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 מסמך א'

 41/7 מכרז פומבי מס' –הזמנה להציע הצעות 

 

 כללי

העומדים מציעים מזמינה בזאת (, "ןהמזמיהחברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ )להלן: " .1

אגן הדרומי של ים אזור הב י ניסיוןקידוח לביצועבתנאים המפורטים להלן, להגיש הצעות 

 )להלן: בהתאם למסמכי המכרזוכן לביצוע בדיקות גיאופיזיות וגיאוטכניות, , המלח

  "(.העבודות"

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

לדחות את המועדים הקבועים במסמכי המכרז, להלן מתווה  ןמבלי לגרוע מסמכות המזמי .3

 מנים המתוכנן להליכי המכרז:לוחות הז

 

 

 

 

 

 

 

 

 במכרז להשתתפות סף תנאי

עומד, במועד הגשת ההצעה למכרז, בכל התנאים המפורטים ה ציערשאי להשתתף במכרז זה מ .4

 :להלן

 .המציע הינו תאגיד הרשום כדין בישראל .4.1

 שנישל לפחות  םביצועהמציע השלים  1.1.2002במהלך התקופה שתחילתה ביום  .4.2

 100 -בעומק שלא יפחת מ סיון אחדקידוח ניכל אחד מהם בוצע לפחות פרויקטים, שב

 במי תהום.מהקידוח בוצע אינטש, כאשר חלק  5 -א יפחת מ, בקוטר סופי שלמטרים

, (או קבלן משנה מטעמו) המציע השלים 1.1.2002 ביום שתחילתה התקופה במהלך .4.3

 שלכן ביצוען ו ,יםמטר 80 -א יפחת משל לעומק Cross-hole בדיקות 2 לפחות של ביצוען

 הנדרשים התקנים פי על, יםמטר 130 -א יפחת משל לעומק Down-hole בדיקות 2 לפחות

 .להסכם /'נספח ג - י לביצוע קידוחים ובדיקות גיאופיזיות וגיאוטכניותטכנהמפרט ב

כמפורט  )אשר יבצע בפועל את הקידוחים מושא מכרז זה המציע מטעם הראשי הקודח .4.4

 שנים 5 של ניסיון בעל שהינו מעביד(-מציע )מתקיימים יחסי עובדהו עובד , הינ(בהסכם

 תאריך פעילות

 10:30בשעה  2.2.2014 מועד סיור קבלנים )חובה( 

 6כמפורט בסעיף הינו ם הכינוס מקו

 .להלן

לתשלום דמי השתתפות ולהעברת שאלות  אחרוןמועד 

 הבהרה

11.2.2014  

 14:00בשעה  5.10.2014 צעותמועד אחרון להגשת ה



 4 

 במהלך וזאתכמפורט במפרט הטכני,  גיאוטכני מחקרלמטרת  ניסיון בקידוחי לפחות

 .1.1.2001 ביום שתחילתה תקופה

 יוחזרו לא אשר(, חדשים שקלים אלפיםשלושת ) ח"ש 3,000 בסך השתתפות דמי שילם .4.5

 שאלות ולהגשת השתתפות דמי לתשלום האחרון היום מן יאוחר אל וזאת, מקרה בכל

 בנקאית העברה באמצעות ישולמו ההשתתפות דמי. לעיל 3 בסעיף כאמור ההבהרה

 יצוין העברה בפרטי(. 31) הראשון הבינלאומי בבנק 114 סניף, 402-358051' מס לחשבון

, אלקטרוני בדואר אסמכתא תועבר התשלום ביצוע עם. "1114 במכרז השתתפות עבור"

  7 בסעיף המצוינים הפרטים פי על) המכרזים ועדת למזכירת, המציע שם ציון תוך

  :המזמין של האינטרנט באתר, תשלום ללא, המכרז במסמכי לעיין ניתן כי מובהר(. להלן

www.haganot.co.il .בתבנית אף והמחירים הכמויות כתבי למציעים ושיועבר ככל 

 הנוסח בסיס על יהיה והמחירים הכמויות כתבי של הקובע הנוסח כי מובהר, אקסל

 .ההצעות הגשת לצורכי המזמין שפרסם בקובץ המופיע

 להלן. 18המציא ערבות מכרז כאמור בסעיף  .4.5

 להלן. 6בלנים כאמור בסעיף השתתף בסיור ק .4.1

)אכיפת ניהול  כנדרש עפ"י כל דין ולפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ספריםמנהל  .4.8

והמציא אישור ניהול ספרים ואישור ניכוי מס  1215-והתשל", חשבונות ותשלום מס(

 במקור.

 עיקרי ההתקשרות

 רק הצדדים את תחייבנה הסעיף והוראות בלבד כלליים םהינ להלן זה בסעיף המובאים הפרטים .5

 הייתה. המכרז ממסמכי באיזה ומפורשת מפורטת אחרת התייחסות אין בהם במקרים

 :והמפורטת האחרת ההוראה תחייב ,כאמור אחרת התייחסות

כחלק מפעילותו מעוניין המזמין להתקשר עם גוף אשר יבצע עבורו את העבודות כמפורט  .5.1

 ז להלן.במסמכי המכר

העבודות כוללות ביצוע קידוחי ניסיון לצורך הגדרת חתך הקרקע ותכונות השכבות  .5.2

השונות )ע"י בדיקות בתוך הקידוחים, והוצאת מדגמים מופרים ובלתי מופרים לבדיקה 

עומק פני מי תהום, בדיקת תכונות מי התהום, והכנת קידוחים עבור  קביעתבמעבדה(, 

. העבודות יבוצעו באזור עין בוקק הקידוחיםחרי סיום א שייעשובדיקות גיאופיסיות 

 ובאזור הביניים שבין עין בוקק וחמי זוהר, באגן הדרומי של ים המלח.

נועדו לספק מסד נתונים לצוות המקצועי אשר בוחן את מצב הקרקע באזור  הקידוחים .5.3

ך ולצור ,ח האזורותילבחינת האפשרות לפ ןהמזמיכחלק מהבדיקות ההנדסיות שמבצע 

 ייכתב דו"ח ביסוס מבנים ודו"ח תכן מבנה. על בסיסוחקר קרקע 

קידוחים  22 -ועוד כ טריםמ 180-ל 100קידוחי מחקר לעומקים שבין  4יכללו  העבודות .5.4

בכפוף הכל , בורות ניסיון 25-חפירה של ככן , ומטרים 40 -ל 4שבין עומקים שונים ל

 .לאמור בהסכם ובנספחיו

, הישיר ואו בפיקוחו הקודח הראשי שהוצע על ידאמצעות בהעבודות המציע יבצע את  .5.5

 .כמפורט בהסכם להימצא בכל עת בזמן ביצוע העבודות באתרי העבודותאשר יידרש 
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-Down -ו Cross-holeבדיקות ככל שהמציע העמיד קבלן משנה לטעמו להוכחת ניסיון ב .5.5

hole ,קות אלו יבוצעו על ידי קבלן המשנה המוצע. לעיל, בדי 4.3בסעיף  כאמור 

, במתחם תיירותקידוחים במסגרת העבודות מתוכננים להתבצע מה חלקמובהר כי  .5.1

. לפיכך על הקבלן לבצע את העבודות תוך הקפדה על כללי בתי המלון במתחםל בסמיכות

הבטיחות על פי חוק, ותוך התחשבות בכך כי העבודות מבוצעות בתוך מתחם תיירות 

ובסמוך לבתי מלון. לשם ביצוע העבודות יינקטו האמצעים המתאימים למניעת פעיל 

פעילות השוטפת של בתי המלון, תוך התחשבות רבות לל ,הפרעה ונזקים לכל צד ג' שהוא

. כמו כן הזוכה במכרז יידרש לבצע בצורכי בתי המלון ואורחיו במהלך ביצוע העבודות

  .אליהםכרוך לעבודות בסמיכות בכל ה ,מלוןהבתי פעולות תאום מול 

 בהסכם נספחיו,וב העבודות יבוצעו תוך הקפדה על ביצוען על פי המפורט במפרט הטכני .5.8

. העבודות יבוצעו תוך שמירת וובפיקוח ןוביתר מסמכי המכרז, הכל בתיאום עם המזמי

 לרבות נהליו של המזמין. ,והתקנות הקשורים בביצוען החוקים

 בוצעו על ידי המזמין.  לביצוע העבודותם עקרוניי תשתיות תיאומי .5.2

)להלן:  בע"מ מפעלי ים המלחבאזור פעילותה התעשייתית של יבוצעו  העבודות .5.10

בכל הכרוך לעבודות  הזוכה במכרז יידרש לבצע תאום בטיחות מול מי"ה ."(מי"ה"

  .מול המועצה האזורית תמרכן תאום וובסמוך לה  5בתחום בריכה מספר 

ויחולק , מיום מתן צו התחלת עבודהימים  105 הינו ל לביצוע העבודותלוח הזמנים הכול .5.11

לוח זמנים מפורט ייערך על ידי  .ונספחיבהסכם ול 4.1סע' ב  כמפורט, לאבני דרך שונות

 הזוכה ויובא לאישור המזמין קודם להוצאת צו התחלת עבודה.

מתחייב באשר למועד תחילת העבודות בפועל, והזוכה במכרז אינו ן המזמימובהר כי  .5.12

. מובהר כי יידרש להיות ערוך לתחילת ביצוע העבודות בהודעה מראש מאת המזמין

פיצוי ו1או שיפוי מאת המזמין במקרה של עיכוב בתחילת ביצוע  לכלהזוכה לא יהא זכאי 

ו1או הזמנת ציוד ו1או הקצאת ות העבודות כאמור, לרבות בגין כל היערכות ו1או התארגנ

 ו1או המצאת מסמכים ואישורים הנדרשים ממנו עד לאותו מועד.כח אדם 

במכרז יהא לעמוד, בין היתר, בתנאים והדרישות  הזוכהעל לאמור בהסכם,  בהתאם .5.13

ימים מיום ההודעה על  14, וזאת תוך לקבלת צו התחלת עבודה, המהווים תנאי הבאים

  :זכייתו במכרז

אשר תחליף  משכר ההסכם )כולל מע"מ( 5%ת ערבות ביצוע בשיעור של המצא .5.13.1

 .ועל פי המפורט בהסכם הכל על פי תנאי המכרז להלן, את ערבות המכרז

 טופס אישור קיומי ביטוח כמפורט בהסכם. המצאת .5.13.2

 על ידי המזמין., ואישורו לוח זמנים מפורט המצאת .5.13.3

ת הנדרשות על פי המפרט המתייחסות לעבודות, ות עבודה מפורטותכני המצאת .5.13.4

 ;להסכם( /נספח ג'הטכני לביצוע קידוחים ובדיקות גיאופיזיות וגיאוטכניות )

נספח מבנים ותכן מבנה כבישים ) –ועל פי המפרט הטכני לביצוע קידוחי ניסיון 

ת בין היתר את פרטי מנהל העבודה מטעם המציע, רשימת והכולל ;להסכם( 4ג'

 -ו 1.10בסעיפים וכן פרטי ביצוע כנדרש  ודות,הציוד לצורך ביצוע העבפרטי 



 5 

 -ו 2.5להסכם; ופרטי ביצוע כנדרש בסעיפים  /נספח ג'למפרט המופיע ב 1.11

כל מידע כן והמצאת תכנית בטיחות; להסכם;  4נספח ג'למפרט המופיע ב 2.5

על אחר הנדרש במסגרת ההסכם, המפרט הטכני ונספחיהם, ואישור התכנית 

 .ידי המזמין

 מזמיןשלם הי, מזמיןהשל  ההמלא ורצונרה לקיום כל התחייבויותיו לשביעות בתמו .5.14

שבוצעו ואושרו על ידי המזמין הכמויות יגזר ממכפלת יאת שכר ההסכם ש לזוכה

 . הצדדיםובהתאם למוסכם בין  ההצעה הזוכהוזאת על בסיס  הןמחיריב

נים, וכי במידה כי ביצוע העבודות מותנה בקבלת תקציבים ממקורות שומובהר בזאת  .5.15

לבטל את המכרז ולא יתקבלו התקציבים האמורים, כולם או חלקם, יהא המזמין רשאי 

 , לרבות לאחר קבלת ההצעות ולרבות לאחר הכרזה על הזוכה במכרז,בכל שלב שהוא

המזמין כן יהא רשאי . לא יהא זכאי לכל פיצוי בגין הכנת הצעתו למכרז וכיוצ"ב והמציע

פי מכרז -ות ו1או להפסיק ו1או לצמצם את היקף העבודות עלשלא לממש את ההתקשר

 הכל כמפורט בהסכם ההתקשרות.זה, בכל שלב שהוא, 

 סיור קבלנים 

אזה ליהיה במלון קראון פהכינוס . לעיל 3בסעיף  יםהנקובובשעה במועד סיור קבלנים יערך  .5

ההשתתפות בסיור  .(המזמיןבאתר  כינוס אחר שיפורסםמקום מאו ) בעין בוקק ים המלח

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

 הבהרות ושינויים

בדוא"ל:  ,שרה מורליועדת המכרזים, עו"ד  תהבהרה תוגשנה בכתב למזכיר שאלות .1

sarahm@haganot.co.ilו1או מנציג  מהמזמין. כל תשובה לעיל 3מועד הנקוב בסעיף , עד ל

, כפי שיתמנה מעת לעת, תהא בכתב ולא יהא תוקף לכל תשובה שתינתן בדרך אחרת. המזמין

ויהוו  המזמיןהמכרז ו1או באתר האינטרנט של התשובות לשאלות ההבהרה יופצו לכל משתתפי 

 חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

הבהרה יתקבלו רק מגוף אשר שילם את דמי ההשתתפות במכרז והציג אסמכתא  שאלות .8

ועדת המכרזים. ביצוע העברת הסך הנ"ל יהא עד  תמתאימה על ביצוע העברת הסך הנ"ל למזכיר

לעיל. מציע אשר לא ישלם את הסך הנ"ל לא יוכל  ליום האחרון להגשת שאלות הבהרה כאמור

 להציג שאלותיו כאמור לעיל ו1או לקבל מענה לשאלות ו1או להשתתף במכרז. 

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .2

 .המזמיןבכתב תחייבנה את 

ודיות. אם ימצא המציע אי בהירויות, סתירות על המציע לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביס .10

או אי התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות מהוראותיהם, או כל אי התאמה 

מציע  .לעיל 3 בכתב, וזאת עד למועד הנקוב בסעיף ןולפרטאחרת, עליו לפנות לועדת המכרזים 

ה לקבלת הבהרות כאמור ובמועד הנקוב לעיל, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה שלא יפנ

, ומובהר כי במקרה כזה יהא המזמין רשאי בדבר אי בהירויות, סתירות או אי התאמות כאמור

לקבוע את הפרשנות הנכונה ו1או לתקן את אי הבהירות, הסתירה או אי ההתאמה, לפי שיקול 

 .הזוכה במכרז לא יהא רשאי להעלות כל טענה בענין קביעת המזמיןדעתו המוחלט, והמציע או 

mailto:sarahm@haganot.co.il
mailto:sarahm@haganot.co.il
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רשאי בכל עת, קודם למועד להגשת ההצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי  המזמין .11

או בתשובה לשאלות המציעים. השינויים והתיקונים כאמור יהיו חלק בלתי  והמכרז, ביוזמת

יובאו בכתב או ו1המזמין באתר האינטרנט של יפורסמו נפרד ממסמכי המכרז ומתנאיו ו

בדואר אלקטרוני או בדואר אשר שילמו את דמי ההשתתפות, לידיעתם של כל משתתפי המכרז 

 רשום או בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו מראש.

עם הגשת הצעתו במכרז, מצהיר המציע כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז וכל הנתונים  .12

ג שהוא, והגיש הצעתו על בסיס זה. מציע שהגיש הצעה במכרז, יהיה מנוע הרלבנטיים מכל סו

 מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז או לתנאיו.

 מסמכי ההצעה

את המסמכים והאישורים  להצעתולצרף מציע על ההמכרז תנאי עמידה בלשם הוכחת  .13

 המפורטים להלן:

(, כשהם חתומים מסמך ב'ת ההסכם )כל מסמכי המכרז )למעט כתב הכמויות( לרבו .13.1

 בצרוף ,ידי מורשי החתימה המוסמכים מטעם המציע-במקומות המיועדים לכך על

 להלן;)א( 26, כמפורט בסעיף למציעים )ככל שנשלחו(והבהרות הודעות 

 בדבר ניסיון המציע תנאי הסףב עמידהלהוכחת  ,מאושר על ידי עו"ד ,מלא וחתום תצהיר .13.2

, הכולל, בין (4)'מסמך א, בנוסח לעיל 4.4 - 4.2 פיםסעיב כנדרשוהקודח הראשי מטעמו 

 .מטעמו ושל הקודח הראשי היתר, פירוט בדבר עבודות קודמות של המציע

 . הראשי קורות חיים מפורטים של הקודח .13.3

 4.3תנאי הסף בסעיף ב להוכחת עמידהככל שהמציע מבקש להסתמך על קבלן משנה  .13.4

קבלן מלא וחתום על ידי תצהיר יצרף המציע ( Down-hole -ו Cross-holeבדיקות )

ולהתחייבותו  , להוכחת עמידת קבלן המשנה בתנאי הסף(3מסמך א')המשנה, בנוסח 

או  ;((3מסמך א')כקבלן משנה )תצהיר זה יכול להיות מוגש בנוסחו בעברית )לשמש 

 ;(A('3)מסמך בנוסחו באנגלית )

 מטעםידי מורשי החתימה המוסמכים -, כשהוא ממולא וחתום עלכתב כמויות ומחירים .13.5

 .ן)ב( להל26כמפורט בסעיף  (7מסמך א') –המציע 

 .(5)'מסמך אבנוסח  ,תצהיר חתום בדבר העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום .13.5

אישור עורך דין או רואה חשבון של התאגיד באשר לזכויות החתימה בתאגיד וכי  .13.1

בנוסח , את התאגיד לכל דבר וענין ותמחייב (גבי מסמכי המכרז וההצעה-על)החתימות 

 .(6)'מסמך א

)אישור ניכוי מס  ספרים, רישום במע"מ ובמס הכנסהאישור תקף על ניהול העתק  .13.8  ׁ

 ,, לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס(במקור(

 .1215-תשל"וה

 ;דמי ההשתתפות במכרז אסמכתא לתשלום .13.2

 .להלן 18סעיף מכרז בהתאם להוראות ערבות  .13.10
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סף בפנייה זו. לא צירף מציע -סדר הטוב יובהר כי הגשת המסמכים אינה מוגדרת כתנאילמען ה .14

אלו מהמסמכים המפורטים לעיל, או שהגישם מבלי שמולאו בהם כל הפרטים או -להצעתו אי

, תהא ועדת המכרזים של המזמין )להלן: )לרבות בכתב הכמויות( שנפל פגם באופן מילויים

דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את -"( רשאית, בהתאם לשיקולההוועד" או "ועדת המכרזים"

או לתקן בהם טעויות טכניות ו1או  ההצעה או לבקש את השלמת המסמכים החסרים

ו1או  יובהר עוד, כי מבלי לגרוע מסמכותה של הוועדה לדרוש פרטים נוספים .חשבונאיות

 לדרוש מהמציעים להמציא אסמכתאות הוועדה תהיה רשאיתלהלן(,  40)כאמור בסעיף  הבהרות

חשבונות סופיים ואישורי מזמין( ו1או לבקש הבהרות אחרות, להוכחת עמידת המציעים כגון )

בתנאי הסף כאמור, לרבות לעניין הוכחת ניסיון המציע, וזאת על אף התצהירים שהוגשו 

 מטעמם כאמור לעיל.

ו1או אי התאמה ו1או טעות ו1או אי בהירות חוסר בכל מקרה בו ימצא מן האמור,  מבלי לגרוע .15

שמילא הקבלן ברכיב כלשהו )מינימום או מקסימום(  ת מחירו1או חריגה ממגבלבנתונים 

דעתה הבלעדי והמוחלט, לבקש -רשאית ועדת המכרזים, בהתאם לשיקולבמסגרת הצעת המחיר, 

. יובהר עוד, כי מבלי לגרוע המציעו ו1או תיקונו מן את השלמת הנתון החסר ו1או הבהרת

לעדכן מסמכותה של הוועדה לדרוש פרטים נוספים ו1או הבהרות כאמור, הוועדה תהיה רשאית 

, והעמדתו בגובה המגבלה ממגבלת המחיר שנקבעה, לרבות שינוי סכום החורג שגוינתון בעצמה 

מהחלטת ועדת המכרזים בדבר מתן ת למציע לא תהא כל טענה ו1או תביעה הנובע. תהמותר

 מתן אפשרות תיקון סעיפים בכתב הכמויות.-אפשרות תיקון ו1או אי

. מובהר כי יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז 20לתקופה של הצעת המציע תהא בתוקף  .15

המציע מתחייב ו, ימים נוספים 20-ברשאי לדרוש מהמציע את הארכת תוקף הצעתו  המזמין

עצמה עילה לפסילת הצעת לתהווה כשכנדרש בהתאם. אי הארכת תוקף ההצעה  לפעול מיד

 .ולחילוט ערבות המכרזהמציע 

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים  .11

לגבי כל שינוי, תוספת או הסתייגות שייעשו על ידי  .במכרז, יהיו על שם המציע במכרז בלבד

יהא יחס למסמכי המכרז, בין בגוף המסמכים, בין במסמך לוואי ובין בדרך אחרת, המציע ב

רשאי, אך לא חייב, להתעלם מכל שינוי כאמור  ,המוחלט ובהתאם לשיקול דעתהמזמין, 

 .רשאי לפסול את ההצעה1או יהא ולראותו כאילו לא נעשה ו

 ערבות

להבטחת וייקנות ובשלמות, להבטחת התחייבויותיו של המציע לקיים את תנאי המכרז בד .18

, בנקאיתערבות המזמין , ימסור המציע לידי המזמיןושיפוי  של המציע תוהצערצינות 

 , (קלים חדשיםש אלףמאה ש"ח ) 100,000 בסך על שם המציע, ,אוטונומית ובלתי מותנית

החתומה , "(הבנקמאת בנק בישראל או חברת ביטוח בישראל )שניהם יקראו להלן: "שתוצא 

 "(. ערבות המכרז)להלן: "ן על ידי הבנק כדי

הא רשאי, י, המזמיןאף האמור,  על .4.1.2015ליום עד  לכל הפחות תהיה בתוקף המכרזערבות  .12

לא  .ימים 20הבלעדי, לדרוש מהמציע הארכת הערבות לתקופה נוספת של עד  ועל פי שיקול דעת

שאי המזמין להגיש את הערבות האריך מציע את ערבותו כאמור לאחר שנדרש לעשות כן, יהיה ר

 לפירעון, כאמור להלן.
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רשאי לפסול הצעה אשר הערבות שצורפה לה אינה עומדת בתנאי מכרז זה, או הא י המזמין .20

 המוחלט. ודעתלהכשירה למרות הפגמים שנפלו בה, לפי שיקול 

יכת אי להגיש את הערבות לפירעון, כולה או חלקה, במקרים הבאים, ולאחר עררש האי המזמין .21

 :(ול שיגרמו הפסד או1ו נזק כל בגין לפיצוי המזמין מזכות לגרוע מבלי)וזאת  למציע שימוע

 דרך בכל, הצעות להגשת האחרון המועד חלוף לאחר מהצעתו בו יחזור שהמציע אימת כל .21.1

 .שהיא

 .כפיים ניקיון בחוסר או בתכסיסנות המכרז במהלך נהג שהמציע אימת כל .21.2

 . מדויק לא מהותי מידע או מוטעה מידע המכרזים תלוועד מסר שהמציע אימת כל .21.3

 הקבועות ההוראות פי על פעל לא הוא, במכרז כזוכה המציע שנבחר שלאחר אימת כל .21.4

עמידה ( לעיל האמור מכלליות לגרוע ומבלי) לרבות, להתקשרות מוקדם תנאי שהן במכרז

 .לעיל 5.13בתנאים המפורטים בסעיף 

 לעיל. 19כל אימת שמציע לא האריך את ערבותו כאמור בסעיף  .21.5

התנאים בסעיף בו  והתקיימולהלן,  45שני כאמור בסעיף ככשיר נבחר המציע כל אימת ש .21.5

 לעיל. 21.4או בסעיף  21.1

ו1או המחאת עסק ו1או שיק בנקאי ספק יודגש כי לא תתקבל כערבות המחאה אישית  הסרלמען  .22

 ערב.

לא זכתה, ערבותו תוחזר לו לאחר ההתקשרות עם הזוכה במכרז, בדואר רשום  שהצעתומציע  .23

 הצעתו. במסגרת לכתובת שיציין המציע 

ת המכרז שהומצאה על ידו הוחזרה לו לא יוכל לערער על הזכייה במכרז, אלא ערבו שראמציע  .24

חודשים מיום  3ערבות שתום תוקפה הינו  ,במצורף לבקשתו לערער למזמיןכן המציא  אם

 . למזמיןהחזרתה 

את  לחלט רשאי יל, המזמיןלע 21בכפוף לעריכת שימוע למציע, כאמור בסעיף  .25

או לפנות קודם לכן אל  ולבסס דרישתאו  וצטרך לנמק בקשתיהערבות1הערבויות, מבלי ש

  המציע, וזאת על ידי הצגת כתב הערבות בפני הבנק.

 הגשת ההצעה

, המזמיןאת ההצעות יש להגיש במסירה ידנית לתיבת המכרזים של המכרז האמור, במשרדי  .25

 לעיל. 3עד המועד הנקוב בסעיף , ירושלים, 1ומה , ק1כנפי נשרים ברחוב 

ידי המציע, תוגש בתוך מעטפה סגורה, שעליה -ההצעה, בצירוף יתר מסמכי המכרז החתומים על

 :הבאמעטפות סגורות באופן  2" ולתוכה יוכנסו 1114 מס' מכרז" –יצוין 

 ,לעיל 18 לרבות הערבות הנזכרת בסעיף ,מסמכי ההזמנה כלתכיל את  מעטפה ראשונה אשר א.

)למעט כתב בצירוף יתר מסמכי המכרז מכרז, תשלום דמי השתתפות בבדבר ואסמכתא 

הודעות , ובצירוף במקומות המיועדים לכך החתומים על ידי המציע( והתכניות הכמויות

 יםמודפס שני עותקים) שה עותקיםושלב, כולם יחד, למציעים )ככל שנשלחו(בהרות וה

 ".1מעטפה מס'  – 1114 מכרז" –יצוין  . על המעטפה(CDעל גבי  ידיגיטלעותק אחד ו
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שה ובשל ,(7מסמך א')בלבד, מחירים הומעטפה שנייה אשר תכיל את כתב הכמויות  ב.

, בקובץ ( CDעל גבי תקליטור )נוסף ובעותק , יםוחתומ יםמודפס שני עותקים) עותקים

 ".2מעטפה מס'  – 1114 , ועליה יצוין "מכרז(ממוחשב שיסופק על ידי המזמין

 עבודותתכלול את כל מרכיבי העלות ו1או הוצאות המציע בכדי לספק את ה המחירהצעת  .21

וספת מובהר למען הסר ספק כי המחירים כוללים כל מס או היטל או ת ות במלואן.המבוקש

 . למעט מע"מאחרת, לרבות כל תשלום לצד שלישי, 

מודגש כי כתב הכמויות והמחירים כולל רכיבים לגביהם נקבעו מחירי מקסימום. ביחס לאותם  .28

חריגה ממחירי  .רכיבים, על המציע להימנע מהגשת הצעה כספית החורגת ממחירים אלו

סמכות ועדת המכרזים לתיקון המקסימום עלולה להביא לפסילת ההצעה, וזאת מבלי לגרוע מ

 לעיל. 15ליקויים בהצעת המחיר בהתאם להוראות סעיף 

תיבת המכרזים, להמעטפה הכנסת משלוח המעטפה בדואר או הגשתה בכל דרך אחרת, שאינה  .22

מצא, מכל סיבה שהיא, בתיבת יעונים על דרישות המכרז. מציע אשר מעטפתו לא ת םאינ

 מכרזים בעת פתיחתה לא תימנה בין ההצעות המשתתפות במכרז.ה

 רשאי להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה בכתב למציעים. המזמין .30

רשאי לפסול על הסף הצעה שלא תוגש במועד כאמור או שתוגש שלא בהתאם היה י המזמין .31

 .ועתדלתנאי מכרז זה, או לקבל אותה למרות הפגמים שנפלו בה, הכל לפי שיקול 

 בהגשת הצעתו מביע המציע הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז, ובכלל זאת .32

 הסכם.הלכל תנאי 

 הליך בחינת ההצעה 

 כמפורט להלן: בחינת ההצעה תתבצע  .33

 להשתתפות הסף בתנאי המציע של עמידתו את המכרזים ועדת תבחן זה בשלב – 'א שלב .33.1

 .לעיל 4 בסעיף המפורטים במכרז

, ועדת המכרזיםרשאית איזה מהמסמכים האמורים לעיל, להצעתו המציע א צירף ל

או המציע מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של 

עתו מהמסמכים שבהצישלים ו1או יתקן ו1או יבהיר איזה יוסיף ו1או לחלופין לבקש כי 

להתעלם מפגמים שאינם  ועדת המכרזיםו1או הנתונים המפורטים בה וכן רשאית 

, לפי שיקול דעתה וכן לתקן מיוזמתה טעויות סופר ו1או שגיאות חשבונאיות מהותיים

 הבלעדי.

 הצעת שלב, 'ב שלבב להשתתף יוכלו 'א שלבבעמדו בתנאי הסף  אשר מציעים – 'ב שלב .33.2

את מעטפת ההצעה  ך כדין,שמונה לשם כ, או מי תפתח ועדת המכרזים בו ,המחיר

של המשתתפים אשר עמדו בתנאי הסף כאמור (, (7מסמך א') –)כתב הכמויות הכספית 

 לעיל.

גם בשלב זה תהא לועדת המכרזים סמכות לפסול את הצעתו של המציע או לחילופין 

 לעיל. 33.1לבקש את תיקונה ו1או השלמתה ו1או הבהרתה בהתאם לאמור בסעיף 
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 בחירת ההצעה הזוכה 

הצעת המחיר שהגיש, על פי סיכום כל רכיבי כתב הכמויות  יסוד על בחריי במכרז הזוכה .34

  .והמחירים

 ועדת רשאית כן, הנמקה חובת ללא, בתנאים הזכייה את להתנות רשאית המכרזים ועדת .35

 אחד שכל כך, מציעים מספר עם ולהתקשר מתאימות צעותה מספר לקבל להחליט המכרזים

 תהא לא כי, מפורשות בזאת מובהר. בהצעה הנזכרות מהעבודות חלק רק יבצע מהמציעים

 אי עקב או1ו לעיל האמור כל עם בקשר, מזמיןמה – אחרת או1ו כספית – דרישה כל למציע

 .המכרז ביטול או ההצעה קיבול

 ביחס מחירה מבחינת סבירה בלתי שהיא בהצעה כלל בלהתחש לא רשאית המכרזים ועדת .35

 .הכמויות בכתב וסעיף סעיף לכל וביחס עבודותה למהות

-מהאמור לעיל, לאחר בדיקת ההצעות, יהיה המזמין רשאי, אך לא חייב, לנהל משא לגרועמבלי  .31

ידו, ולאפשר למציעים -ומתן עם כל המציעים או עם קבוצת המציעים הסופית שתקבע על

צה זו לשפר את הצעותיהם, וזאת בין היתר מתוך מטרה להוזיל ו1או לשפר את ההצעות בקבו

ומתן יהיה כל מציע מקבוצת המציעים הסופית -(. בסיום המשאBest & Finalאשר הוגשו )הליך 

רשאי, במועד שתקבע ועדת המכרזים, להגיש לתיבת המכרזים הצעה סופית משופרת שתחליף 

 גיש מציע הצעה נוספת, תהיה הצעתו הראשונה הצעה סופית. את הצעתו המקורית. לא ה

 משלבי שלב בכל, מציע של הצעתו לפסול הסמכות המכרזים לועדת כי ספק הסר למען מובהר .38

 לרבות) לידה הגיע או1ו בידה שיש מידע או1ו מסמכים פי על לנכון מצאה אם זאת, המכרז

 עבודותה את מזמיןל להעניק ביכולתו ןשאי( המציע של אחרים מלקוחות שהגיע ומידע המלצות

 .ההמלא ורצונ לשביעות ותהמבוקש

 או מציע בהצעת לדון שלא רשאית המכרזים ועדת תהא, לעיל האמור כלליותמ לפגוע מבלי .32

 בהליכי המקובלת בדרך שלא או1ו לב תום בחוסר שפעל לחשוש סביר יסוד לה יש אם לפסלה

 ידי על או במתכוון שנעשו שגיאות ידי על הועדה תא שולל להוליך הייתה שכוונתו או, מכרז

 הנחות על או המכרז נושא של מוטעית הבנה על מבוססת שהצעתו או, הוגנים בלתי תכסיסים

 .סבירים אינם בהצעה שצוינו המחירים אם או נכונות בלתי

, הצעתם בפרטי המציעים עם לדון, דעתה שיקול פי על, רשאית( מטעמה מי או) המכרזים ועדת .40

 ולבקש המלא רצונה לשביעות נוספות הבהרות או1ו נוספים פרטים מהמציעים לדרוש

 במספר מדובר אם ובין בודד במציע מדובר אם בין, מתאימות נמצאו שהצעותיהם, מהמציעים

, לרבות את כתבי הצעותיהם את לשפר או לתקן(, בלבד מהמציעים חלק עם לרבות) מציעים

 למפורט בהתאם, זוכה בחירת לפני, שלבים במספר ובין אחד שלבב בין הכמויות שהגישו, וזאת

 . לעיל 37 בסעיף

 את לשפר או לתקן במטרה בדברים עמו לבוא רשאית המכרזים ועדת, הזוכה קביעת לאחר גם .41

 ., לרבות את כתבי הכמויותהצעתו

 הליך לערוך המכרזים ועדת את לחייב יכד המכרזים ועדת של זו בסמכות אין, ספק הסר למען .42

 מהאמור שהיא דרך בכל להסתייג למציע לאפשר כדי, כאמור מ"מו לנהל או1ו נוסף תחרותי

 .בהצעתו שכתב ממה בו לחזור למציע לאפשר כדי או המכרז במסמכי
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שום הודעה אחרת, בין  .ועדת המכרזים תהודעת הזכייה במכרז תהיה בכתב, חתומה בידי מזכיר .43

 .המזמיןפה, לא תיצור כל טענת השתק או מניעות כלפי -ב ובין בעלבכת

עד להשלמת  המזמיןלא תחייב את  זלמען הסר ספק מובהר בזאת כי הודעת הזכייה במכר .44

 במועד.  לעיל 5.13בסעיף כאמור האישורים 

כרז, אשר ישמש כעתודה במקרה וייבצר מהזוכה ועדת המכרזים רשאית לבחור זוכה שני במ .45

 5.13, לרבות בשל אי המצאת האישורים כאמור בסעיף ו להתחיל בהלהשלים את עבודתו ו1א

. נבחר זוכה שני מזמיןבוזאת מכל סיבה שהיא בין שמקורה במציע ובין שמקורה   לעיל במועד,

וותר ערבות המכרז בידי המזמין עד לפקיעתה, וזאת מבלי לגרוע מזכות המזמין כאמור תי

  . לדרוש את הארכתה

 מציע שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה. .45

לבטל את הזכייה במכרז  המזמיןהא רשאי יה לא יעמוד בהתחייבויותיו לעיל, כהיה ומציע שז .41

בהודעה, וזאת לאחר שניתנה למציע  מיןהמזה בכתב למציע, החל בתאריך שייקבע על ידי בהודע

הודעה בה נדרש לעמוד בהתחייבויותיו, והמציע לא עמד בהם בהתאם להודעה ובתוך הזמן 

 על פי כל דין. המזמיןשנקבע בה. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות 

ר בחוק ו1או בתנאי מכרז זה וכן למסו וללכל סעד המוקנה  המזמיןבוטלה הזכייה במכרז, זכאי  .48

לרבות לזוכה השני, ובנוסף יפצה המציע את  וידאת ביצוע העבודות נשוא המכרז למי שיקבע על 

 בגין כך. ולעל כל הפסד שיגרם  מזמיןה

הזוכה מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות, חובה או סמכות בהתבסס על מידע, הבטחה,  .42

עשו מחוץ להסכם, בין התחייבות, מצג, הצעה, הבנה, פרסום, פרוטוקול, דיון או הצהרה שנ

ובין  –לרבות במסגרת הליכי מכרז זה  –פה, בין לפני שנחתם ההסכם עימו -בכתב ובין בעל

 לאחר שנחתם.

יהא רשאי, בכל שלב ועל פי שיקול דעתו המוחלט, להחליט על ביטול המכרז בהודעה  המזמין .50

, ישיב המזמין . בוטל המכרזלעיל 5.15לרבות בנסיבות כמפורט בסעיף , שתימסר למציעים

הא חייב לפצות את המציעים ילא למשתתפים את דמי ההשתתפות ששילמו למזמין, ומעבר לכך 

 .במכרז ו1או את משתתפי המכרז בכל צורה שהיא

 אומדן

כיבי שומר על זכותו לערוך אומדן לשווי ההתקשרות )ביחס לכל אחד ואחד מר המזמין .51

"(, וכי מבלי לגרוע מכל זכות העומדת האומדןההתקשרות ו1או ביחס לחלק מהם( )להלן: "

פי דין, יהיה המזמין רשאי לבחון את הצעותיהם -פי מסמכי הזמנה זו ו1או על-למזמין על

הכספיות של המציעים ביחס לאומדן, ואף בנסיבות בהן יתגלה פער משמעותי בין ההצעה בעלת 

פי -ביותר לבין האומדן, לנקוט בכל אחת מהפעולות המפורטות להלן, הכול עלהניקוד הגבוה 

 דעתו המוחלט:-שיקול

 בצע בדיקה בקשר לקיומו של פער משמעותי כאמור, לרבות עריכת שימוע, ככל שנדרש;ל .51.1

 לפסול את ההצעה; .51.2

 לבחור את ההצעה הזוכה במכרז, חרף קיומו של פער משמעותי; .51.3
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 מור לא יהא זכאי הזוכה במכרז לפיצוי;לבטל את המכרז, ובמקרה כא .51.4

ומתן במטרה להפחית את הפער בין ההצעה הזוכה לבין האומדן )לרבות -לנהל משא .51.5

 ביחס לכל אחד מרכיבי ההצעה(;

 .ו1או משופרות להורות על הגשת הצעות כספיות חלופיות .51.5

ו כדי לגרוע פי-למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין בהוראות סעיף זה ו1או בזכויות המזמין על .52

ו1או לפגוע בזכויות המזמין בהתאם ליתר הוראות הזמנה זו, וכן אין בהוראות אלו כדי לגרוע 

, 1223-)א( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג23-( ו1)א21מזכויות המזמין בהתאם לתקנות 

 דעתו הבלעדי, לדרוש מכל-פי שיקול-פיהן, באופן שהמזמין יהא רשאי, על-ומזכויות המזמין על

אחד מהמשתתפים שהגישו הצעות כשרות, הצעה כספית חוזרת ומשופרת, וזאת בכל מקרה שבו 

 התגלה פער כלשהו )חיובי או שלילי( בין הצעותיהם לבין האומדן.

פי -המשתתפים מצהירים ומתחייבים בזאת כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות המזמין על .53

דרישה בקשר עם הפעלת סמכויותיו של המזמין סעיף זה, והם מוותרים בזאת על כל טענה ו1או 

 כאמור.

 הוצאות המכרז

כל הוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה  .54

 השבת דמי ההשתתפותבכפוף ל, ו, לרבות במקרה בו יבוטל המכרז, מכל סיבה שהיאעל המציע

  לעיל. 50 מפורט בסעיףכ במידה ויבוטל המכרז,

 גילוי מידע במכרז

ועדת המכרזים )או מי מטעמה( רשאית, על פי שיקול דעתה, לדרוש ממציע לגלות פרטים מלאים  .55

ומדויקים בדבר זהותו, עסקיו, מבנה ההון שלו, מקורות המימון שלו, או של בעלי ענין בו, וכן 

, לרבות ביחס לפרוייקטים ש ענין בגילויו וכן לפנות לכל צד ג' בעניין זהכל מידע אחר שלדעתה י

 . שפורטו על ידי המציע במסגרת מסמכי ההצעה והצגת ניסיונו הקודם

רשאית  –ועדת המכרזים את המידע הדרוש או מסר מידע לא נכון מציע אשר נמנע מלמסור ל .55

לי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת בועדת המכרזים שלא לדון עוד בהצעתו או לפוסלה וזאת מ

, לפי העניין, כתוצאה מההפרה, לפי תנאי מסמכי מכרז זה או לפי מזמיןועדת המכרזים ו1או לל

 כל דין.

כי הוא נמנע מלמסור מידע נכון ו1או מסר מידע חלקי  למזמיןזכה המציע, ולאחר מכן התברר  .51

בלי שהמציע יהיה זכאי לקבל כל לשלול את זכייתו מעיקרה, מ המזמיןבלבד או מטעה, רשאי 

עדת המכרזים ו1או י לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לופיצוי או החזר הוצאות וזאת מבל

 , לפי העניין, כתוצאה מההפרה, לפי תנאי מסמכי מכרז זה או לפי כל דין.מזמיןל

אחר  למען הסר ספק, ועדת המכרזים רשאית לדרוש ממציע גילוי כל המידע כאמור וכן כל מידע .58

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 בה יבחרו,  םאת הזכות לוודא ממקורותיה םלעצמ יםשומר והמזמיןועדת המכרזים  .52

מסור המציע. בהגשת הצעתו יראו את המציע, ואת בעלי העניין בו כאילו אמיתות כל מידע שי
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לגביהם מידע הקשור למכרז מכל גורם אחר, ככל  יקבלו והמזמיןהסכימו לכך שועדת המכרזים 

 שהסכמה זו נחוצה.

בהגשת הצעתו מביע המציע הסכמתו מראש לגילוי הצעתו בפני מציעים אחרים, אם ועדת  .50

כן בקשר להליך משפטי הקשור במכרז, פרט למידע שהינו, לפי שיקול  המכרזים תידרש לעשות

מסכים כל מציע במכרז, כי דעתה של ועדת המכרזים, בבחינת סוד מקצועי או מסחרי. עם זאת, 

ועדת המכרזים תסבור, לפי שיקול דעתה, ולרבות בשל התנגדות מצד מציע אחר, כי במקרה ש

מידע כאמור, תהיה ועדת המכרזים רשאית להימנע קיים ספק כלשהו בשאלה האם יש לגלות 

 מלגלות כל מידע כאמור, כל עוד לא ניתן צו בית משפט לפי פניית המעוניין בגילוי.

המציע חייב לעדכן את ועדת המכרזים בכתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול, אם יחול,  .51

ת הגשת הצעתו למכרז ועד , בפרק הזמן שיחלוף מעמזמיןבמידע שמסר לועדת המכרזים או ל

 הסכם.העד לחתימה על  –למועד פרסום החלטת ועדת המכרזים בדבר הזוכה, ואם נקבע כזוכה 

ועדת המכרזים רשאית לקבוע לפני מועד הגשת ההצעות ו1או אחריו, בין ככלל ובין לגבי בעלי  .52

ותר, ואולם ענין מסוימים, הסדרי סודיות מיוחדים, אם תבוא בקשה כזו מצד מציע אחד או י

 היא לא תהיה חייבת לעשות כן.

 אחריות

נושא בכל אחריות להוצאה או נזקים שייגרמו למציע בקשר עם הצעתו במסגרת  ואינ המזמין .53

 .ו1או בשל ביטול המכרז, מכל סיבה שהיא ו1או בקשר למכרז זה, ובפרט בשל אי קבלת הצעתו

י כלשהו או להחזר הוצאות כלשהן מובהר במפורש, כי בכל מקרה לא יהיה המציע זכאי לפיצו .54

, לרבות במקרה בו יחליט המזמין, מכל סיבה שהיא ואף ללא בקשר עם השתתפותו במכרז זה

 .צורך לנמק, לבטל את המכרז

 סודיות

 המזמיןהמציע מתחייב בקבלת מסמכי המכרז לשמור על סודיות כל מידע שיימסר לו על ידי  .55

 ע שהוא נחלת הכלל או מידע המחויב בגילוי לפי חוק.בקשר או לצורך ביצוע העבודה, למעט מיד

לשם מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה, מתחייב המציע לדאוג לשמירת סודיות כאמור גם מצד  .55

 או כל מי מטעמו.קבלני המשנה שלו, ככל שיהיו,  עובדיו

 בכל הנוגע לשמירת סודיות. מזמיןהמציע מתחייב לציית לכל הוראות ה .51

והמסמכים מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה.  המזמיןכרז הינם רכוש כל מסמכי המ .58

אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו1או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. לא הגיש המציע 

כי לא זכה במכרז, יחזיר המציע מיד את מסמכי המכרז, אם  מהמזמיןהצעה, או קיבל הודעה 

 .מזמיןהנדרש לעשות כן על ידי 

 דעות ונציגותהו

את כתובתו לצורך קבלת הודעות בכל הקשור במכרז ואת  (4)'מסמך אכל מציע במכרז יציין ב .52

שמו, מספר הטלפון, מספר הפקסימיליה וכתובת הדואר האלקטרוני של נציג מטעמו, המוסמך 

 לחייב את המציע על פי דין לעניין מכרז זה.
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בקשר למכרז זה והוא יהיה מוסמך לייצג  יןמזמעם הנציג שיצוין כאמור ינוהלו המגעים של ה .10

 את המציע ולהתחייב בשמו. על נציג זה להיות תושב ישראל, וכתובתו בישראל.

הודעות תשלחנה בדואר או בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני. הודעה שנשלחה בדואר תחשב  .11

ה )ארבעים ושמונה( שעות ממועד משלוחה. הודעה שנשלח 48כאילו הגיעה ליעדה תוך 

)עשרים וארבע( שעות ממועד המשלוח. הודעה  24בפקסימיליה תחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך 

 שנשלחה בדואר אלקטרוני תחשב כאילו הגיעה ליעדה עם קבלת אישור אלקטרוני על ההגעה.

סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ועניינים הנוגעים למכרז, או בכל תביעה הנובעת מהליך  .12

 תי המשפט המוסמכים בירושלים.ניהולו, תהיה בב
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  טופס הגשת הצעה

 

 חברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מה לכבוד

 

 בדיקות גיאופיזיות וגיאוטכניותוקידוחי ניסיון לביצוע הצעה הנדון: 
 

, שבנדון ם לביצוע העבודותשירותילמתן המכרז אנו החתומים מטה לאחר שקראנו בעיון את מסמכי 

 , מצהירים בזאת:םהונספחי םהעל כל חלקי

על פרטיהם ללא יוצא מן המכרז הננו מצהירים בזה כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי  .1

הכלל, כי ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו1או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, וכן בחנו את כל 

וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. לא  מתן השירותיםעל הגורמים האחרים המשפיעים 

ידי -פה על-הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל

ו1או עובדיה ו1או מי מטעמה, אלא  "(המזמיןהחברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ )להלן: "

ים בזה, כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי בלבד. כן הננו מצהירהמכרז על האמור במסמכי 

ללא כל הסתייגות או שינוי וכי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על טענות של המכרז 

או של יתר "( ההסכםהסכם ההתקשרות )להלן: "ידיעה כלשהי של תנאי -הבנה או אי-אי

 המסמכים ואנו מוותרים בזה מראש על טענות כאמור.

 . מכרז זהא ונש ביצוע העבודותרים כי אנו בעלי הידע, המומחיות והניסיון הדרושים להננו מצהי .2

פי כל דין לביצוע כל -יונות הנדרשים עלישהננו מצהירים כי בידינו כל ההיתרים והר .3

 פי ההסכם.-התחייבויותינו על

ים, וכי עודנו עומדים על ידינו הינם נכונים ומדוייקלמזמין הננו מצהירים כי כל הנתונים שנמסרו  .4

 . ביצוע העבודותבכל הדרישות לצורך 

כי הצעתנו זו עונה ו, במכרזהננו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים  .5

בהתאם לתנאים  עבודות. אנו מתחייבים להוציא לפועל את ההמכרזעל כל הדרישות שבמסמכי 

והננו לכתבי הכמויות  הצעת המחירמחיר שהצענו בכולם יחד, לפי ה המכרזהמפורטים במסמכי 

 תקופה הנקובה.ה בכל מזמיןהשל  ההמלא ולשביעות רצונ עבודותאת ה בצעמקבלים על עצמנו ל

פי ההסכם, לרבות אך -צעתנו זו, הננו מתחייבים כי היה ותתקשרו עמנו בהסכם, ננהג עלההגשת ב .5

נפרד -ור בנספחים להסכם המהווים חלק בלתיפי כל האמ-מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על

 הימנו, ואנו מקבלים על עצמנו את מלוא תנאיו, וכן כל חובה אחרת הנובעת ממנו.

 41/7מכרז מס' 

 (1)'מסמך א

 

 טופס הגשת הצעה
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ידנו במסגרת -עובדות והמצגים שניתנו עלה, אנו מצהירים כי כל המכרזחתימתנו על מסמכי ב .1

רו כך בכל מועד עתידי , הינם נכונים ומדויקים, לרבות במועד הגשת ההצעה, ויישאמכרז זה

נפרד מהצעתנו. אנו מצהירים כי ידוע לנו שההצהרה האמורה הינה ביסוד -והינם חלק בלתי

את הזכות לבדוק  ושומר לעצמ מזמיןוכי הבמכרז תנו יילהשתתפותנו ו1או לזכ מזמיןהסכמת ה

-אי את כל המצגים האמורים )לרבות לאחר שלב ההודעה על הזוכה(. ידוע לנו כי במקרה של

הסכם שיחתם עמנו, הזכאי לפסול את הצעתנו ו1או לבטל את המזמין הא יהתאמה מכל מין וסוג, 

 , ולא תהא לנו כל טענה לענין זה.במכרזאם נזכה 

, בתמורה לתשלום על המכרזפי מסמכי -אחר כל התחייבויותינו עלולמלא הננו מתחייבים לקיים  .8

 .התאם לאמור בהסכםההזמנה ובפי הצעת המחיר המצורפת למסמכי 

, תוך ןאו מקצת ןכול ,במכרזהכרוכות בזכייה הננו מתחייבים, כי אם לא נמלא אחר התחייבותנו  .2

השירותים מתן הא זכאי למסור את יפטור מכל התחייבות כלפינו והמזמין הא יהזמן האמור, 

 כחת נזק, ללא הוערבות המכרזבגובה פיצוי  לקבלזכאי המזמין הא ילמשתתף אחר ובנוסף 

 .וזכאי לו בגין נזקי שהמזמין

חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ותהא תקפה ומחייבת אותנו -הצעתנו זו היא בלתי .10

והמזמין , והיא תמשיך לחייב אותנו המועד האחרון להגשת הצעותיום מ 20במשך תקופה של 

 .המזמיןיוארך לפי דרישת  וכל לקבלה בכל עת לפני תום אותה תקופה. תוקף הצעתנו זוי

תלויה  ותידוע לנו כי אין התחייבות מצדכם ביחס למועד מתן השירותים, וכי תחילת העבוד .11

 .ההזמנהבהתקיימותם של מספר גורמים וביצוע תיאומים, כמפורט במסמכי 

לו כי ביצוע העבודות מותנה בקבלת תקציבים ממקורות שונים, וכי במידה ולא יתקבידוע לנו  .12

התקציבים האמורים, כולם או חלקם, תהיו רשאים לבטל את המכרז בכל שלב שהוא, לרבות 

 לאחר קבלת ההצעות ולרבות לאחר הכרזה על הזוכה במכרז, ולא נהיה זכאים לכל פיצוי בגין כך.

לב וללא הסכם או קשר עם אנשים או גופים אחרים -הננו מצהירים כי הצעתנו זו מוגשת בתום .13

 ם הצעות למתן השירותים.המגישי

הננו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו  .14

פי כל דין או -מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין כל מניעה על

 הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

ידי -ולמילוי הפרטים על X-ורים הבאים )לסימון באנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאיש .15

 :(ציעהמ

 יש1אין שם המסמך

כל מסמכי המכרז )למעט כתב הכמויות והתכניות( לרבות ההסכם 

ידי מורשי -(, כשהם חתומים במקומות המיועדים לכך עלמסמך ב')

והבהרות הודעות  בצרוף ,החתימה המוסמכים מטעם המציע

 ;למציעים )ככל שנשלחו(
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צהיר מלא וחתום מאושר על ידי עו"ד להוכחת עמידה בתנאי הסף ת

  ;(4מסמך א')בנוסח  ,בדבר ניסיון המציע והקודח הראשי מטעמו

 

  קורות חיים מפורטים של הקודח הראשי;

תנאי ב להוכחת עמידהככל שהמציע מבקש להסתמך על קבלן משנה 

 המציע יצורפו ( hole-Down -ו hole-Crossות בדיק) 4.3הסף בסעיף 

, (3מסמך א')משנה, בנוסח הקבלן  מלא וחתום על ידיתצהיר 

ולהתחייבותו לשמש כקבלן להוכחת עמידת קבלן המשנה בתנאי הסף

( (3מסמך א')משנה )תצהיר זה יכול להיות מוגש בנוסחו בעברית )

 ;(A('3)מסמך או בנוסחו באנגלית )

 

ידי מורשי -, כשהוא ממולא וחתום עלחיריםכתב כמויות ומ

כמפורט בסעיף  (7מסמך א') –המציע  מטעםהחתימה המוסמכים 

 ;יצורף במעטפה נפרדת – זמנה)ב( לה26

 

 ,תצהיר חתום בדבר העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום

 ;(5)'מסמך אבנוסח 

 

רך דין או רואה חשבון של התאגיד באשר לזכויות החתימה אישור עו

את  ותמחייב (גבי מסמכי המכרז וההצעה-על)בתאגיד וכי החתימות 

 ;(6)'מסמך אבנוסח , התאגיד לכל דבר וענין

 

 אישור תקף על ניהול ספרים, רישום במע"מ ובמס הכנסההעתק 

)אישור ניכוי מס במקור( יים , לפי חוק עסקאות גופים ציבורׁ 

 ;1215-תשל"וה ,)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס(

 

  ;של דמי ההשתתפות במכרז אסמכתא לתשלום

  זמנה.לה 18סעיף מכרז בהתאם להוראות ערבות 

 

 יפך.בו מופיע בלשון "רבים", משמעו גם לשון "יחיד", ולההפנייה בכל מקום במסמכי  .15

 

 

 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
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 בדבר ניסיון המציעתצהיר 

 

אני הח"מ, _________ בעל1ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת וכי אם לא 
 : כדלקמןם הקבועים בחוק, מצהיר1ה בזה ה לעונשי1אעשה כן אהיה צפוי

"( מוסמך ליתן המציע)להלן: " ח.פ. ___________ ,חברת _______ בע"מבמורשה חתימה אני  .1
לביצוע קידוחי ניסיון הזמנה להציע הצעות  - 7/14מכרז  במסגרת ותצהיר זה כחלק מהצעת

 .גיאופיזיות וגיאוטכניותובדיקות 

  פרטי המציע .4

          שם המציע: .2.1

          :ח.פ.מס'  .2.2

        :מען המציע )כולל מיקוד( .2.3

         שם איש הקשר אצל המציע: .2.4

          תפקיד איש הקשר: .2.5

          טלפונים: .2.5

          פקסימיליה: .2.1

         דואר אלקטרוני: .2.8

 

 המציעניסיון  .3

ויקטים, פר שנישל לפחות  םביצוע המציע השלים 4112././במהלך התקופה שתחילתה ביום א. 

, בקוטר סופי מטרים 11/ -בעומק שלא יפחת מ סיון אחדקידוח נישבכל אחד מהם בוצע לפחות 

 .להזמנה 4.2, כמפורט בסעיף במי תהום מהקידוח בוצעאינטש, כאשר חלק  5 -א יפחת משל

            :שם מזמין העבודה .3.1

            תיאור העבודה:

             

             

          עומק קידוח הניסיון: 
      

         קוטר סופי של הקידוח )באינטשים(: 

     :()מאשר1לא מאשר תהום-אישור כי חלק מהקידוח בוצע במי
            
   

             מקום ביצוע העבודה:

 

 7/14מכרז מס' 

 (4)'מסמך א

 

תצהיר בדבר ניסיון 
 המציע
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     גמר:     התחלה:   : מועד הביצוע

     טל' :      :איש קשר אצל המזמין

     : במזמין תפקיד איש הקשר
 

            :שם מזמין העבודה .3.2

            תיאור העבודה:

             

             

           עומק קידוח הניסיון: 

           

         קוטר סופי של הקידוח )באינטשים(: 

     :)מאשר1לא מאשר( תהום-אישור כי חלק מהקידוח בוצע במי
            
   

             מקום ביצוע העבודה:

 

     גמר:     התחלה:    :מועד הביצוע

     טל' :      :איש קשר אצל המזמין

     : במזמין תפקיד איש הקשר
 

 של ביצוען, (או קבלן משנה מטעמו) המציע השלים 4112././ ביום שתחילתה התקופה במהלך. ב

 בדיקות 4 לפחות שלכן ביצוען ו ים,מטר 01 -א יפחת משל לעומק Cross-hole בדיקות 4 לפחות

Down-hole י לביצוע טכנהמפרט ב הנדרשים התקנים פי על, יםמטר 31/ -א יפחת משל לעומק

 .להזמנה 4.3כמפורט בסעיף  , קידוחים ובדיקות גיאופיזיות וגיאוטכניות

 כיח עמידה בתנאי זה באמצעות קבלן משנה, אין למלא את סעיפיםבמידה והמציע מבקש להו

A('3 ))בנוסחו בעברית( או את מסמך ( 3א') ךמסמ, ובמקום זאת יש להגיש את להלן 5.3 – 3.3 

 ()בנוסחו באנגלית

           שם מזמין העבודה  .3.3

          :hole-Cross -בדיקת התיאור 

             

             

           קה:עומק הבדי
             

         מקום ביצוע העבודה:

 

     גמר:     התחלה:   מועד הביצוע

     טל' :      :איש קשר אצל המזמין
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     : במזמין תפקיד איש הקשר
 

           שם מזמין העבודה  .3.4

          :hole-Cross -בדיקת התיאור 

             

             

            עומק הבדיקה:

 

         מקום ביצוע העבודה:

 

     גמר:     התחלה:   מועד הביצוע

     טל' :      :איש קשר אצל המזמין

     : במזמין תפקיד איש הקשר
 

           שם מזמין העבודה  .3.5

          :hole-Down -בדיקת התיאור 

            
             

           עומק הבדיקה:
             

         מקום ביצוע העבודה:

 

     גמר:     התחלה:   מועד הביצוע

     טל' :      :איש קשר אצל המזמין

     : במזמין תפקיד איש הקשר
 

           שם מזמין העבודה  .3.5

          :hole-Down -בדיקת התיאור 

             

             

            עומק הבדיקה:

 

         בודה:מקום ביצוע הע

 

     גמר:     התחלה:   מועד הביצוע

     טל' :      :איש קשר אצל המזמין

     : במזמין תפקיד איש הקשר
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, על פי שיקול דעת המציע, מעבר המנויים לעיל )ניתן לפרט עבודות נוספות העומדות בתנאי הסף
 (למתכונת דלעיל, במתכונת זהה העבודות הנדרשות להוכחת עמידה בתנאי הסף למספר

 הקודח הראשי .7

(, כמפורט בהסכם )אשר יבצע בפועל את הקידוחים מושא מכרז זה המציע מטעם הראשי הקודח

 בקידוחי לפחות שנים 5 של ניסיון בעל שהינומעביד( -מציע )מתקיימים יחסי עובדההינו עובד 

 ביום חילתהשת תקופה במהלך וזאתכמפורט במפרט הטכני,  גיאוטכני מחקרלמטרת  ניסיון

/./.411/. 

        שם הקודח:

          :זהותמס' 

         :ןטלפו

        פקסימיליה:

         דואר אלקטרוני:

    תאריך תחילת עבודתו במציע:

   אישור כי הינו עובד המציע )מאשר1לא מאשר(: 

 

         שם מזמין העבודה  .4.1

         תיאור העבודה:

            
            
             

            
            
            
             

 

         מקום ביצוע העבודה:

 

     גמר:     התחלה:   מועד הביצוע

     טל' :      :איש קשר אצל המזמין

     : במזמין תפקיד איש הקשר
 

         שם מזמין העבודה  .4.2

         תיאור העבודה:
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         מקום ביצוע העבודה:

 

     גמר:     התחלה:   מועד הביצוע

     טל' :      :איש קשר אצל המזמין

     : במזמין תפקיד איש הקשר
 

         שם מזמין העבודה  .4.3

         תיאור העבודה:

            
            
             

            
            
            
             

 

         מקום ביצוע העבודה:

 

     גמר:     התחלה:   מועד הביצוע

     טל' :      :איש קשר אצל המזמין

     : במזמין תפקיד איש הקשר
 

         שם מזמין העבודה  .4.4

         תיאור העבודה:

            
            
             

            
            
            
             

 

         מקום ביצוע העבודה:

 

     גמר:     התחלה:   מועד הביצוע

     טל' :      :איש קשר אצל המזמין

     : במזמין תפקיד איש הקשר
 

         שם מזמין העבודה  .4.5

         תיאור העבודה:
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         מקום ביצוע העבודה:

 

     גמר:     התחלה:   מועד הביצוע

     טל' :      :איש קשר אצל המזמין

     : במזמין תפקיד איש הקשר
 

דת הקודח ילצורך הוכחת עמן דרושות ככל שההנ"ל, מעבר לעבודות  יש לפרט עבודות נוספות,)
 (הראשי בתנאי הסף, במתכונת זהה למתכונת דלעיל

 * יש לצרף קורות חיים מפורטים של הקודח הראשי. 

 

 .האמור בתצהיר זה אמתאני מצהיר כי זה שמי, להלן חתימתי, ו .5

 

 

  

 חתימת המצהיר  תאריך

 אישור

 ___________________(, מאשר1ת כי ביום ______, עו"ד )מ.ר._________אני הח"מ, _______

ידי -מר1גב' _____________ שזיהה עצמו על ___________________ ברח' י במשרדייהופיע בפנ
ת.ז. מס' _________ 1 המוכר לי אישית וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר 

אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו את האמת, וכי יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, 
 .יבפני וחתם עליה

 

 

  

 חתימה וחותמת שם מלא של עו"ד תאריך
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בדיקות  ןלעניייש למלא תצהיר זה רק אם המציע מוכיח את תנאי הסף 

Cross-hole ו- Down-hole  להזמנה( באמצעות קבלן משנה  4.3)סעיף 

 

 -ו hole-Crossבדיקות בביצוע קבלן המשנה מטעם המציע תצהיר להוכחת ניסיון 

hole-Down והתחייבות קבלן המשנה בהתאם לדרישות תנאי הסף 

 

 תצהיר

י הח"מ, _________ בעל1ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת וכי אם לא אנ
 אעשה כן אהיה צפוי1ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר1ה בזה כדלקמן: 

______ בע"מ. ח.פ. ___________)להלן: ______חברת _הנני מכהן בתפקיד ___________ ב .1
 ה בשמה.מוסמך ליתן תצהיר ז"( וקבלן המשנה"

כחלק מהצעתה של חברת _____________ )להלן: בשם קבלן המשנה מוסר תצהיר זה הנני  .2
)להלן:  ובדיקות גיאופיזיות וגיאוטכניותלביצוע קידוחי ניסיון  1114מכרז  -במסגרת "(  המציע"
 ."(הפרויקט"

ן: )להל Down-hole -ו Cross-holeבדיקות קבלן המשנה התקשר עם המציע למתן שירותי  .3
 , במסגרת הצעת המציע במכרז הנ"ל."(השירותים"

שמש כקבלן מבצע ימתחייב כי במידה ותתקבל הצעת המציע לביצוע הפרויקט, קבלן המשנה  .4

 למתן השירותים, בהתאם להוראות המכרז. 

עומד בכל תנאי הסף הנדרשים מקבלן המשנה )ככל שנדרשים(, הינו קבלן המשנה מצהיר כי הנני  .5

פק למציע את השירותים לשמם נה, וכי אין כל מניעה על פי כל דין והסכם מלסהמפורטים בהזמ

 .נשכר

לקבלן הינה עם המציע ועמו בלבד וכי אין של קבלן המשנה  והתקשרותש ימצהיר כי ידוע להנני  .5

כי בכל מקרה של לקבלן המשנה דין ודברים עם המזמין ישירות. בהתאם לאמור, ידוע המשנה 

בקשר עם הפרויקט, תופנה התביעה או הדרישה אל המציע לו פיצוי שתהיה תביעה ו1או דרישת 

 ישירות ואליו בלבד.

  קבלן המשנהפרטי  .4

          :קבלן המשנהשם  .1.1

           :ח.פ.מס'  .1.2

 7/14מכרז מס' 

 (3)'מסמך א

 

תצהיר להוכחת 
ניסיון קבלן המשנה 

-Crossבדיקות )

hole ו- Down-

hole)  והתחייבות
 קבלן המשנה
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        :)כולל מיקוד( קבלן המשנהמען  .1.3

         :קבלן המשנהשם איש הקשר אצל  .1.4

           תפקיד איש הקשר: .1.5

           טלפונים: .1.5

           פקסימיליה: .1.1

           דואר אלקטרוני: .1.8

 

בדיקות  4ביצוען של לפחות  קבלן המשנההשלים  4112././במהלך התקופה שתחילתה ביום  .0
Cross-hole בדיקות  4לפחות וכן ביצוען של , יםמטר 01 -א יפחת מלעומק שלDown-hole  לעומק

 4.3, כמפורט בסעיף במפרט הטכני , על פי התקנים הנדרשיםיםמטר 31/ -א יפחת משל
 להזמנה.

           שם מזמין העבודה  .8.1

          :hole-Cross -בדיקת התיאור 

            
             

           עומק הבדיקה:
             

         מקום ביצוע העבודה:

 

     גמר:     התחלה:   מועד הביצוע

     טל' :      :יש קשר אצל המזמיןא

     : במזמין תפקיד איש הקשר
 

           שם מזמין העבודה  .8.2

          :hole-Cross -בדיקת התיאור 

             

             

            עומק הבדיקה:

 

         מקום ביצוע העבודה:

 

     גמר:     התחלה:   מועד הביצוע

     טל' :      :ןאיש קשר אצל המזמי

     : במזמין תפקיד איש הקשר
 

           שם מזמין העבודה  .8.3

          :hole-Down -בדיקת התיאור 
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           עומק הבדיקה:
           

         מקום ביצוע העבודה:

 

     גמר:     התחלה:   מועד הביצוע

     ל' : ט     :איש קשר אצל המזמין

     : במזמין תפקיד איש הקשר
 

           שם מזמין העבודה  .8.4

          :hole-Down -בדיקת התיאור 

             

             

           עומק הבדיקה:
             

         מקום ביצוע העבודה:

 

     גמר:     התחלה:   מועד הביצוע

     טל' :      :איש קשר אצל המזמין

     : במזמין תפקיד איש הקשר
 

, על פי שיקול דעת המציע, מעבר המנויים לעיל )ניתן לפרט עבודות נוספות העומדות בתנאי הסף
 (, במתכונת זהה למתכונת דלעילבודות הנדרשות להוכחת עמידה בתנאי הסףלע

 אני מצהיר כי זה שמי, להלן חתימתי, והאמור בתצהיר זה אמת. .2

 

 אישור

 _____________________, עו"ד )מ.ר.___________(, מאשר1ת כי ביום __אני הח"מ, _______

ידי -מר1גב' _____________ שזיהה עצמו על ___________________ ברח' י במשרדייהופיע בפנ
י עליו להצהיר ת.ז. מס' _________ 1 המוכר לי אישית וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כ

את האמת, וכי יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו 
 .יבפני וחתם עליה

 

 

 

 

  

 ת המצהירמחתי  תאריך
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 חתימה וחותמת שם מלא של עו"ד תאריך
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This affidavit must be completed only if the offeror demonstrates 

compliance with the threshold requirement regarding experience In 

Cross-hole and Down-hole tests (Section 4.3 to the request for 
Proposals above) through a subcontractor  

In the event of any discrepancy between the English and Hebrew versions, the Hebrew version shall prevail  
 

Subcontractor experience in Cross-hole and Down-hole tests, in 

accordance with the terms of the threshold requirement; and  

Subcontractor Obligation to provide Cross-hole and Down-hole 

Drilling services 
 

 
To: THE DEAD SEA PRESERVATION GOVERNMENT COMPANY LTD. 

7 Kanfei Nesharim St. 1st floor 

P.O.B 34553 Jerusalem, 91344         

Israel 
 

I, the undersigned,  _________ holder of ID _________, after being duly warned that I 

must state the truth and that if I do not do so, I shall be liable for all penalties prescribed 

by law, hereby declare as follows: 

 

1. I serve in the capacity of ________ in ________ [name of Subcontractor] 

________ [subcontractor's company's registration number] (the "Subcontractor") 

and am authorized to give this affidavit on its behalf.  

 

2. The Subcontractor gives this statement as part of _____________ (the "Offeror") 

proposal in Tender number 7/14 to perform test drilling, geophysical and 

geotechnical tests (the "Project"). 

 

 Tender No. 1/74  

Form A'(3) 

Subcontractor's 

prove of experience 

and Obligation 

Form 
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3. The Subcontractor, engaged with the Offeror, to provide Cross-hole and Down-

hole drilling services (the "Services"), as part of the trial drillings project. 

 

4. In the event that the Offeror is selected, we undertake to provide the Services and 

to perform the role and obligations as assigned to us according to the Tender. 

 

5. We warrant that neither legal impediment nor any stipulations of agreement deny 

us from providing the Services. 

 

6. We warrant and acknowledge that our engagement is with the Offeror solely, and 

we shall not have any claims or demands against THE DEAD SEA 

PRESERVATION GOVERNMENT COMPANY LTD regarding the Services and 

any part thereof. Therefore, we state that we shall direct any claim, demand or 

legal action in respect of the project, solely to the Offeror. 

 

7. Subcontractor Information 

7.1  Subcontractor's name: __________________________________________.  

7.2 Registration number: ___________________________________________.  

 7.3 Address: _____________________________________________________. 

 7.4 Contact person: ________________________________________________.  

7.5 Contact person role:____________________________________________.  

7.6 Phone number: ________________________________________________.  

7.7 Fax number: __________________________________________________. 

7.8 Email address: ________________________________________________.  

 

8. During the period commencing 1.1.2009, subcontractor has completed execution of 

at least two cross-hole tests in a minimum depth of 80 meters, and execut ion of at 

least two Down-hole tests in a minimum depth 130 meters, in compliance with the 

standards required in the technical specifications Annex, as detailed in Section 4.3 

of the request for Proposals above. 

8.1 The party who requested the work: __________________________________. 

The description of the Cross-hole test: ___________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

The Depth of the test: _______________________________________________. 

The location where the work was executed: _______________________________. 

The date of execution: commencement: ___________ termination: _________. 

Contact person by whom the work was requested: _______________________.  

The role of the Contact person: _______________________________________.  

 

8.2 The party who requested the work: __________________________________.  

The description of the Cross-hole test: ___________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

The Depth of the test: _______________________________________________.  

The location where the work was executed: _______________________________. 

The date of execution: commencement: ___________ termination: _________.  

Contact person by whom the work was requested: _______________________.  

The role of the Contact person: _______________________________________.  

 

8.3 The party who requested the work: __________________________________.  

The description of the Cross-hole test: ___________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

The Depth of the test: _______________________________________________.  

The location where the work was executed: _______________________________.  

The date of execution: commencement: ___________ termination: _________.  

Contact person by whom the work was requested: _______________________.  

The role of the Contact person: _______________________________________.  

 

8.4 The party who requested the work: __________________________________.  

The description of the Cross-hole test: ___________________________________ 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

The Depth of the test: _______________________________________________.  

The location where the work was executed: _______________________________.  

The date of execution: commencement: ___________ termination: _________.  

Contact person by whom the work was requested: _______________________.  

The role of the Contact person: _______________________________________.  

 

(Additional works which meet the requirements listed above, can be specified at 

the discretion of the bidder, through formats as the one above). 

 

9. My name and signature appear below, and the contents of this affidavit are true.  

 

   

Authorized signature of the 

subcontractor 

 Date 

 

Authorization of Signature by Attorney/ Notary Public:  

I, the undersigned, Advocate/ Notary Public ___________ License No. ________of 

_______________ hereby affirm that the foregoing signatures of _______________ on 

this undertaking by the subcontractor has been executed according to all applicable laws 

and regulations are binding upon _________________[name of subcontractor to be 

completed] for all intents and purposes of the Bid.  

   

Signature   Date 
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 כתב כמויות      
 במעטפה נפרדת,מלא וחתום, יוגש )

 (ההזמנה להציע הצעות ךלמסמ )ב(26כמפורט בסעיף 

 

 

 7/14מכרז מס' 

 (7)'מסמך א

 

  כתב כמויות
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 תצהיר 

 מינימום תשלום שכר ובדבר העסקת עובדים זרים 

אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' _______, מורשה חתימה מטעם __________ 

לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים  "(המציע)להלן: "

 ת, בכתב, כדלקמן:מצהיר בזא הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,

 אחד מאלה: במציעכי התקיים  מצהירהנני 

 עד, לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים ו1או בעל הזיקה אליו המציע .1.1

זה, וכן כי כנגד מי מהמנויים לעיל אין חקירות ו1או הליכים משפטיים  למועד חתימת תצהיר

 .תלויים ועומדים בגין העבירות כאמור

 –לפי חוק עובדים זרים  עבירההורשעו בפסק דין חלוט ב בעל הזיקה אליו אוו1 מציעהאם  .1.2

 .זה השנים שקדמו למועד חתימת תצהיר עשרתה ביההרשעה לא הי

 אחד מאלה: במציעהנני מצהיר כי התקיים  .2

עד  בעבירה לפי חוק שכר מינימוםבפסק דין חלוט לא הורשעו  ו1או בעל הזיקה אליו המציע .2.1

מת תצהיר זה, וכן כי נגד מי מהמנויים לעיל אין חקירות ו1או הליכים משפטיים למועד חתי

 .תלויים ועומדים בגין העבירות כאמור

  – חוק שכר מינימוםלפי  עבירההורשעו בפסק דין חלוט ב בעל הזיקה אליו אוו1 המציעאם  .2.2

 .זה השנים שקדמו למועד חתימת תצהיר עשרתה ביההרשעה לא הי

 –הז תצהירלעניין 

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

 בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו.

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

 .1221 -התשנ"א

 41/7מכרז מס' 

 (5)'מסמך א

 

תצהיר בדבר 
העסקת עובדים 

תשלום שכר ו זרים
 ימום מינ
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  .1281 -התשמ"ז חוק שכר מינימום, –" חוק שכר מינימום"

 .1281-כמשמעותה בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א -" שליטה"

 ה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.ז

   

 

 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 אישור

 _____________________, עו"ד )מ.ר.___________(, מאשר1ת כי ביום __אני הח"מ, _______

ידי -מר1גב' _____________ שזיהה עצמו על ___________________ ברח' י במשרדייהופיע בפנ
ת.ז. מס' _________ 1 המוכר לי אישית וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר 

הרתו את האמת, וכי יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצ
 .יבפני וחתם עליה

 

 

  

 חתימה וחותמת  שם מלא של עו"ד תאריך
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רואה חשבון של התאגיד באשר לזכויות החתימה בתאגיד וכי אישור עורך דין או 

  גבי מסמכי המכרז וההצעה מחייבים את התאגיד לכל דבר וענין-החתימות על

 תאריך _________ 

 
 147/מס' אישור חתימות על מסמכי מכרז  –זכויות חתימה בתאגיד הנדון: 

  ובדיקות גיאופיזיות וגיאוטכניותלביצוע קידוחי ניסיון 

 "( מאשר בזאת כדלקמן:המציעני הח"מ עו"ד1רו"ח של המציע ______________ )להלן: "א

 שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע לכל דבר ועניין הם: .1

 שם: ____________ ת.ז. ______________ .1.1

 שם: ____________ ת.ז. ______________ .1.2

  )ניתן להוסיף במידת הצורך(     

 :3.2, ולחלופין למלא את סעיף תריש למחוק את המיו .2

 בצירוף1ללאבנפרד תחייב את המציע לכל דבר ועניין,  1חתימת כל אחד מהמוזכרים בסעיף  .2.1

 חותמת החברה. 

 בצירוף1ללאביחד תחייב את המציע לכל דבר ועניין,  1חתימתם של כל המוזכרים בסעיף  .2.2

 חותמת החברה. 

 ____________________אחר: ____________________________________ .2.3

המציע , נעשו בהתאם לתקנון גבי מסמכי המכרז וההצעה-החתימות עלהריני לאשר בזאת כי  .3

 .לכל דבר ועניןהמציע מחייבים את ולאמור לעיל, והם 

 

 41/7מכרז מס' 

 (6)'מסמך א

 

אישור עורך דין או 
רואה חשבון של 

התאגיד באשר לזכויות 
החתימה בתאגיד וכי 

גבי -החתימות על
מסמכי המכרז וההצעה 
מחייבים את התאגיד 

  לכל דבר וענין

 

 

  

 חתימה וחותמת  שם מלא של עו"ד1רו"ח תאריך
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 הסכם 

 

 2014שנת              לחודש        יום ב בירושליםאשר נערך ונחתם 

 בין

 החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ 

 , ירושלים4מרחוב כנפי נשרים 

 5/7/42124ח.פ. 

  (" החברהאו " "המזמין" :)להלן 

 מצד אחד

 לבין

                                                    

                                         כתובת 

                                            ח.פ. 

 "(הקבלן" :)להלן

 מצד שני                

 

ובדיקות גיאופיזיות לביצוע קידוחי ניסיון  7/14 את מכרזוהמזמין פרסם  :הואיל
 "(;המכרז" :)להלן וגיאוטכניות

 

המכרז, את כל הקשור  קיבל על עצמו, על פי כל תנאיוזכה במכרז והקבלן  והואיל:
התמורה כהגדרתה בתמורה לקבלת  וזאתכהגדרתן להלן, , ביצוע העבודותב

 ;להלן
 

והקבלן מצהיר כי הינו בעל הכישורים, המיומנות, הידע המקצועי, הטכני,  והואיל:
האדם, האמצעים והמיכשור הדרושים לצורך -חוהארגוני והפיננסי וברשותו כ

ברמה המקצועית  הסכםפי ה-התחייבויותיו על וכל מעת לעת ביצוע העבודות
 הזמנים וכי הוא מעונין לבצע את העבודות; ותפי לוח-הגבוהה ביותר ועל

 

והמזמין קיבל את הצעתו של הקבלן לביצוע העבודות ויתר התחייבויותיו  והואיל:
 הסכם;כמפורט ב

 .אהדדיוהצדדים חפצים להסדיר את יחסיהם  והואיל:

  

 7/14מכרז מס' 

 מסמך ב'
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 כם, הותנה והוצהר ע"י הצדדים כדלקמן:אשר על כן הוס
 

 כללי .1

 

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

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

 
 בהסכם זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן: 1.3

 

ברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ ו1או כל גוף ו1או הח - "החברה"" או המזמין"
פי -גופים אחרים אליהם תעביר את זכויותיה וחובותיה על

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

 
כוחו, עובדיו, -_______________________ לרבות נציגיו, באי - "הקבלן"

לפעול בשמו ומטעמו בכל הנוגע לביצוע  שליחיו, המורשים
להלן ולרבות קבלני משנה הפועלים בשמו או  ןכהגדרת ותהעבוד

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

 
  )יושלם לפי הצעת הקבלן(; ___________________ - "הקודח הראשי"

 
או "מנהל  " מנהלה"

הפרויקט מטעם 
 "חברהה

 עבודותידי המזמין לנהל את ביצוע ה-מי שימונה מעת לעת על -

ידי המזמין בכתב. כל עוד לא -ו1או כל אדם אחר אשר יוסמך על
המנהל סמנכ"ל הנדסה  הודיע המזמין לקבלן בכתב אחרת, יהיה

 .של המזמין
 

ידי המזמין לפקח על ביצוע -מי שימונה מעת לעת ובכתב על - "המפקח"
 . ן1או כל חלק מההעבודות ו

 
 או "העבודות"

 "הפרוייקט
 

בהתאם  יאופיזיות וגיאוטכניותובדיקות גביצוע קידוחי ניסיון  -
מודגש כי כל הבדיקות הנדרשות לפי   .ונספחיולהוראות ההסכם 

מסמכי המכרז ו1או כל דין בקשר לעבודות תבוצענה במעבדות 
ח מטעם אשר תאושרנה על ידי החברה מראש ובתיאום עם המפק

 החברה.

 
 .ותהוראה בכתב של החברה לתחילת ביצוע העבוד - "צו התחלת עבודה"

 
-הסכום שיגיע לקבלן מהמזמין בתמורה לביצוע התחייבויותיו על - "התמורה"

במלואן ובמועדן ולשביעות רצון המזמין  הסכםפי הוראות ה
 .והמנהל
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 נפרד מהסכם זה:-המסמכים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי 1.4
 

 ;)אינו מצורף( מסמכי המכרז על נספחיהם – פח א'נס 1.4.1

 
 ;ותת עבודה מפורטולוח זמנים ותוכני – נספח ב' 1.4.2

 
 , הכולל:יטכנהמפרט ה – נספח ג' 1.4.3

 
י לביצוע קידוחים ובדיקות גיאופיזיות מפרט טכנ – /'נספח ג

 וגיאוטכניות; 

 

מבנים ותכן מבנה  –י לביצוע קידוחי ניסיון מפרט טכנ - 4נספח ג'
 ;יםכביש

 

 ;(פתמצור ה)אינ מפת קידוחים – 3נספח ג'

 
 ;התמורה – נספח ד' 1.4.4

 
 ביטוח; – 'הנספח  1.4.5

 
 אישור עריכת ביטוח; – /'הנספח 

 
 ;נספח שמירה על סודיות – 'ונספח  1.4.5

 
 ;הצהרה בדבר חיסול תביעות – 'זנספח  1.4.1

 

 נוסח ערבות הביצוע; – 'חנספח  1.4.8
 

 נספח בטיחות. – 'טנספח  1.4.2
 

מסמכי עיל, לרבות הסכם זה, יכונו להלן ולשם הקיצור "כל המסמכים המפורטים ל
 ".הסכםה
 
משמעיות בין הוראות הנספחים -התאמה ו1או דו-בכל מקרה של סתירה ו1או הבדל ו1או אי 1.5

נפרד מההסכם תובא הסוגיה להכרעת המנהל -ו1או המסמכים השונים המהווים חלק בלתי
   שהכרעתו בעניין תהא סופית.

 הקבלןידרש ו1או מעליהם המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם  - "העבודותאתר1י "
העבודות, לרבות כל מקרקעין אחרים  מעת לעת, לבצע את

פי -לרשותו של הקבלן לצורך ביצוע התחייבויותיו על שיועמדו
וכל מקום אחר בו תבוצענה עבודות בהתאם ונספחיו,  הסכםה

 .סכםלה
 

, ואשר מורכב נספח ג'המפרט הטכני המצורף להסכם זה כ - "המפרט הטכני"
י לביצוע קידוחים ובדיקות גיאופיזיות וגיאוטכניות רט טכנמפמ
מבנים ותכן  –י לביצוע קידוחי ניסיון מפרט טכנ(; /נספח ג')

לרבות כל (, 3נספח ג'(; ומפת קידוחים )4נספח ג'מבנה כבישים )
 .שיצורף למפרטים אלומפרט נוסף 
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בהירות -לעיל, מוצהר ומוסכם בזאת כי בכל מקרה של סתירה ו1או אי מבלי לגרוע מהאמור 1.5

התאמה בין הוראות הסכם זה, נספחיו ו1או מסמכיו בינם לבין -משמעיות ו1או אי-ו1או דו
ותן לעיל, כי אז יחולו תמיד א 1.5 עצמם אשר לא ניתן לפותרם בעזרת הוראות סעיף

הוראות וייוחסו תמיד אותם פירושים הנותנים למזמין את מירב הזכויות ויחול תמיד 
הפירוש שיהיה לטובת המזמין בנסיבות העניין. הוראות ההסכם על נספחיו ומסמכיו 

בהקשר זה אף  יפורשו תמיד כבאות להוסיף על זכויות המזמין ולא כבאות לגרוע מהן.
התאמה -משמעיות ו1או אי-בהירות ו1או דו-איאו יובהר כי בכל מקרה של סתירה ו1

יהא המנהל רשאי לקבוע את הפרשנות הנכונה ו1או לתקן את אי הבהירות, כאמור, 
הסתירה או אי ההתאמה, לפי שיקול דעתו המוחלט, והקבלן לא יהא רשאי להעלות כל 

 טענה בענין קביעת המנהל כאמור.

 
ההסכם להוראה אחרת בו או שהיה הקבלן  סתירה בין הוראה אחת מהוראות הקבלןגילה  1.1

מסופק בפירושו הנכון של מסמך ממסמכיו או כל חלק הימנו או שמסר המפקח לקבלן 

יפנה הקבלן בכתב למנהל והמנהל  –הודעה שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את ההסכם 
לפיו  יתן הוראות בכתב, לרבות תוכניות אשר יצורפו לפי הצורך, בדבר הפירוש שיש לנהוג

ופירוש זה יחייב את הקבלן לכל דבר ועניין. במקרה כאמור לא יבצע הקבלן כל פעולה אשר 
 הוא מסופק לגביה וזאת עד לקבלת הנחיית המנהל.

 
לעיל,  1.7 התאמה אשר היה עליו לגלות לפי סעיף-במקרה והקבלן לא יגלה סתירה או אי 1.8

פי טעות, יהיה על הקבלן לשאת בעלות העבודה -כתוצאה מכך בוצעה עבודה כלשהי עלוש
התאמה או -ובכל ההוצאות שיידרשו לתיקון הטעות. המנהל יכריע בכל פירוש הנוגע לאי

  ניתנת לערעור.-סתירה כאמור לעיל והחלטתו תהיה סופית ובלתי

 
 ההתקשרות .2

 

את לבצע עבור החברה את העבודות החברה מוסרת בזאת לקבלן והקבלן מתחייב בז .2.1
ו1או המפרט הטכני  מפת הקידוחים, לרבות כל המסמכים ו1או תו במכרזבהתאם להצע

 שהוגשו ו1או אוזכרו במסגרתה, בין שצורפו להצעה ובין שלא צורפו.
 

השונים או בין הוראות שונות בתוך אותו  ההסכםאו אי התאמה בין מסמכי  סתירהכל  .2.2

 מרחיב את חובות הקבלן ו1או את זכויות החברה.תפורש באופן ה מסמך
 
 הצהרות הקבלן  .3

 
 הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן כי: 

 
 הוא בעל ניסיון וידע בביצוע עבודות קודמות, מסוג העבודות נשוא הסכם זה.  .3.1

 

וא בעל היכולת הטכנית, הביצועית והמקצועית, הכישורים, הידע, הכלים, המכשירים, ה .3.2
פי -דם וכל האמצעים הנוספים הדרושים לבצע את כל התחייבויותיו עלהציוד, כוח הא

הסכם זה במלואן ובמועדיהן, במיומנות ובמומחיות והוא מוותר בזאת על כל טענות ברירה 
 התאמה מכל סוג.-מחמת מום ו1או טענת פגם ו1או אי

 

פי -יו עלפי כל דין לביצוע כל התחייבויות-בידיו כל ההיתרים והרישיונות הנדרשים על .3.3
ידי הקבלן בהעדרו של היתר או רישיון כאמור יחשב להפרה -הסכם זה. ביצוע ההסכם על

יסודית של הסכם זה ויגרום לביטולו של ההסכם, וזאת מבלי לגרוע מהסעדים האחרים 
 אשר עומדים לזכות החברה.
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י הוצהר במסגרת מסמכ ויבצע את העבודות בין היתר, באמצעות הקודח הראשי עליהוא  .3.4

מובהר כי על הקודח הראשי להימצא בכל עת בזמן ביצוע  .הישיר והמכרז או בפיקוח
טעונה אישור מראש ובכתב של , קודח הראשי הנ"לשל ה ההעבודות באתרי העבודות. החלפ

 .המזמיןמנהל הפרויקט מטעם 
 

 ותהוא ראה ובדק את כל הפרטים והגורמים העלולים להשפיע על אפשרויות ביצוע העבוד .3.5
רבות תנאי קרקע, מצב משפטי, תנאים פיזיים, תנאים טופוגרפיים והגישה לאתר( ו1או )ל

מחירה והוא מוותר בזה על כל תביעה ו1או דרישה מצידו בקשר לכך ופוטר את החברה 
 ידו.-מכל אחריות לטעות שבהערכה שנעשתה על

 

במהירות,  הוא יחל בביצוע העבודה לאחר קבלת צו התחלת עבודה ויבצע את כל העבודה .3.5
ברציפות ובהתמדה, ברמה גבוהה, במיומנות מקצועית ובחומרים טובים, בהתאמה מלאה 

המפקח ו1או החברה המנהל ו1או להוראות הסכם זה על נספחיו ותוך מילוי אחר הוראות 

 כפי שתהיינה מעת לעת.
 

 'נספח דהוא לא יהיה זכאי לכל תמורה שהיא מהחברה מעבר לתמורת העבודה המפורטת ב .3.1
, להסכם זה, לרבות במקרה של התייקרות חומרים, שכר עבודה, הטלת מסים והיטלים

 ידו.-וכל אלה יהיו על חשבון הקבלן וישולמו על הפרשי הצמדה
 

בתי המלון , בסמיכות לבמתחם תיירותלהתבצע  ותמתוכננן העבודות מ חלקידוע לו כי  .3.8
ללי הבטיחות על פי חוק, ותוך לבצע את העבודות תוך הקפדה על כ , וכי משכך עליובמתחם

התחשבות בכך כי העבודות מבוצעות בתוך מתחם תיירות ובסמוך לבתי מלון. לשם ביצוע 
, אמצעים המתאימים למניעת הפרעה ונזקים לכל צד ג' שהואעל הקבלן לנקוט בהעבודות 

ך פעילות השוטפת של בתי המלון, תוך התחשבות בצורכי בתי המלון ואורחיו במהלרבות לל
, בכל הכרוך בתי המלוןלבצע פעולות תאום מול יידרש הקבלן . כמו כן ביצוע העבודות

 . אליהםלעבודות בסמיכות 

 
בהסכם  ובנספחיו, העבודות יבוצעו תוך הקפדה על ביצוען על פי המפורט במפרט הטכני .3.2

. העבודות יבוצעו תוך שמירת החברה ובפיקוחהוביתר מסמכי המכרז, הכל בתיאום עם 
 .החברהשל  הקים והתקנות הקשורים בביצוען לרבות נהליהחו

 

החברה וכי תיאומים בוצעו על ידי  לביצוע העבודותעקרוניים תיאומי תשתיות ידוע לו כי  .3.10
 . נוספים ככל שיידרשו יבוצעו על ידו, ובאחריותו

 

 פי כל דין, להתקשר בהסכם זה ולביצוע כל-פי כל הסכם ו1או על-אין כל מניעה מצדו, על .3.11
 פיו.-התחייבויותיו על

 

 ותהעבוד ביצוע .4
 

 ותהעבודביצוע  תקופת .4.1
 

 עבודה ותסתיים לאחר התחלתקבע בצו יהתקופה לביצוע העבודות תחל במועד שי .4.1.1
  , בהתאם לאבני הדרך הבאות:ימים 105
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מיום קבלת  ימים 10של הקבלן באתרי העבודות שתארך עד התארגנות  תקופת .א
את כל פעולות ההתארגנות של הקבלן לצורך צו התחלת העבודה, ואשר תכלול 

, והכנת צוותי לאתרי העבודות ציוד הקידוח הבאתביצוע העבודות, לרבות 
 .העבודה

 

ימים,  30שתארך עד  קידוחים לביסוס מבנים ותכן מבנהתקופת ביצוע עבודות ה .ב
 אשר תחל רק לאחר קבלת אישור המזמין להשלמת תקופת ההתארגנותו

 .עילהמפורטת בס"ק א' ל

 
 50שתארך עד מ' עומק(  100מחקר עמוקים )מעל  קידוחיתקופת ביצוע עבודות  .ג

ימים, ואשר תחל רק לאחר קבלת אישור המזמין להשלמת תקופת ביצוע עבודות 
 .הקידוחים לביסוס מבנים ותכן מבנה המפורטת בס"ק ב' לעיל

 
ימים,  15שתארך עד  Down-hole -ו Cross-holeבדיקות תקופת ביצוע עבודות  .ד

ואשר תחל רק לאחר קבלת אישור המזמין להשלמת תקופת ביצוע עבודות 
  .קידוחי המחקר העמוקים המפורטת בס"ק ג' לעיל

 
באופן רצוף ויעיל, העבודות יבוצעו על ידי הקבלן  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .4.1.2

 ן.עד לסיומ

  
ביצוע הבדיקות  הפסקות בקדיחה לצורךתקופת ביצוע העבודות דלעיל כוללת  .4.1.3

  מפרט הטכני.ב, כמפורט המקובלות במהלך הרגיל של העבודה
 
יכולת ואת  תקופת הביצוע המפורטת לעיל, סיום העבודות במועדאת בכדי להבטיח  .4.1.4

 .י הקבלןיד-ללוח זמנים מפורט ע וכןי ,העבודותלעקוב אחר התקדמות  מנהלה
  

( ארבעה עשר) 14תוך ישור החברה ויועבר לא ידי הקבלן-לוח הזמנים המפורט יוכן על 
אשר יהיה, משיאושר, ימים מיום משלוח ההודעה לקבלן אודות זכייתו במכרז, 

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

 

יהא המזמין רשאי להורות על פיצול מועדי  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .4.1.5
אחד מן הקידוחים להם יוציא צווי התחלת עבודה נפרדים, העבודות עבור כל 

 במועדים שונים. 

 
מיום ימים  14, תוך להלן 5סעיף בהמפורטות לעמוד בתנאים והדרישות נדרש  הקבלן .4.1.5

להוצאת צו התחלת ותנאי  המהווים תנאי לחתימה על הסכם עמו ההודעה על זכייתו,
 .עבודה

 
 והעבודה ציודהטיב  .4.2

 

 אותוהקבלן מתחייב לבצע את העבודה במיומנות מקצועית, ברמה גבוהה ובציוד  .4.2.1
)אלא אם הורתה החברה ו1או אישרה הציג לצורך ביצוע העבודות כנדרש בהסכם זה 

שנקבע תקן ישראלי לחומר  במקוםהחברה אחרת לבקשת הקבלן בכל מראש ובכתב(. 
עבודה באיכות שאינה נחותה מן התקן. למען או לעבודה מסוימת, יהיו החומר או ה

הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה יהיו החומרים והעבודות בהתאם למפרט 
 ולדרישות איכות ספציפיות שצוינו בו, אם צוינו.
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הקבלן חייב לקבל את אישורו המוקדם של המפקח, הן ביחס לציוד בו יש בדעתו  .4.2.2
בזה במפורש, כי בשום פנים אין  מוסכם להשתמש והן ביחס לטיב אותו ציוד. אולם

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

 

בכל עת במהלך ביצוע העבודה ידאג הקבלן להבטיח מראש את הספקתם השוטפת של  .4.2.3
על מנת שלא יווצר כל  לביצוע העבודה, הנדרשיםהציוד, הכלים, החומרים והעובדים 

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.
 

 אדםוח כ .4.3

 

הקבלן יעסיק על חשבונו הוא, בביצוע העבודה, פועלים מומחים לכל מקצוע, בעלי  .4.3.1

 רמה מקצועית נאותה, ובמספר הדרוש לשם ביצוע העבודה והשלמתה במועד. 

 
ידי הקבלן בביצוע העבודה יהיה עובד של הקבלן בלבד, וזאת -כל אדם שיועסק על .4.3.2

, למעט מקום בו התירה החברה ביצוע עבודות באמצעות קבלן לכל צורך שהוא
ן כל אחריות כלפי משנה, אז יהא קבלן המשנה כפוף לקבלן בלבד ותחול על הקבל

מעביד או יחסים -אחר כדי ליצור יחסי עובד הסכם. אין בהסכם זה ו1או בכל עבודתו
 , לרבות קבלן משנה מטעמוידי הקבלן כאמור-חוזיים אחרים בין האדם שיועסק על

ובין החברה וכן לא תחול על החברה אחריות כלשהי כלפי הקבלן ו1או העובדים ו1או 
י ספקי ציוד וחומרים של הקבלן ו1או כלפי צד שלישי כלשהו, קבלני המשנה ו1או כלפ

פי כל -ובכל מקרה, ישא הקבלן לבדו באחריות לכל החובות המוטלות על מעביד על
 דין ו1או הסכם. 

 

מחלוקת  קיימתמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, במידה והובא לידיעת החברה כי  .4.3.3
בין קבלני המשנה מטעמו ו1או לבין כספית או מחלוקת מכל מסוג שהוא בין הקבלן ל

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 להיתבע ממנה עד ליישוב המחלוקת בין הצדדים לשביעות רצון 

 החברה.

 
פי כל דין. -ד ימלא כל חובה חוקית אחרת המוטלת על כל מבצע עבודה עלהקבלן בלב .4.3.4

רישום של קבלני משנה או של כל  המחייבתאין באמור כדי לגרוע מהוראת כל דין 
גורם מבצע בפרויקט וכל רישום כאמור לא יגרע מאחריותו וחבותו של הקבלן כלפי 

 החברה.
 

 ופיקוח ניהול .4.4

 

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

 

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

רוש את החלפת מנהל העבודה, ללא מתן הסברים או נימוקים. היה מינוי ו1או לד
והמפקח החליט שלא לאשר מינוי ו1או לדרוש את החלפתו, יציג הקבלן מועמד חלופי 

 ימים. 14במקומו בעל ניסיון מתאים תוך 
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 .נספח ג' –ובהתאם למפורט במפרט הטכני  הקבלן ינהל יומן עבודה יומי כמקובל .4.4.3

 

 כלליות הוראות .4.5

 

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

 

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה בדבר התמורה )קרי שהיא כוללת את כל הוצאותיו  .4.5.2
ופעולות הקבלן( מובהר כי כל עלויות ופעולות ההתארגנות לרבות עלויות ו1או 

יינה באחריות הקבלן ועל חשבונו, לרבות תיאומים ו1או הכנת מקום ההתארגנות תה
, מובהר כי כל ציוד ו1או חפץ אשר בכוונת הקבלן להכניס צ"בחשמל, מים, גז וכיו

 לאתר העבודות יהא באישור החברה.

 

 המתופעלובשטח בחלקה, ידוע לקבלן כי סביבת ביצוע העבודות היא בסביבת ימית  .4.5.3
הינתן עובדה זו, על הקבלן לנהוג "(, במי"הידי מפעלי ים המלח בע"מ )להלן: "-על

במשנה זהירות, תוך הקפדה יתרה כלל החוקים והתקנות הנוגעים לזהירות כולל אלו 
( כל עניין הדרוש תיאום לצורך באמצעות החברהשל מי"ה, וכן לתאם עם מי"ה )

 ביצוע העבודות.

 
חלק מהקידוחים במסגרת העבודות מתוכננים להתבצע במתחם ידוע לקבלן כי  .4.5.4

ירות, בסמיכות לבתי המלון במתחם. לפיכך על הקבלן לבצע את העבודות תוך תי
הקפדה על כללי הבטיחות על פי חוק, ותוך התחשבות בכך כי העבודות מבוצעות 
בתוך מתחם תיירות ובסמוך לבתי מלון. לשם ביצוע העבודות יינקטו האמצעים 

 המתאימים למניעת הפרעה ונזקים לכל צד ג' שהוא. 

 

יידרש לבצע פעולות תאום מול בתי המלון, בכל הכרוך לעבודות בסמיכות  הקבלן
אליהם. יתכן והתיאומים מול בתי המלון ידרשו מהקבלן שינוי היערכות ו1או עיכוב 
בתחילת ביצוע העבודות ו1או עיכובים ו1או הפסקות בביצוע העבודות לאחר תחילתן, 

לך ביצוע העבודות )לרבות, לרבות התחשבות בצורכי המלון בלבד ואורחיו במה
הכל בהתאם לתיאומים  –ומבלי לגרוע מכלליות האמור, עבודה בשעות מסוימות( 

 שייעשו מול בתי המלון, ושהינם באחריות הקבלן. 
 

הקבלן ישמור על כל החוקים והתקנות בנוגע לאיכות הסביבה לרבות שמירה על אי  .4.5.5
ול המלונות, עמידה בכל דליפת חומרים מזהמים, שמירה על רמת רעש מותרת מ

 .צ"בהתקנים והחוקים הקשורים בזיהום אויר, וכיו

 
( לפעולות בהם הקבלן לקבל אישורים ו1או היתרים )ככל שישנו צורך באחריות .4.5.5

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

ידי -יתר זה יוצא עלמובהר כי ככל שתידרש הוצאת היתר בנייה לביצוע העבודות, ה .4.5.1
החברה. הקבלן יידרש )אף טרם הוצאת צו התחלת עבודה( לספק כל סיוע, מסמך, או 
תכנית אשר יידרש מאת החברה לצורך קבלת ההיתר האמור ומבלי שהדבר יזכה 

 אותו בכל תשלום נוסף שהוא.

 

כל הקנסות, המיסים ותשלומי החובה, שיוטלו בגין  אתהקבלן יהיה אחראי לשלם  .4.5.8
הרשויות המוסמכות,  הוראותירה או חריגה מצו התחלת עבודה או בגין עבירה על עב

 וישא בכל אחריות שהיא בגין עבירות או חריגות כאמור.
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יישא במלוא האחריות הקבלן מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בהסכם זה,  .4.5.2

 :, ולרבותבמלואן העבודות והשגת מטרות ותצוע העבודילב

 
 -נספח ג'(הטכני )ופרטי העבודה על פי דרישות המפרט לבצוע כל מרכיבי  .4.5.2.1

הן אלה המוגדרים במפרט ברמה מפורטת והן אלה המוגדרים בו ברמה 
 .כללית ושעבורם צוין שהקבלן נדרש לבחור ולתכנן אותם בעצמו

 
 לבצוע של קבלן)ני( המשנה שלו והתאמתו לכל הנדרש במפרט. .4.5.2.2

 
מרים תקינים ומכוילים, על לביצוע העבודה באמצעות ציוד, מכשור וחו .4.5.2.3

 ידי כוח אדם מקצועי מיומן ובניהול יעיל.
 

להדרכת צוותו להכרות מלאה עם דרישות המפרט כולל עם התקנים  .4.5.2.4

 הנדרשים ולהימצאות התקנים באתר.
 

 ליישם בעבודה את הוראות והנחיות המפקח והמזמין שינתנו מעת לעת. .4.5.2.5
 

 אכן מתבצע כיאות.  לנהל באופן יעיל את העבודה ולוודא שכל הנ"ל .4.5.2.5
 

 על הוראות החוק ובטיחות שמירה .4.5
את העבודה, תוך ציות לכל דין, ובכלל זה, חוקים, תקנות, הוראות,  יבצעהקבלן  .4.5.1

צווים וחוקי עזר שהוצאו או שיוצאו מטעם כל רשות מוסמכת לרבות אלו של מי"ה 
ת מוסמכת שיצאה ו1או תצא מכל רשו חוקית)מפעלי ים המלח(, וכן, לבצע כל הוראה 

בנוגע לעבודה וכל הכרוך בה, ולמלא אחר הוראות כל דין. בכלל זה, יפעל בהתאם 
ופקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[,  125 -לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ג 

והתקנות והצווים שפורסמו על פיהם, ובהתאם להוראות הבטיחות  1210 -התש"ל 
לרבות התייצבות אצל ממונה , ו'ט נספח –כמפורט בנספח הבטיחות של החברה )

ולהוראות העבודה(, הבטיחות של החברה לתדרוך העובדים לפני תחילת ביצוע 
יטול על עצמו את כל האחריות כלפי להבטיחות של מי"ה וממונה הבטיחות מטעמה, 

החברה וכלפי כל הבאים מכוחה לשחררם ו1או לשפותם בקשר לכל תביעה שתוגש 

ידו ו1או על ידי מי מעובדיו ו1או קבלן -הוראה כאמור שנעשתה עלנגדם בשל הפרת 
 משנה שלו ו1או מי מטעמו.

 
ם תחילת ביצוע הקבלן ימנה ממונה בטיחות מטעמו, בהתאם להוראות כל דין, טר .4.5.2

 להלן. /נספחים ט' וט'העבודות, ויגיש לחברה תכנית בטיחות בהתאם למפורט ב

 

בטיחות והגהות לשם שמירה על שלומם של הקבלן יבטיח את קיומם של כל תנאי ה .4.5.3

כל העובדים, קבלני המשנה וכל אדם או גוף במהלך ביצוע העבודה, וידאג כי כל 
יעשו שימוש בציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש  מטעמועובדיו, שלוחיו והפועלים 

בהתאם להוראות כל דין ו1או אשר נהוג להשתמש בו לשם ביצוע עבודה מסוג 
 העבודה.
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מעולה  מאיכותהחומרים והמכשירים בהם ישתמש הקבלן לביצוע העבודה יהיו כל  .4.5.4
ויעמדו בכל התקנים ובכל דרישות הדין והחברה, ובכל הקשור לציוד הנדרש 

לביקורות תקופתיות ולאישור כל רשות ומוסד, ישתמש הקבלן אך ורק בציוד מאושר 
חשבונו את כל האישורים,  דין ונוהל. ידוע לקבלן כי הוא אחראי להשיג על פי כל-על

ההיתרים והרישיונות הנדרשים בקשר עם החומרים והציוד הנדרשים לביצוע 
פי דרישתה, אישורים על התאמת -העבודה. הקבלן מתחייב להציג לחברה, על

החומרים והציוד לדרישות החברה ו1או תעודות בדיקה בקשר לכל ציוד שהוא, 
ת כי הציוד האמור נבדק, עומד בדרישות כל לרבות ציוד הרמה וציוד חפירה, המעידו

תקן מחייב והינו תקין מבחינה בטיחותית ומבחינת התאמה לביצוע העבודה. הקבלן 
יישא באחריות הבלעדית לציוד ולטיב החומרים והמכשירים אשר ישמשו לביצוע 

 העבודה.

 
, הקבלן יהיה אחראי לניקיון אתרי הקידוח השונים וכל אתר בו ביצע התארגנות .4.5.5

פי כל דין ולשביעות רצון המפקח ועל פי הוראותיו. לא יאוחר מיום -כמתחייב על

השלמת העבודה, יסלק הקבלן את כל הציוד, עודפי החומרים, האשפה והפסולת 
וישאיר את אתר העבודה כשהוא פנוי ונקי בהתאם להוראות המפקח ולשביעות רצון 

את הקבלן ללא קבלת אישור החברה. ידוע לקבלן כי החברה לא תקבל את האתר מ
 קיון האתר.יבכתב של המפקח על נ

 
היה והקבלן יחרוג מאיזו מהוראות הבטיחות הנזכרות לעיל, ומבלי לגרוע מכל  .4.5.5

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

 
אשונה על חריגה כל שהיא מהוראת לאחר שתתקבל מהחברה התראה ר א.

מתחייב הקבלן לפעול לתיקון החריגה לאלתר בהתאם לאמור  –הבטיחות 
 במכתב ההתראה שנקבל מהחברה ו1או ממי מטעמה.

 

לאחר שתתקבל מהחברה התראה שנייה על חריגה כל שהיא מהוראת הבטיחות  ב.
ש"ח,  10,000מתחייב הקבלן לשלם לחברה פיצוי מוסכם מראש בשיעור של  –

  מבלי שיהא צורך לתת לקבלן התראה נוספת ובלי שיהא צורך בהוכחת הנזק.

 

הקבלן אחראי לכל תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק שהוא לגוף, רכוש או אחר,  .4.5.1
שייגרם לצד שלישי כלשהו ו1או לחברה ו1או לעובדיה ו1או למפעלי ים המלח בע"מ 

ו ולכל מי שהקבלן אחראי לגופו ו1או ו1או לעובדיו ו1או לקבלני המשנה מטעמ
לרכושו ו1או לכל מי שבא בשמו או מטעמו, כתוצאה ממעשה או מחדל, תוך כדי, או 
עקב, או במהלך ביצוע העבודה או בקשר אליה, מצדו, עובדיו, שלוחיו, אלה הנתונים 
למרותו, קבלני המשנה שלו ועובדיהם, שלוחיהם ומי שנתון למרותם ו1או המצוי 

 ובסביבתו. באתר 

 

הקבלן משחרר בזאת את החברה ו1או מי מעובדיה ו1או מי מטעמה ו1או את מפעלי  .4.5.8
ים המלח בע"מ, מכל אחריות או חובה שהיא בקשר לכל תאונה, חבלה, אובדן, 
קלקול או נזק כנ"ל, לרבות אחריות כלשהי כלפי קבלני המשנה ו1או מי מטעמם, בין 

לה או מחדל הכרחיים או צפויים מראש תוצאה של פעו היואם נגרמו באקראי, 
לצורך ביצוע העבודה, ובין אם נגרמו מחמת תאונה בלתי נמנעת. אין באמור לעיל 

 כדי לגרוע מכל טענת הגנה שהיא שתעמוד לקבלן מכוח הדין כלפי ניזוק כלשהו.
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הקבלן מתחייב לפצות ו1או לשפות את החברה ו1או את מפעלי ים המלח בע"מ בגין  .4.5.2
עליה לשלם בשל תביעה  שיהיהייגרם כאמור לעיל, או כל הפסד וכל תשלום כל נזק ש

שתוגש נגד החברה ו1או פסק דין שייפסק כנגדה, בין מעשה או מחדל כאמור, ובכל 
מקרה שהחברה תחוייב בתשלום כל סכום כאמור, למרות התוצאות, קנס או תשלום 

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

 כאמור, ביחד איתה או במקומה, כפי שתחליט החברה.

 
 העבודות ביצוע התחלת .5

 
לפי בביצוע העבודות יחל הקבלן בהתאם להוראותיו,  בכפוף לחתימת הצדדים על הסכם זה .5.1

לעיל, המזמין יהא  4.1.4כאמור בסעיף  ".צו התחלת עבודההמזמין בכתב שתקרא "הוראת 
או לכל אחד מן הקידוחים רשאי להוציא צו התחלת עבודה נפרד עבור העבודות המבוצעות 

. כן יהא ידוחים יחדבכלל הקלהוציא צו התחלת עבודה אחד עבור העבודות המבוצעות 
( צו עבור כלל הקידוחים או עבור כל אחד מן הקידוחים בנפרדרשאי המזמין להוציא )

התחלת עבודה נפרד לתקופת ההתארגנות )המותנה בעמידה בכל תנאי סעיף זה להלן( וצו 
 התחלת עבודה נפרד לתקופת הביצוע )עם סיומה של תקופת ההתארגנות(.

 
ים, הבאה, על הקבלן לעמוד בתנאים והדרישות קבלת צו התחלת העבוד לשם .5.1.1

 ימים ממועד הודעת הזכייה: 14המהווים תנאי להוצאת הצו, וזאת תוך 
 

 ./'הבנספח  , בנוסחלהלן 11אישור קיומי ביטוח כאמור בסעיף  טופס המצאת .5.1.2
 
 להלן. 18 על פי המפורט בסעיףערבות ביצוע המצאת  .5.1.3

 

אישור קבלת ו בהתאם למפרט הטכני ויתר מסמכי המכרזוח זמנים מפורט, המצאת ל .5.1.4
  .ללוח הזמנים שהוגש המנהל מטעם המזמין

 

המצאת תכנית עבודה מפורטת, הכוללת בין היתר את פרטי מנהל העבודה מטעם  .5.1.5
המציע, רשימת פרטי הציוד לצורך ביצוע העבודות, וכל מידע אחר הנדרש במסגרת 

 1.11 -ו 1.10לרבות פרטי ביצוע כנדרש בסעיפים ני ונספחיהם, ההסכם, המפרט הטכ
; ופרטי (/נספח ג'הטכני לביצוע קידוחים ובדיקות גיאופיזיות וגיאוטכניות )למפרט 

מבנים ותכן  –הטכני לביצוע קידוחי ניסיון למפרט  2.5 -ו 2.5ביצוע כנדרש בסעיפים 
 התכנית על ידי המזמין.ואישור המצאת תכנית בטיחות;  (,4נספח ג'כבישים )

 

ככל שיבקש המציע לבצע חלק מהעבודות באמצעות קבלני משנה מטעמו, יידרש המציע  .5.2
המנהל מטעם המזמין מראש ובכתב כי קבלני משנה מטעמו, ככל שיהיו, אישור לקבלת 

 .ובנספחיו, ועל פי כל דין במפרט הטכני ,בכל הדרישות המפורטות בהסכם יםעומד

 

ין המזמין מתחייב באשר למועד תחילת העבודות בפועל ו1או לכך שמועד אכי ידוע לקבלן  .5.3
יהיה זהה, והקבלן יידרש להיות ערוך כל אחד מן הקידוחים תחילת ביצוע העבודות ב

 בהודעה מראש מאת המזמין. הקידוחיםלתחילת ביצוע העבודות עבור כל אחד מן 
 

את המזמין בגין פיצול מועדי מובהר כי הקבלן לא יהא זכאי לכל פיצוי ו1או שיפוי מ
 , ככל שיהיו.הקידוחיםהעבודות בין 
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מובהר ומודגש במפורש כי המזמין אינו מתחייב באשר למועד מתן צו התחלת עבודה 
ולמועד תחילת העבודות בפועל, והקבלן יידרש להיות ערוך לתחילת ביצוע העבודות 

למזמין ככל שיידרש ועל  בהודעה מראש מאת המזמין. הקבלן מצהיר בזאת כי ימציא
חשבונו, שרטוטים ו1או אישורים ו1או תכניות ו1או כל מסמך אחר, הנדרשים לשם הוכחת 

 .ביצוע העבודותעמידתו בתנאי 
 

הקבלן לא יהא זכאי לכל פיצוי ו1או שיפוי מאת המזמין במקרה של עיכוב בתחילת ביצוע 
ת ו1או הזמנת ציוד ו1או הקצאת העבודות כאמור, לרבות בגין כל היערכות ו1או התארגנו

 כח אדם ו1או המצאת מסמכים ואישורים הנדרשים ממנו עד לאותו מועד.
 

ימים, במהלכה  10קבלת צו התחלת העבודה תחל תקופת התארגנות שלא תעלה על  לאחר .5.4

שינוע ציוד, חומרים, כוח אדם , לרבות, שינועההתארגנות ועבודות הישלים הקבלן את 
 .לרבות קבלני משנה( וכיוצ"ב אל אתרי העבודה)מהארץ ומחו"ל, 

 

 מועד השלמת העבודות .5

 
-אשר תחל בתאריך שיקבע על ,הקבלן מתחייב להשלים את העבודות תוך תקופת הביצוע .5.1

יוארך  ,ידי המזמין בצו התחלת עבודה ובלבד שאם ניתנה לקבלן ארכה להשלמת העבודות
 .בהתאםהמועד להשלמת העבודות 

 
לגבי השלמתו ו1או ביצועו המוקדם  הסכםכדי לגרוע מכל תנאי מפורש ב אין באמור לעיל  .5.2

 של כל חלק מסוים מהעבודות.
 

 ביצוע העבודות הפסקת .1
 

קבלן יפסיק את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, ומכל סיבה שהיא, לזמן מסוים או ה  .1.1

וינו ובהתאם לתנאים ולתקופה שיצמנהל הו1או  חברהלפי הוראה בכתב מאת ה לצמיתות
הוראה בכתב על כך.  מנהלהו1או  החברהידי -בהוראה ולא יחדשם אלא אם ניתנה לו על

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

קטנים -ו1או לפי סעיפים לעיל 1.1קטן -הופסק ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לפי סעיף .1.2

 ציוד העבודות העבודות ולהגנתאתרי ט הקבלן באמצעים להבטחת , ינקולהלן 1.5ו1או  1.4
 ולשביעות רצונו. מנהלהפי הוראות -ללפי הצורך וע

 
, מוסכם ומוצהר בזאת כי הסכםלמען הסר ספק ומבלי לגרוע מכל דבר אחר האמור ב .1.3

יהיו זכאים להורות לקבלן להפסיק את ביצוע העבודות ו1או כל חלק  מנהלהו1או  חברהה
דעתם המוחלט -פי שיקול-מנית ו1או לצמיתות וזאת בכל עת ומכל סיבה שהיא ועלמהם ז

 .הסכםוהבלעדי, מבלי שהדבר יחשב להפרת ה

 
ימים מראש, להורות לקבלן על הפסקה  1החברה רשאית, באמצעות מתן הודעה בכתב של  .1.4

כה לצמיתות של עבודה של מכונת קידוח אחת מטעמו, על כל צוותה. הוראה כאמור לא תז
 את הקבלן לכל פיצוי או תמורה שהיא, לרבות דמי בטלה.
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לעיל, הקבלן לא יהא זכאי לכל פיצוי או תמורה שהיא, לרבות דמי  האמורלמרות כל  .1.5
בטלה, בכל מקרה בו ישנה הפסקה בביצוע העבודות כתוצאה מביצוע התייעצויות, בדיקות 

וזאת עד למשך  או מי מטעמהידי החברה -ומדגמים מכל סוג שהוא ולכל תכלית שהיא על
. כמו כן לא יהא זכאי הקבלן לכל (נספח ג'של חמישה ימי עבודה כמפורט במפרט הטכני )
 .קידוח פתוח תהחזקפיצוי או תמורה שהיא, לרבות דמי בטלה בגין 

 
 וחקירת סיבותיהם לקויים .8

 
פקח לדרוש נתגלה ליקוי בעבודות בזמן ביצוען או לאחריו, רשאים מנהל הפרויקט ו1או המ

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

יחולו הוצאות החקירה  –היה הפגם, לדעת המפקח מהסוג שהקבלן אחראי לו לפי ההסכם 
על הקבלן. החליט המפקח כי הליקוי אינו ניתן לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום והתיקון 

 ידי המפקח.-פיצויים למזמין וזאת בשיעור שייקבע על

 

 פיקוח .2

 

המפקח יהיה רשאי להיכנס לאתר העבודות ולהצטרף לעבודות הקידוח, בכל עת, לבדוק את  .2.1
 הטכניצוע העבודה למפרט העבודה, קצב התקדמותה ומידת ההתאמה של בי ביצועאופן 

על ידי הקבלן לשם ביצוע הבדיקות השונות,  הוצאוולהסכם וכן לבדוק את הדוגמאות אשר 
פי דרישתו, פרטים, הסברים, מסמכים -לאשר דגימה או לפוסלה. הקבלן ימסור למפקח, על

ודוגמאות החומרים. בכלל זה, יהיה על המפקח לדרוש בכל עת מהקבלן, העתקים מיומני 
 בודה של הקבלן בהם יצוינו כל ההערות לגבי כל הנושאים הכרוכים בביצוע העבודה.הע

 
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, 

 ת, מעבר למצוין בכתב הכמויות, בגין עבודות אלו.והקבלן לא יהיה זכאי לתמורה נוספ

 

 מכל סמכות שהוקנתה למפקח בהסכם זה, יהיה המפקח מוסמך: לגרועמבלי  .2.2

 
לבקר בכל עת במקום ביצוע העבודות כפי שימצא לנכון לפי שיקול דעתו. מבלי לגרוע  .2.2.1

החברה,  מנהל הפרויקט מטעםרשאי המפקח בתיאום עם  יהיהמכלליות האמור, 
ע את סדר העדיפות בביצוע הקידוחים או הבדיקות ו1או לשנות את סדר לקבו

העדיפות מעת לעת והקבלן יהיה חייב לבצע את העבודות בהתאם לסדר העדיפות 
 שנקבע על ידי המפקח בתיאום כאמור.

 
להורות לקבלן כי כוח אדם ו1או חומרים ו1או ציוד ו1או כלים ו1או מתקנים ו1או כל  .2.2.2

משתמש בהם אינם באיכות הדרושה ו1או המתאימה לביצוע חלק בהם אשר הוא 

בכוח אדם ו1או חומרים ו1או ציוד ו1או  ולהחליפםהעבודה ולדרוש מהקבלן לסלקם 
כלים ו1או מתקנים מתאימים. על הקבלן יהיה לפעול בהתאם להוראות המפקח 
ר ובתוך תקופת הזמן שתיקבע על ידו וזאת ללא תמורה כלשהי ומבלי שהחלפה כאמו

 .  נספח ב'תזכה את הקבלן בסטייה כלשהי מלוח הזמנים כאמור ב

 
מובהר בזה, כי אישור כוח אדם ו1או חומרים ו1או ציוד ו1או כלים ו1או מתקנים על  .2.2.3

 .העבודהידי המפקח לא יפטור את הקבלן מאחריות לטיבם ו1או לטיב 
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הטכני או לקבוע כי כל חלק של העבודה המתבצע או שבוצע, אינו בהתאם למפרט  .2.2.4
, תיקוניםידי ביצוע -יתר מסמכי המכרז, ולדרוש את תיקונה של ההתאמה על

 שינויים של כל חלק של העבודה שאינם לשביעות רצון המפקח.

 
לתת כל הוראה אחרת לקבלן, גם אם היא מכוונת לקבלני המשנה ואשר תהיה דרושה  .2.2.5

וראות הסכם זה. לדעתו לשם ביצוע העבודה בשלמותה, במדויק ובמועד, בהתאם לה
 ובלבד שאין בהוראה זו כדי להטיל על החברה חבות כלשהי.

 
לדרוש שינויים ותיקונים במפרט הטכני, ובלבד שיהיו אלה שינויים ותיקונים  .2.2.5

מחייבים  שאינםסבירים שאינם מחייבים שינויים בעבודות אשר כבר בוצעו, או 
ם כך כל תכנית לאחר תוספת בכמויות המדודות של העבודה והקבלן יעביר לו לש

 הכנתה וקודם תחילת העבודה על פיה. 
 

 בכתב וירשמו ביומן העבודה של הקבלן. ינתנוהמפקח  הוראות .2.3

 

המפקח יהיה רשאי, מעת לעת, להורות בכתב על שינויים בעבודה, לרבות הפחתה בהיקף  .2.4
המפקח  הוראות"( ובמקרה כזה, יהיה על הקבלן למלא אחר כל השינויים)" העבודה

אמור. מובהר, כי הקבלן לא יבצע כל שינוי בעבודה, אלא אם נדרש לכך בכתב על ידי כ
למרות האמור בסעיף זה, שינויים אשר מגדילים את הכמויות המפורטות בכתב  המפקח.

ידי מנהל -הכמויות או שינויים המאריכים את לוח הזמנים המפורט, יינתנו בכתב על
 הפרויקט מטעם החברה בלבד.

 

 שמורהתחייב למלא אחר הוראות המפקח אשר משמש כבא כוח החברה. לחברה הקבלן מ .2.5
 הזכות להחליף את המפקח בכל עת ובכל שלב בכפוף למתן הודעה בכתב על כך לקבלן.

 

למען הסר ספק, מוצהר בזה כי אין במינוי המפקח ו1או בתפקיד המפקח ו1או באיזו  .2.5

1או אחריות לטיב הביצוע או כל מפעולותיו כדי להטיל על החברה אחריות בנזיקין ו
המלאה בכל  מאחריותוואין בהם כדי להסיר ו1או לשחרר את הקבלן  אחריות אחרת,

 הקשור והנובע לביצוע העבודות ומכל אחריות שיש לו על פי הסכם זה ו1או על פי כל דין.

 

א , וכי במידה ולשוניםידוע לקבלן כי ביצוע העבודות מותנה בקבלת תקציבים ממקורות  .2.1
יתקבלו התקציבים האמורים, כולם או חלקם, תהא החברה רשאית להפסיק ו1או לצמצם 

פי הסכם זה, בכל שלב שהוא, ובמקרה כאמור ישולם לקבלן חלק -את היקף העבודות על
 ידו בפועל.-יחסי מהתמורה כאמור ברישא לסעיף זה, ובהתאם לעבודות שבוצעו על

 
 אחריות .10
 

הפסד, תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק שהוא, ישיר  הקבלן יהיה אחראי לכל הוצאה, .10.1
או עקיף, לגוף, רכוש או אחר, שייגרם לצד שלישי כלשהו ו1או לחברה ו1או לעובדיה ו1או 
למי מטעמה )לרבות המפקח ו1או מי מטעמו( ו1או לעובדי הקבלן ו1או לקבלני המשנה ולכל 

שבא בשמו או מטעמו, כתוצאה מהפרת מי שהקבלן אחראי לגופו ו1או לרכושו ו1או לכל מי 
התחייבויות הקבלן כלפי החברה ו1או כלפי צד שלישי ו1או ממעשה או מחדל של הקבלן, 
עובדיו, שלוחיו, אלה הנתונים למרותו, קבלני המשנה שלו ועובדיהם, שלוחיהם ומי שנתון 

 למרותם ו1או המצוי באתר העבודות ובסביבתו.
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ו1או מי מעובדיה ו1או מי מטעמה )לרבות המפקח(, מכל קבלן משחרר בזאת את החברה ה .10.2
אחריות או חובה שהיא בקשר לכל הוצאה, הפסד, תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק 

שהוא, ישיר או עקיף, לגוף, רכוש או אחר, שייגרם לצד שלישי כלשהו ו1או לחברה ו1או 
ו לעובדי הקבלן ו1או לעובדיה ו1או למי מטעמה )לרבות המפקח ו1או מי מטעמו( ו1א

לקבלני המשנה ולכל מי שהקבלן אחראי לגופו ו1או לרכושו ו1או לכל מי שבא בשמו או 
מטעמו, לרבות אחריות כלשהי כלפי קבלני המשנה ו1או מי מטעמם, בין אם נגרמו 
באקראי, בין אם נגרמו כתוצאה מהפרת התחייבות של הקבלן, בין אם היו תוצאה של 

ין אם נגרמו מחמת תאונה בלתי נמנעת. שום הוראה מהוראות הסכם זה פעולה או מחדל וב
אין בה ולא תתפרש כדי לעשות את החברה או כל אדם או גוף הפועלים בשמה או מטעמה 
אחראים, או כדי לחייבם בפיצויים או אחרת, בגין כל הוצאה, הפסד, תאונה, חבלה, 

 אובדן, קלקול או נזק כנ"ל.
 

ות ו1או לשפות את החברה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק הקבלן יהיה חייב לפצ .10.3
שייגרם כאמור לעיל, ישיר או עקיף, או כל הפסד וכל תשלום שיהיה עליה לשלם בשל כל 

דרישה ו1או תביעה שתוגש נגד החברה ו1או פסק דין שייפסק כנגדה, לרבות הוצאות, קנס 
יה, והקבלן מתחייב לשלם כל סכום או תשלום חובה מנהלי או שיפוטי אחר שיוטל על

כאמור, במקום החברה או לחברה, וכן, לשאת בכל ההוצאות שנגרמו לחברה, לרבות 
 דין.-הוצאות ושכר טרחת עורך

 

הקבלן ינקוט בכל האמצעים למניעת נזק או אובדן לאדם או לרכוש, במהלך ביצוע  .10.4
 העבודה.

 
 םביטוחי .11
 

פי הסכם זה ו1או על פי דין, הוראות הביטוח אשר  ואחריות הקבלן על מהתחייבותמבלי לגרוע 
ומהווה  ,'ה נספחכיחולו על הצדדים הינן בהתאם להוראות נספח הביטוח המצורף להסכם זה 

 חלק בלתי נפרד הימנו.
 

 שינויים .12
 

ומבלי  ,לרבות ,המזמין ו1או המנהל רשאים להורות בכל עת לקבלן על כל שינוי בפרויקט .12.1

של כל חלק  יםמימדהמתאר ו רכיב,, איכות, סוג, גודל, העיל, בצורלגרוע מכלליות האמור ל
( והקבלן מתחייב למלא אחר "השינויים" :שימצאו לנכון )להלן כפי, הכל רכיבי העבודותמ

  הוראותיהם ולבצעם בדייקנות ותוך המועדים שיקבעו המזמין ו1או המנהל.
 

ף העבודות, הקטנת היקף הגדלת היק ,בין היתר ,כהגדרתם לעיל כוללים" שינויים"
וכל שינוי אחר מכל  בהסכםהעבודות, ביצוע עבודות שונות ו1או נוספות על אלה שפורטו 

-יורו המזמין ו1או המנהל, והכל ללא הגבלה ובהתאם לשיקול עליושמין ו1או סוג שהוא 

ומבלי שלקבלן תהיה עילה לתביעה או טענה כלשהי עקב שינוי, ביטול או  ,דעתם המלא
 ת בהיקף העבודות.תוספ

 

 פקודת"קרא ילעיל ת 12.1 טןק-עיףהמזמין ו1או המנהל בדבר שינויים כאמור בס הוראות  .12.2
 .ותינתן בכתב ביומן העבודה ו1או במכתב נפרד ,"שינויים

 

ידי המזמין -תיחתם על, המגדילה את שכר ההסכםפקודת השינויים  מובהר לקבלן כי  .12.3
בלבד, ופרט לה לא יהא תוקף לכל  המזמיןבכתב בלבד לאחר שאושרה בהתאם לנהלי 

  פקודת שינויים אחרת.
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היקף העבודות, לא יהיה הקבלן זכאי לדרוש  ה שלאו הגדל הכללה פקודת השינויים הקטנ  .12.4
ו1או לתבוע מהמזמין ו1או מהמנהל ו1או מכל גורם אחר פיצוי ו1או דמי נזק ו1או כל 

ות כאמור ולרבות פיצוי בעד הפסד היקף העבוד ה שלאו הגדל התשלום אחר בגין הקטנ
להלן, ולא יערער על מחירי יחידות מדידה של  13, פרט בהתאם לאמור בסעיף רווח

 העבודות בסעיפי כתב הכמויות.
 

 התמורה .13
 

 החברה תשלםפי הסכם זה על נספחיו, -כנגד ביצוע העבודה ומילוי כל התחייבויותיו על .13.1
כמויות העבודה שבוצעו בפועל ושאושרו  לקבלן את תמורת העבודה, שתחושב כמכפלה של

תנאי התשלום סעיף במחירי היחידה שבכתב הכמויות, בהתאם למפורט בידי החברה -על
 .להלן 14.1

 
, העבודהכל עוד לא צוין אחרת במפורש, תמורת העבודה תחשב ככוללת את מחיר כל  .13.2

ואספקתם  לרבות הוצאות שכר העבודה לביצוע העבודה, רכישת חומרים לאתר העבודה
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, רווחי הקבלן וכל הוצאה אחרת הנובעת 

לא ידרוש והחברה לא תשלם סכום נוסף כלשהו בגין הסכם מהוראות הסכם זה. הקבלן 
 זה.

 
 היחידותהקבלן מתחייב להמציא, לפי דרישת החברה, ניתוח מפורט של כל מחיר ממחירי  .13.3

זה, לצורכי התאמה  להסכםהכלולים בכתב הכמויות והמחירים או במסמך כלשהו בקשר 
 דות נוספות כלשהן.ו1או השוואה שתידרש בקשר לקביעת מחירי יחידות עבור עבו

 
היה רשאי, כל עוד לא הושלמה העבודה, להכניס שינויים במפרט הטכני לפי י המזמין .13.4

ביצוע, מועדי האת תקופת  נהלששינויים כאמור יאריכו לדעת המ במקרה. ודעת-שיקול
ערכו של  .מנהלהשלמת העבודה ידחו לתקופה המתחייבת מביצוע שינויים אלה לפי דעת ה

מובהר כי ערך  בכתב הכמויות.ייקבע לפי האמור  ע בהתאם לפקודת שינוייםכל שינוי שבוצ
שינוי כאמור יוכל להיגזר מכתב הכמויות תוך התאמתו לשינוי הנדרש, אף אם השינוי 
הנדרש אינו בעל זהות מלאה לסוג העבודה או החומר המופיע בכתב הכמויות )שוני בהיקף, 

 שיקול דעתו.  לפיל ידי המנהל ומידה, צבע וכיוצ"ב(. התאמה זו תיעשה ע
 

נספח )והמחירים מוסכם בזה במפורש, כי הכמויות והמחירים המפורטים בכתב הכמויות  .13.5
 לקבלן עבורן( ישמשו גם למטרת חישוב מחירי עבודות נוספות אשר על החברה לשלם 'ד

 לפי הוראות הסכם זה וכן, למטרת חישוב הקטנת סכום תמורת העבודה כתוצאה משינויים
 שיקטינו את היקף העבודה )אם יהיו כאלו וללא כל הגבלה שהיא(. 

 
, ולרבות החברה רשאית להזמין ביצוע עבודות נוספות על פי מחירי כתב הכמויות המוצע  .13.5

 .כתב הכמויותיחידות אלו ב על פי מחירי עבודות על בסיס שעתי,
 

ויות, והיא רשאית אינה מתחייבת להזמין את כל העבודות המפורטות בכתב הכמהחברה   .13.1
להזמין רק חלק מהן, לפי שיקול דעתה. במקרה כזה תשולם לקבלן תמורה בגין העבודות 

 שהוזמנו ובוצעו על ידו בפועל בלבד.
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ככל שלא ניתן להזמין עבודות אשר אינן נכללות בכתב הכמויות. החברה תהא רשאית  .13.8
מחיר עבודות אלו יקבע לעיל, י 13.4לקבוע את מחירו של השינוי בהתאם להוראות סעיף

בהנחה של  לענף הבנייה והתשתיות )ללא התחשבות במיקום גיאוגרפי(לפי מחירון "דקל" 
 .)עשרים אחוזים( 20%

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

בו שוגים בתאריך הנה עבודותדומות בהתאם למחירי ה עבודות, בשים לב למחירי החברה
. לפני כןדעתו המוחלט לקביעת ער-ולפי שיקול ,הנ"ל עבודותאת ה קהיה על הקבלן לספ

תינתן לקבלן הזדמנות  העבודות לעילבדבר ערך  מנהל הפרויקט מטעם החברהקביעת 
. קביעת עבודות אלולהשמיע טענותיו ולהציג בפניו את ההוצאות שנגרמו לו כתוצאה מ

 .ניתנת לערעור-תהיה סופית ובלתי העבודות הנ"לבדבר ערך  החברה מנהל הפרויקט מטעם
 

לא יהיה זכאי  והקבלןמשמשות לאומדן בלבד  ,בנספח ד'מוסכם כי הכמויות המצוינות   .13.2
לקבל תוספת כלשהי במחיר כל יחידה בגין היווצרות הפרש כלשהו בין הכמויות שבוצעו על 

ו בוצעו מתחת לאומדן ובין אם אלו בוצעו מעל ידו בפועל, לבין כמויות האומדן )בין אם אל
 לאומדן(. 

 
מהותיים או שינויים -, נדרש הקבלן לבצע שינויים בלתידלעיל  12.8ק "למרות האמור בס .13.10

נחוצים מחמת פגם בביצוע העבודות ו1או הנובעים מעבודה לקויה ו1או שימוש בחומרים 
הדרושים לדעת המנהל כדי  לקויים ו1או מתנאים שנתגלו לקבלן באתר העבודות ו1או

ידי הקבלן ללא תמורה -לשמר ו1או לייעל את ביצוע העבודות, יבוצעו שינויים אלה על
נוספת כלשהי. המנהל יקבע אם השינויים שהקבלן נדרש לבצע הינם מהסוג אשר לא מזכה 

זה לעיל וקביעות המנהל תהיינה סופיות  טןק-עיףאת הקבלן בתמורה נוספת כאמור בס
 .ניתנות לערעור-ובלתי

 

ו1או לחדול  ,ולרבות השינויים ,הקבלן לא יהיה רשאי בשום תנאי לעכב את ביצוע העבודות .13.11

קביעת ערכו של השינוי ו1או הארכת תקופת הביצוע -מביצועם ו1או כל חלק מהם מחמת אי
-ידי המנהל ו1או מחמת אי-הסכמתו לערך השינויים כפי שנקבעו על-ו1או מחמת אי
ת המנהל בקשר לבקשתו להארכת תקופת הביצוע. הקבלן יהיה חייב בכל הסכמתו לקביע

 ברציפות ובהתמדה. הסכםפי הוראות ה-מקרה להמשיך ולבצע את התחייבויותיו על
 

כן מוסכם כי כל שינוי בגישה, שיטה או תהליך בביצוע העבודה שיחולו ו1או יבוצעו ביוזמת  .13.12
ולא יהיה בכך, בכל מקרה, עילה לשינוי  הקבלן יהיו חייבות אישור מהמפקח מראש ובכתב,

 כלשהו במחיר היחידה כפי שמפורט בכתב הכמויות ובלוח המחירים אלא רק לשם הפחתה.
 

 ביניים-תשלומי .14

 
 מסרישתידו בהודעה בכתב -ימציא הקבלן למנהל ו1או למי שיקבע על ,בוש 5-כל חודש עד ה .14.1

 :ביניים מצטבר שיפורטו בו-חשבוןלקבלן, 

ערכו של אותו חלק מהעבודות שבוצע מיום תחילת ביצוע העבודות עד סוף אומדן  (1) 
או החודש שקדם לחודש בו הוגש החשבון, שיהיה מבוסס על דו"ח התקדמות חודשי 

הכמויות ודפי )בהתאם לדרישת המזמין(, כתב  ביצוע העבודותשבועי בדבר  -דו
מדן הנ"ל כתוצאה מדידה מאושרים, וכן סכומים שיש להוסיף ו1או להפחית מהאו

 (."הביניים-חשבונות" :מפקודות שינויים שבוצעו עד סוף החודש האמור )להלן

 הביניים והחשבון הסופי כדלקמן:-הקבלן יערוך את חשבונות (2)
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המתבססות על כמויות יחידות מדודות  הסכםחשבון נפרד עבור עבודות לפי ה א.
 .זה הסכםפי המחירים הנקובים ב-באתר על

 , ככל שהיו.נפרד עבור עבודות נוספות חשבון ב.

ביניים, לרבות הכמויות והמחירים -ידו יבדוק כל חשבון-המנהל ו1או מי שיקבע על .14.2
יאשר או ישנה את האומדנים האמורים  ,ימים מיום ההגשה 02-בו, ולא יאוחר מ הנקובים

-חשבונות ידו כאמור בדבר אישור-קטן )א( לעיל. קביעת המנהל ו1או מי שיוסמך על-בסעיף

 .ניתנת לערעור-הביניים ו1או אישורם החלקי ו1או דחייתם תהיה סופית ובלתי
 

ידי המזמין ויהווה -( לעיל יעוכב על2קטן )-סעיףקביעת המנהל ב מהסכום שנתקבל לפי %5 .14.3
(, ומהחלק הנותר "דמי העכבון" :עכבון בידי המזמין עד סידור החשבון הסופי )להלן דמי

 ם:יופחתו הסכומים הבאי

 כל תשלומי הביניים שבוצעו; וכן (1) 

 ; וכןהסכםפי ה-כל סכום אחר ששולם לקבלן על (2) 

 עד סוף החודש האמור; וכן הסכםכל סכום המגיע למזמין מהקבלן לפי ה (3) 

  ידו.-ידי המנהל ו1או מי שיוסמך על-כל סכום שלא אושר על (4) 

ידי -כדלעיל, תשולם לקבלן עלהיתרה, לאחר עיכוב דמי העכבון וביצוע ההפחתות   
"שוטף" +  בתנאיוזאת הסכם, המזמין כתשלום ביניים לחודש האמור על חשבון שכר ה

הקבלן, ובלבד שהחשבון הוגש במועד ידי -הביניים על-חשבון הגשתימים מתאריך  50
 .והנחוצים לשם אישורו הביניים נותכל המסמכים הקשורים בחשבווצורפו אליו 

 
י הקבלן של כל המסמכים הקשורים יד-לספקתם עא-מובהר כי אילמען הסר ספק  .14.4

להנחת דעת לרבות דפי המדידה המאושרים והנחוצים לשם אישורו,  הביניים נותבחשבו
, מםותשלו נות האמורים, תמנע את אישור החשבוהביניים-חשבונותהמנהל, במעמד הגשת 

ת המנהל לשם אישור ומוסכם כי עד לאספקת כל המסמכים כאמור הנחוצים להנחת דע
 ם.ותשלומ םלשם אישור המפורטים דלעילין המועדים י, לא יחל מנבינייםה נותחשבו

 
פיהם, אין בהם משום הסכמה או -וכן ביצוע של תשלומים על ,ביניים-חשבונותאישור  .14.5

ידי הקבלן בביצוע -אישור של המזמין ו1או המנהל ו1או המפקח לטיב המלאכה שנעשתה על

יכותם של חומרים או לנכונותם של מחירים כל שהם או כמויות הנקובות העבודות או לא
 הביניים.-בכתבי הכמויות והמדידות שעליהם מבוססים תשלומי

 
לדעת כי איחור בהגשת חשבון כלשהו או כל מסמך אחר הקשור או הנדרש  בזאתמובהר  .14.5

 לקבלן. החשבונות יעניק למזמין את הזכות לדחות את התשלום בדיקתלצורך המזמין 
 

 ישולם בשקלים חדשים. ההסכםשכר  .14.1

 
 והצמדות תשלום מס ערך מוסף .15

 
, אינם כוללים מס ערך הסכם זה, הנקוב בהסכםהמחירים הנקובים בכתב הכמויות ושכר ה .15.1

 מוסף.

 
 כדין.המזמין ישלם לקבלן תשלומי מס ערך מוסף   .15.2
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בלן לא יהא זכאי , וכי הקמובהר כי סכומי התמורה במסגרת הסכם זה אינם צמודים למדד .15.3
לכל תשלום של הפרשי הצמדה ו1או הפרשי שער בגין התמורה ו1או כל חלק ממנה, לרבות 

בגין התקופה שממועד הגשה ו1או אישור של חשבון ביניים או חשבון סופי, ועד לתשלומם 
 .בפועל

 
 ההתקשרות ופיצויים מוסכמים סיום .15

 

וסכמים וקבועים מראש בשל איחור בהשלמת ביצוע הקבלן ישלם לחברה פיצויים מ .15.1
 ש"ח)עשרת אלפים(  10,000, או חלק ממנה תוך התקופה שנקבעה בהסכם בסך של העבודה

 , או חלק ממנה,לכל יום קלנדרי של איחור בין המועד שנקבע בהסכם להשלמת העבודה
סכמים כאמור לבין השלמתה בפועל, וזאת בלי צורך בהוכחת הנזק. שיעור הפיצויים המו

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.

 

פוטר את  אינותשלום הפיצויים המוסכמים, ניכויים או קיזוזים מסכומים המגיעים לקבלן  .15.2
העבודה ומכל התחייבות אחרת לפי ההסכם ו1או לפי כל הקבלן מהתחייבותו להשלים את 

 דין.
 

מוסכם בזה בין הצדדים, כי בשל משך הזמן הקצר המתוכנן לביצוע העבודה ובשל  .15.3
 הזמניםהסתמכות החברה על התחייבות הקבלן להשלים את העבודה על פי לוחות 

ידי הקבלן -אשר לא תוקן על להלן, בכל אחד מהמקרים המפורטים נספח ב'המפורטים ב
ימים מיום שקיבל על כך הודעה בכתב מן החברה ואשר קיבל לכך את אישור  1תוך 

המפקח, יהווה הפרה יסודית מצד הקבלן, והחברה תהיה רשאית, ללא צורך במתן הודעה 
פי כל -פי הסכם זה ועל-נוספת בכתב על כך ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת שתעמוד לה על

ידי הקבלן, לסלק את ידי הקבלן -ודה או להפסיק את ביצועה עלדין, להקטין את היקף העב
ו1או מי 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 דרישתה 
ל החברה לעכב תחת ית הכספים להם זכאית החברה מהקבלן תוכיהראשונה. כחלק מגב

ידיה ולתפוס חזקה בכל הציוד, החומרים, האביזרים וכל דבר אחר ששימש את הקבלן 
 בביצוע העבודה ומבלי שלקבלן יגיעו דמי שימוש עקב כך:

 

שהקבלן איחר ו1או לא עמד במועד התחלת ביצוע העבודה ו1או בביצוע  במקרה .15.3.1
 רצונו של המפקח. שלב משלבי העבודה ו1או לא ביצע את העבודה לשביעות

 

במקרה שהוגשה נגד הקבלן התראה על פשיטת רגל או שניתן נגדו צו פירוק, או צו  .15.3.2
, או אם ימונה מפרק לרכושוכינוס נכסים, או שמונה כונס נכסים זמני או קבוע 

או מפרק זמני לקבלן או קיבל הקבלן החלטה על לפירוק או אם הקבלן הגיש 
 אם ניתן צו להקפאת הליכים נגד הקבלן.הצעה להגיע להסדר עם נושיו או 

 
במקרה שהוטל עיקול על רכוש הקבלן או אם בוצעה פעולה כלשהי מטעם משרד  .15.3.3

האמורה לא הוסרו בתוך  הפעולהההוצאה לפועל לגבי רכוש הקבלן, והעיקול או 
 ימים.  30

 

הפסיק את העבודה ללא סיבה מספקת, לדעתו של המפקח, או  שהקבלןבמקרה  .15.3.4
 הסתלק מביצוע הסכם זה. אם הקבלן 
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אם יתברר שהצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה במכרז או בקשר עם חתימת הסכם  .15.3.5
זה אינה נכונה או שהקבלן לא גילה עובדה מהותית אשר היה בה כדי להשפיע על 

 החלטת החברה להתקשר עמו בהסכם.

 

מלוא ב חודשהידי הקבלן חולטה, כולה או חלקה, והיא לא -אם ערבות שניתנה על .15.3.5
 היקפה.

 

מקרה שהקבלן התרשל ולא התקדם בביצוע העבודה בקצב הראוי, באופן  .15.3.1
 קבע כי ברור שהקבלן יאחר במועד המסירה. שהמפקח

 

 במסגרתהבחרה החברה להשלים את העבודה בעצמה, תערוך בין הצדדים התחשבנות,  .15.4
עבודה יובאו בחשבון, בין היתר, ההוצאות והתשלומים שהוציאה החברה לשם השלמת ה

על ידיה, ושל ההפסדים והנזקים שנגרמו לה בשל הצורך להשלים את העבודה בעצמה. 
הסכום יקוזז ישירות מחשבון הקבלן, לרבות באמצעות חילוט ערבויות, ללא מתן זכות 

 ערעור לקבלן.

 

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי אין חובה על החברה להשלים את העבודה בעצמה, או   .15.5
 בכל דרך אחרת.

 

בהוראת סעיף זה לעיל כדי לגרוע מכל זכות וסעד אחרים העומדים לרשות החברה על  אין .15.5
 פי דין ו1או הסכם זה במקרה של הפרת התחייבות כלשהי של הקבלן.

 
 יחסי הצדדים .11

 

זה  בהסכםמעמדו של הקבלן כלפי החברה הינו מעמד של קבלן עצמאי לכל דבר וענין ואין   .11.1
מעביד בין הקבלן ו1או עובדי הקבלן ו1או ספקים -סי עובדאו בהסכם אחר כדי ליצור יח

ו1או קבלני משנה ועובדיהם לבין החברה. בכל מקרה בו יקבע אחרת לגבי הקבלן ו1או מי 
מעובדיו ו1או מי מקבלני המשנה שלו יפצה הקבלן את החברה, מיד עם דרישתה הראשונה, 

ה, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט בכל סכום שיהא על החברה לשלם עקב כל חיוב שיוטל עלי
 עו"ד, ושיסודו נעוץ בקביעה כי המצב העובדתי ו1או המשפטי שונה מהמוצהר בסעיף זה.  

 

הצדדים מצהירים ומאשרים בזה כי העובדים שיבצעו מטעם הקבלן את התחייבויותיו או  .11.2
 מטעם קבלי המשנה מטעמו על פי הסכם זה הינם עובדיו של הקבלן או של קבלני המשנה

והשגחתו המלאים של הקבלן,  פיקוחובהתאמה בלבד. כל אלו, יהיו נתונים להוראותיו, 
והוא ישא )יחד עם קבלני המשנה( בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקתם על פי 

 כל הסכם העסקה, הסכם קיבוצי רלבנטי, צו הרחבה, נוהג, חוק וכל דין.

 

העבודות  בביצועכל עובדיו, שיועסקו על ידו הקבלן מתחייב למלא כלפי כל עובדיו ובקשר ל .11.3

נשוא הסכם זה, את כל הוראות חוקי העבודה והתקנות על פיהם, הוראות החוק הקיימות 
 כיום וכל הוראת חוק שתחוקק.

 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מתחייב הקבלן לשלם לכל עובדיו לפחות את שכר  .11.4
 .1281 -ז המינימום כקבוע בחוק שכר מינימום, התשמ"
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מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הרי שבמידה ויקבע בעתיד, על ידי גורם מוסמך כלשהו, כי  .11.5
-בתקופת חלותו של הסכם זה התקיימו בין  הקבלן ו1או מי מטעמו לבין החברה יחסי עובד

מעביד וכי על החברה לשלם לקבלן ו1או לעובדיו ו1או למי מטעמו שכר ותנאים נוספים 
כל דין, מוסכם על הצדדים כי כל התשלומים שקיבל הקבלן על פי הסכם המתחייבים על פי 

זה יחשבו כהלוואה צמודת ערך ונושאת ריבית וכי יערך חישוב מחדש של הסכומים שהיה 
על החברה לשלם לקבלן ו1או עובדיו ו1או מי מטעמו כעובד על פי שכר השווה לשכר 

, או כל חוק אחר שיבוא במקומו, 1281 -המינימום כהגדרתו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז 
שחל בתקופת ההסכם, כפי ששונה מעת לעת, וכי כל סכום עודף שקיבל הקבלן יוחזר על ידו 
מיד עם קבלת הדרישה הראשונה מהחברה כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן ונושא 

גבי ריבית שנתית לרבות פיגורים שתהיה נהוגה מעת לעת בבנק הבינלאומי הראשון בע"מ ל
חשבונות דביטוריים העומדים ביתרת חובה חריגה שלא נפרעה לאחר דרישה. מבלי לגרוע 
מהאמור לעיל ו1או מכל סעד העומד לחברה על פי ההסכם ו1או הדין, החברה תהיה רשאית 
לקזז את הסכומים המגיעים לה כאמור בסעיף זה מכל תביעה ו1או דרישה של הקבלן ו1או 

בלן עד לפרעון מלא ולסילוק סופי ומוחלט של חובו לחברה לעכב כל תשלום המגיע לק

 כאמור בסעיף זה. 

 

מוסכם בזאת כי מלבד האמור בהסכם זה במפורש לא תחול על החברה חובת תשלום   .11.5
 עבודה.  שביצעכלשהו ו1או מתן פיצוי כספי או אחר כלשהו לקבלן ו1או למי מטעמו 

 

ור לעיל ומבלי לגרוע מכל סעד אחר לו מבלי לפגוע בהצהרות ובהתחייבויות הקבלן כאמ .11.1
תהא זכאית החברה על פי הוראות הסכם זה וכל דין, הקבלן מתחייב כי באם יחליט בית 

בסעיף זה  מהמוצהרמשפט או גורם מוסמך כי המצב המשפטי לגבי תקופת הסכם זה שונה 
של  לעיל אזי כל סכום ו1או תשלום אשר יקבל הקבלן עקב קביעה כאמור ייחשב כחובו

הקבלן לחברה והחברה תהא רשאית לקזזו מכל סכום אשר יגיע לקבלן ו1או למי מטעמו 
 לרבות, משכר עבודה ופיצויי פיטורים.

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מתחייב לטפל מיד ועל חשבונו, לפי דרישת החברה, בכל   .11.8
שביצעו את  או המבצעיםדרישה ו1או תביעה, במישרין ו1או בעקיפין, מצד העובדים 

 .עבודותה

 

 ההסכםזה יחולו במשך כל תקופת  11הצדדים מצהירים ומסכימים מפורשות כי הוראות  .11.2

 ולאחריה. 

 
 ערבות ביצוע .18

 

ימים ממועד ההודעה על הזכייה במכרז, יחליף הקבלן את הערבות הבנקאית,  14תוך  .18.1
, תי מותניתובל ידו בקשר להשתתפותו במכרז בערבות בנקאית, אוטונומית-על שהומצאה

, בישראלשהוצאה על ידי מוסד פיננסי מוכר וידוע ' חנספח בתנאים ובנוסח הקבועים ב

ביצוע העבודות, בהתאם למחיר ביצוע העבודות  מסכום 5%בשיעור של לפקודת החברה, 
חתומה בידי כל תקופת ביצוע העבודות, משך לובתוקף  ,)כולל מע"מ( הנגזר מכתב הכמויות
הבנק. הקבלן מתחייב להאריך את תוקף הערבות הבנקאית, באם יהא מורשי החתימה של 

  יום ממועד השלמת העבודות וסיום ההתקשרות. 50צורך בכך, כך שתהא בתוקף לפחות 
 
אם לא תוחלף הערבות כאמור, תהא זכאית החברה לחלט את סכום הערבות שבידיה וזאת  .18.2

 סכם זה ו1או על פי כל דין.מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו תהא זכאית החברה על פי ה

 

לעיל, לחברה נתונה הזכות לדרוש שינוי שיעור הערבות  18.1מהאמור בסעיף  לגרועמבלי  .18.3
 במידה וההיקף של הסכם זה יגדל מכל סיבה שהיא.
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 בכלהחברה תהא רשאית לממש את הערבות, כולה או חלקה, ללא התראה מוקדמת, וזאת  .18.4

וכן תהיה רשאית לעכב בידיה, או לזקוף, לפי  עת בה יפר הקבלן תנאי מתנאי ההסכם,
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 לחברה, מיידית,  .18.5

. 18.3הערבות המקורי, בכפוף לאמור בסעיף ערבות בנקאית חדשה ומעודכנת לגובה סכום 
 . לעיל, לכל דבר ועניין.18.1דין הערבות הבנקאית על פי ס"ק זה כדין ערבות על פי סעיף 

 
, או הסתיים תוקפו מכל סיבה שהיא והקבלן הוכיח כי אינו חייב לחברה כל ההסכםבוטל  .18.5

 סכום שהוא, תחזיר החברה לקבלן את הערבות.

 
כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הקבלן במקרה של  הערבות בגובהאין  .18.1

 מימושה או בכל מקרה שהוא.

 
חידושה, בהתאם לאמור לעיל, מהווה, כשלעצמה, עילה -של הערבות ו1או אי הארכתהאי  .18.8

 לחילוט הערבות. 

 

 הסבת זכויות .12
 

זה  הסכםפי הקבלן אינו רשאי להעביר, להסב, לשעבד, למסור או להשאיל את זכויותיו על   .12.1
לאחר או לאחרים, או להעניק ביחס אליו לאחר או לאחרים כל זכות שהיא, בכל דרך 

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

 

את ביצוע העבודות, כולן או , משנה מטעמו-לרבות לקבלן ,רשאי למסור לאחראינו הקבלן   .12.2
ין מראש ובכתב. המזמין יהא רשאי לסרב ליתן את הסכמתו מקצתן, אלא בהסכמת המזמ

כאמור מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק את החלטתו או, להסכים בתנאים שימצא לנכון. כל 
  פי האמור לעיל לא תחייב את המזמין.-הסבה ו1או המחאה שתבוצע שלא על

 

בביצוע חלק משנה מטעם הקבלן ו1או גורם אחר -להעסקת קבלן ההסכמתנתנה החברה את   .12.3
אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו  –כלשהו של העבודות 

שא באחריות מלאה לכל מעשה ו1או מחדל של יוהקבלן י הסכםפי ה-ומהתחייבויותיו על
  .המשנה ו1או הגורם האחר האמורים-קבלן

 

 התיו1או חובו ההמוחלט להעביר את זכויותי הדעת-פי שיקול-בכל עת ועל תרשאיהחברה  .12.4

, לרבות הסבת הביטחונות המוסדרים תחת הסכם זה )ביניהם זה לאחר הסכםפי -לע
ובלבד שמי שהועברו לו הזכויות והחובות כאמור, ישא בכל ערבוות הביצוע( לאחר, 

כאמור, תימסר על החברה הוסבו זכויות  זה. הסכםפי -לכלפי הקבלן עהחברה התחייבויות 
רש הקבלן למלא את כל התחייבויותיו על פי הסכם זה כך הודעה לקבלן, ומאותו מועד ייד

 מול המוסב.

 

יחתום הקבלן ישירות עם הגורם אליו הועברו החברה כמו כן מוסכם בזאת כי לבקשת   .12.5
)לרבות הסבת זה  הסכםחדש בגין ביצוע העבודות נשוא  הסכםזכויותיו ו1או חובותיו על 

 .החדש יהיו זהים הסכםתנאי הובלבד שהביטחונות המוסדרים תחת הסכם זה כאמור( 
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 והימנעות מניגוד עניינים סודיות .20

 

צד  לידיעתהקבלן מתחייב בזה לשמור בסודיות גמורה ולא לגלות, להעביר, למסור, להביא  .20.1
ג' כלשהו ו1או לעשות כל שימוש בין עצמי או ביחד עם או עבור אחרים, בין במישרין ובין 

ו1או מידע השייכים לחברה ו1או בנוגע לחברה  בעקיפין, בין בארץ ובין בחו"ל בכל ידע
ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בנוגע לפעולותיה, עסקיה, לקוחותיה, ספקיה, 
מצבה הפיננסי, שיטות העבודה הנהוגות אצלה, וכיוצא באלה וכן כל מידע שהגיע לידיו 

ן, ללא קבלת בקשר עם ביצוע העבודה, וזאת בין בתקופת ההתקשרות ובין לאחר מכ
 הרשאה מוקדמת ומפורשת בכתב מאת החברה.

 

 ניגודהקבלן ו1או מנהליו ו1או עובדיו ו1או מי מטעמו מתחייבים שלא להימצא במצב של  .20.2
פי הסכם זה לבין כל ענין אחר -עניינים בין ביצוע העבודה ובין קיום התחייבויותיהם על

 שיש להם.

 

סודיות  לשמירתו של הקבלן במסגרת התחייבות אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויותי  .20.3
. הקבלן מתחייב לחתום בעצמו ולהחתים כל קבלן 'זנספח  –והימנעות מניגוד עניינים 

 'זנספח משנה על ההתחייבות לשמירת סודיות והימנעות מניגוד עניינים בנוסחו של 
 ולהעביר את ההתחייבויות החתומות לחברה עם חתימתו של הסכם זה. 

 
 תקופתזה יחולו במשך כל  20ים מצהירים ומסכימים מפורשות כי הוראות סעיף הצדד .20.4

 ההסכם ולאחריה.

 
 שונות .21

 

מצהיר כי ידוע לו כי אין לו ו1או לעובדיו ו1או לקבלני משנה מטעמו כל זכות או  הקבלן .21.1
 רשות לייצג את החברה או להתחייב בשמה לכל דבר וענין.

 

ה במועדה, או ארכת זמן לעשייה או הימנעות מעשיית שום ויתור, הנחה או הימנעות מפעול .21.2
פעולה כמתחייב מהסכם זה, לא ייחשבו כויתור של הצדדים על זכויותיהם לפי הסכם זה 

 ולא ישמשו מניעה לתביעה על ידם, אלא אם כן נעשה ויתור כזה במפורש ובכתב. 

 

זה, לא תפורש  , הנחיה או הימנעות מפעולה או הנחיה על פי הוראות הסכםפעולהשום  .21.3
כמשנה את טיב היחסים המשפטיים בין הקבלן ו1או עובדי הקבלן לבין החברה ו1או 
כמטילת אחריות או חבות של הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין על החברה, ו1או 
 כמשחררת את הקבלן מאחריותו ו1או משנה את אחריותו על פי הסכם זה או על פי כל דין.

 
ידי  עלקון של הסכם זה יחייב את הצדדים לו רק אם נערך בכתב, ייחתם כל שינוי וכל תי .21.4

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

 
הסכם זה מבטא את ההסכמה המלאה והממצה בין הצדדים בכל הקשור לנדון בו והוא  .21.5

טרם  זההקשר מחליף ומבטל כל מצג, התחייבות או הסכם קודם ששרר בין הצדדים ב
 חתימתו.

 
החברה תהיה רשאית לעכב תחת ידה מתוך הכספים ו1או התשלומים שהקבלן יהיה זכאי  .21.5

ו1או כל  שהיאלקבל על פי הסכם זה, כל סכום ו1או חוב שהקבלן יהיה חייב לה מכל סיבה 
דרש ממנה בקשר לקיום יתבע או להיסכום ו1או תשלום הנתבע ו1או נדרש ו1או עלול לה

ותיו של הקבלן על פי הסכם זה, לרבות התנהגותו ומחדליו, עד שתסולק באופן התחייבוי
 סופי התביעה ו1או הדרישה, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד. 
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ו1או על פי כל  1214 -תשל"דהלחוק קבלנות  5מוותר על זכותו לעכבון על פי סעיף  הקבלן .21.1

 דין.

 
יהיה  שהקבלןוב ו1או תשלום ו1או שיפויי הקבלן מסכים כי החברה תהא רשאית לקזז כל ח .21.8

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

 
יפגע  לאאם יקבע כי סעיף מסעיפי הסכם זה הינו בלתי חוקי, או בלתי אכיף או בלתי תקף,  .1.1

 הדבר בתקופתם או בתוקפם של שאר סעיפי הסכם זה.

 
ופיעים בראש ההסכם, וכל הודעה תשלח מצד אחד למשנהו מעני הצדדים הם המענים המ .21.2

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

ד שהתקבל אם נמסרה ביד או נשלחה בפקסימיליה תחשב כנמסרת במועד המסירה ובלב

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 )אינו מצורף(

 

 נספח א'
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 תותוכנית עבודה מפורטמפורט לוח זמנים 
 

 להסכם( 4.1.4אות סעיף )ישולב בהתאם להור

 נספח ב'
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 המפרט הטכני
 
 

 נספח ג'
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 מפרט טכני לביצוע קידוחים ובדיקות גיאופיזיות וגיאוטכניות
 

 :כללי ./

 מרכיבים ראשיים:  -תכולת העבודה  1.1

קידוחים ליצירת קדחים אנכיים, יציבים, בקוטר אחיד לכל עומקם והתקנה  4א[  קדיחה מיומנת של 
, אטומים כולל בבסיסם ודיוס מיומן סביב קידוחאנכיים עד תחתית ה  PVCל צנורותמיומנת ש
 הצנורות.

 ב[  בצוע מיומן של דגימות ובדיקות גיאוטכניות במהלך הקדיחה.

 –של שני סוגי בדיקות גיאופיזיותמטעמו, קבלני משנה יעודיים הקבלן או ג[ בצוע מיומן באמצעות 
Cross-hole  קרוסהול[ ו[-Down-hole  בתוך צנורות ה ]דאונהול[- PVC   לאחר התמצקות הדיוס

 סביבם.

 הקבלן המבצע: 1.3

 .המזמיןקבלן קידוחים מיומן ובעל ניסיון בבצוע העבודה הנדרשת ]הקבלן[ שייבחר על ידי 

 לבדיקות הגיאופיזיות: ןקבל 1.4

ע העבודות יהיה בעל מטעמו(. מבצמשנה  ןקבל)או הבדיקות הגיאופיזיות יבוצעו על ידי הקבלן 
 . בביצוע עבודות מסוג זהוניסיון  נותמיומ

 יעסיק את קבלני המשנה שאושרו על ידי המזמין בשלב המכרזי לשם ביצוע העבודות. הקבלן 

 : מיקום עומק ובדיקות -הקידוחים  1.5

תחמי הקידוחים נמצאים במתחם תיירותי מיועד המכונה "אזור הביניים" בהיותו מצוי בשטח שבין מ
. מיקום כללי של נקודות 5לבריכה  20התיירות הקיימים של עין בוקק וחמי זוהר, בין כביש 

. מיקום מדויק יימסר לקבלן עם להסכם 3נספח ג'כ מצורפתהאתר קידוחים בהקידוחים מוצג במפת 
דוח עשויים להשתנות על פי הוראות המזמין טרם יהמיקום והעומק של כל ק מתן צו התחלת עבודה.

 התחלת העבודה או במהלכה.

 :רשימת הקידוחים

 5 קידוח-MA , מטר. 180, עומק עד  דאונהול  לבדיקות גיאוטכניות ולבדיקת 

 3 קידוח-MA,   מטר 100, עומק עד  דאונהוללבדיקות גיאוטכניות ולבדיקת. 

 1 קידוחa-MA  1  קידוחוb-MA קרוסהולים לבדיקות גיאוטכניות ולבדיקת קידוח, צמד.  
 מטר. 100. עומקם זהה עד דאונהולמהם בדיקת  באחד

 :פקוח מקצועי 1.5

ולתוכנית העבודה המאושרת, תחת פקוח מקצועי צמוד של מי זה העבודה תבוצע בהתאם למפרט 
שימונה לכך על ידי המזמין ]המפקח[. הקבלן לא יבצע עבודה באתר ללא נוכחות המפקח. כל 

המפקח  ר המפקח הן מראש והן תוך כדי הבצוע ובסיומו.הביצועים של הקבלן חייבים לקבל את אישו
זאת לכל פרט מהמפורט גם אם יהיו בהן שינויים  ,רשאי לתת הוראות והנחיות בצוע במהלך העבודה

מתוכנית העבודה המאושרת ודרישות המפרט. הוראות והנחיות אלה יהיו בתוקף רק אם עוגנו בכתב 
 מלא את דרישות, הוראות והנחיות המפקח. לפני או תוך כדי נתינתם. הקבלן חייב ל

המזמין הוא שייקבע אם דרישה1הנחיה1הוראה של המפקח מהווה שינוי או לא מתוכנית העבודה 
 ., בהתאם להוראות ההסכםודרישות המפרט

 :תקנים 1.1

 /נספח ג'
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הקבלן יבצע את מרכיבי העבודה בהתאם לתקנים הרשומים. במידה וישנה1תהיה גירסה עדכנית יותר 
הרשום, העבודה תבוצע לפיה. הקבלן יחזיק באתר בזמן העבודה עותק מהתקנים הנדרשים. לא לתקן 

 תבוצע עבודה ללא שעותק מהתקן הרשום עבורה יהיה מוחזק באתר.

מרכיבי עבודה שאין עבורם תקנים, יבוצעו בהתאם לפרקטיקה מודרנית מקובלת כפי שתאושר על ידי 
 המפקח. 

קנים הנדרשים והפרקטיקות המקובלות הרלבנטיות טרם ולצורך הכנת על הקבלן להכיר היטב את הת
 הצעתו.

באם תתברר סתירה בין דרישות במפרט לבין דרישות בתקן מסוים, המפקח יקבע את הדרישות 
 מביניהם שעל הקבלן לבצע. 

 :לוח זמנים לבצוע 1.8

יהא  פינוי האתר,ל השלמת כל הבדיקות ון, כולכל מרכיביה העבודות עללוח הזמנים להשלמת 
  להסכם. 4.1.1בהתאם ללוח הזמנים המפורט בסעיף 

  ., עד לסיומהויעיל באופן רצוף תבוצע ע"י הקבלןהעבודה 

נכללות בלוח הזמנים הנדרש: א[ המתנות מטעמים מקצועיים כולל אלה שבהוראת המפקח ב[ 
 להתייעצויות של המפקח.  ימי עבודה 5המתנות עד סה"כ 

 לן לבצוע:אחריות הקב 1.2

 הקבלן אחראי בלעדי לבצוע העבודה והשגת מטרותיה במלואן כולל ובין השאר:

  הן אלה המוגדרות במפרט ברמה  -לבצוע כל מרכיבי ופרטי העבודה על פי דרישות המפרט
מפורטת והן אלה המוגדרות בו ברמה כללית ושעבורן צוין שהקבלן נדרש לבחור ולתכנן אותן 

 בעצמו .

 ן)ני( המשנה שלו והתאמתו לכל הנדרש במפרט.לבצוע של קבל 

  ,ככל להעברה לקבלני המשנה את פרטי הדרישות בהקשר לבצוע הבדיקות הגיאופיזיות
כרותם עם הנדרש לבצוע על ידם, זאת הן לצורך קבלת הצעה ילהדרכתם  ולאישור ההנדרש, 

 מהימנה מהם והן לצורך הבצוע עצמו.

 ה שהצעת הקבלן לקדיחה ולהתקנות מתאימה לבצוע לקבלת חתימה מאשרת של קבלני המשנ
 הבדיקות הגיאופיזיות על ידם כנדרש על פי התקנים עבורן.

  לאפשר ולסייע למזמין ליצור ולקיים קשר ישיר עם קבלני המשנה כולל העברה אליהם של
פרטים ודרישות וקבלה מהם של פרטים נדרשים, זאת הן במהלך בחינת ההצעה של הקבלן 

 ך הבצוע.והן במהל

 מקצועי וחומרים תקינים ומכוילים, על ידי כוח אדם  , מכשורציודבאמצעות עבודה לבצוע ה
 ובניהול יעיל. מיומן

  להדרכת צוותו להכרות מלאה עם דרישות המפרט  כולל עם התקנים הנדרשים ולהימצאות
 התקנים באתר.

 והמזמין שינתנו מעת לעת הנחיות המפקחליישם בעבודה את הוראות ו. 

 לנהל באופן יעיל את העבודה ולוודא שכל הנ"ל אכן מתבצע כיאות . 

 פרטי בצוע לבחירת הקבלן ולתכנונו 1.10

הקבלן יבחר ויתכנן  פרטי בצוע הנדרשים לעבודתו גם אם לא הוגדרו במפורט במיפרט ואת הפרטים 
 לגביהם נכתב כאן במפורש שהם יבחרו ויתוכננו על ידי הקבלן. 

יו מתאימים לדרישות במפרט זה, כולל לתקנים הנדרשים ולהנחיות קבלני המשנה פרטי הבצוע  יה
 שלו האמונים על בצוע הבדיקות הגיאופיזיות.

הודעת יום מיום  14מזמין תוך אישור היוצגו לואשר פרטי בצוע שעל הקבלן לבחור ולתכנן אותם 
 הבאים:הפרטים את היתר יכללו בין זכיית הקבלן, ו
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 , קידוחטר הא[ מבנה, ב[ קו .1
 , ד[פרט הפקק העליון שלו,   PVCא[סוג, ב[ חוזק ג[ קוטר פנימי וחיצוני,  של צנור ה  .2
 לבין קירות הקדח,   PVCרוחב האנולוס בין צנור ה  .3
 , PVCהרכב הדייס סביב צנור ה  .4
 א[ השיטה ב[ הציוד לבצוע הדיוס הנ"ל, .5
 שיטת הקדיחה ,  .5
 , קידוחמכונת ה .1
 א[ המקדחים ב[ קוטרם,  .8
 שימוש או לא בצנור מגן זמני ואם כן, א[ סוגו ב[ קוטרו ג[ עומק התקנתו, .2

 הקרקע[,-נוזל הקדיחה, ]לא ייבחר נוזל המסוגל להמיס מלח ככל שנמצא בתת .10
 שימוש או לא בצנור מגן ואם כן א[ סוגו  ב[ קוטרו הפנימי והחיצוני,  .11
, ג[ PVCאנכיות צנור ה :המיכשורים והכלים, כולל א[ לבדיקות אנכיות הקדח ב[ לבדיקת  .12

 תהום ד[ לכיולים למינהם,-לבדיקת מפלס מי
 , PVCסוג ממרכזי צנור ה  .13
 א[ הציוד ב[ המכשור ג[ החומרים,  לבצוע הבדיקות הגיאופיזיות, ד[ מהלך ביצוען, .14
 אם יידרש  על ידי קבלני המשנה לצורך הבדיקות הגיאופיזיות,  PVCסוג הנוזל למילוי צנור ה  .15
 ים בסיום הבדיקות הגיאופיזיות,קידוחב[ פרטי איטום, של ה א[ החומרים .15
 כל פרט נוסף לפי דרישת המזמין.  .11

 

 תוכנית עבודה מפורטת: 1.11

תתן מענה בצועי  זכייתו,ההודעה על יום מ 14למזמין תוך תוכנית העבודה המפורטת שיגיש הקבלן 
כיח שמרכיבי העבודה יבוצעו על התוכנית להו עבור כל הדרישות שבמפרט, הכלליות והמפורטות.

 כולם כהלכה, במיומנות ובלוח הזמנים הנדרשים.

 :תוכנית תציג ותפרט בין השאר לגביה

חתימת קבלני המשנה המאשרת  כולל לעיל, 1.10המרכיבים המצוינים בסעיף  11כל אחד מ  .1
פרט אחר שנבחר ותוכנן על ידו, שהם כל או  הללוהפרטים  11ספציפית ליד כל אחד מ 

 תאימים לבצוע מטלת הבדיקות הגיאופיזיות.מ
 פרטי ההתארגנות של הקבלן וקבלני המשנה, כולל המוביליזציה לאתר וההתמקמות בו. .2
 –שיטת ומהלך הבצועים הנדרשים כולל אלה שתכנונם המפורט ייעשה על ידי הקבלן  .3

קנת הקדיחה, הדגימות הבדיקות, אישור אנכיות הקדח הן במהלך הקדיחה, והן לאחר הת
 וכנדרש במהלך הבדיקות הגיאופיזיות. PVCצנור ה 

 פרטי מנהל העבודה. .4

 התוכנית תכלול תרשימים ושירטוטים מפורטים להבהרתה וגאנט מפורט לבצוע העבודה. 

אישור המזמין לא מפחית  תוכנית העבודה תהיה בתוקף לביצוע אם וכפי שתאושר על ידי המזמין.
 לעיל. 1.2דר בסעיף מהאחריות הבלעדית של הקבלן כמוג

 

 יומני עבודה: 1.12

וירשום בו  המזמיןעל ידי או יאושרו עותקים בנוסח ובצורה כפי שידרשו  3-הקבלן ינהל יומן עבודה ב
 כל פרטי הבצוע של אותו יום ובין השאר את: מדי יום את 

 תאריך ויום העבודה; 

 קידוח;מספר ה 

 ההתקדמות הקדיחה מעומק1אל עומק; 

 הקוטר, נוזל הקדיחה, החומרים, התקנות צנרות בקדחהציוד, המקדח ,; 

 דגימות ובדיקות שבוצעו; 
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 מפלסי מים בקדח בבוקר לפני התחלת הקדיחה ובערב לאחר סיומה; 

 קדיחה קשה או בקושי בנוני או רגילה או מאד קלה,  -תיאור דרגת קושי הקדיחה לפי העומק
 ;נפילות מקדח

  ח;קידועומקים בהם היה איבוד של חומר 

 תקלות והפרעות בביצוע העבודה; 

  העובדים בביצוע העבודה באותו יום, סוגיהם ומקצועםשמות; 

 פרטי עבודות קבלן משנה; 

 תל דבר אשר לדעת הקבלן יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודוכ; 

 הערות הקבלן והערות המפקח; 

 .כל פרט נוסף שיבקש המזמין 

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

 המזמין רשאי להורות לקבלן להשתמש ביומן עבודה של המזמין.

 תנאי השטח וחובת הכרות הקבלן: 1.13

פני השטח של אזור הביניים משופעים כללית למזרח. חלקם עד רובם מעורץ וטרשי. חובת הקבלן 
 ר באתר לסקור ולהכיר את תנאי הגישה ושטחי העבודה טרם הגשת ההצעתו.לסיי

 :קרקע-תנאים משוערים של התת 1.14

 : יכלול כדלקמןהקרקע -תתחתך משוער ש

 limeואר קרבונטי כולל זו המכונה וחרסית, חרסית טינית וחצרורות, חול, טין,  -קרקעות 
carbonateצרורות, הבולדרים והגושים יכולים להיות , במקומות בולדרים וגושי סלע. ה, מלח

מדולומיט, אבן גיר, קרטון, צור. המלח יכול להיות סלעי וקשה ו1או פריך. חומרים אלה עשויים 
להופיע בצפיפות, קושי וחוזק שונים, בשכבות ו1או בריכוזים, בעומק ועובי שונים, כולל במסה בלתי 

 לטרליים ו1או לפי העומק וכן תערובות שלהם.  -שכבתית ו1או בשכבות ועם מעברים בין חומרים

יתכן שסלעים כגון אבן גיר, דולומיט, קירטון, צור, מלח,  יימצאו מקומית או ברצף, בעומק  -סלעים 
 רדוד ו1או עמוק, בקושי וחוזק שונים. 

התנאים המשוערים לעיל הם למיטב ידיעתו של המזמין. אפשר שיימצאו חומרים ותנאים דומים או 
לצורך תכנון עבודתו והכנת הצעתו, על הקבלן להעריך בעצמו את מגוון  .ים מהמשוער לעילשונ

 האפשרויות. 

 ובטיחותה תחום )אזור( העבודה 1.15

בו הקבלן רשאי לבצע פעולותיו, לרכז מכשיריו וכליו ולהקים רק תחום העבודות, דהיינו השטח ש
יימסרו דרך הגישה אליו נתיב טח זה וכן שמיקום ותחום מחסניו יהיה בקרבת מקום הקידוחים. 

גישת אנשים  , ימנעהקבלן ידאג לסימון ותאורה של שטח העבודות ומגדל הקידוח .לקבלן ע"י המפקח
, נהלי בטיחות של הוראות הבטיחות של משרד העבודהאת  הקבלן יקיים .ורכב למקום הקידוח

 החברה והוראות בטיחות פרטניות ככל שתינתנה.

ת לכל הוראות שלטונות הבטחון באשר לסדרי השמירה וכן לכל הוראות של כל רשות הקבלן יציי
 מוסמכת אחרת בקשר לביצוע העבודות מהסוג הנדון.

, תהיה הרשות להיכנס לשטח העבודות בכל עת המזמיןלמפקח ולכל עובד אחר המוסמך לכך מטעם 
 המזמיןבצע כל עבודה הנדרשת ע"י ביצוען על מנת לפקח על העבודות, לערוך בדיקות שתידרשנה או ל

 ושלא נמסרה לקבלן לביצוע. 



 58 

מכונות הקידוח, הציוד, החומרים, המדגמים, וכל על מפני גניבה וחבלה על הקבלן לדאוג לשמירה 
 הקשור לבצוע העבודה.

 התארגנות:  .4

הקבלן יסדיר את דרכי הגישה המתאימות לאתרי הקידוחים ואת המשטחים והתשתיות לצורך בצוע 
 ויתחזק וישמר אותם.  העבודה

 , הציוד המכשור, החומרים והצוות וכל הנדרש לבצוע העבודה. קידוחהקבלן יספק לאתר את מכונת ה

הקבלן יסדיר ויפעיל את מערך אספקת נוזל הקדיחה והשטיפה שיבחר על ידו. הוא רשאי להשתמש 
עליו לוודא שהבוץ יהיה יציב  -בנטוניט וכדומה – קידוח. באם יבחר להשתמש בבוץ 5במים מבריכה 

על בסיס אטפולגייט, ו1או  קידוחהתהום ולפי הצורך להשתמש בבוץ -במליחות וההרכב של מי
להתאים תוספת ערבים להבטחת יציבותו עד סיום הקדיחה והבדיקות הגיאופיזיות בקדח. בכל מקרה 

 הקרקע.-אין לבחור בנוזל או במרכיב נוזל העלולים להמיס מלח ככל שנמצא בתת

המים וכל הנוזלים האחרים הטעונים סילוק, לבריכה או להיכן יסדיר ויפעיל את מערך ניקוז הקבלן 
שיורה המפקח, בקרבת מקום העבודות. הקבלן יתקין את כל התעלות הזמניות, השקתות וכו' 
 הדרושות לשם הובלת המים המסולקים אל דרכי הניקוז הקיימים ויחזיר את המצב לקדמותו לאחר

  .גמר העבודה

יו אל מחוץ לתחום כתוצאה מפעולות יםהנוצריסדיר ויפעיל מערך לסילוק פסולות ואשפה הקבלן 
קבלות עבור הטמנה באתר  ישמור. הקבלן רשות לכך וידאג לקבלת אתר פסולת מאושרהעבודה אל 

 הפסולת כהוכחה לפינוי הפסולת, ויציגם למפקח על פי דרישתו.

 בהתאם למפרט זהורציפה לעבודה תקינה  יםהדרושמכשור והחומרים , הציוד הקידוחמכונת ה
 . הראשון טרם התחלת הקדיחה קידוחירוכזו באתר ה

]לאחר סיום הבדיקות הגיאופיזיות וניקוי  -הראשון   קידוחהקבלן יעביר בגמר העבודה באתר ה
ו. ההעברות את כל הציוד החומרים, הצוות וכל הנדרש לבצוע העבודה מהאתר למשנה -השטח[ 

תעשנה רק לאחר קבלת אישור המפקח לבצוען. אתר שני הקידוחים הסמוכים בהם יבוצעו בדיקות 
 הקרוסהול נחשב כאתר קדיחה אחד.

והמכשור לפני התחלת העבודה, הקבלן יגיש תעודות כיול מעודכנות או אישור מעודכן של כל הציוד 
 .תעודות יונפקו ע"י מעבדה מאושרתלבדיקות, ולהוצאת מדגמים בלתי מופרים. ה יםהדרוש

קודח ראשי וקודחים נוספים לכל מכונת  צב באתר יכלול מנהל עבודה ותחתיוצוות העבודה שיו
לשמש  מאושר. מנהל העבודה וכל הצוות יהיו מנוסים בעבודה הנדרשת. מנהל העבודה יהיה קידוח

 המזמיןללא אישור  ףלא יוחל מיןהמז. מנהל העבודה שאושר ע"י פי דרישות כל דין-כמנהל עבודה על
 הנלוות.העבודות במשך כל עבודות הקדיחה ו ותהעבוד ינוכח באתר פו ויהיהלגבי מחלי

, המכשור והחומרים שהוצעו בהצעתו ובתוכנית ציוד, הקידוחבמכונת ההקבלן יורשה להשתמש רק 
 של המפקח.החלפת מי מהנ"ל על ידי הקבלן חייבת באישור מראש בכתב  עבודתו המאושרת.

הציוד, המכשור  קידוחמכונת ה, באם ההתחלת הקדיחה או על הפסקת-להורות על אי רשאי המזמין
 . ולתוכנית העבודה המאושרת ימצאו לא מתאימים לדרישות המפרטאו הצוות  ו1או החומרים שבאתר

אימים מת םאינהם פגומים  או אשר לפי קביעת המפקח או חומרים ציוד , הקבלן ירחיק כל מכונה
 שיאושר ע"י המפקח. במה, ויחליפם הנדרשים ולפרקטיקה מקובלתתקנים המפרט, לדרישות ל

עם קבלת אישור המפקח לתום העבודה באתר קדיחה יפנה הקבלן את כל שהביא לאתר, ינקה ויסדיר 
 אותו למצב דומה לקדמותו.

וע העבודה ויוודא שכל עם קבלת אישור המפקח לסיום העבודה יפנה הקבלן את כל שהביא לצורך בצ
 אתרי הקדיחה נקיים ומוסדרים למצב דומה לזה טרם התחלת ההתארגנות.
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אספקת ציוד, מכשור, חומרים וצוות לבצועי הבדיקות הגיאופיזיות על ידי קבלן המשנה וההתארגנות 
 להלן. 5לכך נכללים בסעיף 

 הקדיחה: .3

החומרים והצוות הנדרשים במפרט  . הציוד, המכשור,קידוחהקבלן יבצע את הקדיחה עם מכונת ה
הקבלן רשאי לבצע את העבודה עם שתי מכונות  ומוצגים בתוכנית העבודה המאושרת על ידי המזמין.

 או אחת.  קידוח

צוע כדי לעמוד בלוח הזמנים הוא רשאי להורות לקבלן יבאם יתברר למזמין שיש צורך לזרז את הב
 וך מילוי אחר כל הדרישות האחרות שבמפרט.לעבוד עם שתי מכונות ועל הקבלן לבצע זאת ת

יינתן לאחר שכל מערכת הקדיחה, כולל ציוד הבדיקות המכויל וציוד העזר,  תחילת הקדיחהאישור ל
 .תהיה מוצבת ומורכבת בשטח, ותאושר ע"י המפקח

הקדיחה תבוצע באופן מקצועי ומיומן בכוון אנכי מדויק ורציף עד לעומק הנדרש, תוך הפרה 
 . קידוחית של קירות המינימאל

תמדד עם מכשור מתאים כפי שמפורט בתקני הבדיקות הגיאופיזיות. המכשור  קידוחאנכיות ה
והבצוע בפועל של מדידת האנכיות יהיו בתיאום ובאישור מראש של קבלני המשנה לבדיקות 

 .הגיאופיזיות

ן בהתאם לדרישות התקן ים יהיה אחיד עד לעומק הסופי. קוטר זה ייקבע על ידי הקבלקידוחקוטר ה
 לבדיקות הגיאופיזיות ובהתאם לפרטים הבאים:

הקוטר הנקבע של הקידוח יהיה אחיד לכל העומק ולא יעבור את הקוטר התקני המרבי שהוא  .א
קידוח בהם בוצעו דגימות ו1או בדיקות בקטרים קטנים יותר, יקדחו לאחר  קטעימ"מ.  115

 הבצועים הנ"ל לקוטר הנקבע.  

אנכי עם קירות יציבים  קידוחח ושיטת הקדיחה יתאימו לקבלה מדויקת של קוטר המקד .ב
 ובלתי מופרים בקוטר הנקבע.

 50שבתוכו יבוצעו הבדיקות הגיאופיזיות. הקוטר התקני הוא מינימום  PVCנור ה יקוטר צ .ג
 מ"מ.  100מ"מ ומכסימום 

ם להורדת צנורית יהיה במידה שתתאי קידוחלבין קירות ה  PVCנור הירוחב האנולוס בין צ .ד
 ולבצוע הדיוס לפי התקן.  קידוחדיוס עד בסיס ה

 לעיל הם בין הפרטים החייבים לקבל אישור מראש:‘ עד ד‘ הפרטים א

  תיאום מלא  לצורך כך יבצע הקבלן מראש] –הן של קבלני המשנה לבדיקות הגיאופיזיות
 בהקשר עם קבלנים אלה[.

  .הן של המזמין 

פלס המים בקדח בכל בוקר לפני תחילת הקדיחה ובכל ערב לאחר סיומה. הקבלן ימדוד וירשום את מ
 התהום.-המדידה תבוצע באמצעות מכשור מודרני מדוייק ומכויל המתאים להרכב הכימי של מי

יע למפקח או לגוף מטעם המזמין לבצע מדידות בקרת מפלס המים בקדח באם יהקבלן יאפשר ויס
בזמן העבודה, בהפסקות עבודה ובלילה כדי למנוע  קידוחה הקבלן יגן על חור וכאשר יחפצו בכך.

 לחלוטין כניסת חומר או נוזל שאינם חלק מהעבודה. 

כל החומר שייקדח, יידגם ברצף לפי העומק. החומרים יאוחסנו וישמרו באתר בארגזי עץ מקובלים, 
מהאתר למקום  היפגעותם על ידי עבודות או מבקרים. הם יועברו-בצל תוך שמירה על שלמותם ואי

 אחסון ו1או למעבדה שתוגדר על ידי המזמין לאחר קבלת אישור המפקח. 

 :דגימות גיאוטכניות למעבדה .7

 כללי 4.1
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כל המדגמים של החומרים שהוצאו מהקדח והמיועדים להעברה למעבדה לצורך בדיקתם, יאוחסנו 
מים, זאת בצל ותוך באתר הקדיחה לפי סוג המדגם או בארגזי העץ המקובלים או במיכלים מתאי

קבלן למעבדה או היפגעותם על ידי עבודות או מבקרים. הם יועברו על ידי ה-שמירה על שלמותם ואי
בארץ, לאחר קבלת אישור או הוראת המפקח להעברתם. ההעברות יבוצעו עם  למקום אחסון קבוע

-עברה ואירישום מתאים ובאמצעים מקובלים ותקניים לשמירת שלמות ומצב המדגמים במשך הה
 חשיפתם לטמפרטורות גבוהות מידי.

סונם לשמירת שלמותם ייעשו חגודל המדגמים, עטיפתם לצורך שמירה כולל של הרטיבות שלהם ואי
 בהתאמה לסוג הקדיחה והדגימה. 

 :מדגמים מופרים 4.2

 הפרת החומר, זאת ברצף לכל העומק הנקדח או הנבדק.-יילקחו מקדיחה או בדיקה שלא מחייבת אי 
את  המדגמים יאוחסנו באופן רצוף, במקום מוצל. כל מדגם יכלול גרגירים וגושים בגדלים מייצגים

 לשני חלקים כדלקמן:מדגמים אלה יחולקו . החומר

   :מדגם למיון הסתכלותי 4.2.1

סן בארגז עץ, במקום מוצל. חגרם, יוכנס לשקית ניילון, ויאו 500מדגם זה יהיה בעל משקל של לפחות 
סנו בתאים לפי סדר רץ של חיכלול תאים מופרדים אחד משכנו ע"י קוביות עץ. המדגמים יאוהארגז 

ירשם תחום העומקים המיוצג ע"י המדגם הנמצא בתא אשר יהופעתם בחתך הקרקע. על כל קוביה 
ותחום  קידוחבצד שמאל של הקוביה. על מכסה הארגז ירשם מקום ושם הפרויקט, תאריך, מספר ה

 .סן בוהעומקים המאוח

    :מדגם לקביעת תכולת רטיבות 4.2.2

גרם, ינוגב חיצונית וינוקה מנוזלים חופשיים, יוכנס לשקית  500מדגם זה יהיה בעל משקל של לפחות 
ניילון כפולה אשר תסגר בכדי למנוע שינויי לחות. לשקית יוכנס תג עליו רשום מקום ושם הפרויקט, 

המדגם. השקיות יאוכסנו במקום מוצל עד להעברתם  והעומק ממנו נלקח קידוחתאריך, מספר ה
 .למעבדה

 מדגמי מים: 4.3

הקבלן ידגום מדגמי מים מהקדח על פי הוראה המפקח. הדגימה תיעשה באמצעות דוגם מתאים 
לדגימה מתחום עומק ספציפי ללא עירוב מים מהעומק שמעל ומתחת לו. תחום עומק זה יהיה על פי 

את המדגמים מיד עם הוצאתם במיכלים מתאימים נקיים ומפוקקים  הוראת המפקח. הקבלן יאחסן
וישמור אותם בצל במקום מוגן. המכשור, נפח המדגמים ואופן הדגימה ושמירת המדגמים יהיו על פי 
אישור המפקח. הקבלן יעביר את המדגמים  למעבדה שתיקבע על ידי המזמין תוך הקפדה על 

למפקח או לגוף מטעם המזמין לדגום מים באם וכאשר יחפצו שמירתם. בנוסף, הקבלן יאפשר וייסיע 
 בכך.

 מדגמים בלתי מופרים: 4.4

מדגמים בלתי מופרים ילקחו באם החומרים יתאימו לכך. בהוראת המפקח הדגימה תעשה בלחיצת 
 פרת או בקדיחת גלעין. פעילות זו תבוצע בהתאם לתקנים נדרשים. ורשפ

בעזרת  ASTM D1587-83תעשה בהתאם לתקן  lime carbonateקוהזיביות כגון  שכבותמהדגימה 
דוגם פלדה בלחיצה הידראולית רצופה, ללא סיבוב, ללא מכות או זעזועים, בזהירות, ובעזרת בוכנה 

מ"מ )או  500 -)פיסטון( במידת הצורך, ובאישור המפקח. עומק ההחדרה והמדגם יהיה לא פחות מ
ר הוצאת המדגם הוא ייחתם בפרפין. על כל מדגם יסומן מ"מ אם משתמשים בבוכנה(. מיד לאח 400

מקום ושם הפרויקט, תאריך, מספר הקידוח ועומק ראש המדגם. המדגמים יאוכסנו בארגז עץ או 
פלסטיק מרופד נגד זעזועים, למניעת פגיעה בם בזמן הובלתם למעבדה. הארגז יאושר ע"י המפקח. 

בנטילת מדגם מתחת לפני מי תהום, יש  ה ע"י הקבלן.המדגמים יאוחסנו במקום מוצל ויועברו למעבד
 .להבטיח שגובה הנוזל בקידוח נמצא מעל פני מי תהום לפני הוצאת המדגם

 מדגמי גלעין: 4.5
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בשכבות סלע, בשכבות קשות מידי פעם על ידי המפקח, בעיקרן  דגימות גלעין עשויות להידרש
 .ובחרסית וטין ומלוכדות, בשכבות בולדרים

לקטעי עומק ]ירידה[ שאורכם יתאים לקבלת אחוז  יןקדיחת גלעהגלעין ילקחו באמצעות דגימות 
 ASTMבהתאם לתקן מטר אורך. הבצוע יהיה  5השבה מרבי אפשרי מהחומר הנקדח ולא  יותר מ 

D2113 ..הקבלן יבטיח המצאות ציוד מתאים באתר למקרה הצורך 

הצינור  .S5Tמ"מ. הקדיחה תבוצע עם קורבל  101הקוטר החיצוני המינימלי של מקדח הגלעין יהיה 
 דפני; השימוש במקדח אחר לקבלת הגלעין יעשה רק באישור המפקח.-לקבלת גלעין יהיה תלת

ומיד יימדדו )אורך וקוטר( ויישקלו. מיד לאחר מכן, יילקח הגלעינים יוצאו מהשפופרת בזהירות, 
ישמר בתוך שקית ניילון כפולה. הגלעינים  ס"מ( כמדגם לבדיקת תכולת רטיבות אשר 4 -מדגם קצר )כ

 עץ.גלעין מקובלים מיונחו לפי סדר וכוון הוצאתם בארגזי ייסגרו בניילון כדי להקטין שינוי רטיבות, ו

הגלעין יונח עם קצהו העליון בצד השמאלי של התא, וקצהו התחתון בצד הימני. על הקוביה אשר לצד 
רשם מספר הקידוח ותחום העומקים ממנו הוצא הגלעין. הימני של המדגם )ליד תחתית הגלעין( י

 .במידה ולגלעין שמוצא מהקידוח יש רגישות לשינויי רטיבות, יש להכניס אותו לשקית ניילון

לפי החלטת המפקח חלק מהם שיהיה  מקידוחים שונים יאוכסנו בארגזים נפרדים. מדגמי הגלעין
 מופרים. באורך מתאים, ישמר וילקח למעבדה כמדגמים בלתי

 . מעבדהלהארגזים יאוכסנו במקום מוצל עד העברתם 

 ביצוע בדיקות גיאוטכניות: .5

 (SPTבדיקות להחדרה תקנית ) 5.1

בחומרים לא קוהזיביים ובהוראת המפקח גם בחומרים קוהזיביים, במרווחי עומק הבדיקות תעשנה 
, לאחר כיול במעבדה של ASTM D1586הבדיקות יבוצעו לפי תקן  מ', או לפי הוראות המפקח. 1.5של 

. הקידוח חייב להיות נקי עד טרם הבצוע המפקח חייבת לקבל את אישורתעודת הכיול . הפטיש
 הקבלן יבדוק ויוכיח ניקיון זה. לתחתיתו לפני התחלת הבדיקה.

מ', בעזרת הפלה חופשית  0.45ואורך  2הבדיקות תעשנה ע"י החדרת כף דגימה חצויה בקוטר חיצוני "
 מ'.  0.15ק"ג מגובה של  53.5יש בעל משקל של פט

מ', יש למנות בנפרד את מספר החבטות הדרושות לכל אינקרמנט  0.15בתוך כל אינקרמנט החדרה של 
 מ'.  0.05חדירה של 

                                         :                                                                                              אם  הבדיקה תופסק

 חבטות 100 -מ' כל אחד( בפחות מ 0.15אינקרמנטים של  3מ' )ז.א.  0.45 תכף הדגימה חודר  

 100-סך הכל מספר החבטות מגיע לאו כש, 

 50 -מ' מגיע ל 0.15מספר החבטות באחד מהאינקרמנטים  של או כש, 

 חבטות רצופות. 10משך בשום החדרה של כף הדגימה  מתקבלתלא או כש 

, 5 -מ' קטן מ 0.45-מ' האחרון מתוך סה"כ ה 0.30 -אם מספר החבטות הדרושות לביצוע החדרה ל
 מ' נוספים. 0.30 -הבדיקה תמשך ל

המדגם שמתקבל בתוך הכף יוכנס לשקית ניילון כפולה, ויאוכסן בתוך הארגז במקום המתאים לפי 
שלמותו. תוצאת הבדיקה תרשם על תג אשר יוכנס לשקית עומק הבדיקה. אם אפשר, המדגם יישמר ב

 עם המדגם.

במידה והכף יוצאת ריקה, יש לציין ועל קוביות בארגזי המדגמים.  התוצאות ירשמו בלוג הקידוח
 זאת על הקוביה בארגז, ובתוך הלוג.
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ם תהום. אם לא ידוע מפלס מי התהו -יש לרשום בלוג ועל הקוביה אם הבדיקה בוצעה מתחת למי
 בעת כל בדיקה. קידוחיירשם מפלס המים ב

 (Vane shear tests)בדיקות גזירה במכנף  5.2

 2513Dהבדיקה תעשה לפי תקן באם יורה על כך המפקח.  בדיקות גזירה במכנף תעשנה בשכבות רכות
ASTM מ"מ מתחת לתחתית הקידוח ויסובב בעזרת מד  300, על ידי החדרת מכנף גזירה לעומק של
 פיתול. 

  -מ"מ, ו 50X100מ"מ,  40X80גובה( הבאות:  xקוטר מכשירי מכנף בעלי המידות )יכלול הקבלן ציוד 
50X120 .מ"מ; השימוש הנו בהתאם לחוזק המשוער של הקרקע, או לפי הוראות המפקח 

רגל. -פאונד 1רגל ודיוק של -פאונד 50בקרקעות רכות יש להשתמש במד פיתול בעל כושר של 
רגל, יורשה הקבלן להשתמש במד פיתול בעל -פאונד 50שאינן נגזרות בפיתול של בקרקעות קשות, 

 רגל.-פאונד 5רגל, ודיוק עד -פאונד 150כושר של עד 

בוצע באיטיות ובקצב תדקות אחרי החדרת המכנף לתוך הקרקע, ו 5הבדיקה )סיבוב המכנף( תתחיל 
ירשם הפיתול המרבי הדרוש להפעלת דקות(. י 5 -מעלות לדקה )כלומר סיבוב אחד ב 5 -אחיד של כ

 הסיבוב עד לגזירה. 

לאחר הגזירה יש לסובב את המכנף לפחות עשרה סיבובים נוספים ולמדוד את הפיתול הדרוש בכדי 
לגזור את הקרקע כאשר היא נמצאת במצב של חוזק משתייר. אם נותרה קרקע בין כנפי המכנף לאחר 

ון, ולאחסן את השקית בארגז במקום המתאים, לפי עומק , יש להכניסה לשקית ניילקידוחהוצאתו מה
הבדיקה. יש להכניס תג לשקית, עליה פרטי תוצאות הבדיקה הכוללים: הפיתולים המתאימים לחוזק 

בלוג  בארגז המדגמים וגם המירבי והחוזק המשתייר, ומידות המכנף. הפרטים יירשמו גם על הקוביה
 הקידוח.

 :ביצוע בדיקות גיאופיזיות .6

 :כללי 1.5

מטעמו שאושרו קבלני המשנה הקבלן או על ידי הבדיקות הגיאופיזיות המפורטות להלן יבוצעו על ידי 
 .קידוחבכל  PVCנור ה ילאחר סיום עבודות הקדיחה והתקנת צ, על ידי המזמין

באמצעות קבלן משנה מיומן או תבוצע על ידי הקבלן  - קרוסהול -מדידת מהירויות סיסמיות  5.2
 ASTM  :Crossholeק על ידו באם קיבל מראש את אישור המזמין. הבצוע יהיה בהתאם לתקן שיועס

Seismic Testing D4428/D4428M-07 בצמד הקידוחים המצוינים בטבלה ובמפת האתר. המרווח ,
אחד למשנהו יהיה כפי שיקבע על ידי קבלן המשנה ולא יחרוג מהתחום התקני שבין  קידוחבין מרכז 

 .מטר 5ל  3

באמצעות קבלן משנה מיומן אן תבוצע על ידי הקבלן  – דאונהול -מדידת מהירויות סיסמיות  5.3
: ASTMצוע יהיה בהתאם לתקן ישיועסק על ידו באם קיבל מראש את אישור המזמין. הב

Downhole Seismic Testing D7400-08  .באחד מצמד קידוחי הקרוסהול וביתר הקידוחים , 

התארגנות קבלני המשנה תכלול בין השאר: אספקת הציוד, החומרים  -ני המשנההתארגנות קבל 5.4
והצוות לבצוע ואירגונם באתר לבצוע הבדיקות ופינוים לאחר סיום הבדיקות וקבלת אישור המפקח 

לבצוע הבדיקות, איסוף, עיבוד וניתוח הנתונים ודיווח  קידוחלכך וכן בין השאר בדיקת התאמת ה
 הממצאים.

 יותזבקידוחים שישמשו לבדיקות גיאופי  PVCת צינורות התקנ 5.5

הנ"ל, גיאופיזיות הבדיקות שבתוכו יבוצעו ה PVCהתקנה אנכית של צנור ה  בסיום הקדיחה ועבור
אנכי, יציב ונקי ממוצקים ובקוטר אחיד לכל  קידוחהקבלן יוודא באמצעות מכשור תקני מכויל, שה

עבר לטולרנס התקני, על הקבלן לתקן מיידית את הקדח אנכיות מ -עומקו. בכל מקרה שתתגלה אי
 למצב אנכי או למצב שיקבל הן את אישורו של קבלן המשנה והן את אישור המפקח.
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נור י. הצPVC -ה צינוראת  קידוחלאחר קבלת אישור המפקח לפרטים הנ"ל, יתקין הקבלן בחור ה
 (, אטום לכל אורכו ובקרקעיתו. high impactיהיה )

 נות והבדיקה יבוצעו בהתאם להנחיות תקן הבדיקה. כל ההתק

מטר מעל העומק הסופי של  2נור יותקן בתלייה בפני השטח, זאת במרכז הקדח עד לעומק יהצ
נור בקדח יישמר על ידי ממרכזים שנועדו לכך שימוקמו במרווחים מספקים י. מרכוז הצקידוחה

 ק.כך שרוחב האנולוס יהיה אחיד לכל העומ קידוחלעומק ה

 ,  לעיל. 3ו  1.10נור ורוחב האנולוס יהיו בהתאמה לנדרש כולל בסעיפים יקוטר פנימי וחיצוני של הצ

נור לבין הקירות הטבעיים בהתאם לדרישות התקן. הדייס יהיה יהקבלן ידייס את האנולוס בין הצ
תאימו כשסוג הדייס וצפיפותו לאחר ההתמצקות י קידוחעמיד לזמן ארוך בתנאי והרכב המים שב

לדרישות התקן. על הדייס למלא את כל נפח האנולוס ולייצור מגע, קשיח, דחוס, יציב ורציף ללא 
יעשה  הדיוסנור ישאר נקי מדייס. ישפנים הצ . יש להבטיחקידוחנור לקירות היחללים בין הצ

 בתוך האנולוס. יתכן צורך קידוחנורית שתורד לבסיס היכלפי מעלה באמצעות צ קידוחמתחתית ה
הם. במקרה של קידוחים שמבוצעים עם ימות הדיוס מעלה בשלבי עומק עם המתנות בינמבהתרו

 צינור מגן, הדיוס יעשה במקביל ובמתואם עם שליפת  צינור המגן.

לפני ואחרי הדיוס הוא אנכי במידה הנדרשת ושהדיוס נעשה  PVCנור ה יעל קבלן המשנה לוודא שצ
 נמצאים באתר ושניתן לבצע את הבדיקה.  כהלכה ושכל הציוד והמכשור הנדרשים

 נור ימולא בנוזל מתאים לצורך בצוע הבדיקות. ילפי הנחיות התקן ו1או קבלן המשנה הצ

 תוצאות הבדיקות הגיאופיזיות: 5.5

ובלת. הן ימסרו בדוח נתוני הבדיקות יעובדו, ינותחו וידווחו על פי התקן ועל פי הפרקטיקה המק
ימים מקבלת הערות המזמין.  5הבדיקה באתר ובדוח סופי שיוגש תוך  ימים מסיום 5טיוטא תוך 

הקבלן חייב להטמיע את הערות המזמין בדוחות ולקבל את אישורו עבורם. הדוחות יכללו בין השאר 
את תיאור בצוע הבדיקות, תנאי ונתוני הביצוע כולל מצב הקדח והאנכיות שלו, אירועים במהלך 

 דרישות התקן. הבצוע והיות הבצוע תואם את

 עותקים קשיחים.  3בכל שלב הדוחות יימסרו במדיה אלקטרונית וב 

 בדיקות גיאופיזיותבצוע לסיוע בהתארגנות ובהקבלן וצוות הפעלת ציוד  5.1

הקבלן יתאם וינהל את עבודת קבלני המשנה, יסייע להם עם ציודו, צוותו וחומריו ככל שידרש, כולל 
עות הלילה. לצורך עבודת הבדיקות בשעות הלילה יתקין הקבלן לפי הצורך עבור ובזמן עבודתם בש

את הובלות ציוד צוות  שאר ולפי הצורך יכלול סיוע הקבלןמבעוד מועד תאורה מתאימה נדרשת. בין ה
וחומרי קבלן המשנה בארץ, הסדרות מכס, היטלים מיסוי בהקשר, התארגנות באתר כלל בין השאר 

 ר כח מתאים באתר, הימצאות חדר לצוות, אישורים למיניהם. יצירת קשר אינטרנטי, זמינות מקו

 עבודת הקבלן כאמור נכללת בלו"ז הנדרש ולא תיחשב הפסקה או השהיית עבודה.

הנחוצים ינקוט באמצעים במשך זמן בצוע הבדיקות הקבלן יהא אחראי מבחינת הבטיחות באזור ו
 העבודות. העבודות ולהגנתאתרי להבטחת 

 חים בסיום הבדיקות הגיאופיזיות ופינוי האתר:אטימת הקידו 5.8

דייס יאטם עם  PVCנור ה יצהמפקח,  ובאם יורה על כך הגיאופיזיותעם סיום הקידוח והבדיקות 
צנור ייסגר עם פקק באופן הדוק ויציב שגם יפי הכלפי מעלה.  נוריהצמתחתית זאת ברצף , צמנט חזק

נור להגנתו מפני יר פתיחה וסגירה נשנות. כיסוי הציאטום אותו כנגד חדירת רטיבות ומים אך יאפש
 נזקים פיזיים יעשה על ידי הקבלן על פי פרט שינתן על ידי המזמין מבעוד מועד. 
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 מבנים ותכן מבנה כבישים –מפרט טכני לביצוע קידוחי ניסיון 
 

 כבישיםנושא מבנים ותכן מבנה  –ניסיון ובדיקות שדה  מפרט טכני לבצוע קידוחי

 כללי 1

 מרכיבים ראשיים -תכולת העבודה  1.1

 תחומים: ניתוכנית החקירה כוללת ש

 תוכנית חקירה למבנים; גשרים ומעבירי מים. ע"י ג.י.א. הנדסת קרקע וביסוס בע"מ.  -

תוכנית חקירה לתכן מבנה כבישים. ע"י ג.י.א. הנדסת קרקע וביסוס בע"מ בשיתוף ארם  -
 מהנדסים.

 ים; גשרים ומעבירי מיםתוכנית חקירה למבנ 1.1.1

 התוכנית כוללת: בורות ניסיון למעבירי מים. קידוחי ניסיון לגשרים. 

 תוכנית חקירה לתכן מבנה כבישים 1.1.1

 התוכנית כוללת:

  בדיקות העמסה לא הרסניות מסוגFWD 'המתוכנן  1. הבדיקות יבוצעו לאורך תוואי כביש מס

מ' במדידה בין שני  10תוך דילוג של  מ' 20לשיקום והרחבה. הבדיקה תבוצע במרווחים של 

 נתיבים סמוכים.

  בקטעים המתוכננים לשיקום במסגרת הפרויקט.1מ' בכביש  4ביצוע קידוחי מבנה לעומק , 

  מטר בסביבת הקטעים בהם מתוכננות עבודות עפר רדודות.  4.0חפירת בורות ניסיון לעומק של 

  מילוי או חפירה גבוהים יחסית.ביצוע קידוחים עמוקים יותר באזורים בהם מתוכנן 

 מיקום עומק ובדיקות -הקידוחים  1.1

הקידוחים נמצאים במתחם תיירותי מיועד המכונה "אזור הביניים" בהיותו מצוי בשטח שבין מתחמי 
. מיקום כללי של נקודות 5לבריכה  20התיירות הקיימים של עין בוקק וחמי זוהר, בין כביש 

ובטבלאות שלהלן. מיקום מדויק יימסר לקבלן עם מתן צו  הקידוחים מוצג במפת אתר מצורפת
התחלת עבודה. המיקום והעומק של כל קדוח עשויים להשתנות על פי הוראות המזמין טרם התחלת 

 העבודה או במהלכה.

מיקום הקידוחים נקבע בהתחשב בקיומן של דרכי גישה לכלי העבודה ובמקומות שעל פי הערכה 
קרקעיות. המיקום יאושר סופית לאחר קבלת כל האישורים -רכות תתראשונית הינם פנויים ממע

 מהרשויות הרלוונטיות. ניתן לשנות את מיקום הקידוחים בתיאום עם המתכננים.

 קידוחים ובורות ניסיון למבנים 1

 רשימת בורות ניסיון לביסוס מעבירי מים.  – 1טבלה 

 בור ניסיון
 קואורדינאטות

 ר מיםמעבי
 צפונית מזרחית

TPC-1 234125 553252 C22 

 4נספח ג'
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TPC-2 234885 553115 C22.1 

TPC-3 234255 553518 C19 ; C19.1 

TPC-4 234835 554818 C18 

TPC-5 235041 554122 C18.1 

TPC-6 234528 555528 C16 

TPC-7 234542 555184 C15 

TPC-8 234511 555802 C12 

 

 רשימת קידוחי ניסיון לביסוס הגשרים הכבישים.  – 2טבלה 

בור 
 ניסיון

 קואורדינאטות
 עומק קידוח, מ'

בדיקות שדה 
 מיוחדות

 גשר 1 כביש
 צפונית מזרחית

BH-1 234513 555312 25   גשרB13 

BH-2 235111 555153 35 גשר  פרסיומטרB17.1 

BH-3 235021 235021 20   גשרB17.1 

BH-4 234211 555100 30   גשרB16.1 

BH-5 234204 555802 35 פרסיומטר 
 B16.1גשר 

 B15גשר 

BH-6 234815 555822 30   גשרB15 

BH-7 234140 555324 25 גשר  פרסיומטרB13.1 

*BH-8 234154 555155 20   גשרB17 

BH-9 234152 555231 35 גשר  פרסיומטרB17 

 . * יבוצע מקרקעית אפיק הוואדי
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 . 1ה כביש מס' תכן מבנה מיסעמ' ל 4ניסיון לעומק קידוחי רשימת  – 3טבלה 

קידוח 
מס'  נתיב חתך מבנה

 כביש

 רדינטותאוקו

X Y 

Kkm-1 105 מערבי 

1 

234951 563646 

Kkm-2 115 563847 234957 מזרחי 

Kkm-3 125 564044 234960 מערבי 

Kkm-4 135 564248 234959 זרחימ 

Kkm-5 145 564447 234968 מערבי 

Kkm-6 155 564633 235016 מזרחי 

Kkm-7 160 564834 235063 מערבי 

 

 

 רשימת קידוחי ניסיון לתכנן מבנה כביש.  – 4טבלה 

קידוח 
 סיוןינ

עומק 
מס'  חתך )מ'(

 כביש

 רדינטותאוקו

X Y 

Kk-1 4 204 2 234940 564459 

Kk-2 8 214 2 234892 564653 

Kk-3 15 232 2 234764 564983 

Kk-4 10 254 2 234699 565414 

Kk-5 10 4015 4 234948 565078 

Kk-6 14 3009 3 234440 566226 
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 תכן מבנה מיסעהלבורות ניסיון רשימת  – 5טבלה 

מס'  חתך ניסיון בור
 ישכב

 אורדינטותוק

X y 

Bk-1 115 1 234953 563842 

Bk-2 125 1 234956 564044 

Bk-3 195 1564279 234954 2-ו 

Bk-4 245 2 234738 565234 

Bk-5 255 2 234679 565452 

Bk-6 285 2 234509 565999 

Bk-7 300 2 234507 566282 

Bk-8 313 2 234522 566558 

Bk-9 510 5 235141 564990 

Bk-10 536 5 234974 565474 

Bk-11 567 5 234799 566063 

Bk-12 585 5 234752 566414 

Bk-13 4005 4 234867 564886 

Bk-14 3001 3 234396 566100 

Bk-15 
באזור מטמנת פסולת 

 ישנה

  
Bk-16 

  
Bk-17 

  
 

 פקוח מקצועי 1.1

מי שימונה לכך על ידי המזמין  העבודה תבוצע בהתאם למפרט ותחת פקוח מקצועי צמוד של
]המפקח[. הקבלן לא יבצע עבודה באתר ללא נוכחות המפקח. כל הביצועים של הקבלן חייבים לקבל 

הקבלן ימלא את הוראות והנחיות  את אישור המפקח שמשמעו שהעבודה מבוצעת1בוצעה כנדרש.
ת המפרט. הוראות המפקח במהלך העבודה גם אם יהיו בהן שינויים מתוכנית העבודה ודרישו

 והנחיות אלה יהיו בתוקף רק אם עוגנו בכתב תוך כדי או לאחר שניתנו.  

 תקנים 1.1

הקבלן יבצע את מרכיבי העבודה בהתאם לתקנים הרשומים ויחזיק באתר בזמן העבודה עותק 
מרכיבי  מהתקנים האלה. במידה וישנה1תהיה ורסיה עדכנית יותר לתקן הרשום העבודה תבוצע לפיה.

ה שאין עבורם תקנים, יבוצעו בהתאם לפרקטיקה מודרנית מקובלת כפי שתאושר על ידי עבוד
המפקח. על הקבלן להכיר היטב את התקנים הנדרשים והפרקטיקות המקובלות הרלבנטיות טרם 

 ולצורך הכנת הצעתו.
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באם תתברר סתירה בין דרישות במפרט לבין דרישות בתקן מסוים, המפקח יקבע את הדרישות 
 יהם שעל הקבלן לבצע. נימב

 לוח זמנים לבצוע 1.2

לוח הזמנים להשלמת העבודות על  כל מרכיביהן, כולל השלמת כל הבדיקות ופינוי האתר, יהא 
העבודה תבוצע ע"י הקבלן באופן רצוף ויעיל, עד להסכם.  4.1.1בהתאם ללוח הזמנים המפורט בסעיף 

ם מקצועיים כולל אלה שבהוראת המפקח לסיומה. נכללות בלוח הזמנים הנדרש: א[ המתנות מטעמי
 להתייעצויות של המפקח.  עבודה ימי 5ב[ המתנות עד סה"כ 

 אחריות הקבלן לבצוע 1.2

לאור האמור במפרט זה ובהתאם הקבלן אחראי בלעדי לבצוע העבודה והשגת מטרותיה במלואן 
 להוראות ההסכם, ובין היתר:

 הן אלה המוגדרים במפרט ברמה  -רט לבצוע כל מרכיבי ופרטי העבודה על פי דרישות המפ

מפורטת והן אלה המוגדרים בו ברמה כללית ושעבורם צוין שהקבלן נדרש לבחור ולתכנן אותם 

 .בעצמו

 .לבצוע של קבלן)ני( המשנה שלו והתאמתו לכל הנדרש במפרט 

  לביצוע העבודה באמצעות ציוד, מכשור וחומרים תקינים ומכוילים, על ידי כוח אדם מקצועי

 ומן ובניהול יעיל.מי

  להדרכת צוותו להכרות מלאה עם דרישות המפרט כולל עם התקנים הנדרשים ולהימצאות

 התקנים באתר.

 .ליישם בעבודה את הוראות והנחיות המפקח והמזמין שינתנו מעת לעת 

  .לנהל באופן יעיל את העבודה ולוודא שכל הנ"ל אכן מתבצע כיאות 

 

 נופרטי בצוע לבחירת הקבלן ולתכנו 1.2

את כן צוע הנדרשים לעבודתו גם אם לא הוגדרו במפורט במפרט ויהקבלן יבחר ויתכנן פרטי ב
הפרטים לגביהם נכתב במפרט במפורש שהם יבחרו ויתוכננו על ידי הקבלן. על הקבלן להתאים את 

 .לתקנים הנדרשים בחירת ותכנון כל פרטי הבצוע

מזמין אישור היוצגו ל אשר שאר את הבאיםפרטים שעל הקבלן לבחור ולתכנן אותם יכללו בין ה
 :זכיית הקבלןהודעת יום מיום  7/בתוך 

 ;קוטר הקדוח .א

 ;שיטת ומהלך הקדיחה .ב

 ;מכונת הקדוח .ג

 ;המקדח .ד

 ;קוטר המקדח .ה

 ;נוזל הקדיחה .ו

 ;סוגו וקוטרו–שימוש או לא בצנור מגן  .ז

 ;ביצוע הבדיקות בחור הקידוח .ח

 ;הםיניהמיכשורים והכלים למ .ט

 ישת המזמין. כל פרט נוסף לפי דר .י
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באישור המזמין. אישור כזה יינתן אם ולאחר הפרטים הנכללים בסעיף זה יהיו מחוייבים כל 
הוצגו לו והם תואמים על ידו, שהמזמין יווכח שהם מתאימים לדרישות ושכל האישורים הנדרשים 

 לדרישות. 

 תוכנית העבודה 1.2

 תיתןואשר זכייתו, ההודעה על יום מ 14מזמין בתוך אישור הלתוכנית העבודה מפורטת שיגיש הקבלן 
על התוכנית להוכיח שמרכיבי  מענה ביצועי עבור כל הדרישות שבמפרט הכלליות והמפורטות.

 העבודה יבוצעו כולם כהלכה, במיומנות ובלוח הזמנים הנדרשים.

 :תלעיל וכן בין השאר א 2.5 התוכנית תפרט את המרכיבים המצוינים בסעיף

 ;, וידוא אנכיות הקדחבחור הקידוח הקדיחה, הדגימות  הבדיקות – שיטת ומהלך הבצועים .א

 ;והמכשירים והציוד הנוספים ציוד הקדיחה ,סוג ופרטי מכונת הקידוח .ב

 ;פרטי המכשור לבדיקת אנכיות הקדוח במהלך הקדיחה .ג

 ;מבנה וקוטר הקדוח .ד

 ;סוג וקוטר המקדח .ה

 ;נוזל הקדיחה .ו

 ;החומרים למיניהם .ז

נור, קוטרו הפנימי והחיצוני, עומק צפוי יזמני ואם כן אז סוג הצנור מגן ישימוש או לא בצ .ח

 ;להתקנתו

 ;המכשור למדידת מפלסי מי תהום .ט

 ;והציוד הרלוונטי בחור הקידוח בצוע הבדיקותאופן  .י

 ;הכיול כנדרש בתקנים של מכשורים לסוגיהם .יא

 .מנהל העבודה פרטי .יב

 כל פרט נוסף לפי דרישת המזמין. .יג

ימים ושירטוטים מפורטים להבהרתה וגאנט מפורט לבצוע העבודה. תכלול תרשהמוגשת התוכנית 
אישור המזמין לא מפחית   תכנית העבודה תהיה בתוקף לביצוע אם וכפי שתאושר על ידי המזמין.

 לעיל. 2.4 מהאחריות הבלעדית של הקבלן כמוגדר בסעיף

 יומני עבודה 1.2

שו או יאושרו על ידי החברה וירשום בו עותקים בנוסח ובצורה כפי שידר 3-הקבלן ינהל יומן עבודה ב
 מדי יום את כל פרטי הבצוע של אותו יום ובין השאר את: 

 ;תאריך ויום העבודה .א

 ;מספר הקדוח .ב

 ;ההתקדמות הקדיחה מעומק1אל עומק .ג

 ;הציוד, המקדח, הקוטר, נוזל הקדיחה, החומרים, התקנות צנרות בקדח .ד

 ;דגימות ובדיקות שבוצעו .ה

 ;לפני התחלת הקדיחה ובערב לאחר סיומהמפלסי מים בקדח בבוקר  .ו

קדיחה קשה או בקושי בנוני או רגילה או מאד קלה,  -תיאור דרגת קושי הקדיחה לפי העומק .ז

 ;נפילות מקדח

 ;עומקים בהם היה איבוד של חומר קדוח .ח

 ;תקלות והפרעות בביצוע העבודה .ט

 ;שמות העובדים בביצוע העבודה באותו יום, סוגיהם ומקצועם .י

 ;ות קבלן משנהפרטי עבוד .יא
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 ;כל דבר אשר לדעת הקבלן יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות .יב

 ;הערות הקבלן והערות המפקח .יג

 כל פרט נוסף שיבקש המזמין. .יד

 

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

 ורות לקבלן להשתמש ביומן עבודה של המזמין.המזמין רשאי לה

 תנאי השטח וחובת הכרות הקבלן 1.2

פני השטח של אזור הביניים משופעים כללית למזרח. חלקם עד רובם מעורץ וטרשי. חובת הקבלן 
 לסייר באתר לסקור ולהכיר את תנאי הגישה ושטחי העבודה טרם הגשת הצעתו.

 קרקע-תנאים משוערים של התת 2

 הקרקע יכלול כדלקמן: -תתמשוער שחתך 

, מלח, lime carbonateצרורות, חול, טין, חרסית, חרסית טינית  כולל זו המכונה  -קרקעות 
במקומות בולדרים וגושי סלע. הצרורות יכולים לכלול דולומיט, אבן גיר, קרטון, צור. המלח יכול 

וחוזק שונים, בשכבות או ו1או להיות סלעי ו1או פריך. חומרים אלה עשויים להופיע בצפיפות, קושי 
  -בריכוזים, בעומק ועובי שונים, כולל במסה בלתי שכבתית ו1או בשכבות ועם מעברים בין חומרים

 לטרליים ו1או לפי העומק וכן תערובות שלהם.

יתכן שסלעים כגון אבן גיר, דולומיט, קירטון וצור יימצאו מקומית או ברצף, בעומק רדוד  -סלעים 
 בקושי וחוזק שונים. ו1או עמוק, 

מלוחים, ו1או מליחים, ו1או מתוקים, יופיעו בעומק בלתי מוכר רדוד ועמוק. יתכנו  -תהום -מי
 מפלסים1לחצי מים1הרכב כימי שונים ומתחלפים בעומקים שונים.

המשוער לעיל הוא למיטב ידיעתו של המזמין. אפשר שיימצאו חומרים ותנאים דומים או שונים 
 לצורך תכנון עבודתו והכנת הצעתו, על הקבלן להעריך בעצמו את מגוון האפשרויות.  מהמשוער לעיל.

 

 העבודה באתר 2

 תחום )אזור( העבודה ובטיחותה 2.1

תחום העבודות, דהיינו השטח שרק בו הקבלן רשאי לבצע פעולותיו, לרכז מכשיריו וכליו ולהקים 
גישה אליו יימסרו לקבלן ע"י מחסניו יהיה בקרבת מקום הקידוחים. שטח זה וכן נתיב דרך ה

 המפקח.

הקבלן ידאג לסימון ותאורה של שטח העבודות ומגדל הקידוח, ימנע גישת אנשים ורכב למקום 
הקבלן יקיים את הוראות הבטיחות של משרד העבודה, נהלי בטיחות של החברה והוראות  הקידוח.

 בטיחות פרטניות ככל שתינתנה.

הבטחון באשר לסדרי השמירה וכן לכל הוראות של כל רשות  הקבלן יציית לכל הוראות שלטונות
 מוסמכת אחרת בקשר לביצוע העבודות מהסוג הנדון.

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

 ושלא נמסרה לקבלן לביצוע. 

על הקבלן לדאוג לשמירה מפני גניבה וחבלה על מכונות הקידוח, הציוד, החומרים, המדגמים, וכל 
 הקשור לבצוע העבודה.
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 התארגנות 2.1

הקבלן יסדיר את דרכי הגישה המתאימות לאתרי הקידוחים ואת המשטחים והתשתיות לצורך בצוע 

 אותם.העבודה  ויתחזק וישמר 

 הקבלן יספק לאתר את מכונת הקדוח, הציוד המכשור, החומרים והצוות וכל הנדרש לבצוע העבודה. 

הקבלן יסדיר ויפעיל את מערך אספקת נוזל הקדיחה והשטיפה שיבחר על ידו. הוא רשאי להשתמש 

יציב עליו לוודא שהבוץ יהיה  -בנטוניט וכדומה –. באם יבחר להשתמש בבוץ קדוח 5במים מבריכה 

התהום ולפי הצורך להשתמש בבוץ קדוח על בסיס אטפולגייט, ו1או -במליחות וההרכב של מי

 .להתאים תוספת ערבים להבטחת יציבותו עד סיום הקדיחה

הקבלן יסדיר ויפעיל את מערך ניקוז המים וכל הנוזלים האחרים הטעונים סילוק, לבריכה או להיכן 

קבלן יתקין את כל התעלות הזמניות, השקתות וכו' שיורה המפקח, בקרבת מקום העבודות. ה

הדרושות לשם הובלת המים המסולקים אל דרכי הניקוז הקיימים ויחזיר את המצב לקדמותו לאחר 

 גמר העבודה. 

הקבלן יסדיר ויפעיל מערך לסילוק פסולות ואשפה הנוצרים כתוצאה מפעולותיו אל מחוץ לתחום 

לקבלת רשות לכך. הקבלן ישמור קבלות עבור הטמנה באתר העבודה אל אתר פסולת מאושר וידאג 

 הפסולת כהוכחה לפינוי הפסולת, ויציגם למפקח על פי דרישתו.

מכונת הקדוח, הציוד המכשור והחומרים הדרושים לעבודה תקינה ורציפה בהתאם למפרט זה ירוכזו 

 באתר הקדוח הראשון טרם התחלת הקדיחה. 

ש תעודות כיול מעודכנות או אישור מעודכן של כל הציוד והמכשור לפני התחלת העבודה, הקבלן יגי

 הדרושים לבדיקות, ולהוצאת מדגמים בלתי מופרים. התעודות יונפקו ע"י מעבדה מאושרת.

צוות העבודה שיוצב באתר יכלול מנהל עבודה ותחתיו  קודח ראשי וקודחים נוספים לכל מכונת 

סים בעבודה הנדרשת. מנהל העבודה יהיה מאושר לשמש קדוח. מנהל העבודה וכל הצוות יהיו מנו

פי דרישות כל דין. מנהל העבודה שאושר ע"י המזמין לא יוחלף ללא אישור המזמין -כמנהל עבודה על

 לגבי מחליפו ויהיה נוכח באתרי העבודות במשך כל עבודות הקדיחה והעבודות הנלוות.

כשור והחומרים שהוצעו בהצעתו ובתוכנית הקבלן יורשה להשתמש רק במכונת הקדוח, הציוד, המ

 החלפת מי מהנ"ל על ידי הקבלן חייבת באישור מראש בכתב של המפקח. עבודתו המאושרת.

הקדיחה או על הפסקתה, באם מכונת הקדוח הציוד, המכשור  עיכוב ביצועהמזמין רשאי להורות על 

 ט ולתוכנית העבודה המאושרת. ו1או החומרים שבאתר או הצוות ימצאו לא מתאימים לדרישות המפר

הקבלן ירחיק כל מכונה, ציוד או חומרים אשר לפי קביעת המפקח הם פגומים  או אינם מתאימים 

 לדרישות המפרט, לתקנים הנדרשים ולפרקטיקה מקובלת, ויחליפם במה שיאושר ע"י המפקח.

לאתר, ינקה ויסדיר עם קבלת אישור המפקח לתום העבודה באתר קדיחה יפנה הקבלן את כל שהביא 

 אותו למצב דומה לקדמותו.

עם קבלת אישור המפקח לסיום העבודה יפנה הקבלן את כל שהביא לצורך בצוע העבודה ויוודא שכל 

 אתרי הקדיחה נקיים ומוסדרים למצב דומה לזה טרם התחלת ההתארגנות.

 

 בורות הניסיון 2.2
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 בורות ניסיון למעבירי מים 2.2.1

מ'. מדגמים  3כננים. עומק הבור ורי המים וגם ולאורך הכבישים המתבורות הניסיון יבוצעו במעבי
 מופרים יילקחו מכל הבורות; בכל בור יילקחו מדגמים מייצגים מכל שכבת קרקע אופיינית.  

בתיאום עם  המיקום הסופי ייקבע .1טבלה המיקום הראשוני האפשרי של בורות הניסיון מוצג ב
 מזמין, בהתאם לתנאי הביצוע בשטח ומיקום התשתיות. ה

 בורות הניסיון של מעבירי המים יבוצעו ממפלס קרקעית האפיק 

 בבורות הניסיון יבוצעו הבדיקות הבאות:

מדגמים מופרים מייצגים יילקחו מכל הבורות. מכל בור יילקחו שני מדגמים בלתי מופרים  -

מ' ומדגם שני  0.5הנחיה ראשונית בלבד, מדגם אחד יילקח מעומק משכבות קרקע דקות גרגר. כ

 מ'.  הנחיה זו תעודכן לפי חתך הקרקע ובתיאום עם מהנדס הקרקע.  2.0מעומק 

 

 בורות ניסיון לתכן מבנה כביש 2.2.1

. 3.5, 2.5, 1.5, 1.0, 0.5מטרים ויכללו חמישה מפלסי מישנה:  4בורות הניסיון ייחפרו לעומק של עד 
יקבע בהמשך לאחר איתור  15-11המיקום של בורות מס' . 5טבלה מובא ב של בורות הניסיוןהמיקום 

מדויק של מיקום מטמנה ישנה באזור הפרויקט. במידה וקיימות מערכות תת קרקעיות או בעיות 
 יאום עם יועצי המבנה.בדרכי הגישה, ניתן לשנות את מיקומם של בורות הניסיון בת

 

 הבדיקות שיבוצעו בכל אחד מהבורות יכללו:

בדיקת צפיפות שדה ורטיבות )בשיטת דגימה של קונוס חול או גליל מוחדר( בשלושה מפלסים  .א

 בכל בור.

 תבוצע במידה ומתגלה קרקע חרסיתית או חרסית חולית. VTבדיקות  .ב

 ים בכל בור. תבוצע בשלשה מפלס LDWבדיקת משקולת קלה נופלת מסוג  .ג

נטילת מדגמים מופרים מייצגים בכל המפלסים בכל בור לצורך בדיקות גבולות, רטיבות טבעית,  .ד

 דרוג, תפיחה חופשית ועוד.

מטר בשני מפלסים בכל בור, בדיקה אחת בכל מפלס לצורך  2.0לעומק  DCPביצוע בדיקות  .ה

המפלסים המומלצים לביצוע אימות. המפלסים יתואמו עם יועץ תכן מבנה המיסעה. באופן כללי 

 מ'. 2.0 -מ' ו 0.5יהיו 

, לצורך ביצוע בדיקות מעבדתיות כמו 4במידת האפשר, נטילת מדגמים בלתי מופרים בקוטר " .ו

שיעור ולחץ תפיחה. המדגמים יינטלו משכבות רלוונטיות הכוללות קרקע חרסיתית, חווארית או 

 טינית בלתי מתפוררת. 

עריכת מערכות מת"ק מעבדתיות. המדגמים יינטלו מקרקעות  נטילת מדגמים מופרים לצורך .ז

 1מייצגות. נטילת חומר למערכת מת"ק תיעשה מחומרי שתית מייצגים, בעומק של מקסימום 

מערכות מת"ק מתוך סך המדגמים  14מטר מפני השתית הטבעית. בסה"כ יבוצעו ככל הנראה עד 

 שיוטלו.

 

 וחי הניסיוןדיק 2.2
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 קידוחי הניסיון למבנים 2.2.1

המיקום הסופי ייקבע בתיאום עם  .2טבלה במובא המיקום הראשוני האפשרי של קידוחי הניסיון 
 מזמין, בהתאם לתנאי הביצוע בשטח ומיקום התשתיות. ה

 שיטת הקדיחה:

 . "7עד  "5קוטר הקדח הנדרש הוא 

 עות מקדח אוגר. בשכבות קרקע רכות הקידוחים יבוצעו באמצ

בשכבות סלע או צרורות קשים הקידוח יבוצע באמצעות מקדח גלעין עם קוטר חיצוני מינימלי של 
 דפני.-מ"מ. הצינור לקבלת גלעין יהיה תלת 101

 מדגמים מופרים ובלתי מופרים יינטלו מקידוחי הניסיון. 

 י מפלס מי תהום. במידה ומתגלה מי תהום בקידוחים, יותקנו צינורות תצפית למעקב אחר

 בקידוחי הניסיון יבוצעו הבדיקות הבאות:

 מ'. 1.5( בשכבות קרקע גרנולריות כל SPTהחדרה תקנית ) -

 מ'. 1.5( בקרקעות דקות גרגר כל Vane testגזירה במכנף ) -

 מ' . יבוצעו בחלק מקידוחי הניסיון הנדרשים לביסוס הגשרים. 3כל בדיקות פרסיומטר  -

 קת הרכב מלחים. לקיחת מדגמי מים לבדי -

 במידה ויימצאו מים שעונים או אפיקי מים כלואים תידרש התקנת פיאזומטרים.  -

 

 קידוחי הניסיון לתכן מבנה הכביש 2.2.1

קידוחי מבנה נדרשים על מנת לאפשר הערכה סבירה של עובי שכבות המבנה, וקבלת אפיון נכון של 
 4.0 -המבנה יבוצעו לעומק של כשכבות המבנה ושכבות השתית שמתחת למיסעה הקיימת. קידוחי 

 -ם יבוצעו הקידוחים אין מערכות תתהמ'. עומק זה נקבע בהנחה שבאותם מקומות שב 15עד 
 קרקעיות. 

ידוחים ייקבע במקומות שיאושרו ת את מיקום הקידוחים. מיקום סופי לקומפרט 4טבלה ו 3טבלה 
קרקעיות וקבלת אישורי הרשויות לקדיחה. במידה שיתגלו  -לאחר בדיקת מיקום מערכות תת

מטר  40מערכות תת קרקעיות בחלק מן הנקודות המפורטות, ניתן יהיה להזיזן למרחקים של עד 
 מהמיקום שנקבע, בתיאום עם יועץ תכן מבנה המיסעה. 

 עו הבדיקות הבאות:בכל קידוח מבנה יבוצ

 אפיון חזותי של שכבות המבנה כולל מדידת עובי השכבות. .א

נטילת מדגמים מופרים לבדיקות אפיון, דירוג, גבולות אטרברג, תפיחה חופשית ורטיבות טבעית  .ב

 בשתית ובשכבות המבנה וכן בדיקות שווה ערך חול בשכבות המבנה הגרנולריות. 

נקודת הקדיחה המתוכננת( מסביב לקידוח המבנה בכיוון  נטילת שתי ליבות אספלט )לפני ואחרי .ג

 התנועה.

)דקר דרום אפריקאי( יבוצעו בכל קידוח מבנה, לאחר חדירת שכבות האספלט  DCPבדיקות  .ד

תבוצע בפני  DCP -מטר. במידה ולא ניתן לחדור דרך השכבות הגרנולריות, בדיקת ה 2.0ולעומק 

 שתית.

 מטר. 1מ', החל מעומק של  1כל תבוצע בכל קידוח מבנה  SPTבדיקת  .ה
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 דגימות גיאוטכניות למעבדה 2.2

 כללי 2.2.1

כל המדגמים של החומרים שהוצאו מהקדח והמיועדים להעברה למעבדה לצורך בדיקתם, יאוחסנו 
באתר הקדיחה לפי סוג המדגם או בארגזי העץ המקובלים או במיכלים מתאימים, בצל ותוך שמירה 

בודות או מבקרים. הם יועברו על ידי הקבלן למעבדה או למקום היפגעותם על ידי ע-על שלמותם ואי
אחסון קבוע  בארץ, זאת כאשר ולאחר קבלת אישור או הוראת המפקח להעברתם. ההעברות יבוצעו 
עם רישום מתאים ובאמצעים מקובלים ותקניים לשמירת שלמות ומצב המדגמים במשך ההעברה 

 חשיפתם לטמפרטורות גבוהות מידי.-ואי

סונם לשמירת שלמותם ייעשו חיהמדגמים, עטיפתם לצורך שמירה כולל של הרטיבות שלהם וא גודל
 בהתאמה לסוג הקדיחה והדגימה. 

 

 מדגמים מופרים 2.2.1

הפרת החומר, זאת ברצף לכל העומק הנקדח. המדגמים -יילקחו מקדיחה או בדיקה שלא מחייבת אי 
ירים וגושים בגדלים מייצגים. מדגמים אלה יאוחסנו באופן רצוף, במקום מוצל. כל מדגם יכלול גרג

 יחולקו לשני חלקים כדלקמן:

 

 מדגם למיון הסתכלותי

סן בארגז עץ, במקום חגרם, יוכנס לשקית ניילון, ויאו 500מדגם זה יהיה בעל משקל של לפחות  
 סנו בתאים לפי סדרחמוצל. הארגז יכלול תאים מופרדים אחד משכנו ע"י קוביות עץ. המדגמים יאו

רץ 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.

 מדגם לקביעת תכולת רטיבות

גב חיצונית וינוקה מנוזלים חופשיים, יוכנס לשקית גרם, ינו 500מדגם זה יהיה בעל משקל של לפחות 
ניילון כפולה אשר תסגר בכדי למנוע שינויי לחות. לשקית יוכנס תג עליו רשום מקום ושם הפרויקט, 
תאריך, מספר הקדוח והעומק ממנו נלקח המדגם. השקיות יאוכסנו במקום מוצל עד להעברתם 

 למעבדה.

 מדגמים בלתי מופרים 2.2.2

או  פרתרשפופרים ילקחו באם החומרים יתאימו לכך ובהוראת המפקח בלחיצת מדגמים בלתי מו
 בקדיחת גלעין. פעילות זו תבוצע בהתאם לתקנים נדרשים. 

בעזרת  ASTM D1587-83תעשה בהתאם לתקן  lime carbonateהדגימה משכבות קוהזיביות כגון 
עזועים, בזהירות, ובעזרת בוכנה דוגם פלדה בלחיצה הידראולית רצופה, ללא סיבוב, ללא מכות או ז

מ"מ )או  500 -)פיסטון( במידת הצורך, ובאישור המפקח. עומק ההחדרה והמדגם יהיה לא פחות מ
מ"מ אם משתמשים בבוכנה(. מיד לאחר הוצאת המדגם הוא ייחתם בפרפין. על כל מדגם יסומן  400

מים יאוכסנו בארגז עץ או מקום ושם הפרויקט, תאריך, מספר הקידוח ועומק ראש המדגם. המדג
פלסטיק מרופד נגד זעזועים, למניעת פגיעה בם בזמן הובלתם למעבדה. הארגז יאושר ע"י המפקח. 

בנטילת מדגם מתחת לפני מי תהום, יש  המדגמים יאוחסנו במקום מוצל ויועברו למעבדה ע"י הקבלן.
 דגם.להבטיח שגובה הנוזל בקידוח נמצא מעל פני מי תהום לפני הוצאת המ
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 מדגמי גלעין 2.2.2

דגימות גלעין עשויות להידרש על ידי המפקח בשכבות סלע, בשכבות קשות ומלוכדות, ובשכבות 
דגימות הגלעין ילקחו באמצעות קדיחת גלעין  בולדרים או בחרסית ובכל מקום שיורה המפקח.

אות . הקבלן יבטיח המצASTM D2113מטר בהתאם לתקן  3לקטעי עומק ]ירידה[ שאורכם עד כ 
 ציוד מתאים באתר למקרה הצורך.

. הצינור S6Tמ"מ. הקדיחה תבוצע עם קורבל  101הקוטר החיצוני המינימלי של מקדח הגלעין יהיה 
 דפני; השימוש במקדח אחר לקבלת הגלעין יעשה רק באישור המפקח.-לקבלת גלעין יהיה תלת

ויישקלו.. מיד לאחר מכן, יילקח הגלעינים יוצאו מהשפופרת בזהירות, ומיד יימדדו )אורך וקוטר( 
ס"מ( כמדגם לבדיקת תכולת רטיבות אשר ישמר בתוך שקית ניילון כפולה. הגלעינים  4 -מדגם קצר )כ

 ייסגרו בניילון כדי להקטין שינוי רטיבות, ויונחו לפי סדר וכוון הוצאתם בארגזי גלעין מקובלים מעץ.

, וקצהו התחתון בצד הימני. על הקוביה אשר לצד הגלעין יונח עם קצהו העליון בצד השמאלי של התא
הימני של המדגם )ליד תחתית הגלעין( ירשם מספר הקידוח ותחום העומקים ממנו הוצא הגלעין. 

 במידה ולגלעין שמוצא מהקידוח יש רגישות לשינויי רטיבות, יש להכניס אותו לשקית ניילון.

רדים. לפי החלטת המפקח חלק מהם שיהיה מדגמי הגלעין מקידוחים שונים יאוכסנו בארגזים נפ
 באורך מתאים, ישמר וילקח למעבדה כמדגמים בלתי מופרים.

 סנו במקום מוצל עד העברתם למעבדה. חהארגזים יאו

 מדגמי מים 2.2.2

המפקח. הדגימה תיעשה באמצעות דוגם מתאים מהקבלן ידגום מדגמי מים מהקדח על פי הוראה 
וב מים מהעומק שמעל ומתחת לו. תחום עומק זה יהיה על פי לדגימה מתחום עומק ספציפי ללא עיר

הוראת המפקח. הקבלן יאחסן את המדגמים מיד עם הוצאתם במיכלים מתאימים נקיים ומפוקקים 
וישמור אותם בצל במקום מוגן. המכשור, נפח המדגמים ואופן הדגימה ושמירת המדגמים יהיו על פי 

למעבדה שתיקבע על ידי המזמין תוך הקפדה על   אישור המפקח. הקבלן יעביר את המדגמים
 שמירתם.

 

 ביצוע בדיקות גיאוטכניות 2.2

 

 (SPTבדיקות להחדרה תקנית ) 2.2.1

הבדיקות תעשנה בחומרים לא קוהזיביים ובהוראת המפקח גם בחומרים קוהזיביים, במרווחי עומק 
 או לפי הוראות המפקח. מ'  1או  1.5של 

, לאחר כיול במעבדה של הפטיש. תעודת הכיול חייבת לקבל ASTM D1586הבדיקות יבוצעו לפי תקן 
את אישור המפקח טרם הבצוע. הקידוח חייב להיות נקי עד לתחתיתו לפני התחלת הבדיקה. הקבלן 

 יבדוק ויוכיח ניקיון זה.

מ', בעזרת הפלה חופשית  0.45ואורך  2הבדיקות תעשנה ע"י החדרת כף דגימה חצויה בקוטר חיצוני "
 מ'.  0.15ק"ג מגובה של  53.5בעל משקל  של פטיש

מ', יש למנות בנפרד את מספר החבטות הדרושות לכל אינקרמנט  0.15בתוך כל אינקרמנט החדרה של 
 מ'.  0.05חדירה של 

                                       הבדיקה תופסק  אם:                                                                                                

  חבטות  100 -מ' כל אחד( בפחות מ 0.15אינקרמנטים של  3מ' )ז.א.  0.45כף הדגימה חודרת 

 100-או כשסך הכל מספר החבטות מגיע ל, 
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  50 -מ' מגיע ל 0.15או כשמספר החבטות באחד מהאינקרמנטים  של, 

 חבטות רצופות. 10שך או כשלא מתקבלת שום החדרה של כף הדגימה במ 

, 5 -מ' קטן מ 0.45-מ' האחרון מתוך סה"כ ה 0.30 -אם מספר החבטות הדרושות לביצוע החדרה ל
 מ' נוספים. 0.30 -הבדיקה תמשך ל

המדגם שמתקבל בתוך הכף יוכנס לשקית ניילון כפולה, ויאוכסן בתוך הארגז במקום המתאים לפי 
מותו. תוצאת הבדיקה תרשם על תג אשר יוכנס לשקית עומק הבדיקה. אם אפשר, המדגם יישמר בשל

 עם המדגם.

התוצאות ירשמו בלוג הקידוח ועל קוביות בארגזי המדגמים. במידה והכף יוצאת ריקה, יש לציין 
 זאת על הקוביה בארגז, ובתוך הלוג.

תהום. אם לא ידוע מפלס מי התהום  -יש לרשום בלוג ועל הקוביה אם הבדיקה בוצעה מתחת למי
 יירשם מפלס המים בקדוח בעת כל בדיקה.

 

 (Vane shear testsבדיקות גזירה במכנף ) 2.2.1

 2513Dהבדיקה תעשה לפי תקן  בדיקות גזירה במכנף תעשנה בשכבות רכות באם יורה על כך המפקח.
ASTM מ"מ מתחת לתחתית הקידוח ויסובב בעזרת מד  300, על ידי החדרת מכנף גזירה לעומק של
 פיתול. 

  -מ"מ, ו 100×50מ"מ,  80×40גובה( הבאות:  xקבלן יכלול מכשירי מכנף בעלי המידות )קוטר ציוד ה
 מ"מ; השימוש הנו בהתאם לחוזק המשוער של הקרקע, או לפי הוראות המפקח. 120×50

רגל. -פאונד 1רגל ודיוק של -פאונד 50בקרקעות רכות יש להשתמש במד פיתול בעל כושר של 
רגל, יורשה הקבלן להשתמש במד פיתול בעל -פאונד 50נגזרות בפיתול של בקרקעות קשות, שאינן 

 רגל.-פאונד 5רגל, ודיוק עד -פאונד 150כושר של עד 

דקות אחרי החדרת המכנף לתוך הקרקע, ותבוצע באיטיות ובקצב  5הבדיקה )סיבוב המכנף( תתחיל 
פיתול המרבי הדרוש להפעלת דקות(. יירשם ה 5 -מעלות לדקה )כלומר סיבוב אחד ב 5 -אחיד של כ

 הסיבוב עד לגזירה. 

לאחר הגזירה יש לסובב את המכנף לפחות עשרה סיבובים נוספים ולמדוד את הפיתול הדרוש בכדי 
לגזור את הקרקע כאשר היא נמצאת במצב של חוזק משתייר. אם נותרה קרקע בין כנפי המכנף לאחר 

חסן את השקית בארגז במקום המתאים, לפי עומק הוצאתו מהקדוח, יש להכניסה לשקית ניילון, ולא
הבדיקה. יש להכניס תג לשקית, עליה פרטי תוצאות הבדיקה הכוללים: הפיתולים המתאימים לחוזק 
המירבי והחוזק המשתייר, ומידות המכנף. הפרטים יירשמו גם על הקוביה בארגז המדגמים וגם בלוג 

 הקידוח.

 בדיקות פרסיומטר 2.2.2

 2.5. לחץ הבדיקה המירבי הנדרש הוא ASTM D4719-87בוצענה על פי תקן בדיקות הפרסיומטר ת
MPa . 

(. מחזורי הפריקה Reboundבכל בדיקות הפרסיומטר יבוצעו מחזורי פריקה והעמסה מחדש )
וההעמסה יבוצעו בתחום הלניארי של יחסי עיבור מאמץ. יש להקטין בעומס לפחות שני דרגות 

 העמסה. 

 מחזורים. 2העמסה אחד. על פי החלטת המפקח יבוצעו  –יקה בד"כ יבוצע מחזור פר

 מ'.  3( כל 2טבלה ) יבוצעו בחלק מקידוחי הניסיון הנדרשים לביסוס הגשריםהבדיקות 
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 כתב כמויות ומחיריםהוראות למילוי  2

שהיא בתנאים, בסוגים, כל ויות ללא תלות כל פרטי העבודה ישולמו על פי מחירי היחידה שבכתב הכמ

הקרקע ובתנאי פני השטח של אזור  -בעומקים, בתכונות ובסדר ההופעה של החומרים והמים בתת

 ומיקום העבודה.

כפי  ,ללא פירוט של כל המחויבויות של הקבלן ,בכתב הכמויות העבודות מתוארות במונחים כלליים

 ההסכם.שמתוארות ונדרשות במפרט וביתר מסמכי 

המחיר עבור פרטי עבודה שנכללים בסעיפי המפרט ולא נכללים בכתב הכמויות ייחשב כמפוזר ונכלל 

 במחירים שהוכנסו על ידי הקבלן ולא ישולם עבורם בנפרד.

 לא יתווסף שום פרט או סעיף לכתב הכמויות הנתון והפריטים והסעיפים כפי שנכללים מחייבים.

 דות שבכתב הכמויות יבוצעו בחלקן או כולן.המזמין אינו מתחייב שכל העבו

הכמויות בפועל עשויות לקטון או לגדול לעומת אלה המצוינות בכתב הכמויות. אין בכך כדי לשנות 

 את מחירי היחידה.

מדידת הכמויות לצורכי תשלום של פרטי עבודה שבוצעו תעשה על פי היחידות המצוינות בכתב 

 הכמויות.

 חידה לכל פריט1סעיף בכתב הכמויות. על הקבלן להכניס מחיר י

מחיר היחידה יכלול עבור כל העלויות הישירות, העקיפות וההוצאות למיניהן ובין השאר מכס, 

טלים, אגרות, ביטוחים, תיאומים. לא ישולם לקבלן כל תשלום במסגרת הסכם זה אלא ימיסים, ה

 במסגרת ובאמצעות הסעיפים ומחירי היחידה שבכתב הכמויות.

 רי היחידה שיוכנסו על ידי הקבלן לא יכללו מס ערך מוסף.מחי
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2.1  
 

 
 

 מפת קידוחים
 

 (תצורף לאחר מתן צו התחלת עבודה)

 3נספח ג'
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 נספח התמורה
 
 

)יצורף כתב כמויות ומחירים של ההצעה הזוכה(

 נספח ד'
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 נספח ביטוח

דין, על הקבלן לערוך ולקיים, בחברת פי -או עלהסכם זה פי -מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על .1
ביצוע מיום העמדת אתר הבניה לרשות הקבלן או מתן האישור להחל מורשית כדין, ביטוח 

כל תקופת ההתקשרות ועד המסירה הסופית של העבודות ולמשך  )לפי המוקדם( עבודותה
מוצר, למשך )לעניין ביטוח אחריות מקצועית וחבות  )לפי המאוחר( אתרויציאתו של הקבלן מה

ת ביטוח כמפורט ו, פוליסשבע שנים נוספות לאחר סיום העבודות לרבות תקופת העבודות והבדק(
אישור )"ומהווה חלק בלתי ניפרד הימנו  /'הנספח באישור עריכת ביטוחי הקבלן המצורף כ

 ", בהתאמה(.ביטוחי הקבלןלהלן: " 3" ויחד עם הביטוחים המפורטים בסעיף עריכת הביטוח

לקבלת תגמולי ביטוח על  יםהמוטב, הינם "(המזמין)להלן יחד: " המועצה האזורית תמרוהמזמין 
 פי הפוליסה. 

זה, הסכם החתימה על  מועדמ ימים)שבעה(  1-לא יאוחר מ מזמין,להמציא לידי ה הקבלןעל   .2
על ידי מבטחת הביטוח חתום  עריכתאישור את , לאתר העבודה הקבלן ובכל מקרה טרם כניסת

 . בגין ביטוח עבודות קבלניותהפוליסה לדרישת המזמין, על הקבלן למסור העתק מן . הקבלן

הפקיד הקבלן ל, על הקבלןמועד תום תקופת ביטוחי )שבעה( ימים טרם  1-לא יאוחר מכמו כן, 
וכן למשך נוספת  תקופהרכת תוקפו לכאמור לעיל בגין הא ים, אישור עריכת ביטוחהמזמיןבידי 

 . )או למשך תקופה ארוכה יותר כמפורט בנספח זה( כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם

 את הביטוחים הבאים: לערוך הקבלןבנוסף, על  .3

ביטוח פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, וכן -כנדרש על ביטוח חובה 3.1
בגין  ₪ 400,000השימוש בכלי רכב עד לסך  עקב אחריות בגין רכוש של צד שלישי

 . נזק אחד

כאמור אולם יראו בכך "ביטוח עצמי" שלישי שלא לערוך ביטוח צד הזכות קבלן ל
. ככל שתוגש תביעה מצד שלישי כאילן נערך ביטוח צד ג' כאמור  ₪ 400,000בסך של  

ביטוח כאמור,  כנגד המזמין או מי מטעם המזמין, בגין נזק אשר היה מכוסים לו נערך
 על הקבלן לשפות המפורטים לעיל בגין נזק או הוצאה כאמור.

, לכל כלי הרכב אשר בבעלות ו1או בשימוש הקבלן ו1או מי מטעמו ביטוח מקיף 3.2
במסגרת העבודות. על אף האמור לעיל, לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף, 

 להלן. 13סעיף כאמור בסעיף זה, במלואו או בחלקו, ובלבד שיחול האמור ב

 הנה בנספח זה, לרבות אישור עריכת הביטוח כמפורט האחריות גבולות קביעת כי, בזאת מוסכם .4
 הסכם לפי חבותו ממלוא את הקבלן פוטרת שאינה הקבלן, על המוטלת מזערית דרישה בבחינת

 ן בכלהמזמין ו1או מי מטעם המזמי כלפי דרישה או1לקבלן לא תהא כל טענה ו. זה ו1או לפי הדין
 הביטוח הכיסוי היקף או1ו גובה בנושא אחרת טענה כל או1ו האמורים האחריות לגבולות הקשור
 ידי הקבלן.  על שהוצא

 כלפילתחלוף של המבטח יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו הרכוש של הקבלן ביטוחי  .5
 ם שגרם לנזק בזדון. המזמין ו1או מי מטעם המזמין וכן כלפי המפקח ו1או המנהל, למעט כלפי אד

בסכומי ההשתתפות העצמית ודמי הביטוח בתשלומי  האחריות הבלעדית לשאת קבלןעל ה .5
. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי המזמין ביטוחי הקבלן המפורטים בנספח זההנקובים ב

 מכל סכום שיגיע לקבלן על פי הסכם זה.

המלצות הסקר החיתומי שייערך בקשר עם בות ביטוחי הקבלן )לרתנאי כל קבלן לקיים את על ה .1
להאריך את פוליסות הביטוח (, וכן את תנאי המיגון לעניין כיסוי פריצה וגניבה העבודותביטוח 

כל במשך מדי פעם בפעם לפי הצורך, כך שתהיינה תקפות שעל הקבלן לערוך לפי הסכם זה, 
עד למועד או  אתרבלן מהתקופת ההתקשרות ועד המסירה הסופית של העבודות ויציאת הק

תחזוקה, תיקונים ואחזקה על פי אחריות הקבלן הובמהלך כל תקופת  ,תשלום חשבון סופי
, )לעניין ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר, למשך שבע שנים נוספות זההסכם הקבועה ב

 .לאחר סיום העבודות לרבות תקופת העבודות והבדק(

, בהמצאתם או בשינויים כדי להוות אישור יטוחי הקבלןבמוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת  .8
הקבלן צמצם את אחריות המזמין או לעל  יטיל אחריות כלשהאין בהם כדי להבדבר התאמתם ו

באישורי הביטוח או בהעתקי במקרה של אי התאמה בין האמור  פי כל דין. ו עלאפי הסכם זה -על
לגרום לשינוי הביטוחים האמורים על מנת  ביטוחי הקבלן לבין האמור בהסכם זה, , על הקבלן

 להתאימם להוראות הסכם זה.

 'ה נספח
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ו1או היקף ביטוחי קבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוח העבודות הקבלניות הככל שלדעת  .2
או המשלים הביטוח הנוסף לערוך  על הקבלן, או משלימים לערוך ביטוחים נוספיםהקבלן או 

רכוש נוסף או משלים שייערך, ייכלל וויתור על תחלוף כלפי  בכל ביטוח .ן הקבלןכאמור, על חשבו
 המזמין ומי מטעם המזמין וכן כלפי המפקח ו1או המנהל, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

יובאו לידיעת מנהלי, עובדי וקבלני המשנה פרק הביטוח לעיל לגרום לכך כי הוראות  על הקבלן .10
 . הקבלן של

ן קבלני משנה בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה, על הקבלן במידה ויועסקו על ידי הקבל .11
לוודא כתנאי לתחילת העסקתם כי הינם אוחזים בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם. למען הסר 

 ספק, האחריות הבלעדית לקיום או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני משנה מוטלת על הקבלן.

עי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת לנקוט בכל אמצ ם הקבלןעל הקבלן והבאים מטע .12
העבודות, ובמיוחד אבדן או נזק לגופו או לרכושו של כל אדם או גוף בקשר עם ביצוע פגיעה, 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, על  .לקיים סדרי עבודה לעבודות בחום
חוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי ו

הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים לעיל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור 
לעיל, באופן שכל עובדי ושליחי הקבלן יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל 

   .הזכויות שעל פי החוקים לעיל

ם המזמין וכן את המפקח ו1או המנהל, כל הבאים מטע הקבלן פוטר במפורש את המזמין ואת .13
עלול להיגרם לרכוש המובא על ידי הקבלן או מטעם או עבור לנזק אשר  לאבדן או מכל אחריות

הקבלן )לרבות כלי רכב כלים ומנופים( לאתר העבודות ובמסגרת ביצוע העבודות, וכן לנזק אשר 
הזכות  לקבלן הייתה, או שנערך על ידי הקבלןש ביטוח רכושעל פי לשיפוי בגינו לקבלן הזכות 

כל טענה או דרישה קבלן לא תהא לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בביטוח, ול
פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם ה , אולםכלפי מי מהאמורים לעיל בגין נזק כאמור

  לנזק בזדון.

לאישור עריכת  2-3יטוחים המפורטים בסעיפים מובהר בזאת כי לקבלן הזכות שלא לערוך את הב
הביטוח, במלואם או בחלקם, אך הפטור המפורט בסעיף זה יחול כאילו נערך הביטוח בגינו 

 במלואו.

המבטח לא על ידי טוח ילמען הסר ספק מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי ב .14
לרבות  ,הסכם זה או על פי כל דין על פיל הקבלן ישחרר את הקבלן מן האחריות המוטלת ע

טוח אינם מספיקים יטוח אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הביבמקרה שהב
לקבלן לא תהא שום טענה או  נפסק או כל מקרה אחר. ,נתבע ,לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרם

   יהיו(.ככל שלגבי גובה תגמולי הביטוח ) ם המזמיןוהבאים מטע המזמיןתביעה כלפי 

מובהר בזאת כי בכל מקרה בו יתקבלו דמי ביטוח בגין קימום כל חלק של הפרויקט וכל מה  .15
 שעליו, יהיו דמי הביטוח כאמור מיועדים אך ורק לצורכי קימום ושיקום אותו נזק שבגינו שולמו.

יחולו ההוראות במידה שלא נערכו או קוימו ביטוחי הקבלן במועדם, בחלקם או במלואם,  .15
 ת:הבאו

)חמישה עשר( ימים, להתקשר  15לקבלן התראה של  יתנהלאחר שנ תהא הזכות, מזמיןל .15.1
או לשלם דמי ביטוח, לרבות דמים, ריבית והפרשי  הקבלן, תחתבביטוח עבודות קבלניות 
 הצמדה, לפי חוזי הביטוח.

 יחולו על הקבלן. לעיל 16.1פסקה כל הוצאות המזמין על פי  האמור  .15.2

זה, או כדי להטיל על  בפרקאין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובות הקבלן המפורטות  .15.3
 המזמין חבות כשלהי.

 
היה ובמהלך תקופת הביטוח יחולו שינויים בערכו של הפרויקט מכל סיבה שהיא, על הקבלן חלה  .11

ח למזמין את אישור המבטח על ביצוע החובה לעדכן את סכום הביטוח בפוליסה מיידית, ולשלו
 העדכון האמור.

בכל מקרה במקרה בו תופסקנה העבודות על ידי הקבלן טרם השלמתן מכל סיבה שהיא, על  .18
הקבלן  להמציא אישור ממבטחת הקבלן על המשך עריכת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות כאמור 

לעיל, בידי המזמין ו1או כל גוף אחר שהמזמין יורו עליו, וזאת כתנאי מוקדם לעריכת  1בסעיף 
 חשבון סופי לקבלן. 

לדרישת המזמין, על הקבלן לכלול במסגרת ביטוח עבודות קבלניות שנערך על ידי הקבלן כאמור  .12
ת שלמזמין קיימת התחייבות כלפיו להיכלל בשם המבוטח טרם , כל גורם או בעל זכויו1בסעיף 

 קרות מקרה הביטוח, כמבוטח או כמוטב לתגמולי הביטוח.



 22 

על אף האמור לעיל, אי  הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם.נספח הביטוח  .20
תו של יום ממועד בקש 10המצאת אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו 

 המזמין בכתב להמצאת אישור כאמור.
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 עריכת ביטוחי הקבלןעל אישור  - /'הנספח 
 ______________ תאריך

 לכבוד
 ו1או המועצה האזורית תמר החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ

 ו1או חברות האם ו1או חברות בנות ו1או חברות שלובות ו1או חברות קשורות
 "(המזמין"ביחד ולחוד: )

 חוב ...............   ב ...............   מר
 
 
 נ.,ג.א.

 ___________________ )"הקבלן"(הנדון: 

אגן הדרומי אזור הב י ניסיוןקידוחביצוע להיתר בקשר הרינו לאשר כי ערכנו הביטוחים המפורטים, בין 
עם הסכם ביניכם , לרבות כל עבודה בקשר וכן לביצוע בדיקות גיאופיזיות וגיאוטכניות, של ים המלח

 :"(העבודות)"לבין הקבלן נלווית 

 

 ____________ עד ליום____________  לתקופה מיום __________________ פוליסה מס' .1

, קבלנים, המזמיןשם הקבלן, על  נערךביטוח עבודות קבלניות, כמפורט בהמשך,  ביטוח עבודות קבלניות
צועית היה ואינם עובדים של המבוטח( ומשכירי , המפקח והמנהל )למעט אחריותם המקקבלני משנה

 הקשורים או הנובעים מביצוע העבודות. אבדן, נזק או אחריות מפניציוד, 

 "(. תקופת התחזוקהחודשים )" 24הביטוח כאמור כולל תקופת תחזוקה מורחבת של 

בלניות, הידוע היקף הכיסוי הניתן על פי הביטוח כאמור הינו בהתאם לנוסח הפוליסה לביטוח עבודות ק
 כ"ביט" במועד עריכת הפוליסה.

 , על כל ההרחבות הכלולות בפוליסה כאמור:ביטוח כולל את פרקי הביטוח המפורטים להלןה

 רכושלנזק  - א'פרק  .א

פני אבדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים שייגרמו לעבודות במשך מביטוח במתכונת "כל הסיכונים" 
 . העבודות ותקופת התחזוקהתקופת 

 .העבודותסכום הביטוח לא יפחת מעלות ההקמה מחדש של 

 שווי העבודות .......................................................

 את הכיסויים הבאים:כולל הביטוח 

 .₪ 2,000,000בסכום של  -רכוש בהעברה  (1

 .₪ 2,000,000מינימום , מהנזק 10% הוצאות תכנון ופיקוח במקרה נזק בסכום של (2

 .₪ 2,000,000 הסופי בסכום של מהפרויקטמתקנים ומבני עזר שאינם חלק  ציוד, (3

 .₪ 2,000,000 נזק ישיר של תכנון, חומרים ועבודה לקויים בסכום של (4

 מסכום הביטוח 10%של פינוי הריסות בסכום  (5

 .10,000,000₪ נזק לרכוש עליו עובדים ולרכוש סמוך השייך ליחיד מיחידי המבוטח בסכום של (5

 .₪ 1,000,000של צאות מיוחדות בסכום הו (1

 נזקי טבע ורעידת אדמה. (8

לעניין אבדן או נזק הנגרם לעבודות, הזכות לניהול משא ומתן ולקבלת תגמולי ביטוח נתונה למזמין 
 בלבד וזאת בקביעה בלתי חוזרת וכן כי הפוליסה משועבדת לטובת המזמין. 

 שלישי אחריות כלפי צד - ב'פרק  .ב

בסך  מהעבודות בגבול אחריות יםהנובעעקב נזק או אובדן   לפי צד שלישי בגין חבות ביטוח אחריות כ
  .פי הפוליסה-לאירוע ובמצטבר על ₪ 20,000,000של 

סעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי  כוללהפרק 
 נחשב לרכוש צד שלישי.  רכוש המזמיןהמבוטח. 

  : לכסותמורחב  הפרק כאמור

  תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי.  (1
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 נזקי גוף הנובעים משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי ושאין חובה לבטחו בביטוח חובה.  (2

 לאירוע.   ₪ 4,000,000חבות בשל נזק הנגרם עקב רעידות והחלשת משען בגבול אחריות בסך  (3

קרקעיים  עד לסך -גיעה בכבלים, צינורות ומתקנים תתפ הנגרם עקבעקיף חבות בשל נזק  (4
 לאירוע.  4,000,000₪

 אחריות מעבידים -( 3פרק ) .ג

באתר במשך תקופת הביצוע,  נזק או אובדן הנגרמיםבגין בקשר עם העבודות,  המועסקיםחבות כלפי 
 הביטוח.פת לתובע, למקרה ולתקו ₪ 40,000,000של עקב ביצוע העבודות, בגבול אחריות או תוך כדי 

 כללי לביטוח עבודות קבלניות .ד

אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי המזמין והבאים מטעם המזמין ו1או המפקח ו1או המנהל  (1
 ובלבד שוויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

 בכל מקרהו ,לביטול אלא מחמת אי תשלום פרמיה ןנית ואינביטוח העבודות הקבלניות כאמור  (2
 מראש.  ום לפחותי 50שום של ר רשניתן לכם הודעה על כך מראש, בכתב ובדואלכך  וףבכפ

במקרה בו תופסק ההתקשרות עם הקבלן מכל סיבה שהיא, המבטח מאשר כי הפוליסה תמשיך  (3
להיות בתוקף ותכסה את המזמין ויתר יחידי המבוטח, והכל בכפוף להמשך תשלום יתרת 

 הפרמיה, באם תהיה.

זה כי במקרה הארכת משך העבודה, נאריך את תקופת הביטוח בהתאם, בכפוף אנו מאשרים ב (4
 לפרמיה נוספת. 

 
 ____________ עד ליום____________  לתקופה מיום __________________ פוליסה מס' .2

על בסיס ערך כינון לכיסוי אובדן או נזק, לרבות גניבה ופריצה לכל רכוש, ציוד ומתקנים  ביטוח "אש מורחב"
 . כל סוג שהוא שהובאו על ידי הקבלן או מטעם הקבלן לאתר העבודותמ

 ____________ עד ליום____________  לתקופה מיום __________________ פוליסה מס' .3

לציוד ההנדסי המובא על ידי הקבלן או מי מטעם הקבלן לאתר העבודות, על בסיס  ביטוח "ציוד מכני הנדסי"
, שוד, רעידת אדמה, סיכוני טבע ונזק בזדון במלוא ערך כינון. הביטוח כולל כיסוי "כל הסיכונים" כולל פריצה

בגין כל כלי הנדסי כבד, המורחב  ₪ 150,000לצד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש בגבול אחריות של 
 לשפות את המזמין בגין אחריות המזמין למעשי ומחדלי הקבלן, בכפוף לסעיף "אחריות צולבת.

 ____________ עד ליום____________  לתקופה מיום __________________ וליסה מס'פ .4

לכיסוי חבות הקבלן על פי דין בשל תביעה או דרישה שתוגש לראשונה  ביטוח אחריות מקצועית
במשך תקופת הביטוח בשל מעשה או מחדל מקצועי של הקבלן או של מי מהבאים מטעם הקבלן, 

כולל הביטוח לא למקרה ולתקופת הביטוח.  ₪ 4,000,000ול אחריות בסך בקשר עם העבודות, בגב
 .)עקב מקרה ביטוח( עובדים, אבדן השימוש ועיכוב יושר -הגבלה בדבר אי

הביטוח מורחב לשפות את המזמין בגין חבות אשר עלולה להיות מוטלת על המזמין עקב מעשה או 
 ע מביטוח חבות הקבלן כלפי המזמין. מחדל של הקבלן או מי מטעם הקבלן וזאת מבלי לגרו

חודשים לאחר תום תוקף הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן  5הביטוח כולל תקופת גילוי של 
ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל לעל מהאמור באישור זה. הביטוח כאמור כולל תאריך למפרע 

 שאינו לפני _______________.

 ____________ עד ליום____________  לתקופה מיום __________________ פוליסה מס' .5

עקב בקשר עם או  נזק או אובדן שייגרמובגין  דיןעל פי  הקבלןאחריות  כיסויל ביטוח חבות המוצר
בגבול "(, המוצריםם הקבלן )"או הבאים מטע על ידי הקבלןמשווק, מסופק מטופל,  המיוצר, מוצר

לשפות את המזמין בגין ורחב לתקופת הביטוח. הביטוח ילמקרה ו ₪ 8,000,000בסך אחריות 
על פיו יראו הביטוח כאילו נערך בנפרד בדבר אחריות צולבת, סעיף אחריותו ל"מוצרים", בכפוף ל

 . לכל יחיד מיחידי המבוטח

חודשים לאחר תום תוקף הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי  12הביטוח כולל תקופת גילוי של 
לופי המעניק כיסוי מקביל לעל מהאמור באישור זה. ביטוח כאמור יכלול תאריך הקבלן ביטוח ח

 למפרע שאינו לפני _______________.
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 כללי

לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך המפורטים לעיל )למעט ביטוח עבודות קבלניות(  הביטוחים (1
 .יום מראש 30מבלי שניתנה לכם הודעה על כך בדואר רשום,  הביטוחתקופת 

 . לקבלת שיפויהמזמין לא תפגע בזכויות  מוטלות על המבוטחבתום לב אי קיום  (2

וההשתתפות העצמית בביטוחים  בתשלום הפרמיהעל הקבלן האחריות הבלעדית לשאת  (3
 .המפורטים לעיל

או המפקח או המנהל,  לכל ביטוח אחר שנערך על ידי המזמיןוקודמים הביטוחים לעיל ראשוניים  (4
 .ענת שיתוף בביטוחים הנערכים על ידי המפורטים לעילולא תהיה לנו כל ט

נוסח הפוליסות )למעט אחריות מקצועית(  הינו בהתאם לנוסח הידוע כביט _____________,  (5
 בכפוף לשינויים הנקובים לעיל.

בכפוף לתנאי הפוליסה המקורית וסייגיה עד כמה שלא שונו במפורש ע"י אישור זה, ובלבד שאין בשינוי 
 די לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.האמור כ

 בכבוד רב,

 

)חתימת 
 המבטח(

)חותמת  
 המבטח(

)תפקיד   )שם החותם( 
 החותם(
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 לכבוד

 ו1או מפעלי ים המלח בע"מ החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ

 

 א.ג.נ.,

 התחייבות לשמירת סודיות ולהימנעות מניגוד עניינים הנדון:

 

של החברה הממשלתית להגנות ים המלח )להלן:  1114והנני משתתף במכרז   :הואיל
)להלן:  ובדיקות גיאופיזיות וגיאוטכניותלביצוע קידוחי ניסיון  "(המזמינה"
 "(;העבודות"

והוסבר לי כי במהלך ביצוע העבודות, או בקשר אליהם, או ההשתתפות במכרז אקבל   :והואיל
ע המתייחס לכל עניין מקצועי, עסקי או אחר, מכל סוג לחזקתי, או יבוא לידיעתי, מיד

, לרבות של מפעלי המזמינה ושל כל הקשורים עמה, בעבר, בהווה, או בעתידשהוא, של 
ידי, או הוגש למזמינה -כל חומר אשר הוכן עבור או על וכן "(, ה"מיים המלח בע"מ )"

 "(; דע סודימיבקשר עם העבודות, ולרבות מידע סודי של המזמינה )להלן: "

והוסבר לי, כי גילוי המידע הסודי בכל צורה שהיא, לכל אדם או גוף, עלול לגרום   :והואיל
 נזקים כבדים למזמינה ו1או לצדדים שלישיים.

 אי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן:

הנני מתחייב לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע הסודי וכל הקשור או הנובע  .1
 מוגבלת.-מנו, לא לפרסמו ולא לגלותו בדרך כלשהי לשום אדם או גוף והכל לתקופה בלתימ

הנני מתחייב לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת, לא לפרסם, לא לגלות ולא להביא לידיעת  .2
אדם או גוף כלשהם בדרך כלשהי, כל פרט הקשור למתן העבודות, במישרין או בעקיפין, 

-"(, והכל לתקופה בלתיפירוט העבודותאו כל חלק מהם )להלן: " לרבות תוכנם, תוצאותיהם

 מוגבלת.

פי דין -לא יחול על מידע הידוע לכלל הציבור, מידע שגילויו מחויב על 2-ו 1האמור בסעיפים  .3
)במגבלות חיוב הגילוי כאמור( או מידע שניתנה הסכמת המזמין לגילויו, מראש בכתב, 

 ובמידה שניתנה.

ני מתחייב שלא לעשות שום שימוש במידע הסודי או בפרטי העבודות, אלא לטובת כמו כן, הנ .4
 המזמינה ולצורך ביצוע העבודות.

הנני מתחייב לנקוט אמצעי זהירות קפדניים לאבטחת המידע הסודי ופרטי מתן העבודות  .5

-ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית, נוהלית או אחרת, כדי לקיים את התחייבותי על

מנת לשמור -פי כתב זה. כן הנני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים, על
 בסודיות גמורה כל מסמך הקשור, או הנוגע לביצוע העבודות.

כל חומר כתוב או אחר, וכל חפץ או דבר, שקיבלתי  למזמינה ולחזקתההנני מתחייב להחזיר  .5
לידי, עקב, בקשר עם, או בזמן מתן העבודות, בין מכם, או השייך לכם, ושהגיע לחזקתי, או 

מכם ובין מצדדים שלישיים, וכל חומר שהכנתי עבורכם. הנני מתחייב שלא לשמור אצלי 
 עותק כלשהו של כל חומר כאמור, או של מידע סודי. 

  
 'ונספח 
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ידי במידע יהיה לצורך ביצוע העבודות נשוא הסכם זה -השימוש שייעשה על הנני מתחייב כי .1
ובלבד ששום שימוש )כולל אופן הכללת מידע סודי במסגרת חומר שיופץ או יהיה זמין  בלבד,

 בצורה כלשהי לגורמים אחרים( לא יאפשר למקבלו לזהות פרטי מידע מסוימים או מוגדרים. 

ת לדיוקו, לשלמותו או לנכונותו של המידע הסודי ואחראי ןאינ ו1או מיה מובהר כי המזמינה .8
 ידי מקבל המידע, או מי מטעמו, תהיה באחריות מקבל המידע.-ו עלוכל הסתמכות עלי

 112-118ידוע לי כי הפרת ההתחייבויות לסודיות דלעיל מהווה עבירה פלילית לפי סעיפים  .2
 .1211-לחוק העונשין, התשל"ז

י הנני מוותר על כל זכות קניין רוחני, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סודות מסחריים, סימנ .10
 מסחר ומדגמים בקשר לעבודות ושירותים שיסופקו למזמינה במסגרת מכרז זה.

הנני מאשר כי למיטב ידיעתי ובדיקתי, לאחר חקירה ובדיקה שערכתי, אין מצב של ניגוד  .11
עניינים בין ביצוע העבודות לבין כל עניין אחר שיש לי ולשותפיי וקרובי ו1או למנהלי ו1או 

 ורים בי עניין אישי בו.לעובדי ו1או לגופים קש

פי כל דין, לכל נזק, הפסד או הוצאה, מכל סוג, אשר -אני אהיה אחראי כלפיכם בנזיקין ועל .12
 פי כתב זה.-יגרמו לכם, או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהפרת התחייבויות על

ות ידי בקשר לביצוע העבודה, על התחייב-הנני מתחייב להחתים כל עובד ו1או מועסק על .13
 כלפיכם הזהה להתחייבותי זו, והנני ערב לכל הפרה של התחייבות כאמור.

פי כתב זה, תהיה לכם זכות תביעה -בכל מקרה שאפר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיי על .14
נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרה זו, לרבות הזכות לקבלת סעדים זמניים כגון צווי מניעה 

 לצורך הקטנת נזקיכם.

באמור במכתב זה כדי לגרוע מכל חבות אחרת או נוספת לנאמנות, שמירת סודיות  אין .15
 פי כל דין.-והימנעות מניגוד עניינים המוטלת עלי על

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 

 

 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
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 לכבוד

 החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ

 .ג.נ.,א

 הצהרה בדבר חיסול תביעות

החברה הממשלתית להגנות ים "( שנערך בין הסכםה" :)להלן                       מיום  הסכםבהתאם ל
מתכבדים בזה להגיש את                                                         לבינינו, אנו הח"מ  המלח בע"מ

"( למנהל, בגין ביצוע העבודות החשבון הסופי" :)להלןידי המנהל שאושר על החשבון הכולל והסופי 
 .הסכםפי ה-אותן ביצענו ובגין ביצוע כל יתר התחייבויותינו על

 :הננו מצהירים ומאשרים

תמורת  הסכםי המנהל המגיע לנו על חשבון שכר היד-לכי הסכום הכולל והסופי המאושר ע א.

               הינו בסך של  הסכםפי ה-יותינו עלוחייבביצוע העבודות במלואן וביצוע כל יתר הת
 "(.ההסכםשכר " :ש"ח )להלן

ובקבלת היתרה המגיעה לנו  ,ש"ח                    קיבלנו עד כה סך ההסכם כי על חשבון שכר  ב.
ל המגיע לנו בגין ביצוע העבודות וביצוע כההסכם ש"ח, קיבלנו את מלוא שכר                    בסך 

 .ההסכם פי-יתר התחייבויותינו על

אין לנו ולא                    הנקוב בסעיף )ב( לעיל עד ליום ההסכם כי פרט לקבלת יתרת שכר  ג.
ו1או כלפי כל אלה המזמין תהיינה לנו כל תביעות ו1או טענות מכל מין ו1או סוג שהוא כלפי 

ו לכל הקשור במישרין או בעקיפין ו1אלהסכם בקשר  וו1או מטעמ והבאים ו1או שיבואו מכוח
 .וו1או הנובע ממנ וו1או כל הכרוך בבהסכם 

אין באמור לעיל כדי לשחרר אותנו מביצוע יתר ההתחייבויות אשר אנו חייבים לבצע לאחר  ד.
 ולרבות בקשר לתקופות בדק. ,השלמת העבודות

תוכן הדברים ו1או  , אלא אםהסכםלמונחים בהצהרתנו דלעיל יהיה הפרוש אשר ניתן להם ב ה.
 הקשרם מחייב אחרת.

 

 בכבוד רב

 

                                   

 

                           

 עד לחתימות

 

 המנהל העתקים:

 המפקח      

 'ז נספח
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  ערבות הביצוענוסח 

 
 לכבוד

 החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ
 
 

 א.ג.נ.,
 __________ערבות מס' הנדון:

 

"( אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל הקבלן" :)להלן                                    פי בקשת -על .1
שקלים חדשים(                                                        ש"ח )                  סכום עד לסכום של 

 "(שתדרשו מאת הקבלן.הערבותסכום " :)להלן

ימים מקבלת  1ייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם עד סכום הערבות תוך אנו מתח .2
וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס את דרישתכם או להוכיחה  ,דרישתכם הראשונה בכתב

בכל אופן שהוא ומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום הנ"ל מהקבלן. כמו כן מוסכם בזאת 
בהליכים משפטיים נגד הקבלן ו1או לפנות בדרישה מוקדמת במפורש כי לא תהיו חייבים לנקוט 

 ידינו.-לקבלן ו1או לממש בטחונות אחרים כתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות זה על

-אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור, מעת לעת על כל סכום שיקבע על .3

ידינו בגין -דכם וישולמו עלידכם מתוך סכום הערבות ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על י
ערבות זאת לא יעלו על סכום הערבות. לפיכך, במידה ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם 

 ממומשת.-אחת, תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי

 דלעיל. 2פי הקבוע בסעיף -אנו נשלם מעת לעת הסכומים הנדרשים במועד ועל 

רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, וכמו כן, לא נהיה רשאים להימנע אנו לא נהיה  .4
פי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא, והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על -למתשלום ע

 פי הדין.-לכל טענה לרבות כל ברירה המוענקת לקבלן ע

ל הקבלן כלפיכם ו1או בתוקף בנוסף לכל האמור לעיל, הערבות אינה מותנית בתוקף החבות ש .5
 מותנית ועצמאית.-חוזרת, בלתי-ביניכם, והינה בלתי הסכםה

ועד בכלל וכל דרישה מכם חייבת להימסר לנו עד                   הערבות תהיה בתוקף עד ליום  .5
 מועד זה למשרדנו בכתובת דלעיל. לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת.

 

 בכבוד רב,
                                     

 בנק

 'חנספח 
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 נספח בטיחות

 לכבוד
 החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ

 א.ג.נ.,

 

 "(החברהשל החברה הממשלתית להגנות ים המלח )להלן: " בפרויקטוהנני משתתף   :הואיל
 (;"העבודות)להלן: " גיאופיזיות וגיאוטכניותועבודות קידוחי ניסיון לביצוע 

מחוייבים כל הקבלנים, והוסבר לי כי במהלך ביצוע העבודות, או בקשר אליהם,   :והואיל
 לעמוד בתנאי הבטיחות כפי שהוגדרו ע"י החברה;הספקים ונותני השירותים 

אף צדדים שלישיים הפועלים מטעמי במסגרת הפרויקט מחוייבים והוסבר לי, כי   :והואיל

 בתנאים אלה.

 מתחייב כלפיכם כדלקמן:אי לזאת, אני הח"מ 

המפרט לקבלן את  – /'טנספח  –כי קראתי והפנמתי את פרטי תכנית הבטיחות הנני מתחייב  .1
 ידו.-הדרישות להכנת תוכנית לניהול סיכונים בביצוע העבודות על

על תנאי הבטיחות בביצוע העבודות לפי כל דין, לרבות הדרישה לאייש הנני מתחייב לשמור  .2
באופן קבוע על ידי מי שהוצג ואושר וקודח ראשי את משרת מנהל העבודה,  באופן קבוע
 .פי תנאי הסכם זה-החברה עלמראש ע"י 

מידע שמסרתי הוא נכון ומדויק והנני מודע להשלכות שיכולות  כלכמו כן, הנני מתחייב ש .3
 להיגרם, לקבלני המשנה מטעמי ולצדדים שלישיים שעלולים להיות מושפעים 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

 לביצוע העבודות. יםאמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים הנוגע

פי כל דין, לכל נזק, הפסד או הוצאה, מכל סוג, אשר -לאני אהיה אחראי כלפיכם בנזיקין וע .5
 פי כתב זה.-יגרמו לכם, או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהפרת התחייבויות על

ידי בקשר לביצוע העבודה, על התחייבות -הנני מתחייב להחתים כל עובד ו1או מועסק על .5
 כאמור. כלפיכם הזהה להתחייבותי זו, והנני ערב לכל הפרה של התחייבות

פי כתב זה, תהיה לכם זכות תביעה -בכל מקרה שאפר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיי על .1
נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרה זו, לרבות הזכות לקבלת סעדים זמניים כגון צווי מניעה 

 לצורך הקטנת נזקיכם.

 ולראיה באתי על החתום:

 

 

  

 הקבלןתמת חתימה וחו הקבלןשם מלא של החותם בשם  תאריך

 

 '   טנספח 
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 פרטי תכנית הבטיחות – /'טנספח 

  ידו-בביצוע העבודות עלדף הסבר לקבלן להכנת תוכנית לניהול סיכונים 

 
 להכין תוכנית ניהול סיכונים בעבודתו, וזאת בטרם יכנס לאתרי העבודות., נדרש העבודותקבלן הנכנס לאתרי 

 
אישור תוכנית הבטיחות כי בהסכם. מובהר פורטות הוראות הבטיחות המאת התוכנית הנ"ל יש להגיש בהתאם ל

ידי המזמין מהווה תנאי להוצאת צו התחלת עבודות כהגדרתו בהסכם. על הקבלן להמציא לאישור המזמין -על
 ימים מיום ההודעה על זכייתו במכרז. 14תוכנית זו, בתוך 

 

 בהגשת התוכנית, יגיש הקבלן:
 
 ה.תיאור מפורט של כל אחד משלבי העבוד .1
 

 ידי מנהל עבודה מוסמך של הקבלן.-רשימת סיכונים חתומה על .2
 
 פירוט בכתב כיצד מתכוון הקבלן להימנע1להקטין סיכונים אלו. .3
 
ספרות(, שם פרטי, שם משפחה, מקצוע,  2רשימה שמית של כל בעלי המקצוע, הכוללת: מספר ת.ז. ) .4

 היו ללא רישום פלילי.תפקיד. כל בעלי המקצוע כולם ללא יוצא מן הכלל, י
 
הנדרשות לעבודה שישמשו אותו במהלך עבודתו  קידוחרשימת ציוד, חומרים, כלים, מכונות, מכונות  .5

 בפרויקט.
 
 רשימת כלי הרכב )לא רכבים פרטיים( שישתמש בהם לצורך עבודתו הכוללת: מס' רכב, סוג הרכב. .5
 

 .למכונות הקידוחאישורי כשירות  .1
 
 מכה לבעלי תפקידים ובעלי מקצוע כמפורט:אישורי הס .8
 

 אישור הסמכה למנהל1י עבודה. 

 
 וכל אישור נוסף שיידרש על , לרבות הקודח הראשי, ככל שיידרש, אישורי הסמכה למפעילים השונים

 ידי מנהל הבטיחות בפרויקט או מי שהוסמך לכך על ידו.

 
 .)אישור הסמכה למגיש עזרה ראשונה )לפי הצורך 

 
  הנדסיים כנדרש על פי חוק.אישורים 

 
 )אישור מיחידת הביטחון, לפי צורך )קב"ט. 
 

 ללא מסמכים אלו, לא יורשה הקבלן להתחיל את עבודתו. 
 


