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 מסמך א'
 

  1/13מכרז פומבי מס'  –הזמנה להציע הצעות 
 

 כללי
 
(, מזמינה בזאת "ןהמזמי"החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ )להלן:  .1

באזור  י ניסיוןלביצוע קידוחהעומדים בתנאים המפורטים להלן, להגיש הצעות מציעים 
, באגן הדרומי של ים המלח, שבין עין בוקק וחמי זוהר הביניים עין בוקק ובאזור

 (."העבודות" בהתאם למסמכי המכרז )להלן:

 

 בכל מקום במסמכי המכרז בו מופיע לשון זכר, משמע גם לשון נקבה, ולהיפך. .2

 

לדחות את המועדים הקבועים במסמכי המכרז, להלן  ןלגרוע מסמכות המזמימבלי  .3

 :מתווה לוחות הזמנים המתוכנן להליכי המכרז

 
 במכרז להשתתפות סף תנאי

 
רשאי להשתתף במכרז זה מי שעומד, במועד הגשת ההצעה למכרז, בכל התנאים  .4

 :המפורטים להלן

 
 .המציע הינו תאגיד הרשום כדין בישראל .4.1

 

של לפחות שלושה  םהשלים ביצוע 1.1.2008במהלך התקופה שתחילתה ביום  .4.2
 ,למי תהום אחד סיוןקידוח ניפרויקטים שונים, שבכל אחד מהם בוצע לפחות 

 .מטרים 100-בעומקים שלא יפחתו מ

  

שנים לפחות  5ניסיון של  יבעל םמטעם המציע הינ ים הראשייםהקודחשני  .4.3
וזאת  להסכם ההתקשרות(, נספח ג') כמפורט במפרט הטכני סיוןני יבקידוח

)ראו כי במפרט הטכני נדרש להפעיל  .1.1.2001במהלך תקופה שתחילתה ביום 
מכונות עם  2-מכונות קידוח במקביל; לפיכך בניגוד למכרז ניטור יש חובה ל 2

 (.שני קודחים ראשיים

 

בכל מקרה,  ו, אשר לא יוחזרש"ח 1,000בסך דמי השתתפות במכרז שילם  .4.4
ות ההשתתפ וזאת לא יאוחר מן היום האחרון להגשת שאלות ההבהרה. דמי

 תאריך פעילות

 10:00בשעה  13.3.2013 קבלניםמועד סיור 

  20.3.2013 רכישת מסמכי המכרזל אחרוןמועד 

 9.4.2013 הבהרה מועד אחרון להעברת שאלות

 14:00בשעה  30.4.2013 צעותלהגשת המועד אחרון 
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ק בבנ 114סניף  ,409-358061העברה בנקאית לחשבון מס' ישולמו באמצעות 

 ."1/13עבור השתתפות במכרז "(, בפרטי העברה יצוין 31הבינלאומי הראשון )

 

 להלן. 11 המציא ערבות מכרז כאמור בסעיף  .4.5

 

 להלן. 72 בסעיף השתתף בסיור קבלנים כאמור  .4.6

 

-והתשל" ,כנדרש עפ"י כל דין ולפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ספריםמנהל  .4.7
1976. 

  

 עיקרי ההתקשרות
 
 את תחייבנה הסעיף והוראות בלבד כלליים הינם להלן זה בסעיף המובאים הפרטים .5

 ממסמכי באיזה ומפורשת מפורטת אחרת התייחסות אין בהם במקרים רק הצדדים

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

 

את  ולהתקשר עם גוף אשר יבצע עבור המזמין ןמעוניי ומפעילותכחלק  .5.1
 .כמפורט במסמכי המכרז להלן העבודות

 

הגדרת חתך הקרקע ותכונות ניסיון לצורך  קידוחי ביצוע כוללות העבודות .5.2
השכבות השונות )ע"י בדיקות בתוך הקידוחים, והוצאת מדגמים מופרים 
ובלתי מופרים לבדיקה במעבדה(, קביעת עומק פני מי תהום, בדיקת תכונות 
מי התהום, והכנת קידוחים עבור בדיקות גיאופיסיות שתעשנה אחרי סיום 

הביניים שבין עין בוקק עין בוקק ובאזור ר באזוהעבודות יבוצעו  הקדיחה.
 ים המלח. באגן הדרומי שלוחמי זוהר, 

 

ידי מפעלי ים -המתופעלת על 5מובהר כי חלק מהעבודות יתבצעו בבריכה מס'  .5.3
המלח בע"מ, ולשם כך יידרש הזוכה במכרז לבצע פעולות תיאום מול מפעלי 

כן יובהר כי על הקבלן לתאם את ביצוע העבודות עם המועצה  ומכ .ים המלח
 בהתאם להנחיות מנהל הפרוייקט. "(המועצה" :להלן)תמר האזורית 

 

עין מתוכננים להתבצע באזור העבודות מובהר כי שני קידוחים במסגרת  .5.4
לפיכך על הקבלן לבצע את  .לתחנת השאיבה בסמיכות בפארק הדקלים, ,בוקק

כי  התחשבות בכךתוך הבטיחות על פי חוק, ותוך הקפדה על כללי העבודות 
 למתקנים של המועצהבתוך מתחם תיירות ובסמוך מבוצעות העבודות 

מתאימים למניעת האמצעים ה לשם ביצוע העבודות יינקטו .האזורית תמר
לעיל  5.3ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף כמו כן  .הפרעה ונזקים לכל צד ג' שהוא

, בכל הכרוך לעבודות המועצההזוכה במכרז יידרש לבצע פעולות תאום מול 

ידרשו המועצה יתכן והתיאומים מול  .לתחנת השאיבה בסמיכות בפארק הדקלים
מהקבלן שינוי היערכות ו/או עיכוב בתחילת ביצוע העבודות ו/או עיכובים ו/או 

במהלך  המועצההפסקות בביצוע העבודות לאחר תחילתן, לרבות התחשבות בצורכי 
ביצוע העבודות )לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, עבודה בשעות מסוימות בלבד( 

 ., ושהינם באחריות הקבלןהמועצההכל בהתאם לתיאומים שייעשו  –
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 נספח ג'במפרט הטכני )המפורט על פי תוך הקפדה על ביצוען העבודות יבוצעו  .5.5

, המכרז, בהסכם וביתר מסמכי להסכם( 1נספח ג') במפת הקידוחים (להסכם
החוקים  תתוך שמיריבוצעו העבודות  .וובפיקוח מזמיןההכל בתיאום עם 

 .מזמיןהשל  ונהלילרבות  ןביצועבוהתקנות הקשורים 

 

לשם ביצוע  הבטיחות על פי חוק.העבודות יבוצעו תוך הקפדה על כללי  .5.6
ונזקים לכל צד ג' מתאימים למניעת הפרעה האמצעים ה העבודות יינקטו

 שהוא.

 

מיום מתן צו התחלת  חודשים 3הכולל לביצוע העבודות הינו  הזמניםלוח  .5.7
הזוכה ויובא לאישור המזמין קודם על ידי ייערך  . לוח זמנים מפורטעבודה

 .הוצאת צו התחלת עבודהל

 

בין היתר,  יום מיום ההודעה על זכייתו, 7תוך במכרז יהא לעמוד,  הזוכהעל  .5.8

והדרישות הבאות, המהווים תנאי לחתימה על הסכם התקשרות בתנאים 
 :מויע

 

 כמפורט בהסכם ההתקשרות.טופס אישור קיומי ביטוח  המצאת .5.8.1

תחליף את  , אשרמהצעתו 10%בשיעור של ערבות ביצוע  המצאת .5.8.2

ועל פי המפורט  , הכל על פי תנאי המכרז להלןערבות המכרז

 .בהסכם ההתקשרות

במכרז יהא לעמוד,  הזוכהעל כמו כן, בהתאם לאמור בהסכם ההתקשרות,  .5.9

לקבלת צו התחלת , המהווים תנאי הבאיםבין היתר, בתנאים והדרישות 

 :עבודה

ביצוע העבודות בהתאם בו יעשה שימוש בהציוד  מפרטהצגת  .5.9.1

מפרט כאמור יובא המפרט הטכני ויתר מסמכי המכרז,  לדרישות

  המקצועי מטעמו.המזמין והצוות לאישור 

אישור לוח זמנים מפורט על ידי המזמין, בהתאם למפורט בהסכם  .5.9.2

 ההתקשרות.

אישור מנהל העבודה מטעם הזוכה במכרז, בהתאם לדרישות  .5.9.3

 .וכאמור בהסכם ההתקשרות המפרט הטכני

, בהתאם ניהול סיכונים בביצוע העבודותל הצגת תכנית בטיחות .5.9.4

המזמין לדרישות ההסכם. תכנית הבטיחות כאמור תובא לאישור 

 .והצוות המקצועי מטעמו

שלם י, מזמיןההמלא של  ורצונבתמורה לקיום כל התחייבויותיו לשביעות  .5.10
וזאת על  הןמחירישתיגזר ממכפלת היקף העבודות בלזוכה תמורה  מזמיןה

 . הצדדיםובהתאם למוסכם בין  ההצעה הזוכהבסיס 
 

 מסמכי ההצעה
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 :והאישורים המפורטים להלן המסמכיםלהצעתו את לצרף מציע על ה .6

 

, הכוללים, בין (2)'מסמך אתנאי הסף, בנוסח ב לבחינת עמידהטופסי הערכה  .6.1
ושל הקודחים הראשיים  של המציע יםקודמ פרויקטיםהיתר, פירוט בדבר 

 .דלעיל( 4.3 -ו 4.2 בסעיפים  יםהנקוב ים)להוכחת התנא מטעמו

 

 הקודחים הראשיים המוצעים מטעם המציעשני קורות חיים מפורטים של  .6.2
 וןיניס, הכוללים פירוט אודות פרויקטים של קידוחי )אשר יהיו עובדי המציע(

 .לעיל 4.3  כאמור בסעיףוכמפורט במפרט הטכני 

 

תשלום שכר  ,בדבר העסקת עובדים זריםידי המציע, -חתום עלתצהיר  .6.3
 .(3)'אמסמך ואכיפת דיני העבודה, בנוסח  מינימום

 

 אישור על העברה בנקאית של דמי ההשתתפות במכרז. .6.4

 

 להלן. 11 מכרז בהתאם להוראות סעיף ערבות  .6.5

 

 .1976-אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .6.6

 

על כל  –]מסמך זה[ההזמנה להציע הצעות  – מסמך א') כל מסמכי המכרז .6.7
סכם ה – מסמך ב'וכן כתב הכמויות,  – (1מסמך א')למעט ומסמכיו 

)ככל  בצרוף אישור השתתפות בסיור הקבלנים ,על כל נספחיו( ההתקשרות
י יד למציעים )ככל שנשלחו(, כשהם חתומים עלוהבהרות הודעות  , וכןשהופץ(

 .במקומות המיועדים לכך מורשה חתימה מטעם המציע

 

ידי מורשי החתימה המוסמכים -ממולא וחתום על כשהוא, כתב כמויות ומחירים .6.8
 )ב(17כמפורט בסעיף , נפרדת וחתומהבמעטפה  (1')מסמך א –המציע  מטעם

 .להלן

 

סף בפנייה זו. לא -למען הסדר הטוב יובהר כי הגשת המסמכים אינה מוגדרת כתנאי .7
אלו מהמסמכים המפורטים לעיל, או שהגישם מבלי שמולאו -צירף מציע להצעתו אי

המכרזים של המזמין בהם כל הפרטים או שנפל פגם באופן מילויים, תהא ועדת 
דעתה הבלעדי -"( רשאית, בהתאם לשיקולהוועדה" או "ועדת המכרזים)להלן: "

 .והמוחלט, לפסול את ההצעה או לבקש את השלמת המסמכים החסרים

 

יום מהמועד האחרון להגשת הצעות  90לתקופה של הצעת המציע תהא בתוקף  .8
ימים  90-ברשאי לדרוש מהמציע את הארכת תוקף הצעתו  המזמין. מובהר כי במכרז

תהווה כנדרש המציע מתחייב לפעול מיד בהתאם. אי הארכת תוקף ההצעה ו, נוספים

 .ולחילוט ערבות המכרזעצמה עילה לפסילת הצעת המציע לכש

 

ההצעה  תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, כאשר כל המסמכים והאישורים  .9
 .היו על שם המציע במכרז בלבדהנדרשים במכרז, י

 

לגבי כל שינוי, תוספת או הסתייגות שייעשו על ידי המציע ביחס למסמכי המכרז, בין  .10
בהתאם לשיקול , יהא המזמיןבגוף המסמכים, בין במסמך לוואי ובין בדרך אחרת, 
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, אך לא חייב, להתעלם מכל שינוי כאמור ולראותו כאילו לא תרשאי ,המוחלט ודעת

 רשאי לפסול את ההצעה.יהא /או נעשה ו

 ערבות
 

להבטחת קיום התחייבויותיו של המציע לקיים את תנאי המכרז בדייקנות ובשלמות,  .11
המזמין , ימסור המציע לידי המזמיןושיפוי  תו של המציעלהבטחת רצינות הצעו

שקלים  אלף חמישיםש"ח ) 50,000בסך ערבות בנקאית, אוטונומית ובלתי מותנית 
מאת בנק מסחרי בישראל או חברת ביטוח בישראל )שניהם יקראו להלן:  ,(חדשים

"(.ערבות המכרז)להלן: ""( החתומה כדין על ידי הבנק הבנק"

 
ימים מן המועד האחרון להגשת  90עד תום  לכל הפחות ערבות המכרז תהיה בתוקף .12

הא רשאי, על פי י, המזמיןעל אף האמור,  ,להלן לעיל. 3  בסעיף הנקובההצעות, 
 90הבלעדי, לדרוש מהמציע הארכת הערבות לתקופה נוספת של עד  ושיקול דעת

אי הארכת הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה, עילה לפסילת הצעת המציע. .ימים



רשאי לפסול הצעה אשר הערבות שצורפה לה אינה עומדת בתנאי מכרז הא י המזמין .13
המוחלט. ודעתזה, או להכשירה למרות הפגמים שנפלו בה, לפי שיקול 



רשאי להגיש את הערבות לפירעון, כולה או חלקה, במקרים הבאים, הא י המזמין .14
 נזק כל בגין לפיצוי המזמין מזכותה לגרוע מבליוזאת ) ולאחר עריכת שימוע למציע

:(ול שיגרמו הפסד או/ו

 
 להגשת האחרון המועד חלוף לאחר מהצעתו בו יחזור ציעשהמ אימת כל .14.1

 .שהיא דרך בכל, הצעות
 

 .כפיים ניקיון בחוסר או בתכסיסנות המכרז במהלך נהג ציעשהמ אימת כל .14.2

 
 לא מהותי מידע או מוטעה מידע המכרזים לוועדת מסר ציעשהמ אימת כל .14.3

 . מדויק
 

 ההוראות פי על פעל לא הוא, במכרז כזוכה ציעהמ שנבחר שלאחר אימת כל .14.4
 מכלליות לגרוע ומבלי) לרבות, להתקשרות מוקדם תנאי שהן במכרז הקבועות

 הבטיחות יועץ, העבודה מנהל, הציוד רשימת של ואישור הצגה( לעיל האמור
 .מפורטת עבודה ותוכנית

 
המחאה אישית ו/או המחאת עסק ערב.למען הסר ספק יודגש כי לא תתקבל כערבות  .15



מציע שהצעתו לא זכתה, ערבותו תוחזר לו לאחר ההתקשרות עם הזוכה במכרז,  .16
בדואר רשום לכתובת שיציין המציע בשולי הצעתו. 

 

 הגשת ההצעה
 

במשרדי תיבת המכרזים של המכרז האמור, ות, יש להגיש במסירה ידנית להצעאת ה .17
המועד עד  ,(, ירושלים1קומה  2בניין לב הגבעה )לובי  11, ברחוב בית הדפוס המזמין

 .לעיל 3  הנקוב בסעיף
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ידי המציע, תוגש בתוך מעטפה -ההצעה, בצירוף יתר מסמכי המכרז החתומים על

" ולתוכה יוכנסו 1/13מס'  מכרז" –יצוין , שעליה שלושה העתקיםסגורה וחתומה, ב
 מעטפות סגורות באופן הבא: 2
 

לרבות הערבות הנזכרת  מסמכי ההזמנה כלמעטפה ראשונה אשר תכיל את  א.
לעיל וקבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז, אך למעט כתב הכמויות. על  11  בסעיף

 ".1מעטפה מס'  – 1/13מכרז " –יצוין  המעטפה
 

, ועליה יצוין (1מסמך א')מעטפה שנייה אשר תכיל את כתב הכמויות בלבד,  ב.
 ".2מעטפה מס'  – 1/13 מכרז"

 
חתומים כאמור, כאשר עותק אחד יסומן  שלושה העתקיםיובהר כי כל הצעה תוגש ב

וישמש כמקור, ושני העותקים הנותרים יסומנו וישמשו כהעתקים. שלושת העותקים 
 הנזכרת לעיל. –" 1/13מס'  מכרז" – יוגשו בתוך מעטפה אחת

 
תיבת להמעטפה הכנסת בדואר או הגשתה בכל דרך אחרת, שאינה  המעטפה משלוח .18

מצא, מכל סיבה יעונים על דרישות המכרז. מציע אשר מעטפתו לא ת ההמכרזים, אינ
 במכרז.שהיא, בתיבת המכרזים בעת פתיחתה לא תימנה בין ההצעות המשתתפות 

 

 רשאי להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה בכתב למציעים. המזמין .19

 
רשאי לפסול על הסף הצעה שלא תוגש במועד כאמור או שתוגש שלא היה י המזמין .20

בהתאם לתנאי מכרז זה, או לקבל אותה למרות הפגמים שנפלו בה, הכל לפי שיקול 
 .ודעת

 
המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז, בהגשת הצעתו מביע המציע הסכמתו לכל תנאי  .21

 ובכלל זאת לכל תנאי הסכם ההתקשרות.
 

 הליך בחינת ההצעה 
 

  שלבים כמפורט להלן: שלושההמכרז ינוהל כמכרז בעל  .22

 
 הסף בתנאי המציע של עמידתו את המכרזים ועדת תבחן זה בשלב – 'א שלב .22.1

 .לעיל 4  בסעיף המפורטים במכרז להשתתפות
 

 יבחנוי הסף בתנאי עמדו אשר מציעיםבדיקת איכות ההצעה.  – 'ב שלב .22.2
 :להלן כמפורט ומשקלם ההערכה מסמכי סמך על וינוקדו

 

 ניקוד מירבי תחום הערכה

הטכני, בהתאם  כמפורט במפרט ניסיוןניסיון המציע בקידוחי איכות 
ידי המציע, במסגרת מסמכי -לשלושת הפרויקטים שהוצגו ופורטו על

 נקודות מקסימליות לכל פרויקט(. 20הערכה אותם מילא )

60 

המציע בעבודות של קידוחי הראשון מטעם  הראשיניסיון הקודח 
הטכני, ובהתאם למסמכי הערכה אותם מילא  כמפורט במפרט ניסיון

 המציע.

20 
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 ניסיוןהמציע בעבודות של קידוחי השני מטעם  הראשיניסיון הקודח 

הטכני, ובהתאם למסמכי הערכה אותם מילא  כמפורט במפרט
 המציע.

20 

 100 סה"כ

 
הכולל של הצעתו. על המציע לקבל  מהניקוד 20%המציע בשלב ב' יהווה  דוניק

תחומי ביחס לכל אחד ממהניקוד המרבי  70%של י זערמניקוד  בשלב ב'
 לעיל. זההמפורטים בסעיף  ההערכה

 
מקום שבו לא התקבלו לכל הפחות שתי הצעות העוברות את ציון הסף 

לאפשר להצעות שציון  ועל זכות ןהמזמי שומר, כמפורט לעיל 70%לאיכות של 
מתחומי ביחס לכל אחד  ,מהניקוד המרבי 60%-לאיכות שלהן מעל הסף ל
, להתמודד ולעבור לשלב בדיקת הצעות לעיל זההמפורטים בסעיף  הערכה

 .המחיר
 

, 'ב שלבבעמדו בציון ניקוד האיכות המינימאלי  אשר מציעים – 'ג שלב .22.3
ר. תחילה תפתח ועדת המכרזים את המחי הצעת שלב – בשלב ג' פותתיש

(, של המשתתפים אשר (1א')מסמך  –מעטפת ההצעה הכספית )כתב הכמויות 
לאחר פתיחת  כאמור לעיל.ציון ניקוד האיכות המינימאלי עמדו בתנאי 

, המתפתח הממוכן המכרז בשיטת המעטפות כאמור, יערוך המזמין התמחרות
ואשר לקראתה יערך מכרז מדמה כאמור , להלן 63 -41  בסעיפים כמפורט
בתחילת הליך המכרז הממוכן המתפתח, יציב המזמין  .להלן 64 -65 בסעיף 

את סכום ההצעה הכספית הזולה ביותר אשר הוגשה על ידי המציעים בכתב 
 .(1מסמך א') –הכמויות 

 
 מחיר הצעתאת  תינתן אפשרות למציעים לשפר 'ג שלב במסגרת .22.3.1

 .טיבה עם המזמיןיאשר הוגשה מטעמם שאך מ

 
הצעת המחיר תכלול את כל מרכיבי העלות ו/או הוצאות המציע  .22.3.2

, מובהר למען הסר במלואן ותהמבוקש עבודותהבכדי לספק את 
ספק כי המחירים כוללים כל מס או היטל או תוספת אחרת, 

 . למעט מע"מלרבות כל תשלום לצד שלישי, 

 

 .הכולל של הצעתו הניקודמן  80% יהווה זה בשלב המציע ניקוד .22.3.3
 

 כל של המשוקללים המחירים סכום תהא מציע כל של המחיר הצעת .22.3.4
 . הכמויות כתב פריטי

 

 :הבאה הנוסחה פי על יעשה המחיר הצעת ניקוד .22.3.5
 
 
 
 
 

אחד מהפריטים המפורטים בכתב לכל  תוהצעהתייחס בל מציעעל  .22.3.6
 . לא תהא אפשרות להגיש הצעה חלקית במכרז.הכמויות

 הצעת המחיר הנמוכה ביותר
______________________________ 

 הצעת המחיר הנבחנת
×80 

   = ניקוד מרכיב מחיר
 הנבחנת להצעה 
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ככל שיבחר המזמין שלא לפנות להליך התמחרות בשיטת המכרז הממוכן  .22.3.7
המתפתח, יחייבו הצעות המחיר שהוגשו על ידי המציעים על פי כתב 

)ב( לעיל(, והמזמין יהא 17 )סעיף 2הגשת מעטפה מספר הכמויות במסגרת 
 .רשאי להתקשר עם המציע הזוכה על בסיסן בלבד

 
לחילופין, רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו, להחליט לקיים במקום המכרז 

(, best & finalהממוכן המתפתח הליך של קבלת הצעה כספית משופרת )
 להלן. 26 בהתאם להוראות סעיף 

 

  בחירת ההצעה הזוכה
 

 22  בסעיף שפורטו לכללים בהתאם הצעתו של הכולל הניקוד יסוד על יבחר במכרז הזוכה .23
 .לעיל

 
 רשאית כן, הנמקה חובת ללא, בתנאים הזכייה את להתנות רשאית המכרזים ועדת .24

, מציעים מספר עם ולהתקשר מתאימות הצעות מספר לקבל להחליט המכרזים ועדת
 בזאת מובהר. בהצעה הנזכרות מהעבודות חלק רק יבצע מהמציעים אחד שכל כך

 עם בקשר, מהחברה – אחרת או/ו כספית – דרישה כל למציע תהא לא כי, מפורשות
 .המכרז ביטול או ההצעה קיבול אי עקב או/ו לעיל האמור כל
 

 מחירה מבחינת סבירה בלתי שהיא בהצעה כלל להתחשב לא רשאית המכרזים ועדת .25
 .הכמויות בכתב וסעיף סעיף לכל וביחס עבודותה למהות ביחס

 
מהאמור לעיל, לאחר בדיקת ההצעות, יהיה המזמין רשאי, אך לא חייב,  לגרועמבלי  .26

ידו, -ומתן עם כל המציעים או עם קבוצת המציעים הסופית שתקבע על-לנהל משא

ולאפשר למציעים בקבוצה זו לשפר את הצעותיהם, וזאת בין היתר מתוך מטרה 
 (.Best & Finalלהוזיל ו/או לשפר את ההצעות אשר הוגשו )הליך 

 
ומתן יהיה כל מציע מקבוצת המציעים הסופית רשאי, במועד שתקבע -בסיום המשא

שתחליף את הצעתו ועדת המכרזים, להגיש לתיבת המכרזים הצעה סופית משופרת 
המקורית. לא הגיש מציע הצעה נוספת, תהיה הצעתו הראשונה הצעה סופית. לאחר 

 ומתן עם המציעים.-הגשת ההצעות הסופיות, לא ינוהל עוד משא
 

 בכל, מציע של הצעתו לפסול הסמכות המכרזים לוועדת כי ספק הסר למען מובהר .27
 או/ו בידה שיש מידע או/ו מסמכים פי על לנכון מצאה אם זאת, המכרז משלבי שלב
 ביכולתו שאין( המציע של אחרים מלקוחות שהגיע ומידע המלצות לרבות) לידה הגיע

 .המלא רצונה לשביעות ותהמבוקש עבודותה את לחברה להעניק
 

 בהצעת לדון שלא רשאית המכרזים ועדת תהא, לעיל האמור כלליותמ לפגוע מבלי .28
 בדרך שלא או/ו לב תום בחוסר שפעל לחשוש סביר יסוד לה יש אם לפסלה או מציע

 שגיאות ידי על הועדה את שולל להוליך הייתה שכוונתו או, מכרז בהליכי המקובלת
 הבנה על מבוססת שהצעתו או, הוגנים בלתי תכסיסים ידי על או במתכוון שנעשו

 בהצעה שצוינו המחירים אם או נכונות בלתי הנחות על או המכרז נושא של מוטעית
 .סבירים אינם
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 המציעים עם לדון, דעתה שיקול פי על, רשאית( מטעמה מי או) המכרזים ועדת .29

 לשביעות נוספות הבהרות או/ו נוספים פרטים מהמציעים לדרוש, הצעתם בפרטי
 מדובר אם בין, מתאימות נמצאו שהצעותיהם, מהמציעים ולבקש המלא רצונה
 לתקן(, בלבד מהמציעים חלק עם לרבות) מציעים במספר מדובר אם ובין בודד במציע

, זוכה בחירת לפני, שלבים במספר ובין אחד בשלב בין הצעותיהם את לשפר או
 .לעיל 26  בסעיף למפורט בהתאם

 
 או לתקן במטרה בדברים עמו לבוא רשאית המכרזים ועדת, הזוכה קביעת לאחר גם .30

 .הצעתו את לשפר
 

 לערוך המכרזים ועדת את לחייב כדי המכרזים ועדת של זו בסמכות אין, ספק הסר למען .31
 שהיא דרך בכל להסתייג למציע לאפשר כדי, כאמור מ"מו לנהל או/ו נוסף תחרותי הליך

 .בהצעתו שכתב ממה בו לחזור למציע לאפשר כדי או המכרז במסמכי מהאמור
 

הודעת הזכייה במכרז תהיה בכתב, חתומה בידי מזכיר ועדת המכרזים, ותחייב את  .32
 ההתקשרות על כל תנאיוהחברה והמציע, כאשר עם משלוח ההודעה יחשב הסכם 

להלן. שום  33 ונספחיו כנכרת בין הצדדים, במועד המשלוח, בכפוף לאמור בסעיף 
ק או מניעות כלפי פה, לא תיצור כל טענת השת-הודעה אחרת, בין בכתב ובין בעל

 החברה.

 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי הודעת הזכייה במכרז לא תחייב את החברה עד  .33
מאת הזוכה במכרז בהתאם להוראות  להשלמת כל האישורים והמסמכים הנדרשים

 ימים מיום משלוח הודעת הזכייה. 7לעיל, וזאת בתוך  5.8 סעיף 

 

רשאית לבחור זוכה שני במכרז, אשר ישמש כעתודה במקרה וייבצר  המכרזיםועדת  .34
מהזוכה להשלים את עבודתו ו/או להתחיל בה וזאת מכל סיבה שהיא בין שמקורה 

, המזמיןבמציע ובין שזו מקורה בחברה, הזוכה השני יהא חייב, על פי הוראה מטעם 
את העבודות כולן  ימים מיום חתימת ההסכם ולבצע 7להעביר אישורי ביטוחים תוך 

ראשון במכרז בשינויים או חלקן לפי העניין הכל כאילו היה הוא הזוכה ה
 המחוייבים.

 
 מציע שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה. .35

 
לבטל את  המזמיןהא רשאי ישזכה לא יעמוד בהתחייבויותיו לעיל,  ומציעהיה  .36

בהודעה,  המזמיןהזכייה במכרז בהודעה בכתב למציע, החל בתאריך שייקבע על ידי 
וזאת לאחר שניתנה למציע הודעה בה נדרש לעמוד בהתחייבויותיו, והמציע לא עמד 
בהם בהתאם להודעה ובתוך הזמן שנקבע בה. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות 

 .על פי כל דין המזמין

 

בחוק ו/או בתנאי מכרז זה  ולכל סעד המוקנה ל המזמיןבוטלה הזכייה במכרז, זכאי  .37
לרבות לזוכה השני,  ווכן למסור את ביצוע העבודות נשוא המכרז למי שיקבע על יד

 בגין כך. ועל כל הפסד שיגרם ל מזמיןובנוסף יפצה המציע את ה

 
בהתבסס על מידע, הזוכה מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות, חובה או סמכות  .38

הבטחה, התחייבות, מצג, הצעה, הבנה, פרסום, פרוטוקול, דיון או הצהרה שנעשו 
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 –פה, בין לפני שנחתם ההסכם עימו -מחוץ להסכם ההתקשרות, בין בכתב ובין בעל

 ובין לאחר שנחתם. –לרבות במסגרת הליכי מכרז זה 

 

להחליט על ביטול המכרז יהא רשאי, בכל שלב ועל פי שיקול דעתו המוחלט,  המזמין .39
בהודעה שתימסר למציעים. בוטל המכרז, ישיב המזמין למשתתפים את דמי 

הא חייב לפצות את המציעים במכרז ילא ההשתתפות ששילמו למזמין, ומעבר לכך 
 .ו/או את משתתפי המכרז בכל צורה שהיא

 

כי ביצוע העבודות מותנה בקבלת תקציבים ממקורות שונים, וכי במידה  למציעידוע  .40
שלא לממש  ירשא מזמיןהא היולא יתקבלו התקציבים האמורים, כולם או חלקם, 

זה, בכל  מכרזפי -להפסיק ו/או לצמצם את היקף העבודות עלאת ההתקשרות ו/או 
ורט בהסכם כמפשלב שהוא, ובמקרה כאמור ישולם לקבלן חלק יחסי מהתמורה 

 .ידו בפועל-, ובהתאם לעבודות שבוצעו עלההתקשרות

 

 המכרז הממוכן המתפתח
 

(, יעשה באמצעות התמחרות אלקטרונית על המחיר שלב ג'המכרז הממוכן המתפתח ) .41
 הסופי של הפריטים בכתב הכמויות. 

 

 המכרזים מציע אשר אושר להשתתף בשלב ג' וקיבל על כך הודעה מאת מזכיר ועדת .42
( להורדת תוכנה linkכאמור, יקבל לתיבת הדואר האלקטרוני שלו קישור )

 "(.התוכנהלהשתתפות במכרז הממוכן המתפתח )להלן: "

 
 לאחרבאמצעות התוכנה ניתן יהיה להיכנס לזירת המכרז הממוכן ולהשתתף בו, זאת  .43

באמצעות כרטיס חכם מתאים וקורא כרטיסים. בעלי כרטיס חכם  מציעזיהוי ה
לעשות  יוכלו ,ק ע"י גורם מאשר בהתאם לחוק חתימה דיגיטאלית בלבד()שנופ

 שימוש בכרטיס שבבעלותם.

 

אשר אין בידם כרטיס חכם יוכלו לרכוש כרטיס חכם וקורא מאת חברת מציעים  .44
קומסיין בע"מ )על חשבונם( או מחברה אחרת אשר יהיה לה אישור גורם מאשר. 

הניתן על ידי משרד המשפטים, כמו גם  החברות אשר להן יהיה אישור גורם מאשר
יופיעו בהודעה של מזכיר וועדת המכרזים על  ,הגדרת סוג הכרטיס וקורא הכרטיסים

 המעבר לשלב הבא.

 

הינה תנאי  44 באמצעות כרטיס חכם כאמור בסעיף  מציערכישת וזיהוי ה כימובהר  .45
 של המכרז. שלב ג'להשתתפות ב

 

 המזמין. הממוכןראה בחומרה ניסיונות לפעול שלא בתום לב בהליך המכרז י המזמין .46
 זקוף התנהגות כאמור לרעתו של מציע, כולל אפשרות לפסילתו.י

 

במהלך שלב המכרז הממוכן המציעים אינם רשאים להפנות שאלות כלשהן אל ועדת  .47
זולת שאלות טכניות בלבד במקרה של תקלה טכנית בלבד. שאלות מן הסוג  המכרזים

-02האמור בלבד ניתן יהיה להפנות לנציג הצוות הטכני של ועדת המכרזים, בטלפון 
 .054-7211829 -ו 6502448
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של  במקרהועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לעצור את המכרז הממוכן  .48

ם על מועד חדש לביצוע ציעיולהודיע למ טכנית במערכת המכרז הממוכן תקלה
 המכרז הממוכן.

 

הממוכן כמו גם מועד המכרז המדמה כהגדרתו להלן, יועברו אל  המכרזמועד  .49
 באמצעות מזכיר ועדת המכרזים.של המכרז  שלב ג'אשר אושרו להשתתף ב המציעים

 

 הממוכןהמכרז  ם טכניים לשימוש במערכת כללי
 

לצורך הגשת הצעה במהלך המכרז הממוכן נדרש המציע להקליד את הצעתו, לאחר  .50
מוצגת בפניו הצעתו כפי שהוקלדה על ידו והוא נדרש לאשרה, אישור כאמור  מכן

כל דבר ועניין במכרז זה. מהווה חתימה דיגיטלית על ההצעה ומחייב את המציע ל
בהתאם לכך ולאחר שאישר המציע הרשום את הצעתו יהיה המציע מנוע מלהעלות 

הצעות המחיר לכל סעיף בכתב הכמויות תהא ברמת טענות בדבר טעויות בהקלדה. 

שקלים בודדים, לא ניתן יהיה להגיש הצעה הכוללת חלקי שקל. )לדוגמא ניתן להגיש 
חד מהסעיפים אולם לא ניתן להגיש הצעה בסך של ש"ח על א 5,000הצעה של 

 ש"ח(. 5000.30

 

הממוכן, יציב המזמין את סכום ההצעה הכספית  המכרזיובהר כי בשלב הראשון של  .51
הנמוכה ביותר אשר הוגשה על ידי המציעים לכתב הכמויות שהוגש במעטפת הצעת 

 .המחיר

 
עם אישור הצעת המציע על ידי מערכת המכרז הממוכן יופיע בפני המציע חיווי  .52

המאפשר למציע לדעת האם הצעתו היא ההצעה המובילה אם לאו כמו כן יוצג למציע 
יופיע בפני  לאחיווי באשר למחירים הפרטניים ולמחיר הכולל של הצעתו. בכל מקרה 

יקומו, המחיר המוביל, הצעת המציע מידע נוסף מלבד החיווי כאמור, לרבות מ

, אלא אם האחרים, מספרם וכיו' מציעיםבהליך, פרטי ה מציעיםהמציעים האחרים ה
 .החליטה החברה אחרת, בכל שלב שהוא, ביחס לכלל המציעים

 

שעת שעת פתיחת המכרז תופיע בהודעת ועדת המכרזים לקבוצת המציעים הסופית,  .53
, שעת הסגירה תשתנה המתפתח הממוכןדקות משעת פתיחת המכרז  30הסגירה הינה 

 .להלן 58  בהתאם למתן ההצעות של המתמודדים כפי שמופיע בסעיף

 
 לשלוחעם פתיחת המכרז הממוכן, רשאי כל מציע לשלוח הצעה מקוונת, ולאחר מכן  .54

שוב הצעה טובה יותר, אחת או יותר. מספר ההצעות אשר מציע רשאי להציע במהלך 
 המכרז הממוכן אינו מוגבל, כל עוד נמשך המכרז הממוכן.

 
כולל שלה מציע רשאי להציע הצעה חדשה אשר המחיר הלמען הסר ספק, מובהר כי  .55

ואין הוא רשאי להגיש  יהיה נמוך יותר מההצעה הקודמת שהוגשה על ידו בלבד

יהיה גבוה יותר או שווה להצעה הקודמת  הכולל שלההצעה חדשה אשר המחיר 
להציע  שהוגשה על ידו. בכפוף לאמור לעיל במסגרת הצעתו החדשה, יוכל המציע

מחירים לפריטים פרטניים גבוהים או נמוכים יותר או שווים להצעתו הקודמת 
שלא תעמוד בהגדרה זו תדחה על ידי מערכת  הצעה .בסעיפי כתב הכמויות השונים

 ניהול המכרז.
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 -מההצעה הקודמת של אותו המציע ב כוללהצעה חדשה תהיה נמוכה במחירה ה .56

דחה על ידי מערכת ילפחות. הצעה שלא תעמוד בהגדרה זו תחדשים  שקלים  10,000
 ניהול המכרז.

 
הצעת המחיר שנשלחה נקלטו במערכת המכרז הממוכן שתי הצעות זהות, לא תיקלט  .57

שנייה למערכת המכרז הממוכן, ומשוב ממוכן על כך יימסר למציע אשר הציע את 
ההצעה השנייה בזמן כאמור. ההחלטה על איזו הצעה הגיעה ראשונה הינה לפי 

 הנרשם במערכת  המנהלת את המכרז בלבד.

 
ז הצעה שתוגש על ידי מציע כלשהו בשלוש הדקות האחרונות לפני סגירת המכר .58

של ההצעה המובילה או שהמחיר כולל נמוך מהמחיר הכולל שלה הממוכן, והמחיר ה
קובע את ההצעה כשנייה בטיבה )דהיינו לאחר ההצעה המובילה(, תאריך  כולל שלהה

את משך המכרז הממוכן באופן אוטומטי בשלוש דקות מהמועד שבו נקלטה אותה 
 ההצעה במערכת המכרז הממוכן.

 
, יוארך 11:58, בשעה לעיל 58  ה של מציע כלשהו כאמור בסעיףלדוגמא: נקלטה הצע .59

; נקלטה הצעה נוספת של מציע כלשהו אשר 12:01משך המכרז הממוכן עד השעה 
, יוארך 12:01הצעה האחרונה, בשעה  הכולל שלנמוך מהמחיר הכולל שלה המחיר ה

 וכך הלאה. 12:04הממוכן עד השעה  משך המכרז

 
חלפו שלוש הדקות האחרונות למכרז הממוכן ולא התקבלה במהלכן כל הצעה נוספת  .60

אשר הציון המשוקלל בגינה גבוה מהציון המשוקלל של ההצעה המובילה או מההצעה 
 "(.מצב המתנהשהייתה שנייה יעבור המכרז הממוכן למצב של המתנה )להלן: "

 
מן המציעים יודיע/ו כי בשל תקלה טכנית או בזמן מצב ההמתנה, היה ואחד או יותר  .61

בשל סיבה אחרת, לא הגישו הצעתם בזמן, וכי הינו/ם מעוניין/נים להמשיך ולהציע 

ן יהא נמוך מההצעה המובילה, יפתח המכרז כולל שלההצעות נוספות אשר המחיר ה
 ות נוספות.הממוכן מחדש לשלוש דק

 
ברגע בו יחלפו  לעיל 58 בסעיף  במהלך שלוש הדקות הנוספות, יחול הכלל כאמור .62

כולל שלוש הדקות האחרונות ולא התקבלה במהלכן כל הצעה נוספת אשר המחיר ה
במקום של ההצעה המובילה או מההצעה שהייתה לפני כן כולל נמוך מהמחיר השלה 

 השני, ייסגר ויסתיים הליך המכרז הממוכן.

 

הממוכן לא תקבל הצעה אשר עומדת בסתירה לכללים. מציע אשר  המכרזמערכת  .63
חיווי  הודעתיגיש הצעה אשר אינה עומדת בכללים האמורים, יקבל מאת המערכת 

אוטומטית בדבר דחיית הצעתו. לאחר שיאשר המציע במערכת כי קיבל את ההודעה 
 חיית הצעתו הוא יוכל לשוב ולהשתתף במכרז הממוכן.בדבר ד

 

 מכרז מדמה
 

על המועד שבו יערך  שלב ג'שאושרו להשתתף בעורך המכרז יודיע לכל המציעים  .64
מכרז מדמה, אשר במסגרתו יתרגלו המציעים כאמור לעיל את מערכת המכרז 

 הממוכן בהתאם לכללים המפורטים לעיל.
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וזאת על מנת להבטיח התנהלות תקינה של  חובהההשתתפות במכרז המדמה הינה  .65

 המכרז הממוכן. 

 

 ביטול הליך המכרז הממוכן
 

הבלעדי, לבטל את הליך המכרז הממוכן ולקבוע כי  ורשאי, על פי שיקול דעת המזמין .66
ההצעות יוגשו פעם אחת לתיבת מכרזים רגילה )שאינה מקוונת( או במספר פעמים 

 המזמיןבהתמחרות נוספת, או לפרסם הליך מכרז ממוכן חדש, הודעה על החלטת 
 תשלח לקבוצת המציעים הסופית.

 

זכותו של המזמין לערוך יובהר כי ביטול הליך התמחרות מקוונת לא יגרע מ
 לעיל. 26 ( כמפורט בסעיף Best & Finalהתמחרות נוספת )

 

הא חייב לפצות את המציעים במכרז ו/או את משתתפי המכרז הממוכן ילא  המזמין .67

 צורה שהיא. במקרה של ביטול בכל
 

 אומדן
 

המזמין שומר על זכותו לערוך אומדן לשווי ההתקשרות )ביחס לכל אחד ואחד  .68
"(, וכי מבלי לגרוע מכל האומדןמרכיבי ההתקשרות ו/או ביחס לחלק מהם( )להלן: "

פי דין, יהיה המזמין רשאי -פי מסמכי הזמנה זו ו/או על-זכות העומדת למזמין על
הכספיות של המציעים ביחס לאומדן, ואף בנסיבות בהן יתגלה לבחון את הצעותיהם 

פער משמעותי בין ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר לבין האומדן, לנקוט בכל אחת 
 דעתו המוחלט:-פי שיקול-מהפעולות המפורטות להלן, הכול על

 
בצע בדיקה בקשר לקיומו של פער משמעותי כאמור, לרבות עריכת  שימוע, ל .68.1

 ;ככל שנדרש
 

 לפסול את ההצעה; .68.2
 

 לבחור את ההצעה הזוכה במכרז, חרף קיומו של פער משמעותי; .68.3
 

 לבטל את המכרז, ובמקרה כאמור לא יהא זכאי הזוכה במכרז לפיצוי; .68.4
 

ומתן במטרה להפחית את הפער בין ההצעה הזוכה לבין האומדן -לנהל משא .68.5
 )לרבות ביחס לכל אחד מרכיבי ההצעה(;

 
 כספיות חלופיות.להורות על הגשת הצעות  .68.6

 

פיו -למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין בהוראות סעיף זה ו/או בזכויות המזמין על .69
כדי לגרוע ו/או לפגוע בזכויות המזמין בהתאם ליתר הוראות הזמנה זו, וכן אין 

)א( לתקנות 23-( ו1)א21בהוראות אלו כדי לגרוע מזכויות המזמין בהתאם לתקנות 
פיהן, באופן שהמזמין יהא -, ומזכויות המזמין על1993-חובת המכרזים, התשנ"ג

דעתו הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמשתתפים שהגישו הצעות -פי שיקול-רשאי, על
כשרות, הצעה כספית חוזרת ומשופרת, וזאת בכל מקרה שבו התגלה פער כלשהו 

 )חיובי או שלילי( בין הצעותיהם לבין האומדן.
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 המזמיןהמשתתפים מצהירים ומתחייבים בזאת כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות  .70
פי סעיף זה, והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או דרישה בקשר עם הפעלת -על

 סמכויותיו של המזמין כאמור.
 

 הוצאות המכרז
 

כל הוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות  .71
 תחולנה על המציע.במכרז 

 
 הבהרות ושינויים

 

הסיור יצא במועד  .10:00בשעה לעיל,  3 במועד הנקוב בסעיף סיור קבלנים יערך  .72
. ההשתתפות בסיור בים המלח עין בוקקמתחם , פלאזה קראוןמלון מהאמור 

הקבלנים הינה חובה, מציע אשר לא ישתתף בסיור הקבלנים לא יוכל להגיש את 
 הצעתו למכרז.

 

בדוא"ל:  שרה מורליועדת המכרזים, עו"ד  תתוגשנה בכתב למזכיר שאלות הבהרה .73
sarahm@haganot.co.il ,ו/או  מהמזמיןכל תשובה  .לעיל  3מועד הנקוב בסעיף עד ל

, כפי שיתמנה מעת לעת, תהא בכתב ולא יהא תוקף לכל תשובה מזמיןמנציג ה
שתינתן בדרך אחרת. התשובות לשאלות ההבהרה יופצו לכל משתתפי המכרז ו/או 

 ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. מזמיןבאתר האינטרנט של ה

 

שאלות הבהרה יתקבלו רק מגוף אשר שילם את דמי ההשתתפות במכרז והציג  .74
אסמכתא מתאימה על ביצוע העברת הסך הנ"ל למזכיר ועדת המכרזים. ביצוע 
העברת הסך הנ"ל יהא עד ליום האחרון להגשת שאלות הבהרה כאמור לעיל. מציע 

מענה  ל לא יוכל להציג שאלותיו כאמור לעיל ו/או לקבלאשר לא ישלם את הסך הנ"
 לשאלות ו/או להשתתף במכרז.

 
פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .75

 .מזמיןתחייבנה את ה –תשובות בכתב 

 

על המציע לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא המציע אי  .76
בהירויות, סתירות או אי התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות 
מהוראותיהם, או כל אי התאמה אחרת, עליו לפנות לוועדת המכרזים ולפרטם בכתב, 

מציע שלא יפנה לקבלת הבהרות כאמור  לעיל, 73 וזאת עד למועד הנקוב בסעיף 
ובמועד הנקוב לעיל, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר אי בהירויות, 

 סתירות או אי התאמות כאמור.

 

, להכניס שינויים רשאי בכל עת, קודם למועד להגשת ההצעות במכרז המזמין .77
או בתשובה לשאלות המציעים. השינויים  וביוזמתותיקונים במסמכי המכרז, 

והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומתנאיו ויובאו בכתב 
לידיעתם של כל משתתפי המכרז בדואר אלקטרוני או בדואר רשום או בפקסימיליה 

 לפי הפרטים שנמסרו מראש.

 

mailto:sarahm@haganot.co.il
mailto:sarahm@haganot.co.il
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הצעתו במכרז, מצהיר המציע כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז וכל עם הגשת  .78

הנתונים הרלבנטיים מכל סוג שהוא, והגיש הצעתו על בסיס זה. מציע שהגיש הצעה 
 במכרז, יהיה מנוע מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז או לתנאיו.

 
רה בין מסמכי המכרז להסרת ספק, בכל מקרה, ובכלל זה במצב בו תימצא סתי .79

את הפרשנות המחייבת.  מזמיןקבע היהשונים ו/או אי בהירות לגבי מסמכי המכרז, 
למציע לא תהא כל טענה ו/או תביעה הנובעת מאי בהירות ו/או סתירה במסמכי 

 .המזמיןהמכרז ו/או כל אי התאמה ו/או בגין הפירוש ו/או הנוסח שבחר 

 
 גילוי מידע במכרז

 
ועדת המכרזים )או מי מטעמה( רשאית, על פי שיקול דעתה, לדרוש ממציע לגלות  .80

פרטים מלאים ומדויקים בדבר זהותו, עסקיו, מבנה ההון שלו, מקורות המימון שלו, 
או של בעלי ענין בו, וכן כל מידע אחר שלדעתה יש ענין בגילויו וכן לפנות לכל צד ג' 

)או מי מטעמה( על פי שיקול דעתה לבקר בעניין זה. כן רשאית ועדת המכרזים 
לבדיקת הציוד בו מתכוון המציע לעשות שימוש במהלך העבודות  המציעבחצרי 

 במסגרת בדיקתה את המציע ובמסגרת הליך מתן הניקוד למציע.

  

מציע אשר נמנע מלמסור לוועדת המכרזים את המידע הדרוש או מסר מידע לא נכון  .81
לדון עוד בהצעתו או לפוסלה וזאת מבלי לגרוע מכל רשאית ועדת המכרזים שלא  –

, לפי העניין, כתוצאה מההפרה, מזמיןזכות אחרת העומדת לוועדת המכרזים ו/או ל
 לפי תנאי מסמכי מכרז זה או לפי כל דין.

 

כי הוא נמנע מלמסור מידע נכון ו/או מסר  מזמיןזכה המציע, ולאחר מכן התברר ל .82
לשלול את זכייתו מעיקרה, מבלי שהמציע  מזמיןי המידע חלקי בלבד או מטעה, רשא

יהיה זכאי לקבל כל פיצוי או החזר הוצאות וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת 

, לפי העניין, כתוצאה מההפרה, לפי תנאי מזמיןהעומדת לוועדת המכרזים ו/או ל
 מסמכי מכרז זה או לפי כל דין.

 
ציע גילוי כל המידע כאמור וכן כל למען הסר ספק, ועדת המכרזים רשאית לדרוש ממ .83

מידע אחר שלדעתה יש ענין בגילויו, גם לגבי בעל עניין בו ולגבי כל גורם אחר שיש 
לו, במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות אדם או תאגיד אחר, אחד או יותר, 

 אמצעי שליטה במציע.

 
ובכל דרך  םאת הזכות לוודא ממקורותיה םלעצמ יםשומר והמזמיןועדת המכרזים  .84

בה יבחרו, אמיתות כל מידע שימסור המציע. בהגשת הצעתו יראו את המציע, ואת 
לגביהם מידע  יקבלו מזמיןבעלי העניין בו כאילו הסכימו לכך שוועדת המכרזים וה

 הקשור למכרז מכל גורם אחר, ככל שהסכמה זו נחוצה.

 

יעים אחרים, אם בהגשת הצעתו מביע המציע הסכמתו מראש לגילוי הצעתו בפני מצ .85
ועדת המכרזים תידרש לעשות כן בקשר להליך משפטי הקשור במכרז, פרט למידע 
שהינו, לפי שיקול דעתה של ועדת המכרזים, בבחינת סוד מקצועי או מסחרי. עם 
זאת, מסכים כל מציע במכרז, כי במקרה שוועדת המכרזים תסבור, לפי שיקול 

ר, כי קיים ספק כלשהו בשאלה האם יש דעתה, ולרבות בשל התנגדות מצד מציע אח
לגלות מידע כאמור, תהיה ועדת המכרזים רשאית להימנע מלגלות כל מידע כאמור, 

 כל עוד לא ניתן צו בית משפט לפי פניית המעוניין בגילוי.
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המציע חייב לעדכן את ועדת המכרזים בכתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול,  .86
עדת המכרזים או לחברה, בפרק הזמן שיחלוף מעת הגשת אם יחול, במידע שמסר לוו

הצעתו למכרז ועד למועד פרסום החלטת ועדת המכרזים בדבר הזוכה, ואם נקבע 
 עד לחתימה על ההסכם. –כזוכה 

 
ועדת המכרזים רשאית לקבוע לפני מועד הגשת ההצעות ו/או אחריו, בין ככלל ובין  .87

מיוחדים, אם תבוא בקשה כזו מצד מציע לגבי בעלי ענין מסוימים, הסדרי סודיות 
 אחד או יותר, ואולם היא לא תהיה חייבת לעשות כן.

 

 אחריות
 

נושא בכל אחריות להוצאה או נזקים שייגרמו למציע בקשר עם הצעתו  ואינ המזמין .88
 במסגרת ו/או בקשר למכרז זה, ובפרט בשל אי קבלת הצעתו.

 

זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר מובהר במפורש, כי בכל מקרה לא יהיה המציע  .89
לרבות במקרה בו יחליט המזמין, , הוצאות כלשהן בקשר עם השתתפותו במכרז זה

 .מכל סיבה שהיא ואף ללא צורך לנמק, לבטל את המכרז

 

 סודיות
 

המציע מתחייב בקבלת מסמכי המכרז לשמור על סודיות כל מידע שיימסר לו על ידי  .90
, למעט מידע שהוא נחלת הכלל או מידע ותדבקשר או לצורך ביצוע העבו המזמין

 המחויב בגילוי לפי חוק.

 

לשם מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה, מתחייב המציע לדאוג לשמירת סודיות  .91

 כאמור גם מצד עובדיו, קבלני המשנה שלו או כל מי מטעמו.

 

 בכל הנוגע לשמירת סודיות. מזמיןיע מתחייב לציית לכל הוראות ההמצ .92

 

והמסמכים מושאלים למציע לשם הכנת  המזמיןכל מסמכי המכרז הינם רכוש  .93
הצעתו והגשתה. אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להשתמש בהם לכל 

כי לא זכה במכרז,  מהמזמיןמטרה אחרת. לא הגיש המציע הצעה, או קיבל הודעה 
 .במזמין יחזיר המציע מיד את מסמכי המכרז, אם נדרש לעשות כן על ידי

 

 הודעות ונציגות
 

את כתובתו לצורך קבלת הודעות בכל הקשור  (2)'מסמך אכל מציע במכרז יציין ב .94
במכרז ואת שמו, מספר הטלפון, מספר הפקסימיליה וכתובת הדואר האלקטרוני של 

 נציג מטעמו, המוסמך לחייב את המציע על פי דין לעניין מכרז זה.

 

בקשר למכרז זה והוא יהיה  מזמיןהמגעים של העם הנציג שיצוין כאמור ינוהלו  .95
מוסמך לייצג את המציע ולהתחייב בשמו. על נציג זה להיות תושב ישראל, וכתובתו 

 בישראל.
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הודעות תשלחנה בדואר או בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני. הודעה שנשלחה  .96

חה. )ארבעים ושמונה( שעות ממועד משלו 48בדואר תחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך 
)עשרים וארבע(  24הודעה שנשלחה בפקסימיליה תחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך 

שעות ממועד המשלוח. הודעה שנשלחה בדואר אלקטרוני תחשב כאילו הגיעה ליעדה 
 עם קבלת אישור על ההגעה.

 

סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ועניינים הנוגעים למכרז, או בכל תביעה  .97
 .בלבד תהיה בבתי המשפט המוסמכים בירושליםהנובעת מהליך ניהולו, 
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 כתב כמויות

 במעטפה חתומה ונפרדת, מלא וחתום, יוגש )

 (ההזמנה להציע הצעות ךלמסמ )ב(17 כמפורט בסעיף 

 1/13מכרז מס' 
 (1)'מסמך א
 

 כתב כמויות

 סה"כ מחיר יחידה יח' כמות תיאור סעיף

   יח' 1 התארגנות לביצוע הקידוחים 1

   יח' 10 העברות בין קידוחים 2

3.1 
מ', כולל  30קידוח בסדימנטים, בעומק של עד 

 בצינורות מגןשימוש 
   מ' 70

   מ' 200 מ' 30קידוח גלעין בסדימנטים, בעומק של עד  3.2

   מ' 15 מ' 30קידוח גלעין בסלע, בעומק של עד  3.3

   מ' 60 מ' 30קידוח עם בנטוניט בעומק של עד  3.4

   יח' 220 מ' 30או מכנף, בעומק של עד  SPTבדיקות  3.5

   יח' 20 מ' 30גם בלתי מופר, בעומק של עד מד 3.6

   יח' 10 מ' 30בעומק של עד  הוצאת מדגם החדרה 3.7

   יח' 15 מ' 30לקיחת מדגם מים מהקדח, בעומק של עד  3.8

4.1 
מ' , כולל  55עד  30קידוח בסדימנטים, בעומק 

 שימוש בצינורות מגן
   מ' 60

4.2 
קידוח גלעין בסדימנטים או בשכבות סלע, בעומק 

 מ' 50עד  30של 
   מ' 170

   מ' 50 מ' 55מ' עד  30קידוח עם בנטוניט בעומק של  4.3

   יח' 190 מ' 55עד  30או מכנף, בעומק של  SPTבדיקות  4.4
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   יח' 15 מ' 55עד  30בלתי מופר, בעומק של מדגם  4.5

   יח' 6 מ' 55עד  30הוצאת מדגם החדרה בעומק  4.6

   יח' 15 מ' 55עד  30לקיחת מדגם מים מהקדח, בעומק של  4.7

5.1 
 מ' עם 75עד  55קידוח בסדימנטים, בעומק של 

 צינור מגן
   מ' 15

5.2 
קידוח גלעין בסדימנטים או בשכבות סלע, בעומק 

 מ' 75עד  55של 
   מ' 45

   מ' 40 מ' 75מ' עד  55קידוח עם בנטוניט בעומק של  5.3

   יח' 70 מ' 75עד  55או מכנף, בעומק של  SPTבדיקות  5.4

   יח' 6 מ' 75עד  55בלתי מופר, בעומק של מדגם  5.5

   יח' 6 מ' 75עד  55הוצאת מדגם החדרה בעומק  5.6

   יח' 10 מ' 75עד  55לקיחת מדגם מים מהקדח, בעומק של  5.7

6.1 
מ' עם  100עד  75קידוח בסדימנטים, בעומק של 

 צינור מגן
   מ' 15

6.2 
קידוח גלעין בסדימנטים או בשכבות סלע, בעומק 

 מ' 100עד  75
   מ' 60

   מ' 50 מ' 100מ' עד  75קידוח עם בנטוניט בעומק של  6.3

   יח' 50 מ' 100עד  75או מכנף, בעומק של  SPTבדיקות  6.4

   יח' 6 מ' 100עד  75לתי מופר, בעומק של מדגם ב 6.5

   יח' 3 מ' 100עד  75הוצאת מדגם החדרה בעומק  6.6

   יח' 6 מ' 100עד  75ים מהקדח, בעומק של לקיחת מדגם מ 6.7

7.1 
)עומק  מ"מ 150 -מ"מ ל 120הרחבת קידוח מקוטר 

 Cross-Holes  -גיאופיסיקה  עבורמ'(  50 – 0
   מטר 100

7.2 

מ"מ עד  90-100אטום, קוטר  PVCהתקנת צינור 

 Cross   -מ' כולל ביטון, לגיאופיסיקה 100עומק 

Holes ולוגים 

   מ' 400

   מ' 150מ'  100תהום עד עומק -התקנת צינור תצפית מי 7.3
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 מחירי היחידה כוללים בין השאר גם את ערך: מבלי לגרוע מהוראות הסכם ההתקשרות, מובהר כי 
 

החומרים )ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה ושאינם נכללים בה(  .1.1
 והפחת שלהם. 

 
 וע בהתאם לתנאי ההסכם.ביצהעבודה הדרושה לרבות כל החיתוכים והריתוכים לשם  .1.2

 

השימוש בציוד מכני, כלי עבודה ומכשירים, מכונות, פיגומים, דרכים זמניות וכו',  .1.3
 תם, פירוקם וסילוקם בגמר העבודה.הרכבתם, תחזוק

 
 מירתם וכן שמירת העבודות שבוצעו.אחסנת החומרים, כלים, מכונות וכו' ושהובלה,  .1.4

 
למיניהן הכרוכות בביצוע  העמסות ופריקותהובלות, הכשרת גישה ומשטח עבודה,  .1.5

 .תסמכונגזרות מתיאום עם כל רשות מו לרבות פעולות שהקבלן יבצע העבודה
 

 חישוב כמויות ומאזן חומרים. .1.6
 

 מסים, היטלים ואגרות. .1.7
 

 בהקשר לבצוע העבודה. מציעכל ההוצאות הישירות והעקיפות של ה .1.8
 

על ידי המזמין או  מדגמים בתוך הקידוח זמן בטלה עקב ביצוע בדיקות, מדידות  ולקיחת .1.9
 מי מטעמו.

 
 כל דבר ופרט הנדרש לבצוע העבודה ושאינו כתוב במפורש בכתב הכמויות.  .1.10

 

אינץ חלקו אטום וחלקו עם מסננות  PVC  3)צינור 
 ומעטפת חצץ באורך שיקבע(

7.4 

מ'  50תהום עד עומק -התקנת צינור תצפית מי

אינץ חלקו אטום וחלקו עם מסננות  PVC  3)צינור 
  (ומעטפת חצץ באורך שיקבע

   מ' 75

   ‘יח 4 שאיבת אויר לניקוי קדח 7.5

   יח' 4 י צינור התצפיתנהגנה על פ 7.6

8.1 
שעת עבודת צוות ומכונת קידוח באישור בכתב 

 מהמפקח בלבד
   ש"ע 250

     סך הכל ללא מע"מ 
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כתב הכמויות הוא הערכה. יתכן שיחול בו שינויים בהתאם למהלך הקדיחה בפועל, ולתוצאותיה. 

 יתכן שחלק אף לא יבוצע.
 

 

 

  

 חתימה וחותמת המציע המציעשם מלא של החותם בשם  תאריך
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 1/13מכרז מס' 
 (2)'מסמך א
 

 מסמכי הערכה     

 

 תנאי סף –מסמכי הערכה 
 פרטי המציע .1

 

          שם המציע: .1.1

          מס' הזיהוי: .1.2

        :מען המציע )כולל מיקוד( .1.3

         שם איש הקשר אצל המציע: .1.4

          תפקיד איש הקשר: .1.5

          טלפונים: .1.6

          פקסימיליה: .1.7

          דואר אלקטרוני: .1.8

 
 

קידוח שבכל אחד מהם בוצע לפחות  שונים פרויקטים השלושעל המציע לפרט  .2
 4.2 כאמור בסעיף  ,מטרים 100-מבעומקים שלא יפחתו  ,למי תהום אחד סיוןני

 תשלושמובהר כי  .1.1.2008במהלך התקופה שתחילתה ביום למסמך ההזמנה, 
שיפרט המציע להלן, ישמשו את המזמין לניקוד איכות המציע,  הפרויקטים

 להזמנה להציע הצעות. 22.2כמפורט בסעיף 

 
          הפרויקטשם מזמין  .2.1

         :הפרויקטתיאור 
          
          
          
           
          
          
          
          
       

 
         :הפרויקטמקום ביצוע 

 
     גמר:     התחלה:   מועד הביצוע

     טל' :     איש קשר אצל המזמין 
 
 

         הפרויקטשם מזמין  .2.2
         :הפרויקטתיאור 
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         :הפרויקטמקום ביצוע 

 
     גמר:     התחלה:   מועד הביצוע

     טל' :     איש קשר אצל המזמין 

 
         הפרויקטשם מזמין  .2.3

         :הפרויקטתיאור 
          
          
          
           
          
          
          
          
       

 
         :הפרויקטמקום ביצוע 

 
     גמר:     התחלה:   מועד הביצוע

     טל' :     איש קשר אצל המזמין 
 

         הפרויקטשם מזמין  .2.4
         :הפרויקטתיאור 
          
          
          
           
          

          
          
          
      

 
         :הפרויקטמקום ביצוע 
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     גמר:     התחלה:   מועד הביצוע

     טל' :     איש קשר אצל המזמין 
 

                הפרויקטשם מזמין  .2.5
         :הפרויקטתיאור 
          
          
          
           
                    
          
          
          
     

 
         :הפרויקטמקום ביצוע 

 
     גמר:     התחלה:   מועד הביצוע

     טל' :     איש קשר אצל המזמין 
 

 י ניסיוןבקידוח מטעמו יםהראשי יםשל הקודח םניסיונעל המציע לפרט את  .3
, לכל שנים לפחות 5ניסיון של ולפרט  ,כמפורט במפרט הטכני בפרויקטים דומים

במהלך התקופה למסמך ההזמנה,  4.3  כאמור בסעיף סיוןני יבקידוח קודח ראשי,
 .1.1.2001שתחילתה ביום 

 

 הקודחים הראשיםפרטי 

 

 פרטי הקודח הראשון מטעם המציע .3.1

 

        :הראשון הקודחשם  .3.1.1

         מס' הזיהוי: .3.1.2

         טלפונים: .3.1.3

         פקסימיליה: .3.1.4

        אלקטרוני:דואר  .3.1.5

 ___________  תאריך תחילת עבודתו במציע: .3.1.6

 

         הפרויקטשם מזמין  .3.2
         :הפרויקטתיאור 
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         :הפרויקטמקום ביצוע 

 
     גמר:     התחלה:   מועד הביצוע

     טל' :     איש קשר אצל המזמין 
 

         הפרויקטשם מזמין  .3.3
         :הפרויקטתיאור 
          
          
          
           
          
          
          
           

 
         :הפרויקטמקום ביצוע 

 
     גמר:     התחלה:   מועד הביצוע

     טל' :     איש קשר אצל המזמין 
 

         הפרויקטשם מזמין  .3.4
         :הפרויקטתיאור 
          
          
          
           
          
          
          
           

 
         :הפרויקטמקום ביצוע 

 
     גמר:     התחלה:   מועד הביצוע

     טל' :     איש קשר אצל המזמין 
 

         הפרויקטשם מזמין  .3.5
         :הפרויקטתיאור 
          
          
          
           
          
          
          
           

 
         :הפרויקטמקום ביצוע 
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     גמר:     התחלה:   מועד הביצוע

     טל' :     איש קשר אצל המזמין 
 

         הפרויקטשם מזמין  .3.6
         :הפרויקטתיאור 
          
          
          
           
          
          
          
           

 
         :הפרויקטמקום ביצוע 

 
     גמר:     התחלה:   מועד הביצוע

     טל' :     איש קשר אצל המזמין 
 

 פרטי הקודח השני מטעם המציע .3.7

 
        :השני הקודחשם  .3.7.1

         הזיהוי:מס'  .3.7.2

         טלפונים: .3.7.3

         פקסימיליה: .3.7.4

        דואר אלקטרוני: .3.7.5

 ___________תאריך תחילת עבודתו במציע:  .3.7.6

 

         הפרויקטשם מזמין  .3.8
         :הפרויקטתיאור 
          
          
          
           
          
          
          
           

 
         :הפרויקטמקום ביצוע 

 
     גמר:     התחלה:   מועד הביצוע

     טל' :     איש קשר אצל המזמין 
 

         הפרויקטשם מזמין  .3.9
         :הפרויקטתיאור 
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         :הפרויקטמקום ביצוע 

 
     גמר:     התחלה:   הביצועמועד 

     טל' :     איש קשר אצל המזמין 
 

        הפרויקטשם מזמין  .3.10
         :הפרויקטתיאור 
          
          
          
           
          
          
          
           

 
         :הפרויקטמקום ביצוע 

 
     גמר:     התחלה:   מועד הביצוע

     טל' :     איש קשר אצל המזמין 
 

         הפרויקטשם מזמין  .3.11
         :הפרויקטתיאור 
          
          
          
           
          
          
          
           

 
         :הפרויקטמקום ביצוע 

 
     גמר:     התחלה:   מועד הביצוע

     טל' :     איש קשר אצל המזמין 
 

         הפרויקטשם מזמין  .3.12
         :הפרויקטתיאור 
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         :הפרויקטמקום ביצוע 

 
     גמר:     התחלה:   מועד הביצוע

     טל' :     איש קשר אצל המזמין 
 

 :הערות
 
 .נזכר לעילאשר  פרויקטיש לצרף אסמכתאות, דוגמאות והמלצות עבור כל  .1

  .של הקודחים הראשיים יםמפורט יש לצרף קורות חיים .2

 .ניתן לצרף בנפרד שפורטו לעיל ביחס לפרויקטיםהערות והבהרות נוספות  .3

 
 
 

  
 

 
 

 תאריך  חתימה  שם המציע
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 תצהיר
 

 בדבר העסקת עובדים זרים כדין, תשלום שכר מינימום 
 ואכיפת דיני העבודה

 

אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' _______, מורשה החתימה מטעם 
לאחר שהוזהרתי כחוק כי  ,"(המציע)להלן: " __________________ שמספרו ____________

מצהיר  לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, יעלי
 בזאת, בכתב, כדלקמן:

 
עין באזור  י ניסיון,קידוח 1/13אני נותן תצהיר זה בשם המציע, בקשר עם מכרז מס'  .1

ומוסמך  באגן הדרומי של ים המלחהביניים שבין עין בוקק וחמי זוהר, בוקק ובאזור 
 תצהיר זה בשם המציע.לתת 

 
 אחד מאלה: במציעהנני מצהיר כי התקיים  .2

 
ביותר משתי עבירות  ,דין חלוט-, לא הורשעו בפסקו/או בעל הזיקה אליו המציע 2.1

 הגשת הצעת המציע.למועד  עד ,לפי חוק שכר מינימוםולפי חוק עובדים זרים 

 
 יותר משתי עבירותב ,חלוטדין -הורשעו בפסק בעל הזיקה אליו אוו/ המציעאם  2.2

במועד הגשת הצעת המציע,  – לפי חוק שכר מינימוםו לפי חוק עובדים זרים
 חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 
 )נא למחוק את המיותר(

 
לחוק  2הנני מצהיר, כי במידה והשירות הנדרש בהזמנה הינו כהגדרתו בסעיף  .3

 :אלה כל במציעהתקיים  ,2011-התשע"בלהגברת האכיפה של דיני העבודה, 
 

ביותר משתי עבירות  דין חלוט-, לא הורשעו בפסקו/או בעל הזיקה אליו המציע 3.1
אם הורשעו ביותר משתי עבירות חלפו שלוש  –הגשת הצעת המציע למועד  עד

 שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה, במועד הגשת הצעת המציע.
 

מועד הגשת הצעת המציע, לא הוטלו על המציע או על כי בשלוש השנים שקדמו ל 3.2
 בעל זיקה אליו עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה.

 
 – זה תצהירלעניין 

 
 .1976-כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו –" עבירה", "בעל זיקה"

 1/13מכרז מס' 
 (3)'מסמך א
 

 תצהיר
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כדין והבטחת תנאים הוגנים(, חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא  –" חוק עובדים זרים"

 .1991-התשנ"א
 
  .1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז –" חוק שכר מינימום"
 
    ותוכן תצהירי דלעיל אמת. חתימתיה שמי, להלן ז .4

 

 

 אישור

 
______, עו"ד )מ.ר.___________(, מאשר/ת כי ביום __אני הח"מ, _______

מר/גב'  ___________________ ברח' י במשרדייהופיע בפנ _______________
ידי ת.ז. מס' _________ / המוכר לי אישית וחתם על -_____________ שזיהה עצמו על

כל העונשים תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהא צפוי ל
 .יבפני הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה

 

 

 

  

 חתימה וחותמת שם מלא של עו"ד/רו"ח תאריך

 
 

  

 חתימה וחותמת שם מלא של עו"ד/רו"ח תאריך
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 הסכם
 

 
 .                שנה                       לחודש             אשר נערך ונחתם בירושלים ביום 

 
 בין

 

 החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ
 514129097ח.פ. 

 ירושלים 11בית הדפוס 

 02-6529000פקס  02-6528000טל' 
  

 ("החברה" אוהמזמין" )להלן: "
 

 מצד אחד
 

 לבין
 

________________________ 

 ח.פ./ח.צ./ע.מ __________________
 _______________________מרחוב 

 טל' __________ פקס ____________
 
   : "הקבלן"(להלן)

 מצד שני
 

אשר  פעולות, וביצוע בנושא תכנון  הטיפול  את  ומרכזת  נהלתוהחברה מ  :הואיל
מפלס המים  עליית מפני וארוכי טווח טווח קצרי פתרונות להיות נועדו

המתופעלת על ידי  5בריכה מספר בשם  הידועה בחוף המערבי של בריכה
 ;ים המלח מפעלי

 
הגנות החוף, פרסמה החברה  במסגרת תכנון ניסיוןולצורך ביצוע קידוחי   והואיל:

 "( והקבלן הגיש את הצעתו במכרז;המכרז)להלן: " 1/13מכרז מס' 
 

ועל יסוד הצעתו של הקבלן כמו גם הצהרותיו ויתר מסמכי המכרז   :והואיל
_______ כי הקבלן  מיוםידו קבעה ועדת המכרזים בישיבה -החתומים על

 הינו הזוכה במכרז.
 

 

 1/13 מס' מכרז
 'במסמך 
 

 הסכם התקשרות
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 אשר על כן הוסכם, הותנה והוצהר ע"י הצדדים כדלקמן:
 
 כללי .1

 

 הימנו.המבוא להסכם זה והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד  1.1
 

חלוקת הוראות ההסכם לסעיפים ולכותרות נועדה להקלת הקריאה בלבד ולא  1.2
 תשמש לצורך פרשנות.

 
 בהסכם זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן: 1.3

 

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ ו/או כל גוף ו/או  - "החברה"
פי -עלגופים אחרים אליהם תעביר את זכויותיה וחובותיה 

ידה לפעול בשמה -ההסכם, ולרבות כל אדם המורשה בכתב על
 ובמקומה לצורך ההסכם;

 

כוחו, עובדיו, -_______________________ לרבות נציגיו, באי - "הקבלן"
שליחיו, המורשים לפעול בשמו ומטעמו בכל הנוגע לביצוע 
העבודה כהגדרתה להלן ולרבות קבלני משנה הפועלים בשמו או 

לביצוע כל חלק מהעבודה ואשר אושרו לכך מראש ובכתב  עבורו
 על ידי המפקח;

 
)יושלם לפי  ומר ____________ מר ___________________ - "יםהראשי יםהקודח"

  הצעת הקבלן(;
 

מנהל הפרוייקט "

 "מטעם החברה

ידי החברה -מר טל פוגל, סמנכ"ל  הנדסה ו/או כל מי שיתמנה על -

 מעת לעת, לרבות ממלא מקום;לביצוע תפקיד זה 
 

כל מי שיתמנה על ידי החברה לביצוע סם פרידמן או  פסורפרו - "המתכנן"
תפקיד זה מעת לעת, לרבות ממלא מקום, אשר יהיה כפוף 

 להוראות מנהל הפרוייקט;
 

או כל מי שיתמנה על ידי החברה לביצוע תפקיד  ________מר  - "המפקח"
זה מעת לעת, לרבות ממלא מקום, אשר יהיה כפוף להוראות 

 .מנהל הפרויקט והמתכנן
ו/או  העבודות"

 "הפרוייקט
 .ביצוע קידוחי ניסיון בהתאם להוראות ההסכם והמפרט הטכני -

 העבודה.הוראה בכתב של החברה לתחילת ביצוע  - "צו התחלת עבודה"

 
" או מנהל עבודה"
 "מנהל עבודה מוסמך"

אדם שהקבלן מסר לגביו, הודעה בכתב, כי הוא משמש מטעמו של  -
הקבלן כמנהל עבודה בביצוע העבודה ואשר זהותו אושרה ע"י 

 . להלן 5.3בהתאם לסעיף  החברה
 

 .נספח ד'כמפורט ב - "התמורה"
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 נפרד מהסכם זה:-המסמכים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי 1.4

 

 ;מסמכי המכרז על נספחיהם – נספח א' 1.4.1

 
 ;לוח זמנים ותוכנית עבודה מפורטים – נספח ב' 1.4.2

 
 ;מפרט טכני – נספח ג' 1.4.3

 
 ;יםוחמפת קיד – 1נספח ג' 1.4.4

 
 ;התמורה – נספח ד' 1.4.5

 
 ;תנאי תשלום מיוחדים – נספח ה' 1.4.6

 
 ;ביטוח – נספח ו' 1.4.7

 
 אישור עריכת ביטוח; – 1נספח ו' 1.4.8

 
 שמירת זכויות עובדים; תצהיר בדבר – 1נספח ז' 9.1.4

 
 ;תצהיר בדבר היעדר הרשעות פליליות – 2נספח ז' 10.1.4

 
 ;נספח שמירה על סודיות – נספח ח' 1.4.11

 
 ;נוסח ערבות הביצוע – נספח ט' 1.4.12

 

 נספח בטיחות; - נספח י' 1.4.13
 

 פרטי תכנית הבטיחות. – 1נספח י' 1.4.14

 
כל המסמכים המפורטים לעיל, לרבות הסכם זה, יכונו להלן ולשם הקיצור 

 ".הסכםמסמכי ה"

 

" או כל מונח בדיקות"

 דומה אחר  

כי כל הבדיקות הנדרשות לפי מסמכי המכרז ו/או כל דין מודגש  -

בקשר לעבודות תבוצענה במעבדות אשר תאושרנה על ידי החברה 
 מראש ובתיאום עם המפקח מטעם החברה.

 
באגן  שבין עין בוקק וחמי זוהר הבינייםעין בוקק ואזור אזור  - "אתר/י העבודה"

 .ההסכם, בהתאם למסמכי הדרומי של ים המלח
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-בהירות ו/או דו-מוצהר ומוסכם בזאת כי בכל מקרה של סתירה ו/או אי 1.5

התאמה בין הוראות ההסכם זה, נספחיו ו/או מסמכיו בינם -אימשמעיות ו/או 
פי כללי פרשנות רגילים, כי אז יחולו תמיד -לבין עצמם אשר לא ניתן לפותרם על

אותן הוראות וייוחסו תמיד אותם פירושים הנותנים למזמין את מירב הזכויות 
הסכם על ויחול תמיד הפירוש שיהיה לטובת המזמין בנסיבות העניין. הוראות ה

נספחיו ומסמכיו יפורשו תמיד כבאות להוסיף על זכויות המזמין ולא כבאות 
 .לגרוע מהן

 
 ההתקשרות .2

 
מוסרת בזאת לקבלן והקבלן מתחייב בזאת לבצע עבור החברה את  החברה 2.1

 מפת הקידוחים, לרבות כל המסמכים ו/או תו במכרזבהתאם להצע העבודות
ו/או המפרט הטכני שהוגשו ו/או אוזכרו במסגרתה, בין שצורפו להצעה ובין 

 שלא צורפו.

 
השונים או בין הוראות שונות  ההסכםכל סתירה או אי התאמה בין מסמכי  2.2

תפורש באופן המרחיב את חובות הקבלן ו/או את זכויות  מסמךבתוך אותו 
 החברה.

 
 הצהרות הקבלן  .3

 
 ומתחייב בזה כדלקמן כי:הקבלן מצהיר  

 
 מות, מסוג העבודות נשוא הסכם זה.ניסיון וידע בביצוע עבודות קוד בעלהוא  3.1

 

הוא בעל היכולת הטכנית, הביצועית והמקצועית, הכישורים, הידע, הכלים,  3.2

כל  אתהמכשירים, הציוד, כוח האדם וכל האמצעים הנוספים הדרושים לבצע 
פי הסכם זה במלואן ובמועדיהן, במיומנות ובמומחיות והוא -התחייבויותיו על

התאמה -מוותר בזאת על כל טענות ברירה מחמת מום ו/או טענת פגם ו/או אי
 מכל סוג.

 

 התחייבויותיופי כל דין לביצוע כל -בידיו כל ההיתרים והרישיונות הנדרשים על 3.3
ידי הקבלן בהעדרו של היתר או רישיון -פי הסכם זה. ביצוע ההסכם על-על

כאמור יחשב להפרה יסודית של הסכם זה ויגרום לביטולו של ההסכם, וזאת 
 .מבלי לגרוע מהסעדים האחרים אשר עומדים לזכות החברה

 

הוצהר  הםעלי יםהראשי יםאת העבודות בין היתר, באמצעות הקודח יבצעכי  3.4
 יםהראשי ים, מובהר כי על הקודחהישיר םו/או בפיקוחת מסמכי המכרז במסגר

של מי  ההחלפ להימצא בכל עת בזמן ביצוע העבודות באתרי העבודות.

ל הפרויקט מטעם הטעונה אישור מראש של מנ, קודחים הראשיים הנ"למה
 החברה.

 

הוא ראה ובדק את כל הפרטים והגורמים העלולים להשפיע על אפשרויות ביצוע  3.5
)לרבות תנאי קרקע, מצב משפטי, תנאים פיזיים, תנאים טופוגרפיים  העבודה

והגישה לאתר( ו/או מחירה והוא מוותר בזה על כל תביעה ו/או דרישה מצידו 
 ידו.-תה עלבקשר לכך ופוטר את החברה מכל אחריות לטעות שבהערכה שנעש
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ויבצע את כל העבודה  לאחר קבלת צו התחלת עבודההוא יחל בביצוע העבודה  3.6
על חשבונו במהירות, ברציפות ובהתמדה, ברמה גבוהה, במיומנות מקצועית 
ובחומרים טובים, בהתאמה מלאה להוראות הסכם זה על נספחיו ותוך מילוי 

 אחר הוראות המפקח ו/או החברה כפי שתהיינה מעת לעת.
 

עבודה הוא לא יהיה זכאי לכל תמורה שהיא מהחברה מעבר לתמורת ה 3.7
להסכם זה, לרבות במקרה של התייקרות חומרים, שכר  נספח ד'ב המפורטת

 ידו.-עבודה, הטלת מסים והיטלים וכל אלה יהיו על חשבון הקבלן וישולמו על
 

פי כל דין, להתקשר בהסכם זה -פי כל הסכם ו/או על-אין כל מניעה מצדו, על 3.8
 פיו.-ולביצוע כל התחייבויותיו על

 
 העבודה ביצוע .4

 
 העבודהביצוע  תקופת 4.1

 

 התחלתצו שיקבע ב מועדבהתקופה לביצוע העבודות בין הצדדים תחל  4.1.1
חודשים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  3עבודה ותסתיים לאחר 

של הקבלן באתרי תקופת התארגנות  ולתקופת ביצוע העבודות תכל
ותכלול את כל פעולות ימים,  10תימשך העבודות. תקופת ההתארגנות 

ציוד  הורדת ההתארגנות של הקבלן לצורך ביצוע העבודות, לרבות
תקופת ביצוע העבודות דלעיל כוללת  העבודה.והכנת כל צוותי  הקידוח,

הפסקות בקדיחה לצורך ביצוע הבדיקות המקובלות במהלך הרגיל של 
 .נספח ג' – למפרט הטכני 5.2, כמפורט בסעיף העבודה

 

 ואת תקופת הביצוע המפורטת לעיל, בכדי להבטיח סיום העבודות במועד 4.1.2
לעקוב אחר התקדמות  הפרויקט מטעם החברה האפשרות של מנהל

 .י הקבלןיד-ללוח זמנים מפורט ע וכןי ,העבודה
  

( ימים מיום שבעה) 7תוך  ידי הקבלן-לוח הזמנים המפורט יוכן ויוצג על 
אשר יהיה, משיאושר, משלוח ההודעה לקבלן אודות זכייתו במכרז, 

"לוח  להלן:) זה להסכם נספח ב'הסכם, ויצורף כמסמך ממסמכי ה
 .הזמנים המפורט"(

 
יום מיום ההודעה על  7לעמוד בתנאים והדרישות הבאות, תוך  הקבלןעל  4.1.3

 :עמו המהווים תנאי לחתימה על הסכם התקשרות זכייתו,
 

בנספח להלן ו 10המצאת טופס אישור קיומי ביטוח כאמור בסעיף  א.

 .ו'
 

 להלן. 15.1בסעיף על פי המפורט ערבות ביצוע המצאת  ב.
 

להלן,  5בסעיף  המפורטיםדרישות בעל הקבלן לעמוד בתנאים וכן  4.1.4
ימים ממועד  7המהווים תנאי להוצאת צו התחלת עבודה, וזאת תוך 

 .במכרז זכייתוהודעת 
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, שוניםידוע לקבלן כי ביצוע העבודות מותנה בקבלת תקציבים ממקורות  4.1.5
וכי במידה ולא יתקבלו התקציבים האמורים, כולם או חלקם, תהא 

פי הסכם -החברה רשאית להפסיק ו/או לצמצם את היקף העבודות על
זה, בכל שלב שהוא, ובמקרה כאמור ישולם לקבלן חלק יחסי מהתמורה 

 ידו בפועל.-כאמור ברישא לסעיף זה, ובהתאם לעבודות שבוצעו על
 

 והעבודה הציודטיב  4.2

 

הקבלן מתחייב לבצע את העבודה במיומנות מקצועית, ברמה גבוהה  4.2.1
ובציוד אשר הוצג במסמכי המכרז )אלא אם הורתה החברה ו/או אישרה 

שנקבע תקן  במקוםהחברה אחרת לבקשת הקבלן בכל מראש ובכתב(. 
ישראלי לחומר או לעבודה מסוימת, יהיו החומר או העבודה באיכות 
שאינה נחותה מן התקן. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה 

יהיו החומרים והעבודות בהתאם למפרט ולדרישות איכות ספציפיות 
 שצוינו בו, אם צוינו.

 

הן ביחס לציוד בו  הקבלן חייב לקבל את אישורו המוקדם של המפקח, 4.2.2
בזה  מוסכםיש בדעתו להשתמש והן ביחס לטיב אותו ציוד. אולם 

במפורש, כי בשום פנים אין אישור המקור משמש אישור לטיב הציוד. 
 .נספח ג' –המפקח רשאי לפסול ציוד אם אין הוא מתאים למפרט הטכני 

 

ספקתם בכל עת במהלך ביצוע העבודה ידאג הקבלן להבטיח מראש את ה 4.2.3
לביצוע  הנדרשיםהשוטפת של הציוד, הכלים, החומרים והעובדים 

העבודה, על מנת שלא יווצר כל עיכוב בעבודה. הקבלן ידאג בעצמו 
לשמירת כל החומרים והציוד הנמצאים באתר העבודה וכל אובדן או נזק 

 שיגרם לחומרים ולציוד יחולו על הקבלן, על אחריותו ועל חשבונו.
 

 כוח אדם 4.3

 

הקבלן יעסיק על חשבונו הוא, בביצוע העבודה, פועלים מומחים לכל  4.3.1
מקצוע, בעלי רמה מקצועית נאותה, ובמספר הדרוש לשם ביצוע העבודה 

 והשלמתה במועד. 

 
ידי הקבלן בביצוע העבודה יהיה עובד של הקבלן -כל אדם שיועסק על 4.3.2

אחר כדי  הסכםבלבד, וזאת לכל צורך שהוא. אין בהסכם זה ו/או בכל 
מעביד או יחסים חוזיים אחרים בין האדם שיועסק -ליצור יחסי עובד

ידי הקבלן כאמור ובין החברה וכן לא תחול על החברה אחריות -על
ו/או העובדים ו/או קבלני המשנה ו/או כלפי ספקי כלשהי כלפי הקבלן 

ציוד וחומרים של הקבלן ו/או כלפי צד שלישי כלשהו, ובכל מקרה, ישא 
פי כל דין -הקבלן לבדו באחריות לכל החובות המוטלות על מעביד על

 ו/או הסכם. 
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מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, במידה והובא לידיעת החברה כי  4.3.3

קת כספית או מחלוקת מכל מסוג שהוא בין הקבלן לבין מחלו קיימת
קבלני המשנה מטעמו ו/או לבין עובדיו והחברה תהא סבורה כי היא 
עלולה להיתבע בין במישרין ובין בעקיפין עקב מחלוקת זו, תהא החברה 
רשאית לעכב את הסכומים המגיעים לקבלן ואשר לדעת החברה עלולים 

 קת בין הצדדים לשביעות רצון החברה.להיתבע ממנה עד ליישוב המחלו

 
הקבלן בלבד ימלא כל חובה חוקית אחרת המוטלת על כל מבצע עבודה  4.3.4

רישום של  המחייבתפי כל דין. אין באמור כדי לגרוע מהוראת כל דין -על
קבלני משנה או של כל גורם מבצע בפרויקט וכל רישום כאמור לא יגרע 

 החברה. מאחריותו וחבותו של הקבלן כלפי
 

 ניהול ופיקוח 4.4

 

הקבלן יבצע את העבודה באופן מקצועי, ויהיה אחראי לכל האמצעים  4.4.1
לביצוע, לשיטות, לתהליכים ולתיאום כל חלק מחלקי העבודה על פי 

 הסכם זה.

 

אשר יהיה נוכח באופן  הקבלן ינהל את העבודה באמצעות מנהל העבודה, 4.4.2
קבוע באתר העבודה. מינוי מנהל העבודה טעון אישור מראש של 

, אשר רשאי לפסול כל מינוי ו/או לדרוש את החלפת מנהל המפקח
העבודה, ללא מתן הסברים או נימוקים. היה והמפקח החליט שלא 
לאשר מינוי ו/או לדרוש את החלפתו, יציג הקבלן מועמד חלופי במקומו 

 ימים. 14סיון מתאים תוך בעל ני
 

 –ובהתאם למפורט במפרט הטכני  . הקבלן ינהל יומן עבודה יומי כמקובל4.4.3

 .נספח ג'
 

 כלליות הוראות 4.5

 

לשמור אחר כל תנאיו של צו התחלת עבודה ולא לחרוג  מתחייבהקבלן  4.5.1
 ממנו בכל אופן שהוא. 

 

מבלי לגרוע מהאמור אתר ההתארגנות יקבע על ידי המזמין בלבד.  4.5.2
בהסכם זה בדבר התמורה )קרי שהיא כוללת את כל הוצאותיו ופעולות 
הקבלן( מובהר כי כל עלויות ופעולות ההתארגנות לרבות עלויות ו/או 
תיאומים ו/או הכנת מקום ההתארגנות תהיינה באחריות הקבלן ועל 

פץ אשר חשבונו, לרבות חשמל, מים, גז וכיו', מובהר כי כל ציוד ו/או ח
 בכוונת הקבלן להכניס לאתר העבודות יהא באישור החברה.

 

ידוע לקבלן כי סביבת ביצוע העבודות היא בסביבת ימית ובשטח  4.5.3
"(, בהינתן עובדה מי"הידי מפעלי ים המלח בע"מ )להלן: "-על המתופעל

זו, על הקבלן לנהוג במשנה זהירות, תוך הקפדה יתרה כלל החוקים 
הנוגעים לזהירות כולל אלו של מי"ה, וכן לתאם עם מי"ה והתקנות 

 )באמצעות החברה( כל עניין הדרוש תיאום לצורך ביצוע העבודות.
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 מתוכננים להתבצעבמסגרת ביצוע העבודות ידוע לקבלן כי שני קידוחים  4.5.4

על הקבלן באזור עין בוקק.  ות לתחנת השאיבהכיבסמבפארק הדקלים 
מתאימים למניעת הפרעה ונזקים לכל צד ג' האמצעים הבכל  טונקל

המועצה האזורית הקבלן יידרש לבצע פעולות תאום מול  בנוסף. שהוא
בכפוף להנחיות מנהל  בפארק הדקליםבכל הכרוך לעבודות  תמר

ידרשו מהקבלן  המועצהמובהר כי יתכן והתיאומים מול  .הפרוייקט
שינוי היערכות ו/או עיכוב בתחילת ביצוע העבודות ו/או עיכובים ו/או 
הפסקות בביצוע העבודות לאחר תחילתן, לרבות התחשבות בצורכי 

במהלך ביצוע העבודות )לרבות, ומבלי  הואורחי המועצה האזורית תמר
הכל בהתאם  –לגרוע מכלליות האמור, עבודה בשעות מסוימות בלבד( 

 ., ושהינם באחריות הקבלןהמועצה האזוריתלתיאומים שייעשו מול 

 
הקבלן ישמור על כל החוקים והתקנות בנוגע לאיכות הסביבה לרבות  4.5.5

שמירה על אי דליפת חומרים מזהמים בבריכה, שמירה על רמת רעש 

בזיהום מותרת מול המלונות, עמידה בכל התקנים והחוקים הקשורים 
 .אויר, וכיו'

 
( בהם הקבלן לקבל אישורים ו/או היתרים )ככל שישנו צורך באחריות 4.5.6

, למעט היתר בנייה, ככל ידו במסגרת ביצוע העבודות-לפעולות שיעשו על
  .שיידרש

 
ידרש הוצאת היתר בנייה לביצוע העבודות, היתר זה תמובהר כי ככל ש 4.5.7

יידרש )אף טרם הוצאת צו התחלת עבודה( ידי החברה. הקבלן -יוצא על
 קבלתלצורך מאת החברה כל סיוע, מסמך, או תכנית אשר יידרש  ספקל

 תשלום נוסף שהוא.כל ומבלי שהדבר יזכה אותו ב האמורההיתר 

 

כל הקנסות, המיסים ותשלומי החובה,  אתהקבלן יהיה אחראי לשלם  4.5.8
דה או בגין עבירה על שיוטלו בגין עבירה או חריגה מצו התחלת עבו

הרשויות המוסמכות, וישא בכל אחריות שהיא בגין עבירות או  הוראות
 חריגות כאמור.

 ת הסדרי תנועה זמניים לטובת העבודות ויאשרההקבלן יכין תוכני  4.5.9
התייעצות עם משטרת ישראל. הקבלן יבצע את כל תוך במועצה האזורית 

בתוכנית מבלי שהדבר יזכה אותו בכל  והסדרי התנועה הזמניים שאושר
פועל יוצא של תוכניות כ במידה ויחולו הגבלות נוספות תשלום נוסף.

כל אלה על הקבלן בלבד מבלי שיהיה זכאי לתשלום נוסף  יחולואלה 
 כתוצאה מכך.

 שמירה על הוראות החוק ובטיחות 4.6
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הקבלן יבצע את העבודה, תוך ציות לכל דין, ובכלל זה, חוקים, תקנות,  4.6.1

הוראות, צווים וחוקי עזר שהוצאו או שיוצאו מטעם כל רשות מוסמכת 
 חוקיתלרבות אלו של מי"ה )מפעלי ים המלח(, וכן, לבצע כל הוראה 

שיצאה ו/או תצא מכל רשות מוסמכת בנוגע לעבודה וכל הכרוך בה, 
ן הפיקוח אות כל דין. בכלל זה, יפעל בהתאם לחוק ארגוולמלא אחר הור

ופקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, התש"ל  195 -על העבודה, תשי"ג 
והתקנות והצווים שפורסמו על פיהם, ובהתאם להוראות  1970 -

לרבות , ונספח י' –כמפורט בנספח הבטיחות הבטיחות של החברה )
חברה לתדרוך העובדים לפני התייצבות אצל ממונה הבטיחות של ה

 לניהול סיכוניםבהתאם לתוכנית הבטיחות תחילת ביצוע העבודה(, 
ולהוראות הבטיחות  להלן, 5.4כאמור בסעיף מטעמו בביצוע העבודות 

יטול על עצמו את כל האחריות ל, של מי"ה וממונה הבטיחות מטעמה
לכל  כלפי החברה וכלפי כל הבאים מכוחה לשחררם ו/או לשפותם בקשר

ידו ו/או על -תביעה שתוגש נגדם בשל הפרת הוראה כאמור שנעשתה על

 ידי מי מעובדיו ו/או קבלן משנה שלו ו/או מי מטעמו.
טרם  ,הקבלן ימנה ממונה בטיחות מטעמו, בהתאם להוראות כל דין 4.6.2

 תחילת ביצוע העבודות.

 

הקבלן יבטיח את קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה על  4.6.3
שלומם של כל העובדים, קבלני המשנה וכל אדם או גוף במהלך ביצוע 

יעשו שימוש  מטעמוהעבודה, וידאג כי כל עובדיו, שלוחיו והפועלים 
בציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש בהתאם להוראות כל דין ו/או אשר 

 לשם ביצוע עבודה מסוג העבודה.נהוג להשתמש בו 

 

כל החומרים והמכשירים בהם ישתמש הקבלן לביצוע העבודה יהיו  4.6.4
מעולה ויעמדו בכל התקנים ובכל דרישות הדין והחברה, ובכל  מאיכות

הקשור לציוד הנדרש לביקורות תקופתיות ולאישור כל רשות ומוסד, 
ונוהל. ידוע לקבלן כי פי כל דין -ישתמש הקבלן אך ורק בציוד מאושר על

הוא אחראי להשיג על חשבונו את כל האישורים, ההיתרים והרישיונות 
הנדרשים בקשר עם החומרים והציוד הנדרשים לביצוע העבודה. הקבלן 

פי דרישתה, אישורים על התאמת החומרים -מתחייב להציג לחברה, על
וא, והציוד לדרישות החברה ו/או תעודות בדיקה בקשר לכל ציוד שה

לרבות ציוד הרמה וציוד חפירה, המעידות כי הציוד האמור נבדק, עומד 
בדרישות כל תקן מחייב והינו תקין מבחינה בטיחותית ומבחינת התאמה 
לביצוע העבודה. הקבלן יישא באחריות הבלעדית לציוד ולטיב החומרים 

 והמכשירים אשר ישמשו לביצוע העבודה.

 
ן אתרי הקידוח השונים וכל אתר בו ביצע הקבלן יהיה אחראי לניקיו 4.6.5

פי כל דין ולשביעות רצון -"(, כמתחייב עלהאתרהתארגנות )להלן: "

המפקח ועל פי הוראותיו. לא יאוחר מיום השלמת העבודה, יסלק הקבלן 
את כל הציוד, עודפי החומרים, האשפה והפסולת וישאיר את אתר 

ח ולשביעות רצון העבודה כשהוא פנוי ונקי בהתאם להוראות המפק
החברה. ידוע לקבלן כי החברה לא תקבל את האתר מאת הקבלן ללא 

 קיון האתר.יקבלת אישור בכתב של המפקח על נ
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היה והקבלן יחרוג מאיזו מהוראות הבטיחות הנזכרות לעיל, ומבלי  4.6.6

לגרוע מכל הזכויות והסעדים העומדים לחברה עקב הפרה זו את ההסכם 
 לבטל את ההסכם(,  הקבלן מתחייב כדלקמן:)לרבות זכותה 

 
לאחר שתתקבל מהחברה התראה ראשונה על חריגה כל שהיא  א.

מתחייב הקבלן לפעול לתיקון החריגה  –מהוראת הבטיחות 
לאלתר בהתאם לאמור במכתב ההתראה שנקבל מהחברה ו/או 

 ממי מטעמה.

 

לאחר שתתקבל מהחברה התראה שנייה על חריגה כל שהיא  ב.
מתחייב הקבלן לשלם לחברה פיצוי מוסכם  –ראת הבטיחות מהו

מבלי שיהא צורך לתת לקבלן  ש"ח, 10,000מראש בשיעור של 
  התראה נוספת ובלי שיהא צורך בהוכחת הנזק.

 

הקבלן הינו אחראי לכל תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק שהוא לגוף,  4.6.7
לחברה ו/או לעובדיה רכוש או אחר, שייגרם לצד שלישי כלשהו ו/או 

ו/או למפעלי ים המלח בע"מ ו/או לעובדיו ו/או לקבלני המשנה מטעמו 
ולכל מי שהקבלן אחראי לגופו ו/או לרכושו ו/או לכל מי שבא בשמו או 
מטעמו, כתוצאה ממעשה או מחדל, תוך כדי, או עקב, או במהלך ביצוע 

נים למרותו, העבודה או בקשר אליה, מצדו, עובדיו, שלוחיו, אלה הנתו
קבלני המשנה שלו ועובדיהם, שלוחיהם ומי שנתון למרותם ו/או המצוי 

 באתר ובסביבתו. 

 

הקבלן משחרר בזאת את החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או  4.6.8
את מפעלי ים המלח בע"מ, מכל אחריות או חובה שהיא בקשר לכל 

ות אחריות כלשהי כלפי תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק כנ"ל, לרב

תוצאה של  היוקבלני המשנה ו/או מי מטעמם, בין אם נגרמו באקראי, 
פעולה או מחדל הכרחיים או צפויים מראש לצורך ביצוע העבודה, ובין 
אם נגרמו מחמת תאונה בלתי נמנעת. אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל 

 שהו.טענת הגנה שהיא שתעמוד לקבלן מכוח הדין כלפי ניזוק כל

 
ו/או את מפעלי ים המלח הקבלן מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה  4.6.9

 שיהיהוכל תשלום  בע"מ בגין כל נזק שייגרם כאמור לעיל, או כל הפסד
עליה לשלם בשל תביעה שתוגש נגד החברה ו/או פסק דין שייפסק כנגדה, 
 בין מעשה או מחדל כאמור, ובכל מקרה שהחברה תחוייב בתשלום כל

סכום כאמור, למרות התוצאות, קנס או תשלום חובה מנהלי או שיפוטי 
אחר שיוטל עליה, אנו מתחייבים לשלם כל סכום כאמור, במקום החברה 
או לחברה, וכן, לשאת בכל ההוצאות שנגרמו לחברה, לרבות הוצאות 
ושכר טרחת עורך דין. החברה מצידה מסכימה לאפשר לנו להתגונן בכל 

 ביחד איתה או במקומה, כפי שתחליט החברה.תביעה כאמור, 

 
 העבודות ביצוע התחלת .5

 
, ""צו התחלת עבודההמזמין בכתב שתקרא לפי הוראת העבודות  בביצועיחל הקבלן 

 .אלא אם ייקבע אחרת בהוראה מפורשת ובכתב על ידי המזמין
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ים, הבאלשם קבלת צו התחלת העבודה, על הקבלן לעמוד בתנאים והדרישות 

 :הודעת הזכייה ממועדימים  7הצו, וזאת תוך  להוצאתהמהווים תנאי 
 

צוע העבודות בהתאם לדרישות המפרט לבי החברהלאישור הציוד  מפרטהצגת  5.1
  .הטכני

 
 .לעיל 4.1.2 בסעיףכאמור , החברההצגת לוח זמנים מפורט לאישור  5.2

 
בדרישות המפורטות , אשר עומד החברהאישור זהות מנהל העבודה מטעם  5.3

 במפרט הטכני.
 

ניהול סיכונים בביצוע העבודות, בהתאם לדרישות ל הצגת תכנית בטיחות 5.4
והצוות  החברה. תכנית הבטיחות כאמור תובא לאישור 1נספח י'המפורטות ב

 .ההמקצועי מטעמ

 ביצוע העבודותהפסקת  .6
 

קבלן יפסיק את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, ומכל סיבה שהיא, לזמן ה 6.1
מנהל הפרויקט מטעם ו/או  חברהלפי הוראה בכתב מאת ה לצמיתותמסוים או 

ובהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה ולא יחדשם אלא אם ניתנה  החברה
ך. בגין הוראה בכתב על כ הפרויקט מטעם החברה ו/או מנהל החברהידי -לו על

יום מראש  14הפסקת העבודות לצמיתות תינתן לקבלן התראה בכתב של 
 לפחות.

 
ו/או לפי  לעיל 6.1קטן -הופסק ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לפי סעיף 6.2

אתרי , ינקוט הקבלן באמצעים להבטחת להלן 6.5/או ו 6.4 ניםקט-פיםסעי
ט מטעם קהפרוי הוראות מנהלפי -ללפי הצורך וע ציוד העבודות העבודות ולהגנת

 ולשביעות רצונו. החברה
 

, מוסכם ומוצהר הסכםלמען הסר ספק ומבלי לגרוע מכל דבר אחר האמור ב 6.3
יהיו זכאים להורות לקבלן  הפרויקט מטעם החברה ו/או מנהל חברהבזאת כי ה

להפסיק את ביצוע העבודות ו/או כל חלק מהם זמנית ו/או לצמיתות וזאת בכל 
דעתם המוחלט והבלעדי, מבלי שהדבר יחשב -פי שיקול-עת ומכל סיבה שהיא ועל

 .הסכםלהפרת ה
 

ימים מראש, להורות לקבלן  7באמצעות מתן הודעה בכתב של  ,החברה רשאית 6.4
עבודה של מכונת קידוחי אחת מטעמו, על כל צוותה. לצמיתות של על הפסקה 

לרבות דמי  ,הוראה כאמור לא תזכה את הקבלן לכל פיצוי או תמורה שהיא
 .בטלה

 

, החברהידי -בנוסף לאמור לעיל, במקרה בו לאחר הוצאת צו התחלת עבודות על 6.5
מכונת קידוח אחת או יותר וטרם השלמת ביצוע העבודות, תופסק העבודה של 

תוציא , ידי הקבלן-הפרה של הסכם זה עלכתוצאה של לא שמטעם הקבלן, 
 ההוראות הבאות: ויחול . במקרה כאמור"צו השהיית עבודותהחברה לקבלן "
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הוצא צו השהיית העבודות, וחודשו העבודות ביום שלאחר הוצאת הצו  .א

הקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום ו/או כל פיצוי מהמזמין בגין  –האמור 
 .ההשהיה הנ"ל

 
עבר יום אחד או יותר מיום הוצאת צו השהיית העבודות ולא חודשו  ב.

ובגין כל יום השהיה החל מהיום השני,  ,ישלם המזמין לקבלן –העבודות 
 ש"ח בתוספת מע"מ 3,500סך של ואילך, 

 
הסכום לעיל, יחול באופן יחסי במקרה בו חודשו העבודות לאחר חלק   

 (.ש"ח בתוספת מע"מ 1,750 –מסוים של היום )לדוגמא: חצי יום 
 

פיצוי זה יהווה פיצוי סופי ומוסכם בגין השהיית העבודות וכל הנובע מובהר כי  
מובהר כי הפיצוי הנ"ל  . כןממנה )לרבות אחזקת ציוד, שמירה, כח אדם וכיוצ"ב

 איננו כולל ימי שבתות ו/או חגים אלא ימי עבודה בלבד. 

 
זה הינו הפיצוי הכולל והיחיד  קטן-מובהר כי הפיצוי המוסכם הקבוע בסעיףעוד  

במקרה של השהיית העבודות, ופרט לכך לא יהא  חברהאשר יגיע לקבלן מאת ה
 , מכל מין וסוג שהוא.חברההקבלן זכאי לכל פיצוי ו/או החזר ו/או שיפוי מאת ה

  
 החברהמובהר כי הפיצוי הקבוע בסעיף זה יחול רק במידה ויוצא על ידי כמו כן  

 .החברהצו השהיית עבודות, חתום כדין על ידי נציגי 
  

לעיל, הקבלן לא יהא זכאי לכל פיצוי או תמורה שהיא, לרבות  למרות כל האמור 6.6
מקרה בו ישנה הפסקה בביצוע העבודות כתוצאה מביצוע כל דמי בטלה, ב
החברה  ידי-ומדגמים מכל סוג שהוא ולכל תכלית שהיא על בדיקותהתייעצויות, 

. כמו כן לא יהא זכאי הקבלן לכל פיצוי או תמורה שהיא, לרבות או מי מטעמה

 .במפרט הטכני 3.3כמפורט בסעיף  ,קידוח פתוח תהחזק בגיןדמי בטלה 
 

 וחקירת סיבותיהם לקויים .7

 
נתגלה ליקוי בעבודות בזמן ביצוען או לאחריו, רשאים מנהל הפרויקט ו/או המפקח 

ידי -ולתקנו לפי שיטה שתאושר על לדרוש מהקבלן לחקור אחר סיבות הליקוי
המפקח. היה הליקוי לדעת המפקח כזה שאין הקבלן אחראי לו לפי ההסכם, יחולו 
הוצאות החקירה והתיקון על המזמין. היה הפגם, לדעת המפקח מהסוג שהקבלן 

יחולו הוצאות החקירה והתיקון על הקבלן. החליט המפקח  –אחראי לו לפי ההסכם 
תן לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמין וזאת כי הליקוי אינו ני
 ידי המפקח.-בשיעור שייקבע על

 

 פיקוח .8
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המפקח יהיה רשאי להיכנס לאתר העבודות ולהצטרף לעבודות הקידוח, בכל עת,  8.1

לבדוק את אופן ביצוע העבודה, קצב התקדמותה ומידת ההתאמה של ביצוע 
על ידי  הוצאוולהסכם וכן לבדוק את הדוגמאות אשר  הטכניהעבודה למפרט 

הקבלן לשם ביצוע הבדיקות השונות, לאשר דגימה או לפוסלה. הקבלן ימסור 
פי דרישתו, פרטים, הסברים, מסמכים ודוגמאות החומרים. בכלל -למפקח, על

זה, יהיה על המפקח לדרוש בכל עת מהקבלן, העתקים מיומני העבודה של 
 נו כל ההערות לגבי כל הנושאים הכרוכים בביצוע העבודה.הקבלן בהם יצוי

 
מובהר כי המפקח רשאי להורות לקבלן לבצע את העבודות בשעות הלילה, אם  

להנחת דעתו קצב התקדמות ביצוע העבודות אינו מספק. קביעתו של המפקח 
בנושא זה הינה סופית, והקבלן לא יהיה זכאי לתמורה נוספת, מעבר למצוין 

 הכמויות, בגין עבודות אלו.בכתב 

 

 מכל סמכות שהוקנתה למפקח בהסכם זה, יהיה המפקח מוסמך: לגרועמבלי  8.2

 
לבקר בכל עת במקום ביצוע העבודות כפי שימצא לנכון לפי שיקול דעתו.  8.2.1

מנהל רשאי המפקח בתיאום עם  יהיהמבלי לגרוע מכלליות האמור, 
העדיפות בביצוע הקידוחים או החברה, לקבוע את סדר  הפרויקט מטעם

הבדיקות ו/או לשנות את סדר העדיפות מעת לעת והקבלן יהיה חייב 
לבצע את העבודות בהתאם לסדר העדיפות שנקבע על ידי המפקח 

 בתיאום כאמור.

 
להורות לקבלן כי כוח אדם ו/או חומרים ו/או ציוד ו/או כלים ו/או  8.2.2

מש בהם אינם באיכות מתקנים ו/או כל חלק בהם אשר הוא משת
הדרושה ו/או המתאימה לביצוע העבודה ולדרוש מהקבלן לסלקם 

בכוח אדם ו/או חומרים ו/או ציוד ו/או כלים ו/או מתקנים  ולהחליפם

מתאימים. על הקבלן יהיה לפעול בהתאם להוראות המפקח ובתוך 
תקופת הזמן שתיקבע על ידו וזאת ללא תמורה כלשהי ומבלי שהחלפה 

 .  נספח ב'זכה את הקבלן בסטייה כלשהי מלוח הזמנים כאמור בכאמור ת

 
מובהר בזה, כי אישור כוח אדם ו/או חומרים ו/או ציוד ו/או כלים ו/או  8.2.3

מתקנים על ידי המפקח לא יפטור את הקבלן מאחריות לטיבם ו/או 
 .העבודהלטיב 

 

אם למפרט לקבוע כי כל חלק של העבודה המתבצע או שבוצע, אינו בהת 8.2.4
ידי -הטכני או יתר מסמכי המכרז, ולדרוש את תיקונה של ההתאמה על

, שינויים של כל חלק של העבודה שאינם לשביעות רצון תיקוניםביצוע 
 המפקח.

 

לתת כל הוראה אחרת לקבלן, גם אם היא מכוונת לקבלני המשנה ואשר  8.2.5
ובמועד, תהיה דרושה לדעתו לשם ביצוע העבודה בשלמותה, במדויק 

בהתאם להוראות הסכם זה. ובלבד שאין בהוראה זו כדי להטיל על 
 החברה חבות כלשהי.
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לדרוש שינויים ותיקונים במפרט הטכני, ובלבד שיהיו אלה שינויים  8.2.6

ותיקונים סבירים שאינם מחייבים שינויים בעבודות אשר כבר בוצעו, או 
מחייבים תוספת בכמויות המדודות של העבודה והקבלן יעביר לו  שאינם

 לשם כך כל תכנית לאחר הכנתה וקודם תחילת העבודה על פיה. 
 

 בכתב וירשמו ביומן העבודה של הקבלן. ינתנוהמפקח  הוראות 8.3

 

המפקח יהיה רשאי, מעת לעת, להורות בכתב על שינויים בעבודה, לרבות  8.4
"( ובמקרה כזה, יהיה על הקבלן למלא אחר השינוייםהעבודה )"הפחתה בהיקף 

המפקח כאמור. מובהר, כי הקבלן לא יבצע כל שינוי בעבודה, אלא  הוראותכל 
אשר שינויים  למרות האמור בסעיף זה, אם נדרש לכך בכתב על ידי המפקח.

ח מאריכים את לושינויים האו המפורטות בכתב הכמויות מגדילים את הכמויות 
 .מטעם החברה בלבדידי מנהל הפרויקט -יינתנו בכתב על ,המפורטהזמנים 

 

הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות המפקח אשר משמש כבא כוח החברה.  8.5
הזכות להחליף את המפקח בכל עת ובכל שלב בכפוף למתן  שמורהלחברה 

 הודעה בכתב על כך לקבלן.
 

למען הסר ספק, מוצהר בזה כי אין במינוי המפקח ו/או בתפקיד המפקח ו/או  8.6
באיזו מפעולותיו כדי להטיל על החברה אחריות בנזיקין ו/או אחריות לטיב 
הביצוע או כל אחריות אחרת, ואין בהם כדי להסיר ו/או לשחרר את הקבלן 

ת שיש לו על המלאה בכל הקשור והנובע לביצוע העבודות ומכל אחריו מאחריותו
 פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

 
 אחריות .9
 

הקבלן יהיה אחראי לכל הוצאה, הפסד, תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק  9.1
שהוא, ישיר או עקיף, לגוף, רכוש או אחר, שייגרם לצד שלישי כלשהו ו/או 

ו/או לחברה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה )לרבות המפקח ו/או מי מטעמו( 
לעובדי הקבלן ו/או לקבלני המשנה ולכל מי שהקבלן אחראי לגופו ו/או לרכושו 
ו/או לכל מי שבא בשמו או מטעמו, כתוצאה מהפרת התחייבויות הקבלן כלפי 
החברה ו/או כלפי צד שלישי ו/או ממעשה או מחדל של הקבלן, עובדיו, שלוחיו, 

שלוחיהם ומי שנתון  אלה הנתונים למרותו, קבלני המשנה שלו ועובדיהם,
 למרותם ו/או המצוי באתר העבודות ובסביבתו.
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הקבלן משחרר בזאת את החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה )לרבות  9.2 

המפקח(, מכל אחריות או חובה שהיא בקשר לכל הוצאה, הפסד, תאונה, חבלה, 
ייגרם לצד אובדן, קלקול או נזק שהוא, ישיר או עקיף, לגוף, רכוש או אחר, ש

שלישי כלשהו ו/או לחברה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה )לרבות המפקח ו/או 
מי מטעמו( ו/או לעובדי הקבלן ו/או לקבלני המשנה ולכל מי שהקבלן אחראי 
לגופו ו/או לרכושו ו/או לכל מי שבא בשמו או מטעמו, לרבות אחריות כלשהי 

מו באקראי, בין אם נגרמו כלפי קבלני המשנה ו/או מי מטעמם, בין אם נגר
כתוצאה מהפרת התחייבות של הקבלן, בין אם היו תוצאה של פעולה או מחדל 
ובין אם נגרמו מחמת תאונה בלתי נמנעת. שום הוראה מהוראות הסכם זה אין 
בה ולא תתפרש כדי לעשות את החברה או כל אדם או גוף הפועלים בשמה או 

ים או אחרת, בגין כל הוצאה, הפסד, מטעמה אחראים, או כדי לחייבם בפיצוי
 תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק כנ"ל.

 
הקבלן יהיה חייב לפצות ו/או לשפות את החברה, מיד עם דרישתה הראשונה,  9.3

בגין כל נזק שייגרם כאמור לעיל, ישיר או עקיף, או כל הפסד וכל תשלום שיהיה 
גד החברה ו/או פסק דין עליה לשלם בשל כל דרישה ו/או תביעה שתוגש נ

שייפסק כנגדה, לרבות הוצאות, קנס או תשלום חובה מנהלי או שיפוטי אחר 
שיוטל עליה, והקבלן מתחייב לשלם כל סכום כאמור, במקום החברה או לחברה, 

 דין.-וכן, לשאת בכל ההוצאות שנגרמו לחברה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורך
 

ינקוט בכל האמצעים למניעת נזק או אובדן לאדם או לרכוש, במהלך  הקבלן 9.4
 ביצוע העבודה.

 
 םביטוחי .10
 

ואחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי דין, הוראות  מהתחייבותמבלי לגרוע 

הביטוח אשר יחולו על הצדדים הינן בהתאם להוראות נספח הביטוח המצורף 
 ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. ,ו' נספחכלהסכם זה 

 שינויים .11
 

החברה תהיה רשאית, כל עוד לא הושלמה העבודה, להכניס שינויים בתכניות  11.1
לדעת המפקח  יאריכו. במקרה ששינויים כאמור דעתההטכני לפי שיקול  ובמפרט

את תקופת ביצוע העבודות, מועדי השלמת העבודה ידחו לתקופה המתחייבת 
ובהתאם להוראת מנהל הפרויקט מטעם  מביצוע שינויים אלה לפי דעת המפקח

 .לעיל 8.4החברה כאמור בסעיף 
 

 אםחייבת לשלם לקבלן כל סכום נוסף כאמור, אלא  תהיהמובהר כי החברה לא  11.2
מראש ובכתב. כל עבודה  נהל הפרויקט מטעם החברהלכך את אישור מ קיבלה

ידי הקבלן ביוזמתו ו/או שלא על פי -נוספת, שינוי ו/או תיקון שיבוצעו על

מראש ובכתב, יהיו על  מנהל הפרויקט מטעם החברההוראות המפקח ו/או 
חשבונו ואחריותו המלאה של הקבלן והקבלן יישא באחריות לכל הנזקים 

 אות שייגרמו לחברה בקשר לכך.וההוצ
 

הסכמה על התשלום בגינו -רשאי לעכב ביצועו של שינוי מחמת אי אינוהקבלן  11.3
 . ברציפותולבצע את העבודה  להמשיךועליו 
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 התמורה .12
 

 תשלםפי הסכם זה על נספחיו, -כנגד ביצוע העבודה ומילוי כל התחייבויותיו על 12.1
לקבלן את תמורת העבודה, שתחושב כמכפלה של כמויות העבודה  החברה

ידי החברה במחירי היחידה שבכתב הכמויות, -שבוצעו בפועל ושאושרו על
 .נספח ה' –בהתאם למפורט בתנאי התשלום המיוחדים 

 
כל עוד לא צוין אחרת במפורש, תמורת העבודה תחשב ככוללת את מחיר כל  12.2

שכר העבודה לביצוע העבודה, רכישת חומרים לאתר , לרבות הוצאות העבודה
העבודה ואספקתם דמי השימוש במכונות, מכשירים, כלי עבודה וכל ציוד אחר, 
וכן דמי העמסה, הובלה ופריקה, דמי ביטוח, מיסים, היטלים ושירותי עזר מכל 
סוג, כל הוצאותיו המוקדמות של הקבלן, ישירות, עקיפות ובלתי מתוכננות, 

קבלן וכל הוצאה אחרת הנובעת מהוראות הסכם זה. הקבלן לא ידרוש רווחי ה
 והחברה לא תשלם סכום נוסף כלשהו בגין הסכם זה.

 
הקבלן מתחייב להמציא, לפי דרישת החברה, ניתוח מפורט של כל מחיר ממחירי  12.3

 להסכםהכלולים בכתב הכמויות והמחירים או במסמך כלשהו בקשר  היחידות
זה, לצורכי התאמה ו/או השוואה שתידרש בקשר לקביעת מחירי יחידות עבור 

 עבודות נוספות כלשהן.

 
נספח מוסכם בזה במפורש, כי הכמויות והמחירים המפורטים בכתב הכמויות ) 12.4

 עבורן( ישמשו גם למטרת חישוב מחירי עבודות נוספות אשר על החברה לשלם ד'
ן, למטרת חישוב הקטנת סכום תמורת העבודה לפי הוראות הסכם זה וכ לקבלן

כתוצאה משינויים שיקטינו את היקף העבודה )אם יהיו כאלו וללא כל הגבלה 
 שהיא(. 

 

, המוצעעל פי מחירי כתב הכמויות רשאית להזמין ביצוע עבודות נוספות  החברה 12.5
 .כתב הכמויותאלו ב יחידות על פי מחירי ולרבות עבודות על בסיס שעתי,

 
אינה מתחייבת להזמין את כל העבודות המפורטות בכתב הכמויות, החברה  12.6

והיא רשאית להזמין רק חלק מהן, לפי שיקול דעתה. במקרה כזה תשולם לקבלן 
 תמורה בגין העבודות שהוזמנו ובוצעו על ידו בפועל בלבד.

 
כתב הכמויות. מחיר בהחברה תהא רשאית להזמין עבודות אשר אינן נכללות  12.7

 20%בהנחה של  לפי מחירון "דקל" במהדורה האחרונהעבודות אלו ייקבע 
)עשרים אחוזים(, ללא תוספת בגין מרחק גיאוגרפי, וללא תוספת בגין היקף 

 .הפרויקט
 

מנהל ידי -על ןקבע ערכיבמידה ולא נמצא מחיר מתאים במחירון "דקל", י 

דומות בהתאם למחירי  עבודות, בשים לב למחירי החברההפרויקט מטעם 
ולפי  ,הנ"ל עבודותאת ה קבו היה על הקבלן לספשהנהוגים בתאריך  עבודותה

 מנהל הפרויקט מטעם החברה. לפני קביעת כןדעתו המוחלט לקביעת ער-שיקול
תינתן לקבלן הזדמנות להשמיע טענותיו ולהציג בפניו  העבודות לעילבדבר ערך 

מנהל הפרויקט מטעם . קביעת עבודות אלושנגרמו לו כתוצאה מ את ההוצאות
 .ניתנת לערעור-תהיה סופית ובלתי העבודות הנ"לבדבר ערך  החברה
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לא  והקבלןמשמשות לאומדן בלבד  ,בנספח ד'מוסכם כי הכמויות המצוינות  12.8

יהיה זכאי לקבל תוספת כלשהי במחיר כל יחידה בגין היווצרות הפרש כלשהו 
בין הכמויות שבוצעו על ידו בפועל, לבין כמויות האומדן )בין אם אלו בוצעו 

  מתחת לאומדן ובין אם אלו בוצעו מעל לאומדן(.

 
ו/או כן מוסכם כי כל שינוי בגישה, שיטה או תהליך בביצוע העבודה שיחולו  12.9

יבוצעו ביוזמת הקבלן יהיו חייבות אישור מהמפקח מראש ובכתב, ולא יהיה 
בכך, בכל מקרה, עילה לשינוי כלשהו במחיר היחידה כפי שמפורט בכתב 

 הכמויות ובלוח המחירים אלא רק לשם הפחתה.
 

 סיום ההתקשרות ופיצויים מוסכמים .13

 

הקבלן ישלם לחברה פיצויים מוסכמים וקבועים מראש בשל איחור בהשלמת  13.1
 5,0001, או חלק ממנה תוך התקופה שנקבעה בהסכם בסך של העבודהביצוע 

לכל יום קלנדרי של איחור בין המועד הסופי שנקבע בהסכם להשלמת  ש"ח
ם העבודה לבין השלמתה בפועל, וזאת בלי צורך בהוכחת הנזק. שיעור הפיצויי

המוסכמים כאמור מהווה הערכה סבירה של הצדדים את הנזק שיגרם לחברה 
כתוצאה מאיחור של הקבלן בהשלמת ביצוע העבודה כאמור כפי שניתן היה 

 לראותו בעת כריתת הסכם זה.

 

תשלום הפיצויים המוסכמים, ניכויים או קיזוזים מסכומים המגיעים לקבלן  13.2
פוטר את הקבלן מהתחייבותו להשלים את העבודה ומכל התחייבות אחרת  אינו

 לפי ההסכם ו/או לפי כל דין.
 

מוסכם בזה בין הצדדים, כי בשל משך הזמן הקצר המתוכנן לביצוע העבודה  13.3
ובשל הסתמכות החברה על התחייבות הקבלן להשלים את העבודה על פי לוחות 

אשר לא  להלןאחד מהמקרים המפורטים , בכל נספח ב'המפורטים ב הזמנים
ימים מיום שקיבל על כך הודעה בכתב מן החברה  7ידי הקבלן תוך -תוקן על

ואשר קיבל לכך את אישור המפקח, יהווה הפרה יסודית מצד הקבלן, והחברה 
תהיה רשאית, ללא צורך במתן הודעה נוספת בכתב על כך ומבלי לגרוע מכל 

פי כל דין, להקטין את היקף -הסכם זה ועלפי -זכות אחרת שתעמוד לה על
ידי הקבלן, לסלק את ידי הקבלן ו/או מי -העבודה או להפסיק את ביצועה על

מטעמו מאתר העבודה, להשלים את העבודה או כל חלק ממנה בעצמה, או בכל 
דרך אחרת שתראה לה וזאת על חשבון הקבלן, אשר הקבלן ישלם לחברה על פי 

ית הכספים להם זכאית החברה מהקבלן תוכל ימגב דרישתה הראשונה. כחלק
החברה לעכב תחת ידיה ולתפוס חזקה בכל הציוד, החומרים, האביזרים וכל 
דבר אחר ששימש את הקבלן בביצוע העבודה ומבלי שלקבלן יגיעו דמי שימוש 

 עקב כך:

 

במקרה שהקבלן איחר ו/או לא עמד במועד התחלת ביצוע העבודה ו/או  13.3.1
שלב משלבי העבודה ו/או לא ביצע את העבודה לשביעות רצונו  בביצוע

 של המפקח.
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במקרה שהוגשה נגד הקבלן התראה על פשיטת רגל או שניתן נגדו צו  13.3.2

, לרכושופירוק, או צו כינוס נכסים, או שמונה כונס נכסים זמני או קבוע 
ל או אם ימונה מפרק או מפרק זמני לקבלן או קיבל הקבלן החלטה ע

לפירוק או אם הקבלן הגיש הצעה להגיע להסדר עם נושיו או אם ניתן צו 
 להקפאת הליכים נגד הקבלן.

 
במקרה שהוטל עיקול על רכוש הקבלן או אם בוצעה פעולה כלשהי  13.3.3

 הפעולהמטעם משרד ההוצאה לפועל לגבי רכוש הקבלן, והעיקול או 
 ימים.  30האמורה לא הוסרו בתוך 

 

הפסיק את העבודה ללא סיבה מספקת, לדעתו של  שהקבלןבמקרה  13.3.4
 המפקח, או אם הקבלן הסתלק מביצוע הסכם זה. 

 

אם יתברר שהצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה במכרז או בקשר עם  13.3.5

חתימת הסכם זה אינה נכונה או שהקבלן לא גילה עובדה מהותית אשר 
 שר עמו בהסכם.היה בה כדי להשפיע על החלטת החברה להתק

 

ידי הקבלן חולטה, כולה או חלקה, והיא לא -אם ערבות שניתנה על 13.3.6
 במלוא היקפה. חודשה

 

מקרה שהקבלן התרשל ולא התקדם בביצוע העבודה בקצב הראוי, באופן  13.3.7
 קבע כי ברור שהקבלן יאחר במועד המסירה. שהמפקח

 

בחרה החברה להשלים את העבודה בעצמה, תערוך בין הצדדים התחשבנות,  13.4
יובאו בחשבון, בין היתר, ההוצאות והתשלומים שהוציאה החברה  במסגרתה

לשם השלמת העבודה על ידיה, ושל ההפסדים והנזקים שנגרמו לה בשל הצורך 

להשלים את העבודה בעצמה. הסכום יקוזז ישירות מחשבון הקבלן, לרבות 
 אמצעות חילוט ערבויות, ללא מתן זכות ערעור לקבלן.ב

 

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי אין חובה על החברה להשלים את העבודה  13.5
 בעצמה, או בכל דרך אחרת.

 

סעיף זה לעיל כדי לגרוע מכל זכות וסעד אחרים העומדים לרשות  בהוראתאין  13.6
 רת התחייבות כלשהי של הקבלן.החברה על פי דין ו/או הסכם זה במקרה של הפ

 
 יחסי הצדדים .14

 

מעמדו של הקבלן כלפי החברה הינו מעמד של קבלן עצמאי לכל דבר וענין ואין  14.1
מעביד בין הקבלן ו/או עובדי -זה או בהסכם אחר כדי ליצור יחסי עובד בהסכם

הקבלן ו/או ספקים ו/או קבלני משנה ועובדיהם לבין החברה. בכל מקרה בו 
יקבע אחרת לגבי הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או מי מקבלני המשנה שלו יפצה 

רה הקבלן את החברה, מיד עם דרישתה הראשונה, בכל סכום שיהא על החב
לשלם עקב כל חיוב שיוטל עליה, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, ושיסודו 

 נעוץ בקביעה כי המצב העובדתי ו/או המשפטי שונה מהמוצהר בסעיף זה.  
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הצדדים מצהירים ומאשרים בזה כי העובדים שיבצעו מטעם הקבלן את  14.2

עובדיו של  התחייבויותיו או מטעם קבלי המשנה מטעמו על פי הסכם זה הינם
הקבלן או של קבלני המשנה בהתאמה בלבד. כל אלו, יהיו נתונים להוראותיו, 

והשגחתו המלאים של הקבלן, והוא ישא )יחד עם קבלני המשנה( בכל  פיקוחו
ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקתם על פי כל הסכם העסקה, הסכם 

 קיבוצי רלבנטי, צו הרחבה, נוהג, חוק וכל דין.

 

קבלן מתחייב למלא כלפי כל עובדיו ובקשר לכל עובדיו, שיועסקו על ידו ה 14.3
העבודות נשוא הסכם זה, את כל הוראות חוקי העבודה והתקנות על  בביצוע

 פיהם, הוראות החוק הקיימות כיום וכל הוראת חוק שתחוקק.

 

את מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מתחייב הקבלן לשלם לכל עובדיו לפחות  14.4
 .1987 -שכר המינימום כקבוע בחוק שכר מינימום, התשמ"ז 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הרי שבמידה ויקבע בעתיד, על ידי גורם מוסמך  14.5

כלשהו, כי בתקופת חלותו של הסכם זה התקיימו בין  הקבלן ו/או מי מטעמו 
ו/או  מעביד וכי על החברה לשלם לקבלן ו/או לעובדיו-לבין החברה יחסי עובד

למי מטעמו שכר ותנאים נוספים המתחייבים על פי כל דין, מוסכם על הצדדים 
כי כל התשלומים שקיבל הקבלן על פי הסכם זה יחשבו כהלוואה צמודת ערך 
ונושאת ריבית וכי יערך חישוב מחדש של הסכומים שהיה על החברה לשלם 

לשכר המינימום לקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו כעובד על פי שכר השווה 
, או כל חוק אחר שיבוא במקומו, 1987 -כהגדרתו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז 

שחל בתקופת ההסכם, כפי ששונה מעת לעת, וכי כל סכום עודף שקיבל הקבלן 
יוחזר על ידו מייד עם קבלת הדרישה הראשונה מהחברה כשהוא צמוד למדד 

ים שתהיה נהוגה מעת לעת המחירים לצרכן ונושא ריבית שנתית לרבות פיגור
בבנק הבינלאומי הראשון בע"מ לגבי חשבונות דביטוריים העומדים ביתרת חובה 
חריגה שלא נפרעה לאחר דרישה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ו/או מכל סעד 

העומד לחברה על פי ההסכם ו/או הדין, החברה תהיה רשאית לקזז את 
יעה ו/או דרישה של הקבלן ו/או הסכומים המגיעים לה כאמור בסעיף זה מכל תב

לעכב כל תשלום המגיע לקבלן עד לפרעון מלא ולסילוק סופי ומוחלט של חובו 
 לחברה כאמור בסעיף זה. 

 

מוסכם בזאת כי מלבד האמור בהסכם זה במפורש לא תחול על החברה חובת  14.6
תשלום כלשהו ו/או מתן פיצוי כספי או אחר כלשהו לקבלן ו/או למי מטעמו 

 עבודה.  ביצעש

 

מבלי לפגוע בהצהרות ובהתחייבויות הקבלן כאמור לעיל ומבלי לגרוע מכל סעד  14.7
אחר לו תהא זכאית החברה על פי הוראות הסכם זה וכל דין, הקבלן מתחייב כי 
באם יחליט בית משפט או גורם מוסמך כי המצב המשפטי לגבי תקופת הסכם זה 

ל סכום ו/או תשלום אשר יקבל הקבלן בסעיף זה לעיל אזי כ מהמוצהרשונה 

עקב קביעה כאמור ייחשב כחובו של הקבלן לחברה והחברה תהא רשאית לקזזו 
מכל סכום אשר יגיע לקבלן ו/או למי מטעמו לרבות, משכר עבודה ופיצויי 

 פיטורים.

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מתחייב לטפל מיד ועל חשבונו, לפי דרישת  14.8
החברה, בכל דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, מצד העובדים 

 .עבודותאו שביצעו את ה המבצעים
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זה יחולו במשך כל  14הצדדים מצהירים ומסכימים מפורשות כי הוראות סעיף  14.9
 ולאחריה.  ההסכםתקופת 
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 בטחונות .15

 

 ביצוע ההסכם ערבות 15.1

 

ימים ממועד ההודעה על הזכייה במכרז, יחליף הקבלן את הערבות  7תוך  15.1.1
ידו בקשר להשתתפותו במכרז בערבות בנקאית, -הבנקאית, שהומצאה על

שהוצאה ' טנספח בתנאים ובנוסח הקבועים ב, ובלתי מותנית אוטונומית
 10%על ידי מוסד פיננסי מוכר וידוע בישראל, לפקודת החברה, בגובה 

מסכום ביצוע העבודות, בהתאם למחיר ביצוע העבודות הנגזר מכתב 
 ,שישה חודשים מיום הנפקתהמשך לובתוקף  ,)כולל מע"מ( הכמויות

חתומה בידי מורשי החתימה של הבנק ומבוילת כדין. הקבלן מתחייב 
כך שתהא להאריך את תוקף הערבות הבנקאית, באם יהא צורך בכך, 

  יום ממועד השלמת העבודות וסיום ההתקשרות. 60בתוקף לפחות 
 

אם לא תוחלף הערבות כאמור, תהא זכאית החברה לחלט את סכום  15.1.2
בלי לגרוע מכל סעד אחר לו תהא זכאית החברה הערבות שבידיה וזאת מ

 על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

 

לעיל, לחברה נתונה הזכות לדרוש  15.1.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  15.1.3
שינוי שיעור הערבות במידה וההיקף של הסכם זה יגדל מכל סיבה 

 שהיא.

 
קה, ללא התראה החברה תהא רשאית לממש את הערבות, כולה או חל 15.1.4

מוקדמת, וזאת בכל עת בה יפר הקבלן תנאי מתנאי ההסכם, וכן תהיה 
רשאית לעכב בידיה, או לזקוף, לפי שיקול דעתה, כל סכום מדמי 
הערבות, כנגד כל חוב של הקבלן כלפיה בקשר עם ההסכם, אף אם לא 

 הגיע מועד פרעונו.

 
מימשה החברה את הערבות, כולה או מקצתה, מתחייב הקבלן להמציא  15.1.5

לחברה, מיידית, ערבות בנקאית חדשה ומעודכנת לגובה סכום הערבות 
. דין הערבות הבנקאית על פי ס"ק 15.1.3המקורי, בכפוף לאמור בסעיף 

 . לעיל, לכל דבר ועניין.15.1.1זה כדין ערבות על פי סעיף 

 
או הסתיים תוקפו מכל סיבה שהיא והקבלן הוכיח כי בוטל ההסכם,  15.1.6

 אינו חייב לחברה כל סכום שהוא, תחזיר החברה לקבלן את הערבות.

 
אין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של  15.1.7

 הקבלן במקרה של מימושה או בכל מקרה שהוא.

 

תאם לאמור לעיל, מהווה, חידושה, בה-אי הארכתה של הערבות ו/או אי 15.1.8
 כשלעצמה, עילה לחילוט הערבות. 
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 זכויות הסבת .16

 

הקבלן אינו רשאי להעביר, להסב, לשעבד, למסור או להשאיל את זכויותיו על פי  16.1
זה לאחר או לאחרים, או להעניק ביחס אליו לאחר או לאחרים כל זכות  הסכם

שהיא, בכל דרך שהיא, בתמורה או ללא תמורה, אלא אם יקבל לכך את הסכמת 
 החברה מראש ובכתב.

 

לצורך סעיף זה, תחשב כהעברה גם כניסה לשותפות עם אדם אחר, העברת  16.2
בתאגיד או כל גוף משפטי מאוגד, או הקמת חברה לצורך ביצוע  השליטה

 התחייבויות הסכם זה.

 

תהא רשאית, מבלי צורך לקבל את הסכמת הקבלן לכך, להעביר, להסב,  החברה 16.3
 או להשאיל את זכויותיה על פי הסכם זה ובלבד שתודיע על כך לקבלן. רלמסו

 

 סודיות והימנעות מניגוד עניינים .17

 

הקבלן מתחייב בזה לשמור בסודיות גמורה ולא לגלות, להעביר, למסור, להביא  17.1
צד ג' כלשהו ו/או לעשות כל שימוש בין עצמי או ביחד עם או עבור  לידיעת

אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בארץ ובין בחו"ל בכל ידע ו/או מידע 
לגרוע מכלליות האמור,  השייכים לחברה ו/או בנוגע לחברה ובכלל זה, ומבלי

בנוגע לפעולותיה, עסקיה, לקוחותיה, ספקיה, מצבה הפיננסי, שיטות העבודה 
הנהוגות אצלה, וכיוצא באלה וכן כל מידע שהגיע לידיו בקשר עם ביצוע 
העבודה, וזאת בין בתקופת ההתקשרות ובין לאחר מכן, ללא קבלת הרשאה 

 מוקדמת ומפורשת בכתב מאת החברה.

 

בלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו מתחייבים שלא להימצא במצב הק 17.2

פי הסכם זה -עניינים בין ביצוע העבודה ובין קיום התחייבויותיהם על ניגודשל 
 לבין כל ענין אחר שיש להם.

 
אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויותיו של הקבלן במסגרת התחייבות  17.3

. הקבלן מתחייב לחתום נספח ח' –סודיות והימנעות מניגוד עניינים  לשמירת
בעצמו ולהחתים כל קבלן משנה על ההתחייבות לשמירת סודיות והימנעות 

ולהעביר את ההתחייבויות החתומות לחברה  נספח ח'מניגוד עניינים בנוסחו של 
  עם חתימתו של הסכם זה.

 
זה יחולו במשך כל  17כי הוראות סעיף הצדדים מצהירים ומסכימים מפורשות  17.4

 ההסכם ולאחריה. תקופת

 
 שונות  .18

 

מצהיר כי ידוע לו כי אין לו ו/או לעובדיו ו/או לקבלני משנה מטעמו כל  הקבלן 18.1
 זכות או רשות לייצג את החברה או להתחייב בשמה לכל דבר וענין.
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שום ויתור, הנחה או הימנעות מפעולה במועדה, או ארכת זמן לעשייה או  18.2

הימנעות מעשיית פעולה כמתחייב מהסכם זה, לא ייחשבו כויתור של הצדדים 
על זכויותיהם לפי הסכם זה ולא ישמשו מניעה לתביעה על ידם, אלא אם כן 

 כזה במפורש ובכתב.  ויתורנעשה 

 
עות מפעולה או הנחיה על פי הוראות הסכם זה, לא , הנחיה או הימנפעולהשום  18.3

תפורש כמשנה את טיב היחסים המשפטיים בין הקבלן ו/או עובדי הקבלן לבין 
החברה ו/או כמטילת אחריות או חבות של הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל 
דין על החברה, ו/או כמשחררת את הקבלן מאחריותו ו/או משנה את אחריותו 

 זה או על פי כל דין. על פי הסכם

 
כל שינוי וכל תיקון של הסכם זה יחייב את הצדדים לו רק אם נערך בכתב,  18.4

 ידי שני הצדדים ויצויין בו כי הוא מהווה שינוי או תיקון להסכם זה.  עלייחתם 

 

הסכם זה מבטא את ההסכמה המלאה והממצה בין הצדדים בכל הקשור לנדון  18.5
בו והוא מחליף ומבטל כל מצג, התחייבות או הסכם קודם ששרר בין הצדדים 

 טרם חתימתו. זהבהקשר 

 
החברה תהיה רשאית לעכב תחת ידה מתוך הכספים ו/או התשלומים שהקבלן  18.6

ו/או חוב שהקבלן יהיה חייב לה מכל  יהיה זכאי לקבל על פי הסכם זה, כל סכום
תבע או יו/או כל סכום ו/או תשלום הנתבע ו/או נדרש ו/או עלול לה שהיאסיבה 

דרש ממנה בקשר לקיום התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה, לרבות ילה
התנהגותו ומחדליו, עד שתסולק באופן סופי התביעה ו/או הדרישה, לרבות 

 עו"ד.  הוצאות משפט ושכר טרחת

 
ו/או  1974 -תשל"דהלחוק קבלנות  5מוותר על זכותו לעכבון על פי סעיף  הקבלן 18.7

 על פי כל דין.

 
הקבלן מסכים כי החברה תהא רשאית לקזז כל חוב ו/או תשלום ו/או שיפויי  18.8

יהיה חייב לה מכל סיבה שהיא כנגד כל תשלום שהקבלן יהיה זכאי  שהקבלן
 לקבל מהחברה.

 
אם יקבע כי סעיף מסעיפי הסכם זה הינו בלתי חוקי, או בלתי אכיף או בלתי  18.9

 יפגע הדבר בתקופתם או בתוקפם של שאר סעיפי הסכם זה. לאתקף, 
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מעני הצדדים הם המענים המופיעים בראש ההסכם, וכל הודעה תשלח מצד אחד  18.10

כאמור בדואר למשנהו על פי הסכם זה או בקשר אליו למענים האמורים בהודעה 
שעות מעת מסירתה למשלוח  48רשום ותחשב כאילו נמסרה לתעודתה בתום 

בדואר רשום בישראל, או אם נמסרה ביד או נשלחה בפקסימיליה תחשב 
כנמסרת במועד המסירה ובלבד שהתקבל אישור מסירה או במועד השליחה 

 בהתאמה. בהודעה שתימסר כאמור יכול כל צד לשנות את מענו.

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 
 
 

 הקבלן  החברה
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 מסמכי המכרז על נספחיהם  –נספח א' 
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 מפורטלוח זמנים   –פח ב' נס
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 מפרט טכני  –נספח ג' 

 
באגן הדרומי של הביניים שבין עין בוקק וחמי זוהר, עין בוקק ובאזור באזור סיון יביצוע קידוחי נ

 ים המלח

 כללי 1
להוצאת מדגמי מ'  100 -מ' ו 55לעומק של בין קידוחים  7-כבמסגרת העבודה יש לבצע  1.1

קרקע בודדים ורצופים ומדגמי מים, לבצע  מדידות מפלסי מים במהלך הקידוח, ולעזור 
 ביצוע בדיקות שונות בתוך הקידוח.ל
 

בנוסף  בהם ,מ'( 100-עמוקים )לכ ,צמודים זוגות של קידוחיםזוג או שני יבוצעו, בנוסף 
וע הבדיקות הללו צהקבלן יעזור לבי .ייעשו )ע"י אחרים( בדיקות גיאופיזיות ר לעיל,ולאמ

 ידי מנהל הפרויקט.-כפי שייקבע על

 
לא יותר השימוש במים מתוקים לצורך ביצוע  , אלא אם יקבע אחרת,במהלך כל העבודה 1.2

 .5מבריכה  יוד, אלא בתמלחתהקידוחים, פרט לשטיפת ידיים וצ
 

 מכונות קידוח. 2העבודה תעשה תוך שימוש במקביל של  1.3
 

 כללי– עבודהתכולת ה  2
הכשרת הגישה בהתאם כולל ציוד עזר וחומרים,  ת קידוח,ות מכונוהתארגנות והעבר  2.1

 .תשתית לקדיחהמשטח והכנת לצורך ו
 

ושמירתם באתר והובלתם למקום אחסונם , והוצאת מדגמיםבקדח כולל בדיקות  קדיחה  2.2
 .בישראל שיורה המפקח

 

, או הידרולוגיות\עבור בדיקות גיאופיסיות ו בתוך הקידוחים PVCצינורות התקנת   2.3
  דרש.יבמידה ות ם על פני השטחוהגנת

 

 כגון לוגים גיאופיסיים בקדוח. המתנה/סיוע לעבודות נוספות  2.4
 

 פירוט – אור העבודהית 3
 לאורך באגן הדרומי של ים המלחבאזור הביניים שבין עין בוקק וחמי זוהר, העבודה תבוצע 

המיקום המדויק של הקידוחים מיקום כללי ניתן במפה וברשימה המצורפות. . 5חוף בריכה 
 קבלן לפני התחלת העבודה.יינתן ל

 
 התארגנות והעברת מכונת קידוח כולל הכנת תשתית לקדיחה 3.1

 

 התארגנות 3.1.1
הכלים והחומרים הדרושים לביצוע הציוד, הציוד לקדיחה, כל את הקבלן יספק 

העבודה, יובילם ויציבם בשטח הקידוח. הוא יבצע את הקידוחים במקום, בכיוון 
, הכל לרבות חפירות גישוש זהירות לאיתור מערכות קיימות אנכי ולעומק הנדרש

  .העבודהתוך ביצוע  ולפי הוראות המפקח, בהתאם להוראות מפרט זה
 

אטומים )עבור בדיקות גיאופיסיות(  PVC הקבלן יוביל צינורותבין השאר, 
יידרש ע"י המפקח תוך כדי ביצוע ומנוקבים )עבור צינורות תצפית( במידה ו
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כן, יספק הקבלן ויוביל למקום כל חומר וציוד הדרוש על פי  הקידוח. כמו

 המפרט, בהתאם לקביעת המפקח והנחיותיו.
 

הגישה לאתרי העבודה והמעברים בתוכם כולל את משטחי הקבלן יסדיר את 
 .ותשתיות העבודה

 
 בין קידוחים העברות 3.1.2

 

הקבלן יעביר את מכונת הקידוח על ציודה )כולל ציוד הגנה, בטיחות 
וכד'( וכן חומרים מקידוח לקידוח, כולל הצבה והרכבה במקום החדש 

 . כולל הסדרת דרכי גישה אל הקידוח עבור הצוות והציוד והכנה לקדיחה
 

 קדיחה כולל הוצאת מדגמים, ואחסונם ושמירתם 2.3 
 

 עבודת הקדיחה כוללת:  3.2.1
 

עד  4', וקדיחת מ 55 עדעומק משוער של לקידוחי ניסיון אנכיים  7עד  5ל קדיחה ש 
קביעת העומקים  קידוחים(. 11מ' )סה"כ  100-קידוחים לעומק משוער של כ 6

הימצאות -תעשה על בסיס ממצאי הקידוחים ובעיקר על בסיס הימצאות או אי
 סלע.

 
חרסית : צרורות, חול, טין, םושילוב מהחומרים הבאיםחתך הקרקע הצפוי מורכב 

תהום -מיבתוך סלעיים ו/או רכים וסלע  , ומשקעי מלחlime carbonate-טינית 
הצרורות והסלע יכולים  .5ל בריכה ש מלוחים בהרכב דומה להרכב התמלחת

 לכלול דולומיט, אבן גיר, צור.
 

העבודה תכלול הכנת תשתית לקדיחה, ביצוע הקידוחים, ביצוע בדיקות בתוך 
והובלתם למקום שיורה  ושמירתם באתר הקידוחים, לקיחת מדגמים, אחסונם

וחים ועבודות נוספות להשלמת הקידבתוך קידוחים,   PVCהתקנת צנורותהמפקח, 
 והבדיקות, הכל לפי הדרישות המפורטות במפרט והנחיות המפקח.

 
 הקידוחים יקדחו בכיוון אנכי.

 
העבודה תבוצע בעזרת ציוד וחומרים תקינים ומכוילים, על ידי כוח אדם מיומן, 
 בהתאם לתקנים ונוהלים המפורטים במפרט זה ובנספחיו ולפי הנחיות המפקח

באזור . חורי הקידוח יתמכו ע"י נוזל קידוח המתאים לתנאי מי התהום והמתכנן
קידוחים שישמשו בבוץ קידוח כפי  2)מלבד  או ע"י צנורות מגןו/ 5חוף בריכה 

אישור ו של המזמין המתכנןדרישת בהתאם לו, )ב(( 3.2.3שמתואר בסעיף 
 המפקח.

 
 קידוחים:ב תכולה כללית של העבודות  3.2.2

 
 קדיחה. -

 
 לקיחת דגימות מייצגות משכבות הקרקע. -
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 .התכונות הגיאוטכניות של סוגי הקרקע והשכבות בדיקת -

 
והלחצים הפיאזומטריים תכונות המים, מפלסי המים,  מדידת -

 באקוויפרים השונים.
 

 לקיחת מדגמי מים. -
 

 בתוך קידוחים שיקבעו לכך ע"י המפקח. PVCהתקנת צנורות  -
 

להתקנת ציוד ולביצוע בדיקות שיבוצעו ע"י במידת הצורך, מתן סיוע  -
 הנקדח.  של החתך פיזיותלצורך קביעת תכונות גיאובקידוח  אחרים

 
 :על פי סוגי הקידוחים העבודה פירוט פעילויות  3.2.3

 

 מטר: 100 -ועד כ  55 -קידוחים רגילים לעומק כ (א)
 

מ' עד  55 -בין כעד לעומק של קידוחים רגילים  7 -קדיחת כ -
  .7.2, לפי סעיף מ' 100 -כ

, כולל סימון ואחסון 7.3 לפי סעיף לקיחת מדגמי קרקע/מלח -
בתוך ארגזים מתאימים שיסופקו ע"י הקבלן וכלולים במחירי 

 היחידה, כולל הובלתם למעבדה שתקבע ע"י המפקח. 
, אחסונם 7.4 לקיחת מדגמים בלתי מופרים לפי סעיף -

ה בסוף כל בארגזים שיאושרו ע"י המפקח, והעברתם למעבד
שבוע. לקיחת המדגמים כוללת סימון ואחסון בתוך ארגזים 
מתאימים שיסופקו ע"י הקבלן, וכמו כן כוללת הובלתם 

 למעבדה אשר תקבע ע"י המפקח

, 7.5 בעומקים שונים לפי סעיף (Core drilling)קדיחת גלעין  -
כולל סימון ואחסון בתוך ארגזים מתאימים שיסופקו ע"י 

מחירי היחידה, כולל הובלתם למעבדה הקבלן וכלולים ב
 שתקבע ע"י המפקח.  

 . 7.6( לפי סעיף (SPTבדיקת החדרה תקנית  -
בשכבות רכות, לפי  (Vane testing)בדיקת גזירה במכנף  -

 (. 7.7הוראות המפקח )לפי סעיף 
 (7.8מדגמי מים )לפי סעיף  לקיחת -
 .7.9)סגירת( הקידוח לפי סעיף  אטימת -

 
 Crosshole seismic) -קידוחים עמוקים  עבור בדיקות גיאופיסיות  (ב)

surveys.) 
 

מ';  100 -זוגות של קידוחים לעומק של כ 2או  1ת קדיח -
בדיקות גיאופיסיות  לביצועקידוחים אלה ישמשו 

(Crosshole seismic surveys המרווח בין הקידוחים  .)
בכל זוג, קידוח  מ' או לפי הנחיית המפקח. 5 -בכל זוג יהיה  כ

מי בריכה   -( יעשה תוך שימוש בתמלחת Aאחד )להלן קידוח 
מ"מ. הקידוח השני )להלן קידוח  150וצינורות מגן בקוטר  5

B ייקדח תוך שימוש בנוזל קידוח אשר יציב בתנאי ים המלח )
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מ"מ עד  120, בקוטר atapulgite))נוזל על בסיס אטפולגיט 

 P-Sיקות גיאופיזיות בתוכו )מ', ולאחר ביצוע בד 50עומק 

Logger מ"מ, וייקדח בקוטר זה עד  150( הוא יורחב לקוטר
 מ' עומק. 100 -כ

, כולל סימון ואחסון 7.3 לקיחת מדגמי קרקע/מלח לפי סעיף -
ע"י הקבלן וכלולים במחירי  שיסופקובתוך ארגזים מתאימים 

 היחידה, כולל הובלתם למעבדה שתקבע ע"י המפקח. 

, אחסונם 7.4לפי סעיף  יםבלתי מופר מיםמדגלקיחת  -
למעבדה. לקיחת  והעברתםבארגזים שיאושרו ע"י המפקח, 

המדגמים כוללת סימון ואחסון בתוך ארגזים מתאימים 
שיסופקו ע"י הקבלן, וכמו כן כוללת הובלתם למעבדה אשר 

 תקבע ע"י המפקח.

 בעומקים שונים לפי סעיף (Core drilling) קדיחת גלעין -
כולל סימון ואחסון בתוך ארגזים מתאימים שיסופקו ע"י , 7.5

הקבלן וכלולים במחירי היחידה, כולל הובלתם למעבדה 
 שתקבע ע"י המפקח.

מ', יעשו בדיקות  50 -, כאשר העומק יגיע לכBבקידוח  -
 . לאחר סיום הבדיקותאחרים( ע"י P-S loggerגיאופיזיות ) 

הקדיחה תמשך ללא ביצוע בדיקות  והרחבת קוטר הקידוח,
 נוספות או לקיחת מדגמים נוספים, עד סוף הקידוח.

בדיקות  ביצועצורך ל, Bוהקידוח   Aבסיום קדיחת הקידוח -
 ושיבוצע ) Cross-Hole Seismic Testingגיאופיזיות ) 

 . 7.10לסעיף  בהתאם PVC  צינור  יתקין הקבלן ,ע"י אחרים

 . 7.6( לפי סעיף (SPT ת החדרה תקניתובדיק -

, רכותבשכבות  (Vane testing) גזירה במכנףבדיקות  -
 . 7.7, לפי סעיף הוראות המפקחבהתאם ל

עם המתנה  7.8 נטילת דגימות מים בזמן הקדיחה, לפי סעיף -
 הבאה.  הדגימההמפלס לפני  תעד להתייצבו

מגן: התקנת צינור דיפון בתוך הקידוח, כל נורות יצשימוש ב -
אימת שהקבלן נדרש להשאירו בתוך הקידוח, לפי בקשת 

 .המפקח, לשימוש  נוסף עתידי 

 .7.9 אטימת )סגירת( הקידוח לפי סעיף -
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 חזקת קידוח פתוחה 3.3

 

-לאחר סיום הקדיחה )הגעה לעומק הנדרש של הקידוח עלקידוח פתוח  תהחזק
בכדי לאפשר בדיקות או מדידות  ,ימים 14תקופה של עד במשך ידי המתכנן( 

מובהר כי פעולה כאמור לא תיחשב הפסקה או  .)ביצוע ע"י אחרים( בתוכו
 בהסכם. 6השהיית עבודה כאמור בסעיף 

  

הקבלן יהא אחראי מבחינת בטיחות באזור נ"ל המובהר כי במשך התקופה 
-ללפי הצורך וע ציוד העבודות העבודות ולהגנתאתרי ינקוט באמצעים להבטחת ו

 .לשביעות רצונו הפרויקט מטעם החברה פי הוראות מנהל
 

 מיקום הקידוחים 4
באזור הביניים שבין עין בוקק וחמי זוהר. המיקום המתוכנן באזור עין בוקק העבודה תבוצע 

. זוג הקידוחים בעין בוקק מתוכנן להיות מפת הקידוחיםשל הקידוחים באזור הביניים נתון ב
מיקום קידוחים עשוי להשתנות לפי הנחיית  .תחנת השאיבהבסמיכות ל בפארק הדקלים

 .המפקח
 

 הוראות והנחיות מיוחדות 5
 

 נתונים גיאולוגיים 5.1
לפי הנתונים שבידי החברה, המבנה המשוער של השכבות הגיאולוגיות באזור הקידוחים הוא 

 limeחול, טין,  ,מאבן גיר, דולומיט וצורכדלקמן: קרקע עם קטעי חצץ וצרורות, 
carbonate .חומרים אלה עשויים להופיע בסדר , ומשקעי מלח בתוך תמלחת של ים המלח

או עומק רדוד להימצא בצפוי מפלס מי התהום ות שונות. ועובי שונים כולל בתערוב ,עומק
סלע של אבן גיר,  .בהתאם לקידוח הפרטני מתחת לפני הקרקע הנוכחיים עומק רב יותרב

 .מקומית להימצא יםרטון וצור עשוייק ,דולומיט

 
מודגש בזה שהחברה אינה מתחייבת שהנתונים הנ"ל מתאימים למציאות, ועל הקבלן 

המסקנות מהאינפורמציה הנמסרת לו. הקבלן לא יהיה רשאי לדרוש  להוציא בעצמו את
או עקב סדר, אופי, עומק עובי וערבוב חומרים,  תוספת למחירי היחידה או תוספת כל שהיא

ותנאי  ם, עומקם , עובייהחומריםרוש כל שהוא שנעשה ע"י הקבלן באשר לאופי יעקב פ
 .םהקדיחה בה

 
 קדיחההפסקות ב 5.2

הפסקות בקדיחה לצורך ביצוע הבדיקות המקובלות במהלך הרגיל של העבודה, דהיינו: 
, SPTבדיקת עומק הקידוח ואנכיותו, ביצוע בדיקות שונות בחור הקידוח כגון: בדיקות 

בין אם הבדיקות נעשות בדיקת עומק מים, לקיחת מדגמי קרקע ומים, בדיקות גזירה במכנף, 
 יחשבו ככלולות בתקופת הביצוע שנקבעה בחוזה. ע"י המפקח ובין ע"י הקבלן,

 
על כגון בדיקות גיאופיסיות,  עבודות נוספותהפעלת ציוד הקבלן לשם ביצוע  5.3

 בסיס שכר שעתי
 

המפקח יהיה רשאי לדרוש מהקבלן והקבלן יהיה חייב להפעיל את ציודו ואנשיו לשם 
בסעיפים אחרים של כתב ביצוע עבודות נוספות הקשורות בקידוח ואשר אינן כלולות 

 .בכתב הכמויות 8.1סעיף סכומים המפורטים בב הכמויות
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 חלק מעבודות אלה עלולות להיעשות גם בשעות הלילה.
 

 תחום )אזור( העבודה 5.4
תחום העבודות, דהיינו השטח שבו הקבלן רשאי לבצע פעולותיו, לרכז מכשיריו וכליו ולהקים 

יימסרו לקבלן ע"י מחסניו יהיה בקרבת מקום הקידוחים. שטח זה וכן דרך הגישה אליו 
 .המפקח

 
הקבלן לא יורשה להרחיב את פעולותיו מחוץ לתחום העבודה אלא אם קיבל אישור מוקדם 

 .מפקחמהובכתב על כך 
 

 תנועת כלי רכב בכבישים. ו/או להפריע על הקבלן להקפיד לא למנוע
 

תחום השטח הנדון יקבע בהתחשב בצרכיו של הקבלן, והוא לא יורשה להתפשט בפעולותיו 

ובהקמת מבניו מכל סוג מחוץ לתחום העבודות שנקבע עבורו, אלא אם כן קיבל את אישורו 
את תחום השטח שנקבע עבורו מבלי לקבל אישור, של המפקח בכתב. במקרה ויעבור הקבלן 

יהיה המפקח רשאי להורות פירוק מיידי של כל מתקן או מבנה שהוקם מחוץ לתחום הנ"ל, 
 ואם הקבלן לא יעשה כן, יהיה המפקח רשאי לבצע את הנדרש על חשבון הקבלן.

 
ם ורכב גישת אנשי וימנעהקבלן ידאג לסימון ותאורה של שטח העבודות ומגדל הקידוח 

, נהלי בטיחות של החברה והוראות למקום הקידוח לפי הוראות הבטיחות של משרד העבודה
 בטיחות פרטניות ככל שתינתנה.

 
הקבלן יציית לכל הוראות שלטונות הבטחון באשר לסדרי השמירה וכן לכל הוראות של כל 

 רשות מוסמכת אחרת בקשר לביצוע העבודות מהסוג הנדון.
 

למפקח ולכל עובד אחר המוסמך לכך מטעם החברה, תהיה הרשות להיכנס לשטח העבודות 
בכל עת ביצוען על מנת לפקח על העבודות, לערוך בדיקות שתידרשנה או לבצע כל עבודה 

 הנדרשת ע"י החברה ושלא נמסרה לקבלן לביצוע. 
 

ל ציוד הקבלן ולא על הקבלן לדאוג לשמירה על ציודו; החברה לא תהיה אחראית לשמירה ע
 על גניבות או אבדות ציוד מאתר העבודה.

 
 דרכי גישה 5.5

הקבלן ידאג להסדרת הגישה לבצוע הקידוחים, זאת רק אם וככול שיש עם תחילת העבודות 
יהיה אחראי לשמירת דרכי צורך ברור לכך ועל פי המתואם עם החברה וקבלת אישורה ו

 זמן ביצוע העבודות. הגישה במצב תקין וראוי לשימוש במשך כל
 

 ניקוז נוזלי קידוח וסילוק החומר והמים מהקידוח 5.6

הקבלן ינקז את המים וכל הנוזלים האחרים הטעונים סילוק, לבריכה או להיכן שיורה 
המפקח, בקרבת מקום העבודות. הקבלן יתקין על חשבונו את כל התעלות הזמניות, השקתות 

קים אל דרכי הניקוז הקיימים ויחזיר על חשבונו את וכו' הדרושות לשם הובלת המים המסול
 המצב לקדמותו לאחר גמר העבודה, לשביעות רצון המפקח.

 
הקבלן יסלק משטח העבודה כל פסולת, אשפה וכו' הנוצרות כתוצאה מפעולות הקדיחה. כל 

ובקבלת הרשות לכך, יהיו על לשטח העבודה ההוצאות הכרוכות בהובלת החומר אל מחוץ 
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הקבלן. הקבלן יוכל להוציא את החומר הנ"ל מגבולות האתר ולשפכו באתר פסולת חשבון 

 בלבד. מאושר
 

קבלות עבור הטמנה באתר הפסולת כהוכחה לפינוי הפסולת, ויציגם  להחזיק ישמורהקבלן 
 למפקח על פי דרישתו. 

 
 אספקת חומרים 5.7

בהסכם. המפקח יהיה רשאי הקבלן יספק ויוביל את כל החומרים הדרושים לביצוע העבודות 
לפסול כל חומר המיועד לביצוע, באם ימצאנו בלתי מתאים או פגום. פסילת חומר ע"י 
המפקח תוכל להיעשות בין לפני השימוש בו, במשך השימוש, ולאחריו. הקבלן יהיה חייב 

 להרחיק את החומר הפסול ולספק חומר אחר תחתיו שיקבל את אישור המפקח.
 

ן רק עבור אספקת אותם החומרים המפורטים במפורש בסעיפי העבודות החברה תשלם לקבל
שבכתב הכמויות. שאר החומרים יסופקו ע"י הקבלן וייחשבו ככלולים במחירים לעבודות 

 השונות הנקובים בכתב הכמויות.
 

 ציוד וחומרי קדיחה, וצוות העבודה 5.8
 

הכלים המכניים הדרושים הקבלן יספק ויוביל את כל הצוות, הציוד, החומרים ו 5.8.1
  לביצוע ההכנות, הקידוחים, הבדיקות וכל העבודות הנלוות.

 
לפני התחלת העבודה, הקבלן ירכז באתר העבודה את כל הציוד הדרוש לעבודה תקינה,   5.8.2

 בהתאם למפרט זה. 
 

הקבלן יורשה להשתמש רק בציוד ובמכונות אשר לפי דעתו של המפקח יתאימו לביצוע  
 נכון של עבודות הקדיחה. יעיל ו

 
התחלת הקדיחה או על הפסקתן, באם הציוד, -החברה תהיה רשאית להורות על אי 

 המכשור ו/או החומרים שבאתר ימצאו לא מתאימים לדרישות המפרט. 
 

הקבלן ירחיק כל מכונה או ציוד אשר, לפי קביעת המפקח, אינו ממלא את דרישות  
 חשבונו ואחריותו בציוד שיאושר ע"י המפקח.התקנים המקובלים, ויחליפם על 

 
הקבלן לא יהיה רשאי לקבל כל פיצוי או תשלום נוסף עבור הוצאות או הפסדים  

הקשורים בהרחקת ציוד והחלפתו לפי המפורט בסעיף זה, אף אם הציוד המוחלף קיבל 
 קודם לכן את אישור המפקח.

 
דכנות או אישור מעודכן של כל לפני התחלת העבודה, הקבלן יגיש תעודות כיול מעו 

לבדיקות, ולהוצאת מדגמים בלתי מופרים. התעודות יונפקו  יםהדרושוהמכשור הציוד 

  ע"י מעבדה מאושרת.
 

 עם בתיאום בסיום העבודה, הקבלן יפנה את אתר העבודה, ויחזיר את המצב לקדמותו 5.8.3
ולם או חלקם, אין מובהר כי ככל שהונגשו דרכי גישה לאתרי הקידוחים, כ .המפקח

 .להחזיר את דרכי הגישה הללו לקדמותם אלא אם הורה המפקח אחרת
וכתנאי לקבלת  ימים, 7, בתוך , יגיש הקבלן לאישור המזמיןלאחר זכיית הקבלן במכרז  5.8.4

, כל החומרים, ציודשל  הרשיממפרט הציוד הטכני, הכולל את  צו התחלת העבודה,
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ציוד לקדיחה, ציוד להוצאת מכונות וומכונות שבהם בכוונתו להשתמש, כולל  מכשור

גלעינים, ציוד ללקיחת מדגמי קרקע  מופרים )כגון מדגמי החדרה, שפה( ובלתי 
ומכנף, מכשור למדידת מפלסי   SPTמופרים, מידות צנורות מגן, ציוד לביצוע בדיקות 

 .תהיה בעלת ראש כפולמפרטים של מכונת הקידוח. מכונת הקידוח מים, 
 

עותקים בנוסח ובצורה כפי שידרשו על ידי החברה וירשום  3-הקבלן ינהל יומן עבודה ב 5.8.5
 בו מדי יום את הפרטים הבאים:

 
מספר העובדים המועסקים על ידי הקבלן בביצוע העבודה באותו יום, סוגיהם  א. 

 ומקצועם;
 

 הציוד המובא לאתר העבודות ומוצא ממנו; ב. 
 

 תקלות והפרעות בביצוע העבודה; ג. 

 
התקדמות בביצוע העבודה במשך היום תוך ציון התחלת או סיום של שלב כלשהו  ד. 

 של העבודה;
 

כל דבר אשר לדעת הקבלן יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע  ה. 
 העבודות.

 
בלן או בא כוחו המוסמך, ידי הק-כל דף של יומן העבודה ייחתם, בתום הרישום בו, על 5.8.6

ידי המפקח. הקבלן אשר יקבל לידיו עותק חתום מרישומי היומן, יהא -ולאחר מכן על
ידי -ימים ממסירת ההעתק לידיו, על 7רשאי להסתייג מכל פרט הרשום בו, תוך 

מסירת הודעה בכתב למפקח. דבר הסתייגותו של הקבלן יירשם ביומן. לא הודיע 
ור, רואים כאילו אישרו הצדדים את נכונות הפרטים הקבלן על הסתייגות כאמ

 הרשומים ביומן.
 

כתנאי להוצאת צו  ,ידי החברה-אשר יאושר על ,עבודה מטעמוהקבלן ימנה מנהל  5.8.7
על הקבלן . החברהשיהיה נציגו מול  התחלת עבודה כמפורט בהסכם ההתקשרות,

ימים מההודעה על להציג לאישור החברה את מנהל העבודה מטעמו, בתוך שבעה 
הקודחים עבודתם של את נהל ל נהל העבודה מטעם הקבלןמשל  באחריותו זכייתו.

הקדיחה של כל אחת ממכונות הקידוח. מטעם הקבלן, לרבות את עבודות הראשיים 
-לשמש כמנהל עבודה על מאושרובתחום זה,  המנוס מנהל העבודה מטעם הקבלן יהיה

ללא אישור מהחברה  ףיוחלאושר ע"י החברה לא . מנהל העבודה שפי דרישות כל דין
במשך כל עבודות הקדיחה  ותהעבוד ינוכח באתר היהי. מנהל העבודה פומחלילגבי 

 הנלוות.העבודות ו
 

 אספקת מים לאתר העבודה 5.9

)מלבד בקידוחים בהם יעבוד עם בוץ  5 מבריכה בתמיסהשתמש, לצורכי עבודתו, יהקבלן 
. הקבלן יהיה רשאי להשתמש במים מתוקים רק לצורכי )ב(( 3.2.3קידוח בהתאם לסעיף 

אלא באישור  שטיפות מחוץ לקידוח. בכל מקרה אין לשפוך מים מתוקים לחלל הקידוח
ים בכמויות ובלחצים הדרוש נוזלהמפקח. הקבלן ינקוט בצעדים הדרושים להבטחת אספקת 

 השונות. לעבודות הקדיחה והבדיקה
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 לוח זמנים 6

תחילת העבודות ימים מיום  10לביצוע העבודה תוך  שלים את שלב ההתארגנותהקבלן י
 צו התחלת עבודה.שהוגדר ב
מובהר בזאת שייתכנו הפסקות  ., עד לסיומהויעיל באופן רצוף תבוצע ע"י הקבלןהעבודה 

 . לא ישולם כל פיצוי בגין הפסקות אלה.בהוראת המפקח לצורך התייעצויותעבודה 
 

 מפרט מיוחד  7
 כללי 7.1

 

יינתן לאחר שכל מערכת הקדיחה, כולל  תחילת ביצוע הקידוחיםאישור ל 7.1.1
ציוד הבדיקות המכויל וציוד העזר, תהיה מוצבת ומורכבת בשטח, ותאושר 

 ע"י המפקח.
 

להוראות הקבלן יבצע את הקידוחים בכוון אנכי עד לעומק הדרוש, בהתאם  7.1.2

 המפרט ולהוראות המפקח.
 

 הקדיחה תבוצע עפ"י הוראות מפרט זה ועפ"י הוראות המפקח בשטח. 7.1.3
 הדרישה היא לדגום את כל החומר הנקדח לפי העומק.

 

הקבלן יפסיק את ביצוע הקדיחה לפי הוראות המפקח לצורך ביצוע בדיקות, הוצאת 
לקיחת מדגמי מים, מדגמי קרקע מופרים ובלתי מופרים, מדידת מפלסי מים, 

 וכל סיבה אחרת שיקבע ע"י המפקח.  בידיקות גיאופיזיות התייעצויות טכניות,
 

, צנורות 5מי בריכה  -תמלחת בעזרת  דיחהעל הקבלן להצטייד בכל הציוד הדרוש לק
וציוד וגזירה במכנף,  SPTובוץ קידוח על בסיס אטפולגייט, וציוד לביצוע בדיקות מגן, 

ומדגמי החדרה, ציוד למדידת מפלסי מים בקדח בלתי מופרים  קרקע להוצאת מדגמי

 ולהוצאת מדגמי מים מעומקים שונים.
 

 מפלס המים בקדח ימדד בכל בוקר לפני תחילת הקדיחה ובכל ערב לאחר סיומה.
 

 (קרקע ומלחבסדימנטים )קידוח  7.2
קידוח בסדימנטים יבוצע בשיטות שיאושרו ע"י המפקח, ושכוללות את השיטות הבאות: 

 ,T6Sשיאפשר קדיחה עם מקדח גלעין בקוטר מינימלי או קידוח במקדח כוס, קידוח ספירלה 
לפי דרישת ההחלטה לגבי שיטת הקדיחה תאושר ע"י המפקח.  (7.5קידוח גלעין )ראה סעיף 

אינטש,  4בקוטר   PVCעם סיומה,  להתקנה של  צינור   המפקח, יתאים קוטר הקדיחה,
 ולדיוס מלוא המרווח בינו לקירות הקידוח,  וכך לאפשר בצוע לוג סיסמי ולוג מהירות.

  
, ומלבד בזוגות הקידוחים המיועדים לבדיקות גיאופיזיות )ראה סעיף מתחת למפלס מי תהום

עם צינור מגן רציף, בהתאם  ,5י בריכה מ -בתמלחת הקדיחה תבוצע תוך שימוש   )ב((, 3.2.3

 לאישור המפקח. 
 

עם בוצע תהקדיחה במקרה של זוגות הקידוחים העמוקים המיועדים לבדיקות גיאופיזיות, 
העבודה תבוצע  ()ב( 3.2.3)ראה סעיף  B, ובנוזל קדיחה בקידוח Aצינור מגן ותמלחת בקידוח 

בתום העבודות, בדיקות ונטילת מדגמים, יורחק צינור המגן מהקידוח,  לפי הוראות המפקח.
 אלה אם כן הורה המפקח להשאירו בתוכו.
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או בדיקות גזירה במכנף  7.6במהלך הקדיחה, תבוצענה בדיקות להחדרה תקנית לפי סעיף 

 מ', או לפי הוראות המפקח. בשכבות רכות יוצאו מספר מדגמים בלתי 1.5כל  7.7לפי סעיף 
 .התמלחת/נוזל קדיחהמופרים. בזמן הבדיקות יש לוודא שהקידוח מלא עם 

 
  )קרקע ומלח( נטילת מדגמים של סדימנטים 7.3

. המדגמים ייעטפו ים הנקדחיםהחומר כאשר מבוצע קידוח גלעין, יש לקחת מדגם רציף של 
 בשתי שקיות ניילון ויאוחסנו בארגזי גלעין מתאימים.

  
לצורך זה הוא יהיה   .(Drive samplesהוראת המפקח, מדגמי החדרה )הקבלן יוציא, לפי 

החדרה חצויים  נימצויד בשדה בציוד מתאים )כולל פטיש כבד ודוגמים( להחדרת דוגמ
מ"מ קוטר. במידה וניתן להוציא מדגם רצוף מתוך הדוגם, הוא  100בקוטרים שונים עד 

ם. אם לא, הטיפול יהיה דומה לזה במדגם ייעטף בשתי שקיות ניילון ויאוחסן בארגז הגלעיני
 רלה או במקדח כוס, המתואר בהמשך.המתקבל מקידוח בספי

 

כאשר הקידוח מבוצע בספירלה או במקדח כוס יש ליטול מדגמי קרקע/מלח לאורך כל קידוח 
או לפי הוראות המפקח. המדגמים יאוחסנו באופן רצוף, במקום מוצל, או לפי הוראות 

יכלול גרגירים וגושים בגדלים מייצגים. המדגמים יאוכסנו ויובלו למעבדה המפקח. כל מדגם 
 ע"י הקבלן.

 
 המדגם יחולק לשני חלקים כדלקמן:

 
גרם,  500מדגם למיון הסתכלותי. מדגם זה יהיה בעל משקל של לפחות  7.3.1

יוכנס לשקית ניילון, ויאוכסן בארגז עץ, במקום מוצל. הארגז יכלול תאים 
משכנו ע"י קוביות עץ. המדגמים יאוכסנו בתאים לפי סדר רץ  מופרדים אחד

של הופעתם בחתך הקרקע. על כל קוביה ירשם תחום העומקים המיוצג ע"י 
המדגם הנמצא בתא אשר בצד שמאל של הקוביה. על מכסה הארגז ירשם 

 מקום ושם הפרויקט, תאריך, מספר הקדוח ותחום העומקים המאוחסן בו.
  

 500מדגם לקביעת תכולת רטיבות. מדגם זה יהיה בעל משקל של לפחות  7.3.2
גרם, ינוגב חיצונית וינוקה מנוזלים חופשיים, יוכנס לשקית ניילון כפולה 
אשר תסגר בכדי למנוע שינויי לחות. לשקית יוכנס תג עליו רשום מקום 
ושם הפרויקט, תאריך, מספר הקדוח והעומק ממנו נלקח המדגם. השקיות 

 וכסנו במקום מוצל עד להעברתם למעבדה.יא
 

 נטילת מדגמים בלתי מופרים 7.4
 , לפי הוראות המפקח. lime carbonateמדגמים בלתי מופרים יילקחו משכבות 

 
בעזרת דוגם פלדה בלחיצה הידראולית  ASTM D1587-83הדגימה תעשה בהתאם לתקן 

רצופה, ללא סיבוב, ללא מכות או זעזועים, בזהירות, ובעזרת בוכנה )פיסטון( במידת הצורך, 

מ"מ אם  400מ"מ )או  600 -ובאישור המפקח. עומק ההחדרה והמדגם יהיה לא פחות מ
יסומן מקום  משתמשים בבוכנה(. מיד לאחר הוצאת המדגם הוא ייחתם בפרפין. על כל מדגם

ושם הפרויקט, תאריך, מספר הקידוח ועומק ראש המדגם. המדגמים יאוכסנו בארגז עץ או 
. הארגז יאושר ע"י יעת פגיעה בם בזמן הובלתם למעבדהפלסטיק מרופד נגד זעזועים, למנ

 מוצל ויועברו למעבדה ע"י הקבלן. המפקח. המדגמים יאוחסנו במקום
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ם, יש להבטיח שגובה הנוזל בקידוח נמצא מעל פני מי בנטילת מדגם מתחת לפני מי תהו

 תהום לפני הוצאת המדגם.
 

 קידוח גלעין 7.5
 ולפי הוראות המפקח.  ASTM D2113קדיחת גלעינים תעשה בהתאם לתקן 

 
קדיחה זו תעשה, בדרך כלל, בשכבות סלע, בשכבות קשות ומלוכדות, ובשכבות בולדרים או 

 ם שיש בה צורך לפי הוראות המפקח.מקובכל בחרסית חרסית, או -דמוי
 

; S6Tמ"מ. הקדיחה תבוצע עם קורבל  101הקוטר החיצוני המינימלי של מקדח הגלעין יהיה 
הצינור לקבלת גלעין  על הקבלן להיות מוכן לקדוח בציוד הנ"ל בהתאם לדרישת המפקח.

 .לת הגלעין יעשה רק באישור המפקחדפני; השימוש במקדח אחר לקב-יהיה תלת
 

ומיד יימדדו )אורך וקוטר( ויישקלו. במידת הצורך יש הגלעינים יוצאו מהשפופרת בזהירות, 

 -להכין קטעי גלעין עם קצוות ישרים כדי לבצע מדידות אלה. לאחר מכן, יילקח מדגם קצר )כ
ס"מ( כמדגם לבדיקת תכולת רטיבות אשר ישמר בתוך שקית ניילון כפולה. הגלעינים  4

 פי סדר וכוון הוצאתם בארגזי העץ.יונחו לכדי להקטין שינוי רטיבות, ו ייסגרו בניילון
 

הגלעין יונח עם קצהו העליון בצד השמאלי של התא, וקצהו התחתון בצד הימני. על הקוביה 
אשר לצד הימני של המדגם )ליד תחתית הגלעין( ירשם מספר הקידוח ותחום העומקים ממנו 

א מהקידוח יש רגישות לשינויי רטיבות, יש להכניס אותו הוצא הגלעין. במידה ולגלעין שמוצ
 ות המפקח.לשקית ניילון, לפי הורא

 
 ם שונים יאוכסנו בארגזים נפרדים.גלעינים מקידוחי

 
 הארגזים יאוכסנו במקום מוצל עד להעברתם למעבדה ע"י הקבלן.

 
 (SPTבדיקות להחדרה תקנית ) 7.6

לפי הוראות  בשכבות קוהזיביות) קוהזיההבדיקות תעשנה בשכבות משקעים חסרות 
הבדיקות יבוצעו לפי  מ', או לפי הוראות המפקח. 1.5המפקח(, בדרך כלל במרווחי עומק של 

, לאחר כיול במעבדה של הפטיש; תעודת הכיול יאושר ע"י המפקח. ASTM D1586תקן 
 הקידוח חייב להיות נקי עד לתחתיתו לפני התחלת הבדיקה.

  
מ', בעזרת הפלה  0.45ואורך  2ע"י החדרת כף דגימה חצויה בקוטר חיצוני " הבדיקות תעשנה

מ'. בתוך כל אינקרמנט החדרה של  0.76ק"ג מגובה של  63.5חופשית של פטיש בעל משקל 
. מ' 0.05יש למנות בנפרד את מספר החבטות הדרושות לכל אינקרמנט חדירה של מ',  0.15

 הקריטריונים הבאים:מ בהתאם לאחד או יותרהבדיקה תופסק 
 

 .100-אם סך הכל מספר החבטות מגיע ל 7.6.1

 



 71 

 .50 -מ' מגיע ל 0.15אם מספר החבטות באחד מהאינקרמנטים  של  7.6.2

 
 חבטות רצופות. 10אם לא נראה שום החדרה של כף הדגימה משך  7.6.3

 
האחרון מתוך סה"כ  מ' 0.30 -אם מספר החבטות הדרושות לביצוע החדרה ל 7.6.4

 מ' נוספים. 0.30 -, הבדיקה תמשך ל5 -מ' קטן מ 0.45-ה
 

מ' כל אחד(  0.15אינקרמנטים של  3מ' )ז.א.  0.45אם כף הדגימה חודר  7.6.5
 חבטות. 100 -בפחות מ

 
המדגם שמתקבל בתוך הכף יוכנס לשקית ניילון כפולה, ויאוכסן בתוך הארגז במקום 

על המתאים לפי עומק הבדיקה. אם אפשר, המדגם יישמר בשלמותו. תוצאת הבדיקה תרשם 
 תג אשר יוכנס לשקית עם המדגם.

 

 מ' 0.15לעיל, ירשם מספר החבטות שהופעל עבור כל אינקרמנט של  7.6.5 – 7.6.1במקרים 
 מ"מ(. 10 ±מלא או חלקי, וירשם סך הכל עומק ההחדרות )עם דיוק של 

 
להחדרת הכף עד לעיל, תוצאת הבדיקה תהיה סה"כ מספר החבטות הדרושות   7.6.5 במקרה

 מ' האחרון. 0.3 -ה
 

 וצאות ירשמו גם בלוג הקידוח.הת
 

 במידה והכף יוצאת ריקה, יש לציין זאת על הקוביה בארגז, ובתוך הלוג.
 

במקרה של בדיקה שנעשתה מתחת לפני מי תהום, יש להבטיח שגובה הנוזל בקידוח נמצא 
 לפחות בגובה פני מי תהום לפני התחלת הבדיקה.

 
 (Vane shear tests)בדיקות גזירה במכנף  7.7

בדיקות גזירה במכנף תעשנה בשכבות רכות, לפי הוראות המפקח. הבדיקה תעשה לפי תקן 
2573D ASTM מ"מ מתחת לתחתית הקידוח  300החדרת מכנף גזירה לעומק של , על ידי

 ויסובב בעזרת מד פיתול. 
 

מ"מ,  40X80גובה( הבאות:  xהקבלן יצויד, לפחות,  עם מכשירי מכנף בעלי המידות ) קוטר 
50X100 60  -מ"מ, וX120 של הקרקע, או לפי  מ"מ; השימוש הנו בהתאם לחוזק המשוער

 הוראות המפקח.
 

דקות אחרי החדרת המכנף לתוך הקרקע, ויבוצע באיטיות  5הבדיקה )סיבוב המכנף( תתחיל 
דקות(. יירשם סה"כ הפיתול  6 -מעלות לדקה )כלומר סיבוב אחד ב 6 -ובקצב אחיד של כ

 המרבי הדרוש להפעלת הסיבוב עד לגזירה. 

 
את הפיתול הדרוש  לאחר הגזירה יש לסובב את המכנף לפחות עשרה סיבובים נוספים ולמדוד

בכדי לגזור את הקרקע כאשר היא נמצאת במצב של חוזק משתייר. אם נותרה קרקע בין כנפי 
המכנף לאחר הוצאתו מהקדוח, יש להכניסה לשקית ניילון, ולאחסן את השקית בארגז 
במקום המתאים, לפי עומק הבדיקה. יש להכניס תג לשקית, עליה פרטי תוצאות הבדיקה 

תולים המתאימים לחוזק המירבי והחוזק המשתייר, ומידות המכנף. הפרטים הכוללים: הפי
 יירשמו גם על הקוביה הנמצאת בצד ימין של המדגם, וכמו כן בלוג הקידוח.
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רגל. -פאונד 1רגל ודיוק של -פאונד 50בקרקעות רכות יש להשתמש במד פיתול בעל כושר של 
רגל, יורשה הקבלן להשתמש במד פיתול -פאונד 50בקרקעות קשות, שאינן נגזרות בפיתול של 

 רגל.-פאונד 5רגל, ודיוק עד -פאונד 150בעל כושר של עד 
 

 דגימות מים 7.8
יילקחו מהקידוח באמצעות  3.2.3)ראה סעיף  Aדגימות מים בקידוחים הרגילים, ובקידוחים 

גימה דוגם מים. העבודה תבוצע לפי הוראות המפקח. דגימות המים יוכנסו לבקבוק ד
מפלסטיק חדש ונקי של ליטר אחד, עם פקק כפול. לבקבוק יוצמד תג הכולל שם הפרוייקט, 

 מספר הקידוח, תאריך ועומק המדגם. המדגם יאוכסן ויובל למעבדה. 
 

 דגימת המים תבוצע על פי הנוהל הבא:
 

לאחר הוצאת ציוד הקידוח תעוכב המשך העבודה עד למצב בו מפלס המים בצינור  -

יתייצב למפלס מי התהום בקרבת הקידוח. יש לבצע רישום של מפלס מי המגן 
 התהום.

 
מ'  1 -תבוצע שאיבה מבוקרת ורציפה מצינור המגן, כך שמפלס המים בצינור ירד בכ -

 את ספיקת המים הנשאבים במצב זה. מתחת למפלס מי התהום. יש לרשום
 

נפח המים המחושב  פעמים 3 -יש להמשיך בשאיבה עד לשאיבת כמות מים השווה ל -
 בצינור המגן, ממפלס מי התהום עד תחתית צינור המגן.

 
 השאיבה תופסק ותבוצע המתנה עד להתייצבות המים בצינור המגן.  -

 
מ'  1מפלסים:  3-מייד לאחר הפסקת השאיבה יש לדגום את המים בצינור המגן ב -

  מ' מעל מפלס תחתית הצינור. 1 ,מפלס מרכז הצינור ,מתחת לפני המים
 

 אטימת הקידוחים 7.9
המפקח, הקידוח יאטם עם חומר עמיד  ובאם יורה על כךעם סיום הקידוח והבדיקות הנלוות, 

. סוג חומר האטימה ושיטת המילוי יוגשו , מתחתית הקידוח כלפי מעלה5במי בריכה 
 .ויעשה שימוש רק במה שיאושר על ידו לאישורו של המפקח

 
 בקידוחים שישמשו לבדיקות גיאופיסיות  PVCהתקנת צינורות  7.10

שיבוצעו ע"י אחרים,  (Cross-Hole Seismic Testingלצורך ביצוע בדיקות גיאופיזיות ) 
לעומק של  במרכז הקדח,מ"מ  90בעל קוטר (  high impactאטום ) PVCצינור הקבלן יתקין 

נור בתוך הקידוח יהצ ( בין הצינור והקרקע למניעת תזוזותgroutכולל ביטון ) ,מטר 100 -כ
שפנים הצנור ישאר נקי מדייס. הרכב הדייס והשיטה לביטון  יש להבטיח .בזמן הבדיקה

. הקבלן רשאי לקבוע שיטה אחרת ASTM D 4428/D 4428Mנור מתוארים בתקן  יהצ

לפני התחלת עבודת הביטון. הביטון  המתכנןמלביצוע הביטון, אבל על השיטה לקבל אישור 
מ. בין כל שלב ושלב תהיה  30עד  0מ, ובסוף  60עד  30מ, ואז   100עד  60 –שלבים  3 -יעשה ב

נור יהיה מלא במי יהצ ,)יש להניח יום( עד להתחזקות הדייס. בזמן ביצוע הביטון המתנה 
טון יעשה במקביל במקרה של קידוחים שמבוצעים עם צינור מגן, הבי .5 המלח בריכה

 לשליפת  צינור המגן.
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 נבחריםבקידוחים   PVC תצפית התקנת צינורות 7.11

טור אינטש ולפני שליפת צינור המגן, יורדו  5כאשר הקדוח בקוטר לפחות הקדיחה בתום 
. בהתאם לליתולוגיה הנחדרת, מסננות ימוקמו מול שכבות אינץ 3בקוטר  P.V.Cצינורות 

מוליכות וצינורות אטומים מול שכבות בעלות מוליכות נמוכה וסדימנטים דקים בתיאום עם 
 הפיקוח. 

 
 טור הצינורות במקביל לשליפת צינור המגן. לאורךקוורץ  שפיכת חצץלאחר מכן 

   
 התקנת צינורות התצפית בהתאם למפרט הטכני הבא:

 
ועובי דופן הגדול  אינץ 3בקוטר פנימי של  P.V.C ((High Impact הקידוח יצונר בצינורות •

 מ"מ.  4-מ
 
. תחתית הצנרת תוצב לפחות כמטר מעל PVCחלקו התחתון של הצינור יאטם בפקק  •

 תחתית בור הקידוח, כדי לאפשר חלל לצבירת סדימנט.
 
סביב הצינור והמסננות תוחדר  .מ"מ 0.3מסננת הקידוחים תהיה ברוחב פתחים של  •

מ"מ למילוי הנפח שבין הצנרת להיקף הקדח,  0.8 – 1.5מעטפת חצץ קוורץ מעוגל בגודל 
על הקבלן המבצע לוודא שגובה החצץ המוחדר בקידוח ובהתאם להוראות המתכנן. 

 תואם לנפח המילוי הדרוש.
 
יבה בהתאם להוראות המתכנן. לצורך ניקוי ופיתוח. משך השא air-lift-תבוצע שאיבה ב •

לא תמיד תהיה אפשרית, ועל הקבלן המבצע להיות ערוך גם  air-lift-יצוין ששאיבה ב
 . טבולה לשאיבה באמצעות משאבה

 
 צינור התצפיתהגנה על 

יורכב בתוך  PVC–והגנה עליו יבוצעו ע"י חבית. חלקה העליון של צנרת ה צינור התצפיתסיום 
ס"מ נמוך יותר מפי צינור המגן. בפי צינור המגן תותקן קלפטה עם  10-כ, "6צינור מגן בקוטר 

יותקן פקק מדגם "פטריה". צינור הקידוח וצינור המגן יוגנו  התצפיתסידור למנעול. בפי צינור 
ע"י חבית המשוקעת בקרקע ומהודקת מסביב ובתוכה בחומר מקומי, כך שגובהה מעל פני 

 ס"מ.  40הקרקע לא יעלה על 
 
 

 ותשלוםאופני מדידה  .8
הכוללת הבאת המכונות, הציוד, חלקי חילוף, החומרים  כיחידה,תימדד  –התארגנות  8.1

והצוות לאתר העבודה, הכנת והתקנת הציוד לקראת התחלת העבודה, פרוק הציוד 
בסיום העבודה, פינוים מהאתר, אחסון והעברת המדגמים למעבדה, החזרת אתר העבודה 

 למצבו הקודם. 
 

 .לאחר השלמת ההתארגנות טרם תחילת הקידוחיםישולם   50% א.
  ישולם בסיום העבודה ובגמר עבודות הפינוי.  50% ב.
 

עבודה ה במטר אורך קדיחה המבוצעת בפועל לפי אישורו של המפקח.  /תימדד –קדיחה  8.2
כוללת את כל הציוד והחומרים הדרושים )כולל הנוזלים הדרושים לקדוח ( לקידוח בכל 

תהיה לפי מ"א. הקדיחה תחולק ללא צינורות מגן . המדידה לקדיחה החומריםסוגי 
 מ'.  75 מעלו 75 – 55בין  מ',  55 - 30מטר, בין  30: עד הקידוח קבוצות לפי עומק ארבעל
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 ארבענורות דיפון תהיה לפי מ"א. הקדיחה תחולק ליו לקדיחה בצהמדידה לשימוש א 8.3
 מ'.  75 מעלו 75 – 50בין  מ',  50 - 30מטר, בין  30: עד הקידוח קבוצות לפי עומק

 
גלעין. העבודה כוללת את כל העבודות קדיחת המדידה לפי מטר אורך של  -קדיחת גלעין  8.4

 ציוד הדרוש להרחבה להמשך הקידוח.ו
 

במקומו   של צינור מותקן יחידהלפי  -מ'  100לעומק עד   PVC 4" הבדיקה  התקנת צינור 8.5
לא כולל  , עד גמר מושלם,של מפרט העבודה 7.10, לפי סעיף כולל ביטון בתוך הקידוחים

 .גיאופיזיותת וביצוע בדיק
 

כל  המדידה לפי יחידות , לפי אישור המפקח. העבודה כוללת את -מדגם בלתי מופר  8.6
 ההכנות, ציודים והחומרים, השימוש בציוד, האכסון, והובלת המדגם למעבדה.

 

העבודה כוללת את כל ההכנות, המדידה לפי מדגם, לפי אישור המפקח.  –מדגם מים  8.7
 ציודים והחומרים, השימוש בציוד, האכסון, והובלת המדגם למעבדה.

 
בדיקות גזירה במכנף: המדידה ו(, SPTהבדיקות הבאות בחור הקידוח: החדרה תקנית ) 8.8

לפי יחידות מאושרות ע"י המפקח. כולל כל העבודות, הפעלת מכונות, ציוד וכל העבודות 
 הדרושות לביצוע העבודה כפי שמתואר במפרט.

 
לפי מ"א הצינור והמסננות, כולל מעטפת החצץ לפי מ"א.   PVC "3התקנת צינור תצפית  8.9

 הגנה על פי צינור התצפית לפי יחידה.
 

כאשר כל העברה טעונה אישור מראש של  המדידה לפי העברה –. העברות בין קידוחים 8.10
 .המפקח
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 מפת הקידוחים – 1נספח ג'
 

 אזור הביניים: –מערכת הקידוחים 

 מפת הקידוחים  .1

 הקורידנטות .2
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 פארק הדקלים
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name x y 

DSP-MA-4 234700 566193.5 

DSP-MA-1a 234749.75 566000.37 

DSP-MA-1b 234748.95 566005.17 

DSP-MA-2 234965.78 565390.57 

DSP-MA-3 235081.55 565039.88 

DSP-5 234509.09 566270.77 

DSP-6 234730 565756 

DSP-7 234895.57 565999.65 

DSP-8 235242.03 565005.50 

 -פארק הדקלים
DSPMA- 9a 

234709.62 5657673.47 

 -פארק הדקלים
DSPMA- 9b 

234708.45 567668.17 
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 התמורה  –נספח ד' 
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 מיוחדים תנאי תשלום –נספח ה' 
 

 תנאים מיוחדים להסכם
 

עבור ביצוע העבודות וקיום כל התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה במלואן  .0
ובמועדן ולשביעות רצונה המלא של החברה  תשלם החברה לקבלן סך של: 

:_________________________ בתוספת ובמילים __________________,
על תהא כאומדן בלבד. התמורה שתשולם בפוהתמורה הנקובה לעיל משמשת  .מע"מ

ואושרו על ידי  בפועלזו המתקבלת ממכפלת מחירי היחידה במספר היחידות שבוצעו 
 החברה על פי הסכם זה.

 

רואים את שכר ההסכם ככולל את כל ההוצאות של הקבלן, לרבות אלה הנובעות  .2
העבודה וכן  גרם לקבלן עד לגמרימאחריות הקבלן וכל הסיכונים אשר עלולים לה

במשך תקופות האחריות. שכר ההסכם כולל ומכסה גם סיכוני איחור או הפרעות 

ולים לקרות מסיבה כלשהי )להוציא מקרים של כח עליון( במהלך ביצוע העבודות להע
 על ידי הקבלן.

 

מוצהר בין הצדדים כי אם לא נאמר במפורש אחרת בהסכם זה, כולל שכר ההסכם  .3
ים וחומרי עזר להרכבה, לרבות כל המסים והאגרות מכל את כל העבודות, החומר

, (סוג שהוא )הקיימים ביום חתימת הסכם זה ושיהיו קיימים במהלך ביצוע העבודה
ואת הציוד, ההובלות, הפיגומים, כלי העבודה, הוצאות אש"ל מכל סוג שהוא, 

י ביצוע העבודות לפ את הוצאות הסעת פועלים וכל דבר אחר הנדרש כדי להשלים
 הוראות הסכם זה.

 

התשלומים יתבצעו רק כנגד חשבונית מס כחוק. מהחשבון ינוכה מס במקור בהתאם  .4
 להוראות החוק ולאישור שיומצא על ידי הקבלן.

 
מהצעתו בנוסף לערבות  30%לבקשת הקבלן וכנגד ערבות בנקאית מתאימה בסך של  .5

הביצוע )אשר נוסחה יועבר על ידי החברה(, תעמיד החברה לקבלן מקדמה בגובה של 
כמפורט  מתשלומי הבינייםמהצעתו )המקדמה תהווה חלק מהתמורה ותקוזז  30%

להלן(. מובהר כי אין בהעמדת המקדמה או באי העמדתה על ידי החברה משום רשות 
 ות.לעכב ו/או לשנות מלוח הזמנים הקבוע לביצוע העבוד

 

 בו ימציא הקבלן לחברה, חשבון ביניים מצטבר שיפורטו בו: 5-כל חודש עד ה .6
 

אומדן ערכו של אותו חלק מהעבודות שבוצע מיום תחילת ביצוע העבודות עד  .6.0
סוף החודש שקדם לחודש בו הוגש החשבון, שיהיה מבוסס על כתב הכמויות 

 (.הביניים" "חשבונות -ודפי מדידה מאושרים )להלן
 

 יערוך את החשבונות הביניים והחשבון הסופי כדלקמן: הקבלן .6.2
 

חשבון נפרד עבור עבודות לפי ההסכם המתבססות על כמויות יחידות  .6.2.0
 פי המחירים הנקובים בהסכם זה.-מדודות באתר על

 
 חשבון נפרד עבור עבודות חריגות, מיוחדות או נוספות. .6.2.2

 



 81 

הנקובים בו, לא  החברה תבדוק את חשבון ביניים, לרבות הכמויות והמחירים .6.3

ימים ממועד ההגשה, תאשר או תשנה את האומדנים האמורים  14-יאוחר מ
לעיל. קביעת החברה בדבר אישור חשבונות הביניים ו/או אישורם החלקי ו/או 

 דחייתם תהיה סופית.

 
אישור חשבונות ביניים וכן ביצוע של תשלומים על פיהם, אין בהם משום  .6.4

החברה ו/או המפקח  מנהל הפרויקט מטעםהסכמה או אישור של החברה ו/או 
לטיב המלאכה שנעשתה על ידי הקבלן בביצוע העבודות או לאיכותם של חומרים 
 או לנכונותם של מחירים כל שהם או כמויות הנקובות בכתבי הכמויות

 והמדידות שעליהם מבוססים תשלומי הביניים.

 
מהסכום שאושר לתשלום בחשבונות הביניים )בכל חשבון ביניים( יעוכב על ידי  5% .7

"דמי  -החברה ויהווה דמי עכבון בידי החברה עד סידור החשבון הסופי )להלן 
 (, ומהחלק הנותר יופחתו הסכומים הבאים: העכבון"

 

 וכןכל תשלומי הביניים שבוצעו;  .7.0
 

 המקדמה(; וכן כוללכל סכום אחר ששולם לקבלן על פי ההסכם ) .7.2
 

 כל סכום המגיע למזמין מהקבלן לפי ההסכם עד סוף החודש האמור; וכן .7.3
 

 כל סכום שלא אושר על ידי החברה לתשלום. .7.4
 

היתרה, לאחר עיכוב דמי העכבון וביצוע ההפחתות כדלעיל, תשולם לקבלן על ידי  .8
 "שוטף"המזמין כתשלום ביניים לחודש האמור על חשבון שכר ההסכם וזאת בתנאי 

 .מיום אישור החשבון על ידי החברה 60+ 

 

מסכום רכיב ההתארגנות, המפורט בכתב הכמויות, ישולם  50%למרות האמור לעיל,  .9
מנהל תחילת ביצוע העבודות בפועל, באישור לפני  לאחר גמר התארגנות בשטחלקבלן 

ביצוע העבודות בסיום הנותרים בגין רכיב זה, ישולמו  50%החברה.  הפרויקט מטעם
החברה. למען הסר ספק כלל  מנהל הפרויקט מטעם, באישור ובגמר עבודות הפינוי

 להלן.  13התשלומים המפורטים בסעיף זה, כפופים למפורט בסעיף 

 
למען הסר ספק מובהר כי אי מסירתם ע"י הקבלן של כל המסמכים הקשורים  .01

בחשבונות והנחוצים לשם אישורו, להנחת דעת החברה, במעמד הגשת החשבון, תמנע 
למסירת כל המסמכים כאמור הנחוצים את אישור החשבון ותשלומו, ומוסכם כי עד 

 להנחת דעת המפקח לשם אישור החשבון, לא יחל מנין המועדים לשם תשלום.
 

יום מהמועד בו יקבל הקבלן את תעודת ההשלמה לעבודות כולן או  45-לא יאוחר מ .00

לחלקן במקרה וניתנה לקבלן תעודת השלמה לחלק מהעבודות על פי ההוראות 
בלן חשבון סופי לעבודות כולן או לאותו חלק מהן שלגביו המפורטות לעיל, יגיש הק

קיבל תעודת השלמה, בצירוף כל המסמכים הקשורים בו. התשלום בגין החשבון 
יום מיום הגשת  14-הסופי ושכר ההסכם יקבעו סופית ע"י החברה לא יאוחר מ

 .החשבון הסופי
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מאותו חלק מהחשבון הסופי שיאושר על ידי החברה יופחתו כל תשלומי הביניים  .02

ששולמו לקבלן בהתאם לאמור לעיל וכן יופחת כל סכום אחר אשר שולם לקבלן עד 
 לאעדיין שככל אותה עת על חשבון שכר ההסכם, אם שולם )לרבות יתרת המקדמה 

סכום המגיע למזמין מהקבלן קוזזה במסגרת חשבונות הביניים(, והיתרה בניכוי כל 
 לפי ההסכם ו/או לפי כל דין תשולם ע"י המזמין לקבלן כאמור לעיל.

 
+  "שוטף"כלל התשלומים לרבות תשלומי הביניים והתשלום הסופי ישולמו בתנאי  .31

 יספר מיום אישור החשבון על ידי החברה(. )למען הסר ספק, "שוטף" 60
 

ת של המחירים שבכתב הכמויות, שכר ההסכם יקבע סופית על יסוד המכפלו .04
והכמויות שנמדדו במהלך ביצוע העבודות כפי שהן פורטו בדפי המדידה שצורפו לכל 
חשבון ביניים ובלבד שהם אושרו על ידי החברה ובתוספת הסכומים המגיעים לקבלן 
כפי שייקבעו על ידי החברה על פי ההסכם. למען הסר ספק מובהר כי מכפלות 

ו תמורה מלאה לכל התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה וזאת המחירים הנ"ל יהו

אלא אם נקבע במפורש על פי הסכם זה תשלום נוסף לקבלן בגין ביצוע התחייבות 
 כלשהי.

 
לא הגיש הקבלן חשבון סופי במועד הקבוע לעיל, רשאית החברה, אך לא חייבת,  .05

שהעתק ממנו נשלח להכין בעצמה חשבון זה לפי שקול דעתה. חשבון כזה, לאחר 
 לקבלן, יחשב חשבון סופי.

 
הקבלן מצהיר בזאת כי לא יהיו לו כל טענות, תביעות ודרישות מכל סוג שהוא כלפי  .06

 לעיל. 15החברה בגין חשבון זה שיוכן כאמור בסעיף 
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 ביטוח – נספח ו'
 

הקבלן לערוך  עללגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין,  מבלי .1
המפורטים את הביטוחים ההסכם תקופת  כל, למשך ן הקבלןולקיים, על חשבו

והמהווה חלק בלתי נפרד  ,1ו'כנספח  זה להסכםבאישור עריכת הביטוח המצורף 
העניין(, אצל חברת  לפי, עריכת הביטוח" אישור"ו הקבלן" ביטוחי"ממנו )להלן: 

 ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין.
 

להמציא לידי המזמין, לפני תחילת  הקבלן עלצורך בכל דרישה מצד המזמין,  ללא .2
וכתנאי  ימים ממועד ההודעה על זכייתו, 7, בתוך הסכם זה מתן השירותים נשוא

ריכת הביטוח, או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עהתקשרות מוקדם ל
 להמציאהקבלן על בתום תקופת הביטוח,  מיד. כמו כן, כשהוא חתום בידי מבטחיו

אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי הקבלן לתקופת ידי המזמין ל
 נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף. ביטוח

 
באישור  כמפורטכי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הקבלן  מובהר .3

לגרוע , שאין בה כדי הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן עריכת הביטוח
ו/או על פי כל דין ואין בה כדי לשחרר את לפי ההסכם הקבלן מכל התחייבות של 

כל טענה לא תהיה בלן קול הקבלן ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין,
 האחריות כאמור. לגבולותאו מי מטעם המזמין בכל הקשור  המזמיןכלפי 

 
שיומצא על  יםהביטוחעריכת לבדוק את אישור  למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, .4

, התאמה או הרחבה תיקון ,לבצע כל שינוי ועל הקבלןכאמור לעיל, הקבלן ידי 
הקבלן על פי  להתחייבויותם נושא האישור את הביטוחיעל מנת להתאים  ושיידרש

 .הסכם זה
 

לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל המזמין זכויות מוצהר ומוסכם כי  .5
כל אחריות שהיא לגבי או מי מטעם המזמין כל חובה על או המזמין אינן מטילות על 
, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, יםהביטוחעריכת אישור הביטוחים נושא 

או על פי כל זה  הסכםעל פי הקבלן ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על 
את ובין אם לאו, בין אם בדקו דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל וזאת בין אם  דין,

 .ובין אם לאואישור עריכת הביטוחים 
 

אובדן או נזק  לכלמאחריות טעם המזמין ואת הבאים מפוטר את המזמין  הקבלן .6
לרכוש או ציוד כלשהו המובא על ידי הקבלן או מי מטעם הקבלן לחצרי המזמין או 

דרישה או  ,כל טענה קבלןולא תהיה להמשמש את הקבלן לצורך מתן השירותים, 
פטור כאמור לא יחול כלפי  בגין אובדן ו/או נזק כאמור.נזכרים לעיל התביעה כלפי 

 רם לנזק בזדון.מי שג
 

פי דין בגין -את הביטוחים הבאים: ביטוח חובה כנדרש על לערוך הקבלןבנוסף, על  .7
פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב 

; וביטוח מקיף לכלי הרכב ,בגין נזק אחד₪  400,000השימוש בכלי רכב עד לסך 
ת ואינו מהווה חלק מהן כנגד סיכוני "אש מורחב" ביטוח לציוד המשמש לעבודו

 לעניין ציוד מכני הנדסי. ביטוח במתכונת "כל הסיכונים"ו
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)למעט צד ג'( שלא לערוך את ביטוחי הרכוש הזכות קבלן לעל אף האמור לעיל, 

יחול כאילו  6  המפורטים בסעיף זה, במלואם או בחלקם, אך הפטור המפורט בסעיף
 .נערך הביטוח בגינו במלואו

 
ייכלל סעיף בדבר ויתור שייערך על ידי הקבלן כל ביטוח רכוש נוסף או משלים ב .8

על  ויתורוה וכלפי הבאים מטעם המזמין;המבטחים על זכות התחלוף כלפי המזמין 
 זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

 
הסבת ההסכם, ובמקרה בו  לענייןלגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה  מבלי .9

על משנה מטעם הקבלן,  ניקבלעל ידי  ינתנוי םנשוא הסכם זה או חלק מההשירותים 
בהתאם לאופי והיקף נאותות המשנה פוליסות ביטוח  קבלניהקבלן לדאוג כי בידי 

לחלופין, לקבלן נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח . ההתקשרות
 במסגרת הביטוחים הנערכים על ידי הקבלן כמפורט באישור עריכת ביטוחי הקבלן.

  

ביחס  אחריות כלפי המזמיןמוטלת ההקבלן על מובהר בזאת כי ספק למען הסר  .10
 שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני שירותיםלרבות שירותים במלואם ל

, שייגרםלשפות את המזמין בגין כל אובדן או נזק  ותאחריתחול ה ועל הקבלןמשנה 
שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני במישרין או בעקיפין, עקב 

ובין  אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל אםהמשנה, אם ייגרם, בין 
 .אם לאו
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 אישור עריכת הביטוח – 1ו' נספח
 

 תאריך: ____/___/___
 לכבוד

 החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ
 חברות קשורות  ו/אוחברות שלובות  ו/אוחברות בנות  ו/אוחברת האם  ו/או

 "(מזמין"ה  ביחד ולחוד: ,)להלן
 

 א.ג.נ.,
 
 ___________ )"הקבלן"( הנדון:

 
הננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו ערכה את הביטוחים המפורטים להלן על שם 

ובאזור הביניים שבין עין בוקק  באזור עין בוקק ניסיון קידוחיביצוע עם בקשר  הקבלן

"(, השירותים)להלן: "כן השירותים הנלווים ו של ים המלח באגן הדרומיוחמי זוהר, 
"( כמפורט הסכםהביניכם לבין הקבלן )להלן: "הסכם שנערך בין היתר, בקשר עם 

 להלן:
 
 עד ליום ____________ לתקופה מיום __________________ פוליסה מס' .א

____________________ 
 

המבטח את חבות הקבלן כלפי עובדים המועסקים על ידי  ביטוח חבות מעבידים
האחריות למוצרים על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק הקבלן 

ובד כתוצאה עלו/או נזק נפשי , בגין מוות ו/או נזק גוף 1980 -ם "פגומים, התש
 ₪ 20,000,000 בגבול אחריות שלביצוע השירותים מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב 

ורחב מביטוח. הביטוח הלתקופת  )עשרים מיליון שקלים חדשים( למקרה ובסה"כ

לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית, המזמין היה וייקבע, לשפות את 
 קבלן.כלפי מי מעובדי הכלשהן חובות מעביד מוטלות  על המזמיןכי 
 

 עד ליום ____________ לתקופה מיום __________________ פוליסה מס' .ב
____________________ 

 
אובדן בגין המבטח את חבות הקבלן על פי דין,  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

בגבול בקשר עם או במסגרת מתן השירותים  אדם ו/או גוףלכל ו/או נזק שייגרמו 
לתקופת  מקרה ובסה"כ( לחדשים שקלים)ארבעה מיליון  ₪ 4,000,000 אחריות של

  ביטוח. ה
 

מכל דבר מזיק במזון או במשקה, כפוף להגבלה בדבר חבות הנובעת  אינוביטוח זה 
מצד המוסד לביטוח תחלוף תביעות ה ועובדיהם ומשנ קבלניחבות בגין קבלנים, 

למעשי  אחריות שתוטל על המזמיןבגין המזמין את  שפותורחב ל. הביטוח מלאומי
 . וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבתו/או מי מטעם הקבלן  הקבלןו/או מחדלי 

 
 כללי

 
על הקבלן האחריות הבלעדית לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות  .1

 בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל.
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הינם ראשוניים וקודמים לביטוח הנערך על ידי  המפורטים לעילהביטוחים  .2

המזמין, ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי 
 המזמין. 

 
לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך  המפורטים לעילהננו מתחייבים כי הביטוחים  .3

, בכתב, מזמיןיום ל 30, אלא בהודעה מראש של המצוינת בהם חתקופת הביטו
 בדואר רשום.

 
הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה 
שלא שונו באישור זה, ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות 

 המקוריות.
 
 

)חתימת 

 המבטח(
 

)חותמת 

 המבטח(
 

)שם 

 החותם(
 

)תפקיד 

 החותם(
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 תצהיר בדבר שמירת זכויות עובדים – 1נספח ז'
 
 

, מורשה                                   , נושא ת.ז. מס'                                   אני הח"מ 
)להלן:                                    שמספרו                                   החתימה מטעם 

לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים  "(הקבלן"
 מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן: הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,

 
, ניסיוןלביצוע קידוחי  1/13 ', בקשר עם מכרז מסהקבלןאני נותן תצהיר זה בשם  .0

 .הקבלןומוסמך לתת תצהיר זה בשם 

 

 צווי, העבודה דיני לפי, עובדים זכויות שמירת בעניין חובותיו את מקיים הקבלן .2
 ותהעבוד ביצוע לצורך כמעסיק המציע על החלים הקיבוציים וההסכמים ההרחבה

 .1/13' מס מכרז נשוא

 
החתימה המופיעה בשולי גיליון  , כי                                  כי שמי הוא  מצהירנני ה .3

 אמת. –זה היא חתימתי וכי תוכן תצהירי 
 
 

 
 

  

 הקבלןחתימה וחותמת  הקבלןשם מלא של החותם בשם  תאריך

 
 

 אישור
 

(,                       , עו"ד )מ.ר.                                   אני הח"מ, 
, מאשר/ת כי                                                        מרחוב 

הופיע בפני                שנת         בחודש         ביום 

ידי ת.ז. -שזיהה עצמו על                                   מר/גב'                                    במשרדי 
/ המוכר לי אישית, וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי                                    מס' 

אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא 
יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה 

                                                         בפניי.
           

 
 

  

 חתימה וחותמת  שם מלא של עו"ד/רו"ח תאריך
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 עבירה פליליתבבדבר אי הרשעה תצהיר  – 2נספח ז'
 

אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' _______, מורשה החתימה מטעם 
לאחר שהוזהרתי כי עלי  "(הקבלן)להלן: " __________________ שמספרו ____________

לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה 
 כדלקמן: 

 

ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו לא הורשעו  קבלןהנני מצהיר בזאת כי ה .0
בעבירה פלילית שיש עמה קלון או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות או בעבירות מירמה 

( השנים שקדמו להכנתו של תצהירי זה וכן, למיטב ידיעתי, לא מתנהלים נגד 10וזאת בעשר )
 פטיים בגין עבירה פלילית כאמור. מי מבין המנויים לעיל חקירה פלילית או הליכים מש

 
 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .2

 
 

 
 

  

 קבלןחתימה וחותמת ה קבלןשם מלא של החותם בשם ה תאריך

 
 

 אישור
 

אני הח"מ, _____________, עו"ד )מ.ר.___________(, מרחוב _______, מאשר/ת כי ביום 
בפני במשרדי __________מר/גב' _____________ ___ בחודש ____ שנת ____ הופיע 

ידי ת.ז. מס' _________ / המוכר לי אישית וחתם על תצהיר זה לאחר -שזיהה עצמו על

שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא 
 .יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני

 
 

 

 
 

  

 חתימה וחותמת שם מלא של עו"ד/רו"ח תאריך
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 שמירה על סודיות  –ח'   נספח
 

 לכבוד:

 החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ

 מפעלי ים המלח בע"מ

 

 םענייניהתחייבות לשמירת סודיות ולהימנעות מניגוד הנדון:  

 

( "החברה" -והתקשרתי עם החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ )להלן  :הואיל
 (;"העבודות" -)להלן  בהסכם למתן שירותים כמפורט בהסכם

והוסבר לי כי במהלך ביצוע העבודות, או בקשר אליהם, אקבל לחזקתי, או יבוא  :והואיל

לידיעתי, מידע המתייחס לכל עניין מקצועי, עסקי או אחר, מכל סוג שהוא, של 
וכן כל חומר אשר הוכן  החברה ושל כל הקשורים עמה, בעבר, בהווה, או בעתיד

עבור או על ידי, או הוגש לחברה בקשר עם פעולות החברה או עם העבודות, 
"מידע  -"( )להלן מי"הולרבות מידע סודי של מפעלי ים המלח בע"מ )להלן: "

 "(; סודי

והוסבר לי, כי גילוי המידע הסודי בכל צורה שהיא, לכל אדם או גוף, עלול לגרום  :והואיל
 .ים לחברה ו/או למי"ה ו/או לצדדים שלישייםנזקים כבד

 

 אי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן:

 

הנני מתחייב לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע הסודי וכל הקשור או הנובע  .1

ממנו, לא לפרסמו ולא לגלותו בדרך כלשהי לשום אדם או גוף והכל לתקופה בלתי 
 מוגבלת.

לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת, לא לפרסם, לא לגלות ולא להביא הנני מתחייב  .2
לידיעת אדם או גוף כלשהם בדרך כלשהי, כל פרט הקשור למתן העבודות, במישרין או 

"(, והכל פירוט העבודות" -בעקיפין, לרבות תוכנם, תוצאותיהם או כל חלק מהם )להלן 
 לתקופה בלתי מוגבלת.

ל על מידע הידוע לכלל הציבור, מידע שגילויו מחויב על פי דין לא יחו 2-ו 1האמור בסעיף  .3
לגילויו,  ו/או מי"ה )במגבלות חיוב הגילוי כאמור( או מידע שניתנה הסכמת החברה

 מראש ובכתב, ובמידה שניתנה.

כמו כן, הנני מתחייב שלא לעשות שום שימוש במידע הסודי או בפרטי העבודות, אלא  .4
 ולצורך מתן העבודות.ה ו/או מי"לטובת החברה 

הנני מתחייב לנקוט אמצעי זהירות קפדניים לאבטחת המידע הסודי ופרטי מתן  .5
העבודות ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית, נוהלית או אחרת, כדי לקיים את 
התחייבותי על פי כתב זה. כן הנני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות 

 מור בסודיות גמורה כל מסמך הקשור, או הנוגע למתן העבודות.הנדרשים, על מנת לש

הנני מתחייב להחזיר לידיכם ולחזקתכם כל חומר כתוב או אחר, וכל חפץ או דבר,  .6
שקיבלתי מכם, או השייך לכם, ושהגיע לחזקתי, או לידי, עקב, בקשר עם, או בזמן מתן 
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הכנתי עבורכם. הנני מתחייב לא העבודות, בין מכם ובין מצדדים שלישיים, וכל חומר ש

 לשמור אצלי עותק כלשהו של כל חומר כאמור, או של מידע סודי. 

השימוש שייעשה על ידי במידע יהיה לצורך ביצוע העבודות נשוא הסכם  הנני מתחייב כי .7
זה בלבד, ובלבד ששום שימוש )כולל אופן הכללת מידע סודי במסגרת חומר שיופץ או 

כלשהי לגורמים אחרים( לא יאפשר למקבלו לזהות פרטי מידע  יהיה זמין בצורה
  .מסוימים או מוגדרים

מובהר כי החברה אינה אחראית לדיוקו, לשלמותו או לנכונותו של המידע הסודי וכל  .8
 הסתמכות עליו ע"י מקבל המידע, או מי מטעמו, תהיה באחריות מקבל המידע.

-118ת דלעיל מהווה עבירה פלילית לפי סעיפים ידוע לי כי הפרת ההתחייבויות לסודיו .9
 .1977 -לחוק העונשין תשל"ז  119

הנני מאשר כי למיטב ידיעתי ובדיקתי, לאחר חקירה ובדיקה שערכתי, אין מצב של ניגוד  .10
עניינים בין מתן העבודות לבין כל עניין אחר שיש לי ולקרובי ו/או למנהלי ו/או לעובדי 

 בי עניין אישי בו.ו/או לגופים קשורים 

אני אהיה אחראי כלפיכם בנזיקין ועל פי כל דין, לכל נזק, הפסד או הוצאה, מכל סוג,  .11
 אשר יגרמו לכם, או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהפרת התחייבויות על פי כתב זה.

הנני מתחייב להחתים כל עובד ו/או מועסק על ידי בקשר לביצוע העבודה, על התחייבות  .12
 כלפיכם הזהה להתחייבותי זו, והנני ערב לכל הפרה של התחייבות כאמור.

על פי כתב זה, תהיה לכם זכות  ימהתחייבויותיבכל מקרה שאפר התחייבות כלשהי  .13
תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרה זו, לרבות הזכות לקבלת סעדים זמניים כגון 

 י מניעה לצורך הקטנת נזקיכם.וצו

מור במכתב זה כדי לגרוע מכל חבות אחרת או נוספת לנאמנות, שמירת סודיות בא אין .14
 והימנעות מניגוד עניינים המוטלת עלי על פי כל דין.

 

 ולראיה באתי על החתום: _________________

 

 היום ______________ לחודש _______________שנה _________
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 נוסח ערבות הביצוע – ט'נספח 
 

 לכבוד
 הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ החברה

 
 א.ג.נ.,

 
 ___________ ערבות מס'הנדון: 

 
"( אנו ערבים בזה כלפיכם בערבות הקבלן" -על פי בקשת ___________ )להלן  .1

ש"ח                   עד לסכום של  לתשלום כל סכוםמוחלטת ובלתי מותנית 
"( סכום הערבות" -להלן )שקלים חדשים(                                                        )

 . הקבלןשתדרשו מאת 
 
ימים  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם עד סכום הערבות תוך  .2

מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס את 
ם או להוכיחה בכל אופן שהוא ומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום הנ"ל דרישתכ

מהסכם ההתקשרות. כמו כן מוסכם בזאת במפורש כי לא תהיו חייבים לנקוט 
ו/או לממש  קבלןו/או לפנות בדרישה מוקדמת ל הקבלןבהליכים משפטיים נגד 

 בטחונות אחרים כתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות זה על ידינו.
 
אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור, מעת לעת על כל סכום  .3

שיקבע על ידכם מתוך סכום הערבות ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם 
וישולמו על ידנו בגין ערבות זאת לא יעלו על סכום הערבות. לפיכך, במידה ולא 

וא תוקפה לגבי יתרת תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת במל
 סכום הערבות הבלתי ממומשת.

  
אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, וכמו כן, לא נהיה רשאים  .4

להמנע מתשלום עפ"י כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא, והננו מוותרים בזה 
 ן.עפ"י הדי  לקבלןבמפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת 

 
כלפיכם  הקבלןבנוסף לכל האמור לעיל, הערבות אינה מותנית בתוקף החבות של  .5

 והינה בלתי חוזרת, בלתי מותנית ועצמאית.
 
ועד בכלל וכל דרישה מכם חייבת להימסר לנו               הערבות תהיה בתוקף עד ליום  .6

 ות בטלה ומבוטלת.. לאחר מועד זה תהיה הערב            -עד מועד זה למשרדנו ב
 
 דרישה שתגיע באמצעות הפקסימיליה לא תתקבל. .7
 
 ערבות זו אינה ניתנת להסבה. .8
 
 

 בכבוד רב,
 

_____________________ 
 ב נ ק

 
 הערה: שום נוסח אחר של ערבות לא יתקבל.
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 בטיחות  – י'  נספח
 

 לכבוד
 החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ

 א.ג.נ.,

 בטיחותנספח  הנדון:

של החברה הממשלתית להגנות ים המלח )להלן:  בפרויקטוהנני משתתף   :הואיל
באזור הביניים שבין עין בוקק עין בוקק ואזור בקידוחי ניסיון לביצוע  "(החברה"

 "(;העבודות)להלן: " באגן הדרומי של ים המלחוחמי זוהר, 

מחוייבים כל הקבלנים, והוסבר לי כי במהלך ביצוע העבודות, או בקשר אליהם,   :והואיל
 ;חברההלעמוד בתנאי הבטיחות כפי שהוגדרו ע"י הספקים ונותני השירותים 

אף צדדים שלישיים הפועלים מטעמי במסגרת הפרויקט מחוייבים והוסבר לי, כי   :והואיל

 .בתנאים אלה

 כלפיכם כדלקמן:אי לזאת, אני הח"מ מתחייב 

המפרט לקבלן  – 1נספח י' – פרטי תכנית הבטיחותכי קראתי והפנמתי את הנני מתחייב  .1
 .ידו-בביצוע העבודות עלאת הדרישות להכנת תוכנית לניהול סיכונים 

לרבות הדרישה  לפי כל דין, הבטיחות בביצוע העבודותעל תנאי הנני מתחייב לשמור  .2
לאייש באופן קבוע את משרת מנהל העבודה, מוסמך בבניה ובניה הנדסית באופן קבוע 

 .פי תנאי הסכם זה-על החברהעל ידי מי שהוצג ואושר מראש ע"י 

מידע שמסרתי הוא נכון ומדויק והנני מודע להשלכות  כלכמו כן, הנני מתחייב ש .3
ולצדדים שלישיים שעלולים להיות מושפעים שיכולות להיגרם, לקבלני המשנה מטעמי 

 מהתנהלות העבודות.

הנני מתחייב לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית,  .4
פי כתב זה. כן הנני מתחייב לנקוט בכל -נוהלית או אחרת, כדי לקיים את התחייבותי על

 ע העבודות.לביצו יםאמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים הנוגע

פי כל דין, לכל נזק, הפסד או הוצאה, מכל סוג, -אני אהיה אחראי כלפיכם בנזיקין ועל .5
 פי כתב זה.-אשר יגרמו לכם, או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהפרת התחייבויות על

ידי בקשר לביצוע העבודה, על התחייבות -הנני מתחייב להחתים כל עובד ו/או מועסק על .6
 להתחייבותי זו, והנני ערב לכל הפרה של התחייבות כאמור. כלפיכם הזהה

פי כתב זה, תהיה לכם זכות -בכל מקרה שאפר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיי על .7
תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרה זו, לרבות הזכות לקבלת סעדים זמניים כגון 

 צווי מניעה לצורך הקטנת נזקיכם.

 ולראיה באתי על החתום:

 

 

  

 הקבלןחתימה וחותמת  הקבלןשם מלא של החותם בשם  תאריך
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 פרטי תכנית הבטיחות – 1נספח י'

  ידו-בביצוע העבודות עלדף הסבר לקבלן להכנת תוכנית לניהול סיכונים 

 
להכין תוכנית ניהול סיכונים בעבודתו, וזאת בטרם יכנס , נדרש העבודותקבלן הנכנס לאתרי 

 .העבודותלאתרי 
 

ידי -אישור תוכנית הבטיחות עלכי מובהר  .בהתאם למפורט בהסכםיש להגיש הנ"ל את התוכנית 
מהווה תנאי להוצאת צו התחלת עבודות כהגדרתו בהסכם. על הקבלן להמציא לאישור  ןהמזמי
 ימים מיום ההודעה על זכייתו במכרז. 7תוכנית זו, בתוך  ןהמזמי

 

 בהגשת התוכנית, יגיש הקבלן:
 
 תיאור מפורט של כל אחד משלבי העבודה. .1

 
 ידי מנהל עבודה מוסמך של הקבלן.-רשימת סיכונים חתומה על .2
 
 פירוט בכתב כיצד מתכוון הקבלן להימנע/להקטין סיכונים אלו. .3
 
ספרות(, שם פרטי, שם  9רשימה שמית של כל בעלי המקצוע, הכוללת: מספר ת.ז. ) .4

י המקצוע כולם ללא יוצא מן הכלל, יהיו ללא רישום משפחה, מקצוע, תפקיד. כל בעל
 פלילי.

 
רשימת ציוד, חומרים, כלים, מכונות, מכונות הרמה הנדרשות לעבודה שישמשו אותו  .5

 במהלך עבודתו בפרויקט.
 
רשימת כלי הרכב )לא רכבים פרטיים( שישתמש בהם לצורך עבודתו הכוללת: מס' רכב,  .6

 סוג הרכב.
 
 ות לעגורנים, מנופים, מנופים ניידים, מלגזות וכו'.אישורי כשיר .7
 
 אישורי הסמכה לבעלי תפקידים ובעלי מקצוע כמפורט: .8
 

 אישור הסמכה למנהל/י עבודה. 

 
  אישורי הסמכה למפעילים השונים: עגורנאים, מנופאים, אתתים, מפעילי ציוד כבד

 שהוסמך לכך על ידו. וכל אישור נוסף שיידרש על ידי מנהל הבטיחות בפרויקט או מי

 
 .)אישור הסמכה למגיש עזרה ראשונה )לפי הצורך 

 
 .אישורים הנדסיים כנדרש על פי חוק 

 
 )אישור מיחידת הביטחון, לפי צורך )קב"ט. 
 

 ללא מסמכים אלו, לא יורשה הקבלן להתחיל את עבודתו. 


