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של המועצה האזורית דרום    בתחומה   דשא סינטטי   אספקת והתקנתבשירותי    והמזמין מעונין  :   הואיל

חינוך לרבות  ) "(  הצעומה"  ן:הל)ל  השרון  ילדים   במוסדות  גני  מבני    ובהם  גני    ,ציבורו/או 

ושצפ" קיימים  יםמשחקים  דשא  משטחי  תיקונים  מכרז   (ולרבות  להוראות  פומבי    בהתאם 

ונספחי  3/2022מס'  מתוקן   מצורפיו  ומכרז"ה   :)להלן  ו על  ל"(,  נוספים  מסמכים  בהתאם 

ומ זה  לחוזה  והמצורפים  להלן,  בהמפורטים  חלק  )להלןתלהווים  ממנו  נפרד    : י 

 ; ("השירותים"/"ה"העבוד

 
שהינו:   והואיל העבודה,    סיון ינ ל  בע  והקבלן,  בתחום  מוכחים  כלכלית,  וידע  יכולת  למזמין,וכן    הציע 

 ;עבודהלמסור לו את ביצוע ה ,בהצעתו למכרז

 
א   :והואיל לקבלן  למסור  המליצה   ,__________ מיום  בהחלטתה  המכרזים,  העבוועדת  ביצוע  ה  דו ת 

צו שיפוטי, למיטב   כל  ניתן  ולא  יו"ר המזמין  ע"י  זו אושרה  המזמין, המונע    עתידי והמלצתה 

 את חתימת ההסכם; 
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 חותמת( מורשה/י חתימה וחתימה /ות תי והבנתי: _____________________)קרא

 

 ולנספחיו.  לתנאי החוזה עם הקבלן לצורך ביצוע העבודה, בכפוף    והמזמין מסכים להתקשר :  והואיל

 
 

 :אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלהלן

  מבוא .1

ל .1.1 זההמבוא  נפרד    הו מהו  חוזה  בלתי  את  הימנו  חלק  מחייבות  בו  הכלולות  הצדדים  והצהרות 

   בסיס להתקשרות. ת ווומה הצדדים 

.  ברהחהל ידי מורשי החתימה של המזמין בצרוף חותמת  החוזה לא יהא תקף כל עוד לא נחתם ע .1.2

אחריו על  זאת  שעושה  כמי  יחשב  החוזה,  על  המזמין  לחתימת  עובר  בעבודה  הקבלן  תו  החל 

 מי ששם כספו על קרן הצבי. כוהבלעדית 

 הגדרות .2

  בריםאלא אם כן מחייב הקשר הד  ,ות הרשומים לצידםעממשוה   למונחים המפורטים להלן יהיו הפירוש
 אחרת:

 

ולרבות כל קבלן משנה הפועל    ,שליחיו, מורשיו המוסמכים  לרבות נציגיו של הקבלן, עובדיו,   - הקבלן
מראש ובכתב להעסקת קבלן    ן מזמיאישור ה  תבכפוף לקבל  בשמו או מטעמו בביצוע העבודה

 .משנה כאמור

 
ביצוע העבודה ע"י הקבלן,    מטעמו לניהול, תיאום ופיקוח על   המזמין לפעול  "י ה ע מי שימונ  -המנהל 

 . החברהי קביעת לפ  הכלו בהתאם לאמור בחוזה זה,  
 

 . הנ ל כל חלק ממביצוע העבודה או ע  לפיקוח על על ידי המזמין   מי שימונה   - המפקח

 
ובין הקבלן, על כל נספחיו   - החוזה בות כל מסמך מכל סוג  רל,  פיוומצור  החוזה שנחתם בין המזמין 

 . רבות פרטים נוספים ו/או תכניות נוספות או תכניות משנהשיצורף לחוזה בעתיד, ל

 

 רקעין אחריםלרבות כל מק  ,וכן סביבתם הקרובה   כל מוסדות החינוך ומבני הציבור,   - העבודה יאתר
 וע ביצלצורך    יפיות, מעת לעת,, בהתאם להזמנות עבודה ספצשיועמדו לרשות הקבלן

 י החוזה. העבודה על פ

 

יוכנו ויאושרו ע"י המז   - התכניות אושר בכתב ע"י  ילרבות כל שינוי בתכניות ש  ,מיןהתכניות שהוכנו, 
 המזמין.  וע"י המפקח א  ותאושרמזמן לזמן  שתיווסףתכנית ו ע"י המזמין, וכן כל המפקח א 

 
פרט  למהקבלן לבצע בהתאם    לעש  לו,כל העבודות, הפעולות וההתחייבויות, וכל חלק של א   - העבודה

העבודההטכני   ביצוע  עם  ובי ,בקשר  מפורשת  היא  אם  עבודה  בין  כל  לרבות  לאו,  אם  ן 
 ו. יצועודות ארעיות הנדרשות לביצועו של החוזה או בקשר לב שתוטל על ידי המפקח, וכן עב

 
 ח.מפק של ההמלאה ביצועה של כל עבודה על פי החוזה לשביעות רצונו  - העבודה עוביצ

 
וחות מזוינים של  רשימת המקרים המנויים להלן בלבד: מלחמה, פלישת אויב, קרבות עם כ   - כח עליון

גיוס כי  מובהר  טבע.  אסון  אויב,  שביתות    מדינת  ככח ומילואים,  נחשבים  אינם  השבתות 
       .הזלצורך חוזה עליון 
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 חותמת( מורשה/י חתימה וחתימה /ות תי והבנתי: _____________________)קרא

 

, אי  במקרה של סתירה, ספק  רשיפווהעתידיים, לא    נספחיו הקיימים  חוזה זה, על   - פירוש המסמך 
ובאופן המחמיר    וודאות, או דו משמעות, כנגד מנסחו אלא לפי הכוונה העולה ממנו

 .יותר עם הקבלן
 

 מסירת העבודה .3

מוסר  ה 3.1 לבצלקבלן  מזמין  עצמו  על  מקבל  את  והקבלן  החוזהבהתא  והכל   ההעבודע  לתנאי    ,ם 

 ורפים אליהם. המכרז והנספחים המצ 

חס לסידור העבודה וביצועה ולכל הקשור  ת השלטונות המוסמכים בישודרי  על הקבלן למלא את 3.2

כל   זה את  בנדון  ולמלא  כל האישורים והרשיונות הנדרשים מהרשויות השונות,  בה, לקבל את 

     ל, כולן או חלקן.את הדרישות הנ" עד לא י  בלן כישל הק הוראות הדין. לא תשמע כל טענה

תוקף לכל שאר מסמכי החוזה, כאילו נחתם כל אחד   ןת יד, תימת הצדדים על החוזה גופו בלבתח 3.3

 ור את הקבלן מהתחייבותו לחתום על כל נספחיו. ט מהם בנפרד, אך אין באמור כדי לפ

במ 3.4 מסגרת  מדובר  צרכי  כרז  ושיבוצע  הלפי  הקבלןמועצה  הזמנ  ע"י  פי  ספציפיות  עבו  תועל  דה 

 .  תחתומות כדין שתוצאנה, מעת לעת, במהלך תקופת ההתקשרו

 ות הקבלןהרהצ .4

 :  הקבלן מצהיר כי    

ולת מקצועית, בעל  כישורים, הכשרה מתאימה, יכולת פיננסית, יכסיווג מתאים,  ידע,    הוא בעל 4.1

 כרז.וכנדרש במ עבודות מהסוג נשוא החוזה  וותק וניסיון קודם בבצוע

א  ברשותו 4.2 מיומןכוח  נ דם  בעל  ומ  סיון,י,  ציוד  העבודה,  ביצוע  במלאכת  היטב    ים כשירהבקיא 

 . התקינים במצב מעולה ואמצעים לבצוע העבוד 

ר  4.3 לב יבידיו  הדין  עפ"י  הדרושים  ואישורים  ומישיונות  מושלם  הצוע  כל  של  תחייבויותיו,  דויק 

 חוזה ובנספחיו. מכרז, בב כמפורט

או מי מעובדיו, רישומים  /ו/או מי ממורשי החתימה שלו ו  וישם מי ממנהל אין על שמו ו/או על   4.4

, וכי הוא  1981  -התשמ"א  בהתאם לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים  ז  מכר  פליליים לצרכי

לעיל  לא הורשעו בע בירה פלילית שיש עימה קלון, או בעבירה פלילית  ו/או מי מבין המנויים 

או באלימות,  מירמ  הכרוכה  בבעבירת  וזאת  להגשת    שחמה,  האחרון  למועד  שקדמו  השנים 

לילית או  לים נגד מי מבין המנויים לעיל חקירה פ נה א מתהצעות למכרז וכן, כי למיטב ידיעתו ל

 הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור. 

י אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתם  לפי חוק למניעת  דיו  הינם בעלהוא  ו/או עוב 4.5

 .  2001-מין במוסדות מסוימים, תשס"א ינ קה של עברייהעס

גו 4.6 עסקאות  חוק  בהוראות  עומד  תשל"ובור צי  םפיהוא  מינימ1976-יים  שכר  בעניין  ייצוג  ום,   ,

 ובעניין העסקת עובדים זרים.הולם לאנשים עם מוגבלויות 

ווה 4.7 לפי פקודת מס הכנסה  חוק  א עוסק עצמאי, המנהל פנקסי חשבונות ורשומות שעליו לנהל 

ת  סקאו,אשר נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו, למע"מ על ע  1975-סף תשל"ו וממס ערך  

ביד  ואשר  חוק,  פי  על  מס  עליהן  או  שמוטל  מורשה  מפקיד  ואישור  מורשה   עוסק   תעודת  ו 
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 חותמת( מורשה/י חתימה וחתימה /ות תי והבנתי: _____________________)קרא

 

 מס המאשרים זאת. מרואה חשבון או מיועץ 

פיו,   4.8 על  ולחוב  זה  בחוזה  והיכולת המשפטיים להתקשר  מ בידו הכושר  כל  אין  חוקית,  י נכי  עה 

כל   וקיום  ומילוי  זה  בחוזה  התקשרותו  המונעת  אחרת  או  פיו,  יב התחיחוזית  על  ויותיו 

החוזה על  שלישי    ובחתימתו  צד  של  בזכויות  פגיעה  משום  יהא  לא  התחייבויותיו  ובביצוע 

 כלשהו. 

שלהלן   4.9 החוזה  לתנאי  בהתאם  העבודה  את  המזמין  עבור  יבצע  אעל  הוא  וימלא  כל  נספחיו,  ת 

 . יןהמזמרמה מקצועית גבוהה, לשביעות רצונו המלא של ותיו בנאמנות, במסירות ובי והתחייב

 . החברהר הוראות המנהל ו/או הוא ועובדיו ימלאו בקפידה אח 4.10

בעבוד 4.11 הבטיחות  פקודת  הוראות  כל  את  יקיים  תש"ל  הוא  ]נ"ח[  התקנות   ,1970  –ה    לרבות 

 . ו/או כל דין רלבנטי אחר שהותקנו על פיה

כי   4.12 לו  ע  קרידוע  והתחייבויותבהסתמך  הצהרותיו  על  ובהסתמך  דלעיל,  הצהרותיו  נכונות  יו  ל 

 זה. ים המזמין להתקשר עימו בחוסכה

 ומידע מוקדםדיקות ב .5

הדר 5.1 המידע  כל  את  והשיג  למד  כי  מאשר  בקשר  הקבלן  זה וש  בחוזה  יתר  ולכל    להתקשרותו 

את כל    תחשב ככולליתמורה  כי הת   מובהר,עבודה ועל הצעת המחיר.  הגורמים המשפיעים על ה 

 ו. בתוסביההוצאות שתידרשנה בגלל התנאים הנ"ל של אתר העבודה 

את    ה על ידו, מניח  השהוצע  התמורה הקבלן מצהיר כי שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי   5.2

 יותיו לפי החוזה. וה תמורה הוגנת לכל התחייבודעתו ומהו 

 אופן ביצוע העבודה .6

עולה ובמומחיות, ויספק על  במסגרת ביצוע העבודה מטיב מ   הונו כל פעול הקבלן יבצע על חשב 6.1

 שיהיה דרוש מפעם לפעם למטרה זו.  דםח האחשבונו את כל כ 

רבות  , למכך  על כל המשתמע  ,פעיליםציבור  מבני  ובמוסדות חינוך    תתבצע, בין היתר,העבודה   6.2

 .  טיותבכל הנוגע לתיאומים שיידרשו בעניין זה והוראות הבטיחות הרלבנ

אך דרוש לביצוע העבודה בהתאם למקובל במקצוע  ו/או בנספחיו  ופיע בחוזה  מ   ינואש  רבכל ד 6.3

להו ברמה מקצועיאו בהתאם  ידי הקבלן  על  יבוצע  דין,  כל  בחוזה  ראות  נכלל  כאילו  גבוהה  ת 

 מלכתחילה וכאילו היה חלק בלתי נפרד ממנו. 

 .  רתו המחמירות ביהדשא הסינטטי שיסופק יעמוד בדרישות התקן העדכניות ו 6.4

המוחלטת   6.5 רצונו  לשביעות  ולנספחיו,  לחוזה  בהתאם  העבודה  את  יבצע  פקח,  המשל  הקבלן 

 וימלא לצורך זה אחר כל הוראותיו, בין שהן מפורטות בחוזה ובין שאינן. 

עליו לעשות,  דה כלשהי, או חלק ממנה, שלא להנחת דבלן עבוביצע הק 6.6 יהיה  עתו של המפקח, 

ר: לפרק, להרוס, לסלק מאתר העבודה, לבנות, להתקין  תוד מאלה או ילפי דרישת המפקח, אח

להקים על    שנית,  ע"י  ונחשבמחדש,  שנפסל  מהעבודה  חלק  כל  נוספת,  כספית  תמורה  וללא  ו 

 ע"י המפקח.   צע את האמור לעיל בתוך פרק הזמן, כפי שנקבעהמפקח בכל עת שהיא. הקבלן יב
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 חותמת( מורשה/י חתימה וחתימה /ות תי והבנתי: _____________________)קרא

 

המפקח   6.7 מטעם  דרישה  כל  אחר  ימלא  הבדבהקבלן  מאר  כ  רתרחקתו  של  אדם  העבודה  ל 

  א כשורה, או שאינו מוכשרשלהג  אם לדעת מי מהם הוא מתנ  ,המועסק על ידו בביצוע העבודה

כאמור   דרישה נות בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק לפי למלא תפקידו, או שהוא נוהג מעשה רשל

 או בביצועה. לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, באתר העבודה  -

 . הקבלן לא ישתמש במערכות כיבוי אש לצורך העבודות 6.8

בתאו 6.9 תבוצענה  העבודות  המזמין,  מלם  כל  עם  פעולה  ובשיתוף  הנוגעים  כל  ועם  א  הגורמים 

בהתאם להנחיות  במקביל לקבלן, והכל  מיוחד קבלן/ים נוסף/ים ככל שיועסקו  ות וב, לרבבדבר

 נציגיו.  וא עם המזמין  המפקח. אין להתחיל בעבודה ללא תאום מוקדם

 תיאום העבודה עם קבלנים נוספים     .7

יהיה צורך לשלב עבודת קבלנים  ייתכן וע העבודה ובמהלכה  צוביהקבלן מצהיר כי ידוע לו  שב 7.1

 נוספים.

הקבלן מאשר בזאת כי ידאג לתיאומים עם הקבלנים  ים,  ככל שיהיה צורך בשילוב קבלנים נוספ 7.2

השוטף במהלך  ולשילובם  העבודה,  הנוספים,  התקין  ככל  של  במהלכה  לפגוע  ומבלי  ,  שידרש 

 והכל ללא כל תמורה נוספת.יר של העבודה, מהוה ויעשה כל אשר לאל ידו לביצוע היעיל 

 חתות, הוספות והפשינויים  .8

 שינויים  8.1

להו 8.1.1 רשאי  בהמזמין  שינויים  עשיית  על  לנכון  שימצא  עת  בכל  חלק    עבודהרות  ובכל 

וכיו"ב, והקבלן    ה בממדי  ה, בסגנונהיופי א ב,  עבודהשל ה  ה, לרבות שינויים בצורתהממנ

 מתחייב למלא אחר ההוראות הנ"ל.

 כלליותו של סעיף זה, רשאי המזמין להורות על:גרוע מל לימב 8.1.2

 כמויות או הקטנתן. ת בכתב היות הנקובוהגדלת הכמו (1

 השמטת פריטים הנקובים בכתב הכמויות.  (2

 יות. ומבים בכתב הכשינוי האופי, הסוג והאיכות של הפרטים הנקו (3

 . הופרטיעבודה שינוי הממדים של ה  (4

 וע העבודות.בצל הוספת פריטים מכל סוג שהוא הדרושים (5

 .  דה אחתהעבודה כיחימכלול ו/או ב  אתר ספציפישינויים כאמור יכול שיהיו בכל  8.1.3

 ההוראה לשינויים תינתן בכתב 8.2

ין  מז ל כך מאת המ, אלא אם כן קיבל תחילה הוראה ע עבודההקבלן לא יעשה שינויים ב 8.2.1

 בכתב, כמפורט להן. 

יגישו   8.2.2 כאמור  בעבודה  שינויים  וגנדרשו  המזמין  מראש   המזמיןר  זבמנכ"ל  המלצה, 

דרשים, לרבות פירוט ינויים בעבודה הנ, בה יפורטו מהות השיו"ר החברהובכתב, אל  

 עלויות. 
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 חותמת( מורשה/י חתימה וחתימה /ות תי והבנתי: _____________________)קרא

 

ידי  חתום על    מראש ובכתבלאישור  השינויים בעבודה יבוצעו אך ורק בכפוף ובהתאם   8.2.3

 . הרביו"ר הח

בסעיף 8.2.4 המפורט  המקדמי  ההליך  אודות  לו  ידוע  כי  במפורש  בזאת  מצהיר    ה,ז   הקבלן 

קם, בצע אותם או חלהנחוץ כתנאי מקדמי לביצוע שינויים בעבודה, וכי הוא מנוע מל

 בנוגע אליהם.   ,יו"ר החברהראש  אישור בכתב חתום על ידי בטרם קיבל לידיו 

בו   8.2.5 בהתאם לאמור בסעיף זה, הוא עושה   אלפעל הקבלן שמוצהר ומוסכם כי במקרה 

לא תחוב והוא יהא מנוע   והחברהבי,  הצן  ת על אחריותו הבלעדית, שם כספו על קרזא

 ן כך. סוג שהוא בגי מלחייב אותה בכל תשלום מכל

העניין,  ידחה  י ,  בעבודה  שינויים  בוצעו 8.2.6 לפי  יקוצר,  הזמן  או  למשך  העבודה  גמר  מועד 

 ם. עוצביצורך ל ש,, ככל שיידרדרשייש

 

 היקף השינויים  8.3

נוספות   עבודות  לבצע  לקבלן  להורות  רשאי  יהא  ב  אוו/המזמין  כאמור  עבודהשינויים    לעיל, 

 . ובהתאם לדין

 

 ינויים הערכת ש 8.4

 :ערכו של כל שינוי יחושב כדלקמן

 יקבע  -אם לדעתו של המזמין כלולים בחוזה פריטים זהים לאלה שבהוראת השינויים   8.4.1

הש  של  בחוזהנ יערכם  היחידה  מחירי  לפי  מחיר   ויים  בכתב   ים/הפריט  י/)היינו 

 (.  הכמויות

לד 8.4.2 השינויים  אם  שבהוראת  לאלה  דומים  פריטים  בחוזה  כלולים  המזמין  של   -עתו 

וב רטה )חיש-ורעל בסיס פ  -  ייקבע ערכם של השינויים על בסיס מחירי היחידה שבחוזה

 יחסי לפריט דומה(.

ה 8.4.3 של  לדעתו  נמצאאם  לא  פריטמזמין  בחוזה  אז   יםים  דומ הים  שבהוראת ו  לאלה  ים 

השינויים, יקבע המזמין את מחירי היחידה של הפרטים שבהוראות השינויים לפי ערך 

של   בהנחה  האחרון  המעודכן  גדולות  לעבודות  דקל  המחירון  20%ממחירון    , ממחיר 

מלאה  בעבור  כתמורה  ה  ושלמה  הנהלת  לרבות  הכלליות  ההוצאות  והרווח כל  עבודה 

 הקבלני. 

במחירון  שאינספים  נום  פריטי 8.4.4 מופיעים  קטן  דקל  ם  בסעיף  ישולם   8.4.3כאמור  לעיל 

המזמין      .עבורם תשלום נפרד כפי שיסוכם מראש ובכתב בטרם התחלת ביצוע העבודה

הפרי עם  בקשר  השינויים  של  היחידה  מחירי  את  ניתוח יטיקבע  פי  על  האמורים,  ם 

ספת שלא בתו  לשינויים,ה  ראומרים בזמן מתן ההובודה והח מחירם בערך שוק של הע

של   מקסימאלי  שיעור  על  מלאה    10%תעלה  סופית,  כתמורה  האמור,  מהמחיר 

השינויים.  מביצוע  הקבלן  רווח  ובגין  וכלליות  הנהלה  הוצאות  בגין  מראש  ומוסכמת 

תאם על ידי המנהל ועל פי שיקול דעתו הבלעדית, בה  עבשיעור האחוז המקסימאלי יק

 שינויים.ה אתלמהותה ולאופייה של הור
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 חותמת( מורשה/י חתימה וחתימה /ות תי והבנתי: _____________________)קרא

 

לפי  קבי 8.4.5 השינויים  שבהוראת  הפריטים  של  היחידה  מחירי  את  לחשב  המזמין  של  עתו 

 על תתי סעיפיו דלעיל, תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור. לחוזה זה    8סעיף 

ו/או שיפוי מכל מ  הקבלן לא יהיה זכאי, בשום מקרה, לכל 8.4.6 פיצוי  ין וסוג  תשלום ו/או 

במ שהם שנגרמו  בעקי ,  ו/או  מועד ן  פי ישרין  הארכת  עם  ו/או    יםבקשר  עיכוב  ו/או 

המפורטים   לסכומים  מעבר  וזאת  השינויים,  ביצוע  בשל  שנגרמו  בעבודות  הפסקה 

 לעיל ובהתאם לתנאיהם.  8.4.4 – 8.4.1בסעיפים 

ים כמו גם פי של המחירים נשוא הוראת השינויוס מובהר, כי עד למועד בו יערך ניתוח   8.4.7

הסופית  הע ירכתם  השינויים,  ביצוה  הישל  לאשר  רשאי  על   עהמנהל  לקבלן  תשלום 

 חשבון השינויים אשר בוצעו על ידו בפועל בהתאם. 

את  8.4.8 לעצור  ו/או  לדחות  ו/או  להשהות  ו/או  לעכב  מקרה  בשום  רשאי  יהיה  לא  הקבלן 

שהיא, לרבות בשל חילוקי  ה  יבל חלק ממנה, מכל ס כ  אום  ביצועה של הוראת השינויי 

ו החוזה ו/או העבודות ו/או התמורה המשולמת בגינן, ו/אדעות עם המזמין בקשר עם  

 רבות בגין ערכם של השינויים כפי שנקבעו על ידי המנהל.ל

מובהר בזאת, כי כל הוראות החוזה יחולו במלואם גם ביחס לשינויים, למעט אם נקבע    8.4.9

 ורש. פמ ובת אחר

 גידור .9

אתר  מחיצות סביב    ו/או  גדרותהרלבנטי לצו  לן באתר  "צו התחלת עבודה" יקים הקב קבלת    עם 9.1

המפקח  להנחיות  בהתאם  אזהרה  שלטי  כולל  הרכוש,  ולהגנת  אדם  בני  על  להגנה    העבודות 

 לדרישות הבטיחות המחמירות ביותר ולהנחיות הרשות המקומית.  התאםוב

ות  התקדמתאם ל י עזר בה ת או מבנגדרושיידרש להזיז קטעי    תושראפ על הקבלן לקחת בחשבון    9.2

 ל מערכותיהם. שלום כלשהו, לרבות מיקומם מחדש עהעבודה, וזאת ללא ת

עבור מילוי דרישות סעיף זה ע"י הקבלן, נקיטת כל אמצעי הבטיחות, הזזת מבנים וגדרות וכו'    9.3

  לכלול את ההוצאות בקשר   ןבלהקלרבות פירוקם בגמר העבודה, לא ישולם לקבלן בנפרד ועל  

 יר ההצעה. עם זה במח 

 חותבטי .10

רכוש וחיי אדם באתר העבודה בסביבתו    הזהירות הנדרשים להבטחתהקבלן ינקוט בכל אמצעי   10.1

 בעת ביצוע העבודה.  

לחוזה    כנספח ב'הקבלן יחתום על הצהרה כמפורט בנספח "הנחיות בטיחות לקבלנים" המצ"ב   10.2

 זה.

 ניקיון .11

  ת א  ן, ולנקות על חשבונו  י חזיקו במצב תקן, יהא עליו לה רשות הקבל העבודה ל  ראתת  ממועד העמד    

 הפסולת ממנו למקום שפך מותר. מקום השפך יהיה על אחריותו הבלעדית של הקבלן. 
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 חותמת( מורשה/י חתימה וחתימה /ות תי והבנתי: _____________________)קרא

 

 

 תיקון נזקים למובילים  .12

  , לרשתיללשב  ,שייגרם לכביש, לדרך, למדרכהמכל מין וסוג שהוא   הקבלן אחראי שכל נזק או קלקול      

לצינורותול, לחשמל, לטלפוהמים, לביוב, לתיע  גז, או למובילים א להעב   ן,  חרים, תוך כדי ביצוע  רת 

העבודה, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודה,  

א כל  ושל  המפקח  של  רצונו  ולשביעות  ביותר  היעיל  באופן  הוא  חשבונו  על  רש  דםיתוקן  ת  ואו 

 ם. ל הטיפול במוביליכים לפקח עהמוסמ

 ניים מבנים זמעבודות ו .13

ה   לב  מופנית  תשומת  סילוק  קבלן  כגון:  ארעי,  אופי  כלל  בדרך  הנושאות  עבודות  שמספר  לעובדה 

החוזה   תנאי  מחייבים  אשר  למיניהם  ושירותים  אחרות  עבודות  ופסולת,  חומרים  כלולות    -עודפי 

 מת החסר.יישא בהוצאות השל  סר, הקבלןנמצא שח גנב אוונבחוזה. חומר שסופק לאתר 

 קוח על העבודה יפ .14

יהיה   14.1 לבדוק  המפקח  טיב  רשאי  את  לבדוק  וכן  ביצועה  אופן  על  ולהשגיח  העבודה  ביצוע  את 

כן   הקבלן.  משתמש  בהם  והכלים  הציוד  איכות  הקבלן  רשאי  החומרים,  אם  לבדוק  המפקח 

 מבצע כהלכה את החוזה ואת הוראותיהם. 

  שית עבודה כלשהימקום בו נעבכל עת לכל  מורשה על ידו, להיכנס  פקח ולכל  למ  רפשן יאבלהק 14.2

החוזה,   המשמש  לביצוע  הציוד  את  לבדוק  וכן  ביצועה,  על  ולהשגיח  אותה  לבדוק  מנת  על 

 לביצועה.

קוח הנ"ל אלא אמצעי מעקב אחר ביצוע החוזה בכל שלביו ע"י הקבלן, ואין  יאין בפעולות הפ 14.3

לגר כדי  הקבלןומאחרי   ועבהן  עלבצ  ת  התחייבויותיו  מלוא  ווע  החוזה  לשח/פ"י  כדי  ררו  או 

 מאלו. 

ימהקבל 14.4 והבהרות בכל הנוגע לפעולותיו  ן  פי דרישה, הסברים  על  למעשיו בקשר  ו סור למפקח, 

 לבצוע התחייבויותיו. 

 הקבלן ידווח למזמין על כל אירוע חריג מייד בסמוך להתרחשותו.  14.5

 אי קיום יחסי עובד ומעביד  .15

יקה 15.1 את  בבלן  וההתצע  עצמאי  כקבלן  המזמיכמק  יחשבימזמין  חייבויותיו  בין  שירותים.  ן  בל 

לא יתקיימו יחסי עובד ומעביד עקב חוזה    ו/או לבין מי מעובדיו ו/או מי ממועסקיו,  בין הקבלןל

 זה ו/או עקב ביצועו ע"י הקבלן. 

 . 1974 - חוזה זה יהווה חוזה קבלנות כמשמעותו בחוק חוזה קבלנות תשל"ד 15.2

חייבויותיו  אלא כאמצעי להבטחת הת קבלן פעילויות ה  קוח של המזמין עלי ת בזכות הפלראון  יא 15.3

 . יחסי עובד ומעביד ולא יצירת
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 חותמת( מורשה/י חתימה וחתימה /ות תי והבנתי: _____________________)קרא

 

אירגונית"   15.4 "מסגרת  זה  לעניין  בלבד.  הקבלן  של  ארגונית  במסגרת  תתבצע  לרבות    -העבודה 

העסקתם, אגב  נלווה  סוציאלי  תשלום  וכל  שכרם  תשלום  עובדים,    אודות   יווחיםד  מציאת 

גוף או מוסד אשר   לו  ישהעסקתם לכל  ה   לדווח  פי  פיטוריהם והאעל  חריות לכך, הטלת  חוק, 

 רת הקבלן, ואחריות לפי דיני הנזיקין. משמעת כמקובל במסג

 העסקת עובדים .16

אחראים, בעלי    ה,הדרוש  בכמות  ,הקבלן מתחייב להעסיק בביצוע העבודה רק עובדים מיומנים 16.1

   וזה.ין על פי החן כלפי המזמ הדרושים למילוי התחייבויות הקבל , ההות גבו חיניסיון, ידע ומומ

  ביצוע העבודהכי הוא אחראי כמעביד לכל האנשים שיועסקו על ידו לצורך    היר בזאתהקבלן מצ 16.2

לרבות   עובדיו,  כלפי  חובותיו  כל  הוא מתחייב למלא את  וכי  דין,  לכל  זה, בהתאם  חוזה  עפ"י 

פי  ית כל א אחראלא תה  והחברה מעבידו עפ"י כל דין  מ   דם לעובעיתשלום כל התשלומים המגי 

 הי.בדי הקבלן אחריות כלש עו

התשי"ג 16.3 נוער  עבודת  חוק  להוראות  בהתאם  יפעל  הוראות    ,1953-הקבלן  את  יקיים  ובפרט 

   א אשר הפרתם תהווה גם הפרת החוזה בין הצדדים.33-ו  33סעיפים 

ע"י   16.4 שיועסק  עובד  כל  כי  בזאת  ומוצהר  יההקמוסכם  דופי.    אבלן  ללא  עבר  תהא    החברהבעל 

קול דעתה  קתו של עובד כלשהו אם לפי שי ן להפסיק או להימנע מהעסבלהקת לדרוש מרשאי

 הבלעדי אין הוא מתאים לתפקידו והכל בהתחשב בכך שהמדובר במוסד חינוכי. 

חוק  ה לפי    חינוך,כניסתו למוסדות  לקבל אישור, לפני    יידרשמובהר כי כל עובד  להסרת ספקות   16.5

 . 2001-תשס"אעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, ני מל

 הוצאותחומרי עבודה ו .17

כל 17.1 ואת  האדם  כח  רכב,  כלי  לרבות  העבודה,  כלי  העבודה,  חומרי  את  יספק                   הקבלן 

 הדרוש לביצוע העבודה בהתאם לחוזה. 

מ 17.2 בלבד,  ספקות  כי  הרוב להסרת  ש,  היעיל  בביצוע  הכרוכות  ההוצאות  ובקצב  העבודה    לכל 

לפוע  ,לה  הדרוש עבודה  שכר  חומרילרבות  עבודה,  כלי  הובלהעבו  לים,  הוצאות    ,דה,  הרכבה, 

נלוות אחרות, תחולנה על הקבלן והוא לא יהא זכאי לכל תמורה נוספת עבורן, מעבר לתמורה  

 הקבועה בחוזה. 

ם בתהליכי  י רוצם לשם הגנה על החומרים והמהדרושימצעים  אה  הקבלן יאחז על חשבונו בכל  17.3

 י כל נזק העלול להיגרם. פנ מ  ,עבודההעבודה ועל העבודה וחלקי ה

 תקופת החוזה .18

  )ובכפוף למילוי תנאי הסף לכניסתו   מזמין ע"י התקופת החוזה הינה החל מיום חתימת החוזה    18.1

אך בכל מקרה לא לפני  ,  בחוזהה  ת, כהגדרת/ האחריו  וכלה ביום סיום תקופת הבדקלתוקף(,

 ."תקופת החוזה"(  -להלן פי החוזה ועל פי כל דין  ) יבויותיו עלכל התח ת ן מילא אשהקבל
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 חותמת( מורשה/י חתימה וחתימה /ות תי והבנתי: _____________________)קרא

 

עם   18.2 התקשרות  למשך  קבלן  התקופת  קלנדריים  12היא  על  שיימנו    ,חודשים  החתימה  ממועד 

זה, ב  חוזה  ההתקשרות  להארכת  הזכות  תעמוד  לחברה  בנותופו תק  4  -כאשר  נוספות    12  ת 

  לצורך ביצוע   , במידת הצורך,ם שיידרשוים נוספישד, כל אחת, וכן למספר חויםי ם קלנדרחודשי

חעב סיום  עד  ליוםהשנתיתהקיץ  ופשת  ודות  עד  היינו  של  באו  31  ,    . קלנדריתשנה  כל  גוסט 

על   יהא  שבעקבותיה  לקבלן  החברה  של  בכתב  הודעה  באמצעות  תתבצע  ההתקשרות  הארכת 

תוק את  להאריך  הף  הקבלן  וערבות  הביט את  כן  ביצוע  קיום  יעמדו  כך    וחיםאישור  שאלה 

     שרות. פת הארכת ההתקגם בעת תקו בתוקפם 

 מועדי ביצוע .19

כל הזמנת עבודה.  מעת מסירת  נדריים  לק ימים    14  והינ וע ביחס לכל הזמנת עבודה  מועד הביצ 19.1

תכלול מספר  ספציפית  ם במידה והזמנת עבודה  מובהר, כי פרק זמן זה יחול גלהסרת ספקות  

עבודה  דעת    אתרי  שיקול  ויהמזמי לפי  לביצוע ן,  ערוך  להיות  על הקבלן  בהע  הא  מקביל  בודות 

 דריים(.  ימים קלנ 14כלל האתרים שייכללו בהזמנת העבודה בפרק הזמן הנ"ל )ב

הטכני,   19.2 במפרט  מהדרישות  לגרוע  משמעומבלי  העבודה  סיום  מועד  כי  בזאת,    ועביצ   מובהר 

 . החברהשביעות רצון ל דה העבו

ה באף על כן לא יבוא בשום מקרלהשלמת העבודות ו  סביר  הינו מועד  מועד זה  יכ  רקבלן מאשה 19.3

גרמו לאיחור בהשלמת העבודה מעבר  ין  בג  ברהחה  טענה כלפי עיכובים כלשהם מטעמה שלא 

 לתקופה הנ"ל.  

י  19.4 העבודה  בוצעה  בו  נקי  השטח  כשהוא  למזמין  הקבלן  ימסר  עבודה.  וכלי  חומרים  מפסולת, 

את   העבוד א יחזיר  סבוא ה  תר  לקדמותם, ת  למצ  יבתו  יביאם  לתכניות  או  בהתאם  הסופי  ב 

לא תחשב גמורה כל עוד לא מילא הקבלן את    העבודה  וסמכות.המהמפקח והרשויות  ולדרישות  

יחזיר הקבלן  בנוסף, עם גמר העבודות    ו/או המפקח.התחייבויותיו אלו לשביעות רצון המזמין  

על חפצים    הא זכות עכבון ן. לקבלן לא ת מזמיל  יך ידו והשיב למזמין כל דבר וחפץ שהיה מצוי  

 .  פי המזמיןה לו כלנה שתהיטעכל תביעה ו/או  השייכים למזמין, על אף

 הפסקה זמנית של ביצוע העבודה .20

ה, ינקוט בכל האמצעים הנחוצים להבטחת  נאלץ קבלן להפסיק זמנית את העבודה, כולה או מקצת  

ולהג  לפי הצורך,העבודה  ו/או המפל המש  נםיעות רצולשב  נתה  כי    קח.זמין  יובהר  להסרת ספקות 

 קרה כאמור.   זמין במ עמוד למשת זכות ו/או סעד  אין בסעיף לגרוע מכל

 הפסקת ההתקשרות  .21

מעבודתו,   21.1 רצון  היה המזמין שבע  לא  או  את החוזה,  בביצוע העבודה  הפר הקבלן  החל  לא  או 

ודתו,  שרות עמו, להפסיק עבתקהה    ל אתי לבט יהא זכאידה במועדי ביצוע,  מ באופן שמבטיח ע

אה לה,  דרך שתרדה בכל  בואתר, לבצע את העהעבודה ולתפוס את החזקה ב  לסלק ידו מאתר

 י כל דין. לכל בעד ותרופה המוקנים לה על פי החוזה ועל פ  ו של המזמין והכל מבלי לפגוע בזכות 
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 חותמת( מורשה/י חתימה וחתימה /ות תי והבנתי: _____________________)קרא

 

לגר  21.2 ומבלי  העבודה,  להשלמת  קודם  ההתקשרות  ביטול  של  מזכ במקרה  פי  ן  מיהמז   ויותוע  על 

והחוזה זכאיהדין  המזמין  יהא  ק  ,  באמצעות  העבודה  את  ולתבוע  להשלים  אחר  קבלן  מהבלן 

פיצויים מוסכמים  כלחלט את הערבות הבנקאית ולגבות את סכומה    ,ל הפרת חוזהצויים עפי

 . להלן 24.4זכותו בהתאם לס"ק וזאת מבלי לגרוע , וקבועים מראש

 .בכתב לקבלן הודעה   כךל תן עהחליט המזמין לבטל את החוזה יי 21.3

אתר    ידית אתפנות מיל  יהיה הקבלן חייבהמזמין בדבר ביטול ההתקשרות,    לת הודעת עם קב 21.4

לידי בו  ולמסור החזקה  יעכב את מסירת החזקה באתר העבודה    העבודה  המזמין. הקבלן לא 

 כלפי המזמין.  ומזמין בגין תביעה ו/או טענה כלשהי שיש ל ל

וי העבודה שבוצעה על  מין את שו מהמז  לקבל  א הקבלן זכאייהה  עבודעם קבלת החזקה באתר ה 21.5

למ עד  הודעת  ידו,  קבלת  ל הבועד  המפקחפי  יטול,  של  הבלעדי  דעתו  בניכוי  שיקול  וזאת   ,

 הוראות החוזה.   הפיצויים וכל סכום אחר המגיע למזמין מהקבלן על פי

 התמורה .22

ודה בהתאם לתכולת  בע  זמנתב בכל הבלן תתבסס על הסכום שיהיה נקוהתמורה שתשולם לק 22.1

 . תה במכרזלן בהצעתו שזכלמחירים שהציע הקבבהתאם והספציפית הנ"ל עבודה ה

בכל  הנקוב  קף הכספי  לעיל, מובהר במפורש כי אין לחרוג מההי  8מבלי לגרוע מהאמור בסעיף   22.2

 . יו"ר החברה, ללא אישור מראש ובכתב חתום ע"י עבודה הזמנת

 הקבלן ותימסר למזמין. מס כדין שתוצא ע"י שולם כנגד חשבונית  ימ מע" 22.3

לת  22.4 כי  ומודגש  )כולמומובהר  לתמור רה  שעשו ל  וייעה  במידה  להיגרע  ו/או  להיתווסף  כו   ריה 

 .  יתווספו הפרשי הצמדה כלשהםלעיל(,  לא  8שינויים בעבודה כאמור בסעיף 

מר 22.5 כל  את  כוללת  התמורה,  כי  המובהר  העבודה,  הנחוצים    יםלויגכיבי  לביצוע  והסמויים, 

כל של  שתי  מושלם  ההוצאות  כל  את  וכן  הנדרשות,  לקבדרהעבודות  לביצשנה  בודה  העוע  לן 

ות  חייבוי לוי התמ ומהווה תמורה מלאה וסופית עבור  וכן המתקנים,  ולמילוי כל התחייבויותיו,  

 . הקבלן, על פי חוזה זה, במלואן ובמועדן

     תנאי התשלום .23

וזאת בגמר החודש    ,עבודה שתימסר לקבלן  ל הזמנתביחס לכנפרד  חשבון    יןמזמל  ישג יהקבלן   23.1

חשבון סופי אחד במסגרת  א  אלניים  בילא ישולמו חשבונות    מובהר, כי  .בו הסתיימה העבודה

   . אותה הזמנת עבודה

שיו 23.1.1 מהחשבון  יכלול  של  גש  מדויקת  שדידה  והדשא  תחשיב   הותקןסופק  לצורך  וזאת 

 .  התמורהסכום 

ע"י  בחברהקבלתו    םימים מיו  14דק תוך  ביי   בוןהחש 23.1.2 ולאחר אישורו  ישולם   המפקח, 

 ספים. ימים נו  45תוך 
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 חותמת( מורשה/י חתימה וחתימה /ות תי והבנתי: _____________________)קרא

 

 

 ביצוע תערבו .24

ימסור 24.1 החוזה  חתימת  למה  במעמד  ערקבלן  בנקאית  זמין  ביצבות  להבטחת    וע אוטונומית 

והתקתחייבויוה לתיו  בהתאם  העבודה  ונספחיו.  דמות  החוזה  תופנה  תנאי  לחברה  הערבות 

דרום  יתולפ  הכלכלית בע"מח  הנערב  ,  השרון  יהיה  והקבלן  )אוטונומית(  מותנית  בלתי  תהא 

 ₪   0,0005סכום של  ב ות יהא  רבסכום הע.  לחוזה זה  "אבנספח "ף  , לפי הנוסח המצור)החייב(

למדד שיהא ידוע במועד  המחירים לצרכן ביחס  ית מדד  ישא הפרשי הצמדה בהתאם לעלייוהוא  

הערבות הערבמסירת  ב.  תהא  התקל  קף תוות  חתימת  שמיום  קלנדרית  חוזה  ופה  שנה  ולמשך 

חודשייםבתוס והחוזהחודשים(  2)  פת  במידה  לדוגמא,  אפריל  .  בחודש  אזי 2022  ייחתם   ,  

הברבוהע בנקאית  תעמוד  ליום  ת  עד  ש30.6.2023תוקפה  ככל  כאשר  בשנה    יוארך  כם הס, 

, היינו עד  וספתה נ בשנ  זוכאמור לעיל, יהא על הקבלן להאריך את תוקפה של ערבות    , קלנדרית

 וחוזר חלילה.   30.6.2024יום ל

 

 הבנקאית כאמור לעיל.   הסכם זה מותנה בתנאי מתלה של מסירת הערבות  24.2

ותו, כפיצוי  יב חיבהת  , כל אימת שהקבלן לא יעמודתלחלט את סכום הערבו  שאייהא ר  המזמין  24.3

     תב. בכו אשמר עבודה ימי   3מוסכם וקבוע מראש, ובלבד שהודיע לקבלן על החילוט  

ז  24.4 סעיף  בהוראות  תרופהאין  ו/או  סעד  ו/או  זכות  מכל  לגרוע  כדי  פי    ה  על  למזמין    המוקנים 

מזכותה של החברה  כהוא זה    ואין בחילוט הערבות הבנקאית בכדי לגרוע  החוזה ועל פי כל דין

ים  חברה נזק פיצוי בסכום העולה על גובה הערבות הבנקאית במידה ובפועל ייגרמו ללדרוש את  

 . ך הערבות הבנקאיתעולים על סה

 ביצוע לקוי .25

התח  25.1 בהוציכל  נשיאה  לרבות  נמנע  יבות,  והוא  החוזה  פי  על  לבצע  קבלן  על  היה  אשר  אות, 

והוא נמנע    אשר קיבל מאת המפקח, או המזמין מלבצעה, ו/או ביצעה בצורה לקויה, וכל הוראה

 צעות אחרים. ו באממלציית לה, יהיה המזמין רשאי לבצען בעצמו א 

האמ  25.2 זה  במקרים  בסעיף  רשאי  הא יורים  נ  המזמין  אשר  בהוצאות  הקבלן  את  לו    גרמו לחייב 

הוראות או  התחייבויות  אותן  כל  מימון    12%בתוספת    ,בביצוע  כלליות,  כהוצאות  שיחשבו 

, על ידי הכפלתן ביחס  מחירי התשומות בבניהלמדד  רה. בחישוב החיוב יוצמדו ההוצאות  ותקו

שהיה ידוע ביום תשלום    המדד האחרון  לבין  ,ביצוע החיובידוע ביום  האחרון שהיה  המדד    שבין

 הכרוכה בביצוע כל התחיבות או הוראה שניתנה לקבלן כאמור לעיל. ההוצאה  

רשאי לנכות את סכום הוצאות  יהא המזמין  קנים למזמין,  מבלי לפגוע בכל זכות או סעד המו 25.3

  ת והערב חילוט  אמצעות  ב  והוצאותי בוע את החזר  , או לתלקבלן  ו הנ"ל מכל סכום שיגיע ממנ

אחרת,  הבנקאית דרך  בכל  לניו  ,או  רשאי  המחיר  הא  לגביית  האמורים  האמצעים  בכל  קוט 

בב הכרוכות  וההוצאות  הקבלן  התחייבויות  ביצוע  של  בוצעו המשוער  לא  אלו  אם  אף    יצוען, 

 . בפועל
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 חותמת( מורשה/י חתימה וחתימה /ות תי והבנתי: _____________________)קרא

 

 

 

 מסירת העבודות איחור ב .26

לא    (₪ים  יאלפש"ח  )במילים :    2,000של  ראש בסך  וע מהקבלן ישלם למזמין פיצוי מוסכם וקב 26.1

לכל  מע"מ  לל כו ב,  איחור  של  ממנה העבודמסירת  יום  חלק  ו/או  גמורה   ה  כשהיא    למזמין, 

ספקות      .ומושלמת יחולהסרת  זה  סעיף  כי  העבודה  מובהר,  מהזמנות  אחת  לכל  ביחס  ל 

 שתימסרנה לקבלן.  

  חרים שמוקנים למזמין על פי ו סעד אמכל זכות ו/א  אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מובהר, כי   26.2

 ל פי כל דין. חוזה זה וע 

 תהפרה יסודי .27

לעיל,    מבלי       מהאמור  קלגרוע  סעיוהצדדים  את  ביצוע[,   19   פיםבעים  הבדק    28  ]מועדי  ]תקופת 

חשב  ית  איזה מהם  כסעיפים עיקריים בחוזה, שהפרת  ]הסבת זכויות[  31  -ו  ]ביטוח[  30  האחריות[,ו

   .ל החוזהש פרה יסודיתהכ

 / אחריות  תקופת הבדק .28

כקבוע    מן ארוך יותרזפרק  )או ל   חודשים  12נה  יי פרושה תקופה שמנ  / האחריות  תקופת הבדק 28.1

הטכני( תחילתהבמפרט  ואשר  הזמנת    סיוםמועד  ב    ,  הקב   עבודהכל  יהא  אחראי  ל במהלכה  ן 

לות  בע  חברהה לא תישא  ות  י למען הסר ספק, מובהר כי בתקופת האחר  .ולעבודות שבוצעו על יד

 .   תיקונים  שירותו/או מתן   דשא חלופיכלשהי בגין אספקת 

הבדקנ 28.2 תקופת  תוך  שהתגלו  כלשהם  וקלקולים  ליקויים  פגמים,  האחריות  זקים,  ות  דבעבו  / 

לחוזה, או    בהתאם  שר לדעת המפקח הם תוצאה מביצוע העבודה שלא  חוזה, ואה  שבוצעו לפי

ם פגומים או מביצוע לקוי, יהא הקבלן  בחומרי  משימוש  תוצאה  שלא בהתאם להוראותיו, או

 , הכל לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו. חייב לתקנם או לבצעם מחדש

יתו 28.3 לעיל  המפורטים  והליקויים  ס קהפגמים  זמן  תוך  הה  בירנו  קיומם,  ממתן  על  למעט  ודעה 

הקבלן    יבצע  תםל, שאומיידי ימנע מהמזמין שימוש סביר ורגי נים דחופים שאי ביצועם התיקו

 מייד לאחר קבלת ההודעה בדבר קיומם. 

 חייבויות הקבלן לפי סעיף זה יחולו על הקבלן. ההוצאות הכרוכות במילוי הת 28.4

לפי החשבוצעם בעבודות  יהיה והפגמים, הליקויים והקלקול  28.5 ניתנים לתיקוןו  לדעת    ,וזה אינם 

 ח."י המפק יקבע עחייב בתשלום פיצויים למזמין בסכום שהמפקח, יהיה הקבלן 

שאי, מבלי לגרוע  ילא הקבלן אחר התחייבותו האמורה במלואה ובמועדה, יהא המזמין רלא מ 28.6

לן ישלם  והקב ן,  ן תיקו ו את הטעו נלבצע בעצמו ועל חשבו ,מזכויותיו על פי החוזה ועל פי כל דין

 לו את כל הוצאותיו בגין כך. 
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 חותמת( מורשה/י חתימה וחתימה /ות תי והבנתי: _____________________)קרא

 

 

 י אחריות ושיפו .29

כלשהו, עקב    למזמין ולצד ג'  ,  לוחיודיו, לשו, לעובם לעצמ יגריהקבלן אחראי בלעדית לכל נזק ש 29.1

 במסגרת פעילותו. ,של מי מטעמועשה ו/או מחדל שלו או מ

במסגרת    מטעמו  או של מי   הקבלן   לנדרש המזמין לשלם סכום כלשהו עקב מעשה ו/או מחדל ש 29.2

  לרבות  דרישה לכך, בגין כל סכום ששילם,  יד עם קבלתיפעילותו, ישפה הקבלן את המזמין מ 

 שנשא בהן בקשר לדרישה האמורה.  ותל ההוצאבגין כ 

 יטוחב .30

 כל   במשך  לערוך   הקבלן  מתחייב  דין  כל  פי  על  או/ו  זה  הסכם  פי  על  הקבלן   מאחריות  לגרוע  מבלי 30.1

  אחריותו   לכיסוי  המתאימים  הביטוחים  את   דעתו  ולשיק  יפ  על,  שבונו ח  על  ,ההסכם  תקופת

הבאים: ביטוח צד שלישי   והתנאים  תחריוהא  גבולות  ,מהביטוחים  יפחתו  שלא  ובלבד  ,כאמור

וביטוח אחריות מקצועית   ₪ 20,000,000בידים מינימום ח חבות מעו ביט ₪,  1,000,000מינימום 

מינימום  ה  אחריותו אישור  1,000,000מוצר  להמציא  יש    לפי   ביטוחים  קיום  על  אישורה  ₪. 

  קיום   על  שורהאי  ופס ט: " להלן)  ימנוה  נפרד  בלתי  חלק  מהווהו  לחוזה  'ג  פחכנסהרצ"ב  ח  הנוס 

 .שבדין אחריות ן הקבל כלפי קיימת  עוד כל בתוקף םולהחזיק"( ביטוחים

  קיום  על   האישור  טופס   את  זה   הסכם  על  החתימה  במועד   למזמין   להמציא  מתחייב   הקבלן  30.2

  ביטוח   תקופת  כל   בתום,  וימציא  ישוב  בלןקה.  מטעמו  על ידי המבטח  חתום  כשהוא  הביטוחים

  צורך   ללא  וזאת ,  תקין  ביטוחים  קיום  על  אישור  ס ופט,  זה  הסכם  של  חלותו  זמן  כל  במשך

  מהווה   -כאמור  תקין  ביטוחים  קיום  על  אישור  טופס  המצאת,  מהמזמין  כלשהי  הדריש  בקבלת

 .זה בהסכם יסודי  תנאי

  זה   בחוזה  האמור   בין ל  הקבלן   וחיביט  ת עריכ  באישור  האמור   בין  התאמה  אי   ל ש  מקרה   בכל 30.3

  בזה   מוסכם.  זה  חוזה  להוראות   להתאימו   מנת  על  וראמ ה  הביטוח   ישינו ל  לגרום   לןהקב   מתחייב 

  בדבר   אישור  להוות  כדי  בשינויו  או/ו   בהמצאתו,  האמור  הביטוח   בעריכת  אין  כי   במפורש

  אחריותו   תא   צםמתצ  ולא  הבאים מטעמו,  או/ו  המזמין  על  כלשהי  אחריות   תטיל  ולא  התאמתו

 דין.  פי  על או/ ו זה חוזה פי  על קבלן ה לש

  ם לגוף ו/אולהיגר  העלול  כלשהו  לנזק   אחריות   מכל  מין ו/או כל מי מטעמומזה  את   פוטר   קבלן ה 30.4

  ובלבד ,  החוזה  ביצוע  במסגרת  המשמש  מטעמו   הבאים  של  או/ו   הקבלן  של   כלשהו  לרכוש

 . בזדון  לנזק שגרם אדם לטובת יחול א ל כאמור שהפטור

.  הביטוח  תסובפולי  וביםהנק  העצמית  פותההשתת  בסכומי  בעצמו  יישא  הקבלן,  ספק  הסר  ןלמע 30.5

 זה. חוזה פי  על לקבלן  שיגיע סכום מכל המזמין ידי על לקיזוז  ניתנים יהיה אלו סכומים

  בכלליות   לפגוע  מבליו,  כלשונן  הביטוח  פוליסות  הוראות  כל  את  ולקיים  לשמור  מתחייב  הקבלן 30.6

 .הביטוח תבפוליסו הנכללות  והזהירות  יחותהבט הוראות כל ל ע לשמור האמור,
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 חותמת( מורשה/י חתימה וחתימה /ות תי והבנתי: _____________________)קרא

 

  מבלי ,  ובלעדי  מלא  באופן  לנזקים  אחראי  הקבלן  יהיה  ,הפוליסות  אותורה   את  הקבלן  הפר 30.7

 .זאת עקב לו  שיגרם אחר או/ו  כספי נזק כל על המזמין כלפי  כלשהי טענה לו שתהיה

  מכוח  עליו  ת מוטל  עליהם  ריותחהא  אשר  מבוטחים  בלתי  לנזקים  מלואםב  אחראי  יהיה  הקבלן 30.8

 .העצמית השתתפותה  לסכום מתחת שהם נזקים  בותלר,  זה הסכם סעיפי

  המוקנית   תרופה  או/ו  סעד   או/ו  זכות  מכל  ועלגר   כדי  לעיל  כאמור  הביטוחים  בעריכת  אין 30.9

  הקבלן  את  שחרר ל  כדי   בהם  ואין,  דין  כל  פי  ועל  ההסכם  פי  על  הקבלן  כנגד   למזמין 

 .דין זה ו/או ע"פ סכםה  לפי מהתחייבויותיו

  עריכת   על   אישור   הצגת   אי   עקב   םשתגר  עבודהה   ועביצ  בהתחלת   דחייה  כל,  ספק  הסר   למען  30.10

  הזמנים   בלוח  לעמוד  הקבלן  מהתחייבויות  תגרע  לא,  הקבלן  דיי  על  הקבלניות  העבודות  ביטוח

 .זה בהסכם כמפורט העבודות  לביצוע

 ויותאיסור הסבת זכ .31

ל 31.1 ו/או  להסב  רשאי  אינו  להעבימח ההקבלן  ו/או  או  ות  חלקו,  או  כולו  החוזה,  את  טובת  ר  כל 

החוזה, כולן    בין בתמורה ובין שלא בתמורה, או לשעבד את זכויותיו עפ"י  ,  ל פיו לאחראה עהנ

 או חלקן, אלא אם קיבל את הסכמת המזמין מראש ובכתב.

כולה או  הקבלן אינו רשאי למסור לאחר לרבות לקבל 31.2 ביצוע העבודה,  או    קה,  לחן משנה את 

בהסכמת    ה, אלא  ודבבצוע העב   ורותפעולות הקש לאחר לרבות לקבלן משנה, חלק מהלמסור  

שש בין  עובדים,  העסקת  ובכתב.  מראש  שעור  המזמין  שלפי  בין  עבודה  זמן  לפי  משולם  כרם 

 העבודה, אין בה כשלעצמה משום מסירת בצוע העבודה לאחר. 

 אי התאמה  .32

ו/ 32.1 ת  הוראואפשרות לפירוש שונה בין    דו משמעות ו/או  וא במקרה של אי התאמה ו/או סתירה 

בין  הטכניים ל  לולות בנספחי החוזה, ו/או בין הוראות הנספחים  הכ ן ההוראות  ובי  חוזה זהה

אל   הקבלן  יפנה  המזמיןעצמם,  העדיפות,הלה  ו  מנכ"ל  בשאלת  דעתו  שיקול  לפי  ייתן    יכריע 

 ראותיו. ן ינהג על פי הול בהעדיפויות שיש לנהוג על פיו, והקהוראות בדבר סדר 

המחמירה יותר    לעיל, תחול ההוראה  ורהתאמה כאמ   ו איסתירה ו/א   מובהר, כי בכל מקרה של 32.2

ו  במידה  כאשר  הקבלן,  נושא  עם  המסדירה  אחת  מהוראה  יותר  בהן  ישנן  יש  ואשר  מסויים 

 עם הקבלן.    "ל המחמיר להוסיף אחת על רעותה, יחול השילוב של ההוראות הנ

 זה ונספחים לח .33

 : ן מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזההמסמכים שלהל

 . המתוקן  כרזהמ מסמכי 33.1

האישו  33.2 על ריכל  שהיה  ו/או  למכרז  להצעתו  הקבלן  שצרף  והמסמכים  תנאי  ם  לפי  לצרפם  יו 

 המכרז ו/או לפי תנאי החוזה.

 . כנספח א' לחוזהמצורף   -יצוע  נוסח ערבות ב  33.3
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 חותמת( מורשה/י חתימה וחתימה /ות תי והבנתי: _____________________)קרא

 

   ב' לחוזה.  נספח  -ם הנחיות בטיחות לקבלני 33.4

 . ' לחוזהגכנספח  רףמצו - ביטוחים אישור לקיום 33.5

 שמירת זכויות  .34

ו כ ארכ הנח  יתור,ל  בכה,  המזמין  מצד  אמצעים  מנקיטת  מחדל  או  מפעולה  הימנעות  הנוגע ה,    ל 

ז על  כויתור  יחשבו  לא  באופןלזכויותיו,  זכויותיו  על  ויתר המזמין  כן  אם  מפורש    כויות המזמין, אלא 

 בכתב.

 תובות והודעות כ .35

 מפורט במבוא לחוזה זה. כתובות הצדדים כ לצורך חוזה זה יהיו 35.1

הודע 35.2 אכל  תשלחה  אחעל    שר  בתעודתה  ידי  התקבלה  כאילו  תחשב  למשנהו  הצדדים  ימי    5ד 

ה  עסקים רשום.  דואר  כדבר  הדואר  בבית  מסירה  צד מעת  כל  של  מזכותו  גורע  איננו  אמור 

פקסימילי  באמצעות  למשנהו  הודעה  קבלתלמסור  את  שאימת  ובלבד  דוא"ל  ו/או  ההודעה    ה 

הצד תיחשב  לידי  זה  ובמקרה  שהתקבככזההודעה    האחר  בו  העלה  אושרה  יום  בה  סקים 

   קבלתה של הצד האחר.

 
 

 ם על החתום ולראיה באו הצדדי 
 
 
 
 

 ________________    ____ ________________ 
 המזמין                       הקבלן             
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 חותמת( מורשה/י חתימה וחתימה /ות תי והבנתי: _____________________)קרא

 

 א' לחוזה  נספח

 
 לכבוד

 ( "החברה הכלכלית" –להלן ) בע"מ יתוח דרום השרוןפהכלכלית להחברה 
 ירק , נוה ועצהקריית המ

 
  .,נ.ג.א
 

בתחום מועצה   דשא סינטטי   אספקת והתקנתלחוזה   - 2022/3פומבי מס'  מכרז הנדון: 
 אזורית דרום השרון

 
"(  מבקשיםה"   –___________ )להלן  ______________________ מס' ת.ז/ ח.פ____ בקשתפי  -על

₪(, בתוספת    אלף  מישים ח ים :  ובמיל₪ )  50,000 בים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך שלאנו ער
  -ן )להלן  להלן, הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להל הפרשי הצמדה, כהגדרתו של מונח זה  

)(, וזאת בקשר עם מילוי כל התחייבויותיה"הפרשי הצמדה"   "( החוזה"  -הלן  לם בקשר לחוזה שבנדון 
 ולהבטחת מילוי תנאי החוזה.

  
 במכתבנו זה: 

לצרכן    משמעו  משמעו  -"מדד"   המחירים    סטיקה לסטטי  המרכזית  הלשכה  ידי  על  המתפרסםמדד 
  .(למועד הפקת הערבות הבנקאיתנכון למדד הידוע  ימולא בהתאםהנתון ) כלכלי  ולמחקר

 
 דלקמן: הפרשי ההצמדה יחושבו כ

 
שפור המדד  מתוך  יתברר  לפני  סאם  לאחרונה  זום  ערבות  פי  על  בפועל,  תשלום  "  כל  המדד  )להלן: 

__החדש"( שנת   ______ חודש  בגין  המדד  לעומת  עלה  החדש  המדד  כי  ביום  ,  שפורסם   ____
השווה להכפלת המדד  (, יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום  המדד היסודי""   -_____________ )להלן  

מדד  ודי. אם המדד החדש יהיה נמוך מהמחולק במדד היס   ל ש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"החד
 את סכום הקרן.   לם לכםי, נשהבסיס

 
של סכום הערבות בפעם אחת, או במספר דרישות, שכל  אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו  

 ם לא יעלה על סכום הערבות. , ובתנאי שסך דרישותיכאחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד
 

מ לכםת אנו  לשלם  הנ"ל  חייבים  לסך  עד  סכומים  או  סכום  תוך  כל  דימים    14,  בכתב  מיום  רישתכם 
 שתכם או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים. שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרי

 
-ה צורך להוכיח את דרישתכם עלניתנת לביטול, ולא יהי ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא  

פיה, תביעה  -שלום עלקבלת תלשם    יש תחילה,באופן אחר, ולא תהיו חייבים להגהליך משפטי, או  בפיה  
 שלום מאת המבקשים.משפטית נגד המבקשים, ולדרוש תחילה ת

 
בות הבנקאית כל עוד  מובהר כי החברה הכלכלית תהיה רשאית לדרוש מעת לעת את הארכת תוקף הער

 חלף תוקפה של הערבות.  לא
 

. (רלבנטיותחוזה האות הא לפי הורהתאריך ימול _________________ )  ישאר בתוקפה עדת ערבות זו  
 דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל לא תענה. 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה בכל צורה שהיא.

 
 

  בכבוד רב,         
   

                                __________________ _ 
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 חותמת( מורשה/י חתימה וחתימה /ות תי והבנתי: _____________________)קרא

 

 

 וזה נספח ב' לח
 "הנחיות בטיחות לקבלנים" 

 
 אזורית דרום השרוןה מועצ ם בתחו שא סינטטיד אספקת והתקנת

 

 כללי  .1

האזורית דרום    המועצהגורמים אחרים שעובדים בשטח  או    רההחבלקבלני    תהוראה זה מתייחס 1.1

 .  השרון

 תחום החברה. בהבטיחותיים ת  על כל קבלן חלות כל החובות באשר לכללי ההתנהגו 1.2

זהור 1.3 לצורף  ת  אתאה  בבנוסף  בנהנחיות  חוזה/הסכם  לכל  הטיחות  של  ע וסח  לזמנת  קבלן,  בודה 

 מחייב ובלתי נפרד ממנו.   כחלק 

שהוראו 1.4 בזאת  בכל  הבטיחות  ת  מודגש  האמור  על  להוסיף  וחוק/  באות  אחרת,  מהוותתקנה     לא 

 תחליף. 

 הגדרות .2

המועסק/מעסיק    ,השרון בע"מ  לית לפיתוח דרוםכהחברה הכלובד  שאינו ע חברה  /הינו אדם   -קבלן   2.1

 המועצה האזורית דרום השרון. ת בשטח בפעילוקשורה ה  כלשהי  לצורך ביצוע עבודהבדים עו

קבלן 2.2 העב   עובדים  -  עובדי  את  משנההמבצעים  קבלני  )כולל  הקבלן  מטעם  כ ודה  שאושרה  ,  כל 

 (. מראש ובכתב העסקתם

 אחריות  .3

ף לחוזה  סעיפי הנחיות הבטיחות שיש לצרדין ולקיים את    לם כל הוראות כאחראי לקיו  -  הקבלן 3.1

 . אתה זעמו על פי הורא 

 וראות הבטיחות .  כל עובדיו לרבות קבלני משנה מטעמו, יקיימו את הנחיות והוודא שקבלן יה 3.2

 לחוזה/הסכם העבודה עם קבלן.  אהאחראי לצרף ההור - עבודההמזמין  3.3

ו  3.4 עבאחריות  שהוסמך  מי  ידבסמכות  עבודה  ל,  החברהי  ל  כל  שלהפסיק  במקרה  חריגה    בשטחה, 

קח מטעם החברה, קב"ט המועצה, מהנדס  בות מפ לר) ם.ת הנדרשיי הקפדה על כללי הבטיחוו/או א

 (  נטי אחר בחברה ו/או במועצההמועצה וכל גורם רלב 

 הנחיות כלליות .4

)נוסח     הבטיחות בעבודעפ"י כל דין לרבות "פקודת הבלן לקיים את כל הוראות הבטיחות  קה  על 4.1
 .  1970 –"ל חדש( תש

מוסמך    בעלי אישור של בודק  כחוק,  מוגניםלן יהיו  ד וכלי הרכב שבשימוש הקבכל המכונות, הציו 4.2
 לרבות משרד התחבורה.  לפי העניין, או כל רישוי אחר 
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 חותמת( מורשה/י חתימה וחתימה /ות תי והבנתי: _____________________)קרא

 

 אמצעי הזהירות ולהשתמש בכל  ציוד המגן הנדרש. בכל עבודה יש לנהוג בכל  4.3

  נעלי בטיחות המכנסיים ארוכים או סרבלים,    בתוך  מלא, חולצה  שהעבודה בלבולבצע    על העובדים 4.4
 על פי אופי עבודתו.  וד מגן אישי בסיסיכצי -ר וד זוהפפות ואפכובע מגן, כ

 .אלא באישור מנהל עבודה בשטחיוד מכני/ תפעולי להשתמש בכל צ אין 4.5

 מתאים. שיון  יע"י בעל רו כל נהיגה ברכב ו/או הפעלת מתקן של הקבלן יעש  4.6

מנהל  על כך ל  יש לדווח  או הקבלן,חברה    /  מועצהציוד, מתקן של    לאדם,רה בו נגרם נזק  קבכל מ 4.7
 . / מפקח באתרעבודה ה

 עם כבל כתום לעבודות חשמל בבנין.  בשימוש עם כבלים מאריכים יש לעבוד אך ורק  4.8

 ך ורק בסולמות תקניים ותקינים. יש להשתמש א 4.9

 שנה.  18ל אין להעסיק בעבודה אדם מתחת לגי 4.10

 ען מורם.לעמוד מתחת למט ןאי 4.11

 .מגן וש כובעיריקה חייבים העובדים לחבבכל פעולת העמסה / פ 4.12

 וד במרחק בטוח מתנועת כלים ומטענים. לעמ  יש 4.13

לתנועת עובדים וכלי    מפריעהעבודה יונחו במקום שאינו  ר אחר הדרוש לביצוע  ודה וכל אביזכלי עב 4.14
 רכב.

אש 4.15 מטעמו,  אחרי  עובד  ימנה  עבהקבלן  על  יפקח  ויווור  הפועלים  לפידת  העבודה  ביצוע  נהלי    דא 
 חות. בטי

 לחוק. ע בהתאם תתבצו ביבותי עבודה וסמתחם הנסיעה ברכב ב 4.16

לשטח   4.17 להכניס  ו/או  להשתמש  מסוכניםחומר  העבודהאין  או  דליקים  אישור    ים  של ללא  מראש 
 .         ו/או מי מטעמה )מפקח / מנכ"ל(  החברה

 עקב כך.   תהירות המתבקשהקבלן מתחייב לפעול בז 4.18

חינוךעבודה   4.19 לקייקהעל    .במוסדות  הבטיחות  בלן  הוראות  כל  את  מנכ"חוז  עפ"ים  משרד ר    ל 
 . החינוך

 עבודה בגובה: .5

 . 2007-בה(, התשס"ז   רישות על פי תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגווהד קבלן לקיים את כל הוראותהעל 

 :הדרכת עובדים .6

 . העבודהדו באתרי ם המועסקים על ייות לכל העובד על הקבלן לדאוג להדרכת בטיח 6.1

את מנהל העבודה באתר בכל עובד  לעדכן  מו כן  באתר וכ  גיש רשימת עובדים שיעבדועל הקבלן לה 6.2
 ר.חדש שמתחיל את עבודתו באת
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 חותמת( מורשה/י חתימה וחתימה /ות תי והבנתי: _____________________)קרא

 

לפני תח 6.3 ידי מנהל העבודה בשטח  על העובד החדש לקבל הדרכת בטיחות  על  ילת העבודה באתר 
ול  ההדרכה  את  לתעד  להאתר  העתק  הבטיחות/מנ מ העביר  של  מונה  אחזקה  ו/או  הל  החברה 

השרוןהמועצ דרום  האזורית  בה  אופן .  יו   שום  עולא  העסק  על  הדרכה  שקיבל  לפני  סיכונים  בד 
 .  , והמדריך השתכנע כי העובד הבין את ההדרכהתו אליהם יחשף במהלך עבוד

לפנות   6.4 של  יש  י  החברהלמפקח  עם  בקשר  המתעוררת  בעיה  או  שאלה  כלליבכל  יחות  טהב  ישום 
 הנדרשים. 

 יווח וחקירה של תאונות: ד .7

שעות    24רפואי לנפגע יש להעביר בתוך  יפול האחר הט העבודה,  , בשטח  ודהה של תאונת עבבמקר 7.1
האי על  מפורט  במועצה  לחברהרוע  דיווח  אחר  רלבנטי  גורם  לכל  מהנדס  ו/או  קב"ט,  דוגמת   ,

 . המועצה וכיו"ב

אחראי   7.2 הנפגע  על  האחראי  התקריהקבלן  העובדתלבדיקת  עם  רצוי  נעדר    ,  ולא  )במידה  הנפגע 
 דה.נת עבועל תאופס דווח  דה( ולהשלים את מילוי טו מהעבו

 ציוד מגן אישי  .8

מגן, כובע מגן אטמי  גנה אישית לעובדיו )כפפות, נעליים, משקפי  הקבלן יוודא אספקה של ציוד בטיחות לה

 עבודה. בוהסיכונים ה  "י דרישות תקנות הבטיחות בעבודאוזניים וכו'( עפ 

   חשמלבטיחות ב .9

קנים ויהיו עפ"י  מדו בתיות יעות החשמל הציוד החשמלי וכל ההתקנ   הקבלן אחראי להבטיח שכל  9.1
 דרישות החוק ותקנות החשמל. 

למנוע   9.2 קוכדי  חיבורים,  קופסאות  יהיו  התחשמלות  סגורים  סכנת  וכו',  נתיכים,  מיתוג,  פסאות 
 תמיד כאשר אינם נמצאים תחת השגחה. 

 יה מוגן התפוצצות.ם חומרים דליקים או נפיצים יה משמש במקומות בההציוד חשמלי  9.3

 ותיוג  בכל מקרה שיש צורך בכך.נעילה התקני  ישתמש ב  הקבלן 9.4

   ודת החשמל המתבצעת. על ידי חשמלאי בעל הסמכה מתאימה לסוג עבתבוצענה רק   עבודות חשמל 9.5

 הנגיף הקורונעבודה בתקופת  .10

אחראי   להקבלן  שהואלדאוג  הגורמים    כך  ע"י  שתינתנה  העדכניות  ההנחיות  כל  אחר  ימלאו  עובדיו  וכל 

רד אחר  ינהליות של משרד הבריאות ו/או כל מש, הנחיות מרלבנטייםהדינים  הסגרת  לרבות במ המוסמכים,  

 .  בשל התפשטות נגיף הקורונה -
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 חותמת( מורשה/י חתימה וחתימה /ות תי והבנתי: _____________________)קרא

 

 יחותית קבלן לעבודה בטההצהרת  

צורך ביצוע עבודה מצהיר בזה, כי הובאו לידיעתי הנחיות  מעסיק עובדים ל  אני החתום מטה  המועסק/ 

ו לקבלנים  אהיה  אליסכנות  ההבטיחות  בהם  ובשטחי  עבודתי  מסגרת  חשוף  המועצה  /החברה  או 

 . האזורית דרום השרון

 . , סדרי העבודה והמשמעתעל פי דין גהותהו יני מתחייב להקפיד על קיום כל הנחיות הבטיחות הר

מ הורהנני  להביא  מטעמי, תחייב  הפועלים  וכל  שלי  המשנה  עובדי/קבלני  לידיעת  אלה  לדאוג    אות 

לא יפגעו בשעת    להבטיח שהעובדים  אמצעי הבטיחות, על מנתט בכל  ן לנקוטיחות וכ ענון הנחיות הבילר

 עבודה. ה

 

 :_______________________ / ח.פ. שם הקבלן/ ת.ז.

 

 _ _____________________________כתובת הקבלן:__

 ן:_____________ טלפו 

 

 חותמת הקבלן__________________ 
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 חותמת( מורשה/י חתימה וחתימה /ות תי והבנתי: _____________________)קרא

 

 נספח ג'  לחוזה 
 

 (DD/MM/YYYY) האישורתאריך הנפקת  קבלניות / בהקמה  בודותיטוח עב  -  וחיםאישור קיום ביט

זה אינו כולל את כל  מידע המפורט בה. המידע המפורט באישור , בהתאם לבתוקף פוליסת ביטוח ה כך שלמבוטח ישנלר ביטוח זה מהווה אסמכתא ישוא
בין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת  לר זה באישו שמפורטיםבמקרה של סתירה בין התנאים  תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת,  

 טיב עם מבקש האישור. י באישור זה מי אהביטוח למעט במקרה שבו תנ 

מען הנכס  המבוטח שורמבקש האי
המבוטח / 

יצוע כתובת ב
 העבודות

 מעמד מבקש האישור 

 לפיתוח  הכלכלית החברה: שם
 ועבור עבורה) מ"בע השרון דרום

  (השרון  רוםד וריתאז עצהמו 

  
  והתקנת  תאספק

דשא סינטטי  
מועצה  התחום ב

אזורית דרום  ה
 השרון 

 

 קבלן הביצוע ☒

 שנהמקבלני ☐

 שוכר☐

 : אחר☐
 

,  512143488.: פ. ח./ז. ת
500242201 

 

, 500. ד. ת , צה המוע קרית: מען 
 4554900 ירק נוה

 

 

 כיסויים

פרקי 
 הפוליסה 
חלוקה לפי  

אחריות  גבולות 
 וח י ביטמאו סכו

מספר  
 הפוליסה 

 נוסח
  ומהדורת
 פוליסה 

 סכום/  האחריות גבול סיום  תאריך תאריך תחילה
 ודה העב שווי/  טוחיב

 נוספים כיסויים
 חריגים ולוביט בתוקף

יש לציין קוד כיסוי בהתאם  
 ח ד' לנספ

 מטבע  סכום 

כל הסיכונים 
עבודות 
 קבלניות

  לדוגמה הרחבות
  לפרט ניתן)

  לפרקי בהתאם
 : (הפוליסה

      304 ,309 ,312 ,318 ,
324 ,328 , 

       ה ופריצ גניבה
       עובדים  עליו רכוש 
       וך סמ רכוש 
       בהעברה  רכוש 
       הריסות פינוי

, 307, 329, 328, 322  1,000,000     צד ג'
309 ,318 ,321 ,322 ,
315 

אחריות 
 מעבידים

    20,000,000  318 ,319 ,321 ,328 , 

אחריות 
עית מקצו

ואחריות 
 מוצר

    1,000,000  301 ,302 ,304 ,328 

 

 *: (ג'שירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח יין את קוד ה ן המבוטח למבקש האישור, יש לצפורטים בהסכם בימשירותים ה)בכפוף, לפירוט השירותים 

  :069ון קוד שרה םודר האזורית צהמועתחום הב דשא סינטטי  והתקנת לאספקת
 

 שינוי הפוליסה  /ביטול
 האישור למבקשהודעה   שלוחמ  לאחר יום 30א ף אלקס לתוייכנ לאביטוח,  פוליסת שלביטול   או האישורלרעת מבקש  שינוי

 בדבר השינוי או הביטול.
 

 

 חתימת האישור
 המבטח:
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 חותמת( מורשה/י חתימה וחתימה /ות תי והבנתי: _____________________)קרא

 

 נספח השירותים  
קוד   תיאור השירות נשוא ההתקשרות 

השי
 רות 

  קוד נשוא ההתקשרות  ות שירהתיאור 
 השירות 

 071 רוקחות  001 אבטחה 
 072 ם/חנייה/הסעות מוסכי/רכב 002 ן/ מחסנים )לרבות מחסני ערובה וקירור( אחסו 

 073 פואה משלימה ר 003 אספקת גז ודלק 
 074 שיפוצים  004 ותי מחזור אשפה ושיר 

 075 שירות לאומי  005 בדיקות מעבדה ודגימות 
 076 כנסים, השתלמויות, פנאי ומלונאות שירותי אירוח,   006 נה אופ יגוד/ טקסטיל/ב

 077 ביקורת רותי יש 007 ביקורת חשבונאית, ראיית חשבון ומיסוי 
 078 רותי גניזה וארכיב שי 008 מטבחיים/ משחטות   בית
 079 שירותי דת  009 עבודות קבלניות גדולות  -ה בני

 080 נה ק ה/תיקונים/ התשירותי מעבד 010 בעלי חיים
 081 שירותי משרד  011 ים ושמאות בקרה, ביקורת תקנ

 082 שירותי ניהול  012 ת מוסדות חינוך בקר
 083 שירותי ניטור  013 נפשה אות ברי

 084 תי פיקוח ובקרה שירו 014 ים ומים/ אטרקציות בריכה/ פארק שעשוע
 085 יה(שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )בנ  015 בתי אבות ומעונות 

 086 תכנון ובקרה )כללי(  שירותי פיקוח, 016 ם פיוכס גביה
 087 שירותי קוסמטיקה   017 זום וצמחיה גינון, גי

 088 שירותי תחזוקה ותפעול  018 נות/ אומנות אספ /ךי ער דבר
 089 שירותי תחזוקת מערכות  019 ויות דפוס, עיצוב גרפי ואומנ 

 090 מי ירותים אווירי/שי 020 דרישות מיוחדות/צרכים מיוחדים
 091 שירותים בחו"ל  021 סדנאות הדרכות/ קורסים/  

 092 , מלכ"ר וחל"צ( ורייםבם צי שירותים לציבור )לרבות: גופי 022 ות והפצה הובל
 093 טיים שירותים משפ 023 רותי בידור הופעות/ קולנוע/ שי

 094 שירותים פרא רפואיים  024 הכנת מכרזים נהלים והנחיות 
 095 רפואיים ם ותירשי 025 נוסעיםהסעת  

 096 והשכרות   שכירויות 026 ירועים/אולמות אירועים הפקת א
 097 טיהור שפכים מכון  /מים תאגידי  027 הריסות/פינויים 
 098 ורת זוקת ציוד ורשתות חשמל ותקשתח 028 השקעות ויזמות 

 099 תכשיטים/ אבני חן  029 התקנת ושדרוג מערכות וצמודי מבנה 
 100 ציוד  ולתפע 030 ות מנהלות חבר

 101 סלולר תקשורת וחברות ה  031 אימוני ספורט   /חדר כושר
 102 - 032 חדרי כושר וספורט 

 103 - 033 פסולת, פינוי והובלה  -נים וכימיקלים מסוכ ם ומריח
 104 - 034 ות חינוך/קורסים/סדנא

 105 - 035 חקירות 
 106 - 036 צומח/חי   -חקלאות 

 107 - 037 טיסות 
 108 - 038 ים ננמתכ/יועצים
 109 - 039 דםכוח א

 110 - 040 י מהנדס, אדריכל, הנדסא
 111 - 041 ל מזון/ שירותי הסעדה/ בתי אוכ

 112 - 042 ם מחקרים וסקרי
 113 - 043 מחשוב 

 114 - 044 מידע 
 115 - 045 וי מיפ

 116 - 046 מכירת/רכישת/השכרת ציוד 
 117 - 047 ממוני ויועצי בטיחות 

 118 - 048 םחזוקה/ שירות/ וחלפי ת -ת ומעלי
 119 - 049 מערכות בקרה ושליטה 

 120 - 050 מערכות גילוי וכיבוי אש
 121 - 051 םהשקיה והולכת מירכות עמ

 122 - 052 וולטאיות -ומערכות פוט
ייצור )יש לציין שם תחום במסגרת סעיף "אופי   מפעל

 053 העסקה"( 
- 

123 
 124 - 054   השקעות ויזמותנדל"ן / 

 125 - 055 לדים )לרבות מדריכים(/קייטנות/פעילות לי נופש וטיולים
 126 - 056 ניהול מבנים 

 127 - 057 ן יקיונ
 128 - 058 רי נפץנשק וחומ

 129 - 059 קלרים ספרינ 
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 חותמת( מורשה/י חתימה וחתימה /ות תי והבנתי: _____________________)קרא

 

 130 - 060 כת עבודות מת
 131 - 061 עבודות עץ  

 132 - 062 ינסטלציה( עבודות תחזוקה ושיפוץ )חשמל/איטום/א
 133 - 063 פלסטיק 

 134 - 064 פעילות בחוץ לארץ 
 135 - 065 תאורה והגברה ציוד 

 136 - 066 ויזיה וו/טל צילום/שידורי רדי
 137 - 067 ה צמ"

 138 - 068 קווי מים וביוב  צנרת והנחת 
 139 - 069 קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות(

פי  אוף " יחום במסגרת סע)יש לציין שם ת קמעונאות
 070 העסקה"( 

- 
140 
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 חותמת( מורשה/י חתימה וחתימה /ות תי והבנתי: _____________________)קרא

 

 ריגים כיסויים נוספים בתוקף וביטול ח 

  קוד כיסויים נוספים בתוקף 
 הסעיף 

 יף הסע  קוד ם בתוקף נוספי  וייםכיס

 371 - 301 אובדן מסמכים
 372 - 302 אחריות צולבת 

 373 - 303 במסגרת כיסוי אחריות מקצועית   דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע
 374 - 304 הרחב שיפוי 

 375 - 305   ה י ירייכל  -הרחבת צד ג' 
 376 - 306 נזק בעת שהות זמנית בחו"ל   -הרחבת צד ג' 

 377 - 307 שנהקבלנים וקבלני מ  -ג'  ת צד הרחב
 378 - 308 לפרט שם וכתובת( תחלוף לטובת גורם אחר )יש   ויתור על

 379 - 309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 
 380 - 310 גרת חבות מוצר מסם ביכיסוי למשווק 

 381 - 311 האישור   כיסוי אובדן תוצאתי עבור מבקש
 382 - 312 "הש בצמומשימ כיסוי בגין נזק שנגרם  

 383 - 313 יסוי בגין נזקי טבע כ
 384 - 314 שוד כיסוי גניבה פריצה ו

 385 - 315 כיסוי לתביעות המל"ל
 386 - 316 אדמה  רעידת  כיסוי

 387 - 317 ת()יש לפרט שם וכתוב  ראח  - ף נוס מבוטח 
 388 - 318 ישור הא מבקש -נוסף  מבוטח 
 389 - 319 טח המבו מעובדי  מי  של דםי כמעב וייחשב היה  - נוסף  מבוטח 

 390 - 320 )יש לפרט שם וכתובת(  אחר  –ח ף בגין מעשי או מחדלי המבוט מבוטח נוס
 391 - 321 ור אישה מבקש   -מבוטח מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי ה

 392 - 322 ישור מוגדר כצד ג' בפרק זה מבקש הא
 393 - 323 ת( ב וכתו)יש לפרט שם  אחר  -מוטב לתגמולי ביטוח 

 394 - 324 שורמבקש האי   - תגמולי ביטוחמוטב ל
 395 - 325 שר עובדים מרמה ואי יו

 396 - 326 פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי אחריות מקצועית 
 397 - 327 מקרה ביטוח  קבי עו עיכוב/שיה
 ראשוניות 

 ( האישור מבקשמבטח של  מכלישה או טענה המבטח מוותר על כל דר)
328 - 398 

 399 - 329 ייחשב כצד ג' וש מבקש האישור רכ
 400 - 330 לפרט שם וכתובת( שעבוד לטובת גורם אחר )יש 
 401 - 331 שעבוד לטובת מבקש האישור 

 402 - 332 כים(רי תא  ףלוי )יש להוסי תקופת גי
- 333 - 403 
- 334 - 404 
- 335 - 405 
- 336 - 406 
- 337 - 407 
- 338 - 408 
- 339 - 409 
- 340 - 410 
- 341 - 411 
- 342 - 412 
- 343 - 413 
- 344 - 414 
- 345 - 415 
- 346 - 416 
- 347 - 417 
- 348 - 418 
- 349 - 419 
- 350 - 420 
- 351 - 421 
- 352 - 422 
- 353 - 423 
- 354 - 424 
- 355 - 425 
- 356 - 426 
- 357 - 427 
- 358 - 428 
- 359 - 429 
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 חותמת( מורשה/י חתימה וחתימה /ות תי והבנתי: _____________________)קרא

 

  קוד כיסויים נוספים בתוקף 
 הסעיף 

 יף הסע  קוד ם בתוקף נוספי  וייםכיס

- 360 - 430 
- 361 - 431 
- 362 - 432 
- 363 - 433 
- 364 - 434 
- 365 - 435 
- 366 - 436 
- 367 - 437 
- 368 - 438 
- 369 - 439 
- 370 - 440 

 


