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  עין העמק 122017מכרז לשילוב של ענת 

  תוכן עניינים כללי של מסמכי המכרז
  

  כרך א'
  

  2009מסמכי החוזה ומפרט כללי (חלק א') מהדורה רביעית  - ביצוע עבודות ביוב ברשויות מקומיות
  

  
  'ב כרך

  
  תנאי המכרז;  -  מסמך א'

  
  :נספחים למסמך א'

  
הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים    - נספח א' 

(אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, 
שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין), 

חוק עסקאות גופים " –(להלן  1976 –התשל"ו 
  ").ציבוריים

  הצעת והצהרת המשתתף במכרז    -נספח ב'
  הצהרה על מעמד משפטי  - נספח ג' 
  פירוט ניסיון קודם בהתאם לתנאי סף   -נספח ד' 
  תצהיר בדבר אי תיאום מכרז  -נספח ה' 
  טופס הצעה למכרז   -נספח ו' 

  
  תנאי החוזה והנספחים;  -  מסמך ב'

  
המפרט הכללי "כרך א'" של המנהל לפתוח תשתיות ביוב (אינו מצורף    - מסמך ג'

ניתן להורדה מאתר האינטרנט של רשות המים והביוב הממשלתית  בפועל
-http://www.water.gov.il/Hebrew/Planning-andבקישור הבא: 

Development/Sewerage/DocLib/local-sewer-
works2009.pdf(;  

  
  ;מבוטל    -ד'  מסמך 

  
  ;מפרט טכני מיוחד ואופני מדידה מיוחדים  -  מסמך ה'

  

  ;כתב הכמויות    -  מסמך ו'
  

  ;רשימת ציוד וצנרת לאספקה  -  מסמך ז'
          

מצורפות באוגדן המהווה חלק ממסמכי (התכניות  תכניותרשימת    -  מסמך ח' 

  ;המכרז)
  

                
  מסמך נפרד

) יצורפו ככל שיהיו לאחר פרסום המכרזמסמכי הבהרות והשלמות למכרז (   -  מסמך ט' 
  ;  consulting.co.il-www.almaויפורסמו באתרי האינטרנט 
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___________  
  חתימות המציע

  
  

  מי מגידו
  12/2017מכרז פומבי  

___________  
  חותמת המציע

      
  

 מסמך ב' - תנאי המכרז
 

תשתיות ביוב, הכלול פתוח מסמך זה משלים את "מידע למשתתפים במכרז" בהוצאת המנהל ל
מסמך זה בא  בהמשך המידע הכלול. 2009אוקטובר הוצאה ב רביעיתשל כרך א', מהדורה  1בחלק 

  של כרך א' הנ"ל. להלן קישור לחוברת באינטרנט: 1להוסיף ולהשלים האמור בחלק 

-werage/DocLib/localDevelopment/Se-and-http://www.water.gov.il/Hebrew/Planning
works2009.pdf-sewer  

  

חברת מגידו  מי"בכל מקום בו נאמר בכרך א' "רשות מקומית" ו/או "רשות" הכוונה הינה לחברת 

זאת ועוד, הוראות כרך א' כפופות לנוהל מכרזים  ." "מבעהביוב והמים של מועצה אזורית מגידו 

של חברת מי מגידו ולתקנות המכרזים מכוחם היא פועלת, לחוק תאגידי מים וביוב, לתקנות 

  ולכללים שהותקנו מכוחו, ולהנחיות רשות המים.

  '.ב שבחוברת ההוראות יגברו, בהירות אי או סתירה של מקרה בכל

 כללי .1

 ( "בע"משל מועצה אזורית מגידו סודה יימחברת הביוב והמים  –"מי מגידו חברת  .1.1
 חברה ")המזמיןאו "\" והתאגידאו "\והחברה" או "\" ומי מגידולהלן ולעיל: "

  מגידו.האזורית המועצה בבעלותה המלאה של 

ביוב הכוללת, בין היתר, תאי להקמת מערכת מבקשת בזאת לקבל הצעות  החברה .1.2
יטציוניים, שוחות בקרה, קווי סניקה למים שפירים וכל הנדרש בשיקוע, צינורות גר

  לביצוע בהתאם לתכניות המצורפות.

  

י תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות ל פתנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו ע .1.3
 חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.  המהוויםהמצ"ב על נספחיו 

 רז על נספחיהם ואלו הם:תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו על פי מסמכי המכ .1.4

  הוראות ותנאי המכרז לרבות טופס ההצעה.  )א(

 תנאי החוזה המצורפים בזאת כחלק בלתי נפרד.  )ב(

  מפרטים טכניים המצורפים למסמכי המכרז.  )ג(

 כל מסמך הבהרה או תוספת למכרז שיוצאו במהלך הליכי המכרז.  )ד(

מהמכרז המשתתף במכרז חייב לעיין בכל המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד 
  ו/או החוזה.

או \המשתתף במכרז חייב לעיין בכל המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ו .1.5
 החוזה.

(לפי המוקדם)  ה"צו התחלת העבוד"ב הקבועתקופת ההתקשרות הנה למן המועד  .1.6
 ימים.  60ולתקופה של 
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 בוטל. .1.7

 תנאי סף  .2

ההצעות יעמוד בכל התנאים רשאי להגיש הצעה כל אדם או גוף אשר במועד האחרון להגשת 
  המצטברים שלהלן:

קבלן רשום בפנקס הקבלנים (בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות  המציע הינו .2.1
ותקנותיו) המורשה לענף הנחת קווי מים וביוב בקוד  1969 –הנדסה בנאית, התשכ"ט 

 .לפחות 1בבסיווג כספי  400

 בוטל. .2.2

מנהל ספרי  הואהנו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים המעיד כי  .2.3
 חשבונות ורשומות, ומדווח לרשויות המס כחוק.

 צרף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז.  .2.4

מובהר בזאת כי לא תותר הגשת הצעות משותפות, ולא תותר הסתמכות על כל גוף אחר, 
  לצורך עמידה בתנאי הסף.לרבות קבלן משנה, 

 מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו .3

על המציע לצרף להצעתו את ההוכחות לעמידתו בכל תנאי הסף בלא יוצא מן הכלל, ומבלי 
 לגרוע מכלליות הדרישה  האמורה גם:

 .אישור רו"ח / עו"ד  בדבר זהות המורשים להתחייב בשמו .3.1

אישור תקף מפקיד השומה רבות ל כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים .3.2
או רואה חשבון המעיד שהוא מנהל פנקסי חשבונות ורשומות שעליו לנהל על פי 

יש להוריד את האישור מאתר האינטרנט של . פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף
רשות המסים ולצרפו יחד עם מסמכי המכרז. את האישור ניתן להוריד מהקישור 

 https://misim.gov.il/gmrepishur הבא:

אישור תקף על היותו קבלן רשום בפנקס הקבלנים (בהתאם לחוק רישום קבלנים  .3.3
 .)400) בענף הנחת קווי מים וביוב (סימול 1969 –לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט 

בהיקף בעבודות מסוג זה בהתאם של המציע מסמך כולל שיפרט את כלל ניסיונו  .3.4
, לעיל שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.ולתנאי הסף המופיע בסעיף  המתאים לסיווגו

מסמכים, , וכן 'דוכן פירוט של הלקוחות ופרטי אנשי הקשר, והכל בהתאם לנספח 
 .אישורים, המלצות ואסמכתאות לגבי ניסיונו בעבודות מסוג זה

 .2התחייבות מאת קבלן המשנה (אם וככל שיהא כזה) בנוסח נספח ד' .3.5

 נדרש במסמכי המכרז.כערבות בנקאית אוטונומית  .3.6

(יש לצרף צילום קבלה של  המעידה כי המציע רכש את מסמכי המכרז הוכחה  .3.7
 .התשלום על מסמכי המכרז)
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 ,האינטרנטמסמכי הבהרות שיפורסמו באתר  לרבות, כל מסמכי המכרז על נספחיו .3.8
מסמכי ההבהרות, ככל שיהיו, , כשהם חתומים בכל עמוד ועמודאם וככל שיפורסמו, 

 . consulting.co.il-www.almaיפורסמו באתר 

הצעה שתוגש ללא כל המסמכים כאמור, תהיה החברה רשאית, אך לא חייבת, לפסול  .3.9
לבד. על המציע לוודא, כי המספר המזהה בכל המסמכים אותה מטעם זה ב

המוגשים, לרבות רישום במע"מ (תעודת עוסק מורשה) ובמס הכנסה (אישור על ניהול 
ספרים), יהיה זהה. אם וככל שאין התאמה במספר המזהה, יצרף אישור/הסבר 

  מהרשויות המוסמכות לכך.

 
  ערבות  .4

אוטונומית ובלתי מותנית של בנק ישראלי, על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית  .4.1
 "בע"מחברת הביוב והמים מייסודה של מועצה אזורית מגידו  -"מי מגידו  לטובת
 )."הערבות"(להלן:  1.2.2018שתוקפה עד ליום  שקלים 20,000על סך 

כי המציעים להקפיד על  עלהצעתו תיפסל על הסף. מציע שלא יצרף להצעתו ערבות 
ול את כל הוראות סעיף זה, לרבות בדבר גובה הערבות ותוקפה. נוסח הערבות יכל

  . תפסול את ההצעהסטייה מהוראות הסעיף 

מובהר בזאת כי ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת,  מבלי לפגוע באמור .4.2
לקבל הצעה על אף פגם בנוסח הערבות, וזאת אם שוכנעה, לפי מיטב שיקול דעתה, כי 

.   החריגה בטופס הערבות נעשתה בתום לבהתקיימו שני תנאים מצטברים אלו: (א) 
כדי להקנות יתרון בלתי הוגן משום יתרון כלכלי של ממש שיש בו ה חריגאין ב  (ב)-ו

  או לפגוע בעקרון השוויון בין המציעים.

 בהתאם להגישה יש, במסמכי המכרז אין דוגמא לנוסח הערבות ההצעה, לב שימו
 .זה בסעיף חיותלהנ

החברה תהא רשאית לחלט את סכום הערבות או כל חלק ממנו כל אימת שהמשתתף  .4.3
 לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז או אם התקיים בו אחד מאלה :

 נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים. .4.3.1

 מדויק.עדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי ומסר לו .4.3.2

חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות  .4.3.3
 במכרז.

אחרי שנבחר כזוכה במכרז לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן  .4.3.4
 תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של החברה עמו.

 בסמוך לאחראת הערבות  החברהשחרר תאם הצעתו של המציע תדחה או תפסל,  .4.4
ה, ובכל מקרה לא יאוחר משלושה חודשים מהמועד האחרון של תההודעה על דחיי
ימים מיום שהמציע  7. אם הצעתו תתקבל, תשוחרר הערבות תוך הגשת ההצעה

ההתקשרות וימציא ערבות להבטחת מילוי התחייבויותיו בנוסח  יחתום על הסכם
: כולל מע"מ) (להלןלא ורה הכוללת שבהצעתו (מהתמ 10%לחוזה בגובה של  2נספח 

 ").ביצוע ערבות"
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 7תוך ו/או לא ימציא ערבות ביצוע ם על ההסכם ושהצעתו נתקבלה ולא יחת מציע .4.5
לחלט את סכום  תרשאי החברההא ת, ידי החברהימים מיום שיידרש לכך על 

וזאת כפיצוי מוסכם ומוערך מראש בגין הנזק אשר ייגרם לה עקב , ההערבות לטובת
לגרוע מכל זכות אחרת של החברה, לרבות  כך, וזאת ללא צורך בהוכחתו, ומבלי

הזכות לתבוע נזקים גדולים יותר ו/או לתבוע את אכיפת ביצוע העבודה על המציע 
  ו/א לקבל הצעה אחרת ו/או לבטל את המכרז ו/או לנקוט בכל צעד אחר.

 
  ההצעה ואמות המידה לפיהן ייבחר המציע .5

  ההצעה .5.1

כתב כמויות) נמצא כתב הכמויות הכולל  –של המכרז (מסמך ו'  'ב במסמך .5.1.1
 פירוט של העבודות נשוא מכרז זה ומחיריהם.

את אחוז ההנחה  ,כנספח ו'בטופס הצעת המחיר המצורף המציע למלא  על .5.1.2
העבודות נשוא המכרז,  לביצועהמוצע על ידו  החיובי (אין לרשום "תוספת" ) 

 . למכרז המצורפים והתכניות הכמויותלכתב  בהתאםוזאת 

יחייב ו ,אחיד מחירשיוצע על ידי המציע יהא המחיר עבור כל סעיף מובהר כי  .5.1.3
 יקטן, ובין אם היקף זה יגדל.הסעיף  כמותאת המציע בין אם היקף 

כלול את כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע הצעת המציע ת .5.1.4
ה, העבודות, כולל הוצאות העמסה, הובלה, סבלות, פריקה, תיקון, החלפ

שיקום, פירוק וכל עבודה שהיא השייכת באופן ישיר ו/או עקיף, בהתאם 
 למפורט בחוזה ההתקשרות. 

  אמות המידה .5.2

לגרוע  מבליוזאת  ,ההצעות הכשירות, תיבחר ההצעה הזולה ביותר מבין .5.2.1
 מזכותה של החברה שלא לקבל הצעה בלתי סבירה.

 כך שההצעה הכספית הזולה ביותר המוצעת, ההצעהההצעות תדורגנה לפי  .5.2.2
  . כל יתר ההצעות ידורגו באופן יחסי) ו100%תקבל את הציון הגבוה ביותר (

ב לחוק חובת המכרזים שכותרתו "עידוד 2על אף האמור לעיל, ועל פי סעיף  .5.2.3
נשים בעסקים", אם תתקבלנה שתי הצעות או יותר, שהינן ההצעות בעלות 

מן ההצעות היא עסק בשליטת אישה,  הסכום הכולל הנמוך ביותר, ואחת
תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, אישור 

ב 2. על מציע המעוניין בכך, והעונה על דרישות סעיף הלןותצהיר כאמור ל
לחוק חובת המכרזים, להגיש אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה 

"עסק בשליטת  אישה"; "אישור"; (על משמעותם של המונחים: "עסק"; 
  ב לחוק חובת המכרזים).2ו"תצהיר" ראה סעיף 

תהא רשאית לערוך הליך  רהזהה, החב הצעהאם מספר מציעים יציעו  .5.2.4
תחרותי נוסף בו יוכלו מציעים אלה להגיש הצעה זולה יותר מהצעתם 
המקורית בכתב, והיא תחזור על הליך זה, עד קבלת הצעה אחת שתהיה 

 יותר.הזולה ב
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 אופן רכישת מסמכי המכרז .6

 www.alma-במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה שכתובתו:ניתן לעיין  .6.1
 consulting.co.il משרדי החברה בלא תשלום, וכן ניתן לרכוש שם את המסמכים, וב

, והכל החל מיום בשום מקרה ויוחזרשלא  שקלים כולל מע"מ 234של סך תמורת 
7.11.2017  

הנוסח  .הינו עותק לעיוןשל מסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה  העותק .6.2
הקובע של מסמכי המכרז וכן המסמכים שיש להגיש בהם את ההצעה הינם אך ורק 

 15.11.2017 ליום עד המסמכים את לרכוש ניתן. מהחברה שיירכשומסמכי מכרז 
 עם מראש בתאום 'ה עד א בימים 9:00-16:00 בשעות , במ.א. מגידו, החברה במשרדי

ורק על גבי מסמכי המכרז  ההצעה תוגש אך .04-9598429חן בן לולו בטלפון 
 . שיירכשו

ניתן לרכוש את מסמכי  .שיירכשו המכרז מסמכי גבי על ורק אך תוגש ההצעה .6.3
והמים מייסודה של  מי מגידו חברת הביובבאמצעות המחאה לפקודת " המכרז

בעת ההגעה לקחת את " או באמצעות ההעברה בנקאית (מועצה אזורית מגידו בע"מ
 ) לחשבון שפרטיו:מסמכי המכרז יש להמציא אסמכתא על ביצוע העברה בנקאית

  )12בנק: פועלים (

  511523מספר חשבון: 

  722סניף: 

 מגידו האזורית המועצה של מיסודה והמים הביוב חברת מגידו מיעל שם: החשבון 
 "מ.בע

  ובקשות הבהרה אחרות סתירות ו/או אי התאמות .7

הגשת ההצעה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור במסמכי המכרז  .7.1
 .והחוזה המצורף על נספחיו, הבין  אותם והוא מסכים להם ללא כל סייג

יוכל המציע  רויותיככל שלדעת המציע, קיימים במסמכי המכרז סתירות או אי בה .7.2
פרוט השאלות, הסתירות, השגיאות, אי  תוך 13.11.2017 ליוםלעד לפנות, בכתב 

ההתאמות או הספקות שימצא בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא 
 לדוא"ל שכתובתו : וגם ) עמית נוסבאום עבור לרשום(יש   04-9598400 קסלפ במכרז

handasa3@megido.org.il  ,הנה שאכן הפנייה נתקבלה. האחריות על כך יש לוודא
 . על המציע

לכל יועברו גם במידת הצורך ו תפורסמנה באתר האינטרנט,תשובות ו/או הבהרות  .7.3
שרכשו את מסמכי המכרז או השתתפו בכנס המציעים. באחריות  המשתתפים במכרז

ונים המציע להתעדכן באתר האינטרנט של החברה בדבר פרסומים/הבהרות ש

 . consulting.co.il-www.almaנטרנט: יבאתר הא הנוגעים למכרז

שלא יפנה כאמור, יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר אי סבירות ו/או אי בהירות,  מציע .7.4
בכל מקרה של בכפוף לכך מובהר בזאת כי  שגיאות, אי התאמות, טעות וכיו"ב.
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סתירה בין מסמכי המכרז או בין הוראה מהוראותיהם השונות, תגבר ההוראה 
 .המיטיבה עם החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה

החברה תהא רשאית שלא להתייחס לפניות להבהרות ו/או השגות, או חלקן, וכן  .7.5
תהא רשאית לעשות להעברת התייחסותה לכלל המציעים (מבלי לנקוב בשם המציע 

פנה אליה), והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. לא התייחסה החברה לפניה אשר 
 ו/או השגה עד למועד שנקבע לצורך הגשת ההצעות יראו בכך דחיית פניית המציע.

  השתתפות בסיור קבלנים  .8

מהות העבודה את החברה תאפשר למציעים לבחון את המצב הקיים בשטח ו .8.1
 . ה אך היא מומלצת ביותראינה חובהשתתפות בסיור הבאמצעות סיור. 

מטרת הסיור הינה ללבן שאלות אשר יתעוררו. כל מידע שיימסר בסיור או בכלל לא  .8.2
ייחשב ולא יהווה מצג מחייב מטעם החברה, ולמציע לא תהיינה כל טענות ו/או 
תביעות בקשר למידע שהוצג לפניו ו/או בקשר לנכונותו, אלא אם ועד כמה שניתן 

הבהרה או תיקון רשמיים למסמכי המכרז, ואם צוין כך במסמך בכתב כתשובה, 
  במסמך האמור.

במשרדי  12:00בשעה  9.11.2017בתאריך הסיור יתקיים זולת אם יקבע אחרת, 
לעמית נוסבאום , אשר בבניין מועצה אזורית מגידו. לפרטים ניתן להתקשר החברה

052-6147380.  

  

 
  ההצעההגשת אופן  .9

את  בצהריים 12:00בשעה  16.11.2017א הוהמועד האחרון להגשת ההצעות  .9.1
עותקים ולהכניסם  בשנילהגיש לרבות הערבות ויתר האישורים יש ההצעה, 

"). את מעטפת מסמכי המכרז מעטפת מסמכי המכרזלמעטפה סגורה אחת (להלן: "
עד למועד האחרון הנקוב  באופן ידני לתיבת המכרזים במשרדי החברה יש להכניס

חצי שעה לאחר המועד פתיחה פומבית של תיבת המכרזים תהיה  להגשת ההצעות.
 , המציעים רשאים להיות נוכחים במעמד הפתיחה.האחרון להגשת ההצעות

מסמכי המכרז, ויצורפו לה כל מסמכי המכרז החתומים  ל גביההצעה תוגש בכתב ע .9.2
 שעל המציע לצרף להצעתו. הנוספים וכל המסמכים 

, או עד למועד מאוחר יותר על פי קביעת 1.2.2018ההצעה תהא בתוקף עד ליום  .9.3
 מנכ"ל החברה.

  בחירת ההצעה הזוכה .10

 תבחר על פי אמות המידה שצוינו לעיל. ההצעה .10.1

 דורגה הצעתו אשר במציע לבחור , אך לא חייבת,רשאית המכרזים תהא  ועדת .10.2
כזוכה חלופי, או להתקשר עם המציע שדורג במקום השני, בכל מקרה  השני במקום

ההסכם  אםשבו ההצעה הזוכה תיפסל או שלא ייחתם הסכם עם המציע הזוכה, או 
חודשים  12עימו יבוטל בטרם התחיל או סיים את העבודה, וזאת אם טרם עברו 
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 במציע הבחיר על המכרזים ועדת והחליטה היהמיום ההודעה על הכרזת הזוכה. 
 מתחייב והוא ,הזוכה המציע במקום החלופי המציע יבואכקבלן הזוכה,  חלופי

 כל את להשלים יחויב והוא וחלקיו רישותיו, דתנאיו כל על במכרז ולעמוד להשלים
  .בלבד זה מכרז לדרישות בהקשר החליף הוא אותו הזוכה המציע התחייבויות

או שאינה שלמה, או  ,הסתייגות שיש בהשאינה תואמת לתנאי המכרז, או  הצעה .10.3
ברורה, או שאינה ערוכה עפ"י מסמכי המכרז, או שיש בה תוספת, רשאית החברה 
לפסלה או למחול על הפגם ו/או להתעלם מן השינוי או התוספת, או לפנות לקבלת 
הבהרות והשלמות, ו/או לבקש מן המציע לתקן את הפגם, מקום שהפגם או 

  על פי שיקול דעתו הבלעדי.  להסטייה אינם מהותיים, הכו

החליטה החברה להתעלם מן השינוי/ההסתייגות, תחייב ההצעה את המציע כאילו  .10.4
  לא נכתבו השינוי או ההסתייגות.

  אין מסירת עבודה זו מקנה למציע זכות יתר ביחס לשלבים נוספים ועבודות נוספות. .10.5

  חתימה על ההסכם  .11
  

מתחייב לחתום על החוזה ולהמציא את כל המסמכים והערבויות כנדרש  הקבלן
. לא עמד החברה על ידימיום שנדרש לעשות זאת  עבודה ימי 7בתנאי המכרז תוך 

מסור את העבודה להצעה הבאה בתור ל תרשאי תהא החברההמציע בדרישה זו, 
אין . כוןמצא לנתמסור העבודה לכל גורם אחר כפי שאו לבטל את המכרז ו/או ל

בשל ההפרה  הלתבוע כל נזק שנגרם ל החברהבאמור לעיל כדי לפגוע בזכות 
  הזוכה. כאמור לרבות חילוט הערבות הבנקאית שניתנה ע"י המציע

 הוראות נוספות .12

החברה רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציע בדרישה  .12.1
להצעתו ו/או לאפשר למציע להמציא הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס 

כנדרש לפי תנאי  ןלעשות כן, לרבות בעניין המצאת כל מסמך אישור, היתר או רישיו
אישור או היתר יהיו בעלי תוקף ותחולה למועד  ןמכרז זה, ובלבד שכל רישיו

האחרון להגשת הצעות. התאגיד יהא רשאי למחול על קיום דרישה או תנאי מתנאי 
לפי  למכרז זה אשר אינם מהותיים ואשר אין בהם כדי לפגוע בעיקרון השוויון והכו

 שיקול דעת הועדה.

ום על החוזה מכל את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתהחברה שומרת לעצמה  .12.2
, לרבות בשל אי קבלת תקציב המלא והסופי וסיבה שהיא בהתאם לשיקול דעת

מתאים ו/או אי כניסתו לתוקף של התנאי המתלה כהגדרתו לעיל, וזאת בכל עת, 
כאמור לבטל את  התאגידחליט יאם  .לרבות לאחר ההחלטה על הקבלן הזוכה

תפים במכרז כל תביעה ו/או המכרז ו/או לא לחתום על החוזה, לא תהיה למשת
 . דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא

 החברה שומרת לעצמה את הזכות לזמן את המציע לראיון אישי. .12.3

אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה  החברה.של  הכל מסמכי המכרז הם רכוש .12.4
 או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. 

  המציע ביטוחי .13
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בדרישות לעניין לכל הפחות לעמוד  יהא מחויבהמציע הזוכה מובהר בזאת כי  .13.1
 (מסמך ה') למכרז להסכם לביצוע העבודות 25בתנאים המפורטים בסעיף ביטוחים 
להסכם ב' המצורפים  1ונספח  א'  1לרבות האמור בנספח  ")ביטוחי הקבלן(להלן: "

לא יאוחר ממועד  בידי החברה ולהפקיד ),"ביטוחי הקבלן י עריכתאישורלהלן: "(
עריכת הביטוחים שאינו  יביצוע העבודות וכתנאי לתחילתן, את אישורתחילת 

  .הנדרשות הביטוח פוליסותמ מסויג ואם יידרש לכך גם את ההעתקים

מגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את הוראות הביטוח המפורטות  .13.2
 ביטוחי(להלן: "להסכם ביצוע העבודות למכרז  'ב 1 ונספח' א 1בנספח ו 25בסעיף 
ובעצם הגשת במלואן וההסכם  המכרזואת מהות העבודות לפי מסמכי  ")הקבלן

התחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים  כי קיבל ממבטחיו הצעתו הוא מצהיר
  לעיל. כמפורטהנדרשים 

בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת  מובהר .13.3
פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה 

    הסתייגויות לדרישות הביטוח.

 אי עריכת הביטוחים ו/או אי הצגת אישורי עריכתם יהוו הפרה יסודית של ההסכם. .13.4

דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי  יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין .13.5
 המבטחים.

 עיון במסמכי ההצעה .14

מציעים שלא זכו במכרז רשאים לעיין בהצעה הזוכה פרוטוקולים של ועדת  .14.1
  המכרזים, התכתבויות עם המציעים, ככל שהיו, וכל זכות לפי כל דין.

ן לו הואיל ולפי דעת החברה אין לדעתה בהצעה סודות מסחריים המציע מצהיר שאי .14.2
 התנגדות כי פרטי הצעתו יוצגו למשתתפים אחרים . 

 נספחים: .15

הצהרה/התחייבות בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר  - נספח א'  .15.1
  ;מינימום

 פרטי המציע והצהרתו; –נספח ב'  .15.2

 הצהרה על מעמד משפטי; –נספח ג'  .15.3

שגיאה! מקור פירוט ניסיון קודם בהתאם לדרישות תנאי סף שבסעיף  –נספח ד'  .15.4
 ;ההפניה לא נמצא.

 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז ; –נספח ה'  .15.5

 טופס הצעה למכרז; –נספח ו'  .15.6
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___________  
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   למכרז' א נספח

  הצהרה/התחייבות בדבר העסקת עובדים זרים כדין 
  ותשלום שכר מינימום

  
  

, __________ת.ז. מס' _______ /י, נושא_______________________ הח"מ /אנואני

שמספרו  __________מטעם ________________לחתום  /יםמורשה_________

  ) מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן: "המציע"(להלן:  ____________

  אחד מאלה:  במציעכי התקיים  ,הנני מצהיר .1
פסק דין חלוט בעבירה לפי חוק המציע ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו ב  (א)

  עובדים זרים בשנה שקדמה למועד חתימת ההצהרה. 

אם המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או   (ב)
השנים  3 יתה ביההרשעה האחרונה לא ה –יותר לפי חוק עובדים זרים 
  שקדמו לחתימת ההצהרה. 

   –לעניין סעיף זה
גם  בעל השליטה בו  -מי שנשלט על ידי המציע ואם המציע הוא חבר בני אדם –"בעל זיקה" 

  או חבר בני אדם אחר שבשליטת  בעל השליטה בו. 
חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),  –"חוק עובדים זרים" 

  .1991 - התשנ"א
  .1968 -שכ"חכמשמעותה בחוק ניירות ערך, הת –"שליטה" 

  
  כי התקיים במציע אחד מאלה: ,הירמצהנני   .2

 ;המציע ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום  (א)

המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום,   (ב)
   ;אך במועד חתימת ההצהרה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה

המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר   (ג)
מינימום, אך במועד חתימת ההצהרה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד 

  ההרשעה האחרונה. 

  - לעניין סעיף זה  
כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי),  –"שליטה"  -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו

  . 1981 -התשמ"א
  חד מאלה:כל א - "בעל זיקה"   
  חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע.  )1(  
  אם המציע הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:  )2(  
  ;בעל השליטה בו  (א)    
   ;ין, דומהיחבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי הענ (ב)    
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במהותו להרכב כאמור של המציע, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים 
  ;עילותו של המציעבמהותם לתחומי פ

  ;מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה  (ג) 
חבר בני אדם אחר, שנשלט  –אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית   )3( 

 ;שליטה מהותית בידי מי ששולט במציע
הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, שנעברה לאחר  –"הורשע" 

  ). 31.10.02יום כ"ה בחשון התשס"ג (
  . 1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז –"חוק שכר מינימום" 

או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר  75%החזקה של  –"שליטה מהותית" 
  בני אדם.

  
  אמת.  זו הצהרתיחתימתי וכי תוכן  זו 
  
   

  
  

  + חתימה /יםשם המצהיר    תאריך
  
  
  

  אימות חתימה
  

  
כי ______________ רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה , אני הח"מ. עו"ד /רו"ח מאשר בזאת

  .ם המציעבשלעשות כן  ך/יםמוסמ ,על הצהרה זו בפני /מו___________________ אשר חתם

  

  
  

  תאריך    חותמת וחתימה    שם
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  למכרז' ב נספח

  במכרז המשתתף והצהרת הצעת

  תאריך: _________________                                                                                                           

  ע: _________________צישם המ                                                                                                   

  : לכבוד
  בע"מחברת הביוב והמים מייסודה של מועצה אזורית מגידו מי מגידו 

  
  א.ג.נ.

  ת והצהרת המשתתף במכרזהצע הנדון:
  

מסמכי אנו הח"מ ________________________ מצהירים בזה כי קראנו בעיון והבנו את 
על כל נספחיהם, וכל אחד מהמסמכים ההסכם, נוסח המכרז, לרבות ההזמנה להגשת הצעות, 

, והמהווים כולם יחד הםולא צורפו אלי הם, ואשר נזכרים במסמכי המכרזהאחרים אשר צורפו ל
מי מגידו חלק בלתי נפרד מהצעתנו זו, ובהתאם לכך אנו מגישים הצעתנו להתקשר בהסכם עם 

  :כמפורט להלן

נו מצהירים בזה כי אנו מכירים ומבינים את כל המפרטים הקשורים למקום העבודה, א .1
תנאי הגישה למקום העבודה, טיב הקרקע ושאר הגורמים המשפיעים על הכנת תכניות 
העבודה, ביצוע העבודה, משך ביצוע העבודה וכל ההוצאות הכרוכות בעבודה, על כל שלביה, 

 וכי בהתאם לכך הוכנה הצעתנו.

ובמיוחד, בכל כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז אנו מצהירים  .2
, כי הצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי למכרז א' במסמךתנאי הסף המפורטים 

המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את ההתקשרות, בהתאם לתנאים המפורטים 
 ובחוזה ונספחיהם. וגי עבודות שבפרויקט זה, תנאי בטיחות בעבודה המותאמים לסבמכרז

כי היננו מסוגלים מכל בחינה שהיא, לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על אנו מצהירים  .3
כי ביכולתנו , ופי הוראות המכרז, לרבות עמידה בלוח הזמנים שנקבע לביצוע העבודות

 בודות.לעמוד בכל התנאים הנדרשים עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך ביצוע הע

כי שכר החוזה המבוקש על ידינו עבור ביצוע העבודות, הינו כמפורט בהצעתנו אנו מצהירים  .4
והוא מהווה מחיר סופי, מוחלט וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין 

 וסוג הכרוכות ו/או הקשורות ו/או הנובעות בביצוע העבודות, על פי מסמכי המכרז.

י אנו מקבלים על עצמנו את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי כאנו מצהירים  .5
 המכרז ללא כל הסתייגות שהיא.

כי ככל שנעסיק קבלני משנה מטעמנו בביצוע העבודות, יהיו אלו קבלני משנה אנו מצהירים  .6
ודרישות הסף, כי נוכל בעלי יכולת נאותה לבצע את העבודות בהתאם לכל מסמכי המכרז 
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וכי ידוע לנו ומוסכם ך ורק לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מאת החברה, להעסיקם א
כי ידוע לנו, שככל שיועסקו על ידינו כן,  עלינו שאנו נשמש כקבלן ראשי לכל דבר ועניין.

קבלני משנה בביצוע העבודות, אין בכך כדי לפטור אותנו מאחריות לקיום כל ההתחייבויות 
 עדן.על פי מסמכי המכרז, במלואן ובמו

 נו מצהירים כי ידוע לנו ולפיכך, מוסכם עלינו כי:א .7

, תעמוד הזכות לצמצם את היקף  העבודה מבלי שתהיה לנו כל תביעה ו/או לחברה .7.1
, בשל הצמצום כאמור, ובמקרה כאמור, אנו נבצע את החברהדרישה ו/או טענה כלפי 

 עבודה בלבד.מההצעתנו לגבי חלק 

אנו מצהירים ומסכימים כי  לא תהיה לנו כל עילה ו/או טענה ו/או תביעה ו/או דרישה 
מכל מין וסוג  שהוא כלפי  החברה בעניין זה, לרבות עיכוב ו/או שינוי בתמורת 

ההסכם,  ואנו מוותרים בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או עילה ו/או דרישה 
 כאמור. 

התחלת עבודה לכל העבודה או לחלקיה בלבד, ראה על הותעמוד הזכות ליתן לחברה  .7.2
התחלת עבודה לגבי חלקים נוספים ו/או על פי כל הוראה על ובשלב מאוחר יותר ליתן 

מחירים, התנאים לתנאי הצעתנו זו, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור בהתאם 
 ולוחות הזמנים הקבועים בהצעתנו זו ובתנאי המכרז על נספחיו.

עד ליום תהיה בתוקף ו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או שינוי והיא זצעתנו ה .8
1.2.2018. 

ולאמור להלן, קבלת להגשת הצעות נו מצהירים ומסכימים כי, בכפוף לתנאי ההזמנה א .9
, ההסכםהצעתנו זו על ידי המזמין בתוך התקופה הנקובה לעיל תחייב אותנו לחתום על 

, ותבקשר עם ביצוע העבוד מסמךלרבות כל נספחיו וכל המסמכים המהווים חלק ממנו, וכל 
כן אנו מצהירים כי תנאי לחתימת המזמין על  קבלת הודעת המזמין.ימים מ 7 -לא יאוחר מ

 הסכם ההתקשרות הנו המצאת ערבות ביצוע ונספח ביטוח חתום על ידי חברת ביטוח.

ולאמור להלן, מחייב להגשת הצעות כפוף לתנאי ההזמנה ב כי נו מצהירים ומסכימיםא .10
על כל המסמכים המצורפים אליו כאילו היה ההסכם אותנו, מיום חתימתנו על הצעה זו, 

 חתום על ידינו.

, כמפורט בכל ותנו מצהירים בזה כי הצעתנו כוללת את כל הדרוש לביצוע העבודא .11
לבצע את העבודות נשוא המכרז, המסמכים של הצעה זו, בשלמות וכן שיש באפשרותנו 

וזאת בהתאם  ,ח האדם והציוד הדרושיםולרכוש את כל החומרים הדרושים ולספק את כ
 .ותללוח הזמנים לביצוע מושלם של העבוד

או הצעה כל  ולקבל את ההצעה הזולה ביותר שתוגש ל תמתחייב החברהדוע לנו כי אין י .12
 .להשהיא מבין אלה שיוגשו 

רק חלק מהצעתנו  הלקבל, לפי שיקול דעת תרשאי החברהימים לכך כי דוע לנו ואנו מסכי .13
 ולמסור לקבלנים אחרים חלקים אחרים מן העבודה נשוא הצעתנו.
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ולתקופה  הלהנחת דעת החברהנו מתחייבים עם חתימת החוזה על ידינו, להפקיד בידי א .14
להוראות  בהתאםמהצעתנו בתוספת מע"מ  10%בגובה של ערבות בנקאית  השתידרש על יד

 ההזמנה להציע הצעות.

, בהצעה ובמסמכי ההצעה המכרז מסמכיאנו מאשרים בזה כי אנו מסכימים לכל האמור ב .15
המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ונהיה  לרבותואנו מוותרים מראש על כל טענה, 

בקשר להצעתנו, או  החברהמנועים מלהעלות כל טענה או תביעה מכל סוג שהוא כנגד 
בקשר להוצאות עבור הכנת הצעתנו, בין אם תתקבל ובין אם לאו, בין אם נתקבלה הצעה 

ין מסמכי יבענ החברהחליט תכלשהיא ובין אם בוטלה ההזמנה או בקשר לכל החלטה ש
 ההצעה הנדונה ובקשר להליכי הדיון וההחלטה בהצעות השונות.

מהתחייבויותינו, אנו מסכימים כי ערבות המכרז, היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד באיזו  .16
 שנמסרה על ידינו עם הצעתנו במכרז, תחולט על ידכם.

אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המשתתף  .17
בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם המשתתף על הצעה זו וכי אין כל מניעה 

 סכם לחתימתנו על הצעה זו.על פי כל דין או ה

, למעט כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחריםאנו מצהירים  .18
 בכפוף להיתר בדבר העסקת קבלן משנה בהתאם לתנאי הסף.

 
אנו מצהירים כי ידוע לנו שחתימת החברה על ההסכם, ותחילת ביצוע העבודות, מותנית  .19

ת גופים שלישיים, ואם וככל שאישור ו/או מימון זה בקבלת אישור תקציבי ו/או מימון מא
לא יתקבל, יבוטל מכרז זה, ואנו מוותרים על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכוח ביטול 

 זה.

 
  בברכה,                  

  
                                

                  ________________________      
חתימת המשתתף וחותמת                                                            
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שיון יאני הח"מ, עו"ד ____________________ מרחוב ___________________ מספר ר

_____________, המשמש כיועץ משפטי של המציע, מאשר בזה כי _____________________ 

_____________________ ת.ז. - ת.ז. ___________________ ו_________________  -ו

_____________________ אשר חתמו על הצעת והצהרת המציע בפני, בשם המציע, הינם 

וכי נתקבלה החלטה כדין על ידי המציע, בהתאם למסמכי ם המציע מטעמוסמכים לחתום 

   ההתאגדות שלו,  להשתתף במכרז ולהסמיך את הנ"ל לחתום על הצעת והצהרת המציע הנ"ל.

  
  _________________  וחותמת חתימת עורך הדין

  
  
  
  

  פרטי המציע:
  _________________________          שם המציע:

  _________________________        כתובת המציע:

  _________________________        טלפון המציע:

  _________________________          פקס המציע:

  _________________________    שם איש קשר מטעם המציע:

  _________________________    כתובת דוא"ל מטעם המציע:
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___________  
  חתימות המציע

  
  

  מי מגידו
  12/2017מכרז פומבי  

___________  
  חותמת המציע

      
  

  נספח ג' למכרז
  

  הצהרה על מעמד משפטי
  

  את מעמדו המשפטי, בטבלאות שלהלן:על המציע לציין במדויק 
  
  
  

  ב. פרטים כלליים                                 א. מעמד משפטי
  
  
  
  

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  (חברה בע"מ או שותפות רשומה)ג. שמות בעלי זכות החתימה 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  (במקרה של שותפות רשומה)ד. שמות השותפים 
  
  
  
  
  

 

חברה 

 (יש למלא טבלאות ב, ג)

שותפות רשומה 

 (יש למלא טבלאות ב, ג, ד)

 

 שם: ___________________________________________ 

 השותפויות לשם המציע)מרשם החברות/רשם עדכני (יש לצרף תדפיס 

 _________________________________________ : כתובת

 __________________________________________: טלפון

 ________________________________: מספר עוסק מורשה

 _____________________________: מספר החברה/השותפות

 דוגמת חתימה                   שם פרטי            שם משפחה        מספר זהות  

 חתימה דוגמת                   שם פרטי            שם משפחה        מספר זהות  
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___________  
  חתימות המציע

  
  

  מי מגידו
  12/2017מכרז פומבי  

___________  
  חותמת המציע

      
  

  
  

 
על מעמדנו המשפטי בטופס זה מדויקים  אנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת, כי הפרטים שמסרנו

    ועדכניים.
  
  
  

דוגמת חותמת                                                                                                                              
  התאגיד

  _______________  _________________  
  שם משפחה  שם פרטי  

    
  
  
  

         _______________  _________________  
  חתימה  תאריך  
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___________  
  חתימות המציע

  
  

  מי מגידו
  12/2017מכרז פומבי  

___________  
  חותמת המציע

      
  

  נספח ד' למכרז

  (יש צורך למלא עבודות בהיקף דומה) המציעקודם של נסיון פירוט בדבר 

  

  
  מס' טלפון
 איש הקשר

שם איש 
הקשר של 

הלקוח 
 ותפקידו

תקופת 
ביצוע 
  העבודות

  מ:______
 עד:_____

מקום ביצוע 
  העבודות

 

פרטי 
 העבודות

היקף 
העבודות 
בשקלים 
  חדשים 

(לא כולל 
  מע"מ)

 

שם 
הפרוייקט 
שבמסגרתו 

בוצעו 
  העבודות
 ושם הלקוח

 

        
  
  

 

1.

        
  
  

 

2.

        
  
  

 

3.

        
  
  

  

4  

  

  _____________________________________    חתימה וחותמת המציע:

  _____________________________________        שם המציע:

  _____________________________________       תפקיד המציע:
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___________  
  חתימות המציע

  
  

  מי מגידו
  12/2017מכרז פומבי  

___________  
  חותמת המציע

      
  

  אישור רואה חשבון
  

  
) וכרואי החשבון שלו, ביקרנו את "המשתתף"לבקשת _______________________ (להלן: 

הצהרת המשתתף בדבר היקף העבודות כמדווח לעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף. 
  אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו. 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות 
במידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל בסכומים ו

  הצגה מטעה מהותית. 
לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת 

  המשתתף.
  
  
  

  _________________שם וחתימה :           תאריך: __________
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___________  
  חתימות המציע

  
  

  מי מגידו
  12/2017מכרז פומבי  

___________  
  חותמת המציע

      
  

  נספח ה'

  __________שם וחתימה:                                                                            _: _________תאריך

  מגידו אזורית מועצה של מייסודה והמים הביוב חברת מגידו מי

  תצהיר בדבר אי תיאום מכרז

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

  ) מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן: "המציע"(להלן:  ________________ שמספרו ____________

  אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומנהליו.  .1

  אני נושא משרה אשר אחראי במציע להגשת ההצעה המוגשת מטעם המציע במכרז זה.  .2

המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא   .3
  התייעצות, הסדר או קשר עם מציע עם אחר או עם מציע אשר יש לו פוטנציאל אחר.  

המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או מציע אשר מציע   .4
  הצעות במכרז זה.

  הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה. לא  .5

לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר   .6
  מהצעתי.

  לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה לא תחרותית מכל סוג שהוא.  .7

לא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם הצעה זו של המציע מוגשת בתום לב ו  .8
  מציע או מציע פוטנציאלי אחר במכרז זה.

  אני מתחייב להודיע לעורך המכרז על כל שינוי באחד מן הפרטים שלעיל או יותר.  .9

  אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע לעד חמש שנות מאסר בפעל.  .10

  
________________________                  _  

  חתימת המצהיר     
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___________  
  חתימות המציע

  
  

  מי מגידו
  12/2017מכרז פומבי  

___________  
  חותמת המציע

      
  

  אישור:
  

שיון יאני הח"מ, עו"ד __________________ מרחוב __________________ מספר ר

_________ מאשר בזה כי ביום __________________ הופיע/ה בפני גב'/מר 

הצהרה זו _____________________ ת.ז. _________________ (המציע) וחתם/מה בפני על 

לאחר שהזהרתי אותו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן ת/יהיה צפוי/יה לעונשים 

  הקבועים בחוק.

  _________________  חתימת עורך הדין
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  חתימות המציע

  
  

  מי מגידו
  12/2017מכרז פומבי  

___________  
  חותמת המציע

      
  

  נספח ו' למכרז

  מחירהצעת הטופס 

אם יוזמן אצלי ביצוע לעיל, ולכתב הכמויות, הריני להודיעכם כי ב 5 בהתאם לאמור בסעיף 
  נתן על ידי:תיש הצעת המחירלהלן העבודות, 

  

   ש"חעל ידי הינו : _____________  תהמוצע הצעת המחיר

  )________________________(ובמילים :________________

  

יש להקפיד היטב על תאימות בין הכתוב בספרות במילים. כל שגיאה או שיבוש יביאו 
לפסילת ההצעה, אא"כ  תמצא ועדת המכרזים לנכון, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למחול על 

  כך, אם תשתכנע כי השיבוש נפל בתום לב וכי לא היה בו כדי לפגוע בעקרון השוויון. 

  

  חתימת מורשה החתימה: _____________    מורשה החתימה: __________שם מלא של 

  חתימת מורשה החתימה: _____________   שם מלא של מורשה החתימה: __________

  חתימה וחותמת של המציע :

                                                    _____________________  

  אישור עו"ד 

  

___________________ מרחוב _______________________מאשר בזאת  אני הח"מ, עו"ד

כי ביום _________, הופיע/ה/ו לפני מר/גב' _________________, שזיהה/תה/ו עצמו/ה/ם לפי 

תעודת זהות מס' ___________/ המוכר/ת/ים לי אישית, וחתם/מה/ו על ההצעה לעיל לאחר 

  חתימתם.שהסברתי להם את משמעותה המשפטית של 

כן אני מאשר כי החותמים הנם מורשי חתימה של המציע וכי חתימתם מחייבת את המציע בהתאם 
  להצעה זו ולמסמכי המכרז.

  

_______________    ____________________   _______________   _______________  

  חתימה     מס' רישיון                                שם עורך הדין                            כתובת                     
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___________  
  חתימות המציע

  
  

  מי מגידו
  12/2017מכרז פומבי  

___________  
  חותמת המציע

      
  

  הסכם
  
  

  2017 ביום ______ בחודש ______ שנתבמ.א. מגידו,  שנערך ונחתם 
  

    

  חברת המים והביוב מייסודה של מועצה אזורית מגידו בע"מ - מי מגידו  בין: 

  )"התאגיד" או "החברה"או  "המזמין" - 514872555ח.פ.  "מי מגידו" –(להלן 

  ע"י מורשי החתימה מטעמו:

  ת.ז.:_____________ : יעקב ארז ימיני שם .1  

  ת.ז.:_____________ : ברוך שמיר שם .2  

  

  דמצד אח    
  
  

  _________________________  לבין:

     _________________________  

  ת.ז./ח.פ./ח.צ.______________  

  מס'__________________מרח' ___________  

  ישוב ____________ מיקוד _________  

  טלפון __________ פקס ___________  

  ע"י מורשי החתימה מטעמו:  

  שם:___________________ ת.ז.:_____________ .1  

  שם:___________________ ת.ז.:_____________ .2  

  ")הקבלן(להלן: "  

  מצד שני  
  

להקמת מערכת לסניקה והולכת שפכים למכון טיהור  מכרז פומבי מהפרסוהחברה   הואיל:
  ;")העבודות" ו"המכרזחלק א'   (להלן: " –השפכים "מבוא כרמל" 

, על כל נספחיו, ושל שאר מסמכי ההסכםאחרי עיון ובחינה זהירה של והקבלן,   והואיל:
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___________  
  חתימות המציע

  
  

  מי מגידו
  12/2017מכרז פומבי  

___________  
  חותמת המציע

      
  

ומילוי כל האמור במכרז, בהתאם לתנאים הצעה, לביצוע  לחברההמכרז, הגיש 
  מסמכי המכרז;המפורטים ב

וועדת המכרזים החליטה לקבל הצעתו של הקבלן להכריז על הצעתו כהצעה הזוכה   והואיל:
  (הצעת הקבלן מצ"ב להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו);

  נים לעגן את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות;יוהצדדים מעוני  והואיל:

  לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

  מבוא, נספחים וכותרות .2

  המבוא להסכם זה והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. .2.1

  כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד ולא תשמשנה לצורכי פרשנות ההסכם. .2.2

 

  הגדרות .3

בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים להלן הפירוש או המשמעות המפורטים לצדם, אלא אם 
  ת:הקשר הדברים מחייב משמעות אחר

חברת המים והביוב מייסודה של מועצה  - מי מגידו: החברה/התאגיד/המזמין .3.1
  אזורית מגידו בע"מ

: המציע שזכה במכרז, לרבות נציגיו של הקבלן (כולל קבלני המשנה מטעמו), הקבלן .3.2
המוסמכים, יועצים ומתכננים מקצועיים, ולרבות כל  עובדיו, שלוחיו, יורשיו ומורשיו

קבלן משנה הפועל בשמו או בשבילו לאחר שקיבל אישור מפורש בכתב מאת המהנדס 
  המשמש כקבלן משנה לפי חוזה זה בביצוע המבנה.

: כמפורט במפרטי המכרז והתשריטים המצורפים, וכן כל שינוי שייעשה על ידי האתר .3.3
 המזמין.

מסמכי המכרז, על כל נספחיהם, בין שצורפו ובין שלא צורפו,  : כלמסמכי החוזה .3.4
לרבות מפרטים, שרטוטים, תוכניות, הודעות לקבלנים, מסמכי הבהרות, וכן הצעת 

 הקבלן, על כל נספחיה, וכן כל מסמך מכל מין ו/או סוג שהוא שיצורף לחוזה בעתיד.

צעות, בין ביוזמת : מסמך שהוצא לפני הגשת הההודעות למציעים ומסמכי ההבהרות .3.5
החברה, בין על פי דרישת הרשויות המוסמכות ובין בעקבות שאלות הבהרה של 

 המשתתפים במכרז, אשר מבהיר ו/או משנה ו/או מתקן את מסמכי המכרז.

 : מהנדס החברה, או מי מטעמה, כנציג הנדסי של החברה.המהנדס .3.6

 עבודות בהתאם לאמור במסמכי המכרז ומפרטיו.: העבודות .3.7

אדם או תאגיד שמונה ע"י המהנדס בתאום עם החברה ובאישור המנהל  ח:המפק .3.8
לפקח על העבודות על כל מכלוליהן לצורך הוצאה לפועל של החוזה. שם המפקח 

   מטעם החברה יועבר לידיעת הקבלן. למפקח אין סמכות להתחייבות כספית.
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___________  
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" לרבות כל : הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן כתמורה לביצוע ה"עבודותשכר החוזה .3.9
תוספת שתתווסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה ולהוציא כל הפחתה 

 שתופחת מהסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה.

, יחול על החוזה, כאשר לצורך פרשנות רואים את 1981- חוק הפרשנות, התשמ"א .3.10
 החוזה כחיקוק כמשמעותו בחוק הנ"ל.

ל של "פרשנות כנגד המנסח", ולפיכך לצורך פרשנות חוזה זה, לא יובא בחשבון הכל .3.11
אין לראות בעובדה כי מסמכי המכרז/חוזה הוכנו על ידי החברה ככלי עזר כלשהו 
בפרשנותם. כמו כן, כותרות הסעיפים ו/או סעיפי המשנה בחוזה זה נועדו אך ורק 

  לנוחיות בלבד ואין להן נפקות כלשהי בפרשנות החוזה.

 תנאי מתלה .4
  

לתוקף של הסכם זה הנו קבלת אישור תקציבי ו/או מימון מצדדים תנאי מתלה לכניסתו 
  .שלישיים, וכל עוד לא התקבל האישור כאמור לא ייכנס הסכם זה לתוקפו

 
  הצהרות והתחייבויות הקבלן .5

קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה הוא כי  ,הקבלן מצהיר בזה .5.1
ים הנדרשים לשם ביצוע העבודות בהתאם לסיווגים ולענפ 1969 -בנאיות, תשכ"ט
 נשוא הסכם זה.

הקבלן מתחייב להעסיק במסגרת ביצוע העבודות אך ורק קבלני משנה אשר יאושרו  .5.2
על ידי החברה מראש ובכתב, ואשר יעמדו בכל דרישות המכרז והוראות החוק 

 הרלוונטיות.

העבודות נשוא כי הוא בעל ידע, ניסיון, מומחיות ומיומנות הדרושים לשם ביצוע  .5.3
הסכם זה בהיקף, ברמה, בשיטה, באופן ובאיכות הקבועים בהסכם זה, לרבות ניסיון 

 מוכח בביצוע עבודות דומות.

הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי כל הציוד והכלים וחומרי העזר שיסופקו על ידו   .5.4
 יתאימו ויעמדו לדרישות מסמכי המכרז. 

יבצע את העבודות המפורטות בהסכם הקבלן מתחייב כי במשך כל תקופת החוזה,  .5.5
  באופן רצוף, שוטף וסדיר.

כי בדק את כל הבדיקות הנחוצות לצורך הגשת הצעתו ויכולתו לעמוד בכל  .5.6
התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, לרבות סיור באתר העבודות, למידת מיקומם של 
הדרכים והעזרים שבשטח, והיכרות עם תנאי העבודה הספציפיים באתר העבודות, 
והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כלפי החברה 

 בקשר עם כך.

כי הוא מעסיק ו/או כי יש בידו להשיג ולהעסיק את כוח האדם הנדרש בהכשרה,  .5.7
ברמה האישית ובכמות הדרושים לשם ביצוע העבודות בהיקף, ברמה, בשיטה, 

 בתנאים ובאופן הקבועים בהסכם זה.
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אג להעביר לעובדיו ו/או לעובדים מטעמו הכשרה מלאה בנושא בטיחות וגהות כי יד .5.8
 ולא יעסיק עובדים אשר לא עברו הכשרה מתאימה. 

כי ברשותו נמצאים האמצעים, הציוד והחומרים הנזכרים במפרט הטכני על נספחיו  .5.9
 להסכם זה, כחלק בלתי נפרד הימנו, בהיקפים ובכמויות הנדרשים בנספח זה. 

במועד חתימת הסכם זה יש בידיו את האישורים כדלקמן, כי במהלך כל תקופת כי  .5.10
הסכם זה ו/או התקופה המוארכת, לפי העניין, ידאג כי יהיו בידיו אישורים אלו 

 תקפים, וכי הוא יציגם מפעם לפעם בפני התאגיד לפי דרישתו:

פת אישור בדבר ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכי .5.10.1
 .1976 –ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), תשל"ו 

 אישור עוסק מורשה מטעם שלטונות מע"מ. .5.10.2

אישור מהמוסד לביטוח לאומי או מרואה חשבון, כי הקבלן מפריש ניכויים  .5.10.3
ותשלומים כדין עבור עובדיו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות, בהתאם 

 להוראות הדין. 

פט ו/או לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו ו/או כי לא הורשע בעבר על ידי בית מש .5.11
נגד עובד מעובדיו ו/או נגד כל מי שפועל ו/או יפעל מטעמו, במישרין ו/או בעקיפין, 
 בביצוע עבודות עפ"י הסכם זה, כתב אישום לבית המשפט בגין עבירה שיש עמה קלון. 

י הסכם זה, לרבות כללי כי יפעל בכפוף להוראות כל דין במילוי כל התחייבויותיו על פ .5.12
משרד התחבורה ו/או מינהל הבטיחות ויפעל על חשבונו לקבלת כל האישורים 

 וההיתרים הנדרשים לצורך ביצוע העבודות עפ"י הסכם זה כנדרש עפ"י כל דין. 

כי לא הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב  .5.13
בשנה שקדמה למועד  1991 –חוק עובדים זרים, תשנ"א תביעה בגין עבירה לפי 

 חתימת הסכם זה. 

כי אין בחתימתו על הסכם זה ובביצועו משום הפרה כלשהי בדרך של מעשה ו/או  .5.14
מחדל, של כל הסכם אשר הקבלן מהווה צד לו ו/או של כל דין אשר הקבלן מחויב ו/או 

 כפוף לו. 

המסמכים, הרישומים והטפסים הקבלן מצהיר, מתחייב ומסכים להגיש את כל  .5.15
 ולנקוט בכל הפעולות הנדרשות לפי הדין החל. 

הקבלן מצהיר, מתחייב ומסכים, כי הוא יקיים את כל הוראות הדין החלות ביחס  .5.16
 למתן הודעות, קבלת רישיונות ותשלום מסים ואגרות. 

, הכל כי יבצע את כל התחייבויותיו במקצוענות ובמיומנות נאותה, בקפדנות וביעילות .5.17
 לשביעות רצונו המלאה של התאגיד. 

הקבלן מצהיר, מתחייב ומסכים, כי ישלם כל תשלום ו/או קנס ו/או עיצום כספי  .5.18
- שיוטל על התאגיד מידי המועצה האזורית מגידו ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם בר

סמכא כלפי החברה, לרבות המשרד להגנת הסביבה, בגין כל מעשה ו/או מחדל רשלני 
קבלן, בביצוע העבודות עפ"י הסכם זה ו/או אי ביצוען בהתאם לאופן של ה
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ולסטנדרטים הנדרשים בהתאם להסכם זה ו/או ע"י רשויות הפיקוח המוסמכות 
לרבות המשטרה, משרד התחבורה בית המשפט, רשויות איכות הסביבה, משרד 

ביצוע הבריאות וכל רשות סטטוטורית אחרת וכן לרבות בגין עיכוב ו/או איחור ב
 העבודה. 

 

 סמכויות המהנדס .6

סמכות שנתייחדה או פעולה שרשאי או חייב המפקח לעשותה על פי חוזה זה, אינן  .6.1
גורעות מזכויותיהם של המהנדס או ב"כ להשתמש באותה הסמכות או לעשות אותה 

  פעולה.

או פעולה שרשאי או חייב ב"כ המהנדס לעשותה לפי חוזה זה, אינן  סמכות שנתייחדה .6.2
גורעות מזכויותיו של המהנדס להשתמש באותה הסמכות או לעשות את אותה 

 הפעולה.

  ניהול יומן - תפקידיו וסמכויותיו של המפקח  .7

המפקח רשאי לבדוק את העבודה ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק את טיב החומרים  .7.1
וטיב המלאכה שנעשית ע"י הקבלן בביצוע העבודה. כן רשאי הוא  שמשתמשים בהם 

  לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה, את הוראות המהנדס ואת הוראותיו הוא.

פרטים רשמו מדי יום ביומו י), שבו י"היומן": הקבלן ינהל יומן עבודה (להלן .7.2
  המשקפים לדעתו את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודה.

ייחתם כל יום על ידי המפקח והעתק חתום מהרישומים יימסר  לקבלן או לבא היומן  .7.3
ימים  7כוחו המוסמך אשר רשאי להסתייג מכל פרט מהפרטים הרשומים בו, תוך 

ממסירת ההעתק כאמור, על ידי מסירת הודעה בכתב למפקח. דבר הסתייגותו של 
  הקבלן יירשם ביומן.

בקשר לביצוע העבודה, אולם רישומים אלה הקבלן רשאי לרשום ביומן את הערותיו  .7.4
  המזמין.לא יחייבו את 

כוחם המוסמכים על הסתייגות כאמור, רואים אותם -או באי לא הודיעו הצדדים .7.5
  כאילו אישרו נכונות הפרטים הרשומים ביומן.

רישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן הסתייג ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות  .7.6
 לא ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת כל תשלום על פי החוזה. הכלולות בהם, אולם

  

  איסור הסבת החוזה .8

את החוזה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעביר  אין הקבלן רשאי להסב לאחר .8.1
  מראש בכתב. המזמיןאו  למסור לאחר כל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמת 

קצתה, אלא בהסכמת אין הקבלן רשאי למסור את ביצועה של העבודה כולה או מ .8.2
מראש ובכתב. הודיע הקבלן למנהל בכתב על רצונו למסור את ביצועו של חלק המזמין 
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כלשהוא מהעבודה לקבלן משנה, שיצוין בהודעה, יודיע המנהל לקבלן בכתב תוך זמן 
  סביר על הסכמתו או התנגדותו לכך.

הסכמה את הסכמתה במפורש בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ה החברהנתנה  .8.3
האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו לפי החוזה, והקבלן ישא 

  מעשה של כל מבצעי העבודה, באי כוחם ועובדיהם.- באחריות מלאה לכל מעשה או אי

כי הוא קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה  ,הקבלן מצהיר בזה .8.4
לני משנה ביצוע עבודה כלשהי בקשר , ומתחייב לא למסור לקב1969 -בנאיות, תשכ"ט

לעבודה או חלק ממנה אלא אם אותו קבלן משנה רשום בהתאם להוראות החוק 
 האמור.

  

  היקף החוזה .9

אדם, החומרים, הכלים, - הוראות החוזה חלות על ביצוע העבודה לרבות המצאת כח .9.1
  הציוד, המכונות וכל דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך.

שומרת לעצמה את הזכות להזמין מהקבלן עבודות או פעולות נוספות אשר  החברה .9.2
אם  צורך לבצעם בהקשר לביצוע העבודה נשוא חוזה זה, החברהיתברר כי יש לדעת 

נוכח דחיפות ביצוע אותן עבודות ואם מכל טעם אחר והכל  עפ"י תמורה נוספת 
 שתיקבע בין הצדדים.

  

  סדרי עדיפויות בין המסמכיםו הוראות מילואים, סתירות במסמכים .10

בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות תנאים אלה לבין הוראה במסמך אחר  .10.1
מהמסמכים המהווים את החוזה או המכרז שמכוחו נחתם הסכם זה, תגבר ההוראה 

  הבאה להוסיף על זכויות המזמין, לפי שיקול דעת המזמין. 

וזה למשנה או שהיה הקבלן גילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות הח  .10.2
מסופק בפירושו הנכון של מסמך או כל חלק ממנו, או שמסר המפקח הודעה לקבלן 

יפנה הקבלן בכתב למנהל והמנהל ייתן  -שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה 
  בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. -הוראות בכתב, לרבות תכניות לפי הצורך 

 - להמציא לקבלן מזמן לזמן, תוך ביצוע העבודה, הוראות רשאי המנהל, וכן המפקח,  .10.3
 לביצוע העבודה. -לרבות תכניות לפי הצורך 

  סדר העדיפויות בין מסמכי החוזה/מכרז מפורט במפרט טכני מיוחד. .10.4

בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה דו משמעות בין המסמכים  .10.5
י שיקול דעתו בשאלת העדיפות והקבלן ינהג הטכניים לבין עצמם, יכריע המהנדס לפ

 לפי הוראותיו.

תשתיות פתוח בהוצאת המנהל ל מות את הוראות כרך א' מסמך זה משליהוראות  .10.6
, בהירות אי או סתירה של מקרה בכל. 2009 אוקטוברהוצאה ב רביעיתביוב, מהדורה 

 , לרבות בהסכם זה.'ב שבחוברת ההוראות יגברו
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  אספקת תכניות .11

התוכניות וכל המסמכים האחרים בקשר להן, הם רכושה וקניינה הבלעדי של החברה  .11.1
ואסור לקבלן להעתיקם או להשתמש בהם, כולם או מקצתם, אלא למטרת החוזה 
בלבד. החברה תספק לקבלן לצורך ביצוע העבודה העתקים מהתוכניות במספר הדרוש 

ה, על הקבלן להחזיר לחברה כראות עיניו של המהנדס או ב"כ. עם גמר ביצוע העבוד
את כל התוכניות לרבות כל ההעתקים והמסמכים האחרים בקשר להן שברשותו.ודיע 
למפקח על התוכניות, תוכניות העבודה, וההוראות הדרושות, או שיידרשו, לביצוע 
העבודה בזמן ובאופן שהדבר לא יפריע למהלך התקין של ביצוע העבודה ולא יגרום 

 גמר העבודה והשלמתה.לאיחור או עיכוב ב

העתקים מכל מסמך, המהווה חלק מהחוזה, יוחזק על ידי הקבלן במקום העבודה,  .11.2
והמהנדס או ב"כ, המפקח וכל אדם שהורשה על ידיהם בכתב לתכלית זו, יהיה רשאי 

 לבדוק ולהשתמש בהם בכל שעה מתקבלת על הדעת.

 

 

  ביצוע העבודה לשביעות רצון המנהל והמפקח .12

והמפקח  המהנדסהקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה, לשביעות רצונם המוחלטת של 
ושל המפקח, בין שהן מפורטות בחוזה   המהנדסוימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיו של 

  ובין שאינן  מפורטות בחוזה.

  

  והודעות ויתור על הודעה נוטריונית .13

שני הצדדים מוותרים בזאת על הצורך בשליחת התראות או הודעות נוטריוניות ועצם  .13.1
הפרת החוזה או אי קיומו או אי קיום כל תנאי הימנו ישמשו במקום התראה או 

  הודעה כזאת. 

כל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד שני לפי חוזה זה, תינתן במכתב רשום לפי  .13.2
, או תימסר במשרדו של הצד השני. הודעה של הצד  השני המפורטת בחוזה הכתובת
שעות מזמן מסירתה  48בדואר רשום, דינה כדין הודעה שנמסרה ביד, כעבור  שנשלחה

 בדואר.

  

 תאור האתר .14

 ביישוב עין העמק. העבודות תתבצענה .14.1

הקבלן מצהיר כי הוא ראה ובדק את האתר המיועד וסביבתו, לרבות מצבו הפיסי  .14.2
את מצב ותנאי הקרקע והתשתיות הקיימות באתר, ומצא והמשפטי, וכן, כי הוא בדק 

 אותם מתאימים לצרכיו ולמטרותיו.
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מובהר בזאת למען הסר ספק, כי לקבלן אין ולא תהיינה זכויות קנייניות כלשהן באתר  .14.3
ו/או כל חוק אחר שיבוא  1972- ו/או במתקנים, לרבות זכויות מכח חוק הגנת הדייר

של בר רשות בלבד, וכל עוד רשות זו ניתנת על ידי במקומו. מעמדו של הקבלן יהיה כ
  החברה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר בזאת, כי עם העמדת האתר לרשות הקבלן,  .14.4
 הופך זה להיות האחראי הבלעדי לכל מעשה ומחדל בשטח האתר.

  

 בדיקות מוקדמות .15

תו, את טיב של האתר וסביבבדיקות הקבלן מאשר כי ערך לפני הגשת הצעתו למכרז,  .15.1
הקרקע, את דרכי הגישה לאתר, את מיקומן של מערכות תשתית האתר והחיבורים 
אליהן, ואת כל יתר הגורמים והנסיבות העשויים להשפיע על ביצוע התחייבויותיו על 

  פי המכרז ו/או החוזה.

הקבלן מצהיר, כי ידוע לו מיקומו של האתר. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים לשמירה  .15.2
ביום ובלילה וחלה עליו האחריות לכל פגיעה ברכוש ובנפש. לא תוכר שום  על האתר

תביעה בגין הפרעות, פגיעות, התנגדויות הן כספיות והן להארכת לוח הזמנים שנקבע 
  במכרז.

הקבלן מצהיר, כי הביא בחשבון שהעבודות תבוצענה בסמוך לשטחים בהם קיימים  .15.3
לפון, וכן מערכות ומתקנים נוספים, הן צנרת, תאי ביקורת, שוחות, תשתיות חשמל וט

 מעל הקרקע והן מתחתיה.

לא תוכר כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מאי לימוד ו/או מהערכה בלתי נכונה של  .15.4
 כל  האמור לעיל על ידי הקבלן.

 

  תאור העבודה .16

הקבלן יידרש, באחריותו הבלעדית ועל חשבונו, לבצע עבודות המפורטות בתוכניות, במפרט 
    ובכתבי הכמויות המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה ובכלל זאת כלל העבודות הנלוות.

  

  תקופת החוזה .17

, או אם יחליט המזמין להאריך את ימים למן "צו תחילת העבודה" 60תקופת החוזה הנה   
  . תקופת החוזה
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 "גאנט" - תנאי תשלום והגשת לוח זמנים .18

 לפחות מהעבודות; 15%לאחר השלמת  15% -

 מהעבודות; 50%לאחר אישור המהנדס שהושלמו  –) 50%(מצטבר  35% -

  .  מפקחלאחר השלמת העבודה לפי אישור של  -) 100%(מצטבר  50% -

יגיש הקבלן חשבון חלקי בצרוף לוח זמנים בפורמט "גאנט" ממוחשב  בהתאם להתקדמות
למזמין. התואם את קצב התקדמות העבודה. החשבון יאושר ע"י המפקח ויועבר לתשלום 

מובהר בזאת לקבלן כי חשבון חלקי שיוגש ללא לוח זמנים בפורמט "גאנט" התואם את 
  כאמור. -התקדמות הביצוע, לא יאושר עד להשלמתו

עם סיום העבודה וקבלת הפרויקט יגיש הקבלן חשבון סופי (בצרוף תוכניות, אישורים 
  וקבצים כנדרש) לאישורם של  המפקח והמהנדס. 

 מועד לאחר יום  45+ ם של שוטף ת החשבונות השוטפים בתנאי תשלוהמזמין ישלם א
  .המפקח"י ע אישורו

אחר מועד ל יום 45+  שוטף של תשלום בתנאיהמזמין ישלם את התשלום, עבור חשבון סופי, 
  אישורו ע"י מהנדס החברה, ובתנאי של קבלת כל האישורים והקבצים הנדרשים בחברה.

 

 

  ערבויות .19

    ערבות ביצוע .19.1

יום  7כביטחון כנגד מילוי התחייבויותיו החוזיות יפקיד הקבלן אצל החברה, תוך 
אחרי קבלת הודעה על הזכייה במכרז, ערבות ביצוע בנקאית של בנק ישראלי מסחרי 

למכרז זה,  2מוכר. הערבות תהיה בלתי מותנית ובלתי חוזרת, בנוסח המצ"ב כנספח 
   . לביצוע העבודות לא כולל מע"מ סכום החוזה מערך 10%ובה בג

  ערבות טיב ואחריות

כביטחון כנגד מילוי התחייבויותיו החוזיות בתקופת  הבדק, יפקיד הקבלן אצל 
ימים מסיום העבודות, ערבות טיב ואחריות בנקאית של בנק ישראלי  7החברה תוך 

'א 2מסחרי מוכר. הערבות תהיה בלתי מותנית ובלתי חוזרת, בנוסח המצ"ב כנספח 
כשהסכום צמוד למדד  ,"ממע כולל סכום החוזה מערך 5%מכרז זה, בגובה ל

 24-המחירים לצרכן  הידוע במועד האחרון להגשת הצעות. תוקף הערבות יהיה ל
  חודשים. 
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  לוחות זמנים .20

החברה רשאית, בכל עת, בין בשל העובדה שהעבודות אינן מתנהלות בהתאם ללוח  .20.1
ות לקבלן על שינוי או תיקון לוח הזמנים. שונה הזמנים, ובין מכל סיבה אחרת, להור

מחייב לוח הזמנים את הקבלן, מזמן אישורו על ידי החברה.  -או תוקן לוח הזמנים 
אין באמור לעיל כדי להתיר לקבלן לשנות את לוחות הזמנים או לסטות מהם, וכל 

 שינוי או סטייה כאמור תהווה הפרה יסודית של החוזה.

  פותביצוע העבודות ברצי .20.2

הקבלן מתחייב עם קבלת צו התחלת עבודה מהחברה לבצע את עבודות ההקמה 
ברציפות. מובהר בזאת, כי העדר פעילות לתקופה אחת ממושכת של למעלה משבוע 

יום לא רצופים במשך כל תקופת החוזה, תחשב כהפרה יסודית של  30רצוף ו/או 
  ההסכם על ידי הקבלן על כל המשתמע מכך.

  לביצוע העבודותמתן ארכה  .20.3

מובהר בזאת, כי לא תינתן כל ארכה להשלמת העבודות, אלא אם כן סברה החברה,   
לפי שיקול דעתה הסופי והמוחלט, כי יש מקום להאריך את המועד להשלמת עבודות 

ההקמה מחמת שינויים או תוספות לעבודה, או מחמת כוח עליון, או מחמת תנאים 
כת המועד להשלמת העבודות. מתן ארכה מיוחדים המחייבים לדעתה את האר

כאמור, אם וכאשר תינתן, לא תקנה זכות לקבלן לדרוש תוספות מחיר בגין ניהול 
  מתמשך ו/או פיצוי אחר מכל מין ו/או סוג שהוא.

נקבע ומוסכם מראש, כי פרק הזמן מיום תחילת העבודה, כנקבע במכתב צו התחלת   
  העבודה, עד לקבלת העבודות על ידי החברה יהיה כפי שמוגדר במפרט זה. 

  פיצוי בגין איחורים .20.4

במידה והקבלן לא יעמוד באחד מהמועדים המצוינים לעיל, יחוייב הקבלן כפיצוי   
"ח לכל ש 1,000של  יחורי בצוע ולא כקנס, סכוםנזקים מוסכם ומוערך מראש בגין א

יום קלנדרי של איחור במועד הביצוע. הקבלן מצהיר ומתחייב כי תשלום הפיצויים 
בגין אי עמידה בלוח הזמנים כמפורט לעיל הינו ללא חובת הוכחת נזק והוא בנוסף 

  לכל סעד המגיע למזמין לפי כל דין ו/או נוהג או הסכם זה.

מתואר לעיל לא יפטור את הקבלן ממילוי חובתו להשלים את תשלום פיצוי כ  
העבודות או מהתחייבות כלשהי שלו בהסכם זה ולא ישלול מהחברה כל תרופה או 

  זכות המוקנות לו על פי דין או על פי הסכם זה.

  

  כוח אדם .21

  העסקת עובדים  

הקבלן מתחייב לספק את כל כוח האדם הדרוש לביצוע כל התחייבויותיו על פי  .21.1
  המכרז ו/או החוזה.

, או אזרחות ישראליתהקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחראיים בעלי  .21.2
עובדים זרים בעלי היתר עבודה חוקי במספר הדרוש לשם ביצוע התחייבויותיו 
בהתאם ללוח הזמנים. בעבודה שלצורך ביצועה יש צורך ברישום, היתר או רישיון על 
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ך ורק עובדים מקצועיים שהינם בעלי הרישיון, ההיתר פי דין, חייב הקבלן להעסיק א
  או הרישום.

הקבלן ישלם שכר עבודה לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע העבודה, וכן יקיים תנאי  .21.3
עבודה נאותים, בהתאם לקבוע על ידי האיגוד המייצג את המספר הגדול ביותר של 

  עובדים במדינה באותו ענף ובאותו האיזור.

לשלם לעובדיו את כל התנאים הסוציאליים הנובעים ו/או הקושרים הקבלן מתחייב  .21.4
- להעסקתם, וכן למלא אחר חוק הוראות הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ט

1968.  

הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות באתר העבודות ולנקוט בכל אמצעי הזהירות  .21.5
מירת בריאות הדרושים למניעת תאונות עבודה, וכן להבטיח תנאים נאותים לש

  העובדים ורווחתם כנדרש על פי כל דין.

הקבלן מתחייב לנהל בכל מהלך העבודות, לשביעות רצון החברה, פנקסי כוח אדם,  .21.6
שמו, מקצועו וסיווגו במקצוע של כל עובד, וכן את ימי עבודתו. הקבלן  - בהם ירשמו 

ת, וכן מתחייב להמציא למזמין, לפי דרישתו, את פנקסי כוח האדם לשם ביקור
להמציא למזמין, לפי דרישתו, מצבת כח אדם חודשית, שבועית ויומית שתכלול את 

  חלוקת העובדים לפי מקצועותיהם, סוגיהם והעסקתם.

מובהר בזאת למען הסר ספק, כי הקבלן משמש כקבלן עצמאי ובלתי תלוי, וכי אין  .21.7
ל אף האמור לעיל, בין החברה לבינו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, יחסי עובד מעביד. ע

אם בניגוד לכוונתם המפורשת של הצדדים, יקבע כי שררו יחסי עובד ומעבדי בין 
החברה לבין הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, אזי מתחייב הקבלן לשפות את 

 החברה בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לו בשל כך.

ר על הקבלן להעסקת חל איסו 15.07.2010מיום  2003על פי החלטת ממשלה מספר  .21.8
עובדים זרים, למעט מומחי חוץ, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם על ידי הקבלן, 
ובין אם באמצעות קבלן כוח אדם, קבלן משנה או כל גורם אחר עמו התקשר הקבלן. 

 הפרת סעיף קטן זה תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

  השגחה מטעם הקבלן

 והנדסי מקצועי לניהול אדם כוח החוזה תקופת אורך לכל להעסיק מתחייב הקבלן .21.9
). כוח האדם הניהולי יהיה ברמה "כוח אדם ניהולי"ביצוע העבודות (להלן:  על

מקצועית גבוהה ובעלי ניסיון מוכח בניהולן של עבודות דומות בהיקפן ובמהותן 
דין לעבודה נושא חוזה זה. היקף כוח האדם, ניסיונו ומומחיותו יהיו בהתאם לכל 

 וחוק.

הקבלן מתחייב, כי כוח אדם ניהולי ימצא באופן קבוע באתר, וינהל את כל העבודות  .21.10
  באופן צמוד ויפקח על קיום הוראות חוזה זה.

מינוי חברי כוח האדם הניהולי יהא טעון את אישורו, מראש ובכתב, של החברה.  .21.11
מבלי לנמק החברה יהא רשאי לדרוש את החלפתו של מי מחברי כוח האדם הניהולי, 

את החלטתו. נדרשה החלפת חבר כוח האדם הניהולי, ימלא הקבלן את הדרישה 
בתוך שבועיים ממועדת נתינתה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי הוראות סעיף 
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משנה זה יחולו גם על חבר כח האדם הניהולי אשר מונה בעקבות דרישת החלפה 
  כאמור.

רה למי מכוח האדם הניהולי, ייחשבו כל הוראה ו/או הודעה שיינתנו על ידי החב .21.12
  כאילו ניתנו לקבלן עצמו.

מובהר בזאת, כי לא יהא בעסקתו של כוח האדם הניהולי או של מי מחבריו, כדי  .21.13
לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ו/או על פי כל דין, כולן או מקצתן, 

ע נכון ומלא של או כדי לגרוע בדרך כלשהי מאחריות הבלעדית של הקבלן לביצו
 העבודה בהתאם לחוזה זה.

  

  הרחקת עובדים מאתר העבודות

הקבלן ימלא כל דרישה מטעם החברה בדבר הרחקתו מאתר העבודות של כל אדם  .21.14
המועסק על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו לרבות מכוח האדם הניהולי, לרבות קבלו 

בעבר להעסקת מי משנה ועובד המועסק על ידי קבלן משנה, אף אם הסכימה החברה 
מהם, אם לדעת החברה התנהג אותו אדם שלא כשורה או שאינו מוכשר למלא 

 - תפקידו, או שהוא מבצע ברשלנות את תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור 
לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, באתר העבודה או בביצוע 

  העבודה.

  

  מעביד -העדר יחסי עובד .22

קבלן עצמאי, ושום הוראה מהוראות -יחסי הצדדים על פי הסכם זה הנם יחסי מזמין .22.1
לבין הקבלן ואו מי  החברההסכם זה לא תחשב כיוצרת יחסי עובד מעביד בין 

מעובדיו ו/או מי מהמועסקים על ידו. הקבלן לבדו יישא בכל העלויות הכרוכות 
אליים הקבועים בדין, והוא בהעסקת עובדיו, לרבות שכר עבודה וכל התנאים הסוצי

מתחייב לקיים את כל חובותיו, מכוח כל דין, כלפי עובדיו ו/או המועסקים על ידו 
  בקשר לעבודה. 

 חברהכי בין ה ,היה וייפסק על ידי ערכאה שיפוטית ו/או על ידי רשות מוסמכת .22.2
 כי התמורה ,מעביד אזי מוסכם ומוצהר-לקבלן ו/או לעובדי הקבלן נוצרו יחסי עובד

שתשולם כוללת את כל התנאים הסוציאליים מכל מין וסוג להם זכאים הקבלן 
אן תחויב  החברהועובדיו בגין ביצוע העבודה, והקבלן מתחייב לשפות ולפצות את 

בהליך כלשהו, משפטי או מנהלי, לשלם תשלומים שכאלה לעובד הקבלן ו/או למי 
 מטעמו.

 

  זכויות מקרקעין וזכויות אחרות .23

  בוטל.  .23.1

  . בוטל .23.2

 בוטל. .23.3

34

נט
טר
אינ
ר ה
את
- מ

בד 
בל

יון 
לע

תק 
עו



  

  
 

___________  
  חתימות המציע

  
  

  מי מגידו
  12/2017מכרז פומבי  

___________  
  חותמת המציע

      
  

הקבלן יפצה את החברה על כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הוצאה שיתעוררו  .23.4
כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר, זכות יוצרים או זכויות 
דומות בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע העבודה, במתקני העבודה, במכונות או 

 בחומרים או בציוד שיספקו על ידי הקבלן.

  

 אחריות  .24

החברה לעניין סעיפי האחריות והביטוח בחוזה זה משמעותה "מי מגידו בע"מ ו/או המילה 
המועצה האזורית מגידו ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או נבחריהם ו/או 

  מנהליהם ו/או עובדיהם".

 כללי .24.1

בין לנזק לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, עפ"י דין " יהא אחראי הקבלן"
ו/או לכל צד  מזמין"ל"לקבלן ו/או מי מטעמו ו/או ולכל נזק אחר שייגרם ממון 

", הנובע, בין במישרין הקבלןשלישי ו/או לכל עובד, כתוצאה ממעשה או מחדל מצד "
ובין לאחר  וזהתקופת החבין במהלך  מביצוע עבודתו עפ"י חוזה זה, ובין בעקיפין,

מכן, בין אם נגרם על ידו בין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון 
  .ו/או מי מטעמו למרותו

  אחריות לעבודה .24.2

מיום מתן צו התחלת עבודה ועד למתן תעודת השלמה לעבודות, יהא  .24.2.1
הקבלן אחראי לשמירת אתר העבודה והעבודה, לרבות המבנים הארעיים 

ולהשגחה עליהם. בכל מקרה של נזק לעבודות ו/או לאתר שהוקמו עליו 
העבודה מסיבה כלשהי לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, כתוצאה 
משטפונות, רוחות, סערות, שלגים וכיו"ב יהא על הקבלן לתקן את הנזק על 
חשבונו, ובמהירות המרבית, ולהביא לידי כך שעם השלמתה תהיה העבודה 

ימוש ולשביעות רצון החברה והמתאימות בכל פרטיהן במצב תקין וראוי לש
להוראות החוזה. הוראות הסעיף תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי 
הקבלן ו/או קבלני משנה ו/או עובדיהם ו/או צד שלישי כלשהו תוך כדי 

  ביצוע עבודות תיקון ובדק על ידם בתקופת הבדק.

ו/או תקלה ו/או אובדן  הקבלן יהיה אחראי בלעדית כלפי החברה לכל נזק .24.2.2
ו/או קלקול שיגרמו לחומרים ו/או לציוד ו/או לעבודות, בין שהנזק או 
הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש, והוא פוטר 
את החברה ו/או את עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשרותה, מכל אחריות 

  לכל אובדן ו/או נזק לגוף או לרכוש, כאמור.

יהיה אחראי בלעדית לכל אובדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג   הקבלן .24.2.3
ותאור הנמצא בשימוש בקשר עם ביצוע העבודות הוא פוטר את החברה 
ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשרותה, מכל אחריות לכל אובדן ו/או 

  נזק לגוף או לרכוש, כאמור.

שאית וזכאית בכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לנזקים על פי פרק זה, ר .24.2.4
החברה לקבל מאת הקבלן, לפי דרישה ראשונה בכתב, פיצוים מלאים  עבור 
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נזקים שלא תוקנו במועד שקבעה החברה ו/או עבור נזקים שהחברה 
החליטה לפי שיקול דעתה המוחלט שלא יתוקנו ו/או שאינם ניתנים 
לתיקון, והכל בסכום או בסכומים שיקבעו על ידי החברה וקביעותיה 

    ה סופיות ובלתי ניתנות לערעור.תהיינ

  אחריות לגוף או לרכוש .24.3

ו/או הפסד ו/או פגיעה הקבלן יהיה אחראי בלעדי לכל נזק ו/או אבדן ו/או  .24.3.1
חבלה ו/או תאונה מכל מין וסוג שהוא, לרבות נזק גוף ו/או רכוש ו/או נפש  
אשר יגרמו לכל אדם ו/או אגוד, לרבות החברה ו/או לכל רשות עירונית או 

לקבלן עצמו ו/או קבלני משנה ו/או מי מטעמם ו/או שלתית ו/או ממ
לקבלנים האחרים ו/או לכל מבנה המצוי באתר העבודה ו/או כל מבנה 
המצוי מחוץ לאתר העבודה ו/או לכל צד שלישי אחר ו/או לרכושם של כל 

אחד מאלה, כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מביצוע העבודה על ידי הקבלן  
בדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני משנה המועסקים על ידו ו/או ו/או על ידי עו

כתוצאה מכל מעשה לרבות מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או 
קבלני המשנה שלו, בין בתקופת ביצוע העבודה ובין בתקופת הבדק. הקבלן 
ישא בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה אחרת מסוג כל 

טלו ו/או יחולו עקב כל מעשה ו/או מחדל כאמור ו/או כתוצאה שהוא שיו
מהם. כן יהיה הקבלן אחראי לכל נזק אחר במידה שאחריות כזאת מוטלת 
על הקבלן על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או לפי כל דין אחר לנזקים 
שייגרמו כאמור לחברה ו/או לכל צד שלישי במהלך ביצוע העבודות ולרבות 

  הבדק.בתקופת 

החברה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו  .24.3.2
נושא לתביעה כנגד הקבלן ו/או מי מטעמו בגין נזק או אובדן, כאמור, עד 

  אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון החברה.

הקבלן ישפה את החברה על כל סכום שתחויב לשלם, או שתשלם, בגין נזק  .24.3.3
ו/או על פי כל דין לרבות  1אובדן להם אחראי הקבלן על פי סעיף קטן  או 

בגין ההוצאות המשפטיות השונות. כאמור, החברה תהיה רשאית לעכב 
תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן ו/או 
מי מטעמו בגין נזק או אובדן, כאמור, עד אשר תיושבנה תביעות אלו באופן 

ופי ומוחלט לשביעות רצון החברה, בכפוף לכך שתימסר לקבלן הודעה על ס
  תביעה ו/או על דרישה כאמור לעיל ותינתן לו אפשרות להתגונן מפניה.

הקבלן ישפה ו/או יפצה את החברה בגין כל נזק שיגרם לה עקב שגיאה  .24.3.4
מקצועית של הקבלן ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב שימוש 
בחומרים או אביזרים לקויים. אחריותו של הקבלן תחול גם לגבי כל מקרה 

  של רשלנות שיתגלה לאחר תום תקופת החוזה.

על אף האמור בסעיף לעיל, הקבלן לא יהיה אחראי לנזקים המפורטים  .24.3.5
להלן ואין הוא חייב לשפות את החברה בגינם: נזק הנובע ממסירת אתר 

ה ללא זכות, או בשל כך שאין לחברה העבודה לקבלן לצורך ביצוע העבוד
 זכות לבצע את העבודה או כל חלק ממנה בהתאם לחוזה.
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  אחריות מקצועית .24.4

הקבלן יפצה את החברה בגין כל נזק שיגרם למזמין כתוצאה משגיאה  .24.4.1
מקצועית ו/או רשלנות ו/או הזנחת חובתו המקצועית ו/או מעשה  ו/או 

רים או באביזרים לקויים או מחדל הוא או מי מטעמו ו/או משימוש בחומ
  מטיב ו/או איכות לקויים.

אחריותו של הקבלן כאמור לעיל, תחול גם לגבי מקרה של רשלנות  .24.4.2
מקצועית שתתגלה לאחר סיום תקופת החוזה ותחול על כל פעולה שבוצעה 

אמור להתבצע על ידי הקבלן או על ידי קבלני המשנה מטעמו, או  או היתה
 על ידי מי מעובדיו ו/או שליחיו.

  אחריות לנזק סביבתי .24.5

הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות ובכל תקופת החוזה לא תהיה  .24.5.1
פגיעה באיכות הסביבה ו/או בנוחות הציבור, ולא תהא כל הפרעה שלא 

וההחזקה של כל אדם בכביש, דרך, שביל או לצורך בזכות השימוש, המעבר 
הרכוש ציבורי כלשהו, והוא ינקוט בכל אמצעים  הדרושים, כדי להבטיח 

  את האמור לעיל.

כן יהיה הקבלן האחראי הבלעדי לכל נזק ו/או פגיעה ו/או קלקול שיגרם  .24.5.2
לכל כביש, דרך, שביל, מדרכה, וכן לרשת המים, הביוב, התיעול, החשמל, 

לכל תשתית קרקעית או עילית אחרת (להלן: "תשתיות"), תוך  הטלפון ו/או
כדי ביצוע העבודות, בין שהנזק ו/או הפגיעה נגרמו באקראי ובין בשל 
מעשה או מחדל מצידו של הקבלן. הקבלן מתחייב לתקן את הנזק ו/או 
הפגיעה בתשתית כאמור, באחריותו ועל חשבונו, ובאופן היעיל ביותר 

ות המוסמכת על התשתית שניזוקה. אם לשם ביצוע ולקבל את אישור הרש
העבודות יהיה צורך להעביר תשתית כלשהי אל מחוץ לאתר, מתחייב 
הקבלן להעביר את התשתית בפיקוח נציג הרשות המוסמכת הרלוונטית, 
כגון: חברת חשמל, בזק, חברת מקורות, מע"צ וכיו"ב, ולנקוט בכל אמצעי 

  הרשויות המוסמכות הרלוונטיות.ההגנה  הדרושים, בהתאם להוראות 

  

  אחריות לעובדים ולשלוחים .24.6

הקבלן יהיה אחראי לשלומם ולביטחונם של כל עובדיו ו/או המועסקים על  .24.6.1
ידו ו/או הנמצאים בשרותו והוא מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי 
המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא בשרותו של הקבלן 

נזק כלשהם  תוך כדי ביצוע העבודות לרבות במהלך  כתוצאה מתאונה או
ביצוע התיקונים בתקופת הבדק, ובתקופת ההפעלה והתחזוקה והוא פוטר 
בזאת את החברה מאחריות כלפי עובדים המועסקים על ידו, לרבות נזק 
שנגרם לאדם המספק שירותים, חומרים או מוצרים, קבלני משנה 

הן של הקבלן והן של קבלני המשנה. ועובדיהם, ספקים ועובדים עצמאיים 
החברה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו 
נושא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או תאונה, כאמור, עד אשר ייושבו 

  תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון החברה.
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 - אי הקבלן ישפה את החברה בגין כל תשלום שתחויב לשלם כתוצאה מ .24.6.2
קיום התחייבותו שלעיל. נדרשה החברה לשלם סכום כלשהו עקב מעשה או 
מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו במסגרת ביצוע העבודות, ישפה אותה 
הקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או 
אבדן, כאמור, עד אשר תיושבנה תביעות אלו באופן סופי ומוחלט לשביעות 
רצון החברה. בכפוף לכך שתמסר לקבלן הודעה על תביעה ו/או על דרישה 

  כאמור לעיל ותינתן לו אפשרות להתגונן מפניה.

 

 ביטוח .25

פי כל דין ו/או על פי האמור בחוזה זה, - בלי לגרוע מאחריותו של הקבלן עלמ .25.1
לפני מועד תחילת העבודות לערוך, לרכוש ולקיים, על חשבונו הוא מתחייב הקבלן 

וא חוזה זה (להלן : "העבודות") ו/או הצבת ציוד כלשהו באתרי העבודה על ידו נש
ו/או מטעמו ו/או עבורו (המוקדם משני המועדים הנ"ל) ולמשך כל זמן ביצוען של 

ו/או כל תקופה אחרת כמפורט לעניין ביטוחי אחריות מקצועית וחבות העבודות 
, בהתאם לתנאים רטים להלןהמפו את הביטוחיםמוצר כמפורט להלן, לכל הפחות 

א'   1לנספח זה (להלן: "התנאים המיוחדים לביטוחי הקבלן") וכן  בחוזההמפורטים 
(להלן: "אישור עריכת  'ב 1 ונספח") עבודות קבלניות ביטוחעריכת  י(להלן: "אישור

חלק בלתי נפרד מחוזה זה  המהווהלמסמכי המכרז ביטוחי הקבלן") המצורפים 
אישורי " -שכולם יחד יקראו להלן( מורשית כדין בישראלהאצל חברת ביטוח 

 ). "יטוחבעריכת ה

ם מיחתו םעריכת הביטוח, כשה יאת אישור חברההקבלן מתחייב להמציא לידי ה .25.2
 יום טרם תחילת ביצוע העבודות. 14על ידי מבטחיו עד 

עריכת הביטוח,  ישל אישור םבסמוך לפקיעת תוקפ חברההקבלן מתחייב להמציא ל .25.3
עריכת הביטוח כשהוא חתום על ידי חברת  ישל אישור םאישור על הארכת תוקפ

 ביטוח כאמור. 

עריכת הביטוח, הן בתחילת ההסכם והן  ימוסכם ומוצהר בזאת, כי המצאת אישור .25.4
עריכת הביטוח, הינו תנאי מתלה ומקדמי להמשך  יעם פקיעת תוקפם של אישור
תהיה זכאית  חברה, וכי החברהילות אחרת בשטחי הביצוע העבודות ו/או כל פע

ככל והקבלן לא המציא  חברהלמנוע מהקבלן ביצוע העבודות ו/או פעילות בשטח ה
 אישור זה. חברהלידי ה

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מתחייב כי יערוך ויקיים את הביטוחים  .25.5
 המפורטים להלן:

טח את העבודות עצמן ביטוח  עבודות קבלניות לתקופת העבודות, המב 25.5.1
ואת חבויות הקבלן כאשר שם המבוטח בפוליסה, יכלול את הקבלן, 

. גבול חברההקבלנים מטעמו ו/או קבלני משנה מטעמם וכן את 
₪  4,000,000האחריות בפרק ביטוח חבות כלפי צד שלישי יעמוד על 

  למקרה ולתקופת העבודות.

 שלא במסגרת העבודות שיכלול: הקבלןביטוח חבויות  25.5.2
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₪  4,000,000ביטוח חבות כלפי צד שלישי בגבול אחריות של  25.5.2.1
 למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.

פי כל דין כלפי כל - ביטוח חבות מעבידים בגין חבות הקבלן על 25.5.2.2
₪  6,000,000המועסקים על ידו ומטעמו בגבול אחריות של 

 לתקופת ביטוח שנתית.₪  20,000,000 -למקרה ו

₪  4,000,000ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות של   25.5.2.3
  למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.

למקרה ₪  4,000,000ביטוח חבות מוצר בגבול אחריות של  25.5.2.4
 ולתקופת ביטוח שנתית.

 - ו 25.5.2.3מוסכם ומוצהר כי בניגוד לאמור בסעיפים  25.5.2.5
הקבלן רשאי לערוך ביטוח אחריות מקצועית וחבות  25.5.2.4

למקרה ולתקופת ₪  4,000,000מוצר משולב בגבול אחריות 
 ביטוח.

לעניין ביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות מוצר, ביטוח זה  25.5.2.6
שנים לאחר סיומן.  7יהיה תקף מיום סיום העבודות ולמשך 

גש שנים לאחר סיום העבודות תו 7ככל שבמהלך תקופה של 
תביעה בגין אחריותה המקצועית ופוליסה זו לא  חברהכנגד ה

 חברהתהא בתוקף מתחייב הקבלן לפצות ו/או לשפות את ה
בגין כל סכום  אשר נובע מרשלנות המקצועית של הקבלן 

 לשלם בפסק דין חלוט .  חברהואשר אותו תחוייב ה

 ביטוח רכוש הקבלן: 25.5.3

ד הכבד הקבלן מתחייב לבטח את כלי הרכב ו/או הציו 25.5.3.1
שבבעלותו ו/או בהשגחתו ו/או בשימושו לצורך ביצוע 
העבודות בביטוחי חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית 
עקב השימוש בכלי רכב וכן בביטוח מקיף ו/או ביטוח אחריות 
כלפי צד שלישי בגין נזק לרכוש צד שלישי כלשהו עקב 

יטוח השימוש בכלי רכב, בגבול האחריות המקובל בענף הב
למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. למען הסר ספק, מוסכם 
כי המונח "רכב" כולל מנופים, מלגזות, טרקטורים, מחפרים, 

  גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג.

כמו כן, ככל שהקבלן מפעיל ציוד מכאני הנדסי שאינו ניתן  25.5.3.2
לביטוח בביטוח חובה, באתר העבודות, הקבלן יערוך ביטוח 

מכאני הנדסי שכולל בין היתר ביטוח אחריות הקבלן  לציוד
כלפי צד שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד מכני הנדסי בגבול 

ש"ח לתובע, למקרה  4,000,000אחריות שלא יפחת מסך של 
ובמצטבר לתקופת הביטוח. בביטוחים אלו יבוטלו כל 
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החריגים הנוגעים לנזקים ישירים או עקיפים בקשר לביצוע 
 קבלניות. עבודות 

ביטוח "ציוד מכני הנדסי" לציוד מכני הנדסי המובא על ידי  25.5.3.3
הקבלן ו/או על ידי מי מטעמו לאתר העבודות, על בסיס "כל 
הסיכונים" כולל פריצה, גניבה, שוד, רעידת אדמה, נזקי טבע 
ונזק בזדון. הביטוח כאמור כולל סעיף מפורש בדבר ויתור על 

ו/או כלפי כל הבאים  החברהזכות תחלוף של המבטח כלפי 
, ובלבד שהאמור בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול המטעמ

 לטובת מי שגרם נזק בזדון.

ביטוח "אש מורחב" או "עבודות קבלניות" המבטח מפני  25.5.3.4
אבדן או נזק פיזי ובלתי צפוי את הציוד וכל רכוש אחר 
המובא לאתר העבודות על ידי הקבלן ו/או עבורו ו/או על ידי 

טעמו (ואשר אינו מהווה חלק מעבודות הפרויקט). מבלי מי מ
לגרוע מהאמור לעיל, מכסה ביטוח זה גם כלי הרמה, 
פיגומים, ציוד וכלי עבודה כלשהם. הביטוח כאמור כולל סעיף 

 חברההמפורש בדבר ויתור על זכות תחלוף של המבטח כלפי 
, ובלבד שהאמור בדבר ויתור על הו/או כלפי כל הבאים מטעמ

  ות תחלוף לא יחול לטובת מי שגרם נזק בזדון.זכ

בנוסף הקבלן מתחייב לבטח ו/או לוודא כי כל בעל מקצוע המועסק על  25.5.4
ידו בתקופת ההסכם שאינו עובד שכיר של הקבלן יבוטח בפוליסת 
אחריות מקצועית בגין השירותים הניתנים על ידו בגבול אחריות של 

1,000,000 .₪  

הקבלן מחויב לערוך על פי הסכם זה ונספחיו יכללו סעיף על פוליסות הביטוח אותן  .25.6
פיו מוותרים מבטחיו על כל זכות תחלוף כלפי החברה ו/או כל מי מטעמה לרבות 
תושביה ו/או עובדיה, וכן כלפי מורשים אחרים מטעם החברה לרבות קבלנים 
ור אחרים וכל הבאים מטעמם של המפורטים לעיל, ובלבד שהאמור לעיל בדבר וית

  על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

יורחבו  9.2.1 בסעיףאותן הקבלן מחויב לערוך על פי  שלישי צד כלפי חבות ביטוח .25.7
  בגין מעשי ו/או מחדלי הקבלן בכפוף לסעיף אחריות צולבת. חברהאת ה לשפות

ם הקבלן מתחייב כי קיבל הסכמת מבטחיו לכך שפוליסות הקבלן ו/או קבלני .25.8
  מטעמו קודמות לכל פוליסה שנערכה על ידי החברה.

הקבלן מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או  .25.9
תאגידיה ו/או נושאי משרה בה ו/או תושביה ו/או עובדיה ו/או כל מי מטעמם של כל 

אלמלא  אלה, בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו (או שהיה זכאי לשיפוי בגינו
ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות שבבעלותו ו/או במידה ומילא את הוראות 
ותנאי הפוליסות בבעלותו) על פי הביטוחים אותם הוא  מחויב לערוך בהתאם 
להסכם זה. הקבלן פוטר בזאת את החברה ו/או כל מי מטעמה לרבות נושאי משרה 
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י או היה זכאי לשיפוי כאמור. בה ו/או תושביה, מכל אחריות לנזק בגינו הוא זכא
  האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם נזק בזדון.

למען הסר ספק, הקבלן הינו האחראי הבלעדי לקיום התחייבויותיו באופן מדויק על  .25.10
פי הסכם זה ונספחיו והוא משחרר בזאת את החברה מכל אחריות בכל הקשור 

  סויים הביטוחיים ופוליסות הקבלן.לבדיקת טיב איכות והיקף  הכי

כן מצהיר הקבלן כי אין בבדיקת הפוליסות ו/או אישורי עריכת הביטוח של הקבלן  .25.11
  על ידי החברה בכדי לגרוע מכל חובה המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה.

הקבלן מתחייב להודיע בכתב לחברה ובאופן מידי על קרות אירוע ו/או נזק ו/או  .25.12
  העבודות.אובדן בקשר עם 

הקבלן מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסת הביטוח הנ"ל לפני תחילת  .25.13
  ביצוע העבודות ולעדכן את קבלני המשנה מטעמו בדבר הוראות הפוליסה ותנאיה.

בכל מקרה בו ימשכו העבודות מעבר לתקופה המצוינת בפוליסות הביטוח, מתחייב  .25.14
  ד סיום ההתקשרות בין הצדדים.הקבלן להאריך את תקופת הביטוח עד למוע

למען הסר ספק מוסכם כי גבולות האחריות המפורטים באישור קיום הביטוחים,  .25.15
הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן ועליו לבחון את חשיפתו לחבות 

  ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. 

ם על ידי אין בעריכת הביטוחים כאמור ו/או בהמצאת האישורים ו/או בדרישת .25.16
החברה ו/או הבאים מטעמה כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי הסכם זה ו/או 
על פי כל דין ו/או להטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או על הבאים מטעמה. מוצהר 
ומוסכם כי הקבלן יהא מנוע מלהעלות כלפי החברה ו/או כלפי הבאים מטעמה ו/או 

  בי מהות הביטוחים הנדרשים והיקפם. הבאים בשירותה כל טענה או דרישה לג

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם החברה ו/או מי  .25.17
מטעמה בכל הדרוש למימוש זכויות החברה על פי הפוליסה, וזאת מבלי לגרוע 

 מזכויות החברה ו/או מי מטעמה לנהל המשא ומתן בעצמה.

ן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות החברה הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופ .25.18
ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה, יהא הקבלן 
אחראי לנזקים שיגרמו לחברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח 
העבודות מטעמה, באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות  ו/או טענות, 

  אחרות, כלפיהם והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור. כספיות או

כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן יהיה אחראי לשפות את החברה  .25.19
ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה באופן מלא בגין 

י מתנאי מי כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרת תנא
מהפוליסות על ידי הקבלן ו/או מנהליו ו/או העובדים המועסקים על ידו ו/או קבלני 

  משנה מטעמו.

לא מילא הקבלן אחת מהתחייבויותיו ו/או הוראות סעיף זה כולן או חלקן בקשר  .25.20
לסעיף הביטוח בהסכם זה, לרבות לא הציג את אישור קיום הביטוחים בנוסחו 
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, יהווה הדבר הפרה יסודית של הסכם זה. אולם לא יהיה המצורף ובחתימת מבטחיו
  בכך לפטור את הקבלן מהתחייבות כלשהי בקשר עם פוליסות הביטוח הנ"ל.   

, לא יאוחר חברהנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי הב .25.21
ה, חוזה ז מועד חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשואמ

החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או צהרה לפטור מאחריות המכתב 
צורף לחוזה מהצהרה",  - מאחריות בהתאם לנוסח "פטור מפקח העבודות מטעמה

 כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן. 'ג 1כנספח זה ומסומן 

, לא יאוחר החברהנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי ב .25.22
מועד חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, מ

נספח תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום בהתאם לנוסח  המצורף לחוזה זה 
 כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן.  ,'ד 1כנספח ומסומן 

בגין רה ביטוח בלי לגרוע מהאמור בחוזה זה ובנספחיו, מוסכם כי בעת קרות מקמ .25.23

מתחייב הקבלן לפנות באופן מיידי לעיל  25  לסעיףמי מהביטוחים הנערכים בהתאם 
לחברת הבטוח ולהודיע לה על קרות האירוע ולדאוג כי נציג חברת הבטוח יגיע ללא 
דיחוי לאתר לבדיקת הנזק. מובהר כי על הקבלן לפעול על פי הוראות נציג חברת 

 ע לו ככל הנדרש, לרבות להעביר לו כל מידע שידרוש.הבטוח ולסיי

נוסף לאמור לעיל, הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות שתידרשנה להשבת המצב ב .25.24
לרבות פינוי פסולת והריסות. הקבלן  מקרה הביטוחלקדמותו מייד לאחר קרות 

 והחברהבכל ההוצאות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו מתחייב לשאת 
ביר אל הקבלן את הסכום שתשלם חברת הביטוח בגין הנזק, וסכום עמתחייבת לה

זה בלבד. למען הסר ספק מובהר כי הקבלן יישא בכל ההוצאות מעבר לסכום 
לא  החברהוכי  (לרבות ההשתתפות העצמית)  האמור שיועבר על ידי חברת הבטוח

 .לקבלן כל תשלום לכיסוי ההוצאות כאמורחייבת  תהא

בחוזה זה מוסכם כי בכל מקרה של נזק לעבודות, על הקבלן בלי לגרוע מהאמור מ .25.25
מוטלת החובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו על ידי שמאי מטעם חברת 

 .מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמםו/או  חברההביטוח ו/או ה

בדבר  החברה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמהל מחלוקת בין הקבלן לבין כ .25.26
מבוטחים שאירעו במהלך העבודות תוכרע על פי דו"ח השמאי עלות תיקון נזקים 

 ת הנזקים מטעם חברת הביטוח.אאשר יבדוק 

אישור עריכת פי -קבלן מתחייב לעדכן את סכום הבטוח בגין הבטוח הנערך עלה .25.27
השווי , מעת לעת, כדי שישקף תמיד את מלוא )'א 1נספח ( עבודות קבלניות ביטוח

  .חוזה זה נשוא יםהמבוטח הרכוש הציוד והחומרים

סף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע החוזה בנו .25.28
מתחייב הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק 

הנ"ל,  לביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים
שליחיו שיועסקו וובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופן שכל עובדיו 

משך כל בבאופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ונשוא חוזה זה, בביצוע העבודות 
 החוקים הנ"ל. שעל פיתקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות 
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למלא אחר  הקבלןוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, מתחייב בנ .25.29
פקודת התעבורה ו/או חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים והוראות  דרישות כל

אך  הנ"ל, ובעיקר, יםוכל הצווים, התקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוק(הפלת"ד) 
 עבודותדים שיועסקו בביצוע המבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל העוב

 זה, לרבות אלה שיועסקו באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל א חוזהנשו
וכל הוראות חוק  הנ"ל יםעל פי החוקלנהוג ברכב מנועי  מורשיםזה,  חוזהתקופת 

 אחר בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה.

  שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות 26

ל חשבונו הוא, שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות לביטחונו הקבלן מתחיב לספק, ע
ונוחיותו של הציבור, בכל מקום שיהיה צורך בכך, או שיידרש ע"י המפקח, או שיהיה דרוש 

לשלמות  על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהיא. הקבלן יהיה אחראי
  .על חשבונו הגידור וכל שאר אמצעי הזהירות משך כל תקופת הביצוע,

  

 פינוי פסולת והחזרת המצב לקדמותו 27

 חומר וכל משקעים, תשטיפים ,, חומרים נלוויםפסולתמאתר העבודה  נההקבלן יפ 27.5
ידרש וזאת בהתאם להוראות המפקח וזאת ללא כל שי מאושר שפיכה לאתר שהוא
,יצורפו  מורשה באתר הפסולת שפיכת על המעידיםמחיר. אישורים בכתב  תפתוס

  .החשבון בהגשת מהתנאים חלק ויהוו החודשי לחשבון

/או  ו חומרים לפנות, לזמן מזמן, לקבלן להורות, עבודה כדי תוך, רשאי יהיה המפקח 27.6
 מקרה בכל, מההוראה שתיקבע זמן תקופת בתוך, העבודה ממקום כלשהו ציוד

 על לקבלן להורות יכול המפקח.  לתפקידם מתאימים החומרים אין המפקח שלדעת
 שיקבע זמן פרק בתוך, שסולק הציוד במקום מתאים ציוד/או ו חומרים הבאת
  .המפקח

המפקח יכול להורות לקבלן על פינוי ואו חידוש מרכיב של כל חלק מהעבודה   27.7
שבוצעה בציוד ואו באופן בלתי מקצועי או בניגוד לחוזה, באם לא יבצע הקבלן את 
האמור בתוך פרק הזמן שייקבע לו, יהיה רשאי התאגיד לבצע העבודה בעצמה ו/או  

 ינוכו ו/או ייגבו מהקבלן.  הוצאות משרדיות  %15ע"י אחר והוצאות העבודה +

תום ביצוע העבודות או כל שלב בהן ינקה הקבלן את אתר העבודה, יסלק ממנו  עם 27.8
  "עבודות הפינוי") בהתאם להוראות המפרט הטכני. –עודפי חומרים ופסולת (להלן 

בזאת, כי עבודות הפינוי וההטמנה על כל הכרוך בהן תעשנה על ידי הקבלן  מובהר 27.9
 ונו, כולל תשלום היטל ההטמנה. ותהיינה על חשב

 המשרד להנחיות בהתאם לפנותה עליו אסבסט פסולת לפנות הקבלן ונדרש במידה 27.10
 למפקח לכך מסמכים להציג הקבלן על. כך לצורך מורשה קבלן"י ע הסביבה להגנת
 .האסבסט פינוי קבלן העסקת לצורך מראש אישורו את ולקבל

 הפינוי עבודות את לבצע רשאית החברה תהא, לעיל וראותהה את הקבלן מילא לא 27.11
 עלות סכומי מלוא את ולנכות מטעמה אחרים באמצעות או בעצמה ההטמנה/או ו
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 מן לקבלן המגיעים מסכומים, 15% של בשיעור לעידוד תקורה תוספת לרבות, הפינוי
 .ישירות אלה תשלומים ממנו לגבות/או ו הסכם או דין כל"י עפ החברה

להשבת המצב במקום ביצוע  קבלןדאג הי בה שלב כל או ההעבוד ביצועעם גמר   27.12
 במפרט הטכני.  כמפורטדמות ו/או לשלמות ו/או לתקינות, לק ההעבוד

  גישת המפקח למקום העבודה 28

הקבלן יאפשר ויעזור למפקח או לכל בא כוח מורשה על ידו, להיכנס בכל עת למקום  28.5
החוזה, וכן לכל מקום  העבודה ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהיא לביצוע

  שממנו מובאים חומרים, מכונות וחפצים כל שהם לביצוע החוזה.

ולסייע  הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם המפקח, או עם כל בא כוח מורשה על ידו 28.6
להם בכל הדרוש לשם ביצוע עבודתם. כן על הקבלן לדאוג לכך, שכל עובדיו ו/או כל 

טעמו, ישתפו גם הם פעולה עם המפקח, או המועסקים על ידו, ו/או קבלני המשנה מ
  ח מורשה על ידו.ועם כל בא כ

  
 

 מתן הודעות, קבלת רישיונות ותשלום אגרות 29

בכל הכרוך בביצוע העבודה, ימלא הקבלן אחרי הוראות כל דין, בדבר מתן הודעות קבלת 
רישיונות  ותשלום מסים ואגרות, אולם מסים ואגרות ששולמו ע"י הקבלן כאמור 

  כנגד קבלה ו/או חשבונית. החברה, יוחזרו ע"י החברהשתשלומם חל על פי דין על 

  

  מציאת עתיקות  30

ן מזמ העתיקות או בכל דין בדבר עתיקות שיהיה בתוקף עתיקות כמשמעותן בפקודת 30.5
חפצים אחרים כל שהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר יתגלו  לזמן, וכן

במקום העבודה, נכסי המדינה  הם, והקבלן ינקוט באמצעי זהירות מתאימים 
  למניעת הפגיעה הם או הזזתם שלא לצורך ע"י כל  אדם שהוא.

חפץ ולפני הזזתו ממקומו, יודיע הקבלן למפקח על התגלית. כן מיד לאחר גילוי ה 30.6
  מתחייב הקבלן לקיים  את הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקות.

מובהר בזאת כי כל תשלום ו/או הוצאה שתידרש על ידי רשות העתיקות תחול על  30.7
הקבלן בלבד, למעט חפירות הצלה שאם יידרשו ימומנו על ידי החברה. במידה ורשות 

תיקות תדרוש פיקוח צמוד או אחר במהלך ביצוע העבודות הקבלן ישא בעלויות הע
 אלו.
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  פטנטיםזכויות  31

שינבעו מפגיעה  הקבלן יפצה את החברה על כל תביעה, דרישה, הליך, נזק, היטל וכיוצ"ב
בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר או זכויות דומות בדבר השימוש במכונות או 

  בחומרים או בפריטים שיסופקו ע"י הקבלן לצורך ביצוע העבודה.

  

  תשלום זכויות הנאה 32

אם יהא צורך לביצוע העבודה בקבלת זכות הנאה או שימוש תמורת תשלום כלשהו, כגון 
ילת עפר או חול, או זכות מעבר שימוש, או כל זכות דומה, יהא הקבלן לצרכי חציבה או נט

אחראי לקבלת הזכות האמורה מבעליה וישלם תמורתה כפי שיוסכם בין הבעלים לבין 
  הקבלן.

  

  ביצוע על ידי החברה 33

כל העבודה ו/או התחייבות ו/או הוראה מאת החברה, לרבות נשיאת ההוצאות  33.5
הנובעות מכך, אשר היה על הקבלן לבצע על פי חוזה זה והוא נמנע מלבצעה, רשאית 

  החברה לבצע בעצמה או באמצעות אחרים.

יום  15החברה לא תחל בביצוע העבודות כאמור לעיל, אלא לאחר שנתן התראה של  33.6
  נתו לעשות כן, והקבלן נמנע מלתקן את המעוות.לקבלן על כוו

במקרים כאמור, תהיה החברה רשאית לחייב את הקבלן בהוצאות אשר נגרמו לה  33.7
שייחשבו  17%בביצוע אותן העבודות ו/או ההתחייבויות שהיה עליו לבצע, בתוספת 

  כהוצאות כלליות, מימון ותקורה.

ודות כאמור לעיל, יחשב סכום ההוצאות שהחברה נשא בהם ובקשר לביצוע העב 33.8
כחוב שהקבלן חייב למזמין על פי הוראות הסכם זה, והחברה תהיה רשאית לקזז 

 סכום זה מכל סכום שיגיע לקבלן.

אין בביצוע העבודות ע"י החברה במקום הקבלן (מקום הוא נמנע מלבצען) בכדי  33.9
 להטיל על החברה מחויבות ו/או אחריות כלשהי ו/או לגרוע ממחויבותו ו/או

 אחריותו של הקבלן לביצוע מושלם של כל העבודות על פי חוזה זה.

  

  רשימת תביעות 34

הקבלן יגיש למפקח בסוף כל חודש רשימה שתפרט את תביעותיו לתשלומים נוספים  34.5
שלא הותנה עליהם, ואשר לפי דעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע העבודה במשך החודש 

  החולף.

כאמור, רואים את הקבלן כאילו ויתר עליה תביעה שלא הוכללה ברשימת התביעות  34.6
לחלוטין וללא תנאי, פרט אם הודיע בכתב בסוף החודש כאמור על כוונתו להגיש את 

  התביעה.
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לא הגיש הקבלן רשימת תביעות המפרטת את כל תביעותיו לתשלומים נוספים שלא  34.7
ו את הותנה עליהם, בתוך חודשיים לאחר שהודיע על כוונתו להגיש את התביעה, ירא

 הקבלן כאילו ויתר על תביעתו לחלוטין וללא תנאי.

  

  מדידות כמויות 35

הכמויות הנקובות בכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד של הכמויות בעבודה ואין  35.5
  לראותן ככמויות שעל הקבלן לבצען למעשה במילוי התחייבויותיו לפי החוזה.

ות שתעשנה ע"י המפקח הכמויות שיבוצעו למעשה לפי החוזה תקבענה על סמך מדיד 35.6
על סמך חישובי כמויות מפורטים, שיוגשו ע"י הקבלן ויאושרו ע"י ווהקבלן בהתאם 

ברשימות מיוחדות לכך ותחתמנה  המפקח, הכל לפי העניין. כל המדידות תרשמנה
  ע"י המפקח והקבלן.

לפני בואו למדוד את העבודה, כולה או מקצתה, ייתן המפקח הודעה מראש לקבלן  35.7
על כוונתו לעשות כן ועל המועד הרצוי לו, והקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב 
או לשלוח ממלא מקום לצורך זה ולעזור למפקח או לבא כוחו לבצע את המדידות 

ים לביצוע המדידות על חשבונו הדרושות וכן לספק את כוח האדם והציוד הדרוש
  הוא ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים בקשר לכך.

לא נכח הקבלן או ממלא מקומו במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות, רשאי המפקח  35.8
או בא כוחו לבצע את המדידות בהעדרם, ויראו  את המדידות כמדידותיהם הנכונות 

יהן. אולם, אם נעדר הקבלן או ממלא של הכמויות, והקבלן לא יהא רשאי לערער על
מקומו מסיבה שהניחה את דעת המפקח ונמסרה על  כך הודעה למפקח לפני המועד 
שנקבע לביצוע המדידות כאמור, יידחה ביצוע המדידות למועד מאוחר יותר, שיקבע 

  ).3כאמור בסעיף קטן (

 7 תב תוךנכח הקבלן או ממלא מקומו בשעת ביצוע המדידות, רשאי הוא לערער בכ 35.9
ימים על כל כמות שנמדדה, והמפקח ייקבע מועד לביצוע מדידת הכמויות האמורה 
מחדש. אם גם אחרי המדידה השנייה יתגלו ניגודי דעות בין הקבלן לבין  המפקח, 

  יכריע בעניין זה המנהל והכרעתו תהיה סופית.

מדידות הייתה העבודה כולה או מקצתה, מוכנה למדידה והקבלן מבקש שתבוצענה ה 35.10
  בהקדם, לא ידחה המפקח את ביצוע המדידה אלא אם כן יש לדעתו צורך בדחייה.

המדידות יבוצעו ע"י מודד מוסמך שיועסק לכל משך ביצוע העבודה ע"י הקבלן ועל  35.11
 חשבונו.

 

  שינויים   36

לנכון  המפקח רשאי להורות בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, על כל שינוי שימצא 36.5
חלקה, לרבות תוספות לעבודה או ביצוע עבודות נוספות, צמצום בעבודה, כולה או 

גה, ובאיכות העבודה, ס העבודה או הפחתתה או ביטול כל חלק של העבודה, שינוי
  ") הכל כפי שימצא לנכון.השינויים(להלן:" ממדיהגודלה, 
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תיקרא "פקודת שינויים" ותינתן  1הוראת המפקח על שינוי העבודה לפי סעיף קטן  36.6
הקבלן לא יעשה שינויים בעבודה אלא אם  קיבל קודם לכן  "פקודת    בכתב.

  שינויים".

המתכונת  כל עוד לא נקבע אחרת מפורשות בחוזה, ייקבע ערך השינוי שבוצע לפי 36.7
 הנקובה בכרך א' של המינהל לפיתוח תשתיות ביוב.

  .  3 שנקבע לפי סעיף קטן החוזה יועלה או יופחת בהתאם לערך השינוי  שכר 36.8

לא יהיו לקבלן  מובהר ומוסכם בזה כי לבד מהעלאת או הפחתת שכר החוזה, כאמור, 36.9
  כל תביעות ודרישות אחרות בגין מתן פקודת שינויים.

שהשינוי  קיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי והוא בדעה 36.10
האפשרי על כוונתו לבקש  בהקדםמחייב את העלאת שכר החוזה  יודיע למפקח בכתב 

(חמישה עשר) ימים מיום מתן פקודת השינויים   15עברו  העלאת שכר החוזה כאמור.
בכתב כאמור, רואים אותו כאילו הסכים לכך שהשינוי לא  מבלי שהקבלן פנה למפקח

  החוזה.  לישפיע ע

לפי  למניעת ספק מובהר בזאת כי אין הקבלן רשאי לעכב ביצועו של שינוי כלשהו 36.11
 30השינויים תוך  המפקח יקבע את ערך  סעיף זה מחמת אי קביעת ערכו של השינוי. 

  יום  מיום מתן פקודת שינויים.

העבודה  מובהר בזאת כי פקודת שינויים אשר אינה קובעת במפורש הארכה להשלמת 36.12
ואינה מזכה את הקבלן בארכה להשלמת העבודה. שינוי מועד  השלמת העבודה יהיה 

  בלבד. סכם זה בה הקבועלפי 

מובהר ומוסכם כי אם ניתנה פקודת שינויים לפי סעיף זה בשל כך שהקבלן לא קיים  36.13
הוראה מהוראות החוזה או התחייבות שנטל על עצמו לפיו, הרי אין  במתן פקודת 

  השינויים כדי לגרוע מכל זכות של החברה לפי החוזה או לפי כל  דין.

  

  שעות וימי מנוחה 37

תבוצע על ידו בימים ובשעות שאינם ימי השוטפת ב כי העבודה הקבלן מצהיר ומתחיי 37.5
, ובלבד שהמשך 1948- מנוחה כמשמעותם בפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח

העבודה בימי  המנוחה כאמור אינו דרוש באופן דחוף לשם מניעת סכנה או הפרעה 
הפרעה בלתי סבירה לביטחון הציבור, בריאותו או בטיחותו, או להסרת סכנה או 

  כאמור, וניתן על כך אישור המפקח.

הקבלן מצהיר כי לא יפעיל ולא ירשה להפעיל מכונה כמשמעותה בתקנות מפגעים  37.6
לצרכי חפירה, בניה או כיו"ב באזור  1979-התשל"ט ,(רעש בלתי סביר מציוד בניה)

למחרת ובימי מנוחה, כמשמעותם בפקודת סדרי  06:00 -ל  19:00מגורים בין השעות 
, זולת אם הפעלת המכונה דרושה באופן דחוף לשם 1948-התש"ח ,ון ומשפטשלט

מניעת סכנה או הפרעה בלתי סבירה לביטחון הציבור, בריאותו או בטיחותו, או 
 להסרת סכנה או הפרעה כאמור, וניתן על כך אישור המפקח.
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על קבלן משנה אשר יועסק ע"י הקבלן והקבלן יהיה יחולו גם  הוראות סעיף זה
  חראי לקיומן.א

  

  ביטול החוזה 38

בכל מקרה בו הפר הקבלן הפרה יסודית של אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי  38.5
החוזה, תהא החברה רשאית לבטל את החוזה, וזאת במידה והקבלן לא תיקן את 

יום מיום קבלת התראה בכתב מאת החברה על ביצוע ההפרה.  15ההפרה בתוך 
הבלעדית מהי הפרה יסודית המזכה אותו בביטול החברה תקבע לפי שיקול דעתה 

  החוזה.

יום כאמור לעיל, תבטל החברה את החוזה  15לא תיקן הקבלן את ההפרה בתוך  38.6
  ותינתן לקבלן הודעה על כך בכתב (להלן: "הודעת הביטול").

עם קבלת הודעת הביטול, יפנה הקבלן באופן מיידי ולא יאוחר מהמועד שייקבע על  38.7
תר העבודה וימסור את החזקה במצב תקין לידי החברה. מובהר ידי החברה את א

בזאת כי כל תביעה ו/או טענה שתהיה לקבלן כלפי החברה, לא תהווה עילה לעיכוב 
סילוק ידו ומסירת החזקה למזמין לאחר קבלת הודעת הביטול. הקבלן מצהיר 

כספים בחתימתו על הסכם זה כי הוא מוותר על זכות עיכבון באמצעי לחץ לקבלת 
  מהחברה לאחר הודעת החברה על ביטול החוזה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל אחד מהמקרים הבאים יחשבו כהפרה יסודית  38.8
  של ההסכם ויקנו למזמין את הזכות לבטל את החוזה באופן מיידי:

כשלקבלן מונה כונס נכסים, זמני או קבוע, או כשהקבלן עשה סידור עם  38.8.1
ו כשנגד הקבלן הוצא צו פירוק או כשקיבל החלטה על נושיו או לטובתם, א

  פירוק מרצון (פרט לפירוק  ללא פירוק עסקים לשם יצירת גוף מאוגד אחר).

כשהקבלן מסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר, או כשהקבלן מעסיק  38.8.2
  קבלן משנה לביצוע הפרויקט ללא הסכמת החברה.

  מביצוע החוזה.כשהוכח להנחת דעתה של החברה שהקבלן הסתלק  38.8.3

  כשהוכח להנחת דעתה של החברה כי הקבלן מתרשל בזדון בביצוע החוזה. 38.8.4

מובהר בזאת, כי בכל מקרה של ביטול החוזה עקב הפרה יסודית של התחייבויות  38.9
הקבלן, כאמור לעיל, לא תהא החברה חייבת לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר 

תביעה בקשר לכך, לרבות בגין לחוזה, ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או 
  השקעות שבוצעו על ידו בהקמת המכון ו/או אבדן רווחים ו/או הכנסות עתידיות.

במקרה של ביטול החוזה בטרם הושלמו העבודות, תהא החברה רשאית להשלים את  38.10
העבודות באמצעות אחר, ולתבוע מהקבלן את הוצאות השלמת העבודה כפי שיהיו 

ות כלליות, מימון ותקורה, וזאת בין אם על ידי חילוט כהוצא 17%בפועל בצירוף 
הערבות הבנקאית ובין אם בכל דרך אחרת. הקבלן מתחייב לסייע למזמין להשלים 

  את העבודות, בכל דרך שתקבע על ידי החברה.
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מבלי לגרוע מיתר הוראות החוזה, מובהר בזאת כי במקרה שהחברה תבטל את  38.11
זה, וסכום העבודות שבוצעו לפי החוזה יהיה החוזה בהתאם לזכותו כאמור בסעיף 

 נמוך מאפס, לא יידרש הקבלן לשלם למזמין סכום כלשהו.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר כי החברה תהא רשאית לבטל הסכם זה בהודעה  38.12
ימים, וזאת מטעמים סבירים בלבד. זאת ועוד, החברה תהא  30מראש וכתב בת 

הוחל ביצוע העבודות, וזאת מטעמים של העדר רשאית לבטל הסכם זה אף אם טרם 
  תקציב.

 

  קיזוז 39

החברה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי החוזה, כל חוב, בין שקצוב ובין   
שאינו קצוב, המגיע לו מהקבלן על פי החוזה ו/או על פי כל דין. מובהר בזאת, כי הוראות 

  את החוב האמור בכל דרך אחרת.סעיף זה אינן גורעות מזכותה של החברה לגבות 

  

  סמכות השיפוט 40

מוסכם על הצדדים כי על הסכם זה יחול הדין הישראלי, וכי לבתי המשפט  בצפון  40.5
המדינה  תהיה סמכות השיפוט הייחודית לדון בכל תביעה ו/או מחלוקת שתתגלע בין 

  הצדדים בקשר לחוזה זה.

שתועבר לבית המשפט  למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל מחלוקת ו/או תביעה 40.6
 המוסמך לא תהווה עילה לשינוי ו/או לעיכוב ביצוע התחייבויות הקבלן על פי החוזה.

  

  
  
 

  שימוש או אי שימוש בזכויות 41

הימנעות החברה מלעשות שימוש בזכות כלשהי המוקנית לו על פי החוזה במקרה  41.5
ת באותו אין בה ולא תתפרש בשום אופן כוויתור על אותה הזכו -מסוים או בכלל 

  מקרה או בכלל.

הסכמה מצד החברה לסטייה בתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא  41.6
  ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר.

כל ויתור או ארכה לתנאי החוזה או להוראות שניתנו על פיו ע"י החברה או מטעמו,  41.7
או אי קיום לא יפגעו בזכויות החברה, ולא ישמשו כצידוק או הגנה בקשר עם הפרה 

 מצד הקבלן של התחייבויותיו על פי החוזה.
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  מהאתרסילוק יד הקבלן  42

ולתפוס את החזקה בו העבודה, האתר, המזמין יהיה רשאי לסלק את ידו של הקבלן ממקום 
בכל אחד  - בעצמו או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת  -  העבודותלהשלים את 

  מהמקרים המנויים להלן:

במועד שנקבע בצו התחלת עבודה או שהפסיק  העבודותחיל בביצוע כשהקבלן לא הת 42.5
או במקרים מיוחדים תוך תקופה קצרה יותר  -יום  14את ביצועו, ולא ציית תוך 
להתחיל או להמשיך בביצוע  מהמפקחלהוראה בכתב  -שנקבעה  במפורש בחוזה 

  בכל דרך אחרת; העבודהשהסתלק מביצוע  המבנה, או

ביצוע המבנה איטי מידי כדי להבטיח את השלמתו במועד  סבור שקצב כשהמפקח 42.6
יום או  14הקבוע בחוזה או במועד שהוארך או קוצר להשלמתו, והקבלן לא ציית תוך 

להוראה בכתב  - במקרים מיוחדים תוך תקופה קצרה יותר שנקבעה במפורש בחוזה 
לנקוט באמצעים הנזכרים בהוראה שמטרתם להבטיח את השלמת  מהמפקח

  במועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך או קוצר להשלמתו; דותהעבו

בהתאם  העבודותהוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן אינו מבצע את  המפקחכשיש בידי  42.7
למפרטים, לתכניות וליתר מסמכי החוזה, לאחר שהתראה בכתב לקבלן לא נשאה 

  תוצאות רצויות;

בלי הסכמת המזמין בכתב  -כשהקבלן הסב את החוזה, כולו או כל חלק ממנו, לאחר  42.8
  מראש;

כשהקבלן העסיק קבלן משנה ללא הסכמת המזמין, בכתב או מכללא, ולא נענה  42.9
  לסלקו מביצוע המבנה;המפקח להוראת 

כשהקבלן פשט את הרגל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים או כשעשה סיגור עם או  42.10
יסול עסקים אלא פרט לפירוק ללא ח -לטובת נושיו ובגוף מאוגד, כשהגוף בפירוק 

  לשם יצירת גוף  מאוגד אחר, ובלבד שיהיה קבלן רשום לפי החוק;

הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן  המפקחכשיש בידי  42.11
נתן או  הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה 
או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה ובלבד שניתן לקבלן, אם רצונו בכך, להשמיע 

  ;המפקחטענותיו בפני 

ע בפלילים בעבירה שיש בה כדי כשהקבלן הושעה מרישום בפקס הקבלנים או הורש 42.12
  לפגוע ביום התחייבויותיו לפי החוזה.

, רשאי מהחברה, באמצעות הודעה בכתב העבודותסולקה ידו של הקבלן ממקום   42.13
  המזמין לנהוג  כדלהלן:

 להשתמש בכל החומרים, הציוד והמתקנים, או בכל חלק מהם, המצויים 42.13.1
  במקום המבנה, לצורך השלמת המבנה;

העבודות  לסלק ממקום ן, באמצעות הודעה בכתב מהמנהל,לדרוש מהקבל  42.13.2
 הציוד והמתקנים או חלק מהם. לא ציית הקבלן לדרישה החומרים, את כל

 יום, רשאי המזמין לסלקם ממקום המבנה לכל מקום שיראה 14זו, תוך 
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 בעיניו, על חשבון הקבלן, והמזמין לא יהיה  אחראי לכל נזק או אבדן
  שייגרמו להם.

  , יחולו הוראות שלהלן:העבודותתפס המזמין את החזקה במקום  42.14

כאמור לעיל יהיו על חשבון הקבלן והוא ישא העבודות הוצאות השלמת   42.14.1
  מהן; 17%ל בנוסף להוצאות האמורות בתוספת ש

המפקח יזמין את הקבלן לערוך מדידות של העבודות שבוצעו עד למועד  42.14.2
שימת החומרים, הציוד והמתקנים ובוצעו וכן לערוך את ר סילוק ידו במידה

  של הקבלן במידה ומצויים  במקום המבנה;

הקבלן יגיש חשבון סופי ואילו התשלומים בפועל המגיעים לצדדים ייקבעו  42.14.3
  בהתאם להוראות סעיף זה;

, לא יהיה המזמין חייב לשלם לקבלן סכום כלשהו העבודותנתפס מקום  42.14.4
  ה);בקשר לחוזה, אלא  בכפוף לאמור להלן בפסקה (

עלה שכר החוזה שהקבלן היה זוכה בו אילו היה מבצע את החוזה בשלמותו  42.14.5
), על הסכום הכולל של תשלומי הביניים "אומדן שכר החוזה" :(להלן

, בשל העבודותוהתשלומים האחרים ששולמו לקבלן לפני תפיסת מקום 
על יסוד חשבונות סופיים  ובדקו שייקבעוהעבודות הוצאות השלמת 

ידי המנהל, לרבות התוספת האמורה בפסקה (א), ובשל שיאושרו על 
שנגרמו למזמין מפאת כל דחייה בהשלמת המבנה ומפאת  פיצויים על נזקים

יהיה הקבלן חייב בתשלום ההפרש שבין אומדן שכר החוזה  - נזקים אחרים 
וסילוק ידו של הקבלן העבודות לבין הסכום הכולל כאמור; תפיסת מקום 

ביטול החוזה על ידי  ), אין בהם בהכרח משום1( ממנו, לפי סעיף קטן
הוראות סעיף  של החוזה. המזמין לקבלן על ביטולו המזמין אלא אם הודיע

זה באות להוסיף על זכויות המזמין לפי חוזה זה ואין בהן כדי לגרוע 
מזכויות המזמין לקבל כל סעד לו הוא זכאי הן על פי דין והן על פי תנאי 

 חוזה זה.

 

  חוזהשינוי ה 43

  אין לשנות איזו מהוראות חוזה זה, אלא במסמך בכתב ובחתימת שני הצדדים.  
  

  הודעות  44

כל הודעה שתשלח על פי הסכם זה בדואר רשום לפי כתובות הצדדים המופיעות בכותרת   
  שעות ממועד משלוחה. 72להסכם זה, תחשב שהגיעה לתעודתה תוך 

 הפרה יסודית 45

בבחינת תנאים עיקריים בהסכם,  ןלהסכם זה הינ 43-ו 38-39, 19-27,  8, 5סעיפים  הוראות
  והפרתן תחשב כהפרה יסודית של ההסכם. 
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  אישור החוזה 46

  חוזה זה טעון את אישור החברה, וכן כל אישור אחר הדרוש על פי דין.  
  ולראייה באו הצדדים על החתום

  
  
  
  
  
  

  
_____________________          __________________

  הקבלן                החברה  
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  "א'1נספח "
   /הקמהקבלניות עבודות אישור עריכת ביטוח

  לכבוד
  מועצה אזורית מגידו 

  1218000ד.נ. מגידו 
  ו/או מושב עין העמק 

  : "המזמין")(להלן
  
  .,נ.ג.א

  
(להלן: "תקופת הביטוח")   ___ועד ליום ______ ___ __יום ___מהננו מאשרים בזאת כי החל 

ו/או המזמין (להלן: "יחידי מכל דרגה   וקבלני משנהו/או קבלנים מטעמו   הקבלןשם ערכנו על 
. למען ביצוע העבודות בקשר עם פוליסה לביטוח עבודות קבלניות כמפורט באישור זה,  המבוטח")

   הרשאה.הסר ספק תחילת תקופת הביטוח תהיה מרגע פריקה ו/או כל עבודה בשטח ה
  

  עבודות קבלניות/הקמה", ולהרחבות על פי אישור זה. 2013הביטוח כפוף לנוסח " פוליסת ביט 
  

, סכומים אלה למען הסר ספק לעניין סכומי הביטוח וגבולות האחריות המופיעים באישור זה
לסכומי ביטוח מיועדים לעבודות נשוא הסכם זה ומוצהר בזאת כי בקרות נזק אנו מנועים מלטעון 

אשר מקורם במיצוי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או גבולות אחריות לא מספקים 
  בפרויקטים נוספים המבוצעים על ידי הקבלן בתקופת הביטוח.

  
  שווי העבודות: _________________

  
  הפוליסה כוללת את הכיסויים המפורטים מטה:

  
שייגרמו בעקבות העבודות אשר מבטח כל אובדן ו/או נזק  ,כל הסיכוניםבמתכונת ביטוח העבודות 

מטעמו ו/או מי הקבלן  ווכן אובדן ו/או נזק שייגרמו לרכוש  עצמן במלוא ערכן לעבודות המבוצעות
, הקשורים בעבודות למתקנים, לציוד ולחומרים וכן המבוצעות, בעקבות העבודותרכוש המזמין 

או נזק פיזיים ובלתי צפויים אשר אירעו בתקופת ביצוע מפני אובדן  ,במלוא ערכם ובערכי כינון
  חודשים.  24ובתקופת תחזוקה מורחבת בת  העבודות 

  
למען הסר ספק, הפוליסה אינה כוללת חריג בגין הוצאות לתיקון ו/או החלפה הנובעות מתכנון 

  מחומרים לקויים או מעבודה לקויה.  לקוי, 
  

  :בדבר מקרה הביטוח של הרחבה מפורשת הפוליסה כוללת
  .בזדון, פרעות ושביתות , נזקשיטפון טבע,נזקי רעידת אדמה 

  ₪. 75,000בגבול אחריות של  וציוד קלמבנים ארעיים  ,מתקנים
אובדן ו/או נזק לרכוש המהווה חלק מהפרויקט בעת העברתו ו/או אחסונו בוטח בגבול אחריות של 

75,000 .₪  
  .תכנון לקויממרים לקויים ו/או מעבודה לקויה ו/או חושנגרם מ₪  500,000עד ישיר נזק 

בגבול אחריות בשווי   תכנון לקוימ ו/או שנגרם מחומרים לקויים ו/או מעבודה לקויה נזק עקיף
  העבודות.

דרישת כתוצאה מתוספות ושינויים הכרחיים בעקבות בעקבות נזק לרבות הוצאות מיוחדות 
  ש"ח 2,500,000מהנזק ועד  10%מקרה הביטוח קרות  םבטר םדרשויות ובתנאי כי לא נדרשו על י

  . למקרה₪  75,000של  אחריות בגבולבוטחו הוצאות להחשת תיקון נזק ועבודות זמניות 
  מגובה הנזק . 20%הוצאות לפינוי הריסות בוטחו בגבול אחריות של 
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 בגבולבוטחו  ומומחים , יועציםאדריכלים מהנדסיםבגין מדידה פיקוח והשגחה של  הוצאות
  .למקרה₪  75,000של  אחריות

 1,000,000השייך למזמין ו/או לאחד מיחידיו בוטח בגבול אחריות של נזקים לרכוש שעליו עובדים 
  ש"ח.

  ש"ח. 1,000,000השייך למזמין ו/או לאחד מיחידיו בוטח בגבול אחריות של  נזקים לרכוש סמוך
קבלן ו/או לאחד מיחידיו בוטח בגבול השייך ל נזקים לרכוש שעליו עובדים ו/או לרכוש סמוך

  ש"ח. 1,000,000אחריות  של 
הקבלן ו/או  רכוש המזמין הקשור סיכוני פריצה וגניבה מאתר העבודות לרכוש אשר בבעלות 

  בשווי העבודות. בעבודות
  

לכל נזק שיגרם לרכוש שעליו עובדים ו/או  (בהתאמה) הינו מוטב ראשוניהמזמין הננו מאשרים כי 
  . בבעלותורכוש סמוך שהינו ל

, תושביוהשונים,  תאגידיולרבות המזמין למען הסר ספק מוותר המבטח על זכות השיבוב כלפי 
  .בונושאי משרה ו עובדיו 

  
אשר מבטח . למקרה ולתקופה₪  4,000,000 שלגבול האחריות ב ביטוח חבות כלפי צד שלישי

ו/או מי מטעמם ו/או  קבלני משנהמטעמו ו/או  קבלניםו/או  הקבלן הראשי על פי כל דין של  חבות
ו/או מי מטעמו  ולרבות   למזמין, בגין נזקים שיגרמו לצד שלישי לרבות נזקים שיגרמו המזמין

   .תושביו, עקב העבודות המבוטחות
  

  :הפוליסה כוללת הרחבות בגין
חשמליים, מעליות, חבות הנובעת משימוש במנופים ו/או מתקני הנפה ו/או הרמה ו/או פיגומים 

  עגורנים מכל סוג לרבות בעת הקמתם, הרכבתם, פריקתם ו/או  הפעלתם.
  ש"ח.1,000,000נזקים הנובעים מרעידה, הסרת תמיכה, החלשות משען בגבול   אחריות 

  .תביעות שיבוב שיוגשו מטעם המוסד לביטוח לאומי
  דות.נזקים  ישירים לצינורות ומתקנים תת קרקעיים במלוא שווי העבו

  ₪. 1,000,000נזקים עקיפים לצינורות ומתקנים תת קרקעיים בגבול אחריות 
  ₪. 250,000הוצאות עקב הליכים פליליים 

  נזקי גוף עקב פגיעת כלי צ.מ.ה במלוא שווי העבודות.
  

למען הסר ספק רכוש המזמין ו/או תושביו ו/או תאגידיו ייחשבו כרכוש צד שלישי לעניין פוליסה זו 
  ר לנזקים ו/או אירועים שנגרמו על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו.בכל הקשו

אש,  מהסיכונים הבאים: חבות הנובעתל בכל הקשורהפוליסה אינה כוללת כל החרגה או הגבלה 
מנופים ו/או מעליות, פריקה וטעינה, זיהום פתאומי (מים או קרקע),  ,הרמה מכשיריהתפוצצות, 

קרקע או מבנה, שביתות והשבתות, פרעות ומהומות, עבודות בגובה  רעידת והחלשת משען של
או כל  המזמין שהקבלן ובעומק, שימוש בכלי נשק, קבלנים וקבלני משנה ועובדיהם, נזק לרכוש

תביעות שיבוב של המוסד או פעלו בו בעת קרות מקרה הביטוח, עליו  איש בשירותו פועלים 
מעל לסכום הביטוח ₪  600,000סך בת על פי חוק הפלת"ד) כלי רכב (למעט האחריולביטוח לאומי, 

   המכוסה בביטוח רכב.
ואשר בגינו ו/או המזמין  קבלןההמועסק בביצוע העבודות שאינו עובד ישיר של  כי כל אדם מוצהר

לשלם דמי ביטוח לאומי בהתאם לחוקים ו/או לתקנות יחשב לצד ים חייב הקבלןהמזמין ו/או  אין 
  .ליסה זושלישי על פי פו

על ו/או המזמין   הקבלן ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה  מטעמו  בגין חבות מעבידיםביטוח חבות 
(גם אם אינם עובדיו הישירים של  פי כל דין כלפי כל המועסקים בביצוע העבודות או בקשר אליהן

הנגרמת תוך כדי ועקב ביצוע  ו/או מחלה מקצועית בגין פגיעה גופנית המזמין ו/או הקבלן)
  לתקופת הביטוח./או לתובע ו/או למקרה ו₪  20,000,000 שלהעבודות בגבול האחריות 
כל חריג בדבר קבלנים וקבלני משנה ועובדיהם, עבודות בגובה ובעומק,  הפוליסה אינה כוללת

מעט האחריות לפי עבודות הריסה ו/או פיצוץ, הרעלה במאכל או במשקה, עבודות נוער, כלי רכב (ל
פרעות או מהומות אזרחיות, עובדים מהשטחים, שביתה ו/או השבתה, שעות עבודה , חוק הפלת"ד)

המזמין ו/או מי הכיסוי לפי פרק זה יורחב לכסות את  ., עבודה בחגים ומועדים, עבודת נוערומנוחה
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  שהן כלפי מי מעובדינושא בחובות מעביד כל הואהיה ויטען, לעניין קרות מקרה ביטוח, כי מטעמו 
  . ו/או קבלני משנה הקבלן

הפוליסה מורחבת לכלול את אחריות המזמין ו/או הבאים מטעמו בכפוף לסעיף אחריות צולבת, 
לפיו יחשב הביטוח על פי הפוליסה הנ"ל כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח וכאילו 

ותיה וחריגיה כשהיא נפרדת ובלתי תלויה הוצאה פוליסה זו על שמו בלבד על כל תנאיה, הורא
  במבוטחיה האחרים. 

  
   תנאים כלליים: 

  להוראות הבאות: כפופה הפוליסה נשוא נספח זה

הביטוח הנ"ל קודם לכל ביטוח אשר נערך על ידכם וכי אנו מוותרים על כל טענה ו/או   .א
    דרישה בדבר שיתוף ביטוחיכם.

 הפוליסה כוללת את המזמין בשם המבוטח.  .ב

  .ימים 30ותקופת הרצה  חודשים 24יסוי לתקופת תחזוקה של הפוליסה כוללת כ  .ג

כאשר קיים ביטוח אחר,  נוכל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות  .ד
, המזמין ו/או תאגידיו ו/או כל מי מטעמולגבי  . למען הסר ספקהמזמיןלא יופעל כלפי 

במלוא השיפוי המגיע לפי  אותםאשוני", המזכה הוא "ביטוח ר הפי הפוליס-הביטוח על
להשתתף  ממבטחיומבלי שתהיה לנו זכות תביעה ו וטוחייתנאיו, ללא זכות השתתפות בב

ו ו/או . למען הסר ספק אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפיעל פי דיןבנטל החיוב 
 .מבטחיו כלפי

ו/או חברות  יוו/או תאגידהמזמין פי כלעל זכות תחלוף  חברתנוויתור של הפוליסה כוללת   .ה
כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם  רשוויתובלבד תושביו ו ,עובדיו ,בונושאי משרה  ,בנות

   לנזק בזדון. 

יום מיום שנמסרה הודעה על  30אלא לאחר שחלפו  םלא יבוטל ולא יצומצ דלעיל הביטוח  .ו
  המזמין.הביטוח מטעם  תאחראיכך בדואר רשום מהמבטחים ל

 .יום 120פוליסה אינה כוללת חריג בדבר נזקים הנובעים מהפסקת העבודות למשך ה  .ז

למען הסר ספק מוסכם בזאת כי זכותו של המזמין על פי פוליסה זו לא תפגע עקב היעדר   .ח
 .מאת הרשויות המוסמכות רישוי ו/או היעדר היתר כלשהו שהיה הקבלן אמור לקבל

העלול לגרוע מהזכויות על  בתום לב המבוטח ימוסכם, כי מעשה או מחדל של יחיד מיחיד  .ט
  על פי פוליסה זו.   מטעמוו/או מי  המזמיןפי הפוליסה לא יגרע מזכויות 

למען הסר ספק חבויות הקבלן על פי פרק חבות כלפי צד שלישי ופרק חבות מעבידים   .י
המזמין יכוסו כל זמן שהקבלן ו/או עובדיו ו/או קבלני משנה מכל דרגה מצויים במקרקעי 

  .גם אם החבות נוצרה שלא כתוצאה ישירה מביצוע העבודות המבוטחות

 הקבלןידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות העצמית בנזקים חלה על   .יא
 בלבד.

מהיקף הכיסוי על פי התנאים  להיקף הכיסוי על פי תנאי הביטוח אינו נחות  ולא ייפו  .יב
 אי האישור דלעיל. " ובכפוף לתנ2013הידועים כ"ביט 
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  ב'"1"נספח 

  י הקבלןאישור עריכת ביטוח
  

  לכבוד                                                                                                 
  מועצה אזורית מגידו 

  1218000ד.נ. מגידו 
  ו/או מושב עין העמק

  ")המזמין" (להלן:
  

  א.ג.נ.,
 _____________בע"מ, ח.פ.  __________________: אישור עריכת ביטוחים על שם הנדון

שיקום מערכת ביוב במגרשים בעין העמק נשוא מכרז בקשר עם עבודות  ")הקבלןלהלן: "(
  (להלן:" העבודות")_________ מס'

הננו מאשרים בזאת כי החל מיום ___________  ועד ליום ____________  (להלן: "תקופת 
למכרז מס' את הביטוחים המפורטים מטה בהתאם הקבלן הביטוח") ערכנו על שם 

לבין  ו"העבודות") בינ :(להלן_____________ לעבודות שיקום מערכת ביוב במגרשים בעין העמק 
  המזמין.

 הקבלןלציוד מכני הנדסי הנמצא באתר העבודות בבעלות ו/או בחזקת  ביטוח "ציוד מכני הנדסי"
ביטוח העל בסיס "כל הסיכונים" כולל פריצה, גניבה, שוד, רעידת אדמה, נזקי טבע ונזק בזדון. 

כלפי כל  ו/או המזמיןכאמור כולל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות תחלוף של המבטח כלפי 
  שגרם נזק בזדון. מי, ובלבד שהאמור בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת הבאים מטעמו

שהינו כלי רכב מנועי   בציוד מכני הנדסי השימוש עקב, שלישי צדלי גוף נזק בגין אחריותביטוח  
. הביטוח מורחב ביטוח מקרהלכל ₪  4,000,000 של אחריות בגבולואשר אינו חייב בביטוח חובה, 

לשפות את המזמין ו/או כל הבאים מטעמו בגין אחריות העלולה להיות מוטלת עליהם בגין מעשה 
 לסעיף אחריות צולבת. בכפוף מטעמוו/או מי  הקבלןו/או מחדל של 

שאינו מהווה חלק מעבודות הקבלן בגין רכוש  או "עבודות קבלניות"ביטוח "אש מורחב" 
רכוש אחר המובא לאתר  כלציוד וה את צפוי ובלתי פיזיבדן או נזק המבטח מפני א, הפרוייקט
 מעבודות חלק מהווה אינו(ואשר  על ידי מי מטעמו/או וקבלן ו/או עבורו העל ידי  העבודות
ביטוח הוכלי עבודה כלשהם.  ציוד מנופים הרמה, פיגומים,ו/או מתקני כלי  לרבות). הפרויקט

המזמין ו/או כלפי כל כאמור כולל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות תחלוף של המבטח כלפי 
  שגרם נזק בזדון. מי, ובלבד שהאמור בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת הבאים מטעמו

שכלי ו/או   או נפשי ,גופני  ליקוי  או  פגיעה ,מוות, מחלה י,גופנ בגין היזק צד שלישי ביטוח
בגבול האחריות של שלהם,   ישירה  תוצאה  שהינו גרר נזק  צד שלישי לרבות  לרכוש  אבדן  או/ו  היזק

  בגין אירוע אחד ובסה"כ במשך תקופת ביטוח שנתית.₪,  4,000,000
לסייג (בכפוף  הקבלןהביטוח כאמור לא כולל כל הגבלה או סייג בדבר אחריות המקצועית של 

חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה  ,)2013ביט  אחריות מקצועית בתנאי
וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, כלי נשק, 

הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, שביתה והשבתה וכן תביעות מצד המוסד לביטוח לאומי. 
הנובעת ממעשים ו/או מחדלים של כל מי  הקבלןחית של השילו והביטוח מורחב לכסות את אחריות

, וזאת בכפוף הקבלןבגין אחריותו למעשי ו/או למחדלי  מזמיןלשפות את ה הביטוח מורחב .ומטעמ
לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחיד המבוטח. 

סוג שהוא העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין כיסוי בגין נזק ו/או אבדן מכל   הפוליסה כוללת
, לקוחותיו, מבקרים ועוברי אורח מזדמנים, מזמיןהלרבות עובדי  לגופו ו/או לרכושו של כל אדם,

 עובדיהם וכל אדם אחר הנמצא בשרותו הקבלןתופסי ובעלי מקרקעין סמוכים, קבלני המשנה של 
  , או הפועל מטעמם. מזמיןו/או בשרות ה הקבלן

תושביו יחשב כצד שלישי רכוש ו/או  מזמיןרכוש הו/או תושביו ו/או  מזמיןהמען הסר ספק ל
  לעניין הפוליסה.
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 בשינויים המתבקשים באישור זה.  2013הכיסוי כפוף לתנאי ביט 
(ולרבות כאלה  וומטעמ ויד-כלפי כל המועסקים על הקבלןבגין חבות  ביטוח אחריות מעבידים

 שלשמשכורתם משתלמת על ידי אחרים) בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה מקצועית בגבול אחריות 
לתקופת ביטוח. ביטוח זה אינו כולל כל הגבלה בדבר, שעות  ש"ח20,000,000 - למקרה ו₪  6,000,000

נות ורעלים, וכן עבודה, עבודה בשבתות ו/או בחגים ומועדים, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, פתיו
נושא  מזמיןבמידה שיטען, כי ה מזמיןבדבר העסקת נוער. הביטוח כאמור הורחב לשפות את ה

   ו/או מי מהם. הקבלןבחובות מעביד כלפי עובדי 
  בשינויים המתבקשים באישור זה. 2013הכיסוי כפוף לתנאי ביט 

מעשה ו/או מחדל ו/או הפרת  ל פי כל דין, בקשר עםע הקבלןלביטוח חבות  ביטוח אחריות מקצועית
, וו/או בשמו ו/או כל מי הפועלים מטעמ וו/או של עובדי וחובה מקצועית ו/או טעות או השמטה, של

תוך כדי ו/או עקב ו/או בקשר לביצוע העבודות נשוא ההסכם דלעיל המוענקים לכל מאן דבעי, בכל 
ש"ח למקרה  4,000,000ריות של הקשור במישרין ו/או בעקיפין להסכם כפי שמפורט בו, בגבול אח

  ולתקופת הביטוח. 

ו/או הבאים מטעמו בקשר למעשי או מחדלי  מזמיןהפוליסה מורחבת לכלול את אחריותו של ה
בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו יחשב הביטוח על פי הפוליסה הנ"ל כאילו נערך בנפרד  הקבלן

זו על שמו בלבד על כל תנאיה, הוראותיה עבור כל אחד מיחידי המבוטח וכאילו הוצאה פוליסה 
  וחריגיה כשהיא נפרדת ובלתי תלויה במבוטחיה האחרים.

ע"פ  הקבלןבקשר עם כל פעילות של  מזמיןהפוליסה מורחבת לכסות את אחריותו השילוחית של ה
  ההסכם, באם תקום כזו על פי דין.

, ומוסכם ומובהר בזאת כי  מזמיןמול ה לקבלןאין בהרחבה זו לגרוע מחבות אשר עלולה לקום 
ייחשבו גם כצד שלישי לעניין פוליסה זו. הפוליסה  םהבאים מטעמו/או תושביו ו/או מזמין ה

בקשר למקרה ביטוח על פי פוליסה זו. כמו כן  הקבלןחויב ימורחבת לכסות הוצאות משפט בגינן 
מו כן מורחבת ש"ח. כ 100,000מורחבת הפוליסה לכסות הגנה בהליכים פליליים בסכום של 

הפוליסה לכיסוי נזקים שיגרמו עקב אובדן מסמכים. הפוליסה לא תכלול כל הסתייגות לגבי נזק 
גוף,  אובדן או נזק תוצאתי ו/או אובדן שימוש, עיכוב בעבודות או במסירה עקב מקרה ביטוח, אבדן 

שבים נתונים, מסמכים ו/או אובדן ו/או נזק למסמכים ו/או אובדן או נזק לאמצעי אגירה ממוח
חוסר תום לב ו/או כוונת זדון, אי יושר ו/או  מעילת עובדים וכן כל הגבלה של הכיסוי הביטוחי 

  בקשר עם נזק למבנים  וליסודות.

    התאריך הרטרואקטיבי בפוליסה הינו: ______________________ 
  חודשים לאחר תום תוקף הביטוח.  12 שלהפוליסה תכלול סעיף תקופת גילוי 

 

ש"ח, למקרה ולתקופה.  4,000,000 בגבול האחריות של הקבלןשנערך על שם  ביטוח חבות מוצר
  תאריך תחילת  הביטוח ___________.

על פי כל דין בגין המוצרים והעבודות המסופקים ו/או הקבלן של  והפוליסה מכסה את אחריות
(להלן:  ואו מי מטעמו/ והמיוצרים ו/או המשווקים ו/או המותקנים ו/או המטופלים על יד

  "המוצרים").

ו/או  הקבלןהתאריך הרטרואקטיבי בפוליסה לא יהיה מאוחר ממועד סיום ביצוע העבודות ע"י 
  ממועד אספקת המוצרים המוקדם מביניהם ובכל מקרה לא יאוחר מיום ________.

מקורם חודש, לפיו תכסה הפוליסה נזקים ש 12הפוליסה תכלול סעיף תקופת דיווח מורחבת של 
  בתקופת הביטוח, אשר הודעה לגביהם נמסרה לנו  במשך תקופת הדיווח.
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 הקבלןהביטוח מורחב לשפות את המזמין ו/או הבאים מטעמו בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי 
במסגרת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה וכן בגין ו ו/או אלו שפעלו מטעמ וו/או הפועלים מטעמ

, בכפוף לסעיף הקבלןהמוצרים ו/או השירותים המסופקים ע"י  אחריותם לנזק שייגרם עקב
אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח וכאילו הוצאו 

  פוליסות אלה על שמו בלבד על כל תנאיהן והוראותיהן כשהן נפרדות ובלתי תלויות במבוטחיהן.

  

  או לחליפין:

  

על פי כל דין, בקשר עם מעשה  הקבלןלביטוח חבות  מקצועית וחבות מוצר משולבביטוח אחריות 
ו/או כל מי  וו/או של עובדי וו/או מחדל ו/או הפרת חובה מקצועית ו/או טעות או השמטה, של

ת. הפוליסה מכסה את ועבודה, תוך כדי ו/או עקב ו/או בקשר לביצוע וו/או בשמ והפועלים מטעמ
פי כל דין בגין המוצרים והעבודות המסופקים ו/או המיוצרים ו/או  על הקבלןשל  ואחריות

(להלן: "המוצרים") בכל הקשור ו ו/או מי מטעמו המשווקים ו/או המותקנים ו/או המטופלים על יד
ש"ח למקרה   4,000,000במישרין ו/או בעקיפין להסכם כפי שמפורט בו, בגבול אחריות של 

  ולתקופת הביטוח.

לכלול את אחריותו של המזמין ו/או הבאים מטעמו בקשר למעשי או מחדלי  הפוליסה מורחבת
בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו יחשב הביטוח על פי הפוליסה הנ"ל כאילו נערך בנפרד  הקבלן

עבור כל אחד מיחידי המבוטח וכאילו הוצאה פוליסה זו על שמו בלבד על כל תנאיה, הוראותיה 
  תי תלויה במבוטחיה האחרים.וחריגיה כשהיא נפרדת ובל

ע"פ  הקבלןהפוליסה מורחבת לכסות את אחריותו השילוחית של המזמין בקשר עם כל פעילות של 
  ההסכם, באם תקום כזו על פי דין.

מול המזמין, ומוסכם ומובהר בזאת כי   לקבלןאין בהרחבה זו לגרוע מחבות אשר עלולה לקום 
ייחשבו גם כצד שלישי לעניין פוליסה זו. הפוליסה  םהבאים מטעמו/או תושביו ו/או המזמין 

בקשר למקרה ביטוח על פי פוליסה זו. כמו כן  הקבלןחויב ימורחבת לכסות הוצאות משפט בגינן 
ש"ח. כמו כן מורחבת 100,000מורחבת הפוליסה לכסות הגנה בהליכים פליליים בסכום של 

וליסה לא תכלול כל הסתייגות לגבי נזק הפוליסה לכיסוי נזקים שיגרמו עקב אובדן מסמכים. הפ
גוף,  אובדן או נזק תוצאתי ו/או אובדן שימוש, עיכוב בעבודות או במסירה עקב מקרה ביטוח, אבדן 
מסמכים ו/או אובדן ו/או נזק למסמכים ו/או אובדן או נזק לאמצעי אגירה ממוחשבים נתונים, 

עובדים וכן כל הגבלה של הכיסוי הביטוחי  חוסר תום לב ו/או כוונת זדון, אי יושר ו/או  מעילת
  בקשר עם נזק למבנים  וליסודות.

ו/או  הקבלןהתאריך הרטרואקטיבי בפוליסה לא יהיה מאוחר ממועד סיום ביצוע העבודות ע"י 
  ממועד אספקת המוצרים המוקדם מביניהם ובכל מקרה לא יאוחר מיום ________.

חודש, לפיו תכסה הפוליסה נזקים שמקורם  12של  הפוליסה תכלול סעיף תקופת דיווח מורחבת
  בתקופת הביטוח, אשר הודעה לגביהם נמסרה לנו  במשך תקופת הדיווח.

  חודשים לאחר תום תוקף הביטוח.  12הפוליסה תכלול סעיף תקופת גילוי של 

 הקבלןהביטוח מורחב לשפות את המזמין ו/או הבאים מטעמם בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי 
/או הפועלים מטעמו ו/או אלו שפעלו מטעמו במסגרת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה וכן בגין ו

, בכפוף לסעיף הקבלןאחריותם לנזק שייגרם עקב המוצרים ו/או השירותים המסופקים ע"י 
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  מי מגידו
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___________  
  חותמת המציע

      
  

אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח וכאילו הוצאו 
  ה על שמו בלבד על כל תנאיהן והוראותיהן כשהן נפרדות ובלתי תלויות במבוטחיהן.פוליסות אל

  

  

  :תנאים כלליים
  להוראות הבאות: כפופיםנשוא נספח זה  הביטוחים

  
הביטוח הנ"ל קודם לכל ביטוח אשר נערך על ידכם וכי אנו מוותרים על כל טענה   .א

 ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחיכם.

 בשם המבוטח. מזמיןהפוליסה כוללת את ה  .ב

מזמין ו/או הפוליסות כוללות ויתור של חברת הביטוח על זכות תחלוף כלפי ה  .ג
, תושביו, נושאי משרה בו, עובדיו ו/או מי מטעם כל תאגידיו ו/או חברות בנות

 אלה, ובלבד שויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

שהי את אחריותנו כאשר קיים כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כל  .ד
, מזמיןו/או מי מטעמו. למען הסר ספק לגבי ה מזמיןביטוח אחר, לא יופעל כלפי ה

פי הפוליסה הוא "ביטוח ראשוני", המזכה אותו במלוא השיפוי המגיע -הביטוח על
לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחיו ומבלי שתהיה לנו זכות תביעה 

יוב על פי דין. למען הסר ספק אנו מוותרים על טענה ממבטחיו להשתתף בנטל הח
 של ביטוח כפל כלפיו ו/או כלפי מבטחיו.

יום מיום שנמסרה  30הביטוח דלעיל לא יבוטל ולא יצומצם אלא לאחר שחלפו   .ה
על הביטול  מזמיןהודעה על כך בדואר רשום מהמבטחים לאחראי הביטוח אצל ה

 או הצמצום כאמור.

דל של יחיד מיחיד המבוטח בתום לב העלול לגרוע מוסכם, כי מעשה או מח  .ו
על פי פוליסה מזמין ו/או מי מטעמו מהזכויות על פי הפוליסה לא יגרע מזכויות ה

 זו.

מוסכם ומוצהר בזאת כי כל רכוש אשר בבעלותו ו/או באחריותו ו/או בחזקתו של   .ז
 ו/או תושביו ייחשב רכוש צד שלישי לעניין פוליסה זו.מזמין ה

  אינן מחריגות עבודתם של קבלני משנה. הפוליסות  .ח

ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות העצמית בנזקים חלה   .ט
 בלבד. הקבלןעל 

  

      

  חתימה וחותמת המבטח  שם החותם ותפקידו  תאריך
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  מי מגידו
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___________  
  חותמת המציע

      
  

 נספח 1'ג
  

  הצהרה על מתן פטור מאחריות
                    

  __________תאריך : 

  לכבוד

  (להלן: "החברה")מי מגידו בע"מ 

  מועצה אזורית מגידו

 

  

  הנדון:  הצהרה על מתן פטור מאחריות 

  

להקמת מערכת לסניקה והולכת שפכים למכון על פי חוזה מס' ___________ לביצוע עבודות 
  (להלן :"העבודות" ו/או "החוזה") עבור החברה.טיהור השפכים "מבוא כרמל" 

בעבודותינו שבנדון בציוד חפירה ו/או ציוד מכני הננו מצהירים בזאת כי הננו משתמשים 
הנדסי בבעלותנו ו/או באחריותנו ו/או בשימושנו לרבות וללא הגבלה כל ציוד ו/או 

 מתקנים ו/או רכוש אחר המשמשים אותנו בביצוע העבודות שבנדון (להלן: "הציוד").

 על אף האמור בהצהרה זאת, הננו מתחייבים בזאת כדלקמן:  .א

את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות הננו פוטרים  .1
מטעמה מכל חבות בגין אובדן או נזק לציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר העבודה 
על ידנו ו/או מי מטעמנו ו/או עבורנו לשם פעילותנו בקשר עם העבודות, כל זאת 

 למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות הננו פוטרים את החברה ו .2
מטעמה מכל אחריות לגבי נזקי פריצה ו/או גניבה של הציוד האמור לעיל ומוותרים 
על זכותנו לשיבוב (תחלוף) כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או 

 לנזק בזדוןבמקרה שכזה כל זאת למעט כלפי מי שגרם  מפקח העבודות מטעמה
 ולמעט כנגד חברות שמירה.

הננו פוטרים את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות  .3
מכל חבות בגין נזק לגוף ולרכוש שלנו ו/או מי מטעמנו ו/או קבלני משנה  מטעמה

ו/או צד שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר על ידנו 
י מטעמנו או עבורנו לשם פעילותנו באתר העבודות כל זאת למעט כלפי מי ו/או מ

 שגרם לנזק בזדון.

היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדנו ו/או קבלני משנה המועסקים על  .4
ידנו, בניגוד לאמור לעיל, לרבות צד שלישי כלשהו, הננו מתחייבים לשפות את 

ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות החברה ו/או מי מטעמה לרבות מנהליה 
 מטעמה בכל תשלום ו/או הוצאה שיישאו בהם לרבות הוצאות משפטיות.
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  מי מגידו
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___________  
  חותמת המציע

      
  

הרינו מצהירים בזה כי נערוך ואחזיק פוליסות לביטוח אחריות מקצועית וחבות  .5
לחוזה), במשך כל   'א 1נספח המוצר, כאמור באישור עריכת ביטוחי הקבלן (

אחריות על פי החוזה שנחתם בינינו ביום __________  התקופה בה קיימת לנו
 לביצוע הפרויקט ועל פי כל דין.

  

  

 

                                                                                                     _________________________
המצהירחתימה ושם  הקבלן                                      
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___________  
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___________  
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  ד'1נספח 

  תנאים מיוחדים לעבודות בחום

  __________תאריך :                   

  לכבוד

  מי מגידו בע"מ (להלן: "החברה")

 מועצה אזורית מגידו

  
  א.ג.נ.,

  
  הנדון : תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום 

  

כי ביצוע עבודות כמוגדר בחוזה על ידי ו/או כל הפועל מטעמי, מותנה בקיום הנוהל  ,אני מאשר בזאת
  שלהלן:

המונח "עבודות בחום" פירושו: ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, הלחמה קשה רכה,   .1
עבודות באמצעות מבער (כגון חיתוך, זיפות ואיטום), עבודות קידוח, השחזה, חיתוך דיסק, 

  או להבות.ו/ם וכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצים הבערת חומרי

"האחראי") שמתפקידו לוודא כי לא  - אמנה אחראי מטעמי (להלן ,ככל שאבצע "עבודות בחום"  .2
  תבוצענה עבודות בחום, שלא בהתאם לנוהל זה.

ע העבודות בחום, יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא ובטרם תחילת ביצ  .3
ממקום ביצוע העבודות בחום, לפחות מטר  10חומרים דליקים מכל סוג, ברדיוס של הרחקת 

כאשר חפצים דליקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק, כגון שמיכת אסבסט 
  או מעטה ברזנט רטוב.

"צופה אש"), המצויד באמצעי כיבוי  - האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש (להלן  .4
  ישימים לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.מתאימים ו

ליד מבצע העבודה יוצב "צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה, כי אש או ניצוצות אינם   .5
  מתפתחים לכלל שריפה.

דקות מתום ביצועה, תוך שהוא  30על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות   .6
  כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת.מוודא 

וכל תנאי בטיחות נוספים להם הננו מחויב על פי כל  תכי נוהל זה מהווה התניה מינימאלי ,מובהר
  דין ועל פי פוליסת ביטוח שערכתי כמוגדר בחוזה יוסיפו על האמור לעיל.

  ה.הננו מתחייב לוודא וערב לכך כי קבלנים מטעמי יקפידו על ביצוע נוהל ז

  

_______________    _______________  

  חתימת הקבלן                       שם הקבלן  
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  [דף זה הושאר ריק בכוונה]
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  2נספח 

  

  נוסח ערבות בנקאית לביצוע ההסכם

  

  

  שם המוסד הבנקאי ___________________                                  תאריך____________

   

  לכבוד : 

  בע"מחברת הביוב והמים מייסודה של מועצה אזורית מגידו  –מי מגידו 

  

  הנדון: כתב ערבות מס' _________

  

הרינו ערבים בזה כלפיכם ערבות מלאה שם המציע) ימולא ( לפי בקשת _____________

מסכום הצעת המציע כפי  10%ימולא כאן לפי ₪ ( ומוחלטת בשיעור של ________________ 

בהתאם לחוזה שנחתם מכוח זכייתו  ) להבטחת מילוי התחייבויותללא מע"מ שהתקבלה בהסכם

  ועד בכלל.  31.6.2017ערבותנו זו בתוקף עד    לביצוע עבודות עבור מי מגידו.במכרז 

) ימים מתאריך 7ערבותנו זו הנה ערבות אוטונומית בלתי תלויה ואנו נשלם לכם תוך שבעה (
מבלי שתצטרכו לנמק דרישתכם, או לבסס  ל.לסכום הנ"כל סכום עד  דרישתכם הראשונה בכתב 

אותה, או לתת לנו כלל הסברים בקשר לכך ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת 
  הנערב.

  
  

 ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא. 
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  'א2נספח 

  

  ואחריותנוסח ערבות בנקאית לטיב 

  
  

  שם המוסד הבנקאי_______________                                  _תאריך___________

   

  לכבוד : 

  מי מגידו בע"מ

  

  הנדון: כתב ערבות מס' _________

  

של  לפי בקשת _____________ (שם המציע) הרינו ערבים בזה כלפיכם ערבות מלאה ומוחלטת

אשר   }כולל מע"מ משווי הצעת המציע %5 ו שיעורסכום שיש להכניס {___________________

לביצוע  תנאי המכרז והחוזהצמודה למדד המחירים לצרכן, להבטחת מילוי נכון ומדוייק של 

  ביוב ביישוב עין העמק.להקמת מערכת לביצוע עבודות עבודות 

  
  בסמוך לפני דרישה לתשלום על פי ערבות זו. 

ועד  ]שנתיים למן המסירה למזמין של הפרויקטתאריך המתאים לימולא [ערבותנו זו בתוקף עד  

  בכלל. 

) ימים מתאריך 7ערבותנו זו הנה ערבות אוטונומית בלתי תלויה ואנו נשלם לכם תוך שבעה (
כל סכום עד לסכום הנ"ל, מבלי שתצטרכו לנמק דרישתכם, או לבסס  דרישתכם הראשונה בכתב 

לכך ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת אותה, או לתת לנו כלל הסברים בקשר 
  הנערב.

  ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא. 
  נוסח אחר של ערבות לא יתקבל.הערה:  
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  3ספח נ

  בטיחותהסכם  נספח

 נספח זהעל המציע לחתום על נספח הסכם בטיחות זה, כך ובמידה והמציע יזכה במכרז, יצורף 

(להלן, "המזמין") לבין ___________________  -חברת  מי מגידו בע"מ להסכם התקשרות בין 

  ההסכם").להלן תאריך הקבלן"), מיום __________________ ("להלן ("

  

ת המופיעות בו, יחייבו את הקבלן ואת כל הגורמים מטעמו הוראות הסכם בטיחות זה וההנחיו
של   הקבלן (לרבות ומבלי לגרוע, עובדיו, קבלני משנה ועובדים של קבלני משנה כאמור) 

תחת ההסכם. הקבלן יהא  "המזמין"המעורבים בביצוע העבודות ו/או מתן השירותים עבור 
בטיחות זה  נספחפן מלא את כל הוראות אחראי לכך, כי כל הגורמים כאמור ימלאו ויקיימו באו

  על כל ההנחיות המופיעות בו.

  

מובהר בזה, כי הוראות הסכם בטיחות זה וההנחיות המופיעות בו, באות בנוסף להוראות   
מסמכי המכרז, ואין בהן כדי לגרוע ו/או להפחית מהוראות מסמכי המכרז, לרבות, ללא הגבלה, 

ל פי הן. הוראות הסכם בטיחות זה ומסמכי המכרז הינן מאחריות ו/או התחייבויות הקבלן ע
ועל הקבלן יהא לבצע את כל ההוראות המוטלות עליו, לרבות הוראות  –משלימות זו את זו 

נוספות שיינתנו לו על ידי המזמין מעת לעת. מקום בו תתקיים סתירה כלשהי בין הוראה 
ות , יפנה הקבלן ליועץ הבטיחות בטיחה נספחמהוראות  מסמכי המכרז לבין הוראה מהוראות 

ישא במלוא האחריות לכל  –והחלטתו תהא מכרעת. לא פנה הקבלן כאמור  – המזמיןמטעם 
  מעשה או מחדל כתוצאה מכך, וכן בהוצאות שינבעו מכך. 

  תהיינה באחריותו ועל חשבונו.  –מובהר כי כל הפעולות המוטלות על הקבלן לפי הסכם זה 

ה ובניה הנדסית כמשמעותם בחוק, הקבלן יהווה קבלן ראשי ו"מבצע בעת ביצוע עבודות בני
  הבניה" כמשמעותם בפקודת הבטיחות בעבודה ותקנותיה, על כל המשתמע מכך 

  - כללי  .1

יהיה אחראי לכל נושאי הבטיחות  חברת "מי מגידו"\תאגידקבלן המבצע עבודה באתרי  .1.1
 על ידו ו/או לתאגידבעבודות המבוצעות על ידו ו/או מטעמו ובאספקת השירותים 

 מטעמו, בהתאם לנסיבות העניין.

 כל להוראות הקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו של כל דין ובכלל זה לפעול בהתאם .1.2
בפקודת  ההוראות הקבועות לגרוע,דין הנוגע לבטיחות ו/או גהות בעבודה, לרבות ומבלי 
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העבודה,   חוק ארגון הפיקוח על וב   1970 –הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל 
 1953ובחוק עבודת הנוער תשי"ג  1951ובחוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א  1954 - תשי"ד

 1945ובפקודת התאונות ומחלות משלוח היד (הודעה)  1954ובחוק עבודת נשים תשי"ד 
ובתקנות הבזק והחשמל (התקרבויות והצטלבויות בין קוי  1954החשמל תשי"ד  ובחוק

חוק רישוי וב 1196 - חוק למניעת מפגעים, התשכ"א וב 1986בזק לקווי חשמל) התשמ"ו 
 החומרים חוקוב 1989 -חוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט וב 1968 - עסקים, התשכ"ח 

. (לרבות כל התקנות  י מגידו"חברת "מ\תאגידנהלי בו 1993 ג"התשנ, המסוכנים
לוקח על עצמו את האחריות לכל הקבלן מכוחן),   שהוצאו, ואשר יותקנו מעת לעת,

וכל מי מטעמה עקב הפרת כל הוראה חברת  מי מגידו \תאגידתביעה שתוגש נגדו ונגד 
  אלה. מהוראות הדין ומהוראות

עמידה בכל דרישות הקבלן יעסיק ממונה בטיחות מטעמו בעל אישור כשירות לצורך 
 החוק ונספח בטיחות זה.

 הקבלן יקיים ויתחזק מערכת ניהול בטיחות הכוללת בין השאר: .1.3

 נהלים אירגוניים ונהלים לעבודות בסיכון  .א

 מערך לאיתור ובקרה בגורמי סיכון   .ב

 מערך בדיקות תקופתיות  .ג

 מערך לדיווח ותחקיר תאונות וכמעט תאונות עבודה  .ד

 מערך לעבודה מול קבלני משנה   .ה

 מערך הדרכה לעובדיו ולשלוחיו  .ו

 מערך לטיפול במצבי חירום   .ז

 מערך בדיקות רפואיות  .ח

  ניהול ותיעוד מסמכי בטיחות   .ט

 להימצא בתחומי חצרי המזמין.   18הקבלן מצהיר כי לא ירשה לנוער מתחת לגיל  .1.4

עליו  לבצע תכנון  שבעבודות מסוימות על פי דרישת המפקח הקבלן מצהיר, כי הוא מודע לכך .1.5
, והקבלן מתחייב ממונה הבטיחות מטעמועל ידי  בטיחות לפרויקט  טרם תחילת העבודה

 החברה\של התאגיד לו לשם כך על ידי יועץ הבטיחות ושיינתנלעשות כן בהתאם להנחיות 
. יאשר התאגידץ הבטיחות של עד שיועאלו כ"כ מצהיר הקבלן שלא יחל בעבודות ר.  כאמו

  את תכנון הבטיחות.
הקבלן מצהיר שכל עבודותיו יתבצעו בהתאם לתכנון  הבטיחות לפרויקט. מובהר כי תכנון 

 עותק מתכנון הבטיחות ישמר באתר העבודה. הבטיחות יוכן על חשבונו של הקבלן. 
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ובין ניהולית, ובכלל הקבלן מצהיר ומתחייב כי יעסיק אך ורק עובדים מיומנים, בין טכנית  .1.6
 חברת \זה עובדים בעלי כישורים מיוחדים, ככל שהדבר נדרש  בנסיבות העניין על ידי תאגיד

ו/או עפ"י כל דין, ובפרט, אך מבלי לגרוע, בעבודות הבאות: פיצוצים, חפירה, מי מגידו 
גזה, מל עבודות הריסה, עבודות עם ביטומן חם, עבודות חשמל, הפעלת ציוד הרמה, מפעילי

מורשים ומוסמכים  עבודות בגובה וכיוצא באלה. כן מתחייב הקבלן להעסיק אך ורק אנשים
 כדין ובתוקף כל אימת שנדרשת הסמכה, רשיון, היתר ו/או הרשאה כלשהי עפ"י כל דין.

הקבלן המבצע ידאג לספק על חשבונו את כח האדם המיומן והמוסמך וכן את כל החומרים,  .1.7
הנדרשים  ים על מנת ליישם את כל סידורי הבטיחות והגהותהציוד והמתקנים הנדרש

 דין. ועפ"י דרישות כלשל מי מגידו לביצוע העבודה עפ"י הנחיית יועץ הבטיחות 

הקבלן מתחייב להעמיד לרשות עובדיו וכל המועסקים מטעמו בביצוע העבודות ו/או מתן  .1.8
ב לסלק מחצרי המזמין השירותים כלים וחומרים מטיב מעולה ובכמות מספקת, וכן מתחיי

 כל ציוד או חומר פגום.

הקבלן המבצע יערוך בדיקות, ע"י בודקים מוסמכים, לציוד עבורו נדרשות בדיקות אלה  .1.9
 הציוד הנבדק יסומן באופן ברור. עפ"י דרישות כל דין.

 הקבלן המבצע ינהל תיעוד תקף ומעודכן לנושאים הבאים: .1.10

 דין. הפנקס הכללי של האתר, כנדרש על פי כל  א.

  פנקס הדרכת העובדים באתר, כנדרש על פי כל דין.  ב.

או  שיון, היתרירשיונות והסמכות העובדים העוסקים בתפקידים להם נדרש  ר  ג.
(כגון: הסמכה לעבודה חברת מי מגידו \תאגידהסמכה על פי כל דין או על פי הוראות 

 רתך, וכיו"ב). ,מפעיל עגורן, מלגזן\בגובה חשמלאי, מנופאי

רשיונות לציוד ותעודות ביטוח לציוד הנמצא באתר או המופעל באתר, כולל תסקירים   ד.
 עדכניים של בודק מוסמך (לציוד עבורו נדרשת בדיקה זאת עפ"י החוק).

 העתקי דוחות ביקורת ומבדקים של גורמים שונים (כגון: משרד העבודה, וכיוב').     ה.

 התאגידמע בכל עת להנחיות המפקח מטעם על הקבלן, עובדיו וכל הגורמים מטעמו להיש .1.11
   .ולעצור את העבודה על פי דרישתםויועץ הבטיחות של התאגיד, להזדהות עפ"י דרישה 

עובד קבלן אשר יפר הוראות בטיחות צפוי לנקיטת אמצעים כנגדו, כגון: קנסות אשר  .1.12
דתו אף השעיה מעבו   ישלם הקבלן למזמין, על פי דרישת המזמין, ובמקרים מסוימים 

  באתר.

 על הקבלן למלא, על אחריותו ועל חשבונו, את התנאים הבאים: .1.13

הקבלן הנו קבלן רשום ובעל כל הסיווגים המקצועיים הנדרשים כדין   לביצוע העבודה   .א
 לשמה הוא נמצא באתר. 
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כל עובדי הקבלן המשתתפים בעבודה כשירים (לרבות מבחינה בריאותית), מורשים   .ב
 ביצוע עבודתם. ומוסמכים על פי כל דין ל

עברו ימובהר,  כי כל עובדי הקבלן, או כל גורם אחר מטעמו, המשתתפים בעבודה   .ג
 .בעבודתם על ידי ממונה הבטיחות מטעם הקבלןתדריך בטיחות בדבר כל הסיכונים 

 כלי הרכב, המתקנים והציוד בו משתמש הקבלן מצוידים באישורים, רשיונות  .ד
המוסמכות ובודק מוסמך  וביטוחים מתאימים לעבודתם והם בדוקים ע"י הרשויות

 עפ"י העניין. 

 הקבלן חתם על נספח בטיחות זה ואישר כי קרא והבין את האמור בו.  .ה

דיווחים על אירועי בטיחות חריגים,  חברת מי מגידו \תאגידהקבלן יעביר למפקח מטעם  .1.14
 יכון בטיחותיים ומצבים מסוכנים אחרים.כולל תאונות, "כמעט תאונות", גורמי ס

יובהר, כאמור לעיל, כי אין בחובות שנמנו לעיל כדי להגביל את האחריות המוטלת על  .1.15
הקבלן לפי הוראות כל דין. מבלי לגרוע מהוראות נספח בטיחות זה, הוראות מסמכי 

יצוע המכרז והוראות כל דין, הקבלן מתחייב בזה לנהוג כפי שקבלן סביר נוהג בעת ב
 עבודה בעלת אופי דומה לעבודה המוזמנת.

  הדרכה .2

לפחות אחת לשנה בכל על ידי ממונה הבטיחות קבלן יבצע הדרכת בטיחות לכל עובדיו  .2.1
 הקשור לסיכונים בעבודתם ויוודא הבנת ההדרכה על ידי מעבר מבחן ידע בהצלחה. 

מאישורי ההדרכה תינתן בכתב ובעל פה ובשפה המובנת לאותם עובדים. העתקים  .2.2
 ההדרכה יהיו באתר ויצורפו "לפנקס הכללי".

 .הקבלן יחתים את עובדיו על כך שהם קבלו והבינו את הנאמר בהדרכה .2.3

מי  חברת\הקבלן ישמור תיעוד מהדרכות אלו ויעביר עותק ליועץ הבטיחות של תאגיד .2.4
ון יבצע הקבלן תדריך לכל עובדיו בהתאם לתכנ כמו כן במידה ויתבקש לעשות כן.מגידו 

  .הבטיחות לפרויקט

  מנהל עבודה מטעם הקבלן .3

הקבלן המבצע ימנה מנהל עבודה מוסמך כחוק, ויעביר על כך הודעה בכתב למפקח עבודה  .3.1
 במקרה של עבודה של יותר ממשמרת אחת ביממה ימנה הקבלן מנהל עבודה נוסף.  אזורי.

ו את כל היבטי הקבלן יספק תכניות עבודה והוראות נדרשות למנהל העבודה, אשר יכלל .3.2
 הבטיחות הנדרשים ויוודא כי ההוראות מובנות  ומיושמות.

 מנהל העבודה ימצא באתר בכל משך העבודה. .3.3
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מנהל העבודה יהיה אמון מטעם הקבלן על צוות העובדים ועל ביצוע העבודה ויהיה   .3.4
אחראי , בין השאר, לנושאים המפורטים להלן, וזאת מבלי לגרוע מאחריות וחבויות 

 על פי נספח זה, הוראות ההסכם ו/או הוראות כל  דין:הקבלן 

 , תנאי השטח באתר והסיכונים הקיימים בו.האתרהכרת   .א

 חברת מי מגידו. \תאגידארגון האתר, גידור ושילוט עפ"י דרישות החוק ודרישות   .ב

 ניהול פנקס כללי  .ג

הכרת כלל האמצעים והציוד הקיימים באתר, כולל הבנת דרישות החוק בהפעלתו   .ד
 הבטוחה, בדיקתו, רשיונות נדרשים וכיוב'.

וידוא כי המועסקים באתר הנם אך ורק בעלי מקצוע מוסמכים ובקיאים  בתחום   .ה
 עיסוקם.

ר ולעצולהזדהות  הנחיית כלל העובדים להישמע לכל הנחיות גורמי הבטיחות בכל  עת,  .ו
 עפ"י דרישתם. את העבודה

מתן הוראות עבודה וחלוקת העבודה תוך פיקוח על סידורי הבטיחות  והגהות ואכיפת   .ז
 משמעת בטיחות נדרשת על העובדים.

אספקת ציוד המגן האישי הנדרש, אכיפת השימוש בו בכל עת והחלפתו כשאינו תקין   .ח
 או בלוי.

 ייה וגהות של העובדים.הסדרת כל הנדרש בנושאי שירותים, רווחה, אוכל שת  .ט

עשיית שימוש בציוד בדוק ותקין, כולל קיום תסקירי בדיקה עדכניים ע"י בודק   .י
 מוסמך במידת הצורך. 

קיום הדרכת בטיחות לעובדים חדשים וכן הדרכת בטיחות שוטפת לכלל העובדים   .יא
 , בכל נושאי הבטיחות.כולל קבלני משנה ושלוחים אשר באחריותו

עים חריגים, מפגעים, מקרים מסוכנים או תאונות (לרבות  דיווח מיידי על אירו  .יב
 .לחברת מי מגידו\לתאגיד "כמעט תאונות")

 אחריות לבטיחות המבקרים בתחום עבודתו.  .יג

 אחריות הבטיחות בתעבורה בתוך האתר  .יד

לפי דרישתו, נוסף חברת מי מגידו \תאגידאחריות לדיווחי בטיחות למפקח מטעם   .טו
  מדרישות החוק. לדיווחים הקבועים המתחייבים
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  כל פעילות אחרת הנדרשת עפ"י כל דין.  .טז

 סביבת העבודה  .4

על אתר העבודה להיות מגודר ומשולט כנדרש על פי הוראות כל דין, באופן שימנע כניסה  .4.1
 בלתי מבוקרת של אנשים או כלי רכב לאזור העבודה.

ונקיים ככל כל אזורי העבודה ועמדות העבודה, נקודות האחסון והמעברים ישמרו פנויים  .4.2
 הניתן, ללא מהמורות ומכשולים.

ציוד יאוחסן בצורה מסודרת במתקנים המיועדים לכך, האתר ינוקה מפסולת אשר  .4.3
 תסולק על ידי הקבלן מדי יום.

  גידור ושילוט .5

 או/ו ושבים הולכים להגנת בטיחות אמצעי יינקטו הרבים ברשות עבודות ביצוע בעת .5.1
  :להלן כמפורט לרבות רכב- כלי תנועת

 לשטח המובילים התנועה כווני בכל יוצב" בדרך עובדים, זהירות" -11א מסוג תמרור  .א

  .ממנו' מ 25 -  לרכב ובדרך העבודה ממקום' מ 5 במרחק - רגל להולכי בדרך, העבודה

 בגובה במאוזן שיוצב -2ו בתמרור העבודה שטח לכל מסביב ברציפות יגודר העבודה שטח  .ב

  .הקרקע פני מעל' מ 1.00

 -4ו תמרורי גם -2ו לתמרור בנוסף יוצבו רכב- כלי נסיעת במסלול המבוצעת בעבודה  .ג

  .התנועה לציר ובמקביל מהשני האחד' מ 10 -כ של במרחקים

 בצוע במשך הסרתם או/ו נפילתם שתמנע ובטוחה יציבה בצורה יוצבו התמרורים כל  .ד
  .העבודות

  .ביממה שעות 24 במשך העבודה לשטח מסביב יוצבו התמרורים  .ה

  .מהבהבים בפנסים החשיכה בשעות יוארו תמרורים  .ו

 מעברים או/ו גשרונים במקום יותקנו רגל-הולכי מעבר נחסם שבהן עבודות ביצוע בעת  .ז

  .-2ו בתמרורי יאובטחו המעברים. רגל-הולכי לשימוש חליפיים

 שתאפשר בצורה אלא התנועה ציר ייחסם לא רכב-כלי תנועת במסלול עבודות ביצוע בעת  .ח
  .ישראל משטרת להוראות ובהתאם רכב-לכלי בטוחה תנועה המשך

 ובו' מ x 1.20' מ 1.00 של בגודל שלט - העבודה באתר בולט במקום להציב העבודה מבצע על .5.2
  .וטלפון כתובתו, המבצע שם...,  עבור מבוצעת, העבודה מהות - כתוב יהיה

74

נט
טר
אינ
ר ה
את
- מ

בד 
בל

יון 
לע

תק 
עו



  

  
 

___________  
  חתימות המציע

  
  

  מי מגידו
  12/2017מכרז פומבי  

___________  
  חותמת המציע

      
  

 או/ו החלקה מפני  המזהיר שלט העבודות מתבצעות בו במקום יוצב ניקיון עבודות של במקרה .5.3
 . מעידה

 בטיחות חשמל .6

כל העבודות  עבודה במתח חי תתבצע על ידי חשמלאי בעל רישיון מתאים ועל פי כל דין. .6.1
הדורשות התקנה חשמלית, קבועה או זמנית, יבוצעו בהתאם להוראות כל דין, לרבות ללא 

יותקנו מכוחו, ע"י גורמים ואשר  וכל התקנות שהותקנו 1954 - הגבלה, חוק החשמל, התשי"ד 
  מקצועיים המוסמכים לכך.

כל לוחות החשמל הזמניים באתרי בניה או בנייה הנדסית יהיו בהתאם לתקנות החשמל (מיתקן  .6.2
 .2002 -חשמלי ארעי באתר בניה במתח שאינו עולה על מתח נמוך), התשס"ב

וזאת בהתאם  יעשה שימוש אך ורק בציוד חשמלי תקין ובטוח לשימוש והמסומן כראוי, .6.3
 לדרישות התקינה הרלבנטית.

 מתקנים חשמליים חדשים ייבדקו ע"י בודק מוסמך טרם הפעלתם באתר. .6.4

 כבלי חשמל לא ימצאו על הקרקע אלא יוגבהו באופן בטוח או יסללו בצורה בטיחותית.  .6.5

 בתופי גלילה לכבלי חשמל יש לוודא המצאות ממסר פחת על התוף. .6.6

  יש לוודא שכל אביזרי החשמל הינם בעלי תו תקן.  .6.7

 .אין להשתמש במפצלים או רבי שקע .6.8

 כל כבלי החשמל המאריכים יהיו מסוג בידוד מוגבר (הכבלים הכתומים). .6.9

לא תבוצע כל עבודה בסמוך לתילי חשמל במתח גבוה תהיה בכפוף להיתר עבודה ובכל מקרה  .6.10
וולט, או במרחק  33,000קווי חשמל במתח עד  מטרים מתילים של -3.25-עבודה במרחק קטן מ

  .וולט 33,000מטרים מתילים של קווי חשמל במתח העולה על  5 -קטן מ

פני הקרקע בקרבת עמודי החשמל, יסודותיהם, עוגניהם או מתחת לתילי החשמל  אין לשנות .6.11
 אלא אם כן אושר הדבר בכתב בידי חברת החשמל לישראל בע"מ; אישור כאמור ימצא באתר

 בצמוד לפנקס הכללי.

  עבודה בלהבה גלויה .7

" פירושו: ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, הלחמה בלהבה גלויההמונח "עבודות  .7.1
קשה ורכה, עבודות באמצעות מבער (כגון חיתוך, זיפות ואיטום), עבודות קידוח, 

  ו/או להבות. השחזה, חיתוך בדיסק, הבערת חומרים וכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצים

בשטח המיועד לביצוע  מנהל העבודהבטרם תחילת ביצוע העבודות בחום, יסייר  .7.2
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מטר לפחות ממקום  10העבודות ויוודא הרחקת חומרים דליקים מכל סוג, ברדיוס של 
ביצוע העבודות בחום, כאשר חפצים דליקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה 

  בלתי דליק, כגון שמיכת אסבסט.

"צופה אש"), המצויד באמצעי  -ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש (להלן  מנהל העבודה .7.3
  כיבוי מתאימים וישימים לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.

ליד מבצע העבודה יוצב "צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה, כי אש או  .7.4
ופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת על "צ ניצוצות אינם מתפתחים לכלל שריפה.

דקות מתום ביצועה,  תוך שהוא מוודא כי לא נותרו כל מקורות  20העבודה, לפחות 
 להתלקחות חוזרת.

 כלי עבודה חשמליים .8

הקבלן מתחייב לספק כלי עבודה ידניים מטלטלים המופעלים בחשמל, העומדים  .8.1
 בתקנים והם בעלי בידוד כפול. 

כבל הארכה יהיה מחובר ללוח שבו מפסק לזרם דלף (מפסק כל כלי עבודה המחובר ל .8.2
 פחת), בין שהלוח קבוע ובין  שהלוח נייד.

 ציוד מגן אישי .9

הקבלן מתחייב להחזיק במקום עבודתו ציוד מגן אישי מתאים לכל סוגי הסיכונים  .9.1
הכרוכים בעבודות אותן הוא מבצע, בין באמצעותו ובין באמצעות אחרים, וכן לספק 

, חברת מי מגידו\תאגידאו עובד ציוד כנדרש בהוראות כל דין ובהוראות לכל מבקר 
  . 1997  - לרבות מבלי לגרוע בתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), התשנ"ז 

 הציוד יסופק ע"י הקבלן כשהוא תקין וראוי לשימוש. .9.2

 עבודה בגובה .10

 עסיק הקבלן רקמטר הקבלן י 2בכל ביצוע עבודה בה ניתן ליפול לעומק של למעלה מ  .10.1
 בעלי הסמכה בתוקף לעבודה בגובה.עובדים 

 - זתשס"הבגובה),  התקנות הבטיחות בעבודה (עבודלהעבודה בגובה תתבצע בהתאם  .10.2
 לרבות כמפורט להלן: 2007

  אחד מעל השני שונים  במפלסים בגובה  עבודה לא תתבצע  .א

שו באמצעי הגנה מפני נפילה במקרים הבאים:  המבצעים עבודה בגובה ישתמ עובדים  .ב
' ומעלה. המתבצעות על גבי סולם, פיגום או משטח מ 2עבודות המתבצעות בגובה של 

  נקודות אחיזה. 3 –עבודה אחר כאשר לא ניתן להיאחז ב 
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 רתמת, בטיחות נעלי, סנטריה כולל קסדה יכלול גובה לעבודות אישי מגן ציוד  .ג
 לאופי בהתאם שנדרש נוסף אביזר וכל זעזועים משכך עם עגינה וחבל בטיחות
 .העבודה

כל ציוד העבודה בגובה יהיה בדוק בהתאם לחוק ולהוראות היצרן. לפני תחילת   .ד
 העבודה יבדק כל הציוד לוודא שאין בו ליקוי.

כאשר עובד אחד  ע"י שני עובדים לפחות ושמירה על קשר עין העבודה בגובה תעשה  .ה
  ום בו לא קיים סיכון.ימצא במפלס הקרקע במק

  וישולט. יגודר האזור שמתחת לעבודה בגובה  .ו

  .כנגד נפילה כל כלי העבודה יאובטחו  .ז

להיות מעל לעובד ועליה להיות  לציוד הגנה או מניעת הנפילה חייבתנקודת העגינה   .ח
 .ןטו 1.5בעלת יכולת לשאת 

 סולמות גבי על עבודה .11

בעלי הסמכה בתוקף לעבודה בגובה עובדים  בעבודה על גבי סולמות יעסיק הקבלן רק .11.1
 בעזרת סולמות.

 ,בגובה) התקנות הבטיחות בעבודה (עבודהעבודה על גבי סולמות תתבצע בהתאם ל .11.2
 לרבות כמפורט להלן: 2007 - זתשס"ה

  .סולם מאשר מעקה עם תיקני בפיגום שימוש לשקול רצוי הדבר ניתן שבו מצב בכל  .א

  .עליו עומדים כאשר סולם להזיז אין  .ב

  כל סולם יעמוד אדם אחד בלבד (גם כאשר עובדים על סולם מדרגות).  על  .ג

  .החלקה למניעת מקורי באמצעי מצויד שהסולם לוודא יש  .ד

  .ונעולים לגמרי ישרים הסולם הפתיחה שגובלי לוודא יש  .ה

 אפשרי הדבר ואין במידה. בסולם אחיזהנקודות  3 על העובד לאחוז בכל עת ב  .ו
  .מאובטח להיות צריך העובד

 .הרגליים שתי בין נמצא שהוא כך לעמוד או הסולם ראש על לשבת אין  .ז

 .הטיפוס בסולם ייעשה עד לשלב הרביעי מלמעלה  .ח

 .הסולם כלפי הפנים כאשר ייעשו מסולם ירידה או טיפוס  .ט
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' מעבר למשטח האנכי עליו הוא נשען (כדי מ 1השענה יוצב כך שיבלוט  סולם  .י
  שניתן יהיה לעלות ולרדת בקלות)

  1:4יוצב כך שהיחס בין הניצב האופקי לאנכי יהיה  הסולם  .יא

 ניידים פיגומים גבי על עבודה .12

בעלי הסמכה בתוקף לעבודה על עובדים  בעבודה על גבי פיגומים יעסיק הקבלן רק .12.1
 פיגומים.

 ,בגובה) התקנות הבטיחות בעבודה (עבודהעבודה על גבי פיגומים תתבצע בהתאם ל .12.2
 ן:לרבות כמפורט להל 2007 - זתשס"ה

  .מעצור יש מהם אחד שלכל גלגלים 4 יכיל נייד פיגום  .א

 משטח של הגובה לבין מלבני פיגום של הקטנה הצלע בין היחס מבנה בתוך  .ב
 פיגום של צורה בכל היחס למבנה מחוץ). 1:4 ריבועי(בפיגום  1:3 יהיה העמידה

  .הפיגום של צד מכל במייצבים שימוש מחייבת הזה מהיחס חריגה. 1:3 יהיה נייד

 תיכון(אזן  אמצעי מעקה"מ), ס 15 בגובה רגל(סף  תחתון מעקה יכיל פיגום כל  .ג
  "מ).ס 85-115"מ)ומעקה עליון (אזן עליון בגובה ס 45-55 בגובה

  .אנשים עליו יש כאשר הפיגום את להזיז אסור  .ד

 הפיגום עם שנבנה טיפוס סולם ישנו עם אלא החיצוני מצדו פיגום על לטפס אין  .ה
 היא הכניסה כאשר הפנימי מהצד הטיפוס יעשה כזה אמצעי בהעדר. לכך ומיועד
  .העמידה ממשטח חלק המהווה דלתית דרך

  .פיגום של מעקה על לעמוד אין  .ו

  .ממנו לחרוג ואין הפיגום על המותר העבודה עומס את לוודא יש  .ז

  ' תעשה ע"י בונה פיגומים מוסמך.מ 12הרכבה של פיגום נייד שגובהו עולה על  כל  .ח

  .סימון סרטי בעזרת הפיגום סביב העבודה אזור את לתחום יש  .ט

יציב ועל רצפה ישרה וללא שיפוע ו/או  מפגע אחר (מישורי,  באופן ימוקםהפיגום    .י
  .מרוצף, סלול ו/או מהודק)

  .עבודה על הפיגום יש לבדוק שלא  קיים פגם כגון מעיכה, עיוות, סדק, שבר לפני  .יא

בדוק לאין תוספת זמנית / מאולתרת לוודא כל חלקי הפיגום מקוריים ו יש  .יב
וקיימים  במידההאם דרושים מייצבים  לבדוקפיגום יציב ולא מתנדנד  שה
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   .מע' ועומדים היטב על הקרקע 45-מייצבים יש לוודא כי הם  פתוחים ב

   .הפתחים מנוגדיםשלוודא   ישבפיגום עם יותר ממשטח אחד,   .יג

 מעבר לנתיב אחר !! יש להסיט אתיש מעבר עובדים מתחת לפיגום  אם  .יד

 ניידות הרמה במות גבי על עבודה .13

בעלי הסמכה בתוקף לעבודה על עובדים  בעבודה על גבי במות הרמה יעסיק הקבלן רק .13.1
 במות.

 התקנות הבטיחות בעבודה (עבודהעבודה על גבי במות הרמה תתבצע בהתאם ל .13.2
 לרבות כמפורט להלן: 2007 -זתשס"ה ,בגובה)

שאישור הבדיקה האחרונה של הבמה עדיין בתוקף (בדיקת מתקני  הקבלן יוודא  .א
  חודשים) 14 –הרמה אחת ל 

לערוך לפני תחילת העבודה, סקירה של הסיכונים הקיימים בסביבת העבודה  יש  .ב
  ומניעתם. 
 ל:  התייחסות היתר בין תכלול כזו סקירה

 .')וכו בורות(שיפועים,  השטח פני מצב )1

 .')וכו בניה חומרי, חבלים, פסולת(ציוד,  פיזיים מכשולים )2

 .')וכו מכונות, כימיקלים, גז(חשמל,  מסוכנות אנרגיות )3

 .')וכו חשמל כבלי, צמודים מבנים, מעל צנרת, צר(מקום  גובה מכשולי )4

 .היטב סגורים הבטיחות שמעקות לוודא יש  .ג

 עובדים(שני  היצרן"י ע המותר המשקל על העולה משקל הבמה על להעמיס אין  .ד
 .)אישי עבודה וציוד

 ההתמקמות בשלב רק מותרת) Boom Lift –של הזרוע (ב  אופקית תנועה  .ה
 .הבמה של הסופית

 .משובשת דרך על מורם המצב הבמה עם מלנסוע להימנע יש  .ו

 .באזור אחרים אנשים לסכן שלא כדי סימון בסרטי ויסומן ייחסם העבודה אזור  .ז

 .הגבהה לשם הבמה גבי על אחר אמצעי כל או סולם להציב אין  .ח

 .הבטיחות מעקות על לטפס או לשבת, לעמוד אין  .ט
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 אין. בבמה לכך המיועדת לנקודה להצמיד יש הרתמה של העיגון כבל את  .י
 בסמוך שנמצא אחר ציוד או מבנה:  כגון לבמה חיצונית עיגון לנקודת להיקשר
 .למכונה

 .מעיכה מנקודות להימנע מנת על למכונה בסמוך לעמוד שלא לב לשים יש  .יא

 . אחד מתג על אקראית לחיצה"י ע הכלי הפעלת של אפשרות שאין לוודא יש  .יב

 שהמשגיח לוודא יש. למטה אחד משגיח לפחות ימצא שתמיד כך תבוצע העבודה  .יג
 .מלמטה חירום במצב הבמה את לתפעל יודע

 .בבמה השימוש לפני היצרן של הבטיחות הוראות את היטב לקרוא יש  .יד

והעבודה אמורה להתבצע בתנאי מזג אוויר קשים (רוח חזקה, גשם,  במקרה  .טו
 .חמסין וכו') יש לשקול  את קיומה ולהתייעץ עם ממונה הבטיחות

  

 כלים מכנים הנדסים  .14

', יהיו תקינים ובעלי  כל כלי מכני הנדסי, כגון: כלי הרמה, אביזרי הרמה, מנוף וכו .14.1
רישוי תקף כדין. הקבלן מתחייב לבדוק את רישוי הכלים טרם כניסתם לאתר של  

, וכן מתחייב כי בביצוע העבודות לא יעשה שימוש כלשהו בכלי חברת מי מגידו\תאגיד
  מכני הנדסי  שאינו בעל רישוי תקף כדין ו/או שאינו תקין. 

לכך כי כל מפעיל כלי מכני הנדסי כאמור יהיה מובהר בזה, כי הקבלן מתחייב לדאוג   .14.2
 מוסמך לכך על פי כל דין ובעל רשיון תקף כדין.

 כימיקלים וחומרים מסוכנים  .15

הקבלן מתחייב לבצע בדיקה מדידה ואיתור של חומרים העלולים לגרום  נזק בריאותי  .15.1
/או ובכלל זה חומרים רעילים ו/או נפיצים ו/או מקרינים, בכל מקרה בו  נמצאים ו

עלולים להימצא באתר העבודה אדים, גזים, עשן או חומרים מסוכנים אחרים 
כלשהם, ובכלל זה גורמים כימיים ו/או פיסיקליים ו/או ביולוגיים הנחשבים כגורמי  

 סיכון. 

הקבלן לא יתחיל בביצוע עבודה שבה יש צורך בכניסת אדם לבור או שוחה או תא או  .15.2
כל האמצעים לבדיקה של המצאות חומרים סוכנים,  כל מקום מוקף, כל עוד לא ננקטו

לא סולקו החומרים המסוכנים בעזרת אמצעים מתאימים, לא נעשה איטום או מניעה 
בדרך טכנולוגית אחרת של חדירת חומרים מסוכנים, בכל עת שבו עשוי אדם להימצא 
במקום המוקף, וכל עוד לא בוצעה בדיקה נאותה  אשר תוצאותיה יצביעו על אי 

 המצאות חומרים מסוכנים או חוסר חמצן במקום. 
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 חפירות וקידוחים .16

הקבלן מתחייב לבצע גידורים, דיפונים והגנות מתאימות בהתאם לתקנות הקיימות  .16.1
והוראות כל דין ובהתייחס לעומק החפירה ומורכבותה, למניעת נפילת אדם ומניעת 

  התמוטטות החפירה. 

קיום של קווי חשמל, ביוב, טלפון, גז וכד',  לפני התחלת החפירה או החיצוב יש לבדוק .16.2
ומנהל העבודה ינקוט אמצעי זהירות מיוחדים כדי להבטיח שעובדים לא יפגעו מזרם 

  חשמלי, אדים מזיקים, או מים פורצים.

מ', ושיש בה סכנת התמוטטות, יש לנקוט באמצעים  1.2בחפירה שעומקה עולה על  .16.3
 .ר עובדים תחתיהבכדי למנוע תאונות מפולת העלולות לקבו

אמצעים למניעת התמוטטות הדפנות יכולים להיות על ידי חפירה בשיפוע או התקנת  .16.4
 .מערכת דיפונים או תאי הגנה

פי התקנות: מותקנות בה דפנות עומדות יציבות, עם -דיפון תעלות באדמה חולית על .16.5
ה, משענות וחיזוקים, המכסות את כל צידי התעלה, חודרות לעומק מספיק בקרקעית

 .ס"מ מעל פני הקרקע הסמוך לתעלה 15ובולטות 

אם קיימת סכנת התמוטטות בעת התקנת הדיפון, העובד ישתמש בתא הגנה (אין צורך  .16.6
בדיפון אם משתמשים תמיד בתא הגנה לכל עובד הנמצא בחפירה, או שהחפירה 

  .מתבצעת באמצעות מכונה בלבד)

  תוכנית. מ' רק לפי  4- דיפון חפירה בעומק של יותר מ .16.7

ס"מ משפת  50-חומר או אדמה שהוצאו מהחפירה יוחזקו במרחק שלא יפחת מ .16.8
  החפירה

כל בור, חפירה, קיר חצוב או מדרון מהם עלול אדם ליפול מגובה העולה על שני מטר 
 .תיכון- יד ואזן-יהיו מגודרים ע"י מעקה עם אזן

 .במקום חשוך יש לקיים תאורה נאותה אם מבצעים עבודת חפירה בשעות החשכה או .16.9

בעת עבודה בשעות החשכה, יוצבו פנסים בצבע אדום לאורך כל חפירה או בור  .16.10
  .שקיימת סכנת נפילה לתוכם

אין לקרב לשפת החפירה רכב או ציוד כבד אחר שעשוי למוטט את דפנותיה, אלא אם  .16.11
 .ננקטו צעדים מיוחדים למניעת התמוטטות

ידי סולם או - היא רק על 120 הירידה והעליה לבור או חפירה שעומקם עולה על .16.12
המרחק המרבי בין הימצאות עובד בחפירה לבין היציאה ממנה לא . מדרגות מתאימים

 .מטרים 20עולה על 
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 ""מקום מוקף –עבודה בשוחות ביוב  .17

לפני הכניסה למקום מוקף כגון שוחות או תאי ביוב יבצע הקבלן תכנון עבודה מוקדם  .17.1
על ידי יועץ הבטיחות של  קשל הקבלן, היתר העבודה ייבד בטיחותהעל ידי ממונה  

 .  זהבהתאם להיתר עבודה רק לאחר אישורו ווהעבודה תתבצע  התאגיד

 נושאים המחייבים התייחסות בהיתר עבודה זה: .17.2

 שלילת המצאות גזים רעילים במקום המוקף.  .א

 וידוא המצאות חמצן בערכים תקינים.  .ב

המצאות גזים מזיקים או חוסר בחמצן וכניסה אוורור המקום המוקף במקרה של   .ג
 מחודשת רק לאחר בדיקה מחודשת ורק על ידי שימוש בציוד נשימה מתאים.

שימוש בציוד מגן אישי המאפשר חילוץ מהיר מתוך השוחה כגון שימוש בריתמה   .ד
 עם חבל המחובר למתקן חילוץ. 

 פסולת באתר .18

ינוי פסולת ומכשולים מהאתר הקבלן יערוך מדי יום את כל הסידורים הנדרשים לפ .18.1
 וידאג לביצוע סילוק פסולת יומית למקום מוסדר ומאושר לצורך כך.

יהיה בהתאם להוראות ותקנות המשרד להגנת  פסולת חומרים מסוכניםפינוי  .18.2
 הסביבה.

 מבקרים באתר .19

 מבקרים יכנסו לאתר העבודה באישור מנהל העבודה בלבד. .19.1

שה הדבר בליווי צמוד תוך כדי שימוש בציוד במידה ויורשו מבקרים להיכנס לאתר ייע .19.2
 .מגן אישי רלוונטי

הקבלן יהא אחראי לדאוג לבטיחות האתר, בכל עת, לרבות בעת ביקורים באתר  על   .19.3
 ידי צדדים שלישיים כלשהם. 

 חירום .20

על הקבלן לוודא שהוא והעובדים מטעמו בקיאים במצבי החירום העלולים להתפתח  .20.1
 י הוא יודע להתמודד עם מצבי חירום אלה.בתחומי ובאזורי עבודתו וכ

ע"פ תקנות הבטיחות (עזרה  ציוד עזרה ראשונה לעובדיוויחזיק באתר הקבלן יספק  .20.2
להגשת עזרה ראשונה על ידי רשות הסמכה ימנה אדם שעבר הכשרה ו, 1988ראשונה) 
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שישמש שישהה באתר בכל זמן שמתבצעת עבודה, רכב  היקצ. הקבלן באתר העבודה
 נפגעים למתקן רפואי, או בית חולים בשעת חירום.לפינוי 

  דיווח וטיפול בתאונת עבודה .21

בהתרחש תאונת עבודה עדיפות הטיפול הראשונה היא לדאוג לבריאותם ושלומם של  .21.1
 הנפגעים ולדאוג לפינוי מהיר ויעיל בעת הצורך.

 במקביל, יש לדווח מיידית בטלפון על האירוע למזמין העבודה. .21.2

 לדאוג למילוי טופס "דיווח על תאונת עבודה". על המנהל הממונה .21.3

לכל תאונה יבוצע תחקיר על ידי הקבלן, על מנת להבין את אופן התרחשותו ולמנוע  .21.4
הישנותו באמצעות הסקת מסקנות והפקת לקחים מעשיים הניתנים ליישום. עותק 

  לחברת מי מגידו.\לתאגידמהתחקיר יימסר 

  ומשפחה: ___________________תאריך  _______________________ שם 

  

  ת.ז.: _________________________ ח.פ: _________________________

  

  חברה: ________________________חתימת הקבלן: __________________

   

83

נט
טר
אינ
ר ה
את
- מ

בד 
בל

יון 
לע

תק 
עו



  

  
 

___________  
  חתימות המציע

  
  

  מי מגידו
  12/2017מכרז פומבי  

___________  
  חותמת המציע

      
  

  [דף זה הושאר ריק בכוונה]
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גדרות, צינורות מים, תיקון כל הנזקים שיגרמו עקב מעבר כבישים, הדרכים, השבילים,  )3
כבלי טלפון תת"ק, כבלי חשמל תת"ק, עצים וצמחיה אחרת וכן כל המכשולים העליים 

  או התת קרקעיים האחרים שיתגלו במהלך העבודה.
  

  אתר העבודה  )4-ב  
אי הקווים. בדק דרכי גישה וותו השטחרואים את הקבלן כמי שבדק באופן יסודי את תנאי     

גדרות, מבנים, צנרת מים, חשמל, טלפון, ביוב, הפרעות קיימות לכלים  והובלה, כבישים קיימים,
  מכניים וכו' ועל יסוד כל זה, ביסס את הצעתו.

  

  בדיקת תכניות  )5-ב  
הקבלן יבדוק את הסימון והתכניות הנמסרות לו ע"י המתכנן לשם ביצוע העבודות במסגרת     

החוזה. הקבלן יפנה את תשומת לב המהנדס לכל החסרה, סתירה ואי התאמה בין התכניות, 
המפרטים ורשימת הכמויות. הקבלן יחוייב לבצע את כל ההשלמות או התיקונים שיהיה צורך 

  התאמות מבלי לקבל כל תשלום נוסף עבורם. לבצעם עקב החסרים או אי
  

  ה)ז(לא נדרש במסגרת חוזה  משרד שדה  )6-ב  
מוש המפקח בלבד. יעל הקבלן להקים צריף או חדר נפרד בצריף שישמש משרד למפקח, ולש    

סא, שולחן, ארון נעול וכוננית לתיקים ותכניות. המשרד יהציוד המינימלי של החדר יהיה מזגן, כ

מ' לפחות, הקמת והחזקת המשרד  3X3ת החשמל או לגנרטור. גודל המשרד יהיה יחובר למערכ
  במשך בצוע העבודה שמירה על ניקיון ואספקת חשמל תעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו. 

  

  מים  )7-ב  
  על הקבלן לעשות את כל הסדורים והמתקנים הדרושים להספקת מים סדירה לעבודה.    
  לביצוע קידוחים תת קרקעיים בכבישים. בעבודה זו ידאג הקבלן לספק מים    
קת חשמל להפעלת מכשור וכלי עבודה בזמן העבודה ועל על הקבלן לדאוג גם לכל הנדרש לאספ    

  .שבונוח
  המים לבצוע העבודה ולכל עבודות העזר יסופקו על ידי הקבלן ועל חשבונו.    
      

  מכשירי מדידה ועזר למפקח  )8-ב  
מוש, סרט וסרגל יהקבלן במקום העבודה מאזנת כשירה וראויה לשבמשך כל זמן העבודה יחזיק     

מדידה. המכשירים הנ"ל יעמדו לרשות ב"כ המפקח ועל הקבלן להגיש לו, ללא תשלום נוסף, את 
  דרש בקשר עם מדידות, כולל כוח אדם.יכל העזרה שת

  

  תחום העבודה ודרכי גישה  )9-ב  
שבונו, את דרכי הגישה לשטח לפי הנחיית המפקח לצורך בצוע העבודה יכין לעצמו הקבלן, על ח    

לצרכי הובלת ציוד הקבלן, וכמו כן, שטח  מע"צ –החברה הלאומית לדרכים ובתאום עם נציגי 

שא בכל האחריות, הוצאות דמי ייומית לשטח העבודה. י-כוז הכלים ולטפול בהם, וגישה יוםילר
  לתחום העבודה, כפי שנקבע לעיל. כוז אשר מחוץינזיקין וקנסות, במקרה של גרימת נזק לר

  

  לצורך בצוע העבודה וגידור החפירות הכשרת השטח  )10-ב  
על הקבלן להכשיר את שטח העבודה לחפירה ולהנחת הצינורות כולל חשוף והסרת הצמחייה,     

פנוי התוואים ממכשולים (ערמות עפר, שבר, פסולת, פרוק גדרות ותקונן, צמחיה, שיחים, עצים) 
ס של השטח על מנת לאפשר עבודה במכונות ומדידה בסיסית. הכשרת השטח כוללת ויישור ג

סתימת תעלות קיימות ופתיחת מוצאים זמניים לתעלות ניקוז קיימות לפי הוראות המפקח. לא 
  תשולם כל תוספת עבור עבודות הכשרה אלו.
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חקלאיים ובשטחי נחלות פרטיות בשטחים בהקשר לכך יש לציין שהעבודה מבוצעת בתוך תחומי     
מכשולים כגון גרוטאות, צינורות מים וביוב חלקם מסומנים וחלקם גם קיימים  בשטח. מגורים

  אינם מסומנים, כבלי חשמל וכבלי פיקוד. 
כל עודפי החפירה/חציבה יסולקו מהאתר ע"י הקבלן ועל חשבונו לאתר  –עודפי חפירה/חציבה     

  מאושר.
 היום והלילה,על הקבלן לגדר את תחום העבודה ולהבטיח את כל תחום החפירות במשך כל     

  במהלך העבודה לכל תקופת הביצוע.
  במיוחד יש להקפיד ולגדר את תחום העבודה עם סיום כל יום עבודה.    
על הקבלן לקחת בחשבון את כל הנ"ל כחלק מהמחיר להנחת הצינור ולא תשולם לקבלן תוספת     

  כלשהיא על פינוי התוואי או חציית מכשולים או תיקון נזקים שיגרמו על ידי הקבלן.
  

  הגנת העבודות בפני מים והרחקתם  )11-ב  
במקום שהדרך הטבעית לזרימת מים תחסם לרגל בצוע העבודה, יסדר הקבלן דרך מים עקיפה     

ל הדרוש למניעת נזקים טפונות. כמו כן יעשה הקבלן, על חשבונו, את כיבצורה שתבטיח בפני ש
צוץ צינורות, ע"י מי גשמים או מים מכל מקור שהוא, לחלק העבודה העשוי יטפונות, פיבגלל ש

  כבר או נמצא בבצוע, ויתקן על חשבונו כל נזק שיגרם ע"י אי מילוי הוראה זו.
ם במקרה שהמים יחדרו לשטח העבודה יורחקו המים ע"י הקבלן על חשבונו באופן שלא יגרם שו    

בורי או פרטי, לחלקי העבודה הגמורים או הנמצאים בבצוע, וייצב את תחתית ינזק לרכוש צ
ין בחול או חזריה לפי דרישת המתכנן. הקבלן יאטום את קצות יהחפירות מחדש ע"י מילו

  וים.ווים בכל מקרה של חדירת מים ובוץ אל הקוקוי של  הקיהצינורות המונחים ויבצע שטיפה ונ
  

  ה בתנאי רטיבות ובמי תהוםעבוד  )12-ב  
  .וכן שכבות אבן וסלעחרסית אדמת   חתך הקרקע על פי בדיקות שבוצעו באזור הוא בדרך כלל    
  בחלק מהשטח קיימות תעלות ישנות ומקווי מים עיליים וצמחייה סבוכה.    

קרקעיים מכל מקור שהוא, רואים את הקבלן כאילו -מחירי היחידות כוללים עבודה במים תת    

קרקעיים, ובסס את -סיון, ובדק באופן יסודי את מפלס וספיקת המים התתידוחי ניעשה ק
הצעתו בהתאם לממצאים הנ"ל. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים שידרשו ויאושרו ע"י המפקח 

פון מיוחד וכו'. שום תביעות יקוז, דילבצוע העבודה ביבש, כולל שאיבות, מצעי חצץ, צינורות נ

במידה וימצאו לא  בחציית תעלותכולל קרקעיים -מתנאי העבודה במים תתנוספות הנובעות 
  תובאנה בחשבון.

  

  יה העקורהיהאדמה המיותרת והצמח סילוק  )13-ב  
יה העקורה, יוהצמח אבן ובטוניםשברי  כל עודפי האדמה החפורה והחומר הפסול אבנים,    

למקומות שיורה המפקח, יפוזרו ויהודקו על ידי  לאתר סילוק מורשה אוע"י הקבלן  יסולקו
יו. סילוק כל החומר המיותר יהיה לכל מרחק מעבר כלים על ידו על פני השטח בהתאם להוראות

  ללא תוספת מחיר וכחלק מהמחיר להנחת צינורות. שהוא ועל חשבון הקבלן
  

  מדידה וסימון  )14-ב  
על מנת לחדש לפי הצורך  סניקהוי הוואי קולרשות הקבלן נקודות קבע לאורך ת עמידיהמזמין     

בכל מהלך העבודה. על הקבלן להבטיח נקודות אלה. פני הקרקע שישמשו  סימון התוואיאת 
כבסיס לעבודה ולחישובי הכמויות יהיו פני הקרקע כפי שהם מסומנים בתכניות. רום פני הקרקע 

כניות אלו או ע"י אינטרפולציה וי הגובה המסומנים בתובכל נקודה יקבע בהתאם לגבהים ו/או ק

לפני תחילת עבודות החפירה להבטיח  -וי גובה הסמוכים לנקודה. על הקבלןובין גבהים ו/או ק
ולהציגם למפקח לקבלת  מ' 20וואי הצינור כל ת את התכנית , לסמן לפיהקבעאת כל נקודות 

  אישור לתחילת עבודות החישוף והחפירה.
תבוצענה העבודות הכלולות במכרז זה מסומנים בתוכניות, תאי גבולות החלקות שלאורכם     

. על הקבלן, בעזרת מודד מוסמך, לסמן את גבולות לפי התכניתוים יבוצעו והביקורת והק
החלקות על סמך חומר שישיג המודד ממרכז המיפוי לישראל או מנהל מקרקעי ישראל. אין 

על חשבון הקבלן וכלולות במחיר הנחת  לסמן גבולות על פי הסימון במפה. העבודות הנ"ל הן
  הצינורות.

89

נט
טר
אינ
ר ה
את
- מ

בד 
בל

יון 
לע

תק 
עו



mo-2314 (3) (2)  6

      
  נוהל עבודת הסימון ע"י הקבלן יהיה כדלקמן:    

  סימון בשטח של תוואי הצינור ומיקום תאי הביקורת על פי המפה.  -    
ראש ותחתית, אליהם יתחבר מאסף  –מדידה בשטח של תאי ביקורת לביוב קיימים   -    

  הביוב המתוכנן.

  לאחר סיור משותף עם מפקח יערות של הקק"ל. המתכנן או המפקח לתוואיאישור   -    

  כבלים ואיזון הרום שלהם., מים כשולים תת קרקעיים כגון צינורותחפירה לגילוי מ  -    

  מ"א לפחות ומסירת רשימה לביצוע מראש יתד לאישור המתכנן. 20איזון רומים כל   -    
  בכתב לרשימת הביצוע של הקבלן. ביצוע הצינור יחל רק אחרי אישור המתכנן    
ימי עבודה לפני שיש בכוונתו  3לאור כל הנ"ל חייב הקבלן לסמן את תוואי הצינורות לפחות     

מסר ילהתחיל לחפור. לא תתקבל כל טענה מצד הקבלן לעיכוב בעבודה אם רשימה לביצוע לא ת
  ימי עבודה לפני תחילת הביצוע של הקטע. 2למתכנן לאישור לפחות 

המתכנן רשאי לבצע שינויים בתוואי המסומן וברשימות לביצוע מבלי שהדבר יגרום לתביעות     
  מצד הקבלן.

  בסיום העבודה יבצע הקבלן באמצעות מודד מוסמך מדידה ממוחשבת לאחר ביצוע     

    (As made)וים, התאים והמבנים כולל רום תחתית ורום ראש התא, וימסרם ו, של כל הק

  מאושרות הן תנאי בל יעבור לאישור החשבון הסופי. As madeת תכניות לאישור המפקח. קבל
כמו כן יגיש הקבלן למפקח, דיסקט הכולל את קבצי המדידה הממוחשבת והשרטוט המתאימים     

קואורדינטות וגובה וכן  -לתכנת אוטוקד. הקבצים יכללו את כל נקודות המדידה לאחר ביצוע
כולל רום ראש תא ביקורת ותחתיתו ואורך וקוטר צינור  אור הנקודות: תאי ביקורת וצנרת,ית

  בכל קטע.
אם יחליט המזמין לספק את הצינורות, הקבלן יערוך ויגיש לאישור המפקח מאזן חומרים     

  לצינורות עם עריכת פרוטוקול סיום העבודה.
 כל המפורט להלן יבוצע על חשבון הקבלן כחלק מהמחיר להנחת הצינורות ולא תשולם לקבלן

  בגין המדידות.
למען הסר ספק, על הקבלן לדאוג שמודד הקבלן ימסור למתכנן את רום תאי הביקורת 

ביוב מתוכנן. על הקבלן לקבל אישור בכתב מאת ה מאסףהקיימים לשפכים שאליהם מתחבר 
  הביוב לאחר ביצוע המדידה. מאסףהמתכנן לביצוע 

  

  החזרת שטח העבודה לקדמותו ותיקון נזקים  )15-ב  

ימים מסיומו ידאג הקבלן לבצע את  3-בגמר כל קטע קו מונח (לפי הנחיות המפקח) ולא יאוחר מ    
  כל התיקונים הדרושים על מנת ששטח עבודה יישאר נקי ויוחזר לקדמותו.

העבודות יכללו: פינוי פסולת, גזם עצים כרותים, ושאריות בניה, הרחקת אדמה חפורה מיותרת,     
, תיקון גדרות, החזרת אדמה גננית למקומות בהם הייתה, פינוי אבנים תיקון דרכי גישה שנפגעו

  , תיקון קירות תומכים, הכל לשביעות רצונו של המפקח.ושברי בטון
. מיידיתחשמל, תקשורת ומתקני ביוב קיימים שיפגעו במהלך העבודה יתוקנו  דלק,  קווי מים,    

  ממחיר היחידה להנחת הצינורות.על כל העבודות הנ"ל לא תשולם תוספת והיא תהיה חלק 
  

  קרקעיים, ועבודה בסמוך להם-הצטלבות עם צינורות ומיתקנים תת  )16-ב  
על הקבלן מוטלת החובה לקבל ברשויות הנוגעות בדבר, כולל מח' התשתיות של המועצה     

האזורית לפני התחלת העבודה את כל האינפורמציה הדרושה בקשר למיקום מתקנים תת 
עול וכו') ולדאוג להזמנת מפקח מטעם הרשות י(מים, חשמל, טלפון , דלק, ביוב, תקרקעיים 

המוסמכת, שיהיה נוכח במקום במשך כל זמן ביצוע העבודה, בסמוך למתקן תת קרקעי או 
בהצטלבות עמו. לא תבוצע כל עבודה סמוך למתקן תת קרקעי ללא נוכחות המפקח הנ"ל. 

 כחלק ממחיר הנחת הצינור, המפקח הנ"לות ועבור אישור החצייה מאת הרש התשלום עבור
יהיה על חשבון הקבלן. בכל מקרה של עבודה בסמוך למתקן תת קרקעי או הצטלבות איתו, יבצע 
הקבלן חפירת גישוש בידיים ויבצע את כל ההוראות של המפקח מטעם הרשות או הוראות 

הרשות המוסמכת אינה  הכתובות בכתב הרישוי והאישור של הרשות. נוכחות המפקח מטעם
  משחררת את הקבלן מאחריות לכל הנזקים הישירים והעקיפים שיגרמו למתקן.
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בהקשר לכך יש לציין שחלק מהמתקנים מסומנים בתוכניות וחלקם לא מסומנים. אי סימון 
מכשולים ומתקנים בתוכניות לא משחרר את הקבלן מאחריות לשלמותו. לא תתקבל דרישה 

וספת עבור חציית מכשול או מתקן שאינו מסומן בתוכניות. כשצינור כלשהיא של הקבלן לת
מתוכנן חוצה את המתקן (קו מים, כבל וכו') בעומק גדול יש צורך להרחיב את החפירה, מה 
שיערער את יציבות המתקן. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים לתמיכת המתקן ולשמירה על 

  יציבותו.
  יר להנחת הצינור.כל הנ"ל על חשבון הקבלן כחלק מהמח

  
  
  

  (לא נדרש במסגרת חוזה זה) שילוט הפרויקט  )17-ב  

מ' עליהם יהיה כיתוב בהתאם להנחיות  3X2שלטים במידות  2על הקבלן להציב באזור העבודה     
  מנהל הפרויקט. השלטים יוצבו במקומות אשר יראה מנהל הפרויקט.

  

, מע"צ –מהחברה הלאומית לדרכים שיונות י(קבלת ר' י צינורות, טלפון, חשמל וכווחציית קו  )18-ב  
  וכו'). בזק מנהל מקרקעי ישראל, חח"י,

ניקוז ותיעול וכו',  , דלק,על הקבלן לתאם את המועד המתאים לבצוע חציות קווי מים ביוב    
  ולקבל אשור לבצוע מהרשות המוסמכת.

במקרה של חציית דרך, יתקין הקבלן מחסומי מגן שלטי אזהרה ושלטים המסמנים שינוי בכיוון     
התנועה ויעמיד אנשים אשר מתפקידם יהיה לכוון את התנועה. במקרה של חציית קווי צינורות 
ותעלות או מתקנים וכבלי חשמל או טלפון, ישמור הקבלן על שלמות הקווים, הכבלים וכו' ועל 

  תם, ובמקרה של פגיעה ידאג לתיקונם המיידי.כושר פעול
בכל מקרה של חציית קוים מצטלבים או עבודה בקרבת קוים מקבילים יקבע המהנדס את     

  המרחקים בין הקווים הקיימים ובין הקו שבהנחה.
טלפון, ינקוט הקבלן בכל האמצעים ועמודי חשמל על יד  במקומות בהם תיחפר התעלה     

ת העמודים . הקבלן ידאג לקבלת רשות מאת הרשות המוסמכת לבצוע הדרושים להבטחת שלמו
  עבודות ליד חוטי מתח גבוה ויפעל בהתאם להוראותיה.

  שיטת העבודה באזור חציית קווי צינורות טלפון, חשמל וכו' תהיה כדלקמן:    
  שעות לפני תחילת הביצוע של הצינור 48מחפרון יגלה את המתקן לחציה לפחות     
וודא התאמת רומים לתוכנית (דהיינו שניתן לחצות את המתקן ללא פגיעה לפי הרומים החוצה וי    

. בכתבהמתוכננים). בכל מקרה של צורך בשינוי, יבצע הקבלן תכנון שדה ויגישו לאישור המתכנן 
מ' לפחות. כל  500יש לבצע את כל הנ"ל כשקצה הצינור שבוצע יהיה מרוחק ממקום החצייה 

  יר כחלק ממחיר היחידה להנחת צינורות.הנ"ל ללא תוספת מח
  

  קבלני משנה  )19-ב  
ן זה במפרט הכללי, תשומת לב הקבלן מופנית לתקנות ימבלי לגרוע מכלליות האמור לעני    

שפורסמו על ידי רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון, בנושא איסור מסירת עבודה לקבלני 
  משנה שאינם רשומים בפנקס הקבלנים.

בזאת לידיעת ציבור הקבלנים, כי בהתאם לתקנות ערעור מהימנות והתנהגות בניגוד "מובא     

קבלני משנה הרשומים בפנקס  אך ורק, על הקבלנים להעסיק 1988-למקובל במקצוע, תשמ"ט
  הקבלנים כחוק, בענף ובסיווג המתאימים לביצוע העבודה".

  
  להלן לשון התקנות:    

  
  שיון לאחר.יר או מסב את הרקבלן אינו מעבי :   )8(  2תקנה     

  
  שיונו.יקבלן אינו עושה שימוש לרעה בר  : ) 9(  2תקנה     

  
קבלן אינו מסב, מעביר או מוסר עבודות שקבל על עצמו בשלמותן או בחלקן,   : )11(  2תקנה     

ין זה לא יראו בהעסקת עובדים, בין ששכרם ילקבלן אשר אינו רשום בפנקס הקבלנים; לענ
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זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה כשלעצמה, משום מסירת משתלם לפי 
  ביצוע עבודה לאחר.

מובהר בזאת שחל איסור על הקבלן להעסיק קבלן משנה ללא אישור בכתב של המזמין. הקבלן     
שיונות ופירוט ניסיון קודם או כל חומר אחר ייעביר את בקשתו להעסיק קבלן משנה כולל ר

ן או המתכנן. המזמין רשאי שלא לאשר קבלן משנה לפי שיקול דעתו מבלי שידרוש המזמי
    שיצטרך לתת הסבר או נימוק לקבלן הראשי.

  

  תנועה ושמירה על כבישים קיימים  )20-ב  
תנועה על כבישים קיימים לצורך העברת חומרים, ציוד ולכל מטרה אחרת, תבוצע אך ורק בכלי     

. כל נזק שיגרם לכבישים עקב תנועת כלי רכב השייכים רכב המצוידים בגלגלים פניאומטיים
לקבלן, יתוקן על ידו ועל חשבונו לשביעות רצון המפקח. על הקבלן לשמור על ניקיון הכבישים 
ועל שלמותם ולאפשר מעבר כלי רכב בכל עת מלבד בזמן חציה או עבודה בכביש וזאת באישור 

 בכתבשל כביש אספלט שלא באישור המפקח המפקח. כל נזק שנגרם לכביש אספלט או לשוליים 
  יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו.

  

  בא כוחו של הקבלן  )21-ב  
נציג הקבלן באתר ובא כוחו המוסמך יהיה "מהנדס האתר" שהוא מהנדס מוסמך עם ותק של     

שלוש שנים לפחות ובעל ניסיון מספיק, לדעת המזמין ו/או המפקח, בבצוע עבודות מהסוג הנדרש 
בחוזה זה. בא כוחו המוסמך של הקבלן ימצא באתר העבודה, כל שעות העבודה, לאורך כל 

  תקופת הביצוע.
  

  פיקוח על העבודה  )22-ב  
  בנוסף, בהשלמה ומבלי לפגוע בנאמר בחוזה יחול כל הקבלן הנאמר להלן:    
מרים למפקח תהיה גישה חופשית בכל עת לשטח בו מתבצעות העבודות כולל בדיקות טיב החו    

ולקיחת דגימות בכל שלב משלבי העבודות, כל זמן שהעבודות נמשכות, על הקבלן להגיש למפקח 
  את כל העזרה הדרושה.

המפקח יהיה הפוסק הבלעדי באשר לפרוש התכניות ועל הקבלן יהיה לציית להוראות המפקח.     
לשהי המוטלת אך כל הוראה או פעולה או הימנעות מפעולה אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כ

  עליו על פי חוזה זה.
על הקבלן יהיה לתקן על חשבונו ועל אחריותו כל סטיות ופגמים בביצוע העבודות תוך הזמן     

שיקבע המפקח והעבודה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור המפקח שהעבודה בוצעה בהתאם 
. עבודות לתכניות ולמפרט, וכי האתר נוקה ונמסר מתאים למטרתו ולשביעות רצון המפקח

  תיקונים כנ"ל לא תהיינה עילה לעיכוב לוח הזמנים או לדחיית תאריך גמר העבודות.
  

  דהבוורת העבק   )23-ב

להעמיד על חשבונו, לרשות המפקח את כל הפועלים הכלים והמכשירים  יבבלן חיהק  .א
כנס למבנה, או למקום יהיה תמיד הרשות לה. למפקח תדותוהנחוצים בשביל בחינת העב

  נה. במהל ישבה בם, בהם נעשית עבודירחא הדהעבודה של הקבלן, או למקומות עבו

לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה של עבודה, אשר לא בוצעה בהתאם  איפקח רשהמ  .ב
ע בופה שתקקהת ךלתוכניות או להוראותיו והקבלן חייב לבצע את הוראות המפקח תו

  על ידו.

מתאימים לעבודה  יתבלכ וכלי עבודה, הנראים ל רשאי לפסול כל חומר או יהפקח יההמ  .ג
נוסף לבדיקות הקבועות  - שאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומרר ההיין ו ככמ. ובמבנה

  בתקנים הישראליים. הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר לבדיקה בלי אישור המפקח.

רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או חלק ממנה, או עבודה במקצוע  יהפקח יההמ  .ד
ני או הוראות טכמפרט ה, המסוים, אם לפי דעתו אין העבודה נעשית בהתאם לתוכניות

המהנדס. ההפסקה לא תהיה עילה לתביעה כספית כלשהי או לשינוי במועד מסירת 
  העבודה.

רר ביחס לטיב החומרים, לטיב ל שאלה שתתעוכהקובע היחידי והאחרון ב יהפקח יההמ  .ה
  העבודה ולאופן ביצועה.
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א יהשה דבוו עעומד לכסות איז אוודעה מוקדמת בכתב לפני שהקח הלמפן בלן ייתהק  .ו
בכדי לאפשר לו לבקרה ולקבוע לפני כיסוייה את אופן הביצוע הנכון של העבודה הנדונה. 

יסוי מעל ת הכאלהסיר  תורוהבמקרה שלא תתקבל הודעה כזאת רשאי המפקח ל
  העבודה, או להרוס כל חלק מהעבודה על חשבון הקבלן.

קבלן להחליף ה מן לדרושמפקח. למפקח הזכות ה יי המשנה תאושר על ידלנקב ירתחב  .ז
את קבלן המשנה במקרה שעבודתו לא מתבצעת לשביעות רצונו המלאה. החלפת קבלן 

  לשהו.כתשלום  וה אדמשנה לא תהיה עילה לעיכוב כלשהו בעבו

הקבלן  לש אהלמהין והמפקח על ביצוע העבודה אינה גורעת מאחריותו זמחת המגהש  .ח
  פי כל תנאי ההסכם.ל לביצוע העבודה

  
  הודמן העביו  )24-ב

  רשום כל יום:י ובו, ןה ינוהל במקום העבודה באופן מסודר ע"י הקבלודומן עבי  

  .וגיהםים העוסקים יחד עם סוגם ומקצועם ועבודת מכונות וציוד לסעלפר הפומס  .א

  והסחורות שנתקבלו יםהחומר כל  .ב

  .טת של העבודות שנעשו בציון מקומן בבנייןורימה מפרש  .ג

  ר.יוג האומז  .ד

זמין או מל תודעד ובאופן בולט: הערות, בקשות ותביעות הקבלן המיווחדור מיבמ  .ה
  דרך זו במקום שליחת מכתב מיוחד.ב למפקח אם הוא בחר

וא בוחר בדרך זו במקום ה אם המפקחד ובאופן בולט: הוראות ודרישות וחדור מיבמ  .ו
  שליחת מכתב מיוחד.

 אש ובכתב ע"י המפקח.ראושרה משה היומית ודטי העבפר  .ז
  

  עד עבודות יומיות ייעשו רק לפי הרשום ביומן. ב שבונותח
  זמין.י הקבלן או מנהל העבודה מטעמו וע"י המפקח מטעם המ"ע חתם כל יוםידה יבוומן העי
המקורי, העתק עבור המפקח והעתק עבור הקבלן. העתק  ףהד: עתקיםה 3 - דה ינוהל בבוומן העי

ן למפקח למחרתו אם מדור ה' או ו' הנזכרים לעיל מכילים רשום, ואם לע"י הקב רסהמפקח יימ

  בוע. ש סוף כלב –לא 
מסר היומן הכרוך יימד לרשות המזמין או בא כוחו בכל זמן הגיוני. בגמר העבודה ועיומן יה

  ם עיון לרשות הקבלן בכל זמן הגיוני במשך שנה מגמר העבודה.שלד וויעמ למזמין לשמירה,
בלן ביומן העבודה אינם מחייבים את המזמין. היעדר הסתייגות בכתב של הקבלן הקישומי ר

אותו שבוע מהווה אישור לנכונותם של הפרטים הרשומים ב חביומן העבודה לגבי רישומי המפק
  בו.

  

  חיבור לקווי ביוב ו/או שוחות קיימות  )25-ב  
במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים על הקבלן לבדוק     

תחילה את הקווים והשוחות הללו להמצאות גזים רעילים ולנקוט בכל אמצעי זהירות וההגנה 
  אשר יכללו בין היתר גם את אלה:

לשוחת בקרה קיימת יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש בה כמות לפני שנכנסים   א.    
מספקת של חמצן. אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן, אין להיכנס לשוחה אלא 
לאחר שהשוחה אווררה כראוי בעזרת מאוורים מכניים. רק לאחר שיסולקו כל הגזים 

  ותובטח הספקת חמצן בכמות מספקת תותר הכניסה לשוחה.
שעות לפחות, לפי הכללים  24כסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם אוורור הקו, לתקופה של מ  ב.    

  הבאים:

מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד והמכסים  -לעבודה בשוחת הבקרה קיימת  -      
  בשתי השוחות הסמוכות , כלומר סך הכל לפחות שלשה מכסים.

  ת החיבור.את המכסים משני צידי נקודו -לחיבור אל קו ביוב קיים  -      
לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה קיימת אלא אם לפחות אדם אחד נוסף יישאר   ג.    

  בחוץ, מוכן להגיש עזרה במקרה של צורך.
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הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי   ד.    
הו החופשי מחליקות. הוא גם יחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל אשר את קצ

  יחזיק האדם הנמצא מחוץ לשוחה.
  שא מסכת גז מתאימה.ימ' י 3.00הנכנס לשוחה שעומקה מעל   ה.    

  
העובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה קיימות, יודרכו בנושא אמצעי     

  בטיחות ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו.
לפטור את הקבלן מאחריותו המלאה לבטיחותם של  אין בהוראות סעיף זה בשום אופן כדי    

  עובדיו או של כל אדם אחר העלול להיפגע או להיפצע כתוצאה מעבודתו של הקבלן.
  

  עבודות עפר  )26-ב  
המונח "חפירה" פירושו לצורך מכרז / חוזה זה, חפירה או חציבה בכל סוגי הקרקע, באמצעות 

  ובכל שיטה שהיא לרבות עבודת ידיים.  כל סוגי הציוד כולל טרינצ'ר
בכל מקום במכרז / חוזה זה בו מופיעה במילה "חפירה", היא כוללת גם חציבה בסלע,     

באספלטים, במצעים קיימים וכו' בכלים מכניים. כאמור ב"מפרט הכללי" עבודות החציבה 
  .תהיינה כלולות במחירי היחידה של החפירה ולא ישולם עבורן בנפרד

  
  הסדרי תנועה)  27–ב

הסדרי התנועה לביצוע יהיו בהתאם לתכנית הסדרי תנועה שתוגש ע"י הקבלן המבצע לחברה 
מע"צ . עפ"י תכנית מאושרת לביצוע ידאג הקבלן לתנועה רצופה של כל  -הלאומית לדרכים

התנועה בכל כביש באזור העבודות. התכנית להסדרי תנועה וכל הנדרש לסימון והכוונת התנועה 
כולל אמצעים וכוח אדם, יסופק על ידי הקבלן ועל חשבונו , וייכלל המחיר היחידה בכל  סעיף 

  השייך לכך בכתב הכמויות.
    
  בשולי כביש קייםבתחום והנחת צנרת )    28–ב

. על הקבלן לבצע את החפירה ובתחום כביש קיים חלק מהצנרת תונח בשוליים של כביש קיים    
לשמירת שלמותו של כביש האספלט. בגמר הנחת הצינור וקבלת אישור תוך נקיטת כל האמצעים 

. בתוואי הנ"ל במפרטבפרט גיליון הפרטים  המפקח, יבצע הקבלן מילוי של החפירה כמפורט
יקפיד הקבלן על הידוק בשכבות של הקרקע המוחזרת. הקבלן יהיה אחראי לכל שקיעה של 

 .הכביש לאחר הנחת הצנרת
אלא בעבור ובכבישים ת כלשהיא בגין הנחת צנרת בשוליים של הכבישים לא תשולם לקבלן תוספ

  אספקת חומר מצע וביצוע תיקון של השוליים בחומר מצע כמפורט בכתב הכמויות.
  

"תנאי החוזה לביצוע מבנה ע"י קבלן" במפרט הכללי יהיה  2של חלק  2.56בכפיפות לסעיף 
יר הקידוח, הרומים והשיפועים ולהתאמתם הקבלן אחראי לביצוע תקין של העבודה, לנכונות צ

  המלאה לנתונים בתכניות.
  

הקבלן יהיה אחראי לשלמות הכבישים תחתם בוצעו החציות כל זמן ביצוע העבודות וכן לתקופה 
  שנים מתאריך מסירת תעודת סיום ההשלמה. 5של 

  
בתקופה הקבלן מצהיר בזה כי הוא משחרר את המזמין מכל אחריות לנזק שייגרם לכבישים 

הנ"ל, כגון: מפולות, שקיעות, סדקים וכד' כתוצאה מעבודתו, והוא מתחייב לתקן כל נזק כזה על 
חשבונו ולשאת בכל ההוצאות, הן הישירות והן העקיפות שנגרמו כתוצאה מנזקים כנ"ל, 

  לשביעות רצונם המלאה של המפקח והרשויות שבבעלותן הכבישים הנ"ל.
  

אספקת ות והביטוחים הנדרשים ע"י החברה הלאומית לדרכים, תשלום הערבהמחיר יכלול את 
חפירת בור הכנת  בחפירה או חציבה, שישמש כשרוול, ביצוע הקידוח, המגן מפוליאתילןצינור 

כולל חפירה או חציבה בעומק, ברוחב ובאורך הנדרש עפ"י מבצע  ,למקדח ובור למשיכת השרוול
טטות של קירות הבור, כולל תימוך כנדרש עפ"י הקידוח האופקי. יש לדאוג להגנה מפני התמו

במידה ויהיה צורך  קיר בטון ורצפת בטון המפרט הטכני הכולל והוראות משרד העבודה, כולל
נור, איטום קצוות צינור יהחדרת צינור המגן כולל כל החיבורים והחיתוכים,  השחלת הצ בכך.

אספקת חשמל ומים, ציוד מיוחד וכל  וכן ביצוע כל עבודות ההכנה, דרכי גישה זמניות, המגן 
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ל עבודה בשלבים או בשעות הלילה, עפ"י לשאר העבודות הדרושות לביצוע בשני הקצוות, כו
  דרישת המפקח וכל יתר הדברים הרשומים בסעיף לעיל.

  
התשלום עבור אספקת והתקנת השרוול יהיה לפי מ"א מדוד במקביל לציר השרוול, המחיר יהיה 

  ם ותנאי ההנחה.אחיד בכל העומקי
  
  

  בטיחות וגהות)   30-ב
על הקבלן לאחוז בכל האמצעים בכדי לשמור כדין על תנאי הבטיחות של העובדים ושל צד ג' 

  כנדרש בתקנות הממשלתיות, ובהוראות חוק אחרות.
האמצעים יהיו בין היתר גדרות בטיחות, שילוט ותמרור, תאורה, שמירה והכוונת תנועה ע"י 
נציגי הקבלן, תשלום למשטרת ישראל עבור הצבת שוטרים בשכר, ביצוע מעקפים זמניים, פנסים 

  מהבהבים וכו', בהתאם לדרישות הרשויות הנוגעות בדבר וכפוף לאשור המפקח.
בלי שננקטו כל האמצעים הנדרשים כמפורט לעיל ובהתאם אין להשאיר תעלות פתוחות מ

  להוראות לבטיחות וגהות של משרד העבודה.
המזמין רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה וזו נעשית בתנאים בטיחותיים וגיהותיים 
גרועים או לא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או לדרישות המפקח. הקבלן משחרר את המזמין 

הכל בהתאם למפורט - ת עבור נזקים שיגרמו למבנה ו/או לעובדים ו/או אדם כלשהומכל אחריו
  בהסכם הכללי.

הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה עבור העבודות שפורטו לעיל ותמורתו תיכלל במחירי היחידה 
  של הסעיפים השונים.

  ה.הקבלן ימנה כמנהל עבודה של כל עבודה מהנדס מוסמך ומאושר על ידי משרד העבוד
הקבלן מתחייב למלא אחרי כל התנאים והדרישות שמשרד העבודה קבע/יקבע בכל הקשור 

תשומת לב מיוחדת לתמיכת חפירות,  גידור אזור העבודות  לבטיחות וכל דין בתחום הבטיחות.
 ושילוט בשלטי אזהרה.

על לפני תחילת העבודה ימלא הקבלן את הטופס ההודעה למשרד העבודה על  תחילת העבודות ו

מינוי מנהל עבודה וישלח אותו בדואר רשום למשרד העבודה. על הקבלן להמציא למפקח אישור 

 משלוח.
  על הקבלן למנות יועץ בטיחות ולקבל חוות דעת בכתב לגבי ביצוע העבודה.

  הקבלן מתחייב למלא את כל הדרישות של יועץ הבטיחות . המזמין רשאי , אך לא חייב

  יועץ הבטיחות ולקזז את ההוצאות מחשבונו של הקבלן. למלא בעצמו את הדרישות של

על הקבלן לאחוז בכל האמצעים בכדי לשמור כדין על תנאי הבטיחות של העובדים ושל צד ג' 

  כנדרש בתקנות הממשלתיות, ובהוראות חוק אחרות.

  

הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ולנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת 

עבודה, לרבות: תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחה, הובלת חומרים וכו'. הקבלן  תאונות

ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו בעת ביצוע העבודה, 

ויקפיד על קיום כל התקנות וההוראות של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה בעניינים אלו, 

  .1988 –עבודה (עבודות בניה), התשמ"ח לרבות תקנות הבטיחות ב

  

הקבלן יתקין: מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש, כדי להזהיר את הציבור 

מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של בורות, ערמות עפר או חומרים ומכשולים 

  אחרים באתר.

מפולות העלולות להיגרם ע"י הקבלן ינקוט בכל האמצעים כדי למנוע התמוטטות התעלה או 

  כמות החומר החפור המונח בצד התעלה או ע"י מבנים או סיבות אחרות.

בכל מקרה שתהיה צפויה סכנת התמוטטות או מפולת, יחפור הקבלן את התעלה בשיפוע מתאים 

  או במדרגות ו/או יתקין חיזוקים ותמיכות ויעשה את כל הסידורים הדרושים למניעת מפולת.

, קובץ תקנות מס' 1961-לות תתבצע בהתאם ל"תקנות חפירת תעלות באדמה חולית" חפירת תע

" או כל חקיקה ודין נוספים וכאלה 1946שהותקנו על סמך "פקודת בתי החרושת,  1240

  במהדורתו האחרונה והעדכנית. 01שהחליפו תקנות אלה, ובהתאם למפרט הבין משרדי פרק 
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תר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, לישר מיד עם סיום העבודה בכל חלק של הא

  את הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מביצוע העבודה.

  

הקבלן יהיה האחראי היחידי לכל נזק שיגרם לרכוש או לחיי אדם וחיה עקב אי נקיטת אמצעי 

פנינה אליו, לעומת זאת שומר זהירות כנדרש, והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תו

המזמין לעצמו זכות לעכב תשלום אותם הסכומים אשר יהוו נושא לוויכוח בין התובע לתובעים 

לבין הקבלן. את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך או חילוקי הדעות 

עקב תאונת בהסכמת שני הצדדים או בוררות עפ"י מסמך אחר בר סמכא. כל תביעה לפיצויים 

עבודה לעובד של הקבלן, או לאדם אחר, או תביעת פיצויים לאובייקט כלשהו שנפגע באתר 

העבודה, תכוסה ע"י הקבלן באמצעות פוליסת ביטוח מתאימה והמזמין לא יישא באחריות 

  כלשהי בגין נושא זה.

  

לן לבדוק במקרה של עבודה, תיקון, ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים, על הקב

תחילה את הביבים או השוחות להמצאות גזים רעילים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה 

  אשר יכללו בין היתר את אלו: 

  

לפני שנכנסים לשוחת בקרה, יש לוודא שאין בה גזים מזיקים, ויש בה כמות חמצן מספקת.   .א

אחר שהתא אוורר אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן, אין להיכנס לתא הבקרה אלא ל

כראוי בעזרת מאווררים מכניים. רק לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת אספקת חמצן 

  בכמות מספקת, תותר הכניסה לתא הבקרה.

  

שעות לפחות לפי הכללים  24מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם אוורור הקו, לתקופה של   .ב

  הבאים:

לעבוד והמכסים בשני התאים מכסה השוחה שבו עומדים  –לעבודה בתא בקרה קיים   .1

  מכסים. 3 -סה"כ   –הסמוכים 

  המכסים משני צדי נקודת החיבור. –לחיבור אל ביב קיים   .2

לא יורשה אדם להיכנס לשוחות בקרה אלא אם כן יישאר אדם נוסף מחוץ לשוחה אשר יהיה   .ג

  מוכן  להגיש עזרה במקרה הצורך.

גומי גבוהים עם סוליות בלתי מחליקות,  הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי  .ד

והוא גם יחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל אשר את קצהו החופשי יחזיק האיש 

  הנמצא מחוץ לשוחה.

  מ' ישא מסכת גז מתאימה. 3.0הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל   .ה

משך כל מ' יופעלו מאווררים מכניים לפני כניסת אדם וב 5.0בשוחות בקרה שעומקן עולה על   .ו

  זמן העבודה בשוחה.

  

עובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה יודרכו בנושא אמצעי בטיחות 

  הנדרשים, ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו.

  

המזמין רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה וזו נעשית בתנאים בטיחותיים וגהותיים 

לדרישות הרשויות ו/או לדרישות המפקח. הקבלן משחרר את המזמין גרועים או לא מתאימים 

הכל בהתאם למפורט - מכל אחריות עבור נזקים שיגרמו למבנה ו/או לעובדים ו/או אדם כלשהו

  בהסכם הכללי.

  

הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה עבור העבודות שפורטו לעיל ותמורתו תיכלל במחירי היחידה 

  של הסעיפים השונים.
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  בלן ימנה כמנהל עבודה של כל עבודה מהנדס מוסמך ומאושר על ידי משרד העבודה.הק

הקבלן מתחייב למלא אחרי כל התנאים והדרישות שמשרד העבודה קבע/יקבע בכל הקשור 

לבטיחות וכל דין בתחום הבטיחות. תשומת לב מיוחדת לתמיכת חפירות, גידור אזור העבודות 

  ושילוט בשלטי אזהרה.

ת העובדה ימלא הקבלן את הטופס ההודעה למשרד העבודה על תחילת העבודות ועל לפני תחיל

מינוי מנהל עבודה וישלח אותו בדואר רשום למשרד העבודה. על הקבלן להמציא למפקח אישור 

  משלוח.

  על הקבלן למנות ממונה בטיחות ולקבל חוות דעת בכתב לגבי ביצוע העבודה.

של ממונה הבטיחות. המזמין רשאי, אך לא חייב, למלא  הקבלן מתחייב למלא את כל הדרישות

  בעצמו את הדרישות של ממונה הבטיחות ולקזז את ההוצאות מחשבונו של הקבלן.

  

  הקבלן יחתום על נספח הבטיחות המצורף למסמכי המכרז.

  
  )AS MADEות (עדכניות תו  )13-ב

 ןכלפי הביצוע ות עודכנו) מAS MADEלהגיש עם סיום עבודתו תוכניות עדות (ן ל הקבלע
ות התברואה, חשמל, מיזוג אויר וכל חלק בנין אחר כ' של מערוקטלוגים וכה, עלהפ תהוראו

  אחרים.  יםדרש במסמך ממסמכי המכרז להגיש עליו תוכניות עדות או מסמכישי
כמו כן יגיש הקבלן למפקח דיסק הכולל את קבצי המדידה הממוחשבת והשרטוטים המתאימים 

נאי לקבלת עבודה. לא תשולם תוספת מחיר בגין תניות האלה היא וכהת שתאוטוקד. הגלתכנית 
יים בעבודות וניביעות כספיות של הקבלן על שס לתתוכניות אלה והן לא תוכלנה לשמש כבסי

  אשר לא אושרו ע"י המפקח בעת הביצוע.
  

  מפרט טכני לעבודות צנרת ובטוניםג.  
    
  ע"י המזמין אור הצינורות ואספקתםית  ) 1-ג  
      
  הצינורות להנחהא.     

  מ"מ. 200עד  160בקוטר  884, תקן ישראלי SN-8מפי.וי.סי "עבה" יהיו  הביובהצינורות להולכת   
  .10"-12מפלדה בקוטר "הצינורות שישמשו כ"שרוולים" בחציות הכבישים יהיו     
שנים. לצורך מתן אחריות ינקוט  10על הקבלן לספק למזמין אחריות של יצרן הצינורות למשך     

  הקבלן בכל הצעדים הנדרשים ע"י המפעל כגון ליווי שרות שדה צילומים וכו'.
  כל הנ"ל על חשבון הקבלן כחלק מהמחיר לאספקת צינורות.    
      
מרגע קבלתם בהובלה, בפריקה ובמהלך הקבלן יהיה אחראי לשמור על הצינורות המסופקים     

  ההנחה. כל הוצאות האחסנה והשמירה יחולו על הקבלן כחלק מהמחיר להנחת הצינורות.
האחריות לתפקוד תקין של הצינורות והמחברים חלה על הקבלן, בנוסף לאחריות המפעל. בכל     

פת הצינורות מקרה של תקלה או נזילה משך תקופת האחריות, יבצע הקבלן את התיקון והחל
ו/או המחברים על חשבונו באופן מיידי ויתבע את התשלום מהיצרן במסגרת אחריותו. זכותו של 

  הקבלן לבדוק את אמינות ושלמות הצינורות בעת ייצורם במפעל ולפני העמסתם על המשאית.

  רוחב החפירה   )2-ג  
  .חתכיםרוחב החפירה לצינורות יהיה עפ"י הפרט בגיליון ה    

  
   .פון, או מכל סכנה שהיאילצרכי ד ,החפירה ליותר מהרוחב הנ"ל תעשה ע"י הקבלןהרחבת     
הקבלן יהיה אחראי לשלמות כל העצים, הגדרות, הגנון, המבנים והמתקנים שימצאו מחוץ     

לרוחב של החפירה, ויתקן על חשבונו כל נזק שיגרם להם כולל הספקת החומרים. הרחבת 
המפקח תבוצע ע"י הקבלן על חשבונו ללא כל תשלום נוסף, החפירה לנוחיות העבודה באשור 
  כמוזכר לעיל. בלן לכל הקיים מחוץ לרוחבכמו כן אין הדבר גורע מאחריות הק

  

  עומק החפירה או החציבה להנחת צינורות  )3-ג  
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מתחת הצינור, תחתית החפירה תהודק,  ס"מ 20החפירה או החציבה תעשה עד לעומק של     
תיושר ותוחלק בעבודת ידיים בהתאם לשיפועים הדרושים, וכל האבנים, הרגבים וגופים זרים 
יסולקו מתחתית החפירה. בכל מקרה שהחפירה תבוצע לעומק גדול מהנדרש ימלא הקבלן על 

. לא .98%צפיפות במצע סוג א' מהודק בשכבות בהידוק מבוקר לחשבונו את החפירה המיותרת 
  יורשה בשום פנים למלא את החפירה המיותרת בחומר המכיל אבנים, שרשים וצמחיה אחרת.

  

   מלוי התעלות והחפירה להנחת צינורות      ) 4-ג
נתן הוראה מפורשת לנהוג אחרת, ימלא הקבלן כל תעלה וחפירה מיד לאחר יפרט למקרים שת    

ס"מ  30ס"מ ומסביב לצינורות  ועד  10קבלת קו הצינורות  ע"י המפקח. מתחת לצינורות  
מעליהם, ולכל רוחב התעלה ירפד הקבלן את הצינור בחול נקי מאבנים או בחול מחצבה 
שהעמסתו הובלתו מאתר שימצא ע"י הקבלן ופיזורו יהיו במחיר הנחת הצינורות. על הקבלן 
לקבל את אישור המפקח לחומר הריפוד. חומר הריפוד הנ"ל יהודק בסרגלים או מהדקי יד 

  בשכבות כדלקמן: 

  תחתית תעלה לפני הנחת הצינור.   -  

  קוטר הצינור. 2/3משני צידי הצינור עד גובה    -  

  ס"מ מעל הצינור. 30  -  
לוי מעל חומר הריפוד יש להשתמש במיטב האדמה החפורה תוך הרחקת שברי אבן ילצרכי המ    

ועות בתחום רצ ס"מ והספקת אדמה מובחרת שתחסר בגלל הסלע שיורחק. 5 - וסלע הגדולים מ
ס"מ ויבצע הידוק מבוקר לפי  20הכבישים ימלא הקבלן את החפירה במצע סוג ב' בשכבות של 

בכל עומק ובכל רוחב החפירה עד תחתית מבנה הכביש או  98%מודיפייד אשיו לצפיפות של 
הקבלן יהיה אחראי לכל השקיעות ויתקן על חשבונו כל רצוף שיתקלקל עקב השקיעות  המדרכה.

צאות לבצוע בדיקות השדה, בדיקות מעבדה והתאמה לדרישות התקן, ושל האלה. כל ההו
הוצאות המידגמים הנדרשות ע"י המתכנן והמפקח, יהיו על חשבון הקבלן בלבד, ויראו אותם 

  כאילו כלולים במחירי היחידה השונים. על הקבלן למסור את כל תוצאות הבדיקות למפקח.

  
   הנחת הצינורות)       5- ג
יונח ויבוקר קו צינורות  בין שני תאי בקורת סמוכים בבת  רים שתינתן רשות מיוחדת,פרט למק    

אחת. הצינורות  יותאמו באופן שכל קו יהווה ציר אחד עם תחתית ישרה וחלקה.  לא תורשה כל 
יה של הקו במישור האנכי או האופקי. כל קטע צינור יסתיים במחבר קיר שוחה מסוג יסט

ת הבטון ויסופק ע"י הקבלן כחלק מהמחיר לשוחה. בתאי ביקורת מאושר שיבוטן אל שוח
משולבים (פלסטבטון) יבוצע חיבור של הצינור אל חלקי הפלסטיק הייעודיים תוך שימוש 

  באטמים.
      

   גבהי הצינורות  )6- ג   
יחסים אל ימספרי גובה הצינורות  שבשרטוטים והעומקים הכתובים בכתב הכמויות מת    

  מ'. 25ס"מ לאורך  1ה המותרת לא תעלה על ישל הצינורות  (אנברט). הסטיהתחתית הפנימית 
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  נורות מפי.וי.סייחתוך והנחה של צ)       7- ג
נורות ינורות עם תא הביקורת, לא יורשה הקבלן להשתמש בחלקי ציפרט למקום חבור הצ   

נור (בחבור יחתוך הצמ'.  3.0לשטח שלמים באורך  הצינורות יסופקו שנחתכו במקום העבודה.
ס"מ לפחות בהתאם  100לת.ב. כנ"ל) יעשה אך ורק בעזרת משור. הצינורות יונחו עם כיסוי של 

ס"מ  70במשך שלבי העבודה השונים באתר יש לדאוג לכיסוי מינימלי של   .לחתכי האורך
 לפחות.

 .4-גהריפוד והכיסוי יהיה כמפורט בסעיף    
 .יועמק הקו במרחק הנדרש מהתעלה משני הצדדיםבחציות של תעלות ניקוז בשטח,    
על הקבלן לתאם את עבודתו עם שרות שדה של היצרן ולקבל את אישורו בכתב לצורת העבודה   

וחומר הריפוד ולהניח את הצינור בהתאם להוראות היצרן. לצורך החדרת הצינור לראש הפעמון 
שש לפגיעה באטמים. יש לוודא יש להשתמש אך ורק בחומרי החלקה המסופקים ע"י היצרן מח

") ולאחסנם במקום מוצל וקריר למניעת 6 - שהאטמים מתאימים לסוג הצינור (לחץ או "עבה

 .סדקות והתקשחותיה
מ"מ  315על הקבלן לבדוק כל אטם לפני הרכבתו כדי לוודא את תקינותו. בצינור עד קוטר   

מחשש להזזת האטם. יש להקפיד על מוש בכלי מכני לדחיפה יתבוצע ההחדרה באופן ידני ללא ש

  .יה מהקו הישר בהתאם להוראות היצרן בכל קוטריסט
  

  ויזיוני של פנים הצנרתוצילום טל)       8- ג
 וים מכל גורם זר כך שיהיו מוכניםבסיום ההנחה של הצינורות, יבצע הקבלן שטיפה של ק    

  ויזיוני.ולצילום טל
סמכת ומוכרת. האחראי על הצילום יהיה בודק מוסמך ויזיוני יבוצע ע"י חברה מווהצילום הטל    

סיון. בסיום הצילום של כל קטע ימסור הבודק דו"ח מפורט של כל הליקויים ויצרף את יבעל נ
  הקלטת של הצילום לעיון המזמין.

ויזיוני יבוצעו על חשבון הקבלן כחלק מהמחיר לאספקה והנחה ווים והצילום הטלושטיפת הק    
יתקן את כל הליקויים שהתגלו בצילום ללא תוספת מחיר כתנאי לקבלת  של הצינור. הקבלן

 המערכת ע"י המזמין.
  
   תכולת המחירים לקווי צינורות)       9- ג
קווי הצינורות  ישולמו לפי מטר אורך ומחיר מטר אורך צינורות  יכלול אספקה, הובלה,      

   -  רה וחציבה, עבודה במים תתזורם לאורך תוואי העבודה. הכשרת התוואי, חפייפריקתם ופ
 10זורו בתחתית התעלה בעובי יפון דפנות החפירה, הספקת חול או חול מחצבה ופיקרקעיים, ד

ס"מ מעל גב הצינורות  לכל רוחב  30ה ס"מ מתחת לצינורות  וסביב הצינורות  ומעליהם עד לגוב
דוקו, הרחקת יהתעלה והידוקו, הנחת הצינורות  בדיקת לחץ, או בדיקת אטימות מלוי חוזר וה

יה המיותרת, וכל המפורט לעיל. כמו כן יכלול המחיר למ"א יהאדמה והחציבה מיותרת והצמח
אלה שעבורם יש  אי מלבדובצנרת הלחץ גם את כל הזויות והאביזרים הנדרשים לביצוע התו

סעיף נפרד. בנוסף לנ"ל יכלול המחיר את ביצוע החציות של כל קווי המים, החשמל והכבלים 
השונים הקיימים בשטח בין אם מצוינים בתכנית ובין אם חסרים. בנוסף לכל הנ"ל, יכלול מחיר 

ע"י בודק  יזיוני של פנים הצינורותוהצינור גם את אחריות היצרן על הצנרת, שטיפה וצילום טלו
  מוסמך ומסירת דו"ח וקלטת וידאו למזמין.

  
  מדידת אורך קווי הצינורות  לצרכי תשלום  )10- ג   

מדידת אורך הצינורות  לצרכי תשלום תעשה נטו לאורך ציר הצינורות  לאחר הנחתם בשטח     
  ללא אורך תאי הביקורת.

      
  מדידת עומק קווי הצינורות  לצרכי תשלום)     11- ג
ועד לתחתית אשר ממנה בוצעה החפירה בפועל  הקרקעמדד החל מפני יהצינורות  יעומק     

בין  הפנימית של הצינורות . עומק כל קו לצרכי תשלום יקבע בהתאם לעומק הממוצע של הקו
  נור בראש ובקצה הקטע.יהממוצע יחושב בין עומק הצ שני תאי הביקורת.
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  תאי בקורת      )12- ג

  

  מיוצרים במפעל  -   ביקורת מבטוןתאי     1-12ג  
ס"מ כולל  100תאי הביקורת מבטון המיוצרים במפעל ומובלים לשטח יהיו מקשה אחת לגובה     

תוצרת וולפמן  TOPXהתאים יהיו מסוג ,אקרבייס" תוצרת אקרשטיין או מסוג הרצפה. 
דגם  וזאיקה"מעל גובה זה יתקין הקבלן חוליות טרומיות כדוגמת "ממוזאיקה או שווה ערך. 

MBP  ופקק ו עם חוליה קונית ומכסה קס"מ ומעלה יסופ 100או שווה ערך. תאי ביקורת בקוטר
 3שני חלקים בשטח הפתוח ותקרה, פקק וטבעת - , המכסה יכלול תקרה ופקקס"מ 60בקוטר 

האיטום בין החוליות לבין עצמן ובין החוליות לבין חולית הבסיס  חלקים בתחום הכבישים.
"איטופלסט" תוצרת וולפמן מוזאיקה או שווה ערך שייושם לפי הוראות היצרן  באמצעות יהיה

להשגת אטימות. הקבלן יוציא מהתכניות את פרטי התאים ובאחריותו בדיקה ותאום של פרטים 
אלה בשטח, זויות הכניסה והיציאה של הצנרת ועומקיה ויזמין במפעל כל שוחה ושוחה לפי 

לפי    -  כולל גובהה הסופי של השוחה מעל פני הקרקע   -  לצינורות פרטיה אלה כולל קדחים
המשורטט בתכניות הפיתוח עם אישור המפקח. במקרה הצורך, יבצע הקבלן קידוח של פתחים 
לצינורות או יגביה/ינמיך ראש תא ביקורת בהתאם לרום הנדרש ללא תוספת מחיר כחלק 

  מהמחיר לאספקה והתקנה של תא ביקורת.
.  לפי הצורך גמיש כולל חבק נירוסטה או שווה ערך ם מסוג "איטוביב"שוחה תצויד במחברי כל    

לפי הצורך ובמדרגות ירידה    -  ולפי הקוטר המתאים, בתקרה עם מכסה בי.בי. בינוני או כבד
  לפי הצורך.

  כל אלה יסופקו ע"י הקבלן.    
ן במקום לפי התכניות, חפירה, מחיר שוחות אלה כולל את יצורן, אספקתן, הובלתן והתקנת    

  כיסוי מהודק וכל הפריטים המפורטים דלעיל.
תאי הביקורת יהיו אטומים לנזילות של מי תהום פנימה ונזילת מי ביוב החוצה וזאת לכל     

הגובה. על הקבלן לידע את ספק תאי הביקורת ולבצע את חיבורי השוחות וחיבורי הצנרת 
  בהתאם.

        
  יפרופילןמדרגות פול   12-2ג   

 תוצרת שתאושר ע"י המפקח. המדרגותס"מ, מ 28בתאים תותקנה מדרגות פוליפרופילן ברוחב 
מוש בפטיש ואזמל. (בעומק יתקבענה במקום בחורים שיבוצעו ע"י מקדחה מכנית, לא יורשה ש

  ה.ייס"מ). המדרגות יקבעו כסולם האחת מעל השנ 35ס"מ בתוך הקיר ובמרחקים של  12
        

  בדיקת אטימות לדליפה החוצה (הידרוסטטית)  12-3ג   
הבדיקה תעשה בנפרד לכל קטע שיכלול תא ביקורת באמצע ושני קטעי צנרת במעלה ובמורד, 
ונועד לגילוי נזילות ודליפות החוצה. הקטע הנבדק ינוקה היטב מכל לכלוך וחומרים זרים שחדרו 

כדי שאפשר יהיה להבחין בהם מבחוץ. הבדיקה תעשה בטרם כיסוי  נוקויפנימה, והמחברים 
  המחברים.

נור בחלקו העליון של הקטע הנבדק. שני קצות ימ' מים מעל ראש הצ 1.2עומד הבדיקה יהיה 
נור בעל יהקטע ייסתמו באופן הרמטי בפקקים מיוחדים. המים יוכנסו לקו מצידו התחתון דרך צ

   משפך מורחב שיותקן בפקק.    
נור, אשר דרכו יוכל להשתחרר ימ' מעל ראש הצ 1.8נור זקוף בגובה יבפקק העליון, יותקן צ

  יווצר בעת הכנסת המים מהצד התחתון.יויר הכלוא שוהא
שעות לפחות. אחרי  24שאר מלא במים שיעמוד בתוך הצינורות  ותא הביקורת יהקטע הנבדק י

ש להוסיף את המים החסרים ולמדוד את נור ובתא הביקורת, ייזמן זה, בהתחשב בספיגה בצ
נור הזקוף. כעבור שש שעות יש לחזור על מדידה ולמדוד בכלי מדידה את כמות המים יהגובה בצ

אשר יש להוסיף, זאת תהיה כמות המים אשר קטע הקו איבד על ידי דליפה החוצה. הפסד זה לא 
  שעות. 6ס"מ ירידת מים משך זמן הבדיקה של  1  - יהיה גדול מ

יש לאתר את כל מקומות הנזילה שיתגלו בזמן הבדיקה ולתקנם לפי הוראות המפקח. לאחר 
  ביצוע התיקונים יש לחזור כל הבדיקה עד לקבלת תוצאות המשביעות את רצונו של המפקח.
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  תכולת המחירים של תאי הביקורת והמדידה לצרכי תשלום  12-4ג   
ימדד מפני המכסה ידותיהם ועומקם שקורת ישולמו לפי קומפלט בהתאם למייתאי הב    

נור המוצא מהתא. מחיר התאים יכלול יבהתאם לרום המתוכנן ועד לתחתית הפנימית של צ
אספקת התאים, חפירה וחציבה, עבודה במים תת קרקעיים, הספקת מדרגות פוליפרופילן 
 וקביעתן, אספקת והתקנת מחברי קיר שוחה, השארת פתחים בשביל הצינורות  ואטומם,

ס"מ בבטון, עבוד הרצפה, מלוי סביב  20עטיפת הצינורות  בחבור אל התא (מבחוץ) באורך 
דוקו, והרחקת האדמה והחציבה המיותרת. המחיר כולל את אספקת מכסה התא יהתא וה

  ס"מ ביטונו בגג ובצוע של בדיקת אטימות.  60מסוג בי.בי.בינוני או כבד, בקוטר 
  
  

  :שיונות ואשוריםיר  ד.
שיונות והאישורים יתחילת בצוע העבודה ימציא הקבלן לפי הצורך למתכנן ולמפקח את כל הרלפני   

לביצוע העבודה לפי התכניות. לצורך זה מתחייב המזמין לספק לקבלן, לפי דרישתו, מספר מספיק של 
  שיונות הנ"ל.יתכניות והקבלן מתחייב להשיג את הר

שיונות יוהערבויות הדרושות לצורך קבלת הרהקבלן מתחייב לשלם לרשויות את כל ההוצאות   
שיון, ישיונות כולל אגרות ריוהאישורים כאמור לעיל. כל ההוצאות המתחייבות מהפעולות להוצאת הר

הוצאות פקוח לפי דרישת הרשויות וכו' יהיו ע"ח הקבלן ויראו אותן ככלולות במחירי היחידה השונים 
  ולא ישולם עבורם בנפרד.

    
  :ת ובטיחותאמצעי זהירו  ה.

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושים במשך העבודה בהתאם לתקנות משרד העבודה,   
בכל הנוגע לתמיכת החפירה, גידורה, שילוטה בשלטי אזהרה וכו', כדי להבטיח את העובדים ואת 

  התושבים מכל פגיעה ונזק.
  שופעים למניעת מפולות.מ' ידאג הקבלן לחפור בדפנות מ 2.5 -בעומקים גדולים מ  
לביצוע הנחת הצינורות בעומקים הנ"ל ישתמש הקבלן בכלוב הגנה מפלדה למניעת פגיעה בפועלים בעת   

  מפולת.
  
  :ודותבתוספת ו/או ביטול ע  ו.

הרשות בידי המזמין או בא כוחו להוסיף במסגרת חוזה זה עבודות נוספות והקבלן מתחייב לבצען   
שיופיעו בסעיפים המתאימים ברשימת הכמויות. כמו כן רשאי המזמין לבטל בהתאם למחירי היחידה 

  ביצוע חלק מהעבודות הכלולות במכרז זה מבלי לפצות את הקבלן על הקטנת היקף העבודה.
  
  :משך הבצוע  ז.

  ימים מיום קבלת ההוראה לתחילת העבודה. 10ימי לוח מתום  45 -יקט בשלמותוימשך הבצוע של האוב  
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  צרן

  

  

  
להלן ר

והנחה ש

  
2.
 

 

 

 

 

 

 

  

שם היצ
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1:250  
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  22-24ם 

  י
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מי מגי 

אסף ביוב

  צוע

  כנית

במגרשים ביוב

בראשי –ביוב 

314 (3) (2) 

   

מא למת
 

תכניות לביצ

אור התכית

רך מאסף הב

ורך לסילוק ב

  סטנדרטית

 

  

  

טה והשל
 
 

רשימת ת -9

לאור ךחה וחת

חה לחתך לאו

ית תא ביוב ס

הסט – ק

9חלק 

תנוח

תנוח

תכני

 

 גידו

ין העמק

  מס' תכנית

אזורית מג 

עי 

מ

3441-3 

1533-1  

1750 

מועצה
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  כתב הכמויות –נספח ו' 
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  כתב כמויות  א.  -   נספח ו'
  
  

  מבוא  
  
  

הכמויות המפורטות בכתב הכמויות אינן קבועות ועלולות להשתנות. הקבלן לא   )1  
ידרוש שינוי במחירי היחידות אם הכמויות תהיינה גדולות או קטנות מהכמויות 

  הרשומות בכתב הכמויות, בהתאם לנאמר בחוזה.
  
  

בויותיו יהקבלן יקרא את המפרט ויוודא את כל דרישות המזמין וכן התחי  )2  
  ההדדיות, אופני המדידה והתשלום ופירוט מחירי היחידה.

  
  

במקרה של סטיות וניגודים בין המפרטים וכתב הכמויות, האמור בכתב הכמויות   )3  
  הוא הקובע.

  
  אופני מדידה ומחירים  )4  
אופני המדידה והמחירים, אשר יחולו על העבודות המשמשות נושא למכרז זה הם     

אופני המדידה והתשלום המתוארים במפרט הכללי של המנהל לפיתוח תשתיות 
  ביוב, אם לא נקבע אחרת במפרט המיוחד.

  
  

  התחשבות עם תנאי החוזה.  )5  
כאילו התחשב בהצעת  המחירים בכל רואים את הקבלן המשתתף בהזמנה זו,     

התנאים המפורטים בהזמנה זו, על כל מסמכיה.  המחירים שידרשו להלן, ייחשבו 
ככוללים את כל ההוצאות  הכרוכות במילוי התנאים הנזכרים במפרט המנהל 
לפיתוח תשתיות ביוב, בתכניות בכתב הכמויות ובכל המסמכים הכלולים בחוזה 

  זה.
  
  

  מחירי היחידה  )6  
מחירי העבודה המתוארים להלן ייחשבו על ידי הקבלן ככוללים את הסעיפים     

  כמפורט במפרט הטכני ובנוסף:
  

כל החומרים, אלא אם צויין אחרת, מים, מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר   א.    
  הנזכרים בעבודה זו, או הקשורים בה והפחת שלהם.

  
י והנ"ל, הנחת קוכל העבודה הדרושה לביצועו השלם של החוזה   ב.    

הצינורות ובנית השוחות, חפירה לרומי התחתית והשיפועים לפי 
  התכניות.

  
  מוש בכלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים, דרכים זמניות וכו'.יהש  ג.    

  
למקום העבודה, העברתם ובדיקתם, אחסנתם ושמירתם,  הובלת כל הנ"ל  ד.    

  וכל הובלת עובדים לאתר העבודה.
  

  למיניהם. ים והאגרותהמס  ה.    
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  מון שיידרשו, לצורך בצוע העבודה.יוהס עבודות מדידה  ו.    
  

ובדיקות צפיפות בשטח אשר ידרשו לבקרת טיב בצוע  בדיקות מעבדה  ז.    
  עבודות העפר והאבן, המצעים, הבטונים והצנרת.

  
ועבודות העזר להכנת השטח, דרכי גישה, ניקוז מי  כל העבודות הזמניות  ח.    

  וכו'.גשם 
  

של הקבלן, הישירות והעקיפות, ובכלל זה ההוצאות  ההוצאות הכלליות  ט.    
המוקדמות והמקוריות וכן כל ההוצאות האחרות, מאיזה סוג שהוא, 

  אשר תנאי החוזה מחייבים אותן.
  
  

  הוצאות כלליות לעבודה נוספת  )7  
לליות סכום כתב הכמויות דלהלן ייחשב כמקיף את כל ההוצאות המוקדמות והכ    

של כל סוגי העבודה כמפורטים בו, וכמו כן, ההוצאות המוקדמות והכלליות עבור 
  בגבולות המפרט הכללי. -עבודות נוספות כלשהן, אשר המפקח  רשאי להזמינן

  
  

  AS MADEתכניות לאחר ביצוע   )8  
 ממוחשבתתכנית לאחר ביצוע  על חשבונו וללא תשלום נוסף, הקבלן יבצע    

באמצעות מודד מוסמך וישרטט את  תנוחתם המדויקת של קווי צינורות הביוב, 
וכל  המכשולים. הכל בהתאם  , מפרטים עיליים, תאי הביקורתצינורות השפכים, 

, פלוטים חתומים ע"י מודד מוסמך 2למפרט הטכני. הקבלן יספק דיסקט + 
ות לבצע מדידה המזמין שומר לעצמו את הזכ .הקבלן, מנהל הפרויקט והמתכנן

עבור ביצוע  ₪ 30,000לאחר ביצוע ע"י מודד מטעמו, במקרה זה ינוכה סך של 
  המדידה.

על הקבלן להגיש את התכנית לאחר ביצוע לפני הזרמת השפכים בצנרת. הגשת 
התכנית כלולה בתוך תקופת הביצוע של כל הפרויקט ולא תוכר כל תוספת זמן 

  ביצוע לצורך הגשת התכנית.
   כל הכמויות מופיעות באומדנא, התשלום יהיה בהתאם לכמות שתבוצע בפועל    )      9

  בהתאם למדידה בשטח.             
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  ט

מ  

–'ז ספח

רשימ
חתך ה –כננים 

תכנון מפור –

  אי שיקוע
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תכנון תא - חה
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תדריך בטיחות לקבלן ורשימת חוקים ותקנות בנושאי  –נספח ח' 
  בטיחות וגהות
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  לקבלן בטיחות תדריך

 פרטים  .1
  

מייסודה של מועצה אזורית מגידו חברת הביוב והמים מזמין העבודה מי מגידו 
  ___3959841-04 טל':__   בע"מ

  
  הקמת תחנות שאיבה וצנרת להולכת שפכים -מי מגידו -מהות העבודה

    הסכם מס'
  

  מקום העבודה  כמתואר בתוכנית. 
  שם הקבלן וכתובתו______________ טל':________ מס' עובדים:______

  
  וכתובתו____________ טל':___________שם מנהל העבודה מטעם הקבלן 

  
  משך העבודה המתוכנן__________ תאריך תחילת העבודה_____________

  
  תאריך סיום העבודה_______________              

  
  
  

ביום__________ התקיים תדריך בטיחות ובו השתתפו מצד הקבלן ה"ה: 
__________  

  
מצד מי מגידו  ה"ה :     

_____________________________________________  
  

  במשבצות המתאימות X-הערה: על המדריך לסמן ב

  כללי  . 2

תדריך זה מהווה חלק בלתי נפרד מן ההסכם עם הקבלן ואי קיומו  2.1
  יהווה הפרה של ההסכם, בנוסף לכל משמעות אחרת שיש להפרתו.

האמור בתדריך זה לא בא לגרוע ו/או להפחית בכל דרך שהיא מכל  2.2
חובותיו של הקבלן על פי כל דין.  כן אין הוא בא להטיל ו/או להוסיף 

  חובות כלשהן על מי מגידו.
הממונה על הבטיחות רשאי להורות על הפסקת עבודה המתבצעת  2.3

  בניגוד להוראות הבטיחות להלן: 
על הקבלן לבצע את עבודתו בהתאם להוראות פקודת בטיחות בעבודה  2.4

התקנות והצווים שהותקנו מכוחה,  1970 –(נוסח חדש), תש"ל 
ובהתאם לכל הוראות בטיחות על פי כל חוק או דין וכל הוראות על פי 
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ההסכם. כן עליו לקיים את כל הוראות ונהלי בטיחות שידרשו ע"י 
הממונה ו/או המפקח מטעם המחלקה הממונה על עבודות הקבלן.  

י הבטיחות מבלי לפגוע בכלליות האמור על הקבלן לנקוט באמצע
 המפורטים להלן על מנת למנוע תאונות ולשמור על בריאות העובדים:   

  קיום דיני בטיחות  . 3
הקבלן מתחייב להדריך את עובדיו, לגבי הסיכונים במקום העבודה   3.1  

המיועד לרבות: קבלני משנה, ספקים, נציגים ועובדיהם (להלן בתדריך 
ות ארגון הפיקוח על זה: "עובדים מטעמו") ולפעול בהתאם לתקנ

. כמו כן 1999 –העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) התשנ"ט 
הקבלן מתחייב לא להכניס עובדים חדשים למקום ביצוע העבודות וכן 

לא להעביר עובד ממקום עבודה אחד למשנהו או מסוג עבודה אחד 
למשנהו בטרם אושר ע"י המזמין ובטרם קיבל אותו עובד תדריך מאת 

  הקבלן.
הקבלן מתחייב לספק לעובדים מטעמו ציוד מגן אישי המתאים לסוג   3.2  

  העבודה המתבצעת בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה.
הקבלן מתחייב לספק ציוד וכלי עבודה תקינים ותקניים ולוודא כי   3.3  

השימוש, ההפעלה ותחזוקת הציוד יהיו בהתאם לנדרש בפקודת 
  שהותקנו מכוחה.הבטיחות בעבודה ולתקנות 

הקבלן מתחייב לנהל פנקס כללי (פנקס מפעל) ולמלאו בהתאם לקבוע   3.4  
  בפקודת הבטיחות בעבודה.

הקבלן מתחייב לפני תחילת העבודה ובמהלך ביצוע שימצאו ברשותו   3.5  
תסקירי בדיקה בני תוקף מבודק מוסמך כהגדרתו בפקודת הבטיחות 

ה, קולטי אויר וכל מתקן מחויב בעבודה, למכונות הרמה, אביזרי הרמ
בבדיקה תקופתית על פי חוק, ולהציגם בפני המזמין. הקבלן מתחייב 

לציין את פרטי הבדיקות התקופתיות "בפנקס המפעל" שיחזיק 
  ברשותו. 

 3.6   הקבלן מתחייב כי בעבודה מקצועית או בעבודה שלצורך ביצועה יש
צורך ברישיון או בהיתר או בתעודת הסמכה יעסוק מטעמו רק איש 

מקצועי מנוסה ומיומן בעל רישיון (מפעילי מכונות ניידות, טרקטורים 
וכיו"ב), היתר או תעודת הסמכה תקפים (מפעילי מכונות הרמה, כגון: 

  הרמה לפריקה עצמית וכיו"ב, אתתים וכיו"ב). עגורנים, מכונות 
 3.7   הקבלן מתחייב להתקין, להשתמש ולפרק פיגומים, וכן לערוך בדיקות

  .1139לפיגומים, בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה ות"י 
הקבלן מתחייב להחזיק ברשותו ציוד לעזרה ראשונה, ועל עובדיו או   3.8 

שונה בהתאם לתקנות אחד מהם לפחות לדעת להגיש עזרה רא
 -הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות העבודה), התשמ"ח 

. מומלץ שהקבלן יעמיד לרשותו רכב לפינוי נפגעים או חולים 1988
  ממקום ביצוע העבודה.

הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד   3.9 
מתאונה או נזק כלשהם או כל אדם אחר הנמצא בשירותו כתוצאה 

שיגרמו תוך כדי ביצוע העבודות והקבלן מתחייב לבטח את עצמו על 
חשבונו כנגד חבות כלשהי לתשלום פיצוי או נזק החלה עליו כאמור 

  לעיל.
הקבלן מתחייב לפצות ולשפות את המזמין וגם/או מי מעובדיו וגם/או  3.10 

הקבלן ועובדיו במהלך כל אדם וגוף שינזקו, יתבעו או יפגעו בעטיו של 

123

נט
טר
אינ
ר ה
את
- מ

בד 
בל

יון 
לע

תק 
עו



  

  
 

___________  
  חתימות המציע

  
  

  מי מגידו
  12/2017מכרז פומבי  

___________  
  חותמת המציע

      
  

  ביצוע העבודה.

  מנהל עבודה  .4

 4.1    הקבלן מתחייב למנות מנהל עבודה מטעמו ולוודא הודעה על המנוי
למפקח העבודה האזורי בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות 

  .1988 –בניה) תשמ"ח 
הקבלן מתחייב לוודא כי טרם תחילת העבודה מנהל העבודה מטעמו   4.2  

  יבקר במקום העבודה וידאג לסילוק מפגעי בטיחות.
הקבלן מתחייב כי מנהל העבודה מטעמו יהיה נוכח במקום העבודה   4.3  

במהלך ביצוע העבודה ע"י העובדים מטעמו, וישגיח על ביצוע העבודה 
  השגחה מלאה ומתמדת.

  תאונות עבודה  .5
על הבטיחות על הקבלן מתחייב לדווח בכתב למזמין העבודה ולממונה   5.1  

כל תאונת עבודה או אירוע מסוכן בתחום עבודתו בחברת מי מגידו. 
במקרה חירום כגון: שריפה או מקרה מסוכן, מחובתו להודיע מייד 

לגורמים המטפלים כגון: מד"א, שירותי כבאות, משטרת ישראל. על 
  הקבלן לרשום ביומן העבודה כל תאונה שארעה. 

למשרד העבודה על כל תאונה שעשתה את  הקבלן מתחייב להודיע  5.2 
ימים או שגרמה למותו של עובד  3העובד נטול יכולת עבודה מעל 

  .1945 -כנדרש בפקודת התאונות ומחלות משלוח יד (הודעה) 

  תאום ביצוע העבודה  .6

הקבלן מתחייב לתאם את ביצוע העבודה עם המזמין ועם שאר   6.1 
  עבודתו.הגורמים המבצעים עבודות בקרבת 

הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע עבודה חדשה אך ורק לאחר תאום עם   6.2 
  מזמין העבודה והממונה על הבטיחות.

הקבלן לא יבצע עבודה בשעות נוספות או בשעות חריגות מבלי לתאם   6.3 
  עם המזמין העבודה.

  ניקיון ודרכי גישה  .7

ביצוע העבודה, לסלק הקבלן מתחייב לשמור על סדר וניקיון במהלך   7.1 
מפגעי בטיחות וציוד לקוי, כגון: רתכות, טרקטורים, כלי רכב וכו' וכן 

לסלק פסולת העלולה לשמש מכשול ולפגוע בעובדים או לגרום 
  לשריפות, ולפנות שאריות ועודפי חומר. אין לחסום דרכי גישה ומעבר.

  7.2   לאתר העבודה לא הקבלן מתחייב כי כלי רכב שיוכנסו באישור המזמין
יוצבו ליד עגורנים או כלים אחרים. כמו כן אין לחסום בכלי רכב דרכי 

  גישה או את הגישה למעליות, למתקנים וכיו"ב.

  הוראות כלליות  .8

הקבלן מתחייב בעבודות עתירי סיכון הצפויות, כגון: בניה ובניה   8.1 
ס הנדסית, עבודות תחזוקה שותפת ו/או שיפוצים, עבודה בחומ"

וכיו"ב, או בהתאם להחלטת המזמין או ממונה על הבטיחות שכל עובד 
מטעמו יהא כשיר לעבודה מבחינה רפואית לאחר שעבר את כל 

  דין.הבדיקות הרפואיות הדרושות עפ"י כל 
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הקבלן מתחייב להציג בפני המזמין אישורים כי קבלני משנה מטעמו   8.2 
  הודרכו באשר הסיכונים במקום העבודה .

הקבלן מתחייב להגיש לחברה תכנית בטיחות (ראה נספח ב') ותכנית   8.3  
עבודה. הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בהתאם לתכנית הבטיחות 

 2ותכנית העבודה ובהתאם לשאר הוראות הבטיחות, כאמור בסעיף 
  לעיל.

הקבלן מתחייב לנקוט אמצעים למניעת תאונות בכל עבודה שהינו   8.4 
  מבצע.

  אות לביצוע העבודההור  .9

  9.1   אין להשאיר פתחים, בורות, חפירות ותעלות ללא כיסוי, גידור
  ושילוט.

  9.2   השימוש במכשירים חשמליים מיטלטלים יעשה דרך מגן לזרם דלף
ובהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה.  (ממסר פחת) נגד התחשמלות

מוסמך. תיקון כלי עבודה חשמליים וציוד חשמלי יעשה ע"י חשמלאי 
הקבלן מתחייב שהמכשירים החשמליים המיטלטלים יהיו תקינים 

  ותקנותיו. 1954חוק החשמל התשי"ד  ותקניים בהתאם לדרישות
 9.3   הקבלן מתחייב לגדר לבטח על חשבונו כל ציוד, מתקן או מנוע הנמצא

במקום ביצוע העבודות בהתאם להוראות כל דין, בהתאם לנוהלי 
  תאם להוראות ממונה על הבטיחות.והוראות החברה ובה

  9.4   בעבודות אינסטלציה הקבלן מתחייב לשמור על רציפות הארקה ע"י
  גישור.

  9.5  חוק  עבודה בקרבת מוליכים חיים או מתקני תבוצע בהתאם  לדרישות
  החשמל 

  ותקנותיו ובהתאם להנחיות נציג מטעם חברת החשמל. 1954התשי"ד 
  9.6   יבוצעו בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה, הוראות עבודות בגובה

הבטיחות בגובה בחברת מי מגידו, תוך נקיטת אמצעים, כגון: וידוא 
תקינות פיגומים, סולמות ומעקות, על מנת למנוע נפילת אנשים 

  וחפצים מהגובה.
  9.7   עבודות על גגות שבירים תבוצע בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה

. במהלך העבודה 1986 –רים או תלולים), תשמ"ו (עבודות על גגות שבי
  חובה להשתמש בלוחות דריכה.

  9.8   עבודה בחומרים מסוכנים תבוצע בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה
ובהתאם להוראות חברת מי מגידו וממונה על הבטיחות. לפני תחילת 

עבודה בחומרים מסוכנים, הקבלן יציג היתר עבודה ממפקח עבודה 
אזורי,הסמכות להובלה וכיו"ב ואת פנקסי הבריאות של העובדים. חל 

איסור על שימוש באסבסט. על הקבלן לוודא לאחסן כל חומר מסוכן 
בבור או במבנה בטוחים במקום ביצוע העבודות וכן לכסותם ולגדרם 

  באופן שתימנע הגישה אליהם ממי שאיננו עוסק בהם.
  9.9   המופעלים הידראולית או פנאומטית, בעבודה במתקנים ו/או בציוד

כגון: משאבות, מדחסים וכיו"ב, הקבלן מתחייב לוודא שהעבודה 
  תתבצע בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה ובהתאם להוראות היצרן.

  9.10   ,בעבודה ב"מקומות מוקפים", כהגדרתם בפקודת הבטיחות בעבודה
ה ולאחר הקבלן מתחייב כי העבודה תתבצע בהתאם להוראות הפקוד

שנתקבל היתר עבודה בכתב מהמזמין בתיאום עם הממונה על 
  הבטיחות.
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 9.11   אין להשתמש באש גלויה במקומות בהם ישנה סכנת דליקה. בעבודות
השחזה, ריתוך וכיו"ב, אשר בתהליך העבודה נוצרים גצים, על הקבלן 

להשתמש ביריעות ברזנט חסין אש להגנה מפני סכנת דליקה 
  בציוד לכיבוי אש.ולהצטייד 

 9.12   בעבודות בידוד או במהלך ביצוע עבודה בחומר המתפזר בקלות על
הקבלן לפרוס יריעות ניילון או יריעות אחרות ע"מ למנוע פיזור 

  חלקיקי חומר.
 9.13   הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה

  .1988 –(עבודות בניה), תשמ"ח 
  במשבצות המתאימות X-המדריך לסמן ב הערה: על

  
  

מסירת מידע בכתב לקבלן על ידי מוסד הדרכה/גורם מוסמך (מורשה)/יועץ בטיחות 
  חיצוני/אחר ______: _______________________________

  הערות:
    

  
  
  

  אישור קבלת תדריך הבטיחות:
מקום ביצוע  הריני מאשר כי ביום _______________המזמין הבעיר לי תדריך לגבי

העבודה לרבות על סיכונים הכרוכים במקום העבודה והבנתי את הסבריו ואני מתחייב לעבוד 
  באופן שיביא בחשבון את הסיכונים וכל הוראות הבטיחות האמורות בתדריך זה.

  
שם מקבל תדריך הבטיחות ________________________________ חתימה 

_______________  
  

המפקח על העבודה ____________________________ חתימה שם נציג המזמין/ 
_______________  

  
  העתק:

  מר__________    מר__________
  משתתפים: 
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  רשימת חוקים  .א
 

על הקבלן למלא, בין היתר, אחר הוראות החוקים המפורטים להלן והמאוזכרים בתדריך הבטיחות, לרבות 

ואין בה כדי להגדיר, באופן בלעדי, את  רשימה זו אינה מלאההתקנות והצווים שהותקנו מכוחם. יודגש כי 

ם על עבודתו, כפי שיעודכנו חובות הקבלן על פי החוק. על הקבלן לקיים את כל החוקים, התקנות והצווים החלי

  מעת לעת.

 .1970פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל  .1

 .1954 –חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד  .2

 .1999 –תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט  .3

 .1997 –תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), תשנ"ז  .4

 .1993 –ת בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), תשנ"ג תקנות הבטיחו .5

 .1998 –תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה), תשמ"ח  .6

 .1945פקודת התאונות ומחלות משלוח היד (הודעה),  .7

 .1990 –תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), תש"ן  .8

 .1986 –תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות על גגות שבירים או תלולים), תשמ"ו  .9

 .1988 –תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח  .10

 .1959 –צו הבטיחות בעבודה (פנקס כללי), תש"ך  .11

  

  רשימת הוראות הבטיחות ונהלי מי מגידו  .ב
 

ת, נוהלי החברה) הנמסר לקבלן ע"י מזמין הערה: ממלא ע"י מזמין העבודה בהתאם לחומר (הוראות הבטיחו

  העבודה במהלך ביצוע תדריך בטיחות לקבלן לפי הצורך ושקול דעתו.

  

  להלן רשימת קבצי הוראות בטיחות ונהלי מי מגידו על הקבלן למלא לפי תדריך זה:

  
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
______________  
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  תכנית בטיחות  .ג
  
  

  1984 –סימוכין: תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית בטיחות), התשמ"ד 
לתקנות שבסימוכין הכנת תכנית בטיחות יבוצע באחריות הקבלן. התכנית תהווה  1בהתאם לסעיף  .1

לפעילות ע"י האחרים מטעם הקבלן בנושאי בטיחות וגהות במקום העבודה לנקיטת את הבסיס 

  האמצעים הנדרשים ליישומה.

) של תקנות שבסימוכין על הקבלן לערך ולהכין את תכנית הבטיחות באמצעות 1( 3בהתאם לסעיף  .2

 אחד מהגורמים אלה: 

 המוסד לבטיחות וגהות.  .א

 ממונה על הבטיחות מטעמו.  .ב

 מטעמו.ועדת הבטיחות   .ג

אדם אחר מטעמו העוסק בענייני בטיחות ושיש לו הכשרה מתאימה (אישור   .ד

כשרות תוקף) לכך מטעם המוסד לבטיחות ולגהות או מטעם גוף אחר, 

  שאישר לכך מפקח העבודה הראשי.

על הקבלן שחלה עליו חובה הכנת תכנית בטיחות, לכלול בתכנית הבטיחות  .3

  אלה: םהוראות בענייני

 ללית.מבוא וסקירה כ  .א

 סקר סיכונים ולוח זמנים.  .ב

 סקר מפגעי בטיחות ולוח זמנים.  .ג

 נוהל לאיתור מפגעי בטיחות.  .ד

 נוהל לסילוק מפגעי בטיחות.  .ה

 מבנה הארגוני של מערך הבטיחות וגהות לעובדי הקבלן.  .ו

 לוח זמנים למערך הבטיחות.  .ז

 תכנית הדרכה ולוח זמנים לביצוע התכנית.  .ח

 הבדיקה.רשימת ציוד החייב בבדיקה ומועדי   .ט

 רשימת ציוד לבדיקה ביוזמת הקבלן.  .י

 רשימת הגורמים המזיקים ומועדי בדיקתם.  .יא

 רשימת חומרים המחייבים בדיקה סביבתית תעסוקתית.  .יב

 רשימת עובדים החייבים בבדיקות רפואיות.  .יג

נוהל בטיחות וגהות תעסוקתית (רגיל וחירום, כולל נוהל   .יד

 פינוי נפגעים של תאונות עבודה).
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  יחות להסכם התקשרות עם הקבלןנספח בט
  

  בין: 
  

         :  כתובת החברה                       שם בעל החברה:
          מס' טל':                   מס' ח.פ.:

  
        מס' פקס:                  מס' עוסק מורשה:

        מס' נייד:                   
  

  :....................................ה  בתאריך אשר קיבל לבצע עבוד
  

  :לבין
  
  "מי מגידו"

  
  ה נחתם הסכם או הזמנה לביצוע עבוד" מי מגידו"ובין הקבלן לבין   הואיל 

  
  אלו; עבודותבינים להבטיח ולהסדיר קיום נאות של נושא הבטיחות ימעונ  " מי מגידו"ווהקבלן   והואיל 

  
  

  הצדדים כדלקמן:לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין 
  

  תנאים מוקדמים
  

, התקנות והצווים שנתנו על 1970 -הקבלן מצהיר בזה שמוכרת לו פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל  .1

פיה, וכן מוכרים לו חוקי המדינה העוסקים בבטיחות בעבודה, תקנות וצווי הבטיחות בעבודה, חוקי עזר של 

נאי העבודה המפורטים הרשויות המקומיות הנוגעים לעבודתו, אמצעי הזהירות המקובלים במקצוע, ת

  (להלן ביחד: "הוראות הבטיחות").  מי מגידותאגיד ברשיונות עבודתו ובהיתרי העבודה ונהלי הבטיחות של 

  הקבלן מצהיר כי הוא מבין את הוראות הבטיחות וכי יש ביכולתו לקיימן בביצוע עבודתו.

הבטיחות, יקיימו אותן בצורה מדויקת הקבלן מתחייב שהוא, צוות עובדיו וכל מי מטעמו, ימלאו אחר הוראות 

  ולא יחרגו מהן.

  

הקבלן ידאג לכך שעובדיו, סוכניו, קבלני משנה שלו וכל אדם אחר שיבוא בשמו או מטעמו, יכירו את הוראות  .2

  הבטיחות, ישמעו להן וינהגו על פיהן.

ן העבודה את תקציר הקבלן ידריך את עובדיו בכתב ובע"פ בדבר סיכוני הבטיחות באתר וישמור בצמוד ליומ

  הנחיות הבטיחות ופנקס ההדרכה.

  

הקבלן מצהיר בזה כי הוא מכיר את הוראות הבטיחות הספציפיות המתייחסות לאתר/ים  שבו/בהם  .3

תבוצע העבודה, אם ישנן הוראות בטיחות כאלה, וכי הוא למד את הנושא לפני שהגיש את הצעתו. וכן כי 

 .יש ביכולתו לקיים הוראות בטיחות אלו

כחוק ,וידווח בטופס מתאים על תחילת עבודתו הקבלן ימנה מנהל עבודה כאשר התקנות דורשות זאת   א. 
  אשר ימצא באתר העבודה ובהעדרו ימלא את מקומו. ועל מינוי מנהל העבודה, 

הקבלן יודיע על מינוי מנהל עבודה, למפקח העבודה .בהעדר שמו של האחראי ירשם ביומן העבודה. 
  ו כל חובותיו ע"פ נספח זה אוטומטית על מנהל העבודה.הקבלן יחול

וכלפי צד ג' על מילוי   מי מגידותאגיד הקבלן והאחראי יהיו אחראים בלעדית על עובדי הקבלן, כלפי   ב. 
  הוראות הבטיחות.

  
. במידה ויעשה זאת יעשה זאת עפ"י חוק עבודת נוער 18הקבלן לא יעסיק באתר עובדים מתחת לגיל   ג. 

1953  
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 במידת הצורך  הקבלן ימנה יועץ בטיחות מטעמו לביצוע העבודה.  ד. 
  

  ציוד וכלים
  

הקבלן יהיה אחראי לכך שכל הציוד, המכונות, הכלים (ובכלל זה מנופים, כלי הרמה, קולטי אויר וכיוצ"ב)   .4

  שהוא ועובדיו ישתמשו בהם בזמן העבודה יהיו במצב תקין ותואמים את הוראות הבטיחות.

  יציג תעודות בודק מוסמך לכלים ומתקנים הנדרשים לכך עפ"י החוק והתקנות.הקבלן 

  

יסעו על כלים מתניעים, פרט למפעיל הכלי וזאת בתנאי שיהיו יהקבלן, עובדיו או מי מטעמו לא  .5

  למפעיל ההסמכות הדרושות ושהסמכות אלו יהיו בתוקף.

הקבלן יהיה אחראי לכך שהציוד, המכונות והכלים יופעלו על ידי עובדים המיומנים בהפעלתם,   א. 

  הבטיחות.ו/או תעודות בודק מוסמך ע"פ הוראות בעלי רשיונות תקפים כנדרש 

,   מי מגידותאגיד לב. הקבלן, עובדיו או מי מטעמו לא ישתמש בציוד, במכונות או בכלים השייכים 
  .אלא בהרשאת המפקח על העבודה 

  
הקבלן ידאג לספק לעובדיו את כל הציוד הבטיחותי הדרוש עפ"י הוראות הבטיחות ובהתאם לסוג העבודה  .6

  .ויפקח על השימוש בהם ובמיוחד בכל הקשור בציוד בעבודה בגובה  שהם מבצעים

  

של ציוד כזה במצב תקין כל זמן הקבלן ידאג לספק למקום העבודה ציוד לעזרה ראשונה וכן ידאג לקיומו  .7

  שמתבצעת שם עבודה.

כן, ידאג הקבלן לכך שיהיו תנאים נאותים המאפשרים להגיש שרות דרוש של עזרה ראשונה במקרה של  -כמו 

  תאונה.

  
  מהלך העבודה

  
ד צוכדי למנוע פגיעה בו. הקבלן יפצה את  צד ג הקבלן יהיה אחראי ויעשה כל הדרוש לשם הגנה על הרכוש של  .8

  כתוצאה מפעולותיו או מחדליו של הקבלן.צד ג  בגין כל נזק שייגרם לרכוש של  ג 

  

  הקבלן יגדר את אתר העבודה ויסמנו בשלטים ברורים ומתאימים, והכל בהתאם להוראות הבטיחות. .9

  

 הקבלן מתחייב כי הוא או מי מטעמו לא  יבעירו אש גלויה ולא יעסקו בעבודה שעלולה לגרום לשריפה, כגון .10

יצטייד הקבלן  ריתוך או חיתוך בחום, אלא לאחר בדיקה ונקיטת כל אמצעי הזהירות למניעת התפשטות אש.

לפני התחלת העבודה בכלי כיבוי אש מתאימים, מטף כיבוי צמוד וגלגלון מים פרוס לפי התנאים המפורטים 

  בהוראות הבטיחות.

  

  

ציוד חשמלי כלשהו, אלא לנקודות חיבור  הקבלן מתחייב כי הוא או מי מטעמו לא יחברו לרשת החשמל .11

, וכן שלא ישתמשו בציוד שאינו תקין או ציוד האסור או    מי מגידותאגיד שאושרו על ידי נציג מוסמך של 

  הוראות הבטיחות.י  חוק החשמל ושאינו בתקן הנדרש עפ"

  

קיון באתר העבודה, יסלקו הקבלן מתחייב בזאת, כי צוות עובדיו או כל  מי הבא מטעמו ישמרו על הסדר והני .12

את הפסולת והגרוטאות במהלך העבודה ובסיומה למקום מותר ומאושר ע"י הרשויות ועפ"י הוראות החוק 

  והתקנות הקיימות בנדון, 
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הקבלן מתחייב בזאת, כי הוא, עובדיו או מי מטעמו לא יעשנו במקומות האסורים לכך עפ"י הוראות הבטיחות  .13

  ן.או עפ"י הוראות חוק כלשה

  

תאגיד הקבלן לא יחסום את דרכי הגישה לאתר העבודה, אלא אם כן קיבל לכך היתר בכתב מנציג מוסמך של  .14

  .בכל מקרה יבטיח הקבלן דרכי גישה מתאימות לרכב בטחון ולנקודת הציוד לכיבוי אש.   מי מגידו

  

עפ"י החוק ועל פי  במקרה של תאונת עבודה ינקוט הקבלן או נציגו את הצעדים עפ"י הוראות הבטיחות, .15

 הנסיבות, ובכלל זה:

  
  יגיש עזרה ראשונה לנפגע ויגרום להעברתו לבית חולים אם יש צורך בכך.  א. 

  
, למשרד העבודה ולגורמים אחרים בהתאם לאמור המזמין יודיע ללא דיחוי לנציג מוסמך של   ב. 

  בהוראות הבטיחות.
  

במקרה של תאונה קטלנית המחייבת דיווח למשטרה, יודיע מיידית למשטרה, ישאיר את המכונות   ג.  
  והכלים במקומם עד בוא המשטרה וינהג עפ"י הוראותיה והנחיותיה.

  
  
  מניעת תאונות    
  

וע הסתייגויות בנושא בטיחות ולתבוהערות  , יהיה רשאי להוסיף .או כל נציג אחר שהוסמך  המזמין  נציג של  .16

  שיפורים של אמצעי הבטיחות ונקיטת צעדים מתאימים מצד הקבלן.

  במקרה כזה מתחייב הקבלן לפעול ללא דיחוי לתיקון הליקויים.

  

יהיה רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן אם שוכנע שתנאי הבטיחות, או כי הציוד, המכונות, המזמין  נציג  .17

ים, או כי ישנה אי עמידה כלשהי בהוראות הבטיחות, הכלים או האביזרים שהקבלן משתמש בהם אינן תקינ

    מי מגידותאגיד או במקרה שהקבלן, או מי מטעמו, יעבדו על פי שיטות המסכנות חיי אדם או שלמות רכוש 

  או של צד שלישי כלשהו.

במקרה כזה מתחייב הקבלן לפעול ללא דיחוי לתיקון המצב ללא תמורה נוספת. הפסקת עבודה כאמור לא 

בגין כל נזק שיגרם לה     מי מגידותאגיד כה את הקבלן בקבלת פיצוי כלשהו, והקבלן מתחייב לפצות את תז

  כתוצאה מהחריגה מהוראות הבטיחות או מהעיכוב בעבודה.

  

, יהיה רשאי להפסיק את עבודתו של כל אדם מצוות העובדים של הקבלן שלא יפעל לפי המזמין של  ונציג .18

  .הוראות נספח זה, או ההסדר המקובל  הוראות הבטיחות או לפי

לפני תחילת ביצוע הפעולות הרשומות להלן, חייב הקבלן או מנהל העבודה שלו לקבל הרשאה מטעם נציג  .19

  .:   מי מגידותאגיד 

  .   מי מגידותאגיד ם שונים הנמצאים באיזור הבנייה השייכים לא.  כניסה למתקני

  או כל שימוש באש גלויה ב.  הדלקת אש 

  .פרוק צנרת,ג.   סגירת קווי מים 

  .  עבודות הריסה;ד
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הקבלן מתחייב לשאת בכל נזק שיגרם כתוצאה מחריגה או אי קיום הוראות הבטיחות, ובכלל זה לפצות את  .20

 או כל צד ג' אחר בגין הנזקים הישירים והעקיפים שיגרמו להם.    מי מגידותאגיד 

 
 א אחראי לקיים ולשמור על הוראות פקודת הבטיחות מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל הקבלן יה .21

וחוקי הבטיחות והתקנות שהותקנו וכן לקיים ולשמור על כל הוראה של כל דין בעת ביצוע  1970בעבודה תש"ל 
 עבודתו.

  

הקבלן מצהיר בזאת, כי הינו עוסק מורשה, רשום בספר הקבלנים ומשלם ביטוח לאומי כחוק, וכי הבין את  .22

 ואת הוראות הבטיחות לעניין ביצוע עבודתו.    מי מגידותאגיד פרטי ההזמנה מטעם 

  
  ולראיה באו הצדדים על החתום

  
  

........................................  ..................................  
  חתימה וחותמת הקבלן  מי מגידותאגיד חתימה וחותמת 

  
  

 ......תאריך .....................
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  7/04/20104 תאריך עדכון:

  מגידו" -וחברת "מי במועצה אזורית מגידו –הנחיות כלליות לבטיחות וגהות ואיכות לקבלן ועובדיו נושא: 

  הגדרות  .א
  שיפוטה.שבתחום של המועצה ותשתיות או נכסים ו/מועצה אזורית  –אתר 
 מגידו" - חברת "מי -המזמין 
  בדרגת ניהול  עובד –מנהל אחראי 
  גורם חיצוני הנותן שירות  –קבלן 
  תאונת עבודה בה אדם נפגע פיזית (החל מסריטה ועד מוות) –אירוע נפגע 
  "תאונת עבודה בה אדם לא נפגע פיזית, אולם באירוע קיים פוטנציאל לפגיעה באדם. –אירוע "כמעט ונפגע 

 
 תנאים מוקדמים  .ב
על כל פרטיהן וידועים לו  1988הקבלן מצהיר בזה, שמוכרות לו תקנות הבטיחות בעבודה (עבודת בניה) תשמ"ח . 1

חוקי המדינה המתייחסים לבטיחות. הקבלן מתחייב כי הוא וצוות עובדיו ימלאו אחרי ההוראות ויקיימו את תקנות 
ים לביצוע הבטיחות המובאות להלן, מחייבות את כל הקבלנים, קבלני המשנה ועובדיהם המגיע וראותה הבטיחות.
  .אתרב עבודות

  הרמות ועובדי קבלני  כלבעובדיו  כל כי  על הקבלן להבטיח וגהות, מבוססות על דרישות החוק,ת בטיחות וראו. ה2
          .חלטומו מלא באופן, בקפדנות ,ימלאו אחר הוראות החוקיכירו והמשנה 

 . בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה לבין הוראות החוק והתקנות , על הקבלן לפעול אך ורק על פי 3
  לסתירה הקיימת. המזמיןיבו של נציג מיד תשומת ל יפנההוראות החוק והתקנות. הקבלן 

  . באחריות הקבלן ליידע את עובדיו בדבר הנחיות אלה.4

  הנחיות ביצוע כלליות  .ג
     של מנהל עבודה מוסמך מטעמו של הקבלן, וקבוע מתמיד  . כל העבודות תתבצענה בפיקוח ישיר1

  .העבודה במשך כל זמן ביצוע העבודהימצא באתר מנהל העבודה    

על כל קבלן חלה אחריות  . כמו כןבכל קריאה לביצוע עבודה מאת המזמין. על הקבלן לנהל רישום קפדני של עובדיו 2
למזמין סמוך לאירוע (לא של "כמעט ונפגע". את המידע יעביר הקבלן וקדק של תאונות ואירועים לרישום מד

יתקבל אירוע כמעט תאונה או תאונת עבודה  ללא דיווח מידי ובאותו יום) דיווח תאונת עבודה עם נפגעים ידווח 
  054 -  6765378לממונה בטיחות של המועצה בונפד חיים טלפון באותו רגע 

                                                                                                                                      ש בציוד מגן אישישימו.3
המקצועי , בהתאם לאופי ושמישים כלי עבודה תקניים ,ספק לעובדיו ביגוד עבודה מלא, ציוד מגן אישי, ציוד בטיחותיכל קבלן 

  .לתקנות הבטיחותמשתמש בציוד הנ"ל בהתאם  עובדכמו כן יפקח שכל  ,של העבודה

                                                                                                                                            עזרה ראשונה. 4
, כמו כן, במקרה של אירוע "נפגע" לאחד בציוד להגשת עזרה ראשונה כפי שנקבע בחוקצייד את עובדיו יהקבלן 
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( חובה לדווח לממונה בטיחות וללוות אותו לבית החולים עד לסיום הטיפול הרפואי נפגעהבאחריותו לפנות מעובדיו, 
   .במועצה על כל אירוע בטיחותי באתר ובפרט באירוע תאונת עבודה )

  שילוט. 5
 בחוק. כפי שנקבע  נוסף וידאגו לכל שילוט ,עבודתם אזוראשי ו/או כל קבלן משנה ישלטו את הקבלן הר .1

 

תבי וביצוע עבודה בשול כביש מנ , חנייהעבודה בשול כביש בין עירוני על הקבלן לקבל אישור לעצירה  .2
הקבלן או כל גוף אחר אשר במסגרת אחריותו כולל תרשים תנועה מאושר. באחריות ישראל מחוז צפון 

  להסדיר את האישורים מול הרשויות.

  ציוד ומכונות  . 6

כל כלי הטעון  .ולתקנות. כל מבצע עבודה יעבוד באתר אך ורק עם ציוד תקין, בדוק ומורשה לתפעול בהתאם לחוק 1
 .אצל ממונה בטיחותתעודות בדיקה תקפים יוחזקו  .עותקי בדיקת בודק מוסמך תהיה תעודה מתאימה וברת תוקף

   תאריך בדיקה אחרונה, שם הבודק ותאריך בדיקה הבא. לכל כלי יוצמד סימון המציין שהכלי כשיר לעבודה,

במהלך  שתמשלה   אמור בו הוא /מכונה. על מבצע העבודה חובה לגדר, ולמגן לבטח כל חלק מסוכן של כלי2
  אדם  שלא הוסמך לכך.על ידי עלה אפשרות הפ כל כלי למניעתכל מכונה ולבטח ולסמן ול העבודה, כמו כן יש לנע

  עבודה בגובה .7
  עבודה בגובה תתבצע ע"י עובדים שברשותם הסמכה לעבוד בגובה בלבד.     

. 1                                                                                                                                       ציוד וכלים. 8
שהוא ועובדיו ישתמשו בהם בזמן העבודה יהיו במצב  תקין  הקבלן אחראי לכך שכל הציוד , המכונות והכלים ,

ת כולל מנופים, כלי הרמה, קולטי אוויר וכיוצא בזה. כלי הרמה וכל ציוד אחר החייבים ותואמים הוראות הבטיחו
  בבדיקה ילוו על ידי תעודות בדיקת בודק מוסמך ויוצגו לפי דרישה.

     

  שטח מוקף .9

עבודה בשטח מוקף יבוצע ע"י עובדים מיומנים שקבלו הדרכה והכשרה מתאימים ובכל מקרה על פי תקנות, חוקים 
ר בממונה הקבלן יכול להיעז –אחריות הקבלן לבצע סקר סיכונים באתר לפני ביצוע עבודה במקום מוקף ב.

  בטיחות של המועצה לצורך ביצוע סקר סיכונים. 
  פסולת .10

  אתרואל  העבודה מחוץ לאתר יום על ידי הקבלן, תסולק מיידי מעבודת בנייה, הריסה, שיפוץ וכד',. כל פסולת 1
        !מורשה שפיכת פסולת

  . כל מבצעי עבודה ימנעו מהשארת פסולת ומכשולים במעברים .2
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  מניעת אש .11
  . חובתו של הקבלן הראשי להדריך את עובדיו ועובדי קבלני המשנה למיקומם של ברזי הכיבוי 1

  וציוד הכיבוי באתר העבודה וסביבתו.    

    אזור ל ושמישים . חובתו של הקבלן לספק לעובדיו, מטפי כיבוי תקניים2

  העבודה שבו עלולה לפרוץ אש.   

     האתר ותתבצע אך ורק מנהל , באש ובריתוכים , תתואם מראש עם עבודה בחום. כל 3

  .מאת ממונה בטיחות בכתב בחום קבלת הרשאת עבודהלאחר    

     שהורחקו את אזור העבודה המיועד ויוודא ,. לפני ביצוע כל עבודה בחום, יבדוק הקבלן /המבצע4

  . מטר (לפחות) ממקום העבודה 10ל רדיוס שב ,כל  החומרים הדליקים   

  במעטה לא דליק. כוסו. חפצים קבועים שאינם ניתנים להזזה, י5

  . לפני ביצוע העבודות, יש לחסום את כל הפתחים והמעברים, למניעת מעבר אש.6

  יד באמצעי כיבוי מתאימים לסוג . מבצעי "העבודות בחום" יציבו "צופה אש" אשר יהיה מצו7

  .וזה יהיה תפקידו הבלעדיהחומרים הדליקים בסביבה ,     

נותרו      מנת לוודא שלא  לע ,דקות לאחר גמר ביצוע העבודות 30 -כ העבודה ישאר בשטחי "צופה אש". 8
  במקום כל מקורות הצתה.

   לעובדיו.ציוד כיבוי וכל ציוד חירום  יספק. הקבלן 9

     

  חשמל .12
  עבודות חשמל יתבצעו ע"י חשמלאי מוסמך בלבד.

  שימוש בציוד השייך לאתר .13
  המזמין.הקבלן /מבצע העבודה לא ישתמש בציוד השייך לאתר אלא באישור 

  כללי  .14
  הקבלן ועובדיו יתנהגו על פי ההוראות הבאות:אי לכך, 

  .כךהעישון והשתייה מותרים רק במקומות המיועדים ל. 1

ה מסודר, מקום העבודה נקי, מהלך עבודלאורך כל זמן שהיה של הקבלן ועובדיו באתר, הקבלן ידאג ויוודא . 2

135

נט
טר
אינ
ר ה
את
- מ

בד 
בל

יון 
לע

תק 
עו



 
 

 

   לבוש העובדים מסודר ונקי. בתום העבודה הקבלן ישאיר מקום העבודה נקי וללא כלי עבודה מכל סוג שהוא.

העבודה ביצוע  טרם קיבל אישור עלבכל מקרה הקבלן לא יעזוב האתר  .על סיום העבודה למזמיןהקבלן יודיע . 3
  מהמנהל האחראי.

  סיכום
, שעל הקבלן להכיר, לדעת ולפעול עפ"י החוק  ובהתאם . הנחיות אלה אינן באות במקום הוראות החוק והתקנות1

     להנחיות מועצה אזורית מגידו, וחברת מי מגידו.

ביצוע העבודות  כל זמן משךב "אזורית מגידו מועצה . כל קבלן עצמאי ו/או קבלן משנה אחראי על עובדיו בפני "2
  באתרים השונים

 במועצה" לממונה בטיחות בכתב לידי  ופרטי מנהל העבודה ופרטי קבלי המשנה, ימסר ,. פרטי הקבלן הראשי3
  לפני תחילת ביצוע העבודה. "אזורית מגידו

  /מבצע העבודה.העבודה הנה באחריות הקבלן במקוםבטיחות ה. 4

     מחוץ הזכות לפקח על קיום הנחיות הבטיחות וכן הזכות להוציא  ן העבודה יש אתיג מזמי. לנצ5

  כל דין. הוראות ואחר הבטיחות לא ממלא אחר הנחיות וכל עובד אשר לדעת לאתר,   

  .ומזמין העבודה במועצה.. עותקים חתומים יופקדו בידיים של  קבלן, תיק בטיחות 6

  שומרת לעצמה הזכות לשנות מפעם בפעם הוראות בטיחות אלו. ואו חברת מי מגידו\ אזורית מגידו מועצה . 7

  :חתימת הקבלן

  _______________________חברה _ פרז /מספר ת"___ מס______אני הח"מ _____________________

  _____  מאשר בזאת כי קראתי את _____________________________כתובת __________________

  והנני מתחייב לפעול על פיהן. נןוכתהבנתי את , דלעילוההוראות  ההנחיות

  עותק של המסמך הזה מצוי ברשותי.

_________      ___________________       ____________         _____________________  

                        קוויטלפון                          מספר ת"ז     פרטי                  שם משפחה                     שם  

_____________________      _______________  

  חותמת החברה        סלולרי
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