
  אוצר מפעלי ים בע"מ 
  

     לביצוע עבודות שיקום הקיר הדרומי במעגת מל תל אביב  2021/6מס' דו שלבי מכרז פומבי 
  

 

אביב והיא הבעלים  -") מפעילה את מל תל החברה "  -בע"מ (להלן    חברת אוצר מפעלי ים .1
  ").  המעגה "  -של המעגה המצויה במל (להלן 

 

להשתתף במכרז פומבי דו שלבי לאיתור קבלן לביצוע עבודות  החברה מתכבדת להזמיכם   .2
כ הקיר  (אורך  המעגה  של  הדרומי  הקיר  כ  64  - לשיקום  הקיר  גובה  במהלך    2  - מ',  מ'). 

בטוים   והתתקות  מהתפוררות  סובל  והקיר  מקורוזיה,  כתוצאה  פגע  הבטון  השים 
זקי ק בוסף קיימים  (סחף) של הבטון בחלקו התחתון.  ופגיעה ברשתות  וארוזיה  ורוזיה 

הברזל של הקיר. המציע הזוכה במכרז יידרש לבצע את העבודות לשיקום הקיר בהתאם 
  להוראות ההסכם והמפרט הטכי המצורפים למסמכי המכרז.

 

העבודות   .3 את  להשלים  יידרש  הזוכה  צו    קלדריים  חודשים  5בתוך  המציע  מתן  ממועד 
התחלת עבודה שייתן בעיתוי שיקבע ע"י החברה ולפי שיקול דעתה, בהתחשב, בין היתר,  
לילה,   עבודות  לביצוע  אפשרות  קיימת  האויר.  מזג  ובתאי  הסמוכים  העסקים  בפעילות 

 בכפוף להוראות ההסכם. 

 

 סף הבאים (כולם): הרשאים להגיש הצעות מציעים העוים על תאי  .4

 

מיום   .4.1 החל  המכרז  מסמכי  את  לרכוש  יתן  כאשר  המכרז,  מסמכי  את  רכשו 
ב  .11.3.2021 תעשה  המכרז  מסמכי  "אתרים",    משרדירכישת  וב  ברחקבוצת 
בין השעות    6, קומה  21הארבעה   יפו  "פלטיום") בתל אביב  ל  09:00(ביין  - ועד 

ישולם  שבכל מקרה לא יוחזר. הסכום    - ₪ כולל מע"מ    500תמורת סך של    15:00
 יפו בע"מ".- חברה לפיתוח אתרי תיירות בת"א –אביב -לפקודת "אתרים בחוף תל

 

 צירפו להצעה ערבות בקאית בהתאם לתאי המכרז.   .4.2

 

(עפ"י החוק לרישום   .4.3 המציע, בעצמו, רשום ביום הגשת ההצעה בפקס הקבלים 
התשכ"ט באיות,  הדסה  לעבודות  כדלקמן,    1969  -קבלים  פיו)  על  והתקות 

   המעידה על כך:  למועד הגשת ההצעה צירף להצעתו תעודה בתוקףו

  
  ;לפחות  1-בסיווג ג'(מלים, עבודות ימיות)  400עף 

  ולחלופין 

  . לפחות 1- בסיווג ב'(בטוים, ביית שלדים)  130עף 

  

המציע היו בעלים או מחזיק בהסכם שימוש בתוקף, כון למועד האחרון להגשת   .4.4

או שווה ערך) ואשר    GUNITEלשימוש במכוה להתזת בטון יבש (הצעות במכרז,  
 מסוגל לעמוד בדרישות המכרז. 

 

מוכח .4.5 קודם  יסיון  בעל  שהוא  משה,מי  כקבלן  או  ראשי  כקבלן  'ביצוע    ,  של 
פרויקטים של עבודות שיקום בטון מזוין של קירות    לפחות שלושה והשלמה' של  

ים ו/או מזחים ו/או קירות הושקים למים שבוצעו בארץ ו/או בעולם בהיקף של  
ב  1לפחות   וזאת  עבודה,  לכל  מע"מ)  כולל  (לא   ₪ האחרוות    5-מיליון  השים 

 שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות. 
      

ו/אש  מי .4.6 הליכים  הקפאת  של  במצב  מצוי  ו/או  איו  פירוק  של  ו/או  כיוס  של  ו 
 מוהל  בפיקוח של בית המשפט.   

  

בכתובת   .5 של החברה  באתר האיטרט  המכרז  במסמכי  לעיין   www.atarim.gov.ilיתן 
 .11.3.2021 -ה  חמישיהחל מיום 

 



יש  א .6 ההצעה  בת  אתרים,  להגיש  מיוםעד  משרדי  יאוחר    בשעה  2.5.2021  -ה  ראשון  לא 
 . וידומועד זה, לא בתיבת המכרזים ב  ימצאוהצעות שלא   .12:00

  

דקות לאחר המועד האחרון להגשת הצעות במכרז במשרדי    30  - פתיחת המעטפות תערך כ   .7
במעמד   להשתתף  המעויין  כל  בריאות,  משרד  של  ההתאספות  כללי  בשל  אתרים.  חברת 

מייל:   כתובת  באמצעות  מראש  להירשם  דרש  ההצעות   reut.a@atarim.gov.ilפתיחת 
 ולקבל אישור בכתב על רישומו.  

  

ש .8 מקרה  האמור  בכל  המכרז,  במסמכי  האמור  לבין  זו  במודעה  האמור  בין  סתירה  ל 
 במסמכי המכרז יגבר. 

  

  מופית לכל אחד ואחת. היא  זו מוסחת בלשון זכר, מטעמי וחות בלבד, ומודעה  .9
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  אוצר מפעלי ים בע"מ 
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  אוצר מפעלי ים בע"מ 
  אביב-, תל1רחוב כ"ג יורדי הסירה 

  
  .................  תאריך:  

  
  לכבוד 

 ....................  
 ....................  
 ....................  

  
  

,.ג.א  
  
  

  6/2021מכרז פומבי דו שלבי מס'  –הצעות ה להציע הזמהדון:  
  אביב -דרומי במעגת מל תללביצוע עבודות שיקום הקיר ה             

  

  ריכוז מועדים קובעים למכרז 
  

המועד שממו יתן לרכוש  
  את מסמכי המכרז 

  
  15:00  -   09:00בין השעות    11.3.21החל מיום  

  21במשרדי ההלת אתרים ברחוב הארבעה  
  ) 6קומה    –אביב (מגדל פלטיום  - בתל 

מועד אחרון למשלוח  
או להגשת    שאלות הבהרה 

  בדיקה ל הערבות הבקאית  

  
  16:00בשעה    18.4.21ביום  

  

  מועד אחרון להגשת הצעות 
  במכרז 

במשרדי ההלת    12:00בשעה    2.5.21ביום  
אביב (מגדל  - בתל   21אתרים ברחוב הארבעה  

  ) 6קומה    –פלטיום  

מועד פתיחת תיבת  
  המכרזים 

דקות לאחר המועד האחרון להגשת    30
במשרדי ההלת אתרים    –ההצעות במכרז  

ביין    -    6, תל אביב (קומה  21  ה ברחוב הארבע 
  פלטיום) 

  
מועדים   ובין  זו  בטבלה  המפורטים  התאריכים  בין  התאמה  אי  של  במקרה 

בספחיו  או  המכרז  מסמכי  בגוף  המפורטים  ומופיעים)   אחרים    -   (ככל 
  התאריכים המפורטים בטבלה הם שיקבעו. 

  
  
  ע ותיאור כללי של המכרז והעבודות קר
  

אביב והיא הבעלים של  -") מפעילה את מל תלהחברה"  -(להלן    "מעב  חברת אוצר מפעלי ים .1
 .  ")המעגה" -(להלן   המעגה המצויה במל

 

החברה מתכבדת להזמיכם להשתתף במכרז פומבי דו שלבי לאיתור קבלן לביצוע עבודות   .2
המעגהל של  הדרומי  הקיר  כ   שיקום  הקיר  כ  64  -(אורך  הקיר  גובה  במהלך    .מ')  2  -מ', 

ה בטוים  בהשים  והתתקות  מהתפוררות  סובל  והקיר  מקורוזיה,  כתוצאה  פגע  טון 



  

2 

 

  

ברשתות   ופגיעה  קורוזיה  זקי  קיימים  בוסף  התחתון.  בחלקו  הבטון  של  (סחף)  וארוזיה 
הקיר.   של  בהתאם  הברזל  הקיר  לשיקום  העבודות  את  לבצע  יידרש  במכרז  הזוכה  המציע 

  )."העבודות" –המכרז (להלן   להוראות ההסכם והמפרט הטכי המצורפים למסמכי
  

  להלן:  מפורט העבודות יכללו, בין היתר, את ה

 

   התארגות באתר העבודה, הקמת פיגומים והצבת מכולות לפיוי הפסולת. .2.1

 הכת השטח לשיקום.  .2.2

 טיפול בסדקים.  .2.3

 שיקום בטון מזוין.  .2.4

 ציפוי מוטות פלדה בשכבת מעכב קורוזיה והתזת חומר השיקום.  .2.5

 יאת מי גר בקטרים שוים (ציורות יקוז).צטיפול בציורות י .2.6

 טיפול ביציקה "משות" ליציאת מי גר (יקוז שטח עלי). .2.7

 טיפול באזור שקע לפדרים.  .2.8

 שיקום קיר שיגום מפלדה החשוף מבטון.  .2.9

 וק עם רשת זיון מגולוות. כוללים גם חיזפרטי השיקום  .2.10

    .להחיות החברהאם בהת –יפול בכל פגם וסף שייחשף במהלך עבודות השיקום ט .2.11
  

המציעים דרשים לצרף להצעתם תוכית התארגות (ימית ויבשתית) וכן גאט לוח זמים  
  . 23.8 -ו 23.7לביצוע העבודות, כדרש בסעיפים 

יקוד האיכות בסעיף   כי בהתאם לטבלת  ועדת המכרזים לה  25תשומת לב המציעים  לן, 
התאר לתוכית  היתר,  בין  איכות,  יקוד  לפעילות תעיק  הפרעה  מיימום  שתציג  גות 

הסמוכים   העסקים  של  לילה  השוטפת  עבודות  לבצע  שיתחייבו  למציעים  למעגה, 
יקוד   ייתן  כן,  ויציגו אמצעים לעבודות לילה. כמו  ולהגבלות בהסכם)  (בהתאם לתאים 

  ומשך הביצוע הכולל.  , התחייבות לעבודת לילהוח הזמיםאיכות על תוכן גאט ל
  

  , דרך מילוי ההצעה הכספית והתמורהמכרזתאי ה
  

המכרז היו מכרז פומבי דו שלבי וההצעה בעלת היקוד הגבוה ביותר תהא ההצעה שתקבל   .3
 איכות).  30% -מחיר ו  70%את הציון המשוקלל הגבוה ביותר (

 

ם לכך בכתב הכמויות המצורף למסמכי המכרז, את המחיר  על המציע לציין, במקום המתאי .4
על   כל  של    וגם סיכום סה"כ של כל סעיף    גם סעיף וסעיף, כך שיופיע    ידו בעבור כל המוצע 

ההצעה   סיכום  את  וכן  הכמויות,  בכתב  שלב  כל  בתחתית  לכך  המיועד  במקום  ביצוע  שלב 
   .ות) במקום המיועד לכך בסוף כתב הכמוי 5עד  1בשלמותה (שלבים 

 
כמויות בשלבי עבודה שוים סעיפי עבודה זהים המופיעים בכתב הלתשומת לב המציעים:    

. במידה ומכל סיבה שהיא המציע מילא מחירים שוים  יתומחרו ע"י המציע באופן זהה  –
הכמויות   בכתב  המופיעים  זהים  עבודה  סעיפי  שיקבע,    –עבור  הוא  ביותר  המוך  המחיר 

תהא רשאית לתקן את כתב הכמויות של המציע בהתאם לכך,    וועדת המכרזים של החברה
ועדת  והמציע   ע"י  שיתוקן  הכמויות  לכתב  בהתאם  העבודות  את  לבצע    המכרזיםמתחייב 

  כאמור לעיל. 
  

המצי עוד     מילא  לא  שהיא  סיבה  ומכל  במידה  כי  לחלק  ה את מחירי    עיובהר  בקשר  עבודה 
ועדת המכרזים בכתב הכמויות,  או    מהעבודות המפורטות  למלא  רשאית  של החברה תהא 

די, את מחירי היחידה החסרים כאמור על פי האומדן  לא למלא, על פי שיקול דעתה הבלע
  .  המצוי ברשותה

  
היחידה  ובמקרה כאמור שימולא   ועדת המכרזים מחירי  ידי  , מתחייב המציע לבצע את על 

המכרזים   ועדת  ידי  על  שימולאו  היחידה  מחירי  עבור  המציע  העבודות  הצעת  שבו  באופן 
  תעודכן בהתאם.            

 

הת .5 כי  שיובהר  העבוד   תשולםמורה  ביצוע  עבור  הזוכה  המחיר    ותלמציע  להצעת  בהתאם 
שהוגשה על ידו במכרז תהיה סופית ומוחלטת, והיא תכלול את כל הרכיבים וההוצאות של  

ו בהסכם וספחיו, לרבות  בין שצויו ובין שלא צויות,  עבוד ההמציע הזוכה הכרוכות בביצוע  
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, כלי עבודה, ציוד, הוצאות הובלה,  חומריםרק):    הוצאות ישירות ועקיפות ולרבות (אך לא
כר עבודה, מיסים והפרשות סוציאליות, תקורה, רווח קבלי, בצ"מ, הוצאות  גידור השטח, ש

קות  והאשפה לרבות הוצאות הובלה ואישורים, הוצאות עבור בדיהכרוכות בסילוק הפסולת  
התקים שיידרש)  במכון  תע(כל  הוצאת  עבור  שיידרשו  הוצאות  ו,  דרשים אישוריודות  ם 

להס הטכיבהתאם  ולמפרט  שיידרש)   כם  הדרוש    (ככל  אחר  תשלום  ו/או  הוצאה  כל  ו/או 
ולספחיו לרבות המפרט הטכי אף אם לא אוזכרה    ות למען ביצוע העבוד בהתאם להסכם 

 במפורש במסמכי המכרז.  

 
שב על ה שתחו כי לא תשולם למציע הזוכה כל הצמדות ו/או התייקרויות על התמור מובהר    

  כרז. בסיס הצעת המחיר אשר תוצע על ידי המציע הזוכה במ
  

של העבודות שיבוצעו על  התמורה שתשולם למציע הזוכה בפועל תהיה על פי מדידה בפועל   .6
 ועל חשבוה.  אשר תבוצע על ידי החברהידו 

 

יידר .7 הזוכה  העבודות  המציע  את  להשלים  צו    קלדריים  חודשים  5בתוך  ש  מתן  ממועד 
ולפי שיקול דעתה, בהתחשב, בין היתר,    יתןודה שי חלת עבהת ע"י החברה  בעיתוי שיקבע 

בפעילות העסקים הסמוכים ובתאי מזג האויר. בהתאם להוראות ההסכם, החברה שומרת  
, ובמקרה כאמור יידחה בהתאם  על זכותה להורות למציע הזוכה לפצל את ביצוע העבודות

 מצורף למסמכי המכרז. הסכם הפורט בגם המועד להשלמת העבודות, הכל כמ
  
  לעמוד בלוחות הזמים שקבעו במכרז ומפורטים דלעיל ללא כל חריגה.   מציע הזוכהעל ה .8

    
ביצוע העבודות .9 ובכתב של   העסקת קבלי משה לצורך  תותר בכפוף לקבלת אישור מראש 

 ם לתאים המפורטים בהסכם. החברה, בהתא
  

וה כהצהרה  ות להשתתפות במכרז כמת ההצע, והגשעל המציע לקרוא את כל מסמכי המכרז . 10
 שכל פרטי ההסכם והמכרז ותאיהם ידועים, מובים, מקובלים ומוכרים למציע. 

  
לא תתקבל לאחר הגשת  ו/או סתירה ו/או התגדות וכיוצא באלה  כל טעה בדבר אי הבה   . 11

 די המציע. ההצעה על י
  

  מסמכי המכרז 
  

 : מסמכי המכרז . 12
 

 . הזמה להציע הצעות .12.1
 

 .לשלב הראשוןצעה פס הוט .12.2
  

 .לשלב השי ת מחיר טופס הצע  .12.3
  

 ערבות בקאית להשתתפות במכרז.   וסח .12.4
  

 וספחיו כדלקמן:  )"ההסכם" -להלן לעיל ו( ביצוע העבודות הסכם .12.5
  

 תאים כללים להסכם.  –ספח א'  .12.5.1
 

 מפרט טכי.  –ספח ב'  .12.5.2
  

12.5.3.   כתב    הצעת המציע הזוכה במכרז (טופס הצעת המחיר הכולל את  –'  ג  ספח
 . )יותהכמו

  
 ערבות ביצוע ובדק. –' דספח  .12.5.4

  
 . םאישור קיום ביטוחי –' הספח   .12.5.5

  
 להלן.  13.6 -, ו 513. ,13.4פים  כאמור בסעי תאי הסףלהוכחת תצהיר  .12.6
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  טופס יסיון מקצועי.  .12.7

 

 . 1967-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  דוגמת .12.8

 

 .דר הרשעות צהיר העדוגמת ת .12.9

 

 ותצהיר ושאת השליטה.  ה,ן על עסק בשליטת אישדוגמת אישור עורך די .12.10

 

 שאלות ותשובות הבהרה, אם וככל שיהיו.  .12.11

 

 . החברהידי -כל מסמך אחר כפי שיוחלט על .12.12
  
    תאי סף

  

הצעות   . 13 להגיש  על  משתתפים  רשאים  המצטברותכל  העוים  המקדמיות  (תאי    הדרישות 
 , כדלקמן: סף)

 

מסאת    רכשו .13.1 את  לרכוש  יתן  כאשר  המכרז,  המפורמסמכי  במועד  המכרז  ט  מכי 
שבעמ'   ב  1בטבלה  תעשה  המכרז  מסמכי  רכישת  זו.  קבוצת    משרדילהזמה 

יום") בתל אביב יפו בין השעות  (ביין "פלט   6קומה    ,21וב הארבעה  ברח"אתרים",  
ל  09:00 של    15:00- ועד  סך  מע"מ    500תמורת  כולל  לא  -₪  מקרה  יוחזר.    שבכל 

לפקודת   ישולם  בחוףהסכום  לפיתו  –אביב  -תל  "אתרים  תיירחברה  אתרי  ות  ח 
 יפו בע"מ". -בת"א

 

 צירף להצעתו ערבות בקאית בהתאם לתאי המכרז.   .13.2

 

ה .13.3 הגשת  ביום  רשום  בעצמו,  לרישום  המציע,  החוק  (עפ"י  הקבלים  בפקס  הצעה 
פיו) כדלקמן, וצירף  והתקות על    1969  -קבלים לעבודות הדסה באיות, התשכ"ט 

  על כך: ידותהמע למועד הגשת ההצעה  להצעתו תעודות בתוקף
  

  ; לפחות 1- בסיווג ג'(מלים, עבודות ימיות)  400עף 
  

  ולחלופין
  

  . לפחות 1- 'בבסיווג ) ת שלדיםיבטוים, בי( 130עף 
  

כון למועד האחרון להגשת   .13.4 המציע היו בעלים או מחזיק בהסכם שימוש בתוקף, 

  שר או  )או שווה ערך  GUNITE(  יבשמכוה להתזת בטון  בלשימוש  הצעות במכרז,  
 ת המכרז. מסוגל לעמוד בדרישו

  
מ שימוש  בהסכם  שמדובר  ככל  כי  יישאר  יובהר  ההסכם  כי  המציע  תחייב 

בתוקף לכל אורך תקופת ההתקשרות בין הצדדים, אם וככל שהצעתו תוכרז  
 להיות ההצעה הזוכה. 

  

ש .13.5 מוכחמי  קודם  יסיון  בעל  כקבלן  הוא  משה, ,  כקבלן  או  ביצוע  '  של  ראשי 
של קירות ים    ןבטון מזוי   ת שיקוםשל עבודו פרויקטים    הוש שללפחות  של  והשלמה'  

מ למים  זחיםו/או  הושקים  קירות  בעול  בארץשבוצעו    ו/או  של  ו/או  בהיקף  ם 
שקדמו  השים האחרוות    5-בת  וזא  מיליון ₪ (לא כולל מע"מ) לכל עבודה,  1לפחות  

 .למועד האחרון להגשת הצעות
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וה" מא  -"  שלמהביצוע  השלמה  תעודת  אקבלת  או  העבודה  מזמין  מזמין  יש ת  ור 
כי   אישור  ההעבודה  או  בגין,  השלמה  תעודת  יתה  לא  אם  גם  הסתיימו  עבודות 

  ביצוע תיקוי מסירה. מזמין העבודה כי העבודה מסרה והשלמתה כפופה ל
  

בודה  , וכן חשבון סופי של העלהגיש אישור מזמין העבודה כאמור  תף יידרששתהמ
. היקפי העבודות יחושבו  המזמיןמאושר ע"י  רוט העבודה  הכולל את פי(ללא מע"מ)  

לפי ערך העבודה (במועד חשבון סופי או חשבון חלקי אחרון) מעודכן למדד תשומות  
  סום מכרז זה.הבייה הידוע במועד פר

  
הסר מו  למען  לא  בהספק,  שביצוען  עבודות  או  בביצוע  המצאות  עבודות  כי  ר 

למו הסתיי עד  לעיל  המפורט  פי   על  כם  ייחשבו  לא  הקובע,  שהושלמו  עד  עבודות 
  . זהלצורך עמידה בתאי סף 

  
  "מזמין העבודה" לצורך סעיף זה כולל את מהל הפרויקט מטעם המזמין. 

  
  

הפרוי בדבר  הסף  קטים  הפרטים  בתאי  היסיון  לעיל    3.51כדרש  בתצהיר  יצויו 
המקצועי  המקצועי  היסיון  ש.  ובטופס  יותר  גדול  מספר  לציין  פרויקטים  יתן  ל 

במכרז    יקוד האיכותחשב בהם במסגרת  ה תהא רשאית להת במידה ובוצעו והחבר 
  להלן.  25כמפורט בסעיף 

  

איו מצוי במצב של הקפאת הליכים ו/או של כיוס ו/או של פירוק ו/או מוהל   ש  מי .13.6
 בפיקוח של בית המשפט.   

  
  

  . להגיש הצעה במשותףמודגש, כי מציעים אים רשאים 
  
  

  ציעיםסיור מ
  

תבהחבר . 14 מטעה  ייערך  לא  כי  מהיר  סיור  מרוכז  יצמה  השתתפות  במעגהעים  ובהתאם   ,
 בסיור איו מהווה תאי סף.  

 

מתבקשים ליצור קשר טלפוי עם מר צביקה רהב, מהל    מעגה מציעים המעוייים לסייר ב  . 15
תל מל  ואחזקה  בטל':  -תפעול  אלקטרו  או  03-5441505אביב,  דואר  כתובת  י:  באמצעות 

ahav@namal.co.ilr   
  

  יובהר כי לא יימסר בסיור זה כל מידע המחייב את החברה בכל צורה שהיא.   . 16
  

  אופן הגשת ההצעות 
  

כמפורט לעיל, המכרז יערך כמכרז עם בחיה דו שלבית ובהתאם לכך, המציעים יגישו את   . 17
דו   יב"מכרז פומתסומן באופן קריא וברור  רדות, האחת  צעתם בשתי מעטפות סגורות ופה

, והיא תכיל את כל מסמכי ההליך (כמפורטים  ההצעה לשלב הראשון"  -  6/2021שלבי מס'  
  ").  ההצעה לשלב הראשון" –(להלן    וכתב הכמויות הצעת המחירטופס  למעטלהלן),  

  

אין   . 18 הראשון  לשלב  ההצעה  הכבמסגרת  להצעה  הקשור  פרט  כל  כאמור לציין  אשר  ספית 
הת בטופס  פרד  באופן  המחירוגש  הכמויות  צעת  כתב  מחירים  הכולל  המלא    בצירוף 

הגשת מידע הוגע להצעה הכספית  המפורטות בו.    העבודותכל  בהתייחס לביצוע  המוצעים  
      במעטפה של ההצעה לשלב הראשון עלולה להביא לפסילת ההצעה.

  

ההצע . 19 להשתמ בהגשת  יש  הכלולים  ה  בטפסים  ההליך,  ש  הכותרת  במסמכי  את  והושאים 
  "טופס הצעת המחיר".   –הראשון" ו  בלס הצעה לש "טופ

  

בהתאם לכללים המפורטים    יםמלא  םכשה  ,כתב הכמויות  בצירוף  "טופס הצעת המחיר"את   . 20
וברור   קריא  באופן  עליה  ולסמן  סגורה  למעטפה  להכיס  יש  זו,  פומביבהזמה  דו   "מכרז 

  ").  הכספיתההצעה "  –(להלן  כספית"הצעה  -  6/2021' שלבי מס
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  ההצעות  הגשת מועד 

  

ביחד  יש להכיס  "ההצעה הכספית",    -" ו ההצעה לשלב הראשוןו "  משסועטפות  שתי המאת   . 21
סגורה יירשם    למעטפה  מס'  שעליה  שלבי  דו  פומבי  לתיבת    "6/2021"מכרז  ולהכיסה 

(-אביב -, בתל21ארבעה  המכרזים במשרדי אתרים ברח' ה עד    )6קומה    - יין פלטיום  ב יפו 
יאוחר   בעמ'  המפורט  מהמועד  לא  זו  להז  1בטבלה  להגשת    –ן  לה(למה  האחרון  "המועד 

 . ומועד זה, לא ידובתיבת המכרזים ב ימצאו). הצעות שלא הצעות"

 

די  דקות לאחר המועד האחרון להגשת הצעות במכרז במשר  30  -  פתיחת המעטפות תערך כ . 22
ה  כללי  בשל  אתרים.  להשתתףחברת  המעויין  כל  בריאות,  משרד  של  במעמד    התאספות 

ההצעות   מיילרמלהירשם  ש  דרפתיחת  כתובת  באמצעות   reut.a@atarim.gov.il  :אש 
 ולקבל אישור בכתב על רישומו.  

  
 המסמכים שיש לצרף להצעה לשלב הראשון  

 

ה את שומרת לעצמ  החברה  .ים להלןעל מגיש ההצעה לצרף להצעתו את המסמכים המפורט  . 23
 וגשו המסמכים הבאים. בהצעה אשר במסגרתה לא ישלא לדון הזכות 

 

להבטחת התחייבויותיו לפי המכרז בוסח המצורף למסמכי המכרז    ת ת בקאיבוער .23.1
סךע (  20,000של    ל  חדשים)    עשרים₪  שקלים  בתוקף    - אלף  למועד  שתהא  עד 

גם    –תה  . מועד הערבות לא ישמה זוהמפורט בוסח ערבות המכרז המצורף להז 
  ת בהודעתה אלא אם צייה החברה אחר  -  במקרה של דחיית מועד הגשת ההצעות

 למציעים.  

 
בכל מקרה של סתירה בין האמור בסעיף זה לבין האמור בספח הערבות הבקאית,  

 האמור בסעיף זה יגבר. 

 

המ .23.2 כי  המעיד  חשבון  רואה  או  השומה  מפקיד  העתק)  (או  פקסי  אישור  מהל  ציע 
כד מוסףחשבוות  ערך  מס  חוק  הכסה,  מס  פקודת  פי  על  פי    1975- תשל"ו,  ין  ועל 

   .1976-, תשל"ופים ציבורייםוגסקאות עם  חוק ע

 

מקרה והמציע היו חברה, שותפות או תאגיד אחר, יש להמציא יחד עם ההצעה,  ב .23.3
עורך  בידי  על החברה-אישור חתום  ובו פרטים  רואה חשבון,  או  או  דין  , השותפות 

 לרבות: התאגיד האחר,
  

 . ביום שמתהל לגתאגיד מהמרשתדפיס מעודכן של פרטי ה .23.3.1

 

והיקף אחזקותיהם    תאגידב  בעלי המיותהמלאים של    יהםם ופרטשמותיה .23.3.2
 . )"התאגיד" –בו (להלן 

  
באמצעות   אלא  יחידים,  שאים  מיות  בעלי  יחזיקו  בתאגיד  אם  כי  יובהר 

המציע   כלשהו,  משפטי  היחידים  תאגיד  הם  מי  לפרט  העומדים  מתבקש 
הי או  היחיד  עד  כאמור  התאגיד  בעל/מאחורי  את  המהווה/ים  י  חידים 

  ופי/ם בתאגיד.    ס ההמיות 

 

 . דירקטורים בתאגידשמותיהם ופרטיהם של ה .23.3.3

 

על מסמכי המכרז    שמותיהם ופרטיהם של האשים הרשאים לחתום בשמו  .23.3.4
 סמכים אלה.וההסכם, ואישור חתימה של עו"ד/רו"ח  על מ

 
    .שת הצעה על ידי מספר מציעים במשותףלא תתאפשר הג מובהר בזאת כי
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רשם ה .23.4 הגשת  ידים  קבלים המעאישור מאת  במועד  של המציע  הקבלי  על הסיווג 
למועד הגשת ההצעה.    ףלהיות תק  ך האישור צרילעיל.    13.3ההצעה כמפורט בסעיף  

ו  קבלן אשר שולמ זה רישיוות  למען הסר ספק מובהר בזאת כי לא יתקבלו לעיין  
ר/ים  אלא רק אישו  -ה  במספר חודשים או יותר למועד הגשת ההצע  במועד הקודם

 את רשם הקבלים לעיין תוקפו של רישיון המציע וסיווגיו.  ים מ/ עדכי

 

תצהיר בוסח המצורף למסמכי המכרז לצורך עמידתו של המציע בתאי הסף שוא  .23.5
   לעיל. 13.6 -ו  13.4 יםפ סעי

  

לצורך עמידתו של    צועיוטופס היסיון המק  המכרזמסמכי  תצהיר בוסח המצורף ל .23.6
שוא   הסף  בתאי  לכל  לעיל.    13.5  סעיףהמציע  טופס  ב  ת המוזכר  עבודהבוגע 

מזמין הפרויקט או ע"י מהל הפרויקט  יש לצרף אישור חתום ע"י    היסיון המקצועי
העבודה העבודה  בדבר השלמת  סופי ומועד השלמת  חשבון  וכן  (לל  ,  העבודה  א  של 

 מומלץ לצרף גם תמוות.  ה מאושר ע"י המזמין.מע"מ) הכולל את פירוט העבוד
   

(ימית  .23.7 התארגות  להתיי  –  ויבשתית)  תוכית  ככל  יש  להפרעה  היתר,  בין  חס, 
העסקים הסמוכים למעגה, הצגת אמצעים לעבודות    שתהיה לפעילות השוטפת של

ככל   מתחיי ש לילה  לתא המציע  (בהתאם  לילה  עבודות  לבצע  ולהגבלות  ב  ים 
, אזור  מחסן בסמוך לאתר העבודה)  (החברה תספק  ), אחסת ציוד וחומריםבהסכם

ש ( יסויי  להיות  דה  ליכול  מחוץ  מדידות  גם  השטח,  וגידור  עבודה  גבולות  אתר), 
 וסימון, תכון הגישה לאתר, שילוט האתר. 

  

זמים .23.8 לוח  זמים  –  גאט  לוח  להציג  לעבוד  יש  התייחסות  שיכלול  לילה  ת  בסיסי 
לילה  שככל  ( עבודות  לבצע  מתחייב  בהסכםהמציע  ולהגבלות  לתאים    ),בהתאם 

העבודו  בביצוע  שלבים,  ההתקדמות  לפי  הבית  הכוללמשך  להוראות  (בכפו  צוע  ף 
   .דהמרים, אישור ליסויי ש, התייחסות לשלב ההתארגות, אישורי חוההסכם)

  

עסקאו  .23.9 חוק  לפי  ציבורייםתצהיר  גופים  תשל"ות  שצורף  ב  1967-,  לוסח  התאם 
 ידי בעל השליטה במציע. - למסמכי המכרז חתום על

  

ידי  -ז חתום עלסח שצורף למסמכי המכרתצהיר העדר הרשעות חתום בהתאם לו .23.10
 בעל השליטה במציע. 

  

 .  (ככל שרלבטי) , ותצהיר ושאת השליטהאישור עורך דין על עסק בשליטת אישה .23.11
  

 המכרז.ל רכישת מסמכי ה/ אישור תשלום עהעתק קבל  .23.12
  

 תשובות לשאלות הבהרה שתפרסם החברה (ככל שתהייה) חתומות על ידי המציע.   .23.13
  

 ל ידי המציע. ממולא וחתום ע הראשוןלשלב   טופס הצעה .23.14
  

חת .23.15 כשהם  דלעיל  המפורטים  המסמכים  כל  וכן  המכרז  מסמכי  עלכל  ידי  -ומים 
 המציע. 

  
ה מן  איזה  צירוף  אי  של  הפרט במקרה  ו/או  להצעהמסמכים  כאמור  או   ים  (כולם  במכרז 

(אך בכל מקרה לא חייבת) לפות לפי שיקול דעתה המוחלט   חלקם) החברה תהא רשאית 
עד למועד שהיא תציין  עדי למציע לצורך השלמוהבל ו/או הפרטים החסרים  ת המסמכים 

 בע זה.  בהודעתה למציע  עד לחלוף המועד שהחברה קיין  כן  עשה  צבה לביצוע  מציע שלא 
  ז תיפסל. הצעתו במכר  –ה ההשלמ

  
  אי צירוף איזה מן המסמכים כאמור, עלול לפסול את ההצעה.

 

  
  
  
  



  

8 

 

  

  יקוד ההצעות
  

 ) יקוד איכות)השלב הראשון  
  

המ . 24 זה  הצעות  במכרז  עלהראשון  בשלב  ציעים  ותדורגה  של ידי  -תיבחה  המכרזים  ועדת 
וו  יים) שימ(או הגורמים המקצוע   יבהתאם להמלצות שהיא תקבל מהגורם המקצוע   החברה

   .(אם וככל שתחליט למותם) לצורך כך
  

  וקדו באי הסף ייקוד האיכות. יובהר בהקשר לאמור כי רק הצעות שייעמדו בת  
    

  ות המידה והמשקלות המפורטים להלן: לפי אמתן יי  האיכות  יקוד . 25

 
יקוד   יקוד  אופן ההוכחה  קריטריון  מס'

  מקסימאלי 
בת  יסיון  1 לדרש  מעבר  הסף  המציע  אי 

שיקוםפרויקטים  בביצוע   עבודות    של 
מזוי  מ  ןבטון  ו/או  ים  קירות    זחים של 

למים הושקים  קירות  שבוצעו    ו/או 
בעול  רץבא בהיקף  ו/או  לפחות  ם    1של 

עבודה,  לכל  מע"מ)  כולל  (לא   ₪   מיליון 
האחרוות    5-בוזאת   שקדמו  השים 

  .למועד האחרון להגשת הצעות

ה עבודות  רשימת 
היסיון  ב טופס 

אישור    המקצועי   +
מזמין   ע"י  חתום 
ע"י   או  הפרויקט 
בדבר  הפרויקט  מהל 
העבודה    השלמת 

סופי   של  וחשבון 
מע"מ)   העבודה    (ללא 

מזמין   ע"י  מאושר 
את    העבודה  הכולל 

  . פירוט העבודה

לכ   10 ל  קודות 
לדרש   מעבר  עבודה 

  בתאי הסף 

  קודות   30עד 

ההתארגות  2 תוכית  (ימית    בחית 
ייתן יקוד,    –  רף להצעהושתצ   ויבשתית)

מיימום   שתציג  תוכית  על  היתר,  בין 
העסקים   של  השוטפת  לפעילות  הפרעה 

למעגה,   אמצעים  הסמוכים  הצגת 
מתחייב   שהמציע  ככל  לילה  לעבודות 

לילהל עבודות  גידבצע  תכון  ,  השטח,  ור 
  . הגישה לאתר

תוכית התארגות  
יצרף להצעה   שהמציע
  23.7לסעיף בהתאם 

  לעיל. 

  ות קוד  15עד   

גאט    3 הזמים  בחית  יקוד,    –לוח  ייתן 
ההתקדמות בביצוע  פירוט  בין היתר, על  

שלבים,  לפי  התחייבות    העבודות 
    .ומשך הביצוע הכולל לעבודות לילה

הזמים   גאט לוח
להצעה  שהמציע יצרף  

  23.8בהתאם לסעיף 
  לעיל. 

  קודות   15עד   

ייבדקו, בין היתר,    –ם  ת דעת ממליציחוו  4
העעמידה   איכות  זמים,   בודה,  בלוחות 

ידע מקצועי, שביעות רצון. החברה תהיה  
דעת   חוות  גם  בחשבון  להביא  רשאית 
עם   היכרות  יש  שלחברה  ככל  מטעמה 

עיריית   של  ו/או  יפו  - אביב-תלהמציע 
  תאגידים הקשורים בעירייה. ו/או של 

עם   טלפוי    3ברור 
מי  לקוחות   ו/או 

שיקול    םמטעמ לפי 
מבין    החברהדעת  

המפורטים  ה לקוחות 
היסיון  ב טופס 

ו/או    המקצועי
בחירת   לפי  אחרים 

  החברה. 

קודות לכל   5עד 
  חוות דעת. 

  קודות   15עד 

והמציע,    5 מההצעה  כללית  התרשמות 
הקודמ כולל   שביצע,  מהעבודות  ות 

ות הכוים שהמציע מסר במסגרת  מתו
מהריאיון   והתרשמות  שי  האיהצעתו, 

  )שערך עם המציע (ככל שערך

התרשמות ועדת  
  המכרזים 

  ודות ק  25עד   

סה"כ יקוד איכות        
  מקסימאלי:

  קודות  100
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ההצעות,   . 26 איכות  בדיקת  את    החברהלצורך  להזמין  חייבת)  לא  מקרה  בכל  (אך  רשאית 
בודות  הע  מת לעמוד, בין היתר, על יסיום של המציעים בביצועעל    לראיון אישייעים  המצ

   שוא מכרז זה.

 

הזמת המציעים  מובהר   בעצם  לראות  אין  שהמציעים    כי  לכך  כאידיקציה  לראיון האישי 
לאחר   הסף  בתאי  המציעים  עמידת  את  לבחון  רשאית  תהיה  והחברה  הסף,  בתאי  עמדו 

  פרטים שתקבל החברה במסגרת הריאיון האישי.ובין היתר בהסתמך על  הריאיון האישי  

 

השי    לקבוצת המציעים הסופית ומעבר לשלבת המזערי הכולל, לצורך כיסה  יכויקוד הא . 27
בכל מקרה שבו  ").  יקוד האיכות המזערי"  -(לעיל ולהלן  קודות    65של המכרז, יעמוד על  

אז כי  בלבד,  כשרים  מציעים  משי  מורכבת  תהא  הסופית  המציעים  תהא    החברה  קבוצת 
איכות  קוד הלהעמיד את יקול דעתה הבלעדי  חייבת), על פי שיאית (אך בכל מקרה לא  רש

  . קודות 60המזערי על 
  
  מחיר)האיכות ושקלול ה(שלב השי ה

 

תיפתחה  בש . 28 (בלבד)  הסופית  המציעים  מקבוצת  המציעים  של  המחיר  הצעות  השי,  לב 
החבר הראשון.  בשלב  קיבלו  שהן  האיכות  יקוד  עם  כל ותשוקללה  הצעת  את  תשקלל  ה 

הבא:  מצי באופן  ו  30%עים  ההצעה,  את המחי  להצעת  70%-לאיכות  תקד  החברה  ר. 
המ לציון  יחסי  באופן  מההצעות  אחת  כל  של  המחיר  סקהאיכות  להצעת  ותיתן  ימאלי, 

) ולשאר ההצעות  0%7(בוגע לסעיף "הצעת המחיר") את יקוד המקסימום (  ביותר  מוכהה
  ור. ון המקסימאלי כאמסי להצעה שקיבלה את הצי יקוד מופחת באופן יח

  
  

 מסמכי המכרז לאישור מקדים של החברה לצרף להגשת ערבות בקאית שיש  

 

תאלץ . 29 שבהם  מצבים  למוע  מת  הבקאית    על  בערבות  פגמים  בשל  הצעות  לפסול  החברה 
בסעיף   כמפורט  המכרז  למסמכי  לצרף  הבקאית"  –(להלן    לעיל   23.1שיש  ), "הערבות 

כל אחד    רשאים לא חייבים)  וס מהמציעים להציג  (אך  ח  לאישורה מראש של החברה את 
 ות הבקאית.  הערב

 

ערבות הבקאית, רשאים לעשות  מציעים המעוייים להעביר לעיון מראש של החברה את ה . 30

אלקטרוי   דואר  לכתובת  סרוקה  ולהעבירה  קבלת    sigal.y@atarim.gov.ilכן  (ולוודא 
 להזמה זו.  1  פורט בטבלה בעמ'זר), לא יאוחר מהמועד המ אישור למייל במייל חו

  

יש לאישורה מראש של החברה את הערבות הבקאית איה מחליף  ות להגויודגש, האפשר  . 31
לצרף את הערבות הבקאית להצעת המציע במסגרת המכרז, אלא אך ורק באה    את החובה 

 תיפסל הצעתם.    להקל על המציעים ולמוע מצב שבו בשל פגמים בערבות הבקאית 

 

      המועד כאמור לא תטופלה.      אשר יתקבלו לאחרפיות  . 32
  
  

  כללי 
  

מכרז כמוה כהצהרה  והגשת ההצעות להשתתפות ב  מכרז, מסמכי הכל  לקרוא את  על המציע   . 33
 ומוכרים למציע.   , מקובליםמובים ,שכל פרטי ההסכם והמכרז ותאיהם ידועים

 

הגשת  לא תתקבל לאחר  או התגדות וכיוצא באלה  /ו/או סתירה וכל טעה בדבר אי הבה   . 34
 . המציעההצעה על ידי 

  

יה  תחשב כעומדת בתוקפה על כל פרט ו  בלתי חוזרת שת במסגרת מכרז זה היה  המוגעה  הצ . 35
 מועד האחרון להגשת הצעות.  מה(תשעים) ימים  90למשך תקופה של 

  

ות ו/או סתירות ו/או  אי בהירוישאלות הבהרה בקשר לתאי מכרז זה, לרבות שאלות בדבר   . 36
ת שוות מהוראותיהם ו/או  ן הוראוהשוים ו/או בי  מכרזן מסמכי התאמות כלשהן ביאי ה
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ו/או פגם אחר בהם,   יוה בכתובת דואר אלקטרוי  יתן להעב כל אי התאמה  יר לגב' סיגל 

sigal.y@atarim.gov.il  ב טלפוית  עד  03-5640129  -(ולאשר את קבלת המייל  יאוחר  )  לא 
 להזמה זו.   1ועד המפורט בטבלה שבעמ' מהמ

  
ה למשרדי  שיועברו  הבהרה  בעשאלות  את  - לחברה  יחייבו  לא  ה"ל  המועד  לאחר  ו/או  פה 

מהתחייבויותיו של מוסר השאלות לפי תאי מכרז זה. מובהר  החברה בתשובה, ולא יגרעו  
ה לשיקול  פה או באיחור תו-בזה כי ההחלטה אם להשיב לשאלות הבהרה שמסרו לה בעל

והב המוחלט  החברה,דעתה  של  מוותרים    לעדי  זה  במכרז  טוהמשתתפים  כל  ו/או  על  עה 
  זכות ו/או תביעה בקשר לכך. 

  
ההבה לשאלות  בכתב  תשיב  את החברה  ותעביר  ובמועד,  בכתב  אצלה  שיתקבלו  רה 

  תשובותיה (לרבות השאלות הרלבטיות) לכל מי שרכש את מסמכי המכרז.  

 

ידי משתתפים כאמור  - ו עלעייים שהועל   ות המחייבת והסופית לגבימובהר בזה כי הפרש  . 37
כתב ידי החברה ולפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, כי אך ורק התשובות ב-לתיקבע ע לעיל  

על  את -שתישלחה  לצרף  המציעים  על  וכי  זה,  מכרז  לעיין  מחייבות  כאמור  החברה  ידי 
 ידיהם, להצעתם.  -התשובות, כשהן חתומות על 

  

וע  יהיה מ  אלת הבהרה במועד המפורט לעיל, א יגיש לחברה שעוד מובהר בזה כי מציע של  . 38
סתירה ו/או  בהירות  אי  בדבר  תביעה  ו/או  טעה  כל  מלהעלות  התאמה    ומושתק  אי  ו/או 

 שמצאו, לטעתו, במסמכי המכרז. 

 

לדון    החברה . 39 שלא  הזכות  את  לעצמה  למסמכי  כלל  שומרת  בהתאם  הוגשו  שלא  בהצעות 
 רז.המכ

  

א . 40 לעצמה  שומרת  להחברה  הזכות  את  איה  בטל  והיא  המכרז,  את מתחייבת  ת   לקבל 
או  ההצעה   ביותר  שהיאהזולה  הצעה  מהאומאיזו  חריגה  משום  היתר  בין  לא  .  דן,  למציע 

  תהייה כל טעות או תביעות בקשר לאמור לעיל.
  

ום שדרש במקרה שסרב מציע שהצעתו תקבלה לחתום על ההסכם, תוך שבעה ימים מהי . 41
ולא המציא את   בויותיויא ו/או לא מילא אחר כל התחייה, מכל סיבה שהלכך על ידי החבר 

א רשאית (אך בכל מקרה לא  כל הבטוחות והמסמכים החוצים לצורך ההסכם, החברה תה
מזכותה   לגרוע  מבלי  אחר,  מציע  עם  בחוזה  להתקשר  המוחלט,  דעתה  שיקול  לפי  חייבת), 

מבלי לגרוע מכל זכות  ות המציע וזאת  כפיצוי בגין הפרת התחייב   למימוש הערבות הבקאית
 בגין הזק שגרם לה, וללא צורך בהוכחת זק. מובהר בזה למען הסר כל החברה    תביעה של

הסיבה   לכך  ותהא  כאמור,  הצעתו  את  לממש  יסרב  הזוכה  המציע  שבו  במקרה  כי  ספק 
א או  קויה  זכות  כל  אחריו  הבא  למציע  תעמוד  לא  הזוכה  שתהא,  כמציע  להיבחר  חרת 

 החברה. עתה של בעיין זה תהא תוה לשיקול דמכרז, וההחלטה ב
  

שייעשו במס . 42 ו/או הסתייגות  תיקון  ו/או  תוספת  ו/או  שיוי  ככל   מכרז שהו ממסמכי הלמך 
ובין   המסמכים  בגוף  תוספת  של  בדרך  בין  לגביהם,  הסתייגות  כל  או  מהם,  בחלק  ו/או 

ים לגרום לפסילת  ו, או שהם עלול חרת ייחשבו כאילו לא וספ במכתב לוואי או בכל דרך א 
ול דעתה המוחלט של החברה. למען הסר כל ספק, החברה תבהיר כי  לפי שיק , והכל  ההצעה
המכרז, במידה   למסמכי  המצורף  מההסכם  חלק  שהם  הביטוח  בספח/י  שיויים  וערכו 

 ה. החברה תתעלם משיויים אלה ולא תראה בהם כטעם לפסילת ההצע
  

את  . 43 לעצמה  שומרת  לדו  החברה  שלא  בהתאםהזכות  הוגשו  שלא  בהצעות  כלל    למסמכי   ן 
 המכרז.

  

הכל על פי שיקול דעתה    החברה שומרת לעצמה את הזכות לפות למי מהמציעים, בכל עת, . 44
ו/או   פרטים  ו/או  השלמת מסמכים  לביצוע  ו/או  לקבלת הבהרות  בבקשה  והבלעדי,  המלא 

ו/או בקשר עם    שר עם תאי הסף הקשורים בהצעתם, לרבות בקמידע, מכל מין וסוג שהם,  
ב ו/או  עם  יסיום  או  קשר  חישובית  טעות  כל  עם  בקשר  האמור,  ובכלל  הכספית,  ההצעה 

השמטה ו/או תוספת ו/או שיוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם ומכל    אחרת ו/או
ות  סיבות בהן גרמה בשל רשלסיבה שהיא שתגלעו באיזה מהמעים האמורים (לרבות ב
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לחלופין המציע),או  של  המכוות  בידיעתו  מ  ,  המוקות  והכל  הזכויות  משאר  לגרוע  בלי 
 במסמכי המכרז ובהוראות הדין.  לחברה בהתאם לשאר ההוראות הקובות 

  
כפי   החברה  לסמכויות  ומסכימים  מודעים  הם  כי  בזאת,  ומתחייבים  מצהירים  המציעים 

בסעיף   קובות  בזאשהן  מוותרים  והם  לעיל,  סופי,  זה  באופן  יהיו  ת  וכן  חוזר,  ובלתי  מלא 
בהקשר שתקים מלהעלות כל טעה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג שהן,  עים ומומו

  עם הפעלת סמכויותיה של החברה ו/או כתוצאה מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור.
  

לפי שי  בכל מקרה שבו המציע הזוכה יהיה תאגיד כי אז  . 45 קול דעתה,  החברה תהא רשאית, 
יין בתאגיד יהיו    כאמור,  אי לביצוע ההתקשרות עם התאגידוכתיים מבעלי העלדרוש כי ש

 ות הזוכה לפי ההסכם ושא המכרז.ערבים אישיים להתחייבוי
  

מובהר בזה כי מסמכי המכרז הם רכושה של החברה שתהיה רשאית לעשות בהם כל שימוש   . 46
דעתה שיקול  והמשתתפ   לפי  והבלעדי,  אי המוחלט  זה  במכרז  בהם  ים  לעשות  רשאים  ם 

 סוג שהוא, מלבד שימוש לצורך הגשת הצעתם בהתאם לתאי המכרז. ל מין ושימוש, מכ
  

לעיל,    מבלי . 47 באמור  הבלעדי,  החברה  לפגוע  דעתה  שיקול  לפי  הזכות,  את  לעצמה  שומרת 
ב כלשהו  ליו, קיים או היה קיים חולפסול ו/או לדחות הצעת מציע שכגדו ו/או כגד מי מבע 

הזכות    חברה. כן שמורה לם של החברה)חברה האחברה ו/או כלפי חברת אתרים (הה כלפי  
מציע הצעת  את  לדחות  ו/או  ב    לפסול  בפלילים  הורשע  שקדמו    7אשר  האחרוות  השים 

העושין, חוק  פי  על  ו/או  המדיה,  בטחון  גד  בעבירות  ההצעות,  להגשת  האחרון    למועד 
יסוקו של  לתחום עד רכוש ו/או בעבירות הוגעות  ל אדם ו/או כג, כגד גופו ש1977-תשל"ז

ה לא  אשר  זה  מכרז  שוא  השירותים  מסוג  שירותים  במתן  אשר  המציע  ו/או  תיישו, 
  מתהלים גדו הליכים בגין עבירה כאמור.  

  
כגד מי מבעליו,  את הזכות לפסול מציע אשר עומדות כגדו ו/או  החברהכן שומרת לעצמה 

שיטת רגל ו/או לכיוס  ו/או לפיכים משפטיים הוגעים לפירוק שפטיות ו/או הלתביעות מ
  כסים.  

  

למציע . 48 תאפשר  החברה  של  המכרזים  ועדת  ועדת  בפרוטוקול  לעיין  במכרז,  זכו  שלא  ים 
סודות   כוללים  מהצעתו  חלקים  כי  הסבור  מציע  הזוכה.  ההצעה  ובמסמכי  המכרזים 

ו/או (להלן    מסחריים  עסקיים  שלדעתו אין לאפשר את העיון    ),לקים סודיים""ח  - סודות 
 עים אחרים לאחר סיום המכרז יהג כדלקמן: הם למציב

  

 משמעי.  –החלקים הסודיים באופן ברור וחד   יציין במפורש בהצעתו מהם .48.1

 

 יסמן את החלקים הסודיים.  .48.2
  

ל .48.3 שמסכים  כמי  יראוהו  כסודיים  בהצעתו  סימן חלקים  שלא  ההצעה  מציע  מסירת 
 רז כזוכה במכרז. אחרים, אם יוכ לעיון מציעים

  

כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם  בהצעה    סימון חלקים .48.4
של העיון    בהצעותיהם  זכות  על  מוותר מראש  שהמציע  ומכאן  המציעים האחרים, 

 בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים. 
  

 בד.  ו של החברה בלזכות העיון של המציעים הייודגש, שיקול הדעת בדבר היקף  .48.5
  

לא  .48.6 המכרזים  ועדת  עיו החליטה  שהזוכה  פשר  הזוכה  בהצעת  המפורטים  בחלקים  ן 
ועדת המכרזים התראה לזוכה, ותאפשר לו להשיג על    הגדירם כסודיים, תיתן על כך

 כך בפיה בתוך פרק זמן בהתאם לשיקול דעתה. 
  

ההש  .48.7 את  לדחות  המכרזים  ועדת  בטהחליטה  לזוכה  כך  על  תודיע  מסירת  גה,  רם 
 לעיוו של המבקש.   החומר
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יסיוו של המציע וכן כל מידע שמסר לצורך עמידה בתאי הסף  פירוט בכל מקרה  
לא יחשב כחלק סודי גם אם    -ך קבלת יקוד איכות, כדרש בתאי מכרז זה  או לצור

 יסומן כך.
  

בלבד, ואולם  בלשון זכר, מטעמי וחות    זו מוסחתזמה  למיעת כל ספק מובהר בזאת כי ה . 49
 אחת. ור כי ההצעה מופית לכל אחד ובר

 

תוה לה . 50 זה תהא  לדון בכל סכסוך הוגע למכרז  בית המשפט  סמכות המקומית הבלעדית 
  אביב. -המוסמך לדון בו מבחית העיין בעיר תל

  
                              

  בכבוד רב,
  

  אוצר מפעלי ים בע"מ                 



 הצעה לשלב הראשון  

  _____________________  שם המציע 

  _____________________  כתובת 

  _____________________  טלפון במשרד 

  _____________________  טלפון ייד

  _____________________  שם איש הקשר 

  לכבוד
  אוצר מפעלי ים בע"מ 

  1רח' כ"ג יורדי הסירה 
  יפו -  תל אביב

  
 ,..א.ג  

  6/2021 מס'דו שלבי  פומבימכרז ב הצעהטופס  הדון : 
  
  

  זה הו להודיעכם כדלקמן: מכרזבתשובה להזמתכם להשתתף ב
  

1. ו מעוים  יאמל תל אביב   את   ע לבצי תלהלן  (   העבודות לשיקום הקיר הדרומי במעג–  
  .בהסכםו מכרז) בהתאם להוראות המפורטות במסמכי ה"העבודות"

  

תאי המכרז וכל בעיון את    ווקרא  המיועד לביצוע העבודות ושא המכרז  באתר  וביקר .2
העבודות ביצוע  הסכם  רק)  לא  (אך  לרבות  אל    ועיי.  ספחיו,  שצורפו  הספחים  בכל 

את    וכי הבים  מצהיר  ו. הזו  ומהצעתחלק בלתי פרד    שהם מהווים  והמכרז, וידוע ל
את כל המידע שהיה דרוש   ול, וכי קיבלה"  ואת כל האמור במסמכים   , התאיםהדרישות

  .  זו ולצורך הגשת הצעתו ל
  

דרכי הביצוע,   והמסמכים השוים, ידועות ל  והתקים המחייבים, ברורים ל  ול  ברורים .3
ובהתאם   העבודותבביצוע    יםהכרוכובתאים  את כל הפרטים הקשורים בהוצאות    ובדק

 . ואת הצעת  וביסס כל זהל

  

4. וכי כל    יםמאשר  ואמסרו ל ידי החברה ו/או מי מטעמה -על  מידע ו/או מצג כלשהם אשר
לא יחשבו כמצג ו/או מידע המחייבים את החברה ו/או חלק ממסמכי המכרז כאן, אלא  

על  וחתמו  ערכו בכתב  ו/או -אם  כל טעה  על  מוותרים מראש  ואו  ידי מכ"ל החברה 
 מטעמכם. תביעה ו/או דרישה בעיין זה כלפיכם ו/או מי

 

ידי מורשי החתימה של החברה יחייב את החברה -או מאשרים, כי רק הסכם החתום על .5
 לצורך המכרז כאן.

  

 או עומדים בתאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.  .6

  

או מגישים את הצעתו זו מבלי שערכו תיאום כלשהו, במישרין או בעקיפין, באופן מלא   .7
ואשר    וזה לגבי איזה מן הפרטים המפורטים ב  מכרזהאחרים באו חלקי, עם המשתתפים  

 ידיו.  -מוצעים על

  

8. העבוד  יםמתחייב  וה את  המכרז.  לסיים  במסמכי  הקבועים  במועדים  ולא ות  במקרה 
  ביצוע את  ההעבודות  שלים  ה"ל,  התקופה  לשלם  מימסכי  ותוך  סכום ם  את  לכם 

  ות. כל יום של איחור בסיום העבוד  ןהפיצוי המוסכם שקבע בהסכם ביצוע העבודות בגי

 

ל  יםמתחייב   או .9 ידי  כםלהודיע  על  שיתו  בהצהרה  או  במצב  בעובדה,  שיוי  כל   ועל 
וכן על כל שיוי שחל במצב   חברהל  ואו בכל מסמך אחר שמסר על ידי  ובמסגרת הצעת

פי  על  התחייבויותיו  לקיים  יכולתו  על  מהותית  השפעה  להשפיע  כדי  בו  שיש  המציע 
ובכלל זה, שיוי במבה המציע, בבעלות בו, מיוי קדם מפרק, מפרק, כוס כסים,   מכרזה

ו מהל מיוחד (בין אם המיוי הוא זמי או קבוע), עריכת הסדר בין המציע לבין חבריו א
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ושיו, מתן צו הקפאת הליכים המתהלים גד המציע, הטלת עיקול או פתיחה בהליכי  
 הוצאה לפועל על כסים מהותיים של המציע.

  

ויתר המסמכים הדרשים כמפורט בהזמה להציע   מכרזהו מצרפים את כל מסמכי ה . 10
 ספחיו. על כל מסמכיו ו  מכרזההצעות, ומתחייבים בחתימתו להלן לקיים את כל תאי ה

  

הסכם ביצוע העבודות וכל לחתום על    יםמתחייב   והוכרז כזוכה במכרז זה,  אם וכאשר   . 11
בעיין זה או בכל  ו(שבעה) ימים ממועד פייתכם אלי -7ספחיו, וזאת בתוך לא יאוחר מ

 .מועד אחר כפי שייקבע על ידיכם

  

לביטול ו/או לשיוי מכל סיבה או מורים בזה לכם, בהוראה בלתי חוזרת ובלתי יתת   . 12
על המצורפת  הבקאית  הערבות  את  להציג  (להלן  -שהיא,  זה  מכרז  למסמכי    -ידו 

"הערבות"), לפירעון בפי הבק מוציא הערבות, אם לא מלא אחר איזו מהתחייבויותיו 
כלפיכם לפי תאי מכרז זה לרבות (אך לא רק) חזרה מהצעה ו/או הימעות מחתימה על  

יצוע העבודות והספחים המצורפים לו ו/או הימעות מהחזרתם אליכם במועד הסכם ב
פי הסכם ביצוע העבודות -ו/או הימעות ממסירת כל המסמכים והבטוחות הדרשים על

 במועד האמור לעיל ו/או כל הפרה אחרת. 

  

13 . ל  יםמצהיר  וא ידוע  עלי  וכי  איהו  ומקובל  ההצעה   שהחברה  את  לקבל  מתחייבת 
שומרת לעצמה את הזכות והיא    ,או איזו הצעה שהיא  המחיר המוך ביותראת  שהציעה  

ו/או לשות את היקף העבודות   ומכל סיבה שהיא ו/או לדחות את ביצוע  זה   מכרז בטל  ל
על    יםמוותר  והמפורטות בו, לרבות (אך לא רק) בשל חריגה מהאומדן (ככל שיהיה), וא

בקשר לביטול המכרז ו/או דחיית    וכל טעה ו/או תביעה ו/או זכות שיש ו/או שתהיה ל 
 ביצועו ו/או  שיוי היקף העבודות במכרז כאמור.

 

ו ההשקעות ו/או העמלות ו/או האגרות הובעים ו/או כל ההוצאות ו/או התשלומים ו/א . 14
, ואתם לא תישאו בכל חבות וורק עלי  וחלים עלי  מכרזב  והדרשים לצורך השתתפות 

בקשר   הוצאה  ו/או  לצורך   מכרזבלהשתתפותו  ו/או התחייבות  הדרשות  ו/או ההכות 
 ההשתתפות כאמור. 

  

הבהרות הדרשים לכם לצורך יהול הליכי  לכם מסמכים וספים ו/או פרטים ו/או  מסור   . 15
זו ובטרם ההכרזה על הצעתו  ידיכם לאחר מועד הגשת  -לכך עלותבקש  , במידה  מכרזה

בזה ויתור מוחלט ובלתי מסויג על כל טעה ו/או   יםמוותר  וידיכם. א-זה על   מכרזהזוכה ב
- שתבוצע על פייה) דומה-כלפיכם בקשר עם פייה (או אי ותביעה שיש ו/או שתהיה ל 
 זה.   מכרזידיכם למי מהמשתתפים ב 

  

16 . ות מכרז ם כי עד למועד האחרון להגשת הצעות במימסכיו  אכם רשאים לתקן ו/או לשה ,
ידיכם ולפי שיקול דעתכם -הסופיים יקבעו על  מכרזאת תאיו, כולם או חלקם. תאי ה

 . והבלעדי, והם (ורק הם) יחייבו אתכם ואות

  

על . 17 המסר  המידע  האמת  הצעתו  במסגרת    ו ידי-כל  את  ומשקף  מדויק  שלם,  היו  זו 
 ואותה בלבד.  

  

 מכרזימים מהמועד האחרון להגשת הצעות ב   90הצעתו זו תעמוד בתוקפה לתקופה של   . 18
 זה, ומכל מועד דחה להגשת ההצעות כאמור.

  
  

  
  ......................... (תאריך):ולראיה באו על החתום באמצעות מורשי חתימה, היום: 

  
  

_____________________  
  חתימה חותמת + 
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  המציע  אישור חתימות
  

עו"ד   הח"מ,  חתימ  ...........מ"ר    ............................אי  את  שלתמאשר    ה 
  .................... ח"פ/אחר  ה..............................  מורשי   וז  צעהעל  באמצעות  שעשתה 

ה"ה   שלה  ת"ז   ..................................-ו  ...................ת"ז    ........................החתימה 
  חתמו על הצעה זו בפי. אשר  ........................,

  
  : ......................ה באתי על החתום היום ולראי

 ________________  
  עו"ד  ...................,



 כתב הכמויות) טופס הצעת המחיר (יש לשים במעטפה פרדת ביחד עם 

  _____________________  שם המציע 

  _____________________  כתובת 

  _____________________  טלפון במשרד 

  _____________________  טלפון ייד

  _____________________  שם איש הקשר 

  לכבוד
  בע"מ  אוצר מפעלי ים

  1רחוב כ"ג יורדי הסירה 
  יפו  – תל אביב

  "החברה")  –(להלן 
  

 ,..א.ג  
  

     6/2021במסגרת מכרז פומבי דו שלבי מס'  -לשלב השי –הצעת מחיר  טופס הדון : 
  

  לטופס זה יש לצרף את כתב הכמויות 
  

  

  _______________בהתאם להתחייבותו בטופס ההצעה לשלב הראשון במכרז זה, או  הח"מ  

  בהתחייבות בלתי חוזרת כדלקמן:) מצהירים ומתחייבים  המשתתףשם מלא ומדויק של *(

1.  ₪  .............................. של  לסך  בתמורה  בהסכם  כמפורט  העבודות  את  לבצע 

 (........................................... שקלים חדשים) בצירוף מע"מ.

  
מובהר כי במקרה של אי התאמה בין המחיר המוצע בספרות והמחיר המוצע במילים, 

ו/או במקרה של אי התאמה בין המחיר המוצע בכתב   מוך יותר הוא שייקבעהמחיר ה
  הכמויות המצורף למכרז לבין המחיר המוצע בטופס זה, המחיר המוך הוא שייקבע.   

  
המפורטים  .2 לתאים  בהתאם  ידיו  על  מולא  כשהוא  הכמויות  כתב  מצורף  זה  לטופס 

כי   לו  ידוע  הצעות.  להציע  ההזמה  בכתב   עליובמסמך  לכך  המתאים  במקום  לציין, 
סה"כ של כל    גםסעיף וסעיף, כך שיופיע    בעבור כל  יוהכמויות, את המחיר המוצע על יד

כל שלב ביצוע במקום המיועד לכך בתחתית כל שלב בכתב הכמויות, של    וגם סיכוםסעיף  
  .הכמויות  ) במקום המיועד לכך בסוף כתב5עד    1וכן את סיכום ההצעה בשלמותה (שלבים  

 

יתומחרו   –סעיפי עבודה זהים המופיעים בכתב הכמויות בשלבי עבודה שוים  ידוע לו כי   .3
מחירים שוים עבור סעיפי עבודה זהים המופיעים   מלא באופן זהה. במידה ומכל סיבה  

תהא    –בכתב הכמויות   וועדת המכרזים של החברה  הוא שיקבע,  ביותר  המוך  המחיר 
לבצע את העבודות בהתאם   ואו מתחייביםהכמויות בהתאם לכך,  רשאית לתקן את כתב  

 לכתב הכמויות שיתוקן ע"י ועדת המכרזים כאמור לעיל.

  

עוד ידוע לו כי ככל שלא מלא את מחירי העבודה בקשר לחלק מהעבודות המפורטות  .4
בכתב הכמויות, ועדת המכרזים של החברה תהא רשאית למלא או לא למלא, על פי שיקול 

  .  ה הבלעדי, את מחירי היחידה החסרים כאמור על פי האומדן המצוי ברשותהדעת
  

לבצע את    או מתחייבים במקרה כאמור שימולאו על ידי ועדת המכרזים מחירי היחידה,    
  מחיר העבודות עבור מחירי היחידה שימולאו על ידי ועדת המכרזים באופן שבו הצעת ה

  תעודכן בהתאם.            

 

לו   .5 ידוע  כי  מאשרים  שתשולם  או  התמורה  ידכי  החברהעל  העבודות   י  ביצוע  עבור 
במכרז תהיה סופית ומוחלטת, והיא תכלול את    ובהתאם להצעת המחיר שהוגשה על יד

בהסכם כ צויו  שלא  ובין  שצויו  בין  העבודות,  בביצוע  הכרוכות  וההוצאות  הרכיבים  ל 
וספחיו, לרבות הוצאות ישירות ועקיפות ולרבות (אך לא רק): חומרים, כלי עבודה, ציוד, 
גידור השטח, שכר עבודה, מיסים והפרשות סוציאליות, תקורה, רווח  הוצאות הובלה, 



 

  

 

2

הכרוכו הוצאות  בצ"מ,  הובלה  קבלי,  הוצאות  לרבות  והאשפה  הפסולת  בסילוק  ת 
עבור  ואישורים, הוצאות עבור בדיקות במכון התקים (כל שיידרש), הוצאות שיידרשו 
הוצאת תעודות ואישורים דרשים בהתאם להסכם ולמפרט הטכי (ככל שיידרש) ו/או 

יו לרבות כל הוצאה ו/או תשלום אחר הדרוש למען ביצוע העבודות בהתאם להסכם ולספח
 המפרט הטכי אף אם לא אוזכרה במפורש במסמכי המכרז. 

 

ו/או התייקרות על התמורה שתחושב על בסיס הצעת   הכי לא תשולם כל הצמד  ידוע לו  
  במכרז.  יוהמחיר אשר תוצע על יד

  
התמורה שתשולם בפועל תהיה על פי מדידה בפועל של העבודות שיבוצעו על ידוע לו כי  .6

  . הועל חשבו י החברהידה תבוצע על ידדכאשר המיו, יד

 
  

  

  ולראיה באו על החתום באמצעות מורשי חתימה, היום: ......................... (תאריך):
  

  
 __________________  

  חותמת + חתימה 
  

  
  המציע  אישור חתימות

  
עו"ד   הח"מ,  חתימ  ...........מ"ר    ............................אי  את  שלתמאשר    ה 

  .................... ח"פ/אחר  ה..............................  מורשי   וז  צעהעל  באמצעות  שעשתה 
ה"ה   שלה  ת"ז   ..................................-ו  ...................ת"ז    ........................החתימה 

  חתמו על הצעה זו בפי. אשר  ........................,
  

  : ......................ולראיה באתי על החתום היום 
 ________________  

  עו"ד  ...................,
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 נזקי קורוזיה:  שיקום והקטנתתכנון 

 שיקום מבנים יועץ  - מהנדס ישקה שיינהולץ

 022441ר.מ. 

 09-9560870פקס:     09-9546510משרד : טל.      050-7773048נייד: 

 yashkas@gmail.comדוא"ל:      הרצליה  32רח' הס 

 

 

 ומיועד לשימוש באתר הנ"ל בלבד. שיקוםנו קנינו הרוחני הבלעדי של יועץ מפרט זה הי 

 ללא הסכמה מפורשת בכתב מאת בעל הזכויות. השיקום אין לבצע שינויים בו או בפרטי 

 . שיקוםמפורשת ובכתב של יועץ ה כמההס אללאין לצלם להעתיק או לשכפל מפרט זה לכל שימוש שהוא 
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 נמל תל אביב -מעגנה  -קיר-שיקום  - כתב כמויות
 1-שלב 

 בחזית הקיר  1,2קטעים 
 סכום מחיר כמות יח' מהות העבודה  מס' 
 עבודות כלליות  1

    29.00        מ''ר  הקמת פיגום חיצוני תיקני+ סל לאיסוף שברי בטון  1.1.1

1.1.2 
ולה עם פסולת בניין. נפח המכולה נוי של מכהובלה ופיהשכרה, 

 מ"ק.  9-12
    1.00          קומפ

 לא לחישוב  בדיקות בטון קשוי  1.1.3
  סה''כ עבודות כלליות 

 1שלב  -עבודות שיקום  2
    29.00        מ"ר ס''מ בכל השטח 2בעובי סיתות  2.1.1

2.1.2 
ל מעטפת בר לכ 1500שטיפה וניקיון בלחץ מים גבוה של 

 ם/מנותקים.החיצונית של והסרת חלקי בטון רופפי
    29.00        מ"ר

2.1.3 

סיתות  -בטון כללי על פי המפרט המצורף לפי שלבים: אשיקום 
ס"מ מאחורי מוטות הפלדה   2טון הפגום עד לעומק של והסרת ב

טיפול נגד חלודה במוטות פלדה ע"י מריחתם -ב הבולטים.
ללא -. ג2-4ראה פרטי שיקום מס'  בחומר מעקב קורוזיה,

(, ראה פרטי 2.1.15יף הטלאה של חומר שיקום) מחושב בסע
 . CLASS R4 EN1504ום. חומרי שיקום לפי תקן שיק

    17.50        מ"ר

2.1.4 
טיפול בסדקים צרים לפי מפרט כולל פתיחת חריץ עם דיסק, 

מ"מ  10 . רוחב הסדק עד5ניקיון וסיתות. טיפול ומילוי לפי פרט 
 ממוצע. 

    2.00          מ''א 

2.1.5 
שיקום, לפי  טיפול בסדקים רחבים, כולל ניקוי ומילוי עם צמנט 

 מ"מ ממוצע.  30, רוחב חריץ 6פרט 
    2.00          מ''א 

    29.00        מ''ר  ''  או ש''ע MC  2020התזת מעכב קורוזיה '' 2.1.6

2.1.7 
ס"מ,   70צנרת ע"י שרוול באורך ן מפגע נקודתי בכל סוגי התיקו

מ"מ ובעומק כלשהו. התיקון מתבצע ע"י   500-350בקטרים 
 רי ע"ג דופן הצינור הפגום. הדבקה של תותב פולימ

    1.00          יח'

    0.26          מ''ק   ( 2.1.12יציקת גראוט בשקעים לפנדרים )קוצים בסעיף  2.1.8

2.1.9 
מילוי והשלמת בטון לפי   ליישם יש-ר עילי שיקום בטון של נג

 הגיאומטריה הקיימת. 
    5.00          יח'

2.1.10 
 E-707איטום צמנטי מסוג אלסטוקוט   -בתעלה משוננת מבטון

מ''מ יבש  2ק"ג למ"ר לקבלת עובי של  3בשתי שכבות סה''כ 
 מדוד, לשם הגנה על הבטון. 

    2.00          יח'

2.1.11 

חומר איטום אנכיים בקירות, ע"י איטום תפרי התפשטות 
" או  HP 2על בסיס פוליאוריתן מסוג "סיקפלקס פרו אלסטומרי 

ש"ע, לרבות ניקוי התפר, יישור שפתי התפר, פריימר, החדרת 
מ"מ ומילוי התפר  25פרופיל גיבוי מפוליאתילן מוקצף בקוטר 

 בחומר האיטום

    2.00          מ''א 

2.1.12 
מ"מ ושתילת עוגן  150מ"מ ובעומק 14קידוח חורים בקוטר 

 ס"מ 33מ"מ ובאורך  12כימי המתאים לסביבה ימית בקוטר 
     יח'

290.000  
  

2.1.13 
וך רשת ברזל זיון התקנת ברזל זיון, העבודה כוללת: רית

 לוונת, מריחת חומר עשיר אבץ "זינגה" בנק' הריתוךמגו
       טון

0.3385  
  

2.1.14 
  ק''ג  או ש''ע 35נאטצם בטון להתזה מסוג: 

10,250.20  
  

2.1.15 
כולל החלקת -ס"מ  12-ל  35עבודה בלבד של התזה יבשה של 

 מים והחלקה עם כף טייחים יר ע''י  העלת מינון הק
  ק''ג 

10,250.20  
  

  1שלב   -סה''כ עבודות שיקום 

 

לא כולל  1סה"כ שלב 
 מע"מ 

 

מ ''מע 17%   

  סה"כ כולל מע"מ 
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 2-שלב 
 בחזית הקיר  3,4קטעים 

 וםכס מחיר כמות יח' עבודה מהות ה מס' 
 עבודות כלליות  1

    22.60        מ''ר  פיגום חיצוני תיקני+ סל לאיסוף שברי בטון הקמת  1.1.1

1.1.2 
השכרה, הובלה ופינוי של מכולה עם פסולת בניין. נפח המכולה 

 מ"ק.  9-12
    1.00          קומפ

 לא לחישוב  ן קשוי בטו בדיקות 1.1.3
  סה''כ עבודות כלליות 

 2שלב  -עבודות שיקום  2
    22.60        מ"ר ס''מ בכל השטח 2סיתות בעובי  2.1.1

2.1.2 
בר לכל מעטפת  1500וניקיון בלחץ מים גבוה של שטיפה 

    22.60        מ"ר רופפים/מנותקים. החיצונית של והסרת חלקי בטון

2.1.3 

סיתות  -ללי על פי המפרט המצורף לפי שלבים: אבטון כשיקום 
ס"מ מאחורי מוטות הפלדה   2והסרת בטון הפגום עד לעומק של 

טיפול נגד חלודה במוטות פלדה ע"י מריחתם -ב הבולטים.
 ללא-. ג2-4שיקום מס'  בחומר מעקב קורוזיה, ראה פרטי

(, ראה פרטי 2.1.15הטלאה של חומר שיקום) מחושב בסעיף 
 . CLASS R4 EN1504ום. חומרי שיקום לפי תקן שיק

    10.00        מ"ר

2.1.4 
לפי מפרט כולל פתיחת חריץ עם דיסק,  טיפול בסדקים צרים

מ  מ"10. רוחב הסדק עד 5 ניקיון וסיתות. טיפול ומילוי לפי פרט
 ממוצע. 

    2.00          מ''א 

2.1.5 
מנט שיקום, לפי  בסדקים רחבים, כולל ניקוי ומילוי עם צטיפול 

 "מ ממוצע. מ 30, רוחב חריץ 6פרט 
    2.00          מ''א 

    22.60        מ''ר  '  או ש''ע 'MC  2020התזת מעכב קורוזיה '' 2.1.6

    0.26          מ''ק   ( 2.1.12ם )קוצים בסעיף יציקת גראוט בשקעים לפנדרי 2.1.7

2.1.8 
מ"מ ושתילת עוגן  150מ"מ ובעומק 14קידוח חורים בקוטר 

       יח' ס"מ 33באורך מ"מ ו 12ימית בקוטר כימי המתאים לסביבה 
226.00  

  

2.1.9 
התקנת ברזל זיון, העבודה כוללת: ריתוך רשת ברזל זיון 
       טון מגולוונת, מריחת חומר עשיר אבץ "זינגה" בנק' הריתוך

0.2638  
  

2.1.10 
    ק''ג  או ש''ע 35בטון להתזה מסוג: נאטצם 

7,988.09  
  

2.1.11 
כולל החלקת -ס"מ  12-ל  35ה יבשה של עבודה בלבד של התז

    ק''ג  הקיר ע''י  העלת מינון מים והחלקה עם כף טייחים 
7,988.09  

  

  2שלב   -סה''כ עבודות שיקום 

 

 

לא כולל  2סה"כ שלב 
  מע"מ 

מ ''מע 17%   

  כ כולל מע"מ סה"
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 3-שלב 
 זית הקיר בח 5,6קטעים 

 סכום מחיר כמות יח' מהות העבודה  מס' 

 עבודות כלליות  1

    24.30        מ''ר  הקמת פיגום חיצוני תיקני+ סל לאיסוף שברי בטון  1.1.1

1.1.2 
המכולה עם פסולת בניין. נפח  הובלה ופינוי של מכולה השכרה,

    1.00          קומפ מ"ק.  9-12

 לא לחישוב  בדיקות בטון קשוי  1.1.3
  סה''כ עבודות כלליות 

 3שלב  -עבודות שיקום  2

    24.30        מ"ר ס''מ בכל השטח 2בעובי סיתות  2.1.1

2.1.2 
בר לכל מעטפת  1500שטיפה וניקיון בלחץ מים גבוה של 

 החיצונית של והסרת חלקי בטון רופפים/מנותקים.
    24.30        מ"ר

2.1.3 

סיתות  -צורף לפי שלבים: אפי המפרט המ בטון כללי עלשיקום 
ה  ס"מ מאחורי מוטות הפלד 2והסרת בטון הפגום עד לעומק של 

טיפול נגד חלודה במוטות פלדה ע"י מריחתם -הבולטים. ב
א לל-. ג2-4בחומר מעקב קורוזיה, ראה פרטי שיקום מס' 

(, ראה פרטי 2.1.15הטלאה של חומר שיקום) מחושב בסעיף 
 . CLASS R4 EN1504ום. חומרי שיקום לפי תקן שיק

    17.00        מ"ר

2.1.4 
רים לפי מפרט כולל פתיחת חריץ עם דיסק, טיפול בסדקים צ

מ"מ  10. רוחב הסדק עד 5ניקיון וסיתות. טיפול ומילוי לפי פרט 
 ממוצע. 

    2.00          מ''א 

2.1.5 
מנט שיקום, לפי  טיפול בסדקים רחבים, כולל ניקוי ומילוי עם צ

 צע. מ"מ ממו 30חריץ , רוחב  6פרט 
    2.00          מ''א 

    24.30        מ''ר  ''  או ש''ע MC  2020התזת מעכב קורוזיה '' 2.1.6

2.1.7 
ס"מ,   70תיקון מפגע נקודתי בכל סוגי הצנרת ע"י שרוול באורך 

ע"י  . התיקון מתבצע מ"מ ובעומק כלשהו 500-350בקטרים 
 של תותב פולימרי ע"ג דופן הצינור הפגום. הדבקה 

    1.00          יח'

    0.26            מ''ק ( 2.1.12יציקת גראוט בשקעים לפנדרים )קוצים בסעיף  2.1.8

2.1.9 
ושתילת עוגן מ"מ  150מ"מ ובעומק 14קידוח חורים בקוטר 

       יח' ס"מ 33מ"מ ובאורך  12י המתאים לסביבה ימית בקוטר כימ
243.00  

  

2.1.10 
התקנת ברזל זיון, העבודה כוללת: ריתוך רשת ברזל זיון 
       טון מגולוונת, מריחת חומר עשיר אבץ "זינגה" בנק' הריתוך

0.2836  
  

2.1.11 
    ק''ג  או ש''ע 35להתזה מסוג: נאטצם  בטון

8,588.96  
  

2.1.12 
לקת כולל הח -ס"מ  12-ל  35עבודה בלבד של התזה יבשה של 

    ק''ג  הקיר ע''י  העלת מינון מים והחלקה עם כף טייחים 
8,588.96  

  

  3שלב   -ום סה''כ עבודות שיק

 

 

לא כולל  3סה"כ שלב 
  מע"מ 

מ ''מע 17%   

  סה"כ כולל מע"מ 
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 4-שלב 
 בחזית הקיר  7,8קטעים 

 סכום מחיר כמות יח' מהות העבודה  מס' 

 עבודות כלליות  1

    23.60        מ''ר  יגום חיצוני תיקני+ סל לאיסוף שברי בטון הקמת פ 1.1.1

1.1.2 
השכרה, הובלה ופינוי של מכולה עם פסולת בניין. נפח המכולה 

    1.00          קומפ מ"ק.  9-12

 לא לחישוב  בדיקות בטון קשוי  1.1.3
  סה''כ עבודות כלליות 

 4שלב  -עבודות שיקום  2

    23.60        מ"ר בכל השטחס''מ  2בעובי ות סית 2.1.1

2.1.2 
בר לכל מעטפת  1500שטיפה וניקיון בלחץ מים גבוה של 

    23.60        מ"ר החיצונית של והסרת חלקי בטון רופפים/מנותקים.

2.1.3 

יתות  ס-ף לפי שלבים: אבטון כללי על פי המפרט המצורשיקום 
רי מוטות הפלדה  ס"מ מאחו 2והסרת בטון הפגום עד לעומק של 

טיפול נגד חלודה במוטות פלדה ע"י מריחתם -הבולטים. ב
ללא -. ג2-4בחומר מעקב קורוזיה, ראה פרטי שיקום מס' 

(, ראה פרטי 2.1.15הטלאה של חומר שיקום) מחושב בסעיף 
 . CLASS R4 EN1504ום. חומרי שיקום לפי תקן שיק

    17.00        רמ"

2.1.4 
פי מפרט כולל פתיחת חריץ עם דיסק, טיפול בסדקים צרים ל

מ"מ  10. רוחב הסדק עד 5ניקיון וסיתות. טיפול ומילוי לפי פרט 
 ממוצע. 

    2.00          מ''א 

2.1.5 
לוי עם צמנט שיקום, לפי  , כולל ניקוי ומיטיפול בסדקים רחבים

 מ"מ ממוצע.  30, רוחב חריץ 6פרט 
    2.00          מ''א 

    23.60        מ''ר  ''  או ש''ע MC  2020רוזיה ''התזת מעכב קו 2.1.6

2.1.7 
"מ,  ס 70שרוול באורך תיקון מפגע נקודתי בכל סוגי הצנרת ע"י  

מ"מ ובעומק כלשהו. התיקון מתבצע ע"י   500-350בקטרים 
 הדבקה של תותב פולימרי ע"ג דופן הצינור הפגום. 

    1.00          יח'

2.1.9 
מ ושתילת עוגן מ" 150מ"מ ובעומק 14קידוח חורים בקוטר 

       יח' ס"מ 33באורך מ"מ ו 12כימי המתאים לסביבה ימית בקוטר 
236.00  

  

2.1.10 
התקנת ברזל זיון, העבודה כוללת: ריתוך רשת ברזל זיון 
       טון מגולוונת, מריחת חומר עשיר אבץ "זינגה" בנק' הריתוך

0.2754  
  

2.1.11 
    ק''ג  או ש''ע 35נאטצם בטון להתזה מסוג: 

8,341.54  
  

2.1.12 
כולל החלקת -ס"מ  12-ל  35עבודה בלבד של התזה יבשה של 

    ק''ג  הקיר ע''י  העלת מינון מים והחלקה עם כף טייחים 
8,341.54  

  

  4שלב   -סה''כ עבודות שיקום 

 

 

לא כולל  4סה"כ שלב 
  מע"מ 

מ ''מע 17%   

  סה"כ כולל מע"מ 
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 5-שלב 
 בחזית הקיר  9,10קטעים 

 סכום מחיר כמות יח' מהות העבודה  מס' 
 עבודות כלליות  1

    29.00        מ''ר  הקמת פיגום חיצוני תיקני+ סל לאיסוף שברי בטון  1.1.1

1.1.2 
ל מכולה עם פסולת בניין. נפח המכולה ה, הובלה ופינוי ש השכר
 מ"ק.  9-12

    1.00          קומפ

 לא לחישוב  דיקות בטון קשוי ב 1.1.3
  סה''כ עבודות כלליות 

 5שלב  -עבודות שיקום  2
    29.00        מ"ר ס''מ בכל השטח 2סיתות בעובי  2.1.1

2.1.2 
בר לכל מעטפת  1500וניקיון בלחץ מים גבוה של שטיפה 

 החיצונית של והסרת חלקי בטון רופפים/מנותקים.
    29.00        מ"ר

2.1.3 

סיתות  -יקום בטון כללי על פי המפרט המצורף לפי שלבים: אש
ות הפלדה  ס"מ מאחורי מוט 2 והסרת בטון הפגום עד לעומק של

טיפול נגד חלודה במוטות פלדה ע"י מריחתם -ב הבולטים.
ללא -. ג2-4בחומר מעקב קורוזיה, ראה פרטי שיקום מס' 

י (, ראה פרט2.1.15הטלאה של חומר שיקום) מחושב בסעיף 
 . CLASS R4 EN1504שיקום. חומרי שיקום לפי תקן 

    14.00        מ"ר

2.1.4 
לפי מפרט כולל פתיחת חריץ עם דיסק,  טיפול בסדקים צרים

מ"מ  10. רוחב הסדק עד 5ניקיון וסיתות. טיפול ומילוי לפי פרט 
 ממוצע. 

    2.00          מ''א 

2.1.5 
עם צמנט שיקום, לפי   בסדקים רחבים, כולל ניקוי ומילוי טיפול 

 צע. מ"מ ממו 30ב חריץ , רוח6פרט 
    2.00          מ''א 

    29.00        מ''ר  ''  או ש''ע MC  2020התזת מעכב קורוזיה '' 2.1.6

2.1.7 
ס"מ,   70י הצנרת ע"י שרוול באורך תיקון מפגע נקודתי בכל סוג

ע"י  הו. התיקון מתבצע מ"מ ובעומק כלש 500-350בקטרים 
 דבקה של תותב פולימרי ע"ג דופן הצינור הפגום. ה

    1.00          יח'

    0.52          מ''ק   ( 2.1.12יציקת גראוט בשקעים לפנדרים )קוצים בסעיף  2.1.8

2.1.9 

חומר איטום  איטום תפרי התפשטות אנכיים בקירות, ע"י
" או  HP 2מרי על בסיס פוליאוריתן מסוג "סיקפלקס פרו אלסטו

ע, לרבות ניקוי התפר, יישור שפתי התפר, פריימר, החדרת ש"
מ"מ ומילוי התפר  25פרופיל גיבוי מפוליאתילן מוקצף בקוטר 

 בחומר האיטום

    2.00          מ''א 

2.1.10 
מוטות ברזל ויציקה גראוט ע''פ ע'' ריתוך  -מערביטיפול בקיר 

 15פרט 
    2.00          מ''ר 

2.1.11 
מ"מ ושתילת עוגן  150מ"מ ובעומק 14בקוטר קידוח חורים  

 ס"מ 33מ"מ ובאורך  12כימי המתאים לסביבה ימית בקוטר 
       יח'

505.00  
  

2.1.12 
יון, העבודה כוללת: ריתוך רשת ברזל זיון התקנת ברזל ז

 מגולוונת, מריחת חומר עשיר אבץ "זינגה" בנק' הריתוך
       טון

0.3385  
  

2.1.13 
  ק''ג  או ש''ע 35ה מסוג: נאטצם בטון להתז

10,250.20  
  

2.1.14 
כולל החלקת -ס"מ  12-ל  35התזה יבשה של  עבודה בלבד של

  ק''ג  הקיר ע''י  העלת מינון מים והחלקה עם כף טייחים 
10,250.20  

  

  5שלב   -סה''כ עבודות שיקום 

 

 

לא כולל  5סה"כ שלב 
 מע"מ 

 

מ ''מע 17%   

  סה"כ כולל מע"מ 
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 לא כולל מע"מ  1-5סה"כ שלבים 
 

 

 

 
מ ''מע 17%   

 

 

 
  סה"כ כולל מע"מ 

 

 
 הערות:

 תשלום הפרויקט ע''פ המדידות בפועל בשטח 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

  6/2021 מס'  מכרזלערבות 
  

  לכבוד 
  אוצר מפעלי ים בע"מ 

  6041ת.ד. 
  אביב -תל

  
,.תאריך:                  א.ג ..................  

  
  ....................... ערבות בקאית מס' הדון: 

  
של    .1 כולל  לסכום  עד  סכום  כל  לתשלום  כלפיכם  בזה  ערבים  ובמילים:  (₪    20,000או 

הערבות"  -להלן  (  )חדשים  ליםשק  ףאל  עשרים מאת סכום  שתדרשו   ,("
"  " הערב"  (להלן:................................   לקיום    ),"החייב או   'מספומבי  מכרז  בקשר 

  לביצוע עבודות שיקום הקיר הדרומי במעגת מל תל אביב.  6/2021
    
לצרכן    למדד המחירים  צמוד  יהיה  שהוא מתפ  סכום הערבות  מ כפי  ע"י    לפעם  פעםרסם 

  ה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתאי ההצמדה שלהלן: הלשכ
  

  לחודש   15-שהתפרסם ב  2021  פברוארין ערבות זו, יהא מדד חודש  י "המדד היסודי" לע  
  .......... ק'  שלאחריו (או בסמוך למועד זה), בשיעור

  
הין ערבות זו, יהא המי "המדד החדש" לעישתכם ר לקבלת  ד  םוקוד  דד שפורסם לאחרו  

  על פי ערבות זו. 
  

 ין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת  יהפרשי הצמדה לע
כפלת ההפרש בין המדד החדש הסכום השווה למ  - המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה  

מהמדד  מוך  יהיה  המדד  אם  היסודי.  במדד  מחולק  הדרישה,  בסכום  היסודי  למדד 
לל הערבות,  לסכום  עד  בדרישתכם  הקוב  הסכום  את  לכם  שלם  הפרשי  היסודי,  כל  א 

  הצמדה. 
  

עשר ימים מתאריך התקבל דרישתכם חמישה לפי דרישתכם הראשוה בכתב, לא יאוחר מ  .2
ידיו ובלבד   על  בדרישה  הקוב  סכום  כל  לכם  שלם  או  לעיל,  המפורטת  כתובתו  לפי 

בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח    שלא יעלה על סכום הערבות 
  את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הערב. 

  
בלבד ולאחר תאריך זה תהיה    )ללכו (  2021  אוגוסטל  31  ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .3

  בטלה ומבוטלת. 
  
ה"ל.   .4 מהתאריך  יאוחר  לא  בכתב  ידיו  על  להתקבל  צריכה  זו  ערבות  פי  על  דרישה    כל 

דרישה בכתב כאמור בערבות זו, אין פירושה דרישה שתגיע לבק באמצעות פקסימיליה,  
    טלקס או מברק ודרישה כזו לא תיחשב כדרישה בהתאם לערבות זו.

  
להסבה   .5 או  להעברה  יתת  איה  זו  לביטול   ערבות  בסעיף    .או  לאמור  לעיל,    4בכפוף 

ערבותו זאת היא מוחלטת ובלתי תלויה, או מתחייבים לפעול על פיה ולא היה זכאים  
  . לבטלה בדרך כלשהיא 

  
  

  בכבוד רב, 
  

  בק ......................... בע"מ
  .....) ...  סיף ........................ (מס'

  



  /.....2021הסכם מס' 
  

  2021 חודש ...... ..... ביום אביב-בתל שערך וחתם 
  

  
  בין: 

  
  520010547ח"פ   ,בע"מ אוצר מפעלי ים

  ) 6041(ת.ד.   אביב-, תל1כ"ג יורדי הסירה  מרחוב 

  03-6059169; פקס:  03-5441505טל: 

  
  ") החברה" -(להלן   

  מצד אחד 
  

  לבין: 
  

  ח"פ/ת"ז/אחר  ..................... ............................ 
  

  מרחוב ................................
   

  ")הקבלן" -(להלן  
  מצד שי 

  
  

בהתאם אביב  -הקיר הדרומי של המעגה במל תלשיקום  לעבודות  מעויית בביצוע    החברהו  :הואיל
הכמויות   ולכתב  הטכי  זה למפרט  להסכם  -ו ",  המעגה"  ,  "העבודות"  -(להלן    המצורפים 

  ;" בהתאמה)התוכיות"
      

מס'  ו  :והואיל שלבי  דו  פומבי  מכרז  ערכה  לביצוע  "המכרז"  –(להלן    6/2021החברה  קבלן  לבחירת   (
  העבודות, והקבלן הגיש הצעה במסגרת המכרז; 

  
........ את זכייתו של הקבלן במכרז ואישרה    החברה וועדת המכרזים של    :והואיל את  בישיבתה מיום 

  ; ההתקשרות עם הקבלן בהסכם זה להלן
  

והקבלן מבקשים להסדיר את היחסים בייהם בקשר לביצוע העבודות כאמור בהסכם    החברה ו  :והואיל
  ובהתאם לתאיו.  זה להלן

  
  

  לפיכך הוצהר, הותה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
  

ל  .1 פרד הימו ומשמש בסיס להתקשרות הצדדים לפיו.  הסכםהמבוא    זה מהווה חלק אחד ובלתי 
  כותרות הסעיפים וחלוקתם לא ישמשו לפרשות ההסכם.

  

 בהסכם זה יהיו למוחים הבאים המשמעות המפורטת לצידם: .2
  

ו/או מי    מהל מל ת"א ויריד המזרח, מהל תפעול ואחזקה מל ת"א ויריד המזרח  –"  החברה"
  ידיהם. - עלשמוה  

  
    לצורך פיקוח על ביצוע העבודות.   החברהידי  - שמוה על  מהדס יעקב (ישקה) שייהולץ  –"  המפקח"

  
  ; תהוסביב אביב-תל במל  המעגה  –" האתר"

  

 להסכם זה מצורפים הספחים המפורטים להלן, והם מהווים חלק אחד ובלתי פרד הימו:  .3
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 . לחוזה  תאים כלליים –ספח א'  3.1
  

 מפרט טכי.  –ב'  ספח 3.2
  

 ). כתב הכמויות(טופס הצעת המחיר הכולל את  הקבלןהצעת  -' ג ספח  3.3

 

 ערבות ביצוע ובדק. –ספח ד'  3.4

 

 . םקיום ביטוחי י אישור - 'הספח   3.5
  

או מבין אי אילו מהמסמכים  /ו   ' בספחים א' ו/או בבין האמור בהסכם זה לאמור  במקרה של סתירה  
זה מהסכם  חלק  המהווים  דעתו    ,האחרים  שיקול  פי  על  וזאת  תגבר  הוראה  איזו  המפקח  יקבע 

  . הבלעדי
  

יובהר כי בעצם חתימתו על הסכם זה מוותר הקבלן מראש באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל  
    טעה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לקביעתו של המפקח כאמור לעיל. 

  

 ההתקשרות .4
  

עצ  החברה על  מקבל  והקבלן  לקבלן  בזה  זה  מוסרת  בהסכם  המפורטות  העבודות  את  לבצע  מו 
    .החברהולשביעות רצון  םרה, בתאים ובמועדים הקבועים בהובספחיו, באופן, בצו

  

 הקבלןוהתחייבויות הצהרות  .5

  
  : ולפי כל דין, הוא מתחייב ומצהיר ספחיו  ,מבלי לגרוע מהתחייבויותיו של הקבלן לפי הסכם זה

 

כי הוא בעל כל הרישיוות, ההיתרים והאישורים עבודות,  הכי הוא קבלן מורשה לביצוע   5.1
פי דין לצורך ביצוען, וכי הם יהיו בתוקף לכל אורך ביצוע העבודות. עוד מצהיר  -הדרושים על 

) יחזיק גם הוא בכל הרישיוות  החברהידיו (באישור  - הקבלן כי כל קבלן משה שיועסק על
לרבות רישיון  ,  פי דין לצורך ביצוע העבודות-ו האישורים הדרשים עלו/או ההיתרים ו/א

והם יהיו    ,קבלן בתוקף מרשם הקבלים בעף ובסיווג הדרשים לדעת המפקח מקבלן זה
 ידיו. -מועד ביצוע העבודות עללכל אורך קף ובת

 

 . בהתאם לתאי המכרזכי הוא עומד בתאי הסף שקבעו במכרז, והכל  5.2

 

 לבצע את העבודות בהתאם להוראות כל דין.   כי הוא מתחייב 5.3
  

העבודות  הדרשים לצורך ביצוע  כי הוא בעל כל היסיון, הידע, כוח האדם, הציוד והכלים   5.4
 . ובהתאם להוראות הסכם זה וספחיו החברהשל המלא לשביעות רצוה 

 

וכל  כי   5.5 מידע  הוא ביקר באתר, קיבל את מלוא ההסברים, הספחים המצורפים להסכם, 
   לביצוע העבודה. חברה אחר הקשור בהסכם זה ובהתאם לכך הגיש הקבלן הצעה ל

  

למכרז    כי הוא מוותר בזה על כל טעה ו/או תביעה ו/או זכות שיש ו/או שתהיה לו בקשר 5.6
 ולהליכים שערכו במסגרתו. 

  

ישתמש בחומרים חדשים, מעולים ומתאימים לדרישת מכון  הוא  לצורך ביצוע העבודה  כי   5.7
ואם אין תקן כזה לפי התקן האמריקאי   התקים הישראלי מקום שיש במצא תקן כזה 

יין, ויבצע את העבודה באופן מעולה ומקצועי לשביעות רצווגע לעהחברההמלא של   הה.  
  

יקוט בכל האמצעים הדרושים למיעת חסימת דרכים, שבילים, למיעת אבק, רעש   כי הוא 5.8
יוחו  וחומרים  ו או בעלי ההרשאה בו וכל צד ג' שהוא. ציוד  וכל מטרד לבאי האתר וסביבותי
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אשר תהיה  ,  מראש  החברהידי  -ואשר יאושר עלאך ורק בתחום בשטח המיועד לכך באתר  
 ידי הקבלן ועל חשבוו.- עלרשאית לדרוש מהקבלן גם לגדר אותו 

  

בשעות    הרחבפי הסכם זה, משמש את הקהל  -כי ידוע לו שהאזור שבו יתבצעו העבודות על 5.9
וכן מצוי בקרבת עסקים פעילים. הקבלן מתחייב לתאם את ביצוע העבודות    היום והלילה

הסמוכים   העסקים  לפעילות  מיימאלית  הפרעה  ותוך  החברה,  עם  מלא  ולפעילות  באופן 
רואה חשיבות עליוה לעמידה בכל תאי ההסכם לרבות לוחות    החברה  המתקיימת במל.

קבלה טעות של הקבלן בדבר עיכובים הובעים במישרין ו/או  לא תת  מובהר כי.  הזמים
עבודות   לביצוע  הצורך  ו/או  לילה  בעבודת  ו/או  במקביל  עבודות  לבצע  מהחובה  בעקיפין 

 במקטעים ו/או בחלקים ו/או בסביבה פעילה כיוצא באלו טעות. 

 
  05:00ות מבלי לגרוע מהאמור, הקבלן מאשר כי הוא יודע שעבודה רועשת תתבצע בין השע 

ימים בשבוע (לא תותר עבודה    5. הקבלן יהיה רשאי לעבוד  , בלבדבבוקר  9:00  -בבוקר ל
וחגים) שבת  שישי,  והואבימי  ב  ,  לילה,  עבודת  לעבוד  רשאי  ליהיה  ובאישור  כפוף  תיאום 

 .מראש של החברה

 

בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הדרושים לצורך קיום  על חשבוו  מתחייב לקוט    כי הוא 5.10
תימרור, תאורה זמית, ביצוע מעברים זמיים,  לוט אזהרה,  יסכם זה, לרבות גידור כדין, שה

פי החיות  -עלהכול    -  הסטת תועה, העתקתם מעת לעת לפי דרישות העבודה ו/או הרשויות 
 .  מוסמכת והוראת כל דין וכל רשות  החברה

  
על פי    כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן כלפיה בעיין זה  החברהלא יהיה בהחיות  יובהר כי  

  . כל דין
  

הקבלן יקה, על חשבוו, בסיום כל יום עבודה את סביבות האתר  מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  
לרבות את שטחי התועה של הולכי רגל, רוכבי אופיים ורכב מכל פסולת ו/או עודפים ו/או  

 ב.  חול, לרבות באמצעות הפעלת מטאטא שוא
  

 להן.  החברה והמפקח ויצייתישמע להוראות  כי הוא  5.11

  

ביצוע   5.12 כל אמצעי הבטיחות הדרושים במהלך  לקיטת  בלעדי  יהיה אחראי באופן  כי הוא 
תשט"ולרבות  העבודות   בעבודה,  הבטיחות  לתקות  הבטיחות  1955-בהתאם  תקות   ,

תשמ"ח ביה),  (עבודות  ו/1988-בעבודה  התקות  ו/או  החוקים  כל  וכן  ו/או  ,  הצווים  או 
 . ההחיות ו/או ההוראות ו/או התקים מכל מין וסוג שהוא החלים בעיין

  

כי  5.13 הצדדים  על  מוסכם  להם,  ולהוסיף  בעיין  ב'  ו/או  א'  ספחים  מהוראות  לגרוע  מבלי 
על  משה  קבלי  של  תהיה  -העסקה  חלקן,  או  העבודות  ביצוע  לצורך  הקבלן  באישור  ידי 

 .ו/או מי מטעמה בלבד  החברה

 
לעיכוב   בקשר  שלו  טעה  כל  תתקבל  לא  כי  לכך  מסכים  והוא  לו  ידוע  כי  מצהיר  הקבלן 

העומדים בדרישות ההסכם לא יציג קבלים    שהקבלןככל    החברהבאישור קבלי משה ע"י  
  . וספחיו

  

עומדת הזכות להודיע לו מעת לעת ולפי שיקול דעתה    לחברה הקבלן מצהיר בזה כי ידוע לו ש 5.14
כולן או חלקן, וזאת  ,  דחייה ו/או הפסקה זמית ו/או קבועה בביצוע העבודותעל פיצול ו/או  

מכל סיבה שהיא, ובמקרה כזה, גם המועד שקבע להשלמתן ידחה בהתאם (אך ורק לגבי  
אותו חלק מהעבודה שביצועו דחה כאמור), והוא מתחייב בזה להשלים את ביצוען במועד  

עתה המוחלט והבלעדי. הקבלן מוותר בזה על כל , לפי שיקול דהחברה ידי  - החדש שיקבע על
ו/או   ו/או שתהיה לו בקשר לשיויים בביצוע העבודות  טעה ו/או תביעה ו/או זכות שיש 

כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת  מודגש,    במועד ביצוען, כולן או חלקן, כאמור בסעיף זה.
 ו/או התייקרות ו/או תשלום עבור התארגות ו/או בכלל. 

 

  ההפרעה  צמצום  תוך  העבודות  השלמת  לצורך  כי  לו  ידוע  כי  ומסכים  מצהיר,  מאשר  הקבלן 5.15
  במועדים   לעמוד   ולרבות על מת  לפעילות השוטפת של האזורים בהם מבוצעות העבודות

,  היתר  בין,  יידרש  והוא  ייתכן,  ו/או בהתאם לשיקולי בטיחות  השלמת העבודותל   שקבעו
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,  בלילה  לעבוד  וכןו/או להתאים את עצמו לשעות הפעילות,    אחת  ממשמרת  ביותר  לעבוד
המפקח  החברה  של   דעתה  שיקול  לפי   והכל ע"י  שיקבע  הזמים  לוח    לא  כי  מובהר  .ולפי 

 כל  עבור  או  בלילה  או/ ו  וספות  במשמרות   עבודה  עבור  שהיא  כספית  תוספת  כל  תשולם
ו/או עמידה    הזמים  בלוח  עמידה   ביצוע העבודות ו/או   לצורך  הדרשת   אחרת  התארגות

האזור בו מבוצעות    של  והרציפה  התקיה   םפעילות  על  לשמור  כדי  אובדרישות בטיחות ו/ 
  לעבודה   האפשרות  את  הצעתו  במחירי   בחשבון  לקח  הוא  כי   מצהיר  הקבלן  .העבודות

 כדי  הזמים   בלוח  עמידתו  לצורך  הדרושה  אחרת  דרך  בכל  או /ו  בלילה  או/ו  במשמרות
ב  של  והרציפה  התקיה   הפעילות  על  לשמור   כלל  כי  ומצהיר  העבודות,  ותמבוצע  והאזור 

  התארגות   כל   או /ו  בלילה  או/ו  וספות  במשמרות  עבודה  גם  ו יד  על  המבוקשת  בתמורה 
  והרציפה  התקיה  םפעילות  על  לשמור  כדי   או  הזמים  בלוחות  עמידה  לצורך  הדרשת   אחרת

 .   האזורים בהם מבוצעים העבודות של

  
הגורמים השוים הפועלים    עם  תאום  או/ו  בלילה  העבודות  ביצוע  בגין  כי  ומודגש  מובהר
  על   לשמור  התארגות כדי לבצע את העבודות, על מת  או/והעבודות    ותמבוצע   שבובאזור  
העבודות  של  והרציפה   התקיה  םפעילות מתבצעות  בו    כל   לקבלן  תשולם  לא,  האזורים 
  . להלן כהגדרתה  לתמורה מעבר מחיר תוספת

  
  או /ו  טעה  כל  על  חוזר  ובלתי  מוחלט  סופי  באופן  בזאת  מוותר  הקבלן,  ספק  הסר  למען

  ו/או ביצוע העבודות תוך   בלילה  העבודות   לביצוע  בקשר  החברה  כגד   דרישה  או/ו  תביעה
  מבוצעות העבודות  שבוהגורמים הפועלים באזור    של  והרציפה  התקיה  םפעילות  על  הרימש
  במישרין  הקשורה אחרת טעה כל או/ו כך בגין התמורה הגדלת בדבר אחרת טעה כל או/ו
  . העבודות לביצוע  בעקיפין או/ו

 

הקבלן מצהיר כי ידוע לו והוא לקח זאת בחשבון בהצעתו ובתכון העבודה לפי הסכם זה כי   5.16
פי  -ביצוע העבודות שוא הסכם זה כפוף לקבלת כל ההיתרים ו/או הרישיוות הדרשים על

הקבלן מוסיף ומוותר בזה על כל טעה ו/או תביעה ו/או זכות שיש ו/או שתהיה לו בגין  .  דין
בין שהם היתרים כאמור,    היעדרל ביצוע העבודות שוא הסכם זה בגלל  עיכוב ו/או ביטו

 באחריות המזמין ובין שהם באחריות הקבלן.  

 

העבודות לפי הסכם זה לקבלן משה שיתפקד כקבלן ראשי, הקבלן איו רשאי להעביר את   5.17
וכי העברה אסורה כזו תהווה הפרה יסודית של הסכם זה, על כל הכרוך בכך והמשתמע  

  .מכך

  
  לבטל הסכם זה  זכות (אך לא חובה)  חברהמוסכם בין הצדדים כי הפרת סעיף זה תקים ל 

(לא  שקלים חדשים)    אלף   מאתיים(₪    200,000לדרוש מהקבלן פיצוי חד פעמי בסך של  ו
, וזאת בוסף לכל זכות ו/או סעד אחר שיתו לה לפי  כולל מע"מ), ללא צורך בהוכחת זק

  .  הסכם זה ו/או הדין
  

בעצם חתימתו על הסכם זה מוותר הקבלן מראש, באופן סופי מוחלט ובלתי חוזר על כל  
כגד   דרישה  ו/או  תביעה  ו/או  לפיצוי    החברהטעה  זכותה  את  לממש  שתבחר  וככל  אם 

  זה.    5.17כאמור בסעיף 
  

  :יםהומיעת זיהום  הוראות מיוחדות לעבודה במעגה 5.18

  
מיוחדות   הוראות  להלן  דין,  כל  לפי  ו/או  זה  הסכם  לפי  אחרת  הוראה  מכל  לגרוע  מבלי 
לעבודה במעגה ומיעת זיהום מי ים אשר יחייבו את הקבלן ו/או מי מטעמו בעת ביצוע  

  ת. העבודו
  

אבק,   5.18.1 בטוים,  שברי  הגעת  למיעת  תפעולי  אמצעי  בכל  לקוט  הקבלן  באחריות 
 ה כתוצאה מעבודות החישוף של הקיר הדרומי.ברזל ומים עכורים אל מי המעג

 

אותו   5.18.2 ויפה  החישוף  בתהליך  הגרע  החומר  כל  את  לאסוף  אחראי  יהיה  הקבלן 
הפסולת.   הטמת  בדבר  אישור  לחברה  יציג  הקבלן  מורשה.  פסולת  פיוי  לאתר 
כלולות   ההטמה,  ועלויות  ההטמה,  לאתר  הפסולת  שיוע  עלויות  כי  מובהר 

 לן, והקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום וסף. בתמורה כהגדרתה לה
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החדש,    הקבלן יקוט בכל אמצעי תפעולי בשלב הריתוך של הברזלים והתזת הבטון   5.18.3
 וימע הגעת כל חומר ואבק אל מי המעגה. 

 

ל פסולת או שפכים למי המעגה  כמובהר כי חל איסור מוחלט להטיל או להזרים   5.18.4
. החברה  1988-ורות יבשתיים, תשמ"חבהתאם להוראות חוק מיעת זיהום ים ממק 

תראה בקבלן כאחראי הבלעדי לשמירת הוראות החוק ה"ל ו/או כל הוראת חוק  
 אחרת בקשר עם ביצוע העבודות ומיעת זיהום הים.

 

לחברה   5.18.5 יציג  הקבלן  המים,  מתוך  יעבדו  מטעמו  מי  ו/או  והקבלן  אישור  ככל  כל 
העבודה תבוצע באמצעות כלי  ככל ש  .שדרש לפי הוראות כל דין לעבודה מהמים

הקבלן יציג לחברה את רישיון כלי השיט שיהיה בתוקף, ורישיון משיט של    –שיט  
 מפעיל כלי השיט המותאם לכלי השיט. 

  

מי   5.18.6 יומיים של  ושפל  גהות  תוי  לפי  יבוצעו  לו שהעבודות  ידוע  כי  הקבלן מאשר 
המים  המעגה, וכי ייתכן ובימים מסוימים לא יתן יהיה לבצע עבודות בשל תאי  

   מעגה.ב

  

  ופיצויים מוסכמים מועד השלמת ביצוע העבודות .6
  

בעיתוי שיקבע ע"י החברה לאחר מתן צו התחלת עבודה שייתן  הקבלן יחל את העבודות   6.1
  ולפי שיקול דעתה, בהתחשב, בין היתר, בפעילות העסקים הסמוכים ובתאי מזג האויר.

 

הציוד ששימש אותו לביצוען,   6.2 פיוי  לרבות  העבודות,  ביצוע  הקבלן מתחייב להשלים את 
  מחלוף   הסרת גדרות, פירוק דרכים ומתקים, והשבת מצב השטח לקדמותו, עד לא יאוחר

  .החברהידי -על שמסר לו צו התחלת עבודה הקוב ביום  המ קלדריים חודשים(חמישה)   5

  

העבודות  הקבלן   6.3 כל העבודות הדרושות לצורך השלמת  בין היתר, לתיאום  יהיה אחראי, 
ו/או   להחיות המפקח  בהתאם  העבודות  לביצוע  הוגע  בכל  לפעול  והוא מתחייב  במועד, 

  בעיין.  החברה

 

סך    חברהידי הקבלן, ישלם הקבלן ל- איחור במועד השלמת ביצוע העבודות עלבמקרה של   6.4
החל    (אלפיים וחמש מאות שקלים חדשים) בתוספת מע"מ עבור כל יום איחור ₪      2,500של  

גרם כל זק בפועל.  ,מהיום הראשון יוכח כי לא   החברה  וזאת ללא הוכחת זק ואף אם 
פי הסכם זה ו/או כל דין מתוך התמורה  -ן עלתהא רשאית לקזז כל סכום המגיע לה מהקבל 

פי הסכם זה. מוסכם במפורש כי סכום זה הוא לא קס  -מתחייבת לשלם לקבלן על   החברהש
להיגרם   שצפוי  כזק  זה  להסכם  הצדדים  על  המוסכם  הסכום  אלא,  שהוא  סוג  משום 

אמור  ה .  , ללא צורך בהוכחת זקכתוצאה מאיחור בביצוע ו/או בהשלמת העבודות  החברה ל
 לספח א' של הסכם זה.    46בסעיף זה לעיל איו גורע מהאמור בסעיף 

  
כלפי    חברהאין באמור בסעיף זה לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או תביעה שיש ו/או שתהיה ל

כאמור,   העבודות  ביצוע  השלמת  במועד  איחור  עקב  לה  שגרמו  לזקים  בקשר  הקבלן 
והפיצוי המוסכם האמור לעיל ישולם לה בוסף לכל זכות שתעמוד לה לפי הסכם זה ו/או  

  לפי כל דין.  
  

וקביעתו    ,בסמכות המפקח לקבוע את תקופת ההארכה הדרשת, אם דרשת בכלליובהר כי  
  .הסכםבהתייחס ללוח הזמים של ה ובלתי יתת לערעור זו תהא סופית

  

הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי עמידה בלוחות הזמים לביצוע העבודות היה קריטית, על כל   6.5
ל  הכרוך בכך לגרום  עלולה  כל חריגה מהם  לזקים    חברה וכי  וספים  ולצדדים שלישיים 

הקבלן מצהיר כי הוא יהיה מוכן להתחיל בביצוע העבודות בפועל    עצומים, על הכרוך בכך.
ולעמוד בלוחות הזמים שקבעו בהסכם זה   החתימה על הסכם זהתוך זמן קצר ממועד  

דרש, יי  לצורך כך, הקבלן מצהיר כי הוא יודע ומסכים לכך שייתכן והוא   . ללא כל חריגה
היתר,   וכןבין  אחת  ממשמרת  ביותר  כדיןבלילהלעבוד    לעבוד  להיתר  בכפוף  לא    ,,  וכי 
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ו/או עבור עבור עבודה במשמרות וספות ו/או בלילה  כל תוספת כספית שהיא  תשולם לו  
 .יםכל התארגות אחרת הדרשת לצורך עמידה בלוחות הזמ 

  

הקבלן מאשר, מצהיר   6.6 לעיל,  לגרוע מהאמור  שקיימת אפשרות  מבלי  לו  ידוע  כי  ומסכים 
תבוצעה במקטעי עבודה שוים ופרדים, בין ברצף ובין במקביל,      ו/או חלק מהן העבודות  ש

,  החברההבלעדי של  המוחלט ולפי שיקול דעתה  הכל    וכן יתכו הפסקות בביצוע העבודות;
 .המפקח  י"ע  שייקבע זמים בלוח אלו עבודות לגמר , ובכלל זאתלהיערך לכך  הקבלן ועל

  
למען הסר ספק לא תשמע כל טעה כי איחור בלוח הזמים שייקבע על ידי המפקח גרם  

  כתוצאה מכוח עליון.  
  

יה, מחסור כללי בכ ו" משמעו: מחסור כללי בחכוח עליון"הסכם זה  ין  י לעח אדם, ומרי ב
שביתות או  ימי גשם רבים מהממוצע, מלחמה או פעולות מעין מלחמתיות, פעולת איבה,  

  .  , התפוצצות, אש, שרפה ו/או אסון טבעים אחריםיהשבתות או צווים ממשלת 

 

זה,   6.7 הסכם  על  בחשבון  הקבלן  בחתימתו  לקח  והוא  לו  ידוע  כי  ומצהיר  בר  מדוש מאשר 
בסביבה   מורכב,  שימית  בפרויקט  תאי   החברהוכן  בכל  לעמידה  עליוה  חשיבות    רואה 

לפיכך, בין היתר, לא תתקבלה טעות  הכרוך בכך.  לרבות לוחות הזמים שלו, על    ההסכם
סביבה זו  בדבר עיכובים הובעים במישרין ו/או בעקיפין בכל הוגע לעבודות ב  הקבלןשל  

ו/או הצורך לביצוע עבודות במקטעים ו/או  ו/או בצורך לתיאום העבודות עם כל צד שלישי  
 כיוצא באלה טעות. או /בחלקים ו

 

    התשלומיםוביצוע התמורה  .7

 

העבודות 7.1 ביצוע  כל    תמורת  הקבלן  ומילוי  זה  התחייבויות  הסכם  ובמועדןלפי  ,  במלואן 
לקבלן  ת  החברה הכמויות  שלם  ולכתב  הקבלן  של  המחיר  להצעת  בהתאם  הסכום  את 

 . ")התמורה"  -להלן לעיל ו בתוספת מע"מ ( להסכם זה כספח ג'המצורפים 

בפועל. התמורה תשולם על פי חשבון שיכין הקבלן,   תהא על בסיס מדידת כמויותהתמורה  7.2
ידי מודד מוסמך (המדידות יערכו ע"י מודד מטעם  - והמאושרות על  הכמויות המדודות לפי  

לפי תאי הסכם זה   , הכלתוספות והפחתות  ,מחירי היחידה  החברה ועל חשבון החברה), 
  . בכתב המפקחכמפורט להלן ובכפוף לאישור 

 

לו   7.3 ידוע  עבור  הקבלן מצהיר בזה כי  שהתמורה היה התמורה השלמה, המלאה והכוללת 
זה,   לפי הסכם  כל התחייבויותיו  (אך לא רק) מחירי החומרים, האביזרים, ביצוע  לרבות 

אשר   עליהם  והשמירה  השירותים  הרווח,  העבודה,  וכל  הציוד,  הקבלן,  ידי  על  יסופקו 
ספק   הסר  למען  עליו.  יחולו  העבודות  בביצוע  הכרוכים  שהוא  וסוג  מין  מכל  התשלומים 

וכי הקבלן לא יהיה זכאי  ,  מובהר כי לא תשולמה כל התייקרויות ו/או מכל מין וסוג שהוא
דות  לכל פיצוי ו/או החזר ו/או תשלום וסף במקרה של שיוי במחירי החומרים ו/או העבו

ו/או התייקרויות בשער של השקל  ו/או תודות  וכן במקרה של שיויים  שוא הסכם זה, 
החדש אל מול הדולר של ארה"ב ו/או כל מטבע אחר וכן במקרה של שיויים ו/או תודות  

  במדד המחירים לצרכן ו/או בכל מדד אחר. 
  

י, מוחלט ובלתי  בהתאם לאמור בעצם חתימתו על הסכם זה מוותר הקבלן מראש באופן סופ
חוזר על טעה (מכל מין ו/או סוג) תביעה (מכל מין ו/או סוג) דרישה (מכל מין ו/או סוג) כגד  

במקרה של שיוי במחירי החומרים ו/או העבודות שוא הסכם זה, וכן במקרה של    החברה
שיויים ו/או תודות ו/או התייקרויות בשער של השקל החדש אל מול הדולר של ארה"ב  

או כל מטבע אחר וכן במקרה של שיויים ו/או תודות במדד המחירים לצרכן ו/או בכל ו/
  . מדד אחר

 

לבקשת   7.4 בהתאם  בעבודות  שיויים  של  מקרה  בשיויי  החברהבכל  מדובר  שאין  ובלבד   ,
המדרג   ייקבע לפי כאמור  ערכו של שיוי  שדרש עקב כל מעשה ו/או מחדל של הקבלן, כי אז  

מחיר  בהעדר מחירי יחידה כאמור    )2.  דות הקובים בכתב הכמויותמחירי היחי  )1הבא:  
  -   בהעדר מחירי יחידה כאמור)  3.  יחידה דומה הקוב בכתב הכמויות שיתן להתבסס עליו 
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ללא תוספות    10%באותה עת בהחה של    שיהיה בתוקף   "דקל"   וןייקבעו המחירים לפי מחיר
המחיר  ) 4כלשהם.   ייקבע  בדקל,  כאמור  יחידה  מחירי  שיתן,בהעדר  ככל  בין    מ במו"  , 

 . ולאחר יתוח מחירים שיערוך המפקח  הקבלןלבין   באמצעות המפקח החברה
  

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובמידה ומכל סיבה שהיא, לא הגיעו הצדדים להסכמה בדבר 
סופית, תהא  וקביעתו  המפקח  המחיר  את  יקבע  כאמור,  יתת    המחיר  ובלתי  מכרעת 

 לערעור.  
  

ידי   על  שייקבע  המחיר  עבור  כאמור  העבודות  את  לבצע  מתחייב  הקבלן  לאמור  בהתאם 
 המפקח. 

  
בעצם חתימתו על הסכם זה מוותר הקבלן מראש באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל  

אמור  ו/או המפקח בקשר לקביעתו של המפקח כ   החברה טעה ו/או תביעה ו/או דרישה כגד  
 לעיל.     

  

  םתשלומי בייי .8

שלבים כמפורט במפרט הטכי המצורף כספח ב' להסכם. בסיום    5-העבודות מחולקות ל 8.1
העבודה משלבי  שלב  הקבלן  כל  ימציא  חייב)  ,  לא  למפקח  חברהל (אך  העתק  חשבון    עם 

, לרבות  בגין אותו שלבידיו  - עלהעבודה שבוצע    חלק  של  ומדן ערכומצטבר המפרט את א
יוגש   .")הזמי  החשבון"  -(להלן    הוראות שיויים  פי  על  שבוצעו  עבודותה   החשבון הזמי 

ולוח זמים מעודכן המתייחס לתקופת הביצוע    בצירוף חישובי כמויות  בעותק אחד מודפס
  שקבעה בהסכם זה.  

ל  כי  יובהר  ייבדק חשבוןלמען הסר ספק  כאמור    כלשהו  א  האסמכתאות  ללא  יוגש  אשר 
לבדיקתו   בו מסר מסמך האסמכתא האחרון הדרוש  יהיה המועד  ומועד קבלת החשבון 

  ואישורו. 

יבדוק   8.2 החשבון,ויאשר  המפקח  בו,    הכמויות  לרבות  את  הקובים   20בתוך  והמחירים 
כל המסמכים והאסמכתאות    ובכלל זאת  וממועד קבלת החשבון הזמי אצלימים    )עשרים(

. המפקח יהיה רשאי לשות ו/או לתקן בעצמו ו/או לדרוש ןהדרושים לדעתו לבדיקת החשבו
וספים,   ופרטים  מסמכים  להמציא  ו/או  הזמי  החשבון  את  לתקן  ו/או  לשות  מהקבלן 
לרבות (אך לא רק) את האומדן שקבע בו, את ערך העבודות המפורטות שם וכן כל פרט  

 בחשבון לפי שיקול דעתו המקצועי.  ורטאחר המפ 

דרש המפקח מהקבלן לשות ו/או לתקן את החשבון הזמי ו/או להמציא מסמכים ופרטים  
  וספים, תוארך התקופה העומדת לו לאישור החשבון הזמי בהתאם.

לצורך מתן אישור סופי, והיא תהיה    החברה ידי המפקח, יועבר אל  - אושר החשבון הזמי על 8.3
כן לשות ו/או לתקן את החשבון הזמי (ו/או לדרוש את שיויים) ו/או לדרוש רשאית גם  

מסמכים ופרטים וספים לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, וכל האמור לעיל לעיין ביצוע  
וספים על ו/או דרישת מסמכים ופרטים  ו/או תיקוים  ידי המפקח יחול גם על  -שיויים 

י לפגוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן לשתף פעולה עם מבל  לפי העיין ובהתאמה.  החברה
, לאפשר לו גישה לכל המידע הדרש לו לבדיקת החשבון  החברהבקר חשבוות מטעמה של 

 .  החברההזמי עבור  

, ישולם הסכום הקוב בו  החברהידי  - ידי המפקח ואושר סופית על- אושר החשבון הזמי על 8.4
כאמור  לקבלן העיכבון  דמי  ביכוי  ימים ממועד מתן האישור שלושים(  30  בתוך  להלן, ,   (
  . וכגד הגשת חשבוית מס כדין הסופי

סכום    החברהכאמור לעיל, תכה ממו    החברהידי  - אושר החשבון הזמי אישור סופי על 8.5
בחשבון, שיצטבר ביחד עם כל הסכומים    מהסכום הקוב )  אחוזיםעשרה  (  10%בגובה של  

דמי  "  -שוכו בהתאם לסעיף זה, והם כולם ישמשו כדמי עיכבון וישמרו אצלה (לעיל ולהלן 
 "). העיכבון



8  

 

, ביחד עם תשלום  הומיאלי, בשיעורם  יוחזרו לקבלן  החברה שצטברו אצל  דמי העיכבון  
  .  ידיה, ובלבד שהקבלן עמד בכל התחייבויותיו לפי הסכם זה-על  החשבון הסופי

בערבות בקאית צמודה ובלתי  עיכבון הדמי להמיר את  החברהלבקש מ יהיה רשאי הקבלן 
-המשתה עם תשלום כל חשבון ובוסח שיאושר עלכבון, לפי ערכם  ימסויגת, בגובה דמי הע 

ת מוקית להחלפת דמי העיכבון בערבות  מובהר בזה כי לקבלן אין כל זכו  .מראש  החברהידי  
על תיתן)  לא  (או  תיתן  כאמור  ההחלפה  לביצוע  הרשות  כי  לעיל,  כאמור  ידי  -בקאית 

ממסירת    החברה הובעות  העלויות  מקרה  בכל  וכי  והבלעדי,  המוחלט  דעתה  שיקול  לפי 
ן מוותר  הערבות הבקאית כאמור לעיל (אם תימסר) יחולו כולן על הקבלן ועליו בלבד. הקבל

כאמור    החברהבזה על כל טעה ו/או תביעה ו/או זכות שיש ו/או שתהיה לו בקשר להחלטת  
 לעיל. 

חלף דמי העיכבון כאמור לעיל, תהיה בתוקף    חברהידי הקבלן ל- ערבות בקאית שתימסר על
על   (לפחות)  שה  לתקופה של והיא תוארך מפעם לפעם  לפי  -ממועד מסירתה,  ידי הקבלן 

  עד למועד החזרת דמי העיכבון לקבלן.  ,החברהדרישת 

  
ידי  -לכיסוי זקים שיגרמו לה על  החברה דמי העיכבון (או הערבות הבקאית) ישמשו את    

הקבלן (אם יגרמו), להשלמת איזו מן ההתחייבויות שהקבלן התחייב אך לא עמד בהן לפי  
הסכם זה, ולתשלום כל חוב ו/או אגרה ו/או היטל ו/או מס המוטלים על הקבלן לפי הסכם 

י חוזרת  הרשאה בלת  חברהידיו. הקבלן מצהיר בזה כי הוא מעיק ל - זה ואשר לא שולמו על
ידיו, להשלים בשמו כל התחייבות שלא מילא, ולחלט  - לשלם בשמו כל תשלום שלא שולם על

- את דמי העיכבון (או הערבות הבקאית) לצורך ביצוע אלה ו/או כיסוי זקים שגרמו על
ל והבלעדיהחברהידיו  המוחלט  דעתה  שיקול  לפי  והכל  הפרויקט  ,  ביצוע  של  שלב  .  ובכל 

כל זכות ו/או תביעה ו/או טעה שיש ו/או שתהיה לו בקשר לחילוט    הקבלן מוותר בזה על
 כאמור לעיל.  החברהידי -דמי העיכבון (או הערבות הבקאית) על

 תשלום סופי .9

ו/או    החברה ידי הקבלן לשביעות רצום המלא של  -העבודות עלכל  לאחר השלמת ביצוע   9.1
ידיו  - בודות שבוצעו על למפקח חשבון סופי של הע  עם העתק  חברה המפקח, יגיש הקבלן ל 

כל ההוראות המפורטות לעיל בקשר לאישור ותשלום החשבון    .")החשבון הסופי"  -(להלן  
על החשבון הסופי לפי העיין ובהתאמה, למעט ההוראה העוסקת ביכוי  הזמי יחולו גם  

ידי המפקח וביצוע התשלום  - לצורך אישור החשבון הזמי על  דמי עיכבון והמועדים שקבעו
 .  החברהידי  - בפועל על

(ארבעים וחמישה) ימים ממועד קבלת החשבון    45המפקח יאשר את החשבון הסופי בתוך  
אצלו ו הסופי  ומסמכים  ,  פרטים  דרישת  ו/או  תיקוים  ביצוע  של  במקרה  ידחה  זה  מועד 

, לאחר שתיתן לו אישור החברהידי  - וא ישולם עלוה,  סופיוספים כאמור לגבי החשבון ה
ה לגבי החשבון  כאמור  בתוך  סופיסופי  הסופי,  לושים(ש  30,  ימים ממועד מתן האישור   (

לא אישר  .  וכגד הגשת חשבוית מס כדין  אישר חשבון סופי זה בחתימתו ובלבד שהקבלן  
כדין לחברה חשבוית מס  לא מסר  ו/או  את החשבון הסופי  מועד תשלום  ,  הקבלן  ידחה 

  החשבון הסופי בהתאם. 

  
ידיה יהיה  - לפי החשבון הסופי שיאושר על  החברהידי  -מובהר בזה כי התשלום שישולם על   

ביכוי כל תשלום בייים ששולם לקבלן, ביכוי כל תשלום אחר ששולם (אם שולם) לקבלן  
מהקבלן לפי    רה חבעד לאותו מועד על חשבון התמורה, וביכוי כל סכום אחר אשר יגיע ל

או לפי כל הסכם אחר שערך ו/או יערך בייהם. ביחד עם תשלום החשבון הסופי  הסכם זה ו/ 
, אם וככל שלא חולטו  בשיעורם הומיאלייוחזרו לקבלן גם דמי העיכבון,    החברהידי  -על
    כאמור לעיל. החברהידי -על

את  ידיו  -ע העבודות על (שישים) ימים ממועד השלמת ביצו   60בתוך    חברה לא הגיש הקבלן ל 9.2
  רשאית ,  החברהידי  - ו/או מסמכים, פרטים ותיקוים שדרשו (אם דרשו) על  הסופי   החשבון 
חייבת)    החברה לא  לפי    להטיל(אך  הסופי  החשבון  הכת  את  המפקח  דעתו  על  שיקול 

המקצועי, וחשבון זה ייחשב כחשבון סופי לכל דבר ועיין, על כל הכרוך בכך והובע מכך. 
מסכום החשבון הסופי יכה המפקח את ההוצאות שהיו כרוכות בעריכתו, שכר טרחתו, וכן  

(חמישה עשר אחוזים) מסך ההוצאות ושכר הטרחה האמורים    15%סכום וסף בגובה של  
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ו/או שתהיה לו בקשר לעיל. הקבלן מו זכות שיש  ו/או  ו/או תביעה  על כל טעה  ותר בזה 
 ידי המפקח ויכוי הסכומים המפורטים לעיל.  - לעריכת החשבון הסופי על

 .  תביעות  העדרעל   הצהרה  חברהל  לכשימציא לקבלן   ישולם  החשבון הסופי 9.3

ישיב אותם אליה מיד עם גילוי דבר התשלום  ,  החברהידי  -על  שולמו לקבלן תשלומי יתר 9.4
, לפי המוקדם. הקבלן ישיב את הכספים  החברהידיו או מיד עם דרישתה הראשוה של  -על

ביתר   לו  ריביתששולמו  התקופה    בתוספת  על  ועד  מיום  ש חשב  אצלו  הכספים  קבלת 
  . חברהלהשבתם בפועל ל 

לחלטם מהערבות המצאת  אילו מדמי העיכבון אורשאית לקזז תשלומי יתר    תהא   החברה 
  בידה בכל עת. 

  

  תקופת הבדק . 10
  

  ות עבודמתחייב להיות אחראי לתקיות ה  הקבלןלפי כל דין,    קבלן מבלי לגרוע מאחריות ה 10.1
(שה) מסיום ביצוע העבודות   12למשך תקופה של    ןולטיב  תקופה אחרת  כל  או    חודשים 

  )."תקופת הבדק " -(להלן  , הארוכה מבייהןשקבעה בחוק או במסמכי החוזה

 

הקבלן מתחייב בזה לתקן ו/או להשלים ו/או להחליף על חשבוו כל פגם ו/או ליקוי ו/או   10.2
קלקול ו/או תקלה שיווצרו בתוצרי העבודות (למעט כאלה שוצרו עקב בלאי טבעי או זדון  
שלא מטעם הקבלן) במהלך תקופת הבדק כמפורט לעיל, והוא מתחייב לעשות כן מיד עם  
זה   בהסכם  וכמפורט  גבוהה  ברמה  ובחלפים  בחומרים  בכלים,  שימוש  תוך  היווצרותם, 

 ובספחיו.  

  

  יותרבוע . 11

 

 ביצועערבות 

 

ם ע  חברה כל דין ימציא הקבלן ל  פי-ועלזה  הסכם    פי- עללהבטחת מילוי כל התחייבויותיו   11.1
תאיהסכם  חתימת   כל  ללא  צמודה,  בקאית  ערבות  ) יםאחוז  רה עש(  10%בשיעור    ,זה, 

סכום    . שיאושר על ידיה מראשובוסח    למשך תקופת הביצוע)  בתוספת מע"ממהתמורה (
 הערבות יחושב לפי הצעת המחיר של הקבלן לביצוע העבודות כפי שהוגשה בהליך המכרז.

  
 בדק רבותע

  

לעיל, תשמש גם כערבות    11.1ערבות הביצוע שהקבלן ימציא לידי החברה כאמור בסעיף   11.2
התחייבויותיו  בדק   כל  מילוי  העבודות,  - עללהבטחת  ביצוע  השלמת  לאחר  זה  הסכם  פי 

. ערבות הבדק תהיה בתוקף  ועל פי כל דיןשל ספח א' להסכם זה    51-ו   50סעיפים  לרבות  
ו/או בשקבעה ב תקופה  , או ללעיל  המפורטתבדק  הלתקופת   מסמכי  ספחים להסכם זה 

 . המכרז, לפי המאוחר שבין כל אלה
  

  .")הערבות הבקאית" -(ערבות הביצוע וערבות הבדק להלן 
  

  הוראות כלליות בוגע לערבות הבקאית 

 

 . ועליו בלבד  יחולו על הקבלן  הערבות הבקאיתההוצאות הכרוכות במתן כל  11.3
  

בכל מקרה שבו הקבלן יפר    הבקאית  את סכום הערבותלחלט מיד  רשאית  תהיה    החברה  11.4
ו/או לצורך תיקון    ידי הקבלן -תאי מתאי הסכם זה ו/או לצורך כיסוי זקים שיגרמו לה על

לחילוט  מבלי שהקבלן יוכל להתגד  ,  פגמים ו/או ליקויים בעבודות ו/או בתוצרי העבודות
שיעמוד  אחר  ובוסף לכל סעד משפטי  זק,    ללא כל צורך בהוכחת  כאמור,הבקאית  הערבות  

 . לפי הסכם זה ו/או כל דין חברהל
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ויתור  לקייה הגמור והמוחלט,  יהיו    החברהידי  -על   כספים שחולטו 11.5 והקבלן מוותר בזה 
סופי ומוחלט על כל טעה ו/או תביעה ו/או זכות שיש ו/או שתהיה לו בקשר לחילוט שבוצע  

 כאמור.  
  

 הסכם זה. ף זה תחשב להפרה יסודית של  הפרת סעי 11.6
  

   ושיפוי בזיקין אחריות . 12
  

העבודות   12.1 לשמירת  אחראי  הקבלן  יהיה  העבודות  תחילת  לעבודות  והאתרמיום  לרבות   ,
ידי הקבלן, ולהשגחה   ו/או התחלת ביצוע העבודות על  שבוצעו קודם לחתימת הסכם זה 
עליהם. בכל מקרה של זק לעבודות ו/או לאתר מסיבה כלשהי יהיה על הקבלן לתקן את  

לידי כך שעם השלמתן תהייה העבודות במצב הזק על חשבוו בהקדם האפשרי ולהביא  
 והמתאימות בכל פרטיהן להוראות החוזה.  חברהתקין וראוי לשימוש ולשביעות רצון ה 

 

  הקבלן יהיה אחראי בלעדית לזקים שיגרמו כתוצאה מחדירת מים לרבות מגשמים וביוב, 12.2
 לרבות כתוצאה מאיטום לקוי, תכון לקוי, עבודה לקויה וחומרים לקויים.  

 

ה לקבל מאת חברבכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לזקים על פי פרק זה, רשאית וזכאית ה  12.3
הקבלן, לפי דרישה ראשוה בכתב, פיצוים מלאים עבור זקים שלא תוקו במועד שקבעה  

שיקול דעתה המוחלט שלא יתוקו ו/או שאים  ה החליטה לפי  חבר ה ועבור זקים שהחברה
ה וקביעותה תהייה סופיות  חבריתים לתיקון, והכל בסכום או בסכומים שיקבעו על ידי ה

 ובלתי יתות לערעור. 
 

ה לכל זק ו/או תקלה ו/או אבדן ו/או קלקול לרבות זקים  חברהקבלן יהיה אחראי כלפי ה  12.4
ין בעקיפין תוך כדי ביצוע העבודות או בקשר עמן  הובעים ו/או הקשורים בין במישרין וב

ה ו/או  חברלרבות זקים הובעים מליקוי ו/או פגם בציוד ו/או חוסר התאמתו לדרישות ה
ה ו/או  חבר חוסר התאמתו לתקים הדרשים מן הציוד, אשר יגרמו לגוף ו/או לרכוש של ה

ו/או צד ג' כלשהו בכל    עובדיה ו/או שלוחיה ו/או אשים המצאים במקום בצוע העבודות
הובע ו/או קשור לעבודות ו/או מעשה או מחדל ו/או טעות ו/או השמטה של הקבלן ו/או  
יקוט בכל האמצעים למיעתם. הקבלן מתחייב   והוא  ו/או כל מי שפועל מטעמו,  עובדיו 

 לפצותם ו/או את יורשיהם ו/או את התלויים בהם בגין כל זק כאמור לעיל שיגרם להם.
 

לן יהיה אחראי לכל אבדן ו/או זק מכל סוג, לגוף ו/או לרכוש שיגרמו לעובדיו, לקבלי  הקב 12.5
משה של הקבלן ועובדיהם, לשלוחי הקבלן ולכל מי שפועל בשמו ו/או מטעמו תוך כדי ו/או  

ביצוע העבודות, והוא מתחייב לפצותם ו/או את התלויים בהם ו/או  עקב ו/או בקשר עם  
 יורשיהם.

 

לכל אבדן, זק או קלקול לעבודות ו/או לציוד ו/או לרכוש מכל אחראי בלעדית    הקבלן יהיה 12.6
או  /וסוג שהוא ו/או לציוד המשמש את הקבלן במסגרת העבודות ו/או מכוות ו/או לציוד  

המצאים   ותאור  סוג  מכל  למתקים  ו/או  לווים  כלים  ו/או  שייט  כלי  ו/או  צמ"ה  לכלי 
העבודות,   ביצוע  עם  בקשר  ה בשימושו  את  פוטר  אדם חברוהוא  כל  ו/או  עובדיה  ו/או  ה 

 המצא בשרותה מכל אחריות לכל אבדן ו/או זק לרכוש כאמור. 

 

זק ו/או קלקול שיגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים,   12.7 הקבלן יהיה אחראי לכל 
ביוב, תיעול, חשמל, טלפון וציורות להעברת דלק או מובילים אחרים על קרקעיים ו/או  

קרקעיים וכיו"ב, תוך כדי ביצוע העבודות, בין שהזק ו/או הקלקול גרמו באקראי ובין  -תת
שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות. הקבלן יתקן את הזקים ו/או הקלקולים  

ה. על הקבלן לדאוג מראש החברכאמור על חשבוו, באופן יעיל ביותר ולשביעות רצוה של 
המוסמכ  מהרשויות  תלקבל  התת וות  הקווים  כל  של  עדכיות  העוברים -כיות  קרקעיים 

 במתחם העבודות.  

 

מוסכם בזה בין הצדדים כי האחריות עבור ביצוע העבודות המוטלות על הקבלן בהסכם,  12.8
במסגרת   השמטה  או  טעות  מחדל  ו/או  במעשה  שמקורה  מקצועית  חובה  היפר  כל  בגין 

 תחול על הקבלן.    -עמו  תפקידו ומקצועו של הקבלן, עובדיו ו/או מי מט
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ה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או כל מי מטעמה מאחריות לכל זק  חברהקבלן פוטר את ה 12.9
פי הסכם זה ו/או על פי  -ו/או תאוה ו/או חבלה לגוף ו/או לרכוש שהם באחריות הקבלן על

 דין, למעט כלפי מי שגרם לזק בכוות זדון. 

 

את   12.10 לפצות  ו/או  לשפות  כל אחריות  חברההקבלן מתחייב  בגין  הפועל מטעמה  כל  ו/או  ה 
שתוטל עליה ו/או כל סכום שתחויב לשלם בגין מקרה שהאחריות לגביו מוטלת על הקבלן  

ה תודיע לקבלן על כל תביעה  חברמכוח האמור לעיל לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. ה 
 כאמור ותאפשר לו להתגון.  

 

בלן זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה  לקזז מן התשלומים אשר הקהחברה רשאית   12.11
ה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם חבראחרת סכומים אשר תבעים מה

ה מחמת מעשה או מחדל שהם  חברבאחריות הקבלן כאמור לעיל, ו/או בגין זקים שגרמו ל 
  באחריות  הקבלן כאמור לעיל.

 

 ביטוח . 13

  

ל  לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה ומאחריותו לזקים להם הוא אחראי ע  מבלי 13.1
, לבטח לפי תחילת העבודות, על חשבוו הוא, את העבודות  פי כל דין מתחייב הקבלן, בעצמו

בביטוחים על פי שיקול דעתו, ובלבד שלא יפחתו מגבולות האחריות והתאים המפורטים  
חלק בלתי פרד מהסכם זה   יםהמהוו   2'ה  -ו  1'הספח  חים,  אישור על קיום ביטו  יבטופס

" ביטוחים(להלן:  קיום  על  "טופס האישור  ו/או  ביטוח העבודות"  עם חתימת   ")אישור 
להמציא   מתחייב  הקבלן  ביטוחים.  קיום  על  האישור  טופס  את  ימציא  הקבלן  ההסכם 

, חברת ביטוח בעלת  ה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין על ידי מבטחיוחברל
רישוי מטעם המפקח על הביטוח לעסוק בביטוח בישראל, במשך כל זמן חלותו של הסכם 

בודות ו/או יציאתו של הקבלן  זה ו/או תקופת העבודות ו/או עד המסירה הסופית של הע
ו/או במועד תקופת התחזוקה (המאוחר מבין המועדים), וזאת מבלי צורך בקבלת    אתרהמ

ה. המצאת טופס האישור על קיום ביטוחים חתום ותקין מטעם חברצד הדרישה כלשהי מ
 מבטחי הקבלן, מהווה תאי מהותי בהסכם. 

 

הקבלן יערוך או יוודא שערך, ביטוח לכל כלי רכב המשמש במישרין או    –   כלי רכב  ביטוח  13.2
בעקיפין לביצוע העבודות לכל אורך תקופת ההתקשרות מפי כל חבות שחובה לבטחה על  

ין לרבות ביטוח אחריות מפי זקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים (ביטוח חובה)  פי ד
₪, כיסוי לזקי    600,000  -וכן ביטוח חבות בגין זק לרכוש בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ

רכוש הגרמים על ידי כלי רכב מעל לגבולות האחריות הסטדרטים של פוליסת כלי  הרכב  
זקי גוף שאיים לביטוח ע"י ביטוח רכב  חובה בהתאם להגדרות הפלת"ד . וכן לית  ם

למען ספק מוסכם כי המוח "כלי רכב" כולל מופים, מלגזות, טרקטורים, מחפרים, גוררים 
 וכן כלים עים ממועים מכל סוג. 

 

וציוד מכי   13.3 רכב"    יערך   חובה   בביטוח  לבטחו  חוקית   חובה   אין  אשר ,  כאמור  הדסי"כלי 
  ₪   2,000,000-מ  יפחתו  שלא  אחריות  בגבולות  גוף  זקי  מפי  אחריות   ביטוח  גם  עבורו

 . למקרה

 

  - השיט  ליכ  ביטוח 13.4

  יכלול   הביטוח  Hull and Machinery  -   הימים  לכלים  ביטוחים  ויקיים  יערוך,  הקבלן .1

MARINE HULL POLICY  INSTITIUTE TIME CLAUSES HULLS PORT RISKS 

INCLUDING LIMITED NAVIGATION (20/7/87) CL 312  

      יכלול  הביטוח   .2

  כיום  ערך במלוא הימיים ולכלים  השייט לכלי -"Hull"  חביטו 2.1

  למקרה  לעובד   ₪  6,000,000  של  מסך  יפחת  לא  האחריות  בגבול  שלישי  צד  ביטוח 2.2
  .   שתית ביטוח ולתקופת
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  לעובד    ₪  20,000,000  של  מסך  יפחת  לא  האחריות  גבול  -  מעבידים  בחות  ביטוח 2.3
  .  שתית ביטוח ולתקופת למקרה

    זיהום בגין ביטוח 2.4

   מעבידים  חבות  ביטוח 2.5

  התחלוף  זכות  על  וויתור  צולבת  לאחריות  בכפוף  וסף  כמבוטח   חברה ה  את    יכללו  הביטוחים .3
  . המטעמ מי או/ ו  העובדי או /וחברה  ה  כלפי

  

 מתחייב כי פוליסת "כל הסיכוים" עבודות קבליות תכלול את ההרחבות להלן.  הקבלן 13.5

  

  ' : ג צד –' ב פרק
  

  ההרחבה פירוט/אחריות גבול  הכיסוי  הרחבת
  החברה  לרכוש לזקים אחריות) 1(

,  סמוך  לרכוש,  בו פועל  הקבלן אשר
  למעט  החבר ה של  אחר רכוש ולכל
  '.א פרק  במסגרת המבוטח רכוש

  הכיסוי  סעיפי תחת המבוטחים  לסכומים מעל
  כמפורט, עובדים עליו  ורכוש סמוך  רכוש של

  של הכולל האחריות גבול אולם', א בפרק
  גבול על יעלה לא  כאמור זקים  בגין המבטחת
  '. ב פרק  פי על  האחריות

  הקבלן עובדי כלפי החבר ה אחריות) 2(
  . ומטעמו  בשמו הפועל  וכל

  עם  בקשר או/ ו במהלך להם  שיגרמו זקים  בגין
    החברה  כלפי הקבלן  של התחייבויותיו ביצוע

    
  המפורטות  להרחבות  בוסף   הין   לעיל   המפרטות  ההרחבות  כי   יובהר,  הטוב  הסדר  למען

  .במקומן ולא הביטוח באישור

 

  המפורטים   הסכומים  על  יעלו  לא  הקבליות   העבודות  בפוליסת  העצמית  ההשתתפות   סכומי  13.6
 :  להלן

 רכוש      –א'  פרק  .א

  ובפרויקטים שהיקפם  הפרויקטמערך    10%עד2,000,000עולה על  אי   ₪ 

  סיכוים לגבי כמקובל עצמיות  להשתתפויות  בכפוף  טבע וזקי אדמה רעידת כיסוי למעט      
  . אלה

₪ למעט הרחבות בגין רעד ויברציה וכבלים תת קרקעיים לגביהן    50,000צד ג'     –ב'    פרק  .ב
  ₪.  200,000ההשתתפות העצמית המרבית לא תעלה על 

 

 ₪ לאירוע.  20,000חבות מעבידים    –ג'  פרק  .ג

  

עצמית    .ד השתתפות  מקרי    ביתרסכום  של  סדרה  או  אחד  ביטוח  מקרה  בגין  הפוליסות, 
 ₪.  100,000ורית אחת לא יעלה על סך  ביטוח הובעים מסיבה מק

  

 : הבאים הסעיפים  את לכלול הקבלן   מתחייב  הזכרות ליסותוהפ  בכל 13.7

  ה:חבר הקבלן ו/או ה –שם "המבוטח" בפוליסות היו   )1
תל             בחוף  לרבות אתרים  הביטוחי:  הכיסוי  לעיין  לפיתוח    –אביב  -"החברה"  חברה 

יפו יפו בע"מ  -אתרי תיירות בת"א  ו/או החברה לפיתוח  ים בע"מ  ו/או אוצר מפעלי 
  העתיקה בע"מ ו/או עיריית תל אביב ו/או חברות בת ו/או עובדים של ה"ל. 

  
  ה, למעט כלפי מי שגרם לזק בזדון. חברביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי ה  )2

  
  חריג רשלות רבתי לא יחול בפוליסות.   )3
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ה המזכה אותה במלוא השיפוי המגיע לפי תאי  חברי ה סעיף "ביטוח ראשוי", כלפ   )4
מי  ו/או  הקבלן  של  הביטוח  חברת  מצד  בביטוחיהן  השתתפות  זכות  ללא  הביטוח, 

ה  ממבטחי  תביעה  זכות  הקבלן  של  הביטוח  לחברת  שתהיה  מבלי  ה  חבר מטעמו 
, ולמען  1981  –לחוק חוזה הביטוח תשמ"א    59להשתתף בטל החיוב כאמור בסעיף  

  הקבלן וחברת הביטוח יוותרו על טעה של ביטוח כפל כלפי ה"ל. הסר ספק  
  

היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל   )5
  ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח. 

 

 החברל  הביטוח  פוליסות  את  להמציא  מהקבלן  לדרוש,  חייבת  לא  אךרשאית,    החברה 13.8
  תיקון   או /ו   שיוי   כל   ולבצע   כאמור  הפוליסות   את   להמציא  ויתבקש  היה   מתחייב  והקבלן

 .החבר ה  שתדרוש התאמה  או/ו

 

קיום  ע 13.9 על  האישורים  ו/או  הביטוח  פוליסות  והמצאת  תיקום  ו/או  הביטוחים  ריכת 
  ה ה על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליחברה לא יהוו אישור כלשהו מהחברביטוחים ל 

ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של הקבלן על פי  -אחריות כלשהי בקשר לכך 
 פי כל דין.  - הסכם זה או על

 

שא בדמי ההשתתפויות העצמיות  י לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים ה"ל וכן י  הקבלן 13.10
 הקבועות בפוליסות הביטוח. 

 

"ה ו/או כלי  צמאו לכלי  / ו  וש לרכלאבדן, זק או קלקול    החברה אחראי כלפי    והקבלן לבד  13.11
ו/או על ידי מי    וציוד מכל סוג ותאור המצא או שהובא על יד ו/או    שייט ו/או כלים לווים

ו/או לכל אובדן תוצאתי בקשר עם    העבודותאו שבאחריותו ו/או המשמש לצורך  /ו  ומטעמ
או ו/או  ההתקשרות. הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח לרכוש ו/או לציוד המפורט לעיל במלו

  ה חברה   את ,  מטעמו  הבאים   ובשם  בשמו ,  פוטר  הקבלן בחלקו, אולם יובהר כי בכל מקרה  
או  /ו כאמור  כלשהו  ציוד  או  לרכוש זק  או  אובדן  לכל מאחריות  החברה   מטעם  הבאים  ואת
 . ההתקשרות עם בקשר תוצאתי אובדן לכל

 

מחדל של הקבלן  הקבלן לבדו יהיה אחראי לזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או   13.12
ו/או הפועלים מטעמו, לרבות קבלים מבצעי עבודות, קבלי משה ועובדיהם, אשר יגרמו  
זקים.  אותם  בגין  משולמים  היו  אשר  הביטוח  תגמולי  של  חלקית  או  מלאה  להפחתה 
מובהר, כי הקבלן יהיה אחראי לזקים בלתי מבוטחים, לרבות זקים שהם מתחת לסכום  

ה ו/או הפועלים מטעמה  חברבועה בפוליסות. הקבלן פוטר את הההשתתפות העצמית הק
 מאחריות לכל זק ו/או אובדן כאמור למעט אם גרמו לזק בזדון. 

 

לפגוע    מתחייב  הקבלן 13.13 ומבלי  כלשון  הביטוח  פוליסות  הוראות  כל  את  ולקיים  לשמור 
יטוח.  בכלליות האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הכללות בפוליסות הב

 ה  לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.   חברולדרישת ה

 

  אחראי הקבלן יהיהה, חבראת הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות ה  הקבלן הפר 13.14
ה על כל זק כספי ו/או  חברטעה כלשהי כלפי ה  ולזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה ל 

 עקב זאת.  ואחר שיגרם ל 

 

כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל חוק    ולשאת בתשלומים המוטלים עלי   הקבלן על   13.15
 אחר הדן בביטוח עובדים על ידי מעבידים. 

 

מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת הוראות סעיף זה, כולן או חלקן,   13.16
 מהווה הפרה יסודית של חוזה זה. 
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 עביד מ-היעדר יחסי עובד . 14

 

מעמד 14.1 כי  בזאת,  ומאשרים  מצהירים  כלפי    הקבלן  הצדדים  הקשור    החברהועובדיו  בכל 
וותן שירותים בלבד, ואין בהסכם זה כדי ליצור בין   להסכם זה, היו כשל קבלן עצמאי 

עובד  יחסי  בין מי מטעמם  ו/או  יחסים משפטיים אחרים למעט  -הצדדים  כל  ו/או  מעביד 
 כאלו של קבלן עצמאי ומזמין.

 

לשהו כי קיימים  ידי טריבול כ -למען הסר ספק, היה וחרף כוות הצדדים כאמור, ייפסק על 14.2
הקבלן  ו/או כי    הו/או מי מטעמ   הקבלן  לבין  הו/או מי מטעמ  החברהיחסי עובד מעביד בין  

, כי אז יראו את התמורה  החברהזכאי לתשלומים סוציאליים כלשהם מ ו/או מי מעובדיו  
התאים    לקבלןהמשולמת   כל  את  גם  הכוללים  מעביד,  עלות  כסכומי  זה  הסכם  לפי 

  ה , מיד עם דרישתהחברהישפה את    ןהקבל   הסוציאליים המגיעים לעובדים, ובמקרה כזה
דין של ערכאה מוסמכת, -חויב בו כאמור בפסקת )  החברה(א  יהראשוה, בגין כל תשלום שה

חלט את ערבות  הא רשאי ל ת  החברהגבלה בסכום. מבלי לגרוע מהאמור,  וזאת ללא כל ה
לפי הסכם   הממ  קבלןקזז מכל סכום המגיע להביצוע ו/או ערבות הבדק (בהתאמה) ו/או ל

)  הקבלןלשלם לעובדיו (של    שידרת  החברהזה, ולפי כל הסכם אחר קיים בייהם, כל סכום ש
פי הסכם זה מכוח החלטה  -ו/או למי מטעמם בקשר עם העסקתם ו/או סיום העסקתם על

 טית של ערכאה מוסמכת.שיפו

  

 סעיפים יסודיים . 15

 

כל אחד מהתאים, ההתחייבויות וההצהרות שבסעיפים הבאים ייחשבו כתאים עיקריים   15.1
,  9,  8,  7,  6  ,5,  4,  3,  2והתחייבויות יסודיות בהסכם: המבוא וההגדרות להסכם, וכן סעיפים  

 (על כל תתי סעיפיהם).  14-ו 13, 12,  11, 10

 

לעיל, או    15.1הפרתם או אי קיומם של אותם תאים, התחייבויות והצהרות כאמור בסעיף   15.2
הפרת או אי קיום אחד או יותר מהם, ייחשבו כהפרות יסודיות לצורך חוק החוזים (תרופות  

 . 1970-בשל הפרת חוזה), תשל"א

  

 כללי  . 16

 

שיוי בהסכם זה יש לעשות בכתב ובחתימת שי הצדדים. כל שיוי שלא ייעשה בהתאם  כל 16.1
 לכך לא יחייב את הצדדים.  

  

הסכם זה ממצה את כל ההסכמות שעשו בין הצדדים בטרם חתימתו ועם זאת, לשם מיעת   16.2
הצעה,  התבטאות,  אמירה,  כל  כי  מראש  ומתים  הצדדים  קובעים  הבות,  ואי  ספקות 

יה, מצג, התהגות או דיבור בכל צורה ואופן לרבות כל ויתור, אורכה, הסכמה  הסכמה, פ 
לשיוי ואי מימוש של זכות המוקית לצד מהצדדים להסכם, לא יהיה בהם כדי לשות תאי  
במשך  אחרת  הצדדים  הגו  אפילו  וזאת  מהתחייבויותיו,  התחייבות  או  ההסכם,  מתאי 

 תקופה כלשהי.  

  

זה והודעת צד למשהו שתישלח בדואר רשום להסכם  אמור במבוא  כתובות הצדדים הן כ 16.3
 . בדוארשעות ממועד מסירתה למשלוח  120בתום  תיראה כאילו תקבלה

 

 כות קיזוז עם כל הקשור להסכם זה.ז מוותר במפורש באופן סופי ובלתי חוזר על קבלןה 16.4

  

יש במפורש זכות קיזוז של כל סכום שמגיע לקבלן ממה עם כל סכום אחר שמגיע    חברהל 16.5
 . , בקשר להסכם זה או לכל הסכם אחר בייהםלה מהקבלן

  

רשאי    קבלןה 16.6 זכויותיו  איו  את  התחי ו/להעביר  את  זה  לפיתיו  יובויאו  או    ,הסכם  כולן 
לא אישור מראש ובכתב , ללאחרים  או בעקיפין  ן, בתמורה או שלא בתמורה, במישרימקצתן

 . של החברה
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-כל ארכה, החה, ויתור או אי קיטת צעדים, לא יחשבו כויתור על זכויות מי מהצדדים על 16.7
 י הסכם זה, אלא אם אמר כך בכתב ובמפורש. פ

  

, לדרוש כי הקבלןתהא רשאית, לפי שיקול דעתה, וכתאי לביצוע ההתקשרות עם    החברה 16.8
העיין  עד   ידיה  בקבלן  שיים מבעלי  על  שזהותם תאושר  אחרים  ערבים  שי  כל  יהיו  או 

 .זהלפי ההסכם   הקבלןערבים אישית להתחייבויות  

 

לדון בכל סכסוך בקשר  ה 16.9 והבלעדית  תוה  להסכם  סמכות המקומית הייחודית  זה תהא 
, והדין שיחול יהיה הדין  אביב-תל  מחוזלבית המשפט המוסמך מבחית העיין לדון בה ב

 . לבדוהישראלי 

  
  :באמצעות מורשי חתימה ולראיה באו הצדדים על החתום

  
  
  
  

 _______________  __________ _____________  
  הקבלן  החברה 

  
  

  ה אישור חתימ
  
  

מאשר  ,...... מ"ר   .................. עו"ד  הח"מ,  של    ת /אי  חתימתה  ח"פ   ............................את 
מורשי  ....................................  ו  באמצעות   ................. ת"ז   ........................ שלה  -החתימה 

בת החלטה  לפי  בפי  זה  הסכם  על  חתמו  אשר   ,................. ת"ז  ה"ל  - ........................  שהחברה  תוקף 
  קיבלה ובהתאם למסמכי ההתאגדות שלה. 

  
  

 ___________________  
  ד........................, עו"        

  
  
  

 

 



 חוזים/תנאים 

1620/6  

  
  
  
   

  

  פעלי ים בע"מאוצר מ
  אביב- , תל1רה כ"ג יורדי הסירח' 

  
  
  
  
  
  
  
  

  תאים כלליים לחוזה 
  אביב - הדרומי במעגת מל תלהסכם לביצוע עבודות שיקום הקיר  

  
  
  

  ספח א' 
  
  
  
  

  .. ………לחוזה מס' 
  
  

  …………מיום 
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  כ ל ל י  - פרק א' 
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  ע  ה כ  ה    ל ב י צ ו - פ ר ק ב'   
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  אתר המבה לרשות הקבלןהעמדת   -  41סעיף 
  מועד השלמת המבה     -    42סעיף 
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  עבודה בשעות היום ובימי חול    -    44סעיף 
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   והגשת חשבון סופי תיקויםהשלמה, בדק  -פ ר ק   ט' 
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  - 51(ג) ו-ו (ב) 50   
  

  שיויים, תוספות והפחתות - פ ר ק   י'  
 

  שיויים    -    53סעיף 
  הערכת שיויים    -    54סעיף 
  תשלומי עבודה יומית    -    55סעיף 
  רשימת תביעות    -    56סעיף 

  
  מדידות -   פ ר ק   י"א             

 

  מדידת כמויות   -    57יף עס
  מדידת כמויות בחוזה פאושלי    -    ' א 57סעיף 
  סכומים ארעיים ומחירים קובים של חומרים      -    58סעיף 
  מיעת רווח מופרז   -    59סעיף 

  
  ע א י   ה מ ש כ ת   ה ב י צ ו    ס י ו ם   ה ח ו ז ה   א ו - פ ר ק   י"ב 

 

  תעודת סיום החוזה   -    60סעיף 
  סילוק יד הקבלן מאתר המבה   -    61סעיף 
  קיזוז   -    62סעיף 
  אי אפשרות המשכת ביצוע המבה    -    63סעיף 
  ביול החוזה    -  64סעיף 
  מס ערך מוסף   -  65סעיף 

  תעודת השלמה     -  מוסף א' 
  וסח ערבות ביצוע (כולל בדק)     -  ' מוסף ב

  וסח צו התחלת העבודה    -  'גמוסף 
  יוחדים שולש עם קבלים מוסח חוזה מ   -  'דמוסף 
  תעודת סיום   -  'המוסף 
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  כללי  - פרק א' 
  

משתמעת    ) 1.   (1  הגדרות  אחרת  כווה  אם  פרט  להלן  מוגדר  שהוא  כפי  בחוזה, 
  מגופו של עיין:

      
פירושה  החברה"     ים",  מפעלי  ו/או   אוצר  עובדיה  ולרבות  בע"מ, 

  .ציגיה ו/או שליחיה ו/או מי שיבוא מכוחה ו/או מטעמה 
  

הקב  -"הקבלן"   של  ציגיו  ומורשיו  לרבות:  יורשיו  לן, 
משה הפועל בשמו ובשבילו בביצוע -רבות כל קבלןהמוסמכים, ל

  ל חלק ממו.המבה או כ
  

לרבות כל   אביב ויריד המזרח-מהל מל תלפירושו:    –"המהל"  
או   החוזה,  לצורך  או  כללי,  באופן  בכתב  ידו  על  שהורשה  אדם 

  של החוזה.  מסוימיםאו עייים  םמסוילצורך עיין 
  
ע"י   -המפקח"  " לזמן  מזמן  בכתב  שמתמה  האדם  פירושו: 

  לפקח על ביצוע המבה, או כל חלק ממו. החברה
  

שיש לבצע  או העבודות  פירושו: המבה או העבודה    -"המבה"  
הכמויות וכתבי  הטכי  למפרט  לתכיות,  לחוזה,  וכל   בהתאם 

  ה ארעית. ה ארעי או עבוד, לרבות כל מבספחי החוזה
  

המ תיקוים  לר  -בה"  "ביצוע  ביצוע  בדיקתו,  השלמתו,  בות: 
ארע עבודה  או  ארעי,  מבה  כל  של  וביצועו  הבדק,  ית  בשת 

  בהתאם להוראות החוזה. 
  

פירושו: כל מבה או כל עבודה שיידרשו באורח    - "מבה ארעי"  
  ארעי לביצועו, או בקשר לביצועו של המבה.

  
ס החוזה וכל  פירושו: טופ  -  "הסכם" או "ההסכם"ו  א  "החוזה"

  של טופס החוזה. 3פחיו הזכרים בסעיף  ס
  

רכם מתחתם, פירושו: המקרקעין אשר בהם, ד  -"אתר המבה"  
שיעמדו  אחרים  מקרקעין  כל  לרבות  המבה,  יבוצע  מעליהם  או 

  לרשותו של הקבלן לצורך החוזה.
  

הערבויות"   ש  -"סכומי  סכום  כל  אם  פירושו:  זה  בחוזה  קבע 
קב ע"י  ואם  הוראות להבטחת  ,  מסויםאחוז  יעת  במפורש  קיום 

  החוזה, כולן או מקצתן ע"י הקבלן.
  

החוזה"   ה  -"תמורת  הקבלן פירושו  של  בהצעתו  הקוב  סכום 
בתמורה לביצוע החוזה לרבות כל תוספת שתיווסף לסכום הקוב 
הקוב  מהסכום  שתופחת  והפחתה  החוזה  להוראות  בהתאם 

  תאם להוראות החוזה. בה
  

ו: התכיות המהוות חלק בלתי פרד מהחוזה, רושפי  -"תכיות"  
ע"י   בכתב  שאושר  כזו  בתכית  שיוי  כל  ע"י   או  החברהלרבות 

המפקח לעיין חוזה זה, וכן כל תכית אחרת שתאושר בכתב ע"י  
  או ע"י המפקח לעיין חוזה זה, מזמן לזמן.  החברה

  
תחול    ) 2( הפרשות  פרשות  פקודת  לצורך  החוזה,  את  על  רואים 

  ק במשמעותו בפקודה האמורה.חוזה כחיקוה
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  ולהשגיח על ביצועו וכן לתאם   המפקח מוסמך לבדוק את המבה  )  1(  . 2  תפקידיו          
    בין קבלים שוים המשתתפים בביצוע המבה. המפקח יבדוק           וסמכויותיו              

  וטיב המלאכה שעשית ע"י   את טיב החומרים שמשתמשים בהם    - ח של המפק         
הקבלן  יהול יומן            אם  לבדוק  הוא  רשאי  כן  המבה.  בביצוע  מבצע    הקבלן 

הוא.  הוראותיו  ואת  המהל  הוראות  את  החוזה,  את  כהלכה 
את   ויאשר  הקבלן  ע"י  שיוגש  חשבון  כל  כן  כמו  יבדוק  המפקח 

  לן.התשלום המגיע לדעתו לקב 
  

(ל  ) 2( עבודה  יומן  יהל  מידי  הקבלן  בו  וירשום  "היומן")  יום  הלן 
  ביומו פרטים בדבר:

  
  ידי הקבלן-מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים על  (א) 

  בביצוע המבה.
  כמויות החומרים למייהם המובאים למקום המבה או  (ב) 

  המוצאים ממו.
  צוע המבה.ידי הקבלן בבי-כמויות החומרים שהושקעו על  (ג) 
  ו. למקום המבה והמוצא ממהציוד המכי המובא    (ד) 
  השימוש בציוד מכי בביצוע המבה.  (ה) 
  ום המבה.יר השוררים במקותאי מזג האו  (ו) 
  תקלות והפרעות בביצוע המבה.  (ז) 

  ההתקדמות בביצוע המבה במשך היום.  (ח) 
  .ידי המפקח-ידי המהל או על-הוראות שיתו לקבלן על  (ט) 
  הלך ביצוע המבה.הערות המהל או המפקח בדבר מ  (י) 

המצב   (יא)  את  לשקף  כדי  בו  יש  הקבלן  שלדעת  אחר  דבר  כל 
ה.העובדתי במהלך ביצוע המב  

  
ממו,  יהיומן    )  3( ברור  חתום  והעתק  הקבלן  ידי  על  יום  כל  יחתם 

יימסר למפקח או לבא כוחו המוסמך, אשר רשאי להסתייג מכל  
הרש מהפרטים  תוך  פרט  בו,  ממסירת  7ומים  ימים    (שבעה) 
על כאמור,  הודעה  -ההעתק  מסירת  דבר ידי  לקבלן.  בכתב 

  הסתייגותו של המפקח יירשם ביומן.
  

כוחו למפקח    ) 4( בא  או  והוא  העבודה  יומן  אל  חופשית  גישה  תהא 
לקבלן,  הוראות  או  הערות  ביומן  להוסיף  רשאים  יהיו  המוסמך, 

הרישומים כל  לכון.  שימצאו  כ"ל   כפי  העבודה  ליומן  שיוכסו 
  אי חוזה זה.הודעות שמסרו כדין לקבלן בהתאם לתיראו כ

  
ע המבה, אולם הקבלן רשאי לרשום ביומן הערותיו בקשר לביצו  ) 5(

    .החברהרישומים אלה לא יחייבו את 
  

  מחק.  )  6(
  
ובכפיפות    ) 7( מהם  הסתייג  שהמפקח  לאלה  פרט  ביומן,  רישומים 

הכלולות משו כראיה בין הצדדים על העובדות  שי  ) לעיל,5לס"ק (
כשלעצ ישמשו  לא  אולם  או בהם,  תשלום  כל  לדרישת  עילה  מם 

פורשת לכך מצידה של  ללא הסכמה מ  תביעה אחרת על פי החוזה
  . החברה

  
אין הקבלן רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממו וכן אין    )  1(  . 3  הסבת 
  סור לאחר כל זכות לפי החוזה, אלא  הוא רשאי להעביר או למ      החוזה  

ובכתב  החברה בהסכמת         להתות  מראש  רשאית  שתהא   ,
  .הסכמתה,  אם תיתן, בתאים לפי שיקול דעתה
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ובין   ) 2( העבודה  זמן  לפי  משתלם  ששכרם  בין  עובדים,  העסקת 
משום  בה כשלעצמה,  אין  לפי שיעור העבודה,  ששכרם משתלם 

  חלק ממו, לאחר. מסירת ביצועו של המבה, או של 
  

בהתאם  ת  א  החברה תה    ) 3( מכללא  ובין  במפורש  בין  הסכמתה 
לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן  

והקבלן  מא החוזה,  לפי  והתחייבויותיו  באחריות    א ייש חריותו 
באי   של מבצעי המבה או חלק ממומחדל  או  ו/מלאה לכל מעשה  

  כוחם ועובדיהם. 
  

מצהיהקב  ) 4( לפילן  רשום  קבלן  הוא  כי  בזה  קבלים    ר  רישום  חוק 
, לסוג ולהיקף המבה על  1969  -הדסה באיות, תשכ"ט  לעבודות  

לא למסור לקבלי משה ביצוע עבודה כלשהי  כל חלקיו, ומתחייב  
רשום   משה  קבלן  אותו  אם  אלא  ממו  חלק  או  למבה  בקשר 

ו סוג  אותו  לגבי  האמור,  החוק  להוראות  חלק  בהתאם  של  היקף 
שעליו העבודה  או  שלבצע  המבה  לכך  ובכפוף  אישרה    החברה, 

קבלן  לאותו  כאמור  העבודה  ביצוע  מסירת  את  ובכתב  מראש 
  משה.   

  
  אדם, -הוראות החוזה חלות על ביצוע המבה לרבות המצאת כח   . 4  ף  היק

  י, החומרים, הכלים, הציוד, המכוות וכל דבר אחר, בין קבוע ובין ארע      ההחוז
  החוץ לשם כך.     

  
  ה של סתירה בין הוראה מהוראות כלליות אלה לביןבכל מקר  )  1(  . 5  סתירות 

חר, מהמסמכים המהווים את הוראה ברורה ומפורשת במסמך א  במסמכים 
  מהם. המפקח ייקבע איזו הוראה תגברהחוזה,   והוראות 

  
החוזה     )  2(    מהוראות  אחת  הוראה  בין  סתירה  הקבלן    גילה 

  חלק ממו,   הכון של מסמך או של כל  או  הקבלן מסופק בפירושו             
מפר              הקבלן  אין  שלדעתו  לקבלן  הודעה  המפקח  שמסר    ש  או 
  וזו תיתן הוראות   לחברהיפה הקבלן בכתב    - כהלכה את החוזה              
הצור             לפי  תכיות  ותיקון  שיוי  לרבות השלמה,    בדבר   -ך  בכתב, 
  הוג לפיו. הפרוש שיש ל              

      
במקרה כאמור מתחייב הקבלן לפעול על פי ההוראה ו/או הפירוש        

  .   החברהו/או ההשלמה שתה 
  

, וכן המפקח, להמציא לקבלן מזמן לזמן, תוך כדי החברהרשאית    ) 3(    
ביצוע המבה, הוראות, לרבות השלמה, שיוי ותיקון תכיות לפי  

  לביצוע המבה.  -צורך ה
  

(  החברה   הוראות  ) 4(   לסעיף קטן  בהתאם  או 2שיתו  והוראות 3(  )   (
) קטן  לסעיף  בהתאם  שיתו  את  3המפקח  מחייבות  הקבלן,  ) 

י'   בפרק  מהאמור  לגרוע  בכדי  זה  קטן  בסעיף  האמור  אין  אולם 
  להלן.

  
  החברה י יד -שי העתקים מכל אחת מהתכיות יימסרו לקבלן על  )  1(  . 6  אספקת 
  יה דרוש לקבלן  יוכן על חשבוןהעתק וסף שיה ללא תשלום. כל       תכיות 
יות  את כל התכ  חברההקבלן. עם השלמת המבה יחזיר הקבלן ל     

ובין שהכין אותן בעצמו,   החברהשברשותו, בין שהומצאו לו ע"י  
  או שהוכו ע"י אדם אחר. 

  
מסמך               ) 2(    מכל  תוהעתקים  מהחוזה,  כיות)  (לרבות  חלק  המהווה 

ו- עליוחזקו   המבה,  באתר  הקבלן  וכל  החברהציג  ידי  המפקח   ,
לבד רשאי  יהיה  זו,  לתכלית  בכתב  ידם  על  שהורשה  וק  אדם 

  ולהשתמש בהם בכל שעה מתקבלת על הדעת. 
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  הקבלן יבצע את המבה בהתאם לחוזה לשביעות רצום המוחלטת של    . 7  המבה  
  יהם של המפקח  אחרי כל הוראותהל וימלא לצורך זה המפקח והמ    לשביעות  

  והמהל, בין שהן מפורטות בחוזה ובין שאין מפורטות בחוזה.    רצון 
  המפקח והמהל 

  
  כל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד שי לפי חוזה זה, תיתן במכתב    . 8  ת מסיר

תי    הודעות  או  זה,  בחוזה  המפורטת  השי,  הצד  של  הכתובת  לפי  מסר  רשום 
עה לחה בדואר רשום דיה כדין הודבמשרדו של הצד השי. הודעה שש

  שעות מזמן מסירתה בדואר. 48שמסרה כעבור 
  

  הכה לביצוע   - פרק ב' 
  

  בדק, לפי הגשת הצעתו, את אתר מי שרואים את הקבלן כ  ) 1.  (9  בדיקה  
ם את כמויותיהם וטיבם של העבודות והחומריהמבה וסביבותיו,      מוקדמת 

ה דרכי  את  המבה,  לביצוע  ואת    גישה הדרושים  המבה,  לאתר 
וכן   להם,  זקוק  והדיור שיהיה  השיכון  שצרכי  כל  כמי  את  השיג 

  ים הסיכויים והאפשרויות האחרהתוים, המידע,  ות לגבי  הידיע
  להשפיע על הצעתו. יםהעלול

  
רשאית, אם רצוה בכך, להמציא לקבלן דו"חות וסקרים   החברה  ) 2(

ב יהיושעשו  אלו  אולם  העבודה,  לצורך  לאיפורמציה   עבורה 
עליו להסתמך  מצג שיתן  אופן  בשום  יהיו  ולא  יפטרו    בלבד  ולא 

בדיקות, את כל הובה המוטלת עליו לבצע בעצמו  את הקבלן מהח
 ) בס"ק  ו1כדרש  או    החברה),  חבות  מכל  משוחררת  תהיה 

ל לעילמידע  אחריות  כאמור  לקבלן  וככל שהמציאה  אם   ,
  . אהשהמצי

  
כ  ) 3( הקבלן  את  שרואים  עלשוכמי  המוקדמות  ע  בדיקותיו  , יסוד 

  ,החברהשלא תוך התבססות על מצג ו/או מסמך כלשהו שקיבל מ
להתח התמורה  התעריפים יכי  לרבות  זה,  חוזה  פי  על  יבויותיו 

תמורה   ומהווה  דעתו,  את  מיחה  הכמויות  שבכתב  והמחירים 
  לפי החוזה. ותיויבויילכל התח , מלאה שלמה וכוללת הוגת

  
ריך ו/או דרש לבצע למען ביצוע ו מדידה שהקבלן צכל בדיקה ו/א  ) 4(

הק ידי  על  יבוצעו  העבודות  תיקון  מקצוע ו/או  אשי  ו/או  בלן 
  מטעמו, ועל חשבוו, והקבלן לא יהיה זכאי לתמורה עבור ביצוען. 

  
  ת החוזה,ם מיום חתימ מיי 15, תוך החברההקבלן ימציא לאישור   )  1. (10  דרכי 

    ובכל מקרה לפחות שבוע לפי התחלת הביצוע                       ע  ביצו                    
בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמים המפורט, לרבות:  בכתב  למעשה    לוח 

            והשיטות אשר לפיהם יש בדעתו לבצע את המבה. כן הסדרים   זמים  
מזמן לזמן, או דרישת המפקח    לפי דרישתה  חברההקבלן לימציא  
בקשמילואי בכתב  ופרטים  הזמים  ם  ולוח  הביצוע  לדרכי  ר 

בי העזר שיש בדעת  האמורים, לרבות רשימת מתקי העבודה ומ
הקבלן   ע"י  החומר  המצאת  בהם.  להשתמש  בין לחברההקבלן   ,

אותו   איה    החברהשאישרה  אותו,  אישרה  שלא  ובין  במפורש 
  כלשהי המוטלת עליו.פוטרת את הקבלן מאחריות 

  
הזמי  ) 2( תכלוח  לפי  יוכן  אחרת  ם  תכית  או  "גט"  או  "פרט"  ית 

ויוע ויעודכן  המפקח,  ידי  על  עם  מאושרת  המפקח  לאישור  בר 
התקדמות הביצוע, לפחות אחת לחודש. הגשת לוח זמים מעודכן 

  היא תאי לאישור חשבון חלקי.
  

),  2(- )ו1בסעיף קטן (לא המציא הקבלן לוח זמים מפורט כאמור    ) 3(
לא   ויחייב את    תו,או  עדכןאו  ידי המפקח  על  ייקבע לוח הזמים 
  .לכל דבר ועיין הקבלן
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דעתהרש  החברה  ) 4( שיקול  לפי  לצורכי   הבלעדי  אית  בהתאם 
מזג   תאי  עקב  זה  ובכלל  התקציבים    רהאוויהעבודה  ו/או 

זה להורות על  ובכלל  העומדים לרשותה, לשות את לוח הזמים 
שהוצע מזה  יותר  איטי  או  מהיר  מזה   ביצוע  ו/או  הקבלן,  ע"י 

והכל   ע"י  בתאשאושר,  בכתב  לקבלן  תמסר  כזו  שהוראה  י 
  ממלא מקומו. מכ"ל אוה
  

  מבוטל.  .11  סימון 
  

    השגחה, זיקין וביטוח - פרק ג' 
  

  הקבלן או בא כוחו המוסמך יהיה מצוי באתר המבה וישגיח עליו   . 12  .השגחה
לצורך  ברצי  מטעם  באפות  מיוי  המבה.  מטעםכ-ביצוע  מוסמך  הקבלן    וח 
  וזו תהיה רשאית   החברה לצורך סעיף זה יהא טעון אישורה המוקדם של   הקבלן 

שהוא זמן  בכל  לבטלו  או  אישורה  את  לתת  דעתה   לסרב  שיקול  לפי 
או המפקח, דין בא כוחו המוסמך   החברהלצורך קבלת הוראות  המוחלט.  

  לן.של הקבלן כדין הקב 
  

  או המפקח בדבר הגבלת כיסתו  החברהישה מטעם הקבלן ימלא כל דר  . 13  הגבלת  
  של כל אדם המועסק על ידו באתר המבה, או הרחקתו מאתר המבה,      כיסה  

  אם לדעת המפקח, התהג אותו אדם שלא כשורה, או איו מוכשר למלא   והרחקת 
ב  עובדים  רשלות  מעשה  והג  שהוא  או  תפקידו,  אדם למלא  תפקידו.  ביצוע 

י  -ה כאמור  שהורחק לפי דריש חזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין  לא 
חלטתו של המפקח בעיין זה תהיה סופית  ובין בעקיפין באתר המבה. ה

  ומוחלטת, מבלי שיהיה חייב למק או להסביר את החלטתו. 
  

  אמצעי הקבלן מתחייב לספק, על חשבוו הוא, שמירה, גידור ושאר   .14  שמירה  
  של הציבור, בכל מקום שיהיה צורך בכך,יותו ווח ולביטחוזהירות   גידור 
  יהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה או שיידרש ע"י המפקח, או ש  ושאר 

ובוסף   אמצעי   הקבלן  מהתחייבויות  לגרוע  מבלי  כלשהי.  מוסמכת  רשות  מצד 
  ודע ומודע כי העבודה  מאשר הקבלן כי הובא לידיעתו, וכי הוא י ,להן  זהירות 

באזור פעי  מבוצעת  עם  היממהסואן  כל  רכב,  וכלי  רגל  הולכי  של  ,  לות 
פעילים עסקים  בכל  ובסביבת  לקוט  מתחייב  הקבלן  האמצעים  . 

בכל   לקוט  זה  ובכלל  זה  באזור  מהעבודה  והמתחייבים  החוצים 
הקיימים ו/או  לכל אדם ו/או רכוש  האמצעים החוצים למיעת סיכוים  

למען הסר כל ספק,   לאתר.המבה או בסמוך    ו קיימים בתוך אתרשיהי
מובהר, כי הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום עבור המפורט בסעיף זה (כולל  

סעיפ וכי  תתי  להלן)  המפורטים  כי  יו  המפורט מוסכם  עבור  התמורה 
  בסעיף זה מגולמת במחירים המפורטים בכתב הכמויות. 

  
יוכל  ר בקרבת המעגה שבצה לקבלן מחסן סגורה תקהחב  ) 1(   ו הוא 

הציוד  לאחסן אותו ,  את  ישמשו  אשר  ומכשירים  כלים  חומרים, 
  .), בהתאמההציוד""  -"המחסן" ו  –  (להלן   לצורך ביצוע העבודות

ה כי  החבמובהר  וכי  הציוד,  לשמירת  אחראי  יהיה  לא  קבלן  רה 
    של הציוד. תיחשב בשום מקרה כשומר

  
, ויחזיר  ן את כל הציודלק מהמחסיפה ויסהקבלן  בודות  בתום הע  ) 2(

  כשהוא פוי מכל אדם וחפץ. את החזקה הבלעדית במחסן רה לחב
  

( 14  בטיחות   מ  )   1א  אמצעי  הקבלן  כל  לקיטת  בלעדי  באופן  אחראי  להיות  תחייב 
לתק בהתאם  העבודה,  ביצוע  בעת  הדרושים  ות  הבטיחות 

תשט"ו בעבודה  וצווים    1955-הבטיחות  לתקות  בהתאם  ו/או 
  אחרים בדון.

  
ל2(   מתחייב  הקבלן  חשבוו,  )  על  בטיחות  העסיק,  בעבודה. יועץ 

דוחות    לחברהטיחות ימסור  הקבלן מתחייב לדאוג לכך כי יועץ הב
  ביקורת שבועיים.
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   בוטל.  . 15  אחריות  

  לזקים ושמירה 
   

  הקבלן  יהיה ועד מתן תעודת השלמה,  עם קבלת הזמת עבודה)  1.    (16  בזיקיןי אחריות ושיפו
לשמירת ו   אחראי  העבודותאו  /המבה  ואתר    (להלן:   העבודות 

לחתימת  "העבודות") קודם  שבוצעו  לעבודות  לרבות  ו/או   החוזה, 
התחלת ביצוע העבודות על ידי הקבלן, ולהשגחה עליהם. בכל מקרה  

לעבודות זק  למב  של  ו/או  העבודות  לאתר  דרך,  / הו/או    רכוש/ 
ה   לתקן את הזק על חשבוו בהקדםקבלן  מסיבה כלשהי יהיה על 

ה שעם  כך  לידי  ולהביא  במצב האפשרי  העבודות  תהייה  שלמתן 
רצון   ולשביעות  לשימוש  וראוי  בכל    החברהתקין  והמתאימות 

  .והזמת העבודה פרטיהן להוראות החוזה
  

סעיף ) 2( (-הוראות  על 16.1קטן  שיגרם  זק  כל  על  גם  תחולה  לעיל,   (
לשהו  ו/או עובדיהם ו/או צד שלישי כמשה  ידי הקבלן ו/או קבלי ה

 קון ובדק על ידם.תוך כדי ביצוע עבודות תי

 

מקר ) 3( רשאית    הבכל  זה,  פרק  פי  על  לזקים  אחראי  יהיה  שהקבלן 
בכתב,   החברהוזכאית   ראשוה  דרישה  לפי  הקבלן,  מאת  לקבל 

ועבור   החברהלאים עבור זקים שלא תוקו במועד שקבעה  פיצוים מ
ש שלא  החליט  החברהזקים  המוחלט  דעתה  שיקול  לפי  יתוקו  ה 

לתי  יתים  על  ו/או שאים  בסכומים שיקבעו  או  והכל בסכום  קון, 
 ה תהייה סופיות ובלתי יתות לערעור. יוקביעות החברהידי 

  
כלפי   ) 4( אחראי  יהיה  ו/א  החברההקבלן  זק  ו/או  לכל  תקלה  אבדן  ו 

שרין ובין ן במיו/או קלקול לרבות זקים הובעים ו/או הקשורים בי
בי כדי  תוך  לרבובעקיפין  עמן  בקשר  או  העבודות  זקים  צוע  ת 

לדרישות   התאמתו  חוסר  ו/או  בציוד  פגם  ו/או  מליקוי  הובעים 
אשר   החברה הציוד,  מן  הדרשים  לתקים  התאמתו  חוסר  ו/או 

ו/או  החברהרכוש של  יגרמו לגוף ו/או ל , ו/או עובדיה ו/או שלוחיה 
במקום המצאים  עק  בצוע  אשים  כלשהו  ג'  צד  ו/או  ב העבודות 

ו/או מי שפועל מטעמו,   מעשה או מחדל של הקבלן  ו/או כל  עובדיו 
והוא יקוט בכל האמצעים למיעתם. הקבלן מתחייב לפצותם ו/או  

זק   כל  בגין  בהם  התלויים  את  ו/או  יורשיהם  לעיל  את  כאמור 
 שיגרם להם.

  
ס ) 5( זק מכל  ו/או  לכל אבדן  יהיה אחראי  ו/או לרכוש וג, להקבלן  גוף 

לעובדי ועובשיגרמו  הקבלן  של  משה  לקבלי  לשלוחי  ו,  דיהם, 
ו/או   עקב  ו/או  כדי  תוך  מטעמו  ו/או  בשמו  שפועל  מי  ולכל  הקבלן 
בהם  התלויים  את  ו/או  לפצותם  מתחייב  והוא  העבודה,  עם  בקשר 

 ורשיהם.ו/או י

  
ל ) 6( ו/או  למכוות  קלקול  או  זק  אבדן,  לכל  אחראי  יהיה  ציוד הקבלן 

  מצאים בשימושו בקשר עם ביצועו/או למתקים מכל סוג ותאור ה
פוטר את   והוא  המצא    החברההעבודה,  אדם  כל  ו/או  עובדיה  ו/או 

 בשרותה מכל אחריות לכל אבדן ו/או זק לרכוש כאמור. 

  
זק ) 7( לכל  אחראי  יהיה  לכביש,  הקבלן  שיגרם  קלקול  דרך,   ו/או 

תיעול ביוב,  מים,  רשת  שביל,  חשממדרכה,  וציורות ,  טלפון  ל, 
דלק קרקעיים  להעברת  על  אחרים  מובילים  תת  או  קרקעיים  -ו/או 

גרמו  הקלקול  ו/או  שהזק  בין  העבודות,  ביצוע  כדי  תוך  וכיו"ב, 
העבודות.   לביצוע  מראש  וצפוי  הכרחי  מעשה  שהיו  ובין  באקראי 

ו/או הקלקולים כאמור על חשבוו, באופן  ה קבלן יתקן את הזקים 
ב של  יותר  יעיל  רצוה  על  החברהולשביעות  מראש    הקבלן.  לדאוג 

-לקבל מהרשויות המוסמכות תכיות עדכיות על כל הקווים התת
 קרקעיים העוברים במתחם העבודות.  
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לות מוסכם בזה בין הצדדים כי האחריות עבור ביצוע העבודות המוט ) 8(

עשה  על הקבלן בהסכם, בגין כל היפר חובה מקצועית שמקורה במ
של הקבלן, ומקצועו    טעות או השמטה במסגרת תפקידו  מחדל  ו/או

 תחול על הקבלן.   -עובדיו ו/או מי מטעמו

  
אביב יפו ו/או רשות מהל  -ו/או עיריית תל  החברההקבלן פוטר את   ) 9(

ישראל כ  מקרקעי  ו/או  שלוחיה  ו/או  עובדיה  מטעמה  ו/או  מי  ל 
ו/או זק  לכל  לרכוש  מאחריות  ו/או  לגוף  חבלה  ו/או  שהם   תאוה 
י מי  זה ו/או על פי דין, למעט כלפ פי הסכם-באחריותו של הקבלן על 
 שגרם לזק בכוות זדון.

  
את   )10( לפצות  ו/או  לשפות  מתחייב  תל   החברההקבלן  עיריית  -ו/או 

ישראל  מקרקעי  רשות מהל  ו/או  יפו  הפוע  אביב  כל   ן ל מטעמו/או 
גין לשלם ב  הו/או כל סכום שתחויב  ןבגין כל אחריות שתוטל עליה

הקבלן מכוח האמור לעיל לרבות  קרה שהאחריות לגביו מוטלת על  מ
עו"ד.   ושכ"ט  משפט  תביעה    החברההוצאות  כל  על  לקבלן  תודיע 

 כאמור ותאפשר לו להתגון.  

  
מכ  החברה )11( להם  זכאי  הקבלן  אשר  התשלומים  מן  לקזז  וח  רשאית 

על ידי צד שלישי כלשהו    החברההסכם זה סכומים אשר תבעים מ
ו/או או מחדל שהם באחריותו של הקבלמעשה  בגין   ן כאמור לעיל, 

מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו    לחברהם שגרמו  בגין זקי
  של הקבלן כאמור לעיל. 

  ביטוח:
ם  לזקי  ועל פי חוזה זה ומאחריות  מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן )12(

מתחייבוהלהם   דין  כל  פי  על  אחראי  זכייתו לבטח  הקבלן,    א  עם 
העבודהוכת  במכרז לתחילת  חשבואי  על  העבודות וה  ו,  את  א, 

המפורטבביטוחים   והתאים  האחריות  מגבולות  יפחתו  ים שלא 
להסכם שיצורף  ביטוחים  קיום  על  האישור  "טופס   בטופס  (להלן: 

 האישור על קיום ביטוחים"). 

  
יצי )13( עם  הקבלן  במכרזג,  ה,  זכייתו  טופס  קיום  אישוראת    על 

ע"י  יםביטוחה החתום  הקבלן    חברת,  בישראל.  מורשית  ביטוח 
את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום    לחברהתחייב להמציא  מ

הביטוח   על  המפקח  מטעם  רישוי  בעלת  ביטוח  חברת  ידי  על  כדין 
ת ו/או  לעסוק בביטוח בישראל, מידי שה במשך כל תקופת העבודו

מאתר   הקבלן  של  יציאתו  ו/או  העבודות  של  הסופית  המסירה  עד 
מבלי צורך בקבלת דרישה    ות (המאוחר מבין המועדים), וזאתבודהע

מ ביטוחים החברהצד  כלשהי  קיום  על  האישור  טופס  המצאת   .
חתום ותקין מטעם מבטחי הקבלן ו/או הקבלן מטעמו, מהווה תאי  

 מהותי בהסכם. 

  
ו יוודא שערך, ביטוח לכל כלי רכב  הקבלן יערוך א  -ביטוח כלי רכב )14(

או במישרין  אורך  בע  המשמש  לכל  העבודות  לביצוע  תקופת קיפין 
ובה לבטחה על פי דין לרבות ביטוח  ההתקשרות מפי כל חבות שח

(ביטוח   מוגבלים  בלתי  אחריות  בגבולות  גוף  זקי  מפי  אחריות 
זק לרכוש הכולל כ  בגין  וכן מפי חבות  גוף אשר  חובה)  יסוי לזקי 

של  אחריות  גבול  בסכום  חובה  בביטוח  מכוסים  יאים  מא    - פחת 
כולל מו₪. למען ספק מוס  600,000 רכב"  פים, כם כי המוח "כלי 

מלגזות, טרקטורים, מחפרים, גוררים וכן כלים עים ממועים מכל  
 סוג. 

  
"כלי רכב" וציוד מכי הדסי כאמור, אשר אין חובה חוקית לבטחו   )15(

מיוחד  ב גוף  זקי  מפי  אחריות  ביטוח  גם  עבורו  יערך  חובה  ביטוח 
 "ח למקרה.ש 2,000,000-אחריות שלא יפחתו מות בולבג
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ככל והקבלן דרש להציג ביטוח חבות מוצר   –ביטוח "חבות מוצר"   )16(
ויקיים   יערוך  הקבלן  והיקפן),  מבצע  הוא  אותן  לעבודות  (בהתאם 

,  לחברהבודות (או חלקן)  ביטוח חבות מוצר החל ממועד מסירת הע
אחראי   להימצא  עשוי  הוא  בה  תקופה  בכל  הוראות   על וזאת  פי 

כל   פי  על  ו/או  לידי  ההסכם  להמציא  מתחייב  הקבלן  ,  החברהדין. 
  לחברהיום לפי מועד מסירת העבודות (או חלקן)    14  -מ  לא יאוחר

אישור המעיד על ביצוע ביטוח "חבות המוצר" בביטוח שלא יפחת  
קיום מגבולות   על  האישור  בטופס  המפורטים  והתאים  האחריות 

מת הקבלן  להמציא  חביטוחים.  האישור    לחברהייב  טופס  על  את 
רישוי מטעם  קיום ביטוחים   ידי חברת ביטוח בעלת  על  חתום כדין 

לפחות  שה  למשך  בישראל  בביטוח  לעסוק  הביטוח  על  המפקח 
שהי מצד  לאחר מסירת העבודות, וזאת מבלי צורך בקבלת דרישה כל

לביטוח  החברה בקשר  ביטוחים  קיום  על  האישור  טופס  המצאת   .
בלן, מהווה תאי מהותי  ות המוצר חתום ותקין מטעם מבטחי הקחב

 בהסכם. 

  
מקצועית"   )17( "אחריות  ביטוח    –ביטוח  להציג  דרש  והקבלן  ככל 

אחריות מקצועית (בהתאם לעבודות אותן הוא מבצע והיקפן) הקבלן  
ויקיים ביטוח על    יערוך  הוא עשוי להימצא אחראי  בכל תקופה בה 

על   ו/או  דין. עם חתימת ההסכם הקבלן  פי הוראות ההסכם  פי כל 
המעיד על ביצוע    לחברהים  מציא את טופס האישור על קיום ביטוחי

האחריות   מגבולות  יפחת  שלא  בביטוח  מקצועית"  "אחריות  ביטוח 
ה ביטוחים.  קיום  על  האישור  בטופס  המפורטים  קבלן  והתאים 

את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום    לחברהמתחייב להמציא  
מ  יןכד רישוי  בעלת  ביטוח  חברת  ידי  הביטוח  על  על  המפקח  טעם 

בביטו העבודות,  לעסוק  סיום  לאחר  לפחות  שה  למשך  בישראל  ח 
. המצאת טופס החברהוזאת מבלי צורך בקבלת דרישה כלשהי מצד  

ביטוחים בקשר לבי טוח אחריות מקצועית חתום  האישור על קיום 
  בהסכם.י ותלן, מהווה תאי מהותקין מטעם מבטחי הקב

 

בסי  הקבלן )18( מקרה,  בכל  העצ שא,  ההשתתפות  החלכום    המית 
זק    אייש וכן    יםבביטוח לש   בכל  ל יגרם  ו/או  ו/או עבודה  מבה 

, קבלי  הקבלןעקב מעשה ו/או מחדל של  שיגרם במסגרת העבודה  
שב מי  וכל  עובדיהם  ידי    אהמשה,  על  מכוסה  שאיו  מטעמם 

הקבלן יהיה   .ה  מטעמושמ  ו/או קבלי פוליסות הביטוח של הקבלן
בות זקים שהם מתחת לסכום  זקים בלתי מבוטחים לר אחראי בגין

 ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות. 

  
ו/או    ואת הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותי  הפר הקבלן )19(

הקי  החברהזכויות   אהא  שיגרמו  בלן  לזקים  באופן    לחברהחראי 
 ת ו/או טעות, כספיות או אחרות, יעותב  ומלא ובלעדי ולא תהייה ל

כלפי יא  ווה  החברה  כלפי כאמור,  טעה,  כל  מלהעלות  מוע   הא 
 .החברה

  
הביטוח הקבלן   )20( פוליסות  הוראות  כל  את  ולקיים  לשמור  מתחייב 

על   לשמור  האמור  בכלליות  לפגוע  ומבלי  הוראות כלשון,  כל 
 הבטיחות והזהירות הכללות בפוליסות הביטוח.

  
שהקבכי  מובהר,   )21( מבוטחים  בלתי  לזקים  אחראי  באחריותו  לן  הם 

לל זאת זקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות פי הסכם זה, ובכ-על
 העצמית הקבועה בפוליסות.

 

המועסקים   )22( עובדים  על  לביטוח הלאומי  לדווח  יהיה אחראי  הקבלן 
      ת עובדי קבלי מישה.בעבודות לרבו

  
  על ביצוע המבה אלא  לחברהה  יתח שא. אין לראות בזכות הפיקו  .17  פיקוח  
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  אמצעי להבטיח כי הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו      די  י-על
        ואין היא יוצרת יחס אחר מאשר צד שלישי אחר.      .החברה

      
אין לראוככדי למוע       כי  בזאת    ת בזכות הפיקוח של ל ספק מובהר 

על    הכמטיל  החברה אחריות  ה  החברהכל  על  על בפו  מפקחו/או 
מי מטעמה  מטעמה   כל  על  אי התאמה  ו/או  לכל  ליקוי ו/בקשר  או 

  או פגם בעבודה, וכי כל האחריות מוטלת על הקבלן בלבד.ו/
     

כלפי     מהתחייבויותיו  הקבלן  את  ישחרר  לא  ה"ל  הפיקוח    החברהב.      
  חוזה זה. למילוי תאי

  
    התחייבויות כלליות - פרק ד' 
  

  על ידו, להיכסור למפקח או לכל בא כוח מורשה ויעזפשר הקבלן יא    .18  גישת  
  י בכל עת לאתר המבה ולכל מקום אחר שבו עשית עבודה כלשה    המפקח  

  שממו מובאים, מוצרים לביצוע החוזה, וכן לכל מקום שבו מיוצרים,      לאתר  
  ים כלשהם לביצוע החוזה. ם, מכוות וחפצחומרי      המבה  

  עלים מטעמו, כל צד שלישי, כולל עובדיו והפולפי אי כהקבלן אחר    .19  פיצוי 
הזיקין        החברה  פקודת  לפי  אדם  על  מוטלת  כזאת  שאחריות  [וסח  במידה 

תוך    חדש] שייגרמו  לזקים  אחר,  חוק  כל  לפי  המבה כדי  או  ביצוע 
לשלם לצד שלישי פיצויים מתחייב    דרשתי  החברההיה ו  ובקשר לכך.

לם על ידה ואותו סכום יראוהו  ישום שאת הסכו  לחברה  הקבלן להחזיר
  מהקבלן לפי חוזה זה.  לחברהוב המגיע כח

  בכל הכרוך בביצוע המבה, ימלא הקבלן אחרי הוראות כל דין, בדבר  . 20  מתן 
  ת. אולם מיסיםשיוות ותשלום מיסים ואגרוימתן הודעות, קבלת ר      הודעות 

  -  החברהן על כדי ם חלואגרות ששולמו ע"י הקבלן כאמור ושתשלומ      קבלת  
  .החברהו לקבלן ע"י יוחזר      רשיוות 

  ותשלום אגרות
  

  ). עתיקות כמשמעותן בפקודת העתיקות או בכל חוק בדבר עתיקות1(  . 21  מציאת  
  עלי ערך שיהיה בתוקף מזמן לזמן, וכן חפצים אחרים כלשהם ב      עתיקות 

  כסי - ה גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר יתגלו במקום המב      וכו'  
יקוט        והקבלן  הם,  זהירות  האמצעי  כל  בחשבוו    לעהמדיה 

כל    מתאימים למיעת ה ע"י  לצורך  שלא  הזזתם  או  בהם  הפגיעה 
  אדם שהוא.

      
  מיד לאחר גילוי החפץ ולפי הזזתו ממקומו יודיע הקבלן למפקח     ). 2(

כן מתחייב הקבלן לקיים את הוראות  התג  על     דין  לית.  בדבר    כל 
  ת.עתיקו

  
קי    ). 3( עקב  לקבלן  שגרמו  האמורים הוצאות  הזהירות  אמצעי  טת 

  ) יחולו על הקבלן.1ן (בסעיף קט
  

זק    . 22  זכויות  כל  ימע  אותה    לחברההקבלן  דרישה,     בגיןויפצה  תביעה,    כל 
  יות  בזכו מפגיעההליך, זק, הוצאה, היטל וכיו"ב שיתעוררו כתוצאה        פטטים                          

  השימוש, תוך    לי מסחר או זכויות דומות בדברפטטים, מדגמים, סמ      וכיו"ב 
במכוות   כדי ביצוע המבה, במתקי וחלקי המבה, או בקשר אליהם,       

  וציוד או בחומרים ומוצרים שיסופקו ע"י הקבלן.
  

  או  האה אם יהא צורך בעת ביצוע המבה או בקשר אליו, בקבלת זכות     . 23  תשלום 
  או זכות  כי חציבה או טילת עפר או חול,שימוש כלשהו כגון: לצר    תמורת 
  יהא הקבלן אחראי לקבלת הזכות   -מעבר או שימוש, או כל זכות דומה     זכויות 
שיוסכם    האה   כפי  תמורתה  ותשלום  האה  מבעליה  הבעלים    האמורה  בין 

  לבין הקבלן.
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  ה לא תהיה פגיעה שלא לצורך ע המבביצו הקבלן מתחייב שתוך כדי  . 24  פגיעה 
  בוחיות הציבור ולא תהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש        וחיות ב

  והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל מערכות תשתית וכיו"ב       הציבור 
  ש ציבורי או  , או בזכות השימוש והחזקה ברכו בסביבת אתר המבה      בזכויותיהם

כלשה        אשים של כך,  ופרטי  לצורך  השאר,  שלטי    בין  והכוויתקין  ה אזהרה 
לפגוע    מוארים שלא  מת  על  האמצעים  בכל  ויקוט  וכיו"ב  תאורה 

  בוחיות הציבור או הפרט.
  

  כה,  לקול שייגרם לכביש, לדרך, למדרהקבלן אחראי שכל זק או ק   . 25  תיקון 
  טתרף, לטלפון, לקליעול, לחשמל, לטלגילשביל, לרשת מים, לביוב, לת    זקים לכביש,  

לצ      ם אחרימובילים  בכבלים  ,לתקשורת  או  י טלוויזיה  גז  או  דלק  להעברת  ורות 
בין    למובילים אליו,  בקשר  או  ביצוע המבה,  כדי  תוך  וכיו"ב,  אחרים 

או   מעשהקשהזק  שהיו  ובין  באקראי  גרמו  וצפוי  ה  לקול  הכרחי 
היעי באופן  הוא  חשבוו  על  יתוקן  המבה,  לביצוע  והמיידי  ל  מראש 

מוסמכים לפקח  קח ושל כל אדם או רשות הביותר ולשביעות רצון המפ
בביוב,  מים,  ברשת  בשביל,  במדרכה,  בדרך,  בכביש,  הטיפול  על 

בתקשורת, יבת טלוויזיה,  בקליטת  בטלפון,  בטלגרף,  בחשמל,  עול. 
בצ וכיו"ב  רוויבכבלים  אחרים  במובילים  או  גז  או  דלק  להעברת  ת 

  כאמור.
  

  ה, לרבות כל מבה ארעי, לא הקבלן אחראי שתוך כדי ביצוע המב  . 26  מיעת  
  תהייה הדרכים המובילות לאתר המבה תוות שלא לצורך לתועה      הפרעות 
  שתקשה על התועה הרגילה בדרכים האמורות ושלצורך הובלתם של       לתועה  

הרמ תחילה  יתקבל  מיוחדים  מהרשות ישאות  לכך  הדרוש  שיון 
ויי ם, של כלי  דרכישל    םקטו כל האמצעים, לרבות בחירתהמוסמכת 

לתועה   ההפרעה  האפשר  ככל  שתמעט  כך  הובלה,  זמי  ושל  רכב 
  הרגילה בדרכים האמורות ויימע ככל האפשר זק לדרכים.

  
  העביר חפץ כלשהו במקום ל  אם לביצוע החוזה יהא צורך  )  1(  . 27  אמצעי  

  למדרכה, לגשר, לרשת  שההעברה עלולה לגרום זק לכביש,      הגה  
  לרשת טלפון, לציור, לכבל עילי או תת קרקעי   מל או תאורה,חש      להעברת  

  יודיע הקבלן   -וכיו"ב, באם לא ישתמשו באמצעי הגה מיוחדים       משאות
החפץ שיש להעבירו, ועל   טיבכתב למפקח, לפי ההעברה על פר    מיוחדים  

  תכיתו להבטחת אמצעי הגה מתאימים. 
  

עי ההגה, בהתאם לתכיתו  הקבלן חייב לבצע על חשבוו את אמצ  ) 2(
אך   ולאחר  ה"ל,  המפקח,  של  אישורו  את  שקיבל  לאחר  ורק 

  שיהיה בידו רשיון מתאים מהרשויות המוסמכות.
  

  הוראות המפקח, לכל קבלן   פייתן אפשרויות פעולה אותה, ליהקבלן   .28  מתן 
  ולכל אדם או גוף שיאושר ה מטעמומי  חברההאחר המועסק ע"י       אפשרויות

  המפקח וכן ישתף ויתאם פעולה איתם ויאפשר להם את  זה ע"ילצורך       הפעול
בש  השימוש        לקבלים אחרים והאפשר,  המצוי  בעבודותרותיםיבמידת  ובמתקים   , 

  כל טעה ו/או תביעה ו/או אורכה בגין כך.  וזאת ללאשהותקו על ידו, 
  

  בה את עודפי אתר  כדי הביצוע מאתר המ מזמן לזמן תוך,הקבלן יסלק   .   29יקוי  
  החומרים הפסולת והאשפה. מיד עם גמר העבודה יקה הקבלן את      אתר  

  אתר המבה, ויסלק ממו את כל מתקי המבה, החומרים המיותרים,     המבה 
  הפסולת, האשפה, הציוד והמבים הארעיים מכל סוג שהוא וימסור     במשך הביצוע  

  רתו  ל המבה, כשהוא קי ומתאים למטאת אתר המבה וסביבתו, כול    ת  השלמועם 
לשביעות רצוו של המפקח. אין המפקח חייב להורות על פעולות יקוי,      העבודה

עות  יבאולם בכל מקרה שיורה על כך יבצע הקבלן את היקוי מייד לש
לבצע   המפקח  רשאי  מייד,  היקוי  את  הקבלן  יבצע  לא  המפקח.  רצון 

  אותו ע"י גורם אחר ע"ח הקבלן.
    
ובהתאם      החוזה,  בתמורת  כלולה  היקיון  פעולות  בגין  יובהר התמורה 

  הקבלן לא יהא זכאי לתוספת תשלום כלשהו בגין.    
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  קבלי משה וקבלים מיוחדים  - פרק ה' 

  אין הקבלן רשאי לבצע עבודה כל שהיא ע"י קבלן משה (ואלה    )1(  . 30  קבלי  
  בכתב   החברה) מבלי הסכמת  "קבלי משה"  -ם בשם הכולל  קראי        משה  

ומראש הן באשר לביצוע באמצעות קבלי משה והן באשר לזהותם, 
זאת  הסכמה  יקבל  אם  אותו  אף  לפטור  כדי  בכך  אין  מאחריותו , 

החוזהיומהתח לפי  מעשיו    יבויותיו  לכל  מלאה  באחריות  וישא 
א ויהיה  כזה  משה  קבלן  כל  של  כלפי  ומחדליו  באופן    החברהחראי 

הו בכל  המבוצעת  מלא  לעבודה  ביצע גע  כאילו  המשה,  קבלן  ע"י 
  אותה הקבלן בעצמו.

  
)2 (  ) פסקה  לפי  הקבלן  מאחריות  לגרוע  על 1מבלי  זה  סעיף  של  לעיל   (

יבויות הקבלן  י ה כל התחלוהקבלן להבטיח כי על כל קבלן משה תח
ור לעיל על  מכלליות האמ  , מבלי לגרועןלפי חוזה זה וכי ימלא אחריה

להבט יציית  הקבלן  המשה  שקבלן  כמפורט יח  המפקח  להוראות 
בחוזה זה. על הקבלן לכלול בכל חוזה שיעשה ביו לבין קבלן משה 
של הקבלן, בקשר עם ביצוע חוזה זה, הוראות המבטאות את האמור  

  יל בפסקה זו והמבטיחות את ביצועו.על
  

  מבוטל.. 31  
  

  מבוטל..     32                                 
  
  
  

  ע ו ב ד י ם  - פרק ו' 

  כח האדם הדרוש לביצוע כל ) הקבלן מתחייב לספק על חשבוו הוא את 1. (33  אספקת 
  המבה את היהול, ההדרכה וההשגחה עליהם ואמצעי התחבורה      כח אדם  

  אחר הכרוך בכך. בשבילם וכל דבר    ותאי עבודה  
  

להעס  ) 2( מתחייב  ואחריהקבלן  מקצועיים  עובדים,  הדרוש במסם,  יק  פר 
המבה תוך המועד הקבוע לכך בחוזה, ובעבודה שלביצועה  לשם ביצוע  

ברישום, ר צורך  דין, חייב הקבלן להעסיק  ייש  לפי כל  שיון או היתר, 
מתחייב שיון או היתר כאמור, לפי העיין. כן  ירק מי שרשום או בעל ר

לדאוג   או  בעצמו,  להיות  בא  לכךהקבלן  יהיה  המוסמך,  כוחו  תר  שבא 
כוחו -דה הרגילות, על מת שהמפקח או באוע המבה בשעות העבוביצ

לפי חוזה   לו הוראות שהוא רשאי לתת  ולתת  יוכל לבוא איתו בדברים 
הקבלן,  כוחו של  לבא  שמסרה  דרישה  או  הודעה  הוראה,  לקבלן.  זה 

  לו מסרה לקבלן.יראו אותה כאי 
  
המוסמך או  חו  כו  ת המפקח יחליף הקבלן את בא) לפי דרישה בכתב מא3(

מהלי   לתפקידם. את  מתאימים  הם  אין  המפקח  לדעת  אם  העבודה, 
לתת   חייב  הוא  ואין  סופית  היא  זה  בעיין  המפקח  של  החלטתו 

  ימוקים או הסברים. 
  
לש  ) 4( באמצעות  רק  עובדים  הקבלן  יקבל  המבה  העבודה  לביצוע  כת 

 שלם , הקבלן י1959-סוקה, תשי"טובהתאם להוראות חוק שירות התע
עשכ תאי  ר  ויקיים  המבה,  בביצוע  ידו  על  שיועסקו  לעובדים  בודה 

המספר   את  המייצג  המקצועי  האיגוד  ידי  על  לקבוע  בהתאם  עבודה, 
הגדול ביותר של העובדים במדיה באותו עף, עבור עבודה דומה באותו 

ו הסכם קיבוצי דין ו/או צו הרחבה ו/או הסכם ו/א  אם לכל, ובהתאזור
  .  החל

  
מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על ידו בביצוע המבה מיסים  לן הקב  ) 5(

ארגון  ע"י  העובד  אותו  לגבי  שייקבע  בשיעור  סוציאלי  ביטוח  לקרות 
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העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדיה באותו  
  דה דומה באותו אזור.עף, עבור עבו

  
מתחייב    ) 6( ותאיםהקבלן  בטיחות  תאי  בריאות  מירלש   להבטיח  ת 

ווחתם כדרוש בחוק, ובאין דרישה חוקית, כפי שיידרש על  העובדים ור
תשי"ד  העבודה,  על  ופיקוח  ארגון  חוק  במובן  העבודה,  מפקחי   ידי 

1954  .  
  

  שביעות רצוו של  ) הקבלן מתחייב שבביצוע המבה יוהלו, ל1. (34  פקסי 
  ו וסוגו במקצוע, צועמק אדם שיירשם בהם שמו,-סי כח המפקח, פק      אדם  -כח

  של כל עובד, וכן ימי עבודתו, שעות עבודתו ושכר עבודתו.         אדם  -מצבות כח
  ורווחת עובדים

כח  )  2(  פקסי  את  דרישה  לפי  למפקח  להמציא  מתחייב  האדם  -הקבלן 
ולה להכין  וכן  ביקורת,  ולשביעות לשם  דרישתו  לפי  למפקח  מציא 

מ שבועיתרצוו  חודשית,  אדם  כח  חלוקת  ומיוי  צבת  את  שתכלול  ת, 
  העובדים לפי מקצועותיהם סוגיהם והעסקתם. 

  
הקבלן מתחייב שיסודרו לעובדים המועסקים בביצוע המבה סידורי    ) 3(

המבה   באתר  אותים  אכילה  ומקומות  תברואה)  (מתקי  וחיות 
ו של המפקח. לשביעות רצו  

  
                     

  ד חומרים ומלאכה ציו - ק ז' רפ 
  

  הקבלן מתחייב לספק על חשבוו הוא את כל הציוד, המתקים,  )  1. (35  אספקת 
  החומרים והדברים האחרים הדרושים לביצועו היעיל של המבה       ציוד 

  .וזה זה וספחיואם לחובהת בקצב הדרוש      מתקים וחומרים  

הקב  ) 2( את  כ רואים  ש לן  כל  מי  ברשותו  ים  והמתקהציוד  מצאים 
  רושים לביצועו היעיל של המבה בקצב הדרוש. הד

בצו   )3(                                                  שקבע  העבודה  התחלת  ממועד  יאוחר  לא  מתחייב,     הקבלן 
החומר את  לאגור  העבודה,  את  התחלת  להבטיח  או  המבה,  באתר  ים 

לפי חומרי  אספקתם  אספקת  של  זמים  שיוג לוח  יחד  ם  לוח  ש  עם 
סעיף     הזמים של    10לפי  דעתו  להחת  הכל  עליו.  מבוסס  ושיהיה 

או  כאמור  חומרים  אספקת  של  זמים  לוח  הקבלן  הגיש  לא  המפקח. 
אספקת  של  הזמים  לוח  ייקבע  המפקח,  ידי  עלי  אושר  לא  שזה 

  ידי המפקח והוא יחייב את הקבלן. על החומרים 
  

       בה או שאספקתם אתר המופקו לרים שסהקבלן יבטח את החומ )4(       
  להחת דעתה, לפי התאים   החברה ושולם עבורם לפי דרישת  הובטחה                                                    

  ,  לתאים כלליים אלה  16סעיף ידה ובהתאם להוראות  שיקבעו על                                                     
  יבים לפי העיין.המחובשיויים                                                      
  

או    -  החוזהלצורך      כאמור  שסופקו  חומרים  הובטחה   שאספקתםדין 
א בתאריך  במבה  שהושקעו   חומרים  כדין  עבורם,  או ושולם  ספקתם, 

 הבטחת אספקתם והתשלום עבורם. 

                                                   
לספקם                                                        חייב  שהקבלן  שישתמש    החברה רשאית    - חומרים    להורות  
המ הקבלן                                                         עלבביצוע  שיסופקו  בחומרים       החברהידי  -בה, 

  שתמורתם תוכה מהסכומים המגיעים לקבלן.                                                       
  
ש  ) 5( במפורש  או   החברה הותה  כולם  המבה,  חומרי  את  תספק 

  יחולו עליהם כללים אלה:  -מקצתם, וסופקו החומרים בהתאם לכך 
  

  המבה.  ש בחומרים האמורים אך ורק לביצועלן ישתמ(א) הקב
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לא יהא    -ורים לאתר המבה  האמ  חומריםרים מה(ב) כשהוכסו חומ
הקבלן רשאי להוציא אותם או חלק מהם, מאתר המבה אלא אם  

  קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח. 
  

לא    (ג)  מקצתם,  או  כולם  האמורים,  שהחומרים  מתחייב  הקבלן 
בחומר בכתביוחלפו  מוקדמת  רשות  קיבל  אם  אלא  אחרים,   ים 
  מאת המפקח. 

  
מת  (ד)  להקבלן  ידי    לחברההחזיר  חייב  על  שסופקו  החומרים  את 

ושלא השתמש בהם לביצוע המבה, וכן כל עודף ושארית    החברה
  מהחומרים האמורים לפי הוראות המפקח.

  
הקבל  ) 6( החזיר  פלא  לפי  עודפם,  את  או  החומרים  את  '(ד)  5סקא  ן 

חי דל לשלם  עיל,  הקבלן  ס  לחברה יב  ע"י  תמורתם,  שייקבע  כום 
ההשלמה לפי סעיף  ביום מתן תעודת  השוק    למחיריהמפקח בהתאם  

את  1(  49 להחזיר  המפקח  ע"י  הקבלן  דרש  אם  אולם  להלן.   (
כאמור  תמורתם  תיקבע  המבה,  השלמת  לפי  עודפם  או  החומרים 

לע האמור  אף  על  הדרישה.  לתאריך  השוק  מחירי  תיקבע  לפי  יל, 
ירי  חומר העלול להתקלקל, לפי מח  כאמור תמורתם של מלט ושל כל

של  הש הוק  החומר  או  בתוספת המלט  לקבלן  מסירתם  במועד  אחר 
מתאימה סופית   הצמדה  תהיה  והחלטתו  המפקח  שייקבע  כפי 

  .ומחייבת
  
, חומרים  החברההוקצבו לקבלן על ידי רשות מוסמכת, על פי המלצת    ) 7(

פיקו עליהם  לקיצובשחל  בקשר  הגבלות  או  חלוקתו,  ח  או  יחולו ו 
בס"ק   הכללים  לא),(ב)'(8עליהם  ה,(ג)  השתמש  לא  קבלן  עיל. 

כולם או  בחומרים שהוקצבו כאמור, לביצוע המבה, מסיבה כלשהי 
למכירה   אותם  להציע  עליו  בתוקף   לחברהמקצתם,  שיהיה  במחיר 

ק לא  המבה.  לאתר  הובלה  הוצאות  בתוספת  המכירה  תה  במועד 
תוך    החברה החומרים  כאמור,   (שלושים)  30את  ההצעה  מיום  יום 

למט  להשתמשהקבלן  יוכל   אלה  בהסכמת  בחומרים  אחרת,  רה 
  הרשות המוסמכת שהקציבה את החומרים. 

  
כדין     דים  המבה  לביצוע  ציוד  להפעלת  הדרושים  וחלקים  חומרים 

  חומרים.

  : חומרים שהובאו ע"י הקבלן לעיין חוזה זה "חומרים" פירושם  )  1. (36  חומרים 
  בות אביזרים, תו, לרוהשלמ אתר המבה, למטרת ביצוע המבהל    וציוד 

  מוצרים, בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים, וכן מתקים העתידים     באתר  
  להיות חלק מן המבה.     המבה  

המבה,    ) 2( באתר  הקבלן  ע"י  שהוקמו  ארעיים  מבים  וכן  חומרים 
המבה ביצוע  הקמתם   למטרת  או  הבאתם  בעת  יעברו  והשלמתו, 

  . החברהכאמור, לבעלות 
  
וחו  ) 3( ביצוע מרים  למטרת  המבה  לאתר  הקבלן  ידי  על  שהובאו  ציוד 

ללא   המבה  מאתר  להוציאם  רשאי  הקבלן  אין  והשלמתו,  המבה 
הסכמת המפקח בכתב ומראש. על הקבלן להבטיח בהזמות ובחוזים 

שלא   משה,  וקבלי  ספקים  עם  להוציא שלו  זכות  כל  להם  תהיה 
וציו גם אם החומרים  ל ד שהובאו לאתר המבה,  להם    א שילםקבלן 

ע התמורה  את  את  מהקבלן  לתבוע  ויוכלו  חלקה,  או  כולה  בורם, 
פי   על  למבה  השלמה  תעודת  יתה  אחרת.  בדרך  ורק  אך  התמורה 

), חייב הקבלן להוציא מאתר המבה את הציוד והמבים  1(  49סעיף  
  השייכים לו ואת עודפי חומרי הביה. הארעיים 

  
) לסעיף  6ראות סעיף קטן (פי הו  רים על כל אימת שפסלו ציוד וחומ   ) 4(

סעיפים קטים   לפי  והחומרים  בכתב, שהציוד  המפקח  הורה  או  זה 
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להוציאם  3(  -)  1( הקבלן  רשאי  המבה,  לביצוע  עוד  חוצים  אים   (
חדלים החומרים    מאתר המבה. עם פסילתם, או מתן הוראה כאמור,

בבעלות   הצי  .החברהמלהיות  לסילוק  מועד  בהוראה  או  קבע  וד 
לההחומרי הקבלן  חייב  יאוחר ם,  ולא  האפשרי  בהקדם  וציאם 

כן   ,  החברהרשאית    -מהמועד שקבע כאמור. מע הקבלן מלעשות 
(שבעה) ימים, למכרם, ולאחר   7לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב של  

  החברה צאות הכרוכות במכירתם, תזכה  שתכה ממחירם את כל ההו
  ר.חשבון הקבלן בכל העודף שיוות את

  
הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים, והוא רשאי    ) 5(

המקרים   מן  מקרה  בכל  אולם  החוזה,  ביצוע  לצורך  בהם  להשתמש 
בסעיף   רשאית  61המפורטים  המוקות   החברה ,  בזכויות  להשתמש 

ו סעיף,  אותו  פי  על  זלה  קטן  סעיף  לפי  הקבלן  של  השימוש  ה זכות 
  , כאמור. 61סעיף על פי  החברהכפופה לזכויות 

  
על  ) 6( אישור  מתן  זה,  סעיף  מהוראות  להסיק  לטיבם  -אין  המפקח  ידי 

שהוא זמן  בכל  לפסלם  רשאי  והמפקח  כלשהם,  וציוד  חומרים  , של 
על באישורם  אין  מקרה  מהתחייבויות  -ובכך  לגרוע  כדי  המפקח  ידי 

  . ן לפי החוזההקבל
  
  
  

  לאמור   ובהתאםביותר ישתמש בחומרים מהמין המשובח  הקבלן  )  1. (37  טיב 
  במפרטים, בתכיות ובכתב הכמויות, ובשאר מסמכי החוזה.      החומרים 
  והמלאכה 

השגחה.    ) 2( סימן  או  תקן  תו  בעלי  בחומרים  ורק  אך  ישתמש  הקבלן 
אולם   השגחה,  סימן  או  תקן  תו  בעלי  שאים  שלגביהם  חומרים 

ים מטעם מכון התקותיהקיימים תקם ים הישראלי, יתאימו בתכו
האמלתק תקיים  בהעדר  זרים,  ורים.  תקים  יקבעו  ישראליים  ם 

  כפי שמפורטים במסמכי החוזה או כפי שיקבע המפקח.
  חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור חלה על הקבלן.   

  
בחומרים שבדקו הקבלן מתחייב שלא ישתמש בביצוע המבה, אלא    ) 3(

  ם על ידי המפקח. ומצאו כשירים לתפקיד
  
ידי  מסוירים  ומח  וסופק  ) 4( על  כשלעצמה    -  החברהמים  זו  עובדה  אין 

לכן  החומרים.  כולל  העבודה  טיב  לגבי  הקבלן  של  מאחריותו  גורעת 
מקרה   ובכל  ה"ל  החומרים  את  לבדיקה  למסור  חייב  הקבלן  יהיה 

מבחי אותם  יראו  מהם  יסתייג  ידי  שלא  על  סופקו  כאילו  הטיב  ת 
  הקבלן.

  
ימות הוראות המפקח, דגולפי    ו הואהקבלן מתחייב לספק על חשבו  ) 5(

יתר  וכל  האדם  כח  הכלים,  את  וכן  שעשתה  והמלאכה  מהחומרים 
האמצעים הדרושים לביצוע בדיקותיהם באתר המבה, או להעברתם 

  של החומרים לבדיקה במבדקה, הכל כפי שיורה המפקח.
  
שטח, חומרים וטיב עבודה בדמי בדיקת דגימות במבדקה או בדיקת    ) 6(

היחול על  צויקבלו  אם  אלא  לחוזה  ן,  המצורף  מסמך  בכל  אחרת,  ן 
והמהווה חלק בלתי פרד הימו. כהוצאות שהוצאו עבור דמי בדיקת  
שהוצאו  סכומים  רק  ייחשבו  כאמור,  באתר  או  במבדקה  דגימות 

הס כל  וצל  לא  זו.  למטרה  למטרה למעשה  כאמור  שהוקצב  כום 
  קבלן.ע"י ה לחברהקצב, יוחזר העודף האמורה אם הו

  
ההוצאות דלהלן לא ייחשבו ככלולות בסכום שקבע, אם קבע, כדמי    ) 7(

  בדיקות והן תחולה בכל מקרה על הקבלן: 
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מקורות  לקביעת  המיועדים  חומרים  של  מוקדמות  בדיקות  דמי  א. 
  האספקה.

  
ודה, ו לוחיות העבהקבלן למטרותיו הוא כמב. דמי בדיקות שהזמין  

  לחסכון וכיו"ב. 
  

מתאימים  ש  בדיקותדמי    ג.  בלתי  שימצאו  ומלאכה,  חומרים  ל 
  לדרישות החוזה ותאיו.

  
שהוא,   ד. סוג  מכל  בדיקות  ביצוע  למטרת  שוות  לוואי  הוצאות 

  ). 5לרבות ההוצאות האמורות בסעיף קטן (
  
) לבצע בדיקת דגימות  5סעיף קטן (דרש הקבלן ע"י המפקח כאמור ב  ) 8(

כ סכב לכך  שקבע  הסכום  על  העולה  אום  קבעאמור  יחול    -  ם 
על   לדעת  החברהההפרש  כאמור  העודפות  ההוצאות  היו  אם  אלא   .

  ) לעיל. 7המפקח, הוצאות כמפורט בסעיף קטן (
  
במכון   ) 9( חשבון  לפתוח  הקבלן  על  העבודה,  התחלת  צו  קבלת  עם 

א  מוכר  מכון  או  של  התקים  זכותו  המפקח.  ידי  על  מאושר  חר, 
זמין בעצמו את הבדיקות ולה  מפקח לקבוע את המבדקה שתבצע אתה

למבדקה  הבד ישירות  לשלם  או  הקבלן,  של  החשבון  במסגרת  יקות 
ולכות את הסכומים מתמורת החוזה. זכותו זו של המפקח לא תגרע  
מאחריותו של הקבלן לגבי טיב החומרים, המלאכה והעבודה כדרש 

  בחוזה.
  

  מבה, ככל שיתן  ל בהצעתו וישתמש לצורך ביצוע ההקבלן יכלו  א'. 37  העדפת 
  ואם לא הוגדר אחרת במפרט ובשאר מסמכי החוזה, בחומרים    חומרים 
  35%ומוצרים מתוצרת הארץ, דהייו שהערך המוסף שלהם לפחות   ומוצרים 
  (שלושים וחמישה אחוז) לפי אישור היצרן.   מתוצרת 

ץ, העומד בדרישות התקים, במידה ואין חומר או מוצר מתוצרת האר  הארץ  
ע האו  במסמכי  המפורטות  לדרישות  מוצר  וה  או  חומר  או  חוזה 

ב יותר  יקר  הארץ  ערך    10%- תוצרת  שווה  מחומר  אחוזים)  (עשרה 
אחרים   ומוצרים  בחומרים  להשתמש  הקבלן  רשאי  חוץ,  מתוצרת 
לאיכות   ביחס  האישורים  כל  את  שימציא  בתאי  המפקח,  באישור 

לוף לאחזקה  מוצרים, שמובטחים להם חלקי חי  ולמחיר ובמקרה של
תהיה   אלה  בושאים  המפקח  החלטת  בלעדית  מחייבת,  שוטפת. 

  וסופית. 
  

ס   של  מסויבמקרה  מוצר  או  חומר  בחירת  לגבי  הקבלן  פק  יעביר  ם, 
פיק לפי הזמת  בכתב לאישור המפקח עם הגשת הצעתו, או זמן מס

מסו מוצר  או  המוצרחומר  על  התוים  כל  את  או   ים,  החומר,  או 
כולל שם היצרן או הספק, המפרט הטכי, המחיר,   החלופות השוות,

ת לא  וכיו"ב.  חילוף  בזמן הביצוע יזמן אספקה, חלקי  אורכה  כל  תן 
ברכיש פיגור  עקב  פיצוי.  כל  ישולם  או  ולא  חומר  של  אספקה  או  ה 

  ם, שהקבלן לא קיבל אישור לגביו בזמן.מוצר מסוי
  

  סתרתו של חלק כלשהווע את כיסויו או הן מתחייב למהקבל  )  1. (38  בדיקת  
  מהמבה שועד להיות מכוסה או מוסתר, ללא הסכמתו מראש של        חלקים  

  המפקח.      מהמבה  
  שועדו
  הושלם חלק מהמבה שועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן   )  2(    להיות  

  ן יאפשר ויעזורבדיקה והקבללמפקח בכתב שהחלק האמור מוכן ל      מכוסים 
ק, לבחון ולמדוד את החלק האמור מהמבה, לפי כיסויו  למפקח לבדו       

  או הסתרתו.
  

הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים או כל עבודה אחרת בכל    ) 3( 
חלק מהמבה, לפי הוראות המפקח לצורך בדיקתו, בחיתו ומדידתו  
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לשביעות לתיקוו  יחזירו  מכן  ה  ולאחר  של  מילא  רצוו  לא  מפקח. 
הוראו אחר  המפקח  הקבלן  רשאי  זה,  קטן  סעיף  לפי  המפקח,  ת 

ולאחר   מהמבה  חלק  בכל  חורים  ולעשות  קידוחים  לקדוח  לחשוף, 
  מכן להחזירו לתיקוו.

  
)4 (  ) קטן  בסעיף  האמורה  בעבודה  הכרוכות  על  3ההוצאות  תחולה   (

סע לפי  התחייבותו  את  הקבלן  קיים  אם  פרט  ( הקבלן,  קטן  )  1יף 
  לשביעות רצוו של המפקח. והבדיקות הוכיחו שהמלאכה בוצעה

  
לכותן מכל    החברההוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן, רשאית    ) 5(

סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותן מהקבלן  
  בכל דרך אחרת. 

  
  יצוע , תוך כדי בהמפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן  )  1. (39  סילוק 

  המבה:      חומרים פסולים 
  ומלאכה פסולה

על סילוק חומרים כל שהם מאתר המבה, תוך תקופת זמן אשר   (א) 
החומרים צוית אין  המפקח  שלדעת  מקרה  בכל  בהוראה,  ן 

  מתאימים. 
  

במקום   (ב)  לתפקידם,  ומתאימים  כשרים  חומרים  הבאת  על 
  החומרים האמורים בפיסקא (א).

  
סיל  (ג)  הריסתועל  מה  וקו,  כלשהו  חלק  של  מחדש,  מבה  והקמתו 

במלאכה   או  מתאימים,  בלתי  בחומרים  שימוש  ידי  על  שהוקם 
  בלתי מתאימה, או ביגוד לתאי החוזה. 

  
)2 (  ) קטן  סעיף  לפי  המפקח  של  בדיקה  1כוחו  אף  על  דבר  לכל  יפה   (

בקשר   שבוצע  בייים  תשלום  כל  אף  ועל  המפקח  ידי  על  שערכה 
  ים.מלאכה האמורלחומרים ול

  
הו  ) 3( אחר  הקבלן  מילא  (לא  קטן  סעיף  לפי  המפקח  תהא  1ראת   ,(

רשאית לבצעה על חשבון הקבלן והקבלן ישא בכל ההוצאות    החברה
ההוראה.   בביצוע  לכות   החברה הכרוכות  או  לגבות  רשאית  תהא 

תהא   וכן  שהוא,  זמן  בכל  לקבלן  שיגיע  סכום  מכל  אלה  הוצאות 
  ת. בכל דרך אחררשאית לגבותן מהקבלן 

  
  מהלך ביצוע המבה  - פרק ח' 

  
  בהוראה   החברההקבלן יתחיל בביצוע המבה, בתאריך שייקבע ע"י   . 40  התחלת  

  בכתב שתיקרא "צו התחלת העבודה", וימשיך בביצוע בקצב הדרוש       ביצוע 
להשלמת המבה והכספים העומדים  או המפקח   החברהוהכון לדעת       המבה  

לוח  התקופה שקבעה בחוזה ובהתאם ל  המבה, תוך  לביצוע  לרשותה
לסעיף   בהתאם  המאושר  המפקח  10הזמים  מאת  קיבל  אם  פרט   ,

  .ובכתב הוראה אחרת מפורשת
  

  לפי מתן הוראה להתחיל בביצוע המבה, או בשעת מתן אותה  )  1. (41  העמדת  
  לרשות הקבלן את אתר המבה או אותו חלק    החברההוראה, תעמיד       אתר  

  ה והמשכתו בהתאם ללוח ו הדרוש להתחלת ביצועו של המבממ      מבה  ה
  לרשות הקבלן החברה. לאחר מכן תעמיד 10הזמים הזכר בסעיף       לרשות 
מזמן לזמן, חלקים וספים מאתר המבה, הכל כפי שיידרש לביצוע        הקבלן 

  המבה בהתאם ללוח הזמים האמור.
  

מדת אתר המבה או  ע המבה והעעם קבלת ההוראה להתחיל בביצו  ) 2(
ה לרשות  שלטחלקו  הביה  באתר  הקבלן  יקים  בהתאם    יםקבלן, 

יפו, - , עיריית ת"אהחברהלתכית, או להחיות המפקח, בו יפורטו:  
יציב   כן  כמו  והמפקח.  היועצים  המתכים,  הקבלן,  העבודה,  שם 
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וכיו" להכווה  לשמירה  לבטיחות,  כדרש  והכווה  אזהרה  ב  שילוט 
במסמכי   ול כמפורט  המפקח  הוראות  לפי  או  רצוו החוזה,  שביעות 

  . ובהתאם להוראות הדין החל הגמורה
  

  הקבלן מתחייב להשלים את שלבי הביצוע של המבה בהתאם ללוח    )  1. (42  מועד 
סעיף           השלמת   לפי  המאושר  המפורטת   10הזמים  התקופה  ותוך  דלעיל 

י       המבה   מייה  אשר  שקבחוזה,  מהתאריך  ע"י     תחיל    בע 
הביצוע     החברה                                                  להתחלת  תוך   - בהוראתה  או  העבודה.  התחלת    צו 

ו/או                                                  העבודה  בתחילת  המהל  ע"י  שקבעו  ובקצב,    התקופה  
  במהלכה.                                                 

  
ס  ) 2( (הוראות  קטן  החוזה  1עיף  תאי  לכל  כפופות  תהייה  זה  לסעיף   (

  ים מהמבה.ל חלק מסולגבי השלמתו של כ
  
לסעיף    ) 3( בהתאם  המבה  להשלמת  אורכה  יוארך   43יתה  להלן, 

  המועד להשלמת המבה בהתאם לכך.
  

  עבודה וספת לזו שהובאה   יבת את ביצועה שלפקודת שיויים המחי   )  1. (43  אורכה או 
  בחשבון לצורך קביעת מועד השלמת המבה או המחייבת את ביטולה        ר קיצו

    46של חלק מהעבודה שהובאה בחשבון כאמור, או הפסקה לפי סעיף       להשלמת  
רשאית        המבה   את החברהלהלן,  בה  לקבוע  הקבלן,  טיעוי  שמיעת  לאחר   ,

  בקצב ושלבי בייתו והשלמתו.למת המבה, ו/או השיוי במועד הש
  

גרם עיכוב בביצוע המבה על ידי כח עליון או על ידי תאים אחרים    ) 2(
לו    החברה שלדעת   היתה  ולא  עליהם  שליטה  לקבלן  היתה  לא 

העיכוב   את  למוע  במועד   -אפשרות  אורכה  לבקש  הקבלן  רשאי 
בכלל תאשר    , אםתקבע את שיעור האורכה  החברההשלמת המבה ו

  : בפקודת שיויים בתאי כי ורכה,את הא
  

(א) הקבלן לא יהא רשאי לבקש אורכה עקב תאים מיוחדים כאמור  
לעיכוב   30לאחר   שגרמו  התאים  תחילת  מיום  יום  (שלושים) 

  ביצוע המבה.
  

של    (ב)  רצוה  לשביעות  ראיות,  להביא  חייב  יהא  ,  החברההקבלן 
הא  שהתאים  העבודה,  יומן  אלרבות  וגרמימורים  לעיכוב  רעו  ו 

  ו חלקו. בביצוע המבה, כולו א
  

  פרט אם הותה בחוזה במפורש היפוכו של דבר, לא תיעשה עבודה   )  1. (44  עבודה 
  בביצוע המבה בשעות הלילה או בימי שבת ומועדי ישראל, ללא        בשעות 

  בכתב.מראש והסכמת המפקח       היום 
  בימי חול 

דה שצריכה להיעשות מטבע  ) חלות על עבו1(   אין הוראות סעיף קטן  ) 2(
שהיא  הדברים עבודה  כל  או  רצופות,  במשמרות  או  הפסק  ללא   ,

לב או  רכוש  או  פש  להצלת  מעת  ובלתי  המבה  יהכרחית   -טחון 
כל   על  להודיע מיד למפקח  כזו, על הקבלן  עבודה  ואולם במקרה של 

  הסיבות שבעבודה, במפורש.
  

  את  בכל זמן שהוא, להחיש או להאט ה החברה צורך לדעת אם יהי  )  1. (45  החשת או  
  בדרישה   החברהקצב ביצוע המבה מכפי שקבע תחילה, תפה      האטת קצב  

  מתאימה לקבלן והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת     ביצוע 
יתר      המבה   כל  אחרי  ולמלא  לדרישה  בהתאם  המבה  ביצוע  להאטת  ו/או 

דה, ימי העבודה ושיטות לעיין שעות העבו, הוגעות  החברההוראות  
  העבודה.

  
  ל.בוט  ) 2(   
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  )3 (  ) קטן  סעיף  לפי  התחייבותו  את  הקבלן  מילא  הוראות 1לא  יחולו   (
י  60סעיף   לא  שהקבלן  ובלבד  הכרוכות ילהלן,  בהוצאות  אלא  שא 

  בביצוע המבה לפי הקצב שקבע תחילה.
  

  הקובה במסמכי ן את ביצוע המבה תוך התקופה לא ישלים הקבל  )  1. (46  פיצויים 
  לעיל, ישלם  43, בהתחשב בהארכתה או בקיצורה לפי סעיף  החוזה    מוסכמים 
  מוסכמים וקבועים סכום כמפורט בחוזה, כפיצויים לחברההקבלן     וקבועים 

  לכל יום איחור, ללא צורך בהוכחת זק  מראש    מראש  
  על איחורים 

ל  החברה  ) 2(   רשאית  האמורים  תהא  הפיצויים  סכום  את  בסעיף כות 
) שיגיע  1קטן  סכום  מכל  רשאית  )  תהא  וכן  שהוא  זמן  בכל  לקבלן 

לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת. תשלום הפיצויים או יכויים אין בו 
כשלעצמו משום שחרור הקבלן מהתחייבותו להשלים את המבה או  

  מכל התחייבות אחרת לפי החוזה.
  

השלמת    ) 3(   לפי  האם  תעודת  לקבלן  המפקח  תן  לגבי  המבה  שלמה, 
המבה של  כלשהו  סעיף  חלק  לפי  ו  49,  או    החברה להלן  החזיקה 

תעודת   מתן  שלאחר  יום  כל  לגבי  יופחת  האמור,  בחלק  השתמשה 
והקבועים  המוסכמים  מהפיצויים  יחסי  חלק  האמורה,  ההשלמה 

) קטן  בסעיף  כאמור  המבה  1מראש,  חלק  של  היחסי  הערך  לפי   ,(
  מור ביחס לערך המבה כולו. הא

  
  ים או ע המבה כולו או מקצתו, לזמן מסוביצוהקבלן יפסיק את   )  1. (47  סקת הפ

לפי הוראה בכתב מאת        עבודה  ולתקופה   החברהלצמיתות  בהתאם לתאים 
  החברהאלא אם יתה לו ע"י    את ביצועו  ו בהוראה ולא יחדששיצוי

  הוראה בכתב על כך. 
  

ב  ) 2(      לפהופסק  מקצתו,  או  כולו  המבה,  (יצוע  קטן  סעיף  יקוט 1י   ,(
ב לשביעות  הקבלן  הצורך,  לפי  ולהגתו  המבה  להבטחת  אמצעים 

  רצוו של המפקח. 
  

הוצאות בפועל שגרמו לקבלן כתוצאה  להלן,    4בכפוף להוראות ס"ק    ) 3(  
הוראות   לפי  המבה  ביצוע  של  זמית  כאמור החברהמהפסקה   ,

) קטן  תחו1בסעיף  על  ),  לא    החברה לה  שהקבלן  רשאי  ובלבד  יהא 
כ הוצאות  תשלום  תוך  לדרוש  אם  אלא  מיום   30"ל  יום,  (שלושים) 

כוותו  על  בכתב  הודעה  למפקח  הקבלן  תן  המפקח,  הוראת  קבלת 
עלותן.  לגבי  סבירה  והערכה  כ"ל,  ההוצאות  תשלום  את  לדרוש 
לקבלן   שיתה  לאחר  המפקח,  ידי  על  ייקבע  ההוצאות  שיעור 

לתשלום ההוצאות כאמור בסעיף    , ומעברהזדמות להשמיע טעותיו
הפסקת  ז בגין  וסף  פיצוי  ו/או  תשלום  לכל  הקבלן  זכאי  יהא  לא  ה, 

. למיעת ספק הוצאות בפועל אין כוללות הפסדים או  העבודה כאמור
  זקים שייגרמו לקבלן ובכלל זה לא יכללו במוח הוצאות.

  
לדע  ) 4(   עבודה,  הפסקת  הקבלן  החברהת  גרמה  באשמת    תחולה   -, 

כד תוך  לקבלן,  שגרמו  סעיף ההוצאות  לפי  המפקח  הוראות  מילוי  י 
  זה, על הקבלן.

  
הופסק ביצוע המבה, כולו או מקצתו, לצמיתות, אחרי שיתן על ידי    ) 5(  

ה"ל, והקבלן החל בביצוע   40צו התחלת עבודה על פי סעיף    החברה
את התמורה עבור   החברהלקבל מ יהא הקבלן זכאי    המבה למעשה,

   .קת העבודהבודה שביצע בפועל עד למועד הפסהע
      
תעשיה       הקבלן  ידי  על  בפועל  שבוצעה  העבודה  ערך  קביעת  לצורך 

מדידות סופיות לגבי המבה כולו או חלק ממו, שהקמתו הופסקה, 
תוך   המאוחר  לכל  העיין,  לפי  בו   30הכל  מהתאריך  יום  (שלושים) 

לקב העביתה  ערך  כאמור.  בכתב,  הודעה  בפועל לן  שבוצעה  ודה 
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ידי ויוגש לאישור המפקח, תוך    יחושב על  יום    30הקבלן  (שלושים) 
  מהשלמת המדידות.

  
), ישולם לקבלן הסכום המגיע בהתאם  5במקרה האמור בסעיף קטן (  )      6(                                     

קטן בסעיף  כאמור  המדידות  שבכתב  5(  לתוצאות  והמחירים   (
שהחלטתו  הכמויות המפקח  לאישור  בהתאם  תהיה  הכל  בעיין  ו 

לו  ומחייבת. הקבלן מצהיר ומאשר שמעבר לתמורה המגיעה  סופית 
על פיצוי  -עבור העבודה שבוצעה  לכל  יהיה זכאי  הוא לא  ידיו בפועל 

שהוא בגין ו/או בקשר להפסקת העבודה והוא מוע מעצמו מראש כל  
  ובכלל. החברהפי דרישה ו/או תביעה בעיין זה כלטעה ו/או 

    
חתימת    הופסק    ) 7(   אחרי  לצמיתות  מקצתו,  או  כולו  המבה,  ביצוע 

צו להתחלת העבודה כאמור או    החברה החוזה, אך לפי שיתן על ידי  
אחרי שיתן צו התחלת העבודה, אך הקבלן טרם החל בביצוע המבה  

  .םכלשה ו/או זכות  לא יהיה הקבלן זכאי לתשלום למעשה.
  

      ) באשמת 7(   ) עד 5עיפים קטים (גרמה הפסקת ביצוע המבה לפי ס          ) 8(
כאמור  -הקבלן   פיצויים  לתשלום  זכאי  הקבלן  יהא  לתשלום   לא  או 

 פיצויי כלשהו בכלל 

  
הקבלן מסכים ומצהיר כי מבלי לפגוע באמור לעיל ובוסף לכך, מכיוון          )9(

ים וספים ומכיוון  לות להתבצע עבודות גם ע"י קבלשבאתר המבה יכו
ה מתקציבים עירויים ו/או ממשלתיים, הרי בכל מקרה  יזו  החברהש

או מחדל   בשל מעשה  קבוע,  באופן  או  באופן ארעי  תופסק העבודה  בו 
הקפאת  או  הביה,  הקפאת  של  צווים  מכח  ו/או  וסף,  קבלן  של 

בשל הפרעות או עיכובים או    פרוייקטים, ו/או בשל חוסר תקציב, ו/או
בעבודותמי שהם,  וסוג  מין  מכל  תחשב    עות  לא  במקום,  המתבצעות 

המבה   החברה ביצוע  הפסקת  של  במקרה  החוזה.  את  שהפרה  כמי 
יוגש   אשר  חשבון  הקבלן  ע"י  יערך  זה,  סעיף  ייבדק  לחברהעפ"י   ,

בגין  לקבלן  המגיעים  התשלומים  כל  את  ויכלול  המפקח,  ע"י  ויאושר 
יביצ אשר  הפסקתו,  ליום  עד  המבה  ומוחלט וע  סופי  חשבון  הווה 

כל דרישותיו ותביעותיו של הקבלן לרבות פיצויים, ויחולו עליו   לסילוק
  אותם תאי תשלום אשר חלים על חשבון סופי כאמור בחוזה.

  
  או המפקח לסטות מתאי חוזה זה במקרה    החברההסכמה מצד   )  1. (48  שימוש  

  גזירה שווה, למקרה   לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממה מסויים,        או אי  
  אחר.        שימוש  
  בזכויות

  או המפקח, בזכויות היתות להם לפי חוזה זה  החברהלא השתמשו   )  2(    ידי  -על
זכויות במקרה אחר            החברה ויתור על אותן  במקרה מסויים, אין לראות בכך 

כויות וחובות לפי חוזה  ואין ללמוד מהתהגות זו, ויתור כל שהוא על ז
  זה.

  
מ  ) 3(     בהתחייבות  הקבלן  יעמוד  זה  לא  חוזה  פי  על  התחייבויותיו 

, בוסף לכל זכות העומדת לה החברה, רשאית  החברהלשביעות רצון  
חוזה, לעכב את המשך ביצוע המבה, עד  העל פי כל חוק ו/או דין ו/או  

וכ כאמור,  רצוה,  לשביעות  התחייבות  אותה  של  אותם  לביצועה  ל 
בלו עמידה  אי  ו/או  כתוצאזקים  שייגרמו  המאושר  הזמים  מן ח  ה 

  העיכוב האמור, ייראו כאילו גרמו באשמת הקבלן.
  

  והגשת חשבון סופי תיקוים, השלמה, בדק  –פרט ט' 
  

  יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב והמפקח יתחיל  -)   הושלם המבה 1.(49  תעודת 
המבה בבדיקת  ו  15תוך    השלמה           ההודעה  קבלת  מיום  את  יום    ישלים 

תוך      למבה                המבה    30הבדיקה  את  המפקח  מצא  בה.  שהתחיל  מיום    יום, 
  יתן לקבלן תעודת השלמה לפי  י  -מתאים לתאי החוזה ומשביע רצוו                                                

לספ                                               א'  במוסף  יתאדוגמא  לא  אם  הבדיקה.  תום  עם  זה  המבה  ח    ים 
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  לכל תאי החוזה, ימסור המפקח לקבלן רשימת התיקוים וההשלמות                                               
ת                                               לבצעם  חייב  והקבלן  המפקח  לדעת  שתיקבע  הדרושים  התקופה    וך 

לתת                                                   דעתו,  שיקול  פי  על  רשאי,  המפקח  אולם  המפקח.  ידי  על    לכך 
  לקבלן תעודת השלמה, גם לפי ביצוע התיקוים וההשלמות האמורים                                                

  וישלים, לשביעות  יבות בכתב מהקבלן, שיבצע יתקן  כגד קבלת התחי                                               
וההשלמות                                                 התיקוים  את  ידו,  על  שקבעה  בתקופה  המפקח    רצון 
  המפורטים ברשימה האמורה.                                              

  
       )2  (    ) קטן  בסעיף  האמור  גורע1אין  של    )  תחליט  החברהמזכותה  אם   ,

  לקו ולהשתמש בו, גם אם טרם בוצעו להחזיק במבה או בח  כן,  שותלע
לבצע   חייב  והקבלן  השלמה  תעודת  יתה  ולא  וההשלמות  התיקוים 
את התיקוים וההשלמות תוך התקופה שקבעה לכך על ידי המפקח.  

או    ה שלה בלבד ואין היא צריכה למקבעיין זה תהי  החברההחלטת  
  להסביר אותה. 

  
בי  ) 3(     כדי  לא  תוך  חלקם,  או  כולם  וההשלמות  התיקוים  את  הקבלן  צע 

תהיה   המפקח,  ע"י  שקבעה  את    החברההתקופה  לבצע  רשאית 
אחר.   גורם  ידי  על  או  בעצמה  בוצעו,  שלא  וההשלמות  התיקוים 

יהיה   וההשלמות  התיקוים  של  הביצוע  הקבלן, הוצאות  חשבון  על 
או  החברהו בתוספת  תכה  אחו  15%תן,  עשר  כתמורה (חמישה  זים) 

אותן   תיגבה  או  לקבלן,  המגיעה  החוזה  מתמורת  ארגויות,  להוצאות 
  . לפי שיקול דעתה מהקבלן בכל דרך אחרת

  
י החוזה על הקבלן להשלים חלק מסוים מהמבה במועד  אם לפי תא  ) 4(    

שמסו הסופי  התאריך  לפי  שהושלם ים  או  המבה,  להשלמת  קבע 
ה בו, השתמשה בו, או עומדת החזיק  החברהק כל שהוא מהמבה וחל

להחזיק בו או להשתמש בו, רשאי הקבלן לדרוש תעודת השלמה לגבי  
על  תחולה  דלעיל,  הקטים  הסעיפים  והוראות  האמור,  המבה  חלק 

  לגבי המבה כולו. או מתן תעודת השלמה לגבי חלק המבה, 
  

ימים    60  –יאוחר מ    , לאבעותק קשיח  סופי  חשבון  פקחלמהקבלן יגיש    א 49  ת חשבון סופיהגש
(המוקדם    לחברהלמבה או מסירת המבה    השלמהתעודת  מיום מתן  
ם. הקבלן יצרף לחשבון הסופי , אלא אם קבע אחרת בהסכמבייהם)

וחתו1 ממולאים  כמויות  ריכוז  דפי  על)  הקבלן-מים  מהל  ו  ידי 
(ככל    שיויים/עדכוים בתוכיות  )3יומן העבודה.  צילום  )  2  .הפרויקט

המפ  –  )שהיו לשיויים.  אישור  ש4קח  וספות  עבודות  לפי  )  בוצעו 
שיויים   השיויים.    –הוראות  הוראות  את  לצרף  אסמכתא  5יש  כל   (

לפי   הדרש  אחר  מסמך  כל  וכן  העבודות  ביצוע  על  המעידה  אחרת 
צילומים  כולל    מקיף ומסכם של כל הפרויקטתיק    )6  הוראות ההסכם

   .ע העבודה והשלמת העבודה)של מהלך העבודה (לפי, תו"כ ביצו
  

  בדיקת החשבון הסופי ותשלום לפיו יתבצעו לפי הוראות ההסכם.       

  
  

  (שים עשר)   12ה, תקופת הבדק פירושה: תקופה של רך החוזלצו  )  1. (50  בדק 
או        ותיקוים  החוזהכל  חודשים,  במסמכי  או  בחוק  שקבעה  אחרת  ,  תקופה 

מבייהן תקופת  הארוכה  של  מייה  מתן  .  מתאריך  יתחיל  הבדק 
לסעיף   בהתאם  למבה  השלמה  תעודת  49תעודת  של  במקרה  או   ,

המבה   של  שוים  חלקים  לגבי  התעודות מתארי  -השלמה  מתן  כי 
  קים האמורים.האמורות לגבי החל

  
אשר    ) 2(     קלקול  או  זק  הבדק,  תקופת  תוך  במבה,  תגלה  או  תהווה 

לקויה   מעבודה  כתוצאה  גרם  המפקח  בחומרים לדעת  שימוש  או 
מתאימים,  לא  או  לבות    פגומים,  או  להחליף,  לתקן,  הקבלן  חייב 

כאמור.   קלקול  או  זק  כל  מיד  לפימחדש  המפקח    הכל  דרישת 
המפקח ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא  ולשביעות רצוו של 

מ לגבי    -3יאוחר  הדין  הוא  הבדק.  תקופת  מתום  חודשים  (שלושה) 
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ש קילקול  או  תיקון  זק  בכל  הבדק,  תקופת  תוך  תגלה  או  תהווה 
סעיף   לפי  תשתית    25שבוצע  עבודות  שביל,  מדרכה,  דרך,  לכביש, 

דה לקויה או שר גרם, לדעת המפקח כתוצאה מעבו ו"ב, ואאחרות וכי
  שימוש בחומרים פגומים, או לא מתאימים.

  
  ).2( 51) דלעיל בכדי לגרוע מהאמור בסעיף  2אין בסעיף קטן (  )  3(    

  
)  2ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הקבלן לפי סעיפים קטים (  ) 4(    

  על הקבלן.במלואן ), יחולו 3(-ו
  

  שאי המפקח לדרוש מהקבלן תגלה פגם במבה בזמן ביצועו, ר  )  1. (51  פגמים 
  שיחקור אחר סיבות הפגם ושיתקו, יחליפו, או יבה מחדש, לפי         וחקירת  

ידו. היה הפגם  שיטה שת        סיבותיהם  ידי המפקח ותקופה שתקבע על  אושר על 
לו לפי החוזה בהתאם להחלטתו הבלעדית   כזה שאין הקבלן אחראי 

, היה הפגם החברה  יחולו הוצאות החקירה והתיקון על  המפקח,  של
החוזה, לפי  לו  אחראי  שהקבלן  של    כזה  הבלעדית  החלטתו  לפי 

י וכן  הקבלן,  על  החקירה  הוצאות  יחולו  חייב  המפקח,  הקבלן  הא 
יתן   איו  הפגם  אם  בו.  הכרוך  וכל  הפגם  את  הוא  חשבוו  על  לתקן 

הקבלן חייב בתשלום  יהיה    ו,תהיה מוכה לקבל אות  החברהלתיקון ו
תהיה    החברה. החלטת  החברהבסכום שייקבע ע"י    הלחברפיצויים  

  סופית ומכרעת ללא זכות ערעור. 
  

בחוזה,               ) 2(   האמור  לכל  תוך  בוסף  במבה  פגם  לאחר תגלה  אחת    שה 
לתאי   בהתאם  שלא  המבה  מביצוע  הובע  הבדק,  תקופת  גמר 

יהיה הקבלן   בו על חשבוחייב לתהחוזה,  וכל הכרוך  ו  קן את הפגם 
לתיקון   יתן  איו  הפגם  ואם  המפקח,  ע"י  שתקבע  בתקופה  הוא, 

אותו,  החברהו לקבל  מוכה  בתשלום    תהיה  חייב  הקבלן  יהיה 
ידי  לחברהם  פיצויי על  שייקבע  בסכום  החלטת  החברה,    החברה . 

  תהיה סופית ומכרעת ללא זכות ערעור. 
  

  ), 3(-) ו2( 50), 2(47 לן אחרי התחייבויותיו לפי הסעיפיםלא הקבלא ימ  .52  אי מילוי  
  , בתקופה שקבעה לכך על ידי המפקח ולשביעות רצוו הגמורה,51      התחייבויות  

  לבצע את העבודות האמורות על ידי קבלן אחר או בכל דרך  רההחברשאית       הקבלן לפי  
  חלות על הקבלן, לפי  ות אלהאחרת. במידה וההוצאות לביצוע עבוד      ) 2(  47סעיפים 

  לגבות או לכות את   החברהחלטתו הבלעדית של המפקח, רשאית ה      )  2( 50
  ם) שיחשבו  (חמישה עשר אחוזי 15%ההוצאות האמורות, בתוספת של         -51) ו3(-ו
תהא          וכן  שהוא  זמן  בכל  לקבלן  שיגיע  סכום  מכל  ארגויות,  כהוצאות 

  .לפי שיקול דעתה אחרת כל דרךרשאית לגבותן מהקבלן ב החברה
בי        ידי  אין  על  ה"ל  העבודות  מאחריות    החברהצוע  גורע  הקבלן  במקום 

  הקבלן לגבי טיב העבודה כולל עבודות אלה ולכל שאר תאי החוזה. 
  

  שיויים, תוספות והפחתות  - פרק י'  
  

  המפקח רשאי להורות, בכל עת, על כל שיוי לרבות:   ) 1. (53  שיויים  
גודורתו,  צ       סוגו,  איכותו,  סגוו,  מתאריו אופיו,  גובהו,  כמותו,  לו, 

והקבלן  לכון  שימצא  לפי  הכל  ממו,  חלק  וכל  המבה  של  וממדיו 
  מתחייב למלא אחר הוראותיו. 

        
עבודות את ה  ו/או להרחיב   להגדילשומרת לעצמה את הזכות    חברהה      

מהן להפחית  או  הכמויות  בכתב  לשיקו  הרשומות  דעתה בהתאם    ל 
רשאית לבטל    החברהמובהר, כי    מבלי לגרוע מהאמור לעיל,.  הבלעדי

את    סעיפים מסוימים, להוסיף סעיפים חדשים, להגדיל או להקטין 
יהיהה  הגבלה.כל  ללא    סעיפיםב  הכמויות לאחר    מחויב  קבלן  מיד 

שיקבל הוראה בכתב מהמפקח למלא אחר כל הוראות שיויים ולבצע  
  ש. כל עבודה וספת שתידר
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לעיל,         לאמור  ל  החברהבוסף  להזמין  שומרת  הזכות  את  עצמה 
ממועד מתן תעודת   שהמהקבלן עבודות המשך וזאת בתקופה של עד  

  השלמה למבה. 
  

, על  לחברהזה פירושה: כל עבודה הדרשת  "עבודות המשך" בסעיף        
בין  במו"מ  תסוכם  בגיה  התמורה  כאשר  הבלעדי  דעתה  שיקול  פי 

     ן.   לקבל החברה
  

המ  ) 2(     שיוי  על  המפקח  (   בההוראת  קטן  סעיף  פקודת  1לפי  תיקרא   (
שיויים ותימסר לידי הקבלן בכתב. פקודת שיויים שערך השיויים  

קודמי שיויים  לרבות  על  בה,  עולה  שיויים  פקודת  לפי    5%ם 
מי   ע"י  חתומה  תהיה  החוזה,  לביצוע  מהתמורה  אחוזים)  (חמישה 

  ן חוזה זה.לעיי החברהשמייצג את  
  

 1%שיוי מיידי, אשר ערכו איו עולה על  היה לדעת המפקח הכרח ב ) 2(
את   להוציא  המפקח  רשאי  החוזה,  לביצוע  מהתמורה  אחוז)  (אחד 

(שבעה) ימים מיום   7עבירה בכתב בתוך  הוראות השיויים בע"פ ולה
  תיתה. 

 

למדידה  ) 3( הכמויות  בכתב  הזכר  פרט  של  למעשה  שהכמות  תגלה, 
אחוזים) על הקוב    ים (עשר  20%-) עולה או יורד ביותר מאושלי(לא פ

  בכתב הכמויות, תוצא פקודת שיויים על כך. 
  

(54  הערכת   .1שי לפקודת  בהתאם  שבוצע  שיוי  כל  של  ערכו  איו  )     ושערכו  ויים 
על   עולה  החוזה    35%שיויים                   של  מהתמורה  אחוזים)  וחמישה    (שלושים 

מ                                                      למעלה  גדל  שלא  השוים    50%-או  בסעיפים  אחוזים)    (חמישים 
בסעיף  מערך                                                      כאמור  הכמויות  שבכתב  וסעיף  סעיף  ייקבע  53כל   ,  
מ                                                    הכמויותלפי  בכתב  הקובים  היחידות  בכתב חירי  קבעו  לא   .  
של                                                      ערכו  לקביעת  הדרושים  היחידות  מחירי  כל    השיוי  הכמויות 
ו  -                                                    במשא  החסרים  היחידות  מחירי  של  ערכם  ב ייקבע    ין            מתן 

(  החברה                                                    קטן  בסעיף  כאמור  הקבלן  2והקבלן,  אין  אולם  להלן.   (  
של                                                      ערכו  קביעת  אי  מחמת  השיוי  של  ביצועו  את  לעכב    רשאי 
של                                                   ערכו  על    השיוי.  העולה  שיוי  וחמישה    35%כל    (שלושים 

ערכ                                                   או  החוזה  מתמורת  בלמעלה  אחוזים)  שגדל  שיוי  כל  של    ו 
מער  50%-מ                                                   אחוזים)  כל  (חמישים  הכמויות, ך  בכתב  וסעיף    סעיף 

   והקבלן. החברה, ייקבע במשא ומתן בין 53כאמור בסעיף                                                   
  

  ערכם את  כאמור, יקבע המפקח    לחברה  בהעדר הסכמה בין הקבלן
תהא   כאמור  החלטתו  לעיל,  כאמור  החסרים  היחידות  מחירי  של 

וב סופית  הקבלן לתי  מכרעת,  לאמור  בהתאם  לערעור.  יתת 
של מת להכרעתו  בהתאם  החסרות  היחידות  מחירי  את  לבצע  חייב 

  המפקח כאמור.  
  

, יילקחו  )1בקביעת מחירי היחידות החסרים, במו"מ, כאמור בס"ק ( ) 2(
אין  אם  או  הכמויות  בכתב  הקובים  דומים  יחידות  מחירי  בחשבון 

באותהלפי מחירון דקל    כאלה, , או  10%בהחה של  עת    כפי שיהיה 
ן מחירים אז יהיה המחיר בהתאם ליתוח מחיר  במידה וגם בדקל אי

המפקח לאישור  מקרה,  .  מסודר  לא  בכל  הכלליות  וההוצאות  הרווח 
   ).ים חוזא  שישה ( 6%יעלו על 

  
קבע המפקח, ביוזמתו הוא, או לפי ), אם  1על אף האמור בסעיף קטן (  ) 3(    

קוב בכתב הכמויות איו מתקבל על  בקשת הקבלן, שמחיר יחידה ה
הכמויות   -הדעת   בכתב  קוב  איו  כאילו  היחידה  מחיר  את  רואים 

ווהגים לגבי קביעת מחיר יחידה מתאים בהתאם לאמור בסעיף קטן  
הח2( סופית).  בלעדית,  תהיה  בדון  המפקח  של  מחייבת לטתו   ,  

  ומוחלטת.
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ער  ) 4(     בה  קבע  שלא  שיויים  פקודת  הקבלן  והוא קיבל  השיוי  של  כו 
א מחייב  שהשיוי  בחוזהבדעה  הקובה  התמורה  העלאת  יודיע   -  ת 

כוותו לבקש העלאת התמורה כאמור.   לחברה על  בהקדם האפשרי, 
מיום  30עברו   יום  שהקבלן   (שלושים)  מבלי  השיויים  פקודת  מתן 

הסכים לכך שהשיוי לא ישפיע  מי שר, רואים אותו כפה בכתב כאמו
  .הוא מוותר על כל טעה בעיין זהו, על התמורה

  
  דרש המפקח, בפקודת שיויים את ביצועה של עבודה אשר לדעתו    )  1. (55  מי  תשלו

  על כך לקבלן בפקודת מן הראוי שתיעשה לפי עבודה יומית, יודיע      עבודה 
  בוא על שכרו בעד ביצוע העבודה האמורה עלהשיויים והקבלן י      יומית

ו       (באתר  פי ערך העבודה  שת  הוראה מפור  המבה). בהעדרהחומרים 
כאמור  העבודה  ביצוע  מחיר  יחושב  זו,  להוראה  המוגדת  בחוזה, 

  ) דלעיל. 2(  54בסעיף 
  

ודה לצורך סעיף זה ייקבעו ע"י המפקח על ערך החומרים וערך העב             ) 2(  
  ימות שיהל הקבלן לשביעות רצוו של המפקח, הכוללות:יסוד רש

  
  מויות החומרים שהושקעו בעבודה;כ  (א)  

  
ימי  שמ  (ב)   וכן  במקצוע,  סוגיהם  מקצועותיהם,  העובדים,  ות 

לאומי   ביטוח  סוציאליות,  הטבות  כולל  העבודה  ושכר  העבודה 
  ים של כל עובד ועובד; ותשלומי חובה אחר 

  
  הוצאות הובלה;  (ג)  

  
  הוצאות ציוד מכי.    (ד)

  
  הוצאות אחרות לפי קבלות.  (ה)   

  
    )3 (  ) קטן  בסעיף  האמורות  (ג)2הרשימות  (א)  ו  )  ת-(ד)  מסרה  י(ה) 

האמורים   העובדים  ורשימות  שבוע,  כל  בסוף  עותקים  בשי  למפקח 
) קטן  עותק2בסעיף  בשי  למפקח  תימסרה  (ב)  יום  )  כל  לאחר  ים 

אושר ע"י המפקח, אם ימצאו עבודה; אחד ההעתקים מכל רשימה י
הג  לשם  לקבלן  ויוחזר  לאישור  במסגרת  ראוי  החלקי,  לתשלום  שתו 

  החשבון החלקי. 
  

  ). 2( 54מחירי החומרים ייקבעו לפי הכללים המפורטים בסעיף    ) 4(    
תעריפי       על  העולים  עבודה  שכר  תעריפי  בחשבון  יילקחו  שכר    לא 

המ האיגוד  ידי  על  לזמן  מזמן  שהוהג  בו העבודה  שמאורגן  קצועי 
הדון במקצוע  עובדים  של  ביותר  הגדול  ההטבות   המספר  בתוספת 

המקצ האיגוד  ע"י  הטבות המוכרות  עבור  תשלומים  האמור;  ועי 
במידה   רק  בחשבון  יילקחו  הקבלן  ידי  על  המשתלמות  סוציאליות 

ההטב שיעור  על  עולה  איו  מזמן ושיעורם  שהוהגו  הסוציאליות  ות 
ידי האיגוד ביותר של   לזמן על  בו המספר הגדול  המקצועי שמאורגן 
דון. עובדים במקצוע ה  

  
  כל חודש רשימה שתפרט את כל תביעותיו הקבלן יגיש למפקח  )  1. (56  רשימת  
לתשלומים וספים שלא הותה עליהם, ואשר על פי דעתו הוא זכאי          תביעות

  ע המבה, במשך החודש החולף. להם עקב ביצו
  סגרת החשבון החלקי.הרשימה תוגש במ       

  
התביעות  ) 2(     ברשימת  הוכללה  שלא  (  תביעה  קטן  בסעיף  ), 1כאמור 

כ  הקבלן  את  אם  רואים  פרט  תאי,  וללא  לחלוטין  עליה  ויתר  אילו 
את   להגיש  כוותו  על  כאמור,  החודש  בסוף  בכתב,  הקבלן  הודיע 

  התביעה.
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הג  ) 3(     תביעותיו לא  כל  את  המפרטת  תביעות  רשימת  הקבלן  יש 
חודש, לאחר שהודיע  ל וספים שלא הותה עליהם, בתוך  תשלומים 

הקבלן  על את  יראו  התביעה,  את  להגיש  על    כוותו  ויתר  כאילו 
  תביעתו לחלוטין וללא תאי. 

  
) לסעיף  4שום דבר האמור בסעיף זה לא יגרע מרוחו של סעיף קטן (  ) 4(    

54.  
  

  מדידות  - י"א  פרק 
  

  ובות בכתב הכמויות אין אלא אומדן בלבד של הכמויות הכמויות הק  )  1(  . 57  מדידת  
ו        כמויות  אין לראותן ככמויות שעל  ו,  בכפוף להוראות חוזה זה וספחיבמבה 

  הקבלן לבצען למעשה במילוי התחייבויותיו לפי החוזה. 
  

לפי החוזה, במסגרת הור ) 2( את שיויים, או  הכמויות שבוצעו למעשה, 
מודד  על סמך מדידות שתעשה ע"י    לצורך תשלומי בייים תיקבעה

שבו לדעת המפקח העבודות שבהן   ה. במקרחברהעל חשבון המוסמך  
  ן מסוג העבודות שיתות למדידה באמצעות מודד מוסמך מדובר אי

תתבצע  "המודד")  –(להלן   המדידה  לשיטה,  המפורטת   בהתאם 
ו/או   הכמויות  הקבלן  בכתב  ידי  על  שיוגשו  כמויות  חישובי  סמך  על 

תירשמה  ו המדידות  כל  העיין.  לפי  הכל  המפקח,  ידי  על  יאושרו 
ותחב ידיספר המדידות או ברשימות מיוחדות לכך  על  המודד    תמה 

מובהר למען הסר כל ספק כי   המפקח והקבלן.  ידי-(אם מוה) וכן על
מ הוראות  יקבל  בלבד ו/או    החברההמודד  לא    המפקח  מקרה  ובכל 

 .מהקבלן

  
למ   ) 3(       בואו  במסגרת לפי  שבוצע  מקצתו,  או  כולו  המבה,  את  דוד 

ש הוראות  בייים,החוזה,  תשלומי  לצורך  או  א  יוים,  ו בעצמו 
המודד, כוותו י  באמצעות  על  לקבלן  מראש  הודעה  המפקח  יתן 

במועד  וכח  להיות  והקבלן מתחייב  לו,  המועד הרצוי  ועל  כן  לעשות 
או    או למודד  ב או לשלוח ממלא מקום לצורך זה ולעזור למפקח הקו

כוח יספק  םלבא  הקבלן  הדרושות.  המדידות  את  כוח  כל  את    לבצע 
אי והעזר, הדרושים לביצוע המדידות, האדם, הציוד וכל עבודות הלוו

כן כמו  הוא.  חשבוו  הפרטים  הקבלן    ,על  כל  את  למפקח  ימציא 
  הדרושים בקשר לכך. 

  
יצוע המדידות, כח הקבלן או ממלא מקומו במועד הקוב לצורך בלא ו  ) 4(      

המפקח המודד  רשאי  כוח  או  בא  המדי  םאו  את  בהעדרם.  לבצע  דות 
המדידות   את  רואים  זה  הכמויות, במקרה  של  הכוות  כמדידותיהן 

ההוצאות   כל  זה  במקרה  עליהן.  לערער  רשאי  יהא  לא  והקבלן 
הקבל על  יחולו  המדידות  בביצוע  החוזה. הכרוכות  מתמורת  ויוכו  ן 

הקבלן  ,אולם עדר  דעת    אם  את  שהיחה  מסיבה  מקומו,  ממלא  או 
ה כך  על  ומסרה  שקבע בכתב  ודעה  המפקח,  המועד  לפי  למפקח 

יותר  לביצו יידחה ביצוע המדידות למועד מאוחר  ע המדידות כאמור, 
  ). 3שייקבע כאמור בסעיף קטן (

  
בשעת  ) 5(       מקומו  ממלא  או  הקבלן  המדידות    וכח  הוא    -ביצוע  רשאי 

תוך   בכתב  והמפקח   7לערער  שמדדה,  כמות  כל  על  ימים  (שבעה) 
מ לביצוע  מועד  אחרי  יקבע  גם  אם  מחדש.  האמורה  הכמות  דידת 

תכריע המד המפקח,  לבין  הקבלן  בין  דעות  יגודי  יתגלו  השיה  ידה 
לצורך ההכרעה,    .ומחייבת  והכרעתה תהיה סופית  החברהבעיין זה  

ודד מוסמך תהיה רשאית (אך בכל מקרה לא חייבת) למות מ  החברה
    .חברהעל חשבון ה, וסף לצורך ביצוע מדידה חוזרת

  

למדידה ) 5( מוכן  מקצתו,  או  כולו  המבה,  מבקש               היה  והקבלן 
בהקדם   המדידות  ביצוע    -שתבוצעה  את  המפקח  ידחה    לא 

  יה.יהמדידה אלא אם כן יש לדעתו צורך בדח
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גיש את החישובים  על הקבלן לעשות הכל כדי לבצע את המדידות ולה  ) 7(    

סמ החוזה,  לתאי  בהתאם  הכמויות,  של  האפשר  הסופיים  ככל  וך 
א עבודות,  אותן  ביצוע  לגמר  לגמר  זאת  לדחות  ולא  עבודות  חלקי  ו 

סופיים  וחישובים  כמויות  מסויימים.  פרקים  או  המבה,  ביצוע 
  יו בחשבון חלקי כסופיים. שאושרו ככאלה על ידי המפקח, יצוי

      
  

  לעיל רק  57מדידת הכמויות בחוזה פאושלי תעשה כמפורט בסעיף   .  א' 57  מדידת  
  במסמכי החוזה "למדידה", וכן  עבור עבודות אשר הוגדרו מראש       כמויות 

הוראות       בחוזה פאושלי   לפי  שיבוצעו  הפחתות  או  תוספות  וספות,  עבודות  עבור 
שיויי במסגרת  מדידות המפקח  לדרוש  המפקח  רשאי  כן,  כמו  ם. 

החלק  וחישובי את  להעריך  כדי  המבה,  חלקי  עבור  זה,  מסוג  ם 
  חלקי. מבה לצורך אישור תשלום בייים, בחשבון היחסי של ה

  
  ותואר בו -סכום שהוכלל ברשימת הכמויות באורח ארעי גרידא   )  1(  . 58  סכומים 
  צאות ביצועו של חלק כלשהו לכיסוי הו -במפורש כסכום ארעי       ארעיים  

הקובה  -מהמבה                 ומחירים                        בתמורה  יוכלל  חלק   לא  בוצע  ובאם  בחוזה; 
של         של             קובים  ערכו  בחוזה  הקובה  התמורה  במסגרת  יוכלל  האמור,    המבה  

לחוח חומרים                בהתאם  שייקבע  האמור,  המבה  של  לק  במקומו    זה, 
  הסכום הארעי הקוב.                                                 

  
יחיד   ) 2(      מחיריםמחיר  על  המבוסס  הכמויות,  בכתב  שקוב  קובים   ה 

בביצוע  בהם  להשתמש  שיש  מסויימים  חומרים  של  יסוד)  (מחירי 
במחיר    -היחידה   בחוזה,  הקובה  התמורה  חישוב  לצורך  יוחלף 

של  היח הממשיים  המחירים  הצגת  ידי  על  שיתקבל  החומרים  ידה 
קומם של  האמורים (שרכשו על ידי הקבלן לפי הוראות המפקח) במ

  המחירים הקובים. 
  

מחירים,  הקבלן    ) 3(     הצעת  כל  דרישתו,  לפי  למפקח  להמציא  מתחייב 
חשבון, שובר, קבלה וכיו"ב הוגעים להשפעתם של סכומים ארעיים  

קו מחירים  לפי או  הכמויות,  בכתב  המופיעים  חומרים  של  בים 
  על חישוב התמורה הקובה בחוזה. -) 2(-),ו1עיפים קטים (ס

  
לחברההיה   )  1(  . 59  יעת  מ  יח, שתמורת החוזה ששולמה אויסוד סביר לה  

  שעומדת להיות משולמת לקבלן מיחה לקבלן רווח מופרז, רשאית        רווח
,  לחברהת חקירה והקבלן מתחייב להמציא  להחליט על עריכ  החברה      מופרז

ח ולציגיהם את כל הפקסים, החשבוות והמסמכים האחרים  למפק
הכרו  הוגעים שהיא  של  פעולה  של  לביצוע  או  בביצוע לחוזה  כה 

החוזה, וכן לתת כל מידע וסף, הן בעל פה והן בכתב, שיידרש לביצוע  
  החקירה. 

  
, שלפי שיקול דעתה מיחה  כתוצאה מהחקירה כאמור  החברה קבעה    ) 2(    

תופחת תמורת החוזה כך שתיח לקבלן    - מופרז    תמורת החוזה רווח
ומתקבל   הוגן  ידי  רווח  על  שייקבע  כפי  בלבד,  הדעת    החברה על 

לתמורת   מעל  סכום שקיבל  כל  דרישה  לפי  להחזיר  והקבלן מתחייב 
לכות כל סכום כזה מכל    החברההחוזה המופחתת כאמור. כן רשאית  

  אחרת.  או לגבות אותו בכל דרך החברהשיגיע לקבלן מסכום 
  

סעיף  ) 3(     לפי  הדעת  על  ומתקבל  הוגן  רווח  קביעת  יובאו   לצורך  זה, 
אצל המקובלים  הרווחים  מבים    בחשבון  שביצעו  אחרים  קבלים 

  בתאים דומים. החברהמטעם 
  

לא תהא רשאית לצוות על עריכת חקירה לפי סעיף זה, לאחר    החברה  ) 4(    
  ן תעודת סיום החוזה.מת
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  ה או אי המשכת הביצוע סיום החוז - פרק י"ב 
  

  להלן: תעודת -לקבלן תעודה  החברהור בתום תקופת הבדק, תמס  )  1(  . 60  תעודת 
  המפרשת כי המבה בוצע והושלם - ' להלן)  הסיום (ראה מוסף       ם סיו

א      החוזה   בוצעו  בהן  והכרוך  הבדק  עבודות  כל  וכי  לחוזה,  הן בהתאם  ף 
  .החברההמפקח ובהתאם לחוזה ולשביעות רצום המלאה של 

  
פוטר  ) 2(     איה  לקבלן  החוזה  סיום  תעודת  הקבלן  מסירת  את  ת 

מהחוק, אשר מטבע הדברים משכת  מהתחייבות הובעת מהחוזה או 
  היא גם לאחר מועד מסירת התעודה האמורה.

  
  מבה ולסלק את ידו של תהיה רשאית לתפוס את אתר ה החברה  )  1. (61  סילוק יד  

  ולהשלים את המבה, כולו או חלקו, בעצמה או הקבלן ממו       הקבלן 
  ך בכל  בלן אחר, או בכל דרך אחרת ולהשתמש לשם כבאמצעות ק       מאתר 

או        המבה   והמתקים או בכל חלק מהם, שבאתר המבה  החומרים, הציוד, 
י כל סכום למכור אותם או כל חלק מהם ולהשתמש בתמורתם לכיסו

החוזה    לחברה המגיע   לפי  המויים    -מהקבלן  מהמקרים  אחד  בכל 
  להלן:

  
המבה כולו או חלקו או שהפסיק כשהקבלן לא התחיל בביצוע    (א) 

ביצועו תוך  את  ציית  ולא  בכתב    14,  להוראה  יום  עשר)  (ארבעה 
מהמפקח להתחיל או להמשיך בביצוע המבה. או כשהקבלן הסתלק  

  דרך אחרת; מביצוע המבה, בכל
  

המבה, כולו או חלקו, איטי מידי  כשהמפקח סבור שקצב ביצוע    (ב) 
הק במועד  השלמתו  את  להבטיח  במועד כדי  או  בחוזה,  בוע 

והק להשלמתו  תוך  שהוארך  ציית  לא  יום    14בלן  עשר)  (ארבע 
בהוראה  הזכרים  באמצעים  לקוט  מהמפקח,  בכתב  להוראה 

כולו   המבה,  השלמת  את  להבטיח  במועד שמטרתם  חלקו,  או 
  רך להשלמתו;הקבוע בחוזה או במועד שהוא

  
בידי    (ג)  מ  החברה כשיש  שהקבלן  דעתה,  להחת  תרשל  הוכחות 

ש לאחר  חלקו,  או  כולו  החוזה  לא בביצוע  לקבלן  בכתב  התראה 
  תה תוצאות רצויות;

  
העסיק    (ד)  או  לאחר,  מקצתו  או  כולו  החוזה,  את  הסב  כשהקבלן 

  .ומראש בכתב  החברהבלי הסכמת   -  קבלן משה בביצוע המבה
  

או כשהק  (ה)  כסים  קבלת  צו  גדו  כשיתן  או  הרגל  את  פשט  בלן 
סידור   כשהגוףכשעשה  מאוגד,  ובגוף  ושיו,  לטובת  או   עם 

בפירוק (פרט לפירוק ללא חיסול עסקים, לשם יצירת גוף מאוגד  
  ;או בהקפאת הליכים  אחר)

  
, שהקבלן או אדם אחר  כשיש בידי המהל הוכחות להחת דעתו  (ו) 

ו הציע לאדם כלשהו שוחד, מעק, דורון בשמו של הקבלן, תן א
לחוזה, או לכל דבר הכרוך בביצוע או טובת האה כלשהי בקשר  

  החוזה.
  

    )2 (  ) קטן  לסעיף  בריישא  כאמור  המבה  השלמת  על  1הוצאות  יהיו   (
של   בתוספת  האמורות,  להוצאות  בוסף  ישא,  והוא  הקבלן  חשבון 

  ארגויות.) מהן כתמורה להוצאות ים(חמישה עשר אחוז  15%
  

לפ  ) 3(     ידו של הקבלן ממו  וסילוק  (תפיסת אתר המבה  )  1י סעיף קטן 
  . החברהה על ידי אין בהם משום ביטול החוז 

  
(  החברהתפסה    ) 4(     קטן  לסעיף  בהתאם  המבה,  אתר  יודיע  1את   ,(

ויציין בהודעה את  (שלושים) יום על כך לקבלן    30המפקח בכתב תוך  
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המב חלק  של  המשוער  אתר  הערך  תפיסת  למועד  עד  שבוצע  ה 
ואת פירוט החומרים, הציוד וה מתקים שהיו באתר המבה  המבה 

  אותה שעה.
  

הערך           קביעת  לצורך  יותר  ארוכה  תקופה  המפקח  לדעת  דרושה 
הציוד  החומרים,  ופירוט  שבוצע,  המבה  חלק  של  המשוער 

יודיע על כך לקבלן   והמתקים שהיו באתר המבה במועד התפיסה, 
  הודעה ה"ל תוך ציון התקופה הדרושה.ב

  
מקום  החברהתפסה    ) 5(     (  את  קטן  בסעיף  כאמור  בו 1המבה  והיו   (

לדרוש  חומ שהיא  עת  בכל  המפקח  רשאי  מתקים,  או  ציוד  רים, 
מהקבלן בכתב לסלק מאתר המבה את החומרים, הציוד והמתקים  

זו תוך  או כל חלק מהם עשר)  (ארבעה    14. לא ציית הקבלן לדרישה 
רשאית   לכל    החברהיום,  המבה  ממקום  לסלקם  הקבלן  חשבון  על 

מ לכל  אחראית  תהא  ולא  בעייה  אובדן שיגרם קום שייראה  או  זק 
במלואןלהם הקבלן  על  יחולו   האמור  כל  והוצאות  סעיף  ,  הוראות   .

בחומרים, בציוד להשתמש    החברהקטן זה אין גורעות מזכותה של  
  ) לעיל. 1בסעיף קטן (ובמתקים, או למכרם כאמור 

  
תהיה    ) 6(     לא  המבה,  אתר  סכום  חיי  החברה תפס  לקבלן  לשלם  בת 

  ) להלן.7לא בכפוף לאמור בסעיף קטן (כלשהו בקשר לחוזה, א
  

עלה אומדן תמורת החוזה שהקבלן היה זוכה בו, אילו היה מבצע את     ) 7(    
ל ) על הסכום הכול"אומדן תמורת החוזה"   -הלן  החוזה בשלמותו (ל

תפיסת  לפי  לקבלן  שישולמו  והאחרים  החלקיים  התשלומים  של 
ה שייקאתר  ובדקו  המבה  השלמת  הוצאות  של  יסוד מבה,  על  בעו 

חשבוות סופיים, שיאושרו על ידי המפקח, לרבות התוספת האמורה  
) קטן  שגרמו  2בסעיף  זקים  על  פיצויים  ושל  כל    לחברה)  מחמת 

חייבת    החברהתהא    - אחרים  ה בהשלמת המבה ומחמת זקים  ידחי
ל החוזה  תמורת  אומדן  שבין  ההפרש  הכולל  בתשלום  הסכום  בין 

ובלבד שהפרש זה   לא יעלה על הסכום הכולל של ערך אותו  כאמור, 
  החברה חלק מהמבה שהקבלן ביצע עד למועד תפיסת המבה על ידי  

והמ הציוד  החומרים,  ערך  המבה  ושל  באתר  שתפסו  תקים 
ב  החברהו הכל  השתמשה  ידה,  על  שמכרו  או  על  כהם,  שייקבע  פי 

  ידי המפקח. 
  

והאח   עלה  ) 8(     החלקיים  התשלומים  של  הכולל,  ששולמו הסכום  רים 
לקבלן לפי תפיסת אתר המבה, של הוצאות השלמת המבה ובדקו 

, לרבות  שייקבעו על יסוד חשבוות סופיים שיאושרו על ידי המפקח
) קטן  בסעיף  האמורה  וש2התוספת  שגרמו  ),  זקים  על  פיצויים  ל 

חמת זקים אחרים, על  יה בהשלמת המבה ומימחמת כל דח  לחברה
החוזה, תמורת  שבין    אומדן  ההפרש  בתשלום  חייב  הקבלן  יהיה 

  הסכום הכולל כאמור לבין אומדן תמורת החוזה.
  

דרישת         לפי  מיד  ייעשה  ההפרש  הצמדה    החברהתשלום  ויישא 
החו היווצרות  ממועד  ועד  וריבית  העודף  התשלום  מועד  דהייו  ב, 

  מועד התשלום בפועל.
זכויות  הוראו  ) 9(     על  באות להוסיף  זה  סעיף    החברהת סעיף  ולא    36לפי 

  לגרוע מהן.
  

רשאית לקזז כגד כל סכום המגיע ממה על פי חוזה זה, כל חוב   החברה      .62  קיזוז  
בין הקבלן וכן  חוזה זה, או על פי כל חוזה אחר שביה ל  המגיע לה על פי

  לקבלן.  החברהכל חוב קצוב אחר המגיע מ
ס         של  הוראות  מזכותה  גורעות  אין  זה  החוב לגב  החברהעיף  את  ות 

  האמור בכל דרך אחרת. 
  

  אם יתגלה בכל זמן שהוא שאין אפשרות להמשיך בביצוע המבה   )  1(  .63  אי  
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  לקבלן קצתו, מפאת מלחמה או כל סיבה אחרת שאין כולו או מ      אפשרות 
ול דעתה האם  תחליט, לפי שיקוזו    לחברהשליטה עליה, יפה הקבלן        המשכת  

  אין אפשרות להמשיך בביצוע  כילקבלן אישור בכתב, ליתן  
  בכל   החברהוהקבלן ימלא אחר הוראות  המבה, כולו או מקצתו,      ביצוע 
  צוע המבה כאמור.הוגע לאי המשכת בי      מבה  

  
שישולם  ) 2(      ביצוע   הסכום  המשכת  אפשרות  אי  של  במקרה  לקבלן 

ערך העבודה שבוצעה עד לתאריך    -יה  ) יה1המבה לפי סעיף קטן (
ה בכתב  מתן  הקובים  והשיעורים  למחירים  בהתאם  האמור,  אישור 

  הכמויות ובפקודות השיויים. 
  

של כל תביעות הקבלן, כולל  תשלום הסכום כאמור הוא סילוק סופי    ) 3(    
לו, אם וככל    ים ותביעות עבור הוצאות מיוחדות שגרמותביעות פיצוי

  ר.כאמו שגרמו,
  

    )4 (  ה, כולם או מקצתם, מאתר  לא סילק הקבלן את הציוד ומתקי המב
להוראות   בהתאם  אחרת  פעולה  ביצע  שלא  או  לפי    החברההמבה 

עולות האמורות על חשבון  לבצע את הפ החברה), רשאית 1סעיף קטן (
בעצמה א בהוצאות הכרוכות הקבלן,  והקבלן ישא  דרך אחרת,  בכל  ו 
של בתוספת  אחוז(ח   15%-בכך  עשר  כהוצאות יםמישה  שייחשבו   (

יות.ארגו  
  

זה    . 64  ביול  וככל שחלות,הוצאות ביול חוזה  והוא חייב    , אם  חלות על הקבלן 
  . ההחברתימתו ולפי חתימת ח לביילו מייד לאחר 

  
  יפי כתב הכמויות, אים כוללים מס ערך המחירים הקובים בסע     . 65  מס ערך 

בשתשלם    החברהמוסף.            מוסף כחוק  המוסף  הערך  מס  הקיים יאת  עור 
אחר   עד תשלום החשבוות על פי החוזה.במו לעיל,  האמור  אף  על 

ו/או בהגשת החשבון הסופי, או לא  בייים  הקבלן בהגשת חשבוות 
או ביצוע  הגיש  את  השלים  לא  או  בחוזה,  כאמור  או תו  כולו  המבה 

הקבלן אמור  חלקו, תוך התקופה כאמור בחוזה, ולאחר המועד בו היה 
הא ללא  התשלום  את  תשלם חור,  ילקבל  המוסף,  הערך  מס  הועלה 

או    החברה בחוזה  מהתמורה  יוכה  ההפרש  אולם  כחוק,  המס  את 
  מכל תשלום בייים בהתאם.

  
  

    ..................................   ............ ............. ..........  
  חתימת הקבלן וחותמת    בע"מ   אוצר מפעלי ים

      
    

  באמצעות מורשי חתימה:
  
  

  ... ת"ז ............... שם החותם:.................                       שם החותם:................                                 
   
  ת"ז ..................  .............:....שם החותם                        ..... שם החותם:...........                               

  
  תאריך:........................          
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  מוסף א'

  
  

  תעודת השלמה
  
  
  

  ……………שחתם ביום     ………חוזה מס'    
  
  

  .............  אל הקבלן:.............................................                     
  

 ........................... ................................  
  
  
  

  אוצר מפעלי ים בע"מ ת: מא
  
  

  ספח א' לחוזה, אי מאשר בזאת, כי המבה   -של התאים הכלליים  49על פי סעיף          
  

  לשביעות רצום. החברהאם לחוזה, והתקבל על ידי המפקח וצע והושלם בהת בו         
  
  

  .......... התאים הכלליים תתחיל ביום............  של 50תקופת הבדק לפי סעיף         
  

  לכל המבה או לחלקים המפורטים להלן:         
  

           ............................................................... ...  
  

            ..................................................................  
  
           .............................. ....................................  
  

             ..................................................................  
  

            . .................................................................  
  

            .............................................. ....................  
  
  
          __________ ____  
  פעלי ים בע"מ אוצר מ      

  
  

  …………………שם החותם:   תאריך..............            
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  'גמוסף 

  
  
  

  ת העבודה צו התחל
  

  
  .............. .......................בודות ע בהתאם לחוזה בייו מס. ........ לביצוע

  
תוך ביצוע העבודה ביום .............. ולסיימה היכם מתבקשים להתחיל ב

  ................, דהייו עד............... 

  
  ה בכפוף לכל תאי החוזה על כל מסמכיו וספחיו. ביצוע העבודה על פי צו זה, יהי

  
  רצוו להדגיש: תיכם עפ"י החוזה ועפ"י כל דין בו בויימבלי לגרוע מכל התחי

  
ת ביצוע  בלעדי לקיטת כל אמצעי הבטיחות הדרושים בע היכם אחראים באופן  א. 

, ו/או בהתאם לתקות  1955 העבודה, בהתאם לתקות הבטיחות בעבודה תשט"ו
  וים אחרים בדון.וצו

  
, ולהמציא את אישור  התאם להסכםעליכם לערוך את כל הביטוחים הדרשים ב  ב. 

, כשהוא להסכםספח אישור קיום הביטוחים המצורף הזהה להביטוח בוסח 
  יסתכם לעבודה.חתום ע"י המבטחים שלכם, טרם כ

  

......     המפקח על ביצוע העבודה הוא משרד:..............................
    טל...................  

  כל העבודות תעשיה בתאום מלא עם ה"ל. 
  
  
  

  ע העבודה.או מאחלים לכם הצלחה בביצו
  
  
  בכבוד רב,      

  
     )- (  

  צר מפעלי ים בע"מ או  
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  'המוסף 
  
  
  

  י ו ם ס  - ת ע ו ד ת  
  
  
  

  ……………שחתם ביום   ………………זה מס'  חו                            
  
  

  …………………………………אל הקבלן    
  
    ....................................................  

  
  
  י ים בע"מ מפעלאוצר מאת:    

  
  

  
  

ספח א' לחוזה, אי מאשר בזאת כי    -של התאים הכללים  60על פי סעיף 
  החברהעל ידי המפקח ולו הושלמו כל עבודות הבדק והכרוך בהן והתקבבמבה 

  וכי מולאו כל התאים בהתאם לחוזה. לשביעות רצום
  

של התאים הכללים לגבי עבודות הבדק   50תקופת הבדק הוספת לפי סעיף 
  תתחיל ביום................. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
                             .................. ................  

  בע"מ  אוצר מפעלי ים
  
  

  
    ........ ......................... .  

  שם החותם                                                                                                                                               
  

  ........... תאריך ......                  
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 תיאור כללי:
של פגיעות הבטון כתוצאה מקורוזיה בבטון המזוין קיר ים הדרומי של המעגנה. לבצע סקר התבקשנו  .1

הדן מנשה , לאחר לימוד הבעיות ולאחר קבלת סקר עם המלצות ממהנדס אזרחי לעבודות ימיות שטיין 

 וקטיבי . מהיבט הקונסטר שיקוםעל מצב קיים ו

מטרת התכנון שלנו ליישם עם מערכות חומרים המתאימות לסביבה ימית בו קיר ים הדרומי של  .2

 המעגנה בנמל תל אביב נימצא. 

נמל תל אביב בים  בקיר הקטנת נזקי קורוזיההתכנון יכלול טיפולי שטח והספגה של מעכבי קורוזיה ל .3

 הנדון . 

 .ל עלויות השיקוםשאומדן משוער ו ת משוערפרטי השיקום, כתב כמויותכנון המסמך כולל  .4

הישן שימש כמעגנה לסירות, והראיה עדיין קיימים הבולרדים  הקיר בחלקו הדרומי של נמל תל אביב .5

 .לקשירת הסירות

 בחלקו התחתון.ניתן לראות שהקיר סובל מהתפוררות והתנתקות בטונים וארוזיה )סחף( של הבטון  .6

  ה ברשתות הברזל של הקיר.כמו כן ישנם נזקי קורוזיה ופגיע .7

 בחלקו העליון של הקיר נעשתה יציקת בטון חדשה יחסית לאורך כל הקיר.  .8

 -נעשו בדיקות כימיות של עומק הקרבונציה באמצעות פנול פטאלין . נמצא שעובי שכבת הקרבונציה כ .9

עליון לכל  מ"מ מפני שטח 20 -מ"מ. על מנת להקטין את עובי חזית הקרבונציה , יש לסתת עובי כ 20

 מ"ר(. 128 -הגובה ואורך קיר הים)שטח כללי של כ

 

 מבנה הקיר תיאור 
 מ'. 2-מ' וגובהו כ 64-אורכו של הקיר כ .1

 קיר הבטון יצוק על גבי קיר שיגומים מפלדה שהוחדר לקרקעית הים. .2

, של מסלולי רכב ס''מ ליציאת מי נגר 50-ישנם כמה צינורות בקוטר של כ ,קירבחלק התחתון של ה .3

 .של השטח העליון ויציקה בטון ''משוננת'' מתחת לדק העליון ליציאת מי נגר

 .שיגומיםבקיר  ישנם כמה שקעים לפנדרים, בחלקו המערבי ישנו קטע חשוף מבטון באזור קיר  .4

 

 ס''מ 50צינור קוטר                                                                                               יםשקע לפנדר
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 קיר שיגום מפלדה חשוף מבטון                                                                        יציקה משוננת ליציאת מי נגר עליונים

                                                                                       

 

 

 

 

   

 

 

 :לאורך, ראה בהמשך אזורים 3-לק לוחים,  קירלצורך הבנת בעיות של 

 ס"מ מהמשטח האופקי העליון 30 -ברוחב כ -Aאזור -אזור עליון

, לאחר יציקה והשלמה לפני זמן לא הבטון יחסית חדשהקיר . זהו אזור עם של חלקו העליון  אזור זה הוא

 של הקיר אך רובו יציב ולא מתפורר. B+Cאזור ביחס לך אופייני נמו קעם חוזאזור זה רב. 

 מאופיין בסדיקה קלה ורוב שטחו ללא חלקים רופפים.-Aאזור 

 ס"מ  60 -ברוחב כ -Bאזור -אזור מרכזי

עם בטון רופף ולא יציב. של חלקים גדולים  . הוא האזור עם השטחים הקריטיים לטיפול ושיקוםאזור זה 

 חוזק לחיצה. חוזק אופייני יציב מבחינת

 מאופיין בסדיקה גבוהה ואחוזים גבוהים מפני השטח מנותקים.-Bאזור 

 ס"מ 100 -ברוחב כ -Cאזור -אזור תחתון

לחיצה   רוב השטח יציב וחזק ,  Bקטן יותר ביחס לאזור  Cכמות הפגיעות באזוק אזור זה הוא  האזור עם 

פגיעות ושחיקה של ישנם ,  C. בתחתית אזור מגפ"ס 50 -הנמדד עם פטיש שמידט על מהנדס מנשה שטיין כ

 מקומות בהם היה סחף בבטון והבטון שקע.הגלים וסירות עוגנות . ישנם 

פיין בסדיקה בינונית , זיון הבטון החשוף כתוצאה מקורוזיה. באזור המערבי השחיקה גרמה מאו-Cאזור 

 .לאיבוד חלק מהקיר בצמוד לקיר ים המערבי

 פריסת אזורים בקיר
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 קורוזיה בבטון מזוין באזורים השונים בעיות דגשים של חומרת  
הקיר סובל מסדקים, חלקם די רחבים , התנתקויות של חתיכות בטון עקב התפתחות של קורוזיה בברזלי  .1

 הזיון.

 .Bהתפתחות הסדקים וההתנתקויות ניכרת בעיקר באזור  .2

 :ים הדרומי קירשל חמורה הקורוזיה בעיות  קיר ים , המאפיינות אתשל מספר דוגמאות להלן  .3

 התפתחות קורוזיה                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 נשירה וסחף של הבטון וחשיפה של קיר השיגום מפלדה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חשיפה של מוטות/רשת הזיון 
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 עגנה קיר דרומי במ חידוש ולשיקום   מפרט
 

 שיקום: של עבודות ה יםענייני תוכן 

 . הקיר ורוזיה בחזית ק מפגעי בטון,  שיקום .1

 . נוספותעבודות   .2

 . פרטים .3

 מהנדס לעבודות ימיות.  -הנחיות מהנדס אזרחינספח:  .4
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 הקיר: ורוזיה בחזיתק מפגעי בטון, שיקום .1

 י:כלל

אופן רציף יב להיות בחי( בטון התזת/, טיפול בקורוזיה והשלמת הטלאת, הכנה)סיתות ודותביצוע העב

 .גלויל החציבה וחשיפת הברז לאחרללא המתנה ארוכה 

 :בשרטוטים( 18)ראה פרט לקטעים ת השיקוםעבודמשום כך יש לחלק את 

 .2-ו 1קטעים  -שלב ראשון

 .4-ו 3קטעים  -שלב שני

 .6-ו 5קטעים  -לב שלישיש

 .8-ו 7קטעים  -רביעי לבש

 10-ו 9קטעים  -חמישי לבש

 

 4-2 -פרט מס'

 הפעולות להכנת שיקום קורוזיה:  יסדר

 בר לפחות 1500מים בעוצמה של  שטיפה בלחץו חלקיקים רופפים רתסוה ס''מ 2-כ השטח   סיתות ❖

 אזורי היסדקות והתנתקות הבטון. -ם המיועדים לתיקוןאיתור וסימון שטחי ❖

 חציבה וסיתות בבטון הפגום וגלוי מוטות פלדה הטעונים טיפול. ❖

 ) חלודה (. ה מקורוזיהניקוי הפלד ❖

 ציפוי מוטות פלדה בשכבת מגן ומעכב חלודה. ❖

 חת שטח התיקון בשכבת הדבקה )דייס הדבקה (.ימר ❖

 .יקון בצמנט פולימרי מיוחדמילוי ושיקום שטחי הת ❖

 טיפול גמר בשטחי התיקון  ❖

 .יישור והחלקהשל הקיר ו תיציקה כולל ❖

 אשפרה. ❖

 

 הכנת שטחים לשיקום הערות לביצוע:  .א

 ורי השיקום.זמ"מ(, יש לבצע איתור וסימון א 20ס"מ ) 2 -שכבת הבטון בעובי כ הורדתלאחר  .1

במשקל הבדיקה תבוצע ע"י הקשה קלה בפטיש  הסרת כל השכבות הרופפות מהקיר באמצעות חציבה. .2

בנקודות רבות וצפופות האבחנה לחללים וסדקים תעשה ע"י צליל המכה וע"י הסתכלות ק''ג  1

 מקרוב.

דס נשנאכלו ואיבדו מקוטרם הקונסטרוקטיבי) בהתאם להנחיות מהון מוטות הזייש להסיר  .3

  .קונסטרוקטור שטיין מנשה(

 מקוטר המוט, יש להשאיר ולטפל לפי הוראות שבהמשך. 30% -מוטות זיון שלמים שלא איבדו יותר מ .4

 .על מנת להסיר כל חלק רופף שטיפה בלחץ וחול גרניטיש לבצע ניקוי של השטח באמצעות  .5

מ"מ ו/או כל שיטה   10 , חרוץ עם דיסק לעומקספריי צבע ביסומנו הדורש שיקום, מקום הפגום  .6

 מקובלת.

 יבוצע  רישום מדויק של אזורים בהם יש לבצע טיפול . .7

 (.ע סופית תחום שטח התיקון )גבולות ועומקוקב, לבדוק, לאשרל בכדיהסימון והרישום ישמש  .8
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טיפול בסדקים:  .ב
5,6פרטים  

 ים לפי המאפיינים:בסדק טיפול

קרו סדקים על פני השטח. בדרך כלל הטיפול יסדיקה קלה. התפתחות מ –מ"מ 1.0 עדרוחב סדק  .1

מ"מ ומילוי עם שפכטל  2.0 -על פני השטח ללא פרוק הבטון, אלא ע"י פתיחת רוחב הסדק עד כ

 או ש"ע. של חב' א.צ. שיווק 341ספיר אפוקסי, מסוג 

התפתחות סדקים אורכיים ורוחביים, המשמעות היא שיש לבצע טיפול  –"ממ 1.0 עלמסדק רוחב  .2

ויוני הכלור ובמקביל לחזק את הבטון. להלן  2CO. מטרת הטיפול הינה לחסום מעבר יוני םבסדקי

 סדר הפעולות:

 מ"מ. 5פתיחת הסדק עם דיסק לרוחב עד  2.1

 ניקוי הסדק מכל חלקיקי בטון רופפים. 2.2

 אטמ' . 70 -שטיפה עם מים מתוקים בלחץ כ 2.3

 .341ספיר : כגון מילוי ואיחוי הסדק עם דבק אפוקסי להדבקה ועיגון של הבטון, 2.4

מ"מ, כגון: "אינטרגלס". את   4הטיפול יעשה ע"י כיסוי עם רשת טיח עמידה אלקלית עם חור  2.5

ס"מ לפחות מכל צד של  5-ברוחב כ או ש''ע 341ספיר בת שפכטל אפוקסי הרשת יש ליישם על שכ

 ס"מ.   10 -וחב היריעה כהסדק כאשר ר

 .על היריעה למרוח שכבת שפכטל נוספת 2.6

מזוין בטון שיקום .ג
 4-2 -פרט מס' 

  -חציבה וסיתות הבטון .1

חציבה וסיתות של הבטון יעשה עד לעומק בו שכבת הבטון הנה בריאה, דהיינו ללא סדקים, בטון  1.1

 מתפורר ופגמים כלשהם אחרים.

טון יהיה בריא , יש לחצוב את הבטון עד לעומק בו הבבכל מקום שבו תראה פלדת זיון חלודה  1.2

 .ונציהוחופשי מקרב

מ"מ מאחוריו.  20עד  15 -יש לחצוב ולסתת בכל היקף מוט הפלדה תוך השארת רווח של כ 1.3

החציבה מאחורי מוט הפלדה יאפשר לנקות את המוט טוב יותר, לצבוע ולצפות את כל המוט 

 של מוט הפלדה בבטון חדש. בציפוי נגד חלודה, ולבסוף עטיפה מלאה

ס"מ לפחות מכל צד של  5 -החלודה ) קורוזיה( כאזור מעבר את מוט זיון הבטון יש לחשוף לאורכו  1.4

 פלדה נקיה. 

כדי לקבל הידבקות בטון המילוי טובה יותר, יש לחתוך עם דיסק דפנות בניצב לפני השטח, אבל  1.5

 סטייה מהניצב. %30 -לא יותר מ

 -קורוזיהניקוי מוטות פלדה מ .2

טות יש לנקות לדרגת ניקיון ת המוים, איש לנקות את המוטות לחלוטין מכל תוצרי קורוזיה הרופפ 2.1

2.5 Sa  .מכל סימני קורוזיה 

הביצוע בעזרת ניקוי מכני כגון מברשת פליז מחוברת לדיסק חשמלי או כל שיטה אחרת שוות ערך  2.2

 העומדת בתקנים ובדרישות המקובלת. 
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פשף עם במקומות שהניקוי עם מברשות אינו מגיע, יש לש חשוב להקפיד, ניקוי מאחורי הברזל, 2.3

 שות ידנית צורנית או נייר לטש וכד'.מבר

יש לנקות גם את הבטון בניקוי דומה לסילוק חלקיקים רופפים, סילוק שיירי חומרים זרים   2.4

 .וחשיפת קצות האגרגטים של הבטון באזור התיקון

 -''פ דרישות קונסטרוקטורעעגון מכני  .3

של  בכל השטח יש לבצע עיגון כימיו ןייזוהמ, נגרם אובדן משמעותי וחשיפת הברזל עקב קורוזיה 3.1

בהתאם לשלבים יש לבצע , ע''פ פרט קונסטרוקטור תמ''מ מפלדת זיון מגולוונ 12מיתדים בקוטר 

 הרשומים מטה.

ס''מ בקו  3ופף של המיתד לא יעלה על מ''מ, חלקו המכ 14ס''מ ובעובי של  15באורך לקדוח יש  3.2

 אופקי מהקיר.

 , המתאים לשימוש בסביבה ימית.או ש"ע CHEMFIX 100סוג: חומר אפוקסי מעיגון המוט עם  3.3

 ס''מ. 30על  30ע''פ קונסטרוקטור פריסת המיתדים היא כל  3.4

חומר   התזת/והטלאת ציפוי מוטות פלדה בשכבת מעכב קורוזיה-הכנת ברזל הגלוי .ד

 -השיקום

ב קורוזיה, כגון: שעות, יש למרוח שכבת הגנה על מוטות זיון ומעכ 24 -מיד בגמר ניקוי ולא יותר מ .1

על ידי חב'  קהמשווחומר הציפוי הנו על בסיס צמנט עשיר פולימר מכיל מעכב קורוזיה  690ספיר 

 א.צ. שיווק בע"מ או שווה ערך.

על גבי המיתדים ולאחר הריתוך יש לבצע  ס''מ 15על  15בפריסה של  12יש לרתך רשת זיון בקוטר  .2

 או ש''ע, יישום ע''פ הוראות יצרן. ZINGAת מסוג: מריחה של חומר עשיר אבץ על הנק' המרותכו

 לאחר ריתוך הרשת יש להיערך לקראת התזת הבטון השיקומי. .3

מלטיים מוכנים לשימוש ת שיקום יסודית עם מערכת חומרים ם ,מחייב עבודיקיהלהארכת  .4

. CLASS R 4מסוג  EN 1504 -3לשיקום בטון מזוין העונים לפי תקן שיקום הארופאי: םייוייעוד

המשווק על ידי א.צ. שיווק   NCDחברת  35לשיקום בטונים תואם התקן ,כגון: נאטצם  יייעודחומר 

 .)חומר שמתאים לעבודות בשיטת הטלאה ידנית ו/או התזה יבשה עם ציוד מתאים( או שווה ערך

ום צריך להיות מתאים לחיזוק מבנים בעל יכולת נשיאת עומסים ועמידים נגד חדירת חומר השיק .5

 . 2CO -ו אגרסיביתוני הכלור בסביבה י

 למניעת גלישה ונפילה בשלבי ההטלאה. טיקסוטרופיםיהיו  החומרים .6

 חומר השיקום יהיה משופר עם תוסף מפצה התכווצות )בעל תכונות של התכווצות מינימלית(. .7

 .על מוט פלדה של זיון הבטוןס''מ מ 6-א שכיסוי הבטון השיקומי לא יפחת מיש לווד .8

 טוןהתזת ב

 -כללי  .1

הסעיף מתייחס לבטון מותז בלחץ גבוה עם אגרגט דק המכונה "התזה בשיטה היבשה"  ובאנגלית  

 . GUNITEנקרא בשם 

 .ס"מ 12עובי השכבה המינימלית הינה 

 ,לפני תחילת ההתזות על מנת לאשר את החומר המותז יש לבצע דוגמאות התזה בשטח  כחודשים

 ן את שכבת הגמר.וצוות ההתזה, וכ ציוד ההתזה ,

 -דרישות טיב .2
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ס"מ , שנקדחו  5ס"מ ובגובה  5.0גלילים לפחות בקוטר  6החוזק הממוצע בלחיצה חד צירית  של  2.1

 יקות המוקדמות.מגפ"ס לפחות בבד 50, יהיה  26יום עפ"י ת"י  28מהבטון הקשוי בבדיקה בגיל 

 בבדיקות המוקדמות . גלילים , 6בשליפה של  קייבדחוזק ההידבקות  2.2

 מגפ"ס 1.2חוזק ההידבקות הממוצע בין הבטון המותז ובין הרקע , יהיה לפחות 

 גלילים , בבדיקות המוקדמות. 3בבדיקה של  6%לא תעלה על  26הספיגות הממוצעת לפי ת"י  2.3

 (GRADEלתקנים האמריקאים )בדיקה ויזואלית של גלילים בהתאם  2.4

ACI 506.2-95 

ACI 506-95 

 חומר המותז ואת כמות וגודל הפגמים והחללים במדגם.דיקה זו בוחנת את צפיפות הב

תוצאה בודדת  GRADE-2  בבדיקות המוקדמות , תוצאת דרוג  הגלילים הממוצעת  לא תעלה  על

 .GRADE-3לא תעלה על 

 -שלבי ביצוע .3

 מישוריות הקיר. התקנת שבלונות להבטחת 3.1

 וכל חלקי בטון רופפיםשטיפה במים מתוקים בלחץ גבוה את כל פני הקיר על מנת לסלק אבק  3.2

זמן קצר לפני תחילת עבודות התזת הבטון יש להרטיב את פני הקיר  ולהמתין לייבוש חיצוני בלבד  3.3

תזה תתחיל במצב ן עדיין יהיה ספוג במים , ההכך שעל פני הבטון לא יהיו מים חופשיים אולם הבטו

 רטוב יבש פנים.

 -ההתזה בפועל .4

מרווח הזמן בין שכבה לשכבה יותאם לתנאי מזג האויר ס"מ ,  3-5ההתזה תתבצע בשכבות של 

ולזמן תחילת התקשרות הבטון. השכבה הבאה  תותז על קודמתה לאחר תחילת ההתקשרות  של 

אין לתת לשכבת  משטח הקיר.מ שייתלאו /כך שהבטון לא יגלוש ו השכבה הראשונה )הקודמת(,

מידה והתקשתה והחלה להתייבש , יש הבטון שהותזה להתייבש לפני התזת השכבה הבאה אחריה .ב

לפרק את השכבה המותזת ואת השכבות מתחתיה עד קבלת משטח הבטון שהיה לפני תחילת 

 ההתזות. 

ייצא מהפיה בזרם  ההתזה ,מעל השטח המותז. הבטון כל שכבה תיבנה ע"י מספר מעברים של פיית

 הצידה .ת הפיה  אחיד ללא הפסקות , במקרה של אי אחידות או הפסקה , יש להסיט א

 ס"מ 120עד  60המרחק בין פיית ההתזה ובין פני השטח המותזים משתנה בין 

ן , יש להתקרב עם באופן כללי יש להתיז בניצב לפני השטח , אולם במקרה וצריך להתיז דרך זיו

 על מנת לאפשר כיסוי מירבי של המוטות. תבזוויותה הפיה ולהטות א

 25%לה על כמות הנפולת )הריבאונד( לא תע

 אין להשתמש שימוש חוזר בנפולת.

 -גמר ההתזה .5

 השכבה העליונה של ההתזה תגורד ותיושר בהתאם לשבלונות שהוכנו מראש.

 ושר בהתזה המוקדמת.גמר פני הבטון יהיה בהתאם לדוגמא שתא

 -אשפרה .6

 7תחיל באשפרת הקיר באופן רצוף מיד לאחר סיום השכבה העליונה . משך ההשפרה הינו יש לה

 ימים ,בתקופה זו  יש לדאוג להרטבת הקיר באופן רצוף במים מתוקים.

 לאשפרת הבטון. CURING COMPAOUNDאין להשתמש בחומר מסוג  
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 עבודות נוספות .2

 (ות לביצועישנן עבודות נוספ מלבד עבודות השיקום למעטפת המבנה)

 

 התארגנות והתמקמות בשטח עם פיגום תיקני ומכולות לפינוי פסולת. 2.1

 להתארגן באתר עם מכולה לפינוי פסולת ושברי בטון.יש  2.1.1

מאושר ע''י משרד העבודה ותחת השגחה של תיקני  התארגנות באתר מצריכה הכנה של פיגום 2.1.2

 לעבודה יציבה. מהנדס בטיחות, יש לוודא התארגנות

 .) צינורות ניקוז(בקטרים השונים רות יציאת מי נגרטיפול צינו 2.2

 12,13 -פרט מס'

בבטון שיקומי סביבם והחדרת שרוול  בקונטור החיצוני וטיפול חרוץורות ע''י יש לטפל בצינ 2.2.1

 המותז.ס''מ מחוץ עובי הקיר  15-כפנימי בולט 

 במהלך ההתזה יש לשים לב שמכסים את הצנרות לזמן ההתזה. 2.2.2

 

 .)ניקוז שטח עלי( משוננת'' ליציאת מי נגרטיפול ביציקה '' 2.3

 7,8 -פרט מס'

 במידת הצורך ע''י טיפול בסדקים אם ישנם. ביציקה המשוננת יש לטפל 2.3.1

 תום את המעבר המשונן.יש להאריך את היציקה לאחר ההתזה בכדי לא לס 2.3.2

ות או ש''ע בשתי שכב E-707על גבי היציקה יש ליישם מריחה של חומר צמנטי מסוג אלסטוקוט  2.3.3

 מ''מ יבש מדוד. 2לקבלת עובי אחיד של 

 

 .טיפול באזור שקע לפנדרים 2.4

 10,119, -פרט מס'

ש''ע או   CHEMFIX 100עגן מוטות עם דבק אפוקסי מסוג: לאחר סיתות והכנת השטח יש ל 2.4.1

 ס''מ. 25כל   12מוטות כל שורה בקוטר  4ע''פ פרט קונסטרוקטור, פריסת המיתדים היא 

לשיקום בטון קונסטרוקטיבי שקע עם גראוט היש לבצע יישום ומילוי של  לאחר קיבוע מיתדים 2.4.2

 של חברת א.צ שיווק או ש''ע. 675: מסוגיבית לסביבה אגרס

 

 . שיקום קיר שיגום מפלדה החשוף מבטון 2.5

 14,15,16 -מס' פרט

 ישנו חלל כתוצאה של בטון שנשר מקיר השיגומים. ,מערבי של הקירדרום ה בחלקו 2.5.1

ולהוסיף בריתוך  על גבי קיר השיגומים מפלדהמ"מ  12בקוטר  של קוצים ךיש לבצע ריתו 2.5.2

 ע''פ פרט קונסטרוקטור. ' לאחיזה טובה של הבטון בהמשך''אוזניים'

או ש''ע ע''פ   CHEMFIX 100יים עם דבק אפוקסי מסוג: לקבע מיתדים כיממלבד הקוצים יש  2.5.3

 ''מ.ס 15כל  12פריסת המיתדים היא קוטר  פרט קונסטרוקטור,

 ע.''של חב' א.צ. שיווק או ש 675לאחר התקנת רשת יש לבצע מילוי עם גראוט מסוג  2.5.4

 

 התזה בטון על הקיריישור ו י חלוקה לקטעיםפרט 2.6

 18,19 -מס' פרט

 (.10ועד קטע  1) קטע מחולק לקטעיםהקיר  2.6.1
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 רצופים. טעיםצמדי ק ימתחלק לפביצוע הטיפול  2.6.2

 להבטחת יישור הבטון.בלונות לקבע ש לפני התזה יש עאמור בשלבי ביצוכ 2.6.3

 באזורים החשופים.טיפול והתזה  יש לבצע השלמת יםקטעהלאחר סיום  2.6.4

 

 

 לסיכום

הסקר לתכנון ו המלצות וסימוני הפגיעות מתייחסות לכל מקום שניתן היה לראות בשלב הבדיקה .א

 .פרטי השיקום

 מפרט ו/או מפרטים.נקודות נוספות שיש לטפל בהן בהתאם ל ותגלייתכן ובשלב עבודות השיקום  .ב

 או איטום מהמתכנן.במידה וייחשף פגם מסוג שאינו מוגדר במפרטים יש לקבל פרט טיפול לשיקום  .ג

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

 :פרטים .3
 : רשימת פרטי איטום

 קיים.מצב -קיר מעגנה - 1מס פרט  ❖

 שלב א'.-קיר מעגנה-שיקום בטון מזויין - 2מס פרט  ❖

 שלב ב'.-קיר מעגנה-ייןושיקום בטון מז - 3מס פרט  ❖

 שלב ג'.-קיר מעגנה-שיקום בטון מזויין - 4מס פרט  ❖

 טיפול בסדקים צרים. - 5מס פרט  ❖

 טיפול בסדקים רחבים. - 6מס  פרט ❖

 שיקום תעלה משוננת לניקוז מבטון. - 7מס פרט  ❖

 שיקום תעלה משוננת לניקוז מבטון. - 8ס מפרט  ❖

 .יםלפנדרשיקום בשקע  - 9מס פרט  ❖

 .יםלפנדרשיקום בשקע  - 10מס פרט  ❖

 .יםלפנדרשיקום בשקע  - 11מס פרט  ❖

 צינורות.-טיפול ביציאת מי נגר - 12מס פרט  ❖

 צינורות.-טיפול ביציאת מי נגר - 13 מספרט  ❖

 מערבי.-דרומיטיפול בקיר  - 14מס פרט  ❖

 מערבי.-דרומיטיפול בקיר   - 15ס מפרט  ❖

 מערבי.-דרומיטיפול בקיר  - 16מס  פרט  ❖

 לאחר שיקום.-קיר מעגנה - 17מס  פרט  ❖

   חלוקה לקטעים.-מעגנהקיר  – 18מס  פרט  ❖

 יישור קיר מותז.פרט  – 19מס  פרט  ❖
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4. נספח: סקר והמלצות מהנדס אזרחי- מהנדס לעבודות ימיות.
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 .מהנדס אזרחי, יועץ לחיזוק מבנים  –שטיין מנשה 

 

                         0504044425 - מהנדס אזרחי , יועץ לחיזוק מבנים  נייד  –שטיין מנשה 
 שדרות   1, רח' מוצקין   gmail.comroemeng@ דוא"ל

 

 של מבנה מזח דרומי במעגנה, נמל תל אביב. מותסקר קיי 
 

 : כללי

על מנת לבחון את הקיים הנוכחי של מבנה המזח , ולתת    .הסקר בוצע1
 המלצות לתיקון הקיים על מנת להגדיל את אורך החיים של מבנה המזח

של הבטון באמצעות פטיש שמידט , על מנת לקבוע    NDT.הסקר כלל בדיקות 2
 את חוזק הבטון הנוכחי. 

ת עומק  הסקר כלל בדיקות כימיות באמצעות פנול פטאלין על מנת לקבוע א
 חדירת חזית הקרבונציה  בבטון 

 הסקר כלל בדיקה על פני השטח לאיתור חלקים רופפים בבטון 

 הסקר כלל בדיקה ויזואלית של כל פני המזח . 

 פרקים   2הסקר מחולק ל.3

 . המזח  מצב על  בסקר  שנאספו סיכום הנתונים  –פרק א 

 .   מפרט טכני לביצוע -פרק ב

 שבוצעו לאורך המזח תיעוד הבדיקות   -נספח

   על מצב המזח. בסקר נתונים שנאספוסיכום ה-המזחפרק א : 

 מ'  64.25אורך :

 מ' 1.9גובה :

היצוק על גבי קיר   ס"מ  70של כ בטון  בעובי   ים  מבנה המזח : קיר חזית
מחוברת  שהוחדר לקרקעית הים באמצעים מכניים , אילו  מפלדהשיגומים 

  90ס"מ מכיוון החוף ., קיר השיגומים חודר לעומק של  15רצפת בטון בעובי  
 (. 1ס"מ בתוך קיר החזית ) ראה סקיצה מס 
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 .מהנדס אזרחי, יועץ לחיזוק מבנים  –שטיין מנשה 

 

                         0504044425 - מהנדס אזרחי , יועץ לחיזוק מבנים  נייד  –שטיין מנשה 
 שדרות   1, רח' מוצקין   gmail.comroemeng@ דוא"ל

 

 חזית יםקיר 

  3בגדול ל   ניתן להבחין באופן ברור לכל אורך המזח כי קיר החזית מתחלק
   אזורים שונים 

 ס"מ מרום קורת החזית   30עד  A- 20אזור  

שנה שבו סותתו פני הבטון העליונים   15עד   10אזור זה עבר תיקון לפני כ 
ונוצק בטון חדש  , מצבו של בטון זה כיום הינו סביר  ס"מ   30עד  20בעובי של כ 

 .  Mpa  30אולם חוזקו אינו עולה על 

 ס"מ מרום קורת החזית 90ס"מ עד  B – 30אזור  

באזור זה ניכרים מירב השטחים הרופפים בהם התרחשה קורוזיה במוטות  
הזיון מה שגרם להתנפחות ולהפרדת שכבת הבטון החיצונית , באזור זה נמדד  

     Mpa  40עד  35זק הבטון האופייני לקטעים היציבים  חו

 ס"מ ) תחתית הקורה(  190ס"מ עד  C  – 90אזור 

באזור זה ניכר כי הפגיעה בבטון הינה מינימלית , רוב שטחי האזור הזה הינם  
, באזורים מסויימים ניכרת ארוזיה של      Mpa  50יציבים ואף חוזקם מגיע עד ל 

   משחיקה שנוצרה ע"י סירות שנצמדו למזח. פני הבטון שנוצרה ככל הנראה 

A,B,Cחלוקה אופיינית של קיר חזית ים ,אזורים 
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 .מהנדס אזרחי, יועץ לחיזוק מבנים  –שטיין מנשה 

 

                         0504044425 - מהנדס אזרחי , יועץ לחיזוק מבנים  נייד  –שטיין מנשה 
 שדרות   1, רח' מוצקין   gmail.comroemeng@ דוא"ל
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 .מהנדס אזרחי, יועץ לחיזוק מבנים  –שטיין מנשה 

 

                         0504044425 - מהנדס אזרחי , יועץ לחיזוק מבנים  נייד  –שטיין מנשה 
 שדרות   1, רח' מוצקין   gmail.comroemeng@ דוא"ל

 

  חלקים הממוספרים ממזרח למערב.  10לצורך ביצוע הסקר , חולק המזח ל

 

 

 1קטע מס' 

 

 

   מ'  8.40אורך  

 תאור הקטע: 

 סדיקה קלה , אין חלקים רופפים       Mpa 30חוזק אופייני    - Aאזור  

 מפני השטח מנותקים.   45%סדיקה גבוהה כ    Mpa  35חוזק אופייני  Bאזור  

 מפני השטח מנותקים.   25%סדיקה בינונית כ    Mpa  45חוזק אופייני   Cאזור 

 ס"מ .  50בקטע זה ישנה יציאת מי נגר עילי מקורת החזית בקוטר  

 וכמו כן ישנה יציאה של מי נגר עילי  הניקווים מהדק העליון

 מ"ר  7.5עד   5הינו כ סה"כ השטח המוערך לסיתות 
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.מהנדס אזרחי, יועץ לחיזוק מבנים  –שטיין מנשה 

 0504044425 - מהנדס אזרחי , יועץ לחיזוק מבנים  נייד  –שטיין מנשה 
 שדרות   1, רח' מוצקין   gmail.comroemeng@ דוא"ל

2קטע מס' 

מ'   6.1אורך 

תאור הקטע: 

סדיקה קלה , אין חלקים רופפים       Mpa 30חוזק אופייני    - Aאזור  

מפני השטח מנותקים.   45%כ   גבוההסדיקה     Mpa  35חוזק אופייני  Bאזור  

מנותקים. מפני השטח   25%כ  קלהסדיקה    Mpa  45-50חוזק אופייני   Cאזור 

מ"ר   7.5-10סה"כ השטח המוערך לסיתות הינו כ 

פי פרט בנוסף ישנו שקע לפנדר שיש לטפל בו בנפרד ,על  
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 .מהנדס אזרחי, יועץ לחיזוק מבנים  –שטיין מנשה 

 

                         0504044425 - מהנדס אזרחי , יועץ לחיזוק מבנים  נייד  –שטיין מנשה 
 שדרות   1, רח' מוצקין   gmail.comroemeng@ דוא"ל

 

 

 3קטע מס'  

 

 

 

 מ'   6.0אורך 

 תאור הקטע: 

 סדיקה קלה , אין חלקים רופפים       Mpa 30חוזק אופייני    - Aאזור  

 מפני השטח מנותקים.   15%כ   נמוכה סדיקה    Mpa  ם 4חוזק אופייני  Bאזור  

 מפני השטח מנותקים.   20%סדיקה בינונית כ    Mpa  45חוזק אופייני   Cאזור 

 מ"ר לסיתות  5עד 

כמו כן ניתן לראות שטחים המסומנים בתמונה עם סגרגציה/ארוזיה של פני  
 הבטון
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 .מהנדס אזרחי, יועץ לחיזוק מבנים  –שטיין מנשה 

 

                         0504044425 - מהנדס אזרחי , יועץ לחיזוק מבנים  נייד  –שטיין מנשה 
 שדרות   1, רח' מוצקין   gmail.comroemeng@ דוא"ל

 

 

 4קטע מס'  

   

 

 

 מ'   5.3אורך 

 תאור הקטע: 

 סדיקה קלה , אין חלקים רופפים       Mpa 30חוזק אופייני    - Aאזור  

 מפני השטח מנותקים.   20%כ   נמוכה סדיקה    Mpa  35חוזק אופייני  Bאזור  

 מפני השטח מנותקים.   15%כ   נמוכה סדיקה    Mpa  45חוזק אופייני   Cאזור 

 מ"ר לסיתות.  4-5

 נצפו כיסי סגרגציה קטנים
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.מהנדס אזרחי, יועץ לחיזוק מבנים  –שטיין מנשה 

 0504044425 - מהנדס אזרחי , יועץ לחיזוק מבנים  נייד  –שטיין מנשה 
 שדרות   1, רח' מוצקין   gmail.comroemeng@ דוא"ל

 5קטע מס'  

מ'   6.65אורך 

תאור הקטע: 

סדיקה קלה , אין חלקים רופפים       Mpa 30חוזק אופייני    - Aאזור  

מפני השטח מנותקים.   45%סדיקה גבוהה כ    Mpa  30חוזק אופייני  Bאזור  

מפני השטח מנותקים.   35%סדיקה בינונית כ    Mpa  40חוזק אופייני   Cאזור 

המכוסה במלט תיקון שיש להסירו מ"ר  7בקטע ישנו שטח של כ  

בהארכה שלו  ס"מ שיש לטפל 65כמו כן ישנה יציאת צינור בקוטר חיצוני של 

בנוסף ישנו שקע לפנדר שיש לטפל בו בנפרד, על פי פרט. 
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 .מהנדס אזרחי, יועץ לחיזוק מבנים  –שטיין מנשה 

 

                         0504044425 - מהנדס אזרחי , יועץ לחיזוק מבנים  נייד  –שטיין מנשה 
 שדרות   1, רח' מוצקין   gmail.comroemeng@ דוא"ל

 

6קטע מס'  

 

 

 מ'   5.5אורך 

 

 תאור הקטע: 

 סדיקה קלה , אין חלקים רופפים       Mpa 30חוזק אופייני    - Aאזור  

 מפני השטח מנותקים.   35%כ  בינונית סדיקה    Mpa  35חוזק אופייני  Bאזור  

 מפני השטח מנותקים.   30%כ  בינונית סדיקה    Mpa  45חוזק אופייני   Cאזור 

ארוזיה חזקה של פני הבטון , לעומק     Cמ"ר באזור  7ניתן לראות בקע של כ  
 שנגרמה ככל הנראה מעגינת ממושכת של סירות בצמוד לקיר .  ס"מ 5-7של כ 

 

 מ"ר  10כ   –שטח לסיתות ופרוק 
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7קטע מס'  

חלקים , מערבי ומזרחי.  2הקטע מחולק באופן ברור ל מ'  5.75 כללי    אורך

חלק מערבי  7קטע 
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 חלק מזרחי  7קטע 

 

 תאור הקטע: 

 סדיקה קלה , אין חלקים רופפים       Mpa 30חוזק אופייני    - Aאזור  

 מפני השטח מנותקים.   25%כ   נמוכה סדיקה    Mpa  40חוזק אופייני  Bאזור  

 מפני השטח מנותקים.   20%כ נמוכה  סדיקה    Mpa  50חוזק אופייני   Cאזור 

 מ"ר לסיתות 5-7סה"כ כ 

 שיש לטפל בה על פי פרט . ס"מ   50בקוטר בקטע ישנה יציאה של צינור ניקוז 
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 8קטע מס'  

 

 מ'   6.05אורך 

 תאור הקטע: 

 סדיקה קלה , אין חלקים רופפים       Mpa 30חוזק אופייני    - Aאזור  

 מפני השטח מנותקים.   45%סדיקה גבוהה כ    Mpa  35חוזק אופייני  Bאזור  

 מפני השטח מנותקים.   20%סדיקה בינונית כ    Mpa  45חוזק אופייני   Cאזור 

 מ"ר רופפים 10סה"כ כ 
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9קטע מס'  

 

 

 מ'   8.5אורך 

 תאור הקטע: 

 סדיקה קלה , אין חלקים רופפים       Mpa 30חוזק אופייני    - Aאזור  

 מפני השטח מנותקים.   35%כ  בינונית סדיקה    Mpa  35חוזק אופייני  Bאזור  

 מפני השטח מנותקים.   30%כ  בינונית סדיקה    Mpa  45חוזק אופייני   Cאזור 

 מ"ר לסיתות 10סה"כ כ 

 פרט. העובר דרך הקיר , יש לטפל על פי   40בקטע ישנו צינור ניקוז בקוטר 

בסביבות הצינור בוצע בעבר תיקון עם מלט על פני השטח , יש לפרק את כל  
 פני השטח עם תיקון המלט . 
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חלק מזרחי10קטע מס' 

מ'   6.1אורך  כללי 

תאור הקטע: 

הקטע מתחלק לשני אזורים שונים בתכלית ובאופן הטיפול  

מ'  4.1קטע מזרחי באורך של  

סדיקה קלה , אין חלקים רופפים       Mpa 30חוזק אופייני    - Aאזור  

מפני השטח מנותקים.   30%סדיקה בינוניתכ    Mpa  40חוזק אופייני  Bאזור  

מפני השטח מנותקים.   30%סדיקה בינונית כ    Mpa  45חוזק אופייני   Cאזור 
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קטע מערבי   

 

 מ'  2אורך 

 עבר יציקה חדשה –ס"מ  70אזור עליון בגובה 

קורת החזית החיצונית התנתקה וחשפה באופן   –ס"מ  120אזור תחתון בגובה   
 ה . שיגומי הפלד מלא את 
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 מפרט טכני לביצוע –פרק ב 

 הכנת השטח.1

 מילוי שקעים לפנדרים.  .1

 ס"מ 140/60/30לאורך קיר החזית נמצאים מס' שקעים בנויים במידות 

 שככל הנראה , שימשו לקשירת פנדרים מגומי להגנה מפגיעת סירות במזח. 

 

 חיתוך ראשי הברגים הבולטים בתוך השקע – 1שלב 

 סיתות חלקי בטון רופפים והסרתם באמצעים מכניים  – 2 -שלב

 ס"מ  2.5סיתות פני הבטון לעומק מינימלי של    -3שלב 

 ניקוי פני הבטון בהתזת חול גרניט  – 4שלב 

 . התקנת מיתדים לפי סקיצה -5שלב 

   מגפ"ס  50בחוזק מינימלי של  בשקע יציקת גראוט  -6שלב 
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 חלק מזרחי   10תיקון קטע  .2

 

 מצב קיים 
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 שלבי עבודה: 

 
 פירוק הבטון מפני השיגום הבולט בלבד באמצעים מכניים  -1שלב 

 
 קיר השיגומים בניקוי חול גרניטניקוי פני  -2שלב 

 
 ריתוך חישוקים כפי שמתואר בסקיצה -3שלב 
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 החדרת קוצים עם אפוקסי כפי המתואר בסקיצה  -4שלב 

 ריתוך רשת ברזל לחישוקים , כפי המתואר בסקיצות.  – 5שלב 
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 מגפ"ס   50יציקת גראוט בחוזק מינימלי של   – 6שלב 
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 , כאמור    1,2לאחר ביצוע שלבים של קיר חזית הים .הכנת פני השטח 3

הסרת כל הבטונים הרופפים מקיר חזית הים באמצעות פטישי חציבה   – 1שלב 
יש לעבור ולהקיש על כל פני שטח קיר חזית הים עם  ) חשמליים או פנאומטים( . 

קישים  כאשר מק"ג, על מנת לזהות אזורים הנשמעים חלולים  1פטיש במשקל 
 עליהם. 

 ס"מ בתוך בטון יציב.  2הסרתם של כל מוטות הזיון הגלויים עד לעומק  -2שלב 

יש לטפל בכל הנקודות בהם מופיעים סימני חלודה על הקיר , להגיע אל  
  2בעומק מינימלי של  המוטות החלודים שמהם נובעת החלודה ולחתוך אותם 

 . ס"מ בתוך בטון בריא 

סיתות כל פני שטח קיר חזית הים , באמצעות פטישי חציבה )חשמליים   -3שלב 
 ס"מ 2או מכניים ( לעומק מינימלי של 

ניקוי כל שטח קיר חזית הים באמצעות ניקוי חול גרניט על מנת להסיר   -4שלב 
 כל חלק רופף שעדיין לא הוסר 

סקיצה  בהתאם  למ"מ מפלדת זיון ,  12דים בקוטר התקנת מית -5שלב 
 המצורפת  

ס"מ   3יש להדגיש כי חלקו המכופף של המיתד יהיה במרחק שאינו עולה על 
של המיתד מפני הקיר   הנקי  מקו קיר חזית הים , המקורי , אולם המרחק 

 ס"מ  3, לא יקטן מ ) לאחר הסיתות(הנוכחים 
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 ס"מ  15ואורך הקדח מינימום מ"מ   14קוטר הקדח למיתד הינו  + 

של חב' אדיט , או שווה ערך     CHMIFIX 100 + סוג האפוקסי  לעיגון המיתדים : 
 המתאים לשימוש בסביבה ימית

  שמופיע  בסקיצה פי ( למיתדים כ15/15כל   12)קוטר זיון הריתוך רשת   -5שלב 
ס"מ מפני   6אין למקם את רשת הזיון במרחק  הקטן מ ,                          

 הבטון הסופיים. 

 

 

 .התזת בטון4

 כללי  .1

התזה בשיטה  " המכונה הסעיף מתייחס לבטון מותז בלחץ גבוה עם אגרגט דק 
 .    GUNITEנקרא בשם   ובאנגלית   "היבשה

 . ס"מ  12עובי השכבה המינימלית הינה 

יש לבצע דוגמאות התזה בשטח  כחודשים לפני תחילת ההתזות על מנת לאשר  
 מותז , ציוד ההתזה , וצוות ההתזה, וכן את שכבת הגמר. החומר האת 
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 .דרישות טיב 2

ס"מ   5.0גלילים לפחות בקוטר  6.החוזק הממוצע בלחיצה חד צירית  של 1
,    26יום עפ"י ת"י  28ס"מ , שנקדחו מהבטון הקשוי בבדיקה בגיל  5ובגובה 

 מגפ"ס לפחות בבדיקות המוקדמות.  50יהיה 

 גלילים , בבדיקות המוקדמות .   6יבדק בשליפה של  חוזק ההידבקות.2

 מגפ"ס  1.2חוזק ההידבקות הממוצע בין הבטון המותז ובין הרקע , יהיה לפחות  

גלילים ,    3בבדיקה של  6%לא תעלה על  26.הספיגות הממוצעת לפי ת"י  3
 בבדיקות המוקדמות.

 (GRADE. בדיקה ויזואלית של גלילים בהתאם לתקנים האמריקאים )4

ACI 506.2-95 

ACI 506-95 

בדיקה זו בוחנת את צפיפות החומר המותז ואת כמות וגודל הפגמים והחללים  
 במדגם. 

 על  הגלילים הממוצעת  לא תעלה   בבדיקות המוקדמות , תוצאת דרוג

 GRADE-2 

 GRADE-3ותוצאה בודדת לא תעלה על  

 .שלבי ביצוע 3

 . .התקנת שבלונות להבטחת מישוריות הקיר 1

שטיפה במים מתוקים בלחץ גבוה את כל פני הקיר על מנת לסלק אבק וכל  . 2
 חלקי בטון רופפים 

.זמן קצר לפני תחילת עבודות התזת הבטון יש להרטיב את פני הקיר   3
כך שעל פני הבטון לא יהיו מים חופשיים אולם   ולהמתין לייבוש חיצוני בלבד 
 רטוב יבש פנים.  , ההתזה תתחיל במצב הבטון עדיין יהיה ספוג במים
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 ההתזה בפועל .4

כבה לשכבה יותאם  ס"מ , מרווח הזמן בין ש 3-5ההתזה תתבצע בשכבות של 
לתנאי מזג האויר ולזמן תחילת התקשרות הבטון. השכבה הבאה  תותז על  
קודמתה לאחר תחילת ההתקשרות  של השכבה הראשונה )הקודמת(, כך  

ין לתת לשכבת הבטון שהותזה  ואו יתלש ממשטח הקיר.א שהבטון לא יגלוש
להתייבש לפני התזת השכבה הבאה אחריה .במידה והתקשתה והחלה 

להתייבש , יש לפרק את השכבה המותזת ואת השכבות מתחתיה עד קבלת 
   משטח הבטון שהיה לפני תחילת ההתזות. 

כל שכבה תיבנה ע"י מספר מעברים של פיית ההתזה ,מעל השטח המותז.  
מהפיה בזרם אחיד ללא הפסקות , במקרה של אי אחידות או  הבטון ייצא 

 הפסקה , יש להסיט את הפיה   הצידה . 

 ס"מ 120עד   60המרחק בין פיית ההתזה ובין פני השטח המותזים משתנה בין 

באופן כללי יש להתיז בניצב לפני השטח , אולם במקרה וצריך להתיז דרך זיון ,  
זוית על מנת לאפשר כיסוי מירבי של  יש להתקרב עם הפיה ולהטות אותה ב

 המוטות. 

 25%לא תעלה על  (הריבאונד הנפולת )כמות 

 אין להשתמש שימוש חוזר בנפולת. 

 .גמר ההתזה  5

 של ההתזה תגורד ותיושר בהתאם לשבלונות שהוכנו מראש. העליונה השכבה 

 גמר פני הבטון יהיה בהתאם לדוגמא שתאושר בהתזה המוקדמת. 

 .אשפרה 6

מיד לאחר סיום השכבה העליונה .  ל באשפרת הקיר באופן רצוף יש להתחי
יש לדאוג להרטבת הקיר באופן רצוף   בתקופה זו  ימים , 7 הינומשך ההשפרה 

 . במים מתוקים 

 לאשפרת הבטון.  CURING COMPAOUNDאין להשתמש בחומר מסוג  
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 .מהנדס אזרחי, יועץ לחיזוק מבנים  –שטיין מנשה 

 

                         0504044425 - מהנדס אזרחי , יועץ לחיזוק מבנים  נייד  –שטיין מנשה 
 שדרות   1, רח' מוצקין   gmail.comroemeng@ דוא"ל

 

 

 נספח תיעוד בדיקות שבוצעו באתר

 חדירת שכבת הקרבונציהבדיקות כימיות לזיהוי עומק 

 נוזלי   PHבוצע באמצעות אינדיקטור 
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 .מהנדס אזרחי, יועץ לחיזוק מבנים  –שטיין מנשה 

 

                         0504044425 - מהנדס אזרחי , יועץ לחיזוק מבנים  נייד  –שטיין מנשה 
 שדרות   1, רח' מוצקין   gmail.comroemeng@ דוא"ל
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 .מהנדס אזרחי, יועץ לחיזוק מבנים  –שטיין מנשה 

 

                         0504044425 - מהנדס אזרחי , יועץ לחיזוק מבנים  נייד  –שטיין מנשה 
 שדרות   1, רח' מוצקין   gmail.comroemeng@ דוא"ל

 

 

 

ומעלה( מה שקובע   10כבר ברמות גבוהות )גוון סגול  PHס"מ     2.5ניתן לראות שבעומק העולה על 
 שחזית הקרבונציה נמצאת רק בשכבה החיצונית בלבד ולא חדרה לעומק הבטון. 
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 .מהנדס אזרחי, יועץ לחיזוק מבנים  –שטיין מנשה 

 

                         0504044425 - מהנדס אזרחי , יועץ לחיזוק מבנים  נייד  –שטיין מנשה 
 שדרות   1, רח' מוצקין   gmail.comroemeng@ דוא"ל

 

 

 בוצעו באמצעות פטיש שמידט כדי לקבל אינפורמציה על חוזק הבטון   NDTבדיקות חוזק בטון , 

 בדיקת בטון לפני הקורה העליונים , 

 

 

ס"מ העליונים של קורת חזית הים , איננו עובר את החוזק    30שנה , ב  15עד   10פני כהבטון שנוצק ל
 מגפ"ס  30-33של 
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 .מהנדס אזרחי, יועץ לחיזוק מבנים  –שטיין מנשה 

 

                         0504044425 - מהנדס אזרחי , יועץ לחיזוק מבנים  נייד  –שטיין מנשה 
 שדרות   1, רח' מוצקין   gmail.comroemeng@ דוא"ל

 

 Cבאזור  בדיקות חוזק לקיר חזית ים 

 

 

 

 בהם קורת חזית הים לא נפגעה מקורוזיה , אנחנו מקבלים חוזקים גבוהים מאוד של הבטון באזורים  

 מגפ"ס  50ניתן לראות בבדיקות שהחוזק עולה על 
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 .מהנדס אזרחי, יועץ לחיזוק מבנים  –שטיין מנשה 

 

                         0504044425 - מהנדס אזרחי , יועץ לחיזוק מבנים  נייד  –שטיין מנשה 
 שדרות   1, רח' מוצקין   gmail.comroemeng@ דוא"ל

 

 מגפ"ס  40-45ועומדות על    Cהתוצאות נמוכות יותר מאזור   – Bבדיקות חוזק באזור 
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  ביצוע ובדק וסח ערבות  -ד'ספח 

  

  יומצא ע"י הזוכה במכרז. ערבות זו איה ערבות המכרז!!!

  
  ............   תאריך  

                    לכבוד 
  בע"מ  אוצר מפעלי ים

  6041ת.ד. 
  אביב -תל

  
 ,..ג.א  

  ערבות בקאית מס'................... 

  
של   .1 כולל  לסכום  עד  סכום  כל  לתשלום  כלפיכם  בזה  ערבים  (ובמילים:    ...............  או    ₪

(להלן    ........................... חדשים)  הערבות"   -שקלים  מאת סכום  שתדרשו   ,("
 " (להלן:  "הערב_______________________________  או  בקשר  החייב"  להסכם  "), 

 . וטיב העבודות שתבוצעה דרומי במעגת מל תל אביבשיקום הקיר הלביצוע עבודות 
  
סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה   .2

 המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתאי ההצמדה שלהלן: 
  

לחודש    15-שהתפרסם ב  2021שת    פברואר" לעיין ערבות זו, יהא מדד חודש  המדד היסודי"  
  (או בסמוך למועד זה). שלאחריו 

  
" לעיין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרוה וקודם לקבלת  דרישתכם על פי  המדד החדש"

  ערבות זו. 
  

הפרשי הצמדה לעיין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד  
הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי    -היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה  

בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי. אם המדד יהיה מוך מהמדד היסודי, שלם לכם את  
  הסכום הקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה. 

  
ישתכם על  לפי דרישתכם הראשוה בכתב, לא יאוחר מחמישה עשר ימים מתאריך התקבל דר  .2

ידיו לפי כתובתו המפורטת לעיל, או שלם לכם כל סכום הקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה  
על סכום הערבות  בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם  

  ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הערב.
  

(כולל) בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה    2021דצמבר  ב  31ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום    .3
  ומבוטלת. 

  
כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידיו בכתב לא יאוחר מהתאריך ה"ל. דרישה    .4

או   לבק באמצעות פקסימיליה, טלקס  פירושה דרישה שתגיע  זו, אין  בכתב כאמור בערבות 
  לערבות זו.מברק ודרישה כזו לא תיחשב כדרישה בהתאם 

  
  ערבות זו איה יתת להעברה או להסבה או לביטול.  .5

  
  
  

  בכבוד רב, 
  

  בק _______________ בע"מ 
 סיף ____________ (מס' ____)



 

 

 

   אישור קיום ביטוחים
  1' ה ספח

  : האישורתאריך הפקת 
  

בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה איו כולל את כל תאי הפוליסה    ביטוח   פוליסת ישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישה  א
ח למעט במקרה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התאים שמפורטים באישור זה לבין התאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטו

  ישור. שבו תאי באישור זה מיטיב עם מבקש הא
מען הכס המבוטח / כתובת ביצוע   המבוטח   מבקש האישור 

  העבודות* 
  מעמד מבקש האישור 

  בחוף  אתרים או / ו "מ בע  ים  מפעלי  אוצר 
  תיירות   אתרי   לפיתוח   חברה אביב  - תל 

  החברה או  / ו "מ  בע   יפו אביב  - בתל 
  עיריית או  / ו   מ " בע   העתיקה   יפו   לפיתוח 

    ישראל   מקרקעי   מנהל או  / ו   אביב   תל 

"החברה")     בות  חברותאו  /ו (להלן: 
  "ל ה של ועובדים

  שם הקבלן: 
  

_______  
  

קבלי   ו/או 
  משה  

  

שיקום הקיר הדרומי  ל עבודות    העבודות:  
תל במל  המעגה  עבודות  אביב  -של  ו/או 

ומופים   שיט  כלי  שימוש  ו/או  ימיות 
  או עבודות לוות /ימיים 

  
  

  מזמין העבודות/השירותים  ☒

  ת.ז./ח.פ 

520010547  
  ת.ז./ח.פ. 

  מען 

  אביב  תל  1 הסירה  יורדי "ג  כ  רחוב
  מען 

  כיסויים 
פרקי  

  הפוליסה 
 לפי חלוקה 

  גבולות
  או  אחריות

  ביטוח  סכומי

מספר  
  הפוליסה 

  וסח 
  ומהדורת
  פוליסה 

תאריך  
  תחילה 

תאריך  
  סיום 
(ובוסף  
  תקופת 

 תחזוקה 
  24  בת

  ) חודשים

/   למקרה ולתקופה האחריות גבול
  העבודה  שווי/  ביטוח סכום

ם חריגי  וביטול  בתוקף  וספים  כיסויים
  'ד לספח  בהתאם כיסוי  קוד לציין יש

מ  סכום 
ט
ב 
  ע

  הסיכוים  כל
  עבודות 

  קבליות 
  לדוגמה   הרחבות

  לפרט   יתן(
  לפרקי   בהתאם

  ): הפוליסה

ביט    
______  

  האישור מבקש  לטובת   תחלוף  על ויתור  309  ₪       
  טבע  זקי בגין כיסוי 313

  ושוד   פריצה גיבה כיסוי 314
  אדמה  רעידת כיסוי 316
  וסף  מבוטח  האישור  מבקש  318
  ראשויות   328
הביטוח    324 לתגמולי  מבקש    –מוטב 

  עליו   רכוש  האישור
  עובדים 

פחות    10% לא  העבודות אך  מערך 
  ראשון. ₪ על בסיס זק    500,000-מ

 ₪  

פחות    10%  סמוך  רכוש  לא  העבודות אך  מערך 
  ₪ על בסיס זק ראשון.   500,000-מ

 ₪  

פחות    10%  הריסות פיוי לא  העבודות אך  מערך 
  ₪ על בסיס זק ראשון.   500,000-מ

 ₪  

  הובע   ישיר  זק
  עבודה /    מתכון

  לקויים חומרים /

פחות    10% לא  העבודות אך  מערך 
  ₪ על בסיס זק ראשון.   500,000-מ

 ₪  

הובע   עקיף  זק 
ו/או  מתכון 
ו/או  עבודה 

  חומרים לקויים

  ₪   במלוא ערך העבודות. 

  . צולבת אחריות 302  ₪   6,000,000  צד ג' 
  קבלים וקבלי משה   307
  ויתור על תחלוף לטובת מבקשהאישור   309
  "להמל תביעות 315
  משימוש   כתוצאה  שגרם  זק  כיסוי  312
  "הבצמ
  וסף  מבוטח  האישור  מבקש  318
  ראשויות   328
  ג כצד יחשב האישור  מבקש רכוש  329

  ישיר   זק
או  /ו  למתקים

  תת   כבלים
  קרקעיים

הכולל   20%עד   האחריות  מגבול 
  בפוליסה. 

  ₪   400,000לגבי זקים עקיפים 

 ₪  

  רעידות 
  משען  והחלשות

הכולל מגבול    20%עד   האחריות 
  בפוליסה 

 ₪  

אחריות  
  מעבידים 

  הרחב שיפוי  304  ₪   20,000,000
  קבלים וקבלי משה   307
  האישור  מבקש תיחלוף על ויתור 309
  כמעבידם ויחשב היה   וסף מבוטח  319
  ראשויות   328

    ג' האישור. יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בספח (בכפוף לשירותים המפורטים בחוזה בין המבוטח למבקש  :פירוט השירותים
  בייה / עבודות קבליות גדולות   009
  עבודות חשמל / איטום / איסטלציה   062
    שירותים אווירי/ ימי  090

  ביטול/שיוי הפוליסה* 

  . בדבר השיוי או הביטול האישור למבקש הודעה  משלוח  לאחר  יום 90ייכס לתוקף אלא  לאביטוח,  פוליסת  שלביטול   או  לרעת מבקש האישור שיוי 
  חתימת האישור 

  המבטח: 



 
   אישור קיום ביטוחים

  2ספח ה' 
  הפקת האישור: תאריך 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה איו  בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישה 
במקרה של סתירה בין התאים שמפורטים באישור זה לבין התאים הקבועים בפוליסת  כולל את כל תאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת,  

  הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 
  מבקש האישור   מעמד  העסקה   אופי  מבוטח ה  מבקש האישור 

אוצר מפעלי ים בע"מ ו/או אתרים בחוף  
תיירות  - תל  אתרי  לפיתוח  חברה  אביב 

  לפיתוח   אביב יפו בע"מ ו/או החברה - בתל 
מ ו/או עיריית תל אביב  " בע   העתיקה   יפו 

ישראל  מקרקעי  מנהל  (להלן:     ו/או 
ועובדים "החברה") ו/או חברות בות  

  של ה"ל 

  שם 
  
  

  

  שירותים  ☒ 

  אחר: ☒ 
הקיר  ל עבודות   שיקום 

המעגה   של  הדרומי 
תל ו/או  אביב  -במל 

ו/או   ימיות  עבודות 
שימוש כלי שיט ומופים  

    או עבודות לוות/ימיים 

  

  מזמין שירותים ☒ 
  

  ת.ז./ח.פ. 

520010547  

  ת.ז./ח.פ. 
  

  מען 

   תל אביב  1רחוב כ"ג יורדי הסירה 

  מען 
  

  כיסויים 
  סוג הביטוח 

  
  גבולותלפי  חלוקה

  סכומי אחריות או  
  ביטוח 

מספר  
  הפוליסה 

וסח ומהדורת  
  הפוליסה 

תאריך  
  תחילה 

תאריך  
  סיום 

גבול האחריות/ סכום  
  ביטוח 

כיסויים וספים בתוקף  
 וביטול חריגים  

יש לציין קוד כיסוי בהתאם  
  לספח ד' 

    מטבע   סכום 
ימי   ביטוח 

Marine/Land 
cargo insurance   

  

  INSTITUTE 
CARGO 

CLAUSES (A) 
including Institute 

replacement 
clause cl.161,and 

to include 
shipments on deck 
and transshipment. 

ערך    –רכוש       מלא 
  כיון 

  ₪    
לטובת     309 תחלוף  על  ויתור 

  מבקשהאישור  
מבוטח     318 האישור  מבקש 

  וסף
  – טב לתגמולי הביטוח  מו  324

  מבקש האישור 
  ראשויות   328

  

 

Marine 

Insurance  

  MARINE HULL 
POLICY 

INSTITIUTE 
TIME CLAUSES 

HULLS PORT 
RISKS 

INCLUDING 
LIMITED 

NAVIGATION 
(20/7/87) CL 312 

 

      
ערך    –רכוש   מלא 
  כיון  

  
  ₪  

  
  אחריות צולבת.  302
  הרחב שיפוי 304
  קבלים וקבלי משה   307
לטובת     309 תחלוף  על  ויתור 

  מבקשהאישור  
  תביעות המל"ל 315
מבוטח     318 האישור  מבקש 

  וסף
  ראשויות   328
האישור     329 מבקש  רכוש 

  יחשב כצד ג 
אחריות   ביטוח 

 י כלפי צד שליש
        6,000,000        ₪  

  ₪        20,000,000          אחריות מעבידים

  ג'  (בכפוף לשירותים המפורטים בחוזה בין המבוטח למבקש האישור. יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בספח  :השירותיםפירוט 
  בייה / עבודות קבליות גדולות   009
  עבודות חשמל / איטום / איסטלציה   062

   שירותים אווירי/ ימי  090

  ביטול/שיוי הפוליסה* 

בדבר השיוי או    האישור למבקשהודעה   משלוח  לאחר   יום  90ייכס לתוקף אלא    לא ביטוח,   פוליסת  שלביטול    או  האישורלרעת מבקש    שיוי 
  . הביטול

  חתימת האישור 

  המבטח: 

 

 

 

 



 

  13.6  – ו    13.5  , 13.4  לצורך עמידת המציע בתאי הסף שוא סעיפיםתצהיר  
 להזמה להציע הצעות במכרז 

        

      
את  להצהיר  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר   ______________ ______________,ת.ז.  הח"מ  אי 

  מצהיר/ה בזאת כדלקמן: האמת וכי אהיה צפוי/ה לעושים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, 
  

  . ) "ציע"המ  - הי משמש כ________________ ב______________________ (להלן  .1
  המציע תפקיד                                         שם                                            

של   6/2021מס'    דו שלבי  פומביבמסגרת מכרז    המציע הי מוסמך לתת תצהיר זה מטעם   .2
 .") המכרז"  –(להלן  חברת אוצר מפעלי ים בע"מ

שימוש בתוקף, כון למועד האחרון להגשת הצעות  המציע היו בעלים או מחזיק בהסכם   .3

או שווה ערך) ואשר מסוגל לעמוד   GUNITEבמכרז, לשימוש במכוה להתזת בטון יבש ( 
 בדרישות המכרז. 

יובהר כי ככל שמדובר בהסכם שימוש מתחייב המציע כי ההסכם יישאר בתוקף לכל אורך  
  להיות ההצעה הזוכה.   תקופת ההתקשרות בין הצדדים, אם וככל שהצעתו תוכרז 

מוכח .4 קודם  יסיון  בעל  משה, המציע  כקבלן  או  ראשי  כקבלן  של   ,  והשלמה'  'ביצוע  של 
ו/או  מזחים  ו/או  ים  מזוין של קירות  בטון  לפחות שלושה פרויקטים של עבודות שיקום 

מיליון ₪ (לא כולל    1קירות הושקים למים שבוצעו בארץ ו/או בעולם בהיקף של לפחות  
  השים האחרוות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות.  5- מע"מ) לכל עבודה, וזאת ב

 ופס היסיון המקצועי בצירוף אסמכתאות מתאימות.מצורף ט

במצב של הקפאת הליכים ו/או של כיוס ו/או של פירוק ו/או    אי וגם לא המציע לא מצויים .5
 מוהל  בפיקוח של בית המשפט.  

  הי מצהיר/ה כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .6

  
  

                                       _________________  
  חתימת המצהיר                                    

  
  

  אימות חתימה  
  

אי הח"מ _____________, עו"ד (מ.ר. ________ ), מאשר כי ביום _________ הופיע/ה בפי  
לאחר    ,_____________ ת.ז.    ,____________ את מר/גב'  להצהיר  עליו/ה  כי  שהזהרתיו/ה 

האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעושים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפי את  
  תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפי.

  
  
  

 _________________  
  חותמת וחתימת עו"ד

  
  

  



 6/2021דו שלבי מס' מכרז פומבי   –  סיון מקצועייטופס  
  

 עבורושם הלקוח 
  בוצעה העבודה

מהות העבודה   מקום ביצוע העבודה
  שבוצעה

סכום העבודה 
בשקלים חדשים  
    (לא כולל מע"מ)

 עבודהתקופת ביצוע ה
מועד יש לציין (

  –התחלה וסיום 
    )חודש ושה

  יש קשר מטעם הלקוח א
  טלפון   תפקיד  שם

  
  

  

              

          
  
  

      

          
  
  

      

          
  
  

      

  
  
  

              

  
  
  

              

  
  
  

              

  
  
  

              

בטבלה  * המוזכרת  עבודה  לכל  ומועד    בוגע  העבודה  השלמת  בדבר  הפרויקט  מהל  ע"י  או  הפרויקט  מזמין  ע"י  חתום  אישור  לצרף  יש 
  השלמת העבודה, וכן חשבון סופי של העבודה (ללא מע"מ) הכולל את פירוט העבודה מאושר ע"י המזמין. 

  מומלץ לצרף גם תמוות.* 
 . ** יתן לצרף דפים וספים בפורמט דומה



 

 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

        

      
אי הח"מ ______________,ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את 
  האמת וכי אהיה צפוי/ה לעושים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן: 

  

  ) "ציע"המ________ (להלן הי משמש כ________________ ב______________ .1
  המציע תפקיד                                         שם                                            

של חברת   6/2021במסגרת מכרז פומבי מס'    המציע והי מוסמך לתת תצהיר זה מטעם   .2
 תל אביב.  לביצוע עבודות שיקום הקיר הדרומי במעגת מל אוצר מפעלי ים בע"מ 

  את הסעיף הרלבטי מבין האמורים להלן: יש לסמן  .3
  

 עו** ביותר משתי עבירות***; המשתתף או בעל זיקה* אליו לא הורש   

  
המשתתף או בעל זיקה* אליו הורשעו** ביותר משתי עבירות***, אך במועד    

ת לפחות ממועד ההרשעה  חה אה שפ למכרז חל   האחרון להגשת ההצעות
  האחרוה. 

  
-ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 2כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה"   

1976 ;  
  
  ; 31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שעברה לאחר יום  –"הורשע"    **  

  
  ; 1976-ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2כהגדרתה בסעיף  –"עבירה"   *** 

  צהיר/ה כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. הי מ

  
  

                                       _________________  
  חתימת המצהיר                                    

  
  

  אימות חתימה  
  

_____, עו"ד (מ.ר. ________ ), מאשר כי ביום _________ הופיע/ה אי הח"מ ________
_____,  ת.ז. _____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר ______ _בפי מר/גב' 

ועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפי  את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעושים הקב
  בפי. את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו

  
  
  

 _________________  
  חותמת וחתימת עו"ד

  
  
  



 תצהיר   העדר הרשעות 

  
                              לכבוד

  אוצר מפעלי ים בע"מ 

  
  6/2021מס'  פומבימכרז הדון: 

  

הח  צפוי  אי  אהיה  כן  אעשה  לא  אם  וכי  בלבד,  האמת  ואת  כולה  האמת  את  לומר  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר  "מ 
  לעושים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת לאמור: 

  

  
 :במקרה שההצעה מוגשת מטעם יחיד

 .י במסגרת המכרז שבדוןי זה יתן במצורף להצעתירהצת .1

הורשע  .2 לא  כי  מצהיר  ב    תיהריי  ההצעות,    7בפלילים  להגשת  האחרון  למועד  שקדמו  האחרוות  השים 
תשל"ז העושין,  חוק  פי  על  ו/או  בטחון המדיה,  גד  ו/או  1977-בעבירות  אדם  של  גופו  כגד  רכוש  ,  כגד 

אשר לא התיישו,    ,במתן שירותים מסוג השירותים שוא מכרז זה  יק סויע  םו בעבירות הוגעות לתח ו/או  
  .הליכים בגין עבירה כאמור ימתהלים גד  כן כי לאו

הי מצהיר כי לא עומדות כגדי תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הוגעים לפירוק ו/או לפשיטת   .3
 רגל ו/או לכיוס כסים. 

  

לעיל, על המציע לפרט את  3ו/או   2שמתהלים גדו הליכים כמפורט בסעיף ו א/ו עלחילופין, ככל שהמציע הורש
, בתצהיר חתום על ידו ומאומת בפי עורך סוג ההרשעות ו/או ההליכים ה"ל ואת הסטטוס בגים כון להיום

 .דין ולצרפו להצעתו
  
  
  
 

  

 במקרה שההצעה מוגשת מטעם תאגיד:

 ").המציע_______________, (להלן: "__  עיצמהי משמש כ ______________ מטעם ה .1

 ושהי מוסמך להתחייב בשמו למכרז זה.  להצעת המציע במסגרת המכרז שבדון,  תצהירי זה יתן במצורף  .2

  השים האחרוות שקדמו למועד האחרון   7בפלילים ב    עוהורש לא  המציע, או מי מבעליו,  הי מצהיר כי   .3
, כגד גופו של אדם  1977-ו/או על פי חוק העושין, תשל"ז  ה,י להגשת ההצעות, בעבירות גד בטחון המד

ו/או בעבירות הוגעות לתחום עיסוקו של המציע במתן שירותים מסוג השירותים שוא מכרז  ו/או רכוש  
  . מתהלים גדו הליכים בגין עבירה כאמור כן כי לאאשר לא התיישו, ו  ,זה

הלי המציע, תביעות משפטיות  מי מבעלי המציע, ו/או מי ממ  עומדות כגד המציע, ו/או  מצהיר כי לאהי   .4
 ו/או הליכים משפטיים הוגעים לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או לכיוס כסים. 

  
 

על   לעיל,  4ו/או    3הליכים כמפורט בסעיף  שכגד המציע ו/או מי מבעליו, קיימות הרשעות ו/או  לחילופין, ככל  
ל ו/או  המציע  סוג ההרשעות  את  להיוםפרט  כון  בגים  ואת הסטטוס  ה"ל  ידי ההליכים  על  בתצהיר חתום   ,

 . מורשה החתימה מטעם המציע ומאומת בפי עורך דין ולצרפו להצעת המציע

  
  
  

       ______________             _____________           
    המצהיר  חתימת                  תאריך 

              
  אישור                       

  
__ מטה  החתום  ___________  אי  בפי  הופיע/ה   _________ ביום  כי  בזה  מאשר/ת  דין,  עורך   _________

מטעם  החתימה  מורשה  היו  ואשר   ____________ מס'  זהות  תעודת  פי  על  אישית/שזיהיתיו/ה  לי  המוכר/ת 
ים  י יהיה/תהיה צפוי/ה לעוש אמת בלבד וכהמציע, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת ה

  הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה כוות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפי.  
  

                                ______________________  
  חתימת וחותמת עורך דין      

  
  

  
  



 תצהיר 
  
  
  

                              לכבוד
  אוצר מפעלי ים בע"מ 

  

  עסק בשליטת אישה, ותצהיר ושאת השליטה  עלאישור עורך דין 

  

כי   בזאת  מאשר   ,_____________ עו"ד  הצאי  הגיש  אשר  למכרז  ___________________,  מס' עה  פומבי 

תקות העיריות ) ל1(ה 22ף בסעי הגדרתוכ השבשליטת איעסק  היו   ,מבע" לי יםאוצר מפע י סם על ידור שפ 6/2021

  .  1987- (מכרזים), תשמ"ח

  

  ________________.  מספר זהות'______________  היה גבבמציע המחזיקה בשליטה 

   

__________________________        ____     __________  ___________ _________________    ___  

  כתובת                       טלפון           חתימה וחותמת         שם מלא             

  

  

זהות ____________, שם התאגיד _______________, גב' _______________, מספר  מצהירה בזאת   אי 

  . 1987-תשמ"ח, ים)מכרז (עיריות תקות ה) ל1(ה 22לסעיף  מצא בשליטתי בהתאם אגידהתכי 

  

  

      _____________________        ________ ________________  

  חתימה           שם מלא  
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