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   ....... שנת ............. לחודש ............שנער� ונחת בתל אביב ביו

  

  בי�

  מ " בעאחוזות החו�
  510266208. פ.ח
   תל אביב6) גגה(גרשו� ש� ' רחמ
")חברהה: "להל�(  

,מצד אחד  

  לבי�

  

______________________________   

  _____________________________: כתובת
  ________________:  פקס____________: טלפו�

  ")הקבל�: "להל�( 

,מצד שני  

  

, בי� השאר, העוסקת, )"העירייה": להל�(יפו $בבעלות עיריית תל אביב הנה חברה החברהו  :הואיל

לי של עירית תל אציפיפיתוח ובנייה בתחו) התחבורה בתחומה המונ, בביצוע עבודות תשתית

על הסדרת נושאי חניה בתחומה המוניציפאלי של , בי� השאר, אחראיתהנה ה וכ�  יפו–אביב 

  ;מנהלת ומפעילה חניוני) שוני) בעיר תל אביב יפו, העירייה ובי� היתר

כמפורט להל� בחוזה זה , שילוטהספקה והתקנה של , עבודות ייצורביצוע והחברה מעוניינת ב  :והואיל

  ;)"עבודותה": להל�(

 שילוטביצוע עבודות התקשרות בחוזה מסגרת לל 9 / 2009' רז פומבי מסוהחברה פרסמה מכ  :והואיל

  ;והצעת הקבל� נבחרה כהצעה הזוכה במכרז") המכרז: "להל�(בעיר תל אביב יפו 

 חוזה זה והוא מצהיר כי הוא ות נשואעבודותהוהקבל� הציע לחברה לקבל על עצמו את ביצוע   :והואיל

הכלי) והעובדי) , וכי בידיו כל האמצעי), עבודותהלביצוע הניסיו� הדרוש , המיומנות, בעל הידע

 וכי הוא מוכ� לקבל על עצמו את ביצוע עבודותה ברמה הגבוהה ביותר של �הדרושי) לביצוע

  ; במועדי) ובתנאי) כמפורט בחוזה זהעבודותה

תניות הכל כמפורט ב,  והחברה הסכימה להצעתועבודותהוהקבל� הציע לחברה לבצע עבורה את   :והואיל

  ;חוזה זה

 של הקבל� שלא במסגרת יחסי עבודה הנהוגי) בי� עובד עבודותהושני הצדדי) הסכימו לבצע את   :והואיל

אלא כאשר הקבל� פועל כבעל מקצוע עצמאי המעניק את שירותיו לחברה על בסיס , למעביד

  ;בהתא) לאמור בחוזה זה, כמתחייב ממעמד זה, עבודותקבלני ומקבל תמורת ביצוע ה
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והחברה הסכימה להתקשרות ע) הקבל� על בסיס קבלני על כל המתחייב והמשתמע מכ. ה�   :והואיל

 על עבודותהלעני� תעריפי התשלומי) וה� לעני� הזכויות והחובות ההדדיות וזאת בהתחשב באופי 

את אופי העסקה על פי התקשרות לביצוע עבודה ואינ) הולמי) התקשרות  ותההולמפי חוזה זה 

  ;יחסי עובד מעבידבמסגרת 

הכל כמפורט לעיל ולהל� , וברצו� הצדדי) להגדיר ולהסדיר את היחסי) המשפטיי) ביניה)  :והואיל

  ;בחוזה זה

  

  

  :הוצהר והותנה בי� הצדדי כדלקמ�, אי לכ� הוסכ

  כללי .1

  .המבוא והנספחי) לחוזה זה מהווי) חלק בלתי נפרד מחוזה זה ויפורשו יחד עימו .1.1

  .שות לנוחיות בלבד וה� לא יפורשו יחד ע) חוזה זהכותרות הסעיפי) משמ .1.2

הצדדי) מסכימי) בזאת כי כל שינוי או תיקו� לחוזה זה יתבצע בכתב וישא עליו את חתימות  .1.3

  .הצדדי) שא) לא כ� לא יהיה לו תוק0 שהוא

או בי� , או בינ) לבי� החוזה, בי� נספחי החוזה לבי� עצמ), נתגלתה סתירה או בעיה של פרשנות .1.4

תכריע הפרשנות שתית� החברה , או ביצועו/או בקשר ע) החוזה ו, י החוזה לבי� עצמ)תנא

 .ל"או לבעיית הפרשנות הנ/לסתירה ו

1.5.  נספחי

 . מסמכי המכרז והצעת הקבל� במכרז– 'נספח א .1.5.1

  .מיוחדי) טכני מיוחד ואופני מדידה מפרט,  כלליי) ומיוחדי)תנאי) – 'נספח ב .1.5.2

 . כתב כמויות$'גנספח  .1.5.3

 . אישור קיו) ביטוחי)–' דנספח  .1.5.4

 . הצהרה בדבר פטור מאחריות1$'דנספח  .1.5.5

  . נוסח ערבות בנקאית$'הנספח  .1.5.6

 מהות החוזה  .2

הספקה והתקנה של , ייצורביצוע עבודות החברה מוסרת בזאת לקבל� והקבל� מתחייב לית�  .2.1

מדידה המיוחד ואופני הטכני ה מפרטה, מיוחדי)הכלליי) וה תנאי)הבהתא) להוראות , שילוט

ובהתא) להוראות והנחיות נוספות שתינתנה מידי פע) על ידי )  לחוזה זה'נספח ב (מיוחדי)ה

 .בהקפדה וברמה מקצועית גבוהה, וזאת בשקידה, כהגדרתו בחוזה זה, המנהל

עבודות  לביצוע קבל� מצהיר כי ידוע לו כי ההתקשרות בי� הצדדי) הנה התקשרות מסגרתה .2.2

 עבודות די לחייב את החברה להוציא לקבל� מטלות לביצוע וכי אי� בהוראות החוזה בכ,שילוט

  . או מטלות נוספות בהיק0 כלשהו/ו, � או חלק�כול, לעבודות שילוטמעבר נוספות 
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או תביעה בכל מקרה בו לא תוצאנה לו מטלות /קבל� מוותר בוויתור סופי ומוחלט על כל טענה וה

  .בכלל

 את שלטי ההכוונה י)כולל) אינ על פי מכרז זה ותעבודאו ה/השילוט והקבל� מצהיר כי ידוע לו ש .2.3

 .האלקטרוניי) השייכי) לחברה

  

הפעולות ) לפי העניי�(או /לרבות לביצוע העבודות ו, עבודותהלביצוע התחייבויות הקבל�  .2.4

או /או נוהג ו/באות להוסי0 על כל חובה של הקבל� לפעול על פי כל די� ו, חוזה זההמפורטות ב

מבצע עבור  הוא � אותעבודות מסוג העבודות ביצועימי) ומוחלי) במסגרת כללי) מקצועיי) הקי

 .אחוזות החו0

וסכ) בי� הצדדי) כי אי� בהוראות חוזה זה בכדי למנוע מהחברה מלהתקשר ע) קבל� אחר מ .2.5

דומות  עבודותאו / ועבודות שילוט ביצועלש) , ה ולאחריוזבמהל. תקופת חוזה , או נוס0/ו

  .אחרות

  עבודותה .3

 יבוצעו על עבודותה. )"עבודות השילוט" או "עבודותה: "להל�לעיל ו(עבודות שילוט � יבצע הקבל .3.1

 טכני מיוחד מפרט,  כלליי) ומיוחדי)תנאי)(לחוזה זה ' נספח בידי הקבל� בהתא) להוראות 

להנחיות שתינתנה על וכ� בהתא) , המהווי) חלק בלתי נפרד מחוזה זה, )מיוחדי)ואופני מדידה 

 .המנהלאו / וידי החברה

 בעל כשירות ה במצב תקי� ושמיש ויהיה יהיעבודות הביצוע שיועמד על ידי הקבל� לצור. ציודה .3.2

שיו� תק0 להפעלת הציוד מהסוג ימנוסה ובעל ר,  ויופעל על ידי כוח אד) מיומ�להפעלה על פי חוק

 .שיידרש

לא יטילו על החברה , המנהללרבות , או כל מי מטעמה/ו של החברה הפעולותי, למע� הסר כל ספק .3.3

 . ולא יגרעו מאי אלו התחייבויותיו של הקבל� על פי חוזה זהעבודותהאחריות כלשהי לגבי טיב 

או קבלת חוות דעת מגורמי) חיצוניי) תבוצע על ידי /או מומחי) ו/העסקת יועצי) חיצוניי) ו .3.4

א תשא בעלויות מובהר בזאת כי החברה ל, למע� הסר ספק. הקבל� ובאחריותו ועל חשבונו בלבד

או קבלת חוות דעת מגורמי) /או מומחי) ו/נוספות הכרוכות בהעסקת יועצי) חיצוניי) ו

 .חיצוניי)

או מנהל אג0 הפרויקטי) בחברה /לצור. חוזה זה יהיה מנהל אג0 התפעול בחברה ו" המנהל" .3.5

 .לפי העני�, או ראש מנהלת גני שרונה/ו

 קבלני משנה .3.6

.  משנה אלא באישור החברה מראש ובכתב בלבדהקבל� אינו רשאי להעסיק קבלני .3.6.1

 .ולא נית� לערעור, שיקול דעת החברה הינו בלעדי ומוחלט

ידי החברה לפי $כפי שייקבע על, כי עבודות הדורשות מיומנות מיוחדת, הקבל� מתחייב .3.6.2

אשר יש , או קבלני משנה/ידי בעלי מקצוע ו$תבוצענה א. ורק על, שיקול דעתה הבלעדי

ואושרו מראש , או אישורי) והמיומנות והניסיו� הדרושי) לביצוע�/ ולה) רישיונות

 .ידי החברה$ובכתב על
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, במידה והקבל� נעדר.  שעות ביממה24הקבל� יהיה זמי� באמצעות מכשיר קשר או טלפו� במש.  .3.7

 7לפחות , עליו לדאוג למחלי0 ולהודיע דבר פרטי ההיעדרות והמחלי0 לחברה, מכל סיבה שהיא

  .ימי) מראש

  .)עבודות השילוט" או "עבודותה": להל�לעיל ואו לחוד יקרא /כל האמור בסעי0 זה יחד ו(

  הצהרות הקבל� .4

וכ� כח אד) את כל הציוד הנדרש וכי יש לו  יפו$העיר תל אביבהקבל� מצהיר כי הוא מכיר את  .4.1

� כ.  על פי חוזה זהעבודותהאת חברה בצע עבור הל והוא מסוגל ומתחייב $ ומקצועי להפעלת

 במרב �וכי הוא מתחייב לבצע, לו ותבהירבחוזה זה  ותהנדרש עבודותהמצהיר הקבל� כי 

 .היעילות והידע המקצועי ולשביעות רצונה המלא של החברה, הקפדנות

תבוצענה ,  על פיועבודותאו בעת ביצוע ה/הקבל� מצהיר בזאת כי ידוע לו כי בתקופת חוזה זה ו .4.2

או / ומ"אחוזות החו0 בעבחניוני , בי� היתר, שונותבלניות קעבודות  יפו$העיר תל אביבבשטחי 

ולקיי) את כל הקבל� מתחייב שלא להפריע לביצוע העבודות הקבלניות השונות . ברחובות שוני)

הקבל� מתחייב לשת0 פעולה ע) . עבודות לו לצור. תיאו) ביצוע ההמנהל יורהההוראות אשר 

 .בשטחהקבלני) האחרי) העובדי) 

 והתחייבויותיו האחרות על פי חוזה עבודותהר בזאת כי ידוע לו כי האחריות לטיב הקבל� מצהי .4.3

  .זה חלות עליו בלבד

הקבל� מצהיר בזאת כי ידוע לו שאי� בכל האמור בחוזה זה או בכל הודעה שתינת� על פיו כדי  .4.4

, היטל, היתר או רשות או מ� הצור. לשל) מס, שיו�ילשחררו מכל חובה או צור. לקבל כל ר

 .המוטלי) עליו על פי כל די�, ב"תשלומי חובה וכיו, אגרה

את הבסיס להתקשרות בינו , בי� היתר, הקבל� מצהיר כי ידוע לו שהצהרותיו על פי סעי0 זה היוו .4.5

 .ובי� החברה על פי חוזה זה

  התחייבויות הקבל� .5

  :ה זה ומבלי לגרוע מהתחייבויותיו האחרות של הקבל� על פי חוזעבודותהבכל האמור לגבי 

הקבל� מתחייב בזאת להעסיק כח אד) מיומ� לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה ולהשתמש  .5.1

כ� ידאג הקבל� להנהגת .  במספר עובדי) שיספיק בכל עת לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה

 על פי כללי הבטיחות החלי) או שיחולו על פי הוראות עבודותהשיטות עבודה בטוחות ולבצע את 

  . די�כל

, בדייקנות, בנאמנות, ברמה מקצועית גבוהה,  באופ� מדויקעבודותההקבל� מתחייב לבצע את  .5.2

בהתא) , עבודותהבמומחיות וכי הצוות שיעסיק יהיה בעל כל הכישורי) המתאימי) לביצוע 

  .לאמור בחוזה זה ובמועדי) שיידרש

 עובדיו וליושר) האישי הקבל� מתחייב בזאת כי הוא יהיה אחראי באחריות מוחלטת למהימנות .5.3

או כל צד שלישי /י) בשירותי החברה ונאו את הקבל/או את עובדי החברה ו/ויפצה את החברה ו

אחר בגי� כל נזק שיגר) לה כתוצאה מגניבה או חבלה או הפרת אמו� שנגרמה על ידי אחד 

  .או מי מטעמו של הקבל�/או שלוחיו ו/מעובדיו ו
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עובדיו וכל מי מטעמו ,  יהיו הקבל�עבודותההל. ביצוע הקבל� מתחייב בזאת כי בכל עת במ .5.4

  .טחו� והבטיחות שינתנו במקו)יכפופי) להוראות הב

  .הקבל� מתחייב בזאת להעסיק עובדי) שה) אזרחי מדינת ישראל .5.5

בי� בעל פה ובי� בכתב ולפי , מבלי לגרוע מהאמור בסעי0 זה תהא החברה רשאית להורות לקבל� .5.6

 כל עובד מעובדיו של הקבל� והקבל� יהא חייב עבודותהסיק בביצוע לחדול מלהע, שיקול דעתה

החברה לא תפצה את .  מייד ע) דרישת החברה לעשות כ�, כאמור, להפסיק את עבודת העובד

  .הקבל� בדר. כלשהי בעד הפסדי) או נזקי) שנגרמו לו בשל הדרישה כאמור לעיל

 $שה לכ. או ע) סיומו של חוזה זה מיד לאחר קבלת דרי, הקבל� מתחייב בזאת למסור לחברה .5.7

או , התקבל על ידיו,  את כל המידע והמסמכי) או חומר אחר שנמסר לו$לפי המוקד) ביניה) 

  .עבודותההוכ� על ידיו בקשר ע) ביצוע 

  התמורה .6

יהא הקבל� זכאי  וביצוע יתר התחייבויותיו של הקבל� על פי חוזה זה עבודותבגי� ביצוע ה .6.1

בכפו0 להנחה או לתוספת שניתנה על ידי ,  לחוזה זה'גנספח , הכמויותלתמורה כמפורט בכתב 

 .במידה וניתנה, הקבל� במסגרת המכרז

) שני) עשר (12 כל תקופה בת בתויוצמדו למדד ) התמורה(המחירי) המפורטי) בכתב הכמויות  .6.2

החודשי) הראשוני) ממועד ) שני) עשר (12 במהל. –קרי (חודשי) ממועד חתימת חוזה זה 

, חודשי)) שני) עשר (12בתו) כל תקופה בת . המחירי) לא יוצמדו למדד, חתימת חוזה זה

שני)  (12כאשר מדד יהיה המדד האחרו� שפורס) במועד שחל , המחירי) יוצמדו לשינוי במדד

). באופ� שעדכו� שכר החוזה לשינויי המדד יהיה שנתי בלבד, חודשי) לפני מועד החישוב) עשר

החודשי) כאמור לא תזכה ) שני) עשר (12 $כי תקופה הקצרה מ, ובהר בזאתמ, למע� הסר ספק

, העדכו� האמור יחול רק לגבי עבודות שתבוצענה לאחר מועד העדכו�. בהפרשי הצמדה למדד

או /ג) א) החשבו� בגינ� נשלח ו(לא לגבי עבודות שבוצעו לפני מועד העדכו� , ובשו) מקרה

לשכר החוזה לא יתווספו הפרשי , בכפו0 לאמור לעיל). דכו�לאחר מועד הע, התשלו) בגינ� בוצע

אלא א) כ� הסיבה לתשלומו באיחור נעוצה , א0 א) ישול) לקבל� באיחור, הצמדה או ריבית

 .ובה בלבד, בחברה

ידי הלשכה המרכזית $המתפרס) על,  מדד תשומות הבניה למגורי)–לצור. חוזה זה "  מדד"

  .מדד רשמי אחר שיבוא תחתיו, רובהעדר פרסו) כאמו, לסטטיסטיקה

אשר לא נקבע לה) מחיר בכתב הכמויות ' וכיובאו מוצרי) /או חומרי) ו/ ועבודותהמחיר בגי�  .6.3

 בהתא) למחיר – יובאו בחשבו� מחירי יחידה דומי) בכתב הכמויותשל חוזה זה ייקבע לאחר ש

ובהעדר) מחירי , במידה והוצעה, בהתחשב בהנחה או בתוספת שהוצעה על ידי הקבל�, המוצע

מהמחירי) ) חמישה עשר אחוז (15%בניכוי , מחירו� דקל המפורטי) ב)היחידה עבור קבלני

או מכרזי) /מחירי) הנקובי) בסעיפי) דומי) בחוזי) ו, או לחילופי� מחירו�בהמפורטי) 

  .קיימי) של העיריה

יובאו בחשבו� מחירוני) של הספקי) , לעיל 6.3 0 בקביעת מחירי) אשר לא נית� לקבע) על פי סעי .6.4

 עבור 12% תוספת של עד –ולאחר ההפחתה , והיצרני) בהפחתת כל ההנחות הניתנות לקבלני)

  ).כולל הוצאות מימו� והובלה(רווח והוצאות 
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י הקבל� במסגרת שיסופק על ידאו שילוט /ו או טובי�/חלק ואו /מוסכ) בי� הצדדי) כי כל מוצר ו .6.5

א0 , או חיבור)/ והתקנת)או /הספקת) ו יעברו לבעלותה המלאה של החברה מיד ע) עבודותה

  .א) טר) שולמה תמורת) לקבל�

הקבל� מתחייב ומצהיר כי לא תעמוד לו וכי לא יעלה כל טענה בדבר תנית שימור בעלות מכל מי�  .6.6

 .יהיאו העיר/וסוג שהוא כלפי החברה ו

 יו) 60 שבוצעו על ידי הקבל� תשול) לו בתו. עבודותהקבל� מהחברה עבור התמורה המגיעה ל .6.7

י נציג החברה כי העבודה בוצעה "י הקבל� ובתנאי שאושרה ע"מהיו) שבו הוגשה החשבונית ע

  .לשביעות רצונו

או חלקי חשבונות לא מאושרי) יעוכב ללא חבות עד לבירור) הסופי ואישור) /תשלו) חשבו� ו

  .על ידי החברה

בהתא) לפרטי) שיועברו על ידו לאג0 , התמורה תשול) לקבל� בהעברה בנקאית לחשבו� הקבל� .6.8

לשל) את התמורה , לפי שיקול דעתה הבלעדי, לחברה שמורה הזכות. הכספי) של החברה

החברה אינה מתחייבת כלפי מא� דהוא כי תשלו) התמורה יעשה בדר. . באמצעי תשלו) אחרי)

  .בנק זה או אחראו לחשבו� /זו או אחרת ו

לתמורה יתווס0 מס ער. מוס0 שישול) על ידי החברה לקבל� במועד תשלומו של כל תשלו)  .6.9

  .ותשלו) על פי חוזה זה וכנגד הוצאת חשבונית מס כחוק

 או על עבודותהכל מס או היטל או תשלו) חובה מכל סוג החלי) או אשר יחולו בעתיד על  .6.10

  .וישולמו על ידוהעסקה שעל פי חוזה זה יחולו על הקבל� 

החברה תהיה רשאית לנכות מהסכומי) המגיעי) לקבל� כל סכו) שיגיע לה לפי חוזה זה ותהיה  .6.11

היטלי) ותשלומי חובה , כגו� מיסי), רשאית לנכות סכומי) שעל הקבל� לנכות לפי כל די�

  . לחוזה זה17 הכל מבלי לפגוע בהוראות סעי0 , והעברת) למוטב יהווה תשלו) לקבל�, אחרי)

, מוצהר ומוסכ) כי התמורה הינה קבועה ומוחלטת וכי היא כוללת תמורה נאותה והוגנת לקבל� .6.12

 וכ� יתר התחייבויותיו של הקבל� עבודותהלרבות רווח עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מ

או קבלת חוות /או מומחי) ו/ועצי) חיצוניי) ולרבות העסקת י, על פי חוזה זה או על פי כל די�

 הקבל� לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מהחברה העלאות או שינויי) .דעת של גורמי) חיצוניי)

שינויי) בשער החליפי� של , בי� מחמת עלויות שכר עבודה, בהתא) לתנאי חוזה זה, בתמורה

בי� , ובה אחרי) מכל מי� וסוגהיטלי) או תשלומי ח, הטלת) או העלאת) של מיסי), המטבע

 .ישירי) ובי� עקיפי) או מחמת כל גור) נוס0 אחר

ומבלי לגרוע מכל זכות או סעד שעומדי) או , בכל מקרה ועל א0 האמור בכל מקו) בחוזה זה .6.13

 התמורה על פי חוזה זה תשול) לקבל� לאחר, או הדי�, שיעמדו לזכות החברה על פי חוזה זה

נעשו בהתא) לאמור בחוזה , �או של כל חלק וחלק מה, עבודותה של �אישרה כי ביצועשהחברה 

  .זה ולשביעות רצונה המלא

  אי תחולת יחסי עובד מעביד .7
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הקבל� מצהיר בזאת כי בביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה הוא פועל כקבל� עצמאי וכי עליו  .7.1

, מוות, נכות, עהפצי, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, בלבד תחול האחריות המלאה

או לכל צד שלישי /לחברה ולעובדיה ו, או למי מטעמו/נזק או הפסד שיקרו או יגרמו לעובדיו ו

  .תו. כדי או עקב ביצוע או מחדל מהתחייבויותיו של הקבל� על פי חוזה זה

הקבל� מצהיר כי אי� בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בי� הקבל� או מישהו מטעמו לבי�  .7.2

ויתר , עבודותהוכי כל העובדי) שיועסקו מטע) הקבל� בביצוע ,  יחסי עובד ומעבידהחברה

התחייבויותיו של הקבל� על פי חוזה זה יהיו ויחשבו כעובדי) של הקבל� בלבד ולא יהיו בינ) ובי� 

  .החברה כל יחסי עובד ומעביד

 הוא יהיה ותעבודההואיל והקבל� משמש כקבל� עצמאי בביצוע , מבלי לגרוע מהאמור לעיל

אחראי כלפי עובדיו או מישהו מטעמו בקשר לכל התחייבויותיו בחוזה זה בגי� כל מקרה של 

כתוצאה , בי� במישרי� ובי� בעקיפי�, נזק או הפסד שיקרו או יגרמו לה), מוות, נכות, פגיעה

  .מתאונה שאירעה בעת העבודה ובקשר אליה או בשעת הליכה לעבודה וחזרה ממנה

 ויתר עבודותה) בזה בי� הצדדי) כי הקבל� משמש כקבל� עצמאי לביצוע מוצהר ומוסכ .7.3

בקשר ע) , ההוצאות והמסי), התחייבויותיו לפי חוזה זה והוא בלבד ישא בכל התשלומי)

מס , ביטוח לאומי, מס הכנסה, לרבות שכר עבודה, או מי מטעמו/העסקת) של העובדי) ו

כפי שיקבעו וישתנו מעת , כל תשלו) סוציאלי אחראו /או מלווה ו/או היטל ו/בריאות וכל מס ו

להדרי. או להורות , לרבות לפקח, ואי� לראות בכל זכות הניתנת על פי חוזה זה לחברה, לעת

ולא , אלא אמצעי) להבטחת ביצוע הוראות חוזה זה במלוא�, או לעובדי) מטע) הקבל�, לקבל�

המועסק על ידי החברה וה) לא יהיו כל זכויות של עובד , תהיינה לקבל� או לעובדי) מטעמו

 .או זכויות של עובד כלפי מעבידו מטע) החברה, או הטבות, פיצויי), זכאי) לכל תשלומי)

 ויתר עבודותההקבל� מתחייב לקיי) בכל תקופת חוזה זה לגבי העובדי) שיועסקו על ידו בביצוע  .7.4

יני העבודה וכ� את האמור לרבות ד, התחייבויותיו על פי חוזה זה את האמור בהוראות כל די�

שבי� לשכת התיאו) של הארגוני) הכלליי) לבי� , בהוראות ההסכמי) הקיבוציי) הכלליי)

או כפי שהסכמי) אלה , או כל חוזה קיבוצי שנער. שהוא בר תוק0 בענ0 המתאי)/ההסתדרות ו

  .אלהאו שיוצאו על פי הסכמי) /לרבות צווי ההרחבה שהוצאו ו, או יתוקנו בעתיד, יוארכו

וכמו כ� תהיה זכאית לדרוש , החברה תהיה זכאית לסרב להעסקת כל עובד על ידי הקבל� .7.5

 והקבל� $ הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי $מהקבל� להפסיק את עבודתו של כל עובד ועובד 

מתחייב למלא בעניי� זה מייד את הוראות החברה ללא שהחברה תהיה חייבת לנמק את 

, או נזקי), ייבת לפצות את הקבל� בדר. כלשהי בגי� הפסדי)החברה לא תהיה ח.  החלטתה

כל , למע� הסר כל ספק.  או הרחקתו של עובד כאמור, שעשויי) להיגר) לו בשל סירוב לקבל עובד

דר יחסי עבודה  זה לעניי� הע7 ק זה אינה גורעת מהאמור בסעי0 "פעולה מפעולות החברה על פי ס

  .שבי� עובד למעביד בי� הקבל� לחברה

הינ) , או עובדי) של הקבל�, כי עובד, או בית די�/יקבע בית משפט ו, היה ומכל סיבה שהיא .7.6

כי אז מתחייב הקבל� לפצות ולשפות את , בי� ביחד ע) הקבל� ובי� בנפרד, עובדי) של החברה

שהחברה תידרש לשל) , ללא יוצא מ� הכלל, על כל סכו), מייד לפי דרישתה הראשונה, החברה

לרבות כל ההוצאות המשפטיות הקשורות , או גו0 בקשר ע) כל קביעה וקביעה כזו/לכל אד) ו

  .ל"לנ
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  תקופת ההתקשרות .8

____________ החל מיו) חתימתו ועד ליו) , חודשי) 24חוזה זה יעמוד בתוקפו לתקופה בת  .8.1

  )."תקופת ההתקשרות ":להל�(

ק " להארי. את תקופת ההתקשרות הנזכרת בס,לפי שיקול דעתה הבלעדי, איתהחברה תהא רש .8.2

 חודשי) 24עד , במצטבר, ובס. הכל,  חודשי) כל אחת12בנות ,  בשתי תקופות נוספות לעיל8.1 

ני תו) תקופת יו) לפחות לפ) שלושי) (30וזאת בהודעה בכתב שתימסר לקבל� , נוספי)

מ "אחוזות החו0 תהא רשאית לנהל מו. )"תקופת ההתקשרות המוארכת ":להל�(ההתקשרות 

 .ע) הקבל� טר) החלטתה בדבר מימוש האופציה הקנויה לה על פי סעי0 זה

 .בשינויי) המחויבי), בתקופת ההתקשרות המוארכת יחולו הוראות חוזה זה .8.3

  אמצעי זהירות .9

ידרש על ידי נציג החברה או שיהיה דרוש יכל מקו) שיהיה צור. בכ. או שהקבל� יספק על חשבונו הוא ב

שילוט ושאר אמצעי זהירות , סימו�, גידור, על פי די� או על פי הוראה מצד חברה מוסמכת כלשהי שמירה

מפני כל נזק מסיבה , עבודותהמבוצעות או הרכוש בו / ולשמירת האתר ולביטחונו ונוחיותו של הציבור

סיו� לצמצ) ככל האפשר כל י בנעבודותההקבל� מתחייב לבצע את . עבודותה הנובעת מביצוע הקשורה או

  .או באתר ביצוע השירות/י) בשירותיה ונלקבל, הפרעה לשירותי החברה

10.   אחריות לנזקי

או אובד� מכל סוג שה) לרבות /או פגיעה ו/הקבל� מקבל על עצמו את האחריות בגי� כל נזק ו .10.1

 )למוזמניה, )לעושי דבר, )לעובדיה, או למינהל/ והיאו לעירי/ ויגרמו לחברהאו לרכוש שי/לגו0 ו

אד) או , וג) כל גו0, למוזמניו ולכל מי מטעמו, לעושי דברו, לעובדיו,  וכ� לקבל�)וכל מי מטעמ

או כל מי שבא מכוחו , שליחיו, עובדיו, עקב מעשה או מחדל של הקבל�, צדדי) שלישיי) כלשה)

וכ� הוא , י ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה ויהיה חייב לסלקו לניזוקי)או מטעמו תו. כד

ה יאו העירי/ועל כל סכו) שתחויב החברה  או המינהל/ והיאו העירי/ומתחייב לפצות את החברה 

אחריותו של הקבל� תהא תקפה א0 א) .  לשל) בקשר לנזקי) המפורטי) לעילאו המינהל /ו

בתשלו) לניזוק כלשהו או לכל אד) או גור) אחר בגי� או המינהל /וה יאו העירי/ותחויב החברה 

או על , מחזיקה במקרקעי� או מכל טע) אחר של אחריותאו /בעלי המקרקעי� ו  מי מה)היות

  .יסוד כל סיבה אחרת

ק "הקבל� מתחייב לתק� כל נזק ולהשלי) ולהיטיב כל נזק או אובד� שנגרמו כאמור לעיל בס .10.2

ועד שיעשה כ� תהא החברה רשאית לעשות זאת ,  וזאת מיד או במועד סביר לאחר קרות)10.1 

  .בי� בדר. של קיזוז או עיכוב תשלומי) ובי� על פי כל די� וחוק, במקומו ולהיפרע מהקבל�

גרוע מאחריות  על פיו לא יהיה בה) כדי לעבודותהמ עבודהאו השלמת /סיומו של חוזה זה ו .10.3

או מהציוד או / ועבודותהאו מ/הקבל� לגבי נזקי) שעילת התביעה בגינ) נובעת מחוזה זה ו

 .קשורה אליו

 ביטוח .11
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לא יאוחר מתחייב הקבל� , חוזה זהעל פי או / הקבל� על פי כל די� וו והתחייבותו שלמבלי לגרוע מאחריות

את הביטוחי) המפורטי) , על חשבונוה זה כל תקופת חוזלערו. ולקיי) למש.   זהחוזהממועד חתימת 

אשר יקראו (") אישור ביטוחי הקבל�: "להל� ( לחוזה זה 'דבנספח לרבות הביטוחי) המפורטי)  להל�

  :בישראל לפעול מורשית כדי� אצל חברת בטוח") הקבל�ביטוחי  "להל�

  

  

,הקבל� קבלני) וקבלני משנה של, הקבל�את אחריות בי� היתר ג)  ו יכסי הקבל�טוחיב 11.1

או מי/לרבות המנהל והמפקח ו, �אחר מטעמאו גו0 או כל אד) /והעירייה , החברה  

באישור� ולהלהמפורטי) הבטוח  ויכלול את פרקי) "יחידי המבוטח": להל�(מטעמ)   

 .ביטוחי הקבל�  

בנוסח   ,הקבל� ימציא לחברה את אישור ביטוחי הקבל�, במועד חתימת הסכ זה 11.2

  ).נוסח מקורי(חתו) על ידי חברת הביטוח כשהוא ' המצור0 בנספח ד

 ובהתא) לתנאי) והכיסויי) להל�ש הרשימה תהיינה על פי י הקבל�פוליסות ביטוח 11.3

 .המפורטי) להל� ובנספח אישור ביטוחי הקבל�

 ביטוח במתכונת כל הסיכוני) עבודות קבלניות 11.3.1

 .העבודות' פרק א  .א

 .צד שלישי' פרק ב  .ב

 .חבות מעבידי)' פרק ג  .ג

 .ות מקצועיתביטוח אחרי 11.3.2

 .ביטוח חבות המוצר 11.3.3

 .ביטוח כלי רכב וציוד הנדסי 11.4

או בהשגחתו /או הציוד הכבד שבבעלותו ו/הקבל� מתחייב לבטח את כלי הרכב ו 11.1.1

או בשימושו לצור. ביצוע העבודות בביטוחי חובה כנדרש על פי די� בגי� פגיעה /ו

ות כלפי צד או ביטוח אחרי/גופנית עקב השימוש בכלי רכב וכ� בביטוח מקי0 ו

בגבול , שלישי בגי� נזק לרכוש צד שלישי כלשהו עקב השימוש בכלי רכב

  .האחריות המקובל בענ0 הביטוח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח

או ביטוח מקי0 לכלי רכב /כמו כ� יערו. הקבל� ביטוח במתכונת כל הסיכוני) ו 11.1.2

ח לאחריות או ביטוח אש מורחב לציוד מכאני הנדסי כולל בי� היתר ביטו/ו

או בציוד מכני הנדסי /הקבל� כלפי צד שלישי כלשהו עקב השימוש בכלי רכב ו

למקרה ובמצטבר , ח לתובע" ש500,000בגבול אחריות שלא יפחת מס. של 

בביטוחי) אלו יבוטלו כל החריגי) הנודעי) לנזקי) ישירי) . לתקופת הביטוח

 .או עקיפי) הנוגעי) לביצוע עבודות קבלניות

 כלפי) שיבוב(תחלו0 כל זכות בדבר ויתור על תנאי מפורש  לייכל ) אלובביטוחי 11.1.3

 ובלבד שהאמור או עובדיה� /מנהליה� ואו /ואו המינהל /ואו העירייה /החברה ו

לא יחול לטובת אד) שגר) לנזק מתו. ) שיבוב(בדבר הוויתור על הזכות התחלו0 

או /החברה ו את לולכ לוורחבי, כאמור בהתאמה,  וביטוחי האחריותכוונת זדו�

וזאת בכפו0 , או מחדלי הקבל�/בגי� אחריות) למעשי ו, או המינהל/ והעירייה

כאילו נער. בנפרד עבור כל אחד הביטוח לסעי0 אחריות צולבת לפיו ייחשב 

 .מיחידי המבוטח
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או /ו או העירייה/החברה ובמפורש כי רכוש ל "בפוליסות הנצוי�  יכמו כ� 11.1.4

נמצא שבו פועל הקבל� ה למעט אותו חלק של רכוש ,שבו פועל הקבל�המינהל 

לעניי� ביטוח , כרכוש צד שלישיייחשב , בשליטתו הישירה והבלעדית של הקבל�

 .זה

מתחייב הקבל� להמציא לידי , ללא צור. בכל דרישה או פניה מצד החברה 11.1.5

לא יאוחר ממועד חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע , החברה

 או העירייה/מכתב הצהרה לפטור מאחריות החברה ו, א הסכ) זההעבודות נשו

המצור0 להסכ) זה , " הצהרה$פטור מאחריות " בהתא) לנוסח או המינהל/ו

 .כשהוא חתו) כדי� על ידי הקבל�, "1' ד"כנספח ומסומ� 

 נשוא חוזהעבודותהנדרשי) בקשר ע) העל הקבל� להחזיק בתוק0 את כל הביטוחי)  11.5

,אחריות מקצועית ביטוח את, ע) זאת.  זה בתוק0חוזהקופה בה יהיה במש. כל  הת, זה  

 .בתוק0 כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי די�על הקבל� להחזיק   

, ביטוחי הרכוש הנערכי) על ידי הקבל� והמפורטי) בנספח אישור ביטוחי הקבל� להל� 11.6

או העירייה /החברה ושל מבטחי הקבל� כלפי ) שיבוב(יכללו ויתור על כל זכות תחלו0 

או /ו החברה  שלהאו כל אד) אחר הבא בשמ/ואו עובדיה� /או מנהליה� ו/ואו המינהל /ו

והיועצי) , המתכנני), וכ� כלפי כל הקבלני), או המינהל/ ולרבות העירייה, המטעמ

ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלו0 לא יחול , עבודותהקשורי) בביצוע ה

 . זדו�ב) לנזק לטובת אד) שגר

 למעט ביטוח אחריות מקצועית(פוליסות ביטוחי האחריות הנערכות על ידי הקבל�  11.7

על פיו יראו את הביטוחי) " אחריות צולבת"כפופות על פי העניי� לסעי0 ) וחבות המוצר

 .כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח

ליסות ביטוח אחריות מקצועית מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהל� מתחייב הקבל� כי פו 11.8

 חודשי) לאחר תו) תקופת הביטוח 6תכלולנה בי� היתר תקופת גילוי של , וחבות המוצר

 .) לאישור ביטוחי הקבל�3 $ ו 2סעיפי) (

על , אחריות מקצועית וחבות המוצר י ביטוחאת, בנוס0 לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו 11.9

אי קיו) הוראות . ההתיישנות על פי די�בתוק0 כל עוד לא תמה תקופת הקבל� להחזיק 

על ) א0 א) הסתיימו העבודות(י הקבל� "סעי0 זה תהווה הפרה של הוראות הסכ) זה ע

א. לא חייבת לנהוג כמפורט (במקרה כאמור החברה תהיה רשאית . כל המשתמע מכ.

 . שלהל�11.28ק "בס

נער. על אשר לכל בטוח  מי)קודינ)  הביטוחי הקבל� יכללו תנאי מפורש על פיו ייקבע כי 11.10

טענה או  על כל י)מוותרמבטחי הקבל� וכי או המינהל /ואו העירייה /י החברה ויד

לרבות כל טענה או זכות , או המינהל/ ואו העירייה/י החברה ודרישה בדבר שיתו0 ביטוח

 .1981 –א " לחוק חוזה הביטוח התשמ59המפורטי) בסעי0 

יכללו תנאי מפורש על פיו , שור ביטוחי הקבל�ביטוחי הקבל� הנערכי) על פי נספח אי 11.11

או לצמצ) את היקפ) במש. תקופת /כאמור ו, מבטחי הקבל� אינ) רשאי) לבטל)

 יו) מראש על 60אלא א) כ� מסרו לחברה הודעה בכתב בדואר רשו) לפחות , הביטוח

  .כוונת) לעשות זאת
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 עבודותובמקרה בו ה, מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניי� הסבת החוזה 11.12

מתחייב הקבל� , על ידי קבל� משנה מטע) הקבל�יבוצעו נשוא חוזה זה או חלק ממנו 

לדאוג כי בידי קבל� המשנה תהיינה פוליסות ביטוח בהתא) למפורט בחוזה זה לרבות 

למע� הסר ספק מובהר . בהתא) לתנאי) ולסכומי) הנדרשי) באישור ביטוחי הקבל�

 בגי� או המינהל/העירייה ואו /ושא באחריות כלפי החברה ובזאת כי הקבל� הוא הנ

על ידי קבל� משנה והוא יהיה אחראי יבוצעו  אשר עבודות נשוא חוזה זה לרבות עבודותה

 בגי� כל אובד� או המינהל/או המינהל ו/העירייה ואו /או לפצות את החברה ו/לשפות ו

על ידי קבל� שבוצעו  עבודותעקב ה, במישרי� ובעקיפי�, או נזק שייגר) למי מה�/ו

  .בי� א) אובד� או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובי� א) לאו, המשנה

 באופ� מלא או המינהל/העירייה ואו /הקבל� יהיה אחראי לשפות את החברה ו, כמו כ� 11.13

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

 .או עובדיו/מנהליו ואו על ידי /סות על ידי הקבל� והפולימ

מתחייב הקבל� להמציא לידי החברה לפני , ללא צור. בכל דרישה או פניה מצד החברה 11.14

אישור ביטוחי "אישור בדבר עריכת הביטוחי) על פי נוסח , מועד תחילת ביצוע העבודות

כשהוא , 'דכנספח �  ומסומוהמהווה חלק בלתי נפרד ממנוהמצור0 לחוזה זה , "הקבל�

 .חתו) כדי� על ידי החברה המבטחת

  תנאי מתלהו הינ,כאמור" י הקבל�אישור ביטוח"הקבל� מצהיר כי ידוע לו שהמצאת  11.15

 ות זכאי תהיינהאו המינהל/העירייה ואו /והחברה ו עבודותלתחילת ביצוע ה י)ומקד

 לא הומצא ,ר כאמו, כאמור במקרה שהאישורעבודותתחילת ביצוע הלמנוע מ� הקבל� 

 .המוסכ)מועד ב

או אי /או בבדיקת) ו/מוסכ) בזה במפורש כי אי� בהמצאת אישור ביטוחי הקבל� ו 11.16

, תוקפ), טיב), כדי להוות אישור בדבר התאמת) של ביטוחי הקבל� למוסכ), בדיקת)

או כדי לגרוע מאחריותו של הקבל� או כדי להטיל אחריות כלשהי /היקפ) או היעדר) ו

 .או על מי מהבאי) מטעמ)/ ואו המינהל/העירייה ואו /על החברה ו

 11.14 0  במועד כאמור בסעיי הקבל�טוחילמע� הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישור ב 11.17

ומבלי לפגוע בכלליות , לרבות, פי חוזה זה $ לא תפגע בהתחייבויות הקבל� על, לעיל

והקבל� מתחייב לקיי) את כל התחייבויותיו , ע כל תשלו) שחל על הקבל�לביצו, האמור

 בשל אי הצגת האישורי)  להתחיל בביצוע העבודות  ממנוומנעיעל פי החוזה ג) א) י

   .במועד

 ל על ידי הקבל� כדי לצמצ) או לגרוע"בהקשר זה מובהר כי אי� בעריכת הביטוחי) הנ

  . לחוזה זהת הקבל� בהתא)יובצורה כלשהי מהתחייבו

אישור את , החברהמתחייב הקבל� להפקיד בידי , הקבל�לפני מועד תו) תקופת ביטוחי  11.18

 .  נוספתלתקופהבגי� הארכת תוקפ�  לעיל 11.14   כאמור בסעי0י הקבל�טוחיב

מדי , במועדי) הנקובי), ביטוחי הקבל�הקבל� מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור   

  . בתוק0זה בטוח וכל עוד חוזה תקופת

בכל פע) שמבטחו של הקבל� יודיע לחברה כי מי מביטוחי הקבל� עומד להיות מצומצ)  11.19

מתחייב הקבל� לערו. את אותו הביטוח מחדש ,  לעיל11.10 כאמור בסעי0 , או מבוטל

 יו) לפני מועד צמצו) או ביטול הביטוח 60, יא לחברה אישור עריכת ביטוח חדשולהמצ

 . כאמור
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או משלימי) כלשה) לביטוחי /היה ולדעת הקבל� יש צור. בעריכת ביטוחי) נוספי) ו 11.20

. או הביטוח הנוס0 כאמור/מתחייב הקבל� לערו. ולקיי) את הביטוח המשלי) ו, הקבל�

) כאמור ייכלל סעי0 בדבר ויתור על זכות התחלו0 או משלי/בכל ביטוח רכוש נוס0 ו

אול) הויתור , או עובדיה�/או מנהליה� ו/ ואו המינהל/העירייה ואו /כלפי החברה ו

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

או /לעניי� ביטוח חבויות נוס0 או משלי) יורחב ש) המבוטח לשפות את החברה ו  

או עובדיו /או מנהליו ו/או מחדלי הקבל� ו/� אחריות� למעשי ו בגיאו המינהל/העירייה ו

  .וזאת בכפו0 לסעי0 אחריות צולבת

ימי) ממועד ) ארבעה עשר (14מתחייב הקבל� להמציא לחברה בתו. , בנוס0 לאמור לעיל 11.21

העתקי) מפוליסות הביטוח לגבי אות) הביטוחי) שהתחייב , קבלת דרישתה הראשונה

או על פי החלטתו בקשר ע) /או על פי די� ו/ו על פי חוזה זה ואו החלי) עלי/לקיימ) ו

כמו כ� , "אישור ביטוחי הקבל� "'דבנספח ואשר אינ) נכללי) , העבודות נשוא חוזה זה

כדי להתאימ� , מתחייב הקבל� לתק� את פוליסות הביטוח על פי דרישות החברה

 . להוראות חוזה זה

חריות המתחייבי) מ� האמור בחוזה זה למע� הסר ספק מובהר בזאת כי גבולות הא 11.22

ועל הקבל� , הינ) בדבר דרישה מזערית המוטלת על הקבל�, ובאישור ביטוחי הקבל�

הקבל� מצהיר ומאשר . לבחו� את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתא)

או /העירייה ואו /או דרישה כלפי החברה ו/כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו

 .או מי מטעמ) בכל הקשור לגבולות האחריות המזעריי) כאמור/ ולהמינה

 11.14 שיומצאו על ידי הקבל� כאמור בסעי0  לבדוק את אישורי הבטוח ת רשאיהחברה 11.23

 והקבל� מתחייב לבצע כל שינוי או תיקו� שיידרש על מנת להתאימ) להתחייבויות לעיל

  . כאמור בסעי0 הביטוח לחוזה זהל�הקב

 הביחס לאישורי הבטוח וזכותהחברה הקבל� מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של   

או מי /החברה ואינה מטילה על ,  כמפורט לעיל� ביטוחי הקבל�לבדוק ולהורות על תיקו

, היקפ), טיב), אישורי הבטוח כאמורל בכל הקשור כל חובה וכל אחריות שהיא המטעמ

 שהיא המוטלת חבות ואי� בה כדי לגרוע מכל  של ביטוחי הקבל�או לגבי העדר), ותוקפ)

 . ועל פי כל די�על הקבל� על פי חוזה זה

הקבל� מתחייב לשל) את פרמיות הביטוח בגי� הפוליסות המפורטות באישור ביטוחי  11.24

חר כל וכל תשלו) אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר לה� במועד ולמלא א, הקבל�

לשמור על הוראות , ל כלשונ� ומבלי לפגוע בכלליות האמור"הוראות הפוליסות הנ

לשל) את דמי הביטוח במלוא) , הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח

 .עבודותה ביצוע בתוק0 במש. כל תקופת ינה תהיותובמועד) ולדאוג ולוודא כי הפוליס

או /החברה ואו תביעה כנגד /או דרישה ו/ו כל טענה וכי לא תהיה ל,  מצהירהקבל� 11.25

הביטוחי) שהתחייב לערו.  א זכאי לשיפוי על פיוכל נזק שה בגי� או המינהל/העירייה ו

מכל  או המינהל/העירייה ואו /החברה וא פוטר בזאת את ווה ,לעילזה סעי0 המבוא ללפי 

מי שגר) לנזק אול) פטור מאחריות כאמור לעיל לא יחול לטובת . אחריות לנזק כאמור

בדבר פטור זה על כל הוראה אחרת בחוזה ) ייגרע ולא(יוסי0 ה האמור בסעי0 ז. בזדו�

  .או המינהל/העירייה ואו / החברה ומאחריות כלפי
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  תנאיה בתו) לב שלנקבע כי הפר,  לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמורלאמורוס0 בנ 11.26

החברה  לא תפגע בזכויות או עובדיו/מנהליו ואו /ידי הקבל� ו ת הביטוח עלו פוליסמתנאי

 .על פי ביטוחי) אלו או עובדיה�/או מנהליה� ו/ו או המינהל/העירייה ואו /ו

 באופ� מלא או המינהל/העירייה ואו /הקבל� יהיה אחראי לשפות את החברה ו, כמו כ� 11.27

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

  .או עבורו/או בשמו ו/או על ידי הפועלי) מטעמו ו/וליסות על ידי הקבל� והפמ

או לא קיי) הקבל� את הביטוחי) אשר התחייב לבצע על פי חוזה זה או מי /לא ביצע ו 11.28

תהייה החברה רשאית א. לא חייבת ומבלי לפגוע בזכויותיה לפי חוזה זה או על פי , מה)

כל סכו) .  את דמי הביטוח על חשבונו של הקבל�לערו. את הביטוחי) תחתיו ולשל), די�

ה על פי דרישתלחברה  בתשלומו כאמור יוחזר מיד ה או התחייבשהחברה שילמה

החברה תהייה רשאית ,  לחילופי� ומבלי לפגוע בזכויות החברה על פי סעי0 זה.הראשונה

ברה וכ� תהייה הח, לנכות סכומי) אלו מכל סכו) שיגיע ממנה לקבל� בכל זמ� שהוא

 .רשאית לגבות) מהקבל� בכל דר. אחרת

כדי להטיל , או בשינויי)/המצאת) ו, סכ) בזה במפורש כי אי� בעריכת ביטוחי הקבל�מו 11.29

או / ואו עובדיה�/או מנהליה� ו/ ואו המינהל/העירייה ואו /החברה ו על אחריות כלשהי

 של הקבל� על פי חוזה ואו כדי לצמצ) אחריות/להוות אישור בדבר התאמת) למוסכ) ו

  .זה או על פי כל די�

 נשוא עבודותהבכל שלבי ביצוע , וס0 ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקו) בסעי0 זה לעילבנ 11.30

ל� למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק מתחייב הקבזה חוזה 

, ל"שהותקנו לפי החוקי) הנ, תקנות וכדומה, לביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווי)

ובעיקר א. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופ� שכל עובדיו שליחיו ומשמשיו 

מש. כל בו בכל עת ויהי, באופ� מקרי או זמני, על פי חוזה זה על ידו בנכסשיועסקו 

  .ל" זכאי) לכל הזכויות שעל פי החוקי) הנביצוע העבודותתקופת 

  למלא אחר כלהקבל�מתחייב , וס0 ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקו) בסעי0 זה לעילבנ 11.31

) ד"הפלת(או חוק הפיצויי) לנפגעי תאונות דרכי) /פקודת התעבורה ווהוראות  דרישות

א. מבלי לפגוע  ,ובעיקר, ל" הני)ותקנו לפי החוקשה, התקנות וכדומה, וכל הצווי)

,  זהא חוזהבאופ� שכל העובדי) שיועסקו בביצוע העבודות נשו, בכלליות האמור לעיל

,  זהחוזהתקופת  יהיו בכל עת ובמש. כל, לרבות אלה שיועסקו באופ� מקרי או זמני

 עבודותקשר ע) ה וכל הוראות חוק אחר בל" הני)על פי החוקלנהוג ברכב מנועי  מורשי)

 . נשוא חוזה זה

לקיי) את כל הוראות הקבל� מתחייב , בנוס0 ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקו) בחוזה זה 11.32

או / הרשות המקומית והחוקי) והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכ� את כל הוראות

אמצעי זהירות נקיטת או כל רשות אחרת בדבר /מכבי האש ואו /ו משטרת ישראל

  .עבודותבעת ביצוע ה אות) יש לקיי) ומניעת נזקי)

או הכלי) המובאי) על ידו לאתר /הקבל� מתחייב לקיי) שמירה נאותה על כל הציוד ו 11.33

 . עבודותהביצוע 

כל הוראה בסעי0 זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוח) של הוראות החוזה בדבר  11.34

או /י) בחוזה זה ואחריותו הבלעדית של הקבל� לנזקי) בא) יגרמו כאמור בסעיפי) אחר

  .על פי הדי�
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כל הוראה בסעי0 זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוח) של הוראות החוזה בדבר  11.35

או /אחריותו הבלעדית של הקבל� לנזקי) בא) יגרמו כאמור בסעיפי) אחרי) בחוזה זה ו

 . על פי הדי�

, ל� או חלק�כו, מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכ) ומוצהר בזה כי הפרת הוראות סעי0 זה 11.36

 .מהווה הפרה יסודית של חוזה זה

  שיפוי .12

לשל) כל סכו) בגי� חיוב שעל פי חוזה זה חב בו הקבל� בי� א) הוא נובע או העיריה /וחויבה החברה 

תהא , מתביעתו של עובד הקבל� או עובד של החברה או של צד שלישי או של מבטח או מכל מקור אחר

הקבל� על כל נזק שנגר) לה כאמור בגובה אותו סכו) בתוספת כל היא זכאית לשיפוי ופיצוי מלא מאת 

, הוצאותיה לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עור. די� שיהיו לה בקשר לתביעתה בגי� האמור

בתוספת הצמדה והקבל� יחזיר לה סכומי) אלה מיד לאחר שהחברה תגיש לו דרישה ובה פירוט הוצאות 

  . לקבל� על כל מקרה שהוא נתבע על פי סעי0 זההחברה תודיע.  שנגרמו לה כאמור

 ערבות  .13

ימציא הקבל� , להבטחת מילוי כל התחייבויות הקבל� לפי הוראות החוזה במלוא� ובמועד� .13.1

של אחד הבנקי) המסחריי) הגדולי) , ערבות בנקאית צמודה, לחברה במעמד חתימת החוזה

: להל�(לחוזה זה ' הבנספח ) בתנאי) ובנוסח הקבועי, אוטונומית ובלתי מותנית, בישראל

 )."ערבות הביצוע"או " הערבות"

 ).שקלי) חדשי) אל0 חמישי)( 4 50,000הערבות תהא בסכו)  .13.2

מדד הבסיס יהא המדד הידוע במועד . תשומות הבניה למגורי)הערבות תהא צמודה למדד  .13.3

 .חתימת חוזה זה

מומשה . ת ההתקשרות יו) לאחר תו) תקופ90הערבות תהא בתוק0 מיו) חתימת החוזה ועד  .13.4

 90תואר. הערבות הבנקאית לתקופה של , האופציה על ידי החברה ותקופת ההתקשרות הוארכה

 .יו) לאחר תו) תקופת ההתקשרות המוארכת

 יו) לפני 30לפחות , לפי דרישת החברה, הקבל� מתחייב להארי. מפע) לפע) את תוק0 הערבות .13.5

 .מועד פקיעתה

או בהגדלת היקפה /או בגבייתה ו/או בהארכת תוקפה ו/ות וכל ההוצאות הקשורות במת� הערב .13.6

 .יחולו על הקבל� וישולמו על ידו, לפי העניי�

או במימושה על ידי החברה כדי לגרוע מחיוביו של הקבל� כלפי החברה על פי /אי� במת� הערבות ו .13.7

או /מגיע ואו בכדי לגרוע מזכויות החברה לתבוע כל סעד ה/או על פי הוראות כל די� ו/החוזה ו

 .או על פי כל די�/שיגיע לה על פי החוזה ו

, חייב הקבל� להמציא מיד לחברה ערבות חדשה, במקרה של מימוש הערבות כולה או חלקה .13.8

 . לרבות סכו) הערבות, לתקופה ובתנאי) הזהי) לערבות שמומשה

� על פי או כל שיפוי שיגיעו לו מהקבל/או פיצוי ו/החברה זכאית לגבות מהקבל� כל תשלו) ו .13.9

 . על ידי מימוש הערבות, או על פי כל די�/החוזה ו
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, תהא החברה רשאית, במקרה בו הקבל� יפר תנאי מתנאי החוזה, מבלי לגרוע מכלליות האמור .13.10

לחלט את סכו) , או הוראות כל די�/או לפגוע בזכויותיה על פי הוראות החוזה ו/מבלי לגרוע ו

 . מבלי שהקבל� יוכל להתנגד לחילוט האמור, בלעדילפי שיקול דעתו ה, הערבות כולו או חלקו

תקבע החברה על פי שיקול דעתה , מובהר בזאת כי במקרה של חילוט הערבויות על ידי החברה .13.11

 .הבלעדי את סדר זקיפת הסכומי)

  .אי� בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הקבל� במקרה של מימושה .13.12

  העברת זכויות .14

, לרבות, בקשר ע) החוזה, או התחייבויותיו/ יהיה רשאי לבצע כל עסקה בקשר ע) זכויותיו והקבל� לא

אלא , או בקשר אליו, או מהתחייבויותיו על פי חוזה זה, להמחות או לשעבד כל זכות מזכויותיו, להעביר

  .מראש ובכתב, א) כ� ניתנה לכ. רשותה של החברה

או בלתי , או כל גו0 משפטי מאוגד, שותפות ע) אד) אחרתחשב כהעברה ג) כניסה ל, לצור. סעי0 זה

  .או הקמת חברה לצור. ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה, מאוגד

  החברה ובטיחות, הוראות הדי� .15

הקבל� מתחייב בזאת כי הוא או מי מעובדיו ימלאו אחר הוראות כל חוק ודי� והוראות החברה בנוגע 

 פי חוזה זה ולקיומ� ובמיוחד למלא ולפעול על פי תקני) קיימי) או  והתחייבויותיו עלעבודותהלביצוע 

קיו� וגהות ינ, בריאות, תברואה, רישוי, מומלצי) ובהתא) להוראות הדי� והחברה בנוגע לבטיחות

  .עובדי)

  ביטול החוזה והפרתו .16

 בנוס0 לכל האמור בחוזה זה ומבלי לגרוע מכל זכות וסעד העומדי) לחברה על פי חוזה זה או .16.1

ניתנה הודעה .  החברה תהיה רשאית לבטל חוזה זה על ידי מת� הודעה בכתב ומראש לקבל�, הדי�

  . יו) מיו) מסירת ההודעה לקבל�30  כאמור יסתיי) תוקפו של החוזה תו.

 שביצע בפועל עד למועד הנקוב עבודותההופסק החוזה כאמור יהא הקבל� זכאי לתשלו) רק בגי� 

  .) החוזהכמועד סיו, בהודעת החברה

או טענה , לא תהיה לצד מהצדדי) כל תביעה או טענה לפיצויי), בוטל החוזה כאמור לעיל .16.2

ובלבד שהצדדי) מילאו את התחייבויותיה) ההדדיות לפי חוזה זה עד , למניעת רווח בגי� הביטול

  .למועד סיומו של החוזה

מוסכ) , חוזה או הדי�מבלי לגרוע מ� האמור לעיל ומכל זכות או סעד שיעמדו לחברה על פי ה .16.3

תהא החברה זכאית לבטל את החוזה , במפורש כי בקרות אחד או יותר מהמקרי) שיפורטו להל�

  :מיד

  .הקבל� הפר את החוזה הפרה יסודית .16.3.1

ייחשבו המעשי) או המחדלי) הבאי) , ק זה"מבלי לפגוע בכלליות האמור בס

  :וכל אחד מה) להפרה יסודית מצד הקבל�

  :.הפרת הסעיפי)

ללא , �כול� או מקצת, חוזהזכויותיו על פי האו שיעבד את /או הסב ו/ו המחה ל�הקב .16.3.2

  ; חברההאישור 
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  ;הקבל� בא בדברי) ע) נושיו לש) הסדר חובות כללי מפאת אי יכולת פירעו� .16.3.3

  ; עבודותהאו מלבצע את /הקבל� חדל בפועל מלנהל עסקיו ו .16.3.4

  .כרז הקבל� פסול די�או הו/או צו פירוק ו/הוצא נגד הקבל� צו כינוס נכסי) ו .16.3.5

 .או על פי צו של בית משפט, הקבל� התפרק מרצו� .16.3.6

 או על הקבל�על רוב נכסי )  כל פעולת הוצאה לפועל אחרתהצעואו ב(עיקול הוטל  .16.3.7

, עבודותהאו נכסי) הדרושי) לקבל� לצור. ביצוע /הקבל� ומהותיי) של  נכסי)

  . מיו) הטלתוימי)) ארבעה עשר (14אמור לא הוסר תו. ההעיקול בלבד שו

  עכבו� וויתור, קיזוז .17

, או מי מטעמ�/או העיריה ו/או ו/או עכבו� כלפי החברה ו/הקבל� מוותר בזה על כל זכות קיזוז ו .17.1

 .מכל מי� וסוג שהוא ומכל סיבה שהיא

כל סכו) המגיע , מכל מקור שהוא, החברה תהא רשאית לקזז מכל סכו) המגיע לקבל� מהחברה .17.2

או /הוצאה ו, הפסד, לרבות בגי� כל נזק, או על פי כל די�/חוזה זה ולה מהקבל� על פי הוראות 

ובלבד , מניעת רווח שנגרמו לחברה מחמת מעשה או מחדל של הקבל� או מחמת ביטול חוזה זה

כי האמור לעיל אינו פוגע בכל זכות , מובהר. שמסרה לקבל� הודעה המפרטת את הטעמי) לקיזוז

  .או על פי כל די�/על פי חוזה זה ואו אחרת המוקנית לחברה /נוספת ו

  העדר ויתור .18

לא יחשב , במקרה והחברה לא תשתמש במקרה מסוי) או במקרי) מסוימי) בזכויותיה לפי חוזה זה

לא לגבי המקרה , או הימנעות מזכויות אלה על פי חוזה זה או על פי כל די�, הנחה, ארכה, הדבר כויתור

והחברה תוכל תמיד להשתמש , ישמשו מניעה לכל תביעהולא , המסוי) ולא לגבי מקרי) לאחר מכ�

  .בזכויותיה בכל עת

  חוזה ממצה .19

או ארכה /או תוספת ו/כל שינוי ו. חוזה זה ממצה את כל זכויות הצדדי) בקשר לנושאי) הנדוני) בו

  .לחוזה זה יהיו ברי תוק0 א. ורק א) נערכו בכתב ובחתימת הצדדי) לחוזה

  חובות הקבל� .20

שליחיו או מי מטעמו של הקבל� , משמשיו, בות החלי) על הקבל� חלי) ג) על עובדיובחוזה זה כל החו

  .וזאת כשאי� כוונה אחרת משתמעת, וכל האמור בלשו� יחיד א0 הרבי) במשמע וכ� להיפ.

  הודעות .21

שתישלח בדואר , בקשר לעניי� מענייני החוזה, הצדדי) לחוזה זה מסכימי) בזאת שכל הודעה או התראה

אילו נמסרה לתעודתה ע) תו) כתחשב , ענת כיאות על פי כתובות הצדדי) על ידי צד למשנהורשו) וממו

על א0 האמור לעיל נית� למסור הודעה על ידי .   שעות משעת משלוחה בדואר רשו) ממשרד הדואר72

או במכשיר פקסימיליה ומועד המסירה או /או במסירה בכתובת הצדדי) או במשרד) ו/מסירה ביד ו

  .הוא זה שיקבע, לפי העניי�, יגור הפקסימיליהמועד ש

22.   כתובות הצדדי

  .כתובות הצדדי) לצור. משלוח הודעות בקשר ע) חוזה זה כמפורט במבוא לחוזה זה
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 מקו שיפוט ייחודי .23

 $מקו) השיפוט הייחודי בכל הקשור לחוזה זה לרבות הפרתו יהיה בבתי המשפט המוסמכי) במחוז תל

  . יפו$אביב

  

  : הצדדי על החתוולראיה באו
  
  

                            

  ה ק ב ל �                    החברה  
  

  

  אישור

 כבא כוחו של הקבל�           מרחוב         ח "רו/ ד "עו, מ"אני הח

) י)(כי החתומי) על חוזה זה מוסמ., מצהיר בזאת כי ההחלטה של הקבל� לחתו) על חוזה זה נתקבלה כדי�

  . אותו על פי כל די�לחתו) עליו וכי חתימת הקבל� כאמור מחייבת

  
  

                            

ח"רו/ד"עו                              תארי�  
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  "א"נספח 

  

   מסמכי המכרז והצעת הקבל� במכרז
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  "ב"נספח 

  )לתנאי המכרז' נספח ז(

  

  מיוחדי טכני מיוחד ואופני מדידה מפרט,  כלליי ומיוחדיתנאי
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  'גנספח 

  )לתנאי המכרז' נספח ו(

  כתב כמויות
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  'דח נספ

  ביטוחי הקבל�קיו) אישור 

  __________תארי. 

  לכבוד

  מ"אחוזות החו0 בע

  ")החברה:"להל� (

  ,.נ.ג.א

  אישור עריכת ביטוח  : הנדו� 

  ")החוזה"להל�  (________מיו)   19 / 09' מסחוזה בקשר ע) 

  ")העבודות: "להל� (שילוט עבודות חוזה מסגרת לביצוע בגי� 

  )"הקבל�": להל� (______________________ _____________ביניכ) לבי� 

  

 כמוגדר בחוזה הקבל�ערכנו על ש) ____________ועד ליו) ____________ הננו מאשרי)  בזאת כי החל מיו) 

  :את הביטוחי) המפורטי) להל� , שבנדו�

  

  :  לביטוח עבודות קבלניות $'___________   פוליסה מס  .1

  .ובכלל__________ ועד יו) __________ תקופת הביטוח מיו) 

  :ביטוח העבודות' פרק א

חומרי) וציוד המהווי) , לרבות מתקני)העבודות   את כל�כל הסיכוני) המבטח במלוא ערכ במתכונת טוחיב

או כל רכוש אחר מכל מי� וסוג בבעלות /חומרי) ו, כלי עזר, נזק לציודלרבות א. לא מוגבל , חלק מהעבודות

או בעקיפי� לביצוע העבודות המבוצעות על /או משמשי) במישרי� ו/שר הובאו לאתר ואו באחריות הקבל� א/ו

כאשר היק0 הכיסוי אינו נופל , למש. כל תקופת ביצוע העבודות, כמפורט להל�, או באחריותו/ידי הקבל� ו

פת  במועד תחילת תקוההנהוגאו במתכונתו " 2007 ביט "–מהכיסוי הנית� על פי נוסח הפוליסה הידוע כ 

  .הביטוח

  

  ______________  :  שווי העבודות המבוטחות

  

  :הביטוח לפי פרק זה יכלול את ההרחבות כדלקמ� 

 .ח" ש50,000או רכוש סמו. בגבול אחריות של /רכוש שעליו עובדי) ו  .1

 .ח" ש50,000הוצאות פינוי הריסות בגבול אחריות של   .2

 .ח" ש100,000ול אחריות של אדריכלי) ומומחי) אחרי) בגב, הוצאות מהנדסי)  .3

   משווי10%או חומרי) לקויי) בגבול אחריות שלא יפחת מס. של /או עבודה ו/נזק ישיר הנובע מתכנו� ו  .4

 .ח" ש50,000 $העבודות ולא פחות מ   

 . או חומרי) לקויי)/או עבודה ו/נזק עקי0 הנובע מתכנו� ו  .5

 .נזקי טבע, סיכוני רעידת אדמה  .6

 . חודש24קה מורחבת של תקופת תחזו  .7

  

או עיריית תל /או שיבוב כלפי החברה ו/לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלו0 ו, פרק זה כולל תנאי מפורש

או עובדיה� ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלו0 /או מנהליה� ו/ואו מינהל מקרקעי ישראל /ואביב 

  . זדו�בלא יחול לגבי מי שגר) לנזק 
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  :אחריות כלפי צד שלישיביטוח '  בפרק

או קבלני) /או עובדיו ו/המבטח את אחריותו החוקית על פי די� של הקבל� וטוח אחריות כלפי צד שלישי יב

של כל מעשה ב, ")העבודות"להל� (וקבלני משנה המועסקי) על ידו בביצוע העבודות בקשר ע) החוזה שבנדו� 

גו0 כל או /או לרכושו של כל אד) ו/פגיעה או נזק לגופו ו, מו לאובד�או מחדל רשלני בקשר ע) העבודות אשר גר

או למינהל מקרקעי /עיריית תל אביב ולאו /לחברה ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות פגיעה או נזק  שהוא

) ח"ש ארבעה מיליו�: במילי) (ח"ש 4,000,000 בס. של אחריות ותגבולה� בלעובדיאו /או למנהליה� ו/וישראל 

  .הביטוחמצטבר לתקופת בלתובע ו, לאירוע

  

, מכשירי הרמה, בהלה, התפוצצות, אש : $פרק זה אינו כפו0 לכל הגבלה בדבר חבות הקשורה או הנובעת מ

זיהו) , או בעומק/עבודות בגובה ו, חבות הקבל� בגי� וכלפי קבלני) וקבלני משנה, פריקה וטעינה של כלי רכב

הרעלה וכל דבר , )למעט נזקי טרור(שביתה והשבתה , פרעות, מהומות, מי)מתקני) סניטאריי) פגו, תאונתי

או מתקני) תת /נזק לכבלי) ו, ח" ש150,000רעידות והיחלשות משע� מוגבל עד לס. , מזיק במאכל או משקה

 נזק רכוש שנגר) על ידי כלי בגי� חבות, או מתקני) תת קרקעיי)/נזק תוצאתי מפגיעה בכבלי) ו, קרקעיי)

 המכוסה חבות למעט,  נזק גו0 שנגר) עקב שימוש ברכב מנועי שאי� חובה על פי די� לבטחו בביטוח חובה,רכב

 מעבר לגבולות האחריות(, ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח"ש 500,000מוגבל עד לס. , ד" חוק הפלתעל פי

בגי� אחריות למעט  (המוסד לביטוח לאומי וכ� תביעות תחלו0 מצד) המקובלי) בפוליסת רכב סטנדרטית

   ). חייב לשל) בגינ) דמי ביטוח לאומישהקבל�עובדי) הקבל� כלפי 

שבו פועל או מינהל מקרקעי ישראל /עיריית תל אביב ואו /ו החברהי רכוש כבמפורש  מצוי�פוליסת הביטוח ב

 ייחשב ,נמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של הקבל�שבו פועל הקבל� ה למעט אותו חלק של רכוש ,הקבל�

  . לצור. ביטוח זה כרכוש צד שלישי

או מנהליה� /ואו מינהל מקרקעי ישראל /עיריית תל אביב ואו /הביטוח כאמור הורחב לשפות את החברה ו

או מחדלי הקבל� וזאת בכפו0 לסעי0 /או עובדיה� בגי� אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מה) למעשי ו/ו

 .נפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטחאחריות צולבת לפיו נער. הביטוח ב

  

  : מעבידי)חבות' פרק ג

י חוק האחריות "או עפ/ו) נוסח חדש(הנזיקי�  פקודתעל פי על פי  הקבל�חבות בגי�  מעבידי) חבותבטוח 

קבלני , לרבות קבלני)המועסקי) על ידו בביצוע העבודות  העובדי) כלפי כל ,1980 )"התש, פגומי) למוצרי)

או מחלה מקצועית העלולי) להיגר) למי /או נזק גופני כתוצאה מתאונה ו/ בגי� מקרה מוות ו,משנה ועובדיה)

 $ 1,500,000  שלבס. אחריות ותגבולאו עקב ביצוע עבודת) ובמש. תקופת ביצוע העבודות ב/מה) תו. כדי ו

  .ביטוחהבמצטבר לתקופת  $ 5,000,000לתובע ולמקרה וס. של 

, חבות הקבל� כלפי קבלני), שעות עבודה ומנוחה, ה בדבר עבודות בעומק או בגובהביטוח זה אינו כולל כל הגבל

  . ורעלי) וכ� בדבר העסקת בני נוער המועסקי) על פי החוקתפיתיונו, קבלני משנה ועובדיה)

  

או /או מנהליה� ו/ואו מינהל מקרקעי ישראל /עיריית תל אביב ואו /ביטוח זה הורחב לשפות את החברה ו

כי מי מה) נושא בחובות מעביד כלשה� כלפי מי , ו כלשה"מקרה ביטוח"לעניי� קרות , היה וייטע�עובדיה� 

  . או לעניי� חבות הקבל� כלפי מי מהמועסקי) על ידו/מהעובדי) המועסקי) על ידי הקבל� ו

  
  :  לביטוח אחריות מקצועית $'___________   פוליסה מס  .2

  .ובכלל__________ ו) ועד י__________ תקופת הביטוח מיו) 

או דרישה שהוגשה לראשונה /תביעה ופי די� בשל  עלאחריות מקצועית המבטח את חבות הקבל� ביטוח 

בגי� או נזק העלול להיגר) עקב מעשה או מחדל רשלני /בגי� כל פגיעה גופנית ו, במש. תקופת הביטוח

כל או /או לרכושו של כל אד) ו/ק לגופו ופגיעה או נז, אשר גרמו לאובד�, העבודות בקשר ע) החוזה שבנדו�

או למינהל /לעיריית תל אביב ואו /לחברה ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות פגיעה או נזק  גו0 שהוא

שני : במילי) ( ח"ש 2,000,000 של בס. אחריות ותגבולה� בלעובדיאו /או למנהליה� ו/ ומקרקעי ישראל

  .קופת ביטוח שנתיתלתובע ומצטבר לת, לאירוע) ח"מיליו� ש
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או /או מנהליה� ו/ואו מינהל מקרקעי ישראל /עיריית תל אביב ואו / החברה ו לשפות אתהורחבביטוח זה 

או / והקבל� עקב מעשה או מחדל רשלני מצד )מי מה להיות מוטלת על בגי� אחריות אשר עלולהעובדיה� 

  .או עיריית תל אביב/החברה ולפי  כהקבל�חבות ביטוח  וזאת מבלי לגרוע מאו עובדיו/מנהליו ו

  

__________ מיו) טרואקטיבי ר בי� היתר מועד תחולה כוללתמוסכ) בזה כי פוליסת הביטוח האמורה 

  ). ביצוע העבודותתחילת שאינו מאוחר ממועד (

  

בתנאי כי לא ,  לאחר תו) תקופת הביטוח, לפחות חודשי)6פת גילוי של וקתכסה פוליסת הביטוח מכמו כ� 

 �עריכת הביטוח לעניי ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור הקבל�ר. על ידי נע

  .אחריות מקצועיתביטוח 

  
  :  לביטוח חבות המוצר $'___________   פוליסה מס  .3

  .ובכלל__________ ועד יו) __________ תקופת הביטוח מיו) 

בשל  ,1980 )"התש, פגומי) פי חוק האחריות למוצרי) עלחבות המוצר המבטח את חבות הקבל� ביטוח 
או נזק אשר נגרמו עקב פג) /בגי� כל פגיעה גופנית ו, או דרישה שהוגשה במש. תקופת הביטוח/תביעה ו
 הקבל�או טופל בכל דר. אחרת על ידי /או נמכר ו/או סופק ו/ ו�או תוק/או הורכב ו/ ו�או הוכ/ שיוצר ובמוצר

ומבלי או גו0 כלשהו /לכל אד) ו, רת העבודות המבוצעות על ידו בקשר ע) חוזה זהבמסגאו מי מטעמו /ו
 אחריות ותגבולבאו למינהל מקרקעי ישראל /או לעיריית תל אביב ו/לחברה ולרבות לגרוע מכלליות האמור 

  .לתובע ומצטבר לתקופת ביטוח שנתית, לאירוע) ח"שני מיליו� ש: במילי) ( ח"ש 2,000,000 של בס.

בגי� אחריות אשר או מינהל מקרקעי ישראל /או עיריית תל אביב ו/החברה ו  לשפות אתהורחבטוח זה בי
 וזאת מבלי או עובדיו/מנהליו ואו / והקבל� עקב מעשה או מחדל רשלני מצד )מי מה להיות מוטלת על עלולה

  .או העירייה/החברה ו כלפי הקבל�חבות ביטוח לגרוע מ

__________ מיו) טרואקטיבי ר בי� היתר מועד תחולה כוללתוח האמורה מוסכ) בזה כי פוליסת הביט
  ). ביצוע העבודותתחילת שאינו מאוחר ממועד (

בתנאי כי לא ,  לאחר תו) תקופת הביטוח, לפחות חודשי)6פת גילוי של וקתכסה פוליסת הביטוח מכמו כ� 
 �עריכת הביטוח לענייאמור באישור  ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מההקבל�נער. על ידי 

  .חבות המוצרביטוח 

  

ידי  $ לכל בטוח אשר נער. עלמי) קודהינ) על פיו תנאי מפורש ל כוללי)"הננו מאשרי) כי הביטוחי) הנ  .4

או דרישה בדבר /וכי אנו מוותרי) על כל טענה ואו מינהל מקרקעי ישראל /עיריית תל אביב ואו /החברה ו

 לחוק חוזה ביטוח 59לרבות כל טענה או זכות המפורטי)  בסעי0 , או עיריית תל אביב/ה ושיתו0 ביטוחי החבר

  .1981 $א "תשמ'ה

במש. תקופת ביצוע העבודות , ל לא יצומצמו וג) או לא יבוטלו”הננו מאשרי) בזאת כי הביטוחי) הנ, כמו כ�  .5

 יו) מראש וכי לא יהיה תוק0 60 הודעה כתובה בדואר רשו) לחברההחוזה שבנדו� אלא א) תימסר נשוא 

א) לא נמסרה או מינהל מקרקעי ישראל /עיריית תל אביב ואו /החברה ואו ביטול  שכאלו לגבי /לצמצו) ו

  . הימי) ממסירת ההודעה60הודעה כאמור ובטר) חלו0 

, בדהננו מאשרי) כי ידוע לנו שהאחריות לתשלו) פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית חלה על הקבל� בל  .6

   .או מינהל מקרקעי ישראל/עיריית תל אביב ואו /ובכל מקרה לא על החברה ו

 לא תפגע או עובדיו/מנהליו ואו / והקבל�ת הביטוח על ידי ופוליסת תנאי) בתו) לב בהפרהננו מאשרי) כי   .7

 .על פי ביטוחי) אלואו מינהל מקרקעי ישראל /עיריית תל אביב ואו /החברה ובזכויות 

  

  

  .האמור לעיל ידי ה כפו� לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיה� עד כמה שלא שונו במפורש עלאישור ז

  

  ,בכבוד  רב

               

______________________      _____________________  

            תארי. החתימה      חתימה וחותמת חברת הביטוח
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  " 1 ד"מסמ� 
  הצהרה על מת� פטור מאחריות

  

  __________: תארי. 

              לכבוד
  ") החברה: "להל� (מ "אחוזות החו� בע

  ")העירייה: "להל�(או עיריית תל אביב יפו /ו
  

  הצהרה על מת� פטור מאחריות :  הנדו�

  ")העבודות: "להל� (ודות שילוטבעביצוע  (  19 / 09חוזה 

או /הנדסי אשר בבעלותי וציוד מכני או /כלי רכב והריני להצהיר בזאת כי הנני משתמש בעבודתי שבנדו� ב  .א

 . שבנדו�באתראו מתקני) המשמשי) אותי בביצוע העבודות /בשימושי לרבות וללא הגבלה כל ציוד אחר ו

 :הריני להתחייב כדלקמ�, על א0 האמור בהצהרה זאת  .ב

מכל חבות בגי� אובד� או נזק או מינהל מקרקעי ישראל /ו העירייהאו / והחברההנני פוטר את  .1

, או מי מטעמי או עבורי או לש) פעילותי/יל אשר מובא לאתר העבודה על ידי ולציוד האמור לע

 .מתכנני) ויועצי), כל זאת למעט במקרי נזק מתו. כוונת זדו� ולמעט כנגד חברות שמירה

או /מכל אחריות לגבי פריצה ואו מינהל מקרקעי ישראל /ו העירייהאו / והחברההנני פוטר את  .2

או מינהל /ו או העירייה/החברה ושיבוב כלפי זכות היל ומוותר על גניבה של הציוד המוזכר לע

או מי מטעמ� במקרה שכזה כל זאת למעט במקרי נזק מתו. כוונת זדו� ולמעט /ומקרקעי ישראל 

 .מתכנני) ויועצי), כנגד חברות שמירה

ולרכוש מכל חבות בגי� נזק לגו0 או מינהל מקרקעי ישראל /ו או העירייה/החברה והנני פוטר את  .3

או צד שלישי עקב שימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא /או קבלני משנה ו/או מי מטעמי ו/שלי ו

 כל זאת שבנדו� באתר העבודות שהנני מבצעאו מי מטעמי או עבורי או לש) /לאתר על ידי ו

 .מתכנני) ויועצי), למעט במקרי נזק מתו. כוונת זדו� ולמעט כנגד חברות שמירה

בניגוד , או קבלני משנה המועסקי) על ידי/או תביעה מצדי ו/או דרישה ו/ה והיה ותעלה טענ .4

או מינהל /ו העירייהאו / והחברההנני מתחייב לשפות את , או צד שלישי כלשהו/ו, לאמור לעיל

 .או הוצאה שישאו בה) לרבות הוצאות משפטיות/או מי מטעמ� בכל תשלו) ו/ומקרקעי ישראל 

  

_________________________              

                                     חתימה וש)  הקבל� המצהיר
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  'הנספח 

  נוסח ערבות בנקאית

  לכבוד

  מ" בעאחוזות החו� 

  6גרשו� ' רח

  תל אביב

  

  ' __________ערבות מס: הנדו�

  

  

אנו ערבי) כלפיכ) לסילוק כל סכו) עד ") המבקש: "להל�(________________________ לבקשת  .1
אשר יהא צמוד , ")הסכו) הבסיסי: "להל�) (שקלי) חדשי)חמישי) אל0 : במילי) (ח"ש 50,000 . שללס

 למילוי התחייבויות בקשרהמבקש שתדרשו מאת ,  להל�2בהתא) לתנאי ההצמדה המפורטי) בסעי0 
  . 19 / 09' המבקש כלפיכ) על פי חוזה מס

  

 כאשר המדד הבסיסי ומות הבניה למגורי)תש לעיל יהיה צמוד למדד 1הסכו) הבסיסי האמור בסעי0  .2
_________ דהיינו  (.......שנת ....  בגי� חודש .........שנת ........  לחודש 15הוא המדד שפורס) ביו) 

א) המדד שיפורס) לאחרונה לפני יו) ביצוע התשלו) לפי ערבות זו "). המדד הבסיסי: "להל�) (נקודות
נשל) לכ) את הסכו) הבסיסי כשהוא מוגדל ,  המדד הבסיסייהיה גבוה מ�") המדד החדש: "להל�(

א) יתברר כי "). סכו) הערבות: "להל�(בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי 
 .לא יחול כל שינוי בסכו) הערבות, המדד החדש שווה למדד הבסיסי או נמו. הימנו

  

 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
  

  .ועד בכלל____________ ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליו)  .4
  

  .ערבות זו אינה ניתנת להעברה .5
  

  

  

  _____________________חתימה    _________________________תארי.

  

  

  

  


