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  שירותי אבטחת תנועהמכרז למתן 
 

   תוכן עניינים 
 

         : מסמכי המכרז
 
 תנאי המכרז והוראות למשתתפים מסמך א':. 1
 

 :    הצעת משתתף למכרז 1טופס   
 

 :    נוסח כתב ערבות בנקאית להצעה למכרז  2טופס   
   

 תנאים כלליים    –כתב כמויות ומחירים  : 3טופס  
 

  :   אישור עו"ד 4טופס   
 

 :   תצהיר העדר הרשעות  5טופס   
 

 התקשרות  חוזה ב':  מסמך. 2
 

 ערבות בנקאית.   נוסח - '    א נספח
 ביטוח העבודות.  אישור -    ב' נספח
 מפרט טכני  -  'ג נספח
 התחייבות לשמירת סודיות  כתב -  'ד נספח

 נספח בטיחות  - נספח ה'
 
 

 
המפרטים והתקנים המצוינים במסמכי המכרז, וכן כל מסמך אחר אשר נקבע בכל דין    כל .3

 או בכל מסמך ממסמכי המכרז שהוא מהווה מסמך ממסמכי המכרז. 
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 א'  מסמך
 

 
 02/2022פומבי מס'  מכרז

 

 המכרז והוראות למשתתפים   תנאי
 

 המכרז  מהות .1
 

בע 1.1 גת  "   מ"מי קרית  "החברה)להלן:  או  בזה הצעות  התאגיד "  מזמינה    למתן "( 
"  העבודהלתנאי והוראות מסמכי המכרז )להלן: "  בהתאם  שירותי אבטחת תנועה

 "(. העבודותאו  
 

  תקופת צו התחלת עבודה.     מתןממועד    חודשים  12- הינה ל  שרותההתק  תקופת 1.2
נוספות בסה"כ.    שנים  4חודשים ועד ל    12-פעם ל    כלההתקשרות תוארך מאליה  

להאריך את תקופת ההתקשרות    שלאהחברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי,  
ההתקשרות לתקופה הקצרה מהאמור לעיל, הכל בהתאם    תקופתאת    האריךאו ל

 להוראות חוזה ההתקשרות.  
 

עפ"י תנאי המכר  תנאי 1.3 יהיו  וחוזה ההתקשרות    זההתקשרות עם הזוכה במכרז 
 מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.המצ"ב על נספחיו וה

 

המכרזהעבודות 1.4 במסמכי  מפורטות  ותנאיהן,  היקפן  השאר    ,  בחוזה  ובין 
 .  "(חוזה ההתקשרות)להלן: " מסמך ב'ההתקשרות  

 
 
 סף להשתתפות במכרז  תנאי .2
 
 

התנאים   בכל  במכרז  ההצעות  הגשת  במועד  העומדים  מציעים,  במכרז  להשתתף  רשאים 
 המצטברים המפורטים להלן: 

 
ניסיון מקצועי מוכח   .א ו  במתןבעלי  או הסדרת תנועה בכל אחת  /שירותי אבטחת תנועה 

כאשר ההיקף הכספי המצטבר של השירותים בכל שנה עמד על  ,  2021ו    2020מהשנים  
ניתן לעמוד בתנאי סף זה באמצעות מתן השירותים ללקוח  ₪ ללא מע"מ.    200,000לפחות  

 יותר. אחד או  

 מציעים אשר צירפו להצעתם ערבות בנקאית, בהתאם להוראות מסמכי המכרז. .ב

 
הצעת המשתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים הנדרשים במכרז, 

 יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד )למעט אם נכתב מפורשות אחרת(. 
 

 
 
 מסמכי המכרז  .3
 

 המפורטים להלן )בין אם צורפו ובין אם לא צורפו(: מסמכי המכרז הם המסמכים 
 

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים, והטפסים המצורפים אליו.    - מסמך א' א.
 נוסח חוזה ההתקשרות ונספחיו.   - מסמך ב' ב.
אשר נקבע בכל דין או בכל אחד ממסמכי המכרז שהוא מהווה מסמך   כל מסמך אחר ג.

  ממסמכי המכרז, לרבות כל המפרטים והתקנים המצוינים במסמכי המכרז. 
 

כל המסמכים הנ"ל על נספחיהם, לרבות המסמכים שעל הקבלנים לצרפם לפי הוראות מסמכי  
 בין הצדדים.  המכרז, יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה ההתקשרות, מסמך ב', שייחתם

 
 
 



4 
 

 קבלת מסמכי המכרז ומסירת פרטי משתתף  .4

 
 . gat.co.il/-http://meiבאתר התאגיד בעמודאת חוברת מסמכי המכרז להגשה יש להוריד 

 
 במקום המיועד לכך במסמכי המכרז.את הצעתו בכתב יד קריא וברור  למלאעל המציע 

 
 

לצורך קבלת תשובות להבהרות באחריותו של המשתתף במכרז למסור את פרטיו )שם מלא, 
 .gat.co.il-yehudit@meiכתובת דוא"ל, דואר ומספר פקסימיליה( לכתובת דוא"ל  

 
 

במכרז,  ובהשתתפות  למכרז  ההצעה  בהכנת  הכרוכות  שהוא,  וסוג  מין  מכל  ההוצאות,  כל 

ובכלל זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה על  

 .המשתתף

 
 
 
 בחתימתו(: להגישם חתומיםעל המציע לצרף להצעתו )בנוסף למסמכי המכרז שעליו   .5

 
 ' לעיל. א  2אסמכתאות והמלצות להוכחת הניסיון הנדרש בסעיף   .15
 

,  מורשה  מפקיד ,1976-ו"תשל ,  ציבוריים  גופים  עסקאות  חוק  לפי  בתוקף  אישורים 5.2
  השומה   לפקיד  ומדווח  כחוק  ספרים  מנהל  המציע  כי  מס  יועץ  או,  חשבון  רואה
 .כחוק מ" ולמע

 
 . במקור הכנסה מס ניכוי  על אישור 5.3

 
 ערבות להצעה כמפורט בתנאי המכרז.  5.4

 
 אישור שנתי בתוקף ממנהל המכס והבלו לכך שהמציע רשום כעוסק מורשה.  5.5

 
 למסמכי המכרז. 4טופס אישור עו"ד בנוסח המצורף כ .65

 
על העדר הרשעה בעבירות  ,  1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ותצהיר לפי   5.7

- לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א
 .5טופס , בנוסח המצורף כ1987-וחוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991

 
היו, חתומים  כל ההבהרות ו/או העדכונים ו/או השינויים שישלחו למציעים, ככל שי 5.8

 על ידי המציע. 
 

 המסמכים ו/או הנתונים שיוגשו על ידי המציעים יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 

 הגשת ההצעה  .6
 

על המציע להפקיד במסירה אישית את הצעתו, בהתאם לדרישות ותנאי המכרז, וכן   6.1
בתיבת המכרזים  את יתר מסמכי המכרז שנמסרו לו על ידי החברה, במעטפה סגורה, 

ה  במשרדי  ההממוקמת  לכיש    חברהנהלת  גת  5בשד'   מיוםיאוחר  לא    בקריית 
  , שירותי אבטחת תנועהמכרז למתן  על המעטפה יצוין: "  .0012:בשעה    08.202209.
   ".02/2022 מכרז מס'

 

http://mei-gat.co.il/
mailto:yehudit@mei-gat.co.il
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משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת שלא כאמור לעיל, אינו עונה על דרישות  
 המכרז.  

 
באחריות המציע לקבל, במעמד הגשת ההצעה, שובר המאשר את דבר הגשת הצעתו,  

 השעה והמועד בהם הוגשה. 
 

למסמך ב' במסמכי    נספח ז',  על גבי "הצעת הקבלן"הקבלן המציע ימלא הצעתו   6.2
 המכרז.

 

  

למסמך ב', מפורטות העלויות ביחס לכל סעיף/פרק    נספח ו', המצורף כבמחירון 6.3
, את שיעור ההנחה באחוזים, שמוענק  נספח ז'על גבי  עבודה.  על המציע לציין  

 על ידו ביחס לעלות הכוללת של המכרז, ללא מע"מ. 
 

הנחה לגבי כל סעיף/עבודה בנפרד, אלא ביחס  למען הסר ספק יובהר, כי אין לציין  
   לעלות הכוללת של המכרז.

 
 

 

  מסמכי   להוראות  בהתאם  תוגש  שלא  הצעה  הסף  על  לפסול   רשאית  תהא  החברה 6.5 
 .המכרז

 
ולחתום חתימה   על המציע לחתום בראשי תיבות וחותמת על כל דף ממסמכי המכרז  6.6

מלאה בכל מקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז, לרבות על טפסי החוזה המצורפים  
 למכרז. 

 על המציע לחתום בחתימה וחותמת ליד כל תיקון בהצעתו.   
 על הקבלן למלא את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי המכרז, וזאת בדיו. 

 
לתנאי המכרז, המאשרת כי ראה,    1טופס  המצורפת כהמציע יחתום על הצעת משתתף   6.7

בדק והבין את פרטי המכרז וכי יש לו את הידיעות, הכישורים והאמצעים הדרושים  
 לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז.

 
הנדרשים   6.8 וכל המסמכים  בלבד,  ישות משפטית אחת  ידי  על  תוגש  הצעת המשתתף 

הסיווגים הקבלניים, יהיו על שם המשתתף  במכרז, כולל הערבות הבנקאית, הניסיון ו
 במכרז בלבד. 

 
 

 :  ביטוחי המציע  6.9
לקיום ביטוחים על ידי הקבלן    חברהתשומת לב המציעים מופנית לדרישות ה 6.9.1

" )להלן:  במכרז  הביטוחשיזכה  "דרישות  ו/או  הביטוח"  ו/או  הוראות   "
 ", בהתאמה(.הביטוחים הנדרשים"
 

כאמור   6.9.2 הביטוח  בדרישות  לעמוד  יידרש  הזוכה  ) הקבלן  זה  6.9בסעיף   )
'  ב  במסמךלעיל ולהלן, לרבות ובהתאם לתנאים המפורטים  "ביטוחי המציע"  

ההתקשרות" "ה  "חוזה  הקבלן"   17סעיף  "(,  חוזה)להלן:  ידי  על  "  ביטוח 
"  ב'ובנספח    )להלן:  ביטוחים  קיום  אישור  נספח  ביטוחי  להסכם  אישור 

 (. "הקבלן
 

מגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את דרישות והוראות הביטוח   6.9.3
המכרז   מסמכי  לפי  העבודות  מהות  ואת  ולהלן  לעיל    והחוזההמפורטות 

ממבטחיו   קיבל  כי  בזאת  ומצהיר  ייערכובמלואן  כי  את    אישור  עבורו 
 הביטוחים הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן. 
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המכרז   6.9.4 במסמכי  הנדרשים  הביטוחים  את  לבצע  מתחייב  ההצעה  מגיש 
בידי   וכתנאי    החברהולהפקיד  השירותים  מתן  תחילת  ממועד  יאוחר  לא 

כשהוא חתום כדין על  "אישור ביטוחי הקבלן"    לחוזה'  בנספח    לתחילתן, את
 ידי מבטחי הקבלן. 

 
להמ 6.9.5 )נספח  בנוסף  הקבלן  ביטוחי  אישור  מתחייב  ב'  צאת  כאמור,  החתום 

, במקרה  "(הדרישה)להלן: "   מהחברה הקבלן כי בכפוף לקבלת דרישה בכתב  
של גילוי נסיבות העלולות להביא לתביעה על פי הפוליסות ו/או על מנת לאפשר  

בתוך    לחברהימציא הקבלן  לבחון את קיום תנאי הביטוח שבהסכם,    לחברה
ממועד קבלת הדרישה העתקים מפוליסות הביטוח הנדרשות )להלן:  ימים  14
את חלקי הפוליסות    לחברה מוסכם בזה כי הקבלן ימציא  "(.  מסמכי הביטוח"

בלבד זה  מכרז  נשוא  להתקשרות  נתונים    המתייחסים  שייחשפו  ומבלי 
 נשוא מכרז זה.  לשירותיםמסחריים שאינם רלוונטיים  

 
כל   6.9.6 כי  במפורש  בזאת  להעלות  מובהר  יש  הביטוח  דרישות  לגבי  הסתייגות 

לאחר   המכרז.  במסמכי  לכך  שנקבע  המועד  ובתוך  להבהרות  פניה  במסגרת 
לדרישות   ו/או  הביטוח  להוראות  הסתייגויות  תתקבלנה  לא  ההצעה  הגשת 

 הביטוח. 
 

הסתייגויות   6.9.7 תועלינה  ו/או  שינויים  שייערכו  ככל  כי  במפורש  בזאת  מובהר 
הבי  מהוראות  לאילו  ממסמכי  ביחס  לאיזה  ו/או  הביטוח  דרישות  ו/או  טוח 

ה הקבלן,  ידי  על  שנמסרו  הינו    חברההביטוח  המחייב  והנוסח  מהן  תתעלם 
 ונספחיהם.  החוזה הנוסח שצורף למסמכי המכרז, 

 
"אישור    לחוזה  ב'נספח  למען הסר ספק מובהר בזה, כי במקרה של אי המצאת   6.9.8

  החברההמציע )הקבלן(,  כשהוא חתום כדין על ידי מבטחי  ביטוחי הקבלן"  
בשל אי הצגת    מתן השירותיםתהייה רשאית למנוע ממנו את מועד תחילת  

 המסמכים החתומים כנדרש. 
 

לעיל, מובהר בזה, כי במקרה של אי    6.9.8בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף   6.9.9
בסעיף   כאמור  הביטוח,  מסמכי  תהא    6.9.8המצאת  רשאית    החברהלעיל, 

)הקבלן(   במציע  של  לראות  זכייתו  את  לבטל  ו/או  ההסכם  את  שהפר  כמי 
 המציע )הקבלן( במכרז. 

 
יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי   6.9.10

המציעהמבטחים   של  וחותמת  בחתימה  והצהרת  אלא  אישור  המהווים   ,
התנאים   הנוסח,  לגבי  הסתייגות  כל  להם  ואין  מבטחיו  עם  בדק  כי  המציע 

 והכיסויים הביטוחיים הנדרשים.
 
  ערבויות .7

  

מותנית,   7.1 בלתי  מקורית  בנקאית  ערבות  להצעתו  לצרף  חייב  במכרז  משתתף  כל 
כ המצורף  בנוסח  ישראלי,  בנק  של  לטובת    2טופס  אוטונומית,  המכרז  לתנאי 

   "(.הערבות)להלן: "  ₪ 00020, של החברה, בסך 
 

  קבעה .  המכרז  במסמכי   המפורטים  התנאים   בכל   לעמוד  חייבת  הבנקאית   הערבות  7.2
  בהתאם  בנקאית  ערבות  צורפה  לא  להצעה  כי ,  הבלעדי  דעתה   שיקול   פי   על ,  החברה
 . הצעה אותה את  לפסול רשאית  החברה  תהיה , לעיל לאמור
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החברה רשאית לדרוש את הארכת תוקף    .12.202290.תוקף הערבות יהיה עד ליום   7.3
 )ארבעה( חודשים נוספים והמציע יהיה חייב במקרה כזה להאריך  4הערבות למשך 

 הערבות.   את תוקף
 

החברה תהא רשאית להגיש את הערבות לפירעון כל אימת שהמשתתף לא יעמוד   7.4
 בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז.

 
  בין   חוזה   חתימת  לאחר ,  במכרז  זכו  לא  אשר  למציעים   יוחזרו  הבנקאיות  הערבויות  7.5

  בדבר   החלטה   קבלת  לאחר  ימים   60  -מ  יאוחר   ולא ,  במכרז  הזוכה    לבין    החברה 
 . במכרז הזוכה

 
 

 
 תוקף ההצעה .8
 

)ארבעה( חודשים נוספים    4-תוקף ההצעה יוארך ב12.202290.עד ליום  ההצעה תהיה בתוקף   
 עפ"י דרישת החברה.  

 
 מפגש מציעים  .9

 לא יתקיים מפגש מציעים במכרז זה.
 

 
 הבהרות ושינויים   .10

  

, וזאת  16:00בשעה    07.202219.עד ליום  ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב לחברה,   10.1

קובץ    gat.co.il-yehudit@mei  .וא"ל   דבאמצעות   שליחת  בלבד.   wordובאמצעות 

 באחריות הפונה לקבל אישור בדוא"ל חוזר בדבר קבלת פנייתו. 

עבורן    ינתן  לא  כדלהלן  יוגשו  להלן, שאלות שלא  באופן  תהיה  הגשת שאלות הבהרה 

 מענה: 

 שאלות הבהרה  מפרט טכני\סעיף חוזה מס"ד

   

 

  - עד למועד האחרון להגשת הצעות    - החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תענה    10.2

לשאלות הבהרה של המשתתפים במכרז שיתקבלו אצלה בכתב כאמור לעיל.  אי קבלת 

 תשובות מצד החברה לא יהווה עילה להארכת מועד להגשת ההצעות.  

רשאית 10.3 הצעות    -  החברה  להגשת  האחרון  למועד  שינויים  - עד  ותיקונים    להכניס 

 במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים.  

תשובות והבהרות לשאלות שהופנו לחברה בכתב, וכן כל שינוי ו/או תיקון שתכניס   10.4

החברה במסמכי המכרז, ישלחו בדוא"ל לכתובת הדוא"ל  שציין הקבלן בטופס שהעביר  

 אליה.   

ע"י החברה כאמור לעיל יחייבו  אך ורק תשובות, הבהרות ועדכונים שניתנו בכתב   10.5

דבר ועניין כחלק מתנאי המכרז והצעת המציע, והם יצורפו    את החברה, הם ייחשבו לכל

 על ידי המציע להצעתו, כשהם חתומים וממולאים, ככל הנדרש.  
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 בחינת ההצעות  .11
 

חוסר החברה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל תנאיה או בשל  11.1 
התייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת החברה מונע הערכת ההצעה כדבעי. מחירים 

 בלתי סבירים עלולים לגרום לפסילת ההצעה. 
 

תוספת  11.2  כל שינוי או  ו/או  אי השלמת מקום הטעון מילוי  ו/או  אי הגשת הצעת מחיר 
או תוספת בגוף   שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי

 המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה. 
 

כהצעה  11.3  כל הצעה שהיא  או  ביותר  הזולה  לקבוע את ההצעה  אינה מתחייבת  החברה 
 הזוכה.  

 
הבהרות  11.4  ו/או  נוספים  מסמכים  ו/או  פרטים  מהמשתתפים  לדרוש  רשאית  החברה 

ת לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון  נוספות ו/או השלמו
את המשתתף, חוסנו הכלכלי, ניסיונו המקצועי והצעתו, במסגרת שיקוליה, כאמור.  לא 
כן, והחברה  כמי שסירב לעשות  ייחשב  ו/או מסמכים כאמור,  המציא הקבלן פרטים 

 תהא רשאית לפסול את הצעתו.
 

רת בחינת ההצעות את אמינותו וכושרו של המשתתף לבצע החברה רשאית לבחון במסג  11.5 
 את החוזה המוצע ואת ניסיונו. 

 
, כדי  בוכיו"החברה רשאית לדרוש מן המשתתפים להציג את צוות העובדים, ציוד, כלים   11.6

וכתנאי   במכרז,  להחלטה  קודם  המכרז,  מסמכי  דרישות  את  תואמים  שאלה  לוודא 
 . לזכייה בו

 
 תוצאות המכרז הודעה על  .12

 . בדוא"ללזוכה במכרז תימסר הודעה   12.1 
 

הערבות  שהומצאה   בדוא"ל,משתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב,   12.2 
על ידו עם הצעתו במכרז תוחזר לו לאחר חתימת חוזה בין החברה לבין הזוכה במכרז 

 החלטה בדבר הזוכה במכרז. ימים לאחר קבלת  60 -ולא יאוחר מ 
 

בין הזוכה במכרז לבין החברה ייחתם חוזה, שהעתקו מצורף כחלק בלתי נפרד ממסמכי   12.3 
 המכרז.   

 
ימים מיום שיידרש לכך. עד למועד חתימת   7הזוכה/זוכים במכרז יחתום על החוזה תוך   12.4 

ביצ להבטחת  בערבות  להצעתו  שצורפה  הערבות  את  הזוכה  יחליף  החוזה, החוזה  וע 
 בנוסח כתב הערבות המצורף כנספח ב' לנוסח החוזה המצ"ב. 

 
הקבלן  ימציא  וכתנאי לקבלת צו לתחילת מתן השירותים,    חוזה עד למועד החתימה על ה 12.5 

המכרז, ובכלל זה,  יהזוכה את כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם לתנא
ב'(    היתר אתבין   )נספח  ידי  נספח ביטוחי הקבלן   להכו   מבטחי הקבלןחתום כדין על 

ל המכרזבהתאם  במסמכי  הנדרש  ותנאי   יםמהוו וה  נוסח  ממסמכי  נפרד  בלתי  חלק 
 . והחוזה מכרזה

  
היה והמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, תהא החברה רשאית  12.6 

שייקבע על ידי החברה לבטל את הזכייה במכרז בהודעה בכתב למשתתף, החל בתאריך  
בהודעה וזאת לאחר שניתנה למשתתף הודעה בה נדרש לתקן את המעוות והמשתתף 
לא תיקן המעוות בהתאם להודעה ותוך זמן שנקבע בהודעה. אין בסעיף זה כדי לגרוע 

 מזכויות החברה על פי כל דין.
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 בנוסף לאמור לעיל, תהא החברה רשאית לבטל את הזכייה במכרז גם במקרים הבאים:  12.7 

 
כשיש בידי החברה הוכחות, להנחת דעתה, כי המשתתף או אדם אחר מטעמו   12.7.1  

הזכייה   עם  בקשר  כלשהי  הנאה  טובת  או  דורון  מענק,  שוחד,  הציע  או  נתן 
 במכרז. 

 
ל המשתתף שניתנה במכרז אינה נכונה, או  התברר לחברה כי הצהרה כלשהי ש 12.7.2  

שהמשתתף לא גילה לחברה עובדה מהותית אשר, לדעת החברה, היה בה כדי  
 להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז.

 
הבנקאית  12.8 הערבות  את  להגיש  החברה  רשאית  לעיל,  כאמור  במכרז  הזכייה  בוטלה 

דה והמשתתף יפצה את שבידה לגבייה וכן למסור את ביצוע המכרז למי שייקבע על י
 החברה על כל הפסד שיגרם לה בגין כך.   

 
 

 שמירת זכויות  .13
 

החברה תהא רשאית לפצל את העבודה, ולמסרה לביצוע למספר מציעים ו/או לפרקי   13.1
 ביצוע שונים לפי שיקול דעתה הבלעדי.  

 
ביצוע שונים אף החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא למסור לביצוע פרק או פרקי  13.2

 לא לאחד מהמציעים. 
 

החברה רשאית לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה, ולבצע את כל העבודה או חלק   13.3
לכל פיצוי   ל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, והזוכה לא יהיה זכאיוממנה, הכ

 ו/או שיפוי ו/או תוספת מחיר בשל כך.
 

מדן בלבד, ואין בהן  ו ל שמצוינות, הן לצורך אהכמויות המצוינות במסמכי המכרז, ככ 13.4
 כדי לחייב את החברה.  

 
לעיל, לא תהווה החלטתה    13.3ו/או    13.2ו/או    13.1החליטה החברה כאמור בסעיפים   13.5

  זו עילה לשינוי בשיעור ההנחה המוצעת ו/או לתביעת פיצוי מצד הקבלן. 
החברה רשאית, ללא כל נימוק נוסף, לפסול הצעה שישנו פער משמעותי בינה לבין   13.6

 האומדן של המכרז, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 

 אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא.  13.7
 

ה שהיא,  מבלי לפגוע באמור, החברה שומרת על זכותה לבטל את המכרז, מכל סיב 13.8
בכל מועד שהוא, לרבות לאחר הגשת הצעות, ולמציעים לא תהא טענה ו/או תביעה  

 כנגד החברה בשל כך.  
 

החברה רשאית לדחות הצעות של מציעים, בין השאר,  אם ביצעו עבורה בעבר עבודות  13.9
 שלא לשביעות רצונה, או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לפי שיקול דעתה.  

 
 כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה.  13.10 

המשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך  
ניתנים  הם  החברה,  של  רכושה  הם  המכרז  מסמכי  זה.  במכרז  הצעה  והגשת  הכנת 
למציע בהשאלה לשם הכנת הצעתו והגשתה בלבד ועליו להחזירם לחברה עד המועד  

ההצעות למכרז, בין אם יגיש את ההצעה ובין אם לא יגיש. אין המציע   האחרון להגשת



10 
 

או   לאחר  להעבירם  או  לצלמם  או  להעתיקם  אחרים,  ע"י  ובין  בעצמו  בין  רשאי, 
 להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

 
 
 

 הסתייגות  .14

במסמכי  אין להכניס כל שינוי, בין בדרך של הוספה, בין בדרך של מחיקה ובין בכל אופן אחר,  
המכרז. כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, מכל מין וסוג, או כל הסתייגות לגביהם,  
לגרום   עלולים  דרך אחרת,  בכל  או  לוואי  ובין במכתב  בגוף המסמכים  תוספת  ידי  על  בין 

ל  והכ   -לפסילת ההצעה, ולחילופין החברה תהא רשאית להתעלם מאותו שינוי או הסתייגות  
 דעתה המוחלט של החברה.   לפי שיקול 

 
 
 
 

 מחירים  .15

והרווח, לרבות מסים,  ההצעה של המציע תכלול את כל העבודה, החומרים ואת כל ההוצאות
במסמכי המכרז. ההצעה   , אלא אם כן  צוין במפורש אחרת3טופס  ', כמפורט בוכוהיטלים  

 .  לא תכלול מע"מ
 

 הוצאות .16
רוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, יחולו  כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכ 

 על המשתתף ולא יוחזרו לו מכל סיבה שהיא.  
 
 
 

 ,  רב בכבוד
 
 

 מ "מי קרית גת בע
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 מספר מציע: ______________ 
 )ימולא ע"י החברה(  

 
 

 1טופס 
 לכבוד

 מי קרית גת בע"מ 
 קרית גת  5שד' לכיש 

 
 .נ.,ג.א

 02/2022הצעת משתתף למכרז מס' הנדון: 
 

, בין המצורפים  02/2022אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי מכרז מס'  
בזה   ומתחייבים  מצהירים  המכרז,  ממסמכי  נפרד  בלתי  חלק  מהווים  אך  מצורפים  שאינם  ובין 

 כדלקמן: 
 

  שינויים  או/ ו  עדכונים  לרבות,  ספחיונ  כל  על ,  המכרז  במסמכי  המפורטים  לתנאים  מסכימים  אנו .1
"(,  המכרז  מסמכי"  או"  ההצעה  מסמכי"  -  ביחד  הנקראים)  בכתב  לעת  מעת  בהם  שנערכו

 . המכרז נשוא  העבודות  לביצוע החוזה את  להוות יחד כולם והעתידים

  המשפיעים   האחרים  הגורמים  כל  כיו,  המכרז  במסמכי  האמור  כל  את  קראנו  כי  בזה  מצהירים  הננו .2
  לביצוע   הצעתנו  את   ביססנו  לכך  ובהתאם,  לנו  ומוכרים  ידועים  וביצועה   העבודה  עלויות  על

  דרישות   או  תביעות  כל  נציג  לא  כי  מצהירים  אנו  כן"(.  העבודות: "להלן )  המכרז  נשוא  העבודות
  על   מראש  בזה  מוותרים  ואנו  המכרז  מסמכי  של  ידיעה  אי  או  הבנה  אי   של  טענות  על  המבוססות

 .  אלו  טענות

  הדרישות   כל  על   עונה   הצעתנו  כי,  במכרז  הנדרשים  התנאים  בכל  עומדים  אנו  כי  בזה  מצהירים   אנו .3
  מקצועי   באופן  המכרז  נשוא   העבודות  לביצוע  והיכולת  הניסיון,  הידע  ברשותנו,  המכרז  שבמסמכי

  וכוח   ההספק,  האיכות  מבחינת  העבודה  לביצוע   הנדרש  כל  ברשותנו  נמצאים  כי  וכן,  גבוהה  וברמה
  ללוח   ובהתאם  המכרז  במסמכי   כמפורט  הכל ,  המכרז  נשוא   העבודות  לביצוע   הדרושים  האדם

 . שיידרש הזמנים

  מסמכי   פי  על  התחייבויותינו  כל  אחר  ולמלא  המכרז  מסמכי  הוראות  אחר  למלא  מתחייבים  הננו .4
  איננו   כי  מצהירים  אנו.  חוק  כל  הוראות  על  קפדנית  שמירה  תוך,  ואמינות  במהימנות  המכרז
  לעשות  או,  אחר   גורם  לשום   זה  במכרז  מהשתתפותנו  כתוצאה  שברשותנו  מידע   כל   להעביר  רשאים

 . זה מכרז במסגרת שלא כלשהו  שימוש בו

  במסמכי  המפורטות  העבודות   את   לבצע  מתחייבים   הננו ,  לעיל  האמור  מכלליות   לגרוע  מבלי .5
  חוזה,   השאר  בין,  כולל,  המכרז  מסמכי  להוראות   בהתאם ,  למכרז  בהצעתנו  כמפורט  בסך,  המכרז

  דעתכם   להנחת  האמורות  העבודות  את  לסיים  עצמנו  על  מקבלים  והננו ,  במסגרתו  ההתקשרות
 . שיידרש הזמנים ובלוח הגמורה 

 :ביטוחי הקבלן .6

מתחייבים 6.1 תזכה,    ,אנו  שהצעתנו  הנדרשים  ככל  הביטוחים  את  המכרז לבצע  במסמכי 
" הקבלן  ביטוחי"   17סעיף  התקשרות",    חוזה"   ב'בהתאם לתנאים המפורטים במסמך  

ולהפקיד בידיכם לא יאוחר ממועד    "(אישור ביטוחי הקבלן  )להלן: "  חוזהל  ב'נספח  בו
   :וכתנאי לתחילתן את מתן השירותיםתחילת 

 , חתום כדין על ידי חברת הביטוח.  אישור ביטוחי הקבלן ב'נספח  (א)
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החתום כאמור, מתחייב הקבלן כי  ב'  בנוסף להמצאת אישור ביטוחי הקבלן )נספח   (ב)
לקבל העתקים מפוליסות    "(הדרישה )להלן: "  מהחברהבכפוף לקבלת דרישה בכתב  

לתביעה   להביא  העלולות  נסיבות  גילוי  של  במקרה  בחלקן,  או  במלואן  הביטוח 
לאפשר   מנת  על  ו/או  תנאי  לחברהבפוליסות  קיום  את  שבהסכם,    לבחון  הביטוח 

בתוך   הקבלן  הביטוח    14ימציא  מפוליסות  העתקים  הדרישה  קבלת  ממועד  ימים 
את חלקי    לחברהמוסכם בזה כי הקבלן ימציא  "(,  מסמכי הביטוחהנדרשות )להלן: "

"(  מסמכי הביטוח)להלן: " המתייחסים להתקשרות נשוא מכרז זה בלבדהפוליסות  
מסחריים מסווגים שאינם רלוונטיים לעבודות נשוא מכרז  ומבלי שייחשפו נתונים  

 .זה

)  (ג) הביטוח  מפוליסות  ההעתקים  המצאת  כי  בזה  הביטוחמוסכם  כאמור,  מסמכי   ,)
הביטוחים   עריכת  אישור  נספח  ב'לרבות  תגרע  ()נספח  לא  ו/או  תפגע  לא   ,

 .  זה, על נספחיו  חוזהעל פי  ינו מהתחייבויות 

ידיעת מבטחינו את הוראות הביטוח הנכללות במכרז ל   באנוה  כי  מצהיריםכמו כן הננו   6.2
עבורנו את   אישור כי ייערכו לפי המכרז במלואן וקיבלנו ממבטחינו    השירותים ואת מהות  

 כם. יהביטוחים הנדרשים על יד 

הננו מתחייבים כי במקרה בו תיבחר הצעתנו כהצעה הזוכה, נעמוד במלוא דרישותיכם  6.3
 .  מכי המכרז והסכם ההתקשרות, על נספחיהםלעניין ביטוחים כמפורט במס

תהיו    אנו מסכימים כי    – פעל כאמור לעיל  אם לא נ מבלי לגרוע מזכותכם לכל סעד אחר,   6.4
כלפינו כמי שהפר את   לפעולו/או    מתן השירותיםלמנוע מאתנו את מועד תחילת    רשאים  

 .  החוזה ו/או לא עמד בתנאי המכרז

  לחייב   כדי  לכם  בהגשתה  או  זו  בהצעתנו  באמור   שאין   נולידיעת  הובא  כי   בזאת  מצהירים  הננו .7
, זכאים  תהיו  כי  מסכימים  אנו.  הצעתנו  של  כלשהי  בדרך  ידכם  על  קיבול  להוות  כדי  או/ו  אתכם

  ואנו  לנו  ידוע.  לביניכם  בינינו  מחייב  חוזה  ידכם  על  ובקבלתה  זו  בהצעתנו  לראות,  חייבים  לא  אך
  שתהיו   לנו  ידוע  כן.  מתוקנות  הצעות  הגשת  שענינו   הליך  כל   לנהל   רשאים  תהיו  אתם  כי   מסכימים 

  התחלת   צו  מתן  למועד  ועד  ההצעות  הגשת  לאחר  לרבות,  שהוא  מועד  בכל   המכרז  את  לבטל  רשאים
 . עבודה

  אותנו ומחייבת בתוקף ועומדת תיקון או  שינוי, לביטול ניתנת  אינה,  חוזרת בלתי היא זו הצעתנו .8
  זמן   לפרק   יוארך   ההצעה   תוקף .  ההצעה  להגשת  האחרון   מהמועד   חודשים(  ארבעה)  4  של   לתקופה

  את   מאתנו   לדרוש   רשאים  תהיו   זה   במקרה.   החברה  דרישת  י" עפ,  חודשים (  ארבעה)  4  של  נוסף 
 . בהתאם הערבות תוקף  הארכת

  כל   על,  בה  המפורטים  התנאים   יהיו,  ונתקבלה  נבחרה  הצעתנו  כי   בכתב  שורכםיא  קבלת   עם   מיד .9
 .אותנו המחייב חוזה, נספחיה

  ולהפקיד , כך לשם ידכם על  שיקבע במועד, למשרדכם  לבוא מתחייבים הננו, תתקבל הצעתנו אם
  הנדרש  בנוסח המבטח אשור את, המכרז במסמכי כנדרש, החוזה לביצוע בנקאית ערבות בידיכם

  המכרז  מסמכי  פי  על  המצאה  הטעונים  הנוספים   המסמכים  כל  ואת(  מקור   עותק)  החוזה  במסמכי
 .  המכרז  ממסמכי  חלק המהווה  החוזה מסמכי   על  לחתום כן  וכמו,  דרישתכם פי ועל

 בהתאם  ידכם  על  שיקבע  בתאריך  העבודות  בבצוע  נתחיל,  תתקבל  הצעתנו  אם  כי  מתחייבים  אנו .10
  להינתן   עשוי  העבודה   התחלת  צו   כי  לכך  מודעים  הננו  וכן,  ידכם  על  שיינתן   עבודה   התחלת  לצו

  בהתאם  העבודות  בבצוע  להתחיל   ערוכים  נהיה  אנו  כי  ומצהירים  ביותר  קצרה   בהתראה
 .  המרבית ובמהירות

  כטופס   שצורף  בנוסח)  המכרז   במסמכי  כנדרש  לפקודתכם  ערוכה  בנקאית  ערבות   בזאת  מצורפת .11
 (.  המכרז  במסמכי 2
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  נחזור   אם  או   לעיל  המפורטות  מהתחייבויותינו  התחייבות  נפר  אם  כי   לנו  ידוע  כי  מצהירים  אנו .12
  סכום   את  לחלט,  זכויותיכם  ביתר   לפגוע  מבלי ,  זכאים  תהיו  אתם,  מהצעתנו  כלשהי  בדרך   בנו

 בשל  לכם  שנגרמו  וההוצאות  הטרחה,  הנזקים  על  מראש  ומוערך  קבוע  כפיצוי  הבנקאית  הערבות
 . המכרז ניהול  במהלך  או/ו  חוזה  הפרת בשל או /ו  התחייבויותינו הפרת

  לא   מתחייבים  ואנו  אחרים  מציעים  עם  תיאום  או/ ו  קשר  ללא  מוגשת  זו  הצעה  כי  מצהירים  אנו .13
 . במכרז הזוכה על החברה הודעת קבלת  למועד עד לאחרים הצעתנו   פרטי  גלוי את ולמנוע   לגלות

   

  המשפיעים   האחרים  הגורמים  וכל,  פרטיהם  כל  על  המכרז  מסמכי  כל  את  הבנו  כי  מצהירים  אנו .14
  בזאת   מגישים  ואנו ,  הצעתנו  את   ביססנו  לכך  בהתאם   וכי,  לנו  ומוכרים  ידועים   העבודה   הוצאות   על

 . המכרז  במסמכי המפורטים בתנאים, המכרז נשוא העבודות   לביצוע הצעתנו את

 

 . לעיל  כאמור להוראות  בהתאם תוגש  שלא  הצעה  לפסול רשאית תהא החברה כי, לנו  ידוע .15

 

 .  המכרז מסמכי י" עפ, הדרושים הטפסים  או/ו  הנספחים כל מצורפים זו להצעתנו .16

 

  הקבלן   לבחירת  שיקוליה  שבמסגרת  לכך  מסכימים  אנו  וכי  לנו  ידוע  כי  מאשרים  אנו,  בנוסף .17
,  המכרזים  חובת   לתקנות  22  בתקנה   שנקבעו  המידה   אמות  את,  היתר  בין,  החברה  תשקול,  הזוכה
  דעתה   שיקול  פי  על  המכרז  במסמכי  הנדרשים  בתנאים  הקבלן  של  עמידתו  את  וכן,  1993-ג"התשנ

 . החברה של הבלעדי 

  שבשמו  התאגיד  במסמכי  הקבועות  והסמכויות  המטרות  בגדר  הינה  הצעתנו  כי,  מצהירים  אנו .19
  דין   י "עפ  מניעה  כל  אין   וכי,  זו  הצעה  על  התאגיד  בשם  לחתום  זכאים  אנו  וכי ,  ההצעה  מוגשת

 . זו הצעה על  לחתימתנו הסכם או
 , רב בכבוד     

        _____________________ _____________________ 
                                                                  תאריך                                                                                 הקבלן    

 ( הקבלן וחותמת חתימה ה מורש חתימת) 
 

                                        ( דפוס באותיות) הקבלן שם
                                          החתימהה מורש שמות

       ( לפרט  נא-אחר/שותפות/חברה) משפטית  אישיות 
          כתובת 

          טלפון ' מס
          פקס ' מס

            מורשה  עוסק מספר
          הקבלנים   ברשם רישום' מס
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 חתימה  אישור
 

 
  מזהה '  מס____________________    של   ד"עו_______________________    מ"הח   אני

"להלן______________)   ה " ה  חתימות  כי  בזה  מאשר "(  הקבלן: 
  על   חתמו  אשר_______________________,    -ו_______________________________  

 . ועניין דבר לכל  הקבלן  את מחייבות, הקבלן  חותמת  בצירוף,  זו הצעה
 
 
 

 ___________________  _______________________ 
 ד"עו חתימת               תאריך   

 ( שיוןיר ' מס +חותמת   +חתימה) 
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 2טופס 
 
 

 
 לתנאי המכרז   7נוסח ערבות בנקאית בהתאם לסעיף 

 
 לכבוד

 מי קרית גת בע"מ 
 קרית גת  5שד' לכיש 

 
 .נ.,ג.א

 ___________  מספר בנקאית  ערבות: הנדון
 

 
)  מזהה'  מס____________________________    בקשת  פי  על :  להלן______________ 
  עשרים אלף :   במילים)₪    20,000  לסך  עד  סכום  כל  לסילוק  כלפיכם  בזה  ערבים  אנו"(  המבקשים"
  ,02/2022' מס מכרז, שירותי אבטחת תנועהלמתן  פומבי במכרז השתתפותם עם בקשר זאת(, ח"ש

  ההתקשרות   חוזה,  השאר  בין,  כולל,  המכרז  מסמכי  פי  על  התחייבויותיהם  כל  ביצוע  ולהבטחת
 .  במסגרתו

 
  דרישתכם   קבלת  מיום  ימים   14  תוך   ל "הנ  לסך  עד  סכומים   או  סכום  כל  לכם   לשלם  מתחייבים  אנו

  או  כלשהו  בתהליך  דרישתכם  את  לנמק  או  לבסס  עליכם  להטיל  מבלי,  אלינו   שתגיע  בכתב  הראשונה
,  אחרת דרך  בכל או משפטית בתביעה המבקשים מאת  תחילה הסכום  את לדרוש או, כלשהו באופן
 . כלפיכם כלשהו לחיוב בקשר למבקשים  לעמוד שיכולה כלשהי הגנה  טענת כלפיכם לטעון  ומבלי

 
  שכל ,  דרישות  במספר  או  אחת  בפעם  ל"הנ  הסכום   של  תשלומו  את  מאתנו  לדרוש  רשאים  תהיו  אתם
  הכולל   הסך  על  יעלה  לא  דרישותיכם  שסך  בתנאי,  בלבד  ל"הנ  מהסכום  לחלק  מתייחסת  מהן   אחת

 . ל"הנ
 
 

 . לביטול  ניתנת ולא  תלויה ובלתי  חוזרת בלתי הינה זו  ערבות
 

 . בכלל ועד 12.202290. עד  בתוקפה  תישאר זו  ערבות
 . תענה לא 12.202290. אחרי אלינו שתגיע דרישה
   .ומבוטלת  בטלה זו  ערבותנו 12.202290. יום לאחר

 
 . שהיא צורה בכל  ולהסבה להעברה ניתנת  אינה זו  ערבות

 
 . זה  ערבות   כתב  לעניין   כדרישה   תחשב   לא  במברק  או/ו  אלקטרוני   באמצעי  או /ו  בפקסימיליה  דרישה

     
 

 , רב בכבוד
 

 _________  בנק
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  3טופס 

 
 תנאים כלליים   -02/2022כתב כמויות ומחירים למכרז מס' 

 

התנאים   .1 בכל  המחירים  בהצעת  התחשב  כאילו  זה  במכרז  המשתתף  הקבלן  את  רואים 
 מסמכיו. המפורטים במכרז זה על כל  

 
התנאים  במילוי  הכרוכות  ההוצאות  כל  את  כוללת  המשתתף  הקבלן  הנזכרים  הצעת 

 במפרטים, בתכניות, בכתב הכמויות ובכל המסמכים הכלולים במכרז זה. 
 

החברה לא תכיר בכל טענה הנובעת מאי הבנת או טעות בהבנת תנאי כלשהו במכרז או מאי  
         התחשבות בו.

 
ות האמור לעיל, ובכפוף להוראות המפרט הטכני, מחיר העבודה ייחשב מבלי לגרוע מכללי  .2

 על ידי הקבלן ככולל את ערך:
 

כל החומרים, המוצרים לסוגיהם וחומרי העזר הנכללים בעבודה או הקשורים בה,   א.    
 והפחת שלהם. 

  
 כל העבודה הדרושה לשם ביצוען השלם של העבודות נשוא מכרז זה.  ב.    
 

 מוש בכלי עבודה, במכשירים, במכונות, בציוד, בדרכים זמניות, וכד'.  השי ג.     
 

המכרז,   ד.  למסמכי  בהתאם  העבודה  ביצוע  לצורך  הדרושים  הזהירות  אמצעי  כל 
 לרבות מחסומי תנועה, הכוונת  תנועה ושילוט וכד'. 

 
החזרתם  הובלת כל הנ"ל למקום העבודה, העמסתם, פריקתם, אחסונם, שמירתם,   ד.    

 וכן הובלת עובדים לאתר העבודה וממנו. 
 

 המסים והאגרות למיניהם, דמי ביטוח וכד'.   ה.     
 

  עבודות המדידה, הסימון והתכנון שיידרשו. ו.     
 

ההיתרים   ז.  האישורים,  כל  והשגת  דין,  עפ"י  המוסמכות  הרשויות  כל  עם  תיאום 
 והרישיונות הדרושים לצורך ביצוע העבודות.  

 
 כל ההוצאות הנדרשות בגין עבודת לילה, שבת וחג.  ח. 
 

 ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפים ממנו.   ט. 
 

 ההוצאות בגין הכנת תוכניות לכל סוגי העבודות.   י. 
 

 כל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי תוכניות או מסמכים אחרים על פי המכרז.   יא. 
 

 אספקת וצריכת מים, חשמל וטלפון.   יב. 
 

 דמי בדיקות, דגימות, וכל סוגי הבדיקות הנדרשות עפ"י מסמכי המכרז.   יג.  
 

המידע   יד.  מערכות  עדכון  דיווח,  עזר,  ואביזרי  הרכבה  מכלולי  מושלמת,  התקנה 
 ות עפ"י הנחיות החברה, תיעוד ושירותים הנדסיים. הרלבנטי
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הוצאותיו   טו.     זה  ובכלל  והעקיפות,  הישירות  הקבלן,  של  הכלליות  ההוצאות  כל 
המוקדמות והמקריות וכן הוצאות אחרות שיידרשו מאיזה סוג שהוא, אשר תנאי  
לרבות   הקבלן,  של  התקורה  כל  זה  ובכלל  אותן,  מחייבים  מסמכיו  ו/או  המכרז 

וצאות המימון והערבויות, בין שההוצאות האמורות כולן ידועות עתה לצדדים,  ה
 ובין שהן תיוודענה להם בעתיד.

 
 בדיקות  .4

 
וציוד   יחידה  או  פריט  כל  על  מכון התקנים הישראלי  של  בדיקה  לדרוש  החברה רשאית 

 המוצעים על ידי הקבלן. הקבלן ישלם על חשבונו את הוצאות הבדיקה למכון התקנים. 
 
 ספרות טכנית  .5
 

מלאה    טכנית  ספרות  אספקת  גם  יכללו  יבוצעו  ו/או  שיסופקו  ועבודה  תוכנה  ציוד,  כל 
 ותיעוד.  

 
 יות אחר .6

 
מחירי היחידה לציוד ו/או מוצרים ו/או מכלול יכללו אחריות לתקופה כפי שיוגדר במפרט  
ובמסמכי המכרז.  אין באמור במסמכי המכרז כדי לגרוע מהאחריות של הקבלן למוצרים 

 ו/או לעבודות עפ"י דין ו/או עפ"י אחריות יצרן. 
 
 עדכונים טכנולוגיים  .7
 

רים יכללו עדכונים טכנולוגיים, כל זאת ללא תשלום נוסף  מחירי יחידה לציוד ו/או למוצ 
 מעבר למחירי היחידה המוגדרים בכתב הכמויות. 

 
 
 
 
 

 חתימת הקבלן: _______________ 
 

 תאריך: ____________________ 
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 מספר מציע: ______________ 
 )ימולא ע"י החברה(            

 
 

 טופס 4 
 
 

 לכבוד
 מי קרית גת בע"מ 

 קרית גת  5לכיש שד' 
 
 .נ.,ג.א

 
 ___________________ )שם המשתתף במכרז(   - אישור עו"ד הנדון:  

 
 
 

 (, הנני לאשר בזאת כדלקמן: "הקבלן"כעורך דינו של הקבלן )להלן: 
 
 

 שמו המלא של הקבלן )כפי שהוא רשום ברשם החברות/רשם השותפויות(:  .1

 

 מס' ההתאגדות של הקבלן/מס' עוסק מורשה:  .2

 
שותפות   .3 שהינו  תאגיד  של  )ובמקרה  הקבלן  של  המניות  בעלי  שמות    -שמות 

 השותפים הכלליים והמוגבלים( :

 

 שמות המנהלים של הקבלן:  .4

 
 שמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את הקבלן:  .5

 

 הרכב החתימות הנדרש על מנת לחייב את הקבלן:  .6

 
, שעליה  מי קרית גת בע"מ, אשר פורסם על ידי  02/2022הגשת הצעה למכרז מס'   .7

החתימה של הקבלן, וכן ביצוע העבודות נשוא המכרז וההתקשרות  ה  חתמו מורש
של הקבלן,     האגדבחוזה לביצוען, הינן במסגרת סמכויות הקבלן, בהתאם למסמכי  

 להסכמים שהקבלן הינו צד להם, ועל פי כל דין. 

 
 
 

 ___________________________   ______________________ 
 

 ______________, עו"ד            תאריך  
 

 מ.ר. _________ 
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 טופס 5

1 
 
 

 תצהיר 

 1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו
 2/2011ולפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 

 
הח"מ לאחר  _________________  ת.ז.  _________________    מרח'  ________________  אני 

שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר  
 כלהלן: 

 
נציג   .1 כ  ,("המשתתף "  :)להלן  ___________________אני  מכהן  ______  __________אני 

 את המפורט להלן.  ,המשתתף מטעםולהתחייב ואני מוסמך להצהיר במשתתף, 
 
ב)א( לחוק  2)כהגדרתו בסעיף    ו בעל זיקה אליעד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, המשתתף ו .2

גופים ציבוריים גופים ציבוריים"  :)להלן  1976- התשל"ו  ,עסקאות  לא הורשעו    (("חוק עסקאות 
לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת    ביותר משתי עבירותבפסק דין חלוט  

-או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  ("חוק עובדים זרים"  :)להלן  1991- תנאים הוגנים(, התשנ"א
 "(. חוק שכר מינימום)להלן: " 1987

 
)כהגדרתו בסעיף    ו בעל זיקה אלילחילופין, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, המשתתף ו .3

חלוט  ב)2 דין  בפסק  הורשעו  ציבוריים(  גופים  עסקאות  לחוק  עבירותא(  משתי  חוק    ביותר  לפי 
 או לפי חוק שכר מינימום, אולם חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  עובדים זרים  

 
  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9אני מצהיר, כי הוראות סעיף  כמו כן   .4

"חוק שוויון זכויות"(, בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות, לא חלות על המשתתף.    –)להלן  
הרי שהנני מצהיר כי    –לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף    9לחילופין, ככל שהוראות סעיף  

 הוא מקיים אותן, בין היתר כמפורט להלן: 

לפנות למנהל הכללי של משרד עובדים לפחות, המשתתף מתחייב    100ם המשתתף מעסיק  א •
סעיף   לפי  חובותיו  יישום  בחינת  לשם  החברתיים  והשירותים  הרווחה  לחוק    9העבודה 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן;  –שוויון זכויות, ובמידת הצורך 

אם המשתתף התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים   •
תה אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור לעיל, המשתתף החברתיים כאמור לעיל, ונעש

לחוק    9מצהיר בזאת, כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  
 שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן;

המשתתף מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי סעיף זה למנהל הכללי של משרד  •
 ימים ממועד ההתקשרות, ככל שתהיה.   30החברתיים, בתוך  העבודה הרווחה והשירותים 

 
לא יועסקו על ידי המשתתף , לצורך ביצוע העבודות נשוא פנייה זו, עובדים זרים, למעט מומחי   .5

חוץ, וזאת בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם על ידי המשתתף  ובין באמצעות קבלן כוח אדם,  
 שר. קבלן משנה או כל גורם אחר עמו אתק

 
ידוע למשתתף , כי העסקת עובדים זרים בניגוד להתחייבות במסגרת תצהיר זה תהווה אי עמידה   .6

 בתנאי הסכם ההתקשרות, ותהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות.  
 
 בתצהיר זה:  .7

ביהודה,  7.1 האוטונומיה  תושבי  זרים שהם  עובדים  למעט  זרים,  עובדים  זרים:  עובדים 
, שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל, שומרון וחבל עזה

)הסדרים  יריחו  ואזור  עזה  רצועת  בדבר  ההסכם  יישום  לחוק  ו'  פרק  חל  ושעליהם 
 .1994- כלכליים והוראות שונות( )תיקוני חקיקה(, תשנ"ה
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 מומחה חוץ: תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה:  7.2
ישראל שאינו קבלן כוח אדם או מתווך כוח אדם, כדי לתת  הוזמן על ידי תושב   7.2.1    

 שירות לאותו תושב ישראל בתחום שבו יש לתושב החוץ מומחיות ייחודית. 
 שוהה בישראל כדין.  7.2.2 
 בכל תקופת שהייתו בישראל הוא עסק בתחום מומחיותו הייחודית.  7.2.3 

נופלת  בעד עיסוקו בתחום מומחיותו תשולם לו הכנסה חודשי  7.2.4 ת אשר איננה 
הלשכה   באתר  כמפורסם  שכיר,  למשרת  במשק  הממוצע  השכר  מפעמיים 

 לסטטיסטיקה. 
 

 _________________________ 
 חתימה 

 
 

 
 
 

 אישור עו"ד
 
 
 

ביום   כי  בזה  מאשר  בפני______הנני  הופיע  שברח'  במשרדי    , ______________ עו"ד    , ______ 
מר  _____________  ת.ז.  _____________  ע"י  עצמו  זיהה  אשר   _________

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי    ,המוכר לי אישית/_________________ 
עליה. וחתם  הנ"ל  הצהרתו  נכונות  אישר  כן,  יעשה  לא  אם  בחוק  הקבועים  כי    לעונשים  לאשר  הריני 

המשתתף  מטעם  ולהתחייב  להצהיר  מוסמך   _______________
 ____________________כאמור לעיל. __

 
 חותמת ___________________    עו"ד ____________________ 
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 ב'  מסמך
 התקשרות  חוזה

 2022ונחתם ביום____ בחודש______ בשנת  שנערך
 

    מ "מי קרית גת בע  :בין
 "התאגיד"(  או" המזמינה" או " החברה)להלן : " 

 ; אחד מצד
 _______________________    ב י ן :   ל

 .פ._______________ ח
 " ( הקבלן)להלן :"  

 ; שני מצד       
 

 .  שירותי אבטחת תנועה מתןלביצוע    02/2022פרסם את מכרז פומבי מספר   והתאגיד הואיל 
 

 והקבלן הגיש הצעה במכרז, וזכה;   והואיל
 

מצהיר ומתחייב כי יש לו את כל הכישורים, הידע, הניסיון וההכשרה הדרושים   והקבלן והואיל
הנתונים   כל  בידו  מצויים  כי  את  ובירר  בדק  והוא  זה,  חוזה  פי  על  העבודה,  לביצוע 

ואש לחוזה  המתייחסים  והאחרים  התכנוניים  ביצוע    רהעובדתיים,  לצורך  לו  דרושים 
 העבודה; 

 
יות ודרישות המזמינה מסכים לקבל על עצמו כקבלן  לאחר שבדק את הנח והקבלן  והואיל

 עצמאי את ביצוע העבודות, בהתאם להוראות חוזה זה; 
 

מצהיר, כי אין כל מניעה על פי דין ו/או חוזה ו/או מניעה אחרת להתקשרותו   והקבלן :והואיל
 בחוזה זה;

 
 ,  הוסכם והותנה בין הצדדים כדלהלן: לפיכך

 כללי 
 
 לחוזה זה והנספחים המצורפים אליו מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה  זה.   המבוא .1
לצורך  כותרות .2 שימוש  בהן  יעשה  ולא  בלבד  הנוחות  לשם  הן  הוראות    הסעיפים  פרשנות 

 החוזה. 
 

 הצהרות הקבלן
 
וכי יש לו את הידע,    הקבלן .3 לו היטב טיב ואופי העבודה הנדרשת ממנו,  מצהיר, כי ידוע 

היכולת, המיומנות, האמצעים וכוח האדם המקצועי לבצע את העבודה ברמה מקצועית  
 גבוהה. 

מנוסים,    הקבלן .4 מקצוע  בעלי  יעסיק  עבודתו  ביצוע  לשם  כי  והתחייב  מצהיר 
בקשר לביצוע השירותים, וכי ברשותו  מיומנים ובעלי ההכשרה הדרושה לפי כל דין  

 מצויים כל החומרים והציוד הנדרשים לביצוע העבודה. 

מצהיר, כי ידוע לו כי מעמדו בכל הקשור ביחסיו עם המזמינה ו/או מי מטעמה יהא    הקבלן .5
כמעמד קבלן עצמאי, ולא יהיו בינו לבין המזמינה או מי מטעמה, או בין המזמינה לבין מי  

 יחסי עובד מעביד.  –קבלן לשם ביצוע העבודה שיועסק על ידי ה

מצהיר כי הוא וכל מי שיבוא בשמו או מטעמו קרא ומכיר את הוראות הדין, וכללי    הקבלן .6
הבטיחות המחייבים והנהוגים לגבי עבודות מסוג העבודה שהוא מבצע, והוא מתחייב כי 

ם כאמור. הקבלן  הוא וכל מי שבא מטעמו ובשמו יקיים את כל הוראות הבטיחות המחייבי
יהא האחראי לקיום דיני ונהלי הבטיחות על ידו ועל ידי עובדיו ועל ידי מי מטעמו, לרבות  

זה  -בנספח הבטיחות  ההוראות המפורטות   לחוזה  ה'  יהא האחראי  נספח  לבדו  והוא   ,
מתחייב הקבלן  מהפרתן.  הנובעות  הודעה    לתוצאות  גורם    מידיתלמסור  ולכל  למזמינה 

 כל תאונה שאירעה לו או לכל אדם הבא בשמו או מטעמו לאתרי העבודה.   רלוונטי אחר על
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מתחייב, כי הוא ו/או כל מי שבא מטעמו ו/או כל עובד שיועסק על ידו במסגרת חוזה    הקבלן .7
זה יעשה שימוש במתקן אליו הורשה להיכנס לצורך ביצוע חוזה זה, אך ורק למטרה של 

 ראות חוזה זה, ולא לכל מטרה אחרת. מתן השירותים וכל הכרוך בכך, בהתאם להו

הקבלן או מי מטעמו אל מתקנים ו/או אתרים של המזמינה לא תתפרש בצורה כל    כניסת .8
שהיא כמקנה לקבלן זכות חזקה כלשהי לגבי אותו מקום, ולקבלן או למי מטעמו לא תהיה  

 זכות עכבון כלשהי לגבי אתרים ו/או מתקנים ו/או רכוש אחר של המזמינה.  

מצהיר ומתחייב לבצע את העבודות המוטלות עליו בהסכם זה ויתר מסמכי המכרז  הקבלן .9
כפי שיתעדכנו מעת לעת לרבות בהתאם ל הוראות הדין  פי  על  מים    כלליכנדרש  תאגידי 

 וביוב שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב  

מצהיר    כמו .10 הקבלן  ידי   ומתחייבכן,  על  נדגם  אשר  למפעל  שירותים  ליתן  שלא    בזאת 
שלא  ובוודאי  המזמינה,  מול  אל  התנהלות  במסגרת  שלה,  צרכן  המהווה  ו/או  המזמינה 

 להימצא בכל ניגוד עניינים ו/או חשש לניגוד עניינים שבין המפעל לבין החברה. 

 

 השירותים

להוראות מסמכי המכרז,   במשך .11 יבצע הקבלן את השירותים בהתאם  כל תקופת החוזה 
הטכנילרבות   המכרז  בנספח  המפורטת,  מפרט  למסמכי  נפרד ג'  בלתי  חלק  ומהווה   , 

 מהחוזה.  
 

   בנזיקין  ושיפוי אחריות
 

מוסכם בין הצדדים כי האחריות הבלעדית עבור השירותים תחול על הקבלן בלבד   .12
לשירותים ו/או לבדיקות ו/או לדוחות ו/או למסמכים   נה אישור של המזמיולפיכך  

לא   זה  חוזה  פי  על  הקבלן  ידי  על  הוכנו  ו/או אשר  בשירותים  אחרים הקשורים 
ישחררו את הקבלן  מאחריות המקצועית המלאה הנ"ל ואין בכך כדי להטיל על  

מטעמ   נההמזמי מי  על  ו/  הו/או  לכשרות  ו/או  לטיב  כלשהי  לאיכות  אחריות  או 
הקשורים   האחרים  המסמכים  ו/או  הדוחות  ו/או  הבדיקות  ו/או  השירותים 

 . בשירותים כאמור
נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למזמינה ו/או לצד    כליהיה אחראי ל  הקבלן  .13

ו/או עקב כך שנשוא השירותים בשלמותו אן בחלקו אינו  השירותים  שלישי בגין  
 שמן יועדו. משמש בצורה הולמת את המטרות של

 
לבדו יהיה אחראי כלפי המזמינה לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן    הקבלן  .14

ו/או הפסד העלולים להיגרם למזמינה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד  
עובדי הקבלן ו/או לקבלני משנה מטעם הקבלן  קבלן ו/או לשלישי כלשהו ו/או ל

מטעמם למי  ו/או  לעובדיהם  ו/או  בכל    ו/או  מהשירותים  הנובע  ו/או    הקשור 
הקבלן ו/או עובדיו ו/או    של ו/או טעות ו/או השמטה  כתוצאה ממעשה ו/או מחדל  

 כל מי מטעמו. 
 

לציוד מכל סוג    נההיה אחראי כלפי המזמיי  והקבלן לבד  .15 נזק או קלקול  לאבדן, 
לצורך השירותים נשוא    ו ו/או על ידי מי מטעמ   וותאור הנמצא או שהובא על יד

 . הסכםה
 

פוטר בזאת את המזמינה ואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי נזקים    הקבלן
ימים על    7כאמור ומתחייב לשפותה ו/או לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה תוך  

כל סכום שתחויב לשלם עקב נזקים כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד. המזמינה  
ותא כנ"ל  נגדה  שתוגש  תביעה  כל  על  לקבלן  על  תודיעה  מפניה  להתגונן  לו  פשר 

 חשבונו.  
 

רשאית לקזז מן התשלומים אשר הקבלן זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או    המזמינה
מכל סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מהמזמינה על ידי צד שלישי כלשהו בגין  
מעשה או מחדל שהם באחריותה של הקבלן כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו  

 או מחדל שהם באחריותה של הקבלן כאמור לעיל.  למזמינה מחמת מעשה
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 לקיום החוזה)ערבות ביצוע(   ערבות .16

 
ערבות    להבטחת  ימציא הקבלן  פי החוזה, עד חתימת החוזה  על  מילוי כל התחייבויותיו 

אלף    חמישים ₪ )במילים:    50,000מדד בסך של  בנקאית מקורית, בלתי מותנית, צמודת  
תהא בתוקף עד לתום תקופת ההתקשרות    בותבנוסח המצורף כנספח א' לחוזה. הער  ₪(,

 בתוספת חודשיים.  
 

 להבטחת תשלום ההוצאות והנזקים כמפורט להלן:   תהא, בין השאר, הערבות 
 
כל הפרה או אי מילוי תנאי    כל .א עם  עקב או בקשר  נזק או הפסד העלול להיגרם לחברה 

 כלשהו מתנאי החוזה. 
 
ההוצאות והתשלומים שהחברה עלולה להוציא או לשלם או להתחייב בהם בקשר עם   כל . ב

רה תתבע בה והקשורה בדרך כל שהיא לביצוע  חוזה זה, או בקשר עם כל תביעת צד ג' שהחב
 העבודות או למעשה או למחדל של הקבלן. 

 
 תהא ניתנת לחילוט על פי פנייה חד צדדית של החברה.   הערבות .ג
 
מקרה כאמור תהיה החברה רשאית לגבות את סכום הערבות כולו או מקצתו, בפעם    בכל . ד

ות מהערבות סכום כלשהו, חייב  אחת או במספר פעמים. השתמשה החברה בזכותה לגב
הקבלן להשלים מיד את סכום הערבות לסכום המקורי. לא עשה הקבלן כן, ניתנת בזאת 
הוראה בלתי חוזרת לחברה לגבותו/או לנכות מתוך התשלומים המגיעים לקבלן בהתאם 

סכ  כלשהי  אחרת  מסיבה  ו/או  זה  ולהחזיקו    וםלחוזה  מהערבות  שגבתה  לסכום  השווה 
 דה. דין סכום זה יהא כדין הערבות כנזכר לעיל.כפיקדון בי

 
 העלויות וההוצאות הכרוכות בהשגת הערבות הנ"ל יחולו על הקבלן בלבד.  כל .ה
 
 תהיה ניתנת להארכה עפ"י הודעת החברה לבנק.  הערבות .ו
 
יאריך את תוקף הערבות הבנקאית בכל עת שיידרש לעשות כן על ידי החברה, ובין    הקבלן .ז

ההתקשרות או הארכת תקופת    וזההיתר בשל הגדלת היקף העבודות או הארכת תוקף ח
העבודות או כל סיבה אחרת כלשהי.  סירב הקבלן להאריך את הערבות הבנקאית, תוכל  

 נתונה לחברה עפ"י החוזה ו/או עפ"י כל דין. החברה לחלטה, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת ה
 
, או כל יתרה בלתי מחולטת שלה, תשוחרר לקבלן ע"י החברה רק לאחר תשלום  הערבות .ח

יתרת שכר החוזה לקבלן, לאחר שהקבלן ימציא לחברה הצהרה על חיסול כל תביעותיו,  
וקיי המסמכים  כל  את  לחברה  שהמציא  לאחר  וכן  זה,  לחוזה  ו'  נספח  כל  בנוסח  את  ם 

 התנאים הקבועים בחוזה, לרבות במפרט הטכני.  
 
כן, ככל שהקבלן יחליט לפרק את הציוד שהתקין באתרי החברה במסגרת חוזה זה,   כמו . ט

שהציוד   לאחר  רק  תשוחרר  הביצוע  שערבות  הרי  והסיור,  המוקד  שירותי  ביצוע  לצורך 
ברה נזקים ו/או הוצאות כלשהן  כאמור יפורק על ידו, ויאושר על ידי החברה כי לא נגרמו לח

 בגין פעולות אלה.  
 
הנובעות    הוגשה .י לעבודות,  בקשר  החברה  כלפי  דרישות  ו/או  טענות  הועלו  ו/או  תביעה 

מן   איזו  של  תוקפן  את  להאריך  רשאית  החברה  תהא  הקבלן,  של  מחדל  ו/או  ממעשה 
הקשורים  ליכים  הערבויות שיהיו בידה באותה עת, וזאת עד לסיומם וסילוקם המלא של הה 

 בתביעות ו/או דרישות אלה.  
 

   י הקבלן:על יד ביטוח .17
 

על פי חוזה זה ו/או על פי הדין, מתחייב    קבלןמבלי לגרוע מאחריותו והתחייבויותו של ה  17.1
לפני מועד החתימה על חוזה זה ו/או לפני מועד תחילת מתן השירותים נשוא   קבלןה

" )להלן:  זה  מביניהם(, השירותיםחוזה  )המוקדם  עבורו  ו/או  מטעמו  ו/או  ידו  על   )"
כל  ו/או  זה  חוזה  נשוא  השירותים  מתן  תקופת  כל  במשך  חשבונו  על  ולקיים  לערוך 

אחר  ביטוח  לעניין  זה  בחוזה  כמפורט  אחרת  הביטוחים תקופה  את  מקצועית,  יות 
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)להלן:  בישראל  לפעול  כדין  המורשית  ביטוח  חברת  באמצעות  להלן,  המפורטים 
 " או "הביטוחים"(:  קבלן "ביטוחי ה 

 ;אחריות כלפי צד שלישי 17.1.1

פי  -על קבלןביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את אחריותו של ה (א)
גרמו    דין בשל מעשה או מחדל רשלני בקשר עם מתן השירותים אשר

לאובדן פגיעה או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא  
בכל הקשור למתן השירותים בקשר עם החוזה, לרבות פגיעה או נזק  

 , מנהליה ועובדיה. חברהל

האחריות   (ב) ובמצטבר    2,000,000גבולות  לאירוע   )₪ מיליון  )שני   ₪
 לתקופת הביטוח. 

ת הנובעת מ: אש, התפוצצות,  ביטוח זה אינו כפוף להגבלות בדבר חבו (ג)
בגין וכלפי קבלנים ו/או קבלני משנה ועובדיהם,    קבלןבהלה, חבות ה

מתקנים סניטאריים פגומים, זיהום תאונתי מקרי ובלתי צפוי, שביתה  
והשבתה, הרעלה מכל דבר מזיק במאכל או משקה, וכן תביעות תחלוף  

חייב לשלם    קבלןמצד המוסד לביטוח לאומי )למעט לגבי עובדים שה
 בגינם דמי ביטוח לאומי(.

על פי    קבלןפוליסת ביטוח האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי ה (ד)
הב'  נספח   ביטוחי  את    קבלןאישור  לשפות  מנהליה  החברהתורחב   ,

"( היה ותוטל על מי מהם אחריות  יחידי המבוטחועובדיה  )להלן: "
או עובדיו, בכפוף  ו/או מנהליו ו/  קבלןלמעשה ו/או מחדל רשלני של ה

" צולבתלסעיף  נערכו  אחריות  כאילו  הביטוחים  את  יראו  פיו  על   "
 בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

רכוש   (ה) כי  במפורש  מצוין  הביטוח  רכוש    החברהבפוליסת  שאינו 
, ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד קבלןבבעלותו ו/או שימושו, של ה 

 . ישירות( קבלןפועל השלישי )למעט אותו חלק של הרכוש עליו  

 ;חבות מעבידים 17.1.2

על פי פקודת    קבלן ביטוח חבות מעבידים המבטח את אחריותו של ה (א)
פגומים,  למוצרים  האחריות  חוק  עפ"י  ו/או  חדש(  )נוסח  הנזיקין 

השירותים    1980התש"ם   במתן  ידו  על  המועסקים  העובדים  כלפי 
)להלן מקצועית  מחלה  ו/או  עבודה  תאונת  בגין  החוזה  עם  :  בקשר 

ביטוח" במשך מקרה  עבודתם  ועקב  כדי  תוך  מהם  למי  שייגרמו   )"
 תקופת הביטוח בכל הקשור במתן השירותים בקשר עם החוזה. 

 גבולות האחריות בביטוח חבות מעבידים:  (ב)

 ₪ לתובע.  6,000,000 (1)

 ₪ לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.  20,000,000 (2)

הגבלות   (ג) תכלול  לא  מעבידים  חבות  לביטוח  שעות  הפוליסה  בדבר 
ה חבות  ומנוחה,  ו/או    קבלןעבודה  משנה  קבלני  ו/או  קבלנים  כלפי 

ייחשב כמעבידם(, פיתיונות ורעלים והן בדבר    קבלןעובדיהם )היה וה
 העסקת נוער המועסקים על פי החוק. 

פוליסת   (ד) כי  בזה  מוסכם  ולהלן,  לעיל  מהאמור  לגרוע  ומבלי  בנוסף 
את   לשפות  תורחב  ועהחברההביטוח  מנהליה  ונקבע  ,  היה   , ובדיה 

כי מי מהם נושא בחובות מעביד כלשהן    לעניין קרות מקרה ביטוח, 
 . קבלןכלפי מי מעובדי ה

כמו כן מוסכם ומוצהר בזה כי פוליסת הביטוח תכלול סעיף מפורש   (ה)
ה מבטחי  של  )השיבוב(  התחלוף  זכות  על  ויתור  כלפי    קבלן בדבר 

הווהחברה בדבר  שהאמור  ובלבד  ועובדיה   מנהליה  זכות  ,  על  יתור 
 התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

בסעיף   (ו) האמור  וה  17.1.2למרות  היה  עובדים    קבלןזה,  מעסיק  אינו 
ו/או אינו חברה בע"מ, מוסכם כי הינו רשאי שלא לערוך ביטוח חבות  

((, במלואו  1) ב')נספח  קבלןמעבידים כאמור באישור עריכת ביטוחי ה
ה בחלקו.  מתן  מתחי   קבלןאו  לצורך  עובדים  ויעסיק  במידה  כי  יב 
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את הביטוח כמתחייב    קבלן בקשר עם החוזה, יערוך ה   חברה השירותים  
(  ב' )נספח    קבלן ובאישור עריכת ביטוחי ה זה    17.1.2בסעיף  מן האמור  

 .אישור כנדרש על פי חוזה זה על נספחיו   חברה ל וימציא  

אינו    קבלןלעיל ובמידה וה  17.1.2בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף   (ז)
, לא  החברהלהמציא לידי    קבלןעורך ביטוח חבות מעבידים, מתחייב ה

יאוחר ממועד תחילת מתן השירותים נשוא חוזה זה, הצהרה בגין אי  
העסקת עובדים בהתאם לנוסח "הצהרת אי העסקת עובדים" )נספח  

 . קבלןזה זה כשהיא חתומה כדין על ידי ה((, המצורפת לחו1) ב'

 ;אחריות מקצועית 17.1.3

על פי דין בשל    קבלןביטוח אחריות מקצועית המבטח את אחריות ה  (א)
חובה   הפרת  בגין  ו/או  מקצועית  רשלנות  בגין  דרישה  ו/או  תביעה 

ה של  רשלני  מחדל  או  במעשה  שמקורן  עובדיו    קבלן מקצועית  ו/או 
 במסגרת מתן השירותים בקשר עם החוזה. 

האחריות   (ב) ובמצטבר    2,000,000גבולות  לאירוע   )₪ מיליון  )שני   ₪
 לתקופת הביטוח. 

לה  (ג) כפוף  אינו  זה  שימוש,  ביטוח  מאובדן  הנובעת  חבות  בדבר  גבלות 
כן   כמו  מכוסה,  ביטוח  מקרה  בעקבות  עיכוב  או  השהייה  איחור, 

ה חבות  בגין  הרחבות  כוללת  מסמכים    קבלןהפוליסה  אובדן  עקב 
₪ לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח(, חבות    50,000)מוגבל לסך של  

ושר של  הנובעת מחריגה בתום לב מסמכות, מטעות, רשלנות או אי י 
 . קבלןמי מעובדי ה 

,  החברהלהרחיב את פוליסת הביטוח לשפות את    קבלןבאחריותו של ה (ד)
שנעשו   רשלני  מחדל  או  למעשה  אחריותם  לעניין  ועובדיה   מנהליה 

  קבלן ו/או עובדיו וזאת מבלי לגרוע מחבות ה  קבלן בתום לב על ידי ה
 , מנהליה ועובדיה .החברהכלפי 

הית (ה) בין  כוללת  הביטוח  מיום  פוליסת  רטרואקטיבי  תחולה  מועד  ר 
 שאינו מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים.

של   (ו) גילוי  תקופת  הביטוח  פוליסת  תכסה  כן  חודשים    6כמו  )שישה( 
אי   בגין  עילת הביטול הינה  )למעט באם  לאחר תום תקופת הביטוח 

ביטוח חלופי    קבלן תשלום פרמיה ו/או מרמה( בתנאי כי לא נערך ע"י ה
מקביל שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה זו.  המעניק כיסוי  

על   ורק  אך  יחול  זו  הרחבה  פי  על  הביטוחי  הכיסוי  כי  בזה  מוסכם 
לראשונה   נתגלו  ואשר  הביטוח  תקופת  תום  לפני  שעילתם  אירועים 

 בתקופת הגילוי. 

ה (ז) על  מקצועית,  אחריות  ביטוח  עוד    קבלן את  כל  בתוקף  להחזיק 
כל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר  מתקיימת אחריותו על פי דין ל

 עם חוזה זה על נספחיו. 

 ;ביטוח רכוש אש מורחב 17.1.4

)אם וככל שייערכו ובמידה ויהיו רלוונטיים לחוזה    קבלןביטוחי הרכוש של ה
זה( יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות התחלוף )השיבוב( של מבטחי  

על  החברהכלפי    קבלן ה הוויתור  בדבר  שהאמור  ובלבד  ועובדיה   מנהליה   ,
 זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

ת דרישות והוראות הביטוח המפורטות לעיל ולהלן  מתחייב להביא לידיעת מבטחיו א  קבלן ה 17.2
ואת מהות השירותים המפורטים בחוזה זה במלואן ומצהיר בזאת כי קיבל ממבטחיו אישור  

 כי ייערכו עבורו את כל הביטוחים הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן. 

מציא  הקבלן מתחייב, לפני מועד תחילת מתן השירותים נשוא חוזה זה על ידו ו/או מטעמו, לה 17.3
את המסמכים המפורטים להלן והמהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה, בהתאם    החברהלידי  

 לתנאים וההיקפים המפורטים בחוזה זה )להלן: "מסמכי הביטוח"(: 

ה 17.3.1 ביטוחי  קיום  כנספח    קבלן אישור  זה  לחוזה  המצורף  לנוסח  ב'  בהתאם 
 "(. קבלן)להלן: "אישור ביטוחי ה
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ביטוחי   17.3.2 אישור  להמצאת  מתחייב  החב'  נספח    הקבלןבנוסף  כאמור,  תום 
"( במקרה  הדרישה)להלן: "   החברהכי בכפוף לקבלת דרישה בכתב מ  הקבלן

מפוליסות הביטוח   איזה  פי  על  לתביעה  להביא  נסיבות העלולות  גילוי  של 
ימציא    לבחון את קיום תנאי הביטוח שבחוזה  חברהו/או על מנת לאפשר  

את חלקי הפוליסות המתייחסים להתקשרות נשוא הסכם זה    חברהלהקבלן  
"( ומבלי שייחשפו נתונים מסחריים שאינם  מסמכי הביטוחבלבד )להלן: "

 רלוונטיים לשירותים נשוא חוזה זה.

, כאמור,  ב'מוסכם בזה כי המצאת האישור בדבר עריכת הביטוחים נספח   17.3.3
 ה זה, על נספחיו. לא תפגע ו/או לא תגרע מהתחייבויות הקבלן על פי חוז 

(, כאמור,   ב'מוסכם בזה על הקבלן כי המצאת אישור ביטוחי הקבלן )נספח   17.3.4
(,  ב'הינה תנאי יסודי בחוזה זה וללא המצאת אישור ביטוחי הקבלן )נספח  

כאמור, לא יוכל הקבלן להתחיל ו/או להמשיך במתן השירותים נשוא חוזה  
אישור ביטוחי הקבלן    זה. על אף האמור לעיל, מוסכם בזה כי אי המצאת
חלפו   אם  אלא  יסודית,  הפרה  תהווה  לא  בקשת    10במועד  ממועד  ימים 

 בכתב, להמצאת המסמכים כאמור.  החברה

כלפי    קבלןיורחבו לכסות את אחריותו של הולהלן זה לעיל  17בסעיף כאמור  קבלןביטוחי ה 17.4
ייחשב למעבידם( כמו כן    קבלןקבלנים וקבלני משנה )לעניין ביטוח חבות מעבידים היה וה

, מנהליה ועובדיה היה וייתבעו בגין אחריות שתוטל  החברהלשפות את    קבלןיורחבו ביטוחי ה
 "(. יחידי המבוטח)להלן: " קבלןעל מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל רשלני של ה

על הקבלן להחזיק בתוקף את כל הביטוחים הנדרשים בקשר עם השירותים נשוא חוזה זה,   17.5
יהיה חוזה זה בתוקף. בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, את    במשך כל   התקופה בה 

 לעיל. )ז(  17.1.3ביטוח אחריות מקצועית, על הקבלן להחזיק בתוקף כאמור בסעיף 

בגבולות אחריות   17.6 ייערכו  ואחריות מקצועית,  ביטוחי צד שלישי  כי  על הקבלן  בזה  מוסכם 
אחריות משותפים. מובהר בזאת כי במקרה של    ספציפיים לכל פוליסה בנפרד ולא כגבולות

ובנספח אישור קיום הביטוחים    זה  17בסעיף  ביטוח משולב, יוכפל גבול האחריות המפורט  
 (. ב')נספח 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח   17.7
)נספח  המתחייבים מן האמור בחוזה זה ובאישור עריכת ביטוחי ה (, הינם דרישה  ב'קבלן 

מינימאלית המוטלת על הקבלן, ועל הקבלן לבחון את חשיפתו לנזקים ו/או לחבויות ולקבוע  
את סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח בהתאם. הקבלן מצהיר ומאשר 

מי מהבאים  ו/או    החברה כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי  
בקשר עם חוזה זה בכל הקשור לסכומי הביטוח ו/או לגבולות האחריות ו/או לתנאי    המטעמ

 הביטוח המינימאליים כאמור לעיל ולהלן. 

לרעה   17.8 ו/או לשנותם  רשאי לבטלם  אינו  פיו המבטח  על  מפורש  יכללו תנאי  ביטוחי הקבלן 
ו לקבלן  כך  על  נמסרה  אם  אלא  הביטוח,  רשום    חברהבתקופת  בדואר  בכתב    30הודעה 

)שלושים( יום מראש על כוונתו לעשות זאת. מבטחי הקבלן יתחייבו כי לא יהיה תוקף לביטול  
, מנהליה ועובדיה  אם לא נמסרה הודעה בכתב כאמור  החברהו/או שינוי לרעה שכאלו לגבי 

 )שלושים( הימים ממועד מסירת ההודעה.  30לעיל ובטרם חלוף 

שמבטחו   17.9 פעם  ו בכל  לקבלן  יודיע  הקבלן  פי    חברה של  על  הקבלן  ביטוחי  מבין  איזה  כי 
(  ב', לרבות האמור בנספח אישורי ביטוח הקבלן )נספח  זה  17סעיף  הביטוחים שנערכו לפי  

לעיל, מתחייב הקבלן לערוך את    17.8עומד להיות מבוטל או משונה לרעה, כאמור בסעיף  
ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי    אישור עריכת  חברהאותו הביטוח מחדש ולהמציא  

 לרעה של הביטוח הקודם, כאמור לעיל. 

ביטוח   17.10 וקודמים לכל  פיו ייקבע כי הינם ראשוניים  על  ייכללו תנאי מפורש  ביטוחי הקבלן 
וכי מבטחי הקבלן מוותרים על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בדבר   החברההנערך על ידי  

לחוק חוזה הביטוח    59. לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור  בסעיף  החברהשיתוף ביטוחי  
 וכלפי מבטחיה.  החברהת כל טענת "ביטוח כפל" כלפי ולרבו  1981 –התשמ"א 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או   17.11
, מנהליה ועובדיה  בגין נזק לרכוש בבעלותו של הקבלן ו/או המשמש החברהתביעה כנגד  

פוי בגינו על פי ביטוח הרכוש אותו במתן השירותים נשוא חוזה זה ואשר הקבלן זכאי לשי
, מנהליה ועובדיה  החברהשנערך על ידו )בין אם נערך ובין אם לאו(, והוא פוטר בזאת את  

אולם   הקבלן(.  על  המוטלת  העצמית  ההשתתפות  בגין  )לרבות  כאמור  לנזק  אחריות  מכל 
 מוסכם בזה כי הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.  
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ל 17.12 מתחייב  "תנאים  הקבלן  זה  א'  בנספח  המפורטות  הפוליסות  בגין  הביטוח  דמי  את  שלם 
( א'  )נספח  הקבלן  ביטוחי  באישור  לרבות  הקבלן"  לביטוחי  אחר  1כלליים  תשלום  וכל   ,))

שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר להן במועד ולמלא ולקיים את כל הוראות הפוליסות  
על לשמור  האמור,  בכלליות  לפגוע  ומבלי  הנכללות    כלשונן,  והזהירות  הבטיחות  הוראות 

כל  במשך  בתוקף  תהיינה  הפוליסות  כי  ולוודא  ולדאוג  שקיימות  ככל  הביטוח,  בפוליסות 
תקופת מתן השירותים בקשר עם חוזה זה. בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, מתחייב  

 עיל. ל)ז(  17.1.3הקבלן כי את ביטוח אחריות מקצועית יחזיק בתוקף כאמור בסעיף 

עם היוודע למנהליו על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה    חברההקבלן מתחייב להודיע   17.13
מתחייב   כן  מעבידים.  חבות  או  שלישי  צד  כלפי  אחריות  מקצועית,  אחריות  ביטוח  פי  על 

ככל שהדבר אינו נוגד את אינטרס הקבלן, ככל שיידרש לשם   החברההקבלן לשתף פעולה עם  
על    החברהיחליט להגישה למבטחים ו/או מימוש זכויות    החברהאשר  מימוש תביעת ביטוח  

 פי ביטוחי הקבלן. 

, מנהליה  החברהכמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן יהיה אחראי לשפות את   17.14
ועובדיה  באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה  

ו/או  ו/או אי קיום של תנאי מ תנאי איזו מפוליסות הביטוח שלא בתום לב על ידי הקבלן 
מנהליו ו/או מי מהעובדים המועסקים על ידו, בכפוף לכך כי האחריות ו/או חובת השיפוי  

 מוטלת על הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי הדין. 

או אי  /בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור ייקבע בפוליסות כי הפרה בתום לב ו  17.15
קיום בתום לב של תנאי  מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הקבלן, לרבות, אך לא מוגבל,  
מי   ו/או  הקבלן  ידי  על  לב  בתום  שנעשו  תביעה  בהגשת  איחור  ו/או  הודעה  במתן  איחור 

 , מנהליה ועובדיה  לקבלת שיפוי על פי ביטוחים אלו.  החברהמטעמו, לא יפגעו בזכויות 

)שבעה( ימים ממועד תום תקופת ביטוחי הקבלן, מתחייב הקבלן להמציא    7  -לא יאוחר מ   17.16
לעיל, בגין הארכת ביטוחי    17.3( כאמור בסעיף  ב'את אישור עריכת הביטוח )נספח    חברה ל

(,  ב'הקבלן לתקופה נוספת, הקבלן מתחייב לחזור ולהמציא את אישור ביטוחי הקבלן )נספח  
תקופת   מדי  הנקובים,  בהתאם  במועדים  הביטוחים  בעריכת  מחויב  הינו  עוד  וכל  ביטוח 

 לאמור בחוזה זה על נספחיו. 

( כאמור, הינה תנאי מתלה  ב'הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישור ביטוחי הקבלן )נספח   17.17
ו  השירותים  מתן  להמשך  ו/או  לתחילת  את    החברה ומקדים  מהקבלן  למנוע  רשאית  תהא 

, כאמור,  )(ב'אמור במקרה אישור ביטוחי הקבלן )נספח  תחילת ו/או המשך מתן השירותים כ
 לא הומצא במועד המוסכם כנדרש.

אי   17.18 ו/או  בבדיקתם  ו/או  המצאתם  הקבלן,  ביטוחי  בעריכת  אין  כי  במפורש  בזה  מוסכם 
ו/או על מי    החברהו/או בשינויים, כדי להטיל אחריות כלשהי על     החברהבדיקתם, על ידי  

בד להוות אישור  ו/או  בצורה  מטעמה  לגרוע  ו/או  לצמצם  כדי  ו/או  למוסכם  בר התאמתם 
כלשהי מאחריותו ו/או מהתחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי הדין ו/או כדי  

 ו/או על מי מהבאים מטעמה בקשר עם חוזה זה.  החברהלהטיל אחריות כלשהי על 

לרב 17.19 מסמכי הביטוח  המצאת  אי  או  המצאת  כי  מובהר  ביטוחי  למען הסר ספק  ות אישור 
לעיל במועד, לא תפגע בהתחייבויות הקבלן    17.16   – ו    17.3( כאמור בסעיפים  ב'הקבלן )נספח  

 פי חוזה זה, על נספחיו.  -על 

רשאית )אך לא חייבת( לבדוק את אישורי הביטוח אשר יומצאו על ידי הקבלן כאמור    החברה 17.20
לעיל והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויותיו על  

 ". ביטוחזה " 17סעיף פי 

ביחס לאישורי הביטוח ולהורות על    החברה הקבלן מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של   17.21
ו/או על מי מטעמה כל חובה וכל אחריות    החברה קונם כמפורט לעיל, אינה מטילה על  תי

שהיא לגבי הפוליסות ואישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי היעדרם, 
 ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי הדין. 

תהייה רשאית לעכב כל סכום לו    החברהלעיל, מוסכם בזה כי  בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור   17.22
מהתמורה העומדת לזכות הקבלן בקשר עם   " ביטוחזה "  17סעיף  הינו זכאית על פי תנאי  

 )שבעה( ימים מראש.  7ההתקשרות נשוא חוזה זה ובתנאי שהודיעה על כך לקבלן, בכתב, 

על   17.23 בזה  במלוא  החברה מוסכם  הביטוח  תגמולי  תשלום  עם  בהתאם  כי  התביעה  ויישוב  ם 
)באם נגרמו(    חברה, יושב לקבלן הסכום המעוכב בניכוי הוצאות שנגרמו  החברהלמוסכם על  

 בקשר עם התביעה לתגמולי הביטוח, כאמור 
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על   17.24 חלה  העצמית  וההשתתפות  הביטוח  דמי  לתשלום  האחריות  כי  במפורש  בזה  מוסכם 
בקשר עם חוזה    החברהו/או על מי מהבאים מטעם    החברה הקבלן בלבד, ובכל מקרה לא על 

 זה.

כל   17.25 אחר  למלא  הקבלן  מתחייב  לעיל,  זה  בחוזה  מקום  בכל  מהאמור  לגרוע  ומבלי  בנוסף 
, חוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, התקנות  דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי

וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר, אך מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, באופן  
שכל העובדים שיועסקו על ידו במתן השירותים נשוא חוזה זה, לרבות שליחיו ואלה שיועסקו  

זה זה, זכאים לכל הזכויות שעל פי  באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת חו 
 החוקים הנ"ל. 

בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם    "ביטוחזה "  17בסעיף  מובהר בזאת, כי כל הוראה   17.26
של הוראות החוזה בדבר אחריותו הבלעדית של הקבלן לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים  

 אחרים בחוזה זה ו/או על פי הדין. 

הנן מעיקרי החוזה, והפרתן מהווה הפרה יסודית    "ביטוחזה "  17סעיף  מובהר, כי הוראות   17.27
 של החוזה. 

לא ביצע ו/או לא קיים ו/או לא האריך הקבלן את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי חוזה   17.28
רשאית, מבלי לפגוע בזכויותיה לפי חוזה זה או על פי    החברהזה במלואם או בחלקם, תהא  

כי עם הצגת   החברהמוסכם בזה על     בלן לפי חוזה זה.הדין, לעכב כל תשלום המגיע ממנה לק
, החברה(, בהתאם לנדרש על פי החוזה ולמוסכם על  ב'נספח אישור ביטוחי הקבלן ))נספח  

 ישולם לקבלן הסכום המעוכב, כאמור. 

 
 

  התמורה .18
ביצוע העבודה ומילוי כל התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה, יהא    תמורת .א

  על זכאי הקבלן לתמורה לפי שירותים אשר ניתנו על ידו בפועל, ובהתאם להצעתו 
. התמורה הנ"ל תהא עבור ביצוע כל הוראות  המכרז' למסמכי  ב, מסמך  ז  נספחגבי  

 מסמכי המכרז, ללא מגבלה, לפי הוראת המזמינה. 
בביצוע    התמורה  .ב הכרוכות  כלשהו  מסוג  העלויות  ו/או  ההוצאות  כל  את  כוללת 

 העבודה, לרבות מיסים ואגרות, תיאומים ואישורים וכיוצ"ב.
 לא יהיה זכאי להתייקרויות כלשהן על פי חוזה זה. הקבלן .ג
יתווספו הפרשים כלשהם ו/או ריבית   לאהסר ספק, מובהר כי לסכום הנקוב בחשבון    למען .ד

 ו/או הפרשי הצמדה מיום הגשת החשבון ועד למועד התשלום בפועל. 
לכל חודש, מתחייב הקבלן להגיש למזמינה חשבון בו יפורטו השירותים אשר   5ליום    עד .ה

 ביצע.
 יוגש על גבי נייר לוגו של הקבלן, חתום על ידי הקבלן.  החשבון  .ו
יום ממועד    30מזמינה. המזמינה תבדוק את החשבון בתוך  יעבור לאישורה של ה  החשבון .ז

אושר   לא  החשבון.  מתייחס  אליו  למועד  עד  לקבלן  המגיע  התשלום  את  ותקבע  הגשתו, 
רצון   לשביעות  יתקנו  וזה  לקבלן  יוחזר החשבון  ידי המזמינה  על  או חלקו  כולו  החשבון 

הובלות שלדעתה ל להפחית מהחשבון  המזמינה תהא רשאית  ואשר המזמינה.  בוצעו,  א 
 פורטו בחשבון.

 ממועד אישורם בכתב על ידי המזמינה.  60ישולמו לקבלן בתנאים של שוטף +  החשבונות .ח
הקבלן להגיש חשבונית מס על הסכום המאושר על ידי המזמינה, לפחות שבועיים    באחריות .ט

 לפני מועד התשלום המתוכנן.
יתו  לחשבון .י החוזה,  פי  על  לתשלום  ויאושר  הקבלן  דין  שיגיש  פי  על  מוסף  ערך  מס  וסף 

 בשיעור שיהיה בתוקף במועד ביצוע התשלום בפועל. 
הנ"ל יופחת כל סכום ששולם לקבלן לפי החוזה, וכל סכום שיש לנכות ו/או    מהתשלומים .יא

לקזז מהקבלן על פי מסמכי המכרז ו/או לפי כל דין ,לרבות כל סכום הנובע מנזקים שנגרמו  
במידה   הקבלן,  ידי  על  הסכומים  למזמינה  מן  לקזז  רשאית  תהא  המזמינה  וייגרמו.  

המגיעים לקבלן כל נזק ו/או הוצאה שייגרם לה על ידי הקבלן, בסכומים קצובים או שאינם  
 קצובים.  

הכנסה שיחול על הקבלן בגין התמורה ישולם על ידי הקבלן, והמזמינה תנכה ממנו מס    מס . יב
 שור בגין פטור ממס הכנסה. הכנסה במקור בהתאם לחוק, אלא אם ימציא הקבלן אי 
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 החוזה ותחולתו  תקופת  .19
צו התחלת עבודה    ממועדחודשים    12  -ההתקשרות של הסכם זה הינה ל  תקופת .א

  )להלן: "תקופת ההתקשרות"(.
חודשים )להלן: "שנות    12ההתקשרות תוארך מאליה כל פעם בתקופה של   תקופת .ב

אם התאגיד יודיע,    אלאנוספות.    שנים   4האופציה" או "תקופת האופציה"(, עד  
  30בהודעה בכתב על הפסקת ההתקשרות וזאת בהודעה שתישלח לקבלן לפחות   

 יום מראש.  
ת תקופת ההתקשרות לתקופה  לגרוע מהאמור לעיל, התאגיד יהיה רשאי להאריך א  מבלי

 קצרה מהאמור. 
 ההסכם על נספחיו.  הוראות האופציה יחולו כל     בתקופת .ג
ההתק  התאגיד .ד את  להפסיק  רשאי  דעתו    שרותיהיה  שיקול  לפי  זה  הסכם  עפ"י 

יום מראש מבלי שיהיה חייב בתשלום   30הבלעדי ע"י משלוח הודעה בכתב לקבלן 
תשלום בעבור עבודות שבוצעו עד    פיצויים כלשהם עקב הפסקת ההתקשרות למעט

למועד הפסקת ההתקשרות ולקבלן לא תהיינה כל תביעות כספיות ו/או אחרות  
ו/או טענות בקשר לכך למעט תשלום בעבור העבודה שבוצעה עד למועד הפסקת  
כל   את  לבצע  מתחייב  הקבלן  ההתקשרות,  הפסקת  של  .במקרה  ההתקשרות 

 . המכרזהמשימות המפורטות במסמכי 
 

 
 ושמירת סודיות ויותזכ .20
 

המסמכים    זכויות .א ו/או  העבודות  ו/או  התוכנות  ו/או  התוכניות  בכל  היוצרים 
הקשורים בעבודה, לרבות אלה אשר הוכנו על ידי הקבלן במסגרת חוזה זה, יהיו  
 שייכים במלואם לחברה, והיא תהא רשאית לעשות בהם פעולות לפי שיקול דעתה. 

ו בעת מתן השירותים  מתחייב בזה לשמור בסוד את כל המידע והחומר שיגיע אלי   הקבלן .ב
חומר בקשר עם כל מידע או  ג' כלשהו  ולא לגלות לצד  , רכושה, עסקיה  החברה לחברה, 

אדם שיועסק על ידו ימלא גם הוא אחר    לותוכניותיה. כן מתחייב הקבלן לגרום לכך כי כ
 האמור לעיל. 

כל מתחייב בזה שלא להשתמש, במישרין או בעקיפין במידע ו/או במסמכים ו/או ב  הקבלן .ג
חומר שהוכן על ידו ו/או שנמסר לו על ידי החברה אלא על פי הוראות החברה ולמטרות  

 החברה. 
מתחייב שלא לפעול ולא לסייע לצד שלישי כלשהו בעניינים שיש בהם משום ניגוד    הקבלן .ד

הקבלן מתחייב להימנע מניגוד עניינים בכל    אינטרסים לענייני החברה בנושאי חוזה זה.
רותים, ולהודיע באופן מיידי לחברה ככל שמתעורר חשש לניגוד עניינים  הקשור למתן השי

 כלשהו.  
הפרויקט    הקבלן .ה בביצוע  הקשור  כלשהו  שלישי  מצד  יקבל  לא  כי  בזה  ומתחייב  מצהיר 

תמורה כלשהי, בין בכסף ובין בשווה כסף, וכי ככל שתתקבל בידו תמורה, כאמור, היא  
 תהא שייכת לחברה. 

ו/או תוכנות  לא תהא זכות ע  לקבלן .ו ו/או עבודות  כבון כלשהי על מסמכים ו/או תוכניות 
 אשר קשורים לעבודה, לרבות אלה אשר הוכנו על ידי הקבלן במסגרת חוזה זה. 

ונותני השירותים מטעמו במסגרת מכרז זה מתחייבים לחתום על כתב ההתחייבות   הקבלן .ז
 לחוזה זה. ד' נספחלשמירת סודיות, 

 
 יחסי עובד מעביד  העדר .21
 

ולא יהיו יחסי עבודה בין החברה לבין הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו.     אין .א
מוסכם בין הצדדים, כי בכל הקשור במסגרת היחסים בין החברה לקבלן יחשב  

 הקבלן כקבלן עצמאי.  
והתשלומים    במסגרת .ב ההוצאות  המיסים,  בכל  לשאת  היתר,  בין  הקבלן,  מתחייב  זאת, 

 ה לרבות תשלומי מס הכנסה וביטוח לאומי.  הכרוכים במתן שירותים לחבר
מתחייב בזאת כי לא יטען ולא יעלה טענות בפורום ובמועד כלשהם שיהא בהם כדי   הקבלן .ג

עובד   יחסי  לבין    -לשנות את מעמדו כקבלן עצמאי כלפי המזמין ואת העדר  בינו  מעביד 
 המזמין. 

של טענה בדבר יחסי  ישפה ו/או יפצה את החברה בגין כל סכום שתידרש לשלם ב  הקבלן .ד
במסגרת -עובד לרבות  מטעמו,  מי  ו/או  מעובדיו  מי  ו/או  הקבלן  לבין  החברה  בין  מעביד 

של   מקרה  כל  על  לקבלן  להודיע  מתחייבת  החברה  בטענות.    הודאה  ללא  פשרה 
 תביעה/דרישה בנדון, ולאפשר לו להתגונן בפניה. 
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כם ו/או נוהג לתשלום שכרם ישא בכל האחריות המוטלת עליו לפי כל דין ו/או הס  הקבלן  .ה
ו/או תקבוליהם של המועסקים על ידו בביצוע הסכם זה.  כל הוצאותיו של הקבלן בקשר 
לביצוע השירותים, לרבות תשלום לעובדי הקבלן, תשלומי מיסים וכל הוצאה אחרת בקשר 

ך לביצוע השירותים יחולו על הקבלן ועליו בלבד, ישולמו על ידו והמזמין לא יחוב בכל דר
 שהיא בגינם. 

הקשור    החברה .ו עובד  ו/או  נציג  ו/או  אדם  כל  להרחיק  הקבלן  מן  לדרוש  רשאית  תהא 
החברה, מבלי שתהיה לו    ראותבשירותי הקבלן, והקבלן יהיה מחויב לפעול בהתאם להו

 לכך.  בקשר תביעה ו/או טענה ו/או דרישה
 

 הפרות .22
הקבלן אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי הסכם זה, כולל נספחיו, ולא תיקן    הפר .א

ימים מנציג המזמינה )אלא אם    10את ההפרה לאחר שקיבל על כך התראה בת  
מדובר בהפרת חובת בטיחות אשר יש חובה לתקנה באופן מיידי(, תהיה המזמינה  

גין אותה עבודה  רשאית לבטל את החוזה. במקרה כזה תגיע לקבלן תמורה רק ב
 ושירותים שבוצעו על ידו עד ליום הפסקת ההסכם. 

בשימוש בסעד לו זכאי צד לחוזה זה כדי לגרוע מזכותו של אותו צד לכל סעד נוסף על    אין .ב
 פי חוזה זה ו/או על פי דין בקשר  עם חוזה זה. 

  תנאים עיקריים בחוזה זה והפרת כל אחד מהם תחשב הפרה   הינם  17'16'12-15  סעיפים .ג
וזאת    ת יסודית של חוזה זה, המזכה את הצד כלפיו הופר החוזה בזכו לבטל את החוזה 

 מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו הוא זכאי על פי דין ועל פי חוזה זה.
ניתן כנגד הקבלן צו כינוס נכסים או הוגשה בקשה לפירוקו ייחשב הדבר כאילו הופר    אם .ד

הא רשאית לבטלו, וזאת מבלי לגרוע מכל  החוזה על ידי הקבלן הפרה יסודית, והמזמינה ת
 סעד אחר לו היא זכאית על פי דין ועל פי חוזה זה. 

 
 הסבה איסור

 
זכויות   אין.  א .23 את  לאחר  להעביר  ו/או  להמחות  ו/או  להסב  רשאי  או    יוהקבלן 

התחייבויותיו על פי החוזה, כולן או חלקן, או כל טובת הנאה על פיהן, בין בתמורה  
ובין שלא בתמורה, ו/או לשעבד את זכויותיו על פי חוזה זה, כולן או חלקן, אלא  

 אם קיבל לכך את הסכמת החברה מראש ובכתב, ובתנאים שתקבע החברה.  
 
עפ"י החוזה, ללא הסכמת החברה מראש   יו חייבויות. המחה הקבלן את זכויותיו ו/או התב

נזק אשר  ויישא בכל  זה,  להיות אחראי כלפי החברה עפ"י הסכם  ובכתב, ימשיך הקבלן 
 ייגרם על ידי צד שלישי או מי מטעמו.

 
עובדים, בין ששכרם משתלם לפי שעות העבודה ובין בדרך אחרת, אין    העסקת .ג

 של חלק מהן לאחר.ביצוען של העבודות, או   ירתבה לכשעצמה משום מס
 
. הקבלן יעביר את ביצוע העבודה או חלק ממנה לקבלן משנה רק אם וכאשר יקבל את ד

אישור החברה מראש ובכתב להעברת העבודה )או חלקה( לקבלן משנה ולזהותו של קבלן  
כאמור לביצוע    חברההמשנה, ובכפוף לתנאים שבאישור זה. קיבל הקבלן את אישורה של ה

באמצעות קבלן משנה, הוא לא יהא רשאי להחליף את קבלן המשנה הנ"ל,  חלק מן העבודה  
 אלא באישורה מראש ובכתב של החברה. 

 
הסכמה כאמור מטעם החברה להעסיק קבלן משנה אין כדי לפטור את הקבלן    במתן.  ה

מאחריותו והתחייבויותיו לפי חוזה זה ולפי דין, והקבלן יישא באחריות מלאה לכל מעשה 
של מבצעי העבודות )לרבות קבלני משנה אשר זהותם אושרה על ידי החברה(, באי כוחם 

 ועובדיהם. 
 
וש הרחקתו משטח העבודה של כל קבלן משנה, או  רשאית בכל עת לדר  המזמינה .ו

כל עובד של קבלן, אשר לפי ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו ועל הקבלן להחליפו באחר  
תוך פרק זמן סביר בהתחשב בנסיבות העניין ובתפקידו של אותו עובד/קבלן משנה, ולא  



31 
 

ל חשבונו, ולקבלן  ימים. ההחלפה הנ"ל תעשה באחריותו של הקבלן וע 7יאוחר מאשר תוך  
 לא תהא טענה כלשהי כלפי המזמינה בעניין זה.  

 
 שונות

 
כל שינוי בתנאיי הסכם זה טעון אישור המזמינה בכתב ומראש, וכל עוד לא אושר    .24

 כאמור לא יהיה לשינוי כל תוקף.
הודעה שצד צריך ליתן לפי חוזה זה תינתן במסירה אישית או בדואר רשום לפי    כל .25

בראש חוזה זה. הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כהודעה    הכתובת המצוינת 
 שעות ממועד משלוחה.  72שנתקבלה על ידי הנמען בתום 

האמור בכל דין, לקבלן לא תהא זכות עיכבון כלשהי על מידע ו/או נתונים    למרות .26
ו/או   הציוד  כל  את  להעביר  מתחייב  והקבלן  המזמינה,  של  אחר  ציוד  ו/או 

 "ל לידי המזמינה מיד עם דרישתה כי ייעשה כן. המסמכים ו/או המידע הנ 
מסכים ומתחייב לשמור בסוד כל מידע הנוגע לתוכנו של חוזה זה, על כל    הקבלן .27

מרכיביו וכן כל מידע אשר הגיע לידיעתו עקב ביצוע של חוזה זה, ולא לגלותו לצד  
 שלישי כלשהו ולא להשתמש בו אלא לצורך ביצועו של חוזה זה. 

תהא זכאית לקזז מהכספים המגיעים לקבלן כל סכום המגיע לה ממנו, בין    החברה .28
 שהינו קצוב ובין שאינו קצוב, בין על פי החוזה ובין מכל עילה אחרת שהיא. 

דחיית    שום .29 ו/או  עיכוב  ו/או  להפסקת  עילה  תהווה  לא  הצדדים  בין  מחלוקת 
יהווה הדבר    –  השירותים הניתנים על ידי הקבלן לפי חוזה זה.   עשה כן הקבלן

 הפרה יסודית של החוזה מצדו, על כל המשתמע מכך. 
 

 בשעת חירום  כוננות  .30

מתחייב להמשיך בביצוע העבודות נשוא חוזה זה, כפי שהוטלו ו/או יוטלו עליו ע"י    הקבלן 
החברה, לפי מסמכי החוזה והמכרז, גם בשעת חירום )דהיינו בעת מלחמה, פלישת אויב,  

ור וכיוצ"ב(, אלא אם ניתן צו מהרשויות המוסמכות המונע ממנו  רעידת אדמה, פעולת טר
 להמשיך את העבודה, ובאישור החברה בכתב.       

 
, והוא  ןכאמור לעיל לא תישמע כל טענה מצד הקבלן בדבר סיכול ו/או כח עליו  במקרים 

מתחייב להמשיך ולפעול בהתאם למסמכי החוזה/המכרז, וכן בהתאם להוראות החברה, 
 כפי שיינתנו לו מעת לעת בקשר להיערכות בשעת חירום.  

 
על הסכם זה מצהיר ומתחייב הקבלן כי הוא מסכים לאמור לעיל, כי לקח בחשבון    בחתימתו

להיע באפשרותו  יש  וכי  לכך,  הקשורים  הנתונים  כל  הפעולות  את  כל  את  ולבצע  לכך  רך 
 הקשורות בכך, ככל הדרוש. 

 
 

 כמות עבודות והרחבת שטחי פעילותה של החברה הגדלת .31
 

של יורחבו בעתיד לכלול רשויות מקומיות   הבזאת, כי ישנה אפשרות כי שטחי פעילות  מובהר 
נוספות, בדרך של מיזוג של החברה עם תאגיד מים וביוב אחר ו/או בדרך של צירוף רשויות 

 מקומיות נוספות לחברה ו/או בדרך של הקמת חברת בת ו/או בדרך אחרת כלשהי.     
 

מן הקבלן לבצע  , לפי שיקול דעתה המלא והמוחלט, לדרוש  ייבתתהא רשאית אך לא ח  החברה
את העבודות נשוא החוזה דנא, או חלקן, גם בשטחי הפעילות שיתווספו לחברה, כאמור לעיל,  
וזאת ללא תשלום נוסף, בתמורה למחירים שהוצעו על ידי הקבלן ובהתאם להוראות מסמכי  

 .  המחויביםהמכרז, בשינויים המחויבים. הוראות ההסכם דנא יחולו בשינויים 
 

 דדים על החתום: באו הצ ולראיה

 

 הקבלן  המזמינה 
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 א'  נספח
 ערבות בנקאית לביצוע נוסח

 לכבוד
 מ "מי קרית גת בע

 
 בנקאית מספר ___________  ערבות: הנדון

 
 
 

)להלן:   על  ____________ מזהה  מס'   ____________________________ בקשת  פי 
₪(            ₪ )במילים:    _______"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך  המבקשים"

  הפרשי בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן )להלן: "
, להבטחת ביצוע כל התחייבויותיהם  חקירה  שרותי  למתן     02/2022   מס'  רז"(, בקשר עם מכהצמדה

 על פי מסמכי המכרז וחוזה ההתקשרות במסגרתו.  
 

ימים    14מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה תוך    אנו 
את   לנמק  או  לבסס  עליכם  להטיל  מבלי  אלינו,  שתגיע  בכתב  הראשונה  דרישתכם  קבלת  מיום 
דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה  

חרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים  משפטית או בכל דרך א
 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

 
תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל    אתם

אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל  
 הנ"ל. 

 
 זה: מכתבנוב
 
לצרכן כללי, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה    םמשמעו מדד המחירי  –"  מדד"

 ולמחקר כלכלי. 
 

 הצמדה יחושבו כדלקמן: הפרשי
 

  המדד יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, עפ"י ערבות זו )להלן: "  אם
ודש __________ שפורסם ביום ________  "( כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין ח החדש

"( יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת  היסודי  המדדהיינו __________ נקודות )להלן: "
הקרן   סכום  בניכוי  היסודי  במדד  מחולק  הנ"ל  בדרישתכם  המצוין  הקרן  בסכום  החדש  המדד 

 המקורי. 
 

 ל. זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטו ערבות
 

 זו תישאר בתוקפה עד ____________ ועד בכלל.  ערבות
 שתגיע אלינו אחרי __________לא תענה.  דרישה
 ומבוטלת.  טלהיום __________ ערבותנו זו ב לאחר

 
 זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.  ערבות

 
 בפקסימיליה ו/או באמצעי אלקטרוני ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.   דרישה

 
 

 רב,  בכבוד
 

 _________  בנק
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 אישור ביטוחי "הקבלן" ב'נספח 

 __________________  תאריך הנפקת האישור  אישור קיום ביטוחים 
ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת 

תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור  
 קש האישור. בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מב

 מעמד מבקש האישור  אופי העסקה מבוטחה מבקש האישור 

 נותן שירותים.  ☒ שם שם

 . קבלן ☒

 שירותי אבטחת  ☒
   .הסדרת תנועה     
 

 השירותים.   מזמין ☒

 תאגיד מים וביוב.  ☒

 . חברה עירונית ☒
 

  בע"מ  מי קריית גת

 ח.פ. 51-421539-1ח.פ. 

    .קריית גת 5/1שד' לכיש 

 

 סוג הביטוח
 

מספר 
 הפוליסה 

תאריך 
 תחילה 

תאריך 
 סיום 

גבול האחריות/  
 סכום ביטוח

 כיסויים נוספים בתוקף 

חלוקה לפי גבולות  
 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'  מטבע  סכום  אחריות או סכומי ביטוח 

 
 צד שלישי 

 
 _________ 

 
 _______ 

 
 _______ 

2,000,000 
למקרה  

ולתקופת 
 הביטוח.

 

 אחריות צולבת.  - 302 ₪.
 קבלנים וקבלני משנה  – 307

 הרחבה.           
 ויתור על תחלוף לטובת  – 309

 מבקש האישור            
 כיסוי לתביעות המל"ל. - 315
 מבוטח נוסף בגין מעשי  - 321

 – מחדלי המבוטח  ו/או            
 האישור. מבקש            

 מוגדר כצד מבקש האישור   – 322
 שלישי.           

 ראשוניות.  - 328

 
 חבות מעבידים 

 
 _________ 

 
 _______ 

 
 _______ 

6,000,000 
 לתובע

20,000,000 
לתקופת 
 .הביטוח

.₪ 
 

.₪ 

 ויתור על תחלוף לטובת  - 309
 מבקש האישור.           

 היה וייחשב  -מבוטח נוסף  - 319
 של מי מעובדי  כמעבידם           
 המבוטח.           

 ראשוניות.   -328

 
אחריות  

 מקצועית
 
 

 רטרואקטיבית 
 

 _________ 

 
 _________ 

 
 _______ 

 
 _______ 

2,000,000 
למקרה  

ולתקופת 
 הביטוח

 אובדן מסמכים.  - 301 ₪.
 דיבה השמצה והוצאת  - 303

 לשון הרע.           
 ויתור על תחלוף לטובת  – 309

 האישור מבקש            
 מבוטח נוסף בגין מעשי  - 321

 – המבוטח  ו/או מחדלי           
 מבקש האישור.           

 מרמה ואי יושר עובדים.  - 325
 פגיעה בפרטיות. - 326
 עיכוב/שיהוי עקב מקרה  - 327

 ביטוח.            
 ראשוניות.  -328
 . חודשים(  6תקופת גילוי ) - 332

 

 )בכפוף, לשירותים המפורטים בחוזה בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח א'(:  פירוט השירותים
  .( ממוני ויועצי בטיחות047)מתכננים /( יועצים038)

 ביטול/שינוי הפוליסה  
לאחר משלוח  )שלושים( יום  30ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא הת ופוליסאיזה מאו ביטול של לרעת מבקש האישור שינוי 

 למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.בכתב בדואר רשום הודעה 
 מהדורת הפוליסה

  הערות __________  ביט מהדורה   __________  חברת הביטוח

 חתימת האישור
 המבטח:
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 ( " 1)  ב'נספח " 
 הצהרת אי העסקת עובדים

 
 __________ תאריך : 

 לכבוד 
 "( החברה)להלן: " בע"מ  מי קריית גת

 5/1שד' לכיש 
 קריית גת 

 א.ג.נ., 

 הנדון:  הצהרת אי העסקת עובדים 
  

   אבטחת הסדרי תנועהחוזה  ______/____ למתן שירותי  
 )להלן: "השירותים" ו/או החוזה, "בהתאמה"(.

 _________________________________________. :נותן השירותשם 

 _________________________________________ כתובת:

 "(. שירותיםה)להלן: " אבטחת הסדרי תנועה בפרויקטים שוניםשירותי   תיאור השירותים : 

____________________,    ____________________הנני   _______________מרחוב  ח.פ. 
 ________ מיקוד _____________, מצהיר בזאת : 

הריני מצהיר בזאת כי במסגרת השירותים הניתנים לכם על פי האמור בחוזה שבנדון אינני מעסיק   א.
 עובדים. 

ביטוח חבות מעבידים בסידורי הביטוח  מאחר וכאמור בסעיף א' לעיל אינני מעסיק עובדים, לא נכלל   ב.
 שערכתי. 

הנני מתחייב כלפיכם כי במידה ואעסיק עובדים כלשהם במסגרת השירותים שבנדון, אערוך את ביטוח   ג.
סעיף )חבות מעבידים(    (ב'נספח  חבות מעבידים כמתחייב על פי החוזה שבנדון  ובנספח אישור הביטוח )

 לחוזה. 

ג' לעיל, הנני מתחייב כי במידה ואעסיק עובדים אמציא לכם  בהמשך ומבלי לגרוע מהא  ד. מור בסעיף 
 נספח ביטוח מתוקן כמתחייב מהחוזה שבנדון. 

 
 ולראיה באתי על החתום 

 בכבוד רב 

 

 )תאריך(   )חתימת המצהיר(   )שם המצהיר(  
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   מפרט טכניג'    נספח
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 ד' לחוזה )מסמך ב'( נספח
 התחייבות לשמירה על הסודיות  כתב

 
להגיש במעמד חתימת החוזה ולצרף כנספח לחוזה )מסמך ב'( כתב הצהרת סודיות  יש*

נפרד בהתאמה לנוסח זה חתום על ידי כל אחד מהעובדים אשר יועסקו בביצוע העבודות 
 .והשירותים נשוא מכרז זה 

 
  )להלן: מי קרית גת בע"מ לספק חיצוני של  דיות: התחייבות לשמירת סוהנדון

 "( התאגיד"
 הח"מ להלן )"המתחייבת"( מצהירים ומתחייבים בזאת כדלקמן:  אנו

 
בסודיות מוחלטת ומלאה ולא לגלות לכל אדם ו/ או תאגיד ו/ או גוף כלשהו, זולת עובדי    לשמור.1

המתחייבת ו/או קבלני משנה שלה ועובדיהם הנוטלים חלק באספקת השירותים לתאגיד בהתאם  
והמתחייבת התאגיד  שבין  ההתקשרות  בזאת   לתנאי  וגם  מורשים"(,  )"עובדים  )"המטרה"(, 

כל מידע, רישום, תוכנית, תוכניות מחשב, מפרט,    - במידה הנדרשת לצורך קיום המטרה, בלבד  
מסמך, שרטוטים, דיאגרמות, רעיונות, חוזה, דו"ח, טבלאות, נתון עיוני, מדעי, מעשי, מתכון,  

מכירות, תכניות עסקיות, מידע הקשור  נתונים כספיים, עסקיים, מסחריים, ארגוניים, מחזורי  
ו ספקים  התאגיד,  אם    שותפיםבלקוחות  בין  אחר,  מידע  כל  ו/או  פעילות  תחומי  עסקיים, 

נחשף/נמסר בכתב ובין אם בעל פה, ובים אם בכל אמצעי אחר, שהובאו לידיעת ה"מתחייבת"  
ד  ו/או בקשר עם  במישרין ו/או בעקיפין ו/או שנמסרו ל"מתחייבת" מתוקף תפקידה לגבי התאגי

וכל אחד   יחד  כל הנ"ל  ו/או במהלך ההתקשרות/הקשר העסקי עם התאגיד.  ו/או כתוצאה מן 
( מידע אשר יוכח לגביו על ידי הספק, באמצעות  1לחוד יקרא להלן: "מידע". "מידע" לא כולל:  

או  מסמך בכתב, כי היה בחזקתו של הספק קודם לגילויו ו/או חשיפתו ו/או קבלתו תוך כדי ו/
שמירה על סודיות ולא עקב הפרת חובת    תעקב ו/או במהלך ההתקשרות עם התאגיד, ללא חוב

  - ( ידע כללי  3( מידע אשר הינו נחלת הכלל שלא עקב הפרת חובת שמירה על סודיות.  2סודיות.  
גנרי שייווצר על ידי הספק במסגרת ההתקשרות עם התאגיד ואינו קשור ו/או מבוסס על ו/או  

ם ו/או מידע הקשורים לתאגיד ו/או מערכות המים והביוב של התאגיד ו/או שנמסרו  מכיל נתוני
על ידי התאגיד או מי מטעמו ו/או אשר נחשפו תוך כדי ו/או עקב ו/או במהלך ההתקשרות עם  

 התאגיד.                
 "המתחייבת" מתחייבת לגבי המידע כדלקמן: .2

אפשר לאחרים לבצע במידע או בחלק ממנו,  להעתיק ו/או לא להרשות לאחרים ו/או לא ל  לא .א
שימוש כלשהו לרבות מבלי להגביל: שכפול, העתקה, צילום, תדפיס וכל צורת העתקה אחרת  

 אלא לצורך ביצוע  וקיום המטרה בלבד. 
למסור ו/או לחשוף מידע לכל צד שלישי, ולא לבצע כל שימוש במידע, אלא רק בהתאם    לא .ב

 , בלבד. לנדרש לצורך ביצוע וקיום המטרה
בהקפדה על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי    לשמור .ג

 אחר ו/או עשיית שימוש שאינו מותר בו. 
 את הגישה למידע אך ורק לעובדים מורשים.  להגביל .ד
יפחתו    לנקוט .ה לא  מקרה  בכל  אשר  המידע,  סודיות  שמירת  את  להבטיח  האמצעים  בכל 

 ת המתחייבת לשמירה על המידע הסודי והרגיש ביותר שלה. מהאמצעים בהם נוקט
,  בכל מקרה של אובדן מידע כלשהו ו/או חשש לשימוש שאינו  תאגיד באופן מיידי ל  להודיע .ו

 מותר  במידע. 
לפרסם בכל צורה שהיא כל נתון הנוגע להתקשרות עם התאגיד ו/או לתאגיד ו/או למידע    לא .ז

 אלא באישור מראש ובכתב מאת הנהלת התאגיד.   
לפתח ולא לייצר באופן כלשהו תכנת מחשב או סקרים או כל תוצר ו/או פיתוח אחר,    לא .ח

בכל מקרה, לא תהיינה   )"תוצר"(,  על בסיס או על סמך המידע. מבלי לגרוע מהתחייבותי זו,
 לי כל זכויות בתוצר, והן תהיינה נתונות  לתאגיד בלבד.  

לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי במקרה בו תוטל על המתחייבת חובה על פי דין לחשוף   מבלי .ט
מידע, חשיפתו בתנאים אלה לא תחשב הפרת התחייבותה במסמך זה, ובלבד שתודיע על כך  

היוודע חובת הגילוי כאמור ובטרם ביצוע הגילוי, ובכל מקרה    לתאגיד, בכתב ומראש, מיד עם
 לא יבוצע גילוי אלא באופן, במידה ובהיקף המתחייב על פי הדין בלבד.

וברור למתחייבת כי התחייבויותיה כאמור במסמך זה מהוות תנאי לחשיפה/מסירת המידע    ידוע.3
 ה, בלבד.  על ידי התאגיד, וכי חשיפה/מסירה זו נעשית לצורך קיום המטר

ו/או    ההתחייבות .4 ההתקשרות  סיום  לאחר  גם  תקפה  תהיה  המידע  לגבי  הסודיות  לשמירת 
 היחסים העסקיים בין הצדדים, מכל סיבה שהיא. 

 העותקים של המידע יחולו הוראות התחייבות זו, וכל האמור לגבי מידע יחול גם על עותקיה.  על.5
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מן מידע כלשהו כ"סודי", על מנת שתהא  למתחייבת כי התאגיד אינו מחויב לכנות או לס  ברור.6
 המתחייבת מחויבת בשמירה על סודיות לגביו כאמור במסמך זה.   

ההתקשרות עם    םהינו קניינו הבלעדי של התאגיד. ה"מתחייבת" תחזיר ותמסור, עם סיו  המידע.7
  כל מסמך, נתון או מאגר מידע הנוגע  -לפי המוקדם    -התאגיד , או בכל עת לפי דרישת התאגיד  

 למידע או להתקשרות עם התאגיד ו/או לתאגיד.  
המורשים,   .8 העובדים  ידי  על  הנ"ל  ההתחייבות  קיום  להבטיח  הדרוש  כל  תעשה  "המתחייבת" 

על   זה.  מסמך  במתכונת  סודיות  על  לשמירה  התחייבות  על  תחתימם  להגביל,  מבלי  זה  ובכלל 
קבלני המשנה ועובדיהם  הספק יהא להמציא התחייבויות לשמירת סודיות כלפי התאגיד, מאת  

לגרוע/לשנות   כדי  באמור  אין  כי  מובהר  העבודות.  בביצוע  המעורבים  הספק(  לעובדי  )בנוסף 
 מההוראות והתנאים במסמכי המכרז לגבי העסקת קבלני משנה על ידי הספק.    

למתחייבת כי התאגיד מחויב על פי דין בשמירת סודיות לגבי מידע ונתונים שונים הנמצאים    ידוע .9
שליטת התאגיד ו/או בחזקתו ו/או המופקים על ידו. כמו כן, ידוע לי כי התאגיד מחויב בשמירת  ב

 סודיות כלפי צדדים שלישיים מכח הסכמים שונים.   
ל"מתחייבת" כי חתימתה על מסמך התחייבות זה הינה תנאי להתקשרות התאגיד עימה,   ידוע .10

תחויב   וה"מתחייבת"  כבדים  נזקים  לתאגיד  תגרום  סודיות,  לשמירת  ההתחייבות  הפרת  וכי 
בפיצויי התאגיד בגינם. מבלי לגרוע מהאמור, מוסכם כי במקרה של חשש להפרה כאמור על ידי  

 . נזקיד להוצאת צו מניעה נגד המתחייבת וזאת ללא צורך בהוכחת המתחייבת, יהא זכאי התאג 
איזו    הריני .11 הפרתי  לא  זה  התחייבות  כתב  על  חתימתי  למועד  נכון  כי  ומאשר/ת  מצהיר/ה 

 מההתחייבויות המפורטות במסמך זה. 
התחייבות זו חתומים מורשי חתימה של המתחייבת ומצורף רשימת העובדים המורשים של   על .12

   המתחייבת.
 
 
 

 באנו על החתום בתאריך:_______________________  ולראיה
 

"המתחייבת": שם:    _______________           באמצעות מורשי  
 החתימה:___________________  

 
 +חותמת:___________________  ימה חת 

 

 
 התחייבות לשמירת סודיות לספק חיצוני  נספח
 מטעם החברה המתחייבת.  מורשיםהעובדים ה רשימת

 
 חתימה  תפקיד  זהות  תעודת  העובד  שם
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נספח בטיחות - נספח ה'    

 
 בטיחות  -נספח 

 
מצורף   זה  בטיחות  בין  נספח  גת--------להסכם התקשרות  מי קרית  לבין  המזמין)"    -- תאגיד   )"

 "(.תאריך ההסכם"(, מיום _____________ )"הקבלן_______________________ )" 
 

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

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

 המופיעות בו. 
על הקבלן לדאוג, במשך כל תקופת העבודה, למניעת תאונות באתר העבודה ולמנוע בכל האמצעים  

במקרה   כל ההוצאות  ובכל  האחריות  בכל  יישא  הקבלן  מעבודתו.  כתוצאה  ולרכוש  לאדם  תקלה 
כתוצאה  לרכוש  ו/או  לגוף  נזק  עבור  אדם אחר,  כל  או  המזמין  נגד  נגדו,  לפיצויים  תביעה  ותוגש 
וקבלני  כוחו  באי  פועליו,  ידי  על  או  ידו,  על  ישירות  תבוצע  אם  בין  מחדליו  או  ציודו  מפעולותיו, 

 שלו. המשנה 
 ביצוע העבודה בכפוף לדיני הבטיחות  .1

ידאג לכך שהוא עצמו, עובדיו, קבלני המשנה שלו, או כל אדם מטעמו, יכירו וינהגו    הקבלן .1.1

הח להוראות  וכן  ובהתאם  אחר  חיקוק  כל  או  התאגיד,  נהלי  העזר,  חוקי  התקנות,  קים, 

ן, או כל אדם  בהתאם לאמצעי הזהירות המקובלים והנהוגים בביצוע עבודות אלה. הקבל 

הבא מטעמו יבצע כל עבודה בהתאם לכל חיקוק. לרבות ומבלי לגרוע, ההוראות הקבועות  

 ב:

 ; 1970-פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, התש"ל .1.1.1

 ותקנותיו;   1954בחוק החשמל תשי"ד  .1.1.2

 ;1988-תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה(, התשמ"ח  .1.1.3

 ; 1961 -תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות הבניה הנדסית(, התשכ"ו  .1.1.4

 ;1999-תקנות חוק ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(, התשנ"ט   .1.1.5

 ;1997- תקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(, התשנ"ז .1.1.6

 ;2007-תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(, התשס"ז  .1.1.7

 ; 1988-ועזרה ראשונה במקומות עבודה, התשמ"ח  תקנות הבטיחות בעבודה   .1.1.8

 ; 1986בתקנות הבזק והחשמל )התקרבויות והצטלבויות בין קוי בזק לקווי חשמל( התשמ"ו  .1.1.9

 ; 1196 -חוק למניעת מפגעים, התשכ"א  .1.1.10

 ; 1964 -תקנות בטיחות בעבודה )עובדים בחומרי הדברה(, התשכ"ד .1.1.11

 ;1965-תקנות הבטיחות בעבודה )נוחיות(, התשכ"ה   .1.1.12

 ; 1968 -חוק רישוי עסקים, התשכ"ח  .1.1.13

 ; 1989  -חוק הגז )בטיחות ורישוי(, התשמ"ט ב .1.1.14

 ;1993 - ק החומרים המסוכנים, התשנ"גבחו .1.1.15

 ;1998תקנות הבטיחות בעבודה )גליון בטיחות, סיווג, אריזה, תוויי סימון של אריזות(, התשנ"ח   .1.1.16

 תקנות עבודה במקום מוקף;  .1.1.17

 תקנות בנושא כלי הרמה וכלי לחץ;  .1.1.18

 תקנות בדבר גיהות תעסוקתית; .1.1.19

 תקנות עבודה ברעש ועוד;  .1.1.20

http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/MIFGA01_1.pdf
http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/MIFGA01_1.pdf
http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/klali11_2.pdf
http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/klali11_2.pdf
http://www.mni.gov.il/mni/he-il/Energy/LPG/LPGLaws/LPGGazLaw.htm
http://www.mni.gov.il/mni/he-il/Energy/LPG/LPGLaws/LPGGazLaw.htm
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 ;1954  -שי"דבחוק ארגון הפיקוח על העבודה, ת .1.1.21

 ; 1951-בחוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א .1.1.22

 ;  1953-בחוק עבודת הנוער תשי"ג .1.1.23

 ;  1954-בחוק עבודת נשים תשי"ד  .1.1.24

 ;  1945בפקודת התאונות ומחלות משלוח היד )הודעה(   .1.1.25

 מכוחן.  כל התקנות שהוצאו, ואשר יותקנו מעת לעת, לרבות .1.2

לוקח על עצמו את האחריות לכל תביעה שתוגש נגדו ונגד המזמין וכל מי מטעמו עקב    הקבלן .1.3

 הפרת כל הוראה מהוראות הדין ומהוראות אלה. 

מובהר בזה, כי הוראות הסכם בטיחות זה וההנחיות המופיעות בו, באות בנוסף להוראות   .1.4

ו/או להפחית מהוראות מסמכי המכרז לגרוע  כדי  ואין בהן  , לרבות, ללא  מסמכי המכרז, 

הגבלה, מאחריות ו/או התחייבויות הקבלן על פי הן. הוראות הסכם בטיחות זה ומסמכי  

ועל הקבלן יהא לבצע את כל ההוראות המוטלות עליו,    – המכרז הינן משלימות זו את זו  

מקום בו תתקיים סתירה כלשהי  לרבות הוראות נוספות שיינתנו לו על ידי המזמין מעת לעת.  

יפנה הקבלן    בין הוראה מהוראות מסמכי המכרז לבין הוראה מהוראות נספח הבטיחות, 

לא פנה הקבלן כאמור ישא במלוא    ליועץ הבטיחות מטעם המזמין והחלטתו תהא מכרעת.

 האחריות לכל מעשה או מחדל כתוצאה מכך, וכן בהוצאות שינבעו מכך.  

והציבור  .1.5 העובדים  נקיטת אמצעים להבטחת  כי על אף  מפני תאונות, מקרי    מובהר בזאת 

עצמו והן לפי הוראות מהנדס לא ישוחרר הקבלן מאחריות    דעתאסון, שריפות וכו', הן על  

 לתשלום פיצויים, דמי נזיקין, דמי נכות, קנסות וכו'. 

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת תאונות בעת ביצוע העבודה. כל ההוצאות   .1.6

ובטיח  זהירות  אמצעי  בנקיטת  במחירי  הכרוכות  כלולות  יהיו  והן  הקבלן  על  יחולו  ות 

 היחידות שבכתבי הכמויות. 

 כללי   .2

 על הקבלן למלא, על אחריותו ועל חשבונו, את התנאים הבאים: .2.1

הקבלן הנו קבלן רשום ובעל כל הסיווגים המקצועיים הנדרשים כדין לביצוע העבודה לשמה   .2.1.1

 הוא נמצא באתר.  

מורשים   .2.1.2 בריאותית(,  מבחינה  )לרבות  כשירים  בעבודה  המשתתפים  הקבלן  עובדי  כל 

 ומוסמכים על פי כל דין לביצוע עבודתם.  

המשתת .2.1.3 מטעמו,  גורם אחר  כל  או  עובדי הקבלן,  כל  כי  תדריך  מובהר,  יעברו  בעבודה  פים 

 בטיחות בדבר כל הסיכונים בעבודתם על ידי ממונה הבטיחות מטעם הקבלן. 

באישורים,   .2.1.4 מצוידים  בו משתמש הקבלן  והציוד  המתקנים  וביטוחים    תרישיונוכלי הרכב, 

 מתאימים לעבודתם והם בדוקים ע"י הרשויות המוסמכות ובודק מוסמך עפ"י העניין. 

 בטיחות זה ואישר כי קרא והבין את האמור בו. הקבלן חתם על נספח  .2.1.5

דיווחים על אירועי בטיחות חריגים, כולל תאונות, "כמעט תאונות",    חברהיעביר ל  הקבלן  .2.2

 גורמי סיכון בטיחותיים ומצבים מסוכנים אחרים. 

בעת ביצוע עבודות בניה ובניה הנדסית כמשמעותם בחוק, הקבלן יהווה קבלן ראשי ו"מבצע הבניה"   .3

 ותם בפקודת הבטיחות בעבודה ותקנותיה, על כל המשתמע מכך.  כמשמע

 

 הקבלן  כוחבא  .4
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במקום   .4.1 שיימצא  העבודה,  נשוא  במקצוע  מקיף  ניסיון  בעל  מוסמך  כוח  בא  יעסיק  הקבלן 

כוח מוסמך כנ"ל מטעם הקבלן יהא טעון  -העבודה וישגיח ברציפות על הביצוע. מינוי בא

אישורו המוקדם של נציג המזמין או המפקח, ונציג המזמין או המפקח יהיו רשאים לסרב 

מן שהוא. כל הוראה שניתנה לבא כוח המוסמך, תיחשב  לתת את אישורו או לבטלו בכל ז

 כאילו ניתנה לקבלן.  

הקבלן מתחייב להיות בעצמו או לדאוג לכך שבא כוחו המוסמך יהיה במקום ביצוע העבודה   .4.2

בשעות העבודה הרגילות על מנת שהמפקח יוכל לבוא אתו בדברים ולתת לו הוראות שהוא  

הודעה או דרישה שמסרו לבא כוחו של הקבלן, יראו  רשאי לתת לפי חוזה זה לקבלן. הוראה,  

 אותה כאילו נמסרה לקבלן.  

)חמש( שנים    5של הקבלן יוגדר כ"מנהל האתר" ובעל ותק מקצועי של    המוסמךבא כוחו   .4.3

ניסיון מספיק, לדעת המהנדס, בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה זה. בא   לפחות ובעל 

או בסביבה הקרובה במשך כל תקופת הבצוע  עיר  בתחומי הכוחו המוסמך של הקבלן ימצא  

 של חוזה זה. 

 בטיחות  ממונה .5

נדרש  .5.1 הקבלן  המתחייבים,  הבטיחות  כללי  פי  על  מתבצעת  הקבלן  שעבודת  להבטיח  כדי 

  אישור כשירות המאושר ע"י משרד הכלכלה, שילווה   בעללהחזיק ממונה בטיחות בעבודה  

 מיון ממונה הבטיחות יחולו על הקבלן. את עבודת הקבלן. כל ההוצאות הכרוכות בהחזקת ו

ממונה הבטיחות יהיה בעל השתלמות ענפית לבנייה ובנייה הנדסית ובעל ניסיון של לפחות   .5.1.1

 שלוש שנים בתחום עבודות הקבלן. 

ממונה הבטיחות יידרש לאשר בכתב ולהיות נוכח בכל עבודה שתוגדר על ידי יועץ הבטיחות   .5.1.2

או המפקח באתר העבודה כמסוכנת. ממונה הבטיחות יוודא שהקבלן ערוך לביצוע    חברהשל ה

 העבודה ושיש בידו את כל הציוד הנדרש במצב תקין.  

 דוח מבדק לפחות אחת לשבוע.   חברהממונה הבטיחות של הקבלן ישלח ליועץ הבטיחות של ה .5.1.3

 עובדים .6

 חצרי המזמין.   להימצא בתחומי 18הקבלן מצהיר כי לא ירשה לנוער מתחת לגיל   .6.1

הקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ומיומנים במקצועם, במספר הדרוש לשם ביצוע   .6.2

העבודה תוך המועד הקבוע לכך בחוזה. בעבודה זו, שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או  

היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור, לפי  

 ין.  העני 

של   .6.3 הבטיחות  יועץ  או  המזמין  מטעם  דרישה  כל  ימלא  בדבר   החברה הקבלן  המפקח  או 

הרחקתו ממקום העבודה של כל אדם המועסק על ידו במקום העבודה אם, לדעתם, התנהג  

אותו אדם שלא כשורה, סיכן את בטיחותו או בטיחותם של עובדים/סובבים אותו, או שאינו  

נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק לפי    מוכשר למלא תפקידיו, או שהוא

העבודה.   במקום  בעקיפין  ובין  במישרין  בין  להעסיקו,  הקבלן  יחזור  לא  כאמור  דרישה, 

 המזמין לא יידרש לנמק את דרישתו. 

הקבלן המבצע ידאג לספק על חשבונו את כח האדם המיומן והמוסמך וכן את כל החומרים,  .6.4

הנדרשים  והמתקנים  והגהות  הציוד  הבטיחות  סידורי  כל  את  ליישם  מנת  הנדרשים  על 

 דין.  לביצוע העבודה עפ"י הנחיית יועץ הבטיחות של המזמין ועפ"י דרישות כל
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הקבלן מתחייב להעמיד לרשות עובדיו וכל המועסקים מטעמו בביצוע העבודות ו/או מתן   .6.5

לק מחצרי המזמין  השירותים כלים וחומרים מטיב מעולה ובכמות מספקת, וכן מתחייב לס 

 כל ציוד או חומר פגום. 

 

 תכנון בטיחות למשימה  .7

על הקבלן לבצע תכנון בטיחות לפרויקט )תכנון הבטיחות כולל: הערכת סיכונים, פרוט שלבי   .7.1

העבודה, הסיכונים בכל שלב והאמצעים שינקוט הקבלן לצמצום הסיכונים( טרם תחילת  

להנחיות   העבודה  בהתאם  כן  לעשות  מתחייב  והקבלן  מטעמו,  הבטיחות  ממונה  ידי  על 

שלא יחל  שיינתנו לו לשם כך על ידי יועץ הבטיחות של התאגיד כאמור. כ"כ מצהיר הקבלן  

 בעבודות אלו עד שיועץ הבטיחות של התאגיד. יאשר את תכנון הבטיחות.

חות לפרויקט. מובהר כי תכנון הבטיחות  הקבלן מצהיר שכל עבודותיו יתבצעו בהתאם לתכנון הבטי .8

 עותק מתכנון הבטיחות ישמר באתר העבודה.   של התאגיד.יוכן על חשבונו 

 בדיקות תקופתיות

הקבלן המבצע יערוך בדיקות, ע"י בודקים מוסמכים, לציוד עבורו נדרשות בדיקות אלה עפ"י  

 . הקבלןתחולנה על דרישות כל דין. הציוד הנבדק יסומן באופן ברור. עלויות הבדיקה 

 תיעוד  .9

 הקבלן המבצע ינהל תיעוד תקף ומעודכן לנושאים הבאים:

 הפנקס הכללי של האתר, כנדרש על פי כל דין.  .9.1

שיונות והסמכות העובדים העוסקים  יר  פנקס הדרכת העובדים באתר, כנדרש על פי כל דין.  .9.2

וראות התאגיד )כגון:  או הסמכה על פי כל דין או על פי ה שיון, היתר יבתפקידים להם נדרש ר

 הסמכה לעבודה בגובה חשמלאי, מנופאי )מפעיל עגורן(, מלגזן, רתך, וכיו"ב(. 

תסקירים  יר .9.3 כולל  באתר,  המופעל  או  באתר  הנמצא  לציוד  ביטוח  ותעודות  לציוד  שיונות 

 עדכניים של בודק מוסמך )לציוד עבורו נדרשת בדיקה זאת עפ"י החוק,(. 

 העתקי דוחות ביקורת ומבדקים של גורמים שונים )כגון: משרד העבודה, וכיוב'(.  .9.4

 משמעת  .10

על הקבלן, עובדיו וכל הגורמים מטעמו להישמע בכל עת להנחיות המפקח מטעם התאגיד   .10.1

  ויועץ הבטיחות של התאגיד, להזדהות עפ"י דרישה ולעצור את העבודה על פי דרישתם.

יחות צפוי לנקיטת אמצעים כנגדו ובמקרים מסוימים אף עובד קבלן אשר יפר הוראות בט .10.2

   השעיה מעבודתו באתר.

 הדרכה .11

קבלן יבצע הדרכת בטיחות לכל עובדיו על ידי ממונה הבטיחות)שהוסמך כמדריך בטיחות(   .11.1

לפחות אחת לשנה בכל הקשור לסיכונים בעבודתם ויוודא הבנת ההדרכה על ידי מעבר מבחן  

 ידע בהצלחה.  

בכתב ובעל פה ובשפה המובנת לאותם עובדים. העתקים מאישורי ההדרכה   ההדרכה תינתן .11.2

 יהיו באתר ויצורפו "לפנקס הכללי". 

הקבלן יוודא שהעובדים הבינו את ההדרכה ויחתים את עובדיו על כך שהם קבלו והבינו את  .11.3

 הנאמר בהדרכה. 

מידה ויתבקש הקבלן ישמור תיעוד מהדרכות אלו ויעביר עותק ליועץ הבטיחות של המזמין ב .11.4

 לעשות כן. כמו כן יבצע הקבלן תדריך לכל עובדיו בהתאם לתכנון הבטיחות לפרויקט. 
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 מנהל עבודה מטעם הקבלן  .12

הקבלן מתחייב למנות מנהל עבודה מוסמך כחוק לכל עבודות הבנייה והבנייה ההנדסית יש   .12.1

מאגר, קו צינורות, מובל  מים,  -להזכיר כי ההגדרה לבנייה הנדסית בחוק היא : "בניית מכון

ביוב, הריסתם, שינוי מבנם ותיקונם, לרבות חידושם של מילוי המשקים -מים, ביב או מכון

 ;"ושל הצבע

 הקבלן יעביר הודעה בכתב למפקח עבודה אזורי על מינוי מנהל העבודה.   .12.2

 במקרה של עבודה של יותר ממשמרת אחת ביממה ימנה הקבלן מנהל עבודה נוסף.  .12.3

היבטי    הקבלן יספק .12.4 כל  יכללו את  נדרשות למנהל העבודה, אשר  והוראות  תכניות עבודה 

 הבטיחות הנדרשים ויוודא כי ההוראות מובנות ומיושמות.

 מנהל העבודה ימצא באתר בכל משך העבודה.  .12.5

מנהל העבודה יהיה אמון מטעם הקבלן על צוות העובדים ועל ביצוע העבודה ויהיה אחראי,   .12.6

לנושאים המפור  על פי  בין השאר,  טים להלן, וזאת מבלי לגרוע מאחריות וחבויות הקבלן 

 נספח זה, הוראות ההסכם ו/או הוראות כל דין: 

 הכרת האתר, תנאי השטח באתר והסיכונים הקיימים בו. .12.6.1

 ארגון האתר, גידור ושילוט עפ"י דרישות החוק ודרישות המזמין.  .12.6.2

 ניהול פנקס כללי  .12.6.3

הכרת כלל האמצעים והציוד הקיימים באתר, כולל הבנת דרישות החוק בהפעלתו   .12.6.4

 הבטוחה, בדיקתו, רשיונות נדרשים וכיוב'. 

בתחום   .12.6.5 ובקיאים  בעלי מקצוע מוסמכים  ורק  אך  הנם  באתר  כי המועסקים  וידוא 

 עיסוקם. 

להזדהות   .12.6.6 עת,  בכל  הבטיחות  גורמי  הנחיות  לכל  להישמע  העובדים  כלל  הנחיית 

 את העבודה עפ"י דרישתם.ולעצור 

מתן הוראות עבודה וחלוקת העבודה תוך פיקוח על סידורי הבטיחות והגהות ואכיפת   .12.6.7

 משמעת בטיחות נדרשת על העובדים.

אספקת ציוד המגן האישי הנדרש, אכיפת השימוש בו בכל עת והחלפתו כשאינו תקין   .12.6.8

 או בלוי. 

 וגהות של העובדים. הסדרת כל הנדרש בנושאי שירותים, רווחה, אוכל שתייה  .12.6.9

עשיית שימוש בציוד בדוק ותקין, כולל קיום תסקירי בדיקה עדכניים ע"י   .12.6.10

 בודק מוסמך במידת הצורך.  

וכן הדרכת בטיחות שוטפת לכלל   .12.6.11 לעובדים חדשים  קיום הדרכת בטיחות 

 העובדים אשר באחריותו כולל קבלני משנה ושלוחים, בכל נושאי הבטיחות.

אירועים .12.6.12 על  מיידי  תאונות    דיווח  או  מסוכנים  מקרים  מפגעים,  חריגים, 

 )לרבות "כמעט תאונות"( למזמין. 

 אחריות לבטיחות המבקרים בתחום עבודתו.  .12.6.13

 אחריות הבטיחות בתעבורה בתוך האתר  .12.6.14

נוסף   .12.6.15 דרישתו,  לפי  המזמין  מטעם  למפקח  בטיחות  לדיווחי  אחריות 

 לדיווחים הקבועים המתחייבים מדרישות החוק. 

  דרשת עפ"י כל דין.כל פעילות אחרת הנ .12.6.16

 סביבת העבודה  .13
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על אתר העבודה להיות מגודר ומשולט כנדרש על פי הוראות כל דין, באופן שימנע כניסה   .13.1

 בלתי מבוקרת של אנשים או כלי רכב לאזור העבודה.

כל אזורי העבודה ועמדות העבודה, נקודות האחסון והמעברים ישמרו פנויים ונקיים ככל   .13.2

 כשולים. הניתן, ללא מהמורות ומ

ציוד יאוחסן בצורה מסודרת במתקנים המיועדים לכך, האתר ינוקה מפסולת אשר תסולק   .13.3

 על ידי הקבלן מדי יום.

 

 בטיחות חשמל  .14

העבודות   .14.1 כל  דין.  כל  פי  ועל  מתאים  רישיון  בעל  חשמלאי  ידי  על  תתבצע  חשמל  עבודת 

הדורשות התקנה חשמלית, קבועה או זמנית, יבוצעו בהתאם להוראות כל דין, לרבות ללא  

של המפרט הכללי שבהוצאות משרדי הממשלה    1981משנת    08הגבלה, לכל כמפורט בפרק  

החשמל חוק  ולפי  הישראליים  התשי"ד  והתקנים  ואשר   1954  - ,  שהותקנו  התקנות  וכל 

 יותקנו מכוחו, ע"י גורמים מקצועיים המוסמכים לכך. 

כל עבודות החשמל שהקבלן נדרש לעשותן במהלך עבודתו יעשו ע"י חשמלאי מוסמך עם   .14.2

רישיון מתאים לזרם המתקן החשמלי בו הוא מבצע את העבודה וכל זאת בהתאם ל תקנות  

   1985-שמ"השיונות(, התיהחשמל )ר

כל לוחות החשמל הזמניים באתרי בניה או בנייה הנדסית יהיו בהתאם לתקנות החשמל   .14.3

 2002 -)מיתקן חשמלי ארעי באתר בניה במתח שאינו עולה על מתח נמוך(, התשס"ב 

אספקת החשמל לעבודה תעשה באחריות הקבלן. כל החיבורים החשמליים למכשירי הקבלן   .14.4

 קבלן ובעל רישיון מתאיםיעשו ע"י חשמלאי מוסמך של ה

יעשה שימוש אך ורק בציוד חשמלי תקין ובטוח לשימוש והמסומן כראוי, וזאת בהתאם   .14.5

 לדרישות התקינה הרלבנטית.

 מתקנים חשמליים חדשים ייבדקו ע"י בודק מוסמך טרם הפעלתם באתר. .14.6

 כבלי חשמל לא ימצאו על הקרקע אלא יוגבהו באופן בטוח או יסללו בצורה בטיחותית.  .14.7

 בתופי גלילה לכבלי חשמל יש לוודא המצאות ממסר פחת על התוף.  .14.8

 יש לוודא שכל אביזרי החשמל הינם בעלי תו תקן.   .14.9

 אין להשתמש במפצלים או רבי שקע  .14.10

 בלים הכתומים( כל כבלי החשמל המאריכים יהיו מסוג בידוד מוגבר )הכ .14.11

עבודה בסמוך לתילי חשמל במתח גבוה תהיה בכפוף להיתר עבודה ובכל מקרה לא תבוצע   .14.12

וולט, או    33,000מטרים מתילים של קווי חשמל במתח עד    -3.25-כל עבודה במרחק קטן מ

 וולט,    33,000מטרים מתילים של קווי חשמל במתח העולה על  5 -במרחק קטן מ

קרבת עמודי החשמל, יסודותיהם, עוגניהם או מתחת לתילי החשמל  אין לשנות פני הקרקע ב .14.13

ימצא  כאמור  אישור  בע"מ;  לישראל  החשמל  חברת  בידי  בכתב  הדבר  אושר  כן  אם  אלא 

 באתר בצמוד לפנקס הכללי. 

 עבודה בלהבה גלויה  .15

הלחמה   .15.1 בריתוך,  הכרוכות  כלשהן  עבודות  ביצוע  פירושו:  גלויה"  בלהבה  "עבודות  המונח 

מבער )כגון חיתוך, זיפות ואיטום(, עבודות קידוח, השחזה,    באמצעותעבודות  קשה ורכה,  

 חיתוך בדיסק, הבערת חומרים וכל עבודה הכרוכה בפליטת חום גיצים ו/או להבות. 
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העבודות   .15.2 ביצוע  גלויהבטרם תחילת  יסייר  בלהבה  לביצוע    מנהל העבודה ,  המיועד  בשטח 

מטר לפחות ממקום ביצוע    10וג, ברדיוס של  העבודות ויוודא הרחקת חומרים דליקים מכל ס 

דליקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי   חפצים, כאשר בלהבה גלויההעבודות 

 דליק, כגון שמיכת אסבסט. 

ליד מבצע העבודה יוצב "צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה, כי אש או ניצוצות   .15.3

המשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות  על "צופה אש" ל .שריפהאינם מתפתחים לכלל 

 דקות מתום ביצועה, תוך שהוא מוודא כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת.  30

 

 

 כלי עבודה חשמליים  .16

הקבלן מתחייב לספק כלי עבודה ידניים מטלטלים המופעלים בחשמל, העומדים בתקנים   .16.1

 והם בעלי בידוד כפול.  

כל כלי עבודה המחובר לכבל הארכה יהיה מחובר ללוח שבו מפסק לזרם דלף )מפסק פחת(,  .16.2

 בין שהלוח קבוע ובין שהלוח נייד. 

 ציוד מגן אישי  .17

ולכל העובדים מטעמו, כל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש בהתאם    לספק לעובדיו, לשלוחיו .17.1

  - להוראות החוק לרבות מבלי לגרוע בתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(, התשנ"ז  

בו לשם ביצוע עבודה מסוג העבודה נשוא החוזה לרבות נעלי  1997 ., אשר נהוג להשתמש 

רים, כובעי מגן, ציוד מגן אישי בעבודה בגובה  עבודה, בגדי עבודה, מגני אוזניים, אפודים זוה

ויוודא כי עובדיו, שלוחיו וכל הפועלים מטעמו קיבלו הדרכה מתאימה וכי הם משתמשים 

 בציוד המגן. 

 הציוד יסופק ע"י הקבלן כשהוא תקין וראוי לשימוש.  .17.2

 עבודה בגובה .18

רק עובדים בעלי  מטר יעסיק הקבלן  2בכל ביצוע עבודה בה ניתן ליפול לעומק של למעלה מ  .18.1

 הסמכה בתוקף לעבודה בגובה.

  2007  -העבודה בגובה תתבצע בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(, התשס"ז  .18.2

 לרבות כמפורט להלן: 

 לא תתבצע עבודה בגובה במפלסים שונים אחד מעל השני .18.2.1

עובדים המבצעים עבודה בגובה ישתמשו באמצעי הגנה מפני נפילה במקרים הבאים:   .18.2.2

מ' ומעלה. המתבצעות על גבי סולם, פיגום או משטח    2ודות המתבצעות בגובה של  עב

 נקודות אחיזה.  3 – עבודה אחר כאשר לא ניתן להיאחז ב 

רתמת   .18.2.3 בטיחות,  נעלי  סנטריה,  כולל  קסדה  יכלול  גובה  לעבודות  אישי  מגן  ציוד 

לאופי  בהתאם  שנדרש  נוסף  אביזר  וכל  זעזועים  משכך  עם  עגינה  וחבל    בטיחות 

 העבודה. 

תחילת   .18.2.4 לפני  היצרן.  ולהוראות  לחוק  בהתאם  בדוק  יהיה  בגובה  העבודה  ציוד  כל 

 העבודה יבדק כל הציוד לוודא שאין בו ליקוי. 

העבודה בגובה תעשה ע"י שני עובדים לפחות ושמירה על קשר עין כאשר עובד אחד   .18.2.5

 ימצא במפלס הקרקע במקום בו לא קיים סיכון. 

 יגודר וישולט   האזור שמתחת לעבודה בגובה .18.2.6
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 כל כלי העבודה יאובטחו כנגד נפילה  .18.2.7

נקודת העגינה לציוד הגנה או מניעת הנפילה חייבת להיות מעל לעובד ועליה להיות   .18.2.8

 טון.  1.5בעלת יכולת לשאת 

 עבודה על גבי סולמות  .19

בעבודה על גבי סולמות יעסיק הקבלן רק עובדים בעלי הסמכה בתוקף לעבודה בגובה בעזרת   .19.1

 סולמות 

בגובה(,  .19.2 )עבודה  בעבודה  הבטיחות  לתקנות  בהתאם  תתבצע  סולמות  גבי  על  העבודה 

 לרבות כמפורט להלן:  2007 -התשס"ז

 בכל מצב שבו ניתן הדבר רצוי לשקול שימוש בפיגום תיקני עם מעקה מאשר סולם  .19.2.1

 אין להזיז סולם כאשר עומדים עליו.  .19.2.2

 ם על סולם מדרגות(.  על כל סולם יעמוד אדם אחד בלבד )גם כאשר עובדי .19.2.3

 יש לוודא שהסולם מצויד באמצעי מקורי למניעת החלקה  .19.2.4

 יש לוודא שגובלי הפתיחה הסולם ישרים לגמרי ונעולים.  .19.2.5

נקודות אחיזה בסולם. במידה ואין הדבר אפשרי העובד    3על העובד לאחוז בכל עת ב   .19.2.6

 צריך להיות מאובטח.  

 בין שתי הרגליים. אין לשבת על ראש הסולם או לעמוד כך שהוא נמצא  .19.2.7

 הטיפוס בסולם ייעשה עד לשלב הרביעי מלמעלה.  .19.2.8

 טיפוס או ירידה מסולם ייעשו כאשר הפנים כלפי הסולם. .19.2.9

מ' מעבר למשטח האנכי עליו הוא נשען )כדי    1סולם השענה יוצב כך שיבלוט   .19.2.10

 שניתן יהיה לעלות ולרדת בקלות( 

  1:4הסולם יוצב כך שהיחס בין הניצב האופקי לאנכי יהיה  .19.2.11

 עבודה על גבי פיגומים ניידים .20

 בעבודה על גבי פיגומים יעסיק הקבלן רק עובדים בעלי הסמכה בתוקף לעבודה על פיגומים.  .20.1

בגובה(,   .20.2 )עבודה  בעבודה  הבטיחות  לתקנות  בהתאם  תתבצע  פיגומים  גבי  על  העבודה 

 לרבות כמפורט להלן:  2007 -התשס"ז

 מעצור.גלגלים שלכל אחד מהם יש   4פיגום נייד יכיל  .20.2.1

בתוך מבנה היחס בין הצלע הקטנה של פיגום מלבני לבין הגובה של משטח העמידה   .20.2.2

.  1:3(. מחוץ למבנה היחס בכל צורה של פיגום נייד יהיה  1:4)בפיגום ריבועי    1:3יהיה  

 חריגה מהיחס הזה מחייבת שימוש במייצבים מכל צד של הפיגום. 

"מ(, מעקה אמצעי )אזן תיכון בגובה  ס   15כל פיגום יכיל מעקה תחתון )סף רגל בגובה   .20.2.3

 ס"מ(.   90-115ס"מ(ומעקה עליון )אזן עליון בגובה   45-55

 אסור להזיז את הפיגום כאשר יש עליו אנשים.  .20.2.4

הפיגום  .20.2.5 עם  שנבנה  טיפוס  סולם  ישנו  עם  אלא  החיצוני  מצדו  פיגום  על  לטפס  אין 

יסה היא דרך  ומיועד לכך. בהעדר אמצעי כזה יעשה הטיפוס מהצד הפנימי כאשר הכנ 

 דלתית המהווה חלק ממשטח העמידה. 

 אין לעמוד על מעקה של פיגום. .20.2.6

 יש לוודא את עומס העבודה המותר על הפיגום ואין לחרוג ממנו.  .20.2.7

 מ' תעשה ע"י בונה פיגומים מוסמך. 12כל הרכבה של פיגום נייד שגובהו עולה על  .20.2.8

 סימון. יש לתחום את אזור העבודה סביב הפיגום בעזרת סרטי  .20.2.9
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מפגע אחר    .20.2.10 ו/או  שיפוע  וללא  ישרה  רצפה  ועל  יציב  באופן  ימוקם  הפיגום 

 )מישורי, מרוצף, סלול ו/או מהודק( 

לפני עבודה על הפיגום יש לבדוק שלא קיים במבנה פגם כגון מעיכה, עיוות,   .20.2.11

 סדק, שבר.

יש לוודא כל חלקי הפיגום מקוריים ואין תוספת זמנית / מאולתרת לבדוק   .20.2.12

ציב ולא מתנדנד לבדוק האם דרושים מייצבים במידה וקיימים מייצבים  שהפיגום י

 מע' ועומדים היטב על הקרקע.  45-יש לוודא כי הם פתוחים ב 

 בפיגום עם יותר ממשטח אחד, יש לוודא שהפתחים מנוגדים  .20.2.13

 אם יש מעבר עובדים מתחת לפיגום יש להסיט את מעבר לנתיב אחר.  .20.2.14

 עבודה על גבי במות הרמה ניידות .21

 בעבודה על גבי במות הרמה יעסיק הקבלן רק עובדים בעלי הסמכה בתוקף לעבודה על במות. .21.1

בגובה(,   .21.2 )עבודה  בעבודה  הבטיחות  לתקנות  בהתאם  תתבצע  הרמה  במות  גבי  על  העבודה 

 לרבות כמפורט להלן:  2007 -התשס"ז

)בדיקת מתקני הרמה   .21.2.1 יוודא שאישור הבדיקה האחרונה של הבמה בתוקף  הקבלן 

 חודשים(  14 – אחת ל

העבודה   .21.2.2 בסביבת  הקיימים  הסיכונים  של  סקירה  העבודה,  תחילת  לפני  לערוך  יש 

 ומניעתם. סקירה כזו תכלול בין היתר התייחסות ל:  

 מצב פני השטח )שיפועים, בורות וכו'(  (1

 מכשולים פיזיים )ציוד, פסולת, חבלים, חומרי בניה וכו'(  (2

 כימיקלים, מכונות וכו'( אנרגיות מסוכנות )חשמל, גז,  (3

 מכשולי גובה )מקום צר, צנרת מעל, מבנים צמודים, כבלי חשמל וכו'(  (4

 יש לוודא שמעקות הבטיחות סגורים היטב.  .21.2.3

אין להעמיס על הבמה משקל העולה על המשקל המותר ע"י היצרן )שני עובדים וציוד   .21.2.4

 עבודה אישי( 

לב ההתמקמות הסופית  ( מותרת רק בשBoom Lift  –תנועה אופקית של הזרוע )ב   .21.2.5

 של הבמה. 

 יש להימנע מלנסוע עם הבמה המצב מורם על דרך משובשת. .21.2.6

 אזור העבודה ייחסם ויסומן בסרטי סימון כדי שלא לסכן אנשים אחרים באזור.  .21.2.7

 אין להציב סולם או כל אמצעי אחר על גבי הבמה לשם הגבהה.  .21.2.8

 אין לעמוד, לשבת או לטפס על מעקות הבטיחות.  .21.2.9

של הרתמה יש להצמיד לנקודה המיועדת לכך בבמה. אין    את כבל העיגון  .21.2.10

בסמוך   שנמצא  אחר  ציוד  או  מבנה  כגון:  לבמה  חיצונית  עיגון  לנקודת  להיקשר 

 למכונה. 

 יש לשים לב שלא לעמוד בסמוך למכונה על מנת להימנע מנקודות מעיכה.  .21.2.11

 יש לוודא שאין אפשרות של הפעלת הכלי ע"י לחיצה אקראית על מתג אחד.  .21.2.12

לוודא  העבו .21.2.13 יש  למטה.  אחד  משגיח  לפחות  ימצא  שתמיד  כך  תבוצע  דה 

 שהמשגיח יודע לתפעל את הבמה במצב חירום מלמטה. 

 יש לקרוא היטב את הוראות הבטיחות של היצרן לפני השימוש בבמה.  .21.2.14
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במקרה והעבודה אמורה להתבצע בתנאי מזג אוויר קשים )רוח חזקה, גשם,  .21.2.15

 ייעץ עם ממונה הבטיחות של הקבלן. חמסין וכו'( יש לשקול את קיומה ולהת

 כלים מכנים הנדסיים   .22

', יהיו תקינים ובעלי רישוי  כל כלי מכני הנדסי, כגון: כלי הרמה, אביזרי הרמה, מנוף וכו .22.1

, וכן  של התאגיד תקף כדין. הקבלן מתחייב לבדוק את רישוי הכלים טרם כניסתם לאתר  

מתחייב כי בביצוע העבודות לא יעשה שימוש כלשהו בכלי מכני הנדסי שאינו בעל רישוי תקף 

 כדין ו/או שאינו תקין.  

לי מכני הנדסי כאמור יהיה מוסמך  מובהר בזה, כי הקבלן מתחייב לדאוג לכך כי כל מפעיל כ  .22.2

 לכך על פי כל דין ובעל רישיון תקף כדין. 

 כימיקלים וחומרים מסוכנים  .23

הקבלן מתחייב לבצע בדיקה, מדידה וניטור של חומרים העלולים לגרום נזק בריאותי ובכלל   .23.1

 זה חומרים רעילים ו/או נפיצים ו/או מקרינים, בכל מקרה בו נמצאים ו/או עלולים להימצא 

גורמים   באתר העבודה אדים, גזים, עשן או חומרים מסוכנים אחרים כלשהם, ובכלל זה 

 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 כל   .23.2

לבדיקה האמצעים  כל  ננקטו  לא  עוד  כל  מוקף,  לא    מקום  סוכנים,  חומרים  המצאות  של 

סולקו החומרים המסוכנים בעזרת אמצעים מתאימים, לא נעשה איטום או מניעה בדרך 

במקום   להימצא  עשוי אדם  שבו  עת  בכל  חומרים מסוכנים,  של חדירת  טכנולוגית אחרת 

המוקף, וכל עוד לא בוצעה בדיקה נאותה אשר תוצאותיה יצביעו על אי המצאות חומרים  

 ים או חוסר חמצן במקום או גזים רעילים .  מסוכנ 

 חפירות וקידוחים .24

כל משך העבודה בכלל, ובעת ביצוע עבודות חפירה/חציבה ובנייה בתוך התעלות באתר העבודה  

בפרט, על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים להגנת החפירה מפני מפולות והתמוטטות, כולל  

לפי המפרט, ובמיוחד כאשר החפירה נחפרה שלא על פי   דיפונים ותמיכות, גם כאשר החפירה נעשתה

השיפוע הטבעי. כמו כן, על הקבלן ובאחריותו להבטיח אמצעי הגנה מרביים לעובדיו, בעת ביצוע  

עבודות שונות בתוך החפירה ובקרבתה, להגנה מפני מפולות וזאת על ידי מילוי אחר הוראות  

 הבטיחות הבאות: 

, יש לבדוק קיומם של קווי חשמל, ביוב, טלפון, גז וכד',  לפני התחלת החפירה או החציבה .24.1

מזרם  יפגעו  לא  שעובדים  להבטיח  כדי  מיוחדים  זהירות  אמצעי  ינקוט  העבודה  ומנהל 

 חשמלי, אדים מזיקים, או מים פורצים. 

הקבלן יתקין גידורים, דיפונים והגנות מתאימות בהתאם לתקנות הקיימות והוראות כל דין   .24.2

 החפירה ומורכבותה, למניעת נפילת אדם ומניעת התמוטטות החפירה. ובהתייחס לעומק 

מ', ושיש בה סכנת התמוטטות, יש לנקוט באמצעים בכדי    1.2בחפירה שעומקה עולה על   .24.3

 למנוע תאונות מפולת העלולות לקבור עובדים תחתיה.  

ערכת  אמצעים למניעת התמוטטות הדפנות יכולים להיות על ידי חפירה בשיפוע או התקנת מ  .24.4

 דיפונים או תאי הגנה. 

פי התקנות: מותקנות בה דפנות עומדות יציבות, עם משענות  -דיפון תעלות באדמה חולית על .24.5

  15וחיזוקים, המכסות את כל צידי התעלה, חודרות לעומק מספיק בקרקעיתה, ובולטות  

 ס"מ מעל פני הקרקע הסמוך לתעלה. 
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העו  .24.6 הדיפון,  התקנת  בעת  התמוטטות  סכנת  קיימת  צורך אם  )אין  הגנה  בתא  ישתמש  בד 

בדיפון אם משתמשים תמיד בתא הגנה לכל עובד הנמצא בחפירה, או שהחפירה מתבצעת 

 באמצעות מכונה בלבד(. 

 מ' רק לפי תוכנית.   4-דיפון חפירה בעומק של יותר מ .24.7

יוחזקו במרחק שלא יפחת מ .24.8  ס"מ משפת החפירה   50-חומר או אדמה שהוצאו מהחפירה 

קיר חצוב או מדרון מהם עלול אדם ליפול מגובה העולה על שני מטר יהיו    כל בור, חפירה,

 תיכון. -יד ואזן- מגודרים ע"י מעקה עם אזן

 יש לקיים תאורה נאותה אם מבצעים עבודת חפירה בשעות החשכה או במקום חשוך.  .24.9

בעת עבודה בשעות החשכה, יוצבו פנסים בצבע אדום לאורך כל חפירה או בור שקיימת סכנת   .24.10

 ילה לתוכם.  נפ

אין לקרב לשפת החפירה רכב או ציוד כבד אחר שעשוי למוטט את דפנותיה, אלא אם ננקטו   .24.11

 צעדים מיוחדים למניעת התמוטטות. 

ידי סולם או מדרגות  - ס"מ, היא רק על  120הירידה והעליה לבור או חפירה שעומקם עולה על   .24.12

  20ה ממנה לא יעלה על  המרחק המרבי בין הימצאות עובד בחפירה לבין היציא  מתאימים 

 מטרים.

 

 

 

 "מקום מוקף –עבודה בשוחות ביוב  .25

במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים סיכונים רבים כגון  

המצאות גזים רעילים או מחסור בחמצן העלולים להסתיים בתאונת מוות ולכן על הקבלן לנקוט  

 באמצעי הבטיחות הבאים:

הכניסה למקום מוקף כגון שוחות או תאי ביוב יבצע הקבלן תכנון עבודה מוקדם על ידי  לפני   .25.1

התאגיד   של  הבטיחות  יועץ  ידי  על  ייבדק  העבודה  היתר  הקבלן,  של  הבטיחות  ממונה 

המחייבים   נושאים  זה.  עבודה  להיתר  ובהתאם  אישורו  לאחר  רק  תתבצע  והעבודה 

 התייחסות בהיתר עבודה זה:

 זים רעילים במקום המוקף. שלילת המצאות ג .25.1.1

 וידוא המצאות חמצן בערכים תקינים. .25.1.2

אוורור המקום המוקף במקרה של המצאות גזים מזיקים או חוסר בחמצן וכניסה   .25.1.3

 מחודשת רק לאחר בדיקה מחודשת ורק על ידי שימוש בציוד נשימה מתאים. 

עם    שימוש בציוד מגן אישי המאפשר חילוץ מהיר מתוך השוחה כגון שימוש בריתמה .25.1.4

 חבל המחובר למתקן חילוץ.  

לא יורשה אדם להיכנס לחלל מוקף כלשהוא כגון שוחת בקרה ללא שקיבל הסמכה לעבודה   .25.2

 ב"מקומות מוקפים". 

לפני שנכנסים לשוחת בקרה, יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש בה כמות ואיכות מספקת   .25.3

להיכנס לתא הבקרה אלא    של אוויר לנשימה. אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן, אין

 לאחר שהתא אוורר כראוי האוורור יעשה באמצעים הבאים:

 בעזרת מפוחים יעודיים.   .25.3.1
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שעות לפחות. לעבודה    24מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם אוורור הקו, לתקופה של   .25.3.2

קיים   בקרה  התאים    -בתא  בשני  והמכסים  לעבוד  עומדים  שבו  השוחה  מכסה 

המכסים משני צידי נקודת    -לחיבור אל ביב קיים    הסמוכים. סה"כ שלושה מכסים.

 החיבור.

רק לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת הספקת אוויר צח בכמות מספקת תותר הכניסה לתא   .25.4

הבקרה, במקרים בהם לא ניתן להבטיח אוויר באיכות ובכמות המתאימה תתאפשר הכניסה  

 רק בעזרת מערכת נשימה המספקת אוויר מגליל אוויר דחוס. 

בטיחות המחוברת  ל .25.5 ברתמת  חגור  הוא  כן  בקרה אלא אם  לשוחת  להיכנס  יורשה אדם  א 

 לחבל הצלה המחובר למתקן המאפשר הוצאתו במרה חירום.

תמיד יישאר אדם נוסף מחוץ לשוחה אשר יהיה מוכן לחלץ את האדם מתוך החלל המוקף   .25.6

 מוקפים"  ולהגיש לו עזרה במקרה הצורך. גם אדם זה יהיה מוסמך לעבודה ב"חללים

 מ' ישא מסכת גז מתאימה.   3.0הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל   .25.7

מ' יופעלו מפוחים מכניים לפני כניסת אדם ובמשך כל   5.0בשוחות בקרה שעומקם עולה על   .25.8

 זמן העבודה בשוחה.  

עובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה יודרכו בנושא אמצעי בטיחות   .25.9

 הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו.  

 פסולת באתר .26

הסידורים הנדרשים לפינוי פסולת ומכשולים מהאתר וידאג    הקבלן יערוך מדי יום את כל .26.1

 לביצוע סילוק פסולת יומית למקום מוסדר ומאושר לצורך כך.

 פינוי פסולת חומרים מסוכנים יהיה בהתאם להוראות ותקנות המשרד להגנת הסביבה. .26.2

 

 מבקרים באתר  .27

 מבקרים יכנסו לאתר העבודה באישור מנהל העבודה בלבד. .27.1

בקרים להיכנס לאתר ייעשה הדבר בליווי צמוד תוך כדי שימוש בציוד מגן  במידה ויורשו מ .27.2

 אישי רלוונטי. 

ידי   .27.3 על  באתר  ביקורים  בעת  לרבות  עת,  בכל  האתר,  לבטיחות  לדאוג  אחראי  יהא  הקבלן 

 צדדים שלישיים כלשהם.  

 חירום .28

להתפתח   .28.1 העלולים  החירום  במצבי  בקיאים  מטעמו  והעובדים  שהוא  לוודא  הקבלן  על 

 בתחומי ובאזורי עבודתו וכי הוא יודע להתמודד עם מצבי חירום אלה. 

הקבלן יספק ויחזיק באתר ציוד עזרה ראשונה לעובדיו ע"פ תקנות הבטיחות )עזרה ראשונה(   .28.2

, וימנה אדם שעבר הכשרה על ידי רשות הסמכה להגשת עזרה ראשונה באתר העבודה.  1988

צעת עבודה, שישמש לפינוי נפגעים למתקן  הקבלן יקצה רכב שישהה באתר בכל זמן שמתב

 רפואי, או בית חולים בשעת חירום. 

 דיווח וטיפול בתאונת עבודה .29

של   .29.1 ושלומם  לבריאותם  לדאוג  היא  הראשונה  הטיפול  עדיפות  עבודה  תאונת  בהתרחש 

 הנפגעים ולדאוג לפינוי מהיר ויעיל בעת הצורך. 

 העבודה.  במקביל, יש לדווח מיידית בטלפון על האירוע למזמין  .29.2

 על המנהל הממונה לדאוג למילוי טופס "דיווח על תאונת עבודה".  .29.3
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לכל תאונה יבוצע תחקיר על ידי הקבלן, על מנת להבין את אופן התרחשותו ולמנוע הישנותו   .29.4

באמצעות הסקת מסקנות והפקת לקחים מעשיים הניתנים ליישום. עותק מהתחקיר יימסר  

 לתאגיד.  

 

 _______________________ שם ומשפחה: ___________________ תאריך 

 

 ת.ז.: _________________________ ח.פ: _________________________ 

 

 חברה: ________________________חתימת הקבלן: __________________ 
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   מחירון)לא כולל מע"מ(   -נספח ו'
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 ז'  נספח
 

 הצעת המציע 

 לכבוד 

 קרית גת בע"מ מי 

 שירותי אבטחת תנועהמכרז למתן   -  02/2022מס' פומבי מכרז  הנדון: 

 

מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז, הבנתי את כל הפרטים, לרבות  תום מטה  אני הח

ואני מתחייב למלא אחר הוראות המכרז ואחר הוראות הוהמחירוןהנלווה  חוזה  ה כל  ,  על  חוזה 

הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז וכי תנאי החוזה וכל     אם הצעתי תתקבל.  צרופותיו

  הגורמים האחרים המשפיעים על העבודה, ידועים ומוכרים לי, וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי 

 כדלקמן: 

 

ל ביחס  ו'(מחירים  "ההנחה"  )נספח  במחירון  א'    -  הנקובים  במסמך  אספקת   -כמוגדר  עבור 

כל תנאי המכרז, ובכלל זה מבלי להגביל:  התאם לוגדר וכמפורט במסמכי המכרז, ובהשירותים כמ

 %_______  (, המוצעת על ידי, הינה בשיעור'הוראות החוזה )מסמך ב

 

 שם המציע: .................................................... 

 _______________   תיאורו )אדם, חברה, שותפות או אחר( נא לפרט:

 ת.ז./ ח.פ.:................................................. 

 כתובת: ......................................................... 

 טלפון: ........................................................... 

 

  תאריך: ..................... 

 ..................................................  :+ חותמת  חתימה

 

 

שהוא שותפות או חברה, נא לציין את שמות החותמים ואת מספר    מציעבידי    מהנחת  צעהאם הה

 של התאגיד, באישור שלהלן. הזיהוי של כל אחד מהם וכן לאשר חתימת התאגיד על ידי עוה"ד

 

 אישור עו"ד

 
נחתמו    מסמך זה, כמו גם יתר מסמכי ההצעה,מאשר בזאת כי  ,  עו"ד,  _________ אני הח"מ _____

נ"ל  וכי ה ,  ________________ .___ 2  -ו ___________  _____ . ___ 1                     :ל  ידיע

 בחתימתם. ( למלא את שם המציע  נא_________________ )מוסמכים לחייב  את  

 
                   ________________________________________________________                                

  עו"ד     תאריך                                                                          
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 ח'  נספח

 איכות והגנת הסביבה 

 תאריך _______________                                                                                                              
          לכבוד 

  
 
 

 א.ג.נ.,

 אישור על ביצוע עבודות בהתאם למדיניות איכות הסביבה הנדון: 
 

הבטיחות   .1 ושמירת  הסביבה  הגנת  מדיניות  טופס  ועיוני  לידיעתי  הובא  כי  מאשר  הח"מ  אני 

 "(. המדיניותבעבודה )הרצ"ב(, אשר התאגיד קיבל על עצמו )להלן: "

את .2 ליישם  התאגיד  ביד  לסייע  אפעל  העבודות,  ביצוע  במהלך  כי  להצהיר,  המדיניות    הנני 

 שקיבלה על עצמה, ובכלל זה אפקח ואוודא כי:  

כל כלי העבודה המכאניים יעברו בדיקה וטיפול )ככל שיידרש למניעת זיהום אוויר על פי   .2.1

תקן משרד התחבורה והמשרד להגנת הסביבה(. יש להעביר אישורי בדיקות וטיפולים אלו  

 לידי התאגיד. 

חר שיתקבל כתוצאה מעבודה בשטח יפונה לאתר כל פסולת מסוג גזם ו/או חומר אורגני א .2.2

 ייעודי המטפל בפסולת מסוג זה.

זכוכית   .2.3 פלסטיק,  למיניהן,  מתכות  נייר,  בניין,  )פסולת  למיחזור  הניתנת  פסולת  כל 

 וכדומה(, תתועד ביומן העבודה ויופנו לאתרי מיחזור ייעודיים. 

ר על ידי המשרד להגנת  כל פסולת אחרת שאינה ניתנת למיחזור תפונה לאתר הטמנה מאוש .2.4

 הסביבה. 

שאריות בטון ואספלט וחלקי צנרת שלא נעשה בהם שימוש באתר, ייחשבו כפסולת בניין   .2.5

 שתופנה לאתר ייעודי. 

מוסכם כי בכל מקרה בו ביצוע העבודות עלול לגרום לזיהום הסביבה ו/או להפרת המדיניות,   .3

העבודה, בקשר עם שינוי תכנית  יש להיוועץ עם המפקח מטעם המזמין, קודם לתחילת ביצוע  

 העבודה ו/או אופן ביצועה. 

 הגנה על עצים וצמחיה  .4

הקבלן לא יפגע ולא יעקור עצים או צמחיה טבעית באתר העבודה ובסביבתו אלא אם דרוש  

 הדבר לצורכי העבודה והמפקח התיר לו בכתב ומראש לעשות כן. 

לפקח ולדאוג לכך שעבודתו תבוצע תוך  במקרה שאפעיל בשטח קבלן משנה נוסף, אני מתחייב   .5

 שמירה על חוקי הסביבה ומסמכי המכרז הרואים בי כאחראי בלעדי. 

 

 בכבוד רב,       

 

                         

 _________________ 

                                     

  חתימה+חותמת המציע 


