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 תוכן חוברת המכרז
 תנאי המכרז. הזמנה ו   1מסמך 

 
 .אישור מורשה חתימה   2מסמך 

 
 המציע.פרטי    3מסמך 

 
 פרטי ניסיון קודם.    3-1א4 מסמך

 
 . ומלץנוסח המלצה מ ב'4מסמך 

 
 שמירת זכויות עובדים.בדבר תצהיר    5מסמך 

 
 אישור רו"ח על הצהרת המציע. הצהרת מנכ"ל המציע בדבר תשלום זכויות עובדים ו   6מסמך 

 
 תצהיר לפי חוק עובדים זרים. א' 6מסמך 

 
 .ישור רו"חא 2-1ג'6מסמך 

 
  הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה. ד' 6מסמך 

 
 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז. ה' 6מסמך 

 
 נוסח ערבות השתתפות.   7מסמך 

 
 . המציעהצהרת    8מסמך 

 
 .המציעעת טופס הצ   9מסמך 

 
, על נספחיו,  להקמת אתר פסולת נוסח חוזה ההתקשרות בין המועצה ובין הזוכה   10מסמך 

 כמפורט להלן:

 .מפרט טכנינספח א'   

 וקנסות. נספח ב'  אבני דרך  

 כתב הכמויות.   נספח ג' 

 . נספח ביטוח ואישורי קיום ביטוחים נספח ד'  

 אישור מסירה.    נספח ה' 

 .  בדקנספח    נספח ו'  

 תעודת סיום.   נספח ז'  

 ביעות על חיסול תהצהרה   נספח ח'

 רשימת קבלני משנה. ' נספח ט 

 או טיב. \נוסח ערבות ביצוע ו  נספח י'   

 הסכם / היתר לפינוי פסולת בניה.   'אנספח י

 כניות. ורשימת הת '  בינספח  

 ודיות מידע. התחייבות לשמירת ס   ' גינספח  

 שמירה על מאגרי מידע. רב בד הצהרת קבלן  'דינספח  

 אישור לייצוג המועצה בתביעות ונשיאה בתשלום.       'טונספח 
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 נספח בטיחות בעבודה.'  זטנספח 

 
, על נספחיו, אתר הפסולת להפעלת נוסח חוזה ההתקשרות בין המועצה ובין הזוכה   11מסמך 

 כמפורט להלן:
 

 פעלה. ט המפר נספח א'   

 ים.טוח אישור קיום בי  נספח ב'   

 נוסח ערבות ביצוע.   נספח ג' 

 דרישות ביטוח.   נספח ד'   

 התחייבות לשמירת סודיות מידע.    נספח ה' 

 בדבר שמירה על מאגרי מידע. מציע זוכה הצהרת   נספח ו' 

 נספח בטיחות.                נספח ז' 

 אישור הפעלה. נספח ח'  

 ירה.  אישור מס  נספח  ט'  
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 חובב המועצה המקומית תעשייתית נאות  
 

 27/2021 פרמכרז פומבי מס
 

יבשה   בנין, פסולת אתר לקליטת פסולת והפעלת להקמה ביצוע עבודות 
 מועצה המקומית תעשייתית נאות חובבב  ואזור תפעולי

 

קבלת הצעות  בזאת    המזמינ,  (""המועצה  :)להלןהמועצה המקומית תעשייתית נאות חובב   .1
פסו  והפעלתלהקמה    דותעבוביצוע  ל לקליטת  תפעוליפסולת  ,  בנין  לתאתר  ואזור   יבשה 
 .מועצה המקומית תעשייתית נאות חובבב

 

  09:00בין השעות  –07.202122.  יוםהמועצה החל מ המכרז ניתן לרכוש במשרדי  חוברת  את   .2
של    ,0015:  - סך  יוחזרו(.    ₪   000,5  –תמורת  לא  ללא  ינ)אשר  המכרז  בחוברת  לעיין  תן 

לצלמה( זכו  וללא )  תשלום רכישתת  לפני  כותרת   באתרה,  ,  תחת  המועצה  של  האינטרנט 
 מכרזים פומביים. 

 

  .00:11  בשעה 07.202122. יתקיים ביום :חובהמציעים סיור  .3

 

 . חובה המציעיםההשתתפות בסיור   המועצה,משרדי מקום המפגש: ב .4

 

להגשת הצעות  מועד  ה .5 תקבלנה  ת  לא.  וקבדי   12:00שעה  ב  08.202116.יום  בו  הינ האחרון 
בדואר ו/או בכל   ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד )לא  את.  זה  מועדהצעות לאחר  

 דרך אחרת( במשרדי המועצה. 
 

שלוש מאות אלף  )  ₪    350,000ל  בסך שעל המציע לצרף ערבות בנקאית  :  ערבות השתתפות .6
 .רזלמסמכי המכ 7כמסמך  פיםהמצורם נאיובתבנוסח   ,(חדשים  שקליםם וחמישי

 

 מפורטים במסמכי המכרז.סף האי הלעמוד בכל תנ המציע לע .7

 

 או כל הצעה כל שהיא. הכספית הטובה ביותרלקבל את ההצעה מתחייבת אין המועצה   .8
 

האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל   .9
 מכי המכרז. מקרה, יגבר האמור במס

 

   65431012-08  -רודינסקי  נדראלכס  או  4931377-054–י, נייד  אוג  וןל: אל  לפנות  לבירורים .10
 6543154-08 מיר יוסףאו א
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 לוח הזמנים של המכרז
 
 

 הערות המועד הפעולה

מכירת מסמכי  
 המכרז

 22.07.2021 וםהחל מי
 

 ₪  000,5עלות  

 ור מציעים  יס
 חובה

 במשרדי המועצה  11:00   בשעה 22.07.2021 ביום

מועד אחרון 
 לשאלות הבהרה 

למייל   14:00 בשעה 02.08.2021 עד ליום
MIHRAZIM@NEHO.ORG.IL 

 בלבד  WORDעל גבי קובץ  
 

מועד אחרון 
 להגשת הצעות 

 ידנית בלבד ירה שו במס ההצעות יוג 12:00 בשעה 16.08.2021עד ליום 
 זה מועדהצעות לאחר   לנהתתקב לא

  14:00 בשעה    16.08.2021 ביום פתיחת מעטפות 

תקופת ביצוע 
 ההקמה עבודות

 חודשים  10
 

 

של    תקופת הבדק
 הקמההעבודות 

  חודשים  12

תקופת הפעלת 
 האתר 

תקופות  2שנים עם אופציה של  3
 חודשים כ"א  12- פותנוס
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 כרז אי המה ותנ הזמנ  – 1מסמך 
 

מזמינה בזאת הצעות  ,  ("המזמין"  או"המועצה"  :  להלןהמועצה המקומית תעשייתית נאות חובב )
ואזור תפעוליפסולת    בנין,  אתר לקליטת פסולת  והפעלת  ה לביצוע עבודות להקמ מועצה  ב  יבשה 

ח נאות  תעשייתית  המכרז    ובבהמקומית  ולהוראות  למסמכי  נספחיים  וההסכמבהתאם    הם על 
 (."המכרז: "הכל לפי התנאים המפורטים להלן במכרז זה )להלן, ("העבודות": לןלה)
 

עבודות   כולל  זה  פסולת  הקמתמכרז  לקליטת  בניין  יבשה  אתר  וכן    ופסולת  תפעולי    הפעלת ואזור 
פסולת ה לקליטת  בניין  יבשה  אתר  להנ  ופסולת  הבהתאם  אגף  המקומית  חיות  שבמועצה  תפעול 

 . ת חובבית נאותעשיית 

המתפרס על שטח    , 203מספר  בריכה    ה של  וקם בשטחי  פסולת יבשהבנין ולת  טת פסור לקליאתה
 במערב המועצה. וממוקם דונם  100 -של כ

קבלן  או  המציע הזוכה  יבוצעו על ידי    פסולת יבשהבנין ו אתר לקליטת פסולת  ה   של  ההקמ העבודות  
המועצה כמפורט  ש ע"י  רו מראהמציע ויאושלהצעת  צורפו  אשר פרטיו י  המציע הזוכה  ע על ידימוצ

 "(הקבלן המוצע"" או משנההקבלן " )להלן: במסמכי המכרז.

ההקמה  עפר,וכולל  עבודות  עבודות  של  ביצוע  השאר  בין  עבודות    ת  ניקוז,  עבודות  דיפון,  עבודות 
ותנוע  כבישים  עבודות  חשמל,  עבודות  י  ,הצנרת,  מעל  עפר  ויישום  אספקה  איטום  ריעות  עבודות 

 שונות. עבודות ו  ידורודות ג עב  קיימות,

עבודות  ביצוע  היא    תקופת  תקופת  קלנדריים  חודשים   10ההקמה    חודשים   12    נה הי   בדק ה, 
לתשומת לב המציעים כי גם לאחר קבלת הודעת זכייה במכרז, המועצה שומרת לעצמה    .קלנדריים

ו להגמיש  הזכות  של/את  הביצוע  תחילת  זמני  את  לעכב  עבוד  תו עבוד  או  ו/או  הפעההקמה  לת  ות 
 ולמציע הזוכה לא תהא כל טענה בגין כך.   בהתאם לצרכיהר האת

ההקמה עבודות  למועצה  בסיום  העבודות  יומסירת  הזוכה  המציע  המועצה  חל  ,  הודעת  לאחר 
המכרז,   למסמכי  בהתאם  יבשה  ופסולת  בנין  פסולת  לקליטת  אתר  ולמפרט  בהפעלת  למפרטים 

 ההפעלה.  

,  בעצמו   ולת יבשה יבוצעו על ידי המציע הזוכהין ופס ולת בנ האתר לקליטת פסשל    פעול תהעבודות  
 "(המציע הזוכה)להלן: " לא תותר הפעלה באמצעות קבלן משנה

הפסולת אתר  את  יתפעל  הזוכה  מים,    ,המציע  חשמל,  שכירות,  )לרבות  התפעול  עלויות  בכל  יישא 
הנובעת מתפעול    נוספת  ות נלווית אוכל על ו/או    הפעלת כלי צמ"ה, כוח אדם ל הטמנה,  ארנונה, היט

ויהיה    1984-המציע הזוכה ישמש "מפעיל" בלעדי של האתר כהגדרתו בחוק הניקיון תשמ"ד  (האתר
 .  גבייה והעברת היטלים למשרד להגנת הסביבהה  אחראי לביצוע

הזוכה שיתקבללמועצה  שלם  י  המציע  טון  כל  בהתא  עבור  הפסולת,  ולכמבאתר  לסיווגו    ות ם 
קבועה  מכודש.  חבכל  המטופלת    ולתהפס חודשית  שכירות  למועצה  ישלם  הזוכה  המציע  כן,  ו 

 כולל מע"מ.  לא  לחודש₪  150,000של  סך מ תפחתואשר לא במכרז זה התאם להצעתו ב

 . ה בכתב" בהודעתחילת ההפעלה"הפעלת האתר תחל מיום בו תודיע המועצה למציע הזוכה על 

לשלם דמי  הזוכה  לא יידרש המציע    הפעלה""תחילת ה ום  החל מי שונים  חודשי השכירות הרא   3בגין  
   שיתקבל באתר הפסולת התשלום עבור כל טון פסולת    יודגש כי  "(הרצההתקופת  שכירות )להלן: "

 . להההפע תחילת מהחל ישולם 
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לפחות    80%. הפסולת תטופל ותמוחזר בהיקף של  מחזורלא יטמין פסולת שהיא ברת  המציע הזוכה  
 לת שתיקלט באתר.  ת הפסו מסך כמו

ך חצי  תוהזוכה להיות  יע  המצעל  , בנוסף  1886ו לפחות בתקן ישראלי  רים הממוחזרים יעמד ומהח
 ממכון התקנים. 30/50מוסמך במסגרת ת"ת )תו תהליכי( הפעלת האתר מיום שנה 

הזוכה   הקלוט  יהמציע  כל  מחזור  פסולת  את  ו/או  להטמנה  המועצההמותרת  המקומית    ממפעלי 
 .  ההפעלה בכל תקופת נאות חובבייתית תעש

יהיה ה  שאיר  המציע  למחירי  בהתאם  תשלום  ידו,י  כפשוק  לגבות  על  שיעשו    שייקבעו  ממטמינים 
או הפסולת  אתר  בשירות  מפעליםלשימוש  שלבתחו  עסקים/ם  השיפוט  רשאים    ם  יהיו  המועצה 

מופחת      לוםגד תשנכ  , לפסולת שמקורה בפעילותם בתחומי המועצה, לעשות שימוש באתר הפסולת
 .  היטל ההטמנהולל לא כ ,ממחיר המחירון של המציע הזוכה  30%בשיעור 

למ תינתן  כאמור  פסולת    25,000של    כוללת ה  כסההנחה  לפסולקלנדרית  בשנה טון  שמ ,  ורה  קת 
 בפעילות מפעלי המועצה בנאות חובב.  

להצעתו בגין  בהתאם  וכה להעביר את מלוא דמי ההפעלה  וע מחובת המציע הז אין באמור כדי לגר 
 .  ועצהו למ פסולת ז 

ת למלמועצה  להורות  הבלעדית  הסמכות  של  הא  ההטמנה  מכסת  חלוקת  אופן  על  הזוכה  ציע 
 .  בין המפעלים השונים ,המפעלים בתחום המועצה

אתר הפסולת  מיום תחילת ההפעלה של    שנים  3  לתקופה של  ואה  לתפעול האתר  משך ההתקשרות
ידי המציע הזוכה  ת  ריך אה למועצה האפשרות להאהי ת   לאחריה  ,הרצהה   תקופת את  ת  הכולל   על 

 חודשים כ"א.  12 בנות תקופות נוספות, 2קשרות למשך ההת

במכרז הסף  ל  , תנאי  סף  לתנאי  סף  הפעלה  מחולקים  להפעלה    .להקמהותנאי  הסף  יתקיימו  תנאי 
  מה הקף להמציע יידרש לעמוד בתנאי הס  . עצמו, לא תתאפשר הפעלה באמצעות קבלן משנהבמציע  

 . יעמוד בתנאי סף להקמהמו שמשנה מטע לקבלן הציע  בעצמו או לחילופין ל ( 3.1-3.7פים  י)סע

 

מכרז כאשר הניקוד בגין רכיב זה  ב שקלול ההצעה  סך  מ  40%הווה  ת  האתרלהקמת  הצעת המציע  
 .  איכות המציעל 20%-מחיר ו  80%-חולק ל ישל ההצעה 

  שקלול ההצעה   סךמ  60%הווה  תים(  י ת חודש)תשלום לטון ודמי שכירואתר  התפעול  הצעת המציע ל
 ע איכות המציל 40%-מחיר ו 60%-חולק לייב זה של ההצעה ניקוד בגין רכאשר הכרז כבמ

  תהיה להנחה בלבד, המציע יידרש לציין  את ההנחה המוצעת על ידואתר  ההצעת המציע להקמת  
ות  ויכתב הכמ  מסך כל    25%  עד  אחוז ההנחה המקסימאלי המוצע יוגבל להנחה של .  לכל פרק בנפרד

בו לפרק  שההנחה  לאובלבד  למסמך  כהמצ"ב  הכמויות  בכתב    30%על    תעלה  דד  ג'    .10נספח 
 בהצעתו.  0הנחה רשאי למלא   ליתןמציע שאינו מעוניין  .המחירים אינם כוללים מע"מ

 

את   בהצעתו  ינקוב  המוצעת  המציע  ההנחה  לאחר  מע"מ  ללא  ההצעה  לכתב  סכום  ידו  על  המוצע 
-9ך  מסמ  על גביוכן    ודומיהםום  לסיכ  שאינםלרבות סעיפים    10סמך  ג' למנספח  כ  ב המצ"ת  הכמויו

 הצעת המציע. 

 

לתפעול   המציע  פסולת ה הצעת  לקליטת  ו   אתר  יבשה בנין  ל  פסולת  מחיר  מעל  תוספת  תהיה 
שנקבע   אותהמינימום  המועצה,  ידי  טון    ו על  לכל  למועצה  הזוכה  המציע    באתר שייקלט  ישלם 
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וכן לתשלום דמי שכירות חודשיים    ה הזוכשתיקלט על ידי המציע    יתות החודשמ כלוווג  בהתאם לסי 
 .  והוראות מכרז זההצעת המציע,  -9במסמך  מפורטוזאת בהתאם ל

 

: חוזה התקשרות להקמת  חתומים  שני חוזי התקשרות נפרדיםלצרף להצעתו  המציע הזוכה יידרש  
 (.   11ולת )מסמך תר הפס( וחוזה התקשרות להפעלת א10אתר הפסולת )מסמך  

 

עבוד התחלת  מצו  אחד  לכל  המכרז/ה  יינחלקי  בנהחוזים  המכרז  פרד.  תן  כלליות  הוראות  הינן 
לסוג    חוזה הרלוונטיאולם בכל תקופת התקשרות יחייב את הצדדים ה  ,ונוגעות לכל סוגי העבודות

 . )הקמה/תפעול( העבודות
 

הוהתפעול  ההקמה    עבודות  ולנספחים  למפרטים  לבהתאם  המכמצ"ב  כל  ו כוללרז  מסמכי  את  ת 
לרבהעלויו וההוצאות  מים,  ות  ת  כלי  התייקרויות,  ירות  כש  נה,ארנוחשמל,  עבודה,  ימי  חומרים, 

אדם,   כח  בישיבותעבודה,  השתתפות  מנהלה,  מזכירות,  לצרכי    שירותי  ובהתאם  הנדרש  ככל 
איסוף    י תשתיות,ת ובעל אגרות ותשלומים למוסדות, רשויו, נסיעות וביטול זמן,  ודרישות המועצה
ורה המלאה בגין  ללת תהווה את התמכוה  ורה התמ  שידרשו., ישיבות ודיונים ככל  נתונים, צילומים

   .והעלויות כולן יחולו על המציע הזוכה  כל העבודות

 

ולמפרטים הטכניים, לתכניות  לכתב הכמויות,  זה תבוצענה בהתאם  נשוא מכרז  למפרט    העבודות 
המהווים חלק בלתי נפרד    ד להגנת הסביבהישת המשרבהתאם לדרבתיות  לתקנות הסבי  ההפעלה,

צ  )בין  מההתקשרות אם  אם  ובין  ולפי  ורפו  המועצה  מטעם  המפקחים  להנחיות  בהתאם  לאו(, 
במכרז    הוראות הזוכה  ועל  אלה,  ממסמכים  נפרד  בלתי  כחלק  המצורפות  והחוזה  המכרז  מסמכי 

הדרושים  וכנות והציוד  הגלם, הת  כב, חומרי כלי הריהיה לספק את החומרים, כח האדם, היועצים,  
 פרד מהצעתו. לתי נ חלק בלביצוע העבודות בכללותן כ 

 
 הוראות כלליות  .1

המציע   .1.1 ועל  זה  מכרז  להוראות  לב  בחוברת לשים  לקבוע  בהתאם  הצעתו  את  להגיש 
בהתאם   .המכרז ההצעה,  לפסילת  להביא  עלולה  בה  הקבועות  מההוראות  סטייה  כל 

 . המועצהל  לעדי שלשיקול דעתה הב
 

להו .1.2 לב  לשים  המציע  לבעל  ועליו  הביטוח  המבט ראות  אצל  ש דוק  אתחים  יכולותו    לו 
פי הנדרש במכרז. מציע אשר יזכה ולא יסדיר ביטוח כאמור ללא  ל יר את הביטוח  להסד

כל שינוי בתוכנו, עלולה זכייתו להיפסל והערבות שהגיש תחולט והכל כפי שיקול דעתה 
 חובב. תית נאות  תעשיי  של המועצה המקומית

 
כל  רשאי  יהיה  והמציע לא  למועצה  כי המכרז שמורותכל הזכויות במסמ .1.3  לעשות בהם 

 שימוש אלא לצורך הגשת הצעתו. 
 

וגברים  .1.4 לנשים  מיועדים  והינם  בלבד  נוחות  מטעמי  זכר  לשון  נוקטים  המכרז  מסמכי 
 כאחד.  

 
ו  קי סעיף אאו חל  אם ימצא בית משפט מוסמך כי סעיף או סעיפים במסמכי המכרז, .1.5

כפם, לא יהא ן לאוא ניתאין להם תוקף או שהם בטלים או של במסמכי המכרז,סעיפים 
דבר ב לכל  ומחייבים  תקפים  יוותרו  אשר  המכרז,  מסמכי  חלקי  בשאר  לפגוע  כדי  כך 

 ועניין.  
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ו/או  על   .1.6 ששימשו אות המועצה  בכל   ן,היועצים  וסוג שהוא  לא תחול אחריות מכל מין 
לטעות ו-איו/או    הנוגע  הש/דיוק  במסמכאו  שנתגלו  הקשור  מטה  בכל  ו/או  המכרז  י 

וי המלמסמכ ב/כרז  הנוגע למידאו  נגיש למציעים כל  ו/או שהיה  יימסר  ו/או  ע שנמסר 
 בכתב ו/או בעל פה במסגרת הליך המכרז. 

 
בפלילים .1.7 הורשע  ממנהליו  אחד  או  המציע  אם  כי  בזה  ל  ,מודגש  הצעתו  הגשת  עובר 

שיבמכרז,   עמה  בעבירה  ה ש  או  של  נוגעת  קלון  עיסוקו  תלויים לתחום  או אם  המציע 
פליליי נגד הליכים  או אחד ממנההמצי   ם  של ע  עיסוקו  והנוגעת לתחום  המציע  של  ליו 

את  המציע,   לפסול  רשאית  המועצה  של  המכרזים  וועדת  כך תהא  בגין  המציע  הצעת 
 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 
ובין אם   בין שצורפו להנספחיה,    רת זו, על " בחובמובהר בזה כי השימוש בלשון "הצעה .1.8

אין בשימוש המועצה בלשון זו כדי    נוחיות הקורא.ולשם  בלבד  לאו, הינו למען הזהירות  
המציעים   ידי  על  יוגשו  אשר  המסמכים  את  שהוא,  מקרה  ובכל  דרך  בשום  להכשיר, 

 במכרז לכדי הצעה על פי דין. 
 

  חוק לאמור בוצעו בהתאם  ב יוכה  ע הזלמצי  םהתשלומי, כי  מובא בזה לידיעת המציעים .1.9
 ההתקשרות     הף לחוז ובכפון: "החוק"(  הל)ל  2017  –סר תשלומים לספקים, תשע"ז  מו

 (. 10)מסמך 

 יועבר תוך על בסיס חודשי ובהתאם לפעולות שבוצעו,  התשלום עבור ביצוע העבודות  
 בו הומצאה למועצה חשבונית ובכפוף לאישורה. ימים מתום החודש  45

, ISO  14001בדת עם תקן איכות הסביבה וע עת המציעים, כי המועצה  ובא לידיכן מו  כמ 1.10
ספקת המערכות  או א/ביצוע העבודות ו  ומשכך  ISO 45001קה  יחות ובריאות בתעסוטב

 . זה והמוצרים יעשו בהתאם לתקן
 
 
 נושא המכרז   .2

זה   2.1 מכרז  נשוא  העבודות  את  לבצע  מבקשת  עבודות  ל המועצה,    והפעלת   הלהקמביצוע 
ת ית מועצה המקומית תעשייב  לי זור תפעויבשה וא  פסולת  ,ת בניןולפס  קליטתאתר ל

חנא בהתאם.  ובבות  נספחיו  הכל  על  וההסכם  המכרז  ולהוראות  )להלן:   לנספחים 
 "(העבודות"

מכרז    המועצה 2.2 בחירת  פומבי  מפרסמת  לשם  הנדרשות    כלללביצוע    זוכהזה  העבודות 
 יבשה ואזור תפעולי   פסולתבנין,לת  פסוטת  אתר לקליוהפעלת  להקמה  ביצוע עבודות  ל
חוב נאות  תעשייתית  המקומית  "המציע   או "  הזוכה"  או"הקבלן"    :להלן)  .בבמועצה 

 (.הזוכה"
 

את  המועצה   2.3 לבצע  להקמתמבקשת  פסולת  והפעלת  העבודות  לקליטת  בנין,   אתר 
תפעוליפסולת   ואזור  הנכללות    מועצהב  יבשה  המטלות  ו/או  העבודות  כלל  לרבות 

מחוברת ווים חלק בלתי נפרד  ובכתבי הכמויות המה  מפרט ההפעלה  ,כנייםבמפרטים הט
 המכרז.
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עלול לגרום והשלמתן  עיכוב בתחילת ביצוע העבודות  ות, כי  בזה למציע מפורשהר  מוב 2.4
בקשר לכל  המועצה  נגד  כלפיכך, אם יחליט המציע לנקוט בהליך משפטי  .  למועצהנזק  

 ביצוע העבודות בהתאם לחוזה ופת  קתו/או בעניין שנעשה או שלא נעשה בהליכי המכרז, 
עבוד  לרבות  התפעול,וונספחיו  סעדיקש  לב  כליו  ת  המשפט  נזקים  מבית  על  כספיים  ם 

או   זמני  "צו לא תעשה",  ולא  "צו עשה"  ויהיו כאלה(, אך לא  ובמידה  )אם  לו  שייגרמו 
   קבוע.

 
עלול אף   וביצועןבודות  איחור בהשלמת העהרי שכל  לעיל,    2.4מהסיבה המנויה בסעיף   2.5

לעמידה בלוחות    מכרעת חשיבות    המועצה   תייחס . משכך, מ למועצה בד  נזק כהוא לגרום  
עמידה בלוחות הזמנים  -. אישהינם קשיחים לחלוטין  כמפורט בנספחים המצ"ב  זמנים,
הזמ  לביצוע ללוח  ביחס  מהן  חלק  כל  להשלמת  ו/או  החהעבודות  אחריו  ז ונים  יגרור  י 

 . המציע הזוכה  הטלת פיצויים על
 

מ 2.6 אחד  ביצבכל  העשלבי  מסובודוע  אחד  ובכל  העבודות/המבניםות  אשר   התפעול/ גי 
לביצוע להשלמיימסרו  הנדרשות  וסוג  מין  מכל  העבודות,  כל  את  יכלול  הביצוע    תן , 

 המוחלטת.  
 
האישורים כל  גת  שהעדית ל מבלי לגרוע מכלליות התחייבויותיו, הקבלן יהיה אחראי בל 2.7

לגידור    אחראי  אדות וכן יה ובע העביצוצורך  הרשויות המוסמכות לכלל    הנדרשים על ידי
תקופת   כל  במהלך  השוטפת  ואחזקתו  תנועה  ביצועןהאתר  הסדרי  וביצוע  לתכנון   ,

פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים, זמניים ואישורם ברשויות, תוך מזעור  
 נועה.  ריח, אבק וכו' ומניעת הפרעה לת ,די רעשלמניעת מטר

ל כן   אחראי  הקבלן  ה  תשלוםיהא  בקבכל  הכרוכות  הנדרשים הוצאות  האישורים  לת 
להבאת  הנחוצות  העבודות  כל  לביצוע  אחרת(,  מפורשות  לגביהם  שנקבע  אלה  )למעט 

ה העבודות  ביצוע   בו  תואמ  ןלמצב  המפרטים,   ותיהיו  התכניות,  לכל  מוחלטת  בצורה 
הבהי דרישות  ינ תרי  ו/או  ה,  רשות המועצה  לעתאחרת,    כל  מעת  שתהיינה  וכן  ,  כפי 

לשביעו  תהשלמ העבודות  ומסירתן  כל  ולמפרטים  לתכניות  ובהתאם  המפקח  רצון  ת 
טיפול מול רשויות    למועצה, וכן  ומושלם של עבודות הבדק בתקופת הבדק  ביצוע מלא 

כגון:   הסביבה,  המועצה,  שונות  להגנת  ו"   יכ"אחרא חתימה  המשרד  אחראי  לביצוע" 
כמשמילב בדיןקורת"  והבניה   ,עם  התכנון  חוק  חתימה   תקנותוכל    לרבות  על    מכוחו, 

מול   וטיפול  דין  כל  פי  על  ו/או  מוסמכת  רשות  כל  ע"י  שידרשו  וכפי  אם  מדידה  דיווחי 
 . ו/או גורמים שלישיים אחרים במידת הצורך ובהתאם להנחיות המועצה חברת החשמל

 
 

 :ו()התנאים יתקיימו במציע עצמ  האתר לתפעולהסף תנאי  3
מציע אשר הוא ו/או הצעתו  עיף זה להלן.  ות בסמפורטעל המציע לעמוד בכל הדרישות ה

 לא יעמדו בכל התנאים המפורטים בסעיף זה הצעתו תיפסל על הסף ולא תובא לדיון: 
 

 ד רשוםאו תאגי, שותפות רשומה  המציע הוא אישיות משפטית אחת, יחיד אזרח ישראל 3.1
 . עות במשותף()לא תתאפשר הגשת הצ כדין בישראל

 ת. כי התאגדוף מסמש לצרלצורך הוכחת האמור י
 

המציע רשום ביום הגשת ההצעה בפנקס הקבלנים )עפ"י החוק לרישום קבלנים לעבודות   3.2
  200בענף    3-לפחות כדלקמן: בסיווג ג והתקנות על פיו(    1969–התשכ"ט  , הנדסה בנאיות

 )    וחת ופית, תשתי)כבישים
 רף אישור מתאים.  לצורך הוכחת האמור יש לצ 

 
ניסי  המציע 3.3 של   ומחזוראו אתר לקליטה  /ו  ולת יבשה ת אתר להטמנת פספעלון בהבעל 

 הגשת הצעתו במכרז זה. שקדמו ל השנים  10רצופות מתוך שנים  7-פסולת בנין ב
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ע צישל המ   המפרט את ניסיונו  1א4על המציע למלא את מסמך  לצורך הוכחת האמור  
 ןיהמזמ  ל ידיהמלצה אחת חתומה עיש לצרף לפחות    . כמו כןבהתאם לדרישות המכרז

על   הסףהמעידה  בתנאי  ההמלצה    עמידה  לנוסח  בהתאם  ב' 4המסומן    מומלץה וזאת 
המכרז.    למסמכי  כומצורף  היצוין  הגשת  להפחתת י  לגרום  עלולה  שונה  בנוסח  מלצה 

 ה. מי מטעמ כרזים אוניקוד בהתאם לשיקול הדעת של ועדת המ
 

 לחילופין 

של ניסיון  לפחות    3  למציע  השנים  שנים  אתר    2018-2020בין  לפחות  בהפעלת  אחד 
פס ל יבשה הטמנת  לפחות  או  /ו   ולת  שקלט  ל  250,000בנין  לשנה  בפועל  טון  דיווח  פי 

 שנים.  באותן ת הסביבהלהגנ למשרד

האמור   הוכחת  ללצורך  המציע  שנתיים    צרףעל  למשרדדוחות  שהועברו  להגנת   כפי 
 ןולצרף אישור המשרד להגנת הסביבה ורישיו  2018-2020אחת מהשנים    הסביבה בכל

 הצעתו.  ו הצהיר בעלי ןהמתק העסק של האתר/ 
את    בנוסף,   למלא  המציע  ניסיו  1א4מסמך  על  את  בהתאם המפרט  המציע  של  נו 

 מעידה ה  ןל ידי המזמיעת חתומה  המלצה אח לדרישות המכרז. כמו כן יש לצרף לפחות  
ע הסף  על  בתנאי  ההמלצה  מידה  לנוסח  בהתאם  ומצורף 4המסומן    ומלץהמוזאת  ב' 

המכר  כז.   למסמכי  ה יצוין  הגשת  ניקוד  י  להפחתת  לגרום  עלולה  שונה  בנוסח  מלצה 
 בהתאם לשיקול הדעת של ועדת המכרזים או מי מטעמה. 

 
 

לבצע ו   ת לפחו  נימום"פ שכר מי עובדים עחוק, לשלם שכר לל המציע לעמוד בדרישות הע 3.4
 ת סוציאליות עפ"י חוק.הפרשו

 לצורך הוכחת האמור יש לצרף את המסמכים הבאים:  
 

בעניין - המציע  חובות  קיום  בדבר  בו  השליטה  בעלי  ושל  המציע  של  בכתב  תצהיר 
ציים החלים ודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבושמירת זכויות עובדים, לפי דיני העב

למסמכי   5ים כמפורט במסמך  ה או השירותדות העבאספק  רך מציע כמעסיק לצועל ה
 המכרז.

אישור רו"ח על כך שהמציע שילם שכר לעובדים עפ"י שכר מינימום לפחות ומבצע -
 למסמכי המכרז.  6והפרשות סוציאליות עפ"י חוק כמפורט במסמך 

מינימילעניתצהיר  - זרים, שכר  עובדים  והעדר הרשעה  ן העסקת  כמפורט ום  פלילית 
 כי המכרז.מס'  למא6מך מסב

 
 תנאים לדחיית ההצעה בשל אי שמירה על זכויות העובדים: 

 
ב )ב(   2המציע או מי מבעלי השליטה בו הורשע ביותר משתי עבירות כאמור בסעיף  .1

מהם מי  הורשע  ואם  ציבורים  גופים  עסקאות  ולא    לחוק  עבירות  משתי  ביותר 
 אחרונה.  ממועד ההרשעה ה חלפה שנה

 
לחוק    5נקנסו על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף ליטה בו  י הש בעל  מיע או . המצי2

התשמ"ו המנהליות,  להגשת    1985-העבירות  האחרון  למועד  שקדמה  בשנה 
 ההצעות במכרז ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה;

 

לה  3.5 המציע  יכו על  בעל  המשאביםיות  את  להעמיד  הנדרשי  לת  לביצוע  הכספיים  ם 
 ת. העבודו

, לכל אחת מהשנים  ובהתאם לספרי החשבונות של   המציע  של הממוצע    קי עסור ההמחז
ן  מיליו  עשרים) ₪    20,000,000עולה על    2018-ו  2019,  2020בדצמבר    31שהסתיימו ביום  

 .כולל מע"מ אל(  שקלים חדשים
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להצעתו   יצרף  חשבוהמציע  רואה  לאישור  בסן  האמור  זהאישור  המצורף בנוס  "ק  ח 
 .1ג'6מך כמסכי המכרז ומסומן למסמ

 
       ₪ 350,000של המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית בסכום  3.6

אלף  )במילים:   וחמישים  מאות  חדשיםשלוש  למדד  (שקלים  צמודה  ות  ומ תש  כשהיא 
יהיה    הבניה הבסיס  מדד  ביום    2021מאי  חודש  מדד  כאשר    לפקודת   15/6/2021הידוע 
נאות"המוע תעשייתית  המקומית  ומסומן  חובב"    צה  המכרז  למסמכי  המצורף  בנוסח 

   "(.  ערבות ההשתתפות": )להלן 31.12.2021עד ואשר תהיה בתוקף  7כמסמך 
 
 

בודות ככל והציע קבלן משנה לביצוע עאו )התנאים יתקיימו במציע   הקמת האתרתנאי סף ל
   ו(:מע מטעהמוצ בקבלן המשנהקיימו ההקמה, ית

או  המ  3.7 והוצע,  ציע  ה ככל  הקבלן  ההקמה  מוצעמשנה  עבודות  לביצוע    עסיק מ  מטעמו 
לצורך ביצוע העבודות ובכל מהלך תקופת ביצוען,    וימשיך להעסיק   ,במועד הגשת הצעתו

 המקצועי: הצוות    -אחד מאלה להלן ה, את כל טעמו המונמ  ברציפות, צוות מקצועי
  

ל פרויקט ן ניהבמהלכ ,  בניהול פרויקטים  תשנים לפחו   8של  סיון  בעל ני  -יקט   פרו  מנהל
 . זה מכרזא ובמהותו ובהיקפו לעבודות נש הדומה  לפחות אחד 

 3א4ולמלא את מסמך לצורך הוכחת האמור יש לצרף קורות חיים 
 

,  ההעבודה והרווח  דמשר  ע"י  ומאושר  מוסמך  –  ודה בכירמנהל עב   -מנהל עבודה ראשי  
ניסי בעל  מושהינו  שלון  בכיר,    לפחות  שנים  10  כח  עבודה  בשטח  כמנהל  ניהל  במהלכן 

 הדומה במהותה לעבודות נשוא מכרז זה.   אחת עבודה חות לפ
יש לצרף קורות חיים עבודה בכיר מוסמך,  לצורך הוכחת האמור  ולמלא    תעודת מנהל 

 .3א 4את מסמך 
 

מוכח של   יסיוןבעל נן,  דסאי מורשה כדירשה כדין או הנוממהנדס אזרחי    -ביצועמהנדס  
נשוא מכרז   הדומה במהותהלפחות  ה אחת  עבוד  ניהלבמהלכן  לפחות    שנים  5 לעבודות 

  זה.
 .3א 4ולמלא את מסמך   לצורך הוכחת האמור יש לצרף קורות חיים ותעודות רלוונטיות

 
 

 מוכח   יוןניסבודות ההקמה  מטעמו לביצוע עמשנה המוצע  הקבלן  ל מציע או ככל והוצע,  ל 3.8
ע במהותן הדו  בודותבביצוע  לקליטהקמת  לעבודות    מות  פסולת  אתר  פסולת  ובנין  ת 

)אשר אחד    )עבודה אחת לפחות לכל גוף(  לפחות  )שני( גופים  2נשוא מכרז זה עבור    יבשה
או תאגיד    או עירייה  יסטטוטורמהם לפחות הינו משרד ממשלתי או תאגיד ממשלתי או  

כס  תיות(תעשייריות/מקומיות/אזו  ויות/מועצותרש   או  עירוני   של בהיקף  מינימאלי   פי 
)חמישה עשר מיליון שקלים חדשים(  15,000,000 כולל מע"מ, משנת    ₪  לא  כל אחת, 

 ועד ליום הגשת ההצעה במכרז.   2013
 : סעיף זהב 

 כקבלן ראשי או כקבלן משנה. –"ניסיון מוכח"  

 מציע הת ניסיונו של  רט אהמפ  2א 4את מסמך  ך הוכחת האמור, על המציע למלא  ורלצ
המלצות   2לצרף לפחות  מכרז. כמו כן יש  בהתאם לדרישות ה  המוצענה  המשקבלן  ו  ו/א

המפורטים   המזמינים  ידי  על  סףחתומות  בתנאי  עמידה  לצורך  בהתאם   לעיל  וזאת 
 המכרז.  ב' ומצורף למסמכי 4המסומן  ומלץהמלנוסח ההמלצה  

 
ועל       3.9 ככל  או  המשנהוצע,  המציע  לביצה מטעם המקבלן  עב ציע  להיות    ההקמה,ודות  וע 

 יצוע העבודות. המשאבים הכספיים הנדרשים לב בעל יכולת להעמיד את 
של   העסקי  של המוצע  המשנה  קבלןהמחזור  החשבונות  לספרי  בהתאם  אחת  ו,  לכל   ,

ביום   שהסתיימו  על    2018-ו  2019  ,2020בדצמבר    31מהשנים  ₪   15,000,000עולה 
 . ממע" כולל לא( שקלים חדשיםן שה עשר מיליו יחמ)



 

 

 

 

13 
  יע  חתימת המצ                              

 

 

 

לאישור האמור בס"ק זה עבור קבלן המשנה  ן  המציע יצרף להצעתו אישור רואה חשבו
ר הצעתו כוללת ביצוע מציע אש  .2'ג6כמסמך  רף למסמכי המכרז ומסומן  בנוסח המצו

 לעיל.  3.5הקמה אינו צריך לצרף אישור נוסף על הנדרש בסעיף  העצמי של עבודות 
 

 
 להצעה:יש לצרף מסמכים ש 4

 
למצי ה  על .4.1 פרוטוקוע  ההבהרותצרף  ואת  מציעים  סיור  לשאלות    ל  המועצה  שנתנה 

 עים כשהם חתומים על ידו יחד עם הצעתו.  המצי
 

 .  1976 –לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  2אישור תקף לפי סעיף   .4.2
 

 
 למה או מילוי. מכי המכרז הטעון השכל מסמך המצורף למס .4.3

 
 

 כרז.שת מסמכי המ קבלה על רכי .4.4
 

 
 ההצעה 5

 
 :לשני רכיבים ההצעה מחולקת 5.1

 . יבשה ואזור תפעולבנין , פסולת פסולת קליטת  ל ולתאתר פסהקמת  .1

 . פסולת יבשהו בנין קליטת פסולתפסולת לאתר תפעול  .2

 
  פסולתה אתר הצעת מחיר להקמת 

רי  מחי להנחה ממחירי כתב הכמויות/יה  תה  אתר פסולתלעבודות הקמת    הצעת המציע
הקבועו תאם  ובה  מקסימום להל להוראות  ינקוב.  ןת  את  המציע  ההנחה  ז  חוא  בהצעתו 

נספח ג' למסמך כהמצ"ב  המוצע על ידו לכתב הכמויות  סכום ההצעה )לא כולל מע"מ(  ו
 . בהתאם להנחה המוצעת על ידו לרבות סעיפים שאינם לסיכום ודומיהם 10

 
ההנחה 5.2 המוצע  אחוז  של   המקסימאלי  להנחה  כתב   25%  עד   יוגבל  כל  ויות  כמה  מסך 

נספח ג' למסמך כ המצ"ב  הכמויות    בכתב  30%  לה עללא תעד שההנחה לפרק בודד  ובלב
 המחירים אינם כוללים מע"מ. . 10
 

  הפסולת אתרהצעת מחיר לתפעול 
 

לתפעול   5.3 המציע  מעל  הצעת  לתוספת  תהיה  יבשה  ופסולת  בנין  פסולת  לקליטת  האתר 
המינימום   אותשנקבע  מחיר  המועצה,  ידי  טון  ע  ציהמישלם    ו על  לכל  למועצה  הזוכה 

ל   ר  באתט  שייקל החודשית וג  סיוו בהתאם  הזוכה  כמות  המציע  ידי  על  וכן  שתיקלט   ,
הצעת  -9במסמך    מפורטוזאת בהתאם ל  לתשלום דמי שכירות חודשיים לשכירות האתר

 המציע, והוראות מכרז זה.  
 

המציע   5.4 הקמה(  הצעת  או  העניין,  ש  תוג)לתפעול  הכמויו לפי  כתב  גבי  הצעת ובת  על 
 ד. ( בעט בלב9מסמך המשתתף )
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למועצה שמורה    או המקסימום  שתחרוג ממחירי המינימוםאו הקמה(    לפעו)לתהצעה   5.5
ו/או לא תעלה על    הזכות לנרמל את ההצעה ולתקנה כך שלא תפחת ממחירי המינימום

המקסימום ר  מחירי  תיקון  ע ולרבות,  ההצעה  של  לחרוחבי  שלא  מנת  מהמגבלות  ל  ג 
והצ ה  לסה"כ   לכל  \עה  המגבלות  מוב או  כיפרק.  הדעשי  הר  האקול  את ת  לפסול  ם 

 ההצעה עקב חריגה כאמור או לנרמל אותה יהא של ועדת המכרזים. 
 

עותקים מקורים. יש לחתום על כל מסמכי     שלושהבההצעה וכל מסמכיה כאמור תוגש   5.6
 דים לכך. המכרז, בשולי כל דף ובמקומות המיוע

 
הזוכה בה 5.7 יתחמציע  בתוך  ביצוב  יל מכרז  מיום שיתהמאוחלכל    עבודה  ימי  10ע  בקש ר 

 .המועצהאולם לא לפני קבלת צו התחלת עבודה חתום על ידי המועצה לעשות כן על ידי  
 
 תוקף הצעה 6

 31.12.21ליום ההצעה תהא בתוקף עד 
 

 
 
 וצאות המכרז ה 7

הכרוכות שהוא,  וסוג  מין  מכל  ההוצאות,  במ  כל  ובהשתתפות  למכרז  ההצעה  ז כרבהכנת 
 תחולנה על המשתתף. 

 
 םינוייהבהרות וש 8

מצי 8.1 ביום    -עים  מפגש  מציעים  מפגש  י  במשרד  ,00:11  בשעה  .07.202122יתקיים 
המפגש חובה והאמור בו    –  בזמןולהגיע  לדייק    . על המעוניינים להשתתף במפגשהמועצה

 .  ת המציעיםבהתאם לפרוטוקול שיופץ בין המשתתפים יחייב א
 

 לט. די והמוחלעתה הב יקול דעת לקיים מפגש נוסף לפי שאי רשהמועצה מובהר כי  8.2
 
תהא   8.3 המפגש  סיור  המועצהבמסגרת  לערוך  חייבת  לא  אך  ביצוע    רשאית  במקום 

דעת  העבודות שיקול  לפי  הצורך,  ובמידת  שאלות  לשאול  למשתתפים  אפשרות  תינתן   .
הסר ן  מענתנו הבהרות והסברים, בעל פה. ליי ו/או מנהל הפרויקט  ו/או המפקח    המועצה 

מפורשו מובהר  לספק,  כי  יהית,  בעל   ובהסבריםבהבהרות  ה  א  במהלך  -שיינתנו  פה 
את  לחייב  כדי  ו/או  עליהם  להוסיף  ו/או  במסמכים  האמור  את  לשנות  כדי  המפגש 

ידי  המועצה   על  הכתב  על  אלו  והסברים  הבהרות  יועלו  אם  אלא  שהיא,  צורה  בכל 
המציעים  לכל  סרווימ המועצה   במפגש.  את הי י  המשתתפים  להעלות  רשאים  ו 

בלשא שותיהם  זהעד  צה  למועיעו  יגכתב  מכרז  בפתח  הקבוע  תשיב   המועצה.  למועד 
 לשאלות בכתב. 

 
 ע"ג טבלה כדלהלן בה ימולאו כל הפרטים: השאלות תוגשנה בקובץ 

 תשובה  שאלה  סע'  עמ' 
    

 
 

 



 

 

 

 

15 
  יע  חתימת המצ                              

 

 

 

את הבהרות המועצה כפי ומובהר, כי על המציע לצרף להצעתו את פרוטוקול המפגש  
במפגש. למען הסר ספק השתתף    שנשלחו למשתתפים כשהוא חתום על ידו גם אם לא

תתפים. ו את המש, ויחייברזי המכלק מתנאת שנתנה המועצה יהיו חרובהיודגש כי הה
   

  
את  8.4 להאריך  למכרז,  הצעות  להגשת  האחרון  למועד  קודם  עת,  בכל  רשאית,  המועצה 

בעיתונות   פרסום  באמצעות  תהיה  המועד  הארכת  על  )הודעה  ההצעות  להגשת  המועד 
( ו/או  רו את פרטיהםתיהושרכשו את חוברת המכרז ו  למציעים  א"לבדו  או\ואו בפקס  \ו

מכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. במסמכי התיקונים  ו   נוייםכניס שילה
ויהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו,   השינויים והתיקונים כאמור, ייעשו בכתב 

מציעים השונים אלים וההפוטנצי המציעים  לידיעתם של כל המשתתפים במפגש ולידיעת 
 יליה. בפקסימ  ובות שנמסרו על ידם אוכתה  לפי  בדוא"ל

 
ב 8.5 הגשתהמציע,  כזוכה   עצם  )יבחר  תתקבל  והצעתו  היה  כי  ומתחייב  מצהיר  הצעתו 

 . את אישור עריכת הביטוחים ללא כל שינוי בתוכנו  למועצה במכרז( ימציא 
 

האחריות לוודא בעצמו ועל   ציע חלהמובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המ 8.6
ת הכספיות המשמעויוכרז ואת  במ נדרש  לבטחו כחברת ביטוח האם תסכים  ם  ע  חשבונו

 טוחי העומד לרשותו לדרישות המועצה, ככל שיש כאלה.ישל התאמת הכיסוי הב
 

 למען הסר ספק מובהר בזאת: 8.7

וח ו/או  וי הביט מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו להתאים את כיס  8.8
ביטוח מסרבת להתאיש שלו    אתם  חברת  במכרלנדכיסוי הביטוח  ו/א רש  עלויוו  ז  ת  כי 

 כיסוי הביטוח שלו לדרישות המועצה לא נלקחו בחשבון בהצעתו. התאמת 
 

מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות המועצה, שמורה  8.9
ש, לבצע את הנדרש את הערבות שהגי, לחלט  הבלעדי  הלמועצה הזכות, לפי שיקול דעת

עכרבמ אחר  ספק  ידי  על  זה  חשבונ ז  וכןל  נגדל  ו  דרנקוט  בכל  העומדת ו  חוקית  ך 
עמידת המציע בהתחייבות  -מעצם אי  הלדרוש ממנו פיצוי על הנזקים שיגרמו ל   הלרשות
 . הזו כלפי

 
 שמירת זכויות      9

 
רכישת מסמכי המכרז אינה    המועצה.כל הזכויות במסמכי המכרז מכל סוג שהוא הינן של  

לר והמשתתפש  וכמקנה  בהם  זכויות  במכרכל  לא  ים  רשאיםיה ז  כ  יו  שימוש  לעשות  ל 
 במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.

 
 הגשת ההצעה  10

במעטפה   להגיש  יש  סימנים מזהיםאת ההצעות  ללא  וחתומה  ציון  אטומה  נושאת  מכרז  ", 
אולהכנ  "27/2021פומבי   בישייסה  לשלוח  )לא  ליוםת  עד    12:00  בשעה   016..20218  דואר( 

 המועצה.  יבתיבת המכרזים שבמשרד( הצעות הגשתון להאחר  המועד –הלן בדיוק )ל 
 

 האחרון להגשת הצעות לא תידון ותיפסל על הסף.הצעה שתוגש לאחר המועד  
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 בחינת ההצעות  11
בה 11.1 כלל  להתחשב  לא  רשאית  תהא  המועצה  של  המכרזים  שהיאועדת  בלתי    צעה 

ה בהירה נו שאימכרז א סות לתנאי החוסר התייח  של ב מחירה, תנאיה או בשל סבירה
ב בלתי  וברורה  מחיר  כדבעי.  ההצעה  הערכת  מונע  המכרזים,  ועדת  שלדעת  אופן, 

 סביר עלול לגרום לפסילת ההצעה. 
 

של   11.2 וכושרו  אמינותו  את  ההצעות  בחינת  במסגרת  לבחון  רשאית  המכרזים  ועדת 
עם המשתתף  המועצה  של  ה  ונ לרבות על פי ניסי  ת המוצע  העבודה   לבצע את   המשתתף

מובע עם    לניסיון   י כבהר  בר.  כאמור  שלילי  מכריע  עבר  משקל  שיהיה  יכול  המציע 
 בדחיית ההצעה.

 
שלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת ה-הגשת הצעת מחיר ו/או אי-אי 11.3

ם, בין על ידי שינוי או תוספת  יחס אליהשייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ב
 ל לגרום לפסילת ההצעה.לוע ,אחרת ךכל דרי או במסמכים ובין במכתב לווא ה וףבג

 
או  11.4 מהמשתתפים  אחד  מכל  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  לדרוש,  רשאית  המועצה 

פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או להשלים מידע חסר   ,מחלקם
ו/או או/או המלצו ויכולתו של ר  שוישורים דקלרטיביים, לרבות בכל הקת  לניסיונו 

לבע וזאת  שתתף,  המ מנת  הל  את  ניסיונו חון  ו/או  הכלכלי,  חוסנו  ו/או  משתתף, 
הסף  בתנאי  עמידתו  לרבות  כאמור,  שיקוליה,  במסגרת  והצעתו  ו/או  המקצועי, 

 להשתתפות במכרז שפורטו לעיל. 
 
 
 

 בחירת ההצעה הזוכה 12
 

 שלושה שלבים:בתיבחנה ההצעות  
 

 סף. אי הבתנ ותהצעוה  יםהמציע   ועדת המכרזים את עמידת  חןתב בשלב ראשון       12.1
 

ו/או   תיבחנה סבירות ההצעות הכשרות ביחס לאומדן. וכן יבחנו המציעים  בשלב שני 12.2
 עמם ככל וקיים.   עם המציעיםהמועצה אל מול ניסיונה של  מי מטעמם

 
 ם הבאים:  פי המבחניקללו ההצעות לויש  בשלב השלישי 12.3

 
 אתר  הקמת הלביצוע עבודות  12.3.1

קלול ההצעה במכרז כאשר הניקוד  סך שמ  40%וה  מהו  ר האתמת  להקהצעת המציע  
 לאיכות המציע.   20%-מחיר ו 80%-בגין רכיב זה של ההצעה יחולק ל

 

 להלן ניקוד מדדי האיכות לרכיב זה: 
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1 
 

 
 המציע ןניסיו

 20 קבלן מוצע. / שנות והיקף ניסיון של המציע

 
2 
 

 
 פרטני  ניסון

בביצוע   קבלן מוצע/פרטני של המציע   וןי סינ  היקף
,יתרון יינתן  זנשוא המכר  םלשירותית דומות עבודו

   במאגרי מים פתוחים וסגורים.  בעבודה  לניסיון 

 
30 

   .נאי הסףסיווג קבלני מעבר לנדרש בת  סיווג קבלני   3
 

20 

 
4 

 
המלצות 

והתרשמות 
 כללית 

המ שיצרף  ההמלצות  מהניסיטיב  והתרשמות  , ןו ציע 
עם    מהמקצועיות,  ניסממליצימשיחות  קודם,  של יון   ם 
עם   מוצע/ המציעהמזמין  לרע(  קבלן  או  מטיב )לטוב    ,

התרשמות  וכן  זמנים  בלוח  עמידה  זמינות,  השירותים, 
  כללית .

 

 
30 

 
 

 100 

 

   ר  אתהתפעול  12.3.2

במכרז כאשר הניקוד  לול ההצעה  מסך שק  60%מהווה    הפסולתתפעול אתר  הצעת המציע ל
 ת המציע.  לאיכו 40%-מחיר ו 60%-כיב זה של ההצעה יחולק לבגין ר

 להלן ניקוד מדדי האיכות לרכיב זה: 

 

 
1 
 

 
  המציע ןניסיו

 תפסול במחזור

  יווח שנתיבהתאם לד  שמוחזרהפסולת  שיעור )אחוז(
 . מציע באתרים שהופעלו על ידי ה "ס למשרד הגנ 

דוחות   ף המציעציע ברכיב זה יצרלהוכחת ניסיון המ
בכל אחת  עברו למשרד להגנת הסביבה ים כפי שהושנתי

ולצרף אישור המשרד להגנת   2018-2020מהשנים 
הסביבה ורישיון העסק של האתר/ המתקן עליו הצהיר  

 בהצעתו.  
 נקודות  10 -פסולת   רמחזו  80%-70%בין 

 ות נקוד 15 -פסולת   מחזור  85%-81%ן בי
 ות קודנ  20  - 86%מעל 

 

 
 
 

20 
 

  שנים 10-המציע בקים ו/או ה רים שהפעיל את מס' ניסיון המציע   2
 (. מעבר לנדרש בתנאי הסף)אחרונות ה

30   

מציע אשר מבצע את עבודות ההקמה בעצמו ללא צורך   ביצוע עבודה 3
 . בקבלן משנה

20 

4  
המלצות 

והתרשמות 
 כללית 

 

ון,  מהניסירשמות תב ההמלצות שיצרף המציע והיט
ון קודם של  ות, משיחות עם ממליצים, ניסי מקצועימה

(,  מטיב השירותים,  או לרע)לטוב המזמין עם המציע 
 זמינות, עמידה בלוח זמנים וכן התרשמות כללית .  

 

30 

 
5 

 
 סה"כ 

 
100 

 

 



 

 

 

 

18 
  יע  חתימת המצ                              

 

 

 

  
 

 ניקוד ההצעות
 

  תפעולי לפסולת יבשה ואזור פסולתר  אתקדו  לרכיב הקמת וו וינ יבחנ  ההצעות
 בנפרד.   ת יבשהול פסבנין ו אתר לקליטת פסולת ב תפעול בנפרד ולרכי

 
   -מההצעה הכוללת 40%-אתר הפסולת  מתלהקניקוד ההצעה 

 הצעת מחיר  
  

  באותה תקבל את מלוא הניקוד, שאר ההצעות ביותר הנמוכה כשרהה ההצעה 12.4
 עפ"י החישוב הבא: הנמוכה ביותרההצעה  ת  אלתדורגנה יחסי

 A=    יותרמוכה בנהההצעה 
 Bנוספת  =  עההצ

 Cנוספת=  ניקוד הצעה
c = A: B * 80 

 
 איכות ניקוד ה

 
 0.2* לעיל 12.3.1שקיבלה ההצעה בהתאם לסע'  וןהצי

 
 

   -מההצעה הכוללת 0%6-סולתאתר הפ פעול תלהצעה ניקוד ה
 הצעת מחיר  

 
שאר  , ד()לכל רכיב בנפר תקבל את מלוא הניקוד ביותר הגבוהה הכשרה ההצעה 12.5

החישוב )  עפ"י החישוב הבא:הזוכה ההצעה  תדורגנה יחסית  אל באותה ההצעות
 ( כם יחדד ויסוב בנפריבוצע לכל רכי

 D=   ביותרהגבוהה ה ההצע
 Eהצעה נוספת  = 

 =Fניקוד הצעה נוספת 
60  F = E: D *  
 

 החישוב יבוצע בנפרד לדמי ההפעלה ולדמי השכירות וסיכום הניקוד הכולל להצעת 
 הווה את ניקוד הצעת המחיר לרכיב התפעול יר יהמח

 
הפסול אתר  לתפעול  המציע  של  המחיר  הצעת  ישוקלל  ניקוד  ההצעה  ב  50%ת  גין 

 . תחודשיבגין ההצעה לדמי שכירות   50% -למחיר לטון ו
ההש בין  נוסחת  ישמש  וואה  המאוחד  הניקוד  בנפרד.  רכיב  כל  על  תחול  ההצעות 

 לתפעול אתר הפסולת.ת לוולהכלצורך השוואת הצעות המחיר 
 

 איכות ניקוד ה
  

 0.4 *יללע  12.3.2בלה ההצעה בהתאם לסע' קיש הציון
 
 

 יקוד ההצעה כ נסה"
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מחיר ואיכות  סה"כ )סה"כ מחיר ואיכות להקמה ו הכוללת ההצעה  ניקוד שקלול
 הפעלת אתר הפסולת( ל
 

 0.4פסולת *  שוקללת להקמת אתר ההצעה המניקוד ה
+ 

 
 0.6ולת * אתר הפס עוללתפללת המשוק הניקוד ההצע

 
               = 

 
 ת המציע הצע משוקלל של סה"כ ניקוד

 
המועצה אינה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כהצעה   12.6

ובהתאם    ונות למועצההזוכה, ההצעה שתיבחר תהיה ההצעה בה גלומים מירב היתר
 דעתה  לשיקול 

 
,  10מויות המצ"ב נספח ג' למסמך  ב הכבכת  סעיף כל  יחס לב   שנקב המציעהמחירים   12.7

ו המש  , יסוכמויחושבו  הצעת  תהיה  כי  להקמה  תתףוזו  במפורש  מובהר    המועצה . 
מכתב הכמויות אשר לפי דעתה, נקב בהם המציע   פרקים/סעיפיםתהא רשאית לגרוע  

גבוהים המשתתףמש ו  ,במחירים  הצעת  תהא  כן  שנקב   עשתה  הסכומים  סיכום 
 שנגרעו.    הפרקים/סעיפיםמי סכו טג' למעבנספח   המציע

 
 פגמים במכרז  13

 
משפט   13.1 בית  נפל  מוסמך  קבע  יסוכי  בהליכי  פגם  או  המכרזים  ועדת  בהחלטת  די 

המכרז האחרים וכתוצאה מפגם זה לא זכה מציע במכרז ובמקומו זכה מציע אחר, 
המצ זכאי  אייהא  עקב  מהמועצה,  לקבל  עבוכז-יע  פיצויים  ורק  אך  ת  הוצאו   רייתו, 

שאלו  וציא  שה  תומוכח ובלבד  המכרז  טפסי  ורכישת  הבנקאית  הערבות  בגין  בפועל 
יעלו  יהיה )חמשת אלפים שקלים חדשים(  ₪   5,000על    לא  פרט לפיצויים אלה לא   .

רווח או אבדן  הפסדים  הוצאות,  בגין  פיצוי אחר,  לכל  לו זכאי המציע  נגרמו  אשר   ,
סופי ומוחלט על    ויתורבו   לחתר ומו וא מווה ו  ,וצאה מפגם בהליכי המכרזלטענתו, כת

 רווח כאמור.  כל תביעה ו/או טענה בגין הוצאות, הפסדים או אבדן
 

בהליכי   13.2 או  המכרזים  ועדת  בהחלטת  יסודי  פגם  נפל  כי  מוסמך  משפט  בית  קבע 
ול המציע  זכה  זה  מפגם  וכתוצאה  האחרים  לכך,המכרז  זכאי  שהיה  אחר  מציע   א 

ע מיד  שזכה,  המציע  בלפ   ,ההמועצ   הודעת  םמתחייב  המועצה  עול  להוראות  התאם 
ו עפ"י המכרז ולאפשר למועצה  לרבות להפסיק את עבודתו עפ"י החוזה שנחתם עמ

מור היה לזכות במכרז עפ"י קביעת בית למסור את המשך ביצוע העבודה למציע שא
 המשפט המוסמך. 

 
עד  שביצע    ר זולת התמורה עבור העבודההמועצה למציע דב  , לא תשלםבמקרה כזה

ה עולמ או  פסקת  ד  תביעות  כל  תהיינה  לא  ולמציע  החוזה,  לתנאי  בכפוף  העבודה, 
מכרז, או דרישות מכל סוג שהוא כלפי המועצה ו/או מי מטעמה, בכל הקשור ל טענות 

עם החוזה שנכר וכן בקשר  וכיו"ב,  בו  ניהולו, הזכייה  ו/או בקשר  אופן  ת בעקבותיו 
 .  זה זרעם מכ ה בקשרצל חוזה אחר שיחתם ע"י המועעם כ
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 ביטול המכרז, פיצולו, שינוי גודלו או ביצוע חלקי  14
 

לי לגרוע מחובת המציע לתת הצעה לכל העבודות נשוא המכרז, רשאית המועצה  במ 14.1
והמוחלט הבלעדי  דעתה  שיקול  שלב   ,לפי  בכל  המכרז  את  לזוכה   לבטל  למסור  או 

 ק מן העבודות בלבד .חל  לביצוע
 

    הצעה לכל העבודות נשוא המכרז, רשאית המועצה                      לתת    ציעמהמחובת  לגרוע    מבלי 14.2
ל העבודות  מן  חלק  לביצוע  למסור  חלקים   קבלן\ זוכה\מציעלהחליט  או  וחלק  אחד 

למספק מציעיםם פצל את הזכיה  אחרים מן העבודות לזוכה או זוכים אחרים, או ל
ככל    ,בודות כולן או חלקן בעצמהבצע העאו לם  או לפצל את העבודות למספר שלבי

 העבודות  פיצולעל   ת מנומק בהחלטהשוועדת המכרזים תחליט 
 

רז, רשאית המועצה  מבלי לגרוע מחובת המציע לתת הצעה לכל העבודות נשוא המכ 14.3
כן למועצה תהיה זכות להגדיל או  -. כמולהחליט על פיצול העבודות למספר שלבים

א  העבודה  היקף  הכמויותלהקטין  את  א  ו  במקרים  שהוא.  שיעור  ישתנו      בכל  לא  לו 
המציע הזוכה. לקבלן לא תהיינה כל טענות     בהצעתת ווי ב הכמו דה בכתמחירי היחי

 האמור בסעיף זה. כלפי המועצה עקב ביצוע  
 

החליטה המועצה כאמור לעיל, לא יהא בכך כדי לפגוע בחובתו של הזוכה לבצע את                 14.4
ם  ו המקורית בתאומים ובשינוייר לו את ביצוען, עפ"י הצעת שהוחלט למסו  העבודות

 . ענייןי ה"פיבים ע המחו 
 

כות לבצע  מובהר ומודגש בזאת במפורש כי המועצה שומרת לעצמה במפורש את הז 14.5
לק מהעבודות ו/או מהכמויות הכלולות במכרז בהתאם למגבלות התקציביות שלה.  ח

ק  א המכרז בשלבים, להשלים חלהעבודות נשו  המועצה שומרת לעצמה הזכות לבצע
את   ולחייב  בלבד  יתצע  בלהזוכה  המציע  מהעבודות  לאחר  את  רק  העבודות  רת 

ועל  כן,  כמו  העבודות.  להשלמת  התקציבים  שומרת   שימצאו  בחוזה,  האמור  אף 
בודות נשוא המכרז מבלי שהפסקת המועצה לעצמה את הזכות לבצע חלק בלבד מהע

בי או  העבודה  ממנהביצוע  חלק  בתשלום    טול  המועצה  את  סוג יחייבו  מכל  פיצוי 
על כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה מכל    בזאת  ותרומהזוכה  המציע  שהוא לקבלן ו 

 חלק מהעבודות נשוא המכרז.   ך בביצועסוג שהוא בכל הקשור והכרו 
 

  אם תחליט המועצה כאמור שלא לבצע את כל העבודות ו/או שלא לחתום על חוזה  14.6
  היה למשתתפים במכרז או לא ת   כלל,  את העבודות   לבצע  ו לאו/א   אע כלשהועם מצי

ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא למעט ההוצאות בגין  ביעה  כל ת  במכרז   לזוכה
      קאית ורכישת טפסי המכרז כאמור לעיל שתוחזרנה לזוכה במכרז בלבד.  הערבות הבנ

 
 סתירות, שגיאות ואי התאמות 15

 
אי 15.1 של  במסמכיה ב-במקרה  המ  ירות  על  באהמכרז,  לפנות  או   מצעותציע    מכתב 

 ות.           הר הבת קבלשה לבדריה למועצ   בדוא"ל
 

ל ספק כל שהוא בקשר  התאמות או במקרה ש-אם המציע ימצא סתירות, שגיאות, אי 15.2
על  כלשהוא,  פרט  או  סעיף  של  כך  למובן  על  להודיע  או    למועצהיו  : בכתב  בדוא"ל 

mihrazim@neho.org.il. 
 

המההבהרות   15.3 י שתיתן  במייל  בכתב  מועצה  אינה  המועצה  מחייבות.  בכל חויבת  היו 
 ר שיינתן בעל פה. או הסבת נורשפ

 
שינוי 15.4 כל  המכרז.  במסמכי  כלשהו  שינוי  לבצע  אשר    אין  השמטה,  או  תוספת  או 

במסמ המציע  ע"י  או יעשו  שינוי  ע"י  בין  לגביהם,  הסתייגות  כל  או  המכרז  כי 
ן בטרם הוכרז כזוכה לוואי או בכל דרך אחרת בי  ם ובין במכתבתוספת בגוף המסמכי

לא הכרובין  )ל חר  על  "השינן:  להזתו  ההצעה  את  לפסול  זכות  למועצה  יקנו  וי"(, 
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הזכי את  לבטל  ו/או  שיקול הסף  עפ"י  וזאת  מהשינוי,  להתעלם  לחילופין,  או  יה, 
ו הבלעדי  של  דעתה  המכרז  המועצההמוחלט  נספחי  לרבות  הינו  האמור  והחוזה  . 

יראו בהתנהלות המועצה בת נספח אישור הביטוח. אין  ולרבו   צעה או שלב ההולא 
כהסכמה או   ,חר לרבות לאחר בחירת המציע הזוכה וחתימת הסכם עמושלב א בכל  
 י כלשהו. ור לביצוע שינואיש

 
 , חתימת החוזה, כשיר שני והשבת ערבויות הגשה הודעה בדבר תוצאות המכרז  16
 

 (. היהודעת הזכ  – ןבהודעה בכתב שתשלח לו )להלדבר זכייתו  המועצה תודיע לזוכה 16.1
 

ל 16.2 ההתהשתכללכתנאי  על  רותשק ות  ההתקשרות ,  הסכמי  על  לחתום  במכרז  הזוכה 
עשר( ימי עבודה מיום קבלת הודעת הזכייה ולהמציא  )ארבעה    14מול המועצה בתוך  

ההסכמי את  הסכמיםלמועצה  פי  על  הנדרשים  המסמכים  כל  בצרוף  החתומים   ם 
כשהם עותקי מקור מכל מסמך(    הלושבשנספח אישור קיום ביטוחים )אלה, לרבות  

המביד  לע תומים  ח הביצוע.  י  ערבות  וכן  הזוכה  המציע  ידי  ועל  קיום  טחת  אישור 
הפחות    ביטוחים לכל  בכפוף   01יימסר  או  החוזה  על  החתימה  לפני  עבודה  ימי 

 לאישור המועצה בכתב במעמד חתימת החוזה.
 

הזוכה כמי שלא עמד אחר    ויותיו כאמור לעיל, ייחשב חייבוכה אחר התלא מילא הז 16.3
זכי הצעת במו,  תרכיתו  ערבות בוטל  ז  חילוט  על  להורות  רשאית  תהייה  והמועצה 

 ההשתתפות בשל כך.  
 

המשתתף מוותר בזה באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין  
 חילוט ערבות ההשתתפות בנסיבות אלה. 

 
כה כריז במעמד בחירת ההצעה הזוא חייבת, לההא רשאית, אך לועדת המכרזים ת  16.4

ר שני, ככל ויוכרז על ידי ועדת המכרזים, יוכרז כזוכה במכרז  . כשישני  רעל כשיגם  
ו כאמור מקרה בו, מכל סיבה שהיא, לא ימלא הזוכה במכרז אחר התחייבויותי  בכל

 בהוראות סעיף זה. 
 

ת  יעל דחיודעה בכתב  ל יתר המציעים ה ועצה תמסור לכמ הכפוף להוראות סעיף זה,   16.5
 , כפי שיפורט להלן:  המוחזרת  תותתפההשבות ורף ער אליה תצ ,הצעותיהם

 
במכרז  16.5.1 ההשתתפ  –  הזוכה  ערבות  לו  כלל  תושב  המצאת  לאחר  ות 

וערבות  המס ביטוחים  קיום  אישור  לרבות  הדרושים,  והנספחים  מכים  
ה הזכייה אשר  ת וכאמור בהודעביצוע,  בהתאם לתנאי הסכם ההתקשרו 

 תימסר לו. 
 

שניכ  16.5.2 ערבות    –  שיר  לו  התקשרות  השלמלאחר    תהשתתפוהתושב  ת 
ערבות   לחילופין,  במכרז.  הזוכה  עם  לכ  ההשתתפותהמועצה  שיר  תושב 

תוך    מקרהבשני   במכרז,  הזוכה  עם  ההתקשרות  תשכלל  לא    15בו 
ימי עשר(  ור  עבודה   )חמישה  כך  על  הודעה  לו  שנמסרה  לאחר  מיום  ק 

כ המסמכיםהמצאת  הדרושו   לל  אישהנספחים  לרבות  קיום  ים,  ור 
וערביטוח  ביים  וכאמור    בהתאםע,  וצ בות  ההתקשרות  הסכם  לתנאי 

 בהודעה אשר תימסר לו. 
 

פי מסמכי המכרז, תהא המועצה    יר שניאו כש  וכהז 16.6 יעמוד בהתחייבויותיו על  שלא 
ע על ידי ל בתאריך שייקברשאית לבטל את הזכייה במכרז בהודעה בכתב לזוכה, הח

 ן. כל דיפי  לועצה עיות המין בסעיף זה כדי לגרוע מזכוהמועצה בהודעה. א
 

הזכייה   16.7 את  לבטל  רשאית  המועצה  תהא  לעיל,  מהאמור  לגרוע  גם  מבלי  במכרז 
 במקרים הבאים:
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בידי  16.5.3 אחר    שיש  אדם  או  הזוכה  כי  דעתה,  להנחת  הוכחות,  המועצה 
שוחד  ,מטעמו הציע  או  דורמענק  , נתן  טוב,  או  בקשר  ון  כלשהי  הנאה  ת 

 במכרז.  ה ם הזכיע
 

  ניתנה במכרז אינה נכונה. וכה שהז  לשכלשהי  הצהרה  התברר למועצה כי   16.5.4
ית אשר, לדעת המועצה, היה  או שהזוכה לא גילה למועצה עובדה מהות

 פיע על קביעתו כזוכה במכרז. בה כדי להש
 

יש    שר לדעת המועצה הוטל/ו עיקול/ים על נכסי הזוכה, כולם או חלקם, א 16.5.5
י על  להשפיע  כדי  העבבו/הם  את  לבצע  הזוכה  של  בכולתו  מסגרת  ודות 

ימים ממועד    30יקול/ים האמור/ים לא הוסר/ו לחלוטין תוך  , והעכרזמה
 . ע/םוביצ

 
נכסים זמני או קבוע או מפרק  16.5.6   מונה לנכסי הזוכה, כולם או חלקם כונס 

 עתו.יום ממועד קבי 60זמני או קבוע והמינוי כאמור, לא בוטל תוך 
 

הוע 16.5.7 כי  למועצה  בזו  25%ברה  התברר    מראש   הסכמה  ללא  ,כהמהשליטה 
 המועצה.     ב שלובכת

 
 סודיות ההצעה וזכות העיון במסמכי המכרז  17

מציעים כשירים שלא זכו במכרז, לעיין בפרוטוקול ועדת  המכרזים  ים תאפשר לועדת המכרז 17.1
זאת    ובמסמכי כל  הזוכה,  הדין  להוראו  בהתאםההצעה  וחוק]תקנות  ת  )מכרזים(    העיריות 

 ש המידע[. חופ
 

  –ללת סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים )להלן  ה, כוחלק  ו כולה אצעתו,  מציע הסבור כי ה 17.2
שלדעתו אין לאפשר בהם עיון למציעים האחרים במכרז, לאחר הכרזת   (,החלקים הסודיים

 : כדלקמןועדת המכרזים על ההצעה הזוכה, ינהג 
 

 

     -ויסמן אותם באופן ברור וחד  סודייםבהצעתו מהם החלקים הן במפורש יציי   המציע 17.3
 י. משמע           

 
המכ 17.4 ועדת  תראהו  בהצעתו,  סודיים  חלקים  אותם  את  סימן  שלא  שהסכים  מציע  כמי  רזים 

האחרי המציעים  לעיון  הצעתו  למסירת  סייג  מציע  ללא  במכרז.  כזוכה  ויוכרז  במידה  ם, 
או בהצעתו את  סודיים, תשסימן  חלקים  מי שהסכ תם  ועדת המכרזים  סייג,  ראהו  ללא  ים, 

סודיים לעיון המציעים האחרים, במידה ויוכרז    חלקים מנו כ סו  שלא חלקים  למסירת אותם  
 כזוכה במכרז.  

 
סימן המציע בהצעתו חלקים סודיים, יראוהו כמי שהסכים, ללא סייג, כי אותם חלקים אשר  17.5

מ סודיים  כחלקים  בהצעתו  סודייסומנו  חלקים  המשתתפיהווהים  של  בהצעותיהם  גם  ם  ם 
אש על זכות העיון בחלקים אלה של  תר מרי שוישמ   זיםת המכרהאחרים ולפיכך, תראהו ועד

 המציעים האחרים.
 

 דגש כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון כאמור, נתון בלעדית  ספק, יו למען הסר 17.6
 ן. לועדת המכרזים, אשר תפעל בעניין זה על פי די

 
 ל כך  סודיים בהצעה הזוכה, תיתן ע ון בחלקים הכרזים לאפשר עיהחליטה ועדת המ 17.7

ידה  אפשר לו להשיג על החלטתה בתוך פרק הזמן אשר ייקבע על  ה במכרז ותה לזוכראהת 
 ובהתאם להנחיותיה. 
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 החליטה ועדת המכרזים לדחות את השגת הזוכה במכרז בדבר עיון בחלקים הסודיים  17.8
 יונו של המבקש. במכרז טרם העמדת הצעתו לע  זוכהתודיע על כך ל שבהצעתו,      

 
 כרז במ כההזוות והצהר התחייבויות 18

כי   18.1 ה יהודעת הזכי ממועד מסירת    עבודה  ימי)ארבעה עשר(    14תוך  הזוכה מתחייב 
כאמור, יחתום עם המועצה על ההסכם בנוסח המצ"ב וימציא לה את כל האישורים  

פי ההסכ על  ל  םהנדרשים  לרבות  ההוראותי בהתאם  ותקףשואי,  עותקי    3)  ר חתום 
לעסוק בביטוחים הנדרשים  אל  ישרת  דינל משיון שבעלת ריביטוח    חברתמאת  ור(  מק

זה   קבל במכרז  ביטוחי  של  קיומם  דבר  להסכםעל  המצורף  בנוסח  ביצוע   ן   וערבות 
כמפורט בגוף ההסכם. ההצעה מהווה חלק בלתי נפרד מן ההסכם, בכפוף להפחתות 

ומתןשנעשו   משא  בעקבות  הזוכה.  בה  בס  עם  הרשום  קלמרות  אישור  זה,  יום עיף 
 י עבודה לפני החתימה על החוזה. ימ 10פחות ל הלכ  יימסר ביטוחים

 
המועד האמור לעיל ו/או להמציא    ם עם המועצה עדמלחתום על ההסכנמנע הזוכה   18.2

ם עם איזה מהאישורים דלעיל, תהא המועצה רשאית לבטל זכייתו ולחתום על ההסכ
 מכרז, או לבטל את הל מציע אחרכ   אומדורגת לאחר הצעת הזוכה  המציע שהצעתו  

ת, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה, זאת ומבלי  יו הערבו  חלט את ל  או /ו
כזהלג במקרה  המציע,  כלפי  למועצה  שתעמוד  אחרת  זכות  מכל  דין. רוע  כל  עפ"י   ,
              

  בכבוד רב,              

                                                                פסי, עו"ד אל גדי
 בב ות חותית נאתעשיי  מועצה מקומיתש רא
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 ציע אישור מורשי חתימה מטעם המ  –  2מסמך 
 

 לכבוד 
 המועצה המקומית תעשייתית 

 נאות חובב 
 

 א.ג.נ., 
 

 פרטי המציע אישור:  הנדון     
 
 

 ___                    __________, לבקשתו של ____________________ עורך דין אני הח"מ, 

 : כדלקמן, מאשר בחתימתי( המציע –ן להל)_ ____ _________  ח.צ./ת.ז./פ.ח.

 
 נם: המציע במכרז הי מורשי החתימה של .1
 

 גב' / מר  _________________ ת.ז. ____________________ 
 

 ___________________ גב' / מר  _________________ ת.ז. _ 
 

 ________ ____ ______  ת.ז. ________גב' / מר ___________ 
 

תיו ולרבות, לצורך התחייבויותיו הצהרו  ענייןדבר וע לכל ל המצי תו המחייבת ש ימחת .2
הינה החתימה המופיעה על גבי גדר מסמכי המכרז ומצגיו במסמכי המכרז ובחוזה שב

והיא נחתמה  רפים להצעת המציע למכרז  למכרז ועל המסמכים המצו הצעת המציע
 עיל.  מורשי החתימה שלו כאמור ל באמצעות

 
 : ציעשל המ החותמתו החתימה דוגמתלהלן  .3

 
_____________________________________ ___________________________ 

 
התקבלה במציע החלטה מחייבת להגשת ההצעה למכרז, לפי כל דין ולפי מסמכי   .4

 ההתאגדות שלו. 
 

 
  _________      __________________ _____ _____ 
 ד עו"וחותמת ימה  , חת רשיון פרמסשם,      תאריך    
 

, אישור עו"ד  ת של התאגיד המציעהעתק מאומת של תעודת ההתאגדוגיד, מצורף במקרה של תא ** 
ידע  בדבר בעלי מניות ובעלי שליטה במציע, העתק מאומת של תזכיר ותקנון המציע וכן תמצית מ

 מעודכן מרשות החברות. 
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 פרטי המציע  –  3 מסמך
 

ה", יש למלא הפרטים  "חבר  אינו  והמציע במידה  ל"חברה",  הינהזה  ות במסמךההתייחס 
ברה / שותפות / עוסק / אחר( לסוג האישיות המשפטית של המציע )ח במסמך זה בהתאם

 בשינויים המחויבים. 
 

 : נתונים כלליים
 

        משפטית: סוג האישיות ה
 

              שם המציע: 
  

         מס' חברה/ת.ז.: 
 
         עד יסוד: ומ
 

          כתובת:
 

         ון: מס' טלפ 
 

         מס' פקס: 
 

        טרוני: ואר אלקכתובת ד
 

 ____________   :  המציעמספר עובדי 
 
 

 :מנהלים ובעלי זכויות חתימה
 

תפקיד  ותמספר זה שם משפחה  שם פרטי
 במציע

    

    

  
 

            
 חותמת ו חתימה    קיד תפ         א שם מל       תאריך         
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 אישור

 

, עו"ד __________________, במשרדי  יע בפני אשר בזה כי ביום ______________ הופיי מהננ 

ה  ___________________, זיהה/ת  רת_______________________, מר/גב כתובתשב

האמת    ה להצהיר את/ ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו  ____________ עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה 

ות הצהרתו/ה זו  נשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונה לעוצפוי/תהיה /ן יהיהכ שאם לא

 וחתם/מה עליה בפני. 

         ___________________ 
 עו"ד חתימת וחותמת                       
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 קודם ניסיוןפרטי  –א 4מסמך 
 
   .33יף  ף בסעתנאי סהוכחת ל מקצועי יסיון בדבר נפרטים ריכוז ה -1א4

 ו/או דירוג איכות ע עבודות טבלה זו תשמש את המציע לפירוט ניסיון מקצועי ביחס לביצו
 

  

 . ות בכתברף המלצ: יש לצהערה

דוחות שנתיים שדוחו למשרד   וכן  בכתב המלצותלצרף  יש  3.3ופי החל  י סףידה בתנאלצורך עמ 
 סביבה  להגנת ה

 
 
 
 

 
 מס'

 
 תיאור האתר  

 וכתובתו    

 
פירוט מהות 

 העבודות שבוצעו 

 
מועד 

תחילת  
וסיום  

 –עבודות 
יש לציין  

 חודש ושנה  

 
היקף כספי  

)לא כולל  
 מע"מ(

יש למלא  
י  הוכחת תנא ל

סף החלופי  
 (  3.3בסעיף 

 
פר טון  סה"כ מס
 שנקלטו  

יש למלא  )
י  הוכחת תנא ל
חלופי  ף הס

 (  3.3 בסעיף

   
קשר  שם איש 

ג המזמין +  נצי
 מספר טלפון 

 יר יש       

1  
 
 
 
 

     

2  
 
 
 
 

     

3  
 
 
 
 

     

4  
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 פרטי ניסיון קודם –  2א 4מסמך 

 
   .83להוכחת תנאי סף בסעיף   בדבר ניסיון מקצועיריכוז הפרטים  2א4

 קצועי ביחס לביצוע עבודות טבלה זו תשמש את המציע לפירוט ניסיון מ
 

 
  חשבוןום של יל ציללעטים הנזכרים פי של הפרויקוכחת היקף כסלהצעתו לשם ה על המציע לצרף 

 זמין העבודות. חשבון סופי, חתום ומאושר על ידי מ /  חשבון טרום סופי / דף אחרון של סופי
 

 : יש לצרף המלצות בכתב ואישור הלקוח על פרטי העבודה. הערה 

 
 
 
 
 

 
 מס'

 
 שם המזמין 

 
 תיאור האתר  

 וכתובתו    

 
 מהות פירוט

 העבודות שבוצעו 

 
ד מוע

חילת  ת
ם  וסיו

  עבודות 

 
י  קף כספהי

כולל  )לא 
 מע"מ(

   
שם איש קשר  
נציג המזמין +  

 טלפון  מספר
 ישיר        

1   
 
 
 
 

    

2   
 
 
 
 

    

3   
 
 
 
 

    

4   
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   .73סף בסעיף  ת תנאילהוכח   בדבר ניסיון מקצועיריכוז הפרטים  3א4
 

מסמך זה ייחתם על ידי המציע ת  הפסולאתר ת הקמלת לביצוע עבודו עהמוצהצוות ן להל .א
 .משנה ייחתם גם על ידו  צע קבלןככל שמוו

 
 ת )אם ישנן(  ם בפנקס המהנדסים ואדריכלים והמלצורישו עודותיים, תורות חף לכל אחד ק לצריש 

 

הנני מאשר נכונות ומהימנות הנתונים הנ"ל וכן מסכים שהמועצה תפנה לבקשת המלצות 
 מהלקוחות הנ"ל.

   מת: ________________________________וחות  חתימה

 ___ _______________________ שם חותם/ים:     ______ 

 ________________________________            ד/ם: תפקי 

המלצות מצורפות 
 כן/לא 

שכיר/ לא  
 שכיר/אחר  

שנות 
 ניסיון 

   תפקיד  שם  השכלה   מקצוע 

 1  מנהל פרויקט              

 2 ס ביצוענדמה      

 3 בודה מנהל ע      
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 ב  4מך סמ
 לשימוש המציע ומלץ מנוסח המלצה 

 .( ל היותרהמלצות לכ 5על המציע לצרף המלצות המתייחסות לעבודות המפורטות בתנאי הסף, )
 

            לכבוד
  ב תעשייתית נאות חוב המקומיתהמועצה 

     מציע באמצעות ה
 

       נ.,א.ג.
 די המציע בדבר ביצוע עבודות כנדרש בתנאי הסף על יאישור הנדון: 

 
 ____________________     שם המזמין: 

 
 ____________________  שם מנהל היחידה הרלוונטי:

 
 ____________________  )חובה(:  טלפון ליצירת קשר

 
נו  ביצע/ה עבור _____ __________________________ רים בזה כי המציע/ה __ מאש הננו .ב

 : העבודות הבאותאת 
 

מיקום ביצוע 
 העבודות

ופירוט  ותמה
 העבודות

 

מועדי התחלה  
יש לציין   וסיום

 חודש ושנה 

היקף כספי של העבודה  
 לפני מע"מ 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 (:אם*הקף/סמן בהתות המפורטות בטבלה דלעיל )להלן חוות דעתנו המקצועית ביחס לעבוד  .ג

 

 והה  בג בודהאיכות הע
 

 ד  מאו טובה
 

 טובה  
 

 מספקת  
 

 "ז  עומד בלו עמידה בלו"ז 
 

 חורג במעט מהלו"ז  
 

חורג בהרבה  
 מהלו"ז  

 

יחסי עבודה מול  
 המזמין

 טובים מאוד  
 

 טובים  
 

 מספקים  
 

 
ות תלויות  ( תביעות משפטית המיותרק א*מח) יש / איןמציע/ה הנ"ל  ם בזה כי להננו מאשרי .ד

 דות כלפינו. ומוע
 

 פקיד( : _____________________ לא + ת )שם מ החותםפרטי 
 

 : _______________________ חותמת   חתימה +
 בלבד )חתימה + חותמת(. המזמיןחשוב : טופס המלצה זה צריך להיות חתום על ידי 
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 ים תצהיר בדבר שמירת זכויות עובד –  5 מךמס

 
      פרסת.ז. מח.פ/  _________ ____________אנו הח"מ: המציע: ____ 

 ס' ________________________ _______________________    נושא/ת  ת.ז. מ    שם 

 ______ ____ ______________  נושא/ת ת.ז. מס'    _______________________     שם

    
אם לא נעשה  קבועים בחוק  ים לעונשים הוכי נהיה צפוי לומר את האמת   זהרנו, כי עלינוחר שהולא

 יע, כדלקמן: _________________, וכבעלי השליטה במצ יעם המצת, בשים בזאמצהיר  ן,כ
 

 . _____________, _____________ החתימה מטעם המציע במכרז הינם: ימורש .1
   ____ הינם:  במציע  השליטה  והרבעלי   _____________ ע___________,  ושים  ינו 

 רזים.  נות חובת המכתצהירנו זה בהתאם לתק 
 

מצ .2 המצהירים  אנו  מקכי  איע  לפיים  עובדים  זכויות  שמירת  בעניין  חובותיו  דיני  ת  י 
 בוציים החלים עליו כמעסיק. העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקי

 
בע .3 הורשע  לא  במציע,  השליטה  מבעלי  מי  או  העבודה,  המציע  דיני  הפרת  שעניינה  בירה 

 כרז. גשת הצעות למיים שקדמו למועד האחרון להבשנת
 

לחוק    5  , לא נקנס ע"י מפקח עבודה שמונה לפי סעיףבמציעליטה  עלי הש מי מב   המציע או .4
התשמ"ו המנהליות,  בשנה   ,  1985-העבירות  העבודה,  דיני  הפרת  בשל  קנסות  משני  ביותר 

 הצעות למכרז. שקדמה למועד האחרון להגשת 
 

 להלן פירוט :   -  קנסות  /  במקרה של קיום הרשעות .5
 

____________ ____________________ ___________ _____________ 
______________________________ __________________________ 

 ________________________________________________________ 
 

 ת. ינו, וכי תוכן תצהירנו אמהרינו לאשר כי אלו חתימות  .6
 

 
             
 חתימה                                     חתימה                          ציע         חתימה + חותמת המ  
                

 אישור 
 

, עו"ד __________________, במשרדי  יהנני מאשר בזה כי ביום ______________ הופיע בפני 

מר/גב  כתובתשב זיהה/ת __   רת_______________________,  ה  _________________, 

הזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת  אחר ש__ ול______ ה ____פר ידי ת.ז. שמסעצמו/ה על  

הקבועים  שאם   לעונשים  צפוי/ה  יהיה/תהיה  כן  זו  לא  הצהרתו/ה  נכונות  את  אישר/ה  בחוק, 

 וחתם/מה עליה בפני. 

          
 _____ ______________ 

 עו"ד   ,____________      
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 עובדים תשלום זכויות   רל המציע בדבהצהרת מנכ"  –  6מסמך 

 
            לכבוד

 המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב 
     עות המציע מצבא

 א.ג.נ.,
 

המציע  ________________________   ח"מ, ה  אני   מכתובת   , מנכ"ל 

 (, מציעם ה_________________ )שכי _____, מאשר _____________________________

ג' כלשהו  לכל רשות  טעמו, או  מ  הפועל  כל ם לעובדיו, ל________ משל__________  ח.פ. או צד 

חויבים על פי כל דין, או הנהוגים  ועלים מטעמו, כל תשלום מס או גמלה המבקשר עם עובדיו או הפ

לפגוע ומבלי  לרבות  ומעביד,  עובד  שבין  פ  ביחסים  שאינה  משכורת  לעיל,  האמור  חותה  בכלליות 

לעובדי המינימום  תנא  ,םמשכר  עפ"י לרבות  שכר  דמי  דין  י  פיטורין,  מחלהדמי    חופשה,,  פיצויי   ,

  ומי.        הפרשות לקופות פנסיה, מס בריאות וביטוח לאפיצויי פרישה, נסיעות, 

    ______________    _________________  _________________ __ 
 חותמת    חתימה      תאריך  

 
 
 

 ר רו"ח על הצהרת המציע שואי
 

            לכבוד
  בב ות חוית נאתעשיית קומית המועצה המ

     באמצעות המציע 
  א.ג.נ.,

 

בהצהרת   ,   החשבון של המציע, ח.פ.   וכרואי לבקשתכם האמור  את  בדקנו 
מינימו שכר  תשלום  בדבר  מינימו  םהמציע  שכר  חוק  התםלפי  ותנאים    1987-שמ"ז,  ותקנותיו, 

בזאהמצור    ום  ם, שהוצגה בהצהרת המציע מיסוציאליי ומסומנפת  ת  ת 
אחריותנו הינה לחוות דעה    הצהרת המציע הינה באחריות המציע והנהלתו, הוי,  שם זי מתנו לבחות

 בסיס ביקורתנו.  על הצהרה זו על

על פי תקנים אלה נדרש  ,  בישראל  ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים על פי דין
ה  ה הצגבהצהרשאין    ביטחוןל  מידה סבירה שבמטרה להשיג  לתכנן את הביקורת ולבצעה    מאתנו

מד בדיקה  כוללת  הביקורת  מהותית.  ובמידע  מוטעית  בסכומים  התומכות  ראיות  של  גמית 
 הצהרה הנ"ל. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. שב

 הכלול בה. בחינות המהותיות את המידע  נ"ל משקפת באופן נאות, מכל הההצהרה ה לדעתנו, 

 
 בוד רב כב
 

                          
 רואה חשבון                     תאריך 

 
 להגיש מסמך זה גם בנוסח הוראות תכ"ם  תןני*
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 ית והעדר הרשעה פליל תצהיר לענין העסקת עובדים זרים, שכר מינימום –א'  6 מסמך
 

בעל/ת    ,______________ הח"מ  שהוזאני  לאחר   ,_________ עלי  ת.ז.  כי  את  הרתי  להצהיר 
 בזה בכתב, כדלקמן: ים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה לעונשוי/ה היה צפ וכי א מתהא

 
בשם   .1 זה  תצהיר  על  לחתום  מוסמך/כת  ח.פ./ח.צ______הנני   __________ .  

 .  27/2021פר  מספומבי מכרז ב המציע  ,_____________
 

   ימום  כר מינחוק ש  פיזרים ו/או ל  י חוק עובדיםבפסק דין חלוט בעבירה לפ  עלא הורשהמציע
 מכרז.ב ותע הגשת הצהאחרון ל שקדמה למועד  חודשים(   12)בשנה 

 

   זרים  הורשעהמציע עובדים  חוק  לפי  יותר  או  עבירות  בשתי  חלוט  דין  ההרשעה    –  בפסק 
 הצעות במכרז.האחרון להגשת  השנים שקדמו למועד  ( 3)האחרונה לא היתה בשלוש 

 

   חל  הורשע המציע דין  עביר בפסק  בשתי  יו  ותוט  לפיאו  מחוק    תר  ההרשעה    –  ינימוםשכר 
 האחרון להגשת הצעות במכרז.השנים שקדמו למועד   (3) האחרונה לא היתה בשלוש

 
כי  המציע   למכרז  מצהיר  הקשור  בכל  לפיו  יפעל  העבודות  לה בהתאולביצוע  דים  כל  ני  וראות 
כי    למציעידוע    תקנות מכוחו.ה  וכל   1953-י"ג התש  ,בודת נוערוראות חוק עובכלל זה ה  העבודה 

 התחייבויות המציע מכוח המכרז. ל ש  יסודיתכל אחת מהוראות אלה תהווה הפרה רה של הפ
 

  בעבירת או  באלימות  כרוכה  או  קלון  עמה  שיש  בעבירה  הורשע  לא  ממנהליו  מי  ו/או    המציע 
עיסוק לתחום  הנוגעת  בעבירה  או  המציעמירמה  של  שקדמו  (  7)  בשבעוזאת    ו  למועד  השנים 

כאמור,    ידוע למציע שבמקרה של הרשעה באיזה מן העבירות  .מכרזצעות להגשת הל   האחרון
כזוכה במכרז ולא    רשאית ועדת המכרזים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לא לבחור בהצעה  

 בקשר לכך.  תהא לו כל טענה ו/או תביעה
 
   ית  ה פליל ירי ממנהליו חק ע ו/או נגד מצי מתנהלים במועד זה נגד המכמו כן למיטב ידיעתי לא

 .  לעיל טיים בגין עבירה פלילית כאמורם משפ הליכיאו 
 

 המציע    ,לופין*ילח נגד  אישום  כתב  הוגש  או  פלילית  חקירה  או  משפטיים  הליכים  מתנהלים 
 כמפורט להלן: לעיל ילית כאמור ו/או נגד מי ממנהליו בגין עבירה פל 

 ______ _________________________ __________________________ ______ ___
 _______________________________________________________________  . 

 
יהיה שיקול דעת לא לבחור בהצעת המציע עקב הליכים ו/או    ועדת המכרזיםידוע למציע כי ל
 קשר לכך.טענה ו/או תביעה ב א לו כלולא תה  ,ת כתב אישום, כפי שפורט לעילחקירה ו/או הגש

 
 פרט בהתאם לנדרש לולכך  ועדיםות המיבמקומ Xהמציע לסמן  לע*

 כן תצהירי זה אמת.  זה שמי, זו חתימתי ותו .2
                                  __________________ 

 חתימת המצהיר                
 שוריא           

 
 ____,  _________________________________ הופיע בפני, עו"ד _______הנני מאשר בזה כי ביום 

שב מר/גב___________________  ובתתכבמשרדי  ________,  ________  רת___________, 

את   להצהיר  עליו/ה  כי  שהזהרתיו/ה  ולאחר   ____________ שמספרה  ת.ז.  ידי  על  עצמו/ה  שזיהה/תה 

לא  ,האמת לעונשי   ,שאם  צפוי/ה  יהיה/תהיה  אתכן  אישר/ה  בחוק,  הקבועים  הצהר  ם  זו  נכונות  תו/ה 

    בפני.  ה עליהמ/וחתם

"ד, עו_____________ ______________
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 1ג' 6מסמך 

 אישור רו"ח 
 

 לכבוד 
 המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב 

 )להלן: "המועצה"( 
 

 א.ג.נ.,
 

_____ של  החשבון  "_ ________כרואי  )להלן:  בע"מ  ולבקשתהמציע__  בו"(  את יקר ,  נו 
הכלולים   בחהמצור   המציעבהצהרת  הנתונים  והמסומנת  לשם  פת  )להלן:  זיהותמתנו  וי 

העסק  המחזור  היקף  בדבר  של  "ההצהרה"(  הכספי  העסקי  המציעי  המחזור  לפיה,   ,
ביום  ו, בהתאם לספרי החשבונות שלהמציעשל  הממוצע   לכל אחת מהשנים שהסתיימו   ,

א  ל(  שיםשקלים חד  יון מיל  עשרים₪ )   20,000,000ל  עולה ע  2020-ו   2019,    2018בדצמבר    31
בכ מע"מ  מהשניכולל  אחת  המציע  םל  בהצהרת  שנכללו  כפי  הנ"ל  הנתונים  הינם  הנ"ל.   ,

 וות דעה על נתונים אלו בהתבסס על ביקורתנו. באחריות הנהלת המציע. אחריותנו היא לח
בהתאם   ביקורתנו  את  על ערכנו  מקובלים.  ביקורת  א  לתקני  תקנים  מאתנו  פי  נדרש  לה 

אין בהצהרה בדבר ן שירה של בטחולהשיג מידה סב  במטרה  יקורת ולבצעה לתכנן את הב 
כוללת בדיקה מדנתוני המחזור העסקי הכספי   ביקורת  גמית של הצגה מוטעית מהותית. 

ספקת בסיס נאות  ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה. אנו סבורים שביקורתנו מ
 לחוות דעתנו. 

שערכנו  ובהתבססלדעתנו   הביקורת  משקעל  ההצהרה  באו ,  הבפת  מכל  נאות  חינות  פן 
 פי של המציע הכלולים בה.את הנתונים הכספיים ביחס למחזור העסקי הכס יותהמהות 

 
 
 
 
 

 בכבוד רב,  
 
 

 תאריך: ___________                  
    

 רו"ח: _____________  
 

 
 
 
 
 
 

 תכ"ם ניתן להגיש מסמך זה גם בנוסח הוראות 
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   2ג' 6מסמך 

 "ח ר רואישו
 

 ד לכבו
 ב חובייתית נאות  צה המקומית תעשהמוע

 )להלן: "המועצה"( 
 

 א.ג.נ.,
 

, ביקרנו  וולבקשת משנה"(  הקבלן  __ בע"מ )להלן: " _________של _____  כרואי החשבון
ותמתנו לשם זיהוי  המסומנת בח המצורפת ו  קבלן משנההאת הנתונים הכלולים בהצהרת  

ור  , המחז, לפיהבלן משנהקהשל    העסקי הכספי  ההצהרה"( בדבר היקף המחזור)להלן: " 
שהע משנההל  סקי  שלקבלן  החשבונות  לספרי  בהתאם  שהסתיימו    ,ו,  מהשנים  אחת  לכל 

שקלים    שה עשר מיליוןיחמ₪ )  15,000,000עולה על    2020-ו  2019  ,2018  בדצמבר  31ביום  
הנ"ל.  לא    (חדשים מהשנים  אחת  בכל  מע"מ  בכולל  שנכללו  כפי  הנ"ל  הצהרת  הנתונים 

. אחריותנו היא לחוות דעה על נתונים  משנהקבלן  נהלת ההינם באחריות ה,  משנהקבלן  ה
 התבסס על ביקורתנו. אלו ב

מאתנו   נדרש  אלה  תקנים  פי  על  מקובלים.  ביקורת  לתקני  בהתאם  ביקורתנו  את  ערכנו 
חון שאין בהצהרה בדבר ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטלתכנן את הביקורת  

בי   פי הצגה מוטעיתקי הכסי המחזור העסנתונ  כוללת בדיקה מדגמית של קורמהותית.  ת 
מספקת בסיס נאות   ומים ובמידע שבהצהרה. אנו סבורים שביקורתנו ראיות התומכות בסכ

 לחוות דעתנו. 
ההצה שערכנו,  הביקורת  על  ובהתבסס  הבחינות  לדעתנו  מכל  נאות  באופן  משקפת  רה 

ים  הכלול  המשנ  קבלןהכספי של ההעסקי  ביחס למחזור  ותיות את הנתונים הכספיים  המה
 בה.

 
 
 
 
 

 בכבוד רב,  
 
 

 ___________  יך:תאר                 
    

 רו"ח: _____________  
 

 
 
 
 
 

 ניתן להגיש מסמך זה גם בנוסח הוראות תכ"ם 
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 ד'  6מסמך 
 

 ר המועצה עדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבבדבר ההצהרה 
 

 לכבוד 
 ת חובב נאוית יית קומית תעשהמועצה המ

 ( "המועצה)להלן: 
 נ.,ג.א.

ית נאות חובב הביאה לידיעתי את הוראות  הנני מצהיר בזאת כי מועצה מקומית תעשיית
 א' )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן:  122סעיפים הבאים: סעיף  ה
 
שותפו,  - או  סוכנו  קרובו,  מועצה,  מהאמוריחבר  לאחד  שיש  תאגיד  העולה  או  חלק  על  ם 

בהונועשר אחוזים  ברווחיו  ה  יהיה    או  או  לא  בו,  אחראי  עובד  או  מנהל  מהם  צד שאחד 

 .בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות –לענין זה, "קרוב"  ;לחוזה או לעסקה עם העיריה
 
ב   12כלל  -  ההודעה  של  ע )א(  ניגוד  למניעת  כללים  נדבר  של  ברשויות  ניינים  הציבור  בחרי 

 יות הקובע:  המקומ 
ה יהיה  "חבר  לא  אומועצה  לחוזה  "חבר  לע  צד  זה  לעניין  המקומית,  הרשות  עם  סקה 

רובו בעלי ששליטה בו )ראה הגדרות  חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או ק  -ה"מועצ
 ()ב(." 1)2  -()ב( ו1) 1"בעל שליט" ו "קרוב" בסעיף 

 
 :   כי יריות )נוסח חדש( הקובע )א( לפקודת הע174סעיף -

  וניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או מע   היה נוגע אושל עירייה לא יעובד    "פקיד או
וזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת  זוגו או שותפו או סוכנו, בשום ח-על ידי בן
 למענה".  

 י  ש להודיע ולהצהיר כבהתאם לכך הרני מבק
 

נאות חו ה מקומית תעשיבין חברי מועצ ביתית  לי:  זוג,בב אין  ב  ן  בן או  ת, אח או  הורה, 
 או שותף.   ואף לא סוכן ; ות  אח

פו שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים  ובו, סוכנו או שותאין חבר מועצה, קר
או שאחד מהם מנהל או עובד  בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי  

 אחראי בו.  
 ד ברשות.  , העובי שאני סוכנואין לי בת זוג, שותף או מ 

ועדתלי    ידוע יש לי קרבה    ם של המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתיהמכרזי  כי  אם 
 הצהרה לא נכונה .    כאמור לעיל או אם מסרתי

נכונים ומלא ים והאמור בהצהרה הוא  אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם 
 אמת. 

באמו כאין  לעיל  מהוראות  ר  לגרוע  בכלל  די  דין  סעיף  ובפרט  כל  (  3א')  122מהוראות 
ה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר  מחברי  2/3ת העיריות, לפיהן המועצה ברוב של  קודלפ

 א')א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו יפורסמו ברשומות.  11י סעיף  התקשרות לפ
 
 

 שם משתתף: ___________      
 משתתף:_________תימת ח    
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 ה'  6ך מסמ
 

 אי תיאום מכרז  ברר בד תצהי
 

הח"מ   תצה________  אני  על  לחתום  כדין  מוסמך  הצעת  ת.ז________  עם  בקשר  יר 
"ה )להלן:  מס'  משתתף"(,  _________  פומבי  בזאת    27/2021מכרז  מצהיר  "המכרז"(  )להלן: 

 כדלקמן: 
 
 זה בשם המשתתף ומנהליו.   מך לחתום על תצהירי מוס. אנ1
 ת מטעם המשתתף למכרז. וגשתף להצעה המאשר אחראי במשתהמשרה . אני נושא  2
המשתתף3 בהצעת  המופיעים  המחירים  באופ   .  המשתתף  ידי  על  הוחלטו  ללא  למכרז  עצמאי,  ן 

   התייעצות,    הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.
אגיד  עות למכרז או תציע הצל גורם אשר מפני כתתף למכרז לא הוצגו ב. המחירים בהצעת המש4

 את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.    לו אשר יש
 מלהגיש הצעה למכרז.   סיון להניא מתחרה אחר.לא הייתי מעורב בני 5
נמוכה6 או  גבוהה  הצעה  מלהגיש  אחר  למשתתף  לגרום  בנסיון  מעורב  הייתי  לא  מהצעת    .  יותר 

 רז.  המשתתף למכ
 וג שהוא. ל ס תחרותית מכ הגיש הצעה בלתיתחרה ליון לגרום למ.לא הייתי מעורב בנס 7
 

עקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם  הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית ב
 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.  מתחרה או 

 .  נכון/לא נכון אום מכרזהמשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתי
 ______ _______________________________ ____________נא פרט:___   -אם לא נכון

חוק על  בעבירות  האחרונות  השנים  בארבע  הורשע  לא  לרבות    המשתתף  העסקיים,  ההגבלים 
 ון/לא נכון.  נכ -עבירות של תיאומי מכרזים

 ____ _____________________ נא פרט:___________________________-אם לא נכון
 

 פועל. ר במש שנות מאסכול להגיע עד ח מכרז ינש על תיאום אני מודע לכך כי העו 
 

מצהיר:_  שם  משתתף:___________  שם   _________ ______  תאריך:   ___
 חתימה:___________ 

  
 אישור:  

בפני   התייצב  ביום___________  כי  מאשר  עו"ד_________  מטה,  החתום  אני 
_____ _____________________ ___________ ת.ז  הנושא  והמוס ___  מך  ______ 

יו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה כי אם לא  הרתף ולאחר שהז חייב בשם המשתת להת
 צהרתו וחתם עליה בפני  יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר ברוזניי את נכונות היעשה כן 

 
 
 
 

        ____________________         _____________ _____________ 
 + חותמת  חתימה                  תאריך  
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 השתתפותערבות  –  7 מסמך
 

          לכבוד 
 המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב 

        8551600נאות חובב 
 

   א.ג.נ., 
 

 ערבות בנקאית הנדון : 
 

)להלן  פי בקשת _________________ ח.פ./ח.צ./ת.ז. _____-על אנו ערבים    (המציע  –______ 
כל סכוםבזאת כלפיכם לס  חמישים אלף שקלים  ו  שלוש מאות  )  ₪    50,0003   ד לסך של  ע  ילוק 

יהיה צמוד  חדשים בלבד ב(, סכום הערבות  וזאת  קשר עם השתתפותו של  למדד המחירים לצרכן 
פומבי מס'   עבול   27/2021  המציע במכרז  , בנין  סולתליטת פאתר לק  והפעלתלהקמה  דות  ביצוע 

( ולהבטחת  המכרז  –לן  )לה  .ת חובבשייתית נאומועצה המקומית תעב  עולייבשה ואזור תפת  פסול
 מילוי שלם ומלא של כל תנאי המכרז על ידי המציע. 

 
עם קבלת דרישתכם בכתב, כל סכום עד לסכום הקרן  באופן מידי  ו מתחייבים בזאת לשלם לכם  נא

או  /ם חובה לבסס ומבלי להטיל עליכישתכם הראשונה מאתנו,  בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דר
 כלשהו. ם באופן ח את דרישתכיו/או להוכ לנמק 

 
בת  הקרן  סכום  של  התשלום  את  מאתנו  לדרוש  רשאים  תהיו  כל  אתם  או  ההצמדה  הפרשי  וספת 

במספר   או  אחת  בדרישה  ממנו  כל  חלק  שסך  ובלבד  דרישותיכם,  למלא  מתחייבים  ואנו  דרישות 
 י ההצמדה. קרן בתוספת הפרשיכם לא יעלה על סכום הדרישות

 
 זה: כתב ערבותב
 
 המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ירים לצרכן מדד המח –" מדד"
 או בסמוך לכך. 2021ביוני   15שפורסם ביום  2021מאי ודש  מדד ח –" מדד הבסיס"
 בפועל על פי כתב זה. המדד האחרון הידוע קודם לביצועו של כל תשלום –" המדד החדש "
 

ם השווה למכפלת  מדה הסכוו הפרשי ההציהבסיס, יה עומת מדד  דד החדש עלה לאם יתברר כי המ
 ולק במדד היסודי.ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הקרן מח

 
 התחייבותנו על פי כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול. 

 
   כל צורה שהיא.רה ו/או להסבה בה אינה ניתנת להעבתב זפי כהתחייבותנו על 

 
 . ועד בכלל            2021      לשנת   בדצמבר          לחודש     31   ם וקפה עד ליור בתזו תשאערבות 

 
לכך שהמועצה מקומית תעשייתית נאות חובב, תוכל  אנו נותנים בזאת הסכמתנו הבלתי חוזרת  

לפנ  המוחלט,  דעתה  שיקול  האלפי  את  ולדרוש  אלינו  הערבותות  תוקף  ואנו    רכת  לעת  מעת 
 רבות, ככל שיידרש על ידכם. את תוקף הע לכך שנאריך אף הסכמתנומעניקים 

 
  בכבוד רב, 

   
                        ___________________ 
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 הצהרת המציע –  8מסמך 
 

 לכבוד
 המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב 

 
 27/2021  ' מס ביפומ מכרז – תחייבויותהו הצהרות, הצעה טופס

 
ו לעומק והבנתי/נו  שבחנתי/נאת כי לאחר  מצהיר/ים בז_________  אני/ו הח"מ _________  .1

והתכניות   כתב הכמויות  ט ההפעלה,מפר ט/ים הטכני/ים,את כל התנאים למכרז, החוזה, המפר
בחו המכרזהמפורטים  לאו,ברת  אם  ובין  צורפו  אם  בין  שביקר  ,  במקום  ולאחר  שנועד  תי/נו 

נ העבודות  )להלןלביצוע  המכרז  ובדקתי/נוהעבודות  –  שוא  ולא   (,  ל אותו,  שנודעו  י/נו,  חר 
ען של העבודות והאפשרויות לביצוען,  ת בירורים שערכתי/נו, כל הפרטים הנוגעים לביצו בעקבו

מצי אתהנני/ו  לבצע  בזאת  המפורטים    ע/ים  במחירים  הכמויותבהעבודות  הצעת   כתב    ו/או 
ידי/נו המלא    המחיר על  וחלק    הצעת המחיר שלי/נו  ה אתמהוונו, הלהצעת  בהתאם  והחתום 

 זה.   נפרד מטופס בלתי

 
ותנאיו .2 המכרז  מסמכי  כל  את  היטב  והבנתי/נו  סמך    קראתי/נו  על  זו  הצעתי/נו  והגשתי/נו 

ובירור   בדיקתי/נו את מסמכי כל תביעותהמכרז    ים שערכתי/נו ואהיה/נהיה מנוע/ים מלהציג 
אי על  שתתבססנה  דרישות  אידיעה  -ו/או  של-י ו/או  ה   הבנה  אותנאי  ומסמכיו  חלק    מכרז  כל 

מקבל/ים על    מראש על טענות כאלה; מוצהר ומוסכם בזאת כי אני/ו מוותר/ים  ואני/נו    ,םמה
 המכרז ללא כל הסתייגות. הכלולים בחוברת עצמי/נו את כל ההתחייבויות והתנאים 

 
אנ .3 כי  בזאת,  ומוסכם  הצעתי/נמוצהר  את  ביססתי/נו  סי/ו  על  זאת  בדיקות ו    כאמור י/נו  ימך 

נוע/ים מלהציג כל תביעות או דרישות שתתבססנה  מאהיה/נהיה    ל ועל כן עידל   2-ו  1בסעיפים  
ם הנ"ל  הבנה של תנאי המכרז או איזה מקרב המסמכי-ידיעה וגם/או אי-של אי  על כל טענות

 ואני/ו מוותר/ים מראש על כל טענות כאלה. 

 
 רז. כל תנאי הסף במכו מצהירים כי אנו והצעתנו עומדים בנא .4
 
וכי התמורה תשולם על בסיס  זה    למסמכי מכרזצענה בהתאם  עבודות תתבידוע ומוסכם כי ה .5

בהתאם   ההסכם  הצעתי/נו  על  10מסמך    –להוראות  וספיר  נספחיו,,  כמויות  מדידת  פי  ת  ועל 
העבודו סוגי  ו/או  היחידות  מחירי  בסיס  ועל  הכמויותיחידות  בכתב  הנקובים    על   יםהמוצע  ת 

 כך.  טענה בקשר לים על כל /ואני/ו מוותר ,ופרק  פרק לכל  ביחס ידינו
 

מנ .6 בהצעתי/נו  הנקובה  התמורה  כי  ומצאתי/נו,  תמורה  בדקתי/נו  ומהווה  דעתי/נו  את  יחה 
לכל והוגנת  שלמה  מחירי  י התחייבויות  מלאה,  כי  מאשר/ים  אני/ו  עוד  זה.  מכרז  נשוא  י/נו 

כוללים    סופיים, לא ישתנו, והם  בהצעתי/נו הינם  הכמויות והמחירים   כתב חידה הכלולים בהי
הכרוכות בביצוע  ,  דות, בין הכלליות ובין האחרות, מכל מין וסוג, בין המיוחכל ההוצאות  את

המסמכים וכל  המכרז  מסמכי  לדרישות  בהתאם  לא  להמצורפים    העבודות,  וכי  זו  הצעתי/נו 
א תביעה  שום  אי א/נציג  בשל  טענה  אי-ו  או  של  -הבנה  ההסכידיעה  ש תנאי  או  אחד  ם  כל  ל 

 ההצעה.  או של מסמכים להסכם רימהמסמכים הקשו

 
הר .7 הידע,  המומחיות,  ברשותי/נו  כי  מצהיר/ים  והנ יאני/ו  האדם  כח  האישורים,  סיון  ישיונות, 

ביצוע  לשם  הסמכויוודות  העבשל    ןהדרושים  בגדר  הינה  זאת  הצעתנו  וכי  המכרז  ת,  נשוא 
ים  פים המוסמכהגשתה אושרה על ידי הגוהיסוד שלנו וכי  הכוחות והמטרות שלנו עפ"י מסמכי  

 במציע. 

 
ורק באמצעות מי שמורשה לבצען  אני/ו מצהיר/ים ומאשר/ים כי העבודות יבוצעו על ידי/נו אך   .8

ומיומן מנוסה  דין,  כל  פי  י  ,על  העבודותוכי  ביצוע  כל  במהלך  בידי/נו  הר  ,היו  ,  שיונות יכל 
 ו. ביצוען על ידי/נ רים והאישורים הנדרשים בדין לההית

 



 

 

 

 

40 
  יע  חתימת המצ                              

 

 

 

ומא .9 מצהיר/ים  כי  אני/ו  הטכנישר/ים,  ה  המפרט  של  ההכללי  הידוע  ועדה  שם  בבינמשרדית 
ו היטב  מוכר וידוע לי/לנ  -לחודש פרסומו של המכרז  עד    -פרטיו ועדכוניו    "הספר הכחול" על כל

 .ויחול על העבודות אלא אם נקבע מפורשות אחרת

 
מוגש .10 זאת  הצעה  כי  מצהיר/ים  וללא  אני/ו  לב  בתום  את  קשר  קשירת  קנוניה,  חבירה  כל  ו 

ידוע לנו כי    וכי הצעתנו עומדת בתנאי הסף במלואם,   ר לאותו מכרז.מציע אחעם כל    יא שהכל
ע מסתמכת  המכרזים  כוועדת  וייקבע  וככל  זו  הצהרתנו  הסף  ל  בתנאי  עומדת  אינה  הצעתנו  י 

 ם בגין כך.נישא בכל נזק שייגר

11.  
)ארבעה    14  בתוך  מולכםם בזאת לחתום על החוזה  יב/יאני/ו מתחי  זאת תתקבל,  תי/נו אם הצע .12

בידיכם    עבודה  ימיעשר(   ולמסור  הראשונה  דרישתכם  קבלת  כנדרש מיום  המסמכים  כל 
 במסמכי המכרז. 

 
א אל  י גם אם הצעה זאת תתקבל, המועצה אינה מחויבת להוציידוע לי/נו ואני/ו מסכים/מים כ .13

העבו כלל  את  באמצעותי/נו  המכרז  דות  הפועל  להקטין/נשוא  רשאית  תהא  את והיא  לצמצם 
ענה ו/או תביעה  עתה הבלעדי. אני/ו מוותר/ים על כל ט, לשיקול ד נשוא המכרז   יקף העבודותה

 או הסתמכות. /ה ויזה לרבות טענה בדבר ציפיכלפי המועצה בעניין 

 
  וכן קבלני המשנהנו על נספחיה הינו אמת וכי הנני/ו  / הנני/ו מצהיר/ים כי כל האמור בהצעתי .14

בתנא מטעמי/נו   הנדרשיםעומד/ים  המכ  ים  למצבמסמכי  באשר  למכר רז  הצעה  אנו  יעי  וכי  ז 
באופן   עומדים  ידוהצעתנו  במכרז.  הקבועים  הסף  בתנאי  המכרזים  מלא  ועדת  כי  לי  וע 

 ין השאר על הצהרתי זו.  מסתמכת ב
 

ו  .15 זו היא בלתי חוזרת  .  31/12/2021עד ליום  קפה  נוי ותהא תאינה ניתנת לביטול או לשי הצעה 
ה נוספת כפי הנדרש ע"י המועצה  קופקף ההצעה לת נאריך את תועצה אאריך/ לפי דרישת המו
ונוכרז כזוכים במכרז  וכה במכרז.  לשם בחירת הז והמועצה  ברור לנטו ואנו מסכימים כי ככל 

את   לספק  מחוייבים  נהיה  בהסכם  איתנו  המפורטים  תתקשר  המוצרים  ו/או  השירותים 
תקבהצ כל  במשך  במחיעתנו  כולה  ההתקשרות  הצעתנו  ופת  תוספרי  כל  המחיריללא  על  ם  ת 

 המפורטים בהצעתנו. 
 

שה .16 לכך  מסכים/מים  עפ"הנני/ו  ממני/ו,  תדרוש  הוכחה  מועצה  כל  הבלעדי,  דעתה  שיקול  י 
לנ נשתראה  כושרי/נו,  בדבר  המקצועיתיכון,  ורמתי/נו  הכספית  סיוני/נו  היכולת  בדבר  ו/או   ,

עניינים  שר לכל המידע בק  בלתלק  ,בחירתהחר, לפי  נו ולכל אדם א/תפנה ללקוחותייושלי/נו,  
, על פי שיקול דעתה  זה  רלוונטי להצעתי/נו למכרז האמורים לעיל ולכל מידע אחר עלי/נו שהוא  

 הבלעדי. 

 
ה, להחליט שלא לדון ו/או לא  נו ואני/ו מסכים/מים, כי המועצה רשאית לשיקול דעת/ידוע לי .17

דות שבוצעו  ור לעבובכל הקשנו  /עמי  ון רעיס יניה  למועצה האם    ,נו/ או לבחור בהצעתילקבל ו/
, בלוחות הזמנים ועמידתי/נו בהם, בטיב השירותים,  על ידי/נו ובין היתר, בקשר עם כושרי/נו

לבצב במיכולתי/נו  באמינותי/נו,  התנהלותי/נו,  בדרכי  העבודות,  את  ובאופן  ע  יומנותי/נו, 
יעים  בתאום עם מצה שהוגשה  עצהמועצה רשאית לפסול ה  . כן תהיהיבויותבהתחי   תי/נו עמיד

המציעים, ובכלל    קשר מוקדם ביןמצאה כי קיים  אם יוכח לכאורה קשר כזה ו/או אם  אחרים  
או  /בין חברות אחיות, קשרים בין חברות בנות וכיוצ"ב ו  זה קשרי בעלות בין המציעים, קשרים
 אם קיים חשש כי ההצעה תכסיסנית. 

 
ו כאמור, תהיו  ייבויותיי/נם איזה מהתח יאקיים/נקי נו או לא  לא אחר הצעתי/אם לא אמלא/נמ .18

מב להסכמתי/נו  רשאים,  להזדקק  מוקדמת  לי  הודעה  למתן  אחר  או  סעד  מכל  לגרוע  ומבלי 
פי   על  לכם  הב הנתון  הערבות  את  לחלט  דין,  כל  פי  על  ו/או  המכרז  המצורפת  מסמכי  נקאית 

ם  גרם לכים לה דים העלוליערכים מראש לנזקים והפסויים קבועים ומולהצעתי/נו וזאת, כפיצ 
 כך.  עקב 
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ל .19 הנתונה  המשמעות  תינתן  זה  בטופס  בהלמונחים  מפורשות  תנאם  נקבע  אם  אלא  המכרז,  י 
 אחרת.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 פרטי המציע 

 שר למכרז איש הק 
 ____________________ 

 תפקיד  
__________ __________ 

 כתובת המציע  
_________ ___________ 

 פון + נייד לט 
__________ __________ 

 א"ל כתובת דו 
 ____________________ 

 פקס'  
 ____________________ 

 ____________________  חתימה + חותמת  
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 הצעת המציע  – 9סמך מ

 

 27/2021' במכרז מס  המציעהצעת 
ת  רז ולבצע איותינו על פי מסמכי המכא את כל התחייבו משך להצהרותינו אנו מתחייבים למלהב

 היתר: ת לרבות ביןכל העבודו
 

האמצעים  תספקא .1 החומרים,  הכל  האביזרים,  תובלה,כלים,  כלי  הצמ"ה,  כלי  אמצעים    , 
כ   מיכשור,  טכנולוגיים, ציוד  או  האדםל  בהתאם    וכח  העבודות,  ביצוע  לשם  הדרושים 

 תנאי מסמכי המכרז. ל
 

לאתר  תם ופריקתם  לל זה העמסהעבודה ובכ  זורד' עד לאוכ, כלי העבודה  הובלת החומרים .2
 ת וגהות. ל נהלי בטיחו תוך שמירה ע ה וכן הסעת עובדים לאתר העבודה וממנו העבוד

 
ובדים על ידי הקבלן על פי תנאי המכרז ועל  כל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקת ע .3

 פי כל דין. 
 

 .שמל לאתרלדאוג על חשבונו לאספקת מים והח .4
 

 בלן. י הקרווח  .5
 

ו .6 ההוצאות  הכל  במסהתשלומים  המכרז,  מפורטים  תנאי  מכי  אשר  שהוא,  סוג  מאיזה 
 ן. המכרז מחייבים את הקבל 

 
 הוצאות הכרוכות בקבלת רישיון עסק לרבות תשלומי אגרה. .7

 
 . ום עבור היטל ההטמנה בהתאם לחוקתשל .8

 
הזכייה במכרז י שנה מיום  ך חצותו  לחומרים ממוחזריםלפחות    1886  עמידה בתקן ישראלי  .9

 ממכון התקנים.    30/50כי( "ת )תו תהלימסגרת תה בסמכ לקבל ה
 

 פסולת  האתר  מתהקלרכיב לביצוע עבודות ל והצעתנ .10
 

 התמורה ללא מע"מ  מהות

של כלל העבודות   בגין ביצוע מלא ומושלם
  בהתאם להצעתנו כמפורט בכתבי הכמויות

 ( ג' נספחובמפרטים )
ה   ** להקמת    הנחהאחוז  אתר  בהצעה 

יבשה   לפסולסולת  פ של   גבליו  ת    להנחה 
ובלבד     25%  עד הכמויות  כתב  כל  מסך 

על   תעלה  לא  בודד  לפרק    30%שההנחה 
למסמך   ג'  כנספח  המצ"ב  הכמויות  בכתב 

10. 
 

 

 
 פסולת  האתר  הפעלתלרכיב לביצוע עבודות ל והצעתנ .11
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בנוסף לתשלום בגין כל טון פסולת שיקלט באתר, ישלם המציע תשלום חודשי קבוע בגין 
.ת אתר ההטמנהעללהפ הרביעידמי שכירות החל מהחודש    

 
 
 

לת חוהצעתנו  שכירות  עבור  למועצה  לשלום  בש"ח  )תוספת  האתר  של  מדשית  ינימום  מחירי 
 שנקבעו על ידי המועצה(. 

 
מחיר מינימום שנקבע ע"י  

חודשית של  ה עבור שכירות המועצ
 האתר לא כולל  מע"מ 

תוספת   –הצעת המציע 
למחיר המינימום שנקבע  

לל  ע"י המועצה לא כו
 ממע"

לא כולל  בש"ח סופי  ירמח
 מע"מ

   ש"ח  150,000

 
 

  50%אתר הפסולת יינתן משקל של    המחיר של המציעים לתפעולואת הצעות  בשקלול השו
ממוצעתלמ )תוספת  לטון  המוצע  אחד    50%  -ו (  חיר  כל  החודשית.  השכירות  למחיר 

ביו  הגבוהה  הממוצעת  ההצעה  פיה  על  לנוסחה  בהתאם  יושווה  לתומהרכיבים  ספת  תר 
בכל רכיב בנפרד  מקסימלי  תקבל ניקוד    ,חיר המינימלי לטון ומחיר השכירות החודשיתלמ

י יקוד יחסי. ההשוואה תערת תקבלנה נ ושאר ההצעו סוכם  ך לכל רכיב בנפרד ולאחר מכן 
הצע כקבוע  ניקוד  לנוסחה  בהתאם  במשקלו  ויחושב  האתר  לתפעול  הכולל  המחיר  ת 

 במסמכי המכרז. 
 

 כוללים מע"מ.יות אינם מו ב הכל ובכתלעי המחירים •

 וכל הוצאותיו. רווחי הקבלן המחירים כוללים כל  •
ת  עדוומחיר שצוין במסמך זה רשאית הכמויות לבין השווי הצעתנו בכתב  במקרה של סתירה בין •

לחשב את ההצעה הזולה מבין השתיים כהצעה הנכונה וההצעה כאמור תחייב אותנו המכרזים  

לת למהצעתנו  לכשלום  שיקלועצה  טון  הפסולת  ל  באתר  למחירי   א:יהט  בש"ח    )תוספת 
 י המועצה (  נקבעו על ידמינימום ש

 

מינימום   סוג פסולת  כמות חודשית   מחיר 
ע"י   )שנקבע 

בש" ח  המועצה( 
 לא כולל מע"מ  

הצעת 
המציע  
תוספת 
למחיר  

מום  המיני
לא   בש"ח

 כולל מע"מ  

  סופי מחיר
לא כולל   בש"ח 
 מע"מ 

  35 פסולת יבשה  ן טו 0-10,000
 

 

   25 פסולת בניין 

   32 שה פסולת יב ון ט  10,001-25,000

   22 פסולת בניין  

תלו בכמות  ללא  ת 
 שית  חוד

פסולת  
תעשייתית  

 ת  אושרמ

35   
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וההצעה הזולה זה, יחושב שיעור ההפחתה אל מול הצעתנו בכתב   נוהצעתהינה    )ככל  במסמך 
 באותו שיעור(. ויות והמחירים בכתב הכמויות יופחתוהכמ

ו • המכרזיםככל  ו  ועדת  בהצעתנו  שינויים  ב\תבצע  עלאו  לסמכותה  בהתאם  הכמויות  פי    כתב 
ידי   על  שתוקנה  כפי  הצעתינו  תחשב  המכרז,  המכרזיםהוראות  הנ   וועדת  וכהצעה  ב  תחייכונה 

 .  אותנו. אין באמור כדי לגרוע מהאמור לעיל
                                          
           ____________________ 

 חתימת וחותמת המשתתף                                                                                                                
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 10 –ך מסמ
 להקמת אתר פסולת  חוזה התקשרות

 
                

 2021שנת               שלחוד                     ביוםונחתם שנערך 
 

 בין
 ב, מקומית תעשייתית נאות חובצה ההמוע

 , 8551600שדרות הדקלים נאות חובב  
 8410202באר שבע  360ת"ד 

 
 

 באמצעות מורשי החתימה כדין 
 ("המזמין "ו א/ו "עצההמו ")להלן:  

 מצד אחד
 ובין

                                                                 "מ      ח"פ/ע                                     

                                                                                                                 כתובת :                        

                                       פקס' :                               טלפון :                       

                     דוא"ל :                            

                                ("לן הקב")להלן:                                                              
 מצד שני   

 
הינו הואיל:  במכרז  והקבלן  עב  2021/27מס'    הזוכה  להקביצוע  ואזמת  ודות  יבשה  לפסולת  ור מטמנה 

תעשב  תפעולי המקומית  חובבמועצה  נאות  לתוכניות  ייתית  הכמויותבהתאם  ולכתב  למפרטים   ,  
או  ש למציע  ממנמסרו  חלק  והמהווים  כנספחים  הצורפו  ידי    מכרזסמכי  על  מועצה  השפורסם 

 "( המכרז: ")להלן המקומית תעשייתית נאות חובב
 

מהקבלן  המועצהוברצון   והואיל:  להקמ  להזמין  עבודות  להקביצוע  עבודות  ביצוע  למת  ת  פסולת מטמנה 
תפעוליי ואזור  חובב ב  בשה  נאות  תעשייתית  המקומית  לתוכניות  מועצה  למפרטים בהתאם   ,

הכמויות למנמש  ולכתב  המכרז    אוציע  סרו  ממסמכי  חלק  והמהווים  כנספחים  בהתאם וצורפו 
 מכי המכרז. והכל בתנאים המפורטים במס ,עבודותהקבלן מעוניין לבצע את הי המכרז, ולתנא

                       
 : לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן 

 
מהקבלן  המועצה   .1 בזאת  ביצביצוע  מזמינה  להקמת  עבו עבודות  לפסולת קמת  להדות  וע  מטמנה 

תפעולי ואזור  תב    יבשה  המקומית  חו מועצה  נאות  ה    בבעשייתית  במסמכי  ותנאי  כאמור  מכרז 
 "(.         בודהעהבלתי נפרד מחוזה זה )להלן: "שרות הרצ"ב כחלק  ההתק

 
 4654315-08טלפון:    אמיר יוסףהינו רכז הרכש וההתקשרויות  לצורך חוזה זה המועצה נציג  .2
 
 
 ל לעניין חוזה. א תורה המועצה אחרת תיחשב המועצה כגורם מפקח מתאם ומנהל ודע כל .3

 
 ת וינבחוזה זה, כתבי הכמויות והתכ  לפרטים המפורטיםאת העבודה בהתאם    הקבלן מתחייב לבצע .4

 הרצ"ב כחלק בלתי נפרד מחוזה זה ועל פי מסמכי ותנאי המכרז.
 

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
 

______ _____________                                                  ___________________________ 
 מועצה המקומית תעשייתית נאות חובב                                                                  הקבלן              

  
 



 

 

 

 

46 
  יע  חתימת המצ                              

 

 

 

 
 
 
 

 תנאי ההתקשרות  – 1פרק 
 

 כללי  –פרק א' 
 
 רות הכלולות בו כדין הוראות החוזה. צהוהה  המבוא דין .1

 
 הגדרות ופרשנות .2

בט 2.2 המפורטים  למונחים  יהיו  זה  המשמעות בחוזה  או  הפירוש  דלהלן  הימני   ור 
 אחרת.  אלא אם כן מחייב הקשר הדברים המפורטים בטור השמאלי דלהלן,

 
 המשמעות המונחים   

 
 התנאים הכללים של המכרז. "תנאי המכרז"   

 
חיו, מורשיו  ויגיו של הקבלן, עובדיו, של ת נצלרבו קבלן""ה  

קב כל  מטולרבות  או  בשמו  הפועל  משנה  עמו  לן 
 ע העבודה.בביצו

 
ז  "החוזה" חוזה  נספחיופירושו  כל  על  וה  שצורפו  בין  בין  , 

מצור הכללי,  שאינם  המפרט  לרבות  פים, 
הכמויות כתב  המיוחדים,  התוכניות,    ,המפרטים 

וסו  מין  מכל  מסמך  שהואוכל  לחוזה  צורשי  ,ג  ף 
 בעתיד לרבות פרטים נוספות או תכניות משנות. 

 
הבנ  "מחירון דקל" לענף  מחירים  החלטת  יה  מאגר  ע"פ  או 

מחיר מאגר  שיפוצים,  המועצה  דקל  י  בהוצאת 
)שרותי   להנדסה  של  1986מחשב  בע"מ  חודש  ה ( 

 . הסמוך בטרם פרסום המכרז 
 

המיועדים   "אתר העבודה" עבהמקרקעין  הלביצוע  ת  תשתיודות 
דרכם,    והפיתוח  בהם  ואשר  העבודה  ביצוע  ו/או 

ליהם תבוצע העבודה וכן סביבתם  מתחתם או מע 
שיועמ  בה,הקרו אחרים  מקרקעין  כל  דו  לרבות 

ה  ביצוע  לצורך  הקבלן  פי  לרשות  על  עבודה 
  החוזה. 

 
פירושה כל העבודות, הפעולות וההתחייבויות וכל   "העבודה"

ו הפעולות  העבודות,  של  שעל  ת  בויוההתחייחלק 
בקשר  ונספחיו  זה  לחוזה  בהתאם  לבצע   הקבלן 

להקמת    להקמת  עבודותעם   עבודות  מטמנה  ביצוע 
יל תפעוליפסולת  ואזור  ת  המקומימועצה  ב    בשה 

חובב נאות  ובין      תעשייתית  היא מפורשת  בין אם 
הנדרשות   ארעיות  עבודות  לרבות  לאו,  אם 

  מטמנה ביצוע עבודות להקמת    בקשר  או  לביצועו
מועצה המקומית  ב     ואזור תפעולי   שהת יבלפסול

 .תעשייתית נאות חובב
 

 ודה. כל הציוד הדרוש לביצוע העב "הציוד"
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מוצ "החומרים" בניה,  מכני  אביזרים,  רים,  חומרי  ציוד 
עזר  וחשמ חומרי  כללי,  האחרים    ו/או  החומרים 

 הדרושים לביצוע העבודה. 
 

המועצה "התכניות" ידי  על  שאושרו  לרבוהתכניות  כל ,    ת 
המתאם  ש ע"י  בכתב  שאושר  אלה  בתוכניות  ינוי 

המפ ידי  על  תכניות  או  וכן  זה,  חוזה  לעניין  קח 
 המפקח.   ווספו, מזמן לזמן, ויאושרו על ידישית

 
שאושר על ידי המועצה, לרבות כל    כמויותכתב ה יות"כמוהכתב "

ידי   על  או  המתאם  ע"י  בכתב  שאושר  שינוי 
וכן זה,  חוזה  לעניין  כ  המפקח  ת  מויוכתב 

 . , מזמן לזמן, ויאושר על ידי המפקחףשיתווס
 

לניהול,  ונה על ידי המועצה לפעול מטעמה  שמ  מי "המנהל"
הע ביצוע  על  ופיקוח  הקבלן  תיאום  ידי  על  בודה 

לאמו קביעת  בהתאם  לפי  הכל  זה,  בחוזה  ר 
הסמהמ כל  למתאם  ועצה.  המסורות  כויות 

 ולמפקח יהיו מסורות גם למהנדס המועצה. 
 
  המועצה ע על ידי המנהל או ע"י מהנדס  שיקבמי   המתאם""

התיאו על  הגורמיםכאחראי  כל  בין  השונים    ם 
 עבודה.הקשורים ל

 
  המועצה ס  המנהל או ע"י מהנדמי שיקבע על ידי   "המפקח"

 על ביצוע העבודה או כל חלק ממנה. קח לפ
 

 רשימת המקרים המנויים להלן בלבד: "כח עליון"
ות מזוינים  וח עם כקרבות  מלחמה, פלישת אויב,   

(  של מדינת אויב )בין שהוכרזה מלחמה ובין שלא 
זאת כי גיוס  ואסון טבע. למען הסר ספק מובהר ב

והשב שביתות  ככח  מילואים,  נחשבים  אינם  תות 
  עליון. 

 
נאות  מהנדס   "מהנדס המועצה" תעשייתית  המקומית  המועצה 

 . חובב
 

ה כחיקוק כמשמעותו  וזת החואים אחוק הפרשנות יחול על החוזה. לצורך פרשנות ר 2.3
 בחוק הנ"ל. 

 
השונ  2.4 נספחיו  על  זה  יובאו  חוזה  ואשר  הקיימים  י   ,בעתידים  של פורש  לא  במקרה 

אלא לפי הכוונה העולה ממנו,   ,משמעות כנגד מנסחו-או דו  אותווד -אי   ,סתירה, ספק
ולסעיפי   לסעיפים  החוזה  ולחלוקת  שוליים  לכותרות  לכותרות,  הזדקקות  כל  וללא 

 שנה. מ
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 נספחים .3

לק  ורפים בפועל ובין אם לאו, מהווים חהמסמכים המפורטים להלן, בין אם הם מצ .3.1
ומסמכי  ל דין  חייב לבצע את העבודה בהתאם לכבלתי נפרד מחוזה זה, והקבלן מת

 .המכרז
 

 . מפרט טכני  נספח א'    
           

   .נספח ב'               אבני דרך וקנסות

 .כתב כמויות                נספח ג'

 . טוחיםנספח ביטוח ואישורי קיום בי נספח ד'   

 אישור מסירה.   נספח ה'  

 נספח בדק.   '   ח ונספ

 ת סיום. תעוד נספח ז'   

 חיסול תביעות.   הצהרה על נספח ח'   

 רשימת קבלני משנה.   נספח ט'    

 או טיב. \ נוסח ערבות ביצוע ו              נספח י'  

 היתר לפינוי פסולת בניה.  /ם סכה א'     נספח י

  רשימת התכניות נספח יב' 

 דע. התחייבות לשמירת סודיות מי  יג'   פחנס

 רה על מאגרי מידע. הצהרת קבלן בדבר שמי נספח יד' 
 

      לייצוג המועצה בתביעות ונשיאה בתשלום. אישור ' נספח טו

      נספח בטיחות בעבודה. נספח טז' 
 

המפ     המסמכים  ולשם ,  יללעורטים  כל  להלן  יכונו  המכרז,  ותנאי  זה  חוזה  לרבות 
 סמכי החוזה". הקיצור "מ

 
מצהי .3.2 ספק,  כל  ברשלמניעת  כי  הקבלן  בזאת  הר  המסמכים  בלתי  ותו  חלק  מהווים 

כי קרא אותם, הבין את תוכנם, קיבל את    זה, לרבות אלה שלא צורפו,   נפרד מחוזה 
הבנת -האמור בהם. אי כל י פ  ודה על כל ההסברים אשר ביקש ומתחייב לבצע את העב

הק ידי  על  החוזה  מתנאי  כלשהו  אי תנאי  או  ת -בלן  לא  ידו,  על  בו  קנה  התחשבות 
יו לו כל תביעות או  נוסף מכל סוג שהוא, ולא יה   לקבלן זכות כלשהי לקבלת תשלום

 כלפי המועצה ו/או המנהל בעניין זה. דרישות 
 
 הצהרות הקבלן .4

הוא   4.1 כי  ומתחייב  מצהיר  חוק י  אשהרהקבלן  הקבלן  לפי  רשום  הוא  וכי  של העבודה 
המסמיך אותו לבצע בסיווג    1969  –הנדסה בנאיות תשכ"ט  רישום קבלנים לעבודות  

 חוזה זה. את העבודה נשוא 
  

כי   4.2 ובחן את התנאים, הנתונים   , העבודה  זורבאו  צהסייר ברחבי המועהקבלן מצהיר 
עבוד  בביצוע  הקשורים  והנסיבות  המבנים  ו/אוהפיזיים,  התכניות  מהם  יםבענוה  ה   ,

יינה זה. הקבלן מצהיר ומתחייב כי לא תה   והתשתיות, והכל קודם לחתימתו על חוזה
ו/או תביעות כספ טענות  כל  ידיעה של יות או אחרות כלפי המועצה שלו  מקורן באי 
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תהיה ראיה לכך כי הקבלן בדק את   ,בביצוע עבודות ע"י הקבלן  נתון כלשהו.  תנאי או
 שהחליט לבצע את העבודה.  רםבטה ן בדיקכל הטעו

 
היכול  4.3 לו  יש  כי  מצהיר  המיומנותהקבלן  הידע,  הפיננסית,  הניסית  הכישורים  ,  ון, 

והטכניים   הדרושים  המקצועיים  המיומן  העבודה  שתזמין  וכח  העבודות  לביצוע 
ועל  המוע זה  חוזה  להוראות  בהתאם  לזמן  מזמן  דיןצה  כל  מניעה    ,פי  אין  וכי 

ובחתימתו על חוזה זה ובביצוע התחייבויותיו על פיו לא יהא   ,וזה זהלהתקשרות בח
 ם כלשהם.  שום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיימ

 
לבי 4.4 שימסרו  העבודות  לעתעל  מעת  הקבלן  של  כל  יחול  צועו  הכלולות ו  ההוצאות 

 במסמכי המכרז והחוזה. 
 
 
 

 סתירות במסמכים והוראות מילואים  .5
ע 5.1  מיד  לבדוק  הקבלן  קבלתעל  הנתונים זהחוה   ם  כל  את  ממרכיביו,  אחד  כל  או   ,

 לים בהם.והמידע האחר הכלו
 

  התאמה, -עת אחרת, סתירה, אי  ובין בכל  5.1לפי האמור בסעיף קטן  גילה הקבלן, בין       5.2
משמעות וכיוצא באלה בין הוראה אחת מהוראות החוזה להוראה אחרת ממנו   –דו  

הנכ  בפירושו  מסופק  הקבלן  שהיה  של  או  שמסר א   מךמסון  או  ממנו,  חלק  כל  של  ו 
שלדעתו   לקבלן,  הודעה  יפהמפקח  החוזה,  את  כהלכה  מפרש  הקבלן  הקבלן אין  נה 
למהנ העתק  עם  למתאם  המועצהבכתב  הור   ,דס  ייתן  לרבות והמתאם  בכתב,  אות 

המפקח   ידי  על  הודעה  מתן  אי  לפיו.  לנהוג  שיש  הפירוש  בדבר  הצורך,  לפי  תכניות 
ב מחלוקת  לא ה  וזהחפירוש  בדבר  והיא  הקבלן  של  לפירושו  הסכמה  משום  בה  אין 

מאחר ותגרע  לבדוק  חייב  הקבלן  זה.  בחוזה  לכל יותו  המפקח  לב  תשומת  להסב 
בי  ה סתירה  ביצוע  לפני  החוזה  מסמכי  כאמור.  ן  הוראות  ולקבל  כן, עבודה  עשה  לא 

למ כדי  כאמור,  בסתירה  או  בכך,  יהיה  לא  לחוזה,  מסוים  פירוש  לפי  מן ונהג    נוע 
לעדי של המפקח. להורות לקבלן לנהוג לפי פירוש אחר, לפי שיקול דעתו הב  קחמפה

לנהוג מתחייב  ו  הקבלן  זה,  לעניין  המפקח  הוראות  פי  או על  תביעות  כל  לו  יהיו  לא 
שנהג  דר כך  בשל  טענות  או  של  ישות  כלשהי  הוראה  בגין  או  כאמור,  פירוש,  לפי 

 המפקח, כאמור. 
 

המ   5.3     או  רשהמתאם  העבודה,  המל  איפקח  ביצוע  כדי  תוך  לזמן,  מזמן  לקבלן,  ציא 
 בודה.לרבות תכניות, לפי הצורך לביצוע העהוראות,  

 
מחייבות את    5.3  –  ו  5.2ים  יפים קטנח שניתנו בהתאם לסעהוראות המתאם והמפק      5.4

פי   על  הקבלן  של  מאחריותו  לגרוע  כדי  זה  קטן  בסעיף  באמור  אין  אולם  הקבלן, 
 החוזה. 

 
הנחיות    5.5 להיתר,  התוכנית  הפרוגרמה,  את  לראות  יש  כי  בזה  הבטיחות,   מובהר 

ההנחי המיוחדים,  וההמפרטים  הכללי  המפרט  תכנון,  לעבודות  כל  ות  ו/או  תוכניות 
את זה, והתיאור הכלול בכל אחד מהם שסופקה לקבלן כמשלימים זה    תכנית אחרת

 יין. ענ ה  פירים, לבא כהשלמה ו/או כתמצית לתיאורים הכלולים באח
 
 ר עדיפויותסד –סתירות במסמכים בעניין הנוגע לביצוע העבודה  .6

אי  .6.1 סתירה,  של  מקרה  דו–בכל  אפשר–התאמה,  לפירוש  משמעות,  וכיוצא ות  שונה 
האמו  ,באלה בהוראותבין  נספח   ר  בין  או  מנספחיו,  באחד  האמור  לבין  זה  חוזה 

העבודה לביצוע  הנוגע  בעניין  ההורא  ,לנספח,  הכלו תכריע  סדר מסב   להה  לפי  מך 
 העדיפויות הבא: 

 
 חוזה זה ונספחיו.  .א
 ממשלתי   חוזה מדף .ב
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 ניים מיוחדים. מפרטים מיוחדים ומפרטים טכ .ג
 ידה.   אושרו עללמועצה ול מסמך אחר שהוגשו התוכניות לביצוע וכ  .ד
 המפרט הכללי.  .ה
 תקנים ישראליים. .ו
 תקנים זרים. .ז

 
אח הבא  מסמך  אם  אלא  אחריו,  הבאים  על  עדיף  מח הקודם  מן  בדר  מיריו  רישותיו 

 ל המסמך הקודם. המסמך הקודם, שאז יהיה המסמך המאוחר עדיף ע 
 

לעיל, .6.2 לאמור  סתיר  בנוסף  של  מקרה  איבכל  וכי-ה,  בין  התאמה  מסמך וצ"ב 
הנז תק מהמסמכים  לבין  לעיל  המפקח כרים  אל  לפנות  הקבלן  חייב  ישראליים,  נים 

 ו. על פי ייתן הוראות בדבר סדר העדיפויות שיש לנהוג אשר
 
 

אי .6.3 סתירה,  של  מקרה  בכל  לעיל,  לאמור  דו  -בנוסף  אפשרות מ  –התאמה,   שמעות, 
וכיוצא   שונה  עצלפירוש  לבין  הטכניים  הנספחים  בין  לפי באלה  המפקח  יכריע  מם, 

והקבלן ינהג   ,פותובכפוף לכל דין, בשאלת העדידעתו ומיטב הבנתו המקצועית  שיקול  
הכרוכ  ההוצאות  כל  הוראותיו.  פי  בהסעל  איהסת  דרות  דו -תירה,  –ההתאמה, 

 .יחולו על הקבלן וישולמו על ידו ,"במשמעות האפשרות לפירוש שונה וכיוה
 

 זמנים ביצוע העבודה ולוחות  –פרק ב' 
 
להמצ 7 תוך    למנהליא  הקבלן מתחייב  והוצאותיו,  חשבונו  חתימת    עבודה   ימי  14על  ממועד 

 חוזה זה, את המסמכים והאישורים כדלקמן: 
 

 
 הינם  ן כלשה עבודות בביצוע  להעסיק  שבכוונתו  המשנה קבלני  כל כי רהימצ הקבלן    .7.1

 1969 -ט"כשת ,בנאיות הנדסה לעבודות קבלנים םרישו חוק לפי רשומים  קבלנים
 הוראות פי  על  תיעשה מקרה בכל  העסקתם וכי וטיבן העבודות  ף היק התואם  באופן
 .בכלל החוזה והוראות זה סעיף

 
 להעסיק שבכוונתו קבלנים של  רשימה ,מראש ,המפקח לש שורולאי יעביר הקבלן   .7.2

 שמות 3 מאשר פחות  לא ל תכלו הרשימה ,משנה כקבלני  מסוימת ה מלאכ  בביצוע
 .בהתאמה,האכמל כל  לגבי

 
 ,כולם את או ,ברשימה הרשומים הקבלנים מן אחד כל לפסול רשאי יהיה המפקח   .7.3

 להעסקתו  אישורו את התנות ל רשאי  יהיה  המפקח  .משנה כקבלני עבודות   מביצוע 
 ביצוע  על קבלן אותו מטעם איחרהא של  זהותו בקביעת משנה  כקבלן  קבלן  כל של

 .יבצע קבלן שאותו דותהעבו
 
 האמורה  שברשימה הקבלנים כל את ,ילעל    7.3בסעיף  סמכותו פי על חהמפק פסל   .7.4

 רהעבי לא   .כאמור חדשה רשימה המפקח לאישור הקבלן יעביר ,לעיל 7.2 בסעיף
 הרשומים הקבלנים כל את המפקח פסל אם  או כאמור חדשה  רשימה ןהקבל

 היהי והקבלן המפקח שיקבע קבלנים של שמות 3 הרשימה  תכלול ,החדשה שימהרב
 .משנה כקבלן העבודות בביצוע לעסוק כרשאי בלבד מהם אחד לבחור  חייב

 
   – אחריות

לסעיפים   בכפוף  הסכמתו,  את  המזמין  א לעיל  7.1-7.4נתן  ההס,  מורה  הא ה  כמ ין 
הקבלן את  החוזה  פוטרת  לפי  והתחייבויותיו  באחריות  מאחריותו  יישא  והקבלן   ,

מ לכל  וחיהם,  כוחם, מורשיהם, של  מבצעי העבודות, באי   שה או מחדל שלעמלאה 
 . קבלני המשנה שלהם ועובדיהםובדיהם, ע
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נחוץ לאישור או לביו/או המועצה  כל מסמך אחר שדרשה המנהל   .7.5 צוע ואשר לדעתה 
 ת. דובוהע

 
 
 בדיקות מוקדמות .8

ז .8.1 חוזה  חתימת  טרם  בדק  כי  מאשר  טיב הקבלן  את  וסביבתו,  העבודה  אתר  את  ה 
ע העבודה, את דות והחומרים הדרושים לביצוקרקע, את כמויותיהם וטיבם של העבוה

ו הגישה,  ע דרכי  השפעה  להם  להיות  עשויה  או  יש  אשר  הגורמים  כל  ל את 
וכי אין ולא תהיה לו כל תביעה ו/או טענה  ר,אתב  בנוייםהתחייבויותיו לרבות מבנים ה

לפנ  . ש בעניין  לביצועו  שתימסר  עבודה  ביצוע  כל  בדיקות י  הקבלן  יבצע  הקבלן  ל 
חל   כאמור. ראיה  הינה  עבודות  הבדיקביצוע  את  ביצע  הקבלן  כי  כל וטה  על  ות 

 המשתמע מכך. 
 

בהם    8.2 בשטחים  תבוצע  שהעבודה  בחשבון  הביא  כי  מצהיר  ת יו שתת  קיימותהקבלן 
שוחות, עמודי חשמל, כבלי  מסוגים שונים לרבות צנרת מכל סוג שהוא, תאי ביקורת,  

והן    ים הן מעל הקרקעמסוגים שונ   וכן מערכות  ,ומחשבים  , תקשורתוןלפוט,  ,חשמל
 , כולם או חלקם.מתחת הקרקע

 
אם ו  ,הקבלן מצהיר ומתחייב לספק מוצרים ומערכות, בעלי תו תקן ככל שישנו כזה 8.3

ירוקת  תוו  ישנ כמו  ,קן  ירוק.  תקן  תו  בעלי  והמערכות  המוצרים  מתחייב   לספק    כן 
תו תקן ירוק במקום תו תקן ישראלי וצורכי הבניה בעלי  להשתמש בחומרים ל  הקבלן

 ה.שישנו כז 
 

הקבלן מצהיר כי שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי התשלומים הנקובים בפרק  8.4
מורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי החוזה. ת  יםוו תו ומהט' לחוזה זה, מניחים את דע

עבודה על תי נכונה של תנאי הלימוד או מהערכה בל-יעה הנובעת מאילא תוכר כל תב 
 . והמערכות  מבניםקבלן לרבות מצבם הפיסי של הידי ה

 
המתאם רשאי אם רצונו בכך, להמציא לקבלן דוחות וסקרים שנעשו מטעם המועצה  8.5

למידע כללי בלבד, לא יהוו חלק מן החוזה ולא יפטרו    יו יהו  ולם אללצורך העבודה, א 
בעצאת   לבצע  עליו  המוטלת  מהחובה  בסעיף  הקבלן  כנדרש  בדיקות,   לעיל.  8.1מו 

ח מכל  משוחררת  תהיה  ולדיוהמועצה  לשלמות  אחריות  או  והסקרים בות  הדוחות  ק 
 שהמציאה לקבלן כאמור לעיל.

 
 סימון ומדידות .9

)או  חר שיקבל מהמפקח את פינות  לאא  אלבודה,  הקבלן לא יתחיל בע .9.1 אתר העבודה 
נוא  חלק ממנה( )הגובה(וקודת  יבטי   .ת הקבע  פינות  הקבלן  את ו   אתר העבודהח את 

 הקבע על חשבונו.    תו נקוד
 

אחראי לסימון הנכון והמדויק של העבודה ולנכונות הגבהים, הממדים יהיה    הקבלן  .9.2
ידו   ע,קב ה  נקודותוההכוונה של חלקי העבודה בהתחשב עם   על  בוצעו  בין אם אלה 

 הוצאות הסימון תחולנה על הקבלן.  ובין אם בוצעו על ידי אחרים.
 

א ן על חשבונו הו על הקבלן לחדש  . נקודות הקבעהקבלן ישמור על קיומן ושלמותן של   .9.3
המפקח,  ידי  על  לכך  שיידרש  אימת  כל  טושטשו.  או  נעלמו  שניזוקו,  הקבע  נקודות 

 העבודה. על ביצוע נקודות הקבע לביקורת ב מששת פקח להיאפשר הקבלן למ
 
ן או על חשבונו, ואם נעשו כבר  יבוצעו על ידי הקבל  תוויות והסימוןכל המדידות, הה .9.4

 ן והנסיבות. ו יושלמו על ידו, לפי העניי ידי גורמים אחרים, ייבדקו אעל 
 

 תכנון .10
 תכניות בטיחות  .א
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הבטיח  לסידורי  כתובה  תכנית  למפקח  יציג  הנדהקבלן  מהנדס                            ,  יםרש ות  ידי  על  ערוכה 
הקבלן    . התכנית תלווה בתשריט התארגנותמויועץ בטיחות מטעעל ידי  ו/או    מטעמוביצוע  ה

 וי סידורי הבטיחות המוצעים אשר יכללו בין השאר: ביט  בשטח, בה יבואו לידי
 

מבני עזר של  ,  יהבנחומרי  העבודה לרבות שטחים לציוד, אחסון    יתיחום וגידור שטח  10.1
מ מוחלטת  הפרדה  ליצירת  וזאת  וכיו"ב,  אוכלוסייההקבלן  פעילות  לרבות    שטחי 

הקהצבת   מטעם  באתר  שומר  חשבונו  ועל  תקופת    24בלן  בכל  ביממה  שעות 
 .האתר למועצהתקשרות ועד למסירת  הה

 
א  10.2 וציוד  להובלת חומרים  ולרכב  לעובדים  גישה  בנפרד מדרכהעבודהאתר    לדרכי  י , 

 כלוסייה. אול ש גישה
 

 ילת חפצים וחומרי בניה. פנ מרויים וכיסויים למניעת פגיעה מנתזים או יק 10.3
 

 ריסה, חציבה ופירוקים. דרשים בעת ביצוע עבודות הטיחות הנ אמצעי הב 10.4
 

ועת  מני 10.5 העיליות  בתשתיות  תקשורת  -תתהפגיעה  תשתיות  לרבות  קרקעיות 
מערכות   אש,  כיבוי  )מערכות  חירום  ותאורה  זהריוכגילוי  וכו',תשתיות  חשמל   ,

 וכדומה( בפרט. 
 

 .  מבנים קיימים ומניעת התמוטטותמניעת פגיעה בחלקי בנין  10.6
 

 ר הבניה. הבטחת בטיחות אש ואמצעי כיבוי באת 10.7
 

 יקוי השטח טרם מסירת העבודה למועצה. סילוק מטרדים ונ הסרת כל המפגעים, 10.8
 

 נוהלי בקרה ומעקב על הבטיחות.  10.9
 

  פעילות  ות להפרדת עובדים, כלים וציוד מתחוםורברת  הוראו  נוהלי עבודה הכוללים 10.10
 מניעת פגיעה באוכלוסייה. נועת כלי רכב ועגורנים לבטיחות בת  אוכלוסייה,

 
 ירום. עולה בח תכנית פ 10.11

 
 אחריות על בקרת הבטיחות. וטיחות  אחריות על הב 10.12

 
 
 

 
 

 עדיפות במקרה של סתירה   .ב
המועצה  10.13 שלדעת  שהוא,  נושא  בכל  אחרת  תכנית  לביצוע שואיל  דרושה  כל  או    ר 

בין  ,העבודות שהוא,  מועד  בכל  סתירה  הקבלן    נתגלתה  ידי  על  שהוצעו  התכניות 
ם מסמכי  כלשהו במסמכי החוזה, עדיפי  רו על ידי המתאם ובין הנאמר במסמךשואו

הקבלן   ועל  זה  ולבצחוזה  חשבונו,  על  בתכניותיו  הסתירה  את  לבטל  את יהיה    ע 
  נובע מכך ללא כל תוספת תשלום או ה  כלל  קנות עהעבודה בהתאם לתכניות המתו

 הארכת זמן הביצוע. 
 

כניות ובכלל זה אישור התשהוכן על ידו  ן  בלן יהא האחראי הבלעדי לטיב התכנו קה  10.14
המתא ידי  כאמור,על  יפטור   ם,  של    לא  והבלעדית  המלאה  מאחריותו  יפחית  ולא 

אי לשגיאות,  הע   דיוקים,-הקבלן  אחרות  וטעויות  תכנון  ת  לו תג להלולים  ליקוי 
בתכ שיתגלה  ליקוי  כל  ותיקון  התכנון  הכנת  יותר.  חשבונו  מאוחר  על  יהיו  נון 

ת  ן ליקויים וטעויולהיגרם בגינזק העלול    קבלן, והקבלן יישא בכלוהוצאותיו של ה
 בתכנון. 
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 שלושה העתקים מכל אחת מהתוכניות המאושרות יימסרו לקבלן ללא תשלום.   10.15

 
 מהחוזה ומהתוכניות, יוחזקו על ידי   לק ח  יםהמהוו   העתקים מהחוזה, מהמסמכים  10.16

ידם בכתב לתכלית    המפקח וכל אדם שהורשה על, והמתאם,  אתר העבודהב הקבלן  
 תם מפעם לפעם. לבדוק ולהשתמש בהם לפי דרישזו, יהיו רשאים 

 
מתוכניות   10.17 סטייה  לכל  ומראש,  בכתב  והמתאם,  המועצה  אישור  את  לקבל    יש 

 העבודה המאושרות. 
 

 
 וריםישואה תר בניהי .11

ל 11.1 ידאג  ההקבלן  שיידרשה  םאישוריקבלת  ככל  התחלת  נייבטרם    ומתאימים  צו  תן 
               כי ישנם היתרי בניה כדין. א יחל בעבודה אלא אם נוכח הקבלן לואולם    ,עבודה

 
 דרכי ביצוע ולוח זמנים  .12

מועד  מ  עבודה  ימי  10הקבלן מתחייב להגיש לאישור המתאם, לא יאוחר מאשר תוך   .12.1
הצעה בכתב  ו תכנית מודפסת של אתר התארגנות לביצוע העבודות    ,וזה זהח   מתתיח

הע של  הביצוע  דרכי  לבדבר  אשר  והשיטות  הסדרים  לרבות  בדעתו  בודה,  יש  פיהם 
העבו את  הסברים   .דהלבצע  לזמן,  מזמן  דרישתו,  לפי  למתאם,  ימציא  הקבלן 

בכתב האמור  ,ופרטים  הזמנים  ולוח  הביצוע  לדרכי  לרבקשר  כונים  עדת  בוים, 
 ופירוטים. 

 
  ימי   10לא יאוחר מאשר תוך    ,קבלן למפקח, ימציא ה12.1בנוסף לאמור בסעיף קטן   .12.2

לוח זמנים בשיטת    מזמן לזמן לפי דרישת המפקח,וממועד חתימת חוזה זה,    עבודה
המפקח. לוח הזמנים יעודכן    , לאישורלזמני ביצוע העבודה  ,תכנית אחרת"גנט" או  

למתא אחת ויועבר  ואת    דשחול  ם,  הביצוע  התקדמות  את  מפרט  כשהוא  לפחות, 
ל פירוט מלא של הציוד שבדעת  כננת לחודש הקרוב. לוח הזמנים יכלוהעבודה המתו

לוח הזמנ  הקבלן בו. עדכון  גורע  להשתמש  פי  מ ים אינו  על  חובה כלשהי של הקבלן 
של העבוד  כל שלב  וכן  ביצוע העבודה  להשלים את  לרבות החובה  במועהחוזה,  ד  ה 

 ע בחוזה. קבשנ
 

בסעיפים ק .12.3 כלשהי מהאמור  הוראה  קיים הקבלן  לוח    ,12.2  –ו    12.1טנים  לא  יוכן 
המפקחזמני ידי  על  הקם  את  יחייב  והוא  כאמור,  ,  ההכנה,  הוצאות  על בלן.  יחולו 

 הקבלן. 
 

המפקח רשאי, בכל עת, בין בשל כך שהעבודה אינה מתנהלת בהתאם ללוח הזמנים   .12.4
אחרת מסיבה  ו/או  ראהול  בהתאם   ובין  הזמנים  לוח  שינוי  על  להורות  החוזה,  ות 

באח סעיפים קהחלפתו  יחולו  המפקח  הוראת  ועל  בשינויים  12.3  -ו    12.2טנים  ר,   ,
יחייב לוח הזמנים את הקבלן מזמן    ,זמניםף לוח האו הוחלויבים. שונה, תוקן,  המח

 אישורו על ידי המפקח. 
 

זה למתאם ו/או למפקח, בין ף  עיס   הוראותהמצאת כל מסמך, תכנית, או חומר לפי   .12.5
ות כלשהי  ושר, אינה פוטרת את הקבלן מאחריא אשל  ן שאושר על ידי מי מהם ובי 

 לפי כל דין. המוטלת עליו לפי החוזה ו
 

 עבודה התחלת ביצוע ה .13
צו התחלת  13.1 בכתב שתיקרא  בהוראה  שייקבע  בביצוע העבודה בתאריך  יתחיל  הקבלן 

 ה כדין.               ני ב  תרוצא היעבודה וזאת לאחר שווידא כי ה
 

ה 13.2 ללוח  בהתאם  בביצוע  יחל  ז הקבלן  סדר  לפי  בביצוע  וימשיך  בכזמנים  אחד ה  ל 
ל הדרוש  ובקצב  הביצוע  שנמשלבי  התקופה  תוך  העבודה  בחוזה השלמת  קבעה 

הוראה מפורשת נים הנזכר בחוזה, אלא אם כן קיבל מאת המפקח  ובהתאם ללוח הזמ



 

 

 

 

54 
  יע  חתימת המצ                              

 

 

 

ת לעבודה כלולה בתקופת הביצוע ולא תינתן נורג תאופת ההבכתב המנוגדת לכך. תק
או הארכה של תקופת הביצוע  ה של המועד הנקוב בצו התחלת עבודה  לקבלן כל דחיי

 ופת התארגנות לעבודה.בשל תק
 

 ר העבודה, כולו או חלקו, לרשות הקבלן ת אתהעמד .14
אותו  ו  א  דה ר העבולעיל להתחלת העבודה, יועמד לרשות הקבלן את  13במועד שנקבע בסעיף  

בהתאם ללוח הזמנים הנזכר. לאחר  חלק ממנו הדרוש להתחלת ביצועה של העבודה והמשכתה  
הכל כפי שיידרש, לדעת  חלקים נוספים מאתר העבודה,  יועמדו לרשות הקבלן, מזמן לזמן,    מכן

 , לביצוע העבודה בהתאם ללוח הזמנים. המפקח
 

 ביצוע לפי תכניות "לביצוע"  .15
וע".  יבצע את העבודה אך ורק לפי תכניות שמצוין עליהן "לביצ  לןקב ה  בזה כימובהר ומוסכם  

מצוין עליהן "לביצוע",  ו, יעביר המפקח לקבלן תכניות אשר  לקראת ביצוע העבודה, או במהלכ
 . לקבלן לפני כן והשלמות, ביחס לתוכניות שהועברובהן עשויים להיות שינויים   ואשר

 
 מועד השלמת העבודה  .16

יחרוג מהעבודותביצוע  ת  א  יםיב לסיהקבלן מתחי  .16.1 ולמסור אותן במועד שלא   ,  –10   
קחו שתחילתלנדרייםדשים  שנקב  ם,  התחלתבמועד  בצו  הזמן  העבודה  ע  פרק   .

דה וכולל את הזמן הדרוש לביצוע  צו התחלת עבוממועד הוצאת  ורט לעיל הינו  המפ
 מלא ומושלם של כל התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה. 

 
הר בזה כי לא תינתן כל הארכה להשלמת העבודה אלא בהתאם ובמ   ,ספקלמען הסר   .16.2

 יסודית של החוזה. נים הינה הפרה עמידה בלוח הזמ -דלהלן, וכי אי 17ף  לסעי
 

 הארכת מועד השלמת העבודה .17
או   ורסב .17.1 שינויים  מחמת  העבודה,  להשלמת  המועד  להארכת  מקום  יש  כי  המפקח 

עליון או תנא  כח  לדעת המפקח, ה  יםחדים מיותוספות לעבודה או מחמת  מחייבים, 
אם   ליתן,  המפקח  רשאי  הארכה,  ארכהמתן  הקבלן,  ידי  על  כן  לעשות   נתבקש 

 פי שיקול דעתו. להשלמת העבודה לתקופה המתאימה, ל
 

הארכה   .17.2 השלמת   ימים  10של  מתן  למועד  מעבר  במצטבר,  ובין  לבדה  בין  ומעלה, 
ולא    המועצההנדס  מ  שלב  רו בכת, טעון אישו17.1העבודה שנקבע כאמור בסעיף קטן  

 יהא תקף בלא אישור זה. 
 
 
 
 

 דההפסקת העבו .18
ביצוע העבוד .18.1 להפסיק את  ה על הקבלן  לפי  לצמיתות  או  לזמן מסוים  בכתב  ורה,  אה 

המפקח או  המתאם  שצומאת  ולתקופה  לתנאים  בהתאם  בהוראה,  יחדשה ינו  ולא   ,
ד עדיין  בויען  שהקבל   אלא אם ניתנה לו על ידי המתאם הוראה בכתב על כך, ובתנאי

 באתר. 
 

ל .18.2 מקצתה,  או  כולה  העבודה,  ביצוע  קטן  הופסק  סעיף  הקבלן  18.1פי  ינקוט   ,
רצונו של   ולהגנתם לפי הצורך, לשביעות מצעים להבטחת העבודה ואתר העבודה  בא

 . המפקח
 

הוראת  .18.3 לפי  העבודה  ביצוע  של  זמנית  מהפסקה  כתוצאה  לקבלן  שנגרמו  הוצאות 
כ או המפקח,  ובלבד שהקבלן 18.1טן  ק  יףסעאמור בהמתאם  על המועצה,  , תחולנה 

מיום קבלת   ימי עבודה  30תום לדרוש תשלום הוצאות כנ"ל אלא לאחר לא יהא רשאי  
ל   הוראת צאות ייקבע על ידי המפקח, לאחר שיעור ההו  אמור להלן.המפקח ובכפוף 

 שתינתן לקבלן הזדמנות להשמיע טענותיו. 
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לא יהא הקבלן זכאי לתשלום   ,ימי עבודה  30ל  ע  א עולה הייתה ההפסקה לתקופה של
 בגינה.  או לפיצוי כלשהו 

 
באשמת .18.4 העבודה  הפסקת  ש  נגרמה  ההוצאות  תחולנה  לקהקבלן,  כדי  נגרמו  תוך  בלן 

 על הקבלן.  ,מפקח לפי סעיף זהמילוי הוראות ה
 

התחלת  .18.5 צו  לקבלן  שניתן  לאחר  לצמיתות,  חלקה,  או  כולה  העבודה,  ביצוע  הופסק 
והעבו בגין ה   לןקבדה,  לתשלום  זכאי  הקבלן  יהיה  למעשה,  העבודות  בביצוע    חל 

סו  מדידות  לפי  בפועל  שביצע  מהעבוד העבודה  חלק  אותו  לגבי  שתעשנה  ה פיות 
ה מחיר  לפי  הופסק  המחירשביצועו  מאגר  ו/או  במכרז  מחירון צעתו  הבניה  לענף  ים 

ראשי20%פחות    –"דקל"   קבלן  רווח  כגון  כלשהן  תוספות  ללא  מח  ,  לני  קבי  ירעל 
חג, עלויות \שבת\לילה\ת ערבמשנה, תוספות בגין היקף עבודה או אזור בארץ, עבודו 

 . המועצה והמפקח אישורהכל לפי  כו',מימון ו
 

ור למועצה בלבד אשר תבחר תמורה בהתאם לסעיף זה שמ מובהר כי קביעת מנגנון ה
 באלטרנטיבה אשר מניבה לה את מירב היתרונות.  

הפסקת הקבלןודעבה   ביצוע  נגרמה  באשמת  לעיל  כאמור  זכאי    ,ה  הקבלן  יהיה  לא 
 ן. ט' להלכלשהו אלא בכפוף לאמור בפרק לתשלום 

 
זה, ישולם לקבלן  ה  תשלום המגיע לקבלן ע"פ חוז   וכן כל  18.5תשלום כאמור בס"ק   .18.6

 . בהתאם לתנאי התשלום הקבועים בהסכם זה
 

הקב .18.7 תביעות  כל  של  סופי  סילוק  יהווה  כאמור  ולתשלום  כל ל   לןקבלן,  תהיינה  א 
ו ו/או המתאם ו/א  המועצה ו/או המנהל  תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפי

לכיסוי הוצאות   תוצאה מהפסקת העבודה ותביעו, כולל תביעות לפיצויים כתהמפקח
מיוחדות שנגרמו לו וכל תביעה אחרת כלשהיא בקשר עם הפסקת העבודה וכתוצאה 

 ממנה. 
 
 
 

 מן יוניהול –פרק ג' 
 
 ניהול יומן .19

   .ת עד למועד מתן אישור מסירההקבלן ינהל יומן עבודה בקשר עם העבודות וזא .19.1
 

ידי הקבלן אומן  היו .19.2 על  כל שבוע  ידי המ  ייחתם  ועל  כוחו המוסמך  ק פקח, והעת בא 
 חתום מהרישומים בו יימסר למפקח. 

 
 לה א   יםרישומ  הקבלן רשאי לרשום ביומן את הערותיו בקשר לביצוע העבודה, אולם .19.3

 .לא יחייבו את המועצה, אלא אם כן אישר אותם המפקח בכתב
 

י הקבלן משום ברישום הסתייגות ו/או הערה על יד  ןמבלי לגרוע מכל האמור לעיל, אי .19.4
א כלשהו  סיבהצידוק  אי   ו  ו/או  ביצוע  אי-לעיכוב  ו/או  כלשהי  עבודה  מילוי -ביצוע 

 הוראות המפקח, המתאם או הוראות חוזה זה. 
 

 המועצהלשביעות רצון ה ודעביצוע הב .20
יבצע את העבודה בהתאם לחוז  וימלא  ה,  המועצ  ה, לשביעות רצונה המוחלטת שלהקבלן 

מפורטות בחוזה ובין שאינן  הן  יהם של המתאם והמפקח, בין שלצורך זה אחרי כל הוראות
 פיה.  –מפורטות בחוזה, אשר ניתנו על 

 
 התחייבות כלליות  –פרק ד' 
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 יטליםוהת רוומי אגאחריות ותשל .21

א .21.1 הקבלן  יהא  הקבלן  לרשות  העבודה  אתר  העמדת  אתר ממועד  את  להחזיק  חראי 
ת באמור כדי להעניק לקבלן זכו לשמור עליו כמנהג בעלים. אין  וין  העבודה במצב תק 

 עיכבון ו/או זכות כלשהי לגבי אתר העבודה. 
 

שיחול .21.2 ככל  אש  למכבי  תשלומים  פיתוח,  היטלי  בניה,  יחול ואגרות  ה,  על   ה. עצמו ו 
התקשורת לחברות  חשמל,  לחברת  במישרין  וישלם  יישא  התשתית לו  הקבלן  בעלי 

ם הכרוכים בחיבורים את האגרות והתשלומי  והביוב  םד המילתאגיו קרקעיות  -התת
ולאחר ב  ם,יזמני העבודה  כדי  תוך  העבודה  עם  בקשר  למיניהם  ואישורים  דיקות 

 . עד לקבלת תעודת סיום התהשלמ
 

ירה או כל עבודה אחרת המחייבת בהתאם לכל דין, לרבות חפ ת דו ל בעבוהקבלן לא יח .21.3
את  ע" שזימן  לאחר  אלא  התקשורת,  חוק  את פ  שקיבל  ולאחר  התשתיות  בעלי  כל 
 העבודות הנדרשות. ישורם לביצוע החפירות ויתר א

 
התשתיות .21.4 בעלי  של  בהזמנתם  הכרוכות  העלויות  בכל  יישא  מתקנים ה  ,הקבלן 

 ל, כבלים וכיו"ב(. שמח ק,ים )בזקרקעי -התתמוליכים  הו
 

 שילוט .22
י .22.1 עשר  חמישה  עבודהתוך  עבודה  אריךמהת  מי  התחלת  בצו    הקבלן  יעמיד  ,הנקוב 

 :         פורט להלןעל פי המ  לדרישת המועצה תאםבה  שלטים  5עד   באתר העבודה
 

 מטר.  X 3מטר  2גודל השלט  .22.1.1
 לבן.  –השלט רקע צבע  .22.1.2
אי לדרוש מהקבלן  רשא  יה המתאם  .  המועצהלוגו    יופיעעל השלט     –לוגו   .22.1.3

גוף   ו/או  של משרד ממשלתי  לוגו  לביצוע העבודה  להוסיף  הקשור  ציבורי 
 ספת תשלום.ללא תו

בים בכחול. כיתוב  יהא בצבע אדום ויתר הכתו   צההמועכיתוב שם    -  כיתוב .22.1.4
 יבוצע בנגטיב כחול.   הכותרות 

 
גרפי .22.2 עיצוב  ובצורת  במידות  מחומרים,  יהיו  הנח   , השלטים  שי לפי  פקח המ ן  יתיות 

 לקבלן.  
 

 השלטים יכללו: .22.3
 הל. מות הגופים הממנים ושם המנא.   שם הרשות, ש          

 ם העבודה המתבצעת.ש   ב.  
 קבלן וכתובתו. ה שם ג.     
 . ת המתכנניםד.   שמו  
 ה.   שם מתאם הפרויקט ומספר טלפון.   
 שם המפקח ומספר הטלפון.   ו.    

 

במהלך תקופת    שלטים.  5-עד ל  רוש המועצהתדש  לטה כל שהקבלן יציב באתר העבוד  .22.4
לחידושם או להחלפתם אם טים,  בלן לשלמותם ולניקיונם של השלהעבודה ידאג הק

הברהעניזוקו,   להנחיות  בהתאם  השלטים  האתרת  ברחבי  והפיקוח  ובתום   מועצה 
באתר ישאירם  או  מהאתר  ולסילוקם   לפירוקם  ידאג  הנחיות   ,העבודה  לפי  הכל 

 .אםמתראות הוהו
 

רים  בנוסף לשלטים האמולא יעמידו שילוט    ,הקבלן, קבלני משנה שלו או מי מטעמו .22.5
 ו בשל כך יחולו על הקבלן. נוסף יוסר מיד וכל ההוצאות שייגרמ לעיל. שילוט 

 
 הקבלן יבצע את כל החובות המוטלות עליו לפי סעיף זה על חשבונו.  .22.6

 



 

 

 

 

57 
  יע  חתימת המצ                              

 

 

 

 תהא הרשות  ,זה לעילק  פרב  כמפורטלא הציג הקבלן את השלטים במועדים ובתנאים   .22.7
 קבלן בהוצאות הכרוכות בכך.רשאית להציב את השלטים ולחייב את ה

 
 .העמדת שלט בונות חלקיים או סופיים ללאלמו חשלא ישו .22.8

 
 תקנים וחומריםאספקת ציוד, מ .23

התאיםהחומרים  הציוד, .23.1 מעולה  ו   ,  בטיב  יהיו  הקבלן  שיספק  פחות   –הצינורות  לא 
א יהיה  הקבלן  למכך.  או  המ ב  טיחראי  במוצרים  שיתגלו  לליקויים  ו/או  וצרים 

 .  בצינורות שיספק
 

והדברים   ריםוא את כל הציוד, המתקנים, החומהקבלן מתחייב לספק על חשבונו ה .23.2
 .הדרוש יצועה היעיל של העבודה בקצבהאחרים הדרושים לב

 
הציוד .23.3 כל  ברשותו  כי  מצהיר  האביזריםהקבלן  החומרים,  הדרושים   ,   והמתקנים 

המיעה   עהלביצו הפגמים,  לכל  אחראי  הוא  וכי  הדרוש  בקצב  העבודה  של  גרעות יל 
וב בחומרים  שיתגלו  העבודה,והליקויים  לביצוע  בהם  שהשתמש  אם   מוצרים  אף 

המוצרים   או  ההחומרים  התקנים  בבדיקות  עמדו  מכון או  ישראליים  האלה  מפרטי 
 התקנים או תקנים זרים, ואושרו על ידי המפקח.  

 
לג .23.4 מאמבלי  לטיב  ת  יוחר רוע  מקום  התאים,  הקבלן  שיספק,  והחומרים  הצינורות 

הנדרשים שנית למוצר,  או  לחומר  אחריות  לקבל   נת  הקבלן  חייב  העבודה,  לביצוע 
 תעודת אחריות מתאימה.  ,ר או מוצרמהיצרן או הספק של אותו חומ

 
 

 

 ציוד חומרים ומתקנים באתר העבודה .24
י הקבלן לאתר העבודה למטרת יד ל  ע   שהובאו בסעיף זה, "חומרים" פירושו: חומרים   24.1

שהוא סוג  מכל  העבודה,  מכני   ,המחברים  ,הצינורותהתאים,  לרבות    ביצוע    ציוד 
רים, בין מוגמרים  יזרים, מוצרוניקה, אב קרה ומכשור, אלקט, מכונות, ציוד בוחשמלי

 ובין בלתי מוגמרים.
 

בודה הער  אתוקמו בחומרים, מבנים ומתקנים ארעיים, שהובאו לאתר העבודה או שה 24.2
הבא בשעת  יעברו  העבודה,  ביצוע  למטרת  הקבלן  ידי  כאמור, על  הקמתם,  או  תם 

המועצה הע לבעלות  מאתר  להוציא  רשאי  אינו  הקבלן  מבנים  .  או  חומרים   ו אבודה 
ללא קנמת העבודה  ביצוע  לשם  העבודה  לאתר  שהובא  ציוד  או  כאמור  ארעיים  ים 

זה בסעיף  באמור  אין  בכתב.  המפקח  ל   הסכמת  בגין  ח   ילהטכדי  אחריות  ו/או  ובה 
 תחול על הקבלן. לכך  ריותואח ,גניבה או גרימת נזק לחומרים

 
מבנים קח בכתב שהחומרים, הציוד, ה יוד וחומרים, או הורה המפשנפסלו צ כל אימת   24.3

המתקנ להוציאם או  הקבלן  חייב   העבודה,  לביצוע  עוד  נחוצים  אינם  הארעיים  ים 
א פסילתם  ועם  העבודה,  מתן  מאתר  הציודה  ראהוו  החומרים,  חדלים   ,כאמור, 

ה לפי סעיף קטן  קבע בהוראמלהיות בבעלות המועצה. נ  המבנים והמתקנים הארעיים
ייב הקבלן ו המתקנים הארעיים, חהחומרים או המבנים א   או  יודמועד לסילוק הצזה  

להוציאם בהקדם האפשרי ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור. נמנע הקבלן מלעשות  
רשאיכן של  ועהמ ת  ,  בכתב  מוקדמת  הודעה  מתן  לאחר  לסלקם עבודה  ימי  7צה,   , ,

ל  למכרם אחר  שימוש  כל  בהם  חשולעשות  את  תזכה  המועצה  דעתה.  שיקול  בון פי 
 בעניין זה. יכוי כל ההוצאות שנגרמו לה הקבלן בסכום המכירה, בנ

 
המבני  24.4 החומרים,  הציוד,  של  הבטוחה  לשמירתם  חשבונו,  על  אחראי,  ם  הקבלן 

 והוא רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע העבודה.  ,ארעייםה יםקנוהמת
 

שהוא,פקהמ 24.5 זמן  בכל  לקבלן,  לתת  רשאי  ב  ח  דעתו,  שיקול  לפי  שונות,  כל הוראות 
לר העבודה,  לביצוע  ציודהנוגע  פסילת  בדבר  הוראות  מלשמש    בות  בביצוע  וחומרים 

הוראות שנפסלו,  העבודה,  וחומרים  ציוד  וסילוק  החלפת  אות. ורה   "בוכיוצ  בדבר 
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וההוצאות   המפקח  הוראות  פי  על  ינהג  מילהקבלן  הוראובגין  אלה  וי  על  ת  יהיו 
 חשבונו.

 
ים של חומר   ר כלשהו על ידי המפקח לטיבם להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישון  אי 24.6

והמפקח  שימוש,  בהן  עשה  שלא  ובין  בסמכויותיו  שימוש  שעשה  בין  כלשהם,  וציוד 
 ן שהוא. זמל בכומרים רשאי לפסול ציוד או ח

 
 טיב החומרים והמלאכה  .25

 
ומ .25.1 בחומרים  ישתמש  ביותרוהקבלן  המשובח  מהמין  לא  צרים  במפרטים, ובהתאם    מור 

 מספיקות.  בכמויותחוזה, וויות ובשאר מסמכי ה בתוכניות, בכתב הכמ
 

מפרטים מטעם מכון התקנים הישראלי,    חומרים ומוצרים שלגביהם קיימים תקנים או   ,יודצ .25.2
בתכו יתאימ  מ  הםתינוו  אם  המוצר,  או  החומר  של  המובחר  ולסוג  האמורים  צויים  לתקנים 

ר תקן ישראלי יחייבו  באחד ממסמכי החוזה סוג אחר. בהעד  בתקן יותר מסוג אחד ולא צוין
 זרים לפי קביעת המפקח.תקנים 

, ללא תוספת  לפי תקן זה  אם קיים תקן "ירוק" לציוד ומוצרים וחומרים על הקבלן לספקם  .25.3
 חיר. מ

 
ובלהק .25.4 שנבדקו  בחומרים  אלא  העבודה  בביצוע  ישתמש  שלא  מתחייב  כשרים  מנן  צאו 

המפקח,   ידי  על  אלא  למטרתם  העבודה  בביצוע  ישתמש  שלא  או  וכן  יוצרו  אשר  בחומרים 
שורו של מקור חומרים לא ישמש בשום מקרה אישור  על ידי מקור שאישר המפקח. איסופקו  

 מקור.  אותולטיבם של חומרים המובאים מ
 

חה. חובה זו לא חלה  גשבלן מתחייב להשתמש בחומרים של יצרן בעל תו תקן או סימן הקה .25.5
השגחה.    ריו ולמוצריו תו תקן או סימן וצרים שלגביהם לא קיים יצרן שלחומעל חומרים ומ

 על פי הוראות היצרן.  השימוש במוצרים יעשה
 

המועצה .25.6 ידי  על  מסוימים  מוצרים  כש  ,סופקו  זו  עובדה  של  עת  גור לעצמה  אין  מאחריותו 
 הקבלן לגבי טיבה של העבודה.

 
מתחייב .25.7 חשב  הקבלן  על  הוראות  לספק  ולפי  הוא,  בין  ונו  מהחומרים,  דגימות  המפקח, 

כן לספק את הכלים,  בין שלא, ומהמלאכה שנעשתה, ואו או שנמצאים באתר העבודה ושהוב
כח  החומ  את  הדגימות,  לבדיקת  הדרושים  האמצעים  יתר  וכל  וההאדם  באתר  כה  מלא רים 

 ה המפקח. רו או להעביר אותם לבדיקת מעבדה, הכל כפי שי  ,העבודה
 

רו  הבחינות לדגימות שאוש  צוע העבודה יתאימו מכליק הקבלן לבהחומרים והמוצרים שיספ .25.8
 ות הדרושה לצורך התקדמות העבודה וביצועה המלא. יו בכמ ויה 

 
שת .25.9 לבדיקות  הפרוגרמה  פי  על  בדיקות  לבצע  חייב  תואהקבלן  במסמכי  ישות  לדרמת  הא 

ובהתאם לדרישות ה על נספחיהם  והחוזה  כן רשאי המפקח לדרוש בדיקןיד המכרז  כמו  ות  . 
 זה יחולו על הקבלן. יקת דגימות במעבדה לפי סעיף בדנוספות לפי שיקול דעתו. דמי 

 
על   מקרה  בכל  תחולנה  והן  ודגימות  בדיקה  כדמי  זה  בסעיף  כלולות  דלהלן  ההוצאות 

 הקבלן: 
 
   ת וא וקדמות של חומרים, המיועדות לקבוע את מקורות האספקהת מיקודמי בד .א

 .טיב החומרים          
 
 הזמין הקבלן למטרותיו הוא. יקות שדמי בד .ב
 
ומלאכ .ג חומרים  של  בדיקות  לדדמי  מתאימים  בלתי  שיימצאו  החוזה ה,     רישות 

 ותנאיו.  
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 א.הוצאות לוואי שונות למטרת ביצוע בדיקות מכל סוג שהו  .ד
  
הזכות  חפקלמ  להזמי  שמורה  וכן  הבדיקות  את  שתבצע  המעבדה  את  את   ןלקבוע  בעצמו 

את  למעבדה  ולשלם  בזכות    ביצוען  שהשימוש  בלי  הבדיקות,  של  דמי  מאחריותו  יגרע  זו 
ל והעהקבלן  המלאכה  החומרים,  טיב  השתמש  גבי  בחוזה.  כנדרש  בזכות    המפקחבודה 

הב עבור  ההוצאות  ישלם הקבלן את  שיגיש    כוםוס  דיקות,האמורה,  ינוכה מכל חשבון  זה 
 הקבלן. 

  
רת ויזואלית באתר העבודה, כדי   הקבלן לבצע ביקוכמפורט לעיל, על    תנוסף לבדיקת דגימו  

 שות החוזה והוראות המפקח. ודא שהביצוע ייעשה על פי דרילו
 
 מוסכם כדלהלן:  ,נוסף על האמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו 

 
המפק .א ידי  על  הוראות  ו/אומתן  גורע    צועבי  ח  אינו  הוראותיו  לפי  דגימות 

חוזה וחובת  החומרים, המלאכה והעבודה כנדרש ב  במאחריות הקבלן לגבי טי
ולהיות זה  לטיב  והמההוכחה  התקנים  בדרישות  עומדים  על  ם  מוטלת  פרטים 

 הקבלן. 
 

עיכוב הבדיקות במעבדה או המתנה לתוצאותיהן לא יקנו לקבלן ארכה כלשהי   .ב
 עילה לתביעה כלשהי מטעמו. משויש דה ולאלהשלמת העבו

 
 להיות מכוסים בדיקות חלקי העבודה שנועדו .26

 שלבי העבודה . ו של כל שלב מבכתב למפקח על סיומ  הקבלן מתחייב להודיע 26.1
 

סויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודה, שנועד להיות למנוע את כי   הקבלן מתחייב 26.2
 נבדק. שאותו חלק מהעבודה   לפנימכוסה או מוסתר, 

 
למפקח בכתב,   ם חלק מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלןשלהו 26.3

לבד  מוכן  ל  ,יקהשהחלק האמור  למפקח  ויעזור  יאפשר  ולמדוד והקבלן  לבחון  בדוק, 
 אמור מהעבודה לפני כיסויו או הסתרתו. האת החלק 

 
 קח,ות המפ הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהעבודה לפי הורא  26.4

לתיקנו  לצ יחזירו  מכן  ולאחר  ומדידתו,  בחינתו  בדיקתו,  של שלורך  רצונו  ביעות 
ה מילא  לא  קהמפקח.  סעיף  לפי  המפקח  הוראות  אחר  המפקח קבלן  רשאי  זה,  טן 

 קנו לשביעות רצונו של המפקח. ור והקבלן יחזיר את המצב לתילעשות כאמ 
 

ה על הקבלן, אלא ולנתח   דלעיל  26.4ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף קטן   26.5
הס לפי  התחייבותו  את  הקבלן  קיים  כן  הקטנים  יע אם   והבדיקות  26.3ו    26.2פים 

 ונו של המפקח. הוכיחו שהמלאכה בוצעה לשביעות רצ 
 

 כה פסולהפסולים ומלא סילוק חומרים .27
 המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי מהלך העבודה:  27.1 

 
כ .א סילוק  חומר על  זמן    שהם ים  ל  תקופת  בתוך  מורשה,  לאתר  העבודה  מאתר 

בה  תצוין  החרואשר  אין  המפקח  שלדעת  מקרה  בכל  מתאימים  אה,  ומרים 
 .יהםמסמכי המכרז והחוזה על נספח למטרתם ועל פי תנאי

 
על הבאת ציוד וחומרים כשרים ומתאימים למטרתם במקום הציוד והחומרים   .ב

 האמורים בפסקה )א(. 
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סילוקו, .ג והריסת   על  מהעבודה  הקמ ו  כלשהו  חלק  של  מחדש  עשייתו  או  תו 
נעשה או  בל  שהוקם  בחומרים  או  בציוד  שימוש  ידי  או  על  מתאימים  תי 

 או בניגוד לחוזה.  במלאכה בלתי מתאימה
 

יה .27.2 להמפקח  רשאי  חלקים א  בלוי,  או  פגום  ציוד  להחליף  לזמן,  מזמן  לקבלן,  הורות 
 ודה.לעבשר לות בקולבצע תיקונים ופעו ,פגומים או בלויים

 
קטן   .27.3 סעיף  לפי  המפקח  הוראות  אחר  הקבלן  מילא  רשאית 27.1לא  המועצה  תהא   ,

 רוכות בביצוען. יישא בכל ההוצאות הכ אשר  ון הקבלןלבצען על חשב
 

 אספקת מים  .28
יפנה    הקבלן  עובדיו.  ולשימוש  העבודה  לביצוע  הדרושים  המים  את  חשבונו  על  יספק  הקבלן 

ניתן יורשה הקבלן להתחבר לנקודות מוצא    ו.על שמ  להתקנת מוני מיםלמועצה   ככל שהדבר 
אישור  והכל ב  ,ובהתקנת שעוני מדידה  ,עצההמו, זאת באישור  של המועצהת מים  קפ מקווי אס

 מפקח. ה
 

ע  יעשה  והוהקבלן  חשבונו  למקום  ל  המים  להעברת  הדרושים  הסידורים  כל  את  צאותיו, 
כגון   בהם,  מתקנים,  משאבותהשימוש  רזרביים  נצי  הנחת ,  מכונות,  מיכלים  מיכלים,  ורות, 

ירים שבהצעת הקבלן  בלתם כלולים במחבאספקת המים ובהו  תכל ההוצאות הקשורו  .וכיו"ב
 ר ולא ישולמו בנפרד. בנוהל הצעת מחי

 
 חשמל אספקת  .29

באמצעות   לרבות  העבודה,  לביצוע  הדרוש  החשמל  את  והוצאותיו,  חשבונו  על  יספק,  הקבלן 
נמצאים בשכנות לאתר העבודה, והכל באישור המפקח. כל  ל ה חשמלקווי  גנרטור או התחברות  

התקנת  אצההו החשמל,  באספקת  הכרוכות  החשות  תגבור  ובגין  העבודה  באתר  מל  מונה 
 ישולמו בנפרד.  שבהצעת הקבלן ולאכלולות במחירים   ,וצריכתו

 
 הגנה על חלקי העבודה  .30

ה 30.1 לשם  הדרושים  האמצעים  בכל  חשבונו,  על  יאחז,  עלהקבלן  החומרים יודהצ  גנה   ,
ודה מפני נזק העלול להיגרם על בעוהמוצרים בתהליכי העבודה ועל העבודה וחלקי ה 

רוח, שמשיד וכד י מפולת אדמה, שיטפונות,  ומה. מבלי  , השפעות אקלימיות אחרות 
מובהר כי הקבלן יאחז, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים   ,יללגרוע מן האמור לע

וחלק העבודה  העבולהגנת  לרבות מפנדה  י  אחר,  מים  מקור  כל  מפני  או  גשמים  י 
חפירת ס   באמצעות  מים,  שאיבת  זמניות,  ניקוז  וכדומה, תעלות  ניקוז  תעלות  תימת 

 . דרישת המפקח ולשביעות רצונו הכל לפי
 

ידי  30.2 על  העבודה,  לחלקי  או  לעבודה  למוצרים,  לחומרים,  לציוד,  נגרם  אשר  נזק  כל 
ובין    יןב  ,30.1ן  הגורמים המפורטים בסעיף קט נאותים  שנקט הקבלן באמצעי הגנה 

 ונו של המפקח. הקבלן מיד, על חשבונו, לשביעות רצ  שלא, יתוקן על ידי 
 

היגרם לו, לרבות נזקים זק העלול למפני כל נ  לק גמור של העבודההקבלן יגן על כל ח  30.3
 העלולים להיגרם על ידי עבודות המתבצעות בשלבים מאוחרים יותר. 

 
י ארכן יהיה אח-כמו ,שוונזק שיגרם לכל אדם לגופו ו/או לרכ לכלאי  יה אחרהקבלן יה  30.4

 קרקעיות. -ת זק שיגרם לתשתיות תהקבלן לכל נ
 
 עבודה בימי חול  .31

תב כלא  יוצע  ובמועדי  בשבת  עבודה  ובכ ל  דין  לכל  בהתאם  האישורים  שראל  כל  לקבלת  פוף 
 הדרושים על פי דין.

 
 , תעשה רק בתיאום עם המועצה. צהוע המ  ממבני אמורה להיות מבוצעת באחד שביצוע עבודה 

 
 ניהול ה תצוו: השגחה מטעם הקבלן  .32
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לכל   32.1 להעסיק  מתחייב  נהקבלן  צוות  הביצוע  תקופת  מקצאורך  הנדסי יהול   -  ועי 
בטיחות בעל רמה מקצועית   , ממונהשנים לפחות  5ניסיון מוכח של    מהנדס ביצוע בעל

, לעבודה נשוא חוזה זה   ותן במהיקפן וגבוהה וניסיון מוכח בביצוע עבודות דומות בה
 ת"(. )להלן: "הצוו שנים לפחות 10ח של כוומנהל עבודה מוסמך בעל ניסיון מ

 
עבודה מנהל  בכתב  ימנה  שנק  הקבלן  בקריטריונים  יעמוד  משרד ע באשר  ידי  על  ו 

התשמ"ח   בניה(  )עבודות  בעבודה  הבטיחות  בתקנות  והרווחה  כפי  1988  –העבודה   ,
 שיהיו מעת לעת. 

אישור   ,וימציא למפקח, על פי דרישתו  ,למפקח העתק מהמינוי כאמוריא  ימצהקבלן  
 ור.מידת מנהל העבודה בקריטריונים כאמ ה על עממשרד העבודה והרווח

 
הצוות   32.2 כי  מתחייב  ההקבלן  באתר  קבוע  באופן  העבודות ימצא  כל  את  ינהל  עבודה, 

 באופן צמוד  ויפקח על קיום הוראות חוזה זה. 
 

וכן יהא המפקח רשאי לדרוש את החלפתו  ב ל לסררשאי    המפקח יהא  32.3 מינוי כלשהו, 
מ החלטת   י של  את  לנמק  מבלי  הצוות,  ימלא מחברי  צוות,  חבר  החלפת  נדרשה  ו. 

מובהר כי הוראות ממועד נתינתה. למען הסר ספק  בלן את הדרישה בתוך שבועיים  הק
 כאמור. סעיף זה יחולו גם על חבר צוות אשר מונה בעקבות דרישת החלפה 

 
המת  לכ 32.4 ידי  על  ו/או  המפקח  ידי  על  שיינתנו  הודעה  ו/או  מהצוות,    םאהוראה  למי 

 לקבלן עצמו. ייחשבו כאילו ניתנו
 

י 32.5 לא  כי  בזאת  הצוומובהר  של  בהעסקתו  מהא  של  או  מחבריו, ת  את   י  לשחרר  כדי 
לגרוע  כדי  או  מקצתן,  או  כולן  דין,  כל  פי  ועל  זה  חוזה  לפי  מהתחייבויותיו  הקבלן 

ם א תריותו הבלעדית של הקבלן לביצוע נכון ומלא של העבודה בהמאחהי  רך כלשבד
 לחוזה זה. 

 
 מטעם הקבלן עבודה וצוות מקצועיהעסקת מהנדס, מנהל  32.6

ן, ברציפות,  דות ובכל מהלך תקופת ביצוע ן יעסיק, לצורך ביצוע העבובלהק .32.6.1
להלן   מאלה  אחד  כל  את  לפחות,  המונה,  מטעמו  מקצועי  הצוות    –צוות 

 צועי: המק
 

  5של    ןבעל ניסיו מהנדס אזרחי מורשה כדין    -פרויקט מטעם הקבלן    הל מנ .32.3
הותו  מבבמהלכן ניהל פרויקט אחד הדומה  ,  בניהול פרויקטים  שנים לפחות

 . זה רז כמובהיקפו לעבודות נשא  
 
 

ראשי   .32.3 עבודה  בכיר   -מנהל  עבודה  הכלכלה,    -  מנהל  משרד  מטעם  מוסמך 
של   מוכח  ניסיון  בעל  במהלכן    ת חופל   שנים  10שהינו  בכיר,  עבודה  כמנהל 

 ה במהותה לעבודות נשוא מכרז זה.  מ והד אחת עבודה ניהל בשטח לפחות 
 

ביצוע .32.3 מורשה  -מהנדס  אזרחי  מ  מהנדס  הנדסאי  או  כדין,כדין  בעל    ורשה 
של  ניסיו מוכח  אחת  עבודבמהלכן    שנים  5ן  במהותההה  לעבודות    דומה 

   נשוא מכרז זה.
 
 

כמשמע  .32.9.1 בטיחות  בתקנממונה  על  ארגות  ו  (ממונים  העבודה  על  הפיקוח  ון 
בס  1996  -הבטיחות),התשנ"ו כאמור  התפקיד  מבעלי  אחד  עיפים  ושאינו 

 ) לעיל.  2  -) ו 1קטנים 
 

פי  דדמו .32.9.2 על  ושהינו    1982  -תקנות המודדים, התשמ"ב, שהינו מודד מוסמך 
של    רשום מוכח  נסיון  בעל  ישראל,  למיפוי  לפחות,    5במרכז  שנים,  חמש 

 בפרויקטים בתחום ביצוע עבודות פיתוח תשתיות.  תידוצוע מד בבי
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 ים דבהרחקת עו .33
המתאם של  דרישה  כל  ימלא  ה   הקבלן  מאתר  הרחקתו  בדבר  המפקח  אדם  עבוד או  כל  של  ה 

ידיו   על  מהמועסק  קבלן  לרבות  העבודה,  ואבביצוע  או  שנה  משנה  קבלן  ידי  על  המועסק  דם 
להעס בעבר  המועצה  הסכימה  אם  אף  מי  המתכנן,  אמהםקת  המפקח  ,  או  המתאם  לדעת  ם 

והג מעשה רשלנות  נו מוכשר למלא תפקידו, או שהוא נ י אהתנהג אותו אדם שלא כשורה, או ש
תפקידיו.   כאמור  בביצוע  דרישה  לפי  שהורחק  ביןאדם  להעסיקו,  הקבלן  יחזור  במישרין    לא 

 ובין בעקיפין, באתר העבודה או בביצוע העבודה.  
 

ם העבודות או לאתר העבודה כל קבלן או בעל מקצוע  מתחס ללהכני  . המועצה רשאית33.1
)להבלמטעמה   ידה  על  שתידרש  עבודה  כל  וזאת יצוע  המועצה"(  מטעם  "קבלנים  לן: 

 בלן. וך שימוש בדרכי גישה שסלל הקת
 

. הקבלן לא יהא זכאי לכל פיצוי כספי בגין שילוב קבלנים מטעם המועצה או מי מטעמה  33.2
עבודתו כולל שילובו של קבלן כאמור בתוך תחום עבודתו   תוך ם ב יחודייו/או קבלנים י

צוע הסדרי  אמצעי בטיחות שיידרשו לעבודתו, ביהקבלן, ביצוע דרכי גישה זמניות,    לש
פי סע' זה וכדו' וכל אלה יבוצעו  הקבלן לקבלנים מטעם המועצה לתנועה, תיאום בין  

על   התמורה  תשלום  וכנגד  במסגרת  הקבלן  ידי  הסכעל  זפי  לם  או ה  תוספת  כל  לא 
 תימת מורשי החתימה של המועצה. חבתקורה למעט במקרה בו ייקבע אחרת בכתב ו

 
לביצוע עבודה  תכתיב  הקבלן לעבוד עם קבלן משנה ש  . למועצה שמורה הזכות לכפות על33.3

בתנאי   וזאת  כללית  או  בשיעור    back to backספציפית  תקורה  משווי    5%בצירוף 
הרל  בוונטיוהעבודות  והכל התאת  המועצה  שתכתיב  כפי  המשנה  לקבלן  לתשלום  ם 

 מה של המועצה. אה בכתב חתומה על ידי מורשי החתירובכפוף לה
 

 אתר העבודהזהירות ומתקנים ב חות, אמצעי גידור, בטי ,שמירה .34
הזהירות  34.1 אמצעי  בכל  ינקטו  מטעמו  הבאים  כל  כי  אחראי  ויהא  ינקוט  הקבלן 

בודה, בדרך לאתר העבודה ובסביבתו, הע  אתרבאדם    הנדרשים להבטחת רכוש וחיי
 ,ויספק ויתקין שמירה  ,ת בעת הובלת חומרים לאתר העבודהו בבעת ביצוע העבודה לר

פון תעלות,  פנסים מהבהבים, פיגומים, די, שלטי תמרורי אזהרה לרבות  התאור גידור,  
ר יבושל הצ  מעקות בטיחות, גדרות זמניות ושאר אמצעי זהירות, לביטחונם ולנוחותם

עו שיידרש  או  בכך  צורך  שיהיה  מקום  בכל  באתר,  העובדים  או    לשל  המפקח  ידי 
על פי ד  ת כלשהי. הקבלן מצהיר  ין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכשיהיה דרוש 

מות העפר ולסלק ייהיה עליו ליישר את ער  ,הב כי בטרם יפנה את אתר העבודומתחיי
 . ודהתר העבאת כל המכשולים והמפגעים שנשארו בא

 
סמוך לו, לפי הוראות בוהקבלן יכשיר ויתחזק דרכים עוקפות וזמניות באתר העבודה   34.2

 ביצוע העבודה. לרש המפקח, וכנד
 

עבוד 34.3 של  הבמקרה  או  תיקון  לביבים  ה,  ומבלי  ל או  תחברות  קיימים,  בקרה  שוחות 
מתחייב   דין,  כל  מהוראות  או  הקבלן  לגרוע  בביבים  רעילים  גזים  המצאות  לבדוק 

 שו. רדאספקת חמצן מספקת ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה שי ודא לו  שוחות,ב
 

ההוראות   34.4 כל  אחר  ימלא  ההקבלן  בתקנות  המפורטות  בעבודה   בטיחותוהדרישות 
תשמ" בניה(,  ובריש  1988  –ח  )עבודות  פרטיהן  כל  המדינה יונועל  ובחוקי  ת 

לבטיחות אחר   ,המתייחסים  ימלאו  עובדיו  כל  כי  מתחייב  ההורוהוא  מור  כא   אותי 
 ויקיימו את תקנות הבטיחות.

 
הרשויו 34.5 לכל  יפנה  כדי  ת הקבלן  הנדרשים  א  והגופים  מראש  של לברר  מקומם  ת 

בל יוק  ,, מים, גז וכדומהלקד  צנרתבלי חשמל,  ן: כבלים, כקרקעיים כגו -מתקנים תת
 את אישורם המוקדם של כל הגורמים הנ"ל לביצוע העבודה ולפעול על פי הנחיותיהם.
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בודה  עהט בכל האמצעים הדרושים כדי לשמור על תנאי הבטיחות באתר  קוינ  הקבלן 34.6
 ועל פי כל דין.  1944  – יםת ובפקודת הנזיקין האזרחיכנדרש בתקנות הבטיחות והגהו

 
ימל  34.7 אבנוסף  הקבלן  הבטיחות  א  בפקודת  המפורטות  הבטיחות  הוראות   בעבודה חר 

חדש(   לרב   1970–התש"ל)נוסח  רלוונטי  ת"י  בת"ובכל  הוצאה   1139י  ות  פיגומים 
ת  מעקו   2142  -ו    1142אחרונה ובת"י    ה סולמות מטלטלים הוצא  1847אחרונה, בת"י  

 אה אחרונה. הוצ
 

 חשבונו. סעיף זה על  לות עליו לפי כל החובות המוט הקבלן יבצע את  
 
 מתן הוראות, קבלת רישיונות ותשלום אגרות .35

הב לעניין  לרבות  העבודה,  בביצוע  הכרוך  כל  ודהבעבטיחות  בכל  הוראות  אחר  הקבלן  ימלא   ,
סים ואגרות. הקבלן יטפל  הודעות, קבלת רישיונות ותשלום מי  ןדין, לרבות הוראות בדבר מת

שם השגת רישיונות  ו בתשלומים ובמתן ערבויות, להדרוש, לרבות נשיאה על חשבונ ויעשה כל  
רישת המפקח  י דלפ   ל דין. ואישורים הנדרשים לביצוע העבודה מהרשויות המוסמכות על פי כ 

ציא לו כל  לפני תחילת ביצוע העבודה, וכן ימ   ריציג לו הקבלן את הרישיונות והאישורים כאמו
רשות  כל  בכתב מאת  לדר  אישור  על התאמת העבודה  של  מוסמכת  ולהוראותיה  דין  כל  ישות 

 ותה רשות.א
 
 עתיקות .36

יה שיה ות  ר עתיקאו בכל דין בדב  1978עתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות, תשל"ח   36.1
גיאולוגי או ארכיאולוגי    ךרבתוקף מזמן למן, גתות וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ע

יתג  והאשר  הם  המדינה  נכסי  העבודה  באתר  זהירות לו  באמצעי  ינקוט  קבלן 
 הזזתם שלא לצורך. אימים למניעת הפגיעה בהם או מת

 
למפ 36.2 הקבלן  יודיע  ממקומו,  הזזתו  ולפני  החפץ  גילוי  לאחר  על  מיד  כן ליתהתגקח   .

 קות. יתמתחייב הקבלן לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר ע 
 

יחולו    36.1קטן    ם בסעיף קיטת אמצעי הזהירות האמוריהוצאות שנגרמו לקבלן עקב נ 36.3
 . פקחובלבד שאושרו מראש על ידי המ על המועצה, 

 
בג 36.4 רק  לתשלום  זכאי  הקבלן  יהא  עתיקות  גילויי  עקב  לצמיתות  העבודה  ין  הופסקה 

בפועל עד להפסקת העבודה. לקבלן לא תהיינהת שודוהעב ידו  על  כל תביעות   בוצעו 
ין הפסקה, כאמור. על אחרות, מכל סוג ומין שהם לרבות בגו/או טענות, כספיות או  

כי האף האמו מובהר  בהסכם  בכל מקום  בשל הפסקת ר  לפיצוי  זכאי  יהא  לא  קבלן 
 עבודה זמנית שנגרמה עקב גילוי עתיקות. 

 
 ם וכדומה נטיפט כויות,ז .37

כל חלקיו ומתקניו תהיינה למועצה  כל זכויות הבעלות במקרקעין ובתוואי העבודה על 37.1
זכויוב כל  תהיינה  לא  ולקבלן  לרבאתב  תלבד  ומתקניו  חלקיו  כל  על  הציוד, ר  ות 

שהובאו לאתר העבודה, למעט זכויות לתשלומים כמפורט בפרק ט' החומרים והכלים  
 לחוזה זה. 

 
ימ 37.2 כל  הקבלן  הליך,   מועצהמה  נזקנע  דרישה,  תביעה,  כל  על  אותן  ויפצה  ומהמנהל 

שיתעוררו  קזנ וכיוצ"ב  היטל  הוצאה,  מד,  פטנטים,  בזכויות  מפגיעה  גמים, כתוצאה 
וש, תוך כדי ביצוע העבודה ם או זכויות דומות בדבר השימסמלי מסחר, זכות יוצרי

 בלן.הק  ידיקו על  ם או בציוד שיסופ במתקני העבודה, במכונות או בחומרי
 

 זכויות יוצרים .38
ן של העבודות  עהיוצרים הקשורות והנוגעות לביצו   תמובהר ומוסכם במפורש כי כל זכויו  38.1

נש התוכניות  המועצה.  היצירות  של  יהיו  זה  הסכם  לעיל וא  מהאמור  לגרוע    , מבלי 
ובעבודות   ולחילופין מוסכם כי הקבלן מעביר למועצה את כל זכויות היוצרים ביצירות 
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בעבודות, נש  יותוהתוכנ שימוש  כל  לעשות  והמועצה תהא רשאית  זה  חוזה  ביצירות    וא 
 ל דעתה הבלעדי. ו קיובזכויות היוצרים לפי ש

 
 /  סיר את היצירהתהא רשאית להש כי המועצה  הקבלן מסכים מראמובהר ומוצהר ו  38.2

העבודה או להעתיקה למקום אחר וכן לעשות בה שינויים כפי שתמצא לנכון בהתאם 
 . הדעתקול ישל

 
 תשלום תמורת זכויות הנאה  .39

לצרכי חציבה או נטילת  כגון:  זכות הנאה או שימוש כלשהו,    אם ביצוע העבודה יצריך בקבלת
יהא  ,  כל זכות דומהאו  זכות לשפיכת אשפה ופסולת,  או זכות מעבר או שימוש, או    עפר או חול,

כ תמורתה,  ותשולם  מבעליה  האמורה  הזכות  לקבלת  אחראי  שיוהקבלן  הבעלים  בי   סכםפי  ן 
 לבין הקבלן. 

 
 של אנשים  םפגיעה בנוחות הציבור ובזכויותיה .40

כדי   שתוך  מתחייב  תהיה  הקבלן  לא  העבודות  שלא  ביצוע  ולא  פגיעה  הציבור,  בנוחות  לצורך 
השימוש, המעבר וההחזקה של כל אדם בכביש, דרך, שביל  א כל הפרעה שלא לצורך בזכות  תה

 ל אמצעים הדרושים כדי להבטיח את האמור לעיל. בכ  קוטהוא ינ או ברכוש ציבורי כלשהו, ו
 

 ילים ם למוביקתיקון נז .41
נזק  41.1 שכל  אחראי  לכ  הקבלן  שייגרם  קלקול  למאו  לדרך,  לרשת ביש,  לשביל,  דרכה, 

לבי לטלפוהמים,  לחשמל,  לתיעול,  או  וב,  גז  להעברת  לצינורות  ותקשורת,  לכבלים  ן, 
)להלן: "מובי  ביצוע העבודה, בין שהנזק או  כד  תוךלים"(  למובילים אחרים וכיוצ"ב  י 

ובי נגרמו באקראי  וצפוי מראש לביצ  ן הקלקול  יתוקן  שהיו מעשה הכרחי  וע העבודה, 
רשות    צונו של המפקח ושל כל אדם אואופן היעיל ביותר ולשביעות רעל חשבונו הוא ב

 המוסמכים לפקח על הטיפול במובילים כאמור.
 

פץ כלשהו במקום שההעברה עלולה לגרום ר ח עביורך להאם לשם ביצוע העבודה יהא צ  41.2
כאמ למובילים,  הגנה   ר ונזק  באמצעי  ישתמשו  לא  אם  הקבלן    לעיל,  יודיע  מיוחדים, 

למפקח החפץבכתב  פרטי  על  ההעברה,  לפני  להב   ,  תכניתו  ועל  להעבירו  טחת  שיש 
 אמצעי הגנה מתאימים.

 
 ל את אישורםבקל ומראש    מבלי לגרוע מחובת הקבלן כאמור לעיל, על הקבלן לתאם 41.3

יישא הקבלן  העבודה.  לביצוע  המובילים  בעלי  בקבלת   של  הכרוכות  העלויות  בכל 
 בודה. התייצבותם באתר בעת ביצוע העשל בעלי הזכויות המובילים לרבות  אישורם

 
                             

 מניעת הפרעות לתנועה  .42
הקמת לרבות  העבודה,  ביצוע  כדי  שתוך  אחראי  מב  הקבלן  עבודה  ארענה  כל  כל  וביצוע  י, 

לצורך, במצב   תר העבודה חסומות או נתונות, שלאאלארעית, לא תהיינה הדרכים המובילות  
הרג התנועה  על  לשיקשה  סמוכות.  בדרכים  או  בהן  מיוחדיילה  משאות  של  הובלתם    , םצורך 

ם  בחירת  יתקבל תחילה הרישיון הדרוש לכך מהרשות המוסמכת ויינקטו כל האמצעים, לרבות 
הש האפל  ככל  שתמעט  כך  ההובלה,  זמני  ושל  הרכב  כלי  של  לתנועה    רשדרכים,  ההפרעה 

 ים.ויימנע ככל האפשר נזק לדרכ  ,מורותהרגילה בדרכים הא
 

לי רכב בעלי גלגלים פניאומאטיים נקיים,  תבוצע אך ורק באמצעות כ כל תנועה בכבישי אספלט  
. כמו כן ימנע הקבלן החניית  יעההנסבשעת    אשר יובטח כי החומר המועמס עליהם לא יתפזר 

 עדו לכך. ואלה יוחנו במקומות שיו  ,בדרכים הדכלי רכב המגיעים לאתר העבו
 

הדרכים  כי  מתחייב  העבודה,    הקבלן  באתר  ההעוברות  פתוחים    שטחיםוכן  יהיו  הציבוריים, 
ו/או  לשימוש   הוא המועצה  וכי  המפקח,  להוראות  ובהתאם  הצורך  לפי  אחרים  לא    קבלנים 

 יהם חומרים או ציוד ולא ישפוך עליהם פסולת כלשהי. על  חסן יא
 

 ל עצים וצמחיה ע ההגנ .43
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ול יפגע  לא  עצים או  הקבלן  יעקור  דרו  צמחיה טבעית באתרא  ובסביבתו אלא אם  ש  העבודה 
 מאושר על ידי המועצה והמפקח התיר לו בכתב ומראש לעשות כן.הדבר לצרכי העבודה ו

 
 ודה נאי עבאספקת כח אדם רישומו ות .44

את   ,צוע העבודהיבמיומן הדרוש לה הקבלן מתחייב לספק על חשבונו את כח האדם    44.1
 הכרוך בכך.  וכל דבר אחר  ,אמצעי תחבורה עבורם אתההשגחה עליהם ו

 
מתחייב    44.2 עובדים  הקבלן  ביצוע  להעסיק  לשם  הדרוש  במספר  ואחרים,  מקצועיים 

רישום, רישיון ך בצורעה יש  העבודה תוך המועד הקבוע לכך בחוזה. בעבודה שלביצו 
, מי שרשום או בעל רישיון או היתר  קראו היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק  

 כאמור. 
 

המפקח, פנקסי כח אדם  ו של  רצונ  העבודה ינוהלו, לשביעות הקבלן מתחייב שבביצוע    44.3
 שיירשם בהם שמו, מקצועו וסווגו המקצועי של כל עובד, וכן ימי עבודתו. 

 
מ   44.4 לשם   ציאלהמתחייב  הקבלן  האדם  כח  פנקסי  את  דרישה,  לפי  ולמפקח,  למתאם 

ת, לשביעות רצונו, מצבת כח אדם חודשי וכן להמציא למפקח לפי דרישתו, ו  ,תביקור
 בדים לפי מקצועותיהם, סוגיהם והעסקתם. חלוקת העו שתכלול את  ,שבועית ויומית

 
להוראות  44.5 בהתאם  רק  אך  עובדים  הקבלן  יקבל  העבודה,  ש  לביצוע  ת ירו חוק 

דות נשוא חוזה זה ובוהקבלן מתחייב כי לצורך ביצוע הע  1959  –תעסוקה, תשי"ט  ה
עובדי יעסיק  הוראלא  תכ"ם  בהוראות  כהגדרתם  זרים  משקי  ם  שעה  . 2001/44ות 

להקבלן   בהתאם  כדין  עבודה  שכר  העבודהישלם  חוקי  הקיבוציים   ,כל  להסכמים 
ההרחבהלו ב  ,צווי  ידו  על  שיועסקו  עבודה, ודההעבביצוע  לעובדים  תנאי  ויקיים   ,

ידי האיגוד המייצ על  במדינה את המספר הגדול ביותר של עובדים    ג בהתאם לקבוע 
 באותו אזור.  באותו ענף עבור עבודה דומה 

 
ע העבודות נשוא המכרז, יעסיק רק עובדים ישראלים. כי לצורך ביצוהקבלן מתחייב   44.6

כעצמאי ולא באמצעות   לא   ין,בעקיפ  הקבלן מתחייב כי לא יעסיק, לא במישרין ולא
ה חוץ. העבודות, עובדים זרים, למעט מומח  עקבלני משנה עימם יתקשר לצורך ביצו

המנהל הכללי של משרד לחוזר    3וץ" כמשמעותם בסעיף  "מומחה ח  -"עובדים זרים" ו
 .  2/2011הפנים  

 
בס"ק   44.7 לאמור  בניגוד  זרים  עובדים  הקבלן  יסו  ,44.6העסיק  הפרה  זו  שלתהיה   דית 

 .   סכםהה
     

בב 44.8 ידו  על  שהועסק  עובד  בעד  לשלם  מתחייב  לקרנות צי הקבלן  מיסים  העבודה  וע 
ייצג את ובד על ידי ארגון העובדים המציאלי בשיעור שייקבע לגבי אותו העביטוח סו

 ל עובדים במדינה באותו ענף, עבור עבודה דומה באותו אזור. המספר הגדול ביותר ש
 

יו לביטוח סוציאלי של עובדיו, וכן למלא אחר חוק  בות חו  את כל  הקבלן מתחייב לבצע 44.9
 . 1968 –הלאומי }נוסח משולב{ תשכ"ט  הביטוח

 
רושים למניעת הדות ולנקוט כל אמצעי הזהירות  הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיח  44.10

תאונת עבודה, וכן להבטיח תנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש בחוק 
ובתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(   1954  –י"ד  תש  דה, ל העבוארגון הפיקוח ע 

 . 1988 – חתשמ"
 

נוחיות ומקומות  בודה סידורדים המועסקים בביצוע העהקבלן מתחייב לסדר לעוב 44.11 י 
 נו של המפקח.ים באתר העבודה, לשביעות רצו אכילה נאות 

 
ב 44.12 העבודה  במקביל  אתר בוצעה  אחרת  פעילות  או  לימודים  מתקיימים  ע לביצו   בו 

העבודה על ידי   עדה, תהא המועצה רשאית לדרוש שכל העובדים שיועסקו בביצועבוה
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לכל תוספת תשלום או פיצוי  רחות ישראלית. הקבלן לא יהא זכאי  הקבלן היו בעלי אז
 ין דרישה, כאמור. בג

 
מובהר לקבלן כי יתכן והעבודות יתבצעו במוסדות חינוך וכי יחול על העסקת עובדי   44.13

 וך שעניינו נוהל העסקת עובדי קבלן במוסדות חינוך  חינד ה הל משרהקבלן נו
 

ים של תלושי שכר, וכל מידע, מסמכקים  העת  קבלן,זכאית בכל עת לקבל מה  ה צעהמו 44.14
 מועסקים עובדיו.       עבודה בהםופרטים אחרים בדבר תנאי ה

 
כל  לאומי ו/או  העל הקבלן לשאת בתשלומים המוטלים על המעביד לפי חוק הביטוח   44.15

 דן בביטוח עובדים על ידי המעבידים.  ר האח חוק
 

לדו 44.16 מתחייב  הלאומי  חו הקבלן  הע  לביטוח  משנה  קבלני  בביצוע על  מטעמו  ובדים 
 העבודות.     

 
מלא 44.17 באופן  אחראי  יהיה  ה   הקבלן  אשר  מבוטחים  בלתי  עליהם לנזקים  אחריות 

 מוטלת עליו מכח סעיפי חוזה זה.              
 

 מעביד  –העדר יחסי עובד  .45
ביןהר  מוב אין  וכי  תלוי,  ובלתי  עצמאי  קבלן  משמש  הקבלן  כי  המנהל    בזה  ו/או  המועצה 

החוזה,  ידו או הפועל מטעמו בביצוע    או לבין כל אדם אחר, המועסק עלנו  לביו/או המפקח  
כי  י ייקבע  המפורשת,  הצדדים  לכוונת  ובניגוד  לעיל,  האמור  אף  על  אם  מעביד.  עובד  חסי 

ידו או  מפקח  ו הו/א הל  ו/או המנהמועצה   על  היא מעביד של הקבלן או של אדם המועסק 
הקבל   להפוע  מתחייב  החוזה,  בביצוע  את  מטעמו  מיד  לשפות  ו/או  ן  ו/או    המנהלהמועצה 

 ה בשל כך. ו נזק שייגרמו לבגין כל הוצאה א המפקח 
 
 
 
 
 

 
 אחריות וביטוח –פרק ה' 

 
 אחריות לעבודות  .46

העבודה לרשות הקבלן, המוקדם  תר  ת אם העמדמיום מתן צו התחלת עבודה או מיו 46.1
אופן סופי מאתר מסירה או עד למועד יציאת הקבלן ב  רמבין שניהם, ועד למתן אישו

יהיה הקבלן אחראי לכל   ,ליהםים הארעיים שהוקמו ולהשגחה עהעבודה לרבות המבנ 
העבודה  לאתר  ו/או  לציוד  ו/או  לעבודה  קלקול  ו/או  אובדן  ו/או  נזק  של  מקרה 

     יבתם. ולסב
 

ותהא סביבתו אשר   ק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יהא הקבלן אחראי לכל נז
לחו שיגרם  ידי  תהיה,  על  שסופקו  לחומרים  בניה,  לרכוש    ,המועצהמרי  בניה,  לציוד 

ו עובדיםלסמוך  שעליו  וכיו"ב.    ,רכוש  למחפרונים  לטרקטורים,  לכננות,  למנופים, 
האמ מכלליות  לגרוע  מבלי  כתלרבות  מוצאור,  שלגים, ה  סערות,  רוחות  שיטפונות 

ו/או   פריצה  וכיו"בנג רעידת אדמה,  א  ,יבה  על הקבלן לתקן  על חשבונו  יהא  הנזק  ת 
יה העבודה במצב תקין וראוי תהה  תולהביא לידי כך שעם השלמ  הירות המרביתובמ

החוזה להוראות  פרטיה  בכל  ומתאימה  המועצה  רצון  ולשביעות  הוראות    .לשימוש 
המשנה   על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן ו/או הקבלנים ו/או קבלניגם  נה  ף תחול הסעי

שלישי צד  ו/או  עובדיהם  תיקו   ו/או  עבודות  ביצוע  כדי  תוך  ידם כלשהו  על  ובדק  ן 
 בתקופת הבדק. 
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ו/או המנהל לכל נזק ו/או תקלה ו/או אובדן המועצה  הקבלן יהיה אחראי בלעדי כלפי   46.2
ה שיגרמו  קלקול  ו/או  ומלח   ו/או  תתשתיוו/או  העבודה  לאתר  ו/או  לציוד  ו/או  רים 

מעשה הכרחי וצפוי מראש   או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו  לעבודה בין שהנזק
ל אדם הנמצא בשרותם, א עובדיהם ו/או כו/או המנהל ו/או  המועצה  את    והוא פוטר 

 מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק לגוף או לרכוש כאמור. 
 

א 46.3 יהיה  בהקבלן  ללעד חראי  אובדןי  לרכבים  ,כל  קלקול  או  הנדסי   ,נזק  מכני  לציוד 
הנמצ  ד וולצי ותיאור  סוג  במכל  בשימושו  ביצוע העבודהא  עם  א   , קשר  פוטר  ת והוא 

מכל   ,ו/או עובדיהם ו/או כל אדם הנמצא בשרותםפקח  ו/או המו/או המנהל  המועצה  
 אחריות לכל אובדן ו/או נזק לגוף או לרכוש כאמור. 

 
העיליי   זיקיח  יתמוך  הקבלן 46.4 והמתקנים  המערכות  המבנים  כל  על  חשבונו  על   ם ויגן 

הג–והתת הבתים,  הקירות,  והכבישים  קרקעיים,  השבילים  המדרכות,  אשר דרות, 
לשות משען ו/או רעידות, יצוע העבודה ו/או כתוצאה מהחעלולים להינזק כתוצאה מב

 הקבלן יהא אחראי  
 

יצוע העבודה לרבות נזק שיגרם מב  צאהרם כתווהמנהל כי כל נזק שיג  המועצהכלפי  
ה משימוש בכלי  שות משען ו/או רעידות ו/או כתוצאלחלצדדים שלישיים כתוצאה מה

ידי הקבלן ועל חשבונורכב וציוד מכאני ית ולשביעו  וקן על  ת על פי הוראות המפקח 
 רצונו. 

 
המ 46.5 וזכאים  רשאים  זה,  פרק  פי  על  לנזקים  אחראי  יהיה  שהקבלן  מקרה  ועצה בכל 

פיצויים מלאיםהל  המנ ו עבור נזקים   לקבל מאת הקבלן, לפי דרישה ראשונה בכתב, 
ליט שאינם ניתנים המנהל ו/או עבור נזקים שהמפקח הח  שלא תוקנו במועד שקבעה

והכ  עלתיקון  שיקבעו  בסכומים  או  בסכום  ובלתי ל  סופיות  תהיינה  וקביעותיו  ידו  ל 
 ניתנות לערעור. 

 
 לרכוש אחריות לנזקים לגוף או .47

ו/אובלהק 47.1 ו/או חבלה  ו/או אבדן  נזק  יהיה האחראי הבלעדי לכל  תאונה מכל מין    ן 
למועצה ו/או    כל אדם לרבות אשר יגרמו ל  ,רכושלגוף ו/או  ל   זק  וסוג שהוא, לרבות נ

למפקחנהלמ ו/או  המצוי    ל  מבנה  לכל  ו/או  ממשלתית  או  עירונית  רשות  לכל  ו/או 
שלי צד  לכל  ו/או  העבודה  לאתר  אחרמחוץ  מאלה  או  ו/  שי  אחד  כל  של  לרכושם 

יהם ו/או  ן ו/או של קבלני המשנה ו/או עובד לבכתוצאה  מכל מעשה או מחדל של הק
ביצו  בין בתקופת  בין תקופת הבדק. הקשלוחיהם  כל  ע העבודה  יישא בתשלום  בלן 

פיצוי ו/או הוצאה אחרת מסוג כל שהוא שיוטלו ו/או יחולו עקב כל מעשה    קנס ו/או 
  ו כתוצאה מהם.  ו/אור דל כאמ ו/או מח

  
ל פי  ה שאחריות כזאת מוטלת על הקבלן עדיכן יהיה הקבלן אחראי לכל נזק אחר במ 

ו/ חדש(  )נוסח  הנזיקין  שיפקודת  לנזקים  אחר  דין  כל  לפי  למועצה  או  כאמור  גרמו 
 ולרבות בתקופת הבדק.  עבודותצד שלישי במהלך ביצוע ה ו/או לכל 

 
נ  47.2 ל שייגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת לקוו קזק ו/א הקבלן יהיה אחראי לכל 

תות טל"כ וצינורות  לפון, רשטלגרף, טתאורה, תקשורת,  , חשמל,  לומים, ביוב, תיע 
קרקעיים וכיו"ב תוך כדי  -קרקעיים ו/או תת-עלמובילים אחרים    וגז,   דלק   להעברת 

העבודה מ   ,ביצוע  שהיו  ובין  באקראי  שנגרמו  הקלקול  ו/או  שהנזק  הכבין  רח  עשה 
הקל וצפ ו/או  הנזקים  את  יתקן  הקבלן  העבודה.  לביצוע  מראש  על  וקוי  כאמור  ל 

בי  יעיל  באופן  ושלחשבונו  המועצה  של  רצונה  ולשביעות  רשות    ותר  או  אדם  כל 
אמור. על הקבלן לדאוג מראש לקבל  קח על הטיפול ברכוש שניזוק כהמוסכמים לפ

הקו  כל  על  עדכניות  תכניות  המוסכמות  התמהרשויות  העוברים רק-תוים  קעיים 
  מפקחים \הקבלן להזמין משגיחים  בבאתר העבודה. למניעת נזק כאמור לעיל מתחיי

חשמל,  ה, חברת  "בזקחברת "מ:  בודות  ת מקומית אשר בתחומה נעשות הערשו  מכל
הזמנת   אחר.  מתאים  פרטי  או  ציבורי  גוף  כל  או  בכבלים  הטלוויזיה  חברות 

 תו. ריובאחקבלן ותעשה על ידי ה  מפקחים\המשגיחים
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בגובה 47.3 לקזז תשלומים לקבלן  ו/או  לעכב  נושא   המועצה רשאית  יהיו  הסכומים אשר 

ור עד  מטעמם בגין נזק או אובדן כאמ ד הקבלן ו/או קבלני משנה ו/או מי  לתביעה כנג
 באופן סופי ומוחלט לשביעות רצונה.  אשר ייושבו תביעות אלה

 
שלם, או שישלמו, בגין נזק ו לויבום שיחהקבלן ישפה את המועצה והמנהל על כל סכ    47.4

על הקבלן  אחראי  להם  אובדן  ו  או  לעיל  האמור  דין  \פי  כל  פי  על  בגין  או  לרבות 
השונההוצא המשפטיות  לעכב  ות  רשאית  תהיה  המועצה  תשלומים  ות.  לקזז  ו/או 

ומוחלט  בגי סופי  באופן  אלו  תביעות  תיושבנה  אשר  עד  כאמור  אובדן  או  נזק  ן 
הודעה על תביעה ו/או על דרישה כאמור לעיל ותינתן    מסרתי  לקבלן  לשביעות רצונה.

 רות להתגונן מפניה. שפלו א
 

יאה עקב שג  םגין כל נזק שיגרם להת המועצה ו/או המנהל ב ו/או יפצה אהקבלן ישפה   47.5
ועית של הקבלן ו/או של קבלני משנה ו/או הזנחה במילוי חובתו/ם המקצועית  מקצ

יים. אחריותו של הקבלן תחול גם לגבי לקוים  אביזר  ו/או עקב שימוש בחומרים או
 דות. שיתגלה לאחר תום תקופת ביצוע העבו כל מקרה של רשלנות

 
 אחריות לעובדים ולשלוחים  .48

לשלומם        48.1 אחראי  יהיה  ו/אוהקבלן  עובדיו  כל  של  ידו    ולביטחונם  על  המועסקים 
פי  על  ים  המגיע   ו/או הנמצאים בשרותו והוא מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי 

ו/ הקבלן  של  בשרותו  הנמצא  אחר  אדם  לכל  או  לעובד  המשנה    ואדין  קבלני  של 
כתוצא דרגה,  בימכל  כדי  תוך  כלשהם  נזק  או  מתאונה  לרבות  ה  העבודה  צוע 

ביצו והובמהלך  הבדק,  בתקופת  התיקונים  פוטר  ע  ו/או  בא  המועצה  את  זאת 
י משנה, לרבות  בלנ י קעל יד  המנהל מאחריות כלפי עובדים המועסקים על ידו ו/או 

מוצרים קבלני משנה, ועובדיהם    נזק שנגרם לאדם המספק שירותים חומרים או
עצמאייםספקי ועובדים  ו   ,ם  הקבלן  של  המהן  קבלני  של  תהן  המועצה  הא  שנה. 

ו/או לקזז תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נשוא לתביעה    רשאית לעכב
תאונה כאמור עד אשר ייושבו תביעות    או  נזקבגין    כנגד הקבלן ו/או קבלני המשנה

 ט לשביעות רצונה. לחאלה באופן סופי ומו
 

-ם שתחויבנה לשלם כתוצאה מאיוהמנהל בגין כל תשלופה את המועצה  הקבלן יש      48.2
נדרשה המועצה ו/או המנהל לשלם סכום כלשהו    .48.1קיום התחייבותו שבסעיף  

ו/או הקבלן  באחריות  שהוא  מקרה  מט  עקב  במסגרת    על  עמומי  לעיל  האמור  פי 
ה כנגד  ובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביע גב ביצוע העבודה, ישפה אותה הקבלן  

בגי משנה  ו/או קבלני  המועצההקבלן  או אבדן כאמור.  נזק  לעכב    ן  תהא רשאית 
ת לקזז  אשר  ו/או  עד  לתביעה,  נושא  יהיו  אשר  הסכומים  בגובה  לקבלן  שלומים 

ומוחלט לשביעות רצונה. לקבלן תימסר הודעה    ופין סו באופתיושבנה תביעות אל 
 אפשרות להתגונן מפניה. על דרישה כאמור לעיל ותינתן לו   ואעל תביעה ו/

 
 הקבלן צוי ושיפוי על ידי וחדות לפיהוראות מי .49

הנזקים,  49.1 את  למנוע  כדי  הדרושים  אמצעים  בכל  חשבונו  על  לנקוט  מתחייב  הקבלן 
והתאונות,   דין  אח  בלןאשר הקהאובדן, החבלות  כל  פי  ועל  זה  חוזה  פי  על  להם  ראי 

 רטים לעיל. מכלליות האמור אלה הנזכרים ומפו עוולרבות ומבלי לגר 
 

חיהם במידה עובדיהם ו/או שלוו/או המנהל ו/או  המועצה  עלי  הקבלן מתחייב לבוא בנ 49.2
ו/או פי הוראות החוזה  על  נזקים שהקבלן אחראי להם  בגין  ו/או לחוד  ביחד    ויתבעו 

ל, לרבות י עין לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור הנזכרים בסעיפים לל דת כ הוראו
כ  תשתית,  למערכות  תתנזקים  טל"-בלים  טלפון,  לרבות  תאורה,חשמל  ,כקרקעיים   , 

מתחייב הקבלן    ,וכיוצ"ב. מבלי לגרוע מן האמור לעיל  , דלק, גזנפט  ,ביוב  ,צינורות מים
בנעלי   חשבונו  על  המנהו/א המועצה  לבוא  ו ו  כל   או/ל  ו/או  שלוחיהם  ו/או  עובדיהם 

שכולם   במידה  מטעמן  כלשה /והבא  נזק  בגין  ייתבעו  מהם  אחד  הקבלן  או  אשר  ו 
 נוסף או כצד שלישי בכל תביעהזה ו/או להיות מוזמן כנתבע    אחראי לו כאמור בחוזה

 כאמור. 
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 יהםו שלוח ו/או המנהל ו/או עובדיהם ו/א המועצה  הקבלן מתחייב לפצות ולשפות את    49.3

אם ומיד כאשר תוגש,   כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה מכל עילה שהיא שתוגש,  על
דיהם, מי מהם ו/או כנגד כל מי מעובבלי יוצא מן הכלל נגדם ו/או נגד    על ידי כל אדם 

בגין כל תאונה, חבלה או נזק המפורט בחוזה ו/או קבוע בכל דין  , שלוחיהם ושולחיהם
הקבלן באחריות  להם "ט  שכ  לרבות  ,שהם  שייגרמו  המשפטיות  וההוצאות  עו"ד 

 במלואן. 
ו/או המנהל המועצה  ות חוזה זה, וה אחראי לתשלומו לפי הוראבלן יהיקהכל סכום ש

תר זכויותיה על פי חוזה זה ו/או  ית מבלי לגרוע מיתהיה המועצה רשא  ,ויבו לשלמוח
גיע לקבלן בכל שי  או/מגיע ועל פי כל דין לגבותו ו/או לנכותו ו/או לקזזו מכל סכום ה

 ל דרך אחת.כבוכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן   ,זמן שהוא
 

מקו 49.4 בכל  האמור  אף  לקבלןעל  מובהר  בחוזה  תה  ם  המועצה  לדרוש כי  רשאית  א 
להיכנס את    מהקבלן  ולייצג  המועצה  לתשלום בנעלי  תביעה  או  דרישה  בכל  המועצה 
 פיצויים בגין נזק.

 
ר כי ייצג את המועצה בכל תביעה לתשלום מאשוא  לפיו ה'  טוהקבלן יחתום על נספח  

ויישא  נזק  תשלמו  פיצוי  שהמועצה  או  שיפסק  תשלום  או    בכל  הדרישה  במסגרת 
 סת הביטוח שלה. המועצה תצטרך להפעיל את פוליהתביעה, מבלי ש 

 
 ולראות בו אישור ספציפי. 'טונספח ברשאית למלא את שם התובע  ייהתההמועצה  

 
 בלן ע"י הק ביטוח  .50

ו  לימב זה  הסכם  פי  על  הקבלן  של  מאחריותו  דין\לגרוע  כל  פי  על  הביטוח    ,או  הוראות 
על הקבלן ה ד'  שיחולו  נספח  בלתי  ינן כמפורט בנספח הביטוח  זה, המהווה חלק  להסכם 

 פרד הימנו.נ
 
 
 

 

 שינויים, תוספות והפחתות.  –פרק ו' 
 

 שינויים  .51
עת, על שינוי בהיקף   בכל ת,  להורו  ( מכרזים)המועצה רשאית בכפוף לתקנות העיריות   51.1

ן מהקבלן  או להזמי   ,לו לאחר חתימת חוזה זהגתחוזה זה, בין היתר, בשל עובדות שה
למפ   עבודות   מעבר  לנוספות  זה,  בחוזה  חוורט  חתימת  זהאחר  ששינוי   זה  ובלבד 

 .  כאמור בוצע בכתב ועל ידי מורשי החתימה של המועצה
 

 ועצה. הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות המ 51.2
 

 ים" ותינתן בכתב.  י ותיקרא, "פקודת שינ  51.1ה על שינוי בעבודה לפי סעיף קטן ראהו 51.3
 
 

דת לכן "פקודת שינויים". פקו  דה אלא אם קיבל קודםשינויים בעבו  הקבלן לא יעשה 51.4
של  במקרה  מורש  השינויים  ע"י  תיחתם  העבודות,  בהיקף  של   יהגדלה  החתימה 

 המועצה. 
 

מפורש 51.5 אחרת  נקבע  לא  עוד  בחוכל  ייהז ות  פקודת ,  לפי  שבוצע  השינוי  ערך  קבע 
המ  הצעת  פי  על  ובהעדר  יחשינויים  הכמויות  לכתב  המתייחסת  מחיר ר  הצעת 

ע הכמויות,  בכתב  הבנימתאימה  לענף  המחירים  מאגר  "דקל"  "פ  מחירון  פחות   –ה 
, ללא תוספות כלשהן כגון רווח קבלן ראשי על מחירי קבלני משנה, תוספות בגין  20%

ל על  כהו  חג, עלויות מימון וכו',\שבת\לילה\ר בארץ, עבודות ערבאזו  ואעבודה  היקף  
המ של  הבלעדי  דעתה  שיקול  מנ   . ואישורה    ועצה פי  קביעת  כי  התמורה   מובהר  גנון 
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למועצה בלבד אשר תבחר באלטרנטיבה אשר מניבה לה את   זה שמורלסעיף    בהתאם
 מירב היתרונות.  

 
    מובהר    . 51.3י שנקבע לפי סעיף קטן  השינו  ם לערךשכר החוזה יועלה או יופחת בהתא 51.6

ל כי  בזה  הפ  דבומוסכם  או  כאמומהעלאת  החוזה  שכר  כל חתת  לקבלן  יהיו  לא  ר, 
 ויים. המועצה בגין מתן פקודת שינות אחרות כלפי המנהל ו/או תביעות ודריש 

 
שהשינוי  51.7 בדעה  והוא  השינוי  של  ערכו  בה  נקבע  שלא  שינויים  פקודת  הקבלן  קיבל 

ל  , שכר החוזהלאת  ע המחייב   כוונתו  על  בכתב בהקדם האפשרי  למתאם  ש קביודיע 
עברו   כאמור.  החוזה  שכר  ימי  15העלאת  עשר(  מתן   עבודה  )חמישה  פקודת   מיום 

ב כאמור, רואים אותו כאילו הסכים לכך לן פנה למתאם בכתינויים מבלי שהקב הש
 שהשינוי לא ישפיע על שכר החוזה. 

 

ספק 51.8 כמובהר    ,למניעת  לפי אין    יבזאת  כלשהו  שינוי  של  ביצועו  לעכב  רשאי  הקבלן 
  30יקבע את ערך השינויים תוך    קביעת ערכו של השינוי. המפקח-אי  תמסעיף זה מח 

 מיום מתן פקודת שינויים. יום
 

מובהר בזאת כי פקודת שינויים אשר אינה קובעת במפורש הארכה להשלמת העבודה  51.9
וי מועד השלמת העבודה יהיה שינ  .ההעבוד  מזכה את הקבלן בארכה להשלמת אינה

 לעיל בלבד.    17לפי סעיף 
 

 לא קיים    בשל כך שהקבלןונויים לפי סעיף זה בהר ומוסכם כי אם ניתנה פקודת שיומ 51.10
ה מהוראות  התחייבוהוראה  או  פקודת  חוזה  במתן  אין  הרי  לפיו,  עצמו  על  שנטל  ת 

 פי כל דין. או ל הי החוזהשינויים כדי לגרוע מכל זכות של המנהל והמועצה לפ
 

 תשלומי עבודה יומית )רג'י(  52
להו 52.1 רשאי  לבצעורהמפקח  לקבלן  ו/   ת  השינויים  מן  יומית חלק  בעבודה  התוספות      או 

רג)עבוד ע   .'י(ות  יורה  לא  בדהמפקח  עבודה  ביצוע  שלא ל  בעבודה  המדובר  אם  אלא  זו      רך 
 נכללת במסגרת העבודות שפורטו בהצעת הקבלן במכרז.  

 
ופסן הסר  למע 52.2 לעיל, מובהר בזה כי הקבלן ימ ק,        אחר כל   אלמבלי לגרוע מכלליות האמור 

ב המפקח  מטעם  העדרישה  מאתר  הרחקתו  אדםדבר  כל  של  או    בודה  ידי  על        המועסק 
היומיתעממט העבודה  בביצוע  מלשמש  ציוד  פסילת  בדבר  או  היומית,  העבודה  בביצוע         , ו 

לפי שיקול דעתו של המ יבקפקח. ההכל  והציוד, כאמור, על חשבונו,לן        חליף את המועסק 
 יו. ובעות מהחלפה כזו תחולנה על ות הנ אצוכל ההו

 
 

לתפק 52.3 בהתאם  יהיה  יומית  בעבודה  המועסקים  הפועלים  שהוטלה    ידם סיווג  העבודה        וסוג 
      תן  עליהם לביצוע. הקבלן מסכים כי המפקח הוא שיקבע, לפי שיקול דעתו, את הסיווג שני

 לכל אדם ואת שיבוצו בעבודה.
 

 מדידות  –פרק ז' 
 

 כללי  53
ולל סעיפים למדידה אשר יבוצעו בהתאם  זה, כודות המוגדרות למדידה בחוזה  לעב   עגכל הנו 

 להוראות החוזה.  
 

 מדידת כמויות העבודה למדידה 54
 סכם  הוראות סעיף זה תחולנה על העבודה למדידה וכן על עבודות לפי פקודת שינויים, שהו 54.1

 פורש כי תימדדנה. מב
 

ב 54.2 במהלך העבודה,  לדרוש  רשאי  והמפקח  בכל/ סיומה  תיע  או  כי         רך שלב משלבי העבודה, 
 ן.מדידה של כמויות העבודה למדידה שבוצעו על ידי הקבל 
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או  54.3 והקבלן  ידי המפקח   על  על סמך מדידות שתעשינה  תיקבענה  למדידה       כמויות העבודה 
כמויות חישובי  סמך  ישיוגש  על  על  לשיטה ו  בהתאם  המפקח  ידי  על  ויאושרו  הקבלן       די 

כלבמפר  תהמפורט העניין.  לפי  הכל  הכללי,  או  המדי   ט  המדידות  בספר  תירשמנה       דות 
 פקח והקבלן.ותיחתמנה על ידי המ  ברשימות מיוחדות לכך 

 

 שהיא  אם לא צוין אחרת במפרט הכללי, תימדד כל עבודה נטו, בהתאם לפרטי התוכניות כ 54.4
כל     ללא  העניין,  לפי  במקומה,  וקבועה  מושלמת  פ  תוספות   גמורה,  כיוצ"ב, עבור  או       חת 

 פרדים. ת ערך כל עבודות הלוואי והעזר שאינן נזכרות בסעיפים נולל אומחירה כ
 

המפקח 54.4.1 ע"י  המדידות  ביצוע  המועד    ,לפני  ועל  כן  לעשות  כוונתו  על  לקבלן  המפקח  יודיע 
מת הקבלן  לו.  ל הרצוי  נ חייב  זה,  היות  לצורך  מקום  ממלא  לשלוח  או  הנקוב  במועד  וכח 

שות וכן לספק את כח האדם והציוד  הדרו  ו לבא כוחו לבצע את המדידות פקח אמ לולעזור  
 כך.ות על חשבונו ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים בקשר להדרושים לביצוע המדיד 

 
, רשאי המפקח או בא  מדידותיצוע הלא נוכח הקבלן או ממלא מקומו במועד הנקוב לצורך ב 54.4.1

ויות,  ל הכמ מדידות כמידותיהן הנכונות ש את ה  וא רם, וירכוחו לבצע את המדידות בהיעד
נעדר אם  אולם,  עליהן.  לערער  רשאי  יהא  לא  מסיבה    והקבלן  מקומו  ממלא  או  הקבלן 

ונמס המפקח  דעת  את  לביצוע  שהניחה  שנקבע  המועד  לפני  למפקח  הודעה  כך  על  רה 
ן  טקבסעיף    ה ביצוע המדידות למועד מאוחר יותר שייקבע כאמור, יידחכאמור  המדידות

54.5 . 
 

מים על  י  7עת ביצוע המדידות רשאי הוא לערער בכתב תוך  מו בשנוכח הקבלן או ממלא מקו  54.4.2
לביצ מועד  יקבע  והמפקח  שנמדדה,  כמות  גם כל  אם  מחדש.  האמורה  הכמויות  מדידת  וע 

יתגלו חילו קבלן לבין המפקח, תכריע בעניין זה דעת  בין ה  י דעותק אחרי המדידה השנייה 
 ית.ה סופ יה כרעתו תהמפקח וה

 
 
 
 ונים ותיק מסירה, בדק -פרק ח' 

 
 "אישור מסירה"  55

 כתב, ויצרף להודעתו סט מושלם ודה יודיע על כך למפקח, ב השלים הקבלן את ביצוע העב 55.1
  15ה תוך העבוד ת ( של אתר העבודה. המפקח יבחן אAS MADE)  עדותשל תכניות      
 (.הד נת העבומיום קבלת ההודעה )להלן "בחי עבודה ימי     

 
 ה אינה מתאימה לתנאי החוזה ואינה משביעה את העבודמצא המפקח בבחינת העבודה כי  55.2
        רצונו, ימסור לקבלן רשימה של התיקונים ו/או עבודות השלמה )להלן "התיקונים"(     

     נסתיים ביצוע   .ך התקופה שקבע המפקחצעם תוייב לבחהדרושים לדעתו, והקבלן      
 לעיל.   55.1יחול על העבודה האמור בסעיף  ,יקוניםהת    

 
העבודה  קונים נכללת בתקופת הביצוע של  מובהר בזה כי תקופת ביצוע התי  , למען הסר ספק 55.3

הצור בשל  של העבודה  של תקופת הביצוע  כלשהי  לקבלן הארכה  תינתן  ולא  ך  לפי החוזה, 
 נים ו/או השלמות וביצועם.בתיקו 

 
ימסור   , ונולתנאי החוזה ומשביעה את רצ  מתאימה העבודה  מצא המפקח בקבלת העבודה כי  55.4

 ום קבלת העבודה, אישור מסירה. לקבלן, בת 
 

מצא המפקח בקבלת העבודה כי העבודה אינה מתאימה לתנאי החוזה ואינה משביעה את   55.5
פי שיקול דעתו, לתת לקבלן  קח רשאי, על  מפיל. הלע  55.2רצונו, יחול האמור בסעיף קטן  

גם מסירה  ב  אישור  התצילפני  התחייבותוע  קבלת  כנגד  שיבצע בכת   יקונים,  מהקבלן,    ב 
ימה שמסר לו המפקח,  קח, את התיקונים המפורטים ברשוישלים, לשביעות רצונו של המפ

 בתוך התקופה שתקבע לכך על ידי המפקח. 
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ר לעיל, יהיה  עות רצונו או בכפוף לתיקונים כאמומה לשבי אישר המפקח כי העבודה הושל 55.6
 העבודה.   עבורתשלום האחרון  את ה רשרשאי לאהמפקח 

 

זה  אין   55.7 מזכותה של המועצה, אבאמור בסעיף  לגרוע  ו כל אדם אחר מטעמה, להחזיק  כדי 
בודה, כולה או חלקה, ולהשתמש בה גם אם טרם בוצעה בה עבודת התיקונים ולא ניתן  בע

תוך    םהתיקוניאין הדבר גורע מחובת  הקבלן לבצע את    ,עשתה כן המועצה  . מסירהאישור  
 פקח. תקופה שנקבעה לכך על ידי המה

 

תהיה המועצה רשאית    ,ע"י המפקח  את התיקונים תוך התקופה שנקבעה לא ביצע הקבלן   55.8
ותגבה    ,לבצע את התיקונים בעצמה, או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון, על חשבון הקבלן

אלו  הוצא ותקור  ,מהן  17%בתוספת  ות  מימון  להוצאות משרדיות,    כוי ינע"י    ,הכתמורה 
 אחרת.בכל דרך טיב או \יצועחילוט ערבות במשכר החוזה או  

 

על 55.9 החוזה  תנאי  ולפי  מסוי   היה  חלק  להשלים  לפי  הקבלן  מסוים  במועד  העבודה  מן  ם 
מהעבוד כלשהו  חלק  שהושלם  או  העבודה  להשלמת  שנקבע  הסופי  והמועהתאריך  צה  ה 

להשתמ או  בו  להחזיק  עומדת  או  בו  השתמשה  בו,  רהחזיקה  בו,  הקב א שש  לדרוש  י  לן 
להלן יחולו  הוראות הסעיפים הקטנים דלעיל ו העבודה האמור, וחלק    אישור מסירה, לגבי 

 לגבי חלק מהעבודה או לגבי העבודה כולה. על מתן אישור מסירה 
 

את הקבלן מהתחייבויותיו לפי כל    ו משחררמתן אישור מסירה לגבי העבודה או חלקה, אינ  55.10
 . תנאי מתנאי החוזה

 
המפקק 55.11 הו  חבע  חלק  כי  הושלם  או  העבודה,  הק  מסויםשלמה  שעל  היה  מהעבודה  בלן 

מסוים,   במועד  את העלהשלימו  למועצה  למסור  מסוים  חייב הקבלן  אותו חלק  או  בודה 
עבודה או החלק  מסירת ה מהעבודה, כאמור, הכל לפי העניין, והקבלן אינו רשאי לעכב את  

 שיש לו כלפי המועצה. כלשהן  תביעות  המסוים מהעבודה, מחמת דרישות, טענות או
 

בודה את הציוד והמבנים  דה, חייב הקבלן להוציא מאתר העמסירה לכל העבו  אישורניתן   55.12
ייעשה    ,ואת עודפי החומרים השייכים לו. שילמה המועצה עבור עודפי  החומרים  הארעיים

 פקח. יורה המבהם כפי ש 
 

 בדק, תיקונים ותעודות סיום 56
זה 56.1 חוזה  הבדק  תקופ   , לצורך  תק י הת  של  נה  הוצא  12ופה  מיום  אישחודשים  ור  ת 

הע לכל  השימוש  מסירה  תחילת  מיום  או  כל   תרכובמעבודה  ביצוע  מיום  או 
 לפי המאוחר שבהם.   55התיקונים, כמשמעותם בסעיף 

 
כלשהם שהת 56.2 וקלקולים  ליקויים  פגמים,  תוך נזקים,  לפי    גלו  בעבודה  תקופת הבדק 

הם המפקח  לדעת  ואשר  מביצתוצ  החוזה  או  העבו  עואה  לחוזה,  בהתאם  שלא  דה 
ה משימוש בציוד  המפקח ו/או של המתאם ו/או תוצאם להוראותיו של  בהתא  שלא

פגו בחומרים  מחדש  או  לבצעם  או  לתקנם  חייב  הקבלן  יהא  לקוי,  מביצוע  או  מים 
טה וללוח הזמנים שיוכנו ע"י הקבלן ויאושרו  וע, לשימיד הכל בהתאם לדרכי הביצ

המפ ידי  ולשבעל  רצעי קח  תיות  כאמור  שדרישה  ובלבד  לונו,  יאוחר  מסר  לא  קבלן 
קלקול. הוא  חסת לאותו ליקוי, נזק, פגם או  חודשיים מתום תקופת הבדק המתיימ

תיקון שבוצ בכל  תוך תקופת הבדק  נתגלה  או  שנתהווה  או קלקול  נזק  לגבי  ע  הדין 
ו  ויה א קלמעבודה  , ואשר נגרם, לדעת המפקח, כתוצאה  41לים, כאמור בסעיף  במובי

פגומים בחומרים  לאישורו    ישהג  לא  .שימוש  את הקבלן  דרישתו  ולפי  המפקח  של 
  , וכל ההוצאות בקשר לכך יחולו תן המפקחת, השיטה ולוח הזמנים, יקבע אוהתכני

 על חשבון הקבלן. 
 

התיקוני 56.3 בביצוע  הקבלן  י משהחל  הוא  לתיקונים ם  פרט  הפסקה.  ללא  בהם  משיך 
 בודה בשעות העבודה הרגילות. צע העובמפקח, תתכופים לפי דרישת ה
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ההקב 56.4 ככל  יימנע,  ואילן  הפרעות  מגרימת  אחרנוחות-אפשר,  התיקונים .  השלמת  י 
יחזיר הקבלן לקדמותו את מצב אתר העבודה ושאר המקומות בהם או דרכם בוצעו  

 ין או בעקיפין מביצוע התיקונים. , במישר התיקונים או שנפגעו
 

ה 56.5 אחר  הקבלן  מילא  לע ת ותחייבוילא  המ יו  תהיה  ותיקונים,  בדק  רשאית  ועצה  ניין 
שלם  והקבלן ישפה אותה שיפוי מלא וייקון הליקויים על חשבון הקבלן  לבצע את ת

 לה את כל ההוצאות, לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד, אם יהיו כאלה. 
 

ינם בודה או בעבודות שבוצעו לפי החוזה אויים והקלקולים בעם, הליקהיה והפגמי 56.6
ם למועצה בסכום  ב בתשלום פיצויין חייקון, לדעת המפקח, יהיה הקבלם לתיינ נית

 קח.שייקבע ע"י המפ
 

יום לפני תום שנת הבדק, ויזמין    90המתאם יקבע מועד לשם ביצוע ביקורת הבדק   56.7
 לפחות.  עבודה ל שבעה ימיבכתב ש את הקבלן להשתתף בה, בהודעה מוקדמת

 
הבדק 56.8 תקופת  המת  ,בתום  לקבלימסור  העבודה   תעודת  ןאם  כי  המפרטת  סיום 

בהוש וכי  למה  לחוזה  בוצהתאם  בהן  והכרוך  הבדק  עבודות  בהתאם  כל  הן  אף  עו 
 ת רצונה המלא של המועצה. לחוזה ולשביעו

 
חוזה ועל  בעות מהמסירת תעודת הסיום אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבויותיו הנו 56.9

 . ודה האמורהת התערימועד מספי כל דין ואשר מטבע הדברים נמשכות גם לאחר 
 

 קבלן. הקבלן לפי סעיף זה יחולו על ה  ילוי התחייבויותות במ ההוצאות הכרוכ  56.10
 

 פגמים וחקירת סיבותיהם  57
נתגלה פגם בעבודה בזמן ביצועה, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור את הסיבות לפגם,   57.1

ידי המפקח. היה פגם כזה שאין הקבלן אחרתקנו בש ושי על  ל יטה שתאושר  לו  ה,  החוז   יפאי 
הוצא  והתיחולו  החקירה  שיורהוהקבל  המועצהעל  יקון  ות  כפי  מיד,  לבצעם  מתחייב  לו    ן 

יחולו הוצאות החקירה על הקבלן וכן    ,ן אחראי לו לפי החוזההמפקח. היה הפגם כזה שהקבל
ע מיד  לתקן  חייב  הקבלן  חשבוניהא  ניתן  ל  אינו  הפגם  אם  בו.  הכרוך  וכל  הפגם  את  הוא,  ו 

תן לתיקון אם לאו  חלטה אם הפגם ניה. ההפיצויים למועצחייב בתשלום    הקבלן  הון, יהילתיק
 פקח. תהיה בידי המ

 
תוך   57.2 בעבודה  מהותי  פגם  שלא    5נתגלה  מביצוע  הנובע  הבדק,  תקופת  גמר  לאחר  שנים 

ן מיד את הפגם וכל הכרוך בו, על חשבונו, ואם  ייב לתקבהתאם לתנאי החוזה, יהיה הקבלן ח
אם הפגם ניתן    למועצה. ההחלטה  צוייםייב בתשלום פייהיה הקבלן ח  יקון,תלו ניתן  הפגם אינ

 תהיה בידי המועצה.   ,לתיקון או לאו
 

 תשלומים וערבויות –פרק ט' 
 
 כללי  –תשלומים לקבלן  58

לקבלן   58.1 המגיע  החוזה  שכר  כי  הצדדים  בין  בהמוסכם  למחיר יהיה     תאם 
 זה. שהוצע על ידו במסמכי המכרז והוראות חוזה 

 
לדין, יאושרו  בכפוף  ת במחיר,  כלולועבודות שאינן  ות חריגות, דהיינו  דועב 58.2

ומחירן יקבע לפי סדר העדיפות  י החתימה של המועצה בכתב  מראש על ידי מורש
 הבא לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה: 

 
, ללא תוספות כלשהן  20%מחירון "דקל" פחות    -  ף הבניהע"פ מאגר מחירים לענ .1

רוו קבלן  כגון  עלארח  קבלני    שי  תוספות  מחירי  היקף בגין  משנה, 
 חג, עלויות מימון וכו'. \שבת\לילה\זור בארץ, עבודות ערבעבודה או א
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הקבלן .2 שיציג  קבלות  )ע"פ  בעבודה  המחירים  המפקח  עלות  ידי  על  (  ויאושרו 
 .  12%יעור  בתוספת רווח קבלני בש

 
 מחיר סופי ותכולת מחירים  .59

  ל ו בכירא   ,כי המכרזהחוזה או במסמסמכי  ממבמסמך    אם לא נקבע במפורש אחרת  59.1
התשלום המלא עבור  ללים את  לעיל ככו   58ים המפורטים בסעיף  מקרה את התשלומ 

ביצוע כל העבודות, הפעולות וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע בהתאם לחוזה, ובין 
 לן: אמור לההיתר את כל ה

 
 . במלואןשנדרשו מהקבלן, ביצוע כל עבודות התכנון  .א
 
העב  .ב הדוכל  והחומרים,ה,  הפחת,    ציוד  מכני  ובכלל לרבות  מוצרים  ים,  זה 

 חוזה. הדרושים לביצוע העבודה על פי העבודות לוואי וחומרי עזר,  
 

 תיאום וקבלת כל אישור מהרשויות המוסמכות על פי כל דין.   .ג
                          

                מים.  תם ושאיבצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות, לרבות סילוק מי גשמא .ד
 

זמניות וכל  בודה, פיגומים, טפסנות, דרכים  יוד מכני, כלי עוש בצאספקה ושימ  .ה
אות הרכבתם, החזקתם באתר העבודה פירוקם וסילוקם  ציוד אחר לרבות הוצ

 בסיום העבודה. 
 

שס .ו החומרים  כל  על הובלת  המועצ  ופקו  ידי  על  או  הקבלן  המוצרים  ידי  ה, 
לא האחר  העבווהציוד  החזהד תר  זה,  ובכלל  ופר   רתם,  כן  ו  ,םתקיהעמסתם 

 לאתר העבודה וממנו. הסעת עובדים 
 

חומ .ז וציודאחסנת  שנסתיימו,    רים  עבודות  חלקי  על  שמירה  וכן  ושמירתם, 
 אחזקתם והגנה עליהם. 

 
ש .ח וחידושו  פירוק  לרבות  וסימון  הסימומדידה  המדידה  ל  מכשירי  וכל  ן 

 הדרושים לשם כך. 
 

  , התוכניות  ה לפייצוע כל העבודא, הנדרשות לב ג שהווס ל מין וכל ההוצאות, מכ .ט
 קרקעיות. -בעלי התשתית התתפיקוח הוצאות הכרוכות בהזמנת  כולל

 
,  כל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי תכניות או מסמכים אחרים לפי החוזה .י

 לאחר סיום העבודה.           AS-MADE))אספקת תכניות עדות 
   

והוא    יטולןתן, חידושן וב ועוקפות, אחזקניות  מזדרכים    הכשרתו  תכנון, הכנת .יא
 לניקוז זמני.   הדין באשר

 
 . יםניקוז זמני הסדרי   אחזקת, חידוש וביטול ,שרתכהתכנון, הכנת,   .יב

 
                      .'אנספח ילפי תנאי  ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפים ממנו . יג

  
ביט  .יד לקרנות  מיסים  למיניהם,  הביטוח  והטבדמי  קני סוצי  תו וח  מס  ה,  אליות, 

בלו,   והיטליםמיסיםמכס,  אגרות  ש  ,  אלו  )למעט  שהוא  וסוג  מן  הוטלו  מכל 
 צה(.במפורש בחוזה זה על המוע

 
 גידור אתר העבודה . וההוצאות להכנת והצבת שלטים  .טו

 
 השוטף.  ועדכונםההוצאות להכנת לוחות זמנים   .טז
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 מל.ההוצאות בקשר עם הסדרת אספקת וצריכת מים וחש .יז
 

                    גמר.  צורך קבלת תעודתהוא לידי כל גורם שבדיקות הנדרשות על ה כל . יח
 

 ות והנזקים של הקבלן בקשר עם מילוי התחייבויותיו על פי החוזה.      הוצאכל ה .יט
            

 רווחי הקבלן.  .כ
 

ההוצאות   .כא יתר  המסהמתחייבכל  או  החוזה  מתנאיי  חלק  ות  המהווים  מכים 
והן  הנובעים מהם, הן היורות עמם, או  או הקש  פרטיהם,ממנו, על כל   שירות 

הקבהעקיפ  של  התקורה  כל  זה  ובכלל  המימון  ות,  הוצאות  לרבות  לן, 
ויות, בין שההוצאות האמורות כולן ידועות עתה לצדדים ובין שתיוודענה  והערב 

 להם בעתיד.
 

 לעכב, לחלט,    ,או המפקחסעיף זה כדי לגרוע מכל סמכות או כח של המתאם ו/אין באמור ב 59.2
 כלשהם על פי הוראות החוזה ועל פי כל דין. ו להוסיף סכומיםלקזז, להפחית א         

 
 
 תשלומי ביניים וחשבון סופי .60

והאישורים   60.1 המסמכים  כל  להמצאת  ובכפוף  עבודה  התחלת  צו  הוצאת  לאחר 
  -המידי חודש עד ולא יאוחר מ  בהתאם לשלבי הדיווחלעיל,    7בסעיף    המפורטים

, לפי  העבודות  על פי התקדמות  וחשבון לאישורלמפקח  יגיש הקבלן    ל חודש,לכ  10
 .  הסעיפים שבכתב הכמויות

 
גבי נייר עם לוגו של הקבלן, חתום על ידי הקבלן,   60.2   בשני כל חשבון ביניים יוגש על 

י נוסף שיומצא במישרין למפקח. המפקח יבדוק את  רעותקים מקוריים והעתק מקו
לום ויעבירו  , יאשרו לתשהכמויות ש בפירוט סעיפי כתב  אשר יוג  המפורט  החשבון 

תוך  למת וזאת  לתשלום,  לאישורו  ביצוע    עבודה  ימי  15אם  שלב  הגשתו.  ממועד 
 יאושר לתשלום רק אם הושלם במלואו על פי אישור המפקח. 

 
חשבון   כל  כי  באישור לתש למובהר,  גם  חייב  יהיה  של  המועצהשל    הום  דעתו   .

 תהיה הקובעת. שור חשבונות לתשלום עניין איבהמועצה מהנדס 
הק להגיש  על  מס  חשבונבלן  הכנסהית  מס  הנחיות  הסכום והמועצה    לפי  ע"פ 

 .המועצהשאושר ע"י 
 

או   60.3 אישור  משום  בהם  אין  אלה  תשלומים  של  ביצוע  וכן  ביניים  תשלומי  אישור 
המ  של  נהסכמת  לנכונותם  או  החומרים  לאיכות  או  שנעשית  העבודה  לטיב  הל 

 לומי הביניים. הם עליהם מבוססים תשירים כלשמח
 

 ון סופיחשב .61
יאוח  61.1 מ  לא  סופי    30  –ר  חשבון  למפקח  הקבלן  יגיש  המסירה  אישור  מתן  מיום  יום 

מקורי של העבודה, אשר יוגש על גבי נייר עם לוגו של הקבלן, חתום על ידי הקבלן,  
 צירוף כל המסמכים הקשורים בו כדלקמן: ב

 
   עותקים השלשביוגש חשבון סופי  .א

 
ודפי   .ב כמויות  לעבודדפי  כמויות  מדחישוב  דפי  כולל  אלה   ות,  לעבודות  ידה 

סדר   לפי  ריכוז  דף  עם  וממוספרים,  מסודרים  הצדדים,  ידי  על  חתומים 
 עותקים.  שניביוגשו הסעיפים בחשבון, 

 

הלך ביצוע העבודה פרט למערכת תכניות אחת  מכל התכניות שקיבל הקבלן ב .ג
 עם גמר החוזה.  מערכת זו תוחזר .ופיחשבון הסהדרושה לו לסיכום ה

 
 בנוסח שבנספח ח'.  יעותהרה על חיסול תב הצ .ד
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 כל מסמך כמתחייב מחוזה זה ועל פי הוראת המפקח.  .ה

 
 .הכללי ובמפרטים הטכניים כל המסמכים והאישורים המפורטים במפרט .ו

 
 בדיקות המעבדה. ת כל תוצאו .ז

 
תו עד  הסופי  החשבון  את  הקבלן  הגיש  ולא  המסירה,   יום  60ם  היה  אישור    מיום 

לאחר   המפקח,  לקבלרשאי  בכתב  הסופי  הודעה  החשבון  את  במקומו  לערוך  ן, 
 ולקבוע את שכר החוזה. 

 
המפקח   61.2 ידי  על  סופית  ייקבע  העבודה  בגין  הקבלן  זכאי  לו  ימי    30תוך  התשלום 

הגש ממועד  לתעבודה  יועבר  חהמועצה.  אישור  ו,  להגיש  הקבלן  עסקה  -על  או ן 
  . המועצהושר ע"י  ע"פ הסכום שאמועצה  וה  הנחיות מס הכנסה  לפית מס  חשבוני

בהתאם לאמור בחוק מוסר תשלומים  ישולם לקבלן    המועצההתשלום שאושר ע"י  
  )להלן: "החוק"(. 2017 –לספקים, תשע"ז 

ב יועבר  ביצוע העבודות  עבור  הומצאה  כהתשלום  בו  לעיל, החל מהיום  לאמור  פוף 
 ורה. פוף לאישלמועצה חשבונית מס ובכ

 
יתרת     61.3 כפתשלום  לקבלן  החוזה  יהשכר  לעיל  שנקבע  תשלומי  י  הפחתת  לאחר  יה 

על   שעה  אותה  עד  לקבלן  ששולם  אחר  סכום  וכל  שולמו,  אם  ששולמו,  הביניים 
ה מהקבלן על פי חוזה  צחשבון שכר החוזה אם שולם, ובניכוי כל סכום המגיע למוע

 זה או על פי דין. 
 

ישול   61.4 הסופי  לקבלן  החשבון  בנקאית,  ם  ערבות  לתקופת  כנגד  הבדק, אוטונומית, 
בס הבנקאית    63עיף  כמפורט  הערבות  בהמצאת  הכרוכות  ההוצאות  כל  להלן. 

כאמור,   בנקאית,  ערבות  הקבלן  המציא  לא  ידו.  על  ותשולמנה  הקבלן  על  תחולנה 
החשב תשלום  כנדרשו ידחה  הבנקאית  הערבות  להמצאת  עד  הסופי  לא    ,ן  והקבלן 

ו כל  ולא תהיינה ל   ,םהתשלו-לשהם בגין איהצמדה ו/או ריבית כ   י להפרשייהא זכא
 תביעות ו/או טענות כלפי המועצה ו/או המנהל בעניין. 

 
 חשבונית מס ומע"מ  .62

י לקבלן  שישולם  תשלום  לכל  כדין.  מס  חשבונית  כנגד  יעשה  לקבלן  תשלום  ווסף  ת כל 
 מע"מ כדין כפי שיהיה ביום ביצוע התשלום. 

 
 ערבויות .63

ימציאהקב  63.1 מיל   לן  להבטחת  עללמועצה,  התחייבויותיו  תו  וי  זה,  חוזה   ימי   14ך  פי 
עבודה,    עבודה התחלת  צו  הוצאת  לפני  במכרז  זכייתו  על  המועצה  הודעת  ממועד 
סךבנקאית    ערבות על  פירעון  קלים(  שאלף    מאתים מיליון  )  ₪  1,200,000  ברת 

 )להלן: "ערבות הביצוע"(. 
 

  שבנספח י' ת המועצה, בנוסח  לטובונומית,  רבות בנקאית אוטערבות הביצוע תהיה ע 63.2
יההמחיי)בשינויים   ותוקפה  טיב  בים(,  וערבות  מאושר  סופי  חשבון  להמצאת  עד  א 

והוצאותיו,   64כמפורט בסעיף   להלן. הקבלן יאריך את הערבות הביצוע, על חשבונו 
 , כך שהערבות תהא בתוקף עד למועד האמור.יידרשככל ש

 
ערבו   63.3 להמצאת  כאמור  ביצוע  הינות  ואיתנא  עיל  זה  בחוזה  ויסודי  עיקרי  צאת המ-י 

כ כהפרערבות  תחשב  בפיצויים אמור,  המועצה  את  המזכה  החוזה  של  יסודית  ה 
של   בסך  מראש  וקבועים  עיכוב  ₪  5,000מוסכמים  יום  ובנוסףלכל  כן  כמו    תהא  ,. 

 פרת החוזה. אית לבטל את החוזה לאלתר ולתבוע מהקבלן פיצויים על ה המועצה זכ 
 

. אות מסמכי החוזה כל הור  לק ש תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויצוע  רבות הביע   63.4
 תשמשנה הערבויות להבטחת ולכיסוי של:  ,מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל
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-הפרה או אי  בקשר עם כל  ו/אוב  עקכל נזק או הפסד העלול להיגרם למועצה   .א

 מילוי תנאי כלשהו מתנאי חוזה זה. 
 

לם  המועצה עלולות להוציא או לששלן לקב הקשורים וצאות והתשלומיםכל הה  .ב
 חוזה זה.יב בהם בקשר עם  או להתחי 

 
תהא המועצה רשאית לגבות את סכומי הערבויות, כולם או    ,בכל מקרה כאמור 

ולה פעמים,  במספר  או  אחת  בפעם  מתוכן  מקצתם,  הנזקים,  יפרע  לגבי 
 ההפסדים, ההוצאות והתשלומים כאמור. 

 
כת תקופת  , כנדרש מהארם, את ערבות הביצועלפע  יך, מפעםבלן מתחייב להארהק 63.5

רשאית המועצה לממש את הערבות ולהחזיק בידה את    ,הקבלן  . לא עשה כןיצועהב
 סכום הערבות כבטחון לקיום ומילוי מדויק של כל הוראות החוזה. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              עבודות ובדק                                        רבות לטיב הע 64

בתקופת   64.4 התיקונים  וביצוע  העבודה  טיב  למועצה,    ,בדקהלהבטחת  הקבלן  ימציא 
כולל      ₪  1,200,000  סךבות בנקאית  ערבלפני תשלום החשבון הסופי בגין העבודה,  

י'בנוסח    ,מע"מ המחייבים(נויי)בש  שבנספח  "ע  ,  ים  המועצרבו)להלן:  טיב"(.  ה  ת 
לדר  רשאית  אתותהא  להאריך  הקבלן  מן  כזה   ש  ובמקרה  הביצוע,  ערבות  תוקף 

 טיב. הערבות הביצוע תהיה ערבות  
 

  ר תום תקופת יום לאח  30המועצה, ותוקפה יהא לפחות    ערבות הטיב תהא לטובת 64.5
 הבדק כולה לפי חוזה זה. 

 
 זה. הטיב לפי סעיף  ם, גם על ערבותיביויים המחו תחולנה, בשינ 63הוראות סעיפים  64.6

 
 הפרות וסעדים –פרק י'  65

בסעיף   65.4 המפורטים  המועדים  כי  הצדדים  בין  קצרים    16מוסכם  מועדים  או  לעיל, 
בחוזה   ויסודיים  עיקריים  תנאים  הנם  זה,  בחוזה  שפורטו  במועד   ,זהיותר  ואיחור 

ת המועצה  ה אחוזה המזכפרה יסודית של הכה  ב או כל חלק ממנו יחש  האתרמסירת  
 ₪ לכל יום של איחור.  ,0005ך של ועים מראש בסיים מוסכמים וקבבפיצו

 
,   8.1,  7,  4.1לעיל מוסכם בין הצדדים כי סעיפים    66.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף   65.5

  -ו    64.1,  56.1,  56.2,  50.13,  44.10,  44.5,  34.1,  32.1,  22.3,  12.1,  11.1,  10.8,  9.2
וים עיקריי, הינם תנא70.3 ת  כהפרה יסודי  כל אחד מהם תחשביסודיים והפרת  ם 

של   בסך  מראש  וקבועים  מוסכמים  בפיצויים  המועצה  את  המזכה  החוזה  של 
50,000  .₪ 

 
בסעיפי  65.6 הנקובים  המוסכמים  הפיצויים  סכום  את  לחלט  זכאית  תהא    ם המועצה 

לנכותם  65.2  –ו    65.1  ,63.1 או  מהערבויות  לק  מכל  לעיל  המגיע  או  תשלום  בלן 
 רך חוקית אחרת. ם מהקבלן בכל דבותלג

 
לגרוע   65.7 בסעיפים  מבלי  כי    ,לעיל  65.2  –ו    65.1  ,63.1מהאמור  הצדדים  בין  מוסכם 

את    האירועים ויזכו  החוזה  של  יסודית  כהפרה  יחשבו  בכל    המועצההבאים 
 ת המוקנים לה על פי חוזה זה ועל פי כל דין: הסעדים והתרופו

 
קבועי  להוט 65.8 או  זמני  נעשתקול  או  פ ע  של  ה  כלשהי  לגבעולה  לפועל  נכסי    הוצאה  י 

הוסרו  הקב או  הופסקו  לא  האמורה  הפעולה  או  והעיקול  חלקם,  או  כולם  לן, 
 יום ממועד ביצועם.  30לחלוטין תוך 

 
  או נאמן או כונס נכסים זמני או   מונה לנכסי הקבלן, כולם או חלקם, מנהל מיוחד 65.9

 בוע. י קנקבוע או מפרק זמ 
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שהוצא    שה לפירוק אושהוגשה כנגדו בקירוק מרצון או  ל פל החלטה ע הקבלן קיב 65.10

נגדו צו פירוק או שהקבלן הגיע לפשרה או לסידור עם נושיו, כולם או חלקם, או  
לנושיו למען יקבל אורכה או פשרה או למען הסדר איתם ע  ל פי סעיף  שיזם פנה 

 .9831  – לפקודת החברות )נוסח חדש(, התשמ"ג 233
 

צה לפני   לא גילה למוענה נכונה או כי  הי של הקבלן אי כלשכי הצהרה  אם יתברר   65.11
 עובדה שהיה בה כדי להשפיע על החלטתה לחתום על חוזה זה.  ,חתימת חוזה זה

 
 . העבודההוכח להנחת דעתה של המועצה כי הקבלן הסתלק מביצוע  65.12

 
תן ו/או הציע  ו נמח להנחת דעתה של המועצה כי הקבלן או אדם אחר מטעהוכ 65.13

 ו. זה או ביצוע הי בקשר עם חוזהטובת הנאה כלש או חד, מענק,שו
 

זה 65.14 חוזה  הקבלן  ותרופה    ,הפר  סעד  לכל  זכאי  המנהל  ו/או  המועצה  תהא 
חוזה(,   הפרת  בשל  )תרופות  החוזים  חוק  פי  ועל  זה  חוזה  פי  על  משפטיים 

לעיל 1970  –התשל"א   האמור  מכלליות  לגרוע  ומבלי  המוע  ,,  זצתהא  כאית  ה 
לדרולבטל את הח  א וזה,  ידו שלש  סילוק  העב  ת  א הקבלן מאתר  לתפוס  ת  ודה, 

את   להשלים  העבודה,  באתר  לתבוע   העבודות  החזקה  אחר,  קבלן  באמצעות 
 מהקבלן פיצויים על הפרת החוזה ולחלט את הערבות. 

 
החוזה 65.15 את  לבטל  המועצה  )להלן:    ,החליטה  בכתב  כך  על  הודעה  לקבלן  תיתן 

 (.          ול"ט "הודעת בי
 

ה ולמסור את  את אתר העבוד יב לפנות מידית  יהא הקבלן חי   ,דעהקבלת ההו  עם 65.16
החזקה בו לידי המועצה. הקבלן לא יעכב את מסירת החזקה באתר העבודה בגין  

טענה   ו/או  לנקוטכתביעה  מזכותו  לגרוע  מבלי  וזאת  לו,  שיש  בהליכים    לשהי 
 . שימצא לנכון לגביית אותם סכומים

 
ק 65.17 העבולת  בעם  באתר  ה  ,דההחזקה  אתקבליהא  לקבל  זכאי  העבודה    ן  שווי 

ידו  שב על  המפקחוצעה  קביעת  לפי  ביטול  הודעת  למועד  בניכוי    ,עד  וזאת 
 הפיצויים וכל סכום אחר המגיע מהקבלן על פי הוראות חוזה זה. 

 
החזקה    65.18 את  לתפוס  המועצה  העבודה  החליטה  את  ולהשלים  העבודה  באתר 

והוא  חשבון הקבלן,    על  מת העבודהיינה הוצאות השלתה  ,באמצעות קבלן אחר
בנוס האיישא,  להוצאות  בתוספת  ף  להוצאות    ,מהן  17%מורות,  כתמורה 

 משרדיות, מימון ותקורה. 
 

ויציין    65.19 בכתב,  לקבלן  המפקח  כך  על  יודיע  העבודה,  אתר  את  המועצה  תפסה 
ה את  תפיסת  בהודעה  למועד  עד  שבוצע  העבודה  חלק  של  המשוער  תר  אערך 

פיר  ואת  החומריהעבודה,  והמתקניםם,  וט  העבו  הציוד  באתר  אותה  שהיו  דה 
 שעה.

 
רשאי    65.20 מתקנים,  או  ציוד  חומרים,  בו  והיו  העבודה,  אתר  את  המועצה  תפסה 

שהיא עת  בכל  את    ,המפקח  העבודה  מאתר  לסלק  בכתב  מהקבלן  לדרוש 
זו    ישהראו כל חלק מהם, ואם לא ציית הקבלן לד  ,והמתקנים   הציוד  ,החומרים

הימים  10תוך   רשאית  המוע ,  חשבון  על  מאתצה,  לסלקם  לכל קבלן,  העבודה    ר 
או שייגרם  \ומקום שיראה בעיניה, ולא תהא אחראית לכל נזק או אובדן שגרם  

תהא המועצה רשאית להשתמש בחומרים, בציוד    ,להם. בלי לגרוע מהאמור לעיל
מורה לכיסוי  בת  שמתקנים של הקבלן להשלמת העבודה, או למכרם ולהשתמוב

 ה מאת הקבלן. ע לסכום שיגיכל 
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את   התפס  65.21 העבודה  המועצה  כלשהו    , אתר  סכום  לתשלום  זכאי  הקבלן  יהא  לא 
 להלן.  65.13בקשר לחוזה, אלא בכפוף לאמור בסעיף 

 
בגין העבודות    אתר העבודה, זכאי הקבלן אך ורק לתשלומיםהמועצה את    התפס  65.22

י המפקח  יד  הוערכו עלר העבודה, כפי שאת  תשבוצעו על ידו בפועל עד ליום תפיס
ר החומרים, הציוד והמתקנים שנתפסו באתר  ן לתשלום עבווכ   65.16יף קטן  לפי סע 

המנהל  ידי  על  ושנמכרו  המועצה\ו  העבודה  בציוד  או  שימוש  דמי  לתשלום  או   ,
הש לפי  הכל  כאמור,  שנתפסו  כל  ובמתקנים  בניכוי  המפקח,  שיקבע  והערך  ווי 

ת החוזה על ידי  למועצה עקב הפרמו  ו/או יגר  הפיצויים שנגרמום ויההוצאות, הנזק 
ע ו/או  המנהלהקבלן  ידי  על  שיוערכו  כפי  ביצוע העבודה,  הצורך להשלים את    קב 

 . או המועצה\ו
 

מחמת    65.23 הנו  שהאיחור  ככל  לקבלן,  לשלם  שיש  תשלום  בביצוע  המועצה  איחרה 
עד  המ הינו  והאיחור  שבפ  60ועצה  החשבון  יעודכן  נוסף    גורייום,  אחד  או  במדד 

י( שיפורסם לאחר המועד  ם לצרכן )כלל לפי מדד המחירי  ם, לפי העניין,דדיבשני מ
כל   לקבלן  תהיינה  לא  כאמור,  החשבון  עודכן  האמור.  החשבון  לתשלום  שנקבע 

 מור בביצוע התשלום. טענות ו/או תביעות, כספיות או אחרות, בגין הפיגור הא 
 

ל  י החוזה ולפי כלפ  או המנהל/זכויות המועצה ועל    הוראות פרק זה באות להוסיף  65.24
 מהן.  דין ולא לגרוע

 
 

 שונות  –יא' פרק 
 

 תקופת החוזה 66
זה    66.1 בחוזה  המפורטות  הקבלן  התחייבויות  כל  למילוי  עד  בתוקף  יהא  זה  חוזה 

 לשביעות רצון המועצה. 
 

בס"ק    66.2 האמור  אף  המועצה  מבו  66.1על  תהא  לעיל,  י'  פרק  מהוראות  לגרוע  לי 
ללפ   ,רשאית דעתה,  שיקול  בכלי  ההתקשרות  עת  הפסיק  את  בהודע ,  זה,   ה  בחוזה 

ש תהיינה    עבודה  ימי  10ל  לקבלן  לא  כאמור,  הודעה,  לקבלן  נתנה  ובכתב.  מראש 
למעט   אחרות,  או  כספיות  שהוא,  וסוג  מין  מכל  טענות  ו/או  תביעות  כל  לקבלן 

הוראות חוזה  ם לאין העבודות שבוצעו על ידו בפועל עד לאותה עת בהתבג   לתשלום  
 זה.

 
 וד ההתקשרותויחסודיות  67

ור בסוד כל מידע הנוגע לתוכנו של חוזה זה, על כל  יב בזה לשמבלן מסכים ומתחיהק 67.1
חוזה זה,  העבודות לפי  מרכיביו, וכל מידע אשר הגיע או יגיע לידיעתו עקב ביצועו של  

ות לפי  בודעהשלישי כלשהו ולא להשתמש בו אלא לצורך ביצוע של  ד  ולא לגלותו לצ
 חוזה זה.

 
ו/או המנהל, בהתאם  עצה  המוה כנגד  כי לא יגיש תביעם ומתחייב בזה  סכיהקבלן מ 67.2

 להוראות החוזה או בקשר אליו, ביחד עם צד שלישי כלשהו. 
 

העבודות    ועהוראות סעיף זה יחולו על כל מי שמועסק על ידי הקבלן או מטעמו בביצ 67.3
י הקבלן  יד  נעשתה על  בר ועניין כאילו ל דכחוזה זה, ופעולתו תחייב את הקבלן ללפי  

 עצמו. 
 

 הסבת החוזה  68
וכן    אינו רשאי להסב ו/או לשעבד ו/או להעביר את החוזה, או כל חלק ממנו,  הקבלן    68.1 

  . אין הוא רשאי להעביר או להסב או לשעבד או להמחות לאחר כל זכות לפי החוזה
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ל ובכתב ש   ה מראש  סכמהללא    בקבלת,מהשליטה    25%  מובהר ומוסכם כי, העברת
 .    הב כהפרת סעיף זתחש  המועצה

 
רהק 68.2  אינו  ואולם בלן  מקצתה,  או  כולה  העבודה,  של  ביצועה  את  לאחר  למסור  שאי 

לפי שיעור    משולםלפי זמן העבודה ובין ששכרם    משולםהעסקת עובדים, בין ששכרם  
 מנה לאחר.ק מל בה, כשלעצמה, משום מסירת ביצועה של העבודה או ח ין העבודה, א

 
מ 68.3  התחיהקבלן  מראש  לקבל  המיב  של  בכתב  להעסקסכמה  משנה ועצה  קבלן  של  תו 

והסכמתה תוכל להינתן בסייגים שהקבלן יתחייב במפורש למלאם. הסכמת המועצה ,
ור בסעיף זה להלן, אמ למסירת כל חלק של העבודה לקבלן משנה או הפסקת עבודתו כ

עבודה לפי כל ע הצויבלן לב ותו המלאה של הקחריאלא תפטור את הקבלן ולא תגרע מ
כאת זה,  חוזה  שבוצעהנאי  י  ילו  על  המשנה,  קבלן  ידי  הקבלן  ד על  עצמו.  הקבלן  י 

מתחייב בזאת להפסיק את עבודת קבלן המשנה בביצוע כל חלק מהעבודה מיד לאחר 
ה נ והקבלן לא יהא רשאי לבוא בכל תביעה ו/או טע   ,פקחהמשיידרש לכך בכתב על ידי 

  קשר להפסקת וצאה שעמד בהם בה מכל נזק או הוצאכת  המנהל  לפי המועצה ו/אוכ
 עבודתו של קבלן המשנה על ידי המפקח. 

 
בסעף   68.4  לאמור  בהתאם  המועצה  על   68.3הסכמת  כלשהי  חבות  מטילה  איננה  לעיל, 

פ היא  ואין  המנהל  ו/או  לפי  וטהמועצה  והתחייבויותיו  מאחריותו  הקבלן  את  רת 
ו  יפי  להחוזה  והקבלן  דין  באחריכל  מעשה  ות  ישא  לכל  מבצע מלאה  של  מחדל  י  או 

 באי כוחם ועובדיהם.העבודה, 
 

לעבודות   68.5  רישום קבלנים  חוק  חל  עליה  עבודה  כל  לגבי  לעיל,  מן האמור  לגרוע  מבלי 
לא למסור את ביצועה לקבלן משנה ן  , מתחייב הקבל1969  –הנדסה בנאיות, תשכ"ט  

 . וראות חוק זהלה  םשאיננו רשום בהתא
 
 קיזוז 69

כל סכום המגי רשאית לקזז כנ   עצה המו ובין    ע לקבלן עלגד  פי חוזה זה, כל חוב, בין קצוב 
דין כל  פי  על  ובין  זה  ע"פ הסכם  בין  לה ממנו  זה אינן    . שאינו קצוב, המגיע  הוראות סעיף 

 לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת. ה  גורעות מזכותה של המועצ
 

 ועצה המ יביצוע על יד 70
חוזה זה והוא   לבצע על פיר היה על הקבלן  אה בהוצאות, אשנשי ת, לרבות  כל התחייבו 70.1

נמנע מלבצעה, והוראות אשר קיבל מאת המפקח או המתאם ואשר נמנע מלציית להן  
זה, תהיה המועצה רשאית לבצען בע ה או באמצעות  צמ על אף שהתחייב לכך בחוזה 

 אחרים. 
 

בהוצאות   71.1טן  ר בסעיף קבלן במקרים כאמו הק  תהמועצה תהיה רשאית לחייב א 70.2
בביא לה  נגרמו  אותשר  כל  בתוספת  צוע  הוראות,  או  התחייבויות  שייחשבו   17%ן 

 כהוצאות כלליות, מימון ותקורה. 
 

לפני    71.1המועצה לא תתחיל בביצוע ההתחייבות או ההוראות האמורות בסעיף קטן   70.3
 לקבלן. עבודה ימי 10מתן התראה של 

 
בא 70.4 לגרוע  ור  מ אין  כדי  הח ות  מהתחייבוילעיל  פי  על  המ הקבלן  מזכות  או  ועצה וזה 

 את הסכומים האמורים מן הקבלן בכל דרך אחרת.  לגבות
 
 שימוש בזכויות, סטיות וארכות-שימוש או אי 71

ו/או 71.1 המועצה  המוקנות  הימנעות  בזכויות  שימוש  מלעשות  פיל  המנהל  על                       הן 
אותה זכות   ופן כוויתור עלם אתפורש בשוכלל אין בה ולא  ו באהחוזה במקרה מסוים  

בכלל, ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויותיהן לפי חוזה ו מקרה או  באות
 זה.
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המנהל ו/או המתאם ו/או המפקח לסטות מתנאי חוזה זה   הסכמה מצד המועצה ו/או  71.2
 למקרה אחר.   ווהשלא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה  ,קרה מסויםבמ

 
ל ידי המועצה ו/או המנהל ו על פיו עו להוראות שניתנלתנאי החוזה א  רכה ויתור וא  כל 71.3

לא יפגעו בזכויותיה של המועצה ו/או המנהל ולא ישמשו לקבלן צידוק   , מטעמהמי  או  
, ולא ייחשבו כוויתור מצדן על זכות לןקיום מצד הקב-או הגנה בקשר עם הפרה או אי

 מזכויותיהן. 
 

 

 נוי החוזה שי 72
שי מהוראכל  זה ות  נוי  יה  ,חוזה  אללא  תוקף  כל  לו  נעשה  א  אם  שני  א  ובחתימת  בכתב 

 אלא אם נעשה בדרך האמורה.  ,ע מלהעלות כל טענה לשינויווהקבלן יהא מנ ,הצדדים
 

 וםירביצוע העבודות ואספקת השירותים נשוא החוזה בעת ח  73
ו  73.1 העבודות  את  לבצע  מתחייב  והקבלן  לקבלן  נש   ספקלמובהר  השירותים  וא את 

 וע אסון טבע וכיוצ"ב.  מלחמה, פיגת חירום, לרבות רציפות גם בשעו ה בהסכם ז
 

הקבלן יפנה למשרד התמ"ת ויקבל את אישורו בכתב המאשר לו לרתק צוות עובדים   73.2
קת השירותים נשוא החוזה. ספ וכלי עבודה בשעות חירום לטובת ביצוע העבודות וא 

ת,  א  המועצה רשאיתה  מור לעיל,מועצה. על אף האר לו הקבלן ימסור עותק מהאיש
לן בשעת חירום לספק את השירותים והעבודות עליהם לאפשר לקב   אך לא חייבת,

התחייב באופן מצומצם ובלבד שהשירותים המצומצמים שיספק הקבלן לפי אישור 
 . רו תפקוד סביר וראויפשהמועצה יניחו את דעתה ויא 

 
אך ורק בכתב יה  תה   ,רותיםמצם את היקף השי לצ  ןהסכמת המועצה לאפשר לקבל  73.3

השיות היקף  את  שעל  פרט  ניתן  רותים  לא  עוד  כל   . החירום  בשעת  לספק  הקבלן 
יהיה הקבלן חייב לספק את מלוא השירותים והעבודות    ,לקבלן אישור בכתב כאמור

טענה תשמע  לא   . התחייב  כי  ע  עליהם  מובהר  פה.  בעל  המועצה  הסכמת  מתן  ל 
ביצוע עבודות  פקת שירותים וללאסמהסכמתה    שלב לחזור בה  כלבת  יהמועצה רשא 

 .  יקף מצומצםבה
 

לעיל 73.4 מהאמור  לגרוע  בהיקף    ,מבלי  שירותים  לאספקת  המועצה  הסכמת  כי  מובהר 
  מצומצם בעת חירום תתבטל אוטומטית, ככל שלא בוטלה קודם ע"י המועצה, מיד 

ולספק  לעבודה מלאה    דימי  ןוהקבלן יהיה חייב לחזור באופ  ,ם סיום שעת החירוםע
ולבצע אתהשיאת   יהיה הקבלן חייב לספק    היקפן. כמוהעבודות במלוא    רותים  כן 

החוסרים    מידיבאופן   כל  להשלמת  עד  עודפים  בהיקפים  עבודות  ולבצע  שירותים 
 שנוצרו בשל מצב החירום לשביעות רצון המועצה . 

 .דין חוזה זה ולפי כלפי לבאמור לעיל כדי לגרוע מאחריות המוטלת על הקבלן   יןא 73.5
 
 ההתקשרות  צוימי 74

כימוסכ הצדדים  בין  חוזה  ם  ביניהם   תנאי  והמותנה  המוסכם  את  נכונה  משקפים  זה 
מצגים,   הצהרות,  פרסומים,  הבטחות,  בכל  קשורה  תהיה  לא  המועצה  וכי  במלואו, 

או בכתב  והתחייבויות,  זהב  הסכמים  בחוזה  נכללים  שאינם  פה,  אם   ,על  נעשו,  ואשר 
 קודם לחתימתו. ו, שנע
 

 וטסמכות שיפ 75
  מחוזה זה תהא לבתי המשפט המוסמכים   ין הנובעיםגבי כל דבר ועניסמכות השיפוט ל

 באר שבע בלבד. ב
 

 הודעות 76
הצדדים   כתובות  לפי  רשום  במכתב  תהיינה  הצדדים  הודעה  ה  בראשהודעות  כל  חוזה. 

לפ  בתוך  י  שתישלח  לנמען  הגיעה  כאילו  תיחשב  הנ"ל  ממסירתה  ות  ע ש  72הכתובות 
 דואר. למשרד ה

                   _________________  _____     ____________ 
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 ק ב ל ן  ה                              מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב       
 

 

זה  חוזה  כי  מאשר   __________________ עו"ד  הח"מ  _________ו  ח  אני  ידי  על  תום 
ם על חוזה  ם מוסמכים לחתוי הוכ   קבלן"( )להלן: "ה  _____ ___ ________בשם    ____________

בש כהקבלןם  זה  את  ,  מחייב  זה  חוזה  תוכן  וכי  כדין,  התקבלה  זה  בחוזה  להתקשר  ההחלטה  י 
 . הקבלן

 

 

 ______                                   ________________________ __ ____________ 
 חתימת עו"ד                                  חותמת  
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 נספח א' 
 
 
 

מטמנה לפסולת יצוע עבודות להקמת  יוחד ב המפרט הטכני המ
 מצורף בנפרד  -יבשה ואזור תפעולי 
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 ' בנספח 
 

 י דרך וקנסותאבנ
 

 שבועות(. 40חודשים ) 10כללית היא  יצוע הקופת הבת .1
 

 ות בהתאם להוראות המפקח : בודלביצוע העחוזיות הנדרשות ך ה רלהלן אבני הד .2
 

מספר שבועות מצו התחלת   דות לביצועתאור העבו
 תהעבודה לסיום ביצוע העבודו

 1 התארגנות וביצוע הכנה לתחילת עבודה 
ראשון  למת תא הטמנה חודשים להש  6 .א

כ"כ( יחד עם המתחם התפעולי  ב 1)מבנה 
 ת.גנוודש ההתארכ"כ(. במקביל לח ב 3 )מבנה

 

56 

 4 בכ"כ(.  2תאי ההטמנה הנוספים )מבנה  2
 
 
 

ביא לקיזוז  ת,  מורותדה בלוחות הזמנים לפי אחת או יותר מאבני הדרך האאי עמי .3
כל    0.05% בגין  החוזה  איחור מערך  ל ובנוסף  וזאת    יום  מהוראות  מבלי  גרוע 

ש הפרויקההסכם  במסירת  איחור  י טעניינן  ו .  במידה  כי  קיזוובהר  ז  יהיה 
המ החוזיים  הדרך  מאבני  יותר  או  באחת  עמידה  אי  בגין  הקבלן  ,  ללוחשבונות 

הביצוע תקופת  בתום  אם  גם  יבוטל  לא  הביצוע    הקיזוז  בתקופת  הקבלן  עמד 
 ם מהנדס המועצה. המפקח בתאום עקול דעת ואישור הכל כפוף לשיהכללית.  
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 נספח ג'
 
 

 יות וכתב הכמ
 מצורף בנפרד
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 נספח ד' 

 ביטוח – דנספח 

על חשבון  הקבלן לערוך ולקיים,  עלפי דין, -או עלהסכם זה פי -מאחריות הקבלן על מבלי לגרוע .1
ביטוח  הקבלן,   כדין,  בחברת  העהחל  מורשית  לרשות  מיום  הבניה  אתר   מתן   אוהקבלן  מדת 

ההתקשרות ועד המסירה הסופית  תקופת  כל  ולמשך    ם()לפי המוקד  ודותעבהביצוע  האישור ל
הקבלן    של של  ויציאתו  המאוחר  אתרמההעבודות  ביט  ( )לפי  מקצועית  ו)לעניין  אחריות  ח 

 , (והבדק  לאחר סיום העבודות לרבות תקופת העבודות  נוספות  שנים  חמשוחבות מוצר, למשך  
ומהווה   1' ד  ספחנכ  מצורףה  בודות קבלניות  ביטוח עבאישור עריכת  כמפורט  וח  ביט  תופוליס

וכן פוליסות ביטוח כמפורט    "בלניותעבודות ק  ישור עריכת ביטוחא)"מנו  היחלק בלתי ניפרד  
ויחד עם הביטוחים    "(קבלן אישור ביטוחי ה)""  1' דנספח  המצורף כ"  הקבלן  באישור ביטוחי

 . (, בהתאמה" לןיטוחי הקבב להלן: " 3ים בסעיף  המפורט

 ח עבודות קבלניות טובי -פרק א התנאות מיוחדות 1.1

ביטוח   לעניין תגמולי  ולקבלת  ומתן  משא  לניהול  הזכות  לעבודות,  הנגרם  נזק  או  אבדן 
ל "  בלבדמועצה  נתונה  ב  "(המזמין )להלן:  בקביעה  הפווזאת  כי  וכן  חוזרת  ליסה לתי 

ישולמו   ₪  250,000עד לסך    טוחתגמולי ביאף האמור לעיל,  משועבדת לטובת המזמין. על  
 לןישירות לקב

 חודשים.  24כלול תקופת תחזוקה מורחבת בת לניות תקבפוליסת עבודות  1.2

 ביטוח עבודות קבלניות   -התנאות כלליות  1.3

וויתור   1.3.1 בדבר  סעיף  תכלול  התהפוליסה  זכות  והבעל  המזמין  כלפי  אים חלוף 
כאמור לא יחול   תורבלבד שווי ו הבנק המלווה ומטעם המזמין ו/או המפקח ו/א

 זדון. כלפי אדם שגרם לנזק ב

הל  לוהפוליסה תכ 1.3.2 בסעיף  כי  ניתן  קובע  אינו  כאמור  הקבלניות  העבודות  יטוח 
פרמ תשלום  אי  מחמת  אלא  שנילביטול  לכך  בכפוף  מקרה  ובכל    מסרהיה, 

 . שיום לפחות מרא 60בדואר רשום של ה על כך מראש, בכתב והודעמזמין ל

בתוקף   ביטוח העבודות הקבלניות כאמור יעמוד  ובע ל סעיף הקהפוליסה תכלו  1.3.3
למ עד  מלאה  סימלא  יושפע  רה  לא  והכיסוי  למזמין,  הפרויקט  חלקי  כל  של 

ביצוע   לשם  לדירות  להיכנס  זכויות  לבעלי  רשות  מתן  או  חזקה  ממסירת 
 עבודות. 

הקובע יסה תכלול  הפול 1.3.4 הק  סעיף  עם  ההתקשרות  תופסק  בו  מכל  במקרה  בלן 
שה המבטחסיבה  ותכמא  יא,  בתוקף  להיות  תמשיך  הפוליסה  כי  את שר  סה 

בוטח, והכל בכפוף להמשך תשלום יתרת הפרמיה, באם יחידי המר  המזמין וית
 תהיה.

תכלול   1.3.5 שהפוליסה  מאשר  המבטח  כי  הקובע  משך של  במקרה  סעיף  הארכת 
 . בהתאם, בכפוף לפרמיה נוספתתקופת הביטוח  תוארך העבודה,

הפוליסנוס 1.4 )למע ח  אחריות  ות  לנוסחיהיה    ועית(מקצט  כ   בהתאם  או    "ביט "הידוע 
חריג רשלנות רבתי , ככל שקיים,  .  לשינויים הנקובים לעיל  בכפוף  ,ולינוסח מקביל א

 . בוטלי

/    במקרה 1.5 הביטוח  סכומי  הב  הנקובים  האחריות  גבולותבו  לביטוח    ליסהפו מסגרת 
 הקבלן  דכנג  שהוגשה  התשלום תביע  עקב  ,בחלקם  או  במלואם,  ימוצובלניות  עבודות ק

שאת על חשבונו בפרמיה ל  הקבלן  ביימתח)מכל דרגה(,    המזמין ו/או קבלני משנהאו  ו/
 הכרוכה לשם השבת גבולות האחריות האמורים לקדמותם. 

זה, הסכם  ל  החתימה ע  מועדמ  ימים  )שבעה(  7-לא יאוחר מ  מזמין,להמציא לידי ה   הקבלןעל   .2
על ידי מבטח הביטוח חתום    עריכתר  ישואאת  ודה,  לאתר העב  הקבלן  ובכל מקרה טרם כניסת

 . בגין ביטוח עבודות קבלניותהפוליסה העתק מן למסור ן הקבלעל   ,ןמזמילדרישת ה. לןהקב
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הפקיד לן  בלהק  על,  הקבלןמועד תום תקופת ביטוחי  )שבעה( ימים טרם    7-לא יאוחר מכמו כן,  
בגי  יםביטוחהעריכת    י, אישורמזמיןה  בידי לעיל  ל וקפן הארכת תכאמור  וכן  נוספת    תקופהו 

הה תקופת  כל  ההסכםלמשך  פי  על  למש  תקשרות  בנספח )או  כמפורט  יותר  ארוכה  ך תקופה 
 .  זה(

 את הביטוחים הבאים:  לערוך  הקבלןבנוסף, על  .3

 ; י רכבקב השימוש בכלע  ופניתפי דין בגין פגיעה ג-כנדרש על ביטוח חובה 3.1

בגין    3.2 אחריות  שלישילנזק  ביטוח  צד  השימו   רכוש  בעקב  רכבש  צמ"ה   כלי  כלי  ו/או 
 . בגין נזק אחד₪  500,000 שלסך בגבול אחריות ב ח חובההחייבים בביטו

מטעם המזמין, בגין נזק אשר מהבאים  צד שלישי כנגד המזמין או מי    תככל שתוגש תביע
המזמין את  ת  לשפויהיה  , על הקבלן  בסעיף זה  רביטוח כאמופי ל   המכוס אמור להיות    היה
 ;ובו בקשר עם התביעה כאמור, בגין נזק או הוצאה בהם יחעם המזמין מט מהבאיםמי או 

ו/או כלי צמ"ה לכל כלי הרכב  לרבות גניבה ופריצה    ו/או "כל הסיכונים"  "מקיף"ביטוח   3.3
ידי על  לאתר  מטעמו    המובאים  מי  ו/או  ציוד לוכן    העבודותת  במסגרהקבלן  רכוש,  כל 

. על אף מטעם הקבלן לאתר העבודות  או  ידי הקבלןשהוא שהובאו על  ומתקנים מכל סוג  
ערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה, במלואו או בחלקו, בלן הזכות שלא לור לעיל, לקהאמ

 להלן;  13 ובלבד שיחול האמור בסעיף

 הביטוח  עריכת  יות אישורבנספח זה, לרב  כמפורט  האחריות  תגבולו  קביעת  יכ,  את בז  מוסכם .4
  לפי   חבותו  לואממ   את הקבלן  פוטרת  שאינה  ן,הקבל  על  המוטלת  מזערית  דרישה  בבחינת  נהה

לפי הדין  הסכם ו/או  ו.  זה  ו/או מי מטעם    כלפי  דרישה  או/לקבלן לא תהא כל טענה  המזמין 
 היקף  או /ו  גובה  בנושא  אחרת   טענה  כל   וא/ו  האמורים  תחריואה  לגבולות  הקשור  המזמין בכל 

 . ידי הקבלן לע אשהוצ יטוחהב הכיסוי

  כלפי לתחלוף  של המבטח  ור על זכותו  יכללו סעיף מפורש בדבר וית  הרכוש של הקבלןביטוחי   .5
המזמין,   מטעם  מי  ו/או  המלווההמזמין  הבנק  ו/או  לנזק  המפקח  שגרם  אדם  כלפי  למעט   ,

 . בזדון

הבלע  קבלןהל  ע .6 לשאתהאחריות  הביטוח  בתשלומי    דית  ההשתתפות  בודמי  העצמית  סכומי 
בקובהנ הקבלןים  זה  ביטוחי  בנספח  לק  .המפורטים  נתונים  יהיו  אלה  ידי  סכומים  על  יזוז 
 מכל סכום שיגיע לקבלן על פי הסכם זה.  מזמיןה

רך בקשר שייע  מיהמלצות הסקר החיתולרבות  )  ביטוחי הקבלןתנאי  כל  קבלן לקיים את  העל   .7
המיגון  העבודותטוח  ביעם   תנאי  את  פ  וכן  כיסוי  וגנילעניין  פוליסות    ,(בהריצה  את  להאריך 

הקבלשהביטוח   לפי  ןעל  פ זה,    הסכם  לערוך  תקפות  מדי  שתהיינה  כך  הצורך,  לפי  בפעם  עם 
עד  או    אתר כל תקופת ההתקשרות ועד המסירה הסופית של העבודות ויציאת הקבלן מהבמשך  
סופישלום  ת  למועד תקופת  ו   ,חשבון  כל  תיקוניהבמהלך  פי  תחזוקה,  על  ואחזקה  אחריות ם 

ב  בלןהק ביט  זההסכם  הקבועה  למשות מקצווח אחרי)לעניין  וחבות מוצר,  שנים    חמש ך  עית 
 . נוספות לאחר סיום העבודות לרבות תקופת העבודות והבדק(

אישור    ויים כדי להוותבשינ  ו, בהמצאתם אביטוחי הקבלןמוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת   .8
ו התאמתם  כדבדבר  בהם  להאין  אחריות  י  ל  מיןמז העל    יכלשהטיל  אחריות או  את  צמצם 

באישורי הביטוח מקרה של אי התאמה בין האמור  ב  פי כל דין.  ו על אה  הסכם זפי  -על הקבלן  
בהעתקי   זה,  או  בהסכם  האמור  לבין  הקבלן  הביטוחים    על ביטוחי  לשינוי  לגרום  הקבלן 

 ם להוראות הסכם זה. על מנת להתאימ מוריםאה

ביטוחי  ו/או היקףקף ביטוח העבודות הקבלניות הי להרחיב אתקבלן קיים צורך הככל שלדעת  .9
או הביטוח הנוסף  לערוך    הקבלן  על,  משלימיםאו    ערוך ביטוחים נוספיםלהקבלן או  הקבע של  
יתור על יכלל ווי  ,יערךשי ים  לאו משבכל ביטוח רכוש נוסף    .ן הקבלןכאמור, על חשבוהמשלים  

ו/או ההמפ  מטעם המזמיןמי  ו  מזמיןתחלוף כלפי ה , למעט כלפי אדם שגרם  המלווה  בנקקח 
 . דוןלנזק בז

יובאו לידיעת מנהלי, עובדי וקבלני המשנה פרק הביטוח לעיל  הוראות    לגרום לכך כי  הקבלןעל   .10
 .  הקבלן של
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על הקבלן זה,    שרות נשוא הסכםההתק  םקבלני משנה בקשר ע  י הקבלן במידה ויועסקו על יד .11
לתחי לוודא   היכתנאי  כי  העסקתם  אוחזיםלת  לפעילותםיטוחים  בב   נם  ביחס  למען נאותים   .  

יום או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני משנה מוטלת על  ספק, האחריות הבלעדית לק  סרה
 הקבלן. 

ים לשם מניעת  הנדרש   לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות  ם הקבלןעל הקבלן והבאים מטע .12
ובמיוחד   ,העבודותם ביצוע  ר עו גוף בקשושו של כל אדם אאבדן או נזק לגופו או לרכגיעה,  פ

 על ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל,    בנוסף  .עבודה לעבודות בחום  לקיים סדרי
כל כתי ולהקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממ

כלליות האמור ע במבלי לפגוובעיקר אך    לעילות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים  הצווים, תקנ
במשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים יהיו בכל עת ו  הקבלן  ליחיוש  לעיל, באופן שכל עובדי

   .לעיללכל הזכויות שעל פי החוקים 

 המלווה פקח ו/או הבנק  המ   ,ןים המזמואת כל הבאים מטע  מזמיןבמפורש את ה  פוטרהקבלן   .13
העבודות ביצוע  בהקבלנים הקשורים  כל  וכן את  ,  ים הנזכרים לעילהגופם  ואת כל הבאים מטע

מקב)וב פטור  נכלל  שבהסכמיהם  הקבלן(לבד  לטובת  אחריות  ,יל  או  מכל  אשר    לאבדן  לנזק 
מטע או  הקבלן  ידי  על  המובא  לרכוש  להיגרם  עב)לרבות    הקבלן  מטעםאו    םעלול  דה, וכלי 

בלן הזכות לק  לנזק אשר  וכן  ,  העבודות  רלאתומנופים(  הנדסיים  כלים    ,רכבכלי  תקני עזר,  מ
לשיפוי בגינו  הזכות    לקבלן הייתהו ש, אנערך על ידי הקבלןש   רכוש  ביטוח על פי  לשיפוי בגינו  

כל טענה או דרישה כלפי מי קבלן לא תהא  אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בביטוח, ול
כאמורלעיל    מהאמורים נזק  אולםבגין  ל ה   ,  יחול  לא  מאחריות  לפטור  שגרם  אדם  נזק  טובת 

  .בזדון

המבטח על ידי  טוח  יבי תשלום או אי תשלום תגמולי  למען הסר ספק מוסכם בזאת במפורש כ  . .14
לרבות   ,על פי הסכם זה או על פי כל דיןל הקבלן  אחריות המוטלת ע לא ישחרר את הקבלן מן ה

ם מספיקים טוח איניעה או במקרה שתגמולי הבאת העילה לתבי  מכסה  וטוח איניבמקרה שהב
ו לקבלן לא תהא שום טענה א  חר.נפסק או כל מקרה א  ,נתבע  ,נזק שנגרםו ההפגיעה א  לכסוי

    (.יהיוככל שלגבי גובה תגמולי הביטוח ) ם המזמיןוהבאים מטע מזמיןהתביעה כלפי 

של הפרויקט וכל מה   וח בגין קימום כל חלקמקרה בו יתקבלו דמי ביט  מובהר בזאת כי בכל .15
יהיושעל הביטוח    יו,  אמיועדי  ורכאמדמי  נזקם  אותו  ושיקום  קימום  לצורכי  ורק  שבגינו    ך 

 .ת הסכם  מול הבנק המלווהובכפוף להוראו שולמו

ש .16 נבמידה  קוימו  ערכו  לא  הקבלןאו  א  ביטוחי  בחלקם  במלואםבמועדם,  ההוראות ,  ו  יחולו 
 הבאות:

ימים, להתקשר   )חמישה עשר( 15לקבלן התראה של  יתנהלאחר שנ א הזכות,תה מזמיןל .16.1
עבוב בי  הקבלן,  תחתקבלניות    דותביטוח  דמי  לשלם  ריבית  או  דמים,  לרבות  טוח, 

 שי הצמדה, לפי חוזי הביטוח.והפר

 יחולו על הקבלן.  לעיל 16.1פסקה  כל הוצאות המזמין על פי  האמור  .16.2

או כדי להטיל על  ה, ז בפרקות  ות הקבלן המפורטבהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובאין   .16.3
 חבות כשלהי.  מזמיןה

ולו שינויים בערכו של הפרויקט מכל סיבה שהיא, על הקבלן היה ובמהלך תקופת הביטוח יח .17
ישור המבטח על  ביטוח בפוליסה מיידית, ולשלוח למזמין את אכום החלה החובה לעדכן את ס

 העדכון האמור. ביצוע 

על  טרם השלמתן מכל סיבה שהיא,    בלןהק  יות על ידו תופסקנה העבודמקרה בב  בכל מקרה .18
הה ממבטחת  אישור  להמציא  עלקבלן   קבלניות   קבלן  עבודות  ביטוח  פוליסת  עריכת  המשך 

אי מוקדם וזאת כתנ,  חר שהמזמין יורו עליואו כל גוף א/והמזמין  לעיל, בידי    1כאמור בסעיף  
 לקבלן. פי חשבון סו לעריכת

יטוח שיתקבלו בגין כל נזק,  בלי הסעיף הקובע במפורש כי תגמו לבהסכם הליווי מול הבנק ייכל .19
 . עם קבלתם בד, מידזק ולהשבת המצב לקדמותו בלנה קימוםישמשו ל
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ה .20 לכלועל  ,  מזמיןלדרישת  עבודו הקבלן  ביטוח  במסגרת  קבלניותל  הקבלן   ת  ידי  על  שנערך 
בסעיף  כ זכויות  כ  ,1אמור  בעל  או  גורם  בשם    יכלל להכלפיו  התחייבות  קיימת  ן  שלמזמיל 

 לתגמולי הביטוח.  או כמוטב כמבוטח ,המבוטח טרם קרות מקרה הביטוח

ל,  על אף האמור לעי  הפרה של ההסכם.ההסכם והפרתו מהווה    הינו מעיקרינספח הביטוח   .21
איש המצאת  הביטוחאי  חלבמ  ור  אם  אלא  יסודית  הפרה  תהווה  לא  ממועד    10פו  ועד  יום 

 זמין בכתב להמצאת אישור כאמור. בקשתו של המ
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 עריכת ביטוחי הקבלן  אישור - 1'דנספח 

  האישור ריך הנפקתתא

(DD/MM/YYYY) 
 יות /בהקמה ביטוח עבודות קבלנ- םאישור קיום ביטוחי

ורט בה. פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפנה למבוטח ישוה אסמכתא לכך שאישור ביטוח זה מהו
בין ר זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה המידע המפורט באישו

ר האמור בפוליסת הביטוח ם בפוליסת הביטוח יגבם שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועיהתנאי
 ב עם מבקש האישור. יטיישור זה מקרה שבו תנאי באלמעט במ

מעמד  
מבקש  
 ר *האישו

מען הנכס המבוטח / 
 ת ביצוע העבודות *כתוב

 מבקש האישור *  המבוטח

קבלן  ☐
 הביצוע  

קבלני  ☐
 משנה 

 שוכר ☐

חר: א ☒
 מזמין   

 :_____שם 
 

המזמין, קבלני 
 בלני משנהוק

 שם
  המקומית תעשייתית נאות חובבהמועצה 

האם   ות ו/או חבר ו גופים מקומייםא\ו
 רות ו/או חברות בנות ו/או חברות קשו

 .פ. ת.ז./ ח ת.ז./ ח.פ. 
500217708 

 מען מען
  באר שבע  360ת.ד 

 כיסויים 

כיסויים 
נוספים 
בתוקף  
וביטול 
 חריגים 
יש לציין  

קוד כיסוי  
בהתאם 

 ח ד' לנספ

סכום  גבול האחריות/ 
 הביטוח/ שווי העבודה 

 סיום  תאריך
יך  תאר
 לה תחי

נוסח 
ורת  מהדו

 הפוליסה 

פר  מס
 הפוליסה 

 פרקי הפוליסה 
 

חלוקה לפי  
גבולות  

ת או  אחריו
 סכומי ביטוח 

 סכום מטבע

309 , 313  ,
314 ,316  ,
318 ,324  ,
328 

 
 

308 ,317-  
קבלנים  
וקבלני  
משנה  
)בכל 

דרגה( ו/או  
מפקח  ה

ו/או  
המנהל  

  ו/או
משכירי  

 ציוד. 

 

 
 
 
 

    

ונים  הסיככל 
עבודות 

 ניות קבל
ות  הרחב

לדוגמה )ניתן  
פרט  ל

בהתאם  
לפרקי  

 הפוליסה(: 

 ₪ 5,000,000     
וש עליו  רכ

 עובדים 
 רכוש סמוך      5,000,000 ₪ 

 ₪ 
10%  

מסכום  
 הביטוח 

    
רכוש 

 בהעברה 

 פינוי הריסות      1,000,000  ₪

₪  

10%  
מסכום  
,  הביטוח

ינימום  מ
1,000,000  

    

  הוצאות
תכנון מדידה,  

יקוח  פ
של  חה והשג

אדריכלים,  
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ים  הנדסמ  ₪
ומומחים  

 אחרים 

 ₪ 1,000,000     

,  ציוד קל
מתקנים,  

בני עזר  מ
ותכולתם,  

תבניות  
 ופיגומים 

₪       

נזק עקיף  
מתכנון לקוי,  
עבודה לקויה  

וחומרים  
 לקויים 

 ₪ 
10%  

כום  מס
 הביטוח 

    

הוצאות  
חשת נזק  לה

ותיקונים  
 זמניים 

 ₪ 
10%  

מסכום  
 הביטוח 

    
ות  הוצא

 הכנת תביעה 

₪  1,000,000     

נזק ישיר  
)תכנון לקוי,  

יה  עבודה לקו
וחומרים  

 לקויים(

 ₪ 
מסכום   5%

     הביטוח 

הוצאות  
משינויים  
ותוספות  

יידרשו על  ש
 ידי רשויות 

 
מלוא סכום  

     הביטוח 
ת אדמה  רעיד

 ונזקי טבע 

 
מלוא סכום  

 בה פריצה/גני     הביטוח 

302 , ,307,  
309 ,312  ,
315 ,318  ,
322 ,328  ,
329 

 
308 ,317-  

קבלנים  
וקבלני  
משנה  
)בכל 

ה( ו/או  דרג
המפקח  

ו/או  
המנהל  

ו/או  
משכירי  

 צד ג'     10,000,000 ₪ 

 ₪ 2,000,000     
רעד והחלשת  

 משען 

 ₪ 1,000,000     

וצאתי  נזק ת
עקב   שייגרם
פגיעה  

בכבלים ו/או  
תת  מתקנים 
 קרקעיים 

₪      

ין  בג  חבות
נזק לרכוש  

נובע  ה
וש בכלי  משימ

רכב מנועי  
מעל לגבולות  

האחריות  
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בפוליסת רכב   ציוד. 
סטנדרטית  

הנהוגה ביום  
מקרה  

 הביטוח 

 
מלוא סכום  

     הביטוח 

חבות בגין  
נזק גוף הנובע  
משימוש בכלי  

רכב מנועי  
נו חייב  ישא

 בביטוח חובה 

 
מלוא סכום  

     הביטוח 

בדבר  החריג 
תביעות  

וף של  תחל
סד  המו

לביטוח  
 בוטל לאומי מ

₪ 1,000,000       

הגנה  
בהליכים  
פליליים,  

ולל הוצאות  כ
ייצוג מפני  

חקירה  
והליכים  
מנהליים  

 אחרים 
)חלה על  

  -פרקים ב' ו
 ג'( 

 ,309 ,318  ,
328 

 
308 ,317-  

  קבלנים
וקבלני  

שנה  מ
)בכל 

דרגה( ו/או  
המפקח  

ו/או  
המנהל  

ו/או  
משכירי  

 יוד. צ

₪  

20,000,000  
  בע,לתו ₪

למקרה  
 ולתקופה 

    
ות  אחרי

 מעבידים

302  ,  
307 ,309  ,
310 ,321,  
328 ,332 

₪  4,000,000     
 חבות המוצר

 

301 ,303 ,  
309 ,321  ,
325 ,326  ,
327 ,328  ,
332   

₪  2,000,000     
אחריות  

 מקצועית
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309 ,

314 ,

308 , 

313 ,

316 ,328 

 צמ"הרכוש /        ₪

 

קוד  בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את  טים בהסכםלשירותים המפורף, תים )בכפוהשירופירוט 
 השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'(:

 (קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות – 069עבודות קבלניות גדולות,  –בניה  – 009
 שיפוצים -074

 

 וליסה * ול / שינוי הפביט

לאחר משלוח הודעה   יום 30לתוקף אלא לא ייכנס פוליסת ביטוח, של או ביטול ר עת מבקש האישושינוי לר
 ש האישור בדבר השינוי או הביטול. למבק

 
 חתימת האישור

 המבטח:
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 נספח ה'
 

 אישור מסירה 
 
 
 

 
        תאריך                                                                           
 
 

 לכבוד: 
 ___________ )הקבלן( ____

___  ____________ 
 
 

 א.נ., 
 
 

 שור מסירה אי הנדון: 
 
 

סעיף   פי  להקמת    55על  עבודות  ביצוע  תפעולילחוזה  ואזור  יבשה  לפסולת    –)להלן       מטמנה 

  מו ל, הושווצעב   העבודות באתר  מאשר בזה כי י החוזה, הריני  וקף סמכותי כמפקח לפ"החוזה"( ובת

חר  להוראות החוזה ולשביעות רצוני, לא  םבהתא   עשייתית נאות חובבת ת צה המקומילמוע  וונמסר 

בעבודה   פרט  או  חלק  כל  תשלימו  כי  בפני  שהתחייבתם  ולאחר  כאמור  העבודה  את  שבדקתי 

 המצורפת.   רצוני, כאמור ברשימההאמורה שטרם הושלם לשביעות 

 
 
 
 

 בכבוד רב, 
 

 המפקח.  
 

_______________ _______ 
 המועצהיג חתימת נצ  חותמת +

 ן שם מלא ותפקיד(י )נא לצי        
 
 

______________ ________________ 
 חותמת + חתימת נציג המועצה

 )שם מלא + תפקיד(                
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 נספח ו'
 נספח בדק 

 
 _____  יך תחילת שנת בדק___ תאר

 
 _________  יום שנת בדק תאריך ס

 
 _ ____________________ _______ ___   הקבלןשם 

  
 ("המועצה"  )להלן: ית נאות חובבתמועצה מקומית תעשיי

 
 ___________________ ____________  המנהל  שם

 
 
של   .1 תקופה  פירושה  הבדק"  "תקופת  הבאים  בנושאים  כי  בזה  ממתן  ח  12מוסכם  ודשים 

 ירה. אישור מס 
 
כל   .2 בו תיקחלק של העבועל  כל  ,הבדק  ון בתקופתדה שנדרש  ה  יחולו  פי    חוזהוראות  ועל  ה 

 יקון. זה למשך שנה נוספת ממועד השלמת הת חכל דין ונספ
 
הבדק .3 תקופת  כל  לביצוע    ,במהלך  הכלליים  בתנאים  כמפורט  התיקונים,  את  הקבלן  יבצע 

ביצוע, לשיטה  תאם לדרכי הודעת המנהל, ובהך זמן סביר מתאריך ה תו  ,העבודה ובנספח זה
בתוך זמן סביר, לפי    ער בזה כי כל תיקון יבוצובההמפקח. מ  שיאושרו על ידי  לוח זמניםול

אישור המפקח לפי סעיף זה לא יפטור את הקבלן מאחריותו לטיב הביצוע.  קביעת המפקח.  
קבע  ולוח הזמנים, י  תו את התכנית, השיטהלא הגיש הקבלן לאישורו של המפקח ולפי דריש

 בלן. פקח על חשבון הקאותן המ
 
בבי .4 הקבלן  התיקומשהחל  הפ  ,ניםצוע  ללא  בהם  ימשיך  דחופים  סהוא  לתיקונים  פרט  קה. 

 המפקח, תבוצע העבודה בשעות העבודה הרגילות.  לפי דרישת
 
ואי .5 יימנע במידת האפשר, מגרימת הפרעות  יחזיר  נוחות. אחרי הש-הקבלן    למת התיקונים 

ו  תיקונים א או דרכם בוצעו הומות בהם  העבודה ושאר המקאת מצב אתר  הקבלן לקדמותו  
 צוע התיקונים. יין, מבפנפגעו, במישרין או בעקי ש

 
הקבלן אחר התחייבויותיו לעניין בדק ותיקונים לפי החוזה ולפי נספח זה, תהיה  לא ימלא   .6

הליקו  המועצה  תיקון  את  לבצע  הקבלןרשאית  חשבון  על  את   , יים  ישפה    המועצה   והקבלן 
ל   , וי מלאשיפ כל  וישלם  ת ושכר טרחת עו"ד, אם  טיווצאות משפהוצאות, לרבות ה הה את 

 ו כאלה. יה
 
קורת הבדק בסמוך לתום שנת הבדק וזאת בהודעה מוקדמת בכתב  הקבלן יזומן לביצוע בי .7

 לפחות.   עבודה של שבעה ימי
 
 
 
 

   _________________ 
 חתימת הקבלן          

 
 



 

 

 

 

96 
  יע  חתימת המצ                              

 

 

 

 
 נספח ז'

 
 ודת סיום תע

        
 

 _________ תאריך _         
 

 ד: לכבו
_________ ____ 

  _____________ 
___  __________ 

 
 א.נ. 

 

 יום תעודת ס:  הנדון
 
 

סעיף   פי  סמכותי    "החוזה"(   –)להלן  _________________________  לחוזה    56על  ובתוקף 

ית  למועצה המקומ סר  נמ  אתרה והודה בוצעה והושלמ ני מאשר בזה, כי העבכמפקח לפי החוזה, הרי 

כרוך בהן בוצעו אף הן לשביעות  הכי כל העבודות בדק וכל  ו   תאם לחוזהבה  ית נאות חובב תעשיית 

 המלאה.   רצוני

 
 
 

    
 בכבוד רב, 

 
 המפקח.  

 
 ______________________ 

 המועצהחותמת + חתימת נציג 
 לא ותפקיד()נא לציין שם מ    
 

_______ ________________ _______ 
 ג המועצהתמת + חתימת נציחו

 פקיד(+ ת)שם מלא                 
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 'חנספח 
 

 רה על חיסול תביעותההצ
 

 : לכבוד
_ ____________ 

  _____________ 
 

 א. נ.,
 

 2021/27פר מספומבי מכרז  ,הצהרה על חיסול תביעות:  הנדון
   בב עשייתית נאות חוהמועצה מקומית ת תנו על ידי __________ הוזמן מאוביום __ : הואיל

 . בנדון, )להלן: "החוזה"(ז שסגרת המכר"(, במהמועצה: " )להלן
 

 הגשנו לכם חשבון סופי בגין העבודות נשוא החוזה.  וביום_____________ : והואיל
 

 לפיכך הננו מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזאת כדלקמן:
 
ל פי  ו לפיו ועכל התחייבויותינשר אליו ותמורת  החוזה או בקהכולל והסופי תמורת  הסכום   .1

המכר שבנדון  מסמכי  ההינז  בחשבון  שפורט  הסכום  בסך  ס ו  שהינו   _________ מיום  ופי 
 של________ ₪ )כולל מע"מ(.

 
ל  פרט לתשלום המגיע לנו על פי החשבון הסופי, בהתאם לחוזה, אין לנו ולא תהיינה לנו כ .2

או   טענות  מכל  תביעות,  כדרישות  שהוא  וסוג  ו  ו/או  המועצהלפי  מין  כלפי  /כלפיכם  או 
או הבאים   הקשור  מט  מכוחכם  עניין  בכל  הנובע בעמכם,  ו/או  בו  הכרוך  ו/או    , ממנו  חוזה 

בעקיפין או  במישרין  בין     .והכל  דרישה כאמור,  או  טענה  כל תביעה,  על  בזה  מוותרים  אנו 
ו כיום  לנו  ידועה  בעתשהיא  לנו  שתיוודע  פובין  ואנו  חיד,  מכל  אתכם  כלשהי   טרים  בות 

 נו. כלפי
 
לעיל כא .3 לגרוע  ין באמור  עלינו  מחודי  בעניין אחריות, בדק  לבה כלשהי המוטלת  פי החוזה 

 ותיקון פגמים וליקויים.
 
 

 ולראיה באנו על החתום היום_______________ 
 
 

  
 _____________________ 

 הקבלן                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

98 
  יע  חתימת המצ                              

 

 

 

 
 

 'טנספח 
 

 ה רשימת קבלני משנ
 

 
 

 ___ _ ן:___________סיווג:___ לפו________ט____כתובת:______________שם:_ _____ 
 
 

 תובת:_____________טלפון:___________סיווג:________ _____שם:______________כ
 
 

 ___סיווג:_______ שם:______________כתובת:_____________טלפון:________ _____ 
 
 

 _______ _________סיווג:_טלפון:__בת:________________________כתו שם:__ _____ 
 
 

 ____סיווג:________ בת:_____________טלפון:_______ו___שם:______________כת__
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

או אישור המפקח :  \והערות 
 ________________________________________________  ______________ 

 ____________________________________________ _________ _________ 
 
 
 
 __________ ____________         ____ _______               ________  _______________ 

 תאריך              שם המפקח                                     חתימה                                         
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 ' נספח י
 

 ו/או טיב ע חוזהערבות ביצו
  בנק : 

 סניף  : 

 ףכתובת הסני : 

 ריך תא  : 

 לכבוד
 התעשייתית תהמועצה המקומי

 נאות  חובב 

 בות בנקאית מס'____________ערהנדון: 

כולל .1 לסכום  עד  סכום,  כל  לתשלום  כלפיכם  בזה  ערבים  אלף  )  ₪  1,200,000  של  אנו  מאתיים  מיליון 

)"(כום הערבותסלהלן:")שקלים(   ספר ר למכרז מ"(, בקשהנערב: "להלן, שתדרשו מאת __________________ 

עבודות   2021/27 ל  והפעלת   הלהקמ   לביצוע  פסולת אתר  תפעולי  בנין,פסולת    קליטת  ואזור  מועצה  ב  יבשה 
חובב  נאות  תעשייתית  המכרז    המקומית  ולהוראות  למסמכי  נספחיוההסכמים  בהתאם  הערבות   ,הםעל    סכום 

יקה ומחקר כלכלי,  יסטכזית לסטטם ע"י הלשכה המרלפע  ד המחירים לצרכן, כפי שיתפרסם מפעםהיה צמוד למדי
 , בתנאי ההצמדה שלהלן:  "(המדדהלן: "מוסד ממשלתי אחר )ל או ע"י 

 .15.06.2021הידוע ביום   2021" לעניין ערבות זו יהא המדד בגין  חודש מאי המדד היסודי"

 רבות זו.  ום בפועל עפ"י עהתשלהמדד שפורסם לאחרונה הקודם לקבלת   רבות זו, יהאע " לענייןהמדד החדש"

 : ות זו יחושבו כדלהלן" לעניין ערב פרשי ההצמדהה"

י המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה, הסכום השווה למכפלת ההפרש בין  אם יתברר כ 
היסודי.  ב   המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק  נמוך מהמדד היסומדד  יהיה  די,  אם המדד החדש 

 ללא כל הפרשי הצמדה. ישתכם עד לסכום הערבות, בדר ום הנקוב נשלם לכם את הסכ 

הינה מוחלטת ובלתי תלויה ואנו נשלם לכם את סכום הערבות, בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי שיהיה  ערבותנו זו   .2
 .נערבייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבלי שתהיו חו עליכם לבסס או להוכיח או לנמק את דרישתכם 

שלא יעלה על סכום  מידי ובלבד    הנקוב בדרישה  באופן אנו נשלם לכם את הסכום    תב,ראשונה בכ לפי דרישתכם ה .3
 הערבות בתוספת הפרשי ההצמדה למדד.

ה להתקבל  רבות זו צריכע  חודשים ממועד הוצאתה, ועד בכלל. כל דרישה עפ"י   12ערבות זו תישאר בתוקפה למשך   .4
 יך הנ"ל. התארעל ידינו בכתב לא יאוחר מ

נו  .5 בזאתאנו  ש הס  תנים  לכך  חוזרת  הבלתי  תעשיית כמתנו  חובבמועצה מקומית  נאות  דעתה  ית  שיקול  לפי  תוכל   ,
לכך שהבנק   מעניקים אף הסכמתנו  ואנו  לעת  ולדרוש את הארכת תוקף הערבות מעת  לפנות אל הבנק  המוחלט, 

 ל שיידרש על ידן.ף הערבות, ככק ויאריך את ת

 בכבוד רב,    

____________________ק __בנ   

 _________________________  

 של הבנק ויש להטביע עליו חותמת אישית וחתימת הסניף. ורשי החתימה ופס זה ייחתם בידי מ ט
    _____________ 
 בנק             
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 נספח יא' 
 

 היהסכם / היתר לפינוי פסולת בנ 
 

 הצהרה   –בניה    חישוב פסולת 
 

                                                                            מקום  הפרויקט   כתובת                                                             שם המבקש   

   _________   בקשה להיתר מספר:   : _______________ / ת"ז   מס' ח"פ   _________________ טלפון: 

                      ת הבקשה: מהו 
 

                           
                                      

 ונה: הצהרת הקבלן / הב 

מורשי  חברת:    אנו,  מטעם  ,  _________________ ח"פ     _______________________ החתימה 
 נפעל על פי ההנחיות הבאות: מצהירים בזאת כי  

,    1992-2תיקון מס'  ות,  והבנייה בקשה להיתר, תנאיו ואגר תקנות התכנון    פידוע לנו כי ע"  .1
נ )אתדרשאנו  אס"פ  עם  להתקשרות  כתנאים  פסולת(  סילוק  בנ ר  היתר  לקבלת  וכן   י  יה 

 .תעודת סיוםלאישור מאס"פ על סילוק הפסולת אליו לצורך קבלת 
 
כמ  .2 סך  כי  לנו  שהצהיר  ידוע  כפי  הינה  המשוערת  הפסולת  של  האדר   \ המהנדס    \ המנהל  ות  יכל 

 הפרויקט. 

,  פח ע"פ נ ו   משקל לטון   למטמנה על פי   ר תועב כפי ש   ועל סולת בפ ויב על פי כמות הפ ו נח ידוע לנו כי אנ  .3
בהצהרת   לחיוב    \ המהנדס    \ המנהל  ואין  ו/או  פסולת  של  סופית  כמות  לקבוע  בעבור  האדריכל 

 הפסולת. 

חובב    מית תעשייתית נאות מקו המועצה    של   באתר הפסולת   לת מעורבת  ידוע לנו כי היה ונטמין פסו  .4
על   יעמוד  מע"מ לפנ   טון \ ₪   70התשלום  וי   אשר   , י  ששולם  מהסכום   להשלימם    היה יקוזזו  עלינו 

 ידרש לכך. היה ונ התשלום,  

ידי  ידו  .5 על  ומוכר  מוסדר  הטמנה  לאתר  הפסולת  לפנות  מחויבים  אנו  כי  וברור  הגנת  ל משרד  ה ע 
  הסביבה בלבד.  

לא    וללא אישור שכזה   , נוי הפסולת כנדרש בחוק ת ההוכחות לפי א המועצה  בפני    תחייבים להציג אנו מ  .6
 תעודת סיום. ישור לקבלת  בר א יוע 

 י חתימה:  ורש מ 
 

 __________________  ת"ז: ______________________ _____________ _____   : שם: 1מורשה  

 _ ______________ ת"ז: _______   שם: ____________________________________    : 2מורשה  

 ___________________ : _ 2מורשה    : ___________________________ חתימה 1ה  חתימה מורש   

 
 עו"ד וראיש
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     ת.ז ____________________ כי ה"ה _____________________ מאשר ________עו"ד  אני הח"מ 
 
_________  -ו   ת.ז  לחימוסמכ______________________________________  בחתימתם  אתים     יב 

   
 .טבהמו

 
 ________ ______ ______                                                               תאריך: ___________________ 

 חתימה וחותמת  - עו"ד    
 

יב הרצ"ב בוצע  : _______________________________ מצהיר בזאת כי התחש / מהנדס   אדריכל   , אני 
 ודה המבוצעת        יכליות של העב התוכניות האדר   על פי 

 ___________________   רש: מג   ה:___________________ לק ח   _______ בגוש:______________ 
 
 ש לפנות מהאתר מות הפסולת שי ישוב כ ח 

כמות במ"ר   סוג הבניה  יחידה 
 או במ"ק 

כמות פסולת לפינוי  
 טון   -

 מדד החישוב המוסכם 

 מ"ר בנוי   100לכל   טון    10   ית ומשרדים בור צי   בניה  מ"ר   1 ם סכ 

 בניית מסחר ותעשיה  מ"ר   1

 

 מ"ר בנוי   100טון לכל     6  

 מ"ר בנוי   100טון לכל     50   הריסה  מ"ר   1

 מ"ק   1טון לכל    1.5   עודפי חפירה  מ"ק   1

 מ"ק פסולת בניה   1ל  ן לכ טו   1    סה"כ 

 

 :  ירוט הפסולת ן פ להל 
 
 _______________________ ת"ז   _________  ______________ _ : __ המהנדס   \   אדריכל חתימת ה   

 )ייחתם לאחר הזכייה במכרז(   נאות חובבועדה המקומית לתכנון ובניה אישור מפקח ה
 ועדה( קח הומשקל /עודפי חפירה/ פסולת בניין )ימולא ע״י מפנפח  חישוב

 __________ :___________ ____  משקל___ : ____________ נפח

בזא  נפח  תמאשר  חישובי  הבני  כי  ופסולת  המפורטהעודפי    או\ה  ידי  ונעש  , לעיל  יםחפירה  , על 
, 4.5נון והבניה סעיף  ק התכפת פינוי מסודי של פסולת הבניין באמצעות חובהתייחס לנוהל לאכי

 ובואני מאשר את נכונות החיש
 

 __:__________ ותמת וח  :_____________ חתימה קח המפשם   :_____________  תאריך
 
 
 

 שרות עם מטמנה )תנאי להוצאת היתר( אישור התק
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תקשר בקש/ים הרשום/ים בטופס זה האנו מאשרים כי המ

 עמנו להטמנת פסולת הבנייה.
 

 _________________ _____ מטמנה :   
 

 __ ____ תאריך : _________________ 
 

 
 נה מטמ חתימה וחותמת ה     

 
 ת תעודת גמר( לצוע הטמנה )תנאי לקב אישור המטמנה על בי

 
 

אנו מאשרים כי המבקש/ים הרשום/ים בטופס זה הטמינ/ו  
 פועל במטמנה ב

 
 _______ טון פסולת בניין. סה"כ : _____ 

 
 ___________ _____מטמנה : ______ 

 
 תאריך : _______________________  

 

 
 חתימה וחותמת המטמנה      

 
 ל  החתום: ע

 
 
 

              ______________________                                  
 ק  ב ל  ן                                                     מהנדס המועצה              
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 נספח יב' 
 
  כניותורשימת ת
 
 

 מצורף בנפרד
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 ' גנספח י
 רת סודיות מידעהתחייבות לשמי

  
___ ______ תאריך:    
   

         לכבוד
 ב  המועצה המקומית תעשייתית נאות חוב

 
 יות מידעהתחייבות לשמירת סודהנדון: 

 
נינו לבינכם,  ם בי: "העבודות"( במסגרת הסכ  ( )להלן10החוזה )מסמך  נשוא    ותהואיל ואנו נבצע את העבוד

 דה ולאחריה כדלקמן:לפיכם בתקופת ביצוע העבום כאנו מתחייבי
 
מי .1 או  כל מידע מכל  ידי המועצה  על  לידי  יימסר  אשר  וסוג שהוא  הוראותיהה  מי מטעמן  בכל   ,לפי 

, ישמר על ידי בסודיות מוחלטת ולא בנדוןוך בעבודות שתימסרנה לי במסגרת ההסכם שהקשור והכר
 בעניין זה. ותודהעבאלא אך ורק לצורך ביצוע  ימושיעשה בו כל ש

רם אחר, אלא בהסכמתה המוקדמת והמפורשת מראש  על ידי, לכל גו  אמור לעיל, לא יועברהמידע ה .2
 המועצה. ובכתב של 

ם עמי מבלי שאלה יהיו שור/יולו או מקצתו לעובד שלי או לגורם/ים הקהמידע האמור לא יימסר כ .3
 ויחתמו עליו.  ת זהמחויבים על פי הסכם סודיו

לי    וחומר, מסמך עיוני א  מוחלטת כל מידע, תכנית,  יותלשמור בסוד .4 בכתב או בעל פה  אחר שנמסר 
 בכל דרך שהיא.

ל זה, כל העתקה לרבות צילום, תדפיס  ות לאחרים להעתיק כל מידע, ובכללא להעתיק ו/או לא להרש .5
צואו   ולנקוט בכל אמ  ,רת העתקה אחרתכל   זהירות הנדרשים לשם מניעתצעי  וכן לשמור בהקפדה 
כל חומר וכל מידע שנמסר לידי על אמור, ולהחזיר  כ של כל חומר או מידע  בדנו או הגעתו לידי אחר  או

 וזאת מיד עם דרישתן. העתקיו, לידי המועצה,
ם ולא להעביר או למסור מידע זה לצד ג' אחרי  כל שימוש במידע בין בעצמי ובין באמצעותלא לעשות   .6

 א.שהי לכל מטרה
ה לכל  ראי כלפי המועצחובדי, וכאמור אהיה אבות זה לידיעת כל אחד מעחיילהביא תוכנו של כתב הת .7

 מטרה שהיא.
ו/או ההוצאולפצות את המועצה מיד עם דרישתה הראש .8 ת שיגרמו לה כתוצאה ונה בגין כל הנזקים 

להם היא זכאית    עדיםוזאת מבלי לפגוע בכל תרופות ו/או זכויות ו/או סעיל,  מהפרת ההתחייבות דל 
 כם. על פי ההס

ו אחר שיגיע אלינו, אגב, בקשר או  פעולי, מנהלי אתדיות כל מידע עסקי,  אנו מתחייבים לשמור בסו .9
 ו/או כל דין. 1981 –הפרטיות, תשמ"א תוך הקפדה על הוראות חוק הגנת  במהלך ביצוע העבודות

משמעו    מידע""  זו  התחייבות  שר   -לעניין  תכניות,  מחשב,  טוטילרבות:  תכניות  מפרטים,  ות  שיטם, 
שמיות, רשימות  איש  עבודה,  או  מקצועי  ה  ימידע  המסמכים  המחשבים וכל  ברשתות  אגורים 

 והתקשורת שלכם.
10.  
מתחייבים   .11 עאנו  הננקטים  הזהירות  באמצעי  ל-ללנקוט  וזאת  שלנו,  הסודי  המידע  לגבי   מניעת ידינו 

 אובדן המידע או הגעתו לאחר.
 ייבות זו לא תחול על: התח למרות האמור לעיל, .12

לאחר    חלק מנחלת הכלללגילויו לנו או הפך    היה חלק מנחלת הכלל לפניע שמיד .א
 גילויו לנו שלא עקב הפרת התחייבות זו;

 י שנמסר לנו; נוכל להוכיח שהיה ידוע לנו לפנ  מידע אשר .ב
 , למיטב ידיעתנו, אינו חב לכם חובת סודיות.י אשרבלנו מצד שלישימידע אשר ק .ג
 כל דין.ות פי הורא-ר גילויו נדרש על ע אשמיד .ד

 בכבוד רב, 
_________________________ ___ 

 ____________________ באמצעות: _
 _____________________________ 
 חתימה: _______________________ 
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 'ידנספח 
 

 רי מידע ל מאגהצהרת קבלן בדבר שמירה ע
 

 לכבוד  
   חובבהמועצה המקומית תעשייתית נאות  

 
 מאגרי מידע  על הצהרת קבלן בדבר שמירה

 
מצה    .1 לידיע אנו  הובאו  כי  חוק  תירים  הוראות  הפרטיות,נו     1981  –תשמ"א    הגנת 

מתחי ואנו  אלינו  )להלן:"החוק"(  המועבר  במידע  לפעול  או  יבים  העבודות  ביצוע  במסגרת 
 ראות החוק. ם להוהשירותים בהתא

 
ודות נשוא חוזה   העב ע שיועבר לרשותנו במסגרת  במיד אנו מתחייבים כי לא יתבצע שימוש     .2

 מידע.ה לשמה נתקבל הר( שלא למט10ת )מסמך ההתקשרו
 

 ישה למידע בדיני הגנת הפרטיות. אנו מתחייבים להדריך את עובדינו להם תהיה ג     .3
 
על נהלי האבטחה      למועצהפי שיראה לנכון  נים כאנו מתחייבים לאפשר בקרה מתמדת בזמ    .4

ידינוביצוואופן   על  החוק  הוראות  שי ולמ  ,ע  פירוט  או  מידע  כל  ידי  סור  על  מאתנו  ידרש 
 שפורטו לעיל. בעניינים  ועצהמה

 
להשיב      .5 מתחייבים  מידע    למועצהאנו  העכל  ביצוע  עם  בקשר  לרשותנו  נשוא  שהגיע  בודות 

זה ו/א  ,מכרז  מדיה  כל  אמצלרבות  לידי  ו  לנו  שנמסר  אחסון  אנו  המועצהעי  כן  כמו   ,
 ותנו עם סיום העבודות. ברשים למחוק כל מידע שיישאר חייב מת

 
לפע    .6 דרישותו אנו מתחייבים  פי  על  ושמירתו    ל  מידע  )תנאי החזקת  הגנת הפרטיות  תקנות 

גופיםוסדרי   בין  מידע  התשמ"ו  ציבוריים( העברת  ממ  1986  -,  הנדרש  פי  על  נהל  ולפעול 
 . מאגרה

 
עניין במידע המועבר  כל  וד עניינים ו/או אין לנו  ניג  אנו מצהירים כי איננו נמצאים במצב של     .7

 בודות על פי תנאי המכרז. מעבר לביצוע הע לצורך ביצוע העבודותלנו  
 
 
 

 ____ ____________  חתימת הקבלן:             ______________                _ תאריך:                
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 'ונספח ט

 
 בתביעות נזיקין  עצההמו אישור לייצוג 

 
 לכבוד 

 חובב    ה המקומית תעשייתית נאותועצהמ
 
להתחי .1 כאמוריבהתאם  ההתקשרות  בויותיי,  לחוזה  ה'  ________________אנו    ,בפרק 

"הקבלן                         את  )להלן:  לייצג  עצמנו  על  לוקחים  המ"(    קומית המועצה 
חובב נאות  באמצתעשייתית  חשבוננו,  ועל  בעצמנו  באמצעותעות  ,  ו/או  מטעמנו  "ד  עו  עו"ד 

ממנ הביטוח  חברת  את  מטעם  רכשנו  במכרז,    פוליסותהה  לכיסוי  שנדרשו  פוליסות  לרבות 
המועצה המקומית  נגד  דרישה או תביעה לתשלום שתוגש כ  נזקים בגין נזקי גוף ורכוש, בכל

ישא  ( ונ )להלן: "התובע"_______________    ת התביעה שהגישלרבו   תעשייתית נאות חובב
 .  המועצהב בו תחו בכל סכום ובכל חבות ש

 
ק .2 עם  פימיד  לתשלום  דרישה  הגשתצ בלת  או  נזק  הקשורות    וי  נזק  דמי  לתשלום  תביעה 

שב הפונה/ה  מועצההתהא    ,צענוילעבודה  שם  את  למלא  זה  רשאית  באישור  ותראה  תובע 
 אישור ספציפי. 

 
  עלי ערכאה, כי אנו נכנסים בנ  י כל יין בפני הדורש/התובע ו/או בפני בית המשפט ובפננו נצ א .3

 ו בלבד. הדרישה על שמנ/הונבקש להסב את התביע לכל דבר ועניין   המועצה
 

מועצה,  הינתן פס"ד ו/או כל החלטה כנגד  התביעה לא תוסב על שמנו וי  ,אם על אף בקשתנו .4
לאלתר בכל חבות שתחוב בו  המועצה  ונשפה את    ועצההמנשא אנו בכל חבות בה תחוב בה  

ו/א בג ה  המועצ פסה"ד  ו/או  התביעה  הין  בו  וכיו"ב  פשרה  ו/או  בפסק חלטה  לאמור  התאם 
                      ההחלטה/הפשרה./ ןהדי
 

בוהמועצה  ככל   .5 כלשהו  סכום  לרבותשלם  ניהולה  הדרישה/התביעה,  השתתפות  גין  דמי  ת 
פי   על  תשלום  ו/או  את    פסה"ד עצמית  אנו  נשפה  שהיא,  הוצאה  וכל  פשרה  הסכם  ו/או 

 . לעשות כןהמועצה ימים מדרישת   30  תוךבגין כל ההוצאה כאמור בה מועצה
 

מסכי  .6 כי  מאנו  לרבות המועצה  ים,  לזכותנו,  העומד  שברשותה  סכום  כל  לחלט  זכאית    תהא 
בקשר  סרנו  חוזה ההתקשרות במכרז זה או ערבויות שמ  בקשר עםלמועצה  ערבויות שמסרנו  

עם   אחרות  התקשרויות  צו  המועצהעם  ללא  בוזאת  מוקדמתרך  קבל  ,הודעה  עם  ת  מיד 
 ם.דרישה או התביעה לפיצויי ה

 
ואנו   .7 לנו  לאור יהובהר  כי  זה  ודעים,  מטעמה    המועצה  ,אישור  הביטוח  לחברת  תיפנה  לא 

ת  על מנע"י עורך דין מטעם חברת הביטוח זאת גם  הפעלת הפוליסה ולטיפול בתביעה    לצורך
 לפוליסה שברשותה.  התאםבהמועצה לחסוך מאתנו את התשלום בגין השתתפות 

 
 בלבד. הןלהוסיף עלי  אע"פ ההסכם אלהמועצה זה לא בא לגרוע מזכויות נו רואיש .8

 
 
 

                                                                                    
 הקבלן חתימת                                                   
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 ז'טנספח 
 

 בעבודהחות בטי
 
 
   

 
 בשה ואזור תפעולי  הקמת מטמנה לפסולת י –ה בודבטיחות בע

 
   להלן: מפורטות ה תחוטילפי המזמין לבצע בצורה קפדנית את כל דרישות הב הקבלן מתחייב כ

 
 כללי 

 
נותן    קבלןחובב לבין ה-מועצת נאותה בין  הזמנ  מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי כל חוזה או  נספח זה
   .השירות

 
 בעבודה   תמלאה על כללי הבטיחוע את העבודות תוך הקפדה יבצקבלן וכל מי שפועל מטעמו ה

 רה שלהם . להוראות כל דין שבתוקף והוא יישא באחריות מלאה לכל הפבהתאם 
 

 עות מחובו לנקוט בנוסף ן גור דרישות הבטיחות המפורטות בנספח זה אינ  הקבלן מודע ומאשר כי 
 ים על כללי מקצוע ובטיחות החל  ין,טיחות הנגזרת מהוראת כל דלת בבכל אמצעי בטיחות או פעו

 טים בנספח ו ומומחיותו בניהול עבודות כגון אלו, גם אם אינם מפורן ומכוח ניסיונע העבודות וביצו
 .  זה או בחוזה ההתקשרות

 
 פי דרישות הבטיחות וכללי הבטיחות בעבודה בהתאם הוג לבאחריות הקבלן להדריך את עובדיו לנ

 פח זה . לי הבטיחות המפורטים בנסונהאות כל דין, כללי המקצוע להור
 

 יחות על פי ניו וכל מי מטעמו ויוודא את מילוי הוראות ודרישות הבטעל עובדיו, קבל  הקבלן יפקח 
 זה. המקצוע ונהלי הבטיחות המפורטים בנספח  הוראות כל דין, כללי

 

לעין, באתר שבו מבוצעת  הקבלן   בולט  יצויינופעוליציג, במקום   ת הבניה, שלט שבו 
 טים אלה:פר

 בניה ומענו; שם מבצע ה  (1)

 ענו;מנהל העבודה ומ שם  (2)

 מהות העבודה המתבצעת.  (3)
  

 

מנהל    .1 ימנה  העבוהקבלן  על  המפקח  ע"י  המוסמך  במשרד  עבודה  אחראי   הכלכלהדה    שיהיה 
עוב בטיחות  דיו.  לצוות  כנאמן  לשמש  יהיה  העבודה  מנהל  של  הקשו ולטפ תפקידו  בכל  ר  ל 

 . תר העבודהאקבלן משנה מטעמו, ב ובדי הקבלן, או עובדי כלת עלבטיחות וגהו
  

  תקנות   ים בהוראות כל דין, חוקיםקבלן ומנהל העבודה ינהגו עפ"י כל כללי הבטיחות המעוגנה .2
האמור , חוק    ראל, לרבות מבלי לגרוע מכלליותם בישוכללי הבטיחות בעבודה הידועים והנהוגי

ל    -  "חדש , [ תש  דה ]נוסח;פקודת הבטיחות בעבו  1954  -  דפיקוח על העבודה, התשי"ון הארג
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אחר ותקנ  1970 הרמה  מכונות  מפעילי  העגורנאים  תקנות  כגון:   (   1992התשנ"ג    ות,ותיה 
על גגות שבירים    תקנות עבודה;    2007; תקנות עבודה בגובה, התשס"ז    ין איש;תקנות ציוד מג

 ניה. עש ועוד;דיני התכנון והב בר  במקום מוקף; תקנות עבודה בודהאו תלולים; תקנות ע
 

  על עובדי הקבלן במהלך כל שעות העבודה ויוודא אתעם הקבלן יפקח  טמנהל העבודה מ .3
    וייםן ליק ת. בנוסף יהיה מנהל העבודה אחראי לתיקוביצוע הנהלים והוראות הבטיחו       

 בדי הקבלן. ת עוושיפורים בכל הקשור לבטיחות וגהו       
 

ימנה מ .4 שנה.  אמצעות קבלני מבניה מעסיק בעצמו או  ה בטיחות במידה ומבצע הב מונהקבלן 
מונים  קנות ארגון הפיקוח על העבודה )מעובדים לפחות באתרי בניה בו זמנית, בהתאם לת  100

 .1996 –על הבטיחות(, התשנ"ו 

 

 כפי שיידרש לשם ביצוע דיו היה אחראי לספק את כל ציוד הבטיחות והגהות לעובבלן יהק .5
 ור לעיל, יספק הקבלן וע בכלליות האמגפ"י כל דין. מבלי לפ העבודה, או כפי שנדרש ע       

 ביגוד, נעליים, כפפות  זוהרים, כלי בטיחות, ציוד מגן, אביזרי בטיחות, אפודים -לעובדיו 
 ע"י שיומלץ   ו/אורתמות וכל ציוד אחר הדרוש  י מגן, אוזניות מגן,כובע  מגן, משקפי מגן,

 הקבלן בעבודה.שמירה על בטיחות עובדי   לשםמנהל העבודה 
 

 ור כל"י בודק מוסמך וקבלת אישורים במועדים הקבועים בחוק עב ידאג לבדיקה ע  ןהקבל .6
 לטים,  ם, קו בלי לגרוע מכלליות האמור, מדחסים, מכליהציוד שבשימושו, לרבות, מ 

פיג  סולמות,  ואביזריו,  ציוד  הרמה,  חפירות,ומיםמתקני  דיפון  תמיכות,  מבנים,  האר  ,  קת 
באתר העבודה שלגביו    ר או נוסף שיהיהוע וכל ציוד אחבהארקה לציוד נייד וקבדיקת רציפות  

 "י בודק מוסמך. חלה חובת בדיקה ע 
 

 פגעים, ימנה אדם שעבר נוי נוד עזרה ראשונה לעובדיו, כולל ציוד לפי הקבלן יספק צי  .7
 ציב רכב במהלך יום עבודה וי עזרה ראשונה באתר העבודה,גיש הכשרה "ע י גוף מוסמך כמ 
 פגעים למתקן רפואי, או בית חולים בשעת חירום .שישמש לפינוי נ באתר בו הוא עובד, 

 

 ת ובה לעובדיו, אלא אם יפעלו עפ"י הדרישויר ולא יאפשר הקבלן כל עבודה בגלא ית .8
 ם  מוסמכיעובדים בגובה יהיו .ה 2007ז "נות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה ,( התשסבתק

 יחות המבטיחים כי  באמצעי בט  ידים ו מצם לתחומי העבודה ולביצוע עבודה בגובה בהתא 
 . אמצעי הבטיחות  מנקודת העיגון מטרים  2העולה על במקרה נפילה, לא ייפול עובד לעומק  

 אימים  ה מתהעיגון באמצעות אמצעי קשיר   שר תיקשרנה אל נקודתמות איהיו רתמות בטיחות של
 

 -ת ציוד מגןבאתר העבודה, כולל הצגדר את השטח שבאחריותו בוי  הקבלן יסמן, ישלט .9
 , סימון דרכי גישה ומילוט, או הרה עפ"י כל דין, כגון: מחסומים , זהרונים, גשרי מעבראז

 או יומלץ ע"י מנהל העבודה של הקבלן /דרש ול ציוד או אביזרי בטיחות אחרים כפי שיי כ
 תיקון, השלמה   ינה בכל תקופת החוזה, כלתק הגדר תהיה  בודות ואופיין.ג העובהתאם לסו

 עות.   ש 3. השלמה ותיקון גדר וכל אמצעי אזהרה אחר תהיה תוך  על חשבון הקבלן  תהיה
 מפת הפרדת חצרים.  -מצ"ב נספח א'        

 

ו .10 ציוד הנדסי מכני כבד,בסביבנהיגה באתר העבודה  כולל הפעלת  כל    גזותמל  תו הסמוכה,  או 
עפ  ייעשו  אחר  במד "י  ציוד  שבתוקף  התעבורה  לגר חוקי  מבלי  ישראל.  לעיל,   עוינת    מהאמור 

ד  מכווני רכב כב  אדם נלווה, כגון:ידאג הקבלן לכך כי הפעלת הציוד הנ"ל תעשה בעזרת כוח  
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שהוסמ אנשים  ע"י  זאת  וכל  וכד',  והלאחור  הסמכה    וכשרוכו  רישיונות  עימם  ונושאים  לכך 
 .התאםתקפים ב

 

 מחייביםההסוגים עפ"י הנהלים  דליקים או מסוכנים מכל  רים הקבלן יוודא אחסון חומ .11
 ן. כמו כן ידאג הקבלן עבודה, כולל סימונם והפרדתם עפ"י סוגיהם וקבוצות סיכובאתר ה

 דליקים או מסוכנים בפרט. ומריםד כיבוי אש באתר העבודה בכלל, ובקרבת ח להצבת ציו
 

 ת והוראות מכבי האש, לרבו  דיןוד כיבוי אש כנדרש עפ"י הך צי הקבלן יספק לפי הצור .12
 ת תקינותם, כולל בדיקה תקופתית ושנתית . עבודה ויוודא אה מטפים שיהיו באתר 

 

 הבטיחות בעבודה ובשימוש בציוד מגן להדרכה מוסמכת של עובדיו בנושא  הקבלן ידאג  .13
 ן, יחתים הקבלן את מו כלעיל וטיפול בהם. כ 11וד כיבוי אש כאמור בסעיף ובצי אישי

 להשתמש בציוד   המוטלת עליהם , וכן את החובהה בינו את הנאמר בהדרכובדיו על כך שהם קבלו והע         
 מגן אישי.         

 

 צהה ורחמנוחה, רווחה, שירותים, מתקני מי שתיי ן יכין לעובדיו באתר העבודה שטחהקבל .14
 על פי או בטיחות והגהות לעובדים ו/אי הומתקנים נוספים, כפי שנדרש בכל דין ו/או בתנ

 הנ"ל.  נים התקינה של המתק ו, וכן ידאג לאחזקתםהסכם ההתקשרות עימ
 

 או   ראות מתאימות לעובדיו שלא לעסוקקבלן שאינו מוסמך לעבודות חשמל, יפרסם הו .15
 ייב טיפולו של חשמלאי מוסמך, לרבותי שמח לטפל ברשת החשמל או בכל אביזר חשמל 

 הכול בהתאםורך כניסה למתקן חשמל, ולצ  לחיבור או ניתוק חשמל, אורות עבודות הקשו
 והתקנות על פיו .  1954ד  -ת חוק החשמל, תשי"  י כל דין, לרבו"לנדרש עפ 

 

 ם חשמליים תקניים ובדוקים. ציוד וכלים ת הקבלן לספק לעובדיו ציוד וכליבאחריו .16
 ים. העובדים המשתמשיםתאימים ניידים חייבים להיות עם בידוד כפול ומגנים מ חשמלי

 או מי מטעמו.  ןשרה מתאימה ע"י הקבלהמופעלים בחשמל יקבלו הכים בכל
 

 לת הוראה מאת מנהל העבודההקבלן יסלק כל מפגע בטיחותי מיד עם גילויו, או עם קב  .17
 ו מכל אדם המוסמך לכך מטעם המזמין. שלו א

 

 פן מידי למפקח מטעםבאו דווח על כל אירוע מסוכן, תאונה, או כמעט תאונה,בלן יהק .18
 וכו . ממונהעצירת העבודה  ויפול, תדרוך, המשך אויפעל לשם מתן הנחיות בטן,  המזמי

 ח בדיקת תאונה. הבטיחות של הקבלן יעביר מידית למזמין דו" 
 

 אשר משמשים את   נלווהתקינות כלי העבודה, האביזרים והציוד ה הקבלן יוודא את .19
 ול או לתיקונו לפי הצורך. הפס עובדיו, וידאג להחלפתו של הציוד

 

 הקשור לרפואה הצורך, או בכל   איות לעובדים, במידתחריות לביצוע בדיקות רפו א .20
 תעסוקתית תחול על הקבלן בלבד.

 

 שים או התחברות למתקנים פעילים, לא שעות הלילה או בתנאי מזג אויר קעבודות ב .21
 כאשר במהלך מין,לא תיאום מוקדם וקבלת אישור מאת המפקח מטעם המזצעו ליבו

 מנהל העבודה.דרשת נוכחותו השוטפת של ת נביצוע העבודו
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 יםכה יומית ותקופתית לעובדיו בנושאי בטיחות וגהות הקשוראחראי למתן הדר הקבלן .22
 יכונים נלווים הקיימים באתר העבודה. לאתר העבודה וסביבתו, כולל ס

 
 

 בודות שונות, מתחייבוע עישתמש באש גלויה לצורך ביצ  ו בלן, במסגרת עבודתאם הק .23
 ן : קיים את כל ההוראות שלהל ן להקבל

 
 יזרים, המתקנים וכל הנמצא באתר העבודה ברדיוס שלעל הציוד, האב  הקיום הגנ  1.22

 ות כל האביזרים וההתקנים הממוקמים טר ממקום העבודה באש גלויה, לרבמ 20
 הנ"ל. מחוץ למבנה ברדיוס            
 

 חות ק הקבלן במקום העבודה לפ חזי סקים בעבודה באש גלויה, יהעו בנוסף לעובדים  2.22
 ודות כיבוי אש ובנושאי בטיחות ויוודא, כי בזמן ם המיומנים בעבישני עובדים נוספ 

 יםהנדרש הדרוש לכיבוי בהיקף, בסוג ובכמות, יימצא ברשות עובדים אלו ציוד  העבודה
 מתאימים. וה

 
 בע( שעות לפני וארעשרים   24אם עמו לפחות ) וית הקבלן יודיע למפקח מטעם המזמין  3.22

 אחר הוראות המפקח, אם יינתנו,  , ומתחייב למלא הוע העבודות באש גלוי תחילת ביצ
 הנוגע לעבודות. של העבודות ולגבי כל עניין אחר  לגבי זמן ומשך הביצוע 

 

 הפסיק את עבודת הקבלן בכל מקרה של אי מילוי הוראות להלמפקח מטעם המזמין הזכ .24
 ענה ט. לקבלן לא תהיה כל  המפקח או מהוראות המזמיןות וראות נספח זה ו/או מהוראמה

 נגד המזמין במקרה של הפסקת עבודה כאמור.או תביעה כ
 

 הות / ו או הנחיה כאמור בנספח זה ו/או כי שום דרישה בתחום הבטיחות והגמובהר בזאת  .25
 טיל אחריות כלשהי עללא תן מפעם לפעם לקבלן על ידי המזמין או מי מטעמו, שתינת
 בטיחות עובדיו על פי כל דין ל יותו ע"פ החוזה ו/אוולא תפטור את הקבלן מאחר ין המזמ

 טיחות . טלת עליו על פי דין ו/או נוהג בבאתר העבודה, אלא תוסיף על כל חובה המו
 

 לתקנות ונהלי הבטיחות בנושאים הבאים :התאם מבצע הבניה יכיר היטב ויפעל ב .26
 

 1988 - ח" התשמ(, בניה עבודות)  בעבודה יחותהבט  תקנות ●

 מל ותקנותיו החש חוק  ●

 2011  - א"התשע מזיק ואבק בסטאס מפגעי מניעת ל החוק ●

 (  יםעובד  והדרכת מידע מסירת) העבודה על  הפיקוח  אירגון חוק  ●
 1999 -התשנ"ט    

 2007 – ז"התשס (, בגובה דהעבו) הבטיחות תקנות ●

 (, שברע  העובדים  ובריאות עסוקתיתת  ותגיה) הבטיחות תקנות ●
 1984  –התשמ"ד    

   הציבור  ובריאות  תיתתעסוק גיהות )  הד בעבו הבטיחות תקנות ●
 1984והעובדים באבק מזיק(התשמ"ד     

 1997 - ז "התשנ(  אישי מיגון  ודצי)  בעבודה הבטיחות תקנות ●

 ( עבודה במקומות  ראשונה עזרה)  בעבודה ותהבטיח תקנות ●
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   1998 -מ"ח התש   

 מוקף  בחלל הבודבע בטיחות כללי ●

 חמה   בודהעוב ריתוך בעבודות ותבטיח כללי ●

 אש  חותבטי ●

   בניין פסולת פינוי ●

 עבודה ה בשטח ה "צמ  וכלי רכב כלי תנועת ●
 

ות ארגון הפיקוח על  בתקנ , כנדרשהל הפרויקט תכנית לניהול בטיחותיגיש למנהקבלן   .27
חות אשר הוסמך לכך בטימכין התכנית יהיה ממונה  ות(.העבודה )תכנית לניהול הבטיח

 לתקנה.   בהתאם
 
 
 
 

 מ, מוסמך לחתום ולהתחייב בשם ____________________ _____________ הח"  אני
 ל ומתחייב עי יעת הקבלן כל ההנחיות וההוראות המפורטות ל)הקבלן( מאשר בזה כי הובאו ליד 

 לביצוע העבודות .  שורי הבטיחות והגהות, בכל הקנושאלמלא אחר כל דרישות והוראות כל דין ב 
 
 
 
 
 

 ___________________                                        _____________________ 
   תאריך                                                                     חתימת הקבלן            

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

112 
  יע  חתימת המצ                              

 

 

 

 11 –מסמך 
 להפעלת אתר פסולת   קשרותה התחוז

                
 1202שנת               לחודש                   ביום  שנערך ונחתם 

 
 בין

 שייתית נאות חובב המועצה המקומית תע             
 חובב  נאות                                                   

 באמצעות מורשי החתימה כדין
 ( "ר המשכיו/או " "המזמין" או /ו  "ההמועצ")להלן: 

 מצד אחד 
 ובין

                                                                     ח.פ/ע.                                     

                                                                                                                  מרח'                        

                                      פקס':                               טל':                       

                     דוא"ל:                            

                      ("המפעילאו " "וכרשה)להלן: "                                                          
 מצד שני                        

 
בנין,  27/2021  מס'  הזוכה במכרז   הינו  השוכרו ל:יהוא פסולת  אתר  פסולת   להפעלת 

וכניות אם לתבהת  מועצה מקומית תעשייתית נאות חובבה   עבור    יבשה ואזור תפעולי 
מ חלק  והמהווים  כנספחים  שצורפו  ידי  מסמכ ולמפרטים  על  שפורסם  המכרז  י 

 ("המכרזחובב )להלן: "  ה המקומית תעשייתית נאותועצהמ
 

ל ברצ והואיל: המועצה  לשוכר  ון  לצורך    אתר  אתהשכיר  אתהפסולת  בנין, הפעלת  פסולת  ר 
ואזור יבשה  ה  תפעולי   פסולת  נ עבור  תעשייתית  מקומית  חמועצה  )להלן:    ובבאות 

הפסולת"( והמפ  ,"אתר  לתוכניות  והמהווים  רטים בהתאם  כנספחים  ק חל   שצורפו 
לת בהתאם  המכרז  ו ממסמכי  המכרז,  אתוניין  עמ  השוכרנאי  הפסולת   לשכור  אתר 

 במסמכי המכרז.  לבצע את העבודות והכול בתנאים המפורטים ו
 

בפסולת, בין היתר למפעלי   טיפולהשכירות לשוכר הינה מתן שירותי קליטה וומטרת   והואיל:
 שכירות כאמור לעיל.  ת הושכר כל שימוש החורג ממטרה במהמועצה והשוכר לא יעש

 
מפרט  ובהתאם לאת אתר הפסולת בהתאם למטרות ההפעלה    מתחייב להפעיל  רוהשוכ           הואילו

 ה, ומסמכי מכרז זה.  , ובהתאם להוראות מפרט ההפעלנספח א' עלהההפ
 

פוף לאישור ובכ  אתר הפסולתלאחר סיום הקמת    את תקופת ההפעלההשוכר יתחיל   והואיל   
 "(  התחילת ההפעל  )להלן:" פעלת אתר הפסולת ת הבכתב להתחל המועצה

 
                      

 : כדלקמןלפיכך הוצהר, הוסכם  והותנה בין הצדדים 
 

ישמש כמפעי  .5 עליו ח יו"  החל מקבלת אישור "תחילת הפעלה   אתר הפסולת    להשוכר    ולו 
 התאם לחוק שמירת הנקיון תשמ"ד תו בכהגדרמפעיל  המוטלות על  כל החבויות    בלעדית

1984 . 
 

  רם מפקח מתאם ומנהל לעניין חוזה עצה כגוחשב המותי  ,עצה אחרתכל עוד לא תורה המו .6
 טיל כל חבות על המועצה. אין באמור כדי לה  זה.
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ל .7 מתחייב  את  השוכר  הפסולתהפעיל  למט  אתר  ההפעלבהתאם  בכמ   הרות  מפרט  פורט 
רד להגנת  המשוהוראות כל דין ו/או הנחיות    פעלהמפרט הה  ובהתאם להוראות   ההפעלה  
ה,  הסביבה מקומיתעבור  נאותתעשיית   מועצה  ותנאי חובב    ית  המכרז  במסמכי    כאמור 

 "(.         ותמטרת השכירבלתי נפרד מחוזה זה )להלן: "  ההתקשרות הרצ"ב כחלק 
 

יוסף  ינורך חוזה זה הנציג המועצה לצ .8 נסקי  רודיואלכסנדר    6654315-08טלפון:  ו אמיר 
6737807-052   

 
נספחי המכרז   וזה זה, רטים בחלפרטים המפו  בהתאםהפעיל את האתר  יב ל תחי מ השוכר    .9

 על פי מסמכי ותנאי המכרז. ותנאיו הרצ"ב כחלק בלתי נפרד מחוזה זה ו
 

 צדדים על החתום:ולראיה באו ה
   __________ _________ 

 חותמת                
 

    ___________________            ____________________         ______________ 
 ית גזבר   המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב                                   כרהשו 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

114 
  יע  חתימת המצ                              

 

 

 

 תנאי ההתקשרות  – 1פרק 
 
 

 י כלל  –פרק א' 
 
 וההצהרות הכלולות בו כדין הוראות החוזה. דין המבוא   .6

 
 ותנת ופרשגדרוה .7

למונ  .7.1 יהיו  זה  דל   חיםבחוזה  הימני  בטור  אהמפורטים  הפירוש  המשמעהלן  ות ו 
 אחרת.  רטים בטור השמאלי דלהלן, אלא אם כן מחייב הקשר הדבריםהמפו

 
 המשמעות המונחים   

 
 התנאים הכללים של המכרז. רז" "תנאי המכ  

 
מורשיו    חיו,ו, עובדיו, של השוכרלרבות נציגיו של    פעיל""השוכר" "המ  

מש ספק/ספק  כל  או  נה  ולרבות  בשמו   הפועל 
 .הם/ההפעל שירותייצוע המטעמו לב 

 
ובין   וזה""הח שצורפו  בין  נספחיו,  כל  על  זה  חוזה  פירושו 

המיוחדים,  ש המפרטים  לרבות  מצורפים,  אינם 
שהוא   וסוג,  מין  מכל  מסמך,  לחוזה  וכל  שיצורף 

 בעתיד לרבות פרטים נוספות או תכניות משנות. 
 
 
והפעולותירופ "  העבודות" /"השירותים" העבודות,  כל  וההתחייבויות    שה 

העבודוח  וכל של  וההתחייבויות  לק  הפעולות  ת, 
לחוזה  לבצע    השוכרשעל   ונספחיו  בהתאם  זה 

ת בנין, פסולת יבשה  הפעלת אתר פסול בקשר עם 
 . א מפורשת ובין אם לאוין אם היב, ואזור תפעולי

 
  

 . שירותים/ההפעלהש לביצוע הוכל הציוד הדר "הציוד"
  

תכנון,   חומרים""ה מוצחומרים,  מדידות  ציוד  ריעזרים,  ם, 
החומרים    מכני כל  ו/או  עזר  חומרי  וחשמלי, 

 .שירותים/ההפעלהלביצוע ההאחרים הדרושים   
 
 

תע "המפקח" המקומית  המועצה  ידי  על  שיקבע  שייתית  מי 
הנ ביצוע  על  לפקח  חובב    שירותים/ההפעלה אות 

 לק ממנה. ח או כל 
 

 קרים המנויים להלן בלבד:המ רשימת "כוח עליון"
וחות מזוינים  , קרבות עם כיבמלחמה, פלישת או 

  ( אשל  של מדינת אויב  )בין שהוכרזה מלחמה ובין
טבע  או מובהר אסון  ספק  הסר  למען  כי    .  בזאת 

שביתות   מילואים,  אינםגיוס  נחשבים    והשבתות 
  . ככוח עליון

  "דמי שכירות"
לשלם  התשלומי  השוכר  שעל  בגין  למועצה  ם 

 .  שכירות אתר ההטמנה בהתאם להצעתו במכרז
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שה  "ולתפעדמי " השוכרעתשלומים  לשלם  /ל    עצה למו מפעיל 

במכרז  להצעתו  טו ן  בגי  בהתאם  שכל  ייקלט  ן 
ייקל    באתר אם  ייקל  טבין  אם  ובין    ט להטמנה 

 . סהלגרי
 
 
 

כחיקוק כמשמעותו    החוזוזה. לצורך פרשנות רואים את החוק הפרשנות יחול על הח .7.2
 הנ"ל. בחוק 

 
על   .7.3 זה,  יוחוזה  ואשר  הקיימים  השונים  בעתנספחיו  של באו  במקרה  יפורש  לא  יד 

מנסחו אלא לפי הכוונה העולה ממנו,   גדמשמעות כנ -סתירה, ספק אי וודאות, או דו
כל   לכותרות,וללא  החוזה  הזדקקות  ולחלוקת  שוליים  ולסעיפי    לכותרות  לסעיפים 

 משנה. 
        

 
 ספחיםנ .8

ים חלק  ורפים בפועל ובין אם לאו, מהוו להלן, בין אם הם מצ  המסמכים המפורטים  .8.1
ו זה,  נפרד מחוזה  לבצע את    השוכרבלתי  הפעיל את  ול   שירותים/ההפעלההמתחייב 

 בהתאם לכל דין.  המושכר
 

 מפרט הפעלה.  נספח א'   

 אישור קיום ביטוחים. ב'    נספח

 נוסח ערבות ביצוע.   ח ג' נספ

 דרישות ביטוח.      ד'  נספח

 ת סודיות מידע. התחייבות לשמיר   ה' נספח  

 בדבר שמירה על מאגרי מידע. וכה מציע ז  הצהרת  נספח ו' 

 חות. טינספח ב               נספח ז' 

 אישור הפעלה. ח'  נספח  

 מסירה.   אישור ט'  נספח   
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לר   לעיל,  המפורטים  המסמכים  י  בותכל  המכרז,  ותנאי  זה  ולשם חוזה  להלן  כונו 

 ור "מסמכי החוזה". הקיצ
 

כל   .8.2 בזאת  למניעת  מצהיר  המסמ  השוכרספק  ברשותו  בלתי  כי  חלק  המהווים  כים 
את תוכנם, קיבל את    זה, לרבות אלה שלא צורפו, כי קרא אותם, הביןה  נפרד מחוז

ומתחי ביקש  היכל ההסברים אשר  לבצע את  האמור   פי  על  שירותים/ההפעלהב  כל 
ת בו על ידו  או אי התחשבו  השוכר וזה על ידי  תנאי כלשהו מתנאי החבהם. אי הבנת  

זכות כלשהי סוג שהוא  לא תקנה לספק  נוסף מכל  כל  ,  לקבלת תשלום  לו  יהיו  ולא 
 צה ו/או המפקח בעניין זה. תביעות או דרישות כלפי  המוע

 
 השוכר הצהרות .9

   
 כם זה.שרותו במסגרת הוראות הסקלהתאין כל מניעה משפטית או אחרת  כי .9.1

   
כן  קבלן מטעמו ונמסר על ידו למועצה ועל  סולת הוקם על ידו ו/או על ידי  אתר הפ כי   .9.2

ו  וסביבתראה ובדק את המושכר  כי  ן המושכר וכן,  ייהוא מנוע מלטעון כל טענה בענ
  ם למטרותיו, עיין ובדק הפרטים יומצא אותו במצב טוב, תקין וראוי לשימוש ומתא 

תוכנית  שבר המוסמכות,  הויות  תוכניות  עיר,  הוא    ןהבניי מושכר  בנין  וכי  והסביבה 
ו לנכס  למושכר,  המתייחסים  כל  את  להשפיעיודע  כדי  בהם  יש  אשר  ל ע   לסביבתו, 

מתאימי אלה  כל  את  ומצא  זה,  בהסכם  למטרותיו,  התקשרותו  הבחינות  מכל  ם 
השימוש   אפשרות  זה  ב לרבות  בהסכם  הנזכרת  למטרה  לקבלת    וכימושכר  בכפוף 

בהת זה,המושכר  הסכם  להוראות  ו  אם  טענה  כל  על  בזאת  מוותר  דרישה  /הינו  או 
טיבו לאפשרות ל  מכל מין וסוג שהוא בקשר למושכר,ו/או אי התאמה ו/או תביעה  

מת מום ו/או פגם ו/או אי  התאמה ו/או אי קבלת  השימוש בו לרבות טענת ברירה מח
   חרתארה ישיונות ואו ראיה ו/או כל בריר

 
כר בהצעתו  אופן מהתחייבות השו  כי אין כאמור בחוזה זה על נספחיו כדי לגרוע בכל .9.3

 יף עליהן בלבד.  ( אלא להוס10חוזה ההקמה )מסמך  במכרז ו/או בהתאם להוראות
 

ובחן את   המושכר/בב/באתר נשוא העבודות סייר ברחבי נאות חו  מצהיר  כי  השוכר .9.4
ותנאיםה המבנים   הפיזיים,  הנתונים  בביצוע ,  הקשורים  הנסיבות 
טים גורמי סביבה ותושבים  פר ו/או הנובעים ממנה, התכניות המ  רותים/ההפעלהשיה

בו כדי להשפיע על הצעתו יש  ת אשר  ל נתון בכל גורם או רשותיות, וכבאיזור ,התש
ע לחתימתו  קודם  זה.  והכל  חוזה  לא    השוכרל  כי  ומתחייב  כל  מצהיר  לו  תהיינה 
שמקורן באי ידיעה של תנאי    פיות או אחרות, כלפי המועצהטענות ו/או תביעות כס

ב כלשהו.  נתון  ע"י  ביאו  עבודות  החזק  השוכרצוע  קבלת  באתר  ו/או  ראיה  ת ה  היה 
 . שירותים/ההפעלהאת ה בדיקה בטרם שהחליט לבצע עוןכל הט לכך כי בדק את

 
הפיננ  השוכר  .9.5 היכולת  לו  יש  כי  הניסיון,  מצהיר  המיומנות,  הידע,    שורים הכיסית, 

ו והטכניים  שהמקצועיים  העבודות  לביצוע  הדרושים  המיומן  העבודה  מין  תזכוח 
ה  חוז שרות בדין וכי אין מניעה להתקל פי כל  המועצה בהתאם להוראות חוזה זה וע

ז  חוזה  על  ובחתימתו  התחייבויוזה  ובביצוע  פגיעה  ה  משום  יהא  לא  פיו  על  תיו 
 של צדדים  שלישיים כלשהם. בזכויות 

 
והשועל   .9.6 לביצועו  העבודות כר  הכלולות   השוכר של    שימסרו  ההוצאות  כל  יחולו 

 כרז והחוזה. המבמסמכי 
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של .9.7 השוכר  לבדו  הוא  אשהמושכר    כי  אחר  ו/או  אדם  כל  ימצא וכי  יהיו  במ  ר  ושכר 
השתלוי   זכויותיו בזכות  לחלוטין  אדםות  לכל  להרשות  שלא  מתחייב  הוא  וכי    וכר 

 . קבע במושכר ו/או אחר, למעט השוכר, להשתמש דרך
 
 

 כים והוראות מילואים סתירות במסמ .10
עם    השוכרעל   .10.1 מיד  כל קבלבדוק  את  ממרכיביו,  אחד  כל  או  החוזה,    הנתונים   לת 

 הם.והמידע האחר הכלולים ב 
 

דו    השוכר  ילהג .10.2 התאמה,  אי  אחת    –סתירה,  הוראה  בין  באלה  וכיוצא  משמעות, 
או שהיה  וראה אחרת  מהוראות החוזה לה של    השוכר ממנו  הנכון  בפירושו  מסופק 

  ר השוכלספק, שלדעתו אין    מך או של כל חלק ממנו, או  שמסר המפקח הודעה  מס
החוכה  מפרש את  יפנה  לכה  העת  רהשוכזה,  עם  למפקח  והמפקח  בכתב  למועצה  ק 

הפירוש   בדבר  הצורך,  לפי  תכניות  לרבות  בכתב,  הוראות  לפיו.  ייתן  לנהוג  אי  שיש 
הוד  אמתן  החוזה  בפירוש  מחלוקת  בדבר  המפקח  ידי  על  הסכמה    יןעה  משום  בה 

סב  לבדוק ולה  ייב ח   שוכרהע מאחריותו בחוזה זה.  והיא לא תגר  השוכרלפירושו של  
ה לב  בין  תשומת  לכל סתירה  המפקח  ביצוע  לפני    שירותים/ההפעלה מסמכי החוזה 

, לא יהיה בכך, או  סוים לחוזהונהג לפי פירוש מולקבל הוראות כאמור. לא עשה כן,  
זוכה  המפקח להורות ל  מןבסתירה כאמור, כדי למנוע   ר,  לנהוג לפי פירוש אחמציע 

על פי הוראות המפקח  מתחייב לנהוג    השוכרקח.  המפדי של  לפי שיקול דעתו הבלע
פי לפי  שנהג  כך  בשל  טענות  או  דרישות  או  תביעות  כל  לו  יהיו  ולא  זה,  רוש, לעניין 

 כלשהי של המפקח, כאמור. גין הוראה כאמור, או ב 
 

להמציא   .10.3 רשאי  הוכרלש המפקח  ביצוע  כדי  תוך  לזמן,  מזמן  ,   עלהשירותים/ההפ, 
 . ים/ההפעלהשירותביצוע הלפי הצורך לת,  תכניו הוראות, לרבות  

 
את  המפקח  הוראות   .10.4 אי השוכרמחייבות  אולם  ל ,  כדי  זה  קטן  בסעיף  באמור  גרוע   ן 

 החוזה. על פי   השוכרמאחריותו של  
 

  ת לעבודות תכנון, המפרט בזה כי יש לראות את המפרטים המיוחדים, ההנחיור מובה .10.5
מים זה את זה,  כמשלי כה  מציע זוחרת שסופקה לתוכניות ו/או כל תכנית אוה  הכללי

כתמצית   ו/או  כהשלמה  בא  מהם  אחד  בכל  הכלול  הכלולים והתיאור  לתיאורים 
 פי העניין. באחרים, ל

 
 סדר עדיפויות – שירותים/ההפעלהצוע הביניין הנוגע לסתירות  במסמכים בע .11

וכיוצא    עות, אפשרות לפירוש שונה משמ  –דו    התאמה,  –של סתירה, אי    בכל מקרה  .11.1
הא  בין  בהורבאלה  נספח  מור  בין  או  מנספחיו,  באחד  האמור  לבין  זה  חוזה  אות 
בעניין  ה  לנספח,  לביצוע  במסמך   עלהשירותים/ההפהנוגע  הכלולה  ההוראה  תכריע 
 יות הבא:פו לפי סדר העדי 

 
 . חוזה זה, ונספחיו. הוראות המכרז,  1
 יים מיוחדים. טכנפרטים מפרטים מיוחדים ומ. 2
 ס רד להגנ"והוראות המש שראלייםתקנים י. 3
 תקנים זרים. . 4

 
א הבא  מסמך  אם  אלא  אחריו,  הבאים  על  עדיף  מן  הקודם  בדרישותיו  מחמיר  חריו 

 מך הקודם. מסחר עדיף על ה סמך הקודם, שאז יהיה המסמך המאוהמ
 

סת .11.2 של  מקרה  בכל  לעיל,  לאמור  וכיוצ"ב  בנוסף  התאמה  אי  מסירה,  מך בין 
ל לעיל  הנזכרים  ישראליים  מהמסמכים  תקנים  הוראובין  חייב  או  הדין,    השוכר ת 

 . העדיפויות שיש לנהוג על פיולפנות אל המפקח והמפקח ייתן הוראות בדבר סדר 
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מקרה   .11.3 בכל  לעיל,  לאמור  איבנוסף  סתירה,  דו  ה   של  אפשרות    –תאמה,  משמעות, 
וכיוצ שונה  הטכ לפירוש  הנספחים  בין  באלה  לא  לפי    בין ניים  המפקח  יכריע  עצמם, 

ינהג  השוכר ועית ובכפוף לכל דין, בשאלת העדיפות ונתו המקצשיקול דעתו ומיטב הב
הוראותיו. פי  בהסדרת   על  הכרוכות  ההוצאות  דו    כל  ההתאמה,  אי   –הסתירה, 

 דו. וישולמו על י השוכרוש שונה וכיו"ב יחולו  על יר ת האפשרות לפמשמעו
 

להמצ  השוכר .11.4 למפמתחייב  במקח  יא  והוצאותיו,  חשבונו  במסמכי  על  הקבוע  ועד 
 המסמכים והאישורים כדלקמן:כרז, את המ

 
 לאישור המפקח.  ההפעלה /שירותים רשימת כל קבלני משנה לביצוע ה .11.5

 
 ו לביצוע העבודות. א  נחוץ לאישור  מסמך אחר שדרש המפקח ואשר לדעתוכל  .11.6

 
 צמו. בוצעו על ידי המפעיל בעמובהר כי עבודות ההפעלה י  .11.7

 
 קות מוקדמותבדי .12

חומאשר    השוכר .12.1 חתימת  טרם  בדק  את כי  זה  והחומרים   זה  העבודות  של  טיבם 
הם השפעה  ים אשר יש או עשויה להיות להדרושים לביצוע העבודה, ואת כל  הגורמ

באתר, וכי אין ולא תהיה לו כל תביעה ו/או    יםמבנים הבנוי  על התחייבויותיו לרבות 
.  טע בעניין  כבדיקו  יבצע   השוכרנה  הינהת  עבודות  ביצוע  כי    אמור.  חלוטה  ראיה 

 את הבדיקות על כל המשתמע מכך. ביצע  ילהמפע
 

 
בד  השוכר .12.2 יסוד  על  שוכנע  כי  התשלומימצהיר  כי  המוקדמות  הנקובים  יקותיו  ם 

מורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי החוזה.  ת  דעתו ומהוויםבחוזה זה, מניחים את  
ת מאלא  הנובעת  תביעה  כל  לימווכר  אי  של  ד  נכונה  בלתי  מהערכה  תנאי  ו 

 . המפעיל  על ידי השירותים/ההפעל ה
 

ל .12.3 להמציא  בכך,  רצונו  אם  רשאי  זוכה  המפקח  וסק מציע  מטעם  דוחות  שנעשו  רים 
בלבד, לא יהוו חלק   לי יו  למידע כל , אולם אלו יהשירותים/ההפעלהך ההמועצה לצור

צמו בדיקות, כנדרש   בע  ו לבצעמהחובה המוטלת עלי  שוכרהמן החוזה ולא יפטרו את  
משוחרלעיל תהיה  המועצה  ח.  מכל  הדוחות רת  ולדיוק  לשלמות  אחריות  או  בות 

 כאמור לעיל. מציע זוכה והסקרים שהמציאה ל
 

המיד .12.4 כי  ל מובהר  שנמסר  זוכה  ע  מכרזמציע  ליד   במסגרת  הינו  וככל  יעזה  בלבד  ה 
על   חלה  מדויק  איננו  כי  המי  וכר השויתברר  את  לבדוק  בטרהחובה  בדע  יצוע ם 

 . בגין כך את המועצה מכל חבות העבודות והוא משחרר
 

 
  שירותים/ההפעלהההתחלת  .13

המו  .13.1 רצון  לשביעות  ההקמה  עבודות  הח בסיום  המכרז  למסמכי  בהתאם  וזה עצה, 
יחל   הטכניים,  עבו  רהשוכוהמפרטים  הפסולתדובביצוע  אתר  הפעלת  בכפוף    ת 

 .  סכם ההתקשרותלה  ספח ח'ר קבלת "אישור הפעלה" נלאחלאישור המועצה ו
 

שיונות רכב לכלי צמ"ה בבעלות  יצאת ר מלה הוא הבלת אישור תחילת הפעתנאי לק .13.2
ליסינג חברת  בבעלות  או  לי  המציע  הסכמי  המציע  יצרף  לאליהם  בתוקף    12-סינג 

למפרט ההפעלה   105בסעיף  לכלים המפורטים    עהיום הגשת ההצחודשים לפחות מ
יווהשולחוזה ההתקשרות.    א   נספח יוותרודא  כר  בתוקף לכל    כי ההסכמים כאמור 

 כירות תקופת הש
 

א'   שוכרה .13.3 נספח  ההפעלה  מפרט  להוראות  בהתאם  האתר  את  לחוזה    יפעיל 
 .  סעיף יסודי בהסכםסעיף זה הינו  קשרות. ההת
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 רות וההפעלה( תקופת השכי) תהותקופ ההתקשרות .14
 

ובהתאם להוראות    ט בהסכם זהכמפור  פעלת האתרמתחייב בזה לבצע את ה  השוכר .14.1
 . הכל דין ולמפרט ההפעל 

 
תף וזה זה יהיה עליו לשעל פי ח  השכירותשבמסגרת  לו  דוע  מאשר בזאת כי י  השוכר .14.2

ולתא המזפעולה  עובדי  לרבות  המזמין  ידי  על  שיועסקו  גורמים  עם  עבודתו  מין,  ם 
מתחייב  השוכררמים בשטח המועצה עליהם תורה המועצה. עם המזמין וגוג מט  צידי
וכןלמס למועצה  שיידרשו  הנתונים  כל  את  הרלבנטי  ור  הנתונים  את  והלקבל  כל ם 

המבוצעות שהעבודות  בתאום    באופן  יהיו  ידו  כלעל  עם  העבודות    ובמשולב 
   הנחיות המועצה.המבוצעות עבור המועצה ו/או מי מטעמה והכל בהתאם ל

 

כח  .14.3 בא  ואשר  המועצה  אישר  בשרות  הקשורים  מסמכים  או  על    תכנית  ידי  הוכנו 
ישחרר    השוכר לא  זה,  לחוזה  את  בהתאם  האמור  תו  חריומא  השוכרהאישור 

 ו חלק ממנו. המקצועית לביצוע השרות א 
 

 חודשים )להלן:   36החל מקבלת אישור הפעלה במשך  הפסולת  אתר  השוכר יפעיל את   .14.4
 השכירות"( ת  "תקופ

   
 אופציה תקופת .15

 
רשא .15.1 תהיה  אהמועצה  להאריך  הבלעדי  דעתה  שיקול  פי  על  השית  תקופת  כירות  ת 

נפר  בשתיוההפעלה נוספות  )להלן  יםחודש  12של    דותתקופות  "כ"א  תקופת : 
על  "(  אופציהה לשוכר  הודיעה  לא  שהמועצה  תקופת  ככל  את  להפסיק  כוונתה 

השכירות שבתוקף, במקרה    תקופת לפני תום  יום לפחות    30השכירות בהודעה בכתב  
תקופת    ובלבד שסך  ציה אחת לתקופת אופ  ופת השכירות מאליה כאמור תוארך תק 

תהא לא  הכוללת  למע   השכירות  "  שנים  5  -ל  השכירות תקו)להלן:  פת 
 "(. תהמקסימלי

 

הפסקת תקופת השכירות כאמור בס"ק זה, יחולו כל    לא הודיעה המועצה לשוכר על .15.2
 ת השכירות הנוספת. תקופ זה גם על הוראות הסכם

 
 

לעיל  ע .15.3 האמור  אף  דעתה  ל  שיקול  לפי  המועצה  את  ל המוחלט  רשאית  הפסיק 
ירות המקורית ר בתקופת השכ בין אם מדובקף  ותקופת השכירות שבתו  ההתקשרות

 חודשים מראש.   4הודעה לשוכר של  ספת, לפי הסכם זה בכל עת ע"י מתןאו הנו
 

ההתקשר .15.4 את  המועצה  כאמור  הפסיקה  תהות  או  ח יה  לא  פיצוי  או  בתשלום  ייבת 
 ההתקשרות. הם לשוכר בקשר ו/או עקב הפסקתשיפוי כלש

 
 וחיבורים במושכר  יםשינוי .16
 

לא  .16.1 ו/או    שינויכל  צע  יב  השוכר  ו/או    חיצוני פנימי  ההטמנה, במושכר  תאי  בשטח 
בקירות,   התפעולי,  באזור שינויים  לרבות  המושכר  והשלד  המבנה  בקונסטרוקציה 

בחצר הסמוכה למושכר,  או    מושכרו/או להוסיף כל תוספת בנייה לגרות  ריצוף, בנב
להר  לאולא  מהם,  חלק  כל  אינסטלצי  וס  כל  להסיר  או  ללהתקין   לרבות חשמל,  ה 

להסיר מכל    חר וכל חלק ממנה, לא להתקין ו/או, למים או מכל סוג אחיבורי חשמל
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וזאת   ממנה,  חלק  או  הביוב  למערכת  לקבהשייך  המבלי  הסכמת  בכתב    משכירל 
 ומראש.  

 

דין,    הסכם זה או לפי כל ור לעיל ובתרופות המשכיר לפי  מבלי לפגוע בכלליות האמ .16.2
פי  המשכיר על  רשאי  המשי  יהיה  דעתו  בקול  למנוע  תווחלט  או  שינוי  כל  ספת  יצוע 

כל שינוי או תוספת אשר נעשו בניגוד לאמור בסעיף  כנ"ל בכל עת, לסלק או להרוס  
ובזכות   לבזה  הסהמשכיר  והשינוייטל  התוספות  כל  הרי  זה,  שכירות  שנעשו  כם  ם 

יהיו שייכים ל ים  זגנ עליו חובה לשלם עבורם, למעט ממשכיר מבלי שתחול  כאמור, 
 מבלי לגרוע נזק למושכר.    ת השוכר בלבד שיוצאויד אחר בבעלווציוד ני

 
כר  יהיה השו  ובכל מקרה לאוספה או שינוי כאמור, יהיו לרכושו של המשכיר,  כל ה  .16.3

התוסזכ אם  גם  כלשהו,  לתשלום  או  לפיצוי  נעשו  אי  השינוי  או  השכלול  או  על פת 
פ   חשבונו. המשכיר על  ה רשאי בתם תקופת השכירות  ו/או מכל וראות הסכם  י    זה, 

 תקופת ה ו/או בתם  ה תקופת השכירות המפורטת בהסכם זסיבה שהיא לא הוארכ 
במידה השוכר  מתחייב  אחרת,  מוארכת  ו/או  להחזיויידרש,    השכירות  שינוי  כל  ר 

חזרת ו וזאת עד למועד הו התקנה למצב הקודם ועל חשבונתוספת ו/או שיכלול ו/א 
וא למשכיר,  במושכר  להחזקה  הם  כן  יעשה  המא  בידי  על  רשות  כן  לעשות  שכיר 

 בונו של השוכר.  חש
 

 לשינוי השוכר במושכר ללא קבלת הסכמת המשכיר מראש ובכתב    כל שינוי שיבצע  .16.4
ר את הזכות לדרוש ת של הסכם זה, אשר תקנה בין היתר למשכייסודיווה הפרה  יה

 וכר מהמושכר. את פינוי הש
 

  האמור החישוב    שכירות על פי למשכיר דמי  לם  י לגרוע מהאמור לעיל השוכר יש מבל .16.5
וזא  בהסכם השכירות  תקופת  תמה  אם  אף  להחזרת  זה  שיידרש  הזמן  עבור  ת 

 המושכר למצבו הקודם.
 

 רות השכי מטרת .17
 

 אזור ופסולת יבשה והפעלת    לפסולת בניין ת  הפעלת אתר פסול  רות הינההשכי  מטרת .17.1
להגנת    ועצה והמשרדהמ   כל דין, מפרט ההפעלה והנחיות  בהתאם להוראות  וליתפע

 . ההסביב

חומי קליטת ו/או מחזור  המועצה תהא רשאית להורות על הרחבת פעילות האתר לת .17.2
 לעדי.  פסולות נוספות בהתאם לשיקול דעתה הב

 
לא יעשה במושכר שימוש למטרה אחרת אלא בהסכמת המשכיר    מתחייב כיהשוכר   .17.3

 ובכתב. מראש 
 

 יו במושכר. שיון עסק לניהול עסקאחראי לקבלת ריה הינו   בלבדהשוכר   .17.4
 

 מוש בווהשי המושכר .18
 

כי   .18.1 עי  במושכר שימושו  לא יהא בהשוכר מתחייב  עזר  י  רונ משום הפרת חוק או חוק 
חשבונו  לקבל  ובאחריותוכלשהו,   ל  על  רישיון  רישיון  לעסק  דרוש  אם  עסק,  ניהול 

חוק ו/א  עפ"י  היתר  כל  המוו/או  מהרשויות  הדרושים  אישור  ו/או  רישיון  סמכות  ו 
הפעלת   במושכרלצורך  ושימוש  מבלעסקו  ישפה .  השוכר  האמור,  מכלליות  לגרוע  י 

 . זה סעיף יחויב בו בגין הפרת יר גין כל נזק או תשלום אשר המשכ שכיר באת המ
 

  ם והאישורי כר לדאוג במשך כל תקופת השכירות לחידוש הרישיונות  כן על השוכמו   .18.2
להוראות כל  או עסקו תתנהל בהתאם במושכר ו/ שירותים/ההפעלההדרושים, כך שה
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ל הנוגע  אוחוק  ההוראות  ו/או  הרישיון  תנאי  כל  ולפי  מזמן התקנו  כך  שתוצאנה  ת 
כר. למניעת  תנהל במושלעיסוק המ  בקשרסמכת כלשהי ביחס או  מו  לזמן ע"י רשות

הדר והאישורים  הרישיונות  שכל  בזאת  מוצהר  לרבות ספקות,  לעיל,  כאמור  ושים 
 חשבונו בלבד.    ושגו ע"י השוכר ועל  חידושם והארכתם, י 

 
במושכר  השוכר   .18.3 להוראות המפרט  ישתמש  ד  מיוחדהבהתאם  הנחיות  וכל  לרבות  ין 

ו/או  שלא יגרום  באופן  עת  מעת ל  נונתשיי   רד להגנת הסביבה כפיהמשהמועצה ו/או  
אחרת.  יהווה הפרעה  או  ל  למטרד  מתחייב  ככל  השוכר  דין,  כל  הוראות  אחר  מלא 

ושכר כפי שהינו  וכר מתחייב להחזיר את המוכר ומחזיק בנכס. הששהן חלות על ש
 ביר.בלאי סביום כניסתו למושכר למעט  

 
 יוד מחוץ למושכר. ד צמתחייב שלא להעמי  השוכר .18.4

 
ו  שוכרה .18.5   שלטים או סימנים מחוץ למושכר ולא בכל חלק אחר.   או יעמיד /לא יתלה 

אום מראש עם המשכיר כר יהיה מעוניין לתלות שלט, יעשה הדבר בתיוהשו  במידה
וה  ייתן המשכיר את  ובכפוף לאישור המשכיר  ובכתב בלבד. באם  ,  הסכמתונחיותיו 

התק השילוט,  הכנת  שעלות  בגי  נתוהרי  אגרה  או  מס  י וכל  וישולנו  ידי חולו  על    מו 
 המשכיר בלבד. 

 
חוקים וחוקי העזר, תקנות צווים לקיים ולמלא את כל ההוראות, ה   מתחייבהשוכר   .18.6

ת החלים לגבי המושכר  וסמכת ממשלתיות ועירוניוין עיר של כל רשות מותכניות בנ 
 ושכר. ו/או לגבי השימוש במ

 
גיש .18.7 לשם  להשתמש  מתחייב  להשוכר  בדרכי  ה  ורק  אך  הקבועים  הגישמושכר  ה 

ולא להוהמסומנים שתמש  . להחנות כלי רכב וכלי עבודה במקומות המיועדים לכך, 
ה ו/או לדרכים בסביבת  ים להזיק לדרכי הגישבכל רכב בין מנועי ובין אחר אשר עלול

והמ בעצמו  בין  ולמלא  אליו  המובילות  או  ע" ושכר  ההוראות  בין  כל  אחר  עובדיו  י 
 ולסביבתו.   אל המושכרקשר לגישה עם בע"י המשכיר מפעם לפ  אנהשתוצ

 
, יעמיד מיכל  ידי המועצהיידרש על  ככל ו   קיון המושכר וסביבתו.יהשוכר ישמור על נ .18.8

א ולפנות  לפינוי  מהמושכר  ולא  שפה  חשבונו  על  האשפה  כלים,  את  כל  להעמיד 
לכל מטרד,  ום  ים אחרים מחוץ למושכר ולא לגר ומטלטל, חפצים, גרוטאות  ארגזים

לפי המוסדות והרשויות לתשלום כל הקנסות  ת אחראי כ ימות ולהיוי נעטרדה או א
 סעיף זה.  שהם, עקב אי הוראות

 
בר  השוכ .18.9 במושכר  להשתמש  ולממתחייב  והוגן  זהיר  בו  אופן  נזק  או  קלקול  כל  נוע 

נה ע"י אחר יתק  ובין    ע"י השוכר  בין  ה  (, ובכל פעם שתיגרם פגיע"הפגיעה"  -)להלן  
מיד את הפגיעה, יהיה המשכיר    ר לא יתקןמקרה שהשוכו. בהשוכר מיד ועל חשבונ

אחר סעד  בכל  לפגוע  מבלי  דין,    רשאי,  כל  לפי  או  זה  הסכם  במושכר  לפי  כל  לתקן 
  20וכר מתחייב להחזיר למשכיר תוך  לא תוקן ע"י השוכר, והש  הטעון תיקון ואשר 

את   ל   הוצאותיום  שיוגש  לחשבון  בהתאם  ע התיקון  רו  ו/או  המשכיר  ידי  שאי  ל 
, הן בתקופת השכירות והן לאחר מכן, את המחיר המשוער  וע מהשוכרלתב המשכיר  

וזה  ו/או א יבצת ההוצאות המשוערות של תיקון הפגיעה,  לפני שהמשכיר  ע את  גם 
 התיקון בפועל.  

 
מתחיימב .18.10 זה,  בהסכם  אחרת  הוראה  מכל  לגרוע  השוכלי  ו/או  ב  למשכיר  לאפשר  ר 

ו אחרים מתחת או על פני  טכניים א  או סידורים דות  עובדיו לבצע כל עבו  או /נציגיו ו
צי  האדמה הנחת  כגון:  תיקונים  עבור לרבות  וכיוצ"ב  ביוב,  בורות  חוטים,  נורות, 

 ם במבנה. מושכר או חלקים אחריה
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בגין כל נזק,    ייגרמו להשתתף ולשלם באופן יחסי את ההוצאות אשר  השוכר מתחייב   .18.11
שותפים או  החלקים המשותפים או  ם המהשירותים או המתקני  של  תיקון או שינוי

 בדו ובין ביחד עם האחרים. , בין לתהדברים או המקומות מהם זכאי השוכר ליהנו
 

לרבות כל מקום    יגיו בכל עת לבקר במושכראפשר למשכיר ו/או נצהשוכר מתחייב ל .18.12
 וסמכים.  כ מ ת מצבו בין בעצמו ובין ע"י ב"בדוק ארשאי להשתמש בו, ל שהשוכר

 
"אי  לאחרלשוכר    מסריי המושכר   .18.13 מסירה"קבלת  ובכפוף  הפסולת  לאתר    שור  עצמו 

 רכיה. צהמועצה ובהתאם ל  עתה הבלעדי שלדלשיקול 
 

 
ודשי/שנתי  ת ההטמנה באתר על בסיס ח רות להגביל את כמויולמועצה תהא האפש .18.14

  של   חשש למשך חיי האתר שיקול הדעתמקים    ככל והמועצה סבורה שקצב ההטמנה
 טענה בגין כך.   א תהיה כל יע הזוכה לולמצהמועצה יהיה מכריע 

 
ב .18.15 הטמנה  תתאפשר  לא  הזוכה  למציע  אופן,  להטמנת  בכל  מקום  יותיר  שלא  אופן 

 .  ל שנה למפעלי המועצהבכ טון   50,000
 

 הסכם. והפרתו מהווה הפרה יסודית של ה י הסכם זהזה היינו מעיקר סעיף .18.16
 

 תפעול דמי  גיןלמועצה ב ותשלום השכירותדמי  .19
  

 ירות  דמי שכ .19.1

השכי .19.2 במסמך  בהתיהיו  החודשיים  ת  רודמי  כמפורט  השוכר  להצעת  למסמכי    9אם 
ו החל  ת ישולמ דמי השכירותוספת מע"מ כשיעורו במועד החיוב מידי חודש.  המכרז ב

ם מבין השנים( )המוקדאו קבלת חזקה במושכר /ההפעלה ו   לתחילתמהחודש הרביעי  
לתקופה בגינה   דםלחודש הקו  15  -מיום ה  וחרחודשים מראש ולא יא  3ברו בכל  ויוע

   התשלום.  הועבר
ו/א ארנונה  כוללים  אינם  השכירות  המושכר ו/או    חשמל  ודמי  על  החל  תשלום    כל 

 תשלום כאמור בעצמו ועל חשבונו.   שא בכליי  כרהשו .השימוש בו או על/ו
 

צמודים   .19.3 יהיו  השכירות  הלשכה   ידי על המתפרסםלצרכן   המחירים  מדדלדמי 
הידועיסטיקהטט לס  המרכזית בי ,  בפועל צועביום   הבסיס מדד כאשר - התשלום 

זכייה במכרז,הו מ  ביום הידוע הינו המדד על   בעת מקרה המדד בכל  דעת המועצה 
זכיה  מה הידוע  הבסיסי המדדמ יפחת לא פועלב התשלום ביצוע על  המועצה  ודעת 

דמי    מכרזב בתחילת  זה,  למדד  יוצמדו  ללא  השכירות  שכירות  שנת  ים  תשלומ כל 
 .מדה ם בגין הצרטרואקטיביי

 
 דמי הפעלה   .19.4
ה .19.5 הש בהתיהיו  החודשיים    הפעלהדמי  להצעת  במסמך  אם  כמפורט  למסמכי   9וכר 

 חיוב מידי חודש. המכרז בתוספת מע"מ כשיעורו במועד ה 
 

. השוכר יעביר את התשלומים על ידי השוכר מדי חודש למועצה  דמי ההפעלה ישולמו .19.6
להצעתו   שבהתאם  טון  כל  באתר,  יי בגין  טון    בגיןקלט  אם    באתר  טשייקלכל  בין 

"( וזאת עד ולא יאוחר  הדמי ההפעלן: ")להל  לגריסה  טלהטמנה ובין אם ייקל  ט ייקל
 ם לו. שקדבגין החודש   ד תחילת ההפעלהממוע לכל חודש החל   15 -מה

 
ה .19.7 צמודים    הפעלהדמי  הלשכה  ידי על המתפרסםלצרכן   המחירים למדדיהיו 

 סיסהב מדד כאשר - בפועלהתשלום   צועביביום   הידוע  ,טטיסטיקהלס  המרכזית
 ביצוע  בעת מקרה המדד בכל, כרזצה על זכיה במהודעת המוע ביום  הידוע הינו המדד

דמי   ביום הידוע הבסיסי המדדמ פחתי לא בפועל התשלום זה,  הסכם  חתימת 
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שכירות  עלה  הפה שנת  כל  בתחילת  למדד  תשלומים  ללא  הפעלה  /יוצמדו 
 .מדה בגין הצ רטרואקטיביים

 
,  ה פעלודמי הה  רותלוא דמי השכים מ ספק מתחייב השוכר לשאת בתשלו  למען הסר .19.8

שכר טרם תום תקופת  ה שהיא יעזוב ו/או יפנה ו/או יפונה כדין מהמוגם אם מכל סיב
 . השכירות

 
ישולמו   .19.9 השכירות  מדי  כאמור  דמי  ודמי   3לעייל  השכירות  לדמי  מראש,    חודשים 

 . חיובה ן כשיעורו ביום יתווסף מע"מ כדי ההפעלה
 

יזכה את המ   עיכוב בהעברת דמי ההפעלה .19.10 ועצה בתוספת או דמי השכירות למועצה 
מפעיל להעביר למועצה  /סכום שהיה על השוכרמה  1%בשיעור  ר/מפעיל  כקנס מהשו

על   העולה  עיכוב  עיכוב.  יום  כל  י  ימים  14בגין  הפרה  זה  ייחשב  הסכם  של  סודית 
עילותו  פמפעיל מהמושכר והפסקת  /על פינוי השוכרת להורות  והמועצה תהיה רשאי

ו מיידי  הורא באופן  יחולו  כאמור  סעיבמקרה  זה  25ף  ות  ב  לחוזה  אין  כד.  י  אמור 
בפיגור  שלום שזה אשר ימשיך להצבר ולהתווסף על הת  מור בסעיף גרוע מהקנס האל

 ום בפועל.  עד למועד התשל 
 

 
במידה   .19.11 כי  הצדדים  על  התשלומואימוסכם  מן  עלזה  הס  ים  יה פי  זה  בשטר כם  יה 

פירעו )לר ורק  ואך  כתשלום,  תחשב  לא  השטר  מסירת  הרי  שיק(,  של  בות  בפועל  נו 
זה,   בהסכם  לו  הקבוע  במועד  במועדהשטר  כתשלום  או    יחשב  השכירות  דמי  של 

 . ןהענייהכל לפי  -ממין אחר  תשלום 
 

תנא   סעיף .19.12 היינו  עיקרי  זה  זהויסודי  י  והפבהסכם  הפרה    רתו,  של  יסודימהווה   ת 
 ההסכם. 

 
 מיםמסים ותשלו .20
 

ש ו/או אחזקת המושכר  שא וישלם במועדם את כל התשלומים בגין השימויי   השוכר .20.1
השכירות,   תקופת  השכמתחילת  תקופת  תום  האופציה  ועד  תקופות  ו/או  ירות 

להלן, לפי המאוחר )להלן:    ים הממומשות ו/או פינוי המושכר עפ"י התנאים המפורט
   . חשמלים ,עירייה, מ , ומי מסיםות תשל, לרב(ופה הקובעת"התק"

 
ם זה ו/או לפי כל דין, המשכיר יהא  מבלי לגרוע בכל סעד לו זכאי המשכיר לפי הסכ .20.2

לגרו השירותיםרשאי  לניתוק  כלמושכר  ם  מקצתם,  או  כולם  י,  השוכר  שא  יאשר 
ובהו מחדש  והחיבור  הניתוק  בג בעלות  למשכיר  שיגרמו  עקיפות  בכל  ין  צאות  הנ"ל, 

שלומים ו/או לא ישולמו דמי השכירות ו/או  ם כלשהו מהתולם תשלולא יש   רה בו מק
 . שעות 24 וזאת בהודעה מראש של  חלק מהם במועדם,

 
או עירונית להמשיך ר מטעם איזה רשות ממשלתית  כי ידוע לו שאיסו  השוכר מצהיר .20.3

בין    שירותים/ההפעלה ב ישבמושכר  לא  חלקי  באופן  ובין  אותו    חררבשלמות 
לשלבויות מהתחיי דמייו  את  עב  ם  הדין  השכירות  והוא  לעיל  כאמור  המושכר  ור 

ת  במושכר בין בשלמו  שירותים/ההפעלהות להמשיך בכאשר לא תהיה לשוכר אפשר
 . ובין באופן חלקי

 
בלי מושכר מרצונו החופשי לפני תום תקופת השכירות ומבמקרה והשוכר יפנה את ה .20.4

את   שהסכמתה  שקבל  ההמפורשת  לש  השוכר  יהיה  בכתב,   המשכיר ל  לם  חייב 
השכ  הלמשכיר תקופת  סוף  ועד  עבור  זה  בהסכם  הנזכרים  התשלומים  כל  ירות את 

החודשים    6  -ב  שנקלטהממוצעת  שית  חודכמות  דמי ההפעלה בהתאם ללרבות בגין  
 .  י כאמור בגין דמי ההפעלהשקדמו לפינו
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לא כזה    זה, אי שימושכם  א ישתמש מיד בזכויותיו ע"פ הסבכל מקרה שהמשכיר ל .20.5

כוויתויחש או ב  הסכמה  שיחפוץ   ר,  מתי  להשתמש  רשאי  יהיה  והוא  מצדו,  הודאה 
יפגע  ר בקשר להסכם, לא  וויתור, ארכה, הנחה הזנחה וכיוצב' מצד המשכיבכך. כל  

ר מצד  כהצדקה או הגנה לגבי הפרה מצד השוכר או כוויתו  בזכות כלשהי ולא ישמש
 כם זה.הס  המשכיר על זכויותיו ע"פ

 
 ם. אי עבודתכר ותנהשו יעובד .21

   
מתחי   רהשוכ .21.1 והוא  עובדיו,  להעסקת  ביחס  דין  כל  הוראות  אחר  שלא  ימלא  יב 

 חוזה  ניהול העסק נשוא האו בני משפחתם בהמועצה להעסיק עובדי 
 

וכן למלא  אחר את  כל  חובותיו  לביטוח  סוציאלי של  עובדיו, מתחייב לבצע  השוכר .21.2
 . 1968 –כ"ו ב( תש) נוסח משול ומי הלא חוק הביטוח 

 
הדרושים    מתחייב  שוכרה .21.3 הזהירות  אמצעי  בכל  ולנקוט  בטיחות  תנאי  להבטיח 

ווחתם כנדרש  בריאות עובדיו ור   תאונות עבודה וכן להבטיח תנאים לשמירת  מניעתל
וק ארגון הפיקוח  רישה חוקית כפי שיידרש על ידי המפקח, כמובנו בחבחוק, ובאין ד

 . 1954-י"דעל העבודה,תש
 

ובהתאם לכל    חות לפי  חוק  שכר  מינימוםלעובדיו לפ   לשלם שכר חייב   מת   רהשוכ .21.4
הפרה יסודית   ת הוראות  חוק  שכר מינימום ע"י השוכר תהווה, הפרדין או הסכם

 הסכם. של ה
 

עפ"י    חוןהנחיות והוראות הבטיחות והביטחוקי, תקנות,  כל    מתחייב לקיים  השוכר .21.5
 . תהכבאוירותי  רציים וש, הא סלהגנ"הנחיות משרד ות לרב  דין מדינת ישראל

 

 אחריות  .22
 

  אולכל עבירה ו/או נזק לגוף ו/   יהיה אחראי במשך כל התקופה הקובעת המשכיר לא   .22.1
לקוחותיו  השוכר,  לרכוש צעובדיו,  כל  או  מוזמניו  מבקריו,  אשר ,  שהוא,  אחר  ג'  ד 

ב השימוש  בגין  או  עקב  בו  יגרמו  ביקור  או  אחזקתו  מכך. או  ו/מושכר,   כתוצאה 
עצמו  נוטל    השוכר האחעל  מלוא  מתחייב את  השוכר  זה.  מעין  נזק  כל  בגין  ריות 

המשכיר את  המשכי  לשפות  נגד  שתוגש  גוף  ו/או  רכוש  תביעת  כל  נזק  על  בגין  ר 
 במושכר. שייגרם

 
ייתבע  .22.2 המשכיר  כל    אם  או  מבקריו  לקוחותיו,  השוכר,  מעובדי  מי  אחר  ע"י  ג'  צד 

עילה   כל  בגין  יסודה  שהישהוא  אשר  במוש בשימוא  בבש  או  יה כר  בו,  על  יקור  א 
בגין כל סכום אשר המשכיר יתב  השוכר ע לשלמו כאמור לעיל.  לפצות את המשכיר 

לשוכר מוק יודיע  על כהמשכיר  כנגדו אשר עדם ככל האפשר  שויה ל תביעה שתוגש 
נן  תגווכר ככל שהדברים תלויים בו להלהקים לו עילת שיפוי כנגד השוכר ויאפשר לש

 ור.   ה כאמ כנגד תביע
 

 כויותז העברת .23
 

ם זה,  על פי הסכלמשכן או לשעבד זכות מזכויותיו  או  רשאי להעביר  השוכר לא יהא   .23.1
את    או בשכילהשכיר  ממנו  חלק  כל  או  כולו  ג'  המושכר  לצד  למסור  או  משנה  רות 

כר או בכל חלק ממנו, בתמורה או  כלשהו זכות שימוש או זכות אחרת כלשהי במוש
 תב. משכיר מראש ובככמת הללא הסמורה,  שלא בת
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ר  לבדו השוכעיל, השוכר מצהיר ומאשר כי הוא  ל  19.1ור בסעיף  מבלי לגרוע מהאמ  .23.2
אגיד השוכר את המושכר יחד  קיים כל אדם אחר ו/או גוף ו/או תשל המושכר וכי לא  

ת  במושכר,  יימצא  אשר  אדם  כל  וכי  השוכר,  בזכויות עם  תלויות  זכויותיו  היינה 
 זכויות במושכר.תהיינה לו כל   ה ולאהסכם זעל פי  השוכר 

 
בכל עת ועל פי    יהא רשאי   המשכירמצהיר בזאת כי ידוע לו ש  וכרהסר ספק, הש  למען  .23.3

מת השוכר להעביר את זכויותיו במושכר  ל דעתו המוחלט ומבלי להיזקק להסכשיקו
זה,   הסכם  פי  על  זכויותיו  או  לרבות  כולו  ממנו  והנובע  הקשור  למי    מקצתווכל 

על פי הסכם זה  ובתנאי שזכויותכון.  מצא לנשי ייפגעו.    השוכר  וכר מתחייב  הש  לא 
ו/ כל מסמך  על  להמציאלחתום  בק  או  שיידרש  של כל אישור  זכויותיו  שר להעברת 

 ושכר. המשכיר במ
 

 . ההסכםדית של סעיף זה הינו סעיף עיקרי ויסודי בהסכם והפרתו מהווה הפרה יסו .23.4
  

 דייר זכויות הגנת ה העדר   .24
 

ערב חתימצהי  הצדדים .24.1 כי  דרים  היה  לא  זה,  רשאי להחמת הסכם  במושכר   זיקייר 
מפתח ועל    כתשלום דמי ם כסף היכול להיחשב  יר כל סכווכי השוכר לא שילם למשכ 

תשל"ברצ  ובשלכן,   משולב(  )נוסח  הדייר  הגנת  חוק  הוראות  יחולו  לא  ,  1972-ונם, 
  ו/או על המושכר ת זו  שכירו  לו על  כל הוראה אחרת שתבוא במקומו או בנוסף  ו/או

 ו/או על השוכר. 
 

ומאהשו .24.2 מצהיר  התחיישר  כר  ולא  שילם  לא  השקיע,  לא  כלכי  לשלם  כסף   ב  סכום 
ו/או ו/  שהוא  עבור  שהוא  סוג  מכל  אחר  שיפוצים  תשלום  ו/או  לשינויים  בקשר  או 

דה  ר מקנים לו זכויות כשלהן במושכר.  במיו/או תיקונים ו/או שיפורים במושכר אש
סכ השו  לםושי כלשהו,  כר  כסף  מכל  ום  אחר  תשלום  כל  או  או  שהוא  ייב  התחסוג 

יבצע   או  לעיל,  כאמור  כלשלשלמו  בצהשקעה  לרבות  במושכר  ובמתקנים,  היא  יוד 
מלטע מנוע  יהא  ו/או  הוא  מפתח  דמי  משום  זו  בהשקעה  ו/או  בתשלום  יש  כי  ון 

סעיף   לפי  ההש  82תשלום  ו/או  והתשלום  הדייר,  הגנת  האלחוק  לעיל מורים  קעה 
נה לו כל זכות מכל מין  מק  שוכר, אשר לאל התנדבות מצידו של הייחשבו כמעשה ש 

 כיר. כנגד המש וסוג שהם
 

 ה יסודית של ההסכם. והפרתו מהווה הפר מעיקרי הסכם זההינו סעיף זה   .24.3
 

 ותרופות  סעדים .25
 

הסכם    המשכיר יהיה זכאי לבטלו ע"פ הסכם זה,  מבלי לגרוע מכל סעד ע"פ דין ו/א .25.1
עד קבלת הדרישה על כך  ממוימים    7תוך  כר  מושת הלפנות אמהשוכר  דרוש  לו    זה

 הבאים: מהמקריםאו יותר   אחדבקרות מאת המשכיר, 
 

לא   25.1.1 מהתנאים  השוכר  אחד  יפר    היסודייםקיים  או  ההסכם  מסעיפי 
 אחד מהם; 

 

  על חשבון דמי השכירות או כל תשלום שהו שילם תשלום כל השוכר לא  25.1.2
המועד שבו  מן  שעות    72בתוך  עצמו    בל עלמוטל עליו ו/או שיק אחר ה

   , בהתאם להוראות הסכם זה;ב בתשלומוא חהו
 

עהוט 25.1.3 השו ל  נכסי  על  הוצאה  יקול  הליך  השוכר  נגד  נפתח  ו/או       כר 
ך  ימים מיום שנודע לשוכר על פתיחת הלי   14, והוא לא הופסק תוך  לפועל
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ל בקשה  השוכר  נגד  הוגשה  ו/או  רגל  הכרזתוכאמור,  ככל    כפושט  או 
 לפירוק.מדובר בתאגיד בקשה ו

 
ם זה ו/או על פי  הסכותו של המשכיר לכל סעד אחר על פי הוראות  מזכ מבלי לגרוע   .25.2

שא ריבית  יב לשאת בו על פי הסכם זה, יכל דין, הרי שכל פיגור בתשלום שהשוכר חיי 
תקופות  והגת בעל משיכת יתר חריגה בחשבונות חח"ד, הנ  המרבית הריבית    בשיעור

ב מהמועדבהרלבנטיות  הפועלים,  ל  נק  למהקבוע  ועד  בפועל.    ועדתשלום  התשלום 
   .יהווה ראיה מוחלטת לכך  ין שיעורי הריביתעני אישור בנק הפועלים בכתב ל 

  
ב .25.3 לפגוע  ו מבלי  רשאי,  המשכיר  יהיה  זה,  סעיף  לפי  המשכיר  של   הצדדים זכויותיו 

ם זה מצד  כהפרה יסודית של הס  קרה שלבמכי בכל אחד מהמקרים הנ"ל ומסכימים  
לדהשוכר מהשו,  ההפרוש  כל  את  מהפרת סדיכר  כתוצאה  לו  שנגרמו  והנזקים  ם 

והן    הן  ההסכם, ישיר  עקיפיםבאופן  נזקים  לבגין  בזאת  מתחייב  והשוכר  שלמם  , 
ישלם  למשכיר לא  או  יפגר  השוכר  באם  הראשונה.  דרישתו  תשלום   ע"פ  במועדו 

לבטל  וע בזכויות המשכיר  גכם זה, הרי מבלי לפים בהסכלשהו מהתשלומים המפורט
כאהסכ השכירות  לאלת  מורם  למשכיר  לשלם  חייב  השוכר  יהיה  אלעיל,  דמי ר  ת 

ההפעלהוד  השכירות א  מי  ישיב  המשכיר  לא  לחלופין  אשר ו/או  השכירות  דמי  ת 
התשלומים שהוא חייב בהם ע"פ הסכם  שולמו מראש ע"י השוכר, לפי העניין, ויתר  

 תקופת השכירות. בור כלזה ע
 

השכיר  דימ .25.4 תקופת  מיבתום  או  תקופתות  בתום  תהיה הש  ד  אם  הנוספת,  כירות 
יבות אחרות המפורטות בחוזה זה, מתחייב לו של חוזה זה מס יטוכזאת, או מיד עם ב

שכר פנוי  וכר לפנות את המושכר ולמסור את החזקה בו לרשות המשכיר כשהמוהש
לשוכר, השייכים  וחפץ  אדם  ו  מכל  שהנקי  כפי  ובמצב  מאת  שמסודר  קיבלו  וכר 

בסמוךהמשכ השיפוץ  יר  פלאחר  כל ,  כולל  וכשהמושכר  סבירים,  ובלאי  לפחת    רט 
תוספשי שיפור,  אפוץ,  קבוע,  באופן  למושכר  המחוברים  מתקן  או  אלה  ת  אף  ם 

א אם דרש  המשכיר שהשוכר   הותקנו והוספו למושכר על ידי השוכר ועל חשבונו, אל
תוספת מת  יוציא  המושכר  או  מן  כנ"ל  השוכר    -קן  מתחייב  לדרישה  להיענות  שאז 

 שות כן על חשבונו. ולעכזו, 
 

                
יר לתבוע  לעיל, הרי בנוסף לזכות המשכ  כמפורט במועד  השוכר את המושכר  נה  לא פי  .25.5

התאם לחוזה זה, או לפי כל  , ובנוסף לכל זכות אחרת שתהיה לו ב המושכראת פינוי  
  , ישלם השוכר מור לעילכא ונה בידי המשכיר ת בכל סעד או זכות הנלפגוע  דין, ומבלי  

הנלמ התחייבויותיו  אחר  מילא  לא  עוד  כל  ראויים"ל  שכיר  שימוש  בסכום    דמי 
לסך   שכירות    5בשקלים השווה  חודשחודשי  בפינוי,    לכל  איחור  של  או חלק ממנו, 
 את הנזק  להוכיחים ומוסכמים מראש מבלי שהמשכיר יצטרך  וזאת כפיצויים קבוע

ל חודש או חלק ממנו של  ן כורט לעיל בגי שים, כמפ חוד  5דמי ההפעלה ל    ובנוסף את 
בפינוי בי כם  . מוסאיחור  כי סכום הפיצויים המוסכמים ומוצהר במפורש  ן הצדדים 

להקבו שיגרמו  הנזקים  של  וזהירה  שקולה  הערכה  לאחר   נקבע  מראש  משכיר עים 
שמע כל טענה מצד תורט בחוזה זה, ולא  כר כמפ עקב אי פינוי המושכר על ידי השו

 ל.  כקנס  והשוכר יהיה מנוע מלטעון טענה כנ" קבעסכום האמור נוכר כי ההש
 
 

ומוצהר   .25.6 כד מוסכם  לעיל  באמור  אין  כי  הצדדים,  ע"י  השוכר  במפורש  את  לשחרר  י 
להע  כדי  ו/או  זה  חוזה  פי  על  מין  מהתחייבויותיו  מכל  שהיא  זכות  איזו  לשוכר  ניק 

שהואוסו לרבות  ג  ל-,  מבלי  האמור  פאך  בכלליות  שכיראי  -לעילגוע  זכות  ות  זו 
ה להוות  כדי  בו   ואין  החוק  ידי  על  להאסכמהמוגנת  המשכיר  מצד  תקופת ה  רכת 

ו  השכירות  ידי השוכר  וויתור שהוא מצד המשכיר  /במושכר על  או כדי להוות איזה 
  די לפגוע בזכותו של ו/או כלגרוע או להפחית מזכויותיו של המשכיר  לשוכר ו/או כדי  

סעד כל  לקבל  לרבותותרופה    המשכיר  מהמושכר סי   אחרים,  השוכר  של  ידו  לוק 
 משכיר, עקב אי פינוי המושכר במועד.  ל כל נזק שיגרם לם עופיצויים נוספי
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כאמור לעיל ,  קרה ובעת פינוי המושכר והחזרתו למשכיר לא יהיה המושכר במצב  במ .25.7

להח  חייב  השוכר  יהיה  למאזי  דרישתזיר  לפי  מיד  ההוצאו  ושכיר  כל  ת  הראשונה 
מ  שיוציא על  לה נת  המשכיר  השוכר  על  היה  בו  למצב  המושכר  את  רו  חזילהביא 

כל ואת  מסר  למשכיר  שהמשכיר  ובלבד  בכך,  הכרוכות  הודעה   ההוצאות  לשוכר 
הוצאות השונות בכדי להביא את את ה  ימים על כוונתו להוציא  3מוקדמת בכתב של   

י לגבות כל  יהיה רשארו למשכיר. המשכיר  יהיה על השוכר להחז  מצב בו המושכר ל
השוכר    כוםס בו  בת  שחב  בהודעה  כלמראימים    10מהשוכר  ישלם  והשוכר  סך    ש 

 . ימים מדרישה 7שיידרש כאמור בתוך  
 

כל .25.8 במועד  המושכר  את  השוכר  פינה  לאמורמפורט  א  בנוסף  אזי  יהיה    לעיל,  לעיל, 
הש מאת  לתבוע  זכאי  אתהמשכיר  המיסים  וכר  הסכומים  התשלומים   ,כל 

דמויותוההתחייב  הו,  השכירות  ראויים, צאוי  שימוש  דמי  נזק,  דמי  תיקונים,  ת 
אפסדה תשלומים  וכל  בשל  ים  בחוזה  כמפורט  הכלל  מן  יוצא  ללא  התקופה חרים 

ב המועד  ועד  המושכר  את  לפנות  השוכר  על  היה  בו  המושכר  מהמועד  את  פינה  ו 
ת  לפנות א  לפגוע בחובת  השוכר  השכירות, וזאת מבליתקופת  בפועל, כאילו נמשכה  

  אם לחוזה זה ו/אובהתי לפגוע בכל סעד אחר העומד לרשות המשכיר  מבל המושכר, ו
 על פי כל דין.  

  
ראויים   דמי קבלת   .25.9 השוכר    שימוש  בין  שכירות  יחסי  יצרו  לא  ותשלומים,  כנ"ל 

 את המושכר.   לפנות התקופה שלאחר המועד בו היה על השוכר   לגבילמשכיר 
 

י שימצא לנכון, ללא כל צורך  כפ  האמור בכל עתת הפנוי  ר יהיה רשאי לבצע א יהמשכ .25.10
ול  על פי שקמושכר  וג ברכוש ובציוד המצויים ב, ויהיה זכאי לנה ראשהודעה מ  במתן

   דעתו המוחלט.
 

לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל  השוכר מצהיר כי המשכיר ו/או כל מי מטעמו   .25.11
ס  נזק למכל  יגרם  אשר  שהוא  כ שוג  נזק  יגרם  אם  בשל  וכר,  שה זה,  פעילות  יא  כל 

 . מושכרן הנוי השוכר ו/או הציוד והרכוש מ יבפ הקשורה
 

בכל דין והוא מוותר בזאת על יהיה זכאי להפעיל את זכות הקיזוז כקבוע    השוכר לא .25.12
 כאמור.  זכות

 
כלשהו של   ון חובלחלוט כספים כלשהם שקבל מהשוכר על חשבהמשכיר יהיה רשאי   .25.13

 . ות דמי נזקב לר השוכר
 

הצד  מוסכם .25.14 כלל  בין  כי  את הסעדים,  לבצע  השוכר  התחייבויות  שעניינם  יפים 
עיקריים    להסכםם המצורפים  דות בהתאם למפרטיעבוה הינם תנאים  ויסודיים זה 

של יסודית  כהפרה  תחשב  מהם  אחד  כל  והפרת  זה  חוזה  את    של  המזכה  החוזה 
כשהם  ,  לכל הפרה  ₪   60,000בועים מראש בסך של  מים וקהמועצה בפיצויים מוסכ 

מה צמו למדד,  למדד    מדדדים  ועד  זה  הסכם  על  החתימה  ביום  בעת  שיההידוע  א 
או תרופה אחרים המוקנים  על, וזאת מבלי לגרוע ו/או לפגוע מכל סעד  התשלום בפו

 ין.  למועצה על פי חוזה זה או על פי כל ד
 

מילוי התח .25.15 אי  לגרוע מהאמור  במשך  ייבות  מבלי  רצופים תחשב יימ  7של השוכר  ם 
 של הסכם זה. ה יסודיתכהפר

 
י  וצהרמ .25.16 לא  כי הצדדים  כמי שהפרו את   חשבומוסכם בזאת במפורש,  החוזה  או ו 

הסיבה להפרת החוזה או לאי קיום התנאי תהיה    כמי שלא קיימו תנאי מתנאיו  אם
 שליטה עליו.   ליו אונגיעה בקשר א ה הייתון" אשר לצדדים לא סיבה של "כח עלי
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נכללכב .25.17 עליון"  "כח  שריפהלל  ,ים  התפוצצות  השבתות, אס  ,  שביתות,  טבע,  ונות 
חי מצב  מי בטחוני  רוםמלחמה,  גיוס  עירוניים  ,  או  ממשלתיים  צווים  נרחב,  לואים 

וכ בניה  חומרי  או  גלם  בחומרי  חוסר ממושך  עבודות,  סיבה אחרת  בדבר הפסקת  ל 
תוצאה  לפי העניין, ואינה   ל המשכיר או השוכר,יטתו ששאיננה בהשפעתו או תחת של

 מצידם.           חדלרשלנות או מ  של
 

ידי   .25.18 עליון לא תשמש עילה בידי הצד  כלשהו מסיבה של כצד  הפרה של החוזה על  ח 
 ל חוזה זה כולו או מקצתו.  האחר  לבט 

 
  כר/מפעיל השו  על תתי סעיפיו הינו בנוסף לקנסות אשר יוטלו עלהאמור בסעיף זה   .25.19

 .  במפרט ההפעלה תבהתאם לטבלת הקנסו
 

 טוחותב .26
 

המוקנה ד אחר  ומבלי לפגוע בכל סעשוכר לפי הסכם זה,  להבטחת כל התחייבויות ה  .26.1
ימת הסכם זה את חת   ר, במעמדמשכיבידי ה השוכר    פקידי לפי הסכם זה,    למשכיר

 : כדלקמןהבטוחות 
 

 להלן.   24בסעיף נקאית כמפורט ערבות ב
 

בכל מקרה בו    לעיל, לפי בחירתו,  ת המפורט  ההמשכיר יהיה רשאי לממש את הבטוח .26.2
 זה. ו שתופר התחייבות של השוכר על פי הסכםלו כספים א יגיעו

 
  החובה ת  ם אכר מלקייהשו  מימוש בטוחה מהבטוחות האמורות לעיל לא יפטור את .26.3

יר לפי הסכם זה ו/או עד אחר לו זכאי המשכיגרע מכל ס  שבשל הפרתה נעשה, ולא
 לפי כל דין. 

 
ויות של  וסילוק כל החשבונות וההתחייב ת  ו/או האופציוכירות  שעם סיום תקופת ה .26.4

, ישיב המשכיר לשוכר את כים מתאימיםגת מסמבכפוף להצהשוכר לפי הסכם זה,  
 ת לעיל. ורטוהבטוחות המפ

 
 ם. הפרה יסודית של ההסכיף זה הינו מעיקרי הסכם זה והפרתו מהווה סע .26.5

 
 ערבות לקיום החוזה  .27

ב  להבטחת .27.1 השוכר  חיובי  לאחר ימצי  זה,  לחוזהתאם  המילוי  למועצה,  השוכר  א 
מחירים לצרכן, כאשר למדד הזה, ערבות בנקאית אוטונומית צמודה    זהחוחתימת  

יהיה הבסיסי  הידו  המדד  בי המדד  קבלת  ע  במכרז  הודום  הזכיה  לפקודת   עת 
המקומית   חובב"המועצה  נאות  סך    ",התעשייתית  על  דרישה,  עם  פירעון  ברת 

 כולל מע"מ.  אלף ₪( ת₪ )חמש מאו 500,000
וע  ות ביצערב, "ג'כנספח  צורף למסמך זה והמסומן  נוסח הערבות יהא לפי הנוסח המ

 ". חוזה
 

מה   הערבות .27.2 בכל  בתוקפה  תישאר  תהבנקאית  החולך  האופציה  זהקופת   . ותקופות 
לפ  ותחודש השוכר  ידי  פק   30חות  על  בטרם  תפקע  יעתה,  ימים  כלשהו  ובשלב  היה 

 .ה יסודיתשהפר את ההסכם הפר   י השוכר יחשב כמהערבות,  

 
סמכי החוזה.  ראות מכבטחון לקיום ולמילוי  מדויק של כל הוערבות הביצוע תשמש   .27.3

 בטחת ולכיסוי של: לה   הערבויותשנה  מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל תשמ
 

או בקשר עם כל הפרה או אי מילוי  /להיגרם למועצה עקב וכל נזק או הפסד העלול  .א
 חוזה זה. תנאי כלשהו מתנאי 
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המועצה עלולות להוציא או לשלם  ש    לשוכרות והתשלומים הקשורים  כל ההוצא  .ב

 ם  בקשר עם  חוזה זה. ייב בהאו להתח
 

המו  .ג תהא  כאמור  מקרה  לגעצה  בכל  או    בותרשאית  כולם  הערבויות,  סכומי  את 
 אחת או משך  מקצתם, בפעם

פ .ד ההוצאובמספר  ההפסדים,  הנזקים,  לגבי  מתוכן  ולהיפרע  והתשלומים    תעמים, 
 כאמור. 

 
ל   .27.4 מפעם  להאריך,  מתחייב  השוכהשוכר  כן  עשה  לא  הביצוע.  ערבות  את  ר  פעם, 

קיום ן לות כבטחוהערבת המועצה לממש את הערבות ולהחזיק בידה את סכום  רשאי
 ומילוי מדויק של כל הוראות החוזה.

 
 

 המושכרפינוי  .28
 

א  בתום .28.1 הממומשת,  האופציה  תקופות  בתום  או  השכירות  של    ו תקופת  ביטולו  עם 
 זה כדין על ידי המשכיר: הסכם

 
למשכיר כשהוא חופשי    ר אותויפנה השוכר את המושכר מחזקתו וימסו   28.1.1

 חילת תקופת השכירות. בת  כפי שהיה ,לםוש   מכל אדם וחפץ, נקי תקין
 

ע   המשכיר  בפנייציג    השוכר 28.1.2 התשלומיםקבלות  כל  תשלום  החלים    ל 
 . גין המושכרעליו בהתאם להסכם זה וב

 
ום ינוי המושכר במועד על ידי השוכר עם סילכל סעד אחר, בכל מקרה של אי פבנוסף   .28.2

או מי  ר  שכי, יהיה המכירהשכירות או עם ביטולו של הסכם זה על ידי המש  פתתקו
לתפ לנכון,  ימצא  אם  רשאי,  במושכר  מטעמו,  החזקה  את  במתן וס  צורך  כל  ללא 

רה של סירוב( ולפנות  טר משטרת ישראל )במקלהסתייע לשם כך בשווהודעה מראש,  
מצויים בו, לאחסנם    שיהיו  את המושכר מכל החפצים או המיטלטליןיא  ו/או להוצ

, וכן לנעול את המושכר, להחליף את עדידעתו הבל  קול על חשבון השוכר, הכל לפי שי
כל  ליו ע"י השוכר או מי מטעמו בכל דרך שימצא לנכון. בו ו/או למנוע גישה א מנעולי

, יחשב השוכר או כל מי מטעמו  המושכר במועד כאמור ע"י השוכר מקרה של אי פינוי 
  תשכ"ט   ין,)ב(, לחוק המקרקע 18ושכר שלא כדין, כאמור בסעיף  את המ  כמי שתפס

להשתמש  -1969 רשאי  יהיה  מטעמו  מי  או  והמשכיר  כד ,  סבירה  במידה  י  בכוח 
א המושכר  של  מנעוליו  את  להחליף  מהמושכר,  כניסלהוציאו  מהשוכר  למנוע  ה  ו 

י  ר או מ יה לשוכר כל טענה או תביעה כלפי המשכילמושכר בכל דרך שהיא, ולא תה
כ לו או למיטלטליו  לגבי הנזקים שנגרמו  כן רשאי    מור.כא  אה מפעולהתוצמטעמו, 

פון או כל שירות אחר הניתן את החשמל, המים, הטל המשכיר ו/או מי מטעמו לנתק  
   זאת מראש על כל טענה בענין זה.דעתו והושכר מוותר בלמושכר, הכל לפי שיקול 

 
 ה הפרה יסודית של הסכם זה. ו מהוו סעיף זה הינו מעיקרי הסכם זה והפרת .28.3

 
 הפסקת ההתקשרות   .29
 

יהיה שוכה .29.1 לא  תקופת  רש  ר  כל  במשך  זה  חוזה  של  תוקפו  לבטל  מבלי אי  ההסכם, 
וכר יפסיק את  הסכמת המשכיר לכך מראש ובכתב. מוסכם בזה כי אם הש  אתלקבל  

מכל סיבה שהיא לפני תום תקופת ההסכם  במושכר ו/או יעזוב את המושכר    השימוש 
חיי כמהיה  זו.  תקופה  בעבור  השכירות  דמי  תשלום  במלוא  כ יב  הש ו  ,ישא    וכרן 

 .  יבלוו כפי שקלמצב  המושכרבמקרה שכזה בכל העלויות הכרוכות בהחזרת  
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לפי תו .29.2 יעזוב השוכר את המושכר  בו  זכאי ם תקופת השכירות לא  בכל מקרה  יהיה 
לרב  לשום כספי,  התאמתו  החזר  ו/או  במושכר  השקעותיו  בגין  וכל  לעסק,  ות 

שהותקנ והמערכות  התוספות  השיפורים  שיהי  מושכרבו  השינויים  המשכיר ו  ל 
כיר יקבל לחזקתו ולבעלותו  או פיצוי בגינם. המש והשוכר לא יהיה זכאי לשום החזר  

 מור.  רך קבע  ל"מושכר" כא ללא תמורה את כל שחובר ד 
 

ומבלי   שכירותמושכר מרצונו החופשי לפני תום תקופת הבמקרה והשוכר יפנה את ה .29.3
בכתב המשכירה  של  המפורשת  הסכמתה  את  ישקבל  השוכר,  לשלם  חי  היה  יב 

הנזכרים   התשלומים  כל  את  סלמשכירה  ועד  עבור  זה  תקופת  בהסכם   השכירות וף 
החודשים    6  -קלטה בות חודשית ממוצעת שנלרבות בגין דמי ההפעלה בהתאם לכמ

 י כאמור בגין דמי ההפעלה שקדמו לפינו
 

 
דעה הו  להפסיק את ההתקשרות ולבטל את  החוזה לאלתר ללא  רשאי  היהי המשכיר   .29.4

יהי ת,  מוקדמ שהשוכר  מבלי  וזאת  הבאים   המקרים  ו/ באחד  פיצוי  לכל  זכאי    או ה 
 החזר בגין כך : 

 
הפעילות    והפעלתשיון לקיום  או שההיתר ו/או הרי  השוכר לא קיבל היתר או רישיון   .29.5

 סמכת לרבות ע"י המשכיר . ית  מושכר שהיו לשוכר בוטלו ע"י רשות  שלטונבמו
 

בית מ .29.6 , מוסמכתל רשות שלטונית או מקומית  ו שמוסמך, א  שפטניתנה הוראה של 
 ל סיבה שהיא  קיום העסק במושכר. או סופית, האוסרת מכארעית 

 
בתחזו .29.7 ליקוי  הפרתנמצא  ו/או  המושכר  זה    קת  חוזה  מהוראות  לא    אשריסודית  

רה לו דרישה בכתב לתקן את הלקוי  או ם שנמסימים  מיו  3תוקנה ע"י השוכר בתוך  
 ר. ההפרה כאמו
 

ה  בו  מקרה  בכל .29.8 השוכר  )אם  בתאגיד  מנהל  או  השוכר  בעבירה הורשע   , תאגיד(  וא 
 שיש עמה קלון .

 
נכסים .29.9 כינוס  של  למצב  נכנס  פירעוןח/ השוכר  פירוק  דלות  הקפאת  ,  ו/או    הליכים, 

 ת. ו/או נעשה חדל פירעון  מכל סיבה אחר  פשיטת רגל 
 

, הציע עמושמו או מטם בקרה שהוכח להנחת דעת של המשכיר כי השוכר או האדבמ .29.10
כלשהי כדי להשפיע    הנאהנק, דורון, או טובת  לאדם אחר כלשהו שוחד, שלמונים, מע

או להשפיע בדרך כלשהי על אדם יית השוכר במכרז  ו/ במישרין ו/או בעקיפין על זכ
ה זה או על מנת שהמשכיר יוותר על פי חוזל מנת שיפעל  לאי קיום התחייבויותיו לע

להנחת    כל נושא אחר  הקשור לחוזה זה. או אם הוכחאו  ו חלקן ו/ן אזכויותיו  כול 
גילה את כל  יר כי השוכר נקט בתחבולות בקשר עם התאגדותו או לא  דעתו של המשכ

 לבעלי העניין בתאגיד. גע  נובהאמת 
 

ימים     שלושה חור העולה על  איבה,  מידה בתנאי התשלום כפי שנקבעו בחוזה זאי ע  .29.11
 למשכיר. או דמי ההפעלה שכירות  י הבתשלום דמה, מהמועד שנקבע בחוזה ז 

 
 . הטלתויום מיום  30נכסי השוכר שלא בוטל תוך  ול זמני או קבוע על הוטל עיק  .29.12

 
לנכסי  מונה .29.13 כונס  או  ע   נאמן  החלטה  קיבל  שהשוכר  או  או  השוכר  מרצון  פירוק  ל 

יע על מנת להג  לנושיוכולם או חלקם, או שיזם פניה    נושיו  שהגיע להסכם פשרה עם
 . 1983 –,התשמ"ג  לפקודת החברות )נוסח חדש( 233לפי   סעיף ם  להסדר אית
 
 

או   וזה לא נכנס לתוקף,הפסיק המשכיר את ההתקשרות או  ביטלה או במקרה  שהח .29.14
השכירות תקופת  ה  בסיום  ליסלק  ויחזירו  לאלתר  מהמושכר  ידיו  את  חזקת  שוכר 
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כפי  ה ותקין  נקי  פנוי,  כשהוא  התוס כולכשהוא    שקיבלו משכיר  את  במידה    פות ל 
 ונעשו כאלו. 
 

 
 המפעיל של  להההפע/שירותיםהצוות  .30

ידי    השרות  .30.1 על  העב  המפעילינתן  ביצוע  על  יהיה אחראי  לחוזה  והוא  ודות בהתאם 
 .זה

 

של   .30.2 העבודה  אנשים/יועצים/יכלו   המפעיל צוות  עת  בכל  בהב  ל  מקצוע  רכב עלי 
זה  וב חוזה  פי  על  התחייבויותיו  לביצוע  כנדרש  תנאי    ועלמספר  במלואן  המכפי  רז 

מבלי   הא  לגרועובמועדן  מתחייב  מכלליות  לעיל,  צוות    פעילהממור  את  להרחיב 
על פי דרישותיו של מפקח,    המפעיל ביצוע תפקידי  העבודה לטובת ביצוע העבודות ו

 כל תמורה נוספת. ללא 
 

ל .30.3 להורות  רשאי  ז המפקח  פי  וכה  מציע  על  עבודתו  צוות  מאנשי  אחד  כל  להחליף 
הבלעול  שיק זדי  דעתו  עת,  בכל  הנמקה,  במתן  צורך  ללא  מבלי והמוחלט,  את 

 אמור, בגין כך. או כלפי מי מאנשי צוותו כ המפעילבכל אחריות כלפי  ישאשהמזמין  
 

נו  עילהמפ .30.4 תמורה  לכל  זכאי  יהיה  לזו   לא  מעבר  תהיה  אשר  הסיבה  תהא  ספת 
 , בגין העבודות והתחבויותיו על פי הסכם זה.וזהבחועה הקב

 
 

ם  והחיקוקים הרלבנטיי  כי ידועים לו כל התקנים, הנוהלים, התקנות יר  מצה  מפעילה .30.5
העובדתיים    העבודותלביצוע   הנתונים  כל  בידיו  לוכי  הדרושים  ביצוע  והמשפטיים 

 שירות. זה וכל דבר אחר העשוי להשפיע על מתן ההתחיבויותיו על פי חוזה 
 

ידוע  -כמו .30.6 זכויות    למפעיל כן  כל  כי  מסכים  הרוחנ הקנוהוא  ויין  היוצרים,  י  זכויות 
 ות הינם של  המועצה לבדה.קשורים לביצוע העבוד הזכות המוסרית,  ה לרבות

 
 

 ומסמכים תכניות .31
התכניומוסכם   .31.1 כל  כי  הבמפורש  התשריטים,  המפות,  הדגמים,  מפרטים, ת, 

או במהלכן הינם    ההפעלה או השירותיםך  לצור  ר השוכהחישובים והמסמכים שהכין  
צרים מכל סוג  אין כל זכות בהם, לרבות זכויות יו  ולשוכרין  י של המזמלעדקניינו הב

כוללת, לכל  כם זה  התחייבות השוכר לפי הסה המוסרית. מובהר ומוסכם כי  ובזכות
ת  בתכניו   לשוכרות יוצרים, והזכות המוסרית שיש  ר ועניין, גם תשלום עבור כל זכדב

ב ו/או  בתשריטים  ו/או  במפות  ו/או  הדגמים  ו/או  מפרו/או  ו/או  בחיטים  שובים 
מוותר בזה על   המפעילו   ההשירותים או ההפעלן  לצורך מת  השוכרשהכין    במסמכים

 ים כאמור. כל טענה הנובעת מזכות יוצר 
 

מפי  המפעיל .31.2 דגם,  תכנית,  כל  למזמין  מסמך מסור  או  חישוב  מפרט,  תשריט,  ה, 
מן האמו  מיד עםכאמור   לגרוע  של המזמין. מבלי  הראשונה  ל דרישתו  יעביר  ר עיל, 

המ  מפעילה הדגמים,  התוכניות,  כל  את  המפרלמזמין  התשריטים,  טים, פות, 
למזמין    המפעילהתקשרות בין  המסמכים והחישובים כאמור, בכל מקרה של סיום ה 

 ת המזמין. י דרישרו גם במדיה דיגיטלית ו/או קשיחה על פלפי הסכם זה. הנ"ל יועב
 

לנהוג בכל תכנית,   .31.3 יהיה רשאי  , מפרט, חישוב או מסמך  ריט, מפה, תשדגםהמזמין 
העתקתם, הפצתם, תיקונם וכיו"ב, ללא כל   עלים לרבות שינויים,כאמור לעיל מנהג ב 

על כל טענה    מוותר בזה  המפעיללשם כך, ו  עילהמפהסכמת או אישור    צורך בקבלת
 שינוי, העתקה, הפצה או תיקון כאמור. ובעת מו/או דרישה ו/או תביעה הנ 
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כי   .31.4 חישוב או עכבון בכל תכנית, דגם, מפה, תשריט, מפרט  ות  זכ  לשוכר  איןמוסכם 
בפרויק  שהכיןמסמך   לעבודתו  בקשר  לו  שנמסר  או  בחזקתו  שמצוי  לרבות או  ט, 

 חלוקת בינו לבין המזמין. במקרה של מ
   

 
 

 סיום החוזה .32

  טים להלן, יהא המזמין רשאי להביא חוזה זה לידי בקרות אחד מן המקרים המפור .32.1
מייד מוקסיום  הודעה  במתן  צורך  ללא  כלי,  לכל   השוכרשהי  דמת  זכאי  יהא  לא 

המזמ   נוסףתשלום   לתש מאת  מעבר  לגרוע  לומ ין,  מבלי  וזאת  שקיבל,  מזכויותיו  ים 
 או הסכם./על פי כל דין המזמיןשל 

 
חו  השוכר .32.2 פי  על  התחייבויותיו  מבין  איזו  בתוך  הפר  תוקנה  לא  זו  והפרה  זה    7זה 

 כך בכתב על ידי המזמין.בו נדרש ל המועדימים מן 
 

הבלעד מה  פי  על .32.3 דעתו  שיקול  פי  על  המזמין,  סבור  הדברים  השירות לך  כי  ים  י, 
מבטיח   שאינו  באופן  הממתבצעים  ברמה  ו/או    קצועיתעמידה  בלוחות  הנדרשת 

לא נקט בתוך פרק הזמן   המפעילשהזמנים ו/או התקציבים ו/או באופן רשלני, ובלבד 
בכ בהתראה  משנקבע  שקיבל  הדרושים,  תב  בצעדים  המזמין  שיאת  דעתו  לפי  קול 

 הבלעדי של המזמין, לתיקון הליקוי. 

 

  טו נגדו הליכי או ננק פירוק מרצון,  פירוק, או שקיבל החלטה על    צו  השוכרצא נגד  הו .32.4
נגדו צו כינוס נכסים, או  פשיטת רגל, או שפתח בעצמו בהליכי פשיטת רגל, או הוצא  

להסדר נושים    מפעילה ניים או קבועים, או שהגיע  או מפרק זמשמונה לו כונס נכסים  
להסדר להגיע  להם  שהציע  או  נושיו  ובלב  עם  שנושים,  או  ד  ההצעה  ההחלטה  הצו, 

 ועד נתינתם. ימים ממ 30וך טלו בת י כאמור לא בוהמינו

 

מסיב  השוכר .32.5 תפקידו  במילוי  להמשיך  יכול  אובדן לא  או  פטירה  עליון,  כוח  של  ות 
 ימים רצופים.      14ה על תקופה העולל עבודהכושר 

                   
 . השוכרעל ידי  סיום החוזה או ביטולו שלא בשל הפרתו 

אף  ע .32.6 בח  האמורל  אחר  מקום  רבכל  יהא  זה,  המוזה  עת,  שאי  בכל  סיבה  זמין  מכל 
ה כולו או מקצתו לידי גמר על ידי שהיא, על פי שיקול דעתו המוחלט, להביא חוזה ז

בכתב   הזוכהאש,  מר   חודשים  4הודעה  י  למציע  על  מורחתומה  של די  החתימה  שה 
דבר יחשב להפרת החוזה על  שה   החלטתו ומבליהמזמין, מבלי שיהיה חייב לנמק את  

 כלשהו לספק. פיצוי ו או יחייבו ביד
 נקוב בהודעה.  החוזה במועד שיהיה  יסתיים: 32.6הודעה כאמור בסעיף   תנהנ .32.7

 
ומסוכם .32.8 מוצהר  ספק  למנוע  מנת  הצדדי  על  החוזה  בין  סיום  מקרה  בכל  כי  מכל  ם, 

י למסור את  רשא יהיה המזמין  בה שהיא )לרבות הסיבות המנויות בחוזה זה לעיל(  סי
גוף אחרים ולהשתמש לצורך    ן, לכל אדם אוהשלמת  חלקן ו/או את  העבודות כולן או 

 קצתם, כראות עיניו ללא כל תמורה, שכר או פיצוי זה במסמכי התכנון, כולם או מ
 לספק. 
 

עם המזמין או מי מטעמו, לרבות בביצוע    פן מלאמתחייב לשתף פעולה באו  שוכרה  .32.9
הו עחפיפה  וראויה  המז  שוכר החדשה ם  למת  ידי  על  לרבות העשנבחר  כל מין,    ברת 
חישהמסמכים כאמו,  חפיפה  זה.  בחוזה  כאמור  ידו  על  שנעשו  ועבודות  לא  ובים  ר 
את   ת  השוכרתזכה  והיא  כלשהו,  נוסף  בשלמובתשלום  תום  בוצע  עד  ימים   60תה 

עתור לקבלת לא יהא רשאי ל  השוכר.  השוכרמין על הפסקת עבודת  עת המזמיום הוד 
מצ עו  תוצאתו  או  מטרתו  אשר  עבניעה  ביצוע  ביכוב  צוודות  לרבות  מניעה    אתר, 
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זכאי    השוכר ה. בנוסף לא יהא  לשימוש במסמכים אשר הוכנו על ידו במסגרת חוזה ז
 זה והעבודות שבוצעו מכוחו.  שר עם חוזהלכל זכות עכבון בק

 

 מעביד  -יחסי עובד  העדר .33
ין המזמין  לב  השוכרמעביד בין    -עובד    חסין ולא יהיו י מובהר כי ואי  ספקהסר    למען  .33.1

מתחייב להכניס הוראה    השוכרו/או מי מטעמו.    השוכרובדי  לבין ע  המזמיןו בין  ו/א
ו/או   עובדיו  לבין  בינו  שייערך  הסכם  בכל  ידו בקשר מי מטעמו שכאמור  על  יועסק 

 ות את עובדיו ו/או מי מטעמו בדבר הוראה זו. ולהנח  לפרוייקט
 

מן   בלימ  .33.2 כי ההא  לגרוע  או   זוכה  מציעל  מזמין לא ישלםמור לעיל מוסכם במפורש 
ים על פי כל דין בשל  ו/או מי מטעמו כל תשלום ו/או מס ו/או ביטוח החל  השוכר  בגין

 כאמור.    ו טענהמוותר בזה על כל דרישה ו/א השוכריד, ומעב  -קיומם של יחסי עובד 
 

ימים   30את המזמין בתוך    פותפצות ו/או לשל  השוכרהאמור לעיל מתחייב    על נוסף    .33.3
ו/או לעובדיו    מציע זוכהישא בהם המזמין לו/או הוצאה ש  תשלום   רישה, בגין כל מד

 -עובד    נקשרו יחסיהנובעים מקביעה כי בין המזמין לבין מי מאלו    ומטעמו/או למי  
תש  כל  לרבות  כאמעביד,  בחבות לום  הודאה  ללא  פשרה  במסגרת  שישולם  מור 

 ר.מם של יחסי עובד מעביד כאמוקיו מטענה בדבר  כתוצאה
 

 
   ואחריות  ביטוח .34

 

 ת  ראוהו וכר השעל  או על פי דין, יחולו\ע"פ ההסכם ו השוכרמאחריות לגרוע מבלי  .34.1
להסכם    ד'-בו  םיצורפים כנספחמיטוח ההביטוח ואישור הב   בנספחהביטוח כמפורט  

 זה, המהווים חלק בלתי נפרד הימנו. 
 

 השוכר  אחריות  .35

נזק, הפ  המשכיראי כלפי  יהיה אחר  השוכר  .35.1 והוצאה שייגרמו  לכל  ו/או   משכירל סד 
ג' צד  ו/או  התחייבויות    מפקח  מהפרת  הסכם  השוכר כתוצאה  כתוצאה    לפי  או  זה 

ר בזדון של  שלנית  מפעולה  כל פעולה אובקשר לעב  השוכראו  מחדל שגרם    ודות או 
אחריות  ירמשכל בעקיפין.  ובין  במישרין  בין  של  נזק  גם    השוכרו  צד תחול  כל  לגבי 

  השוכר מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייב    יינזק עקב העבודות.  שלישי שייפגע או
ו/או   את  לפצות  הוצ  רהמשכילשפות  או  תשלום  כל  ששיבגין  לצד    המשכירלם  אה 

  המשכיר ום או הוצאה שהוציא  תשל ות לרבות כל  או יינזק עקב העבוד   שלישי שייפגע
הוצא למען הסר ס בקשר לכל  אין במתן אישור ה כאמור.  כי  או    פק מובהר  המזמין 

חישוב של    ל פעולה, תכנית, מפה, דגם, מפרט, תשריט, מסמך מעשה או המפקח לכ
אחריותו על  ו בהתאם להוראות הסכם זה ומאחריותמ השוכרכדי לשחרר את  רהשוכ

 ן. פי כל די
 

הס  .35.2 כי  ר סלמען  מובהר  כלפי    המשכירפק  פגיע  רהשוכאינו אחראי  ו/או  נזק  ה  לכל 
או לעובדיו או למי מטעמו   ציע זוכהמגרמו, אם ייגרמו, לו/או תאונה שיי   חבלהו/או  

 תכנונו והקמתו.בקשר עם הפרוייקט, 
 

  דמי הנזק שיגיעו להםאת הניזוק לפי המקרה, בכל    ה ו/אויפצה את המועצ  השוכר  .35.3
 בדיה, שליחיה וכל מימשחרר לחלוטין ומראש את המועצה, עו  השוכרן.  על פי כל די

וחבו אחריות  מכל  מטעמה  חבשבא  תאונה,  כל  בגין  אשר  ת  נזק  ו/או  ליקוי  לה 
 ילה שהיא. כל דין, בכל ע  באחריותו על פי הסכם זה ועל פי

 

בזהמתחי  השוכר  .35.4 המ  יב  את  בשלמות  ולשפות  דרישתה לפצות  עם  מיד  ועצה 
שהיא, אשר תוגש ע"י  נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה    כל   הראשונה בגין
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לרבות   כלשהו,  גוף  ו/או  לאומי, אדם  לביטוח  מי    המוסד  נגד  ו/או  המועצה  נגד 
מי ו/או  ו/או שלוחיה  בג  מעובדיה  כל תאונה, חבלה, הפסשבא מטעמה,  נין  זק  ד או 

גין הוצאות סבירות  ן בי כל דין, וכעל פי הסכם זה ועל פ  השוכראשר הינם באחריות  
ה לשם  נשאה  המועצה  תביעה  אשר  מפני  הודיעתגוננות  שהמועצה  ובלבד    כאמור, 

זוכהל א   מציע  לבהקדם  ותאפשר  דרישה  ו/או  תביעה  כל  קבלת  זוכה ודות    מציע 
 גונן מפניה.  להת

לנ  שוכרה .35.5 בין  שהוא,  נזק  לכל  אחראי  רכיהיה  לנזק  בין  גוף  נזקזק  ולכל  אחר    וש, 
ו מחדל מצד  ה א ה ממעש למועצה ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד, כתוצאשייגרם  

ו/או בקשר אליהם, בין   בודותיפין מביצוע הען בעק, הנובע, בין במישרין וביהשוכר
בין מכן,  ובין לאחר  ביצוע העבודות  ידי    במהלך  על  נגרם  ובין אם  ידו  על  נגרם  אם 

 ון למרותו. ו/או כל הנת עובדיו ו/או שלוחיו
 

יב בגין הטלת חובות חויככל ותהשוכר ישפה את המועצה בגין כל תשלום בו תחוייב   .35.6
תשלו או  התחייבויות  עאו  הנובעמים  המועצה  מח ל  על  ים  ויושתו  ככל  הניקיון  וק 

 וכר בו. הפסולת או פעילות הש בהתאם לחוק הניקיון בגין אתר המועצה 

 

לפגוע    .35.7 יולעיאמור  במבלי  כי,ל,  פקודת    השוכר  בהר  הוראות  את  לקיים  מתחייב 
ב תש"ל  )נועבודה  הבטיחות  חדש(  ל  1970  -סח  הנוגע  דין  כל  הוראות  בטיחות,  וכן 

לעבודלעניי   םבהתא וכן  בטיחות   ן,  לעניין  המועצה,  של  העבודה  לתוכנית  בהתאם 
 .  על ידי משרד העבודה בעבודה, כפי שתאושר

 
 

בזאת    .35.8 מובהר  אילמען הסר ספק  של  כי  בחובתו   לקיום הביטוחים כאמור  השוכרן 
ל נזק, ואין בעשיית הביטוחים בכדי אשר לאחריותו בגין כר בבכדי להתנות על האמו

 ח כל דין או נוהג. כל אחריות מכאותו מ לפטור
 

כלש   .35.9 בתשלום  אין  כן,  בכד כמו  הביטוח  מחברת  לשהו  את  י  מאחריותו    השוכרחרר 
בפיצו  השוכרכאמור.   בגייהא חייב  ידי הפוליי  על  ופגם שאינו מכוסה  נזק  כל  סות  ן 

חיי יהא  זה  בובכלל  בעב  נזקים  לגבי  את  פיצוי  הביטוח  חברת  פיצתה  לא  בורם 
 המועצה. 

 
פיצוי אותו  ים בהם גבוה שיעור הנזק שנגרם בפועל מסכום הבזאת כי במקרמובהר    .35.10

יהא  ה  רתחבשילמה   חייב  ל  השוכרביטוח,  ביחס  הסכום  יתרת  את  מלוא להשלים 
 שיעור הנזק. 

 
לו    השוכר  .35.11 ידוע  כי  ת מצהיר,  מועצה  הינה  בה עשישהמועצה  קיימים  אשר    יתית, 

שונ  מסוכניםחומרים   הנדסיים  מתקנים  והואוכן  להעס  ים  ורק מתחייב  אך  יק 
יבצע בעצמו    וכרהש.  עבודה בתנאי המועצה  עובדים אשר בריאותם תקינה ומאפשרת
שתידרש לעובדיו  בדיקה  כל  חשבונו  ויכולתם  לצור  ועל  התקינה  בריאותם  ווידוא  ך 

 . לעבוד בתחומי המועצה להמשיך
 

דב  .35.12 בכל  לפגוע  פוטר  מבלי  זה  בהסכם  האמור  מכל   המועצה  בזה את  השוכרר אחר 
ל  כלפיו אחריות   מתחייב  והוא  מטעמו  ו/או  עובדיו  בגיןו/או  המועצה  את  כל   פצות 

ו/או עובדיו ו/או מי   וכהציע זמהוצאה שתגרם לה, מכל מין וסוג בגין כל נזק שיגרם ל
 ר. ת בתחומי המועצה כאמומטעמו עקב השהו

 
לבצע    השוכר .35.13 באופ מתחייב  זה  לחוזה  בהתאם  התחייבויותיו  כל  שימנעאת  ככל  ן   ,

 כל הפרעה ליתר הפעילויות הקיימות בסביבתו.  הניתן,
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הצדדי   מוצהר .35.14 בין  אי  ומוסכם  עקב  ההסכם  ביצוע  בתחילת  עיכוב  יחול  באם  כי  ם, 
גרם עקב  בכל הוצאה או נזק שי   השוכריטוח כנדרש, ישא  ו אי הסדרת ב א  המצאת

 כך. 
 

  זקים שהם מתחת לגבול תי מבוטחים, לרבות ננזקים בללבדו יהיה אחראי ל  השוכר .35.15
 ובה בפוליסה. הנק העצמית ההשתתפות

 
ה  לבדו   שוכרה .35.16 לנזקים  אחראי  האחריות יהיה  וגבולות  הביטוח  סכומי  על  עולים 

 . הנקובים בפוליסות
 

ביעה כנגד המועצה ו/או  יר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תמצה   השוכר .35.17
ו/ מטעמההבא  אונבחריה  זכאי  ים  שהוא  נזק  הביטוח  בגין  עפ"י  הנ"ל,  לשיפוי  ים 

פו בטוהוא  אחר  מכל  אותם  בדזאת  לעיל  האמור  כאמור.  לנזק  פטור ריות  בר 
 מאחריות לא יחול כלפי מי שביצע נזק בזדון . 

 
אחרא  כרהשו .35.18 ההשלבדו  לתשלום  הביטוחים,  עבור  הפרמיות  לתשלום  תתפויות  י 

 פוליסות. פי תנאי ה -המבוטח עלטלות על ולמילוי כל החובות המו העצמיות 
 

זכויותיו ו/או זכויות המועצה    באופן המפקיע אתות  סאת הוראות הפולי  השוכר  הפר .35.19
די, ופן מלא ובלעאחראי לנזקים שייגרמו למועצה בא    השוכרהבאים מטעמה, יהא  ו

כספיו  תהיינה ולא   טענות,  ו/או  תביעות  יהא לו  והוא  המועצה,  כלפי  אחרות,  או  ת 
 י המועצה. ת כל טענה כאמור כלפ ע מלהעלומנו

 
עמד   .35.20 במל פי  לבהתחייבותו    שוכרהלא  לעיל  המועצה  המפורט  תהיה  בחלקו,  או  ואו 

חייבת, לערוך את הביטוחים או חלק מהם במקומו של זכאי לא  ועל    השוכר   ת, אך 
מבלי לגרוע מזכותה של המועצה  לשלם במקומו כל סכום שהוא, וזאת    אושבונו ו/ח

במקרה של ביטול תחול גם    השוכר ו של  ת לערוך ביטוח במקומ חר. הזכולכל סעד א 
 הסכם .ח במהלך תקופת היטו בה

 
המועצה שוכר  ה   .35.21 את  סכ  ישפה  כל  או  על  נזק  בגין  שישלמו,  או  לשלם,  שיחויבו  ום 

ות לרבות בגין ההוצאאו על פי כל דין  \להם אחראי הקבלן על פי האמור לעיל ו  אובדן
השונ לקהמשפטיות  ו/או  לעכב  רשאית  תהיה  המועצה  בגיות.  תשלומים  נזקזז  או   ן 

לשביע ומוחלט  סופי  באופן  אלו  תביעות  תיושבנה  אשר  עד  כאמור  רצונה.אובדן   ות 
כאמ דרישה  על  ו/או  תביעה  על  הודעה  תימסר  אפשרות  לקבלן  לו  ותינתן  לעיל  ור 

 להתגונן מפניה. 
 

א ישפה    שוכרה .35.22 יפצה  ו/או  ו/או  המועצה  להב ת  שיגרם  נזק  כל  שגיאה   םגין  עקב 
ני משנה ו/או הזנחה במילוי חובתו/ם המקצועית ו/או של קבל  שוכרל המקצועית ש

תחול גם לגבי  שוכר  אביזרים לקויים. אחריותו של ה  או  ו/או עקב שימוש בחומרים
 דות. קרה של רשלנות שיתגלה לאחר תום תקופת ביצוע העבוכל מ

 
  

 זכויות העברת .36
  או למשכן בדרך כלשהי אינו רשאי להעביר או להסב או להמחות או לשעבד    השוכר  .36.1

ה  זכויותיואת   לפי  מהן  חלק  כל  או  הוהתחייבויותיו  זה אלא בהסכמת  מזמין  סכם 
   מראש ובכתב. 

 

ואו  יןהמזמ  .36.2 להסב  ו/או  להעביר  והתחיי  רשאי  זכויותיו  את  כלפי  ויוב להמחות  תיו 
, ובלבד  השוכרלפי הסכם זה לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהסכמת    השוכר

אמור יקבל על עצמו את התחייבויות המזמין  ות כ ו/או ההתחייבוי  ויות הזכשמקבל  
 . השוכרי כלפ
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 קיזוזים  .37

ח ה .37.1 לא  אך  זכאי  בנספלר  -ייב  מזמין  הנזכרות  הפוליסות  את  ו/או  כוש  הביטוח  ח 
תשלו את  המלשלם  במועדיהןי  ו פרמיות  ובמידה  אם  במקרה   השוכר,  כך.  עשה  לא 

ם ההוצאה מיו  , בצירוף הצמדה למדדאת המזמין בסכום שהוציא  השוכר כזה ישפה  
 עד יום התשלום בפועל. 

 

הסכומים בהם הוא  , את  וכהמציע ז ו חייב הוא ללנכות מכל סכום אות   המזמין זכאי  .37.2
והכל    השוכרעל  ההסכם ו/או דין  כח  מוצאות ו/או פעולות המוטלות  התחייב עקב ה

ו סכום כלשהו. במידה ויחליט לנכות ממנ  מציע זוכהבהצמדה למדד. המזמין יודיע ל
זככ-כמו שן  סכום  כל  לקזז  המזמין  למזמין    השוכר אי  כל  חייב  ולפי  דין  כל  ע"פ 

 הסכם. 
 

בשל דרישות או   מציע זוכהל  לעכב תחת ידו סכומים המגיעים  י המזמין כן זכא -כמו .37.3
שהוג  ותביעת המזמין  משפטיות  עלול  ואשר  התכנון  עם  בקשר  המזמין  כנגד  שו 

 להתחייב בהם. 
 

בגין זכויותיו על פי סעיף זה ואין בהן כדי מין  תחול כל חובה על המזמובהר כי לא   .37.4
ובותיו והתחייבויותיו על פי  את כל ח   לבצע  השוכראחריות מגרוע או להעביר את הל
 זה.  סכםה

 
 

טבלת במידה ויארע אחד מן המקרים המפורטים במאשר ומסכים בזאת, כי    רהשוכ .37.5
ההפעלה  קנסותה מסכי  במפרט  הוא  זה,  בם  להסכם  בלשאת  הקיזוז  סך סכום 

ב ההפעלההמפורט  במפרט  הקנסות  ומקר התאבוזאת    טבלת  מקרה  לכל  ה  ם 
 .  טבלת הקנסות במפרט ההפעלהורטים בהמפ

 

המ   אירעו  .37.6 מקרים  במספר  הפורטים  ההפעלהטבלת  במפרט  זה  להסכ  קנסות  ם 
 זוז בגין כל מקרה ומקרה בנפרד.  בקי השוכריישא  –במהלכו של חודש עבודה 

 
מספר פעמים    טבלת הקנסות במפרט ההפעלהם במקרים המפורטימן ה  הקרמארע   .37.7

 בקיזוז בגין כל מקרה ומקרה בנפרד.   השוכרשא יי  – של חודש העבודה לכוהבמ
 

שמו .37.8 לגבותלמועצה  הזכות  לעיל  רה  כאמור  הקיזוזים  סכום    את  קיזוז  של  בדרך 
ידי  של אותו חודש    הקיזוזים זזה  לא קי  .רהשוכמן החשבון לתשלום שהוגש לה על 

את ל  המועצה  שמורה  תהא  שהיא,  סיבה  מכל  הקיזוזים  את הז  הסכום  לבצע  כות 
 חשבונות העסקה של החודשים הבאים.  זוז מ הקי

 
ל .37.9 המועצה  בו  מקרה  הסכ בכל  את  קיזזה  בזמנם  א  שמורה    –ומים  למועצה  תהא 

 או בתביעה נפרדת.   השוכרם לבצע את הקיזוזים בגמר חשבון ע הזכות
 

יהא בה משום ויתור השתק או מניעות מטעם    זוז במועדם לאמי הקיכואי גביית ס .37.10
סכומי  עצהוהמ את  דין    –וז  הקיז  לגבות  כל  פי  על  לפעול  הזכות  שמורה  ולמועצה 

 זוזים. לגביית הקי
 

             עניינים יגודנהעדר  .38
יפעל   .38.1 העבודות  א  השוכרבביצוע  מטעמו  מי  המזמין   ו/או  עבור  בנאמנות  ורק  ך 

האי  שנטולטובת  לרסים  המזמין.  זוכהמצ ל  טובת   יע  תצמח  לא  מטעמו  למי  ו/או 
רה כפי שהיא באה לידי ביטוי בחוזה זה והוא לא  לתמו  וע העבודות מעברביצמהנאה  
ים עם האינטרסים של המזמין  לול להימצא בניגוד עניינ במצב בו הוא ע   עצמו  יעמיד
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ל  שיצמחו  במצב  מכלליואו  לגרוע  מבלי  כאמור.  הנאה  טובות  מתחייב האמור  ת  ו 
לכל    ,השוכר יעניקו  לא  מטעמו,  הפועלים  וכל  הוא  המז  ורםגכי  )שאינו  מין(  אחר 

ין או  בעבודות, במישרהמעורב בעבודות, שירותים כלשהם, כגון יעוץ, פיקוח הקשור  
 רה ובין ללא תמורה.בעקיפין, בין בתמו

 
כי  הסרלמען    .38.2 מובהר  ת  השוכר  ספק  כל  ו/או  כספים  לקבל  רשאי  ת  רה אחרמואינו 

 מתן העבודות, מכל גורם שאינו המזמין. בכל הקשור ב

 

על כל חשש לקיומו של ניגוד עניינים מהותי בביצוע  זמין  להודיע למ  תחייבמ   רכהשו  .38.3
   נשוא מכרז זה. העבודות

 

 

 שונות .39
אלא אם נערך בכתב  סכם זה, במפורש או במשתמע, לא יהיה לו תוקף  שינוי של ה  כל .39.1

 ונחתם ע"י הצדדים. 
 

מהפעל ארכה,  ל  כ .39.2 כהימנעות  תיחשב  לא  כאמור  בזכות  שימוש  אי  או  זכות  ר יתו ות 
ה  שתק מלדרוש ביצוע כל התחייבות ו/או לתבוע כל סעד או תרופ או ה/ו/או מניעות ו 
 צדדים לפי הסכם זה.התחייבות מהתחייבויות ה בגין הפרת כל 

 
 

שמ  הסכם .39.3 כל  את  משקף  ו/זה  מצג  כל  ומבטל  הצדדים  בין  וסוכם  הסכם    אווסכם 
 ם נעשו, בין הצדדים קודם לחתימתו. אחר, שנעשו, א

 
כל זכות מזכויות המשכיר על פי הסכם זה ו/או   עד שלן בכלל ובין במובי  האי הפעל .39.4

יכוב מצד המשכיר בדבר עמידה תור עליה. כל איחור או ע ן לא תיחשב כוי על פי כל די
  משפטיים מצידו צעדים  ת  דרישות מצידו, או איחור או עיכוב בנקיטיותיו או  ו על זכ

שכירות דמי  או  ידו,  על  כספים  קבלת  יפגעהפעלה  מי  דאו    וכן  לא  במא ,  ומה  ו 
 בזכויותיו של המשכיר לפי הסכם זה ותנאיו. 

 
גד דמי השכירות כל סכום וכל  וכר לא יהא רשאי לקזז כנסכם בזאת כי הש מותנה ומו .39.5

על   השוכרבזאת    תרסבור שמגיע לו מאת המשכיר. בהסכמה מוו  תשלום גם אם הוא
 הקיזוז כאמור.  זכות

 
למ .39.6 צד  ע"י  שתישלח  הודעה  עפ"   נהושכל  רשום  כתובדואר  כל  י  וכן  שבמבוא  בתו 

לכתובת   הודעה  המשכיר  ע"י  לשוכר  בתקופ   שתישלח  או  המושכר,  השכירות  ת 
 ה. שעות ממשלוח 72ממומשות תיחשב שנתקבלה בחלוף האופציות ה

 
נה בין הצדדים שקפים את המות ם זה מסכמוסכם בין הצדדים במפורש כי תנאי ה .39.7

יהיה   לא  המשכיר  וכי  פרס  שורקבמלואו,  הבטחה,  הבכל  הסכם ום,  מצג,  צהרה, 
  מעמד ו אם בכלל לפני  כם זה ואשר נעשוהתחיבות בע"פ או בכתב שאינן כלולות בהס

 ובחתימת הצדדים.  מתו. כל שינוי של ההסכם דנן חייב שיעשה בכתב חתי
 

 

 משנהי עובדים וקבלנ העסקת .40
ל  שוכרה .40.1 ובמתחייב  בהיקף  אדם  כוח  להעסיק  כעשם אספקת השירותים  ישורים, ל 

    .לשם אספקת השירותים ברמה הגבוהה ביותר במסמכי המכרז כנדרשניסיון 
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דרתו בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט  רשאי להעסיק עובד זר כהגלא יהיה    הספק .40.2
 נה.מש ך ביצוע הסכם זה, בין כעובד ובין כספק , לצור1959

 
היה זכאי העובד  ו יל לבדו יהיה אחראי לכל תשלום מכל סוג ומין    רהשוכ,  מקרהכל  ב .40.3

 . ק המשנה שיספק מטעמו עבורו או במקומו את השירותים למועצהאו ספ
 

אחראי  השוכר   העסיק  .40.4 יהיה  הוא  העבודה    עובדים,  חוקי  כל  של  ושלם  מלא  לקיום 
על  ובכללהעובדים  החלים  ההרחבה  צווי  ע"פ  לרבות  חוק  ז  ,  מינימום, ה  שכר 

 . 1987התשמ"ז 

 

, וכל מידע, מסמכים י שכרהעתקים של תלוש  וכרש הזכאית בכל עת לקבל מ  המועצה  .40.5
 ועסקים עובדיו. ופרטים אחרים בדבר תנאי העבודה בהם מ

 
יהיה    בנוסף .40.6 להסכ  כר השולאמור,  הרחבה  צווי  של  ומלא  שלם  לקיום  מים  אחראי 

 קיבוציים החלים על העובדים.
 

חוקים  י הפרת כ  מוצהר .40.7 כהפ  הוראות  ועניין  דבר  לכל  הרחבה אלה, תחשב  ה  רוצווי 
 ה. סודית של הסכם ז י
 

כו  וסכםמ .40.8 למרות  כי  כל שהיא  וייקבע מסיבה  היה  כי  כפי על הצדדים    ונת הצדדים 
בהסכם    לידישבאה   של    –זה  ביטוי  עובד  כעו  השוכרכי  השירותים  את  בד סיפק 

את המועצה, מיד לשפות    השוכר  היה עלי  המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב,
 ר. כאמו מועצה בשל קביעה ו ליעם דרישה על כל ההוצאות שיה

 
אמור  שלומים כלשהם כומבלי לגרוע מהאמור לעיל, באם המועצה תחויב בת  בנוסף .40.9

 מועצה. ה המועצה לקזז סכומים אלו, מכל סכום שיגיע לזה, רשאי תהי בסעיף
 

 ויחוד ההתקשרות סודיות .41
 

 
 

ו ו/או מי מטעמו ישמרו על סודיות מלאה עובדי   א וכלמתחייב כי הו  השוכר/המפעיל .41.1
יול  לפעילות  ע הנוגבכל   המא  ע"י  הורשה  שלא  אדם  לכל  ימסרו  או  כל  עבירו  זמין 

מסי או  בדיעה  מטעמו    השוכר.  לפעילותקשר  מך  מי  ו/או  עובדיו  את  לעדכן  ידאג 
 בחובת סודיות זו.  בפעילותשיועסק 

 
י  ראות הו .41.2 זה   כל מי  שמסעיף  על   ידי   חולו   על  או מטעמו  בביצוע     השוכרועסק 

 השוכר די    לכל דבר  ועניין כאילו נעשתה על י  השוכר  את  חוזה  זה, ופעולתו תחייב  
 . עצמו

 
 

ח   מובהר .41.3 לכי  הצורך  על  חלה  אינה  הסודיות  לרהעביר  ובת  ומידע    / שויותמסמכים 
כאמור  מכים  ת מידע ו/או מסדרישת המזמין ובלבד שהעבר  לפיהכל  "ס  למשרד להגנ

 אש ע"י המזמין. אושרה מר
 

 
 

 הסבת החוזה  .42
ן  וכ     או לשעבד ו/או להעביר את החוזה, או כל חלק ממנו,/להסב ו  ינו רשאי א   השוכר .42.1

 עביר או להסב או לשעבד או להמחות לאחר כל זכות לפי     החוזה. לה ין הוא רשאי א
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ב  השוכר  .42.2 את  לאחר   למסור  רשאי  האינו  של  כולשירותים/ההפעלהיצועה  או  ,  ה 
ובין ששכרם  העבודה  לפי זמן  ואולם העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם    מקצתה,   

עה של  העבודה צושום מסירת בי, מצמהעמשתלם לפי שיעור העבודה, אין בה, כשל
 או חלק ממנה לאחר. 

 
של    השוכר  .42.3 להעסקתו  המועצה  של  בכתב  הסכמה  מראש  לקבל  קבמתחייב    לן כל 

ב  סכמתה והמשנה   להינתן  ש תוכל  למלאם. הסכמת   השוכרסייגים  במפורש  יתחייב 
למ  כל  המועצה  של  סירת  כאמור    לקבלןהעבודה  חלק  עבודתו  הפסקת  או  משנה 

ז את  לן,לה  הבסעיף  תפטור  של    שוכרה  לא  המלאה  מאחריותו  תגרע    השוכר ולא 
משנה, על ה  קבלןידי  לבצוע העבודה לפי כל תנאי חוזה זה, כאילו נעשתה שבוצעה על  

כל  בביצוע    המשנה  קבלן תחייב בזאת להפסיק את עבודת  מ   השוכרעצמו.    השוכרידי  
יהא רשאי    לא  ספקהמהעבודה מיד לאחר שיידרש לכך בכתב על ידי המפקח וחלק  

בכל תביעה ו/או טענה כלפי המועצה ו/או המפקח כתוצאה מכל נזק או הוצאה   ואלב
 המשנה על ידי המפקח.  קבלןו של שעמד בהם בקשר להפסקת עבודת

 
צה ו/או על המועת כלשהי  צה בהתאם לאמור לעיל, איננה  מטילה חבוהסכמת המוע  .42.4

זה  ולפי כל  חוויותיו לפי הייבהתח ומאחריותו    השוכרהמפקח ואין היא פוטרת את  
ו באי    השוכרדין  העבודה,  מבצעי  של  מחדל  או  מעשה  לכל  מלאה  באחריות  יישא 

 כוחם ועובדיהם. 
 

עליה חל חוק לרישום או רישוי, מתחייב  גבי כל עבודה וע מן האמור לעיל, למבלי לגר  .42.5
אלא    שוכרה ביצועה  למסור  בהתאם   לקבלןת  מורשה  או  רשום  שאיננו  משנה 
 . החוק אותהורל

 
 

 על ידי המועצה  ועביצ .43
לבצע על פי חוזה זה   השוכרכל התחייבות, לרבות  נשיאה בהוצאות , אשר היה על   .43.1

ר נמנע מלציית להן  על  מאת המפקח ואשוהוראות  אשר קיבל    נע מלבצעה,והוא נמ 
לכך   שהתחייב  זהאף  תהיה  בחוזה  באמצעות  ,  או  בעצמה  לבצען,  רשאית  המועצה 

 אחרים. 
 

נגרמו לה    השוכראת    יביה רשאית לחי תה   עצה והמ .43.2 במקרים כאמור בהוצאות אשר 
אות כלליות, יחשבו כהוצשי  17%בביצוע כל אותן התחייבויות או הוראות, בתוספת  

 תקורה. מימון ו
 

מתן התראה של ת לפני  ת האמורולא תתחיל בביצוע ההתחייבות או ההוראו  ה המועצ .43.3
 . מציע זוכהימים ל 15

 
לכד  ל לעי  באמור אין   .43.4 מהתחייבי  המועצה    השוכר ות  ויגרוע  מזכות  או  החוזה  פי  על 

 בכל דרך אחרת.  השוכרלגבות את הסכומים האמורים מן 
 
 

 כותבזכויות, סטיות ואר שימוש-ו איא שימוש .44
ה  .44.1 בזכויוהימנעות  שימוש  מלעשות  המפקח  ו/או   המוקנומועצה  עת  להן  פי                     ת  ל 

בכ או  מסוים  תפורש ין  ל אלהחוזה במקרה  ולא  אותה  ב  בה  על  כוויתור   אופן  שום 
יותיהן זכות באותו  מקרה או בכלל, ואין ללמוד  מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכו 

 חוזה זה.  לפי
 

 ה תהוו לא    המפקחלסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים  ד המועצה ו/אוהסכמה מצ .44.2
 ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר.  תקדים

 
ויתור   .44.3 לארכ וכל  א ה  החוזה  ו/או  ו  תנאי  המועצה  ידי  על  פיו  על  שניתנו  להוראות 

  לשוכר ו  ח ולא ישמשהמפקח או מטעמה לא יפגעו בזכויותיה של המועצה ו/או המפק
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מצדן  כוויתור  , ולא ייחשבו  השוכר פרה או אי קיום מצד  גנה בקשר עם ה צידוק  או ה
 זכות מזכויותיהן.  על

 
 

 החוזה  שינוי .45
כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני ו  זה לא יהא  לזה  חו  תכל שינוי מהוראו .45.1

 רה. בדרך האמו יהא  מנע מלהעלות כל טענה לשינוי אלא אם נעשה השוכרוהצדדים 
 

 
 

 רותים נשוא החוזה בעת חירוםהשי ואספקתות העבוד ביצוע  .46
תחייב לבצע את העבודות ולספק את השירותים נשוא  מ  השוכרו   ע זוכה מצימובהר ל .46.1

 ת חירום , לרבות מלחמה, פיגוע אסון טבע וכל כיוצ"ב.  עו רציפות גם בש ה בם זכהס
 

לרתק צוות עובדים    ב המאשר לויפנה למשרד התמ"ת ויקבל את אישורו בכת  השוכר .46.2
וזה. נשוא החשירותים  ות חירום לטובת ביצוע העבודות ואספקת הכלי עבודה בשעו

רשאית,  ה  , תהא  המועצעילר ל ו ימסור עותק מהאישור למועצה. על אף האמ  השוכר
ל לאפשר  חייבת,  לא  זוכהאך  והעבודות   מציע  השירותים  את  לספק  חירום  בשעת 

לפי     רהשוכים שיספק  ד שהשירותים המצומצמצומצם ובלבעליהם התחייב באופן מ
 וראוי  וד סבירפשרו תפקאישור המועצה יניחו את דעתה ויא

 
ל  .46.3 לאפשר  המועצה  זוכההסכמת  את    מציע  תהיה  הש  יקףהלצמצם  ורק   אך ירותים 

שעל   השירותים  היקף  את  ותפרט  לא   השוכרבכתב  עוד  כל   . החירום  בשעת  לספק 
כ   לספקניתן   בכתב  יהיה  אישור  את    השוכר אמור  לספק  השירותיםחייב    מלוא 

מועצה בעל פה. מובהר  הסכמת העל מתן    והעבודות עליהם התחייב . לא תשמע טענה
לחז שלב  בכל  רשאית  המועצה  בוכי  מר  לאספקה  ולביצוע ת  הסכמתה  שירותים 

 עבודות בהיקף מצומצם . 
 

שי .46.4 לאספקת  המועצה  הסכמת  כי   מובהר  לעיל  מהאמור  לגרוע  בהיק מבלי  ף רותים 
יד  ת , ככול שלא בוטלה קודם ע"י המועצה, מתתבטל אוטומטימצומצם בעת חירום  

ולספק  אה  מל  הלעבוד יהיה חייב לחזור באופן מידי    השוכרהחירום. וום שעת  עם סי
יהיה  רואת השי כן  היקפן. כמו  ולבצע את העבודות במלוא  חייב לספק    השוכרתים 

עבודות ולבצע  שירותים  מידי  ע  באופן  כל  בהיקפים  להשלמת  עד  החוסרים ודפים 
 . ו בשל מצב החירום לשביעות רצון המועצה שנוצר

 
ויותיו ייבהתח  לביצוע כלל  השוכריל כדי לגרוע מאחריות המוטלת על  אמור לעב  אין .46.5

  ה ולפי כל דיןז בחוזה
 

 ההתקשרות  מיצוי .47
ביניהם    מוסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה .47.1

לאבמ המועצה  וכי  ב  לואו,  קשורה  מצגים, תהיה  הצהרות,  פרסומים,  הבטחות,  כל 
 אם   שו,עת, בכתב או בעל פה, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נחייבויוכמים והתהס

 תימתו. לחנעשו, קודם 
 

 סמכות שיפוט .48
המשפט  .48.1 לבתי  תהא  זה  מחוזה  הנובעים  ועניין  דבר  כל  לגבי  השיפוט  סמכות 

 לבד.בבאר שבע בהמוסמכים, 
 

 הודעות .49
תהיינ  הודעות .49.1 במבוא  הצדדים  הצדדים  כתובות  לפי  רשום  במכתב  כל  לחוזה.    ה 

לנמהודע הגיעה  כאילו  תיחשב  הנ"ל  הכתובות  לפי  שתישלח  בעה  שעות   72  תוך ן 
 תה למשרד הדואר. ירממס
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        ______________________      ______________________ 
 השוכר                               יתית נאות חובב קומית תעשיהמועצה המ        

 
 

_____ עו"ד  הח"מ  מ________אני  _________ו  _____  ידי  על  חתום  זה  חוזה  כי  אשר 

על חוזה זה בשם הספק,  _____________   בשם__  __________ וכי הם מוסמכים לחתום   ___

 את הספק. זה מחייב  ההחלטה להתקשר בחוזה זה התקבלה כדין, כי תוכן חוזה

    
    
    
    
                                                 

 __________ _______________ 
 ו"ד ע,  חותמת                         
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 'אנספח 
 לקליטת פסולת בנין ופסולת יבשה מפרט הפעלה
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 יםביטוח קיום אישור  -'ב נספח
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 'גנספח 
 

 בות ביצוע חוזהער
  בנק :  

 סניף  :  

 כתובת הסניף  :  

 תאריך  : 

 לכבוד 

 ית ייתת התעשה המקומיהמועצ
 נאות  חובב 

 ערבות בנקאית מס'____________ ון: נדה

של   .6 ם קלישאלף    אות חמש מ)   ₪  500,000אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, עד לסכום כולל 
הערבות:")להלן (  חדשים שתסכום   ,)"_______________ מאת  )להלדרשו   ___" בקשר   "(,הנערבן: 

תפרסם מפעם לפעם ע"י  כן, כפי שילמדד המחירים לצר  מודיהיה צהערבות    סכום  27/2021ז מספר  למכר
)להלן אחר  ממשלתי  מוסד  ע"י  או  כלכלי,  ומחקר  לסטטיסטיקה  המרכזית  "הלשכה  בתנאי "המדד:   ,)

 שלהלן:  מדה ההצ

 . 15.06.2021הידוע ביום    2021 מאיחודש ערבות זו יהא המדד בגין  " לעניין המדד היסודי"

החדש" שפורסם    זו,ערבות  לעניין    "המדד  המדד  עפ"י  לאחרונה  יהא  בפועל  התשלום  לקבלת  הקודם 
  ערבות זו.

 " לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: הפרשי ההצמדה"

יתברר  א הפרש  כי המדד החדשם  יהיו  היסודי,  לעומת המדד  למעלה  כפלת י ההצמדה, הסכום השווה 
בין המדד החדש למדד  ההפ ה, מחולק  היסודי בסכום הדרישהרש  יהיה  די. אם המדד החדש  יסובמדד 
הפרשי  נמו כל  ללא  הערבות,  לסכום  עד  בדרישתכם  הנקוב  הסכום  את  לכם  נשלם  היסודי,  מהמדד  ך 

 הצמדה. 

זוער .7 מוחלטת  בותנו  סכו  הינה  את  לכם  נשלם  ואנו  תלויה  הובלתי  הפרשי  בתוספת  הערבות,  צמדה, ם 
 ת התשלוםיו חייבים לדרוש א שתהומבלי  דרישתכם  להוכיח או לנמק את    לי שיהיה עליכם לבסס אומב

 תחילה מאת הנערב.

שלא יעלה    די ובלבדלפי דרישתכם הראשונה בכתב, אנו נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישה באופן מיי .8
 למדד. סכום הערבות בתוספת הפרשי ההצמדה  על

בתו .9 תישאר  זו  למשךערבות  הוצאת  12  קפה  ממועד  דריחודשים  כל  בכלל.  ועד  עפ"י  ה,  זו  ערבות  שה 
 ב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.דינו בכתצריכה להתקבל על י

שיקול ב, תוכל לפי  נאות חובאנו נותנים בזאת הסכמתנו הבלתי חוזרת לכך שמועצה מקומית תעשייתית   .10
הבנק   אל  לפנות  המוחלט,  הערדעתה  תוקף  הארכת  את  מעת  ולדרוש  אף בות  מעניקים  ואנו  לעת 

 דן. , ככל שיידרש על יבותקף העריך את תוכמתנו לכך שהבנק יארהס
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 בנק_______          

 
 
 

 נספח ד' 
 

 דרישות ביטוח 
 

  השוכר   עלפי כל דין,  על פי הסכם זה או על    השוכרלגרוע מאחריות    מבלי .1
חשבו על  ולקיים,  למשך  השוכרן  לערוך  עוד תקופת    כל,  וכל    ההסכם 

למשך    השוכראחריות   מקצועית  אחריות  ביטוח  )ולעניין  שנים   5קיימת 
תקופתוספנ תום  לאחר  הביטוחים    ,ההסכם(  ות  באישור  המפורטים  את 

נפרד   'בכנספח    זה  סכםלהעריכת הביטוח המצורף     והמהווה חלק בלתי 
)להלן:   העניין(,    לפי,  הביטוח"  עריכת  אישור"ו  "השוכר  ביטוחי"ממנו 

 כדין בישראל.  ח מורשיתאצל חברת ביטו

  , השוכר  ידי  על  יםובדע  סקיםמוע   ולא  ככל  כי  מוסכם  -חבות מעבידים .א
 אישור  מתוך"  מעבידים  חבות"  ביטוח  סעיף  למחוק  יהיה  ניתן

 .  החתום על ידי המבטחים הביטוח

  יבוטל "  רבתי  רשלנות "  חריג  יכ  לוודא  השוכר  על  -ותהפוליס  נוסחי .ב
 פי   על  המבטחים  מזכויות  לגרוע  יכד  באמור  אין)  השוכר  ביטוחי  בכל

 (. הדין

דרישה    ללא .2 בכל  לידי  להמצי  השוכר  על,  הועצהממצד  צורך  , המועצהא 
למתן השירותים  לפני תחילת   לכל תשלום  התקשרות  וכתנאי מוקדם  או 

אי את  התמורה,  חשבון  כשעל  הביטוח,  עריכת  בידי  שור  חתום  הוא 
כן,  מבטחה כמו  הביטוח,    מיד.  תקופת  ידי ל  יאלהמצ  וכרהשעל  בתום 

מעודכן  המועצה ביטוח  עריכת  חיד  ,אישור  תוקבגין  בוש    השוכריטוחי  ף 
ו/או   נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף  ביטוחת  לתקופ

 לעיל.   1קופה נוספת כמפורט בסעיף לת
שמבטח  בכ פעם  למיו   השוכרל  מביטוחי  ועצהדיע  מי  כי  עומד   השוכר, 

שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת לחול בו  להיות מבוטל או עומד  
על   הביטוח  ערול  שוכרההביטוח,  אותו  את  אישור ך  ולהמציא  מחדש 

 י לרעה בביטוח כאמור.עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינו

גבולו  מובהר .3 במכי  הנדרשים  האחריות  ביטוחי  ת  הינם    השוכרסגרת 
מזערית דרישה  על    ,בבחינת  שאיןכרהשוהמוטלת  כדי    ,  מכל בה  לגרוע 

י לשחרר  ואין בה כדל דין,  י כו על פו/אלפי ההסכם    השוכר התחייבות של  
דין,  השוכראת   פי  על  ו/או  זה  הסכם  פי  על  החבות  לא   שוכר ול  ממלוא 

  לגבולות הקשור    בכל  ,המועצהמי מטעם    או  המועצהכל טענה כלפי  תהיה  
 האחריות כאמור.

לא החו  ועצהלמ .4 הזכות, אך    ,הביטוחעריכת  ק את אישור  לבדו  בה,תהא 
ידי   על  לעיל כאמו   השוכרשיומצא  כל    השוכרעל  ו,  ר  ,  תיקון  ,שינוילבצע 

הרחבה,   או  להתאים    ושיידרשהתאמה  מנת  ביטוחי  על    השוכראת 
 .זה על פי הסכם השוכר להתחייבויות

כי .5 ומוסכם  השינויים    המועצהזכויות    מוצהר  ולדרישת  הבדיקה  לעריכת 
לעיל מ  ,כמפורט  על  אינן  מטעם  על  או    המועצהטילות  כל   המועצהמי 

, טיבם, היקפם, ותוקפם, השוכרביטוחי  י  שהיא לגבות  ל אחריכאו  חובה  
 השוכר המוטלת על    ,או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא

פי  זה    הסכםפי  על   על  דין,או  אם    כל  בין  שינויים    עריכת  דרשהנוזאת 
ובין אם  אישור עריכת הביטוח    בדק  נבין אם  אם לאו,  ובין  כמפורט לעיל  

 . לאו
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הבאים  המועצה   את  פוטר  רהשוכ .6   לכל מאחריות    המועצהמטעם    ואת 
או מי מטעם   השוכר לרכוש או ציוד כלשהו, המובא על ידי  אובדן או נזק  

לצורך מתן השירותים  ו/או המש  המועצהחצרי  ל  השוכר   כלי   לרבות)מש 
נזכרים הדרישה או תביעה כלפי    ,נהכל טע  כרשוולא תהיה ל  (,ה"וצמ  רכב

ר כאמור לא יחול כלפי מי  , ובלבד שהפטואמורק כאו נז/אובדן ובגין  לעיל  
 שגרם לנזק בזדון.

על   .7 הבאים  לערוך  השוכרבנוסף,  הביטוחים  באמצעאת  או  בעצמו  ות  , 
מטעמו ביטוהבאים  על:  כנדרש  חובה  עקב   ח  גופנית  פגיעה  בגין  דין  פי 
 וח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש רכב, ביטהשימוש בכלי  

ר עד  בכלי  נ  400,000  לסךכב  ביטוח "מקיף" לכלי הרכב    ,זק אחד₪ בגין 
 לעניין ציוד מכני הנדסי. ביטוח במתכונת "כל הסיכונים"ו

)למעט  לא לערוך את ביטוחי הרכוש  שהזכות,    שוכרללעיל,  על אף האמור  
עיף זה, במלואם או בחלקם, אך  ורטים בסהמפ(  ביטוח אחריות צד שלישי

בהפטור   נער  ,חולילעיל    6סעיף  המפורט  האמורים    יםטוחהביכו  כאילו 
   ם.במלוא

ייכלל סעיף בדבר  , השוכרשייערך על ידי כל ביטוח רכוש נוסף או משלים ב .8
ה התחלוף  ויתור  זכות  על  מטעם    המועצה כלפי  מבטח  הבאים  וכלפי 
התחל  ויתורוה  ;המועצה זכות  כאמורעל  שגרם    וף  אדם  לטובת  יחול  לא 

 לנזק בזדון.  
מ  מבלי .9 הורלגרוע  זה  אה  כל  הסכם  ההסכם,   ענייןלמהוראות  הסבת 

בו   מההשירותים  ובמקרה  חלק  ידי    ינתנו י  םאו  מטעם   ניקבלעל  משנה 
כי בידי  לד  השוכרעל  ,  השוכר פוליסות  המ  קבלניאוג  נאותות ביטוח  שנה 

  .התקשרות עמםבהתאם לאופי והיקף ה
ביחס  המועצהאחריות כלפי מוטלת ה השוכרעל כי  ,זאתמובהר ב

תים שניתנו או אמורים היו להינתן על  שירולרבות מלואם, ם בשירותיל
 . משנה  ידי קבלני

 פרה של ההסכם. נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה ה .10
האמור לעיל, אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה על אף  

יסודיהפ חלפו  רה  אם  אלא  בקשת    10ת,  ממועד  מאת    המועצהימים 
 .הביטוח כאמור המצאת אישור עריכת, לבכתב רהשוכ
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 נספח ה' 
 התחייבות לשמירת סודיות מידע

  
  : תאריך   
      

          לכבוד
 ובב  ח ומית תעשייתית נאותהמועצה המק

 
 התחייבות לשמירת סודיות מידעהנדון: 

 
ינו לבינכם,  בינהסכם    להלן: "העבודות"( במסגרת(  )10א החוזה )מסמך  דה נשואת העבו  נבצע  הואיל ואנו

 תחייבים  כלפיכם בתקופת ביצוע העבודה  ולאחריה כדלקמן:אנו מ
 

הוראותיה בכל הקשור והכרוך י  ל ידי המועצה או לפוסוג שהוא אשר יימסר לידי ע  כל מידע מכל מין .13
במסגרת לי  שתימסרנה  שבנדוןההסכ  בעבודות  ישמרם  מוחל  ,  בסודיות  ידי  כל  על  בו  יעשה  ולא  טת 

 בודה בעניין זה. רק לצורך ביצוע העך ואלא א שימוש
אש  בהסכמתה המוקדמת והמפורשת מרהמידע האמור לעיל, לא יועבר על ידי, לכל גורם אחר, אלא   .14

 . ובכתב של המועצה
בלי שאלה יהיו עמי מ  הקשור/יםם/ים  המידע האמור לא יימסר כולו או מקצתו לעובד שלי או לגור .15

 יו. על ויחתמום על פי הסכם סודיות זה מחויבי
פה  מוחלטת כל מידע, תכנית, חומר, מסמך עיוני או אחר שנמסר לי בכתב או בעל    לשמור בסודיות .16

 בכל דרך שהיא.
פיס  ם להעתיק כל מידע, ובכלל זה, כל העתקה לרבות צילום, תדריו/או לא להרשות לאחלא להעתיק   .17

צורא כל  העתקו  בהקת  לשמור  וכן  אחרת  זהה  אמצעי  בכל  ולנקוט  הפדה  מניעת נדרירות  לשם  שים 
ידע שנמסר לידי על דנו או הגעתו לידי אחר של כל חומר או מידע כאמור, ולהחזיר כל חומר וכל מאוב

 עם דרישתן. ידידי המועצה, וזאת מהעתקיו, ל
ה לצד ג' עביר או למסור מידע ז ולא לה ת אחרים  אמצעולא לעשות כל שימוש במידע בין בעצמי ובין ב .18

 לכל מטרה שהיא.
ות זה לידיעת כל אחד מעובדי, וכאמור אהיה אחראי כלפי המועצה לכל  כנו של כתב התחייבתו  להביא .19

 יא.מטרה שה
ו/או ההוצאות שיגרמו לה כתוצאה ן  דרישתה הראשונה בגילפצות את המועצה מיד עם   .20 כל הנזקים 

אית  זכ  הם היאאו זכויות ו/או סעדים ל/ י לפגוע בכל תרופות ו את מבללעיל, וז בות דמהפרת ההתחיי
 על פי ההסכם. 

לינו, אגב, בקשר או  אנו מתחייבים לשמור בסודיות כל מידע עסקי, תפעולי, מנהלי או אחר שיגיע א .21
 דין.ו/או כל  1981 –ה על הוראות חוק הגנת הפרטיות , תשמ"א פדצוע העבודות תוך הקבמהלך בי

משמעו    לעניין"מידע"    זו  שרטוטים  -התחייבות  תכניות,  מפרטלרבות:  שיט  ים,,  מחשב,  ות  תכניות 
ברשתו האגורים  המסמכים  וכל  אישי  או  מקצועי  מידע  שמיות,  רשימות  המחשבים עבודה,  ת 

 והתקשורת שלכם.
באנ .22 לנקוט  מתחייבים  עלאמו  הננקטים  הזהירות  שלנו,  -צעי  הסודי  המידע  לגבי  למניעת וזאת  ידינו 

 מידע או הגעתו לאחר.ובדן הא
 תחול על:  לא בות זולמרות האמור לעיל, התחיי .23

לנו שלא יה חלק מנחלת הכלל לפני גילויו לנו או הפך לחלק מנחלת הכלל לאחר גילויו  מידע שה .ה
 ו;עקב הפרת התחייבות ז

 כיח שהיה ידוע לנו לפני שנמסר לנו; הומידע אשר נוכל ל .ו
 חובת סודיות. דיעתנו, אינו חב לכם מיטב יי אשר, לשליש מידע אשר קבלנו מצד .ז
 דין. פי הוראות כל-ש על נדרילויו מידע אשר ג .ח

 
 בכבוד רב, 

 ____________________________ 
 _______ באמצעות: ______________ 

___________________ __________ 
 _____________________ __חתימה: 

 
 



 

 

 

 

148 
  יע  חתימת המצ                              

 

 

 

 נספח ו' 
 
 מידעל מאגרי  ירה עהצהרת ספק בדבר שמ

 
 

 לכבוד  
 ית תעשייתית נאות חובב המועצה המקומ 

 
 

 אגרי מידע ק בדבר שמירה על מספ הצהרת
 

 
הפרטיות      .8 הגנת  חוק  הוראות  לידיעתנו  הובאו  כי  מצהירים    )להלן:    1981  –,תשמ"א  אנו 

ל"החוק  מתחייבים  ואנו  או  פע"(  העבודות  ביצוע  במסגרת  אלינו  המועבר  במידע  ול 
 וק. אות החתאם להורים בההשירות 

 
 

בודות נשוא חוזה   לרשותנו במסגרת העבר  ע שיועכי לא יתבצע שימוש במיד   אנו מתחייבים    .9
 ( שלא למטרה לשמה נתקבל המידע.10ההתקשרות )מסמך 

 
 

 ידע בדיני הגנת הפרטיות. למ ינו להם תהיה גישה אנו מתחייבים להדריך את עובד    .10
 
 

נהלי האבטחה      יראה לנכון למועצה עלכפי ש  ת בזמניםמתמד  אנו מתחייבים לאפשר בקרה    .11
בי הוואופן  וראוצוע  ידינו  על  החוק  ידי  ת  על  מאתנו  שיידרש  פירוט  או  מידע  כל  למסור 

 יל. המועצה בעניינים שפורטו לעי
 
 

להשיב    .12 מתחייבים  שה  אנו  מידע  כל  נשוא  גי למועצה  העבודות  ביצוע  עם  בקשר  לרשותנו  ע 
כ לרבות  זה  מדי מכרז  אל  ו/או  אה  לידי  מצעי  לנו  שנמסר  אנו  חסון  כן  כמו  המועצה, 

 ברשותנו עם סיום העבודות. ק כל מידע שיישאר מחויבים למתחי
 
 

ה    .13 דרישות תקנות  פי  על  לפעול  מיד אנו מתחייבים  )תנאי החזקת  ושמירתו  גנת הפרטיות  ע 
הע גופיםברוסדרי  בין  מידע  התשמ"ו   ת  על    1986  -ציבוריים(,  הנולפעול  ממנהפי  ל  דרש 

 . 14 -ו  3ר לרבות סע' המאג
 
 

ניינים ו/או אין לנו כל עניין במידע המועבר  ם במצב של ניגוד ע צאיננו נמאנו מצהירים כי אי    .14
 המכרז.   ר לביצוע העבודות על פי תנאילנו לצורך ביצוע העבודות מעב

 
 
 
 
 
 

 _______________ הספק:_ חתימת          תאריך:_______________                                     
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 ספח ז' נ

 
 נספח בטיחות 

 
    פסולת יבשה אתר  - תפעולי  אזור  הפעלת  –ודה בעבטיחות ב

 
   להלן: פורטות המ  תהקבלן מתחייב כלפי המזמין לבצע בצורה קפדנית את כל דרישות הביטחו

 
 כללי 

 
נותן   קבלןהן חובב לבי -ות מועצת נאנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי כל חוזה או הזמנה בין  

   .השירות
 

 תוך הקפדה מלאה על כללי הבטיחות בעבודה יבצע את העבודות  עמו ועל מט הקבלן וכל מי שפ
 ה שלהם . בהתאם להוראות כל דין שבתוקף והוא יישא באחריות מלאה לכל הפר 

 
 ט בנוסף ובו לנקומאשר כי דרישות הבטיחות המפורטות בנספח זה אינן גורעות מחו  הקבלן מודע

 בטיחות החלים על דין, כללי מקצוע וכל הוראת  בכל אמצעי בטיחות או פעולת בטיחות הנגזרת מ
 ים בנספח העבודות וביצוען ומכוח ניסיונו ומומחיותו בניהול עבודות כגון אלו, גם אם אינם מפורט

 התקשרות . ה  זה או בחוזה
 

 חות וכללי הבטיחות בעבודה בהתאם שות הבטיבאחריות הקבלן להדריך את עובדיו לנהוג לפי דרי
 פורטים בנספח זה . ונהלי הבטיחות המ צועלי המק להוראות כל דין, כל 

 
 חות על פי הקבלן יפקח על עובדיו, קבלניו וכל מי מטעמו ויוודא את מילוי הוראות ודרישות הבטי

 ן, כללי המקצוע ונהלי הבטיחות המפורטים בנספח זה. די הוראות כל 
 

  

תקנות וכללי   םוקידין, ח ינהגו עפ"י כל כללי הבטיחות המעוגנים בהוראות כל   וועובדין  הקבל .28
האמור , חוק ארגון   יחות בעבודה הידועים והנהוגים בישראל, לרבות מבלי לגרוע מכלליותהבט

  1970 - ל חדש , [ תש"  הבטיחות בעבודה ]נוסח  דת ;פקו 1954 - ד, התשי" הפיקוח על העבודה
תקנות  ; ;  2007 ; תקנות עבודה בגובה, התשס"ז י;תקנות ציוד מגן איש 1992ון: ותקנותיה ) כג
 וחוקי התעבורה במדינת ישראל  דיני ועוד;עבודה ברעש 

 

  ביצוע הנהלים והוראות הקבלן יפקח על עובדי הקבלן במהלך כל שעות העבודה ויוודא את .29
ר לבטיחות וגהות  בכל הקשוושיפורים  אחראי לתיקון ליקויים הקבלןהבטיחות. בנוסף יהיה 

 .וסביבת העבודה עובדי הקבלן 

 

 ד הבטיחות והגהות לעובדיו כפי שיידרש לשם ביצוע אי לספק את כל ציואחריהיה   הקבלן .30
 , יספק הקבלן ע בכלליות האמור לעילהעבודה, או כפי שנדרש עפ"י כל דין. מבלי לפגו       

 ציוד מגן, ביגוד, נעליים, כפפות בטיחות,  אביזרי בטיחות, אפודים זוהרים, כלי  -לעובדיו 
 יוד אחר הדרוש לשם שמירה על בטיחות עובדי  וכל צ אוזניות מגןן,  בעי מג מגן, משקפי מגן, כו

 הקבלן בעבודה. 
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וקי, פקודות ותקנות  בדיקה הנדרשת עפ"י ח ך ו/או כלהקבלן ידאג לבדיקה ע"י בודק מוסמ .31
הציוד שבשימושו, לרבות,    עבור כל  עים בחוקוקבלת אישורים במועדים הקבו מדינת ישראל

לטים, מתקני הרמה, ציוד ואביזריו, מדחסים, מכלים, קו ר, ת האמומבלי לגרוע מכלליו
ת הארקה לציוד נייד  רציפוהארקת מבנים, בדיקת   סולמות, פיגומים, תמיכות, דיפון חפירות,

ע"י בודק  בת בדיקהבאתר העבודה שלגביו חלה חו קבוע וכל ציוד אחר או נוסף שיהיהו
 מוסמך. 

 

 געים, ימנה אדם שעבר לל ציוד לפינוי נפכו ובדיו,הקבלן יספק ציוד עזרה ראשונה לע  .32
 דה ם עבוהכשרה "ע י גוף מוסמך כמגיש עזרה ראשונה באתר העבודה, ויציב רכב במהלך יו 
 ם ., שישמש לפינוי נפגעים למתקן רפואי, או בית חולים בשעת חירובאתר בו הוא עובד 

 

 עפ"י הדרישות לו אם יפע יתיר ולא יאפשר הקבלן כל עבודה בגובה לעובדיו, אלא לא  .33
 מוסמכים  .העובדים בגובה יהיו  2007ז "ות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה ,( התשסבתקנ

 באמצעי בטיחות המבטיחים כי   צוידים מתאם לתחומי העבודה ולביצוע עבודה בגובה בה
 מנקודת העיגון. אמצעי הבטיחות   מטרים  2ק העולה על ובד לעומבמקרה נפילה, לא ייפול ע 

 קשירה מתאימים    העיגון באמצעות אמצעי  ר תיקשרנה אל נקודתת בטיחות שלמות אשתמויהיו ר
 

מלגזות או כל   י כבד,הפעלת ציוד הנדסי מכננהיגה באתר העבודה ובסביבתו הסמוכה, כולל  .34
מהאמור לעיל,   ת ישראל. מבלי לגרועקף במדינציוד אחר ייעשו עפ"י חוקי התעבורה שבתו

כבד מכווני רכב  זרת כוח אדם נלווה, כגון:ציוד הנ"ל תעשה בעת הי הפעל ידאג הקבלן לכך כ
ה  ם עימם רישיונות הסמכלכך ונושאי  לאחור וכד', וכל זאת ע"י אנשים שהוסמכו והוכשרו

 תקפים בהתאם.
 

 ים עפ"י הנהלים המחייבים מכל הסוגחומרים דליקים או מסוכנים    יאחסן לא הקבלן   .35
 ת סיכון.  פ"י סוגיהם וקבוצום עוהפרדתבאתר העבודה, כולל סימונם 

 

 מוסמכת של עובדיו בנושא הבטיחות בעבודה ובשימוש בציוד מגן הקבלן ידאג להדרכה  .36
 עובדיו על כך שהם קבלו   . כמו כן, יחתים הקבלן אתכיבוי אש וטיפול בהם אישי ובציוד

 אישי. מגן להשתמש בציוד הדרכה, וכן את החובה המוטלת עליהםהנאמר ב והבינו את 
 

 , שירותים, מתקני מי שתייה ורחצהבאתר העבודה שטח מנוחה, רווחה קבלן יכין לעובדיוה .37
 גהות לעובדים ו/או על פי או בתנאי הבטיחות וה/ומתקנים נוספים, כפי שנדרש בכל דין ו

 הנ"ל.  נה של המתקנים קתם התקיהסכם ההתקשרות עימו, וכן ידאג לאחז
 

 ובדוקים. ציוד וכלים ם חשמליים תקניים  כליציוד ובאחריות הקבלן לספק לעובדיו  .38
 יידים חייבים להיות עם בידוד כפול ומגנים מתאימים. העובדים המשתמשיםחשמליים נ

 יקבלו הכשרה מתאימה ע"י הקבלן או מי מטעמו. כלים המופעלים בחשמל ב
 

 ודהחותי מיד עם גילויו, או עם קבלת הוראה מאת מנהל העב מפגע בטי הקבלן יסלק כל  .39
 לכך מטעם המזמין. ו מכל אדם המוסמך  ו אשל

 

 ידווח על כל אירוע מסוכן, תאונה, או כמעט תאונה, באופן מידי למפקח מטעםהקבלן   .40
 נחיות בטיפול, תדרוך, המשך או עצירת העבודה וכו .  מין, ויפעל לשם מתן ההמז

 ת למזמין דו"ח בדיקת תאונה. ביר מידיהקבלן יע
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 וד הנלווה אשר משמשים את דה, האביזרים והצי עבוכלי ה הקבלן יוודא את תקינות .41
 עובדיו, וידאג להחלפתו של הציוד הפסול או לתיקונו לפי הצורך. 

 

 בדים, במידת הצורך, או בכל הקשור לרפואה ע בדיקות רפואיות לעואחריות לביצו .42
 ד.קבלן בלבתעסוקתית תחול על ה

 

 מתקנים פעילים, לא ת להתחברועבודות בשעות הלילה או בתנאי מזג אויר קשים או  .43
 וקבלת אישור מאת המפקח מטעם המזמין, כאשר במהלךיבוצעו ללא תיאום מוקדם  

 ודה.ו השוטפת של מנהל העב ביצוע העבודות נדרשת נוכחות
 

 וגהות הקשורים י בטיחות הקבלן אחראי למתן הדרכה יומית ותקופתית לעובדיו בנושא .44
 . יימים באתר העבודההק  נלוויםלאתר העבודה וסביבתו, כולל סיכונים  

 
 

 המזמין הזכות להפסיק את עבודת הקבלן בכל מקרה של אי מילוי הוראהלמפקח מטעם  .45
 הוראות המזמין. לקבלן לא תהיה כל טענה ו מהוראות המפקח או ממהוראות נספח זה ו/א 
 ל הפסקת עבודה כאמור.במקרה ש או תביעה כנגד המזמין

 

 ח זה ו/או נחיה כאמור בנספ ת והגהות / ו או ה יחוום הבט מובהר בזאת כי שום דרישה בתח .46
 עלשתינתן מפעם לפעם לקבלן על ידי המזמין או מי מטעמו, לא תטיל אחריות כלשהי  

 דיו את הקבלן מאחריותו ע"פ החוזה ו/או על פי כל דין לבטיחות עובהמזמין ולא תפטור 
 והג בטיחות . ו נין ו/אהעבודה, אלא תוסיף על כל חובה המוטלת עליו על פי ד באתר

 
 

 בלן יכיר ויפעיל את כלי הצמ"ה :  הק .47

 הכלי יופעל רק בידי אדם מיומן בעל רישיון נהיגה מתאים. ◼
 לסכן אתכם ואת הסובבים אתכם  שולים וחפצים העלוליםשימו לב למכ ◼
לבושים באפודות   שים מסביב, ודאו שהםדעים לאנודאו מניעת סיכון עצמי והיו מו ◼

 הצורך. ותם במקרה ו א והרחיקכתומות תקניות 
 ודאו שצופר הנסיעה לאחור פועל ומנורת הסימון מעל הכלי)ָצ 'ָק ָל קה( מהבהבת.   ◼
שלוש נקודות אחיזה בעלייה או  ני הנדסי דאגו תמיד לעלייה וירידה מציוד מכ ◼

 בירידה מהכלי.  
 גם במצב פתוח מקסימלי.  –רך, גובה רוחב, או –גבולות הכלי  ◼
 תר.  כושר ההעמסה המו  ◼
 ה במדרונות בזמן עבודה במעלה המדרון או בירידה ממנו.  ה בעבוד ויות הנסיעהירמ ◼
 הכלי.  חגורת בטיחות חובה תציל חיים במקרה של התהפכות  ◼
 בעיקר בנסיעה לאחור, ושטח כיסוי למצלמה בנסיעה לאחור.  , לישטח ראייה בכ  ◼
 במכוון  יש להשתמשבהם הראות לקויה במקרים ש ◼

 

 

 הבטיחות בנושאים הבאים :  התאם לתקנות ונהליל ב ב ויפעיכיר היט  הקבלן .48
 

 החשמל ותקנותיו  חוק  ●
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 2011  - א"התשע מזיק ואבק אסבסט מפגעי למניעת  החוק ●

 (  עובדים  והדרכת מידע מסירת) העבודה על  הפיקוח  אירגון חוק  ●
 1999 -התשנ"ט    

 2007 – ז"התשס (, בגובה עבודה) בטיחותה תקנות ●

 (, ברעש  העובדים  ובריאות תעסוקתית הותגי ) ותהבטיח תקנות ●
 1984  –התשמ"ד    

   הציבור  ובריאות  תעסוקתית גיהות )  בעבודה הבטיחות תקנות ●
 1984ד  בדים באבק מזיק(התשמ"והעו   

 1997 - ז "התשנ(  אישי מיגון  ציוד)  בעבודה הבטיחות תקנות ●

 ( עבודה במקומות  ראשונה עזרה)  בעבודה הבטיחות תקנות ●
   1998 -ח שמ"הת   

 אש  תבטיחו ●

   בניין פסולת פינוי ●

 עבודה ה בשטח ה "צמ  וכלי רכב כלי תנועת ●
 

 __________________ חתום ולהתחייב בשם __אני _____________ הח"מ, מוסמך ל 
 המפורטות לעיל ומתחייב יות וההוראות  כל ההנח  )הקבלן( מאשר בזה כי הובאו לידיעת הקבלן 

 הבטיחות והגהות, בכל הקשור לביצוע העבודות . אות כל דין בנושאי הור ישות ו למלא אחר כל דר
 
 
 

                               ___________________          ____________ _________ 
   תאריך                                                                    חתימת הקבלן            
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 'חפח נס

 
 אישור הפעלה 

 
 

 תאריך __________          
 

 לכבוד: 
 _____________ 
  _____________ 

__  ___________ 
 

 א.נ. 
 

 שור הפעלה אי:  הנדון
 
 

בהפעלת    נדרש  הנך חוזלהתחיל  המכרז,  למסמכי  בהתאם  הפסולת  ההתקשראתר  ומפרט ה    ות 

 . פעלה החל מיום ______ הה

ה ההפעלה  תחילת  מיום  שוכהחל  אנך  בהתאר  הפסולת  אתר  החוזה  ת  המכרז,  להוראות  ם 

 ונספחיהם.  

 
 
 

    
 בכבוד רב, 

 
  ___________ 

 
 ______________________ 

 ועצההמ+ חתימת נציג חותמת 
 )נא לציין שם מלא ותפקיד(    
 

 ___________________________ ___ 
 חתימת נציג המועצה  ת +חותמ

 פקיד()שם מלא + ת                
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 'טנספח 
 

 ר מסירה אישו
 
 
 

 
        תאריך                                                                          
 
 

 לכבוד: 
 ( המפעיל_____ ) __________

  _______________ 
 
 

 א.נ., 
 
 

 ירה אישור מסהנדון: 
 
 
ביצ  סעיף ____  פי  על לה לחוזה  עבודות  יבמטמנה לפס  פעלתוע    –הלן  )ל     ואזור תפעולישה  ולת 

כי   בזה  מאשר  הריני  נמסר  "החוזה"(,  הפסולת  לה   למועצה,אתר  החוזה  בהתאם  למפרט  וראות 

ולכתב  הכמויות   ההפעלה  הפסולת,את  את ובחנתי    תי  שבדק  לאחרי  האמצעים,    ר  הציוד, 

 למפרט ההפעלה. הינם תקינים ותואמים כי  , ומצאתי ם, המבנההאביזרי

 
 
 
 

 רב,בכבוד  
 

 ______ . 
 

___________ ___________ 
 המועצהחותמת + חתימת נציג 

 קיד()נא לציין שם מלא ותפ         
 
 

 _______________________ _______ 
 ת נציג המועצהחתימ  חותמת +
 )שם מלא + תפקיד(                

 
 
 
 
 

 


