________ ____________________________ _______ 
 
 
 

 הטופס על נספחיו:    ור המפקח להגשתאיש

 _ ______________ ____                 הפרויקט:                      שם מפקח 

 ___________________      ט:          ח הפרויקפקת מחתימה + חותמ 
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  'וטנספח 

 שבון סופי לחרשימת מסמכים נלווים  

 אריך:_________ ת
 
 
 

 תהערו התקבל  ניתהמסמך/אישור/תכתאור  מס"ד
   חלקות המזמין טופס "טיולים" חתום ע"י מ  1
   יחות בט אישור יועץ  2
   ת כבאות ואישור רש 3
   רף אישור פיקוד העו 4
   בזק  אישור 5
   חברת חשמל ר שואי 6
   בריאות אישור משרד ה  7
   4פס רים לקבלת טווהגשת כל האיש 8
   המתכננים   ( מאושרות ע"י (AS MADEתכנית עדות 9
   בדיקות בטונים  10
   לוקים בדיקת ב 11
   בדיקת אטימות גג  12
   ות וחלונות רבדיקת אטימות קי 13
   אש  בדיקת גילוי 14
     רתשוקת מערכות תקבדי 15
   בדיקת אינסטלציה  16
   בדיקת חשמל  17
   מעבדה  תבדיק 18
   4טופס  19
   תעודת גמר  20
   תעודת השלמה  21
   הוראות תפעול  –מתקן  הכנת ספר  22
   רכת אנשי תחזוקה הד 23
   בדק ערבות  24
   ר תביעות דהצהרה על הע 25
   צר ביטוח חבות מו 26
   בדק ת שנת סיום לסוף תעוד 27
  DWGבפורמט  as made)לאה )הגשת תכנית עדות מ 28

 . מפ"יבהתאם למפרט 

  

  בהתאם לשביעות ל ביצוע העבודה אישור המתכננים ע 29
 רצונם 
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 ' טזנספח 

 " "טופס טיולים –ודת מסירת העבודה נוסח תע

 ________מכרז פומבי מס'_
 

 ך:_________ תארי
 

 _________________ _________________                           :       תרהא שם
 

 ____________ ______________________                    רויקט:       שם הפ
 

 ____ ______________ ________________  :        הסכםמס' הזמנת עבודה/
 

 _ ____________________ _____________       ע:           צשם הקבלן המב
 

 ות המקומית ישור קבלת העבודה מהקבלן לרשא
 

 מחלקות 
 

 תאריך  חתימה+חותמת  תהערו

    ביוב   מנהל מח' מים,
    תכנוני מנהל מידע 

GIS/ מדידות    
    רכים תנועה ובטיחות בד

    חשמל 
    גינון

    וח על הבניה ופסולת פיק
      אגף תפעול

    חות ממונה בטי
    חשבות

 
 מאשר:

 ____ __________________הפרויקט שם + חתימה:     ___ז רכ
 

 לוטה:
מודד מוסמך, המתכנן  ע"י  וחתומה רתמאוש ,(ם סביבהכולל תרשי) ע"פ מפרט מפ"י  דותתכנית ע .1

 יקט. נהל הפרוומ
 . טשר ע"י מנהל הפרויקמערך בדיקות טיב עבודה, מאו .2

 . נולשביעות רצו  ע העבודהצובי תכנן הפרויקט עלאישור מאת מ .3
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   'יזנספח 

 ה  נוסח תעודת השלמ

 

 מס' מכרז פומבי

 
 :_________ אריך

 
 _____ ______________ פרויקט:      _______________ה
 

 ____________ ______________________       העבודה:
 

 _____________ _ __________________המזמין:        __
 

 _______ ________________ __________ _   הקבלן:       
 
 

 _____________       :            מפורט להלןות ע"י הצוות התאריך בדיקת העבוד
 
 

 _____________                                         דק:           תחילת תקופת הבתאריך 
 
 

לתעודה   יםפחהמפורטות בנסהעבודות ט למעי העבודה בוצעה מאשרים  בזה כ  י האמור בהסכם, אנועל פ
 הבדק.הלך תקופת התחייב לבצע במזאת ועבודות שהקבלן 

 
 

 בדיקת העבודה:צוות 
 
 ______________ חתימה:  _______              ___________                   המתכנן:       .1

 

 _ ___תימה:__________ח              _______________   ____     המפקח: .2
 

 ____________חתימה:__      ________________           __ _        רויקט:מנהל הפ .3
 

 _____________חתימה:_        _____         ______________            :קטרכז הפרוי .4
 

 ______ _ חתימה:_______     :  ___________________ ותשתיות ח' בינוימנהל מ .5
 

 חתימה:______________           ______      ________ __ ___ :       המועצה מהנדס .6
 

 
 



 

99 

 

   'יחנספח 

 הבדק( ופת תקגמר )לסוף   נוסח תעודת

 מכרז פומבי מס'

 
 ודת גמר תע

 :_________ תאריך
 

 _________________ ________רויקט:      _________הפ
 

 ____ _____________ _________________   העבודה:     
 

 ___________ __ __ ___________________       המזמין:  
 

 ___________ __________ _____________  הקבלן:        
 
 

 _____________      :             ות המפורט להלןתאריך בדיקת העבודות ע"י הצו
 
 

 _ ____________                                   ילת תקופת הבדק:                תאריך תח
 
 
 הושלמה.שרים  בזה כי העבודה בוצעה ומאו ור בהסכם, אנל פי האמע
 

מכוח  זה או שחלות  םמהסכ ת הנובעות נה פוטרת את הקבלן מהתחייבויום זו לקבלן איתעודת סיו מסירת
 מסירת התעודה האמורה. חר מועד  הדין על הקבלן לא

 
 

 קת העבודה:צוות בדי
 
 _ __ __ מה:_________חתי           ___________    ________     :המתכנן .7
 

 ___ ה:___________ חתימ      ______        המפקח:     _____________ .8
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  'יטנספח 

 ת על היעדר תביעונוסח הצהרה 

 לכבוד 

 ______ _____ 

 ח . ים המל זוהר, ד.נ -נווה

 "( המזמינה )להלן: "

 

 א.נ.,ג.

 

 ר תביעותדהצהרה על היענדון: ה

להגיש את   "(, מתכבד בזאתהקבלן)להלן: "_ __מך של ______יגו המוסנצ_, הח"מ __________ אני 
התאם  עבורה הקבלן ב העבודות שביצע "( למזמינה בגיןהחשבון הסופי"הסופי )להלן: ון הכולל ו החשב

 "(. ההסכםן: "___ )להלמס' ______ להסכם

 לקמן:  אני מצהיר בזאת, כד

i. הכ הסכום  המאוכי  והסופי  המפק לל  ידי  על  תושר  העבודמו ח  כמפוררת  הנו  הסופי,  בחט  ות  שבון 
 "(.ה הסופיתהתמור)להלן: " וספת מע"מ ________ ₪, בתועומד על סך של 

ii. ל כן היתרה  ע"מ(, וע________ ₪ )בתוספת מ  נו עד כה סך שלרה הסופית קיבלכי על חשבון התמו
 "(.  ת התמורהתר י"  פת מע"מ( )להלן:_____ ₪ )בתוס_ עומדת על סך של _ םההסכהמגיעה לנו בגין  

iii.   אין ולא  רה לחשבוננו,  יתרת התמו  ופי, ועם תשלוםרה הסופית, כמפורט בחשבון הסמולתכי פרט
ו/או מועצה  המזמינה  שה מכל סוג שהוא כלפי  טענה ו/או דרי  כל תביעה ו/או  תהיינה לי ו/או לקבלן

ל  הנ"   הסכםל  קשרמינה או מכוחה בל מי מטעם המזכינה המזמינה( ו/או  אזורית תמר )במידה וא
לעבוד מכוח  ש  ות ו/או  הקבלן  לרבו ההסכםביצע  ד,  רק(  לא  )אך  לקבלת ת  נוספים  רישה    כספים 

 כלשהם מהמזמינה. 

iv.  ככל שן כל תביעה שתוגש כנגד את המזמינה בגי ים בזאת לשפות  הננו מתחייב( תוגש( בקשר עם  ה 
 ו. י ששולמה לקבלן על פ ו/או התמורה  ההסכם

v.  ההסכםנאי לתם ת הבדק, בהתאמשך תקופל  תנוים לעמוד באחריואנו מתחייב   . 

 :החתום ולראיה באנו על 

  __ וחותמת הקבלן: _____________   חתימת   _____ _________ תאריך:
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  'כנספח 

 ת ובטיח הוראות

את    בלני המשנה שלו וכןת קת עובדיו, א, כי דרישות הבטיחות מחייבות את הקבלן, אמובהר .1

 חר מטעמו.אדם א  הספקים וכל

מכיבלהק .2 שהוא  בזה  מצהיר  לרבות  אתר  ן  הדין,  ארג  הוראות  הע  וןחוק  על  בודה  הפיקוח 

בודה,  ענות הבטיחות ב, תק 1970  -ש״ל  , פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( ת 1954התש״ד  

תקנות    1977ן אישי( התשנ״ז  מג   עבודה )ציוד, תקנות בטיחות ב1988בודות בנייה התשמ״ח  ע

בעבוהבטיחו ועזרה  ת  התשונראשדה  העבודה  במקומות  מ1988ח  מ״ה  מנכ״ל  חוזרי  שרד  , 

ייב לנהוג  ת והצווים שפורסמו ומתפרסמים מעת לעת, לפיהם הוא מתח וכן כל התקנו  וךהחינ 

ין  מזמנגדו ונגד העל עצמו את כל האחריות לכל תביעה שתוגש    וא לוקחהיהם הקפדנות ועל פ

 ה. ב הפרת כל הוראוכל מי מטעמו עק

קפדנות את כל  ב  ם מטעמו,לן, עובדיו וכל הבאיקבה  מהאמור לעיל, יקיימו  ועלגרסף ומבלי  בנו .3

מש לרבות  מוסמכת,  רשות  ע״י  שתינתנה  וההנחיות  והרו ההוראות  העבודה  משרד  רד  וחה, 

משבהתח וממונהורה,  ישראל  משטרת  הלאומיות,  התשתיות  במ  רד  הקבלן  זמיהבטיחות  ן. 

ה את  מיל יבצע  תוך  מדו עבודות  כל  וי  של  וההוראוהוריק  התקנות  הדין,  הרשויות  ת  אות  של 

 לים בתחום העבודות.ה בתקנים ישרא יד , תוך עמהמוסמכות

בביצוע   .4 להעסיק  בזה  מתחייב  ורק הקבלן  אך  מקצוע   העבודות  מיומיעובדים  שעברו  ים  נים 

  יק הקבלן קבלני ים לעבודתם. כן יעסחראבמלאכתם וא  הדרכת בטיחות כללית והם בקיאים

נוהלבט כת  שעברו הדרמשנה   על הצההבי  יחות שמכירים את  ושחתמו  לפיה  טיחות  רו  עברה 

רשאי להאת ההדרכה   הקבלן  יהיה  לא  ואופן  פנים  בשום  אותה.  עובוהבינו  בעבודה  דים  ציב 

ותו על פי  חרי ת הקבלן ומאינם מקצועיים. מבלי לגרוע מכל חובה מחובומים ושאישאינם מתא

ובה רשאיהדין  להסכם  המועתאם  א ת  לאשר  לצה  אישורסרו  את  להתנות  או  קבלן    שלו  ב 

 .ל דעתה המוחלטקום לפי שיהמשנה והעובדי

בהתא .5 תבוצענה  העבודות  כי  בזה,  ומתחייב  מצהיר  הרישיונוהקבלן  לכל  והאישורים  ם  ת 

ת  בהם הוא עובד, לרבום שים וכל הכליכי כל רישיונות הקבלן שבידיו תקינים ותקפרושים ו דה

כל שינוכלי הרמה,  וכןמ  יד  ע, מכשיריי  או חשמליים  כלי הדורש  תק,  כניים  וכל  בדיקת  ינים 

בכלים אלו  ת אכן נבדק ונמצא תקין והוא מהיר ומתחייב שהמשתמשים  מוסמך תקופתי  דקבו

 ה כחוק.כנים ועברו הסממיומ

הפועל .6 ולכל  לשולחיו  לעובדיו,  יספק  אהקבלן  מטעמו,  כים  והציודת  המגן  ציוד  הבטיחותי    ל 

בהתאהדרו להוראותש  להש  וקהח  ם  נהוג  אשר  עבודה  ש  תמהנוהג,  ביצוע  לשם  מסוג  בו 

׳(,  משקפי מגן וכד  )לרבות נעלי העבודה, בגדי עבודה, אוזניות, כובעי מגןה נשוא ההסכם ודהעב

 מוש בציוד זה.נעשה שי ויוודא כי 

רים  קים אחות, פגיעות ונז רי בטיחות נגד תאונ סד  בודה תקיניםהקבלן מתחייב לקיים סדרי ע .7

ומרים,  ום נכון של החיקנכון ולמ עליו לדאוג לאחסון    יהיה ש בביצוע העבודה וכן  כוולרלנפש  

ום אש במק  יצבת ציוד כיבו ידאג הקבלן לה  הציוד, המכשירים המכונות וכלי העבודה שלו, כן

 העבודה. 

עפ״י  צבת ציוד מגן,  אתר העבודה, כולל הו בטח שבאחריותהקבלן יסמן, ישלט ויגדר את הש .8

,  י ושלטי אזהרהורלוט, תמר סימון דרכי גישה ומי,  ברולל מחסומים, גשרי מעכ  עילחוק כפי לה
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כל  בעברים זמניים  התנועה והסדר מ פנסים מהבהבים, ידאג לתאורה במשך הלילה, יכוון את  

 זאת. המקומות שבטיחות הציבור והעובדים ידרשו  אותם

לועוהקבלן   .9 יעברו תדריך  )בדיו  עבודה  כל  שתינתן( אצל ממונה  ה  בודלהזמנת העבהתאם  פני 

 ודות. ילת ביצוע העבתח כתנאי ל ת מטעם המועצה, וזאתחוטיהב

 התחייבות הצהרה ו                                                                         

 

  סעיפים א'אמור בתי את משמעות ה, הבנתי היטב והפנמעילאת האמור ל  הנני מאשר בזה, כי קראתי בעיון

 ת אלה. לפעול בהתאם להוראו אתבז ' לעיל, ואני מתחייב ט עד

 

 ריך: __/__/__ תא

 

      

      

לן  מס׳ קב מס׳ פקס  מס׳ טלפון  כתובת  ח.פ / ע.מ  שם הקבלן 

 רשום

  

 החתימה מטעם הקבלן:  ת מורשיושמ

1. 

    

 חתימה        כתובת      . ת.ז        פחה שם פרטי ומש 

                                       

2. 

    

 חתימה  כתובת  ת.ז. ומשפחה  טיפרשם 

 

 ם הקבלן:הל העבודה מטעמנ

    

 חתימה  כתובת  ת.ז.     שם פרטי ומשפחה 
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 15/12/2020תאריך הפקה: 
 
 

 
 

 מידע להיתרתיק 
 602 מגרש 3   חלקה   39691 גוש 

 
 סדום כיכר

 
 15/12/2022המידע תקף עד לתאריך: 

 
 20200153-1 :בוועדה המקומית מספר בקשה

 6522124587:  מספר בקשה במערכת המקוונת
 

 
 

 מהות הבקשה: 
 

 הריסת מתקנים במט"ש קיים והקמת מט"ש חדש הכולל מיכלים, צנרת , גידור, 
 קווי תשתית ופיתוח השטח לרבות מבני עזר.

 

 
 

 ניתן לצפות בבקשה ע"פ ח.פ./ת.ז. של המבקש
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 פרטי הבקשה  - 1פרק 
 
 

 הנדסיים מתקניםשימושים: 
 חדשה בנייהמסלול רישוי: 

 
  

 tamar.co.il-helyb@maלשם הגשת בקשה להיתר במערכת רישוי זמין וחישוב פיקדון, יש לשלוח לכתובת דוא"ל 
 את הפרטים הבאים:

 מס' תיק מידע או קובץ תיק מידע. .1

 גרמושקה הכוללת טבלת שטחים תקינה. .2

 
 המשולם יש לצרף בקבצים הנדרשים במערכת רישוי זמין.את שובר הפקדון 

 
 

 
 

 net.co.il-http://tamar.bartechניתן לצפות בפרטי הבקשות להיתר באתר האינטרנט ההנדסי בכתובת 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

mailto:helyb@ma-tamar.co.il
http://tamar.bartech-net.co.il/
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 מידע מפורט - 2פרק 
   תכנוני: מידע  2.1
  

 
 

 6522124587/1לפי בקשה מס' מידע להיתר 

  מהות הבקשה:

 צנרת , גידור, קווי תשתית ופיתוחהריסת מתקנים במט"ש קיים והקמת מט"ש חדש הכולל מיכלים, 

 השטח לרבות מבני עזר.

 מ"ר. 254,22, שטח: 602 מס' מגרש 67/100/02/10תכניות  3, חלקה: 39691, גוש כיכר סדום פרטי הקרקע: .1
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 , טבלת זכויות בניה:1/223/03/10 –שטח לעניין חישוב זכויות בניה  .2

  מ"ר. 600 –שטח בניה מקסימלי 
 

 תכניות הנוגעות לקרקע: .3

שם התכנית 
 ומספרה

האם התכ' כוללת בינוי או בינוי  תאריך מתן תוקף
 ועיצוב אדריכלי ציין כן / לא

 כן 20/03/18 67/100/02/10
 כן 15/03/96 1/223/03/10

 (חישובי שטחים ואחוזי בנייה בתוכניות ובהיתרים -לפי תקנות התכנון והבנייה שימושים מותרים ) .4

 (:4.7, סעיף 67/100/02/10מתקנים הנדסיים ) .א
יותרו הקמת מתקני טיהור ושאיבה, חדרי שנאים, חדרי חשמל, וכל מתקן הנדסי הדרוש לפיתוח הישובים והפעילות 

 הכלכלית באזור.
 ,  פרד ד(.1/223/03/10תשתית )מערכות  .ב

 

 הגבלות בנייה בתכנית:  .5

 מ' מחייב קבלת אישור צה"ל. נדרש לסמן מכשולים דקיקים  24גובה מתקנים מעל  -
 (.4.7.2, סעיף 67/100/02/10)חשמל, תרני פיקוד ושליטה( בסימון יום לילה )

 (.6.1, סעיף 67/100/02/10)לא תותר בניה בתחום "רדיוס המגן" כפי המופיע בתשריט  -

 תנאים למתן היתר בנייה בתכניות .6

 , טבלת זכויות שטחים(.1/223/03/10תכנית בינוי לבקשה להיתר )  .6.1

 היתרי בניה יינתנו עפ"י תכניות מפורטות ומתאריות ברמה מפורטת, מאושרות ושיאושרו בעתיד .6.2
 (.6.1, סעיף 67/100/02/10)

 (.6.1, סעיף 67/100/02/10תיאום עם רשות הניקוז ) .6.3

 (6.1, סעיף 67/100/02/10תיאום עם חברת מקורות ) .6.4
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     לקליטת הבקשה להיתר:תנאים 

   

  לצורך חישוב פיקדון לבקשה להיתר יש להעביר במייל לוועדה המקומית קובץPDF  של הבקשה להיתר

 (.helyb@ma-tamar.co.il)גרמושקה הכוללת טבלת שטחים לכתובת 
 

  יינתנו עפ"י תכניות מפורטות ומתאריות ברמה מפורטת, מאושרות ושיאושרו בעתידהיתרי בניה 

 (.6.1, סעיף 67/100/02/10)
 

 ( 1/223/03/10תכנית בינוי לבקשה להיתר.)טבלת זכויות שטחים , 

 .תיאום ואישור חברת חשמל 

 .תיאום ואישור חברת מקורות 

 .אישור רשות העתיקות, כמופיע בקובץ המצורף 
 

 הנחיות רשות הטבע והגנים, כמפורט בקובץ המצורף.עמידה ב 
 

 .תיאום ואישור מול רשות הניקוז 
 

  אישור היחידה הסביבתית נגב מזרחי ועותק מחתימת יח"ס עג"ב העתק בקשה להיתר )בשלב התכן יש לצרף

 גרמושקה מלאה סרוקה חתומה למערכת(
 

 מהות הבקשה.קובץ הבקשה למידע להיתר, התקף במועד הבקשה להיתר התואם ל 
 

  עותק מחתימת רשות מקרקעי ישראל עג"ב העתק בקשה להיתר )בשלב התכן יש לצרף גרמושקה מלאה

 סרוקה חתומה למערכת(
 

  יש להגיש קובץ מפת מדידה להיתר, בפורמטdwg   תואם להנחיות מנהל מפ"י חתום בחתימה אלקטרונית

 מאושרת בידי מודד מוסמך. תוקף מפת המדידה הינו לשנה.
 

   יש להגיש קובץ מפת מדידה להיתר, בפורמטdwf תואם להנחיות מנהל מפ"י חתום בחתימה אלקטרונית ,

 מאושרת בידי מודד מוסמך. תוקף מפת המדידה הינו לשנה.
 

 .)יש להגיש קובץ תכנית ראשית )גרמושקה 
 

  מקרקעי ישראל.הוכחת בעלות במקרקעין: אישור רישום זכויות בנכס עדכני לחצי השנה האחרונה מרשות 
 

 .הצהרת המבקש 
 

 .הצהרת מתכנן השלד 
 

 ח.פ. או צילום ת.ז של המבקשים 
 

 .צילום ת.ז. של עורך הבקשה + רישיון עבודה 
 

 .צילום ת.ז. של מתכנן השלד + רישיון עבודה 
 

 .צילום ת.ז. של המודד + רישיון עבודה 
 

 ש להציגו בתכנית הראשית כחלק בכל בקשה להיתר בה נדרש אתר התארגנות לצורך ביצוע העבודות י

    מהבקשה להיתר. אתר ההתארגנות הינו זמני ואינו מחושב במניין השטחים.
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        :תנאים לבקרת תכן
   

  לידיעת עורך הבקשה, את כלל האישורים הנדרשים לשלב בקרת תכן )כולל גרמושקות מלאות וחתומות( יש

עותקים של הבקשה להיתר בעותקים  2הזמין, מלבד לסרוק באסופה אחת ולהעלותם למערכת הרישוי 

 חתימות מקוריות של כל הגורמים. קשיחים, הכוללים

 מאושרת וחתומה ע"י היחידה הסביבתית נגב מזרחי מכתב מלווה וגרמושקה 

 מכתב מלווה וגרמושקה מאושרת וחתומה ע"י משרד הבריאות 

 סריקת גרמושקה מלאה החתומה ע"י רשות מקרקעי ישראל 

 מכתב מלווה וגרמושקה מאושרת וחתומה ע"י הג"א 

 מכתב מלווה וגרמושקה מאושרת וחתומה ע"י רשות הכבאות 

 .חישוביים סטטיים והצהרת מהנדס חתימה מקורית 

 .קבלת אישור מנהל מידע הנדסי תכנוני לתאום תשתיות המתוכננות מחוץ למגרש המט"ש 

 רת ותכנית תמרור בתוך האתר.אישור תכנית תמרור לדרך אל האתר מדרך מאושרת אח 

 .תשלום אגרת בניה 
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 :   תנאים לאישור תחילת עבודות

    

  עמידה בתנאי היחידה הסביבתית 

 1-הודעה על מינוי אחראי לביקורת על הביצוע. טופס ג 

 

 2-הודעה על מינוי אחראי משנה לביקורת על הביצוע. טופס ג 

 

  3-הבניין. טופס גהודעה על מינוי האחראי לביצוע שלד 

 

  4-טופס ג –הודעה על מינוי קבלן רשום לביצוע הבניה או העבודה 

 

  6-בצרוף אחת מהתעודות טופס ג -הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע: 

 תעודת אדריכל הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף ארכיטקטורה או תעודת מהנדס הרשום  -

 ת במדור מבנים, ניהול וביצוע או ניהול הבנייה, ביצוע ופיקוח.בפנקס האמור בענף הנדסה אזרחי    

 ביקורת על ביצוע במבנה פשוט, תעודת הנדסאי הרשום במרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים בענף  -

 אזרחית במדור תכנון מבנים או במדור ניהול הבנייה, בענף הנדסת בניין במדור בניין או במדור  הנדסה   

 אדריכלות במדור אדריכלות.  בענףאדריכלות ו   

   7-בצרוף אחת מהתעודות טופס ג -הצהרת אחראי משנה לביקורת על הביצוע: 

 תעודת אדריכל הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף ארכיטקטורה או תעודת מהנדס הרשום  -

 יה, ביצוע ופיקוח.בפנקס האמור בענף הנדסה אזרחית במדור מבנים, ניהול וביצוע או ניהול הבני    

 ביקורת על ביצוע במבנה פשוט, תעודת הנדסאי הרשום במרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים בענף  -

 הנדסה אזרחית במדור תכנון מבנים או במדור ניהול הבנייה, בענף הנדסת בניין במדור בניין או במדור    

 .אדריכלות ובענף  אדריכלות במדור אדריכלות   

  8-בצרוף אחת מהתעודות טופס ג -האחראי לביצוע שלד הבניין הצהרת: 

 תעודת אדריכל הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף ארכיטקטורה או תעודת מהנדס הרשום  -

 בפנקס האמור בענף הנדסה אזרחית במדור מבנים, ניהול וביצוע או ניהול הבנייה, ביצוע ופיקוח.    

 פשוט, תעודת הנדסאי הרשום במרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים בענף ביקורת על ביצוע במבנה  -

 הנדסה אזרחית במדור תכנון מבנים או במדור ניהול הבנייה, בענף הנדסת בניין במדור בניין או במדור    

 .אדריכלות ובענף  אדריכלות במדור אדריכלות   

 9-טופס ג -ן הצהרת קבלן רשום לביצוע הבנייה או העבודה: בצרוף רישיו: 

 העתק רישיון קבלן רשום בתוקף  יש לשים לב כי נדרשת חתימת עו"ד.

  10-טופס ג -הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע, התקשרות עם אתר מורשה לפינוי פסולת בניין: 

 אישור התקשרות אתר מורשה לפינוי פסולת בניין הכולל הצהרה על כמות פסולת הבנייה ועודפי עפר )נספח 

 נוהל לאכיפת פינוי מוסדר של פסולת בנייה( 1 מס'

  12-טופס ג -אישור מודד מוסמך בדבר סימון מתווה הבניין : 

 העתק רישיון מודד מוסמך בתוקף.
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 13-בקשה לאישור תחילת עבודות. טופס ג: 

 עבודה.נספחים, צרופות ומסמכים אשר נקבע במכתב החלטה וההיתר, כי יש להעבירם טרם מתן אישור תחילת  -

 אישור התקשרות עם מעבדה מאושרת לביצוע בדיקות המעבדה בהתאם לאופי הבנייה. -

 .DWFיוגש כקובץ  -קובץ תכנית ארגון אתר/ אשור פטור מהיתר   -

 ייערך בהתאם להנחיית מפ"י. -קובץ מדידה שמסומן עליו מתווה הבניין  -

  אתר העבודה מהרחוב והמגרשים הסמוכים. מ' לפחות לשם הפרדת 2.0הקמת גדר היקפית אטומה, בגובה 

 

 .הצבת מכולה לפינוי פסולת בשטח המגרש ולרוקנה על פי הצורך לאתר סילוק פסולת מורשה 

 

  הצבת מתקן לשירותים כימיים במגרש לשימוש במהלך תקופת הבניה ותחזוקת המתקן באופן הולם לרבות

 ניקוי ופינוי.

 

 עין בחזית האתר למשך כל תקופת הבניההתקנת שלטים בחזית האתר במקום בולט ל 

 

 שלטים "סכנה כאן בונים " במקום בולט לעין בהיקף הגדר 

 

  מ'(: שם הפרוייקט, או מהות העבודה, מספר ההיתר  1.0/1.0שלט אשר יכלול את הפרטים הבאים )בגודל

 ומספר אישור תחילת העבודה, פרטי בעל ההיתר, פרטי האחראי לביקורת על הביצוע
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 :   העבודות ביצועזמן תנאים ל

    

  עמידה בתנאי היחידה הסביבתית 

 .קבלת אישור תחילת ביצוע ממנהל מידע הנדסי תכנוני 

 ,1-טופס ד דיווח אחראי לביקורת על הביצוע על עריכת ביקורת באתר בנייה 

 

 סימון קווי בניין      -

 

 גמר יסודות בניין /רצפת בטון      -

 

 מרתף ותת הקרקע גמר עבודות      -

 

 גמר שלד המבנה      -

 

 גמר הקמת מקלט/ מקלט עליון בבניין      -

 

 גמר הבניין )לפי תחום ביקורת(      -

 

  2-מהלך ביצוע. טופס ד -דיווח אחראי משנה לביקורת על הביצוע על עריכת ביקורת באתר בנייה 

 

 סימון קווי בניין.      -

 

 רצפת בטון.גמר יסודות בניין/       -

 

 גמר עבודות מרתף ותת הקרקע.      -

 

 גמר שלד המבנה.      -

 

 גמר הקמת מקלט/ מקלט עליון בבניין.      -

 

 גמר הבניין )לפי תחום ביקורת(.      -

 

 3-בקשה לביצוע עבודות הבנייה על פי ההיתר בשלבים.  טופס ד 

 

 וגיהות הכוללת פירוט השלבים המבוקשים לביצוע.תכנית ארגון אתר המאושרת ע"י יועץ בטיחות        -

 

 תכנית ראשית הכוללת פירוט השלבים המבוקשים לביצוע.       -

 

 כא לחוק, לביצוע עבודות הבניה בשלבים המבוקשים, אם 158אישור הגורמים המאשרים כאמור בסעיף        -

 נדרש אישורם כאמור למתן ההיתר.        

 

  ראשי והצהרות עורכי המשנה הנוספים ככל שמונו, כל אחד בתחומו, כי ביצוע עבודות הצהרת עורך בקשה

הבניה ע"פ ההיתר בשלבים תואם לתנאי ההיתר, תנאים הכלולים במידע להיתר, לתכן הבנייה והוראות 

     חיקוק החלות על המקרקעין ולכן אינו דורש עדכון הבקשה להיתר ונספחי הבקשה. אחרות לפי כל
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 :   תנאים לתעודת גמר

    

  עמידה בתנאי היחידה הסביבתית 

 .ביצוע תכנית התמרור 

 4-ראשי, תעודת גמר. טופס ד הצהרת עורך בקשה 

 

 5-הצהרת עורך משנה הנדסת מבנים, תעודת גמר. טופס ד 

 

 6-הצהרת עורך משנה, תעודת גמר. טופס ד 

 

  ,8-תעודת גמר. בצרוף רישיון  טופס דהצהרת קבלן רשום לביצוע הבנייה או העבודה 

 

 העתק רישיון קבלן רשום בתוקף  יש לשים לב כי נדרשת חתימת עו"ד  - 

 

 9-הצהרת אחראי משנה לביקורת על הביצוע, תעודת גמר. טופס ד 

 

 10 -בקשה לקבלת תעודת גמר. טופס ד 

 

 מפת עדות       -

 

 קובץ תכנית עדות של הבניין או העבודה.       -

 

 אם נדרש. -כא)א( לחוק 158  אישור גורמים מאשרים ע"פ סעיף       -

 

 ריכוז תוצאות בדיקות מעבדה נדרשות ע"פ תקנות תכן הבניין.       -

 

 אישור הטמנה בפועל של פסולת הבנייה ועודפי עפר       -

 

 הצהרת עורכי הבקשה ומבצעי הפיקוח העליון כי הבניין ראוי לשימוש       -

 

 מסמכים נוספים הנדרשים במידע להיתר, בהיתר או באישור תחילת עבודות      -

 

   הדו"ח  יופק ע"י  –בדיקת הבנייה בהתאם להיתר  -דיווח מפקח רשות רישוי על עריכת ביקורת באתר בנייה

 11 -רשות הרישוי, טופס ד

 

  12 -במידה ונדרש, טופס ד -טופס השלמת אישורים מחלקות  במועצה 

 

  מפת( מדידה עדכניתas made" כולל רום עליון ,)TL" ורום תחתון "IL ,של כל צינור ואלמנט תת קרקעי "

 חתומה ע"י מודד מוסמך, הכוללת תאריך )לאחר גמר כל עבודות הבניה במגרש(, פיתוח  ומבנה מגורים.

רך ארנונה מ' מגבול הבקשה להיתר ונספח חישוב שטחים לאחר הבניה לצו 10יש לכלול מדידת לפחות 

 חתומים בידי האדריכל.

 ( מפת מדידה עדכניתas made" כולל רום עליון ,)TL" ורום תחתון "IL ,של כל צינור ואלמנט תת קרקעי "

חתומה ע"י מודד מוסמך, הכוללת תאריך )לאחר גמר כל עבודות הבניה באתר שהוצגו בהיתר הבניה( ומיפוי 

 יההמתקן לאחר הבנ
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 הנחיות מרחביות ונהלי עבודה - 3  פרק
 
 

 1הנחיות לעריכת טופס מס' 

 פרטים

 פרטי הנכס: כתובת, גוש, חלקה מס' ושטח המגרש.

 יש לציין את מס' התכניות התקפות החלות במקום.

 "תמרמוסד התכנון הינו הועדה לתכנון ובניה "

 (.דוא"לפרטי בעל הזכות בנכס )שם ,כתבת מספר זיהוי ,טלפון, 

 (.דוא"לפרטי עורכ/ת הבקשה הראשי )שם ,כתבת מספר זיהוי,טלפון, 

 (.דוא"לפרטי מתכנן שלד הבניין )שם ,כתבת מספר זיהוי,טלפון, 

 

 ניסוח הבקשה

 מהות הבקשה חייבת להיות תואמת למהות הבקשה למידע להיתר 

 השלמת מפרטים במלואם: סוג בניה, שימוש, חומרי גמר וכו'.

 גדרות קיים ומוצע.ציון אורך 

 מילוי טבלת השטחים המוצעים והקיימים בהיתר

 מילוי טבלת השטחים המותרים לבניה בהתאם להוראות התכנית החלה במקום.

 פירוט טבלת ההקלות ונימוקים לבקשה במידה ומבוקשת.

 מנויים והצהרות

 הצהרת עורכ/ת הבקשה )תאריך ,שם חתימה(.

 חתימה(.חתימת המבקש/ת )תאריך ,שם 

 חתימת הבעלים )תאריך ,שם חתימה(.

 חתימת מתכנן השלד )תאריך ,שם חתימה(.

 מינויים מטעם המבקש/ת

 (, דוא"למינוי עורכ/ת הבקשה ראשי )שם ,מספר זיהוי מס' רישיון

 (כתבת, טלפון, דוא"למינוי עורכ/ת הבקשה לפי תחומים )שם, תחום פעולה, 

 (, דוא"לבת,טלפוןופעולה ,כתמינוי מתכנן השלד )שם,תחום 

 (, דוא"למינוי קבלן אחראי/ת לביצוע הבנייה )שם, כתובת,טלפון

 (.דוא"ל מינוי אחראי/ת לביצוע השלד.)שם, כתובת,טלפון ,

 (.דוא"לבת, טלפון, ומינוי אחראי/ת לביקורת.)שם, כת

 בת, טלפון (והצהרת המבקש/ת וחתימתו )שם, תאריך, כת

 הבקשה )שם,חתימה ,מספר רישיון(הצהרת עורכי 

 הצהרת מתכנן השלד )שם,חתימה ,מספר רישיון(

 הצהרת אחראי/ת לביצוע השלד )שם,חתימה ,מספר רישיון (

 הצהרת האחראי/ת לביקורת )אם מונו(
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 קישור להנחיות ונהלי העבודה בוועדה המקומית  -  4פרק 
 

 מצורפים קישורים להנחיות הוועדה המופיעות באתר האינטרנט ההנדסי       
 

 יש לעיין בקבצים ובהנחיות המקושרים לבקשה למידע להיתר        
 

 נושא
 

 קישור לאתר ההנדסי

 הנחיות למתכנן –שירותי כבאות 
 

  הנדסיאתר 

  טופס בקשה לרישיון כריתה/העתקה לפי פקודת היערות
 

  אתר הנדסי

 תקנות צוברי גז
 

  אתר הנדסי

 תצהיר מודד
 

  אתר הנדסי

 קישור לטפסים ונהלים נוספים באתר
 

  אתר הנדסי

 
 

 קישור לאתר הוועדה
 
 
 

 
 
 

 פרטי עורך המידע
 הועדהתפקיד: מידען 

 שם: אביה כלילי
 08-6688813טלפון: 
 tamar.co.il-avia@maכתובת דוא"ל : 

 

http://tamar.bartech-net.co.il/media/7336/fire_1_2.pdf
http://tamar.bartech-net.co.il/media/9189/tofes_krita.pdf
http://tamar.bartech-net.co.il/media/10345/gaz.pdf
http://tamar.bartech-net.co.il/media/11587/tazhir_moded.pdf
http://tamar.bartech-net.co.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D/
http://tamar.bartech-net.co.il/
mailto:avia@ma-tamar.co.il
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  1033-26תיק: 
  9-1-2020 :עדכון

  מבðים שוðים  –מט"ש   – וםדכיכר ס
    קרקעדו"ח 

  
  כללי  .1

  
  המועצה האזורית תמר.     המזמין:  

 
  
  

  שמעון לביא.  -מרתמ.א   : יקטמðהל פרו
 

  . 236300/538930בð.צ.מ. , בין שטחים חקלאייםן תמר, י ע ובלייש  ממזרח ðמצא  האתר:
  

  . -357.5ברום ממוצע  מישורייםפðי הקרקע 
  

  ה. בריכת שיקוע בוצמיכלים קטðים,  4מ"ק,  300ם בðפח יכל קולחי באתר קיימים: מ
  

  
  

  
  להיבðות המבðים הבאים:  מתוכððים   כיכר סדום מט"ש הסדרתבמסגרת       :התכðון

  הקביטול המיכליםðקוע בוצה. ים ואגן שיט 
  משטח מכולות 
 בשטח מיכל הקולחים ויסות בריכת 
 2  .י איוורðאג 
 .ה חשמל ומפוחים מבטוןðמב 
  .י שיקועðי אגðש 
  וצהתא שאיבה לב . 
 סמכה. כל המי 
  .משטח מכולות בוצה 
  פחðן בעת מ"ק  30,000מאגר קולחים בðפרד יופק  - ידיתוכð טי.כ דו"חðאשר יהיה רלוו  
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  1033-26תיק:   - מט"ש  – כיכר סדום

  מבðים שוðים 
  18.12.19עדכון: 

  

  

  ) קידוחים לוגי  "במצ( הקרקע חתך .2
  

 ים תקðי ðיסיון   יוחקיד  4ו צעבו 2019 אוקטובר, בחודש להקמת המבðים במטרה לחקור את הקרקע במגרש המיועד
ðית לקבלת מידע על צפיפות השכבות יי החדרה תק בוצעו ðיסו  יםבתוך הקידוח .קידוחים סולומוןע"י  מ' 14  קלעומ

  . ASTM D 1456/1586  לפי תקן
   

מזערי מðפח הקרקע במגרש, לכן יתכðו שיðויים בסוג הקרקע שתמצא  סטטיסטי  וים מדגם מהו וןסי יð הקידוחי 
  וח למהðדס הקרקע. יש לדושיðוי  ועל כל תבחפירו 

 
  : מהקידוחים  שהתקבל הקרקע חתך  להלן

  
  . מ' 14עד סוף הקידוחים בעומק  בלי צרורות\חוליות עם שכבותמפðי הקרקע ישðן    .א

  
צפיפות  ס"מ, ה 30חבטות לחדירת  24-8  בלולס הביסוס) התקהעליוðה (מפ יתול בשכבה הח: SPTקות בדי  .ב

  ביðוðית.-ðמוכה
 

  . מ' מפðי הקרקע 4 ומק של כבע ðמצאו מים   - מים  .ג
 

  (מצ"ב תוצאות הבדיקות)  מעבדה בדיקות .3
  
  מתוך קידוחי הðיסיון, התקבלו התוצאות הבאות: דגמים  על המ  עבדה שבוצעו ע"י "איזוטופ"בדיקות המב

  
  . 12÷ %38  :200#עובר ðפה 

  גבולות אטרברג: לא פלסטי. 
  .AASHTO  :SM/SP-SMדירוג החומר עפ"י 

  ) cm/s 7- ̂10X)2.8 ÷5.2 מוליכות הידראולית:
  

  סייסמיקה   .4
 
   ספח ג' לת"י תאוצה סיסמית באתר עפ"יð413   2013(מהדורה המשולבת : (Z=0.21 .  

 ת.י מ יסמבחיðה סמוכר כפעיל   להדגיש כי אזור הבקע ðיתן  
 לרעידות אדמה מקדם תאוצת התכן הספקטרית  413לפי ת"י  - מקדם תאוצת התכן הספקטרית 

       S – מסוג  הקרקעD .  
  

  
  המלצות לביסוס .5

  
  ההמלצות הðיתðות כאן הן לביסוס המבðה המתואר לעיל בלבד ולא כוללות אלמðטי בðייה ðוספים. 

 
 יאשר ויðחה את המפקח הצמוד.  ,וקהיסודות הראשוðים יבוצעו בðוכחות הח"מ אשר יבד 

שם וייבדק ע"י  כל יסוד ייר דיווח של המפקח הצמוד על הביצוע היðו תðאי חובה לאישור הביסוס מטעם משרדðו. 
  המפקח הצמוד. 

  
  הטבעית. בקרקע  תהמושתת רפסודה  ייעשה על  השוðיםהמבðים  ביסוס 
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  1033-26תיק:   - מט"ש  – כיכר סדום

  מבðים שוðים 
  18.12.19עדכון: 

  

  

  המאמצים המותרים   .א
  

  ."רסמ\ק"ג 2.5יהיה בבריכות   המאמץ המותר 
  סמ"ר. \ק"ג  2יהיה  בשים"ומבðים "י במשטחי הבטון המאמץ המותר 

 . 3kg/ cm2 =∞Kול ספרת מצע אðכי מוד 
 

=0.5 0K  - וחהðעל הקירות.  לחץ עפר אופקי במ 
  

  .1.5ועליו יופעל מקדם בטחון של  0.5מקדם חיכוך ðגד החלקה =  
  

  . ס"מ 100X100תהיה  בודד ליסוד תהמיðימאליהמידה  
 

  ס ועומק הביס  .ב
  

  יש למלא אחר כל הדרישות שלהלן: 
  

  החופשי שביðיהן.  המרחק 1/2על הפרש הגבוה בין שðי יסודות סמוכים לא יעלה 
  

  כðגד הסלע החפור.  תעשה ללא תבðיות  היסודותיציקת 
  

  יש לציין את גובה הפלטות בתוכðיות. 
  

  . מתחת ליסודותפסולת   / יש לבדוק שאין חומר שפוך 
 

 ובריכות ם י ח עבודות עפר מתחת למשט  .ג
  

  ממודי'.  98%-שתהודקðה בבקרה לס"מ  20בשכבות בðות  ויוחזרו   מתחתית היסוד.ס"מ מן הקרקע  60יוסר 
 

  .' ממוד  98%לצפיפות של הקרקע הטבעית תיחשף ותהודק 
  

  ר עפ"י ולבדיקה ולאיש  עודות צפיפות המצע תישלחðה אל יועץ הקרקעות החומר המקומיתעודות סיווג 
  הממצאים. 

  
,  35%  -קטן מהיה ת 200, כמות עובר ðפה או טוב ממðו מצע ג' או חומר ðברריעðה על הדרישות  חומר מובא,

  ממוד'.   98%צפיפות ההידוק תהיה    החומר יהיה לא פלסטי. ס"מ. 7יהיה גודל אבן מכסימלי  
  

  בצד קירות המבðים ייעשה בהדוק מבוקר בעזרת מצע ג', כð"ל.מילוי 
 
  וז וביובðיק .6

  
  בקרקע מרוצפת. 1% בקרקע גלויה ו 3%הðיקוז יהיה   שיפוע

  
צע בורות חילחול,  אם התחתית חודרת לשכבת מי תהום , אין לב לðקז את תחתית החפירה עם ðקזים אðכיים.יש 

  ו. כי לא יעזר
  

  תכððן לכוחות עילוי.אם הבריכות חודרות במי תהום, יש ל
  

  זמðית ותימוך ירהפח .7
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  1033-26תיק:   - מט"ש  – כיכר סדום

  מבðים שוðים 
  18.12.19עדכון: 

  

  

  . 940שרד העבודה ומת"י החפירות לא יחרגו מתקðות מ
  

  ת החפירות.מהðדס בטיחות מטעם הקבלן יאשר א
  

אופקי, אם לא ðיתן לחפור בשיפוע זה בשל קרבה   1.5 -אðכי ל 1כל חפירה שתתבצע באתר תעשה בשיפוע זמðי של  
 . לקירות תמך או פיתוח או מבðים, יש לדפן את החפירה

 
  וðיםבט .8

  
בחשיפה מקסימאלית לקרקע  ת הבטון ש לתכðן א י לות סולפטים, מכיוון שבאזור זה של הארץ, הקרקע מכי

 ."מ ס 10של לפחות  ומיðית וכיסוי ביטעם הגðה ת יורוזיב ק
  
 

  הðחיות כלליות   –התðהלות הביצוע  .9
 
עוץ בזמן הביצוע במתן  חשיבות היי מראש.של יומיים משרדðו ייעץ בזמן הביצוע עפ"י בקשת המזמין בהודעה    .א

ðיין ועבודות העפר  יצוע, ע"י כך שðאשר את כל  היסודות וðוודא התאמת פרטי הבתוקף להמלצות בזמן הב
  באתר. הקיים למצב 

 
מתקðות משרד העבודה  מדו"ח זה,  על כל העבודות, ולא יאפשר חריגות  יפקח צמודמין מהðדס מטעם המז  .ב

  ויðהל יומן ביצוע.   ,בעðף הבðיה המקובליםוהתקðים מהמפרטים 
 

  העסקה המצ"ב. רק אם שולם בעבורו מלוא סכום חשבוðית מיום הוצאתו, ו שðהלמשך   הדו"ח יהיה תקף  .ג
 

  למתן תקפות לדו"ח. המזמין יבטח את הביצוע והתכðון כתðאי   .ד
 

  . ברשם הקבלðים קבלן רשום  יועסק  .ה
 

,  ובמבðים שוðים ת התאוצות בקרקעיש להציב מדי תאוצה שימדדו אוויברציות בעבודות הכרוכות ברעידות   .ו
  הימðע מתביעות קðטרðיות של שכðים וכך ðיתן ל 

 
שיðוי   ישוריðו.א ל ואין הוא לשימושו הבלעדי של המזמין דלעיל ,ðה המוגדר לעילהדו"ח ישמש לביסוס המב  .ז

תמש  באדריכלות המבðה כגון הוספת קומות או מרתף תובא לידיעתðו, ועפ"י הצורך הדו"ח ישוðה. אין להש
  בדו"ח על מבðה שוðה מהמוגדר לעיל. 

 
שיðוי תכðוðי/ביצועי ללא הוראה כתובה מיועץ  שיðוי מדרישת הדו"ח ייðתן בכתב ע"י הח"מ, ואין לערוך כל כל   .ח

  הקרקע. 
 

  תוכðיות הביסוס והחפירה תישלחðה אליðו לעיון ולאישור בכתב.  .ט
 

, חוקת הבטון  413ת"י   940, ת"י  51,1,40,23המפרט הביðמשרדי פרקים  –תקðים מחייבים: הספר הכחול   .י
 תקן רשמי שמקובל בעðף הבðיה. וכל
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  חריגות בביצוע . 10
  

ðתן בכתב על  ויכל שיðות בדו"ח זה, חייב להיðיתðחיות הðידי הח"מ. של הה  
  

  יש לדווח ליועץ הקרקע על כל חריגה במהלך הביצוע. 
 

  דו"ח זה איðו כולל הðחיות לביסוס מðוף.
  

 בולעðים . 11
  

ðים בכיכר סדום. איðים. י יכול לאמת שקיים אפשרות או אי אפשרות לפת אין מידע על פתיחת בולעðיחת בולע  
  היðו מועצת תמר. הגורם ש יכול לעזור בðושא,  

  
  דרכי עפר . 12

 
  ממוד'. 98% -משו את המתקן יבðו על שתית טבעית מהודקת ל דרכי עפר שיש            
  ס"מ.  20בות בðות ס"מ מצע א' מהודק בשלוש שכ 60התשתית תורכב : לתðועה מזדמðת,                
  המלח לחיזוקה.  םית עם מי יהשכבה העליוðה של התשתיש להשקות את                 
  אגרגט דולומיטי., 19תא'צ  PG 70-10 , ס"מ. טיב האספלט  6ועובין  בוצע בחורף  אם ðדרש אספלט, י                
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 מך ו'מס

 ה לה ותחזוקהסכם הפע

 

 ________  נתחתם בנווה זהר ביום _____ לחודש ______ ש שנערך ונ

 

 

 

 ת "תמר" המועצה האזורי בין: 

 ם המלח ד.נ. י ,זהרמנווה  

 ; מצד אחד    ( "ועצההמ: "הלן)ל 

 

 ______________  לבין: 

  ______________ 

 ; ימצד שנ    "( נותנת השירות)להלן: "  

 

 הפעלה  ,שדרוג בהסכם לתכנון, להתקשרות 02/23מכרז שמספרו והמועצה פרסמה         הואיל 

 ; ר המועצהעבו   ("המט"ש"להלן: )"כיכר סדום"ש מט"ל זקהחאו             

  

 המט"ש;את ושדרגה תכננה  ה בוזכת ,השתתפה במכרז  שירותהת ותננו והואיל 

 

על פי הוראות    חזוקת המט"ש ות  הפעלתשירותי  ת  מעוניינת לבצע גם א  ונותנת השירות והואיל 

 ; "(השירותיםהלן: ")ל  ת רצונה של המועצהשביעו להסכם זה על נספחיו, 

   

להתוהמוע והואיל  מעוניינת  אשר  קשרצה  השירות  נותנת  השיאע  תבצ  עם  בתנאים ת  רותים 

 זה להלן; בהסכםטים המפור

 

הכישורי הואיל ו בעלת  היא  כי  מצהירה,  השירות  האמצעיונותנת  וכום,  ה ם  וביכול ח  תה  אדם, 

 זה; ההסכםוראות וף לה ליתן את השירותים כנדרש, הכל בכפ 
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 ן:הצדדים כדלקמבין  יכך הוצהר והותנה לפ
 

  מבוא

ה  להסכם   בוא המ .1 והנספחים  לופיצורמזה  וכןם  לרבות   ,  המכרז  הש  מסמכי  נותנת  של  ירות   הצעתה 

 "(. כםהסה: "לןזה )וכולם לה מהסכםוהמפרט הטכני, מהווים חלק בלתי נפרד 

 .  כםההסכל משקל בפרשנות בד ואין ליתן להם ות בלזה ניתנו למען הנוח בהסכםתרות הסעיפים כו .2

 זה: מהסכםנפרד   בלתי  חלק  יםהוו מסמכים המפורטים להלן  המ  וכן  02/23ז מס' מסמכי מכר .3

 חזקה ותפעול מפרט טכני לא נספח א'

 ;ר על קיום ביטוחיםטופס אישו 'בנספח 

בנקאית נוס 'גנספח  ערבות  והתחזוקה   ח  ההפעלה   לתקופת 

 וע(;)ערבות ביצ 

 

 נותנת השירות רות והתחייבויותהצה

ומנהלת ספרים כחוק  ורש, כי היא עוסק מ השירות מצהירה  תנת נו .4 מחזיקה בכל הרישיונות,    א היכי  וה 

על פי  ותים  יצוע השירק שהיא מנהלת ולשם ברשים על פי דין לשם ניהול העסהאישורים וההיתרים הנד

 זה.   הסם

ולשמור   .5 להשיג  אחראית  השירות  את  בכל    בתוקף נותנת  וברציפות  שנדרעת  האישורים  ו/או    שים כל 

ב  דיידרשו  כל  פי  על  וין  עתיד  למען הסר    םכתהארללצורך מתן השירותים  הצורך.  פי  מובהר  על  ספק, 

כי כ נותנת השירות בעצמל האישורים חייבים להיות על שבזאת,  ביטול  ם  פקי ו/או  ה.  ו/או  עת  שלילה 

הריש  או  ההיתרים  מהאישורים,  לבכאמו  יונותאיזה  עילה  יהווה  של  ר  מיידי  ולנותנת    כםהסיטול  זה, 

 ת כנגד המועצה עקב כך. ועבי ו תא דרישות ו/או טענות ו/כל ירות לא תהיינה הש

 . ות המועצהבהתאם להוראות והנחילעבוד בהתאם להוראות כל דין ונותנת השירות מתחייבת  .6

שהמט"ש  הנדרשים על מנת  ומות  והתש   שקיע את כל המשאבים, כוח האדםיבת לה נת השירות מתחי נות .7

בצו ורה  יופעל  תקינה  עת,מעולה,  בכל  יע וי  מקצועית  שהמט"ש  להבטיח  וברציפות    לבכוד  מדאג  עת 

המ תבדרישות  ו/או  חוק  בכל  לעת,פורטות  מעת  בתוקף  שיהיו  כפי  דרישות    קנה  בכל  הרשויות  ויעמוד 

חייבות  אות הבטיחות המת ה הורכלל ז ו העתידיות כפי שיהיו מפעם לפעם, ובות הקיימות ו/א מוסמכ ה

   .יםעסק העסק על פי חוק רישוי   ןוברישים שייקבעו והוראות ותנאי  דיןעל פי כל 

מצהירה,   .8 השירות  והמינותנת  הידע  בעלת  היא  השירותיכי  לביצוע  הדרושים  מקצועית  ומנות  ברמה  ם 

המועצה. כן  א של  ה המלזה ולשביעות רצונ   הסכםדין והוראות    תאם להוראות כלת, בהה וביעילוגבוה

השירות,מצהי נותנת  ה  כי   רה  את  בחנה  לביצוע  היא  מ  הסכםפי  על  שירותים  היא  וכי    ת א  ירה כ זה 

הקשורי  והנסיבות  לא  התנאים  וכי  בהם  וכרוכים  היקפם  עם  בקשר  טענות  לה  ביצועם  תהיינה  או  ם 
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מנ )לרבות   אדם  וכח  הוסה  לביצוע  כךמוכשר  לשם  הדרושים  וחומרים  ציוד  או  עבודה,  עם בקשר  ( 

 זה.  הסכםם לה על פי  התמורה שתשול

וב ככל  ירותים באופן מקצועי וטשה  מתן  םת כל הציוד הדרוש לשבעל מצהירה, כי היא  נותנת השירות   .9

 הטכני. בהתאם להוראות המפרט ביצועים מעולים של המט"ש, לת הדרוש לצורך קב

  לעת על ידי תימסרנה לה מעת  יות שי הנחכי ידוע לה שהשירותים יסופקו על פ  השירות מצהירה,נותנת   .10

שי המועלכך    מונהמי  )להל מטעם  לעת  מעת  המועצה"ן:  צה  ותחתנציג  נותנת    . חופיקו   "(  מצהירה  כן 

לה שהשירותהשירו ידוע  כי  ולהנחיות  ת,  לשינויים  כפופים  שיים  ו/או אחרות  מענוספות  לעת  ימסרו  ת 

 ה.  ול לפי הנחיות אלרות מתחייבת לפע ת השיונותנעל ידי נציג המועצה, ככל שיימסרו,  לנותנת השירות  

ל  .11 נציג המועצה כדי לש  לע   קוחיבמתן הוראות ו/או בפ  איןעיל, מובהר, כי  על אף האמור  חרר את  ידי 

פי  נותנת השירות מ על  כדי לגרוע מאחריוזה,    הסכםהתחייבויותיה  נו תה המלאה  או  תנת השירות  של 

 זה. םהסכת הוראו ק את השירותים באופן מקצועי בהתאם ללספ

 השירותים עאופן ביצו

י לתחילת הפעלתו של  אנכת ,  הצהמועגיש לאישור  ת  רותהשינותנת  ור לעיל,  וע מכלליות האמלגר מבלי   .12

 . ההסכםיים בכל תקופת ידרש לקת זה נהלי בטיחות אותם "ש, ספר נהלים, ובכלל  המט

את  ירותהש  נת נותעל   .13 בכל תקופת    להפעיל  ולטפל  והקות  כמויו בכל    ההסכםהמט"ש,  השומנים  לחים 

שוטף והן    ן ופבא   ן)הת האחזקה והתחזוקה  ודון לבצע את כל עב, וכ גורם שהוא  מכללמט"ש,    יגיעו  שרא

ב  שבר(  הטתחזוקה  המפרט  להוראות  כהתאם  המצ"ב  א'כני  "זה    להסכם  נספח  "(  המפרט)להלן: 

 צה מעת לעת.  המוע ראות נציגוהו

השירותל  ע .14 ה  נותנת  עבודות  כל  את  השותחזוקלבצע  וביתרה  במט"ש  השונים,  טפת  פי    על  הציודים 

יצרנ  רטהמפהוראות   הוהוראות  ובכללי  והציודים,  וכפיש  זאת  מט"ש  שדרוגם  החלפתם,  יוצ"ב,  וצם, 

 וע הפעולות הנ"ל. תאים בספר הפעלת המט"ש על ביצ ולקיים תיעוד מ

על  ירותנותנת הש   על .15 והואחריות   ה חשבונ  לסלק מהאתר,  לדרישות  ובכפוף  יקבעו בתנאי  ים שילמועד , 

מוצריהרי כל  את  והל   שוי,  הנוצרים  במט"ש,  וואי  לי אל  המופקים  המט"ש,  לתחום  ור  ז חהמדי  עמחוץ 

 והסילוק השונים.  

ט"ש,  שיופקו במים, הקולחים והבוצה  ת מעבדה שוטפות של איכות השפכבצע בדיקו ת  תנת השירותנו .16

ובהתאם    עתמעת ל   ועצה המלה  ורה  תכפי שו/או    במפרט רות המינימאלית המפורטת  במיקומים ובתדי

הרשות הלאומית  ק  חוה בתמעבדה מוסמכת, כהגדר  ע"יבדיקות תבוצענה  . ה שרד הבריאותת מלהנחיו

מ התשנ"ז עבדותלהסמכת  ש1997-,  במרכי,  הבדיקות  את  לבצע  בנספח.  הוסמכה  המנויים  נותנת  בים 

לת  רותהשי דרישת  מיד  מועצהציג  לר  העם  הדיגום,  דו"חות  ד הראשונה את    תנת נוו"חות מעבדה.  בות 

  ועצה עו על ידי המוצב  אלה  ובין אם  הבוצעו על ידלה  דיגום, בין אם אבכל עלויות ה   הלבדישא  ת   השירות

ת  , וזאאת עלותן  ועצהלמ   נותנת השירותשלם  ת,  ועצההדיגום על ידי המ   . בוצעו בדיקותהתלדרישו/או  

 . המועצהמועד דרישת יום מ  14תוך 
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כ  לספק  נותנת השירותעל   .17 וכיוצ"ב, הדרוש  ציוד התחזוקה,  ע,  בות אמצעי שינולרל הציוד המכני,  את 

ולאחזקתו,  להפ המט"ש  השי  . המפרטוראות  להם  התאבעלת  תקני  ת  רות נותנת  בציוד  ומאושר  שתמש 

וברכיבים   תו תקניים  בלבד  לצורך  בלבד  החזוקת  חדשים  החומר והפעלת  כל  והמוצרים  מט"ש.  ים 

את   השירותהמשמשים  מאייהי  נותנת  מעוליםו  וסוג  י,  כות  לתקנים  ל שראבהתאם  עדכניים.  פי  לים 

ה השירות מציא  ת,  מועצהדרישת  החומרים  מר   ה שורילא  נותנת  של  דוגמאות    המועצהוצרים.  והמאש 

שאינ  ת רשאי  תהיה  החומרים  את  שיקוללפסול  לפי  מתאימים  באחרים. ולדרוש    ,הדעת  ם    החלפתם 

   .נותנת השירותל  ולו עהוצאות בדיקת החומרים והרחקתם מהמט"ש יח 

ובאיכות הנדרשתים  עובד   הואחריות  ההעסיק על חשבונל  ת על נותנת השירו .18 ואחזקת  ת  עללהפ  בכמות 

 .  בכל עת תומקצועילה  בצורה מעו  המט"ש

היא .19 כי  מתחייבת,  השירות  מטעמה    נותנת  ומי  הוראימלאו  ועובדיה  בקשראחר  דין  כל  למתן    ות 

פי   על  אך  הסכםהשירותים  לרבות,  ר  זה,  הבטיחותלא  דיני  כ ב  ק,  ורישוי  לביצוע  כל  עבודה  שנדרש 

אמצ  תהשירונת  נות על  שירותים.  ה בכל  העלנקוט  עלירזה י  הנדרשים  והבטיחות  דין  פי  ות  פי    כל  ועל 

נוע סיכון  צעים על מנת למבכל האמ  תנקוט  לעיל, נותנת השירות  מבלי לגרוע מכלליות האמור .  רטהמפ

לבי או  לרכושו  לציבור,  מטרד  למנוע    טחונו או  מנת  לבריאותם,  סיועל  לביטחונלרככון  או  של  ושם  ם 

המוע המועצה  צה,עובדי  של  לרכושה  האמצע  צה ועהמ   .או  בכל  לנקוט  לרשותה,  ים  רשאית  העומדים 

תה הבלעדי  על פי שיקול דעמקרה בו  , בכל  על ידי נותנת השירותבות הפסקת השירותים המבוצעים  לר

ניתנים השירותים שלא ב ל  זה או על פי כ  סכםמהודה כמתחייב  עבלכללי הבטיחות ב התאם  והמוחלט 

 מטרד. ה או גע פ יא לסילוק ההפרעה, המלהב דין, ועל מנת 

דאג  תו,  "(אירוע נזקהלן: ")ל  קלקול או מפגעסכנה,  שבר,    על המתקן מכל נזק,  מורשת  נותנת השירות .20

ע חשבונ לתקנם,  על  היותובאחר   הל  היווצרם.  עם  מיד  השירות,  לדווח  ל  נותנת  כל  ל  ע  מועצהמיידית 

נזק כ על  ו  ראמואירוע  היוודעכן  רוע חריג או מסוכל איכן  וא  על   הל  במט"ש, מיד עם  כזה,  פעל  ת ירוע 

    ה.מועצראות ודרישות הלהובהתאם 

ודרישת הרשויות  להוראות הדין    ים בהתאםמסוכנ  יד כימיקלים וחומריםשמתאחסן ות  נותנת השירות .21

 המוסמכות.  

השיר על   .22 המוצרילס   ותנותנת  כל  את  להפעלתם  פק  ובכוא   הדרושים  המט"ש  דלקים,  חזקת  זה  לל 

כלל זה שכר  וב  ,ת מהפעלת המט"שבעולשלם את כל העלויות הנו ו  ב,וצ"י, כימיקלים, צבעים וכניםשמ

 וכו'.  ביטוחים אגרות,יאליות, חשמל, מים, עבודה, הוצאות סוצ

ידי    על  שיכין ויאושרו  ותהמט"ש לפי תכני   ל אתרלדאוג לכל הקשור לפיתוח הנופי ש  ת השירותנותנעל   .23

 תאם להנחיותיהן. בהו ות,כן ויתר הרשויות המוסמ זמיהכל בתאום עם המו,  המועצה

עלת  להפ וך  תני שירותים בכל הכרלהתקשרות עם ספקים ונו  תבלעדיה  תהיה האחראית  רותהשינותנת   .24

 . מהטיפול בשומניםוואי הובלה וסילוק של מוצרי הלפינוי הבוצה ו ת קת המט"ש, לרבוואחז

השירועל   .25 הוראותל  ת נותנת  את  המ  קיים  בכל  וה  ועצהוהנחיות  המוסמכות  פעלת  להר  קשוהרשויות 

וב ואחזקתו,  ולתחזק    כללהמט"ש  להפעיל  תקופת  זה  בכל  המט"ש  לתנאים  בהת  ההסכםאת  אם 
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תפחת  ל   ןשיינתהעסק    ןברישיו   שיקבעוולהוראות   לא  המט"ש  הפעלת  מזווברמת  הבאופיימט"ש.    ה 

 . המפרטת סגרבמ ותנת השירותנ  לגביה השהתחייב

ל  ה מועצל .26 הזכות  ותיעהתקשמורה  אבטחה  מצלמות  בוין  ובמקומות  ובמבנה  ח  שט ד  ים  אחרהמט"ש 

 רה. לצורך תיעוד ובק

שר יועברו על שמה  א   מד חשמל ועודון מים,  ים )שעעת, לערוך קריאת מונ , מעת לתהיה רשאית   ועצההמ .27

ליר חש( ולהעב של נותנת השירות ונות ישולמו  וש השוטף. החשבשימבגין ה  השירות  נתנות בון לתשלום 

   רישה.ד לתמקב יום   21עד  תנת השירות נו  ע"י

עסק  לחדשם כגון רישיון    ים מעת לעת של אישורים אשר ישהעתק  מועצהלנציג ה  בירעת  נותנת השירות .28

 בתוקף ועוד.  ור עריכת ביטוח וקף, איש בת

יבות  פני פריצות, גנש מ לאבטח את המט"  תיאחרא  תנת השירותנו יה  ה תבמהלך כל תקופת ההתקשרות   .29

 או חבלה.  

לב נות .30 שאית להסב  ה בלבד, ואין היא רבדיירות בעצמה ובאמצעות עו השת  ע אצנת השירות מתחייבת 

  הסכםיה או חובותיה לפי  רות, את זכויותותנת השיה של נבות קבלני משנה מטעמלאחר או לאחרים, לר

חלקן או  כולן  אלאזה,  כך  ,  על  קיבלה  המועצהא  אם  הסכמת  נתנהמר  ת  ובכתב.  את    אש  המועצה 

ותיה  אחריותה ומהתחייבוית מה פוטרת את נותנת השירו וראמ ה המכאמור לעיל, אין ההסכתה  הסכמ

ין של השירותים על פי  אה לביצועם התק חריות מלישא באדין ונותנת השירות תו/או על פי כל  הסכםלפי  

 זה.   הסכם

תודיע על כך  ה,  השירותים על יד  קבועה, לביצוע  או  ה כלשהי, זמניתיע נותנת השירות מנלדעת  התעוררה   .31

ה  רבי להתארגנות. אין במתן הודע עצה את פרק הזמן המהמו תר, על מנת ליתן לנציג  אלל  עצהו לנציג המ

 אם אכן תתעורר מניעה כאמור. יה נתון למועצהאחר שיה   כל סעדכאמור כדי לגרוע מ

השיר  .32 לפיקו ותים  ביצוע  נתון  של  חויהיה  וקבי נצ  ולהנחיותיו  המועצה  היג  נציג  של  צה  מועעותיו 

סופיות. אין בסמכויותיו    מועד הביצוע תהיינהע וותים ובעניין רמת הביצו ירהש של    בעניין עצם ביצועם

נציג המועצה  האמו השירות לביצוע השירותים באופן מקצועי  יותה של נותנת  רוע מאחרכדי לגרות של 

 זה.  כםהסדין והוראות  ל בהתאם להוראות כ ולה, ומע
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 התמורה

ל המועצה  א שזה ולשביעות רצונה המל   סכםההאי  נהתאם למפרט הטכני, לת ם בגין מתן השירותיב  .33

ותי  כדין, בגין שיר ת מע"מ  , בתוספבסך של _________ ₪ת השירות זכאית לתמורה חודשית  תהא נותנ

 (. "התמורה התחזוקה )להלן: "

 . 15שוטף +  בתנאי השירות  נת ים ישולמו לנותמור תן השירותים האבור מ התמורה בע .34

 צמדה או ריבית כלשהם.  הי פרש התהיה קבועה ולא תישא רה  התמו .35

ותנת  ל ידי נאו לה ע פוף לאישורים שיומצ במקור, כמתחייב על פי דין, בכ   ה תנכה מהתמורה מסועצהמ .36

 השירות. 

לעיל .37 המפורטת  התמורה  כי  יובהר,  ספק  הסר  הינמען  כ ל  תמורה  בגדר  תשלוםוללה  המהווה  לא  מ  ת 

ביצוע המ  בעבור  השירותים  שי  בהסכםטים  פורכל  וככל  הע  לע  רשודזה  כל  לרבות  המועצה,  ות  לוי ידי 

ים וכולל עלות  השירות  ם ביצועתהא להוציא בקשר ע  ין וסוג שהוא שעל נותנת השירותוההוצאות מכל מ

עו שכר  עלות  מלוא  הביטוח,  הציוד,  נ החומרים,  שי בדי  השירות  השיר ועסותנת  בביצוע  ומלוא    ותקו 

א  הנלווים לרבות  מלשכרם,  האך  מכלליות  לגרוע  עובד צהוור  מ בלי  של  וכלכלה  נסיעה  חופשה    יה,אות 

הבר פיטורישנתית,  פיצויי  חגים,  מחלה,  שאה,  פנסיוני  וביטוח  וכים  באללהם  ככל  וצא  עלויות  ה 

פרט  ש וכי  השירותים,  ביצוע  עם  בקשר  ללתמורתידרשנה  לעיל  כאמור  תה  לנוא  המועצה  ת  תנשלם 

 מכל מין וסוג.   אותורה או החזר הוצהשירות כל תמ

 רותשתקהה תתקופ

תקופת  )להלן: "ם ________ ועד ליום ________  חודשים, החל מיו  12ך  הינה למש  ההסכם תקופת   .38

ההסכבסיום    "(.שרות ההתק זו,  לעוד  תקופה  לשנה  משנה  מאליו  יתחדש  נו  4ם    12של    ספות,תקופות 

  היא   ט שלא לחדש את ההסכם,חלי במידה והמועצה ת "(.  פות ההארכהקותפעם )להלן: "   בכל חודשים  

 ני תום תקופת הארכה.  יום לפ  30ת לפחות ירוהש  נתדיע על כך בכתב לנותות

כ .39 ייובהר,  ההארכה  בתקופות  כלי  בשינ  הסכם  הוראות  חולו  נותנת  זה,  באחריות  המתחייבים.  ויים 

לשמ  בתהשירות  אור  ההארכה  כ קופות  הת  הרישיונות,  והאישוריםהיל  נדרשת    תרים  היא    לפילהם 

)לרב  והסכםהמכרז   כוזה  והארכויסת  כנדרש  תקף  ביטוחי  תי  הבנקאית  הערבות  דין  וקף  לפי  ו/או  ת( 

 פי כל דין. -זה ו/או על   כם הס פי  -מועצה על כויות ה פגוע בז מור בסעיף זה כדי ל אין בא בתוקף. 

א  הבידעתה הבלעדי, ל  היא ולפי שיקולש  ל עת, מכל סיבהבכ  א המועצה רשאיתל, תהעל אף האמור לעי .40

ולנותנת השירות לא    יום מראש,  30פחות  ת לבכתב שתימסר לנותנת השירו  עה הודבזה לידי סיום    הסכם

כל טע  ו/אותהיה  ו/או דרישה  בעניין. בכלפי המתביעה    נה  ביטול  ועצה  ובכל מקרה אחר של  זה  מקרה 

כלשהו,    לוםנותנת השירות תשות ו/או לשלם לפצהמועצה חובה ל  על  מועצה, לא תחולידי העל    ההסכם

ה לתשלום  יבה  מור תפרט  על  שניתנו  השירותים  שניתנודה  גין  ככל  הפסקת  בפועל,  למועד  עובר   ,

 ההתקשרות. 
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   סעדים ותרופות

תהא המו .41 על    רשאית   עצה  קולחים    השירות  נותנתלהטיל  במט"ש  ויופקו  במידה  בוצה  ו/או  קנסות 

   סיבה שהיא  לכות הנדרשת, מכהאיהחורגים מ

השיבי  לא .42 נותנת  תיקון/שירות/אחזקה/הרוצעה  בהתאם    םהכלש  קנהתת  לו  נדרשה  ות  לדרישאשר 

מט"ש  ה של האחזקה לקוי עה  צביו/או  זה ובמועד שנקבע לה בהסכם    הסכםפי הוראות  המועצה או על  

בניו/א למפרט,  ו  של  גוד  בסך  קנס  למועצה  כלליום  ₪    2,500תשלם  כ  בגין  לתאמורהפרה  עד  יקון  , 

   ההפרה. 

עמדהל הש  א  הקולחייר נותנת  באיכויות  הנות  ובתקנות,  בחוזה  ת ודרשם  בחוק  למועצה  ,  תשלם 

   .400.9סעיף  ווה לחוזה זה ע"פהנל בנספח הטכניכמופיע  קנס

  את נזקיה בגין  המועצה לתבוע מנותנת השירות  זכותה של די לגרוע מכלעיל    41-42ם  בסעיפיבאמור  ן  יא .43

 סכם עמה. ו/או לבטל את הה ל נזק שייגרם לה כ

מהאמור  גרל מבלי   .44 ו/נוסף,  בו  41-42בסעיפים  וע  השירות  נותנת  ידי  על  השירותים  ומתן  מי  היה  או 

עצה, או  חלט של המו תה הבלעדי והמו לפי שיקול דע,  יחסר, רשלני או בלתי מקצוע  מטעמה היה לקוי, 

מטעמה מי  ו/או  השירות  אחר    שנותנת  קיימו  המוהולא  והנחיות  מטע ראות  מי  ו/או  לא  עצה  ו/או  מה 

המופיעות  ב  ועמד וס ובנ  כםבהסהנחיות  המכר/פחיו  במסגרת  השירות  נותנת  בהתחייבויות  תהא  או  ז, 

ל רשאית  של  המועצה  לביטולו  על  בלוזה,    הסכםהביא  שנתנה  בת  בד  התראה  פו  7כך  ובה  רטו  יום 

ת רצונה של  אופן מלא לשביעותיקון לא תוקן ב  וןן השירות, והטע תיה ודרישותיה באשר לאופן מתטענו

 . ריםהימים האמו 7במהלך   צהעהמו

ההשנ .45 לבנתה  להביא  רשאית  המועצה  תהא  נוספת,  פעם  של  פרה  המיידי  מתן    הסכםיטולו  בלא  זה, 

 וקדמת. מ  ההתראה או הודע

 . חש"  100,000בסך פיצוי מוסכם ת, תשלם למועצה רה יסודיזה בהפ  סכםהנותנת השירות הפרה   .46

על פי שיקול  חלקו    וה אז כםהסיע על ביטולו של  וד ההמועצה זכאית לאמור לעיל, תהא מבלי לגרוע מן ה .47

 רים הבאים:מוקדמת בכל אחד מן המקדעתה הבלעדי, וללא מתן הודעה 

השי .47.1 נותנת  שאינו ורפעלה  באופן  בדרישות    ת  באעומד  או  שיש  הדין  את  ופן  לסכן  כדי  בו 

נשלל ממנו  שלום הציבו תוקף  ריר, או  פג  דין    הנדרש  רישיוןשל  שיון או  כל  פי  רך צול על 

ת על  זה והמועצה תהא רשאית להורו   הסכם סודית של  הפרה י  בכךראו  , ימתן השירותים

 זה. הסכם ביטולו המיידי של

 ק. ה להליכי פירוסננותנת השירות נכ  .47.2

)זמני אוה בקשה לשירות הוגשנגד נותנת ה .47.3 נכסים  ושטת  כפ קבוע(, להכרזתה    מינוי כונס 

או    רגל, למינוי  )זמני  והמינוימפרק  איום    60יבוטל תוך    לא  קבוע(,  נ או  ירות  תנת הש ום 

 לאיחוד תיקים; נמצאת באיחוד תיקים או אם הוגשה בקשה
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 בועיים.הוסר תוך שועיקול זה לא   נותנת השירות  לשל צו עיקול על נכס מנכסיה אם יוט .47.4

השליטה   .47.5 ו/או  הבעלות  באשונתה  השירות  דרך,ופ בנותנת  בכל  מהותי  הסכמת   ן  ללא 

 צה מראש ובכתב. המוע

  השירות באופן אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי נותנת    של   כספינה מצבה העסקי או השו .47.6

לבצע כיאות את נותנת השירות    ל ע מהותית לרעה על יכולתה ששל המועצה עלול להשפי 

 .ההסכם   יה על פיהתחייבויות

ה שנמסרה  ובדיה לאחר התראלחובותיה כלפי ע  חסת מלתקן ליקוי בינותנת השירות נמנע .47.7

 ות עובדיה.  לזכוי   ענוגכל הביצעה הפרה שנייה בו א לה ו/

ביטול   .48 מ  ההסכם עם  ממנו  חלק  מקאו  ובכל  שהיא,  סיבה  מכל  יאוחר  לא  מיו  7  -רה  משלוח    םימים 

 ירותים.נת השירות לחדול מביצוע הש ייבת נותמועצה, מתחביטול על ידי ההודעת ה

והמו .49 לא  או חלק ממנו מכל  ההסכםה תבטל את  עצהיה  לנותנת השירות  יש  סיבה שהיא,  ם  תשלוולם 

כלשונ סכומי  סף  כל  יקבעו  טרם  הביטול,  מועד  לאחר  וההוהו  התשלומים  המגיעים  הנזקים,  צאות 

בגין   על  יבלמועצה  כאמור  הוראות  טול  על    םההסכפי  דיו/או  כל  כאפי  הביטול  הוצאות  סכומי  מור  ן. 

  עצההמו  ם הוצאות הביטול שלכוסירות, והיה אם  המגיע לנותנת השמועצה מכל תשלום  ה  ינוכו על ידי

ע השיריעלה  סיום  עם  השירות  לנותנת  המגיע  הסכום  השירות ל  נותנת  תשלם  עם    ות,  מייד  למועצה, 

 היתרה.   שונה, את סכוםארדרישתה ה

עהודיע  .50 המועצה  ביטול  ה  עההסכםל  רשאית  המועצה  תהא  דעתה  ,  שיקול  פי  עם הב ל  להתקשר  לעדי, 

לנותנת השירות או לגבות  גיעים  מם הכספיים ולשלם לה מתוך הות רחרת לביצוע השינותנת שירותים א 

 רותים.  המחיר ששילמה בגין השימנותנת השירות את  

את נותנת השירות כנגד כל  גיע לה ממגיע או שילחלט כל סכום ה קזז, לעכב או  ל  המועצה תהיה רשאית  .51

ל ס ממנה  המגיע  מכוח  נוכום  השירות  אחד  הסכםתנת  בכל  ה   זה  בהם  השירות    רהפמהמקרים  נותנת 

תר בגין  ת, אך לא רק, תשלום בילרבו  ההסכםתחייבויות שנטלה על עצמה על פי  הי מההש כל  יבותהתחי 

עומדת בדרישות המועצה    רות אינה נותנת השי  גינם הסתבר, כילאחר התשלום ב  ר ביצוע השירותים אש

 . ין שאיננו קצובשהסכום קצוב וב ל סיבה אחרת, בין מכזה או  בהסכםורט כמפ

הוקיזכי    מען הסר ספק מובהר,ל .52 זה  ואוטומטית העומדת לרשות  ז  המועצה, אולם  ינו תרופה מיידית 

ב השירו השימוש  לנותנת  מקנה  איננו  להמשי  תה  זכות  את  כל  ולהפר  מהמואיננו    כםההסך  ועצה  מונע 

 .ההסכםשל הפרת  פי כל דין במקרה על העומדים לרשותה   להשתמש באמצעים אחרים

מכ .53 לגרוע  הע ז  למבלי  אחרת  ותרופה  עלולמ   ומדתכות  מסכימים    הסכםפי    עצה  דין,  כל  פי  ועל  זה 

של  הצדדי מקרה  בכל  כי  ו/או  הפרם,  זה  בהסכם  התחייבות  המוע ,  פרטמבה  לתהא  אך  רשאית,  א צה 

פים המגיעים  שלם להם מתוך הכסוללביצוע השירותים  בדים או נותנת שירות אחרת  העסיק עוחייבת, ל 

או  לנו אגבלתנת השירות  מנותנת השירות  לנותנת השירות האחרת    ששילמה  חיר ת המ ות  או  לעובדים 

 לכך.  גד המועצה בקשרו/או תביעה כנ הלא תהא כל טענה ו/או דריש רותים, ולנותנת השירותבגין השי
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  ת אחר הוראות כל ילוי נותנת השירובמ שהן עקב ליקויים  על המועצה לשאת בהוצאות כלה שיהיה  במיד .54

ז או הסכם  ניקיון,  ו בתקלא לה  רגי  בין אם מדובר בתקלה,  הדין  לכך מראש,  שנקבע  בזמן  ה משביתה 

יוגש  וצאות אלו  חשבון בעבור ה  ן הוצאות אלו.יג כו', תחויב נותנת השירות ב רואה, בטיחות בעבודה ו תב

ום האמור  תשלום של כל הסכת מתחייבת לשאת ברוהנזק ונותנת השי  תנת השירות מיד לאחר גרימתלנו

 ידי המועצה.  על  שנקבע

נות אית לחשא רה תההמועצ .55 )כהגדרתה להלן( של  או חלנת השירותלט את ערבות הביצוע  כולה    קה,, 

איזו  של  הפרה  של  נומ  במקרה  וכהתחייבויות  השירות,  גבייתנת  לשם  של  ן  או  קנתם  פיצויים  סות 

 פי הסכם זה.   עלמוסכמים  

לן  אי .56 כדי  לעיל  הצבאמור  מזכויות  של  גרוע  במקרה  מ  הסכםת  פרהדדים  מי  ידי  ם  אבהתהם,  על 

 . 1970-של"אאות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( התלהור

 ויות עובדים כזושמירה על מעביד -חסי עובדאי תחולת י

מצנ .57 יותנת השירות  כי  לה שהירה,  הינה  דוע  הצדדים  בין  של קבלן  ההתקשרות  עם  עצהתקשרות  מאי 

ו עובדי המועצה,  או  היא  מן  כי  חלק  אינם  של המ מסהה  הארגונית  וועצהגרת  לא  ל,  נותנת  כן  על  יחולו 

עובדיה המועס על  נותנת  יעמה, זכויות כלשהן של עובדקים על ידה או באים מטהשירות או    המועצה. 

עוב או  ה השירות  נותנת  שידי  בשירות  ייחשבו  לא  ידה,  על  כעובדי  ועסקו  וביניהם  המ שום מקרה  ועצה 

תיחשב  נותנת השירות בלבד  עביד.  מבד  י עומים או כנוצרים יחסיי קוצרו או יראו כ ן המועצה לא ייולבי

בגין שכרם    ע לעובדיה ביןיג כל סכום המגיע או עשוי לה  תהיה אחראית לתשלוםה וכמעסיקה של עובדי

 ן מכל סיבה שהיא. לוות וביויותיהם הנ וזכ

לומים לביטוח  תש  לו, מס הכנסה,   עבודה והנלווים  ירותים לרבות שכרהשות הכרוכות במתן  כל ההוצא  .58

וצאות וכל  לומי מיסים וכל יתר ההטל או מלווה וכל תשלום סוציאלי או אחר, תשאו הי  ס ל מי וכהלאומ 

ג'  דיה, עובדי המועצה או לצד  למי מעובים שיגרמו  השירותים והנזקבקשר עם מתן    תוהסיכונים והאחרי 

ע יחולו  וישל  כלשהו  השירות  והנותנת  ידיה  על  אולמו  תהא  לא  וא ראחמועצה  צורה  בכל  לכך  ופן  ית 

  , י הוראות כל דיןדיה את מלוא שכרם על פת השירות מצהירה כי היא מתחייבת לשלם לעוב. נותנאשהו

וע הוראות  בכל עת לרבות אך מבלי לגר  י עובדיהת הדין כלפ כי תקיים הוראו י וצו הרחבה וצוהסכם קיב 

ל דיהגהחוק  של  האכיפה  העבודהברת  יומבל  ,ני  יקים  שהדבר  ה   סיחי  בין  ומעביד  למועצעובד  ין  בה 

 דיה ו/או נותנת השירות. עוב

הוצאה    אשונה בגין כלרהאת המועצה מייד עם דרישתה  יבת לפצות ו/או לשפות  נותנת השירות מתחי .59

וייקבע בניגוד לכוונ למועצה,  ק שייגרמו  ו/או נז כי שררו יחסידדתם המפורשת של הצבמידה  עובד    ים, 

בין נ   מעביד  לבין  ו/או  תנוהמועצה  השירות  מת  המשפטיות  לרבות    יה,עובדמי  הוצאותיה  של  בגין 

ע  ן הצדדים, תבוצובד ומעביד ביע  כי התקיימו יחסי  יה וייקבעה   שה ו/או טענה כאמור.עקב דריהמועצה  

של  התחשבנות באו  מחדש  השירות  לנותנת  על  התמורה  תועמד  שזו  ע  50%פן  ו/או  שכר  מהתמורה  ל 

הנלוויםהמינימום   לעובדים  שה  בצירוף  מגיעים  הנמוך  מועסק   והי  אילויו  לפי  המועצה,  ידי  על  ים 

 ירות.  שהששולם ביתר על ידה לנותנת  זכאית להשבת כל סכום  והמועצה תהיה
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לנותנת   .60 תמסור  המועצהשירות  שנציג  ככל  שיידרה,  הפרטים  כל  את  עותידרש,  על  ידיו  על  יה,  בדשו 

מבל אך  שמותיהםלרבות  לגרוע  מקצועי  מספרם,  אינפורמ,  ם,  וכל  ידי  שתידר  תאחר ציה  דירוגם  על  ש 

 עסקתם. געים להכשרתם ולתנאי ה נציג המועצה ובכלל זה מסמכים הנו

ותנת השירות להרחיק ו/או  לדרוש מנ ם הבלעדי,  ל פי שיקול דעתיהיו רשאים, ע  ההמועצה ונציג המועצ  .61

 ית הדרישה האמורה.  ני פמבוקש מיד עם ה שירות תבצע את הים שלו, ונותנת הבד החליף עובד או עול

ו/או  על פי    םשעליה לשלם לה תקפיד לשלם לעובדיה ובמועד מלוא התשלומים  שירות  הנת  נות .62 כל דין 

 ו  צו הרחבה.א/ הסכם קיבוצי ו

מ .63 השירות  לקינותנת  תתחייבת  בכל  העב   ההסכם קופת  ים  חוקי  כל  והאת  תקנותיהם  אות  ורודה, 

הקיב עההסכמים  הכלליים  שינוייהם  וציים  כל  חוקי עדו ל  לרבות  בריאות  בעבודה  חותבטי  כוניהם,   ,

ח פנסיוני  ו טתיהם של עובדיה ולבטחם בבישירות לשלם מלוא זכויוורווחה. בכלל זה מתחייבת נותנת ה

להמצכמת וכן  למועצה,חייב,  שתי  יא  בדבר  ככל  רו"ח  אישור  לכך,  השכר  דרש  מלוא  זכויות  והתשלום 

לע ספהנלוות  להסרת  בהמצובדיה.  יהיה  לא  כת  אק  נתונים  או  עובד    להקים  יכד   אמורמסמכים  יחסי 

 ה. השירות ו/או מי מעובדי ומעביד בין המועצה לבין נותנת 

כ .64 לעיל,  בכל האמור  נותנת השירלפגוע בהתחיי  יד אין  הנחיותות למלא אחבות  והוראותיה    ר  המועצה 

 עמו. המועצה או מי מט  יגתנו לו על ידי נצכפי שינ

     פויאחריות ושי

ה .65 כלפירש נותנת  אחראית  תהיה  המ ות  נ  הועצי  הפסלכל  ו/או  אובדן  ו/או  רכוש  נזק  ו/או  גוף  ד  זק 

לשהו  צד שלישי כי מטעמה ו/או לובדיה ו/או למעל למועצה ו/או  ה המט"ש ו/או  למבנהעלולים להיגרם  

ו למי מטעמם,  או לעובדיהם ו/אנותנת השירות ו/  עםו לקבלני משנה מטו לעובדי נותנת השירות ו/או/א

כל מי מטעמו    ו השמטה של נותנת השירות ו/או עובדיו ו/אוות ו/אעו טו/א  אה ממעשה ו/או מחדל וצתכ

 .  בקשר לשירותים ואובדן ו/או נזק הנובע ו/א  ו/או לכל

סוג ותאור הנמצא  ל  ו קלקול לציוד מכ כלפי המועצה לאבדן, נזק א  ה אחראיתת לבדה תהינותנת השירו .66

  הסכם. ה וא ם נשטעמה לצורך השירותי מ יו/או על ידי מ  או שהובא על ידה

  השירות תישא באחריות המלאה מובהר בזה, כי נותנת    מבלי לגרוע מכלליות האמור ולמען הסר ספק .67

  שה יבוצעו הלכה למע  תואר לעיל, גם אם השירותיםוויר, כמת מיזוג הא ל הנוגע למערכולפי המועצה בכ כ

 נה מטעמה.באמצעות קבלן מש

פוטרת    נותנת .68 הפזא בהשירות  ואת  המועצה  את  מועלית  מכטם  כאמור  עמה  נזקים  לגבי  אחריות  ל 

ויב לשלם עקב  ל כל סכום שתחע ימים 7הפועלים מטעמה תוך  ה ו/או לפצותה ו/או את ומתחייבת לשפות 

וגש נגדה  ת על כל תביעה שתרותודיע לנותנת השיוצאות ושכ"ט עו"ד. המועצה  לרבות ה  זקים כאמורנ

 מפניה על חשבונה.  ן נתאפשר לה להתגו כנ"ל ו

מכל סיבה  הם מכוח הסכם זה ו/או  קזז מן התשלומים אשר נותנת השירות זכאית לשאית לרצה  המוע .69

או מחדל שהם באחריותה  ין מעשה  י כלשהו בגעל ידי צד שלישבעים מהמועצה  תנאחרת סכומים אשר  
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מחדל שהם באחריותה  ו א עצה מחמת מעשה זקים שנגרמו למולעיל ו/או בגין נר ותנת השירות כאמושל נ

 ת כאמור לעיל. השירו תותנשל נ

 ביטוח

ובותיה,  מהתחייבותה וח  ע רוהשירות כאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לג  תנתלהבטחת אחריותה של נו .70

 ב להסכם זה  "הוראות נספח הביטוח המצ ולו השירות יח נותןכי על  מובהר 

 בויותער

תפקיד  התחזוקה,    ופת כתנאי מקדים לתחילת תק ו   ,יום תקופת ההרצהועצה על סשור המ עם קבלת אי .71

ערבות  נותנת  המועצה  בידי  לקיום    השירות  אוטונומית  של    ההסכם בנקאית  ה  10%בגובה  יקף  מסך 

ל להפעלהההתקשרות  צמודה  ב חירימדד המ,  להבטחת  לצרכן,  התחייבו ם  פי  יצוע  על    זה,   הסכםיותיה 

ערבות  ן: "ל)לה  םסכהההאזור עם פקיעת    אתלפנות  שירותים והפסיק לבצע את הרבות התחייבותה לל

הביצהביצוע ערבות  הפקדת  ת"(.  מהווה  כוע  תשלום  לביצוע  ערבונאי  נוסח  המועצה.  ידי  על  ת  לשהו 

   .להסכם 'גנספח בנוסח  הביצוע יהיה 

היא תחודש מעת  ו  ההסכםועד סיום  ממיום    90תה ועד לחלוף  פה מיום הוצאבות הביצוע תהא תקער .72

יה ל אם  צורעת,  דעתהך  יה  שיקול  לפי  לאישור  חלטמו ה  בכך  עד  תקפה  שתהא  באופן  המועצה,    של 

כ הושלמו  המועצה,  השירותים  ותוקףי  היה  המלא.  רצונה  הביצוע    לשביעות  יחודש  ערבות  ם  יו  21לא 

תמוע  לפני  הצפוי,  פקיעתה  רד  המועצה  והיה  חייבת,  לא  אך  מכל זאשאית,  לגרוע  מבלי  סעד    ת  זכות, 

בזאת על  לממש ערבות זו, ונותנת השירות מוותרת    ין,ד  כלזה ועל פי    הסכםפי  ל  ם לה עפה הקנוייותרו

  יעה בעניין או בקשר למימוש זה. טענה, דרישה או תב  כל

לפ   30עד   .73 תקויום  כל  סיום  ההתני  לקשרופת  שהמועצה  וככל  לנות,  הודיעה  רצונה  א  על  השירות  תנת 

פת הפרשי  ס בתות  דמה בגובה הערבות הקודשקאית חערבות בנ  ת השירות למועצה תמציא נותניימו,  לס

 . תופת ההתקשרות הנכנסתקם ממועד יו 90 -הצמדה, שתוקפה יהיה ל

הביצוע .74 האחזקה  ערבות  לנותנת  ח ת  לתקופת  אישוושב  עם  המועהשירות  ער  ביצוע  צה  השלמת  ל 

י  ונ הסבת מצה לרבות  יו לאחריות המועח המכון, על ציוד שט והעברת    ת רצונה המלארותים לשביעו השי

 עות של המועצה. ס העדר תביהקבלן על טופ יחתוםכמו כן   .שם המועצה על  "שמט החשמל והמים של ה

לתשלום  נות .75 אחראית  תהיה  השירות  הענת  ההוצאות,  התשלכל  ויתר  המלות  בהוצאת  כרוכומים  ים 

לסיום  עד  רך(, וו )אם וככל שיואעל הארכותי  ההסכםת  ה בתוקף במשך כל תקופ ביצוע ושמירתערבות ה

 . ללעי  80  קופה המצוינת בסעיףהת

מהתחייבויות   .76 איזו  של  הפרה  של  השיר במקרה  עם  נותנת  בקשר  הארכת  ז   ההסכםות  אי  זה  ובכלל  ה 

לשם גבייתם של  פקיעתה, וכן  פני המועד הצפוי ל ום לי  21ת  אמור לעיל לפחוערבות הביצוע כ תוקפה של  

שבהסכם  ים הפיצוי רשאית  המוסכמים  לעיל,  לא  המועצה,    זה  שחי אך  פי  על  לדרוש  ה  תדע  ול יק יבת, 

מנה, וזאת מבלי לגרוע מזכותה  הביצוע או כל חלק משל ערבות    הבלעדי, מעת לעת ובכל עת, את פרעונה

 . ההסכםת  ין או על פי הוראוכל דעל פי נוסף העומד לה כל סעד אחר או ל
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כחול .77 לנותנת הש  יבה שהיא, תמציאה או חלקה, מכל סולטה הערבות הבנקאית,    7עצה בתוך  מוירות 

   . עצהעל ידי המום שחולט  בגובה הסכותה של המועצה בכתב, ערבות ביצוע חדשה שדריד ועימים ממ 

  ירות כל סכום ה לתבוע מנותנת השמועצזכות ה ה, כדי לפגוע ב ע, כולה או חלק אין במימוש ערבות הביצו .78

 למימוש הערבות.  סף את בנוערבות, וזחב לה על סכום האו הסכומים שהוא ו/ נוסף באם עלו נזקיה 

 ותדיסו

 

וכל ונ .79 שלוחיה  עובדיה,  )לרבות  השירות  מטעמה(  תנת  מ   מי  סודיות  על  הקשור  ישמרו  בכל  וחלטת 

בע או  השיבמישרין  למתן  למועצה,  קיפין  הרותים  במוזאת  ההתקשרותן  תקופת  הצדדים    שך  והן  בין 

הש נותנת  חשביר בסיומם.  על  תנקוט,  אמצעי  ות  בכל  הדונה,  לצ זהירות  התחייבותה  וררוש  מילוי  ך 

 רות זו. סודיות. תנאי זה הנו תנאי יסודי בהתקשהרת מילש

ה  יע אליימוש במידע שהג ית שלא לעשות שת ומצהירה בזאת בהתחייבות יסודותנת השירות מתחייב נ .80

מעט  מתן השירותים, לשר אינן קשורות בא  ירותים לצורכי פעולותבקשר למתן השישרין או בעקיפין  במ

שימוש או  נותנת השירות מתחייבת להימנע מעשיית    .כתבובש  צה שימוש כאמור מראועשרה המאם אי

 עצה. לא קבלת אישור מראש ובכתב מהמואזכור התקשרות זו למ

 שונות

 

, ואין  ההסכםת  ופות הצדדים בגין הפרל זכויות ותר זה כדי למצות את כ   סכםבהים  ן בסעדים האמור אי .81

 ם להם על פי דין.  קניפה המוסעד ותרו כדי לפגוע בכל בהסכם

ומי חובה מכל  , ההיטלים ושאר תשלים, האגרותירות תהיה אחראית לתשלומם של כל המיס השנת  ותנ .82

זה,    הסכםהשירות נשוא  וטלו או יוטלו על  ם שהן אחרי ין מקומיים, ביין ממשלתיים וב מין וסוג שהוא, ב 

 . ההסכם יותיה לפיוע שאר התחייבו ו, או שינבעו מביצמנאו כל חלק מ

אורכה,  ש .83 ויתור,  כלשהו מתנאי  ש  או  חההנום  לתנאי  בר  ל  ההסכם ינוי בקשר  יהיה  תוקף אלא אם  א 

 כתב וייחתם על ידי הצדדים.יעשה ב

דו  ציו/או שיהוי מ  ר כוויתולא ייחשב    כםההסין ו/או על פי  י הדו על פ שימוש בזכויותיור על ידי צד באיח .84

 . לגבי אותה זכות

הצדדי .85 כאמוכתובות  הן  במבום  הודעה  הסכםלא  ר  וכל  בדואר    עללח  תשש  זה  למשנהו  צד  ידי  על  ידי 

באמצעות  נית או שתישלח  מיום המשלוח. הודעה שתימסר יד   ימים  3תקבלה כעבור  שב כאילו נרשום תח

 קבלה. ה במועד קבלת האישור עלאילו התקבלה רה קבלתה, תיחשב כשאושו פקס מייל א 

יתברר בבית המשפט    ו,ממנ ע  ובסיומו ו/או כל הנ  או/ הסכם ובקשר עם    פטי בין הצדדיםכל סכסוך מש .86

 בע בלבד. המוסמך בעיר באר ש
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על החתום: ולראיה באו הצדדים  

  _______________ _ ______________ 

 ות ת השיר נותנ המועצה   

 

 יא תאגידאם נותנת השירות ה 

 

____________אנ הח"מ,  מאשר    __י  _______ עו"ד/רו"ח,  ה"ה  ה_________כי  מורשי    ינם____ 

מטעם בחותהש נת  ותנ  חתימה  וכי   ,____________________ על  ירות  את    םההסכמם  מחייבים  הם 

 תנת השירות. נו

 

 ________________             _ ___________________                _______ __________ 

 חתימה                                              ם   ש                                                תאריך                
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 א'נספח  
 

 לאחזקה ותפעול מפרט טכני
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 'בנספח 
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 02/23מכרז  הסכםל' גנספח 
 ורית תמר מועצה אז

 ע(צו)ערבות הבי  ההסכםאית לקיום נוסח ערבות בנק

 בוד לכ

 אזורית "תמר" המועצה ה

 ם המלח . יד.נ זוהר, -ווה נ

 

 , אדונים נכבדים

 

 "(ההסכם)להלן: "             מיום          סכםלהבקשר ערבות מס' _______ "ערבות הביצוע" דון: הנ

ו עשוי  גיע אהמ ש"ח(              )ובמילים:    ש"ח            לסך של    סכום עד   כלכלפיכם לסילוק  בזה  ננו ערבים  ה

 שבנדון.  םסכהה "( בקשר עםהחייבהלן: ")ל _______________ לכם מאת _____  להגיע

הפרשי    ם הערבות ישולם על ידינו בתוספתת זה עד לגובה סכותב ערבוכל סכום שתדרשו מאתנו בקשר לכ

לצ דה להצמ באופן  רכמדד המחירים  לכם סכוםן  ביום שנשלם  זה,  שאם  ערבות  כתב  פי  על  היה  י  כלשהו 

התפרסם לאחרונה  ש מדד"( גבוה מההמדד החדש"  לן:)לה  תשלום בפועל לאחרונה לפני המדד שהתפרסם ה

ר  באותו שיעו לכם את אותו סכום כשהוא מוגדל    "( נשלםמדד הבסיסיההלן: ")ל   ההסכםלפני יום חתימת  

 דד הבסיסי. לעומת המש ו עלה המדד החדשב

סם  תפרמזה, ה  הסכם  ינם ביום חתימת כיביו כפי שהפי מרל  פירושו מדד המחירים לצרכן עהמונח "מדד"  

בות כל מדד רשמי  אחר, לרקה אף אם יתפרסם על ידי כל מוסד ממשלתי  טיטיסע"י הלשכה המרכזית לסט 

 ם ובין אם לאו. תוניעל אותם נ חר שיבוא במקומו בין שהוא מבוססא

נשלם  א תוך  נו  האמור  הסכום  את  בלכם  דרישתכם,  מקבלת  ימים  לבססשיהי  לישבעה  עליכם  את    ה 

 ב. חיילוק הסכום האמור מאת הסי את  ה לדרוש תחיל דרישתכם או

 ועד בכלל.  ד לתאריך _______,ת זה ועערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבו

ערבו פי  על  דרישה  צריכהכל  זו  מלהג   ת  לידי  בכתב  שמענשריע  הואדנו  עד  _________________ ו   _

 לתאריך האמור לעיל.

 נת להסבה או  להעברה. ניתנה נלביטול ואי רת, אינה ניתנתהיא בלתי חוזת זו בוער

 ד רב, בובכ 

 בנק __________  

 סניף _________                        
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  'זסמך מ

 פיתההצעה הכס –  כתב כמויות

 רדת![ פבמעטפה סגורה נגיש )יש לה
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  ח' מסמך

 המלצה  מטפור
            ודלכב

   תמר ריתוהאזהמועצה 
     

 
       נ.,א.ג.

 
 ציע נאי הסף על ידי המבדבר ביצוע עבודות כנדרש בתאישור ון: הנד

 
 ____________________     שם המזמין: 

 
 __________________ __ דה הרלוונטי:שם מנהל היחי

 
 _________ _____ __ ____ ון ליצירת קשר )חובה(: טלפ

 
  \  הקמהעבורנו  ___ ביצע/ה  ___ ____________ _______________  כי המציע/ה  ם בזההננו מאשרי .א

 בלבד(:  2018-2022הבאים )במהלך השנים   של המט"שים (את תכולת העבודה נא לסמןאחזקה )  \ שדרוג
 

 וסיוםמועד התחלה  רוט העבודות ימהות ופ פרויקטהשם 
   

   

   

 
דעת וולהלן ח .ב המקצועיתת  לעבו  נו  הביחס  בטבדות  )מפורטות  דלעיל  טוב  ה   -5)  (מן בהתאםף/ס*הקלה 

 : הכי נמוך(  1ביותר, 
 

 3 4 5 איכות העבודה
 
2 

 
1 

    עמידה בלו"ז 
  

    יחסי עבודה מול המזמין
  

    קמת המט"ש האיכות 
  

איכות  המט"ש ועמידה ב איכות אחזקת
    ת הנדרש קולחיםה

  

 
 _____ _ _______________________________ הערות: _  .ג

 ___ תפקיד(: __________________+  פרטי החותם )שם מלא
 

 חתימה + חותמת: _________________________ 
 חותמת(.  +בלבד )חתימה   ןהמזמילהיות חתום על ידי   הטופס המלצה זעל : חשוב

 


