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 ;מצד אחד

�  לבי
___________________________  

___________________________  

 ___________________________  

  ")קבל�ה: "להל�(
  ;מצד שני                        

מנהלת בעבור , ")העירייה: "להל�(אשר הנה חברת בת בבעלות עיריית תל אביב יפו , והחברה  :הואיל
רחוב , דר& מנח% בגי�: הקמה ושיפו� של מתח% הרחובות, פרויקט של תכנו�, העירייה

"  ' להל� (יפו �י בעיר תל אביב'רחוב קפל� ורחוב לאונרדו דה וינצ, רחוב הארבעה, החשמונאי%
העבודות : "להל�(שיפו� מבני% לשימור ושיווק% , וכ� של פיתוח פארק, )"מתח� גני שרונה
  ;")במתח� גני שרונה

' ות במתח% גני שרונה עתידה החברה להקי% מרכז מבקרי% במבנה לשימור מסובמסגרת העבוד  :והואיל
או " מרכז המבקרי�: "להל�(בתל אביב יפו  14המצוי ברחוב אלברט מנדלר , בגני שרונה 123
  ;")הפרויקט"

על פי זכייתו במכרז  ")המעלית: "להל�( החיצונית במרכז המבקרי%והקבל� הקי% את המעלית    :הואילו
והחברה מעוניינת לקבל מאת הקבל� את שירותי , אשר פרסמה החברה 8/2011' ספומבי מ

, וכ� שירותי אחזקה במרכז המבקרי% תהמותקנ תהאחזקה המונעת ואחזקת השבר למעלי
 %מסכי והקבל�כמפורט להל� בחוזה זה בשיטת טוטאל ריסק הכל  ,הכהגדרת% בחוזה ז

  ; אי% ועל פי הוראות חוזה זהבתנ י%המבוקש י%רותיהש את חברהומתחייב לתת ל

וכ� לביצוע למעלית  מקי. אחזקה כי בידיו האמצעי% הדרושי% למת� שירות ,מצהיר הקבל�ו  :  והואיל
  ;הידע וכוח האד% המקצועי, הניסיו�לרבות , תיקוני% במעלית

� עובד ושני הצדדי% הסכימו לבצע את העבודות של הקבל� שלא במסגרת יחסי עבודה הנהוגי% בי  :והואיל
אלא כאשר הקבל� פועל כבעל מקצוע עצמאי המעניק את שירותיו לחברה על בסיס , למעביד

  ;בהתא% לאמור בחוזה זה, כמתחייב ממעמד זה, קבלני ומקבל תמורת ביצוע העבודות

והחברה הסכימה להתקשרות ע% הקבל� על בסיס קבלני על כל המתחייב והמשתמע מכ& ה�   :והואיל
לומי% וה� לעני� הזכויות והחובות ההדדיות וזאת בהתחשב באופי העבודות לעני� תעריפי התש

על פי חוזה זה ההולמי% את אופי העסקה על פי התקשרות לביצוע עבודה ואינ% הולמי% 
  ;התקשרות במסגרת יחסי עובד מעביד

הל� הכל כמפורט לעיל ול, 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
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  .כותרות הסעיפי% משמשות לנוחיות בלבד וה� לא יפורשו יחד ע% חוזה זה .1.2

ישא עליו את חתימות יצע בכתב והצדדי% מסכימי% בזאת כי כל שינוי או תיקו� לחוזה זה יתב .1.3
  .הצדדי% שא% לא כ� לא יהיה לו תוק. 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, תנאי החוזה לבי� עצמ%

 .ל"ות הנאו לבעיית הפרשנ/לסתירה ו

: להל�(בחברה או מי מטעמו מינהלת גני שרונה כנציג החברה לצור& חוזה זה ישמש מנהל  .1.5
 ").המנהל"

וכל חלקי המעלית כפי , הכוונה ג% לפיר המעלית על כל מרכיביו –בכל מקו% שכתוב מעלית  .1.6
 .שבוצעו על ידי הקבל�

 :הנספחי% לצור& חוזה זה .1.7

 .מורהנספח הת –" א"נספח  .1.7.1

 .תנאי% מיוחדי% לביטוחי הקבל� –" ב"נספח  .1.7.2

 .אישור קיו% ביטוחי% �" ג"נספח  .1.7.3

 .הצהרת פטור מנזקי% –" 1' ג"נספח  .1.7.4

  .הצהרת עבודות בחו% –" 2' ג"נספח  .1.7.5

2. � הצהרות הקבל

  :כי ,הקבל� מצהיר בזה

מת� וכי אי� הוא רואה כל מניעה לעל פי חוזה זה  יתחזק המעלית אותאת ה היהוא מכיר על בורי .2.1
  .במחירי% ובתנאי% המצויני% במסמ& זה, תקופת חוזה זהלכל אור& לית קה למעשירותי האחז

  . המעליתשיונות וידע כנדרש בחוקי% ובתקנות לגבי יכי העובדי% מטעמו יהיו בעלי ר .2.2

רשותו כל האמצעי% הנדרשי% ולרבות מעבדות מוסמכות כנדרש בחוקי% ובתקנות לגבי בכי  .2.3
 .המעלית

 שירותי האחזקה .3

, ומתחייב ומקבל על עצמ והקבל�, חוזה זהלמש& תקופת תוקפו של , קבל�בזה ל תמוסר החברה .3.1
ללא  השוני% ונילווהעל כלל רכיביה  מרכז המבקרי% מעליתשל  מלאה לבצע שירותי אחזקה

בשיטת טוטאל ריסק באופ� מקצועי ומעולה לשביעות רצו� החברה ויבטיח פעולה  יוצא מ� הכלל
א% הפעילויות מוגדרות במפורש במסגרת חוזה זה על נספחיו ובי� בי� , 365/24/7רציפה ותקינה 

 .תנאי% כמפורט להל� בחוזה זהבשי% לב ליתר הדרישות וה, בי� היתר, זאת ,א% לאו

הינ% בשיטת טוטאל ריסק ועל בהתחייבות הקבל�  שירותי האחזקה הכלולי%, למע� הסר ספק .3.2
יכללו , ובי� היתר ,לא התחשבות בגור� לול, כ� יכללו ללא תוספת תשלו% כל שירות נוס. נדרש

  : כגו�, תיקוני% ושינויי%

או עקב /ו יצר�או שימוש בניגוד להוראות ה/ויצוע תיקוני% הנגרמי% מחמת טיפול ב .3.2.1
כל סיבה אחרת שאינה נובעת מתקלה או קלקול שמקור% מאו /והפרעות בחשמל 

  .בעבודה שבוצעה על ידי הקבל�

שיידרשו על ידי שלא כתוצאה מתקלה או פג% במעליות  או תיקו�/ו שינויביצוע כל  .3.2.2
או תיקו� שיידרש עקב /לרבות כל שינוי ו ,הרשויות המוסמכות או על ידי/החברה ו

או בודק מוסמ& /או משרד העבודה ו/ו, או עקב דרישות החוק/שינוי בתק� המחייב ו
 .אחרת או כל רשות מוסמכת/או מכו� התקני% הישראלי ו/ו, מטע% משרד העבודה

ובכלל זה נזקי ונדליז% או כל נזק אחר שייגר% , פגיעה מכאנית מכל סיבה שהיא .3.2.3
 .למעלית על כל רכיביה ובפיר המעלית

  

בהתחייבות  שירותי האחזקה הכלולי%, זה לעיל 3 מבלי לגרוע מכלליות האמור בראש סעי.  .3.3
 ג% את הדרישות, ובי� היתרותחזוקה שוטפת ה מונעת תחזוק) ללא תוספת תשלו%(יכללו הקבל� 

  :כמפורט להל�
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להוראות היצר� של המעלית כפי שיבואו לידי ביצוע טיפול תקופתי במעלית בהתא%  .3.3.1
  .י המנהל"לאחר שאושר ע, ביטוי בספר המתק�

 ענות לקריאות החברהיה .חילו� מתו& המעליתתיקו� ולקריאות הענות לקריאות  .3.3.2
    . ות היממה ובכל ימות השנהתהיה במש& כל שע

ה� אלו שתודיע עליה% החברה וה� אלו , י הקבל�"ע ביצוע של כל התיקוני% .3.3.3
חלקי , הכרוכה בתיקו� והחלפה העבודה. המאובחני% במהל& הטיפול התקופתי

יהיו  ,סוללות ונורות: החילו. והחומרי% הנדרשי% לרבות חומרי% מתכלי% כדוגמת
  .ללא תשלו% נוס.

או מכו�  ו& רישו% של מועדי אישור התקינות למעלית מטע% משרד העבודההקבל� יער .3.3.4
או מכו�  בודק מוסמ& מטע% משרד העבודהויהיה אחראי לזמ� על חשבונו  התקני%
כ& שבעבור המעלית יוחזרו אישורי% תקפי% בכל  הלבדיקת המעלית ותקינות התקני%

, את כח האד% הנדרש% לצור& זה ג על חשבונו הקבל� יעמיד .מש& תקופת האחזקה
  .לש% כ&, ככל שנדרש

  

� ".שירותי האחזקה"או " השירותי�: "יחד, שירותי האחזקה והשירותי� הנוספי� להל

4. � חלקי חילו

את כל חלקי החילו. נוס. ללא תשלו% הקבל� מתחייב בזה לספק  במש& תקופת ההתקשרות .4.1
ל חלקי החילו. יהיו ספקה שהדרכי ה. המעלית התקינה של השיידרשו לש% הבטחת פעולת

דרכי האספקה של חלקי החילו. לשירותי תיקו� ואחזקה של (, בהתא% לצו ההגבלי% העסקיי%
  .1984ד "התשמ) מעליות חשמליות

מיו% החלפת%  שנתיי%למש& תקופה של  והיה אחראי לחלקי החילו. שיסופקו על ידיהקבל�  .4.2
החלפה חוזרת של חלק החילו.  או/בכל ההוצאות שיידרשו לתיקו� ו, שא מש& תקופה זויוי

  .ושסופק על יד

אול% בתו% הבדיקה , לבדוק את חלקי החילו. המוחלפי% העל פי בקשת תהיה רשאיתהחברה  .4.3
  .ושאריותיה% ימסרו חזרה לידי הקבל�, יושמדו החלקי%

, נעלי כוונות, בלמי%, כגו� מנועי%(מוסכ% מראש כי מספר חלקי חילו. שמקובל לשפ� אות%  .4.4
וזאת , ניתני% להרכבה כחלקי% משופצי% לאחר ששופצו על ידי הקבל�) ב"ידראולי וכיובולמי% ה

 .חברהלאחר שהקבל� קיבל אישור לכ& מה

 הקבל�נוספות מטע� התחייבויות  .5

ובהתא% לדרישות התק� הישראלי , בצע את שירותי האחזקה ברמה מקצועית נאותהיהקבל�  .5.1
 –ד "התשמ, למעליות תקנת מעליות ומת� שרותה(וכמתחייב מצו הפיקוח על מצרכי% ושירותי 

1984.(  

  .י תיק המתק� המאושר"י היצר� ועפ"עי% יבוצעו בתדירות המוגדרת הטיפול .5.2

על ידי בודק מוסמ& מטע% משרד המעלית בדיקת מראש טר% הגיע המועד לתריע יהקבל�  .5.3
  .או מכו� התקני% העבודה

א מתחייב ווה המעליתת שימוש וחילו� מהוראו, זהכחלק בלתי נפרד מחוזה , בזה .הקבל� מצר .5.4
ללא , דרי& הקבל�יעל פי בקשת החברה . שלט הוראות שימוש וחילו� המעלית שיהיה בתא

  .המעליתובהפעלת המעלית בדר& החילו� מ החברהאת  ,תמורה

או /כולל מהות השרות ו, ח ביצוע העבודות שבוצעו על ידי הקבל�"דו חברהמסור לנציג היהקבל�  .5.5
החשבו� . ומקו% החלפת%, היות% משופצי% או חדשי%, החלפי% שהוחלפו, שבוצעו התיקוני%

בגי� העבודות שבוצעו על ידי הקבל� יכלול את החלקי% והחומרי% שנדרשו  חברהשלח לישי
וימסור אותו לאיש הקשר מטע% החברה  ח בכל ביקור באתר"הטכנאי ימלא דו. לביצוע העבודה

 .אשר יאשר את הביצוע

 ביצועהנחיות ל .6

על ידי הקבל� לפי מיטב השיטות המקצועיות הקיימות ולפי המפורט  יבוצעוהאחזקה שירותי  .6.1
  :להל�

 י הקבל� ויתאי% לתקופתיות הטיפולי%"י לוח זימו� אחזקה שיוגש ע"בתקופות עפ .6.1.1
  .בהוראות היצר� ובתיק המתק� המאושרכמצוי� 
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  .מעליתי% בהעלול לסכ� את המשתמש, תיקו� מיידי של כל מפגע בטיחותי .6.1.2

 רישו% כל הנתוני% הנדרשי% ביומני, פיקוח תקופתי ועריכת בדיקות וביקורות .6.1.3
  .כולל השתתפות נציג הקבל� בזמ� הבדיקה של בודק מוסמ&, הביקורת והציוד

 אשר יהיו דרושי%, ביצוע כל התיקוני% לרבות סילוק תקלות וסילוק מקורות לתקלות .6.1.4
  .     %ולשיפור או מועילי% או רצויי% למעלית

במידה והעובדי% לא הספיקו לבצע כל המשימות במסגרת שעות העבודה המקובלות  .6.1.5
 יתגבר אות% הקבל� על חשבונו, כאשר הידע שלה% בתקלות מסוימות אינו מספיק או

  .בעובדי% נוספי% עד לגמר ביצוע העבודות במועד וללא דחיות מיותרי%

, י הוראות חוזה זה"בוצעי% עפאינ% מ, כי השירותי% כול% או חלק% ,ה החברהקבע .6.1.6
ידי � ידרש עליסופית ועל הקבל� לשוב מיד ולבצע את השירותי% כפי ש התהא קביעת

לא יהיה בו כדי לפגוע  חברהי הקבל� לאחר התראת ה"ביצוע העבודות ע. חברהה
  .על פי מידת הנזקשל הקבל� מחשבונו  נכותל חברהבזכות ה

 חברהזהיר הת, הקבל� אינו לשביעות רצוני ה"כי ביצוע השירותי% ע ,חברהה הקבע .6.1.7
וא% לא שופר המצב תו& חמישה , מחשבונו ניכויי%בנוס. לביצוע ה, את הקבל� בכתב

להעסיק עובדי% או קבלני% עצמאיי%  חברהה תרשאי, ימי% לאחר מת� אזהרה זו
שיבצעו את השירותי% ולשל% עבור עבודת% מתו& הכספי% המגיעי% לקבל� וזאת 

או כל  ניכויי% המפורטי%לרבות הפעלת ה ,מכל הוראה אחרת בחוזה זה מבלי לגרוע
  .י סעי. זה באופ� מיידי"במקרה חירו% תחול זכות החברה עפ .דרשיקנס אחר שי

  עובדי� והיתרי� .6.2

 סיו� במספר הדרושיזה בעלי מקצוע מיומני% ובעלי נ חוזההקבל� יעסיק לצור& ביצוע  .6.2.1
בהתא% להסכ% זה ברמה גבוהה ולפי לוח  יובטח ביצוע שירותי האחזקהש ובאופ�

  .כנדרש זימו� הפעולות

 מעליתעובדי הקבל� יהיו רשומי% ובעלי היתרי% ממשלתיי% כנדרש לביצוע עבודות  .6.2.2
  .ה% מופקדי% בהיק. עליה%

  לוח זימו� אחזקה שנתי לטיפולי� .6.3

אשר יימצא , בחדר הבקרהעל הקבל� לנהל לוח זימו� אחזקה שנתי לטיפולי% שימוק%  .6.3.1
 הטיפולי% המציי� את כל ,במרכז המבקרי% או במבנה סמו& למרכז המבקרי%

יופיעו הפעולות הנדרשות בכל טיפול  .חצי שנתיי% ושנתיי%, תלת חודשיי%, החודשיי%
  .שירותי%אותו ימלא הקבל� לאחר ביצוע ה ,הטיפולי% והוראות האחזקה בד.

 יחייב הדבר, י%ה המתוכננהאחזק שירותיבמידה והקבל� ממלי� על שינויי% כלשה% ב .6.3.2
 .חברהבכתב מה קבלת אישור

  

  יומ� אחזקת מבני� ומערכות .6.4

  .המפקח או נציגו, י הקבל�"והרישו% בו יעשה עמעלית /  בדרגנועהינו ספר רישו% המוחזק   
  :בספר יירשמו    

  .הודעות על תקלות ואירועי% .6.4.1

  .הוראות שינתנו לקבל� על ידי המפקח או מטעמו .6.4.2

  .ביצוע האחזקהקח יש בו כדי לשק. את המצב העובדתי במהל& כל דבר שלדעת המפ .6.4.3

  .הערות בדבר המהל& של ביצוע האחזקה .6.4.4

  כרטיס תולדות ציוד .6.5

מעלית ה דג%, מעליתהעליו יצוי� מספר המעלית הקבל� יחזיק במשרדו כרטיס תולדות ציוד   
, יקו�כמו ת מעליתבבכרטיס זה ירשו% הקבל� כל פעולה שבוצעה . אחרי% ופרטי% מזהי%

 בתו% תקופת ההסכ% או לפי דרישת המזמי�. 'טיפול מונע תקופתי וכו, שיפו�, החלפת חלק
  .את הכרטיסי% חברהיעביר הקבל� ל

  ומועד� תיקוני תקלות .6.6
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כולל שבתות  תהיה במש& כל שעות היממה ובכל ימות השנה ענות לקריאות החברהיה .6.6.1
 בה� יטפל והקבל� ל�לה המפורטי% מהסיווגי% לאחד תסווגנה הקריאות. וחגי%

  :כמפורט להל� סיווג לכל ביחס הקבועות להנחיות בהתא%

 

במקרה  � ח ככוללת פעולת חילו� מהמעלית י המפק"שהוגדרה עתקלה : תקלה מיידית
מרגע אחת לא יותר משעה בתו& יופיע עובד הקבל� למקו% מיד ע% קבלת ההודעה ו זה

  .קריאה במוקד הקבל�ה קבלת

  

אינה כוללת פעולת חילו� ח כדחופה וי המפק"שהוגדרה ע תקלה: תקלה דחופה
קבלת הקריאה במוקד רגע מ )שעות 2(שעתיי% הגעה לקריאה תתבצע תו&  �מהמעלית 

  .הקבל�

הגעה לקריאה  �" תקלה דחופה"או " תקלה מיידית"שאינה , כל תקלה :תקלה רגילה
  .קבל�קבלת הקריאה במוקד הרגע שעות מ) עשרי% וארבע( 24תו& בתתבצע 

  

על הקבל� למלא באופ� מלא ומפורט את טופס רשימת התיקוני% בכל פע% שהוא מבצע  .6.6.2
  .תיקו� תקלה

  כ& שכמות התקלות המרבי הגורמות להשבתת, על האחזקה לעמוד ברמת שרות כזו .6.6.3
מוסכ%  .מעליתהחודשי הרצה של  6תקלות בשנה וזאת לאחר  6לא תעלה על המעלית 

י "שימוש לא נכו� עמ מנו תקלות הנובעותילא י, ל"קלות הנהת 6במניי� בי� הצדדי% כי 
בגי� כל תקלה מעבר לאמור ישל% הקבל� לחברה פיצוי מוסכ% בס& של  .המשתמשי%

 .לכל תקלה נוספת3  1,000
  

  מוקד קבלת הודעות .6.7

בכל  מאויש לקבלת הודעות על תקלות) ללא תשלו% נוס.(הקבל� מתחייב לקיי% מוקד  .6.7.1
 ,ומועדי% חגי%, שבתות, במש& כל ימות השנה כולל בימי שישיות היו% והלילה ועש

 הקבל�. הלילה ולמסור רשימת מספרי טלפוני% בה% נית� להשיג עובד בעל רכב בשעות
  .יציי� את עדיפות הפניה לעובדי% לצור& תיקוני תקלות

העובד התור� יהיה מיומ� ובעל מקצוע ברמה גבוהה המסוגל להתגבר בכוחות עצמו על  .6.7.2
העובד התור� של הקבל� יהיה מצויד ג% מכשיר . ולהחזירה לשימוש במעליתתקלה  כל

  .כ& שנית� יהיה לאתרו במהירות איתורית

 התמורה בגי� שירותי האחזקה .7

בתקופת . תהא למש& שנתיי% ממועד הנפקת אישור המסירה למעלית )אחריות(תקופת הבדק  .7.1
  .על פי חוזה זה האחזקה עבור מת� שירותי כל תשלו% לא ישול� )אחריות(הבדק 

, היינו החל מהשנה השלישית ממועד מסירת המעלית ואיל& – )אחריות( לאחר תו% תקופת הבדק .7.2
 קבל�של% החברה לת ,בהתא% לחוזה זה, למעליתתמורת מת� שירותי האחזקה על ידי הקבל� 

  . לחוזה זה" א"בהתא% למפורט בנספח  שנתיתשלו% 

  30  �חודשי% ולא יאוחר מה 3מידי , תשלומי% רבעוניי% 4 �ב  קבל�תשול% להשנתית התמורה  .7.3
 .מת� השרות רבעו�לחודש של החודש לאחר 

7.4. � התמורה בגי� חלקי חילו

ולא תשול% תמורה נוספת בגי� חלקי חלו.  האחזקהשרותי עלות חלקי החילו. כלולה במחיר 
  .כלשה% ובכלל זה ג% אביזרי% דקורטיביי%

  כללי .7.5

התמורה . החשבונות יאושרו על ידי המנהל. בונות לתשלו%הקבל� יגיש לחברה חש .7.5.1
 .יו% ממועד אישור החשבו� על ידי המנהל 60 +שוט. תשול% לקבל� 
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באופ� שכל חשבו� שיוגש  ,למדד המחירי% לצרכ� תמורה על פי חוזה זה תהיה צמודהה .7.5.2
ת ל שהיה ידוע בע"המדד הנ עלייתיוגדל בשיעור יחסי למידת , חברהעל ידי הקבל� ל

ואשר יחשב לצרכי , זה חוזההידוע בעת חתימת ביחס למדד הוצאת החשבו� כאמור 
 .חוזה זה כמדד הבסיסי

בהתא% לפרטי% שיועברו על , התמורה תשול% לקבל� בהעברה בנקאית לחשבו� הקבל� .7.5.3
לשל% , לפי שיקול דעתה הבלעדי, לחברה שמורה הזכות. ידו לאג. הכספי% של החברה
החברה אינה מתחייבת כלפי מא� דהוא כי . לו% אחרי%את התמורה באמצעי תש

  .או לחשבו� בנק זה או אחר/תשלו% התמורה יעשה בדר& זו או אחרת ו

לתמורה יתווס. מס ער& מוס. שישול% על ידי החברה לקבל� במועד תשלומו של כל  .7.5.4
  .תשלו% ותשלו% על פי חוזה זה וכנגד הוצאת חשבונית מס כחוק

 שירותי%% חובה מכל סוג החלי% או אשר יחולו בעתיד על הכל מס או היטל או תשלו .7.5.5
אשר , מ"למעט מע, או על העסקה שעל פי חוזה זה יחולו על הקבל� וישולמו על ידו

  .ישול% על ידי החברה

מוצהר ומוסכ% כי התמורה הינה קבועה ומוחלטת וכי היא כוללת תמורה נאותה  .7.5.6
רוכות והנובעות מהעבודות וכ� יתר לרבות רווח עבור כל ההוצאות הכ, והוגנת לקבל�

התחייבויותיו של הקבל� על פי חוזה זה או על פי כל די� והקבל� לא יתבע ולא יהיה 
בי� , בהתא% לתנאי חוזה זה, רשאי לתבוע מהחברה העלאות או שינויי% בתמורה

הטלת% או העלאת% , שינויי% בשער החליפי� של המטבע, מחמת עלויות שכר עבודה
בי� ישירי% ובי� עקיפי% , היטלי% או תשלומי חובה אחרי% מכל מי� וסוג ,של מיסי%

 .או מחמת כל גור% נוס. אחר

 

 פיגור בביצוע וביטול החוזה .8

  כללי .8.1

תהא , כמפורט בסעיפי% הבאי% להל�, כי בכל מקרה של פיגור בביצוע ,מוסכ% בי� הצדדי%

  .כמפורט להל�, � כל פיגורנוס. על הקנס הקבוע בגי, החברה רשאית לבטל לאלתר חוזה זה

  

8.2.    �  :והקנסות פיגורי�ה פירוטלהל

  הענות לקריאות לתיקו� תקלותאיחור ב .8.2.1

ובי� א% מיידית  בי� א% תקלה, לתיקו� תקלהכלשהי לקריאה  הענותבגי� איחור ב
 1,000ובי� א% תקלה רגילה ישל% הספק לחברה פיצוי מוסכ% בגובה של  תקלה דחופה

   . לכל שעה נוספת של איחור מעבר לאיחור הראשוני3  100ובצירו. ) לכל תקלה(3 

  ובהוראות התחזוקה כנדרש בלוח זימו� שנתי עבודות אחזקה מונעת ביצוע'יא .8.2.2

גובה הקנס שיוטל על  .של שבוע ומעלה בביצוע פעולת אחזקה חודשית פיגור .8.2.2.1
 .לכל יו% נוס.3  100בתוספת  3 1,000הקבל� יהיה 

גובה הקנס  .צוע פעולת אחזקה תלת חודשיתומעלה בבי שבועיי%פיגור של  .8.2.2.2
  .לכל יו% נוס.3  100בתוספת  3 2,000שיוטל על הקבל� יהיה 

פיגור של שלושה שבועות ומעלה בביצוע פעולת אחזקה חצי שנתית או  .8.2.2.3
לכל יו% 3  100בתוספת  ,3 2,500גובה הקנס שיוטל על הקבל� יהיה  .שנתית
 .נוס.

 התחייבויות החברה .9

המעלית ולהפסיק את פעולת  יצר�בהתא% להוראות ההמעלית להפעיל את  תהחברה מתחייב .9.1
  .הפרעה או פעולה חריגה ולהודיע על כ& באופ� מיידי לקבל�, בכל מקרה של תקלה

מלבצע כל תיקו� או פעולה , למנוע מכל אד% או גו. שאינ% עובדי הקבל� תהחברה מתחייב .9.2
או בניגוד  המוש במעלית שלא בהתא% לייעודולהימנע מלעשות כל שי, או בדרגנועי%/ו במעליות

  .והשימוש בה הפעלהלהוראות ה

קבל� חוות דעת של  ,העל חשבונ, לקבלהחברה  תרשאי תקופת ההתקשרותמוצהר ומובהר כי ב .9.3
 .המעליתשל  העל מצב, מקצועי מוסמ& כלשהו או יוע�
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 אחריות .10

לרבות נזקי גו. או נזקי , הקבל� יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק או אובד� מכל מי� וסוג שה% .10.1
לקבלני% או לכל צד שלישי , לעירייה, חברהאשר יגרמו לכל אד% או גו. אחר לרבות ל, רכוש
מביצוע לקוי או שגוי או מוטעה או בלתי נאות או רשלני של , ישירה או עקיפה, כתוצאה, אחר

או על פי חוזה זה על ידי הקבל� או כל מי שהינו אחראי על פי די� על פי חוזה זה  השירותי%
או כתוצאה מאי מילוי הוראות  השירותי%למעשיו או למחדליו או כתוצאה מאי ביצוע , לעבודתו
  .חוזה זה

הקבל� מקבל על עצמו אחריות מלאה עבור כל פעולה שתוכננה או נעשתה על ידו או על ידי מי  .10.2
ו בקשר להוראות א השירותי%בקשר ע% ביצוע או מי מטעמו /ומעובדיו או מי מיתר מועסקיו 

חוזה זה וכ� לכל פעולה או מחדל שיעשה על ידו או מטעמו ושו% הוראה מהוראות חוזה זה אי� 
וכל אד%  חברהאו ה/ואת המנהל  או/את העירייה ואו /ו חברהבה ולא תתפרש כדי לעשות את ה

גי� הפועל מזמ� לזמ� בשמ% או מטעמ% אחראי% או כדי לחייב% בפיצויי% או בתשלו% כלשהו ב
עובדיו וכל אד% הפועל בשמו , נזק או הפסד העלול להיגר% לגופו או לרכושו של הקבל�, כל אובד�

או כל הוראה הקשורה או , רשלנות, מחדל, מחמת פעולה, או של כל צד שלישי, או מטעמו
  .הנובעת מביצוע חוזה זה או מאופ� ביצועו

ט "לרבות בגי� הוצאות משפט ושכ, ל"נבגי� כל נזק כ ההקבל� מתחייב לפצות את החברה ולשפות .10.3
מבעוד , קבל�על כל תביעה שהוגשה כנגד החברה וניתנה ל קבל�ובתנאי כי החברה הודיע ל, ד"עו

 .ל"האפשרות להתגונ� כנגד תביעה כנ, מועד

 

 ביטוח .11

כי  מתחייב הקבל�, זה האמור בחוזהפי  או על/די� וכל פי �על קבל�ה ו שלמבלי לגרוע מאחריות .11.1
מת� למש& כל זמ� ו") השירותי%: "להל� (עד תחילת מת� השירותי% בקשר ע% חוזה זה לפני מו

את  ,על ש% קבלני המשנה ועל ש% החברה, על שמו ,על חשבונו הוא ולקיי% לרכוש, השירותי%
התנאי� המיוחדי� : "להל�(לחוזה זה  'בבנספח בהתא% לתנאי% המפורטי% , הביטוחי%

�המהווי% ") אישור ביטוחי הקבל�: "להל�(זה  חוזהלמסמכי  'גנספח לוכ�  ")לביטוחי הקבל
מורשית כדי�  טוחיאצל חברת ב, ")ביטוחי הקבל�: "להל�( ביחד ולחוד חלק בלתי נפרד ממנו

 .בישראל

 :ביטוחי הקבל�  .11.2

 .ביטוח אש מורחב 11.2.1

 .אחריות כלפי צד שלישי 11.2.2

 .חבות מעבידי% 11.2.3

 .אחריות מקצועית 11.2.4

  .חבות המוצר 11.2.5

, הקבל� יבטח על חשבונו הוא למש& כל זמ� מת� השירותי% את החומרי% ,בנוס. לאמור לעיל .11.3
במלוא ערכ% מעת לעת , המתקני% וכל רכוש אחר שהובא על ידו לצור& מת� השירותי%, הציוד

 .או על פי כל די�/או אבד� אשר הקבל� אחראי לה% לפי תנאי חוזה זה ו/בפני כל נזק ו

 ,הקבל�משנה של  קבלני% וקבלני, הקבל� ו שלריותאת אחבי� היתר ג%  ויכס י הקבל�טוחיב .11.4
יורחבו ביטוחי הקבל� לשפות את ) ומבלי לגרוע מהאמור(ובנוס. ") יחידי המבוטח: "להל�(

תנאי הביטוח  את לוויכלאו מחדל רשלני של /או מנהליה בגי� כל מעשה ו/החברה לרבות עובדיה ו
 .)'נספח ג( ביטוחי הקבל� המפורטי% בנספח אישורהבטוח  פרקיהמפורטי% בנספח 

ולא יאוחר ממועד תחילת מת� במועד חתימת חוזה זה הקבל� מתחייב להמציא לידי החברה  .11.5
אישור בדבר עריכת ביטוחי הקבל� , )המוקד% משני המועדי%(השירותי% בקשר ע% חוזה זה 

% כדי� כשהוא חתו, 'כנספח גהמצור. לחוזה זה ומסומ� , "אישור ביטוחי הקבל�"בהתא% לנוסח 
 .)נוסח מקורי(על ידי החברה המבטחת 

לא תפגע בהתחייבויות , המצאת אישור בדבר עריכת הביטוח כאמורמוסכ% בזה כי  11.5.1
  .על פי חוזה זה הקבל�

הינה תנאי יסודי ) 'נספח ג( מוסכ% בזה על הקבל� כי המצאת אישורי ביטוחי הקבל� 11.5.2
 .בחוזה זה
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מועד מלא יאוחר , החברהל� להמציא לידי נוס. ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבב .11.6
מכתב , הסכ% זה נשוא או המש& מת� השירותי%/וחתימת הסכ% זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת 

צור. להסכ% זה מ, "הצהרה �מאחריות פטור"בהתא% לנוסח  החברהצהרה לפטור מאחריות ה
 .כשהוא חתו% כדי� על ידי הקבל�, .1' כנספח גומסומ� 

מועד מלא יאוחר , החברהרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבל� להמציא לידי נוס. ומבלי לגב .11.7
נספח , נשוא חוזה זה או המש& מת� השירותי%/וחתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת 

 2' כנספח גתנאי% מיוחדי% לביצוע עבודות בחו% בהתא% לנוסח המצור. להסכ% זה ומסומ� 
 .כשהוא חתו% כדי� על ידי הקבל�

  ההתקשרות תקופת .12

� מתוכראשונות השנתיי% כאשר ה ,שני� 3לתקופה של   החוזה זה היני "תקופת ההתקשרות עפ .12.1
   .תקופת אחריותמהוות את 

  .                                 החל מיו�                      
  .                                     וכלה ביו�  

 הבכתב על רצונ קבל�להודיע ל, ני תו% תוקפו של חוזה זהיו% לפ 30עד , הזכותנתונה  חברהל .12.2
  .חוזה זה לתקופה נוספתי "את תקופת ההתקשרות עפשלא לחדש 

חוזה זה לתקופה י "תקופת ההתקשרות עפואר& ת, לעיל 12.2 בסעי.  לא ניתנה הודעה כאמור .12.3
 2לכל היותר עד כ& ו, שלאחר מכ� שנהבאת הצדדי% וכ� הלאה  ודשי% ותחייבח 12נוספת של 

: להל�) (כולל תקופת ההתקשרות המקורית, שני% 5ובס& הכל (חודשי%  12תקופות נוספות בנות 
  .")תקופת ההתקשרות המוארכת"

 או לבטלו א% לא, להפסיק התשלומי% על פי חוזה זה תהיה החברה רשאיתעל א. האמור לעיל  .12.4
בתנאי כי ניתנה על כ& הודעה בכתב והיסודיות על פי החוזה  והתחייבויותי אחר מילא הקבל�

האמור בסעי. זה  .בתו& אותה תקופה ואת הנדרש ממנ �יו% מראש והקבל� לא תיק 30 קבל�ל

  .לעיל ומבלי לפגוע בו 8 הנו בנוס. לאמור בסעי. 

על פי חוזה  וחברה לאכו. על הקבל� ביצוע מלוא התחייבויותיאי� באמור כדי לגרוע מזכותו של ה .12.5
 .זה

  אי תחולת יחסי עובד מעביד .13

הקבל� מצהיר בזאת כי בביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה הוא פועל כקבל� עצמאי וכי עליו  .13.1
, מוות, נכות, פציעה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, בלבד תחול האחריות המלאה

או לכל צד שלישי /לחברה ולעובדיה ו, או למי מטעמו/פסד שיקרו או יגרמו לעובדיו ונזק או ה
  .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�  .13.2
ויתר , ל העובדי% שיועסקו מטע% הקבל� בביצוע העבודותוכי כ, החברה יחסי עובד ומעביד

התחייבויותיו של הקבל� על פי חוזה זה יהיו ויחשבו כעובדי% של הקבל� בלבד ולא יהיו בינ% 
  .ובי� החברה כל יחסי עובד ומעביד

הואיל והקבל� משמש כקבל� עצמאי בביצוע העבודות הוא יהיה , מבלי לגרוע מהאמור לעיל .13.3
ובדיו או מישהו מטעמו בקשר לכל התחייבויותיו בחוזה זה בגי� כל מקרה של אחראי כלפי ע

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

� משמש כקבל� עצמאי לביצוע העבודות ויתר מוצהר ומוסכ% בזה בי� הצדדי% כי הקבל .13.4
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
י שיקבעו וישתנו מעת כפ, או כל תשלו% סוציאלי אחר/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�

לא יהיו כל זכויות של עובד המועסק על ידי החברה וה% , תהיינה לקבל� או לעובדי% מטעמו
 .או זכויות של עובד כלפי מעבידו מטע% החברה, או הטבות, פיצויי%, זכאי% לכל תשלומי%
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הקבל� מתחייב לקיי% בכל תקופת חוזה זה לגבי העובדי% שיועסקו על ידו בביצוע העבודות ויתר  .13.5
לרבות דיני העבודה וכ� את האמור , 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 תוק. בענ. המתאי%/ההסתדרות ו

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

וכמו כ� תהיה זכאית לדרוש , החברה תהיה זכאית לסרב להעסקת כל עובד על ידי הקבל� .13.6
והקבל�  �הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי  �ובד ועובד מהקבל� להפסיק את עבודתו של כל ע

מתחייב למלא בעניי� זה מייד את הוראות החברה ללא שהחברה תהיה חייבת לנמק את 
, או נזקי%, החברה לא תהיה חייבת לפצות את הקבל� בדר& כלשהי בגי� הפסדי%.  החלטתה

, למע� הסר כל ספק.  אמוראו הרחקתו של עובד כ, שעשויי% להיגר% לו בשל סירוב לקבל עובד
ק זה אינה גורעת מהאמור בסעי. זה לעניי� העדר יחסי "כל פעולה מפעולות החברה על פי ס

  .עבודה שבי� עובד למעביד בי� הקבל� לחברה

הינ% , או עובדי% של הקבל�, כי עובד, או בית די�/יקבע בית משפט ו, היה ומכל סיבה שהיא .13.7
כי אז מתחייב הקבל� לפצות ולשפות את , קבל� ובי� בנפרדבי� ביחד ע% ה, עובדי% של החברה

שהחברה תידרש לשל% , ללא יוצא מ� הכלל, על כל סכו%, מייד לפי דרישתה הראשונה, החברה
לרבות כל ההוצאות המשפטיות הקשורות , או גו. בקשר ע% כל קביעה וקביעה כזו/לכל אד% ו

 .ל"לנ

  

  

 

 סיו� השירותי� .14

או /מתחייב הקבל� להמציא לידי החברה את כל המידע ו, רותי% על פי חוזה זהמיד ע% סיו% ביצוע השי
או המעלית לרבות /או שיהיו קיימי% אצלו בקשר ע% השירותי% ו/או הנתוני% הקיימי% ו/המסמכי% ו

תכניות הפעלה , היסטוריית תקלות, ספרות מקצועית, תכניות לוחות חשמל, שרטוטי%, תכניות מחשב
  .תובקרה של המעלי

או הנתוני% כאמור לידי הקבל� אשר /או המסמכי% ו/את המידע והקבל� יעביר , על פי דרישת החברה
  .למעלית יחליפו במת� שירותי האחזקה

 

  העברת זכויות .15

, לרבות, בקשר ע% החוזה, או התחייבויותיו/הקבל� לא יהיה רשאי לבצע כל עסקה בקשר ע% זכויותיו ו
אלא , או בקשר אליו, או מהתחייבויותיו על פי חוזה זה, כות מזכויותיולהמחות או לשעבד כל ז, להעביר

  .מראש ובכתב, א% כ� ניתנה לכ& רשותה של החברה
או בלתי , או כל גו. משפטי מאוגד, תחשב כהעברה ג% כניסה לשותפות ע% אד% אחר, לצור& סעי. זה

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

  עדר ויתורה .16

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

תמיד להשתמש  והחברה תוכל, ולא ישמשו מניעה לכל תביעה, המסוי% ולא לגבי מקרי% לאחר מכ�
 .בזכויותיה בכל עת

  חוזה ממצה .17

או ארכה /או תוספת ו/כל שינוי ו. חוזה זה ממצה את כל זכויות הצדדי% בקשר לנושאי% הנדוני% בו
  .לחוזה זה יהיו ברי תוק. א& ורק א% נערכו בכתב ובחתימת הצדדי% לחוזה

18. �  חובות הקבל

שליחיו או מי מטעמו של הקבל� , משמשיו, יובחוזה זה כל החובות החלי% על הקבל� חלי% ג% על עובד
  .וזאת כשאי� כוונה אחרת משתמעת, וכל האמור בלשו� יחיד א. הרבי% במשמע וכ� להיפ&

  
  

  הודעות .19
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שתישלח בדואר , בקשר לעניי� מענייני החוזה, הצדדי% לחוזה זה מסכימי% בזאת שכל הודעה או התראה
אילו נמסרה לתעודתה ע% תו% כתחשב , ידי צד למשנהו רשו% וממוענת כיאות על פי כתובות הצדדי% על

על א. האמור לעיל נית� למסור הודעה על ידי .  שעות משעת משלוחה בדואר רשו% ממשרד הדואר 72
או במכשיר פקסימיליה ומועד המסירה או /או במסירה בכתובת הצדדי% או במשרד% ו/מסירה ביד ו

  .זה שיקבע הוא, לפי העניי�, מועד שיגור הפקסימיליה

  כתובות הצדדי� .20

  .כתובות הצדדי% לצור& משלוח הודעות בקשר ע% חוזה זה כמפורט במבוא לחוזה זה
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 מקו� שיפוט ייחודי .21

 �מקו% השיפוט הייחודי בכל הקשור לחוזה זה לרבות הפרתו יהיה בבתי המשפט המוסמכי% במחוז תל
  .יפו �אביב

  
  :ולראיה באו הצדדי� על החתו�

  
                            

  הקבל�                   החברה          
  

  

  אישור

  

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

כי החתומי% על חוזה זה , הקבל� מצהיר בזאת כי ההחלטה של הקבל� לחתו% על חוזה זה נתקבלה כדי�

  .לחתו% עליו וכי חתימת הקבל� כאמור מחייבת אותו על פי כל די�) י%(מוסמ&

  
                            

ח"רו/ ד "עו                            תארי�
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   'אנספח  
  

  )18/11 'חוזה מסל' נספח ז(לחוזה אחריות ואחזקה 
  

  נספח תמורה

  

  

מחיר  כמות יחידה נושא

ליחידה 

  ח"בש

 מ"ללא מע

  כ מחיר"סה

ללא  ח"בש

 מ"מע

שמשכה  אחריותתקופת השרותי אחזקה למעלית ב

 .מסירת המעליתשנתיי% מיו% 

  0  2 'קומפ

ללא תשלו% [

 ]נוס.

0  

ללא תשלו% [

  ]נוס.

החל מהשנה [ שנה לתקופה של מעליתשרותי אחזקה ל

 ]השלישית ממסירת המעלית

 48,000 16,000 3 'קומפ
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  'בנספח 

  ביטוחי הקבל�תנאי� מיוחדי� ל

במש& , הנדרשי% בקשר ע% מת� השירותי% בקשר ע% חוזה זהעל הקבל� להחזיק בתוק. את כל הביטוחי%  .1

בתוק. כל על הקבל� להחזיק , אחריות מקצועיתביטוח  את, ע% זאת. זה בתוק. חוזהכל  התקופה בה יהיה 

 .עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי די�

יכללו ויתור על כל , להל�) 1' נספח ג(נספח אישור ביטוחי הקבל� ל 1סעי. ביטוחי הקבל� הנערכי% כמפורט ב .2

 של האו כל אד% אחר הבא בשמ/ועובדיה , מנהליה, חברהקבל� כלפי השל מבטחי ה) שיבוב(זכות תחלו. 

ובלבד , והיועצי% הקשורי% במת� השירותי%, המתכנני%, לרבות כלפי כל הקבלני%, האו מטעמ/ו חברהה

 .זדו�בשהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלו. לא יחול לטובת אד% שגר% לנזק 

נספח ( קבל�לנספח אישור ביטוחי ה 2סעי� על פי  קבל�ל ידי הפוליסת האחריות כלפי צד שלישי הנערכת ע .3

או מנהליו /ו קבל�או מחדל רשלני של ה/אחריות למעשה ועליה היה ותוטל החברה תורחב לשפות את ) 'ג

על פיו יראו את הביטוחי% כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד " אחריות צולבת"או עובדיו בכפיפות לסעי. /ו

 .מיחידי המבוטח

 ,)'נספח ג( הקבל�לנספח אישור עריכת ביטוחי  3סעי� על פי  קבל�הנערכת על ידי ה ,פוליסת חבות מעבידי% .4

או /תו& כדי ו או מחלה מקצועית כלשהי/קרות תאונת עבודה וונטע� לעניי� היה החברה תורחב לשפות את 

 .קבל�פי מי מעובדי הבחובות מעביד כלשה� כל תנושאהינה כי , )"מקרה ביטוח": להל�( עקב עבודת%

נספח (קבל� לנספח אישור עריכת ביטוחי ה 4סעי� על פי  קבל�הנערכת על ידי ה ,פוליסת אחריות מקצועית .5

או מחדל רשלני /ומעשה עקב  ולה להיות מוטלת עליהאשר על ,בגי� אחריותהחברה תורחב לשפות את  ,)'ג

 .רההחבכלפי  קבל�חבות הביטוח וזאת מבלי לגרוע מ קבל�מצד ה

 קבל�ה מתחייב, ל"או משלימי% לביטוחי% הנ/יש צור& בעריכת ביטוחי% נוספי% ו קבל�היה ולדעת ה .6

 :כי או המשלימי% ולגרו% לכ&/לערו& ולקיי% את הביטוחי% הנוספי% ו

מעבר למצוי� לעיל ייכלל סעי. בדבר  קבל�הבכל ביטוח רכוש נוס. או משלי% אשר יערו&  6.1

ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות  המי מטעמאו /והחברה  ויתור על זכות התחלו. כלפי

  .זדו�בהתחלו. לא יחול לטובת אד% שגר% לנזק 

יורחב לשפות  כי הביטוח, לגרו% לכ&, קבל�ובביטוחי אחריות נוספי% או משלימי% שיערו& ה 6.2

 . בכפיפות לסעי. אחריות צולבתהחברה את 

זה חוזה י% מ� האמור במתחייבהותנאי הביטוח ריות כי גבולות האח ,מובהר בזאת קבל�למע� הסר  .7

לבחו� את  קבל�ועל ה, קבל�המוטלת על ה מינימאליתהינ% בדבר דרישה , קבל�ובאישור עריכת ביטוחי ה

מצהיר ומאשר כי הוא יהיה  קבל�ה. בהתא% ותנאי הביטוח חשיפתו לחבויות ולקבוע את גבולות האחריות

 ותנאי הביטוח בכל הקשור לגבולות האחריותהחברה ה כלפי או דריש/מנוע מלהעלות כל טענה ו

 .כאמור המינימאליי%

וכי  חברהי הנער& על ידאשר לכל בטוח  מי%קודינ% ה ביטוחי הקבל� יכללו תנאי מפורש על פיו ייקבע כי .8

לרבות כל טענה או זכות , חברהי הדרישה בדבר שיתו. ביטוחטענה או על כל  י%מוותרמבטחי הקבל� 

החברה כלפי  "ביטוח כפל"טענה של לרבות כל , 1981 –א "לחוק חוזה הביטוח התשמ 59טי% בסעי. המפור

 .היוכלפי מבטח

או לשנות% /ו צמצ% את היקפ%או ל/יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטל% ו קבל�ביטוחי ה .9

יו% מראש על ) ששי%( 06לפחות הודעה בכתב בדואר רשו%  לחברה שלחאלא א% , לרעה בתקופת הביטוח
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שכאלו או שינוי לרעה /ואו ביטול  /לא יהיה תוק. לצמצו% ויתחייבו כי  קבל�מבטחי ה .כוונתו לעשות זאת

 .ההודעה ממועד שליחתהימי% ) ששי%( 60הודעה כאמור ובטר% חלו.  נשלחהא% לא החברה לגבי 

ל פי הביטוחי% שנערכו לפי נספח ע קבל�כי מי מביטוחי ה ,לחברהיודיע  קבל�בכל פע% שמבטחו של ה .10

, לעיל 9 כאמור בסעי. , עומד להיות מצומצ% או משונה לרעה או מבוטל) 'נספח ג( קבל�אישור ביטוח ה

 30 לפחות ,אישור עריכת ביטוח חדש לחברה לערו& את אותו הביטוח מחדש ולהמציא קבל�מתחייב ה

 .כאמור, יו% לפני מועד הצמצו% או השינוי לרעה או הביטול של הביטוח הקוד%) י%שלוש(

בגי� נזק שהוא זכאי לשיפוי החברה או תביעה כנגד /או דרישה ו/כי לא תהיה לו כל טענה ו, מצהיר קבל�ה .11

וש על פי ביטוח הרכ, )או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה(, עבורו

מכל החברה את  והוא פוטר בזאת, )'נספח ג(קבל� לנספח אישור ביטוחי ה 1לאמור בסעי. בהתא%  שער&

 .�הפטור כאמור לא יחול לטובת אד% שגר% למקרה הביטוח בזדו ,אול%. כאמור אחריות לנזק

בות לר) ביטוחי הקבל�(סעי. זה לשל% את פרמיות הביטוח בגי� הפוליסות המפורטות במתחייב  קבל�ה .12

ולקיי%  למלאווכל תשלו% אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר לה� במועד , קבל�אישור ביטוחי הב

לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות , ומבלי לפגוע בכלליות האמור, �כלשונ ותפוליסוראות הה את כל

לדאוג ולוודא כי לשל% את דמי הביטוח במלוא% ובמועד% ו, ככל שקיימות, הנכללות בפוליסות הביטוח

 ..זה חוזהמת� השירותי% בקשר ע% או /ביצוע העבודות וה בתוק. במש& כל תקופת ינתהי ותהפוליס

תנאי מ ה בתו% לב של תנאי הפריקבע בפוליסות כי  בנוס. לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור .13

או אי /אי מת� הודעה ו, מוגבלא& לא , לרבות, או עובדיו/מנהליו ואו /ו קבל�הת הביטוח על ידי ופוליס

על פי ביטוחי% מנהליה ועובדיה , החברהבזכויות  נהלא תפגע, קבל�הגשת תביעה שנעשו בתו% לב על ידי ה

 .אלו

את אישור עריכת לחזור ולהפקיד  קבל�ה מתחייב, קבל�ימי% ממועד תו% ביטוחי ה) שבעה( 7 � לא יאוחר מ .14

לחזור  מתחייב קבל�ה, נוספת בגי� הארכת תוקפ% לתקופה, לעילבחוזה ש 11.5 כאמור בסעי. הביטוח 

 .זה בתוק. חוזהמדי תקופת ביטוח וכל עוד , במועדי% הנקובי%, קבל�ולהפקיד את אישור ביטוחי ה

לתחילת מת�  י%מקדו תנאי מתלה והינ ,כאמור" קבל�י האישור ביטוח"מצהיר כי ידוע לו שהמצאת  קבל�ה .15

 ,כאמור במקרה שהאישור תחילת מת� השירותי% קבל�הלמנוע מ�  תזכאי תהייה והחברה השירותי%

 .כנדרש המוסכ%מועד בלא הומצא  ,כאמור

ימי% ממועד החתימה על חוזה ) ארבעה עשר( 14בתו&  חברהמתחייב הקבל� להמציא ל, בנוס. לאמור לעיל .16

או החלי% עליו על פי חוזה זה /י אות% הביטוחי% שהתחייב לקיימ% והעתקי% מפוליסות הביטוח לגב, זה

אישור ביטוחי "או על פי החלטתו בקשר ע% מת� השירותי% ואשר אינ% נכללי% בנספח /או על פי די� ו/ו

כדי להתאימ� להוראות , חברהכמו כ� מתחייב הקבל� לתק� את פוליסות הביטוח על פי דרישות ה, "הקבל�

 .חוזה זה

ואו אי בבדיקת% או /ואו אי המצאת% /והמצאת% , קבל�כי אי� בעריכת ביטוחי ה ,% בזה במפורשמוסכ .17

או על מי /על החברה וכדי להטיל אחריות כלשהי , בשינויי%או /בעריכת% ואו /ו החברהעל ידי בדיקת% 

של תיו או מהתחייבויו/ואחריותו מאו כדי לצמצ% /או להוות אישור בדבר התאמת% למוסכ% ו/ו המטעמ

 .או על פי כל די�/וזה  חוזהעל פי  קבל�ה

ידי הקבל� �על ומצאושיאו פוליסות הביטוח /וטוח ילבדוק את אישור הב) א& לא חייבת( תרשאי חברהה .18

לבצע כל שינוי או תיקו� שיידרש על מנת להתאימ% להתחייבויותיו נשוא  מתחייב קבל�וה. כאמור לעיל

וזכותה לבדוק , טוחיביחס לאישור הב חברההזכות הביקורת של  הקבל� מצהיר ומתחייב כי .זה חוזה

כל חובה וכל  האו על מי מטעמ חברההאינה מטילה על , ולהורות על תיקו� ביטוחי הקבל� כמפורט לעיל

או לגבי , קפ%והיקפ% ות, טיב%, כאמוראו הפוליסות /ו הבטוח יאישורבכל הקשור לאחריות שהיא 

 .ועל פי כל די� זה חוזהפי �מכל חובה שהיא המוטלת על הקבל� עלואי� בה כדי לגרוע , העדר%



� 15 �  
  

 

הרי , כול% או חלק%, )ביטוח( לא יבצע את הביטוחי% אשר עליו לבצע בהתא% לסעי. זה קבל�היה וה .19

לבצע את ) א& לא חייבת( תרשאי החברההא ת, חבות כלשהי בקשר לכ& החברהשמבלי להטיל על 

ולנכות כל סכו% , לרבות הפרמיות השוטפות, לשל% את דמי הביטוח ,תחתיו, כול% או חלק%, הביטוחי%

בתנאי שהודיעה על כ& , או לגבות% בכל דר& חוקית אחרת/ו קבל�שיהא כרו& בכ& מכל תשלו% המגיע ל

שא ריבית בשיעור כפי יכל פיגור בתשלו% כאמור לעיל י. ימי% מראש) עשר�ארבעה( 14לפחות  קבל�ל

 .בבנק בגי� חריגות בלתי מאושרות בחשבונות דביטוריי%שתהיה מקובלת באותה עת 

באופ� מלא בגי� כל נזק  החברהיהיה אחראי לשפות את  קבל�ה, בנוס. ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל .20

 .קבל�ההפוליסות על ידי מי מתנאי מתנאי עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרת  להאשר ייגר% 

 איכל סכו% לו האו לעכב /ולקזז  תרשאי תהייה החברהכי  ,מוסכ% בזה, בנוס. ומבלי לגרוע מהאמור לעיל .21

 .קבל�הדת לזכות מוהעמהתמורה ) סעי. ביטוח(על פי תנאי סעי. זה  תזכאי

או פיצוי /ול לקבלת שיפוי "על פי הביטוחי% הנ החברהשל  הלפיו זכותמפורש יכללו סעי.  קבל�היטוחי ב .22

 .% מתאימי% מאת הרשויות או הגופי% המתאימי%או אישורי/לא תיפגע עקב העדר רישוי ו

למלא  קבל�מתחייב ה השירותי% מת�בכל שלבי , בנוס. ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקו% בסעי. זה לעיל .23

תקנות , אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווי%

א& מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופ� שכל עובדיו ובעיקר , ל"שהותקנו לפי החוקי% הנ, וכדומה

מש& כל תקופת ביצוע השירותי% זכאי% ביהיו בכל עת ו, באופ� מקרי או זמני, שיועסקו בביצוע השירותי%

 .ל"לכל הזכויות שעל פי החוקי% הנ

% והתקנות לקיי% את כל הוראות החוקיהקבל� מתחייב , בנוס. ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקו% בחוזה זה .24

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

 .השירותי%ביצוע נזקי% אות% יש לקיי% באתר 

 .או הכלי% המובאי% על ידו לאתר מת� השירותי%/הקבל� מתחייב לקיי% שמירה נאותה על כל הציוד ו .25

זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוח% של הוראות החוזה בדבר  כל הוראה בסעי.כי , מובהר בזאת .26

  .או על פי הדי�/אחריותו הבלעדית של הקבל� לנזקי% בא% יגרמו כאמור בסעיפי% אחרי% בחוזה זה ו
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  'גנספח 

�  אישור ביטוחי הקבל

  __________תארי& 

  לכבוד

  מ"אחוזות החו. בע

  ")חברהה:"להל� (

  ,.נ.ג.א

 �  יכת ביטוח אישור ער  : הנדו

  )"החוזה":  להל� ( __________מיו% ' _____מסחוזה בקשר ע%   

  ") השירותי�: "להל� ( ____________________ודרגנועי% למעליות  בגי� שירותי אחזקה וטיפול מונע      

  )"הקבל�": להל� ( _________________________ ביניכ% לבי� 

ערכנו על ) כולל( ____________ועד ליו% ____________ % מאשרי%  בזאת כי החל מיואנו החתומי% מטה 

  :את הביטוחי% המפורטי% להל� , שבנדו� הקבל�ש% 

  ______________________: 'פוליסה מס  אש מורחב   .1

רכוש וציוד אחר מכל כל לרבות קבל� ביטוח אש מורחב המבטח במלוא ערכו את רכוש ה  :הכיסוי הביטוחי   
ביצוע העבודות או בעקיפי� ב/במישרי� ו אותוהמשמש לות הקבל� בבעמי� וסוג שהוא 

, ברק, עש�, אש עקבאו נזק /שבנדו� כנגד אובד� ו הסכ%מת� השירותי% בקשר ע% הו
, נזקי כלי טיס, נזקי סערה וסופה, נזק בזדו�, שביתות, פרעות, רעידת אדמה, התפוצצות

נזקי , רי% והתבקעות צינורותנזקי% מנוזלי% אח, נזקי מי%, שיטפו�, בו% על קולי
  .ושוד נזקי פריצה, נזק בזדו�, )אימפקט(התנגשות 

כלפי ) שיבוב(תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלו.  כולל, כאמורטוח יהב  :תנאי מיוחד  
ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלו. לא או עובדיה /ו יהאו מנהל/והחברה 

  .�זדובר% לנזק יחול לטובת אד%  שג

  ______________________: 'פוליסה מס  צד שלישי   .2

או /ו קבל�המבטח את אחריות% החוקית על פי די� של הטוח אחריות כלפי צד שלישי יב  :הכיסוי הביטוחי   
או קבלני% וקבלני משנה המועסקי% על ידו במת� השירותי% /או שלוחיו ו/עובדיו ו

או /כל מעשה או מחדל רשלני בקשר ע% ביצוע העבודות ו שלב, שבנדו� החוזהבקשר ע% 
כל או /או לרכושו של כל אד% ו/פגיעה או נזק לגופו ו, מת� השירותי% אשר גרמו לאובד�

  .הילעובדו הלמנהלי, לחברהמבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות פגיעה או נזק  גו. שהוא

  .לתובע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית, לאירוע )ח"חמישה מיליו� ש(ח "ש 5,000,000  :גבול האחריות   

חבות , בהלה, התפוצצות, אש: זה אינו כפו. לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מ ביטוח  :ביטול הגבלות   
מתקני% סניטאריי% וחשמליי% , או קבלני משנה ועובדיה%/קבלני% ווכלפי בגי�  קבל�ה

הרעלה כל דבר מזיק במאכל , שבתהשביתה וה, זיהו% תאונתי מקרי ובלתי צפוי, פגומי%
 קבל�למעט לגבי עובדי% שה(וכ� תביעות תחלו. מצד המוסד לביטוח לאומי  או משקה

  .)חייב לשל% בגינ% דמי ביטוח לאומי

שעלולה להיות  אחריות בגי�, החברהפוליסת הביטוח הורחבה לשפות את   .2.1  :תנאי% מיוחדי%   
צולבת  אחריות לסעי. בכפו. וזאת קבל�המחדלי  או/למעשי ו עליהמוטלת 

  .המבוטח אחד מיחידי לפיו נער& הביטוח בנפרד עבור כל

, ושאינו רכוש בבעלות החברהבפוליסת הביטוח מצוי� במפורש כי רכוש   .2.2    
ייחשב לצור& ביטוח זה כרכוש צד , קבל�או פיקוחו של ה/השגחתו ו, שימושו
  .)קבל� ישירותלמעט אותו חלק של רכוש עליו פעל ה( שלישי

  ______________________: 'פוליסה מס  חבות מעבידי�   .3

נוסח ( הנזיקי� פקודתעל פי על פי  קבל�מעבידי% המבטח את חבותו של החבות ביטוח   :הכיסוי הביטוחי   
כלפי כל העובדי%  1980 %"התש, פגומי% י חוק האחריות למוצרי%"או עפ/ו) חדש

או מחלה בגי� פגיעה גופנית  החוזהבקשר ע% ותי% במת� השירהמועסקי% על ידו 
או עקב מת� השירותי% בקשר /למי מה% תו& כדי ו") מקרה ביטוח: "להל�(מקצועית 
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  .שבנדו� במש& תקופת הביטוח החוזהע% 

  .ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתיתלאירוע , לתובע $ 5,000,000  :גבול האחריות   

כלפי קבלני%  קבל�החבות , ומנוחה עבודהת לל כל הגבלה בדבר שעוביטוח זה אינו כו  :ביטול הגבלות   
פיתיונות ורעלי% וה� בדבר , )היה והקבל� ייחשב כמעביד%( או קבלני משנה ועובדיה%/ו

  .העסקת נוער המועסקי% על פי החוק

 קרות לעניי�נטע� היה ו ,מנהליה ועובדיה החברהלשפות את  הורחבה פוליסת הביטוח  :תנאי% מיוחדי%   
או /ו קבל�מי מעובדי הכלפי  נושא בחובות מעביד כלשה�  מי מה%כי  ,מקרה ביטוח
  .והמועסקי% על ידהעובדי% כלפי מי מ קבל�לעניי� חבות ה

  ______________________: 'פוליסה מס  אחריות מקצועית   .4

או דרישה /ל בשל תביעה ועל פי די� ש קבל�החבות המבטח את ביטוח אחריות מקצועית   :הכיסוי הביטוחי   
במעשה או מחדל רשלני  �בשל היפר חובה מקצועית שמקוראו /בגי� רשלנות מקצועית ו

  .בקשר ע% ההסכ% שבנדו� מת� השירותי% במסגרתאו עובדיו /ו קבל�של ה

  .ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתיתלאירוע , לתובע) ח"שני מיליו� ש( ח"ש 2,000,000  :גבול האחריות   

השהייה או , איחור, אובד� שימושמביטוח זה אינו כפו. לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת   :ל הגבלות ביטו  
עקב  קבל�חבות ההרחבות בגי�  כוללתכמו כ� הפוליסה , עיכוב בעקבות מקרה ביטוח

  .קבל�ה עובדימי מרשלנות או אי יושר של , חבות הנובעת מטעותלרבות  אובד� מסמכי%

אשר עלולה  בגי� אחריות החברהלשפות את  הורחבה פוליסת הביטוח  .4.1  :תנאי% מיוחדי%   
וזאת מבלי  קבל�מעשה או מחדל רשלני מצד העקב  להיות מוטלת עליה

  .החברהכלפי  קבל�חבות הביטוח לגרוע מ

מיו% פוליסת הביטוח כוללת בי� היתר מועד תחולה רטרואקטיבי   .4.2    
__________.  

חודשי% לאחר תו%  6ליסת הביטוח תקופת גילוי של כמו כ� מכסה פו  .4.3    
ביטוח חלופי המעניק כיסוי  קבל�י ה"בתנאי כי לא נער& ע תקופת הביטוח

. ביטוח אחריות מקצועית �מקביל למתחייב מהאמור באישור זה לעניי
מוסכ% בזה כי הכיסוי הביטוחי על פי הרחבה זו יחול א& ורק על אירועי% 

  .ת הביטוח ואשר נתגלו לראשונה בתקופת הגילוישעילת% לפני תו% תקופ

ל כוללות תנאי מפורש לפיו הנ� "הננו מאשרי% בזאת כי הפוליסות הנ  .5.1  : כללי  .5
וכי אנו מוותרי% על כל דרישה או  החברהי ביטוח הנער& על יד קודמות לכל

לרבות כל טענה או זכות המפורטי%   .החברה טענה בדבר שיתו. ביטוחי
ביטוח "טענה של לרבות כל  1981 –א "ביטוח התשמה חוזהלחוק  59בסעי. 

  .%יהוכלפי מבטח החברהכלפי  "כפל

הננו מאשרי% כי ידוע לנו שהאחריות לתשלו% פרמיות הביטוח וההשתתפות   .5.2    
  .החברהובכל מקרה לא על , בלבד קבל�העצמית חלה על ה

ת הביטוח על ידי ונאי פוליסתמ ה בתו% לב של תנאי הפרהננו מאשרי% כי   .5.3    
  .על פי ביטוחי% אלו עובדיה ומנהליה, החברהלא תפגע בזכויות , קבל�ה

וג% או לא ל לא יצומצמו "הננו מאשרי% בזאת כי הביטוחי% הנ, כמו כ�   .5.4    
 תישלחאלא א% , במש& תקופת הביטוח, וג% או לא יבוטלוישונו לרעה 

לביטול וכי לא יהיה תוק.  ו% מראשי 60הודעה כתובה בדואר רשו%  לחברה
לידי  נשלחהא% לא  מנהליה ועובדיה, החברהלצמצו% שכאלו לגבי או /ו

  .ההודעה ממועד שליחתהימי%  60הודעה כאמור ובטר% חלו.  החברה

הכיסוי הביטוחי אינו נופל מהכיסוי הנית� על פי הפוליסה מוסכ% בזה כי   .5.5    
הנהוג במועד תחילת נוסח מקביל ותוא% או /ו 2010ביט מהדורה ה  כהידוע

  .תקופת הביטוח
  

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

  
 ,בכבוד רב

  
חתימת ( 

 )המבטח
תפקיד (  )ות%ש% הח(  )חותמת המבטח( 

 )החות%
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  1'  גספח נ

  

  __________: תארי& 

  לכבוד

�  מ"בע אחוזות החו
   6) גגה(גרשו� ש� ' רח

  תל אביב
")חברהה: "להל�(  

  ,.נ.ג.א

   הצהרה על מת� פטור מאחריות : הנדו� 

   ______________________________עבודות  לביצוע 1118/' מס חוזה בקשר ע% 

   ")הסכ�ה"או /ו " השירותי�" :להל�( 

  

או בשימושי לרבות /הריני להצהיר בזאת כי הנני משתמש בעבודתי שבנדו� בציוד מכני הנדסי אשר בבעלותי ו 

או מתקני% המשמשי% אותי בביצוע העבודות בפרויקט שבנדו� ואינ% מהווי% /וללא הגבלה כל ציוד אחר ו

 .חלק מהעבודות המבוצעות

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

או נזק לציוד האמור לעיל בגי� אובד�  מכל חבות או עובדיה /ו מנהליהאו /ו חברהההנני פוטר את   .1 

כלפי מי כל זאת למעט , עבורי או לש% פעילותי או מי מטעמי או /ידי ו  מובא לאתר העבודה על  אשר

 .בזדו�שגר% לנזק 

או גניבה של הציוד /מכל אחריות לגבי פריצה ויה או עובד/ו מנהליהאו /ו חברההנני פוטר את ה  .2

במקרה שכזה או מי מטעמ%  או עובדיה/ו מנהליהאו /ו חברהההמוזכר לעיל ומוותר על שיבוב כלפי 

 .בזדו�כלפי מי שגר% לנזק כל זאת למעט 

מי  או/לרכוש שלי ואו /מכל חבות בגי� נזק לגו. ואו עובדיה /ו מנהליהאו /ו חברהההנני פוטר את   .3 

או /או צד שלישי עקב שימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר על ידי ו/או קבלני משנה ו/מטעמי ו

בזדו� ולמעט כלפי מי שגר% לנזק מי מטעמי או עבורי או לש% פעילותי באתר העבודות כל זאת למעט 

 .מתכנני% ויועצי% ,כנגד חברות שמירה

בניגוד , או מצד קבלני משנה המועסקי% על ידי/מצדי ואו תביעה /או דרישה ו/היה ותעלה טענה ו  .4 

כל ב או עובדיה/ומנהליה או /ו חברהההנני מתחייב לשפות את , או צד שלישי כלשהו/ו, לאמור לעיל

 .בה% לרבות הוצאות משפטיות וישאיאו הוצאה ש/תשלו% ו

, או חבות המוצר/ו תהריני להצהיר בזה כי אערו& ואחזיק את הפוליסות לביטוח אחריות מקצועי  . 5 

במש& כל התקופה בה קיימת לי אחריות על פי ההסכ% שנחת% בינינו , כאמור באישור עריכת הביטוח

 .לביצוע העבודות שבנדו�  ועל פי כל די�__________ ביו% 

  
        ________________________                 

  חתימה וש%  הקבל� המצהיר
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   2' גנספח 

  

  __________: תארי& 

  לכבוד

�  מ"בע אחוזות החו
   6) גגה(גרשו� ש� ' רח

  תל אביב
")חברהה: "להל�(  

  ,.נ.ג.א

 �  תנאי� מיוחדי� לביצוע עבודות בחו� : הנדו

  :מותנה בקיו% הנוהל שלהל�, או כל הפועל מטעמי/כי ביצוע עבודות כמוגדר בהסכ% על ידי ו ,אני מאשר בזאת

עבודות , הלחמה קשה רכה, ביצוע עבודות כלשה� הכרוכות בריתו& :פירושו" עבודות בחו%"המונח   .1

הבערת חומרי% וכל , חיתו& דיסק, השחזה, עבודות קידוח, )זיפות ואיטו%, כגו� חיתו&(באמצעות מבער 

  .או להבות/ועבודה הכרוכה בפליטת גיצי% 

דו לוודא כי לא תבוצענה שמתפקי") האחראי" � להל�(אמנה אחראי מטעמי  ,"עבודות בחו%"ככל שאבצע   .2

  .שלא בהתא% לנוהל זה, עבודות בחו%

יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא הרחקת , ע העבודות בחו%ובטר% תחילת ביצ  .3

כאשר חפצי% דליקי% , ממקו% ביצוע העבודות בחו%לפחות מטר  10ברדיוס של , חומרי% דליקי% מכל סוג

  .כגו� שמיכת אסבסט או מעטה ברזנט רטוב, ות במעטה בלתי דליקשלא נית� להרחיק% יש לכס

המצויד באמצעי כיבוי מתאימי% וישימי% , ")צופה אש" � להל�(האחראי ימנה אד% אשר ישמש כצופה אש   .4

  .לסוג חומרי% הבעירי% שבסביבת מקו% ביצוע העבודות בחו%

כי אש או ניצוצות אינ% מתפתחי% , עת ביצועהשמתפקידו להשגיח כל " 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

יב על פי כל די� ועל פי וכל תנאי בטיחות נוספי% לה% הנני מחו תכי נוהל זה מהווה התניה מינימאלי ,מובהר

  .פוליסת ביטוח שערכתי כמוגדר בהסכ% יוסיפו על האמור לעיל

  .הנני מתחייב לוודא וערב לכ& כי קבלני% מטעמי יקפידו על ביצוע נוהל זה

  

  

______________      _______________  
        �  חתימת הקבל�             ש� הקבל

  


