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 1מסמך 

 בע"מ כפר יונההחברה הכלכלית לפיתוח 
 מעיינות השרון בע"מ

 
 1/19 מס'פומבי )משותף( מכרז 

  
  ותשתיתלביצוע עבודות פיתוח הזמנה לקבלת הצעות 

   בכפר יונה ה"תאזב

 
 תנאים כלליים  1
 

ומעיינות השרון בע"מ )להלן: "( החברהבע"מ )להלן: " כפר יונההחברה הכלכלית לפיתוח 
בכפר התעשיה  אזורבותשתית פיתוח בזה הצעות מחירים לביצוע עבודות  יםמזמינ"( התאגיד"

 "העבודות)להלן: "למסמכי המכרז  1.1המצ"ב כמסמך  כמפורט בתוכניות הכל יונה,
 פי התנאים, הדרישות וההנחיות המפורטים להלן במסמכי המכרז( על בהתאמה ,"המקרקעיןו"

  ."המזמיןהחברה והתאגיד יכונו להלן ביחד ולחוד: " .על נספחיו
 

את הפיתוח והתשתית  נשוא המכרז , כוללות העבודותהאמור ביתר מסמכי המכרזמבלי לגרוע מ
 ;עבודות פיתוח   ;מים וביוב ;כבישים ;םיפירוק ;עבודות עפר הנדרשים במסגרת שלב א', לרבות 

 תשתיות תת קרקעיותההכנות הנדרשות לצורך התקנת וביצוע  ;הסדרי תנועה ;עבודות בטונים
, בכתבי הכמויות כפי המפורט בתוכניות לביצוע, הכל הכוללות חשמל, בזק, כבלים, ניקוז וכיו"ב

 . ובמפרטים
 

ממועד החודשים  11במהלך ו הבלעדי םשיקול דעת יפ, לםרשאי גיד יהיואחברה ו/או התה בנוסף, 
לדרוש מהקבלן הזוכה לבצע גם את העבודות הכלולות בשלב הוצאת צו התחלת עבודה לשלב א', 

יהיה חייב לעשות הזוכה ב', כמפורט בתכניות, כתבי הכמויות והמפרטים, ובמקרה כזה הקבלן 
 .והמצאת ערבות ביצוע נוספת שנקבעו כן, בהתאם לתנאי המכרז, לרבות עמידה בלוחות הזמנים

 
)מסמך  ככל שלא פורשו מונחים המופיעים בהזמנה זו להציע הצעות, יהא פירושם כמופיע בהסכם

 .     למסמכי המכרז( 1

  

 עיקרי ההתקשרות 2



הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק להלן הפרטים המובאים בסעיף זה  1.1
יתה יה .המכרזהתייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי  ןיבמקרים אשר בהם א

, תחייב ההוראה האחרת והמפורטת.המכרזאחרת כאמור באיזה ממסמכי  תהתייחסו

 
ברביע הדרום  ,לבצע את העבודות במסגרת הקמתו של אזור התעשיה החדש הזוכה יידרשקבלן  ה 1.1

 '/ג1-1/102הצ/ ,'א1-1/102הצ/ טרעל פי התכניות התקפות ובפ ,מזרחי של צומת בית ליד
 /1-1258/והצ/מק

 
המפורטים העבודות תבוצענה בתחומי המקרקעין בהתאם לתכנית שלבי ביצוע ולוח זמנים  1.1

הכמויות, המצורפים  י, התכניות וכתביםהטכני יםובהתאם לאמור במפרטבמסמכי המכרז 
כנספחים למכרז.    

 
 הביוב ,המיםחתם הסכם ביחס לביצוע עבודות ייבמכרז לבין הזוכה התאגיד מובהר, כי בין 

בנוסח המצ"ב למסמכי או "עבודות המים והביוב"  " התאגיד הכלולות בהגדרת "עבודות והסניקה
ביחס בנוסח המצ"ב למסמכי המכרז הסכם במכרז לבין הזוכה החברה ובנפרד ייחתם בין המכרז, 
חב כלפי הקבלן בהתאם לחוזה שיחתם  כל אחד מיחידי המזמין יהיה  .העבודותכל יתר לביצוע 

  מולו, כאשר ההתחייבות לעניין זה היא של כל אחד בנפרד ולא יחד.
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 - הן עבור החברה והן עבור התאגיד - )שלב א'( תקופת הביצוע הכוללת של העבודות מודגש כי  1.1
ירת צו חודשים מיום מס 12 -, הינה עד לא יאוחר מהמזמיןלשביעות רצון המלאה ועד להשלמתן 

וכי תנאי זה הינו , 3.13מסמך ב, עפ"י השלבים המפורטים עבודה לידי הקבלן הזוכההתחלת ה
. מעיקרי ההתקשרות בין החברה והתאגיד לבין הקבלן הזוכה

באותו  -תתבצע במקביל לידי החברה ולידי התאגיד, היינועוד מודגש כי מסירת העבודות )שלב א'( 
מועד.

חודשים מיום מסירת צו  3-לא יאוחר מ עבודות שלב ב' הינה עד תקופת הביצוע הכוללת של
בחר לבצע עבודות אלו באמצעות ת מזמינה התחלת העבודה )בנוגע לעבודות אלו(. זאת, ככל שה

כל חבות כאמור. הליהקבלן הזוכה, ובלא שיהא בכך כדי להטיל ע

   
ם והרישיונות הנדרשים יתרי, הההאישוריםמלוא למען הסר ספק, מובהר בזאת במפורש כי קבלת  1.1

הליכי הרישוי שבגדר התחייבויות הזוכה עפ"י מסמכי המכרז, בכלל זה ו לצורך ביצוע העבודות
עיכוב מנעו כל נכללים בלוח הזמנים הנ"ל ועל הקבלן הזוכה חלה חובת קידומם במועדים אשר י

חריגה מלוח הזמנים דלעיל.ו/או 



אשר תחושב לפי  מכי המכרז, יהיה הזוכה זכאי לתמורה,בתמורה לביצוע התחייבויותיו עפ"י מס 1.6
מדידה בפועל של הכמויות שבוצעו או שבהן נעשה שימוש )לפי העניין( כשהן מוכפלות במחירי 

ביחס לעבודות המים והביוב )עבור התאגיד(  וזאת בנפרד -( 1.1 יהכמויות )נספח יהיחידה שבכתב
כמפורט  כהוי הזבניכוי ההנחה שניתנה על ידוהכל  -( ובנפרד ביחס לכל יתר העבודות )עבור החברה

. , ובתוספת מע"מ כדיןלמסמכי המכרז( 1)מסמך  בהצעת המשתתף

 
שבו ככוללים את יחיהכמויות, בניכוי ההנחה המוצעת ע"י הקבלן,  יהנקובים בכתב ותמחירי היחיד 1.7

. כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע העבודות

 
)למעט שינויים  הינם קבועים ולא ישתנו מכל סיבה שהיאהכמויות  יהנקובים בכתב ותיחידמחירי ה 1.8

, לרבות לא עקב או תוספות בעבודות לגביהם צוינה במפורש בחוזה  זכאות הקבלן לתוספת מחיר(
מע"מ, בשיעור החוקי שיהיה בתוקף במועד ביצוע התשלום וכנגד ולמעט תוספת , שינויים במדד
ית מס כדין.המצאת חשבונ

 
התמורה תשולם לקבלן לאחר ביצוע מדידות ומתן אישור המפקח לחשבונות שיגיש הקבלן עם תום  1.9

     כל חודש קלנדרי של תקופת ההסכם, בגין העבודות שביצע באותו חודש, בתנאים כמפורט בהסכם.

 
מים והביוב הן עבודות ה -1.1 ימודגש במפורש כי היקף העבודות המתואר בכתב הכמויות, נספח 1.10

ולתאגיד     ולחברה הינו בגדר הערכה בלבד  -בור התאגיד( והן כל יתר העבודות )עבור החברה( )ע
ת, ללא שמורה הזכות לשנות בכל עת את היקף העבודו)כל אחד בתחום העבודות הרלוונטיות אליו( 

 שה נגד החברהלמציעים כל טענה ו/או דרי, מבלי שתהיה ליחידה כל הגבלה וללא כל שינוי במחיר
בגין האמור. םו/או כל מי מטעמו/או התאגיד 

 
א רשאי, בכל ותוזמנה מהקבלן והנשוא המכרז עבודות המתחייב שכל  ואינהמזמין וד מובהר כי ע 1.11

מקבלנים אחרים הכלולים בעבודות ירותים כאמור עת ומכל סיבה שהיא, להזמין איזה מבין הש
ו/או  ים הטכנייםמן המפרט או לבטל ולשנות פרטיםאו בכל דרך אחרת, ו/ םו/או לבצעם בעצמ

. הכמויות ו/או מן התכניות ולא תהיה לקבלן כל טענה ו/או דרישה בגין כך ימכתב

 

ם הדרושים לביצוע העבודות, את כל כח האדם, הציוד והמתקני , על חשבונו,קבלן יידרש לספקה 1.11
כמפורט במסמכי המכרז.  

 

תנאים להשתתפות במכרז  3

 
 :עומד בכל התנאים המצטברים שלהלןמי שבמכרז זה השתתף רשאי ל 1.1

תאגיד הרשום כדין בישראל.  1.1.1



עוסק מורשה לצורך מע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל אישורים על ניכוי מס במקור מטעם  1.1.1
קיד השומה.פ
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  .1976 –כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו על ב 1.1.1
 

עבודות הנדסה לפי תקנות רישום קבלנים לשיון קבלן ילנים ובעל רצל רשם הקבבלן רשום אק 1.1.1
 :במצטבר פים הבאיםענכל הב 1988 –)סיווג קבלנים רשומים(, התשמ"ח בנאיות 

 
   .לפחות 1 -ג סיווג)כבישים, תשתיות ופיתוח( ב 100ראשי  ףענ 1.1.1.1

 
 .לפחות 1  -ב ( בסיווגניקוזו ביובמים, ) 160ראשי  ענף 1.1.1.1

 
הכוללים סלילת  פרוייקטים של פיתוח תשתיות 1לפחות , ואילך 1.1.1011החל מיום , יצעי שבמ 1.1.1

עבודות ניקוז ועבודות הכנה לקראת  ,עבודות ביוב ,עבודות מים ,פירוקים ,עבודות עפר ,רחובות
, רשויות מקומיותכגון משרדי ממשלה, ) גופים ציבוריים עבור ,תת קרקעיות התקנת תשתיות

כל כאשר , (מע"צ, נתיבי ישראל, נתיבי איילון, נת"ע וכיו"ב ,ים וביובניים, תאגידי מתאגידים עירו
 .לפחות )לא כולל מע"מ(₪  מיליון  10בהיקף כספי של מבין הפרויקטים המוצגים הינו פרויקט 

או מאוחר יותר.   1.1.1011 פק מובהר כי הכוונה לעבודות שהחלו ביום למען הסר ס

המציע בלבד, ואילו בנוגע ליתר של עצמי ביצוע ודות העפר נדרש ע לעבכי בנוג רעוד מובה
 ישירההתקשרות מדובר בובלבד ש באמצעות קבלני משנהומים המפורטים ניתן להציג ביצוע התח

 .המזמיןבין המציע לבין 
  .מתחילת הפרוייקט ועד סופו - לביצוע מושלם בנוסף מובהר כי הכוונה

 
 1שופלים,  1באגרים,  1ורטים להלן: כלי הצמ"ה המפ בלבד( מהמי שבבעלותו )בבעלות רשו 1.1.6

 ואילך. 1011משנת כולם   ,אחד ומעלה JCB 1ון משאיות ומחפר

 

 –ם(, תשנ"א גנימי שעומד בתנאי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הו 1.1.7
 -ם ציבוריים, התשל"ו , כמפורט בחוק עסקאות גופי1987 - וחוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991
1976. 

 
מורשי מנהליו ו/או אחוזים מן הבעלות בו ו/או  10% -המציע ו/או מי המחזיק בלמעלה מ 1.1.8

דמו למועד הגשת , במהלך שבע השנים האחרונות שקהרשעה פלילית לא הורשעו ,החתימה שלו
או ם ניות בגופים ציבוריילבהרלבנטיות לעבודות קרמה מאו ו/אלימות ת בעביר ההצעות,

  .או פגיעה באיכות הסביבהבעבירות שעניינן הפרת רישיון עסק ו/
 

 להלן. 1.1.11י שצירף להצעתו ערבות בנקאית מקורית בהתאם להוראות סעיף מ 1.1.9
 

 , כאמור להלן במסמך זה. כנס המציעיםי שהשתתף במ 1.1.10
 

נדרש כי  מובהר כי בכל מקרה בו האישורים/ התעודות המפורטים דלעיל הינם בעלי תוקף מוגבל, 1.1
אלו יהיו תקפים במועד הגשת ההצעה. 



 ומטעם זה בלבד ולפי שיקול דעת, המזמיןרשאי התנאים להשתתפות במכרז,  א מילא מציע אחרל 1.1
הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר 

.המהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו לאיזה 

 

  מסמכי ההצעה 3
 

 להלן: המסמכים המפורטים  כלכל מציע יצרף להצעתו את  1.1
  

חתומים על ידו סט מלא של כל מסמכי המכרז 1.1.1



, מנהלי התאגיד המציע תדפיס נתונים מעודכן מאת רשם החברות בדבר פרטי הרישום של תאגיד 1.1.1
כי המציע של התאגיד  אישור עורך דין או רואה חשבוןוהשעבודים הרובצים על נכסיו וכן  הנ"ל 

גבי מסמכי -וכי החתימות עלהמציע מה בתאגיד זכויות החתיקיים ופעיל, פירוט הנ"ל התאגיד 
לכל דבר ועניין )בשולי טופס ההצעה והצהרת האמור המכרז וההצעה מחייבים את התאגיד 

המציע או במסמך נפרד(. 
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, בתוקף ישום ברשם הקבלניםהעתק מאושר ע"י עו"ד או רו"ח כ"נאמן למקור" של תעודת הר 1.1.1

  דלעיל  1.1.1כאמור בסעיף  םמיעל רישוהמעידה 

 
דלעיל, בנוסח  1.1.1הנדרש בסעיף קודמות אשר בוצעו ע"י המציע, בהיקף  עבודותתיאור של  1.1.1

 למסמכי המכרז. 1.1נספח 

 
העבודות הקודמות אחת מביחס לכל למסמכי המכרז,  1.3כנספח בנוסח המצ"ב אישורי ביצוע  1.1.1

. על דלעיל 1.1.1נאי סעיף ואשר מעידות על עמידת המציע בת 1.1בנספח על ידי המציע המפורטות 
מזמין העבודה ו/או מנהל הפרויקט ביחס על ידי אך ורק  אישורי הביצוע הנ"ל להיות חתומים

 .לאותה עבודה
 

תנאי בדבר היעדר הרשעה פלילית כנדרש ב חתום על ידי מורשי החתימה מטעם המציע  תצהיר 1.1.6
 .1.3 כנספחבנוסח המצ"ב יל דלע 1.1.8שבסעיף ף הס

 
 1.1.6ביחס לכל הכלים המפורטים בסעיף  ובתוקף חתומים העתקי רישיונות רכב ע"ש המציע 1.1.7

.דלעיל

 
אישור עדכני משלטונות המס על היותו עוסק מורשה.  1.1.8

 
במקור.מס על ניכוי מאת רשויות המס אישור  1.1.9

 
דהיינו: ,1976-התשל"ו עסקאות גופים ציבוריים ל האישורים הנדרשים לפי חוק כ 1.1.10



הוא מנהל את פנקסי  ישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד כיא 1.1.10.1
 - ת שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"זהחשבונות והרשומו

פקיד השומה על לדווח ל הוא נוהגוכי  חוק מע"מ(, או שהוא פטור מלנהלם -)להלן  1976
.מס לפי חוק מע"מהכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם 



בנוסח המצורף להזמנה להציע , תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדיןתצהיר על    1.1.10.1
. 1.1כנספח הצעות זו 

 
צילום הקבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. 1.1.11



יע.ידי המצ חתום על כנס המציעיםמסמך פרוטוקול  1.1.11

 
 מסמכי הבהרה שנמסרו )אם נמסרו( למשתתפים, במשך הליכי המכרז, חתומים על ידי המציע. 1.1.11



רעון עם דרישה ראשונה, יבת פ, ביחד ולחוד, והתאגיד חברהרבות בנקאית אוטונומית לטובת הע 1.1.11
ם מיליון ומאתיים חמישי: במילים) ש"ח 1,233,333למסמכי המכרז, בסכום  .1.2נספח בנוסח 

 .10/7/1019 -העד על הערבות להיות בתוקף ש"ח(.  אלף 

 
מובהר בזאת כי:

 
, בכל פעם, עד שייבחר םנוספייום  60 הא רשאי לדרוש הארכת תוקף הערבות למשךהמזמין י 1.1.11.1

במכרז מתחייב במקרה של  מציעוה סופית הזוכה במכרז ועד שהזוכה יחתום על ההסכם,
הארכת הערבות כנדרש תהווה, -אי. על חשבונו כאמור להאריך את תוקף הערבות דרישה

.  כשלעצמה, עילה לחילוט הערבות



צדדית -איה לחילוט על פי פנייה חדהערבות תהיה אוטונומית, בלתי מותנית, וניתנת על פי תנ 1.1.11.1
.מנהל הכספים של התאגידו/או מנכ"ל התאגיד  ביחד עםו/או הגזבר מנכ"ל החברה של 

 
הא רשאי להגיש את הערבות והמזמין יקבועים ומוסכמים מראש  סכום הערבות ישמש פיצויים 1.1.11.1

בהתחייבויותיו יעמוד ימלא כנדרש את תנאי ההצעה ו/או לא כל אימת שהמשתתף לא רעון ילפ
ו/או שהמשתתף יתנהג שלא בדרך המקובלת ובתום לב בהליכי המכרז.  המכרז מסמכיעל פי 
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, וזאת מבלי לגרוע המזמיןשל  ווטענותי וותימובהר כי אין בחילוט הערבות כדי למצות את תביע
, וו ללפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמ הסכם ו/או עפ"י כל דיןהעל פי המזמין של  ומזכות

לרבות תשלום נוסף למשתתף אחר. 

 
משלוח ההודעה בכתב יהיה זכאי לקבל חזרה את ערבותו לאחר שתתף שהצעתו לא זכתה, מ    1.1.11.1

של  וו או במועד החתימה על ההסכם עם זוכה, לפי שיקול דעתי זכייתבאשר לאהמזמין יתן יש
.המזמין

 
פסל ע"י ועדת יעלולה לה לעילהצעה שלא יצורפו אליה כל המסמכים והאישורים המפורטים  1.1

.של החברה ביחד עם ועדת המכרזים של התאגיד המכרזים

 
, על פי שיקול הזכותרה שמו של החברה ביחד עם ועדת המכרזים של התאגידלוועדת המכרזים  1.1

ידרש להוכחת כשירותו, ימסמך נוסף שמידע ו/או לחקור ולדרוש מהמציע להציג כל  הבלעדי, ןדעת
)לרבות  וכיוב' יכולת המימון שלו והתאמתו לביצוע השירותים נשוא המכרז תו,מומחיו נסיונו,

. במקרה בו ןחת דעתאת מלוא המידע/ המסמכים להנ ותהמציע יהיה חייב למסור לוועד. המלצות(
ת ורשאית המכרזים וה וועדינתהי ,המציע יסרב למסור מסמך הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור

 ואף לפסול את ההצעה. ןניהלהסיק מסקנות לפי ראות עי

   

אופן הגשת ההצעה  3

 
 י כתב הכמויות מסמךלמחיר המוצע על ידואחיד  אחוז ההפחתה( 1המציע ינקוב בהצעתו )מסמך  1.1

י ל שתבשבר עשרוני )במתכונת שעל המציע לנקוב באחוז הפחתה מודגש, כי  א'  1.1 -ו א' 1.1
  .וזהה לשני כתבי הכמויותאחיד  ובאופןספרות לאחר הנקודה העשרונית:% _ _ . _( 

 
הכמויות הינם בש"ח וללא מע"מ. ימחירי כתב 



צאות בין המיוחדות ל ההואת כ יםבהצעת המציע כולל יםם הנקובמימובהר ומודגש בזאת כי הסכו 1.1
ובין הרגילות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע העבודות על פי תנאי המכרז, לרבות כוח אדם, 

כב, חומרים, הובלות, כלי עבודה, ביטוחים, עבודות התכנון וכל הכרוך בהן, רישוי ציוד, כלי ר
ן העבודות, אחריות והיתרים, ההתאמות המתחייבות לצורך התחלת ביצוע עבודה כלשהי מבי

או התאגיד,  החברההמזמין )י מלאה וכיו"ב, ולמעט מע"מ, בשיעורו עפ"י דין, אשר ישולם ע"
ר ספק לא תתווסף למחיר התמורה תוספת מכל סוג שהוא לרבות . למען הסבהתאם למקרה(

 )למעט שינויים או תוספות בעבודות לגביהם צוינה במפורש בחוזה  הפרשי הצמדה למדד כלשהו
. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל ההיטלים הממשלתיים, מכס, זכאות הקבלן לתוספת מחיר(

מחירי ההצעה.בלו, מס קניה וכיו"ב ייחשבו ככלולים ב

 
העבודות. כמו כן,  ףהינם קבועים, ללא תלות בהיק)מחירי היחידות( עוד מובהר כי מחירי ההצעה  1.1

כמפורט בהסכם והכמויות המפורטות  בפועלויבוצעו י הכמויות שיידרשו התמורה תשולם על פ
.  הכמויות הן בגדר אומדנא לא מחייבת בלבד יבכתב

 
רז, אשר בו קיימת התייחסות ו/או הפניה למחירי היחידות מודגש כי בכל מקום במסמכי המכ 1.1

בהפחתת  מציעהכמויות, כפי שנקב בהם ה יהכמויות, הכוונה הינה למחירים שבכתב ישבכתב
 בהצעתו.   נקובהה הנחהה



לבצע בהם כל תיקון, שינוי, תוספת  מבליבקובץ מקורי של מסמכי המכרז,  המציע יגיש את הצעתו 1.1
דלעיל.  1ויצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים בסעיף או הסתייגות שהיא 

 
( וכל מקום אחר 1( וטופס ההצעה )מסמך 1חתימה מלאה על גבי ההסכם )מסמך חתום המציע י 1.6

ל דף של ועד לכך במסמכי המכרז. בנוסף, המציע יסמן בראשי תיבות את חתימתו על גבי כהמי
 מסמכי המכרז.

 
.ל המסמכים יוגשו בשני עותקיםכ 1.7
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במשרדי יש לשלשל  לתיבת המכרזים המיועדת לכך  את המעטפות, עליהן רשום מספר המכרז 3.3
ולא באמצעות  במסירה אישית שנהההצעות תוג (.10100כפר יונה  ב'9הרצל רח' )כתובת:   החברה

הדואר או בכל דרך אחרת. 

 
לא תתקבל ולא  . 13:33 עד השעה 23/3/2319מועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה הינו  ה 1.9

 תידון הצעה שנתקבלה לאחר המועד כאמור בסעיף זה.

 
רז. במכיום מהמועד האחרון להגשת הצעות  (מאה ועשרים) 123תהא בתוקף לתקופה של ה הצעכל  1.10

והמציע  ( יום נוספיםשישים) 33הא רשאי לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך המזמין י
 . מחוייב לפעול בהתאם לדרישה זו

 
ערך המציע שינוי, מכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז )למעט השלמת הפרטים הנדרשים ממנו  1.11

, עדות המכרזיםנה וייהת, במסמך זהא הגיש המציע את הצעתו בהתאם לאמור לבהצעתו( ו/או 
לפסול את ההצעה או לחילופין לדרוש כי  , לפי שיקול דעתן הבלעדי,ותמטעם זה בלבד, רשאי

או לחלופין, להתעלם מכל הסתייגות, שינוי או תיקון  ,ן, ישלים או יבהיר את הצעתוהמציע יתק
יב את יחיבכל מקרה שצירף המציע ולראות את הצעתו כאילו הוגשה ללא הסתייגות כאמור. 

.וכפי שנמסר למציעיםהמזמין הוכן ע"י כפי ש הנוסח של מסמכי המכרז הצדדים

 

  אופן החתימה על ההצעה 3



המציע תוך ציון שמם המלא, כתובת המציע המוסמכים בשם  מורשי החתימה יחתמו  על ההצעה
 .  המציע תאגידהומספר הרישום שלו ובצרוף חותמת 

 

הצהרות המציע 3



שור שכל פרטי המכרז ומסמכי יכרז כמוהם כהצהרה ואציע והשתתפותו במהמ הגשת הצעתו של 7.1
לוא המידע הנדרש, בחן את כל הנתונים, המכרז ידועים ונהירים למציע וכי המציע קיבל את מ

מהות העבודות, ביקר ובדק את מקומות העבודות, מבין ויודע את  –הפרטים והעובדות ובכלל זה 
ודות והסכים להם בהתאם להצעתו. כמו כן, הגשת ההצעה כמוה העבכל התנאים הנדרשים לביצוע 

סגולות המקצועיות והאחרות כהצהרה כי יש למציע את כל הידיעות, הכישורים, כח האדם וה
הדרושים לביצוע כל העבודות נשוא המכרז, כי הוא עומד בכל התנאים המקדמיים האמורים 

הכל כמפורט במסמכי  -עבודות נשוא המכרז ת הדלעיל, וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע א
המכרז.  



מכיו, לרבות החוזה, גשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז, על מסה 7.1
 והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת.

 
ל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם כ 7.1

סכם על נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע במסמכי המכרז, לא תתקבל לאחר הה מפרטי המכרז ו/או
 הגשת הצעת המציע.

 

הוצאותרכישת חוברת המכרז ו 3



 במילים:) בתוספת מע"מ ₪ 3,333, בתמורה לסך של מאת החברה את חוברת המכרז ניתן לרכוש 8.1
10100 נהכפר יו ב'9הרצל  ברחוב  , , במשרדי החברה(מע"מבתוספת ₪  שמונת אלפים



, ובכלל זאת ל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרזכ 8.1
 .המציעתחולנה על  ות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז,כל ההוצאות הכרוכ

 

  כנס מציעים  9

   
 התאגידשרדי במייערך מפגש מציעים למתן הבהרות למכרז. נפגשים  13:33בשעה  23/2/2319ביום 

. במסגרת המפגש, תתאפשר קבלת הבהרות ומענה לשאלות. א' אבן יהודה(1)העצמאות 



9 

 

9 

 

. מציע שלא השתתף בכנס המציעים לא יהא רשאי להגיש הצעה חובההינה ההשתתפות במפגש 
 .ilanit@mayanot-hasharon.co.il דוא"לאו ב 073-2596901:פוןטלבפרטים נוספים  .במכרז

  
 
 
 

המציעים  ד פניות מצ 13



סתירה, שגיאה, אי התאמה בין מסמכי המכרז, וכל הסתייגות או שאלה אחרת, תובא על ידי   10.1
באמצעות לפני המועד האחרון להגשת הצעות,  ימים קלנדריים 10, עד המזמיןהמציע לתשומת לב 

 beni_s@kfar-yona.org.ilדוא"ל לכתובת  מנכ"ל החברה מר בני סעד, המיועד אל דוא"למשלוח 
-ilanit@mayanot כתובת דוא"לל ,צחי בן אדרתמנכ"ל התאגיד, מר אל המיועד דוא"ל  ובנוסף

hasharon.co.il.  לכל רוכשי חוברת המכרז ויהווה חלק בלתי נפרד  צו יופשאלות תשובות ל
  ממסמכי המכרז. 

 
, בהשולמתן ת וכתובת דוא"ל ומספר הפקס הפונה ם ש תכלול אתווורד תהיה בקובץ  פנייה ה 10.1

 להלן:ותהיה עפ"י הפורמט ש
 פירוט השאלה מספר סעיף עמוד מספר מסמך מס"ד

     

 
פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות -נו בעלכל הסבר, פרשנות או תשובה שנית 10.1

 .המזמיןתחייבנה את  מאת המזמיןבכתב 
 

מועד ציעים בהארכת המלא יזכו את המזמין היעדר תשובה ו/או איחור בקבלת התשובה מצד  10.1
   .ת המכרזיםוועדולהגשת ההצעות או להתחשבות כלשהי מצד 

 

מזמיןעריכת שינויים ותיקונים מצד ה 11



מכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי הצעות בלמועד האחרון להגשת  עדרשאי, בכל עת, מזמין ה
רד אמור יהוו חלק בלתי נפכ השינויים והתיקונים .או בתשובה לשאלות המשתתפים והמכרז, ביוזמת

פי או בפקסימיליה לאלקטרוני כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר  בכתב, לידיעת, יובאו ,מתנאי המכרז
  .ידו להצעתו-, יחתמו ע"י המציע ויצורפו עלידי רוכשי מסמכי המכרז-הפרטים שנמסרו על

 

 :בחינת ההצעות 12


הא רשאי י המזמיןכלשהי.  עה אחרתהצאו ב הזולה ביותרמתחייב לבחור בהצעה  ואינמזמין ה 11.1
ונו בביצוע להתחשב בין השאר, באמינותו, ביכולתו, בחוסנו הכלכלי ומצבו הכספי של המציע, בניסי

שירותים דומים ברשויות מקומיות ו/או בחברות עירוניות אחרות וגופים אחרים, בכישוריו של 
ע, ובכל פרט אחר שנדרש המציע ציהמציע לבצע את העבודות בטיב מעולה, במחירי הצעתו של המ

ל, יהיה מבלי לגרוע מכלליות האמור לעילהציג ו/או הציג ו/או למלא ע"פ תנאי המכרז והוראותיו. 
המזמין רשאי, במסגרת בדיקותיו לפי סעיף זה, לפנות למזמיני עבודות קודמות )בין אלה שצוינו 

ם( לבירור פרטים בדבר המציע ריע"י המציע במסמך העבודות הקודמות שצירף להצעתו ובין אח
עים ומידת שביעות הרצון מקיום התחייבויותיו. לצורך כך, יהא רשאי המזמין לבקש ולקבל מהמצי

כל מידע, אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם המזמין, ככל 
סקנות לפי ראות מ שיידרש. במקרה בו המציע יסרב לשתף פעולה כאמור, רשאי המזמין להסיק

 עיניו ואף לפסול את ההצעה.

 

אורה קשר כזה לפסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם משתתפים אחרים אם יוכח לכ מזמין רשאיה 12.2
ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים, ובכלל זה קשרי בעלות בין המציעים, קשרים 

ם קיים חשש כי ההצעה תכסיסנית ו/או א בין חברות אחיות, קשרים בין חברות בנות וכיוצ"ב ו/או
ו אם הצעה בלתי סבירה בין אם ביחס לפריטים מסוימים ובין אם ביחס להצעה בכללותה ו/א

 הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז.
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לבטל את המכרז ו/או להחליט על הזמנת חלק מהשירותים בלבד ו/או לספק את  מזמין רשאיה 12.3
ו/או להחליט על דחיית הזמנת חלק מהשירותים למועד מאוחר  ה השירותים כולם או חלקם בעצמ

. הכל, תוך שמירת ווד לרשותהבלעדי ו/או בהתחשב בתקציב שיעמ ויותר, בהתאם לשיקול דעת
 לפרסם מכרז/ים חדש/ים במידת הצורך.  ןמזמיו של הזכות

 
הציון הסופי של בין ר עוד מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בכל מקרה בו הוכרז זוכה במכרז והפע 12.3

להכריז  מזמין רשאיה)כולל(,  1%הצעה הכשרה הבאה במדרג הינו עד ציון הסופי בההצעה הזוכה ל
ההתקשרות עם בעל  צעה זו כהצעה הכשרה השנייה במכרז. במקרה כאמור, היה ולא תשתכללעל ה

ז, וההוראות כרלבעל ההצעה הכשרה השנייה על זכייתו במ  ןמזמיודיע היההצעה הזוכה במכרז, 
כלפי ההצעה הזוכה,  ןהמזמי . אין באמור כדי לגרוע מזכויות החלות על הזוכה יחולו בהתאמה

 מכרז ו/או עפ"י כל דין. בתאם למסמכי ה
 

נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו או פוצלה הזכייה מכוחו או / הוגדל היקפו/והוקטן היקפ /בוטל המכרז 11.1
א, לא תהא למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה הילא פוצלה הזכייה מכוחו, מכל סיבה ש

 .ו הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוגמור, והמציע ו/אבגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כא
 

נראה היה למזמין אחרי עיון במסמכי המכרז ולאחר שניתנה למציע הזדמנות להביא טענותיו, כי  11.6
 / ל הנחות בלתי נכונות ע/הבנה מוטעית של נושא המכרזל המוצע במסמכי ההצעה מבוסס ע

 .חליט שלא לדון עוד במסמכי ההצעהסבירים, רשאי המזמין לה לאשהמחירים שצוינו בהצעה 
 

לפסול הצעות החורגות מהאומדן שיוכן לצורכי מכרז זה ו/או מהתקציב  המזמיןכמו כן, רשאי  11.7
  . כל אחד מבין יחידי המזמיןהעומד לרשות 

 
המלא גם לאחר  ופרטים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונמהמציעים רשאי לדרוש  מיןזמה 11.8

 פתיחת ההצעות. 
 

 ודעה על זכייה וההתקשרות ה 13
 

 לזוכה.   המזמיןודיע על כך יעם קביעת הזוכה במכרז  11.1
 

)ביחס  לידי החברה האחד ולהשיבבנוסח המצ"ב למסמכי המכרז  יםחוז 1דרש לחתום על ייזוכה ה 11.1
כל )ל )ביחס לעבודות המבוצעות עבורו( החברהלידי התאגיד השני ת עבורה( ודות המבוצעובולע

 .לזוכה בדבר זכייתו ההודעהימים מתאריך  7תוך , (ובמקורחתום כדין מזמין ה ימיחידאחד 
 

 את המסמכים הבאים:עד למעמד חתימת ההסכם על ידו התאגיד וידי החברה ימציא ל הזוכה עוד 11.1
 

על פי עם אותו הצד ביטוח מטעמו על עריכת הביטוחים כנדרש בחוזה  ת חברתמאתום אישור ח 11.1.1
 מסמכי מכרז זה.  ורף לאותו החוזה והמהווה חלק  מבנוסח המצאישור על קיום ביטוחים  נוסח

 
 10% -סך השווה לאוטונומית ובלתי מותנית בנוסח המצורף כנספח להסכם, בערבות בנקאית  11.1.1

אשר תהא  מחירי תשומה בסלילה,צמודה למדד תוספת מע"מ, ב )עשרה אחוזים( משכר החוזה
, עד התאגיד/החברה, לפי העניין תוארך, לפי דרישת ו של החוזה תקפה לכל תקופת תוקפו

מובהר, כי תינתנה שתי ערבויות . להשלמת מלוא התחייבויותיו של הזוכה לפי מסמכי המכרז
, אשר סכומן שנייה לטובת התאגידהו הכלכליתהאחת לטובת החברה  -כאמור בתנאים דלעיל 

 .אחת מהן עפ"י החלק היחסי משכר החוזה( +מע"מ משכר החוזה )וסכום כל13%הכולל הינו 
 

המזמין הא יימים כאמור  7תוך לעיל בבמקרה והזוכה לא ימלא את כל התחייבויותיו כמפורט  11.1
וכן , מור בהודעההאהחל מהתאריך  זוכהתן ליילבטל את הזכייה במכרז, בהודעה בכתב שרשאי 

כפיצויים מוסכמים וקבועים  ולה,המכרז כ להתקשר בחוזה עם מציע אחר ו/או לחלט את ערבות
 על פי המכרז ו/או כל דין. המזמין מראש, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאי 

 
 יתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם. המזמין י 11.1

 
 . כל אחד מבין יחידי המזמיןוף לקבלת כל האישורים כדין על ידי קשרות כפהתיצוע הב 11.6

 

 מזמיןרכוש ה –מכי המכרז מס 13
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והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות  ,ולתאגיד לחברהכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות 
 כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. 

 
  
 בכבוד רב,     

 מעיינות השרון בע"מ      בע"מ כפר יונהה הכלכלית ברהח
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 1.1נספח 
 קודםפירוט ניסיון 

 
 תנאי הסף הרלבנטי:

  ,פרוייקטים של פיתוח תשתיות הכוללים סלילת רחובות 1, לפחות ואילך 1.1.1011מי שביצע, החל מיום 
ת הכנה לקראת התקנת תשתיות עבודות ניקוז ועבודו ,עבודות ביוב ,עבודות מים ,פירוקים ,עבודות עפר

ה,  רשויות מקומיות, תאגידים עירוניים, תאגידי עבור גופים ציבוריים, כגון משרדי ממשל  ,תת קרקעיות
מים וביוב, מע"צ, נתיבי ישראל, נתיבי איילון, נת"ע וכיו"ב, כאשר כל פרויקט מבין הפרויקטים המוצגים 

 ולל מע"מ(. כ לפחות )לא₪ מיליון   10הינו בהיקף כספי של 
מאוחר יותר.  או  1.1.1011 למען הסר ספק מובהר כי הכוונה לעבודות שהחלו ביום 

ומים המציע בלבד, ואילו בנוגע ליתר התחשל עצמי ביצוע ודות העפר נדרש כי בנוגע לעב רעוד מובה
ע לבין ציבין המ ישירההתקשרות מדובר בובלבד ש באמצעות קבלני משנההמפורטים ניתן להציג ביצוע 

 .המזמין
   .מתחילת הפרוייקט ועד סופו - לביצוע מושלם בנוסף מובהר כי הכוונה

 
 -על המציע למלא את כל הפרטים הנדרשים כמפורט להלן

 
 פרוייקט ראשון לפיתוח תשתיות: .א

 
 __________שם הפרוייקט: _____________________

 
       מיקום הפרוייקט: 

 
 מציע:ה תיאור העבודות שבוצעו ע"י

 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

    גמר:      התחלה:   מועד הביצוע
 

          הפרוייקטיבי של קצהיקף ת
 

     טלפון____________________________המזמין שם 
 איש קשר אצל המזמין _______________________ טל' : ________________

 
  

 
 לפיתוח תשתיות: שניפרוייקט  .ב

 
 _______________________שם הפרוייקט: ________

 
       מיקום הפרוייקט: 

 
 מציע:שבוצעו ע"י ה ותתיאור העבוד

 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

    ר:גמ      התחלה:   מועד הביצוע
 

          הפרוייקטהיקף תקציבי של 
 

     טלפון____________________________המזמין שם 
 איש קשר אצל המזמין _______________________ טל' : ________________
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 לפיתוח תשתיות: שלישיפרוייקט  .ג

 
 ייקט: _______________________________שם הפרו

 
       מיקום הפרוייקט: 

 
 תיאור העבודות שבוצעו ע"י המציע:

 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

__________________________________________________ 
 

    גמר:      התחלה:   מועד הביצוע
 

          הפרוייקטהיקף תקציבי של 
 

     טלפון____________________________המזמין שם 
 איש קשר אצל המזמין _______________________ טל' : ________________

 
 

 הערות:

בדבר ביצוע פרוייקט בנוסח ודה/ מנהל הפרוייקט חתום ע"י מזמין העבאישור לצרף יש  .1
  שפורטו לעיל.  עבודותאחת מל ביחס לכ 1.1נספח 

  

 דפים נוספים.אמצעות צירוף נוספות במתכונת הנ"ל ב עבודותניתן לפרט  .1
     

 

 

 

 

 ____________________שם המשתתף: _         

   

 חתימת וחותמת המשתתף: ____________        

         

 תאריך: ____________________        

 

 



 21.נספח         
  
 נוסח ערבות בנקאית להצעה 

 
 לכבוד

 מעיינות השרון בע"מ -ובע"מ  כפר יונההחברה הכלכלית לפיתוח 
 

 

 ערבות בנקאית הנדון:
 
 

מכם,  כל אחד "( אנו ערבים בזה כלפיהמבקש" -)להלן  ________________________ פי בקשת-על
מיליון ומאתיים וחמישים אלף ים: ילבמ) "חש 1,110,000 לסילוק כל סכום עד לסך שלביחד ולחוד, 

לביצוע עבודות פיתוח  1/19מס'  פומבי )משותף(שתדרשו מאת המבקש בקשר למכרז   חדשים(, שקלים 
 .באזה"ת בכפר יונה ותשתית 

 
 

ימים מיום דרישתכם בכתב שתגיע  7נ"ל, תוך אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך ה
 ם לבסס את דרישתכם או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש.יכאלינו, מבלי להטיל על

 
פיה -ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על

פיה, תביעה -יש תחילה, לשם קבלת תשלום עלבהליך משפטי, או באופן אחר, ולא תהיו חייבים להג
 תחילה תשלום מאת המבקש.וש רדל ואמשפטית נגד המבקש 

 
 

 דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל לא תענה. 10/7/1019עד ליום ערבות זו תישאר בתוקפה 
 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
 

 
 

 רב,  בכבוד
 
 

____________________ 
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 1.3נספח 

 

 העסקת עובדים זרים כדיןתשלום שכר מינימום ותצהיר על 

 
___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה _________ ת.ז. "מ ___החאני 

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 
 

שהוא הגוף  "(המציע" –__________ )להלן _____________ תצהיר זה בשם /תהנני נותן .1
וכן עם מעיינות השרון ( "החברה)להלן: " כפר יונה בע"מת הכלכליה החברהמבקש להתקשר עם 

לביצוע עבודות פיתוח  1/19מס' פומבי )משותף( מכרז פרסום בעקבות "( התאגידבע"מ )להלן: "
. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת "(מכרזה" - )להלןבכפר יונה אזור התעשיה בותשתית 

 .המציעתצהיר זה בשם 
 

 בין האמורים להלן:עיף הרלבנטי מהסיש לסמן את  .2
 

 או בעל זיקה* אליו לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***; מציעה  
 

**, אך במועד  ההתקשרות או בעל זיקה* אליו הורשעו** ביותר משתי עבירות* מציעה  
 ****חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 
 ;1976-ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו1כהגדרתו בסעיף  –ה" ל זיקבע" *

 ;11.10.01הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –"הורשע"  **
או עבירה לפי חוק עובדים זרים  1987-זעבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ" –"עבירה"  ***

  1991-נים(, התשנ"אוג)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים ה
לחוק להגברת האכיפה של דיני  1ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף  

, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית 1011-העבודה, התשע"ב 
 לאותו חוק.

 המועד  שבו הוגשה  לגוף –לעניין התקשרות בעסקה בלא מכרז  –"מועד ההתקשרות" ****    
  -ציבורי  ההצעה  ולפיה נערכה ההתקשרות בעסקה. ואם לא הוגשה  הצעה כאמורה

 ההתקשרות בעסקה. מועד
 

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:  .3

 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9יף הוראות סע –חלופה א'       
 . מציעאינן חלות על ה זכויות"( ון)להלן : "חוק שווי

 
 אותן.   םוהוא מקיי מציעלחוק שוויון זכויות חלות על ה 9הוראות סעיף  –חלופה ב'     

 
ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות יש להמשיך  -לעיל  1שסימן את החלופה ב' בסעיף  מציעל .3

 להלן: 

 עובדים. 100-מעסיק פחות מיע צמה –( 1חלופה )    

משרד  עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל 100מעסיק  מציעה -( 1חלופה )  
לחוק  9עיף סהעבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.  –שווין זכויות, ובמידת הצורך 

התחייב בעבר לפנות  למנכ"ל משרד העבודה  הרווחה והשירותים  מציעבמקרה שה       
( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא  התחייב 1החברתיים לפי הוראות חלופה )

כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום הוא מצהיר  –( 1כאמור באותה חלופה )
 כויות, הוא גם פעל ליישומן. ז לחוק שוויון 9חובותיו לפי סעיף 
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מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל  מציעה -לעיל  1שסימן את החלופה ב' בסעיף  למציע .1
החברה ימים ממועד התקשרותו  עם  10משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 )ככל שתהיה התקשרות כאמור(. 
 

 כן תצהירי אמת. תוהנני מצהיר/ה  כי זהו שמי, זו חתימתי ו .6
 
 
 

        ____________________ 
 מת המצהירחתי                 

 
 
 

 אישור חתימה
 

י דרשמ רשאפיע בפני, _______________, עו"ד מ.ר. _________, וה, ני לאשר, כי ביום ________ירה
לי באופן  כרמוהנושא ת.ז. מס' ____________/ , ברחוב ____________, מר/גב' ____________

אם לא יעשה  קוחאישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים ב
 בפני. וכן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עלי

 
 

        ____________________   
    
 מת עורך הדיןחתי                          
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  1.3נספח 

 טאישור ביצוע פרויק

 )אישור זה יינתן על ידי מזמין הפרויקט ו/או מנהל הפרויקט בלבד(

 )מובהר, כי אישור זה יינתן אך ורק בעברית(
 
 

מכי ממסוכחלק  "(המציע" :)להלן ____________________ ח.פ/ת.ז ________________ לבקשת 
בכפר יונה, אזה"ת ית בשתלביצוע עבודות פיתוח ות 1/19מס'  פומבי )משותף(מכרז הצעת המציע במסגרת 

בע"מ, הרינו מאשרים החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ ותאגיד מעיינות השרון לידי מוגשים ה
 כדלקמן:

 

 ביצוע העבודות[ ]פירוט מקום__ ______ביצע ב ____________________________המציע  .1
________________ _____________________ ות, הכוללפיתוח תשתיותבישראל, עבודות 

 .]פירוט קצר של מהות העבודות[__________________________________________________ 
 
 .לעיל החלו בתאריך _________ והושלמו בתאריך___________ 1העבודות המתוארת בסעיף  .1

 " ביחס לביצוע הפרויקט בכללותו ניתנה בתאריך___________. ודת גמרתע"
 העבודה הנ"ל אושר בתאריך _________________.בגין י סופשבון ח

 
_____________  -לעיל עמד על סכום כולל של  1היקף הכספי של העבודות המתוארת בסעיף ה .1

 .ש"ח בתוספת מע"מ
 

 ______________ טלפון: ________________שם: _____       : פרטי המזמין .1
 ____מייל:_____________

 
 ______________  טלפון: ________________: שם: _____טל הפרויקנהפרטי מ .1

 _____מייל:____________
 
                 ______________ טלפון: _______________: שם: _____פרטי מתכנן הפרויקט .6

 __________ ______ מייל:
 
 ______________הערות:__________________________________________________ .7
 

 _____________________________________________________________________ 
 
 

 על החתום:
 

 __________________  שם: __________________  חתימה:
 
 

 
 __________________  יך:תאר __________________  תפקיד:
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 1.3נספח 

 היעדר הרשעה פליליתתצהיר על 

 
___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה _____ ת.ז. _______ "מאני הח

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 
 

שהוא הגוף  "(המציע" –__________ )להלן _____________ תצהיר זה בשם /תהנני נותן .1
וכן עם מעיינות השרון ( "החברה)להלן: " כפר יונה בע"מלכלית הכהחברה המבקש להתקשר עם 

לביצוע עבודות פיתוח  1/19מס' פומבי )משותף( מכרז פרסום בעקבות "( התאגידבע"מ )להלן: "
. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת "(מכרזה" - )להלןבכפר יונה אזור התעשיה בותשתית 

 .המציעתצהיר זה בשם 

 

מנהליו ו/או אחוזים מן הבעלות בו ו/או  10% -מחזיק בלמעלה משציע ו/או מי מה הנני מצהיר כי .1
דמו למועד , במהלך שבע השנים האחרונות שקהרשעה פלילית לא הורשעו ,מורשי החתימה שלו

או ניות בגופים ציבוריים לבהרלבנטיות לעבודות קרמה מאו ו/אלימות ת בעביר הגשת ההצעות,
  .או פגיעה באיכות הסביבהיון עסק ו/ישבעבירות שעניינן הפרת ר

 
 הנני מצהיר/ה  כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .1

 
 
 

        ____________________ 
 מת המצהירחתי                 

 
 
 
 
 

 אישור חתימה
 

י דרשמ רשאפיע בפני, _______________, עו"ד מ.ר. _________, וה, ני לאשר, כי ביום ________ירה
מוכר לי באופן הנושא ת.ז. מס' ____________/ , ברחוב ____________, מר/גב' ____________

אם לא יעשה  קוחאישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים ב
 בפני. וכן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עלי

 
 

        ____________________   
    
 מת עורך הדיןחתי                          
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           כבודל
 "(התאגידמעיינות השרון בע"מ )להלן: " -ו ("החברה"בע"מ )להלן:  כפר יונהחברה הכלכלית לפתוח ה
 
 א.נ., ג.
 

 והצהרת המשתתף הצעה
 

 בכפר יונהאזוה"ת תשתית פיתוח ו לביצוע עבודותמכרז 
 

 הצהרה והתחייבות  
 

פומבי מכרז מגישים בזאת הצעתנו לקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, אנו הח"מ, לאחר ש
 –)להלן  בכפר יונה יהיאזור התעשב)שלב א'(  תשתיתפיתוח וביצוע עבודות ל 1/19 מס')משותף( 

 מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:  ,"(המכרז"
 

אינם מצורפים אליו, ובדקנו את רפים אליו ובין שצוהבנו את כל האמור במסמכי המכרז, בין המ .1
 . ןו/או העלולים להשפיע עליה ותבביצוע העבודכל הגורמים הקשורים 

  

ננו מצהירים בזה כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצא מן ה .1
 רבות אלה הנוגעותל הכלל, כי ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו,

למקום העבודה, לטיב הקרקע ולתנאי הגישה אליו וכן בחנו את כל הגורמים האחרים המשפיעים 
וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. לא הסתמכנו  ותהעבודהכרוכות בביצוע הוצאות העל 

או /ו החברהבהצעתנו זו על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי 
, אלא על האמור במסמכי המכרז בלבד. כן הננו מצהירים םו/או מי מטעמ םעובדיהו/או התאגיד 

ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על בזה, כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז 
 אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור. 

 

יונות, ההיתרים והכישורים הדרושים לביצוע שית, הכשירות, הריואנו בעלי הידע, המומח .1
העבודות נשוא המכרז, גם מבחינת המימון וגם מהבחינה המקצועית, בהתאם לכל מסמכי 

המכרז.

 

הצעתנו זו עונה על כל הדרישות ואנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז  .1
דוע לנו כי במידה ולא נצרף סמכים הנדרשים. יהמולראייה אנו מצרפים את כל  שבמסמכי המכרז

)הן זו של החברה והן זו של התאגיד( מסמך ו/או אישור מן המפורטים דלעיל, וועדת המכרזים 
ת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולפנות ועלולה לפסול את הצעתנו. עוד ידוע לנו כי לוועד

ש להוכחת מך נוסף אשר יידרמסלצדדים שלישיים ו/או ולדרוש מאיתנו להציג כל מידע/ 
כשירותנו, ניסיוננו, מומחיותינו, אפשרויות המימון, התאמתנו לביצוע העבודות וכיו"ב. אם נסרב 

ואף לפסול את  ןלהסיק מסקנות לפי ראות עיניה ותת הוועדולמסור מידע או מסמך כאמור, רשאי
ההצעה. 

 

.  א כל הסתייגותהכלולים במכרז בלם כל ההתחייבויות והתנאילבצע את אנו מקבלים על עצמנו  .1

 

וכוח האדם המקצועי והמיומן הנדרש הטכניים, המקצועיים וכל הציוד אמצעים כל האת יש לנו  .6
ואנו מתחייבים לעשות על מנת לבצע ולהשלים את העבודה במועדים הנקובים במסמכי המכרז, 

   אם נזכה במכרז. כן
 

ים הקבועים במכרז ולסיים את עמוד בלוחות הזמנל הגשת הצעתנו כמוה כהצהרה כי אנו יכולים .7
 12בפרק זמן של  )הן העבודות עבור החברה והן העבודות עבור התאגיד(העבודות שלב א' של 

מיום מתן צו  למסמכי המכרז 3.13מסמך כמפורט ב וי העבודה הניתניםותאמה לצבה חודשים
 ..(התאגיד לידי החברה ולידיל סירת העבודות )שלב א'( תתבצע במקבי)כאשר מ התחלת עבודה

הננו מתחייבים לעמוד  .כי תנאי זה הינו תנאי יסודי ועיקרי בהתקשרות נשוא המכרז לנוידוע 
, ההיתרים האישוריםכל למען הסר ספק, מובהר לנו כי קבלת  .בלוחות הזמנים האמורים
י המכרז, נכללים מכהליכי הרישוי שבגדר התחייבויות הזוכה עפ"י מסוהרישיונות הנדרשים ויתר 

בלוח הזמנים הנ"ל ואם נזכה אנו מתחייבים לקדמם במועדים אשר ימנעו כל חריגה מלוח 
 הזמנים דלעיל.
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איתנו בהסכם, נבצע את  ותקשרוהתאגיד י החברההננו מתחייבים כי במידה ונזכה במכרז ו .8
ת כל דין, אוהעבודות נשוא המכרז בשלמותן, בהתאם למסמכי המכרז, הוראות הבטיחות והור

 .והתאגיד החברהרים הנקובים בהצעתנו להלן, לשביעות רצון לפי המחי
 

הבלעדי  ם, לפי שיקול דעתםרשאי חברה ו/או התאגיד יהיוהבנוסף, ידוע לנו ומוסכם עלינו כי  .9
החודשים ממועד הוצאת צו התחלת עבודה לשלב א', לדרוש מהקבלן הזוכה לבצע גם  11ובמהלך 

תכניות כתבי הכמויות והמפרטים, ובמקרה כזה בשלב ב', כמפורט ב ותאת העבודות הכלול
המצאת ערבות בנקאית נוספת הקבלן יהיה חייב לעשות כן, בהתאם לתנאי המכרז, לרבות 

 חודשים ממועד הוצאת צו התחלת העבודה לשלב זה(. 1שנקבע לשלב ב' ) "זעמידה בלוו
 

מחייבת אותנו גם אם לא  ז זו, לרבות בהסכם,כרכן ידוע לנו כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מ .10
 הוזכרה במפורש במסמך זה.

 

הכמויות אינן מחייבות והננו מאשרים  יכי הכמויות הנקובות בכתבידוע לנו ואנו מסכימים לכך  .11
בזאת כי לא תהיה לנו כל טענה ו/או תביעה בקשר עם היקף העבודות שיוזמן מאתנו, ובכלל זאת 

)הן הכמויות  ישיעור שהוא( מזה המתואר בכתבטן ו/או גדול )בכל ק אם ההיקף כאמור יהיה
במסגרת כתב הכמויות בקשר עם העבודות עבור החברה והן כתב הכמויות בקשר עם העבודות 

 ואנו מתחייבים לבצע את העבודה שתוזמן ללא שינוי במחירי היחידה. עבור התאגיד( 
 

בלבד ולא תהיה לנו כל  ו בגדר הערכהות הינויהכמ יידוע לנו כי היקף העבודות המתואר בכתב .11
בגין היקף עבודות קטן או גדול  םו/או כל מי מטעמו/או התאגיד טענה ו/או דרישה נגד החברה 

 הכמויות. י)בכל שיעור שהוא( מזה המתואר בכתב
 

, םרשאייהיו  םעבודות תוזמנה מאיתנו וההשכל  יםמתחייב םאינוהתאגיד כן ידוע לנו כי החברה  .11
או  ם, להזמין איזה מבין העבודות מקבלנים אחרים ו/או לבצעם בעצממכל סיבה שהיאעת ו כלב

הכמויות ו/או מן  יו/או מכתב ים הטכנייםבכל דרך אחרת, ו/או לבטל ולשנות פרטים מן המפרט
 התכניות ולא תהיה לנו כל טענה ו/או דרישה בגין כך.

 

ע את כל ז, הננו מציעים לבצכרבהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המ .13
העבודות / לספק את כל המוצרים והחומרים במחירים הנקובים על ידי החברה 

 , ועליהם: (ב'  3.3והן נספח א'  3.3)הן נספח  הכמויות יבכתבוהתאגיד 
 

 הפחתה )הנחה( של % _ _._ _
 

  קודה הניש לנקוב בשיעור הפחתה אחיד בשבר עשרוני )במתכונת של שתי ספרות לאחר
 _ . _(  העשרונית:% _ 

 הכמויות, באופן אחיד  יכתבשני מובהר כי שיעור ההנחה שלעיל יחול על כל מחירי היחידות שב
 וכן על כל שינוי, תוספת, עדכון או הפחתה בהיקף העבודות ו/או בסוגן, כמפורט בהסכם. 

 

ם שבמסמכי ינאבהתאם לת ותאת התמורה המלאה והסופית לביצוע העבודזו כוללת  תנוהצע .11
ובכלל זה כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע , המכרז

העבודות על פי תנאי המכרז בשלמות, ומהווה כיסוי מלא לכל התחייבויותינו נשוא החוזה, לרבות 
וי והיתרים, ישכוח אדם, ציוד, אביזרים, חומרים, כלי עבודה, כלי רכב, הובלות, ביטוחים, ר

ולרבות תקופת הבדק והאחריות הנדרשת במסמכי  ת המתחייבות לצורך ביצוע העבודהההתאמו
 המכרז.

 

ידוע לנו כי לא תשולם לנו כל תמורה נוספת בגין ביצוע העבודות מעבר לסכום הנקוב על ידינו  .16
ן המפורט נו, לרבות לא בגין שינויים בהצעת התכהצמדה למדד דלעיל, לרבות לא בגין הפרשי 

)למעט שינויים ותוספות בעבודות לגביהן צוינה במפורש  לדרוש םזכאיוהתאגיד  החברהאשר 
מע"מ בחוזה זכאות הקבלן לקבלת תמורה נוספת(. על אף האמור, לסכום התמורה יתווסף 

 .ו/או התאגיד, לפי המקרה החברהבשיעורו עפ"י דין אשר ישולם על ידי 
 

סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על  מכל ל, תשלום חובה,יטכי כל מס, ה נוכן מובהר ל .17
ו/או התאגיד  החברה ונכי. לצורך כך, נווישולמו על ידי נוביצוע העבודות עפ"י חוזה זה, יחולו עלי

מהסכומים שיגיעו לנו כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, והעברת סכומים אלו )בהתאם למקרה( 
.נולזכאי תהווה תשלום ל
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 אום עם משתתפים אחרים. יהצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תו מצהירים בזה כי נא .18
 

מאה ) 110ותהא תקפה במשך  ,בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי נההצעתנו זו הי .19
 םרשאיוהתאגיד יהיו  החברהידוע לנו, כי יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. ( ועשרים

יום נוספים, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו ( שישים) 60ה למשך צעלדרוש הארכת תוקף הה
, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם נחשב כמי שחזר בו מהצעתולכשנידרש, 

  כל דין. פי -עלפי המכרז ו/או -עלוהתאגיד  החברה םזכאי
 

ת, חוזר-ללא עהמשום הצכי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו  ,אנו מסכימים .10
יכרת הסכם יובקבלתה על ידכם   1971 –לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג  1בסעיף כאמור 

 . )לבין כל אחד מכם בנפרד( מחייב בינינו לביניכם

 

המצורף בנוסח   ₪  1,110,000 להבטחת קיום הצעתנו, מצ"ב ערבות בנקאית חתומה בסכום של .11
 .10/7/1019 -עד הבתוקף , והמכרזלמסמכי 

 
מציא את כל המסמכים נ ,במועד שנידרש לכך על ידכםהיה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים כי   .11

ת יום, חתום כדין, ערבומילרבות ההסכ ,להמציא בהתאם למסמכי המכרזנו והאישורים שעלי
על עריכת ביטוחים.  יםהביצוע והאישור

 
במסמכי ים המפורטים מכמסמציא אחד או יותר מהנלא שבמקרה אנו מצהירים ומסכימים, כי  .11

והתאגיד  החברהיהיו , נמלא אחר התחייבותנו לביצוע העבודה בהתאם להצעתנוו/או לא המכרז 
ורפת בהתאמה לטבלת הקנסות המצ)כל אחד בנפרד וביחס לעבודות המבוצעות עבורו(  םזכאי

ם דיועמתום המ כל יום איחורכפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין ( 1.11)נספח  לחוזה
ין, ועד למועד המצאת כל האישורים, לפי המועד המאוחר י, לפי הענבמסמכי המכרזהנזכרים 
שביניהם. 

 
לחלט את הערבות הבנקאית  םרשאיו/או התאגיד יהיו  החברהכמו כן ידוע לנו כי במקרה כזה 

 רטהמצורפת להצעתנו זו ו/או להתקשר עם קבלן אחר לביצוע העבודות נשוא הצעתי, הכל כמפו
 מסמכי המכרז. ב

 
 החברהכן ידוע לנו שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות 

הננו נו עם הגשת הצעתנו למכרז. שאנו נוטלים על עצמעקב הפרת ההתחייבויות והתאגיד 
החברה ים כי לא תהיה לנו כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרות מצהיר
עם מציע אחר במקומנו.  ד גיוהתא

 
אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו  .11

פי דין -כל מניעה עלאין על הצעה זו, וכי המציע מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם תאגיד 
 או הסכם לחתימתנו על הצעה זו. 

 
 זו:נו עותה המלאה של הצהרתשממ אתו על החתום לאחר שהבננו ולראיה בא .11

 
 מס' זיהוי: _____________ __________שם המשתתף: __________

 פקס: _____________ ______ טל: _________________: ______)כולל מיקוד( כתובת

 ל' נייד : _____________________איש קשר: _______________ טדוא"ל: _______________ 

 
 חתימה:______________________   __תאריך ______

 
 

 אישור עורך דין
 

חברת ______________________, ח.פ. מאשר כי  ,__________________, עו"ד, אני הח"מ
וכל יתר מסמכי המכרז ההצעה "( הינו תאגיד קיים ופעיל וכי המציע" –_________________ )להלן 

__________________ וכי חתימתם של ו ______ידי ה"ה __________-על ונחתמהמצורפים לה 
 אלה מחייבת את המציע בכל הקשור והכרוך במכרז זה ובהתקשרות על פיו. 
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 חתימה________________  חותמת ______________ תאריך __________
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  3מסמך 
 סכםה

 

     ין בין החברה הכלכלית לפיתוח שרמיייחתם ב אחדמובהר, כי הזוכה במכרז יידרש לחתום על שני הסכמים נפרדים: הסכם )

 (כפר יונה בע"מ לבין הזוכה במכרז, ואילו ההסכם השני ייחתם במישרין בין מעיינות השרון בע"מ לבין הזוכה

 
 2313ביום _____לחודש ____ שנת  כפר יונהבנערך ונחתם ש  

 
 ת המיותר[א חק]מ/ מעיינות השרון בע"מ  כפר יונה בע"מהחברה הכלכלית לפיתוח  ין: ב 
 א אבן יהודה1/ העצמאות  10100כפר יונה  ב'9הרצל רח' מ  
  ("המזמיןאו " חברה"הלהלן: ")  

 
  ________________________ בין: ו 
  _____________רח' מ  
  (קבלן"הלהלן: ")  

 
 רקעיןפתוח התשתיות במקעל עפ"י דין "( אחראית העירייה" –כפר יונה )להלן ועיריית  והואיל: 

בתחום אחריות עפ"י דין , למעט תשתיות המים והביוב שהינן כהגדרת מונח זה להלן()
 ;מעיינות השרון בע"מ

 
 החברה הינה תאגיד מוניציפלי העוסק, בין השאר, בביצוע עבודות תכנון, תשתית ופיתוח; ו הואיל: ו
 

  ;שמתוכנן לקום במקרקעין אזור תעשיה חד ,החלות ב"עותהתועפ"י  והואיל:
  
ס' מ)משותף( מכרז  ופרסמומעיינות השרון בע"מ  הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מהחברה ו הואיל: ו

 ;)שלב א'( בשטחים הציבוריים שבמקרקעין "( לביצוע עבודות הפיתוחהמכרז" –)להלן   1/19
 

של  הצעתו של הקבלן נבחרה כהצעה הזוכה במכרז הנ"ל בהתאם להחלטת וועדת המכרזיםו  והואיל:
 רה מיום ________;חבה

 
בהתאם לתנאי הסכם זה נשוא המכרז הפיתוח במקרקעין  עבודותין לבצע את יוהקבלן מעונ והואיל: 

 ;להלן
   

 פיכך הוסכם, הוצהר והותנה כדלקמן:ל
 כללי

 
 מבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויקראו עימו כאחד.  ה .1
 
 בצד ימין להלן כהגדרתם המופיעה בצד שמאל להלן:  יםמופיעהסכם זה יפורשו המונחים הב .1
 

  -"המקרקעין" .1.1
המצ"ב עבודות בהתאם לתוכניות המקרקעין שבהם תתבצענה ה  

 .למסמכי המכרז  1.1כמסמך 
 

 ו/או מי שימונה כנציגה לצורך הסכם זה.  כפר יונה עיריית   - "העירייה" .1.1
 

 או" החברה" .1.1
לרבות מי שיוסמך על ידה לעניין הסכם ו כם זהכהגדרתה במבוא להס  -"המזמין" 

 .   זה או חלקו
 

מנהל פרוייקט שימונה על ידי החברה ויפקח על ביצוע העבודות    -"המנהל" .1.1
 כמתחייב מן ההסכם.  

המהנדס שימונה מטעם החברה לפקח על העבודות שיבוצעו בהתאם   -"המפקח"  .1.1
 להסכם זה.   
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 ונה מטעמו לניהול העבודות. יממי ש מנהל הקבלן ו/או  -  "ציג הקבלןנ" .1.6
 

  העבודות"" .1.7
המפורטות  בודות התשתית והפיתוח במקרקעיןעיתר סך כל   - או "עבודות הפיתוח"

 וכל עבודה אחרת כפי שתורה 1.1המצ"ב כנספח  יםבמיפרט
ביחס להסכם שייחתם  החברה ו/או יורה המנהל ו/או המהנדס

 . לבין הקבלןבין החברה 
 

 בוצענה העבודות.ת ר בותאכל   "האתר" .1.8
 

, מכבי אש, חברת החשמל, בזק, משרד ממשרדי רמ"י, העירייה  - הרשויות"" .1.9
שויות התכנון והבנייה וכל גורם סטטוטורי רחברת מקורות , הממשלה, 

 עבודות ו/או בתכנונן ו/או באישורן. האחר בעל עניין על פי דין בביצוע 
 

 1.1ט ברשימת התכניות, נספח ור, כמפהתכניות לביצוע העבודות   -"התכניות"  .1.10
   .   ו/או כל תכנית אחרת ביחס למקרקעין להסכם

 
א', 101/101כל התב"עות החלות על המקרקעין, ובפרט תכנית הצ/-"התב"עות החלות" .1.11

 .1-1/118ג' ותכנית הצ/מק/101/101תכנית הצ/מק/
 

ק חוא' ל117אישור על התחברות למערכות המים והחשמל לפי סע'   -" 3"טופס  .1.11
 1961 –התכנון והבניה תשכ"ה 

 
 או" 3"טופס  .1.11

לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאיו  1כהגדרתה בסעיף  -"תעודת גמר"
 . 1970ואגרות(, תש"ל 

 
 הסכם זה כולל את הנספחים המפורטים להלן ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו: .1

נוסח אישור על עריכת ביטוחים  - 1.1נספח  .1.1

אישור עריכת ביטוח חבות המוצר ח נוס - 1.1נספח  .1.1

כתבי כמויות:  - 1.1נספח  .1.1

 הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ כתבי כמויות ביחס לעבודות החברה -1.1.1נספח 

מעיינות השרון בע"מכתבי כמויות ביחס לעבודות  - 1.1.1נספח 

מפרטים טכניים  - 1.1נספח  .1.1

רשימת תוכניות ותוכניות  – 1.1נספח  .1.1

: אוטונומיות ובלתי מותנותנוסח ערבויות ביצוע  - 1.6 נספח .1.6

 .בע"מכפר יונה  לפיתוח החברה הכלכלית  כתב ערבות ביצוע לטובת     - 1.6.1נספח  

מעיינות השרון בע"מ    כתב ערבות ביצוע לטובת      - 1.6.1ספח נ

 :יות ובלתי מותנותמואוטונת בדק  יונוסח ערבו – 1.7נספח  .1.7

 .מבע"כפר יונה  לפיתוח החברה הכלכלית  לטובתבדק ערבות תב כ    - 1.7.1ספח  נ

מעיינות השרון בע"מ    טובתל בדק רבות כתב ע     - 1.7.1ספח נ

.1911 –הוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת נוער, התשי"ג  – 1.8נספח  .1.8

מסמך ויתור על זכות עיכבון - 1.9נספח  .1.9

רת החשבון הסופי  .סגות במאישור בדבר היעדר תביע - 1.10נספח  .1.10

 סיום.גמר/נוסח של תעודת   - 1.11נספח   .1.11
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 טבלת פיצויים מוסכמים    -  1.11נספח    .1.11

                                  אינו  -המפרט הבין משרדי בהוצאת משרד הביטחון)הספר הכחול(   - 1.11נספח   .1.11

.  מצורף פיזית אך כל מציע מצהיר כי מצוי בידיו

אינו מצורף  - מהדורה מעודכנתמפרט ביצוע עבודות ביוב, משרד התשתיות,     - 1.11פח  סנ .1.11

  .אך כל מציע מצהיר כי מצוי בידיופיזית 

ועדים להשלמת מלביצוע מכלול העבודות, לרבות פירוט כללי   לוח זמנים   - 1.11נספח  .1.11

) לו"ז מפורט לא מצורף (   .  אבני דרך

 ואיםילאות מסתירות במסמכים והור
 
במקרה של סתירה, אי מסמכי המכרז משלימים אחד את השני ויש לקוראם כמקשה אחת.  .1

התאמה או דו משמעות בין הוראה מהוראות מסמכי המכרז ובין הוראה אחרת בהם, יהיה סדר 
 העדיפות בין מסמכי המכרז כמפורט להלן: 

 ביצועלצורכי  
 התוכניות  .1.1
 המיוחדהמפרט הטכני  .1.1
 ת כתב הכמויו .1.1
 לעבודות בנין בהוצאת הועדה הבין משרדית )להלן "המפרט הכללי"(ט פרהמ .1.1
 נוסח המכרז  .1.1
 ההסכם .1.6
   ישראליים תקנים .1.7
 תקנים זרים. .1.8
 כל מסמך אחר שיצורף על ידי החברה למסמכי המכרז.   .1.9

 הקודם עדיף על הבאים אחריו.   

 
 לצורכי תשלום  

 כתב הכמויות  .1.1
 אופני המדידה המיוחדים .1.1
 התוכניות  .1.1
 המיוחדני טכט הפרהמ .1.1
 המפרט הכללי .1.1
 נוסח המכרז  .1.6
 ההסכם .1.7
 תקנים ישראליים .1.8
 תקנים זרים. .1.9

  הקודם עדיף על הבאים אחריו. 


אחת מהוראות החוזה ת גילה הקבלן סתירה, אי התאמה, דו משמעות וכיוצא באלה בין הורא .1
 אומנו, להוראה אחרת ממנו, או שהיה הקבלן מסופק בפירושו הנכון של מסמך או של כל חלק מ

, יפנה הקבלן בכתב הסכםשמסר המפקח הודעה לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את ה
  במקרה כזה הוראת המנהל היא הקובעת.בדבר.  הוראות בכתבלו למנהל והמנהל ייתן 

 
הוראות, לרבות  ותתוך כדי ביצוע העבוד מזמן לזמן להמציא לקבלן םאו המפקח רשאיהחברה  .6

וע העבודה. על הוראות הכוללות תוספות ושינויים בעלי משמעות כספית יצך, לבתכניות, לפי הצור
 להלן.   11עד  16סעיפים יחולו הוראות 

 
 הצהרות הקבלן

 
 הקבלן מצהיר בזאת כדלקמן:  .7

 .1976 –הוא עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו  .7.1
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כל דין כלפי  "ירש עפהוא מנהל ספרים כדין ופועל במסגרת עבודתו נשוא הסכם זה כנד .7.1
 במהלך כל תקופת ההסכם. ךשלטונות המס ובכלל, וכי ימשיך לעשות כ

 
הוא מנהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו, מפריש עבורם את כל ההפרשות הנדרשות על פי  .7.1

 הדין וימשיך לעשות כן בכל תקופת חלותו של ההסכם.
 

 נשוא הסכם זה.  עבודותה ביצועהדרושים ל שיונותי, ההיתרים והרהוא בעל כל האישורים .7.1
 

זה, ובעל אמצעים נאותים הסכם הוא בעל מיומנות, ניסיון וידע לביצוע העבודות לפי  .7.1
ומספיקים מבחינת כוח אדם, ציוד, חומרים ומימון על מנת להשלים את כל העבודות בתוך 

 .  הסכםהתקופה שנקבעה לכך ב
 

 . וע העבודות ו/או הנובעים מהןיצים בבהוא בחן את כל התנאים, הנתונים והנסיבות הקשור .7.6
 

בביצוע התחייבויותיו על פיו לא יהיה יו וובחתימתו על זההסכם אין מניעה להתקשרותו ב .7.7
 משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם, על פי הסכם או על פי כל דין. 

 
ו ל יםספחוהנהסכם ה ונספחיו, וכל תנאי הלרבות הסכם זהוא קרא את המכרז ונספחיו  .7.8

 נהירים וברורים לו. 
   

 ותיאור העבודות מהות ההסכם
 
הקבלן יבצע עבור החברה את עבודות הפיתוח במקרקעין, בתמורה לתשלום הסכומים הנקובים  .8

 בהצעת הקבלן במסגרת המכרז, הכל כמפורט בהסכם זה להלן.
 
רט, כתב מפחוד העבודות הפיתוח תבוצענה באופן שוטף וברציפות בהתאם למסמכי ההסכם וביי .9

ובלוחות הזמנים בהתאם להוראות החברה והמפקח, באיכות מעולה הכמויות והתוכניות, 
 .המפורטים בהסכם זה להלן

 
, הכלולים בכתב הכמויות להקטין את היקף העבודות ואהחברה תהיה רשאית, מעת לעת, להגדיל  .10

פרק התמורה, מבלי ב ורטמפכ והתמורה לקבלן תעודכן בהתאם לכמויות העבודה אשר בוצעו בפועל
למען הסר ספק מודגש כי ההיקפים והסכומים טענה או דרישה בעניין זה. שתהא לקבלן כל 

 הכלולים בכתב הכמויות הינם בגדר אומדן בלבד ואין בהם כדי לחייב את החברה לכל דבר ועניין.
 

החודשים  11מהלך הבלעדי וב הלפי שיקול דעתמבלי לגרוע מהאמור דלעיל, החברה תהיה רשאית,  .11
ממועד הוצאת צו התחלת עבודה לשלב א', לדרוש מהקבלן לבצע גם את העבודות הכלולות בשלב 
ב', כמפורט בתכניות, כתבי הכמויות והמפרטים, ובמקרה כזה הקבלן יהיה חייב לעשות כן, 

 עמידה בלוחות הזמנים שנקבעו.המצאת ערבות בנקאית נוספת ובהתאם לתנאי המכרז, לרבות 
 י אין באמור בסעיף זה כדי להטיל על החברה חבות כלשהי.כ מובהר

 
והמפרטים הבינמשרדיים של ( 1.1הטכני )נספח ותיבחן בהתאם להוראות המיפרט מדד יהעבודה ת .11

 ,  התכניות, התקנים הישראלים המתאימים ודרישות החברה.  (1.11)נספח  ממשלת ישראל
 

 שלבי ביצוע ולוחות זמנים
 

הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע של העבודות, לרבות הסדרים והשיטות אשר ת תוכניהקבלן יכין  .11
)לרבות שלבי  בנוגע לכל שלב ביצועמפורטים זמנים  ותוכן לוחלפיהם יש בדעתו לבצע את העבודות, 

. (1.11( ובלוח הזמנים העקרוני )נספח 1.1)נספח  מפורט במיפרטכ המפקחויגישם לאישור , התכנון(
ציא, מעת לעת ובהתאם לדרישה, הסברים ופרטים בכתב בקשר לדרכי הביצוע המייב לחהקבלן מת

 הזמנים האמורים, לרבות עדכונים ופירוטים. ותלוחול
 

אישור החברה ו/או המפקח לתכניות ו/או למסמכים אחרים הקשורים בעבודת הקבלן ובביצוע  .11
יטיל על החברה ו/או על א רה, להעבודות, עפ"י הסכם זה, לרבות תכניות שהכנתן נדרשה ע"י החב

 כל אחריות באשר לטיב העבודות והתוכניות ורמתן.העירייה  המפקח ו/או על
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לוח תכנית ולהכין תוכנית כאמור דלעיל, רשאי המפקח להכין לא קיים הקבלן את התחייבויותיו  .11
כדי ה עיף זאין באמור בס את הקבלן. הוצאות ההכנה, כאמור, יחולו על הקבלן. ויחייבאשר זמנים 

פיצוי על ממנו , לחלט את הערבות שהפקיד הקבלן ולתבוע הסכםלבטל את הלגרוע מזכות החברה 
 בשל כך. ה כל נזק שיגרם ל

 
, במועד שייקבע על ידי החברה המפקח הקבלן יחל את ביצוע עבודות הפיתוח כפי שיאושרו על ידי .16

, ויבצע את העבודות 1.11ספח ולהוראות נ קבלת היתרי הבניהלבכפוף בצו התחלת העבודה ו
  בהתאם להיתרים, בלוח הזמנים אשר אושר על ידי החברה כמפורט דלעיל. 

 
תוקן, . באחר פתוהמפקח רשאי בכל עת ומכל סיבה שהיא להורות על שינוי לוח הזמנים או החל .17

  מפקח.שונה או הוחלף לוח הזמנים, יחייב לוח הזמנים המעודכן את הקבלן ממועד אישורו על ידי ה
 

 12עד להשלמתן במועד שאיננו עולה על  באופן שוטף ורצוףהקבלן מתחייב לבצע את העבודות 
לוחות )בכפוף ל נכ"ל החברהיום מסירת צו התחלת העבודה לידי הקבלן חתום על ידי ממ חודשים

מובהר כי מסירת העבודות )שלב א'( תתבצע במקביל לידי . (1.11הזמנים ואבני הדרך שבנספח 
, קבלת האישורים כילמען הסר ספק, עוד מובהר, באותו מועד.  -די התאגיד, היינוליברה והח

הליכי הרישוי, שבגדר התחייבויות הקבלן עפ"י מסמכי החוזה, נכללים יתר ו ההיתרים, הרשיונות
בלוח הזמנים הנ"ל ועל הקבלן חלה חובת קידומם במועדים אשר ימנעו כל חריגה מלוח הזמנים 

 דלעיל. 
 

צהיר כי ידוע לו כי העמידה בתקופת הביצוע הנ"ל מהווה תנאי יסודי מהותי להתקשרות מ הקבלן .18
לבצע ולהשלים עבודות מתחייב בזאת לעמוד באופן מדוייק בלוח זמנים זה, ולצורך כך , הקבלן עמו

מעבר  וכיו"ב וללא כל תמורה נוספת לילות, גם בשעות בלתי מקובלות וחריגות לרבות בערבים
 .ולה בהצעתו, הכל בכפוף להסכם זהכלורה הלתמ

 
חודשים מיום  1-מובהר בזאת כי תקופת הביצוע הכוללת של עבודות שלב ב' הינה עד לא יאוחר מ .19

מסירת צו התחלת העבודה )בנוגע לעבודות אלו(. זאת, ככל שהחברה תבחר לבצע עבודות אלו 
החליטה החברה להזמין . כאמורבאמצעות הקבלן, ובלא שיהא בכך כדי להטיל עליה כל חבות 

עבודות אלו מהקבלן, הן תיחשבנה כחלק בלתי נפרד מעבודות הפיתוח כהגדרתן בהסכם זה, 
 והוראות ההסכם תחולנה עליהן, בשינויים המחוייבים.

 
 אישורים 

 
האישורים, את כל  , על חשבונו,ותלפני תחילת ביצוע העבוד הקבלן מתחייב לקבל ולהמציא למפקח .10

 ותעל פי דין לביצוע העבוד הדרושים)להלן ייקראו יחד: "האישורים"( תרים היהות ושיוניהר
, לרבות אישור על קיום ולהבטיח כי כל האישורים יעמדו בתוקפם במשך כל תקופת העבודה

  ביטוחים, כמפורט להלן. 
 

ידי תמולאנה על  , לרבות המהוות תנאי לקבלת האישורים,דרישות הרשויות המוסמכות האמורות .11
 לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום בגין פעולות אלה.הקבלן לן ועל חשבונו. למען הסר ספק, קבה

 
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלן מצהיר, בחתימתו על חוזה זה, כי הוא זכאי לבצע את  .11

העבודות ו/או כי יש בידו את כל האישורים הדרושים מטעם בעלי הזכויות הרלבנטיים לבצע את 
 .ותהעבוד

 
 חובת תיאום 

 
-המפרט הכללי של הועדה הביןו/או מלבד חובת הדיווח לרשויות המוטלת על הקבלן על פי חוק  .11

חברת בזק, טל"כ, , לתאום מוקדם עם המנהלמשרדית, חייב יהיה הקבלן לדאוג, בנוסף לתאום עם 
 במקרים הבאים:חברת החשמל וכיוב', 

 
 ;ודות הכבישעבתחום פריצת דרכי גישה ודרכי שרות מחוץ ל .11.1
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לחיפוי מדרונות או  קביעת אתרים לסילוק עודפי חפירה ופסולת ואתרים לכריית אדמה, .11.1
 ;כריית חומר נברר

 
 בכל מקרה שמצוינת החובה לעשות כן בשאר סעיפי המפרט. .11.1

 
 בדיקות מוקדמות 

 
צוע אזור ביאת יצוע העבודות על פי הסכם זה בדק רואים את הקבלן כמי שבטרם הסכים לב .11

, את דרכי הגישה ותהעבודות והחומרים הדרושים לביצוע העבוד וטיב את כמויותודות בפועל, עבה
את כל הגורמים אשר יש או עשויה ביצוע העבודות וכן  תנאי העבודה באתרלביצוע העבודות ואת 

  בהסכם זה.  להיות להם השפעה על התמורה ו/או על התחייבויותיו
 

וכי לא תהיה לו כל הסכם מסמכים והנתונים הרלוונטיים לה את כלהקבלן כי בדק עוד מצהיר  .11
 טענה ו/או תביעה בקשר עמם ו/או בקשר עם טעות או סתירה או מגבלה כלשהי ביישומם.  

 
 ועבודות חריגותשינויים 

 
ביצוע כל עבודה נוספת אשר לא הוגדרה בסעיף  על בכל עתלקבלן  להורות תשאיהחברה תהיה ר .16

, ן, גודלן, סוגן, איכותיןשינוי ביחס הנוגע לאופי א סומנה בתכניות ו/או עלל יות/ומסעיפי כתב הכמ
 ."(עבודה חריגה" –)להלן  הןו/או כל חלק מות של העבודן או כמות מיקומן,

  
מראש ובכתב ותירשם ע"י המפקח ביומן לקבלן כאמור תינתן בדבר ביצוע עבודה חריגה הוראה  .17

אלא אם כן קיבל תחילה הוראה על כך בכתב  דה חריגהבובצע עהקבלן לא י העבודה של הקבלן.
 . נהלמאת המ

 
 על ידי המנהל, כדלקמן:באופן בלעדי תיקבע  עבודה חריגההתמורה בגין  .18

 
ייקבע ערכם לפי מחירי היחידה , פריטים זהיםכתבי הכמויות אם לדעת המנהל כלולים ב .18.1

  ז.למכר בהפחתת אחוז ההנחה שנתן הקבלן בהצעתו בכתב הכמויות
 

של  ןייקבע ערכ, הכמויות יידרשו מהקבלן עבודות שאינן מופיעות בכתבאם לדעת המנהל  .18.1
במקרה בו ה"חברה" של המזמין השני ) בכתב הכמויותמחירי היחידה עבודות אלו לפי 

אזי המזמין השני הינו החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה  ,בע"מ הינה מעיינות השרון
  .בע"מ, ולהיפך(

 
 , ייקבע ערכן של הכמויות יידרשו מהקבלן עבודות שאינן מופיעות בכתבהמנהל  דעתל אם .18.1

עבודות אלו לפי מחירון משהב"ש לעבודות פיתוח שבתוקף ביום הגשת ההצעה בהנחה של 
 עדכני )כולל הצמדות( ואין לסעיף זה מחיר במחירון משהב"שבמקרה מהמחירון.  10%

  סדר עדיפות כדלקמן:עפ"י  ו הבלעדיל דעתשיקו ולפי המנהלע"י  יקבע המחיר 
 

בהתבסס על מחירי  תמחירי שיגיש הקבלן למפקח ניתוח עפ"י  -בעדיפות ראשונה    .18.1.1
  ראטה ( . –נקוב בכתב הכמויות , בתוספת/ הפחתה באופן יחסי ) פרו כ  היחידה הדומה

 
 ת אחדלקביעמחירי יחידות דומים שאפשר להתבסס עליהם  בהעדר -בעדיפות שניה   2883828

במחירון דקל ללא  מערכו 80%ייקבע ערכו של השינוי עפ"י  ,חידות החסריםממחירי הי
וצאות מימון, תוספת אזור וכל ה תוספת רווח קבלני)לרבות  כל תוספת שהיא במחירון

  (.תוספת המצוינת במחירון דקל
 

לן, ואשר י הקבעל ידמובהר בזאת, כי רק עבודות שנרשמו על ידי המפקח ביומן העבודה שינוהל  .19
קבלו אישור מראש ובכתב כאמור לעיל, ייחשבו בגדר העבודות הנוספות שעליהן תשולם התמורה י

 כאמור. 
 

 .ההוראה בדבר ביצוע העבודה החריגהמיום מתן יום  10יקבע את ערך השינויים תוך נהל המ .10
הקבלן, מצד  תנאי הוראה לביצוע עבודה חריגה תבוצע מיידית וללא כלמניעת ספק מובהר כי ל
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רשאי לעכב ביצועו של שינוי כלשהו לפי סעיף זה אינו הקבלן יעות רצונו המלאה של המזמין. לשב
או מחמת היעדר  מחמת אי קביעת ערכו של השינויאו של חלק אחר מהעבודות שעליו לבצע, 

 . הסכמה מצדו לתמורה שקבע המנהל או מכל סיבה אחרת
 

כגון: עבודות   10% -החוזה הקיים מעבר לגדלת היקף ום להר יגרידוע לקבלן כי כל שינוי אש  .11
ביצוע עבודות על ידי  ובכתב ע"י המזמין.נוספות וחריגות, החלפת סעיפים וכו' טעון אישור מראש 

הקבלן שלא בהתאם לאישור המזמין יהא באחריותו של הקבלן ועל חשבונו בלבד, ולא תהיינה לו 
ה, מכל מין וסוג שהם, כלפי המזמין ו/או מי ו/או תביע דרישהו/או והוא מוותר מראש על כל טענה 

 מטעמו בקשר לכך.
 

עילה לאיחורים וסטיות ביחס ללוח זמנים, אלא אם ניתנה  הלא יהוו ביצוע העבודות הנוספות  .11
 ארכה בכתב בשל כך. 

 
 פיקוח על ידי החברה

 
 .עבודותההחברה תמנה מפקח מטעמה לצורך פיקוח על ביצוע   .11
 

 ין ביצוע העבודות וביצוע הסכם זה, למפקח, ויפעל לפי הוראותיו והנחיותיו. כפוף, לענייהיה קבלן ה .11
 

וכן לבדוק את טיב החומרים  ן, ולהשגיח על ביצועןאו חלק ן, כולותהמפקח רשאי לבדוק את העבוד
טיב המלאכה הנעשית על ידי הקבלן בביצוע ו שמשתמשים בהם, איכות הציוד שמשתמשים בו

ואת החברה , את הוראות הסכםי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את הרשא . כןתוהעבוד
עבודה כל בגין חברה מפקח ויאשר את חשבונות הקבלן אשר יוגשו לכמו כן יבדוק ה הוא. הוראותיו

 .  כמפורט בחוזה זה להלן שבוצעה
 

י הנדרשים על ידי שינו ר הקבלן יהא חייב לתקן כל פגם וליקוי ולבצע כלמבלי לגרוע מכלליות האמו
 ., בלוח הזמנים אשר נקבע ע"י המפקחהמפקח

 
המפקח רשאי להודיע לקבלן, בכל עת, על החלטתו לקבוע עדיפות עוד מבלי לגרוע מכלליות האמור, 

בודה כאמור. מכל סיבה או בחלק הע ות, או שלב ביצוע כלשהו בעבודותלביצוע חלק מסוים מהעבוד
 העבודה בהתאם לסדר העדיפויות שקבע המפקח. ע את שהיא, והקבלן מתחייב לבצ

 
 ותובהר בזה כי הוראה כאמור על ידי המפקח אין בה כדי ליתן ארכה כלשהי לקבלן לסיום העבודמ

 . ותאו כדי לשמש בידו הצדק לעיכוב בביצוע או לאי ביצוע חלק כלשהו מהעבוד
 

ל הנוגע לביצוע דעתו, בכ לשיקולפי  י לתת לקבלן, בכל זמן שהוא, הוראות שונותהמפקח רשא .11
, הוראות בדבר ות, לרבות הוראות בדבר פסילת ציוד וחומרים מלשמש בביצוע העבודותהעבוד

החלפת וסילוק ציוד וחומרים שנפסלו. הקבלן ינהג על פי הוראות המפקח וההוצאות יהיו על 
 חשבונו. 

ל חומרים וציוד כלשהם, יבם שראות סעיף זה מתן אישור כלשהו על ידי המפקח לטאין להסיק מהו
בין שלא עשה בהן שימוש, והמפקח רשאי לפסול ציוד או חומרים בין שעשה שימוש בסמכויותיו ו

בכל זמן שהוא שאינם עומדים בתקן אם קיים תקן ו/או שהינם פגומים וזאת על פי שיקול דעתו 
 הבלעדי. 

 
 י ביצוע העבודות בכל עת לאתר היכנסשר ויעזור למפקח, ולכל בא כוח מורשה על ידו, להקבלן יאפ .16

וכן לכל מקום שממנו מובאים ההסכם עבודה כלשהי לביצוע מבוצעת ולכל מקום אחר שבו 
 . הסכםמוצרים, חומרים, מכונות וציוד כלשהם לביצוע ה

 
, עובדים, כלים וציוד הנדרש לביצוע , תשובות והסבריםהקבלן יגיש למפקח כל סיוע לרבות מידע .17

 ה וזאת על חשבון הקבלן.  הסכם זל העבודות על פי קוח עבדיקות ופי
 

, עם תשתיות אתר ביצוע העבודותבמרוהט משרד או חדר  , על חשבונו,הקבלן יקצה למפקח .18
 מתאימות לצורך ביצוע עבודת הפיקוח )כגון טלפון, חשמל, מים, ביוב וכיו"ב(
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אלא אמצעי מעקב אחר  תועבודאו למפקח על ביצוע החברה זכות הפיקוח שניתנה לאין לראות ב .19
בכל שלביו על ידי הקבלן. הפיקוח לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי הסכם ביצוע ה
 . הסכםלמילוי תנאי ההחברה 

 
 אורח מקצועי ושמירה על דינים

 
לשביעות  שקדנות ואורח מקצועי נכון,בנאמנות ו הקבלן יבצע את העבודות ברמה מקצועית נאותה, .10

, בין הםוימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיהחברה ו/או המנהל ו/או המפקח של ת חלטהמורצונם 
 . הסכםובין שאינן מפורטות בהסכם שהן מפורטות ב

 
העוסקים בסוגי  , תקנות, כללים, הנחיות,חוקים, קבלן יבצע את העבודות בהתאם לתקניםה .11

 1968 -ן והבנייה, התשכ"ח התכנוהכלולות בהן, לרבות ומבלי לגרוע הוראות חוק  העבודות השונות
לרבות הוראות כל דין והוראות הרשויות המוסמכות, הוראות לעניין בטיחות בעבודה, על תקנותיו, 

הכל, על  רשיונות ותשלום מסים ואגרות. אישורים, היתרים והוראות בדבר מתן הודעות, קבלת 
ות בגין ביצוע העבודה לתמורמעבר  לכל תמורה נוספתבלבד ולא שיהא זכאי חשבונו של הקבלן 

 הקבועה בהסכם זה.
 

חומרים ספקת ציוד, מתקנים וא

 
החומרים, והדברים האחרים , הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כל הציוד, המתקנים .11

 בקצב הדרוש.  ותהיעיל של העבוד ןהדרושים לביצוע
   

ח, זולת שורו של המפקחר איאלא לא ותהקבלן לא ישתמש בציוד או מתקן כלשהו בביצוע העבוד .11
 סוים, על בדיקתו ואישורו של הציוד או המתקן. אם ויתר המפקח מפורשות, בכלל או לעניין מ

 
כל החומרים בהם ישתמש הקבלן לצורך ביצוע העבודות יהיו באיכות מעולה, ומהסוגים והמינים  .11

 כפי שנקבעו במסמכי ההסכם, ולשביעות רצונו המלאה של המפקח.
 

פיים תקנים אירו –תקן ישראלי הנדרש לגביהם, ובהיעדרם  ו בדרישות כליעמד החומרים .11
 מתאימים.

 
הקבלן יגיש לאישור המפקח, על פי בקשתו, דוגמאות של כל החומרים קודם שהשתמש בהם.  .16

הוצאות בדיקות העבודות והחומרים, לרבות בדיקה ע"י מכון התקנים ו/או מכונים אחרים 
מעלות העבודות. כל  1%הקבלן ובלבד שסך הבדיקות לא יעלה על  נה עלמוסמכים עפ"י דין, תחול

ומרים שיסופקו לצורך המשך ביצוע העבודות יתאימו בדיוק לדוגמאות שאושרו. עלות בדיקת הח
 דוגמאות שייפסלו לא יימנו במסגרת הוצאות הבדיקה הקבועות דלעיל.

 
גמא שאושרה ו/או אינו תואם את ם לדונוכח המפקח כי חומר כלשהו שסופק ע"י הקבלן אינו מתאי .17

שעות מקבלת  71הקבלן את החומר מאתר העבודות, תוך בוע בהסכם זה, ירחיק הדרישות כק
הוראה בכתב מאת המנהל/ המפקח לעשות כן. סירב הקבלן לעשות כן, רשאית החברה להרחיק את 

 החומרים הפסולים בעצמה ולחייב את הקבלן בעלויות הנובעות מכך.
 

   עבודה ן מל יוניהו
 

ום בו את פרטי העבודות שביצע, כל פרט חריג וירש"( היומן)להלן: " יומי עבודההקבלן ינהל יומן  .18
  ביומן זה. וכן את הפרטים אשר המפקח ידרוש ממנו לרשוםן או בתנאיהות במהלך העבוד

 
 הרישום ביומן יהא בהתאם למפרט.   .19
 

 צוות הניהול  -השגחה מטעם הקבלן 
 

כך, הקבלן  לפקח פיקוח צמוד מקצועי קבוע ומתמיד על ביצוע העבודות. לצורך תחייבהקבלן מ .10
ישמש כמפקח מטעמו שהינו עובד שכיר של הקבלן וכי בכל צוות יהיה מנהל עבודה מתחייב 

 להלן:) 1988 -בהתאם להוראות הדין לרבות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח 
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 גבוהה וניסיון מוכח בביצוע עבודות דומות בהיקפן ובמהותןה מקצועית רמ(, בעל "מנהל העבודה"
 לעבודה נשוא חוזה זה. 

 
הקבלן מתחייב לקבל את אישור החברה מראש ובכתב בנוגע לזהות מנהל העבודה. בנוסף, החלפתו  .11

 של מנהל העבודה ע"י הקבלן כפופה לאישורה המוקדם והכתוב של החברה.
 

העבודה ינהל את כל העבודות באופן צמוד ויפקח על קיום הוראות חוזה  הקבלן מתחייב כי מנהל .11
 . , ולצורך כל יימצא באתר ו/או בכל מקום אחר בו מתבצעות העבודות במהלך יום העבודהזה
 

בכתב למנהל העבודה או מי החברה כל הוראה ו/או הודעה שיינתנו על ידי המפקח ו/או על ידי  .11
למעט הוראות הכוללות תוספות  הקבלן, קבלן עצמו ויחייבו את מטעמו, ייחשבו כאילו ניתנו ל

 .דלעיל 16-11סעיפים לגביהם יחולו הוראות , עלי משמעות כספיתושינויים ב
 

 אספקת כוח אדם, רישומו ותנאי עבודה 
 

ים, במספר הדרוש לשם אמקצועיים ואחרכשירים, עובדים  , על חשבונו,הקבלן מתחייב להעסיק .11
, שיוןיועד הקבוע לכך בחוזה. בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רתוך המ העבודותביצוע 

או היתר,  , הסמכהאו היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישום הסמכה
 כאמור. 

 
 -יקבל הקבלן עובדים אך ורק בהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה, התשי"ט העבודותלביצוע  .11

היה הקבלן רשאי להעסיק עובדים שאינם בעלי אזרחות ישראלית, אלא ה לא ימקרובשום  1919
 בידיהם אישור עבודה כחוק בישראל. אם יש 

 
הקבלן חייב למלא בכל עת אחר הוראות כל דין בקשר להעסקת העובדים ו/או מועסקים.  הקבלן  .16

ומים ל התשלישלם בעד כל עובדיו, את כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים ע"י המעביד, כ
מעביד על פי חוק וביטוח שמעביד חייב בניכויים משכר עובדיו וכן תשלומים אחרים בהם חייב ה

סוציאלי בשיעורים המקובלים על ידי ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של 
 העובדים במדינה באותו ענף. 

 
המפקח, ושנועדה לשמור  ת רצוןהקבלן מתחייב לקיים כל דרישה וחובה המוטלת לפי חוק לשביעו .17

יוסדרו לעובדים המועסקים בביצוע העבודה על רווחת , נוחיות ובטיחות העובדים ובכלל זה ש
אמצעי תחבורה, סידורי נוחיות ומקומות אכילה נאותים במקום העבודה. מקום העבודה לא ישמש 

 . לחברהת העבודה ם מסירכמקום דיור, אף לא דיור זמני, לאף אדם מתחילת ביצוע העבודה עד ליו
 

, והוא 1911-התשי"גחוק עבודת נוער, הקבלן מצהיר כי קרא את הנספח לחוזה המכיל סעיפים מ .18
מתחייב לנהוג בהתאם לחוק זה. כן מצהיר הקבלן כי הובהר לו כי הפרת סעיף מסעיפים אלו על ידו 

 כמוה כהפרת החוזה מצדו לכל דבר ועניין.
 

נאים הקבועים בחוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין ומד בתעוד מצהיר הקבלן כי הוא ע .19
, לצורך 1987 –, ובחוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991 –וגנים(, התשנ"א והבטחת תנאים ה

בחוזה זה, וכי כראיה חתם על תצהיר בנוסח המצורף למסמכי המכרז החברה התקשרות עם 
 והמהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה.

 
  הרחקת עובדים

 
אדם  לן ימלא כל דרישה מטעם המנהל או המפקח בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כלהקב .60

אדם המועסק על ידי קבלן /או קבלן משנה ומנהל העבודה, המועסק על ידו באתר העבודה לרבות 
בעבר להעסקת מי מהם, אם לדעת המנהל או המפקח התנהג אותו  החברהמשנה, אף אם הסכימה 

מוכשר למלא תפקידו, או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידיו.  שאינו אדם שלא כשורה, או
לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין באתר  -הורחק לפי דרישה כאמור אדם ש

 . העבודותהעבודה או בביצוע 
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נע אשר ימבנוסף, מתחייב הקבלן להעמיד לאלתר, לצורך ביצוע העבודות, בעל תפקיד חלופי, באופן  .61
/ המפקח ש על ידי המנהל כל עיכוב/ דחייה בקצב ביצוע העבודות. בעל התפקיד החלופי יאושר מרא

 על פי שיקול דעתו הבלעדי.לפי העניין 
 

 נזקים לעובדים ולשלוחים 
 

הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי הסכם זה ועפ"י כל דין,  .61
לעובד או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או  פי דין פיצוי המגיעים על

החברה או כלשהם תוך כדי ביצוע העבודה או ביצוע עבודות הבדק, לרבות נזק שנגרם לעובד נזק 
ספקים ועובדים ולקבלני משנה ועובדיהם, ל, לאדם המספק שירותים, חומרים או מוצרים, החברה

 קבלני המשנה. והן של עצמאיים הן של הקבלן 
 

ר יהיו נשוא לתביעה כנגד הקבלן תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשחברה ה .61
 נה. בגין נזק או תאונה, כאמור, עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצו

 
 העדר יחסי עובד מעביד 

 
המעסיק עובדים ועובדיו ן עצמאי על כקבלפיא וה החברהעם  ומצהיר בזה כי בהתקשרות הקבלן .61

 .החברהדרך שהיא במסגרת יחסי עובד ומעסיק עם  בכל ולא ישתלב העבודותשיועסקו בביצוע 
 

נקבעה בהתחשב בעובדה  ובעד שירותי לקבלן החברהתשלם הצדדים מצהירים בזה כי התמורה ש .61
ת והמוחלטת בכל הבלעדי תחול האחריות המלאה,ה גוף משפטי ועצמאי ועליו בלבד הינ הקבלןש

תוך כדי או עקב מי מעובדיו או יגרמו ל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק או הפסד שיקרו
 על פי הסכם זה.  הקבלן ביצוע התחייבויות-ביצוע או עקב אי

 
ו/או בגין סיומה, כל עלויות  הקבלן, בגין ההתקשרות עם חברהעוד מוצהר ומוסכם כי לא יהיו ל .66

הצדדים ת עלויות בגין תנאים סוציאליים המגיעים ל"עובד", מכל מין וסוג שהוא. ת, לרבונוספו
מסכימים בזה כי התמורה הקבועה בהסכם זה הינה העלות המלאה, הכוללת והבלעדית שתהיה 

 ו/או לסיום ההתקשרות.הקבלן  בכל הקשור להתקשרות עםלחברה 
 

וסמכת, בין על פי פנייה שתוגש על ידי רשות מ היה ויפסק על ידי ערכאה שיפוטית ו/או על ידי .67
נוצרו יחסי עובד  החברהלבין  מי מעובדי הקבלן אחר, כי בין ובין על פי פניית כל גורם הקבלן

על פי  העבודותבביצוע  עובד הקבלן שעסק ומעסיק, מסכימים הצדדים כי השכר שהיה מגיע ל
ו יחושבו התנאים הסוציאליים ושעל פי, בגין כל תקופת עבודתו החברהשל  כ"עובד" הסכם זה

 60% -ב על בסיס שכר חודשי רעיוני השווה ל, יחוש"עובד"שהיו מגיעים לו אילו הועסק כ
 מהתמורה החודשית כפי שהוגדרה בהסכם זה.

 
 הסבת החוזה וקבלני משנה 

 
שאי או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רביצוע ההסכם  הקבלן אינו רשאי להסב או למסור לאחר את .68

ולם העסקת מראש ובכתב. אחברה אלא בהסכמת ההסכם ביר או למסור לאחר כל זכות לפי הלהע
עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה, 

 כשלעצמה, משום מסירת ביצועה של העבודה או חלק ממנה לאחר. 
  

מראש חברה לקבלן משנה אלא בהסכמת ה ןאו מקצת ן, כולותמובהר בזה כי אין למסור את העבוד .69
 אותו בכוונת הקבלן להעסיק. קבלן המשנה להפעלת ובכתב 

 
ביצוע בבכוונתו להעסיק היה משנה אשר יפרטי כל קבלן המפקח החברה והקבלן יציג בפני  .70

יא, ו/או המפקח יהיו רשאים לפסול את העסקתו של אותו קבלן מכל סיבה שהחברה עבודות. הה
טענה ו/או  , ולקבלן ולקבלן המשנה המוצע כאמור לא תהיינה כלפי שיקול דעתם המוחלטעל 

   . דרישה ו/או תביעה בקשר לכך
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קבלן משנה אשר יוצע על ידי העסקת ת לסרב, על פי שיקול דעתה המוחלט, ליתהא רשאחברה ה .71
 ן, הניסיולתעל היכוכי בכל מקרה יציע הקבלן אך ורק קבלן משנה ב הקבלן, ואולם מובהר
   כשם שנדרש ממנו עצמו. לביצוע העבודותוהרשיונות המתאימים 

 
לקבלן המשנה לא תהיה כל זכות עיכבון לגבי העבודה או כל חלק ממנה אף אם יגיעו לו או לקבלן  .71

למען הסר ספק מובהר בזאת כי תנאי לאישור החברה בנוגע לקבלן מישנה  .חברהכספים מאת ה
 ן המישנה על טופס ויתור על זכות עיכבון בנוסח המצ"ב למסמכי המכרז. ימת קבלכאמור הינו חת

 
את הסכמתה בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה האמורה מטילה חבות החברה נה נת .71

ואין היא פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה ולפי כל דין חברה כלשהי על ה
 עשה או אי מעשה של מבצעי העבודה, שלוחיהם ועובדיהם. אה לכל מוהקבלן יישא באחריות מל

 
 מצעי זהירות באתר העבודה שמירה, גידור, א

 
הקבלן מתחייב להתקין, לספק ולהחזיק, על חשבונו, שמירה, גידור, תמרורי אזהרה, לרבות פנסים  .71

מקום ר, ובכל מהבהבים ושאר אמצעי זהירות לביטחון העבודה, ולביטחונו ונוחיותו של הציבו
הוראה מצד רשות מוסמכת  שיידרש על ידי המנהל או המפקח, או שיהיה דרוש על פי דין או על פי

על הקבלן להגן על אתר העבודות , על העבודות, ועל הציוד בכל אמצעי סביר ו/או כל  כלשהי.
 מזג אויראמצעי אחר שיידרש ע"י המפקח כך שלא ינזקו בכל נזק שהוא ,לרבות כתוצאה מתופעות 

ניבות שריפות, פריצות ומתופעות לוואי הנלוות לנ"ל כמו חדירת מים, אבק, קורוזיה, רוח אבן, ג
 וכיו"ב. 

 
למען הסר ספק, ההוצאות המתחייבות בגין מילוי החובות המפורטות בסעיף זה כלולות במחירי  .71

 הצעת הקבלן, ולא תינתן כל תמורה נפרדת בגין הוצאות אלו. 
 

מבלי לפגוע בשאר הוראות החוזה, הקבלן מצהיר  -אותים בביצוע העבודות בטיחות ננקיטת אמצעי  .76
תחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם זה באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם ושלומם ומ

של עובדיו וכל אדם וגוף אחר, בהתאם לכל דין, לרבות חוקי הבטיחות בעבודה לרבות על פי חוק 
)להלן "חוק ארגון הפיקוח"( ופקודת הבטיחות בעבודה  1911 –התשי"ד  העבודה, ארגון הפיקוח על

)להלן: "פק' הבטיחות"( והתקנות על פיהם, בהתאם להנחיות המפקח  1970 –ח חדש(, התש"ל )נוס
מבלי לגרוע מכלליות האמור, הקבלן ימנה אחראי בטיחות  . העבודה הראשי במשרד העבודה

"י כל דין(, הכל על חשבונו של הקבלן תר )ככל שזה מתחייב עפטיחות בא, מטעמו, וכן עוזר בבאתר
 הקבועה בהסכם זה.בגין ביצוע העבודות לכל תמורה נוספת מעבר לתמורה ובלא שיהא זכאי 

 
 נזק לגוף או לרכוש 

 
, לרבות נזק לכל נזק או אבדן מכל סוג שהוא בלעדית לן אחראיבנוסף לאמור בכל דין יהיה הקב .77

במישרין ו/או בעקיפין לכל אדם או גוף משפטי, ו , שייגרמלרבות מתאונת עבודה ו לרכוש,לגוף ו/א
, עובדיהם, כל הפועלים החברהי, עובדיו וכל הפועלים בשמו ו/או מטעמו, העירייה ו/או "לרבות רמ

או  ותתוך כדי ביצוע העבודבשמם או מטעמם, הקבלנים ונותני השירותים, וכל צד שלישי, והכל 
ואף לאחר מתן לעבודות ת תיקון ובדק בתקופת הבדק שייגרמו תוך כדי ביצוע עבודואו  ןעמ בקשר

המגרשים  שיווק , ובכלל זה כאלה שיגרמו לעצירתתעודת השלמה, לגופו או לרכושו של אדם כלשהו
 ו/או בניה לתחילת אפשרות למניעת או/ו בניה היתר קבלת למניעת או/על ידי רמ"י במקרקעין ו

 כלפי י"רמ של כלשהי בהתחייבות עמידה לאי וא/ו לאכלוס אפשרות למניעת או/ו בניה לקידום
 .  , והוא ינקוט בכל האמצעים למניעתםכלשהם אחרים גורמים ו/או יזמים

  
בית משפט ב לתביעה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושאחברה ה .78

בדן כאמור, עד אשר בגין נזק או אד שלישי כלשהו ה ו/או צהחברו/או בבוררות כנגד הקבלן ו/או 
על ידי הקבלן ו/או עד שתופקד חברה ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון ה

ערבות בנקאית בגובה הסכום הנתבע ו/או עד קבלת תצהיר בכתב מחברת הביטוח של הקבלן כי 
 האירוע מכוסה על ידה. 

 
 ק או אבדן להם אחראי הקבלן על פי גין נזב כל סכום שתחויב לשלםרה בגין חבהקבלן ישפה את ה .79

לשלם סכום כלשהו חברה . נדרשה החברהכולל הוצאות כלליות שיגרמו ל דין ו/או עפ"י חוזה זה
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או הסכם בפסק דין עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או של מי מטעמו במסגרת פעולות על פי ה
ההוצאות המשפטיות שתישא למה, לרבות בגין יכל סכום ששקבלן על בקשר אליו, ישפה אותה ה

תהא רשאית לעכב חברה . ה10%, בתוספת הוצאות תקורה בשיעור של בהן בקשר לדרישה האמורה
תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נשוא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או אבדן כאמור, עד 

  נה. ט לשביעות רצופי ומוחלביעות אלו באופן סותאשר תיושבנה 
 

בגין כל נזק שיגרם לה עקב שגיאה מקצועית של הקבלן ו/או הזנחה חברה שפה את ההקבלן י .80
במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב שימוש בחומרים או אביזרים לקויים. אחריותו של הקבלן 

לני י מי מקבאו שבוצעו ע" תחול גם לגבי כל מקרה של רשלנות שתתגלה בתאריך מאוחר יותר
 . המשנה שלו

 
ע לקבלן על כל דרישה לתשלום שתגיע אליה והקבלן יהא חייב לטפל, על חשבונו, בכל תודיחברה ה .81

חברה הקשור בדרישה ובכלל זה בטיפול המשפטי בעניין. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכות ה
נאים של ישות ולתלהתגונן באמצעות באי כוחה כנגד תביעה או דרישה כאמור והכל בכפוף לדר

 דים. חברות הביטוח של הצד
 

 פגיעה בנוחות הציבור וזכויותיהם של אנשים 
 

שלא יפריע שלא לצורך בנוחות הציבור, ולא יפגע הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות לא  .81
לצורך בזכות השימוש, המעבר וההחזקה של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו"ב או בזכות השימוש 

כל האמצעים הדרושים כדי להבטיח את האמור ציבורי כלשהו, והוא ינקוט ב קה ברכושוההחז
 לעיל. 

היה ונגרמה הפרעה כלשהי, בין לצורך ובין שלא לצורך, הקבלן בלבד יישא בהוצאות תיקון 
 ההפרעה, לרבות תשלום פיצויים. 

 
 תיקון נזקים למובילים 

 
שונים  ומתקנים עיליים ותת קרקעיים שירותים מודגש בזאת כי באתר העבודה ובסביבתו קיימים .81

כגון: קווי חשמל, טלפון, מים, ביוב, ניקוז ותאורה. טרם התחלת העבודות נשוא הסכם זה מתחייב 
הקבלן לוודא את מיקום השירותים הנ"ל, בין שהם מסומנים בתוכניות ובין שאינם מסומנים. בכל 

האמורים, בהתאם להוראות  והתשתיותמקרה, יהיה הקבלן אחראי לטיפול בכל המתקנים 
 ויות המוסמכות וכמפורט במפרט. הרש

  
נזק או קלקול שייגרם לכביש, לדרך, למדרכה, לשביל, לרשת  על כלאחראי  יהא הקבלןיובהר כי  .81

המים, לביוב, לתעלות, לחשמל, לטלפון, לצינורות להעברת גז או למובילים אחרים וכיו"ב תוך כדי 
שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע ו הקלקול נגרמו באקראי ובין שהנזק א ביצוע העבודה, בין

על חשבונו הוא באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המפקח ושל כל  נויתוק נזקים אלו העבודה,
 כאמור. תשתיות אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול ב

 
 שמירה על הסביבה

 
דרש הדבר לצרכי העבודה אלא אם נ יאחרת באתר או צמחיההקבלן לא יפגע ולא יעקור עצים  .81

העבודה, התקבל אישור מהקק"ל והמפקח התיר לו בכתב ומראש לעשות כן. הוצאות העתקת 
תחליט על העתקתם, יחולו על חברה העצים וכל צמחיה אחרת ושתילתם במקום אחר, במידה וה

  הקבלן.
 

ביצוע באתר או בכל מקום אחר במהלך שיימצאו כל עתיקות שהן, מטבעות ישנים או כל חפץ אחר  .86
 העבודות או לאחר סיום ביצוען, יימסרו מיד לידי המפקח.

 
 העבודות תבוצענה ע"י הקבלן בהתאם לחוק העתיקות. .87
 

הקבלן יכרה ויוציא מתחום האתר ומחוצה לו כל חומר או מחצב, לרבות חומרי תשתית ותכסית  .88
  אה מפורטת מכוח דין או הסכם.ל פי הרשכגון חול, אדמה, סלעים וכיו"ב, רק ע
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 ביטוחים

 
:על הקבלן לבצע את הבטוחים הבאים .89

 
ביטוח קבלנים לפי נוסח אישור הבטוח המצ"ב לחוזה זה ומהווה חלק בלתי ניפרד  .א

.ממנו

 1קצועית )משולב( בגבולות אחריות של וח אחריות המוצר וביטוח אחריות מביט .ב
שנים מיום  7עיל ייערכו לתקופה של דל 1עיף הביטוחים המפורטים בס .₪מליון 

על הקבלן חבות לפי דין .לת סיום העבודה ואו כל תקופה נוספת המוט

כלי הרכב של הקבלנים הבאים לאתר העבודה יהיו מבוטחים כנגד סיכוני צד שלישי        .ג
.בגין ניזקי רכוש₪  600.000 –בגבולות אחריות של 

יהיה חייב בבטוח בגין  ,(פי הוראות החוקח חובה לטוישאינו חייב בבציוד צ.מ.ה ) .ד
 .תקופהלקרה ומ( ל₪)שני מליון ₪  1.000.000חת מסך ניזקי גוף בשיעור שלא יפ

 
  ותהעבוד יניקוי אתר

 
יסלק, מזמן לזמן, את עודפי ישמור כל אתר בו מבוצעות העבודות נקי ומסודר בכל זמן, והקבלן  .90

 .החומרים והפסולת
 

ה את מקום העבודה ויסלק ממנו את כל המתקנים הארעיים, שיירי ינק ותודמיד עם גמר העב .91
וימסור את סיר כל מכשול או סיכון באתר ובגבולותיו, יחומרים, פסולת, מבנים מכל סוג שהוא, 

 המפקח. המנהל או האתר והעבודה כשהם נקיים ומתאימים למטרתם לשביעות רצונו של 
 

בודות שביצע לאתר פסולת מאושר על חשבונו ובעת מהעהקבלן חייב לסלק את כל הפסולת הנ .91
   הפסולת. קבלות המעידות על ביצוע סילוקפקח וימציא למ

 
, רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי מהלך העבודהבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהא המנהל מ .91

שלדעת  שהם ממקום העבודה תוך תקופת זמן אשר תצוין בהוראה, בכל מקרהכלחומרים לסלק 
חומרים מתאימים לתפקידם במקום החומרים ; להביא אין החומרים מתאימים לתפקידםמנהל ה

חלק כלשהו מהעבודה שנעשה על ידי שימוש בחומרים  הרוס ולעשות מחדש; לסלק, להאמורים
על אף כל  הוראה זו תחול. ההסכםבלתי מתאימים בו, במלאכה בלתי מתאימה או בניגוד לתנאי 

 ועל אף כל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ומלאכה האמורים.המנהל  ה על ידיבדיקה שנערכ
 

ו/או באמצעות קבלן  ובעצמ ןרשאי לבצע זמיןהא המי אמורות,ההוראות הלא מילא הקבלן אחר  .91
הא רשאי י מזמיןההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה, והעל חשבון הקבלן, והקבלן ישא בכל אחר 

הא רשאי לגבותן מהקבלן בכל דרך ימן שהוא, וכן שיגיע לקבלן בכל זכל סכום לגבותן או לנכותן מ
 אחרת.

 
 אי ביצוע העבודה כסדרה 

 
וזאת אף לאחר קבלת הודעה מן  ם הקבלן לא יבצע את העבודה באופן ו/או בתדירות שנקבעו,א .91

ת כמפורט בטבלת הקנסופיצוי מוסכם חברה לקבלן ישלם ההחברה לבצע את העבודה כנדרש, 
     .למסמכי המכרזהמצ"ב 

 
 יםויהפיצ המפורטים בטבלת הקנסות הינם הפיצויים המוסכמים יהצדדים מסכימים כי שיעור .96

  . , לפי הענייןאי ביצוע העבודה כראויההפרה האמורה/ מראש בגין  םשניתן לצפות יםהמינימאלי
 

לן, בכל זמן יגיע לקבמכל סכום ש דלעילתהא רשאית לנכות את סכום הפיצויים האמורים חברה ה .97
ת. חר או לפי דין, וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרהסכם א, לפי הסכםשהוא, לפי ה

תשלום הפיצויים או ביצוע ניכויים אין בו כשלעצמו משום שחרור הקבלן מהתחייבותו להשלים את 
 העבודה או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה ולפי כל דין. 
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הוראה אחרת בכל נוסף עלב, חברהה, רשאית דלעילדות כמוסכם, כאמור צוע העבובמקרה של אי בי .98
ות שאושרו על ידי המפקח בתקופה בה לא בוצעו העבודות , לעכב או לדחות תשלום חשבונהסכםב

 ולא יישא ריבית.  למדד כנדרש. סכום החשבון לא יהיה צמוד
 

/או הסכם ואו תרופה על פי הלכל סעד חברה שום דבר האמור בסעיף זה איננו גורע מזכותה של ה .99
 בגין אי ביצוע העבודה כאמור. על פי כל דין 

 
  ים וליקוייםתיקון פגממסירת העבודות ו



 ות כולן וכן השלמת כל שלב בהן, ידווח הקבלן למפקח על סיומן. העבודותם השלמת העבודע .100
 . לצורך כךןטעמציג אחר מ/או נו, באמצעות המפקח העירייהעל ידי וכן החברה תיבדקנה על ידי 

    מסירה.רוטוקול פהמנהל, המפקח ונציג הקבלן, ויירשם , החברהנציג יערך במגרש סיור בנוכחות 
 

במועד האמור בפרוטוקול המסירה, בתיאום עם המפקח,  ופגם כל ליקוי  יהא חייב לתקןקבלן ה .101
 . ות רצונולשביעקון לביצוע התיבכתב לקבלת אישור המפקח שייקבע בפרוטוקול המסירה, עד 

 
ו עם גמר ביצוע העבודות, ידאג הקבלן על חשבונו להשבת האתר וסביבתו לקדמותו ו/או לשלמות .101

ו/או לתקינותו, לפי העניין ובשינויים המתחייבים מהקמת הפרויקט, ובכלל זה יתקן כל נזק אשר 
לפי הנחיית  ובסביבתו,נגרם לכבישים, ריצוף, שוחות, שטחי גינון או כל מתקן או פרט אחר באתר 

 המפקח.
 

 תעודת גמר זמנית
 

לאחר פינוי כלי העבודה ועם קבלת אישור המפקח לקבלת העבודות לאחר תיקון הליקויים,  .101
החברה לקבלן  אוהחומרים מהאתר והשבת החזקה בו לידי החברה, לשביעות רצון החברה, תוצי

 "י הקבלן.בה יצוין תאריך השלמת עבודות הפיתוח ע תתעודת גמר זמני
 

החברה לא תוציא תעודת גמר זמנית כאמור אלא למערכות שלמות ומלאות )גובה כמסים סופי,  .101
חודשים או עד מועד קליטת  1לחברה לאחר  ריצוף וכדו'(. מערכות גינון תימסרנה סלילה מלאה,

 השתילים, לפי המאוחר.
 

בכדי לגרוע  מטעם החבהמובהר בזאת כי אין באישורו של המנהל או המפקח או כל גורם אחר  .101
מאחריותו המלאה של הקבלן כלפי צד שלישי ו/או כדי ליצור אחריות כלשהי של החברה או מי 

 מטעמה כלפי הקבלן ו/או כדי לגרוע מאחריותו ומחויבותו של הקבלן לגבי תקופת הבדק.
 

 ותעודת גמר סופית תקופת הבדק
 

קולים כלשהם שהתגלו תוך תקופת קויים וקלעל הקבלן יהיה לתקן, על חשבונו, נזקים, פגמים, לי .106
מביצוע העבודה  ואשר לדעת המפקח הם תוצאההסכם הבדק בעבודה או בעבודות שבוצעו לפי ה

ו תוצאה משימוש החברה אהמפקח ו/או  , או שלא בהתאם להוראותהסכםשלא בהתאם ל
 . תהיינה כמפורט במיפרטת הבדק ותקופבחומרים פגומים או מביצוע לקוי. 

 
או לבצעם מחדש מיד, הכול לפי דרישת ן פגמים, ליקויים וקלקולים כאמור חייב לתקקבלן יהא ה .107

 קצוב כפי שייקבע על ידי המפקח ם, וזאת תוך פרק זמן שביעות רצונמפקח ולחברה ו/או הה
 

חברה לבצע את התיקון ה, רשאית הנ"לזמן הלא תיקן הקבלן את הפגם ו/או הליקוי תוך פרק  .108
חברה את עלות התיקון וכל ההוצאות למטעמה על חשבון הקבלן אשר יחזיר ל ידי מי בעצמה ו/או ע

ימוש בסמכותה זו טרם הודיעה לקבלן על כוונתה שתעשה  אשר הוציאה בקשר לכך. החברה לא
 ימים מראש.   10לעשות כן  

 
ה בחלוף תקופת הבדק ולאחר שהקבלן מילא את כל דרישות המפקח שהועברו אליו במהלך תקופ .109

 יא החברה לקבלן תעודת גמר סופית בגין העבודות.זו, תוצ
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לשחרר את הקבלן מכל אחריות המוטלת מובהר ומודגש בזאת כי אין בתעודת הגמר כאמור כדי  .110
 עליו מכוח הסכם זה ו/או עפ"י כל דין.

 
 התמורה

 
ו לפי וביצוע כלל התחייבויותיביצוע העבודות על פי הסכם זה ה זכאי הקבלן בגין התמורה ל .111

תחושב לפי מדידה של הכמויות, אשר בהן נעשה שימוש בעת ביצוע כם באופן מושלם, ההס
כשהן מוכפלות במחירי היחידה הנקובים שאושרו ע"י המנהל והמפקח, ובלבד העבודות בפועל 

, ובתוספת מע"מ נספח להסכם זה ובשיעור הנחה של %__________*המצ"ב כ בכתב הכמויות
   .בשיעורו עפ"י דין

בהתאם להצעתו של הקבלן למכרז -ם * יושל

 

רה הזכות להגדיל ו/או הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הן בגדר אומדנה בלבד ולחברה שמו .111
 להקטין את הכמויות בביצוע העבודות, ללא כל הגבלה וללא כל שינוי במחיר.

 
ת מכל מין וסוג וספנמורה ודגש כי התמורה הינה עבור ביצוע כל העבודות במלואן וכי לא תינתן תמ .111

 עבור ביצוען.   
 

 תכולת מחירים 
 

את  יםככוללכולה התמורה  היחידה ואת מחירי בכל מקרה יראו אתמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .111
התשלום המלא עבור ביצוע כל העבודות הפעולות וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע בהתאם 

 , ובין היתר את כל האמור להלן: הסכםל
 

ד והחומרים, לרבות הפחת, ובכלל זה מוצרים מכניים, עבודות לוואי ודה, הציוכל העב .111.1
  ההסכם. ה עפ"י מסמכי וחומרי עזר, הדרושים לביצוע העבוד

 
 תיאום עם כל הגורמים, כולל קבלנים אחרים, חברת חשמל, בזק וכו'.  .111.1

 
תר אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת בשטח, לרבות גידור א .111.1

 . העבודה
 

אספקה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה, דרכים זמניות וכל ציוד אחר לרבות הוצאות  .111.1
 באתר, פירוקם וסילוקם בסיום העבודה.  הרכבתם, החזקתם

 
הובלת כל החומרים שסופקו על ידי הקבלן, המוצרים והציוד האחר לאתר העבודה,  .111.1

 ממנו. ים לאתר והחזרתם, ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת עובד
 

אחסנת חומרים וציוד ושמירתם, וכן שמירה על חלקי עבודות שנסתיימו, אחזקתם והגנה  .111.6
 למסירתם. עליהם עד 

 
 מדידה וסימון לרבות פירוק וחידושו של הסימון וכל מכשירי המדידה הדרושים לשם כך.  .111.7

 
 ניות. כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע כל העבודה לפי התוכ .111.8

 
 יקוי אתר העבודה, וסילוק פסולת ועודפים ממנו. נ .111.9

 
ציאליות, מס קניה, מכס, בלו, דמי הביטוח למיניהם, מסים לקרנות ביטוח והטבות סו .111.10

 מסים, אגרות והיטלים מכל מין וסוג שהוא. 
 

 הוצאות להצבת שלטים.  .111.11
 

 הוצאות להכנת לוחות זמנים ועדכונם השוטף.  .111.11
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 . לחברהות עבודההוצאות הכרוכות במסירת  .111.11
 

 זה. הסכם כל ההוצאות והנזקים של הקבלן בקשר עם מילוי התחייבויותיו במסגרת  .111.11
 

בקשר עם בדק ותיקונים הסכם והנזקים מכל מין וסוג שהוא שייגרמו לפי הכל ההוצאות  .111.11
 בתקופתו. 

 
 רווחי קבלן.  .111.16

 
על כל  או המסמכים המהווים חלק ממנו,הסכם כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי ה .111.17

רטיהם, או הקשורות עמם, או הנובעים מהם, הן הישירות והן העקיפות, ובכלל זה כל פ
רבות הוצאות המימון והערבויות, בין שההוצאות האמורות כולן התקורה של הקבלן, ל

 ודענה להם בעתיד. ידועות עתה לצדדים ובין שתיו
 
 נאי תשלום ת
 

חשבון לאישור המפקח בגין העבודות ש הקבלן עם תום כל חודש קלנדרי של תקופת ההסכם יגי .111
דידות ומתן אישור המפקח שביצע בחודש שחלף. התשלום לקבלן בגין החשבון יבוצע לאחר ביצוע מ

 יום 60יה בתנאי שוטף + יום ממועד הגשת החשבונות על ידי הקבלן, ויה 11אשר יינתן בתוך 
 ממועד אישור המפקח כאמור.

 
או באמצעות המחאה  ירה לחשבון הבנק של הקבלןנקאית ישהתשלומים יבוצעו בהעברה ב .116

 . שתימסר לידי הקבלן
 

ה תשלום על חשבון התמורה ולא יהווה אישור להשלמת העבודות מובהר כי כל תשלום ביניים, יהוו .117
 או כל חלק מהן או כל שלב בהן ו/או אישור להתאמתן להוראות ההסכם ו/או נספחיו. 

 
בון סופי בגין כל העבודות אשר בוצעו על ידו ובו יפורטו גם כל הקבלן חשבתום ביצוע העבודות יגיש  .118

"י המפקח. הקבלן יצרף לחשבון הסופי את כל האישורים תשלומי הביניים, בנוסח כפי שיידרש ע
 והתעודות, כפי שיידרשו ע"י המפקח. 

 
עדר בהמצאת אישורים בדבר היבאישור המפקח וכן התשלום בהתאם לחשבון הסופי מותנה  .119

 , בנוסח המצ"ב למסמכי המכרז,  חתומים על ידי הקבלן.וויתור על זכות העכבון ותתביע
 

ותנה בהמצאת כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשלומים מכל ביצוע  .110
 .1976 -תשל"ו

 
  הסכםערבות לקיום ה

 
זה הסכם ד חתימת במועחברה זה, ימציא הקבלן לההסכם להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי  .111

להלן ))עשרה אחוזים( משכר ההסכם בתוספת מע"מ  10%בשיעור של ערבות בנקאית בלתי מותנית 
  "הערבות" או "ערבות הביצוע"(. -בסעיף זה 

 
האחרון הידוע במועד מדד ה)כאשר מדד הבסיס יהיה  בנייההות תשומ הערבות תהיה צמודה למדד .111

כל משך קפה יהיה לוות  המצ"ב כנספח להסכם נוסח בתהיה  ור. הערבות כאמ(חתימת החוזה 
למען הסר ימים נוספים.  60ברה ולמשך הסכם זה, עד למסירתן לחתקופת ביצוע העבודות על פי 

הכלכלית האחת לטובת החברה  -ספק מובהר, כי תימסרנה על ידי הקבלן שתי ערבויות נפרדות 
)כל אחת מבין הערבויות כאמור  ן בע"מינות השרווהשנייה לטובת מעי לפיתוח כפר יונה בע"מ

 ."(הערבותתכונה להלן בנפרד: "
 

 .  הסכםילוי מדויק של כל הוראות ההערבות תשמש כבטחון לקיום ולמ .111
 

 ולכיסוי של:  המבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל תשמש הערבות להבטח .111
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הוציא או עלולה לה חברההוצאות והתשלומים הקשורים במישרין ובעקיפין לקבלן שה כל .111.1
 זה. הסכם לשלם או להתחייב בהם בקשר עם 

 
בהן, חברה תשא הות אשר לך העבודיפוצים במהו/או הש השלמותהל הוצאות התיקונים, כ .111.1

 או למי מטעמה עקב ביצוע הפעולות הנ"ל. חברה וכל נזק והפסד העלול להיגרם ל
 

מקצתו, בפעם כולו או  רשאית לגבות את סכום הערבות,חברה כל מקרה כאמור תהא הב .111.1
והתשלומים  אחת או במספר פעמים, ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים, ההפסדים, ההוצאות 

   כאמור.
 

ימציא הקבלן, לאלתר, ערבות בנקאית חדשה, באופן שבכל עת  כולה או מקצתה, חולטה הערבות, .111
 תהיה בידי החברה ערבות במלוא הסכום הנקוב דלעיל. 

 
צמודה למדד, בנוסח המצ"ב להסכם  על ידי הקבלן בערבות בדק לף הערבותעם תום תקופה זו תוח .116

עד . תוקף הערבות יהיה בתוספת מע"מו סכם הסופיאחוזים( משכר ההחמשה ) 1%, בשיעור של זה
חודשים מתום תקופת ביצוע העבודות על פי הסכם זה ומסירתן  11תום תקופת הבדק )דהיינו, 

תחולנה על ערבות הבדק, פרק זה הוראות  חר מכן.נוספים לאימים  60הסופית לחברה(, ולמשך 
 בשינויים המחוייבים.

 
בו החברה תבחר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לבצע את מובהר בזאת במפורש, כי במקרה  .117

ערבויות ביצוע ובדק בנוגע לשלב ב',  להמציא לה הקבלןידרש עבודות שלב ב' באמצעות הקבלן, י
  בשינויים המחוייבים.תחולנה הוראות פרק זה עיל, וכל בשיעורים המפורטים דל

 
 קיזוז 

 
על פי חוזה זה כל חוב, בין קצוב ובין שאינו קצוב, רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן החברה  .118

או על פי כל דין. הוראות או על פי כל הסכם אחר שבין הצדדים זה הסכם המגיע לה מהקבלן על פי 
 לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת. חברה ל המזכותה ש סעיף זה אינן גורעות

 
 יתור על סעדים מניעתייםו

או הנותן לו שירותים בקשר עם העבודה, בכל הליך ו/או מי מטעמו ו/ זמיןנקוט נגד המילא  הקבלן .119
משפטי של צו מניעה, צו עשה ו/או הליך הצהרתי שיש עמם פגיעה או הפרעה כלשהי בקידום ו/או 

וכן לא יפסיק הקבלן את ביצוע העבודות )לרבות, במקרים של מחלוקות  קטמת הפרוייבהמשך הק
, אם בכלל, במסגרת זמיןהא הקבלן זכאי כלפי המייחידים להם הסעדים ה .כספיות בין הצדדים(

 הליכים משפטיים, יהיו סעדים כספיים בלבד.
 

 חברה ביצוע על ידי ה
 

זה והוא נמנע הסכם קבלן לבצע על פי היה על ה כל התחייבות, לרבות נשיאה בהוצאות, אשר .110
ת להן על אף שהתחייב ואשר נמנע מלצייאו החברה  מלבצעה, והוראות אשר קיבל מאת המפקח

 רשאית לבצען, בעצמה או באמצעות אחרים. חברה זה, תהיה ההסכם לכך ב
 

ל בביצוע כ תהיה רשאית לחייב את הקבלן במקרים כאמור לעיל בהוצאות אשר נגרמו להחברה ה .111
 כהוצאות כלליות. שייחשבו  10%אותן התחייבויות או הוראות, בתוספת 

 
 10של מראש לפני מתן התראה  כמפורט לעיל ויות או הוראות לא תתחיל בביצוע התחייבהחברה  .111

 לקבלן. ימים 
 

לגבות את חברה או מזכות ההסכם זה אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי  .111
 ם מן הקבלן בכל דרך אחרת. מים האמוריהסכו

 
 סילוק יד הקבלן
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, לתפוס את ההסכםלבטל את בהודעה בכתב  תרשאיתהא החברה בכל אחד מהמקרים דלהלן  .111
, או בכל דרך אחרת ומקום העבודה ולסלק את ידו של הקבלן ממנו ולהשלים את העבודה בעצמ

ן למכור את עודפי העבודה וכ ולהשתמש לשם כך בכל החומרים, הציוד, המתקנים שבמקום
 יןמזמהחומרים ואת הציוד והמתקנים האמורים ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע ל

 :ההסכםמהקבלן לפי 
 

כשהקבלן פושט את הרגל או הוגשה נגד הקבלן בקשת פשיטת רגל, או כשניתן צו כינוס  .111.1
ל ידו החלטה ד נתקבלה ענכסים לגבי נכסיו, כולם או חלקם, ובמקרה של מציע שהוא תאגי

על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפרוק או ניתן נגדו צו פרוק או שהוא הגיע לפשרה 
או סידור עם נושיו כולם, או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבלת ארכה או פשרה למען 

 .1981 –הסדר איתם בהתאם לפקודת החברות )נוסח חדש( תשמ"ג 
 

ו מקצתו לאחר או מעניק טובת הנאה על פיו לאחר או כולו א סכםההכשהקבלן מסב את  .111.1
 מראש בכתב. זמיןמעסיק קבלן משנה בביצוע העבודה ללא הסכמת המ

 
 .ההסכםכשהקבלן מסתלק מביצוע  .111.1

 
כשאין הקבלן מתחיל בביצוע העבודה, או כשהוא מפסיק את מהלך ביצועה ואינו מציית  .111.1

 .ודהבביצוע העבלהוראה בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך 
 

( מתרשל בזדון מטעמו כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שהקבלן )או אדם אחר .111.1
 .ההסכםבביצוע 

 
, שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן נתן או והוכחות להנחת דעת נהלכשיש בידי המ .111.6

או לכל  להסכםהציע לאדם כלשהוא שוחד, מענק, דורון, או טובת הנאה כלשהיא בקשר 
 .ההסכםע כרוך בביצודבר ה

 
שאין הקבלן מתחיל בביצוע העבודה, או כשהוא מפסיק את מהלך ביצועה או שהוא אינו כ .111.7

או שאינו מבצע העבודות בקצב  המפקחרציפות לפי לו"ז שנקבע ואושר ע"י מבצעה ב
)תוך המועד הנקוב בהוראה( מפקח להוראה בכתב מה ואינו מציית הדרוש להשלמתן במועד

 ע העבודה, או לבצעה בקצב הדרוש ו/או לפי לוח זמנים.משיך בביצולהתחיל או לה
 

ולא נענה לדרישותיהם תוך זמן סביר  ו/או המנהל המפקחהקבלן אינו ממלא את הוראות  .111.8
 ו/או תוך הזמן שנקבע לכך ע"י נותן ההוראה. 

 
יותיו אם נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פליליים נגד הקבלן ו/או נגד מי מבעלי מנ .111.9

 מי ממנהליו.  ו/או
 

התברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן, שניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה, או  .111.10
היה בה כדי להשפיע על  חברההעובדה מהותית אשר, לדעת חברה בלן לא גילה לשהק

 . הההתקשרות עמ
 

ם במסגרת הצהרות ו/או נתונים ו/או דוחות שאינם מדויקי לחברההתברר כי הקבלן העביר  .111.11
 יצוע תפקידיו. ב
 

הקבלן משתמש בציוד, כלים, חומרים גרועים לביצוע העבודה ו/או אינו משתמש בציוד  .111.11
 או בחומרים הדרושים.ו/
 

כאשר בשל עבודה שלא בוצעה כיאות על ידי הקבלן, נגרמו עבירות תנועה ו/או אירעו  .111.11
 תאונות ו/או נגרמו נפגעים.

 
לעיל אין בו משום ביטול התחייבויות אמור דכבלן ממנו תפיסת מקום העבודה וסילוק יד הק .111

 הקבלן והוא חייב לעמוד בכולן.
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מהווים הפרה יסודית של ההסכם על ידי  דלעילהמקרים הנקובים למען הסר ספק יובהר, כי  .116
 הקבלן. 

 
אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לכל סעד ו/או תרופה המגיעים להם עפ"י כל דין  .117

  .הסכםהשל הפרת במקרה 
 

 שימוש או אי שימוש בזכויות, סטיות וארכות 
 

אין  במקרה מסוים או בכללהסכם לה על פי המלעשות שימוש בזכויות המוקנות חברה הימנעות ה .118
בה ולא תפורש בשם אופן כוויתור על אותה זכות באותו מקרה או בכלל, ואין ללמוד מהתנגדות זו 

 זה. ם הסכויתור כלשהו על זכויות לפי 
 

זה במקרה מסוים לא תהווה הסכם המפקח לסטות מתנאי המנהל ו/או ו/או חברה סכמה מצד הה .119
 ממנה גזרה שווה למקרה אחר.  תקדים ולא ילמדו

 
או מטעמה לא יפגעו חברה או להוראות שניתנו על פיו על ידי הההסכם ארכה לתנאי או כל ויתור  .110

בקשר עם הפרה או אי קיום מצד הקבלן, או הגנה  ולא ישמשו לקבלת צידוקחברה בזכויותיה של ה
 על זכות מזכויותיה. החברה ולא ייחשבו כוויתור מצד 

 
 סכם ההשינוי 

 
 זה אלא במסמך בכתב, בחתימת שני הצדדים.  הסכם אין לשנות איזו מההוראות  .111

 
 כפוף לקבלת כל האישורים כדין על ידי הצדדים.הסכם ה .111

 
הודעות



כל הודעה  .במבוא להסכםשום לפי כתובות הצדדים כמפורט ה במכתב רהודעות הצדדים תהיינ .111
 ממסירתה למשרד הדואר. שעות  71לנמען בתוך שתישלח לפי הכתובות הנ"ל תיחשב כאילו הגיעה 

 
אילו כל מסמך אשר יישלח בדואר רשום לפי כתובות הצדדים האמורות בכותרת לחוזה זה ייחשב כ .111

פקסימליה, ייחשב הכל מסמך אשר יישלח באמצעות המשלוח.  ימים ממועד 1הגיע לתעודתו תוך 
 ליה.  יכאילו הגיע לתעודתו, במועד קבלת אישור הפקסימ

 
 
 

 לראייה באו הצדדים על החתוםו
 
 
 

______________________________  __________________________ 
 קבלן ה               בע"מ כפר יונההחברה הכלכלית לפיתוח 

 ת השרון בע"ממעיינו           
 ]מחק את המיותר[                     
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נוסח אישור על עריכת ביטוחים - 3.1נספח 

 לכבוד

________________ 

________________ 

 

 אישור קיום ביטוחהנדון: 

 

 הגדרות :

      בע"מנות השרון יעירית כפר יונה באמצעות החברה הכלכלית כפר יונה ומעי .1
 ("המזמיןלחוד " יחד ו  –להלן )      

 ת.ז. / ח.פ _______________ עבודות _______________________קבלן ל .1

 הקבלן( -)להלן          

  1.19 מס' מכרז–אזה"ת כפר יונה  -עבודות פיתוח ותשתיות:   מהות העבודה

 

, ___________כתובת   ___________, _______________  חברה ישראלית לביטוח בע"מאנו הח"מ
 מודיעים, מתחייבים ומאשרים כלהלן:

 , לביצוע עבודות החוזה של הקבלן כלהלן:יםכנו את הביטוחעראנו מאשרים, כי 

 מס' ________________  )פרק א'( – פוליסת קבלנים .1

 נופל מנוסח הידוע כביט .  והפוליסה תהיה בנוסח שאינ

 _________________________________________________    מהות העבודה:

 תקופת תחזוקה כמפורט.  בתוספת_____________   ____________    עד   -תקופת ביטוח מ

  ₪/$ ______ביטוח בערך המלא של העבודות בסך ________________ א.

 ובכל סכום נוסף שיידרש בשל הגידול בערך העבודה.)כולל ערך העבודה של קבלנים מסונפים( 

 משועבדים לטובת המזמין.הביטוח יהיו  תגמולי .ב

               הרחבות לכיסוי .ג

 רעידת אדמה ונזקי טבע. .   1 

 חודשים. 11מורחבת תקופת תחזוקה  .   1 

 מערך העבודות. 10%-פינוי הריסות בשיעור שלא יפחת מ .   1 

 חומרים המסופקים ע"י המזמין )ערכם המלא(. .   1 

 $  100,000ור של כוש קיים בשיערכוש סמוך ור .   1 

 של הקבלן. בני עזר ומכלי עבודה ציוד  .   6 

 פריצה וגניבה. .  7 

 שבועות 1תקופת הרצה  .   8 

 ₪. M1ו/או חומרים לקויים בסך עבודה לקויה  ,נזק ישיר מתכנון לקוי .9

 ₪  100,000רכוש מחוץ לאתר העבודה ו/או רכוש במעבר  . 11 

 ₪  100,000 ויועצים אחרים כלים, מהנדסיםהוצאות אדרי .11

 תותפרעות ושבי .11 

  ₪. M 1עד לסך  מתכנון לקוי צאתינזק תו .11 

 ההשתתפות העצמית הנה כלהלן:   .11 

 ________________  $ / ₪    :עבודות חוזה                     

     $ / ₪ _______עבודה ותכנון לקוי ישיר: _________                           
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 $ / ₪  תכנון לקוי עקיף:    ________________     

 $ / ₪  עבודה לקויה עקיף:     ________________                      

 ₪ קי טבע:                  ________________  $ / נז  

 ________________  $ / ₪  נזקי רעש:                    

   ________________  $ / ₪           ר :          א ח         

          

 מס' ______________    )פרק ב'(  שלישי-פוליסת צד .2

 שאינו נופל מהנוסח הידוע כביט.הפוליסה תהיה בנוסח 

 .________________ ________________   ועד-תקופת ביטוח  מ א. 

נפרד כלפי כ"א מיחידי בטוח יוצא בת על פיו הביצולבת/ משוללפוליסה יוסף סעיף אחריות  ב.
 המבוטח המופיעים ברשימה בנפרד.

 :-מבוטלים חריגי הפוליסה העוסקים ב ג.

 זיהום תאונתי .1ג/

 שימוש ברכב שאין חובה לבטחו חבות המבוטח בגין  .1ג/

 מכשירי הרמה .1ג/

 לאומי.  ורם דמי ביטוחהקבלן חב עב ביטוח לאומי בגין עובדים שאין –תביעות שיבוב  .1ג/

 עבודה בגובה .1ג/ 

 הרחבות ד.

  ₪. 100,000 ויברציה, החלשת משען 

למעט, הרכוש , שלישי כמשמעו בפוליסה-יהוו צדוכל אחד מיחידי המבוטח  רכוש המזמין ועובדיו .ה
 המבוטח בהרחבה של רכוש קיים או שעליו עובדים.

 ₪ . 100,000קרקעיים -ות תתנזק תוצאתי לכבלים, צינור ו.

 נזקים ע"י רכב שאינו חייב ביטוח חובה רכוש/ גוף במלוא גבול האחריות. ז.

 למקרה ותקופה.   ₪  M .8גבול אחריות מינימלי של הפוליסה יהא  .ח

ככל שיש שימוש בציוד מכני הנדסי, שהנו כלי רכב מנועי כהגדרתו בפקודת התעבורה, שאין חובה  ט.
 ₪ .מיליון  1הנובעים משימוש בנ"ל עד לסך של בור נזקי גוף חוקית לבטחו, ייכלל כיסוי ע

ון מילי 1שלישי רכוש עד לסך -כיסוי עודף מעבר לגבול האחריות התקני של ביטוח רכב מנועי צד י.
 לאירוע.₪ 

  ₪השתתפות _________________$ / 

 

 מס' _______________ )פרק ג'(  פוליסת מעבידים  .3

 . ע כנוסח ביטה תהיה בנוסח הידוהפוליס

 _______________   עד   _________________.-תקופת ביטוח  מ

משנה  ל קבלני כול הפוליסה תכסה את חבות הקבלן כלפי עובדיו וכל המועסקים על ידו א.
 .ועובדיהם

 למקרה ותקופה. ₪  M .10גבול אחריות מינימלי יהיה  ב.

 העובדים.עבידו של מי מהפוליסה תכסה את חבות המזמין במידה וייחשב מ ג.

 ₪ .השתתפות ________________  $ / 

 

 

 

 



44 

 

44 

 

 

 כ ל ל י:

המפקח ומנהל הפרוייקט , קבלני משנה של הקבלן ,בכל הפוליסות, כמוזכר לעיל, יצורף המזמין א.
 .עפ"י הפוליסה פיםנוס יםכמבוטח

ח חוק חוזה ביטוב 19הפוליסה של הקבלן קודמות לכל פוליסה אחרת של המזמין והוראות סעיף  ב.
 התשמ"א בדבר כפל ביטוח, לא יחולו.

 יום קודם ביטול הפוליסות למזמין 60לפוליסה יוסף סעיף על פיו מתחייבים המבטחים להודיע  ג.
 ו/או אי חידושן.

תנאי  .ונגד רמ"י )מינהל מקרקעי ישראל ( המבטח מוותר על כל זכות תביעה, שיבוב כנגד המזמין ד.
 ת זדון.זק יגרם בכוונזה לא יחול באם הנ

יות העצמיות הנובעות ממקרה ביטוח והחובות הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפו ה.
                המוטלים עפ"י הפוליסה.

אנו מתחייבים כי אם יחליט המזמין להפסיק ההתקשרות עם הקבלן מכל סיבה שהיא, במהלך  ו.
ו יכנס להליכי פירוק ו/או כינוס נכסים, דל פירעון ו/אתקופת הביטוח, או אם יוכרז הקבלן כח

נפעל על תישאר פוליסה זו, על כל תנאיה, בתוקף מלא ורציף, תעבור מיידית לבעלות המזמין ואנו 
 פי הוראות המזמין להמשך קיום הפוליסה ותשלומה בהתאם.

יחול בו  וח ולפיכך, לאביטהידוע לנו, כי אישור קיום ביטוח זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום  .ז
 או בפוליסות המפורטות שינוי ללא הסכמתכם מראש ובכתב של המזמין.

סכום הביטוח ו/או גבולות האחריות בקרות  השבה אוטומטית לקדמות שלסעיף הפוליסה כוללת  ח.
אובדן או נזק לפרוייקט ו/או אירוע העשוי להיות מכוסה בפרקי החבויות וזאת, תמורת תוספת 

 כאמור ועד לתום תקופת הביטוח.ההשבה טה מיום ר-שתחושב פרו פרמיה,

ירה, החובה ל שחלים תנאים ו/או התנאות ביחס לבטיחות, ביטחון או שמכהננו לאשר, כי כ ט.
)במפורש לרבות "נוהל עבודה בחום"( חלה על הקבלן בלבד ואי קיום תנאים כאמור, לא  לקיימם

ל הביטוח תנאי מפורש לפיו הפרת תנאי יטוח, כן, כולתפגע בזכויות המזמין לשיפוי על פי הב
 תום לב. לשיפוי על פי הביטוח ובתנאי, שנעשה ב הפוליסה על ידי הקבלן לא תפגע בזכויות המזמין

אנו מאשרים בזאת, כי במידת הצורך נאריך את תקופת הביצוע כאמור לעיל, לתקופה נוספת של  י.
יחסי, ללא תנאים נוספים ובלבד,  פים לפי חישובנוסביטוח חודשים בעבור דמי  _11__עד 

 שתועבר לידנו בקשת הארכה, בין על ידי הקבלן ובין על ידי המזמין.

 .יגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור באישור זהבכפוף לתנאי וסי יא.

 קבלן.הפוליסה ע"י המו"מ ולמען הסר ספק, כי זכויות המזמין לא תפגענה עקב הפרת       .יב

 

 

 

 _____________תאריך ________________    חתימת המבטח 
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 נוסח אישור עריכת ביטוח חבות המוצר - 3.2נספח 

 כבודל

__________________ 

 

 רחבות מוצכולל ביטוח כת ביטוח יערנספח אישור  הנדון:

 הגדרות :

                                                    בע"ממעיינות השרון ו / אכפר יונה ועירית כפר יונה באמצעות החברה הכלכלית 
 "(המזמין: יחד ולחוד ")להלן 

 הקבלן( -הלן )ל ת.ז./ ח.פ. _____________ ___________________קבלן לביצוע עבודות 

  עבודות פיתוח ותשתיות אזה"ת כפר יונה 1-19 מס' מכרז  :מהות העבודה

, ____________כתובת ______________, ישראלית לביטוח בע"מ ___  חברה____אנו הח"מ ___
 כי ערכנו את הביטוח, לביצוע עבודות החוזה של הקבלן כלהלן:מודיעים, מתחייבים ומאשרים 

  מס' _______________ (לבו)מש מוצר\פוליסת אח' מקצועית

 ___.____________________________   עד   _-תקופת ביטוח  מ

 למקרה ותקופה. ₪  1.000.000גבול אחריות מינימלי  .א

 ₪ /$ .השתתפות _________________ 

הביטוח הנו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת מתן השירותים אף אם ניתן בטרם נחתם  .ב
 ההסכם אך לא לפני התאריך ___________ )להלן התאריך הרטרואקטיבי(.

מקצועית ו/או ( בגין כל מחדל, השמטה CLAIM MADEסיס תביעה )סה תהיה על בהפולי .ג
 רשלנות מקצועית שמקורה ביום התחלת העבודה אצל המזמין.

 תקופה רטרואקטיבית _______________ . 

כתביעה שהוגשה מו"מ כי כל תביעה או הודעה שנמסרה למבטח בתקופת הביטוח יראו  .1ג/ 
 ביטוח.בתקופת ה

חודשים וזאת במקרה והפוליסה  6( של DISCOVERY PERIODגילוי ) לפוליסה תוסף תקופת .ד
 לא תחודש מסיבה כל שהיא. 

 הפוליסה מכסה אובדן מסמכים, תוכניות ובטחונות, אובדן השימוש עקב מיקרה ביטוח  .ה

 לפוליסה יוסף סעיף אח' צולבת משולבת. .ו

 ה ר ח ב ו ת 

 יירשם:  דיני מדינת ישראל. : ח ו ק .1

יושר, מעילה, מרמה, פשע או מעשה במתכוון שנעשו ע"י  דל שמקורו באיהפוליסה תכסה מח .1
 ₪. 110,000עובדי המבוטח ושלא בידיעת המנהלים של המבוטח עד לסך 

 .₪ 100,000הפוליסה מכסה אובדן מסמכים, תוכניות ובטחונות, אובדן השימוש עד לסך  .1

 ומהומות. הפוליסה תכסה את חבות המבוטחים בגין שביתות, השבתות, פרעות .1

ליסה תהיה פוליסה ראשונית לגבי כל מקרה ביטוח המהווה עילה לתביעה כנגד המבוטחים, הפו .1
 אלא אם, הוסכם אחרת.

בגין מקרה אשר עלול להוות תביעה  ₪  10,000הפוליסה תכסה הוצאות משפט פלילי ע"ס  .6
 בפוליסה.

ח לרבות, ציגו של המבוטהפוליסה תכסה את חבותו של המבוטח וכל הפועלים מטעמו מורשו או נ .7
 מהנדסים הפועלים עבור המבוטח בדרך של חשבונית מס ופועלים ממשרדו של המבוטח.

 כסה חריגה מסמכות שנעשתה בתום לבהפוליסה ת .8
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 :יסת אחריות המוצרפולתנאים ל

 . 1011הפוליסה תהיה בנוסח הידוע כנוסח ביט 

 ____________   ועד  ______________-תקופת ביטוח מ .1

 משולב (₪ )  1.000.000ינימלי גבול אחריות מ .1

עבור  קבלןבגין המוצרים המסופקים ו/או מיוצרים ע"י ה קבלןהפוליסה תבטח את חבות ה .1
 המזמין.

ואינה  הקבלןלנזקים הנובעים ישירות מהעבודה שביצע  קבלןליסה תורחב לכסות את חבות הפוה .1
 שלישי-נמסרה לצדבודה הושלמה ומוצר כהגדרתו בפוליסה ובלבד, שהנזק אירע לאחר שהע

 .פוליסת ביט( 1.6)הרחבה מס' 

 ₪  100.000גבול אחריות מינימאלי להרחבה זו יהיה  .1

בגין המוצרים  קבלןאת המזמין בפני כל תביעה הנובעת מאחריותו של ה הפוליסה תורחב לשפות .6
 המסופקים ו/או המיוצרים, כאמור לעיל.

 6של   ( DISCOVERY PRIOD) לוילבת ותקופת גילפוליסה יוסף סעיף אחריות צולבת/משו .7
 חודשים 

 תקופה רטרואקטיבית ___________________ .8

 

 :הפוליסות 2-ללי לכ

, לכיסוי חבות המזמין הפוליסות, כמוזכר לעיל, יצורף המזמין כמבוטח נוסף עפ"י הפוליסה בכל .1
 בגין רשלנות הקבלן.

בחוק חוזה ביטוח  19סעיף  מזמין והוראותהפוליסה של הקבלן קודמות לכל פוליסה אחרת של ה .1
 התשמ"א בדבר כפל ביטוח, לא יחולו.

כנגד וונגד רמ"י )מינהל מקרקעי ישראל ( בוב כנגד המזמין המבטח מוותר על כל זכות תביעה, שי .1
 כל אחד מיחידי המבוטח תנאי זה לא יחול על נזקים שנגרמו בזדון 

יום קודם ביטול הפוליסות ו/או אי  10ים להודיע לפוליסה יוסף סעיף על פיו מתחייבים המבטח .1
 חידושן למזמין.

כאישור לקיום הביטוח ולפיכך, לא יחול בו או בפוליסות  ידוע לנו, כי אישור זה מתקבל על ידכם .1
 המפורטות שינוי ללא הסכמתכם מראש או בכתב.

השתתפויות הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות הנזכרות לעיל, לתשלום ה .6
 מיות ומילוי החובות המוטלות לפי תנאי הפוליסות.העצ

 המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור באישור זה. בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות .7

 בתום לב. מו"מ ולמען הסר ספק, כי זכויות המזמין לא תפגענה עקב הפרת הפוליסה ע"י הקבלן .8

 

 

 

 ________________חתימת המבטח                 תאריך ________________        
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כמויות יכתב - 3.3ספח נ
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 מפרטים טכניים – 3.3נספח 
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 רשימת תכניות – 3.3נספח 
 פיתוח נופי

 תאריך מהדורה קנ"מ  שם תכנית  מס' תכנית

 11/10/18 6 1:100 תכנית פיתוח כללית  1101

 10/09/18 1 1:111 מקטעי רחוב אופייניים 1000

 11/10/18 6 1:100 כנית צמחייה ת 7001

 11/10/18 6  1:100 תכנית השקיה  8000

 11/10/18 6  1:110 תכנית השקיה  8001

 11/10/18 6 1:250 תכנית השקיה  8001

 11/10/18 6 1:250 תכנית השקיה  8001

 11/10/18 6 1:100 תכנית שרוולי השקיה לשלב א' 1100

 11/08/18 6 1:100 ייםחתכים טיפוס –פיתוח נופי  1001

   משתנה  סט פרטים  

 

 תנועה, כבישים וניקוז

 סטטוס קנ"מ מהדורה שם התוכנית התוכניתמס' 

LSE-HW-DD/0301 למכרז 1:1100 1 תכנית כללית 

LSE-HW- DD/1101  תכנית סימון צירים
 ופירוק מטרדים

 למכרז 1:100 1

     

LSE-HW- DD/1311 מכרזל 1:110 1 נוןתנוחה תכ 

LSE-HW- DD/1312 למכרז 1:110 1 תנוחה תכנון 

LSE-HW- DD/1313 למכרז 1:110 1 תנוחה תכנון 

LSE-HW- DD/1314 למכרז 1:110 1 תנוחה תכנון 

LSE-HW- DD/1315 למכרז 1:110 1 תנוחה תכנון 

LSE-HW- DD/1316 למכרז 1:110 1 תנוחה תכנון 

LSE-HW- DD/1317  למכרז 1:110 1 תכנוןתנוחה 

LSE-HW- DD/1318 למכרז 1:110 1 תנוחה תכנון 

LSE-HW- DD/1319 למכרז 1:110 1 תנוחה תכנון 

LSE-HW- DD/1320 למכרז 1:110 1 תנוחה תכנון 

     

LSE-HW- DD/1401  למכרז 1:100 1 תכנית תנועה 

     

LSE-HW- DD/1511 למכרז 1:110 1 תאום מערכות 

LSE-HW- DD/1512 למכרז 1:110 1 מערכות תאום 

LSE-HW- DD/1513  למכרז 1:110 1 מערכותתאום 

LSE-HW- DD/1514 למכרז 1:110 1 תאום מערכות 

LSE-HW- DD/1515 למכרז 1:110 1 תאום מערכות 

LSE-HW- DD/1516 למכרז 1:110 1 תנוחה תכנון 

LSE-HW- DD/1517 למכרז 1:110 1 תנוחה תכנון 
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LSE-HW- DD/1518 למכרז 1:110 1 וחה תכנוןתנ 

LSE-HW- DD/1519 למכרז 1:110 1 תנוחה תכנון 

LSE-HW- DD/1520 למכרז 1:110 1 תנוחה תכנון 

     

LSE-HW- DD/2001   חתכים טיפוסיים
 תיאום מערכות

 למכרז 1:100 0

LSE-HW- DD/2002   למכרז 1:100 0 חתכים טיפוסיים 

LSE-HW- DD/2101 למכרז סומןכמ 0 טי ביצועפר 

     

LSE-HW-DD/3001  חתכים לאורך כביש
 1,1,1,1,1,6מס' 

 למכרז 1:100:1000 1

     

LSE-HW- DD/4001  חתכים לרוחב כביש
 1מס' 

 101-110חתכים 

 למכרז 1:100 0

LSE-HW- DD/4002  חתכים לרוחב כביש
 1מס' 

 111-110 חתכים:

 למכרז 1:100 0

LSE-HW- DD/4003 כביש  חתכים לרוחב
 1מס' 

 111-110 חתכים:

 למכרז 1:100 0

LSE-HW- DD/4004  חתכים לרוחב כביש
 1מס' 

 108-117חתכים: 

 למכרז 1:100 0

LSE-HW- DD/4005  חתכים לרוחב כביש
 1מס' 

 118-111חתכים: 

 למכרז 1:100 0

LSE-HW- DD/4006  חתכים לרוחב כביש
 1מס' 

 101-110חתכים: 

 מכרזל 1:100 0

LSE-HW- DD/4007  חתכים לרוחב כביש
 1מס' 

 111-111 חתכים:

 למכרז 1:100 0

LSE-HW- DD/4008  חתכים לרוחב כביש
 1מס' 

 119-110חתכים: 

 למכרז 1:100 0

LSE-HW- DD/4009  חתכים לרוחב כביש
 1מס' 

 101-111חתכים: 

 למכרז 1:100 0

LSE-HW- DD/4010  חתכים לרוחב כביש
 6מס' 

 601-601 ם:חתכי

 למכרז 1:100 0

LSE-HW- DD/4011  דרך חתכים לרוחב
 שירות לתחנת השאיבה

 למכרז 1:100 0

LSE-HW- DD/5001  חתך לאורך קווי ניקוז
 1,1,11מס' 

 למכרז 1:100:100 0

LSE-HW- DD/5002  חתך לאורך קווי ניקוז
 11,11מס' 

 למכרז 1:100:100 0
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LSE-HW- DD/5003 למכרז 1:10 0 פרט תא בקרה 

LSE-HW- DD/5004 למכרז 1:10 0 פרט תא תפיסה כפול 

LSE-HW- DD/5005  פרט מעביר מים קוטר
 ס"מ 60

 למכרז 1:10 0

LSE-HW- DD/5006  פרט מעביר מים קוטר
 ס"מ 111

 למכרז 1:10 0
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 נוסח ערבות ביצוע - 3.3נספח 

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ ת לטובת האח: ע נפרדותלהמציא שתי ערבויות ביצומובהר, כי הזוכה במכרז יידרש )

 (מעיינות השרון בע"מלטובת  יההשניו
 

 לכבוד

 / מעיינות השרון בע"מ בע"מ כפר יונההחברה הכלכלית לפיתוח 

 

 נ.,ג.א.

 

 ערבות בנקאית הנדון:

 

זה כלפיכם על פי בקשת ______________________________ )להלן: "המבקשים"(, אנו ערבים ב

 ם(ש"ח )________________________ שקלים חדשי ____________ לוק כל סכום עד לסך שלילס

בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד, כמפורט להלן )להלן: "הפרשי 

אזור ב תשתיותפיתוח ועבודות לביצוע  הצמדה"(, שתדרשו מאת המבקשים בקשר עם החוזה ביניכם

 (.1/19 מס')משותף( מכרז ) נהבכפר יו עשיה הת

 

לאלתר ולא יאוחר הנ"ל, בתוספת הפרשי הצמדה,  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך

ימים מיום דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או  1-מ

 לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים.

 

חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על פיה זו הינה בלתי ערבות 

בהליך משפטי, או באופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על פיה, תביעה 

 משפטית נגד המבקשים, ולדרוש תחילה תשלום מאת המבקשים.

 

 במכתבנו זה:

 

ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה -המתפרסם עלייה תשומות הבנ ד משמעו מד  -"מדד" 

 ולמחקר כללי.

 

 יחושבו כדלקמן: הפרשי הצמדה דלעיל

 

אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל עפ"י ערבות זו )להלן: "המדד החדש"(, כי 

היסודי"(, יהיו )להלן: "המדד  האחרון הידוע במועד החתימה על החוזה המדד החדש עלה לעומת המדד 

דרישתכם הנ"ל, מחולק במדד כ המצויןהפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן 

 היסודי.

עד לאחר סיום ביצוע כל העבודות על פי החוזה ביניכם ובין המבקשים ומסירתן  ערבות זו תישאר בתוקפה

 ימים נוספים.    60לידיכם, ולמשך 

 

 ענה.ילא תמועד זה  יע אלינו אחרידרישה שתג

 

 רב,   בכבוד

__________________    ______________ 

                יךתאר 
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 בדקנוסח ערבות  - 3.3נספח 

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ האחת לטובת : להמציא שתי ערבויות בדק נפרדותמובהר, כי הזוכה במכרז יידרש )

 (ע"מיינות השרון במעלטובת  יההשניו
 

 לכבוד

 / מעיינות השרון בע"מ החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ

 

 ,נ.ג.א.

 

 ערבות בנקאית הנדון:

 

על פי בקשת ______________________________ )להלן: "המבקשים"(, אנו ערבים בזה כלפיכם 

 דשים(_____ שקלים חש"ח )___________________ ____________ לוק כל סכום עד לסך שלילס

לן: "הפרשי בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד, כמפורט להלן )לה

בקשר עם להבטחת התחייבויות המבקש בתקופת האחריות )הבדק( הצמדה"(, שתדרשו מאת המבקשים 

 .1/19 מס'תף( )משומכרז )בכפר יונה  אזור התעשיה ב לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות החוזה ביניכם

 

לאלתר ולא יאוחר  דה,אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, בתוספת הפרשי הצמ

ימים מיום דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או  1-מ

 לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים.

 

יתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על פיה ויה ולא נערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תל

חר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על פיה, תביעה בהליך משפטי, או באופן א

 משפטית נגד המבקשים, ולדרוש תחילה תשלום מאת המבקשים.

 

 במכתבנו זה:

 

כזית לסטטיסטיקה ולמחקר הלשכה המרידי -המתפרסם על תשומות הבנייהמשמעו   -"מדד" 

 כללי.

 

 הפרשי הצמדה דלעיל יחושבו כדלקמן:

 

וך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל עפ"י ערבות זו )להלן: "המדד החדש"(, כי אם יתברר מת

)להלן: "המדד היסודי"(, יהיו  האחרון הידוע במועד חתימת ההסכם המדד החדש עלה לעומת המדד 

כדרישתכם הנ"ל, מחולק במדד  המצויןהשווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן  צמדה סכוםהפרשי הה

 היסודי.

עד לאחר סיום ביצוע כל העבודות על פי החוזה ביניכם ובין המבקשים ומסירתן  ערבות זו תישאר בתוקפה

 ימים נוספים.    60לידיכם, ולמשך 

 

 ענה.ילא תמועד זה  דרישה שתגיע אלינו אחרי

 

 רב,   ודבכב

__________________    ______________ 

                תאריך 
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.1933 –ראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת נוער, התשי"ג הו – 3.3נספח 

 (, תשנ"ח[ 2. העבדה מסכנת ]תיקון: תשל"ב)33

  -המעביד נער באחד מאלה 

 תן מכוחן; היתר שני או בניגוד להוראות 1א או 1, 1(   בניגוד להוראות סעיפים 1)

 דה של נער בו עלולה לסכנו; , כי עבו1(   במקום ששר העבודה והרווחה קבע, בהתאם להוראות סעיף 1)

(   בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה והרווחה אסר או הגביל העבדת נער בהם, בהתאם 1)

 ; 6להוראות סעיף 

 אין להעבידו בה בגילו;  7סעיף קנות לפי (   בעבודה, שעל פי הקבוע בת1)

( לחוק 1)א()61או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף  מאסר שנה -, דינו 11(   בניגוד להוראות סעיף 1)

 חוק העונשין(. -)להלן  1977-העונשין, התשל"ז

 

 א. העבדה אסורה אחרת ]תיקון: תשנ"ח[33

  -המעביד נער באחד מאלה 

 איות; א, שענינן בדיקות רפו11או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף  11או  11עיפים להוראות ס(   בניגוד 1)

, שענינן שעות עבודה 11, או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף 11-ו 10, 11, 11(   בניגוד להוראות סעיפים 1)

 ומנוחה; 

, לרבות הוראות בענין קביעת מספר 1א, או 1, 1סעיפים  (   בניגוד להוראות היתר שניתן לפי חוק זה ושלא לפי1)

 הפסקות בעבודה או עבודה בלילה.  מרבי של שעות עבודה, מנוחה שבועית,

 ( לחוק העונשין.1)א()61מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף  -דינו 

 

 . פירושים ]תיקון: תשל"ג, תשנ"ח[ 1 

  -)א( בחוק זה 

 שנה ;  16לו  ן לא מלאומי שעדיי -"ילד" פירושו 

 ה ; שנ 18שנה, אך עדיין לא מלאו לו  16מי שמלאו לו  -"צעיר" פירושו 

 ילד או צעיר ;  -"נער" פירושו 

 "הורים", לגבי נער, לרבות אפוטרופוס של הנער וכל מי שהנער נמצא ברשותו, בפיקוחו, או בהשגחתו ; 

 ;"; 1 1911-פיקוח על העבודה, התשי"דק ארגון המפקח עבודה כמשמעותו בחו -"מפקח עבודה" פירושו 

 נתמנה על ידי שר העבודה להיות מפקח עבודה אזורי ; מפקח עבודה ש -"מפקח עבודה אזורי" פירושו 

 ;  18פנקס שהוצא על פי סעיף  -"פנקס עבודה" פירושו 

ת ברשות הרבים הצעת שירומכירה או הצעת מכירה, וכן שירות או  -"רוכלות" או "התעסקות ברוכלות" פירושו 

 במקום ציבורי או מבית לבית. 

  -ואת מי שהנער עובד אצלו רואים כמעבידו אם הנער עובד )ב( לענין חוק זה רואים נער כמועבד

בעבודה שהיא לצורך עסקם או משלח ידם, להוציא עבודה ארעית שלא בתעשיה ועבודה חקלאית  -( אצל הוריו 1)

 במשק של ההורים ; 

לרבות  - ר, בכל עבודה, בין אם נתקיימו יחסי עובד ומעביד ובין אם לאו;לענין זה, "עבודה"צל אדם אח( א1)

 רוכלות;

קום שהעבודה בו אינה לסיפוק צרכיו בלבד אף אם אינה לשם עסק או לשם ריווח, ובכלל זה במקום מ( בכל 1) 

 צוע אגב עבודה מעשית. להקנות מקשהוכרז על ידי שר העבודה כמרכז להכשרה מקצועית לנערים המיועד 

ית או לצורכי פרסום, או בצילומים לצורכי פרסום, )ג( לענין חוק זה יראו העסקת ילד בהופעה ציבורית, אמנות

פעמית, -, כהעבדה, אף אם לא נתקיימו בהעסקה יחסי עובד ומעביד, ואף אם ההעסקה היתה תד1כאמור בסעיף 

 לרבות שיתופו.-תמורה;לענין זה, "העסקת ילד" בין שלא בוזאת בין אם ההעסקה היתה בתמורה ו

 

 כ"ט, תשל"א, תשל"ב, תשל"ג, תשנ"ח[ . גיל עבודה לילד ]תיקון: תש2   

 שנה. 11)א( לא יועבד ילד שעדיין לא מלאו לו 

קיים , לא יועבד אלא אם נת1919 -שנה וחל עליו לימוד חובה לפי חוק לימוד חובה, תש"ט  11)ב( ילד שמלאו לו 

 מאלה: אחד 

 ; 1911 -( הילד עובד כחניך כמשמעותו בחוק החניכות, תשי"ג 1)
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 ( בוטל. 1)

 ; 1919 -( לחוק לימוד חובה, תש"ט 1) (II)ב( )1( ניתנה לגבי הילד הוראה לפי סעיף 1) 

( מפקח מטעם משרד החינוך והתרבות אישר כי הילד השלים חינוך חובה בתקופה קטנה מתקופת הלימוד 1)

 גילו. המתאימה ל

-לחוק לימוד חובה, תש"ט 1לפי סעיף שנה וניתן לגביו פטור  11)ג( שר העבודה רשאי להתיר העבדת ילד שמלאו לו 

 ; היתר על פי סעיף קטן זה יכול להיות כללי או מיוחד. 1 1919

 )ד( בוטל.

 

 א. עבודה בחופשת לימודים ]תיקון: תשל"ב, תשנ"ה[ 2 

שנה, מותר להעבידו בתקופת חופשת לימודים רשמית, על אף האמור  11לאו לו נה וטרם מש 11)א( ילד שמלאו לו 

, בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאותו ולהתפתחותו, הכל כפי שיקבע שר העבודה והרווחה 1בסעיף 

לו יכול שיחובתקנות ובתנאים שיקבע, לרבות מספר השעות שמותר להעביד ילד כאמור;תקנות כאמור, או מקצתן, 

 )ג(.1גם על העבדת ילד לפי סעיף 

 לו על העבדה כאמור בסעיף קטן )א(., לא יחו1911-)ב( הוראת חוק החניכות. תשי"ג

 

 . הופעות וצילומים ]תיקון: תשכ"ט, תשנ"ח[ 3 

או שנים, בהופעה ציבורית, אמנותית  11)א(, אין להעביד ילד שטרם מלאו לו 1)א( מבלי לגרוע מהוראות סעיף 

 פרסום, או בצילומים לצורכי פרסום.  לצורכי

שאי שר העבודה והרווחה לתת היתר, לתקופה מוגבלת, להעבדתו של , ר1)ב( על אף הוראות סעיף קטן )א( וסעיף 

 ילד פלוני או לתיווך להעבדתו של אותו ילד, בהופעה או בצילומים כאמור בסעיף קטן )א(. 

 ת ולרבות חזרות, לימוד או אימון לצורך ההופעה. פעה מוקלטלרבות הו -)ג( בסעיף זה, "הופעה" 

 

 ימים ]תיקון: תשכ"ט, תשנ"ה, תשנ"ח[ . איסור עבודה במקומות מסוי3 

שנה, לא יועבד במקום שקבע שר העבודה והרווחה, בין בדרך כלל ובין במיוחד, אם לדעתו  11ילד, אף אם מלאו לו 

חותו הגופנית, הנפשית או החינוכית בשל טיב העיסוק, ן את התפתעבודתו של ילד, באותו מקום, עלולה לסכ

 . מיקומו או בשל כל סיבה אחרת

 

 . עבודות אסורות 3 

שר העבודה רשאי לאסור או להגביל, בתקנות, העבדת ילד או צעיר בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה 

הגופנית, אף אם העבדתם אינה אסורה על התפתחותם שהעבודה בהם עלולה לדעתו, לפגוע בבריאותם, שלומם או ב

 פי הסעיפים הקודמים. 

 

 ודות מסויימות . גיל מיוחד לעב3 

שר העבודה רשאי לקבוע בתקנות, כי נער שעדיין לא הגיע לגיל פלוני לא יועבד בעבודה פלונית, אם לדעתו עלולה 

חנית או המוסרית של הנער, אף אם וכית, הרוהעבודה לפגוע בבריאותו, בשלומו או בהתפתחותו הגופנית, החינ

 העבדתו אינה אסורה על פי הסעיפים הקודמים.

 

 . אישור רפואי להעבדה ]תיקון: תשנ"ח[11 

 )א( לא יועבד נער אלא אם כן נבדק בדיקה רפואית, ורופא המשפחה שבדק אותו נתן אישור רפואי להעבדתו. 

בודה ששר העבודה והרווחה קבע כי דרושה קביעה ע -תאמה" ( בפרק זה, "עבודה המחייבת בדיקות ה1)ב( )

ת של הנער לעבוד בה, וכן עריכת בדיקות רפואיות חוזרות לענין התאמתו מקדמית רפואית על התאמתו הבריאותי

 הבריאותית לאותה עבודה. 

תו ע את התאמ( לא יועבד נער בעבודה המחייבת בדיקות התאמה אלא אם כן נבדק גם בידי רופא מורשה שקב1) 

 לעבודה כאמור ושנתן לו אישור רפואי על כך. 

עבודה מסוימת המחייבת בדיקות התאמה או לסוג עבודות בדומה לה מבחינת ( יהיה ל1( אישור לפי פסקה )1) 

סיכון הבריאות והמאמץ הגופני הנדרש מהנער, ויכול הוא להיות מותנה בתנאים ומוגבל בזמן לשם ניסיון;האישור 

 דה של הנער.פנקס העבויירשם ב
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 . בדיקה רפואית חוזרת ]תיקון: תשכ"ג, תשל"ג, תשנ"ח[ 12

העובד בעבודה המחייבת בדיקות התאמה ייבדק בידי רופא מורשה, במועדים ובתנאים שקבע שר העבודה )א( נער 

 בדיקה רפואית חוזרת(.  -והרווחה לגבי עבודה כאמור ולפחות אחת לשנה )להלן 

של הרופא המורשה שערך בדיקה רפואית חוזרת על פי סעיף זה, ירשום המוסד הרפואי ן וחשבון )ב( על סמך די

מוסמך, בפנקס העבודה של הנער, כל הגבלה בעבודה וכל שינוי לרעה במצב בריאותו של הנער, ויביא אותם ה

לידיעת  , וכן6 1919-לידיעת ההורים, המעביד, לשכת העבודה לנוער כמשמעותה בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט

 ." 7 1911-מפקח העבודה ומפקח החניכות האזורי כמשמעותם בחוק החניכות, התשי"ג

 

 . הודעה על תוצאות בדיקה רפואית ]תיקון: תשנ"ח[13 

  -, כי 11-)ב(ו11)א( העלתה בדיקה רפואית על פי סעיפים 

 ( בוטל ; 1)

 בד; ( הנער אינו מתאים מבחינה רפואית לעבודה בה הוא מוע1)

  -העבודה בה מועבד הנער משפיעה לרעה על מצב בריאותו ( 1)

 ך הודעה בכתב למפקח עבודה אזורי. ימסור המוסד הרפואי המוסמ

)ב( מפקח העבודה האזורי ישלח העתק של ההודעה לאחד מהורי הנער, ואם נאמר בהודעה שהנער אינו מתאים 

 כת העבודה הכללית שבאזורה הוא מועבד. הנער וללשלעבודה בה הוא מועבד, יישלח העתק גם למעבידו של 

 

 . איסור העבדה לאחר קבלת הודעה 13 

, יחדל להעביד את הנער תוך עשרה ימים מיום קבלת ההודעה, או 11ל המעביד העתק הודעה בהתאם לסעיף קיב

ומה לה בעבודה הדתוך זמן קצר יותר שנקבע על ידי מפקח העבודה האזורי, בעבודה שאליה מתייחסת ההודעה או 

 מבחינת סיכון הבריאות או המאמץ הגופני הנדרש מהנער.

 

 בוע עבודה ]תיקון: תשנ"ח[. יום עבודה וש23 

 )א( לא יועבד נער יותר משמונה שעות עבודה ליום וארבעים שעות עבודה לשבוע. 

)א( 1לפי סעיף  ודה ליום,שעות עב 8-( על אף הוראות סעיף קטן )א(, במקום עבודה שמותר בו לעבוד יותר מ1)א

שע שעות ליום עבודה, ובלבד ששבוע העבודה , יכול שיועבד צעיר עד ת8 1911-לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א

 שעות עבודה. 10לא יעלה על 

)ב( ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג שהנער אינו עובד בו, בין על פי חוק ובין על פי הסכם או נוהג, לא 

 יותר משבע שעות עבודה.  יועבד נער

העבודה, לרבות הפסקות קצרות ומוסכמות הניתנות לנער הזמן שבו עומד הנער לרשות  -)ג( "שעות עבודה" פירושו 

 . 11להחלפת כוח ואויר, חוץ מהפסקות על פי סעיף 

 

 . שעות המנוחה השבועית 21 

 )א( לא יועבד נער במנוחה השבועית. 

  -ער היא לפחות שלושים ושש שעות רצופות ותכלול עית של הנ)ב( המנוחה השבו 

 השבת ; את יום  -( לגבי נער יהודי 1) 

את יום השבת או את היום הראשון או את היום הששי בשבוע, הכל לפי המקובל עליו  -( לגבי נער שאיננו יהודי 1) 

 כיום המנוחה השבועית שלו. 

 

 . הפסקות 22 

שעה לפחות, ובכלל זה  1/1ם או למעלה מזה, תופסק עבודתו למנוחה ולסעודה, עבודה ליו)א( הועבד נער שש שעות 

פסקה רצופה אחת של חצי שעה לפחות. ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג, ההפסקה היא של תהיה ה

 חצי שעה לפחות. 

 )ב( ההפסקה לא תעלה על שלוש שעות. 

י הנער לצאת מהמקום שבו הוא עובד, אלא אם היתה נוכחותו יותר רשא )ג( בשעת ההפסקה הנמשכת חצי שעה או

יך העבודה או להפעלת הציוד והשימוש בו, והנער נדרש על ידי מעבידו להישאר במקום במקום העבודה הכרח לתהל

 העבודה ; במקרה זה ייחשב זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה.
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 . איסור עבודת לילה ]תיקון: תשנ"ה[ .23 

 יועבד ולא ירכול בלילה.  א( נער לא)

שעות שבין  11פרק זמן של  -, חל עליהם 11 1919-בה, התש"ט)ב( בסעיף זה, "לילה", לגבי ילד וצעיר שחוק לימוד חו

ובין  11:00שעות שבין  10, אינו חל עליו, פרק זמן של 1919-ולגבי צעיר שחוק חינוך חובה, התש"ט 09:00ובין  10:00

06:00. 

 ועי. )ב( רואים נער כמועבד, לענין סעיף זה, גם אם הוא עובד בבית ספר מקצ 1ור בסעיף על אף האמ)ג(  

 

 . היתר עבודת לילה ]תיקון: תשכ"ג, תשל"ג, תשנ"ח, תשס"ז, תשס"ח[ 23

 במקום שבו עובדים במשמרות.  11.00)א(   שר העבודה רשאי להתיר העבדת צעיר עד שעה 

ירום, רשאי שר התעשיה המסחר והתעסוקה להתיר העבדת צעיר גם אחרי השעה על שעת ח (     ניתנה החלטה1)ב( )

קום שבו עובדים במשמרות או כאשר עבודת הצעיר נחוצה בשל החלטה כאמור, ובלבד שהובטחו לדעת , במ11:00

 השר תנאים לשמירת בריאותו ורווחתו של הצעיר. 

תוקפה של החלטה על שעת חירום שבעקבותיה ניתן שבו פקע  ( יפקע במועד1(   תוקפו של היתר לפי פסקה )1)

  ההיתר, או במועד אחר שנקבע בהיתר.

 כל אחת מאלה:  -(   בסעיף קטן זה, "החלטה על שעת חירום" 1)

 ; 1911-ג לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א9)א(   הכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי סעיף 

 ; 1008-לחוק שירות המילואים, התשס"ח 8שירות מילואים לפי סעיף להתייצב ל)ב(   הוצאת צו הקורא ליוצאי צבא 

  1971-ב לפקודת המשטרה ]נוסח חדש[, התשל"א90אירוע אסון המוני לפי סעיף )ג(   הכרזה על 

)ג(   סבור שר העבודה שהדבר דרוש להשתלמותו המקצועית של צעיר, רשאי הוא להתיר, התרת שעה, את העבדתו 

 עובדים ברציפות. מקום שבו בלילה ב

 10להתיר, התרת שעה, העבדתו של נער שמלאו לו )ד(   סבור שר העבודה שרצוי לעשות כן למען האמנות, רשאי הוא 

 , אם לדעתו הובטחו התנאים לשמירת בריאותו, חינוכו והתפתחותו המוסרית של הנער. 11.00שנים עד שעה 

בחקלאות או במפעל תעשיה שבהם עובדים במשמרות  11.00ר עד שעה )ה(   שר העבודה רשאי להתיר העבדת צעי

בעבודה חקלאית עונתית  01.00; כן רשאי שר העבודה להתיר העבדת צעיר משעה ותנאים מיוחדים מצדיקים זאת

 שבה מקדימים להתחיל בעבודה.
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 סמך ויתור על זכות עיכבוןמ  – 3.9נספח 

 
 לכבוד

 נות השרון בע"מ/מעייבע"מהחברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה 

 
 א.ג.נ.,

 
 ויתור על זכות עכבוןהנדון: 

 
 

(, כקבלן "הקבלן" )להלן: __________________ים להתקשר עם הקבלן אנו החתומים מטה, מבקש
 (."העבודות" )להלן: ______________________________________משנה, לצורך ביצוע עבודות 

 
ן הקבלן, אין הוא רשאי להתקשר עמנו אלא באישור המוקדם יניכם לביידוע לנו, כי על פי החוזה שב
הננו קבלנים רשומים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות  שלכם ולאחר שהוכח לכם כי

סיון מוכח בתחומנו לעבודות בהיקף ילמקצוע ולהיקף נשוא העבודות, וכן הננו בעלי נ -1969 תשכ"ט
 בנושאים אלה. םהרלוונטייבזה המסמכים . רצופים ובמורכבות של פרויקט זה

 
 עצמנו, ולא נעסיק בביצוען קבלני משנה מטעמנו.הננו מצהירים בזה, כי נבצע את העבודות ב

 
עוד הננו מצהירים כלפיכם כי הננו מוותרים בזה במפורש ובאופן מוחלט, על כל זכות עכבון מסוג כלשהו, 

 .של אלה ובכל הנמצא עליהםחלק כלשהו בדרך/ בכל  /במבנים/ במקוםאם יש או תהיה לנו זכות כזו, 
 
 

  
 
 בכבוד רב,        

 
 

____________________    _____________________ 
    חתימת קבלן המשנה           חתימת הקבלן הראשי   

            
 ____________________חתימה :     אישור המזמין להעסקת קבלן המשנה:  

 
 ____________________יך:    תאר      
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 סופיאישור העדר תביעות במסגרת החשבון ה - 33.1נספח 

 
 

 1/19 מס'פומבי מכוח מכרז  באזור התעשיה בכפר יונה  ותשתיתעבודות פיתוח הנדון:   
 

 

מוסמך  _________________הנושא ת.ז. מס'  _________________אני החתום מטה מר  .1

)להלן: "הקבלן"( על החשבון הסופי והיעדר  _________________תום בשם עפ"י דין לח

/ מעיינות  שחתם הקבלן עם החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מהתביעות בקשר להסכם 

 מס')משותף( מכוח מכרז פומבי עבודות פיתוח ותשתית "( לביצוע  החברה)להלן: "  השרון בע"מ

1/19. 

 

, וזאת לסילוק מלא וסופי של כל החברהש"ח מן  ___________הננו מאשרים קבלת סך  .1

 לעבודה ו/או להסכם מכוחו נעשתה. התשלומים מכל מין וסוג שהוא, בקשר

 

הנני מאשר כי אין ולא יהיו לקבלן/ו/או למי מטעמו, לרבות כל הפועלים בשמו בביצוע העבודה,  כל  .1

ו/או כנגד שלוחיה החברה נגד מן הכלל כאו דרישות מסוג כלשהו ללא יוצא /טענות ו/או תביעות ו

בעתיד כספים כלשהם, אנו מוותרים על  בקשר לעבודה ו/או להסכם ואם מגיעים ו/או יגיעו לנו

 קבלתם בעצם חתימתנו על אישור זה.

 

   

 
 ._____________שנה  ___________בחודש  __________ולראיה באנו על החתום היום 

 
 
 
 
 
 

       __________________________ 
 חתימה וחותמת הקבלן              
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 (גמר) סיוםנוסח של תעודת   - 3.11נספח  
 

 לכבוד :
 

_________________ 
_________________ 
_________________ 

 
 ג.א.נ  .

 
 הנדון : תעודת סיום 

 
 

רה "  (  לפיתוח כפר יונה  בע"מ ) להלן :  " החבבהתאם להסכם שבין החברה הכלכלית 
( ובתוקף  ובין מעיינות השרון  בע"מ  ) להלן :   "התאגיד  " (  לבינכם  ) להלן : "ההסכם"

סמכותי על פי כמנהל עפ"י  ההסכם , הריני מאשר בזה כי העבודה , כמפורט בצו התחלת 
, בוצעה והושלמה בתאריך  1/19עבודה המתייחס לעבודות  המפורטות בהסכם מס' 

 ם  .התאם להסכ___________ , ב
 
 

 הערות  :  ______________________________________________
                _______________________________________________ 

                 ________________________________________________ 
                _______________________________________________ 

                 ________________________________________________ 
                _______________________________________________ 

                 ________________________________________________ 
                _______________________________________________ 

                 ________________________________________________ 
 
 

 כבוד רב,ב
 

__________________________ 
 

 אנו מאשרים את חתימת המנהל  על תעודת סיום זו  .
 

  מנכ"ל  החברה הכלכלית  לפיתוח כפר יונה בע"מ                 מנכ"ל  מעיינות השרון  בע"מ 
 
 
 ------------------------------------------------                       -------------------------------- 
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 החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ לטובתטבלת פיצויים מוסכמים   -  3.12נספח   
 בע"מ ו/או לתאגיד מעיינות השרון

  

 יסכום הפיצו תיאור הפגם/הפרה מס'

 ש"ח לכל מקרה. 100 צוע תיקון נזק לתשתיות במועד שנקבע ע"י המזמין ו/או המפקח .אי בי  .1

 ש"ח לכל מקרה/יום. 1,100 אי ביצוע עבודה על פי תוכניות עבודה בתוך פרק הזמן שנקבע לכך.  .1

1.  
שלא פורטו במפורש אי ציות להוראות המנהל ו/או המפקח ו/או  נציג  התאגיד 

 . ל ולהלןזה לעי 1.11במסגרת נספח 
 ש"ח לכל מקרה. 1,000

 /יום.ש"ח לכל ליקוי 1,000 אי תיקון ליקוי בטיחותי.  .1

 ש"ח לכל יום. 1,100 ביצוע עבודה ללא צו התחלת עבודה/היתר.   .1

 ש"ח לכל יום. 1,100 ביצוע עבודה ללא אישור משטרה.  .6

 ש"ח למקרה. 1,100 הצבת הסדרי תנועה בניגוד לאישור משטרה.  .7

 ש"ח לכל מקרה. 100 בטיחות מוצבים בניגוד לתוכנית.אביזרי   .8

 ש"ח לכל יום. 100 אי שימוש ביומן עבודה.  .9

 ש"ח לכל מקרה. 1,100 חסימת כבישים ללא אישור.  .10

 שימוש במים ללא שעון.  .11

+  ש"ח לכל מקרה 1,000

אומדן מהנדס לצריכת 

 .המים

 לכל יום.ש"ח  1,000 מעברים להולכי רגל חסרים ו/או לא תקינים.  .11

 ש"ח לכל מקרה/יום. 100 ערמת עפר/פסולת חוסמת חלקית כביש/מדרכה.   .11

11.  
אביזרי בטיחות חסרים: תמרורים, גידור, תאורה, פנסים מהבהבים, מחסומים, 

 שילוט להכוונת הולכי רגל וכיוצ"ב.
 ש"ח לכל מקרה/יום 1,000

 ם ללו"ז שנקבע.הבדק בהתאאי ביצוע תיקון לאחר מסירת העבודות ו/או בתקופת   .11

ממחיר  11%פיצוי בשווי 

התיקון הנדרש, מעבר 

 לעלות.

 ש"ח לכל מקרה. 100 וראות המנהל / המפקח בקשר לאספקת חומרים.אי ציות לה  .16

 אי פינוי ציוד, מכשירים, חומרים וחפצים מהאתר בסיום ביצוע העבודות.  .17
ש"ח לכל יום  1,000

 איחור/מקרה

 ש"ח למקרה/יום.  1,000 יום העבודה. האתר בגמראי פינוי פסולת מ  .18

19.  
חומרים פסולים, או סילוק כל חלק אי מילוי אחר הוראות המנהל בקשר לסילוק 

 מהעבודה שהוקם בחומרים פסולים.
 ש"ח לכל מקרה/יום. 100

 יחור .יום א 1-ש"ח ל 1,000 איחור במסירת העבודות המהוות שלב ביצוע ) יום איחור לכל שלב ביצוע (    .10

 איחור בהשלמת אבן דרך בהתאם ללוח הזמנים.  .11
ש"ח לכל יום איחור  1,000

 .לכל אבן דרך
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 סכום הפיצוי תיאור הפגם/הפרה מס'

 ש"ח לכל יום עיכוב. 1,000 אי תיקון נזק לתשתית ציבורית.  .11

 ש"ח למקרה. 1,000 אי ביצוע הוראות המנהל בעניין בטיחות.  .11

11.  
כי המכרז לרבות החוזה והמפרטים שלא וראות מסמהפרת כל הוראה אחרת מה

 צוינה במפורש בטבלה זו
 למקרה₪  1,000
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לביצוע מכלול העבודות, לרבות פירוט מועדים כללי עקרוני לוח זמנים   - 3.13ספח נ
 ) לו"ז מפורט לא מצורף (.  להשלמת אבני דרך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


