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 ג"נספח י

 
 

 "תנאים מיוחדים"
 למתן הרשאה לביצוע עבודות תשתית בתחום הדרך

 
 033332006 -  1:'מסמך מס

 

למבקש מאת ( אם וככל שתינתן)מסמך זה מפרט את התנאים המיוחדים אשר יחולו על הרשאה שתינתן 
, ("חברהה"או " נתיבי ישראל ": להלן)מ "בע לתשתיות תחבורההחברה הלאומית  – נתיבי ישראל 

באמצעות כתב הרשאה , אם וככל שתינתן למבקש ההרשאה המבוקשת. לביצוע עבודות בתחום הדרך
 . של כתב ההרשאה' יהווה מסמך זה את נספח א, שייחתם על ידי מורשי החתימה כדין של החברה

רה כי למסמך זה יהיה בתוקף אך ורק לאחר חתימתו כדין של כתב הרשאה מאת החב, להסרת ספק מובהר
 . למבקש לביצוע העבודות

או מהאמור במסמך /התנאים המפורטים במסמך זה באים בנוסף ואינם גורעים מהוראות כתב ההרשאה ו
 . התנאים הכלליים

 :הגדרות

אלא אם הקשר הדברים והגיונם מחייב , תהא לביטויים להלן המשמעות הרשומה בצדםבמסמך זה 
 :אחרת

 . ת להתבצע העבודותקטע בתחום הדרך בו אמורו-  "האתר"

קיר , קיר מגן, קיר תומך, אי תנועה, השולים: לרבות, תוואי הדרך ורצועת הדרך שהוכרזה - " הדרך"
, תעלת ניקוז ומעביר מים בצד הדרך או מתחת לה, תעלה, גדר, או סוללה למניעת רעש

( מאלה לרבות חפיר או סוללה המצויים בתחילתו או בסופו של אחד)גשר או מנהרה , מחלף
 . וכל מתקן שבתוואי הדרך

כתב "
 "ההרשאה

, "כתב ההרשאה"או " ההרשאה"בכל מקום בו יאמר , אלא אם יאמר במפורש אחרת- 
ולתנאים המיוחדים , אם וככל שיינתן, הכוונה לכתב ההרשאה שינתן למבקש על ידי החברה

 . והכלליים שיצורפו לו

וחדים או כל נציג אשר ימונה על ידי החברה  מעת המבקר שפרטיו מצוינים בתנאים המי-  "מבקר"
 . לעת

מנהל "
 "האזור

 . מנהל האזור הרלבנטי מטעם החברה- 

בהתאם לתכניות הנזכרות בתנאים , עבודות הנחת התשתית כהגדרתה בתנאים המיוחדים-  "עבודות"
 .  או עבודה שתבוצע בקשר אליהם/וכן כל פעולה ו, המיוחדים

 

 

 

 : יםהתנאים המיוחד

 . 91433ירושלים ,  11רחוב בית הדפוס , מ "החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע :"המבקש" .1

   . יושלם בהמשך :מהות העבודה .0
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 התחברות  :"התשתית" .4   

 . יושלם בהמשך ":התוכניות" . 3

המבקש רשאי לבצע את העבודות נשוא כתב  – "תקופת הביצוע/ "לוח זמנים לביצוע העבודות " .2
 (.בכפוף לקבלת כתב הרשאה החתום על ידי החברה) שנה במשך , אה זההרש

  :"החברהבקרה על ידי  הוראות מיוחדות לעניין שיטת "  .7

 .ובפיקוחו, מנהל אזור  דימונה  , זאב חריטונוב   'אינגבתיאום עם  תבוצע העבודה. 7.1

 .₪           המבקש ישלם דמי בקרה בסך  ".דמי בקרה" . 6

הערבות הבנקאית . ₪      סכום הערבות הבנקאית אשר המבקש נדרש להפקידה   ."רבות בנקאיתע" . 0
 . ' כנספח ב תהא בנוסח המצורף

  :"החברהנהלי בטיחות מחייבים של  " . 9

י "עליכם יהיה לנקוט בכל אמצעי הזהירות כמפורט במדריך להצבת התמרורים שהוצא ע  9.1
 .רד התחבורהי מש"ואושר ע 0227החברה בשנת 

ממונה בטיחות  –יוסף   י מר מוטי"על צוות ביצוע הפרויקט לעבור תדריך בטיחות שיבוצע ע 9.0
 .  2234022322' מרחב דרום טל

  ":תיאום עם המשטרה/ הוראות מיוחדות ביחס להסדרי תנועה " .12

 .3' ת אשר בסעיף מסהעבודה תבוצע בכפיפות לתכנית מאושר .12.1

 .טרת ישראלהעבודות תבוצענה בתיאום עם מש .12.0

 (.היתר מערכת נתיב)העבודה תבוצע בכפיפות להערות מרחב הדרום בחברה  .12.4

           .  עם קצין משטרה מיום  לפרוטוקול התייעצות העבודה תבוצע בכפיפות .12.3

 .223-4022030: ' טל. זאב חריטונוב 'אינג –" נהל האזורמ" 11

 .זאב חריטונוב 'אינג  –" המבקר" 10

 :"הוראות מיוחדות נוספות" 14

בהוצאות    אוהחברה לא תיש, מימון כל העבודה יהיה על חשבונו של המבקש.  14.1
 .ואחריות כלשהן

לאורך כל תקופת ביצוע העבודה  כלל  92' המבקש יהיה אחראי  על  קטע  דרך מס.  14.0
העבודות הנדרשות בתחום שבין גבולות הביצוע אשר תקבענה עם נציגי החברה בעת 

 .לאחריותו של המבקש וכפי שתרשמנה בפרוטוקול מסירה חתוםמסירת שטח העבודה 

כמו כן המבקש יהיה אחראי לשילוט ההתראה במבואות לקטעים בהם מוצבים . 14.4
 .שלטי אזהרה המורים על עבודה בדרך
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בקטע ' רכב וכל צד ג, להולכי רגל, לאביזריו, האחריות כוללת כל נזק שייגרם לכביש. 14.3
 .האתרל בנושא בטיחות "הנ

ישירים או , הפסד או נזק, פגיעה, המבקש מתחייב לפצות את החברה בגין כל אבדן. 14.2
ואשר , או מי מטעמה/שיגרמו לחברה ו, ד"ט עו"לרבות הוצאות משפטיות ושכ, עקיפים

 .המבקש אחראי להם על פי הוראות מסמך זה וכל דין

 .באגף אחזקה של החברה האחריות תפוג  עם מסירת השטח סופית למרחב הדרום . 14.7

 .בלבד 3' העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות מאושרות אשר בסעיף מס. 14.6

במידה ולצורך ביצוע עבודות בתחום הדרך יידרש לעשות שימוש במקרקעין סמוכים . 14.0
המבקש חייב לקבל את הסכמת בעלי הזכויות במקרקעין , שאינם באחראיות החברה
 .א תשא בכל אחריות בקשר לכךהנוספים כאמור והחברה ל

 .'בזק וכו' חב, החשמל' כגון חב, המבקש יבצע תיאום תשתיות עם כל הנוגעים בדבר. 14.9          

לא יגרמו לשפיכת חומרים זרים ולנקות את הכביש לפי הוראות , ל"מבקש ידאג שהעבודות הנ 14.12
 .המבקר

תודיע החברה הלאומית , שנתיים ממועד פרוטוקול המסירה הסופי, במהלך תקופת הבדק 14.11
כל אחד )שגיאה וטעות בעבודות , מגרעת, קלקול, ליקוי, לדרכים למבקש אודות כל פגם

מבקש תאכוף את חובת הקבלנים לתקן כל פגם וה( "פגם":ביחד או לחוד להלן, מאלה
או במקרה בו , במקרה בו נדרש טיפול דחוף בפגם כאמור המהווה מפגע בטיחותי .כאמור

תטפל , ולא טופל הפגם בתוך זמן סביר בנסיבות העניין , ה למבקש אודות פגם נמסרה הודע
ועלות הטיפול תקוזז מערבות הבדק ותשולם לחברה הלאומית , החברה הלאומית בפגם

 לדרכים באופן מיידי 

 .י מודד מוסמך בגמר ביצוע העבודה"חתומה ע, (As Made)תועבר לידינו תוכנית עדות  14.10

יבצע המבקש החזרת מצב השטח לקדמותו לרבות ביצוע עבודות , תום ביצוע העבודה 14.14
 :כדלקמן

 .תיקון ושיקום מלא של מערכות ניקוז על כל מרכיביהן 14.14.1

המבקש יהיה אחראי על מערכת ניקוז ומתקני ניקוז של הדרך ותפקודם לאורך כל תקופת  14.13
 .ביצוע העבודה

 .אתרי עבודהי תקנים והנחיות בטיחות ב"י המבקש עפ"כל העבודות תבוצענה ע 14.12

באופן ובמועדים המפורטים בכתב , בצורה, במיקום, על אחריותו, המבקש יבצע את העבודות 14.17
 ,ביעילות וברמה מקצועית גבוהה, או רשות/להוראות כל דין ובהתאם , על נספחיו, ההרשאה

והכל להנחת דעתה המלאה של , והמבקרהחברה וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיהם של 
 .החברה

 : כדלקמן, קש מצהיר ומתחייב בזאתהמב 14.16

, וכן את הדרך וסביבותיה, את האתר, כי בדק לפני הגשת הבקשה למתן ההרשאה 14.16.1
וכל הנתונים הפיסיים הנוגעים לביצוע , טיב הקרקע, את מצבה הטופוגרפי

לרבות קרבת האתר בו מתבצעות העבודות לתשתיות של גורמים , העבודות
ולרבות בדיקת , אם וככל שקיימים, וחדיםאו למתקנים מי/שלישיים כלשהם ו

עם , בין היתר, וזאת, או התת קרקעיים שבתוואי הדרך/המתקנים העיליים ו
או /או הגופים המוסמכים שהמתקנים האמורים בבעלותם ו/הרשויות ו



 ל "מערך משנה מנכ

 בבטיחות ובשירות, באיכות, להוביל בתנועה

 

 מרחב דרום-אגף  רשויות וגורמי חוץ  

  www.iroads.co.il  7049141-20: פקס  7026316-20: טל 03122מיקוד , באר שבע, 0202.ד.שרה תעמק  43הרתן רחוב    

 

וכי ביכולתו לבצע את העבודות בהתחשב בממצאי בדיקותיו בהתאם , באחריותם
 .להוראות מסמך זה

המבקש הנו בעל כל , ב ההרשאה שיינתן למבקש על ידי החברהכי מלבד כת 14.16.0
וכי לצורך ביצוע , עבודותהלביצוע או היתרים הדרושים על פי כל דין /נות ושיוירה

או היתר הנדרש /ימצאו ברשותו כל רישיון ו, ולמשך כל תקופת הביצוע, העבודות
 .על פי כל דין לביצוע עבודות

או ההיתרים הדרושים על פי כל דין /הרשיונות ו כי הנו בעל כל, כן מצהיר המבקש 14.16.4
או בהיתרים כאמור כל זמן /וכי יחזיק ברשיונות ו, לשימוש שיעשה על ידו בתשתית

 .קיומה של התשתית במיקומה המאושר על פי כתב ההרשאה

, או לביצוע העבודות/כי ימלא אחר הוראות כל דין ביחס לאתר ביצוע העבודות ו 14.16.3
וכל , 1962 -ל "תש[ נוסח חדש]פקודת הבטיחות בעבודה  לרבות עמידה בהוראות

 .תקנה וצו שפורסמו על פיה

את כל הוראות הבטיחות והגהות , או על ידי מי מטעמו/בעצמו ו, קייםיטמיע וכי י 14.16.2
וכן כל חובה או הוראה ( ככל שימסרו)על ידי החברה , מעת לעת, כפי שימסרו לו

, וזאת המבקשטיחות וגהות הנהוגות אצל המוטלת עליו על פי דין ולרבות הנחיות ב
 . ביצועהלמשך כל תקופת 

  קרצוף וריבוד האספלט וסימון צבע בכל קטע הדרך , במידת הצורך ,כי תבוצענה   14.16.7
בין נקודות האחריות כמוגדר לעיל ובמקומות בהם יהיה צורך בשינוי וחידוש 

 .וזאת בתיאום מלא עם מנהל האזור, סימוני הצבע

 

 :וע העבודותהוראות לביצ 14.10

, את העבודות במיקום, או באמצעות מי מטעמו/בעצמו ו, המבקש יבצע .כללי 14.10.1
ובהתאם לתוכנית , באופן ובמועדים המפורטים בכתב ההרשאה ובמסמך זה

 . על ידי החברה, מראש ובכתב, מפורטת כפי שאושרה

ם קיומן של תשתיות של גורמי, בעצמו ועל אחריותו, המבקש יבדוק .'תשתיות צד ג 14.10.0
בתחום ( ב"כבלים וכיו, דלק, גז, מים, בזק, לרבות תשתיות חשמל)שלישיים 

או האישורים הנדרשים /ובמידת הצורך יהא אחראי לקבלת ההיתרים ו, האתר
הצגת מלוא (.  כגון היתרי חפירה)מאותם גורמים שלישיים לביצוע העבודות 

לפעול על פי  או למבקר וכן התחייבות המבקש/ההיתרים כאמור למנהל האזור ו
 . ההיתרים כאמור תהווה תנאי מוקדם למתן אישור התחלת עבודה למבקש

כי החברה אינה מחויבת להציג בפני המבקש נתונים בדבר תשתיות של , מובהר
, יחד עם זאת. גורמים שלישיים בתחום האתר או בתחום המיועד להנחת התשתית

כי , ל ידי החברה מובהרובמקרה בו ימסרו למבקש נתונים כלשהם בעניין זה ע
וכי על המבקש לבדוק , חלקי בלבד נתיבי ישראלתיעוד התשתיות הקיים אצל 

. את מידת דיוקו ואת שלמותו בעצמו ועל חשבונו בלבד, ולוודא את נכונות המידע
או חובת יידוע /או אישור ו/כי מידע כאמור לא יבוא במקום כל היתר ו, עוד מובהר

 .  י בעלי התשתיות מכל כל דיןאחרת שחלה על המבקש כלפ

המבקש יתאם מראש את המועדים המדויקים לביצוע  .תיאום מועדי ביצוע 14.10.4
לשם כך יפנה המבקש למבקר ולמנהל . העבודות עם המבקר ועם מנהל האזור

, ימי עבודה לפחות לפני המועד המתוכנן על ידו להתחלת העבודות 6, האזור
אישור )"ד המדויק להתחלת העבודות בבקשה כי אלו יאשרו לו בכתב את המוע

 "(. התחלת עבודה
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אישור "המבקש יחל בביצוע העבודות רק לאחר שקיבל מהמבקר וממנהל האזור 
ובכפוף לקבלת אישור סופי של המשטרה להסדרי , הנזכר לעיל "התחלת עבודה

 . אם וככל שיידרש, תנועה כאמור להלן

ישהה במקום ביצוע  המבקש ימנה מפקח צמוד אשר. מפקח מטעם המבקש 14.10.3
 . בכל זמן ביצוען, העבודות ויפקח על העבודות ברציפות

המבקר יהא . כפי שמקובל, המבקש ינהל יומן עבודה באופן יומי ורצוף .יומן עבודה 14.10.2
 . הסתייגויות והערות, רשאי לרשום ביומן העבודה הוראות שנתן למבקש

גידור וכל , שמירה, על אחריותו ועל חשבונו, המבקש יספק .שמירה ובטיחות 14.10.7
או בטיחות אחר שיידרש לשם שמירה על בטחונו ונוחיותו של /אמצעי זהירות ו

ובכל מקום , וזאת במשך כל שעות היום והלילה במשך ביצוע העבודות, הציבור
 או הוראות כל/והכל בהתאם להנחיות החברה ו, שיידרש לצורך ביצוע העבודות

מבלי לגרוע מכלליות האמור . או על פי הוראות כל דין/רשות מוסמכת אחרת ו
בכל שעות  ממונה על בטיחות מוסמךכי על המבקש לדאוג לנוכחות של , מובהר

 .ביצוע העבודות

המבקש יהא אחראי לשמור ולהשגיח על כל החומרים הציוד והמתקנים שימצאו 
ד לסיומן בפועל וקבלת אישור בכתב וזאת ממועד תחילת ביצוע העבודות וע, באתר

 . לפי המאוחר, של המבקר בדבר סיום העבודות

המבקש יתאם את עבודותיו עם קבלנים אחרים  .תיאום עם קבלנים אחרים 14.10.6
 . כפי הצורך ובהתאם לדרישת החברה, או בסביבתה/שיפעלו בדרך ו

, שתיתאבני סימון לאורך תוואי הת/ המבקש יציב שלטי סימון . סימון התשתית 10.11.1
וידאג לתחזוקה שוטפת של , במתכונת שתאושר מראש ובכתב על ידי החברה

 . הסימון האמור

ישיב , בסיום העבודות וכתנאי לקבלת אישור גמר עבודה .השבת מצב לקדמותו 10.11.1
המבקש את שטח פני הקרקע לאחר הנחת התשתית כפי שהיה עובר לתחילת ביצוע 

בעצמו ועל , יערוך המבקש, לצורך כך. העבודות ולשביעות רצונה המלא של החברה
בדיקות מעבדה , מייד לאחר סיום העבודות, וימציא לאישור החברה, חשבונו

 .  אשר תאשרנה את השבת מצב הכביש לקדמותו, י מודד מוסמך"ומדידות ע

ל ידי ובכל עת שיידרש ע, מאתר העבודות לפי הצורךיסלק המבקש  .ניקיון ופינוי האתר 14.19
, עבודותהמיד עם גמר ביצוע . ולת שהצטברה במקום כתוצאה מפעילותואת כל הפס, המבקר

, ויסלק ממנו את כל החומרים המיותריםאתר העבודות ואת סביבתו את המבקש ינקה 
 . שתימצא בו הפסולת מכל סוג שהוא

המבקש יהא אחראי לקבל מאת החברה אישור בכתב על גמר   .אישור גמר עבודות 14.19.1
ר גמר העבודות ייחתם ראשית על ידי המבקר ולאחר כי אישו, מובהר. העבודות

 . מכן על ידי החברה

 :תקופת ההרשאה, לוח זמנים 14.02

המבקש יחל בביצוע העבודות בכל מועד שלאחר קבלת כתב ההרשאה חתום על ידי החברה 
אישור "ובכפוף לקבלת , לעניין מועד התחלת ביצוע העבודותבכפוף להוראות מיוחדות )

: להלן)לעיל ויסיימן לא יאוחר מיום פקיעת ההרשאה הנקוב ( ר לעילכאמו" התחלת עבודה
 (. "תקופת הביצוע"

או הוצאה שיגרמו לחברה כתוצאה מאיחור בסיום , הפסד, המבקש יהא אחראי לכל נזק
 לקבל את אישורומתחייב המבקש  .ובלבד  שנזקה של החברה הוכח על ידה  ביצוע העבודות
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מבלי לגרוע , וזאת) מתקופת הביצועאו צפי לחריגה ל חריגה על כ, מראש ובכתב, מבקרה לש
  (.כאמוראו איחור חריגה  לכלמאחריותו 

 

 :סמכויות המבקר 14.01

על פי שיקול , במשך ביצוע העבודות המבקר יהיה רשאי לשהות באתר בכל עת 14.01.1
לרבות , כתב ההרשאהרשאי לבדוק את אופן ביצוע הוראות וכן יהא , דעתו הבלעדי

 . מבקשעל ידי ה, והוראותיו הוא החברההוראות 

שינוי או הריסה של כל חלק , מהמבקש תיקוןהמבקר יהיה רשאי לדרוש  14.01.0
מהעבודות שלא בוצע בהתאם להוראות כתב ההרשאה על נספחיו וכן להורות על 

אם אינן מבוצעות בהתאם להוראות ההרשאה , כולן או חלקן, הפסקת העבודות
או הנמצא באתר /עסק על ידי המבקש ואו להורות על הרחקת כל אדם המו/ו

או שאינו , באופן בלתי הולם, לדעת המבקר, מטעם המבקש אם אותו אדם התנהג
המבקש יישמע לכל . מוכשר למלא תפקידיו או שנוהג ברשלנות בבצוע תפקידיו

 . הוראות המבקר כאמור ויפעל בהתאם

תנה למבקר על שני בקרה והמעקבכי אין לראות בזכות ה, למען הסר ספק יובהר 14.01.4
הוראות כתב ההרשאה יקיים את המבקש כי , אלא אמצעי להבטיחהעבודות ביצוע 

, כי המבקר רשאי להחליט על בקרה מדגמית בלבד, עוד מובהר. ןבמלואומסמך זה 
ונוכחותו במקום ביצוע העבודות באה בנוסף על נוכחותו הרצופה של המפקח 

מהתחייבויותיו כלפי קש המבשחרר את תלא בקרה כאמור ה. מטעם המבקש
 אחריות כלשהיהחברה  או על /טיל על המבקר ותולא , החברה על פי מסמך זה

, למעט אחריותם לנזק שיארע כתוצאה ממתן הנחיה על ידי המבקר, וזאת)
שהמבקר עמד על קיומה אף לאחר קבלת הודעה בכתב מאת המבקש המפרטת את 

 .(נימוקי המבקש לאי קיום ההנחיה

 :יפויאחריות וש 14.00

מכל סוג , הפסד או נזק, פגיעה, לכל אבדןעל פי דין אחראי המבקש יהא  .אחריות 14.00.1
, החברה או צד שלישי כלשהולרבות , או לרכושו של כל אדם/שיגרמו לגופו ו שהוא

או עקב הפרת  או בקשר עימןהעבודות או כתוצאה מביצוע /או עקב ו/במהלך ו
או מי /כאמור שיגרום המבקש ולרבות לנזק , הוראות כתב ההרשאה ומסמך זה

 ,או לבעלי התשתיות האחרות הקיימות בדרך/למשתמשים בדרך ו,  מטעמו לדרך
ובין אם הוראות כתב ההרשאה ומסמך זה זאת בין אם האירוע יגרם תוך הפרת ו

ואשר נובע מביצוע  לואו מחוצה העבודות ובין אם האירוע יקרה בתחומי אתר , לאו
 ..או מי מטעמו רשלני מצידו של המבקש 

לתיקון כל נזק , באחריותו ועל חשבונו, המבקש יהיה אחרי לפעול .תיקון  נזקים 14.00.0
או לבעלי התשתיות האחרות הקיימות בדרך כתוצאה מביצוע /שייגרם לדרך ו

ככל שהוא אחראי לנזק כאמור , או תיקונה/או השימוש בתשתית ו/העבודות ו
או בפרק זמן קצר )ימי עבודה  12ך בתו, התיקון יבוצע על חשבון המבקש. לעיל
, בהתאם להנחיות המבקר, (אם המבקר קבע כי מדובר בתיקון דחוף, יותר

וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לחברה , ולשביעות רצונה של החברה
 . או על פי כל דין/על פי מסמך זה ו

, ד או נזקהפס, פגיעה, בגין כל אבדןהחברה מתחייב לפצות את המבקש  .פיצוי 14.00.4
או מי /ולחברה שיגרמו , ד"ט עו"לרבות הוצאות משפטיות ושכ, ישירים או עקיפים

 .זה וכל דיןמסמך אחראי להם על פי הוראות  המבקשואשר , המטעמ

בגין כל החברה לשפות את המבקש מתחייב , ומבלי לגרוע מן האמור, בנוסף .שיפוי 14.00.3
לרבות ) ידי כל גורם שהואלשאת בהם על החברה תחויב או הוצאה אשר /סכום ו
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אחראי להם המבקש ש בגין נזק שייגרם לגורם שלישי כאמור( מי מעובדי המבקש
שהחברה או הפסד /כל הוצאה ועל  החברה יפצה אתוכן , זהמסמך על פי הוראות 

בגין  האו מי מטעמהחברה בהם בקשר לכל תביעה או דרישה שתוגש כנגד  הנשא
 . ורהפסד או נזק כאמ, פגיעה, אבדן

 

ובכפוף , שיפוי כאמור יהא בכפוף לפסק דין או לפשרה שהושגה בהסכמת המבקש
תביעה כאמור תוך זמן סביר מיום דרישה או על מבקש ל ההודיעחברה לכך שה
הדרישה או הזדמנות להתגונן בפני מבקש ל נהובתנאי שנת, העל קיומ השנודע ל

בין על ידי , עה האמורהבין על ידי צירופו כצד שלישי בתבי, התביעה האמורה
להתגונן מבקש בין על ידי מתן אפשרות ל, מפני התביעההחברה שיתופו בהגנת 

  .חברהלפי בחירת ה, החברהבפני התביעה בשם 

 

כשהוא צמוד למדד ונושא , כל סכום כאמורלחברה מתחייב להחזיר המבקש 
המבקש י ועד למועד השבתו על ידהחברה ריבית פיגורים ממועד תשלומו על ידי 

 .בפועל

 

הפסד או , פגיעה, אבדןהחברה לא תהיה אחראית לכל  .הגבלת אחריות החברה 14.00.2
או לכל /או למי מטעמו ו/או למבקש ו/שיגרמו לתשתית ו, מכל מין וסוג שהוא, נזק

לרבות נזק כתוצאה )בזמן ביצוע העבודות או בכל עת שלאחר מכן , צד שלישי
על ידי גורמים שלישיים שקיבלו את  או/מעבודות שתבוצענה על ידי החברה ו

למעט נזקים ישירים בלבד שיגרמו לתשתית בלבד , (הרשאת החברה לעבודה
וזאת עד לסכום )כתוצאה מפעולה שבוצעה ברשלנות או בזדון על ידי החברה 

במצטבר $ 1,222,222 -לאירוע ו$ 222,222בסך , כולל ומצטבר, אחריות מירבי
 (. לתקופת ביטוח של שנה

 

 בות בנקאית ער 14.04

להבטחת קיום התחייבויותיו על פי כתב ההרשאה ומסמך זה וכתנאי מוקדם למתן כתב 
ימציא המבקש לידי החברה ערבות , על ידי החברה" אישור התחלת עבודות"ההרשאה ו

על הערבות הבנקאית יחולו . למסמך זה' בנקאית אוטונומית בנוסח המצורף כנספח ב
 : ההוראות הבאות

, כמוטב החברהערוכה לטובת , בלתי מותנית, קאית תהא אוטונומיתהערבות הבנ 14.04.1
או הוצאה /יישא על חשבונו הבלעדי בכל עמלה והמבקש . ניתנת למימוש לשיעוריןו
 .או תשלום בגין הערבות הבנקאית/ו

צמוד למדד זה כשסכום , לעילהערבות הבנקאית תהא בסכום הנקוב בתנאים  14.04.0
. ועד למדד הידוע במועד הפירעון בפועל" מדד הבסיס"החל ב, המחירים לצרכן

 : בסעיף זה

 .  המדד הידוע ביום חתימת מסמך זה על ידי המבקש –" מדד הבסיס"בסעיף זה 
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ימים לאחר תום  92תקופת הביצוע ועד במשך כל הערבות הבנקאית תהא בתוקף  14.04.4
או /הוארכה תקופת הביצוע ו. תקופת הביצוע והחזרת מצב השטח לקדמותו 

הבנקאית  תוארך תוקפה של הערבות –שכו עבודות המבקש על פי ההרשאה התמ
יום לפחות לפני מועד הפקיעה הצפוי של הערבות  13וזאת , בפרק זמן מקביל

לא האריך המבקש את תוקף הערבות הבנקאית כאמור לעיל . הבנקאית המקורית
 ;לפירעון מלא הלהציג את הערבות הבנקאית שבידיתהא החברה רשאית  –

ולדרוש ממנו  ,מוציא הערבות ,לפנות אל הבנקתהא החברה רשאית , לחלופין
או /סעד והכל לפי שיקול דעתה ומבלי לגרוע מכל , או להאריכה כאמור/לחדשה ו

 .או על פי כל דין/ומסמך זה על פי ה זכות המוקנים ל

ימי  4בחלוף הפר המבקש הוראה כלשהי מהוראות הרשאה זו ולא תיקנה אף  14.04.3
לפי שיקול , תהא החברה רשאית, ממועד קבלת התראה בכתב מאת החברהעבודה 

או /סעד ו זאת בלי לגרוע מכל, כולה או חלקה, להציג את הערבות לפרעון, דעתה
הוצגה הערבות הבנקאית  .או על פי כל דין/ומסמך זה על פי  זכות המוקנים לחברה 

, נאים ובסכום זההיפקיד המבקש בידי החברה ערבות בנקאית חדשה בת, לפרעון
 .ימים ממועד הצגת הערבות לפרעון 6וזאת בתוך 

 : _____________בא המבקש על החתום ביום ולראיה 
 

_______________ 
 המבקש

 המבקשד "אישור עו

, "(המבקש)" _____________מאשר בזה את חתימת ________, . ר.מ,   ד "עו, מ"אני הח
כן הנני . המוסמכים לחתום בשמו ולחייבו______________,  -ו ______________ ה "באמצעות ה

בהתאם למסמכי ההתאגדות מוסמך המבקש לקיים וכי , כי שמו לא שונה, המבקש קיים ופועלכי , לאשר
 . זה לעיל" מיוחדיםתנאים "את התחייבויותיו המפורטות במסמך 

_______________________ 
 תאריך

_______________________ 
 חתימהו חותמת

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 .אין לבצע את העבודות המבוקשות בהסתמך על מכתב זה. מכתב זה אינו מהווה הרשאה לביצוע עבודות

 


