
 לפרסום נוסח

 מסמך ב'

 התקשרות חוזה

 9201שנת  __________ לחודש _____ ביום חולוןשנערך ונחתם ב

 

 –בין  –

 

 החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ

 , חולון47המרכבה מרח' 

 "(החברה)להלן: " 

 ;מצד אחד

 –לבין  –

 ________________________שם מלא_

 ________________________מס' זיהוי 

 כתובת __________________________

 טלפון ___________________________

 פקס ____________________________

 דוא"ל ___________________________

 "("הקבלן)להלן:  

 ;מצד שני

 
המלאה של עיריית חולון, והעירייה הסמיכה  והחברה הינה תאגיד עירוני, כמשמעו בחוק, בבעלותה         הואיל          

לאספקה והתקנה של מתקני גילוי אש וכיבוי בגז וכן ביצוע השלמות את החברה לפרסם מכרז פומבי 

ו/או התאמות נדרשות לצורך חיבור המתקנים למערכת הכריזה הקיימת )על בסיס מתכונתה 

"(, לבחור את הזוכה/ים האתר"-" ופרויקטה)להלן בהתאמה: " הנוכחית( במוסדות חינוך בעיר חולון

, והכל על פי כל תנאי חוזה זה על נשוא הפרויקט )או חלקן( ולהתקשר איתו/ם בחוזה לביצוע העבודות

 נספחיו;

 ;"(המכרז)להלן: "פרויקט ביצוע הל 3/2019מס'  מכרז פומביאת והחברה פרסמה  והואיל

 ;, והצעתו נבחרה כזוכה(10ב'נספח )מצ"ב כ והקבלן הגיש הצעה במסגרת המכרז והואיל

החברה והקבלן הסכימו ביניהם כי על כל עבודה שתוטל על הקבלן, באמצעות הזמנת עבודה בכתב ו והואיל   

שתוצא לכל עבודה בנפרד, אם וככל שתוצא לו הזמנה כנ"ל, יחולו כל הוראות חוזה זה, בצוותא חדא 

 ;להלן עם ההוראות הספציפיות שתפורטנה בכל הזמנה, והכל כמפורט בחוזה זה

 צדדים להעלות על הכתב את פרטי ההתקשרות ביניהם;וברצון ה הואילו  

 

 :הוסכם והותנה בין הצדדים כלהלן ,לפיכך הוצהר
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 ההתקשרותעיקרי 

", הקובע את ההוראות ואת התנאים חוזה מסגרתמוסכם במפורש בין הצדדים, כי חוזה זה הינו בבחינת " .1

שתוצא לו בכתב על ידי החברה, אם וככל  הזמנהאך ורק על פי  –לביצוע כל עבודה שתוטל על הקבלן 

 שתוצא הזמנה כנ"ל ובכפוף להוצאת כל הזמנה כנ"ל.

 קונקרטיתהינה אך ורק הזמנה  ,כי משמעות המונח "הזמנה" בחוזה זהמובהר להסרת הספק, 

אשר הוצאה בכתב על ידי , או כמה מוסדות חינוך מסוימים יחדיו סד חינוך מסויםהמתייחסת למו

 החברה לקבלן, ורק הזמנה כאמור תחייב את החברה.

מוסכם במפורש, כי הקבלן אינו זכאי, מעצם בחירתו במכרז או מעצם חתימת חוזה זה עימו, לקבל עבודה  .2

ה מכוח חוזה זה, כמו גם היקף העבודות הכלולות כלשהי מן העבודות מכוח חוזה זה, וכי הוצאת כל הזמנ

בכל הזמנה ומועדי ביצוען ו/או כל יתר תנאי העבודות, הינם בשיקול דעתה הבלעדי של החברה, וכפופים 

גם לתנאים נוספים )כגון אישור תקציבי וכדומה(, והקבלן מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה ו/או 

 מטעמה בגין כל עילה הקשורה באמור לעיל.דרישה כלפי החברה ו/או כלפי מי 

בקבלת תקציב לכל עבודה ועבודה בנפרד, וכן בפועל מותנה  )או חלקן( ביצוע העבודות מוסכם במפורש, כי .3

 .בהוצאת הזמנה לקבלן לכל עבודה בנפרד

התשלום על כל עבודה נשוא כל הזמנה כנ"ל יחולו כל תנאי המכרז, וכל תנאי חוזה זה )ובכלל זה תנאי  .4

 כמפורט בחוזה(, ביחד עם התנאים הספציפיים של אותה עבודה, כפי שיפורטו בכל הזמנה.

מוסכם במפורש כי החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לערוך , לגרוע מכל האמורמבלי  .5

עבודה שינויים מהוראות חוזה זה בכל הזמנה ספציפית, כפי שיירשמו באותה הזמנה, בהתאם לתנאי אותה 

 ו/או בהתאם לשיקולים מקצועיים וענייניים הקשורים לאותה עבודה.

מובהר ומוסכם במפורש, כי עמידה בלוחות הזמנים מהווה תנאי מהותי לחוזה, ולכן הקבלן מתחייב  .6

פרק הזמן שייקבע  להשלים את הביצוע של כל עבודה שאליה יידרש, על פי כל תנאי ומסמכי החוזה, בתוך

 .זמנהבמסגרת אותה ה

 כללי .7

המבוא לחוזה זה וההצהרות הכלולות בו, וכן הנספחים המצורפים לחוזה זה, מהווים חלק בלתי  .7.1

 נפרד הימנו.

 הגדרות ופרשנות .7.2

, אלא אם כן עולה משמעות אחרת בחוזה זה, תהא למונחים שלהלן המשמעות כמוגדר בצידם

 :מהקשר הדברים

 בע"מ.הכלכלית לפיתוח חולון החברה   –החברה" "

 .חולוןעיריית   –"העירייה" 

 מנכ"ל החברה או מי שהוסמך על ידיו בכתב.  –"המנהל" 
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או  ותמי שימונה, מזמן לזמן, בכתב, על ידי המנהל לפקח על ביצוע העבוד            – "המפקח"

 .ןכל חלק מה

צורך הדרושים למתקני גילוי אש ומתקני כיבוי בגז וכן יתר הרכיבים   –" המתקנים"

 חיבורם אל מערכת הכריזה הקיימת.

אספקה והתקנה של כלל המתקנים הנדרשים במוסד חינוך מסוים וכן   –" עבודה"

 מתן אחריות ושירות בהתאם להוראות החוזה.

חיבור ומתן אספקה, התקנה, כל הנדרש מהקבלן על פי החוזה לצורך   –"העבודות" 

 אחריות ושירות.

מתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ה תשומות הבנייהמדד  –" "מדד

 ולמחקר כלכלי.

 בהתאם יושלם]. ________, שפורסם ביום 2019______ מדד חודש   – "מדד הבסיס"

 [החוזה על החתימה במועד הידוע למדד

פירושו החוזה, על כל נספחיו, בין שצורפו ובין שאינם מצורפים, לרבות   –"החוזה" 

המפרטים, כתב הכמויות, התכניות, התנאים המיוחדים וכל מסמך מכל 

מין וסוג שהוא שיצורף לחוזה בעתיד, ולרבות מפרטים נוספים ו/או 

 תכניות נוספות או תכניות משנות, ולרבות כל מסמכי המכרז.

 על החוזה. לצורך פרשנות רואים את החוזה כחיקוק כמשמעותו בחוק הנ"ל.חוק הפרשנות יחול  .7.3

אלא לפי  ,כנגד מנסחו –משמעות -במקרה של סתירה, ספק, אי וודאות או דו – חוזה לא יפורשה .7.4

הכוונה העולה ממנו, וללא כל הזדקקות לכותרות, לכותרות שוליים ולחלוקת החוזה לסעיפים 

 ולסעיפי משנה.

 חוזההנספחים ל .7.5

 תעודת השלמה – 1ב'נספח 

 תעודת סיום – 2ב'נספח 

 נוסח ערבות בנקאית – 3ב'נספח 

 נספח בדק – 4ב'נספח 

 הצהרה על חיסול תביעות – 5ב'נספח 

 נספח ביטוח + אישור על קיום ביטוחים – 6ב'נספח 

 פיצוי מוסכם בגין אי עמידה בתנאי החוזה – 7ב'נספח 

 נוהל עבודות בנייה ושיפוצים במוסדות חינוך – 8ב'נספח 

 פרוטוקול מפגש משתתפים – 9ב'נספח 

 הצעת הקבלן במכרז – 10ב'נספח 
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 והתחייבויות הקבלןהצהרות  .8

הקבלן מצהיר כי הוא בעל תעודת הסמכה מיצרן המתקנים או מהיבואן הראשי שלהם, הן  .8.1

 להתקנת המתקנים והן לאחזקתם השוטפת.

הקבלן מצהיר בזה כי יש לו את היכולת הפיננסית, הידע, המיומנות, הניסיון והכישורים הדרושים  .8.2

 למילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה זה., ולאספקה, התקנה, אחזקה והחלפה של המתקנים

, ולקיום זה הקבלן מצהיר כי אין כל מניעה חוזית ו/או משפטית ו/או אחרת להתקשרותו בחוזה .8.3

וכי התקשרותו בחוזה זה נעשית לאחר שהתקבלו אצלו כדין כל  ,כל התחייבויותיו על פיו

 תאגיד( ו/או הוראות הדין.נו יההחלטות הדרושות לכך בהתאם למסמכי התאגיד )ככל שהקבלן ה

הקבלן מצהיר כי יש בידיו אישורים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות  .8.4

, על תקנותיו, לרבות אישור על ניהול ספרים וכי הוא מנהל 1976–התשל"ו ,ותשלום חובות מס(

 ספרים כחוק.

רטים, שהיו דרושים לו לבדיקת הקבלן מצהיר כי הוא ביקש וקיבל מהחברה את כל המידע והפ .8.5

כדאיותו ויכולתו להתקשר בחוזה זה וכי הוא ערך את כל התחשיבים והבדיקות הקשורים לצורך 

ביצוע העבודות טרם הגשת הצעתו במכרז ולצורך בחינת יכולתו לבצע את התחייבויותיו עפ"י 

 החוזה וכדאיות ביצוען.

להסב ו/או להמחות ו/או להעביר את כל זכויותיה החברה רשאית שהקבלן מצהיר, כי ידוע לו  .8.6

 בהתאם למפורט בחלק "הסבת זכויות והתחייבויות" בהמשך חוזה זה להלן. בחוזה זה,

מובהר במפורש, כי הקבלן יהא אחראי מכל בחינה שהיא, לרבות מבחינה משפטית אזרחית ו/או  .8.7

 .מביצוע העבודותבקשר לכל תביעה ו/או דרישה הנובעת  ,פלילית

הקבלן מצהיר בזה ומתחייב כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי העירייה ו/או  .8.8

כלפי החברה בגין כל תביעה ו/או כתב אישום שיוגש נגדו בשל הפרת התחייבויותיו כאמור לעיל, 

 ,וכן מתחייב הקבלן לפצות ו/או לשפות את החברה ו/או את העירייה וכל מי מטעמן בגין כל נזק

שיוגש נגדן או כנגד מי מטעמן בכל עילה הקשורה לביצוע  ,לרבות כל תביעה או כתב אישום

 .העבודות

 .אגב ביצוע העבודות פגיעה שלא לצורך בנוחות הציבוריגרם הקבלן מתחייב כי לא ת .8.9

, תקניםחוזה לעניין המההקבלן מצהיר ומתחייב כי כל תוספת/שינוי/סטייה מהאמור בכל מסמכי  .8.10

 יעשו אך ורק ובכפוף לאישור החברה מראש ובכתב.יעבודות, הפן ביצוע ואו םאחזקת

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך שיתוף פעולה עם קבלנים ו/או ספקים ו/או גורמים  .8.11

 והכל עפ"י הנחיות החברה ו/או מנהל הפרויקט מטעמה. ככל שיהיו גם הם באתר, נוספים,

עיף זה תהווה הפרה יסודית של החוזה, המזכה את הפרה של סשהקבלן מצהיר בזה כי ידוע לו  .8.12

חוזה ללא צורך בהודעה מוקדמת, וזאת מבלי לגרוע מכל תרופה ו/או זכות אחרת ההחברה בביטול 

 העומדת לזכות החברה עפ"י כל דין ו/או עפ"י החוזה.



- 5 - 

 לפרסום נוסח

 העסקת קבלן משנה

הקבלן, תהא טעונה אישורו מראש על ידי מובהר במפורש, כי העסקת כל קבלן משנה, ככל שיועסק על ידי 

 החברה, ואין בכך כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לביצוע כלל העבודות על פי כל תנאי החוזה.

 תקופת החוזה .9

 מיום חתימתו על ידי החברה. חודשים 36 תקופת החוזה תהא למשך .9.1

, כתנאי לחתימת החברה על החוזה  )כמפורט בהמשך(על הקבלן להמציא את הערבות הבנקאית 

 לתוקף. של החוזה וכתנאי לכניסתו

תקופות  שתיעד בתהיה הזכות )האופציה( להאריך את החוזה  בלבדלחברה על אף האמור לעיל,  .9.2

וזאת בהודעה בכתב  חודשים(, 24-עד ולא יותר מ ובסך הכל) חודשים כל אחת 12 נוספות של

 יום לפני תום כל תקופה. 45-עד לא יאוחר משתשלח לקבלן 

הוארכה תקופת החוזה לתקופה או לתקופות נוספות, כאמור לעיל, יחולו כל הוראות חוזה זה  על  .9.3

יו במשך כל כל תקופה נוספת והקבלן יהיה חייב לבצע את העבודות כאמור בחוזה זה על פי כל תנא

 תקופת החוזה שהוארכה.

חוזה, במקרה של פטירת הקבלן או הכרזתו כפושט רגל או פירוק המבלי לגרוע מכל הוראות  .9.4

בעקבותיו לא יוכל ר שא, ו/או במקרה של אירוע כלשהו (במקרה שהקבלן הינו תאגיד) התאגיד

החברה רשאית להביא חוזה, תהיה ההקבלן, לפי שיקול דעתה של החברה, למלא עוד אחר הוראות 

ל בהתאם לשיקול כה –עם חליפו של הקבלן, לפי העניין ו חוזה לידי סיומו או להמשיך בביצועה

 דעתה הבלעדי של החברה.

 ביצוע העבודות .10

הוראות מפרטים הטכניים ולתכניות )מסמך ג'( ובהתאם להקבלן יבצע כל עבודה בהתאם ל .10.1

 מפקח.חברה או האלא אם כן קיבל הנחיות אחרות מה ,ההזמנה הרלוונטית לעניין אותה עבודה

הקבלן מתחייב כי אופן ושיטות העבודה שלו וכן החומרים והציוד שיעשה בהם שימוש לצורך  .10.2

 עבודותהעבודות, עומדים בדרישות כל דין ו/או תקן החלים בישראל על עבודות מסוג הביצוע 

 .נשוא החוזה

, יודיע על כך הקבלן למנהל ולחברה לכל הזמנה התקנת המתקנים הנדרשים בהתאםעם השלמת  .10.3

 .לבדיקהבהודעה בכתב ויזמן את המפקח 

מותנה בקבלת אישור מטעם החברה, ורק מועד על פי כל הזמנה  ההתקנהיובהר, כי סיום עבודות 

יינתן ע"י החברה רק לאחר . מובהר, כי אישור כאמור מןקבלת האישור כאמור ייחשב כמועד סיו

אישור  המפקח, המהווה את , חתומה ע"י(1ב'תעודת ההשלמה )נספח את  לחברההמצאת הקבלן 

חוזה. כמו כן מובהר, כי הבהתאם להוראות בוצעו הנכללות באותה הזמנה העבודות כל  כיהמפקח 

 על הקבלן למלא.יהיה החברה תהא רשאית לתת אישורה לקבלן כאשר הוא מותנה בתנאים אותם 

יום ממועד המצאת תעודת ההשלמה  30בתוך ביחס לכל הזמנה, , הקבלן מתחייב להמציא לחברה .10.4

 (.5ב'הצהרה על חיסול תביעות )נספח  ,(1ב')נספח 
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 ורישיונות ציוד, ח אדם, חומריםוכ .11

, כוח אדם החוזההקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי עומד לרשותו וכי יעמוד לרשותו במשך כל תקופת  .11.1

וכן הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את  ,מהימן, בעל הכשרה מקצועית, ידע, מיומנות וניסיון

ח האדם הדרוש לביצוע מלוא העבודות, את ההשגחה עליהם, אמצעי התחבורה בשבילם וכל וכ

 ר  הכרוך בכך.דבר אח

הקבלן יהיה אחראי להוציא בעצמו ועל חשבונו את כל הרישיונות וההיתרים הדרושים לביצוע  .11.2

 העבודות.

הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו הוא, את כל הציוד, הכלים, האביזרים, המתקנים, החומרים וכל  .11.3

 ותהעבודות לפי לוחאמצעי העבודה האחרים מכל סוג שהוא הדרושים לביצוען היעיל של כל 

 .והזמנים שנקבע

 סמכויות החברה ופיקוח .12

להגיע  ,החברה תהא רשאית, באמצעות כל אדם שהורשה לכך מטעמה, לרבות המנהל ו/או המפקח .12.1

ידי הקבלן, והקבלן יאפשר ויסייע  חוזה עלהלאתר בכל עת שהיא כדי לוודא קיומן של הוראות 

 זה כאמור.לכל גורם כנ"ל לוודא קיומן של הוראות החו

מזמן לזמן, במהלך ביצוע עבודות  ,החברה ו/או המנהל ו/או המפקח רשאים להמציא לקבלן .12.2

הקבלן מתחייב , ו, הוראות ו/או עדכונים לביצוע כל העבודותבדקו/או במהלך תקופת ה תקנההה

 למלא אחר ההוראות לשביעות רצונם המלאה.

לן משנה, מנהל עבודה ו/או מועסק אחר המפקח רשאי לדרוש את הפסקת עבודתו של כל עובד, קב .12.3

 של הקבלן, במידה ואינו נשמע להוראותיו של המפקח ו/או שטיב עבודתו אינו משביע רצון.

 )"בדק"(אחריות ושירות תקופת  .13

 ממועד חודשים 12במשך הקבלן מתחייב ליתן אחריות ושירות עבור כל מתקן שיותקן על ידו  .13.1

 "(.בדקתקופת הלחברה )להלן: " הומסירתהזמנה  על פי העבודכל סיום 

אחריות הקבלן תינתן על תקינות עבודתו של המתקן ועל ההתקנה, לרבות חלפים, תיקון דליפות  .13.2

 ומילוי חומרים, כפי שיידרש.

מסירת ההודעה  ממועד שעות 48בתוך הקבלן מתחייב לתקן תקלות במתקנים ו/או בהתקנתם  .13.3

 לקבלן בגין התקלה.

, המפרטת כי העבודות (2ב'תעודת סיום )נספח בתום תקופת הבדק, ימסור המנהל לקבלן  .13.4

הושלמו בהתאם לחוזה, וכי כל עבודות הבדק בוצעו לשביעות רצונו הנכללות בהזמנה הרלוונטית 

מלא של המנהל. יובהר, כי מסירת תעודת הסיום לקבלן אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבויותיו ה

 הנובעות מהחוזה, אשר מטבע הדברים נמשכות גם לאחר מסירת תעודת הסיום.

 אחריות וביטוח .14
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הקבלן יהא אחראי, אחריות מלאה ומוחלטת, לכל ובגין כל תאונה, חבלה או נזק, איזה שהוא, בלי  .14.1

הכלל, שייגרמו לחברה ו/או לעובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי שבא מטעמה ו/או לאדם אחר יוצא מן 

כלשהו, לגוף או לרכוש, בשל מעשה או מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או כל מי שבא 

, ו/או ממעשה או מחדל של העבודותמטעמו בקשר ובכל הנובע, במישרין או בעקיפין, מביצוע 

הקבלן ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או מי שבא מטעמו והקשורים, במישרין או בעקיפין, בביצוע 

, בכל ענייןחוזה. הקבלן יפצה את החברה ו/או את הניזוק)ים(, לפי הההתחייבויות הקבלן על פי 

עובדיה, שלוחיה ואת מי דמי הנזק שיגיעו למי מהם. הקבלן משחרר לחלוטין ומראש את החברה, 

אירעו כתוצאה ר שאמכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה, חבלה או נזק כנ"ל  ,שבא מטעמה

 מהרישא לסעיף זה, לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש, בכל עילה שהיא.

מובהר כי לא יהא בביצוע העבודות באמצעות קבלן משנה כדי לפטור את הקבלן ו/או לגרוע 

בויותיו עפ"י החוזה, לרבות אחריותו לביצוע העבודות בהתאם לחוזה ולהוראות מאחריותו והתחיי

כל דין ולטיבן. כל מעשה או מחדל או הפרה אחרת של הוראה מהוראות החוזה ע"י מי מעובדיו של 

הקבלן, קבלן/ני משנה, מנהל/י עבודה וכל מי שיועסק ע"י הקבלן, ייחשבו כמעשה, או מחדל או 

לן, והקבלן יישא באחריות מלאה לכל מעשה, מחדל או הפרה אחרת, הפרה אחרת מצד הקב

 כאמור.

הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי פסק דין לעובד או לכל אדם הנמצא  .14.2

שנגרמו לו תוך כדי ו/או עקב העבודות ו/או ממעשה או  ובשרותו, כתוצאה מתאונה או נזק כלשה

 חוזה.הבעקיפין, בביצוע התחייבויות הקבלן על פי  מחדל הקשורים, במישרין או

הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי, לרבות כלפי כל עובד או אדם אחר המועסק בשרותו, היה  .14.3

או לפי כל דין אחר, לנזקים  1968ואחריות כזאת מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין )נוסח חדש(, 

לה ו/או האחזקה של המערכת, וכן לנזקים ו/או ההפע תקנהשייגרמו להם תוך כדי ו/או עקב הה

יגרמו ממעשה או מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או מי שבא מטעמו והקשורים, יש

תבע החברה ו/או עובדיה יחוזה. אם תהבמישרין או בעקיפין, בביצוע התחייבויות הקבלן על פי 

האמור לעיל, יהא על הקבלן לסלק ו/או שלוחיה, ו/או מי שבא מטעמה על נזק שנגרם כתוצאה מ

פסק לחובתן ו/או לחובת מי מהן על ידי בית משפט יאת התביעה כנגדן או לשלם כל סכום שי

 בפסק דין סופי.

הקבלן מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את החברה על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה,  .14.4

גד מי מעובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי שבא מכל עילה שהיא, שתוגש על ידי אדם כלשהו, נגדה ו/או נ

לעיל, לכל אדם, לגוף  14.3-ו 14.2, 14.1מטעמה, בגין כל תאונה, חבלה או נזק שמפורט בסעיפים 

 גרמו להן.יו/או לרכוש, לרבות הוצאות משפטיות שי

הקבלן יהא אחראי, אחריות מלאה ומוחלטת, לכל אובדן ו/או פגיעה ו/או נזק, מכל מין וסוג  .14.5

לרבות כתוצאה מנזקי טבע, הבדק ו/או  תקנהיגרמו למערכות אשר אירעו בתקופת ההיא, ששהו

 והוא מתחייב לתקנם ללא דיחוי.

 ביטוחים .14.6
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 דין, הוראות הביטוח אשרכל או על פי /ו חוזההעל פי  הקבלןואחריות  מהתחייבותלגרוע  מבלי

 .6ב' נספחכהינן בהתאם להוראות נספח הביטוח המצורף בקשר עם החוזה יחולו על הצדדים 

 בנקאית תערבו .15

 עבודה כל)בגין  העבודות של הביצוע טיב ולהבטחתוזה, החהתחייבויותיו על פי  כללהבטחת מילוי  .15.1

ימציא הקבלן לחברה, ( וביצוע תיקונים בתקופת הבדק, החוזה מכוח הזמנה כל פי על שיבצע

)עשרת אלפים ₪  10,000בגובה  חוזה, ערבות בנקאית עצמאית ואוטונומיתהבמועד חתימת 

 "(.הערבות)להלן: " שקלים חדשים( לטובת החברה

 90לחוזה, ותוקפה יהיה לכל הפחות עד לתום  3ב' שבנספח ובנוסח למדד צמודה תהיה הערבות .15.2

 .החוזה מכוח הקבלן שיבצע ביותר המאוחרת דההעבו בגין הבדק תקופת סיוםימים ממועד 

 .על ידי הקבלן טחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות החוזהיהערבות תשמש כב .15.3

 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תשמש הערבות להבטחת ולכיסוי של:

אשר הינם באחריות הקבלן  כלשהםהחברה תידרש להוצאות ו/או תשלומים  אם .15.3.1

 .שיפויאו /ו פיצוי דמי ולרבות, החוזה עם בקשרעל פי החוזה ו/או על פי כל דין, 

עפ"י  היסודיותקיים אחת מהתחייבויותיו יפר הקבלן או לא יבכל מקרה בו  .15.3.2

יום  14ידו תוך  עללא תוקנה  וההפרההתחייבות לא יסודית  פרי אוהחוזה 

 מדרישתה הכתובה של החברה.

 .הבדק בתקופת תיקונים וביצוע העבודות של ביצוען טיב הבטחת .15.3.3

למען הסר ספק, אין בזכותה של החברה עפ"י סעיף זה בכדי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים, 

 חוזה ו/או עפ"י כל דין.ההמוקנים לה עפ"י 

את סכום הערבות, כולו או מקצתו, בפעם אחת או  החברה רשאית לגבות יהבכל מקרה כאמור תה

 במספר פעמים, ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים, ההפסדים, ההוצאות והתשלומים כאמור.

מפעם לפעם ולא יאוחר משבועיים לפני פקיעת תוקפה של הערבות, את  להאריךמתחייב  הקבלן .15.4

 .לעיל 15.2 קטן בסעיף הקבוע למועדתוקפה של הערבות, בהתאם לצורך, עד 

 התראה כל ללא, חלקה או כולה, הערבות את לממש רשאית החברה תהיה, הקבלן כן עשה לא

 .מראש

בידיה, בכל עת, ערבות או  ישבמצב בו  יעמיד את החברה הקבלןלגרוע מן האמור לעיל,  מבלי .15.5

 10%של לפחות  בשווילעיל,  15.2-ו 15.1 קטניםמספר ערבויות )בסכום מצטבר(, כאמור בסעיפים 

 פי על אם ובין אחת הזמנה פי על אם)בין  לביצוע לו שנמסרו העבודות כללמן ההיקף הכספי של 

 (.הזמנות מספר

 סכום)להלן: " ₪ 100,000, היה והיקפן הכספי של העבודות כאמור יעלה על הסך של לפיכך

ממלוא  10%-)משלימה(, בסך השווה ל נוספת בנקאית ערבות לחברה הקבלן ימציא, ("הבסיס

 "מ.מע בתוספת, הבסיס לסכום מעברסכום העבודות שנמסרו לו 
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 יהיה, החוזה פי על הקבלן התחייבויות לכל בהתאם, לחברה ומסירתה עבודה כל השלמת לאחר .15.6

אותה  יתמשווי העבודה הספציפ 5%-בסכום השווה ל יות/הערבות סכום את להפחית הקבלן רשאי

-יותיר הקבלן ערבות בדק בסך השווה ל שהושלמה עבודה כל בגין)כלומר, השלים, בתוספת מע"מ 

מן המצטבר של הערבויות( משווי העבודה, בתוספת מע"מ(, ובלבד שסכום הערבות )או סכו 5%

 .₪ 10,000-מ יפחת לא החברה בידי שיוותר

ימים מתום תקופת הבדק של כל עבודה, אשר בגינה הומצאה לחברה ערבות  90כן, בחלוף  כמו

 יות/הערבות סכום את להקטין הקבלן רשאי יהיה, לעיל 15.5 קטן בסעיף כאמורחדשה או נוספת, 

בסכום ערבות הבדק שהותיר הקבלן עבור אותה עבודה שלגביה תמה תקופת הבדק, כאמור בסעיף 

 לא החברה בידי שייוותר( הערבויות כללקטן זה, ובלבד שסכום הערבות )או סכומן המצטבר של 

 .₪ 10,000 של מסך יפחת

 התמורה .16

, תשלם החברה לקבלן ובמועדןמלוא התחייבויות הקבלן כאמור בחוזה, במלואן בגין ביצוע  .16.1

ובהתאם  )הצעת המחיר של הקבלן במכרז( 10ב'נספח התאם למחירים המפורטים במורה בת

 .כמויות שבוצעו בפועלמדידת הל

לחודש, חשבון חלקי מצטבר בקשר לעבודות  5-הקבלן יגיש לנציג החברה מדי כל חודש, עד ה .16.2

, והמפקח ישלים קה והן עבודות התקנה(שבוצעו על ידו במהלך החודש הקודם )הן עבודות אספ

 כל התשלומים, כאמור לעיל, יבוצעו . לאותו חודש 20-את בדיקת החשבון החלקי ואישורו עד ה

ימים מסופו של החודש  30, בתוך נציג החברה את החשבון שהוגשבכפוף לבדיקתו ואישורו של 

 "(.30)"שוטף +  נציג החברהבמהלכו התקבל החשבון אצל 

 תשלום יתווסף מס ערך מוסף כפי שיעורו החוקי במועד ביצוע התשלום בפועל.לכל  .16.3

)לדוגמא, ביום הראשון של  יעודכנו אחת לשנה בלבד 10ב'מוסכם, כי המחירים המפורטים בנספח  .16.4

, כך שבתום כל שנת התקשרות יוצמדו המחירים הנ"ל למדד כל שנת התקשרות על פי החוזה(

בד האמור לעיל, התמורה לקבלן לא תישא כל הצמדות ו/או הבסיס. מובהר במפורש, כי מל

 התייקרויות מכל מין וסוג שהוא.

 והתחייבויותהסבת זכויות  .17

חוזה זה הינו אישי עם הקבלן בלבד, ואסור לקבלן להעביר ו/או ליתן זכות ו/או להקנות ו/או  .17.1

 חוזה לאחר.הלשעבד זכות כלשהי הנובעת מ

או יותר מהשליטה בתאגיד, בין אם ההעברה נעשתה  25%עברת יראו בה ,היה והקבלן הינו תאגיד .17.2

 לעיל. 17.1 טןקעיף בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים, כהעברה הנוגדת את ס

 – החברה רשאית להסב ו/או להמחות ו/או להעביר את כל זכויותיה בחוזה זה, או כל חלק ממנו .17.3

לעירייה או לכל מי שתורה לה העירייה, לפי , בדקלרבות כל התחייבויות הקבלן בקשר לתקופת ה

שיקול דעתה הבלעדי ו/או על פי הוראות העירייה, ובמקרה שכזה מתחייב הקבלן להמשיך לבצע 

 חוזה.הל פי כל תנאי עאת כל העבודות 
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 הפרות וסעדים .18

דיות בחוזה זה, אשר הינן תניות יסו לחוזה 17-ו, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 8, 6, 2, 1 סעיפיםהוראות  .18.1

הפרת כל אחת מהן תהווה הפרה יסודית של החוזה כמשמעה בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת 

 ,₪ 5,000של  בסך, ותזכה את החברה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש 1971–חוזה(, תשל"א

קנית החדש, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה המו צמוד למדד החל ממדד הבסיס ועד למדד

 חוזה.הלחברה ו/או לעירייה על פי כל דין ועל פי 

, מוסכם בין הצדדים, כי היה חוזהלעיל ומזכויות החברה על פי ה 18.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .18.2

)ובכלל זה במועדים שנקבעו בכל הזמנה אשר הוצאה לו  והקבלן לא יעמוד במועדים שנקבעו בחוזה

 שלוש) ש"ח 300, תהא החברה זכאית לפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך של מכוח החוזה(

אלא אם כן אותו מועד הוארך על ידי החברה, , צמודים למדד הבסיס, לכל יום פיגור ש"ח( ותמא

 .כאית בנסיבות כאמורוזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו תהיה החברה ז

לעיל  18.2-ו 18.1החברה תהא זכאית לחלט את סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים בסעיפים  .18.3

חוזה ו/או לנכותם מכל סכום שיגיע לקבלן, אם יגיע, ו/או לגבותם המהערבויות שנמסרו לה על פי 

 מהקבלן בכל דרך חוקית אחרת.

לעיל, מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים ייחשבו  18.2-ו 18.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  .18.4

כהפרה יסודית של החוזה ויזכו את החברה בכל הסעדים והתרופות המוקנים לה בשל כך, על פי 

 חוזה ועל פי כל דין:ה

סי הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכ .18.4.1

הקבלן, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו 

 יום ממועד ביצועם. 30לחלוטין תוך 

מונה לנכסי הקבלן, כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או  .18.4.2

 קבוע.

הקבלן קיבל החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה כנגדו בקשה לפירוק או שהוצא  .18.4.3

פירוק או שהקבלן הגיע לפשרה או לסידור עם נושיו, כולם או חלקם, או נגדו צו 

שהקבלן פנה לנושיו למען יקבל אורכה או פשרה או למען הסדר איתם על פי סעיף 

 .1983–לפקודת החברות )נוסח חדש(, התשמ"ג 233

אם יתברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן אינה נכונה או כי לא גילה לחברה, לפני  .18.4.4

חוזה, עובדה אשר היה בה כדי להשפיע על החלטת החברה לחתום אתו החתימת 

 חוזה.העל 

אם יתברר כי לקבלן רשום ו/או נרשם רישום פלילי במאגר המידע הפלילי  .18.4.5

 שבמשטרת ישראל.

 לן הסתלק מביצוע החוזה.הוכח להנחת דעתה של החברה כי הקב .18.4.6
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הוכח להנחת דעתה של החברה כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד,  .18.4.7

מענק, או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז ו/או בקשר לחוזה או 

 ביצועו.

חוזה ועל פי חוק התהא החברה זכאית לכל סעד ותרופה משפטיים על פי  ,חוזהאת ההפר הקבלן  .18.5

, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל תהא 1970–רופות בשל הפרת חוזה(, התשל"אהחוזים )ת

 לתבוע מהקבלן פיצויים על הפרת החוזה ולחלט את הערבות. החברה זכאית לבטל את החוזה

 "(.הודעת הביטוללקבלן הודעה על כך בכתב )להלן: "מסור החליטה החברה לבטל את החוזה, ת .18.6

חוזה ועל פי כל דין ולא הל זכויות החברה ו/או העירייה על פי הוראות פרק זה באות להוסיף ע .18.7

 לגרוע מהן.

 יחסי הצדדים .19

מוסכם בין הצדדים כי בכל הקשור למערכת היחסים בין הקבלן לבין החברה יחשב הקבלן כקבלן  .19.1

 מעביד בין החברה ו/או העירייה לבין הקבלן ו/או מי מטעמו.-עצמאי ולא יהיו יחסי עובד

הצדדים קובעים בזה כי העובדים שיבצעו את העבודות מטעם הקבלן הינם עובדי הקבלן בלבד  .19.2

ישא בכל ההוצאות והתשלומים יוהם יהיו נתונים להוראותיו, פיקוחו והשגחתו המלאים, והוא 

הכרוכים בהעסקתם, לרבות בתשלום הניכויים על פי כל דין הכרוכים בכך וכן בכל תשלום אחר 

 .העבודותהוג בענף נשוא המקובל או הנ

 שונות .20

חוזה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו, וכי המוסכם בין הצדדים כי תנאי  .20.1

החברה לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב 

 או בעל פה, שאינם נכללים בחוזה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו.

מסמך בכתב בחתימת הצדדים. הקבלן יהא באמצעות חוזה, אלא הין לשנות איזו מן הוראות א .20.2

 מנוע להעלות טענה לשינוי אלא אם נעשתה בדרך האמורה.

בין על  ,כל סכום המגיע לה ממנועל פי החוזה החברה תהא רשאית לקזז מכל סכום המגיע לקבלן  .20.3

 חוזה ובין מכל עילה אחרת שהיא.הפי 

ויתור על והנחה, הימנעות מפעולה במועדה או ארכה מצד החברה, לא ייחשבו כ שום ויתור, .20.4

ל ידה, אלא אם כן ויתרה החברה על זכויותיה במפורש עזכויותיה ולא ישמשו כמניעה לתביעה 

 חוזה.הובכתב על ידי מי שמוסמך לשנות מתנאי 

או במכתב רשום לפי חוזה תינתן במסירה אישית הכל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי  .20.5

שעות  72נתקבלה כזו שחשב כיהכתובת המצוינת במבוא לחוזה. הודעה שנשלחה בדואר רשום ת

 לאחר הישלחה מבית דואר בישראל.
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 ולראיה באנו על החתום:

 
           _____________       ________________ 

 הקבלן          החברה          
 

 א י ש ו ר

 אני הח"מ ________________ עו"ד/רו"ח מאשר בזה כי חתימות ה"ה __________________ וכן 
 "( אשר חתמו על חוזההתאגיד___________________ מנהלי ____________________ )להלן: "

 זו בצירוף חותמת התאגיד מחייבות את התאגיד בהתקשרותו עם חברתכם לכל דבר ועניין.
  

 
        

____ ________________  ______________________ 
 תאריך                            חתימת עו"ד/רו"ח            
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 1ב'נספח 

 עודת השלמהת

 

 אריך: ___________ת

 כבודל

___________ 

___________ 

___________ 

 .ג.נ.,א

 עודת השלמהתנדון: ה

ובתוקף "( חוזההנחתם בין החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ לבינכם ביום ________ )להלן: "שעל פי החוזה 

, בוצעו הזמנת עבודה מספר __________כמפורט ב סמכותי כמפקח לפי החוזה, הריני מאשר בזה כי העבודות

כל התיקונים שנדרשו, ככל ונדרשו  והושלמו בהתאם לחוזה ולשביעות רצוני, לאחר שבדקתי אותן ולאחר שבוצעו

 על ידי.

 

 

 

 כבוד רב,ב

 

 מפקחה
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 2ב'נספח 

 עודת סיוםת

 

 אריך: ___________ת

 כבודל

___________ 

___________ 

___________ 

 

 .ג.נ.,א

 

 עודת סיוםתנדון: ה

_______________ )להלן: ל פי החוזה שנחתם בין החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ לבינכם ביום ע

הזמנת עבודה מספר כמנהל לפי החוזה, הריני מאשר בזה כי העבודות כמפורט ב ובתוקף סמכותי"( חוזהה"

, בוצעו והושלמו בהתאם לחוזה וכי כל עבודות הבדק וכל הכרוך בהן בוצעו גם הן לשביעות ________________

 רצוני.

 

 

 

 כבוד רב,ב

 

 מנהלה
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 3ב'נספח 

 וסח ערבות בנקאיתנ

 כבודל

 החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ

 47רח' המרכבה 

 חולון

 .ג.נ.,א

 רבות בנקאיתע נדון:ה

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של "( המבקשיםלהלן: ")                      ל פי בקשת ע

ש"ח( בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל  ______________ש"ח ) __________

מכרז נשוא להבטחת כל התחייבויות המבקשים על פי חוזה "(, פרשי הצמדההלמדד כמפורט להלן )להלן: "

 ביניכם לבין המבקשים. _______ לשנת שנחתם בחודש ________ 3/2019מס' 

 

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

ופן אהראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או ב

כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון 

 בקשים באשר לחיוב כלשהו כלפיכם.כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למ

תם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת א

 לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. מהן מתייחסת

 מכתבנו זה:ב

רות וירקות, המתפרסם על ידי הלשכה כולל פי המחירים לצרכן )כללי(משמעו מדד  -" דדמ"

 המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

 פרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:ה

"(, מדד החדשה" -בפועל, על פי ערבות זו )להלן  םם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלוא

נו _______ נקודות כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש ________ שפורסם ביום ________ היי

יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין "( מדד היסודיה)להלן: "

 בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.

 

 רבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.ע

 

 "(.ד הקובעהמועעד בכלל )להלן: "ו                 רבות זו תישאר בתוקפה עדע

 רישה שתגיע אלינו אחרי המועד הקובע לא תיענה.ד

 אחר המועד הקובע ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.ל

 רבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.ע

 כבוד רב,ב
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 4ב'נספח 

 נספח בדק

 חודשים ממתן תעודת השלמה. 12 וסכם בזה כי בעניינים הבאים "תקופת הבדק" פירושה תקופה שלמ .1

ל כל חלק של העבודה שנדרש בו תיקון בתקופת הבדק יחולו כל הוראות החוזה ונספח זה למשך שנה ע .2

 נוספת ממועד השלמת התיקון.

ם, כמפורט בתנאים הכלליים לביצוע העבודה ובנספח ימהלך כל תקופת הבדק יבצע הקבלן את התיקונב .3

הודעת החברה, ובהתאם לדרכי הביצוע, לשיטה וללוח הזמנים שיאושרו על זה, תוך זמן סביר מתאריך 

ימים ממתן ההודעה ע"י  7-ידי המפקח. מובהר בזה כי כל תיקון יבוצע בתוך זמן סביר, ולא יאוחר מ

לטיב הביצוע. לא הגיש ו החברה או נציגיה. אישור המפקח לפי סעיף זה לא יפטור את הקבלן מאחריות

המפקח על  םשל המפקח ולפי דרישתו את התכנית, השיטה ולוח הזמנים, יקבע אותהקבלן לאישורו 

 חשבון הקבלן.

שהחל הקבלן בביצוע התיקונים הוא ימשיך בהם ללא הפסקה. פרט לתיקונים דחופים לפי דרישת מ .4

 .ותהמפקח, תבוצע העבודה בשעות העבודה הרגיל

ת. אחרי השלמת התיקונים יחזיר הקבלן מידת האפשר, מגרימת הפרעות ואי נוחובקבלן יימנע, ה .5

אתר ושאר המקומות בהם או דרכם בוצעו התיקונים או שנפגעו, במישרין או הלקדמותו את מצב 

 בעקיפין, מביצוע התיקונים.

, תהיה החברה הא ימלא הקבלן אחר התחייבויותיו לעניין בדק ותיקונים לפי החוזה ולפי נספח זל .6

ם על חשבון הקבלן והקבלן ישפה את החברה שיפוי מלא וישלם לה את רשאית לבצע את תיקון הליקויי

 , לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עו"ד, אם היו כאלה.הכרוכות בכך כל ההוצאות

 ,חברה תקבע מועד לשם ביצוע ביקורת הבדק בסמוך לתום שנת הבדק, ותזמין את הקבלן להשתתף בהה .7

 ת.בהודעה מוקדמת בכתב של שבעה ימים לפחו
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 5ב'נספח 

 צהרה על חיסול תביעותה

 כבודל

 החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ

 47רח' המרכבה 

 חולון

 .ג.נ.,א

 צהרה על חיסול תביעותהנדון: ה

 

 "(.חוזההוביום _________ נחתם בינינו חוזה בדבר _____________ )להלן: "  ואילה

 "(.חשבון הסופיהחשבון סופי של העבודה, כמפורט בחוזה )להלן: "וביום _________ הגשנו לכם  הואילו

 

 פיכך הננו מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזאת כדלקמן:ל

סכום הכולל והסופי שאנו מבקשים תמורת כל העבודה שביצענו מכוח החוזה או בקשר אליו ותמורת כל ה .1

שהוא ____________ ש"ח )במילים: ו הסכום שפורט בחשבון הסופי, נהתחייבויותינו לפיהן הי

 "(.תמורה הסופיתה____________ ש"ח( )להלן: "

ל חשבון התמורה הסופית קיבלנו עד כה תשלומים שונים, ואנו מאשרים בזה כי קיבלנו מכם סך ע .2

ומוחלט של  _______________ ש"ח )במילים: ________________ ש"ח( המהווים סילוק סופי

 התמורה הסופית.

לתמורה הסופית, אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות, טענות או דרישות מכל מין וסוג שהוא כלפיכם  רטפ .3

ו/או כלפי הבאים מכוחכם או מטעמכם בכל עניין הקשור בחוזה ו/או הכרוך בו ו/או הנובע ממנו והכל 

היא ידועה לנו כיום , טענה או דרישה כאמור, בין שהבמישרין או בעקיפין. אנו מוותרים בזה על כל תביע

 ובין שתיוודע לנו בעתיד, ואנו פוטרים אתכם מכל חבות כלשהי כלפינו.

ין באמור לעיל כדי לגרוע מחובה כלשהי המוטלת עלינו לפי החוזה בעניין אחריות, בדק ותיקון פגמים א .4

 וליקויים.

 ע.מאף לשון יחיד מש –ל האמור לעיל בלשון רבים כ .5

 

 החתום היוםלראיה באנו על ו

 

 ____________________      _________________ 
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 6ב'נספח 

 נספח ביטוח ואישורי קיום ביטוחים

 הוראות לבין ההסכם הוראות בין סתירה של מקרה ובכל, ביטוח עניינה אשר בהסכם הוראה כל על גובר זה נספח

 הם בה בדרך יפורשו זה בנספח המשמשים המונחים. זה נספח הוראות יגברו, זה בכל הקשור לביטוח נספח

 .בהסכם מתפרשים

על חשבונו הוא לפני  ולקייםקבלן לערוך הפי דין, מתחייב -פי ההסכם ו/או על-קבלן עלהמבלי לגרוע מאחריות  .1.1
את הביטוחים אצל חברת ביטוח  -פעילותו עבור המזמין  תחילתכמפורט בהסכם ו/או  הפרויקטתחילת ביצוע עבודות 

ימנו מלפעול בישראל בהתאם למפורט באישורי עריכת הביטוח המצורפים לנספח זה ומהווים חלק בלתי נפרד  המורשת
 קבלן"( וכן הביטוחים הנוספים המפורטים להלן:ה)לעיל ולהלן: "אישור עריכת ביטוחי  6.3-ו 6.2, 6.1ומסומנים כנספח 

 לאבדן או מכל אחריות םכל הבאים מטעמעיריית חולון ו/או ו/או  חברהההקבלן פוטר במפורש את  .1.1.1
לרכוש מכל סוג ותאור המובא על ידי הקבלן ו/או על ידי מי מטעמו ו/או עבור הקבלן )לרבות כלי רכב וציוד לנזק 

לשיפוי בגינו אלמלא מכני הנדסי( לאתר עבודות הפרויקט ובמסגרת ביצוע עבודות הפרויקט, אשר לקבלן הזכות 
כל קבלן לא תהא ול ו/או ביטוח חסר ו/או אי עמידה בדרישות הביטוח תפות העצמית הנקובה בביטוחההשת

שגרם  מיפטור מאחריות לא יחול לטובת ה , אולםטענה או דרישה כלפי מי מהאמורים לעיל בגין נזק כאמור
 לנזק בזדון.

התחלת העבודה ובכל מקבלת צו ( 7משבעה ימים )לא יאוחר  חברההקבלן מתחייב להמציא לידי ה .1.1.2
 חתומים ע"י המבטח.  6.3-ו 6.2, 6.1כמפורט בנספח  , אישורי ביטוח עבודות הפרויקט מקרה טרם כניסתו לאתר

ביטוח מידי תום תקופת הביטוח, ולא  ילהציג את אישור הקבלןללא כל דרישה מצד החברה, מתחייב  .1.1.3
כל במשך על גבי האישור כך שתהיינה תקפות  לפני מועד תום תקופת הביטוח כמצוין( 7)ימים שבעה יאוחר מ

חברה האתר עבודות הפרויקט. ויציאת הקבלן מהפרויקט תקופת ההתקשרות ועד המסירה הסופית של עבודות 
היה ואישור כאמור לא יומצא במועד. מוסכם כי הפרויקט למנוע מהקבלן להמשיך בביצוע עבודות  תהא רשאית

עקב כך שלא יתאפשר לו להתחיל ו/או להמשיך בעבודות  חברהכנגד ההקבלן יהא מנוע מלהעלות כל טענה 
 טרם המציא האישור כאמור.הפרויקט 

 6.3-ו 6.2כמפורט בנספחים  אחריות מקצועית וחבות המוצרמתחייב להמשיך ולערוך ביטוח  הקבלן .1.1.4
מתקיימת אחריותו ממועד סיום פעילותו נשוא הסכם זה או כל עוד ( 3)שנים שלוש למשך תקופה שלא תפחת מ

 על פי דין, המאוחר מביניהם.

סכומי ההשתתפות העצמית הנקובים תשלום דמי הביטוח וישא ביהקבלן מצהיר ומאשר בזה כי הוא  .1.1.5
 הסכם זה. על פי מכל סכום שיגיע לקבלן  חברההבפוליסה. סכומים אלו יהיו ניתנים לקיזוז ע"י 

עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו  הקבלן ביטוחי , כי מי מלחברהיודיע הקבלן בכל פעם שמבטחו של  .1.1.6
לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא  הקבלןשינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, מתחייב 

 .ר( יום לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמו60) ישיםאישור עריכת ביטוח חדש, ש

זה. כן מתחייב הקבלן  נספחיטוחים הנערכים על פי האמור בהקבלן מתחייב לקיים את תנאי כל הבי .1.1.7
על ו/או כל הבאים מטעמו  חברהלשם שמירה ומימוש של זכויות הו/או מי מטעמו  חברההלשתף פעולה עם 

 פיהם.

היה ולדעת הקבלן ו/או מי מטעמו יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחים  .1.1.8
את הביטוח המשלים ו/או הביטוח הנוסף על חשבונו הקבלן לערוך ולקיים  רשאיהמפורטים באישורי הביטוח, 

כאמור ו/או לתקנם לפי העניין כאשר בכל ביטוח נוסף ו/או משלים, לעניין ביטוחי רכוש ייכלל סעיף בדבר ויתור 
ולעניין ביטוחי חבויות, יורחב הביטוח  ו/או עיריית חולון ו/או כל הבאים מטעמם החברהעל זכות תחלוף כלפי 

 , בכפוף לסעיף אחריות צולבת.ו/או עיריית חולון ו/או כל הבאים מטעמם החברהלשפות את 

על הקבלן אחריות בלעדית לוודא כי קבלני המשנה הפועלים מטעמו בכל דרגה יעמדו בדרישות הדין,  .1.1.9
צעו במסגרת עבודות הפרויקט עבור הקבלן. למען ויקיימו ביטוחים נאותים בהתאם להיקף ואופי העבודות שיב

 הסר ספק, האחריות הבלעדית לקיום או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני משנה מוטלת על הקבלן.

 חברה ו/או עיריית חולוןה י"ע הנערך אחר ביטוח לכל קודמים הביטוחים לפיורכוש ייכלל סעיף הלעניין ביטוחי 
ו/או כל  חברה ו/או עיריית חולוןה בביטוחי השתתפות זכות ללא ראשוני ביטוח והינםו/או כל הבאים מטעמם, 

 בנטלו/או כל הבאים מטעמם להתחלק  חברה ו/או עיריית חולוןה ממבטחי לתבוע זכותהבאים מטעמם וללא 
ולעניין  מטעמם הבאים כלאו /ו חברה ו/או עיריית חולוןה. כמו כן, סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי החיוב

, בכפוף לסעיף מטעמם הבאים כלאו /ו חברה ו/או עיריית חולוןהביטוחי חבויות, יורחב הביטוח לשפות את 
 אחריות צולבת.

 .הקבלן יובאו לידיעת מנהלי, עובדי וקבלני המשנה שלנספח זה לעיל לגרום לכך כי הוראות  על הקבלן .1.1.10



- 19 - 

 לפרסום נוסח

לקיים שמירה ו/או אמצעי ביטחון אחרים באתר  יבתחברה אינה מתחיהקבלן מצהיר בזה כי ידוע לו שה .1.1.11
הפרויקט בכלל ובפרט ביחס לרכוש או הציוד או החומרים המשמשים לביצוע העבודות, ואם יעשו כן, אין בכך 
כדי ליצור כל התחייבות או חבות כלפי הקבלן או מי מטעמו. כן, מוסכם במפורש כי בכל הקשור בהסכם זה על 

 .1967 -ת על פי חוק השומרים התשכ"זהמזמין לא תחול אחריו

אין בעריכת הביטוחים הנ"ל ו/או באי עריכתו, ככל שלא ייערכו תוך הפרת הסכם זה על ידי הקבלן ו/או  .1.1.12
ו/או בביצוע תשלומים  םכל הבאים מטעמע"י ו/או  חברה ו/או עיריית חולוןהבעריכתו, כולו או חלקו, ע"י 

, כדי לצמצם או לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבויות הו/או כל הבאים מטעמ חברההכלשהם בקשר אליהם מצד 
ו/או כל הבאים  החברה ו/או עיריית חולוןהקבלן בהתאם להסכם זה, או כדי לשחרר אותו מחובתו לפצות את 

או בעקיפין כתוצאה מפעילותו ו/או כתוצאה מאי קיום ו/או כל אדם שהוא, בגין כל נזק שיגרם במישרין  מטעמם
 .הוראות הסכם זה ע"י הקבלן

המבטח לא ישחרר על ידי טוח ילמען הסר ספק מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי ב .1.1.13
טוח אינו מכסה ילרבות במקרה שהב ,על פי הסכם זה או על פי דיןל הקבלן את הקבלן מן האחריות המוטלת ע

נפסק או  ,נתבע ,טוח אינם מספיקים לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרםית העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הבא
 ו/או כל הבאים מטעמם החברה ו/או עיריית חולוןלקבלן לא תהא שום טענה או תביעה כלפי  כל מקרה אחר.

   יהיו(.ככל שלגבי גובה תגמולי הביטוח )

ו רשאים לבדוק את אישור הביטוח שימציא הקבלן ובמידה , יהיהו/או כל הבאים מטעמ חברהה .1.1.14
ידרש התאמתו למתחייב מהוראות הסכם זה, מתחייב הקבלן לבצע את ההתאמה ללא דיחוי. מוסכם כי זכות תו

כל חובה ואחריות שהיא לגבי  ו, אינה מטילה עליומטעמכל הבאים ו/או  חברהההבדיקה והביקורת של 
 .הביטוחים טיבם, היקפם, תוקפם או העדרם, ואין בה לגרוע מהתחייבויות הקבלן

מען הסר ספק, מובהר בזאת, כי קביעת גבול האחריות כמפורט לעיל הינה בבחינת דרישה מזערית ל .1.1.15
ו/או  חברההדרישה כלפי המוטלת על הקבלן. הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או 

 בכל הקשור לגבולות האחריות המזעריים לעיל. המטעמ כלפי כל הבאים

על אף האמור לעיל, אי המצאת  הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם.נספח הביטוח  .1.1.16
( ממועד המצאתם 14עשר ימי עסקים )-אישורי הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו ארבע

 לחברה כאמור בנספח זה. 

 

 

__________________ 

 חתימת הקבלן
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 אישור עריכת ביטוחי הקבלן - 6.1 נספח

 לכבוד
 "(חברהה)להלן: "ו/או עיריית חולון החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ 

 , חולון47המרכבה רחוב 
 .ג.נא
 

"( את הביטוחים המפורטים להלן, הקבלןהננו מאשרים בזאת, כי ערכנו על שם __________________________ )להלן: "
אספקה והתקנה של מתקני גילוי אש וכיבוי בגז וכן ביצוע השלמות , לרבות אך לא מוגבל הקבלן שיבצעבקשר לכל עבודות 

"( העבודות)להלן: "ו/או התאמות נדרשות לצורך חיבור המתקנים למערכת הכריזה הקיימת )על בסיס מתכונתה הנוכחית( 
 ( "האתרו/או " "הפרויקט: "בהתאמה )להלן ת חינוך בעיר חולוןהחברה במודועבור 

 
 ________ ליום ועד________  מיום': ______________ מס פוליסה, מעבידים אחריות ביטוח .1

 העובדיםכלפי כל  הקבלןאחריות מעבידים ע"פ פקודת הנזיקין ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים בגין חבות  ביטוח
לתובע, לכל מקרה ביטוח ובמצטבר לתקופת הביטוח,  ₪ 20,000,000בגבול אחריות שלא יפחת מסך  והמועסקים על ידו

כל הגבלה בדבר  כולל אינולה מקצועית. ביטוח זה בגין היזק גופני, נפשי או שכלי או מוות כתוצאה מתאונה או מח
או /ו בגובה עבודותהקבלן כלפי ובגין קבלני משנה ועובדיהם במידה וייחשבו כעובדי הקבלן, שעות עבודה,  אחריות
 . נוער מהעסקת הנובעת אחריות לרבות חוץ ועבודות בעומק

ו/או כל הבאים מטעמה כמבוטח נוסף היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה או  החברה את שפותל מורחב הביטוח
 מחלה מקצועית כלשהי כי הנם נושאים בחובות מעביד כלשהם כלפי מי ממועסקי קבלן המשנה ו/או הפועלים מטעמו.

 
 ________ ליום ועד________  מיום': _____________ מס פוליסה, שלישיביטוח אחריות כלפי צד  .2

 לגופו להיגרם העלול לרכוש נזק או גופנית פגיעה בגין דין פי על הקבלן חבות את המבטח שלישי צד כלפי אחריות ביטוח
, לרבות, עובדים, מבקרים, אורחים, לקוחות, למזמין מכך הנובע גרר אבדן לרבות כלשהוא גוף או אדם של לרכושואו /ו

 תתקופל ובמצטבר אירוע כלל ₪ 10,000,000יפחת מסך  אההסכם בגבול אחריות שלקבלני משנה עקב פעילותו לנושא 
 יורחב לכסות עובדי כח אדם במקרה ולא יחשבו כעובדי קבלן המשנה.  הביטוח. הביטוח

, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים התפוצצותהגבלה בדבר חבות הנובעת מאש,  כל כולל אינוביטוח זה 
תביעות תחלוף מצד המוסד  וכן, שביתה והשבתה ועובדיהםפגומים, חבות כלפי ובגין קבלנים, קבלני משנה  סניטאריים

 לביטוח לאומי.
 .חוץ עבודות בגין הגבלה כל כוללת אינה הפוליסה

 .שלישי כצד ייחשב מהעבודות חלק מהווה אנו אשר החברה רכוש
 .₪ 1,000,000 מסך יפחת שלא אחריות בגבול עובדים שעליו רכוש לכסות מורחב הביטוח

ו/או מי מטעמו  הקבלןהבאים מטעמה בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי  כלו/או  חברהההביטוח מורחב לשפות את 
 וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

 
 :הפוליסות לכל כללים תנאים .3

והנן ביטוח ראשוני  הו/או על ידי כל הבאים מטעמ חברהההביטוחים דלעיל קודמים לכל ביטוח אחר הנערך על ידי  3.1
ו/או כל הבאים  חברההוללא זכות לתבוע ממבטחי  הו/או כל הבאים מטעמ חברההללא זכות השתתפות בביטוחי 

 להתחלק בנטל החיוב. המטעמ
 חברההודעה על כך ל שלחו לרעה במשך תקופת הביטוח, אלא אם תיישונ אוהפוליסות לא יבוטלו או יצומצמו  3.2

 יום לפני כניסתו לתוקף של הביטול או הצמצום או השינוי לרעה. 30בדואר רשום, 
ו/או כל הבאים  חברההשל  מזכותם תגרע לאאו מי מטעמו /ו הקבלן ידי על קיומם אי או הפוליסה תנאי הפרת 3.3

 לקבלת פיצוי ו/או שיפוי מהמבטח. המטעמ
 כי מאשרים אנו. אירוע של במקרה עצמית והשתתפות הפוליסות עבור הביטוח דמי לתשלום אחראי לבדו הקבלן 3.4

 .בתביעה טיפול לאי עילה יהווה לא הקבלן ידי על העצמית ההשתתפות תשלום אי
או זה הידוע ביום חידוש הפוליסה  2013הידוע ביט הנוסח מ יפחתו לא, זה אישור פי על הנערכות הפוליסות תנאי 3.5

בהתאם לנוסח הידוע ככלל ביט או מגדל ביט ו/או מנו ביט ו/או הראל ביט ו/או פסגה מהדורה 
________________ 

אין באמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת ו/או חובות המבוטח על פי חוק חוזה  –חריג רשלנות רבתי מבוטל  3.6
 .1981 –הביטוח, תשמ"א 

 הפוליסות הנזכרות לעיל כפופות לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש כאמור באישור זה.  
 

 
_________________       _______________       ___________     _________________________ 

 מבטחה וחותמתתפקיד החותם                        חתימת                          החותםאריך                        שם ת       
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 לפרסום נוסח

 קבלןאישור עריכת ביטוח חבות המוצר ע"י ה  - 6.2נספח 

 לכבוד
 "(חברהה)להלן: "ו/או עיריית חולון  החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ

 , חולון47המרכבה רחוב 
 א.ג.נ

 
"( את הביטוחים המפורטים להלן, הקבלןהננו מאשרים בזאת, כי ערכנו על שם __________________________ )להלן: "

אספקה והתקנה של מתקני גילוי אש וכיבוי בגז וכן ביצוע השלמות , לרבות אך לא מוגבל בקשר לכל עבודות שיבצע הקבלן
"( העבודות)להלן: "ו/או התאמות נדרשות לצורך חיבור המתקנים למערכת הכריזה הקיימת )על בסיס מתכונתה הנוכחית( 

ן על פי כאשר היקף הכיסוי הנית( "האתרו/או " "הפרויקט: "בהתאמה )להלן החברה במודות חינוך בעיר חולוןעבור 
)או המהדורה המעודכנת נכון  2013"ביט" מהדורה  -הפוליסה כאמור אינו פוחת מהיקף הכיסוי הניתן על פי הנוסח הידוע כ

 למועד עריכת הביטוחים(.
 

 פוליסה מס': _________________ מיום __________ ועד ליום __________ ביטוח חבות המוצר,

ביטוח חבות המוצר המבטח חבות בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה לראשונה במשך תקופת הביטוח, בגין פגיעה גופנית ו/או 

מקרה ביטוח  כלל ₪ 1,000,000 סךבגבול אחריות שלא יפחת מ ,קבלןהאחראי  שבגינו נזק לרכוש שנגרם עקב המוצר

ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. הביטוח יכלול מועד למפרע שאינו מאוחר ממועד תחילת ייצור ו/או אספקה ו/או שיווק 

 ו/או מכירה של המוצרים, אך לא לפני ________________.

פוליסה ובלבד שהנזק ואשר אינה מוצר כהגדרתו ב הקבלןהפוליסה מורחבת לכסות גם נזק הנובע ישירות מעבודה שביצע 

 אירע לאחר שהעבודה הושלמה ונמסרה לצד שלישי.

 גיעהנזק לרכוש ו/או ופ בשל עליהם מוטלת להיות העלולה אחריותבגין  שפות את החברה ו/או מי מטעמהמורחב ל הביטוח

 .צולבת אחריות לסעיף בכפיתה הקבלן המוצר שבגינו אחראי עקב מושנגר גופנית

קבלן ביטוח חלופי החודשים לאחר תום תוקף הביטוח, בתנאי כי לא נערך ע"י  12הביטוח כולל תקופת גילוי של לפחות 

 המעניק כיסוי כמתחייב מהאמור בסעיף זה.

 אי עקב נגרם אשר מוחשי לרכוש נזקאו /ו גופנית פגיעה, מוות בשל חבות בדבר הגבלה לכל כפוף אינו הביטוח, ספק הסר למען

 .לייעודו"המוצר"  התאמת

בגין כל מקרה ביטוח או סדרת  ₪_______________  סך להביטוח כאמור יהיה כפוף להשתתפות עצמית שאינה עולה ע

 מקרי ביטוח הנובעים מסדרה מקורית אחת.

השתתפות והינו ביטוח ראשוני ללא זכות  המטעמ הבאים כלאו /ו חברהההביטוח דלעיל קודם לכל ביטוח אחר הנערך ע"י 

 להתחלק בנטל החיוב. המטעמ הבאים כלאו /ו חברההוללא זכות לתבוע ממבטחי  מטעמם הבאים כלאו /ו המזמיןבביטוחי 

לקבלת פיצוי ו/או שיפוי  הו/או כל הבאים מטעמ חברההשל  מזכותם תגרע לא הקבלן"י ע קיומם אי או הפוליסה תנאי הפרת
 מהמבטח.

בדואר רשום,  חברההודעה על כך ל שלחתשונה לרעה במשך תקופת הביטוח, אלא אם תי או תצומצםבוטל או תלא  ההפוליס
 יום לפני כניסתו לתוקף של הביטול או הצמצום או השינוי לרעה. 60

 תשלום אי כי, מאשרים אנו. אירוע של במקרה עצמית והשתתפות הפוליסות עבור הביטוח דמי לתשלום אחראי לבדו הקבלן
 .בתביעה טיפול לאי עילה יהווה לא הקבלן ידי על העצמית ההשתתפות

הפוליסות הנערכות על פי אישור זה, הינם בהתאם לנוסח הידוע ככלל ביט או מגדל ביט ו/או מנו ביט ו/או הראל ביט  תנאי
 ו/או פסגה מהדורה ________________ 

 .1981 –חוק חוזה הביטוח, תשמ"א אולם אין הדבר גורע מזכויות המבטח על פי  –רשלנות רבתי מבוטל  סעיף

 כפופות לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש כאמור באישור זה.   הפוליסות הנזכרות לעיל
 

_________________       _______________       ___________     _________________________ 
 מבטחה וחותמתתפקיד החותם                        חתימת                          החותםתאריך                        שם        
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 לפרסום נוסח

 קבלןאישור עריכת ביטוח אחריות מקצועית ע"י ה - 6.3נספח 

 
 לכבוד

 "(חברהה)להלן: "ו/או עיריית חולון  החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ
 , חולון47המרכבה רחוב 
 א.ג.נ

 
"( את הביטוחים המפורטים להלן, הקבלןבזאת, כי ערכנו על שם __________________________ )להלן: "הננו מאשרים 

אספקה והתקנה של מתקני גילוי אש וכיבוי בגז וכן ביצוע השלמות , לרבות אך לא מוגבל בקשר לכל עבודות שיבצע הקבלן
"( העבודות)להלן: ")על בסיס מתכונתה הנוכחית(  ו/או התאמות נדרשות לצורך חיבור המתקנים למערכת הכריזה הקיימת

 ( "האתרו/או " "הפרויקט: "בהתאמה )להלן החברה במודות חינוך בעיר חולוןעבור 
 

 פוליסה מס': ________________ מיום __________ ועד ליום __________ ביטוח אחריות מקצועית,

, שנתית ביטוח לתקופת ובמצטבר ביטוח מקרה כלל ₪ 1,000,000 סךיפחת מ שלאבגבול אחריות  מקצועיתאחריות  ביטוח

במעשה  שמקורהת, הקבלן על פי דין ו/או דרישה שתוגש לראשונה במשך תקופת הביטוח בשל הפר חובה מקצועי חבותבגין 

 . התחייבויותיותפקידו ומקצועו של הקבלן או יתר  במסגרתו/או מי מטעמו  הקבלןהשמטה של  אואו מחדל, רשלנות, טעות 

 מורחבת לכסות: הפוליסה

 עובד של יושר ואי מרמה ▪
 ביטוח מקרה עקב השהיה או עיכוב ▪
 מסמכים אובדן ▪

כאמור יכלול תאריך למפרע שאינו מאוחר מתאריך תחילת פעילותו של הקבלן ו/או מי מטעמו בגין מתן השירותים  הביטוח
 ________________  לפני לא אךלמזמין, 

או אירוע עליהם תימסר /וחודשים, ויראו כל תביעה  6 למשךסיום הביטוח בחברתנו או ביטולה תחול תקופת גילוי  לאחר
 נמסרה ההודעה בתקופת הביטוח. כאילוילוי הג תהודעה בתקופ

גין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או כל הבאים מטעמו, ב, מטעמו הבאים כלאו /ו המזמיןאת  כסותל מורחב הביטוח
 אחריות צולבת לפיו ייחשב כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. לסעיףוזאת בכפוף 

 .  מטעמו הבאים כלאו /ו המזמיןלא תפגע בזכויות  תנאי הפוליסה בתום לב הפרת

מקרים הנובעים מסיבה מקורית אחת אינה עולה על סך  שלבגין מקרה ביטוח אחד או סדרה  הקבלןהעצמית של  ההשתתפות
 ₪ ______________ 

והינו ביטוח ראשוני ללא זכות השתתפות  המטעמ הבאים כלאו /ו חברהההביטוח דלעיל קודם לכל ביטוח אחר הנערך ע"י 
 להתחלק בנטל החיוב. המטעמ הבאים כלאו /וחברה הוללא זכות לתבוע ממבטחי  המטעמ הבאים כלאו /ו חברההבביטוחי 

בדואר רשום,  חברההודעה על כך ל שלחתשונה לרעה במשך תקופת הביטוח, אלא אם תי או תצומצםבוטל או תלא  ההפוליס
 יום לפני כניסתו לתוקף של הביטול או הצמצום או השינוי לרעה. 60

 אי כי, מאשרים אנו, כן כמו. אירוע של במקרה עצמית והשתתפות הפוליסות עבור הביטוח דמי לתשלום אחראי לבדו הקבלן
 .בתביעה טיפול לאי עילה יהווה לא הקבלן ידי על העצמית ההשתתפות תשלום

 _____________ מהדורה______________  הידוע לנוסח בהתאם הינם, זה אישור פי על הנערכות הפוליסות תנאי

 .1981 -חוק חוזה הביטוח, תשמ"א אולם אין הדבר גורע מזכויות המבטח על פי  -רשלנות רבתי מבוטל  סעיף

 א שונו במפורש כאמור באישור זה.  הפוליסות הנזכרות לעיל כפופות לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה של

 
 

_________________       _______________       ___________     _________________________ 
 מבטחה וחותמתתפקיד החותם                        חתימת                          החותםתאריך                        שם        
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 לפרסום נוסח

 7ב'נספח 

 פיצוי מוסכם בגין אי עמידה בתנאי החוזה

סכום הפיצוי  )קנסות(  תיאום הפגם  מס' סעיף

 בש"ח 

 לכל שבוע ₪  2,500 זמיןאי דיווח על תחילת עבודה בכתב או אי הגשת דיווח למ .1

 לכל שבוע ₪  2,500 אי הגשת לוח זמנים עפ"י המועדים המפורטים בהסכם, או איחור בהגשתם  .2

 לכל שבוע ₪  2,500 אי הגשת תכנית סימון ותוכניות עדות כמפורט בהסכם, או איחור בהגשתם  . 3

 לכל יום ₪  500 חסימת כבישים ללא אישור  .4

 לכל מקרה ₪  500 פועל או פועלים ללא אמצעי בטיחות לרבות ביגוד, הנעלה, כובעי מגן  .5

 )לכל מקרה(₪  2,000 אי ציות להוראות המנהל או הפקח  .6

פיצוי עפ"י הקבוע  אי ביצוע תיקון לאחר מסירת העבודות ע"פ לו"ז שנקבע  .7

במסמכי החוזה לכל יום 

 איחור 

 לכל יום ₪  500 ל/הפקח בקשר למועדי תיקון אי ציות להוראות המנה .8

 לכל יום איחור ₪  1,000 אי פינוי פסולת/מפגעים מאתר העבודה בגמר יום עבודה  . 9

 לכל יום עיכוב ₪  5,000 ולמבניםאי תיקון נזק לתשתיות ציבוריות  .10

 17%פיצוי בשווי  אי ביצוע תיקון ליקויים שנתגלו בתקופת הבדק  .11

ממחירה תיקון הנדרש 

 מעבר לעלות 

לכל יום ולכל ₪  1,000 אי ביצוע הוראות המנהל בדבר בטיחות  .12

 אירוע 
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 לפרסום נוסח

 8ב'נספח 

 ישראל מדינת

 החינוך משרד

 ח"ושע בטיחות, לביטחון הבכיר האגף

 1 עמוד  2015 אוקטובר חינוך במוסד ושיפוצים עבודות
 ו"תשע תשרי ז"ט, ירושלים

 2015 אוקטובר
 

 חינוך במוסד לימודים במהלך ושיפוצים בניה עבודות נוהל
 כללי 1.
 במהלך בנייה ותוספות שינויים ,תיקונים של עבודות לבצע לעת מעת נדרשים החינוך מוסדות .א

 רעידות כנגד מבנים חיזוק ,המבנה תחזוקת ,בטיחות במפגעי טיפול :כגון ,הלימודים שנת
 .וכדומה הנגישות לתקני המבנה התאמת ,אדמה

 ובטחוני בטיחותי סיכון להוות ,גבוהה בסבירות ,עלולה הלימודים שנת במהלך זו פעילות .ב
 .בתחומיהם והשוהים החינוך במוסדות הלומדים לתלמידים

 תחליף מהווים אינם ,להלן המפורטים הסיכונים לצמצום והפעילויות הבטיחות עקרונות .ג
 תקנות ,והבנייה התכנון חוק :כגון ,אחרות מחייבות והוראות תקנים ,תקנות ,לחוקים

 .ועוד לבטיחות החינוך משרד ל"מנכ חוזר ,עירוניים עזר חוקי ,בעבודה הבטיחות
 בנייה בהיתר מאושרת להיות צריכה ,חינוך במוסד ושיפוצים בנייה ובוודאי בנייה כל ,ככלל .ד

 .המקומית שברשות ובנייה לתכנון בוועדה מסודר
 .הבטיחות נושאי של והטמעה להבהרה עזר כלי לשמש המסמך מטרת .ה

 העבודות לביצוע האחריות 2.
 .הבעלות/המקומיות הרשות על חלה העבודות לביצוע האחריות .א
 המפקח והגורם )בנייה בהיתר( העבודות את המאשר הגורם היא הבעלות/המקומיות הרשות .ב

 וכן הספר בית ותלמידי עובדי צוות וביטחון בטיחות ,המבצעים העובדים בטיחות כולל עליה
 .העבודה אתר בסביבת האוכלוסייה בטיחות

 הלימודים בשנת החופשות במהלך קצרות שיפוץ עבודות ביצוע העדפת 3.
 בשנת החופשות במהלך תבוצענה במבנה קצרה מקצועית פעילות המחייבות עבודות .א

 .הלימודים
 פי על ולנהוג בעלות/ברשות הבטיחות על הממונים בגורמים להיוועץ יש אלה במקרים .ב

 .ל"מנכ מחוזר המתחייב י"ועפ הנחיותיהם
 ארוכות ובחופשות הקיץ בפגרת ממושכות עבודות ביצוע העדפת 4.
 .הקיץ בפגרת ותסתיימנה תחלנה החינוך במוסד ממושכת פעילות המחייבות עבודות ,ככלל .א

 ישראל מדינת

 החינוך משרד

 ח"ושע בטיחות ,לביטחון הבכיר האגף

 2 עמוד 2015 אוקטובר חינוך במוסד ושיפוצים עבודות
 גבוהים סיכון מרכיבי בעלות שהפעילויות כך העבודות את לתכנן יש ,אפשרי איננו הדבר אם .ב

 - - ,אוגוסט יולי בחודשים יסתיימו רבים ולכלוך אבק מפגעי והיוצרות יותר המרעישות ,יותר
 ונקיות שקטות יהיו ,הלימודים שנת לתוך יגלשו ברירה בלית אשר ,שהעבודות מנת על

 .יחסית
 מעל כנסת בית בניית למשל כמו ,עצמו המבנה על בנייה וישנה במידה :ילדים גני מעל בנייה .ג

 ,פועלים של ויציאה כניסה ,הבנייה אזורי בין מוחלטת הפרדה ישנה כי לוודא יש ,ילדים גני
 גגונים בניית ידי על חפצים נפילת מפני מוחלטת והגנה הפרדה גדרות של מתאימה חציצה

 .הלימודים בשעות שלא יהיו שהעבודות לשאוף יש ,הבנייה בהיתר כן כמו .מתאימים
 ורעש הפרעות מניעת 5.
 עבודות של ביצוען את יתכננו )הבעלות או( המקומית הרשות של וההנדסה החינוך מחלקות .א



- 25 - 

 לפרסום נוסח

 ,הפרעות שיימנעו כך העבודה וארגון עבודה ובשיטות זמנים לוח לפי השיפוצים או הבנייה
 .הניתן ככל ורעש בטיחות מטרדי

 - -חד הם אם בין במיוחד גדולים רעש במטרדי הכרוכות עבודות לבצע אין ,מקרה בכל .ב
 - שילדים בעת אוויר מדחס הפעלת :כגון ,ממושכת פעילות או פיצוצים :כגון ,פעמיים
 .במקום נמצאים

 הבעלות/הרשות מהנדס של ביצוע והוראות והשיפוץ הבניה פעולות תכנון 6.
 וממנהל הבעלות/הרשות ממהנדס הנחיות לקבל יש לימודים בזמן בנייה של מקרה בכל

 .הבעלות /הרשות של חינוך במוסדות הבטיחות
 לפעילות מנחים קווים 7.
 והשיפוצים הבניה פעולות כלל ותאום תכנון ישיבת .א

 לעבודה הבטיחותיים והעקרונות המנחים הקווים אופן את להגדיר המקומית הרשות על 1(
 .ובנייה לתכנון הועדה ידי על הניתן הבנייה בהיתר

 כדי המקצוע ובעלי העניין בעלי את לכנס )"העבודה יוזם"( הבעלות/המקומית הרשות על 2(
 .הבנייה פעולות כלל את ולתאם לתכנן

 .העבודות ותחילת התוכניות הפצת לפני ולפחות האפשר ככל מוקדם להיות צריך הכינוס 3(
 .מקביל גורם או הרשות ל"מנכ אצל תהיה זו ישיבה כי מומלץ 4(
 'מח/אגף מנהל ,המוסמך נציגו או הרשות מהנדס :יכללו זו תאום לישיבת המוזמנים בין 5(

 בטיחות מנהל ,המקומית ברשות חינוך מוסדות ט"קב ,הרלוונטי החינוך מוסד מנהל ,חינוך
 .הקבלן של הבטיחות ממונה ,בשטח הקבלן של העבודה מנהל ,המבצע הקבלן ,חינוך מוסדות

 .זו בישיבה ישראל משטרת תחנת של האבטחה וקצין הורים ועד נציגי גם לשתף מומלץ 6(
 ישראל מדינת
 החינוך משרד
 ח"ושע בטיחות ,לביטחון הבכיר האגף

 3 עמוד 2015 אוקטובר חינוך במוסד ושיפוצים עבודות
 ,הספר בית בשטח הבנייה מתהליך הנובעות המשמעויות ויעודכנו יסוכמו הישיבה במהלך 7(

 .הפרויקט לאורך המעשיות המניעה ודרכי הסיכון גורמי
 :והדיון הפגישה במהלך ויסוכמו ידונו אשר נושאים .ב

 :הבאים בנושאים ,זמנים לוחות והתאמת הפעילות תרשים 1(
 .ומסירה גמר תאריך כולל ,החינוך במוסד הכוללת הפעילות תקופת )א
 .יום בכל באתר הפעילות שעות /יומיות עבודה שעות )ב
 או הלימודים שעות לאחר רעש יוצרות/מרעישים בכלים שימוש המחייבות פעולות תכנון )ג

 .הספר בבית הפעילות סיום לאחר
 הפרויקט תחילת טרם ייסגרו אשר נוספים נושאים .ג

 בנוסף ושיפוצים בניה פעולות המאפיינות הסכנות התממשות למניעת שיטות קביעת 1(
 .זה במסמך לכתוב

 .),אבק ,רעשים ,חציבה ,חפירות( העבודות וסוגי העבודות היקף 2(
 בית לשטח מטעמם והפועלים ,משנה קבלני ,קבלנים וכניסת העובדים לבדיקת הנחיות 3(

 .הספר
 של אישית הינה זה בנושא ופיקוח בקרה .הלימודים מאזור והפרדה העבודה אזור בידוד 4(
 .חינוך מוסדות ט"קב
 .הלימודים שעות במהלך 'וכו הריסה ,חציבה ,מחפירות כתוצאה ורעידות רעשים מניעת 5(
 .עדכני קשר דף יצירת כולל ,הספר בית למנהל העבודה מנהל בין )שבועי ,יומי( מלא תיאום 6(
 המשחקים מגרש מאזור הפרדה/למניעה שיטה קביעת ,בנייה ופסולת באבק טיפול דרכי 7(

 .הלימוד ושטח
 משאיות תנועת ,כבד ציוד עבודות/תנועת עקב להיגרם שיכולים מסוכנים תרחישים 8(

 .וכדומה
 .האתר בשטח הנדסי מכני וציוד טרקטורים ,מכונות עבודת 9(

 .העבודה לאזור וכניסה העבודה שטח אל רכב כלי לתנועת דגשים מתן 10(
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 .החינוך מוסד בקרבת וילדים הורים ,הוראה סגלי תנועת 11(
 ישראל מדינת
 החינוך משרד
 ח"ושע בטיחות ,לביטחון הבכיר האגף

 4 עמוד 2015 אוקטובר חינוך במוסד ושיפוצים עבודות
 להדגשה מיוחדות נקודות .ד

 .בפרויקט מידית ותגובה פתרונות ומתן תלונות לקבלת מעשי מנגנון לקבוע חובה )1
 בכל לעמוד מתחייב הוא בו הבעלות כלפי חתום במסמך הקבלן התחייבות לקבל יש )2

 .הבעלות/המקומית הרשות עם הדיון בתום שיגובשו התנאים
 ,המקומית הרשות דרישות בדבר לקבלן מפורט תדריך יעביר הבעלות של ח"מוס ט"קב )3

 הם אם ,הפרויקט עובדי כלל של מין עבירות העדר על אישורים הגשת לחובת באשר כולל
 .התלמידים עם הפרדה יכולת ללא הספר בית שטח בתוך פועלים

 בניה/השיפוץ לפעילות תלמידים בין הפרדה -העבודה אזור בידוד .ה
 וציוד כלים ,חומרים של והוצאה הכנסה לצורך לעובדים נפרדים גישה סידורי להתקין יש )1

 .המוסד אל תלמידים של הגישה מדרכי
 מלוחות ,מלבנים ויציבה אטומה ,קשיחה הפרדה גדר תיבנה הבנייה לאתר המוסד שטח בין )2
 .דומים מחומרים או מתכת/עץ
 מוחלטת הפרדה תבטיח והיא ,לפחות 'מ 2 של בגובה "איסכורית" מסוג תהיה ההפרדה גדר )3
 ילדים כניסת של אפשרות כל למנוע כדי זאת ,פעילות או משחק לשטחי הבנייה אתר בין

 .הבנייה עבודות גמר עד הבנייה לאתר מורשים לא ואנשים
 מבצע הקבלן לדעת או הפרויקט מפקח לדעת ,בטיחות משיקולי הנובע הצורך במידת )4

 הפעילות אזור לכיוון הפונה ,האיסכורית גדר של העליון בקצה אלכסוני גגון יותקן ,הבניה
 נוספת גדר תותקן החינוך במוסד התלמידים פעילות אזור אל הפונה בצד .התלמידים של

 ברזל חוטי ,מסמרים ,זיזים ,בליטות :כגון ,בטיחות מפגעי נטולת ,"מולחמת רשת" מסוג
 .אחרים דומים ומפגעים

 אשר ,לפחות מטרים 2 בגובה יוטה בד למתוח יש – מ"ס -80 מ פחות הגדרות בין המרחק אם )5
 .המולחמת הרשת גדר של האחורי לצידה יוצמד

 !סכנה" :כגון ,מתאים תקני אזהרה שילוט ,מטר 1.5 של בגובה ,ייתלה האיסכורית גדר על )6
 ."בניה אתר !כניסה אין
 לב לשים יש .המלא לסיומה ועד לעבודה כניסה טרם יתבצעו ובידודו העבודה אזור הפרדת )7

 .הפרויקט לביצוע ההכנות ובשלב הגידור בניית בזמן גם הפרדה וליצור
 ישראל מדינת
 החינוך משרד
 ח"ושע בטיחות ,לביטחון הבכיר האגף

 5 עמוד 2015 אוקטובר חינוך במוסד ושיפוצים עבודות
 סכנה שטח וסימון גידור .ו

 המצוי שטח לתוך וכלים בנייה אבזרי ,חפצים נפילת של סכנה קיימת הבנייה במהלך אם )1
 .לתוכו תלמידים כניסת ותימנע "סכנה שטח"כ זה שטח יוגדר ,החינוכי המוסד בחצר

 :האלו מהדרכים באחת תבוצע "הסכנה שטח"ל תלמידים כניסת מניעת )2
 שלטי ותליית "העבודה אזור בידוד" בסעיף המפורט פי על הסכנה שטח את לגדר ניתן )א

 .מתאימים אזהרה
 ועוד הסכנה שטח יהיה לקרות שיש השטח גודל .הסכנה שטח מעל גגון להתקין ניתן )ב

 בנפילה לא( באלכסון חפצים נפילת של מניעה שתבטיח 'מ 3.5 של ברוחב רצועה
 .)חופשית

 מתאים אזרחי מהנדס ידי על ויבוצע יתוכנן הוא ,כאמור גגן על ויוחלט במידה )3
 וחומרי אבזרים של המשקל את לשאת ויוכל קשיח מחומר ייבנה הוא ,)קונסטרוקטור(

 ידי על ייבדק הוא הגגון בניית לאחר .חופשית בנפילה ליפול ועלולים הצפויים בנייה
 .הפרויקט של הכללי בפנקס בכתב אותו יאשר אשר אותו שתכנן קונסטרוקטור
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 הגשמים בעונת רטיבות סיכוני מניעת .ז
 כיסוי יותקן ס"בביה אחרות ולמערכות חשמל למערכות גשמים מי חדירת למנוע מנת על )1

 .העבודה אזור מעל מבודד
 .גשמים עונת תחילת לפני יושלם המבודד הכיסוי )2
 אל מים חדירת למנוע כדי הגשמים בתקופת יוסר לא גשמים חדירת מפני המבודד הכיסוי )3

 .ורטיבויות החשמל מערכות
 פנימית בבנייה ופתחים חלונות אטימת .ח

 אל הפונים החלונות ייאטמו ,הפנימית הבנייה ונמשכת המבנה של חיצונית בנייה הושלמה
 .למבנה גשמים מי וחדירת חפצים נפילת למנוע כדי ,'וכד בלבנים ,עץ בלוחות המשחקים חצר

 פסולת ופינוי הניקיון על שמירה .ט
 ,העבודה כלי את בטוח באופן ולאחסן לאסוף עליו ,במבנה הקבלן של עבודה יום כל בסוף )1

 תלמידים תנועת עם לאזור או הבניה לאתר מסביב נפלו או שנמצאים הבנייה ופסולת הציוד
 .תיקונים בו לבצע הצורך ובמידת ,הוראה וסגלי

 את לבצע יש ,פעילות או לימודים אין בהן בשעות לימודים בתקופת מתבצעת העבודה אם )2
 טרם ביקורת סיור ולבצע לקדמותו המצב את להחזיר כדי הנדרשות והארגון הניקיון פעולות
 .הספר בבית הפעילות תחילת
 ישראל מדינת
 החינוך משרד
 ח"ושע בטיחות ,לביטחון הבכיר האגף

 6 עמוד 2015 אוקטובר חינוך במוסד ושיפוצים עבודות
 )חינוכי למוסד הסמוך בנייה באתר עגורן( צריח בעגורן שימוש הגבלות .י

 .החינוך מוסדות לשטח סמוך צריח עגורן יוצב לא כי מועד מבעוד לתכנן יש ככלל 1(
 :אלה כללים ליישם יש ,חינוכי למוסד בסמוך צריח עגורן הצבת מחייבים העבודה צורכי אם 2(
 ללא זרוע .החינוך מוסד שטח מעל ,העגורן באמצעות ,מטען של כלשהי הנפה לבצע אין •

 .חינוך מוסד מעל לעבור יכולה מטען
 אשר ,צריח לעגורן מוסמך בודק של להנחיות בהתאם ,בעגורן "תנועה גובלי" להתקין יש •

 .החינוך מוסדות מעל העגורן זרוע תנועת את ,והאפשרי הניתן ככל ,יגבילו
 - מצורף הכלכלה משרד עם פגישה סיכום מסמך ראה :הערה

 והתלמידים ההוראה סגלי תדרוך .יא
 בהוראות התלמידים כלל ואת ההוראה סגלי את ולתדרך להנחות הספר בית מנהל באחריות
 הקבלן והתחייבות המקומית הרשות לסיכום בכפוף העבודות תחילת לפני המיוחדות הבטיחות

 .המקומית הרשות בפני
 ומעקב בקרה .יב
 ,מבנה של בתחומים שיפוץ מתבצע שלהם החינוך מוסד שבשטח וגננות חינוך מוסדות מנהלי 1(

 לצורך בבעלות/ברשות הבטיחות לממונה ידווחו 'וכד חצרות ,גדרות ,שערים ,משחקים מתקני
 .הבטיחות ובהוראות בתקנים עמידה לוודא כדי הבטיחות יועצי ידי על מעקב

 הכללים יישום על ופיקוח בטיחות ביקורות יבצע החינוך משרד של הרלוונטי המחוז נציג 2(
 .כן לעשות לנכון שימצא עת בכל שגובשו

 נשמרות כי לוודא מנת על עיתיות ביקורות יקיים המקומית ברשות חינוך מוסדות ט"קב 3(
 .לגביהן התחייב ואשר לקבלן שהועברו ההנחיות כהלכה ומיושמות

 הרשות של חינוך מוסדות בטיחות מנהל אצל ויתויקו יתועדו שיבוצעו והביקורות המבדקים כל 4(
 .הליקויים של מידי לתיקון ברורה דרישה בצרוף המבצע לקבלן יימסר עותק .המקומית

 שהעבודות לכך תגרום ,המקומית הרשות עם שגובש מההסכם הקבלן של בטיחות חריגת כל 5(
 וקיום הליקויים לתיקון עד המחוז של הבטיחות יועץ או הרשות ידי על מיידי באופן יופסקו
 .בטוחה פעילות

 מסירה לפני )הבעלות( הרשות ביקורת .יג
 שניתן לוודא כדי שמטעמו הבטיחות ממונה עם מדוקדק סיור הקבלן יבצע ,הפרויקט בסיום 1(

 – של הביקורת לקראת יתוקנו הסיור במהלך שיעלו ליקויים .הפרויקט של מסירה לבצע
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 .המקומית הרשות של ההנדסה מחלקת
 ישראל מדינת
 החינוך משרד
 ח"ושע בטיחות ,לביטחון הבכיר האגף

 7 עמוד 2015 אוקטובר חינוך במוסד ושיפוצים עבודות
 לביקורת מוכן המבנה כי מהקבלן בכתב האישור קבלת ולאחר ,הקבלן עם בתיאום 2(

 או( המקומית הרשות של ההנדסה מחלקת ידי על יסודית ביקורת בו תבוצע ,הבטיחות
 נקיים ,החצר כולל ,שהמקום לוודא כדי ,והקבלן החינוך מוסד מנהל עם בשיתוף ,)הבעלות
 .כלשהו בטיחות מטרד או בנייה פסולת ,חפץ מכל ופנויים

 מקצועי בטיחות יועץ או בבעלות/ברשות ח"מוס בטיחות מנהל את זו לביקורת להזמין יש 3(
 .מטעמה אחר

 :נספח
 חינוכי למוסד הסמוך בניה באתר צריח עגורן הפעלת
 הכלכלה במשרד הבטיחות מנהל עם פגישה סיכום

 כללי רקע 1.
 פיתוח באזורי במיוחד ,בישראל שכיח דבר היא חינוך למוסדות בסמוך צריח עגורני פעילות .א

 .וצמיחה פיתוח בתהליך הנמצא בישוב חדשות שכונות מוקמות שבהם חדשים
 צריח עגורני בהם שמוקמים בנייה ואתרי קומות רבי של גבוהים בניינים נבנים אלה במצבים .ב

 חינוך למוסדות בסמוך הממוקמים הצריח עגורני .באתר הבנייה תהליך את המשרתים
 זרוע של והמעבר ההנפה במהלך והתלמידים העובדים את לסכן עלולים ,העבודה באתרי
 .בנייה חומרי מטען עם המוסד לשטח מעל העגורן

 המסמך מטרת 2.
 הבטיחות ולהוראות לתקנות ,לחוק הקשור בכל והחוק המדינה הנחיות את להבהיר

 .חינוך למוסדות בסמוך העובדים צריח עגורני של בעבודתם
 חינוך למוסד הסמוך הבנייה אתר לבטיחות הכוללת האחריות 3.
 הרשות על מוטלת חינוך מוסדות בקרבת צריח עגורני והפעלת בנייה אתר לבטיחות האחריות .א

 בכל לרבות ,הציבור לבטיחות המקומית הרשות של אחריותה מתוך עולה זו אחריות .המקומית
 :כדלקמן נקבע העיריות בפקודת 236 בסעיף .בנייה לפעולות הקשור
 :אלה פעולות העיריה תעשה בנינים בעניין

 ;בנינים של ותיקונם שינוים ,הריסתם ,הקמתם על תפקח 1(
 שינוים ,הריסתם ,בנינים הקמת בשעת תאונות נגד לנקוט יש בהם זהירות אמצעי תקבע 2(

 ;ותיקונם
 תדאג תסדירם ,ובנינים ומסוקים מנופים ,מעליות פירי ,מעליות של ופעולתם בנייתם על תפקח 3(

 מפני לביטוח ותדאג ,אתם בקשר תאונות מפני להבטיח כדי בה צורך שתראה ככל לבדיקתם
 .מהם לבוא העלולה לאדם חבלה או מוות סכנת

 ישראל מדינת
 החינוך משרד
 ח"ושע בטיחות ,לביטחון הבכיר האגף

 8 עמוד 2015 אוקטובר חינוך במוסד ושיפוצים עבודות
 הפעלת לעניין לרבות ,הבנייה עבודות את המבצע לקבלן הבנייה היתר את הנותנת היא הרשות .ב

 .הציבור את מסכן והוא במידה האתר את לסגור הסמכות ולה ,הצריח עגורני
 בהם )צריח עגורני גם בהם( בנייה אתרי לגבי סמכותה את להפעיל מחוייבת מקומית רשות .ג

 ההגבלות ואת הנהלים את המפרים אתרים ובמיוחד ,הציבור את המסכנות פעולות מתקיימת
 .המחייבות הצידוד הגבלות בעניין לרבות ,צריח עגורני של המחייבות

 .צריח לעגורני עבודה נוהל פרסם ,הכלכלה במשרד התעסוקתית והבריאות הבטיחות מינהל .ד
 - בין ,מנחה זה נוהל .ציבוריים לשטחים בהתייחס "צידוד גובלי" ב העוסק פרק קיים בנוהל
 :הבאים הדברים את ,השאר

 מטען מעבר יגביל אשר "משולב גובל" התקנת תידרש ציבורי לשטח מעל הפועל עגורן לכל 1(
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 .ילדים וגני חינוך מוסדות לרבות ,ציבורי לשטח מעל
 תפקיד .'מתאם אתת' שיש ובתנאי הגובל פעולת את לבטל אפשרות יש ,מיוחדים במקרים 2(

 לחסום ,להזהיר תפקידו וכן אנשים קהל מעל עובר לא המטען כי לוודא המתאם האתת
 .הסכנה לאזור מתקרבים לא אדם בני כי ולוודא ,מעבר

 למכונות מוסמך בודק" מהנדס ידי על נעשים בהם העבודה ואישור צריח עגורני בדיקת 3(
 .צריח עגורני כבודק ייעודית הכשרה עבר אשר "הרמה

 חינוך למוסד בסמוך צריח עגורן בו שיש חריג אירוע 4.
 :כדלקמן לפעול יש חינוך למוסד בסמוך צריח עגורן מעורב בו חריג אירוע ומתרחש במידה

 .האירוע נסיבות את ויבדוק למקום יגיע החינוך משרד נציג .א
 ,הכלכלה במשרד הבטיחות מינהל של מחוזי עבודה מפקח עם קשר יצור החינוך משרד נציג .ב

 .בשטח הפעולות המשך את אתו ויתאם ,האירוע על לו ידווח
 בחוק נוספות אכיפה סמכויות 5.
 באתר העבודה מנהל נגד לפעול בחוק סמכות ,הבטיחות מינהל מטעם העבודה על למפקח .א

 לפסול אף חריגים ובמקרים ,עבודה לעצירת "בטיחות צו" להוציא ,לבירור להביאו ,הבניה
 .עבודה כמנהל רישיונו את

 מפעיל של רישיונו לפסילת לפעול יכול ,העבודה על והמפקח הבטיחות מינהל ,הכלכלה משרד .ב
 .העגורן

 ,באתר עבודתו את ולהפסיק הבניה באתר המבצע הקבלן מול לפעול יכולה המקומית הרשות .ג
 .העבודה היתר את לו שנתנה זו והיא הואיל

 ,בברכה
 __ארצי בטיחות תחום מנהל ,זהבי רותם
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 9ב'נספח 

 פרוטוקול מפגש משתתפים

 [יצורף בהמשך]
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 10ב'נספח 

 במכרזהצעת הקבלן 
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