הסכם לתכנון והקמה של
מתקן טיפול במי יציאה למתקן גידול דגי ים באילת
שנערך ונחתם באילת ביום _______ לחודש ______ בשנת 7102
בין :

חקר ימים ואגמים לישראל
תל שיקמונה
ת.ד ,0101 .חיפה 00101
(להלן" :החברה" או "המזמין")
מצד אחד

לבין__________________ :
__________________
__________________
(להלן " :הקבלן")
מצד שני
הואיל:

והחברה פרסמה מכרז פומבי  106710/מכרז לתכנון והקמה של מתקן טיפול במי פלט
של מתקן גידול דגי ים באילת (להלן" :המכרז");

והואיל:

והקבלן ,אחרי עיון ובחינה זהירה של ההסכם ,על כל נספחיו ,ושל שאר מסמכי
המכרז ,הגיש הצעה לתכנון ולהקמה של המתקן ולמילוי כל האמור במסמכי המכרז,
ובהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז (הצעת הקבלן מהווה חלק בלתי נפרד
מהסכם זה);

והואיל:

וועדת המכרזים של החברה הכריזה על הצעת הקבלן כהצעה הזוכה במכרז;

והואיל:

והצדדים מעוניינים לעגן את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות;
אי לכך הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
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מבוא
א)

המבוא להסכם זה ונספחיו המפורטים להלן ,מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ,ויש
לקראם כאחד עם ההסכם:
נספח  - '0אישור ביטוחי הקבלן
נספח  - '7נוסח ערבויות
נספח  – '0נספח בטיחות
נספח  – '4הצהרת הקבלן על חיסול תביעות
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הגדרות
בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים להלן הפירוש או המשמעות המפורטים לצדם ,אלא
אם הקשר הדברים מחייב משמעות אחרת:
א)

החברה :חקר ימים ואגמים לישראל בע"מ.
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ב)

הקבלן :המציע שזכה במכרז ,לרבות נציגיו של הקבלן ,עובדיו ,שלוחיו ,יורשיו
ומורשיו המוסמכים ,יועצים ומתכננים מקצועיים ,ולרבות כל קבלן משנה הפועל
בשמו או בשבילו לאחר שקיבל אישור מפורש בכתב מאת החברה ו6או מי מטעמה.

ג)

מסמכי החוזה :כל מסמכי המכרז ,על כל נספחיהם ,בין שצורפו ובין שלא צורפו,
לרבות מפרטים ,שרטוטים ,תוכניות ,הודעות לקבלנים ,מסמכי הבהרות ,וכן הצעת
הקבלן ,על כל נספחיה ,וכן כל מסמך מכל מין ו6או סוג שהוא שיצורף לחוזה בעתיד.

ד)

הודעות למציעים ומסמכי ההבהרות :מסמך שהוצא לפני הגשת ההצעות ,בין
ביוזמת החברה ,בין על פי דרישת הרשויות המוסמכות ובין בעקבות שאלות הבהרה
של המשתתפים במכרז ,אשר מבהיר ו6או משנה ו6או מתקן את מסמכי המכרז.

ה)

המהנדס :מהנדס החברה או מי מטעם החברה שימונה כנציג הנדסי של החברה או
כמפקח חיצוני.

ו)

העבודות :עבודות לתכנון והקמה של מתקן טיפול במי יציאה למתקן גידול דגי ים
באילת לרבות כל העבודות ,הפעולות ,ההתחייבויות והמחויבויות שעל הקבלן לבצע
על פי האמור במסמכי המכרז6חוזה זה ,על נספחיהם ,בין אם הם מפורשים ובין אם
לאו.

ז)

המתקן :מתקן לטיפול במי פלט של בריכות יבשתיות לגידול דגי ים ,שיתוכנן ויוקם
על ידי הקבלן.

ח)

שכר החוזה :הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן כתמורה לביצוע העבודות לרבות כל
תוספת או הפחתה שיהיו על פי הוראות הסכם זה.

ט)

חוק הפרשנות ,התשמ"א ,0800-יחול על החוזה ,כאשר לצורך פרשנות רואים את
החוזה כחיקוק כמשמעותו בחוק הנ"ל.

י)

לצורך פרשנות חוזה זה ,לא יובא בחשבון הכלל של "פרשנות כנגד המנסח" ,ולפיכך
אין לראות בעובדה כי מסמכי המכרז6חוזה הוכנו על ידי החברה ככלי עזר כלשהו
בפרשנותם .כמו כן ,כותרות הסעיפים ו6או סעיפי המשנה בחוזה זה נועדו אך ורק
לנוחיות בלבד ואין להן נפקות כלשהי בפרשנות החוזה.

מהות העבודות
במסגרת הסכם זה יידרש הקבלן לבצע את כל העבודות הבאות :
א)

תיאור המצב כיום  -החברה מפעילה כיום באילת מערכת גידול דגים הכוללת 07
בריכות דגים ( /בריכות באגף דרומי ו /-בריכות באגף צפוני) [להלן" :המערכת
הראשית"] .מי הבריכות מסוחררים בתוך הבריכות באמצעות מעליות אוויר
להחלפת גזים ,ודרך מתקני טיפול נוספים .מערכת הגידול מתוכננת לייצור של 011
טון דגי דניס בשנה (לפחות) ,כאשר כמות המזון הממוצעת עומדת על כ 011-ק"ג בכל
יום .בצמוד למבנה הראשי קיים מתקן לקליטת דגיגים עם בריכת גידול ,מסנן
מוצקים ,ביופילטר ניטריפיקציה וריאקטור ניסיוני לדניטריפיקציה .בצדו השני של
השטח מצויה מערכת חיצונית לטיפול במים היוצאים הכוללת בריכת משקעים בנפח
של כ 011-מ"ק [להלן" :המערכת החיצונית"].
הטיפול במי היציאה של המערכת הראשית מתבצע כיום על ידי הזרמת המים
היוצאים מבריכות הדגים של המערכת הראשית ,לבריכת המשקעים שבמערכת
החיצונית .למערכת קיים היתר הזרמה שניתן ביום  07.12.710/על ידי הוועדה למתן
היתרי הזרמה לים שבו הוגדרו ערכים של ריכוזים ושטפים (אמות מידה) ,כאשר
המתקן המתוכנן יידרש לעמוד באמות המידה המצוינות בהיתר ההזרמה.

ב)

הקבלן יידרש לתכנן ולהקים מתקן טיפול מי יציאה עבור מתקן גידול דגי ים באילת.
המתקן אשר יתוכנן ויוקם על ידי הקבלן יידרש לטפל בספיקת המים היוצאים
מהמערכת הראשית וממתקן לקליטת דגיגים במטרה להביאם לרמה הנדרשת על פי
היתר ההזרמה ועל פי אמות המידה העתידיות .הספיקות לטיפול במי היציאה

יחושבו על פי אחוז התחלופה של נפח המערכת ביממה ובהתאם למספר האגפים
המופעלים.
ג)
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הקבלן יידרש לתכנן ולהקים את המתקן כך שייתן מענה לשני תרחישים כמפורט
להלן:
.i

תרחיש א' – הפעלה בעומס מזון חלקי לצורך גידול דגיגים בלבד – כמות מזון
של עד  701ק"ג מזון ליום.

.ii

תרחיש ב'  – -הפעלה בעומס מלא ליצור  011טון דגים,שנה –כמות המזון
הממוצעת תעמוד על  011ק"ג מזון ליום .המציע יוכל להציע העמסה של עומס
זה על מתקן הטיפול של תרחיש א' או לחילופין הקמת מתקן טיפול נוסף
המיועד לתרחיש זה.

ד)

תכנון המתקן ייעשה על פי הצעת הקבלן במכרז – בין אם על פי המתווה שהוגדר על
ידי החברה ,ובין אם על פי המתווה שהוצע על ידי הקבלן ואושר על ידי החברה.

ה)

יצוין כי התיאור שלעיל הנו כללי בלבד ,והתיאור המדויק מפורט בנספח הטכני
המצורף כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז (להלן" :המפרט הטכני").

ו)

אם וככל שיידרש היתר בניה להקמת המתקן תפעל החברה להשגתו ,ואולם מובהר
כי כל שינוי שיידרש בהיתר הבנייה כתוצאה מפעולת הקבלן ו6או עקב פעולותיו
ייעשה על ידי הקבלן ועל חשבונו.

הצהרות והתחייבויות הקבלן
א)

הקבלן מצהיר כי הוא בעל כל האישורים הרישיונות וההיתרים הדרושים על פי כל
דין לביצוע העבודות וכי אלה יישארו בתוקף במשך כל תקופת ההסכם.

ב)

הקבלן מצהיר כי הנו בעל הידע ,הציוד ,הניסיון ,המיומנות והמומחיות לביצוע
העבודות ,וכי הנו בעל כל האמצעים הנאותים ,לרבות מבחינת ציוד וכ"א להשלים
את כל העבודות בתוך התקופה שנקבעה בהסכם זה.

ג)

כי הוא בחן את כל התנאים ,הנתונים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות ו6או
הנובעים מהן וכי לא תהיינה לו כל תביעות ו6או דרישות ו6או טענות בקשר עם
האמור לעיל.

ד)

כי אין כל מניעה ,על פי דין או אחרת ,לחתימתו על הסכם זה ,ולביצוע העבודות
נשוא הסכם זה ,וכי אין בכך כדי לפגוע בכל זכויות צד ג' כלשהן.

ה)

הוא מאשר כי קרא את המכרז על כל מסמכיו ונספחיו ,את ההסכם על כל נספחיו,
וכי כל ההוראות ידועים לו ,נהירים לו וברורים לו.

ו)

הקבלן מתחייב לספק את כל כוח האדם ,הציוד והמתקנים הדרושים לביצוע
העבודות ,וכי העובדים אשר יועסקו על ידו בביצוע העבודות יהיו בעלי ניסיון קודם
בביצוע עבודות דומות ,ובעלי היתרים ורישיונות.

ז)

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בלוחות הזמנים ובמועדים הקבועים במפרט
הטכני .ידוע לקבלן כי עמידה בלוחות הזמנים הנה מהתחייבויות היסוד בהסכם זה
ואשר הפרתן תהווה הפרה יסודית.

ח)

הקבלן מתחייב כי קבלני המשנה אשר יועסקו על ידו בביצוע עבודות שונות יאושרו
מראש ובכתב על ידי המזמין ,ובכל מקרה הם יהיו בעלי ניסיון בעבודות קודמות
דומות ובעלי כל רישום נדרש על פי כל דין ,לרבות רישום בפנקס הקבלנים בהתאם
למהות העבודות והיקפן.
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ט)

כי למיטב ידיעתו לא הורשע בעבר על ידי בית משפט ו6או לא הוגש נגדו ו6או נגד
מנהל ממנהליו כתב תביעה בגין עבירה לפי חוק עובדים זרים ,תשנ"א –  0880בשנה
שקדמה למועד חתימת הסכם זה.

י)

כי אין בחתימתו על הסכם זה ובביצועו משום הפרה כלשהי בדרך של מעשה ו6או
מחדל ,של כל הסכם אשר הקבלן מהווה צד לו ו6או של כל דין אשר הקבלן מחויב
ו6או כפוף לו.

יא)

הקבלן מצהיר ,מתחייב ומסכים ,כי הוא יקיים את כל הוראות הדין החלות ביחס
למתן הודעות ,קבלת רישיונות ותשלום מסים ואגרות.

יב)

הקבלן מצהיר ,מתחייב ומסכים ,כי ישלם כל תשלום ו6או קנס ו6או עיצום כספי
שיוטל על המזמין מידי עיריית אילת ו6או מי מטעמה ו6או כל גורם בר-סמכא כלפי
המזמין ,לרבות המשרד להגנת הסביבה ,בגין כל מעשה ו6או מחדל רשלני של הקבלן,
בביצוע העבודות עפ"י הסכם זה ו6או אי ביצוען בהתאם לאופן ולסטנדרטים
הנדרשים בהתאם להסכם זה ו6או ע"י רשויות הפיקוח המוסמכות לרבות המשטרה,
משרד התחבורה ,בית המשפט ,רשויות איכות הסביבה ,משרד הבריאות וכל רשות
סטטוטורית אחרת וכן לרבות בגין עיכוב ו6או איחור בביצוע העבודה.

יג)

הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי הוא הקבלן הראשי של העבודה ,והוא יבצע את
העבודות תוך שמירה מוחלטת על כל הוראות הבטיחות ,ותוך עמידה בכל כללי
וחוקי הבטיחות בעבודה בשים לב למהות העבודות נשוא ההסכם.

איסור הסבת החוזה
א)

אין הקבלן רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי
להעביר או למסור לאחר כל זכות לפי החוזה ,אלא בהסכמת המזמין מראש בכתב.

ב)

אין הקבלן רשאי למסור את ביצועה של העבודה כולה או מקצתה ,אלא בהסכמת
המזמין מראש ובכתב .הודיע הקבלן למנהל בכתב על רצונו למסור את ביצועו של
חלק כלשהוא מהעבודה לקבלן משנה ,שיצוין בהודעה ,יודיע המנהל לקבלן בכתב
תוך זמן סביר על הסכמתו או התנגדותו לכך.

ג)

נתנה החברה את הסכמתה במפורש בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה ,אין ההסכמה
האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו לפי החוזה ,והקבלן יישא
באחריות מלאה לכל מעשה או אי-מעשה של כל מבצעי העבודה ,באי כוחם
ועובדיהם.

ד)

הוראות סעיפים קטנים (א)(-ג) לא יחולו לגבי קבלן משנה שזהותו הוצגה על ידי
הקבלן במסגרת המענה למכרז ואושרה על ידי החברה .במקרה האמור לא יוכל
הקבלן להחליף את קבלן המשנה שאושר אלא מטעמים מיוחדים ובאישור מראש
ובכתב מאת החברה ,הן לגבי עצם ההחלפה והן לגבי זהות המחליף.

ה)

הקבלן מצהיר בזה ,כי הוא קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה
בנאיות ,תשכ"ט ,08/8 -ומתחייב לא למסור לקבלני משנה ביצוע עבודה כלשהי
בקשר לעבודה או חלק ממנה אלא אם אותו קבלן משנה רשום בהתאם להוראות
החוק האמור.

ו)

במידה והקבלן הינו תאגיד ,הוא מתחייב בזאת ,כי לאחר מועד חתימת חוזה זה על
ידו הוא לא יעביר מניות בתאגיד ו6או לא יצרף אליו בעלי מניות חדשים אשר יחזיקו
במניות שמקנות זכות ליותר מ 70%-מהדיבידנדים או מזכויות ההצבעה באסיפות
בעלי המניות ,או המקנות זכות למנות רבע או יותר מהדירקטורים בתאגיד ,אלא
אם קיבל הקבלן הסכמת החברה לכך מראש ובכתב.

היקף החוזה
א)

הוראות החוזה חלות על ביצוע העבודה לרבות המצאת כח-אדם ,החומרים ,הכלים,
הציוד ,המכונות וכל דבר אחר ,בין קבוע ובין ארעי ,הנחוץ לשם כך.

ב)

.2

סתירות במסמכים ,הוראות מילואים וסדרי עדיפויות בין המסמכים
א)

בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות תנאים אלה לבין הוראה במסמך אחר
מהמסמכים המהווים את החוזה או המכרז שמכוחו נחתם הסכם זה ,תגבר ההוראה
הבאה להוסיף על זכויות המזמין ,לפי שיקול דעת המזמין.

ב)

גילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה להוראה אחרת או שהיה
הקבלן מסופק בפירושו הנכון של מסמך או כל חלק ממנו ,או שמסר המהנדס הודעה
לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה  -יפנה הקבלן בכתב למהנדס
והמהנדס ייתן הוראות בכתב ,לרבות תכניות לפי הצורך  -בדבר הפירוש שיש לנהוג
לפיו.

ג)

רשאי המהנדס ,להמציא לקבלן מזמן לזמן ,תוך ביצוע העבודה ,הוראות  -לרבות
תכניות לפי הצורך  -לביצוע העבודה.

ד)

סדר העדיפויות בין מסמכי החוזה6מכרז (לצורך ביצוע העבודה) הינו כדלקמן:

ה)

.0

החברה שומרת לעצמה את הזכות להזמין מהקבלן עבודות או פעולות נוספות אשר
יתברר כי יש לדעת החברה צורך לבצעם בהקשר לביצוע העבודה נשוא חוזה זה ,אם
נוכח דחיפות ביצוע אותן עבודות ואם מכל טעם אחר והכל ועפ"י תמורה נוספת
שתיקבע בין הצדדים.

.i

דרישות הדין והרשויות המוסמכות.

.ii

הוראות החוזה ,כולל תנאי המכרז והמפרטים הטכניים.

.iii

הצעת הקבלן.
בנוסף לאמור לעיל ,בכל מקרה של סתירה ו6או אי התאמה דו משמעות בין
המסמכים הטכניים לבין עצמם ,יכריע המהנדס לפי שיקול דעתו בשאלת העדיפות
והקבלן ינהג לפי הוראותיו.

ביצוע העבודה לשביעות רצון המהנדס
הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה ,לשביעות רצונם המוחלטת של המהנדס וכל נציג
הנדסי של החברה וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיהם ,בין שהן מפורטות בחוזה ובין
שאינן מפורטות בחוזה.

.8

.01

ויתור על הודעה נוטריונית והודעות
א)

שני הצדדים מוותרים בזאת על הצורך בשליחת התראות או הודעות נוטריוניות
ועצם הפרת ה חוזה או אי קיומו או אי קיום כל תנאי הימנו ישמשו במקום התראה
או הודעה כזאת.

ב)

כל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד שני לפי חוזה זה ,תינתן במכתב רשום לפי
הכתובת של הצד השני המפורטת בחוזה ,או תימסר במשרדו של הצד השני .הודעה
שנשלחה בדואר רשום ,דינה כדין הודעה שנמסרה ביד ,כעבור  40שעות מזמן
מסירתה בדואר.

תאור האתר לביצוע העבודות
א)

האתר לביצוע העבדות הנו במרכז הלאומי לחקלאות ימית (מלח"י) אילת (להלן:
"האתר").

ב)

הקבלן מצהיר כי הוא ראה ובדק את האתר המיועד לביצוע העבודות וסביבתו,
לרבות מצבו הפיסי והמשפטי ,וכן כי הוא בדק את מצב ותנאי הקרקע והתשתיות
הקיימות באתר ,ומצא אותם מתאימים לצרכיו ולמטרותיו.

.00

.07

.00

ג)

מובהר בזאת למען הסר ספק ,כי לקבלן אין ולא תהיינה זכויות קנייניות כלשהן
באתר לרבות זכויות מכח חוק הגנת הדייר 0827-ו6או כל חוק אחר שיבוא במקומו.
מעמדו של הקבלן יהיה כשל בר רשות בלבד ,וכל עוד רשות זו ניתנת על ידי החברה.

ד)

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר בזאת ,כי עם העמדת האתר לרשות
הקבלן ,הופך זה להיות האחראי הבלעדי לכל מעשה ומחדל בשטח האתר.

בדיקות מוקדמות
א)

הקבלן מאשר כי ערך לפני הגשת הצעתו למכרז ,בדיקות של האתר וסביבתו ,את טיב
הקרקע ,את דרכי הגישה לאתר ,את מיקומן של מערכות תשתית האתר והחיבורים
אליהן ,ואת כל יתר הגורמים והנסיבות העשויים להשפיע על ביצוע התחייבויותיו על
פי המכרז ו6או החוזה.

ב)

הקבלן מצהיר ,כי ידוע לו מיקומו של האתר .על הקבלן לנקוט בכל האמצעים
לשמירה על האתר ביום ובלילה וחלה עליו האחריות לכל פגיעה ברכוש ובנפש .לא
תוכר שום תביעה בגין הפרעות ,פגיעות ,התנגדויות הן כספיות והן להארכת לוח
הזמנים שנקבע בהסכם.

ג)

הקבלן מצהיר ,כי הביא בחשבון שהעבודות תבוצענה בסמוך למתקנים קיימים ו6או
בהקמה ,וכן בשטחים ו6או בסמוך לשטחים בהם קיימים מערכות ,תשתיות ניקוז,
מים וחשמל ומתקנים נוספים ,הן מעל הקרקע והן מתחתיה.

ד)

לא תוכר כל טענה ו6או דרישה ו6או תביעה מאי לימוד ו6או מהערכה בלתי נכונה של
כל האמור לעיל על ידי הקבלן.

תכנון מפורט של המתקן
א)

הקבלן יבצע את תכנון המתקן בהתאם להצעה שהגיש בעת הגשת הצעתו למכרז,
ואשר אושרה על ידי החברה.

ב)

התכנון יתבצע על פי המתווה לתכנון מתקן מבוסס בוצה משופעלת שמבוסס על
תוצאות מו"פ שביצעה החברה בשיתוף עם מוסד הטכניון או על פי מתווה אחר
שאושר על ידי החברה בעת הגשת הצעת הקבלן למכרז.

ג)

התכנון יתבצע אך ורק על פי המתווה שהוצע על ידי הקבלן בהצעתו ,ולא יתאפשר
שינוי של המתווה לאחר זכיית הקבלן במכרז ,אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב
– הן לביצוע השינוי ,והן לעצם השינוי.

ד)

תכנון המתקן יבטיח את עמידתו בכל דרישות המפרט הטכני ובאופן שיבטיח עמידה
בתנאי היתר ההזרמה של החברה.

ה)

בסיום תכנון המתקן יגיש הקבלן לידי החברה את כל המסמכים הנדרשים על פי
הוראות המפרט הטכני.

ו)

אושר התכנון על ידי מהנדס החברה ו6או הנציג המוסמך מטעמה ,יחל הקבלן בביצוע
העבודות להקמת המתקן על פי התכנון שאושר.

ז)

לא אושר המתקן ,תעמוד לחברה הבחירה בין אחת משתי האופציות הבאות( :א)
מתן אפשרות לקבלן לתקן ו6או לעדכן את התכנון על פי הנחיות החברה (ב) סיום
ההתקשרות עם הקבלן ללא חובה לתשלום כלשהו לקבלן.

הקמת המתקן
א)

לאחר קבלת אישור החברה על התכנון ,יחל הקבלן לבצע את כל העבודות הנדרשות
לצורך הקמת המתקן בהתאם להוראות המפרט הטכני.

.04
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ב)

הקבלן יבצע את המתקן בהתאם לתכנון המאושר בלבד ,ולא יהא רשאי לסטות
ממנו ,אלא באישור מראש ובכתב מאת החברה ,ומטעמים מיוחדים.

ג)

בסיום הקמת המתקן יודיע על כך הקבלן לנציג החברה אשר יהא המוסמך היחיד
לאשר באם המתקן הוקם על פי התכנון.

ד)

הקבלן מתחייב כי המתקן יעמוד באמות המידה של היתר הזרמה שניתן ביום
 07.12.710/על ידי הוועדה למתן היתרי הזרמה לים שבו הוגדרו ערכים מחמירים של
ריכוזים ושטפים (אמות מידה).

תקופת ההסכם
א)

הסכם זה הנו לתקופה של שישה ( )/חודשים החל מן המועד בו יקבל הקבלן הודעה
מאת החברה כאשר במהלך החודשיים הראשונים יבוצעו עבודות התכנון וארבעה ()4
חודשים לאחר מכן יבוצעו עבודות ההקמה של המתקן.

ב)

מובהר כי הצדדים יהיו רשאים בהסכמה להאריך את תוקפו של הסכם זה.

ג)

תנאי מעבר לביצוע עבודות ההקמה הנו קבלת אישור בכתב מאת החברה לתכנון
המתקן כפי שיוצג על ידי הקבלן.

ד)

ככל שיידרש היתר בניה למתקן ,תפעל החברה להשגתו ,ותקופה זו לא תימנה
במסגרת תקופת ההתקשרות ,ולא תשולם לקבלן בגינה כל תמורה.

ה)

ידוע לקבלן כי עמידה בלוחות הזמנים הנה מעיקרי הסכם זה.

סיום העבודה ,תעודת השלמה ותקופת הבדק
א)

עם סיום העבודות ידווח הקבלן למפקח על סיומה.

ב)

המפקח ,יבדוק ביצועו של אותו שלב .לאחר הבדיקה יפרט המפקח בפני הקבלן
בכתב ,ברשימה שתיחתם על ידו ועל ידי הקבלן את הליקויים והפגמים שמצא
בעבודה ושיש לתקנם ו6או שינויים שהינו מעוניין שיבוצעו בעבודה.

ג)

הקבלן יהא חייב לתקן את הליקויים והפגמים ולבצע את כל השינויים כמפורט
ברשימה ,לשביעות רצונו של המפקח .לאחר תיקון כל הליקויים להנחת דעתו של
המפקח ,וקבלת אישור מן החברה שהעבודות התקבלו ללא כל הסתייגויות ,ייתן
המהנדס6המפקח לקבלן אישור בכתב על השלמת אותו שלב בביצוע העבודות.

ד)

זכותו של הקבלן לקבלת התמורה בעבור חלק העבודה שבוצעה על ידו ,כפופה תהא
למתן אישורו של המפקח ושל החברה כמפורט לעיל.

ה)

עם גמר העבודות יפנה הקבלן את האתר מכל ציודו וחפציו ,וידאג על חשבונו להשבת
המצב במקום ביצוע העבודה לקדמות ו6או לשלמות ו6או לתקינות ,לפי העניין
ובשינויים המתחייבים מהקמת הפרויקט ,ובכלל זה יתקן כל נזק אשר נגרם
לכבישים ,ריצוף ,שוחות ,שטחי גינון או כל מתקן או פרט אחר במקום ביצוע
העבודה על פי הנחיות המפקח.

ו)

לאחר ביצוע העבודות לשביעות רצון החברה ,קבלת העבודה ע"י נציגי המזמין ,קבלת
כל התוכניות הנדרשות ,וחתימה על מסמך העדר תביעות כמפורט בנספח  4יוציא
המהנדס לקבלן תעודת השלמה בנוסח נספח  0בה יצוין תאריך השלמת העבודה ע"י
הקבלן.

ז)

מובהר בזאת כי אין באישורו של המהנדס או כל גורם אחר ,של או מטעם החברה
בכדי לגרוע מאחריותו המלאה של הקבלן כלפי צד שלישי או החברה או עובדיה או
כדי ליצור אחריות כל שהיא של החברה או שלוחה כלפי הקבלן.

תקופת הבדק ותעודת גמר

א)

.02

תקופת האחריות והבדק
.

במקרה בו הקבלן ביצע את המתקן על פי המתווה לתכנון מתקן מבוסס בוצה
משופעלת שמבוסס על תוצאות מו"פ שביצעה החברה בשיתוף עם מוסד הטכניון
תחל תקופת אחריות ובדק במועד קבלת המתקן על ידי החברה לשביעות רצונה
ולתקופה בת  74חודשים (להלן" :תקופת הבדק והאחריות") .בתקופת הבדק
והאחריות במתווה האמור תשולם לקבלן תמורה עבור הליווי וההפעלה בתקופת
הבדק והאחריות בהתאם לקריאות בפועל של החברה בהתאם לתעריף חשכ"ל
לשעה ולרבות טיסות .מבלי לגרוע מן האמור ,הקבלן יעניק לחברה אחריות
לטיב המתקן ולציודו לתקופה של שלוש שנים ממועד סיום תקופת הבדק
והאחריות כהגדרתה בסעיף זה על חשבונו.

.ii

במקרה בו הקבלן ביצע את המתקן על פי מתווה תכנוני אחר שאושר על ידי
החברה תחל תקופת האחריות והבדק בתום תקופת הקמת המתקן ,ולאחר
קבלת המתקן על ידי החברה לשביעות רצונה ולתקופה בת  74חודשים
במסגרתה גם יופעל המתקן לשימוש (להלן" :תקופת הבדק והאחריות").
בתקופת הבדק והאחריות במתווה האמור לא תשולם לקבלן תמורה כלשהי בגין
ליווי הפעלת המתקן ,והקבלן יידרש לתקן על חשבונו כל פגם ו6או ליקוי ו6או
נזק שיהיו במתקן ,וזאת על מנת להבטיח את פעילותו של המתקן בתקופה זו.
מבלי לגרוע מן האמור ,הקבלן יעניק לחברה אחריות לטיב המתקן ולציודו
לתקופה של שלוש שנים ממועד סיום תקופת הבדק והאחריות כהגדרתה בסעיף
זה על חשבונו.

.iii

בכל מקרה מובהר כי הקבלן יתחייב להעניק לחברה אחריות לטיב המתקן
ולציודו לתקופה של שלוש שנים ממועד סיום תקופת הבדק והאחריות
כהגדרתה לעיל על חשבונו.

ב)

בחלוף תקופת הבדק ,ולאחר שמילא הקבלן את כל דרישות המפקח ,שהועברו אליו
במהלך תקופה זו ,יוציא המפקח לקבלן תעודת גמר בנוסח נספח  /כי הקבלן עמד
בעבודות הבדק הנדרשות במהלך תקופת הבדק האמורה .תעודת הגמר תהווה
אסמכתא להחזרת ערבות הבדק.

ג)

מובהר בזאת כי אין באישור כאמור בס"ק (ב) בכדי לשחרר את הקבלן מכל אחריות
המוטלת עליו מכוח ההסכם או ע"פ כל דין או נוהג.

התמורה ותנאי התשלום
א)

בתמורה לקיום כל התחייבויותיו על פי הוראות ההסכם על נספחיו ,יהיה הקבלן
זכאי לתמורה כוללת בגובה _______ ( ₪לפני מע"מ) [להלן" :התמורה"].

ב)

התמורה תשולם לקבלן על פי אבני הדרך הבאות :
אבן דרך

אחוז מן התמורה

אישור תכנון מפורט

71%

סיום הקמת מיכלים (ע"פ התכנון 41%
המאושר) בשטח המתקן
אישור מסירה

41%
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ג)

תנאי לקבלת התמורה בכל אבן דרך הנה קבלת אישור מאת המהנדס לביצוע
העבודות הכלולות תחת אבן הדרך.

ד)

אישר המהנדס את סיום אבן הדרך ,יגיש הקבלן חשבונית מס לחברה ,והיא תשולם
על ידי החברה בתנאי תשלום של שוטף  01 +יום ממועד קבלת החשבונית במשרדי
החברה.

ה)

מובהר בזאת כי הקבלן יהא רשאי להסתייע בביצוע העבודות בקבלן משנה שהוצג על
ידו בהצעתו או שאושר על ידי החברה לאחר זכייתו ,ובמקרה זה יהא זכאי הקבלן
להורות לחברה בכתב לשלם את התמורה ,כולה או מקצתה ,ישירות לקבלן המשנה.

ו)

התמורה כוללת את כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בביצוע העבודות,
לרבות כל התיאומים הנדרשים ותכנון והקמת המתקן ,והיא לא תשתנה מכל סיבה
שהיא.

ז)

התמורה לא תהא צמודה למדד כלשהו ולא תישא הפרשי הצמדה ו6או ריבית ו6או
התייקרויות מכל מין וסוג שהוא.

שינוים ושיפור ליקויים
מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה ,מובהר כי לחברה בלבד שמורה הזכות לקבל מאת
הקבלן שינויים ושיפור ליקויים של המתקן בתום תקופת האחריות והבדק ולתקופה
של שנתיים לאחר מכן ,וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי .החליטה החברה לממש
את תקופת האופציה – מתחייב הקבלן להעניק את השירותים בהתאם לתמורה
שתסוכם בין הצדדים.
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ערבויות
א)

ערבות ביצוע  -להבטחת מילוי התחייבויותיו בתקופת התכנון ,וההקמה של המתקן
יפקיד הקבלן אצל החברה ,תוך  2ימים מיום שיחתום על ההסכם ערבות ביצוע
בנקאית של בנק ישראלי .הערבות תהיה בלתי מותנית ובלתי חוזרת ,בנוסח המצ"ב
כנספח  7למכרז זה ,בגובה  01%מהצעת הקבלן (כולל מע"מ) ובתנאים ובנוסח
הקבועים בנספח  7להסכם (להלן" :ערבות הביצוע").

ב)

ערבות הביצוע תהא בתוקף לתקופה של  /1יום לאחר תום תקופת ההתקשרות.

ג)

ערבות הביצוע תושב לקבלן במועד בו יתקיימו כל התנאים הבאים :
.i

הקבלן סיים את העבודות ומסר את המתקן לידי החברה לשביעות רצונה.

.ii

הקבלן הפקיד בידי החברה ערבות בדק ואחריות כמפורט להלן.

.iii

הקבלן חתם על טופס העדר תביעות בנוסח המצורף כנספח  4להסכם זה.

ד)

ערבות בדק ואחריות  -בסיום תקופת הקמת המתקן וקבלתו על ידי החברה ,יפקיד
הקבלן בידי החברה ערבות בנקאית לטיב ואחריות בגובה  0%מהסכום שישולם
לקבלן בפועל בגין תכנון הקמת המתקן (כולל מע"מ) וזאת להבטחת קיום
התחייבויות הקבלן בתקופת הבדק והאחריות בנוסח המצורף כנספח  7להסכם
(להלן" :ערבות הבדק") .ערבות הבדק תהא לתקופה של  74חודשים.

ה)

לא עדכן הקבלן את סכום הערבות ו/או לא האריך את תוקפה בהתאם להוראות
הסכם זה בהתאם להוראות הסכם זה ,יהווה הדבר ,כשלעצמו ,עילה לחילוט
הערבות.

ו)

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל תשמש הערבות להבטחה ולכיסוי של כל ההוצאות
והתשלומים הקשורים במישרין ובעקיפין לקבלן שהחברה עלולה להוציא או לשלם
או להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה ,כל ההוצאות התיקונים ,השלמות ,שיפוצים

במהלך העבודה שהחברה תעמוד בהן ,וכל נזק והפסד העלול להיגרם לחברה או למי
מטעמה עקב ביצוע הפעולות הנ"ל.
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ז)

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

ח)

חולטה ערבות ,ימציא הקבלן ,לאלתר ,ערבות בנקאית חדשה ,באופן שבכל עת תהיה
בידי החברה ערבות במלוא הסכום הנקוב בסעיף זה.

ביצוע העבודות ברציפות
הקבלן מתחייב עם קבלת צו התחלת עבודה מהחברה לבצע את העבודות בהתאם
לתוכנית העבודה ברציפות .מובהר בזאת ,כי העדר פעילות לתקופה אחת ממושכת
של למעלה משבועיים רצופים ו6או  /1יום לא רצופים במשך כל תקופת החוזה,
תחשב כהפרה יסודית של ההסכם על ידי הקבלן על כל המשתמע מכך.
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מתן ארכה לביצוע העבודות
מובהר בזאת ,כי לא תינתן כל ארכה להשלמת העבודות ,אלא אם כן סברה החברה,
לפי שיקול דעתה הסופי והמוחלט ,כי יש מקום להאריך את המועד להשלמת
העבודות מחמת שינויים או תוספות לעבודה ,או מחמת כוח עליון ,או מחמת תנאים
מיוחדים המחייבים לדעתו את הארכת המועד להשלמת העבודות .מתן ארכה
כאמור ,אם וכאשר תינתן ,לא תקנה זכות לקבלן לדרוש תוספות מחיר ו6או פיצוי
אחר מכל מין ו6או סוג שהוא.

.77

פיצויים מוסכמים בגין איחורים
במידה והקבלן לא יעמוד באחד מהמועדים המצוינים במפרט הטכני או לא ישלים
את העבודות במועד הקבוע בהסכם זה ,ישלם הקבלן לחברה ,או תנכה החברה מן
התמורה המגיעה לקבלן ,כפיצוי נזקים מוסכם ומוערך מראש בגין איחורי בצוע ולא
כקנס ,סכום של  0,111ש"ח לכל יום קלנדרי של איחור במועד הביצוע של העבודות.
הקבלן מצהיר ומתחייב כי תשלום הפיצויים בגין אי עמידה בלוח הזמנים6תוכנית
עבודה כמפורט לעיל הינו ללא חובת הוכחת נזק והוא בנוסף לכל סעד המגיע למזמין
לפי כל דין ו6או נוהג או הסכם זה.
תשלום פיצוי כמתואר לעיל לא יפטור את הקבלן ממילוי חובתו להשלים את
העבודות או מהתחייבות כלשהי שלו בהסכם זה ולא ישלול מהחברה כל תרופה או
זכות המוקנות לו על פי דין או על פי הסכם זה.
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כוח אדם
א)

הקבלן מתחייב לספק את כל כוח האדם הדרוש לביצוע כל התחייבויותיו על פי
המכרז ו6או החוזה ,ולוודא כי כוח אדם זה הנו בקי ובעל ניסיון קודם בעבודות נשוא
מכרז זה ,וכי הנו בעל כל האישורים וההיתרים מאת הגופים המוסמכים בהתאם
להוראות כל דין.

ב)

על פי החלטת ממשלה מספר  7110מיום  00.12.7101חל איסור על הקבלן להעסקת
עובדים זרים ,למעט מומחי חוץ ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בין אם על ידי הקבלן,
ובין אם באמצעות קבלן כוח אדם ,קבלן משנה או כל גורם אחר עמו התקשר הקבלן.

ג)

הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחראיים בעלי אזרחות ישראלית
במספר הדרוש לשם ביצוע התחייבויותיו בהתאם ללוח הזמנים .בעבודה שלצורך
ביצועה יש צורך ברישום ,היתר או רישיון על פי דין ,חייב הקבלן להעסיק אך ורק
עובדים מקצועיים שהינם בעלי הרישיון ,ההיתר או הרישום.
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ד)

הקבלן ישלם שכר עבודה לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע העבודה ,וכן יקיים תנאי
עבודה נאותים ,בהתאם לקבוע על ידי האיגוד המייצג את המספר הגדול ביותר של
עובדים במדינה באותו ענף ובאותו האזור.

ה)

הקבלן מתחייב לשלם לעובדיו את כל התנאים הסוציאליים הנובעים ו6או הקושרים
להעסקתם ,וכן למלא אחר חוק הוראות הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,תשכ"ט-
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ו)

הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות באתר העבודות ולנקוט בכל אמצעי הזהירות
הדרושים למניעת תאונות עבודה ,וכן להבטיח תנאים נאותים לשמירת בריאות
העובדים ורווחתם כנדרש על פי כל דין.

ז)

הקבלן מתחייב לנהל בכל מהלך העבודות ,לשביעות רצון החברה ,פנקסי כוח אדם,
בהם ירשמו  -שמו ,מקצועו וסיווגו במקצוע של כל עובד ,וכן את ימי עבודתו .הקבלן
מתחייב להמציא למזמין ,לפי דרישתו ,את פנקסי כוח האדם לשם ביקורת ,וכן
להמציא למזמין ,לפי דרישתו ,מצבת כח אדם חודשית ,שבועית ויומית שתכלול את
חלוקת העובדים לפי מקצועותיהם ,סוגיהם והעסקתם.

ח)

מובהר בזאת למען הסר ספק ,כי הקבלן משמש כקבלן עצמאי ובלתי תלוי ,וכי אין
בין החברה לבינו ו6או עובדיו ו6או מי מטעמו ,יחסי עובד מעביד .על אף האמור לעיל,
אם בניגוד לכוונתם המפורשת של הצדדים ,יקבע כי שררו יחסי עובד ומעבדי בין
החברה לבין הקבלן ו6או עובדיו ו6או מי מטעמו ,אזי מתחייב הקבלן לשפות את
החברה בגין כל הוצאה ו6או נזק שיגרמו לו בשל כך.

ט)

הקבלן ימלא כל דרישה מטעם החברה בדבר הרחקתו מאתר העבודות של כל אדם
המועסק על ידי הקבלן ו6או מי מטעמו ,לרבות קבלן משנה ועובד המועסק על ידי
קבלן משנה ,אף אם הסכימה החברה בעבר להעסקת מי מהם ,אם לדעת החברה
התנהג אותו אדם שלא כשורה או שאינו מוכשר למלא תפקידו ,או שהוא מבצע
ברשלנות את תפקידיו .אדם שהורחק לפי דרישה כאמור  -לא יחזור הקבלן
להעסיקו ,בין במישרין ובין בעקיפין ,באתר העבודה או בביצוע העבודה.

העדר יחסי עובד -מעביד
א)

יחסי הצדדים על פי הסכם זה הנם יחסי מזמין-קבלן עצמאי ,ושום הוראה מהוראות
הסכם זה לא תחשב כיוצרת יחסי עובד מעביד בין החברה לבין הקבלן ואו מי
מעובדיו ו6או מי מהמועסקים על ידו .הקבלן לבדו יישא בכל העלויות הכרוכות
בהעסקת עובדיו ,לרבות שכר עבודה וכל התנאים הסוציאליים הקבועים בדין ,והוא
מתחייב לקיים את כל חובותיו ,מכוח כל דין ,כלפי עובדיו ו6או המועסקים על ידו
בקשר לעבודה.

ב)

היה וייפסק על ידי ערכאה שיפוטית ו6או על ידי רשות מוסמכת ,כי בין החברה
לקבלן ו6או לעובדי הקבלן נוצרו יחסי עובד-מעביד אזי מוסכם ומוצהר ,כי התמורה
שתשולם כוללת את כל התנאים הסוציאליים מכל מין וסוג להם זכאים הקבלן
ועובדיו בגין ביצוע העבודה ,והקבלן מתחייב לשפות ולפצות את החברה אן תחויב
בהליך כלשהו ,משפטי או מנהלי ,לשלם תשלומים שכאלה לעובד הקבלן ו6או למי
מטעמו.

זכויות מקרקעין וזכויות אחרות
א)

ידוע לו שאתר העבודות הועמד לרשותו לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי החוזה ,וכי
אין לו ולא תהיה לו בכל תקופת החוזה כל זכות קניינית ו6או זכות אחרת במקרקעי
האתר.

ב)

החברה תהיה רשאית בכל עת ,ובפרט במקרה של הפרת החוזה ע"י הקבלן ,להורות
לקבלן לפנות את מקרקעי האתר ולסלק את ידו מהם ,ולקבלן לא תהיה כל תביעה
ו6או טענה בקשר לכך.

ג)

.7/
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כמו כן ,הקבלן יפצה את החברה על כל תביעה ו6או דרישה ו6או נזק ו6או הוצאה
שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים ,מדגמים ,סמלי מסחר ,זכות יוצרים או
זכויות דומות בדבר השימוש ,תוך כדי ביצוע העבודה ,במתקני העבודה ,במכונות או
בחומרים או בציוד שיספקו על ידי הקבלן.

טיב החומרים והמלאכה
א)

הקבלן ישתמש בחומרים מהמין המשובח ביותר והמותאמים לעבודה עם מי ים
ולמערכות גידול דגים ,ובהתאם לאמור במפרטים ולנדרש על פי התכנון שלו,
ובכמויות מספיקות .הקבלן יוודא כי החומרים מאושרים על ידי המשרד להגנת
הסביבה ,כי הנם במינון הדרוש בהתאם להוראות המשרד להגנת הסביבה ו6או
הוראות היצרן ,וכי הנם עומדים בהוראות כל דין.

ב)

חומרים שלגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי ,ישאו תו תקן
ישראלי כנדרש.

ג)

סופקו חומרים מסוימים על ידי החברה ,אין עובדה זו כשלעצמה גורעת מאחריותו
של הקבלן לגבי טיב העבודה.

הגנה על חלקי העבודה
א)

הקבלן ינקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים והציוד,
וכן על אתר העבודות וחלקי העבודות מפני כל נזק העלול להיגרם להם.

ב)

כל נזק אשר נגרם לחומרים ,לציוד ,לאתר העבודה או לחלקי העבודה ,בין שנקט
הקבלן באמצעי הגנה נאותים ובין שלא ,יתוקן ע"י הקבלן מיד ,על חשבונו,
ולשביעות רצונו של המנהל.

ניקוי אתר העבודות
א)

הקבלן ישמור על האתר נקי ומסודר בכל זמן ויסלק כל פסולת שנצברה בו בשל
ביצוע העבודות.

ב)

הקבלן ידאג כל העת ולכל אורך תקופת ההסכם לניקיון האתר על סביבתו.

שמירה ,גידור ושאר אמצעי זהירות
א)

הקבלן ינקוט ,ויהא אחראי על חשבונו כי כל הבאים מטעמו ינקטו ,בכל אמצעי
הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיי אדם באתר העבודה ,בדרך לאתר העבודה
ובסביבתו ,בעת ביצוע העבודה ,לרבות בעת הובלת חומרים לאתר העבודה ,ולכל
אורך תקופת ההסכם.

ב)

הקבלן מתחייב לבצע על חשבונו את תיאום התשתיות ,ככל שידרש ,בהתאם לתכנון
שיבצע ,ולתשתיות הקיימות באתר.

ג)

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא שמירה ,שילוט ,גידור ושאר אמצעי זהירות
לביטחונו ולנוחיותו של הציבור ,בכל מקום שיהיה צורך בכך ,או שיידרש על ידי
המזמין ,או שיהיה דרוש על פי דין או הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי.

ד)

בנוסף לאמור בסעיף זה ,ימלא הקבלן אחר כל הוראות הזהירות והבטיחות
המצוינות במפרט המיוחד ו6או בנספח הספציפי ו6או הנדרשות על פי כל דין.

ביקורת ואישור המהנדס
א)

המהנדס רשאי לערוך בכל עת ביקורות ו6או בדיקות שוטפות לבדיקת כל הקשור
בעבודות כנדרש מהקבלן בהסכם .גילה המהנדס ליקויים כלשהם בעבודות במהלך
ביקורו ו6או בדיקתו ,יעביר בכתב לקבלן הוראות לתיקונם המיידי.

.00

.07

.00

ב)

על אף האמור בסעיף קטן א' לעיל ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור בו ,תיקון ליקויים
אשר נתגלו בסיורי ביקורת ע"י המהנדס יבוצע ע"י הקבלן תוך פרקי הזמן שייקבעו
ע"י המהנדס.

ג)

מובהר בזאת ,למען הסר ספק ,כי אין באישור המהנדס על סיום ביצוע הקמת
המתקן כדי לשחרר את הקבלן מאחריות ו6או מחויבות כלשהי מכוח ההסכם ,ואין
בו בכדי להוות ראיה או חזקה לכאורה בדבר היעדר אחריותו של הקבלן לגבי כל
פגם ,ליקוי או נזק שיתגלה בקשר עם העבודות נשוא ההסכם.

ביצוע מקצועי
א)

כל העבודה תבוצע בהתאם להסכם ובאורח מקצועי נכון ,לשביעות רצונו של
המהנדס .אישורו של המהנדס לביצועה של עבודה או מטלה מכוח הסכם זה ,לא
ישחרר את הקבלן מחובתו ואחריותו האמורה לעיל.

ב)

בוצעה עבודה שלא באורח מקצועי ונכון ,לדעת המהנדס ,יחויב הקבלן עפ"י דרישת
המהנדס לתקן ו6או להחליף את הטעון תיקון על חשבון הקבלן ,לשביעות רצון
המהנדס.

ג)

למזמין שמורה הזכות לגבות מן הקבלן ,בכל דרך ,את הסכומים הנדרשים עפ"י
שיקול דעת המהנדס לתיקון עבודה שהוא טוען תיקון ו6או פגומה לדעתו ,וזאת
במקום לדרוש מן הקבלן לתקנה.

ד)

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של המזמין לסעדים נוספים או חלופיים
עפ"י כל דין או הסכם.

תיקונים
א)

נתהוו או נתגלו נזקים או פגמים לאחר ביצוע העבודות ,לרבות נזק או פגם אשר
לדעת המהנדס או החברה נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים
או מביצוע העבודה שלא בהתאם לחוזה או שלא בהתאם לתכנון שאושר ,או מכל
סיבה אחרת ,חייב הקבלן לתקן מיד כל נזק או פגם כאמור ,הכל לפי דרישת
המהנדס או החברה ולשביעות רצונו של המהנדס.

ב)

כל ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיף קטן א' דלעיל יחולו על
הקבלן בלבד.

ג)

לא מילא הקבלן אחר התחייבויותיו לעניין תיקונים ,יהא המזמין רשאי לבצע את
תיקון הליקויים על חשבון הקבלן והקבלן ישפה אותו שיפוי מלא וישלם לו את כל
ההוצאות ,לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עו"ד ,אם יהיו כאלה.

אחריות
א)

כללי
הקבלן יהא אחראי עפ"י דין לכל נזק שהוא ,בין לנזק גוף בין לנזק רכוש ,בין לנזק
ממון ולכל נזק אחר שייגרם למזמין ו6או למדינת ישראל ו6או למשרד החקלאות
ו6או ליק"א לכל צד שלישי ו6או לכל עובד ,כתוצאה ממעשה או מחדל מצד הקבלן,
הנובע ,בין במישרין ובין בעקיפין ,מביצוע עבודתו עפ"י חוזה זה ,בין במהלך תקופת
החוזה ובין לאחר מכן ,בין אם נגרם על ידו בין אם נגרם על ידי עובדיו ו6או שלוחיו
ו6או כל הנתון למרותו.

ב)

אחריות בתקופת העבודות
.i

מיום מתן צו התחלת עבודה ועד למועד סיום העבודות וקבלת המתקן על ידי
המזמין ,יהא הקבלן אחראי לשמירת אתר העבודה והעבודה .בכל מקרה של נזק
לעבודות ו6או לאתר העבודה מסיבה כלשהי יהא על הקבלן לתקן את הנזק על
חשבונו ,ובמהירות המרבית ,ולהביא לידי כך שעם השלמתה תהיה העבודה

במצב תקין וראוי לשימוש ולשביעות רצון החברה ומתאימה בכל פרטיה
להוראות החוזה על נספחיו .הוראות הסעיף תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי
הקבלן ו6או קבלני משנה ו6או עובדיהם ו6או צד שלישי כלשהו תוך כדי ביצוע
העבודות.
.ii

הקבלן יהיה אחראי בלעדית כלפי החברה לכל נזק ו6או תקלה ו6או אובדן ו6או
קלקול שיגרמו לחומרים ו6או לציוד ו6או לעבודות ,בין שהנזק או הקלקול נגרמו
באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש ,והוא פוטר את החברה ו6או את
עובדיה ו6או כל אדם הנמצא בשרותה ו6או את מדינת ישראל ו6או את משרד
החקלאות ו6או את יק"א ,מכל אחריות לכל אובדן ו6או נזק לגוף או לרכוש,
כאמור.

.iii

הקבלן יהיה אחראי בלעדית לכל אובדן ,נזק או קלקול לציוד מכל סוג הנמצא
בשימוש בקשר עם ביצוע העבודות הוא פוטר את החברה ו6או עובדיה ו6או כל
אדם הנמצא בשרותה ו6או את מדינת ישראל ו6או את משרד החקלאות ו6או את
יק"א ,מכל אחריות לכל אובדן ו6או נזק לגוף או לרכוש ,כאמור.

.iv

בכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לנזקים על פי פרק זה ,רשאית וזכאית החברה
לקבל מאת הקבלן ,לפי דרישה ראשונה בכתב ,פיצוים מלאים עבור נזקים שלא
תוקנו במועד שקבעה החברה ו6או עבור נזקים שהחברה החליטה לפי שיקול
דעתה המוחלט שלא יתוקנו ו6או שאינם ניתנים לתיקון ,והכל בסכום או
בסכומים שיקבעו על ידי החברה וקביעותיה תהיינה סופיות ובלתי ניתנות
לערעור.

ג) אחריות לגוף או לרכוש
.i

הקבלן יהיה אחראי בלעדי לכל נזק ו6או אבדן ו6או חבלה ו6או תאונה מכל מין
וסוג שהוא ,לרבות נזק גוף ו6או רכוש אשר יגרמו לכל אדם ו6או צד שלישי
כלשהו לרבות החברה ו6או לכל רשות עירונית או ממשלתית ו6או לקבלנים
האחרים ו6או לכל מבנה המצוי באתר העבודה ו6או כל מבנה המצוי מחוץ לאתר
העבודה ו6או לכל צד שלישי אחר ו6או לרכושם של כל אחד מאלה ,כתוצאה
ישירה ו6או עקיפה מביצוע העבודה ו6או מהפעלת המתקן על ידי הקבלן ו6או על
ידי עובדיו ו6או שלוחיו ו6או קבלני משנה המועסקים על ידו ו6או כתוצאה מכל
מעשה לרבות מחדל של הקבלן ו6או עובדיו ו6או שלוחיו ו6או קבלני המשנה שלו.
הקבלן יישא בתשלום כל קנס ו6או פיצוי ו6או תשלום ו6או הוצאה אחרת מסוג
כל שהוא שיוטלו ו6או יחולו עקב כל מעשה ו6או מחדל כאמור ו6או כתוצאה
מהם .כן יהיה הקבלן אחראי לכל נזק אחר במידה שאחריות כזאת מוטלת על
הקבלן על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו6או לפי כל דין אחר לנזקים שייגרמו
כאמור לחברה ו6או לכל צד שלישי במהלך ביצוע העבודות.

.ii

החברה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא
לתביעה כנגד הקבלן ו6או מי מטעמו בגין נזק או אובדן ,כאמור ,עד אשר ייושבו
תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון החברה.

.iii

הקבלן ישפה את החברה ו6או את מדינת ישראל ו6או את משרד החקלאות ו6או
את יק"א על כל סכום שיחויבו לשלם ,או שתשלם ,בגין נזק או אובדן להם
אחראי הקבלן על פי ההסכם ו6או על פי כל דין לרבות בגין ההוצאות
המשפטיות השונות .כאמור ,החברה תהיה רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה
הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן ו6או מי מטעמו בגין נזק או
אובדן ,כאמור ,עד אשר תיושבנה תביעות אלו באופן סופי ומוחלט לשביעות
רצון החברה ,בכפוף לכך שתימסר לקבלן הודעה על תביעה ו6או על דרישה
כאמור לעיל ותינתן לו אפשרות להתגונן מפניה.

.iv

הקבלן ישפה ו6או יפצה את החברה ו6או את מדינת ישראל ו6או את משרד
החקלאות ו6או את יק"א בגין כל נזק שיגרם להם עקב שגיאה מקצועית של
הקבלן ,הן בתכנון המתקן והן בביצועו ,ו6או הזנחה במילוי חובתו המקצועית
ו6או עקב שימוש בחומרים או אביזרים לקויים .אחריותו של הקבלן תחול גם
לגבי כל מקרה של רשלנות שיתגלה לאחר תום תקופת ההסכם.

אחריות מקצועית

ד)

.i

הקבלן יפצה את החברה ו6או את מדינת ישראל ו6או את משרד החקלאות ו6או
את יק"א בגין כל נזק שיגרם כתוצאה משגיאה מקצועית בתכנון או בהקמת
המתקן ו6או רשלנות ו6או הזנחת חובתו המקצועית הוא או מי מטעמו ו6או
משימוש בחומרים או באביזרים לקויים או מטיב לקוי או בשל תכנון לא
מקצועי.

.ii

אחריותו של הקבלן כאמור לעיל ,תחול גם לגבי מקרה של רשלנות מקצועית
שתתגלה לאחר סיום תקופת ההסכם ותחול על כל פעולה שבוצעה או היתה
אמור להתבצע על ידי הקבלן או על ידי קבלני המשנה מטעמו ,או על ידי מי
מעובדיו ו6או שליחיו.
אחריות לנזק סביבתי

ה)

.i

הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות ובכל תקופת ההסכם ,לרבות בתקופת
הבדק והאחריות לא תהיה פגיעה שלא לצורך באיכות הסביבה ו6או בנוחות
הציבור ,ולא תהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש ,המעבר וההחזקה של
כל אדם בכביש ,דרך ,שביל או הרכוש ציבורי כלשהו ,והוא ינקוט בכל אמצעים
הדרושים ,כדי להבטיח את האמור לעיל.

.ii

כן יהיה הקבלן אחראי לכל נזק ו6או פגיעה ו6או קלקול שיגרם לכל כביש ,דרך,
שביל ,מדרכה ,וכן לרשת המים ,הביוב ,הניקוז ,החשמל ,הטלפון ו6או לכל
תשתית קרקעית או עילית אחרת (להלן" :תשתיות") ,תוך כדי ביצוע העבודות
ובכל תקופת ההסכם ,לרבות בתקופת הבדק והאחריות ,בין שהנזק ו6או הפגיעה
נגרמו באקראי ובין בשל מעשה או מחדל מצידו של הקבלן .הקבלן מתחייב
לתקן את הנזק ו6או הפגיעה בתשתית כאמור ,באחריותו ועל חשבונו ,ובאופן
היעיל ביותר ולקבל את אישור הרשות המוסמכת על התשתית שניזוקה.

.iii

הקבלן יהא אחראי בכל תקופת ביצוע העבודות ובכל תקופת ההסכם ,לרבות
בתקופת הבדק והאחריות לכל נזק סביבתי שייגרם ,לרבות מטרדי ריח ,רעש
וכיוצב' ,והוא ישפה ויפצה את המזמין ו6או את מדינת ישראל ו6או את משרד
החקלאות ו6או את יק"א מייד עם דרישתם הראשונה .נתבע המזמין על ידי
רשות כלשהי – יפעל המזמין להסבת הקנס ו6או כתב האישום ו6או הדרישה על
שמו.

ו) אחריות לעובדים ולשלוחים
.i

הקבלן יהיה אחראי לשלומם ולביטחונם של כל עובדיו ו6או המועסקים על ידו
ו 6או הנמצאים בשרותו והוא מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי
דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא בשרותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק
כלשהם תוך כדי ביצוע העבודות ובכל תקופת ההסכם ,והוא פוטר בזאת את
החברה ו6או את מדינת ישראל ו6או את משרד החקלאות מאחריות כלפי
עובדים המועסקים על ידו ,לרבות נזק שנגרם לאדם המספק שירותים ,חומרים
או ציוד ,קבלני משנה ועובדיהם ,ספקים ועובדים עצמאיים הן של הקבלן והן
של קבלני המשנה .החברה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים
אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או תאונה ,כאמור ,עד אשר ייושבו
תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון החברה.

.ii

הקבלן ישפה את החברה ו6או את מדינת ישראל ו6או את משרד החקלאות ו6או
את יק"א בגין כל תשלום שיחויבו לשלם כתוצאה מאי  -קיום התחייבותו
שבסעיף קטן  0לעיל .נדרשה החברה ו6או מדינת ישראל ו6או משרד החקלאות
לשלם סכום כלשהו עקב מעשה או מחדל של הקבלן ו6או מי מטעמו במסגרת
ביצוע העבודות ובכל תקופת ההסכם ,ישפה אותם הקבלן בגובה הסכומים אשר
יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או אבדן ,כאמור ,עד אשר תיושבנה
תביעות אלו באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון החברה ,וזאת בכפוף לכך
שתימסר לקבלן הודעה על תביעה ו6או על דרישה כאמור לעיל ותינתן לו
אפשרות להתגונן מפניה.

.04

ביטוח
א)

מבלי לגרוע מאחריותו ו6או מהתחייבויותיו של הקבלן על-פי כל דין ו6או על פי
האמור בחוזה זה ,מתחייב הקבלן לערוך ,לרכוש ולקיים ,על חשבונו לפני מועד
תחילת העבודות נשוא חוזה זה (להלן " :העבודות") ו6או הצבת ציוד כלשהו באתר
העבודה על ידו ו6או מטעמו ו6או עבורו (המוקדם מבין המועדים הנ"ל) ולמשך כל
זמן ביצוען של העבודות ו6או כל תקופה אחרת כמפורט להלן ,לעניין ביטוחי אחריות
מקצועית וחבות מוצר ,את הביטוחים המפורטים להלן ,בהתאם לתנאים המפורטים
בחוזה זה (להלן" :התנאים המיוחדים לביטוחי הקבלן") וכן לנספח  '0למסמכי
החוזה המהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן" :אישור ביטוחי הקבלן") אצל חברת
ביטוח המורשית כדין לפעול בישראל (שכולם יחד יקראו להלן" -ביטוחי הקבלן"):
.i

ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות – בגין ביצוע העבודות בהתאם למסמכי
המכרז ולחוזה מתחייב הקבלן לרכוש פוליסת ביטוח כל הסיכונים לעבודות
קבלניות6הקמה המכסה את העבודות ,כולל עבודות התשתית ,פיתוח וגידור
(לרבות עבודות זמניות) כולל כל החומרים ,מערכות וציוד בהתאם למסמכי
המכרז וההסכם ,ואשר יכלול :
א.

ב.

פרק א' – ביטוח רכוש – העבודות במלוא ערכן על בסיס ערך כחדש
כאשר ערך העבודות יהיה בהתאם לערך החוזה וכן כולל שינויים
במהלך תקופת הביטוח עליהם הקבלן מתחייב לדווח למבטח
ולדאוג להוצאת תוספות עדכון בהתאם ,כולל כיסוי לנזקי טבע
ורעידות אדמה ,פריצה ,גניבה ושוד.
בכיסוי יכללו ההרחבות הבאות :
 .0ציוד קל לבניה והקמה ,מתקנים קלים ,כלי עבודה ואמצעי עזר
– בערכם המלא.
 .7הוצאות פירוק ,הריסה ,פינוי הריסות ,תמיכה ,חיזוק וכדומה –
גבול אחריות בגובה  01%מהיקף העבודות אך לא פחות מ-
 01,111דולר ארה"ב.
 .0רכוש שעליו עובדים או רכוש סמוך על בסיס נזק ראשון – גבול
אחריות בגובה  01%מהיקף העבודות אך לא פחות מסך
 011,111דולר ארה"ב.
 .4חומרים ופריטים מחוץ לאתר כולל מטענים בהעברה לצורך
עבודות החוזה בערכם המלא.
 .0מבני עזר זמניים (לרבות מחסנים ,משרדים ,גדרות וכדומה
אשר אינם מהווים חלק מהעבודות הסופיות המושלמות)
הנמצאים באתר על פי ערכם.
 ./חריג הוצאות לתיקונים או החלפה הנובעים מתכנון לקוי,
חומרים לקויים או עבודה לקויה יוגבל לתיקון או החלפת
הפריטים הלקויים עצמם ולא יחול לגבי אובדן או נזק לפריטים
אשר בוצעו כהלכה ,כאשר אובדן או נזק כזה נגרם כתוצאה
מתאונה שנבעה מתכנון לקוי ,חומרים לקויים או עבודה לקויה.
 .2כיסוי נזק ישיר מתכנון לקוי ,חומרים לקויים ,או עבודה לקויה
בגבול אחריות שלא יפחת מ 20,111-דולר ארה"ב בכפוף
להשתתפות עצמית של הקבלן אשר לא תעלה על .01%
 .0שכר מהנדסים ,אדריכלים ויועצים לא יפחת מסך  70,111דולר
ארה"ב.
 .8תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח על פי פרק זה ,משועבדים
לטובת המזמין ,וישולמו לו אלא אם יורה מנכ"ל המזמין
למבטח בכתב אחרת.
 .01לשם המבוטח יתווסף "...ו6או קבלנים ו6או קבלני משנה ו6או
החברה לחקר ימים ואגמים ו6או משרד החקלאות ופיתוח הכפר
ו6או מדינת ישראל ו6או יק"א".
פרק ב' – ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
 .0הכיסוי על פי כל דין בגבול אחריות של לפחות  0,011,111דולר
ארה"ב נזקי גוף ורכוש ,לתובע למקרה ולתקופה ,כולל סעיף
אחריות צולבת .CROSS LIABILITY
 .7הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכסות נזקי רעד ,ויברציה ,הסרת
משען או החלשתו בגבול אחריות שלא יפחת מ 701,111-דולר

ג.

ארה"ב.
 .0הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכלול תביעות שיבוב של המוסד
לביטוח לאומי.
 .4לשם המבוטח יתווסף "...ו6או קבלנים ו6או קבלני משנה ו6או
החברה לחקר ימים ואגמים ו6או משרד החקלאות ופיתוח הכפר
ו6או מדינת ישראל ו6או יק"א".
פרק ג' – ביטוח חבות מעבידים
 .0לגבי כל העובדים הקשורים בביצוע העבודות כולל קבלנים,
קבלני משנה ועובדיהם.
 .7גבול אחריות לעובד ,למקרה ולתקופת ביטוח לא יפחת מ-
 0,111,111דולר ארה"ב.
 .0הפוליסה תכלול :
א .הרחבה לתקופת אחזקה מורחבת של  74חודשים לאחר
סיום העבודות.
ב .תנאי הכיסוי הסטנדרטיים לא יפחתו מהמקובל על פי
"פוליסת נוסח ביט" השינויים המחויבים על פי המצוין.
ג .לשם המבוטח יתווסף "...ו6או קבלנים ו6או קבלני
משנה ו6או החברה לחקר ימים ואגמים ו6או משרד
החקלאות ופיתוח הכפר ו6או מדינת ישראל ו6או
יק"א".
ד .בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח על ידי אחד
הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על כך
התראה מוקדמת של  /1יום לפחות במכתב רשום
למנכ"ל המזמין.
ה .המבטח מוותר על כל זכות שיבוב ,תביעה ,חזרה או
השתתפות כלפי החברה לחקר ימים ואגמים ,מדינת
ישראל ,משרדי הממשלה ,עובדיהם וכל הפועלים
מטעמם ,ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם
לנזק מתוך כוונת זדון.
ו .הקבלן יהיה האחראי הבלעדית כלפי המבטח לתשלום
דמי הביטוח עבור כל הפוליסה ולמילוי כל החובות
המוטלות על פי תנאי הפוליסה.
ז .ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסה תחולנה
בלעדית על הקבלן.
ח .כל סעיף בפוליסת הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך
כל שהיא את אחריות המבטח ,כאשר קיים סעיף
ביטוח אחר לא יופעל כלפי המזמין ,והביטוח הנו
בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי
הביטוח.

ב)

העתק פוליסת הביטוח מאושרת על ידי המבטח או אישור עריכת ביטוח בחתימת
המבטח בנוסח "נספח ביטוח" המצורף להסכם כנספח  0יומצאו על ידי הקבלן
למזמין עד למועד חתימת ההסכם.

ג)

הקבלן מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם המזמין להחזיק בתוקף את
פוליסת הביטוח .הקבלן מתחייב לחדש את הביטוח לכל אורך תקופת ההסכם
ולהמציא העתק פוליסת הביטוח מאושרת על ידי המבטח או אישור המבטח על
חידושה למזמין ,לפחות שבועיים לפני תום תקופת הביטוח .בכל מקרה הקבלן ידאג
כי הביטוח יהיה בתוקף עד להשלמת העבודות בכפוף לאישור בכתב מאת המזמין עד
להשלמת על העבודות במלואן.

ד)

אין באמור בכל סעיפי הביטוח כדי לפטור את הקבלן מכל חובה החלה עליו על פי דין
ואין לפרש את האמור כויתור של המזמין על כל סעד או זכות המוקנים להם על פי
הדין ועל פי הסכם זה.

ה)

מובהר ומודגש כי אין בדרישות הביטוח על פי סעיף זה כדי למנוע מהמזמין לדרוש
מהקבלן ביטוחים ו6או כיסויים נוספים ו6או להתאים ו6או לשנות את דרישות
הביטוח שפורטו לעיל ,לרבות בנספח הכל בהתאם לעבודה בה התקשר המזמין עם
הקבלן.

ו)

פוליסות ביטוחי האחריות הנערכות על ידי הקבלן יכללו תנאי מיוחד לפיו הפוליסות
כאמור יורחבו לשפות את החברה ו6או מנהליה ו6או עובדיה ו6או מנהל ו6או מפקח
העבודות מטעמה בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם למעשי ו6או
מחדלי הקבלן ו6או קבלני משנה מטעמו – הכול כמפורט באישור ביטוחי הקבלן.

ז)

כמו כן יצוין בפוליסת אחריות הקבלן כלפי צד שלישי ,במפורש ,כי רכוש החברה
שבו פועל הקבלן ,למעט אותו חלק של רכוש שבו פועל הקבלן והנמצא בשליטתו
הישירה והבלעדית של הקבלן ,ייחשב כרכוש צד שלישי ,לעניין ביטוח זה.

ח)

למען הסר כל ספק מוסכם ומוצהר כי רכוש בעלי קרקע ו6או בעלי מבנים ו6או
רשויות בהם פועל הקבלן במסגרת ביצוע העבודות יחשב גם כן כרכוש צד שלישי.

ט)

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת החוזה ,ובמקרה בו
העבודות נשוא חוזה זה או חלק מהן יבוצעו על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן,
מתחייב הקבלן לדאוג כי בידי קבלן המשנה תהיינה פוליסות ביטוח בהתאם למפורט
בחוזה זה לרבות בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים באישור עריכת ביטוחי
הקבלן (נספח .)0

י)

למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי החברה ו6או
מנהליה ו6או עובדיה ו6או מנהל ו6או מפקח העבודות מטעמה בגין העבודות נשוא
חוזה זה ,לרבות עבודות אשר יבוצעו על ידי קבלני המשנה ,והוא יהיה אחראי לשפות
ו6או לפצות את החברה ו6או מנהליה ו6או עובדיה ו6או מנהל ו6או מפקח העבודות
מטעמה בגין כל אובדן ו6או נזק שייגרם למי מהם ,במישרין ו6או בעקיפין ,עקב
העבודות שבוצעו על ידי מי מקבלני המשנה ,בין אם אובדן ו6או נזק כאמור מכוסה
באיזו מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.

יא)

הקבלן מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות ביטוחי הקבלן אשר
נערכות כמפורט לעיל ולעשות כל פעולה אשר יידרש לעשותה על ידי המבטח ו6או על
ידי החברה ו6או מנהליה ו6או עובדיה ו6או מנהל ו6או מפקח העבודות מטעמה כדי
לממש את זכויותיהם על פי תנאי הביטוח בעת הצורך ,לרבות הצטרפותו לתביעה של
החברה ו6או מנהליה ו6או עובדיה ו6או מנהל ו6או מפקח העבודות מטעמה ,על פי
פוליסות הביטוח ,אם יידרש לכך על ידם.

יב)

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה ובנספחיו ,מוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח
על פי איזה מהביטוחים הנערכים בהתאם לעיל מתחייב הקבלן לפנות באופן מיידי
לחברת הבטוח ולהודיע לה על קרות האירוע ולדאוג כי נציג חברת הביטוח יגיע ללא
דיחוי לאתר לבדיקת הנזק .מובהר כי על הקבלן לפעול על פי הוראות נציג חברת
הבטוח ולסייע לו ככל הנדרש ,לרבות להעביר לו כל מידע שידרוש.

יג)

בנוסף לאמור לעיל ,הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות שתידרשנה להשבת המצב
לקדמותו מייד לאחר קרות מקרה הביטוח לרבות פינוי פסולת והריסות .הקבלן
מתחייב לשאת בכל ההוצאות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו והחברה
מתחייבת להעביר אל הקבלן את הסכום שתשלם חברת הביטוח בגין הנזק ,וסכום
זה בלבד .למען הסר ספק מובהר כי הקבלן יישא בכל ההוצאות מעבר לסכום האמור
שיועבר על ידי חברת הבטוח (לרבות ההשתתפות העצמית) וכי החברה לא תהא
חייבת לקבלן כל תשלום לכיסוי ההוצאות כאמור.

יד)

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן בהסכם זה ,מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח
על פי פרק א' בפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות ,בגין נזקי רכוש ,ישולמו ישירות
לחברה ,אלא אם היא הורתה אחרת בכתב למבטח .מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח
תכלול הוראה מתאימה לעניין זה .תיקן הקבלן בעצמו נזק המכוסה לפי פוליסת
הביטוח כאמור ,בשלמותו ,לשביעות רצון מנהל העבודה ו6או המפקח מטעם החברה,
או שטרם קיבל מהחברה תשלום עבור העבודה שניזוקה  ,מתחייבת החברה להורות
למבטח בכתב על תשלום תגמולי הביטוח ישירות לידי הקבלן עד לסכום הדרוש לשם
קימום האבדן או הנזק.

טו)

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,בקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסות המפורטות
לעיל יודיע הקבלן על כך בכתב לחברה .הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם המבטח

ו6או החברה ו6או מי מטעמם בכל הדרוש למימוש זכויות על פי הפוליסה ,וזאת מבלי
לגרוע מזכויות החברה ו6או מי מטעמה לנהל המשא ומתן בעצמה.
טז)

מבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה מוסכם כי בכל מקרה של נזק לעבודות ,על הקבלן
מוטלת החובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו על ידי שמאי מטעם חברת
הביטוח ו6או החברה ו6או מנהל ו6או מפקח העבודות מטעמם.

יז)

הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו6או זכויות החברה
ו6או מנהליה ו6או עובדיה ו6או מנהל ו6או מפקח העבודות מטעמה ,יהא הקבלן
אחראי לנזקים שיגרמו לחברה ו6או מנהליה ו6או עובדיה ו6או מנהל ו6או מפקח
העבודות מטעמה ,באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות ו6או טענות,
כספיות או אחרות ,כלפיהם והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה ,כאמור.

יח)

כל מחלוקת בין הקבלן לבין החברה ו6או מנהל ו6או מפקח העבודות מטעמה בדבר
עלות תיקון נזקים מבוטחים שאירעו במהלך העבודות תוכרע על פי דו"ח השמאי
אשר יבדוק את הנזקים מטעם חברת הביטוח.

יט)

כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן ,הקבלן יהיה אחראי לשפות את החברה
ו6או מנהליה ו6או עובדיה ו6או מנהל ו6או מפקח העבודות מטעמה באופן מלא בגין
כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו6או אי קיום של
תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הקבלן ו6או מנהליו ו6או העובדים
המועסקים על ידו ו6או קבלני משנה מטעמו.

כ)

ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על-
ידי החברה וכי מבטחי הקבלן מוותרים על כל טענה ו6או דרישה ו6או תביעה בדבר
שיתוף ביטוחי החברה ,לרבות כל טענה ו6או זכות כאמור בסעיף  08לחוק חוזה
הביטוח התשמ"א –  0800ולרבות כל טענת "ביטוח כפל" כלפי החברה וכלפי
מבטחיה.

כא)

ביטוחי הקבלן הנערכים על פי נספח אישור ביטוחי הקבלן (נספח  )0יכללו תנאי
מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו6או לצמצם את היקפם ו6או לשנותם
לרעה במשך תקופת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה (להלן" :תקופת הביטוח") ,אלא
אם כן תישלח לחברה ולקבלן ,הודעה בכתב ,באמצעות דואר רשום ,שישים ( )/1יום
מראש על כוונתו לעשות זאת .וכי לא יהיה תוקף לביטול ו6או לצמצום ו6או לשינוי
לרעה שכאלו לגבי החברה ו6או מנהליה ו6או עובדיה ו6או מנהל ו6או מפקח העבודות
מטעמה אם לא נשלחה הודעה בכתב כאמור לעיל ובטרם חלוף שישים ( )/1הימים
ממועד משלוח ההודעה.

כב)

בכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע לקבלן ולחברה כי מי מביטוחי הקבלן עומד
להיות מצומצם בהיקפו ו6או משונה לרעה ו6או מבוטל ,מתחייב הקבלן לערוך את
אותו הביטוח מחדש ולהמציא לחברה אישור עריכת ביטוח חדש ,עד למועד הביטול
או השינוי לרעה בביטוח כאמור לעיל.

כג)

הקבלן מצהיר ,כי לא תהיה לו כל טענה ו6או דרישה ו6או תביעה כנגד החברה ו6או
מנהליה ו6או עובדיה ו6או מנהל ו6או מפקח העבודות מטעמה בגין נזק שהוא זכאי
לשיפוי עבורו ,או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה
בפוליסה ,על פי הביטוחים שנערכו לפי סעיף ( 0ביטוח העבודות) לאישור עריכת
ביטוחי הקבלן (נספח  ,)0ו6או הפרת תנאי מתנאי איזו מהפוליסות הנ"ל ו6או ביטוח
חסר ו6או בהתאם לנדרש בחוזה זה והוא פוטר בזאת את החברה ו6או מנהליה ו6או
עובדיה ו6או מנהל ו6או מפקח העבודות מטעמה מכל אחריות לנזק כאמור .ובלבד
שהאמור לעיל בדבר פטור מאחריות ,לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

כד)

מוסכם בזה כי האמור בחוזה זה לעיל ולהלן יוסיף (ולא יגרע) על כל הוראה אחרת
בחוזה זה בדבר פטור מאחריות כלפי החברה ו6או מנהליה ו6או עובדיה ו6או מנהל
ו6או מפקח העבודות מטעמה.

כה)

מוסכם בזה במפורש ,כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן ,המצאתם ו6או בשינויים ,כדי
להטיל אחריות כלשהי על החברה ו6או על מי מטעמה ו6או להוות אישור בדבר

התאמתם למוסכם ו6או כדי לצמצם מאחריותו ו6או התחייבויותיו של הקבלן על פי
חוזה זה או על פי כל דין.
כו)

מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת אישור עריכת ביטוחי הקבלן (נספח  )0ו6או
בבדיקתו ו6או אי בדיקתו ,כדי להוות אישור בדבר התאמתם של ביטוחי הקבלן
למוסכם ,טיבם ,תוקפם ,היקפם או היעדרם ו6או כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן או
כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה ו6או על מי מהבאים מטעמה.

כז)

למען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישור הביטוח והצהרות הקבלן במועד כאמור
לעיל לא תפגע בהתחייבויותיו 6או לא תגרע מאחריותו של הקבלן על-פי חוזה זה על
נספחיו ,לרבות ,ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,לביצוע כל תשלום שחל על הקבלן,
והקבלן מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו נשוא החוזה גם אם יימנעו ממנו ביצוע
עבודות ו6או הכנסת רכוש ו6או ציוד לאתר בשל אי הצגת האישורים במועד .בהקשר
זה מובהר כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי הקבלן כדי לצמצם או לגרוע בצורה
כלשהי מהתחייבות הקבלן בהתאם לחוזה זה.

כח)

הקבלן מתחייב לעדכן את סכום הבטוח בגין הבטוח הנערך על-פי סעיף ( 0ביטוח
העבודות) באישור עריכת ביטוחי הקבלן (נספח  ,)0מעת לעת ,כדי שישקף תמיד את
מלוא השווי של העבודות ו6או הרכוש ו6או הציוד ו6או החומרים המבוטחים בקשר
עם חוזה זה.

כט)

למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו6או גבולות האחריות ו6או תנאי
הביטוח המתחייבים מן האמור בחוזה זה ובאישור עריכת הביטוח ,הינם דרישה
מינימאלית המוטלת על הקבלן ,ועל הקבלן לבחון את חשיפתו לנזקים ולחבויות
ולקבוע את סכומי הביטוח ו6או גבולות האחריות ו6או תנאי הביטוח בהתאם.
הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו6או דרישה ו6או תביעה
כלפי החברה ו6או מנהליה ו6או עובדיה ו6או מי מטעמה בכל הקשור לסכומי הביטוח
ו6או גבולות האחריות ו6או תנאי הביטוח המינימאליים כאמור.

ל)

החברה ו6או מי מטעמה רשאים (אך לא חייבים) לבדוק את אישורי הבטוח שיומצאו
על ידי הקבלן כאמור לעיל והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על ידי
החברה על מנת להתאימם להתחייבויות הקבלן כאמור בסעיף הביטוח בחוזה זה על
נספחיו.

לא)

הקבלן מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של החברה ו6או מי מטעמה ביחס
לאישורי הבטוח וזכותם לבדוק ולהורות על תיקון אישור ביטוחי הקבלן כמפורט
לעיל ו6או פוליסות הקבלן ,אינה מטילה על החברה ו6או על מי מטעמה כל חובה וכל
אחריות שהיא בכל הקשור לביטוחים כאמור ,טיבם ,היקפם ,ותוקפם ,או לגבי
העדרם של ביטוחי הקבלן ואין בה כדי לגרוע מכל חבות שהיא המוטלת על הקבלן
נשוא חוזה זה ונשוא כל דין.

לב)

הקבלן מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו ,לשלם את דמי
הביטוח במלואם ובמועדם ,לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו6או להפקיע
את תוקף הביטוחים ולהמציא ,לבקשת החברה בכתב ,אישורים על תשלומי
הפרמיה ,לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הקבלן תהיינה בתוקף במשך כל תקופת
העבודות נשוא חוזה זה ו6או התחייבותו על פי החוזה על נספחיו.

לג)

בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,נקבע בביטוחי הקבלן כי הפרה
ו6או אי קיום בתום לב של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הקבלן ו6או
מנהליו ו6או עובדיו לא יפגעו בזכויות החברה ו6או מנהליה ו6או עובדיה ו6או מנהל
ו6או מפקח העבודות מטעמה על פי ביטוחים אלו.

לד)

לא ביצע ו 6או לא קיים הקבלן את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי חוזה זה
במלואם או בחלקם ,תהא החברה רשאית ,אך לא חייבת ,ומבלי לפגוע בזכויותיה
לפי חוזה זה או על פי דין ,לערוך את הביטוחים במלואם או בחלקם תחתיו ולשלם
את דמי הביטוח על חשבונו של הקבלן .ובלבד שהחברה הודיעה לקבלן על כוונתה
לעשות כן  04יום מראש ובכתב .כל סכום שהחברה שילמה או התחייבה בתשלומו
כאמור יוחזר מיד לחברה על פי דרישתה הראשונה .לחילופין ומבלי לפגוע בזכויות

החברה על פי סעיף זה ,החברה תהא רשאית לנכות סכומים אלו מכל סכום שיגיע
ממנה לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהייה רשאית לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת.
לה)

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל ,בכל שלבי ביצוע החוזה
מתחייב הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח
בריאות ממלכתי וכל הצווים ,תקנות וכדומה ,שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ,ובעיקר
אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופן שכל עובדיו ושליחיו שיועסקו בביצוע
העבודות נשוא חוזה זה ,באופן מקרי או זמני ,יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע
העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.

לו)

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל ,מתחייב הקבלן למלא אחר
כל דרישות והוראות פקודת התעבורה ו6או חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים
(הפלת"ד) וכל הצווים ,התקנות וכדומה ,שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ,ובעיקר ,אך
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,באופן שכל העובדים שיועסקו בביצוע העבודות
נשוא חוזה זה ,לרבות אלה שיועסקו באופן מקרי או זמני ,יהיו בכל עת ובמשך כל
תקופת חוזה זה ,מורשים לנהוג ברכב מנועי על פי החוקים הנ"ל וכל הוראות חוק
אחר בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה.

לז)

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה זה ,מתחייב הקבלן לקיים את כל
הוראות החוקים והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות מכבי האש
ו6או כל רשות אחרת בדבר אמצעי זהירות ומניעת נזקים אותם יש לקיים באתר
העבודות.

לח)

ביטוחי הקבלן יכללו סעיף לפיו זכותם של החברה ו6או מנהליה ו6או עובדיה ו6או
מנהל ו6או מפקח העבודות מטעמה על פי הביטוחים הנ"ל לקבלת שיפוי ו6או פיצוי
לא תיפגע עקב העדר רישוי ו6או אישורים מתאימים מאת הרשויות או הגופים
המתאימים .למעט במקרה בו העדר הרישוי ו6או האישור הינו הסיבה הקרובה לנזק.

לט)

הקבלן מתחייב לקיים על חשבונו את כל דרישות החברה ו6או מנהל ו6או מפקח
העבודות מטעמה ו6או המבטחים בכל הקשור להגנה על העבודות בשלבי ביצוען ו6או
לאחר מסירתן לרבות ובמפורש כל הנוגע להתקנת ו6או לנקיטת אמצעי הגנה כנגד
נזקי טבע.

מ)

הקבלן מתחייב לקיים שמירה נאותה על כל הציוד ו6או הכלים המובאים על ידו
לאתר ביצוע העבודות.

מא) בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מתחייב הקבלן כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו ו6או
לאחר מסירתן ,לקיים במלואן את כל דרישות הגופים ו6או החברות בעלי הזכות
במקרקעין בהם מתבצעות העבודות נשוא חוזה זה ולהשיג את אישורם לביצוע
העבודות לרבות על פי הסכמים שנחתמו בין מי מהם לבין החברה .החברה
מתחייבת להעביר אל הקבלן כל מסמך התחייבות כנ"ל.
מב)

למען הסר כל ספק מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום פרמיות הביטוח בגין
הביטוחים הנערכים על פי סעיף  00זה (ביטוחי הקבלן) וההשתתפויות העצמיות בכל
מקרה נזק ו6או תביעה כנגד המבטח על פי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו יחולו
על הקבלן בלבד ,ובכל מקרה לא על החברה ו6או על מי מטעמה.

מג)

מובהר בזאת כי כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של
הוראות החוזה בדבר אחריותו הבלעדית של הקבלן לנזקים באם יגרמו כאמור
בסעיפים אחרים בחוזה זה ו6או על פי הדין.

מד)

בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מוסכם בזה
כי החברה תהא רשאית לקזז ו6או לעכב כל סכום לו הינו זכאית על פי תנאי סעיף 04
זה (סעיף ביטוח) מהתמורה העומדת לזכות הקבלן בכל הקשור בעבודות בקשר עם
חוזה זה.

מה) מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת הוראות סעיף  04זה (ביטוח),
כולן או חלקן ,מהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

.00

.0/

.02

אספקת חשמל ומים
א)

הקבלן יספק על חשבונו את החשמל הדרוש לביצוע העבודה או התחברות לקווי
חשמל הנמצאים באתר העבודה ויעשה את כל הסידורים כגון :קבלת אישורים
מחברת חשמל וכד' .המזמין רשאי לפטור את הקבלן מתשלום החשמל.

ב)

כל ההוצאות הקשורות באספקת חשמל כנאמר לעיל ,יכללו בהצעת הקבלן ולא
ישולמו בנפרד.

ג)

אספקת המים תהיה על חשבון המזמין.

ביצוע על ידי החברה
א)

כל עבודה ו6או התחייבות ו6או הוראה מאת החברה ,לרבות נשיאת ההוצאות
הנובעות מכך ,אשר היה על הקבלן לבצע על פי חוזה זה והוא נמנע מלבצעה ,רשאית
החברה לבצע בעצמה או באמצעות אחרים.

ב)

החברה לא תחל בביצוע העבודות כאמור לעיל ,אלא לאחר שנתן התראה של  00יום
לקבלן על כוונתו לעשות כן ,והקבלן נמנע מלתקן את המעוות.

ג)

במקרים כאמור ,תהיה החברה רשאית לחייב את הקבלן בהוצאות אשר נגרמו לה
בביצוע אותן העבודות ו6או ההתחייבויות שהיה עליו לבצע ,בתוספת  02%שייחשבו
כהוצאות כלליות ,מימון ותקורה.

ד)

סכום ההוצאות שהחברה נשא בהם ובקשר לביצוע העבודות כאמור לעיל ,יחשב
כחוב שהקבלן חייב למזמין על פי הוראות הסכם זה ,והחברה יהיה רשאי לקזז
סכום זה מכל סכום שיגיע לקבלן.

ה)

אין בביצוע העבודות ע"י החברה במקום הקבלן (מקום הוא נמנע מלבצען) בכדי
להטיל על החברה מחויבות ו6או אחריות כלשהי ו6או לגרוע ממחויבותו ו6או
אחריותו של הקבלן לביצוע מושלם של כל העבודות על פי חוזה זה.

ביטול החוזה
א)

בכל מקרה בו הפר הקבלן הפרה יסודית של אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי
החוזה ,תהא החברה רשאית לבטל את החוזה ,וזאת במידה והקבלן לא תיקן את
ההפרה בתוך  0ימים מיום קבלת התראה בכתב מאת החברה על ביצוע ההפרה.

ב)

הפרה יסודית לעניין הסכם זה הנה הפרה של אחד או יותר מן הסעיפים הבאים ,4 :
 00 ,00 ,78 ,74 ,0/ ,04,00 ,00 ,07 ,00ו.04 -

ג)

לא תיקן הקבלן את ההפרה בתוך  0ימים כאמור לעיל ,תבטל החברה את החוזה
ותיתן לקבלן הודעה על כך בכתב (להלן" :הודעת הביטול").

ד)

עם קבלת הודעת הביטול ,יפנה הקבלן באופן מיידי ולא יאוחר מהמועד שייקבע על
ידי החברה את האתר וימסור את החזקה באתר לידי החברה .מובהר בזאת כי כל
תביעה ו6או טענה שתהיה לקבלן כלפי החברה ,לא תהווה עילה לעיכוב סילוק ידו
ומסירת החזקה באתר לחברה לאחר קבלת הודעת הביטול.

ה)

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,כל אחד מהמקרים הבאים יחשבו כהפרה יסודית
של ההסכם ויקנו למזמין את הזכות לבטל את החוזה באופן מיידי:
.i

כשלקבלן מונה כונס נכסים ,זמני או קבוע ,או כשהקבלן עשה סידור עם נושיו
או לטובתם ,או כשנגד הקבלן הוצא צו פירוק או כשקיבל החלטה על פירוק
מרצון (פרט לפירוק ללא פירוק עסקים לשם יצירת גוף מאוגד אחר).

.ii

כשהקבלן מסב את החוזה ,כולו או מקצתו ,לאחר ,או כשהקבלן מעסיק קבלן
משנה לביצוע הפרויקט ללא הסכמת החברה.

.iii

כשהוכח להנחת דעתה של החברה שהקבלן הסתלק מביצוע החוזה.

.iv

כשהוכח להנחת דעתו של החברה כי הקבלן מתרשל בזדון בביצוע החוזה.

ו) מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם על הצדדים ,כי החברה תהא רשאית לבטל את
החוזה מכל סיבה שהיא עוד קודם לתום תקופת החוזה ,וזאת בתנאים הבאים:
.i

החברה תיתן לקבלן הודעה בכתב על רצונה לבטל את החוזה  01יום מראש.

.ii

החברה תשלם לקבלן את ערכן של העבודות שבוצעו עד למועד הפסקת העבודה.

.00

קיזוז

.08

סמכות השיפוט

החברה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי החוזה ,כל חוב ,בין שקצוב
ובין שאינו קצוב ,המגיע לו מהקבלן על פי החוזה ו6או על פי כל דין .מובהר בזאת ,כי
הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של החברה לגבות את החוב האמור בכל דרך
אחרת.

.41

א)

מוסכם על הצדדים כי על הסכם זה יחול הדין הישראלי ,וכי לבית משפט השלום
באילת או לבית משפט המחוזי בבאר שבע בלבד ,תהיה סמכות השיפוט הייחודית
לדון בכל תביעה ו6או מחלוקת שתתגלע בין הצדדים בקשר לחוזה זה.

ב)

למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי כל מחלוקת ו6או תביעה שתועבר לבית המשפט
המוסמך לא תהווה עילה לשינוי ו6או לעיכוב ביצוע התחייבויות הקבלן על פי החוזה.

שימוש או אי שימוש בזכויות
א)

הימנעות החברה מלעשות שימוש בזכות כלשהי המוקנית לו על פי החוזה במקרה
מסוים או בכלל  -אין בה ולא תתפרש בשום אופן כוויתור על אותה הזכות באותו
מקרה או בכלל.

ב)

הסכמה מ צד החברה לסטייה בתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא
ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר.

ג) כל ויתור או ארכה לתנאי החוזה או להוראות שניתנו על פיו ע"י החברה או מטעמו ,לא
יפגעו בזכויות החברה ,ולא ישמשו כצידוק או הגנה בקשר עם הפרה או אי קיום מצד
הקבלן של התחייבויותיו על פי החוזה.
.40

שינוי החוזה
אין לשנות איזו מהוראות חוזה זה ,אלא במסמך בכתב ובחתימת שני הצדדים.

.47

הודעות
כל הודעה שתשלח על פי הסכם זה בדואר רשום לפי כתובות הצדדים המופיעות
בכותרת להסכם זה ,תחשב שהגיעה לתעודתה תוך  27שעות ממועד משלוחה.

.40

אישור החוזה
חוזה זה טעון את אישור החברה ,וכן כל אישור אחר הדרוש על פי דין.

ולראייה באו הצדדים על החתום

החברה

הקבלן

נספח 1

אישור ביטוחי הקבלן
תאריך __________ :
לכבוד
החברה לחקר ימים אילת
המרכז הלאומי לחקלאות ימית
ת.ד 0707 .אילת 00007
(להלן" :החברה") ו6או החברה לחקר
ימים ואגמים ו6או משרד החקלאות ופיתוח
הכפר ו6או מדינת ישראל ו6או יק"א
א6.ג.נ,.
הנדון :אישור על קיום ביטוחים (להלן" :האישור")
סימוכין :מכרז לתכנון והקמה של מתקן טיפול במי פלט של מתקן גידול דגי ים באילת (להלן:
"השרות""6העבודות""6הפרויקט""6נשוא הביטוח")
אנו ,חברת הביטוח דלעיל הח"מ מצהירים כי ערכנו ביטוחים עבור המבוטח בקשר לנשוא
הביטוח ,בהיקף שאינו נופל מתנאי הביטוח המכונים "ביט" המעודכנים בתחילת תקופת הביטוח
מ _____ -עד ______( ,למלא תקופת ביצוע לפי החוזה) ולא יאוחר ממועד מתן צו6אישור
התחלת העבודות ,כדלהלן:
ביצוע כל העבודות כולל תשתית ,פיתוח וגידור (לרבות עבודות וזמניות) כולל כל החומרים,
מערכות וציוד בהתאם למכרז ולהסכם עם המזמין ואשר יכלול :
פרק א' – ביטוח רכוש – העבודות במלוא ערכן על בסיס ערך כחדש כאשר ערך העבודות יהיה
בהתאם לערך החוזה וכן כולל שינויים במהלך תקופת הביטוח עליהם הקבלן מתחייב לדווח
למבטח ולדאוג להוצאת תוספות עדכון בהתאם ,כולל כיסוי לנזקי טבע ורעידות אדמה,
פריצה ,גניבה ושוד.
בכיסוי יכללו גם ההרחבות הבאות :
ציוד קל לבניה והקמה ,מתקנים קלים ,כלי עבודה ואמצעי עזר –
בערכם המלא.
הוצאות פירוק ,הריסה ,פינוי הריסות ,תמיכה ,חיזוק וכדומה – גבול
אחריות בגובה  01%מהיקף העבודות אך לא פחות מ 01,111-דולר
ארה"ב.
רכוש שעליו עובדים או רכוש סמוך על בסיס נזק ראשון – גבול
אחריות בגובה  01%מהיקף העבודות אך לא פחות מסך 011,111
דולר ארה"ב.
חומרים ופריטים מחוץ לאתר כולל מטענים בהעברה לצורך עבודות
החוזה בערכם המלא.
מבני עזר זמניים (לרבות מחסנים ,משרדים ,גדרות וכדומה אשר
אינם מהווים חלק מהעבודות הסופיות המושלמות) הנמצאים באתר
על פי ערכם.
חריג הוצאות לתיקונים או החלפה הנובעים מתכנון לקוי ,חומרים
לקויים או עבודה לקויה יוגבל לתיקון או החלפת הפריטים הלקויים
עצמם ולא יחול לגבי אובדן או נזק לפריטים אשר בוצעו כהלכה,
כאשר אובדן או נזק כזה נגרם כתוצאה מתאונה שנבעה מתכנון
לקוי ,חומרים לקויים או עבודה לקויה.
כיסוי נזק ישיר מתכנון לקוי ,חומרים לקויים ,או עבודה לקויה
בגבול אחריות שלא יפחת מ 20,111-דולר ארה"ב בכפוף להשתתפות
עצמית של הקבלן אשר לא תעלה על .01%
שכר מהנדסים ,אדריכלים ויועצים לא יפחת מסך  70,111דולר
ארה"ב.
כיסוי לנזקי טבע ,כולל רעידות אדמה ,פריצה ,גניבה ושוד.
� תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח על פי פרק זה ,משועבדים לטובת

המזמין ,וישולמו לו אלא אם יורה מנכ"ל המזמין למבטח בכתב
אחרת.
� לשם המבוטח יתווסף "...ו6או קבלנים ו6או קבלני משנה ו6או
החברה לחקר ימים ואגמים ו6או משרד החקלאות ופיתוח הכפר
ו6או מדינת ישראל ו6או יק"א".
פרק ב' – ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
הכיסוי על פי כל דין בגבול אחריות של לפחות  0,011,111דולר
ארה"ב נזקי גוף ורכוש ,לתובע למקרה ולתקופה ,כולל סעיף אחריות
צולבת .CROSS LIABILITY
הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכסות נזקי רעד ,ויברציה ,הסרת משען
או החלשתו בגבול אחריות שלא יפחת מ 701,111-דולר ארה"ב.
הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכלול תביעות שיבוב של המוסד
לביטוח לאומי.
לשם המבוטח יתווסף "...ו6או קבלנים ו6או קבלני משנה ו6או
החברה לחקר ימים ואגמים ו6או משרד החקלאות ופיתוח הכפר
ו6או מדינת ישראל ו6או יק"א".
פרק ג' – ביטוח חבות מעבידים
לגבי כל העובדים הקשורים בביצוע העבודות כולל קבלנים ,קבלני
משנה ועובדיהם.
גבול אחריות לעובד ,למקרה ולתקופת ביטוח לא יפחת מ-
 0,111,111דולר ארה"ב.
הפוליסה תכלול :
א .הרחבה לתקופת אחזקה מורחבת של  74חודשים לאחר
סיום העבודות.
ב .תנאי הכיסוי הסטנדרטיים לא יפחתו מהמקובל על פי
"פוליסת נוסח ביט" השינויים המחויבים על פי המצוין.
ג .לשם המבוטח יתווסף "...ו6או קבלנים ו6או קבלני משנה
ו6או החברה לחקר ימים ואגמים ו6או משרד החקלאות
ופיתוח הכפר ו6או מדינת ישראל ו6או יק"א".
ד .בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח על ידי אחד
הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על כך
התראה מוקדמת של  /1יום לפחות במכתב רשום למנכ"ל
המזמין.
ה .אנו מוותרים על כל זכות שיבוב ,תביעה ,חזרה או
השתתפות כלפי החברה לחקר ימים ואגמים ,מדינת ישראל,
משרדי הממשלה ,עובדיהם וכל הפועלים מטעמם ,ובלבד
שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת
זדון.
ו .הקבלן יהיה האחראי הבלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי
הביטוח עבור כל הפוליסה ולמילוי כל החובות המוטלות על
פי תנאי הפוליסה.
ז .ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסה תחולנה בלעדית
על הקבלן.
ח .כל סעיף בפוליסת הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל
שהיא את אחריות המבטח ,כאשר קיים סעיף ביטוח אחר
לא יופעל כלפי המזמין ,והביטוח הנו בחזקת ביטוח ראשוני
המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.
בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסה המקורית עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ האמור באישור זה.
ולראיה באנו על החתום:

שם חתם6מו"ח מטעם חברת הביטוח, _______________________ :חתימה........................
__________________
טלפון:
____
תאריך
חותמת מקורית של חברת הביטוח

* אישור ביטוח זה ימלא את תנאי החוזה לאחר חתימת חברת הביטוח ובקרת יועץ הביטוח ,ד"ר
מיכאל מירון

הצהרה על מתן פטור מאחריות

תאריך __________ :

לכבוד
החברה לחקר ימים אילת
המרכז הלאומי לחקלאות ימית
ת.ד 0707 .אילת 00007
ו6או החברה לחקר ימים ואגמים ו6או משרד
החקלאות ופיתוח הכפר ו6או מדינת ישראל
ו6או יק"א (להלן" :החברה")

הנדון :הצהרה על מתן פטור מאחריות
על פי חוזה מס' _____ לתכנון והקמה של מתקן טיפול במי פלט של מתקן גידול דגי ים
באילת (להלן ":העבודות" ו/או "החוזה") עבור החברה
הננו מצהירים בזאת כי הננו משתמשים בעבודותינו שבנדון בציוד מכני ו6או הנדסי ו6או חשמלי
בבעלותנו ו6או באחריותנו ו6או בשימושנו לרבות וללא הגבלה כל ציוד ו6או מתקנים ו6או רכוש
אחר המשמשים אותנו בביצוע העבודות שבנדון (להלן" :הציוד").
א .על אף האמור בהצהרה זאת ,הננו מתחייבים בזאת כדלקמן:
 .0הננו פוטרים את החברה ו6או מנהליה ו6או עובדיה ו6או מנהל ו6או מפקח
העבודות מטעמה מכל חבות בגין אובדן או נזק לציוד האמור לעיל אשר מובא
לאתר העבודה על ידנו ו6או מי מטעמנו ו6או עבורנו לשם פעילותנו בקשר עם
העבודות ,כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
 .7הננו פוטרים את החברה ו6או מנהליה ו6או עובדיה ו6או מנהל ו6או מפקח
העבודות מטעמה מכל אחריות לגבי נזקי פריצה ו6או גניבה של הציוד האמור
לעיל ומוותרים על זכותנו לשיבוב (תחלוף) כלפי החברה ו6או מנהליה ו6או
עובדיה ו6או מנהל ו6או מפקח העבודות מטעמה במקרה שכזה כל זאת למעט
כלפי מי שגרם לנזק בזדון ולמעט כנגד חברות שמירה.
 .0הננו פוטרים את החברה ו6או מנהליה ו6או עובדיה ו6או מנהל ו6או מפקח
העבודות מטעמה מכל חבות בגין נזק לגוף ולרכוש שלנו ו6או מי מטעמנו ו6או
קבלני משנה ו6או צד שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא
לאתר על ידנו ו 6או מי מטעמנו או עבורנו לשם פעילותנו באתר העבודות כל זאת
למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
 .4היה ותעלה טענה ו6או דרישה ו6או תביעה מצדנו ו6או קבלני משנה המועסקים
על ידנו ,בניגוד לאמור לעיל ,לרבות צד שלישי כלשהו ,הננו מתחייבים לשפות את
החברה ו6או מי מטעמה לרבות מנהליה ו6או עובדיה ו6או מנהל ו6או מפקח
העבודות מטעמה בכל תשלום ו6או הוצאה שמי מהם יישא בה לרבות הוצאות
משפטיות.
 .0הננו מצהירים ומתחייבים בזה כי נערוך ונחזיק את הפוליסות לביטוח ציוד
מכאני הנדסי ו6או ציוד חפירה ו6או רכב המשמש אותנו בביצוע העבודות ,כאמור
בסעיף הביטוח לחוזה ,במשך כל תקופת ביצוע העבודות על פי החוזה שנחתם
בינינו ביום __________ לביצוע העבודות שבנדון.
 ./הרינו מצהירים בזה כי נערוך ונחזיק פוליסות לביטוח אחריות מקצועית וחבות
המוצר ,כאמור באישור עריכת ביטוחי הקבלן (נספח  1לחוזה) ,במשך כל
התקופה בה קיימת לנו אחריות על פי החוזה שנחתם בינינו ביום __________
לביצוע הפרויקט ועל פי כל דין.
ולראיה באנו על החתום

(חתימת המצהיר)

(שם החותם)

(תפקיד החותם)

תנאים מיוחדים לעבודות בחום.
תאריך __________ :
לכבוד
החברה לחקר ימים אילת
המרכז הלאומי לחקלאות ימית
ת.ד 0707 .אילת  00007ו6או החברה לחקר ימים
ואגמים ו6או משרד החקלאות ופיתוח הכפר ו6או
מדינת ישראל ו6או יק"א (להלן" :החברה")
א.ג.נ,.

הנדון  :תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום
הננו מאשרים בזאת ,כי ביצוע עבודות כמוגדר בחוזה על ידנו ו6או כל הפועל מטעמנו ,מותנה בקיום
הנוהל שלהלן:
המונח "עבודות בחום" פירושו :ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך ,הלחמה קשה רכה,
.0
עבודות באמצעות מבער (כגון חיתוך ,זיפות ואיטום) ,עבודות קידוח ,השחזה ,חיתוך דיסק,
הבערת חומרים וכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצים ו6או להבות.
ככל שנבצע "עבודות בחום" ,נמנה אחראי מטעמנו (להלן " -האחראי") שמתפקידו לוודא כי
7.
לא תבוצענה עבודות בחום ,שלא בהתאם לנוהל זה.
בטרם תחילת ביצוע העבודות בחום ,יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא
.0
הרחקת חומרים דליקים מכל סוג ,ברדיוס של  01מטר לפחות ממקום ביצוע העבודות
בחום ,כאשר חפצים דליקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק ,כגון
שמיכת אסבסט או מעטה ברזנט רטוב.
האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש (להלן " -צופה אש") ,המצויד באמצעי כיבוי
.4
מתאימים וישימים לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.
ליד מבצע העבודה יוצב "צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה ,כי אש או ניצוצות
0.
אינם מתפתחים לכלל שריפה.
על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה ,לפחות  01דקות מתום ביצועה ,תוך
./
שהוא מוודא כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת.
מובהר ,כי נוהל זה מהווה התניה מינימאלית וכל תנאי בטיחות נוספים להם הננו מחויב על פי כל
דין ועל פי פוליסת ביטוח שערכנו כמוגדר בחוזה יוסיפו על האמור לעיל.
הננו מתחייבים לוודא וערבים לכך כי קבלנים ו6או קבלני משנה מטעמנו יקפידו על ביצוע נוהל זה.
ולראיה באנו על החתום
(חתימת המצהיר)

(שם החותם)

(תפקיד החותם)

נספח 2
נוסח ערבות בנקאית לביצוע ההסכם

שם המוסד הבנקאי ___________________

תאריך____________
לכבוד :
החברה לחקר ימים אילת
המרכז הלאומי לחקלאות ימית
ת.ד 0707 .אילת 00007

הנדון :כתב ערבות מס' _________

לפי בקשת _____________ (שם המציע) הרינו ערבים בזה כלפיכם ערבות מלאה ומוחלטת
בשיעור של ____________  ₪להבטחת מילוי מלוא התחייבויות ________ בהתאם לחוזה
שנחתם מכוח מכרז  106710/מכרז לתכנון והקמה של מתקן טיפול במי פלט של מתקן גידול דגי
ים באילת ,ולהבטחת קיום כל התחייבויות הקבלן מכוח הוראות המכרז וההסכם.
הסכום הנ"ל צמוד למדד המחירים לצרכן ,כפי שמתפרסם בכל חודש ע"י הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה באופן הבא:
מדד הבסיס יהיה מדד של חודש ___ __6שפורסם ביום _________שהוא
(א)
____________נקודות (יש למלא את מדד הבסיס של ערבות המכרז).
המדד החדש יהיה מדד אשר יתפרסם על ידי הלשכה בסמוך לפני דרישה לתשלום על פי
(ב)
ערבות זו.
ערבותנו זו בתוקף עד ________ ועד בכלל.
ערבותנו זו הנה ערבות אוטונומית בלתי תלויה ואנו נשלם לכם תוך עשרה ( )01ימים מתאריך
דרישתכם הראשונה בכתב כל סכום עד לסכום הנ"ל בצירוף הפרשי הצמדה בין מדד הבסיס ובין
המדד החדש בגין הסכום הנדרש על ידיכם על פי ערבותנו זו ,מבלי שתצטרכו לנמק דרישתכם ,או
לבסס אותה ,או לתת לנו כלל הסברים בקשר לכך ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום
תחילה מאת הנערב.
אם יתברר כי המדד החדש נמוך בהשוואה למדד הבסיס ,נשלם לכם את סכום הקרן.
ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה ו6או להסבה בכל צורה שהיא.

נוסח ערבות בנקאית לטיב ואחריות (ערבות בדק)

שם המוסד הבנקאי_______________

תאריך____________
לכבוד :
החברה לחקר ימים אילת
המרכז הלאומי לחקלאות ימית
ת.ד 0707 .אילת 00007

הנדון :כתב ערבות מס' _________
לפי בקשת _____________ (שם המציע) הרינו ערבים בזה כלפיכם ערבות מלאה ומוחלטת
בגובה __________ *( ₪יש למלא שיעור של  0%מגובה התמורה ששולמה לקבלן) אשר צמודה
למדד המחירים לצרכן ,להבטחת מילוי נכון ומדויק של תנאי המכרז והחוזה מכרז לתכנון והקמה
של מתקן טיפול במי פלט של מתקן גידול דגי ים באילת בתקופת הבדק והאחריות ע"י
________(שם המציע).
הסכום הנ"ל צמוד למדד המחירים לצרכן ,כפי שמתפרסם בכל חודש ע"י הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה באופן הבא:
מדד הבסיס יהיה מדד של חודש ___ __6שפורסם ביום _________שהוא
א.
____________נקודות.
המדד החדש יהיה מדד אשר יתפרסם על ידי הלשכה בסמוך לפני דרישה לתשלום על פי
ב.
ערבות זו.
ערבותנו זו בתוקף עד ________ ועד בכלל.
ערבותנו זו הנה ערבות אוטונומית בלתי תלויה ואנו נשלם לכם תוך שבעה ( )2ימים מתאריך
דרישתכם הראשונה בכתב כל סכום עד לסכום הנ"ל בצירוף הפרשי הצמדה בין מדד הבסיס ובין
המדד החדש בגין הסכום הנדרש על ידיכם על פי ערבותנו זו ,מבלי שתצטרכו לנמק דרישתכם ,או
לבסס אותה ,או לתת לנו כלל הסברים בקשר לכך ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום
תחילה מאת הנערב.
אם יתברר כי המדד החדש נמוך בהשוואה למדד הבסיס ,נשלם לכם את סכום הקרן.
ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה ו6או להסבה בכל צורה שהיא.

נספח 3
נספח בטיחות
נספח בטיחות זה מצורף להסכם התקשרות בין החברה לחקר ימים אילת המרכז הלאומי לחקלאות
ימית (להלן" ,המזמין") לבין _______________________ ("להלן הקבלן") ,מיום
_____________ ("להלן תאריך ההסכם").
הוראות הסכם בטיחות זה וההנחיות המופיעות בו ,יחייבו את הקבלן ואת כל הגורמים מטעמו של
הקבלן (לרבות ומבלי לגרוע ,עובדיו ,קבלני משנה ועובדים של קבלני משנה כאמור) המעורבים
בביצוע העבודות ו6או מתן השירותים עבור "המזמין" תחת ההסכם .הקבלן יהא אחראי לכך ,כי כל
הגורמים כאמור ימלאו ויקיימו באופן מלא את כל הוראות נספח בטיחות זה על כל ההנחיות
המופיעות בו.
על הקבלן לדאוג ,במשך כל תקופת העבודה ,למניעת תאונות באתר העבודה ולמנוע בכל האמצעים
כל תקלה לאדם ולרכוש כתוצאה מעבודתו .הקבלן ישא בכל האחריות ובכל ההוצאות במקרה
ותוגש תביעה לפיצויים נגדו ,נגד המזמין או כל אדם אחר ,עבור נזק לגוף ו6או לרכוש כתוצאה
מפעולותיו ,ציודו או מחדליו בין אם תבוצע ישירות על ידו ,או על ידי פועליו ,באי כוחו וקבלני
המשנה שלו.
ביצוע העבודה בכפוף לדיני הבטיחות
הקבלן ידאג לכך שהוא עצמו ,עובדיו ,קבלני המשנה שלו ,או כל אדם מטעמו ,יכירו וינהגו
�
בהתאם להוראות החוקים ,התקנות ,חוקי העזר ,נהלי התאגיד ,או כל חיקוק אחר וכן
בהתאם לאמצעי הזהירות המקובלים והנהוגים בביצוע עבודות אלה .הקבלן ,או כל אדם
הבא מטעמו יבצע כל עבודה בהתאם לכל חיקוק  .לרבות ומבלי לגרוע ,ההוראות הקבועות
ב:
פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) ,התש"ל.0821-
��
בחוק החשמל תשי"ד  0804ותקנותיו
��
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) ,התשמ"ח.0800-
��
תקנות חוק ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) ,התשנ"ט-
��
.0888
תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) ,התשנ"ז.0882-
��
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) ,התשס"ז.7112-
��
תקנות הבטיחות בעבודה ועזרה ראשונה במקומות עבודה ,התשמ"ח.0800-
��
בתקנות הבזק והחשמל (התקרבויות והצטלבויות בין קוי בזק לקווי חשמל) התשמ"ו
��
080/
חוק למניעת מפגעים ,התשכ"א 08/1 -
��
��� חוק רישוי עסקים ,התשכ"ח 08/0 -
��� בחוק הגז (בטיחות ורישוי) ,התשמ"ט 0808 -
��� בחוק החומרים המסוכנים ,התשנ"ג 0880
��� תקנות הבניה.

��� תקנות עבודה במקום מוקף
��� תקנות עבודה ברעש ועוד.
��� בחוק ארגון הפיקוח על העבודה ,תשי"ד0804 -
��� בחוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א 0800
��� בחוק עבודת הנוער תשי"ג 0800
��� בחוק עבודת נשים תשי"ד 0804
��� בפקודת התאונות ומחלות משלוח היד (הודעה) 0840
לרבות כל התקנות שהוצאו ,ואשר יותקנו מעת לעת ,מכוחן,
�
הקבלן לוקח על עצמו את האחריות לכל תביעה שתוגש נגדו ונגד המזמין וכל מי מטעמו
�
עקב הפרת כל הוראה מהוראות הדין ומהוראות אלה.
מובהר בזה ,כי הוראות הסכם בטיחות זה וההנחיות המופיעות בו ,באות בנוסף להוראות
�
מסמכי המכרז  ,ואין בהן כדי לגרוע ו6או להפחית מהוראות מסמכי המכרז ,לרבות ,ללא
הגבלה ,מאחריות ו6או התחייבויות הקבלן על פי הן .הוראות הסכם בטיחות זה ומסמכי
המכרז הינן משלימות זו את זו – ועל הקבלן יהא לבצע את כל ההוראות המוטלות עליו,
לרבות הוראות נוספות שיינתנו לו על ידי המזמין מעת לעת .מקום בו תתקיים סתירה
כלשהי בין הוראה מהוראות מסמכי המכרז לבין הוראה מהוראות נספח הבטיחות  ,יפנה
הקבלן ליועץ הבטיחות מטעם המזמין והחלטתו תהא מכרעת .לא פנה הקבלן כאמור ישא
במלוא האחריות לכל מעשה או מחדל כתוצאה מכך ,וכן בהוצאות שינבעו מכך.
מובהר בזאת כי על אף נקיטת אמצעים להבטחת העובדים והציבור מפני תאונות ,מקרי
�
אסון ,שריפות וכו' ,הן על דעת עצמו והן לפי הוראות מהנדס לא ישוחרר הקבלן מאחריות
לתשלום פיצויים ,דמי נזיקין ,דמי נכות ,קנסות וכו'.
הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת תאונות בעת ביצוע העבודה .כל ההוצאות
�
הכרוכות בנקיטת אמצעי זהירות ובטיחות יחולו על הקבלן והן יהיו כלולות במחירי
היחידות שבכתבי הכמויות.
כללי
על הקבלן למלא ,על אחריותו ועל חשבונו ,את התנאים הבאים:
�
�� הקבלן הנו קבלן רשום ובעל כל הסיווגים המקצועיים הנדרשים כדין לביצוע
העבודה לשמה הוא נמצא באתר.
�� כל עובדי הקבלן ועובדי קבלני המשנה המשתתפים בעבודה כשירים (לרבות
מבחינה בריאותית) ,מורשים ומוסמכים על פי כל דין לביצוע עבודתם.
�� מובהר ,כי כל עובדי הקבלן ,או כל גורם אחר מטעמו ,המשתתפים בעבודה יעברו
תדריך בטיחות בדבר כל הסיכונים בעבודתם על ידי ממונה הבטיחות מטעם הקבלן.
�� כלי הרכב ,המתקנים והציוד בו משתמש הקבלן מצוידים באישורים ,רשיונות
וביטוחים מתאימים לעבודתם והם בדוקים ע"י הרשויות המוסמכות ובודק מוסמך
עפ"י העניין.
�� הקבלן חתם על נספח בטיחות זה ואישר כי קרא והבין את האמור בו.
� הקבלן יעביר לתאגיד דיווחים על אירועי בטיחות חריגים ,כולל תאונות" ,כמעט תאונות",
גורמי סיכון בטיחותיים ומצבים מסוכנים אחרים.

בעת ביצוע עבודות בניה ובניה הנדסית כמשמעותם בחוק ,הקבלן יהווה קבלן ראשי ו"מבצע הבניה"
כמשמעותם בפקודת הבטיחות בעבודה ותקנותיה ,על כל המשתמע מכך
בא כוח הקבלן
הקבלן יעסיק בא כוח מוסמך בעל ניסיון מקיף במקצוע נשוא העבודה ,שיימצא במקום
�
העבודה וישגיח ברציפות על הביצוע .מינוי בא-כוח מוסמך כנ"ל מטעם הקבלן יהא טעון
אישורו המוקדם של נציג המזמין או המפקח ,ונציג המזמין או המפקח יהיו רשאים לסרב
לתת את אישורו או לבטלו בכל זמן שהוא .כל הוראה שניתנה לבא כוח המוסמך ,תיחשב
כאילו ניתנה לקבלן.
הקבלן מתחייב להיות בעצמו או לדאוג לכך שבא כוחו המוסמך יהיה במקום ביצוע
�
העבודה בשעות העבודה הרגילות על מנת שהמפקח יוכל לבוא אתו בדברים ולתת לו
הוראות שהוא רשאי לתת לפי חוזה זה לקבלן .הוראה ,הודעה או דרישה שמסרו לבא כוחו
של הקבלן ,יראו אותה כאילו נמסרה לקבלן.
בא כוחו המוסמך של הקבלן יוגדר כ"מנהל האתר" ובעל ותק מקצועי של ( 0חמש) שנים
�
לפחות ובעל ניסיון מספיק ,לדעת המהנדס ,בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה זה .בא
כוחו המוסמך של הקבלן ימצא בתחומי העיר הוד השרון או בסביבה הקרובה במשך כל
תקופת הבצוע של חוזה זה.
ממונה בטיחות
כדי להבטיח שעבודת הקבלן מתבצעת על פי כללי הבטיחות המתחייבים ,הקבלן נדרש
�
להחזיק ממונה בטיחות בעבודה בעל אישור כשירות המאושר ע"י משרד הכלכלה ,שילווה
את עבודת הקבלן .כל ההוצאות הכרוכות בהחזקת ומיון ממונה הבטיחות יחולו על
הקבלן.
�� ממונה הבטיחות יהיה בעל השתלמות ענפית לבנייה ובנייה הנדסית ובעל ניסיון של
לפחות חמש שנים בתחום עבודות הקבלן.
�� ממונה הבטיחות יידרש לאשר בכתב ולהיות נוכח בכל עבודה שתוגדר על ידי יועץ
הבטיחות של התאגיד או המפקח באתר העבודה כמסוכנת .ממונה הבטיחות יוודא
שהקבלן ערוך לביצוע העבודה ושיש בידו את כל הציוד הנדרש במצב תקין.
�� ממונה הבטיחות של הקבלן ישלח ליועץ הבטיחות של התאגיד דוח מבדק לפחות
אחת לשבוע.
עובדים
�
�

הקבלן מצהיר כי לא ירשה לנוער מתחת לגיל  00להימצא בתחומי חצרי המזמין.
הקבלן מתחייב להעסיק עובדים ,מקצועיים ומיומנים במקצועם ,במספר הדרוש לשם
ביצוע העבודה תוך המועד הקבוע לכך בחוזה .בעבודה זו ,שלביצועה יש צורך ברישום,
רישיון או היתר לפי כל דין ,חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר
כאמור ,לפי העניין.

�

הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המזמין או יועץ הבטיחות של התאגיד או המפקח בדבר
הרחקתו ממקום העבודה של כל אדם המועסק על ידו במקום העבודה אם ,לדעתם ,התנהג
אותו אדם שלא כשורה ,או שאינו מוכשר למלא תפקידיו ,או שהוא נוהג מעשה רשלנות
בביצוע תפקידיו .אדם שהורחק לפי דרישה ,כאמור לא יחזור הקבלן להעסיקו ,בין
במישרין ובין בעקיפין במקום העבודה .המזמין לא יידרש לנמק את דרישתו.

�

הקבלן המבצע ידאג לספק על חשבונו את כח האדם המיומן והמוסמך וכן את כל
החומרים ,הציוד והמתקנים הנדרשים על מנת ליישם את כל סידורי הבטיחות והגהות
הנדרשים לביצוע העבודה עפ"י הנחיית יועץ הבטיחות של המזמין ועפ"י דרישות כל דין.

�

הקבלן מתחייב להעמיד לרשות עובדיו וכל המועסקים מטעמו בביצוע העבודות ו6או מתן
השירותים כלים וחומרים מטיב מעולה ובכמות מספקת ,וכן מתחייב לסלק מחצרי
המזמין כל ציוד או חומר פגום.

תכנון בטיחות למשימה
על הקבלן לבצע תכנון בטיחות לפרויקט טרם תחילת העבודה על ידי ממונה הבטיחות
�
מטעמו ,והקבלן מתחייב לעשות כן בהתאם להנחיות שיינתנו לו לשם כך על ידי יועץ
הבטיחות של התאגיד כאמור .כ"כ מצהיר הקבלן שלא יחל בעבודות אלו עד שיועץ
הבטיחות.
תכנון
את
יאשר
התאגיד.
של
הבטיחות
הקבלן מצהיר שכל עבודותיו יתבצעו בהתאם לתכנון הבטיחות לפרויקט .מובהר כי תכנון
הבטיחות יוכן על חשבונו של הקבלן .עותק מתכנון הבטיחות ישמר באתר העבודה.
בדיקות תקופתיות
הקבלן המבצע יערוך בדיקות ,ע"י בודקים מוסמכים ,לציוד עבורו נדרשות בדיקות אלה
�
עפ"י דרישות כל דין .הציוד הנבדק יסומן באופן ברור.
תיעוד
�

�

הקבלן המבצע ינהל תיעוד תקף ומעודכן לנושאים הבאים:
�� הפנקס הכללי של האתר ,כנדרש על פי כל דין.
�� פנקס הדרכת העובדים באתר ,כנדרש על פי כל דין .רשיונות והסמכות העובדים
העוסקים בתפקידים להם נדרש רשיון ,היתר או הסמכה על פי כל דין או על פי
הוראות התאגיד (כגון :הסמכה לעבודה בגובה חשמלאי ,מנופאי (מפעיל עגורן),
מלגזן ,רתך ,וכיו"ב).
�� רשיונות לציוד ותעודות ביטוח לציוד הנמצא באתר או המופעל באתר ,כולל
תסקירים עדכניים של בודק מוסמך (לציוד עבורו נדרשת בדיקה זאת עפ"י החוק.),
�� העתקי דוחות ביקורת ומבדקים של גורמים שונים (כגון :משרד העבודה ,וכיוב').

משמעת
��

על הקבלן ,עובדיו וכל הגורמים מטעמו להישמע בכל עת להנחיות המפקח מטעם התאגיד
ויועץ הבטיחות של התאגיד ,להזדהות עפ"י דרישה ולעצור את העבודה על פי דרישתם.

��

�

הדרכה
��
��
��
��

�

עובד קבלן אשר יפר הוראות בטיחות צפוי לנקיטת אמצעים כנגדו ,כגון :קנסות אשר
ישלם הקבלן למזמין ,על פי דרישת המזמין ,ובמקרים מסוימים אף השעיה מעבודתו
באתר.

קבלן יבצע הדרכת בטיחות לכל עובדיו על ידי ממונה הבטיחות לפחות אחת לשנה בכל
הקשור לסיכונים בעבודתם ויוודא הבנת ההדרכה על ידי מעבר מבחן ידע בהצלחה.
ההדרכה תינתן בכתב ובעל פה ובשפה המובנת לאותם עובדים .העתקים מאישורי
ההדרכה יהיו באתר ויצורפו "לפנקס הכללי".
הקבלן יחתים את עובדיו על כך שהם קבלו והבינו את הנאמר בהדרכה.
הקבלן ישמור תיעוד מהדרכות אלו ויעביר עותק ליועץ הבטיחות של המזמין במידה
ויתבקש לעשות כן .כמו כן יבצע הקבלן תדריך לכל עובדיו בהתאם לתכנון הבטיחות
לפרויקט.

מנהל עבודה מטעם הקבלן
הקבלן מתחייב למנות מנהל עבודה מוסמך כחוק לכל עבודות הבנייה והבנייה ההנדסית יש
��
להזכיר כי ההגדרה לבנייה הנדסית בחוק היא " :בניית מכון-מים ,מאגר ,קו צינורות,
מובל מים ,ביב או מכון-ביוב ,הריסתם ,שינוי מבנם ותיקונם ,לרבות חידושם של מילוי
המשקים ושל הצבע;"
הקבלן יעביר הודעה בכתב למפקח עבודה אזורי על מינוי מנהל העבודה.
��
במקרה של עבודה של יותר ממשמרת אחת ביממה ימנה הקבלן מנהל עבודה נוסף.
��
הקבלן יספק תכניות עבודה והוראות נדרשות למנהל העבודה ,אשר יכללו את כל היבטי
��
הבטיחות הנדרשים ויוודא כי ההוראות מובנות ומיושמות.
מנהל העבודה ימצא באתר בכל משך העבודה.
��
מנהל העבודה יהיה אמון מטעם הקבלן על צוות העובדים ועל ביצוע העבודה ויהיה
��
אחראי  ,בין השאר ,לנושאים המפורטים להלן ,וזאת מבלי לגרוע מאחריות וחבויות
הקבלן על פי נספח זה ,הוראות ההסכם ו6או הוראות כל דין:
��� הכרת האתר ,תנאי השטח באתר והסיכונים הקיימים בו.
��� ארגון האתר ,גידור ושילוט עפ"י דרישות החוק ודרישות המזמין.
��� ניהול פנקס כללי
��� הכרת כלל האמצעים והציוד הקיימים באתר ,כולל הבנת דרישות החוק בהפעלתו
הבטוחה ,בדיקתו ,רשיונות נדרשים וכיוב'.
��� וידוא כי המועסקים באתר הנם אך ורק בעלי מקצוע מוסמכים ובקיאים בתחום
עיסוקם.
��� הנחיית כלל העובדים להישמע לכל הנחיות גורמי הבטיחות בכל עת ,להזדהות
ולעצור את העבודה עפ"י דרישתם.
��� מתן הוראות עבודה וחלוקת העבודה תוך פיקוח על סידורי הבטיחות והגהות
ואכיפת משמעת בטיחות נדרשת על העובדים.
��� אספקת ציוד המגן האישי הנדרש ,אכיפת השימוש בו בכל עת והחלפתו כשאינו
תקין או בלוי.

��� הסדרת כל הנדרש בנושאי שירותים ,רווחה ,אוכל שתייה וגהות של העובדים.
עשיית שימוש בציוד בדוק ותקין ,כולל קיום תסקירי בדיקה עדכניים ע"י
���
בודק מוסמך במידת הצורך.
קיום הדרכת בטיחות לעובדים חדשים וכן הדרכת בטיחות שוטפת לכלל
���
העובדים אשר באחריותו כולל קבלני משנה ושלוחים ,בכל נושאי הבטיחות.
דיווח מיידי על אירועים חריגים ,מפגעים ,מקרים מסוכנים או תאונות
���
(לרבות "כמעט תאונות") למזמין.
אחריות לבטיחות המבקרים בתחום עבודתו.
���
אחריות הבטיחות בתעבורה בתוך האתר
���
אחריות לדיווחי בטיחות למפקח מטעם המזמין לפי דרישתו ,נוסף
���
לדיווחים הקבועים המתחייבים מדרישות החוק.
כל פעילות אחרת הנדרשת עפ"י כל דין.
���
�

סביבת העבודה
על אתר העבודה להיות מגודר ומשולט כנדרש על פי הוראות כל דין ,באופן שימנע כניסה
��
בלתי מבוקרת של אנשים או כלי רכב לאזור העבודה.
כל אזורי העבודה ועמדות העבודה ,נקודות האחסון והמעברים ישמרו פנויים ונקיים ככל
��
הניתן ,ללא מהמורות ומכשולים.
ציוד יאוחסן בצורה מסודרת במתקנים המיועדים לכך ,האתר ינוקה מפסולת אשר תסולק
��
על ידי הקבלן מדי יום.

�

גידור שילוט והסדרי תנועה
הקבלן מתחייב לספק ולהתקין ,על חשבונו הוא ,שמירה ,גידור ,כולל הצבת הפרדות
��
פיזיות ,כגון :מחסומים ,שילוט ,ושאר אמצעי זהירות לביטחונו ולנוחיותו של הציבור ,כפי
שיידרש על ידי המפקח או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת
כלשהי .כמו כן על הקבלן לארגן את עבודתו כך שהכבישים והמדרכות הסמוכים למקום
העבודה חייבים להישאר עבירים לתנועה ציבורית באופן מתמיד בהתאם להוראות
התאגיד ,הרשויות ומשטרת התנועה.
על הקבלן לוודא שיש בידו תכנון הסדרי תנועה על ידי מהנדס תנועה והקבלן יעמיד את
��
הסדרי התנועה בהתאם לתכנון.
בעת ביצוע עבודות ברשות הרבים ,במקרים בהם לא יהיה תכנון הסדרי תנועה ,יינקטו
��
אמצעי בטיחות להגנת הולכים ושבים ו6או תנועת כלי-רכב לרבות כמפורט להלן:
��� תמרור מסוג א" 11-זהירות ,עובדים בדרך" יוצב בכל כווני התנועה המובילים
לשטח העבודה ,בדרך להולכי רגל  -במרחק  0מ' ממקום העבודה ובדרך לרכב 25 -
מ' ממנו.
��� שטח העבודה יגודר למניעת מעבר הולכי רגל על פי הגדרת המפקח מטעם התאגיד.
��� שטח העבודה יתומרר ברציפות מסביב בתמרור ו 2-שיוצב במאוזן בגובה  1.00מ'
מעל פני הקרקע.

��� בעבודה המבוצעת במסלול נסיעת כלי-רכב יוצבו בנוסף לתמרור ו 2-גם תמרורי ו4-
במרחקים של כ 10 -מ' האחד מהשני ובמקביל לציר התנועה.
��� כל התמרורים יוצבו בצורה יציבה ובטוחה שתמנע נפילתם ו6או הסרתם במשך
בצוע העבודות.
��� התמרורים יוצבו מסביב לשטח העבודה במשך  24שעות ביממה.
��� תמרורים יוארו בשעות החשיכה בפנסים מהבהבים.
��� בעת ביצוע עבודות שבהן נחסם מעבר הולכי-רגל יותקנו במקום גשרונים ו6או
מעברים חליפיים לשימוש הולכי-רגל .המעברים יאובטחו בתמרורי ו.2-
��� בעת ביצוע עבודות במסלול תנועת כלי-רכב לא ייחסם ציר התנועה אלא בצורה
שתאפשר המשך תנועה בטוחה לכלי-רכב ובהתאם להוראות משטרת ישראל.
על מבצע העבודה להציב במקום בולט באתר העבודה  -שלט בגודל של
���
 1.00מ'  1.20 xמ' ובו יהיה כתוב  -מהות העבודה ,מבוצעת עבור ,שם המבצע,
כתובתו וטלפון.
במקרה של עבודות ניקיון יוצב במקום בו מתבצעות העבודות שלט
���
המזהיר מפני החלקה ו6או מעידה.
�

בטיחות חשמל
עבודת חשמל תתבצע על ידי חשמלאי בעל רישיון מתאים ועל פי כל דין.כל העבודות
��
הדורשות התקנה חשמלית ,קבועה או זמנית ,יבוצעו בהתאם להוראות כל דין ,לרבות
ללא הגבלה ,לכל למפורט בפרק  10משנת  0800של המפרט הכללי שבהוצאות משרדי
הממשלה והתקנים הישראליים ולפי חוק החשמל ,התשי"ד  0804 -וכל התקנות שהותקנו
ואשר יותקנו מכוחו ,ע"י גורמים מקצועיים המוסמכים לכך.
כל עבודות החשמל שהקבלן נדרש לעשותן במהלך עבודתו יעשו ע"י חשמלאי מוסמך עם
��
רישיון מתאים לזרם המתקן החשמלי בו הוא מבצע את העבודה וכל זאת בהתאם ל
תקנות החשמל (רשיונות) ,התשמ"ה0800-
כל לוחות החשמל הזמניים באתרי בניה או בנייה הנדסית יהיו בהתאם לתקנות החשמל
��
(מיתקן חשמלי ארעי באתר בניה במתח שאינו עולה על מתח נמוך) ,התשס"ב7117 -
אספקת החשמל לעבודה תעשה באחריות הקבלן .כל החיבורים החשמליים למכשירי
��
הקבלן יעשו ע"י חשמלאי מוסמך של הקבלן ובעל רישיון מתאים
יעשה שימוש אך ורק בציוד חשמלי תקין ובטוח לשימוש והמסומן כראוי ,וזאת בהתאם
��
לדרישות התקינה הרלבנטית.
מתקנים חשמליים חדשים ייבדקו ע"י בודק מוסמך טרם הפעלתם באתר.
��
כבלי חשמל לא ימצאו על הקרקע אלא יוגבהו באופן בטוח או יסללו בצורה בטיחותית.
��
בתופי גלילה לכבלי חשמל יש לוודא המצאות ממסר פחת על התוף.
��
יש לוודא שכל אביזרי החשמל הינם בעלי תו תקן.
��
�� אין להשתמש במפצלים או רבי שקע
�� כל כבלי החשמל המאריכים יהיו מסוג בידוד מוגבר (הכבלים הכתומים)

��

��

עבודה בסמוך לתילי חשמל במתח גבוה תהיה בכפוף להיתר עבודה ובכל מקרה לא תבוצע
כל עבודה במרחק קטן מ -0.70-מטרים מתילים של קווי חשמל במתח עד  00,111וולט ,או
במרחק קטן מ 0 -מטרים מתילים של קווי חשמל במתח העולה על  00,111וולט,
אין לשנות פני הקרקע בקרבת עמודי החשמל ,יסודותיהם ,עוגניהם או מתחת לתילי
החשמל אלא אם כן אושר הדבר בכתב בידי חברת החשמל לישראל בע"מ; אישור כאמור
ימצא באתר בצמוד לפנקס הכללי.

�

עבודה בלהבה גלויה
המונח "עבודות בלהבה גלויה" פירושו :ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך ,הלחמה
��
קשה ורכה ,עבודות באמצעות מבער (כגון חיתוך ,זיפות ואיטום) ,עבודות קידוח ,השחזה,
חיתוך בדיסק ,הבערת חומרים וכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצים ו6או להבות.
בטרם תחילת ביצוע העבודות בלהבה גלויה ,יסייר מנהל העבודה בשטח המיועד לביצוע
��
העבודות ויוודא הרחקת חומרים דליקים מכל סוג ,ברדיוס של  01מטר לפחות ממקום
ביצוע העבודות בלהבה גלויה ,כאשר חפצים דליקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות
במעטה בלתי דליק ,כגון שמיכת אסבסט.
ליד מבצע העבודה יוצב "צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה ,כי אש או ניצוצות
��
אינם מתפתחים לכלל שריפה .על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה ,לפחות
 71דקות מתום ביצועה ,תוך שהוא מוודא כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת.

�

כלי עבודה חשמליים
הקבלן מתחייב לספק כלי עבודה ידניים מטלטלים המופעלים בחשמל ,העומדים בתקנים
והם בעלי בידוד כפול.
כל כלי עבודה המחובר לכבל הארכה יהיה מחובר ללוח שבו מפסק לזרם דלף (מפסק פחת),
בין שהלוח קבוע ובין שהלוח נייד.

��
��

�
��

��

�

ציוד מגן אישי
לספק לעובדיו ,לשלוחיו ולכל העובדים מטעמו ,כל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש
בהתאם להוראות החוק לרבות מבלי לגרוע בתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי),
התשנ"ז  ,.0882 -אשר נהוג להשתמש בו לשם ביצוע עבודה מסוג העבודה נשוא החוזה
לרבות נעלי עבודה ,בגדי עבודה ,מגני אוזניים ,אפודים זוהרים ,כובעי מגן ,ציוד מגן אישי
בעבודה בגובה ויוודא כי עובדיו ,שלוחיו וכל הפועלים מטעמו קיבלו הדרכה מתאימה וכי
הם משתמשים בציוד המגן.
הציוד יסופק ע"י הקבלן כשהוא תקין וראוי לשימוש.

עבודה בגובה
בכל ביצוע עבודה בה ניתן ליפול לעומק של למעלה מ  7מטר הקבלן יעסיק הקבלן רק
��
עובדים בעלי הסמכה בתוקף לעבודה בגובה.
העבודה בגובה תתבצע בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) ,התשס"ז7112 -
��
לרבות כמפורט להלן:
��� לא תתבצע עבודה בגובה במפלסים שונים אחד מעל השני

���

���

���
���
���
���
���

עובדים המבצעים עבודה בגובה ישתמשו באמצעי הגנה מפני נפילה במקרים
הבאים :עבודות המתבצעות בגובה של  7מ' ומעלה .המתבצעות על גבי סולם,
פיגום או משטח עבודה אחר כאשר לא ניתן להיאחז ב –  0נקודות אחיזה.
ציוד מגן אישי לעבודות גובה יכלול קסדה כולל סנטריה ,נעלי בטיחות ,רתמת
בטיחות וחבל עגינה עם משכך זעזועים וכל אביזר נוסף שנדרש בהתאם לאופי
העבודה.
כל ציוד העבודה בגובה יהיה בדוק בהתאם לחוק ולהוראות היצרן .לפני תחילת
העבודה יבדק כל הציוד לוודא שאין בו ליקוי.
העבודה בגובה תעשה ע"י שני עובדים לפחות ושמירה על קשר עין כאשר עובד אחד
ימצא במפלס הקרקע במקום בו לא קיים סיכון.
האזור שמתחת לעבודה בגובה יגודר וישולט
כל כלי העבודה יאובטחו כנגד נפילה
נקודת העגינה לציוד הגנה או מניעת הנפילה חייבת להיות מעל לעובד ועליה להיות
בעלת יכולת לשאת  0.0טון.

�

עבודה על גבי סולמות
בעבודה על גבי סולמות יעסיק הקבלן רק עובדים בעלי הסמכה בתוקף לעבודה בגובה
��
בעזרת סולמות
העבודה על גבי סולמות תתבצע בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה),
��
התשס"ז 7112 -לרבות כמפורט להלן:
��� בכל מצב שבו ניתן הדבר רצוי לשקול שימוש בפיגום תיקני עם מעקה מאשר סולם
��� אין להזיז סולם כאשר עומדים עליו.
��� על כל סולם יעמוד אדם אחד בלבד (גם כאשר עובדים על סולם מדרגות).
��� יש לוודא שהסולם מצויד באמצעי מקורי למניעת החלקה
��� יש לוודא שגובלי הפתיחה הסולם ישרים לגמרי ונעולים.
��� על העובד לאחוז בכל עת ב  0נקודות אחיזה בסולם .במידה ואין הדבר אפשרי
העובד צריך להיות מאובטח.
��� אין לשבת על ראש הסולם או לעמוד כך שהוא נמצא בין שתי הרגליים.
��� הטיפוס בסולם ייעשה עד לשלב הרביעי מלמעלה.
��� טיפוס או ירידה מסולם ייעשו כאשר הפנים כלפי הסולם.
סולם השענה יוצב כך שיבלוט  0מ' מעבר למשטח האנכי עליו הוא נשען
���
(כדי שניתן יהיה לעלות ולרדת בקלות)
הסולם יוצב כך שהיחס בין הניצב האופקי לאנכי יהיה 0:4
���

�

עבודה על גבי פיגומים ניידים
בעבודה על גבי פיגומים יעסיק הקבלן רק עובדים בעלי הסמכה בתוקף לעבודה על
��
פיגומים.
העבודה על גבי פיגומים תתבצע בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה),
��
התשס"ז 7112 -לרבות כמפורט להלן:
��� פיגום נייד יכיל  4גלגלים שלכל אחד מהם יש מעצור.

��� בתוך מבנה היחס בין הצלע הקטנה של פיגום מלבני לבין הגובה של משטח העמידה
יהיה ( 0:0בפיגום ריבועי  .)0:4מחוץ למבנה היחס בכל צורה של פיגום נייד יהיה
 .0:0חריגה מהיחס הזה מחייבת שימוש במייצבים מכל צד של הפיגום.
��� כל פיגום יכיל מעקה תחתון (סף רגל בגובה  00ס"מ) ,מעקה אמצעי (אזן תיכון
בגובה  40-00ס"מ)ומעקה עליון (אזן עליון בגובה  00-000ס"מ).
��� אסור להזיז את הפיגום כאשר יש עליו אנשים.
��� אין לטפס על פיגום מצדו החיצוני אלא עם ישנו סולם טיפוס שנבנה עם הפיגום
ומיועד לכך .בהעדר אמצעי כזה יעשה הטיפוס מהצד הפנימי כאשר הכניסה היא
דרך דלתית המהווה חלק ממשטח העמידה.
��� אין לעמוד על מעקה של פיגום.
��� יש לוודא את עומס העבודה המותר על הפיגום ואין לחרוג ממנו.
��� כל הרכבה של פיגום נייד שגובהו עולה על  07מ' תעשה ע"י בונה פיגומים מוסמך.
��� יש לתחום את אזור העבודה סביב הפיגום בעזרת סרטי סימון.
הפיגום ימוקם באופן יציב ועל רצפה ישרה וללא שיפוע ו6או מפגע אחר
���
(מישורי ,מרוצף ,סלול ו6או מהודק)
לפני עבודה על הפיגום יש לבדוק שלא קיים פגם כגון מעיכה ,עיוות ,סדק,
���
שבר.
יש לוודא כל חלקי הפיגום מקוריים ואין תוספת זמנית  6מאולתרת לבדוק
���
שהפיגום יציב ולא מתנדנד לבדוק האם דרושים מייצבים במידה וקיימים
מייצבים יש לוודא כי הם פתוחים ב 40-מע' ועומדים היטב על הקרקע.
בפיגום עם יותר ממשטח אחד ,יש לוודא שהפתחים מנוגדים
���
אם יש מעבר עובדים מתחת לפיגום יש להסיט את מעבר לנתיב אחר !!
���
�

עבודה על גבי במות הרמה ניידות
בעבודה על גבי במות הרמה יעסיק הקבלן רק עובדים בעלי הסמכה בתוקף לעבודה על
��
במות.
העבודה על גבי במות הרמה תתבצע בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה),
��
התשס"ז 7112 -לרבות כמפורט להלן:
��� הקבלן יוודא שאישור הבדיקה האחרונה של הבמה עדיין בתוקף (בדיקת מתקני
הרמה אחת ל –  04חודשים)
��� יש לערוך לפני תחילת העבודה ,סקירה של הסיכונים הקיימים בסביבת העבודה
ומניעתם .סקירה כזו תכלול בין היתר התייחסות ל:
מצב פני השטח (שיפועים ,בורות וכו')
א.
מכשולים פיזיים (ציוד ,פסולת ,חבלים ,חומרי בניה וכו')
ב.
אנרגיות מסוכנות (חשמל ,גז ,כימיקלים ,מכונות וכו')
ג.
מכשולי גובה (מקום צר ,צנרת מעל ,מבנים צמודים ,כבלי חשמל וכו')
ד.
��� יש לוודא שמעקות הבטיחות סגורים היטב.
��� אין להעמיס על הבמה משקל העולה על המשקל המותר ע"י היצרן (שני עובדים
וציוד עבודה אישי)

��� תנועה אופקית של הזרוע (ב –  )Boom Liftמותרת רק בשלב ההתמקמות הסופית
של הבמה.
��� יש להימנע מלנסוע עם הבמה המצב מורם על דרך משובשת.
��� אזור העבודה ייחסם ויסומן בסרטי סימון כדי שלא לסכן אנשים אחרים באזור.
��� אין להציב סולם או כל אמצעי אחר על גבי הבמה לשם הגבהה.
��� אין לעמוד ,לשבת או לטפס על מעקות הבטיחות.
את כבל העיגון של הרתמה יש להצמיד לנקודה המיועדת לכך בבמה .אין
���
להיקשר לנקודת עיגון חיצונית לבמה כגון :מבנה או ציוד אחר שנמצא בסמוך
למכונה.
יש לשים לב שלא לעמוד בסמוך למכונה על מנת להימנע מנקודות מעיכה.
���
יש לוודא שאין אפשרות של הפעלת הכלי ע"י לחיצה אקראית על מתג
���
אחד .
העבודה תבוצע כך שתמיד ימצא לפחות משגיח אחד למטה .יש לוודא
���
שהמשגיח יודע לתפעל את הבמה במצב חירום מלמטה.
יש לקרוא היטב את הוראות הבטיחות של היצרן לפני השימוש בבמה.
���
במקרה והעבודה אמורה להתבצע בתנאי מזג אוויר קשים (רוח חזקה,
���
גשם ,חמסין וכו') יש לשקול את קיומה ולהתייעץ עם ממונה הבטיחות של הקבלן.
�
��
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כלים מכנים הנדסים
כל כלי מכני הנדסי ,כגון :כלי הרמה ,אביזרי הרמה ,מנוף וכו' ,יהיו תקינים ובעלי רישוי
תקף כדין .הקבלן מתחייב לבדוק את רישוי הכלים טרם כניסתם לאתר של התאגיד ,וכן
מתחייב כי בביצוע העבודות לא יעשה שימוש כלשהו בכלי מכני הנדסי שאינו בעל רישוי
תקף כדין ו6או שאינו תקין.
מובהר בזה ,כי הקבלן מתחייב לדאוג לכך כי כל מפעיל כלי מכני הנדסי כאמור יהיה
מוסמך לכך על פי כל דין ובעל רשיון תקף כדין.
כימיקלים וחומרים מסוכנים
הקבלן מתחייב לבצע בדיקה מדידה ואיתור של חומרים העלולים לגרום נזק בריאותי
ובכלל זה חומרים רעילים ו6או נפיצים ו6או מקרינים ,בכל מקרה בו נמצאים ו6או עלולים
להימצא באתר העבודה אדים ,גזים ,עשן או חומרים מסוכנים אחרים כלשהם ,ובכלל זה
גורמים כימיים ו6או פיסיקליים ו6או ביולוגיים הנחשבים כגורמי סיכון.
הקבלן לא יתחיל בביצוע עבודה שבה יש צורך בכניסת אדם לבור או שוחה או תא או כל
מקום מוקף ,כל עוד לא ננקטו כל האמצעים לבדיקה של המצאות חומרים סוכנים ,לא
סולקו החומרים המסוכנים בעזרת אמצעים מתאימים ,לא נעשה איטום או מניעה בדרך
טכנולוגית אחרת של חדירת חומרים מסוכנים ,בכל עת שבו עשוי אדם להימצא במקום
המוקף ,וכל עוד לא בוצעה בדיקה נאותה אשר תוצאותיה יצביעו על אי המצאות חומרים
מסוכנים או חוסר חמצן במקום.
חפירות וקידוחים

כל משך העבודה בכלל ,ובעת ביצוע עבודות חפירה6חציבה ובנייה בתוך התעלות באתר
��
העבודה בפרט ,על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים להגנת החפירה מפני מפולות
והתמוטטות ,כולל דיפונים ותמיכות ,גם כאשר החפירה נעשתה לפי המפרט ,ובמיוחד
כאשר החפירה נחפרה שלא על פי השיפוע הטבעי .כמו כן ,על הקבלן ובאחריותו להבטיח
אמצעי הגנה מרביים לעובדיו ,בעת ביצוע עבודות שונות בתוך החפירה ובקרבתה ,להגנה
מפני מפולות וזאת על ידי מילוי אחר הוראות הבטיחות הבאות:
��� לפני התחלת החפירה או החיצוב יש לבדוק קיום של קווי חשמל ,ביוב ,טלפון ,גז
וכד' ,ומנהל העבודה ינקוט אמצעי זהירות מיוחדים כדי להבטיח שעובדים לא
יפגעו מזרם חשמלי ,אדים מזיקים ,או מים פורצים.
��� הקבלן יתקין גידורים ,דיפונים והגנות מתאימות בהתאם לתקנות הקיימות
והוראות כל דין ובהתייחס לעומק החפירה ומורכבותה ,למניעת נפילת אדם ומניעת
התמוטטות החפירה.
��� בחפירה שעומקה עולה על  0.7מ' ,ושיש בה סכנת התמוטטות ,יש לנקוט באמצעים
בכדי למנוע תאונות מפולת העלולות לקבור עובדים תחתיה
��� אמצעים למניעת התמוטטות הדפנות יכולים להיות על ידי חפירה בשיפוע או
התקנת מערכת דיפונים או תאי הגנה
��� דיפון תעלות באדמה חולית על-פי התקנות :מותקנות בה דפנות עומדות יציבות,
עם משענות וחיזוקים ,המכסות את כל צידי התעלה ,חודרות לעומק מספיק
בקרקעיתה ,ובולטות  00ס"מ מעל פני הקרקע הסמוך לתעלה
��� אם קיימת סכנת התמוטטות בעת התקנת הדיפון ,העובד ישתמש בתא הגנה (אין
צורך בדיפון אם משתמשים תמיד בתא הגנה לכל עובד הנמצא בחפירה ,או
שהחפירה מתבצעת באמצעות מכונה בלבד)
��� דיפון חפירה בעומק של יותר מ 4-מ' רק לפי תוכנית .
��� חומר או אדמה שהוצאו מהחפירה יוחזקו במרחק שלא יפחת מ 01-ס"מ משפת
החפירה
כל בור ,חפירה ,קיר חצוב או מדרון מהם עלול אדם ליפול מגובה העולה על שני
מטר יהיו מגודרים ע"י מעקה עם אזן-יד ואזן-תיכון
��� יש לקיים תאורה נאותה אם מבצעים עבודת חפירה בשעות החשכה או במקום
חשוך
בעת עבודה בשעות החשכה ,יוצבו פנסים בצבע אדום לאורך כל חפירה או
���
בור שקיימת סכנת נפילה לתוכם
אין לקרב לשפת החפירה רכב או ציוד כבד אחר שעשוי למוטט את
���
דפנותיה ,אלא אם ננקטו צעדים מיוחדים למניעת התמוטטות
הירידה והעליה לבור או חפירה שעומקם עולה על  071היא רק על-ידי
���
סולם או מדרגות מתאימים המרחק המרבי בין הימצאות עובד בחפירה לבין
היציאה ממנה לא יעלה על  71מטרים

�

עבודה בשוחות ביוב – "מקום מוקף

במקרה של עבודה ,תיקון ו6או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים סיכונים רבים
��
כגון המצאות גזים רעילים או מחסור בחמצן העלולים להסתיים בתאונת מוות ולכן על
הקבלן לנקוט באמצעי הבטיחות הבאים:
��� ל פני הכניסה למקום מוקף כגון שוחות או תאי ביוב יבצע הקבלן תכנון עבודה
מוקדם על ידי ממונה הבטיחות של הקבלן ,היתר העבודה ייבדק על ידי יועץ
הבטיחות של התאגיד והעבודה תתבצע רק לאחר אישורו ובהתאם להיתר עבודה
זה .נושאים המחייבים התייחסות בהיתר עבודה זה:
שלילת המצאות גזים רעילים במקום המוקף.
א.
וידוא המצאות חמצן בערכים תקינים.
ב.
אוורור המקום המוקף במקרה של המצאות גזים מזיקים או חוסר בחמצן
ג.
וכניסה מחודשת רק לאחר בדיקה מחודשת ורק על ידי שימוש בציוד נשימה
מתאים.
שימוש בציוד מגן אישי המאפשר חילוץ מהיר מתוך השוחה כגון שימוש
ד.
בריתמה עם חבל המחובר למתקן חילוץ.
��� לא יורשה אדם להיכנס לחלל מוקף כלשהוא כגון שוחת בקרה ללא שקיבל הסמכה
לעבודה ב"מקומות מוקפים".
��� לפני שנכנסים לשוחת בקרה ,יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש בה כמות ואיכות
מספקת של אוויר לנשימה .אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן ,אין להיכנס
לתא הבקרה אלא לאחר שהתא אוורר כראוי האוורור יעשה באמצעים הבאים:
בעזרת מפוחים יעודיים.
א.
מכסי שוחות הבקרה יוסרו ,לשם אוורור הקו ,לתקופה של  74שעות לפחות.
ב.
לעבודה בתא בקרה קיים  -מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד והמכסים בשני
התאים הסמוכים .סה"כ שלושה מכסים . .לחיבור אל ביב קיים  -המכסים
משני צידי נקודת החיבור.
��� רק לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת הספקת אוויר צח בכמות מספקת תותר
הכניסה לתא הבקרה ,במקרים בהם לא ניתן להבטיח אוויר באיכות ובכמות
המתאימה תתאפשר הכניסה רק בעזרת מערכת נשימה המספקת אוויר מגליל
אוויר דחוס.
��� לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה אלא אם כן הוא חגור ברתמת בטיחות
המחוברת לחבל הצלה המחובר למתקן המאפשר הוצאתו במרה חירום.
��� תמיד יישאר אדם נוסף מחוץ לשוחה אשר יהיה מוכן לחלץ את האדם מתוך החלל
המוקף ולהגיש לו עזרה במקרה הצורך .גם אדם זה יהיה מוסמך לעבודה ב"חללים
מוקפים"
��� הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל  0.1מ' ישא מסכת גז מתאימה.
��� בשוחות בקרה שעומקם עולה על  0.1מ' יופעלו מפוחים מכניים לפני כניסת אדם
ובמשך כל זמן העבודה בשוחה.
��� עובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה יודרכו בנושא אמצעי
בטיחות הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו.
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פסולת באתר
הקבלן יערוך מדי יום את כל הסידורים הנדרשים לפינוי פסולת ומכשולים מהאתר וידאג
לביצוע סילוק פסולת יומית למקום מוסדר ומאושר לצורך כך.
פינוי פסולת חומרים מסוכנים יהיה בהתאם להוראות ותקנות המשרד להגנת הסביבה.
מבקרים באתר
מבקרים יכנסו לאתר העבודה באישור מנהל העבודה בלבד.
במידה ויורשו מבקרים להיכנס לאתר ייעשה הדבר בליווי צמוד תוך כדי שימוש בציוד מגן
אישי רלוונטי.
הקבלן יהא אחראי לדאוג לבטיחות האתר ,בכל עת ,לרבות בעת ביקורים באתר על ידי
צדדים שלישיים כלשהם.

חירום
על הקבלן לוודא שהוא והעובדים מטעמו בקיאים במצבי החירום העלולים להתפתח
��
בתחומי ובאזורי עבודתו וכי הוא יודע להתמודד עם מצבי חירום אלה.
הקבלן יספק ויחזיק באתר ציוד עזרה ראשונה לעובדיו ע"פ תקנות הבטיחות (עזרה
��
ראשונה)  ,0800וימנה אדם שעבר הכשרה על ידי רשות הסמכה להגשת עזרה ראשונה
באתר העבודה .הקבלן יקצה רכב שישהה באתר בכל זמן שמתבצעת עבודה ,שישמש לפינוי
נפגעים למתקן רפואי ,או בית חולים בשעת חירום.
דיווח וטיפול בתאונת עבודה
בהתרחש תאונת עבודה עדיפות הטיפול הראשונה היא לדאוג לבריאותם ושלומם של
��
הנפגעים ולדאוג לפינוי מהיר ויעיל בעת הצורך.
במקביל ,יש לדווח מיידית בטלפון על האירוע למזמין העבודה.
��
על המנהל הממונה לדאוג למילוי טופס "דיווח על תאונת עבודה".
��
לכל תאונה יבוצע תחקיר על ידי הקבלן ,על מנת להבין את אופן התרחשותו ולמנוע
��
הישנותו באמצעות הסקת מסקנות והפקת לקחים מעשיים הניתנים ליישום .עותק
מהתחקיר יימסר לתאגיד.
תאריך _______________________ שם ומשפחה___________________ :
ת.ז _________________________ :.ח.פ_________________________ :
חברה________________________ :חתימת הקבלן__________________ :

נספח 4

נוסח הצהרת הקבלן על העדר תביעות
לכבוד:
החברה לחקר ימים אילת
המרכז הלאומי לחקלאות ימית
ת.ד 0707 .אילת ( 00007להלן" :החברה")
הנדון :הצהרה על חיסול תביעות
הנני6אנו הח"מ _____________________________________ מצהירים ומאשרים בזה
כדלהלן:
.0

כי הסכום המצטבר בסך___________________  ₪בתוספת מע"מ כדין
(___________________ _____________________________שקלים חדשים)
שאושר לנו כחשבון הסופי בעד ביצוע מלוא העבודות ,כאמור בחוזה מס'___________
שנחתם ביום _____________ בינינו לבין החברה לחקר ימים אילת המרכז הלאומי
לחקלאות ימית בדבר ביצוע עבודות ____________ ("ביצוע העבודות") הינו התמורה
המלאה והסופית המגיעה לי6לנו מאת החברה ,תמורת ביצוע העבודות.

.7

כי פרט לתמורה הסופית כמפורט לעיל ,אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות ו6או טענות
ו6או דרישות מכל סוג ומין כלשהם כלפי החברה ו6או כלפי כל הבאים מכוחה ו6או
מטעמה ,בקשר לביצוע העבודות ו6או כל הכרוך בהן ו6או הנובע מהן ו6או מן המכרז ו6או
מן החוזה.

ולראיה באנו על החתום :

תאריך_____________:חתימת הקבלן וחותמתו____________________:

נספח 5
לכבוד
_______________ בע"מ
____________________

תעודת השלמה
הננו לאשר כי בתאריך __________ הושלם ביצוען של העבודות אשר אתם כקבלן התחייבתם
לבצע על פי כל הדרישות של ההסכם מס'____________ מיום _______ על כל מסמכיו ,נספחיו
וצרופותיו לביצוע העבודות ,למעט אותן עבודות ו6או התחייבויות בקשר לתקופות הבדק
והאחריות אותן התחייבתם לבצען לאחר הוצאת תעודת השלמה זאת.
תקופת הבדק ביחס לעבודות תחל במועד ההשלמה הנקוב לעיל ותמשך  74חודשים בהתאם
להוראות ההסכם .אין בתעודה זו כדי לשחרר אתכם מאחריות בגין ביצוע לקוי או אי קיום
התחייבות המוטלת עליכם על פי ההסכם.

בכבוד רב,
____________________
מפקח

נספח 6
תעודת גמר

הננו לאשר כי בתאריך __________ הסתיימה תקופת הבדק והושלם ביצוען של העבודות אשר
אתם כקבלן התחייבתם לבצע על פי כל הדרישות של ההסכם מס'_____________ מיום
_______ על כל מסמכיו ,נספחיו וצרופותיו לביצוע העבודות .כולל אותן עבודות ו6או
התחייבויות בקשר לתקופות הבדק והאחריות אותן התחייבתם לבצע.
אין בתעודה זו כדי לשחרר אתכם מאחריות בגין ביצוע לקוי או אי קיום התחייבות המוטלת
עליכם על פי ההסכם.
בכבוד רב,
____________________
מהנדס

