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 תל מונדמועצה מקומית 
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 5/2019מכרז מס'
 מסמך א'

 ההזמנה להציע הצעות
 

 אספקה והתקנה של חיפויים למוסדות חינוך
 תל מונדבמועצה המקומית 

 
 כללי .1

 
 של חיפויי ההתקנו הלאספק"( מבקשת בזאת הצעות מחיר המועצה)להלן: " תל מונדהמועצה המקומית 

 כמפורט במסמכי המכרז להלן. למוסדות חינוךגדרות 
 

 תנאים להשתתפות במכרז .2
 

 תנאים המצטברים שלהלן:במועד הגשת ההצעות במכרז בכל הרשאי להשתתף במכרז זה מי שעומד 
 

 חיפויים לגדרותלפחות, גופים ציבוריים  2או רשויות מקומיות  2עבור  2015-2018מי שהתקין בין השנים  .2.1
 .לפחותיחד(  הגופים /)לכל הרשויות במצטברמ"ר  1,000בהיקף של 

 

 פיםאלחמשת )₪  5,000סך של , ב(3מסמך א)בנוסח  המועצהאוטונומית לטובת העמיד ערבות בנקאית  .2.2
 להלן. 5.8בסעיף שקלים חדשים( כמפורט 

 

  להלן. 7כמפורט בסעיף ₪  250רכש את מסמכי המכרז בסך של  .2.3
 

 עיקרי ההתקשרות .3
 

המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק במקרים הפרטים 
אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי המכרז. הייתה התייחסות אחרת כאמור 

 באיזה ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת והמפורטת:
 

אספקה והתקנה של  יבצע עבורה עבודותעם גוף, אשר  מעוניינת להתקשר תל מונדהמועצה המקומית  .3.1
הסכם ובכל מקום ל כנספח ד'ם המפורטים בכתב הכמויות המצורף לאתרי חיפויים למוסדות חינוך

על פי הוראות ההסכם  (, לפי העניין"האתרים"-" והחיפויים")להלן:  אחר עליו תורה המועצה
 ."(העבודות)להלן: " והמפרטים המצורפים אליו

 

המועצה תורה  .מקבלת צו התחלת עבודה  ימי עבודה 5תקופת ביצוע העבודות לגבי כל אתר הינו עד  .3.2
לקבלן על סדרי העדיפויות בביצוע כל אתר והיא יכולה להורות גם על ביצוע מקביל של מספר אתרים. 

 מובהר כי ביצוע מקביל לא ישנה את תקופת הביצוע שנקבעה לגבי כל אתר בנפרד.
 

לאחר פרוטוקול מסירה שיבוצע בסיום  להיספר שיחלו שנתייםל היא חיפוייםהעל תקופת האחריות 
 העבודות.

 
 

זו לא מפורטת גם אם פעולה  חיפוייםעל הזוכה במכרז לבצע כל פעולה לצורך התקנה מושלמת של ה .3.3
 .מסמכי המכרזב

 

הינה על הקבלן עד למסירת  בכל אתר בו מבוצעת העבודה האחריות על הציוד ועל החומרים הנדרשים .3.4
 העבודה למועצה.

 

סך למ"ר לזוכה  המועצהתשלם  המועצהבתמורה לקיום כל התחייבויותיו לשביעות רצונה המלא של  .3.5
 שבוצע בפועל.חיפוי כפי שהציע הזוכה בהצעתו במכפלת המ"ר 
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 ההצעה .4
 

(, "המציעאו " "המשתתףלהלן: "לעיל וההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, )המגיש יכונה  .4.1
כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, כולל הערבות הבנקאית, יהיו על שם בשני עותקים, 

 .המשתתף במכרז בלבד

 

  של לתקופהאחריות ואשר יכלול אספקה, התקנה  חיפויממחיר למ"ר של  מורכבתתהא ההצעה  .4.2
 .(שנים 2 ) נתייםש

 

המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין אם בדרך של תוספת בגוף כל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי  .4.3
ובכל מקרה  המסמכים ובין באמצעות מכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלולים להביא לפסילת ההצעה

 ., ללא כל שינוי, תוספת או הסתייגותהמועצהיחייב את הצדדים הנוסח שהוכן ע"י 
 

מע"מ, בשיעור החוקי שיהיה בתוקף במועד הרלוונטי,  .לא תכלולנה מע"ממודגש בזה, כי הצעות המחיר  .4.4
 .יתווסף וישולם כנגד המצאת חשבונית מס כדין

 

מובהר ומודגש בזאת כי הצעת המציע כוללת את כל ההוצאות של המציע, בין המיוחדות ובין הרגילות,  .4.5
ח אדם, ציוד, מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע העבודות והשירותים על פי תנאי המכרז, לרבות כו

כלי רכב, ביטוחים, התקשרות עם ספקי משנה, אחריות ושירות מלאים בהתאם לאמור בהסכם וכיו"ב, 
 ולמעט מע"מ, בשיעורו עפ"י דין, אשר ישולם ע"י המועצה.

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל ההיטלים הממשלתיים, מכס, בלו, מס קניה וכיו"ב וכן שינויים 
או התשומות ו/או כל עלות אחרת שהיא הקשורה בעבודה ייחשבו ככלולים במחירי /בשיעורי המדד ו

 ההצעה.

 

 .נספחיומסמכי המכרז על כל סעיפיהם, לרבות את על המשתתף למלא את  .4.6
 

 על מורשי החתימה של המשתתף לחתום על כל מסמכי המכרז, לרבות הצעת המשתתף, הסכם .4.7
 בשולי כל עמוד.וכן  , נספחיו, במקום המיועד לכךההתקשרות

 
 

 מסמכי ההצעה .5
 

 המסמכים והאישורים המפורטים להלן: כלכל משתתף יצרף להצעתו את 
 

כל מסמכי המכרז, בצירוף פרוטוקול סיור הקבלנים וההודעות למציעים )ככל שנערכו/נשלחו ע"י  .5.1
 ידו.-המועצה(, כשהם חתומים על

  

 כשהוא מלא ומושלם ומצורפים לו כלל המסמכים שעל המשתתף לצרף אליו כמפורט שם (1מסמך א) .5.2
 .2.1להוכחת עמידת המשתתף בתנאי הסף הקבוע בסעיף 

 
 :1976כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו  .5.3

 

פנקסי אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד כי הוא מנהל את  .5.3.1
החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ז 

)להלן: "חוק מע"מ"(, או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על  1976
 הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ.
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חתום  1976-ם לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ותצהיר בדבר "קיום דיני עבודה" בהתא .5.3.2
 (.3מסמך א)על ידי מורשי החתימה מטעם המשתתף ומאושר כדין בנוסח 

 

אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה )במקרה של משתתף המדווח תעודת עוסק מורשה או  .5.4
לל בתיק המאוחד של יצורף גם אישור מאת רשויות המס בדבר היותו של המשתתף נכ –בתיק איחוד 

 העוסק, אשר לגביו הוצא וצורף להצעה האישור(. 

 

 .אישור על ניכוי מס הכנסה במקור, על שם המשתתף .5.5
 

 שתתף הינו תאגיד יצורפו:מככל שה .5.6
 

 העתק תעודת התאגדות של המשתתף. .5.6.1

תדפיס נתונים עדכני של המשתתף בספרי רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של  .5.6.2
 .צורך בפירוט שעבודים( המשתתף )אין

אישור עו"ד או רו"ח המאשר כי המשתתף הינו תאגיד רשום וכי החתימות על גבי מסמכי המכרז  .5.6.3
הן של מורשי חתימה מטעם המשתתף ומחייבות את המשתתף לכל דבר וענין וכי מורשי החתימה 

ורכי מכרז הנ"ל הוסמכו לחייב את המשתתף ולחתום בשמו על כל מסמך נוסף או אחר שידרש לצ
 .או במסמך נפרד( )מסמך ב'(והצעת המשתתף  זה והוצאתו אל הפועל )בשולי טופס ההצהרה

 

 ככל שהמשתתף הינו עוסק יצורפו: .5.7

 

 צילום תעודת זהות של העוסק. .5.7.1

 אישור עו"ד כי החתימות על גבי המכרז הינן של העוסק ומחייבות אותו לכל דבר ועניין. .5.7.2
 

על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח ישראלית שברשותה  ערבות מקור, אוטונומית, שהוצאה .5.8
לבקשת המשתתף  1981 -שיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א יר

הצעתו במכרז להבטחת  וזאת  18.12.2019בתוקף עד ליום ו ₪ 5,000בסך של  ,המועצהבמכרז, לפקודת 
 בדיוק. (2כמסמך א) לפי הנוסח המצ"ב

 
 מובהר כי: 

 
לתקופה נוספת והמציע יאריך את תוקף תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות וועדת המכרזים 

 . הארכת הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה, עילה לפסילת הצעת המשתתף-הערבות עפ"י הדרישה. אי
 

 בתנאי מכרז זה.וועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אשר הערבות שצורפה לה אינה עומדת 

 

 במקרים הבאים:לרבות לפירעון, כולה או חלקה, להגיש את הערבות  תרשאי תהיה המועצה
 

שהמשתתף יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת הצעות, בכל דרך כל אימת  .5.8.1
 שהיא. 

 כל אימת שהמשתתף נהג במהלך המכרז בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים. .5.8.2

 ף מסר לוועדת המכרזים מידע מוטעה או מידע מהותי לא מדויק. כל אימת שהמשתת .5.8.3

כל אימת שלאחר שנבחר המשתתף כזוכה במכרז, הוא לא פעל על פי ההוראות הקבועות במכרז  .5.8.4
 שהן תנאי מוקדם להתקשרות.

 
עקב מעשים כאמור  לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה המועצהמבלי לגרוע מזכותה של  והכל

ו/או המחאה  למען הסר ספק יודגש כי לא תתקבל כערבות המחאה אישית ו/או המחאת עסק ערבלעיל. 
 .בנקאית

 



 

 6 חתימה וחותמת:_______________

לאחר ההתקשרות עם הזוכה במכרז, בדואר רשום שהצעתו לא זכתה, ערבותו תוחזר לו משתתף 
 לכתובת שיציין המציע בשולי הצעתו.

 

המועצה, מטעם זה בלבד ולפי  לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית .5.9
שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין לבקש כי יוסיף ו/או ישלים 
ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן רשאית המועצה 

  להוראות החוק. ובהתאם להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי
 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעת ולצורך הערכת ההצעות תהיה המועצה רשאית לדרוש מהמציע  .5.10
לפרט ו/או להבהיר ו/או להוסיף מסמכים על המסמכים שהגיש במצורף להצעתו כאמור והמציע 

מסמך  מתחייב לשתף פעולה עם המועצה ו/או מי מטעמה שיעסוק בהערכת ההצעות ולהמציא כל
 ידם, כאמור.-שיידרש על

 
 

 אופן ומועד הגשת ההצעה .6

 

הצעות מפורטות בהתאם לדרישות המכרז, תוגשנה בתוך מעטפת המכרז כשהיא סגורה ונושאת ציון  .6.1
 )ללא שום סימני זיהוי אחרים(.  5/2019 מכרז פומבי מס'

 

 בשעה 18/09/2019תאריך לעד  המועצה, ותמזכירבבתיבת המכרזים מעטפת המכרז תופקד  .6.2
 זיהוי לשם)למעט  תפתח לא כאמור האחרון המועד לאחר שתוגש הצעה. בדיוק 009:

 .כלל תידון ולא( אליו המעטפה השבת לשם המשתתף

 

)תשעים( ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. המועצה  90כל הצעה תהא בתוקף לתקופה של  .6.3
( יום נוספים והמציע מחויב לפעול שישים) 60תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך 

 בהתאם לדרישה זו. 
 

הודעה על מועד פתיחת המעטפות תימסר  .מגישי ההצעות רשאים להשתתף בפתיחת מעטפות המכרז .6.4
 .למשתתפי המכרז בנפרד

 

מעטפת ההצעה בתיבת המכרזים,  הכנסתאו הגשתה בכל דרך אחרת שאינה  רבדואמשלוח ההצעה  .6.5
, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים בעת פתיחתה, תמצא אדרישות המכרז, והצעה שלאינם עונים על 

 לא תמנה בין ההצעות המשתתפות במכרז.
 

 המועצה רשאית להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה בכתב למשתתפים. .6.6
 

המשתתף הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז, ובכלל זאת ע בהגשת הצעתו מבי .6.7
 תנאי הסכם ההתקשרות.לכל 

 
 
 
 
 

 רכישת חוברת המכרז והוצאות .7
 

. סכום זה לא יוחזר במשרדי המועצה ₪ 250 את חוברת מסמכי המכרז ניתן לרכוש, בתמורה לסך של .7.1
 בכל מקרה. 

 

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל זאת כל  .7.2
 ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה על המציע. 
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 הבהרות ושינויים .8
 

 
 

גב' ליאת יהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות למועצה, באמצעות  12:00בשעה   2019/4/9יום  עד .8.1

. בלבד WORDבפורמט שאלות הבהרה (, mond.muni.il-@telliat_b: בדוא"ל) מנהלת הרכש, בידני 
 העתק השאלות והתשובות יופץ לכל רוכשי חוברת המכרז ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 

 סעיף במכרז מתייחסת השאלה, ויערוך את המסמך במבנה הבא:על השואל לציין בברור לאיזה  .8.2

 

על המשתתף לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא המשתתף אי בהירויות, סתירות  .8.3
מהוראותיהם, או כל אי התאמה אחרת, או אי התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות 

דלעיל. משתתף שלא יפנה לקבלת  8.2עליו לפנות למועצה ולפרטם בכתב, וזאת עד למועד הנקוב בסעיף 
הבהרות כאמור ובמועד הנקוב לעיל, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר אי בהירויות, סתירות 

 .או אי התאמות כאמור
 

 –פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .8.4
 תחייבנה את המועצה. 

 

המועצה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי  .8.5
ם כאמור יהוו חלק בלתי נפרד המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקוני

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

 

 שמירת זכויות .9
 

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש  .9.1
 במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. 

 

המועצה תהא זכאית לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז בהתאם  .9.2
 לתנאי ההסכם. 

 

 בחינת ההצעות .10

 

 :כמפורט להלן שלבים בשניבדיקת ההצעות תיערך  .10.1
 

בדיקת שלמות הצעת המציע ועמידתו של המציע בתנאי הסף. מציעים אשר הצעתם  – שלב א' .10.1.1
 תימצא שלמה ואשר יעמדו בתנאי הסף יעברו לשלב ב' של המכרז.

 

 . בדיקת הצעות המחיר – שלב ב' .10.1.2
 

 ביותר עבורה.ככלל, תבחר המועצה בהצעה שתהיה היעילה והמיטיבה  .10.2

 

שייעשו במסמכי  אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת .10.3
המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין בכתב לוואי או 

 פירוט השאלה הסעיף בחוברת המכרז מספר עמוד בחוברת המכרז מס"ד
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ו/או להשלמתה ע"י ועדת המכרזים ו/או לכל תוצאה  לגרום לפסילת ההצעה הבכל דרך אחרת, עלול
 .או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים

 

או  לגרום לפסילת ההצעה האי הגשת מסמך או מסמכים, אשר יש להגישם לפי דרישות מכרז זה, עלול .10.4
 .לדרישה להשלמתם ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים

 

רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות  המכרזים ועדת .10.5
מונע  ועדת המכרזיםההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת 

 .הערכת ההצעה כדבעי
 
כל הצעה  אינה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או למרות כל האמור לעיל, ועדת המכרזים .10.6

יה בתנאים, ללא חובת הנמקה, כן רשאית ירשאית ועדת המכרזים להתנות את הזכשהיא כזוכה, כן 
שלא לבחור הצעה בשלמותה או לבחור חלקים מכל הצעה וכן רשאית ועדת המכרזים  ועדת המכרזים

ד , כך שכל אחיה(י)פיצול הזכ משתתפיםלהחליט לקבל מספר הצעות מתאימות ולהתקשר עם מספר 
לא תהא למשתתף כי יבצע רק חלק מהעבודות הנזכרות בהצעה. מובהר בזאת מפורשות,  מהמשתתפים

עקב אי קיבול ההצעה או בקשר עם כל האמור לעיל ו/או , מועצהמה -כספית ו/או אחרת  -כל דרישה 
 ביטול המכרז. 

 

משתתף או לפסלה מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת  .10.7
שכוונתו שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי מכרז, או אם יש לה יסוד סביר לחשוש 

היתה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי תכסיסים בלתי הוגנים, או 
ות או אם המחירים שצוינו שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות בלתי נכונ

 בהצעה אינם סבירים.
 

רשאית, על פי שיקול דעתה, לדון עם המשתתפים בפרטי הצעתם,  טעמה(מו מי )אעדת המכרזים ו .10.8
לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת 

שיקוליה כאמור, לרבות מאזנים, דו"חות, מע"מ ההצעות על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת 
תאימות, בין אם מדובר במשתתף בודד מולבקש מהמשתתפים, שהצעותיהם נמצאו  ,ודו"חות ניכויים

לרבות עם חלק מהמשתתפים בלבד(, לתקן או לשפר את )ובין אם מדובר במספר משתתפים 
שלבים, בין לפני בחירת זוכה ובין לאחר  הצעותיהם, בין בעל פה ובין בכתב, בין בשלב אחד ובין במספר

 מכן. סדרי הדיון ורשימת המשתתפים עימם ינוהל הדיון ייקבעו על ידי ועדת המכרזים.

 

מען הסר ספק, אין בסמכות זו של ועדת המכרזים כדי לחייב את ועדת המכרזים לנהל מו"מ כאמור, ל .10.9
מכרז או כדי לאפשר למשתתף כדי לאפשר למשתתף להסתייג בכל דרך שהיא מהאמור במסמכי ה

 לחזור בו ממה שכתב בהצעתו

 

וועדת המכרזים תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו, ניסיונו, כישוריו,  .10.10
יכולתו הפיננסית של המציע, ואת ניסיונה של המועצה ושל רשויות מקומיות וגופים אחרים עם המציע 

מועצה לבקש ולקבל מהמציעים כל אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר בעבר. לצורך כך, תהא רשאית ה
 והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם המועצה, ככל שיידרש.

 
 הודעה על זכייה וההתקשרות .11
 

 עם קביעת הזוכה במכרז, תודיע על כך המועצה לזוכה.  .11.1
 

כל המסמכים עד המועד שיהיה נקוב בהודעת המועצה על הזכייה במכרז כאמור, ימציא הזוכה את  .11.2
והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז לרבות הערבות הבנקאית לביצוע ואישור על 

 עריכת ביטוחים. 
 

לעיל, תוך התקופה האמורה שם ולרבות  11.2לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף  .11.3
אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו, תהא 



 

 9 חתימה וחותמת:_______________

רשאית המועצה לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז, ולחלט את הערבות, אשר הוגשה ע"י המשתתף 
צורף להצעתו וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים במ

לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית המועצה במקרה זה להתקשר בנשוא 
המכרז עם כל מציע או יזם אחר בכל התנאים שתמצא לנכון, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה 

 פי כל דין. -פי המכרז ו/או על-רים להם זכאית המועצה עלאח
 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שהזוכה לא קיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות הזכייה כאמור  .11.4
והמועצה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החליטה שלא לבטל את הזכייה, תהא המועצה זכאית לסך של 

וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועד הנקוב בסעיף )אלף ש"ח( כפיצויים מוסכמים ₪  1,000
 דלעיל ועד למועד קיום התחייבויותיו של הזוכה או מועד המצאת כל האישורים.  11.2

 

המועצה תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם ותחזיר להם את ערבות  .11.5
 המכרז.

 

 ידי המועצה.  -כדין עלביצוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים  .11.6
 

 אישור תקציבי .12


, ובמידה במועצהמובהר בזאת כי קביעת זוכה במכרז כפופה לאישור תקציבי מהגורמים המוסמכים  .12.1
 . לבטל את המכרז המועצהלמכרז, רשאית  המועצהוההצעה גבוהה מתקציב 



ו/או  העבודותמשירותים ו/או רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להזמין חלק  המועצהכן תהיה  .12.2
להזמינם בשלבים, או לצמצם את היקפם עד להיקף התקציבי המתאים והמאושר והכל בהתאם 

 .לתקציב המאושר ולתוצאות המכרז
 

 המועצהלמציע ו/או למי מטעמו, לא תהיינה כל טענות, דרישות, ו/או תביעות מכל סוג ומין שהוא כלפי  .12.3
 .בשל שימוש בזכויותיה אלו

 

 ביטול המכרז .13



רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת למכרז חדש מכל  צההמוע .13.1
סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, או שלא יעמדו בדרישות הסף, 

 או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב וכיוצא באלה. 
 

לבטל  -אך לא חייבת  –י כל דין, מובהר בזאת, כי המועצה תהא רשאית "עפ בנוסף לאמור לעיל ולאמור .13.2
 את המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה: 

 

ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהאומדן המקצועי  .13.2.1
 שנערך ו/או מהמחיר שנראה למועצה כמחיר הוגן וסביר לטובין, וזאת בהסתמך על המחיר

אותו נוהגת המועצה לשלם עבור ביצוע השירותים נשוא מכרז זה ו/או המסגרת התקציבית 
 שאושרה לביצוע השירותים.

 

התברר לעורך המכרז, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או לאחר  .13.2.2
פתיחת ההצעות, שנפלה טעות במפרט או בדרישות המפורטות במסמכים, או שהושמטו 

 דרישות מהותיים מהמפרט, או שאלה בוססו על נתונים שגויים, או בלתי שלמים. /נתונים 
 

יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו בניסיון  .13.2.3
 ליצור הסדר כובל.

 

עים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי המכרז יעל ביטול המכרז, לא תהא למי מהמצ המועצההחליטה  .13.3
 ו/או כלפי מי מטעמה. המועצהתביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי כל 
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 הוראות כלליות .14



, בין באמצעות המציע ובין בדרך אחרת, כי הצהרה מהצהרות המציע או מצג אחר למועצההתברר  .14.1
 המועצהבמסגרת הצעתו, אינם נכונים, מלאים או מדויקים, רשאית  המועצהשהציג המציע כלפי 
 לבטל את הזכייה. –חלט את הערבות שבידה, ואם בחרה בהצעה כהצעה זוכה לפסול את ההצעה, ל

 

, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד. אין המועצהמסמכי המכרז הם קניינה הרוחני של  .14.2
 לעשות במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות.

 

סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה  .14.3
 . במחוז מרכזתהא לבתי המשפט המוסמכים 

                                                                  
 בכבוד רב,     

 
                               שמואל סיסו                                                                 

 תל מונדהמקומית  ראש המועצה                                                                
 

   



 

 11 חתימה וחותמת:_______________

 5/2019מכרז מס' 
 (1מסמך א)

 מסמכי הערכת המשתתף

 

 מסמכי הערכה ובדיקת תנאי סף 
 פרטים על המשתתף .1
 

       המשתתף:שם  .1.1

         מס' הזיהוי: .1.2

        מען המשתתף )כולל מיקוד(: .1.3

       שם איש הקשר אצל המשתתף:  .1.4

         תפקיד איש הקשר:  .1.5

          טלפונים: .1.6

         פקסימיליה: .1.7

         דואר אלקטרוני:  .1.8

 

 12.להוכחת תנאי הסף שבסעיף  ניסיון המשתתף .2
 

לפחות, חיפויים  גופים ציבוריים  2או   רשויות מקומיות 2עבור  2015-2018מי שהתקין בין השנים  .1.1
 .לפחות במצטברמ"ר  0001,לגדרות בהיקף של 

 

 
 
 

 ____________________שם המשתתף: _       
      

 חתימת וחותמת המשתתף: ____________       
         

 תאריך: _______________________       
 

 עו"ד  אישור

____________________, אשר רשאים לחתום אני מאשר כי החתימות דלעיל הינן חתימותיהם של 
ולהתחייב על פי דין בשמו של ____________ ]המשתתף[ וכי חתימותיהם בצירוף חותמת החברה מחייבות 

 את המשתתף לכל דבר ועניין.
 

      ____________  ___________ 
 עו"ד          תאריך            

  

שם הרשות עבורה  
 בוצעו העבודות

תיאור העבודות 
 ומיקום ביצוע

תקופת ביצוע  היקף במ"ר
 העבודות

שם איש קשר 
 ברשות

 טלפון איש קשר ברשות

1       
2       
3       
4       
5       



 

 12 חתימה וחותמת:_______________

 5/2019מכרז מס' 
 (2מסמך א)

 ערבות בנקאיתנוסח 

 
 לכבוד

 תל מונדהמועצה המקומית 
 

 ערבות בנקאית הנדון:
 

"( המבקשים" -)להלן מספר זיהוי _____________________  ________________________ פי בקשת-על
(, שתדרשו מאת שקלים חדשים פיםאל )חמשת ש"ח  5,000 אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של

ידכם ולהבטחת מילוי תנאי המכרז -שפורסם על 5/2019במכרז מס' השתתפותםוזאת בקשר עם המבקשים בקשר 
  . במסגרתו ותנאי הסכם ההתקשרות

 
ימים מיום דרישתכם בכתב שתגיע אלינו,  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, תוך 

 דרישתכם או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים. מבלי להטיל עליכם לבסס את
 

פיה בהליך -ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על
פיה, תביעה משפטית נגד -למשפטי, או באופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום ע

 .המבקשים
 

 ועד בכלל. דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל לא תענה.  11/2019/20 תישאר בתוקפה עדערבות זו 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
 

 רב,   בכבוד                       
        _____________________ 

  



 

 13 חתימה וחותמת:_______________

 5/2019מכרז מס' 
 (3מסמך א)

 קיום דיני עבודה

 
 עבודהנוסח תצהיר בדבר קיום דיני 

 

אני הח"מ ____________ ת.ז. ___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה 

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

" הגוף" –הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ מספר זיהוי _____________ )להלן        .1

. אני מצהיר/ה כי הנני תל מונד"( המבקש להגיש הצעה למכרז של המועצה המקומית המשתתףאו "

 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.

ב לחוק עסקאות גופים 2" כהגדרתם בסעיף עבירה" -" ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותם של המונחים "       .2

תנאי לעסקה עם גוף  –"(, תחת הכותרת "קיום דיני עבודה החוק" -)להלן 1976 –ציבוריים, התשל"ו 

 ציבורי". אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.

ב לחוק( המשתתף לא הורשע בפסק דין 2הנני מצהיר בזאת כי עד למועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף        .3

או לפי חוק  1991-עבירה עפ"י חוק עובדים זרים התשנ"א -יין זה חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לענ

( או, לחלופין, המשתתף או בעל זיקה אליו 31.10.02, שנעבר לאחר יום 1987 -שכר מינימום, התשמ"ז

עבירה עפ"י  -לעניין זה  ב לחוק(, הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה2)כהגדרתו בסעיף 

או לפי חוק שכר  1991-ם )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"אחוק עובדים זרי

(, אולם במועד האחרון להגשת הצעות במכרז, חלפה 31.10.02, שנעבר לאחר יום 1987 -מינימום, התשמ"ז

 שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.      .4

 

                                                                                                ____________________ 

 חתימת המצהיר                                                                                                            

 

 אישור

ביום ________, הופיע בפני, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר משרדי ברחוב הריני לאשר, כי 
____________, מר/גב' ____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי 

 ליו בפני.יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם ע
 

_________________     
  
 _______________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                                                      תאריך            

 

 
 
 
 
 

  



 

 14 חתימה וחותמת:_______________

 5/2019מכרז מס' 
 מסמך ב'

 הצעה והצהרת המציע
 

 המציע הצהרת
 

מגישים בזאת הצעתנו לביצוע עבודות מכוח אנו הח"מ, לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, 
 מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:  5/2019מכרז מס'

 

כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצא מן הכלל, כי ערכנו  ,ננו מצהירים בזהה .1
אתר את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, לרבות אלה הנוגעות למקום העבודה, לטיב 

ביצוע הכרוכות בהוצאות הולתנאי הגישה אליו וכן בחנו את כל הגורמים האחרים המשפיעים על  העבודות
 העבודה וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. 

 

המועצה לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי  .2
ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, אלא על האמור במסמכי המכרז בלבד. כן הננו מצהירים בזה, כי אנו מסכימים 

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



אנו בעלי הידע, המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתרים והכישורים הדרושים לביצוע העבודות נשוא  .3
המכרז. המכרז, הן מבחינת המימון והן מהבחינה המקצועית, בהתאם לכל מסמכי

 

 הצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרזואנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז  .4
ולראייה אנו מצרפים את כל המסמכים הנדרשים. ידוע לנו כי במידה ולא נצרף מסמך ו/או אישור מן 

לוועדת המכרזים שמורה הזכות המפורטים דלעיל, וועדת המכרזים עלולה לפסול את הצעתנו. עוד ידוע לנו כי 
לחקור ולפנות לצדדים שלישיים ו/או ולדרוש מאיתנו להציג כל מידע/ מסמך נוסף אשר יידרש להוכחת 
כשירותנו, ניסיוננו, מומחיותנו, אפשרויות המימון, התאמתנו לביצוע העבודות וכיו"ב. אם נסרב למסור מידע 

פי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה. או מסמך כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקנות ל
 

בהסתמך על  .לבצע את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במכרז בלא כל הסתייגותאנו מקבלים על עצמנו  .5
, בהתאם כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז, הננו מציעים להעניק את השירותים נשוא המכרז

  1בנספח ב' ורה כמפורטבתמורה לקבלת התמ למפרט הטכני ולצרכי המועצה
 

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

 
איתנו בהסכם, נבצע את העבודות נשוא המכרז הננו מתחייבים כי במידה ונזכה במכרז והמועצה תתקשר  .7

בשלמותן, בהתאם למסמכי המכרז, הוראות הבטיחות והוראות כל דין, לפי המחירים הנקובים בהצעתנו 
 להלן, לשביעות רצון המועצה.

 
כן ידוע לנו כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו, לרבות בהסכם, מחייבת אותנו גם אם לא הוזכרה  .8

 במסמך זה.במפורש 
 
 אום עם משתתפים אחרים. יאנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או ת .9
 
יום מהמועד )תשעים(  90ותהא תקפה במשך  ,בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי נההצעתנו זו הי .10

 60למשך ידוע לנו, כי המועצה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה האחרון להגשת הצעות במכרז. 
, והכל מבלי לגרוע )שישים( יום נוספים, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש, נחשב כמי שחזר בו מהצעתו

  כל דין. פי -עלפי המכרז ו/או -על המועצהמכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית 
 
 3, כאמור  בסעיף חוזרת-משום הצעה לאכי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו  ,אנו מסכימים .11

 לביניכם.  מחייב בינינויכרת הסכם ובקבלתה על ידכם   1973 –לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג 

 

.להבטחת קיום הצעתנו והתחייבויותינו אנו מוסרים ערבות כנדרש במסמכי המכרז .12
 

והאישורים  מציא את כל המסמכים נ כי במועד שנידרש לכך על ידכם,היה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים  .13
לרבות ההסכם, חתום כדין, ערבות הביצוע  והאישור על עריכת  ,להמציא בהתאם למסמכי המכרזנו שעלי

ביטוחים. 



 

 15 חתימה וחותמת:_______________

 
היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות שנמסרה על ידינו עם הצעתנו במכרז  .14

.הערבות יחולט על ידה כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש תוגש לגבייה על ידי החברה, וסכום
 

הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המשתתף בשמו מוגשת ההצעה, אנו זכאים  .15
לחתום בשם המשתתף על הצעה זו, חתימתנו מחייבת את המשתתף ואין כל מניעה על פי כל דין או הסכם 

.לחתימתנו על הצעה זו
 

ת הצעה זו הרינו נותנים הסכמתנו לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז והננו מוותרים בזאת בעצם הגש .16
סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי המכרז ו/או הוראה הכלולים במכרז לרבות  ויתור

.דרישותיו
 

ו/או במסמכי  המכרז מציא אחד או יותר מהמסמכים המפורטים נלא שבמקרה אנו מצהירים ומסכימים, כי  .17
)אלף  ₪ 1,000זכאית לסך של  המועצה, תהא נמלא אחר התחייבותנו לביצוע העבודה בהתאם להצעתנולא 

, לפי במסמכי המכרזכפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועדים הנזכרים  ש"ח(
יניהם. ין, ועד למועד המצאת כל האישורים, לפי המועד המאוחר שביהענ

 

בהגשת מסמכי המכרז וחתימת ההסכם אנו מתחייבים לעשות כל פעולה הצריכה לסיום העבודות עד ולא  .18
ביצוע העבודות או מועד סיום העבודות לרבות העמדת כוח אדם נוסף, כלים נוספים, הארכת  מתקופתיאוחר 

 ימי העבודה וכיו' הכל באחריותנו ועל חשבוננו. 
 


 

 זו:נו את משמעותה המלאה של הצהרתו החתום לאחר שהבנעל נו ולראיה בא
 

 חתימה:______________________ 
 

 להגשת הצעה ע"י תאגיד  -אישור עו"ד 
 

)להלן: ח.פ. ___________________       עו"ד של  אני הח"מ
בשם ___________________ על הצהרה זו ה"ה  בפני חתמו__________  יוםב"( מאשר בזה כי המשתתף"

, כי נתקבלו אצל המשתתף כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף
 וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המשתתף.המשתתף ועל פי כל דין לחתימת המשתתף על הצהרה זו 

 

__________________ _____________________
 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                                                        תאריך             
 

 להגשת הצעה ע"י יחיד  -אישור עו"ד 
 

)להלן: ________________ ת.ז. ________________ עו"ד של ___________________  אני הח"מ
  על הצהרה זו.המשתתף  בפנים חת_________________  יוםב"( מאשר בזה כי המשתתף"

__________________ _____________________
 ת עוה"דחותמת + חתימ                                                                                                        תאריך             
 

  



 

 16 חתימה וחותמת:_______________

 
 הצעת המחיר

 
 

בהתאם למפורט במסמכי המכרז ובהסכם המצורף אליו אנו מציעים לבצע את 
העבודות בהתאם לסכומים הבאים:


 :שנים 2 של לתקופהבגין אספקה, התקנה, אחריות 

 
 

)ובמילים: ____________________ ₪ סך של ________ 

 .שהותקן בפועל חיפוי למ"ר  לא כולל מע"מ חדשים( קליםש

 סוג החיפוי המוצע: ________________________________

 


 

הובהר לנו כי המועצה אינה חייבת לבצע את כלל העבודות בכלל האתרים עוד 
המצורפים לרשימה וכן היא יכולה להוסיף אתרים נוספים לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

עדיפויות בביצוע העבודות לרבות ביצוע עבודות במקביל ולא תהא לנו להורות לנו על 
 כל טענה ו/או תביעה בנושא.

 
 

       ________________ 
 חתימת המשתתף           

 
 

 
  

 5/2019מכרז מס'
 1מסמך ב'

 הצעת המשתתף



 

 17 חתימה וחותמת:_______________

 5/2019מכרז מס' 
 מסמך ג'

 הסכם

 
 הסכם

 
 ______שנת ________לחודש ________ביום  תל מונדבשנערך ונחתם 

 
 בין 

 תל מונדמועצה מקומית 
 _____________מרחוב  

 ("מועצהה" )להלן:
 מצד אחד

 
 לבין

______________________ 
 תאגיד מספר _____________        

 מרחוב _________________
 "(הקבלן)להלן: " 

 
 מצד שני

 
 

 חיפוייאספקה והתקנה של לגוף אשר יבצע עבורה עבודות  מועצהה נדרשתוכחלק מפעילותה   הואיל
 "(.  העבודה" או "העבודותכמפורט בהסכם זה על נספחיו )להלן: " למוסדות חינוך גדרות 

 
לאיתור גוף כאמור לביצוע העבודות )להלן:  5/2019'מכרז פומבי מספרסמה  מועצהוה  והואיל

 ובהסכם זה;"( והקבלן הגיש את הצעתו במכרז תוך קבלת כלל התנאים האמורים בו המכרז"
 

המליצה ועל בסיס הצהרות הקבלן, על בסיס המצגים שבהצעתו ועל בסיס הצעתו הכספית   והואיל
וועדת המכרזים לראש המועצה על הקבלן כזוכה במכרז וראש המועצה אישר את המלצת 

 ;וועדת המכרזים
 

 אי לכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 

 כללי .1
 

 .והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד הימנוהמבוא להסכם זה  .1.1

 לסעיפים ולכותרות נועדה להקלת הקריאה בלבד ולא תשמש לצורך פרשנות. ההסכםחלוקת הוראות  .1.2

 בהסכם זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן: .1.3
 

 .תל מונדמועצה מקומית  - מועצהה
 

לרבות נציגיו, באי כוחו, עובדיו,  _______________________ - הקבלן
שליחיו, המורשים לפעול בשמו ומטעמו בכל הנוגע לביצוע העבודה 
כהגדרתה להלן ולרבות קבלני משנה הפועלים בשמו או עבורו לביצוע כל 

 חלק מהעבודה ואשר אושרו לכך מראש ובכתב על ידי המפקח.
 

מנהל 
 הפרויקט

קיד זה מעת לעת, לרבות ממלא לביצוע תפ מועצהכל מי שיתמנה ע"י ה -
 מקום.

 

לביצוע תפקיד זה מעת לעת, לרבות ממלא  מועצהכל מי שיתמנה על ידי ה - המפקח
 מקום, אשר יהיה כפוף להוראות מנהל הפרויקט.
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 העבודה
ו/או 

 הפרויקט
 ו/או

 העבודות
 

על זה  כמפורט בהסכם חיפויי גדרות של  והתקנה האספקעבודות ביצוע  -
כל עבודה נוספת או אחרת אשר תידרש לדעת ביצוע , לרבות נספחיו

 המפקח לביצועה או בקשר לביצועה והשלמה של העבודה. 
 

 .בנספח ד'המקומות בהן יבוצעו העבודות כמפורט  - יםהאתר

צו התחלת 
 עבודה

יחל  אשר לאחריה לתחילת ביצוע העבודה, מועצההוראה בכתב של ה -
אשר   לוח הזמניםו לרבות הכנת תכנית עבודה הקבלן בביצוע העבודה 

 .ה'נספח כ יצורפו )בכפוף לאישור המפקח( להסכם זה ויסומנו 
 

לוח 
 הזמנים

 מידעל ידי הקבלן למפקח  ולוח הזמנים המפורט שיוגשתכנית העבודה ו -
לאחר מתן צו התחלת עבודה, או כל שינוי בו, בהתאם להחלטת המפקח, 
בין בשל שינוי סדר השלבים ובין בשל שינויים ותוספות או הפחתה 

 והמחייבים שינוי בלוח הזמנים.  מועצהשתדרוש ה
 

השלמת 
 העבודה

שלמות, של כל העבודות המפורטות בתוכניות ובמפרטים ו/או בביצוע  -
 מסמכי המכרז ו/או הסכםהמתחייבות על פיהם ו/או על פי יתר הוראות 

 כמפורט בהסכם זהוכן קבלת תעודת השלמה מהמפקח  הםזה על נספחי
 להלן.

 

מנהל 
 עבודה

 

אדם שהקבלן מסר לגביו, הודעה בכתב למפקח, כי הוא משמש מטעמו  -
ואשר זהותו אושרה ע"י  מנהל עבודה בביצוע העבודהכהקבלן של 

 . מועצהה
 

"בדיקות" 
או כל 
מונח 

  דומה אחר 

כל הבדיקות הנדרשות לפי מסמכי המכרז ו/או הסכם זה ו/או כל דין  
 בקשר לעבודות.

  

 מסמכים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה:ה  1.4
 

 (.3א)–( 1כל מסמכי המכרז לרבות מסמכים א) - נספח א'
 נוסח ערבות ביצוע. - נספח ב'
 ם.ייטכנ יםמפרט - נספח ג'
 מוערכות. וכמויות החיפויים מיקום  - נספח ד'

 )יצורף לאחר הגשתו על ידי הזוכה במכרז(.לוח זמנים ותוכנית עבודה  - ה'נספח 
 נוסח אישור על קיום ביטוחים. -  ו'נספח 
 הוראות רלוונטיות חוק עבודת ילדים ונוער. - ז'נספח 

 
 

לרבות ההבהרות  כל המסמכים המפורטים לעיל, לרבות הסכם זה והתנאים הכלליים של המכרז,
 יכונו להלן ולשם הקיצור "מסמכי המכרז". שניתנו בקשר עימם,

 

 הצהרות הקבלן  .2
 

 הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן כי:
 

 וידע בביצוע עבודות קודמות, מסוג העבודות נשוא הסכם זה. הוא בעל נסיון  .2.1
 

הוא בעל היכולת הטכנית, הביצועית והמקצועית, הכישורים, הידע, הכלים, המכשירים, הציוד, כוח  .2.2
האדם וכל האמצעים הנוספים הדרושים לבצע את כל התחייבויותיו על פי הסכם זה במלואן ובמועדן, 

מוותר בזאת על כל טענות ברירה מחמת מום ו/או טענת פגם ו/או אי התאמה במיומנות ובמומחיות והוא 
 מכל סוג.
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יונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע כל התחייבויותיו על פי הסכם זה. ביצוע ישבידיו כל ההיתרים והר .2.3
יון כאמור יחשב להפרה יסודית של הסכם זה ויגרום ישההסכם על ידי הקבלן בהעדרו של היתר או ר

כמו כן, מתחייב  לביטולו של ההסכם, וזאת מבלי לגרוע מהסעדים האחרים אשר עומדים לזכות המועצה.
שיונות מכל סוג ומין שהוא הקשורים יאת כל האישורים ו/או ההיתרים ו/או הר למועצהכי ימציא הקבלן 
 בהתאם לנדרש בהוראות כל דיןהעבודות לביצוע 

 

הירים וברורים נזה ונספחיו, וכי כל תנאי החוזה והנספחים לו  וא קרא את המכרז ונספחיו ואת חוזהה .2.4
  לו.

 

הוא ראה ובדק את כל הפרטים והגורמים העלולים להשפיע על אפשרויות ביצוע העבודה )לרבות תנאי  .2.5
קרקע, מצב משפטי, תנאים פיזיים, תנאים טופוגרפיים והגישה לאתר( ו/או מחירה והוא מוותר בזה על 

רישה מצידו בקשר לכך ופוטר את המועצה מכל אחריות לטעות שבהערכה שנעשתה על כל תביעה ו/או ד
 ידו.

 
לאחר קבלת צו התחלת עבודה ויבצע את כל העבודה על חשבונו במהירות,  מידהוא יחל בביצוע העבודה  .2.6

ברציפות ובהתמדה, ברמה גבוהה, במיומנות מקצועית ובחומרים טובים, בהתאמה מלאה להוראות 
 על נספחיו ותוך מילוי אחר הוראות המפקח כפי שתהיינה מעת לעת. הסכם זה,

 
התמורה המפורטת בחוזה זה מניחה את דעתו ומהווה תמורה נאותה והוגנת לכל התחייבויותיו על פי  .2.7

 10בסעיף הוא לא יהיה זכאי לכל תמורה שהיא מהמועצה מעבר לתמורת העבודה המפורטת וכי חוזה, ה
של התייקרות חומרים, שכר עבודה, הטלת מסים והיטלים וכל אלה יהיו על  לרבות במקרה, להסכם זה

 חשבון הקבלן וישולמו על ידו.
 

להתקשרותו בחוזה זה, ובחתימתו על חוזה זה  או על פי כל דין, ו/ כל הסכםעל פי , מניעהכל י אין כ .2.8
יו לא יהיה משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם, על פי הסכם פובביצוע התחייבויותיו על 

 .ל דיןכאו על פי 
 

 התקשרותה .3
 

לאמור בהתאם  ותמועצה מוסרת בזאת לקבלן והקבלן מתחייב בזאת לבצע עבור המועצה את העבודה .3.1
 .על נספחיו, בהסכם זה

 
על ביצוע העבודה יחולו, בנוסף מבלי לגרוע מכלליות האמור ולשם ההבהרה, מוסכם בין הצדדים כי  .3.2

 .התנאים המפורטים בנספחים להסכם גם זה הסכםלתנאים המפורטים ב

 

לאישור המפקח  , בהתאם להוראות הסכם זה ונספחיו,ודהביגיש את לוח הזמנים ותכניות העהקבלן  .3.3
ולוחות . הקבלן יתקן את התכניות יום קלנדריים ממועד חתימת החוזה 14תוך פרק זמן של והמועצה 

 הזמנים על פי דרישות המועצה והמפקח ויפעל על פי הוראותיהם. לאחר קבלת צו התחלת העבודה
 המפקח, יחל הקבלן בעבודות. ובתיאום מלא עם

 

נספח המפרט הטכני שבלהוראות  ההסכםמובהר כי בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין מסמכי  .3.4
 ג'., יגברו הוראות נספח ג'

 

זה  הסכםבכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות  .זה בא להוסיף על האמור במפרט הסכם .3.5
 מפרט.ה להסכם זה עדיפות על לבין המפרט, תהיה

 

ל סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז השונים או בין הוראות שונות בתוך אותו מסמך תפורש כ .3.6
 .עצהמוהאופן המרחיב את חובות הקבלן ו/או את זכויות ב
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 ביצוע העבודה .4
 

 אופן ביצוע .4.1

 

הקבלן יגדר ויתחם את שטחי העבודה בהם הוא פועל במסגרת הסכם זה לביצוע העבודות  .4.1.1
לאורך כל זמני העבודה בשטחים אלו, וזאת באופן שלא יאפשר כניסת זרים לשטחי העבודה. 

העבודות, לרבות פסולת הקבלן מתחייב לפנות בתום כל יום עבודה את הפסולת הנובעת מביצוע 
הנובעת מהחלפת המשטחים, וזאת לאתרי פסולת מאושרים, בעצמו ועל חשבונו. יובהר כי ככל 
ותמצא פסולת באתר העבודה ו/או בסביבתו ו/או במידה והשליך הקבלן את הפסולת במקום 

 שאינו מותר על חוק, ישא הקבלן בהוצאות פינוי הפסולת על ידי המועצה ו/או מי מטעמה.

 

 תקופת העבודה .4.2

 

 מיום קבלת צו התחלת העבודה עבודה ימי 5ד תקופת ביצוע העבודות לגבי כל אתר הינו ע .4.2.1
גם על ביצוע  המועצה תורה לקבלן על סדרי העדיפויות בביצוע כל אתר והיא יכולה להורות

מקביל של מספר אתרים. מובהר כי ביצוע מקביל לא ישנה את תקופת הביצוע שנקבעה לגבי 
 כל אתר בנפרד.

 

לאחר פרוטוקול מסירה שיחלו להיספר  ( שנים 2שנתיים )היא ל חיפויים התקופת האחריות על  .4.2.2
 .שיבוצע בסיום העבודות

 

ח ולפעול בשעות קהמועצה והמפהקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם להוראות  .4.2.3
 המותרות לעבודה כמו גם להקפיד על חוקי הרעש ואיכות הסביבה ולפעול על פי כל דין.

 

 דיווחים למועצה .4.3

 
, בדבר אופן ביצוע העבודות באותו יום וכן בכתב מדי יום יינתנו דיווחים סדירים למועצה מטעם הקבלן

 העבודות.בנוגע לתקלות ו/או בעיות שעלו במהלך ביצוע 

 

 טיב החומרים והעבודה .4.4
 

הקבלן מתחייב לבצע את העבודה במיומנות מקצועית, ברמה גבוהה ובחומרים כמפורט במפרט  .4.4.1
הטכני ובשאר מסמכי המכרז. כל החומרים למיניהם יהיו חדשים ובמקום שנקבע תקן ישראלי 

התקן. למען הסר לחומר או לעבודה מסוימת, יהיו החומר או העבודה באיכות שאינה נחותה מן 
ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה יהיו החומרים והעבודות בהתאם למפרט ולדרישות איכות 

, השימוש בו ואופן ביצוע החיפוי, סוג ומבנה כמו כן ולמען הסר ספק ספציפיות שצוינו בו, אם צוינו.
 מפרט הטכני.ב העבודות יותאמו לדרישות המפורטות

 
המוקדם של המפקח, הן ביחס למקורות החומרים בהם יש בדעתו הקבלן חייב לקבל את אישורו  .4.4.2

להשתמש והן ביחס לטיב אותם החומרים. אולם מוסכם בזה במפורש, כי בשום פנים אין אישור 
המקור משמש אישור לטיב החומרים המובאים מאותו מקור. המפקח רשאי לפסול משלוחי 

למפרט הטכני. חומרים מכל הסוגים  חומרים ממקור מאושר, אם אין אותם החומרים מתאימים
 לא יירכשו על ידי הקבלן אלא באישור מוקדם של המפקח.

 
הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע העבודה רק לאחר שהחומרים אושרו על ידי המפקח  .4.4.3

החומרים שיספק הקבלן  .במקרים בהם דרוש אישור מעבדהשאושרה ע"י המפקח, ועל ידי מעבדה 
כל הבחינות לאלה שאושרו ויהיו בכמות הדרושה לצורך התקדמות בעבודה לפי לאתר יתאימו מ

יפסיק  ,לוח הזמנים שנקבע. מצא המפקח שהחומרים אינם תואמים למדגמים שאושרו כאמור
 הקבלן את העבודה ויסלק מהאתר את החומרים שאינם תואמים אלא אם המפקח הורה אחרת.
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ות על ידי יצרנים או יבואנים, של החומרים המסופקים על הקבלן למסור תעודות אחריות, מונפק .4.4.4
לאתר, עבור כל אותם החומרים שלגביהם קיימת חובה על פי דין של מסירת תעודות אחריות 

 .יתה דרישה כזו מצד המועצהילצרכן או אם ה
 

סופקו חומרים מסויימים על ידי המועצה, אין בעובדה זו כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לטיב  .4.4.5
 ודה.העב

 
ספקתם השוטפת של הציוד, אבודה ידאג הקבלן להבטיח מראש את בכל עת במהלך ביצוע הע .4.4.6

הכלים, החומרים והעובדים הנדרשים לביצוע העבודה, על מנת שלא יווצר כל עיכוב בעבודה. 
וכל אובדן או נזק שיגרם  באתרהקבלן ידאג בעצמו לשמירת כל החומרים והציוד הנמצאים 

 יחולו על הקבלן, על אחריותו ועל חשבונו.לחומרים ולציוד 
 

הקבלן מתחייב לערוך בדיקת טיב של מכון התקנים לחלק מהעבודות כמפורט במפרט, כולל  .4.4.7
בדיקות חוזרות אם תידרשנה בשל איכות ירודה ופגמים שהתגלו בבדיקה הראשונית. עלות כל 

תהיה רשאית לקזז סכום  בדיקה כזו )כולל בדיקה חוזרת( תשולם במלואה ע"י הקבלן. המועצה
 זה מהתמורה המגיעה לקבלן ולוודא העברתו ישירות למעבדה המבצעת את הבדיקות. 

  

 כוח אדם .4.5
 

הקבלן מתחייב להעסיק בביצוע העבודות על פי הסכם זה פועלים ועובדים המאושרים להעסקה  .4.5.1
קב"ט עם דרישתה הראשונה.  למועצה וימסור את האישורים כאמור על ידי לשכת התעסוקה, 

ועובדים מחליפים המועצה יבדוק ויאשר בכתב את זהות העובדים לרבות את זהות מנהל העבודה 
תנאי להעסקת עובד על ידי הקבלן בביצוע העבודות נשוא הסכם זה הינו מתן  . כתנאי להעסקתם

עת העסקה של למניאישור משטרה בדבר העדר הרשעות בעבירות מין כמתחייב מהוראות החוק 
 .2001-עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א

 

המועצה רשאית לדרוש בכל עת את הפסקת העסקתו של כל עובד ו/או כל גורם אחר המועסק על  .4.5.2
, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המועצה וללא ו/או על ידי קבלן משנה ידי הקבלן

כאמור, יביא הקבלן להפסקת העסקתו המיידית של צורך ליתן נימוקים. נתקבלה דרישת המועצה 
 .העובד כנדרש על ידי המועצה

 

ביצוע העבודות מומחים לעובדים עסיק על חשבונו הוא, בביצוע העבודה, מתחייב לההקבלן  .4.5.3
, בעלי רמה מקצועית נאותה, ובמספר הדרוש לשם ביצוע העבודה והשלמתה במועד. הקבלן כאמור

נו אף קבלני משנה לביצוע שלבים שונים בעבודה או כל חלק ממנה יהיה רשאי להעסיק על חשבו
ובלבד שיודיע למפקח על זהות כל קבלן משנה מראש ובכתב ויקבל מהמפקח אישור על כך מראש 

 ובכתב. המועצה אינה ולא תהיה בשום שלב אחראית לתשלום שכר עבודה לקבלני המשנה.

  

שנה, לא תגרע מאחריותו המלאה של הקבלן על פי מסירת עבודות שונות על ידי הקבלן לקבלני מ .4.5.4
לעבודה כולה ולא תשחרר אותו מהתחייבות כלשהי על פי הסכם זה. הקבלן, או  סהסכם זה ביח

בכל תקופת ביצוע העבודות, לפקח על  באתרמנהל עבודה מוסמך מטעמו, יהיה חייב להימצא 
עבודות קבלני המשנה, אופן ביצוען והתקדמותן והוא ישאר הכתובת לפניות המועצה והמפקח גם 

 ביחס לכל חלק מהעבודה שיבוצע באמצעות קבלני המשנה.  

 

כל אדם שיועסק על ידי הקבלן ו/או על ידי קבלן משנה בביצוע העבודה יהיה עובד של הקבלן בלבד  .4.5.5
ו/או של קבלן המשנה בהתאמה, וזאת לכל צורך שהוא. אין בהסכם זה ו/או בכל הסכם אחר כדי 

האדם הקבלן ו/או קבלן המשנה ו/או מעביד או יחסים חוזיים אחרים בין -ליצור יחסי עובד
לא תחול על המועצה כאמור ובין המועצה וכן ו/או על ידי קבלן המשנה שיועסק על ידי הקבלן 

ו/או קבלני המשנה ו/או כלפי ספקי ציוד וחומרים של העובדים ו/או  הקבלןי כלפי אחריות כלשה
באחריות לכל החובות המוטלות  הקבלן ו/או כלפי צד שלישי כלשהו, ובכל מקרה, ישא הקבלן לבדו
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 . כל דין ו/או הסכםעל מעביד על פי 

 

ימת מחלוקת כספית או במידה והובא לידיעת המועצה כי קימבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .4.5.6
מחלוקת מכל מסוג שהוא בין הקבלן לבין קבלני המשנה מטעמו ו/או לבין עובדיו והמועצה תהא 
סבורה כי היא עלולה להיתבע בין במישרין ובין בעקיפין עקב מחלוקת זו, תהא המועצה רשאית 

יישוב לעכב את הסכומים המגיעים לקבלן ואשר לדעת המועצה עלולים להיתבע ממנה עד ל
 המחלוקת בין הצדדים לשביעות רצון המועצה.

 

מנהל העבודה  מטעם הקבלן היה מר __________________, ת.ז. ____________________   .4.5.7
ימים מראש וזהות  15הודעה על החלפת מנהל העבודה תימסר למפקח בכתב בהתראה של לפחות 

 .המנהל החדש תאושר על ידי המפקח וקב"ט המועצה

 

שייקרא   בכל עת תל מונדהקבלן  מתחייב  כי  מנהל  העבודה כהגדרתו לעיל, יגיע לשטח הישוב  .4.5.8
יפול מיידי, וזאת אף או במפגעים המחייבים לדעת המפקח ט/ו םבאירועיעל ידי המפקח כדי לטפל 

 .מחוץ לשעות העבודה הרגילות

 

על פי כל דין. אין באמור  הקבלן בלבד ימלא כל חובה חוקית אחרת המוטלת על כל מבצע עבודה .4.5.9
כדי לגרוע מהוראת כל דין המחייבת רישום של קבלני משנה או של כל גורם מבצע בפרויקט וכל 

 רישום כאמור לא יגרע מאחריותו וחבותו של הקבלן כלפי המועצה.
 

 ניהול ופיקוח .4.6
 

לתהליכים הקבלן יבצע את העבודה באופן מקצועי, ויהיה אחראי לכל האמצעים לביצוע, לשיטות,  .4.6.1
 ולתיאום כל חלק מחלקי העבודה על פי הסכם זה.
 

הקבלן ינהל את העבודה באמצעות מנהל העבודה אשר יהיה נוכח באופן קבוע באתר. הפיקוח על  .4.6.2
העבודה מטעם הקבלן יבוצע על ידי מהנדס הפרויקט. מינוי מנהל העבודה ו/או מהנדס הפרויקט 

ול כל מינוי ו/או לדרוש את החלפת מנהל העבודה טעון אישור מראש של המפקח, אשר רשאי לפס
ו/או מהנדס הפרויקט, ללא מתן הסברים או נימוקים. היה והמפקח החליט שלא לאשר מינוי ו/או 

 14סיון מתאים תוך ילדרוש את החלפתו של מי מהשניים, יציג הקבלן מועמד חלופי במקומו בעל נ
 ימים קלנדרים.

 

 סיום העבודה .4.7
 

כאשר יהיה הקבלן סבור כי העבודה הושלמה, יודיע על כך למועצה ולמפקח בכתב. המפקח ימסור  .4.7.1
מעת קבלת ההודעה רשימת תיקונים ו/או השלמות שיש לבצעם על מנת שהעבודה  ימי עבודה 3תוך 

תושלם על פי הוראות ההסכם, אך אין ברשימה זו לגרוע מאיזו מחובותיו ואחריותו של הקבלן על 
 כם זה. פי הס

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, סיום כל אחת מהעבודות מכל אחד מהאתרים תהא רק לאחר  .4.7.2
 .המועצה לעבודות ו/או לאתרקבלת אישור 

 

על פי כל דין, מתחייב הקבלן  בתקופת והתחזוקה ו/או ו כלפי המועצהיתיומבלי לגרוע מהתחייבו .4.7.3
או במהלך תקופת / התחזוקה ובמהלך תקופת לתקן כל ליקוי ו/או נזק ו/או קלקול אשר יתגלה 

ימים מיום שקיבל על כך הודעה מהמועצה. ליקויים ו/או קלקולים  3וזאת תוך האחריות 
שעות לאחר שקיבל על כך הודעה  24המחייבים תיקונים דחופים יתוקנו על ידי הקבלן תוך 

 מהמועצה.
 

 תקופת האחריות .4.8
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ו/או במרכיביו שמקורם  בחיפוי בתקופת האחריות יהא הקבלן אחראי לתקן כל קלקול ו/או פגם  .4.8.1
 אינו בוונדליזם.

 

 

יפעל הקבלן בהתאם לדרישות המועצה ולקריאותיה לתיקונים מקומיים האחריות במהלך תקופת  .4.8.2
ימים מרגע קבלת קריאה מטעם המפקח ו/או  3של המשטחים. הקבלן יחל בביצוע העבודות בתוך 

 2של המשטח בתוך  התיקוניםהמועצה לטיפול במשטח ו/או חלק ממנו. הקבלן ישלים את ביצוע 
 ימי עבודה לכל היותר. 

 

 ראות החוק ובטיחותשמירה על הו .5
 

הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך ציות לכל דין, ובכלל זה, חוקים, תקנות, הוראות, צווים וחוקי עזר  .5.1
שהוצאו או שיוצאו מטעם כל רשות מוסמכת, וכן, לבצע כל הוראה חוקית שיצאה ו/או תצא מכל רשות 

 דין.מוסמכת בנוגע לעבודה וכל הכרוך בה, ולמלא אחר הוראות כל 
 

ופקודת הבטיחות בעבודה  1954 -בכלל זה, יפעל הקבלן בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ג  .5.2
והתקנות והצווים שפורסמו על פיהם, ייטול על עצמו את כל האחריות כלפי  1970 -]נוסח חדש[, התש"ל 

גדם בשל הפרת המועצה וכלפי כל הבאים מכוחה לשחררם ו/או לשפותם בקשר לכל תביעה שתוגש נ
 הוראה כאמור שנעשתה על ידי הקבלן ו/או על ידי מי מעובדיו ו/או קבלן משנה שלו ו/או מי מטעמו. 

 
הקבלן מתחייב לספק על חשבונו שמירה, גידור, שילוט, תאורה וכל אמצעי זהירות אחר הדרוש לבטחונו  .5.3

פי שידרוש המפקח. מבלי לגרוע ולנוחיותו של הציבור באתר ובכל מקום שיהיה צורך בכך על פי דין וכ
מכלליות האמור לעיל מתחייב הקבלן לגדר את מקום העבודה, באופן שימנע כניסה מאנשים שלא 

 הוסמכו לכך, להציב שילוט אזהרה מתאים ולהציב שמירה מתאימה במקום לאחר שעות העבודה. 
 

שלומם של כל העובדים,  כמו כן, יבטיח הקבלן קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה על .5.4
קבלני המשנה וכל אדם או גוף במהלך ביצוע העבודה, וידאג כי כל עובדיו, שלוחיו והפועלים מטעמו יעשו 
שימוש בציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש בהתאם להוראות כל דין ו/או אשר נהוג להשתמש בו לשם ביצוע 

ורות תקופתיות ולאישור כל רשות ומוסד, ייעשה עבודה מסוג העבודה, וכי בכל הקשור לציוד הנדרש לביק
 שימוש אך ורק בציוד מאושר על פי כל דין ונוהל.

 
הקבלן יהיה אחראי לניקיון האתר, כמתחייב על פי כל דין ולשביעות רצון המפקח ועל פי הוראותיו. לא  .5.5

והפסולת וישאיר את יאוחר מיום השלמת העבודה, יסלק הקבלן את כל הציוד, עודפי החומרים, האשפה 
אתר העבודה כשהוא פנוי ונקי בהתאם להוראות המפקח ולשביעות רצון המועצה. המועצה לא תקבל את 

 האתר מהקבלן ללא קבלת אישור בכתב של המפקח על נקיון האתר.

 

 פיקוח .6
 

המפקח יהיה רשאי להיכנס לאתר, בכל עת, לבדוק את אופן ביצוע העבודה, קצב התקדמותה ומידת  .6.1
אמה של ביצוע העבודה לתכניות ולמפרט הטכני וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים בהם ההת

וטיב המלאכה שנעשית על ידי הקבלן בביצוע העבודה. הקבלן ימסור למפקח, על פי דרישתו, פרטים, 
הסברים, מסמכים ודוגמאות החומרים. בכלל זה, יהיה על המפקח לדרוש בכל עת מהקבלן, העתקים 

 העבודה של הקבלן בהם יצוינו כל ההערות לגבי כל הנושאים הכרוכים בביצוע העבודה. מיומני
 

 מבלי לגרוע מכל סמכות שהוקנתה למפקח בהסכם זה, יהיה המפקח מוסמך: .6.2
 

לבקר בכל עת באתר לצורך ביקורת על ביצוע העבודה, טיבה, קצב ביצוע וכל מטרה אחרת כפי  .6.2.1
לגרוע מכלליות האמור, יהיה רשאי המפקח לקבוע את סדר שימצא לנכון לפי שיקול דעתו. מבלי 

העדיפות בביצוע העבודה ו/או לשנות את סדר העדיפות מעת לעת והקבלן יהיה חייב לבצע את 
 העבודה בהתאם לסדר העדיפות שנקבע על ידי המפקח.
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ק בהם להורות לקבלן כי כוח אדם ו/או חומרים ו/או ציוד ו/או כלים ו/או מתקנים ו/או כל חל .6.2.2
אשר הוא משתמש בהם אינם באיכות הדרושה ו/או המתאימה לביצוע העבודה ולדרוש מהקבלן 
לסלקם מהאתר ולהחליפם בכוח אדם ו/או חומרים ו/או ציוד ו/או כלים ו/או מתקנים מתאימים. 
על הקבלן יהיה לפעול בהתאם להוראות המפקח ובתוך תקופת הזמן שתיקבע על ידו וזאת ללא 

כאמור הי ומבלי שהחלפה כאמור תזכה את הקבלן בסטייה כלשהי מלוח הזמנים תמורה כלש
 .  ו/או בהוראות ההסכם ה'נספח ב

 
מובהר בזה, כי אישור כוח אדם ו/או חומרים ו/או ציוד ו/או כלים ו/או מתקנים על ידי המפקח 

 לא יפטור את הקבלן מאחריות לטיבם ו/או לטיב העבודה.
 

לקבוע כי כל חלק של העבודה המתבצע או שבוצע, אינו בהתאם לתוכניות ולמפרט הטכני ו/או  .6.2.3
אינו עומד ברמה הדרושה על פי תנאי ההסכם, ולדרוש את ביצוע תיקונים, שינויים, הריסה, בניה 

 של כל חלק של העבודה שאינם לשביעות רצון המפקח. וכיו"במחדש 
 

היא מכוונת לקבלני המשנה ואשר תהיה דרושה לדעתו לשם  לתת כל הוראה אחרת לקבלן, גם אם .6.2.4
 ביצוע העבודה בשלמותה, במדויק ובמועד, בהתאם להוראות הסכם זה.

 
לדרוש שינויים ותיקונים בתוכניות מפורטות שלא צורפו כנספח להסכם זה, ובלבד שיהיו אלה  .6.2.5

בוצעו, או שאינם מחייבים שינויים ותיקונים סבירים שאינם מחייבים שינויים בעבודות אשר כבר 
תוספת בכמויות המדודות של העבודה והקבלן יעביר לו לשם כך כל תכנית לאחר הכנתה וקודם 

 תחילת העבודה על פיה. 
 

לבדוק כל חשבון שיוגש על ידי הקבלן בהתאם להצעה, לאשרו או לתקנו וכן לקבוע את גובה  .6.2.6
ביצע. הקבלן מתחייב להמציא למפקח התשלומים המגיעים לקבלן עבור אותו חלק של העבודה ש

את כל המסמכים ולתת את כל ההסברים שידרשו על ידי המפקח על מנת לבדוק את חשבונות 
 הקבלן.

 
 הוראות המפקח ינתנו בכתב וירשמו ביומן העבודה של הקבלן.

 
המפקח יהא רשאי לדרוש מן הקבלן לבצע מדידות או כל בדיקה שהיא והקבלן יענה לדרישה זו  .6.2.7

פן מיידי. הקבלן יעמיד לרשות המפקח אמצעי מדידה, לרבות מודד מוסמך, על חשבונו. האמור באו
 בסעיף זה אינו גורע מהתחייבות הקבלן להשתמש בעת ביצוע הפרויקט בשירותי מודד מוסמך.

 
 המפקח יהיה כפוף להוראות מנהל הפרויקט, ככל שתהיינה מעת לעת. .6.2.8

 
להלן: בכתב על שינויים בעבודה, לרבות הפחתה בהיקף העבודה )המפקח יהיה רשאי, מעת לעת, להורות  .6.3

"השינויים"(, ובמקרה כזה, יהיה על הקבלן למלא אחר כל הוראות המפקח כאמור. מובהר, כי הקבלן לא 
 יבצע כל שינוי בעבודה, אלא אם נדרש לכך בכתב על ידי המפקח.

 

המועצה. למועצה שמורה הזכות הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות המפקח אשר משמש כבא כוח  .6.4
 להחליף את המפקח בכל עת ובכל שלב בכפוף למתן הודעה בכתב על כך לקבלן.

 
כדי להטיל ו/או באיזו מפעולותיו בתפקיד המפקח במינוי המפקח ו/או למען הסר ספק, מוצהר בזה כי אין  .6.5

ואין בהם כדי להסיר ו/או על המועצה אחריות בנזיקין ו/או אחריות לטיב הביצוע או כל אחריות אחרת, 
מכל אחריות שיש לו על פי מאחריותו המלאה בכל הקשור והנובע לביצוע העבודות ולשחרר את הקבלן 

 הסכם זה ו/או על פי כל דין.
 

 אחריות .7
 

לגוף,  , ישיר או עקיף,תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק שהואהוצאה, הפסד, הקבלן יהיה אחראי לכל  .7.1
רכוש או אחר, שייגרם לצד שלישי כלשהו ו/או למועצה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה )לרבות המפקח 
ו/או מי מטעמו( ו/או לעובדי הקבלן ו/או לקבלני המשנה ולכל מי שהקבלן אחראי לגופו ו/או לרכושו ו/או 
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צה ו/או כלפי צד שלישי מהפרת התחייבויות הקבלן כלפי המועלכל מי שבא בשמו או מטעמו, כתוצאה 
הקבלן, עובדיו, שלוחיו, אלה הנתונים למרותו, קבלני המשנה שלו ועובדיהם,  של ממעשה או מחדלו/או 

 ובסביבתו.  באתרשלוחיהם ומי שנתון למרותם ו/או המצוי 
 

הקבלן משחרר בזאת את המועצה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה )לרבות המפקח(, מכל אחריות או  .7.2
לגוף,  ישיר או עקיף, שהוא, תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזקהוצאה, הפסד, חובה שהיא בקשר לכל 

בות המפקח רכוש או אחר, שייגרם לצד שלישי כלשהו ו/או למועצה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה )לר
ו/או מי מטעמו( ו/או לעובדי הקבלן ו/או לקבלני המשנה ולכל מי שהקבלן אחראי לגופו ו/או לרכושו ו/או 
לכל מי שבא בשמו או מטעמו, לרבות אחריות כלשהי כלפי קבלני המשנה ו/או מי מטעמם, בין אם נגרמו 

יו תוצאה של פעולה או מחדל ה בין אם נגרמו כתוצאה מהפרת התחייבות של הקבלן, בין אם באקראי,
זה אין בה ולא תתפרש כדי  הסכםובין אם נגרמו מחמת תאונה בלתי נמנעת. שום הוראה מהוראות 

לעשות את המועצה או כל אדם או גוף הפועלים בשמה או מטעמה אחראים, או כדי לחייבם בפיצויים או 
 . זק כנ"לתאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נהוצאה, הפסד, אחרת, בגין כל 

 
בגין כל נזק שייגרם כאמור  , מיד עם דרישתה הראשונה,הקבלן יהיה חייב לפצות ו/או לשפות את המועצה .7.3

תביעה שתוגש נגד כל דרישה ו/או כל תשלום שיהיה עליה לשלם בשל ואו כל הפסד  ישיר או עקיף, לעיל,
ובה מנהלי או שיפוטי אחר שיוטל , קנס או תשלום חלרבות הוצאותהמועצה ו/או פסק דין שייפסק כנגדה, 

לשלם כל סכום כאמור, במקום המועצה או למועצה, וכן, לשאת בכל ההוצאות  מתחייב הקבלןועליה, 
  שנגרמו למועצה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורך דין. 

 
 כל האמצעים למניעת נזק או אובדן לאדם או לרכוש, במהלך ביצוע העבודה.בינקוט  הקבלן .7.4

 
  ביטוחים .8

 

פוליסת ביטוח בהתאם  ולכך שמשך כל זמן מתן השירותים יהיה ברשות ומתחייב לדאוג על חשבונ הקבלן .8.1
 . 'וכמצורף בנספח  -לדרישות יועץ הביטוחים של המועצה 

 

מתחייב לציין את המועצה כמוטב נוסף בפוליסות, וכן מתחייב כי הפוליסות תהיינה בתוקף במשך  הקבלן .8.2
 כל הזמן בו עלולים להתרחש מקרי הביטוח המתוארים לעיל.

 

מתחייב כי בפוליסות האמורות ייקבע סעיף השולל מהמבטח אפשרות לחזור  אל המועצה ו/או  הקבלן .8.3
 .בתביעת שיבוב האל מי שמטעמ

 

למשך ביטוח אחריות מקצועית ואחריות המוצר:  הקבלן ימשיך ויקיים את הבטוחים הניזכרים בסעיף  .8.4
 כל תקופה נוספת המוטלת עליו חובה לפי הדין 

 

 שינויים .9
 

, להכניס שינויים לעיל 4כמפורט בפרק  העבודהתקופת המועצה תהיה רשאית, כל עוד לא הושלמה  .9.1
לפי שיקול דעתה. במקרה ששינויים כאמור יאריכו לדעת המפקח  החיפויים , במיקומי משטחי בתכניות

את תקופת ביצוע העבודות, מועדי השלמת העבודה ידחו לתקופה המתחייבת מביצוע שינויים אלה לפי 
דעת המפקח. בכל מקרה שהקבלן סבור שהשינוי מהווה הוספה על העבודה, יהיה עליו להודיע על כך 

 ת אישורו בכתב על כך, בכל מקרה לא יעכב  הקבלן את ביצוע העבודה בשל כך.בכתב למפקח ולקבל א
 

מובהר כי המועצה לא תהיה חייבת לשלם לקבלן כל סכום נוסף כאמור, אלא אם קיבלה לכך את אישור  .9.2
המפקח מראש ובכתב. כל עבודה נוספת, שינוי ו/או תיקון שיבוצעו על ידי הקבלן ביוזמתו ו/או שלא על 

ות המפקח מראש ובכתב, יהיו על חשבונו ואחריותו המלאה של הקבלן והקבלן יישא באחריות פי הורא
 לכל הנזקים וההוצאות שייגרמו למועצה בקשר לכך.

 
הסכמה על התשלום בגינו ועליו להמשיך ולבצע את -הקבלן אינו רשאי לעכב ביצועו של שינוי מחמת אי .9.3

 העבודה ברציפות. 
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 תשלומים .10
 

את הסך כנגד ביצוע העבודה ומילוי כל התחייבויותיו על פי הסכם זה על נספחיו, תשלם המועצה לקבלן  .10.1
, בהתאם לאישור שהותקן בפועלהחיפויים שהוצע במסגרת הצעתו למכרז מוכפל בכמות המ"ר של 

  .המפקח וגזברות המועצה
 

כל העבודה, על כל הכרוך,  כל עוד לא צוין אחרת במפורש, תמורת העבודה תחשב ככוללת את מחיר .10.2
דמי השימוש במכונות,  ,לרבות הוצאות שכר העבודה לביצוע העבודה, רכישת חומרים לאתר ואספקתם

מכשירים, כלי עבודה וכל ציוד אחר, וכן דמי העמסה, הובלה ופריקה, דמי ביטוח, מיסים, היטלים 
, עקיפות ובלתי מתוכננות, רווחי ושירותי עזר מכל סוג, כל הוצאותיו המוקדמות של הקבלן, ישירות

הקבלן וכל הוצאה אחרת הנובעת מהוראות הסכם זה. הקבלן לא ידרוש והמועצה לא תשלם סכום נוסף 
 כלשהו בגין הסכם זה.

 
ההיקף את תהא רשאית ע"פ שיקול דעתה הבלעדי להקטין את היקף העבודה וכפועל יוצא  המועצה .10.3

מוצהר  את העילה ואף אם בוצעה העבודה לשביעות רצונה. וזאת מבלי לנמק ההסכםהכספי הכולל ע"פ 
ומוסכם על הקבלן כי לא תהיינה לו תביעות ו/או טענות כלשהן כנגד המועצה בגין צמצום היקף העבודה 

המועצה תהא רשאית  כאמור לעיל וכי לא יהיה זכאי בגין כך לפיצוי כלשהו או תשלום או הגדלת שכר.
ראות הדין, להגדיל את היקף העבודה וכפועל יוצא את ההיקף הכספי הכולל ע"פ שיקול דעתה ובכפוף להו

והקבלן מתחייב לפעול ולהיערך בהתאם לשינוי זה בהיקף העבודה  50%ע"פ החוזה בשיעור שלא יעלה על 
 .ח האדם, הציוד והחומרים הנוספים בהתאם לנדרשועל כל הכרוך בכך, לרבות הקצאת כ

 

המצוינות בהצעה אינן משמשות אלא לאומדן בלבד והקבלן לא יהיה  תריםכמות המ"ר או האמוסכם כי  .10.4
זכאי לקבל תוספת כלשהי בגין היווצרות הפרש כלשהו בין הכמויות שבוצעו על ידו בפועל, מעל לכמויות 

 .   המצוינות במכרז
 

 ההקבלן יהיכן מוסכם כי כל שינוי בגישה, שיטה או תהליך בביצוע העבודה שיחול ו/או יבוצע ביוזמת  .10.5
למטר רבוע חייב אישור מהמפקח מראש ובכתב, ולא יהיה בכך, בכל מקרה, עילה לשינוי כלשהו במחיר 

 אלא רק לשם הפחתה.
 

 :אופן הגשת חשבונות .10.6
 

 הקבלן יגיש למועצה חשבונות כמפורט להלן: .10.6.1

 

מכמות האתרים שהורתה לו המועצה לבצע בצו  30%חשבון חלקי בסיום ביצוע  .10.6.1.1
 העבודה.תחילת  

 

מכמות האתרים שהורתה לו המועצה לבצע  60%חשבון חלקי נוסף בסיום ביצוע  .10.6.1.2
 נוספים(. 30%בצו תחילת  העבודה )

 

חשבון סופי בסיום ביצוע כלל האתרים שהורתה לו המועצה לבצע בצו תחילת   .10.6.1.3
 העבודה.

 

אישור מסירה מאת המפקח, מדידה שבוצעה באמצעות  הכולל: חשבון יצורף דו"ח מפורטכל ל .10.6.2
 שהותקן בפועל.החיפוי מודד מוסמך של כמות 

 
ימים ממועד  30-, לא יאוחר מהמסמכים שצורפו אליוחשבון, לרבות ההמועצה תבדוק את  .10.6.3

. ותם בהתאם לבחינת ובדיקת הביצוע בשטח על ידי המפקח מטעמהההגשה, תאשר או תשנה א
ו/או אישורם החלקי ו/או דחייתם תהיה  חודשייםחשבונות ההאישור  קביעת המועצה בדבר

 סופית.
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מיום  45לקבלן על ידי המועצה בתנאי שוטף +  עבור החשבונות החודשיים ישולמו התשלומים .10.6.4
 אישור החשבון על ידי המועצה.

 
למען הסר ספק מובהר כי אי מסירתם ע"י הקבלן של כל המסמכים הקשורים בחשבונות  .10.6.5

והנחוצים לשם אישורו, להנחת דעת המועצה או המפקח, במעמד הגשת החשבון, תמנע את 
אישור החשבון ותשלומו, ומוסכם כי עד למסירת כל המסמכים כאמור הנחוצים להנחת דעת 

 המפקח לשם אישור החשבון, לא יחל מנין המועדים לשם תשלום.
 

ודרישות מכל סוג שהוא כלפי המועצה הקבלן מצהיר בזאת כי לא יהיו לו כל טענות, תביעות  .10.6.6
 .נות כאמור לעילחשבוהבגין ו/או המפקח ו/או מי מטעמם 

 
זה לעניין התמורה גובר על כל הוראה אחרת בהסכם זה על נספחיו לרבות המפרטים  10האמור בסעיף  .10.7

 שבו.

 
 תקופת ההסכם .11

  
שבוצעו על ידי  של כל אחד מהאתרים האחריותועד לתום תקופת הסכם זה יהיה בתוקף מיום חתימתו  

 .הקבלן

 
 סיום ההתקשרות ופיצויים מוסכמים .12

 

ביצוע העבודה, או חלק ממנה תוך בבשל איחור  הקבלן ישלם למועצה פיצויים מוסכמים וקבועים מראש .12.1
ש"ח לכל יום קלנדרי של איחור בין המועד הסופי שנקבע  1,000סך של ב, וזאת התקופה שנקבעה בהסכם

שיעור הפיצויים בהסכם להשלמת העבודה לבין השלמתה בפועל, וזאת בלי צורך בהוכחת הנזק. 
המוסכמים כאמור מהווה הערכה סבירה של הצדדים את הנזק שיגרם למועצה כתוצאה מאיחור של 

 היה לראותו בעת כריתת הסכם זה. הקבלן בהשלמת ביצוע העבודה כאמור כפי שניתן

 

אינו פוטר את הקבלן , ניכויים או קיזוזים מסכומים המגיעים לקבלן תשלום הפיצויים המוסכמים .12.2
 .ו/או לפי כל דין כל התחייבות אחרת לפי ההסכםממהתחייבותו להשלים את העבודה ו

 
על פי  ותשלים את העבודהתחייבות הקבלן לה מוסכם בזה בין הצדדים, כי בשל הסתמכות המועצה על .12.3

תוקן על ידי הקבלן יאשר לא  המפורטים להלןכל אחד מהמקרים ב, ה'בנספח לוחות הזמנים המפורטים 
ימים מיום שקיבל על כך הודעה בכתב מן המועצה ואשר קיבל לכך את אישור המפקח, יהווה הפרה  7תוך 

רה והמועצה תהיה רשאית, ללא יסודית מצד הקבלן, אשר תפסיק לאלתר כל הצמדה של מחירי התמו
פי צורך במתן הודעה נוספת בכתב על כך ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת שתעמוד לה על פי הסכם זה ועל 

על ידי הקבלן, לסלק את ידי הקבלן ו/או מי  ןאו להפסיק את ביצוע ותכל דין, להקטין את היקף העבוד
ממנה בעצמה, או בכל דרך אחרת שתראה לה  או כל חלק ותהעבודה, להשלים את העבוד י/מטעמו מאתר

ית הכספים יוזאת על חשבון הקבלן, אשר הקבלן ישלם למועצה על פי דרישתה הראשונה, וכחלק מגב
לתפוס חזקה בכל הציוד, החומרים, לעכב תחת ידיה ולהם זכאית המועצה מהקבלן תוכל המועצה 

 מבלי שלקבלן יגיעו דמי שימוש עקב כך:האביזרים וכל דבר אחר ששימש את הקבלן בביצוע העבודה ו
 

ו/או בביצוע שלב משלבי  ותבמקרה שהקבלן איחר ו/או לא עמד במועד התחלת ביצוע העבוד .12.3.1
 .לשביעות רצונו של המפקח ותו/או לא ביצע את העבוד ותהעבוד

או שניתן נגדו צו פירוק, או צו כינוס נכסים,  שהוגשה נגד הקבלן התראה על פשיטת רגלבמקרה  .12.3.2
קיבל  או שמונה כונס נכסים זמני או קבוע לרכושו, או אם ימונה מפרק או מפרק זמני לקבלן או

או אם ניתן צו  אם הקבלן הגיש הצעה להגיע להסדר עם נושיו הקבלן החלטה על פירוק או
 .להקפאת הליכים נגד הקבלן

ש הקבלן או אם בוצעה פעולה כלשהי מטעם משרד ההוצאה לפועל במקרה שהוטל עיקול על רכו .12.3.3
 . ימים 30והעיקול או הפעולה האמורה לא הוסרו בתוך לגבי רכוש הקבלן, 
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ללא סיבה מספקת, לדעתו של המפקח, או אם הקבלן  ותבמקרה שהקבלן הפסיק את העבוד .12.3.4
 הסתלק מביצוע הסכם זה. 

במכרז או בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה ם יתברר שהצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה א .12.3.5
התקשר עמו למועצה האו שהקבלן לא גילה עובדה מהותית אשר היה בה כדי להשפיע על החלטת 

 בהסכם.

להלן חולטה, כולה או חלקה, והיא לא  14די הקבלן בהתאם לסעיף ים ערבות שניתנה על א .12.3.6

 להלן. 14חודשה במלוא היקפה כאמור בסעיף 

בקצב הראוי, באופן שהמפקח קבע כי  ותשהקבלן התרשל ולא התקדם בביצוע העבודבמקרה  .12.3.7
 המסירה. יברור שהקבלן יאחר במועד
 

בעצמה, תערוך בין הצדדים התחשבנות, במסגרתה יובאו בחשבון, ות בחרה המועצה להשלים את העבוד .12.4
ה, ושל ההפסדים על ידי ותשהוציאה המועצה לשם השלמת העבוד בין היתר, ההוצאות והתשלומים

בעצמה. הסכום יקוזז ישירות מחשבון הקבלן,  ותמו לה בשל הצורך להשלים את העבודוהנזקים שנגר
 לרבות באמצעות חילוט ערבויות, ללא מתן זכות ערעור לקבלן.

 
בעצמה, או בכל דרך אחרת,  ותבזאת, כי אין חובה על המועצה להשלים את העבודלמען הסר ספק, מובהר  .12.5

 לעיל. 12.3בכל מקרה של פעולה לפי סעיף 
 

על פי דין ו/או  הרשותזה לעיל כדי לגרוע מכל זכות וסעד אחרים העומדים למועצה  12אין בהוראת סעיף  .12.6
 .של הקבלןהסכם זה במקרה של הפרת התחייבות כלשהי 

 
 יחסי הצדדים .13

 
מעמדו של הקבלן כלפי המועצה הינו מעמד של קבלן עצמאי לכל דבר וענין ואין בהסכם זה או בהסכם  .13.1

מעביד בין הקבלן ו/או עובדי הקבלן ו/או ספקים ו/או קבלני משנה ועובדיהם -אחר כדי ליצור יחסי עובד
י המשנה שלו יפצה בכל מקרה בו יקבע אחרת לגבי הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או מי מקבלנלבין המועצה. 

לשלם עקב כל חיוב שיוטל  מועצהבכל סכום שיהא על ה , מיד עם דרישתה הראשונה,הקבלן את המועצה
"ד, ושיסודו נעוץ בקביעה כי המצב העובדתי ו/או המשפטי שונה עושכ"ט הוצאות משפט ו, לרבות ליהע

   .זהמהמוצהר בסעיף 
 

עו מטעם הקבלן את התחייבויותיו על פי הסכם זה הצדדים מצהירים ומאשרים בזה כי העובדים שיבצ .13.2
הינם עובדיו של הקבלן בלבד וכי הם יהיו נתונים להוראותיו, פיקוחו והשגחתו המלאים של הקבלן, והוא 

כל הסכם העסקה, הסכם קיבוצי רלבנטי, צו ישא בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקתם על פי 
 דין.הרחבה, נוהג, חוק וכל 

 
מתחייב למלא כלפי כל עובדיו ובקשר לכל עובדיו, שיועסקו על ידו בביצוע העבודות נשוא הסכם הקבלן  .13.3

זה, את כל הוראות חוקי העבודה והתקנות על פיהם, הוראות החוק הקיימות כיום וכל הוראת חוק 
 שתחוקק.

 
לעיל, מתחייב הקבלן לשלם לכל עובדיו לפחות את שכר  13.2מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  .13.4

 .1987 -קבוע בחוק שכר מינימום, התשמ"ז כהמינימום 

 

של  חלותומהאמור לעיל, הרי שבמידה ויקבע בעתיד, על ידי גורם מוסמך כלשהו, כי בתקופת  לגרוע מבלי .13.5
לשלם  המועצהמעביד וכי על -יחסי עובד המועצהמטעמו לבין  מיו/או  הקבלןזה התקיימו בין   סכםה

מטעמו שכר ותנאים נוספים המתחייבים על פי כל דין, מוסכם על הצדדים  למילקבלן ו/או לעובדיו ו/או 
וכי יערך  ונושאת ריבית זה יחשבו כהלוואה צמודת ערך הסכםשקיבל הקבלן על פי  התשלומיםכי כל 

לשלם לקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו כעובד על פי שכר  המועצההסכומים שהיה על  שלחישוב מחדש 
, או כל חוק אחר שיבוא במקומו, 1987 -לשכר המינימום כהגדרתו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז  השווה

וחזר על ידו מייד עם הקבלן י שקיבל, וכי כל סכום עודף שחל בתקופת ההסכם, כפי ששונה מעת לעת
לרבות שנתית  ריביתכשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן ונושא  הראשונה מהמועצה קבלת הדרישה

פיגורים שתהיה נהוגה מעת לעת בבנק לאומי לישראל בע"מ לגבי חשבונות דביטוריים העומדים ביתרת 
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עד העומד למועצה על פי חובה חריגה שלא נפרעה לאחר דרישה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ו/או מכל ס
ההסכם ו/או הדין, המועצה תהיה רשאית לקזז את הסכומים המגיעים לה כאמור בסעיף זה מכל תביעה 
ו/או דרישה של הקבלן ו/או לעכב כל תשלום המגיע לקבלן עד לפרעון מלא ולסילוק סופי ומוחלט של 

 חובו למועצה כאמור בסעיף זה. 

 

חובת תשלום כלשהו ו/או מתן  המועצהזה במפורש לא תחול על  םבהסככי מלבד האמור  בזאת מוסכם .13.6
 שביצע עבודה. כספי או אחר כלשהו לקבלן ו/או למי מטעמו  פיצוי

 

ומבלי לגרוע מכל סעד אחר לו תהא זכאית  בהצהרות ובהתחייבויות הקבלן כאמור לעיל לפגוע מבלי .13.7
גורם מוסמך כי  אואם יחליט בית משפט , הקבלן מתחייב כי בהמועצה על פי הוראות הסכם זה וכל דין

סכום ו/או תשלום אשר  כלזה שונה מהמוצהר בסעיף זה לעיל אזי  הסכםהמצב המשפטי לגבי תקופת 
לקזזו מכל סכום  תהא רשאית למועצה והמועצהיקבל הקבלן עקב קביעה כאמור ייחשב כחובו של הקבלן 

 פיטורים. ופיצויימשכר עבודה  ,אשר יגיע לקבלן ו/או למי מטעמו לרבות

 

בכל דרישה ו/או , לפי דרישת המועצה, הקבלן מתחייב לטפל מיד ועל חשבונומבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .13.8
 העובדים המבצעים או שביצעו את השירותים.תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, מצד 

 

 זה יחולו במשך כל תקופת ההסכם ולאחריה.  13 הצדדים מצהירים ומסכימים מפורשות כי הוראות סעיף .13.9
 

 בטחונות .14
  

 ערבות ביצוע ההסכם  
 

, יחליף הקבלן )בין אם התקיים התנאי המתלה ובין אם לאו( ההודעה על הזכיה במכרזממועד ימים  7תוך  .14.1
בערבות )להלן: "ערבות המכרז"( את הערבות הבנקאית, שהומצאה על ידו בקשר להשתתפותו במכרז 

של חודש  המחירים לצרכןבישראל, צמודה למדד מוכר וידוע בנקאית, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק 
 )עשר אלף שקלים חדשים( 10,000בסך של לפקודת המועצה,  ( 15.8.2019 )שפורסם ביום 2019יולי  

תוקף הערבות . הקבלן מתחייב להאריך את "(ערבות ההסכם)להלן: " חודשים שמונהלתקופה של ו
, ו/או בהתאם להארכת תקופת ההסכם בתקופת ו/או תקופות ההארכה הבנקאית, באם יהא צורך בכך

 סיום ההתקשרות.ו תום תקופת ההסכםיום ממועד  90כך שתהא בתוקף לפחות 

 

כאמור תהא זכאית המועצה לחלט את סכום המכרז ו/או לא תוארך ערבות ההסכם אם לא תוחלף ערבות  .14.2
ידיה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו תהא זכאית המועצה על פי הסכם זה ו/או על פי כל הערבות שב

 דין.
 

לעיל, למועצה נתונה הזכות לדרוש שינוי שיעור הערבות  14.2 -ו 14.1יפים מבלי לגרוע מהאמור בסע .14.3
 דל מכל סיבה שהיא.במידה וההיקף של הסכם זה יג

 
המועצה תהא רשאית לממש את הערבות, כולה או חלקה, ללא התראה מוקדמת, וזאת בכל עת בה יפר  .14.4

הקבלן תנאי מתנאי ההסכם, וכן תהיה רשאית לעכב בידיה, או לזקוף, לפי שיקול דעתה, כל סכום מדמי 
 מועד פרעונו. הערבות, כנגד כל חוב של הקבלן כלפיה בקשר עם ההסכם, אף אם לא הגיע

 
מימשה המועצה את הערבות, כולה או מקצתה, מתחייב הקבלן להמציא למועצה, מיידית, ערבות  .14.5

, בתוספת הפרשי 14.3 המקורי, בכפוף לאמור בסעיף סכום הערבותבנקאית חדשה ומעודכנת לגובה 
ההצמדה למדד עד לאותו מועד, וכשהיא צמודה למדד כאמור לעיל ולכל תקופה שתקבע על ידי המועצה. 

 ועניין. לעיל, לכל דבר 14.1דין הערבות הבנקאית על פי ס"ק זה כדין ערבות על פי סעיף 
 

בוטל ההסכם, או הסתיים תוקפו מכל סיבה שהיא והקבלן הוכיח כי אינו חייב למועצה כל סכום שהוא,  .14.6
 תחזיר המועצה לקבלן את הערבות.

 
אין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הקבלן במקרה של מימושה או בכל  .14.7



 

 30 חתימה וחותמת:_______________

 מקרה שהוא.
 

חידושה, בהתאם לאמור לעיל, מהווה, כשלעצמה, עילה לחילוט -אי הארכתה של הערבות ו/או אי .14.8
 הערבות. 

 
 הסבת זכויות .15

 
הקבלן אינו רשאי להעביר, להסב, לשעבד, למסור או להשאיל את זכויותיו על פי הסכם זה לאחר או  .15.1

לאחרים, או להעניק ביחס אליו לאחר או לאחרים כל זכות שהיא, בכל דרך שהיא, בתמורה או ללא 
 תמורה, אלא אם יקבל לכך את הסכמת המועצה מראש ובכתב. 

 
ניסה לשותפות עם אדם אחר, העברת השליטה בתאגיד או כל גוף לצורך סעיף זה, תחשב כהעברה גם כ

 משפטי מאוגד, או הקמת רשות לצורך ביצוע התחייבויות הסכם זה.
 

המועצה תהא רשאית, מבלי צורך לקבל את הסכמת הקבלן לכך, להעביר, להסב, למסור או להשאיל את  .15.2
 זכויותיה על פי הסכם זה ובלבד שתודיע על כך לקבלן.

 
 והימנעות מניגוד עניינים ודיותס .16

 

מורה ולא לגלות, להעביר, למסור, להביא לידיעת צד ג' כלשהו ו/או גהקבלן מתחייב בזה לשמור בסודיות  .16.1
, בין בארץ ובין בחו"ל, ןלעשות כל שימוש בין עצמי או ביחד עם או עבור אחרים, בין במישרין ובין בעקיפי

ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בנוגע  מועצהלוגע ו/או בנ מועצהלבכל ידע ו/או מידע השייכים 
 א באלהצלפעולותיה, עסקיה, לקוחותיה, ספקיה, מצבה הפיננסי, שיטות העבודה הנהוגות אצלה, וכיו

וכן כל מידע שהגיע לידיו בקשר עם ביצוע העבודה, וזאת בין בתקופת ההתקשרות ובין לאחר מכן, ללא 
 .מועצההת בכתב מאת קבלת הרשאה מוקדמת ומפורש

 
צא במצב של ניגוד עניינים בין ביצוע ימהקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו מתחייבים שלא לה .16.2

 העבודה ובין קיום התחייבויותיהם על פי הסכם זה לבין כל ענין אחר שיש להם.
 

 זה יחולו במשך כל תקופת ההסכם ולאחריה.  16הצדדים מצהירים ומסכימים מפורשות כי הוראות סעיף  .16.3

 
 שונות .17

 
הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי אין לו ו/או לעובדיו ו/או לקבלני משנה מטעמו כל זכות או רשות לייצג את  .17.1

 ל דבר וענין.המועצה או להתחייב בשמה לכ

 

שום ויתור, הנחה או הימנעות מפעולה במועדה, או ארכת זמן לעשייה או הימנעות מעשיית פעולה  .17.2
כמתחייב מהסכם זה, לא ייחשבו כויתור של הצדדים על זכויותיהם לפי הסכם זה ולא ישמשו מניעה 

  לתביעה על ידם, אלא אם כן נעשה ויתור כזה במפורש ובכתב.

 

הנחיה או המנעות מפעולה או הנחיה על פי הוראות הסכם זה, לא תפורש כמשנה את טיב שום פעולה,  .17.3
היחסים המשפטיים בין הקבלן ו/או עובדי הקבלן לבין המועצה ו/או כמטילת אחריות או חבות של הקבלן 
על פי הסכם זה או על פי כל דין על המועצה, ו/או כמשחררת את הקבלן מאחריותו ו/או משנה את 

 ותו על פי הסכם זה או על פי כל דין.אחרי
 

כל שינוי וכל תיקון של הסכם זה יחייב את הצדדים רק אם נערך בכתב, ייחתם על ידי שני הצדדים ויצוין  .17.4
 בו כי הוא מהווה שינוי או תיקון להסכם זה. 

 
כל הסכם זה מבטא את ההסכמה המלאה והממצה בין הצדדים בכל הקשור לנדון בו והוא מחליף ומבטל  .17.5

 מצג, התחייבות או הסכם קודם ששרר בין הצדדים בהקשר זה טרם חתימתו.
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המועצה תהיה רשאית לעכב תחת ידה מתוך הכספים ו/או התשלומים שהקבלן יהיה זכאי לקבל על פי  .17.6
הסכם זה, כל סכום ו/או חוב שהקבלן יהיה חייב לה מכל סיבה שהיא ו/או כל סכום ו/או תשלום הנתבע 

ו עלול להתבע או להדרש ממנה בקשר לקיום התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה, ו/או נדרש ו/א
לרבות התנהגותו ומחדליו, עד שתסולק באופן סופי התביעה ו/או הדרישה, לרבות הוצאות משפט ושכר 

 טרחת עו"ד. 

 

 כל דין. ו/או על פי 1974 -קבלנות תשל"ד חוזה לחוק 5הקבלן מוותר על זכותו לעכבון על פי סעיף  .17.7

 

הקבלן מסכים כי המועצה תהא רשאית לקזז כל חוב ו/או תשלום ו/או שיפוי שהקבלן יהיה חייב לה מכל  .17.8
 סיבה שהיא כנגד כל תשלום שהקבלן יהיה זכאי לקבל מהמועצה.

 

מעני הצדדים הם המענים המופיעים בראש ההסכם, וכל הודעה תשלח מצד אחד למשנהו על פי הסכם  .17.9
 48למענים האמורים בהודעה כאמור בדואר רשום ותחשב כאילו נמסרה ליעדה בתום זה או בקשר אליו 

שעות מעת מסירתה למשלוח בדואר רשום בישראל, או אם נמסרה ביד או נשלחה בפקסימיליה תחשב 
כנמסרת במועד המסירה ובלבד שהתקבל אישור מסירה או במועד השליחה בהתאמה. בהודעה שתימסר 

 נות את מענו.כאמור יכול כל צד לש

 

בכל  והבלעדית סמכות השיפוט הייחודית במחוז מרכזהצדדים מסכימים כי לבתי המשפט המוסמכים  .17.10
 הקשור ו/או הנובע מהסכם זה.

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 

                                                                                       _____________                _____________ 
 הקבלן                                                                                                                          מועצהה 
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 נספח א'
 (3א)–( 1כל מסמכי המכרז לרבות מסמכים א)
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 נוסח ערבות ביצוע –נספח ב' 
 

 
 לכבוד 

 תל מונדמועצה מקומית 
 רחוב ________________

 
 
 

 כתב ערבות הנדון:
 

( אנו ערבים בזה "הקבלן")להלן:  _____________________ תאגיד מס' _____על פי בקשת _________
בתוספת הפרשי הצמדה  שקלים חדשים( עשר אלף: )במילים ש"ח 00001,כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

להסכם בין הקבלן ( וזאת בקשר "הפרשי הצמדה"למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן )להלן: 
 תנאי הסכם ההתקשרות. ולהבטחת מילוילבניכם, 

 
 התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא בלתי מותנית. 

 
עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם הראשונה  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים

בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש 
את הסכום תחילה מאת המשתתף בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי 

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. משתתףל שיכולה לעמוד
 

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

 
 במכתבנו זה:

 
 ות הבניה, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר הכלכלי.משמעו מדד תשומ -" המדד"
 

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:
 

( כי "המדד החדש"אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן: 
נקודות  ________ינו ה __________ שפורסם ביום 9201 ____ המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש

( יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין "המדד היסודי")להלן: 
 בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.

 
 .על פי דרישתכם ותוארך ועד בכלל *ערבות זו תישאר בתוקפה עד ______

  
 שהיא.ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה 

 
 בנק: ________       תאריך: ________
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 טכני מפרט –נספח ג' 

 
 

לוחות העשויים מאלומיניום מרובד  , לוחות אלוקובונדחיפויי לגדרות גני ילדים ומוסדות חינוך, 

 המיוצרים בטכנולוגיות מתקדמות. 

 

  מ"מ. 3אלומיניום מרובד בעובי חומר החיפוי יהיה מאלוקובונד 

  גודל כל לוח: 

 מטר( X 3מטר  1.5 רוחב ) שלושה מטרים אורך מטר וחצי 

 מטר( X 3מטר  2רוחב )שלושה מטרים  אורך שני מטרים

 גדר רשת תוצמד באמצעות  .חיבור הלוחות לגדר מוסדית תקנית תוצמד באמצעות ברגי איסכורית

ומבוקרת, באופן שלא תתאפשר ההצמדה לגדרות תבוצע בדרך מקצועית , התקנת פרופיל אלומיניום

 .הינתקות של הלוחות מהגדרות

 לצורך הוכחה, יצרף הספק אישור כי הצבעים מקוריים מהיצרן  –יהיה מקורי בלבד  חומר צבע ההדפסה

 ויצהיר שההדפסה בדיו עם צבעים מקוריים בלבד.

 על בסיס צבעים עמידים לתנאי הסביבה החיצוניים חומר ההדפסה יהיה ( של שמש וגשםUV). 

 .הדפסה ישירות על הלוח באמצעות מדפסת רחבה 

 הספק יבצע את עבודת ההדפסה לאחר אישור בכתב של המזמין. – רשותגרפיקה תיבחר ע"י ה 

 ויתקינם על פי התוכנית  רשותצוות ההתקנה של הספק, יוביל את הלוחות המודפסים לאתר של ה

 .ובתיאום עם הגורמים המוסמכים במועצה

 רשותבאחריות הספק לבצע מדידה של אורך וגובה הגדר כפי שהוגדר על ידי ה. 

 .לאחר המדידה יעביר הספק את התכנית לאישור המזמין 

  מראהההתקנה תבוצע באמצעות הצמדת הלוחות לגדרות בבורגי אסכורית, בחפיפה זה לצד זה ליצירת 

 .אחיד
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 וכמויות ההתקנהמיקום  –נספח ד' 

  גני ילדים -טבלת ריכוז

 
 כמות במ"ר * הגן שם מספר

  50 השקד 1

 55 צבעוני 2

 35 דפנה 3

 10 שקמה 4

 15 גלעד 5

 30 אלה 6

 35 ברוש 7

 55 גפן 8

 95 תמר 9

 80 אלון 10

 85 סייפן 11

 75 חרוב 12

 145 מתחם הרימון 13

 40 (2מתחם הרימון ) 14

 מ"ר 805  סה"כ מוערך 

 
   'מ"ר למדידה מדויקת לפני ביצוע.מס 
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 לוח זמנים ותוכנית עבודה – ה'נספח 

 

 

ויצורף לחוזה זה כחלק בלתי נפרד ממנולאחר הזכייה יוכן על ידי הזוכה 
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 נוסח אישור על קיום ביטוחים - ו'נספח 

 
 לכבוד

  "המזמין"(.: להלן) תל מונד המועצה המקומית
      

 
          להלן: "המבוטח"()–לבין........................................ בע"מהסכם בין המזמין הנדון: 

                                                                   
 בגין ת ביטוח ופוליסעבור המבוטח לביטוח בע"מ, מאשרים בזאת כי הפקנו  חברה_________ ,מאנו הח"
 "(.העבודות)להלן: "  המועצה ו בתחום גדרות במוסדות חינוךלחיפויי התקנה ואספקה 

 הביטוח כולל את פוליסת הביטוח כדלקמן:
 
 
 

  פוליסה מס' ................      מתאריך ............. עד.............. : ביטוח חבות מעבידים: 
 

 בביצוע העבודות, בגבולות  ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים
 

 לאירוע אחד ולתקופת הביטוח.₪ מיליון  20אחריות  של 
 

 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:
 

 לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער. .3.1
 

אשר הקבלן הביטוח חל על כל עובד של המבוטח, קבלן משנה שלו ועובדיו של קבלן משנה כאמור, .3.2
 ייחשב כמעבידו.

 
  המזמין ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.. הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד 3.3

 
 
 
  : פוליסה  מס' .................... מתאריך ............. עד.............. :ביטוח אחריות כלפי צד שלישי      

 
 
פי דין בגין פגיעה או נזק העלולים להיגרם -המבטח את חבות המבוטח ו/או של עובדיו על 

לאירוע  למקרה ולתקופה.  ₪ מיליון  4 לגופו ו/או לרכושו של אדם או גוף, בגבול אחריות בסך
אש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה,  -הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מ 

נה, מתקנים סניטרים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, שביתה פריקה וטעי
כלפי קבלנים קבלני משנה ועובדיהם, בעלי חיים וכן תביעות תחלוף בגין ווהשבתה, חבות 

מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח מורחב לשפות את המזמין בגין אחריות אשר עלולה 
ל המבוטח ו/או של עובדיו, ו/או מי מטעמו, וזאת להיות מוטלת עליו בשל מעשה או מחדל ש

בכפוף לסעיף "אחריות צולבת" לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי 
 המבוטח.  נזק למזמין ועובדיו ייחשב כנזק לצד שלישי.

 
מתאריך ............. פוליסה  מס' ............................... ביטוח אחריות מקצועית ואחריות המוצר: 

  עד.............. :
 
המבטח את  המבוטח בגין תביעה או דרישה  בגין מעשה או מחדל טעות או השמטה כולל במסגרת               

מקצועו של המבוטח מצדו ו/או עובדיו מטעמו בכל הקשור למתן השירותים, בגבול אחריות בסך של 
וח מכסה גם את אחריותו של המבוטח ועובדיו בגין נזקים לגוף, לאירוע ולתקופה. הביט₪   3.000.000

נזקים לרכוש ונזקים כספיים שאינם נובעים מנזקים לגוף ו/או לרכוש כתוצאה ממקרה הביטוח. 
הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח. כ"כ הביטוח כולל הרחבה 

 גם מצד עובדי המבוטח. -מעילה, חריגה מסמכות  , אי יושר, בגין אבדן מסמכים, אי נאמנות
 -תנאים מיוחדים לעניין ביטוח אחריות ומקצועית:  

חודשים, ויראו כל  6הביטוח במידה והפוליסה תבוטל בחברתנו תחול תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת  
ליהם הודעה במהלך תביעה ו/או אירוע עליהם תימסר הודעה במהלך תקופה זאת כאילו נמסרה ע

 תקופת הביטוח, בתנאי שאין ביטוח אחר בתוקף.
 הביטוח כולל כיסוי רטרואקטיבי מהמועד בו החל המבוטח בביצוע השירותים עבור המזמין. 
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המבוטח ו/או המזמין, בעבור    אחריותו למעשה  –למטרות הפוליסות הנ"ל "המבוטח" בפוליסות יהיה  
 המבוטח בלבד.

 
 ליים לכל הביטוחים הנדרשים:תנאים כל     

 
 ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי המזמין ועובדיו, למעט כלפי מי שגרם לנזק במתכוון. 
 סעיף אחריות צולבת, אולם ביטוח אחריות מקצועית אינו מכסה תביעות המבוטח נגד המזמין. 

 
נמסור למבוטח שאחר להביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא 

 יום לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש.  60 ולמזמין הודעה בכתב, במכתב רשום,
פוליסות "ביט" התקפות במועד מהיקף הכיסוי בפוליסות )למעט פוליסת אחריות מקצועית( לא יפחת 

 ביטוח.התחלת ה
 

הננו מאשרים כי הפוליסות הנ"ל כוללות תנאי מפורש לפיו הינן קודמות לכל ביטוח הנערך על ידי מזמין 
 ואנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין. 

 
כמו כן בנוסף, כוללות הפוליסות תנאי מפורש לפיו לא תבוטלנה ולא יחול בהן שינוי לרעה במשך 

יום מראש.  30הביטוח, אלא אם תימסר הודעה מוקדמת למזמין שתישלח בדואר רשום, לפחות תקופת 
כמו כן, הננו מאשרים כי המבוטח בלבד אחראי לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסות הנ"ל ולתשלום 

 ההשתתפויות העצמיות החלות על פיהן.
 

 זכויות המזמין לא תיפגענה עקב הפרת הפוליסה ע"י הקבלן.
 
הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו באישור              

 זה.
 

 
_________________        __________________         __________ 

 חתימה  שם החותם   תאריך                                                    
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 הוראות רלוונטיות מחוק עבודת ילדים ונוער –ז'נספח 

 .1953 –הוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת נוער, התשי"ג 

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

  -המעביד נער באחד מאלה 

 או בניגוד להוראות היתר שניתן מכוחן;  4א או 2, 2(   בניגוד להוראות סעיפים 1)

 , כי עבודה של נער בו עלולה לסכנו; 5(   במקום ששר העבודה והרווחה קבע, בהתאם להוראות סעיף 2)

(   בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה והרווחה אסר או הגביל העבדת נער בהם, בהתאם להוראות 3)

 ; 6סעיף 

 אין להעבידו בה בגילו;  7(   בעבודה, שעל פי הקבוע בתקנות לפי סעיף 4)

( לחוק העונשין, 2)א()61מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף  -, דינו 14(   בניגוד להוראות סעיף 5)

 חוק העונשין(. -)להלן  1977-התשל"ז

 

 א. העבדה אסורה אחרת ]תיקון: תשנ"ח[33

  -ער באחד מאלה המעביד נ

 א, שענינן בדיקות רפואיות; 11או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף  12או  11(   בניגוד להוראות סעיפים 1)

 , שענינן שעות עבודה ומנוחה; 25, או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף 24-ו 20, 21, 22(   בניגוד להוראות סעיפים 2)

, לרבות הוראות בענין קביעת מספר מרבי של 4א, או 2, 2יתר שניתן לפי חוק זה ושלא לפי סעיפים (   בניגוד להוראות ה3)

 שעות עבודה, מנוחה שבועית, הפסקות בעבודה או עבודה בלילה. 

 ( לחוק העונשין.2)א()61מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף  -דינו 

 

 . פירושים ]תיקון: תשל"ג, תשנ"ח[ 1 

  -זה )א( בחוק 

 שנה ;  16מי שעדיין לא מלאו לו  -"ילד" פירושו 

 שנה ;  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 ; 

 ;"; 2 1954-מפקח עבודה כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד -ושו "מפקח עבודה" פיר

 מפקח עבודה שנתמנה על ידי שר העבודה להיות מפקח עבודה אזורי ;  -"מפקח עבודה אזורי" פירושו 

 ;  28פנקס שהוצא על פי סעיף  -"פנקס עבודה" פירושו 

או הצעת מכירה, וכן שירות או הצעת שירות ברשות הרבים במקום  מכירה -"רוכלות" או "התעסקות ברוכלות" פירושו 

 ציבורי או מבית לבית. 

  -)ב( לענין חוק זה רואים נער כמועבד ואת מי שהנער עובד אצלו רואים כמעבידו אם הנער עובד

קלאית במשק של בעבודה שהיא לצורך עסקם או משלח ידם, להוציא עבודה ארעית שלא בתעשיה ועבודה ח -( אצל הוריו 1)

 ההורים ; 

 לרבות רוכלות; -( אצל אדם אחר, בכל עבודה, בין אם נתקיימו יחסי עובד ומעביד ובין אם לאו;לענין זה, "עבודה" 2)

( בכל מקום שהעבודה בו אינה לסיפוק צרכיו בלבד אף אם אינה לשם עסק או לשם ריווח, ובכלל זה במקום שהוכרז על 3) 

 להכשרה מקצועית לנערים המיועד להקנות מקצוע אגב עבודה מעשית. ידי שר העבודה כמרכז 

)ג( לענין חוק זה יראו העסקת ילד בהופעה ציבורית, אמנותית או לצורכי פרסום, או בצילומים לצורכי פרסום, כאמור בסעיף 

ת בין אם ההעסקה פעמית, וזא-, כהעבדה, אף אם לא נתקיימו בהעסקה יחסי עובד ומעביד, ואף אם ההעסקה היתה תד4

 לרבות שיתופו.-היתה בתמורה ובין שלא בתמורה;לענין זה, "העסקת ילד" 

 

 . גיל עבודה לילד ]תיקון: תשכ"ט, תשל"א, תשל"ב, תשל"ג, תשנ"ח[ 2   

 שנה. 15)א( לא יועבד ילד שעדיין לא מלאו לו 

 , לא יועבד אלא אם נתקיים אחד מאלה: 1949 -שנה וחל עליו לימוד חובה לפי חוק לימוד חובה, תש"ט  15)ב( ילד שמלאו לו 
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 ; 1953 -( הילד עובד כחניך כמשמעותו בחוק החניכות, תשי"ג 1)

 ( בוטל. 2)

 ; 1949 -( לחוק לימוד חובה, תש"ט 1) (II)ב( )5( ניתנה לגבי הילד הוראה לפי סעיף 3) 

( מפקח מטעם משרד החינוך והתרבות אישר כי הילד השלים חינוך חובה בתקופה קטנה מתקופת הלימוד המתאימה 4)

 לגילו. 

; 3 1949-לחוק לימוד חובה, תש"ט 5שנה וניתן לגביו פטור לפי סעיף  14)ג( שר העבודה רשאי להתיר העבדת ילד שמלאו לו 

 היתר על פי סעיף קטן זה יכול להיות כללי או מיוחד. 

 )ד( בוטל.

 

 א. עבודה בחופשת לימודים ]תיקון: תשל"ב, תשנ"ה[ 2 

, 2שנה, מותר להעבידו בתקופת חופשת לימודים רשמית, על אף האמור בסעיף  15שנה וטרם מלאו לו  14)א( ילד שמלאו לו 

בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאותו ולהתפתחותו, הכל כפי שיקבע שר העבודה והרווחה בתקנות ובתנאים 

ל העבדת ילד לפי שיקבע, לרבות מספר השעות שמותר להעביד ילד כאמור;תקנות כאמור, או מקצתן, יכול שיחולו גם ע

 )ג(.2סעיף 

 , לא יחולו על העבדה כאמור בסעיף קטן )א(.1953-)ב( הוראת חוק החניכות. תשי"ג

 

 . הופעות וצילומים ]תיקון: תשכ"ט, תשנ"ח[ 4 

שנים, בהופעה ציבורית, אמנותית או לצורכי  15)א(, אין להעביד ילד שטרם מלאו לו 2)א( מבלי לגרוע מהוראות סעיף 

 או בצילומים לצורכי פרסום.  פרסום,

, רשאי שר העבודה והרווחה לתת היתר, לתקופה מוגבלת, להעבדתו של ילד פלוני 2)ב( על אף הוראות סעיף קטן )א( וסעיף 

 או לתיווך להעבדתו של אותו ילד, בהופעה או בצילומים כאמור בסעיף קטן )א(. 

 ת חזרות, לימוד או אימון לצורך ההופעה. לרבות הופעה מוקלטת ולרבו -)ג( בסעיף זה, "הופעה" 

 

 . איסור עבודה במקומות מסויימים ]תיקון: תשכ"ט, תשנ"ה, תשנ"ח[ 5 

שנה, לא יועבד במקום שקבע שר העבודה והרווחה, בין בדרך כלל ובין במיוחד, אם לדעתו עבודתו  15ילד, אף אם מלאו לו 

ופנית, הנפשית או החינוכית בשל טיב העיסוק, מיקומו או בשל כל של ילד, באותו מקום, עלולה לסכן את התפתחותו הג

 סיבה אחרת. 

 

 . עבודות אסורות 6 

שר העבודה רשאי לאסור או להגביל, בתקנות, העבדת ילד או צעיר בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה שהעבודה 

, אף אם העבדתם אינה אסורה על פי הסעיפים בהם עלולה לדעתו, לפגוע בבריאותם, שלומם או בהתפתחותם הגופנית

 הקודמים. 

 

 . גיל מיוחד לעבודות מסויימות 7 

שר העבודה רשאי לקבוע בתקנות, כי נער שעדיין לא הגיע לגיל פלוני לא יועבד בעבודה פלונית, אם לדעתו עלולה העבודה 

המוסרית של הנער, אף אם העבדתו אינה אסורה  לפגוע בבריאותו, בשלומו או בהתפתחותו הגופנית, החינוכית, הרוחנית או

 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. 

עבודה ששר העבודה והרווחה קבע כי דרושה קביעה מקדמית רפואית  -( בפרק זה, "עבודה המחייבת בדיקות התאמה" 1)ב( )

 על התאמתו הבריאותית של הנער לעבוד בה, וכן עריכת בדיקות רפואיות חוזרות לענין התאמתו הבריאותית לאותה עבודה. 

מה אלא אם כן נבדק גם בידי רופא מורשה שקבע את התאמתו לעבודה ( לא יועבד נער בעבודה המחייבת בדיקות התא2) 

 כאמור ושנתן לו אישור רפואי על כך. 
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( יהיה לעבודה מסוימת המחייבת בדיקות התאמה או לסוג עבודות בדומה לה מבחינת סיכון 2( אישור לפי פסקה )3) 

ים ומוגבל בזמן לשם ניסיון;האישור יירשם בפנקס הבריאות והמאמץ הגופני הנדרש מהנער, ויכול הוא להיות מותנה בתנא

 העבודה של הנער.

 

 . בדיקה רפואית חוזרת ]תיקון: תשכ"ג, תשל"ג, תשנ"ח[ 12

)א( נער העובד בעבודה המחייבת בדיקות התאמה ייבדק בידי רופא מורשה, במועדים ובתנאים שקבע שר העבודה והרווחה 

 בדיקה רפואית חוזרת(.  -ן לגבי עבודה כאמור ולפחות אחת לשנה )להל

)ב( על סמך דין וחשבון של הרופא המורשה שערך בדיקה רפואית חוזרת על פי סעיף זה, ירשום המוסד הרפואי המוסמך, 

בפנקס העבודה של הנער, כל הגבלה בעבודה וכל שינוי לרעה במצב בריאותו של הנער, ויביא אותם לידיעת ההורים, המעביד, 

, וכן לידיעת מפקח העבודה ומפקח החניכות 6 1959-כמשמעותה בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט לשכת העבודה לנוער

 ." 7 1953-האזורי כמשמעותם בחוק החניכות, התשי"ג

 

 . הודעה על תוצאות בדיקה רפואית ]תיקון: תשנ"ח[13 

  -, כי 12-)ב(ו11)א( העלתה בדיקה רפואית על פי סעיפים 

 ( בוטל ; 1)

 ו מתאים מבחינה רפואית לעבודה בה הוא מועבד; ( הנער אינ2)

  -( העבודה בה מועבד הנער משפיעה לרעה על מצב בריאותו 3)

 ימסור המוסד הרפואי המוסמך הודעה בכתב למפקח עבודה אזורי. 

בה )ב( מפקח העבודה האזורי ישלח העתק של ההודעה לאחד מהורי הנער, ואם נאמר בהודעה שהנער אינו מתאים לעבודה 

 הוא מועבד, יישלח העתק גם למעבידו של הנער וללשכת העבודה הכללית שבאזורה הוא מועבד. 

 

 . איסור העבדה לאחר קבלת הודעה 14 

, יחדל להעביד את הנער תוך עשרה ימים מיום קבלת ההודעה, או תוך זמן 13קיבל המעביד העתק הודעה בהתאם לסעיף 

האזורי, בעבודה שאליה מתייחסת ההודעה או בעבודה הדומה לה מבחינת סיכון קצר יותר שנקבע על ידי מפקח העבודה 

 הבריאות או המאמץ הגופני הנדרש מהנער.

 

 . יום עבודה ושבוע עבודה ]תיקון: תשנ"ח[20 

 )א( לא יועבד נער יותר משמונה שעות עבודה ליום וארבעים שעות עבודה לשבוע. 

)א( לחוק שעות 5שעות עבודה ליום, לפי סעיף  8-ם עבודה שמותר בו לעבוד יותר מ( על אף הוראות סעיף קטן )א(, במקו1)א

שעות  40, יכול שיועבד צעיר עד תשע שעות ליום עבודה, ובלבד ששבוע העבודה לא יעלה על 8 1951-עבודה ומנוחה, התשי"א

 עבודה.

)ב( ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג שהנער אינו עובד בו, בין על פי חוק ובין על פי הסכם או נוהג, לא יועבד 

 נער יותר משבע שעות עבודה. 

הזמן שבו עומד הנער לרשות העבודה, לרבות הפסקות קצרות ומוסכמות הניתנות לנער להחלפת  -)ג( "שעות עבודה" פירושו 

 . 22, חוץ מהפסקות על פי סעיף כוח ואויר

 

 . שעות המנוחה השבועית 21 

 )א( לא יועבד נער במנוחה השבועית. 

  -)ב( המנוחה השבועית של הנער היא לפחות שלושים ושש שעות רצופות ותכלול  

 את יום השבת ;  -( לגבי נער יהודי 1) 

את יום השבת או את היום הראשון או את היום הששי בשבוע, הכל לפי המקובל עליו כיום  -( לגבי נער שאיננו יהודי 2) 

 המנוחה השבועית שלו. 

 

 . הפסקות 22 
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שעה לפחות, ובכלל זה תהיה  3/4)א( הועבד נער שש שעות עבודה ליום או למעלה מזה, תופסק עבודתו למנוחה ולסעודה, 

 פה אחת של חצי שעה לפחות. ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג, ההפסקה היא של חצי שעה לפחות. הפסקה רצו

 )ב( ההפסקה לא תעלה על שלוש שעות. 

)ג( בשעת ההפסקה הנמשכת חצי שעה או יותר רשאי הנער לצאת מהמקום שבו הוא עובד, אלא אם היתה נוכחותו במקום 

ה או להפעלת הציוד והשימוש בו, והנער נדרש על ידי מעבידו להישאר במקום העבודה ; העבודה הכרח לתהליך העבוד

 במקרה זה ייחשב זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה.

 

 . איסור עבודת לילה ]תיקון: תשנ"ה[ .24 

 )א( נער לא יועבד ולא ירכול בלילה. 

 20:00שעות שבין  12פרק זמן של  -, חל עליהם 11 1949-)ב( בסעיף זה, "לילה", לגבי ילד וצעיר שחוק לימוד חובה, התש"ט

 .06:00ובין  22:00שעות שבין  10, אינו חל עליו, פרק זמן של 1949-ולגבי צעיר שחוק חינוך חובה, התש"ט 09:00ובין 

 )ב( רואים נער כמועבד, לענין סעיף זה, גם אם הוא עובד בבית ספר מקצועי.  1)ג( על אף האמור בסעיף  

 

 . היתר עבודת לילה ]תיקון: תשכ"ג, תשל"ג, תשנ"ח, תשס"ז, תשס"ח[ 25

 במקום שבו עובדים במשמרות.  23.00)א(   שר העבודה רשאי להתיר העבדת צעיר עד שעה 

, 23:00(     ניתנה החלטה על שעת חירום, רשאי שר התעשיה המסחר והתעסוקה להתיר העבדת צעיר גם אחרי השעה 1)ב( )

ובדים במשמרות או כאשר עבודת הצעיר נחוצה בשל החלטה כאמור, ובלבד שהובטחו לדעת השר תנאים במקום שבו ע

 לשמירת בריאותו ורווחתו של הצעיר. 

( יפקע במועד שבו פקע תוקפה של החלטה על שעת חירום שבעקבותיה ניתן ההיתר, או 1(   תוקפו של היתר לפי פסקה )2)

 במועד אחר שנקבע בהיתר. 

 כל אחת מאלה:  -סעיף קטן זה, "החלטה על שעת חירום" (   ב3)

 ; 1951-ג לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א9)א(   הכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי סעיף 

 ; 2008-לחוק שירות המילואים, התשס"ח 8)ב(   הוצאת צו הקורא ליוצאי צבא להתייצב לשירות מילואים לפי סעיף 

  1971-ב לפקודת המשטרה ]נוסח חדש[, התשל"א90ן המוני לפי סעיף )ג(   הכרזה על אירוע אסו

)ג(   סבור שר העבודה שהדבר דרוש להשתלמותו המקצועית של צעיר, רשאי הוא להתיר, התרת שעה, את העבדתו בלילה 

 במקום שבו עובדים ברציפות. 

שנים  10רת שעה, העבדתו של נער שמלאו לו )ד(   סבור שר העבודה שרצוי לעשות כן למען האמנות, רשאי הוא להתיר, הת

 , אם לדעתו הובטחו התנאים לשמירת בריאותו, חינוכו והתפתחותו המוסרית של הנער. 24.00עד שעה 

בחקלאות או במפעל תעשיה שבהם עובדים במשמרות ותנאים  24.00)ה(   שר העבודה רשאי להתיר העבדת צעיר עד שעה 

בעבודה חקלאית עונתית שבה מקדימים  05.00שר העבודה להתיר העבדת צעיר משעה  מיוחדים מצדיקים זאת; כן רשאי

 להתחיל בעבודה.

 

 


