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  כללי � ' פרק יג

  קיזוז .  67

רשאי המזמי� לקזז מכל סכו� שעליו לשל� , לפגוע בכל הוראה אחרת בעניי� קיזוזבנוס� ומבלי  .67.1

או על פי /או על פי כל חוזה אחר ו/חוזה והאו חוב המגיע למזמי� מהקבל� על פי /כל סכו� ו, לקבל�

האמור לעיל אינו פוגע בכל זכות . או לחוב המקוזזי�/לרבות הפרשי הצמדה וריבית לסכו� ו, כל די�

  .או על פי כל די�/חוזה והאו אחרת של המזמי� על פי /ו נוספת

או לעכב סכומי� כלשה� מאלה /או לנכות ו/הקבל� לא יהיה רשאי לקזז ו, על א� האמור בכל די� .67.2

   .חוזה ואשר יגיעו למזמי�ההנובעי� מ

68  .   עכבו

ומכל סיבה ה� שסוג מי� ומכל  ,או מי מטעמ�/העיריה ו, כלפי המזמי� לקבל� אי� ולא תהיה זכות עכבו�

ובחומרי� , בעבודות שבוצעו על ידי הקבל�, בבתי�, במגרשי�, בעבודה, לרבות באתר העבודה ,שהיא

  .'שהובאו לאתר העבודה וכו

  ויתורי� וארכות .  69

לא תהווה תקדי� ולא , חוזה במקרה מסוי�הלסטות מתנאי , הסכמה מצד המזמי� או המפקח .69.1

  .ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר

לא , )א� ניתנו( במקרה מסוי�או המפקח לקבל� /ו המזמי�ארכה או הקלה שניתנו על ידי , יתורו .69.2

או /על ידי המזמי� וארכה או הקלה שנעשו , ולא יהיה תוק� לשו� ויתור, יהוו תקדי� למקרה אחר

או /מזמי� ואלא א� נעשו בכתב ונחתמו על ידי הנציגי� המוסמכי� של ה, החוזהבקשר ע�  המפקח

  . המפקח) י�לפי הענ(

 �לא יחשבו כוויתור מצד או המפקח/המזמי� ואו בהפעלת זכות של /או השהיה במימוש ו/עיכוב ו .69.3

  . לנכו� ומצאיאו להפעילה בכל עת ש/לממשה ו �רשאי יהיו ה�ו

  כותרות ופרשנות .  70

� כל האמור בחוזה בלשו. ואי� להזדקק לה� בפירוש הוראותיו, כותרת הסעיפי� אינ� מהוות חלק מהחוזה
  .וכ� להיפ(, א� במי� נקבה במשמע, וכל האמור בו במי� זכר, א� ברבי� ובמשמע וכ� להיפ(, יחיד

  

  החברה    הקבל�
  

  חתימות הקבל אישור

  :יחיד

בחודש ____ ת בזה כי ביו� /מאשר___________, _______, מרחוב ) _______. ר.מ(ד "עו, _____________ מ"אני הח
חוזה מה בפני על /וחת�' _______________ מס. ז.ת ת/נושא' _____________ גב/ע בפני מרהופי_______ שנת _______ 

  .דלעילזה 
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__________________  
  ד"עו, 

  :תאגיד
בחודש ______ ת בזה כי ביו� /מאשר__________, ________, מרחוב , )______. ר.מ(ד "עו, _____________ מ"אני הח

___________ גברת /על ידי מר") התאגיד" � להל (__________ דלעיל בש� חוזה זה י נחת� בפנ_______ שנת _______ 
המוסמכי� על פי מסמכי היסוד של ______________, . ז.ת ת/נושא___________ גברת /ומר___________ . ז.ת ת/נושא

  .התאגיד ועל פי כל די� לחייב בחתימת� את התאגיד לכל דבר ועניי�

__________________  
  ד"עו,                       
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  20112/מכרז 

  12/11חוזה 
  

   לחוזה' בנספח 
בהשתתפות משרד (משרדית מיוחדת �המפרט הכללי לעבודות בניה בהוצאת ועדה בי

  ).לא מצור% מפאת היקפו) (על עדכוניו, צ ומשרד הבינוי והשיכו"מע, הביטחו
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  20112/מכרז 

  12/11חוזה 
  

   לחוזה' גנספח 
   כני מיוחדמפרט ט
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  20112/מכרז 

  12/11חוזה 
  

   לחוזה' דנספח 
  כתב כמויות ומחירי�
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  20112/מכרז 

  12/11חוזה 
  

   לחוזה' הנספח 
   תוכניות ואישור תיאו� הנדסי, רשימת תוכניות ומערכת תוכניות לעבודות
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   לחוזה' הנספח 
  ו� הנדסיתוכניות ואישור תיא, רשימת תוכניות ומערכת תוכניות לעבודות

  מ"קנ               ש� תכנית      תכנית' מס
 ...............       ...............                            ........  

 חשמל
  

 
       מתק	 תאורה  . 1
  

  00YT051/L1    1:   500   ) מפתח(  תוכנית  מתק	 תאורה    
  YT051/L1    1:   250   תוכנית  מתק	 תאורה      
  YT051/L2    1:  250   כנית  מתק	 תאורה תו     
  YT051/L3    1:  250תוכנית  מתק	 תאורה                                          
  YT051/D1          תוכנית פרטי� תאורה     
  YT051/s01      ) 17' מס(תוכנית מרכזיית תאורה      
  YT051/s02      ) 337' מס(תוכנית מרכזיית תאורה      

  
  מל למחסומי� חשמליי�מתק	 חש  . 2
  

  YT051/PE00    1:   500  )מפתח(תוכנית  מתק	 חשמל          
  YT051/PE01    1:   250  תוכנית  מתק	 חשמל          
  YT051/PE02    1:  250  תוכנית  מתק	 חשמל     
  YT051/PE03    1:  250  תוכנית  מתק	 חשמל     
  YT051/S01           תוכנית לוח חשמל ראשי     
  YT051/S02           תוכנית לוח חשמל פיקוד    
           

  מתק	 חשמל לרמזורי� ותשתית מתק	 גל ירוק  . 3
  

  YT051/TL00    1:   500  )מפתח(תוכנית מתק	 רמזורי� וגל ירוק          
  YT051/TL01    1:   250  תוכנית מתק	 רמזורי� וגל ירוק         
  YT051/TL02    1:  250  ורי� וגל ירוקתוכנית מתק	 רמז    
  YT051/TL03    1:  250  תוכנית מתק	 רמזורי� וגל ירוק    
  YT051/D01          תוכנית פרטי� רמזורי�     
     

       )  כ"בזק וטל(תשתית מתק	 תקשורת   . 4
  

  YT051/C00     1:   500  ) מפתח(תוכנית תשתית מתק	 תקשורת            
  YT051/C01     1:   250  ת תשתית מתק	 תקשורתתוכני           
  YT051/C02     1:  250  תוכנית תשתית מתק	 תקשורת    
  YT051/C03   1:  250  תוכנית תשתית מתק	 תקשורת  
         

  י מתוכנני� וקיימי�"תוואי כבלי חח  . 5
  

  YT051/E01     1:   250  י ותוואי כבלי חשמל קיימי�"תוואי מוצע צנרת חח    
  YT051/E02     1:   250  י ותוואי כבלי חשמל קיימי�"וואי מוצע צנרת חחת    
  YT051/E03     1:   250  י ותוואי כבלי חשמל קיימי�"תוואי מוצע צנרת חח    

  
  )גיליונות 3(ח "הנחת כבלי�  ח  . 6
  

  82364217    1:   250  י ותוואי כבלי חשמל קיימי�"תוואי מוצע צנרת חח    
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  מ"קנ      ש� תכנית      תכנית' מס
 ...............       ...............       ........  

  
 פיתוח

  
  1:250                         תכנית פיתוח כללית              124.1.1
  1:250    תכנית סטטוס עצי� קיימי�      124.1.2
  1:250    גליונות 11תכנית פיתוח מפורטת       124.1.3
        חוברת פרטי�      124.1.4
        תכנית השקייה                 10.1506
        תכנית השקייה ושרוולי�      10.1506

  
 כבישי�

  
  1:250      1' גל –תנוחה רומי�      10 – 10 – 401
  1:250      2' גל –תנוחה רומי�     10 – 10 – 402
  1:250      3' גל –תנוחה רומי�     10 – 10 – 403
  1:250      1' גל . סימו� ופרוקי�      10 – 10 – 405
  1:250      2' גל .ו� פרוקי� סימ    10 – 10 – 406
  1:250      3' גל .סימו� פרוקי�     10 – 10 – 407
  1:500       1' גל –חת( לאור(      10 – 10 – 409
  1:500      2' גל –חת( לאור(      10 – 10 – 410
  שוני�  חתכי� אופיניי� ופרטי�     10 – 10 – 411
  

  תנועה
  

  רוטשילד –קטע אלנבי  –הסדרי תנועה     466/09/10
  

  ב ותיעולביו
  

  1:250         1חלק  –תכנית תאו� מערכות         .  1587.01
   1:250         2חלק  –תכנית תאו� מערכות        .    1587.02
   1:250         3חלק  –תכנית תאו� מערכות        .    1587.03
   1/250/50      חת( לאור( הביוב      .    1587.05

   
  תמרור

  
                        1:250      תכנית תמרור מתחל�         955.01

  לפרויקט מדרחוב שינקי�                                
                     1:250    תכנית הסדר הנדסי ורמזור                     4901

  שינקי�. בצומת שדרות רוטשילד                                
  אחד הע�.ובצומת שינקי�                                

                     1:250    תכנית הסדר הנדסי ורמזור                     5828
  ברנר.'ורג'המל( ג. בצומת אלנבי                                

  
  

או לרגל שינויי� אשר המפקח רשאי /לצור( הסברה והשלמה ו) במידה ותתווספנה(וכ� תכניות אשר תתווספנה 
. להורות על ביצוע�  

 
 

-------------------------------- 
     חתימת הקבל
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  20112/מכרז 

  12/11חוזה 
  

   לחוזה' ונספח 
 נוסח ערבות הביצוע
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  לחוזה' נספח ו

  ביצועהערבות  נוסח
  

  
  לכבוד

  מ"בע אחוזות החו% 
  6גרשו ' רח

  תל אביב
  

  ' __________ערבות מס: הנדו
  
  

אנו ערבי� כלפיכ� לסילוק כל סכו� עד לס( ") המבקש: "להל�(________________________ שת לבק .1
אשר , ")סכו� הערבות: "להל�) (שקלי� חדשי� ..........................: במילי�( ח"ש .......................... של

למילוי  בקשרמבקש השתדרשו מאת , להל� 2יהא צמוד בהתא� לתנאי ההצמדה המפורטי� בסעי� 
לביצוע עבודות תשתית ופיתוח ברחוב שינקי� בתל אביב  12/11' התחייבויות המבקש כלפיכ� על פי חוזה מס

  .יפו
  

כאשר המדד הבסיסי הוא  תשומות הבניה למגורי�לעיל יהיה צמוד למדד  1האמור בסעי�  סכו� הערבות .2
"). המדד הבסיסי: "להל�( ...............שנת ........ י� חודש בג ..........שנת  .......לחודש  15המדד שפורס� ביו� 

יהיה גבוה מ� ") המדד החדש: "להל�(א� המדד שיפורס� לאחרונה לפני יו� ביצוע התשלו� לפי ערבות זו 
כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת  סכו� הערבותנשל� לכ� את , המדד הבסיסי
לא יחול כל שינוי בסכו� , יתברר כי המדד החדש שווה למדד הבסיסי או נמו( הימנו א�. המדד הבסיסי

 .ערבותה

  

ימי� מיו� קבלת  7תו( ל "של� את סכו� הערבות הנל, באופ� מוחלט ובלתי חוזר, בזאתאנו מתחייבי�  .3
 זו או לדרוש תחילה את סילוק סכו�מבלי להטיל עליכ� לנמק דרישתכ�  ,דרישתכ� הראשונה בכתב

  .הערבות האמור מאת המבקש
  

טלקס או מברק , אי� פרושה דרישה שתגיע אלינו באמצעות פקסמיליה, דרישה בכתב כאמור בערבות זו .4
  .ודרישה כזו לא תיחשב כדרישה בהתא� לערבות זו

  

  .ועד בכלל____________ ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליו�  .5
  

  .ערבות זו אינה ניתנת להעברה .6
  
  
  

  _____________________חתימה    _________________________תארי(
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  20112/מכרז 

  12/11חוזה 
  

   לחוזה' זנספח 
  נספח הוראות ביטוחיות
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  לחוזה' זנספח 
  

  נספח הוראות ביטוחיות
  

אלא א� כ� הקשר הדברי� , חוזההגדרת� של המונחי� המופיעי� בו כהגדרת� ב אתה, בנספח הוראות ביטוחיות זה

  .יב אחרתוהדבק� מחי

ומבלי שהחברה לוקחת על עצמה אחריות כלשהי , או על פי כל די�/בלי לגרוע מאחריות הקבל� לפי חוזה זה ו .  1

 �להל (מוסכ� בזה כי החברה תערו( פוליסת ביטוח עבודות קבלניות כמפורט בסעי� זה להל� , כלפי הקבל�

מכוחה מפני אובד� או נזק או אחריות  או על הבאי�/על מנת להג� על עצמה ו, )"ביטוח עבודות קבלניות"

גבולות אחריות המבטח , סייגי�, בכפו� לתנאי�. או הנובעי� מביצוע העבודות נשוא החוזה/הקשורי� ו

 :וסכומי ההשתתפות העצמית הכלולי� בביטוח בפוליסת הביטוח על פי פרקי הביטוח המפורטי� להל�

  נזק רכוש –) 1(פרק   )א(

  .פויי� שייגרמו באתר לעבודות במש( תקופת הביטוחאבד� או נזק פיזיי� ובלתי צ

  'אחריות כלפי צד ג –) 2(פרק   )ב(

חבות כלפי צד שלישי המבטח חבות על פי די� בגי� פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במש( 

  .תקופת הביצוע

  אחריות מעבידי� –) 3(פרק   )ג(

תו( , דות במש( תקופת הביצועחבות מעבידי� כלפי עובדי� בגי� פגיעה גופנית הנגרמת באתר העבו

  .כדי ועקב ביצוע העבודות

והקבל� ישתת� בדמי הביטוח , מוסכ� בזה כי ש� המבוטח בביטוח העבודות הקבלניות יכלול ג� את הקבל� .  2

א� נשוא הסכ� זה ובי� א� על  לעיל בכפו� למילוי כל התחייבויות הקבל� בי�.  1 של הביטוח המפורט בסעי� 

  .או על פי כל התחייבות אחרת/פי כל הוראה אחרת בפוליסות ו

הקבל� מתחייב לשאת במלוא דמי הביטוח ויתר התשלומי� מכל סוג שיידרשו לצור( עריכת הביטוחי�  .  3

 0.75%והוא מתחייב לשל� לחברה סכו� המהווה ) א( למעט מס ער( מוס�, לרבות הפרשי הצמדה(דלעיל 

מיד ע� קבלת , משווי העבודות אות� מבצע הקבל� עבור החברה על פי הסכ� זה) שבעה וחצי פרומיל(

כל סכו� או הוצאה שישולמו או הוצאו על ידי החברה בקשר ע� הביטוחי� המפורטי� . דרישתה הראשונה

כוללות של בי� א� הוצאו בנפרד ובי� א� הוצאו או שולמו על ידי החברה במסגרת הפוליסות ה, לעיל

מכל סכו� שיגיע לקבל� בקשר , החברה תהיה רשאית לקזז כל סכו� שיגיע לה על פי תנאי סעי� זה. החברה

 הניכוי האמור יבוצע מכל חשבו� חלקי או אחר.  ע� העבודות נשוא הסכ� זה ואשר יאושר על ידי החברה

 .ושיאושר על ידי החברה, דותבגי� ביצוע העבו הקבל�שיגיש , )לרבות חשבונות ביניי� וחשבו� סופי(

או למי /ישולמו לחברה בלבד ו, מוסכ� בזאת כי תגמולי ביטוח בא� יגיעו על פי הפוליסה המתוארת לעיל .  4

אול� בכל מקרה מוסכ� כי כספי� כלשה� שיתקבלו מאת החברה המבטחת , שתורה החברה אחרת בכתב

רה תעביר לקבל� את תגמולי הביטוח שהתקבלו או לתיקו� העבודות והחב/ישמשו לקימו� ו, על פי פוליסה זו

כל סכו� שיתקבל . או תיקו� הנזק לעבודות/וזאת עד לגובה הסכו� שיידרש לקימו� ו, כאמור, מהמבטח

 .יהיה שיי( לחברה, מעבר לסכו� שיידרש לתיקו� הנזק דלעיל, בגי� תגמולי הביטוח

מקרה נזק בסכומי ההשתתפות העצמית בכל , שאימוצהר ומוסכ� בזה כי הקבל� י, למע� הסר כל ספק .  5

 .הנקובי� בפוליסה
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יועבר אל הקבל� תמצית ביטוחי החברה בחתימת החברה המבטחת על פי הנוסח , לדרישת הקבל� בכתב .  6

 ".תמצית ביטוחי החברה: "להסכ� זה להל�  1 � ' זהמופיע בנספח 

והקבל� , העבודות הקבלניות תאפשר החברה לקבל� לעיי� בפוליסת ביטוח, על פי בקשה בכתב מאת הקבל� .  7

מתחייב ללמוד את תוכ� פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות ולהיות בקי בכל תנאיה וזאת לפני תחילת ביצוע 

   .העבודות

באשר מכל מי� וסוג שה� כלפי החברה או טענה הקבל� מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל תביעה או דרישה  .  8

והוא מוותר על כל , היקפ� וסוג הכיסוי הנית� על יד�, י� לעילביטוחי החברה המפורט לתוכ� או היק�

כי הוא יהיה מנוע מלהעלות טענה כלשהי בקשר , הקבל� מאשר בזאת .ל"כנאו טענה תביעה או דרישה 

  .לאמור בסעי� זה

כ� , לעיל 1הקבל� מתחייב לקיי� את תנאי כל הביטוחי� הנערכי� על ידי החברה על פי האמור בסעי�  .  9

 .פיה�.הקבל� לשת� פעולה ע� החברה לש� שמירה ומימוש של זכויות החברה על מתחייב

אול� כל שינוי שיש , לעיל 1החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויי� בפוליסת הביטוח כאמור בסעי�  .  10

 .בו כדי לצמצ� את היק� הכיסוי הנית� לקבל� יובא לידיעתו בכתב

צור( להגדיל את היק� הביטוחי� או לערו( ביטוחי� נוספי� בקשר ככל שהקבל� יהיה בדעה כי קיי� לגביו  .  11

מתחייב הקבל� לעשות ביטוחי� נוספי� אלו על חשבונו הוא לפני תחילת ביצוע , ע� העבודות נשוא הסכ� זה

הפוליסות מ העתקי�הקבל� מתחייב להמציא לחברה . לאחר שהודיע לחברה על כוונתו לעשות כ�, העבודות

  .על ידו כמפורט לעיל הנוספות שהוצאו

כדי להטיל על , כי אי� ולא יהיה בעריכת ביטוח העבודות הקבלניות על ידי החברה, מובהר בזאת במפורש .  12

כלפי הקבל� , או בקשר לביטוחי�/בגי� ו, מכל מי� וסוג שה�, אחריותאו /או מי מטעמה כל חבות ו/החברה ו

, לרבות בקשר לטיב�, )או בשמ�/הבאי� מטעמ� ו קבלני משנה וכל, לרבות עובדיו(או כלפי מי מטעמו /ו

 .או תקפות�/היקפ� ו

 .למע� הסר ספק מוצהר ומוסכ� בזה כי הוראות סעיפי� אלה אינ� באות לגרוע מחיובי הקבל� לפי חוזה זה .  13

14  .  ביטוחי הקבל

על , י�לרכוש ולקי, מתחייב הקבל� לערו(, או על פי כל די�/מבלי לגרוע מאחריות הקבל� על פי חוזה זה ו

שכול� יחד יקראו (את הביטוחי� המפורטי� להל� , חשבונו הוא למש( תוקפ� של העבודות נשוא החוזה

כמשמעו בחוק הפיקוח על עסקי , שיו� מבטח ישראלייביטוח בעלת רבחברת , )"ביטוחי הקבל" � להל

  :1981 –א "התשמ, ביטוח

לרבות (המקובלי� בביטוח אש מורחב או אובד� בלתי צפויי� /ביטוח לכיסוי נזק פיזי ו פוליסת .14.1

פגיעה תאונתית , נזק בזדו�, סיכוני רעידת אדמה, שיטפו�, סופה, סערה, ומבלי לגרוע נזקי טבע

הקבל� או באחריות  /בבעלות הקבל� ואו לרכוש /שיגרמו לציוד ו)  ומזקי פריצה ושוד )אימפקט(

העבודות באתר בתקופת ביצוע בביצוע או בעקיפי� /במישרי� ואותו  המשמשאו מי מטעמו /ו

או אשר אינו נכלל בפוליסה לביטוח העבודות /מהעבודות המבוטחות והעבודות ואינו מהווה חלק 

 . הנערכת על ידי החברה

הקבל� על פי די� בגי�  אחריותו החוקית שלהמבטחת את  ,אחריות כלפי צד שלישיפוליסה לביטוח  .14.2

או /( תקופת הביטוח עקב וכתוצאה משימוש בכלי רכב ואו נזק לרכוש שייגרמו במש/גופנית ו פגיעה

לרבות אחריות , או ציוד אחר המשמש אותו בביצוע העבודות נשוא הסכ� זה/הנדסיי� ו כלי�



  
  
  

 

104

  

כלפי צד שלישי בגי� נזקי גו�  הנגרמי� עקב השימוש בכלי רכב ושאינה מכוסה על פי חוק   הקבל�

ח למקרה ובמצטבר לתקופת "ש 600,000של   גבול האחריות להרחבה זו לא יפחת מס( .ד"הפלת

אישור ביטוחי הקבל� " 2"לנספח ז  2להל� ובסעי�  14.5.1 בסעי� בהתא� למפורט  .שנתית  ביטוח

  .י החברה"ובתנאי שאחריות זו אינה נכללת בפוליסה לביטוח העבודות הנערכת ע

  .יתביטוח אחריות מקצוע .14.3

בגי� רשלנות , או דרישה/תביעה ופי די� בשל  עלהמבטח את חבות הקבל� , אחריות מקצועיתיטוח ב

או עובדיו /במעשה או מחדל רשלני של הקבל� ו �בשל היפר חובה מקצועית שמקוראו /מקצועית ו

או /העלול להיגר� עקב מעשה ו, או נזק/בגי� כל פגיעה גופנית ו, אשר הוגשה במש( תקופת הביטוח

לנספח  3ובסעי� " ביטוח"חוזה זה בהתא� לאמור בנספח זה מחדל רשלני בגי� העבודות בקשר ע� 

  .לאישור ביטוחי הקבל�" 2"ז 

ביצוע  חזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדי� כלפיו בגי�לה הקבל� מתחייב

  .ות על פי הסכ� זההעבוד

 .פוליסת הביטוח כאמור בסעי� זהמ העתקי� לחברהיא להמצמתחייב הקבל�  החברהעל פי דרישת 

  .ביטוח חבות המוצר .14.4

ביצוע  חזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדי� כלפיו בגי�לה הקבל� מתחייב

  .ות על פי הסכ� זההעבוד

  .פוליסת הביטוח כאמור בסעי� זהמ העתקי� לחברהלהמציא מתחייב הקבל�  החברהעל פי דרישת 

 או מטעמו/ציוד ומתקני� שהובאו על ידי הקבל� ו, או ביטוח כל הסיכוני� לכלי�/וח מקי� וביט .14.5

 ,מתקני הרמה, עגורני�, לרבות מנופי�, או עבורו לאתר העבודות ומבלי לגרוע מכלליות האמור/ו

 מערבלי� וכל ציוד הנדסי אחר המשמש את הקבל� בביצוע העבודות נשוא, מעמיסי�, מעליות משא

 :ובהתא� למפורט להל�  זההסכ� 

או /או בהשגחתו ו/או הציוד הכבד שבבעלותו ו/הקבל� מתחייב לבטח את כלי הרכב ו .14.5.1

או מת� השירותי� בביטוחי חובה כנדרש על פי די� בגי� /לצור( ביצוע העבודות ו, שבשימושו

 .פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב

, ד שלישי כלשהו עקב השימוש בכלי רכבצכלפי צד שלישי בגי� נזק לרכוש  ביטוח אחריות .14.5.2

בענ�  י�האחריות המקובל ותבגבוללעיל  10.5או הציוד המפורט בסעי� /או הציוד הכבד ו/ו

 .הביטוח למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית

או עקיפי� הנוגעי� לביצוע /בביטוחי� אלו יבוטלו כל החריגי� הנוגעי� לנזקי� ישירי� ו .14.5.3

 .עבודות קבלניות

, מחפרי�, טרקטורי�, מלגזות, כולל מנופי�" רכב"מוסכ� כי המונח , הסר ספק למע� .14.5.4

 .גוררי� וכ� כלי� נעי� ממונעי� מכל סוג
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 ,הקבל�שבו פועל  עיריית תל אביבאו /ו החברהכי רכוש , יצוי� בפוליסות במפורש, כמו כ� .14.5.5

של נמצא בשליטתו הישירה והבלעדית שבו פועל הקבל� הלמעט אותו חלק של רכוש 

 .לעניי� ביטוח זה, ייחשב כרכוש צד שלישי ,הקבל�

 –ו  10.1מוצהר ומוסכ� בזה כי ביטוח הרכוש הנער( על ידי הקבל� על פי סעיפי� , למע� הסר ספק .14.6

מתקני� ורכוש בבעלותו של הקבל� המשמשי� אותו בביצוע , לביטוח הציוד, )בהתאמה(לעיל  10.5

� לבבעלות הקב מתקני� וכל רכוש אחר, ציוד הנדסי, לבהתייחס לציוד קהעבודות נשוא הסכ� זה 

אינו נכלל בביטוח , עבור החברה הקבל� נשוא חוזה זהעבודות או המשמש את הקבל� בביצוע ה/ו

 .העבודות הנער( על ידי החברה

יכללו ויתור על כל זכות תחלו� , לעיל 14.5  –ו  14.1 הנערכי� על פי הסעיפי� ביטוחי הקבל�  .14.7

או /מ ו"בע 2010או מי אביבי� /עיריית תל אביב ו, של מבטחי הקבל� כלפי החברה) השיבוב(

או מי /עיריית תל אביב ואו /והחברה  של �או כל אד� אחר הבא בשמ/ו �עובדיה, �מנהליה

או לוותר על זכות , בכתב לשפותוהתחייב  מי מה�אשר  �מטעמאו מי /ומ "בע 2010אביבי� 

והיועצי� הקשורי� , המתכנני�, וכ� כלפי כל הקבלני�, התביעה נגדו בכל הקשור לעבודות החוזה

ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלו� לא יחול לטובת , בביצוע העבודות נשוא הסכ� זה 

 .זדו�באד� שגר� לנזק 

כפותות ) חבות המוצראחריות מקצועית ולמעט ביטוח (� פוליסות האחריות הנערכות על ידי הקבל .14.8

על פיו יראו את הביטוחי� כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד " אחריות צולבת"על פי העניי� לסעי� 

 .מיחידי המבוטח

הקבל� מתחייב להמציא , תחלת העבודותהכתנאי לקבלת צו לא יאוחר ממועד חתימת חוזה זה ו .14.9

בהתא� לנוסח וזאת  ,בתקופת ביצוע העבודות יכת ביטוחי הקבל�אישור בדבר ער חברהלידי ה

כשהוא חתו� כדי� על ידי , )2('נספח זכומסומ המצור� להסכ� זה , "אישור ביטוחי הקבל�"

 .)נוסח מקורי(החברה המבטחת 

14.10. לא יאוחר ממועד חתימת , חברהלהמציא לידי ה בנוס% ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבל

מכתב הצהרה לפטור מאחריות , זה חוזהכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא זה ו חוזה

 .פטור מאחריות "בהתא� לנוסח  ,מ"בע 2010או מי אביבי� /ו או עיריית תל אביב/החברה ו

 .כשהוא חתו� כדי� על ידי הקבל� )3('נספח זכומסומ המצור� להסכ� זה , "הצהרה

לא יאוחר ממועד חתימת , חברהלהמציא לידי ה ל מתחייב הקבלבנוס% ומבלי לגרוע מהאמור לעי .14.11

נספח תנאי� "את מסמ( , זה חוזהזה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא  חוזה

 )4('נספח זכומסומ זה  חוזההמצור� ל בהתא� לנוסח  וזאת, "מיוחדי� לביצוע עבודות בחו�

 .כשהוא חתו� כדי� על ידי הקבל�

במש( כל   זה חוזההנדרשי� בקשר ע� העבודות נשוא  ,החזיק בתוק� את כל הביטוחי�על הקבל� ל .14.12

על , אחריות מקצועית וחבות המוצרביטוח  את, ע� זאתיחד . זה בתוק� חוזההתקופה בה יהיה 

 .בתוק� כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי די�הקבל� להחזיק 
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, או משלימי� כלשה� לביטוחי הקבל�/וספי� והיה ולדעת הקבל� יש צור( בעריכת ביטוחי� נ .14.13

 :להל�  או הביטוח הנוס� כאמור/מתחייב הקבל� לערו( ולקיי� את הביטוח המשלי� ו

או משלי� כאמור ייכלל סעי� בדבר ויתור על זכות התחלו� כלפי /בכל ביטוח רכוש נוס� ו .14.13.1

אול� , עמ�וכל הבאי� מט מ"בע 2010או מי אביבי� /או עיריית תל אביב ו/החברה ו

 .הויתור כאמור לא יחול לטובת אד� שגר� לנזק בזדו�

או עיריית /החברה ונוס� או משלי� יורחב ש� המבוטח לשפות את לעניי� ביטוח חבויות  .14.13.2

או /או מחדלי הקבל� ו/בגי� אחריות� למעשי ו מ"בע 2010או מי אביבי� /תל אביב ו

 .הבאי� מטעמו וזאת בכפו� לסעי� אחריות צולבת

י נער( על ידאשר לכל בטוח  מי�קודינ� ה חי הקבל� יכללו תנאי מפורש על פיו ייקבע כיביטו .14.14

או עיריית /החברה וי דרישה בדבר שיתו� ביטוחטענה או על כל  י�מוותרמבטחי הקבל� וכי  החברה

לחוק חוזה  59לרבות כל טענה או זכות המפורטי� בסעי� , מ"בע 2010או מי אביבי� /תל אביב ו

או עיריית תל אביב /החברה וכלפי  "ביטוח כפל"טענה של כל  ,לרבות 1981 –א "תשמ'ההביטוח 

  .מבטחיה�וכלפי  מ"בע 2010או מי אביבי� /ו

יכללו תנאי מפורש על פיו מבטחי הקבל� אינ� , לעיל.  14 ביטוחי הקבל� הנערכי� על פי סעי�  .14.15

אלא , תקופת הביטוחבמש( או לשנות� לרעה /וצמצ� את היקפ� או ל/כאמור ו, רשאי� לבטל�

וכי לא יהיה  .יו� מראש על כוונת� לעשות זאת 60לחברה הודעה בכתב בדואר רשו�  תישלחא� כ� 

או מי /או עיריית תל אביב ו/החברה ושכאלו לגבי   לשינוי לרעהאו /לצמצו� ואו /לביטול ותוק� 

ממועד  משליחתהימי�  )שי�יש( 60 ודעה כאמור ובטר� חלו�ה נשלחהא� לא  מ"בע 2010אביבי� 

  .ההודעהמשלוח 

 15להמציא לחברה בתו( , בכפו� לקבלת דרישה בכתב מהחברהמתחייב הקבל� , בנוס� לאמור לעיל .14.16

העתקי� מפוליסות הביטוח לגבי אות� הביטוחי� שהתחייב , ימי� ממועד החתימה על הסכ� זה

או על החלטתו בקשר ע� העבודות נשוא /או על פי די� ו/פי הסכ� זה ואו החלי� עליו על /לקיימ� ו

, לעיל 14.15 המפורט בסעי� " אישור עריכת ביטוחי הקבל�"הסכ� זה ואשר אינ� נכללי� בנספח 

ת כדי להתאימ� להוראו, כמו כ� מתחייב הקבל� לתק� את פוליסות הביטוח על פי דרישות החברה

 .הסכ� זה

זה  חוזהנשוא  עבודותהובמקרה בו , החוזהזה לעניי� הסבת  חוזהמבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות  .14.17

אשר המשנה  קבלנימתחייב הקבל� לדאוג כי , יבוצעו על ידי קבל� משנה מטע� הקבל� מה�או חלק 

חי� הנדרשי� א� ה� את כל הביטו יערכו ויקיימו, יועסקו על ידו בביצוע העבודות או בקשר עמ�

וכי ביטוחי� אלו יכללו , לרכוש� ולאחריות�, ולהל לעילכמפורט ) 'נספח ז( "ביטוח"זה  בנספח

 כמפורט לעיל, תחלו� הנדרשי� בביטוחי הקבל�זכויות הההרחבות  והויתורי� על , את כל התנאי�

ות ביטוח תהיינה פוליסהקבל� אחראי לוודא כי בידי קבלני המשנה המועסקי� על ידו . ולהל�

לרבות בהתא� לתנאי� ולסכומי� הנדרשי� באישור עריכת  ,בהתא� למפורט בהסכ� זהתקפות 

  )).2(' נספח ז( ביטוחי הקבל�
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כי הקבל� הוא  ,ספק מובהר בזאתכל למע� הסר לעיל ו 14.17 בנוס� ומבלי לגרוע מהאמור בסעי�  .14.18

לרבות עבודות  ,נשוא הסכ� זההעבודות בגי�  או עיריית תל אביב/החברה והנושא באחריות כלפי 

או עיריית תל /החברה ואו לפצות את /והוא יהיה אחראי לשפות ו אשר יבוצעו על ידי קבל� משנה

, בעקיפי�או /במישרי� ו, או נזק שייגר� למי מה�/בגי� כל אובד� ו מ"בע 2010או מי אביבי� /אביב ו

באיזו במי או נזק כאמור מכוסה /ובי� א� אובד� , ידי מי מקבלני המשנה עקב העבודות שבוצעו על

 .מהפוליסות דלעיל ובי� א� לאו

כי בעת קרות מקרה ביטוח מתחייב הקבל� לפנות באופ�  ,זה מוסכ� הסכ�מבלי לגרוע מהאמור ב .14.19

דיחוי רוע ולדאוג כי נציג חברת הבטוח יגיע ללא ימיידי לחברת הבטוח ולהודיע לה על קרות הא

 .לאתר לבדיקת הנזק

לרבות להעביר , מובהר כי על הקבל� לפעול על פי הוראות נציג חברת הבטוח ולסייע לו ככל הנדרש .14.20

 .לו כל מידע שידרוש

אחריות  ימיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה על פי ביטוח לחברהמתחייב להודיע  קבל�ה .14.21

הנערכי� על ידי הקבל�  מעבידי� חבותשי או ביטוח אחריות כלפי צד שלי, חבות המוצר, המקצועית

החברה לשת� פעולה ע�  קבל�כ� מתחייב ה. )2(' זנספח (והמפורטי� בנספח אישור ביטוחי הקבל� 

ככל שיידרש לש� מימוש תביעת ביטוח אשר  מ"בע 2010או מי אביבי� /או עיריית תל אביב ו/ו

או מימוש /ו להגישה למבטחי� וחליטי מ"בע 2010או מי אביבי� /או עיריית תל אביב ו/החברה ו

על פי ביטוחי הקבל�  מ"בע 2010או מי אביבי� /או עיריית תל אביב ו/החברה וזכויותיה� של 

 .המפורטי� בנספחי הביטוח המצויני� לעיל

הקבל� מתחייב לבצע את כל הפעולות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו מייד , בנוס� לאמור לעיל .14.22

שא בכל ההוצאות שתידרשנה להשבת יהקבל� י. רוע לרבות פינוי פסולת והריסותיאלאחר קרות ה

שא בכל ההוצאות מעבר לסכו� האמור יכי הקבל� י ,למע� הסר ספק מובהר .המצב לקדמותו

לא  מ"בע 2010או מי אביבי� /או עיריית תל אביב ו/החברה ווכי . שיועבר על ידי חברת הבטוח

 .ורו� לכיסוי ההוצאות כאמלקבל� כל תשל חייבי� יהיה

, בגי� נזקי רכוש, עבודותהביטוח ל הפוליסהתגמולי הביטוח לפי מוסכ� בזה כי , בנוס� לאמור לעיל .14.23

 פוליסתידוע לו שכי  ,מאשרהקבל� . בכתב למבטח ה אחרתתהור היאאלא א� , לחברה ישולמו

הביטוח  פוליסתה לפי הקבל� בעצמו נזק המכוסתיק� . י� זהילענ הוראה מתאימה כוללתהביטוח 

תשלו� עבור העבודה  חברהאו שטר� קיבל מה, מנהל הפרויקטלשביעות רצו� , בשלמותו,  כאמור

הקבל� עד לסכו�  על תשלו� תגמולי הביטוח לידילהורות למבטח  החברה  תמתחייב, שניזוקה

 .הדרוש לש� קימו� האבד� או הנזק

על הקבל� מוטלת החובה , רה של נזק לעבודותכי בכל מק ,מבלי לגרוע מהאמור בהסכ� זה מוסכ� .14.24

מנהל או /ו החברהאו /יימסרו לו על ידי שמאי מטע� חברת הביטוח ור שא ,לפעול בהתא� לנהלי�

 .הפרויקט
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או עיריית תל /החברה והקבל� יהיה אחראי לשפות את , כמו כ� ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהל� .14.25

עקב אי כיסוי  למי מה�א בגי� כל נזק אשר ייגר� באופ� מל מ"בע 2010או מי אביבי� /אביב ו

או העובדי� /מנהליו ואו /ו הקבל�הפוליסות על ידי מי מתנאי מתנאי ביטוחי הנובע מהפרת 

 .או קבלני� וקבלני משנה המועסקי� על ידו/ו המועסקי� על יד

� ישא בעצמו בסכומי ההשתתפות העצמית הנקובייהקבל� כי  ,מוסכ� בזה, למע� הסר ספק .14.26

 וסכומי� אלו יהי. )וביטוחי הקבל� בתקופת ביצוע העבודותביטוח העבודות ( בפוליסות הביטוח

 .זה חוזהמכל סכו� שיגיע לקבל� על פי  החברהניתני� לקיזוז על ידי 

, או העתקי� מפוליסות הביטוח שער(/ו "עריכת ביטוחאישור "מצהיר כי ידוע לו שהמצאת  קבל�ה .14.27

או הכנסת ציוד /ו זה חוזהנשוא  קבל�ביצוע עבודות התחילת ומקדי� ל תנאי מתלה מהווי�, כאמור

 חוזהנשוא עבודות הביצוע תחילת  קבל�למנוע מ� ה רשאית תהיה והחברה, כלשהו לאתר העבודות

 .מועד האמורבלא הומצא , כאמור, במקרה שהאישור ,זה

נספח ( צוע העבודותבתקופת בי אישור עריכת ביטוחי הקבל�מסמכי הקבל� יחזור וימציא את  .14.28

או נמשכת תקופת הבדק וכל עוד /כל עוד נמשכות העבודות ו, מדי תו� תקופת ביטוח, ))2('ז

 .זההסכ� על פי או /מתקיימת אחריותו על פי די� ו

התארי( הרטרואקטיבי יהיה לא , הקבל� מתחייב כי בביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות המוצר .14.29

וביטוחי� אלו יכללו סעי� השבה לקדמות של  נשוא חוזה זה ודותעבהיאוחר ממועד תחילת ביצוע 

הקבל� . לאחר קרות מקרה ביטוח, או חבות הקבל�/בפוליסות לביטוח אחריות וגבולות האחריות 

 .מתחייב לשל� לבדו את הפרמיות הנדרשות בגי� השבת גבולות האחריות לקדמות כאמור לעיל

או /או אי המצאת� ו/ו) 2(' נספח ז(ביטוח ה ירכי אי� בהמצאת אישו ,מוסכ� בזה במפורש .14.30

כדי להוות אישור בדבר , בשינויי�או /או בעריכת� ו/ו החברהאו אי בדיקת� על ידי /בבדיקת� ו

או כדי לגרוע מאחריותו של /היקפ� או היעדר� ו, תוקפ�, טיב�, התאמת� של ביטוחי הקבל�

 מ"בע 2010או מי אביבי� /יריית תל אביב ואו ע/החברה ואו כדי להטיל אחריות כלשהי על , הקבל�

 .או על מי מהבאי� מטעמ�/ו

לא תפגע , במועד הנקוב לעיל) 2(' נספח ז(ביטוח הכי אי המצאת אישור  ,למע� הסר ספק מובהר .14.31

לביצוע כל תשלו� שחל , לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, פי הסכ� זה.  בהתחייבויות הקבל� על

ג� א� יימנעו ממנו ביצוע , יב לקיי� את כל התחייבויותיו על פי הסכ� זהוהקבל� מתחי, על הקבל�

בשל אי הצגת או השירותי� תחילת ההפעלה והאחזקה /ו או הכנסת ציוד לאתר הפרויקט/עבודות ו

 .במועד מי�החתו י�האישור

 או לגרוע בצורה/ול על ידי הקבל� כדי לצמצ� "בהקשר זה מובהר כי אי� בעריכת הביטוחי� הנ .14.32

 .כלשהי מהתחייבויותיו על פי הסכ� זה
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, או מבוטל/וכי מי מביטוחי הקבל� עומד להיות מצומצ�  לחברהבכל פע� שמבטחו של הקבל� יודיע  .14.33

מתחייב הקבל� לערו( את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת , לעיל 14.15  בסעי�כאמור 

 .יו� לפני מועד הצמצו� או ביטול הביטוח כאמור )שלושי�( 30, ביטוח חדש

או עיריית תל אביב /החברה ואו תביעה כנגד /או דרישה ו/כי לא תהיה לו כל טענה ו, הקבל� מצהיר .14.34

בגי� נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא  מ"בע 2010או מי אביבי� /ו

 הקבל�י לאישור ביטוח 1 סעי� ביטוח שנערכו לפי הההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות 

או הפרת תנאי מתנאי /ואו ביטוח חסר /ו ))2(' נספח ז() אש מורחב(בתקופת ביצוע העבודות 

וכי הוא פוטר , או לנאמר בהסכ� זה/הביטוחי� שנערכו על פי ובהתא� לנדרש וכל הפוליסה על פי 

מכל אחריות לנזק כאמור  מ"בע 2010ביבי� או מי א/או עיריית תל אביב ו/החברה ואת  אתבז

 .לא יחול לטובת אד� שגר� לנזק בזדו�, ובלבד שהאמור לעיל בדבר פטור מאחריות

ככל  מ"בע 2010או מי אביבי� /או עיריית תל אביב ו/החברה והקבל� מתחייב לשת� פעולה ע�  .14.35

 מ"בע 2010מי אביבי�  או/או עיריית תל אביב ו/החברה ושיידרש לש� שמירה ומימוש של זכויות 

 .הנערכי� בהתא� לחוזה זה על פי ביטוחי הקבל�

או טענה מכל מי� וסוג שהוא כלפי /או דרישה ו/הקבל� מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל תביעה ו .14.36

אשר , או היק� הביטוחי�/באשר לתוכ� ו, מ"בע 2010או מי אביבי� /או עיריית תל אביב ו/החברה ו

ביטוחי הקבל� בתקופת ביצוע ( )2( 'בנספח זפורט לעיל לרבות בהתא� לאמור הוא נדרש לעורכ� כמ

כי הוא , הקבל� מאשר בזאת. ל"או טענה כנ/או דרישה ו/וכי הוא מוותר על כל תביעה ו .) העבודות

 .יהיה מנוע מלהעלות טענה כלשהי בקשר לכ(

הינ� , הביטוח יט באישורכמפור, כי גבולות האחריות בביטוחי� השוני� ,מוסכ�, למע� הסר ספק .14.37

המוטלת על הקבל� ועל הקבל� לבחו� את חשיפתו לחבות ולקבוע את  תבבחינת דרישה מינימאלי

 .גבולות האחריות בהתא�

על כל הוראה אחרת בהסכ� זה בדבר פטור מאחריות הקבל� ) ולא יגרע(זה יוסי�  בהסכ�האמור  .14.38

. ה�או עובדי/ו ה�או מנהלי/ו מ"בע 2010או מי אביבי� /או עיריית תל אביב ו/החברה וכלפי 

 .האמור בסעי� זה מתייחס לנזקי�

ידי הקבל� כאמור .על ומצאושיאו פוליסות הביטוח /ולבדוק את אישור הבטוח  תרשאי החברה .14.39

וזכותה לבדוק , ביחס לאישור הבטוח החברהזכות הביקורת של  הקבל� מצהיר ומתחייב כי.  לעיל

או /או עיריית תל אביב ו/החברה ואינה מטילה על , ל� כמפורט לעילולהורות על תיקו� ביטוחי הקב

י טוחיב יאישורל בכל הקשור כל חובה וכל אחריות שהיא  �או על מי מטעמ/ו מ"בע 2010מי אביבי� 

ואי� בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא , או לגבי העדר�, קפ�והיקפ� ות, טיב�, הקבל� כאמור

  .ועל פי כל די� הפי הסכ� ז.המוטלת על הקבל� על

, או שהקבל� יידרש לבצעו/ב במער( הביטוחי� שתבצע החברה ו"דרישה לתוספת וכיו, כל תיקו�

עד למועד מסירת צו תחילת , בהתאמה, או לחברה על ידי הקבל�/יומצא לקבל� על ידי החברה ו

  .העבודה נשוא חוזה זה
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 ,ו העתקי� מפוליסות הביטוחוא מובהר כי אי המצאת אישור הביטוח במועד, מע� הסר ספקל .14.40

כדי להוות אישור בדבר התאמת� של ביטוחי הקבל� , או אי בדיקת�/או בבדיקת� ו/וכאמור לעיל 

או כדי לגרוע מאחריותו של הקבל� על פי חוזה זה או /היקפ� או היעדר� ו, תוקפ�, טיב�, למוסכ�

 2010או מי אביבי� /תל אביב ו או עיריית/החברה ועל פי כל די� או כדי להטיל אחריות כלשהי על 

 .זה חוזהעל פי  קבל�לא תפגע בהתחייבות הו �או על מי מהבאי� מטעמ/ו מ"בע

וכל תשלו� , לעיל.  14 הקבל� מתחייב לשל� את פרמיות הביטוח בגי� הפוליסות המפורטות בסעי�  .14.41

ל "ד ולמלא אחר כל הוראות הפוליסות הנאחר שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר לה� במוע

לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות , כלשונ� ומבלי לפגוע בכלליות האמור

בתוק�  ינהתהי ותלשל� את דמי הביטוח במלוא� ובמועד� ולדאוג ולוודא כי הפוליס, הביטוח

 .נשוא חוזה זהבמש( כל תקופת ביצוע העבודות 

על פיו בכל מקרה מוותרת חברת הביטוח של , ח של הקבל� יכללו סעי� מפורשפוליסות הביטו .14.42

הקבל� מראש על כל דרישת תשלו� פרמיות ביטוח בגי� הפוליסות מאת צד שלישי כלשהו לרבות 

 .מ"בע 2010או מי אביבי� /או עיריית תל אביב ו/החברה ומאת 

י ההשתתפות העצמית הנקובי� שא בעצמו בסכומימודגש במפורש כי הקבל� י, למע� הסר ספק .14.43

סכומי� אלה יהיו נתוני� לקיזוז על ידי החברה מכל סכו� שיגיע לקבל� על פי . בפוליסות הביטוח

 .הסכ� זה

תהיה , או לא קיי� הקבל� את הביטוחי� אשר התחייב לבצע על פי חוזה זה או מי מה�/לא ביצע ו .14.44

לערו( את , חוזה זה או על פי די� רשאית החברה א( לא חייבת ומבלי לפגוע בזכויותיה לפי

או  מהשיל שהחברהכל סכו� . הביטוחי� תחתיו ולשל� את דמי הביטוח על חשבונו של הקבל�

לחילופי� ומבלי לפגוע  .הראשונה העל פי דרישת לחברהבתשלומו כאמור יוחזר מיד  ההתחייב

כל סכו� שיגיע ממנה החברה תהיה רשאית לנכות סכומי� אלו מ, בזכויות החברה על פי סעי� זה

 .וכ� תהיה החברה רשאית לגבות� מהקבל� בכל דר( אחרת, לקבל� בכל זמ� שהוא

ת ופוליסמתנאי  תנאי ה בתו� לב שלנקבע כי הפר, בנוס� לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור .14.45

או מי /ב ואו עיריית תל אבי/החברה ולא תפגע בזכויות  או עובדיו/מנהליו ו/ו קבל�הביטוח על ידי ה

 .על פי ביטוחי� אלו מ"בע 2010אביבי� 

 מ"בע 2010או מי אביבי� /או עיריית תל אביב ו/החברה והקבל� יהיה אחראי לשפות את , מו כ�כ .14.46

מי תנאי מתנאי אשר ייגר� למי מה� עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרת  ,באופ� מלא בגי� כל נזק

כי  ,מוסכ� בזה .או עבורו/או בשמו ו/עלי� מטעמו ואו על ידי הפו/הפוליסות על ידי הקבל� ומ

או /הקבל� יהא אחראי לנזקי� באופ� מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי על כל נזק כספי ו

 .אחר שייגר� לו עקב זאת

החובות בתו� לב של אי קיו� כי נקבע , ומבלי לפגוע בכלליות האמורולהל� בנוס� לאמור לעיל  .14.47

, לרבות, )הקבל� יהפוליסות לביטוח( המפורטי� לעיל ולהל� הביטוחי�על פי  הקבל�המוטלות על 

החברה  תיולא תפגע בזכו על ידי הקבל� של תנאי מתנאי הפוליסותבתו� לב  הפרהא( לא מוגבל 
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או /ו שיפוילקבלת  או עובדיה�/מנהליה� ואו /ו מ"בע 2010או מי אביבי� /או עיריית תל אביב ו/ו

 .י� אלועל פי ביטוח פיצוי

 קבל�בכל שלבי ביצוע ההסכ� מתחייב ה, בנוס� ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקו� בסעי� זה לעיל .14.48

, למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווי�

ופ� ובעיקר א( מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל בא, ל"שהותקנו לפי החוקי� הנ, תקנות וכדומה

יהיו בכל עת , באופ� מקרי או זמני, נשוא חוזה זהשליחיו שיועסקו בביצוע העבודות ושכל עובדיו 

 .ל"מש( כל תקופת ביצוע העבודות זכאי� לכל הזכויות שעל פי החוקי� הנבו

מתחייב לקיי� את כל הוראות החוקי� והתקנות , בנוס� ומבלי לגדוע מהאמור בכל מקו� בחוזה זה .14.49

או כל רשות אחרת בדבר אמצעי זהירות /בעבודה וכ� את כל הוראות מכבי האש ובדבר בטיחות 

 .ומניעת נזקי� אות� יש לקיי� באתר העבודות

או המבטחי� על כל הקשור להגנה על /את כל דרישות החברה ועל חשבונו הקבל� מתחייב לקיי�  .14.50

אמצעי  או לנקיטת/ת ואו לאחר מסירת� וזאת בעיקר בכל הנוגע להתקנ/העבודות בשלבי ביצוע� ו

 .הגנה כנגד נזקי טבע

או הכלי� המובאי� על ידו לאתר ביצוע /הקבל� מתחייב לקיי� שמירה נאותה על כל הציוד ו .14.51

 .העבודות

, נשוא חוזה זה עבודותהמתחייב הקבל� כי בכל שלבי ביצוע , וס� ומבלי לגרוע מהאמור לעילבנ .14.52

ת בעלי הזכות במקרקעי� בה� מתבצעות או החברו/לקיי� במלוא� את כל דרישות הגופי� ו

העבודות ולהשיג את אישור� לביצוע העבודות לרבות על פי הסכמי� שנחתמו בי� מי מה� לבי� 

להעביר אל הקבל� כל  תמתחייב החברה. מ"בע 2010או מי אביבי� /או עיריית תל אביב ו/החברה ו

  .ל"מסמ( התחייבות כנ

באה לגרוע מכוח� של הוראות ההסכ� בדבר אחריותו  כל הוראה בסעי� זה בקשר לביטוח אינה .14.53

 .או על פי הדי�/ו הבלעדית של הקבל� לנזקי� בא� יגרמו כאמור בסעיפי� אחרי� בחוזה זה
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  .1 �נספח ז 
  "1"' זנספח 

  .חברהתמצית ביטוחי ה  : הנדו
  .מ"חברה לביטוח בע __________  :    המבטח 

  ____________________  :  'פוליסה מס

  )שני התאריכי� נכללי�( _________  עד יו�  __________  מיו�  :  פת הביטוחתקו

  מ "אחוזות החו% בע  :  ש� המבוטח 

  מ"בע 2010או מי אביבי� /אביב ועיריית תל  או/ו

  ").הקבל: "להל(_________________________________או /ו

    ות תשתית ופיתוח ברחובעבודלביצוע  12/11' חוזה מס 2/2011' סממכרז   :  תיאור הפרויקט
  .יפו.בעיר תל אביבשינקי�       

  ).מ.ע.לא כולל מ(ח "ש____________________________   :  שווי הפרויקט

  .בכפו� להרחבות המפורטות בפוליסת הבטוח, 2010ביט מהדורה   :   תנאי הפוליסה

  :תמצית הכיסוי הביטוחי 

  הכיסוי הביטוחי  הרכוש' פרק א

  .לא בתוק�  בשימוש הקבל�או /ציוד בבעלות ו

  .או בשימוש הקבל�/למעט ציוד בבעלות ו, בתוק�  או גניבה/פריצה ו

  .חודשי� 24  תחזוקה מורחבת לכל פרויקט

  .בתוק�  למעט טרורפרעות ושביתות 

  .בתוק�  נזקי טבע

  .בתוק�  סיכוני רעידת אדמה
 

        הרכוש' פרק א

הרחבות על בסיס נזק ראשו למקרה 
  ובמצטבר

  מטבע  מקסימו� לפרויקט  משווי העבודות %

  ח"ש    עד לס(  פינוי הריסות

  ח"ש    עד לס(  ט אדריכלי� ומומחי�"שכ

  ח"ש    עד לס(  נערכות העבודותרכוש עליו 

  ח"ש    עד לס(  רכוש סמו( השיי( למי מיחידי המבוטח
  

      צד שלישי' פרק ב

  מטבע  גבול האחריות  הכיסוי הביטוחי

  ח"ש    במצטבר לתקופת הפרויקטגבול האחריות למקרה ו

      הרחבות כלולות בגבול האחריות למקרה ובמצטבר

  ח"ש    רעד והחלשות משע�נזק לצד שלישי עקב 

    בתוק�  כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי

 

      חבות מעבידי�' פרק ג

  מטבע  גבול האחריות  הכיסוי הביטוחי

  ח"ש    הפרויקטגבול האחריות למקרה ובמצטבר לתקופת 
  
  



  
  
  

 

113

  

  

  ההשתתפות העצמית

  מכסימו�  מינימו�  %  . שיעור מ   העבודות' פרק א

        שווי העבודות בפועל  רעידת אדמה

        הנזק, לעבודות בניה  נזקי טבע

        הנזק  גניבה/פריצה

        הנזק  נזק עקי�

        הנזק  נזק ישיר

        הנזק  רכוש עליו עובדי�

        הנזק  רכוש סמו(

        סכו� קבוע  נזק בהרצה

        סכו� קבוע  כל נזק אחר

  מכסימו�  מינימו�  השיעור  . שיעור מ   צד שלישי' פרק ב

        סכו� קבוע  לתובע ולמקרה

        סכו� קבוע  ל"תביעות שיבוב מל

        מהנזק  רעד והחלשות משע�

        מהנזק  כבלי� תת קרקעיי�

  מכסימו�  מינימו�  השיעור  . שיעור מ   פרק ג

        כו� קבועס  לתובע ולמקרה

  

  :הגבלות 

  .יש לקיי� את האמור בכל ביצוע עבודות בחו� –ב נוהל מיוחד לביצוע עבודות בחו� "מצ

  .האמור לעיל בכפו% לתנאי הפוליסות וחריגיה

  

__________________          __________________  

  תארי,                חותמת וחתימת המבטח
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  לחוזה ) 2('זנספח 

  בתקופת ביצוע העבודות אישור ביטוחי הקבל

  _________תארי(  

        לכבוד 
    

  ")חברהה: "להל�( מ"בעאחוזות החו% 

  , 6רחוב גרשו� 

  .תל אביב

      לכבוד 
      

   עיריית תל אביב יפו

  ")העירייה: "להל�(

  מ"בע אחוזות החו%באמצעות 

      לכבוד 
      

   מ"בע 2010מי אביבי� 

  ")התאגיד: "להל�(

  מ"בע אחוזות החו%ת באמצעו

  ,.נ.ג.א

כ� לבי יינב ")חוזהה: "להל(______   מיו�  חוזהאישור ביטוחי הקבל בקשר ע�   :  הנדו
_________________ __)  ")הקבל: "להל

 יפו�לביצוע עבודות תשתית ופיתוח ברחוב שינקי בעיר תל אביב 12/11' חוזה מס 2/2011' מכרז נס
)  ")העבודות: "להל

  על ש� הקבל�מאשרי�  בזאת כי ערכנו מ "חברה לביטוח בע_____________________  החתומי� מטה  אנו

  :את הביטוחי� המפורטי� להל� 

היק� הכיסוי אינו נופל מהכיסוי הנית� על פי נוסח הפוליסה  מוסכ� בזה כי  תנאי הכיסוי הביטוחי 

ד תחילת תקופת הנהוג במוע, או שווה לו, "2010מהדורה    ביט" –הידוע כ 

  .הביטוח

  החל מיו�  

___________  

  ועד ליו�

___________  

שני התאריכי� נכללי� (

  ")תקופת הביטוח: ולהל�

  ______________________: 'פוליסה מס  אש מורחב   .1

או /או כל רכוש אחר בבעלות ו/לכל המערכות והציוד וביטוח בערכי כינו�   :הכיסוי הביטוחי 

או המשמש את הקבל� בביצוע העבודות בקשר ע� /ו באחריות הקבל�

או /לרבות כל רכוש וציוד אחר מכל מי� וסוג שהוא בבעלות הקבל�  ו החוזה

או בעקיפי� בביצוע העבודות ואינו /מי מטעמו המשמש אותו במישרי� ו

או אשר אינו נכלל בפוליסה לביטוח /מהווה חלק מהעבודות המבוטחות ו

ו נזק עקב הסיכוני� המקובלי� בביטוח אש מורחב כנגד אובד� א, העבודות

נזק , שביתות, פרעות, רעידת אדמה, התפוצצות, ברק, עש�, לרבות אש

 ")אימפקט("פגיעה תאונתית , זלי�נזקי נו, שיטפו�, סופה, סערה, בזדו�

  .ושוד ונזקי פריצה

ות תחלו� תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכ כולל, כאמורהבטוח   :תנאי מיוחד

או /ו �או מנהליה/ו או התאגיד/ואו העירייה /החברה וכלפי ) שיבוב(

ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלו� לא יחול לטובת עובדיה� 

  .�זדובאד�  שגר� לנזק 
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  ______________________: 'פוליסה מס  צד שלישי   .2

את אחריות� החוקית על פי די� של  המבטחטוח אחריות כלפי צד שלישי יב  :הכיסוי הביטוחי 

או קבלני� וקבלני משנה המועסקי� על /או שלוחיו ו/או עובדיו ו/הקבל� ו

של מעשה או מחדל רשלני בקשר ב, ידו בביצוע העבודות בקשר ע� החוזה

או רכב בעת ביצוע העבודות אשר גרמו /ע� שימוש בציוד מכני הנדסי ו

 גו� שהואכל או /כושו של כל אד� ואו לר/פגיעה או נזק לגופו ו, לאובד�

, לעירייה, לחברהמבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות פגיעה או נזק 

  .יה�לעובדלמנהליה� ו, לתאגיד

  :כולל הרחבות מפורשות בדבר בפוליסה זוהכיסוי הביטוחי   

ריות או ציוד מכני הנדסי לרבות עגורני� בגבול אח/חבות לנזקי גו� הנובעת משימוש ברכב ו  .1  

  .ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח"ש 1,000,000בס( 

נזק גו� שנגר� עקב שימוש ברכב מנועי שאי� חובה , חבות בגי� נזק רכוש שנגר� על ידי רכב  

מוגבל עד לס( , )ד"למעט חבות המכוסה על פי חוק הפלת(, על פי די� לבטחו בביטוח חובה

מעבר לגבולות האחריות המקובלי� (, טוחח למקרה ובמצטבר לתקופת הבי"ש 1,000,000

  .)בפוליסת רכב סטנדרטית

או /או העירייה ו/החברה ובפוליסת הביטוח צוי� במפורש כי רכוש   :הרחבה מיוחדת  

למעט אותו חלק של רכוש שבו פועל הקבל� , שבו פועל הקבל� התאגיד

ייחשב לצור( ביטוח זה , הנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של הקבל�

  .רכוש צד שלישיכ

 או התאגיד/או העירייה ו/החברה והביטוח כאמור הורחב לשפות את   :תנאי מיוחד  

על מי בגי� אחריות שעלולה להיות מוטלת  יה�או עובד/ו יה�או מנהל/ו

או מחדלי הקבל� וזאת בכפו� לסעי� אחריות צולבת לפיו /למעשי ו מה�

  .נער( הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח

  .' ____________________פוליסה מס  :אחריות מקצועית   .3

  החל מיו�  

___________  

  ועד ליו�

_____________  

שני התאריכי� נכללי� (

  ")תקופת הביטוח: ולהל�

ביטוח אחריות מקצועית המבטח את חבות הקבל� על פי די� בשל תביעה   :הכיסוי הביטוחי  

או נזק /בגי� כל פגיעה גופנית ו, טוחאו דרישה שהוגשה במש( תקופת הבי/ו

העבודות  ע� בקשר העבודות בגי�העלול להיגר� עקב מעשה או מחדל רשלני 

 אד� כל של לרכושו או/ו לגופו נזק או פגיעה, לאובד� גרמו אשר, נשוא החוזה

החברה  נזק או פגיעה לרבות האמור מכלליות לגרוע מבלי שהוא גו� כל או/ו

  .יה�ולעובד יה�למנהל או/ו תאגידאו ה/או העירייה ו/ו

 לתקופת ובמצטבר לתובע, לאירוע) ח"ש מיליו�שני : במילי�( ח"ש 2,000,000  :גבולות האחריות   

  .הביטוח
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 או התאגיד/או העירייה ו/החברה וביטוח זה הורחב לשפות את   .3.1  :תנאי� מיוחדי�  

ת על בגי� אחריות אשר עלולה להיות מוטל יה�או עובד/ו יה�מנהל

או /או מנהליו ו/מי מה� עקב מעשה או מחדל רשלני מצד הקבל� ו

או /החברה ועובדיו וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבל� כלפי 

  .או התאגיד/העירייה ו

מוסכ� בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כוללת בי� היתר מועד   .3.2    

שאינו מאוחר ממועד (__________ תחולה רטרואקטיבי מיו� 

  .)ילת ביצוע העבודותתח

, חודשי� לפחות 6כסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של מכמו כ�   .3.3    

בתנאי כי לא נער( על ידי הקבל� ביטוח , לאחר תו� תקופת הביטוח

חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור עריכת 

  .הביטוח לעניי� ביטוח אחריות מקצועית

  .' ____________________מס פוליסה  :חבות המוצר   .4

  החל מיו�  

___________  

  ועד ליו�

_____________  

שני התאריכי� נכללי� (

  ")תקופת הביטוח: ולהל�

ביטוח חבות המוצר המבטח את חבות הקבל� על פי חוק האחריות למוצרי�   :הכיסוי הביטוחי  

או דרישה שהוגשה במש( תקופת /בשל תביעה ו, �1980 "התש, פגומי�

או נזק אשר נגרמו עקב פג� במוצר שיוצר /בגי� כל פגיעה גופנית ו, הביטוח

או טופל בכל דר( /או נמכר ו/או סופק ו/או תוק� ו/או הורכב ו/או הוכ� ו/ו

או מי מטעמו במסגרת העבודות המבוצעות על ידו /אחרת על ידי הקבל� ו

ת האמור או גו� כלשהו ומבלי לגרוע מכלליו/לכל אד� ו, החוזהבקשר ע� 

  .וולעובדי ולמנהליאו /ו או העירייה/חברה ולרבות ל

 לתקופת ובמצטבר לתובע, לאירוע) ח"שני מיליו� ש: במילי�( ח"ש 2,000,000  :גבולות האחריות   

  .הביטוח

הפוליסה מכסה את אחריותו של הקבל� בגי� האמור מוסכ� בזה כי   .4.1  :תנאי� מיוחדי�  

או /ו או העירייה/לחברה ואו חלק� ממועד מסירת העבודות , לעיל

ולמש( כל התקופה שבה קיימת אחריות זו לפי חוזה זה או התאגיד 

  .לפי כל די�

או /ו או התאגיד/או העירייה ו/החברה וביטוח זה הורחב לשפות את   .4.2    

בגי� אחריות אשר עלולה להיות מוטלת על  יה�או עובד/ו יה�מנהל

לי לגרוע מביטוח חבות הקבל� כלפי וזאת מב פג� במוצרמי מה� עקב 

  .או התאגיד/או העירייה ו/החברה ו

מוסכ� בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כוללת בי� היתר מועד   .4.3    

שאינו מאוחר ממועד (__________ תחולה רטרואקטיבי מיו� 

  .)תחילת ביצוע העבודות
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, � לפחותחודשי 6כסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של מכמו כ�   .4.4    

בתנאי כי לא נער( על ידי הקבל� ביטוח , לאחר תו� תקופת הביטוח

חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור עריכת 

  .חבות המוצרהביטוח לעניי� ביטוח 

ל כוללי� תנאי מפורש על פיו הינ� "הננו מאשרי� כי הביטוחי� הנ  .4.1  :כללי   .4

או /או העירייה ו/החברה וידי  .קודמי� לכל בטוח אשר נער( על

או דרישה בדבר שיתו� /וכי אנו מוותרי� על כל טענה ו התאגיד

לרבות כל טענה או זכות המפורטי�  , או העירייה/החברה וביטוחי 

לרבות כל טענה של , 1981 –א "תשמ'ביטוח ההלחוק חוזה  59בסעי� 

 וכלפי או התאגיד/או העירייה ו/החברה וכלפי " ביטוח כפל"

  .יה�מבטח

ל לא יבוטלו וג� או לא ”הננו מאשרי� בזאת כי הביטוחי� הנ, כמו כ�  .4.2    

אלא א�  החוזהבמש( תקופת הביטוח בקשר ע� , יצומצמו בהיקפ�

יו� מראש וכי ) שישי�( 60הודעה כתובה בדואר רשו� לחברה תישלח 

או /החברה ואו לצמצו� שכאלו לגבי /לא יהיה תוק� לביטוח ו

 60א� לא נשלחה הודעה כאמור ובטר� חלו�  או התאגיד/והעירייה 

  .הימי� ממועד קבלת ההודעה) שישי�(

הננו מאשרי� כי ידוע לנו שהאחריות לתשלו� פרמיות הביטוח   .4.3    

ובכל מקרה לא על , וההשתתפות העצמית חלה על הקבל� בלבד

  .או התאגיד/או העירייה ו/החברה ו

אי קיו� בתו� לב של החובות המוטלות על  הננו מאשרי� בזאת כי  .4.4    

א( לא מוגבל הפרה , לרבות, הקבל� על פי הביטוחי� המפורטי� לעיל

 נהבתו� לב של תנאי מתנאי הפוליסות על ידי הקבל� לא תפגע

ביחד ולחוד לקבלת  או התאגיד/או העירייה ו/החברה ושל  �בזכות

  .או פיצוי על פי ביטוחי� אלו/שיפוי ו

  

המפורטי� באישור זה הינ� בהתא� לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש  הביטוחי�
 .ובלבד שאי בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות, באישור זה

  
 ,בכבוד רב

  

  

תפקיד (  )ש� החות�(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח(
 )החות�
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  לחוזה) 3(' נספח ז

  מאחריות לנזקי� הצהרה על מת פטור

  _________תארי(  

        לכבוד 
    

  ")חברהה: "להל�( מ"בעאחוזות החו% 

  , 6רחוב גרשו� 

  .תל אביב

      לכבוד 
      

   עיריית תל אביב יפו

  ")העירייה: "להל�(

  מ"בע אחוזות החו%באמצעות 

      לכבוד 
      

   מ"בע 2010מי אביבי� 

  ")התאגיד: "להל�(

  מ"בע אחוזות החו%באמצעות 

  ,.נ.ג.א

  הצהרה על מת פטור מאחריות לנזקי�:  הנדו

: להל( יפו� לביצוע עבודות תשתית ופיתוח ברחוב שינקי בעיר תל אביב 12/11' חוזה מס 2/2011' מכרז מס
  ")העבודות"

 ,או בשימושי/אשר בבעלותי ו ,כי הנני משתמש בעבודתי שבנדו� בציוד מכני הנדסי ,הריני להצהיר בזאת  .א
במסגרת הפרויקט או מתקני� המשמשי� אותי בביצוע העבודות /כל ציוד אחר ו ,בלהלרבות וללא הג

 .שבנדו�

 :הריני להתחייב כדלקמ�, על א� האמור בהצהרה זאת  .ב

, מכל חבות בגי� אובד� או נזק לציוד האמור לעיל או התאגיד/ו העירייהאו /ו חברהההנני פוטר את  .1
כל זאת , או לש� פעילותי/ואו עבורי /וי מטעמי או מ/על ידי ו ות במכו�אשר מובא לאתר העבוד

 .למעט כלפי מי שגר� לנזק בזדו�

או גניבה של הציוד /מכל אחריות לגבי פריצה ו או התאגיד/העירייה ואו /ו חברהההנני פוטר את  .2
או מי /ו או התאגיד/העירייה ואו /ו חברההכלפי ) שיבוב(המוזכר לעיל ומוותר על זכות התחלו� 

 .כל זאת למעט כלפי מי שגר� לנזק בזדו� ,ה שכזהמטעמ� במקר

או מי /מכל חבות בגי� נזק לגו� ולרכוש שלי ו או התאגיד/העירייה ואו /ו חברהההנני פוטר את  .3
אשר מובא  ,או צד שלישי עקב שימוש בציוד האמור לעיל/או קבלני משנה ו/או קבלני� ו/מטעמי ו

 ,או לש� פעילותי באתר ביצוע העבודות/ואו עבורי /ואו מי מטעמי /על ידי ו ות במכו�לאתר העבוד
 .מתכנני� ויועצי�, כל זאת למעט כלפי מי שגר� לנזק בזדו� ולמעט כנגד חברות שמירה

או קבלני משנה המועסקי� על /או מצד קבלני� ו/או תביעה מצדי ו/או דרישה ו/היה ותעלה טענה ו .4
או /העירייה ואו /ו חברההנני מתחייב לשפות את ה, או צד שלישי כלשהו/בניגוד לאמור לעיל ו, ידי

 .הוצאות משפטיות, לרבות ,יישאו בה�ר שא ,או הוצאה/או מי מטעמ� בכל תשלו� ו/ו התאגיד

או רכב המשמש /הריני להצהיר בזה כי אערו( ואחזיק את הפוליסות לביטוח ציוד מכאני הנדסי ו .5
במש( כל תקופת ביצוע , חוזההביטוח לכאמור בסעי� , או מי מטעמי בביצוע העבודות/אותי ו

 .לביצוע העבודות שבנדו� ,__________ביו�  ,שנחת� בינינו חוזההעבודות על פי ה

, כי אערו( ואחזיק את הפוליסות לביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר ,הריני להצהיר בזה .6
שנחת�  חוזההבמש( כל התקופה בה קיימת לי אחריות על פי , כאמור באישור עריכת הביטוח

 .לביצוע העבודות שבנדו� ועל פי כל די� ,__________ביו�  ,בינינו

________________________                      

  חתימה וש�  הקבל� המצהיר
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  חוזהל )4('נספח ז

  נספח עבודות בחו�

  

  _________תארי(  

        לכבוד 
    

  ")חברהה: "להל�( מ"בעאחוזות החו% 

  , 6רחוב גרשו� 

  .יבתל אב

      לכבוד 
      

   עיריית תל אביב יפו

  ")העירייה: "להל�(

  מ"בע אחוזות החו%באמצעות 

      לכבוד 
      

   מ"בע 2010מי אביבי� 

  ")התאגיד: "להל�(

  מ"בע אחוזות החו%באמצעות 

  ,.נ.ג.א

  נספח עבודות בחו�:  הנדו

מותנה בקיו� הנוהל , פועל מטעמיאו על ידי כל ה/על ידי ו חוזהעבודות כמוגדר בהכי ביצוע  ,אני מאשר בזאת
  :שלהל�

עבודות , הלחמה קשה ורכה, ביצוע עבודות כלשה� הכרוכות בריתו(: פירושו "עבודות בחו�"המונח   .1
הבערת חומרי� וכל , חיתו( בדיסק, השחזה, עבודות קידוח, )זיפות ואיטו�, כגו� חיתו((באמצעות מבער 

  .או להבות/ועבודה הכרוכה בפליטת גיצי� 

כי לא  ,מתפקידו לוודאר שא ,)"האחראי" . להל�(אמנה אחראי מטעמי  ,"עבודות בחו�"ככל שאבצע   .2
  .שלא בהתא� לנוהל זה, תבוצענה עבודות בחו�

יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא הרחקת חומרי� , ע העבודות בחו�ובטר� תחילת ביצ  .3
כאשר חפצי� דליקי� שלא נית� , ממקו� ביצוע העבודות בחו�לפחות  מטר 10ברדיוס של , דליקי� מכל סוג

  .כגו� שמיכת אסבסט או מעטה ברזנט רטוב, להרחיק� יש לכסות במעטה בלתי דליק

המצויד באמצעי כיבוי מתאימי� וישימי� , )"צופה אש" . להל�(האחראי ימנה אד� אשר ישמש כצופה אש   .4
  .ביצוע העבודות בחו� לסוג חומרי� הבעירי� שבסביבת מקו�

כי אש או ניצוצות אינ� מתפתחי� , שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה" צופה אש"ליד מבצע העבודה יוצב   .5
  .לכלל שריפה

תו( שהוא מוודא כי ,  דקות מתו� ביצועה 30לפחות , להמשי( ולהשגיח על סביבת העבודה" צופה אש"על   .6
  .לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת

  

וכל תנאי בטיחות נוספי� לה� הנני מחויב על פי כל די ועל פי  תכי נוהל זה מהווה התניה מינימאלי ,מובהר
  .יוסיפו על האמור לעיל חוזהפוליסת ביטוח שערכתי כמוגדר ב

  

  .מטעמי יקפידו על ביצוע נוהל זהוקבלני משנה הנני מתחייב בחתימתי לוודא ולערוב לכ( כי קבלני� 

  

______________      _______________  

      חתימת הקבל            ש� הקבל
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  20112/מכרז 

  12/11חוזה 
  

   לחוזה' חנספח 
  )יצור% בהמש,( לוח זמני� מאושר לביצוע העבודה
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  20112/מכרז 

  12/11חוזה 
  

   לחוזה' טנספח 

נוסח [לפי פקודת בטיחות בעבודה , טופס הודעה על פעילות בנייה
192סעי% , �1970 ל"תש, ]חדש
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  20112/מכרז 

  12/11חוזה 
  

   לחוזה' ינספח 

   יפו �נוהל מסירת עבודות לעיריית תל אביב 

  
  .מצור� תרשי� זרימה בלבד

  
 3.10.2010מיו�  עדכנייש לבצע העבודות בהתא� לנוהל מסירות מפורט של פרויקטי� לעבודות תשתית ופיתוח 

  ).כפי שישתנה, חויב לבצע על פי הנוהל המעודכ�הקבל� מ, במידה ויהיו עדכוני� בנוהל(
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  20112/מכרז 

  12/11חוזה 
  

   לחוזה א"ינספח 
  נוהל אישור חשבונות בגי עבודות מי� וביוב
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   א לחוזה"ינספח 
  נוהל אישור חשבונות בגי עבודות מי� וביוב

  

  

  

העברת חשבון 

  י הקבלן"ע

אישור מנהל פרויקט 

לחשבון והעברת דרישת 

איכות התשלום לבקר ה

  ולחברת אחוזות החוף

בדיקת 

החשבון 

י "ואישורו ע

  אחוזות החוף

בדיקת 

החשבון 

י "ואישורו ע

  בקר איכות

תשלום לקבלן . 1

מיום אישור  60+שוטף

  מנהל פרויקט

בחשבון סופי יעוכב . 2

מסך כל עבודות  10%

התאגיד עד לקבלת 

י "אישור מסירה ע

  התאגיד
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  20112/מכרז 

  12/11חוזה 
  

   ב לחוזה"ינספח 

  תשריט מיקו� שטח התארגנות בגינת שינקי



  
  
  

 

127

  

  

   ב לחוזה"ינספח 

  תשריט מיקו� שטח התארגנות בגינת שינקי

  

  
  

  

  

  

  

  


