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מכרז  והמזמין   הואיל  את  שירותי   1/21פרסם  הקמה,    למתן  של  תכנון,  ותחזוקה  תפעול 
תהום   מי  השפלת  מוריה(  מערכות  )לשעבר  הרודס  בוקק,  בעין  המלונות  באזור 

 ; ולאונרדו קלאב )לשעבר נירוונה( בדרום ים המלח 

ביצוע  קיבל על עצמו, על פי כל תנאי המכרז, את כל הקשור ב ו זכה במכרז  והקבלן   והואיל 
 ;  כהגדרתן להלן ,  העבודות 

השגת תוצאות של  הינה ל כי ידוע לו כי ההתקשרות מושא הסכם זה    והקבלן מצהיר  והואיל 
זה    כמוגדר בהסכם   , עמידה ברומים קבועים של מפלסי מי תהום בדרום ים המלח 

 ; , וכי תשלום התמורה על פי ההסכם מותנה בהשגת תוצאה זו ונספחיו 

כי   והואיל  מצהיר  כל  והקבלן  בעל  הידע  הינו  המיומנות,  הטכני,  הכישורים,  המקצועי, 
לצורך השגת    האדם, האמצעים והמיכשור הדרושים - ח ו הארגוני והפיננסי וברשותו כ 

ולשם   כאמור  התהום  מי  במפלסי  עמידה  של  ויתר התוצאות  העבודות  כל    ביצוע 
על  ה - התחייבויותיו  במכרז פי  להצעתו  בהתאם  הגבוהה    הסכם  המקצועית  ברמה 

 ; ביותר 

של  והואיל  הצעתו  את  קיבל  לביצוע   והמזמין  כמפורט    תחייבויות ה ה ו   העבודות   כל   הקבלן 
 . הסכם זה ב 

 

 י הצדדים כדלקמן: יד - ל אשר על כן הוסכם, הותנה והוצהר ע 
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 כללי   – פרק א'  

 הגדרות  . 1

, כהגדרתו להלן יהיה למונחים הבאים הפירוש המופיע לצידם אלא אם תוכן  הסכם ב 
 הדברים והקשרם מחייב אחרת: 

 מדד המחירים לצרכן המפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.   – "  המדד " 

)החודש הראשון    13  – ה    לחודש   15  - יום ה המדד הידוע ב   : ו פירוש   – "  המדד הבסיסי " 
 של השנה השנייה( מיום קבלת צו התחלת העבודה. 

ו/או כל גוף ו/או    החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ פירושו:    –   " המזמין " 
אחרים   על אליה ש גופים  וחובותיה  זכויותיה  את  תעביר  ה - ם  כל  הסכם פי  ולרבות   ,

 . הסכם ידה לפעול בשמה ובמקומה לצורך ה - אדם המורשה בכתב על 

ה   –   " הקבלן "  לרבות    הסכם, פירושו: הגורם הקבלני אשר שמו מפורט בכותרת של 
מטעמ  הפועל  וכל  המוסמכים  ומורשיו  הקבלן  של  קבלן   , ו נציגיו  כל  משנה  - ולרבות 

מטעמו הפועל בשמו או עבורו בביצוע העבודות כהגדרתן להלן או כל חלק מהן, אם  
 משנה כאמור. - המזמין התיר לקבלן להעסיק קבלני 

מסומן    –   " הסכם ה "  אשר  זה  מסמך  ב פירושו:  נספחיו    , ' מסמך  מסמכיו,  כל  וכן 
חלק    וצרופותיו  מהווים  אלה  כל  אליהם,  יצורף  ו/או  שמצורף  אחר  מסמך  כל  וכן 

מה - בלתי  ב הסכם נפרד  בנספחיו    הסכם . בכל מקום  או בצרופותיו או  זה, במסמכיו 
ה"  מוזכר  היא  הסכם בו  הכוונה  ב ל "  נספחיהם    ' מסמך  מסמכיהם  כל  על  זה, 

בעתיד  אליהם  שיצורף  ו/או  להם  שמצורף  אחר  מסמך  כל  ולרבות    , וצרופותיהם 
על  יחתם  ויצוי - ובלבד שהוא  והקבלן  כי הינו מהווה חלק  ידי המזמין  בו במפורש  ן 

 . הסכם נפרד מה - בלתי 

כל עבודה נדרשת לצורך שמירה על רומי מפלס הבסיס והגעה  פירושן:   –  " העבודות " 
לרומי מפלס המטרה בתוך תקופת הביניים ולצורך שמירה על רומי מפלס המטרה  

רציפות ובקביעות במהלך כל תקופת ההתקשרות, וכן  החל מתום תקופת הביניים ב 
תהום   מי  להשפלת  שאיבה  מערכות  של  ותחזוקה  שדרוג  התאמה,  תפעול,  עבודות 
מערכות   של  ותחזוקה  תפעול  הקמה,  תכנון,  ולרבות  העבודות,  באתר  הקיימות 
שאיבה קיימות וחדשות ו/או נוספות להשפלת מי תהום, ובכלל זאת התקנת תוספות  

בארות    ושדרוגים  תוספת  )כגון  הנוספות  ו/או  החדשות  ו/או  הקיימות  למערכות 
תוספות   פיזומטרים,  והוספת  השמשת  משאבות,  גודל  שינוי  ומשאבות,  שאיבה 
שינוי   הנוספות,  ו/או  החדשות  ו/או  הקיימות  המערכות  ושדרוג  לשיפור  ושינויים 

ביצוע   וכיוצ"ב(,  השאיבה,  ופיזומטרים עבודות  מתכונת  שאיבה  בארות    קדיחת 
בטכניקת הקידוח המותרת בלבד המפורטת במפרט הטכני, פעולות לניטור, מדידה  

(, הקמה של חדרי פיקוד ובקרה נוספים )על כל הכרוך בכך(  Monitoringומעקב ) 
ביצוע של כל יתר המטלות המפורטות במפרט הטכני, וכל עבודה נלווית    , פרויקט ב 

   . טה במפורש אחרת אף אם לא פור 

נחה  י כתיב ו/או  י   ן העבודות תבוצענה באחריותו הבלעדית של הקבלן, מבלי שהמזמי 
השגת י ו/או   ו/או  העבודות  ביצוע  לאופן  באשר  ההסכם    תערב    בקשר מטרות 

המטרה הנדרשות  תוצאות  ל  ומפלס  הבסיס  למפלס  צוין  כאמור   ביחס  אם  זולת   ,
 .  ובנספחיו   במפורש אחרת בהסכם זה 

ב הכל   ה ים,  מפרט כמפורט  מסמכי  ונספחיו,    הסכם וביתר  מסמכיו  צרופותיו,  על 
 . זה   הסכם כפוף לכל שינוי שייעשה בהם בהתאם להוראות  ב 

  קט הפרוי ביצוע    לפקח על ידי המזמין  - פירושו: מי שימונה מעת לעת על   –   " המנהל " 
 ידי המזמין בכתב. - ו/או כל אדם אחר אשר יוסמך על 

" המלונות "  או  המלון "  (  מוריה   מלון   לשעבר )   הרודס   המלון   בתי פירושם    – "  בתי 
  המלח   ים   -   זוהר   חמי   התיירות   שבמתחם   , ( נירוונה   מלון   לשעבר )   קלאב   ולאונרדו 

בוקק,   בעין  המלונות  מהם ורצועת  אחד  כל  במתחם    או  ומבנים  מלון  בתי  ומספר 
 . התיירות עין בוקק 
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כמפורט  המלון   בתי   באזור ש   והשטחים   המקרקעין פירושו:    –   " העבודות   י אתר "   ,
,  אשר בהם, דרכם   , ( ' ב נספח  )   הטכני מפרט  ל   ' א נספח  כ   במפה הסכמטית המצורפת 

הפרו  יבוצעו  מעליהם  ו/או  כל  מתחתם  לרבות  והעבודות,  ו/או  יקט  מקרקעין  שטח 
וכל    הסכם פי ה - לרשותו של הקבלן לצורך ביצוע התחייבויותיו על   אחרים שיועמדו 

 . ם סכ מקום אחר בו תבוצענה עבודות בהתאם לה 

הטכני לביצוע העבודות ו/או כל חלק   ט פירושם: המפר  – "  המפרטים " או " המפרט "  
 מהן. 

הבסיס "  מי    מי תחו   – "  מפלס  מפלס  ל רומי  נדרשים  אזור תהום  תקופת    כל  למשך 
המזמין, י הב  ידי  על  שהוגדרו  כפי  שנמסרו    ניים  לנתונים  מראש    למציעים בהתאם 

הטכני  ובכתב   למפרט  ומצורפים  המכרזי  השלב  נדרש    . ( ' ב נספח  ) במסגרת  הקבלן 
גבוהים  לשמור   יהיו  לא  התהום  מי  הבסיס שמפלסי  ובקביעות ממפלס  ברציפות   ,  

הביניים,  כל  במשך    24/7   והתנאים   האקלים   תנאי   כולל   אתר   תנאי   ובכל תקופת 
הביניים, וזאת   תקופת   במהלך   וישררו   שיתפתחו   וכפי   הנוכחיים  הידרולוגיים - הגיאו 

 עד להשגת מפלס המטרה. 

תהום   רומי מי  תחו   – "  מפלס המטרה "  מי  ל   מפלס  אזור נדרשים  למשך תקופת    כל 

המזמין  ידי  על  שהוגדרו  כפי  הביניים  תקופת  מתום  החל  בהתאם    , ההתקשרות 
  את מפלס המטרה . הקבלן נדרש להשיג  הטכני מפרט  נספח א' ל לנתונים המפורטים ב 

  גבוהים   יהיו   לא   שמפלסי מי התהום בכל אזור   עד לתום תקופת הביניים וכן לשמור 
המטרה   נמוכים   ולא  ובקביעות   , ממפלס    תקופת   לאורך   עת   בכל   24/7  ברציפות 

הביניים   ההתקשרות  תקופת  מתום    האקלים   תנאי   כולל   אתר   תנאי   ובכל ,  החל 
  תקופת   במהלך   וישררו   שיתפתחו   וכפי   הנוכחיים   רולוגיים היד - הגיאו   והתנאים 

 תקשרות. הה 

בכל מקום בהסכם זה בו    – "  חריגה ממפלס המטרה " או " חריגה ממפלס הבסיס " 
המטרה"   ממפלס  "חריגה  או  הבסיס"  ממפלס  "חריגה  המונחים  מצוינת  יפורשו 

 .  בהתאם להגדרה של מונחים אלו במפרט הטכני 

" אתר "  או  במפה    – "  אתרים "  למסומן  בהתאם  העבודות  תבוצענה  בהם  האתרים 
פי החלוקה הבאה:   על  למפרט הטכני,  "עין בוקק" (  1) הסכמטית המצורפת    ; אתר 

 .  מלון לאונרדו קלאב   – ( אתר "חמי זוהר"  3; ) מלון הרודס   –   אתר "חמי זוהר" (  2) 

האזורים המרכיבים את כל אחד מהאתרים בהתאם למסומן    – "  אזורים " או " אזור " 
במפה הסכמטית המצורפת למפרט הטכני, כאשר בכל אזור מתבצעת בנפרד מדידה  

 .  אחד או יותר   של מפלס מי התהום באמצעות פיזומטר 

ההסכם "  האזורים    – "  מטרות  בכל  ובקביעות  ברציפות  הבסיס  מפלס  על  שמירה 
ל מפלס המטרה ברציפות ובקביעות בכל האזורים  במהלך תקופת הביניים ושמירה ע 

 החל מתום תקופת הביניים ולמשך כל תקופת ההתקשרות.  

ידי המזמין בצו התחלת  - יקבע על י ש   תקופה אשר תחל במועד   –   " הביניים תקופת  " 
 חודשים ממועד זה.   12וסיומה בתום    עבודה 

 ההתאמות ביניהם - מסמכי ההסכם ואי  . 2

על  א.   וצרופותיהם חתומים  כל נספחיהם  על  ידי המזמין  - המסמכים המפורטים להלן 
 נפרד מההסכם ובחזקת תנאיו: - והקבלן מהווים אף הם חלק עיקרי ובלתי 

 . נספח א'   – מסמכי המכרז על נספחיהם   ( 1

 . ב'   נספח   –   מפרט טכני  ( 2

 . ' ג   נספח   –   נספח התמורה  ( 3

 . ' ד נספח    –   הצהרה בדבר היעדר תביעות  ( 4

 . ' ה נספח    –   נספח הוראות הביטוח  ( 5

 . ' ו נספח    –   התחייבות לשמירה על סודיות והימנעות מניגוד עניינים  ( 6



 
 

 
   __________ __ 

 חתימת המציע  
 

 

4 

 . ' ז נספח    –   נוסח ערבות הביצוע  ( 7

 . ' ח נספח    –   הצהרת מדווח על בסיס מזומן לצרכי מס ערך מוסף  ( 8

 . ט' נספח    –   לוח קנסות  ( 9

 . ' יג נספח    –   נספח שמירה על סודיות  ( 10

אי  ב.   ו/או  ו/או הבדל  דו - בכל מקרה של סתירה  ו/או  בין הוראות  - התאמה  משמעיות 
בלתי  חלק  המהווים  השונים  המסמכים  ו/או  סדר  - הנספחים  יהיה  מההסכם  נפרד 

סדר   מסוים  לעניין  נקבע  עצמו  בהסכם  אם  אלא  השונים,  המסמכים  בין  העדיפות 
כדלקמן:   שונה  הטכני עדיפויות  הוראות    לאחריו ;  ' ב   נספח   – המפרט  הסכם  יחולו 

 . ' א   נספח   – יחולו הוראות כתב ההזמנה    ו לאחרי ;  זה 

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

דו  ו/או  אי - בהירות  ו/או  הסכם  - משמעיות  הוראות  בין  ו/או  זה התאמה  נספחיו   ,
קטן )ב( לעיל  - מסמכיו בינם לבין עצמם אשר לא ניתן לפותרם בעזרת הוראות סעיף 

פי כללי פרשנות רגילים, כי אז יחולו תמיד אותן הוראות וייוחסו תמיד  - ואף לא על 
שיהיה   הפירוש  תמיד  ויחול  הזכויות  מירב  את  למזמין  הנותנים  פירושים  אותם 

. הוראות ההסכם על נספחיו ומסמכיו יפורשו תמיד  לטובת המזמין בנסיבות העניין 
 כבאות להוסיף על זכויות המזמין ולא כבאות לגרוע מהן. 

גילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות ההסכם להוראה אחרת בו או שהיה   ד.  
שמסר   או  הימנו  חלק  כל  או  ממסמכיו  מסמך  של  הנכון  בפירושו  מסופק  הקבלן 

יפנה הקבלן    – תו אין הקבלן מפרש כהלכה את ההסכם  לקבלן הודעה שלדע   המנהל 
בכתב למנהל והמנהל יתן הוראות בכתב, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו ופירוש זה  

 יחייב את הקבלן לכל דבר ועניין. 

קטן  - התאמה אשר היה עליו לגלות לפי סעיף - במקרה והקבלן לא יגלה סתירה או אי  ה.  
פי טעות, יהיה על הקבלן לשאת  - בוצעה עבודה כלשהי על )ד( לעיל, ושכתוצאה מכך  

פירוש   יכריע בכל  לתיקון הטעות. המנהל  שיידרשו  ובכל ההוצאות  בעלות העבודה 
לאי  ובלתי - הנוגע  סופית  תהיה  והחלטתו  לעיל  כאמור  סתירה  או  ניתנת  - התאמה 

 לערעור. 

 העבודות   י ואתר   הסכם בדיקת הוראות ה  . 3

העבודות    י באתר  בעצמו  , וכי ביקר הסכם נהירים לו כל תנאי ה הקבלן מצהיר בזה כי   א.  
על המידע שנמסר לו על ידי המזמין  רק  באופן עצמאי, ומבלי שהתבסס  בחן  כי למד ו ו 

במסגרת הליך המיון המוקדם ו/או במסגרת הליך הגשת ההצעות )לרבות במסגרת  
ו/א חדר המידע(,   בביצוע העבודות  והנסיבות הקשורים  כל התנאים  ו הנובעים  את 

דרכי    כן את  ו   ם העבודות וסביבת   י אתר מערכות השאיבה הקיימות,  מהם, לרבות את  
אלי  כי .  הם הגישה  לו  הובהר  כי  הקבלן  בזאת  מצהיר  כן,  שהתקבל    המידע   כמו 

בשום אופן וצורה שהיא, ואין   מחייב  ואינו  ממצה   שאינו  מידע  הינו  מהמזמין כאמור 
זה   המזמין אחריות במידע  על  להטיל  ו/או    כדי  דיוקם  ו/או  נכונותם  בדבר  כלשהי 

הכרוכים   הסיכונים  את  ו/או  לפרויקט  הרלבנטיים  הנתונים  את  למצות  כדי 
ללמוד  ובאמצעות מומחים מטעמו    כאמור לעיל   באופן עצמאי , ועל הקבלן  בפרויקט 

, כמו גם כל  של הפרויקט והטכניים הנתונים התכנוניים  כל  את ולבחון ולהכיר היטב 
אחר  הנדסי,    , מידע  קנייני,  משפטי,  מידע  מצב  גיאוהידרולוגי,  לרבות  כלכלי, 

 ביצוע העבודות.   המערכות הקיימות וכיוצ"ב וכל נתון נוסף הנדרש לצורך 

והייחודיות של העבודה באזור  טיב הקרקע    כי הוא מודע ונהירים לו הקבלן מצהיר    

המידע(, ובכלל  ים המלח ובאזור בתי המלון )כמפורט כללית במפרט הטכני ובחדר  
ההידרולוגיים  זה,   הגיאולוגיים,  האקלימיים,  התנאים  לו  ונהירים  מודע  הוא  כי 

הסיסמו  והפעילות  האתרים  נמצאים  בו  המלח  ים  באגן  טקטונית  - והגיאוכימיים 
לו עם אפשרויות של תזוזות  מודע  ו/או    האופיינית  הוא  וכנ"ל  גיאולוגיות  שקיעות 

ו  סביבתם והאפשרות לשינויים בהם עם הזמן  ונהירים לו התנאים האלה באתרים 
כל אלה על עבודותיו. בין   ולסיכונים של  ונהירים לו    היתר, ולהשפעה  הקבלן מודע 

הבאים  הקרקע    : התנאים  בתת  התהום  ומי  החומרים  של  והתכונות  ההרכב 
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המליחות   מלח,  של  ביניים  שכבות  של  ההימצאות  שלהם,  המרחבית  וההטרוגניות 
והקורוזיביות  תת    הגבוהה  התקנות  על  מלח  התגבשויות  התהום,  ומי  הקרקע  של 

המלוחה    5קרקעיות כולל על משאבות, שינויים במפלסי מי התהום בהשפעת בריכה  
ודליפות   בעומק  תהום  מי  גופי  ממערב,  יותר  המתוקים  האקוויפרים  במזרח, 
פראטיים   תהום  מי  גופי  קיום  השטח,  ובפני  שבמבנים  מתוקים  מים  ממערכות 

בלחץ כולל בעומק רדוד, אפשרויות להמסת מלח שבתת הקרקע והתהוות  וכלואים  
כבישי   ניתוק  כולל  הצפות  של  אפשרות  עם  מהמערב  שיטפונות  ובולענים,  שקיעות 
גישה, הצפות עיליות מהבריכה, אפשרות חדירת מי תהום מהבריכה מתחת לחציץ,  

יד ועקב חלחול  דרך מנעולי השיגומים או פגמים בו שאולי קיימים או יתפתחו בעת 
דרך החרסית שבחלק העליון של החציץ, השפעות שינויים ארוכי טווח באקלים. כל  
של   הייחודיות  את  מרכיבים  והתיירותית  המלונאית  הסביבה  וכן  ונוספים  אלה 
ונהירים לו כמויותיהם   האזור והאתרים. לאור הנ"ל, הקבלן מצהיר כי הוא מודע 

החומרים  הציוד,  של  לביצוע    האמצעים,   , וטיבם  הדרושים  האדם  וכוח  החומרים 
כי   הקבלן  בזה  מצהיר  כן  במכרז.  הצעתו  בהכנת  אלה  בכל  התחשב  והוא  העבודות 
לביצוע   ומוחלטת  מלאה  תמורה  מהווה  ההסכם  שכר  כי  בדיקותיו  יסוד  על  שוכנע 

על  התחייבויותיו  יתר  ולביצוע  כל  - העבודות  למשך  ובמועדם  במלואם  ההסכם  פי 

כו  ההתקשרות,  שיידרשו  תקופת  השינויים  ו/או  ההתאמות  ו/או  הסיכונים  כל  לל 
 במהלכה, וזאת מבלי שיחול כל שינוי בגובה התמורה. 

ו/או אחרות לרבות הארכת לוח     יהא רשאי לבסס שום תביעות כספיות  הקבלן לא 
, או על  הסכם ידיעה של תנאי כלשהו מתנאי ה - עקב אי   ההתארגנות זמנים ותקופת  

אי - אי  או  ממנו - ידיעה  הנובע  ו/או  העבודות  בביצוע  הקשור  כלשהו  תנאי  ,  הכרת 
שהתקבל   מדויק  בלתי  מידע  ו/או  חסר  מידע  על  מהסתמכות  כתוצאה  לרבות 

 . מהמזמין 

התנאים   ב.   כל  את  היטב  בדק  הוא  כי  הקבלן  בזאת  מצהיר  לעיל,  לאמור  בנוסף 
על  התחייבויותיו  לביצוע  ב   , לרבות   , זה   הסכם פי  - הקשורים  לפגוע  כלליות  ומבלי 

כמפורט    לעבודות התיאום מול הרשויות והגורמים הרלוונטים בנוגע    , האמור לעיל 
האדם ויתר הנתונים אשר  - לאספקת החומרים, הציוד, כוח   , הטכני המיוחד במפרט  

לביצוע   דרושים  ויתר  יהיו  במכרז  התחייבויותיו  העבודות  להצעתו  פי  - על בהתאם 
  כלפי המזמין   זאת מראש על כל טענה ובמועדים הנקובים בו, והוא מוותר ב   הסכם ה 

מהם  בחלק  או  אלה  בכל  מחסור  ללא  בדבר  הקבלן,  על  בלעדי  באופן  יחולו  ואלו   ,

. הקבלן מצהיר בזאת כי בידיו כל הדרוש לביצוע התחייבויותיו  התערבות המזמין 
 זה במלואם ובמועדם או שיש באפשרותו להשיגם מבעוד מועד.   הסכם פי  - על 

כי   ג.   מובהר  לעיל,  מהאמור  לגרוע  ההסכם   בשלב מבלי  לא  טרם    חתימת  או  הושלמו 
התיאום בשטח  המתייחסים לעבודות נשוא המכרז, ו   תיאומים מול בתי המלון בוצעו  

ם הסופי של מרכיבי הפרויקט  ומיקומ . מובהר כי יכול  הקבלן בפועל יהא באחריות  
  הקבלן   ידי - על   מים יבוצעו כל התיאו ובכל מקרה  ו,  ישתנ קידוחים  לרבות תשתיות ו 

בפרט מובהר כי יתכן והתיאומים מול בתי המלון ידרשו מהקבלן שינוי    . ובאחריותו 
בביצוע   הפסקות  ו/או  עיכובים  ו/או  ביצוע העבודות  בתחילת  עיכוב  ו/או  היערכות 
ביצוע   במהלך  ואורחיו  המלון  בצורכי  התחשבות  לרבות  תחילתן,  לאחר  העבודות 

ומב  )לרבות,  עבודה בשעות מסוימות בלבד(  העבודות  לגרוע מכלליות האמור,    – לי 
שייעשו  לתיאומים  בהתאם  הקבלן   הכל  באחריות  ושהינם  המלון,  בתי  בפרט    . מול 

ו/או   היערכות  שינוי  מהקבלן  ידרשו  המלון  בתי  מול  והתיאומים  יתכן  כי  מובהר 
לאחר    עיכוב בתחילת ביצוע העבודות ו/או עיכובים ו/או הפסקות בביצוע העבודות 

תחילתן, לרבות התחשבות בצורכי המלון ואורחיו במהלך ביצוע העבודות )לרבות,  

בלבד(   מסוימות  בשעות  עבודה  האמור,  מכלליות  לגרוע  בהתאם    – ומבלי  הכל 
 . לתיאומים שייעשו מול בתי המלון, ושהינם באחריות הקבלן 

התשתיות ואישורי  ו  מרכיבי הפרויקט  לבצע את כל תיאומי  הקבלן באחריות כמו כן,   
החפירה הנדרשים לביצוע השירותים מול כל חברות התשתיות הרלוונטיות )לרבות  
וכיוצ"ב(, המועצה האזורית תמר   בזק, הוט, חברת החשמל, מקורות, רשות המים 
במסירת/אי   יהא  לא  לעיל.  שפורט  הזמנים  בלוח  והכל  אחרת,  מוסמכת  רשות  וכל 
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לבצע    הקבלן או חלקי, במסגרת מסמכי המכרז, לגרוע מאחריות  מסירת מידע, מלא  
 . את התיאומים כאמור 

תוך   ד.   העבודות  את  יבצע  הקבלן  בכך בנוסף,  בסמוך כי    התחשבות  מבוצעות    הן 
ו תיירות    מי מתח ל  מלון פעילים  וכיוצ"ב.  בתי  דרכים  ציבוריים,  שטחים  עסקים,   ,

ניעת הפרעה ונזקים לכל צד  מתאימים למ ה אמצעים  ה   לשם ביצוע העבודות יינקטו 
ולביצוע עבודותיו בהתאם לתקנות ולחוקים המתייחסים למניעת מטרדים    ג' שהוא 

באופן שיפחית ככל הניתן את ההפרעה    העבודות יידרש לבצע את    הקבלן   . סביבתיים 
בכל   ובסביבתו  באתר  הבטיחות  על  יתרה  הקפדה  ותוך  הנ"ל  השוטפות  לפעילויות 

 ההתקשרות. תקופת  

 בפרויקט   הצדדים   זכויות  .  4

של   א.   העבודות לגבי    הקבלן מעמדו  מקרקעי  אתר  חיבור    האתר ,  אליהם  והמחוברים 
קבע   חלקיו   ובכלל של  כל  על  הפרויקט  של    , זה  רשות " יהיה  ביצוע    " בר  לצורך 

את הכניסה   לקבלן והתחייבות המזמין לאפשר   התחייבויותיו על פי הסכם זה בלבד, 
רך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ואין בה משום  למקרקעין הינה אך ורק לצו 

   . במקרקעין   קבלן מתן חזקה או כל זכות אחרת ל 

באורח מוחלט ובלתי חוזר כי אין ולא    הקבלן מבלי לגרוע מכלליות האמור מצהיר    
תהיה לו זכות עכבון בקשר עם המקרקעין ו/או הפרויקט ו/או כל הקשור בהם, וכי  
ו/או   ו/או מיטלטלין  ידו או בצורה כלשהי מקרקעין  הוא לא יהא זכאי לעכב תחת 
מסמכים ו/או נכסים אחרים מכל סוג ומין שהוא הקשורים לפרויקט וזאת לרבות  

מחלוקת ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלשהי כנגד המזמין בכל  במקרה של  
עניין הקשור ו/או הכרוך בביצוע הסכם זה, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור,  

בקשר לזכויות במיטלטלין ו/או בנכסים    הקבלן טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של  
 אחרים. 

בידי המזמין, ולא    ן של הסכם זה, הינ בפרויקט, בכל תקופת תוקפו  כל יתר הזכויות   . ב  
 . זה   הסכם ב זכויות בפרויקט, למעט זכויות שהוענקו לו במפורש    לקבלן יהיו  

פרויקט  ל יהיה מנוע מלטעון לכל זכות מכל סוג שהוא ביחס למקרקעין בכלל ו   הקבלן   
 בפרט, לרבות זכויות בעלות, חכירה וכיו"ב. 

בסעיף זה לעיל וכל הוראה רלבנטית לכל מי  ן מתחייב לכלול הוראות כאמור  קבל ה  ג.  

 מטעמו, בכל התקשרויותיו עם צדדים שלישיים, ביחס לפרויקט ולשטחים בו. 

   המנהל של    ו וסמכויותי   ו תפקידי  . 5

רשאים לבדוק את העבודות ולהשגיח על ביצוען וכן לבדוק    מי מטעמו ו/או  המנהל   א.  
טיב המלאכ  ידי הקבלן  - ה הנעשית על את טיב החומרים בהם משתמש הקבלן ואת 

  הסכם בביצוע העבודות. כן רשאים הם לבדוק אם הקבלן מפרש ומבצע כהלכה את ה 
ואת הוראותיו, ועל הקבלן לספק להם כל המידע  על נספחיו )לרבות המפרט הטכני(  

מבצע   הקבלן  אם  לבדוק  מוסמך  אף  יהיה  המנהל  הנ"ל.  הבדיקות  לצורך  הדרוש 
, וכן יהיה מוסמך למלא כל סמכות  , ואת הוראותיו הוא המנהל כהלכה את הוראות  

 . בהסכם זה   למנהל המסורה  

את   . ב   לבדוק  מטעמו  מי  ו/או  המנהל  רשאי  כן,  העב כמו  באתר ביצוע  בין    י ודות, 
. מבלי  ת לצורך ביצוע העבודות העבודות ובין בכל מקום אחר אשר בו מנוהלות פעולו 

למנהל  שניתנה  אחרת  סמכות  ומכל  לעיל,  האמור  מכלליות  מטעמו   לגרוע  מי    ו/או 
זה, הם יכריעו בלעדית וסופית בכל שאלה שתתעורר בקשר עם אופן ביצוע    הסכם ב 

ף זה, ושום מעשה או מחדל מצד המנהל, לא יפטור  שום דבר האמור בסעי   העבודות. 
  זה ולביצוע העבודות בהתאם להוראותיו   סכם את הקבלן מאחריותו למילוי תנאי ה 

 . ובמודגש השגה ועמידה במטרות ההסכם 

זה ובפרט בסעיף    הסכם הנזכרות ב ו/או מי מטעמם כל סמכויות המזמין ו/או המנהל  . ג  
ולרבות    הסכם פי ה - ותו ומהתחייבויותיו על לא ישחררו את הקבלן מאחרי   זה לעיל 

לאופן ולטיב ביצוע העבודות. מוסכם בזאת במפורש כי הקבלן לא יוכל לבוא בטענה  
ו/או לא משביע רצון, והוא בלבד יהיה    עה כלשהיא בגין פיקוח ו/או ניהול ו/או בתבי 
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ב  כמפורט  והתחייבויותיו  העבודות  לביצוע  מקרה  בכל  במלואם    הסכם אחראי 
 ובמועדן ולשביעות רצון המזמין. 

לעיל   עיף ס  סעיפיו, זה  תתי  על  ה   ,  מעיקרי  תנאי    הסכם הינו  הפרת  ו/או  והפרתו 
 . הסכם מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ה 

 ניהול יומן עבודה  . 6

אשר בו ירשום  לכל אתר    בנפרד   בשלושה העתקים לפחות, יומן עבודה   , הקבלן יכין   
לפחות הקבלן   לשבוע  אחת  של  ביצוע    בתדירות  למהלך  הנוגעים  הפרטים  כל  את 

ידו ביומן העבודה יהיו נכונים  - העבודות. הקבלן מצהיר שכל הפרטים שיירשמו על 
 וישקפו במלואם את מהלך ביצוע העבודות. 

 . המקובלות גישה אליו בשעות העבודה  תהיה    למזמין היומן יוחזק במקום בו  

 ההתקשרות תקופת   . 7

ביום חתימת ההסכם על ידי  שתחל    תקופת ההתקשרות בין הצדדים הינה לתקופה  א.  
 . 31.12.2031יום  ותסתיים ב ו   המזמין 

בס"ק  ב.   מהאמור  לגרוע  תקופת    מבלי  את  להאריך  רשאי  יהא  המזמין  לעיל,  א' 
 ( עשר  על  יחד  יעלו  לא  אשר  נוספים  זמן  בפרקי  הקבלן  עם  שנים  10ההתקשרות   )

ההארכת   של  במקרה  כי  מובהר  המקורית.  ההתקשרות  לתקופת  מעבר  נוספות 
גובה   לרבות  הכלל,  מן  יוצא  ללא  במלואן  זה  הסכם  הוראות  תחולנה  ההתקשרות, 

 מכל סיבה שהיא.    התמורה שלא ישתנה 

רשאי ,  לעיל   האמור   אף   על  ג.     לרבות )   ההתקשרות   תקופת   במהלך   עת   בכל   המזמין 
  הסכם   להביא (  ההתקשרות   תקופת   הארכת   של   במקרה במהלך תקופת הביניים ו/או  

הקבלן   מוקדם   סיום   לידי   זה  ידי  על  מהפרתו  כתוצאה    ו דעת - שיקול   פי - על ,  שלא 
  בקשר   תביעה   או / ו   טענה   כל   תהא   לא   ולקבלן ,  ו החלטת   בנימוק   צורך   וללא   הבלעדי 

  ההתקשרות   סיום   בדבר   קבלן ל   בכתב   הודעה   תישלח   , כאמור   במקרה .  זו   החלטה   עם 
  השירותים   בגין   ן המזמי   ידי   על   תמורה   בלן ק ל   ותשולם ,  יקבע המזמין ש   המועד   בתוך 

  ופרט ,  ההתקשרות   של   המוקדם   ה סיומ   למועד   עד   בפועל   ידו - על   והעבודות שבוצעו 
 .  כלשהו   נוסף   פיצוי   או / ו   תשלום   לכל   זכאי   קבלן ה   יהא   לא   לכך 

ו/או     הביניים  תקופת  במהלך  ההתקשרות  סיום  של  במקרה  יחול  לא  לעיל  האמור 

הקבלן,   של  יסודית  מהפרה  ו/או  כתוצאה  תשלום  לכל  הקבלן  זכאי  יהא  לא  שאז 
על  שבוצעו  שירותים  ו/או  וכו'(  אדם  כח  ציוד,  )לרבות  עבודות  בגין  אף  ידו  - פיצוי 

 . בפועל, כמפורט בהסכם זה להלן 

בסיום ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, יידרש הקבלן למסור למזמין את כל מסמכי   ד.  
, מפרטי  AS-MADEקן, תכניות  התכנון, ההקמה והתחזוקה שברשותו, לרבות תיק מת 

תחזוקה מפורטים, וכל מסמך אחר המוזכר במפרט הטכני שעל הקבלן להכין ו/או  
 למסור למזמין. 

 או המחאתו   הסכם הסבת ה  . 8

או כל חלק הימנו וכן אין    הסכם הקבלן אינו רשאי להסב ו/או להמחות לאחר את ה  א.  
מז  זכות  כל  לאחר  למסור  או  להמחות  להעביר,  רשאי  על הוא  ה - כויותיו  ,  הסכם פי 

לרבות    , כמו כן אין הקבלן רשאי למסור לאחר   אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב. 
את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, אלא בהסכמת המזמין  ,  משנה מטעמו - לקבלן 

מראש ובכתב. המזמין יהא רשאי לסרב ליתן את הסכמתו כאמור מכל סיבה שהיא  

להסכים בתנאים שימצא לנכון. כל הסבה ו/או המחאה  ומבלי לנמק את החלטתו או,  
   פי האמור לעיל לא תחייב את המזמין. - שתבוצע שלא על 

ה   טן ק - עיף ס    מעיקרי  הינו  לעיל  תהווה    הסכם זה  תנאי מתנאיו  הפרת  ו/או  והפרתו 
 . הסכם הפרה יסודית של ה 

לרבות במסגרת הליך    , משנה מטעם הקבלן - נתן המזמין את הסכמתו להעסקת קבלן  ב.  
זה  ה  הסכם  נשוא  העבודות  מכרז  של  כלשהו  חלק  בביצוע  אחר  גורם  אין    – ו/או 
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על  ומהתחייבויותיו  מאחריותו  הקבלן  את  פוטרת  האמורה  ה - ההסכמה    הסכם פי 
ו/או מחדל של קבלן  ו/או הגורם  - והקבלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה  המשנה 

 . האחר האמורים 

דעתו המוחלט להעביר את זכויותיו ו/או  - פי שיקול - עת ועל המזמין יהא רשאי בכל   . ג  
והחובות כאמור,    הסכם פי  - ל חובותיו ע  לו הזכויות  זה לאחר ובלבד שמי שהועברו 

 זה.   הסכם פי  - ל ישא בכל התחיייבויות המזמין כלפי הקבלן ע 

אליו     הגורם  עם  ישירות  הקבלן  יחתום  המזמין  לבקשת  כי  בזאת  מוסכם  כן  כמו 
זה    הסכם חדש בגין ביצוע העבודות נשוא    הסכם ותיו ו/או חובותיו על  הועברו זכוי 

 זה.   סכם החדש יהיו זהים לתנאי ה   הסכם ובלבד שתנאי ה 

 מסמכי עבודה ותכניות   . 9

התרשימים,    הקבלן  א.   המפות,  התכניות,  מכל  עותק  שוטף  באופן  למזמין  ימסור 
העבודה  ניירות  במסגרת    החישובים,  שיוכנו  אחרת  מדיה  כל  ידי    הפרויקט או  על 

"   הקבלן  )להלן:  מטעמו  הפועל  אחר  אדם  כל  ו/או  יועצים  ידי  על  מסמכי  ו/או 
בקשר לכל עניין    "(, וכמו כן ימסור למזמין, לפי דרישתו, דין וחשבון בכתב, העבודה 

ולרבות על    הפרויקט ו/או לביצוע העבודות על כל חלקיהם ורכיביהם,   הנוגע לתכנון 

הקבלן   העבודות התקדמות   ידי  על  המוצע  והפתרון  שהתגלתה  בעיה  בנוסף    . וכל 
של הפרויקט.  המידע  במערך  הקבלן  ידי  על  יתועדו  כל אלה  למזמין,  כן    למסירתם 

מט  מי  או  המנהל  או  המזמין  במשרדי  רשאי  לבקר  באתר עמם  הפרויקט    י הקבלן, 
צוע  י לעיין בהתקדמות ובאופן ב   ובכל מקום בו מבוצעות מטלות בקשר עם ההסכם, 

ימסור למזמין או למנהל כל הסבר שיידרש על ידו או מטעמו. כל    קבלן , וה העבודות 
ולמזמין תהא זכות לקבלם    וביצוע העבודות יישמרו גם באופן דיגיטלי, פרטי התכנון  

 . ידיו בכל עת ל 

שבידי המזמין    הקבלן  ב.   בכל  י   ובמערך המידע של הפרויקט יהיה אחראי לכך  ימצאו 
עת במהלך ביצוע העבודות עותקים מעודכנים של התכניות ושל כל מסמכי העבודה,  

האחראי לעדכן את התכניות או את מסמכי    הקבלן ואם חל בהם שינוי כלשהו יהיה  
 . העבודה הרלבנטיים גם אצל המזמין 

יק  בזמן אמת, בו יתועדו במדו   AS MADE)) תכניות עדות    , על חשבונו, יכין   הקבלן  . ג  
הביצוע.   לאופן  התייחסות  לרבות  העבודות,  באתרי  שבוצעו  העבודות  כל  ובמפורט 

הטכני  במפרט  המפורטים  הפרטים  כל  את  תכלולנה  למזמין  ,  התכניות  יוגשו  והן 
ב  הטכני  במפרט  הקבועים  העתקות במועדים  של  סטים  אחד   , חמישה    אוריגינל 

תכניות תישמרנה במערך  ובעותק דיגיטלי, כשהם חתומים על ידי הקבלן. כמו כן, ה 
 . המידע של הפרויקט 

המזמין   ד.   של  הבלעדי  רכושו  הינם  העבודה  מסמכי  כי  בזה  מתחייב    והקבלן מוצהר 
תוכנ  על  ביצוע    ם לשמור  לצורך  שלא  גוף  ו/או  אדם  כל  לידי  להעבירם  ולא  בסוד 

מאשר ומצהיר בזה כי הוא מחזיק את מסמכי העבודה בידיו כנאמן    הקבלן העבודות.  
ביצוע   ההתקשרות פת  לתקו  בה הפרויקט   ולצורך  להשתמש  לו  ואסור  אופן    ם ,  בכל 

, אלא  ו/או איזה חלק מהן לאחרים   ם שהוא ולכל מטרה אחרת, או למסור את תוכנ 
יהיה אחראי לקבלת   הקבלן . לצורך ביצוע הפרויקט בלבד ובכפוף להוראות הסכם זה 

אחר הפועל מטעמו בקשר  מכל יועץ ו/או מכל אדם  בנוסח הוראות סעיף זה  הצהרה  
ה  כאמור מתחייב  פרויקט עם  כתובה  ולפני קבלת הצהרה  לכל    הקבלן ,  למסור  שלא 

 . פרויקט אדם את מסמכי העבודה ו/או כל חלק מהם ו/או פרטים אחרים בקשר עם ה 

היוצרים  . ה   זכויות  לרבות  וסוג שהוא,  מין  מכל  הזכויות  הרוחני   כל  במסמכי    והקניין 

הקמתו,  תכנונו,  ,  פרויקט וכן בכל מסמך אחר בקשר עם ה   העבודה ובכל חלק מהם, 
עצמו, על כל מרכיביו וחלקיו תהינה מוקנות ושייכות   פרויקט הפעלתו וכיוצ"ב, וכן ב 

למזמין.   זה   הקבלן בלעדית  שתנאי  לכך  אחראי  העניין    יהיה  לפי  רלבנטי  תנאי  וכל 
אדם אחר הפועל  יהיה חלק מתנאי ההתקשרות שלו עם כל יועץ ו/או   מתוך הסכם זה, 

 . פרויקט מטעמו בקשר עם ה 
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  הקבלן לא תהיה כל זכות עכבון בקשר עם מסמכי העבודה ו/או כל חלק מהם.   לקבלן  ו.  
יוותר בכתב על    פרויקט מתחייב כי כל יועץ או אדם אחר איתו יתקשר בקשר עם ה 

זכות עכבון ביחס למסמכי העבודה ו/או כל חלק מהם, לפני שיקבל לידיו את מסמכי  
 . פרויקט העבודה או את חלקם, או כל פרט אחר בקשר עם ה 

על פי דרישת המזמין בכל עת במהלך תקופות ביצוע העבודות, וכן אם הובא הסכם   ז.  
על  הפרה  בגין  לרבות  שהיא,  סיבה  מכל  גמר  לידי  אם  - זה  או  מהצדדים,  מי  ידי 

ה  ימסור  העבודות,  ביצוע  כל    ן קבל הסתיים  של  ההעתקים  ואת  המקור  את  למזמין 
ל  המתייחסים  האחרים  המסמכים  כל  את  וכן  העבודה  והנמצאים    פרויקט מסמכי 

אחר,   אדם  ברשות  או  ברשותו  השאיר  שלא  בכתב  הצהרה  בצירוף  וזאת  ברשותו, 
אחר   מסמך  כל  ו/או  העבודה  ממסמכי  מסמך  כל  מטעמו,  הפועלים  יועצים  לרבות 

 . או בהעתק , במקור  פרויקט המתייחס ל 

ועותקים מכל מסמכי העבודה, יוחזקו על  הסכם זה על נספחיו  עותקים מכל מסמכי   ח.  
כגיבוי    קבלן , ועותקים נוספים מכל מסמך כאמור יוחזקו על ידי ה באתר   הקבלן ידי  

מרוחק  יהיו  באתר  כן  לעשות  בכתב  ידם  על  שהורשה  אדם  וכל  המנהל,  המזמין,   .
 . רשאים לבדוק ולהשתמש בהם בכל עת 

 הקבלן   נציג  . 10

  כבא ,  ולביצועו   זה   להסכם   הקשור   ועניין   דבר   לכל ,  ישמש   אשר ,  מטעמו   נציג   ימנה   הקבלן   
  הקבלן   נציג   של   זהותו   על   בכתב   למזמין   יודיע   הקבלן .  המוסמך   וכנציגו   הקבלן   כוח 

  הדואר   וכתובת ,  הפקסימיליה ,  הטלפון   מספרי ,  כתובתו   על   וכן ,  לעיל   כאמור   שמונה 
 .  האמור   הנציג   של   האלקטרוני 

  הוראות  כל  פי  על  הקבלן   מהתחייבויות  יגרע  לא  לעיל  כאמור  הקבלן  נציג  מינוי  כי  מובהר   
 . זה   הסכם 

 הכנה לביצוע   – פרק ב'  

 בדיקות מוקדמות  . 11

סעיף    להוראות  וקיבל   )א( 3  בנוסף  בירר  למד,  כאילו  הקבלן  את  רואים  ביוזמתו     לעיל, 
את כל המידע הדרוש בכל הקשור לקוי מים,    ואחריותו מהגופים והרשויות הרלבנטיים 

וב  מבוצעים  ו/או  קיימים  שהם  בין  ואחרים,  ניקוז  טלפון,  חשמל,  שהם  י ביוב,  ן 

בין שהם עיליים ובין שהם טמונים מתחת לקרקע.   ביצוע  ביחס ל כי  מובהר  מתוכננים, 
במתן היתר ו/או אישור ו/או רישיון    ך הכרו   , דלעיל   ים תשתיות המנוי קוי ה עבודה ב של  

כדין,   הנדרש  גורם ממונה אחר  כל  ו/או  מוסד  ו/או  גורם סטטוטורי  ו/או  של הרשויות 
כל האישורים, היתרים והרישיונות כאמור, וההוצאות  להשיג את    מנת - על הקבלן  יפעל  

ו בגינם   הקבלן  יחולו  ידי  על  כי  .  בלבד ישולמו  לכך  כמודע  הקבלן  את  רואים  כן  כמו 
  ותנאים באקלים    העבודות, כולן או מקצתן, עשויות להתבצע בחודשי החורף ו/או הקיץ 

המלח   לאזור   ים ייחודי  ו/או  ים  הנובעים  הסיכונים  כל  את  מראש  בזה  נוטל  הוא  וכי   ,
לטיב  ציוד העבודה ו ועמידות  טיב   , ביצוע העבודות טיב הקשורים בכך וכן את האחריות ל 

הפרויק עמידות  ו  מערכות  נדרש  ט  רכיבי  כגון  להתקין  הקבלן  אשר  מיוחדים  בתנאים 
 . במהלך כל תקופת ההתקשרות אלה, זאת  

כן,     כי הו כמו  באחריות  הינה    , ככל שיידרש, בניה לביצוע העבודות י  את היתר צ מוסכם 
 הקבלן. 

 זכות כניסה למזמין  . 21

פרויקט  ה אתרי  ול  למתחם מצהיר כי ידוע לו כי המזמין או נציגיו רשאים להיכנס הקבלן   

לרבות ביצוע מדידות מפלסים ובקרות למיניהן ושעל הקבלן    בכל עת לכל מטרה שהיא 
באתר  להעביר  ו/או מי מטעמו  . מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי המזמין  בכך לו  לסייע  

ידי אחרים,  העבודות  על  או  בעצמו  כגון  ,  ולגז,  תשתיות  לתיעול, לביוב  למים,  צינורות 
ו/או למטרות    , תקשורת סיבים לקבוע עמודי חשמל או טלפון, למתוח חוטי חשמל, טלפון 

יאפשר למזמין    והקבלן ,  תשתיות ו/או עבודות אחרות בנייה ו ו/או לבצע עבודות    אחרות 
ולהוציא לפועל את העבודות הדרושות לכך    ות לאתר העבוד או לאחרים מטעמו להיכנס  

 . ואת כל התיקונים בקשר לכך אשר ידרשו מזמן לזמן 
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  מוקדמים   תנאים  .  13

להוצאת צו התחלת עבודה,  לעמוד בתנאים והדרישות הבאות, המהווים תנאי  הקבלן על   
 ימים ממועד ההודעה על זכייתו של הקבלן במכרז:   14  וזאת תוך 

 להלן.   49כאמור בסעיף    , המצאת טופס אישור קיומי ביטוח  . 1

  המכרז   ערבות   את   תחליף   אשר   ח " ש   5,000,000  של   בשיעור   ביצוע   ערבות   המצאת  . 2
 להלן.   43כאמור בסעיף    , המוקדם   המיון   בשלב   שהוגשה 

 להלן.   18בסעיף  מינוי מנהל עבודה מוסמך, כאמור   .  3

 . להלן )ב(  21בטיחות לאישור המזמין, כאמור בסעיף  ממונה  המצאת פרטי   . 4

 מהלך ביצוע העבודות   –   ג' פרק  

 צו התחלת עבודה   –   התחלת ביצוע העבודות  . 41

ים  היתר   קבלת   לאחר   ורק   אך   בעבודות   להתחיל   רשאי   יהיה   מטעמו   מי   או / ו   הקבלן  א.  
ביצוע   לצורך  הנדרשים  היתרי ואישורים  זאת  ובכלל    מאת   כדין   בניה   העבודות, 

,  אשר יוצאו באחריותו ועל חשבונו של הקבלן   )ככל שיידרשו(   הרלבנטיות   הרשויות 

,  דין   כל   ובהוראות ,  זה   בהסכם   הקבועים   המוקדמים   התנאים   בכל   שעמד   ולאחר 
ואישורים היתר   קבלת   לצורך    מחוייב   יהא   הקבלן ,  לעיל   האמור   אף   על .  כאמור   ים 

תרים, לרבות עבודות  י כל העבודות שאינן טעונות אישורים ו/או ה   בביצוע   להתחיל 
עבודות  באתרים,  הקיימות  המערכות  של  ותחזוקה  וכל    והתארגנות   הכנה   תפעול 

ה  ו/או  טעונה אישור  נוספת שאינה  כאמור י עבודה  הוראה    קבלת   ממועד   וזאת ,  תר 
ת ביצוע העבודות כפופה  עוד מובהר, כי תחיל   . " התחלת עבודה   צו בכתב שתיקרא " 

מיקום המשרדים, דרכי    , שטח ההתארגנות בנוגע ל מנהל  אישור ה מסמכים ל   להגשת 
 , וכיוצ"ב. באתר העבודות   הכלים והציוד הגישה ושינוע חומרים ומיקום  

ידי   על  שיוצא  בניה  היתר  כל  כי  לעבודות    הקבלן מובהר  מלא  באופן  מותאם  יהא 
ל   הקבלן שעל   ול לבצע בהתאם  ולא  תכניות הקבלן  נספחיו,  על  זה,  הוראות הסכם 

מפי   זה    הקבלן תישמע  הסכם  פי  על  בעבודות  הנדרשים  שינויים  בדבר  טענה  כל 
ובאחריות   שהוצא,  הבניה  מהיתר  יהא    הקבלן כתוצאה  אשר  בניה  היתר  להוציא 

   . ות הסכם זה, ככל שיהא בכך צורך הורא תכניות הקבלן ול מותאם ל 

המזמין  ב.   דעת  שיקול  לפי  ותידחה,  יכול  עבודה  התחלת  צו  של  הוצאתו  כי    מובהר 

 ומבלי שהקבלן יהא זכאי לפיצוי כלשהו בגין כך. 

על   העולה  לתקופה  עבודה  התחלת  צו  בהוצאת  עיכוב  של  במקרה  האמור,    6לצד 
מועד מסירת הודעת הזכייה במכרז, תוארך תקופת ההתקשרות המנויה  חודשים מ 

לששת החודשים הראשונים כאמור    שמעבר זמן הזהה לתקופה    לעיל לפרק   7בסעיף  
ועד למועד הוצאתו של צו התחלת העבודה, בכפוף לכך שהמזמין הוציא צו התחלת  

 . ומבלי לגרוע מיתר זכויות המזמין, בהתאם למסמכי המכרז   לקבלן עבודה  

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

 ביצוע העבודות   . 51

הנדרשים   א.   והכישורים  הידע  הניסיון,  בעלי  הינם  ועובדיו  הוא  כי  מצהיר  הקבלן 
על  העבודות  של  ביצוע    לביצוע  לרבות  בהן,  הכרוך  בארות כל    שאיבה   קדיחת 

כל  ופיזומטרים  )על  תהום  מי  להשפלת  מערכות  של  ותחזוקה  תפעול  הקמה,   ,
 המשתמע מכך(. 

  מטרות ההסכם תוך השגת  באופן מעולה,    הסכם פי ה - הקבלן יבצע את העבודות על   
וימלא לצורך  לשביעות רצונם המוחלטת של המזמין והמנהל,  ,  כהגדרתן בהסכם זה 

ובין    הסכם , בין שמפורטות ב ומי מטעמם   זה אחרי כל הוראותיו של המזמין, המנהל 
 שאינן מפורטות בו. 

אתר  ב.   כי  בזאת  מובהר  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  הינ   י מבלי  אתרי    ם העבודות 
ופרטיים, תיירות   ציבוריים  תיירותים,  ומרחבים  מלון  כל  פעילים   בבתי  על   ,



 
 

 
   __________ __ 

 חתימת המציע  
 

 

11 

הקפדה  על כן, יבצע הקבלן את העבודות בזהירות יתירה, תוך  המשתמע מכך. אשר 
על  ו  ו שמירה  והסדיר של האתרים  יתרה  אופיים התיירותי הפעיל  יקפיד הקפדה 

העבודות  .  באופן שלא יפריע להתנהלותם השוטפת של האתרים על ביצוע העבודות  
יתרה  מתן  תוך    , הקפדה על כל כללי הזהירות הרלוונטיים   תוך יבוצעו   תשומת לב 

המלון,    העבודות כי   לבתי  בסמוך  באמצעים  וכי  מתבצעות  לנקוט  הקבלן  על 
 שהוא.   שלישי מתאימים למניעת הפרעה ונזקים לכל צד  

ה   טן ק - עיף ס  מעקרי  הינו  לעיל  תהווה    הסכם זה  מתנאיו  תנאי  הפרת  ו/או  והפרתו 
 . הסכם ה הפרה יסודית של  

  והפיזומטרים   השאיבה   קדיחת בארות עבודות  מתחייב לבצע את    מובהר כי הקבלן  ג.  
למען הסר  בטכניקות הקידוח המותרות בלבד, המפורטות במפרט הטכני המיוחד.  

הטכני   במפרט  נאסרה  ו/או  מנויה  איננה  אשר  קידוח  בטכניקת  שימוש  כל  ספק, 
לא   אשר  קידוח  בטכניקת  שימוש  כל  וכן  על המיוחד,  כאמור  - אושרה  המזמין  ידי 

 לעיל הינה אסורה. 

ה   טן ק - עיף ס    מעקרי  הינו  לעיל  תהווה    הסכם זה  מתנאיו  תנאי  הפרת  ו/או  והפרתו 
 . ההסכם הפרה יסודית של  

ב  ד.   אחר  בכל מקום  האמור  העבודות    הסכם על אף  כל  לבצע את  זה, מתחייב הקבלן 
יותר ולרבות להשתמש  זה ברמה, באיכות ובטיב מעולים ומשובחים ב   הסכם נשוא  

אדם, חומרים, כלים, ציוד, מכונות וכל אמצעי אחר ברמה, באיכות  - ח ו לשם כך בכ 
ובטיב מעולים ותוך ביצוע כל דין. הקבלן מצהיר ומאשר בזאת, שידוע לו כי רמתן,  

ויסודו של    הסכם פי  - ל איכותן וטיבן של העבודות ע  הסכם  זה, הינם עיקרו, בסיסו 
 זה אלמלא התחייבותו האמורה דלעיל. הסכם  מתקשר עימו ב   זה וכי המזמין לא היה 

 פלס הבסיס ומפלס המטרה שמירה על מ  . 16

כל העבודות  א.   לבצע את  הביניים, מתחייב הקבלן  כהגדרתן בהסכם    , במהלך תקופת 
במלואן, תוך שמירה ברציפות ובקביעות על מפלס הבסיס שנקבע על ידי המזמין    , זה 

 .  מהאזורים בכל אחד  

משפטיים     ו/או  פיזיים  תנאים  ו/או  למגבלות  בקשר  טענה  כל  על  מוותר  הקבלן 
ו/או   בהתארגנות  מהצורך  כתוצאה  לרבות  הבסיס,  מפלס  על  שמירה  המונעים 

מכל  היתרים  קבלת  ו/או  אישורים  את    בהשגת  בחשבון  להביא  ועליו  שהוא,  סוג 

כאמור מבעוד מועד, תוך ביצוע כל  שישררו באתרים  מכלול התנאים ו/או הקשיים  
התחלת   בצו  שנקבע  מהמועד  הבסיס  מפלס  על  לשמור  מנת  על  הנדרשות  הפעולות 

 עבודה לאלתר וללא דיחוי, וזאת במשך כל תקופת הביניים.  

כל     כי  בזאת  ומובהר  ממ מודגש  באזור    פלס הבסיס חריגה  הביניים  תקופת  במהלך 
יותר  או  מהאמור,    אחד  לגרוע  מבלי  ההסכם.  של  הפרה  כי תהווה  בזאת    מודגש 

מ  יותר חריגה  או  אחד  באזור  הביניים  תקופת  במהלך  הבסיס  בשיעורים,    מפלס 
המפורטים  ובתקופות  של  להלן   ( 1)א() 52בסעיף    במועדים  יסודית  הפרה  תהווה   ,

בלוח    ההסכם  כמפורט  מוסכמים  בפיצויים  המזמין  את  תזכה  היתר  בין  אשר 
ע מכל זכות אחרת העומדת  ו להסכם ההתקשרות(, וזאת מבלי לגר   נספח ט' הקנסות ) 

למזמין בהתאם להוראות הסכם זה, לרבות הזכות לביטול מיידי של ההסכם, ללא  
 .  וכן הזכות לחילוט הערבות   פיצוי ו/או תשלום מכל סוג שהוא לקבלן 

במקביל לביצוע העבודות על כל הכרוך בהן בתקופת הביניים, יידרש הקבלן לפעול   ב.  
בכל אחד    עד לתום תקופת הביניים   בכל האמצעים הנדרשים להשגת מפלס המטרה 

, בהתאם לערכים שנקבעו במפרט  המכרז והמפרט הטכני על פי מסמכי    מהאזורים 

ממחויבותו של הקבלן לשמירה על מפלס הבסיס  , וזאת מבלי לגרוע  אזור הטכני לכל  
 ברציפות ובקביעות בתקופת הביניים, כאמור לעיל. 

הדרוש   ג.   בקצב  העבודות  בביצוע  ימשיך  ולהשגת  הקבלן  הבסיס  מפלס  על  לשמירה 
, פרט אם קיבל מאת המנהל  הסכם זה שנקבעה ב   הביניים תוך תקופת    מפלס המטרה 

   . הוראה מפורשת בכתב בניגוד לכך 
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הביניים  . ד   תקופת  על    , בסיום  האזורים,    הקבלן יהא  בכל  המטרה  מפלס  את  להשיג 
יידרש   ואילך  זה  ברציפות    הקבלן וממועד  לעיל  כאמור  המטרה  מפלסי  על  לשמור 

 במפרט הטכני. ובקביעות למשך כל תקופת ההתקשרות, כמפורט  

ממפלס     חריגה  כל  כי  בזאת  ומובהר  הביניים   המטרה מודגש  תקופת  מתום    החל 
מבלי    . באזור אחד או יותר תהווה הפרה של ההסכם  ההתקשרות תקופת  כל במהלך ו 

מ  מהאמור,  כי   ודגש לגרוע  ו/או   בזאת  המטרה  במפלס  עמידה  מ   אי  מפלס  חריגה 
הביניים  תקופת  מתום  החל  יותר  או  אחד  באזור  במועדים בשיעורים   המטרה   ,  

להלן 1)א() 52בסעיף    המפורטים ובתקופות   יסודי (  הפרה  תהווה  ההסכם ,  של    ת 
נספח  אשר בין היתר תזכה את המזמין בפיצויים מוסכמים כמפורט בלוח הקנסות ) 

בהתאם להוראות הסכם זה, לרבות הזכות לביטול מיידי של ההסכם, ללא פיצוי    ( ט' 
לקבלן  שהוא  סוג  מכל  תשלום  הזכות  ו   ו/או  הערבות כן  במקרה לחילוט  זולת  של    , 

 . חריגה מותרת, כהגדרתה במפרט הטכני 

תכנוניים   . ה   ו/או  ו/או משפטיים  פיזיים  מגבלות  ו/או  תנאים  כי קיימים  ראה הקבלן 
מפלס   את  להשיג  ממנו  המונעים  ו/או  הבסיס  מפלס  על  לשמור  ממנו  המונעים 
מזכויותיו   לגרוע  מבלי  וזאת  דיחוי,  וללא  בזמן אמת  למנהל  כך  על  ידווח  המטרה, 

קבלת   זאת  ובכלל  זה,  בהסכם  לאמור  בהתאם  המזמין  ההפרה,   של  בגין  פיצויים 
 ומבלי שיהא בכך כדי להטיל על המזמין אחריות מכל סוג שהוא.  

שיתגלה בכל שלב במהלך תקופת ההתקשרות כי  במקרה  מבלי לגרוע מהאמור לעיל,   . ו  
הציוד  ו/או  החומרים   התכנון  שהעמיד    ו/או  האדם  כח  ביצוע    הקבלן ו/או  לצורך 

ומד בדרישות ההסכם ו/או המפרט הטכני  העבודות, באחד או יותר מהאזורים, לא ע 
בכל   שיתגלה,  במקרה  וכן  מוסמכת,  רשות  כל  בדרישות  ו/או  הדין  בהוראות  ו/או 

לשמור על מפלס הבסיס   הקבלן שלב במהלך תקופת ההתקשרות, כי אין ביכולתו של 
ו/או להגיע למפלס המטרה ו/או לשמור על מפלס המטרה בהתאם למחויבויותיו של  

יידרש הקבלן  ההתאמות   הקבלן   ,  כל  את  לרבות   והתוספות   לבצע  עדכון    הנדרשות, 
ו/או הוספת רכיבים למערכות  ביצוע תכנון נוסף ו/או מחודש    מסמכי העבודה ו/או 

ו/או החלפת כח אדם ו/או החלפת ציוד ו/או רכישת  ו/או שיפור התפעול והתחזוקה  
עולה נוספת בהתאם  ציוד נוסף ו/או שכירת יועצים ו/או מתכננים ו/או ביצוע כל פ 

לדרישות ההסכם ו/או המפרט הטכני ו/או הוראות הדין ו/או בהתאם להוראות כל  
של   מחויבויותיו  ביצוע  לצורך  וזאת  חשבונו,  על  מוסמכת,  לביצוע    הקבלן רשות 

זה  מכרז  מושא  והמטלות  הבסיס    העבודות  מפלס  על  שמירה  זאת  ובכלל  במלואן, 
תפעול והתחזוקה ושמירה על מפלס המטרה  בתקופת הביניים, ביצוע כל עבודות ה 

ההתקשרות,   תקופת  כל  ולמשך  הביניים  תקופת  מתום  החל  ובקביעות  ברציפות 
עילה   יהוו  לעיל  כאמור  בכך  הקשורות  הפעולות  ו/או  ההתאמות  שביצוע  ומבלי 

ו/או   הביניים  תקופת  מ להארכת  ו לחריגה  הבסיס  מ / מפלס  בכל  או  המטרה  מפלס 
שבי  ומבלי  מהאזורים  את  אחד  יזכו  אחרת  פעולה  ביצוע  כל  ו/או  אלו  פעולות  צוע 

 .  בתוספת תמורה ו/או פיצוי כלשהו מצד המזמין   הקבלן 

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

 מערכות השאיבה   ותחזוקה של   תפעול  . 17

אינו   א.   המזמין  כי  בזאת  מערכ מוסכם  של  לתקינותן  ו/או  למצבן  ות  אחראי 
מטרות   את  להשיג  ליכולותן  ו/או  העבודות  באתרי  הקיימות  השאיבה 

   . AS-ISהן נמסרות לקבלן לצורך ביצוע העבודות  ההסכם, ו 

את     להשיג  ניתן  לא  כי  הקבלן  ה סבר  מערכות  מטרות  באמצעות  הסכם 
  , הבלעדית   אחריותו ב ו   יתקין הקבלן, על חשבונו יתכנן ו השאיבה הקיימות,  

אחרות,   מערכות  מערכות  ו/או  חלופיות   שאיבה  או  להשגת    , נוספות  עד 
 מטרות ההסכם למשך כל תקופת ההתקשרות. 

לכל     ביחס  גם  יחול  לעיל  ולכל  האמור  הקיימות  במערכות  מערכת  תיקון 
תקופת   במהלך  עת  ובכל  שבמידה  כך  הקבלן,  ידי  על  שתותקן  חדשה 

לה  יהיה  ניתן  לא  אותן  ההתקשרות  באמצעות  ההסכם  מטרות  את  שיג 
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התקין,  תכנן ול מערכות שהתקין הקבלן, מכל סיבה שהיא, יידרש הקבלן ל 
, מערכות חדשות, נוספות או חלופיות, עד  הבלעדית   אחריותו ב ו   על חשבונו 

 להשגה מלאה של מטרות ההסכם. 

ולתחזק ל יידרש  הקבלן   ב.   תקין    תפעל  הקיימות  במצב  השאיבה  מערכות  את 
ו/או  ו/או   מערכת  כל  ו/או  ו/או  החדשות  בהסכם ) ציוד  מתקן  ולהלן    לעיל 

 " הפרויקט זה:  ההסכם "(  מערכות  מטרות  השגת  לצורך  ידו  על    , שיותקן 
במהלך  ההתקשרות   וזאת  תקופת  במפרט  כל  למפורט  בהתאם  היתר,  בין   ,

   . הטכני 

ומונעת,     שוטפת  אחזקה  היתר,  בין  תכלולנה,  והתחזוקה  התפעול  עבודות 
לתקלות   מיידי  מענה  מתן  הפרויקט,  מערכות  של  תפעול  תקלות,  תיקון 
חירום, ניקיון האתרים וחללי הפרויקט )לרבות חדרי מכונות, לוחות חשמל,  
ו/או   המערכות  על  שמירה  לצורך  נדרשת  עבודה  וכל  וכיוצ"ב(,  ציוד  חדרי 

 וד במצב תקין וטוב.  הצי 

י ה  . ג   את    הפרויקט את  פעיל  קבלן  שישיג  ה באופן  בתקופת  מטרות  הן  הסכם 
בתקופה    – הביניים   והן  הבסיס,  במפלס  וקבועה  רציפה  עמידה  קרי, 

ההתקשרות   תקופת  כל  ולמשך  וקבועה    – שלאחריה  רציפה  עמידה  קרי, 
 . במפלס המטרה 

להתיר    קבלן ה  . ד   ושלא  להשתמש  שלא  בזאת  מערכות  ב שימוש  מתחייב 
 . שאינה מטרות ההסכם   לכל מטרה אחרת   הפרויקט או בכל חלק מ   פרוייקט ה 

להפעלה    הקבלן  . ה   ויכולת  נסיון  ידע,  בעל  הוא  כי  ומתחייב  תקינה  מצהיר 
נשוא עבודות הפרויקט,  ,  ( הקיימות והחדשות מערכות הפרויקט ) של  וטובה  

ומתחייב כי הוא יפעיל    קבלן ות הסכם זה. כן מצהיר ה ובהתאם לכל דריש 
, וכי יפעל  תקינה וטובה ויחזיקו על כל ציודו ומתקניו ברמה    הפרוייקט את  

והנ הפרוייקט    להצלחת  הידע  מירב  ניצול  לרשותו  י תוך  העומדים  סיון 
 באמצעות כוח אדם מיומן, מצוין ומתאים. 

קריאות,   . ו   כל המדידות,  לבצע את  כל  בדיקות,  הקבלן מתחייב  וכן  דיווחים 
 במפרט הטכני.   בתדירויות ובזמנים הקבועים פעולות התחזוקה  

רכיב   . ז   בכל  תקלה  של  קריאה  בכל  לטיפול  שירותים  לספק  מתחייב  הקבלן 

למזמין   יספק  תיקונה  ובסיום    פירוט   ו וב   תקלה   ח " דו המערכות האמורות, 
. מובהר כי  הטיפול   וזמן (,  נדרשו   אם )   שנדרשו   חלפים ,  שנעשתה   העבודה   של 

הקבלן מתחייב לעמוד בזמני מהירות התגובה לטיפול בתקלות המפורטים  
 הטכני. במפרט  

  ערכות מ רכיבי מתחייב להחזיק בארץ מלאי מספיק של חלקי חילוף ל  הקבלן  . ח  
"   במפרטים,   כמפורט   , הפרויקט  החילוף )להלן:  לתכנן,  "( חלקי    לספק , 
   . כל תקופת ההתקשרות את חלקי החילוף במשך    ולהתקין 

במערכות  . ט   שיידרשו  ציוד  החלפת  ו/או  תקלה  כל  כי    הפרויקט   מובהר 
)החדשות והקיימות( במהלך תקופת ההתקשרות )לרבות תקופות ההארכה,  
יהא זכאי   יבוצעו על ידי הקבלן ועל חשבונו, ללא שהקבלן  ככל שתהיינה(, 

 לתמורה נוספת בשל כך. 

 

 השגחה   – פרק ד'  

 השגחה מטעם הקבלן  . 81

לעבודות    המוסמך והרשום לפי חוק רישום קבלנים   מטעמו,   עבודה מנהל ה הקבלן או   א. 
העבודות בכל זמן שבו מבוצעות    י יהיה מצוי באתר   , 1969- הנדסה בנאיות, התשכ"ט 

ברציפות.   ביצוען  על  וישגיח  ה העבודות  הקבלן   עבודה מנהל  טעון    מטעם  יהיה 
יהיה רשאי לסרב ליתן את הסכמתו מבלי צורך   אישורו המוקדם של המנהל אשר 
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את  על   לנמק  שניתנה  הסכמה  לבטל  עת  בכל  רשאי  יהיה  אף  המנהל  ידו  - החלטתו. 
 . ידי הקבלן מעת לעת - כוחו המוסמך של הקבלן כפי שימונה על - למינוי בא 

מינוי   כי  בזאת  עבודה מובהר  ל   מנהל  מתלה  תנאי  מהווה  לעיל  צו    הוצאת כאמור 
 . ידי המזמין - על   התחלת עבודות 

ידי המזמין  - מינוי מנהל עבודה שיאושר על - אי מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי  
ויזכה את המזמין בכל הסעדים   זה,  יסודית של הסכם  להפרה  לעיל, יחשב  כאמור 

כאמור.   מהפרה  כתוצאה  לו  במינוי  המוקנים  המנהל    אישור וב   עבודה מנהל  אין 
. האמור  הסכם פי ה - למינויו כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו על 

הוצג על  אשר    הצוות המקצועי מינוי כל  ל לדאוג  בא לגרוע מחובת הקבלן    לעיל אינו 
  ה יהי   של מנהל העבודה   ו מינוי   פי כל דין. - ל ו/או ע   ידי הקבלן במסגרת ההליך המכרזי 

יהיה רשאי ליתן את אישורו או לבטלו    ן טעו  והמנהל  אישורו המוקדם של המנהל, 
 בכל עת ועת ומבלי צורך לנמק את החלטתו. 

מהמנהל לצורך   ב.   ו/או  מהמזמין  הוראות  מטעמם   קבלת  מי  בא   ו/או  כל  ח  ו כ - דין 
 מוסמך של הקבלן כדין הקבלן. 

באתר  ג.   להעביר מתפקידו  רשאי  יהיה  לא  את    י הקבלן  ה העבודות  לעיל    עבודה מנהל 

 מבלי לקבל את אישורו של המנהל מראש ובכתב. 

הקבלן למנות את בעלי התפקידים  לא בא לגרוע מחובתו של  לעיל  מובהר כי האמור   ד.  
,  מהנדס המכונות ו/או המהנדס האזרחי לרבות    , אשר הציע במסגרת הצעתו במכרז 

  . ומהנדס החשמל ו/או מהנדס אלקטרוניקה, ואשר אושרו על ידי המזמין  הידרולוג ה 
אישורו המוקדם בכתב    את   של כל בעל תפקיד המנוי לעיל דרושה   תו מובהר כי החלפ 

 של המזמין. 

 הרחקת עובדים ורשיונות כניסה  . 19

אדם     כל  של  העבודות  מאתר  הרחקתו  בדבר  המנהל  מאת  דרישה  כל  ימלא  הקבלן 
ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בדבר    , לרבות   , העבודות   י ידו באתר - המועסק על 

התנהג אותו אדם שלא כשורה, או    דעת המנהל כוחו המוסמך, אם ל - הרחקתו של בא 
אינו מוכשר למלא תפקידו, או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידיו. הקבלן  

ימים מעת הרחקת אותו    7ימים ממועד קבלתה. תוך    3ימלא כל דרישה כאמור תוך  
 ידי המנהל. - עובד כמפורט לעיל ימצא הקבלן עובד מחליף ברמה שתאושר על 

 ן ונקיו   ות, ציוד העבוד   י אתר ארגון   . 20

באתר  . א   לספק  מתחייב  חשבונו    י הקבלן  על  לפרויקט,  העבודות  וכן  שמירה,  שילוט 
הציבור גידור   מעיני  העבודות  אתר  את  יסתיר  זהירות    , הרחב   אשר  אמצעי  ושאר 

ו  עובדיו  של  ונוחיותם  המשנה  / לבטחונם  קבלני  על או    ו ולבטחונ   , ידו - המועסקים 
על של    ו ונוחיות  שידרש  או  בכך  צורך  שיהיה  מקום  בכל  וזאת  הרחב,  ידי  - הציבור 

ו/או   מטעמו המנהל  על   מי  דרוש  שיהיה  על - או  ו/או  דין  רשות  - פי  מצד  הוראה  פי 
באמצעים   הקשורות  ההוצאות  כל  כי  מובהר  ספק  הסר  למען  כלשהי.  מוסמכת 

 הנזכרים, לרבות כל תשלומי מסים או היטלים, יחולו על הקבלן. 

לאתר  כמו     שיגיעו  רכב  לכלי  ו/או  האחרים  לקבלנים  כיוון  שלטי  הקבלן  יתקין  כן 
 . העבודות וכל שלט אשר הקבלן חייב בו לפי כל דין 

באתר   הקבלן  . ב   חשבונו  על  ולהחזיק  להתקין  לספק,  דרישת    י מתחייב  לפי  העבודות 
המנהל  אכלוס    והוראות  המאפשר  וכו'(  פקס  משרד,  ריהוט  )לרבות,  משרדי  ציוד 

 . י העבודות די הקבלן באתר משר 

העבודות. מתחייב  הקבלן   . ג   באתרי  נפרדים  וחשמל  מים  מוני  חשבונו  על    להתקין 
תשלום    פי המפרטים. - יבוצעו על  , אספקת החשמל והמים הנדרשים לביצוע העבודות 

בעוד    ידי המזמין - בוצע ישירות על י   כאמור,   פי אותם מונים - על בלבד  צריכת החשמל  
הקבלן  חשבון  על  יתבצע  המים  צריכת  מחויב  שתשלום  יהא  הקבלן  כי  מובהר   .

להעביר למזמין, באופן מיידי, כל מסמך ו/או נתון אשר ידרוש המזמין מאת הקבלן,  
 . ו ותשלום צריכת   ה החשמל בקשר למונ 
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מאתר  . ד   פסולת  וסלוק  נקיון  עבודות  לבצוע  האחראי  יהיה  )בין    י הקבלן  העבודות 
.  המאושר על פי כל דין למקום שפיכה    ( ידי אחרים - ידו ובין על - נגרמה על   שהפסולת 

באזורי העבודה    מדי יום ביומו י הקבלן באמצעות עובדיו  יד - ל ניקוי הפסולת יעשה ע 
ללא    אתרי העבודה בכל שטחי    השונים כך שלא תהיה הצטברות של פסולת ולכלוך 

 יוצא מהכלל. 

כך     לשם  להקציב  ועליו  יומי  יום  נקיון  מהקבלן  ידרוש  המנהל  כי  במפורש  מודגש 
עובדים מיוחדים שידאגו לפינוי הפסולת, כאמור לעיל. כל הוצאות הניקוי יהיו על  

 . שכר ההסכם, ללא כל תוספת חשבון הקבלן ובמסגרת  

כל העבודה הנ"ל תעשה על חשבון הקבלן באחריותו ולשביעות רצון המנהל. קביעת   . ה  
 המנהל לגבי אחריות הנקיון בין כל הגורמים תהיה בלעדית סופית ומכרעת. 

רצונו     לשביעות  עבודתו  ביצוע  הפסולת ממקום  פינה הקבלן את  לא  ו/או  ניקה  לא 
י יהיה המנהל לעשות זאת  ידי המנהל, רשא - של המנהל ותוך תקופה שנקבעה לו על 

על חשבון הקבלן 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 כל רכוש של הקבלן בעת הניקוי ופינוי הפסולת 

יתחבר   . ו   לצורך  הקבלן  הביוב  ו/או  המים  לרשת  אחריותו,  ועל  חשבונו  על  בעצמו, 
 . ידו - ביצוע העבודות, והוא ידאג להתחברות כאמור עוד בטרם הוחל בעבודות על 

 בטיחות בביצוע העבודות  . 21

כל התקנות   א.   לרבות  בעבודה  חוקי הבטיחות  את  ויודע  מכיר  הוא  כי  הקבלן מצהיר 
וכי    , 1970- [, התש"ל וסח חדש ]נ דת הבטיחות  הוראות פקו   הקשורות בבטיחות ואת 

 . במלואן   פיהם - הוא מקבל על עצמו לנהוג על 

מתחייב  ה  ב.   בטיחות,  קבלן  קורס  עבר  אשר  מוסמך  בטיחות  ממונה  כולל  צוותו  כי 
עליו   חלה  כאמור  תפקיד  בעל  צוותו  במסגרת  אין  לקבלן  אם  הנדרשים.  בתחומים 
החובה להתקשר עם קבלן משנה מוסמך לבטיחות על פי הדרישה האמורה, שיוקצה  

מינוי   העבודות.  ליווי  לטובת  קבל   ממונה לקבלן  לשם  יובא  כאמור,  ת  הבטיחות 
ימים ממועד ההודעה על זכייתו    14  - המנהל, וזאת לא יאוחר מ ו המוקדם של  אישור 

 של הקבלן במכרז. 

הבטיחות כאמור לעיל מהווה תנאי מתלה להוצאת צו    ממונה מובהר בזאת כי מינוי    
 ידי המזמין. - התחלת עבודה על 

אי    כי  מובהר  לעיל,  מהאמור  לגרוע  על - מבלי  שיאושר  בטיחות  ממונה  ידי  - מינוי 
ויזכה את המזמין בכל   לעיל, ייחשב להפרה יסודית של הסכם זה,  המזמין כאמור 

 המוקנים לו כתוצאה מהפרה כאמור. הסעדים  

. יועץ הבטיחות מטעם  לפחות   שנות ניסיון   5בעל    הקבלן ימנה יועץ בטיחות   בנוסף,  ג.  
יבקר   ו פיזית  הקבלן  בשיטות ו יש כן  באתר  במפרטים תף  של    ,  העבודה  ובתכניות 

הפרויקט  לביצוע  סדירות   הקבלן  בטיחות  ישיבות  מטעם    . ויקיים  הבטיחות  יועץ 
ל הקבלן   העובדים   קבלן יתן  בטיחות  על  לשמירה  מדויקות    , קבלני המשנה הנחיות 

   . באתר העבודות   ציבור הרחב וה 

הוא   . ד   כי  הקבלן  מצהיר  כן  הינם  כמו    והכישורים ידע  ה   , ניסיון ה   י בעל ועובדיו 
של   לביצוע   הנדרשים  וזהיר  לרבות    בטיחותי  בהן,  הכרוך  כל  על    ביצוע העבודות 

תהום שאיבה   קידוחי  מי  להשפלת  מערכות  של  ותחזוקה  תפעול  הקמה,  כל    ,  )על 
לנקוט בכל אמצעי  ו/או כל העובדים מטעמו על עובדיו  או  / ו , וכי עליו המשתמע מכך( 

הנחיות   לפי  הנדרשים  וההגנה  המוסמכות הר הזהירות  הדין ו/או    שויות  ,  הוראות 
הבטיחות   להוראות  על ובהתאם  ה - שינתנו  הבטיחות  יועץ  וכן  לעיל   מצוין ידי   ,

 במפרט הטכני. המפורטות    להוראות הבטיחות בהתאם  לאספקת ציוד הבטיחות  

, אשר  המלון   י אזור בת ב תיירותי  בתחום שטח    ים העבודות מצוי   י כן מובהר כי אתר   
לנקוט בכל    לתנועת מבקרים בעת ביצוע העבודות, ועל כן מתחייב הקבלן   ו לא ייסגר 

הנדרשים   הזהירות  ותאורה,  אמצעי  שילוט  גידור,  באמצעי  לשמור  - על לרבות  מנת 
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על שלומם ובטיחותם של האורחים, העובדים והשוהים במקום, ולהימנע מהפרעה  
באתר  התקין  החיים  ולאורח  את    . העבודות   י למנוחתם  לתאם  הקבלן  מתחייב  כן 

המלון,   בתי  הנהלת  מול  העבודות  ביצוע  ואת  שיידרש,  פעולותיו  בנוגע  ככל  לרבות 
הנדרש   ככל  ולאורחיהם,  למלונות  הנוחות  אי  והקטנת  פעילות  על    – לשעות  והכל 

 חשבון הקבלן ומבלי שהדבר יזכה אותו בהארכת לוחות הזמנים כתוצאה מכך. 

עובר הקבלן   . ה   כי  ימנה  ל   מתחייב  העבודות  הכשרה    , צוות איש  ביצוע  בעל  יהא  אשר 
. איש הצוות האמור יהא נוכח  למתן שירותי עזרה ראשונה וציוד כנדרש  ,  תאימה מ 

     . באתרים   עבודות ה   עת בה מבוצעות באתרי העבודות בכל  

ן  ו ג י ציוד מ לרבות  על פי חוק,  ציוד הבטיחות הנדרש  כל  את    על חשבונו,   יספק   הקבלן  . ו  
 . ציוד כיבוי אש העבודות, ציוד עזרה ראשונה ו   י לעובדי אתר אישי  

חייב הקבלן  ת , מ יום הוצאת צו תחילת עבודות ימים מ   60ך  ו בנוסף לאמור לעיל, בת  . ז  
בטיחות  ספרון  אשר  להפיק  על י ,  באתרי  - אושר  עובד  לכל  ויחולק  המזמין,  ידי 

 . כמפורט במפרט הטכני הכללי הספרון האמור יופק על חשבונו של הקבלן,    העבודות. 

משמעיות  - בהירות ו/או דו - מוצהר ומוסכם בזאת כי בכל מקרה של סתירה ו/או אי  . ח  
אי  תמיד  - ו/או  יחולו  ובמפרטים,  בהסכם  הבטיחות  בנושא  ההוראות  בין  התאמה 

עם   המחמירים  פירושים  אותם  תמיד  וייוחסו  הוראות  הבטיחות  אותן  דרישת 
 בנסיבות העניין. 

גורם   . ט   נגד כל  ו/או  ו/או נגד המזמין  הקבלן יהא אחראי לכל תביעות שתוגשנה נגדו 
יקט  וסכם ומוצהר כי לצורך ביצוע הפרו אחר בגין ו/או בקשר לאמור בסעיף זה ומ 

וענ  דבר  לכל  יהיה  על  י הקבלן  ונוטל  העבודה"  "מנהל  וגם  העבודות"  "מבצע  גם  ין 
את  עבודות    עצמו  למפקח  יודיע  הקבלן  אלו.  תפקידיו  בגין  והאחריות  החובות  כל 

במשרד  הפרויקט   אזורי  עבודות  ביצוע  על  מטעמו    העבודה  עבודה  מנהל  מינוי  ועל 
 העבודות.   י באתר 

 

 עובדים   –   ה' פרק  

 ידי הקבלן - אדם על - אספקת כוח  . 22

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

אחר  צורך  כל  וכן  בשבילם,  ומזון  לינה  התחבורה,  אמצעי  עליהם,  של    ההשגחה 
 בות כל שהיא כלפי עובדי הקבלן. עובדיו. למזמין לא תהיה מחוי 

הקבלן מתחייב להעסיק בכל העבודות עובדים מקצועיים ומנוסים לביצוע עבודות   ב.  
לגרום מיידית להפסקת  על הקבלן    . עבודה כדין , ובעלי היתרי  באיכות הגבוהה ביותר 

  מוכשר - מתאים או בלתי - בלתי המנהל ימצאו  המזמין ו/או  עבודתו של כל עובד אשר  
 . לעבודה מקצועית מסוימת ולהחלפתו בעובד אחר 

מתחייב להעביר לידי המנהל, מיד עם כניסתו הראשונה של כל עובד לאתר    הקבלן  ג.  
כל עובד, לרבות שם, כתובת, העתק מתעודת זהות  העבודות את פרטיו האישיים של  

לעת.   מעת  המנהל  ידי  על  שיידרשו  כפי  נוספים  ופרטים  אחרת  מזהה  תעודה  או 
להורות   רשאי  יהיה  לאתר    לקבלן המנהל  כניסתם  להתיר  ושלא  להעסיק  שלא 

החלטתו.   את  לנמק  הצורך  מבלי  כלשהם  עובדים  או  עובד  של    הקבלן העבודות 
להור  להישמע  ובלתי  מתחייב  סופית  תהיה  המנהל  והחלטת  זה  בעניין  המנהל  אות 

של   מהתחייבויותיו  לגרוע  בכדי  לעיל  באמור  אין  לערעור.  פי    הקבלן ניתנת  על 
כל הכרוך בכך.   על  וטיבם  העובדים  לגבי העסקתם של    הקבלן ההסכם ומאחריותו 

ר  בעלי  שהנם  עובדים  ורק  אך  העבודות  בביצוע  יועסקו  כי  בתוקף  י מתחייב  שיון 
על    הקבלן . התחייבויותיו של  והעומדים בדרישות כל דין לעניין זה   לעבוד בישראל 

הכלל,   מן  יוצא  ללא  העבודות,  בשטח אתר  עובד המצוי  כל  לגבי  יחולו  זה  פי ס"ק 
לביצוע עבודות ו/או כל גורם אחר    הקבלן לרבות עובדים של קבלנים איתם התקשר  

 . שהוא 

 עבודה ה תנאי   . 23
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ביצוע  הקבלן   א.   לשם  הדרוש  במספר  ואחרים,  מקצועיים  עובדים,  להעסיק  מתחייב 
,  מי מטעמו פי הוראות המנהל ו/או  - ו/או על   הסכם העבודות תוך המועד הקבוע לכך ב 

יום ובכל שעות העבודה   נוכח במקום ביצוע העבודות בכל  וכן מתחייב הוא להיות 
 . הסכם פי ה בדברים ולתת לו הוראות ל יוכל לבוא אתו    שהמנהל מנת  - על 

גוף   ב.   כל  של  דרישה  ו/או  דין  לכל  בהתאם  רק  עובדים  יועסקו  העבודות  לביצוע 
התקשר עמו לביצוע    הקבלן ו/או כל קבלן אשר    הקבלן ממשלתי או רשות מוסמכת.  

העבודות או חלק מהן, ישלם שכר עבודה לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע העבודות,  
בהתאם לדרישות  סים לקרנות ביטוח סוציאלי  ויקיים תנאי עבודה, לרבות תשלום מ 

 . הדין 

התקשר עמו, ימלאו אחר הוראות    הקבלן מתחייב כי הוא וכן כל קבלן אשר    הקבלן  . ג  
למנהל,   להמציא  מתחייב  והוא  פיו  על  שהותקנו  והתקנות  הלאומי  הביטוח  חוק 
התחייבויותיהם   את  קיימו  כי  לאומי,  לביטוח  המוסד  של  אישורים  דעתו,  להנחת 

 . פי הנאמר בפרק זה ל 

של     חובותיו  על  להוסיף  בא  זה  בסעיף  יתפרש    הקבלן הנאמר  ולא  מהן,  לגרוע  ולא 
ידי   על  המועסקים  האנשים  כלפי  המזמין  על  כמטיל  מקרה  ו/או    הקבלן בשום 

 . חובה כלשהי   הקבלן קבלנים איתם התקשר  

בביצוע    הקבלן  ד.   העובדים  כל  בריאות  לשמירת  בטיחות  תנאי  להבטיח  מתחייב 
ידי כל רשות מוסמכת, ולקבל אישורים  - העבודות ורווחתם כנדרש על פי כל דין ועל 

 . מתאימים לרבות ממשרד הבריאות בכל הקשור להזנתם והלנתם של העובדים 

עיכובים  הקבלן   ה.   ייגרמו  שלא  בכדי  הדרושים  האמצעים  בכל  העבודה  ינקוט  בקצב 
כתוצאה מקשיים בהשגת עובדים לעבודות בניה מיהודה שומרון וחבל עזה, לרבות  
העסקתם של עובדים זרים, אשר יאושרו על ידי המנהל, וזאת תוך שמירה על רמת  

 . הביצוע הגבוהה ביותר הידועה בישראל 

 אדם - אדם ומצבות כוח - פנקסי כוח   . 24

ש   הקבלן    רצונו  לשביעות  לנהל  כוח מתחייב  פנקסי  המנהל,  בהם  - ל  שיירשמו  אדם 
שמו, מקצועו וסוגו במקצוע של כל עובד וכן ימי עבודתו, שעות עבודתו ושכר עבודתו  

 . ואלו יומצאו למנהל לפי דרישתו 

 רווחת העובדים  . 25

העבודות    הקבלן  א.   בביצוע  המועסקים  העובדים  לכל  חשבונו,  על  שיוסדרו,  מתחייב 
העבודות   באתר  נאותים  אכילה  ומקומות  נוחיות  סידורי  שהוא,  גורם  כל  מטעם 

 לשביעות רצונו של המנהל. 

לעזרה    הקבלן  ב.   הדרוש  הציוד  כל  יד  בהישג  העבודות  באתר  ימצא  עת  בכל  כי  ידאג 
 ראשונה. 

בשום מקרה לא תותר לינה של עובדים או גורמים כלשהם באתר,  מוסכם ומובהר כי   ג.  
 וזאת מכל סיבה שהיא.  

 

 מדידות סימון ו   –   ו' פרק  
 

 , מדידות ומיפוי סימון  . 26

העדות   . א   ותכניות  להוראות המפרט הטכני    As Madeהסימון  בהתאם  נספח    - יהיו 
  . ' ב 

אי  . ב   ו/או  לשגיאות  אחראי  יהיה  חייב  דיוקים  - הקבלן  שהוא  הסימונים  מן  בסימון 
לבצע ויהא חייב לתקנם ו/או לתקן על חשבונו כל חלק מהעבודות שבוצעו ו/או נבנו  

 .  דיוק ו/או סטיה ו/או שגיאה כאמור - מתוך אי 
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על  . ג   ה - הוטל על הקבלן  על   הסכם פי  נקודות קבע שנקבעו  לפי  ידי  - לבצע את הסימון 
אתר    , המנהל  בתוך  הן  אלה  נקודות  של  ושלמותן  קיומן  על  לשמור  הקבלן  חייב 

- העבודות והן מחוצה לו. סולקו, נפגעו, טושטשו או שונו נקודות הקבע שנקבעו על 
 . ידי המנהל, כאמור, על הקבלן לחדשן על חשבונו הוא 

  תקופת   כל   במשך   כנדרש   העבודות   ביצוע   במהלך   עת   בכל ,  חשבונו   על ,  יעסיק   הקבלן  . ד  
  לעבודה   דומים   ומהיקפים   מסוגים   בעבודות   ניסיון   בעל   מוסמך   מודד ,  ההתקשרות 

 .  העבודות   לביצוע   הדרוש   בציוד   להצטייד   המודד   על "(.  המודד : " להלן )   זה   הסכם   לפי 

 

 ציוד, חומרים ומלאכה   –   ז' פרק  

 

 אספקת ציוד, מתקנים וחומרים  . 27

את הציוד, הכלים, המתקנים,    , חשבונו על  ולהתקין  לספק  להוביל,  הקבלן מתחייב   א.  
העבודות   של  היעיל  לביצוען  הדרושים  האמצעים  וכל  ובהספק  בקצב  החומרים 

 , וזאת בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות. ולהשגת מטרות ההסכם   הדרושים 

  החלפה   או / ו   לשדרוג   בעבודות   צורך   יש   כי   יתברר   ההפעלה   תקופת   שבמהלך   ככל   
, על  בצע תכנן ול ל   הקבלן   באחריות ,  הקיימות   מערכות ה   של   שיפור   או / ו   הוספה   או / ו 

  יישמר   המטרה   שמפלס   באופן ,  חשבונו   על   כאמור   עבודה   כל   אחריותו ועל חשבונו, 
הביניים  תקופת  מתום    לגרוע   מבלי   וזאת ,  ההתקשרות   תקופת   כל   לאורך   החל 

 . לעיל (  א ) 17  בסעיף   מהאמור 

והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה    הסכם, זה לעיל הינו מעיקרי ה   טן ק - עיף ס   
 . הסכם הפרה יסודית של ה 

הקבלן מצהיר ומתחייב כי ברשותו כל הציוד, הכלים והמתקנים הדרושים לביצוען   ב.  
הדרוש   בקצב  העבודות  של  ההסכם היעיל  בהוראות  עמידה  השגת    לצורך  ולשם 

מפלס הבסיס והשגת מפלס המטרה במהלך  , ובכלל זאת שמירה על  מטרות ההסכם 
וכן ביצוע    תקופת הביניים, ושמירה על מפלס המטרה במהלך כל תקופת ההתקשרות 
הטכני  במפרט  המפורטות  והעבודות  הנדרשות  התחזוקה  פעולות  במקרה  כלל   .

הציוד ו/או הכלים ו/או המתקנים ו/או חלק מהם אינו מספיק ו/או אינו מתאים  ש 

עד  , יהיה על הקבלן להחליפם על חשבונו,  ו להשגת יעדי ההסכם ו/א   לבצוע העבודות 
 . בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות וזאת    לעמידה ביעדי ההסכם, 

התחלת   ג.   בצו  העבודה  התחלת  כיום  שנקבע  מהתאריך  יאוחר  לא  מתחייב,  הקבלן 
אספקת  את  מראש  להבטיח  העבודות   העבודה,  לביצוע  החומרים  שוטף   כל    , באופן 

 הכל להנחת דעתו של המנהל.   , ל כל עכוב בביצוע העבודות כך שלא יחו 

והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה    הסכם, זה לעיל הינו מעיקרי ה   טן ק - עיף ס 
 . הסכם הפרה יסודית של ה 

 העבודות   י חומרים וציוד באתר  . 28

זה  י לעני  א.   פרק  ביצוע    " חומרים " ן  למטרת  לספק  הקבלן  שעל  החומרים  כל  פירושם 
מוצרים,  אביזרים,  לרבות  מכניים    העבודות  רכיבים  משאבות,  מערכות,  מתקנים, 

להיות    העתיד נוסף  ציוד  כל  מוגמרים וכן  - בין מוגמרים ובין בלתי   ו/או אלקטרונים, 
 חלק מהעבודות. 

על  . ב   שהוקמו  ארעיים  מבנים  וכן  הקבלן  - חומרים  הובאו    י באתר ידי  או  העבודות 

לבעלות המזמין, ואין   התקנתם למטרת ביצוע העבודות והשלמתן, יעברו עם    הם אלי 
ביצוע   לצורך  שהובאו  מתקנים  ו/או  ציוד  להוציא  ו/או  להוציאם  רשאי  הקבלן 

 בכתב.    המנהל העבודות ללא הסכמת    י העבודות מאתר 

י  יד - ל זה ע   הסכם פי הוראות  - כל אימת שנפסלו ציוד ו/או חומרים ו/או מתקנים על  . ג  
ו/או   מטעמו המנהל  ו/או    מי  שהציוד  בכתב,  לקבלן  הורה  מהם  ומי  במקרה  ו/או 

סעיף  לפי  המתקנים  ו/או  לב - החומרים  עוד  נחוצים  אינם  )א(  העבודות,  י קטן  צוע 
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מאתר  להוציאם  הקבלן  כאמור,    י חייב  הוראה  מתן  ו/או  פסילתם  ועם  העבודות 
ת המזמין. נקבע בהוראה מועד לסילוק הציוד ו/או  חדלים החומרים מלהיות בבעלו 

החומרים ו/או המתקנים חייב הקבלן להוציאם עד אותו מועד. נמנע הקבלן מלעשות  
ימים, למכרם, ולאחר    7רשאי המזמין, לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב של    – כן  

יזכה   טפול,  הוצאות  כולל  במכירתם,  הכרוכות  ההוצאות  כל  את  ממחירם  שינכה 
 מין את חשבון הקבלן בכל העודף הנותר. המז 

רשאי   . ד   והוא  והחומרים,  הציוד  המתקנים,  של  הבטוחה  לשמירתם  אחראי  הקבלן 
 . הסכם להשתמש בהם אך ורק לצורך ביצוע ה 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוצהר ומוסכם בזה כי הקבלן יהיה אחראי לכל הפגמים   . ה  
ידו, ו/או  - ם ו/או במלאכה שסופקו על ו/או הליקויים שיתגלו בחמרים ו/או במוצרי 

מרים,  ו בטיבם ו/או בכל דבר אחר הקשור בהם ו/או בהתאמתם לעבודות גם באם הח 
הציוד, המוצרים המלאכה והמתקנים האמורים עמדו בתנאי התקן הישראלי ו/או  

ע  ו/או  יד - ל אושרו  המנהל  מטעמו י  במקרה    מי  עת  בכל  לפוסלם  רשאים  יהיו  והם 
ו/או   המנהל  החלטת  הנדרשת.  ברמה  העבודות  לביצוע  מתאימים  אינם  כי  וימצאו 

 ניתנת לערעור. - כאמור תהיה סופית ובלתי   מי מטעמו 

מוסכם בזאת כי אין באמור בפרק זה כדי לגרוע מדרישות מיוחדות לגבי חומרים,   . ו  
המפורטים   ומלאכה,  ציוד  הטכני ב בדיקות,  המצורף    מפרט  אחר,  מסמך  בכל  ו/או 

 אלא כדי להוסיף עליהם.   הסכם ל 

לעיל  . ז   זה  סעיפי   , סעיף  שבו - על  מעיקרי    , המשנה  הפרת    ההסכם, הינו  ו/או  והפרתו 
 . הסכם תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ה 

 סילוק חומרים פסולים והריסת מלאכה פסולה  . 29

ו/או   א.   מטעמו המנהל  שיקול רשאים    מי  ולפי  לזמן  מזמן  לקבלן,  דעתם  - להורות 
הבלעדי, תוך כדי מהלך ביצוע העבודות, הוראות כדלקמן והקבלן מתחייב לבצע את  

 ידם. ההוראות יהיו בדבר: - ההוראות תוך התקופה שתקבע על 

מאתר  ( 1 חומרים  בכל    י סילוק  בהוראה,  יצוין  אשר  זמן  פרק  בתוך  העבודות 
 ; אין החומרים מתאימים לתפקידם   עמו מי מט מקרה שלדעת המנהל ו/או  

האמורים   ( 2 החומרים  במקום  לתפקידם  מתאימים  אחרים  חומרים  הבאת 

 ; ( לעיל 1) ( א )   טן ק - עיף בס 

ידי  - סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהו מהעבודות שהוקמו על  ( 3
מתאימה או בניגוד לתנאי  - מתאימים או באיכות בלתי - שימוש בחומרים בלתי 

 ו/או הוראות כל דין.   הסכם ה 

ה   טן ק - עיף ס  מעיקרי  הוא  לעיל  תהווה    הסכם, זה  מתנאיו  תנאי  הפרת  ו/או  והפרתו 
 . הסכם הפרה יסודית של ה 

המנהל   ב.   כי  בזאת  ומוסכם  מוצהר  ספק  הסר  מטעמו ו/או  למען  מוסמכים    מי  יהיו 
ורשאים להורות לקבלן הוראה מההוראות המפורטות לעיל גם במקרה שהחומרים  

ידם ו/או גם במקרה שהקבלן קיבל בגינם ו/או בקשר  - ו/או העבודות נבדקו כבר על 
 ביניים כלשהם. - אליהם תשלומי 

- ( 1) ( א )   טן ק - עיף המפורטים בס   מי מטעמו לא מילא הקבלן אחר הוראות המנהל ו/או   ג.  
ו/או כל דין,    הסכם פי ה - ( לעיל יהא המזמין רשאי, מבלי לגרוע מיתר זכויותיו על 3) 

ההוראה   בביצוע  הכרוכות  ההוצאות  בכל  ישא  והקבלן  הקבלן  חשבון  על  לבצעם 

בתוספת   אלו  הוצאות  לנכות  או  לגבות  רשאי  יהא  הוצאות    14%והמזמין  לכיסוי 
הוא וכן יהא רשאי לגבותם  כלליות של המזמין מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן ש 

 מהקבלן בכל דרך אחרת. 

המנהל   ד.   יהיו  לעיל,  האמור  אף  מי מטעמו על  במקום    ו/או  חייבים,  לא  אך  רשאים, 
ל  שלא בהתאם  שבוצעו  עבודות  תיקון  אותן  הסכם לדרוש  של  ערך  לקבוע הפחתת   ,

 שיגיע לקבלן.   הסכם עבודות ולנכות את סכום ההפחתה משכר ה 
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ו/או   ה.   המנהל  והוראות  מטעמו קביעות  בסעיף    מי  לעיל  סופיות    29כאמור  תהיינה 
 ניתנות לערעור. - ובלתי 

 בדיקת חלקי העבודות שנועדו להיות מכוסים  . 30

שנועד   א.   מהעבודות  כלשהו  חלק  של  הסתרתו  או  כיסויו  את  למנוע  מתחייב  הקבלן 
 . המנהל   ככל וקיבל דרישה לכך מאת להיות מכוסה או מוסתר  

מהעב  ב.   חלק  מוסתר הושלם  או  מכוסה  להיות  שנועד  יציקה    ודות  לפני  ברזל  )כגון 
יודיע הקבלן ל  בכתב, שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר    מנהל וכדומה( 

 לבדוק, למדוד ולבחון את טיב החלק האמור לפני כיסויו או הסתרתו.   מנהל ויעזור ל 

  , לבדוק   מנהל הקבלן בטרם היה סיפק בידי ה ידי  - במקרה והחלק המוסתר יכוסה על  ג.  
לקדוח   לחשוף,  חשבונו  על  חייב  הקבלן  יהיה  הנדון,  החלק  את  ולמדוד  לבחון 

ה  הוראות  לפי  מהעבודות  חלק  בכל  חציבות  ולבצע  חורים  לעשות  ,  מנהל קידוחים, 
לצורך בדיקתו, בחינתו ומדידתו של החלק המוסתר, ולאחר מכן יחזיר הקבלן את  

 . המנהל לשביעות רצונו של    המצב לקדמותו 

 זה לעיל תחולנה על הקבלן.   טן ק - עיף ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בס  

  

 התחייבויות כלליות   – '  ח פרק  

 קבלן רשום  . 31

הוא   כי  בזאת  מצהיר  במסגרת  הקבלן  שאושר  ככל  מטעמו,  המשנה  קבלן  )ולרבות 
פי חוק רישום קבלנים לעבודות  - קבלן מוכר ורשום אצל רשם הקבלנים על המכרז(  

 על תקנותיו.   1969- הנדסה בנאיות, התשכ"ט 

 . הסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית של ה   ההסכם סעיף זה לעיל הינו מעיקרי   

 ציות להוראות החוק ותשלום מיסים  . 32

רשות   א.   כל  של  הוראה  ו/או  דין  לכל  בהתאם  העבודות  את  לבצע  מתחייב  הקבלן 
 יה והבטיחות בעבודה. י מוסמכת ותוך שמירה קפדנית על דיני התכנון והבנ 

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

תק  ו/או  חיקוק  ו/או  דין  כל  בדרישות  ולעמוד  היתר  העבודות  כל  סוג  על  החלים  ן 
 . הסכם פי ה - ידו על - המבוצעות על 

בכל הכרוך בביצוע העבודות ימלא הקבלן אחרי הוראות כל דין, בדבר מתן הודעות,   ג.  
קבלת רשיונות ותשלום אגרות ומיסים לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  

 . כדומה אגרות ומיסים למבנים זמניים, לשילוט, לציוד, למים, לחשמל ו 

האגרות,   ד.   המיסים,  כל  את  לשלם  הקבלן  מתחייב  העבודות,  בביצוע  הכרוך  בכל 
על   ו/או  קבלנים  על  שיוטלו  ו/או  המוטלים  האחרים  החובה  ותשלומי  ההיטלים 
עבודות הקשורות בביצוע העבודות, וכמו כן יהיה אחראי לביצוע כל הניכויים שיש  

על  ו/או  - לעשותם  ולהעברתם  דין  כל  ו/או  פי  לרשויות  ו/או  לשלטונות  לתשלומם 
ו/או מכל    הסכם ן ולפי כל הוראה הנובעת מה י ל לפי העני ו למוסדות המוסמכים, הכ 

 . דין 

והמשרדים   . ה   הרשויות  וכלפי  המזמין  כלפי  הבלעדי  האחראי  יהיה  הקבלן 
בגין   כלשהן  אחרות  מוסמכות  רשויות  ו/או  המקומיים  העירוניים,  הממשלתיים, 

העבודות  כל  ביצוע  וקבלת  ההודעות  כל  מתן  לרבות  והשלמתן  ביצוען  אופן   ,

לביצוען  שידרשו  ו/או  הדרושים  ו/או    הרשיונות  המוטלות  החובות  כל  למילוי  וכן 
פי כל דין בקשר לביצוע העבודות ויתר פעולות  - ידי הרשויות האמורות על - שיוטלו על 
 . הסכם פי ה - הקבלן על 

לעיל  . ו   זה  סעיפי   , סעיף  שבו - על  ה ה   , המשנה  מעיקרי  הפרת    הסכם, ינו  ו/או  והפרתו 
 . הסכם תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ה 

 פגיעה בציבור  . 33
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 תוך כדי ביצוע העבודות הקבלן מתחייב בזאת כדלקמן:  

כי לא תהיה פגיעה בנוחיות הציבור ולא תהא הפרעה לצדדים השלישיים אשר בעת   א.  
 . הם העבודות ו/או בסמוך אלי   י בתחומי אתר ביצוע העבודות יעבדו ו/או ימצאו  

שלישי   ב.   צד  כל  של  והמעבר  השימוש  בזכות  הפרעה  תהיה  לא  לעובדי כי  ,  ם ובפרט 
בכביש,  ,  ביצוע העבודות   י אתר ב   וזאת   , מלון בתי ה   ם של ספקי ל ו   ם אורחי ל   , קוחות ל ל 

וכיו  שביל  כלשהו    "ב צ דרך,  פרטי  ו/או  ציבורי  ברכוש  והחזקה  השימוש  בזכות  או 
אתר  בתחומי  אלי   י המצוי  בסמוך  ו/או  ההנחיות    . הם העבודות  אחר  ימלא  הקבלן 

הסבירות שינתנו לו בענין זה על ידי הנהלת בתי המלון, במטרה לבצע את העבודות  
בלי שהדבר  באופן שיפחית את ההפרעה וחוסר הנוחות למלון ואורחיו ככל הניתן, ומ 

 יזכה את הקבלן בדחייה כלשהי בלוחות הזמנים ו/או בפיצוי כלשהו. 

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

או   ד.   דרך  כל  על  עבודה, מכשירים או חפצים אחרים  כלי  ציוד,  חומרים,  יניח  לא  כי 
 . ר פי היתר ובהתאם לתנאי ההית - מדרכה, אלא על 

מחיצות, גדרות, שלטי אזהרה וכיוצא בזה כפי שידרש    מנורות, פיגומים, כי יתקין   . ה  

ידי המנהל לשם הגנה מספקת על הציבור, לרבות על העובדים המצויים  - מעת לעת על 
 העבודות ובסמוך אליו.   י באתר 

לאתר  . ו   המובילות  הדרכים  התנועה    י כי  של  להפרעה  נתונות  תהיינה  לא  העבודות 
הובלתן של משאיות מיוחדות יתקבל תחילה  ,  הרגילה בדרכים האמורות  ושלצורך 

 . הרשיון הדרוש לכך מכל רשות מוסמכת 

אמצעי   . ז   ו/או  עבודות  ו/או  התאמות  בגין  תשלום  תוספת  לכל  זכאי  יהא  לא  הקבלן 
קטנים  - ו בהתאם להוראות סעיפים בטיחות אשר יידרשו ממנו ומכל הבאים מטעמ 

 ( דלעיל. ו )   – )א(  

והפרתו ו/או הפרת תנאי    הסכם הינו מעיקרי ה   , המשנה שבו - על סעיפי   , סעיף זה לעיל  . ח  
 . הסכם מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ה 

 אמצעי הגנה להעברת משאיות מיוחדות   . 34

יהא צורך להעביר חפץ מיוחד כל שהוא במקום שההעברה עלולה    הסכם אם לביצוע ה  א.  
לגרום נזק לכביש, לכבלי חשמל, לכבלי טלפון, לצנורות או לכל גורם שהוא, יודיע  

בדעתו   שיש  החפץ  פרטי  על  ההעברה,  לפני  המוסמכות,  לרשויות  בכתב  הקבלן 
ההעב  לפני  ויקבל,  מתאימים,  הגנה  אמצעי  להבטחת  תכניתו  ועל  את  להעביר,  רה, 

המלאה   אחריותו  על  תעשה  כאמור  חפצים  העברת  כך.  לשם  שיידרשו  האישורים 
והבלעדית של הקבלן ועל חשבונו, והוא ישא בכל נזק שייגרם לכל גורם לרבות לכל  

 צד שלישי בגין העברת החפץ האמור. 

תת  ב.   צנרת  או  כבל  בכל  לפגוע  לא  במגמה  הדרושים  האמצעים  בכל  ינקוט  - הקבלן 

- קרקעית הבלתי - ועליו לוודא לפני ביצוע העבודה את פינוי המערכת התת קרקעיים,  

 נראית לעין. 

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לכל רשות או לכל גורם שהוא וישא בכל הנזקים    
הכספיים והאחרים הנובעים מהנזק שיגרם, בגין פגיעה בכבל חשמל, טלפון או צנרת  

 מים או ביוב. 
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, או בכל חוק בדבר עתיקות כפי  1978- תשל"ח ה עתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות,  א.  

שיהיה בתוקף מעת לעת, וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך דתי או גיאולוגי או  
נכסי המדינה הם,   – ארכיאולוגי או אוצרות טבע אחרים אשר יתגלו באתר העבודות 

ת הפגיעה בהם או הזזתם שלא  והקבלן ינקוט באמצעי הזהירות המתאימים למניע 
 ידי כל אדם שהוא. - לצורך על 
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על התגלית ויפעל    למנהל מיד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו יודיע הקבלן   ב.  
. כן מתחייב הקבלן לקיים את הוראות החוק בדבר  המנהל בקשר לכך לפי הוראות  

 עתיקות. 

 . האמורים לעיל יחולו על הקבלן ההוצאות שנגרמו לקבלן עקב מציאת החפצים   ג.  

 פטנטים  . 36

הקבלן ימנע כל נזק מהמזמין ויפצה אותו על כל תביעה, דרישה, הליך, נזק, הוצאה,    
בזכויות   מפגיעה  כתוצאה  שהוא  גורם  מכל  ידרשו  ו/או  שיתעוררו  וכיו"ב  היטל 

כדי   תוך  השימוש,  בדבר  דומות  זכויות  או  מסחר  סמלי  מדגמים,  ביצוע  פטנטים, 
 ידי הקבלן. - העבודות, במתקנים, ציוד או חומרים שיסופקו על 

 

 תשלומים   –   ' ט פרק  
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ידוע לקבלן והוא מסכים לכך כי בתקופת הביניים לא תשולם לו תמורה בגין ביצוע   א.  

על  וקיום כל התחייבויותיו  באי תשלום  - העבודות  יהא  ולא  זה,  התמורה  פי הסכם 
כאמור כדי לגרוע מאחריותו לביצוע מלוא העבודות על הצד הטוב ביותר, תוך השגת  

 . מטרות ההסכם במלואן ובמועדן 

תקופת    תמורה   לקבלת   דרישה   או / ו   טענה   כל   על   מראש   מוותר הקבלן     במהלך 
  רווח   הפסד   בעד   פיצוי   ולרבות ,  שהוא   סוג   מכל   פיצוי   או / ו   תשלום   לרבות ,  הביניים 

  או / ו   אדם   כח   העסקת   או / ו   ראוי   שכר   בגין   תשלום   או / ו   הסתמכות   בגין   פיצוי   או / ו 
  התחייבויות   או / ו   חומרים   השקעת   או / ו   ציוד   של   שדרוג   או / ו   תוספות   התקנת   בגין 

 . ב " וכיוצ   שלישיים   צדדים   כלפי 

מ  ב.   לגרוע  א',  מבלי  בס"ק  עמידה  האמור  מנגנון תמרוץ אשר  יחול  הביניים  בתקופת 
 הבאות: החלופות  בתנאיו תזכה את הקבלן בקבלת תשלום חלקי, בהתאם לאחת מן  

הביניים    –   א' חלופה   (  1  תקופת  שבתוך  הקבלן במקרה  מי    יבצע  של  )השפלה(  הנמכה 
מ  ביותר  המטרה,  מפלס  עבר  אל  הבסיס  ממפלס  מסוים,  באזור  ס"מ    10  - התהום 

הפיזומטרים   בממוצע  של    בכל  רציפה  תקופה  למשך  אזור,  ישלם    30באותו  ימים, 
עבור אותה תקופה תשלום חלקי אשר יחושב מתוך המחיר אותו נקב  לקבלן המזמין 

)   קבלן ה  הכספית  שבין  ' ג   נספח בהצעתו  ליחס  התואם  בשיעור  אזור,  אותו  עבור   )
הממוצע המשוקלל של כל המפלסים המשופרים בכל הפיזומטרים שהושגו בתקופה  

בניכוי   בין מפלס הבסיס למפלס המטרה   10הנ"ל באותו אזור,    ס"מ, לבין ההפרש 
 של אותו אזור. 

ומפלס    ככל  כי  יובהר  ספק  הסר  התהום   למען  ממפלס    מי  גבוה    הבסיס יהיה 
אחד  יותר   בפיזומטר  האזור   או  אחד אפילו  ,  באותו  של    ביום  התקופה    30במהלך 

בגין אותה תקופה,  חלקי  לתשלום זכאי  הקבלן , לא ייערך כל חישוב ולא יהא  הימים 
ם, וזאת מבלי  בלי קשר ליתר המפלסים ששופרו במהלך תקופה זו ו/או לממוצע שלה 

החריגות ממפלס הבסיס, כמפורט  לגרוע מיתר הסעדים להם יהא זכאי המזמין בגין  
 זה.   בהסכם 

 לדוגמא )הנתונים לצורכי המחשה בלבד(:   

מטרים; הצעת מחיר לאזור    13מטרים; מפלס מטרה =    14; מפלס בסיס =  Xאזור    
 ₪ לחודש.   100=  

, נמוכים  Xבאזור    בכל הפיזומטרים   המפלסים שנמדדו ימים רצופים, היו    30במשך    
הבסיס   ימים  יום   בכל ממפלס  לדוג':  בפיזומטרים    10עד    1.  המפלס  ממוצע  היה 

היה ממוצע המפלס בפיזומטרים באותו אזור    20עד    11מ'; ימים    13.95באותו אזור  
מ';    13.50היה ממוצע המפלס בפיזומטרים באותו אזור    25עד    21מ'; ימים    13.89
 מ'.    13.40ומטרים באותו אזור  היה ממוצע המפלס בפיז   30עד    26ימים  

 ייערך ממוצע משוקלל של כלל הממוצעים, באופן הבא:   
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באותה תקופת  ימים שהיו    30( חלקי  5* 13.40+    5* 13.50+    10* 13.89+    10* 13.95)   
ה   13.76=    בדיקה  ינוכו  זה  מפלס  ירידת  משיעור  משוקלל.  בממוצע  ס"מ    10  - מ' 

הינו   הסופי  הממוצע  ולכן  המהווים    13.86הראשונים  ממוצעת   14מ',  ירידה    ס"מ 
הרציפה    רציפה  הממוצעת  שהירידה  מכיוון  המטרה.  מפלס  לעבר  הבסיס  במפלס 

ובהר, כי הזכאות  זכאי לתשלום יחסי כאמור לעיל. י   קבלן ס"מ, יהא ה   10  - גדולה מ 
הניכוי( הינו   )לפני  ככל והמפלס הממוצע המשוקלל  כולל(    10תחושב רק  )לא  ס"מ 

הינה   התוצאה  כן,  לא  שאם  לתשלום    0ומעלה,  זכאות  כל  תהא  ולא  שלילית  ו/או 
 יחסי או אחר. 

ס"מ, הירידה הממוצעת    100הפרש המפלס, בין מפלס הבסיס למפלס המטרה, הינו    
ועל כן יהא זכאי לתשלום    14%ס"מ, שהינם    14סופית הינה  הרציפה המשוקללת ה 

  14=    ₪14% *    100מההצעה לאותו האזור =    14%חודשי בגין אותו החודש בשיעור  
 .₪ 

מפלס המטרה באזור    ישיג הקבלן את במקרה שבתוך תקופת הביניים    –   ' ב חלופה   ( 2 
באותו אזור, למשך תקופה רציפה    פיזומטר   בכל יום    בכל   ישמור עליו מסוים והוא  

את המחיר החודשי אותו נקב    אותה תקופה עבור    לקבלן   ימים, ישלם המזמין   30של  

 . ( עבור אותו אזור ' ג נספח  בהצעתו הכספית )   הקבלן 

  בפיזומטר אחד   יהיה גבוה ממפלס המטרה מפלס  ה ככל ו   , למען הסר ספק יובהר כי   
לא    הקבלן ,  הימים   30במהלך התקופה של    ביום אחד אפילו  ,  באותו האזור   או יותר 

תקופה,    לתשלום זכאי  יהיה   אותה  ה בגין  של  מהאפשרות  לגרוע  מבלי    קבלן וזאת 
 . לעיל א', כמפורט    בחלופה לקבלת תשלום חלקי, ככל שעמד בתנאים המפורטים  

יחול רק בתקופת הביניים ולא    ( חלופותיו )על שתי    מנגנון התמרוץ מודגש בזאת כי   ג.  
מ  יידרש    12  - יותר  בסיומם  התחלת העבודה, אשר  צו  מיום קבלת    הקבלן חודשים 

ובקביעות.   ברציפות  המטרה  במפלס  מ לעמוד  תקופת  חריגה  בתום  המטרה  מפלס 
המפורטים   הסעדים  בכל  המזמין  את  תזכה  אשר  יסודית,  הפרה  תהווה  הביניים 

 . מותרת כהגדרתה במפרט הטכני   , זולת במקרה של חריגה זה בהסכם  

כן,   ד.   בזאת כמו  התמרוץ    מודגש  מנגנון  שתי  כי  באופן    ( חלופותיו )על  רק  יחול 
בפני עצמה של   ביחס לכל תקופה  רצופים בהם שופר מפלס    30רטרואקטיבי  ימים 

למנגנון   בהתאם  וזאת  המטרה,  מפלס  הושג  או  המטרה  מפלס  עבר  אל  הבסיס 
בנתוני   כתלות  לעיל  בתשלום  המתואר  או  החלקי  בתשלום  שיהא  ומבלי  השיפור, 

המחיר החודשי )במקרה של השגת מפלס המטרה( ביחס לתקופה מסוימת כדי לחייב  
כלשהו   עתידי  בתשלום  המזמין  הקבלן  את  תקופת  כלפי  במהלך  אזור  אותו  עבור 

הביניים. לא תישמע כל טענה ו/או דרישה לקבלת תשלום עתידי בשל קבלת תשלום  
למ  הסתמכות בהתאם  טענת  לרבות  התמרוץ,  תתאפשר    . נגנון  לא  ספק,  הסר  למען 

 ימי בדיקה.   30כל  בין  ת ימים  חפיפ 

פרט למנגנון התמרוץ, לא יהא זכאי הקבלן לכל תמורה ו/או פיצוי מכל סוג שהוא   ה.  
במהלך תקופת הביניים, וזאת לרבות במקרה של הבאת ההסכם לידי סיום על ידי  

 . המזמין, מכל סיבה שהיא 
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עם סיום תקופת הביניים, ובתנאי שהושג מפלס המטרה בכל אחד מהאזורים, ישלם   א.  
את   התחייבויותיו  כל  וקיום  זה  הסכם  מושא  העבודות  ביצוע  בגין  לקבלן  המזמין 

 . "( התמורה )לעיל ולהלן: "   ( ' ג נספח  המחיר שנקב בהצעתו הכספית לכל אזור ) 

כי   ב.   בזאת  מובהר  ספק  הסר  ההתקשרות  למען  תקופת  כל  במהלך  התמורה  תשלום 

ברציפות   המטרה  מפלס  על  בשמירה  מותנה  יהא  הביניים  תקופת  תום  לאחר 
או   אחד  באזור  המטרה  ממפלס  חריגה  של  מקרה  ובכל  האזורים,  בכל  ובקביעות 

כל תמורה שהיא  לקבלן  לא תשולם  בו התבצעה החרי   יותר,  לאותו אתר  ,  גה ביחס 
במקרה   הינה זולת  המטרה  במפלס  במפרט    שהחריגה  כהגדרתה  מותרת,  חריגה 

למען הסר ספק יובהר כי חריגה ממפלס המטרה אף בפיזומטר אחד באזור    . הטכני 
 מסוים תיחשב כחריגה ממפלס המטרה באותו האזור.  
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ו/או     חיצוניות  נסיבות  בדבר  טענה  כל  הקבלן  מפי  תישמע  לא  כי  גורמים  מובהר 
שביצע  פעולות  ו/או  בשליטתו  על    המזמין   שאינם  השפיעו  ואשר  אחר  גורם  כל  או 

תקופת  ה  כל  לאורך  עליו  ושמירה  המטרה  מפלס  להשגת  ואחריותו  מפלס, 
ם הינה אחריות מוחלטת, שכן הסכם זה הינו  י ההתקשרות לאחר תום תקופת הביני 

 תוצאה זו. הסכם להשגת תוצאה, ותשלום התמורה מותנה בהשגת  

ב'   ג.   מוסכם בזאת כי אי תשלום התמורה בשל חריגה ממפלס המטרה כאמור בס"ק 
לביצוע כל העבודות והמטלות אותן    הקבלן מאחריותו ומחויבותו של    תגרע לעיל לא  

, ואף לא תמנע מהמזמין  הוא מחויב לבצע בהתאם להוראות ההסכם והמפרט הטכני 
 . כל סעד המוקנה לו בגין הפרת ההסכם 

ו/או  הקבלן מוותר     מראש על כל טענה ו/או דרישה לקבלת תמורה, לרבות תשלום 
פיצוי מכל סוג שהוא, ולרבות פיצוי בעד הפסד רווח ו/או פיצוי בגין הסתמכות ו/או  
תשלום בגין שכר ראוי ו/או העסקת כח אדם ו/או בגין התקנת תוספות ו/או שדרוג  

התחייבו  ו/או  חומרים  השקעת  ו/או  ציוד  וכיוצ"ב,  של  שלישיים  צדדים  כלפי  יות 
 . וזאת בכל מקרה של אי השגת מפלס המטרה באזור אחד או יותר, כמפורט לעיל 

כי   ד.   בין הצדדים,  בזאת  לרבות    ת כולל   התמורה מוצהר  החומרים,  כל העבודות,  את 

ביום   )הקיימים  העבודות  לביצוע  כחוק  הקבלן  על  החלים  והאגרות  המסים  כל 
  ואת הציוד,   , ( תקופת ההתקשרות היו קיימים במשך כל מהלך  חתימת חוזה זה ושי 

ההובלות, כלי העבודה, שכר עבודה, תנאים סוציאליים לכל    המתקנים, המערכות, 
נזקים,   עובדים,  הסעת  הוצאות  שהוא,  סוג  מכל  אש"ל  הוצאות  כדין,  העובדים 

חברות  הפסדים  לרבות  המוסמכות,  לרשויות  תשלומים  פיקוח,  עבור  תשלומים   ,
וכיוצ"ב   שתית ת  בזק, חברות הכבלים, רשות המים, מקורות  זאת  , הוצאות  ובכלל 

מועצה   התחבורה,  משרד  ישראל,  משטרת  לרבות:  הרשויות,  בדרישות  הקשורות 
וכל דבר אחר הנדרש כדי להשלים ביצוע העבודה  אזורית תמר, חברות ממשלתיות,  

הוראות   הפעלת    זה. הסכם  לפי  של  חשמל  הוצאות  בגין  התשלום  האמור,  אף  על 
 ן. להלן, יחול על המזמי  )ו( 39המערכת, כמפורט בסעיף  

את כל ההוצאות והעלויות של הקבלן מכל מין וסוג שהוא, לרבות    התמורה   ת כן כולל   
ויועצים,   מתכננים  שכר  תכנון,  באתר,  ומבחנים  בדיקות  של  עבודות  עבודות 

דרכי   בנית  אישורים,  תיאומים,  חפירה,  היתרי  הכנת  הכנה,  עבודות  התארגנות, 
ודה לצורכי העמדת הציוד ותנועה  גישה ופירוקן לאחר סיום עבודה, בנית משטחי עב 

של כלים, קניה, שכירות, הובלת ושימוש בציוד ופינויו מאתר עבודה, החזקתו בזמן  
לצורך   תנועה  הכוונת  שמירה,  ובטיחות,  הזהרה  אמצעי  חומרים,  עבודות,  ביצוע 
ובמסגרת עבודות הפרויקט, מדידות, הכנת תכניות עבודה ועדות, שרטוטים, החזר  

קדמותו, טיפול בתשתיות הקיימות לרבות צינורות מוצא או שאיבה  אתרי עבודה ל 
ניקיון   כולל  ודרכים  כבישים  אחזקת  עבודות  תמלחת,  או  ניקוז  מערכות  של 

שילוט  זמניים,  תנועה  הסדרי  לרבות    עבודות ,  ותיקונים,  נדרשות  ותחזוקה  תפעול 
מוזכרות  וכל יתר העבודות ה   תיקונים, שידרוגים, החלפת חלקים ואספקת חלפים, 

 וסדירה. , מטבית  בצורה תקינה   ות במפרט ויתר העבודות שנדרשות לביצוע העבוד 

כן,     את  כמו  הנובעות    ת ככולל   התמורה רואים  אלה  לרבות  ההוצאות,  כל  את 
גרם לקבלן.  י כל הסיכונים אשר עלולים לה מ ו   , משינויים בתנאים מאחריות הקבלן 

ם לקרות מסיבה כלשהי  ולי ת העל ומכסה גם סיכוני איחור או הפרעו  ת כולל   התמורה 
 ח עליון(. ו מקרים של כ לרבות  ) 

והפרתו ו/או הפרת    הסכם, הינו מעיקרי ה   , המשנה שבו - על כל סעיפי   , סעיף זה לעיל   
 . הסכם תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ה 

 תנאי התשלום   . 39

ה  . א   היום  חודש   5  - עד  על   , לכל  שיקבע  למי  ו/או  למנהל  הקבלן  בהודעה  - ימציא  ידו 
נתוני הפיזומטרים בכל אחד מהאזורים,    בכתב שתמסר לקבלן, חשבון שיפורטו בו 

 . חודש שחלף ב ביחס לכל יום  



 
 

 
   __________ __ 
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מיום    עסקים   ימי   32- ידו יבדוק כל חשבון, ולא יאוחר מ - המנהל ו/או מי שיקבע על  . ב  
יאשר   , ההגשה  או  ו/או מי  חלקי או מלא באופן    את החשבון   ידחה  . קביעת המנהל 

תהיה    ו החלקי ו/או דחיית  ו ו/או אישור   החשבון ידו כאמור בדבר אישור  - שיוסמך על 
 . ניתנת לערעור - סופית ובלתי 

י הקבלן של כל המסמכים הקשורים  יד - ל ספקתם ע א - למען הסר ספק מובהר כי אי  ג.  
, ומוסכם  ו מ ותשלו   האמור   ן והנחוצים לשם אישורו, תמנע את אישור החשבו   בחשבון 

אישור   לשם  המנהל  דעת  להנחת  הנחוצים  כאמור  המסמכים  כל  לאספקת  עד  כי 
 ם. ותשלומ   ם לשם אישור   המפורטים דלעיל ין המועדים  י , לא יחל מנ החשבון 

כל  . ד   התיקרויות  לתשלום  זכאי  יהיה  לא  הקבלן  כי  במפורש  בזאת  לפי  מוסכם  שהן 
ועד ליום    מסוים   חשבון   הסכם זה, לרבות הפרשי הצמדה, בגין התקופה מיום הגשת 

 . קבלת התשלום בפועל 

מובהר בזאת כי איחור בהגשת חשבון כלשהו או כל מסמך אחר הקשור או הנדרש   . ה  
יעניק למזמין את הזכות לדחות את התשלום    ן החשבו   בדיקת לצורך  לדעת המזמין  

 לקבלן. 

עבור הפעלת המערכות ו/או הציוד המשמשים במישרין    תשלום בגין הוצאות חשמל  . ו  

  על ידי המזמין ישירות לחברת החשמל לישראל   יבוצע בנפרד   לצורך ביצוע העבודות 
בפועל  הצריכה  כמות  ל   לפי  אשר   ם מי י מתא   ים מונ בהתאם  ידי  - על   נו יותק   נפרדים, 

בלבד.  חשבונו  ועל  הוצאות   הקבלן,  יתר  כל  כי  נזכרות    יובהר  שאינן  החשמל, 
לעיל,   זה  בס"ק  הקבלן,  מפורשות  משרדי  האמור  מכלליות  לגרוע  ומבלי  היתר  בין 

 יחולו על הקבלן. יוצא באלו,  אמצעיו, מכשיריו, ציודיו וכ 

 שולם בשקלים חדשים.  כל תשלום על פי הסכם זה י  ז.  

ישולם בתוך   ח.   בכפוף   60כל תשלום  הוגש החשבון,  בו  להמצאת    ימים מתום החודש 
 כל המסמכים הנדרשים לצורך התשלום, כמפורט לעיל. 

והפרתו ו/או הפרת    הסכם, הינו מעיקרי ה   , המשנה שבו - על כל סעיפי   , סעיף זה לעיל   
 . הסכם תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ה 

 תנודות במחירי החומרים ובערך העבודות   . 40

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

ו/או בהיטלים  ו/או שינויים בהיקפי הכמויות  חומרים   ו/או באגרות  במיסים  ו/או 
לא ישנו    הסכם פי ה - המוטלים על החומרים ו/או הציוד אשר הקבלן חייב לספק על 

 .  להלן   42ורט בסעיף  התמורה, זולת מנגנון ההצמדה המפ ו/או ישפיעו על  

הנקובים     המחירים  את  יראו  כי  בזאת  ומוסכם  מוצהר  ספק  הסר  בהצעתו  למען 
ההיטלים, האגרות ותשלומי החובה    , ככוללים את כל המיסים   הכספית של הקבלן 

החלים על ביצוע העבודות ולרבות על החומרים, הציוד והמתקנים אשר הקבלן חייב  
ביצוען  לצורך  ו/או  במסגרת  האגרות  לספק  ההיטלים  המיסים,  בשיעור  שינוי  כל   .

ותשלומי החובה ו/או הטלת מיסים, אגרות או תשלומי חובה נוספים לא ישפיעו על  
והקבלן לא יהיה רשאי לדרוש    התמורה ו/או על    בהצעה הכספית המחירים הנקובים  

 ם. כל תשלום נוסף בגינ 

מובהר כי לא תישמע מפי הקבלן כל טענה ו/או דרישה לקבלת תשלום נוסף מעבר    
  עבודות תבוצענה  תתוכננה ו/או  למחירים הנקובים בהצעתו הכספית, וזאת גם אם  

במהלך תקופת    הקיימות   המערכות   של   שיפור   או / ו   הוספה   או / ו   החלפה   או / ו   לשדרוג 
שינויים בעלויות ההתקנה    ההתקשרות, וכן לא תשולם כל תמורה נוספת גם בקרות 

ו/או ההפעלה ו/או התחזוקה של המערכות ו/או הציוד בפרויקט, והקבלן מצהיר כי  
התחשיבים   הסיכונים,  התרחישים,  כל  בחשבון  הובאו  הכספית  הצעתו  במסגרת 

 והעלויות הנובעות מהם, וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות.  

 תשלום מס ערך מוסף  . 41

הנקובים   א.   ) המחירים  הקבלן  של  הכספית  ערך    ( ' ג נספח  בהצעתו  מס  כוללים  אינם 
 מוסף. 



 
 

 
   __________ __ 
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 . המזמין ישלם לקבלן תשלומי מס ערך מוסף בשיעור הקיים בעת התשלום  ב.  

 מנגנון הצמדה  . 42

הפרשי    24במהלך   א.   לקבלן  ישולמו  לא  ההתקשרות  בתקופת  הראשונים  החודשים 
 הצמדה כלשהם.  

  , תתבצע ולמשך כל תקופת ההתקשרות שלאחר מכן  להתקשרות   25  - מהחודש ה החל   ב.  
י )כהגדרתו בסעיף  חד פעמית של התמורה לשינוי במדד הבסיס   הצמדה   אחת לשנה 

וזאת  לעיל(   1 שנ ,  לאותה  הראשון  התקשרות בחודש  כולל  ת  בשיעורה  התמורה,   .
כל  ההצמדה,   למשך  שינוי  כל  ללא  בתוקף  התקשרות שנ אותה  תהא  הסר    . ת  למען 

 . י מדד הבסיס ה ובהר כי בכל מקרה ההצמדה לא תפחת מ ספק י 

בסכום   ג.   שהוא  סוג  מכל  שינוי  כל  יחול  לא  לעיל,  המתואר  הצמדה  למנגנון  פרט 
ככל   ההארכה,  תקופות  )לרבות  ההתקשרות  תקופת  כל  במהלך  וזאת  התמורה, 

 שתהיינה(.  

מנגנון ההצמדה המתואר בסעיף זה לעיל יחול בהתאמה גם על הפיצויים המוסכמים   . ד  
 להסכם זה.    נספח ט'   – המפורטים בלוח הקנסות  

 בטחונות   – '  י פרק  

 ערבות ביצוע  . 43

, ימציא  במלואן ובמועדן   הסכם להבטחת מילוי כל התחייבויות הקבלן לפי הוראות ה  א.  
ולפקודתו,   למזמין  עבודה הקבלן  התחלת  צו  להוצאת  ערבות  - על   עד  המזמין,  ידי 
ובלתי  אוטונומית  ב - בנקאית,  הקבועים  ובנוסח  בתנאים  הרצוף    ' ז נספח  מותנית, 

 "(. הערבות או "   " ערבות הביצוע "   : נפרד הימנו )להלן - למסמך זה כחלק בלתי 

,  ש"ח )חמישה מיליון שקלים חדשים(   5,000,000בסך של    יהא סכום ערבות הביצוע   ב.  
, אולם בכל מקרה היא לא תפחת  15.5.2022והיא תהא צמודה למדד שפורסם ביום  

 . מסכום הערבות הנקוב לעיל 

 . תקופת ההתקשרות ערבות הביצוע תהא בתוקף למשך כל   . ג  

ש  . ד   כתבי הארכה  ל  במקרה הצורך מתחייב הקבלן להמציא למזמין מדי פעם בפעם, 

תקופת   כל  למשך  בתוקף  תהיה  שזו  כך  הביצוע  תקופות  ערבות  )כולל  ההתקשרות 
 . ההארכה ככל שתהיינה( 

בגבייתה   . ה   ו/או  תוקפה  בהארכת  ו/או  הביצוע  ערבות  במתן  הקשורות  ההוצאות  כל 
 ידו. - ין, יחולו על הקבלן וישולמו על י לפי הענ   , ו/או בהגדלת היקפה 

ידי המזמין כדי לגרוע מחיוביו של  - או במימושה על / אין במתן ערבות הביצוע הנ"ל ו  . ו  
על  המזמין  כלפי  ה - הקבלן  על   הסכם פי  לגרוע  - ו/או  בכדי  ו/או  דין  כל  הוראות  פי 

פי כל  - ו/או על   הסכם פי ה - מזכויות המזמין לתבוע כל סעד המגיע ו/או שיגיע לו על 
 דין. 

פוי שיגיעו לו מהקבלן  המזמין זכאי לגבות מהקבלן כל תשלום ו/או פיצוי ו/או כל שי  . ז  
ה - על  על   הסכם פי  על - ו/או  דין,  כל  בו  - פי  מקרה  בכל  הביצוע.  ערבות  מימוש  ידי 

יום ערבות חדשה באותם    14תמומש הערבות, מתחייב הקבלן להמציא למזמין תוך  
 תנאים שהיו בערבות שמומשה.  

לעיל  . ח   האמור  לגרוע מכלליות  יפר  במקרה    , מבלי  ה שבו  תנאי מתנאי    הסכם, הקבלן 

ו/או    הסכם פי הוראות ה - ל יהיה המזמין רשאי, מבלי לגרוע ו/או לפגוע בזכויותיו ע 
דעתו הבלעדי מבלי  - כל דין, לחלט את סכום ערבות הביצוע כולו או חלקו, לפי שיקול 

 שהקבלן יוכל להתנגד לחילוט האמור. 

ביצוע  . ט   ערבות  הקבלן  המציא  בטרם  עבודה  התחלת  צו  חשבון   , הוצא  הקבלן    והגיש 
ימציא למזמין את    רק לאחר שהקבלן   החשבון כלשהו למזמין, יבוצע התשלום בגין  

 ערבות הביצוע. 



 
 

 
   __________ __ 

 חתימת המציע  
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יתווסף לפרק הזמן שנקבע לתשלום חשבון   איחר הקבלן בהמצאת ערבות הביצוע, 
זמן שבו איחר הקבלן בהמצאת ערבות הביצוע והתשלום בפרק   כאמור, אותו פרק 

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

לעיל  . י   זה  סעיפי   , סעיף  מעיקרי  - על  הינו  שבו  הור   ההסכם, המשנה  אה  והפרת 
 . הסכם מהוראותיו תהווה הפרה יסודית של ה 

 נזיקין וביטוח   –   "א י פרק  

 אחריות הקבלן לנזק  . 44

להלן   א.   צו התחלת עבודה כהגדרתו  סיום תקופת  עד  ו מיום מתן  ,  ההתקשרות למועד 
אתר  לשמירת  אחראי  הקבלן  הארעיים   , העבודות   י יהא  למבנים  והקבועים    לרבות 

על  מערכות  ל ו   ידו - שהוקמו  נזק    , הפרויקט רכיבי  של  מקרה  בכל  עליהם.  ולהשגחה 
לאתר  ו/או  ל   י לעבודות  ו/או  הפרויקט רכיבי  העבודות  כלשהי   מערכות    , מסיבה 

לעיל   , לרבות  האמור  מכלליות  לגרוע  סערות,    , ומבלי  רוחות,  משטפונות,  כתוצאה 
עד  י  "ב, יהא על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו הוא בהקדם האפשר צ שלגים וכיו 

ל  לשימ להחזרתם  וראוי  תקין  ומתאימ מצב  המזמין,  רצון  ולשביעות  בכל    ים וש 

 . הסכם להוראות ה   ם פרטיה 

פי פרק זה, רשאי וזכאי המזמין לקבל  - בכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לנזקים על  . ב  
תוקנו   שלא  נזקים  עבור  מלאים  פיצויים  בכתב,  ראשונה  דרישה  לפי  הקבלן,  מאת 

ו/  המנהל  שקבע  שיקול במועד  לפי  החליט  שהמנהל  נזקים  עבור  המוחלט  - או  דעתו 
ידי  - שלא יתוקנו ו/או שאינם ניתנים לתיקון, והכל בסכום או בסכומים שיקבעו על 

ובלתי  סופיות  תהיינה  וקביעותיו  לערעור. - המנהל  הפיצויים    ניתנות  קבלת  לצורך 
 כאמור, יהא רשאי המזמין לחלט את ערבות הביצוע. 

כי   . ג   בזאת  לעיל מוסכם  זה  סעיפי   , סעיף  שבו - על  ה   , המשנה  מעיקרי    הסכם, הינו 
 . הסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ה 

 נזיקין ואחריות לגוף או לרכוש  . 45

הקבלן הוא האחראי הבלעדי לכל נזק ו/או אובדן ו/או חבלה ו/או תאונה מכל מין   א.  
, לרבות  תאגיד ו/או סוג שהוא, לרבות נזק גוף ו/או רכוש אשר יגרמו לכל אדם ו/או  

העבודות ו/או לכל מבנה המצוי מחוץ לאתר    י למזמין ו/או לכל מבנה המצוי באתר 

לכל צד  או עובדיהם ו/או ספקיהם ו/או  / לבתי המלון ו/או אורחיהם ו העבודות ו/או  
על  העבודות  מביצוע  כתוצאה  מאלה,  אחד  כל  של  לרכושם  ו/או  אחר  ידי  - שלישי 

ידו ו/או  - המשנה המועסקים על - ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני - הקבלן ו/או על 
כתוצאה מכל עבודה רשלנית לרבות מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או  

מפלס  מ   חריגה ולרבות כתוצאה מעליית מפלס מי התהום בשל    המשנה שלו, - קבלני 
ו/או   יהיה  .  וזאת במשך כל תקופת ההתקשרות   המטרה, חריגה ממפלס  הבסיס  כן 

במקרה   אדם  על  מוטלת  כזאת  שאחריות  במידה  אחר  נזק  לכל  אחראי  הקבלן 
שייגרמו    ו/או לפי כל דין אחר לנזקים   [ נוסח חדש ] פי פקודת הנזיקין  - המתאים על 

 . תקופת ההתקשרות כאמור למזמין ו/או לכל צד שלישי במהלך  

על  ב.   המזמין  נגד  שתוגש  דרישה  ו/או  תביעה  ו/או  נזק  לכל  אחראי  יהא  ידי  - הקבלן 
שלישיים  מטעמם(   גורמים  מי  או  המלון  בתי  ה   )לרבות  קבלני  מי    משנה ו/או  ו/או 

מהם, בגין נזקים שייגרמו להם כתוצאה מרשלנות הקבלן או הפרת התחייבויותיו  
וזאת מבלי לגרוע מכל התחי - על  על י פי הסכם זה,  ה - בויותיו של הקבלן  זה    סכם פי 

פי כל דין. מוסכם בזאת כי כל סכום שהמזמין ישלם כדמי נזק כאמור במקום  - ועל 

תו מכל סכום העשוי להגיע לקבלן בתוספת  הקבלן, באם ישלם, יהיה הוא רשאי לנכו 
 הוצאותיו בקשר לכך, וכן יהיה המזמין רשאי לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת. 

לעיל  זה  סעיפי   , סעיף  שבו - על  ה   , המשנה  מעיקרי  הפרת    הסכם, הינו  ו/או  והפרתו 
 . הסכם תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ה 
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 נזיקין לעובדים  . 46

על  המועסקים  ו/או  עובדיו  כל  של  ולבטחונם  לשלומם  אחראי  ו/או  - הקבלן  ידו 
- ומתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים ו/או שיגיעו על   , רותו י הנמצאים בש 

הנמ  אחר  אדם  לכל  ו/או  עובד  לכל  דין  כל  ו/או  פי  נזק  מכל  כתוצאה  בשירותו  צא 
 אובדן ו/או תאונה ו/או חבלה כל שהם במהלך ביצוע העבודות. 

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

 נזיקין לרכוש ציבורי  . 47

מטעמו לכביש, דרך,    ידי מי - ידו או על - הקבלן אחראי לכל נזק ו/או קלקול שייגרם על 
טלפון  חשמל,  תיעול,  ביוב,  מים,  רשת  שביל,  תקשורת מדרכה,  להעברת    ,  וצנורות 

ו/או לכל נזק שייגרם  דלק או מובילים אחרים על קרקעיים ו/או תת קרקעיים וכיו"ב  
עצמם   למלונות  ו/או  המלון  בתי  ממתקני  כלשהו  בין  למתקן  העבודות,  ביצוע  עקב 

לביצוע   מראש  וצפוי  הכרחי  מעשה  שהיו  ובין  באקראי  נגרמו  הקלקול  ו/או  שהנזק 
העבודות, ויתקן על חשבונו הוא באופן יעיל ביותר ולשביעות רצונו של המנהל ושל  

  באחריות ם לפקח על הטפול ברכוש שניזוק כאמור לעיל.  כל אדם או רשות המוסמכי 

תכניות  ומבתי המלון )לפי הענין(  הקבלן לדאוג מראש לקבל מהרשויות המוסמכות  
 העבודות.   י קרקעים העוברים באתר - עדכניות לגבי כל הקווים התת 

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

 י הקבלן יד - ל פיצוי ושיפוי ע  . 48

הקבלן מתחייב לנקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע את הנזקים,   א.  
 ו/או כל דין.   הסכם פי ה - האובדן, החבלות והתאונות אשר הקבלן אחראי להם על 

שלוחיהם   ב.   ו/או  עובדיהם  ו/או  המנהל  ו/או  המזמין  בנעלי  לבוא  מתחייב  הקבלן 
על ב  להם  אחראי  שהקבלן  נזקים  בגין  לחוד  ו/או  ביחד  ויתבעו  הוראות  - מידה  פי 
 ו/או כל דין.   הסכם ה 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייב הקבלן לבוא, על חשבונו, בנעלי המזמין   ( 1
במידה   מטעמם,  הבא  כל  ו/או  שלוחיהם  ו/או  עובדיהם  ו/או  המנהל  ו/או 

זה ו/או להיות    הסכם שכולם ו/או אחד מהם ייתבעו בגין נזק כלשהו כאמור ב 
כאמור  תביעה  בכל  שלישי  כצד  או  נוסף  כנתבע  ק ו והכ   , מוזמן  לפי  ביעת  ל 

 דעתו המוחלט. - פי שיקול - המנהל ועל 

בתביעה   ( 2 שלישי  כצד  או  נוסף  כנתבע  ויוזמן  במידה  כי  בזאת  מצהיר  הקבלן 
( לעיל, הינו מוותר מראש  1)   טן ק - עיף כנגד המזמין ו/או מי מטעמו כאמור בס 

על  שנתבקשה  בין  כאמור,  להזמנה  התנגדות  כל  ובין  - על  המזמין  ידי 
ידי המנהל ו/או אחרים, ובלבד שאם הוזמן ולא התייצב הקבלן  - שנתבקשה על 

כנתבע נוסף או כצד שלישי כאמור לעיל, מסכים הקבלן מראש לכל הסדר או  
דעתו המוחלט ולשאת  - שיקול   פי - פשרה אשר המזמין ימצא לנכון לעשותו על 

 בתשלומם. 

ו/או   ג.   המנהל  ו/או  המזמין  את  מלא  באופן  ולפצות  לשפות  בזאת  מתחייב  הקבלן 
עובדיהם ו/או שלוחיהם בכל סכום אשר יפסק לחובתם ו/או לחובת מי מהם בקשר  
לנזקים אשר הקבלן אחראי להם ולרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לאלה  

 ולרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.   ם, הסכ הנזכרים ב 

מעבודה   ד.   או  מפעולה  כתוצאה  אם  עליו,  להוסיף  וכדי  לעיל  מהאמור  לגרוע  מבלי 
פי הסכם זה יוצא  - בות כלשהי של הקבלן על י כלשהי של הקבלן שנעשו בניגוד להתחי 

בית  מאת  צו  הקבלן  ו/או  המנהל  ו/או  המזמין  אחראי  - כנגד  הקבלן  יהיה  משפט, 
ה  את  לגרוע  לפצות  מבלי  וזאת  עקיף  ובין  ישיר  בין  נזק  כל  על  המנהל  ו/או  מזמין 

בכל ההליכים הדרושים להסרת   ולנקוט  כל הדרוש  לעשות את  מחובתו של הקבלן 
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הצו ומבלי שהוראה זו תתפרש כמטילה חובה כלשהיא לפצות את הקבלן בגין הצו  
 . הנ"ל, או בגין כל עיכוב שיחול בביצוע העבודה כתוצאה מצו כנ"ל 

המזמין   את  בשלמות  ולשפות  לפצות  הקבלן  מתחייב  לעיל,  לאמור  ובנוסף  כן  כמו 
עילה שהיא, שתוגש, אם   דרישה, מכל  או  כל תביעה  וכנגד  נזק  כל  על  ו/או המנהל 

י כל אדם, בלי יוצא מן הכלל, נגדם ו/או נגד מי מהם ו/או  יד - ל ומיד כאשר תוגש, ע 
בגין כל תאונה, חבלה או נזק המפורט  כנגד כל מי מעובדיהם, שלוחיהם ושולחיהם,  

 ו/או קבוע בכל דין לכל אדם.   הסכם ב 

עוד מוסכם בזאת כי המזמין יודיע לקבלן בכתב על כל מקרה בו הוגשה תביעה או  
כנגד תביעה או דרישה כאמור   וכי לקבלן תינתן האפשרות להתגונן  דרישה כאמור 

ן  י ביע בפניו את דעתו בעני בכפוף לכך שהמזמין יהא רשאי, לאחר שיאפשר לקבלן לה 
העני  בנסיבות  סביר  באופן  כאמור  דרישה  או  לתביעה  להענות  או  להתפשר  ן  י זה, 

שאי  מקרים  אי - ובאותם  או  עלולים  - התפשרות  כאמור  דרישה  או  לתביעה  הענות 
 יהיו, ברמה גבוהה של ודאות, להביא לעיכוב בביצוע הפרויקט או העבודות. 

הק  ה.   מהתחייבויות  לגרוע  ב מבלי  כמפורט  לתקן    הסכם בלן  רשאי  יהיה  המזמין  זה, 
בעצמו ו/או באמצעות אחרים את הנזקים שהקבלן אחראי לתקנם לפי הוראות פרק  

האמורים  זה על חשבון הקבלן, והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזקים  
 של המזמין.   הוצאות כלליות   14%בתוספת  

ו לפי הוראות פרק זה יהיה המזמין רשאי,  כל סכום שהקבלן יהיה אחראי לתשלומ  ו.  
פי כל דין, לגבותו ו/או לנכותו  - זה ו/או על   הסכם פי  - מבלי לגרוע מיתר זכויותיו על 

רשאי   יהא  וכן  שהוא  זמן  בכל  המזמין  מאת  לקבלן  שיגיע  ו/או  המגיע  סכום  מכל 
 . ערבות הביצוע ידי מימוש  - לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת ולרבות על 

הינם בבחינת דרישה    הקבלן כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי    מובהר  ז.  
על    , מזערית  כדי  המוטלת  והכוללת של  לגרוע  הקבלן, שאין בה  מאחריותו המלאה 

ו/או על פי כל דין, ואין בה כדי  לפי ההסכם  הקבלן  מכל התחייבות של  הקבלן ו/או  
לא תהיה    ולקבלן   או על פי דין, לשחרר את הקבלן ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/ 

 . האחריות כאמור   לגבולות בכל הקשור    , או מי מטעם המזמין   המזמין כל טענה כלפי  

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

 ביטוח  . 49

  הקבלן   על   יחולו ,  דין   כל   פי   על   או / ו   ההסכם   פי   על   הקבלן   מאחריות   לגרוע   מבלי  א.  
 .  הימנו   נפרד   בלתי   חלק   המהווה ,  זה   להסכם   ' ה   נספח ב   כמפורט   הביטוח   הוראות 

  בנוסח '  ה   בנספח   המפורטים   הביטוחים   קיום   בדבר   אישור   ן למזמי   ימציא   הקבלן  ב.  
 . במכרז   זכייתו   על   ההודעה   מיום   ימים   14  בתוך ,  ( 2נספח ה') ו   ( 1') ה   נספח 

 

 הפרות ותרופות   –   י"ב פרק  

 הפרות יסודיות  . 05

 . הסכם , יחול על הוראות ה 1970- חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א  א.  

מוסכם בזאת כי בכל מקרה בו תופרנה אחת ו/או יותר מהתחייבויות הצדדים אשר   ב.  
ה  של  יסודית  הפרה  ב הסכם הפרתן מהווה  כמפורט  הנפגע  הסכם ,  הצד  יהיה  זכאי  , 

ה  את  מוקדמת   הסכם לבטל  התראה  על   , ללא  זכויותיו  מיתר  לגרוע  מבלי  פי  - וזאת 

 פי כל דין. - ו/או על   הסכם ה 

ה  ג.   יסודית יד - ל ע   הסכם הופר  הפרה  הקבלן  מהקבלן    , י  לדרוש  רשאי  המזמין  יהיה 
לגובה סכום  כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש תשלום בגובה הסכום שיהיה שווה  

  הסכם פי הוראות ה - האמור לעיל אינו גורע מיתר זכויות המזמין על .  ערבות הביצוע 
 ו/או הוראות כל דין ומזכותו לפיצויים בסכום גבוה מהסכום האמור. 
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בנוסף לאמור לעיל, המזמין יהא רשאי לדרוש מהקבלן פיצוי בגובה הפיצוי שיידרש    
על   ההסכם  מהפרת  נובעת  עילתו  אשר  שלישי  צד  לכל  לשלם  הקבלן  המזמין  ידי 

)לרבות הפרה שאינה יסודית(, לרבות תשלומים לבתי המלון, ככל שיהיו, ובתוספת  
 בגין הוצאותיו הכלליות של המזמין.   14%

 והפרות חריגות    בגין פיצויים מוסכמים   . 51

בסעיף   א.   מהאמור  לגרוע  מוסכמים  ישלם  הקבלן  לעיל,    50מבלי  כפיצויים  למזמין 
בגין   מראש  מ וקבועים  הבסיס  חריגות  המטרה / ו מפלס  ממפלס  תחזוקה    או  ו/או 

הטכני   לקויה  בהוראות המפרט  עמידה  אי  ) כמפורט    ו/או  ט' בלוח הקנסות  (  נספח 
סכום קבוע בשקלים חדשים לכל חריגה ו/או יום בו התבצעה חריגה, הכל כמפורט  

ההסכם  ו ,  בהזמנה,  המכרז  מסמכי  הקנסות כלל    הפיצויים "   : )להלן   בלוח 
 (.  " המוסכמים 

המוסכמים    מי סכו ל  ב.   הפיצויים  הפיצויים  סכומי  כן,  כמו  כדין.  מע"מ  יתווסף 
בו שער המדד החדש ירד או לא  ש ואולם במקרה    , הפרשי הצמדה   ו ישא המוסכמים  

הבסיס  למדד  ביחס  לעיל.    י השתנה  כנקוב  המוסכמים  הפיצויים  ישולמו  כאמור, 
ו/או   זכות  לכל  בנוסף  הינה  המוסכמים  הפיצויים  את  למזמין  לשלם  הקבלן  חובת 

 פי כל דין. - ו/או על   הסכם פי ה - סעד אחרים של המזמין על 

העלול     הנזק  לאור  היתר,  בין  נקבע,  דלעיל  המוסכמים  הפיצויים  גובה  כי  יובהר 
לבתי  למזמין,  כתוצאה    להיגרם  נוספים  שלישיים  ולצדדים  כלשהו  מפיגור  המלון 

הזמנים  במפלסי    בלוחות  עמידה  אי  בשל  התהום  מי  מפלס  מעליית  כתוצאה  ו/או 
המטרה  ו/או  בנסיבות  הבסיס  כסביר  ונמצא  הצדדים  ידי  על  היטב  נשקל  והוא   ,

, אולם  לאור החשיבות המיוחדת של עמידה בלוחות הזמנים לביצוע העבודות   , הענין 
עלול   אשר  הנזק  בגין  הפיצוי  מלוא  את  להוות  כדי  אלו  בפיצויים  אין  כי  מובהר 

 . להיגרם כאמור, ובכל מקרה יישא הקבלן במלוא תשלום הנזק 

המזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים ו/או כל סכום אחר אשר   ב.  
ן שהוא ולרבות  מכל סכום שיגיע לקבלן מהמזמין בכל זמ   , הקבלן יהיה חייב למזמין 

ידי  - ולרבות על   , וכן יהא המזמין רשאי לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת   , כל חשבון מ 
 .  ערבות הביצוע מימוש  

- עיף למען הסר ספק מוצהר בזאת כי אין בתשלום הפיצויים המוסכמים כאמור בס  ג.  

משום שחרור הקבלן מהתחייבותו    , כשלעצמם או בניכויים מהקבלן   , )א( לעיל   טן ק 
 . הסכם פי ה - או מכל התחייבות אחרת המוטלת על הקבלן על   לביצוע העבודות 

 סילוק יד הקבלן  . 52

בקרות כל אחד מהמקרים המפורטים להלן, יהיה רשאי המזמין, לאחר מתן הודעה   א.  
לתפוס את אתר העבודות ולסלק את ידו של    , ימים מראש   7מראש ובכתב לקבלן של  

בעצמו ו/או בכל דרך אחרת ולהשתמש    או חלק מהן  העבודות   ולבצע את  , הקבלן מהן 
הציוד והמתקנים שבאתר העבודות  בכל החומרים,  כך  עודפי    , לשם  וכן למכור את 

ממכירתם  שתתקבל  בתמורה  ולהשתמש  האמורים  והמתקנים  הציוד    החומרים, 
 מקרים: , ואלה ה הסכם לכיסוי הסכומים המגיעים למזמין מהקבלן לפי ה 

 , לרבות:  הסכם במקרה של הפרה יסודית של ה  ( 1

של    במקרה  של  מ   חריגה א(  העליון  הרום  תקופת  מהלך  ב   הבסיס   מפלס על 
על   העולה  בשיעור  באחד  מטר    0.30הביניים  יותר  או  אחד  בפיזומטר 

או במקרה  / ו   ואף אם מדובר בחריגה שנמשכה יום אחד בלבד   מהאזורים 

  0.30של חריגה/ות ממפלס הבסיס בתקופת הביניים בשיעור של עד וכולל  
מסוים   באתר  האזורים  בכלל  יותר  או  אחד  בפיזומטר  וזאת  לפרק  מטר, 

ימים   21זמן העולה על  ו/או לפרק  קלנדריים רצופים   ימים   7זמן העולה על  
שנת במצטבר   של    לכל  )מהלך  שיימנו    12התקשרות  רצופים  חודשים 

ההתקשרות(  תקופת  אתר   מתחילת  כי    . לכל  המצוינים    21מובהר  הימים 
לעיל יכללו את התקופה המרבית שנקבעה במפרט הטכני לחריגות יזומות  

 מאושרות במהלך כל שנת התקשרות. 
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)כולל(    15  - החל מהיום הקלנדרי ה   מפלס המטרה במקרה של אי עמידה ב ב(   
הביניים  תקופת  העמידה מתום  אי  אם  אף  וזאת  המטרה   ,  הינה    במפלס 

 . באזור מסוים   בלבד בפיזומטר אחד  

המטרה במהלך תקופת ההתקשרות לאחר תום    ממפלס   חריגה במקרה של  ג(   
מעל הרום העליון ו/או מתחת    מטר   0.49בשיעור העולה על    תקופת הביניים 

מפלס   של  התחתון  באחד  המטרה לרום  יותר  או  אחד  בפיזומטר   ,
או במקרה  / ו   ואף אם מדובר בחריגה שנמשכה יום אחד בלבד   מהאזורים 

תקופת   לאחר  ההתקשרות  תקופת  במהלך  המטרה  ממפלס  חריגה/ות  של 
וכולל   עד  של  בשיעור  יותר    0.49הביניים  או  אחד  בפיזומטר  וזאת  מטר, 
מסוים   באתר  האזורים  על  בכלל  העולה  זמן  קלנדריים    ימים   7לפרק 

זמן העולה    רצופים  ל   21על  ו/או לפרק  כל שנת התקשרות  ימים במצטבר 
  ( ואילך חודשים רצופים שיימנו מתחילת תקופת ההתקשרות   12)מהלך של 
הימים המצוינים לעיל יכללו את התקופה המרבית    21מובהר כי   לכל אתר. 

שנת   כל  במהלך  מאושרות  יזומות  לחריגות  הטכני  במפרט  שנקבעה 
 התקשרות. 

המזמין    לרבות המקרים המנויים לעיל( מודגש כי במקרה של הפרה יסודית )  
 לא יהא מחויב במתן הודעה מראש, והוא יהא רשאי לפעול באופן מיידי. 

כשהקבלן פושט רגל או כשניתן נגדו צו קבלת נכסים או שהקבלן עושה סידור   ( 2
 עם או לטובת נושים, או במקרה של גוף מאוגד, כשהוא בפירוק. 

 . הסכם כשהקבלן מסתלק מביצוע ה  ( 3

מקרה   ( 4 רשאי ש בכל  המזמין  הוראות  פ - ל ע   , בו  העבודות    ההסכם, י  את  לבצע 
(  ה ) 48פי סעיף - ולרבות על  , ידי קבלן אחר ו/או בכל דרך אחרת - בעצמו ו/או על 

 לעיל. 

של   ( 5 בשמו  אחר  אדם  או  שהקבלן  דעתו  להנחת  הוכחות  המנהל  בידי  כשיש 
דורון, או טובת הנאה כלשהי  הקבלן, נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, 

 ו/או העבודות.   הסכם או לכל דבר הכרוך בביצוע ה   הסכם בקשר ל 

 כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שהקבלן ביצע עבירות שיש עמן קלון.  ( 6

ולא תיקן את ההפרה תוך    הסכם בכל מקרה שהקבלן הפר הוראה מהוראות ה  ( 7
 ידי המנהל לתיקון ההפרה. - התקופה שנקבעה על 

כשהקבלן לא התחיל בביצוע העבודות או שהפסיק את ביצוען ולא ציית תוך   ( 8
או    14 העבודות  בביצוע  להמשיך  או  להתחיל  מהמנהל  בכתב  להוראה  יום 

 כשהסתלק מביצוע העבודות בכל דרך אחרת. 

  הסכם פי כל הוראה אחרת ב - הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות המזמין על  . ב  
 ולא לגרוע מהן. 

לידי גמר יהא המזמין זכאי למסור את המשך ביצוע    הסכם בו הובא ה ש בכל מקרה   . ג  
שיקול  לפי  אחר,  גוף  ו/או  אחר  קבלן  ו/או  אדם  לכל  והשלמתן  דעתו  - העבודות 

על   , המוחלט  כן  לעשות  שיידרש  ככל  ויסייע  פעולה  ישתף  המזמין  - והקבלן  ידי 
 ידי המזמין. - ם כך על בהעברת ביצוע העבודות למי שיקבע לש 

ספק  . ד   הסר  כי    , למען  בזאת  מובהר  הרי  זה,  בסעיף  האמור  מכלליות  לגרוע  ומבלי 
לאחר   ומסירתן  לעיל  כאמור  העבודות  מביצוע  הקבלן  של  ידו  סילוק  של  במקרה 

 מתחייב הקבלן שלא לדרוש הוצאת "צו הפסקת עבודה". 

 דעות בין הצדדים - חילוקי  . 53

הסכמה שיתגלו בין המזמין ו/או  - דעות ו/או אי - חילוקי בכל מקרה של סכסוך ו/או  
  הסכם לבין הקבלן בקשר ל   ו/או מי מטעמו   המנהל   ל הבא בשמו ו/או מכוחו לרבות כ 

ביצוע   קצב  את  יאט  לא  הקבלן  כי  הצדדים  בין  בזאת  מוסכם  ממנו,  הנובע  או 
כל  ולא יפגע ב   הסכם פי ה - העבודות ולא יפסיק את ביצוען בהתאם להתחייבויותיו על 
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והעבודות   למזמין,  במסירתן  ו/או  בהשלמתן  ו/או  ביצוען  בהמשך  אחרת  צורה 
על  מבוצעות  להיות  הדעות  - ימשיכו  חילוקי  אף  על  ובמועדן  במלואן  הקבלן  ידי 

כל   ללא  במחלוקת  שנויים  אינם  אשר  סכומים  אותם  את  לקבלן  ישלם  והמזמין 
 עיכוב. 

לעיכוב   מניעה  צו  לתבוע  מקרה  בשום  יוכל  לא  הקבלן,  כי  במפורש  בזה  מוסכם 
וכיו   העבודות  הריסה  צו  הפרו צ או  עם  בקשר  ה   , יקט "ב  את  לתבוע  או  ויוכל  מזמין 

לפרו  בקשר  אחר  דהוא  שלא  מאן  מקרה  בכל  מתחייב  הקבלן  כספי.  לסעד  רק  יקט 
 יקט. ביצוע הפרו עכב באורח כלשהוא את  לעשות פעולה כלשהיא שיהיה בה כדי ל 

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

 

 שונות   –   י"ג פרק  

 זכויות הקבלן בעבודות ובמסמכים  . 54

וסוג שהוא, בעבודה הקבלנית, ובכלל זה כל    כל הזכויות מכל מין  מובהר בזאת כי 

התוכניות,   על המסמכים,  שיוכנו  וכדומה,  ה - השרטוטים  לידיו  ידי  שיגיעו  או  קבלן 
 קט, יהיו בבעלות הבלעדית של המזמין. בקשר לפרוי 

 הדין החל  . 55

על   ישראל   הסכם הדין החל  דין מדינת  לבתי   בלבד   זה הינו  - וסמכות השיפוט הינה 

 המשפט בירושלים בלבד. 

 מעמדו המשפטי של הקבלן  . 56

לבין הקבלן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או    כי בין המזמין ו/או המנהל   מוצהר בזאת 
עובד  יחסי  ישררו  לא  מכוחו  ו/או  בשמו  שותפות  - כל הבא  ו/או  מעביד, שליח/שלוח 

 כקבלן עצמאי. הסכם  וכי הקבלן יבצע את כל התחיבויותיו נשוא ה 

 קיזוז  . 57

יהא זכאי לקזז ו/או לעכב תחת ידו ו/או לגבות כל סכום שמגיע ו/או שיגיע    המזמין 
ה  מאת  על   הסכם פי  - על   קבלן לו  ו/או  או  פי  - זה  הסכם  בין  כל  שנערך  אחר  חוזה 

 . זה   הסכם פי  - על   מהקבלן למזמין מכל סכום שיגיע    , הצדדים 

ו   לא הקבלן   שמגיע  סכום  כל  לגבות  ו/או  ידו  תחת  לעכב  ו/או  לקזז  רשאי  או  / יהא 
חוזה אחר שנערך  כל הסכם או  פי  - זה ו/או על   הסכם פי  - על   שיגיע לו מאת המזמין, 

 . זה   הסכם פי  - על   מהמזמין לקבלן מכל סכום שיגיע    , בין הצדדים 

 עכבון  . 58

על  זה הינו מעמד של    הסכם פי  - מוסכם מובהר ומוצהר בזאת כי מעמדו של הקבלן 
וכי בכל מקרה לרבות מחלוקת ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או טענה    , רשות בלבד - בר 

ומבלי    , לרבות  , זה  הסכם צוע י ין הקשור ו/או הכרוך בב י כלשהיא כנגד המזמין בכל ענ 
לפגוע בכלליות האמור, מחלוקת ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או טענה בקשר לזכויות  

לעכ  זכאי  הקבלן  יהא  לא  אחרים,  בנכסים  ו/או  בצורה  במטלטלין  או  ידו  תחת  ב 
מכל סוג ומין שהוא הקשורים    כלשהיא מטלטלין ו/או מסמכים ו/או נכסים אחרים 

 יקט. לפרו 

 שימוש בזכויות - שימוש או אי  . 59

ים  במקרה מסו  הסכם בלן לסטות מתנאי ה הסכמה מצד המזמין ו/או המנהל ו/או הק 
השתמ  לא  אחר.  למקרה  שווה  גזירה  ממנה  ילמדו  ולא  תקדים  תהווה  מי  לא  ש 

ים, אין לראות  במקרה מסו  הסכם י ה פ - ל נויים לעיל בזכויות שניתנו לו ע מהגופים המ 
בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על  

 זה.   הסכם זכויות וחובות לפי  

   כותרות השוליים  . 60
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ב  נ הסכם כותרות השוליים ושמות הפרקים המובאים  וחיות בלבד  , מובאים לצרכי 
 ולא יובאו בחשבון לצרכי פרשנות. 

 כתובות הצדדים  . 61

 יהיו כדלקמן:   הסכם כתובות הצדדים לצורכי ה 

 כמפורט בראש הסכם זה.   –המזמין   א( 

 אצל המזמין   –המנהל   ב( 

 כמפורט בראש הסכם זה.   –הקבלן   ( ג 

 או כל כתובת אחרת אשר מי מהצדדים יודיעו לצד השני בהודעה בכתב. 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

 הקבלן   המזמין 
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 נספח א'

 
 מסמכי המכרז על נספחיהם 
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 'בנספח 

 
   מפרט טכני 
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 'גנספח 

 
 נספח התמורה 
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 'דנספח 

 
 הצהרה בדבר היעדר תביעות 

 לכבוד 

 החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ 

 א.ג.נ., 

 תביעות   היעדר הצהרה בדבר  

 

ל  בין  הסכם ה "   : )להלן                         מיום    הסכם בהתאם  שנערך  הממשלתית  "(  החברה 
מתכבדים                                                            לבינינו, אנו הח"מ    להגנות ים המלח בע"מ 

)להלן  והסופי  הכולל  החשבון  את  להגיש  הסופי "   : בזה  כל  החשבון  ביצוע  בגין  למנהל,   )"
 . הסכם פי ה - העבודות אותן ביצענו ובגין ביצוע כל יתר התחייבויותינו על 

 : הננו מצהירים ומאשרים 

ע  א.  המאושר  והסופי  הכולל  הסכום  ה יד - ל כי  שכר  חשבון  על  לנו  המגיע  המנהל    הסכם י 
בי  על תמורת  יתר התחייביותינו  כל  וביצוע  ה - צוע העבודות במלואן  הינו בסך    הסכם פי 

 "(. הסופי   הסכם שכר ה "   : ש"ח )להלן                 של  

ובקבלת היתרה    , ש"ח                      הסופי קיבלנו עד כה סך    הסכם כי על חשבון שכר ה  ב. 
הסופי המגיע לנו בגין    הסכם כר ה ש"ח, קיבלנו את מלוא ש                    המגיעה לנו בסך 

 . הסכם פי ה - ביצוע העבודות וביצוע כל יתר התחייבויותינו על 

אין לנו                      הנקוב בסעיף )ב( לעיל עד ליום    הסכם כי פרט לקבלת יתרת שכר ה  ג. 
כלפי   סוג שהוא  ו/או  ו/או טענות מכל מין  תביעות  כל  לנו  הרשות לפיתוח  ולא תהיינה 

ל   ירושלים  בקשר  מטעמה  ו/או  מכוחה  שיבואו  ו/או  הבאים  אלה  כל  כלפי    הסכם ו/או 
 ו/או כל הכרוך בו ו/או הנובע ממנו.   הסכם ו/או לכל הקשור במישרין או בעקיפין ב 

לבצע   ד.  חייבים  אנו  יתר ההתחייבויות אשר  מביצוע  אותנו  כדי לשחרר  לעיל  באמור  אין 
 דק. ולרבות בקשר לתקופות ב   , לאחר השלמת העבודות 

ב  ה.  להם  ניתן  אשר  הפרוש  יהיה  דלעיל  בהצהרתנו  זה למונחים  תוכן  הסכם  אם  אלא   ,
 הדברים ו/או הקשרם מחייב אחרת. 

 

 בכבוד רב 

 

                                   

 

                           

 עד לחתימות 

 

 המנהל  העתק: 
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 'הנספח 

 
 נספח הוראות ביטוח 

 

לערוך ולקיים, על   הקבלן  עלעל פי הסכם זה או על פי דין,    הקבלןלגרוע מאחריות    מבלי .1
ההסכם וכל עוד אחריות הקבלן קיימת )ולעניין ביטוח אחריות תקופת    כל, למשך  נוחשבו

את הביטוחים    ,שנים נוספות לאחר תום תקופת ההסכם(  5מקצועית וחבות מוצר, למשך  
א בסעיפים  ו  -המפורטים  להלן  הביטוח  יבאישורח    זה   להסכם  פים  המצור  יםעריכת 

ומסומנים   הימנו  נפרד  בלתי  חלק  ה'ומהווים  ביטוח  ")להלן:    2ה' -1כנספחים  אישור 
ו קבלניות"  הקבלן"    -עבודות  ביטוחי  ביטוח (  בהתאמה  -"אישור  חברת  באמצעות 

 "(: ביטוחי הקבלן להלן: " מורשית כדין בישראל )ביחד
 

 ביטוח הרכוש  .א
במלוא ערכם ועל  אשר בבעלות ו/או באחריות המזמין    הרכוש, הציוד והתשתיותביטוח  

בסיס ערך כינון, מפני אבדן או נזק עקב הסיכונים הניתנים לכיסוי בביטוח "אש מורחב", 
נוזלים   נזקי  שיטפון,  וסופה,  סערה  אדמה,  רעידת  התפוצצות,  ברק,  עשן,  אש,  לרבות 

די כלי רכב, פגיעה על ידי כלי טיס, פרעות, שביתות, נזק  והתבקעות צינורות, פגיעה על י
המזמין כולל ויתור על זכות התחלוף כלפי    . הביטוחוכן נזקי פריצה  זכוכית  שברבזדון,  

המנהל.    ו/או ו/או  המפקח  לרבות  המזמין  מטעם  מי  התחלוףכלפי  זכות  על    , וויתור 
ף זה יוער כי על הקבלן חלה לעניין סעילא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.    ,כאמור

לממצאי   בהתאם  המבוטח  הרכוש  שווי  עדכון  לשם  סוקר  שנה  מידי  להוציא  החובה 
זה  בביטוח  נוסף  כמבוטח  יתווסף  המזמין  כי  יוער  בנוסף,  המבטחת.  אצל  הסוקר, 
לפיה המזמין הינו מוטב בלעדי, בקביעה בלתי חוזרת, לקבלת  יכלול קביעה  והביטוח 

ול מו"מ מול המבטחים לגבי נזק שייגרם לרכושו. שווי הרכוש אשר  תגמולי ביטוח ולניה
 ₪.   20,000,000בבעלות המזמין המבוטח 

 חבות כלפי צד שלישי   .ב
המזמין והקבלן ו/או אחריותו בגין מי ביטוח אחריות כלפי צד שלישי לכיסוי אחריות  

על פי דין בגין פגיעה ו/או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו עקב   מטעמו
לסעיף  כפוף  זה  פרק  פי  על  הביטוח  להלן.  כמפורט  אחריות  בגבולות  העבודות,  ביצוע 

)ארבעים מיליון שקלים(  40,000,000אחריות צולבת. גבול האחריות: הינו   למקרה    ₪ 
 ולתקופת הביטוח. 

 
 מעבידים  ביטוח אחריות  .ג

פי חוק  על  ו/או  )נוסח חדש(  על פי פקודת הנזיקין  המבטח את חבות המזמין והקבלן 
כלפי עובדי הקבלן בגין פגיעה גופנית או   1980  –האחריות למוצרים פגומים, התש"ם  

ובסביבתו   באתר  עבודתם  ועקב  כדי  תוך  מהם  למי  להיגרם  העלולה  מקצועית  מחלה 
של אחריות  למקרה   ₪  20,000,000  -ו  בגבול  לעובד  חדשים(  שקלים  מיליון  )עשרים 

ח. הביטוח מורחב לשפות את המזמין ואת המנהל ו/או המפקח  ביטוהלתקופת    ובסה"כ
ישנן  לעניין קרות תאונת עבודה או מחלה מקצועית כלשהי, כי למי מהם  ונקבע,  היה 

 חובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי הקבלן. 
 

 פוליסה ביטוח אחריות מקצועית  .ד
המבטחת את אחריות המזמין והקבלן על פי כל דין בגין מעשה או מחדל של הקבלן ו/או  

₪    20,000,000הפועלים מטעמו בקשר עם העבודות בגבול אחריות שלא יפחת מסך של  
את  לכסות  מורחב  הביטוח  ביטוח.  ולתקופת  למקרה  חדשים(  שקלים  מיליון  )עשרים 

ל הקבלן בגין חריגה מסמכות בתום לב. הפוליסה תכלול כיסוי בגין אובדן אחריותו ש
מסמכים ואי יושר עובדים. הפוליסה תכלול כיסוי לנזק פיזי לגוף ו/או לרכוש עקב מקרה  
בגין   המפקח  ו/או  המנהל  ו/או  המזמין  את  לשפות  מורחב  הביטוח  מכוסה,  ביטוח 

מו, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו  אחריותם למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או מי מטע
 ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

 
 ביטוח חבות מוצר   .ה

אחריות   והקבלן  המבטח  למוצרים המזמין  האחריות  חוק  פי  על  לרבות  דין  כל  פי  על 
תש"מ   אדם   1980  - פגומים  כל  של  לרכושו  ו/או  לגופו  אבדן  ו/או  נזק  בגין  לתקופה 

עלולים להיגרם, במישרין ו/או בעקיפין, על ידי פגם בעבודות, בגבולות אחריות שלא  ה
 .למקרה ולתקופת ביטוח₪ )עשרים מיליון שקלים(  20,000,000יפחתו מסך 

 
 פוליסה לביטוח עבודות קבלניות:  .ו

הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות תכלול את המזמין, את המפקח ואת המנהל  .1
וויתור   בדבר  סעיף  תכלול  וכן  המבוטח  המזמין  בשם  כלפי  התחלוף  זכות  על 

המלווה הבנק  ו/או  המפקח  ו/או  המזמין  מטעם  שקיים(    והבאים  ובלבד   )ככל 
 שוויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
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ב .2 כי  הקובע  סעיף  תכלול  קבלניות   עבודות  לביטוח  העבודות  הפוליסה  יטוח 
הקבלניות כאמור אינו ניתן לביטול אלא מחמת אי תשלום פרמיה, ובכל מקרה 

  יום  60הודעה על כך מראש, בכתב ובדואר רשום של מזמין ל מסרהבכפוף לכך שנ
 .לפחות מראש

 
ביטוח העבודות הקבלניות  הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות תכלול סעיף הקובע   .3

 כאמור יעמוד בתוקף מלא עד למסירה מלאה של כל חלקי הפרויקט למזמין. 
  

הקובע   .4 סעיף  תכלול  קבלניות  עבודות  לביטוח  תופסק הפוליסה  בו  במקרה 
מאשר   המבטח  שהיא,  סיבה  מכל  הקבלן  עם  תמשיך ההתקשרות  הפוליסה  כי 

להמשך  בכפוף  והכל  המבוטח,  יחידי  ויתר  המזמין  את  ותכסה  בתוקף  להיות 
 תשלום יתרת הפרמיה, באם תהיה.

 
מאשר   .5 המבטח  כי  הקובע  סעיף  תכלול  קבלניות  עבודות  לביטוח  הפוליסה 

העבודה,  של  במקרה  ש משך  בכפוף    תוארךהארכת  בהתאם,  הביטוח  תקופת 
 . לפרמיה נוספת

 
מפני כל חבות שחובה לבטחה    ולביצוע העבודות יבוטחים  המשמש  –  רכבהביטוח כלי   . ז

חבות בגין נזק לרכוש ונזקי גוף אשר  וכן  על פי דין לרבות ביטוח אחריות מפני נזקי גוף  
 ₪.   600,000אינם מכוסים בביטוח חובה בסכום גבול אחריות שלא יפחת מסך 

 
ב" כולל מנופים, מלגזות, טרקטורים, משאיות, למען הסר ספק מוסכם כי המונח "כלי רכ

ב. כלי רכב וציוד מכני הנדסי  .מחפרים, גוררים, נגררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג
כאמור, אשר אין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה יערך עבורו גם ביטוח אחריות מפני 

 . למקרה ₪   2,000,000 -נזקי גוף מיוחד בגבולות אחריות שלא יפחתו מ
 

לכל כלי הרכב ו/או כלי צמ"ה לרבות גניבה ופריצה    ביטוח "מקיף" ו/או "כל הסיכונים" .ח
וכן   העבודות  במסגרת  מטעמו  מי  ו/או  הקבלן  ידי  על  לאתר  ציוד המובאים  רכוש,  לכל 

. על אף ומתקנים מכל סוג שהוא שהובאו על ידי הקבלן או מטעם הקבלן לאתר העבודות
יל, לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה, במלואו או בחלקו, האמור לע

 להלן;   2ובלבד שיחול האמור בסעיף 
 

ם המזמין, לרבות המפקח ו/או הבנק הקבלן פוטר במפורש את המזמין ואת כל הבאים מטע .2
שקיים(   )ככל  מטעהמלווה  הבאים  כל  לעיל,  ואת  הנזכרים  הגופים  הקבלנים  ם  כל  את  וכן 

הקבלן(ביצוע  בקשורים  ה לטובת  מקביל  פטור  נכלל  שבהסכמיהם  )ובלבד  מכל   ,העבודות 
עלול להיגרם לרכוש המובא על ידי הקבלן או מטעם הקבלן לנזק אשר    לאבדן או  אחריות

)לרבות כלי עבודה, מתקני עזר, כלי רכב, כלים הנדסיים ומנופים( לאתר העבודות, בין אם 
ביטוח על פי  לשיפוי בגינו  אם לאו, וכן לנזק אשר לקבלן הזכות    הקבלן ערך ביטוח לרכוש ובין

הקבלן  רכוש ידי  על  ששנערך  או  הייתה,  ההשתתפות  הזכות    לקבלן  אלמלא  בגינו  לשיפוי 
כל טענה או דרישה כלפי מי מהאמורים לעיל בגין קבלן לא תהא  העצמית הנקובה בביטוח, ול

כאמור אולםנזק  יחול  ה   ,  לא  מאחריות  בזדון.פטור  לנזק  אדם שגרם  ככל   לטובת  כי  יוער 
שהקבלן יערוך ביטוח לרכושו המצוי באתר ובסביבתו לרבות לרכוש אשר משמש אותו לצורך 
ביצוע העבודות כאמור בסעיף זה, הביטוח יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי  

  המזמין ו/או מי מטעם המזמין לרבות המפקח ו/או המנהל.

 
 מתחייב לכלול בכל פוליסות הביטוח דלעיל ולהלן את ההוראות הבאות:  הקבלן  .3
 

לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות    הקבלן 3.1
 הביטוח המפורטות לעיל. 

 
ע"י   3.2 הנערך  ביטוח  לכל  וראשוניים  קודמים  כוללות    המזמיןהביטוחים  והפוליסות 

 . המזמיןסעיף לפיו המבטחת מוותרת על כל טענת שיתוף ביטוחי 
 

 למזמיןהביטוחים לא יבוטלו ולא ישונו לרעה במשך תקופת הביטוח מבלי שנשלחה   3.3
 יום מראש.  60הודעה על כך בדואר רשום, 

 
ו/או מי מטעמו   הקבלןל תנאי מתנאי הפוליסות הנ"ל ע"י  הפרה כלשהי בתום לב ש 3.4

כלפי   חבות  לדחיית  עילה  מהווה  בזכות    הקבלןאינה  פוגעת  ו/או  מטעמו  מי  ו/או 
 השיפוי על פיה.  

 
  וחובות אין הדבר גורע מזכויות המבטח  –סעיף רשלנות רבתי מבוטל בכל הפוליסות  3.5

 . 1981 –המבוטח על פי חוק חוזה הביטוח, התשמ"א 
 

או   3.6 ביט  כלל  לנוסח הידוע  הינם בהתאם  זה,  נספח  פי  על  תנאי הפוליסות הנערכות 
 .ילון ביטימגדל ביט ו/או מנו ביט ו/או הראל ביט ו/או פסגה ו/או  א
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הינם בבחינת דרישה    הקבלןכי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי    מובהר 3.7

על    ,מזערית  כדי  המוטלת  בה  שאין  של  הקבלן,  התחייבות  מכל  לפי  הקבלן  לגרוע 
ואין בה כדי לשחרר את הקבלן ממלוא החבות על פי הסכם  ו/או על פי כל דין,  ההסכם  

בכל   ,או מי מטעם המזמין  המזמיןכל טענה כלפי  לא תהיה    ולקבלן  זה ו/או על פי דין,
 .האחריות כאמור לגבולותהקשור 
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 ( 1)'הנספח 

האישור  הנפקת     תאריך 

(DD/MM/YYYY)  ביטוח עבודות קבלניות /בהקמה -   אישור קיום ביטוחים 

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה.  
המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין  

בפול  האמור  יגבר  הביטוח  בפוליסת  הקבועים  התנאים  לבין  זה  באישור  שמפורטים  הביטוח  התנאים  יסת 
 למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.  

מעמד  
מבקש  

 האישור * 

  / המבוטח  הנכס  מען 
 כתובת ביצוע העבודות * 

 מבקש האישור *  המבוטח 

קבלן    ☐ 
 הביצוע  

קבלני    ☐ 
 משנה  

 שוכר   ☐ 

אחר:    ☒ 
 מזמין   

 שם  שם  ים המלח  

להגנות   הממשלתית  החברה 

בע"מ   המלח  משרד  ים  ו/או 

המועצה   ו/או  התיירות 

המלח   ים  תמר  או  / האזורית 

חברות   ו/או  האם   חברות 

קשורות   חברות  ו/או  בנות 

 *  ו/או הבנק המלווה  
 

 ת.ז./ ח.פ.  ת.ז./ ח.פ. 
  מען  מען 

 כיסויים  

כיסויים  
נוספים  
בתוקף  
וביטול  
 חריגים 

לציין   יש 
כיסוי   קוד 

בהתאם  
 לנספח ד'  

גבול האחריות/ סכום  
 הביטוח/ שווי העבודה 

תאריך  
 סיום 

תאריך  
 תחילה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

מספר  
 הפוליסה 

 פרקי הפוליסה 
 

חלוקה לפי  
גבולות אחריות  

או סכומי  
 ביטוח 

 סכום  מטבע 

309  ,312  ,
313  ,314  ,
316  ,318  ,
324  ,328 
308  ,317 -  

קבלנים  
וקבלני  

משנה )בכל  
דרגה( ו/או  

המפקח  
ו/או המנהל  

ו/או  
משכירי  

 ציוד 

 

 
 
 
 

    

כל הסיכונים  
עבודות  

 קבלניות 
הרחבות  

)ניתן   לדוגמה 
בהתאם   לפרט 

לפרקי  
 הפוליסה(: 

  ₪      
סמוך   רכוש  
עליו   ורכוש 

 עובדים 

 רכוש בהעברה       ₪  

 פינוי הריסות       ₪ 

 ₪      

תכנון  הוצאות  
פיקוח   מדידה, 
של   והשגחה 

אדריכלים,  
מהנדסים  
ומומחים  

 אחרים 

  ₪      

קל,   ציוד 
מבני   מתקנים, 
ותכולתם,   עזר 

תבניות  
 ופיגומים 

      

עקיף   נזק 
לקוי,   מתכנון 
לקויה   עבודה 

וחומרים  
 לקויים 

  ₪      
הוצאות  

נזק   להחשת 
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ותיקונים  
 זמניים 

  ₪      
הכנת   הוצאות 

 תביעה 

  ₪      

ישיר   נזק 
לקוי,   )תכנון 
לקויה   עבודה 

וחומרים  
 לקויים( 

  ₪      

הוצאות  
משינויים  
ותוספות  

שיידרשו על ידי  
 רשויות 

      כלול 
אדמה   רעידת 

 ונזקי טבע 

 פריצה/גניבה       כלול 

302  ,309  ,
312  ,315  ,
318  328 , 
308  ,317 -  

קבלנים  
וקבלני  

משנה )בכל  
דרגה( ו/או  

המפקח  
ו/או המנהל  

ו/או  
משכירי  

 ציוד 

 צד ג'      10,000,000 ₪  

  ₪      
והחלשת   רעד 

 משען 

  ₪      

תוצאתי   נזק 
עקב   שייגרם 
בכבלים   פגיעה 
מתקנים   ו/או 

 תת קרקעיים 

 ₪      

נזק   בגין  חבות 
הנובע   לרכוש 
בכלי   משימוש 
מעל   מנועי  רכב 

לגבולות  
האחריות  

רכב   בפוליסת 
סטנדרטית  
ביום  הנהוגה  

 מקרה הביטוח 

 
מלוא סכום  

     הביטוח 

נזק   בגין  חבות 
הנובע   גוף 
בכלי   משימוש 
מנועי   רכב 
חייב   שאינו 

 בביטוח חובה 

 
מלוא סכום  

     הביטוח 

בדבר   החריג 
תחלוף   תביעות 
המוסד   של 
לאומי   לביטוח 

 מבוטל 

 ₪ 1,000,000       

בהליכים   הגנה 
כולל   פליליים, 
ייצוג   הוצאות 

חקירה  מפני  
והליכים  
מנהליים  

 אחרים 
)חלה על פרקים  

 ג'(    - ב' ו 
309  ,318  ,

328 
308  ,317 -  

קבלנים  
וקבלני  

משנה )בכל  
דרגה( ו/או  

המפקח  
ו/או המנהל  

ו/או  
משכירי  

 ציוד. 

      
אחריות  

 מעבידים 

309  ,314 , 
313  ,316  ,

328 
      

  / רכוש 
 צמ"ה 

המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד  פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים  
 השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'(: 

 קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות(   –   069עבודות קבלניות גדולות,    – בניה    –   009
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 ביטול / שינוי הפוליסה * 

לאחר   יום   60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 
 משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. 

 חתימת האישור 
 המבטח: 
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 ( 2)'הנספח 

 
הנפקת  תאריך   אישור קיום ביטוחים 

 ( DD/MM/YYYY) האישור 

ישנה   שלמבוטח  לכך  אסמכתא  מהווה  זה  ביטוח  ביטוח אישור  המידע  בתוקף   פוליסת  בה.  המפורט  למידע  בהתאם   ,
זאת,   עם  יחד  וחריגיה.  הפוליסה  תנאי  כל  את  כולל  אינו  זה  באישור  התנאים  המפורט  בין  סתירה  של  במקרה 

בפול  האמור  יגבר  הביטוח  בפוליסת  הקבועים  התנאים  לבין  זה  שבו  שמפורטים באישור  הביטוח למעט במקרה  יסת 
 תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

 * האישור   מבקש   מעמד  העסקה   אופי  מבוטח ה  מבקש האישור* 

 :   שם 
הממשלתית   החברה 
המלח   ים  להגנות 

משרד  בע"מ   ו/או 
ו/או   התיירות 
האזורית   המועצה 

המלח  ים  ו/או    תמר 
ו/או   האם  חברות 
ו/או   בנות  חברות 

 חברות קשורות  

  הקבלן:  

 נדל"ן ☒ 

 שירותים  ☒ 

אספקת  ☐ 
 מוצרים 

שירותי    אחר: ☒ 
הקמה,   תכנון, 
ותחזוקה   תפעול 
מערכות   של 

 השפלת מי תהום 
   

 

חברת  ☐  ו/או  משכירה 
 הניהול 

 שוכר ☐ 

 זכיין ☐ 

 קבלני משנה ☐ 

 העבודות מזמין  ☒ 

 מוצרים ה מזמין  ☒ 

 ______ אחר:  ☐ 
 

 .ז./ח.פ.  ת 
 

 .ז./ח.פ.  ת 
 

 :  מען  :  מען 

 כיסויים 

סוג  
 הביטוח 

 
לפי    חלוקה 

  גבולות 
אחריות או  

 ביטוח   סכומי 

מספר  
הפוליס 

 ה 

נוסח  
ומהדור 

  ת 
הפוליס 

 ה 

תארי 
ך  

תחיל 
 ה 

תארי 
ך  

 סיום 

גבול האחריות/  
 סכום ביטוח 

  נוספים   כיסויים 
  וביטול   בתוקף 

   חריגים 
  כיסוי   קוד   לציין   יש 

 ' ד   לנספח   בהתאם 

מטב  סכום 
 ע 

 רכוש  
 

      ₪ 308  ,309  ,313  ,
314  ,316  ,318  ,
324  ,328  ,331 

רכוש   
המזמין  
 המבוטח 

    20,000,00
0 

  ₪ 

40,000,00     צד ג' 
0 

  ₪ 302  ,318  ,315  ,
307  ,309  ,328 

 
אחריות  
 מעבידים 

      
20,000,00

0    

  ₪ 309  ,318  ,328 
 

חבות  
20,000,00     המוצר  

0  
302  ,  309  ,321  ,
328  ,318  ,332  

 חודשים(   12) 

אחריות  
20,000,00     מקצועית 

0  

301  ,303  ,309  ,
321  ,318  ,325  ,
326  ,327  ,328  ,
 חודשים(   6)   332

מתוך    השירות )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד  פירוט השירותים  
 : * ( ג' בנספח    הרשימה המפורטת 

  088  ,089  ,046  ,068  ,069  ,100 
 ביטול/שינוי הפוליסה * 

אלא    לא ביטוח,     פוליסת   של ביטול    או   האישור   מבקש   לרעת   שינוי  לתוקף    יום   60ייכנס 
 בדבר השינוי או הביטול.   האישור   למבקש הודעה    משלוח   לאחר 

 חתימת האישור 
 המבטח: 
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 'ונספח 

 
 התחייבות לשמירה על סודיות והימנעות מניגוד עניינים 

של החברה הממשלתית להגנות ים המלח    1/21  מס'   במכרז   הקבלן הנבחר והנני    : הואיל 
 " מערכות    "( ן המזמי )להלן:  של  ותחזוקה  תפעול  הקמה,  תכנון,  שירותי  למתן 

 "(; העבודות )להלן: "   השפלת מי תהום באזור המלונות בדרום ים המלח 

או    : והואיל  לחזקתי,  אקבל  אליהם,  בקשר  או  העבודות,  ביצוע  במהלך  כי  לי  והוסבר 
סוג   מכל  אחר,  או  עסקי  מקצועי,  עניין  לכל  המתייחס  מידע  לידיעתי,  יבוא 

וכן כל חומר  ,  , בעבר, בהווה, או בעתיד ו ושל כל הקשורים עמ   ן שהוא, של המזמי 
ודות, ולרבות מידע  בקשר עם העב   ן הוגש למזמי ידי, או  - אשר הוכן עבור או על 

 "(;  מידע סודי )להלן: "   ן סודי של המזמי 

עלול    : והואיל  גוף,  או  אדם  לכל  שהיא,  צורה  בכל  הסודי  המידע  גילוי  כי  לי,  והוסבר 
 ו/או לצדדים שלישיים.   ן לגרום נזקים כבדים למזמי 

 אי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן: 

או  הנני   . 1 הקשור  וכל  הסודי  המידע  של  ומוחלטת  גמורה  סודיות  על  לשמור  מתחייב 
והכל לתקופה   גוף  ולא לגלותו בדרך כלשהי לשום אדם או  הנובע ממנו, לא לפרסמו 

 מוגבלת. - בלתי 

להביא   . 2 ולא  לגלות  לא  לפרסם,  לא  ומוחלטת,  גמורה  בסודיות  לשמור  מתחייב  הנני 
גוף כלשהם בדרך כלשה  י, כל פרט הקשור למתן העבודות, במישרין  לידיעת אדם או 

"(,  פירוט העבודות או בעקיפין, לרבות תוכנם, תוצאותיהם או כל חלק מהם )להלן: " 
 מוגבלת. - והכל לתקופה בלתי 

בסעיפים   . 3 מחויב    2- ו   1האמור  שגילויו  מידע  הציבור,  לכלל  הידוע  מידע  על  יחול  לא 
מ - על  או  כאמור(  הגילוי  חיוב  )במגבלות  דין  לגילויו,  פי  שניתנה הסכמת המזמין  ידע 

 מראש בכתב, ובמידה שניתנה. 

כמו כן, הנני מתחייב שלא לעשות שום שימוש במידע הסודי או בפרטי העבודות, אלא   . 4

 ולצורך ביצוע העבודות.   ן לטובת המזמי 

מתן   . 5 ופרטי  הסודי  המידע  לאבטחת  קפדניים  זהירות  אמצעי  לנקוט  מתחייב  הנני 
את כל הדרוש מבחינה בטיחותית, נוהלית או אחרת, כדי לקיים את    העבודות ולעשות 

על  והבטיחות  - התחייבותי  הזהירות  אמצעי  בכל  לנקוט  מתחייב  הנני  כן  זה.  כתב  פי 
על  לביצוע  - הנדרשים,  הנוגע  או  הקשור,  מסמך  כל  גמורה  בסודיות  לשמור  מנת 

 העבודות. 

להחזיר   . 6 מתחייב  דבר,    ו ולחזקת   ין למזמ הנני  או  חפץ  וכל  אחר,  או  כתוב  חומר  כל 
לידי, עקב, בקשר עם, או בזמן   שקיבלתי מכם, או השייך לכם, ושהגיע לחזקתי, או 
הנני   עבורכם.  שהכנתי  חומר  וכל  שלישיים,  מצדדים  ובין  מכם  בין  העבודות,  מתן 

 מתחייב שלא לשמור אצלי עותק כלשהו של כל חומר כאמור, או של מידע סודי.  

כי הנ  . 7 מתחייב  על   ני  שייעשה  נשוא  - השימוש  העבודות  ביצוע  לצורך  יהיה  במידע  ידי 
חומר   במסגרת  סודי  מידע  הכללת  אופן  )כולל  שימוש  ובלבד ששום  בלבד,  זה  הסכם 
שיופץ או יהיה זמין בצורה כלשהי לגורמים אחרים( לא יאפשר למקבלו לזהות פרטי  

 מידע מסוימים או מוגדרים.  

לדיוקו, לשלמותו או לנכונותו של המידע    ם אחראי   ם אינ   ו/או מי"ה   ן מובהר כי המזמי  . 8
ידי מקבל המידע, או מי מטעמו, תהיה באחריות מקבל  - הסודי וכל הסתמכות עליו על 

 המידע. 

-119ידוע לי כי הפרת ההתחייבויות לסודיות דלעיל מהווה עבירה פלילית לפי סעיפים   . 9
 . 1977- לחוק העונשין, התשל"ז   118
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נני מוותר על כל זכות קניין רוחני, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סודות מסחריים,  ה  . 10
 במסגרת מכרז זה.   ן לעבודות ושירותים שיסופקו למזמי סימני מסחר ומדגמים בקשר  

ובדיקה שערכתי, אין מצב של   . 11 ובדיקתי, לאחר חקירה  ידיעתי  למיטב  כי  הנני מאשר 
העבודו  ביצוע  בין  עניינים  ו/או  ניגוד  וקרובי  ולשותפיי  לי  שיש  אחר  עניין  כל  לבין  ת 

 למנהלי ו/או לעובדי ו/או לגופים קשורים בי עניין אישי בו. 

פי כל דין, לכל נזק, הפסד או הוצאה, מכל סוג,  - אני אהיה אחראי כלפיכם בנזיקין ועל  . 12
 ה. פי כתב ז - אשר יגרמו לכם, או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהפרת התחייבויות על 

על  . 13 מועסק  ו/או  עובד  כל  להחתים  מתחייב  על  - הנני  העבודה,  לביצוע  בקשר  ידי 
 התחייבות כלפיכם הזהה להתחייבותי זו, והנני ערב לכל הפרה של התחייבות כאמור. 

פי כתב זה, תהיה לכם זכות  - בכל מקרה שאפר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיי על  . 14
רה זו, לרבות הזכות לקבלת סעדים זמניים כגון  תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפ 

 צווי מניעה לצורך הקטנת נזקיכם. 

אין באמור במכתב זה כדי לגרוע מכל חבות אחרת או נוספת לנאמנות, שמירת סודיות   . 15
 פי כל דין. - והימנעות מניגוד עניינים המוטלת עלי על 

 

 ולראיה באתי על החתום: 

 

 

 

  

 חתימה וחותמת המציע  בשם המציע שם מלא של החותם   תאריך 

 
  



 
 

 
   __________ __ 

 חתימת המציע  
 

 

47 

 

 'זנספח 

 
 ערבות הביצוע נוסח  

 
 לכבוד 

 החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ 
 

 א.ג.נ., 
 __________ ערבות מס'   הנדון: 

"( אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום  הקבלן "   : )להלן                                       פי בקשת  - על  . 1
סכום  "   : שקלים חדשים( )להלן   חמישה מיליון ) ש"ח    5,000,000של  כל סכום עד לסכום  

  : בהתאם לתנאים המפורטים להלן )להלן   המחירים לצרכן כשהוא צמוד למדד    , "( הקרן 
 "( שתדרשו מאת הקבלן. סכום הערבות " 

 : ם כדלקמן ינ תנאי ההצמדה ה  . 2

  המחירים לצרכן פי כתב ערבות זה יהיה מדד  - לכם סכום כלשהו על אם ביום שבו נשלם   

ע  י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהתפרסם לאחרונה לפני התשלום  יד - ל המתפרסם 
המדד  "   : )להלן   15.5.2022ביום  "( גבוה מהמדד שהיה ידוע  המדד החדש "   : בפועל )להלן 

שיעור שבו עלה המדד החדש  (, נשלם לכם את סכום הקרן כשהוא מוגדל באותו  הבסיסי" 
 לעומת המדד הבסיסי. 

תוך   . 3 הערבות  סכום  עד  ידכם  על  שיידרש  סכום  כל  לכם  לשלם  מתחייבים  ימים    7אנו 
בכתב  הראשונה  דרישתכם  את    , מקבלת  לבסס  או  לנמק  עליכם  שנטיל  מבלי  וזאת 

הנ"ל   הסכום  סילוק  תחילה  שנדרוש  ומבלי  שהוא  אופן  בכל  להוכיחה  או  דרישתכם 
לן. כמו כן מוסכם בזאת במפורש כי לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים משפטיים  מהקב 

כתנאי   אחרים  בטחונות  לממש  ו/או  לקבלן  מוקדמת  בדרישה  לפנות  ו/או  הקבלן  נגד 
 ידינו. - מוקדם לתשלום סכום ערבות זה על 

אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור, מעת לעת על כל סכום שיקבע   . 4
- כם מתוך סכום הערבות ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם וישולמו על יד - על 

ידינו בגין ערבות זאת לא יעלו על סכום הערבות. לפיכך, במידה ולא תממשו ערבות זו  

הערבות   סכום  יתרת  לגבי  תוקפה  במלוא  זאת  ערבות  תישאר  אחת,  בפעם  במלואה 
 ממומשת. - הבלתי 

 דלעיל.   3פי הקבוע בסעיף  - שים במועד ועל אנו נשלם מעת לעת הסכומים הנדר  

בפועל של סכום הקרן או כל חלק ממנו, כי המדד   . 5 יתברר ביום פרעונו  בכל מקרה, אם 
החדש ירד לעומת המדד הבסיסי, כי אז נשלם את סכום הקרן אם דרשתם את תשלום  
חלק מסכום   דרשתם תשלום  אם  הקרן  מסכום  חלק  אותו  נשלם  או  הקרן  סכום  מלוא 

 ן בלבד. הקר 

אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, וכמו כן, לא נהיה רשאים   . 6
ע  מתשלום  בזה  - ל להימנע  מוותרים  והננו  שהיא,  ועילה  סיבה  מכל  זה  ערבות  כתב  פי 

 פי הדין. - ל במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת לקבלן ע 

הערבות אינה מותנית בתוקף החבות של הקבלן כלפיכם ו/או  בנוסף לכל האמור לעיל,   . 7
 מותנית ועצמאית. - חוזרת, בלתי - ביניכם, והינה בלתי   הסכם בתוקף ה 

ליום  . 8 עד  בתוקף  וכל דרישה מכם חייבת להימסר    31.12.2031  הערבות תהיה  בכלל  ועד 

 בוטלת. לנו עד מועד זה למשרדנו בכתובת דלעיל. לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומ 

 
 בכבוד רב, 

 
                                     

 ב נ ק 
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 'חנספח 

 הצהרת מדווח על בסיס מזומן לצרכי מס ערך מוסף 
 

 ___________________ שם הקבלן:  

 ________________ מספר ח.פ.:  

 תאריך:__________ 

 לכבוד 
 "( חל"י החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ )להלן: " 

 א.ג.נ., 

החוק(, מועד    –)להלן    1975  -הריני לאשר בזאת כי בהתאם להוראות חוק מס ערך מוסף, התשל"ו .1

על ידי לרשויות מע"מ, הינו אך ורק בעת קבלת התמורה   הדיווח החל עלי בעסקאות המדווחות 

 במשבצת המתאימה(:   X)בסיס מזומן( מהסיבה הבאה )נא סמן

  ספריו בהתאם לתוספת ה' להוראות מס הכנסה )ניהול פנקסי  הנני נותן שירותים שמנהל את

 ; 1973-חשבונות(, התשל"ג

   הנני נותן שירותים שמנהל את ספריו בהתאם לתוספת י"א להוראות מס הכנסה )ניהול פנקסי

 מליון שקלים חדשים בשנה; 15ומחזור עסקאותיי אינו עולה על   1973-חשבונות(, התשל"ג

   ד( לתוספת א' להוראות מס הכנסה )ניהול  2וחל עלי האמור בסעיף  הנני עוסק שמכרתי נכס(

התשל"ג חשבונות(,  על  1973- פנקסי  עולה  אינו  עסקאותיהם  שמחזור  )יצרנים   ;1,950,000  

 מועסקים(;  6 - שקלים חדשים ובעסקם לא יותר מ

  (,  לחוק )מקרקעין ובניה 28הנני עוסק שביצע עסקה שמועד החיוב בגינה הינו בהתאם לסעיף

טרם הגיע, אך הנני מדווח על מקדמות שקיבלתי בגין    28כאשר מועד החיוב במס לפי סעיף  

 לחוק; 29העסקה מתוקף סעיף 

  :הנני מדווח על בסיס מזומן מכל סיבה אחרת. נא פרט את הסיבה 

 .________________________________________________________ 

וב, חשבון עסקה או מסמך אחר לדרישת הסכום המגיע לי,  הריני מתחייב להגיש לחל"י הודעת חי .2

 ולהמציא לחל"י חשבונית מס מיד עם קבלת התשלום. 

ידוע לי שהאחריות הראשונית והבלעדית לאמור לעיל, מוטלת עלי, ואין בקבלת מסמך זה על ידכם,   .3

 משום אישורכם לאמור בו. 

 חס לבסיס הדיווח כאמור. הריני מתחייב להודיעכם על כל שינוי שיחול בעתיד בהתיי  .4

 

 

  

   

 חתימה וחותמת הקבלן  שם מלא של החותם בשם הקבלן  תאריך 



 
 

 
   __________ __ 
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 'טנספח 

 לוח קנסות 

 הביניים   תקופת -ממפלס הבסיס   חריגה .1
  תחייב  הביניים  תקופת  במהלך  באזור מסוים  הבסיס  מפלסעל הרום העליון של  מ  חריגה .1.1

 מתקיימת  בו  יום  לכל   ₪   5,000  בסך   קבוע  בשיעור  מוסכמים  פיצויים  בתשלום  הקבלן  את
 :להלן המפורטים לכללים  בהתאם, באותו אזור חריגה

 :הבסיס  ממפלס חריגה בגין המוסכמים הפיצויים הפעלת  אופן .1.1.1

  ,מסוים באזור יותר או יחיד בפיזומטר ,הבסיס מפלסעל הרום העליון של  מ  חריגה
, תזכה את המזמין בפיצויים מוסכמים בשיעור  קלנדרייםימים    7  ברציפות  הנמשכת

  רטרואקטיבי הנקוב לעיל, וזאת החל מהיום הראשון בו התקיימה ההפרה, באופן  
הינו   הקנס  השביעי  ביום  הלאה(.  35,000=    7*    5,000)קרי,  וכן  כי    ש"ח  מובהר 

   .במצטברהחריגה תיבחן ביחס לאזור בכללותו ביחס לכל הפיזומטרים שבתחומו 

יובהר למען הסר ספק, כי הפיצויים המוסכמים יחולו לגבי כל אזור בו התרחשה  
 . בנפרד חריגה כאמור לעיל

 :  )"גרייס"( מוסכמים פיצויים בגינה ישולמו  שלא חריגה .1.1.2

  עד  של, ומקומית זמנית , מקרית   מפלס הבסיס שהינהעל הרום העליון של  מ חריגה 
  יותר   או  יחיד  בפיזומטר  זאת,  הבסיס  מפלס  של  העליון  הרום  מעל  מטר  0.30  וכולל

  מקרה   מתחילת  הכולל  הזמן  שמשך  ובתנאי  לחריגה  בגורם  תלות  ללא,  מסוים  באזור
  המצטבר   הזמן   ומשך,  קלנדריים  ימים  7  עד  הוא   שלה  מלא   לתיקון   ועד   החריגה

כל שנת  ב  קלנדריים  ימים  21  עד  הוא,  רציפים  או  נפרדים  –  כאלה  מקרים  מכמה
של   )מהלך  ההתקשרות(  12התקשרות  תקופת  מתחילת  החל  רצופים    חודשים 

  את   יכללו  לעיל  המצוינים  הימים  21  כי  מובהר .  אתר  בכל   האזורים  לכלל  במצטבר
  כל   במהלך  מאושרות  יזומות  לחריגות  הטכני  במפרט  שנקבעה  המרבית  התקופה

 .התקשרות שנת

מטר מעל הרום העליון    0.30חריגה בשיעור העולה על    כל  תתאפשר  לא  כי  ומודגש  מובהר .1.2
 . יחיד או יותר באזור מסוים  בפיזומטראף  וזאת    אפילו זמנית ומקומית,  של מפלס הבסיס,

ימים    7מעל  מטר לתקופה של    0.30בשיעור של עד וכולל      ותה/חריג   תתאפשרנהלא    כמו כן,
מספר חריגות כאלו    רצופים מתחילת מקרה החריגה ועד לתיקון מלא שלה ו/או  קלנדריים

צטבר באופן מ  ,ת התקשרותבשנ רציפים  או  נפרדים,  ימים  21 -יותר מ  שמשכן הכולל הינו

 . הטכני  במפרט  כהגדרתן מאושרות יזומות  חריגות לרבות, לכלל האזורים בכל אתר

 בתקופת הביניים  הבסיס  מפלסמעל הרום העליון של   חריגה כל  כי,  יודגש  ספק  הסר  למען .1.3
  כןו  בפיזומטר אחד או יותר באחד מהאזורים   מטר כאמור לעיל  0.30בשיעור העולה על  

ממפלס הבסיס בתקופת הביניים בשיעור של   )לרבות חריגות יזומות מאושרות(   חריגה/ות 
לפרק זמן העולה על   ,מטר, וזאת בפיזומטר אחד או יותר באחד מהאזורים  0.30עד וכולל  

 בכל אתר  ימים במצטבר לשנה  21ו/או לפרק זמן העולה על    קלנדריים רצופים  ימים  7
 הפרה יסודית של ההסכם על כל המשתמע מכך.  תהווה, כאמור לעיל

 החל מתום תקופת הביניים ההתקשרות תקופת במהלך –  המטרה ממפלס חריגה .2
הרום  מ  חריגה .2.1 של  העל  התחתון  לרום  מתחת  ו/או  מסוים   המטרה מפלס  עליון   באזור 

בתשלום  הקבלן  את  תחייב  הביניים  תקופת  מתום  החל  ההתקשרות  תקופת  במהלך 
קבוע   בשיעור  מוסכמים   מתקיימת   בו  אזור  אותו  עבור  תמורה מה  4%  שלפיצויים 

 . , לכל יום בו מתקיימת חריגההחריגה
 :המטרה  ממפלס חריגה בגין המוסכמים הפיצויים הפעלת  אופן .2.1.1

, בפיזומטר  המטרהמפלס  מעל הרום העליון ו/או מתחת לרום התחתון של    חריגה
, תזכה את המזמין  קלנדרייםימים    7הנמשכת ברציפות    יחיד או יותר באזור מסוים,

בפיצויים מוסכמים בשיעור הנקוב לעיל, וזאת החל מהיום הראשון בו התקיימה  
הינו ביום השביעי הקנס  )קרי,  רטרואקטיבי  באופן    וכן   28%=    7*    4%  ההפרה, 

הפיזומטרים    (.הלאה לכל  ביחס  בכללותו  לאזור  ביחס  תיבחן  כי החריגה  מובהר 
 במצטבר.שבתחומו 

יובהר למען הסר ספק, כי הפיצויים המוסכמים יחולו לגבי כל אזור בו התרחשה  
 . בנפרד חריגה כאמור לעיל
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 "(: גרייס)"  מוסכמים פיצויים בגינה ישולמו  שלא חריגה .2.1.2

 מטר   0.49  וכולל  עד  של,  ומקומית  זמנית,  מקרית  שהינה  המטרה  ממפלס  חריגה

  בפיזומטר  זאת ,  המטרה  מפלס   של  התחתון  לרום  מתחת  או /ו  העליון  הרום  מעל
  הכולל   הזמן   שמשך  ובתנאי  לחריגה   בגורם  תלות  ללא,  מסוים  באזור  יותר  או  יחיד

  ומשך,  קלנדריים  ימים   7  עד   הוא  שלה   מלא   לתיקון   ועד   החריגה  מקרה   מתחילת 
  ימים   21  עד  הוא,  רציפים  או  נפרדים   –  כאלה   מקרים  מכמה   המצטבר   הזמן

של    קלנדריים )מהלך  התקשרות  שנת  החל    12בכל  שיימנו  רצופים  חודשים 
  21  כי  מובהר.  אתר  בכל  האזורים   לכלל  במצטבר   מתחילת תקופת ההתקשרות(

  לחריגות   הטכני  במפרט  שנקבעה  המרבית  התקופה  את  יכללו  לעיל  המצוינים  הימים
 .התקשרות שנת  כל במהלך מאושרות יזומות 

מטר מעל הרום העליון    0.49  על  העולה   בשיעור  חריגה  כל  תתאפשר  לא  כי  ומודגש  מובהר .2.2
 בפיזומטראף  , אפילו זמנית ומקומית, וזאת  המטרהו/או מתחת לרום התחתון של מפלס 

  0.49בשיעור של עד וכולל    ותה/חריג לא תתאפשרנה  ,כן  . כמויחיד או יותר באזור מסוים
  7, לתקופה של מעל  המטרהמעל הרום העליון ו/או מתחת לרום התחתון של מפלס  מטר  

מספר   ימים קלנדריים רצופים מתחילת מקרה החריגה/ת ועד לתיקון מלא שלה/ן ו/או
כאלו יזו  חריגות  חריגות  מאושרות()לרבות  הינו  מות  הכולל  מ  שמשכן  ימים    21  -יותר 

 . בשנה, באופן מצטבר לכלל האזורים בכל אתר רציפים  או נפרדים, קלנדריים
חריגה ממפלס    למען .2.3 כל  כי  יודגש,    תום  לאחר   ההתקשרותבתקופת    המטרההסר ספק 

התחתון  מעל הרום העליון ו/או מתחת לרום  מטר    0.49בשיעור העולה על    הביניים  תקופת
)לרבות חריגות    חריגה/ות  כןו  בפיזומטר אחד או יותר באחד מהאזורים  של מפלס המטרה

מאושרות( המטר  יזומות  תקופת    הממפלס  תום  לאחר  ההתקשרות  תקופת  במהלך 
מטר, וזאת בפיזומטר אחד או יותר באחד מהאזורים   0.49הביניים בשיעור של עד וכולל  

ימים במצטבר   21ו/או לפרק זמן העולה על    קלנדריים רצופים  ימים   7לפרק זמן העולה על  
 . ךע מכהפרה יסודית של ההסכם על כל המשתמ תהווהלשנה בכל אתר כאמור לעיל, 

 איחור בסיום תקופת הביניים .3
מסויםב  עמידה אי   .3.1 באזור  המטרה  אף  מפלס  יותר,  או  יחיד  תקופת    ,בפיזומטר  מתום 

  בתשלום   הקבלן  את  תחייבהימים הקלנדריים הראשונים שלאחריה    14הביניים ובמהלך  
אי עמידה במפלס    מתקיימת   בו  יום  לכל   ₪  10,000  בסך   קבוע  בשיעור  מוסכמים   פיצויים

 המטרה באותו אזור. 
עמידה   .3.2 המטרהאי  ה   במפלס  הקלנדרי  מהיום  הביניים   15  -החל  תקופת  מתום    )כולל( 

במפלס    וזאת אף אם אי העמידה , ההסכם, על כל המשתמע מכך תהווה הפרה יסודית של

 .  הינה בפיזומטר אחד בלבד באזור מסוים המטרה
 במהלך כל תקופת ההתקשרות –נוספות  הפרות .4

מפלס הבסיס )בתקופת  שיעור    על הקבלן    של  לדיווח  קלנדרייםימים    2העולה על    עיכוב .4.1
הביניים( תקופת  )לאחר  המטרה  מפלס  ו/או  יגרור    הביניים(  מהפיזומטרים  אחד  בכל 

 . פיזומטר₪ לכל יום, לכל  2,000 פיצויים מוסכמים בשיעור קבוע של
הנקוביםל  בהתאם  מתחייב  בדיווח  קלנדריים  ימים  3  על  העולה  עיכוב .4.2  מפרט ב  מועדים 

  לכל,  ₪  2,000  יגרור פיצויים מוסכמים בשיעור קבוע של  ו/או ביצוע לקוי שלהם  הטכני
 .יום לכל, הפרה

אי מינוי בעל תפקיד נדרש כמפורט בהסכם ו/או במפרט הטכני ו/או במי ממסמכי המכרז  .4.3
לכל בעל    ,₪ לכל יום  1,000יצויים מוסכמים בשיעור קבוע של  וההסכם האחרים יגרור פ 

 תפקיד. 
 כללי  .5

  סעד  או/ו  זכות   לכל   בנוסף  הינה   המוסכמים   הפיצויים   את  למזמין   לשלם  הקבלן  חובת .5.1
  כדי  אלו בפיצויים אין כי מובהר  וכן, דין כל פי-על או/ו ההסכם פי-על המזמין של אחרים

  הקבלן  יישא  מקרה   ובכל,  כאמור  להיגרם  עלול  אשר  הנזק  בגין   הפיצוי   מלוא   את  להוות
   .הנזק תשלום במלוא

  המוסכמים  הפיצויים  סכומי,  כן  כמו.  כדין  מ"מע   יתווסף  המוסכמים  הפיצויים  לסכומי  .5.2
 למדד   ביחס   השתנה  לא   או   ירד   החדש  המדד   שער   שבו  במקרה  ואולם ,  הצמדה  הפרשי   ישאו

 .לעיל כנקוב המוסכמיםהפיצויים  ישולמו,  כאמור הבסיסי 

 


