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 1/19מכרז מס' 

 מסמך ב'

 

 הסכם מסגרת

            שנה              לחודש        ביום  בירושליםאשר נערך ונחתם 

 בין

 החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ 

 , ירושלים7מרחוב כנפי נשרים 

 514129097ח.פ. 

 "(המזמין" :)להלן

 מצד אחד

 לבין

                                                           

                  ,                               רחוב מ

                                            ח.פ. 

 "(הקבלן" :)להלן

 מצד שני          

 

ים אזור עפר, פיתוח ותשתיות, ב בתחומיקבלניות  עבודות בביצועמעת לעת והמזמין מעונין  :הואיל
 "(;העבודות" :)להלןהמלח 

פי כל דין לביצוע העבודות ובעל -על נדרשכוהקבלן מצהיר כי הינו קבלן מוסמך ורשום  :והואיל
האדם, -חוכהכישורים, המיומנות, הידע המקצועי, הטכני, הארגוני והפיננסי וברשותו 

פי -וכל התחייבויותיו על מעת לעת האמצעים והמיכשור הדרושים לצורך ביצוע העבודות
ו לביצוע העבודות יקבעיש הזמנים ותפי לוח-ברמה המקצועית הגבוהה ביותר ועל הסכםה

 וכי הוא מעונין לבצע את העבודות; ,כמפורט בהזמנות העבודה או חלקיהן

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

 ;י הצדדים כדלקמןיד-לאשר על כן הוסכם, הותנה והוצהר ע

 

 כללי -פרק א' 
 הגדרות .1

, כהגדרתו להלן יהיה למונחים הבאים הפירוש המופיע לצידם אלא אם תוכן הסכםב

 הדברים והקשרם מחייב אחרת:



2 
 

ו/או כל גוף ו/או גופים  הממשלתית להגנות ים המלח בע"מהחברה פירושו:  – "המזמין"

, ולרבות כל אדם המורשה הסכםפי ה-ם תעביר את זכויותיה וחובותיה עלאליהשאחרים 

 .הסכםידה לפעול בשמה ובמקומה לצורך ה-בכתב על

לרבות נציגיו של  הסכם,בכותרת הפירושו: הגורם הקבלני אשר שמו מפורט  – "הקבלן"

משנה מטעמו הפועל בשמו -ולרבות כל קבלן ,יו המוסמכים וכל הפועל מטעמוהקבלן ומורש

אם המזמין התיר לקבלן או עבורו בביצוע העבודות כהגדרתן להלן או כל חלק מהן, 

  .ביצוע העבודות או חלקןמסגרת ב ,משנה כאמור-להעסיק קבלני

וכן כל מסמכיו, נספחיו וצרופותיו  ,'מסמך בכפירושו: מסמך זה אשר מסומן  – "הסכםה"

. הסכםנפרד מה-וכן כל מסמך אחר שמצורף ו/או יצורף אליהם, כל אלה מהווים חלק בלתי

" הכוונה הסכםזה, במסמכיו או בצרופותיו או בנספחיו בו מוזכר ה" הסכםבכל מקום ב

ף להם ולרבות כל מסמך אחר שמצור ווצרופותי ונספחי וזה, על כל מסמכי 'מסמך בלהיא 

ן בו במפורש ידי המזמין והקבלן ויצוי-ובלבד שהוא יחתם על ,ו/או שיצורף אליהם בעתיד

 .הסכםנפרד מה-כי הינו מהווה חלק בלתי

יקט אשר בקשר להקמתו ו/או לביצועו מבקש המזמין לקבל פירושו: הפרו – "יקטהפרו"

 זה. הסכםאת שירותי הקבלן כמפורט ב

 להלן. 5כאמור בסעיף  –" הזמנת עבודה"

ים אזור בעפר, פיתוח ותשתיות  בתחומי, קבלניות עבודותביצוע פירושן:  – "העבודות"

שלדעת הגורם המקצועי במזמין, קיים צורך בטיחותי, הנדסי או אחר, להתחיל המלח, 

" שתחילת ביצוען הנדרש יהא בהולות"עבודות תחלקו ליתוך זמן נתון. העבודות  בביצוען

שתחילת  "יתר העבודות"לו שעות ממועד הוצאת הזמנת עבודה לקבלן 4 -תוך לא יאוחר מ

הוצאת הזמנת העבודה לקבלן, בהתאם ימים ממועד  4 -לשעות  24בין יהא נדרש הביצוען 

 .להנחיית המזמין, ועל פי שיקול דעתו הבלעדי

ו/או כל  קטהפרויידי המזמין לנהל את ביצוע -פירושו: מי שימונה מעת לעת על – "המנהל

ידי המזמין בכתב. כל עוד לא הודיע המזמין לקבלן בכתב אחרת, -אדם אחר אשר יוסמך על

 .סמנכ"ל הנדסה של המזמין המנהל יהיה

קט ידי המזמין לפקח על ביצוע הפרוי-פירושו: מי שימונה מעת לעת ובכתב על – "המפקח"

 לן אחרת יהיה המפקחו/או העבודות ו/או כל חלק מהם. כל עוד לא הודיע המזמין לקב

 .מנהל פיקוח וניהול פרוייקטים

, מתחתם ו/או אשר בהם, דרכם, ים המלחאזור בפירושו: המקרקעין  –" אתר העבודות"

 העבודות, לרבות כל מקרקעין אחרים שיועמדו לבצע אתמעת לעת, ידרש הקבלן מעליהם 

וכל מקום אחר בו תבוצענה  הסכםפי ה-לרשותו של הקבלן לצורך ביצוע התחייבויותיו על

 .םסכעבודות בהתאם לה

פירושו: הסכום שיגיע לקבלן מהמזמין בתמורה לביצוע התחייבויותיו  – "הסכםשכר ה" 

 במלואן ובמועדן ולשביעות רצון המזמין והמנהל. הסכםפי הוראות ה-על

פירושם: המפרטים הטכניים לביצוע העבודות ו/או כל חלק  –" המפרטים" או "המפרט"

מהן אשר מחולקים לשני סוגים המשלימים האחד את השני וביחד מהווים את מיכלול 

 הדרישות לביצוע העבודות.
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נפרד -, אולם מהווה לכל דבר וענין חלק בלתיהסכםאינו מצורף פיזית ל –הסוג הראשון  

ידי -שהוכן על "יןיהמפרט הכללי לעבודות בנ"ים של נטיוווכולל את הפרקים הרל ,הימנו

ומשרד השיכון והרווחה משרדית של משרד הבטחון, משרד העבודה -ועדה הביןוה

 ג'נספח (. מסמך זה מוגדר כהסכם)במהדורתו העדכנית האחרונה הידועה במועד חתימת ה

 .הסכםל

או וספות תל השלמות, וכליולכל הזמנת עבודה פרטנית, במידת הצורך יצורף  –הסוג השני  

  דרישות מיוחדות נוספות או בניגוד למפרט מהסוג הראשון והתקנים הישראליים.

משמעיות בין הוראות המפרטים השונים -התאמה ו/או דו-בכל מקרה של סתירה ו/או אי

נספח ולאחריו אשר יצורף לכל הזמנת עבודה פרטנית  המפרט הטכנייחולו ראשית הוראות 

 .ג'

כפי כל התכניות הקשורות באופן ישיר ו/או עקיף לביצוע העבודות  פירושן: – "תהתכניו"

  .בהתאם לצורך שיצורפו לכל הזמנת עבודה פרטנית

  להלן. 4כמפורט בסעיף  ,תקופת הסכם מסגרת זה –" תקופת ההתקשרות"

 ההתאמות ביניהם-מסמכי ההסכם ואי .2

ידי המזמין והקבלן -וצרופותיהם חתומים עלהמסמכים המפורטים להלן על כל נספחיהם  א. 

 נפרד מההסכם ובחזקת תנאיו:-מהווים אף הם חלק עיקרי ובלתי

 .נספח א' – )אינו מצורף( מסמכי המכרז על נספחיהם (1

 .ב' נספח – התמורה (2

העבודה  מפרט כללי בהוצאת הוועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון, משרד  (3

 .)אינו מצורף( נספח ג' – והשיכון והרווחה ומשרד הבינוי

 .'דנספח  – והבדק נוסח ערבות הביצוע (4

 .ה' נספח –הצהרה בדבר היעדר תביעות  (5

 .'ונספח  – אישור עריכת ביטוחי הקבלן (9

 .'זנספח  – נספח שמירה על סודיות (10

 ; כדלהלן:'ח ינספח –ושמירה על איכות הסביבה בטיחות המזמין  נהלי (11

 .(1')חנספח  –מדיניות הבטיחות  – 1נוהל המזמין מס'  ( 111. 

בעבודות  דרישות בטיחות בניהול ופיקוח לקבלנים – 4נוהל המזמין מס'  ( 11.2

 .(2')חנספח  –ארוכות טווח וקבלן חירום

נספח  –דרישות להכנת תכנית בטיחות פרוייקטלית  – 5נוהל המזמין מס'  ( 311.

 .(3')ח

מדיניות דיווח טיפול ותחקור באירועי חירום בעבודה  – 8נוהל המזמין מס'  ( 11.4

 .(4')חנספח  –הבטיחות 

 .(5')חנספח  –תגובה באירועי חירום בעבודה  – 9נוהל המזמין מס'  ( 511.

 .(6')חנספח  –שמירה על איכות הסביבה  – 10נוהל המזמין מס'  ( 6.11

 .(7')חנספח  –קבלן חירום בטיחות נספח  -נוהל המזמין  (711.

 .'טנספח  –לוח ניכויים כספיים עקב פערי בטיחות באתר העבודות  (12

משמעיות בין הוראות הנספחים -התאמה ו/או דו-בכל מקרה של סתירה ו/או הבדל ו/או אי ב. 

נפרד מההסכם יהיה סדר העדיפות בין -ו/או המסמכים השונים המהווים חלק בלתי
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המסמכים השונים, אלא אם בהסכם עצמו נקבע לעניין מסוים סדר עדיפויות שונה 

; אשר יצורף בגין כל הזמנת עבודה המפרט הטכני, (ככל שתצורפנה)תכניות כדלקמן: 

 .ולאחריהם יחולו הוראות הסכם זה ;הת העבודהוראות הזמנלאחריו יחולו 

בהירות -מהאמור לעיל, מוצהר ומוסכם בזאת כי בכל מקרה של סתירה ו/או אי מבלי לגרוע ג. 

, נספחיו ו/או מסמכיו בינם לבין זההתאמה בין הוראות הסכם -משמעיות ו/או אי-ו/או דו

פי כללי -קטן )ב( לעיל ואף לא על-עצמם אשר לא ניתן לפותרם בעזרת הוראות סעיף

הוראות וייוחסו תמיד אותם פירושים הנותנים  פרשנות רגילים, כי אז יחולו תמיד אותן

למזמין את מירב הזכויות ויחול תמיד הפירוש שיהיה לטובת המזמין בנסיבות העניין. 

הוראות ההסכם על נספחיו ומסמכיו יפורשו תמיד כבאות להוסיף על זכויות המזמין ולא 

 כבאות לגרוע מהן.

הסכם להוראה אחרת בו או שהיה הקבלן גילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות ה ד. 

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 

פיו לפי הצורך, בדבר הפירוש שיש לנהוג לאשר יצורפו יתן הוראות בכתב, לרבות תוכניות 

 ופירוש זה יחייב את הקבלן לכל דבר ועניין.

קטן )ד( -התאמה אשר היה עליו לגלות לפי סעיף-במקרה והקבלן לא יגלה סתירה או אי ה. 

פי טעות, יהיה על הקבלן לשאת בעלות -לעיל, ושכתוצאה מכך בוצעה עבודה כלשהי על

-פירוש הנוגע לאיהעבודה ובכל ההוצאות שיידרשו לתיקון הטעות. המנהל יכריע בכל 

  ניתנת לערעור.-התאמה או סתירה כאמור לעיל והחלטתו תהיה סופית ובלתי

 ואתר העבודות הסכםבדיקת הוראות ה .3

, וכי ביקר באתר העבודות ובחן את כל הסכםהקבלן מצהיר בזה כי נהירים לו כל תנאי ה א. 

לרבות את אתר התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות ו/או הנובעים מהם, 

והייחודיות של העבודה באזור ים ולרבות טיב הקרקע  ו, דרכי הגישה אליוהעבודות וסביבת

מניח את דעתו  הסכם. כן מצהיר בזה הקבלן כי שוכנע על יסוד בדיקותיו כי שכר ההמלח

במלואם ובמועדם. הקבלן לא  הסכםפי ה-ומהווה תמורה הוגנת לביצוע התחייבויותיו על

בסס שום תביעות כספיות ו/או אחרות לרבות הארכת לוח זמנים ותקופת יהא רשאי ל

-, או על איהסכםידיעה של תנאי כלשהו מתנאי ה-עקב אי כהגדרתם להלן, ביצוע העבודות

 הכרת תנאי כלשהו הקשור בביצוע העבודות ו/או הנובע ממנו.-ידיעה או אי

יטב את כל התנאים הקשורים בנוסף לאמור לעיל, מצהיר בזאת הקבלן כי הוא בדק ה ב. 

בנוגע  ,ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,לרבות ,זה הסכםפי -לביצוע התחייבויותיו על

האדם ויתר הנתונים אשר יהיו דרושים לביצוע -לאספקת החומרים, הציוד, כוח

ובמועדים הנקובים בו, והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה  הסכםפי ה-התחייבויותיו על

מחסור בכל אלה או בחלק מהם. הקבלן מצהיר בזאת כי בידיו כל הדרוש לביצוע בדבר 

 זה במלואם ובמועדם או שיש באפשרותו להשיגם מבעוד מועד. הסכםפי -התחייבויותיו על

  ההתקשרות תקופת  .4

ביום חתימת הצדדים על  תחלפי הסכם זה -עללהוצאת הזמנות עבודה תקופת ההתקשרות  א. 

אשר תשולם לקבלן  התמורה הסכום הכולל של והיא תסתיים עם תשלום מלוא, הסכם זה
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תקופת )להלן: ")ד'( להלן 39, כאמור בסעיף ו/או לקבלנים במסגרת הסכם מסגרת זה

  "(.ההתקשרות

רשאי בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות  מזמיןלעיל, ה)א( 4בסעיף קטן על אף האמור  ב. 

הבלעדי וללא צורך בנימוק  ודעת-פי שיקול-מוקדם, על סיוםלהביא הסכם זה לידי 

לא תהא כל טענה ו/או תביעה בקשר עם החלטה זו. במקרה כאמור,  לקבלן, ווהחלטת

ידו בפועל עד למועד סיומו המוקדם -על סופקוש ביצוע העבודותתמורה בגין  לקבלןתשולם 

 .י נוסף כלשהוזכאי לכל תשלום ו/או פיצו קבלןשל ההסכם, ופרט לכך לא יהא ה

במהלך תקופת ההתקשרות יהא המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו, להוציא מעת לעת הזמנות  .ג 

מובהר  להלן. 5עבודה לקבלן, לביצוע עבודות כמפורט בכל הזמנת עבודה, כמפורט בסעיף 

כי השלמת העבודות יכול ותימשכנה אף לאחר סיום תקופת ההתקשרות כהגדרתה בס"ק א' 

 לעיל.

מובהר כי המזמין אינו מתחייב להפעיל את ההתקשרות עם הקבלן למלוא תקופת ההסכם,   

, ולקבלן לא ו/או של הזמנות עבודה של עבודות להיקף מינימליוהמזמין אף אינו מתחייב 

 תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

 ביצוע העבודותתקופת הזמנות עבודה ו  .5

 הנדרש את תפרט אשר, לעת מעת המזמין שיוציא פרטנית עבודה בהזמנת תלווה עבודה כל א. 

 בגין העבודות לביצוע התקופה, העבודה מהות לרבות קבלניות עבודות לביצוע הקבלן מאת

 שייקבע אחר במועד או עבודהה הזמנת הוצאת במועד תחל ואשר פרטנית עבודה הזמנת כל

 וכל לביצוע המוערכת הכספית העלות, להלן 13 בסעיף כמפורט, הנזכרת העבודה בהזמנת

 עבודה הזמנות כי מובהר ."(עבודה הזמנת: "ולהלן לעיל) לנכון המזמין שיראה אחר פרט

 כהזמנת מכן ולאחר בהתאם לנהלי המזמין ל"כדוא בתחילה תצאנה" בהולות עבודות" בגין

 .עבודה

" בהולותעבודות "ב, כאמור פרטניתות בגין דרישה העבודר כי הקבלן יחל את ביצוע מובה ב. 

תוך " יתר העבודות"בו לקבלן ממועד הוצאת הזמנת העבודהשעות  4לכל המאוחר, תוך 

להוראת הוצאת הזמנת העבודה לקבלן, בהתאם ימים ממועד  4 -לשעות  24תקופה שבין 

בהוראה מפורשת אחרת  יקבעכן אלא אם  ,, על פי שיקול דעתו הבלעדי של המזמיןהמזמין

  .ובכתב

באופן תקופת הביצוע המזמין יהא רשאי לחלק את מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,   

 :הבא

 ;ידי המזמין-באתר העבודות אשר יפורט על תקופת התארגנות (1)  

ידי המזמין בגין כל -של העבודות הקבלניות, אשר תפורט על ביצוע בפועלהתקופת  (2)

 .דרישה לביצוע של עבודה פרטנית

 המפקחו המנהלתפקידיהם וסמכויותיהם של  .6

ידם רשאים לבדוק את העבודות ולהשגיח על -מי שימונה עלו/או המנהל ו/או המפקח  א. 

-ביצוען וכן לבדוק את טיב החומרים בהם משתמש הקבלן ואת טיב המלאכה הנעשית על

את  ידי הקבלן בביצוע העבודות. כן רשאים הם לבדוק אם הקבלן מפרש ומבצע כהלכה

כל המידע הדרוש לצורך הבדיקות הנ"ל. את ואת הוראותיו, ועל הקבלן לספק להם  הסכםה
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, ואת פקחהמהמנהל יהיה אף מוסמך לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את הוראות 

 ., וכן יהיה מוסמך למלא כל סמכות המסורה למפקח בהסכם זההוראותיו הוא

ביצוע העבודות, בין באתר העבודות ובין בכל מקום אחר אשר בו מנוהלות פעולות לצורך  .ב 

והעבודות תבוצענה לשביעות  המפקחביצוע העבודות, יהיה נתון לפיקוחם של המנהל ו/או 

רצונם המלאה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ומכל סמכות אחרת שניתנה למנהל ו/או 

יעו בלעדית וסופית בכל שאלה שתתעורר בקשר עם אופן ביצוע זה, הם יכר הסכםב למפקח

העבודות, טיבן ומועדיהן ובקשר עם איכותם וסוגם של החומרים שהקבלן ישתמש בהם 

שום דבר האמור בסעיף זה, ושום מעשה או מחדל מצד המנהל ו/או  בביצוע העבודות.

ביצוע העבודות בהתאם זה ול סכםהמפקח, לא יפטור את הקבלן מאחריותו למילוי תנאי ה

 להוראותיו.

והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה  הסכםזה לעיל הינו מעיקרי ה טןק-עיףס

 .הסכםיסודית של ה

לא ישחררו את הקבלן  הסכםהנזכרות ב המפקחכל סמכויות המזמין ו/או המנהל ו/או  .ג 

 יצוע העבודותולרבות לאופן ולטיב ב הסכםפי ה-מאחריותו ומהתחייבויותיו על

. מוסכם בזאת במפורש כי הקבלן לא יוכל לבוא חוקבדרישות העמידה מחוייבותו לול

בטענה ו/או בתביעה כלשהיא בגין פיקוח ו/או ניהול כושל ו/או לא משביע רצון, והוא בלבד 

במלואם ובמועדן  הסכםיהיה אחראי בכל מקרה לביצוע העבודות והתחייבויותיו כמפורט ב

 ולשביעות רצון המזמין.

לקבלן בכל עת ובכל שלב של העבודות עדיפות של כל עבודה שהיא או  לקבועהמפקח רשאי  .ד 

העבודות האחרות, והקבלן יהיה חייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר  על פניחלק ממנה 

ת זה או אחר ובין ידי המפקח, וזאת בין אם נקבע מראש סדר עדיפויו-העדיפות שייקבע על

 אם לא נקבע כלל.

  ניהול יומן עבודה .7

בשלושה העתקים  ,הקבלןיכין בגינה ידרוש המזמין ניהול יומן, עבור כל הזמנת עבודה   

לפחות, יומן עבודה אשר בו ירשום הקבלן מדי יום ביומו את כל הפרטים הנוגעים למהלך 

ידו ביומן העבודה יהיו נכונים -ביצוע העבודות. הקבלן מצהיר שכל הפרטים שיירשמו על

 וישקפו במלואם את מהלך ביצוע העבודות.

, גם למתן הוראות בכתב לקבלן. היומן ישמש, לפי הצורך, בנוסף לרישום פרטי העבודות

היומן יוחזק באתר העבודות, במשרד המפקח, במקום בו תהיה לקבלן גישה אליו בשעות 

, בין בנוכחות המפקחידי המנהל או -העבודה המקובלות וכל הוראה שתכתב ביומן על

 ן שלא בנוכחותו, תחייב את הקבלן.הקבלן ובי

 או המחאתו הסכםהסבת ה .8

או כל חלק הימנו וכן אין הוא  הסכםהקבלן אינו רשאי להסב ו/או להמחות לאחר את ה א. 

, אלא בהסכמת הסכםפי ה-רשאי להעביר, להמחות או למסור לאחר כל זכות מזכויותיו על

 המזמין מראש ובכתב. 

את ביצוע העבודות, כולן או  ,משנה מטעמו-רשאי למסור לאחר לרבות לקבלןאינו הקבלן  .ב 

 . המזמיןבהתייחס לכל הזמנת עבודהוזאת , אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתבן, מקצת

יהא רשאי לסרב ליתן את הסכמתו כאמור מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק את החלטתו או, 



7 
 

פי האמור לעיל לא -להסכים בתנאים שימצא לנכון. כל הסבה ו/או המחאה שתבוצע שלא על

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של הקבלן למסור לקבלן המשנה  תחייב את המזמין.

 אשר אושר על ידי המזמין במסגרת הליכי המכרז, את ביצוע העבודות שאושרו.

והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה  הסכםזה לעיל הינו מעיקרי ה טןק-עיףס

 .הסכםיסודית של ה

משנה מטעם הקבלן ו/או גורם אחר בביצוע חלק -נתן המזמין את הסכמתו להעסקת קבלן .ג 

אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו  –כלשהו של העבודות 

המשנה ו/או -והקבלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחדל של קבלן הסכםפי ה-על

 .הגורם האחר האמורים

המוחלט להעביר את זכויותיו ו/או חובותיו  דעתו-פי שיקול-המזמין יהא רשאי בכל עת ועל .ד 

זה לאחר ובלבד שמי שהועברו לו הזכויות והחובות כאמור, ישא בכל  הסכםפי -לע

 זה. הסכםפי -להתחיייבויות המזמין כלפי הקבלן ע

כמו כן מוסכם בזאת כי לבקשת המזמין יחתום הקבלן ישירות עם הגורם אליו הועברו   

זה ובלבד שתנאי  הסכםחדש בגין ביצוע העבודות נשוא  הסכם זכויותיו ו/או חובותיו על

 זה. סכםהחדש יהיו זהים לתנאי ה הסכםה

 אספקת תוכניות .9

סטים  3ימסרו לקבלן  ,תוכניותיקבע המזמין כי יש להפיק עבורה  במסגרת הזמנת עבודה א. 

כל העתק נוסף שיהיה דרוש לקבלן, יוכן על  .י המפקח ללא תשלוםיד-לע - תכניותשל 

חשבון הקבלן. עם השלמת העבודות יחזיר הקבלן למזמין את כל התכניות שברשותו בין 

מובהר כי  ידי אדם אחר.-ידי המפקח ובין שהכין אותן בעצמו או הוכנו על-שהומצאו לו על

המזמין ועל פי פרטניות נתונה להחלטת להזמנות עבודה עבודה תוכניות הצורך בהפקת 

 .שיקול דעתו

רכושו הבלעדי של  ( יהווכאמור )ככל שיידרשו לביצוע העבודותמוצהר בזה כי התכניות  ב. 

בעל כל הזכויות לרבות זכויות היוצרים לגביהן והקבלן מתחייב לשמור יהא המזמין והוא 

ולא להעבירן לידי כל שלא לצורך ביצוע העבודות בסוד, לא להכין מהן העתקים על תוכנן 

את התכניות קבל יהקבלן מאשר ומצהיר בזה כי הוא  שלא לצורך ביצוען.אדם ו/או גוף 

לידיו כנאמן לתקופת ביצוע העבודות ולצורך ביצוען בלבד, ואסור לו להשתמש בהן בכל 

אופן שהוא ולכל מטרה אחרת, או למסור את תוכנן ו/או איזה חלק מהן לאחרים שאין 

שיר לביצוע העבודות ו/או לפרויקט. הקבלן מוותר בזה באופן מפורש ומוחלט להם קשר י

 על זכות עכבון בקשר לתכניות ו/או חלק מהן.

הואיל ולא קיימת אפשרות טכנית לתאר כל פרט ופרט מן השאלות הטכניות המתעוררות  .ג 

-ודה עללכן הוסכם בין הצדדים שכל שאלה כזאת תפתר בעת מהלך העב ,תוך מהלך העבודה

זה  סכםידי מי מהם תחשב כאילו פורטה בה-ידי המזמין או המפקח, וכל הוראה שתינתן על

בתנאי שפרטים אלה כרוכים באופן מקצועי מקובל בתיאור העבודה, בתוכניות  –מראש 

ימים כרוכים באופן ח באם תוכניות כאלה או פרטים מסו. החלטת המפקהטכני ובמפרט

אם לאו, תהיה סופית ותחייב את  הטכני בתוכניות ובמפרטמקצועי מקובל בעבודות, 

 הצדדים.
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 הסכםידי הצדדים כשהסכימו על שכר ה-מוסכם בזה כי האמור בסעיף זה לעיל כבר נכלל על .ד 

ועל לוח הזמנים והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או תשלום נוספים או לארכה בלוח 

 הזמנים בקשר לכך.

 יעות רצון המזמיןביצוע העבודות לשב .10

באופן מעולה, לשביעות רצונם המוחלטת של  הסכםפי ה-הקבלן יבצע את העבודות על א. 

, בין המפקחוהמזמין והמנהל, וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיו של המזמין, המנהל, 

 ובין שאינן מפורטות בו. הסכםשמפורטות ב

מרכז בהינה אתר העבודות סביבת מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי  ב. 

אשר על כן, יבצע הקבלן את העבודות בזהירות  ., על כל המשתמע מכךפעיל תיירות

יקפיד ו ,אתר העבודותשל והסדיר הפעיל התיירותי  ויאופשמירה על והקפדה , תוך יתירה

 .התוכניות, ככתבן וכלשונןהקפדה יתרה על ביצוע העבודות לפי 

והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה  הסכםקרי היזה לעיל הינו מע טןק-עיףס

 .ההסכםיסודית של 

זה, מתחייב הקבלן לבצע את כל העבודות נשוא  הסכםעל אף האמור בכל מקום אחר ב ג. 

-חוזה ברמה, באיכות ובטיב מעולים ומשובחים ביותר ולרבות להשתמש לשם כך בכ הסכם

אדם, חומרים, כלים, ציוד, מכונות וכל אמצעי אחר ברמה, באיכות ובטיב מעולים ותוך 

ביצוע כל דין. הקבלן מצהיר ומאשר בזאת, שידוע לו כי רמתן, איכותן וטיבן של העבודות 

זה וכי המזמין לא היה מתקשר עימו הסכם סיסו ויסודו של זה, הינם עיקרו, ב הסכםפי -לע

 זה אלמלא התחייבותו האמורה דלעיל.הסכם ב

 

 הכנה לביצוע ולוח זמנים -פרק ב' 

 בדיקות מוקדמות .11

)א( לעיל, רואים את הקבלן כמודע לכך כי העבודות, כולן או 3 בנוסף להוראות סעיף  

, וכי הוא ייחודי לאזור באקלים מדברי ו/או הקיץמקצתן, עשויות להתבצע בחודשי החורף 

נוטל בזה מראש את כל הסיכונים הנובעים ו/או הקשורים בכך וכן את האחריות לביצוע 

בתנאים מיוחדים כגון אלה, זאת בתקופת הביצוע העבודות ציוד ועמידות ולטיב העבודות 

 .זה הסכםבלהלן פי לוח הזמנים כמפורט -ועל בדקהבתקופת ו

 

 הביצועתקופת לוח זמנים ל .21

יהא רשאי המזמין להגדיר באמצעות המפקח לוחות זמנים  במסגרת כל הזמנת עבודה א. 

, הכולל שלבים לוח זמנים מקוצרצרף לכין ויהא רשאי המזמין להלביצוע העבודות, או 

 .("לוח הזמנים הכללי" :)להלן עיקריים לביצוע העבודות

ובכל חלק ממנו, ולוח הזמנים הכללי יחייב בלוח הזמנים הכללי הקבלן מתחייב לעמוד   

 .לעיל )ב(5, כאמור בסעיף אותו לתקופת הביצוע

עמידת הקבלן בלוח הזמנים הכללי, פירושה בנוסף לעמידה בתקופת הביצוע הכוללת  (1)

לוח הזמנים המפורט כהגדרתו הביניים הנקובים ב-של הפרוייקט, גם עמידה בשלבי

 להלן.
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 –)לוח הזמנים הכללי ולוח הזמנים המפורט כהגדרתו להלן ייקראו בהסכם זה 

 "(.לוחות הזמנים"

הביניים לפי שלבי ביצוע העבודות זהה בחשיבותה לעמידה -מודגש כי עמידה בזמני (2)

-עמידה בזמני-במועד סיום העבודות ובלוח הזמנים הכללי בכלל, וזאת מאחר שאי

ועד של כל התחייבויות הקבלן וביצוע במועד של הביניים הנ"ל תמנע קיום במ

-. הקבלן יחויב בעמידה בכל זמניידי המזמין-שיאושרו על המשנה-עבודות קבלני

ובצרופותיו כמו שחייב הוא לעמוד  הסכםהביניים של ביצוע העבודות כמפורט ב

 בלוח הזמנים הכללי ולוח הזמנים המפורט.

מידה שיאשר זאת המנהל, יהיה הקבלן למרות האמור לעיל מובהר בזאת כי אם וב

הביניים הנקובים בלוח הזמנים המפורט, וזאת -רשאי לאחר מועד ביצוע שלב משלבי

ביניים מאוחר יותר וכל עוד לא יגרום -אם יתקן הקבלן את האיחור האמור בשלב

ידי הקבלן ו/או -איחור כזה לאיחור או לעיכוב כלשהם בהשלמת ביצוע העבודות על

או  ,בקשר לפרויקטמטעמו, המשנה -ו/או לעיכוב בביצוע עבודות של קבלנילאיחור 

במועד ביצוע שלב משלבי הביניים מטעמו המשנה -קבלנימעמידה של מי -שיגרום לאי

 הנקובים בלוח הזמנים המפורט.

מודגש במיוחד שלא תתקבל שום תביעה מצד הקבלן עקב התארכות תקופת הביצוע,  (3)

בהקשר זה יודגש כי הפעילות בסביבת אתר העבודות  ת בקבלן.מסיבות שאינן תלויו

, מכל סיבה שהיא ללא אישורו של במהלך ביצוע העבודותביוזמת הקבלן לא תופסק 

 .המזמין בכתב

ועל הקבלן לקחת בחשבון אפשרות של הארכת משך  הסכםסעיף זה הוא מעיקרי ה

כאי הקבלן לפיצוי כל הביצוע עקב סיבות התלויות במזמין. במקרה זה לא יהיה ז

שהוא בגין הדחיה, לרבות פיצוי בגין הוצאות על עובדים, מנהלים, ציוד, וכן הוצאות 

 צפויה אחרת.-כלליות, ריבית וכן כל הוצאה צפויה או בלתי

למען הסר ספק מובהר בזאת כי עמידה מדויקת בלוחות הזמנים הינה מעיקרי 

שתהוונה חריגה מלוחות הזמנים  (graceההסכם, וכי לא תנתנה כל ארכה או שהות )

 מכל סיבה שהיא, אלא אם נקבע אחרת בהסכם זה.

על אף האמור לעיל מובהר כי למזמין שמורה הזכות לעדכן, בכל עת שימצא לנכון,  (4)

את לוח הזמנים הכללי, לשנות את סדר ביצוע שלבי העבודות ו/או לקבוע להם 

 דעתו המוחלט והבלעדי.-הכל לפי שיקולמועדים ו/או לעדכן את סדרי העדיפויות, ו

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר במפורש כי יתכנו אירועים ופעילויות שונות  (5)

שיתרחשו באתר העבודות או בסמוך לו, במקביל לביצוע העבודות. האירועים 

והפעילויות כאמור ייעשו בתיאום עם הקבלן, לא יהוו עילה לבקשה לקבלת אורכה 

ידי המזמין -להלן, ולא ישפיעו על לוחות הזמנים כפי שנקבעו על 15 כאמור בסעיף

 ו/או המנהל.

 לוח זמנים מפורט של הקבלן ב. 

סיום העבודות במועדן ואת האפשרות של המנהל לעקוב אחר את בכדי להבטיח  (1)

לוח  על פי דרישה פרטנית מאת המנהל ועל פי שיקול דעתו, ,וכןהתקדמות העבודה י
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הזמנת עבודה בגינה לא נדרש לוח זמנים מפורט תבוצע  .י הקבלןיד-למפורט עזמנים 

 ידי הקבלן-ויוצג על וכןלוח הזמנים המפורט יבהתאם ללוח הזמנים הכללי בלבד. 

לוח " להלן:) הסכםאשר יהיה, משיאושר, מסמך ממסמכי הו המזמיןבמועד שיקבע 

פי -הפרויקט בתקופה קבועה ועל. מודגש כי הקבלן מתחייב לבצע "(הזמנים המפורט

לוח הזמנים המפורט ואם לא יבצע את התחייבויותיו כאמור ישלם הוא פיצוי כספי 

 למזמין.

המצאת לוח הזמנים המפורט כאמור תיחשב להפרה יסודית של הסכם -יובהר כי אי 

  זה, ותזכה את המזמין בכל הסעדים המוקנים לו בגין הפרה יסודית כאמור.

ידי המנהל יכוון הקבלן את כל פעולותיו -אישור לוח הזמנים המפורט עללאחר  (2) 

בהתאם ללוח הזמנים המפורט המאושר, אשר יהווה, מרגע אישורו, מסמך ממסמכי 

 .הסכםה

אום ובאישור המנהל, ויכלול ילוח זמנים מפורט זה על כל סעיפיו יותקן ויעודכן בת

. על הקבלן לדווח כל )ככל שידרשו( המשנה-גם את הפרטים הנוגעים לעבודות קבלני

 חודש על התקדמות העבודות.

לוח הזמנים המפורט יכלול תאריכי הוצאת הזמנות ואספקות של חומרים, ציוד או  (3)

ידי המנהל. מודגש כי העקרון המנחה יהיה -מוצרים למיניהם, עד לפרוט שיידרש על

 להזמין בהקדם האפשרי את כל החומרים מראש.

ידי מהנדסים שהתמחו -ח הזמנים המפורט והמעקב אחרי ביצועו יתבצעו עלהכנת לו (4)

הן לצורך הכנת מרשמי הרשת והן לצורך  –במיוחד בנושא וכן בביצוע הנ"ל במחשב 

 המעקב החודשי השוטף.

עדכון לוח הזמנים המפורט והשינויים שיחולו בו הינם אך ורק לסדר העבודות  (5)

מוקצב לביצוען, ובשום פנים לא יגרמו שינויים והקשרים שביניהן ומשך הזמן ה

ועדכונים אלה לקביעת תאריכים חדשים עבור תאריך הגמר. כל זאת פרט למקרה של 

שתנתן, אם תנתן, בכתב ובהתאם להוראות התנאים  העבודותארכה להשלמת 

 הכלליים.

במועד הקבוע לכך בסעיף לא המציא הקבלן את לוח הזמנים המפורט כאמור  (6)

י המנהל ויחייב את הקבלן. יד-ל, ייקבע לוח הזמנים המפורט ע( דלעיל1)ב()12

במקרה זה, כל ההוצאות הכרוכות בתכנון לוח הזמנים המפורט וההדפסות למיניהם 

 הוצאות נוספות של המזמין. 14%יהיו על חשבון הקבלן בתוספת 

במהלך התקדמות הביצוע ימשיך הקבלן למלא אחרי דרישות המנהל בכל הקשור  (7)

 אדם, חומרים, הזמנות וכו'.-לדווחים לגבי התקדמות העבודה, ציוד, כוח

למען הסר ספק מובהר כי כל הפעולות המפורטות בפרק זה כולל אלו המתייחסות  (8)

 .לכל תשלום בגינן, והקבלן לא יהיה זכאי ההסכם בשכרכלולות  המשנה-לקבלני

  ביצועהבמהלך תקופת  ח עליוןוכוב וכיע .ג 

ה לעיל, תקופת הביצוע כהגדרתלך הבמעיכוב בביצוע העבודות ו/או בגמר ביצוען  (1) 

ח עליון אשר לקבלן לא היתה שליטה עליהם והוא לא יכול היה ועקב נסיבות של כ

מוסכם בזאת כי במקרה י הקבלן. אולם יד-לזה ע סכםלמנען לא יחשבו להפרת ה

העולה ח עליון כאמור לעיל יאריך את תקופת הביצוע בתקופה ווהעיכוב כתוצאה מכ
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ולשום צד לא תעמוד  ,הזמנת העבודהיהיה המזמין רשאי לבטל את יום,  90על 

-תביעה כלשהיא כלפי משנהו, ובלבד שהמזמין ישלם לקבלן את השכר המגיע לו על

 .פי שכר ההסכם-על שביצע בפועל עד אותו שלבפי הסכם זה בגין העבודות 

י יד-לפירושו: מלחמה, פעולות איבה המבוצעות ע "ח עליוןוכ"זה  הסכםלצרכי 

יבת או קרבות וכל ים, פלישת אויב, פעולות מדינה אוסדיר-כוחות סדירים או בלתי

נסיבה אחרת אשר לדעת המנהל לקבלן לא היתה שליטה עליה והוא לא יכול היה 

 , חום, קורלרבות ימי גשם, שלג, רוח ,ירוהאו-ה או למנעה, ובלבד שתנאי מזגלצפות

ו/או שירות מילואים ו/או מחסור בחומרים ו/או בכלים ו/או בציוד, שביתות ו/או 

עדר ו/או קשיים בהשגת עובדים יהשבתות וכיוצ"ב ו/או המצב הנוכחי במשק של ה

ולרבות החרפת המצב האמור, לא יהווה שומרון וחבל עזה, ה ,יה מיהודהילעבודות בנ

 בארכה כלשהי של תקופת הביצוע.ח עליון ולא יזכה את הקבלן וולא ייחשב כ

-ת ובלתיוה סופינח עליון תהיוהחלטותיו של המנהל בדבר אילו נסיבות יחשבו כ

 ת לערעור.וניתנ

ות מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בזאת כי במקרה של עיכובים בביצוע העבוד (2)

 ו/או הארכת תקופת הביצוע לא יהיה הקבלן זכאי לפיצוי ו/או לתשלום נוסף כלשהו.

והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו  הסכם,הינו מעיקרי ה ,המשנה שבו-על סעיפי ,לעיל 12סעיף  

 .הסכםתהווה הפרה יסודית של ה

 

 מהלך ביצוע העבודות - ג'פרק 

 התחלת ביצוע העבודות .31

, עבודה הזמנתשעות מקבלת  4 -" תוך לא יאוחר מבהולות"עבודות בביצוע יחל הקבלן 

בהתאם מקבלת הזמנת עבודה, ימים,  4 -לשעות  24תקופה שבין " תוך עבודותיתר ה"וב

 .בהוראה מפורשת ובכתבאלא אם ייקבע אחרת על פי שיקול דעתו, להוראת המזמין, 

ובהתאם  להשלמתן תוך תקופת הביצועהקבלן ימשיך בביצוע העבודות בקצב הדרוש 

, פרט אם קיבל מאת המנהל הוראה מפורשת ידי המזמין-על ללוחות הזמנים אשר יקבעו

 קבלןלארכה ע ובי לקאשדעתו המוחלט, ר-יובהר שהמזמין, לפי שיקול .בכתב בניגוד לכך

 לצורך ביצוע העבודות בתקופת הביצוע.

והפרתו ו/או הפרת כל חלק הימנו תהווה הפרה יסודית  הסכם,הסעיף דלעיל הינו מעיקרי ה

 .הסכםשל ה

 מועד השלמת העבודות .41

לכל הזמנת קבע ביחס יאשר תהקבלן מתחייב להשלים את העבודות תוך תקופת הביצוע  א. 

עבודה ובלבד שאם ניתנה לקבלן ה הזמנתבידי המזמין -שיקבע על במועדואשר תחל  ,עבודה

יוארך המועד להשלמת העבודות  ,להלן 15ארכה להשלמת העבודות בהתאם להוראות סעיף 

  כקבוע בסעיף האמור.

והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה  הסכם,זה לעיל הוא מעיקרי ה טןק-עיףס 

 .הסכםיסודית של ה
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לגבי השלמתו ו/או ביצועו המוקדם  הסכםמפורש באין באמור לעיל כדי לגרוע מכל תנאי  ב. 

 של כל חלק מסוים מהעבודות.

 ארכה להשלמת ביצוע העבודות .51

המחייבת ביצוע עבודות או הזמנת עבודה משלימה לקבלן פקודת שינויים במידה ותינתן  א. 

ומאידך לא צומצמו עבודות אחרות שהיה על  ,המפורטות בהזמנת העבודהנוספות על אלו 

רשאי המנהל לקבוע כי כתוצאה מהעבודות הנוספות תחול דחיה במועד  ,קבלן לבצעה

  השלמת העבודות.

 ניתנת לערעור.-קביעת המנהל תיעשה בכתב ותהיה סופית ובלתי

ניתנה פקודת שינויים המחייבת ביטול של חלק מהעבודות ו/או צמצום היקף העבודות שעל  ב. 

רשאי המנהל לקבוע כי כתוצאה מכך תקוצר תקופת על פי הזמנת העבודה, הקבלן לבצע 

 ניתנת לערעור.-ביצוע העבודות. קביעת המנהל תיעשה בכתב ותהיה סופית ובלתי

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר במפורש כי יתכנו אירועים ופעילויות שונות שיתרחשו  .ג 

ילויות כאמור באתר העבודות או בסמוך לו, במקביל לביצוע העבודות. האירועים והפע

לעיל, ולא  זה ייעשו בתיאום עם הקבלן, לא יהוו עילה לבקשה לקבלת אורכה כאמור בסעיף

 ידי המזמין ו/או המנהל.-עלשיקבעו ישפיעו על לוחות הזמנים כפי 

 קצב ביצוע העבודות .61

אם בכל זמן שהוא המנהל ו/או המפקח יהיה בדעה שקצב ביצוע העבודות איטי מדי בכדי  א. 

באם ניתנה,  ,להבטיח את השלמת העבודות ו/או כל חלק מהם בזמן הקבוע, או תוך הארכה

להשלמתן, יודיעו המנהל ו/או המפקח לקבלן בכתב והקבלן ינקוט מיד באמצעים הדרושים 

בכדי להבטיח את השלמת העבודות תוך הזמן, או תוך הארכה שנקבעה להשלמה ויודיע 

 עליהם למנהל ולמפקח בכתב.

והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה  הסכםזה לעיל הינו מעיקרי ה טןק-עיףס

 .הסכםיסודית של ה

אם יהיה צורך לדעת המזמין ו/או המנהל בכל זמן שהוא, להחיש את קצב ביצוע העבודות  .ב 

, יפנו המזמין ו/או המנהל לקבלןככל שתינתן  ,בלוח הזמנים לרבות כל ארכהקבע ישמכפי 

הקבלן והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת קצב ביצוע העבודות בכתב אל 

המבוקשות, כן מתחייב הקבלן למלא אחר כל הוראות המנהל לצורך זה, בנוגע לשעות 

 עבודה, ימי עבודה ושיטות עבודה.

 הפסקת ביצוע העבודות .71

לזמן מסוים או הקבלן יפסיק את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, ומכל סיבה שהיא,  א. 

לצמיתות לפי הוראה בכתב מאת המזמין ו/או המנהל ובהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו 

ידי המזמין ו/או המנהל הוראה בכתב על כך. -בהוראה ולא יחדשם אלא אם ניתנה לו על

 יום מראש לפחות. 15בגין הפסקת העבודות לצמיתות תינתן לקבלן התראה בכתב של 

קטן )א( לעיל, ינקוט הקבלן באמצעים -העבודות, כולן או מקצתן, לפי סעיףהופסק ביצוע  ב. 

  פי הוראות המנהל ולשביעות רצונו.-ללהבטחת העבודות ולהגנתן לפי הצורך וע

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

פסיק את ביצוע העבודות ו/או כל חלק המזמין ו/או המנהל יהיו זכאים להורות לקבלן לה
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דעתם המוחלט -פי שיקול-מהם זמנית ו/או לצמיתות וזאת בכל עת ומכל סיבה שהיא ועל

 .הסכםוהבלעדי, מבלי שהדבר יחשב להפרת ה

אך לפני שהקבלן  הסכםהופסק ביצוע העבודות, כולן ו/או מקצתן לצמיתות אחרי חתימת ה .ד 

יהיה הקבלן זכאי לתשלום כלשהו מהמזמין ו/או מהמנהל  החל בפועל בביצוע העבודות, לא

 ו/או מכל גורם אחר.

 הקבלןזכאי  יהא– הקבלן ידי-על ההסכם מהפרת כתוצאה העבודות ביצוע הפסקת נגרמה .ה 

, ובניכוי כל סכום לו זכאי בגין העבודות שביצע עד למועד הפסקת העבודות לתשלום

 .בגין נזקי ההפרה ו/או כל סעד אחר המוקנה למזמיןהמזמין מאת הקבלן, לרבות פיצויים 

ידי -למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי בכל מקרה בו הופסק ביצוע העבודות על .ו 

ולרבות במקרה שביצוע העבודות הופסק לצמיתות שלא  ,הקבלן כאמור בסעיף זה לעיל

ל עת את ביצוען ידי הקבלן, יהיה המזמין רשאי להמשיך בכ-על הסכםכתוצאה מהפרת ה

-לידו וע-כולן ו/או חלקן בעצמו ו/או באמצעות כל קבלן אחר ו/או גורם אחר אשר יבחר על

ולקבלן לא תהיינה כל תביעות ו/או דרישות בקשר לכך לרבות  ,דעתו המוחלט-פי שיקול

פי הוראות -לומבלי לגרוע מהכלליות האמור לעיל תביעה להמשיך בביצוע העבודות ע

 .הסכםה

 

 השגחה -ד' פרק 

 השגחה מטעם הקבלן .81

לעבודות  המוסמך והרשום לפי חוק רישום קבלנים מטעמו, עבודהמנהל ההקבלן או  א.

ידי מנהלת קבלנים מוכרים שבמסגרת  וכקבלן מוכר ,1969-הנדסה בנאיות, התשכ"ט

יהיה מצוי באתר העבודות ממשלתיות,  הועדה הבין משרדית לקביעת סדרי מסירת עבודות

מטעם הקבלן  עבודהמנהל הבכל זמן שבו מבוצעות העבודות וישגיח על ביצוען ברציפות. 

יהיה טעון אישורו המוקדם של המנהל אשר יהיה רשאי לסרב ליתן את הסכמתו מבלי 

ידו -צורך לנמק את החלטתו. המנהל אף יהיה רשאי בכל עת לבטל הסכמה שניתנה על

 ידי הקבלן מעת לעת.-חו המוסמך של הקבלן כפי שימונה עלכו-למינוי בא

המנהל למינויו כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו  אישורוב עבודהמנהל אין במינוי 

-למחובת מינוי כל בעל תפקיד אחר אשר מינויו נדרש עוכן  ,הסכםפי ה-ומהתחייבויותיו על

 פי כל דין. -לו/או ע אשר יצורפו פי המפרטים-ללרבות עהסכם פי ה

ח מוסמך של וכ-דין כל בא מהמפקחלצורך קבלת הוראות מהמזמין ו/או מהמנהל ו/או  ב. 

 הקבלן כדין הקבלן.

לעיל מבלי לקבל  עבודהמנהל ההקבלן לא יהיה רשאי להעביר מתפקידו באתר העבודות את  ג. 

 את אישורו של המנהל מראש ובכתב.

 

 הרחקת עובדים ורשיונות כניסה .91

כל דרישה מאת המנהל ו/או המפקח בדבר הרחקתו מאתר העבודות של אחר הקבלן ימלא   

ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בדבר  ,לרבות ,ידו באתר העבודות-כל אדם המועסק על

כוחו המוסמך, אם לדעת המנהל ו/או המפקח התנהג אותו אדם שלא -הרחקתו של בא

ו שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידיו. כשורה, או אינו מוכשר למלא תפקידו, א
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ימים מעת הרחקת אותו  7ימים ממועד קבלתה. תוך  7הקבלן ימלא כל דרישה כאמור תוך 

 ידי המנהל ו/או המפקח.-עובד כמפורט לעיל ימצא הקבלן עובד מחליף ברמה שתאושר על

 ןונקיו העבודות, ציוד אתרארגון  .20

ושאר אמצעי זהירות , גידור העבודות על חשבונו שמירה,הקבלן מתחייב לספק באתר  א. 

 וונוחיות וולבטחונ ,ידו-המועסקים על/או קבלני המשנה לבטחונם ונוחיותם של עובדיו ו

ידי המנהל ו/או המפקח -הציבור הרחב, וזאת בכל מקום שיהיה צורך בכך או שידרש עלשל 

מוסמכת כלשהי. למען הסר ספק  פי הוראה מצד רשות-פי דין ו/או על-או שיהיה דרוש על

מובהר כי כל ההוצאות הקשורות באמצעים הנזכרים, לרבות כל תשלומי מסים או היטלים, 

 יחולו על הקבלן.

מתחייב לספק, להתקין ולהחזיק על חשבונו באתר העבודות לפי דרישת והוראות  הקבלן .ב 

משרדי הקבלן לוס ציוד משרדי )לרבות, ריהוט משרד, פקס וכו'( המאפשר אכ המנהל

 .באתר

 ות מכל מקור שהוא, לרבות גנרטור.הקבלן יספק כדין את החשמל הדרוש לביצוע העבוד .ג 

לוק פסולת מאתר העבודות )בין שהפסולת יקיון וסיצוע עבודות ניהקבלן יהיה האחראי לב ד. 

יעשה  . ניקוי הפסולתמאושר על פי חוקלמקום שפיכה  (ידי אחרים-ידו ובין על-נגרמה על

באזורי העבודה השונים כך שלא תהיה  מדי יום ביומוי הקבלן באמצעות עובדיו יד-לע

מבלי לגרוע מן האמור,  בכל שטחי הבניה ללא יוצא מהכלל. הצטברות של פסולת ולכלוך

הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי חל איסור לסילוק פסולת לרבות נוזלים מכל סוג שהוא לתחום 

 עלת על ידי מפעלי ים המלח בע"מ. , המתופ5בריכה מספר 

מהקבלן נקיון יום יומי ועליו להקציב לשם כך דרוש להמנהל בסמכות מודגש במפורש כי   

ופינוי הפסולת עובדים מיוחדים שידאגו לפינוי הפסולת, כאמור לעיל. כל הוצאות הניקוי 

כן, בהתאם  אלא אם יהיו על חשבון הקבלן ובמסגרת ההוצאות הכלליות לביצוע הפרויקט

 .לאופי העבודה, הורה המנהל אחרת

כל העבודה הנ"ל תעשה על חשבון הקבלן באחריותו ולשביעות רצון המנהל. קביעת המנהל  ה. 

 לגבי אחריות הנקיון בין כל הגורמים תהיה בלעדית סופית ומכרעת.

ל המנהל לא ניקה ו/או לא פינה הקבלן את הפסולת ממקום ביצוע עבודתו לשביעות רצונו ש  

ידי המנהל, רשאי יהיה המנהל לעשות זאת על חשבון הקבלן -ותוך תקופה שנקבעה לו על

ולגבות את ההוצאות מהקבלן בכל דרך שתיראה למנהל. במקרה זה לא יכול הקבלן לבוא 

בכל תביעה שהיא נגד המזמין ביחס לנזקים שנגרמו לציוד, לחומרים, למבנים הארעיים או 

 .עת הניקוי ופינוי הפסולתכל רכוש של הקבלן ב

 בטיחות בביצוע העבודות .21

הקבלן מצהיר כי הוא מכיר ויודע את חוקי הבטיחות בעבודה לרבות כל התקנות הקשורות  א. 

וכי הוא מקבל על עצמו  ,1970-[, התש"לוסח חדש]נהוראות פקודת הבטיחות  בבטיחות ואת

  .במלואן פיהם-לנהוג על

נהלי בטיחות ללרבות  המזמיןלהוראות הבטיחות של מתחייב לנהוג בהתאם הקבלן  ב. 

ו לרבות להוראות הבטיחות של ממונה הבטיחות מטעמ( ו'חנספח המזמין ואיכות הסביבה )

או נהלי  פרטני, ובהתאם לנהלי בטיחות שיצורפו לפרויקט ככל שיידרש של המזמין,

כמו  .י שיצורפו מעת לעת על ידי המזמיןבטיחות נוספים המתייחסים לכלל הפרויקטים, כפ
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לתדרוך העובדים לפני  ,המזמיןאצל ממונה הבטיחות של  ככל שיידרש הקבלן תייצבכן י

לשחרר לגרוע ו/או כדי  קטן זה-. למען הסר ספק אין באמור בסעיףתחילת ביצוע העבודה

פי -על הנדרשיםלנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו 

  לפי הוראות כל דין והנחיות כל רשות מוסמכת. הסכם,ה

 הנדרשים והכישוריםידע ה ,ניסיוןה יבעלועובדיו הינם כמו כן מצהיר הקבלן כי הוא  .ג 

ו/או כל העובדים מטעמו על עובדיו /או ו, וכי עליו )על כל המשתמע מכך(עבודות ביצוע הב

כל רשות הנחיות הוראות כל דין ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה הנדרשים לפי 

  מוסמכת.

ים המלח, אשר לא ב מרכז תיירותבתחום שטח  האתר העבודות מצויסביבת כן מובהר כי  ד. 

ייסגר לתנועת מבקרים בעת ביצוע העבודות, ועל כן מתחייב הקבלן לנקוט בכל אמצעי 

, העובדים עוברים ושביםנת לשמור על שלומם ובטיחותם של המ-הזהירות הנדרשים על

 .באתרוהשוהים במקום, ולהימנע מהפרעה למנוחתם ולאורח החיים התקין 

הקבלן יהא אחראי לכל תביעות שתוגשנה נגדו ו/או נגד המזמין ו/או נגד כל גורם אחר בגין  .ה 

יקט הקבלן יהיה לכל הפרווסכם ומוצהר כי לצורך ביצוע ו/או בקשר לאמור בסעיף זה ומ

ין גם "מבצע העבודות" וגם "מנהל העבודה" ונוטל על עצמו את כל החובות ידבר וענ

העבודה על ביצוע  והאחריות בגין תפקידיו אלו. הקבלן יודיע למפקח עבודות אזורי במשרד

 ועל מינוי מנהל עבודה מטעמו באתר העבודות. עבודות הפרויקט

 

 עובדים - ה'פרק 

 ידי הקבלן-אדם על-פקת כוחאס .22

האדם הדרוש לביצוע העבודות, את ההשגחה -הוא את כוח-הקבלן מתחייב לספק על חשבונו א. 

של עובדיו. למזמין לא  עליהם, אמצעי התחבורה, לינה ומזון בשבילם, וכן כל צורך אחר

 בות כל שהיא כלפי עובדי הקבלן.תהיה מחוי

העבודות עובדים מקצועיים ומנוסים לביצוע עבודות באיכות הקבלן מתחייב להעסיק בכל  ב. 

-הגבוהה ביותר. על הקבלן להחליף מיד כל עובד אשר המנהל ו/או המפקח ימצאו בלתי

  מת.מוכשר לעבודה מקצועית מסוי-בלתי מתאים או

מתוך רשימת , הקבלן מחויב לאספקת הציוד ואנשי המקצוע הנדרשים לביצוע העבודות ג. 

, וזאת במועד הנדרש על ידי המזמין שתועבר אליו על ידי המזמיןהמקצוע  ו/או גופי אנשי

 .בהתאם למהות העבודות

את , יעסיק ,כי בהתאם למהות העבודות ,מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מתחייב הקבלן  

כמו כן . וכן בעלי מקצוע נוספים רלוונטיים כאמוראשר פירט המקצוע  ו/או גופי בעלי

תוך לרשותו ב זמינים יהיובלן מצהיר ומתחייב כי בעלי ו/או גופי המקצוע המפורטים, הק

 פרק הזמן הנדרש ביחס לכל סוג עבודה )עבודות חירום ויתר העבודות, כפירוטם לעיל(

מנת עבודה הזכל בגין הסכם זה,  מושאלביצוע העבודות  ,ממועד המצאת הזמנת עבודה

אי עמידה במחויבות אספקה כאמור במועד הנדרש מהווה הפרה יסודית של  .פרטנית

 ההסכם שבגינה יהא רשאי המזמין הין היתר לחלט את ערבות הביצוע של הקבלן.

 אדם, ותנאי עבודה-חואספקת כ .32
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הקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודות  א. 

פי הוראות המנהל ו/או המפקח, וכן מתחייב הוא -ו/או על הסכםוע לכך בתוך המועד הקב

מנת שהמפקח יוכל -להיות נוכח במקום ביצוע העבודות בכל יום ובכל שעות העבודה על

 .הסכםבדברים ולתת לו הוראות לפי הלבוא אתו 

ם לביצוע העבודה הקבלן יקבל עובדים רק בהתאם לכל דין, ישלם שכר עבודה לעובדי ב. 

ידו בביצוע העבודות ויקיים תנאי עבודה, לרבות תשלום מיסים לקרנות ביטוח -עסקו עלושי

ידי האיגוד המקצועי המייצג את המספר הגדול ביותר של -סוציאלי בהתאם לקבוע על

 עובדים במדינה באותו ענף עבור עבודה דומה באותו אזור.

פי כל -העובדים ורווחתם כנדרש על הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות לשמירת בריאות .ג 

ידי כל רשות מוסמכת, ולקבל אישורים מתאימים לרבות ממשרד הבריאות, בכל -דין ועל

 הקשור להזנתם והלנתם של העובדים.

 

 מדידותסימון ו - ו'פרק 

 סימון .42

 של העבודות ולנכונותם של הגבהים, המימדים והמדויקהקבלן יהיה אחראי לסימון הנכון  א. 

ידי -סומנו עליוקבעו אשר יוההכוונה של כל חלקי העבודות בהתחשב עם נקודות הקבע 

. הוצאות הסימון אשר אשר יצורפו )ככל שידרש( במועד ביצוע העבודות זמין בתוכניותהמ

 .בלבד אחראי עבורן יחולו על הקבלןיהא הקבלן 

ון ועד לאשורו, רשאי . בזמן בדיקת הסימנהלהמ דיי-לייבדק ויאושר עהאמור הסימון  ב. 

קבלן לשנות את הסימון והמידות השונות בהתאם לשיקוליו, ללשנות או להורות  נהלהמ

עבודה לפני בדיקות ביצוע הלא יתחיל הקבלן ב .תנאי המקום והקרקעלו ,דרישות התכנוןל

 נהל.תב מהמכהסימון כאמור לעיל וקבלת אשור במפורש ב

דיוקים בסימון מן הסימונים שהוא חייב לבצע ויהא -איהקבלן יהיה אחראי לשגיאות ו/או  ג. 

דיוק ו/או -חייב לתקנם ו/או לתקן על חשבונו כל חלק מהעבודות שבוצעו ו/או נבנו מתוך אי

סטיה ו/או שגיאה כאמור, וזאת בהתאם לקביעותיו של המנהל. קביעותיו של המנהל 

 ניתנות לערעור.-בנושא זה תהינה סופיות ובלתי

 ,ידי המנהל-לבצע את הסימון לפי נקודות קבע שנקבעו על הסכםפי ה-ל הקבלן עלהוטל ע ד. 

חייב הקבלן לשמור על קיומן ושלמותן של נקודות אלה הן בתוך אתר העבודות והן מחוצה 

ידי המנהל, כאמור, על הקבלן -לו. סולקו, נפגעו, טושטשו או שונו נקודות הקבע שנקבעו על

 .לחדשן על חשבונו הוא

 מדידת כמויות .52

ידי המפקח על סמך מדידות שתיעשנה -יקבעו עלי הסכםפי ה-הכמויות שבוצעו למעשה על

 .ידי המפקח-ידי הקבלן ויאושרו על-ידו על סמך חישובי כמויות שיוגשו על-על

 

 ציוד, חומרים ומלאכה - ז'פרק 

 אספקת ציוד, מתקנים וחומרים .62

  .סוג העבודותדרישת המזמין ולבהתאם למתקנים וחומרים , הקבלן מחויב לספק ציוד א. 
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במסגרת שלגביו התחייב העבודות, בין היתר, באמצעות הציוד בצע את ל מתחייב הקבלן  

, לביצוע העבודות הנדרש על ידי המזמיןאו נוסף, כל ציוד אחר וכן באמצעות ההזמנה, 

לרשותו בתוך  זמיןיהא אמור כהנדרש ומתחייב כי הציוד הקבלן כן מצהיר  .ברמה מעולה

ממועד המצאת הזמנת  , וזאתבהתאם לכל סוג עבודהשיידרש על ידי המזמין פרק הזמן 

במועד או החומרים אי העמדת הציוד  ., אלא אם הורה לו המזמין אחרתפרטנית עבודה

מהווה הפרה יסודית של ההסכם והמזמין יהא רשאי בין היתר לחלט בגינה את ערבות 

 הקבלן. הביצוע של

את הציוד, הכלים, המתקנים,  ,על חשבונוולהתקין לספק להוביל, הקבלן מתחייב  .ב 

ולשביעות , בקצב הדרושהחומרים וכל האמצעים הדרושים לביצוען היעיל של העבודות 

 רצון המנהל.

הקבלן מצהיר ומתחייב כי ברשותו כל הציוד, הכלים והמתקנים הדרושים לביצוען היעיל  .ג 

דעתו של המנהל, הציוד ו/או הכלים ו/או -העבודות בקצב הדרוש. במקרה ולפי שיקולשל 

המתקנים ו/או חלק מהם אינו מספיק ו/או אינו מתאים לבצוע העבודות, יהיה על הקבלן 

ידי -להחליפם על חשבונו, לשביעות רצונו של המנהל וזאת בתוך פרק הזמן שיקבע על

 .ניתנות לערעור-ה סופיות ובלתיהמנהל. החלטות המנהל כאמור תהיינ

והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה  הסכם,זה לעיל הינו מעיקרי ה טןק-עיףס

 .הסכםיסודית של ה

 חומרים וציוד באתר העבודות .72

לספק למטרת ביצוע יהיה פירושם כל החומרים שעל הקבלן  "חומרים"ן פרק זה ילעני א. 

מוגמרים וכן מתקנים וציוד -מוצרים, בין מוגמרים ובין בלתיהעבודות לרבות אביזרים, 

 העתידים להיות חלק מהעבודות.

הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של המתקנים, הציוד והחומרים, והוא רשאי להשתמש  .ב 

 .הסכםבהם אך ורק לצורך ביצוע ה

הפגמים ו/או  מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוצהר ומוסכם בזה כי הקבלן יהיה אחראי לכל .ג 

ידו, ו/או בטיבם ו/או -מרים ו/או במוצרים ו/או במלאכה שסופקו עלוהליקויים שיתגלו בח

בכל דבר אחר הקשור בהם ו/או בהתאמתם לעבודות גם באם החמרים, הציוד, המוצרים 

י המנהל ו/או יד-להמלאכה והמתקנים האמורים עמדו בתנאי התקן הישראלי ו/או אושרו ע

ו רשאים לפוסלם בכל עת במקרה וימצאו כי אינם מתאימים לביצוע המפקח והם יהי

ניתנת -העבודות ברמה הנדרשת. החלטת המנהל ו/או המפקח כאמור תהיה סופית ובלתי

 לערעור.

מוסכם בזאת כי אין באמור בפרק זה כדי לגרוע מדרישות מיוחדות לגבי חומרים, בדיקות,  .ד 

אלא כדי להוסיף  הסכם, המצורף להזמנת עבודה ככל שיפורטו במסגרת כלציוד ומלאכה, 

 עליהם.

והפרתו ו/או הפרת תנאי  ההסכם,הינו מעיקרי  ,המשנה שבו-על סעיפי ,סעיף זה לעיל .ה 

 .הסכםמתנאיו תהווה הפרה יסודית של ה

 טיב החומרים והמלאכה ובדיקת דגמים .82

ובכמויות מספיקות והוא הקבלן ישתמש אך ורק בחומרים חדשים מהמין המשובח ביותר  א. 

 מתחייב שהמלאכה שתיעשה בביצוע העבודות תהיה ברמה מעולה.
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הקבלן מתחייב שלא להשתמש בביצוע העבודות אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו כשרים  ב. 

 ידי המנהל ו/או המפקח.-לתפקידם על

יתאימו בתכונותיהם  –חומרים שלגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי  .ג 

חייב הקבלן להתאימם לתקן אחר  –לתקנים האמורים ובמידה שאין לגביהם תקן ישראלי 

ידי המנהל ו/או המפקח. כל החומרים שיגיעו לאתר העבודות חייבים להיות -שיקבע על

תקן. במקום שהתקן הישראלי מבחין בכמה רמות של חומרים, ובהעדר הוראה -בעלי תו

 בתוכניות, יתאימו החומרים לרמת התקן הגבוהה ביותר.אחרת במפרטים ו

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא, ולפי הוראות המפקח, דגימות מהחומרים והמלאכה  .ד 

האדם וכל יתר האמצעים הדרושים -שנעשתה ו/או שצריכה להיעשות, וכן את הכלים, כוח

לבדיקת מעבדה, הכל כפי לביצוע בדיקותיהם באתר העבודות או להעברתם של החומרים 

שיורה המנהל ו/או המפקח. התשלום למכון התקנים או למעבדה אחרת יהיה על חשבון 

 הקבלן.

ידו משכר -המזמין יהיה רשאי לשלם בעצמו עבור הבדיקות ולנכות את הסכום שישולם על

 .הסכםה

 סילוק חומרים פסולים והריסת מלאכה פסולה .92

דעתם הבלעדי, תוך כדי -להורות לקבלן, מזמן לזמן ולפי שיקולהמנהל ו/או המפקח רשאים  א. 

מהלך ביצוע העבודות, הוראות כדלקמן והקבלן מתחייב לבצע את ההוראות תוך התקופה 

 ידם. ההוראות יהיו בדבר:-שתקבע על

סילוק חומרים מאתר העבודות בתוך פרק זמן אשר יצוין בהוראה, בכל מקרה  (1

 ;אין החומרים מתאימים לתפקידםשלדעת המנהל ו/או המפקח 

 טןק-עיףהבאת חומרים אחרים מתאימים לתפקידם במקום החומרים האמורים בס (2

 ;( לעיל1)(א)

ידי שימוש -סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהו מהעבודות שהוקמו על (3

ו/או  הסכםמתאימה או בניגוד לתנאי ה-מתאימים או באיכות בלתי-בחומרים בלתי

 הוראות כל דין.

והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה  הסכם,זה לעיל הוא מעיקרי ה טןק-עיףס

 .הסכםיסודית של ה

 שינויים, תוספות והפחתות - ח'פרק 

 שינויים .30

אשר יפורטו  בעבודותעל כל שינוי המזמין ו/או המנהל רשאים להורות בכל עת לקבלן  א. 

, איכות, סוג, הומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בצור ,לרבות ,במסגרת הזמנת העבודה

 :, הכל כפי שימצאו לנכון )להלןרכיבי הפרויקטשל כל חלק מ יםמימדהמתאר ו רכיב,גודל, 

( והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיהם ולבצעם בדייקנות ותוך המועדים "השינויים"

  שיקבעו המזמין ו/או המנהל.

הגדלת היקף העבודות, הקטנת היקף  ,בין היתר ,כהגדרתם לעיל כוללים" שינויים"

וכל שינוי  בהזמנת העבודההעבודות, ביצוע עבודות שונות ו/או נוספות על אלה שפורטו 

עליו יורו המזמין ו/או המנהל, והכל ללא הגבלה ובהתאם שאחר מכל מין ו/או סוג שהוא 
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לה לתביעה או טענה כלשהי עקב שינוי, ומבלי שלקבלן תהיה עי ,דעתם המלא-לשיקול

  ביטול או תוספת בהיקף העבודות.

והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה  הסכם,זה לעיל הינו מעיקרי ה טןק-עיףס

 .הסכםיסודית של ה

 פקודת"קרא י)א( לעיל ת טןק-עיףהוראות המזמין ו/או המנהל בדבר שינויים כאמור בס .ב 

 .ותינתן בכתב ביומן העבודה ו/או במכתב נפרד ,"תוספת להזמנת עבודהאו " "שינויים

ידי -חתם עליתהגדלת היקף העבודות, הכוללת את פקודת השינויים  מובהר לקבלן כי .ג 

 מורשי החתימה של המזמין בלבד, ופרט לה לא יהא תוקף לכל פקודת שינויים אחרת.

העבודות, לא יהיה הקבלן זכאי לדרוש ו/או  כללה פקודת השינויים הקטנת או הגדלת היקף .ד 

לתבוע מהמזמין ו/או מהמנהל ו/או מכל גורם אחר פיצוי ו/או דמי נזק ו/או כל תשלום 

מקרה בו  .אחר בגין הקטנת או הגדלת היקף העבודות כאמור ולרבות פיצוי בעד הפסד רווח

ם או מסך פקודת השינויים או תוספת להזמנת העבודה אינה משנה ממסגרת הזמני

 המזמין להורות על השינוי בהודעת המנהל לקבלן בלבד. התמורה המקורי, יהיו רשאי

 קביעת ערך השינויים .31

היה רשאי, כל עוד לא הושלמה העבודה, להכניס שינויים בתכניות ובמפרט הטכני י המזמין א. 

את תקופת  נהל. במקרה ששינויים כאמור יאריכו לדעת המועתד-לפי שיקול( פו)אם צור

ביצוע העבודות, מועדי השלמת העבודה ידחו לתקופה המתחייבת מביצוע שינויים אלה לפי 

בנספח ייקבע לפי האמור  ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים .מנהלדעת ה

 . התמורה

ידי -קבע ערכו עלי, ימפורט בפרק יב'כבמחירון "דקל" במידה ולא נמצא מחיר מתאים   

בו ש, בשים לב למחירי יחידות דומות בהתאם למחירי החומרים הנהוגים בתאריך המנהל

דעתו המוחלט לקביעת ערך -ולפי שיקול ,את החומרים הנ"ל קהיה על הקבלן לספ

השינויים. לפני קביעת המנהל בדבר ערך השינויים תינתן לקבלן הזדמנות להשמיע טענותיו 

צאה מהשינויים. קביעת המנהל בדבר ערך ולהציג בפניו את ההוצאות שנגרמו לו כתו

 .ניתנת לערעור-השינויים תהיה סופית ובלתי

מהותיים או -, נדרש הקבלן לבצע שינויים בלתידלעיל ,)א( ןטק-ףעילמרות האמור בס ב. 

שינויים נחוצים מחמת פגם בביצוע העבודות ו/או הנובעים מעבודה לקויה ו/או שימוש 

שנתגלו לקבלן באתר העבודות ו/או הדרושים לדעת המנהל  בחומרים לקויים ו/או מתנאים

ידי הקבלן ללא תמורה -כדי לשמר ו/או לייעל את ביצוע העבודות, יבוצעו שינויים אלה על

נוספת כלשהי. המנהל יקבע אם השינויים שהקבלן נדרש לבצע הינם מהסוג אשר לא מזכה 

יעות המנהל תהיינה סופיות זה לעיל וקב טןק-עיףאת הקבלן בתמורה נוספת כאמור בס

 .ניתנות לערעור-ובלתי

ו/או לחדול  ,ולרבות השינויים ,הקבלן לא יהיה רשאי בשום תנאי לעכב את ביצוע העבודות ג. 

קביעת ערכו של השינוי ו/או הארכת תקופת הביצוע -מביצועם ו/או כל חלק מהם מחמת אי

-ידי המנהל ו/או מחמת אי-הסכמתו לערך השינויים כפי שנקבעו על-ו/או מחמת אי

הסכמתו לקביעת המנהל בקשר לבקשתו להארכת תקופת הביצוע. הקבלן יהיה חייב בכל 

 ברציפות ובהתמדה. הסכםפי הוראות ה-מקרה להמשיך ולבצע את התחייבויותיו על
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והפרתו ו/או הפרת תנאי  הסכםהינו מעיקרי ה ,המשנה שבו-על סעיפי ,סעיף זה לעיל  .ד 

 .הסכםה הפרה יסודית של המתנאיו תהוו

 

 השלמה, בדק ותיקונים  - ט'פרק 

 תעודת השלמה לעבודות .23

יודיע על כך הקבלן בכתב למזמין, , שהוצאהעל פי הזמנת עבודה של עבודה  הביצועהושלם  א. 

 בהתאם לשיקול דעתו,יורה המזמין,  ןעליהעבור הזמנות עבודה מסויימות למנהל ולמפקח. 

נציגו המוסמך של המזמין, המנהל תידרשנה תעודות השלמה. עבור עבודות כאמור, 

(, "הצוות הבודק": כל הגורמים הנ"ל ביחד ו/או לחוד –והמפקח )להלן ייקראו בסעיף זה 

יום ממועד קבלת ההודעה. מצא הצוות הבודק  15יבדקו בנוכחות הקבלן את העבודות תוך 

 –על כל מסמכיו, נספחיו והוראותיו ומשביעות רצון  הסכםאת העבודות מתאימות לתנאי ה

(. "תעודת ההשלמה" :ידי המנהל תעודת השלמה עם תום הבדיקה )להלן-תינתן לקבלן על

מצא הצוות הבודק ו/או מי ממנו שהעבודות ו/או איזה חלק מהן לא בוצעו כאמור בהתאם 

 :ינויים והשלמות )להלןי המנהל רשימת תיקונים, שיד-ל, תמסר לקבלן בכתב עהסכםל

 הסכם"(, הדרושים לדעת הצוות הבודק לשם התאמת העבודות להוראות ההפרוטוקול"

ידי המנהל ובדרך שיקבע הצוות -והקבלן חייב לבצעם מיד או תוך התקופה שתיקבע לכך על

 הבודק.

לאחר שהקבלן יבצע את כל התיקונים, ההשלמות ושינויים שפורטו בפרוטוקול יערך  

. לעריכת "(המשלים וטוקולהפר" :התיקונים )להלןנוסף ובו ציון ביצוע  קולוטופר

קטן )א( לעיל, לפי הזמנה בכתב מאת -הפרטיכל המשלים יופיעו הצדדים, כאמור בסעיף

 הקבלן.

 אלא לאחר שהתקיימו התנאים דלהלן:לא תינתן לקבלן תעודת ההשלמה 

מתקניהן והציוד המצוי בהן נבדקו הצוות הבודק מצא כי העבודות כולן על חלקיהן,  (1

ונמצאו מתאימות להתחייבויות הקבלן לפי הסכם זה ו/או הופעלו ונמצאו מתפקדות 

 והוראות הסכם זה. הטכני פי התוכניות, המפרט-באופן סדיר ללא תקלות ועל

הקבלן ביצע לשביעות רצון הצוות הבודק את כל הטעון תיקון ו/או ההשלמה כפי  (2

 ול.שפורט בפרוטוק

ציא את אישורי הרשויות והמ הסכםפי ה-הקבלן מילא את כל התחייבויותיו על (3

 כדי שניתן יהיה להשתמש בעבודות על חלקיהן השונים ליעודם. המוסמכות,

 תעודת"ו/או  "השלמת העבודות"בו מדובר על  הסכםמובהר בזאת כי בכל מקום ב

 האמור לעיל בסעיף זה.תחשבנה העבודות כמושלמות רק לאחר ביצוע כל  "השלמה

למען הסר ספק מוסכם ומוצהר בזאת כי אין במתן תעודת השלמה ו/או בעריכת הפרוטוקול 

כדי לשחרר את הקבלן מאיזו אחריות שהיא, ישירה ו/או עקיפה, לליקוי שנשכח, לא נחשף 

 ידי הצוות הבודק.-או שהתגלה לאחר תהליך קבלת העבודות ובדיקת העבודות על

אותן יגדיר רק עבור הזמנות עבודה תידרש עוד יובהר, למען הסר ספק, כי תעודת השלמה 

 . המזמין
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והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה  הסכם,זה לעיל הינו מעיקרי ה טןק-עיףס

 .הסכםיסודית של ה

ויים לעיל תחולנה על מתן תעודת השלמה לגבי חלק מהעבודות בשינ קטן )א(-הוראת סעיף .ב 

המחויבים. מתן תעודת השלמה חלקית אינו משחרר את הקבלן מהתחיבויותיו לפי כל תנאי 

בגינן קיבל הקבלן שלרבות ביצוע עבודות נוספות באותו חלק מהעבודות  הסכם,מתנאי ה

דעתו הבלעדי -פי שיקול-לדעת המנהל ועל ,הנובע ו/או קשור ,תעודת השלמה חלקית

 דרושים בחלקים אחרים של העבודות.מתיקונים והשלמות ה ,והסופי

על הקבלן ים מהעבודות ששלמו העבודות או הושלם החלק המסוקבע הצוות הבודק כי הו .ג 

ן את העבודות או את אותו חלק ם, חייב הקבלן למסור למזמיהיה להשלימו במועד מסוי

את מסירת  ין, והקבלן אינו רשאי לעכביל לפי הענוים מהן שהושלמו כאמור, הכמסו

ם מהעבודות, מחמת דרישות ו/או טענות ו/או תביעות כלשהן העבודות או החלק המסוי

 שיש לו כלפי המזמין ו/או כלפי המנהל ו/או כלפי כל גורם אחר.

והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה  הסכם,זה לעיל הינו מעיקרי ה טןק-עיףס

 .הסכםיסודית של ה

התיקונים ו/או ההשלמות שפורטו בפרוטוקול תוך התקופה שנקבעה לא ביצע הקבלן את  .ד 

דעתו המוחלט והסופי אין -פי שיקול-ידי המנהל או, בכל מקרה בו לדעת המנהל ועל-על

ביכולתו של הקבלן לבצע את התיקונים ו/או ההשלמות האמורים בתקופה סבירה ו/או 

פי -לי לגרוע מכל יתר זכויותיו עלבאיכות ו/או בטיב משביעי רצון, יהיה המזמין רשאי, מב

ו/או כל דין, לבצע את התיקונים ו/או ההשלמות ו/או כל חלק מהם בעצמו ו/או  הסכםה

י כל גורם אחר. הוצאות ביצוע התיקונים ו/או ההשלמות כאמור יחולו על הקבלן יד-לע

מהם כתמורה להוצאותיו הכלליות משכר  14%והמזמין ינכה הוצאות אלה בתוספת 

י יד-ללרבות ע ,אשר טרם שולם לקבלן ו/או יגבה אותם מהקבלן בכל דרך אחרת כםהסה

 מימוש הערבות.

  בדק ותיקונים .33

 (ב) טןק-עיףפירושה תקופה שמניינה יחל לפי האמור בס "תקופת הבדק"זה,  הסכםלצורך  א. 

ו/או  הסכםאלא אם נאמר במפורש אחרת ב, והכל חודשים 12תעמוד על ואשר  ,להלן

 .לכל הזמנת עבודהו/או המסמכים אשר יצורפו במפרטים 

על אף האמור, נדרש הקבלן בתקופות הבדק או בסיומן להחליף חלקים פגומים או לתקן   

ליקויים בעבודות, תוארך תקופת הבדק לגבי כל אחד מאותם חלקים או עבודות בשנתיים 

 נוספות.

אשר ו/או במסמכים  הסכםבמפורש בלמען הסר ספק מובהר בזאת כי במקרה ונקבעו 

לא תחול תקופת  ,שונות מהאמור לעילואחריות תקופות בדק להזמנת העבודה  יצורפו

אלא תחול ותחייב את הקבלן תקופת הבדק השונה  ,נטית הנזכרת לעילווהבדק הרל

 שנקבעה באחד מהמסמכים האחרים הנזכרים לעיל.

של כל הזמנת עבודה פרטנית, בהתאם לאישור  ביצועהמתום יחל  ,נה של תקופת הבדקימני ב. 

חודשים מתום השלמת ביצוע כלל העבודות שהוצאו במסגרת  12המזמין, ותימשך עד 

  .הזמנות העבודה על פי הסכם זה
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נתהוו ו/או נתגלו בעבודות תוך כדי תקופת הבדק מגרעות ו/או קלקולים ו/או ליקויים ו/או  ג. 

ו/או סוג הנובעים, לדעת המנהל כתוצאה מעבודה לקויה  נזקים ו/או כל פגם אחר מכל מין

ו/או להוראות המנהל ו/או המפקח  הטכני יקת ו/או שלא בהתאם למפרטמדו-ו/או בלתי

כתוצאה משימוש בחומרים פגומים ו/או לקויים ו/או בלתי מתאימים ו/או כתוצאה מביצוע 

ת שאינה תלויה במזמין אחר ובין מכל סיבה הסכםמיומנת או שלא בהתאם ל-עבודה בלתי

( חייב הקבלן לתקן את הפגמים על חשבונו לפי הוראות "הפגמים" :ביחד ו/או לחוד ,)להלן

 המנהל ולשביעות רצונו.

כל דרישה לתיקון פגמים יכול שתהא של המזמין ו/או של המנהל ותימסר לקבלן לכל 

 המאוחר תוך שלושה חודשים לאחר תום תקופת הבדק.

 להלן. 34)ג( לעיל כדי לגרוע מהוראות סעיף  טןק-עיףבסאין באמור  ד. 

ידי המנהל, ובתאום עם כל גורם אחר אשר -תיקון הפגמים יעשה תוך התקופה שתקבע על ה. 

 .ישתמש בעבודות מתוך מגמה לגרום להפרעה מינימלית למשתמשים בעבודות

ל וטוקופר" :העבודות )להלן ל על מצבוטוקוהבדק כאמור לעיל ייערך פר תקופתלאחר תום  .ו 

זה והצדדים מתחייבים  הסכםפי הזמנה בכתב של צד כל שהוא מן הצדדים ל-( על"הבדק

ל הבדק, בכל מועד וטוקוהדדית להופיע ולהיות מיוצגים כדבעי לשם בדיקת ועריכת פר

 ימים מיום מסירת ההזמנה. 30שייקבע בהזמנה כאמור שלא יהא לפני 

והפרתו ו/או הפרת תנאי  הסכם,הינו מעיקרי ה ,המשנה שבו-סעיפיעל  ,סעיף זה לעיל .ז 

 .הסכםמתנאי והוראה תהווה הפרה יסודית של ה

 אחריות לאחר תקופת הבדק .43

לעיל ומאחריות הקבלן במשך תקופת הבדק, יהיה הקבלן  הסכםמבלי לגרוע מהוראות ה

לאחר תום תקופת שנתיים אחראי, בין לפני תום תקופת הבדק ובין במשך תקופה של 

-הבדק, לכל פגם יסודי שיתגלה בעבודות וזאת במקרה שאחריות לכך מוטלת על הקבלן על

 וכן בקרות כל אחד מהמקרים הבאים: הסכםפי הוראות כל דין ו/או הוראות ה

 אם הפגם היה מוסתר או הוסתר או הוסווה כדי מניעת התגלותו בבדיקה סבירה. א. 

 בהפרת כל חובה שבדין.אם הפגם נובע או קשור  ב. 

אם הפגם ניתן היה לגילוי, רק בקרות ארוע כלשהו שלא ארע אלא לאחר תום  ג. 

 ו/או הדין. הסכםתקופת הבדק ופגם זה נובע מהפרת הוראה מהוראות ה

 

 התחייבויות כלליות -' יאפרק 

 קבלן רשום .53

רישום קבלנים פי חוק -הקבלן מצהיר בזאת כי הוא קבלן רשום אצל רשם הקבלנים על

על ידי מנהלת קבלנים מוכר כקבלן ו על תקנותיו, 1969-לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט

, מוכרים שבמסגרת הועדה הבין משרדית לקביעת סדרי מסירת עבודות ממשלתיות לקבלנים

ביצוע , וכי הינו מוכשר ובעל ניסיון בלפחות 1-, סוג ג100לפחות וכן בענף  1-סוג ג 200בענף 

כמו כן מצהיר הקבלן כי ככל שיאשר לו המזמין לעשות  .מושא הסכם זהקבלניות עבודות 

, יהא הקבלן אחראי כי קבלן המשנה או חלקן שימוש בקבלן משנה מטעמו לביצוע העבודות

הינו קבלן מוכר ו/או רשום אצל רשם הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה 
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בסיווגים המתאימים על פי כל דין לשם ביצוע  קנותיו,על ת 1969-התשכ"טבנאיות, 

 עליו, ובהתאם לדרישות המזמין. ותהעבודות המוטל

 .הסכםוהפרתו תהווה הפרה יסודית של ה ההסכםסעיף זה לעיל הינו מעיקרי  

 ציות להוראות החוק ותשלום מיסים .36

כל רשות מוסמכת ותוך  הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לכל דין ו/או הוראה של א. 

 יה והבטיחות בעבודה.ישמירה קפדנית על דיני התכנון והבנ

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מתחייב הקבלן להשיג על חשבונו כל אישור ו/או כל  ב. 

-היתר ולעמוד בדרישות כל דין ו/או חיקוק ו/או תקן החלים על סוג העבודות המבוצעות על

 .הסכםפי ה-ידו על

בכל הכרוך בביצוע העבודות ימלא הקבלן אחרי הוראות כל דין, בדבר מתן הודעות, קבלת  ג. 

רשיונות ותשלום אגרות ומיסים לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אגרות ומיסים 

 .למבנים זמניים, לשילוט, לציוד, למים, לחשמל וכדומה

הקבלן יהיה האחראי הבלעדי כלפי המזמין וכלפי הרשויות והמשרדים הממשלתיים,  ד. 

העירוניים, המקומיים ו/או רשויות מוסמכות אחרות כלשהן בגין ביצוע העבודות, אופן 

ביצוען והשלמתן לרבות מתן כל ההודעות וקבלת כל הרשיונות הדרושים ו/או שידרשו 

ידי -לוי כל החובות המוטלות ו/או שיוטלו עלה, וכן למייהבני היתרלביצוען, למעט 

פי -פי כל דין בקשר לביצוע העבודות ויתר פעולות הקבלן על-הרשויות האמורות על

 .הסכםה

והפרתו ו/או הפרת תנאי  הסכם,הינו מעיקרי ה ,המשנה שבו-על סעיפי ,סעיף זה לעיל .ה 

 .הסכםמתנאיו תהווה הפרה יסודית של ה

 פגיעה בציבור .73

 כדי ביצוע העבודות הקבלן מתחייב בזאת כדלקמן: תוך 

כי לא תהיה פגיעה בנוחיות הציבור ולא תהא הפרעה לצדדים השלישיים אשר בעת ביצוע  א. 

 .הםהעבודות יעבדו ו/או ימצאו בתחומי אתר העבודות ו/או בסמוך אלי

, ע העבודותאתר ביצובוכן כי לא תהיה הפרעה בזכות השימוש והמעבר של כל צד שלישי  ב. 

"ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי ו/או פרטי כלשהו צבכביש, דרך, שביל וכיו

 .הםהמצוי בתחומי אתר העבודות ו/או בסמוך אלי

 כי ימנע מביצוע עבודות הגורמות לרעש בשעות עליהן יורה המפקח מעת לעת. ג. 

ידי המנהל -שידרש מעת לעת עלכי יתקין מחיצות, גדרות, שלטי אזהרה וכיוצא בזה כפי  .ד 

 לשם הגנה מספקת על הציבור, לרבות על העובדים המצויים באתר העבודות ובסמוך אליו.

כי הדרכים המובילות לאתר העבודות לא תהיינה נתונות להפרעה של התנועה הרגילה  .ה 

 .בדרכים האמורות

רתו ו/או הפרת תנאי והפ הסכםהינו מעיקרי ה ,המשנה שבו-על סעיפי ,סעיף זה לעיל .ו 

 .הסכםמתנאיו תהווה הפרה יסודית של ה

 פטנטים .83

הקבלן ימנע כל נזק מהמזמין ויפצה אותו על כל תביעה, דרישה, הליך, נזק, הוצאה, היטל   

וכיו"ב שיתעוררו ו/או ידרשו מכל גורם שהוא כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, 
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השימוש, תוך כדי ביצוע העבודות, במתקנים, ציוד או  סמלי מסחר או זכויות דומות בדבר

 ידי הקבלן.-חומרים שיסופקו על

 

 תשלומים - ב'פרק י

  הביצועבגין תקופת  הסכםשכר ה .93

ובמועדן  זה במלואן הסכםפי -עבור ביצוע העבודות וקיום כל התחייבויותיו של הקבלן על א. 

אשר יחושב  הסכםולשביעות רצון המזמין והמנהל, ישלם המזמין לקבלן את שכר ה

 – דקל"כל פרט במחירון  ידי המזמין, במחיר-כמכפלת הכמויות שבוצעו בפועל ואושרו על

נכון למועד הוצאת הזמנת  "(מחירון 'דקל'מאגר מחירי בנייה ותשתיות" המעודכן )להלן: "

כל תוספות, לרבות תוספות הנזכרות במחירון עצמו, כגון: תוספת ללא הוספת ) העבודה

כמפורט בנספח  %_____בניכוי הנחה בשיעור של  ,(קבלן ראשי, תוספת מרחק וכיוצ"ב

במידה ולא נמצא מחיר מתאים . הסכםוזאת בכפוף ליתר הוראות ה ,(נספח ב'התמורה )

ידי המנהל, בשים לב למחירי יחידות דומות בהתאם -קבע ערכו עליבמחירון "דקל", י

-ולפי שיקול ,הנ"ל העבודהאת  קבו על הקבלן לספשלמחירי החומרים הנהוגים בתאריך 

ולהציג  תינתן לקבלן הזדמנות להשמיע טענותיו כאמור,לפני קביעת המנהל  .דעתו המוחלט

תשולם כל תוספת רווח הנדרשת כאמור. מובהר כי לא  את הוצאותיו השונות ביחס לעבודה

קבלני על פי מחירון "דקל" או על פי הצעת מחיר וכיוצא בזה, למעט מקום בו תאושר 

 .5%תוספת כאמור על ידי המזמין ואשר בכל מקרה לא תעלה על 

  ניתנת לערעור.-תהיה סופית ובלתי העבודהקביעת המנהל בדבר ערך יובהר, כי   

ככולל את כל ההוצאות, לרבות אלה הנובעות מאחריות הקבלן וכל  הסכםרואים את שכר ה  

כולל ומכסה  הסכם. שכר הביצועתקופת ההסיכונים אשר עלולים להגרם לקבלן עד לגמר 

ח עליון( וגם סיכוני איחור או הפרעות העולים לקרות מסיבה כלשהי )להוציא מקרים של כ

 .התקשרותהתקופת במהלך 

את כל  הסכםזה, כולל שכר ה הסכםלא נאמר במפורש אחרת ב מוצהר בין הצדדים כי אם

העבודות, החומרים וחומרי עזר להרכבה, לרבות כל המסים והאגרות מכל סוג שהוא 

זה ושיהיו קיימים במהלך ביצוע העבודה, ואת הציוד,  הסכםהקיימים ביום חתימת 

אות הסעת פועלים ההובלות, הפיגומים, כלי העבודה, הוצאות אש"ל מכל סוג שהוא, הוצ

 .זה הסכםוכל דבר אחר הנדרש כדי להשלים ביצוע העבודות לפי הוראות 

בהתאם לאבני הדרך , וימים מתום החודש בו הוגש החשבון 60בתוך שכר ההסכם ישולם  .ב 

 שייקבעו בכל הזמנת עבודה.

לגבי אותן הזמנות עבודה בגינן תידרש הפקת תעודת מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר   

התשלום האחרון בגין כל הזמנת עבודה השלמה כאמור, אזי יהא המזמין רשאי להורות כי 

 המסמכים הבאים: , וכנגד המצאתתעודת ההשלמה לעבודות כולןישולם רק לאחר קבלת 

 ;(ככל שתידרש) ערבות הבדק (א

יו כנגד המזמין והמנהל בקשר לעבודות בדבר חיסול תביעות ת הקבלןהצהר (ב

המצ"ב למסמך זה  'הנספח וזאת בנוסח הקבוע ב להזמנת העבודהובקשר 

 .נפרד הימנו-כחלק בלתי
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י הקבלן של כל המסמכים הקשורים יד-להספקתם ע-כמו כן למען הסר ספק מובהר כי אי  

, תמנע את אישור כל תשלום, להנחת דעת המנהל, במעמד כל אחד משלבי התשלוםב

, ומוסכם כי עד לאספקת כל המסמכים כאמור הנחוצים להנחת דעת ביצועו תאו התשלום

 .ביצועווהתשלום  ין המועדים דלעיל לשם אישורי, לא יחל מנהתשלוםהמנהל לשם אישור 

ו/או לקבלנים במסגרת מוסכם ומוצהר כי הסך הכולל של התמורה אשר תשולם לקבלן  .ג 

)כולל  לים חדשים(קמיליון ש ששה)ש"ח  6,000,000 לא תעלה על סך של ,הסכם מסגרת זה

מע"מ(. למען הסר ספק אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מזכותו של המזמין לביצוע 

 פי שיקול דעתו הבלעדי.-עלוזאת היקף הנמוך מן הסך הכולל כאמור, בהתקשרות 

ת בודדת לא תעלה על סך של מבלי לגרוע מן האמור מובהר כי הזמנת עבודה פרטני  

לים חדשים( )כולל מע"מ(. למען הסר ספק אין באמור קש"ח )שני מיליון ש 2,000,000

לביצוע התקשרויות בהיקף נמוך מן הסך הכולל  ןשל המזמי ובסעיף זה בכדי לגרוע מזכות

 .פי שיקול דעתה הבלעדי-כאמור, וזאת על

 במחירי החומרים ובערך העבודות תנודות .40

עוד מובהר בזאת כי שום תנודות ו/או הפרשי הצמדה בשכר עבודה, ו/או במחירי חומרים   

ו/או במיסים ו/או באגרות ו/או בהיטלים המוטלים על ו/או שינויים בהיקפי הכמויות 

לא ישנו ו/או ישפיעו על שכר  הסכםפי ה-החומרים ו/או הציוד אשר הקבלן חייב לספק על

את כל התמורה ככוללת ר ומוסכם בזאת כי יראו את . למען הסר ספק מוצההסכםה

המיסים ההיטלים, האגרות ותשלומי החובה החלים על ביצוע העבודות ולרבות על 

החומרים, הציוד והמתקנים אשר הקבלן חייב לספק במסגרת ו/או לצורך ביצוען. כל שינוי 

גרות או תשלומי בשיעור המיסים, ההיטלים האגרות ותשלומי החובה ו/או הטלת מיסים, א

והקבלן לא יהיה רשאי לדרוש כל תשלום נוסף  הסכםחובה נוספים לא ישפיעו על שכר ה

 .בגינם

 תשלום מס ערך מוסף .41

 .כדיןהמזמין ישלם לקבלן תשלומי מס ערך מוסף   

 בטחונות -ג' יפרק 

 ערבות ביצוע .42

במלואן ובמועדן, לרבות  הסכםלהבטחת מילוי כל התחייבויות הקבלן לפי הוראות ה א. 

ימציא הקבלן , לחתימה על הסכם מסגרת זהוכתנאי , הביצועהתחייבויותיו בתקופת 

ערבות בנקאית פיננסית, ימים מיום ההודעה על זכייתו במכרז,  7תוך  ,למזמין ולפקודתו

בנוסח מאת בנק מסחרי בישראל או חברת ביטוח בישראל,  ,מותנית-אוטונומית ובלתי

ערבות ": נפרד הימנו )להלן-הרצוף למסמך זה כחלק בלתי 'דנספח קבועים בובתנאים ה

. מובהר כי בהיעדר ערבות ביצוע תקפה כנדרש, לא ישולמו לקבלן תשלומי שכר "(הביצוע

 ההסכם.

תופקד ערבות )וככל ויזכו במכרז שני מציעים ש"ח  200,000בסך סכום ערבות הביצוע יהא  ב. 

 .ההתקשרותתהא בתוקף למשך כל תקופת והיא , עבור כל זוכה(ש"ח  100,000ביצוע בסך 

יובהר כי מאחר וערבות הביצוע באה להבטיח את קיום הוראות הסכם זה ביחס לכל 

תבוטל ו/או תופחת ערבות הביצוע גם לאחר השלמת ביצוע עבודות  תקופת ההתקשרות, לא

מבלי לגרוע מן האמור,  על פי הזמנות עבודה פרטניות שיוצאו במהלך תקופת ההתקשרות.
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היה והקבלן לא יסיים את ביצוע העבודות בתוך תקופת ההתקשרות, יהא עליו להאריך את 

ר יותר עליו יורה לו נציג המזמין, ורק לאחר מכן תוקף ערבות הביצוע עד למועד מאוח

מובהר כי ערבות הביצוע תשמש אף להבטחת ביצוע  תוחלף בערבות הבדק כמפורט להלן.

 .44הבדק, וזאת עד למועד הוצאת ערבות הבדק כמפורט בסעיף  עבודות

בנוסף לאמור בס"ק )ב( לעיל, יהא המנהל רשאי, על פי שיקול דעתו, לדרוש הפקדת ערבות  .ג 

. במקרה כאמור, "(ערבות הביצוע הפרטנית)להלן: " ביצוע נוספת בגין כל הזמנת עבודה

מערך העבודות על פי אותה הזמנת  10%-על סך השווה להפרטנית תעמוד ערבות הביצוע 

הינה בנוסף לערבות הביצוע על פי הוראות ס"ק )ב( לעיל,  ועבודה. יובהר כי ערבות ז

והמזמין יהא רשאי לחלט כל אחת מערבויות הביצוע, על פי שיקול דעתו, בהתאם להוראות 

מותנית, -ובלתי, ערבות בנקאית, אוטונומית ערבות הביצוע הפרטנית תהא ס"ק )ח( להלן.

ערבות על  .נפרד הימנו-הרצוף למסמך זה כחלק בלתי 'דנספח בתנאים ובנוסח הקבועים ב

 להלן,)י( 42)ד( עד 42קטנים-כל ההוראות המפורטות בסעיפיםיחולו הביצוע הפרטנית 

 .בשינויים המחויבים

במקרה הצורך מתחייב הקבלן להמציא למזמין מדי פעם בפעם, כתבי הארכה של ערבות  .ד 

 .בפועל ההתקשרותהביצוע כך שזו תהיה בתוקף למשך כל תקופת 

כל ההוצאות הקשורות במתן ערבות הביצוע ו/או בהארכת תוקפה ו/או בגבייתה ו/או  .ה 

 ידו.-ין, יחולו על הקבלן וישולמו עלילפי הענ ,בהגדלת היקפה

ידי המזמין כדי לגרוע מחיוביו של הקבלן -אין במתן ערבות הביצוע הנ"ל ו/או במימושה על .ו 

פי הוראות כל דין ו/או בכדי לגרוע מזכויות המזמין -ו/או על הסכםפי ה-כלפי המזמין על

 פי כל דין.-ו/או על הסכםפי ה-לתבוע כל סעד המגיע ו/או שיגיע לו על

פי -מהקבלן כל תשלום ו/או פיצוי ו/או כל שיפוי שיגיעו לו מהקבלן על המזמין זכאי לגבות .ז 

ידי מימוש ערבות הביצוע. בכל מקרה בו תמומש הערבות, -פי כל דין, על-ו/או על הסכםה

יום ערבות חדשה באותם תנאים שהיו בערבות  14מתחייב הקבלן להמציא למזמין תוך 

 שמומשה. 

יהיה  הסכם,הקבלן תנאי מתנאי השבו יפר במקרה  ,ילמבלי לגרוע מכלליות האמור לע .ח 

ו/או כל דין, לחלט  הסכםפי הוראות ה-המזמין רשאי, מבלי לגרוע ו/או לפגוע בזכויותיו על

דעתו הבלעדי מבלי שהקבלן יוכל -את סכום ערבות הביצוע כולו או חלקו, לפי שיקול

 להתנגד לחילוט האמור.

ביניים -והגיש הקבלן חשבון ,הקבלן ערבות ביצוע עבודה בטרם המציא הזמנת ההוצא .ט 

הביניים רק לאחר שהקבלן ימציא למזמין את -כלשהו למזמין, יבוצע התשלום בגין חשבון

 ערבות הביצוע.

איחר הקבלן בהמצאת ערבות הביצוע, יתווסף לפרק הזמן שנקבע לתשלום חשבון ביניים 

ות הביצוע והתשלום בפרק הזמן כאמור, אותו פרק זמן שבו איחר הקבלן בהמצאת ערב

 הנוסף כאמור, לא ישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהם.

והפרת הוראה מהוראותיו  ההסכם,המשנה שבו הינו מעיקרי -על סעיפי ,סעיף זה לעיל י. 

 .הסכםתהווה הפרה יסודית של ה

  ערבות לתקופת הבדק .44



27 
 

במשך תקופת הבדק ובמועדן, להבטחת מילוי כל התחייבויותיו של הקבלן במלואן  א. 

 ,ימציא הקבלן למזמין ולפקודתובנוגע לכל הזמנות העבודה שביצע יחד,  עיל,כהגדרתה ל

הרצוף  'דנספח בנוסח ובתנאים הקבועים ב ,מותנית-ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי

ערבות " :)להלן ככל שיידרש מאת המנהל כאמור נפרד הימנו-למסמך זה כחלק בלתי

  ."(הבדק

התמורה סכום )חמישה אחוזים( משכר ההסכם ) 5%בשיעור של  אסכום ערבות הבדק יה ב. 

 כולל מע"מ(. בגין כלל הזמנות העבודה, 

 .או ערבות הביצוע הפרטנית ערבות הביצועתחליף את  המצאת ערבות הבדקיובהר כי  .ג 

העבודה האחרונה השלמת חודשים ממועד  12עד תום לפחות ערבות הבדק תעמוד בתוקפה  .ד 

תוקף הערבות יוארך, לפי הצורך, עד לקבלת אישור המפקח על גמר . על פי הסכם זה

 הביצוע בפועל של כל תיקוני הבדק הנדרשים.

והפרתו ו/או הפרת הוראה  הסכם,הינו מעיקרי ה ,המשנה שבו-על סעיפי ,סעיף זה לעיל .ה 

 .הסכםמהוראותיו תהווה הפרה יסודית של ה

 נזיקין וביטוח - יד'פרק 

 אחריות הקבלן לנזק .54

למועד סיום עד ו לעיל הכהגדרתעבודה  הזמנתתחילת תקופת הביצוע, כמוגדר במיום  .א

וכל חלק  יהא הקבלן אחראי לשמירת אתר העבודות, עבודההזמנת בגין כל  הביצועתקופת 

על אף ולהשגחה עליהם.  ידו,-שהוקמו עלוהקבועים  לרבות למבנים הארעיים בעבודות,

לעבודות ו/או לאתר העבודות או אובדן בכל מקרה של נזק האמור בכל מקום בהסכם זה, 

ומבלי לגרוע מכלליות האמור  ,לרבות ,מסיבה כלשהיו/או לצד שלישי בקשר עם העבודות, 

 ,"בצוכיותאונות דרכים, רעידות אדמה  ,טפונות, רוחות, סערות, שלגיםיכתוצאה מש ,לעיל

תקן את הנזק על חשבונו הוא בהקדם האפשרי ת במלוא הנזקים וכן לשאיהא על הקבלן ל

תהיינה העבודות במצב תקין וראוי לשימוש ולשביעות רצון  ,ולהביא לידי כך שעם השלמתן

 ."(תיקון הנזקהסכם )להלן: "המזמין, ומתאימות בכל פרטיהן להוראות ה

פוליסות הביטוח, על מנת למען הסר ספק, ככל שמהמזמין הורה כן, יפעיל הקבלן את 

לגרום לכיסוי מלא של מלוא עלויות תיקון הנזק וכל הוצאה שנגרמה לקבלן או למזמין או 

 לצד שלישי כתוצאה מאותו הנזק.

שנגרם מסיכון מוסכם יבצע הקבלן את תיקון הנזק והמזמין יישא בעלות נזק במקרה של  .ב

גובה עלות תיקון הנזק ותכולת תיקון הנזק, ובלבד שניתן אישור המזמין מראש ובכתב ל

העבודות, וניתן אישור המנהל לאחר ביצוע העבודות לתיקון הנזק, כי התיקון בוצע 

 לשביעות רצונו ובהתאם להוראות האישור בכתב ויתר הוראות ההסכם. 

למען הסר ספק, המזמין לא יישא בכל אופן שהוא בתשלום בגין נזקים שנגרמו לקבלן, 

 לרכושם ו/או לגופם. עובדיו, מי מטעמו, 

ידי כוחות -פירושו לצרכי סעיף זה: מלחמה, פעולות איבה המבוצעות על – "סיכון מוסכם" .ג 

 סדירים, פלישות אויב, פעולת מדינה אויבת או קרבות.-סדירים או בלתי

של הקבלן לתקן כל נזק בהקדם האפשרי כאמור וזאת  אין באמור לעיל כדי לגרוע מחבותו .ד 

 בין אם הקבלן חב בהוצאות התיקון ובין אם לאו.
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ידי הקבלן תוך כדי ביצוע עבודות תיקון -תחולנה גם על כל נזק שיגרם על זה, הוראות סעיף .ה  

 עיל.ידו בתקופת הבדק כהגדרתה ל-בדק עלה

זה, רשאי וזכאי המזמין לקבל מאת סעיף פי -בכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לנזקים על .ו 

הקבלן, לפי דרישה ראשונה בכתב, פיצויים מלאים עבור נזקים שלא תוקנו במועד שקבע 

דעתו המוחלט שלא יתוקנו ו/או -המנהל ו/או עבור נזקים שהמנהל החליט לפי שיקול

ותיו תהיינה ידי המנהל וקביע-שאינם ניתנים לתיקון, והכל בסכום או בסכומים שיקבעו על

 ניתנות לערעור.-סופיות ובלתי

להלן, באים אך להוסיף על חבות הקבלן ואין בהוראותיהם לגרוע מהאמור  46-49סעיפים  .ז 

 בסעיף זה לעיל. 

והפרתו ו/או  הסכם,הינו מעיקרי ה ,המשנה שבו-על סעיפי ,מוסכם בזאת כי סעיף זה לעיל .ח   

 .הסכםשל ה הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית

 נזיקין ואחריות לגוף או לרכוש .64

הקבלן הוא האחראי הבלעדי לכל נזק ו/או אובדן ו/או חבלה ו/או תאונה מכל מין ו/או סוג  א. 

שהוא, לרבות נזק גוף ו/או רכוש אשר יגרמו לכל אדם ו/או אגוד, לרבות למזמין ו/או לכל 

מחוץ לאתר העבודות ו/או לכל צד מבנה המצוי באתר העבודות ו/או לכל מבנה המצוי 

שלישי אחר ו/או לרכושם של כל אחד מאלה, בין בתקופת ביצוע העבודות בין בתקופת 

כן יהיה הקבלן אחראי לכל נזק אחר במידה שאחריות כזאת מוטלת על אדם במקרה . הבדק

ור ו/או לפי כל דין אחר לנזקים שייגרמו כאמ [נוסח חדש]פי פקודת הנזיקין -המתאים על

 למזמין ו/או לכל צד שלישי במהלך ביצוע העבודות ולרבות בתקופת הבדק.

ידי גורמים -הקבלן יהא אחראי לכל נזק ו/או תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד המזמין על ב. 

ו/או מי מהם, בגין נזקים שייגרמו להם כתוצאה מרשלנות  משנהשלישיים ו/או קבלני ה

י הסכם זה, וזאת מבלי לגרוע מכל התחיבויותיו של פ-הקבלן או הפרת התחייבויותיו על

פי כל דין. מוסכם בזאת כי כל סכום שהמזמין ישלם כדמי נזק -זה ועל סכםפי ה-הקבלן על

כאמור במקום הקבלן, באם ישלם, יהיה הוא רשאי לנכותו מכל סכום העשוי להגיע לקבלן 

 מהקבלן בכל דרך אחרת.בתוספת הוצאותיו בקשר לכך, וכן יהיה המזמין רשאי לגבותו 

והפרתו ו/או הפרת תנאי  הסכם,הינו מעיקרי ה ,המשנה שבו-על סעיפי ,סעיף זה לעיל

 .הסכםמתנאיו תהווה הפרה יסודית של ה

 

 נזיקין לעובדים .74

ידו ו/או הנמצאים -הקבלן אחראי לשלומם ולבטחונם של כל עובדיו ו/או המועסקים על

פי כל דין לכל עובד -ומתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים ו/או שיגיעו על ,בשרותו

ו/או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו כתוצאה מכל נזק ו/או אובדן ו/או תאונה ו/או חבלה 

 כל שהם במהלך ביצוע העבודות ו/או במהלך ביצוע התיקונים בתקופת הבדק.

תו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית והפר הסכם,סעיף זה לעיל הינו מעיקרי ה

 .הסכםשל ה

 נזיקין לרכוש ציבורי .84

ידי מי מטעמו לכביש, דרך, -ידו או על-הקבלן אחראי לכל נזק ו/או קלקול שייגרם על

מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, תיעול, חשמל, טלפון וצנורות להעברת דלק או מובילים 



29 
 

רקעיים וכיו"ב עקב ביצוע העבודות, בין שהנזק ו/או אחרים על קרקעיים ו/או תת ק

הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות, ויתקן על 

חשבונו הוא באופן יעיל ביותר ולשביעות רצונו של המנהל ושל כל אדם או רשות המוסמכים 

וג מראש לקבל מהרשויות לפקח על הטפול ברכוש שניזוק כאמור לעיל. על הקבלן לדא

 העבודות. יקרקעים העוברים באתר-המוסמכות תכניות עדכניות לגבי כל הקווים התת

והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית  הסכם,סעיף זה לעיל הינו מעיקרי ה

 .הסכםשל ה

 י הקבלןיד-לפיצוי ושיפוי ע .94

האמצעים הדרושים כדי למנוע את הנזקים, האובדן, הקבלן מתחייב לנקוט על חשבונו בכל  א. 

 ו/או כל דין. הסכםפי ה-החבלות והתאונות אשר הקבלן אחראי להם על

הקבלן מתחייב לבוא בנעלי המזמין ו/או המנהל ו/או עובדיהם ו/או שלוחיהם במידה  ב. 

ו כל ו/א הסכםפי הוראות ה-ויתבעו ביחד ו/או לחוד בגין נזקים שהקבלן אחראי להם על

 דין.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייב הקבלן לבוא, על חשבונו, בנעלי המזמין ו/או  (1

המנהל ו/או עובדיהם ו/או שלוחיהם ו/או כל הבא מטעמם, במידה שכולם ו/או אחד 

זה ו/או להיות מוזמן כנתבע נוסף או  הסכםמהם ייתבעו בגין נזק כלשהו כאמור ב

דעתו -פי שיקול-ל לפי קביעת המנהל ועלווהכ ,כצד שלישי בכל תביעה כאמור

 המוחלט.

הקבלן מצהיר בזאת כי במידה ויוזמן כנתבע נוסף או כצד שלישי בתביעה כנגד  (2

( לעיל, הינו מוותר מראש על כל 1) טןק-עיףהמזמין ו/או מי מטעמו כאמור בס

די י-ידי המזמין ובין שנתבקשה על-התנגדות להזמנה כאמור, בין שנתבקשה על

המנהל ו/או אחרים, ובלבד שאם הוזמן ולא התייצב הקבלן כנתבע נוסף או כצד 

שלישי כאמור לעיל, מסכים הקבלן מראש לכל הסדר או פשרה אשר המזמין ימצא 

 דעתו המוחלט ולשאת בתשלומם.-פי שיקול-לנכון לעשותו על

ל ו/או עובדיהם הקבלן מתחייב בזאת לשפות ולפצות באופן מלא את המזמין ו/או המנה ג. 

ו/או שלוחיהם בכל סכום אשר יפסק לחובתם ו/או לחובת מי מהם בקשר לנזקים אשר 

 הסכם,הקבלן אחראי להם ולרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לאלה הנזכרים ב

 ולרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

מעבודה כלשהי של  מבלי לגרוע מהאמור לעיל וכדי להוסיף עליו, אם כתוצאה מפעולה או ד. 

פי הסכם זה יוצא כנגד המזמין ו/או -בות כלשהי של הקבלן עליהקבלן שנעשו בניגוד להתחי

משפט, יהיה הקבלן אחראי לפצות את המזמין ו/או -המנהל ו/או הקבלן צו מאת בית

המנהל על כל נזק בין ישיר ובין עקיף וזאת מבלי לגרוע מחובתו של הקבלן לעשות את כל 

נקוט בכל ההליכים הדרושים להסרת הצו ומבלי שהוראה זו תתפרש כמטילה הדרוש ול

חובה כלשהיא לפצות את הקבלן בגין הצו הנ"ל, או בגין כל עיכוב שיחול בביצוע העבודה 

 כתוצאה מצו כנ"ל.

כמו כן ובנוסף לאמור לעיל, מתחייב הקבלן לפצות ולשפות בשלמות את המזמין ו/או 

כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש, אם ומיד כאשר המנהל על כל נזק וכנגד 

י כל אדם, בלי יוצא מן הכלל, נגדם ו/או נגד מי מהם ו/או כנגד כל מי יד-לתוגש, ע
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ו/או קבוע  הסכםמעובדיהם, שלוחיהם ושולחיהם, בגין כל תאונה, חבלה או נזק המפורט ב

 בכל דין לכל אדם.

לקבלן בכתב על כל מקרה בו הוגשה תביעה או דרישה עוד מוסכם בזאת כי המזמין יודיע 

כאמור וכי לקבלן תינתן האפשרות להתגונן כנגד תביעה או דרישה כאמור בכפוף לכך 

ן זה, להתפשר או ישהמזמין יהא רשאי, לאחר שיאפשר לקבלן להביע בפניו את דעתו בעני

-תם מקרים שאין ובאוילהענות לתביעה או דרישה כאמור באופן סביר בנסיבות העני

הענות לתביעה או דרישה כאמור עלולים יהיו, ברמה גבוהה של ודאות, -התפשרות או אי

 להביא לעיכוב בביצוע הפרויקט או העבודות.

זה, המזמין יהיה רשאי לתקן בעצמו  הסכםמבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן כמפורט ב ה. 

פי הוראות פרק זה על חשבון ו/או באמצעות אחרים את הנזקים שהקבלן אחראי לתקנם ל

 14%הקבלן, והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזקים האמורים בתוספת 

 הוצאות כלליות של המזמין.

כל סכום שהקבלן יהיה אחראי לתשלומו לפי הוראות פרק זה יהיה המזמין רשאי, מבלי  ו. 

בותו ו/או לנכותו מכל סכום פי כל דין, לג-זה ו/או על הסכםפי -לגרוע מיתר זכויותיו על

המגיע ו/או שיגיע לקבלן מאת המזמין בכל זמן שהוא וכן יהא רשאי לגבותו מהקבלן בכל 

 לעיל. יג'ידי מימוש הערבויות הנזכרות בפרק -דרך אחרת ולרבות על

והפרתו ו/או הפרת תנאי  הסכם,הינו מעיקרי ה ,המשנה שבו-על סעיפי ,סעיף זה לעיל ז. 

 .הסכםהפרה יסודית של ה מתנאיו תהווה

 ביטוח .50

הוראות הביטוח שיחולו על  ,פי דין-פי ההסכם או על-מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על 

 .נספח ו'המצ"ב להסכם זה כ הביטוח הקבלן יהיו בהתאם לנספח 

 הפרות ותרופות - 'ופרק ט

 הפרות יסודיות .15

 .הסכם, יחול על הוראות ה1970-חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א א. 

מוסכם בזאת כי בכל מקרה בו תופרנה אחת ו/או יותר מהתחייבויות הצדדים אשר הפרתן  ב. 

, יהיה הצד הנפגע זכאי לבטל את הסכם, כמפורט בהסכםמהווה הפרה יסודית של ה

פי -ו/או על הסכםפי ה-וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויותיו על ,ללא התראה מוקדמת הסכםה

 ל דין.כ

יהיה המזמין רשאי לדרוש מהקבלן כפיצויים  ,י הקבלן הפרה יסודיתיד-לע הסכםהופר ה ג. 

מוסכמים וקבועים מראש תשלום בגובה הסכום שיהיה שווה לגובה סכומי הערבויות אשר 

ומבלי לגרוע מהאמור לעיל  ,, לרבותהסכםפי הוראות ה-הקבלן התחייב להמציא למזמין על

כפי שיש לחשב את  ,בדקלסכום ערבות הביצוע ביחד עם סכום ערבות הסכום שיהיה שווה 

-. האמור לעיל אינו גורע מיתר זכויות המזמין עלהסכםפי הוראות ה-גובה סכומים אלה על

 ו/או הוראות כל דין ומזכותו לפיצויים בסכום גבוה מהסכום האמור. הסכםפי הוראות ה

 פיצויים מוסכמים על איחורים .25

הקבלן לא יבצע את העבודות ו/או כל חלק מהם בהתאם ללוח הזמנים ו/או לא ישלים אם  א. 

באם או תוך האורכה  זמנת העבודההאת ביצוע העבודות תוך תקופת הביצוע הנקובה ב
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ידי המנהל, ישלם הקבלן למזמין -פי הוראות הסכם זה להשלמת העבודות על-על ניתנה

ל יום או כל חלק ממנו של איחור שבין המועד כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כ

שנקבע לביצוע העבודות ו/או כל חלק מהן ו/או להשלמת העבודות מעבר לתקופת הביצוע 

ועד למועד הביצוע בפועל ו/או השלמת העבודות למעשה, לפי  בהזמנת העבודההנקובה 

ש"ח  5,000-סכום השווה לש"ח,  200,000עבור הזמנות עבודה בהיקף העולה על המקרה, 

ועבור הזמנות של איחור, או כל חלק ממנו נוסף  יוםלכל שקלים חדשים(  חמשת אלפים)

ש"ח )אלף וחמש מאות  1,500 -ש"ח, סכום השווה ל 200,000 -עבודה בהיקף הפחות מ

הפיצויים " :)להלן שקלים חדשים( לכל יום נוסף של איחור, או כל חלק ממנו

למזמין את הפיצויים המוסכמים הינה בנוסף לכל זכות (. חובת הקבלן לשלם "המוסכמים

 פי כל דין.-ו/או על הסכםפי ה-ו/או סעד אחרים של המזמין על

המזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים ו/או כל סכום אחר אשר הקבלן  ב. 

ון מכל סכום שיגיע לקבלן מהמזמין בכל זמן שהוא ולרבות מהחשב ,יהיה חייב למזמין

ידי מימוש -ולרבות על ,וכן יהא המזמין רשאי לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת ,הסופי

ערבויות. למען הסר ספק מוצהר בזאת כי אין בתשלום הפיצויים המוסכמים כאמור 

משום שחרור הקבלן מהתחייבותו  ,כשלעצמם או בניכויים מהקבלן ,)א( לעיל טןק-עיףבס

 .הסכםפי ה-ת אחרת המוטלת על הקבלן עללסיים את העבודות או מכל התחייבו

 פיצויים מוסכמים בגין העדר אמצעי בטיחות באתר העבודות  א.52

התאם כנדרש באו חסרים ותקנו הלא  ו/או אביזרי ו/או התקני הבטיחות,הציוד במקרה בו 

יופחת מחשבון הקבלן  ו/או במקרה של ליקויי בטיחות באתר העבודות, ,יםמפרטלמפורט ב

כפיצוי מוסכם ומוערך  בו נמשכת ההפרה, יוםבגין כל  ו/או חסר, כל אביזר פגוםסכום בגין 

 . 'טנספח  –לוח ניכויים כספיים עקב פערי בטיחות באתר העבודותבהתאם למראש, סכום 

 חריגה מנהלים והוראות המזמיןפיצויים מוסכמים על   ב.52

, ככל שיועבר אל הקבלן רט הטכניהמוגדרים במפ במקרה של חריגה מהנהלים וההוראות

, ישלם שפיכת פסולת או עפר באתר בלתי מאושר, לרבות ובנספחיו במסגרת הזמנת עבודה

)אלף וחמש מאות שקלים  ש"ח 1,500הקבלן למזמין פיצוי קבוע ומוסכם מראש, בסך של 

אין באמור כדי לגרוע מכל  .כאמור בגין כל מקרה של הפרת הנהלים וההוראות חדשים(,

, ישא הקבלן בכל לפיצוי המוסכם כאמורבנוסף  סעד אחר המוקנה למזמין במקרה כזה.

ההוצאות והנזקים שיגרמו בגין הפרת ההוראות הנ"ל וכן הוראות כל דין בדבר שפיכת 

 פסולת.

 סילוק יד הקבלן .35

, לאחר מתן הודעה מראש בקרות כל אחד מהמקרים המפורטים להלן, יהיה רשאי המזמין א. 

לאלתר,  –הסכם או במקרה של הפרה יסודית של ה ,מראש שעות 12ובכתב לקבלן של 

ולהשלים את ביצוע העבודות  ,לתפוס את אתר העבודות ולסלק את ידו של הקבלן מהן

בעצמו ו/או בכל דרך אחרת ולהשתמש לשם כך בכל החומרים, הציוד והמתקנים שבאתר 

וכן למכור את עודפי החומרים, הציוד והמתקנים האמורים ולהשתמש בתמורה  ,העבודות

, ואלה הסכםשתתקבל ממכירתם לכיסוי הסכומים המגיעים למזמין מהקבלן לפי ה

 המקרים:
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כשהקבלן פושט רגל או כשניתן נגדו צו קבלת נכסים או שהקבלן עושה סידור עם או  (1

 שהוא בפירוק.לטובת נושים, או במקרה של גוף מאוגד, כ

 .הסכםכשהקבלן מסתלק מביצוע ה (2

לבצע את העבודות בעצמו  ההסכם,י הוראות פ-לע ,בו המזמין רשאישבכל מקרה  (3

 ( לעיל.ד)32פי סעיף -ולרבות על ,ידי קבלן אחר ו/או בכל דרך אחרת-ו/או על

תן כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן, נ (4

או  הסכםאו הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון, או טובת הנאה כלשהי בקשר ל

 ו/או העבודות. הסכםלכל דבר הכרוך בביצוע ה

 כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שהקבלן ביצע עבירות שיש עמן קלון. (5

ולא תיקן את ההפרה תוך  הסכםבכל מקרה שהקבלן הפר הוראה מהוראות ה (6

 ידי המנהל לתיקון ההפרה.-שנקבעה על התקופה

יום  14כשהקבלן לא התחיל בביצוע העבודות או שהפסיק את ביצוען ולא ציית תוך  (7

להוראה בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך בביצוע העבודות או כשהסתלק מביצוע 

 העבודות בכל דרך אחרת.

ולא  הסכםכל הוראה אחרת בפי -הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות המזמין על .ב 

 לגרוע מהן.

לידי גמר יהא המזמין זכאי למסור את המשך ביצוע העבודות  הסכםבו הובא השבכל מקרה  .ג 

והקבלן ישתף  ,דעתו המוחלט-והשלמתן לכל אדם ו/או קבלן אחר ו/או גוף אחר, לפי שיקול

עבודות למי שיקבע ידי המזמין בהעברת ביצוע ה-פעולה ויסייע ככל שיידרש לעשות כן על

 ידי המזמין.-לשם כך על

ומבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה, הרי מובהר בזאת כי במקרה של  ,למען הסר ספק .ד 

סילוק ידו של הקבלן מביצוע העבודות כאמור לעיל ומסירתן לאחר מתחייב הקבלן שלא 

 לדרוש הוצאת "צו הפסקת עבודה".

 דעות בין הצדדים-חילוקי .45

הסכמה שיתגלו בין המזמין ו/או כל הבא -דעות ו/או אי-מקרה של סכסוך ו/או חילוקיבכל 

בשמו ו/או מכוחו לרבות ו/או המנהל ו/או האדריכל ו/או המפקח לבין הקבלן בקשר 

או הנובע ממנו, מוסכם בזאת בין הצדדים כי הקבלן לא יאט את קצב ביצוע  הסכםל

ולא יפגע בכל צורה  הסכםפי ה-העבודות ולא יפסיק את ביצוען בהתאם להתחייבויותיו על

אחרת בהמשך ביצוען ו/או בהשלמתן ו/או במסירתן למזמין, והעבודות ימשיכו להיות 

ל אף חילוקי הדעות והמזמין ישלם לקבלן את ידי הקבלן במלואן ובמועדן ע-מבוצעות על

 אותם סכומים אשר אינם שנויים במחלוקת ללא כל עיכוב.

יה או ימוסכם בזה במפורש כי הקבלן, לא יוכל בשום מקרה לתבוע צו מניעה לעיכוב הבנ

מזמין או מאן דהוא ויוכל לתבוע את ה ,יקט"ב בקשר עם הפרוצההקמה או צו הריסה וכיו

יקט רק לסעד כספי. הקבלן מתחייב בכל מקרה שלא לעשות פעולה ואחר בקשר לפר

 יקט והשלמתו.עכב באורח כלשהוא את ביצוע הפרוכלשהיא שיהיה בה כדי ל

והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית  הסכם,סעיף זה לעיל הינו מעיקרי ה

 .הסכםשל ה
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 שונות - 'זטפרק 

 כיםזכויות הקבלן בעבודות ובמסמ .55

מובהר בזאת כי כל הזכויות מכל מין וסוג שהוא, בעבודה הקבלנית, ובכלל זה כל  

קבלן או שיגיעו לידיו בקשר ידי ה-המסמכים, התוכניות, השרטוטים וכדומה, שיוכנו על

 קט, יהיו בבעלות הבלעדית של המזמין.לפרוי

זה לאחר גמר כמו כן למען הסר ספק מובהר ומוסכם בזאת במפורש כי בכל עת, ובכלל 

צע העבודה הקבלנית ו/או הפסקתה מכל סיבה שהיא, יהיה המזמין רשאי להכניס ו/או לב

מבלי  ,דעתו הבלעדי של המזמין-קט בכלל, והכל לפי שיקולשינויים כלשהם בעבודות ובפרוי

שהקבלן יהיה זכאי לסעד כלשהוא בגין שינויים כאמור, ובכלל זה צו מניעה, צו הריסה 

 "ב.צוכיו

 הדין החל .56

המשפט -זה הינו דין מדינת ישראל וסמכות השיפוט הינה לבתי הסכםהדין החל על 

 בירושלים בלבד.

 מעמדו המשפטי של הקבלן .75

מוצהר בזאת כי בין המזמין ו/או המנהל ו/או המפקח לבין הקבלן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו 

ד, שליח/שלוח ו/או שותפות וכי מעבי-ו/או כל הבא בשמו ו/או מכוחו לא ישררו יחסי עובד

 כקבלן עצמאי.הסכם הקבלן יבצע את כל התחיבויותיו נשוא ה

 קיזוז .85

יהא זכאי לקזז ו/או לעכב תחת ידו ו/או לגבות כל סכום שמגיע ו/או שיגיע לו מאת  המזמין

מכל סכום  ,חוזה אחר שנערך בין הצדדיםכל הסכם או פי -זה ו/או על הסכםפי -על קבלןה

 .זה הסכםפי -על מהקבלן למזמיןשיגיע 

הקבלן לא יהא רשאי לקזז ו/או לעכב תחת ידו ו/או לגבות כל סכום שמגיע ו/או שיגיע לו 

מכל  ,חוזה אחר שנערך בין הצדדיםכל הסכם או פי -זה ו/או על הסכםפי -על מאת המזמין,

 .זה הסכםפי -על מהמזמין לקבלןסכום שיגיע 

 עכבון .95

רשות -זה הינו מעמד של בר הסכםפי -מוסכם מובהר ומוצהר בזאת כי מעמדו של הקבלן על

וכי בכל מקרה לרבות מחלוקת ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלשהיא כנגד  ,בלבד

ומבלי לפגוע בכלליות  ,לרבות ,זה הסכםצוע יין הקשור ו/או הכרוך בביהמזמין בכל ענ

/או תביעה ו/או טענה בקשר לזכויות במטלטלין ו/או בנכסים האמור, מחלוקת ו/או דרישה ו

אחרים, לא יהא הקבלן זכאי לעכב תחת ידו או בצורה כלשהיא מטלטלין ו/או מסמכים ו/או 

 יקט.מכל סוג ומין שהוא הקשורים לפרו נכסים אחרים

 שימוש בזכויות-שימוש או אי .60

במקרה  הסכםבלן לסטות מתנאי ההסכמה מצד המזמין ו/או המנהל ו/או המפקח ו/או הק

ים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. לא השתמש מי מסו

ים, אין לראות בכך במקרה מסו הסכםי הפ-לנויים לעיל בזכויות שניתנו לו עמהגופים המ

ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות 

 זה. הסכםות לפי וחוב
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  כותרות השוליים .16

, מובאים לצרכי נוחיות בלבד ולא הסכםכותרות השוליים ושמות הפרקים המובאים ב

 יובאו בחשבון לצרכי פרשנות.

 כתובות הצדדים .26

 יהיו כדלקמן: הסכםכתובות הצדדים לצורכי ה

  , ירושלים7כנפי נשרים רחוב  –המזמין  (א

 אצל המזמין –המנהל  ב(

 אצל המזמין –המפקח  ג(

 זה הסכם ברישתכמפורט – הקבלן  ד(

 או כל כתובת אחרת אשר מי מהצדדים יודיעו לצד השני בהודעה בכתב.

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 הקבלן  המזמין

 

 נספח א'

 

  מסמכי המכרז על נספחיהם

 )אינו מצורף(

  



35 
 

 נספח ב'

 התמורה

 )יושלם בעקבות תוצאות המכרז(
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 נספח ג'

 המפרט הכללי לעבודות בניין

 )לא מצורף(
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 'דנספח 

 והבדק 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

( חדשים שקלים                                                       ש"ח )                  סכום עד לסכום של 

להתקשרות עם קבלן  1/19' מס מכרז עם בקשר, הקבלן מאת שתדרשו"( הערבות סכום: "להלן)

 .אזור ים המלחבהסכם מסגרת לביצוע עבודות קבלניות ב

ימים מקבלת  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם עד סכום הערבות תוך  .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 

כי לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים משפטיים נגד הקבלן ו/או לפנות בדרישה מוקדמת במפורש 

 ידינו.-לקבלן ו/או 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 -כל הסכומים שיידרשו על ידכם וישולמו על ידכם מתוך סכום הערבות ובלבד שסך

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 

אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, וכמו כן, לא נהיה רשאים להימנע  .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

ינה מותנית בתוקף החבות של הקבלן כלפיכם ו/או בתוקף בנוסף לכל האמור לעיל, הערבות א .5

 מותנית ועצמאית.-חוזרת, בלתי-ביניכם, והינה בלתי הסכםה

ועד בכלל וכל דרישה מכם חייבת להימסר לנו עד                   הערבות תהיה בתוקף עד ליום  .6

 וטלת.מועד זה למשרדנו בכתובת דלעיל. לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומב

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה ו/או להעברה. .7

 

 בכבוד רב,

 

                                     

 ב נ ק
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 ה' נספח

 לכבוד

 החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ

 א.ג.נ.,

 הצהרה בדבר חיסול תביעות

הממשלתית להגנות ים  החברה"( שנערך בין הסכםה" :)להלן                       מיום  הסכםבהתאם ל

מתכבדים בזה להגיש את                                                         לבינינו, אנו הח"מ  המלח בע"מ

על פי הזמנת עבודה "( למנהל, בגין ביצוע כל העבודות החשבון הסופי" :החשבון הכולל והסופי )להלן

אותן ביצענו ובגין ביצוע כל יתר "(, עבודההזמנת השהוצאה לנו ביום _________ )להלן: "

 .והזמנת העבודה הסכםפי ה-התחייבויותינו על

 :הננו מצהירים ומאשרים

תמורת  הסכםי המנהל המגיע לנו על חשבון שכר היד-לכי הסכום הכולל והסופי המאושר ע א.

הינו  הסכםהפי -במלואן וביצוע כל יתר התחייביותינו עלעל פי הזמנת העבודה ביצוע העבודות 

 "(.הזמנת העבודהשכר " :ש"ח )להלן               בסך של 

ובקבלת היתרה המגיעה  ,ש"ח                    קיבלנו עד כה סך הזמנת העבודה כי על חשבון שכר  ב.

המגיע לנו בגין ביצוע הזמנת העבודה ש"ח, קיבלנו את מלוא שכר                    לנו בסך 

 .הזמנת העבודה פי-וביצוע כל יתר התחייבויותינו עלהעבודות 

אין לנו                    הנקוב בסעיף )ב( לעיל עד ליום הזמנת העבודה כי פרט לקבלת יתרת שכר  ג.

ו/או כלפי כל אלה המזמין ולא תהיינה לנו כל תביעות ו/או טענות מכל מין ו/או סוג שהוא כלפי 

ו/או לכל הקשור במישרין או להזמנת העבודה בקשר  ומטעמו ו/א ומכוחהבאים ו/או שיבואו 

 .הממנו/או הנובע  הבו/או כל הכרוך בהזמנת העבודה בעקיפין 

אין באמור לעיל כדי לשחרר אותנו מביצוע יתר ההתחייבויות אשר אנו חייבים לבצע לאחר  ד.

 ולרבות בקשר לתקופות בדק. ,השלמת העבודות

, אלא אם תוכן הדברים ו/או הסכםיהיה הפרוש אשר ניתן להם ב למונחים בהצהרתנו דלעיל ה.

 הקשרם מחייב אחרת.

 

 בכבוד רב

 

                                   

 

                           

 עד לחתימות

 

 המנהל העתקים:

 המפקח
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 'ו נספח

 ביטוח

פי דין, על הקבלן לערוך ולקיים, בחברת -פי הסכם זה או על-מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על .1

ביטוח מורשית כדין, החל מיום תחילת ביצוע עבודות או מתן האישור לביצוע העבודות )לפי 

המוקדם( ולמשך כל תקופת ההתקשרות ועד המסירה הסופית של העבודות ויציאתו של הקבלן 

חר( ולמשך כל תקופה נוספת בה עשויה לחול על הקבלן אחריות על פי דין מהאתר )לפי המאו

נוספות לאחר סיום  שלוש שניםבות מוצר, למשך אחריות מקצועית וביטוח )לעניין ביטוח 

העבודות לרבות תקופת העבודות והבדק(, פוליסות ביטוח כמפורט באישור עריכת ביטוחי 

" ויחד עם אישור עריכת הביטוחתי ניפרד הימנו )"ומהווה חלק בל 1'ונספח הקבלן המצורף כ

 .", בהתאמה(ביטוחי הקבלןלהלן: " 5הביטוחים המפורטים בסעיף 

 המזמין הינו המוטב לקבלת תגמולי ביטוח על פי הפוליסה.  .2

)שבעה( ימים ממועד החתימה על הסכם זה,  7-על הקבלן להמציא לידי המזמין, לא יאוחר מ .3

ובכל מקרה טרם כניסת הקבלן לאתר העבודה, את אישור עריכת הביטוח חתום על ידי מבטחת 

 הפוליסה בגין ביטוח עבודות קבלניות. הקבלן. לדרישת המזמין, על הקבלן למסור העתק מן 

)שבעה( ימים טרם מועד תום תקופת ביטוחי הקבלן, על הקבלן להפקיד  7-כמו כן, לא יאוחר מ .4

בידי המזמין, אישור עריכת ביטוחים כאמור לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת וכן למשך 

 כמפורט בנספח זה(.  כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם )או למשך תקופה ארוכה יותר

 בנוסף, על הקבלן לערוך את הביטוחים הבאים: .5

ביטוח אחריות פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, וכן -כנדרש על ביטוח חובה .5.1

 בגין נזק אחד.  ₪ 400,000עקב השימוש בכלי רכב עד לסך  בגין רכוש של צד שלישי

אמור אולם יראו בכך "ביטוח עצמי" בסך של  לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח צד שלישי כ .5.2

כאילן נערך ביטוח צד ג' כאמור. ככל שתוגש תביעה מצד שלישי כנגד המזמין או   ₪ 400,000

מי מטעם המזמין, בגין נזק אשר היה מכוסים לו נערך ביטוח כאמור, על הקבלן לשפות 

 המפורטים לעיל בגין נזק או הוצאה כאמור.

הרכב אשר בבעלות ו/או בשימוש הקבלן ו/או מי מטעמו במסגרת  , לכל כליביטוח מקיף .5.3

העבודות. על אף האמור לעיל, לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף, כאמור בסעיף זה, 

 .להלן 13במלואו או בחלקו, ובלבד שיחול האמור בסעיף 

יטוח מוסכם בזאת, כי קביעת גבולות האחריות כמפורט בנספח זה, לרבות אישור עריכת הב .6

מזערית המוטלת על הקבלן, שאינה פוטרת את הקבלן ממלוא חבותו לפי הנה בבחינת דרישה 

הסכם זה ו/או לפי הדין. לקבלן לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי המזמין ו/או מי מטעם 

המזמין בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף 

 ח שהוצא על ידי הקבלן. הכיסוי הביטו

ביטוחי הרכוש של הקבלן יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו של המבטח לתחלוף כלפי  .7

 המזמין ו/או מי מטעם המזמין והמפקח למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

על הקבלן האחריות הבלעדית לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות העצמית  .8

י הקבלן המפורטים בנספח זה. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי הנקובים בביטוח

 המזמין מכל סכום שיגיע לקבלן על פי הסכם זה.
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על הקבלן לקיים את כל תנאי ביטוחי הקבלן )לרבות המלצות הסקר החיתומי שייערך בקשר  .9

את פוליסות עם ביטוח העבודות וכן את תנאי המיגון לעניין כיסוי פריצה וגניבה(, להאריך 

הביטוח שעל הקבלן לערוך לפי הסכם זה, מדי פעם בפעם לפי הצורך, כך שתהיינה תקפות 

במשך כל תקופת ההתקשרות ועד המסירה הסופית של העבודות ויציאת הקבלן מהאתר או עד 

למועד תשלום חשבון סופי, ובמהלך כל תקופת התחזוקה, תיקונים ואחזקה על פי אחריות 

הסכם זה, ולמשך כל תקופה בה עשויה לחול אחריות על הקבלן על פי הוראות הקבלן הקבועה ב

שנים  שלושבות מוצר, למשך אחריות מקצועית וביטוח הסכם זה או על פי כל דין )לעניין ביטוח 

 נוספות לאחר סיום העבודות לרבות תקופת העבודות והבדק(.

ם או בשינויים כדי להוות אישור מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, בהמצאת .10

בדבר התאמתם ואין בהם כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין או לצמצם את אחריות הקבלן 

פי הסכם זה או על פי כל דין. במקרה של אי התאמה בין האמור באישורי הביטוח או -על

ם האמורים בהעתקי ביטוחי הקבלן לבין האמור בהסכם זה, על הקבלן לגרום לשינוי הביטוחי

 על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.

ככל שלדעת הקבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוח העבודות הקבלניות ו/או היקף ביטוחי  .11

הקבלן או לערוך ביטוחים נוספים או משלימים, על הקבלן לערוך הביטוח הנוסף או המשלים 

ייערך, ייכלל וויתור על תחלוף כאמור, על חשבון הקבלן. בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים ש

 כלפי המזמין ומי מטעם המזמין והמפקח למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

על הקבלן לגרום לכך כי הוראות פרק הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלי, עובדי וקבלני המשנה  .12

 של הקבלן. 

ה, על הקבלן במידה ויועסקו על ידי הקבלן קבלני משנה בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם ז .13

 לוודא כתנאי לתחילת העסקתם כי הינם אוחזים בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם. 

על הקבלן והבאים מטעם הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת  .14

פגיעה, אבדן או נזק לגופו או לרכושו של כל אדם או גוף בקשר עם ביצוע העבודות, ובמיוחד 

עבודה לעבודות בחום. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, על  לקיים סדרי

הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל 

הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים לעיל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור 

ושליחי הקבלן יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לעיל, באופן שכל עובדי 

   לכל הזכויות שעל פי החוקים לעיל.

המפקח  מכל אחריות לאבדן והקבלן פוטר במפורש את המזמין ואת כל הבאים מטעם המזמין  .15

או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש המובא על ידי הקבלן או מטעם או עבור הקבלן )לרבות כלי 

ב כלים ומנופים( לאתר העבודות ובמסגרת ביצוע העבודות, וכן לנזק אשר לקבלן הזכות רכ

לשיפוי בגינו על פי ביטוח רכוש שנערך על ידי הקבלן, או שלקבלן הייתה הזכות לשיפוי בגינו 

אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בביטוח, ולקבלן לא תהא כל טענה או דרישה כלפי מי 

נזק כאמור, אולם הפטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק  מהאמורים לעיל בגין

  בזדון.
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לאישור  2-3מובהר בזאת כי לקבלן הזכות שלא לערוך את הביטוחים המפורטים בסעיפים  .16

עריכת הביטוח, במלואם או בחלקם, אך הפטור המפורט בסעיף זה יחול כאילו נערך הביטוח 

 בגינו במלואו.

זאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי ביטוח על ידי המבטח למען הסר ספק מוסכם ב .17

לא ישחרר את הקבלן מן האחריות המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין, לרבות 

במקרה שהביטוח אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הביטוח אינם מספיקים 

או כל מקרה אחר. לקבלן לא תהא שום טענה או לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרם, נתבע, נפסק 

 תביעה כלפי המזמין והבאים מטעם המזמין לגבי גובה תגמולי הביטוח )ככל שיהיו(.  

מובהר בזאת כי בכל מקרה בו יתקבלו דמי ביטוח בגין קימום כל חלק של הפרויקט וכל מה  .18

קום אותו נזק שבגינו שעליו, יהיו דמי הביטוח כאמור מיועדים אך ורק לצורכי קימום ושי

 שולמו.

במידה שלא נערכו או קוימו ביטוחי הקבלן במועדם, בחלקם או במלואם, יחולו ההוראות  .19

 הבאות:

)חמישה עשר( ימים, להתקשר בביטוח  15למזמין תהא הזכות, לאחר שניתנה לקבלן התראה של  .20

והפרשי הצמדה, לפי עבודות קבלניות תחת הקבלן, או לשלם דמי ביטוח, לרבות דמים, ריבית 

 חוזי הביטוח.

 לעיל יחולו על הקבלן. 20בסעיף כל הוצאות המזמין על פי  האמור  .21

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובות הקבלן המפורטות בפרק זה, או כדי להטיל על  .22

 המזמין חבות כשלהי.

על הקבלן  היה ובמהלך תקופת הביטוח יחולו שינויים בערכו של הפרויקט מכל סיבה שהיא, .23

חלה החובה לעדכן את סכום הביטוח בפוליסה מיידית, ולשלוח למזמין את אישור המבטח על 

 ביצוע העדכון האמור.

בכל מקרה במקרה בו תופסקנה העבודות על ידי הקבלן טרם השלמתן מכל סיבה שהיא, על  .24

יות הקבלן  להמציא אישור ממבטחת הקבלן על המשך עריכת פוליסת ביטוח עבודות קבלנ

לעיל, בידי המזמין ו/או כל גוף אחר שהמזמין יורו עליו, וזאת כתנאי מוקדם  1כאמור בסעיף 

  לעריכת חשבון סופי לקבלן. 

סגרת ביטוח עבודות קבלניות שנערך על ידי הקבלן לדרישת המזמין, על הקבלן לכלול במ .25

, כל גורם או בעל זכויות שלמזמין קיימת התחייבות כלפיו להיכלל בשם 1כאמור בסעיף 

 טוח, כמבוטח או כמוטב לתגמולי הביטוח.המבוטח טרם קרות מקרה הבי

על אף האמור לעיל, אי  נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. .26

יום ממועד בקשתו של  10המצאת אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו 

 המזמין בכתב להמצאת אישור כאמור.
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 אישור עריכת ביטוחי הקבלן - 1ו' נספח

 תאריך ______________

 לכבוד

 החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ 

 ו/או חברות האם ו/או חברות בנות ו/או חברות שלובות ו/או חברות קשורות

 "(המזמין"ביחד ולחוד: )

 , ירושלים7מרחוב כנפי נשרים 

 

 א.ג.נ.,

 הנדון: ___________________ )"הקבלן"(

 פיתוח, עפר בתחומי עבודות לביצוע בקשרהרינו לאשר כי ערכנו הביטוחים המפורטים, בין היתר 

 הקבלן לבין ביניכם הסכם עם בקשר נלווית עבודה כל לרבות ,המלח ים באזור ותשתיות

 "(:העבודות)"

 ____________ ליום עד____________  מיום לתקופה' __________________ מס פוליסה .1

, המזמין, הקבלן שםביטוח עבודות קבלניות, כמפורט בהמשך, נערך על  קבלניות עבודות ביטוח

 ומשכירי( המבוטח של עובד ואינו היה המקצועית אחריותו למעט) המפקח, משנה קבלני, קבלנים

 .העבודות מביצוע הנובעים או הקשורים אחריות או נזק, אבדן מפני, ציוד

 "(. התחזוקה תקופת)" חודשים 24 של מורחבת תחזוקה תקופת כולל כאמור הביטוח

, קבלניות עבודות לביטוח הפוליסה לנוסח בהתאם הינו כאמור הביטוח פי על הניתן הכיסוי היקף

 .הפוליסה עריכת במועד" ביט"כ הידוע

 :כאמור בפוליסה הכלולות ההרחבות כל על, להלן המפורטים הביטוח פרקי את כולל הביטוח

 לרכוש נזק -' א פרק .א

 במשך לעבודות שייגרמו צפויים ובלתי פיזיים נזק או אבדן מפני" הסיכונים כל" במתכונת ביטוח

 . התחזוקה ותקופת העבודות תקופת

 .העבודות של מחדש ההקמה מעלות יפחת לא הביטוח סכום

   .ח"ש__________________: העבודות שווי

 :הבאים הכיסויים את כולל הביטוח

 .₪ 100,000 -מ פחות ולא, העבודות משווי 10% של בסכום - בהעברה רכוש (1

 (.₪ 100,000 מינימום) מהנזק 10% של בסכום נזק במקרה ופיקוח תכנון הוצאות (2

 . ₪ 100,000 של בסכום הסופי מהפרויקט חלק שאינם עזר ומבני מתקנים, ציוד (3

 הביטוח מסכום 10% של בסכום לקויים ועבודה חומרים, תכנון של ישיר נזק (4

 . ₪ 250,000 של בסכום הריסות פינוי (5

 .₪ 1,000,000 של בסכום המבוטח מיחידי ליחיד השייך סמוך ולרכוש עובדים עליו לרכוש נזק (6

 . ₪ 100,000 של בסכום מיוחדות הוצאות (7

 למזמין נתונה ביטוח תגמולי ולקבלת ומתן משא לניהול הזכות, לעבודות הנגרם נזק או אבדן לעניין

 . המזמין לטובת משועבדת הפוליסה כי וכן חוזרת בלתי בקביעה וזאת בלבד

 שלישי צד כלפי אחריות -' ב פרק .ב
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 אחריות בגבול מהעבודות הנובעים   אובדן או נזק עקב חבות בגין שלישי צד כלפי אחריות ביטוח

 . הפוליסה פי-על ובמצטבר לאירוע  ₪ 4,000,000 של בסך

 מיחידי אחד כל עבור בנפרד נערך כאילו הביטוח נחשב לפיו צולבת אחריות סעיף כולל הפרק

 . שלישי צד לרכוש נחשב המזמין רכוש. המבוטח

  : לכסות מורחב כאמור הפרק

  . לאומי לביטוח המוסד של תחלוף תביעות (1

 לבטחו חובה ושאין מנועי רכב כלי שהינו הנדסי מכני בציוד משימוש הנובעים גוף נזקי (2

 . חובה בביטוח

 . לאירוע  ₪ 200,000 בסך אחריות בגבול משען והחלשת רעידות עקב הנגרם נזק בשל חבות (3

 לסך עד  קרקעיים-תת ומתקנים צינורות, בכבלים פגיעה עקב הנגרם עקיף נזק בשל חבות (4

 .לאירוע  ₪ 200,000

 מעבידים אחריות - 'ג פרק .ג

 תקופת במשך באתר הנגרמים אובדן או נזק בגין, העבודות עם בקשר המועסקים כלפי חבות

 למקרה, לתובע ₪ 20,000,000 של אחריות בגבול, העבודות ביצוע עקב או כדי תוך, הביצוע

 .הביטוח ולתקופת

 קבלניות עבודות לביטוח כללי .ד

 ובלבד המפקח או/ו המזמין מטעם והבאים המזמין כלפי התחלוף זכות על מוותרים אנו (1

 .בזדון לנזק שגרם אדם כלפי יחול לא כאמור שוויתור

 ובכל, פרמיה תשלום אי מחמת אלא לביטול ניתן אינו כאמור הקבלניות העבודות ביטוח (2

 לפחות יום 90 של רשום ובדואר בכתב, מראש כך על הודעה לכם שניתן לכך בכפוף מקרה

 . מראש

 הפוליסה כי מאשר המבטח, שהיא סיבה מכל הקבלן עם ההתקשרות תופסק בו במקרה (3

 תשלום להמשך בכפוף והכל, המבוטח יחידי ויתר המזמין את ותכסה בתוקף להיות תמשיך

 .תהיה באם, הפרמיה יתרת

 בכפוף, בהתאם הביטוח תקופת את נאריך, העבודה משך הארכת במקרה כי בזה מאשרים אנו (4

 . נוספת לפרמיה

 

 ____________ ליום עד____________  מיום לתקופה' __________________ מס פוליסה .2

על בסיס ערך כינון לכיסוי אובדן או נזק, לרבות גניבה ופריצה לכל רכוש, ציוד  מורחב"ביטוח "אש 

 . ומתקנים מכל סוג שהוא שהובאו על ידי הקבלן או מטעם הקבלן לאתר העבודות

 

 ____________ ליום עד____________  מיום לתקופה' __________________ מס פוליסה .3

לציוד ההנדסי המובא על ידי הקבלן או מי מטעם הקבלן לאתר העבודות, על  ביטוח "ציוד מכני הנדסי"

בסיס "כל הסיכונים" כולל פריצה, שוד, רעידת אדמה, סיכוני טבע ונזק בזדון במלוא ערך כינון. הביטוח 

 בגין כל כלי הנדסי ₪ 750,000כולל כיסוי לצד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש בגבול אחריות של 

כבד, המורחב לשפות את המזמין בגין אחריות המזמין למעשי ומחדלי הקבלן, בכפוף לסעיף "אחריות 

 צולבת.
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פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום ____________ ____עד ליום  .4
__________________ 

לכיסוי חבות הקבלן על פי דין בשל תביעה או דרישה שתוגש לראשונה במשך  מקצועית אחריות ביטוח
תקופת הביטוח בשל מעשה או מחדל מקצועי של הקבלן או של מי מהבאים מטעם הקבלן בקשר עם 

יושר  -הגבלה בדבר אי כולללמקרה ולתקופת הביטוח. הביטוח לא  500,000₪העבודות, בגבול אחריות בסך 
מוש ועיכוב )עקב מקרה ביטוח(. הביטוח מורחב לשפות את המזמין ו/או המפקח בגין עובדים, אבדן השי

חבות אשר עלולה להיות מוטלת עליהם עקב העבודות, וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי 
חודשים לאחר תום תוקף הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי  12המזמין. הביטוח כולל תקופת גילוי של 

ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל לעל מהאמור באישור זה. הביטוח כאמור כולל תאריך למפרע הקבלן 
 שאינו לפני _______________.

 ____________ ליום עד____________  מיום לתקופה' __________________ מס פוליסה .5

 או עם בקשר שייגרמו אובדן או נזק בגין דין פי על הקבלן אחריות לכיסוי המוצר חבות ביטוח

"(, המוצרים)" הקבלן מטעם הבאים או הקבלן ידי על מסופק, משווק, מטופל, המיוצר מוצר עקב

 המזמין את לשפות יורחב הביטוח. הביטוח ולתקופת למקרה ח"ש 1,000,000 בסך אחריות בגבול

 הביטוח יראו פיו על, צולבת אחריות בדבר לסעיף בכפוף", מוצרים"ל אחריותם בגין המפקח או/ו

 . המבוטח מיחידי יחיד לכל בנפרד נערך כאילו

 ידי על נערך לא כי בתנאי, הביטוח תוקף תום לאחר חודשים 12 של גילוי תקופת כולל הביטוח

 תאריך יכלול כאמור ביטוח. זה באישור מהאמור לעל מקביל כיסוי המעניק חלופי ביטוח הקבלן

 _______________. לפני שאינו למפרע

 כללי

 המזמין כלפי התחלוף זכות על ויתור כוללים לעיל 2-3 בסעיפים המפורטים הביטוחים (1

 .בזדון לנזק שגרם אדם כלפי יחול לא כאמור שויתור ובלבד, המפקח או/ו מטעמו והבאים

 במשך יצומצמו ולא יבוטלו לא( קבלניות עבודות ביטוח למעט) לעיל המפורטים הביטוחים (2

 .מראש יום 30, רשום בדואר כך על הודעה לכם שניתנה מבלי הביטוח תקופת

 . שיפוי לקבלת המזמין בזכויות תפגע לא המבוטח על מוטלות לב בתום קיום אי (3

 בביטוחים העצמית וההשתתפות הפרמיה בתשלום לשאת הבלעדית האחריות הקבלן על (4

 .לעיל המפורטים

 ולא, המפקח או המזמין ידי על שנערך אחר ביטוח לכל וקודמים ראשוניים לעיל הביטוחים (5

 .לעיל המפורטים ידי על הנערכים בביטוחים שיתוף טענת כל לנו תהיה

 כביט הידוע לנוסח בהתאם הינו  (מקצועית אחריות למעט) הפוליסות נוסח (6

, מבוטל, שקיים ככל, רבתי רשלנות חריג. לעיל הנקובים לשינויים בכפוף_____________, 

 .דין פי על המבוטח וחובות המבטחת מזכויות לגרוע כדי בכך אין אולם

 שאין ובלבד, זה אישור י"ע במפורש שונו שלא כמה עד וסייגיה המקורית הפוליסה לתנאי בכפוף

 .המקוריות הפוליסות מתנאי לגרוע כדי האמור בשינוי

 בכבוד רב,

 

)חתימת 

 המבטח(

)חותמת  

 המבטח(

)תפקיד   )שם החותם( 

 החותם(

 



                       
  

 

 

 'ז  נספח

 

 שמירה על סודיות

 

 לכבוד

 החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ

 

 א.ג.נ.,

 

 התחייבות לשמירת סודיות ולהימנעות מניגוד עניינים הנדון:

 

של החברה הממשלתית להגנות ים המלח  1/19 מס' זבמכרוהנני משתתף   :הואיל

)להלן:  המלח יםאזור בקבלניות  עבודותלביצוע  "(המזמינה)להלן: "

 "(;העבודות"

והוסבר לי כי במהלך ביצוע העבודות, או בקשר אליהם, או ההשתתפות   :והואיל

במכרז אקבל לחזקתי, או יבוא לידיעתי, מידע המתייחס לכל עניין מקצועי, 

עמה, בעבר, עסקי או אחר, מכל סוג שהוא, של המזמינה ושל כל הקשורים 

ידי, או הוגש למזמינה -בהווה, או בעתיד וכן כל חומר אשר הוכן עבור או על

 "(; מידע סודיבקשר עם העבודות, ולרבות מידע סודי של המזמינה )להלן: "

והוסבר לי, כי גילוי המידע הסודי בכל צורה שהיא, לכל אדם או גוף, עלול   :והואיל

 צדדים שלישיים.לגרום נזקים כבדים למזמינה ו/או ל

 אי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן:

הנני מתחייב לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע הסודי וכל הקשור או  .1

הנובע ממנו, לא לפרסמו ולא לגלותו בדרך כלשהי לשום אדם או גוף והכל לתקופה 

 מוגבלת.-בלתי

לא לפרסם, לא לגלות ולא להביא  הנני מתחייב לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת, .2

לידיעת אדם או גוף כלשהם בדרך כלשהי, כל פרט הקשור למתן העבודות, במישרין 

פירוט או בעקיפין, לרבות תוכנם, תוצאותיהם או כל חלק מהם )להלן: "

 מוגבלת.-"(, והכל לתקופה בלתיהעבודות

, מידע שגילויו מחויב לא יחול על מידע הידוע לכלל הציבור 2-ו 1האמור בסעיפים  .3

פי דין )במגבלות חיוב הגילוי כאמור( או מידע שניתנה הסכמת המזמין לגילויו, -על

 מראש בכתב, ובמידה שניתנה.

כמו כן, הנני מתחייב שלא לעשות שום שימוש במידע הסודי או בפרטי העבודות,  .4

 אלא לטובת המזמינה ולצורך ביצוע העבודות.

אמצעי זהירות קפדניים לאבטחת המידע הסודי ופרטי מתן הנני מתחייב לנקוט  .5

העבודות ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית, נוהלית או אחרת, כדי לקיים 

פי כתב זה. כן הנני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות -את התחייבותי על

מנת לשמור בסודיות גמורה כל מסמך הקשור, או הנוגע -והבטיחות הנדרשים, על

 ביצוע העבודות.ל

הנני מתחייב להחזיר לידיכם ולחזקתכם כל חומר כתוב או אחר, וכל חפץ או דבר,  .6

שקיבלתי מכם, או השייך לכם, ושהגיע לחזקתי, או לידי, עקב, בקשר עם, או בזמן 

מתן העבודות, בין מכם ובין מצדדים שלישיים, וכל חומר שהכנתי עבורכם. הנני 

 עותק כלשהו של כל חומר כאמור, או של מידע סודי. מתחייב שלא לשמור אצלי 



 
   

ידי במידע יהיה לצורך ביצוע העבודות נשוא -השימוש שייעשה על הנני מתחייב כי .7

הסכם זה בלבד, ובלבד ששום שימוש )כולל אופן הכללת מידע סודי במסגרת חומר 

הות פרטי שיופץ או יהיה זמין בצורה כלשהי לגורמים אחרים( לא יאפשר למקבלו לז

 מידע מסוימים או מוגדרים. 

מובהר כי המזמינה איננה אחראית לדיוקו, לשלמותו או לנכונותו של המידע הסודי  .8

ידי מקבל המידע, או מי מטעמו, תהיה באחריות מקבל -וכל הסתמכות עליו על

 המידע.

פים ידוע לי כי הפרת ההתחייבויות לסודיות דלעיל מהווה עבירה פלילית לפי סעי .9

 .1977-לחוק העונשין, התשל"ז 119-118

הנני מוותר על כל זכות קניין רוחני, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סודות  .10

מסחריים, סימני מסחר ומדגמים בקשר לעבודות ושירותים שיסופקו למזמינה 

 במסגרת מכרז זה.

שערכתי, אין מצב של הנני מאשר כי למיטב ידיעתי ובדיקתי, לאחר חקירה ובדיקה  .11

ניגוד עניינים בין ביצוע העבודות לבין כל עניין אחר שיש לי ולשותפיי וקרובי ו/או 

 למנהלי ו/או לעובדי ו/או לגופים קשורים בי עניין אישי בו.

פי כל דין, לכל נזק, הפסד או הוצאה, מכל -אני אהיה אחראי כלפיכם בנזיקין ועל .12

פי -שלישי כלשהו, כתוצאה מהפרת התחייבויות על סוג, אשר יגרמו לכם, או לצד

 כתב זה.

ידי בקשר לביצוע העבודה, על -הנני מתחייב להחתים כל עובד ו/או מועסק על .13

התחייבות כלפיכם הזהה להתחייבותי זו, והנני ערב לכל הפרה של התחייבות 

 כאמור.

ה, תהיה לכם זכות פי כתב ז-בכל מקרה שאפר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיי על .14

תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרה זו, לרבות הזכות לקבלת סעדים זמניים 

 כגון צווי מניעה לצורך הקטנת נזקיכם.

אין באמור במכתב זה כדי לגרוע מכל חבות אחרת או נוספת לנאמנות, שמירת  .15

 פי כל דין.-סודיות והימנעות מניגוד עניינים המוטלת עלי על

 

 ה באתי על החתום:ולראי

 

     

 חתימה וחותמת המציע  שם מלא של החותם בשם המציע  תאריך

 

  



 
   

 'חנספחי 

 

 נהלי בטיחות המזמין ושמירה על איכות הסביבה 

 )יצורפו בנפרד(

 

 .(1')חנספח  –מדיניות הבטיחות  – 1נוהל המזמין מס'  .1

 

דרישות בטיחות בניהול ופיקוח לקבלנים בעבודות ארוכות טווח  – 4נוהל המזמין מס'  .2

 .(2')חנספח  –וקבלן חירום

 

 .(3')חנספח  –דרישות להכנת תכנית בטיחות פרוייקטלית  – 5נוהל המזמין מס'  .3

 

דיווח טיפול ותחקור באירועי חירום בעבודה מדיניות הבטיחות  – 8נוהל המזמין מס'  .4

 .(4')חנספח  –

 

 .(5')חנספח  –תגובה באירועי חירום בעבודה – 9נוהל המזמין מס'  .5

 

 .(6')חנספח  –שמירה על איכות הסביבה  – 10נוהל המזמין מס'  .6

 

 .(7')חנספח  –נספח קבלן חירום  -נוהל המזמין  .7

 

 

 



 
   

 'ט  נספח

 לוח ניכויים כספיים עקב פערי בטיחות באתר העבודות

 

 גודל הקנס תאור מס"ד

 ₪ 1,000 כנדרש כללי פנקס מילוי אי 1
 

אי הכנת תכנית בטיחות לניהול סיכונים בזמן  2
  ₪ 1,000 נדרש

עבירת בטיחות בכל הקשור בשימוש במתקני  3
  ₪ 1,000 לחץ

אי גידור אתר העבודה, סימון והצבת שילוט  4
 ₪ 1,000 מתאים

עבירת בטיחות בכל הקשור בשימוש במתקני  5
 הרמה

1,000 ₪ 

6 
 ליקויי בנושאי תעבורה/ תחבורה 

)חוסר רישיונות למפעילי ציוד, חוסר בדיקות 
 רישוי לכלים וכד'(

1,000 ₪  

הצבת הסדרי תנועה לקויים ו/או אי שימוש  7
  ₪ 1,000 נאות בהסדרי תנועה

שימוש בציוד וכלים עבודה לא תקינים, לא  8
  ₪ 1,000 תיקניים וללא מגן

  ₪ 1,000 טפסות  לקוייםפיגומים , סולמות ,  9

 אי טיפול בליקוי ברמת סיכון גבוה      10
  ₪ 5,000 * ראה מקרא למטה   

 אי טיפול בליקוי ברמת סיכון בינוני  11
 *ראה מקרא למטה   

3,000 ₪ 

 אי טיפול בליקוי ברמת סיכון נמוך 12
 *ראה מקרא למטה   

1,000 ₪  

 ₪ 1,000 השארת מפגעים בשטח לאחר גמר עבודה 13

עובד קבלן שלא קיבל הדרכה טרום תחילת  14
 ₪ 1,000 עבודתו ע"י מנהל העבודה

אי הופעת ממונה בטיחות של הקבלן לפגישות  15
  ₪ 1,000 עפ"י דרישה

 ₪ 3,000 אי שימוש ציוד מגן לעבודה בגובה 16

כניסה לחלל מוקף ללא הרשאה, ללא ניטור  17
 ₪ 10,000 גזים וללא ציוד מגן אישי

18 
  אישי מגן בציוד שימוש על הקפדה אי

 משקפי מגן,אפודה, בטיחות נעלי, מגן כובעי)
 (לו בסמוך או/ו בכביש בעבודה זוהרת

1,000 ₪ 

 *מקרא לרמות סיכון

  היעדרות מימוש הסיכון מוביל לטיפול מקומי בעובד עקב פגיעה -סיכון נמוך /

  ימים.  3 -מתחת ל

  עובד שנפגע במקום העבודה  –מימוש הסיכון מוביל לנפגע בינוני  -סיכון בינוני

  . ואושפז מיום אחד ועד שבוע ימים 

  עובד שנפגע במקום העבודה ואושפז  –מימוש הסיכון מוביל לנפגע קשה  -סיכון גבוה

  .  מעל שבוע ימים


